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ค�าน�า

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

เชื่อ
ว่าสังคมไทยในปัจจุบันยังมีคนจ�านวนไม่น้อยที่มอง “เรื่อง

เพศ” เป็นเรือ่งน่าอาย ไม่ควรถกูหยิบยกมาพดูในท่ีสาธารณะ 

ไม่ควรน�ามาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ และเป็นเรื่องกึ่งๆ “ต้องห้าม” 

คนท่ีแสดงความสนใจในเรื่องเพศก็มักถูกมองไปในทางลบ และแม้แต่

หน่วยงานอย่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. 

เองกอ็าจถกูมองว่าไม่น่าเสยีเวลาและงบประมาณมาท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะ 

“ทางเพศ” 

แต่ภารกิจในการสร้างเสรมิสขุภาพของประชาชนท�าให้ สสส. ต้อง “สนใจ

เร่ืองเพศ” เพราะความเป็นจริงของสังคมไทย คือ “การมีเพศสัมพันธ์ 

ไม่ปลอดภัย” เป็นสาเหตุหลักของการเสียสุขภาพและเสียชีวิตโดยไม่จ�าเป็น  

ที่ว่า “ไม่จ�าเป็น” นั้นเป็นเพราะเราสามารถป้องกันหรือลดระดับความรุนแรง

ของสถานการณ์น้ี ได้ เพยีงแต่ต้องระดมสรรพก�าลังมาช่วยกนั ทัง้งานวิชาการ 

งานปฏิบัติการในพ้ืนท่ี งานรณรงค์สังคม ไปจนถึงงานนโยบายและการจัด

บริการสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชน 
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ทัง้หมดนีก้เ็พือ่ให้คนมทีศันคตทิีถ่กูต้องต่อเรือ่งเพศ มคีวามรูท้ีเ่พยีงพอ

และไม่บิดเบือนเพื่อให้เกิด “ปัญญา” ในการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตทางเพศ 

ให้เหมาะแก่สถานการณ์ชีวิตของตน ได้รับบริการต่างๆ ที่เกื้อหนุนให้เกิด

สวสัดภิาพ และปลอดภยัจากการถกูล่วงละเมดิทางเพศ ชดุโครงการ ‘การวจิยั

เพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ’ จึงมี 

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศไปสู่ 

เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบชุดโครงการวิจัยดังที่

หัวหน้าโครงการได้กล่าวไว้ ในค�าน�า 

แผนงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ สสส. ขอขอบพระคณุการท�างานหนกั 

ด้วยความอดทนของ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล หัวหน้าชุดโครงการวิจัย 

รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ คอื ดร.กติตกิร สนัคติประภา ดร.อษุณย์ี 

ธโนศวรรย์ และ ผศ.ดร.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย นักวิจัย ตลอดจนคณะนกัวิชาการ

และนักวิจัยทุกคนที่ ไม่สามารถกล่าวนามได้ครบ ณ ที่นี้ 

และขอเชื้อเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเพศศึกษา บริการสุขภาพ บริการด้านสังคม ประชาสังคม/องค์กรชุมชน

ท้องถิ่น ผู้ก�าหนดนโยบายในระดับต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน ใช้ประโยชน ์

จากฐานความรู้เหล่านี้อย่างเต็มที่เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคม

ที่เอื้อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี “สุขภาวะ

ทางเพศ” 

ณัฐยา บุญภักดี 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
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ค�าน�า

หัวหน้าชุดโครงการ

‘การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู ้

สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ’

หัว
ใจของแผนงานสร้างเสรมิสุขภาวะทางเพศ คือ การขบัเคลือ่น

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมท่ีสนับสนุนให้บคุคลมีสุขภาวะ

ทางเพศที่ดีทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม (sexual wellbeing) 

โดยเป้าประสงค์ส�าคัญของการศึกษาวิจัยของแผนงานสร้างเสริม 

สุขภาวะทางเพศ ระยะที่ 2 คือ เพื่อเพ่ิมชุดความรู้ ในประเด็นเพศวิถี

และสขุภาวะ ทีม่กีารเชือ่มโยงความรูสู้ก่ารก�าหนดทิศทางนโยบาย และ/

หรือการพัฒนามาตรการเพ่ือน�าไปสู่ปฏิบัติการต่างๆ (intervention)  

เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสขุภาวะทางเพศของประชากรทัง้เชงิกลุม่และ

เชิงพื้นที่ 
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ผลการด�าเนินงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศระยะแรก  

ได้ข้อสรุปว่า การสร้างเงื่อนไขให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่รอบด้าน ต้องม ี

หลายปัจจัยมาประกอบเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่ตัวบุคคล ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ในความสัมพนัธ์ และการมีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือให้เกดิความปลอดภัยซึง่ครอบคลมุ

ทั้งสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ เชิงวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน

ของสังคม นโยบายสาธารณะ การบริการสุขภาพ การสื่อสารสาธารณะ  

และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคานงัดที่ส�าคัญในเรื่องนี้คือ  

การขยับ/ปรับฐานคิดหรือมุมมองต่อเรื่องเพศของบุคคลและสังคม

ชุดโครงการวิจัยนี้เชื่อม่ันว่า กระบวนการวิจัยเรื่องเพศที่ตั้งใจสร้าง 

องค์ความรู้ และตั้งใจเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และตั้งใจลงมือปฏิบัติการ 

คือเคร่ืองมือส�าคัญในการช่วยปรับฐานคิดของบุคคลและสังคม ที่ส่งผลต่อ 

การปรับมุมมองได้ ในระดับทั้งลึกและกว้าง และสามารถน�าไปรณรงค์สานต่อ

ได้ ในอนาคตหลากหลายรปูแบบ รวมถึงน�าไปปรบัใช้ ในกลุม่ผู้ท�างานขบัเคลือ่น

เรื่องสุขภาวะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศศึกษา ความหลากหลายทางเพศ 

เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องท้องไม่พร้อม ความรุนแรงทางเพศ และการบริการ

สขุภาพทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาวะทางเพศ ฯลฯ ความเชือ่มัน่เหล่านีน้�าไปสู่ข้อเสนอ 

เพื่อการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

(1) ในมิติเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศ ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดให้มี

เพศศึกษา นบัเป็นสิง่ทีถ่กูเรยีกร้องมาตลอดนานกว่า 50 ปี และปัจจบุนัได้เกิด

ขึ้นจริงในหลายระดับ แต่ในท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมบริโภคในปัจจุบัน มิติ

เรื่องเพศวิถีและเพศภาวะ ถูกท�าให้กลายเป็นสินค้าภายใต้ระบบสัญญะที ่

ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมิได้มีเป้าหมายอยู่ท่ีสุขภาวะทางเพศ 

(sexual health) ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจ�านวนมากจึงตกอยู ่ ในฐานะ 

เปราะบางและเส่ียงต่อการที่จะเลือกบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายกับสุขภาวะ



xiการสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

ทางเพศของตนเอง ในวัฒนธรรมท่ีเร่งเร้าการบริโภคเช่นนี้ ข้อเสนอเรื่องเพศ

ศึกษาจึงไม่น่าจะเพียงพอที่จะสร้างให้บุคคลและสังคมมีภูมิคุ้มกันเรื่องเพศ 

ได้มากพอ

การวิจัยเรื่อง ‘การสร้างเสริมความฉลาดรู้เร่ืองเพศในสังคมไทย’  

ในชุดโครงการน้ีจึงมีเป้าหมายเพื่อขจัดความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจในเร่ือง

เพศในสังคมไทยและสร้างความฉลาดรู้ ในเรื่องเพศ (sexual literacy)  

งานวิจยันีน้�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ อดตีรองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ คือ ดร.กิตติกร  

สันคติประภา ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัลย์  

วรรธโนทัย 

(2) ในมิติการถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านนี้ก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ คือ  

ส่วนใหญ่มีลักษณะผูกขาดโดยผู้เชี่ยวชาญและข้าราชการ ด้วยวิธีก�าหนดจาก

เบื้องบนลงสู่เบ้ืองล่างโดยกลุ่มคนท่ีมีความเชื่อแบบเดียว และไม่ฟังเสียงท่ี 

หลากหลาย นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองเพศหลายเรื่องจึงวนเวียน 

เป็นปัญหาเรื้อรังที่ ไม่รู้จบ เพราะเกี่ยวพันอย่างซับซ้อนกับค่านิยมและฐานคติ

ท่ีแตกต่างของผู้คนมากมาย แนวนโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามการข้ึนลงของ

ความเชือ่ต่างๆ ประเดน็เหล่านีส้ะท้อนการปะทะของค่านยิมส�าคญัทีเ่ลอืกหรอื

จัดล�าดับความส�าคัญได้ยาก เพราะหลายแง่มุมของพฤติกรรมและวิถีชีวิตทาง

เพศกระตุน้เร้าความโกรธและความกลวัส�าหรบัคนท่ีเช่ือมโยงความเป็นระเบียบ

ในทางเพศกับศีลธรรม นโยบาย/มาตรการของรัฐในเร่ืองเพศจึงมีแนวโน้ม 

ท่ีจะยึดโยงความกลัวเชิงศีลธรรมเป็นหลัก มากกว่าจะท�าความเข้าใจฐาน 

ความเชื่อที่แตกต่างของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ มาตรการที่ ไม่ ได้ฟัง

เสียงที่แตกต่างให้รอบด้านได้สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา
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เพื่อฝ่าขวากหนามดังกล่าว ชุดโครงการวิจัยนี้จึงต้องการตรวจสอบ

การโต้เถยีงสาธารณะในประเดน็ท่ีเกีย่วกบัเรือ่งเพศทีม่กัถกูน�าไปเชือ่มโยง

กับมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมไทย 2 หัวข้อวิจัยคือ เร่ือง ‘ท้อง 

ไม่พร้อม’ และ ‘การค้าบริการทางเพศ’ เพื่อท�าความเข้าใจและแยกแยะ 

การมองประเด็นและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกน�าเสนอ โดยเชื่อมโยงกับฐาน

ความเชือ่ท่ีแตกต่าง เพ่ือให้ได้ภาพรวมของการเรยีกร้องเชงินโยบายทีจ่ะท�าให้

ผู้ตัดสินใจทางการเมืองได้เห็นความหลากหลายและทางเลือกต่างๆ ทางเลือก

เหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ ในการพิจารณาก�าหนดหรือการเปลี่ยนแปลงกติกา

และนโยบายสาธารณะใน 2 ประเด็นน้ี เพือ่ลดความทกุข์ยากของผูค้นทีเ่ก่ียวข้อง

และสะท้อนความเหน็หลักของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม งานวิจัยสองหวัข้อนี ้ผูร้บั

ผดิชอบ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดิาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์ แห่งคณะรฐัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(3) ในมติเิรือ่งความรนุแรงทางเพศ และความรนุแรงบนฐานของ

เพศภาวะ (gender − based violence) จากฐานข้อมูลข่าวเรื่องเพศในรอบ 

10 ปี (พ.ศ.  2541 − 2550) และหนังสือและรายงานวิจัยเรื่องเพศในห้องสมุด 

(กุลภา, 2551) ชี้สอดคล้องกันว่า หนึ่ง ขนาดของการกระท�ารุนแรงทางเพศ 

มสีงูมาก และ สอง สดัส่วนของความรนุแรงในชีวติคู่และในครอบครวักส็งูมาก

เช่นกัน ในเรื่องแรกพบว่า จ�านวนหนังสือและรายงานวิจัยทั้งหมดนี้ ไม่มีต�ารา

เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเลยสักเล่มเดียว ขณะที่ความรุนแรงบนฐาน

ของเพศภาวะท่ีเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างคู่ชาย − หญิง ได้รับ

ความสนใจเชิงนโยบายจากรัฐบาลมาตั้งแต่  พ.ศ.  2542 น�าไปสู่การเปิด  

‘ศูนย์พึ่งได้’ เพื่อให้บริการผู้ถูกกระท�ารุนแรงที่จุดเดียวครบวงจร (One Stop 

Crisis Center − OSCC) โดยปัจจุบันได้ขยายไปสู่ โรงพยาบาลจังหวัด 

ทัว่ประเทศ ใน  พ.ศ.  2550 ได้มกีารตราพระราชบญัญัตคิุม้ครองผู้ถูกกระท�า
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ด้วยความรุนแรงในครอบครัว มผีลบงัคับใช้ ในเดอืนสงิหาคม 2550 ซึ่งเป็น

หนึ่งใน ‘กฎหมายรุ่นใหม่’ ที่เป็นผลพวงของกระแสความคิดและการผลักดัน 

เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศเพ่ือขจัดความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ 

(gender − based violence)

เพือ่ให้เหน็ความคืบหน้าในทางปฏิบติัของการเกดิกฎหมายใหม่ข้างต้นนี้ 

ชุดโครงการนีจ้งึเสนองานวิจยัเพือ่ศกึษาฐานความคดิ โอกาส และอปุสรรค 

ในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว  

โดยมุ่งหวังที่จะสร้างข้อวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเรื่องฐานความคิดด้านเพศภาวะ 

กับความรุนแรงในสังคมไทยโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้น ในงานวิจัย

เร่ือง กฎหมายคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว:  

ฐานความคดิ โอกาส และอปุสรรค ผูร้บัผดิชอบ คือ ดร.วราภรณ์ แช่มสนทิ 

แห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ  

คือ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล และพิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ

อกีหนึง่ข้อเสนอคอื การวจิยัเพ่ือเขยีนหนงัสอืในลกัษณะต�าราเรือ่ง ‘ความ

รนุแรงทางเพศในสงัคมไทย’ เพือ่จดัการความรู้ ในเรือ่งนีท้ีก่ระจดักระจายให้

เป็นระบบ และเป็นการสร้างความรูท้ีเ่น้นมมุมองใหม่ต่อผูถู้กกระท�าความรนุแรง

ทางเพศ คือ ไม่ตีตรา แต่ต้องสร้างเสริมพลังอ�านาจให้ผู้ถูกกระท�าสามารถ 

ก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ และเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและตระหนักถึง 

รากเหง้าของความรนุแรง/การละเมิดทางเพศว่า มาจากความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจ

ระหว่างผู้กระท�ากับผู้ถูกกระท�า ที่ส�าคัญที่สุด คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

ท่ี ไม่ยอมรับเร่ืองความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ที่เป็นแนวทางในการแก้ ไข

ปัญหานี้ ในระยะยาวอย่างย่ังยืน ผู้รับผิดชอบ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา 

อาชวนิจกุล แห่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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(4) ในมติิเรือ่งองค์ความรูเ้กีย่วกับเพศวถิ ีแม้สงัคมไทยจะเริม่เปิดใจ

ยอมรับเรื่องเพศที่สาม เพศที่สี่มากขึ้น แต่ก็ยังคงมีความเชื่อฝังแน่นเรื่องของ 

‘ชายจริงหญิงแท้’ อยู่ เนื่องจากความคิดเรื่องเพศที่ผ่านมาตกอยู่ใต้ความคิด

ทางวทิยาศาสตร์และการแพทย์ ท�าให้คนส่วนใหญ่ยงัมองเพศบนฐานการตดัสนิ

เชงิสรรีะ และน�าไปเชือ่มโยงกับการให้ความหมายว่าปกตหิรือผดิปกต ิกล่าวคอื  

เพศชายและเพศหญงิเป็นเพศทีส่งัคมยอมรับและมองเป็นเรือ่งปกต ิเป็นความ

ถูกต้อง ส่วนเพศอื่นๆ ได้แก่ กะเทย เกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กส์ชวล คนข้ามเพศ 

และคนสองเพศ เป็นต้น จะถกูมองว่าแปลกประหลาดและผดิปกต ิด้วยความคดิ 

ดังกล่าวนี้ท�าให้แนวคิดเรื่อง ‘ความหลากหลายทางเพศ’ น่าสนใจยิ่ง เพราะ

เป็นแนวคดิทีต้่องการลบการแบ่งแยกกดีกนั โดยชูคณุค่าเรือ่งเพศและอตัลกัษณ์

ทางเพศของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

ด้วยช่องว่างของความรู้เกี่ยวกับความเป็นเพศของมนุษย์นี้เอง ท�าให ้

เพศที่เป็นอื่น หรือเราคุ้นเคยกันว่า คือ ‘เพศที่สาม’ ยังขาดการดูแลในเรื่อง 

สุขภาวะทางเพศอย่างจริงจงั ทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม เพือ่เปิดพืน้ที่

และมุมมองใหม่เกี่ยวกับ ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ชุดโครงการวิจัยนี ้

เสนอให้สร้างความรู้เรื่อง ‘ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย’ ขึ้น  

โดยการทบทวนองค์ความรูแ้ละงานวจิยัในแนวทางต่างๆ ว่ามคีวามครอบคลมุ

อย่างไร ความรูเ้หล่านัน้ได้สะท้อนถงึสถานการณ์ในสงัคมเกีย่วกบัสขุภาวะทาง

เพศที่หลากหลายอย่างไร และมีนัยอย่างไรต่อสุขภาวะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น

ความรู้เก่ียวกับอัตลักษณ์ พฤติกรรม เพศสัมพันธ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  

ขณะเดียวกันก็น�าเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด การขับเคลื่อนแนวคิด

สูก่ารต่อสู้และการเคลือ่นไหวทางสงัคมในการเปิดพืน้ทีท่างสงัคม ปกป้องสทิธิ

และศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาประเด็นของสุขภาวะ 

ทางเพศในสังคมไทยให้ครอบคลุมกว้างขวางกว่าเพศกระแสหลัก ชาย − หญิง  
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ซึ่งจะน�าสู่การให้ความหมายอย่างครอบคลุมต่อสุขภาวะทางเพศ บนพ้ืนฐาน

ของความหลากหลายทางเพศ ผู้รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้  

ซึ่งมีหน้าท่ีร้อยเรียงและประมวลแนวคิดและข้อเท็จจริงจากบทความต่างๆ 

มากกว่า 10 บทความ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ แห่ง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

(5) ในมิติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ‘ถุงยางอนามัย’ ถูกมองว่า

เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการช่วยให้เกิดความปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์  

โดยเฉพาะการลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อกามโรคและเอชไอวี/เอดส์ ตลอด

ระยะเวลาที่เกิดการระบาดของเอดส์ตั้งแต่ประมาณ  พ.ศ.  2530 เป็นต้นมา 

ได้มีความพยายามในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของทั้งองค์กรพัฒนา

เอกชนและหน่วยงานราชการ ผ่านการด�าเนนิงานโครงการส่งเสริมการป้องกนั 

การได้รับเช้ือเอชไอวี อาทิ การด�าเนินงานโครงการเพศศึกษาในกลุ่มเยาวชน 

ในระบบโรงเรียนและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งเยาวชนในสถานประกอบการ  

ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ท่ี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน

กองทุนโลก และมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 มาจนถึง

ปัจจบุนั (2554) ก็ยงัคงมีความพยายามในการพฒันามาตรการการด�าเนนิงาน

เพ่ือส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามัยให้เป็นมาตรการส�าคญัหนึง่ในหลายๆ มาตรการ 

ผ่านรูปแบบการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย วิธีการใช้ถุงยางอนามัย  

การส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยทั้งผ่านรูปแบบเพื่อนช่วยเพ่ือนและ 

ตู้จ�าหน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ แต่ก็พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยยังคงไม่ได้

เป็นบรรทัดฐานในชีวิตทางเพศของคนไทยแต่อย่างใด 

การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็น 

ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตทางเพศในสังคมไทย จึงเป็นเร่ืองท้าทายอย่างยิ่ง และ 

เป็นท่ีมาของงานวิจัยเรือ่ง การวิจยัเชงิปฏบิตักิารเพือ่สร้างความจริงชดุใหม่ 
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เรื่องถุงยางอนามัยในการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย โดยมีคณะ 

นักวิจัยที่รับผิดชอบคือ นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ ซึ่งเป็น

ทั้งนักวิจัยอิสระและนักกิจกรรมที่ท�างานด้านเอดส์มายาวนาน

(6) ในมติกิารสร้างฐานข้อมูลเรือ่งเพศ เพือ่เป็นสร้างความต่อเนือ่ง

ของงานฐานข้อมูลจากแผนงานระยะแรก ชุดโครงการวิจัยนี้ ได้รวบรวมข้อมูล

ข่าวเรื่องเพศต่อเนื่องจากปี 2550 ออกไปอีก 3 ปี คือ  พ.ศ.  2551 − 2553 

ในสี่หัวข้อข่าว คือ ข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และท้อง 

ไม่พร้อม รวมจ�านวนทัง้ส้ิน 6,574 รายการ ได้ผลออกมาเป็นหนงัสือช่ือ “เรือ่ง” 

เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วย 

เจริญพันธุ์ นักวิจัยที่เขียนหนังสือ คือ กุลภา วจนสาระ ซึ่งเป็นนักวิจัยประจ�า

ชุดโครงการวิจัยนี้

จากเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัยที่ระบุว่า เพื่อช่วยเสริม 

การบรรลุเป้าหมายของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่มุ่งเปลี่ยนแปลง

ฐานคิดหรือมุมมองต่อเร่ืองเพศของบุคคลและสังคม ได้แยกเป็นวัตถุประสงค์

ย่อยดังนี้

(1) วิเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในลักษณะต่างๆ ว่ารู้หรือรู้

ไม่เท่าทันในเรื่องเพศที่แตกต่างและหลากหลายอย่างไร เพื่อน�าไป

สูข้่อเสนอแนะเชงินโยบายในการขจดัความไม่รู ้ไม่เหน็ ไม่เข้าใจใน

เรื่องเพศในสังคมไทย และสร้างความฉลาดรู้ ในเรื่องเพศ

(2) วิเคราะห์ ให้เห็นภาพที่สลับซับซ้อนของการโต้เถียงสาธารณะ 

ว่าด้วยปรากฏการณ์ท้องไม่พร้อม และทางเลือกนโยบายที่รวม 

เอาเสียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้

(3) วิเคราะห์ตรวจสอบการโต้เถยีงสาธารณะในประเด็นการค้าบรกิาร

ทางเพศ เพ่ือท�าความเข้าใจและแยกแยะการมองประเด็นและ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกน�าเสนอ โดยเชื่อมโยงกับฐานความเชื่อที่
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แตกต่างเพือ่ให้ได้ภาพรวมของการเรยีกร้องเชงินโยบายทีจ่ะท�าให้

ผู้ตัดสินใจทางการเมืองได้เห็นความหลากหลายและทางเลือก 

ต่างๆ เหล่านี้

(4) วเิคราะห์เชงิทฤษฎเีรือ่งฐานความคดิด้านเพศภาวะกบัความรนุแรง

ในสังคมไทย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์

ที่เป็นจริงในสังคมไทย เพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง 

การจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยมาตรการทาง 

กฎหมาย

(5) วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี และสถานการณ์ความรุนแรง 

ทางเพศในสังคมไทยแบบต่างๆ การให้บริการต่อผู้ถูกละเมิดจาก

ภาครัฐและเอกชน และกระบวนการนิติรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ  

เพื่อน�าไปสู่การเขียนหนังสือต�าราความรุนแรงทางเพศเล่มแรก 

ในประเทศไทย

(6) วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีและกระบวนทัศน์ที่ ใช้ศึกษาเรื่อง 

เพศภาวะและเพศวิถ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายทาง

เพศในสังคมไทย และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่อง 

ความหลากหลายทางเพศ เพือ่น�าไปสูก่ารเขยีนหนงัสอืรวมบทความ

ความหลากหลายทางเพศเล่มแรกในประเทศไทย

(7) วิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย การรับรู้ และความเข้าใจ

เร่ืองถุงยางอนามัยในกลุ่มคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ 

แบบต่างๆ ในการด�าเนินวถิชีีวติทางเพศของตน เพือ่หาแนวทางใน

การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต 

ทางเพศในสังคมไทย

(8) เพือ่สร้างฐานข้อมลูสขุภาวะทางเพศอย่างต่อเนือ่งและเป็นปัจจบุนั 
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คณะนักวิจัยทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างงานในชุดโครงการนี้คาดหวังว่า 

หนังสือรายงานวิจัยทุกเล่มคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อน 

ทางความคิด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สนับสนุน

ทกุผูค้นมชีวีติทางเพศท่ีมสีขุภาวะ และการปรบัเปล่ียนวัฒนธรรมทางเพศและ

โครงสร้างค่านิยมของสังคมให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติในทาง

เพศดงักล่าวมาแล้ว เพ่ือให้อคตทิางเพศและประเดน็ปัญหาต่างๆ นานาอันเกดิ

จากทัศนะทางเพศสองมาตรฐาน ที่ ให้ความส�าคัญและนิยมความเป็นชาย

มากกว่าหญิงในสังคมไทยบรรเทาเบาบางลง 

หากผูอ่้านพบข้อบกพร่องไม่สมบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ต่อหนงัสอืรายงาน

วิจัย ไม่ว่าในทางใด ขออย่าได้ลังเลที่จะสะท้อนกลับมายังผู ้รับผิดชอบ  

เราน้อมใจรับฟังด้วยความยินดียิ่ง

กฤตยา อาชวนิจกุล

ตุลาคม 2555
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ค�าน�า

จากผู้เขียน

“
ถ้าหนังสือเล่มนี้เสร็จ ผมจะซ้ือไปให้แม่อ่าน” ผู้เล่าเร่ืองคนหนึ่ง 

พูดขึ้นหลังจากที่ ได้อ่านต้นฉบับเรื่องเล่าของตนเอง อาจเป็น 

ครั้งแรกส�าหรับผู้เล่าเรื่องที่ ได้มี โอกาสอ่านผลผลิตทางวิชาการใน 

รูปของ “ความรู้” ท่ี ไม่เหินห่างจากชีวิตจริงที่ตนเองก�าลังเผชิญอยู่  

ความรู้ซึ่งช่วยให้ตัวตนท่ีเคยถูกเบียดขับออกไปจากพื้นที่ทางวิชาการ  

ได้มีพื้นที่ส�าหรับการด�ารงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้เขียนหวังว่า

ความรูจ้ากเรือ่งเล่าทีน่�าเสนอในหนังสอืเล่มนี ้จะมีส่วนในการปรบัเปลีย่น

วธิคีดิ ท่าท ีและมมุมองทีส่งัคมมต่ีอผูซ่ึ้งเลอืกด�ารงชวีติที่ ไม่เป็นไปตาม

บรรทัดฐานทางเพศตามที่สังคมก�าหนด

ข้อจ�ากัดอย่างหนึ่งของการสร้างความรู้ ในสังคมไทย ได้แก่ การละเลย

การสร้างความรู้ท่ีเชื่อมโยงกับโลกของความจริง ซึ่งกระจายตัวอยู่ ในชีวิต 

ประจ�าวันของคนธรรมดาสามัญ ความรู้จ�านวนมากถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยืนยัน

หรอืตอกย�า้คณุค่า ความเช่ือ และวถิปีฏบิติั ทีสื่บทอดกนัมาช้านาน บรรทดัฐาน

ในเร่ืองเพศหลายประการท�าให้คนจ�านวนไม่น้อยต้องตกอยู่ ในสภาวะของ 

ความสบัสน วติกกงัวล ถกูต�าหน ิหรือในหลายๆ กรณีต้องตกอยู่ในความเส่ียง
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ด้านสขุภาพและแม้แต่เสีย่งต่อชวิีต ในหลายๆ กรณ ีครอบครวัและบุคคลใกล้ชดิ 

ของคนเหล่านีต้้องตกอยู่ในสภาวะเครยีด ไม่มคีวามสขุ ผดิหวงั เพราะลกูหลาน

ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง 

ความคาดหวังต่อความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสาในเรื่องเพศของผู้หญิงที ่

ยังเยาว์วัย การขัดเกลาให้ผู้ชายเป็นผู้น�า ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเพศ  

การปฏิเสธความเป็นปกติของคนรักเพศเดียวกัน รักข้ามเพศ หรือรักทั้งสอง

เพศ หรือการตีกรอบเรื่องเพศศึกษาให้จ�ากัดอยู่เฉพาะเนื้อหาสาระบางอย่าง 

ที่ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป ฯลฯ เหล่านี้

ล้วนเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดในการสร้างความรู้ที่ ไม่ตอบสนองต่อเพศวิถีที่ม ี

ความแตกต่างหลากหลาย  

ระบบการสร้างความรู้ที่ผ่านมาได้มอบอภิสิทธ์ิ ให้กับ “ผู้เชี่ยวชาญ”  

ให้เป็นผู้เลือกว่าจะสร้างความรู้ ใดบ้าง ใช้วิธีการอย่างไร และเพื่อประโยชน์ 

ของใคร เมื่อความรู้ ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีอิทธิพลต่อวิธีคิด ความคิด และ

ความเชือ่ของสาธารณชน และน�าไปสูก่ารให้คณุค่า การวางกฎเกณฑ์กตกิา และ 

การบังคับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้คนยึดถือปฏิบัติตาม 

เมื่อคนธรรมดาสามัญไม่มี โอกาสเป็นผู้สร้างความรู้ หรือมีอิทธิพล 

ต่อการก�าหนดทิศทางการสร้างความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ความรู้จึงแยกตัวออก

จากชวีติจรงิ ผูเ้ล่าเรือ่งได้สละเวลามาพดูคุยเกีย่วกบัเรือ่งของตนเอง แม้ว่าจะ

ต้องน�าเรื่องราวส่วนตัวออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ ก็ด้วยความปรารถนาท่ีจะให้

ประสบการณ์ของตนเองได้มีส่วนในการสร้างความรู้ที่แตกต่างออกไปจาก 

ความรู้ชุดเดิมๆ และหวังว่าความรู้ที่สร้างขึ้นนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการมอง

โลกและวิถีปฏิบัติที่คนทั่วไปมีต่อเพศวิถีที่ ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม

คณะผูเ้ขียนขอขอบคุณส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ 

(สสส.) และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ที่เห็นความ

ส�าคญัของการวจิยัเพือ่วางรากฐานองค์ความรูเ้พ่ือน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นนโยบาย 
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“สขุภาวะทางเพศ” และได้ให้เงนิทนุสนบัสนนุการวจิยั โดยม ีรองศาสตราจารย์ 

ดร.กฤตยา อาชวนจิกลุ จากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล  

เป็นผู้จุดประกายความคิด และผลักดันให้มีการสร้างความรู้ ในลักษณะนี้ข้ึน 

ในสงัคมไทย คณุณฐัยา บญุภกัด ีและทมีงานจาก สคส. ที่ ได้ ให้การสนบัสนนุ 

และเป็นพลงัใจให้กับการท�างานนี ้ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา  

สถาอานันท์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ ให้ค�า

วิจารณ์ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับโครงการวิจัยในช่วงแรก และรองศาสตราจารย์ 

ดร.วิลาสนิ ีอดลุยานนท์ ผู้อ�านวยการส�านกัรณรงค์และสือ่สารสงัคม จาก สสส.  

ที่ ได้ ให้ความเหน็อนัมคีณุค่าเป็นอย่างยิง่กบัผลงานวจิยัทีท่�าเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่ ไม่ได้เอ่ยนาม แต่ได้ ให้ความคิดเห็นที่

ล้วนมีความหมายส�าหรับคณะผู้เขียนทุกคน ท้ายสุด คณะผู้เขียนขอขอบคุณ 

ผูเ้ล่าเรือ่งทุกคนที่ ได้สละเวลามาเล่าเรื่องราวของตนเอง และมีส่วนส�าคัญย่ิง

ต่อการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ 

การท�างานครั้งนี้ท�าให้คณะผู้เขียนได้มี โอกาสอ่านวรรณกรรม ทั้งที ่

เป็นแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆ มากมาย และที่ส�าคัญคือได้มีโอกาส

เข้าถึงเรื่องราวชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งของบุคคลต่างๆ หากเปรียบการท�างานชิ้นนี้

เหมอืนการเดนิทาง คณะผูเ้ขยีนได้เดนิผ่านกาลเวลา สถานที ่และผูค้น ได้เห็น 

รบัฟัง และรบัรูส้ิง่ต่างๆ มากมาย เกนิกว่าทีจ่ะน�ามาเขยีนไว้ในหนังสอืเล่มเดียว 

ประสบการณ์จากการท�างานนี้ทัง้ทีเ่ขยีนไว้และไม่ไดเ้ขยีน ไม่เพียงถกูบันทึกไว้

ในความทรงจ�าของผู้เขียนเท่านั้น แต่สิ่งผ่านมาทั้งหมดได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของตัวตนของผู้เขียนอย่างที่ ไม่อาจจะลบเลือนได้ 

นภาภรณ์ หะวานนท์
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1
บทน�า

นภาภรณ์ หะวานนท์

ยุค
ทันสมัยซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อ 

ให้เกดิการผลติสิง่ของและบรกิารต่างๆ ในรปูสนิค้าทีส่ามารถ

หาซื้อเป็นเจ้าของได้ด้วยเงินตรา ภายใต้ระบบอุตสาหกรรมการผลิต

สินค้ามีเป้าหมายส�าคัญเพื่อก�าไร 

การกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกดิความต้องการสนิค้าจงึเป็นหวัใจส�าคญัอย่าง

หนึ่งในระบบการผลิตและการตลาด สินค้าถูกท�าให้มีความหมายต่อบุคคล 

ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ไม่เฉพาะประโยชน์ ใช้สอย (used – value) โดยผู้บริโภค

ต้องการใช้สินค้ามิใช่เพื่อสนองตอบต่อความจ�าเป็น ซ่ึงเป็นการใช้สินค้าตาม

หน้าทีข่องสนิค้านัน้ๆ เท่านัน้ แต่สนิค้ายงัมคีณุค่าในเชงิสญัญะ (sign – value) 

อันเป็นเรื่องของระบบการตีความหรือระบบการให้ความหมายซึ่งมีนัยว่า วัตถุ
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จะมคีวามหมายกต่็อเมือ่สิง่นัน้มคีวามสมัพันธ์กบัความหมายอืน่ๆ วตัถจุงึเป็นที่

ต้องการทัง้ในระบบของความจ�าเป็นในการด�ารงชีวติและในระบบสญัญะ แน่นอน

ว่าความจ�าเป็นมิได้จ�ากัดเฉพาะความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็น

ความจ�าเป็นตามสถานภาพด้วย เช่น ความต้องการเครื่องเรือนหรูหราเพื่อ

แสดงฐานะของตนเอง ส่วนความต้องการวตัถใุนระบบสญัญะ เป็นความต้องการ

ท่ีคนถกูจดักระท�าให้รูส้กึว่าสิง่นัน้หรอืสนิค้าน้ันมีความส�าคัญ โดยการใช้ตวับท 

(text) เช่น ภาษา สื่อต่างๆ การกระท�า ซึ่งเป็นภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม 

(cultural representation) หรอือกีนยัหนึง่ ในฐานะผูบ้ริโภค คนกระท�า ปฏบิตัิ 

หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นภายใต้ระบบการให้ความหมายหรือสัญญะที่ด�ารงอยู่ 

การบริโภคของคนจึงเป็นกระบวนการผลิตซ�้าระบบสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย

วฒันธรรมบริโภค (consumer culture) เป็นระบบความสมัพนัธ์ระหว่าง

มนษุย์กบัสนิค้า การซ้ือและการขายสินค้าและบริการมิได้เป็นเพียงเป็นกจิกรรม

ส�าคญัในการใช้ชวีติของมนษุย์เท่าน้ัน แต่ยงัมีส่วนส�าคญัในการจดัระเบยีบสงัคม 

การควบคุมมนษุย์ และการให้ความหมายกบัสิง่ต่างๆ ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค 

คนมแีนวโน้มจะมองว่าส่ิงทีเ่ป็นศนูย์กลางของการด�ารงชีวติคอืการเป็นเจ้าของ

สิ่งต่างๆ และเชื่อว่าการเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ เป็นที่มาที่ส�าคัญของการได้รับ

ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในชีวิต บุคคลจะต่อรองกับความต้องการ

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้พร้อมๆ กนั เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัและสอดคล้องกบับรบิททีต่นเอง

ด�ารงชีวิตอยู่ (Slater, 1997)

ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค สินค้าและบริการต่างๆ ถูกสร้างข้ึนมาอย่าง

ล้นหลาม สินค้าเหล่าน้ี ได้เสนอทั้งปัญหาและทางออกส�าหรับการสร้างตัวตน

ของบุคคล กระบวนการสร้างตัวตนผ่านสินค้าเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไป 

พร้อมๆ กบัการเปล่ียนขัน้ตอนของชวีติ เช่น เมือ่ก้าวจากวยัรุน่สูก่ารเป็นผู้ ใหญ่  

ความปรารถนาของการสร้างตวัตนผ่านการบริโภคสนิค้าจะแปรเปลีย่นไปด้วย
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วฒันธรรมบริโภคเกดิข้ึนยุโรปช่วงครสิต์ศตวรรษที ่19 นบัเป็นจดุเริม่ต้น

ของการผลิตสินค้าท่ีก่อให้เกิดการบริโภคในกลุ่มประชาชนอย่างกว้างขวาง  

น�าไปสู่การสร้างร้านรวงต่างๆ ศูนย์การค้า และการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบ

ที่ ไม่เคยเป็นมาก่อน เกิดสภาวะที่ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจอิสระในการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าได้ตามต้องการและตามก�าลังซ้ือของตนเอง การบริโภค

สินค้าแผ่ขยายเจาะเข้าสู่คนทุกระดับชั้น ทุกฐานะ การบริโภคถูกกระตุ้น 

โดยภาคปฏิบัติการที่ท�าให้คนเกิดความรู้สึกต่อสไตล์และรสนิยมในเร่ืองต่างๆ 

มีการจัดองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รูปแบบของการจัดวางสินค้าใน

ศนูย์การค้า การโฆษณา การผลติส่ือ ฯลฯ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถงึการเกดิขึน้ของ

กิจกรรมการซื้อและการให้ข้อมูลข่าวสารโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

ในวฒันธรรมบริโภค เพศวถิ ีเพศภาวะ และเรือ่งเพศถกูท�าให้กลายเป็น

สนิค้าภายใต้ระบบสญัญะทีซ่บัซ้อนและมรีปูแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ของร่างกาย/รปูร่าง ความสมัพนัธ์ระหว่าง (เพศหญงิ เพศชาย อืน่ๆ) พฤติกรรม

ทางเพศ ความงาม ความรู้สึก ความปรารถนา ความพึงพอใจ คุณค่า บุคคล

ถกูดงึเข้าไปสูร่ะบบสญัญะ ผ่านปฏสิมัพนัธ์แบบเผชิญหน้า สือ่เอกสาร โทรทัศน์ 

วิทยุ และอินเทอร์เน็ต เด็ก วัยรุ่น เยาวชน หรือบุคคลใดก็ตามที่ ไม่มีความรู้

และประสบการณ์ กลายเป็นผูบ้ริโภคที่ ไม่มอี�านาจต่อรองในตลาดอนักว้างใหญ่

และซับซ้อนในเรื่องเพศ โดยเหตุที่เรื่องของเพศวิถี เพศภาวะ และเร่ืองเพศ  

ถูกท�าให้เป็นสนิค้าโดยมิได้มีเป้าหมายอยู่ทีส่ขุอนามยัทางเพศ (sexual health) 

ของผู้บริโภค แต่อยู่ที่การขายและก�าไร ผู้บริโภคจ�านวนมากจึงตกอยู่ในฐานะ

เปราะบางและเสีย่งต่อการเลอืกบริโภคสนิค้าท่ีเป็นอนัตรายกบัสุขภาพทางเพศ

ของตนเอง 

ความฉลาดรู้ ในเรือ่งเพศ (sexual literacy) หมายถึง การตระหนกั

รูถ้งึนยัส�าคญัในเรือ่งเพศ ทัง้ส่วนทีเ่กีย่วกบัตัวเอง และการตดิต่อสมัพนัธ์

กับคนอื่นๆ ผ่านการสื่อสารเร่ืองราว/ค�าพูดเก่ียวกับเร่ืองเพศ สามารถ

ยืนยันสิ่งที่ตนเองถือว่ามีคุณค่า และหากจ�าเป็นก็สามารถยืนหยัด สู้/
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ปฏิเสธ สิ่งที่สังคมถือว่าเป็นบรรทัดฐานได้ ความฉลาดรู้ ในเรื่องเพศมีส่วน

ส�าคญัในการก�าหนดตวัตนของบุคคล ช่วยส่งเสรมิสขุภาวะทางเพศและปกป้อง

สทิธทิางเพศ การขาดความฉลาดรู้ ในเรือ่งเพศ (sexual illiteracy) มผีลส�าคญั

ท�าให้คนไม่มคีวามรู้ ในเร่ืองสิทธกิารเจริญพนัธุ ์ความสมัพนัธ์ทางเพศทีป่ลอดภยั 

การละเมิดทางเพศ และความรุนแรงทางเพศ ดังนั้น การสร้างความฉลาดรู้

ในเรื่องเพศจึงมีส่วนส�าคัญต่อการท�าให้ปัจเจกบุคคลมีความสามารถทั้งในเชิง

ปัญญาและอารมณ์ รู้ความต้องการของตนเอง สามารถประเมิน ปรับเปลี่ยน 

และใช้ประโยชน์จากระบบเพศซ่ึงเป็นวัฒนธรรมท่ีมอี�านาจครอบง�า เพือ่พฒันา

ตนเอง เพือ่การมปีฏิสมัพันธ์กับผู้อ่ืน และเพ่ือชมุชน/สังคมท่ีตนเองด�ารงชวีติอยู่ 

เรื่องเพศเป็นผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรม การสร้างความฉลาดรู้

ในเรือ่งเพศมคีวามหมายมากกว่าการให้ความรูแ้ละความเข้าใจเรือ่งเพศเท่านัน้ 

แต่บคุคลต้องเข้าใจด้วยว่าเรือ่งเพศถกูสร้างผ่านภาษา และวถิทีางท่ีภาษาและ

ระบบความหมายถูกสร้างข้ึนมาภายใต้ฐานคิดเรื่องเพศ ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า

ความรู้ ความเข้าใจ การให้ความหมายในเรื่องเพศจึงเชื่อมโยงกับความคิด  

การใช้ภาษา การแสดงออก และการก�าหนดความสัมพันธ์กับผู้อื่นของบุคคล

การให้การศึกษาเรื่องเพศในหลายๆ สังคมยังคงตีกรอบอยู่เฉพาะเรื่อง

ทีเ่กีย่วกับรักต่างเพศ (heterosexuality) ซึง่ถกูนยิามว่าเป็นธรรมชาติของมนษุย์ 

มคีณุค่า และสมควรได้รบัสทิธต่ิางๆ ตามกฎหมาย เช่น การแต่งงาน การมีบตุร  

การท�านิติกรรมต่างๆ ในทางกลับกัน การรักเพศเดียวกัน (homosexuality) 

รักสองเพศ (bisexuality) หรือรักโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ (asexual) ถูกมองว่า

ผดิปกตหิรือเป็นสิง่ทีผ่ดิศลีธรรม และถกูปฏเิสธสทิธต่ิางๆ ทางกฎหมาย ท�าให้

ไม่มีพื้นที่ส�าหรับสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายในเรื่องเพศ อคติในการสอน 

เพศศึกษาให้กับวัยรุ่นในโรงเรียนมีผลท�าให้นักเรียนที่อยู่นอกขอบข่ายของรัก

ต่างเพศรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่สมบูรณ์แบบ และท�าให้เครียด ซึมเศร้า 

ผลการเรียนลดลง และบางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตาย 
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สงัคมไทยเองก็ไม่ต่างจากสงัคมอืน่ๆ ทีย่งัคงยดึแนวทางสร้างภาพตวัแทน

หรือความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องเพศผ่านเรื่องเล่าหลัก (grand narrative) เช่น 

การสร้างระบบวิธีคิดในเรื่องชายจริงหญิงแท้หรือความสัมพันธ์ทางเพศที่มี

เฉพาะชายกับหญงิ ท�าให้สถานะของผูท้ี่ ไม่ถกูนยิามว่าชายจรงิหญงิแท้กลายเป็น 

บุคคลชายขอบของสังคม และท�าให้บุคคลเหล่านี้รู้สึกสับสนในตนเอง/รู้สึกผิด 

หรือการท�าให้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องที่ควรปิดบัง ไม่พูดถึง ท�าให้ผู้ที่

ถกูละเมดิทางเพศไม่รู ้ ไม่กล้าพูด/เล่า/ยอมรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง นอกจากนี้  

ภายในระบบรักต่างเพศเองกย็งัมกีารสร้างกรอบกติกาต่างๆ ทีท่�าให้เกดิความ

ไม่เสมอภาคทางเพศ ซึง่มส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้สงัคมไทยเปราะบางและต้องเผชิญ

ปัญหาต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเพศวิถี 

อย่างไรก็ตาม เม่ือสังคมเคลื่อนตัวจากสังคมประเพณีอันเป็นสังคม 

ที่ปัจเจกบุคคลถูกก�าหนดให้ท�าตามสิ่งที่จารีตประเพณีก�าหนดไว้ ไปสู่การเป็น

สงัคมสมัยใหม่ ซ่ึงปัจเจกบุคคลสามารถถอนตัวเองออกจากข้อผกูมดัทางสงัคม

ได้มากขึ้น โดยสื่อต่างๆ ได้ส่งผ่านข้อมูล ข่าวสาร ภาพลักษณ์ ภาพตัวแทน  

ในเรื่องคุณค่า ความงาม ความพึงพอใจ การด�ารงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ไปยัง

ปัจเจกบคุคล ท�าให้คนสามารถตัง้ค�าถามกบัตนเองว่าจะท�าอะไร จะปฏสิมัพันธ์

กบัผูอ้ืน่อย่างไร มีเพศวถิแีบบใด บคุคลเริม่ต่อรองกบัสิง่ทีส่งัคมก�าหนดไว้ และ

มองหาพืน้ทีท่างสงัคมส�าหรบัการสร้างอตัลักษณ์ของตนเองตามแบบทีป่รารถนา

หรือต้องการ หรือตามวิธีการมองโลกของตนเอง คนสามารถต่อรองกับกติกา

ของสังคมด้วยการแสดงเจตจ�านงของตนเองผ่านปฏิสัมพันธ์ เพื่อโน้มน้าวให ้

คนที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนความคาดหวังในการกระท�า การแสดงออก หรือ

ความคิดที่มีต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

ประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้ก็คือ ถึงแม้ว่าความทันสมัย (modernity)  

จะเปิดพื้นที่ ให้กับโครงการสร้างตัวตน (project of self) แต่ก็เป็นการสร้าง

ตวัตนภายใต้สภาวการณ์ที่ ได้รบัอทิธพิลจากทนุนิยมทีท่�าให้ทกุอย่างเป็นสนิค้า 

หมายความว่า ปัจเจกบคุคลเชือ่ว่าตวัเองสามารถสร้างตวัตนผ่านการซือ้สนิค้า
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ต่างๆ ร่างกายไม่เพียงแต่เป็นสิ่งแสดงออกของตัวตน แต่ยังเป็นสิ่งที่สามารถ

จัดการ ควบคุม หรือปรับเปลี่ยนได้ เช่น มีการใช้ค�าว่าการจัดการกับร่างกาย

ของตนเองเพือ่สร้างความประทับใจ บคุคลอาจควบคุมการแสดงออกทางสหีน้า 

การวางท่วงท่า กริยามารยาท หรือการเลือกเส้ือผ้าท่ีเชื่อว่าเหมาะสม และ

หากมองว่าร่างกายตนเองมข้ีอบกพร่อง ไม่เหมาะสม หรอืไม่สมบรูณ์ กส็ามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ โดยใช้เครื่องมือ ผู ้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติการที่เหมาะสม  

เพื่อให้บรรลุสิ่งท่ีต้องการ ในยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

คนอาจเลือกใช้การผ่าตัดหรือศัลยกรรมต่างๆ หรือการจัดการที่ท�าให้ร่างกาย

ผอมลง หรือได้สัดส่วนขึ้น ดัดแปลงส่วนต่างๆ บนใบหน้าหรือร่างกายตาม

ต้องการ ไปจนถึงการแปลงเพศได้

อัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) เป็นภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างข้ึน 

ภายใต้บรบิทของวฒันธรรมหนึง่ๆ ท�าให้คนในสงัคมนัน้ๆ มทีศันะร่วมกนัเกีย่วกบั 

สิ่งต่างๆ เช่น รูปร่าง การแต่งกาย รสนิยม ความสวย ความงาม ซึ่งสมาชิก

ของสังคมนั้นๆ พยายามท�าให้ภาพลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับอัตลักษณ์

ทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านภาษา ระบบความรู้ และระเบียบ กฎเกณฑ์ 

กติกา ทั้งนี้เพื่อยืนยันสถานะแห่งการเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ขณะเดียวกัน 

บุคคลก็ต้องการสร้างลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นการสร้างอัตลักษณ์แห่ง 

ตวัตน (self identity) ข้ึนมาด้วยเช่นกัน (Barker, 2000: 165) คนจึงมแีนวโน้ม 

จะเชือ่ว่าการสร้างตัวตน (self production) เป็นปัญหาในเชงิเทคนคิทีต้่องการ

เครื่องมือเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญ และกฎหมายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง (Maguire 

& Stanway, 2008: 64) ดังนั้น ตัวตนในที่นี้จึงกลายเป็นโครงการที่บุคคล

สามารถท�าได้ด้วยตนเอง (do – it yourself project) ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค 

การชักจูงให้คนบริโภคสินค้าจึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมข้ึนมา 

และท�าให้คนเช่ือว่าการบริโภคสินค้าและบริการคือหนทางในการสร้างตัวตน 

ขึ้นมา ช่วยท�าให้ได้รับความสุข ความสมบูรณ์ ความปิติ โดยนัยนี้ วัฒนธรรม

บริโภคจึงสามารถเข้ามาจัดการกับร่างกาย ความคิด จิตวิญญาณ รวมทั้ง 

การกระท�าต่างๆ ของคนได้อย่างแยบยล
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ขณะทีส่งัคมเข้าสูย่คุของการท�าให้ทกุสิง่กลายเป็นสนิค้า มสีือ่มากมาย

ที่น�าเสนอความเชื่อมโยงกับเรื่องเพศในรูปแบบต่างๆ แต่คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น

เดก็ เยาวชน ผู้ ใหญ่ หรือผู้สงูอาย ุกลับตกอยู่ในฐานะของผู้ ไม่มคีวามรูเ้ท่าทนั

ในเรื่องเพศ เยาวชนก้าวเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่โดยไม่มีความรู้แม้ ในระดับ ก ไก่ ข ไข่ 

ในเรื่องเพศ โรงเรียนอาจให้ความรู้ทางสรีระและระบบเจริญพันธุ์ แต่ละเลย

ความรู้เร่ืองระบบความสัมพันธ์ ในเรื่องเพศที่ปฏิบัติกันอยู่จริงๆ หรือไม่ ให้ 

ความรูเ้กีย่วกบัความสขุและความพงึพอใจในเรือ่งเพศ การรูเ้ท่าทนัอารมณ์ของ

ตนเอง การปฏเิสธการมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรกั หรอืการจดัการกบัความขดัแย้ง

ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ การให้การศึกษาเรื่องเพศยังมีแนวโน้มท�าให้ผู้ที่เพศวิถี

นอกกรอบรักต่างเพศถูกต่อต้านหรือปฏิเสธ และไม่มี โอกาสเรียนรู้เรื่องเพศ 

ที่สอดคล้องกับความปรารถนาของตนเอง มีความสุขในเร่ืองเพศ และม ี

ความปลอดภัยในเรื่องเพศ 

การสร้างความฉลาดรู ้ ในเรื่องเพศต้องเร่ิมจากฐานคิดเร่ืองความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึง่เคารพ/ให้ความส�าคญักบัความจริงทีแ่ตกต่างกัน  

และเปิดพื้นที่ ให้กับการมอง/ตรวจสอบโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่แยก/จัด/แบ่งประเภทตัวเราออกจากคนอื่น แยกคนออกจากกัน หรือกีดกัน

คนอื่นๆ ออกไป หรือท�าให้คนกลายเป็นคนสิ้นไร้อ�านาจ การท�าให้คนรู้เท่าทัน

ในเรื่องเพศเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ และ 

เปิดพื้นที่ ให้กับทางเลือกในเรื่องเพศ ไม่ใช่การให้ ใบสั่ง 

การให้ความรู้เรื่องเพศที่ช้าเกินไป หรือไม่ให้เลย หรือให้แต่ไม่เพียงพอ 

ล้วนมีส่วนท�าให้บุคคลมีโอกาสมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ ไม่ปลอดภัย ถูกเอา

เปรียบทางเพศ หรือถูกละเมิดสิทธิทางเพศ ดังนั้น การสร้างความฉลาดรู ้

ในเร่ืองเพศจะช่วยให้บุคคลรู้เท่าทันระบบความคิด ความเชื่อ บรรทัดฐาน  

รวมทั้งข้อมูลและสื่อในเรื่องเพศที่มีอยู่มากมาย สามารถคิด ไตร่ตรอง และ

ตัดสินใจกระท�าสิ่งต่างๆ อย่างมีวุฒิภาวะ มีเหตุผล ไม่เป็นอันตรายกับตนเอง 

และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
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โครงการวจิยัน้ีเริม่ต้นจากฐานคิดท่ีว่า ความคดิ ความเช่ือ ท่าท ีการให้

คุณค่า และการกระท�าของบุคคลในเร่ืองเพศ เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยกรอบ

กตกิาของสงัคมผ่านปฏิสมัพันธ์ท่ีบคุคลน้ันๆ มีกบับคุคลอืน่ๆ วฒันธรรมบริโภค

ได้ขดัเกลา (socialize) สาธารณชนให้กลายเป็นผูบ้ริโภค ซึง่ถกูก�ากบัหรอืชกัน�า

ให้เกิดความต้องการที่จะเป็นเจ้าของสินค้าหรือให้คุณค่ากับสินค้า โดยผู้ผลิต

สินค้าใช้กระบวนการผลิต การตลาด และสื่อโฆษณาต่างๆ ผ่านสัญญะต่างๆ 

สญัญะเหล่าน้ีถกูน�าไปผลติซ�า้โดยผูบ้ริโภคผ่านปฏสิมัพนัธ์และการให้ความหมาย 

เกดิเป็นระบบสญัญะทีป่ระกอบไปด้วยคณุค่า ความสขุ ความพงึพอใจ ซึง่อาจ

เรียกได้ว่าเป็นมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้เจตจ�านงของผู้ผลิตสินค้า

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เกิดและเติบโตขึ้นมาไม่จ�าเป็นต้องเดินตามรอย

หรอืวถิทีีถ่กูก�าหนดไว้เสมอไป การโต้แย้ง ต่อรอง ยอมจ�านนเป็นบางส่วนหรือ

บางโอกาสอาจเกดิข้ึนได้ โดยเฉพาะเม่ือบคุคลได้รับข้อมลู ข่าวสาร หรือความรู้  

ที่ช่วยให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น การศึกษานี้ ให้ความส�าคัญกับประสบการณ์ 

ของแต่ละบุคคล ซึ่งสะท้อนการรู้เท่าทันเรื่องเพศที่แตกต่างและหลากหลาย 

ความเข้าใจในประสบการณ์ของบคุคลจะช่วยให้คนทัว่ไปเข้าถงึการสร้างสภาวะ

แห่งการรู ้เท่าทันหรือไม่รู ้เท่าทันเรื่องเพศของบุคคลในลักษณะต่างๆ กัน  

เพื่อบรรลุสู่สุขภาวะทางเพศ ความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้ 

การก�าหนดนโยบายเพ่ือขจัดความไม่รู้ ไม่เห็นและไม่เข้าใจเร่ืองเพศ มีลักษณะ

ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของบุคคลที่มีความหลากหลาย และน�าไปปฏิบัติได้จริง

การวจิยัน้ีมีวัตถปุระสงค์ส�าคญัคอืการพยายามเข้าถงึโลกของความจรงิ

เกีย่วกบัเพศวถิขีองบคุคลต่างๆ ทัง้ผูท้ีอ่ยู่ในกรอบของรักต่างเพศและนอกกรอบ

รกัต่างเพศ โดยใช้วธิกีารศกึษาเรือ่งเล่า ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้ความรูเ้รือ่งเพศวิถทีีม่า

จากประสบการณ์ชีวิต ผ่านการตีความของผู้เล่าเรื่องออกมาเป็นเร่ืองเล่าของ

ตนเอง ความรู้ ในเรื่องเพศวิถีที่ ได้จากเร่ืองเล่าสะท้อนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจกบุคคลกับบุคคลอื่นๆ และโครงสร้างทางสังคมซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาภายใต้

ระบบคิดแบบรักต่างเพศ ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอาจแสดงออกมาในลักษณะ 
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ของการรู้เท่าทัน การขัดขืน ต่อต้าน ต่อรอง ประนีประนอม หรือยอมตาม  

ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงความฉลาดรู้เรื่องเพศ และมีผลต่อการสร้างตัวตนของ

ปัจเจกบุคคล ความรู้ที่ ได้นี้สามารถน�าไปเป็นพื้นฐานในการน�าเสนอนโยบาย 

ในการสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทย

เข้าถึงเรื่องเพศผ่านเรื่องเล่า
1

การศกึษานี้ ใช้วิธีวิทยาการศึกษาทีเ่รียกว่า การศกึษาเรือ่งเล่า (narrative 

approach) อนัเป็นวธิกีารศึกษาทีอ่ยู่ภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงัคม (social  

constructivism) ซึง่เช่ือว่าความจรงิมิใช่สิง่ทีด่�ารงอยู่ในลกัษณะทีเ่ป็นวัตถวุสิยั 

และการวิจัยคือการพยายามค้นพบความรู้นี้ แต่วิธีศึกษาเรื่องเล่าเชื่อว่ามนุษย์

คอืผูส้ร้างความจรงิ นกัคดิในกลุ่มนี้ ให้ความส�าคัญกบัสิง่ทีเ่รยีกว่าความหมาย

และประสบการณ์ของมนษุย์ โดยมองว่าความจรงิท่ีเกิดขึน้ในชวิีตประจ�าวันของ

บุคคลเกิดจากการตีความและการให้ความหมายเชื่อมโยงกับบริบทของบุคคล

นั้นๆ การที่บุคคลคิดหรือตระหนักรู้ โดยคาดการณ์หรือมองว่าคนอื่นก�าลังคิด

อย่างไร หรอืต้องการอะไร และตนเองคดิอย่างไร บคุคลได้สร้างความจรงิทาง

สังคมหรือโลกที่ตนเองด�ารงอยู่ร่วมกับอื่นๆ (intersubjective world) ดังนั้น 

ความจริงจึงไม่ใช่สิ่งคงที่หรือตายตัวแต่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละบริบทของสังคม 

ความจรงิสามารถด�ารงอยูภ่ายใต้การรบัรูข้องมนษุย์ในหลากหลายรูปแบบ และ

มนุษย์จะรับรู้ว่ามีสิ่งใดด�ารงอยู่บ้างก็จากความจริงที่ถูกสร้างขึ้นมานี้เอง 

การใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่าช่วยให้ทราบว่าบุคคลสร้างความจริงเรื่อง

เพศตามการรบัรูข้องเขาอย่างไร วตัถุ การกระท�า ความสมัพนัธ์ และเหตกุารณ์

1 เนือ้หาส่วนทีเ่ป็นวธิกีารศกึษาเรือ่งเล่าและวธิกีารวเิคราะห์เรือ่งเล่าน้ี สรปุจาก นภาภรณ์ หะวานนท์.  
2552. วิธีการศึกษาเรื่องเล่า: จุดเปลี่ยนของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์, วารสารสังคม 
ลุ่มน�้าโขง, 5(2): 1 – 22.
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ต่างๆ มคีวามหมายต่อบคุคลอย่างไร รวมทัง้กระบวนการท่ีความหมายเหล่านี้

ถูกสร้างขึน้มา ความหมายทีว่่านีเ้กดิจากการตคีวามประสบการณ์ทีบ่คุคลมต่ีอ

สิ่งต่างๆ ผนวกกับการคาดท�านายว่าคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องคิดอย่างไร ทั้งนี้  

เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ ให้สิ่งที่ถูกกีดกันหรือถูกขจัดออกไปนี้ ได้แสดง “ตัวตน” 

และเป็น “เสียง” ที่มีส่วนในการสร้างความหมายและความจริงในสังคม 

การศึกษานี้มุ่งหวังให้บุคคลได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเอง ตัวตนของ 

ผูเ้ล่าคอืชวีติทีผ่่านประสบการณ์และเรือ่งราวทีผู่เ้ล่าพดูถงึตัวเอง แต่การเล่าเรือ่ง 

มิใช่เป็นเพียงการบรรยายเรื่องของตนเองเท่านั้น เพราะคนจะกระท�า ปฏิบัติ 

ด�าเนนิชวิีต และปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ ไปตามแบบแผนแห่งเร่ืองเล่าท่ีผูเ้ล่าสะท้อน

ออกมา เรื่องเล่ามิได้เป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ สถาบัน และวัฒนธรรม 

สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเรื่องเล่า คือเป็นสิ่งที่มีผลต่อการที่บุคคลเลือกที่จะเล่า

และจะเล่าเร่ืองอย่างไร ชีวิตและเรื่องเล่าต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน  

แยกออกจากกนัไม่ได้ เรือ่งเล่าแทรกตัวอยู่ในความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจทีป่รากฏ

อยู่ในอายุ ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ต�าแหน่ง

ทางสังคม เรื่องเล่าจึงเป็นวิธีวิทยาที่เหมาะส�าหรับการศึกษาวัฏจักรของชีวิต 

รวมทัง้กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทัง้นีเ้พราะเรือ่งเล่าท�าให้บคุคลสามารถ

รับรู้หรือล�าดับความเป็นไปของชีวิตตนเองนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และ

คาดท�านายเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง

แนวคิดที่ว่าชีวิตและความสัมพันธ์ของบุคคลถูกก�าหนดโดยความรู้และ

เรือ่งเล่าหลกั (grand narrative) ทีส่งัคมนัน้สร้างข้ึนมา (เช่น ความสมัพนัธ์กบั

พี่น้อง เพื่อน การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการรับรู้ การละเมิดทางเพศ

หรือถูกละเมิดทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ) เร่ืองราวเหล่าน้ีจ�านวนมาก 

มีส่วนก�าหนดตัวตนและวิธีการด�าเนินชีวิตของบุคคลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ 

ความรู้และเรื่องเล่าหลักของสังคมหรือชุมชนน้ันๆ การเล่าเรื่องช่วยให้บุคคล

สามารถแยกตัวเองออกจากความรู้และเรื่องเล่าหลักที่เคยกดทับหรือท�าให้ 
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ชีวิตสับสน ช่วยให้บุคคลสามารถน�าตัวเองออกมาจากสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น (เช่น  

ความทุกข์ ความกลัว ความเจ็บปวด ความยากล�าบาก) และมองสิ่งเหล่านี้ ใน

สายตาของคนที่ ไม่ ใช่เจ้าของปัญหา เพื่อสะท้อนสิ่งที่ตนเองคิดและท้าทาย 

วิถีชีวิตที่เคยถูกกดทับ วิธีการศึกษาเรื่องเล่าสนับสนุนให้บุคคลเป็นผู้เขียนหรือ

บอกเล่าเร่ืองราวที่ตนเองเห็นว่าจะช่วยสร้างทางเลือกให้กับตัวตนของบุคคล 

การเล่าเรือ่งจงึเป็นการบ�าบดัความเจบ็ปวด (narrative therapy) ช่วยให้บุคคล

สามารถมองส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตจากมุมมองที่ตนเองปรารถนา 

การตคีวามสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตี และสถานการณ์ทีด่�ารงอยู่ในปัจจบุนัตามวธิคีดิ

ทีก่ล้าท้าทายต่อส่ิงเคยกดดัน ประทับ ตรา หรอืดหูมิน่ผ่านการเล่าเรือ่ง ท�าให้

บคุคลเกดิพลงัทีจ่ะมองหาทางเลือกในอนาคตตามวถิทีีต่นเองต้องการ แทนการ

ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามความรู้และเรื่องเล่าหลักที่คนอื่นเป็นผู้ก�าหนด

การศึกษาเรื่องเล่าให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับ 

ผู้เล่าเร่ือง ผู้วิจัยมิได้มีสถานะเป็นผู้ก�าหนดว่าต้องการให้ผู้เล่าเล่าเรื่องใด 

หรือก�าหนดท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เล่าเรื่อง และผู้เล่าเรื่องมิได้

มีฐานะเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่นักวิจัย ในกระบวนการเข้าถึงเรื่องเล่า นักวิจัยพูดคุย 

ฟังเร่ืองเล่า และน�าเรื่องเหล่านั้นเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง และ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เล่าเรื่องจึงอยู่

บนพืน้ฐานของความเสมอภาค นกัวจัิยมิใช่ผูก้�ากบั (direct) กระบวนการสนทนา 

โดยนยันี ้เร่ืองเล่าจงึมผีลต่อนกัวิจยั ทัง้ในส่วนของวิธคีดิ ทศันะ และความรูส้กึ

ทีม่ต่ีอเรือ่งหนึง่เรือ่งใด ท้ังนี ้ในการเขียนเรือ่งเล่า ผูว้จัิยต้องสะท้อนส่ิงทีเ่กดิข้ึน 

กับผู้วิจัยในกระบวนการวิจัย (analytical reflexivity) วิธีวิทยาของเรื่องเล่า

ท�าให้สิง่ทีนั่กวจิยัอ้างว่าเป็น “ความรู”้ มทีีม่าที่ ไป และความรูมิ้ใช่สิง่ทีมี่ลกัษณะ

เป็นวัตถุวิสัย (objective knowledge) แต่ได้ผ่านการตีความและเป็นความรู ้

ที่สร้างขึ้นรวมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เล่าเรื่อง
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การวิเคราะห์เรื่องเล่า

วิธีวิเคราะห์ทีน่�ามาใช้ ในการศกึษานีค้อื การวเิคราะห์เพ่ือสร้างเร่ืองเล่า 

(Narrative Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ โดยการน�าองค์ประกอบหรือส่วน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเรือ่งราวต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนกบับุคคล ความหมาย 

และการตคีวามเพือ่สร้างเป็นเร่ืองเล่า แทนการแยกเรือ่งราวออกเป็นส่วนๆ เพือ่

น�าเสนอประเด็นที่เป็นจุดสนใจของการวิจัย อย่างในกรณีของการน�าเร่ืองเล่า

มาวิเคราะห์ ซึ่งบางครั้งการใช้ค�าว่าวิเคราะห์อาจไม่เหมาะสมกับวิธีการศึกษา

เรื่องเล่าแบบนี้เท่าใดนัก โดยมีการใช้ค�าว่า การสร้างเรื่องราวจากข้อมูล (the 

configuration of data) แทน 

การเชือ่มโยงเหตกุารณ์และการกระท�าต้องอาศยัโครงเรือ่ง เมือ่โครงร่าง 

ของเร่ืองก่อรูปขึ้นมา เหตุการณ์ที่มีความส�าคัญจะเป็นตัวคลี่คลายเร่ืองราว 

ให้ปรากฏ การเกิดขึ้นของโครงเรื่องเป็นตัวบอกผู้เขียนว่ามีเหตุการณ์หรือ 

องค์ประกอบใดบ้างทีค่วรน�าเข้ามาสูเ่รือ่งราว ข้อมลูท้ังหมดไม่ได้มคีวามจ�าเป็น

ส�าหรับการสร้างเรื่องราว ข้อมูลซ่ึงไม่ขัดแย้งกับโครงเร่ืองและมิได้มีส่วนช่วย

สร้างเร่ืองราวข้ึนมาอาจไม่จ�าเป็นต้องน�ามาเป็นส่วนหนึง่ของผลการวจัิย เพราะ

ประสบการณ์ของมนุษย์มีมากมาย การน�าสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นเรื่องราวต้อง

อาศัยการจัดระเบียบที่มากกว่าการจัดระเบียบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ

วันของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่ากระบวนนี้จะใช้การบังคับ 

ให้เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ เข้ามาสู่โครงเรื่องที่ผู้เขียนก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

เรื่องราวที่เป็นผลงานข้ันสุดท้ายของผู ้เขียนต้องสอดคล้องกับข้อมูล แต ่

ขณะเดยีวกนักต้็องจดัระเบยีบและให้ความหมายที่ ไม่ปรากฏอยู่ในตวัข้อมลูด้วย  

ผู้เขียนใช้ความรู้ ในสาขาของตนเองช่วยตีความค�าพูด การกระท�า และเรื่อง

ราวในฐานะเป็นข้อมูล ดงันัน้ ผูเ้ขยีนต้องเสนอทัง้เหตกุารณ์และข้อถกเถยีงเพือ่

สนับสนุนความเป็นได้ของเรื่องราวที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้น 
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ในบทท่ี 2 ของหนังสือเล่มนี้น�าเสนอแนวคิดเร่ืองเพศวิถีกับความเป็น 

ตวับคุคล โดยพยายามแสดงให้เห็นถึงจุดเปลีย่นทีส่�าคญัในการมองเร่ืองเพศวิถ ี

และผลที่มีต่อตัวบุคคลและการจัดระเบียบสังคม บทที่ 3 เป็นการน�าเสนอ 

ผลการศึกษาจากเอกสารท่ีเป็นความรู้เรือ่งเพศในสงัคมไทย ส่วนของผลการศกึษา 

เร่ืองเล่าแบ่งน�าเสนอออกเป็น 2 บท คือบทท่ี 4 ว่าด้วยเรื่องของเพศวิถี 

นอกกรอบรักต่างเพศ และบทที่ 5 ว่าด้วยเพศวิถีในกรอบรักต่างเพศ และ 

บทท่ี 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายเป็นการน�าเสนอแนวทางการสร้างความฉลาดรู ้

เรื่องเพศในสังคมไทย
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2
เพศวิถีกับความเป็นตัวบุคคล

นภาภรณ์ หะวานนท์

ปัจ
จบุนัคนจ�านวนมากตัง้ค�าถามกบัความเชือ่ทีส่ะสมกนัมานานว่า  

เรือ่งเพศเป็นสภาวะทางชวีภาพทีเ่กดิมาพร้อมๆ กบัความเป็น

มนษุย์ (เช่น อวยัวะเพศ โครงสร้างสมอง ฮอร์โมน โครโมโซม) ลกัษณะ

ทางชีวภาพนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือเพศหญิงกับเพศ

ชาย และเป้าหมายส�าคัญของเพศหญิงและชายคือการสืบแทนพันธุ์

มนุษย์ 

ดังนั้น กฎเกณฑ์กติกาของสังคมจึงถูกก�าหนดขึ้นมาเพื่อท�าให้บรรล ุ

เป้าหมายดังกล่าว สถาบันครอบครัวที่ยึดหลักการอยู่ร่วมกันของคนสองเพศ

และการมีลูก น�าไปสู่การสร้างกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์มากมายที่ 

เชือ่มโยงเป้าหมายของครอบครัว เช่น การคบหากนัระหว่างหญงิชาย การแต่งงาน 
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การจดทะเบียนสมรส การเลี้ยงดูบุตร สิทธิในทรัพย์สินของครอบครัว  

การหย่าร้าง ฯลฯ กฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้มีทั้งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต 

และกฎหมาย ซึ่งล้วนตอกย�้าบรรทัดฐานรักต่างเพศ การสร้างกรอบกติกา 

ท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องรักต่างเพศนี้ขยายออกไปสู่พื้นที่ทางสังคมทุกหน

ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถานที่ท�างาน สถานบันเทิงและพักผ่อน 

หย่อนใจ ซึ่งต่างสร้างหลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาบนพื้นฐานของ 

การแบ่งประเภทคนออกเป็นหญงิและชาย เช่น รูปร่าง เสือ้ผ้า หน้าตา ท่าทาง 

อากัปกิริยา การแสดงออกต่างๆ ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ในยคุของวฒันธรรมบริโภค ซึง่บางคนเรยีกว่าช่วงปลาย 

ของยุคสมัยใหม่ที่ก�าลังจะเข้าสู ่ยุคหลังสมัยใหม่ ได้เกิดแนวคิดที่ปฏิเสธ 

ความเชื่อที่ว่า เพศวิถีเป็นสิ่งคงที่และติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด หรืออย่างน้อย

ก็ต้ังแต่เร่ิมมีพัฒนาการในวัยเด็ก มาสู่การมองว่าเพศวิถีมีความเลื่อนไหล  

ไม่มีเสถียรภาพ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถสร้าง/ปรับเปลี่ยนได้ เปลี่ยนแปลงได้ 

โดยเฉพาะเมือ่บคุคลมีข้อมูลใหม่ หรอืเม่ือความรู้ ใหม่ๆ ถกูสร้างขึน้มา แนวคดินี ้

เชื่อว่า ในปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่นปัจเจกบุคคลมิได้อยู่ ในฐานะของผู้ที่ต้องท�า 

ตามบรรทดัฐานแบบไม่มีปากเสยีง แต่สามารถต่อรองการปฏบิตั/ิการแสดงออก 

ทางเพศได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล ความรู้ และสภาวะแวดล้อมขณะนั้น พฤติกรรม

ทางเพศจึงมิใช่เป็นเรื่องของการขัดเกลาบุคคลให้สวมบทบาทเพศตามที่สังคม

ก�าหนด แต่เป็นผลผลิตของกระบวนการที่ปัจเจกบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับคนและ

สิ่งต่างๆ การแสดงออกหรือการประพฤติปฏิบัติของคนคือสิ่งที่เป็นตัวสร้าง 

บทเพศ (sexual script) บทเพศจึงมีนัยส�าคัญต่อการเข้าถึงเพศวิถีมากกว่า

บรรทัดฐานทางเพศ ซึ่งกลายเป็นสิ่งไม่สมจริง เพราะขณะท่ีสังคมพยายาม

ตอกย�า้บรรทดัฐานของรกัต่างเพศ แต่สิง่ทีป่รากฏอยูท่ั่วไปคอื การปรากฏของ

ผู้ที่ ไม่ได้มอง/แสดงตนเองว่าอยู่ ในวงกรอบบรรทัดฐานของรักต่างเพศ โดย

เฉพาะการมีปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลอาจมีความสัมพันธ์แบบ 

ลกึซึง้โดยไม่ต้องมเีพศสมัพนัธ์แบบรกัต่างเพศ เช่น การเกดิขึน้ของหญงิรักหญงิ 



17การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

หรือคนที่อยู่ร่วมกันโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ น�าไปสู่การตั้งค�าถามกับนิยามและ

กรอบแนวคิดอันคับแคบของเพศวิถีที่ ให้ความส�าคัญเพียงเฉพาะรักต่างเพศ

เท่านั้น 

ในบทนีมุ้ง่แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของเพศวถิีในฐานะทีเ่ป็นหัวใจของ

การสร้างความเป็นตวับคุคล โดยเริม่ต้นจากการน�าเสนอการเกดิขึน้ของเพศวิถี

แบบรักต่างเพศ และการท�าให้บรรทัดฐานแบบรักต่างเพศเป็นสิ่งที่ยอมรับกัน

โดยท่ัวไป และน�าเสนอต่อไปว่าวฒันธรรมบริโภคมีส่วนท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ฐานคิดท่ีเก่ียวกับเพศวิถีอย่างไร การเปลี่ยนแปลงนี้ ได้เปิดพื้นที่ ในการสร้าง

ความเป็นตวับคุคล หรอืตวัตนของปัจเจกบคุคลให้ตอบสนองต่อส่ิงทีค่นมองว่า

มีนัยกับตนเองอย่างไร

นิยามของเพศวิถี 

เพศวิถี (sexuality) เป็นค�าท่ี ให้ความหมายหลากหลายส�าหรับบุคคล

และแวดวงวิชาการ จนยากที่จะชี้ชัดว่าหมายรวมถึงเรื่องใดบ้าง กล่าวอย่าง 

กว้างๆ เพศวถิเีป็นสิง่ทีแ่สดงออกถงึภาพรวมของบุคคล หมายรวมถงึการตอบ

ค�าถามว่า เราคือใคร มีความเช่ืออย่างไร รู้สึกอย่างไร และตอบสนองต่อ 

สิ่งต่างๆ อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การแสดงกริยาท่าทาง การแต่งตัว  

การแสดงความรู้สึก รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์อย่างลึกซ้ึงกับบุคคลต่างๆ  

มีผู้พยายามน�าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีมาจัดกลุ่มเพื่อแสดงให้เห็น

องค์ประกอบของเพศวิถว่ีาหมายรวมถงึ อัตลกัษณ์ทางเพศ ความพงึพอใจทาง

เพศ และพฤติกรรมทางเพศ (White, Bondurant & Travis, 2000:11)

ความซับซ้อนของเพศวิถีถูกน�ามาเสนอในรูปของวงกลมที่ซ้อนทับกัน 

ของมิติต่างๆ ของเพศวิถี ซึ่งเรียกว่า วงกรอบเพศวิถี (circles of sexuality) 

ประกอบด้วยมติต่ิางๆ ของเพศวิถี ได้แก่ ความปรารถนาทางเพศ (sensuality)  

ความผูกพนัทางเพศ (sexual intimacy) อตัลกัษณ์ทางเพศ (sexual identity) 
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อนามัยเจริญพันธุ์และอนามัยทางเพศ (reproductive and sexual health) 

และการน�าเรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธ์ (sexualization) ภาพประกอบที่ 

1 แสดงวงกรอบเพศวถิทีีป่ระกอบด้วยวงกลม 5 วง ซึง่แสดงให้เหน็ว่า เพศวิถี

หมายรวมถึงความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ที่เชื่อมโยงกับเพศสภาพ 

การมีเสน่ห์ดงึดดู การได้รบัความรกั และการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ้ืน่ในลกัษณะ

ของความปรารถนา ความรัก ความผูกพันทางเพศ และรวมถึงกิจกรรมทาง

เพศ เพศวิถียังรวมถึงความสุขหรือความพึงพอใจที่บุคคลรับรู้ ได้จากประสาท

สัมผัสทางรูป รส กลิ่น เสียง วงกรอบเพศวิถีประกอบด้วยวงกลม 5 วง 

ดังต่อไปนี้

วงกลมที่ 1: ความปรารถนาทางเพศ เป็นการตระหนักรู ้และ

ความรู้สึกเกีย่วกบัร่างกายของตนเองและผูอ้ืน่ โดยเฉพาะร่างกายของคูส่มัพนัธ์

ทางเพศ ความปรารถนาทางเพศช่วยใหบุ้คคลรูส้ึกดีกบัการทีต่นเองมรีา่งกาย

ซ่ึงดูดี และรู้สึกว่าควรจะปฏิบัติต่อร่างกายอย่างไร ความปรารถนาทางเพศ

ส่งผลต่อพฤตกิรรมทางเพศของปัจเจกบคุคลในหลายด้าน ความปรารถนาทาง

เพศอาจแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ

ร่างกาย (body image) ความรูส้กึพงึพอใจเมือ่ร่างกายบางส่วนถกูสมัผสั หรอื

ได้รับการโอบกอดจากบุคคลอันเป็นที่รัก (พ่อแม่ เพื่อน คนรัก) ความรู้สึกว่า

ร่างกายตนเองดึงดดูใจผูอ้ืน่ รวมไปถึงความเพ้อฝันเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ

หรือประสบการณ์ทางเพศ เช่น การเพ้อฝันว่ามีเพศสัมพันธ์กับดารา ซึ่งเป็น

เรื่องปกติ และบุคคลไม่จ�าเป็นต้องมีพฤติกรรมตามความเพ้อฝันของตนเอง

วงกลมท่ี 2: ความผกูพันทางเพศ เป็นสิง่ทีบ่คุคลรูส้กึว่าตนเองสามารถ

มคีวามผกูพนัใกล้ชดิกับคนอ่ืนๆ ได้ ความรูส้กึนีอ้าจออกมาในรูปของการแบ่งปัน

ความรกัความผกูพนั การดแูลเอาใจใส่ การเข้าถงึทัง้ความสุขและความเจ็บปวด

ของคนทีต่นเองรัก การรูส้กึว่าตนเองรกัหรอืชอบใคร การทีบุ่คคลรู้สึกว่าสามารถ

เปิดเผยความรูส้กึของตนเอง แม้ว่าอาจเสีย่งต่อการทีอ่กีฝ่ายจะไม่รูส้กึในแบบ

เดียวกันหรือไม่ยอมรับ แต่ความผูกพันใกล้ชิดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความ



19การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

ภาพประกอบที่ 1: วงกรอบเพศวิถี (Circles of Sexuality)

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลนรัก/การย่ัวยวน
การไมยอมมีเพศสัมพันธ

การคุกคามทางเพศ/การขมขืน
การมีเพศสัมพันธกับญาติสนิท

ภาพลักษณของรางกาย
การตอบสนองทางเพศ

ความปรารถนาในการสัมผัส
ความเพอฝน

การดูแลเอาใจใส
การแบงปน

การรัก การชอบ
การยอมเส่ียง
ความออนแอ

อัตลักษณเพศสภาพ
บทบาทตามเพศสภาพ

ทิศทางทางเพศ
อคติเพศสภาพ

การเลนรัก/การย่ัวยวน
การไมยอมมีเพศสัมพันธ

การคุกคามทางเพศ/การขมขืน
การมีเพศสัมพันธกับญาติสนิท

การนำเร่ืองเพศ
มาควบคุมความสัมพันธ

อนามัยเจริญพันธุ/
อนามัยทางเพศ อัตลักษณทางเพศ

ความผูกพันทางเพศ

ความปรารถนาทางเพศ

การนำเร่ืองเพศ
มาควบคุมความสัมพันธ

อนามัยเจริญพันธุ/
อนามัยทางเพศ อัตลักษณทางเพศ

ความผูกพันทางเพศ

ความปรารถนาทางเพศ

ที่มา: www.advocatesyouth.org

จรงิใจและเปิดเผยความรูส้กึต่อกนั การมคีวามรูส้กึผกูพนัทางเพศมส่ีวนท�าให้

บุคคลตกอยู่ ในภาวะอ่อนแอ เพราะบุคคลอาจถูกท�าร้ายจิตใจ หรือรู้สึกว่า

ถูกท�าร้ายจิตใจโดยคนที่ตนเองมีความผูกพันได้ง่าย

วงกลมที่ 3: อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึงความเข้าใจว่าตนเองมี

เพศสภาพเป็นใคร เช่น เป็นผูช้าย เป็นผูห้ญงิ เป็นเกย์ เป็นเลสเบีย้น เป็นกะเทย 

เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าอัตลักษณ์เพศสภาพไม่จ�าเป็นต้องตรงกับเพศที่ปรากฏ

ในทางชีวภาพ อัตลักษณ์ทางเพศสภาพจะเป็นสิ่งที่บอกว่าบุคคลจะมีบทบาท

อย่างไร (gender role) ทัง้นี ้ส่วนหนึง่จะขึน้อยูก่บัสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม

และสังคมที่บุคคลนั้นด�ารงชีวิตอยู่ นอกจากนี้ อัตลักษณ์ทางเพศยังหมายรวม

ถึงทิศทางทางเพศ (sexual orientation) ของบุคคลด้วย บุคคลอาจรู้สึก
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ดึงดูดใจกับผู้ท่ีมีเพศสภาพตรงข้าม (รักต่างเพศ/heterosexual) หรือที่ม ี

เพศสภาพเดียวกัน (รักเพศเดียวกัน/homosexual) หรือทั้งสองเพศสภาพ  

(รักทั้งสองเพศ/bisexual) ก็ได้ 

วงกลมท่ี 4: อนามัยเจรญิพนัธ์ุและอนามัยทางเพศ เป็นมติทิีเ่กีย่วกบั 

การเจริญพันธุ์ รวมท้ังพฤติกรรมและทัศนคติท่ีท�าให้ความสัมพันธ์ทางเพศ 

มีสุขอนามัยและมีความสุข ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ การเจริญพันธุ์  

และเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีส่วนส�าคัญที่ช่วยให้ปัจเจกบุคคลเข้าใจในสรีระ 

ความรู้สึก ความต้องการ รวมทั้งแรงปรารถนาทั้งของตนเองผู้อื่น

วงกลมที ่5: การน�าเรือ่งเพศมาควบคมุความสัมพันธ์ เป็นมติิท่ีอาจ

มกีารกล่าวถึงในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของเพศวถิ ีเป็นสถานการณ์ทีบ่คุคลแสดงออก

ทางเพศเพื่อคุกคาม ควบคุม หรือสร้างอิทธิพลต่อคนอื่น เป็นพฤติกรรมที่มัก

เรียกว่าเป็นด้านมืดของเพศวิถี การน�าเรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธ์อาจมี

ตัง้แต่การไม่ได้ท�าให้เกิดอันตรายไปจนถงึการสร้างความเจบ็ปวดทางเพศ ความ

โหดร้าย และอาชญากรรม พฤตกิรรมนีอ้าจหมายรวมถงึการเล่นรกั การย่ัวยวน 

การไม่ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศเพ่ือเป็นการลงโทษหรือเพื่อให้ ได้สิ่งหนึ่ง 

สิง่ใด การคกุคามทางเพศ การเอาเปรยีบทางเพศ การบงัคบัมเีพศสมัพนัธ์กบั

คนในครอบครัวหรือญาติสนิท และการข่มขืน

นิยามและองค์ประกอบของเพศวิถีข้างต้นช่วยให้มองเห็นความหมาย 

ทีก่ว้างและความซับซ้อนของเพศวิถ ีเพศวิถีเป็นภาพรวมของความเป็นตัวบคุคล 

และอาจกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการมชีวีติทีดี่และเป็นสขุของมนษุย์ อย่างไร

ก็ตาม ความเข้าใจในนิยามและองค์ประกอบของเพศวิถีไม่เพียงพอที่จะตอบ

ค�าถามว่า เพศวิถีถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร อะไรเป็นสิ่งที่จ�าแนกหรือจัดประเภท

ให้เพศวิถีบางอย่างเป็นเรื่องปกติและบางอย่างกลายเป็นความผิดปกติ และ

การจดัประเภทดงักล่าวมผีลต่อความสขุ ความพึงใจ และคณุภาพชวีติของบคุคล

อย่างไร 
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เทคนิควิทยาการจดัแบ่งเพศวิถแีละการตัดสนิความเป็นปกติ

ความพยายามอธิบายการเกิดข้ึนของเพศวิถีอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นใน 

ยุคสมัยใหม่ ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของความเชื่อในเรื่องความก้าวหน้าโดยอาศัย

ความรูท้างวทิยาศาสตร์ ฐานคดิแบบวทิยาศาสตร์ปฏิเสธความเช่ือต่างๆ ทีอ้่างองิ 

สิง่เหนอืธรรมชาตแิละความเชือ่ทางศาสนา ว่าไม่ได้ช่วยให้เข้าใจความจริงอย่าง

ถ่องแท้และแม่นตรง เป้าหมายส�าคญัของการปฏวิตัวิทิยาศาสตร์คอืการค้นหา

ความจรงิเกีย่วกับสิง่ต่างๆ โดยเฉพาะกฎหรอืทฤษฎทีีเ่ป็นตวัก�ากบัความเป็นไป

ของสรรพสิ่ง ในยุคนี้ ได้มีการน�าเสนอวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์  

(scientific research) ท่ีเชือ่ว่าเป็นวธิที�าให้ได้ความรูเ้ชงิวตัถวุสิยัและสามารถ

น�ามาอธิบาย/คาดท�านายสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า นอกจากนี้ ยังอ้าง

อีกด้วยว่าด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ที่ ได้จะเป็นสากลคือเป็นจริง 

ในทุกสถานการณ์ และข้อค้นพบที่ ได้ล้วนมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน  

การค้นพบกฎ/ทฤษฎี ซึ่งเป็นตัวก�าหนดการด�ารงอยู่และความเป็นไปของ 

สรรพสิง่จะช่วยให้มนษุย์สามารถควบคมุและก�ากบัสิง่ต่างได้อย่างแม่นตรงและ

มีประสิทธิภาพ 

กลุม่นกัคดิทีส่นใจสร้างความรูท้ีเ่รยีกว่าเพศศาสตร์ (sexology) เกิดขึน้

ภายใต้ลทัธคิวามเชือ่ของยคุทนัสมยั นกัคดิเหล่านีม้องว่าเร่ืองเพศเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาตทิีด่�ารงอยูก่บัตวัมนษุย์ด้วยลกัษณะทางชวีภาพ จงึสามารถน�ามา

ศึกษาทดลองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ ซ่ึงหมายรวมถึงการสร้างศัพท์

เทคนคิในเรือ่งเพศ การจดัโครงสร้างความรู้ ในเรือ่งเพศ การใช้เทคนคิการจัด

แบ่งประเภท (taxonomies) และการสร้างกลไกต่างๆ ตามวธิกีารแบบวทิยาศาสตร์ 

เรื่องเพศถูกศึกษาและกล่าวถึงในลักษณะของวัตถุเพื่อการศึกษา โดยแยกส่วน

สิ่งที่ศึกษา (เร่ืองเพศ) ออกจากตัวผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้รับการ

อนุญาตให้ท�าการส�ารวจตรวจตรา สังเกต และหาข้อมูลเชิงประจักษ์ ในเรื่อง

เพศจากบุคคลต่างๆ ได้ และเมื่อได้ความรู้มาแล้วก็สามารถน�าไปเผยแพร่หรือ

บอกกล่าวในท่ีสาธารณะในรปูของความรูท่ี้ค้นพบได้ นกัคดิในกลุม่นีม้คีวามเชือ่
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พื้นฐานว่าลักษณะทางชีวภาพและสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์มีสารัตถะแห่ง

ความจริงที่นักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะออกเป็นส่วนๆ เพื่อการศึกษาได้ 

ความเชือ่นีน้�าไปสูก่ารให้ค�าอธบิายในเรือ่งเพศว่าเป็นสิง่ท่ีเกดิขึน้จากปัจจยัทาง

ด้านชีววิทยา เช่น แรงขับทางเพศ ฮอร์ โมน โครโมโซม ซึ่งติดมากับตัวบุคคล

ตั้งแต่เกิด ปัจจัยเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นพลังขับที่ท�าให้มนุษย์มีความปรารถนา

ทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวก�าหนดทิศทางทางเพศ (sexual orientation) 

ของบคุคลให้เป็นผูห้ญงิหรอืเป็นผู้ชายด้วย ความเชือ่ว่าธรรมชาติได้แบ่งมนษุย์

ออกเป็นสองเพศคือหญงิและชายถกูยนืยนัด้วยผูเ้ชีย่วชาญทีพ่ยายามใช้ความรู้ 

ที่ ได้มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์และวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได ้

มาสนับสนุน 

ความรู้ ในเรื่องเพศกระแสหลักได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้ทางด้าน 

เพศศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึงเป้าหมายที่อ้างความเป็นสากลว่า เรื่องเพศได้รับ 

พลังขับจากการท่ีมนุษย์ต้องการสืบพันธุ์ ดังน้ัน เพศสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็นปกติ

หรือเป็นธรรมชาติก็คือความสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศระหว่างชายและหญิง 

(heterosexual coitus) ผู้ชายจะถกูกระตุน้เร้าโดยธรรมชาติให้เป็นฝ่ายสอดใส่ 

ส่วนผู้หญิงมีความพร้อมที่จะเป็นฝ่ายรับ สามารถตั้งครรภ์และเล้ียงดูลูกได้ 

การน�าเสนอความรู้เรื่องเพศในลักษณะนี้ ให้ภาพลักษณ์ที่ส�าคัญและดูเป็นเรื่อง

ปกติของธรรมชาติ ได้แก่ เพศวิถีของการรักต่างเพศ (heterosexuality)  

การมีเพศสัมพันธ์ด้วยการสอดใส่ (coitus sex) การเล้าโลมของฝ่ายชาย  

การฟมูฟักดแูลลูกของฝ่ายหญงิ ความเป็นแม่ การให้ก�าเนดิ และการเล้ียงดลูกูๆ  

มีผู้เรียกเรื่องเพศลักษณะนี้ว่าเป็นเพศวิถีรักต่างเพศภาคบังคับ (compulsory 

heterosexuality) (Plummer, 1996:vi – xiii) นอกจากนี ้การมองว่าหน้าทีท่าง

ธรรมชาติของสรีระทางเพศและการกระท�าทางเพศคือการสืบพันธุ์ น�าไปสู่ 

การมองว่า ความสัมพันธ์ทางเพศที่มิใช่เพื่อการสืบพันธุ์เป็นสิ่งผิดธรรมชาติ  

ดังนั้น การรักเพศเดียวกัน หรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยวิธีอื่นๆ ที ่

ไม่น�าไปสู่การมีบุตรถือเป็นเร่ืองผิดธรรมชาติ ผิดปกติ หรือเป็นพฤติกรรม 
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นอกลูน่อกทาง การมองเรือ่งเพศเป็นเรือ่งของธรรมชาตทิ�าให้เพศศาสตร์ในยคุ

น้ีวนเวียนอยูกั่บการน�าเรือ่งเพศไปผกูโยงกบัการศกึษาปัจจยัทางชวีวิทยา (Stein, 

1997:158 – 159)

ศาสตร์ด้านเพศซึ่งเป็นที่มาของความรู้และความจริงเก่ียวกับเร่ืองเพศ 

ท�าให้คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งที่น�าเสนอเป็นความรู้ที่มาจากการศึกษาเรื่องเพศอย่าง

เป็นระบบ โดยเฉพาะการให้เหตุผลและค�าอธิบายว่า รักต่างเพศเป็นสภาวะ

ทางธรรมชาติ ส่วนการรักเพศเดียวกัน การรักสองเพศ ถือเป็นสิ่งที่ ไม่เป็นไป

ตามธรรมชาตหิรอืผดิปกตแิละเกดิขึน้กบัคนจ�านวนน้อย บคุคลท่ีตกอยู่ในสภาวะ

ผดิปกติสมควรได้รบัการรกัษาเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ บางกรณอีาจ

ถูกลงโทษ ถูกกีดกัน หรือถูกขับออกจากสังคม ผู้ที่รักเพศเดียวกันหรือรัก 

ทั้งสองเพศจึงมีแนวโน้มจะพยายามปิดบังหรือหลบซ่อนเพศวิถีของตนเองเพ่ือ

ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

เทคนิคการแบ่งประเภทโดยการท�าให้เพศวิถีแบบรักต่างเพศเป็นเรื่อง

ปกติ และเพศวิถีในแบบอื่นๆ เป็นสิ่งผิดปกติ มิใช่เป็นถ้อยแถลงของการแบ่ง

เรื่องเพศตามสภาวะของข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่เป็นการสร้างระบบบรรทัดฐาน 

(normative order) ในเรื่องเพศขึ้นมา โดยนอกจากจะน�าหลักศีลธรรมและ 

ความถูกผดิเข้ามาก�ากบัแล้ว ยงัมกีารสร้างระเบียบกฎเกณฑ์อ่ืนๆ เข้ามาก�ากบั

บุคคลให้ต้องเลือกระหว่างการเป็นหญิง/การเป็นชายอีกด้วย การแสดงความ

เป็นหญงิหรอืเป็นชายยงัถกูก�ากบัด้วยเรือ่งอืน่ๆ ทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั เช่น การ 

แต่งกาย การพดู การแสดงกรยิาท่าทาง ไปจนถงึการแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ 

การสร้างหรือการท�าตัวให้ดึงดูดใจเพศตรงข้าม เป็นต้น

การจดัประเภทบคุคลให้เป็นหญงิและชายตามเพศวถีิซึง่เช่ือว่าเป็นเรือ่ง

ธรรมชาติและเชื่อมโยงกับสรีระทางเพศ ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเพศสภาพ  

(gender) ของความเป็นหญิงและชายให้กับปัจเจกบุคคล และบุคคลมีแนวโน้ม

จะคดิและแสดงการกระท�าไปตามเพศสภาพทีถ่กูก�าหนดให้ จงึเกดิการมองว่า

สังคมปกติประกอบด้วยผู้หญิงและผู้ชาย และคนในสังคมจะด�าเนินชีวิตตาม 
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กฎเกณฑ์/บรรทัดฐานของเพศหญิงเพศชายซ�้าแล้วซ�้าอีก บรรทัดฐานแบบ 

รักต่างเพศจึงถูกท�าให้เป็นบรรทัดฐานท่ีดีมีคุณค่าและกลายเป็นสภาวะแห่ง

ความจริงที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

ค�าอธิบายว่าเรื่องเพศถูกก�าหนดโดยปัจจัยทางชีวภาพล้วนๆ ถูกโต้แย้ง

โดยซิกมันด์ ฟรอยด์2 นักจิตวิเคราะห์ที่เชื่อว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ เพราะ

มนุษย์มีความสามารถใคร่ครวญด้วยตนเอง (self – reflection) และด้วย 

ความสามารถนีม้นษุย์จงึเปลีย่นแปลงพลังขับทางชวีภาพได้ นอกจากนี ้ฟรอยด์ 

ยงัโต้แย้งวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ทีเ่ชือ่ว่าการแยกผูว้จิยักบัสิง่ทีศ่กึษาออกจาก

กันเป็นหลักการส�าคัญของการให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัย ฟรอยด์แสดง

ให้เห็นว่าปฏสิมัพันธ์ระหว่างปัจเจกบคุคลกบันกัจติวิเคราะห์มผีลท�าให้ความคิด 

ความเช่ือ และการแสดงออกเรือ่งเพศของปัจเจกบคุคลเปลีย่นแปลงไป โดยทัง้

ปัจเจกบคุคลและนกัจติวเิคราะห์ต่างพยายามคาดเดาความคดิของอกีฝ่ายหนึง่ 

และแสดงออกไปในทิศทางที่มองว่าอีกฝ่ายคาดหวังให้กระท�าหรือแสดงออก 

ส�าหรับฟรอยด์แล้ว การท�างานของนักจิตวิเคราะห์สามารถเยียวยาสภาวะ 

อันไม่ปกติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้ 

ฟรอยด์เสนอว่า ถงึแม้เรือ่งเพศจะมีมาพร้อมกบัปัจเจกบคุคล แต่เพศวถิี

มิได้ด�ารงอยูอ่ย่างตายตวัตลอดช่วงชวีติของบคุคล ข้อเสนอทีมี่อิทธพิลต่อแวดวง

วชิาการคอืพฒันาการทางเพศในแต่ละวยันบัตัง้แต่เดก็จนกระท่ังเตบิโตเป็นผู้ ใหญ่  

ฟรอยด์เชื่อว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณของความต้องการทางเพศมาตั้งแต่เกิด  

ซึ่งฟรอยด์เรียกว่าลิบิโด โดยลิบิโดจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดกลับหัวกลับหาง

หลายคร้ังนับจากช่วงของการเป็นทารกจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ในช่วงที่

เป็นทารก มนุษย์จะมีลิบิโดแบบไม่มี โครงสร้าง เรียกว่าเป็นความไม่ลงรอย 

ในหลายรูปแบบ (polymorphously perverse) จนเมื่อเด็กอายุได้ประมาณ  

2 แนวคิดของฟรอยด์ ในส่วนนี้ สรุปและเรียบเรียงจาก LeVay, 2010
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2 ขวบ ลิบิโดของเด็กจะอยู่ที่อวัยวะเพศ การตอบสนองสัญชาตญาณความ

ต้องการทางเพศในช่วงนี้คือการกระตุ้นอวัยวะเพศด้วยตนเอง (แนวคิดนี้ของ 

ฟรอยด์มุ่งไปที่เด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะคนไข้ของ 

ฟรอยด์ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) ในช่วงนี้ลิบิโดจะกระตุ้นให้เด็กเร่ิมสนใจคนอื่นๆ 

เด็กผู้ชายจะสนใจผู้ชายเหมือนกัน ส่วนเด็กผู้หญิงก็จะสนใจผู้หญิง ส�าหรับ 

ฟรอยด์ ระยะนี้เป็นช่วงของการรักเพศเดียวกัน (homosexual phase) เมื่อ

เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ความทรงจ�านี้จะถูกกดทับไว้ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าจิตใต้ส�านึก 

เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ลิบิโดของเด็กผู้ชายจะเปล่ียนมาอยู่ที่แม่ ซ่ึงฟรอยด์

เรียกว่าเป็นระยะปมโอดิปุส (oedipus phase) อันเป็นสภาวะที่เด็กผู้ชายจะ

ติดแม่และอิจฉาพ่อ จึงพยายามท�าตัวเลียนแบบพ่อ ฟรอยด์กล่าวว่า ระยะนี้

จะกนิเวลาประมาณ 2 – 3 ปี หลังจากนัน้ ลบิิโดจะเข้าสูข่ัน้ของการหยดุท�างาน

ชั่วคราว และจะกลับมาท�างานอีกคร้ังเมื่อเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ซ่ึงลิบิโด 

จะแสดงออกในรูปของการรักต่างเพศ 

ฟรอยด์อธิบายว่า เพศวิถีของการรักเพศเดียวกัน (homosexuality)  

ในผู้ชายซึ่งเป็นผู้ ใหญ่เกิดจากความล้มเหลวของพัฒนาการทางเพศ คือลิบิโด 

ประสบความล้มเหลวที่จะเคลื่อนเข้าสู ่ช่วงปมโอดิปุส ซ่ึงฟรอยด์เรียกว่า  

การคลี่คลายปมโอดิปุส (resolution of oedipus complex) ท�าให้ลิบิโดของ

เด็กผู้ชายยังคงติดอยู่กับการรักแม่ ขณะเดียวกันก็ ไม่สามารถตอบสนอง

สญัชาตญาณความต้องการทางเพศของตนเองได้ เดก็ผูช้ายจึงหาทางออกด้วย

การท�าให้ตนเองเหมือนแม่ และหาคู่สัมพันธ์ทางเพศท่ีเป็นตัวแทนของตนเอง 

ฟรอยด์อธิบายว่าเด็กผู้ชายจะเคลื่อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายอื่น 

โดยสภาวะทางจิตของเด็กผู้ชายจะมีพัฒนาการของปมโอดิปุสที่เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ชาย และตนเองจะกลับบทบาทให้สวมรับบทบาทของแม่ 

อย่างไรก็ตาม ในงานชิ้นหลังๆ ฟรอยด์เสนอว่า การรักเพศเดียวกันเป็นผล 

มาจากการที่เด็กผู้ชายสวมรับอัตลักษณ์ของแม่ และต้องการแทนที่แม่ ใน 

ความสมัพนัธ์ทางเพศกบัพ่อ ซึง่ฟรอยด์เรยีกว่า ปมโอดปิสุในทางลบ (negative 



26 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

oedipal complex) ตามค�าอธบิายนี ้การรกัเพศเดยีวกนัจงึเป็นการกระท�าทีม่า

จากความปรารถนาในการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับพ่อ (LeVay, 2010)

ฟรอยด์พยายามแสดงให้เหน็ว่าความปรารถนาทางเพศของปัจเจกบคุคล

ถูกจัดระบบโดยประสบการณ์ ในวัยเด็ก ความขัดแย้งภายในที่ ไม่อาจแก้ไขได้

อย่างสมบรูณ์ และการควบคมุสญัชาตญาณในวยัเดก็ โดยการควบคมุสญัชาตญาณ

ทางเพศในวัยเด็กจะมีผลต่อการจัดระบบของสภาวะทางจิตให้สามารถสร้าง 

ตัวตน (ego) ซ่ึงมีวุฒิภาวะ ดังนั้น วุฒิภาวะทางเพศจึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้ซึ่งเติบโต 

เป็นผู้ ใหญ่แล้วจะบรรลุได้เอง แต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาในช่วงท่ีเด็กก�าลัง 

มีพัฒนาการทางเพศ ถึงแม้ฟรอยด์จะเสนอสภาวะอันเป็นธรรมชาติและเป็น

สากลของพลังขับทางเพศที่ติดตัวมากับมนุษย์และสภาวะทางธรรมชาติของ 

วยัทารก แต่ฟรอยด์ได้แสดงให้เหน็ถึงความส�าคญัของจติว่ามิได้ด�าเนินไปตาม

กฎธรรมชาติ เพศวิถีของผู้ ใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในช่วง

ทีเ่ดก็ยังเป็นทารกและเป็นเดก็ ประสบการณ์ชวีติของปัจเจกบคุคลจงึมนียัส�าคญั

ต่อเพศวิถี ดังนัน้ การรกัต่างเพศหรอืการรักเพศเดยีวกนัจงึมิใช่เป็นสภาวะทาง

ธรรมชาตเิหมอืนนกัคดิกลุม่เพศศาสตร์ท่ีเชือ่ในความเป็นสากลของลกัษณะทาง

ชวีภาพในเรือ่งเพศ อย่างไรกต็าม ฟรอยด์ยังคงเชือ่ในความเป็นสากลของทฤษฎี

พฒันาการทางเพศของมนษุย์ และยงัเชือ่ว่าเพศวถีิที่ ไม่เป็นไปตามบรรทดัฐาน

ของสงัคมเป็นเรือ่งผิดปกตหิรอืความเบีย่งเบน อนัเป็นผลจากความล้มเหลวของ

พฒันาการในวยัทารกและวยัเดก็ ฟรอยด์ยงัคงตอกย�า้เทคนคิการแยกประเภท

ของเพศวิถีออกเป็นความปกติและไม่ปกติในสังคมต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมา (ประมาณทศวรรษที่ 1960) เร่ิมมีนักคิด 

ในศาสตร์อืน่โดยเฉพาะนักสังคมวทิยาเสนอว่า เรือ่งเพศถูกก�าหนดโดยโครงสร้าง

สังคม ถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะทางชีวภาพ

และสภาวะทางจิตของมนุษย์ มนุษย์มีพลังขับทางเพศโดยธรรมชาติที่ต้องการ

ปลดปล่อยหรือตอบสนอง แต่พลังขับทางธรรมชาติไม่อาจก�าหนดได้ว่าบุคคล

จะตอบสนองความต้องการทางเพศที่ ไหน อย่างไร และกับใคร 
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การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์กระแสหลักของอัลเฟรด คินซีย์ 

(Alfred Kinsey) และเพื่อนร่วมงานซึ่งได้วิจัยแบบส�ารวจหลายครั้ง ศึกษา

พฤตกิรรมทางเพศของคนชัน้กลางอเมรกินัผวิขาวและวเิคราะห์เชือ่มโยงพฤตกิรรม

ทางเพศ (เช่น การส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ

เพศเดยีวกนั การมีความสมัพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน) กบัตวัแปรทางด้านอายุ 

ชนชั้น และเพศภาวะ คินซีย์และคณะได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมทางเพศโดย

แบ่งภาพตัวแทนของพฤติกรรมทางเพศออกเป็นสองข้ัว ข้ัวหนึ่งคือรักต่างเพศ 

อีกขั้วหนึ่งคือรักเพศเดียวกัน (วัดจากการที่คนบอกว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับ 

เพศเดยีวกันหรอืต่างเพศจนถงึจดุสดุยอด) จากน้ันจงึน�าประชากรตวัอย่างมาจดั 

ลงต�าแหน่งต่างๆ ระหว่างภาพตวัแทนสองขัว้นี ้ (homosexual – heterosexual  

continuum) พบว่ามีผู้ชายอเมริกันประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่สามารถจัดอยู่ 

ในกลุม่รกัต่างเพศได้อย่างชัดเจน ส่วนผูท้ีส่ามารถจดัอยู่ในกลุม่รกัเพศเดยีวกนั

มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก และประมาณร้อยละ 37 ระบุว่าแม้ตนเองอยู่ ในกลุ่ม 

รักต่างเพศ แต่ก็เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน หากพิจารณา

เฉพาะผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไปซึ่งยังโสด ปรากฏว่ากว่าร้อยละ 50 ตอบว่าเคย

มีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน นอกจากนี้ งานของคินซีย์และคณะยังแสดง

ให้เหน็ว่านอกจากพฤตกิรรมทางเพศของผูช้ายอเมรกัินจะแปรผันไปตามปัจจยั

ทางด้านสังคมแล้ว บรรทัดฐานของคนอเมริกันยังมีความโน้มเอียงจะยอมรับ

บรรทดัฐานของเพศวถิแีบบรกัต่างเพศซึง่เชือ่มโยงกบัการมลีกูอกีด้วย (Kinsey 

et al., 2003)

การศึกษาของคินซีย์และคณะได้เปิดประเด็นถกเถียงแนวคิดก่อนหน้านี้

ที่เสนอว่า เพศวิถีเกิดจากลักษณะทางชีวภาพ และแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ 

ท่ีเสนอว่าเพศวิถีของปัจเจกบุคคลเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูและพัฒนาการ 

ทางเพศของบุคคลนั้นๆ คินซีย์และคณะไม่เห็นด้วยกับการใช้บรรทัดฐานที่ 

เข้มงวดและตายตัวเกี่ยวกับเพศวิถี ซึ่งเสนอว่า การรักต่างเพศเป็นเร่ืองปกติ

และการรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดปกติ ข้อมูลของความแพร่หลายของผู้ชาย
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อเมรกินัทีเ่คยมปีระสบการณ์ทางเพศกบัคนเพศเดยีวกนัแสดงให้เหน็ว่า ต้องมี

การศกึษาท่ีมองเรือ่งเพศวถีิอย่างเปิดกว้างมากข้ึน อย่างไรกต็าม งานของคนิซย์ี 

และคณะ ยงัจ�ากดัอยูท่ีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างระบบบรรทดัฐานหรอืโครงสร้าง

สังคม กับพฤติกรรมทางเพศที่เป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า 

การศึกษาของคินซย์ีและคณะยงัมุง่สนใจเรือ่งความแปรผนัของประชากรไปตาม

ภาพในอุดมคติ (ideal type) ของรักต่างเพศกับรักเพศเดียวกันในลักษณะของ

ตวัแปรตาม ซึง่ผนัแปรไปตามตวัแปรอสิระทางประชากรและสงัคม (เช่น อายุ 

ชนชั้น การศึกษา) มากกว่าการต้ังค�าถามว่า เพศวิถีแบบรักต่างเพศหรือ 

เพศเดียวกันถูกสร้างข้ึนมาได้อย่างไร และการจัดประเภทให้กับเพศวิถีแบบ

ต่างๆ มีผลต่อตัวตนของปัจเจกบุคคลอย่างไร

การสร้างและผลิตซ�้าบรรทัดฐานรักต่างเพศ

บรรทดัฐานรกัต่างเพศ (heteronormativity) เป็นบรรทดัฐานทีถ่กูน�ามา

ใช้ซ�า้แล้วซ�า้อกีเพือ่ท�าให้คนรู้สกึว่ารักต่างเพศเป็นสิง่ถกูต้องและด�ารงชีวติตาม

บรรทดัฐานน้ี เช่น การก�าหนดว่าผูห้ญงิควรท�าอะไร อย่างไร และควรหรอืควร

ไม่ท�าอะไร เช่นเดียวกันก็มีกฎเกณฑ์ก�าหนดว่าผู้ชายท�าอะไรได้บ้างและไม่ควร

ท�าอะไร การกระท�าหรอืการแสดงออกใดๆ ทีเ่ช่ือมโยงกบัเพศสภาพหรอืความ

เป็นหญิงความเป็นชายจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอีก และมีผล 

ต่อการจ�าแนกเพศทัง้สองออกจากกนั บคุคลถกูบงัคบัให้เป็นหญงิหรอืเป็นชาย 

การข้ามเพศหรือการรักเพศเดียวกันกลายเป็นเรื่องต้องห้ามหรือมีแนวโน้มจะ

ถกูขดัขวาง/ต�าหนิ/ลงโทษจากสงัคม โดยนยันีค้นถกูท�าให้เชือ่หรอืคดิว่า อวยัวะ

บางส่วนของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศชาย มีความเชื่อมโยง

กับคุณลักษณะบางประการ เช่น อารมณ์ การใช้เหตุผล การเป็นฝ่ายรุกหรือ

ฝ่ายรับ
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บรรทดัฐานรกัต่างเพศมแีนวโน้มทีจ่ะบ่งบอกว่าสิง่ท่ีพบในผูช้ายมกัไม่พบ

ในผู้หญงิ นอกจากนี ้ยงัท�าให้ผูห้ญงิคดิว่าตนเองมคีวามปรารถนาในผูช้าย และ

ผู้ชายคดิว่าตนเองมคีวามปรารถนาในผูห้ญงิ ความเป็นหญงิหรอืความเป็นชาย

ที่ถูกจัดประเภท ผนวกกับสิ่งที่ก�าหนดว่าแต่ละประเภทควรท�าหรือไม่ท�าอะไร 

ควรปรารถนาอะไร จึงเป็นบรรทัดฐานที่ถูกสร้างข้ึนในลักษณะคู่สัมพันธ์ซ่ึงกัน

และกัน (a binary relation) บรรทัดฐานรักต่างเพศท�าให้คนที่ ไม่สามารถ 

จัดตัวเองให้เข้าไปอยู่ ในคู่สัมพันธ์น้ีกลายเป็นคนแปลกประหลาดหรือผิดปกติ 

ดงันัน้ บรรทดัฐานจึงเป็นรปูแบบหนึง่ของอ�านาจทางสงัคมทีท่�าให้คนตระหนกั

ในความเป็นตวัเอง รูว่้าจะต้องท�าอะไร และคิดว่าตนเองได้ท�าสิง่ทีฉ่ลาด ถกูต้อง  

เหมาะสม เพศวถิจีงึหมายถึงการสร้างภาพตวัแทน หรอืชดุของพฤตกิรรม หรอื

ข้อก�าหนด ที่ท�าให้บุคคลรู้สึก เข้าใจ กระท�า หรือจัดระเบียบชีวิตของตนไปใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (Martinsson et al., 2007:11) เพศวิถีรักต่างเพศจึง

เป็นบรรทัดฐานที่สร้างความเป็นเพศหญิงและเพศชายขึ้นมา และได้เบียดขับ/

กดีกนั/ขจัดเพศวิถแีบบอืน่ๆ จนท�าให้คนส่วนใหญ่ในสงัคมเชือ่ว่าเพศวถิแีบบรัก

ต่างเพศเป็นสิง่ปกตหิรอืเป็นธรรมชาต ิเพศวิถแีบบอืน่ผดิปกตหิรือขดักับธรรมชาติ 

นอกจากการสร้าง/ผลติบรรทดัฐานการรกัต่างเพศจะมผีลท�าให้เพศวถิี

แบบอื่นๆ เช่น การรักเพศเดียวกัน การรักสองเพศ การข้ามเพศ หรือการไม่มี

เพศสัมพันธ์ (asexual) กลายเป็นสิง่แปลกปลอมหรอืผดิปกตแิล้ว บรรทดัฐาน

รกัต่างเพศยงัก�าหนดขอบเขตของการพดูถงึเรือ่งเพศไว้เพยีงบางเรือ่ง หรอืพดู

ได้กับเพียงบางกลุ่ม รวมทั้งก�าหนดว่าเรื่องใดสามารถกล่าวถึง/ปฏิบัติได้หรือ

ไม่ได้ และยังจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ทางสังคมและบทบาทของชายและหญิง 

ที่ ไม่เพียงแตกต่างกนั แต่ยังให้คณุค่า โอกาสในชวีติ และอ�านาจอสิระท่ี ไม่เสมอ

ภาคกันด้วย ฟูโกต์ชี้ ให้เห็นว่าเพศวิถีที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วง

เริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ว่า นอกเหนือจากเรื่องของบรรทัดฐานรักต่างเพศแล้ว 

สังคมในยุคนี้ยังได้สร้างหลักปฏิบัติ/บรรทัดฐานที่เด่นชัดขึ้นมาอีกอย่างน้อย  

4 เรือ่ง ได้แก่ (1) ร่างกายของผูห้ญงิกลายเป็นสิง่เชือ่มโยงกบัเรือ่งเพศในฐานะ
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ทีผู่ห้ญงิมีบทบาทในการมีลูก หากเป็นกรณีอืน่ๆ ถือว่าเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์

ซึ่งเกิดจากปัญหาในเรื่องเพศ (2) การสอนเรื่องเพศให้เด็กต้องยึดหลักว่า  

เดก็ต้องได้รับการปกป้องจากอนัตรายทีแ่ทรกอยู่ในการส�าเรจ็ความใคร่ให้ตนเอง  

และอันตรายจากเรื่องทางเพศอ่ืนๆ (3) การขัดเกลาทางสังคมในเร่ืองเพศ 

จะให้ความส�าคัญกับเพศวิถีเพื่อการสืบทอดเผ่าพันธุ์ และควรอยู่ภายใต้บริบท

ของการศึกษาในเรื่องการเพิ่มขึ้นของประชากร และ (4) เพศวิถีของผู้ ใหญ่

กลายเป็นวัตถุเพื่อการศึกษา และเพศวิถีที่เบี่ยงเบนจากปกติทุกรูปแบบถือว่า

เป็นเรื่องอันตราย (Foucault, 1978)

ฟูโกต์ชี้ ให้เห็นว่าหลักปฏิบัติของเพศวิถี ในยุคสมัยใหม่มิได้เพื่อขจัด 

รปูแบบต่างๆ ของเพศวิถีให้หมดไป แต่เป็นเจตจ�านงของการรกัษาสุขภาพและ

การสืบพันธุ์ของมนุษย์ รูปแบบของเพศวิถีหลายอย่างถูกมองว่าเป็นอันตราย 

และผูส้ร้างกตกิาต้องการปกป้องสขุภาพและความบรสิทุธิข์องเชือ้ชาต ิความคดิ 

ทีผ่สมผสานระหว่างการเพิม่ขึน้ของประชากร โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ และ

พนัธกุรรม ท�าให้เกดิแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศท่ีเป็นอันตราย (Foucault, 

1978)

การปฏวิตัทิางวิทยาศาสตร์ได้ก่อให้เกดิการสร้างความรู้ ในรปูของศาสตร์

ต่างๆ ขึ้นมา ชุดของความรู้เหล่านี้ ได้ ให้ค�าอธิบายในเรื่องต่างๆ โดยอ้างความ

ถูกต้องวิธีการศึกษาและข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ได้รับ

การสถาปนาและได้รบัสิทธอิ�านาจในการสร้างความรู/้ตวับท (text)/ถ้อยแถลง 

(statement) รวมทั้งก�าหนดว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ใครท�าอะไรได้ ใครท�าอะไร

ไม่ได้ ฟูโกต์ช้ี ให้เห็นว่าการผลิต การต่อยอดความรู้ และการไหลเวียนของ 

ความรู ้ เป็นชุดของวาทกรรม ซึ่งหมายถึงชุดของกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้น 

เพือ่สถาปนามโนทศัน์ของสิง่หนึง่ส่ิงใด และมกีารผลิตถ้อยแถลงเก่ียวกับส่ิงนัน้ 

จนสิ่งนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงทางสังคม วาทกรรมจึงเป็นตัวการ

ในการสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา (เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบี้ยน) ดังนั้น สรรพสิ่ง

ท่ีด�ารงอยู่ในสงัคมจงึเป็นผลผลติของวาทกรรม และเป็นตวัก�าหนดการกระท�า
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และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล คนยอมรบัหรอืปฏเิสธสิง่หนึง่สิง่ใดตามวาทกรรม

ทีถ่กูสร้างขึน้มา อ�านาจของวาทกรรมกระจายตวัอยูท่ัว่ไปในสงัคม ไม่ได้จ�ากดั

อยู่เฉพาะกลุ่มคน (เช่น ผู้ปกครอง) แต่แทรกอยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์

ทางสังคมที่ก่อตัวเป็นโครงสร้างสังคม คนจะกระท�า ปฏิบัติ และแสดงออกไป

ตามกฎเกณฑ์กติกา เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งหมายถึงว่า 

ปัจเจกบุคคลถูกอ�านาจของวาทกรรมจัดกระท�าให้ต้องพยายามควบคุมตัวเอง 

ขณะเดยีวกนักพ็ยายามควบคมุผูอ่ื้นทีเ่ข้ามามปีฏสิมัพนัธ์ด้วยเช่นกนั การท�างาน

ของอ�านาจจงึมิใช่การท�างานจากผูม้อี�านาจเหนอืทีเ่ข้ามาก�ากบัดแูลคนในระดบั

ล่าง แต่แพร่กระจายอยูทั่ว่ไปในสงัคมทีส่มาชกิมปีฏิสมัพนัธ์กัน การท�างานของ

อ�านาจจึงแยบยลจนยากที่บุคคลจะตระหนักถึงพลังอ�านาจที่มีด�ารงอยู่ตลอด

เวลา (McNay, 1992)

ฟูโกต์ โต้แย้งความคิดเพศศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่ที่เสนอว่าต้องศึกษา 

เรื่องเพศโดยยึดหลักพื้นฐานของสภาวะทางธรรมชาติและลักษณะทางชีวภาพ 

มนษุย์สามารถศกึษาเรือ่งเพศโดยใช้วีธีการทางวทิยาศาสตร์เพือ่ค้นพบความรู้

และความจรงิเกีย่วกับเพศอย่างเป็นระบบเพือ่สามารถควบคมุ/ก�ากบัเรือ่งเพศ

ให้เป็นไปในทศิทางที่ ไม่เป็นอนัตรายกบับคุคลและสงัคม ฐานคดิของเพศศาสตร์

มองว่าเรื่องของเพศวิถีและเพศสภาพเป็นผลที่ติดตามมาจากความรู้และความ

เข้าใจในเรือ่งเพศอย่างถ่องแท้ หรอือกีนยัหนึง่ เพศวถิแีละเพศสภาพถกูก�าหนด

ข้ึนมาในฐานะของบรรทัดฐานเรื่องเพศเพื่อควบคุมสภาวะที่เป็นอันตรายหรือ 

ไม่เหมาะสมของเรื่องเพศ ฟูโกต์ชี้ ให้เห็นว่า เพศวิถีเป็นผลผลิตของการแบ่ง

ประเภท การจัดระเบียบ การก�าหนดกฎเกณฑ์กติกา และการควบคุมก�ากับ

ดูแลเรื่องเพศอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในงานศึกษาประวัติศาสตร์เพศวิถี ในสังคม

ตะวันตก ฟโูกต์แสดงให้เห็นว่า คนท่ัวไปเชือ่ว่าในยคุวคิตอเรยี เรือ่งเพศเป็นเรือ่ง 

ทีถ่กูกดทบัไว้ ไม่ควรพดูถงึในท่ีสาธารณะ เพราะเป็นเรือ่งในบ้านหรอืในครอบครวั 

การพูดถึงเร่ืองเพศที่บุคคลเชื่อว่าไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม จะกระท�าผ่าน 

การสารภาพบาป พืน้ทีส่ารภาพบาปของโบสถ์จงึเป็นพืน้ทีท่ีค่นเข้าไปพดูถงึเรือ่ง
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เพศของตนเอง แต่ฟโูกต์เหน็ว่าการท�าให้เรือ่งเพศเป็นเรือ่งปกปิดหรอืไม่พดูถงึ

ก็ถือเป็นการควบคุมทางเพศอย่างหนึ่ง เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่าง

พระกับคนท่ัวไป พระเป็นผู้บอกว่าอะไรท�าได้และไม่ได้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ 

และการสารภาพบาปท�าให้เรื่องเพศจ�ากัดปริมณฑลอยู่ที่พระกับผู้สารภาพ  

โดยเรือ่งเพศจะไม่ถกูน�าไปเชือ่มโยงกบัภาพกว้างของศาสนา (Foucault, 1978)

ในยคุสมยัใหม่ เมือ่เรือ่งเพศกลายเป็นหวัข้อของการศกึษาแบบวทิยาศาสตร์ 

ศาสตร์ทางการแพทย์และเพศศาสตร์ท�าให้เรือ่งเพศถกูน�ามายึดโยงกบัเครอืข่าย 

ของความรู้ที่เชื่อกันว่าเป็นความรู้ที่ปราศจากอคติ เชื่อถือได้ พิสูจน์ได้ และมี

ส่วนส�าคญัในการสร้างสิง่ทีเ่รยีกว่าวฒันธรรมในเรือ่งเพศ คนทัว่ไปยอมรบัและ

ปฏบัิติตามสิง่ท่ีผูเ้ชีย่วชาญน�าเสนอโดยเช่ือว่าเป็นสิง่ถกูต้อง บคุคลจึงมแีนวโน้ม

จะอ้างอิงสิ่งที่ตนเองท�า คิด หรือปฏิบัติ หรือแม้แต่มองว่าตนเองเป็นใครกับ

องค์ความรู้มีอยู่ และปฏิบัติ/แสดงออก/คิดไปตามวิถีปฏิบัติที่แทรกตัวอยู่ ใน

องค์ความรูน้ัน้ๆ การมองว่าเรือ่งเพศเป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาต ิการพยายาม

ควบคุมเร่ืองเพศให้อยู่ ในกรอบกติกาจึงขึ้นอยู่กับการพยายามควบคุมตนเอง

ของปัจเจกบุคคล ดังนั้น ทางออกของปัญหาเรื่องเพศในยุคสมัยใหม่มิใช ่

การห้ามปราม (เช่น เป็นบาป หรือเป็นอันตราย) แต่เป็นการ “จัดการ” กับ

ปัญหาในเรื่องเพศ ความสนใจในเรื่องเพศจึงมิได้มุ่งไปที่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

แต่มุ่งไปทีค่วามสมัพนัธ์กบัตนเอง ความเช่ือนีน้�าไปสูก่ารสร้างกลไกผ่านการให้

ความรูเ้พือ่ให้คนสามารถควบคมุตนเอง ดแูลตนเอง และจดัการตวัเองในเรือ่ง

เพศ โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากภายนอก กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรื่องเพศ 

ในสงัคมสมัยใหม่ถกูก�ากบัโดยวินัยควบคุมตนเองของมนษุย์มากกว่าพลงับงัคบั

จากภายนอก ฟโูกต์ ใช้ค�าว่า อ�านาจระดบัจลุภาค (micro power) เพือ่อธบิาย

ให้เหน็ว่า วาทกรรมได้ก�ากบัร่างกายของบคุคลจนสามารถท�าให้บคุคลรบัรูแ้ละ

เข้าใจร่างกายของตนเองและแสดงออกไปตามที่วาทกรรมก�าหนด (Foucault, 

1978) เช่น ผูห้ญิงควรนัง่ ยนื เดนิ หรอืพดูจา หรอืแสดงออกทางเพศอย่างไร 

ผู้ชายสามารถปฏิบัติแตกต่างออกไปได้อย่างไร เป็นต้น 
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การมวีนิยัในตนเองตามฐานคดิของสงัคมสมยัใหม่มนียัถึงการดแูลตนเอง

และการดูแลคนอื่นด้วย เช่น การเข้มงวดในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มิได้มี 

จุดประสงค์เพื่อขจัดความปรารถนา แต่เพื่อให้บุคคลสร้างสมดุลระหว่าง 

ความปรารถนาทางร่างกายกบัความจ�าเป็นทางจติวญิญาณ ซ่ึงไม่เพยีงท�าให้คน 

สมบรูณ์พร้อมแต่มผีลดีต่อชมุชนด้วย แนวคดินีม้องว่า ถ้าทุกคนมคีวามสมเหตุ

สมผลและรับผิดชอบ สังคมจะอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลมากกว่าความรู้สึก  

โดยสมาชิกของสังคมจะเคารพพันธะที่มีต่อกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดสังคมที่สมาชิก

มมีติรไมตรต่ีอกนั ดแูลซึง่กนัและกนั รวมทัง้เมตตากรณุาต่อกนั อันเป็นคณุลักษณะ

ของสังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง (Danaher, Schirato & Webb, 2000) 

ดังนั้น ในสังคมสมัยใหม่ เรื่องเพศจึงเคลื่อนย้ายจากการเป็นเรื่องที่อยู่

ภายในครอบครัวไปสู่พื้นที่ของสถาบัน เรื่องเพศถูกท�าให้กลายเป็นสมบัติ

สาธารณะ วัตถุประสงค์ ในการท�าความเข้าใจเรื่องเพศมิใช่เพื่อเข้าใจตัวเอง  

แต่เพื่อให้ ได้ความรู้ท่ีต้องการ เร่ืองเพศเป็นสิ่งที่ต้องน�ามาศึกษา วิเคราะห์  

และขดัเกลา เพือ่น�าไปสูป่ระโยชน์โดยรวมของสงัคม เพศวถิถีกูน�าไปเชือ่มโยง

กับกระบวนการศึกษาที่พยายามถ่ายทอดความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ให้กับคน 

ในสังคม ความรู้เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เพศวิถีเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุ

เป้าหมายของสังคม วาทกรรมเรื่องเพศจึงมักเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ โดยใช้เพศวิถี

เป็นตัวอธิบาย เช่น สุขภาพอนามัย ชีวิตที่ดี ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว 

การปรับตัว การท�างาน สิ่งที่ขาดหายไปคือการต้ังค�าถามกับที่มาของเพศวิถี 

เช่น อะไรที่ท�าให้การแยกประเภทเพศวิถีตามแบบที่เป็นอยู่เป็นที่ยอมรับ อะไร

ท�าให้เพศวิถีบางประเภทกลายเป็นสิ่งผิดปกติในสังคม หรืออะไรท่ีท�าให ้

การกระท�าหรือรูปลักษณ์บางอย่างเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับของสังคม 

การศกึษาซึง่มุง่อธบิายว่าเพศวถิแีบบใดจะน�าไปสูช่วีติทีด่แีละเป็นทีย่อมรบั

น�าไปสูก่ารบงัคบั/จดัการ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ให้คนเข้ามาสูก่รอบวฒันธรรม

ทีถ่กูก�าหนดโดยความรูด้งักล่าวข้างต้น โดยเหตุทีค่วามรู้ ในยคุสมยัใหม่มแีนวโน้ม 

จะใช้เพศวิถีเป็นเครื่องมือส�าหรับเป้าหมายบางอย่าง (เช่น ความมั่นคงของ
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ชาตพินัธุ ์การด�ารงอยูข่องสถาบนัครอบครวั การสบืแทนพนัธุ ์ก�าไรจากการผลติ 

สินค้า และความบันเทิงเพ่ือแสวงหาก�าไร) โดยเฉพาะเมื่อสังคมเคลื่อนไป 

สูว่ฒันธรรมบริโภคนยิม ท�าให้เป็นการยากทีค่นจะแยกเรือ่งของเพศวถิอีอกจาก

การบริโภค ดังนั้น การท�าให้คนรู ้เท่าทันที่มาของคุณค่า/ความถูกต้อง/ 

ความเหมาะสม/ความดี/ความงาม ที่ถูกสร้างขึ้นและน�าไปผูกติดกับเพศวิถี  

จะช่วยให้บุคคลสามารถต่อรอง/ต้านทาน/ขัดขืน ต่อสิ่งที่ถูกท�าให้กลายเป็น

บรรทดัฐาน และสามารถปรบัเปล่ียนความสมัพันธ์แบบใหม่ทีอ่ยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นได้

การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมบริโภค

การผลติภายใต้ระบบอตุสาหกรรมท�าให้การบริโภคขยายตวัอย่างกว้าง

ขวาง สิ่งต่างๆ ที่เฉพาะคนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของได้ถูกผลิตขึ้นมา

เพื่อการบริโภคของคนท่ัวไป นับต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 สังคมตะวันตก 

ได้เคล่ือนเข้าสู่วัฒนธรรมบริโภค ซึ่งจะด�ารงอยู่ ได้หากประชาชนจ�านวนหนึ่ง 

มีเงนิเพียงพอทีจ่ะซือ้สนิค้าเกนิความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวนั ขณะเดียวกนั สงัคม

ต้องมพีลังการผลติเพยีงพอทีจ่ะผลิตสนิค้าออกสูท้่องตลาด รวมทัง้มียทุธศาสตร์

ด้านการตลาดเพียงพอที่จะกระตุ้นให้คนอยากลงทุนซื้อสิ่งของท่ีมีความหมาย

ทางสงัคมและอารมณ์มากกว่าประโยชน์ใช้สอยจรงิ เงือ่นไขนีน้�าไปสูก่ารขยาย

ตวัของการผลติและการขยายตลาดของสนิค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถงึการผลติ

สินค้าในระบบสายพาน การขยายสาขาการผลิต การพัฒนาการตลาด การ

โฆษณา การสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้มีบรรยากาศเชิญชวนคน 

ให้อยากเข้าไป ไม่เพียงแต่เพือ่เดนิดแูละซ้ือสนิค้าเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นการพักผ่อน

หย่อนใจและหาความสุข หรือเป็นสถานที่นัดพบด้วย อาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา สังคมตะวันตกได้เปลี่ยนไปสู่ โลกที่สินค้า 

เพื่อการบริโภคได้แทรกซึมเข้าไปถึงตลาดท้องถิ่น บ้าน และชีวิตประจ�าวันของ 
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คนทั่วไป ซึ่งยิ่งท�าให้เกิดความต้องการสินค้าใหม่ๆ ในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มีผู้กล่าวว่า การผลิตและการบริโภคที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ก่อให้เกิด

อดุมการณ์ของการแลกเปลีย่นเสร ีกล่าวคอืปัจเจกบุคคลมอี�านาจในตน มีเหตผุล 

และมีอิสระที่จะตัดสินใจหรือกระท�าในสิ่งที่ตนปรารถนา คือสามารถเลือกซ้ือ

สินค้าตามความพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง ข้อสมมตินี้เกิดจาก

ความเชื่อว่า คนมีความสามารถท่ีจะก�าหนดความต้องการของตนเอง และ

สามารถหาทางตอบสนองความต้องการนัน้ได้อย่างสมเหตสุมผล อย่างไรกต็าม 

มีข้อโต้แย้งว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะถูกหลอกหรือถูกชักจูงให้หลงเชื่อหรือ 

ตกเป็นเหยือ่ของระบบตลาดซ่ึงเป็นตวัก�าหนดความต้องการหรือความปรารถนา

ของผู้ซื้อ หรืออีกนัยหน่ึงตกเป็นเหยื่อของหลักเหตุผลและเสรีภาพของตนเอง 

ส่ิงที่เรียกว่าอ�านาจอิสระและเสรีภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงยุทธศาสตร์ของ 

การควบคุมในยุคทันสมัยนั่นเอง (Danaher, Schirato & Webb, 2000)

วัฒนธรรมบริโภคถูกผลิตซ�้าและสร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้การออกแบบ  

การวางรูปลักษณ์ และการน�าออกเผยแพร่ แนวคิดในยุคหลังสมัยใหม่นิยาม 

‘วัฒนธรรมบริโภคนิยม’ แตกต่างจากช่วงเริ่มต้นยุคสมัยใหม่โดยสิ้นเชิง การ

ท�าความเข้าใจกบัวฒันธรรมบริโภคไม่ได้มุง่สนใจไปทีค่วามต้องการ ความปรารถนา  

และการตัดสินใจเลือกสินค้าของปัจเจกบุคคลเท่าน้ัน แต่วิเคราะห์การบริโภค

ในบรบิทของความสมัพนัธ์ทางสงัคม โครงสร้าง สถาบนั และระบบต่างๆ โดย

เฉพาะปฏสัิมพนัธ์ระหว่างความต้องการของบคุคลและการจดัระเบยีบทรพัยากร

ทางสังคม วัฒนธรรมบริโภคเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสินค้า 

การซื้อและการขายสินค้าและบริการมิได้เป็นเพียงเป็นกิจกรรมส�าคัญในการ 

ใช้ชวีติของมนษุย์ แต่มส่ีวนส�าคัญในการจดัระเบยีบสงัคม ในการควบคุมมนษุย์ 

และในการให้ความหมายกบัสิง่ต่างๆ โดยเฉพาะนยิามของสิง่ทีค่นเรยีกว่าเป็น

ความต้องการจ�าเป็นในสังคมบริโภค (Slater, 1997) 
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โดยทัว่ไป คนมกัเชือ่ว่าการเป็นผูบ้ริโภคหมายถงึการรูว่้าตนเองต้องการ

อะไรและสามารถได้สิ่งนั้นมา อาจจะด้วยการเลือก การซ้ือ และการใช้ เพื่อ

สนองความต้องการของตนเอง ความต้องการจ�าเป็นอาจเป็นความต้องการ 

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย แต่ความ

ต้องการจ�าเป็นน้ีก็มักสัมพันธ์กับความต้องการ ความเพ้อฝัน ความพึงพอใจ 

หรอืความปรารถนา ซึง่เป็นเรือ่งของปัจเจกบคุคลแต่ละคนด้วย อย่างไรกต็าม 

เราไม่อาจมองความต้องการจ�าเป็นแบบง่ายๆ ว่าเกดิจากอทิธพิลของสงัคมหรือ

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือความกดดันทางสังคม เมื่อบุคคลบอกว่า

จ�าเป็นต้องได้สิ่งนั้น ก็มีนัยว่าบุคคลเห็นว่าสิ่งนั้นจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต 

ในแบบหนึ่งแบบใด และสิ่งนั้นมีความจ�าเป็นเพื่อจะได้มีความสัมพันธ์กับใคร 

รวมทัง้เพือ่ให้สามารถกระท�าสิง่หนึง่สิง่ใดได้ หรอืเพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมาย 

อย่างหน่ึงอย่างใด ถ้อยค�าที่บอกถึงความจ�าเป็นจึงมีนัยว่าบุคคลนั้นต้องการ

หรอืคิดว่าตนเองควรมชีวีติอยู่ในสงัคมอย่างไรด้วย ความต้องการจ�าเป็นจงึมิได้

เป็นเร่ืองทางสังคมเท่าน้ันแต่ยงัเป็นเรือ่งทางการเมอืงด้วย เพราะเกีย่วข้องกบั

ผลประโยชน์และการบรรลุผลในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ เม่ือบุคคลบอกว่า

ตนเองต้องการอะไรยงัมนียัถงึการอ้างสทิธิในทรพัยากรทางสงัคมหรอืต�าแหน่ง

แห่งที่ทางสังคม ซ่ึงเป็นถ้อยแถลงที่ตั้งค�าถามกับทรัพยากรที่เป็นวัตถุและ 

มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ แรงงาน และพลังอ�านาจ ที่ถูกจัดสรรโดย

กระบวนการทางสงัคมหรอืสถาบนั ทีท่�าให้บคุคลนัน้สามารถด�ารงชวิีตอย่างท่ี

ต้องการได้ วัฒนธรรมบริโภคด�ารงอยู่ได้เพราะคนเชื่อว่าตนเองสามารถบรรลุ

สิ่งที่ต้องการภายในบริบทที่ด�ารงชีวิตอยู่ ขณะเดียวกัน ระบบของสังคม (เช่น 

ตลาด บริษัทเอกชน สื่อ สถาบันทางวัฒนธรรม รวมถึงความรู้สมัยใหม่) ต้อง

มีพลังอ�านาจในการสร้างความต้องการจ�าเป็นให้กับคนได้ด้วยเช่นกัน

ในสังคมสมยัใหม่ สิง่ทีค่นบริโภคมกัอยู่ในรปูของสนิค้า ซึง่มีความหมาย

ผ่านระบบสัญญะต่างๆ (เช่น การโฆษณา การจัดวางสินค้า การท�าให้สินค้า

แสดงออกถึงสถานภาพบางอย่าง) อาจกล่าวได้ว่าเป็นการผลิตซ�้าวัฒนธรรม 
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หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าบุคคลไม่เพียงสร้าง/ผลิตตัวตนด้วยการแสดงออกว่า

ตนเองคือใคร แต่ยังผดุงรักษา/พัฒนา/ป้องกัน/แข่งขัน/จินตนาการ/ปฏิเสธ

วัฒนธรรมบางอย่างบางประการเพ่ือสร้างความหมายให้กับตนเอง หรือ 

อาจกล่าวได้ว่า ในการบริโภคบุคคลในฐานะที่เป็นผู้กระท�าทางสังคมได้สร้าง 

อัตลักษณ์และความสัมพันธ์จากทรัพยากรทางสังคม ยิ่งการบริโภคกลายเป็น

วิถีทางส�าคัญท่ีช่วยให้คนสามารถด�ารงสถานะหรือมีตัวตนอยู ่ ในสังคม  

การต่อสู้เพื่อให้ได้อ�านาจครอบครองวัตถุ เงินตรา และอ�านาจเชิงสัญลักษณ์ 

ได้กลายเป็นหัวใจส�าคญัของการผลติซ�า้วฒันธรรมในวถิปีระจ�าวนัของคนทัว่ไป 

(Featherstone, 1990; Slater, 1997)

ท่ามกลางการผลติสนิค้าเพือ่การบริโภค การตลาด สือ่และการโฆษณา

กลายเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการ “ให้การศึกษา” กับสาธารณชน เพื่อท�าให ้

คนทั่วไปกลายเป็นผู้บริโภค แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขจากการใช้เวลาว่าง 

ศลิปะ และการแสดงออกทางวฒันธรรม กถ็กูสร้างผ่านอตุสาหกรรมการผลติ

วฒันธรรมออกสู่ตลาด ท�าให้รูปแบบของการแสวงหาความสขุและการเติมเต็ม

ชีวิตผ่านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัว ถูกแทนที่ด้วยการซื้อ

หาสนิค้า การสะสมสนิค้าถกูมองว่าเป็นความส�าเรจ็ และท�าให้บคุคลแตกต่าง

จากคนอื่นๆ วัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีรากฐานอยู่ที่คุณภาพถูกแทนที่ด้วยสินค้า

ทีมุ่ง่เน้นปรมิาณ อาจกล่าวได้ว่า วฒันธรรมของสังคมสมัยใหม่แบบทุนนิยมเป็น

วัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่ที่คุณค่าในเชิงการแลกเปลี่ยน (exchange value)  

คือคนบริโภคสินค้าจากการมองเห็นคุณค่าของสินค้านั้นในเชิงสัญญะ และเชื่อ

ว่าตนเองได้ตดัสนิใจอย่างสมเหตสุมผลในการเลือกซ้ือ สินค้ากลายเป็นตัวแทน

ของวฒันธรรมและภาพลวงตา โดยเฉพาะการโฆษณาสามารถน�าเอาเรือ่งของ

ความโรแมนตกิ ความพเิศษ ความปรารถนา ความงาม การเตมิเตม็ชวิีต การ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชีวิตที่ดี ไปผูกติดกับสินค้าต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู 

รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เส้ือผ้า เครือ่งดืม่ ฯลฯ การบริโภคจงึเป็นส่วนหนึง่ของ

การจัดกระท�าทางสัญญะ หรืออีกนัยหน่ึง สัญญะและสินค้าถูกน�ามารวมกัน
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เพื่อผลิตสินค้าในเชิงสัญญะ อ�านาจของผู้สร้างสัญญะ (signifier) สามารถ 

จัดการสัญญะโดยอาศัยการโฆษณาผ่านสื่อ และสามารถผลิตซ�้าสัญญะ ภาพ

ในใจ และการท�าให้เสมือนจริง จนสามารถลบเลือนความต่างระหว่างภาพ 

ในใจกับภาพจริงให้หมดไปได้ 

อาจกล่าวได้ว่า สังคมบริโภค (consumer society) ได้เคลื่อนไปสู่สิ่งที่

เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ที่ชีวิตสังคมถูกควบคุมน้อยลง มีระบบ

ความสมัพันธ์หลากหลายมากขึน้ และมีโครงสร้างท่ีถกูก�าหนดโดยบรรทัดฐาน

แบบหน่ึงแบบใดน้อยลง เนื่องจากสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างล้นหลามท�าให้

คนมองว่าตนเองมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ 

การสร้างสัญญะข้ึนมาอย่างมากมาย การผลติซ�า้ภาพในใจและภาพเสมอืนจริง

ท�าให้ความหมายของสิง่ต่างๆ ขาดเสถียรภาพ รวมทัง้สร้างสิง่ทีเ่รยีกว่าความงาม 

ให้กับความจริง ท�าให้คนทั่วไปหลงใหลไปกับการลื่นไหลอันไม่มีที่สิ้นสุดของ 

สิ่งต่างๆ ท่ีถูกน�ามาแสดง การพินิจพิเคราะห์ของคนจึงมีเสถียรภาพน้อยลง 

คนอาจปล่อยตนเองให้เข้าไปอยู ่ ในความสวยงาม เปิดโอกาสให้เข้าไปมี

ประสบการณ์ ในด้านอารมณ์และความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝัน แต่ไม่ได้

หมายความว่าคนจะสูญเสียการควบคุม แต่ต้องการวินัยและการควบคุม 

เพื่อให้สามารถเดินผ่านสินค้าต่างๆ ที่วางขาย การดูโดยไม่ไปฉกฉวยเอามา 

การเคลื่อนไหวโดยไม่ไปกีดขวางผู้อื่น การจับจ้องโดยควบคุมความอยากได้  

ดสูิง่ต่างๆ โดยไม่ให้ตนเองถกูมองหรอืสงัเกตจากคนอืน่ๆ รวมไปถงึการอดทน

ต่อการเข้าไปอยู่ ในคนหมู่มากโดยไม่รู้สึกว่าก�าลังถูกคุกคามหรือถูกจับตามอง 

กล่าวอกีนยัหนึง่ การเข้าไปอยู่ในสงัคมทีเ่ตม็ไปด้วยสนิค้าและบรกิาร อาจท�าให้

คนมีความตื่นเต้นและความพึงพอใจ แต่บุคคลก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองด้วย 

(Featherstone, 1990) 
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เพศวิถีในวัฒนธรรมบริโภค

เมื่อสังคมเคลื่อนเข้าสู่วัฒนธรรรมบริโภค ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่ 

คนอาจเคยเห็นร่วมกันหรือมีเหมือนกันได้เคลื่อนไปสู่สภาวะที่เรียกว่าพหุนิยม 

(pluralism) ซึ่งไม่เพียงเป็นความหลากหลายของแนวคิดทางวิชาการในสาขา

ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความหลากหลายในประสบการณ์ของมนุษย์ด้วย 

ความรูท้างวทิยาศาสตร์ได้สร้างกรอบความคดิทีปิ่ดกัน้หรอืท�าให้ประสบการณ์

บางอย่างของมนุษย์ถูกละเลย ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค สิทธิอ�านาจต่างๆ  

อ่อนก�าลังลง คนมีทางเลือกมากขึ้น เวลาและพื้นที่ถูกจัดระเบียบใหม่ และ 

สิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมชาติของสรรพสิ่งได้ถูกร้ือถอน (เช่น เพศวิถี)  

ความแตกต่างเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น นิยามตายตัวกลายเป็นสิ่งที่พ้นสมัย 

ภาพในความนกึคิดท่ีสร้างขึน้โดยสือ่ รปูแบบของข้อมลู ระบอบของการก�าหนด

ความหมาย และการท�าให้ความงาม/สุนทรียะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  

ได้สร้างความแตกต่างหลากหลายให้กับสิ่งท่ีเคยเชื่อกันว่ามีความจริงเพียง 

หน่ึงเดียว เรือ่งเล่าหลกั (grand narrative) ค่อยๆ หมดความส�าคญัลง สภาวะ

เช่นน้ีน�าไปสู่การเปิดพ้ืนที่ ให้กับเพศวิถีแบบอ่ืนๆ พื้นที่ของเพศวิถีซ่ึงเคยถูก 

ครอบครองด้วยบรรทัดฐานของเพศวถิแีบบรกัต่างเพศได้เปิดทางให้เพศวิถแีบบ 

อื่นๆ เช่น เพศวิถีของคนรักเพศเดียวกัน เพศวิถีแบบรักสองเพศ เพศวิถีแบบ

ไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือเพศวิถีของคนข้ามเพศ 

การมองว่าเพศวถิแีบบรกัต่างเพศเป็นสิง่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยธรรมชาติและ

เพศวถีิเป็นสิง่ทีมี่สารัตถะทีส่ามารถศกึษาได้แบบวตัถวุสิยัถกูท้าทายในยคุของ

วฒันธรรมบริโภค ซึง่เน้นความส�าคญัของบทบาทของภาษา สญัลกัษณ์ สญัญะ 

และการสร้างความหมาย (signifiers) โดยเชื่อว่าเพศวิถีไม่มีสารัตถะที่ด�ารง

อยู่เพื่อให้คนค้นพบ และปฏิเสธการแบ่งเพศวิถีออกเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างชาย

และหญิง โดยเสนอว่าเพศวิถีเป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนมาผ่านภาษาและสัญลักษณ์ 

เพศวถีิจงึมคีวามหมายหลากหลายและเลือ่นไหล เชือ่มโยงกบับรบิททางสังคม

และวัฒนธรรมที่ ได้ผลิต/สร้างสิ่งที่เรียกว่าเพศวิถีขึ้นมา เพศวิถีอยู่ ในสภาวะ
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เล่ือนไหลได้ (sexual fluidity) ไม่ใช่สิง่ทีค่งทีห่รอืตายตัว สามารถแปรเปลีย่น

ไปตามช่วงชวีติของบคุคล เม่ือชวีติของบคุคลด�าเนินไป ประสบการณ์ทีผ่่านมา 

ผนวกกบัปฏสิมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้กบับคุคลต่างๆ อาจท�าให้บคุคลปรบัเปลีย่นเพศวถิี

ของตนเองได้ ดังตัวอย่างการศึกษาทางจิตวิทยาซึ่งสัมภาษณ์ผู้หญิงวัยกลาง

คนท่ีเปลี่ยนเพศวิถีจากรักต่างเพศมาสู่รักเพศเดียวกันว่า การเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวมิได้เกิดจากพลังขับทางชีววิทยาหรือจิตใต้ส�านึก แต่มีแนวโน้มจะเกิด

จากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนงาน ซ่ึงกล่าวได้ว่า 

มีอิทธิพลต่อการกลับมาประเมินสภาวการณ์ของตนเองอีกครั้ง ความเป็นไปได้ 

โอกาส หรือการเลือกที่จะให้คุณค่ากับสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Kinsey et al., 2003)

นอกจากน้ี ยงัมกีารศึกษาของนกัสงัคมวทิยาทีส่รปุว่า ปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมกับตัวบุคคลมีส่วนท�าให้ผู้หญิงอาจสวมรับอัตลักษณ์ทางเพศและ 

การปฏบิตัทิางเพศทีแ่ตกต่างไปในแต่ละช่วงของชวีติ ขึน้อยูก่บัสภาวะแวดล้อม

ทีเ่ปล่ียนไปด้วย เช่น ผูห้ญงิซึง่ในช่วงหนึง่มีเพศวถิแีบบรกัต่างเพศ ต่อมาตกหลุม

รักเพื่อนหญิงของตนเอง หรือผู้หญิงท่ี ใช้ชีวิตแบบหญิงรักหญิง แต่ช่วงหนึ่ง

คบหาผูช้ายในฐานะคูร่กั (Diamon, 2008) เพศวถีิซ่ึงเคยถกูนยิามแบบตายตัว 

มีรูปแบบท่ีชัดเจน และมีความเป็นสากล ได้เปลี่ยนไปสู่การมองว่าเพศวิถ ี

แทรกอยู่ในส�านึกแห่งตัวตนของบุคคล และเป็นสิ่งที่คนสามารถไตร่ตรองและ

ปรบัเปลีย่นได้ขึน้อยู่กบับริบท เพศวิถจีงึมีได้หลากหลายความหมาย หลากหลาย 

รูปแบบ และหลากหลายรูปลักษณ์ เพศวิถีมีแนวโน้มจะได้รับอิทธิพลจาก 

สือ่ต่างๆ และรปูแบบในเร่ืองเพศอาจมีได้ตัง้แต่การสือ่สารเร่ืองเพศทางโทรศัพท์ 

มิวสิควิดีโอ เพศเสมือนจริง ไปจนถึงเพศทางอินเทอร์เน็ต หรืออาจอยู่ในรูป 

ที่ ไม่ชัดเจน เช่น การขยายตัวของสิ่งที่เรียกว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตของความเป็น

ไปได้ ในเรื่องเพศ (Simon, 1996)

การเปิดพืน้ที่ ให้กบัเพศวถีิแบบอืน่ๆ นอกเหนอืรักต่างเพศ และการเกดิขึน้ 

ของกลุ่มที่เรียกว่า LGBT (lesbian, gay, bisexual, transsexual) ได้สร้าง

ทางเลือกให้กับคนท่ีมิได้มีเพศวิถีแบบรักต่างเพศ เร่ืองราวและประสบการณ์
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ชีวิตของ LGBT ถูกน�ามาเสนอต่อสาธารณชนมากขึ้น รูปแบบในอุดมคติของ

ครอบครัวท่ีมีความสุขอันประกอบไปด้วยสามีภรรยาและลูก ถูกท้าทายด้วย

เรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นข้อจ�ากัดและภาพทางลบของการบังคับคนที่มีเพศวิถี

นอกเหนือรักต่างเพศให้เข้ากรอบครอบครัวตามแบบฉบับของรักต่างเพศ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังมีการน�าเสนอเร่ืองราวดีๆ อันเป็นความสุขและ

เป็นที่พึงปรารถนาของผู้ที่ ใช้ชีวิตแบบรักเพศเดียวกัน หรือรักสองเพศ ท�าให้

สภาวะของการรักเพศเดียวกัน หรือรักสองเพศ มิได้จ�าเป็นต้องถูกตีตราว่า 

เป็นความเบีย่งเบนเสมอไป เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโลกาภวิตัน์ของการเคลือ่นไหว

ของ LGBT ท�าให้การรักเพศเดียวกันหรือรักสองเพศปรากฏตัวเองออกมาสู ่

คนทั่วไปว่าเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได้ส�าหรับการด�ารงชีวิต ขณะเดียวกัน 

ปรากฏการณ์น้ี ได้กลายเป็นส่ิงทีค่กุคามบรรทดัฐานของรกัต่างเพศ การต่อต้าน

และการปฏิเสธเพศวิถี ท่ี ไม ่ ใช ่ รักต ่างเพศจึงเป ็นสิ่ง ท่ีเกิดขึ้นอยู ่ทั่วไป  

การปรากฏตัวของผูท้ีม่เีพศวถีินอกเหนอืจากรกัต่างเพศยงัไม่สามารถแก้ปัญหา

ความขัดแย้งได้ จนกว่าจะรื้อถอน (deconstruct) บรรทัดฐานรักต่างเพศ 

ที่ครอบครองพื้นที่ทางสังคมอยู่โดยทั่วไป

วฒันธรรมบริโภคไม่เพยีงเปิดพืน้ที่ ให้กบัการเกดิขึน้ของเพศวถีินอกเหนือ

รักต่างเพศเท่าน้ัน แต่ยังเปิดพ้ืนท่ี ให้กับการขัดขืน/ท้าทายบรรทัดฐานของ 

ความเป็นหญิงและความเป็นชายด้วย เพราะแม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่าง 

เพศชายและหญงิ สงัคมกมี็กฎเกณฑ์ทีก่�ากบัการปฏิบติัตามบทบาท (perform) 

ของผู ้หญิงและผู ้ชาย (เช่น การแสดงออกของร่างกาย การเคลื่อนไหว  

การสวมเสื้อผ้า การแสดงความรัก เพศสัมพันธ์ ฯลฯ) ที่ทั้งหญิงและชาย 

ต่างก็ปฏิบัติตามบทบาทซ�้าแล้วซ�้าอีก อันเป็นการตอกย�้าอัตลักษณ์ของความ

เป็นหญิงและเป็นชายผ่านวาทกรรมในเรื่องเพศ จนกล่าวได้ว่าปัจเจกบุคคล 

ถกูท�าให้เป็นหญงิหรอืเป็นชายก่อนท่ีตนเองจะอยู่ในสถานะทีส่ามารถเลอืกหรอื

ปฏิเสธอัตลักษณ์ของเพศสภาพได้ 
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ดังท่ีกล่าวไว้ข ้างต้นว่า วัฒนธรรมบริโภคเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับ 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการผลิตเพื่อการบริโภค สื่อประเภทต่างๆ เป็น

เครื่องมือของการแพร่กระจายความคิด การให้ข้อมูล การโฆษณาสินค้า  

การให้ความรู้ สื่อถูกมองว่ามีอ�านาจท�าให้คนคิด/เชื่อ/ปฏิบัติตาม แต่สิ่งที่สื่อ

น�าเสนอก็มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของฐานคิด เป้าหมาย รูปแบบ สาระ 

และยุทธศาสตร์การน�าเสนอ อ�านาจของสื่อจึงมิได้เป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกัน มวลชนทีร่บัสือ่กมิ็ได้เป็นเน้ือเดียวกัน นอกจากนี ้สือ่มิได้เป็น

เพียงแหล่งเดียวที่สามารถผลิต/สร้างวาทกรรม สถาบันอื่นๆ เช่น สถาบัน 

การศึกษา ศาสนา สถานที่ท�างาน ครอบครัว โครงสร้างของรัฐ ล้วนมีส่วน 

ในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการควบคุมด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถึงแม้สื่อ

และสถาบันทางสังคมต่างๆ จะสามารถสร้างอ�านาจผ่านวาทกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ แต่ผลของวาทกรรมที่มีต่อคนท่ัวไปนอกจากจะไม่คงเส้นคงวาหรือไม่มี

เสถียรภาพแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วย

เทคโนโลยีแห่งตัวตน: ทางเลือกในการสร้างความฉลาดรู ้

เรื่องเพศ

การมองว่าวาทกรรมเรื่องเพศที่ถูกสร้างขึ้นผ่านความรู้ชุดต่างๆ อัน 

น�าไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์กติกาหรือบรรทัดฐานให้คนปฏิบัติตาม โดยอ�านาจ 

ที่สร้างผ่านความรู้นี้สามารถเข้าไปจัดการกับบุคคลในระดับของความเชื่อว่า 

สิง่น้ันเป็นความจรงิ หรือเป็นธรรมชาตท่ีิไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ อาจน�าไปสู ่

ความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นเพียงร่างกายที่เชื่องหรือว่านอนสอนง่ายและสยบยอม

ต่อส่ิงท่ีวาทกรรมสร้างขึน้มา แม้ว่าวาทกรรมนัน้จะปิดกัน้ความปรารถนา ความ

พึงพอใจ และความสุข แต่ด้วยการที่ปัจเจกบุคคลถูกจัดกระท�าจนถึงระดับที่มี

วนิยัในการควบคมุตนเองให้เป็นตามบรรทดัฐาน ปัจเจกบุคคลจึงมีแนวโน้มทีจ่ะ

เชือ่ว่าทกุสิง่ทุกอย่างต้องเป็นอย่างทีเ่ป็นอยู ่หรือถูกก�าหนดมาให้เป็นเช่นนี้ ไม่มี

ทางเปลีย่นแปลงได้ อกีนยัหนึง่ ความเป็นองค์ประธาน (subject) ของปัจเจกบุคคล
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เป็นเพียงภาพลวงตา แท้ที่จริงบุคคลมิได้เลือกที่จะเป็นแต่ถูกก�าหนดให้เป็น 

แนวคิดที่ว่าความเป็นองค์ประธานได้ตายไปแล้ว (The subject is dead) 

เป็นการมองว่าปัจเจกบคุคลมิได้มอี�านาจอสิระ และมิได้เป็นผูก้�าหนดชะตากรรม

ของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ความคิดที่เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเอาชนะสิ่งที่มา

ก�าหนดชะตาชวีติและสร้างความเป็นอสิระให้กบัตวัเองได้ ผลงานในระยะหลงั

ของฟูโกต์ได้โต้แย้งสภาวะที่ยอมจ�านนของมนุษย์ โดยเสนอว่าการปฏิบัติตาม

หลักจริยธรรมสามารถใช้เป็นเทคนคิในการขดัขนืการกดข่ีและอ�านาจได้ ฟโูกต์

ใช้ค�าว่าจริยธรรมในความหมายว่า บุคคลประพฤติปฏิบัติไปตามบรรทัดฐาน

ของศีลธรรม ซึ่งเป็นชุดของกฎเกณฑ์ ข้อห้าม และรหัสของสังคม ทั้งนี้เพราะ

ตัวตนของบุคคลถกูสร้างขึน้โดย “เกมของการสร้างความจรงิ” ซึง่เชือ่มโยงกบั

อ�านาจและความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกับบคุคลอืน่ ตวัตนของบคุคลจงึยึดโยง

อยูก่บัจรยิธรรม การต่อรองกบัอ�านาจ และความรู ้บคุคลไม่มวีนัรูถ้งึความจรงิ

เกี่ยวกับตนเองเพราะไม่มีความจริงให้รู้ ได้ แต่ตัวตนของบุคคลปรากฏข้ึนจาก

สิง่ที่ ได้ปฏบิตั ิ(performance) และการกระท�าติดต่อกันมา เช่น การเลือกเส้ือผ้า 

การออกไปเท่ียวกับเพ่ือน การมีคู่รัก ล้วนเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศวิถี  

การปฏบิตันิีค้อื บท (script) ทีบ่คุคลอ่านและกระท�าไปตามน้ัน แต่มิได้หมายความ

ว่าบุคคลก�าลังท�าสิ่งเหล่านั้นอย่างเป็นอิสระ แต่ก�าลังถูกเขียนด้วยวาทกรรม

ชุดต่างๆ ของเพศวิถี ถึงแม้บุคคลไม่สามารถหลบหนีจากกฎเกณฑ์ของสถาบัน

หรอืวาทกรรมทีต่นเองมส่ีวนสร้างขึน้มาได้ แต่หากบคุคลสามารถระบกุฎเกณฑ์

หรือวาทกรรมท่ีด�ารงอยู่ ได้ (อย่างน้อยเป็นบางส่วน) และระบุการกระท�า 

ที่สะท้อนตัวตนออกมาได้ ความรู้น้ีเองที่บุคคลสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ท�าให้

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ 

ฟูโกต์ชี้ ให้เห็นว่า บุคคลสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาในฐานะผู้กระท�า  

(องค์ประธาน) ที่เหมาะสมกับตนเอง และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ นั่นคือ 

ปัจเจกบุคคลสามารถเป็นผู้เขียน (author) ตัวตนของตนเองขึ้นมาได้ สามารถ
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สร้างสรรค์ตัวตนขึ้นมาเหมือนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ศิลปะของ 

การด�ารงอยู่ ไม่เพียงท�าให้บุคคลก�าหนดความเป็นตัวเองอย่างอิสระเท่านั้น  

แต่ยังปูทางไปสู่การท้าทายและขัดขืนโครงสร้างอ�านาจด้วย แนวของฟูโกต ์

ได้เคลื่อนจากการมองว่าปัจเจกบุคคลเป็นผู้ถูกกระท�า (passive subject) ซึ่ง

พูดและกระท�าผ่านวาทกรรม ไปสู่การมองว่าปัจเจกบุคคลมีตัวตนที่มีอ�านาจ

อิสระ สามารถเลือกใช้วาทกรรมที่มีอยู่หลายแบบหลายประเภท และชี้ ให้เห็น

ว่าการคิดว่าปัจเจกบุคคลเป็นผู้ถูกกระท�าเป็นการปฏิเสธศักยภาพในการเป็น 

ตวัของตัวเองและการก�าหนดชะตากรรมตนเองของปัจเจกบคุคล ดงันัน้ เทคโนโลยี

แห่งตวัตน (technologies of the self) จงึเป็นเครือ่งมอืทีปั่จเจกบคุคลสามารถ

น�ามาใช้ออกแบบตวัตนให้กบัตวัเอง (Foucault, 1988; Danaher, Schirato & 

Webb, 2000; Evans, Riley & Shankar, 2010) หรือมีผูน้�าเสนอว่าเทคโนโลยี

แห่งตัวตนหมายรวมถึงวิธีการต่างๆ ที่บุคคลจัดกระท�ากับร่างกายของตนเอง

เพื่อสร้างตัวตนขึ้นมา (Pini, 2004)

วาทกรรมเกี่ยวกับเพศวิถีท่ีกระจายอยู่ ในวัฒนธรรมบริโภคไม่เพียง 

หลากหลายและซบัซ้อนเท่านัน้ แต่ความหมายหรอืนยิามของสิง่ต่างๆ ยงัสลับ

สับเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลา น�าไปสู่ “การอ่าน” หรือรับรู้ความหมายที่ถูก

สร้างข้ึนโดยวาทกรรมท่ีแตกต่างหลากหลายไปด้วย สิง่ทีค่นกระท�าหรอืแสดงออก

ไปตามอ�านาจของวาทกรรมน�าไปสู่การสร้างวาทกรรมชุดใหม่ขึ้นมาอีก ย่ิงใน

โลกปัจจบุนับคุคลอยูภ่ายใต้บริบททางสงัคมทีต้่องเข้าไปเกีย่วข้องกบัพืน้ทีต่่างๆ 

มากมาย เช่น ที่ท�างาน สถานศึกษา สถานบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง พื้นท่ีแห่ง 

การเลอืกกระท�าหรอืถกูก�าหนดให้แสดงออกตามบทบาทกเ็พิม่มากขึน้ตามไปด้วย  

หากพิจารณาเฉพาะวาทกรรมเรื่องความงามของผู้หญิง เราจะเห็นวาทกรรม

ความงามลกัษณะต่างๆ เกดิขึน้มากมาย ไม่ว่าจะรปูร่าง หน้าตา ผวิพรรณ การ

ท�าศัลยกรรม การเลือกรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพจากภายใน หรือ

วาทกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

การท�าแท้ง การท้องก่อนแต่ง เป็นต้น 



45การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศจึงไม่อาจมุ่งไปที่การพยายามก�าหนด/

จัดสรรสาระหรือเน้ือหาของเพศวิถีท่ีปรากฏอยู่ ในวาทกรรมชุดต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็นวาทกรรมทีถ่กูผลติและเผยแพร่โดยสือ่สาธารณะหรอืผ่านสถาบันต่างๆ 

ให้อยู่ในกรอบความคดิเรือ่งหลกัศลีธรรม สขุภาพอนามยั หรือการมีครอบครัว

ที่อบอุ่น เพราะจะไม่ต่างอะไรกับการตอกย�้าหรือวนเวียนอยู่กับการสร้างวาท

กรรมชดุต่างๆ ออกมาสูส่าธารณชนหรอืสถาบนัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 

เพลง ละครโทรทัศน์ หนังสือ วารสาร หรือหลักสูตรเพศศึกษา ซึ่งเป็นเพียง

การเพิ่มปริมาณของวาทกรรมในสังคม ท�าให้คนทั่วไปรวมทั้งเด็กและเยาวชน

ยิ่งสับสนและประสบกับความยากล�าบากหรือมืดบอดต่อการจัดตัวเองให้เป็น

ไปตามวาทกรรมเพศวิถีและวาทกรรมเพศสภาพที่มีอยู่อย่างดาษดื่น 

การสร้างความฉลาดรูเ้รือ่งเพศจงึควรเริม่จากการท�าให้คนตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของเร่ืองเพศ ว่าเป็นแหล่งที่มาของความสุขและความพึงพอใจ  

เป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นวิถีทางที่จะสร้างอัตลักษณ์ เป็นรูปลักษณ์ของร่างกาย 

เป็นการแสดงตัวตน และเป็นการค้นหาสิ่งที่จะเติมเต็มให้กับตนเอง (Evans, 

Riley & Shankar, 2010) แต่สิง่เหล่านี้ ไม่สามารถเกิดข้ึนโดยอตัโนมัต ิคนต้อง

มีความรู้เท่าทันในภาคปฏิบัติการของวาทกรรมชุดต่างๆ ที่เข้ามาจัดกระท�าให้

บคุคลจดักระท�ากบัตนเอง และจดักระท�ากบัคนอืน่ ให้กระท�า/แสดงออกในส่ิง

ทีต่นเองมิได้ปรารถนา เทคโนโลยแีห่งตวัตนเป็นวธิกีารท่ี ได้รับการตอบรับจาก

กลุม่นักคดิซึง่มองเหน็ความเป็นมนษุย์ทีถู่กลดทอนลงเป็นเพยีงร่างกายทีว่่านอน

สอนง่าย และถูกจัดกระท�าโดยวาทกรรมชุดต่างๆ ช่วยให้ปัจเจกบคุคลสามารถ

เลือกใช้วิธีการเพ่ือให้เกิดผลกับตนเอง หรืออาจโดยการช่วยเหลือของผู้อื่น 

ที่จะช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถก�าหนดการท�างานของร่างกาย จิตวิญญาณ 

ความคดิ การกระท�า และการด�ารงชวีติ เพือ่ปรับเปลีย่นตนเองให้สามารถเข้า

ถงึความสุข ความบรสิทุธ์ิ ปัญญา ความสมบรูณ์พร้อม และการด�ารงอยูอ่ย่าง

ยั่งยืนได้ (Foucault, 1988)



46 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเพศวิถี ฟูโกต์ชี้ ให้เห็นว่าเทคโนโลยีแห่ง

ตัวตนเป็นวิธีการที่บุคคลพยายามอยู่กับความจริง พูดเกี่ยวกับความจริง และ

เปลี่ยนตัวเองไปตามความจริง (ในที่นี้หมายถึงความจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย

วาทกรรม) เทคโนโลยทีีส่�าคญัอย่างหนึง่คอื การรูจ้กัตนเอง (self – knowledge) 

ส�าหรับฟูโกต์แล้ว การรู้จักตัวตนของตัวเองเกี่ยวพันกับการก�าหนดว่าอะไรคือ

ความจริงส�าหรับตัวเอง เพราะการรู้ความจริงในข้อนี้ท�าให้บุคคลก�าหนดได้ว่า

ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุถึงความสมบูรณ์พร้อมได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า 

“การดูแลตนเองก็หมายถึงการรู้จักตนเอง” นั่นเอง

เทคโนโลยีแห่งตัวตนหรือวิธีการที่ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างตัวตนได้ 

คอืการส�ารวจตรวจตราเกีย่วกบัตวัเอง ประกอบด้วย 3 วธิหีลกัๆ ประการแรก

เป็นเทคนิคที่ช่วยให้บุคคลสามารถทบทวนความคิดของตนเองซึ่งผูกติดอยู่กับ

กฎเกณฑ์กติกาของสงัคม ประการท่ีสองเป็นความเข้าใจความคดิทีฝั่งอยูภ่ายใน

กับความบรสิทุธิท์ีฝั่งอยูภ่ายในตน และประการทีส่ามเป็นการทบทวนว่าความคิด 

ของตนเองตอบสนองต่อส่ิงทีเ่ช่ือว่าเป็นความจรงิอย่างไร แน่นอนว่าเทคโนโลยี

ทั้งสามประการนี้เป็นเพียงกรอบกว้างๆ และวิธีการที่น�ามาใช้ส�ารวจตรวจตรา

หรือทบทวนตัวเองก็มีได้หลากหลาย เช่น การสารภาพบาป การเขียนบันทึก

ชีวิตส่วนตัว การบอกเล่าเรื่องของตนเองให้ผู้จิตแพทย์ฟัง เป็นต้น (Danaher, 

Schirato & Webb, 2000) ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค หวัใจส�าคญัของเทคโนโลยี

แห่งตวัตนน่าจะเป็นการทบทวนและสร้างความจรงิท่ีช่วยให้บุคคลสามารถรู้จกั

ตนเอง เพือ่สร้างตวัตนข้ึนมาบนพืน้ฐานของการตระหนกัรู้ ในปัญหาของตนเอง 

มิใช่ถูกจัดกระท�าหรือก�าหนดโดยกฎเกณฑ์กติกาที่เต็มไปด้วยอคติและความ

รงัเกยีจเดยีดฉันท์ ซึง่วธีิการนีเ้ป็นเทคนคิของการขดัขนืต่ออ�านาจและการบังคบั

ในบทท่ี 4 และ 5 ของหนังสือนี้ ได้น�าเสนอเรื่องเล่าของบุคคลที่มี 

เพศวิถีแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นไปและไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานที่สังคมก�าหนดไว้ 

เป้าหมายส�าคัญคือการศึกษากระบวนการใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตนเพื่อต่อรอง

กับบรรทัดฐานเพศวิถีของสังคม เพื่อสร้างตัวตนในแบบที่อาจไม่เป็นไปตาม
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บรรทัดฐาน แต่สามารถท�าให้ผูท้ีเ่ข้ามามีปฏสิมัพนัธ์ด้วยต้องปรบัท่าทขีองตนเอง 

อันน�าไปสู่การสร้างบทเพศที่สนองตอบต่อจริยธรรมแห่งตัวตนของบุคคลได้  

ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งเพศวิถี 
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3
สังคมไทยกับความรู้เรื่องเพศ

อุษณีย์ ธโนศวรรย์

เรื่อง
เพศในสังคมไทยเป็นเรื่องที่น่าพิศวง ด้วยถูกท�าให้เป็น 

“เรือ่งลบั” หรอื “เรือ่งสงวน” ด้วยตรรกะทีว่่าเป็นเรือ่ง

ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ “ของลับ” หรือ “ของสงวน” การเข้าถึงเร่ือง

ลับและเรื่องสงวนเป็นเรื่องที่เปิดให้เฉพาะกลุ่ม เฉพาะเพศ เฉพาะวัย 

เฉพาะกาล เฉพาะเรื่อง การก�าหนดว่าเรื่องใดใครสามารถเข้าถึงได้ 

เรื่องใดที่ต้องกันคนบางกลุ่มออกไป จึงเป็นปรากฏการณ์สองมาตรฐาน

ที่ ใช้และเลือกปฏิบัติต่อเพศ เช่น ในงานศึกษาของนิโคลัส ฟอร์ด และ

ศรินินัท์ กติตสิขุสถติ (Ford & Kittisuksathit, 1996 อ้างถงึใน บปุผา, 

เบญจา และเกรย์, 2544: 15) 
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เกีย่วกบัทศันคตทิางเพศของวัยรุน่ชายหญิง พบว่าการรับรูแ้ละแสดงออก

เกี่ยวกับเรื่องเพศแตกต่างกัน โดยสังคมยอมรับให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก่อน

แต่งงาน ผูช้ายที่ ไม่มีอาจถกูถากถางเยาะเย้ยจากเพ่ือน ขณะทีก่ารมีเพศสมัพันธ์

ก่อนแต่งงานส�าหรับผู้หญิงถือว่าไม่ถูกต้อง และเป็นมลทินต่อชื่อเสียงทั้งของ

ตนเองและครอบครัว 

สือ่และนักวชิาการตัง้ค�าถามถงึการแบ่งแยกความแตกต่างมาโดยตลอด 

แต่การให้ความรู้เรื่องเพศในสังคมไทยยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มี 

การตอบค�าถามดังกล่าว หลายปรากฏการณ์ช้ี ให้เห็นระดับความเสี่ยงของ

พฤตกิรรมทางเพศทีส่ะท้อนภาวะน่าวิตกของระดับความรูเ้รือ่งเพศในสงัคมไทย

...ภาวะด้านพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศเดก็มธัยมถงึอุดมศกึษาท่ียอมรบัว่า

มีเพศสัมพันธ์แล้ว เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 20 โดยเฉพาะ

เด็กระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วถึง

ร้อยละ 28 และ 30 ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 

19 ปีที่มาท�าคลอดมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น จาก 52,000 คนในปีที่แล้ว  

เป็นกว่า 70,000 คนในปีนี้ หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 200 คน ในจ�านวนนี้ 

เป็นเด็กต�่ากว่า 14 ปี จ�านวนราว 2,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 5 คน... 

(สรุปสถานการณ์เด็กปี 48 – 49 เด็กไทยมีพฤติกรรมเสี่ยง 

เสพสื่อลามก – เซ็กส์ – เล่นพนันสูงขึ้น, 2550) 

สอดรับกับปรากฏการณ์เกี่ยวกับปัญหาสังคม – สาธารณสุข เรื่องเพศ

สัมพันธ์ไม่ปลอดภัยจนน�าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ดังกรณีซากทารก 2002 

ศพท่ีพบท่ีสุสานวัดไผ่เงิน กรุงเทพมหานคร) และการติดโรคก็อยู่ ในระดับที่

แสดงให้เห็นนัยส�าคัญของปัญหาที่ก�าลังก่อตัวและพัฒนาเป็นปัญหาที่เกาะติด

กับสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ 

...จากข้อมูลการส�ารวจของเอแบคโพลล์เมื่อต้นปี 2553 พบว่าเยาวชน

ไทยร้อยละ 65 ไม่รูวิ้ธกีารคมุก�าเนดิ และร้อยละ 64 ไม่รูว้ธีิการป้องกนั

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยท่ีมีร้อยละ 21.1 ที่ ใช้ถุงยางอนามัย 
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ทุกครั้ง ร้อยละ 58.8 ใช้บางครั้ง และร้อยละ 2.01 ไม่เคยใช้เลย… 

(เพศสัมพันธ์ที่ (ไม่) ปลอดภัย, 2553:7) 

สิง่ทีน่่าสนใจคอื แม้ว่าสถติติวัเลข ข้อมลูต่างๆ ล้วนชีช้วนให้เหน็ถงึปัญหา

และแนวโน้มของปัญหาที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่สมาชิกในสังคมกลับให ้

ความส�าคัญกับการศึกษา การป้องกัน และปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทิศทางตรงกันข้าม ดังทัศนะที่ว่า

วัยรุ่นชาย: ถุงยางจะใช้กับผู้หญิงขายบริการ  

 แต่ไม่ใช้กับแฟนหรือคู่สมรส  

 การคุมก�าเนิดถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิง

วัยรุ่นหญิง: โดยทั่วๆ ไปจะไม่กล้าหาความรู้เกี่ยวกับวิธีคุมก�าเนิด  

 กลัวถูกหาว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี 

(Ford & Kittisuksathit,1996 อ้างถึงใน บุปผา, เบญจา และเกรย์, 2544: 15)

ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื การให้ความรูเ้รือ่งเพศบนฐานการจดัระเบียบเร่ือง

เพศในสงัคมไทยท่ีก�าหนดมาตรฐานการเข้าถงึความรูท้ีแ่ตกต่างในกลุม่เพศ วยั 

รวมทัง้ก�าหนดต�าแหน่งแห่งท่ีทีแ่ตกต่างให้กบัความสัมพนัธ์ทางเพศ การส่ือสาร

ทางเพศ และผู้ท่ีถูกกีดกันปิดกั้นจากความรู้เรื่องเพศ การให้ความรู้เร่ืองเพศ

จึงมิใช่การให้ความรู้แบบเดี่ยวๆ แต่เป็นความรู้ที่มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ

เกีย่วกบัอดุมการณ์ความเป็นชายและความเป็นหญงิสอดแทรกอยูอ่ย่างเข้มข้น 

ดังนั้น การเข้าถึงการจัดการความรู้เรื่องเพศในสังคมไทยจึงจ�าเป็นต้องพินิจ

พเิคราะห์การให้ความรูเ้รือ่งเพศภายใต้กรอบคดิมุมมองทีช่่วยอธบิายให้เหน็ว่า 

การจัดระเบียบความรู้เรื่องเพศนั้นมีอุดมการณ์ส�าคัญอะไรที่เข้ามาก�ากับให ้

การจัดการความรู้เรื่องเพศเป็นไปได้ มีภาคปฏิบัติการให้เห็นจริงเห็นจังตาม

อุดมการณ์นั้นอย่างไร และส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทาง

สังคมและระบบความรู้ความเชื่ออย่างไร 
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กรอบการมองเรื่องเพศ

การสืบค้นเพื่อให้ภาพที่กระจ่างดังกล่าว จ�าเป็นต้องเข้าใจฐานคิด 

บางประการที่ ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ การศึกษานี้อาศัยกรอบการมอง

เรื่องเพศตามแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ที่เสนอว่า เพศวิถี 

(sexuality) ไม่ใช่คุณลักษณะตามธรรมชาติหรือความจริงของชีวิตมนุษย์ แต่

เป็นประสบการณ์ทีถ่กูสร้างขึน้จากประวตัศิาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม มากกว่า

เป็นเรือ่งของชวีวิทยา ดงัจะเหน็ได้ ในประวตัวิฒันธรรมตะวนัตกท่ีมองเรือ่งเพศ

วิถี ในสมัยวิคตอเรียว่าเป็นลักษณะธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ซึ่งต้องควบคุม  

เป็นส่ิงที่ ไม่สามารถพูดถึงหรือเขียนถึงได้ ภายใต้ข้อห้ามและการควบคุมผ่าน

ข้อบังคับต่างๆ แม้แต่การแต่งกายก็ถูกควบคุมให้อยู่ ในลักษณะมิดชิด ต่อมา 

ในช่วงของยุคมินิสเกิร์ต “mini – skirt” ท่ีคนนิยมนุ่งกระโปรงสั้น นับเป็นการ

ปลดปล่อยและชี้ ให้เห็นว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก�าเนิด และการแสดงออก

ช่วยให้คนมีความสุขมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้น สามารถแสดงความเป็นตัวตน 

มากขึ้น (Spargo, 1999:11)

ลกัษณะส�าคญัในการวเิคราะห์เพศวถิขีองฟูโกต์ (Spargo, 1999:49 – 52) 

มองว่า ปัจเจกไม่ได้ถูกมองในฐานะผู้ที่มีอิสระและมีอัตลักษณ์มาโดยก�าเนิด  

แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เช่นเดียวกับภาษาและวาทกรรมเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ

การแบ่งประเภทความรู้ซึ่งเป็นการประกอบสร้างทางสังคมมากกว่าความจริง

ตามธรรมชาติ การที่คนให้ความหมายว่าตัวเองเป็นหญิง ชาย เกย์ เลสเบี้ยน 

หรือคนที่รักได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง (bisexual) เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เปิด

หรือเอ้ือให้คิดถึงตัวตนซึ่งเก่ียวโยงวาทกรรมและความรู้ท่ีเขาด�ารงอยู่ โดย 

วาทกรรมและความรูน้ีจ้ะเป็นตวัผลิตและควบคมุเพศวถีิและเพศสภาพ (gender) 

ทีก่ระท�าผ่านค�าพดู ความคดิ การกระท�าซ่ึงล้วนเป็นความจรงิท่ีสร้างโดยสังคม 

วาทกรรมและความรู้ตามแนวคิดของ ฟูโกต์ (Foucault, 1974 อ้างใน 

Usher & Edward, 1994:90) จึงไม่เพียงท�าหน้าที่สร้างความเป็นไปได้ ใน 

การที่จะพูด คิด หรือให้อ�านาจว่าใครที่สามารถพูดได้ ที่ ไหน เวลาใดเท่านั้น 
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แต่ยังเป็นตัวก�าหนดความหมายและความสัมพันธ์ทางสังคม โดยสร้างทั้ง 

ผู้กระท�า/องค์ประธาน (subjectivity) และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ (power 

relation) ขณะเดียวกันก็กีดกันหรือแทนที่สิ่งที่มีลักษณะต่างออกไป ฟูโกต์เห็น

ว่าการจัดกระท�าใดๆ นั้นต้องมีอ�านาจที่เข้ามาก�ากับเพื่อก่อให้เกิดการยินยอม

และยอมรบั อ�านาจรูปแบบหนึง่ทีฟู่โกต์เหน็ว่ามคีวามส�าคญั (Foucault, 1979 

อ้างใน Usher & Edwards, 1994:84) คืออ�านาจของความรู้ โดยความรู ้

ถูกพิจารณาว่ามีอ�านาจมากเมื่อมันสามารถแสดงถึงสภาพของความจริง เช่น 

ความรูท้ีต่ัง้อยูบ่นหลกัการของวทิยาศาสตร์และวธิวีจิยัทางวทิยาศาสตร์ ทีเ่ป็น

ที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการค้นหาความจริงของโลก ด้วยการมองเช่นนี้ ความรู้จึง 

มีลักษณะเหมือนความจริง ท่ีถูกพิจารณาว่ามีอ�านาจเพราะเป็นวิธีการที่จะ 

ปลดปล่อยคนจากอ�านาจ (The truth will make you free) ช่วยให้คนตระหนกั

ถงึความมเีหตผุล สามารถแสดงออกถงึความเป็นตวัของตวัเองอย่างอสิระ และ

สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยคุณลักษณะของความรู้ความจริงที่

ก�าหนดให้นี ้ท�าให้ความรูค้วามจริงกลายเป็นสิง่ทีม่อี�านาจมาก เพราะสามารถ

ปรับเปลี่ยนการมองสรรพสิ่งต่างๆ ได้

อ�านาจอกีประการหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัและมีพลงัในการก�าหนดความจริง 

และเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความจริง คือ อุดมการณ์ (ideology) ในทัศนะของ

คาร์ล มาร์กซ์ (Marx & Engels, 1975 อ้างใน Morrison, 1995:44 – 45) 

หมายถงึ ระบบของทศันคต ิแนวคดิ และความเชือ่ ซึง่สามารถท�าหน้าทีก่�าหนด

ความจริง และเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความจริง โดยมาร์กซ์ชี้ว่า 

...เราไม่ได้รับรู้และเข้าใจโลกโดยตรงแต่ดูมันผ่านเลนส์ที่บิดเบือนการ 

รับรู้ของเรา ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิงวัตถุ มีอ�านาจท่ีจะ

แปลงเงื่อนไขความจริงที่ปรากฏไปสู่สิ่งที่เรียกว่า รูปแบบที่ปรากฏ  

(appearance forms) โดยวธิกีารน้ีความจรงิจะสะท้อนตวัเองออกมาใน

วิธีการที่บิดเบือน และปรากฏออกมาในลักษณะที่ถูกท�าให้เป็นมากกว่า

ที่เป็นจริงๆ ...
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ด้วยนิยามและความคิดดังกล่าว คุณลักษณะส�าคัญของอุดมการณ์คือ 

การท�าหน้าทีเ่ป็นเลนส์หรอืตวักลัน่กรอง (filter) การรบัรู้โลก ซึง่สามารถท�าให้

สถานการณ์กลบัหวักลบัหาง หรอืกลบัการรบัรู้ ไปสูส่ิง่ตรงข้ามกบัความเป็นจรงิ 

อุดมการณ์จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด เนื่องจากมีอ�านาจที่จะเปลี่ยนการรับรู ้

โลกภายนอกหรือการยอมรับความจริงของสังคม

ภายใต้ความคดิดงักล่าว เรือ่งเพศจงึเป็นเรือ่งของวาทกรรม อุดมการณ์ 

และความรู้ ที่ฟูโกต์มองว่าวาทกรรมท�าหน้าที่จัดระเบียบ และสร้างความเป็น

ไปได้ในการก�าหนดว่าสิง่ใดเป็นความรูเ้รือ่งเพศ สิง่ใดอยูน่อกกรอบของความรู ้

เร่ืองเพศ และกลุม่คนใดควรได้รบัความรูเ้รือ่งเพศ กลุม่คนใดไม่อยู่ในกรอบน้ัน 

โดยอาศยัภาคปฏบิตักิารวาทกรรมท่ีถกูผลติขึน้ภายใต้อดุมการณ์ (เช่น อดุมการณ์

ชายเป็นใหญ่) พร้อมรูปแบบของเพศวิถีแบบรักต่างเพศ (heterosexuality)  

ที่ ใช้เป็นบรรทัดฐานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ก�าหนดข้อบังคับ รวมทั้งบทบาท

เพศ เพศสภาพไว้ และรับเอาไว้ ในฐานะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ส่วนความรู ้

ในฐานะเทคโนโลยกีารควบคมุเป็นอ�านาจอกีรปูแบบหนึง่ทีก่�ากบัควบคมุร่างกาย

ของมนษุย์ โดยตรง เข้ามาก�ากบัควบคมุร่างกายจากภายนอก ด้วยการจ�าแนก

แยกประเภท ท�าให้เหน็เป็นรปูธรรม และอาศยัเทคโนโลยขีองตัวตน อตัลกัษณ์

ที่เข้ามาก�ากับควบคุมจากภายในในระดับปัจเจก 

ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื ถ้าเพศวถิเีป็นการประกอบสร้างทางสงัคมวฒันธรรม

และความรู ้เพศสภาพเป็นผลผลติทางวฒันธรรมแล้ว ท�าไมมนุษย์จงึคิดว่าเพศ

มเีพยีง 2 เพศ ฟโูกต์มองว่าร่างกายไม่ใช่เพศ แต่ถกูท�าให้เป็นเพศโดยกระบวนการ

ทางสังคมวัฒนธรรมที่ ใช้ผลผลิตของเพศวิถีในการขยายและสนับสนุนอ�านาจ

ของความสัมพันธ์ที่ปรากฏในรูปของความสัมพันธ์ทางเพศหรือความสัมพันธ์

ระหว่างเพศ ดงัท่ี ซิโมน เดอ โบว์วัวร์ (Simone de Beauvoir) ให้ภาพเกีย่วกบั 

เรือ่งเพศในแนวคดินี้ ไว้อย่างน่าสนใจด้วยค�ากล่าวทีว่่า “One is not born, but 

rather becomes a women” หรือ “ผู้หญิงมิได้เกิดมาเป็นผู้หญิง แต่ถูกท�าให้

กลายเป็นผู้หญิงในภายหลัง” (Beauvoir, 1953 อ้างใน วิลาสินี และกิตติ, 
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2546:15) หมายถงึ การทีเ่ดก็คนหนึง่เกดิมามเีพศสรรีะเป็นหญงินัน้ ไม่มีอะไร

บ่งบอกว่าเธอด้อยกว่า แต่ครั้นทารกน้อยลืมตาดูโลก การแสดงสีหน้าหรือ 

ความรู้สึกจากคนรอบข้างในเชิงผิดหวังนั้น ได้บ่งบอกการเริ่มต้นกระบวนการ

ที่ท�าให้เด็กผู้หญิงนั้นมีคุณค่าน้อยกว่าเด็กผู้ชายแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของอ�านาจและความรู้นี้เผยให้เห็นอ�านาจรูปแบบ

ใหม่ที่มีลักษณะเครือข่ายที่มีการจัดกระท�ากับร่างกายและส่งผ่านไปยังสังคม 

กล่าวคือ อ�านาจถกูส่งผ่านทางระบบความรูท้ีเ่ข้าไปก�าหนดตวัผูก้ระท�า (active 

subject) ข้ึนมาในฐานะของความเป็นเพศ ผ่านเพศสภาพ และการก�ากบับทบาท

อ�านาจหน้าท่ี ให้กับเพศท่ีก�าหนดให้นั้น ด้วยเหตุนี้ เพศจึงเป็นความจริงที่ 

ถกูประดษิฐ์ข้ึนโดยเทคโนโลยขีองอ�านาจทีเ่ข้ามาก�าหนดอตัลกัษณ์ให้กบับคุคล 

ปัจเจกชนจงึเป็นท้ังวัตถุท่ีอ�านาจสร้างข้ึน (object of power) และเป็นเคร่ืองมอื 

หรือสื่อในการบริหารอ�านาจ

อ�านาจที่ส่งผ่านระบบความรู้ ในสังคมสมัยใหม่ไม่เพียงส่งผ่านระบบ

กล่อมเกลาให้ความรูแ้ก่สมาชกิในสังคมโดยตรง เช่น การอบรมสัง่สอนเกีย่วกบั 

กริยิามารยาทในครอบครวั การสอนเพศศกึษาในสถานศึกษา บทบาทชายหญิง

ในชุมชน แต่ยังส่งผ่านระเบียบวินัยสังคม (disciplines) ซึ่งเป็นความรู้ว่าด้วย

ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เกี่ยวข้องกับทัศนคติ บรรทัดฐาน ค่านิยม 

และช่วงชัน้ท่ีก�าหนดให้กบัคนในสงัคม เช่น บทบาทหน้าที ่ค่านยิม ทีมี่ต่อบทบาท

หน้าที่ ในสังคมของเพศต่างๆ โดยคุณลักษณะที่ก�าหนดดังกล่าวนี้มีเป้าหมาย

เพือ่จดัระเบยีบร่างกายของคน ให้สามารถควบคุมพฤตกิรรมของมนษุย์ ให้เป็น

ไปในทิศทางท่ีต้องการ เช่น การก�าหนดมาตรฐานความงามของผู้หญิงหรือ

ผู้ชายผ่านรูปทรง ความสูง ความสมส่วน เป็นต้น ตลอดจนการบัญญัติศัพท์ 

เช่น ความเป็นผู้หญิงดี ที่เข้ามาก�ากับความคิดของผู้หญิงว่าต้องบริสุทธิ์  

ไม่มีความรู้ความต้องการเรื่องเพศ ดังนั้น ผู้หญิงจึงถูกก�าหนดควบคุมภายใต้ 

ความคิดการจัดการร่างกายเพ่ือให้ ได้ร่างกายตามมาตรฐานความงาม  

ขณะเดยีวกนักถ็กูปิดกัน้การเข้าถงึความรู ้หรอืสทิธิในความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ
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และทางเพศ ในระบบสังคมที่ ให้ความส�าคัญกับผู้ชายหรือชายเป็นใหญ่ เรื่อง

เพศจึงไม่มีพื้นที่ส�าหรับผู้หญิง หรืออาจมีได้ภายใต้รูปแบบที่สนับสนุนและ 

เอ้ือต่อความต้องการของเพศชาย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของการปกครองและ

ควบคุมมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยใช้ร่างกายเป็นพื้นที่ส�าคัญใน

การบริหารอ�านาจ ภายใต้วินัยของสังคมที่ตั้งบนหลักการของความรู้

วาทกรรมว่าด้วยเพศศึกษาจะสร้างชุดของความรู้ รวมทั้งก�าหนด 

กลุ่มของคณุลกัษณะทีจั่ดว่าเป็นอตัลักษณ์ของกลุ่มทีเ่บีย่งเบนออกจากมาตรฐาน  

เช่น ก�าหนดให้เพศวิถีแบบรักต่างเพศเป็นมาตรฐานปฏิบัติ ส่วนเพศวิถีแบบรัก 

เพศเดียวกัน (homosexuality) กะเทย เกย์ เลสเบี้ยน เพศวิถีแบบรักได ้

ท้ังสองเพศ คนที่อยู่ร่วมกันโดยไม่มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ (asexual) เป็น 

กลุม่เบีย่งเบน การก�าหนดเช่นนีเ้ปิดทางให้ตัง้ค�าถามถึงฐานะต�าแหน่งทางสงัคม

การเมืองของกลุ่มท่ีเบี่ยงเบนออกจากบรรทัดฐาน ดังนั้น การบัญญัติค�าว่า  

เพศวถิแีบบรกัเพศเดยีวกนั กะเทย เกย์ เลสเบีย้น เพศวิถีแบบรักได้ทัง้สองเพศ 

คนทีอ่ยูร่่วมกนัโดยไม่มเีพศสมัพนัธ์แบบสอดใส่ จงึเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้าง

ความหมายและความส�าคัญ ขณะเดียวกันก็สะท้อนความสัมพันธ์ ในลักษณะ

ของการจัดกลุ่มประเภทไว้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ความรู้ท่ีถูกก�าหนดด้วยคุณลักษณะของอ�านาจดังกล่าว เป็นฐานใน 

การวิเคราะห์ให้เหน็ถึงวิถีของการผลติ การกระจาย และการบริโภค วาทกรรม

ที่ถูกสร้างผ่านความรู้ ซึ่งต้องผ่านการยอมรับรับรองโดยสถาบันต่างๆ เช่น  

โรงพยาบาล หรือผู้รู้ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรือศาสตร์ว่าด้วยการนั้น 

เช่น การสาธารณสุข ประชากรศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ โดยก�าหนดให้ม ี

หน้าท่ีส�าคญั 2 ประการคือ สร้างความรูว้ชิาการว่าด้วยเรือ่งเพศ เช่น กายวิภาค 

ชีววิทยา อนามัยและการเจริญพันธุ์ ประชากรศาสตร์ การวางแผนครอบครัว 

ฯลฯ เป็นต้น เพือ่ถ่ายทอดให้แก่สมาชกิในสงัคม ขณะเดยีวกนักท็�าหน้าทีถ่่ายทอด

สาระของเร่ืองเพศ ตลอดจนแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติแก่ผู้ที่จะ 

เป็นครู เพื่อน�าไปเป็นสาระในการสอน หรือการปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน  
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โดยสาระของการศกึษานีจ้ะถกูจดัระบบ/ระเบยีบใหม่ให้เหมาะสมกบัสภาพการ

สอนจรงิในแต่ละบรบิทพ้ืนที ่โดยมีหลกัสตูรเป็นตัวก�ากบัการด�าเนนิการของครู 

หลักสตูรนีส้ามารถน�ามาจดัระเบยีบใหม่ภายใต้ความรูท้างการศกึษาทีเ่รยีกว่า 

“การพัฒนาหลักสูตร” เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เรียน 

ที่ต่างกัน ท้ังระดับอายุ หรือบริบทพื้นที่ ส่วนทัศนคติ ค่านิยม และระเบียบ

วินัยทางสังคมท่ีส่งผ่านการศึกษาไปสู่ผู้เรียนน้ันถูกส่งผ่านทางหลักสูตรแฝง 

(hidden curriculum) (Steven & Wood, 1995:116) ได้แก่ โครงสร้างของ

โรงเรยีน อปุกรณ์การสอน พฤตกิรรมคร ูและการจัดองค์กรของโรงเรียน ศพัท์

ภาษาที่ ใช้ เป็นต้น 

อ�านาจความรู้นี้จึงเป็นการสร้างความหมายให้กับเรื่องเพศและก�าหนด

กรอบขอบเขตความรูท้ีจั่ดว่าเป็นความรูเ้รือ่งเพศและกระบวนการเรยีนรู้ ในเรือ่ง

เพศ ขณะเดยีวกนักก็ดีกนักดทบัปิดกัน้ความรู้และกระบวนการเรยีนรูอ้ืน่ออกไป

และถกูมองว่าไม่ใช่ความรู้ เบียดขับออกไปในพืน้ทีข่องต้องห้าม เป็นเรือ่งสัปดน 

ลามก ดังนั้น ความรู ้ที่อยู ่นอกกรอบชีววิทยา กายวิภาค หรือที่ ไม่ผ่าน 

การคัดกรองให้บริสุทธิ์สะอาดจึงไม่จัดว่าเป็นความรู้

นอกจากอ�านาจของความรู้น้ีจะท�าให้การจัดกระท�าด�าเนินการกับ 

การศกึษานัน้เป็นไปได้แล้ว ยงัท�าหน้าท่ีก�าหนดฐานะต�าแหน่งให้กบัคนในสงัคม 

และบรหิารจดัการผ่านการจดัระเบยีบในรปูของกฎหมาย บทบญัญตั ิข้อปฏิบติั

ต่างๆ รวมทั้งการจัดหน่วยงานข้ึนเพ่ือรองรับและให้บริการเพื่อให้สามารถ 

เข้ามาจัดกระท�าโดยตรงกับร่างกายมนุษย์

ด้วยอ�านาจของความรู้ดังกล่าว การศึกษา กฎหมาย การสาธารณสุข 

การแพทย์ รวมทัง้การจัดการรูปแบบต่างๆ จึงถูกสร้างให้มท้ัีงพืน้ท่ีและผูด้�าเนิน

การในการบริหารอ�านาจ ภายใต้กรอบความเช่ียวชาญเฉพาะที่ถูกก�าหนดข้ึน

ด้วยกระบวนการวาทกรรมที่ก�าหนดอัตลักษณ์ ให้กับความรู้เร่ืองเพศ อ�านาจ

ความรู้ที่ก�าหนดให้นี้จึงสามารถเข้ามาจัดระเบียบ (ordering) การด�าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในระบบการป้องกันดูแลสุขภาพ ตั้งแต่แรกเกิด เข้าสู ่
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วัยเจริญพันธุ์ วัยทอง วัยชรา โดยการจัดระเบียบร่างกาย ก�าหนดมาตรการ

ดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การจัดประเภท (categorizing) แบ่งคนออกเป็นกลุ่มเป็น

พวก การด�าเนินการทั้งหมดนี้ถูกควบคุมตรวจสอบภายใต้การท�าให้เป็นเรื่อง

ปกติ (normalizing) เป็นเรื่องที่ถูกต้อง และเป็นระเบียบปฏิบัติ (regulating) 

ในรูปของการให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และการประเมิน (measuring) 

การทดสอบ การด�าเนนิการดงักล่าวจงึเป็นการใช้อ�านาจเข้ามาเปล่ียนแปลงรปู

แบบชวีติมนษุย์ให้ผูกตดิกบัความรู้โดยผ่านกระบวนการให้การศกึษา การตรวจ

สขุภาพ การดแูลสขุภาพอนามยั และการเจรญิพนัธุ ์รวมทัง้ระเบยีบปฏบิตัทิาง

กฎหมาย

อ�านาจและความรู้ (power – knowledge) ยังเป็นส่วนส�าคัญในการ

ก�าหนดอัตลกัษณ์ (identity) ซึง่แนวคดิวาทกรรมมองว่าเป็นเร่ืองของการสร้าง

กฎเกณฑ์ขึน้มาเพือ่จดัระเบยีบให้กบัสิง่ทีว่าทกรรมนัน้ก�าหนดขึน้ ขณะเดียวกนั 

อัตลักษณ์นี้ก็ท�าหน้าที่สร้างความเป็นอื่นของอัตลักษณ์ข้ึนมาพร้อมๆ กัน  

(ไชยรัตน์, 2542:113) และท�าหน้าที่แบ่งแยกกีดกันสรรพสิ่งที่มีคุณลักษณะ 

แตกต่างออกไปนอกกรอบ เช่น ก�าหนดคุณลักษณะที่แตกต่างกันให้เกิดข้ึน 

ในมนษุย์ เช่น เพศหญงิต่างจากเพศชาย กะเทยต่างจากเพศหญงิและเพศชาย 

พร้อมกับการก�าหนดอัตลักษณ์ ตัวตน (self) ถูกสร้างข้ึน (Foucault, 1982 

อ้างใน Olssen, 1999: 32) โดยมีกลไกส�าคัญ 2 ประการคือ เทคโนโลยี 

การควบคุมและเทคโนโลยีของตัวตน (technologies of domination and 

technologies of self) เทคโนโลยกีารควบคมุนัน้ควบคมุร่างกายจากภายนอก

ด้วยวิธกีารจ�าแนกแยกประเภทและท�าให้เหน็เป็นรปูธรรม ซึง่โยงถงึศาสตร์เกีย่ว

กบัมนษุย์ที่ ได้รับการพฒันาหลงัศตวรรษที ่19 มกีารก�าหนดผูเ้ชีย่วชาญ (expert) 

และรูปแบบความรู้ที่พิสูจน์ได้ (authoritative knowledge) และจัดประเภท 

โดยการแบ่งแยกฐานะต�าแหน่งของผู้ปฏิบัติ เช่น บ้า – ดี ฉลาด – โง่ เป็นต้น  

ซึ่งในการศึกษากระท�าผ่านการประเมินการสอบวัด ส่วนเทคโนโลยีของตัวตน 

(technologies of self) ท�างานในระดับปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวแทนใช้อ�านาจ
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จัดการและมีผลต่อการสถาปนาตัวตนในฐานะผู้กระท�า (subjects) ผ่าน 

การรับรองและยอมรับ ทั้งฐานะต�าแหน่งประธานหรือผู้มีอ�านาจเหนือ หรือ 

ผู้ที่อยู่ ในฐานะที่เป็นรองหรือเป็นอื่น 

กรอบการมองดังกล่าวจะช่วยคลี่ ให้เห็นความเชื่อมโยงข่ายใยของการ

สร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทยว่า เรื่องเพศแบบไหนที่สังคมไทย 

จัดว่าเป็นความรู้ และเรื่องเพศแบบไหนที่ ไม่จัดว่าเป็นความรู้ และการจัด 

เรื่องเพศให้เป็นวิชาการความรู้นั้นต้องผ่านกระบวนการสถาปนาให้เป็นความรู้

อย่างไร ขณะเดยีวกนั ส่วนทีแ่ตกต่างจะถกูกดทบัปิดกัน้และกดีกนัออกจากพืน้ที่

ของความรู้ และถูกเบียดขับเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นอื่นไม่ได้รับการยอมรับ เช่น พื้นที่

ของความลามก ซึง่ไม่มปีระโยชน์ น�าไปสูปั่ญหา จงึไม่เพยีงต้องจ�ากดั แต่ต้อง

ขจัดออกไปจากสังคมด้วย

การสร้างความรู้เรื่องเพศ

การสร้างความรูเ้รือ่งเพศในสงัคมไทยในการศกึษานีแ้บ่งออกเป็น 3 ช่วง 

เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ โยงใยระหว่างอุดมการณ์ วาทกรรม และ 

ความรู้ ที่มีผลต่อการผลิตและการสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทย 

(1) การสร้างความรู ้เรื่องเพศยุคก่อนเปิดรับอารยธรรม 

ตะวันตก

ความรู้เรื่องเพศในสังคมไทยมีมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากค�าสอนของ

พุทธศาสนาท่ียึดถือเป็นหลักปฏิบัติของชาวไทยทั่วไป ภาพจิตรกรรมในวัด 

วรรณกรรม สุภาษิต โคลง กลอน ที่สะท้อนความคิดและอุดมการณ์เกี่ยวกับ

เรื่องเพศในสังคมไทย จากงานศึกษาของ ชลิดาภรณ์ (2551ก:44 – 47)  

ช้ีว่า ในสงัคมก่อนเปิดรบัอารยธรรมตะวนัตกนัน้มองเรือ่งเพศเป็นเรือ่งของความ

อุดมสมบูรณ์ เช่น การนับถืออวัยวะเพศที่ถูกให้ความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์

ของการแพร่พันธุ์และการเกิด เรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นพื้นบ้าน
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อย่างเปิดเผย และเรื่องเพศปรากฏในวัดพุทธศาสนาหลายวัดในประเทศไทย 

ที่สะท้อนการแต่งกาย วิถีชีวิต การกระท�าทางเพศระหว่างหญิงกับชาย  

หญิงกับหญิง ชายกับชาย ทั้งในแง่มุมขบขันและเชิงสังวาส ที่อธิบายว่าเรื่อง

เพศเป็นเรื่องธรรมชาติและปกติธรรมดาของชีวิตทางโลกย์ หรือเพื่อแสดงว่า

เรือ่งเพศเป็นอปุสรรคขวางทางสูน่พิพานของมนษุย์ ความต้องการทางเพศเป็น

องค์ประกอบหนึง่ของการด�าเนนิชวีติ แต่กเ็ป็นตณัหาท่ีท�าให้เกดิทกุข์และฉดุรัง้

มนุษย์จากการบรรลุธรรม การเรียนรู้ที่จะควบคุมร่างกาย ความรู้สึก และ 

ความต้องการทางเพศให้พอดีไม่มากเกินไปจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

เพศที่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมีเพศหญิง เพศชาย และกะเทย โดย

กะเทยนั้นมีการพูดถึงเขียนถึงในพระไตรปิฎก กล่าวถึง กะเทยหรือบัณเฑาะก์

หมายถงึผูมี้สองเพศในบคุคลเดียว และบัณเฑาะก์ถอืเป็นข้อห้ามหน่ึงที่ ไม่ยนิยอม

ให้บวช และพฤติกรรมรักร่วมเพศถือว่าเป็นสิ่งผิดไม่ดีงาม เป็นข้อห้ามข้อหนึ่ง

ของสงฆ์ ในพระวนิยัปิฎกระบวุ่าจะกระท�ามิได้ และก�าหนดให้ทกุเพศวัยควบคมุ

ร่างกาย ความรู้สึก และความต้องการทางเพศ ฐานะทางสังคมของเพศชาย

และเพศหญิงอยู่ ในระดับแตกต่างกัน เพศชายอยู่ ในฐานะเหนือกว่าในแง่ของ

การสืบวงศ์สกุลและการบวชเรียน ส่วนเพศหญิงนั้นมีบทบาททางสังคมโดย 

การอิงกับเพศชาย เช่น บิดา หรือวงศ์ตระกูล หรือสามี (ชลิดาภรณ์, 2551ก)

การเจรญิพนัธ์ุนัน้เป็นสิง่ส�าคญัและจ�าเป็นเนือ่งจากเกีย่วข้องกบัทายาท 

การสืบสกุล การคุมก�าเนิดจึงไม่อยู่ในพ้ืนท่ีของความรู้เร่ืองเพศในยุคสมัยน้ัน 

อย่างไรก็ตาม การตัง้ครรภ์ การดแูลครรภ์เป็นหน้าทีร่่วมกันระหว่างสามภีรรยา 

โดยสามีต้องคอยดูแลภรรยาทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และในช่วงการคลอดและ

หลงัคลอด เช่นเตรยีมอปุกรณ์การท�าคลอด เช่น ตดัไม้ไผ่ ต้มน�า้ การดแูลอยู่ไฟ 

สิทธิในครรภ์เป็นของผู้หญิงไม่ว่าการคลอดนั้นเด็กจะรอดหรือไม่ ไม่ถือว่าเป็น

ความผิด ซึ่งจากงานศึกษาของ กนกวรรณ (2545:17 – 18) พบว่าหลักฐาน 

ที่พอจะอ้างอิงเก่ียวกับการท�าแท้งในกฎหมายตราสามดวงมีอยู่สองบทคือ  
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บทพระอัยการลักษณะผวัเมยีเก่ียวกับการฆ่าเดก็ในครรภ์มารดา ตามมาตรา 10  

และมาตรา 15 เป็นกฎหมายที่ ไม่มีการบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานท�าให้ 

แท้งลูกโดยตรง และไม่เอาผิดผู้หญิงที่ท�าให้ตนเองแท้งลูกด้วย อีกบทหนึ่ง 

อยู่ในหมวดของพระอัยการทาสของกฎหมายตราสามดวงมาตรา 94 ซึ่งแบ่ง

ก�าหนดการตัง้ครรภ์ออกเป็นสามช่วง ในช่วงสามเดอืนแรกเรยีกว่า “เขตรกัษา

ท้อง” และช่วงที่สอง จากสามเดือนจนครบก�าหนดเรียกว่า “ทศมาส” ไม่ว่า 

จะคลอดหรือแท้งก็ถือว่าเป็นการคลอดเด็กท้ังส้ิน และมาตรา 98 ก�าหนด 

ต่อไปว่า ในการคลอดระยะทีส่องนี ้ไม่ว่าเดก็ทีค่ลอดจะรอดหรือจะตาย กฎหมาย

ในจารีตประเพณีของไทยก็ยกประโยชน์ ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหมด ธาวิต  

สขุพานชิ วเิคราะห์ว่า ข้อมูลหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ต่อเรือ่งนีช้ดัเจนอย่าง

โต้แย้งไม่ได้เลย นัน่คอื สตรีไทยมเีสรภีาพในการท�าแท้งมาโดยตลอด และสตรี

ทุกๆ คนมีสิทธินี้เสมอกันหมด ไม่จ�ากัดชนชั้นหรือสถานภาพ จะยากดีมีจน  

เป็นเจ้า สามญัชน ไพร่ หรอืทาส สทิธินีมี้อยู่พร้อมในความเป็นหญงิ ผู้ชายไม่มี

สิทธิยุ่งเกี่ยวด้วยเลย (ธาวิต, 2542 อ้างใน กนกวรรณ, 2545:17)

ความเป็นชายและความเป็นหญิงถูกอบรมสั่งสอนผ่านคุณลักษณะที ่

พงึประสงค์เพือ่ก�ากบัพฤตกิรรมของเพศไว้ผ่านระบบค่านยิม ความคดิ ความเชือ่  

โดยปลูกฝังผ่านการอบรมสั่งสอน เช่น สุภาษิต ค�าสอนต่างๆ การก�าหนด

บทบาทหน้าที่ของเพศไว้ชัดเจนในมิติของความเป็นชายหญิง เช่น ก�าหนดให้

เพศชายเป็นผู้สืบสกุล เป็นผู้เข้มแข็ง แข็งแรงทางกายภาพ จึงอยู่ ในฐานะ 

ของผูน้�าครอบครวั โดยการเป็นผูน้�าทีด่ีได้ต้องเป็นผูม้วีชิา การมวีชิาจงึเสมือน

การมีทรัพย์ เพื่อดูแลหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนเพศหญิงอ่อนแอกว่า ต้องอยู่ใน

ความปกป้องดูแล และมีหน้าท่ีดูแลครอบครัว ผู้หญิงจะประสบความส�าเร็จ 

ได้ด้วยการมสีามทีีด่ ีและสตรนีัน้มรูีปเป็นทรพัย์ เช่น ในวรรณกรรมภาษติและ

ค�าสอนประชุมโคลงโลกนิติ (กรมวิชาการ, 2543:339) มีค�าสอนที่ชี้ ให้เห็นถึง

การปฏิบัติตนของหญิงชายว่า 
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ฤาษีโสภาคด้วย ซูบทรง

สัตว์สี่เท้างามยง 3 ใหญ่อ้วน

บุรุษรอบรู้คง งามเพื่อ รู้ 4แฮ

หญิงจักงามล้นล้วน เลิศด้วยสามี

วัดเป็นแหล่งให้ความรู ้ทางเพศศึกษามากที่สุดแก่ประชาชนไทยใน

โบราณกาล ทัง้ทีเ่ป็นภาพเขยีนฝาผนงัในวดั โบสถ์ หรอืในค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

และในหลักธรรม พระพุทธองค์เม่ือครั้งยังมีชนม์ชีพอยู่ ได้บัญญัติสิกขาบท 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของสงฆ์กับฆราวาสหญิง เช่น การรับของประเคน  

การจบัต้องกาย การปฏบิตัตินระหว่างภกิษกัุบภกิษุณ ีห้ามไม่ให้ภกิษณุมีคีูค่รอง 

หรือเสพกามคุณ 

นอกจากนั้น มีอรรถาธิบายถึงการเกิดของมนุษย์ การเกิดเป็นเพศหญิง 

เพศชาย การเกิดสังคม การลงโทษภิกษุที่ ให้ค�าแนะน�าแก่สตรีเพื่อน�าไปสู ่

การท�าแท้ง การปฏบิตัตินตามบทบาทของมารดา บดิา อาจารย์ บุตร ภรรยา 

มิตร สมณพราหมณ์ (รวมเรียกว่าทิศหก) นอกจากนั้น พระพุทธองค์ยังสอน

ให้ห้ามการประพฤตผิดิในกามกบัลกูเขาเมยีเขา หรอืหญิงท่ีมเีจ้าของ หรอืหญิง

ต้องห้าม ค�าสอนต่างๆ ไม่เพียงแต่ ให้ ใช้กับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น  

แต่สามารถปฏบิตักิบัสมาชกิทกุๆ คนในสงัคม เช่น สอนให้ซือ่สตัย์ต่อกนั (สจัจะ) 

รู้จักข่มจิตของตน (ทมะ) มีความอดทน (ขันติ) สละให้ ในสิ่งของต่างๆ ของตน

ให้แก่ผูอ้ืน่ (จาคะ) สอนให้มพีรหมวิหารสี ่คอื ปรารถนาให้เขาเป็นสขุ (เมตตา) 

ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ (กรุณา) มีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี (มุทิตา) ไม่ยินดียินร้าย

เมือ่ช่วยไม่ได้ (อเุบกขา) กับสอนให้มคีวามละอายต่อบาป (หริิโอตปัปะ ซึง่ถือว่า

เป็นธรรมที่คุ้มครองโลก) เป็นต้น

3 หมายถึง แข็งแรง มั่นคง กล้าหาญ
4 คงงามเพื่อรู้ หมายถึง มีความสง่างามเพราะวิชาความรู้
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การสอนเพศศึกษาผ่านวรรณคดีในสมัยอยุธยา เช่น ขุนช้างขุนแผน 

ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเพศศกึษาของสมัยอยธุยาเกีย่วกับการตัง้ครรภ์ การตัง้ชือ่เดก็ 

ประเพณบีวช หมัน้ แต่งงาน พฒันาการทางร่างกาย และจติใจเพือ่ความพร้อม

ในการครองเรือน รวมทั้งความผูกพันของอารมณ์เพศ (ชัยวัฒน์, สุรีย์ และ 

จารุณี, 2524:12 – 13)

ในสมัยลพบุรี จากจดหมายเหตุลาลูแบร์ แปลโดย กรมหมื่นนราธิป

ประพันธ์พงศ์ ท�าให้ทราบว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สตรีไม่ค่อย

คบชู้สู่ชาย ท้ังนี้เพราะสามีมีอ�านาจลงโทษภรรยาของตัวได้ตามอ�าเภอใจทุก

อย่าง ต้ังแต่ขาย จองจ�า จนถงึฆ่าทิง้ ถ้าสามารถพิสจูน์ได้ว่าเธอคบชูสู้ช่ายอืน่ 

และบุตรไม่กล้าขัดขืนบิดามารดาเพราะกลัวถูกขายให้ไปเป็นโสเภณี หรือเกรง

ตายแล้วต้องไปเป็นเปรต (ชัยวัฒน์, สุรีย์ และจารุณี, 2524:13 – 14)

การสร้างความรู้เรื่องเพศในยุคสมัยนี้ตั้งอยู่บนอุดมการณ์ทางศาสนา

เป็นส�าคัญ โดยเป้าหมายของชีวิตคือการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร เรื่องเพศเป็น

อุปสรรคหนึ่งที่เป็นกับดักส�าคัญของการติดรส รูป กลิ่น เสียง สัมผัส ดังนั้น 

เรือ่งเพศจงึเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องควบคมุตนเอง รวมทัง้ครอบครวั สงัคมกเ็ข้ามา

มส่ีวนในการก�ากบัดแูลด้วย เรือ่งเพศในยคุน้ีถอืว่าเป็นวถิชีวีติ เป็นเรือ่งธรรมชาติ 

การพูดจาหยอกล้อเรื่องเพศไม่ถือว่าผิดบาป อย่างไรก็ตาม เพศชายมีอ�านาจ

เหนือเพศหญิงในฐานะผู้ดูแล หรือผู้มีสิทธิในตัวผู้หญิงในฐานะพ่อหรือสามี  

ที่ผู้หญิงอาจถูกขายไปเป็นทาส หรือคลุมถุงชนได้

(2) การสร้างความรู ้ เรื่องเพศยุคการพัฒนาประเทศไปสู ่ 

ความทันสมัย

การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยที่ ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ทาง 

การค้ากบัประเทศตะวนัตกและรบัเอาวฒันธรรม ความรู้ วทิยาการทางการแพทย์ 

จากชาติตะวันตกเข้ามานั้น มีอิทธิพลต่ออุดมการณ์ความคิดเกี่ยวกับการจัด

ระเบยีบเร่ืองเพศ เช่น ในสมยัต้นรชักาลที ่5 มีการเผยแพร่ความรูเ้รือ่งเพศศกึษา 
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ในหนังสือรายเดือน เช่น หนังสือมิวเซียม หรือรัตนโกษ ซ่ึงถือว่าเป็นหนังสือ

รายเดือนเล่มแรกของไทย (พิมพ์ฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2419) เรื่องเพศศึกษา 

ที่เขียนไว้ ได้แก่ คัมภีร์ครรภ์รักษา โดย ดร. แบรดเลย์ หมอสอนศาสนา 

ชาวอเมรกัิน โลกยสงัขาร แต่งโดย ท.จ.ว.ม.ม. ทัง้สองเรือ่งได้กล่าวถึงลกัษณะ

อวยัวะสบืพนัธุข์องหญงิ การเกดิโลหติประจ�าเดอืน การตัง้ครรภ์ การเจรญิเติบโต 

ของทารกในครรภ์ ลกัษณะของมดลกู และลกัษณะภายนอกของอวยัวะสบืพนัธุ์

เพศชาย เป็นต้น 

การรบัเอาอารยธรรมของชาติตะวนัตกที่ ได้รบัอทิธพิลทางศาสนาครสิต์

และวิทยาศาสตร์ ในสมัยนั้น มองว่าเรื่องเพศเป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์เท่านั้น 

ในงานศึกษาของชลิดาภรณ์ (2551ก) ชี้ ให้เห็นว่า การมองเร่ืองเพศดังกล่าว 

ส่งผลให้เกิดความรู้สึก การรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเปลี่ยนแปลงไป ดังที่สุจิตต์ 

(2549, อ้างถึงใน ชลิดาภรณ์, 2551ก:48) เสนอว่า 

เพศสัมพันธ์ที่คนไทยคิดว่ามีหน้าที่อย่างเดียวคือการให้ก�าเนิดมนุษย์นี้ 

จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นความคิดของคนไทยสมัยก่อน แต่เป็นความคิดของ

ฝรั่งซึ่งมีมาต้ังแต่สมัยวิคตอเรียของอังกฤษ ความคิดนี้ ได้รับอิทธิพล 

ทั้งทางศาสนาคริสเตียนและวิทยาศาสตร์ ในสมัยนั้น แล้วเราก็เร่ิมรับ

เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลงมาถึงปัจจุบันนี้ ท�าให้เรามองเรื่อง 

ของเพศสัมพันธ์ว่ามันมีหน้าที่เพียงอย่างเดียว คือ หน้าที่เกี่ยวกับ 

การให้ก�าเนิดมนษุย์ เมือ่ไหร่ทีเ่พศสมัพนัธ์ไม่เก่ียวกับการให้ก�าเนดิมนษุย์ 

เมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอนาจารไปหมด

ไม่เพยีงความหมายเรือ่งเพศดงักล่าวทีถ่กูส่งผ่านและรบัเข้ามาในสงัคม

ไทย เรือ่งผวัเดยีวเมยีเดยีวกถ็กูส่งเข้ามาด้วย รวมทัง้ภาคปฏบิตักิารของทะเบยีน

สมรสท่ีเป็นสัญญะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนสถานะทางสังคม และข้อก�าหนด 

ว่าด้วยการจดทะเบียนซ้อนเป็นโมฆะคือไม่มีผลทางกฎหมาย 
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นอกจากนั้น ระบบคิดเกี่ยวกับสิทธิของครรภ์ที่เดิมเป็นสิทธิของผู้หญิง

หรอืมารดาโดยสมบรูณ์ก็ได้ปรบัเปลีย่นไป มกีารประกาศยกเลกิกฎหมายลกัษณะ

ผัวเมียและบังคับใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งน�าแนวคิดมาจาก

กฎหมายของเยอรมัน มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานท�าให้แท้งลูกใน 

มาตรา 260 – 264 ห้ามการท�าแท้งอย่างเคร่งครดั ไม่มกีรณยีกเว้น (กนกวรรณ,  

2545:17 – 18) 

ในระยะต่อมามีนโยบายวางแผนครอบครัวเพ่ือลดอัตราการเพิ่มของ

ประชากร โดยสร้างค�าขวัญ เช่น มีลูกมากยากจน มีลูกหนึ่งคนจนไป 7 ปี  

โดยระยะต้นที่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจก�าหนดนโยบายให้มีบุตรได้ ไม่เกิน  

4 คน และต่อมาให้มีไม่เกิน 2 คน และมีมาตรการคุมก�าเนิดติดตามมา เช่น 

การใช้ถุงยางอนามัยที่รณรงค์ โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ จนเป็นที่รู้จักในนาม 

“ถุงยางมีชัย” หรือให้การเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน 4 คน และ 2 คน สามารถ 

หักลดหย่อนภาษีได้ ในระยะต่อมา 

การให้ความรูเ้ร่ืองเพศ ทีเ่ดมิเป็นเรือ่งของการก�ากบัพฤติกรรมทางเพศ

ของสมาชิกในสังคมผ่านค�าสอนของศาสนาพุทธ หรือการอบรมสั่งสอนของ

ครอบครัว และการก�ากับของสังคม/ชุมชน ถูกปรับรูปแบบและเนื้อหาไปอยู่ 

ในรูปของวิชาเพศศึกษาและเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดย

รัฐบาลไทยรับหลักการให้มีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนได้

เมือ่ 24 ธันวาคม 2517 อย่างไรก็ตาม ขอบข่ายของเพศศกึษาถูกก�าหนดภายใน

กรอบความรูท้ีต้ั่งอยูบ่นศาสตร์ในยคุทนัสมยัที่ ให้ความส�าคัญกบัความเป็นสากล

ทีเ่ป็นศาสตร์บรสุิทธิ ์ปราศจากอคต ิเป็นกลาง การให้ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรม

ทางเพศของมนษุย์จงึถกูก�าหนดให้อยู่ในกรอบของกายวภิาค สรรีะวิทยา ระบบ

สืบพันธุ์ของเพศชายและหญิง ตลอดจนการท�าให้เกิดทารกและการเรียนรู้

จติวทิยาระหว่างเพศ (ชยัวฒัน์, สรุย์ี และจารณีุ, 2524:7; ระววิรรณ, 2538: 

15 – 16, 18, 19 – 26) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในมิติอื่นจึงไม่จัดว่าเป็นความรู้

และไม่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการสอนเพศศึกษา 
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ภายใต้ระบบความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ ใช้เป็นฐานก�าหนดและพิสูจน์

ความเป็นเพศ การจ�าแนกแยกเพศถูกท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านรูปลักษณะ 

ของอวัยวะเพศ และโยงใยถึงศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น กายวิภาค ชีววิทยา 

จิตวิทยา รวมทั้งมีการก�าหนด ผู้เชี่ยวชาญ (expert) เช่น แพทย์ และรูปแบบ

ความรูท้ีพ่สิจูน์ได้ (authoritative knowledge) เข้ามายืนยนัให้เหน็เป็นประจกัษ์

ของการมีอยู่ซึ่งเพศและความผิดปกติของเพศ ผ่านงานศึกษาทางการแพทย ์

ที่พิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์พัฒนาภาวะทางเพศภายใต้ปัจจัยส�าคัญ 3 ประการ 

คอื โครโมโซม (chromosomes) อวยัวะเพศหญงิ/ชาย (gonads) และฮอร์โมน 

(hormones) (Meyer, 2010:29 – 30)

โครโมโซมเพศก�าหนดโดยไข่และสเปิร์มที่รวมตัวเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ โดย

ไข่ (ovum) จะให้โครโมโซม X ส่วนสเปิร์มผลติโครโมโซม X หรือ Y เพศหญงิ

จะประกอบด้วยโครโมโซม XX ส่วนเพศชาย XY แต่เด็กบางคนมีโครโมโซม 

XO (เทอร์เนอร์ ซินโดรม “Turner Syndrome” พบในเพศหญิง เกิดจาก

โครโมโซม X ขาดหายไป 1 แท่ง โครโมโซมเป็นแบบ XO อาการ ลักษณะ

อวัยวะเพศภายนอกเป็นหญิง มีรูปร่างเตี้ย คอเป็นแผง หน้าอกแบนกว้าง  

เต้านมเล็กและหัวนมอยู่ห่างกัน อวัยวะเพศเจริญได้ไม่เต็มที่ รังไข่และมดลูก

เล็กและเป็นหมัน) และบางคนมีโครโมโซม XXY (ไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม 

“Klinefelter Syndrome”) พบในผู้ชาย เกิดจากมีโครโมโซม X เกินมา 1 แท่ง 

โครโมโซมเป็นแบบ XXY อาการ อวัยวะเพศภายนอกเป็นเพศชาย แต่อัณฑะ

เล็ก เต้านมโตคล้ายผู้หญิง รูปร่างสูง อ้วน ปัญญาค่อนข้างอ่อน) ดังนั้น ผู้ที่มี

โครโมโซมไม่เป็นไปตามแบบแผนกก็ลายเป็นผูท้ีม่คีวามผิดปกต ิ(Meyer, 2010: 

29 – 30)

เรื่องเพศที่รับมาจากวัฒนธรรมตะวันตกน้ันยังผูกโยงกับการเจริญพันธุ์

ที่มองเรื่องเพศหรือเพศวิถีเป็นวิธีการหรือกระบวนการในการให้ก�าเนิด ดังน้ัน 

เพศวิถีที่น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการให้ก�าเนิดจึงเป็นเพศวิถีที่ถูกต้อง 

และเพศวิถีท่ี ได้รับการยอมรับตามแนวคิดนี้จึงอยู่ที่เพศวิถีแบบรักต่างเพศ  
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ส่วนเพศวิถีแบบอื่นเช่นเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน กลายเป็นเรื่องผิดปกติหรือ

เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของเพศวิถีแบบรักต่างเพศ 

เร่ืองเพศที่เป็นปกติหรือธรรมชาติจึงมีเพียงเพศหญิงและเพศชายและ

เพศวถีิแบบรกัต่างเพศเท่านัน้ ส่วนเพศอืน่เพศวถิแีบบอ่ืนถูกผลกัเข้าสูพ้ื่นทีข่อง

ความผิดปกติ ความบกพร่องไป ดังงานศึกษาของ เทอดศักดิ์ (2545) เรื่อง

วาทกรรมเกี่ยวกับ “เกย์” ในสังคมไทย พ.ศ. 2508 – 2542 ท่ีพบว่าในช่วง

ปลายทศวรรษ 2500 ของการพัฒนาประเทศนี้เองที่ ได้รับเอาค�าว่า เกย์  

จากสังคมอเมริกันมาใช้เรียกคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ และรับเอาระบบคิด

เกีย่วกบัเกย์เข้ามาด้วยในฐานะผูม้คีวามผดิปกตทิางจติทีส่ามารถรักษาให้หายได้  

และในช่วงปลายทศวรรษ 2510 คนกลุ่มนี้เริ่มใช้หนังสือพิมพ์เป็นพื้นที่ ใน 

การสร้างวาทกรรมให้สังคมยอมรับ อย่างไรกต็าม วาทกรรมกระแสหลักก็หยิบ

ประเดน็เรือ่งอาชญากรรมกบัเกย์ว่าเป็นปัญหาสงัคม ปลายทศวรรษ 2520 คน

กลุ่มนี้ ได้พยายามสร้างวาทกรรมของตนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีนิตยสารที ่

ให้ “พื้นที่” มากขึ้น โดยเฉพาะนิตยสารส�าหรับเกย์ที่ชี้ ให้เห็นว่าพฤติกรรม 

รักร่วมเพศเป็นสิ่งปกติ และ “เกย์” สามารถท�าประโยชน์ ให้สังคมได้เช่นเดียว

กบัหญงิและชาย แต่วาทกรรมกระแสหลักกห็ยบิยกเรือ่งโรคเอดส์ซึง่เป็นปัญหา

อยู่ในขณะนัน้ว่ามสีาเหตุส�าคญัจากเกย์ ทศวรรษ 2530 วาทกรรมกระแสหลกั

ผ่อนคลายประเด็นเรื่องเกย์เป็นโรคจิตลง จิตแพทย์บางคนเริ่มยอมรับว่า

พฤติกรรมรกัร่วมเพศไม่ใช่โรคจติ ไม่ต้องบ�าบดัรกัษา และมิใช่พาหะส�าคญัของ

โรคเอดส์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังชูประเด็นเรื่องเกย์เป็นภัยต่อสังคม ขณะที่เกย์

เริม่มพีืน้ทีส่าธารณะช่ัวครัง้ชัว่คราว แต่สงัคมภายใต้วาทกรรมกระแสหลกักย็งั

ไม่ยอมรับเกย์ โดยสมบูรณ์

ส�าหรับค�าว่า ทอม ที่มาจากค�าภาษาอังกฤษว่า ทอมบอย (tomboy) 

และ ดี้ มาจากค�าว่า เลดี้ (lady) เป็นค�าที่ ใช้เรียกเพศวิถีแบบหญิงรักหญิง 

(female homosexuality) หรือเลสเบี้ยน (lesbian) โดยทอมบอยถูกน�ามาใช้

ในความหมายของหญิงรักหญิงที่ท�าตัวเลียนแบบชาย เพี้ยนจากความหมาย
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เดิมในภาษาอังกฤษที่หมายถึงเด็กผู้หญิงที่แก่นแก้วคล้ายผู้ชาย เร่ิมน�ามาใช้

ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1970 และด้ี หญิงรกัหญิงทีแ่สดงออกเป็นหญิง มกีารน�า

มาใช้ระยะหลังต่อมา (ปิยรัตน์, 2546:18, 34) ส่วนค�าว่าเลสเบี้ยนนั้น จาก

การศกึษาของปีเตอร์ แจค็สนั (Jackson, 1997 อ้างถงึใน ปิยรัตน์, 2546:34) 

ชีว่้า ในช่วงปี 2513 ผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะเป็นชายไม่ได้ถกูเรียกว่ากะเทยอกีต่อไป 

หากมีค�ายืมจากภาษาอังกฤษปรากฏขึ้นในสังคมไทย คือค�าว่า เลสเบี้ยน  

(lesbian) และค�าว่า ไดค์ (dyke) 

แม้จะบัญญัติค�าศัพท์ขึ้นเรียกขานกลุ่มเพศดังกล่าว ซ่ึงแสดงให้เห็น 

อัตลักษณ์ของกลุ่มเพศที่เปิดพื้นที่ของการมีอยู่ของเพศอ่ืนๆ นอกจากเพศชาย 

และเพศหญงิ แต่ระบบคดิเก่ียวกับเพศท่ีต่างจากเพศชายหรือหญงิกถู็กมองว่า

เป็นเรื่องผิดปกติ เบี่ยงเบน ส่งผลให้การปฏิบัติต่อหรือการได้รับสิทธิต่างๆ  

อยู่ในฐานะที่เป็นรอง และถูกเลือกปฏิบัติ

การให้ความรู้เรื่องเพศในสังคมก็มีลักษณะถ่ายทอดระบบคิดดังกล่าว 

ทัง้ในส่วนการศกึษาในระบบโรงเรยีน และการอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการประพฤติ

ปฏิบัติตนทางเพศที่กระท�าผ่านครอบครัวและชุมชน แต่การรับอารยธรรม 

ตะวนัตกและความทันสมยั ไม่ว่าจะเป็นวถีิชีวติของคนทนัสมยัผ่านสือ่ต่างๆ หรอื

ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ ท�าให้สังคมไทยเปิดรับค่านิยมเกี่ยวกับ

การแสดงออกทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบที่เปิดเผยมากขึ้น 

แสดงออกมากขึ้น ในขณะท่ีการให้คุณค่ากับความเป็นเพศยังไม่ปรับเปลี่ยน  

ดังจะเห็นทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในงานศึกษาของรัตนา (2538 

อ้างถึงใน จักรกฤษณ์, 2552:17 – 18) ได้รวบรวมความเชื่อทางเพศในสังคม

วัฒนธรรมไทยไว้หลายประการ ดังนี้

1. ความเชื่อที่ว่าผู้ชายเป็นมนุษย์เพศที่เหนือกว่าผู้หญิง ผู้หญิงอ่อนแอ

กว่าผู้ชาย

2. ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเป็นเพียงสมบัติของผู้ชาย
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3. ความเชื่อว่าความต้องการทางเพศของผู้ชาย เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะ

ต้องหาทางปลดปล่อย หรือตอบสนองอย่างน่าเห็นใจ ในขณะที่ความต้องการ

ทางเพศของผู้หญิงไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้น

4. ความเชือ่ว่าผูช้ายทีแ่ท้หรอืชายชาตรต้ีองมคีวามต้องการทางเพศสงู

5. ความเชื่อว่าผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงกว่าผู้หญิง

6. ความเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู ้ชายจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 

หลายๆ คน

7. ความเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายสามารถไปหาความสุขทางเพศ 

นอกบ้านได้

8. ความเช่ือว่าโสเภณีมีไว้เพือ่แก้ปัญหาความต้องการทางเพศของผูช้าย

9. ความเชื่อว่าการเที่ยวโสเภณีเป็นความชอบธรรมเพราะผู ้หญิง 

ได้เงินตราเป็นการตอบแทน

10. ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ (Sexual Object) เป็นสิ่งที่

สามารถหาซือ้ได้ด้วยเงนิตรา อาจมสีภาพเหมอืนเครือ่งเล่นหรอืนางทาสบนเตยีง

11. ความเชื่อว่าผู้ชายไม่มีความจ�าเป็นต้องรับผิดชอบหลังมีเพศสัมพันธ์

ด้วยความคิดความเชื่อดังกล่าว เรื่องเพศส�าหรับเพศชายจึงกลายเป็น

มายาคตสิ�าคญัทีถ่อืเป็นคณุสมบติัของชายชาตร ีและเพศหญงิมีหน้าทีต้่องตอบ

สนองความต้องการทางเพศให้กับฝ่ายชาย และเพศชายยังมีอ�านาจเหนือ 

เพศหญิงในระบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ทั้งในส่วนของการแสดงออก 

ประสบการณ์ ความต้องการ ผลผลิต (เด็กที่คลอดมาจะใช้นามสกุลตามพ่อ)

ส�าหรบัเพศหญงินัน้อยู่ในฐานะทีเ่ป็นรอง ได้รบัการยอมรบัในการแสดงออก

ทางเพศหรือเพศวถิีได้กต่็อเมือ่อยู่ในสถาบนัการแต่งงาน กรณีที่ ไม่อยู่ในสถาบนั

การแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง และหากเกิด 

การต้ังครรภ์ขึน้ฝ่ายหญิงต้องรบัภาระในการดแูลครรภ์โดยล�าพงั หากฝ่ายชาย

ไม่รบัผิดชอบ การตัง้ครรภ์จะกลายเป็นเรือ่งทีถ่กูต�าหนิตติงิจากสงัคม และผลกั
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ให้คนกลุ่มนี้ออกไปนอกกรอบการยอมรับจากสังคม ซึ่งนอกจากสะท้อนให้เห็น

ในรูปของการต�าหนิติติงแล้วยังเห็นได้จากการไม่มีการให้บริการหรืออ�านวย

ความสะดวกทั้งในแง่ข่าวสารข้อมูลหรือการบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัย

ส�าหรับผู้ที่อยู่นอกกรอบตามที่สังคมก�าหนด

เรื่องเพศในยุคน้ียังสะท้อนอุดมการณ์ทางสังคมที่ช้ี ให้เห็นข้อก�าหนด 

เกีย่วกบัเรือ่งเพศ รวมท้ังบรรทัดฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ โดยพฤตกิรรม

หรือการปฏิบัติใดที่เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนดก็จัดว่าเป็นความปกติ กรณี 

ที่ ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดจดัเป็นเรือ่งผดิปกต ิกฤตยา และกนกวรรณ (2550) 

ได้สรุปแนวคิดของเกล รูบินเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธ์ทางเพศ 

ที่ปกติและผิดปกติ ดังนี้

เพศสัมพันธ์ที่ “ปกติ” เพศสัมพันธ์ที่ “ผิดปกติ”

ระหว่างชายกับหญิง ระหว่างคนเพศเดียวกัน

ชายหญิงต้องแต่งงานกันแล้ว เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส

เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว เพศสัมพันธ์นอกสมรส

เป็นไปเพื่อการสืบสกุล เพื่อเหตุผลอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการสืบสกุล

ไม่ใช่เพศสัมพันธ์ที่ท�าไปเพื่อเงิน ซื้อ/ขายบริการทางเพศ

คู่นอนยังไม่ได้เลิกกัน ช่วยตัวเอง(masturbation)/ไม่จริงจัง

คู่นอนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน คู่นอนอายุต่างกันมาก

เพศสัมพันธ์เกิดขึ้นที่บ้าน เพศสัมพันธ์ ในที่สาธารณะ 
ตามพุ่มไม้ ในห้องน�้า

ไม่ใช้สื่อโป๊และอุปกรณ์เสริม 
เพื่อกระตุ้นอารมณ์

ใช้สื่อโป๊และอุปกรณ์เสริม 
เพื่อกระตุ้นอารมณ์

ที่มา: Rubin, 1984 อ้างใน กฤตยา และกนกวรรณ, 2550: 92 
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อดุมการณ์และวฒันธรรมท่ีสะท้อนผ่านระบบความสมัพนัธ์ และบทบาท

ของเพศ ที่เป็นอุดมการณ์ความคิดแบบชายเป็นใหญ่ ก�าหนดให้ผู้หญิงอยู่ ใน

ฐานะที่เป็นรองที่สามารถเห็นได้จากระบบคิดเกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง 

เช่น ผู้ชายเป็นผู้สืบทอดสกุล (เรณู, 2544:43 – 45) ผู้หญิงไม่สามารถ 

บวชเรียนได้ เป็นเพศอ่อนแอต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลปกป้องจากผู้ชาย 

ภายใต้ฐานคิดผูช้ายเป็นใหญ่ประกอบกบัความคดิทีว่่าผูช้ายต้องเป็นผูน้�า

ทัง้ทางสังคมและทางเพศ และค่านยิมของสงัคมทีก่�าหนดให้ผูห้ญงิทีด่ต้ีองเป็น

ผู้ท่ีบริสทุธิ์ ไม่ยุ่งเกีย่วกบัเรือ่งเพศ ส่งผลให้ผูห้ญงิมีโอกาสเข้าถงึและรบัรูข้้อมูล

เกี่ยวกับเรื่องเพศ โรคท่ีเก่ียวข้องกับเพศสัมพันธ์ วิธีการคุมก�าเนิดน้อยกว่า 

เพศชาย เช่น ในงานศึกษาของ Ford & Kittisuksathit (1996 อ้างใน บุปผา, 

เบญจา และเกรย์, 2544:16) พบว่า ผู้หญิงธรรมดามีความรู้เกี่ยวกับถุงยาง

อนามัย โรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ (STDs/HIV/AIDS) น้อยกว่าผู้ชาย แต่ใน

ทางตรงข้ามผูห้ญงิขายบรกิารจะรูว้ธิกีารใช้ถงุยางอนามัยมากกว่าลูกค้า (ผู้ชาย) 

รวมท้ังมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์มากกว่าผู้ชาย และผู้หญิงที่ ไม่ ใช ่

ผู้หญิงขายบริการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ตลอดเวลา 

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้หญิงที่ ไม่ใช่ผู้หญิงขายบริการ (ทั้งโสดและแต่งงานแล้ว) 

กลับมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ ใช่กลุ่มเสี่ยง ท�าให้ละเลยในเรื่องความรู้และ 

การปฏิบัติตนเพ่ือสุขภาพอนามัยของตน และในบางกรณีอาจรวมถึงลูกที่อยู่ 

ในครรภ์ด้วย

จากการศึกษาของแคช (Cash ,1993 อ้างใน บปุผา, เบญจา และเกรย์, 

2544:16) ที่ โรงงานในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า วัยรุ่นสตรีท่ีท�างานในโรงงาน 

มคีวามรูเ้รือ่งเพศผดิๆ อายทีจ่ะพูดเรือ่งเพศ จงึไม่รูจ้กัวธิกีารป้องกนัการตัง้ครรภ์  

หรือการป้องกันไม่ให้ตนเองตดิโรค เช่นเดยีวกบัการศกึษาของพมิพวลัย์ (2541 

อ้างใน บุปผา, เบญจา และเกรย์, 2544:16) ที่พบว่าโรคทางเพศสัมพันธ ์

ในสตรียังเป็นปัญหาส�าคัญ เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาการเร่ิมแรกของ
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โรคทางเพศสัมพันธ์และมีพฤติกรรมอื่นๆ อีก เช่น ไม่ได้ ใช้ถุงยางอนามัยกับ 

คนรกัหรอืสาม ีเมือ่สามตีดิโรคทางเพศสมัพันธ์ (STDs) มกัไม่บอกภรรยา เม่ือ

ภรรยามอีาการผดิปกตกิ็ไม่ถามสาม ีสตรสีงสยัว่าสามเีป็นโรคทางเพศสมัพนัธ์

แต่ไม่กล้าถาม ไม่กล้าปฏิเสธเพศสัมพันธ์ และไม่กล้าใช้ถุงยางอนามัย ชายที่

เป็นหนองในเทียมไม่ปรากฏอาการ เป็นต้น

ภายใต้ระบบคิดดังกล่าวจึงไม่ ได้มองความแตกต่างทางเพศว่าเป็น 

เรื่องธรรมชาติที่สามารถแตกต่างได้และด�ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน  

แต่เป็นความแตกต่างทีเ่จอืปนไปด้วยการแบ่งระดบัแยกชนชัน้ ส่งผลให้ความรู้

ทศันคตเิรือ่งเพศท่ีก�าหนดให้มีในคนแต่ละกลุ่ม และการเข้าถงึความรูเ้รือ่งเพศ

ของคนแต่ละกลุ่มนั้นถูกปิดกั้นและกีดกั้นการเข้าถึงอย่างน่าวิตก

การก�าหนดให้เพศชายเท่านั้นที่มีบทบาทน�าในเรื่องเพศ ส่วนเพศหญิง

ต้องไม่เดียงสาเรื่องเพศจึงจะเป็นผู้บริสุทธ์ิสะอาด เป็นกุลสตรี และท่ีส�าคัญ 

ผูห้ญงิทีด่ต้ีองไม่มคีวามต้องการทางเพศ เร่ืองเพศจึงเป็นเรือ่งของผูช้ายเท่านัน้

และสามารถเข้าถงึได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะโดยผ่านสือ่ต่างๆ การพดูคยุแลกเปลีย่น  

หรือจากการหาประสบการณ์จริงกับหญิงค้าบริการ ในขณะที่ผู้หญิงจะเข้าถึง

เรื่องเพศได้โดยการแต่งงานเท่านั้น ด้วยกรอบคิดดังกล่าว การมีเพศสัมพันธ์

ก่อนการสมรสจึงถูกมองว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งหญิงและ

ชาย แต่ส�าหรับเพศชายแล้วสังคมผ่อนผันให้สามารถมี ได้เพ่ือแก้ปัญหา 

ความต้องการทางเพศ ในชายท่ี ไม่ ได้รับการปลดปล่อยจะเป็นปัญหาวิกฤติ 

นอกจากนัน้เป็นการสะสมประสบการณ์และน�าไปใช้ ในการด�ารงชวิีตครอบครวั 

แม้แต่การแต่งงานแล้วไม่มีบุตรก็กลายเป็นปัญหา และเป็นประเด็นที่ฝ่ายสามี

สามารถหยิบยกข้ึนมาอ้างเพื่อการหย่าร้าง หรือหาหญิงอื่นเพื่อผลิตทายาท 

สืบสกุล 

ในยุคของการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยัแม้เพศหญงิจะมบีทบาท

ทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น ผ่านการศึกษาและการเข้าสู ่งานอาชีพที่ 

หลากหลาย แต่การให้ความรู้เรื่องเพศกับเพศหญิงน้ันยังอยู่ ในกรอบที่จ�ากัด 
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กล่าวคือ มีการให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ ให้

ความรู้ ในทางชีววิทยา การท�างานของอวัยวะสืบพันธุ์ การป้องกันโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับผู้เรียนในวัยต้นของการเจริญพันธุ์ 

ที่ขาดประสบการณ์และมองว่าความรู้ที่เรียนนั้นห่างไกลจากวิถีการด�ารงชีวิต

ของตนเอง ดังในงานศึกษาของ กนกวรรณ (2545: 48 – 49) พบว่า ผู้ที่ท้อง

ไม่พร้อมนั้นส่วนหนึ่งเชื่อว่าการคุมก�าเนิดเป็นเรื่องของคนที่แต่งงานแล้ว เมื่อ 

ยงัไม่ได้แต่งงานเลยไม่กล้าคุม ไม่กล้าไปหาหมอ หรอืไม่มคีวามรูเ้รือ่งคมุก�าเนดิ 

ทีแ่ม้จะมกีารสอนเรือ่งถงุยางอนามยัในโรงเรยีน แต่กส็อนให้กบัเพศชายเท่านัน้ 

และแม้จะสอนเพศศึกษาในโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดกับ

ตนเอง 

ยิ่งไปกว่านั้น ชลิดาภรณ์ (2551ข:17, 61) พบว่า หนังสือโป๊เป็นแหล่ง

ความรู้เรื่องเพศแรกๆ ของคนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กชาย นอกจากนั้น  

งานศึกษาหลายชิ้นพบว่าเพศชายมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับหญิง 

ค้าบรกิาร ความรู้เร่ืองเพศของเพศชายทีถู่กก�าหนดให้เป็นผูน้�าในเร่ืองเพศตัง้บน 

ความเสีย่ง ทัง้ในส่วนของการรบัรูข้้อมลูข่าวสารสือ่โป๊ทีเ่ป็นพืน้ทีข่องจินตนาการ 

ซึ่งหลุดกรอบจากโลกของความเป็นจริง และการเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศ

จากหญิงค้าบริการนั้น ย่อมเป็นความเสี่ยงในการติดโรคหากไม่มีการป้องกัน 

ที่ถูกต้อง 

ในยุคแห่งความทันสมัยที่ตั้งบนพื้นฐานความรู้และความชอบธรรมของ

ความรูส่้งผลให้วาทกรรมเรือ่งเพศหรอืการจัดระเบยีบเรือ่งเพศแบ่งเป็น 2 เพศ

ตามลักษณะทางกายภาพ และสนับสนุนด้วยข้อบ่งชี้จากการศึกษาวิเคราะห์

วจิยัทางการแพทย์ประกอบกับการผูกโยงเรือ่งเพศ เพศวิถเีข้ากบัการเจริญพันธุ์  

ส่งผลให้เพศวถิแีบบรกัต่างเพศเป็นบรรทดัฐานและความสมัพันธ์ภาคบงัคบัของ

ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์ พร้อมกับการก�าหนดบทบาทหน้าท่ี ให้กับ 

เพศสภาพ และข้อห้ามหรือข้อบังคับให้กับเพศวิถีแบบอื่น เช่น เพศวิถีแบบรัก

เพศเดยีวกนั ในฐานะผูผ้ดิปกต ิบกพร่องหรอืเบีย่งเบน และไม่ได้รบัการยอมรบั
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หรือยกย่องจากสังคม ในยุคนี้ เกย์ เลสเบี้ยน กะเทย หรือเพศวิถีแบบรักได้

ทั้งสองเพศ จึงอยู่ ในฐานะสิ่งที่ ไม่เป็นธรรมชาติผิดปกติ เบี่ยงเบน ไม่เป็นที่

ยอมรับ 

(3) การสร้างความรู้เรื่องเพศยุควัฒนธรรมบริโภคนิยม

กว่า 50 ปีนบัแต่แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบับแรกท่ีรับเอาแนวคิดการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมตามแนวเสรีประชาธิปไตย ผนวกกับการเข้ามาของระบบ

ทนุนยิมที่ ใช้เงนิตราเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นสนิค้าและบรกิาร พร้อมกบั

ผลพวงของความทันสมัยที่ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทั้งด้านการแพทย์ที่ทรงประสิทธิภาพ และการติดต่อสื่อสารผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผ่านถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม พฤติกรรม ให้สังคม

ต่างๆ ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งหลักการส�าคัญ 

ในแนวคิดบริโภคนิยมที่ถูกสร้างและเผยแพร่ผ่านความหมายของการมีชีวิตอยู่  

คือ การได้มา (acquisition) การเป็นเจ้าของ (ownership) และการบริโภค 

(consumption) (McGregor, 2003:15) และให้ความส�าคัญกับ “เสรีภาพ 

ในการเลอืก” (free choice) ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการผ่านสนิค้าและ

บริการท่ีจับต้องได้ การบริโภคจึงกลายเป็นอ�านาจใหม่ที่เข้ามาจัดกระท�ากับ

เนือ้ตัวร่างกายโดยตรง โดยท�าให้ร่างกายเป็นวตัถท่ีุสะท้อนความเป็นตวัตนผ่าน

ขนาด รปูร่าง ท่าทาง วธิกีารเดนิ นัง่ วธิกีารรบัประทานอาหาร การดืม่ พืน้ที่

ทางสงัคม น�า้เสยีง ส�าเนียง การใช้ภาษา การแสดงออกทางใบหน้า ฯลฯ เพือ่

จัดระดบัฐานะต�าแหน่งในสงัคมตามสนิค้าและบรกิารที่ ใช้ การก�าหนดรปูแบบ

ของความทนัสมัย ความงาม ความสมบูรณ์แบบภายใต้รปูลักษณ์แห่งความเป็น

ชายและหญงิ โดยการสร้างมาตรฐานความทนัสมยั ความงามผ่านการประกวด

นางงามจักรวาล นางงามโลก ผ่านการสื่อสาร โฆษณา สินค้า ฯลฯ พร้อมทั้ง

เปิดช่องทางให้ได้มาซึง่รูปลกัษณ์ผ่านวิทยาการทางการแพทย์ เวชส�าอาง หรอื

สินค้าและบริการต่างๆ 
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บริโภคนิยม (consumerism) จึงเป็นคติส�าคัญของวัฒนธรรมบริโภค 

ทีย่อมรบัการบริโภคในฐานะวถิีในการพฒันาตนเอง การตระหนกัในตนเอง และ

การเติมเต็มความปรารถนาของตนเอง ในสังคมบริโภคนี้ อัตลักษณ์ของบุคคล

ผูกติดกับสิ่งที่บริโภค คนจึงซื้อสินค้ามากกว่าความต้องการที่เป็นความจ�าเป็น

พื้นฐาน และสนใจแค่ประโยชน์ของตนเองท่ี ได้จากการบริโภคมากกว่าผลของ

การบริโภคนั้นจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม อะไรที่ก่อให้เกิด

ความสุขสูงสุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้น การบริโภคโดยการซื้อสินค้าและบริการ

จะสนใจความต้องการที่แท้จริงน้อยมาก ความทนทาน ของแท้ หรือเทียม  

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท้ังในกระบวนการผลติหรอืการท�าลาย สิง่ทีส่นใจคอื

วตัถทุี่ ได้เป็นเจ้าของ (stuff of life) มากกว่าคณุภาพของชวีติ (quality of life) 

โดย ดิวร์นิง (Durning, 1992 อ้างใน McGregor, 2003:19) กล่าวว่า คนที่

อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมบริโภคพยายามสร้างความพึงพอใจ ทัง้ด้านสงัคม อารมณ์ 

และจิตวิญญาณด้วยวัตถุ 

ด้วยวิธีคิดดังกล่าว สินค้าและบริการจะถูกผลิตขึ้นมาอย่างหลากหลาย

เพือ่สนองความต้องการและเป็นภาคปฏบิตักิารเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม

และให้เห็นถึงเสรีภาพของการเลือก (free choice) และความเป็นไปได้ ในการ

ตอบสนองหรอืเตมิเตม็ความต้องการ ความสมบรูณ์แบบผ่านสนิค้าและบรกิาร 

ร่างกายและผลติภัณฑ์ของร่างกายก็ถูกผลติข้ึนมาเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ดังกล่าว เช่น การเสริมดั้งจมูก เหลากราม ฮอร์ โมนที่ผลิตข้ึนเพื่อการเสริม

สร้างอัตลักษณ์ ให้กับกลุ่มหญิงข้ามเพศ ยาไวอะกร้าท่ีนิยมใช้ ในการเสริม 

ความแขง็แกร่งทางเพศของชาย อาหารเสรมิท่ีผลติเพือ่บ�ารงุร่างกายให้สมส่วน/

ลดความอ้วน ฯลฯ การพฒันาประสทิธภิาพของเทคโนโลยีในการตดิต่อสือ่สาร

เป็นตัวเปิดพื้นที่ ให้ตัวบทเก่ียวกับเรื่องต่างๆ รวมทั้งเรื่องเพศ (sexual text) 

ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพศวิถีรูปแบบใหม่ก็ถูกสร้างและผลิตเพิ่มขึ้นด้วย 

เช่น เซ็กส์ โฟน (phone sex) อีเมล์แอฟแฟร์ (email affairs) ไซเบอร์เซ็กส์ 

(cybersex) แคมฟร็อก (camfrog) ซึ่งกลายเป็นรูปแบบต่างๆ ของการปฏิบัติ

ทางเพศ (sexual practice)
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เรือ่งเพศจงึขยายกรอบจากเพศสัมพนัธ์ไปสูเ่รือ่งของอัตลกัษณ์ การสร้าง

ภาพลักษณ์นิยมผ่านความทันสมัย ความใหม่ ความดึงดูดใจ นวัตกรรม  

ความงาม ความมีสุขภาพดี การมีอนามัยดี ถูกสุขอนามัย ที่เข้ามาก�าหนด

อดุมการณ์ความคดิ รวมท้ังการกระท�าทีก่�าหนดเพือ่เป็นหนทางให้ได้ครอบครอง 

อัตลักษณ์ หรือภาพลักษณ์ที่ถูกจัดวางว่าเป็นที่นิยม เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 

วฒันธรรมความเป็นทีน่ยิม (popular culture) ถูกเผยแพร่ผ่านเทคโนโลย ีส่ือสาร

มวลชน การตลาด การรักษาโรค และการบริโภค โดยมีความใหม่ ความสด 

และการบริโภคเป็นกลไกส�าคัญในการแพร่กระจาย เช่น ความปรารถนาท่ีจะ 

มเีพศสรรีะท่ีต่างจากสรรีะที่ ได้มาแต่ก�าเนดิ หรอืร่างกายท่ีจัดว่าสวยงามตาม

มาตรฐานสากล เช่น สงูเพรยีว จมกูโด่ง กส็ามารถปรับเปลีย่นได้ผ่านการผ่าตดั

แปลงเพศ ผ่าตัดเสริมความงาม เข้าคอร์สลดน�้าหนัก ฯลฯ หรืออัตลักษณ์ที ่

ส่งผ่านสนิค้าหรอืบรกิารที่ ใช้ เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ทีก่�าหนดให้มคุีณค่า

ผ่านชื่อของสินค้า (brand name)

ไม่เพียงการใช้สนิค้าและบรกิารเท่านัน้ทีส่ะท้อนความทนัสมยั การใช้ชวีติ/ 

วิถีชีวิตก็สะท้อนให้เห็นความทันสมัยด้วย เช่น การย้ายถิ่นเข้ามาหางานท�า 

ในเมือง ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สังคมที่ทันสมัย มีอิสระ สามารถคิดและตัดสินใจ

ด้วยตนเอง หลุดพ้นจากการจับจ้องของครอบครัว ผู้ปกครอง ประกอบการ 

ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่สามารถส่งผ่านค่านิยมจากทุกแห่งหนเข้ามาได้อย่าง

กว้างขวางรวดเร็ว ประกอบกับการแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ที่มี ใช้ทั่วไป  

ทัง้ในบ้าน ส�านกังาน ทกุคน ทกุเพศวยัสามารถใช้ได้ และการสือ่สารผ่านระบบ

ออนไลน์ (online) ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อ ท�าให ้

คนสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว รูปแบบการติดต่อและสัมพันธ์ผ่านระบบ

ออนไลน์โดยไม่เหน็หน้าค่าตาหรอืเหน็ภาพ การแสดงผ่านคลปิต่างๆ กลายเป็น

อีกพืน้ทีท่างสงัคมทีม่ลีกัษณะเสมอืนจรงิ (cyber worlds, cyber space) สงัคม

ออนไลน์ (chat) จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (email) ถกูน�ามาใช้เป็นสือ่ในการสร้าง

และส่งผ่านความบนัเทิง การค้า ข่าวสารข้อมูล รวมทัง้การแสดงออกความเป็น 
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ตวัตน ทีส่ามารถท�าได้ทัง้ในรูปของการเผยตวัตนและไม่เปิดเผย พืน้ทีน่ีจ้งึเป็น

พืน้ทีข่องการแสดงออกโดยไม่จ�ากัด โดยเฉพาะการแสดงออกถึงตวัตน เพศวถีิ 

ความต้องการทางเพศ 

เพศทีม่สีองเพศและเป็นคณุลกัษณะทีม่มีาแต่ก�าเนดิถกูปรบัไปสูค่ณุลกัษณะ

ของบุคคลที่สามารถเลือกได้ ซึ่งเป็นการขยายกรอบความเป็นเพศที่ก�าหนด 

โดยอวัยวะเพศ หรือโครโมโซม และฮอร์ โมนที่ ได้มาแต่ก�าเนิด ไปสู่ความเป็น

เพศที่ก�าหนดผ่านรูปลักษณ์และการใช้สินค้าและบริการ นัยหนึ่งอาจเป็นการ

เปิดพ้ืนทีท่ีเ่คยจ�ากดัให้กบัผูท้ี่ ไม่พงึพอใจเพศก�าเนดิ ให้สามารถปรับเปล่ียนเพศ

ให้อยู่ ในสภาพท่ีสะดวกและมั่นใจในความเป็นตัวตนของตนเองได้ เพศจึงมิได้

จ�ากัดอยู่ที่ความเป็นเพศหญิงหรือชายตามลักษณะของอวัยวะเพศโดยก�าเนิด 

แต่เพศกลายเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลากหลาย สามารถเลือก

องค์ประกอบเหล่านัน้มาเป็นเจ้าของได้ ในอกีแง่มมุหนึง่ซึง่มกัจะถกูมองข้ามหรอื

ไม่ได้มีการพิจารณาคือ การให้ได้มาซึ่งเพศที่พึงประสงค์นั้นไม่ได้มาโดยอิสระ 

แต่มค่ีาใช้จ่ายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน ส่วนท่ีต้องเสยีไปและได้มาใหม่ ดงังานศึกษาของ

วารณุ ี(2546:125 – 133) เรือ่งชวีติหลงัการผ่าตดัเปลีย่นเพศจากชายเป็นหญงิ 

พบว่าโรคประจ�าตัวหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ได้แก่ ไมเกรนที่เกิดจากความ

กดดันในการท�างาน โรคซึมเศร้าเกิดจากความรักไม่สมหวังหรือไม่ ได้รับ 

การยอมรบัจากสงัคม การตดิเชือ้เอชไอวเีน่ืองจากมพีฤตกิรรมส�าส่อนทางเพศ

หลังผ่าตัด ผลกระทบต่อร่างกายในกรณีที่ ใช้ฮอร์ โมนทดแทนเข้าสู่ร่างกาย 

ไม่ถูกวิธี ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด เช่น เต้านมเน่า ปวดหลัง ใบหน้าเสีย 

รูปทรง เป็นต้น

เร่ืองเพศท่ีผูกติดกับการเจริญพันธุ ์ปรับไปสู ่เร่ืองเพศกับอัตลักษณ์  

การแสดงตน ที่สามารถเลือกคุณลักษณะต่างๆ มาเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 

ได้อย่างเสรี ท�าให้ขอบเขตของความเป็นเพศขยายกรอบกว้างขวางขึ้นจาก 

ความเป็นเพศโดยก�าเนิดสู่ความหลากหลายทางเพศ การรักเพศเดียวกัน 

ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ และสามารถเลือกเอาคุณลักษณะของความเป็นเพศ



78 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

เข้ามาเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์/ตัวตนได้ผ่านการบริโภคสินค้าและบริการ เพศ 

เพศวิถี และเพศสภาพจึงไม่ใช่ความคงที่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

ความนิยมและการสนองตอบของสินค้าและบริการ เช่นในช่วง พ.ศ. 2545  

กรมสขุภาพจติได้ออกหนงัสอืรบัรองทางวชิาการว่า การรกัเพศเดียวกนัไม่ถอืว่า

เป็นความผิดปกติ (ปิยรัตน์, 2546:14)

แม้กรอบคิดเรื่องเพศในสังคมบริโภคนิยมจะขยายตัวมากขึ้น มีตัวบท 

ที่เข้ามาสัมผัสกับคนโดยตรงใกล้ชิดมากขึ้น แต่การให้การศึกษาหรือความรู้

เรื่องเพศในระบบโรงเรียนกลับมีค่อนข้างน้อย เช่น ปิยรัตน์ (2546) ที่ศึกษา

เน้ือหาการเรียนรู้ที่เก่ียวกับคนรักเพศเดียวกันในวิชาสุขศึกษา หลักสูตรชั้น

ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษาตอนปลายพบว่า ในหลักสูตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีการกล่าว

ถึงคนรักเพศเดียวกัน มีปรากฏในส่วนของมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น  

การให้ความรู ้เกี่ยวกับเพศและเรื่องเพศในระบบโรงเรียนยังจ�ากัดมาก  

ด้วยต้องผ่านการคัดกรองและท�าให้บริสุทธิ์ โดยการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข นอกจากนั้น การเรียนรู้ ในห้องเรียนมีลักษณะตัดขาดจากวิถีชีวิต

ในสังคมบริโภคท่ีมีตัวบทเรื่องเพศ สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ แวดล้อม

มากมาย และมีประสิทธิภาพสูงในการจูงใจ/ล่อใจ สะท้อนให้เห็นว่ากรอบคิด

การให้การศกึษาเรือ่งเพศยงัไม่ปรับตามสภาพสงัคม มายาคตเิกีย่วกบัเรือ่งเพศ

ทีส่บืทอดมาแต่ยคุโบราณยงัมอีทิธพิลอยู ่เช่น คนรกัเพศเดยีวกันเป็นสิง่ผิดปกติ 

สามมีสีทิธทิ�าความรนุแรงต่อภรรยาได้ การท้องไม่พร้อมเป็นเรือ่งของการรกัสนกุ  

ใจแตก

ความฉลาดรู้เรื่องเพศ 

การสร้างความรู้เรื่องเพศใน 3 ช่วงสมัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง 

การเติบโต วิวัฒนาการเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศในสังคมไทย จากความรู้เรื่อง

เพศในสังคมก่อนทันสมัยที่ผูกโยงเรื่องเพศเข้ากับหลักปฏิบัติทางศาสนา ไปสู่
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การผูกโยงกับวิทยาศาสตร์และการเจริญพันธุ์ ในยุคของความทันสมัย และ 

ปรบัตวัเข้าสูส่งัคมบริโภคโดยเชือ่มโยงเข้ากบัอตัลกัษณ์/ตวัตน ขณะทีพ่ฒันาการ

ของการให้ความรูเ้รือ่งเพศผ่านการศกึษาในระบบโรงเรียนทีเ่ร่ิมในปี พ.ศ. 2517 

จนถึงปัจจุบัน มีการปรับตัวค่อนข้างน้อยและตัดขาดจากสภาพแวดล้อมและ

การปรับเปลี่ยนของสังคมอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนกรอบคิดหลักเกี่ยวกับเรื่อง

เพศในสงัคมที่ ไม่เอือ้ต่อสงัคมแบบบริโภคทีม่ตีวับทเกีย่วกบัสนิค้าบรกิารทีผ่ลติ

และสร้างเพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางเพศ รวมทั้งการเสริมสร้าง 

อัตลักษณ์ที่เน้นความแปลกใหม่ที่ดึงดูดใจ 

วาทกรรมที่จัดให้เรื่องเพศเป็นสิ่งไม่สมควรพูดหรือคิดถึง ขณะที่มีเรื่อง

ดงักล่าวเผยแพร่อยูม่ากมายในพืน้ทีส่งัคมออนไลน์ หรอืเร่ืองเพศเป็นเรือ่งของ

นกัวชิาชพีด้านแพทย์และการสาธารณสขุ ขณะท่ีบคุคลทัว่ไปล้วนมส่ีวนเกีย่วข้อง

กบัเรือ่งเพศ เดก็และเยาวชนไม่ควรเกีย่วข้องกบัเรือ่งเพศ ขณะท่ีเด็กและเยาวชน

จ�านวนไม่น้อยต้องประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท้องไม่พร้อม  

ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ วาทกรรมเหล่านี้สมควรน�ามาทบทวนกรอบคิด

การให้ความรู้เรื่องเพศแก่สมาชิกในสังคม

ความรู้เรื่องเพศมิใช่ความรู้ที่เป็นกลาง แต่ถูกก�าหนดและสร้างข้ึนโดย

อุดมการณ์และวัฒนธรรมของสังคม ที่ก�าหนดว่าสมาชิกในสังคมควรมีความรู้

เรื่องเพศในขอบข่ายที่กว้างขวางเพียงใดและลึกซึ้งระดับใด โดยก�าหนดว่า 

ส่วนใดจัดว่าเป็นความรู้และส่วนใดที่ ไม่จัดว่าเป็นความรู้ นั่นแสดงว่า ความรู้

เร่ืองเพศมีขอบข่ายมากกว่าเรื่องเพศท่ีก�าหนดและสร้างขึ้นโดยการถ่ายทอด

ความรู้จากการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน และมีบางส่วนที่ ไม่จัดว่าเป็น

ความรู้ถูกกดทับปิดกั้นออกนอกกรอบ การให้ความรู้ ในลักษณะนี้จึงเป็นการให้

ความจรงิเพยีงบางส่วน ความรูท้ี่ ได้รับจงึไม่สามารถสร้างความฉลาดรู้ ได้อย่าง

แท้จริง ปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงต่อการติดโรค อัตราการ 

ท้องไม่พร้อม อัตราความรุนแรงทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศที่สูงขึ้น 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เกินเลยความเป็นไปได้ เม่ือเทยีบวดักบัระดบัความฉลาดรู้ 
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ทางเพศที่สังคมไทยได้พยายามสร้างมา นับแต่เริ่มมีการจัดให้มีการสอน 

เพศศึกษาในระบบโรงเรียน (36 ปี) 

ตวัเลขการเพ่ิมขึน้ของความเสีย่งและสถิติเก่ียวกบัปัญหาอนามยัเจรญิพันธุ์  

การท้องไม่พร้อม หรือการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยที่ต�่าลง เป็นสัญญาณที่ชัดเจน

และมีพลังพอที่จะบอกให้สังคมเร่งปรับการสร้างภูมิรู้เรื่องเพศให้กับสมาชิก 

ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 

ที่ควรให้ความส�าคัญ ไม่เพียงสรีระวิทยา ชีววิทยา การท�าหน้าที่ของอวัยวะ 

การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย แต่จ�าเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเพศ เพศสภาพ 

และเพศวถิ ีในฐานะสิง่ประกอบสร้างทางสงัคม เพือ่เป็นฐานความคดิความเข้าใจ 

เกีย่วกบัเรือ่งเพศ และตระหนกัในความแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียม

กันทางเพศ ตลอดจนสิทธิของความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน และสามารถ 

น�าไป ใช้ ในชีวิตจริงได้ ทั้งในการป้องกันเพื่อให้ปลอดภัยจากความเสี่ยง  

ทั้งการติดโรค ถูกลวนลามและการใช ้ความรุนแรงทางเพศ รวมท้ัง 

การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีทั้งทางกายและทางจิต ไว้ ในการจัดการเรียน 

การสอนในโรงเรียนด้วย

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงมิใช่การจัดการเรียนการสอน

เฉพาะในหลักสูตรเท่าน้ัน แต่ส�าคัญกว่าผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรแฝง 

ในการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียน การแสดงออก

ให้เหน็ถงึความแตกต่าง ปฏิสัมพันธ์ต่อกนั ความสัมพนัธ์ทีพ่บได้ท่ัวไปในโรงเรยีน 

เช่น การล้อเลียน ไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนเกี่ยวกับรูปลักษณ์ สูง ผอม อ้วน 

ขาว ด�า ผมหยกิ ฟันยืน่ หรอืแม้แต่รปูลกัษณ์ทางเพศกล้็อเลยีนได้เสมอ ซึง่เมือ่

เดก็เข้าสูว่ยัรุน่ การล้อเลยีนจะมผีลต่อการรบัรูต้นเองและความม่ันใจในตนเอง 

ดงัการศกึษาของ เมเยอร์ (Meyer, 2010: 5 – 7) พบว่า นกัเรยีนทีถ่กูลวนลาม

ทางเพศมีความเสี่ยงสูงที่จะติดยาเสพติด เลิกเรียนกลางคัน และฆ่าตัวตาย 

นักเรียนที่เป็นเกย์ เลสเบี้ยนจะรู้สึกกลัวและอับอายในโรงเรียน ครูต้องเรียนรู้
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ที่จะใช้ภาษา ทักษะในการหยุดการล้อ หรือลวนลามทางเพศ ในทุกวัย (ช่วง

อายุ) เพื่อให้เยาวชนได้รู้ว่า อคติเหล่านี้ ไม่เป็นที่ยอมรับ

โรงเรยีนจงึต้องเป็นสถานท่ีปลอดจากการลิดรอนสทิธแิละอคติท่ีเกดิจาก

ความแตกต่าง เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการละเมิด ลวนลาม ท�าร้าย เป็นพื้นที่

ของความเท่าเทียม การเสริมสร้างภูมิปัญญา และสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย 

และใจ 

การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความฉลาดรู้เร่ืองเพศ มิได้เป็นเพียงการเรียนรู้ 

ถึงอวัยวะและการท�างานของอวัยวะตามหลักชีววิทยา แต่ส�าคัญกว่านั้นคือ 

การเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความเป็นเพศ ซ่ึงจะเป็นไปในรูปแบบ

ใดนั้น เป็นสิ่งที่บุคคลและสังคมต้องยอมรับความแตกต่างและเคารพใน 

ความเท่าเทียมกันแห่งเพศนั้นๆ 

ความฉลาดรู้เร่ืองเพศไม่เพียงเป็นตัวสะท้อนความฉลาดรู้เร่ืองเพศของ

บุคคลแต่รวมถึงระดับสังคมด้วย ดังนั้น การมุ่งเป้าให้สมาชิกในสังคมมีระดับ

ความฉลาดรู้เรือ่งเพศ จ�าเป็นท่ีต้องขบัเคลือ่นทัง้ในระดับปัจเจกและระดับสังคม 

นับแต่สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในฐานะสถาบันที่จัดการความรู้

เรื่องเพศให้แก่สมาชิกตั้งแต่วัยต้น รวมทั้งองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปรับ

ระบบคิด/มุมมองเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่จ�าเป็นต้องขยายกรอบคิดเรื่องเพศมุ่งไป

ในทิศทางเพื่อสร้างคุณค่าให้กับทุกคน ลดอคติที่เกิดจากความแตกต่าง และ

ตระหนกัในความเท่าเทียมกนัของมนษุย์ ซึง่เป็นการเปิดพืน้ที่ ให้กบัองค์ความรู้

และภาคปฏบิตักิารเรือ่งเพศทีจ่ะช่วยให้มชีีวติทางเพศทีป่ลอดภัย หรอืมอีนามยั

ที่ดีได้ และสามารถใช้ชีวิตทางเพศอย่างมีความสุข
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4
เพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศ

นภาภรณ์ หะวานนท์ และธีรวัลย์ วรรธโนทัย

บุค
คลเริ่มสร้างอัตลักษณ์ของตนเองด้วยการมองหาหมวดหมู่

ทางสังคม (social categories) ที่มีอยู่ โดยพิจารณาและ

ทบทวนว่าตนเองเหมาะท่ีเข้าไปสงักดัในหมวดหมู่ใด หมวดหมูท่างสงัคม

จงึเป็นเสมอืนกรอบช่วยให้บคุคลประเมินตนเองผ่านประสบการณ์ต่างๆ  

ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคม และพิจารณาความเป็นไปได้ทีจ่ะเข้าไป

อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆ อัตลักษณ์ของบุคคลเกิดขึ้นและค่อยๆ ปรับเปลี่ยน

ไปเมื่อได้เข้าไปอยู่ ในหมวดหมู่ต่างๆ ที่มีอยู ่หลากหลายในสังคม  

(Janness, 1992: 65) อย่างไรก็ตาม ปัญหาของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อ 

หมวดหมู ่ ในสังคมมี ไม่เพียงพอหรือไปกันไม่ ได้กับความปรารถนา  

ความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุขของบุคคล
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การเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีการแบ่งหมวดหมู่ของคนออกเป็น 2 เพศ 

คือเพศชายกับเพศหญิง และก�าหนดคุณลักษณะต่างๆ เช่น การแต่งกาย  

รปูร่าง กรยิา การแสดงออก เพศวิถ ีเพศสภาพ ฯลฯ อย่างยดึโยงอยูก่บัสภาวะ

ท่ีเรยีกว่าเพศชายและเพศหญงิ ท�าให้คนที่ ไม่ต้องการจดัตนเองเข้าไปในหมวด

หมูข่องชายและหญงิอาจต้องเผชญิกบัการมองหาหมวดหมูท่ีรู่ส้กึว่าไปกนัได้กบั

ตนเอง ผูท้ีม่เีพศวถินีอกกรอบรกัต่างเพศจงึไม่เพยีงต้องเผชิญกบัปฏกิรยิาต่างๆ 

จากครอบครวั คนรอบข้าง และสงัคมทัว่ไปเท่านัน้ แต่ยังต้องต่อสูก้บัการตัง้ข้อ 

สงสยัในการด�าเนนิชวิีตในบทบาทเพศที่ ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม

อกีด้วย โดยเฉพาะค�าถามต่อผู้ทีเ่ลอืกเพศวถิแีบบรกัเพศเดยีวกนัไม่มคีรอบครวั

และมีลูก ซึ่งวาทกรรมของเพศวิถีรักต่างเพศมักน�าเร่ืองเพศไปผูกโยงกับ 

การสืบสกุล ครอบครัวที่สมบูรณ์ และความมั่นคงในยามแก่เฒ่า ยิ่งไปกว่านั้น

สังคมยังมีแนวโน้มท่ีจะเลือกอดทน/อดกล้ัน/มองข้ามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ภายใต้วิถคีดิของเพศวิถรัีกต่างเพศ เช่น ความรุนแรงในครอบครวั การเอาเปรยีบ 

ทางเพศในชวีติแต่งงาน การขาดความสขุและความพงึพอใจในเร่ืองเพศระหว่าง

สามีภรรยา การทอดทิ้งเด็กและคนชรา ขณะเดียวกัน สังคมกลับสอดส่อง/ 

จับจ้อง/วิพากษ์อย่างเข้มข้นกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ ใช้ชีวิตนอกกรอบ

รักต่างเพศ อคติเหล่านี้มีส่วนในการสร้างเรื่องเล่าหลัก หรืออภิมหาเร่ืองเล่า 

(grand narrative) ซึ่งสร้างภาพให้ชีวิตภายใต้เพศวิถีรักต่างเพศมีคุณค่า 

เหนือการด�ารงชีวิตนอกกรอบรักต่างเพศ 

ในบทนี้เป็นการน�าเสนอเรื่องเล่าของผู้ที่ด�ารงชีวิตนอกกรอบรักต่างเพศ 

เรื่องเล่าเหล่านี้บ่งบอกประสบการณ์ทางบวกของผู้ที่เลือกใช้ชีวิตนอกกรอบ

บรรทัดฐานรักต่างเพศ เรื่องเล่าเหล่าน้ีเปิดพ้ืนท่ี ให้เกิดการคิดและถกเถียง 

เกี่ยวกับการสร้างความจริงในเรื่องเพศวิถี และเรียกร้องให้มีการทบทวนและ

สรรค์สร้างความจริงชุดใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คนในสังคมมีความฉลาดรู้เร่ืองเพศ

ในทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิม 
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การพดูคยุสนทนากับผู้เล่าเรือ่งท้ัง 8 คน เป็นทัง้การทบทวนสิง่ท่ีเกดิขึน้ 

และเป็นการสร้างตัวตนข้ึนจากเรื่องที่แต่ละคนได้เล่าออกมา เรื่องราวเหล่านี ้

มคีวามหมายและส�าคัญส�าหรบัตวัเอง มิใช่เพือ่ให้คนอืน่ได้รบัรูแ้ละเข้าถงึเท่านัน้ 

แต่เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือต่อรองกับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่าง 

ตนเองกบัคนอืน่ๆ ด้วย ผูเ้ล่าเร่ืองมีเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านเข้ามาในชีวติมากมาย 

แต่การเล่าเร่ืองของแต่ละคนมิได้มีการเรียงล�าดับตามช่วงเวลาจากวัยเด็กสู่

ปัจจบุนั เรือ่งราวแต่ละเร่ืองได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเสมอืนการสร้างฉาก (scene) 

ที่จะท�าให้ทั้งผู้เล่าเรื่องและผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ 

เกดิขึน้ และมผีลต่อตวัตน เรือ่งเล่ามีทัง้ทีเ่ป็นการคัดค้านหรือสนบัสนนุรูปแบบ

ทางสังคม และบางกรณีเป็นการท้าทายอุดมการณ์และความเชื่อทางสังคม 

ที่กดทับความต้องการและความปรารถนาแห่งตัวตน และอ�านาจที่ด�ารงอยู่ใน

สังคม ในการเล่าเรื่องจะมีการเชื่อมโยงตนเองกับคนอื่นๆ เรื่องเล่าจึงให้ภาพ

แห่งจินตนาการ มายาคติ และค�าเปรียบเปรยต่างๆ ที่ประสานไปกับความคิด

เรื่องความถูกต้อง ความดี หรือความบกพร่องของตนเอง

ในการเข้าถึงเรื่องเล่าของทุกคน ผู้เขียนไม่พยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับ

ความแน่นอนและพยายามตรวจสอบเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงแท้ แต่

จะมองเรื่องเล่าในฐานะที่ผู้เล่าเรื่องได้น�าเรื่องราวตามแบบที่แต่ละคนรับรู้และ

มองว่าเป็นความสมเหตุสมผลของชีวิต ดังนั้นในการวิเคราะห์เรื่องเล่า ผู้เขียน

จึงพยายามเข้าถงึความหมายจากค�าพดูหรอืข้อความทีค่นเลือกใช้ และตีความ

เรือ่งเล่าโดยอาศยัทัง้โลกทศัน์ ประสบการณ์ และพืน้ฐานทางทฤษฎขีองผูเ้ขยีน 

เพื่อน�ามาสร้างเป็นโครงเรื่อง ซึ่งเป็นตัวบอกว่ามีเหตุการณ์หรือองค์ประกอบ

ใดบ้างที่ควรใช้เขียนเรื่องเล่า เรื่องเล่าซึ่งเป็นผลงานขั้นสุดท้ายต้องสอดคล้อง

กับข้อมูล ขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบและให้ความหมายที่ ไม่ปรากฏอยู่ ใน

ตัวข้อมูลด้วย 



90 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

เรื่องเล่าทั้ง 8 เรื่องแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ ขัดขืน การประนีประนอม 

และการต่อรองของผู้ที่ผ่านประสบการณ์การด�ารงชีวิตนอกกรอบบรรทัดฐาน

รักต่างเพศ เรื่องแรก เป็นเรื่องเล่าของผู้หญิงซึ่งเลือกปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ 

(asexual) โดยสามารถก้าวข้ามบรรทัดฐานรักต่างเพศได้อย่างรู้เท่าทัน เรื่อง

ที่สอง เป็นเรื่องเล่าของเกย์ซึ่งสามารถสร้างตัวตนบนอัตลักษณ์ทางเพศ 

หลายแบบ (multiple identities) เพื่อความสุขและความพึงพอใจของตนเอง 

และสามารถสร้างอัตลักษณ์เพศสภาพท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศที่มี

หลายรูปแบบได้ เรื่องที่สาม เป็นเรื่องเล่าของเกย์ซ่ึงเกิดมามีสรีระเป็นชาย  

แต่เมื่อเติบโตขึ้นจึงตระหนักว่าตนเองมีความรู้สึกทางเพศแบบผู้หญิง และ

ต้องการความรกัจากผูช้าย ไม่ใช่จากเกย์ด้วยกนั การตระหนกัรูค้วามต้องการ

ของตนเองท�าให้สามารถสร้างดุลยภาพการด�ารงอยู่ของเกย์ซ่ึงมีเพศวิถีเป็น

หญงิได้ในระดบัทีท่�าให้มีความสขุโดยไม่ท�าให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน เรือ่งทีส่ี ่เป็นเรือ่ง

ของผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ของการมีเพศวิถีแบบรักสองเพศ และเป็นเรื่อง

เล่าท่ีสะท้อนการเล่ือนไหลของเพศวถิขีองบคุคลท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ เมือ่สภาวะ

แวดล้อมในชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เรื่องที่ห้า เป็นเรื่องเล่าของผู้ที่เลือกจะขัดขืน

กบับรรทดัฐานรกัต่างเพศ โดยสวมรบัเพศวิถแีบบหญงิรกัหญงิได้อย่างสนทิใจ 

ตระหนักในความต้องการทางเพศของตนเอง และสามารถท�าให้ตนเองและ 

คู่สัมพันธ์มีความสุข เรื่องที่หก เป็นเรื่องของเกย์ที่เมื่อตระหนักว่ามีความรัก 

ในเพศชาย กพ็ร้อมจะเปิดเผยความเป็นเกย์ และพยายามสร้างพืน้ทีท่างสังคม

ของตนเองเพื่อยืนยันอัตลักษณ์เกย์ เรื่องที่เจ็ด เป็นเรื่องของดี้กับทอมซ่ึงมี 

ความรักความผูกพันอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

และเรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องของเกย์ซึ่งสามารถใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ 

คนรอบข้างทั้งที่เป็นเกย์และคนทั่วไป จนสามารถสร้างบทเพศที่สอดคล้องกับ

ความปรารถนาของตนเองได้
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1. ปฏิเสธเพศสัมพันธ์ในความรัก: การก้าวข้ามบรรทัดฐาน

รักต่างเพศ

บรรทดัฐานรกัต่างเพศท�าให้คนเชือ่ว่าการมีเพศสัมพนัธ์ (sexual inter-

course) ระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิเป็นเรือ่งธรรมชาต ิในสงัคมไทยการแต่งงาน

ไม่เพียงถูกมองว่าเป็นการท�าให้เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องถูกกฎหมายเท่านั้น แต่ยัง

ถูกหลักศีลธรรมและประเพณีปฏิบัติด้วย เมื่อแต่งงานแล้ว การปฏิเสธ/ละเลย

การมีเพศสัมพันธ์ของสามีหรือภรรยาสามารถใช้อ้างเป็นสาเหตุหนึ่งของ 

การหย่าร้างได้ เพศสมัพันธ์ท่ีสร้างความสขุและความพึงพอใจให้กบัทัง้สองฝ่าย 

ถกูหยบิยกขึน้มาว่าเป็นส่วนส�าคญัของการมชีวีติคู ่มกีารผลิตสือ่ต่างๆ เพือ่เป็น

คูม่อืส�าหรบัการมีเพศสมัพนัธ์ ท้ังท่ีเป็นค�าแนะน�าทัว่ๆ ไป การสร้างความตืน่เต้น 

เร้าใจ และการตอบสารพดัปัญหาของการมีเพศสมัพนัธ์ นอกจากนี ้เมือ่น�าเร่ือง

แต่งงานหรอืการใช้ชวีติคู่ไปเชือ่มโยงกบัการมลีกูและการมคีรอบครวัท่ีสมบรูณ์ 

ก็ยิ่งท�าให้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กลายเป็นสาระส�าคัญของชีวิต 

ในแวดวงนักวิชาการที่สนใจศาสตร์ทางด้านเพศมีการสร้างความรู ้

จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งว่า เพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของเพศวิถี 

และโดยเหตุทีเ่พศวถิเีป็นสิง่แสดงออกถงึความเป็นตวับคุคลหรอือตัลกัษณ์ของ

บุคคล ผู้ท่ี ไม่มีความปรารถนาทางเพศ หรือผู้ที่มีความรักแบบโรแมนติกแต่ 

ไม่ต้องการมเีพศสมัพนัธ์ (asexual) จงึถกูตดัสนิทางการแพทย์ว่าเป็นผูม้ปัีญหา

ทางเพศ เช่น ถูกจัดว่าเป็นผู้มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการเกลียดชังเรื่อง

เพศ (sexual aversion disorder) ซึ่งต้องรักษาและเยียวยาทางร่างกายและ

ทางจิตใจ หรืออย่างหนึ่งอย่างใด (เช่น การบ�าบัดด้วยฮอร์ โมน) ย่ิงกว่านั้น 

แวดวงการแพทย์ยงัตอกย�า้ความผดิปกตขิองผูท้ีป่ฏเิสธเพศสมัพนัธ์ ในความรกั

ด้วยการน�าสภาวะของการปฏเิสธ/การไม่มีเพศสมัพนัธ์ในความรักไปบรรจไุว้ใน 

คู่มือการวินิจฉัยโรคและสถิติ (Diagnostic and Statistics Manual – DSM) 

อีกด้วย (Scherrer, 2008) 
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ความเชื่อที่ว่าธรรมชาติสร้างเพศสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อให้ความสุขและ 

ความพึงพอใจทางเพศแก่ชายและหญิงที่เป็นคู่สัมพันธ์กัน น�าไปสู่การตั้ง 

ข้อสงสัยในเพศวิถีรักของคนรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะหญิงรักหญิงที่มองว่า 

ในที่สุดแล้ว หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้หญิงจะต้องอาศัยเคร่ืองมือเทียบเคียงอวัยวะ

เพศชายเพื่อสร้างความสุขและความพึงพอใจทางเพศให้กับคู่สัมพันธ์ ซ่ึงอีก 

นยัหนึง่คอืการเลยีนแบบการมเีพศสมัพนัธ์แบบรกัต่างเพศ ทัศนะนีมี้ส่วนส�าคัญ

ท�าให้เพศวิถีของหญิงรักหญิงตกอยู่ ในฐานะเป็นรองในเร่ืองความสุขและ 

ความพึงพอใจทางเพศ โดยเฉพาะเม่ือมองจากกรอบแนวคิดเร่ืองเพศที่เน้น 

การสอดใส่ (penetrative conception of sex) ก็ย่ิงท�าให้พฤตกิรรมทีน่อกเหนอื 

จากนี้ ถูกตั้งค�าถามว่าควรจัดเป็นการมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่ 

การปรากฏขึน้ของเพศวถิแีบบรกัเพศเดยีวกนัก่อให้เกดิค�าถามกบัการสร้าง 

สิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามระหว่างเรื่องเพศ (sexual) กับไม่ใช่เร่ืองเพศ (asexual) 

โดยเฉพาะค�าถามที่ว่าการมีความสัมพันธ์ท่ีมิใช่เพศสัมพันธ์แบบชายกับหญิง

สามารถสร้างความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันทางอารมณ์ความรู้สึก

ได้ไม่ต่างจากเพศสมัพนัธ์แบบรกัต่างเพศหรอืไม่ อะไรเป็นเงือ่นไขส�าคญัส�าหรบั

การตัดสินว่าคนสองคนมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่ นิยามอันคับแคบของ 

“การมีความสัมพันธ์ทางเพศ” ไม่เพียงแต่ท�าให้มีการนิยามเพศสัมพันธ์ ในแบบ 

อื่นๆ ว่าเป็น “เพศสัมพันธ์ที่ผิดปกติ” เท่าน้ัน แต่ยังนิยามความสัมพันธ์บาง

อย่างว่า “ไม่ใช่เร่ืองเพศ” อีกด้วย บรรทัดฐานรักต่างเพศท�าให้เพศสัมพันธ์

ระหว่างชายหญิงกลายเป็นพฤติกรรมภาคบังคับของความสัมพันธ์ฉันท์สามี

ภรรยาหรือคู่รัก ซึ่งนอกจากจะปิดกั้นทางเลือกของความสัมพันธ์ทางเพศ 

แบบอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการให้อภิสิทธ์ิของความเป็นเพศที่เหนือกว่าของผู้ชาย 

เพยีงเพราะเหตผุลว่าผูช้ายเท่านัน้ทีมี่อวยัวะเพศ ซึง่เป็นสิง่เดียวท่ีจะท�าให้ความ

สัมพันธ์ทางเพศมีความสมบูรณ์แบบและเป็นธรรมชาติ

เรือ่งเล่าของพมิได้สร้างความหมายใหม่ให้กบัสิง่ท่ีเรยีกว่าความสมัพนัธ์

ฉนัท์คูร่กั พมิชดัเจนและมคีวามสขุกับการเลอืกใช้ชีวิตทีมี่คนรกัแต่ไม่จ�าเป็นต้อง
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มีเพศสัมพันธ์ เหมือนที่คนเชื่อกันโดยทั่วไปว่ามีความส�าคัญส�าหรับคนที่รักกัน

และตดัสนิใจอยู่ด้วยกัน พิมไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการต่อสูข้องสตรี ไม่เคยเข้า

ร่วมในขบวนการหญิงรกัหญิง แต่พมิเลือกทีจ่ะด�ารงชวีติที่ ให้คุณค่าของการอยู่

ร่วมกันแบบเป็นคู่ชีวิตโดยไม่จ�าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ พิมเล่าเร่ืองของตนเอง 

ให้ผู้เขียนฟังในเย็นวันหนึ่ง ภายใต้บรรยากาศแบบเป็นกันเองในบ้าน พิมยอม

ละทิ้งภาระการงานที่รัดตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อมาพูดคุยเรื่องราวของตัวเอง 

ตลอดเวลาทีพ่ดูคยุ พมิไม่เคยแสดงความรูส้กึอดึอดักบัการสนทนา ค�าพูดต่างๆ 

ถกูเรียงร้อยออกมาเริม่จากเรือ่งหน่ึงไปสูอ่กีเรือ่งหน่ึง เม่ือการสนทนาสิน้สดุลง 

ตัวตนของผู้หญิงคนหน่ึงซ่ึงเลอืกชวีติที่ ไม่เป็นไปตามบรรทดัฐานของสงัคมท่ี ให้

คุณค่ากบัรกัต่างเพศปรากฏออกมาอย่างชดัเจน และยนืยันทางเลอืกที่ ไม่เหมอืน

คนอื่น เรื่องเล่าของพิมเปิดพ้ืนที่ ให้กับความจริงอีกชุดหนึ่งได้เข้ามาแข่งขันกับ

ความเชื่อที่ถูกท�าให้เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวมาเป็นเวลานาน

เริ่มต้นชีวิตในครอบครัวที่กลมกลืนกับบรรทัดฐานรักต่างเพศ 

พมิเป็นลกูคนเดยีวของพ่อแม่ ครอบครัวมธีรุกิจทีพ่มิเรียกว่า “การ์เม้นท์”  

ซึง่เป็นการเยบ็ผ้าส�าเรจ็รูปขาย นอกจากมร้ีานขายเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูของตนเอง

แล้ว ยังรับท�าของตามใบสั่งจากต่างประเทศด้วย พิมถูกสอนให้ช่วยงานมา

ตั้งแต่อยู่ชั้นประถม 3 ช่วยงานตัดข้ีด้ายบ้าง รีดผ้าบ้าง พิมมีเงินพิเศษจาก 

การช่วยพ่อแม่ท�างานเลก็ๆ น้อยๆ เท่าทีจ่ะท�าได้ พมิมีความสขุกบัการช่วยงาน 

เพราะพ่อแม่ ไม่ ได้บังคับ เมื่อพิมอยากได้สิ่งของอะไรก็จะใช้เงินที่ ได้จาก 

การท�างานเหล่านี้ ไปซือ้ ไม่ต้องขอจากพ่อแม่ พิมเรยีนรูว่้าการหาเงินได้เองเป็น

อิสรภาพอย่างหนึ่ง คืออยากได้อะไรก็ท�างานเพื่อให้ได้เงินมาซ้ือ ไม่ต้องคอย

อ้างเหตผุลต่างๆ เพือ่ขอเงินจากพ่อแม่ ตัง้แต่ยงัเดก็ พมิได้เงินจากพ่อแม่เฉพาะ

ค่าขนมประจ�าวนัเท่านัน้ หากอยากได้ของอย่างอืน่ต้องใช้เงินท่ี ได้จากการท�างาน

ด้วยตัวเอง 
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เมื่อพิมเข้ามหาวิทยาลัย พ่อแม่ก็เลิกกิจการเพราะอยากพักผ่อน พิม 

เล่าว่าธุรกิจเย็บผ้าส่งออกเป็นงานหนักและเครียด ถ้ามีการสั่งของเข้ามามาก

ก็ต้องท�างานหามรุ่งหามค�่าเพื่อให้ทันเวลา มิฉะนั้นจะโดนปรับ หากผลิตของ 

ไม่ได้มาตรฐาน ของก็ถูกตีกลับ พ่อกับแม่แทบไม่มีเวลาพักผ่อน ตลอดทั้งป ี

เกอืบไม่ได้หยุดพกัเลย จนสขุภาพเร่ิมแย่ลง ญาตพ่ีิน้องจึงขอให้พ่อกบัแม่เลกิท�า  

เพราะมีรายได้และเงินเก็บมากพอสมควรแล้ว หากจะหยุดท�างานเพื่อพักผ่อน 

ชีวิตครอบครัวก็ไม่ล�าบาก ตอนนั้นพ่ออายุได้ประมาณ 50 กว่า และแม่อายุ

ประมาณ 40 กว่า จึงตัดสินใจเลิกกิจการ น�าเงินไปเข้าหุ้นท�าธุรกิจกับพี่น้อง

และรับเงินปันผลแทน ส่วนพิมเรียนบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อ 

แห่งหนึ่ง ระหว่างเรียนพิมสมัครท�างานเป็นพริตตี้บ้าง ท�างานเสิร์ฟในร้าน

อาหารบ้าง ท�าให้พอมรีายได้พเิศษ แต่งานพรติตีท้ีท่�าเป็นงานทีม่คีวามพอเหมาะ 

ส�าหรบัตัวพมิเอง ไม่ใช่เป็นงานทีต้่องแต่งตวัหวือหวา พมิเป็นคนมรีปูร่างหน้าตา

สวย บคุลกิคล่องแคล่ว กล้าพูดกล้าแสดงออก ท�าให้พมิมงีานพเิศษเข้ามาให้ท�า 

อยู่เรื่อยๆ ระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัย

พ่อแม่เลี้ยงดูพิมมาอย่างดี ให้ความรักและความอบอุ่น สอนให้ท�างาน

แต่ไม่เคยบังคับ ให้อิสรภาพที่พิมจะเลือกท�าอะไรในขอบเขตและมีความพอดี

ในสายตาของพ่อและแม่ พ่อของพิมค่อนข้างเจ้าชู ้แต่ ไม่ ได้จริงจังกับใคร  

ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมาโดยตลอด พิมรู้สึกสนิทสนมทั้งกับพ่อและแม่  

พิมคิดว่ามีโอกาสเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ ให้ความอบอุ่น ชีวิตของพ่อกับแม่

ก็ไม่ต่างจากชีวิตของสามีภรรยาคนอื่นๆ ผู้ชายเจ้าชู้มิได้ผิดแปลกแต่อย่างใด

ส�าหรับพิม เมื่อพิมเรียนอยู่ปี 4 แม่วางแผนให้พิมไปเรียนต่อระดับปริญญาโท

ทีป่ระเทศออสเตรเลีย แต่เมือ่เรยีนจบ ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ทีม่ชีือ่เสียงแห่งหนึง่ 

เรียกให้พิมไปท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่าย มีคนสมัครมากมายแต่พิมได้รับ

การคดัเลอืก พมิตดัสนิใจไม่ไปเรยีนต่อและอยูท่�างานในเมอืงไทย เพราะคดิว่า

ชีวิตที่ประสบความส�าเร็จในการท�างานน่าจะมีคุณค่ากว่าการไปเรียนต่อ 
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ปริญญาโท ซึ่งพิมมองว่าอาจเป็นเพียงการท�าตามแฟชั่นเท่านั้น ดังนั้น เมื่อ 

มีโอกาสท�างาน พมิจึงเลอืกท่ีจะท�างานอยูเ่มอืงไทย ทัง้พ่อและแม่กมิ็ได้ขดัขวาง

การตัดสินใจของพิม

ความมั่นคงและความส�าเร็จของชีวิตอยู่ที่งาน 

พิมท�างานท่ีห้างสรรพสินค้าได้สักพักหน่ึงก็มีคนมาชวนให้ลองไปเป็น

สมาชิกของบริษัทที่ ได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ ใหญ่มาก พิมไปสมัครเพราะ

คิดว่าจะซื้อสินค้ามาใช้ส่วนตัวหรือให้ทางบ้านใช้ ไม่ได้คิดจะเข้าไปขายสินค้า

จริงจัง แต่เมื่อเข้ามาสู่สังคมของบริษัทนี้ พิมเร่ิมเรียนรู้ท�าความรู้จักสินค้า  

ลองขายสินค้าให้กับคนรู้จัก พิมมองว่าเป็นการหารายได้พิเศษที่ ไม่ได้รบกวน

เวลาท�างานประจ�า มีรายได้สองทาง ยิ่งท�างานในบริษัทนี้พิมยิ่งประสบ 

ความส�าเรจ็ มรีายได้จากการขายตรงมากกว่างานประจ�า พิมอายไุด้ประมาณ 

27 ย่าง 28 ปี ก็สามารถขายสินค้าต่างๆ จนติดอันดับต้นๆ ของพนักงาน  

ในที่สุดพิมตัดสินใจออกมาท�างานที่บริษัทนี้เต็มเวลา 

จุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดข้ึนเมื่อพิมสมัครเข้าประกวดเป็นสุดยอดพนักงาน 

ซ่ึงมคีนสมคัรเป็นพนัๆ คน หลายคนเคยชนะสดุยอดพนกังานระดบัภาคมาแล้ว 

พิมผ่านการคัดเลือกในรอบต่างๆ ซึ่งพิมเปรียบเทียบว่า “เหมือนการประกวด

นางสาวไทย” เพราะต้องมีการแสดงความสามารถด้านต่างๆ การน�าเสนอสนิค้า 

การให้สัมภาษณ์ การตอบค�าถาม และการแสดงไหวพริบต่างๆ พิมผ่าน 

การประกวดมาจนถึงรอบ 10 คนสุดท้าย มีการประกาศคนได้ที่ 3 ได้ที่ 2  

ซึง่ถงึตอนนัน้พมิคดิว่าคงไม่ได้ต�าแหน่งอะไรแล้ว แต่เมือ่ประกาศผล ปรากฏว่า

คนได้ที ่1 เป็นชือ่พมิ พมิรูสึ้กภาคภมิูใจมากและคดิว่าเป็นความส�าเรจ็ทีส่งูมาก 

การได้เป็นสุดยอดพนักงานท�าให้พิมได้เซ็นสญัญากบัทางบรษิทัเป็นเวลา 

1 ปี เพือ่ไปอบรมพนกังานของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นการแนะน�าสนิค้าและเทคนิค

การขาย พิมต้องเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ได้พบคนมากมาย ทุกที่ที่ ไปมีแต ่
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คนอยากรูจ้กัพมิ เพราะการเป็นสดุยอดพนกังานในบรษัิทยกัษ์ใหญ่ขนาดน้ีไม่ใช่

เรื่องง่าย พิมกลายเป็นบุคคลตัวอย่างหรือที่พิมใช้ค�าว่า ไอดอล (idol) ของ

พนกังานจ�านวนมาก ขณะท�างานตามสญัญากบับรษิทั พมิเริม่เรยีนรูก้ารสร้าง

เครอืข่ายของผูข้ายและผู้ซ้ือ เริม่เรยีนรูว่้างานท่ีท�าไม่ได้เป็นเพียงธรุกจิขายตรง 

แต่หากงานประสบความส�าเรจ็ กเ็หมอืนกบัว่าพมิมีหุน้ส่วนทีเ่ป็นเครอืข่ายทาง

ธรุกจิของตนเอง งานของพิมไม่ใช่พนกังานขายตรงเหมอืนทีเ่คยเข้าใจตัง้แต่แรก  

แต่เป็นการตลาดขายปลีกที่มีเครือข่ายธุรกิจเป็นของตนเอง พิมกล่าวว่ามูลค่า

ธุรกิจท่ีพิมเข้าไปมีส่วนแบ่งผ่านการสร้างเครือข่ายของผู้ซ้ือและผู้ขายมีมูลค่า

สูงถึงกว่าสิบล้านบาท ซึ่งพิมมองว่า ผลที่ ได้รับจากการท�างานกลายเป็น 

การลงทุนของตนเองไปด้วย เพราะเครือข่ายตลาดท�าให้พิมมียอดขายที่มี

เสถียรภาพและสามารถน�าออกขายต่อได้ พิมมองตัวเองว่าเป็นคนที่ประสบ

ความส�าเรจ็ในการท�างาน อาจเป็นเพราะท�าอะไรจรงิจัง ไม่ชอบท�าอะไรฉาบฉวย 

แม้แต่การขายสินค้า พิมก็จะสนใจศึกษาและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเป็น 

อย่างดี พิมจริงใจกับสิ่งที่น�าออกขายให้กับลูกค้า เพราะใช้สินค้านั้นเองและ 

ซือ้ให้พ่อกบัแม่ใช้ด้วย จากการเซ็นสญัญาเพือ่ท�างานอบรมและประชาสมัพนัธ์

สนิค้าในปี 2546 ความส�าเรจ็ท�าให้พมิได้รบัการต่อสญัญาท�างานต่อมาเรือ่ยๆ 

จนถงึปัจจบุนั (ปี 2554) การท�างานทางด้านการอบรมท�าให้พมิรูส้กึว่าตนเอง

มีส่วนช่วยให้คนจ�านวนหน่ึงสามารถสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาจากการท�า 

การตลาด หลายคนเริ่มจากไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองสามารถก่อร่างสร้าง

ตัวขึ้นมาจนมีรายได้ ในระดับที่มั่นคง พิมเล่าถึงการท�างานของตนเองว่า

พิมค่อนข้างมีดวงเรื่องงาน แล้วเราเป็นคนที่ ไม่ท้อ บางคนอาจจะชอบ

ไปหาเงนิต่างประเทศ รูส้กึมนัหาคล่อง ทรพัยากรเมอืงไทยน่ีดทีีส่ดุแล้ว 

ถ้าเรามีมือมีเท้านะ ถ้ามีใจอยู่ที่ ไหนก็หาเงินได้ คิดแบบนี้มาตลอด  

พิมรู้สึกว่า ถ้าเรามีไอเดีย ไม่มีค�าว่าตกงานหรอก มันต้องหางานอย่าง

อื่นท�าได้ เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องงาน เพราะพิมเป็นคนไม่เลือกงาน  

พิมรู้สึกว่าทุกงานมันคือประสบการณ์
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เข้าสู่เพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศ 

พมิเรยีนหนงัสือในโรงเรยีนสตรีมาโดยตลอด ชอบเล่นกฬีาวอลเล่ย์บอล

ตั้งแต่เด็ก จนได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น กลุ่มเพื่อน 

ของพมิเป็นนกักฬีาไปไหนมาไหนด้วยกนั พิมเล่าว่า “เป็นกลุม่สาวห้าวหมดเลย 

หน้าไม่ได้แต่ง ตัดผมซอยสั้น” กลุ่มของพิมโดดเด่น มีนักเรียนอื่นๆ น�าดอกไม้ 

ช็อคโกแลต และจดหมายรักมาให้ทุกวัน พิมอยู่กับกลุ่มเพื่อน มีน้องๆ ผลัดกัน

เข้ามานั่งคุยด้วย แต่ไม่ได้คบหากับใครเป็นพิเศษ พิมบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ 

“ไม่ได้กุ๊กก๊ิกกบัใคร กจ็ะมแีบบน้องคนนัน้คนน้ีมานัง่ด้วย” แต่เมือ่เข้ามหาวิทยาลยั 

พิมเข้ามาสู่สังคมที่มีนักศึกษาทั้งหญิงและชาย พิมชอบคบเพื่อนผู้หญิง โดย 

ไม่ ได้คิดว่าตัวเองเป็นทอมท่ีต้องคบผู้หญิงและไม่คบเพื่อนผู้ชาย แต่มองว่า 

การไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน สบายใจดี แต่มิใช่ว่าพิมจะคบแต่กับ

เพื่อนผู้หญิงเท่านั้น เพราะในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่คบกัน บางครั้งก็มีเพื่อนผู้ชาย

เข้ามารวมกลุ่มไปไหนมาไหนด้วย พิมกล่าวว่า “เป็นคนแบบมองโลกกว้าง  

ไม่ได้จ�ากดั มผีูช้ายเข้ามากส็นทิสนมกนั ลองคบด ูมนักเ็พือ่น” เคยมเีพือ่นผู้ชาย

มาชอบพิมอย่างจริงจังถึงกับขอแต่งงานด้วย แต่พิมปฏิเสธ พิมใช้ค�าพูดว่า  

“ขอแต่งงาน จะแต่งยังไง ในเมื่อชีวิตไม่เคยคิดจะแต่งงาน” 

พิมไม่ ได้มองตัวเองว่ามีความดึดดูดใจทางเพศกับผู้หญิงหรือผู้ชาย  

แต่พมิมองว่า การคบหาหรอืไปไหนมาไหนกบัผู้หญงิมคีวามสบายใจและปลอดภยั

กว่าคบกับผู้ชาย ไม่ต้องคอยระวังตัวมาก พิมพูดว่า “ผู้ชายที่พิมเคยเห็นมา  

มันมีแต่เรื่องเซ็กส์หรือเปล่า อย่างที่เราเห็นมา คุณพ่อก็เจ้าชู้ ผู้ชายเข้ามา  

คิดแต่เรื่องนี้หรือเปล่า” แต่ความระมัดระวังตัวไม่ได้ท�าให้พิมปิดโอกาสตัวเอง 

พิมยังคงเปิดใจคบกับผู้ชายท่ีเข้ามาในชีวิตอยู่เร่ือยๆ จากการเป็นนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย จนถึงชีวิตการท�างาน มีผู้ชายหลายคนสนใจเข้ามาคบหา  

แต่พิมบอกว่า “มันไม่ปิ๊ง” ตอนเรียนหนังสืออยู่ปี 4 พิมเคยลองคบหากับรุ่นพี่

ผู้ชายถึงข้ันไปมาหาสู่กัน จนทางบ้านของฝ่ายชายเริ่มจริงจัง พิมก็ขอยุติโดย

พดูถงึการตดัสนิใจในตอนนัน้ว่า “พอคบกนัไปคบกนัมา ทางบ้านเขาจะเอาจริง 
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เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ปลายทางชีวิตเรา และเขาก็ยังไม่ ใช่ผู้ชายที่เราคิดจะอยู ่

ด้วยได้...รู้สึกว่ามันไม่ใช่ มีความรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับเขา”

พมิชอบไปไหนมาไหนกบัผูห้ญงิ จนบางคนมองว่าพมิคบผูห้ญงิ เป็นทอม

บ้าง เป็นดีบ้้าง พมิไม่สนใจสายตาของสงัคม แต่ท�าส่ิงท่ีตวัเองสบายใจ เพราะ

คิดว่าไม่ได้ท�าให้ ใครเดือดร้อน การท�างานของพิมต้องเดินทางไปไหนมาไหน 

บ่อยๆ บางครั้งไปคนเดียว บางครั้งมีเพื่อนไปด้วย หากไปกับผู้ชาย เปิดห้อง

พกัท่ีโรงแรมคนละห้อง กย็งัมีคนมอง ตัง้ข้อสงสยั แต่ไปกบัเพือ่นผูห้ญงิ สามารถ

พักห้องเดียวกันได้ ไม่เปลืองเงินค่าห้องพัก พิมรู้สึกว่าการไปไหนมาไหนกับ 

ผูห้ญงิ หรอืการท�ากจิกรรมร่วมกนักบัผูห้ญิงให้ความรูส้กึทีเ่ป็นอสิระและสบายใจ

มากกว่าผู้ชาย ไม่ต้องระวังตัวมาก แม้แต่การพูดคุยกัน พิมก็รู้สึกว่า สามารถ

คุยกับผู ้หญิงด้วยความรู ้สึกที่เข้าใจกันมากกว่าคุยกับผู ้ชาย พิมกล่าวถึง 

ความรู้สึกของตนเองว่า 

ผู้ชายเขามีพื้นที่ที่มันเข้าถึงผู้หญิงไม่ค่อยได้ เรามีความรู้สึกแบบนั้น  

ความอ่อนโยนจะมน้ีอย อาจเป็นเพราะเราคบผูห้ญงิมาเยอะ แบบทีเ่ข้าใจ

ความรูส้กึของเรา พอมาเจอผูช้าย มนัขาด เลยท�าให้เราไม่เปิดกบัผูช้าย 

มันเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ตั้งใจ มันก็เลยกลายเป็นเห็นชัดเจน

ว่า ผู้ชายมือไม้ห่างมาก ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิง 

ชีวิตการท�างานของพิมท�าให้มีโอกาสพบผู้ชายหลายแบบ เป็นเพื่อน 

ร่วมงานบ้าง พบกนัในการฝึกอบรมบ้าง บางคนกพ็บกนัช่วงทีพิ่มไปฟังเพลงกบั

เพื่อนๆ ในผับ พิมพูดคุยด้วยได้ แต่ไม่มีท่าทีแบบที่เรียกว่า “การทอดสะพาน” 

ให้เดิน พิมจะใช้วิธีพูดคุยแบบทั่วๆ ไป ชวนกินอาหารบ้าง คุยเล่นบ้าง บางคน

ท�าท่าว่าสนใจเป็นพิมพิเศษ แต่พิมบอกว่า “เราก็พอจะมองออกว่าเขารู้สึกดี 

กับเรา แต่เราจะไม่สานต่อ” 
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ความปรารถนาและการมีความสุขทางเพศโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ 

พิมเล่าถึงความรู้ที่ ได้สมัยเรียนมหาวิทยาลัยว่า มีการวิจัยสอบถาม 

คนทัว่ไปได้ผลว่า ผูต้อบ 80 เปอร์เซน็ต์ บอกว่าการมเีพศสมัพนัธ์เป็นสิง่ส�าคญั

ต่อชีวิตคู่ และระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนจะใช้ค�าว่ารักและอยู่ โดยไม่มีเรื่องเซ็กส์

เข้ามาเกี่ยวข้อง พิมแสดงทัศนะว่า ยอมรับได้กับการที่คนบอกว่าเพศสัมพันธ์

คือสิ่งท่ีท�าให้คนสองคนมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น แต่ ไม่สามารถ 

บอกได้ว่าทัง้สองคนจะอยู่ด้วยกันไปนานเท่าไร และไม่ได้หมายความว่าคนสอง

คนที่ตัดสินใจอยู่ด้วยกันโดยไม่มีเพศสัมพันธ์จะอยู่กันไม่ได้ยาวนาน พิมไม่ได้

มองว่าความสมัพนัธ์ยนืยาวเป็นเป้าหมายส�าคญัทีส่ดุของการอยูด้่วยกนั เพยีง

แต่ไม่เหน็ด้วยกบัการทีค่นพยายามพดูว่าเพศสมัพนัธ์เป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุของชวีติ

คู ่พมิเช่ือว่าการอยูด้่วยกนัด้วยความรกั ดแูลเอาใจใส่กนั มกีารสมัผสัร่างกาย 

กอดจูบกันก็ท�าให้เกิดความใกล้ชิด มีความรู้สึกที่ดีและโรแมนติกได้ พิมพูดถึง

เรื่องนี้ว่า

การจูบหรือการอะไร มันก็ลึกซึ้ง มันเป็นการถ่ายทอดฟีลลิ่งดี คือบางที

การมีเซ็กส์กับบางคน เราอาจจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ�้าว่ามีความผูกพัน 

เพิ่มข้ึน มันแค่สนองความอยาก สนองอารมณ์แค่บางจุดเท่านั้น พิม 

คิดว่า ผู้ชายบางคนที่ need เรื่องเซ็กส์ ก็ไม่ได้คิดว่ารักกับเซ็กส์มันไป

ด้วยกัน ไม่จ�าเป็นว่าเขาจะมีเซ็กส์เฉพาะกับคนที่เขารักเท่านั้น ไม่อย่าง

นั้นจะมีสาวประเภทบริการหรือ พิมคิดว่าเซ็กส์เป็นเร่ืองทางอารมณ์ 

เยอะกว่า บางทมีนัไม่มมีมุมองความรักอยูเ่ลย พมิเลยไม่คดิว่าความรกั 

กับเซ็กส์ต้องไปทิศทางเดียวกันเสมอไป แต่การแสดงออกทางความรัก

ที่เป็นการกอดกัน หอมกัน กลับได้ฟีลลิ่งมากกว่าด้วยซ�้า

เมื่อพิมพูดถึงค�าว่า “เซ็กส์” พิมหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะ

เพศและมีการสอดใส่ ซึง่ไม่ได้หมายถงึเฉพาะหญงิกบัชายเท่านัน้ เซก็ส์อาจเกดิ

ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้ พิมมีประสบการณ์กับผู้หญิงมาทั้ง 2 แบบ คือ 

มีเซ็กส์ที่มีการสอดใส่ กับไม่มีเซ็กส์ ซึ่งหมายถึงการสัมผัส กอดจูบ โดยไม่ไป
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เกีย่วข้องกบัอวัยวะเพศ พมิเคยอยูก่บัผูห้ญงิในแบบของคู่รกั โดยผูห้ญงิเข้ามา

อยู่ในบ้านพิม นอนห้องเดียวกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยไม่มีเซ็กส์ แสดงความรัก

ด้วยการสัมผัสร่างกาย พิมมีความสุขกับการแสดงความรักในลักษณะนี้มาก 

แม่ของพิมไม่ว่าอะไรที่พิมพาคนรักเข้ามาอยู ่ ในบ้าน แม่ต้องการให้พิมม ี

ความสุข และไม่ ได้มองว่าการที่พิมมีคู่รักเป็นผู้หญิงเป็นเร่ืองไม่เหมาะสม  

พิมพูดถึงแม่ว่า “แม่เป็นคนที่เหมือนเพื่อน แล้วก็มีความคิดไม่เหมือนชาวบ้าน 

ลูกท�าในสิ่งที่ท�าให้ลูกมีความสุข ไม่ท�าใครเดือดร้อนก็จบ” 

พมิไม่ได้มองเรือ่งเพศจากประสบการณ์ตรงของตวัเองเพยีงอย่างเดยีว 

พิมมีเพื่อนมาก เวลาเพื่อนมีปัญหามักโทรศัพท์มาปรึกษา พิมเปรียบเทียบ 

ตัวเองว่า “เหมือนศิราณี” ท�าให้พิมมีมุมมองในเรื่องความรักกว้างขวาง  

พิมมีเพื่อนที่เป็นทอม ซึ่งต้องการแสดงออกเรื่องเพศแบบทางเดียวคือเป็นฝ่าย

ท�า และไม่ยอมให้อกีฝ่ายมายุง่กบัร่างกายของตนเอง พมิเล่าถงึเพือ่นทีเ่ป็นทอม

ว่าบางคนจะเป็นฝ่ายรุกอย่างเดียว “ไม่ ให้ยุ่ง ไม่ ให้มารุก ขอเป็นฝ่ายรุก 

อย่างเดียวจะรู้สึกโอเค เป็นการป้องกันตัวเองมาก แมนมาก คือในฟีลลิ่ง 

ของเขา เขารู ้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายกระท�า อย่างนี้มีเยอะ” พิมมองว่า 

การแสดงออกของความรักน่าจะเป็นสองฝ่ายร่วมกันมากกว่าจึงจะมีความสุข 

พิมใช้ค�าว่า “ถึงเวลา คุณเป็นฝ่ายมาถามว่า เธอเสร็จไหม ก็แล้วตัวคุณเสร็จ

ตอนไหนล่ะ พูดกันตรงๆ คุณจบตรงไหน คุณถึงตรงไหน พูดกันตรงๆ ในหลัก

ของเซก็ส์ มนัต้องสองทางนะ” พมิมองความรกัและการแสดงออกของความรกั 

ทั้งจากประสบการณ์ของตนเองและจากการพูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อนทอม 

บางคนเริ่มเห็นด้วยกับพิม เริ่มมีความสัมพันธ์แบบสองทางกับดี้ ไม่ใช่ตนเอง

เป็นฝ่ายท�าอย่างเดียว พิมบอกว่า “การที่ดี้เขารู้สึกว่าได้มีส่วนร่วม ท�าให้เขา

ถงึจุดเหมอืนกนั เป็นความรู้สึกทีด่”ี พมิเช่ือว่าการมคีวามรูส้กึต่อกนัในการสมัผสั 

การกอด การจบู เป็นเร่ืองทีท่�าให้เกิดอารมณ์ทางเพศมากกว่าการมเีพศสมัพนัธ์ 

พมิเปรยีบเทยีบการดหูนงัเอก็ซ์และหนงัอาร์ว่า หนงัอาร์เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์

มากกว่าหนังเอ็กซ์ เพราะท�าให้เกิดความรู้สึกได้ดีกว่า พิมใช้ค�าพูดว่า 
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พอดูหนังเอ็กซ์ เอากันแล้วหรือ หลายท่ามากเลย ไม่เห็นมีความรู้สึก

ตาม แสดงว่าเรื่องเซ็กส์กับเร่ืองของฟีลลิ่งมันไม่ได้ ไปด้วยกันเสมอไป 

แค่เทียบหนังเอ็กซ์กับหนังอาร์ก็ชัดเจน หนังอาร์มันมีสัมผัส มีกอด  

มีหอม ความรู้สึกมัน build ดีจังเลย นี่แหละคือความรักความใกล้ชิด 

คือศาสตร์และศิลป์ ก็เลยรู้ว่าเรื่องเซ็กส์นี่ ไม่ ได้ส�าคัญที่สุดในชีวิต 

ของพิม 

การสร้างความหมายใหม่ให้กับค�าว่าครอบครัว 

พิมเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ ส�าหรับสังคมไทยทั่วไป พิมอาจถูกคาด

หวังให้แต่งงาน มีครอบครัวของตนเองและมีลูก แต่พิมเลือกท่ีจะไม่เดินตาม

บรรทัดฐานนั้น พ่อกับแม่ ไม่หว่านล้อมหรือกดดันให้พิมแต่งงานและมีลูก  

พิมพูดถึงพ่อกับแม่ว่า “โชคดีมาก ท่ีบ้านไม่เป็นอย่างนั้นเลย เขาคงมองว่า  

เขาให้ชีวิตเรามาแล้ว เส้นทางนับจากนี้ ไปมันเป็นลมหายใจของเรา” แม่บอก

พิมว่า ลูกไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิต เพราะตอนที่แม่มีพิม แม่ยังไม่อยากมี

เพราะกลวัว่าจะเลีย้งลกูไม่มคีณุภาพ เมือ่พมิไม่ต้องการมคีรอบครวัของตนเอง 

ไม่อยากมีลูก พ่อกับแม่จึงไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติ พิมเคยคุยและถามแม่ว่า 

“แม่จะเครียดไหม ถ้าพิมจะไม่แต่งงาน” ค�าตอบของแม่ท�าให้พิมสบายใจและ

มคีวามสขุ แม่ให้ข้อคดิอย่างทีพ่มิไม่เคยคดิมาก่อนว่า “เอาเถอะลกู อะไรทีเ่รา

มีความสุข การแต่งงานไม่ใช่จุดจบของชีวิต การที่เรามีเพื่อนเดินไปข้างกาย 

การท่ีเราแต่งงานกับคนหนึ่งคน คือการหาเพื่อนมาเดินกับเราในชีวิต ฉะนั้น

สดุท้ายสามกีค็อืเพือ่นทีด่ ีมนักคื็อค�าว่าเพือ่นน่ันแหละ หนจูะมเีพือ่นผูห้ญงิหรอื

เพื่อนผู้ชายก็เหมือนกัน” มุมมองของแม่ท�าให้พิมมั่นใจที่จะเลือกทางเดินของ 

ตัวเองโดยไม่เดินไปตามบรรทัดฐานที่สังคมก�าหนดไว้ 

พิมมองการแต่งงานและการมีลูกว่าเป็นสิ่งซ่ึงคนท่ีจะอยู ่ด ้วยกัน 

ต้องไว้วางใจกันมากพอที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะการมีลูกยิ่งเป็น

พันธะที่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบเป็นเวลายาวนาน อาจจะตลอดชีวิต พิมบอกว่า
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ตนเองเป็นคนรักเด็ก อยู่กับเด็กได้ทั้งวัน แต่ถ้ามีลูกพิมจะต้องดูแลเด็กตลอด 

24 ชั่วโมง พิมเปรียบเทียบว่า ลูกเป็นความห่วงใย เป็นโซ่ เป็นห่วงคล้องคอ 

เพยีงแค่คดิ พมิกร็ูส้กึถงึภาระอนัหนักหน่วงทางด้านจติใจ พมิคดิว่าไม่ต้องการ

มีลูก ส่วนความสัมพันธ์กับผู้ชาย พิมไม่ได้ปฏิเสธการคบหาสมาคมกับผู้ชาย 

แต่ยิง่คบหาไป พมิกย็ิง่ตระหนกัถงึความปรารถนาและความต้องการของผูช้าย 

โดยเฉพาะการโยงการคบกับผู้หญิงกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ซ่ึงพิมใช้ค�าพูดว่า  

“พิมมีเพื่อนผู้ชายเยอะ แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยสักคน เขาถึงบอกว่า ก้าวออก

จากบ้านก็ไปเป็นสามีคนอื่น เดินเข้ามาในบ้านก็เป็นสามีของเรา” 

การมีเพื่อนฝูงมากและคนรู้จักในแวดวงการท�างานมากหน้าหลายตา  

ท�าให้พิมคุน้เคยกบัการพูดคุยกันในวงเหล้าของผูช้าย บางคนเล่าว่าได้ไป “ฟัน” 

ใครมาบ้าง เคยนอนกบัผูห้ญงิคนไหน บางคนเรยีกผูห้ญงิทีเ่คยไปมีเพศสมัพันธ์

ด้วยว่า “เป็นเมีย” พิมรู้สึกรังเกียจ และคิดว่าหากพิมสานต่อความสัมพันธ ์

กับใครถึงข้ันมีอะไรกันจริง คงจะถูกน�าไปพูดคุยในวงเหล้าที่หนึ่งที่ ใดเป็นแน่ 

พิมใช้ค�าพูดว่า “เราจะถูกเอาไปพูดว่าเป็นเมียใครเมื่อไหร่บ้างไหมนี่ มันไม่ไหว

นะอย่างนี้ เรารู้สึกว่าอาจจะยังไม่ไว้ ใจผู้ชายเท่าไร หรือเรายังไม่เจอคนที่ ใช่

จริงๆ” นอกจากน้ี ข้อมูลข่าวสารที่พิมได้รับยังชวนให้พิมคิดว่า หากผู้หญิง 

จะผูกใจผู้ชายไว้ได้ ก็ต้องใช้ความพยายามท�าให้สามีพึงพอใจด้วย พิมบอกว่า 

“พอเป็นสามภีรรยา กต้็องคดิว่ามนัต้องมีเรือ่งเซก็ส์ เขาคงบอกว่าวนันีเ้ธอต้อง

มีลีลานิดหนึ่งนะ เธอนี่ ไม่ไหว เดี๋ยวท�าเองดีกว่า อะไรท�านองนี้” 

ความสัมพันธ์กับผู้ชายที่จะก้าวไปลึกซึ้งโดยมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

ท้ังก่อนและหลังจากแต่งงานแล้ว เป็นสภาวการณ์ที่สามารถคาดการณ์ได ้

อย่างชัดเจน พิมไม่เคยมีภาพแบบโรแมนติกที่วาดไว้แบบเทพนิยายเพ้อฝัน  

การแต่งงานมีครอบครัวตามบรรทัดฐานของสังคมดูจะมีข้อเรียกร้องเกินกว่า 

ทีพ่มิจะรบัได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีผู่ช้ายเป็นฝ่ายเรยีกร้องจากผูห้ญิง 

การทีผู่ห้ญงิต้องยอมรับหากสามีไปมีผู้หญงิอืน่แบบชัว่ครัง้ชัว่คราวเป็นสิง่ทีพ่มิ

ยอมรับไม่ได้ และไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้พบผู้ชายที่ตรงตามความต้องการของ
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พิม ภาพของพิมในสายตาของคนรู้จักจึงเป็นภาพของทอมที่สนใจคบหาผู้หญิง 

ไม่สนใจผูช้าย แต่พิมบอกว่า “เราถกูแบรนด์ไปแล้ว แบรนด์ของเราคอืเราชอบ

ผู้หญิงไปแล้ว แต่มันก็จริง คือพิมไม่ได้มองผู้ชายจริงๆ แต่ชีวิตในแต่ละวัน 

ของพิม มีเข้ามาทุกเพศเลย แต่เราเลือก เลสก็เข้ามา ไปผับหญิงล้วนก็ถูกดึง

เข้าไปจูบ พิมก็ว่า วันนี้เราจะเป็นอะไรดี วันนี้เดินเข้ามา ไม่รู้จะเป็นเพศไหนดี”

2. สร้างตัวตนผ่านอัตลักษณ์ทางเพศหลายแบบ

ในทางเพศศาสตร์ ค�าว่าเพศหมายถึงสิ่งที่เป็นลักษณะทางชีวภาพ  

(เช่น อวัยวะเพศ ฮอร์ โมน โครงสร้างโครโมโซม) แบ่งออกได้เป็นเพศชายและ

เพศหญิง ส่วนผู้ท่ีมีสองเพศจะถูกจัดอยู่ ในกลุ่มที่เรียกว่ามีลักษณะทางเพศ 

ไม่ชดัเจนหรอืคลุมเครือ ซึง่ถูกมองว่าเป็นปัญหาทางด้านชวีภาพ ส่วนอตัลกัษณ์

ทางเพศ (sexual identity) หมายถึง การที่บุคคลตระหนักว่าตัวเองเป็น 

เพศอะไร เช่น การตระหนักว่าตนเองเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชาย ซึ่งโดย

ทั่วไปมักเชื่อกันว่า อัตลักษณ์ทางเพศย่อมเป็นไปตามเพศที่ติดมากับตัวบุคคล 

จากการที่บุคคลมองตนเองว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย (หรือมีอัตลักษณ์ทางเพศ

เป็นหญิงหรือเป็นชาย) บุคคลจะเริ่มถูกขัดเกลาจากสังคมและวัฒนธรรมให้ 

สวมรับบทบาทต่างๆ ตามอัตลักษณ์ทางเพศ ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ทาง 

เพศสภาพ (gender identity) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลในฐานะเป็นผู้ชายหรือ

ผูห้ญงิตระหนกัว่าตนเองถูกคาดหวงัจากสงัคมให้มบีทบาทอย่างไร หรอืบรบิท

ทางวัฒนธรรมคาดหมายว่าบคุคลควรท�าอะไร อตัลกัษณ์เพศสภาพของบคุคล

จะเปลีย่นแปลงไปตามวยัหรอืวงจรชวีติ เน่ืองจากเพศสภาพทีก่�าหนดโดยสงัคม

และวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล อัตลักษณ์ 

เพศสภาพจึงมักถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบตามอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้น จึงมัก 

มีการนิยามค�าว่าเพศสภาพว่าหมายถึงบทบาทชายหญิงไปด้วย อัตลักษณ ์

เพศสภาพจึงถูกมองอย่างง่ายๆ ว่าหมายถึงการที่บุคคลตระหนักในความเป็น

หญิงหรือเป็นชายของตนเอง ส่วนการที่บุคคลจะมีความพึงพอใจทางเพศเป็น
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อย่างไร เช่น รกัเพศเดยีวกนั รกัต่างเพศ หรอืรักสองเพศ เป็นเรือ่งของทศิทาง

ทางเพศ (sexual orientation) ในทางเพศศาสตร์จึงมักมองเรื่องของรักเพศ

เดยีวกนั รกัต่างเพศ หรอืรกัสองเพศ ว่าเป็นเรือ่งของพฤติกรรม ไม่ใช่เร่ืองของ

ตัวบุคคล (Diamon, 2002) 

ชุดของความรู้ที่เสนอว่า การรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศเป็นเพียง

พฤติกรรมของบุคคลซึ่งแยกส่วนออกจากอัตลักษณ์ทางเพศและอัตลักษณ์เพศ

สภาพ น�าไปสู่การวิเคราะห์ว่าผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ และทิศทาง

ทางเพศในแบบที่สอดคล้องกัน เป็นผู้ที่ ไม่มีความขัดแย้งในตัวเอง (เช่น ผู้ชาย

ทีด่�าเนนิชวีติตามบทบาทเพศชายและรกัเพศตรงข้าม หรอืผูห้ญงิทีส่วมรบับทบาท 

เพศหญิงและมีความดึงดูดใจทางเพศกับผู้ชาย) ส่วนผู้ที่มีอัตลักษณ์เพศสภาพ

ขัดกับอัตลักษณ์ทางเพศ หรือมีทิศทางทางเพศขัดแย้งกับอัตลักษณ์ทางเพศ 

ต้องเผชิญกับปัญหาของความไม่ลงรอยกันขององค์ประกอบทั้งสาม (เช่น  

เป็นผูห้ญิงท่ีชอบแสดงบทบาทเป็นผูช้าย แต่มคีวามดงึดดูใจทางเพศกับผูห้ญงิ 

หรือเป็นผูช้าย แสดงบทบาทเป็นชาย แต่มคีวามดงึดดูใจกบัเพศชาย) แนวทาง

การมองและวเิคราะห์เช่นน้ีเท่ากับเป็นการตอกย�า้การด�ารงอยูข่องบรรทดัฐาน

รกัต่างเพศ โดยจดัแบ่งประเภทของคนออกเป็นชายกบัหญงิ ส่วนความแตกต่าง 

ของพฤติกรรม (เช่น ชายรักชาย หญิงรักหญิง รักสองเพศ) เป็นเพียง 

การแสดงออกซึง่จัดเป็นประเภทย่อยๆ (sub – category) ของกลุม่เท่านัน้ และ

ยังมีส่วนท�าให้ผู้ที่ ไม่อาจจัดตัวเองอยู่ ในประเภทกระแสหลัก (หญิงหรือชาย) 

มองตนเองว่า เบี่ยงเบน ผิดปกติ ไม่มีตัวตน สับสน หรือมีปัญหาอีกด้วย

แนวคิดในเร่ืองความหลากหลายทางเพศแสดงให้เหน็ว่า การรกัต่างเพศ 

รกัเพศเดียวกัน หรอืรกัสองเพศ เป็นเพศวิถซีึง่แสดงออกถงึผลรวมของตวับคุคล 

อัตลักษณ์ทางเพศและอัตลักษณ์เพศสภาพอาจมีได้หลากหลาย ไม่จ�ากัดอยู่

เฉพาะหญิงและชายเท่านั้น เมื่อปัจเจกบุคคลสวมรับอัตลักษณ์ทางเพศและ 

อัตลักษณ์เพศสภาพที่มีอยู่หลากหลายนี้ บุคคลไม่เพียงแต่ “มีพฤติกรรม”  

(doing behavior) เท่านั้น แต่บุคคลได้เลือกที่จะ “ด�ารงตัวเอง” (being)  
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ในแบบนั้นด้วย การที่ปัจเจกบุคคลด�ารงตัวเองในแบบรักเพศเดียวกัน ซ่ึงอาจ

เป็นเกย์ ทอม ดี ้หรอืแบบอืน่ๆ ได้นัน้ ต้องมพีืน้ทีท่างสงัคมทีเ่อือ้ให้การใช้ชวีติ

ที่ต่างออกไปจากรักต่างเพศได้แสดงตัวออกมา (coming out) ด้วย

วัฒนธรรมบริโภคซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของเมือง  

และการเคลื่อนย้ายของคนจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เช่น เด็กท่ีเกิดมา

ในหมู่บ้านหรือเมืองเล็กๆ เมื่อย้ายไปยังตัวจังหวัด เมืองใหญ่ หรือเมืองหลวง 

เพื่อศึกษาต่อหรือท�างาน ท�าให้อาจมีโอกาสเข้าไปสู่พื้นที่ทางสังคมหรือเครือ

ข่ายทางสังคมที่สามารถด�ารงชีวิตที่ ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานรักต่างเพศ 

ได้ ขณะเดียวกันก็ไมอ่าจตัดขาดตนเองออกจากสังคมเดิมซึ่งเป็นเครือข่ายของ

ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือชุมชนเดิมได้ ปัจเจกบุคคลอาจต้องสร้างตัวตน 

บนอัตลักษณ์เพศสภาพหลายแบบ เพศสภาพจึงเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนและ 

เลื่อนไหลไปตามบริบทและเวลา 

เรื่องเล่าของน๊อต แสดงให้เห็นถึงการสร้างตัวตนของเด็กซึ่งเกิดและ

เติบโตขึ้นมาภายใต้ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมให้สวมรับอัตลักษณ์ทางเพศ

และอัตลักษณ์เพศสภาพของเด็กผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น น๊อตเริ่มสงสัยบทบาท

ทางเพศทีค่นรอบข้างพยายามขดัเกลาให้เป็นเดก็ผูช้าย แต่ยงัไม่สามารถเข้าใจ

ตัวเองได้ จนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้น๊อตได้เข้าไปสู่พื้นที ่

ทางสังคมของชายรักเพศเดียวกัน ซึ่งเรียกตัวเองว่าเกย์ น๊อตค่อยๆ สร้าง 

การตระหนักรู้ว่าตนเองต้องการอะไร สามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง  

และไม่รู้สึกโดดเดี่ยว สับสน หรือมีข้อสงสัยในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมา แต่ 

ขณะเดียวกันน๊อตก็รู้ว่า ตัวเองยังมีอีกโลกหนึ่งหรืออีกสังคมหนึ่ง คือสังคม  

“ที่บ้าน” ซึ่งยังคาดหวังให้น๊อตเป็นผู้ชายตามแบบของรักต่างเพศ (straight) 

น๊อตค่อยๆ หาดุลยภาพในชีวิตของตนเองตามจังหวะ เวลา และความเป็นไป

ได้ทีจ่ะแสดงตนเองในแบบท่ีต้องการและไม่ท�าให้คนรอบข้างผดิหวงั หรอืเสยีใจ 

ดูหมิน่ หรอืท�าให้ตนเองเสยีโอกาสในชวีติ น๊อตเลือกแสดงความเป็นเกย์ชดัเจน

เมื่ออยู่ ในหมู่เพื่อน หรือคงไว้ซึ่งความคลุมเครือในบางส่วนเมื่ออยู่กับอาจารย์
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หรืออยู่ ในห้องเรียน และไม่แสดงความเป็นเกย์ออกมาเมื่อกลับไปบ้านเกิด 

ซึ่งแวดล้อมด้วยพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง ชีวิตของน๊อตสะท้อนการเดินทางของผู้ที ่

ไม่อาจเดินตามบรรทัดฐานของรักต่างเพศ แต่สามารถสร้างความเป็นตัวตน

ของตัวเองขึ้นมาได้ แน่นอนว่าการสร้างตัวตนหรือเทคโนโลยีแห่งตัวตนนี้เป็น 

กระบวนการที่ ไม่หยดุนิง่ และสามารถปรบัเปลีย่นไปตามการเปล่ียนแปลงของ

บริบททางวัฒนธรมและสังคม แต่น๊อตเช่ือว่า ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจะ 

ท�าให้น๊อตสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างความปรารถนาของตนเองกับ 

ความคาดหวังของสังคมได้ 

การขัดเกลาให้สวมอัตลักษณ์เพศชาย 

น๊อตเกิดมาในหมู่บ้านซึ่งแวดล้อมด้วยญาติพ่ีน้องและคนรู้จัก แม่เลี้ยง

น๊อตมาพร้อมกับน้องสาวอีก 1 คน ส่วนพ่อของน๊อตไปท�างานต่างประเทศ 

จึงไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ตั้งแต่จ�าความได้จนถึงอายุ 7 – 8 ขวบ น๊อตเข้ากลุ่มกับ

เพือ่นๆ ซึง่เป็นเดก็ผู้ชายด้วยกนั เล่นเตะบอลตามประสาเดก็ แต่บางคร้ังคนใน

ละแวกบ้านจะเรยีกน๊อตว่า “ตุด๊” เพราะน๊อตเป็นเดก็ผูช้ายผวิขาวและปากแดง 

ซึ่งน๊อตไม่ได้รู้สึกอะไรมาก เพราะชินกับการโดนล้อเลียน น๊อตคิดว่าตนเองคือ

เดก็ผูช้ายเหมอืนคนอืน่ๆ แต่แม่มกัไม่ค่อยยอมให้ ใครเรยีกน๊อตว่าตุด๊ และคอย

ห้ามปรามเพือ่ปกป้องน๊อต บางครัง้ญาตพิีน้่องเหน็น๊อตมีหน้าตาแบบเดก็ผูห้ญงิ 

และชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงในละแวกบ้าน ก็จะซื้อเสื้อผ้าที่ดูเป็นแบบผู้หญิง 

มาให้ แต่แม่ไม่ให้น๊อตใส่เสือ้ผ้าเหล่านัน้ แม่บอกว่า “ไม่เอา ลกูเป็นผูช้าย ไม่ใช่

ผู้หญิง”

น๊อตยังจ�าเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดข้ึนเม่ืออยู่ชั้นประถมได้ น๊อตต้อง 

ออกไปรายงานหน้าชัน้ และรูส้กึประหม่า น๊อตเล่าว่า “กเ็ขนิๆ แล้วพดูแบบอายๆ 

อาจารย์เขาโหดมาก เรียกแบบจิกเลยว่า ไอ้ตุ๊ด” น๊อตร้องไห้ปล่อยโฮออกมา

หน้าชั้นเรียนนั้นเอง เพื่อนๆ ก็โห่ร้องแซว น๊อตจ�าได้แต่ว่าอาจารย์ยังคงพูด 

ต่อไปไม่หยดุ แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดว่าอะไรบ้าง น๊อตกลบับ้านและเล่าเหตกุารณ์
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ที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง แม่ไปพบผู้อ�านวยการโรงเรียน เรียกอาจารย์ผู้นั้นมาพบ 

แม่ทะเลาะกับอาจารย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนตักเตือนและให้อาจารย์คนนั้น 

ออกไปจากโรงเรยีนด้วยเหตผุลว่า พดูกบัเดก็นกัเรยีนแรงเกนิไป นบัเป็นชยัชนะ

ของแม่ในการปกป้องน๊อต น๊อตเล่าว่า “แม่รบัไม่ได้เลย ถ้าใครมาว่าลกูอย่างนี”้  

ส�าหรบัน๊อตเองยงัไม่เข้าใจความหมายของค�าว่า “ตุด๊” มากนัก นอกจากคดิว่า

ตัวเองมีหน้าตาเหมือนเด็กผู้หญิง จึงถูกล้อเลียน 

จนกระทั่งน๊อตโตขึ้นและเรียนช้ันมัธยมต้นจึงเริ่มสงสัยตัวเอง เพราะ

เพ่ือนผูช้ายด้วยกันเริม่สนใจเพือ่นผูห้ญงิ น๊อตเองคดิว่าเกดิเป็นผูช้ายกต้็องสนใจ

เพศตรงข้ามด้วยเหมือนกัน น๊อตคิดว่า “ผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง” ดังนั้นจึงท�า

ตามเพื่อนด้วยการมีแฟนเป็นเพื่อนผู้หญิง ไปไหนมาไหนด้วยกัน คุยกัน เขียน

บันทึกถึงกัน และมีการเซ็นสัญญากันด้วยว่าจะรักกัน แต่ลึกๆ น๊อตรู้สึกว่า

เป็นการบังหน้าหรือลองคบกันมากกว่า เพราะน๊อตไม่ ได้รู ้สึกสนใจแฟนที่ 

ลองคบอย่างแท้จริง น๊อตเป็นเด็กเรียนดีและท�ากิจกรรมของโรงเรียน เป็น

กรรมการนกัเรียน ได้อยู่หน้าเสาธง เรยีกได้ว่าเป็นนกัเรยีนที่ โดดเด่นในโรงเรยีน 

น๊อตใช้ค�าว่า “ติดท๊อปในโรงเรียน” ดังนั้น นอกจากแฟนที่น๊อตคบหาอยู่แล้ว  

กย็งัมนัีกเรยีนหญิงอืน่ๆ มาแสดงความสนใจหลายคน แต่น๊อตไม่รูสึ้กสนใจหรอื

อยากตอบสนอง จึงค่อยๆ รู้สึกว่าตนเองไม่เหมือนเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆ 

มองหาพื้นที่เฉพาะเพื่อแสดงตัวตน 

เมือ่น๊อตเรยีนจบชัน้มธัยมต้น แม่ให้ย้ายไปเรยีนมัธยมปลายในโรงเรยีน

ในเมืองที่อยู่ ไกลออกไปจากหมู่บ้าน ชีวิตของน๊อตเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะ

โรงเรยีนมีขนาดใหญ่ข้ึน มีนกัเรยีนจ�านวนมาก ต่างคนต่างจบักลุม่เพือ่นทีถ่กูใจ 

น๊อตเริ่มไปเข้ากลุ่มเพื่อนนักเรียนกลุ่มใหญ่ น๊อตเล่าว่า “มีทั้งเกย์ ตุ๊ด กะเทย 

รู้สึกว่าเราไปคลุกคลีกับเขาท�าให้เรารู้สึกเหมือนกระตุ้งกระติ้ง รักสวยรักงาม

เหมอืนผูห้ญงิ เรากร็ูส้กึเริม่เยอะขึน้แล้ว” ความหมายของน๊อตคือการได้เข้ากลุม่ 

กับเพื่อนๆ เหล่านี้ ท�าให้น๊อตรู้ตัวเองว่าแตกต่างจากเพื่อนผู้ชายอื่นๆ น๊อตร่วม
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เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล น๊อตเล่าว่า “ทั้งนักกีฬา ทั้งทีมเชียร์ลีดเดอร์เป็น 

สาวประเภทสองหมดเลย” นอกจากนี้ ห้องเรียนของน๊อตก็ยังเป็นพื้นที่ที่ท�าให้

น๊อตไม่รู้สึกแปลกแยกนัก เพราะในห้องมีนักเรียน 40 คน เป็นผู้ชาย 9 คน  

ในจ�านวนนี้เป็นผู้ชายจริงๆ เพียง 5 คน ที่เหลืออีก 4 คนเป็นเพศที่สาม  

น๊อตจึงเรียนอยู่ในห้องเรียนที่ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว น๊อตมีเพื่อนสนิทที่อยู่ ในห้อง 

ทั้งที่เป็นผู้หญิง เพื่อนผู้ชาย และเพื่อนเพศที่สาม น๊อตบอกว่าชอบคุยกับเพื่อน

ผู้หญิงในเร่ืองต่างๆ มากกว่าเพื่อนแบบอื่น เพราะเพื่อนผู้หญิงมักมาปรึกษา

เรื่องแฟนผู้ชาย บางครั้งก็ให้ช่วยดูให้ว่าเป็นคนอย่างไร นิสัยดีหรือเกเร หรือ

บางทีก็มาปรึกษาว่าควรท�าตัวอย่างไร น๊อตมองว่าตนเองสามารถวิเคราะห์

ผู้ชายออกว่าเป็นคนอย่างไรได้มากกว่าผู้หญิง น๊อตบอกว่า “เป็นผู้ชายด้วยกัน 

จะมองกนัออกมากกว่า” ดงันัน้ เพือ่นผูห้ญงิจงึไว้ ใจน๊อต เพราะในอกีด้านหนึง่ 

น๊อตมิได้มนีสิยัแบบผูช้าย เพือ่นผูห้ญงิรูส้กึว่าน๊อตเป็นผูช้าย แต่คบเหมือนเป็น

เพื่อนผู้หญิง 

น๊อตไม่เคยคุยกับแม่ว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะคิดว่าแม่คง 

รับไม่ได้ แต่โชคดีที่ ได้พบอาจารย์ที่เคารพมาก เพราะแม้จะไม่ใช่อาจารย์ที่

ปรึกษา แต่น๊อตก็กล้าปรึกษาเรื่องความรู้สึกของตนเอง น๊อตเรียกว่าอาจารย์

แม่ น๊อตใช้ค�าพูดว่า “ผมไม่รู้ว่าท�าไมผมถึงเปิดใจคุยกับอาจารย์คนนี้ แต่ไม่รู้

ท�าไมผมถึงไม่เปิดใจคุยกับแม่ผมจริงๆ กลับไปคุยกับอาจารย์” อาจารย์เตือน

น๊อตว่า เพื่อนกลุ่มนี้ของน๊อตชอบรักสนุก ชอบพบปะคนจ�านวนมาก ท�าให้เป็น 

กลุ่มเสี่ยง และสอนน๊อตให้รู้จักป้องกันตัวเอง นอกจากนี้ อาจารย์ยังสอนเรื่อง 

อืน่ๆ สอนให้วางตัว ให้สร้างบุคลกิภาพทีดี่ให้กบัตวัเอง และอย่าเหน็แก่ตวั น๊อต

รกัอาจารย์และคดิว่าอาจารย์ได้สอนส่ิงทีด่ีๆ  ให้ น๊อตจงึอยากท�าตวัให้ได้อย่าง

ที่อาจารย์สอน

ในช่วงที่เริ่มเรียนมัธยมปลาย น๊อตยังคงความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้หญิง 

ท่ีคบหาเป็นแฟนกันต้ังแต่ชั้นมัธยมต้น น๊อตเคยแสดงความรักกับแฟนด้วย 

การกอดจูบบ้าง แต่ไม่ได้ท�าให้น๊อตรู้สึกว่าเป็นการท�าตามความปรารถนาทาง
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เพศ เพียงแต่เป็นการทดลองดู เม่ือการคบกันด�าเนินต่อไปได้สักระยะหนึ่ง  

แฟนเร่ิมสงัเกตการคบหาเพ่ือนๆ ในโรงเรยีนของน๊อต และตัง้ข้อสงสัยว่าท�าไม

น๊อตจึงไปท�ากิจกรรมร่วมกับสาวประเภทสอง เมื่อก่อนน๊อตดูเป็น “แมน” มาก 

แฟนของน๊อตได้ ใช้ค�าพูดท่ีน๊อตไม่เคยลืมว่า “แต่มีค�าหนึ่งที่เขาพูดมาผมยัง 

จ�าได้เลยว่า ประมาณว่า ผมจะเป็นอะไรก็ได้ เขาก็ยังรักเหมือนเดิม เขาบอก

ว่าจะรอให้กลับไป” น๊อตเริ่มห่างแฟนผู้หญิงของตนเองออกไปเรื่อยๆ จนเรียน

อยู่มหาวิทยาลัย น๊อตบอกว่า “ตอนนี้เขาคงรู้แล้วว่าผมอยู่ ในสถานะอย่างไร 

ผมคิดว่าเขารู้แต่ไม่พูดออกมา”

ก้าวไปสู่การเป็นเกย์ 

มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ท่ีท�าให้น๊อตมี โอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู ้ที ่

เป็นเกย์ด้วยกนั โดยตระหนกัว่าสงัคมและวฒันธรรมของเกย์คาดหวงัอะไรบ้าง

จากผู้ที่เป็นเกย์ สังคมเกย์ท�าให้น๊อตรู ้สึกว่าความปรารถนาในตัวเองกับ 

การแสดงออกไปด้วยกนัได้อย่างกลมกลนื ในช่วงทีเ่ป็นเดก็และเตบิโตเป็นวยัรุน่ 

น๊อตรู้สึกว่าต้องพยายามท�าตามความคาดหวังของคนอื่น และพยายามกด 

ความปรารถนาและความรู้สึกที่อยู่ ในส่วนลึกของตนเองเอาไว้ บางคร้ังน๊อต 

ไม่แน่ใจว่าตนเองต้องการอะไรด้วยซ�า้ แม้ว่าในช่วงเรียนมธัยมปลาย น๊อตจะมี

กลุม่เพือ่นทีท่�าให้รูส้กึว่าเป็นพวกเดยีวกนั มเีพือ่นผูห้ญงิและเพ่ือนผูช้ายท่ียอมรบั

การแสดงออกของน๊อต แต่นอ๊ตกย็งัไม่ชดัเจนว่า ตวัเองมคีวามปรารถนาสิง่ใด

และตัวตนที่อยากจะแสดงออกมาคืออะไร 

เมือ่เรยีนจบชัน้มธัยมปลาย น๊อตสอบเข้ามหาวทิยาลัยของรฐัในกรงุเทพฯ

ได้ น๊อตได้เห็นบรรยากาศของเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมาย ทั้งในคณะและใน

มหาวทิยาลยั และทัง้ภายนอกมหาวิทยาลยั ช่วงทีเ่รยีนปี 1 น๊อตเหน็คนมากมาย

แต่ยงัไม่รูจ้กัใครมากนกั จงึท�าตวัเงยีบๆ และไม่ได้เปิดเผยตวัเอง น๊อตใช้ค�าว่า 

“ยงัแอ๊บแมนอยู”่ แต่เมือ่อยูปี่สอง น๊อตเริม่มเีพือ่นสนิททีส่ามารถคยุกนัเปิดเผย

ได้มากขึน้ รูส้กึว่ามเีพือ่นทีเ่ข้าใจ ได้มีโอกาสไปเท่ียวผับเกย์/บาร์เกย์ ได้ไปพบ
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คนเป็นเกย์มากหน้าหลายตา น๊อตค่อยๆ สังเกตจากคนอื่นๆ ว่าต้องใส่เสื้อผ้า

อย่างไร เครือ่งประดบัควรเป็นแบบไหน ควรวางอากปักรยิาอย่างไร และหาก

มีคนเข้ามาตีสนิทด้วยควรวางตัวอย่างไร ถ้าเจอคนที่ชอบจะแสดงตัวอย่างไร 

จากปีสองจนถึงเวลาที่เล่าเรื่องของตัวเองคือก�าลังเรียนอยู่ปี 4 น๊อตได้สร้าง

ตัวตนขึ้นมาในแบบที่ต้องการ

น๊อตพอจะแยกออกระหว่างการแต่งตัวตามฐานะของตนเอง แต่ยังคง

บคุลิกภาพความเป็นเกย์ เพราะในแวดวงของเกย์จะมีเกย์ท่ีดหูรหูรา มีเงนิ หรอื

เรยีกว่ามรีะดบั ใช้ของแพง ของทกุชิน้ต้องมีแบรนด์ท่ีมชีือ่เสยีง แต่น๊อตมองว่า

สิง่น้ีเป็นเพียงเปลอืกนอก เมือ่ยงัเรยีนหนงัสอือยูก่็ไม่จ�าเป็นต้องใช้ของทีม่รีาคา

แพงเกินไป น๊อตชอบดูการแต่งตัวและการใช้ชีวิตผ่านภาพยนตร์ของทางยุโรป 

และหาดาราที่เป็นตัวอย่างที่ชื่นชอบ ซึ่งน๊อตเรียกว่า “เป็นไอดอล” ของตนเอง 

น๊อตยกตัวอย่างเลดี้กาก้า ซึ่งมีแฟชั่นท่ีแปลกแหวกแนว ท�าให้น๊อตพยายาม 

มองหารปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเองบ้าง น๊อตไม่เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 

ใช้ของแบรนด์ดังๆ ทุกอย่าง แต่อย่างน้อยควรต้องมีบ้าง บางคร้ังน๊อตจะ 

เลือกรองเท้าหรอืนาฬิกาทีด่ดู ีเส้ือผ้าไม่จ�าเป็นต้องใช้แบรนด์ทีม่ชีือ่เสยีง เพยีง

แต่แต่งแล้วต้องมั่นใจในตัวเอง น๊อตจะพิถีพิถันกับการดูแลผมและหน้าตา  

ใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงต่างๆ เช่น ซีรั่ม โลชั่น โทนเนอร์ ใช้น�้าหอมบ้าง นอกจากนี้ 

ยังกินอาหารเสริมและวิตามินเพื่อบ�ารุงผิว น๊อตบอกว่า คนเป็นเกย์จะประณีต

กับการดูแลตัวเองและการแต่งตัว คือ “ต้องเนี๊ยบ” มิฉะนั้นเมื่อเข้าไปในสังคม

เกย์กจ็ะถูกเพ่ือนๆ บอกว่า “โทรมเชียว” น๊อตเรยีนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จึงท�าให้พอมีรายได้พิเศษจากการรับตัดโมเดล หรืองานอื่นๆ ที่มีคนมาจ้างท�า 

รายได้พิเศษส่วนนี้น๊อตน�ามาใช้ปรุงแต่งตัวเองตามแบบที่ต้องการ น๊อตสรุป

เกี่ยวกับการแต่งตัวว่า “สถานะการเงินของผมก็ไม่ได้รวย ผมก็รับสภาพอยู ่

แค่นั้น แต่งได้แค่ไหนก็แค่นั้น”

ส่ิงท่ีมีความส�าคัญและท�าให้น๊อตรู้ว่าความปรารถนาลึกๆ ของตนเอง 

คืออะไร คือการมีแฟนซึ่งเป็นเกย์ น๊อตบอกว่าพอใจที่จะเป็น “ฝ่ายรับ”  
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ซึ่งเรียกว่าเป็นเกย์ควีน และได้พบเกย์ที่เป็นฝ่ายรุกหลายคน แต่ละคนมี 

ความสัมพันธ์กันไม่นานก็เลิกรากันไป น๊อตมองว่าการคบหากันระหว่างเกย ์

ในฐานะคู่สัมพันธ์มักเป็นแบบเริ่มง่ายและจบง่าย ไม่ยั่งยืนเหมือนคู่สัมพันธ์

ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง น๊อตใช้ค�าพูดว่า “ในสังคมของพวกผมน่ีจะพูดคุยกัน

ง่ายอยูแ่ล้ว รูส้กึว่ามันง่ายเกินไปด้วย” แต่น๊อตมีโอกาสพบโน๊ตในผบั ได้พดูคุย

กันอย่างถูกใจ โน๊ตเป็นเกย์ที่ชอบแต่งตัวตามสบาย น๊อตบรรยายว่า “เขาจะ

แต่งตวัแบบเสือ้ยืดธรรมดา กางเกงยีนส์ขากระบอก ใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวอร์ส 

ธรรมดาๆ” หากดูแบบผ่านๆ โน๊ตจะดูเป็นผู้ชายทั่วไป นอกจากเมื่ออยู่ ใน 

กลุ่มเพื่อนหรือเข้าไปคลุกคลีด้วยจึงจะมีกริยาบางอย่างที่แสดงออกว่าเป็นเกย์ 

น๊อตไม่ ได้มีอะไรกับโน๊ตในวันท่ีพบกันที่ผับ แต่ขอเบอร์ โทรศัพท์และติดต่อ 

นัดพบปะกันหลายครั้งจนรู ้สึกว่าถูกใจกันจริงๆ จึงได้คบหากันแบบคู ่รัก  

จากการพูดคุยกันน๊อตได้รู้ว่าโน๊ตชอบเป็นฝ่ายรับ น๊อตจึงเปล่ียนตัวเองให้เป็น

ฝ่ายรุก ท�าให้น๊อตมองว่า ตัวเองได้เปล่ียนจากเกย์ควีนซ่ึงเป็นฝ่ายรับไปเป็น 

เกย์ โบ๊ต คือเป็นได้ทั้งเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ น๊อตบอกว่าช่วงเวลาที่คบหากับ

โน๊ตเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขมาก กลับจากมหาวิทยาลัยก็มากินข้าวด้วยกัน 

บางทีก็ดูหนัง วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเดินเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าบ้าง บางครั้ง

น๊อตก็จะจูงมือโน๊ต น๊อตไม่รู้สึกกังวลว่าจะมีคนมองแบบแปลกๆ น๊อตคิดว่า 

เป็นความสุข เป็นการแสดงความโรแมนติกและความผูกพัน เมื่ออยู่ด้วยกันก็มี

การแสดงความรกัแบบคูร่กั น๊อตใช้ถงุยางอนามยัเป็นประจ�า น๊อตบอกว่า “เรา

ตกลงกันก่อนว่า เวลาเราจะมีอะไรกัน เราต้องป้องกันให้ดีท่ีสุด ก็บอกเขาว่า 

เมื่อก่อนผมก็มีคนอ่ืน ไม่ ใช่เพ่ิงมามีคนเดียว มีหลายคน ก็ป้องกันมาตลอด  

ก็เพื่อตัวเองและเพื่อเขาด้วย” น๊อตได้รับความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากสื่อ 

ซึง่มกัมข่ีาวว่าเพศท่ีสามเป็นกลุม่เสีย่งและติดเช้ือเอดส์กนัมาก ท�าให้น๊อตพยายาม

ป้องกนัตนเอง แต่น๊อตยอมรบัว่า แม้จะพยายามระวัง แต่เมือ่เมามากๆ บางคร้ัง 

ก็จะพลาดไป ซึ่งก็ต้องเลยตามเลย 
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น๊อตไม่เคยสัญญากับโน๊ตว่าจะอยู่กันให้ยืดยาว เพราะทั้งน๊อตและโน๊ต

ต่างรู้ว่าสญัญาแบบนัน้ไม่มคีวามหมายอะไร น๊อตมองว่า ชีวิตคูข่องเกย์ไม่เหมือน

ผู้หญิงกับผู้ชาย ท่ีเม่ือตัดสินใจแต่งงานกันก็จะอยู่กันยืนยาว ที่ผ่านมาน๊อต 

ไม่เคยอยู่กับใครนาน แม้แต่กับโน๊ตซึ่งอยู่ร่วมกันนานกว่าคนอื่นๆ ก็ยังไม่ถึงปี 

น๊อตไม่แน่ ใจว่าจะอยู่ด้วยกันไปได้อีกนานแค่ ไหน จนถึงทุกวันนี้น๊อตก็ยังม ี

ความสขุกบัโน๊ต ต่างคนต่างดแูลกัน น๊อตอยากได้อะไร โน๊ตกพ็ยายามหามาให้  

ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ โน๊ตก�าลังเรียนปี 3 อยู ่

ต่างมหาวิทยาลยั ส่วนน๊อตเรยีนอยู่ปี 4 บางครัง้ทะเลาะกนับ้าง ส่วนใหญ่เกดิ

จากการทีน๊่อตไปกนิเหล้ากบัเพือ่นๆ เมือ่กลบัมาโน๊ตกจ็ะต่อว่า ส�าหรบัน๊อตแล้ว 

การกินเหล้ากับเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นเพื่อนฝูงกัน โน๊ตเป็น

คนไม่กินเหล้าจึงไม่ต้องการให้น๊อตกินเหล้าด้วย แต่สิ่งส�าคัญที่ท�าให้น๊อต 

ไม่ม่ันใจว่าจะอยู่กับโน๊ตได้นานแค่ไหนเพราะน๊อตคิดว่า “ผมยังไม่แน่ใจ คือ 

ในใจผมรู้สึกว่ามันยังไม่หยุด ผมเคยบอกแฟนผมว่า ท�าให้ผมหยุดให้ ได้นะ  

ถ้าท�าให้ผมหยุดได้ ถือว่าโอเคแล้ว” น๊อตเคยคิดถึงตัวเองในอนาคตเหมือนกัน

ว่าเมื่อแก่เฒ่าจะท�าอย่างไร ตัวอย่างที่น๊อตเห็นมาโดยตลอดคือ ลูกๆ จะเป็น

คนเลีย้งดพู่อแม่ในตอนแก่ชรา น๊อตเองกต้ั็งใจจะเป็นคนดแูลพ่อแม่ไม่ให้ล�าบาก 

น๊อตพูดถึงเรื่องนี้ว่า 

ก็เคยกังวลนะว่า ถ้าเราแก่ไปเราจะอยู่อย่างไร จะวางแผนอนาคตของ

เราอย่างไร จะมีคนมาดูแลเราไหม เราจะท�างานตลอดหาเงินเลี้ยงด ู

พ่อแม่ แต่ว่าพ่อแม่เสียไปแล้ว เราจะอยู่กับใคร ในเมื่อน้องเป็นผู้หญิง 

น้องก็ไปอยูก่บัสามี กค็ดิไปเรือ่ยว่าจะท�าอย่างไรด ีแบบว่ายงัหาหนทาง

อยู่ ก็ยังได้แต่คิด ยังไม่มีข้อสรุป

รับมือกับอัตลักษณ์หลายแบบ 

การพยายามสร้างความเป็นเกย์ของน๊อตประสบความส�าเร็จในพื้นที่ซึ่ง

เป็นเครอืข่ายทางสงัคมของเกย์ การเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัซึง่อยู่ในเมืองใหญ่
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อย่างกรุงเทพฯ ท�าให้น๊อตได้มีโอกาสทบทวนและใคร่ครวญความปรารถนา 

ทีเ่คยพยายามกดทบัเอาไว้ได้แสดงความเป็นตวัตนออกมา การเข้าสูส่งัคมเกย์

ท�าให้น๊อตตระหนกัถงึสิง่ทีต่นเองต้องการ และสงัคมรอบข้างกช่็วยให้น๊อตแสดง

ตัวตนออกมาตามแบบที่ต้องการมากขึ้น น๊อตยืนยันอย่างชัดเจนว่าตนเอง 

เป็นเกย์ และมีความสุขที่ ได้ ใช้ชีวิตแบบเกย์ อย่างไรก็ตาม น๊อตตระหนักดีว่า 

การด�ารงชีวิตแบบเกย์มีข้อจ�ากัดอีกหลายประการ ตอนนี้น๊อตใกล้จะเรียนจบ

และรู้ว่าอีกไม่นานต้องท�างาน สังคมของที่ท�างานอาจไม่ยอมรับคนที่เป็นเกย์ 

น๊อตกล่าวถึงความวิตกกังวลน้ีว่า “กลัวเขาอาจจะไม่รับ หรือเขาอาจจะ anti 

ในองค์กรนั้นเขาอาจจะ anti เรา” น๊อตเล่าให้ฟังว่า ที่เทศบาลต�าบลซึ่งอยู่ใน

ละแวกบ้านของโน๊ตมีการพูดกันว่า มีกะเทยมาสมัครงานที่เทศบาลต�าบลนั้น 

เทศบาลต�าบลนี้ แต่ทางเทศบาลไม่รับ น๊อตเตรียมการไว้ว่า หากไปสมัครงาน

ก็จะปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นเกย์ น๊อตให้เหตผุลว่า ต้องแยกแยะให้ออกว่าสามารถ

ท�าอะไรได้แค่ ไหน น๊อตเรียนรู้จากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน  

หากอยู่กับเพื่อนๆ ที่เป็นเกย์หรือสาวประเภทสอง น๊อตจะแสดงออกเต็มที ่

ว่าเป็นเกย์ แต่เมื่อต้องไปพบอาจารย์หรืออยู่ ในห้องเรียน น๊อตก็จะแสดงตัว 

อีกแบบหนึ่ง คือแต่งตัวให้พอมองออกว่าเป็นเกย์ แต่ ไม่แสดงกริยาแบบ

กระตุ้งกระติ้ง หรือไม่พูดจาด้วยส�าเนียงแบบเกย์ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับสถานที่ 

ท่ีจะเข้าไปท�างาน น๊อตเคยมเีพ่ือนทีแ่สดงท่าทางเป็นผูห้ญิงได้ท�างานท่ี โรงแรม

โดยไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเป็นองค์กรใหญ่ๆ บางแห่ง ก็อาจไม่ยอมรับเกย์ 

น๊อตคิดว่าจะพยายามระวังตัวเพื่อจะให้ได้งานท�า

พืน้ทีอ่กีแห่งทีน๊่อตยงัต้องแสดงตวัตนว่าเป็นผูช้ายกค็อืทีบ้่าน ช่วงเรยีน

มหาวิทยาลยั น๊อตใช้เวลาอยู่ท่ีบ้านน้อยมาก เพราะสาขาทีน๊่อตเรียนมีโครงงาน 

ที่ต้องท�าค่อนข้างมาก บางทีในช่วงปิดเทอมน๊อตกลับไปอยู่บ้านได้เพียง 5 วัน 

ก็กลับมาอยู่กรุงเทพฯ น๊อตจึงคิดว่าพ่อกับแม่แทบไม่รู้ว่าลูกเปลี่ยนไปอย่างไร 

บางคร้ังเมือ่กลบัไปบ้านจะได้ยนิแม่บ่นถงึลกูบ้านน้ันลกูบ้านนีว่้าไปอยูก่รงุเทพฯ 

ไปเป็นตุ๊ดเป็นกะเทยกันหมด บางครั้งน๊อตจึงอดคิดไม่ ได้ว่าแม่ ไม่ยอมรับ 
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คนเป็นเกย์ น๊อตเช่ืออยูลึ่กๆ ว่า หากเล่าให้แม่ฟัง แม่กค็งจะยอมรบัได้ แต่น๊อต

ไม่แน่ใจว่าพ่อจะรบัได้ น๊อตยงัไม่แน่ใจในเรือ่งนีจ้งึยงัรอไปก่อน เมือ่กลบัไปบ้าน

น๊อตจึงท�าตัวตามปกติอย่างที่เคยท�า น๊อตกล่าวก่อนจบการสนทนาว่า 

เขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนีม้ากกว่าเป็นผูช้าย เหมอืนฟ้าลขิติให้มาแล้ว

ว่าให้เป็นแบบนี้ ให้มาไม่ใช่มีแค่ผู้ชายผู้หญิง ต้องมีอีกหนึ่งอย่าง ที่มา

สานมาเติมสีสันให้กับโลกใบนี้ สังคมน่าจะยอมรับแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เกิด

บนโลกน่าจะเป็นอย่างในวงการบันเทิง ถึงแม้เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไร 

แต่เบื้องหลังอาจจะเป็นเพศที่สาม เป็นคนกลุ่มนี้มากกว่าด้วยซ�้าไป

3. ดุลยภาพการด�ารงอยู่ของเกย์ซึ่งมีเพศวิถีเป็นหญิง

การปรากฏตัวของผู้มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันน�าไปสู่การเปลี่ยน 

ฐานคดิ จากการมองเพศวถีิว่าเป็นสิง่ท่ีธรรมชาตสิร้างให้ไปสูก่ารมองว่าเพศวถิ ี

ถกูสร้างขึน้โดยสงัคม สิง่ทีเ่กย์และเลสเบีย้นมร่ีวมกนัในฐานะคนรักเพศเดียวกัน

มิใช่เรื่องของความปรารถนาภายในหรือเป็นเรื่องบุคลิกภาพ แต่เป็นการถูก

รังเกียจเดียดฉันท์จากวาทกรรมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันต่างๆ เช่น รัฐ ศาสนา 

การศึกษา ครอบครัว สื่อ ฯลฯ การยอมรับการด�ารงอยู่ของเพศวิถีแบบรัก 

เพศเดียวกันน�าไปสู่การจัดคนเข้าไปไว้ ในประเภทของเพศวิถีที่เป็นคู่ตรงข้าม

ระหว่าง “รกัต่างเพศ” กบั “รักเพศเดยีวกนั” ในกลุ่มเพศวถีิแบบรกัเพศเดยีวกนั

มกัจะหมายถงึเกย์ ซึง่มนียัแบบกว้างๆ ถงึชายรกัชาย และเลสเบีย้นซึง่มนียัถงึ

หญิงรักหญิง ในกลุ่มของเกย์หรือเลสเบี้ยนอาจมีพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่าง

หลากหลายออกไป เช่น การเป็นฝ่ายรกุ ฝ่ายรับ หรือเป็นทัง้ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ  

อย่างไรกต็าม ได้มกีารเปลีย่นแปลงหลายอย่างเกิดขึน้ในสงัคม และมีส่วนส�าคญั

ท�าให้ผูซ่ึ้งเป็นเกย์หรอืเลสเบีย้นสามารถแสดงอตัลกัษณ์ของตนเองว่าเป็น “เกย์” 

หรือ “เลสเบี้ยน” และเป็นการบอกสังคมว่า การเป็นเกย์และเลสเบี้ยนมิได้มี

ความหมายเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ แต่หมายถึงการได้รบัการยอมรบัจากสงัคม
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ในฐานะของผู้ ใช้ชีวิต (being) แบบเกย์หรือเลสเบี้ยน ดังนั้น สังคมจึงจ�าเป็น

ต้องปรับเปลีย่นการจัดระเบยีบบรรทดัฐาน (เช่น กฎหมาย วถิปีฏบิตั ิกฎ ระเบยีบ)  

ในบางเรื่องที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของผู้มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

แน่นอนว่าการจัดแบ่งประเภทย่อมมผีลต่อผูท้ีถู่กกนัออกไป อันเนือ่งจาก

ไม่มีคณุสมบติัทีส่อดคล้องกบักฎเกณฑ์การจดัแบ่งประเภท โดยเฉพาะการจดัแบ่ง 

ประเภทแบบคูต่รงข้ามให้กบัเพศวิถซีึง่เป็นส่ิงทีเ่ลือ่นไหล รวมทัง้อตัลักษณ์ทาง

เพศก็เป็นสิ่งท่ี ไม่มีเสถียรภาพ เพราะความปรารถนาของมนุษย์ไม่หยุดนิ่ง 

แต่เลื่อนไหลไปได้หลายทิศทาง เรื่องเล่าของกัณฑ์แสดงให้เห็นถึงการขัดขืน 

การปรบัเปลีย่นตวัเอง และจดัวางการกระท�า/การปฏบิตัขิองตนเอง ให้สามารถ

ยืนยันความปรารถนาของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้คนที่อยู่รอบข้าง  

ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่เรียน ที่ท�างาน และกลุ่มเพื่อน ต้องยอมรับและปรับตัว

เองตามไปด้วย กัณฑ์เรียกตัวเองว่าเป็นเกย์ แต่มีความปรารถนาทางเพศกับ

ผู้ชายที่ต้องไม่ใช่เกย์ ซึ่งกัณฑ์เรียกว่า “ผู้ชายแท้ๆ” กัณฑ์ไม่คิดว่าตนเองเป็น

กะเทย และไม่ชอบให้ใครเรยีกว่าตุด๊ เมือ่ถามว่าอยากให้คนอืน่ๆ เรียกว่าอย่างไร 

กัณฑ์ตอบอย่างไม่รีรอว่า “ให้เรียกชื่อ เรียกชื่อดีที่สุด ชัดเจนที่สุด” ค�าตอบ

ของกัณฑ์บอกถึงการปฏิเสธ “การจัดประเภท” ที่คนชอบท�า และต่อต้าน 

การ “เรียกช่ือตามประเภท” เพราะกัณฑ์เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง

ว่า ประเภทต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเชื่อมโยงกับเพศ ความปรารถนาและ

ความพึงพอใจทางเพศเท่าที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เกย์ กะเทย ตุ๊ด 

เพศทีส่าม สาวประเภทสอง รกัเพศเดยีวกนั หรอืรกัต่างเพศ ล้วนไม่สอดคล้อง

กับความเป็นบุคคลที่กัณฑ์ต้องการ กัณฑ์อยากให้ทุกคนเป็นคนเหมือนๆ กัน 

และสามารถเลือกด�าเนนิชวีติในแบบทีต่นเองต้องการโดยไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กัณฑ์พยายามสร้างดุลยภาพให้กับตนเองในทุกๆ 

ด้าน ขณะนี้กัณฑ์อายุได้ 27 ปี กัณฑ์เชื่อว่า ชีวิตคงยังมีจุดเปลี่ยนอีกหลาย

จังหวะหลายขั้นตอน แต่กัณฑ์พร้อมจะรับมือและจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

แม้ว่ากัณฑ์เกือบไม่มีบรรทัดฐานอ้างอิงท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต 
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เหมอืนกบัอกีหลายๆ คนทีส่ามารถจัดตวัเองลงในประเภทท่ีสงัคมวางไว้ อย่าง

ผู้หญิง ผู้ชาย เกย์ หรือกะเทย 

เติบโตภายใต้อัตลักษณ์เพศชาย 

กณัฑ์เกดิมาในครอบครวัคนจนีซึง่มลีกัษณะเป็นครอบครวัขยาย พ่อของ

กัณฑ์มีพี่น้องรวมกันถึง 15 คน เมื่อเติบโตขึ้นบางคนมีครอบครัว มีลูก บางคน

อยู่เป็นโสด แต่พี่น้องของพ่อทั้ง 15 คนยังอยู่รวมกันในบ้านที่มีลักษณะเป็น 

ทาว์นเฮาส์ แยกครอบครัว แต่บ้านอยู่ติดกัน จึงเดินไปมาหาสู่กันได้ กัณฑ์จึง

เติบโตมาในวงศาคนาญาติที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม ไม่เคยมีการทะเลาะ 

เบาะแว้งกันอย่างจริงจัง พ่อแม่ของกัณฑ์มีลูก 2 คน กัณฑ์มีพี่สาว 1 คน แต่

มีลูกพี่ลูกน้องหลายคน ทุกคนสนิทสนมเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก กัณฑ์เล่าว่า 

“ต้องรู้จักปรับตัวมาตั้งแต่เด็ก เพราะอยู่กับญาติพี่น้องจ�านวนมาก ใครเข้ามา

รูปแบบไหน ก็ต้องปรับตัวเข้าหากัน” กัณฑ์มองตัวเองว่า เป็นคนไม่มีปัญหา 

ในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

เมือ่มองย้อนกลับไปสมยัยงัเดก็ กณัฑ์จ�าได้ดว่ีาถูกเล้ียงมาแบบเดก็ผูช้าย

ทัว่ๆ ไป เป็นการเลีย้งแบบธรรมชาต ิไม่มีการแบ่งว่าเดก็ผู้ชายเล่นอะไรได้หรอื

เล่นอะไรไม่ได้ บางครั้งกัณฑ์ก็เอาตุ๊กตาของพี่สาวมาเล่น บางทีก็เล่นของเล่น

จ�าพวกปืน แต่เท่าทีจ่�าได้ กณัฑ์มกัถูกสอนว่าเป็นผูช้ายต้องอดทน นอกจากนัน้ 

กัณฑ์ไม่รู้ว่าตัวเองถูกกีดกันไม่ให้ท�าอะไรที่ผู้ ใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองของผู้หญิง  

ในช่วงที่อยู่ชั้นประถม กัณฑ์มีแฟนเป็นเด็กผู้หญิงเพราะชอบเด็กน่ารัก กัณฑ์

เชื่อว่าในช่วงก่อนข้ึนชั้นมัธยมต้น กัณฑ์ไม่รู้สึกขัดแย้งกับความเป็นเด็กผู้ชาย 

ของตนเอง กณัฑ์บอกว่า “ตอนน้ันยังจ�าได้ว่า เราเคยเป็นผู้ชาย เคยชอบผู้หญงิ  

แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว”

ความรู ้สึกกับเพศตรงข้ามของกัณฑ์เริ่มเปลี่ยนไปบ้างเมื่อกัณฑ์อยู ่

ชัน้มธัยมต้น กณัฑ์จ�าได้ว่าช่วงนัน้เริม่มองผูช้าย แต่ไม่ได้มแีฟน เพยีงแต่คดิว่า

ผูช้ายคนนีน่้ารัก รูส้กึชอบ อยากจบี กัณฑ์จ�าได้ว่าความรู้สกึเช่นนีเ้กดิขึน้เร่ือยๆ 
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โดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งต้องยอมรับกับตัวเองว่าเป็นเกย์ กัณฑ์มีทัศนะว่า การ

เปลีย่นจากผู้ชายไปเป็นเกย์ไม่เกีย่วกบัการเลีย้งดขูองทางบ้าน แต่เป็นสิง่ทีกั่ณฑ์

เกิดความพอใจ มีความสนใจผู้ชาย และไม่มีความรู้สึกดึงดูดใจทางเพศกับ 

ผู้หญิง

สภาวะคลุมเครือของความรักและการแสดงความรัก 

เม่ืออยูช่ัน้มธัยมปลาย กณัฑ์รูตั้วว่ามคีวามรกัและสนใจผูช้าย แต่ดเูหมอืน 

เพื่อนๆ จะไม่สนใจความรู้สึกของกัณฑ์มากนัก กัณฑ์ต้องเผชิญกับความรู้สึก

เจ็บปวดที่เพื่อนผู้ชายที่กัณฑ์แอบสนใจมาปรึกษาให้ช่วยเป็นพ่อสื่อให้กับเพื่อน

ผูห้ญงิถงึสองครัง้ กณัฑ์สนทิกบัเพือ่นผูห้ญงิมากกว่าเพือ่นผูช้ายคนอืน่ๆ ท�าให้

เพื่อนผู้ชายในกลุ่มต้องมาขอความช่วยเหลือ กัณฑ์เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า 

ยอมท�าให้ ผูห้ญงิรูว่้ากณัฑ์ชอบผูช้ายคนนีอ้ยู ่แต่เพือ่นผูห้ญงิกบ็อกกณัฑ์ตรงๆ 

ว่า “กูชอบมันจริงๆ อย่าโกรธกันนะ” กัณฑ์ก็ได้แต่ตอบว่า “ก็โอเค ไม่เป็นไร  

กูจะไปว่าอะไร มึงมันเป็นผู้หญิง มันเป็นผู้ชาย จะคบกันมันก็โอเค ไม่ต้องมา

รูส้กึว่ากจูะโกรธหรือจะเสยีใจ” กณัฑ์ได้รับรู้ความจริงอย่างหนึง่ว่า เป็นการยาก 

ทีก่ณัฑ์จะแข่งกบัผูห้ญงิได้ กณัฑ์คดิว่าเป็นธรรมชาตขิองผูช้ายทีจ่ะชอบผูห้ญงิ 

กัณฑ์ไม่อะไรที่จะไปแข่งได้ กัณฑ์เริ่มรู้จักความเจ็บปวดของการเกิดมาเป็น 

เพศชายแต่ใจเป็นผู้หญิง ซึ่งยากที่จะสมหวัง

กณัฑ์มคีวามรกัท่ี ไม่เคยลืมจนถงึทุกวันน้ี และยงัหวงัลกึๆ ว่าอาจสมหวงั

ในความรักกับผู้ชายคนน้ี วินทร์เป็นเพื่อนในละแวกบ้าน เรียนหนังสืออยู่ 

ห้องเดียวกัน วินทร์เป็นคนไม่ค่อยสนใจเรียน จึงมาขอลอกการบ้านจากกัณฑ์

อยู่บ่อยๆ เมื่อแรกเริ่มกัณฑ์ไม่ค่อยชอบวินทร์นัก เพราะที่บ้านวินทร์ฐานะดี 

กัณฑ์รู้สึกว่าวินทร์ชอบโอ้อวด บางทีก็ขอให้กัณฑ์ท�าสิ่งนั้นให้บ้างสิ่งนี้ ให้บ้าง 

ครอบครัวของกัณฑ์กับวินทร์รู้จักกันดี กัณฑ์จึงไม่ปฏิเสธท่ีจะช่วยเหลือวินทร์ 

จดุเปลีย่นเกิดขึน้เมือ่วนิทร์มาหากณัฑ์ทีบ้่านในเยน็วนัหนึง่และเริม่ร้องไห้ กณัฑ์

ตกใจและชวนวินทร์ออกมานั่งคุยกัน จึงได้รู้ว่าครอบครัวของวินทร์ไม่ได้อบอุ่น
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อย่างที่เห็น และวินทร์ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่กดดันและไม่มีความสุข 

กัณฑ์บอกว่า “จากการที่ผมมองเขาในแง่ไม่ดี ผมก็เลยมองกลับใหม่ว่าจริงๆ 

แล้วเขาเป็นคนน่าสงสาร กเ็ลยเป็นว่าเราเริม่สนิทกนัมากขึน้” จากความสนทิสนม 

ทีมี่มากขึน้ กณัฑ์รูส้กึว่าตวัเองตกหลมุรกัวนิทร์ แต่เป็นการรักข้างเดียว เพราะ

กัณฑ์ไม่เคยแสดงออกว่ารักวินทร์ แม้ว่าบางคร้ังกัณฑ์จะรู้สึกอยู่เหมือนกันว่า

วินทร์ก็มีใจให้อยู่บ้าง แต่ก็ไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจน ไม่เคยพูดกันตรงๆ 

วนิทร์เคยขอให้กณัฑ์ช่วยตดิต่อผูห้ญงิให้ กณัฑ์รูส้กึเสยีใจ แต่กช่็วยพดู

จนผู้หญิงมาเป็นแฟนกับวินทร์อยู่พักหนึ่ง ในช่วงนั้นกัณฑ์รู้สึกน้อยใจ คิดว่า 

วินทร์น่าจะรู้ว่ากัณฑ์มีใจให้ แต่กัณฑ์ไม่ ได้แสดงปฏิกริยากับวินทร์ เพราะ 

อย่างน้อยวินทร์ยังคบหากณัฑ์เป็นเพ่ือนอยู ่การทีว่นิทร์มผีูห้ญิงเป็นแฟน ท�าให้

กัณฑ์รู้สึกถึงความหึงหวงของตัวเอง บางครั้งรู้สึกไม่พอใจ แต่ก็พยายามบอก

ตัวเองว่า ผู้หญิงคนน้ีเป็นคนที่วินทร์รัก ในที่สุดวินทร์ก็เลิกกับผู้หญิงคนนี้ ไป 

ส่วนกัณฑ์ก็ยังคบกับวินทร์เหมือนเดิม 

บางครั้งวินทร์มีค�าพูดที่ท�าให้กัณฑ์มีความหวัง วินทร์พูดบ่อยๆ ท�านอง

ว่า “ตอนนี้มึงสนิทกับกูที่สุดเลย ถ้าโตขึ้นมีอะไร มึงยินดีช่วยกูไหม แล้วอยู่กับ

กตูลอด” กณัฑ์คดิว่าผู้ชายกบัผู้ชายไม่น่าพดูกนัในลกัษณะนี ้บางทกีณัฑ์ไปนอน

ท่ีบ้านวนิทร์ วนิทร์กเ็ข้ามากอด ทกุครัง้ทีกั่ณฑ์ได้มีโอกาสนอนเตยีงเดยีวกบัวนิทร์  

กัณฑ์ยอมรับว่ามีความสุขมาก แม้จะเป็นเพียงความใกล้ชิดแบบถูกเนื้อต้องตัว

กันเล็กๆ น้อยๆ กัณฑ์บอกว่า “ความสุขของผมคือความโรแมนติก ได้นอน 

ด้วยกัน เตียงเดียวกัน ไม่มีอะไรกัน ต่างคนต่างนอน บางทีมันนอนหลับแล้ว  

ก็นอนมองหน้ามัน ก็ sweet ไปอีกแบบหนึ่ง เราคิดไปคนเดียว เขาไม่รู้อะไร

ด้วย” กณัฑ์พยายามสงัเกตว่าวนิทร์มีใจให้บ้างหรอืไม่ ก็ไม่แน่ใจ เพราะบางครัง้ 

กัณฑ์อดเข้าข้างตัวเองไม่ ได้ว่า วินทร์มีใจให้ กัณฑ์ได้แต่คิดสองจิตสองใจ  

ใจหนึ่งก็อยากจะถามให้แน่ใจ ให้ ได้ค�าตอบชัดเจน เพราะอย่างเลวร้ายที่สุด 

ก็คือการปฏิเสธ แต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ แต่อีกใจหนึ่งก็ ไม่อยากเผชิญกับ 
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ความผิดหวัง การอยู่อย่างมีความหวังไปเรื่อยๆ ก็เป็นความสุขที่เพียงพอแล้ว 

กัณฑ์บรรยายความรู้สึกว่า

ผมคิดว่าเขารู้ แต่ผมยังไม่เคยชี้ชัด ไม่เคยที่จะไปบอกตรงๆ เขาอาจจะ

รอฟัง แล้วเขาอาจจะมีค�าตอบในใจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ ถามว่าบอกไปนี่

เราจะต้องเลิกคบกันหรือเปล่า ผมไม่กลัว เพราะผมรู้ว่าสุดท้ายแล้ว  

ถึงผมบอกรักมันไป ถึงมันไม่ชอบ มันรับไม่ได้ แต่มันก็ยังเป็นเพื่อนผม

อยู่ ก็ตัดกันไม่ขาด อย่างมากร้ายแรงที่สุดก็แค่โดนมันปฏิเสธมา แต่ก็

ยงัเป็นเพือ่นกนัได้ ใจผมอาจจะกลวัไปเอง เราไม่กล้าทีจ่ะพดู เพราะพดู

ไปแล้วโดนปฏิเสธกลับมา ก็รู้สึกหวิวแล้ว

เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ได้ กัณฑ์เริ่มห่างจากวินทร์  

แม้วินทร์จะเรียนอยู่ ในสถาบันอีกแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ เช่นกัน แต่สถานท่ีอยู่

ห่างไกลกนั จงึเกอืบไม่ได้ตดิต่อกนั ส่วนหนึง่เป็นเพราะสาขาทีก่ณัฑ์เรยีนมงีาน

ที่ต้องท�าอยู่ตลอดเวลา และกัณฑ์เป็นคนตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นจะเรียนให้ด ี

ให้ประสบความส�าเร็จ จึงไม่มีเวลาว่างมาก ส่วนวินทร์ก็สนใจท�าธุรกิจเล็กๆ 

ขณะเรยีนไปด้วย จงึไม่ค่อยได้มีโอกาสพบกัน นอกจากบางโอกาสท่ีได้ไปพบกัน 

เมือ่ต่างฝ่ายต่างกลบับ้าน แต่ความรูส้กึผกูพนัทีก่ณัฑ์มต่ีอวนิทร์กย็งัไม่น้อยลง 

จนทัง้สองเรยีนจบ ได้ท�างาน กณัฑ์เป็นอาจารย์ในคณะทีเ่รยีนจบและเรยีนต่อ

ปริญญาโท ส่วนวินทร์ท�าธุรกิจของตัวเอง เวลาผ่านไปจนกัณฑ์อายุ 27 ปี  

วินทร์ก็ยงัไม่แต่งงาน กณัฑ์อดมคีวามหวงัลกึๆ ไม่ได้ว่าวินทร์อาจจะมีใจให้กณัฑ์ 

อย่างไรก็ตาม กัณฑ์มองตนเองในเรื่องของความรักว่า 

พยายามไม่มองให้เป็นเรื่องของความรักท่ีเราจะต้องสมหวังในอนาคต 

กลายเป็นว่ากลัวที่จะรัก ก็เลยไม่คิดที่จะเสี่ยง เลือกที่จะแค่นี้ พอแล้ว 

มีความสุขแล้ว ถ้าถามผมว่ามีความสุขไหมที่มีความรักแบบนี้ มันมี 

ความสุข แต่ว่าทุกข์มาก ต้องบอกว่าทุกข์มาก
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กณัฑ์เรยีนรูท่ี้จะอยู่กบัการไม่มอี�านาจต่อรองในการสานสมัพันธ์กับผูช้าย

ให้ก้าวไปถงึการอยูร่่วมกนัอย่างจรงิจงั ภาพของผูห้ญงิและผูช้ายทีแ่ต่งงานกนั 

ได้อยู่ด้วยกัน เป็นสิ่งที่ดูห่างไกลจากความเป็นจริงในชีวิต กัณฑ์เร่ิมชินกับ 

การไม่พยายามมองหารกัแท้ ส่วนใหญ่แล้วเมือ่เหน็ผูช้ายหน้าตาดีๆ  กอ็าจเข้าไป

คุยเล่นเพื่อความสนุกสนานแต่ไม่คิดจะสานสัมพันธ์ต่ออย่างจริงจัง เพราะ

ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�าให้กัณฑ์เริ่มสร้างก�าแพงให้กับตัวเอง ไม่กล้าเปิดใจ

รกัใครจนกว่าจะแน่ใจ แต่ความแน่ใจก็ไม่เคยเกดิข้ึนง่ายๆ กณัฑ์มองสรรีะของ

ความเป็นผูช้ายว่าท�าให้กณัฑ์ไม่มีโอกาสได้รบัความรกัจากผู้ชาย แต่หากจะให้

กณัฑ์รกัหรอืมอีะไรกบัเกย์ กณัฑ์ก็ไม่ต้องการ จนอาย ุ27 ปี กณัฑ์กย็งัไม่ตกลง

มีเพศสัมพันธ์กับใคร กัณฑ์พูดถึงการมีอะไรกับเกย์ว่า

ถ้าเป็นเกยผ์มมีความรู้สกึว่า เกยน์ี่มันชนกัน ผมมีความรู้สกึว่าคุณกเ็กย์ 

ผมก็เกย์ มัน case เดียวกัน มันชายชาย หญิงหญิง เพราะว่าผมเป็น

คนที่ชอบผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าให้ผมไม่ประสบความส�าเร็จในเร่ือง

พวกนี้ เพราะว่ามันยากที่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนใจ แล้วมา 

ชอบเรา

การต่อรองกับปฏิกริยาจากสังคม 

กัณฑ์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการตกอยู่ในสภาวะของเกย์ที่มีเพศสภาพเป็น

หญงิจะท�าให้กณัฑ์แตกต่างจากคนอืน่ๆ จนเกือบจะเรียกได้ว่า ต้องตกเป็นเหย่ือ

ของปฏิกริยาจากบางคนที่แสดงอากัปกริยาเหมือนเป็นมิตรแต่ดูหม่ินดูแคลน 

อยู่ในที เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย มีกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่ชอบตะโกนเรียกกัณฑ์

ว่า “อีกะเทย” กัณฑ์บอกว่าเขาตั้งใจจะให้คนอื่นได้ยิน เป็นเรื่องสนุกสนาน  

จนวันหน่ึงกัณฑ์ไม่อาจทนได้อกีต่อไป กัณฑ์ไปพบกลุม่คนเหล่านี ้และขอให้หยดุ

การเรียกกัณฑ์แบบนี้ ในที่สาธารณะ กัณฑ์เล่าถึงเหตุการณ์ ในครั้งนั้นว่า

มอียูท่หีน่ึง ผมทนไม่ไหวจริงๆ ผมเรียกมาสงัคายนาทัง้หมดว่าไม่ชอบเลย 

ท่ีท�าอย่างนี้ เป็นการเสียมารยาท ไม่ใช่ว่ากูไม่เปิดเผยว่ากูเป็นอยู่นะ  
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แต่ว่าคณุไม่จ�าเป็นต้องมาท�าเสยีงดงั ถามว่าอายไหม ไม่ได้อาย แต่มนั

ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมาพูด ถ้าผมจะพูด ผมก็พูดของผมเอง

ปฏิกริยาของกัณฑ์ได้ผลอยู่บ้าง กลุ่มผู้ชายเหล่านี้มีท่าทีระวังมากขึ้น  

ให้เกยีรตมิากขึน้ แต่ก็ไม่ได้หมดไป ใช้เสยีงทีเ่บาลงบ้าง กณัฑ์ไม่ได้โกรธเพ่ือนๆ 

กลุม่นี ้แต่ต้องคอยปราม เคยมีคนมาพดูกบักณัฑ์ว่า “อกีะเทย วันน้ีมึงจะไปกับ

ผู้ชายที่ ไหน” กัณฑ์เห็นว่าเป็นค�าพูดที่เกินเลย เกินจุดของความเหมาะสม จึง

พูดจาปรับความเข้าใจ ซึ่งคนพูดก็บอกว่า ไม่คิดว่าจะเป็นการพูดที่หนักเกินไป 

กข็อโทษ เรือ่งจงึจบลง กณัฑ์เล่าว่าบางคนไม่ยอมเรยีกชือ่ แต่จะเรยีก “ไอ้เตย” 

ซึ่งมาจากค�าว่ากะเทย เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หากทนได้กัณฑ์ก็

จะท�าเฉยๆ หากทนไม่ได้กจ็ะปรับความเข้าใจ กณัฑ์พยายามท�าตวัเองให้ชนิกบั

ปฏิกริยาจากเพื่อนๆ ในลักษณะนี้ นอกจากการใช้ค�าพูดแซวในลักษณะนี้แล้ว 

กัณฑ์ก็คบกับเพื่อนๆ ได้ตามปกติ

กัณฑ์เป็นคนมีเพื่อนมากทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพราะกัณฑ์คุยสนุกร่าเริง 

และพยายามปรับตัวให้เข้ากนัได้กบัเพือ่นๆ ซ่ึงมหีลายแบบ กณัฑ์บอกว่า ทีเ่ป็น

อย่างนีน่้าจะเป็นเพราะกณัฑ์มาจากครอบครวัใหญ่ ต้องหดัปรบัตวัมาต้ังแต่เดก็ 

มีเพื่อนบอกว่า “มึงต้องภูมิใจนะว่ามึงเป็นกะเทยคนเดียวที่ท้ังเพื่อนผู้ชายและ

เพื่อนผู้หญิงยอมรับ และคุยกันได้แบบสนิทและปกติ กะเทยคนอื่นพวกกูไม่คุย

นะ ผมก็บอก ขอบคุณพวกมึงมากเลย แต่กูก็ไม่เดือดร้อนที่มึงจะไม่คุยกับกู”

ความขัดแย้งในบทบาทเพศ 

แม้กัณฑ์จะพยายามจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีความรัก 

คนรัก และการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ได้ ในระดับที่สามารถมีความสุขในชีวิตได้ 

แต่สิง่ท่ีกณัฑ์ยงัรูส้กึผดิและกงัวลคอื ความรูส้กึของพ่อแม่และญาตพิีน้่อง กณัฑ์

รู้ดีว่าเกิดมาเป็นลูกชายคนโตของพ่อ พ่อต้องอยากให้กัณฑ์มีลูกเพ่ือสืบสกุล 

ต่อไป แม้ว่าญาตคินอืน่ๆ จะมลูีกหลานให้พ่อกบัแม่ได้ช่ืนชมไปแล้ว กัณฑ์ก็เข้าใจ

ความปรารถนาของพ่อและแม่ พยายามท�าตัวเป็นลูกที่ดี ในเรื่องอื่นๆ ตั้งใจ 
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เรยีนหนงัสอืจนได้เกยีรตนิยิม เรยีนจบก็ได้ท�างานเป็นอาจารย์ท่ีคณะ ได้เรยีนต่อ 

ปรญิญาโท เป็นทีภ่าคภมูิใจของพ่อแม่ญาติพีน้่อง และแม้จะท�างานอยูท่ีก่รงุเทพฯ 

กัณฑ์ก็จะกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์ กัณฑ์อยากท�าอะไรก็ ได้ที่ท�าให้พ่อแม่มี 

ความสขุ แต่สิง่ทีก่ณัฑ์ ให้ไม่ได้คอืการแต่งงานและมลูีกเหมอืนกบัลูกผู้ชายของ

บ้านอื่นๆ กัณฑ์บอกว่า

ก็ยังรู้สึกว่าติดค้างเขา มันอาจจะไม่ ใช่ความรู ้สึกผิด อาจจะเป็น 

ความรู้สึกติดค้างในส่วนที่ว่าท�าให้เขาผิดหวังในบางเรื่อง ไม่ใช่ทุกเรื่อง 

เร่ืองนีเ้รือ่งเดยีวในชีวติ ทีผ่มรูส้กึว่าผมจะท�าให้เขาผดิหวงัคอืทีเ่ป็นเกย์ 

แต่เรือ่งอืน่ผมมัน่ใจว่า เขาภมูิใจในตวัผม ยิง่การทีเ่ขาเป็นคนไม่พดูอะไร

เลย ไม่แสดงอะไรเลย เขาดีกับเรามาก เราก็รู้สึกดีมากๆ แต่ว่าในขณะ

เดียวกัน เรารู้สึกว่าพ่อแม่เราดี ท�าไมเขาต้องมาเจอกับสิ่งที่เขาควรได้

แล้วไม่ได้ ชีวิตของคนดีที่เขาควรจะมีหลาน เขาควรจะได้เจอกับลูกที่

เป็นชายแท้

กัณฑ์ไม่คิดว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงเพื่อมีหลานให้กับพ่อและแม่ กัณฑ์

เชื่อว่าหากต้องแต่งงานก็คงพยายามฝืนได้ แต่การท�าเช่นนั้นเป็นการกระท�า 

ท่ี โหดร้ายส�าหรับผู้หญิง เท่ากับให้ผู้หญิงต้องมารับกรรมด้วย และเมื่อมีลูก 

ลกูกจ็ะไม่มคีวามสขุ กณัฑ์บอกว่า สกัวนัลกูคงต้องถามว่า “พ่อเป็นอย่างนีแ้ล้ว

มีลูกท�าไม” ดังนั้น ทางเลือกท่ีจะแต่งงานกับผู้หญิงตามบรรทัดฐานของรัก 

ต่างเพศจึงปิดตายส�าหรับกัณฑ์

ส่วนความหวังที่จะมีชีวิตที่มีความสุขกับผู้ชายก็ดูจะเกินความคาดหวัง 

และหากต้องแปลงเพศเพ่ือให้สามารถดึงดูดใจผู้ชายได้ กัณฑ์ก็ ไม่คิดจะท�า  

กณัฑ์พอใจในร่างกายของตนเอง ไม่อยากเปลีย่นร่างกายให้เป็นผูห้ญิง “ชวีตินี้

ไม่เคยคิดเลยว่าอยากใส่กระโปรง อยากมีนม อยากผ่าตัด แม้กระทั่งการท�า

ศลัยกรรมหน้าตัวเองก็ไม่เคยคดิ” แต่กณัฑ์กบ็อกว่า หากวินทร์รกัและตกลงใจ

จะร่วมชวีติกบักณัฑ์ และขอให้กณัฑ์แปลงเพศ กณัฑ์กจ็ะท�าเพือ่ให้ได้มชีวีติอยู่

กับคนที่รัก กัณฑ์กล่าวย�้าว่า
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ผมเคยคดิว่าถ้าแปลงเพศแล้วคนท่ีเราชอบสามารถรกัเราแบบชายหญงิ

ได้จริงๆ ผมยอม แต่ผมคิดว่ามันไม่จริง มันไม่ ใช่ มันเป็นไปไม่ ได้  

คุณเจ็บตัวไปแล้ว สุดท้ายเขาไม่ เพราะฉะนั้นอยู่อย่างนี้ดีแล้ว อย่าไป

มั่นใจเลย ไว้ ใจไม่ ได้หรอกพวกผู้ชาย อย่างนี้ดีที่สุดแล้วอยู่ของเรา 

อย่างนี้ดีกว่า

กณัฑ์บอกว่า “ชวีติผมตอนนีถ้อืว่าลงตวั ผมมีความสขุ แต่ถ้าผมเลอืกได้ 

ผมอยากให้มันตรงเพศ ยังไงมันก็ดีกว่า ถามว่าเป็นเกย์ผิดไหม ไม่ผิด แต่ถ้า

ตรงเพศจะดีกว่า”

4. การเลื่อนไหลของเพศวิถีรักสองเพศ

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะดึงดูดทางเพศทั้งกับเพศตรงข้ามและเพศ

เดียวกัน ศักยภาพนี้อาจด�ารงอยู่กับบุคคลนั้นๆ ตลอดชีวิต หรือด�ารง

อยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ แต่ก็พร้อมที่จะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้

แนวคิดในเร่ืองการปรับทศิทางทางเพศ (sexual orientation) พยายาม

อธิบายว่า ปัจเจกบุคคลจะปรับทิศทางทางเพศของตนเองว่ามีลักษณะของ 

รักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกัน ซึ่งมีนัยว่า ความพึงพอใจทางเพศ (sexual 

preference) เป็นสิง่ทีเ่สถยีรหรอืคงทน คอืเมือ่ปัจเจกบคุคลได้ปรบัทศิทางทาง

เพศตนเองในลักษณะของรักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกัน บุคคลนั้นก็จะด�ารง

ชวิีตทางเพศในลกัษณะนัน้ต่อไปโดยไม่เปลีย่นแปลง การมองเรือ่งเพศในลกัษณะ

นี้ ไม่เปิดพื้นที่ส�าหรับการมองเรื่องของความสัมพันธ์แบบรักท้ังสองเพศ  

(bisexuality) ว่าเป็นเรื่องปกติ และมีแนวโน้มจะเชื่อว่าผู้ที่รักทั้งสองเพศม ี

ความสับสนเกี่ยวกับการปรับทิศทางทางเพศของตนเอง ดังนั้น การเป็นคนรัก

สองเพศจงึถกูมองว่าเป็นการปฏเิสธอตัลกัษณ์ทางเพศ ทัง้ทีเ่ป็นคนรักเพศเดยีวกนั 

และรักต่างเพศ 
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การที่สังคมปฏิเสธการด�ารงอยู่ของคนรักทั้งสองเพศอาจท�าให้ผู ้ที ่

ผ่านประสบการณ์ของการรักทั้งสองเพศบางคนคิดว่าตนเองก�าลังอยู่ ในช่วง 

ของการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นบุคคลที่รักต่างเพศ (heterosexuality) ไปสู่

การรักคนเพศเดียวกัน (homosexuality) หรือในทางกลับกันจากคนรัก 

เพศเดียวกันไปสู่การรักต่างเพศ โดยไม่ตระหนักในการเป็นคนรักสองเพศของ

ตนเอง นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่พยายามปฏิเสธความรู้สึกของการรักเพศเดียวกัน

เพื่อรักษาภาพในฐานะเป็นคนรักต่างเพศ ซึ่งอาจสับสนและไม่แน่ใจ น�าไปสู่

ความวิตกกังวลและความเครียดได้ ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลค่อยๆ พัฒนาเพศวิถี

ของตนเอง บุคคลไม่เพียงแต่ค่อยๆ เรียนรู้ความสุขหรือความพึงพอใจจาก

ร่างกายของตนเอง แต่ยังเรยีนรูด้้วยว่าความสุขหรอืความพงึพอใจมคีวามหมาย

อย่างไร ความหมายเกีย่วกบัเพศวถิถีกูส่งผ่านไปยงับคุคลในช่วงทีก่�าลงัเรยีนรู้

เกี่ยวกับเพศสภาพ (gender) ซึ่งมักถูกสังคมตีกรอบให้คนรับรู้ว่าเพศชายและ

เพศหญงิต้องมคีณุลกัษณะอย่างไร เช่น ความเชือ่ในเรือ่งเพศหญิง/เพศชายจะ

มอีทิธพิลต่อการทีบุ่คคลคดิว่าจะมเีพศสัมพนัธ์กบัใคร ท่ี ไหน เมือ่ไร และอย่างไร 

รวมไปถึงสิง่ทีเ่รายอมรบัได้หรอืรบัไม่ได้ และแม้กระท่ังความรูส้กึของเราว่าจะ

รู้สึกโรแมนติกกับใคร ดังนั้น ภายใต้ระบบความเชื่อเรื่องรักต่างเพศ คนที่พบ

ว่าตนเองตกอยู่ในข่ายของการรักต่างเพศจะไม่รู้สึกยากล�าบากที่จะเชื่อมโยง

ลักษณะทางเพศของร่างกายตนเองกับความสุขและความพึงพอใจทางเพศ  

ในขณะเดยีวกนัผูท้ีร่กัเพศเดยีวกนักจ็ะปฏเิสธความพงึพอใจของการรกัต่างเพศ 

และพัฒนาความพึงพอใจทางเพศกับคนเพศเดียวกัน พัฒนาการของความ 

พึงพอใจทางเพศของคนรักต่างเพศและคนรักเพศเดียวกันดูจะคล้ายคลึงกัน 

เพียงแต่สังคมท�าให้คนรักเพศเดียวกันได้รับแรงกดดันจากบรรทัดฐานในเรื่อง

เพศมากกว่าคนรักต่างเพศ และสังคมมีแนวโน้มจะสนับสนุนการรักต่างเพศ 

และพยายามให้คนหลีกเลี่ยงการรักเพศเดียวกัน

คนซึ่งรักทั้งสองเพศจึงถูกมองว่าไม่ประสบความส�าเร็จหรือไม่สามารถ

เรยีนรูค้วามพงึพอใจท้ังจากการรักต่างเพศและการรกัเพศเดียวกนั เพศวถิขีอง
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การรกัทัง้สองเพศจงึเป็นเรือ่งซบัซ้อน และมผีลท�าให้คนทีร่กัทัง้สองเพศมคีวาม

สบัสนในเพศวถิขีองตนเอง ค�าถามส�าคญัคอืผูท้ีร่กัทัง้สองเพศได้น�าคณุลักษณะ

ของเพศวิถขีองการรกัเพศเดยีวกนัและรกัต่างเพศเข้ามาสูก่ารพฒันาเพศสภาพ

ของตนเองได้อย่างไร มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่รักทั้งสองเพศสามารถ

เรียนรู้การมีความสัมพันธ์ทางเพศจากคนเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศได้เป็น

อย่างดี แต่ผู้ที่รักท้ังสองเพศไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกทางเพศกับเพศ

สภาพของตนเองได้ ดังนั้น คนที่รักทั้งสองเพศจึงมีแนวโน้มจะแยกเพศสภาพ

ของตนเอง (ความเป็นหญิงหรือความเป็นชาย) ออกจากเร่ืองความพึงพอใจ

ทางเพศ (ชอบคนเพศเดียวกันหรือชอบคนต่างเพศ) ดังนั้น บุคคลอาจเริ่มต้น

จากรักคนต่างเพศและเริ่มชอบพอคนเพศเดียวกัน หรือเริ่มจากชอบพอคน 

เพศเดยีวกนัและเริม่รกัคนต่างเพศ การศกึษานีเ้สนอว่าบคุคลท่ีเปิดรับเพศสภาพ

ที่ ไม่ยึดติดตามเพศสภาพแบบประเพณี มีโอกาสที่จะเลือกการมีความสัมพันธ์

ทางเพศทีส่ามารถสนองความต้องการของตนเองได้ โดยเฉพาะเมือ่เหตกุารณ์

หรอืบรบิทท่ีตนเองด�ารงอยู่เปลีย่นไป (Weinberg, Williams, & Pryor, 1994)

อัตลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่งท่ีสร้างข้ึนโดยสังคม เป็นการบอกว่าบุคคล 

มเีพศวถิแีบบใดโดยนยิามจากเพศของผู้ทีต่นเองมคีวามสมัพนัธ์ด้วย อัตลักษณ์

ทางเพศจึงมีนัยส�าคัญต่อความพึงพอใจทางเพศ (เช่น พฤติกรรมทางเพศ  

ความรูส้กึทางเพศ) ดงัน้ัน หากเรายอมรบัว่ารกัท้ังสองเพศเป็นเร่ืองทีเ่กดิขึน้ได้ 

ทั่วไป การก�าหนดอัตลักษณ์ทางเพศว่าเป็นรักต่างเพศ (straight) หรือรัก 

เพศเดียวกัน (gay หรือ lesbian) จึงเท่ากับเป็นการสร้างข้อจ�ากัดให้กับผู้ที่

ต้องการจะเป็นคนที่รักทั้งสองเพศ คนที่รักทั้งสองเพศอาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได ้

ที่จะยอมรับอัตลักษณ์ของการเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศ ในขณะ

เดียวกัน การรักทั้งสองเพศก็ ไม่มีหมวดหมู่หรือนิยามที่แน่ชัด คนบางคน 

ไม่รู้เลยว่าตนเองมีอัตลักษณ์ของคนรักสองเพศ รู้สึกผิดกับการกระท�าหรือ 

ความรูส้กึของตนเอง และอาจพยายามเกบ็หรอืซ่อนความรูส้กึหรอืความพงึพอใจ 

ทางเพศของตนเองไว้ 
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พื้นท่ีสาธารณะส�าหรับคนรักต่างเพศดูจะมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

สถานบนัเทงิ สถานประกอบพธิกีรรมต่างๆ สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ และส�าหรบั

คนรักเพศเดียวกันก็เริ่มมีพื้นที่ส�าหรับการรวมกลุ่มและท�ากิจกรรมมากขึ้น  

แต่ส�าหรับคนรักท้ังสองเพศอาจถูกบังคับให้ต้องเข้าไปในพื้นที่สาธารณะของ 

คนรักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกัน เพราะไม่มีพื้นที่ของตนเอง ซ่ึงจะมีผลต่อ 

การพัฒนาอัตลักษณ์และพฤติกรรมของคนรักทั้งสองเพศด้วย

เรื่องราวของปรางค์สะท้อนชีวิตของผู้หญิงซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบ

รกัทัง้สองเพศ แต่ปรางค์เกอืบจะไม่ตระหนกัในเพศวถีิของการเป็นคนรักทัง้สอง

เพศของตนเอง ปรางค์พยายามสร้างตวัตนขึน้มาแบบลองผิดลองถกู และด�ารง

ชีวิตอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของความพึงพอใจทางเพศของตนเอง ขณะที ่

เล่าเร่ืองราว ปรางค์อายไุด้ 20 ปี แม่เสยีชวีติไปแล้วด้วยโรคไตวายเมือ่ปรางค์

เรยีนอยูช่ัน้มธัยม 1 ปรางค์เสยีใจมาก บอกว่า “เหมอืนชีวิตขาดอะไรไป เหมือน

แพแตก จากที่มีคนอยู่บ้าน กลับบ้านมาก็ไม่เจอใคร” 

การผสมผสานความพึงพอใจกับทั้งสองเพศ 

เมื่อแม่เสียชีวิตไป พ่อก็ใช้ชีวิตแบบที่ปรางค์เรียกว่า “เพลย์บอย” คือ 

มแีฟนหลายคนจนปรางค์จ�าไม่ได้ พ่อชอบไปเท่ียวฟังเพลงตามผับและบาร์ และ

มักจะพาปรางค์ไปด้วย ปรางค์ไปเที่ยวฟังเพลงกับพ่อและเพื่อนๆ ของพ่อท้ัง 

ผู้หญิงและผู้ชายอย่างสนุกสนาน พ่ออายุมากกว่าปรางค์เพียง 20 ปี ดังนั้น 

เมื่อปรางค์อายุได้ 16 ปี พ่อเพิ่งอายุได้ 36 ปี ปรางค์จึงรู้สึกสนิทสนมกับพ่อ

เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเป็นพ่อที่คอยดูแลควบคุมลูกสาว ปรางค์กล่าวถึง

พ่อว่า “พ่อหนูดีค่ะ พ่อเขารับฟังทุกอย่าง เข้าใจหนูทุกเรื่อง คงไม่มีลูกคนไหน

ทีค่ยุกบัพ่อได้ทกุเรือ่งเหมอืนหน”ู ปรางค์ใช้ชวิีตวยัรุน่ภายใต้การเลีย้งดขูองพ่อ 

ปรางค์เรียนหนังสือได้คะแนนดี จนจบชั้นมัธยม 3 จึงย้ายมาเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนอาชีวะ เรียนหนังสือไปได้เพียง  

1 เทอมปรางค์กเ็ริม่เทีย่วเตร่กบัเพือ่น ไม่อยากเรยีนหนงัสอื ช่วงนีพ่้อไปท�างาน
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รับเหมาซื้อไม้ที่ล�าปาง ท�าให้ปรางค์เหงาเพราะเมื่อกลับมาบ้านไม่เจอใคร  

เมือ่โทรศพัท์หาพ่อ บางทกีม็ผีูห้ญงิเป็นคนรบัโทรศัพท์ ปรางค์พยายามบอกให้

พ่อกลับมาอยู่บ้าน แต่พ่อบอกว่าต้องท�างาน 

เมื่อต้องอยู่ห่างพ่อซึ่งเคยไปไหนมาไหนด้วยกัน ปรางค์จึงเริ่มสนิทสนม

กับแจน ปรางค์เล่าว่าแจนเป็นทอมและมาจีบปรางค์ ปรางค์รู้สึกว่าพอใจและ

มีความสุขที่แจนมาหา ให้ความเอาใจใส่ ทุกวันเมื่อเลิกเรียนก็จะมาพบกับแจน 

ทีร้่านขายไอศครมี นัง่คุยกนั แจนมกัซือ้ของมาฝาก เป็นตุก๊ตาบ้าง ดอกไม้บ้าง 

บางทกีเ็ป็นช็อคโกแลต แจนเคยซือ้เตยีงให้ปรางค์เพราะเหน็ว่าชอบ ยิง่นานวนั

ปรางค์กร็ูส้กึว่าแจนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ความสมัพนัธ์ทางเพศของปรางค์กบั

แจนกเ็ป็นการกอดและจบูกนั ไม่มอีะไรมากไปกว่านัน้ สิง่ทีท่�าให้ปรางค์ยังข้องใจ

ในตวัแจนคอื แจนมผีูห้ญงิอืน่มาชอบหลายคน และแจนไม่ตดัรอน ท�าตวัเหมือน

คนเจ้าชู้ ท�าให้ปรางค์ไม่พอใจ ทะเลาะกันบ่อยครั้ง เพราะหึงหวง 

ช่วงที่ความสัมพันธ์กับแจนเริ่มไม่ราบร่ืน ปรางค์เริ่มคบกับมิวซ่ึงเป็น 

เพื่อนผู้ชายที่เรียนปี 1 เหมือนกัน แต่อยู่คนละห้อง ผู้ชายคนนี้มาชอบปรางค์

ตั้งแต่ปรางค์ยังคบอยู่กับแจน แต่ปรางค์ไม่ชอบเพราะเห็นว่าผู ้ชายคนนี ้

ชอบวางท่า เป็นคนมเีงนิ พ่อแม่เป็นเจ้าของร้านทอง เพ่ือนๆ ยใุห้ปรางค์ยอมรบั

เป็นแฟนกับมิว เพราะเป็นคนมีฐานะ สามารถเลี้ยงดูปรางค์ได้ เมื่อแจนรู้เรื่อง

ก็เกิดการทะเลาะหึงหวงกันอีก ปรางค์เล่าว่า “แจนก็มามีแฟนใหม่ ประชดหนู 

เขาจบีคนโน้นประชด กป็ระชดกนัไปประชดกนัมา” ปรางค์จงึเริม่ไปไหนมาไหน

กับมวิมากขึน้ จนได้เสยีกนั ปรางค์เล่าให้พ่อฟังและบอกว่า มวิจะมาขอแต่งงาน

กบัปรางค์ พ่อไม่ชอบมวิ เพราะมวิไม่ค่อยพดูจากับใครๆ จนดูเหมือนเป็นคนหยิง่  

เมื่อมิวมาคุยกับพ่อเรื่องการแต่งงาน พ่อพูดแบบประชดว่า “อีกสองวันให้มา

แต่งเลย เงนิสองแสน ทองอีกสบิบาท” ปรางค์เล่าว่าพ่อไม่รู้ว่าทางบ้านของมวิ

เป็นร้านขายทองและมีฐานะดี จึงพูดประชดออกไป แต่ปรากฏว่าอีกสองวันมิว

ให้พ่อแม่น�าสินสอดตามที่พ่อบอกไว้มาขอปรางค์แต่งงาน พ่อจึงต้องยอมให้

ปรางค์แต่งงาน แต่ไม่ยอมให้จดทะเบียนสมรส 
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เข้าสู่ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ 

หลังจากแต่งงาน พ่อพยายามให้ปรางค์กลับมานอนที่บ้าน ปรางค์จึง

ไปๆ มาๆ ระหว่างบ้านของมิวกับบ้านของพ่อ โดยปรางค์ยังไปเรียนหนังสือ 

การอยู่กันฉันท์สามีภรรยาระหว่างปรางค์กับมิวไม่ดีนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 

พ่อไม่ชอบมิว ท�าให้มิวไม่สามารถไปมาหาสู่กับพ่อของปรางค์ได้ เมื่อปรางค์ 

ไปนอนบ้านพ่อ มิวไม่ได้ไปด้วย นอกจากนี้ มิวยังถามปรางค์ถึงเรื่องของแจน 

มิวรู ้ว่าแจนเป็นทอม ปรางค์ก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเคยเป็นแฟนกับแจน  

แต่ไม่ได้มีอะไรกันนอกจากการกอดจูบ แต่มิวไม่เชื่อและพูดจาประชดประชัน 

ว่าปรางค์มอีะไรกบัทอม ความระหองระแหงกนัทีเ่กิดขึน้ท�าให้ปรางค์ไปนอนที่ 

บ้านพ่อบ่อยมากขึ้น 

ต่อมาอีกไม่นาน ปรางค์ตั้งท้อง หยุดเรียนไปพักหนึ่ง เมื่อคลอดลูกจึง

กลับไปเรียนต่อ ทางบ้านของมิวให้พาลูกไปเลี้ยงที่บ้าน ปรางค์จึงเริ่มห่างจาก

พ่อไปบ้าง เพราะต้องอยู่กับลูก แต่พ่อไม่ละความพยายาม ขอให้ปรางค์พาลูก

มาเล้ียงทีบ้่านพ่อ ทางบ้านมวิไม่ยอม ปรางค์จึงเร่ิมไปๆ มาๆ ระหว่างบ้านของ

มวิกบับ้านพ่ออกีครัง้ ในช่วงนีป้รางค์เริม่ออกไปเทีย่วกลางคนื ฟังเพลงกับพ่ออกี  

ท�าให้มิวไม่พอใจ เมื่อปรางค์ไปนอนที่บ้านมิว ปรางค์เริ่มบ่ายเบี่ยงที่จะมีความ

สมัพนัธ์ฉนัท์สามภีรรยากบัมวิ ปรางค์ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่ไม่รูส้กึว่า

มีความสุขที่จะท�าเช่นนั้น และไม่อยากฝืนใจตนเอง จึงทะเลาะเบาะแว้งกับมิว

บ่อยครัง้ มวิมกัขึน้เสยีงว่า ปรางค์มแีฟนใหม่จงึไม่ชอบกลบัมานอนบ้าน มวิเชือ่

ว่าปรางค์มแีฟนเป็นทอมจงึไม่ยอมมอีะไรกบัมวิ มวิเริม่ใช้ความรุนแรงด้วยการ

ตบตี ปรางค์จึงมาบอกพ่อว่า ต้องการจะเลิกกับมิว ซึ่งช่วงแรกมิวไม่ยอม  

แต่ปรางค์บอกว่าจะฟ้องต�ารวจ ปรางค์เล่าถึงเหตุการณ์ ในตอนนั้นว่า “เขาไม่

ยอมเลิกง่ายๆ แต่หนูบอกพ่อว่า หนูไม่อยากอยู่แล้ว เอาลูกกลับมาเลี้ยงเถอะ 

ให้ป้าช่วยเลีย้ง แล้วหนูจะฟ้องเขา เขากบ็อกจะฟ้องเขาหรือ ไม่เห็นแก่หน้าเขา 

จะเอายังไง” ในที่สุดมิวก็ยอมเลิก โดยขอเอาลูกไว้ ส่วนปรางค์จะมาเยี่ยมลูก

เมื่อใดก็ได้
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คืนสู่ความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน 

ปรางค์กลบัมาอยูท่ีบ้่านกับพ่อได้ไม่นานก็กลบัไปคนืดกีบัแจนซ่ึงเลกิกนัไป 

เพราะปรางค์ไปแต่งงานกับมิว พ่อสนับสนนุให้เป็นแฟนกับแจน โดยใช้ค�าพดูว่า  

“เป็นผูห้ญงิด้วยกนั สบายใจ คงไม่ท�าร้ายกนั” ส่วนพ่อแม่ของแจนก็ชอบปรางค์ 

และอยากให้ปรางค์ไปอยูก่บัแจนด้วยกนัท่ีบ้าน บ้านของแจนเป็นโรงกลึง ลักษณะ

เป็นห้องแถวสองห้องติดกัน พ่อแม่ของแจนเตรียมจัดห้องชั้นบนเป็นเรือนหอ 

ให้ปรางค์กับแจนอยู่ด้วยกัน 

การกลับมาคืนดีครั้งนี้ ปรางค์มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับแจน  

ปรางค์เล่าถึงการมีความสัมพันธ์ ในครั้งแรกว่า ครอบครัวของแจนซ่ึงมีพ่อแม่

และตัวแจนเองกับครอบครัวของปรางค์ซึ่งมีปรางค์กับพ่อไปเที่ยวชายทะเล 

ด้วยกัน ปรางค์นอนห้องเดียวกับแจนและมีอะไรกัน ปรางค์เปรียบเทียบความ

สัมพันธ์กับผู้หญิงและผู้ชายว่าต่างกัน “ผู้ชายมันรุนแรง หนูไม่ชอบ” 

ปรางค์เรียนรู้การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันจากแจน เพราะแจน

เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงอื่นมาแล้ว ปรางค์กล่าวว่า “ก็คือเวลามีอะไรกัน 

กเ็หมอืนผูช้าย แต่แค่เขาไม่มีอะไรเหมอืนผูช้ายแค่น้ัน แต่เราก็ไม่ได้ ใช้เครือ่งใช้

อะไร แค่ใช้ปากกับนิ้ว พอเสร็จเขาก็นอนกอด แล้วก็หอมไปหอมมา” ปรางค์ 

ไม่ได้เป็นฝ่ายท�าอะไรให้กับแจน ปรางค์บอกว่า “หนูไม่ได้ท�าอะไรเขา เขาไม่

ถอดเส้ือผ้า หนูไม่เคยเหน็อะไรเขาเลย เห็นแต่ท้อง ขา แขน หน้า เหน็แค่ตรงนี้  

หนถูามเขาว่า ไม่คดิจะถอดหรอื เขาบอกว่าไม่ถอด พอโตมาพ่อแม่เขาก็ไม่เคย

ได้เห็น แต่เขาไม่มีหน้าอก” เวลานอนด้วยกันแจนจะใส่กางเกงบ็อกเซอร์และ 

เสื้อกล้าม บางครั้งปรางค์พยายามถูกต้องร่างกายของแจน แต่แจนจะเอา 

มือออก ปรางค์ค่อยๆ เรียนรู้การแสดงความรู้สึกและความรักระหว่างปรางค์

กับแจน ปรางค์มีความสุขที่มีอะไรกับแจนตามแบบที่แจนต้องการ ซึ่งต่างจาก

เม่ืออยูกั่บมวิ ปรางค์เล่าว่า ตอนทีอ่ยูก่บัมวิแรกๆ กช็อบ ปรางค์ใช้ค�าว่า “ยงัเห่อ  

ยังสนุก” แต่พอเวลาผ่านไป ปรางค์เริ่มไม่ชอบและพยายามบ่ายเบี่ยงไม่อยาก

มีอะไรกับมิว ท�าให้มิวไม่พอใจ บางครั้งมิวจะพูดประชดว่า “ก็ใช่สิ ไม่ใช่ทอม” 
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เม่ือมามคีวามสมัพนัธ์กบัแจน ปรางค์บอกว่า “เขาไม่รนุแรง เขาทะนถุนอมเรา” 

หลงัจากกลบัจากเท่ียวทะเล บางวันปรางค์ก็จะขออนญุาตพ่อไปนอนทีบ้่านแจน 

ซึ่งพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร

แจนไม่เคยพูดถึงเรื่องราวเก่าๆ ท่ีปรางค์ไปแต่งงานกับมิว นอกจาก 

ถามเพียงคร้ังเดียวว่าท�าไมจึงไปแต่งงาน ซึ่งปรางค์ตอบว่า ต้องการประชด 

ท่ีแจนมีผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายหลายคน แจนบอกปรางค์ว่า “ไม่ต้องคิดอะไร  

มนัผ่านไปแล้ว เขาไม่เคยเอาเรือ่งนีม้าทบัถม” ปรางค์ตระหนกัถงึความแตกต่าง

ระหว่างแจนกับมิว มิวชอบพูดจาประชดประชัน เมื่อปรางค์ไม่ยอมนอนด้วย

ปรางค์ดูจะเลอืกเพศวถิแีบบรักคนเพศเดยีวกนัโดยไม่ยากล�าบาก ท้ังพ่อ

แม่ของแจน และพ่อของปรางค์ ไม่เพียงให้การยอมรับแต่ยังสนับสนุน พ่อแม่

ของแจนยอมรับว่าลูกของตนเองเป็นทอม พ่อของแจนยังขอโทษลูกด้วยว่า  

ลูกอยากเป็นผู้ชาย แต่พ่อแม่ใส่ให้ลูกผิด คือเอาเพศหญิงมาใส่ให้แจนแทนที่

จะเป็นเพศชาย พ่อของแจนใช้ค�าว่า “ไอ้เสือ พ่อขอโทษที่ ใส่ให้ผิด” 

การเลื่อนไหลของเพศวิถี

ปรางค์ไม่ ได้มองว่าตนเองมีเพศวิถีแบบรักทั้งสองเพศ ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง 

อาจเป็นเพราะปรางค์ไม่ได้คิดว่าจะจัดตนเองให้เข้ากับกลุ่มไหน ปรางค์เพียง

แต่รู้สึกว่าไม่สมหวังหรือไม่มีความสุขและไม่มีความพึงพอใจกับมิวหลังจากที ่

อยูด้่วยกนัมาได้ระยะหน่ึง แต่เมือ่มาคบกับแจนและมคีวามสมัพนัธ์ลกึซ้ึง ปรางค์

กลับรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน ปรางค์คิดว่าจะอยู่

กับแจนแบบเป็นคู่ชีวิต สิ่งท่ีปรางค์ก�าลังคิดอยู่คือการมีลูก ปรางค์อยากมีลูก

เหมอืนคูส่ามภีรรยาอืน่ๆ ปรางค์ก�าลงัคดิจะให้แพทย์ผสมเทยีม เพือ่จะได้มลีกู

ให้แจนและตนเองได้เลี้ยงดู

ปรางค์มิได้ปฏิเสธว่าตนเองสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ทั้งกับ

ผู้ชายและผู้หญิง ปรางค์เริ่มจากการมีแฟนที่เป็นเพศเดียวกันโดยยังไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางเพศ ได้แต่งงานกบัผูช้ายอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว มลีกูด้วยกนั 
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1 คน จากนัน้เลกิจากกนัและกลบัมามคีวามสมัพันธ์กบัแฟนคนเดมิซึง่เป็นผูห้ญงิ 

ปรางค์สามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า มคีวามสขุและความพึงพอใจ

กบัการมคีวามสมัพนัธ์กบัแฟนทีเ่ป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย เพราะเป็นความสมัพนัธ์ 

ทีอ่่อนโยน ทะนุถนอม ไม่รนุแรง ปรางค์เรยีนรูก้ารมีเพศสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิจาก

คู่สมัพันธ์ของตนเอง โดยไม่มคีวามรู้ ในเรือ่งนีม้าก่อน ปรางค์จงึอ้างองิลกัษณะ

ของการมีเพศสัมพันธ์กับประสบการณ์การณ์เดิมซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับผู้ชาย

ปรางค์อยู่ ในบริบทที่คนใกล้ชิด พ่อของปรางค์และพ่อแม่ของแจน  

ไม่เพียงแต่ ไม่ปฏิเสธการมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเท่านั้นแต่ยังให้ 

การสนบัสนนุเป็นอย่างดีด้วย นอกจากนียั้งไม่ต่อต้านประสบการณ์เดมิทีป่รางค์

เคยแต่งงานกับผู้ชายมาก่อน ภายใต้บริบทเช่นนี้ ท�าให้ปรางค์ไม่รู้สึกว่าก�าลัง

กระท�าสิ่งที่ ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบุคคลที่มีนัยส�าคัญ ท�าให้ ไม่เกิด

ความรู้ขัดแย้งหรือสับสน อย่างไรก็ตาม แม้ปรางค์จะเรียกแจนว่าเป็นทอม  

แต่ก็ไม่เรยีกตวัเองว่าเป็นดี ้เพราะมองว่าดีจ้ะเป็นผูห้ญงิที่ ไม่ยอมมคีวามสมัพนัธ์

ทางเพศกับผู้ชาย ซึ่งปรางค์มิได้มองตัวเองว่าเป็นเช่นนั้น 

ความพึงพอใจในการมีความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันของปรางค์  

โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการมคีวามสมัพนัธ์กบัผูช้าย สะท้อนการปฏเิสธ

การพยายามมอี�านาจเหนอืของฝ่ายชายในการมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศ ปรางค์

ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับมิวเม่ือรู้สึกว่ายังไม่มีความต้องการ เพราะไม่มี 

ความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์กับมิว แต่แทนที่มิวจะเข้าใจและพยายามหา

ทางออกร่วมกัน มิวกลับแสดงอ�านาจเหนือโดยกล่าวร้ายว่าปรางค์มีคนอ่ืน  

โดยเฉพาะการชอบมีอะไรกับทอม ต่อมาก็ตบตี แต่เมื่อมีความสัมพันธ์กับแจน 

ปรางค์รู้สึกถึงความรัก ความอ่อนโยน และการที่แจนพยายามท�าทุกอย่าง 

เพื่อให้ปรางค์มีความสุข ปรางค์ไม่รู้สึกว่าแจนพยายามมีอ�านาจเหนือในการมี 

ความสัมพันธ์กัน เป็นความสัมพันธ์ที่มีดุลยภาพของอ�านาจและการก�ากับ  

แจนไม่พยายามควบคุมให้ปรางค์ท�าตามต้องการ ท�าให้ปรางค์รู้สึกว่าการอยู่

กับแจนเป็นความสุขและความอบอุ่นใจมากกว่าเมื่ออยู่กับมิว
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5. นิยามความสัมพันธ์ทางเพศผ่านเพศวิถีหญิงรักหญิง

เพศวิถีของหญงิรกัหญงิมักถกูตัง้ข้อสงสยัในแง่มมุของการกระท�าทางเพศ  

โดยเฉพาะการตั้งค�าถามว่า การกระท�าทางเพศ (sexual conduct) แบบใด 

ที่สามารถน�ามาใช้ตัดสินได้ว่า ผู้หญิงมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเลสเบี้ยน (ซ่ึง 

ในสังคมไทยอาจหมายถึงเป็นทอมหรือดี้) หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่า 

ผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือเป็นคู่สัมพันธ์ทางเพศแบบหญิงรักหญิง 

แน่นอนว่าการต้ังค�าถามในลกัษณะนีส้ะท้อนความคดิความเชือ่ทีว่่า ความหมาย

ของเพศสัมพันธ์มิได้สร้างขึ้นโดยสังคม แต่มีสารัตถะที่เป็นความจริงหรือ 

เป็นสภาวะธรรมชาติ อันได้แก่การสอดใส่อวัยวะเพศชายในอวัยวะเพศหญิง 

การเช่ือในความหมายท�านองนี้ย่อมน�าเอาความสัมพันธ์ทางเพศไปผูกติดกับ 

การสบืพนัธุ ์และน�าไปสูก่ารให้ความหมายต่อไปอีกว่า ตราบใดทีผู่ห้ญงิยงัไม่ผ่าน 

การสอดใส่ของอวัยวะเพศชาย ย่อมถือว่าผู้หญิงยังคงเป็นสาวบริสุทธิ์ แม้ว่า 

ผู้หญิงจะผ่านประสบการณ์ทางเพศในแบบอื่นๆ มาแล้ว กฎหมายในหลายๆ 

สงัคมยงันยิามการข่มขืนทางเพศว่าจะต้องมีการสอดใส่อวยัวะเพศชายในอวัยวะ

เพศหญิง ทัศนะเหล่านี้มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เรื่องเพศของหญิงรักหญิงหรือ 

เลสเบีย้นถกูมองว่าเป็นเพศวถิทีี่ ไม่มวุีฒภิาวะ ไม่อาจเรยีกได้ว่าเป็นความสมัพันธ์

ทางเพศ และเป็นเพศวิถีชั้นสอง (second – best sex) แม้ ในการกระท�าทาง

เพศของหญิงรักหญิงจะมีการใช้การสอดใส่ โดยวิธีอื่นๆ แต่ก็ยังถือว่าไม่ ใช่ 

การร่วมเพศแบบของแท้ (authentic sex) เพราะผู้หญิงยังต้องการเลียนแบบ

เพศสมัพนัธ์แบบรกัต่างเพศ หรอืมคีวามต้องการให้มีการสอดใส่อวัยวะเพศชาย

ในอวัยวะเพศตนเอง และในบางกรณีก็มองว่า ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าง 

ผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นเพียงการพยายามเล่นบทบาท (role playing) ของผู้ชาย

กบัผูห้ญงิเท่านัน้ นอกจากนียั้งเป็นการสร้างความจริงในความสมัพนัธ์ของหญงิ

รกัหญงิว่าเป็นเรือ่งของอารมณ์ ไม่ใช่เรือ่งทางเพศ เพราะผูห้ญงิไม่มีศักยภาพ
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ทีจ่ะเป็นผู้กระท�าในเรือ่งเพศ ผูห้ญงิมธีรรมชาติของการเป็นฝ่ายตอบสนองเรือ่ง

เพศ เรือ่งเพศทีเ่กดิขึน้ในความสมัพนัธ์ของหญงิรกัหญงิจงึเป็นเพยีงของปลอม 

(Richardson, 1992)

วาทกรรมเร่ืองเพศข้างต้นเป็นการตอกย�้าว่า เพศสัมพันธ์ (sexual  

intercourse) กบัความสัมพันธ์ทางเพศ (sexual relationship) เป็นเร่ืองเดยีวกนั 

ซึง่หมายความว่า เฉพาะอวัยวะบางส่วนของร่างกายเท่านัน้ทีส่ามารถท�าหน้าที่

ในเรือ่งเพศได้ จงึเท่ากบัเป็นการสร้างข้อจ�ากดัหรือทางเลอืกให้กับการทีบ่คุคล

จะพงึพอใจหรือมคีวามสขุทางเพศ รวมทัง้การแสดงออกถงึความรูส้กึทางเพศ

หรอืความรกัของตนเองกบัคูส่มัพนัธ์ โดยนยันีจ้งึยากทีจ่ะจดัความสมัพนัธ์ทาง

เพศของหญิงรักหญิงว่าเป็นแบบใด ท�าให้สังคมเกือบจะไม่มีบรรทัดฐานเรื่อง

เพศของหญงิรกัหญงิ และท�าให้เรือ่งเพศของหญงิรกัหญงิไม่ปรากฏตัวในฐานะ

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคม 

เรือ่งเล่าของช้อยแสดงให้เหน็ว่า เพศวถิแีบบหญงิรักหญงิมิใช่เป็นเพียง

พฤติกรรมหรอืการกระท�าที่ ไม่มนียัส�าคญัต่อตัวบคุคลหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง แต่เป็น

เรือ่งของการด�ารงอยู ่(being) ชีวติของช้อยมิไดเ้ข้าสูเ่พศวถิแีบบหญงิรกัหญงิ

ตามแฟชั่น ช้อยสร้างความเป็นตัวตนข้ึนมาในฐานะของทอมซึ่งปรารถนาและ

รักผูห้ญิง ช้อยไม่เคยมคีวามดงึดดูใจทางเพศกบัผูช้าย แต่สามารถคบเป็นเพือ่น

ได้ ถึงแม้ช้อยจะเติบโตมาภายใต้บรรทดัฐานแบบรักต่างเพศ ได้รับรู้พฤตกิรรม

ทางเพศแบบกระแสหลักจากคนใกล้ชิดในครอบครัวมาโดยตลอด แต่ช้อย 

ก็พยายามหาหนทางของตนเองในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิง รวมถึง 

การแสดงออกของความรักและความพึงพอใจทางเพศในแบบที่สร้างความสุข

ให้กบัตัวเอง เรือ่งเล่าของช้อยน�าไปสูก่ารให้ความหมายใหม่กับค�าว่าความสัมพันธ์ 

ทางเพศทีถ่กูก�าหนดโดยเพศวถิกีระแสหลกั และเปิดมุมมองใหม่ในเรือ่งเพศวถิี

แบบหญิงรักหญิงจากประสบการณ์ของตนเอง
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เติบโตนอกกรอบการแบ่งประเภทหญิงชาย

ช้อยเตบิโตมากบัตาในกระต๊อบไม้ไผ่หลงัเลก็ๆ แม่เลกิกบัพ่อและไปท�างาน

ที่กรุงเทพฯ ช้อยจ�าได้ว่า แม่มักซ้ือของเล่นพวกรถถังหรือเสื้อผ้าชุดทหาร 

ส่งมาให้ ช้อยคิดว่าเป็นเพราะช้อยชอบท�าอะไรแบบเด็กผู้ชาย แม่อยู่ ไกล  

อยากตามใจช้อย จึงซื้อสิ่งที่ช้อยต้องการส่งมาให้ ส่วนตาก็มักจะน�ากระสอบ

ทรายมาผูกไว้หน้าบ้านให้หัดชกหัดเตะตั้งแต่เด็ก ช้อยไม่รู้สึกว่าแม่และตา 

ต่อต้านหรือห้ามการท�าตัวเป็นเด็กผู้ชายของช้อย 

ช้อยจ�าได้ว่าชอบผูห้ญงิมาตัง้แต่เดก็ ช้อยเล่าอย่างสนกุสนานว่า “มแีฟน

มาตั้งแต่เด็กเลยนะ ช้อยมีแฟนตั้งแต่ ป. 4 ชอบผู้หญิง มีนะ มีผู้ชายมาจีบ  

แต่รู้สึกร�าคาญ เฉยๆ แต่ถ้าเห็นผู้หญิงจะชอบนะ รักเค้านะ นี่หน้าตาดีนะ  

ขาวนะ อยากคยุด้วย” ช้อยหยุดชกมวยตอนอายุ 12 ขวบ เพราะแม่แต่งงานใหม่ 

และย้ายไปอยู่เชียงราย ช้อยจึงตามไปเรียนหนังสือที่นั่น และไม่ได้อยู่กับตา 

ช้อยขึ้นชั้นประถมปีที่ 6 แต่เรียนได้เพียง 2 วันก็ต้องออกจากโรงเรียน เพราะ

แม่ไม่มีเงินส่ง และช้อยอยากออกมาช่วยแม่รับจ้างซักผ้า ท�างานรับจ้างเล็กๆ 

น้อยๆ ไปเร่ือยๆ ตอนอายุ 14 ปีช้อยรับจ้างท�างานขายของช�าในตลาดได้ค่าจ้าง 

วันละ 50 บาท ต้องไปท�าตัง้แต่ต ี5 ช่วงนีม้คีนชวนไปท�างานบ้านและเลีย้งเดก็

ที่ภูเก็ต ช้อยนึกสนุกจึงตัดสินใจไปภูเก็ต ท�างานได้ค่าจ้างเดือนละ 1,500 บาท 

ช้อยเล่าว่า ถ้าอยากได้อะไร เจ้าของบ้านก็ซื้อให้ ช้อยท�างานได้เพียง 3 เดือน 

ได้ข่าวว่าตาเสียชีวิต จึงกลับมาบ้านท่ีเชียงราย และยังคงท�างานเป็นลูกจ้าง 

ทีร้่านขายของช�า ในช่วงนีเ้องทีช้่อยเร่ิมอยากมีเพ่ือนฝงู อยากพบเพือ่น มเีพือ่น

ชวนไปเที่ยวก็อยากไป ช้อยเริ่มมีเพื่อนฝูง หัดดื่มเหล้า ตอนกลางคืนชอบหนี

ออกไปเที่ยวผับ ถึงแม้แม่จะปิดบ้านและห้ามไม่ให้ออกไปเที่ยวตอนกลางคืน  

แต่กย็งัแอบปีนหน้าต่างลงมา เพราะบ้านทีอ่ยู่เป็นบ้านยกพืน้ไม่สงูนกั ช้อยออก

ไปเทีย่วกับเพือ่นผูห้ญงิและกลบัมาดึกๆ ตอนเช้ากจ็ะต่ืนตัง้แต่ต ี5 เพือ่ไปท�างาน 

ช้อยได้ยินแม่พูดกับพี่ป้าน้าอาว่า “ก็ดีใจ อย่างน้อยก็ไม่ต้องท้องไม่มีพ่อ” 
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การที่ตาและแม่ไม่ต่อต้านหรือห้ามช้อยที่ท�าตัวเหมือนเด็กผู้ชาย ท�าให้

ช้อยไม่ต้องกงัวลกบัการแสดงความเป็นตวัของตวัเองเมือ่อยูท่ีบ้่าน แต่ในสงัคม

นอกบ้านช้อยยงัต้องหาวธิกีารทีจ่ะท�าให้ตนเองเป็นทีย่อมรบัของผูห้ญงิทีส่นใจ

และมีความปรารถนาจะ “ได้มาเป็นแฟน” ช้อยเริ่มอยากได้รถมอเตอร์ไซค์  

เพราะเพือ่นๆ มมีอเตอร์ไซค์กนัหมดทกุคนแล้ว ช้อยจงึอยากมบ้ีางเพือ่จะได้ไป

ไหนกับเพื่อนฝูงสะดวกและให้ผู้หญิงซ้อนท้ายได้ ช้อยท�างานหนักขึ้น นอกจาก

รับจ้างขายของช�าในตอนกลางวันแล้ว ตอยเย็นยังไปท�างานที่ร้ายขายหมูย่าง

เกาหล ีต้องท�างานต้ังแต่ 5 โมงเยน็ เสรจ็งานตอน 5 ทุม่ ได้เงนิวนัละ 80 บาท  

และได้ทิปด้วย ช้อยเก็บเงินได้ 3,000 บาท ก็น�าไปดาวน์รถเวฟ – 100 เป็น 

รถมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิต การมีมอเตอร์ไซค์ท�าให้ช้อยมีเพื่อนมากขึ้น และ

เป็นที่สนใจของผู้หญิงหลายคน ช่วงนี้เองที่ช้อยเล่าว่า “จากมีเพื่อน ก็มีเมีย”

อายุได้ 19 ปี ช้อยก็เริ่มติดพันผู้หญิงคนหน่ึงอย่างจริงจัง พอเลิกงาน 

ช้อยก็จะซื้อกับข้าวไปท�าอาหารที่บ้านผู้หญิงและไปอยู่กินที่นั่น โดยพ่อแม ่

ของผูห้ญงิก็ไม่ได้รงัเกยีจ เพราะช้อยคอยช่วยท�างานบ้าน ช่วยท�ากบัข้าว และ 

ทางบ้านของผู้หญงิไม่รูว่้า ช้อยมามอีะไรกบัลกูสาวของตนเอง ช้อยใช้ค�าพดูว่า 

“แต่ครอบครัวเค้าไม่รู้นะ ว่าเราเป็นอะไรกับลูกเค้า” การมี “เมีย” ท�าให้ช้อย 

ไม่ค่อยได้กลบับ้านของตนเอง เริม่ทะเลาะกบัแม่ เพราะแม่ไม่คดิว่าช้อยจะไปไกล 

ถงึขนาดไปรกัชอบผู้หญงิและมคีวามสมัพันธ์กนัแบบคนรกั ช้อยจงึออกจากบ้าน

มาเช่าห้องอยู่กับเพื่อนๆ และให้ “เมีย” มาอยู่ด้วยกัน

การปฏิบัติในเรื่องเพศ 

ก่อนหน้าที่จะตกลงอยู่กนิกบัคนทีเ่รยีกวา่ “เมยี” ชอ้ยมีแฟนมาบา้งแลว้ 

ช้อยแยกความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “แฟน” กับ “เมีย” จากการปฏิบัติในเรื่องเพศ 

(sexual conduct) กับแฟน ช้อยจะมีการพบปะพูดคุย ไปตามรับตามส่ง  

ไปไหนมาไหนด้วย ซื้อของบ้าง เมื่ออยู่ด้วยกันสองคนบางครั้งก็แสดงความรัก

ด้วยการกอดจบู ถกูเนือ้ต้องตวั คนท่ีเป็นแฟนกบัช้อยอาจจะคบหาคนอืน่อยูบ้่าง 
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แต่ก็ต้องเกรงใจช้อย ไม่ท�าอะไรออกนอกหน้า แต่ส�าหรับคนที่เรียกว่าเมีย  

ช้อยจะนอนด้วย มีการแสดงความรกัต่อกนัไม่เพยีงกอดจบู แต่จะเข้าไปสมัผสั

ส่วนที่ช้อยเรียกว่า “ส่วนล่าง” มีการใช้น้ิวหรือลิ้น โดยก่อนจะท�า ช้อยจะท�า 

ความสะอาดให้ก่อน เพราะช้อยเป็นคนระมัดระวังเรื่องความสะอาดและ 

ความปลอดภัยมาก ขณะที่ท�าอะไรกัน ช้อยยังคงใส่เสื้อผ้าอยู่ ส่วนคู่จะถอด

เสือ้ผ้าออก ช้อยเป็นฝ่ายท�าให้คู ่โดยคูข่องช้อยไม่ได้ท�าอะไรกบัช้อย “เราชอบ

ไปยุ่งกับเขา แต่ไม่ชอบให้ ใครมายุ่งกับเรา ไม่ชอบเลยถ้าใครมาวุ่นวายกับ 

ส่วนไหนของเรา ถึงจะเป็นคู่ก็เถอะ” ช้อยมั่นใจว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศ

กับคู่ของช้อยท�าให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขมาก เมื่อความสัมพันธ์มาถึงขั้นนี้  

ช้อยเรยีกคูข่องช้อยว่า “เมยี” และต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อกนั ต่างฝ่ายต่างห้าม

ไปยุ่งกับคนอื่น ช้อยใช้ค�าพูดว่า 

อย่างนอนด้วยกันแล้วนะ แบบมีอะไรกันแล้ว นั่นถือเป็นของเรา แต่ถ้า

ยังไม่ถึงขนาดนั้น เขาอาจจะยังมองหาใครได้ เราเป็นคนเปิดใจ ถึงจะ

รักแค่ไหน คนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว เขาอาจมองหาใครอีก

ได้ทีด่กีว่าเรา แต่ก็ต้องรักษาหน้าเราด้วย ไม่ใช่ไปด้วยกนักบัเรา แล้วไป

เล่นกับคนอื่น

ช้อยออกจากบ้านแม่มาอยู่ตามล�าพังเพ่ือยืนยันความต้องการและ 

ความปรารถนาของตนเอง ช้อยยอมรับสภาวะที่ต้องปกปิดแม่ของ “เมีย”  

ในเรือ่งความสัมพนัธ์ฉันท์ชูส้าว ความสมัพันธ์กบัผู้หญงิคนแรกยตุลิงเพราะช้อย

เป็นฝ่ายถูกบอกเลิก ช้อยเสียใจกินเหล้าประชดชีวิตได้ ไม่นานก็มีแฟนคนใหม่  

ผูห้ญงิคนนีเ้ป็นรุน่น้อง ช้อยคอยไปรบัไปส่งโดยยงัไม่ได้มอีะไรกนั ต่อมาผู้หญงิ

บอกกับช้อยว่าถูกพ่อซ้อมทุกวัน ทนไม่ไหว ขอให้ช้อยพาหนี ช้อยสงสารจึงพา

แฟนหนีไปอยูเ่ชยีงใหม่ ไปขออาศยัอยูก่บัคนทีช้่อยเรยีกว่าพ่อน้า ซึง่เคยอยูก่นิ

กับแม่พักหนึ่งตอนที่ช้อยอายุได้ประมาณ 13 ปี เมื่อเลิกกันไป ช้อยไม่ค่อยได้ 

ไปมาหาสู่ แต่รู้ว่าพ่อน้าอยู่เชียงใหม่ พ่อน้าให้ช้อยอยู่ด้วยและเขียนจดหมาย 

บอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง ในช่วงนี้ช้อยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องผู้หญิงคนนี้ 
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ช้อยไปท�างานทีค่าราโอเกะหาเงินมาเลีย้งดเูมียคนทีส่อง แต่ช้อยกร็ูส้กึอดึอดัใจ 

อยูบ้่างทีอ่ยูบ้่านพ่อน้า ซึง่จากกนัไปนานท�าให้กลับมาคุน้เคยกนัยาก ช้อยพยายาม 

อดทน แต่อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน แม่ก็เขียนจดหมายมาบอกว่า ทางบ้านพ่อแม่

ของผู้หญิงรู้ว่าช้อยพาลูกสาวหนีไปจึงไปแจ้งความต�ารวจ แม่บอกให้ช้อยพา 

ผู้หญิงกลับมาส่งคืนเพราะอาจจะถูกจับ ช้อยรู้สึกอึดอัดกับชีวิตที่เชียงใหม่อยู่

แล้วจึงพาผู้หญิงกลับมา และต้องเลิกรากันไปเพราะเข้าบ้านฝ่ายผู้หญิงไม่ได้

ช้อยไม่อยากอยูบ้่านท่ีเชยีงรายกบัแม่ จงึไปท�างานอยูล่�าปาง โดยท�างาน

อยู่กับรถเร่ขายของ และกินอยู่กับนายจ้างด้วย ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท  

ทุกวันช้อยจะไปกับรถขายของจิปาถะเหมือนกับร้านขายของช�าเคลื่อนที่  

ของทุกอย่างราคา 10 บาท ช้อยไปท�างานอยู่ได้ 3 – 4 เดือน ก็กลับมาบ้าน

และย้ายไปท�างานเป็นผู้ช่วยกุ๊กในรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่ดอยตุง ได้เงินเดือน  

4,700 บาท มีที่พักให้เป็นห้องเล็กๆ ในแฟลต ช้อยได้พบผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นี่ 

เริ่มต้นด้วยการคบหาเป็นเพ่ือนที่ถูกใจและไปมาหาสู่กัน ช้อยไม่ได้คิดอะไรกับ

ผูห้ญงิคนนีถ้งึข้ันทีจ่ะมอีะไรกนั แต่วนัหนึง่ผูห้ญงิคนนี้ โทรมาชวนช้อยไปทีบ้่าน 

มานัง่กนิเหล้า ในทีส่ดุต่างคนต่างเมา ช้อยน่ังดูทวีอียู ่ช้อยเล่าให้ฟังถงึเหตกุารณ์

ที่ท�าให้เกิดสิ่งที่เลยตามเลยว่า “เอาล่ะสิ เราเหงื่อแตกแล้ว เขาเล่นแก้ผ้าหมด 

เดินมานั่ง ยังไม่เอานะเรา ยังไม่พร้อม ช้อยพยายามเดินออกมาจากห้อง  

เขากลับตามมา เหมือนจะข่มขืนทอมประมาณนั้น ขึ้นคร่อมเลยนะ ต้องเอา 

ให้ ได้ เอาวะไหนๆ ก็มาแล้ว เอาก็เอา” ในที่สุดช้อยก็มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้  

แต่สดุท้ายเลกิกนัไปเพราะช้อยอดคดิไม่ได้ว่า ผูห้ญงิคนนีอ้าจจะไปท�ากบัคนอืน่

อย่างที่ท�ากับช้อยด้วยเช่นกัน 

การสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นทอม

ช้อยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นทอม ไม่เคยมีความดึงดูดใจ 

ทางเพศกับผู้ชาย ช้อยจะดูแลผู้หญิงที่ช้อยรักหรือสนใจอย่างดี อยากป้อน

อาหารให้ อยากดแูล คอยดแูลเชด็ตวัท�าความสะอาดเมือ่แฟนหรอืเมยีไม่สบาย 
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ช้อยบอกว่า “ท�าให้ได้ทุกอย่างโดยไม่รังเกยีจ” ช้อยบอกว่า “ถ้าอยูกั่บเมยี ต้อง

นอนกอดเขานะ เราต้องคอยดแูลเขา” ช้อยจะแยกผูห้ญงิทีค่บออกไปตามลกัษณะ

ความสัมพันธ์ที่ช้อยมีให้ เช่น ผู้หญิงที่คบเป็นเพื่อน ผู้หญิงที่ก�าลังอยู่ระหว่าง

การจบี และผูห้ญงิทีเ่ป็นเมีย การเรียกผูห้ญิงทีช้่อยมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย

ว่าเป็น “เมีย” เป็นการยืนยันความเป็น “ทอม” ของช้อย แต่การมีเพศสัมพันธ์

ซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ อย่างกรณีที่ช้อยเรียกว่าเกือบจะโดนข่มขืน ช้อย 

ไม่เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นเมีย

อย่างไรกต็าม การจดัตวัเองไว้ในหมวดหมู่ของทอม ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะ

การมี “เมีย” ช้อยยังสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นทอมของตนเองในลักษณะ

ของการเป็นผู้ปกป้องผู้หญิง คอยดูแลเพ่ือนผู้หญิงอ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่ “เมีย” ช้อย 

มองตนเองว่าเป็นคนรักเพื่อน ถ้าเพื่อนขอยืมเงิน จะต้องพยายามหาให้เพื่อน 

ให้ได้ บางทีถึงกับเอาโทรศัพท์มือถือไปจ�าน�าเอาเงินมาให้เพื่อนยืม เพื่อนไม่ใช้

คืนช้อยก็ไม่กล้าทวง ให้เพื่อนยืมรถมอเตอร์ไซค์ ช้อยอยากดึงเพื่อนๆ ไว้ ให้ได้

นานท่ีสดุ ช้อยมองย้อนหลงักลับไปว่า “ช้อยคดิอยูอ่ย่างว่า ถ้าเราไม่มเีงนิ ไม่มี

รถแล้ว เพ่ือนไม่มาหา ช้อยเลยพยายามดึงเพื่อนไว้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงิน 

ไม่ว่าจะเป็นรถ ยืมๆ ไป เงินยืมก็ยืมไป แล้วไม่กล้าทวงเค้าด้วยนะ” ช้อยม ี

รายได้ ในแต่ละวันไม่มาก การผ่อนสิ่งของต่างๆ จึงเป็นวิธีการที่ท�าให้ได้ของที่

อยากได้ ช้อยท�างานในตลาดและซ้ือของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ กางเกง รองเท้า 

ด้วยการผ่อนของ “ผ่อนท้ังนั้นเลย อย่างเบิกมา 50 บาท ก็จ่ายค่าเสื้อไป  

20 ค่ากางเกง 20 รองเท้า 10 บาท แล้วเวลาเพื่อนมาบอกว่ามีฮาร่ารุ่นใหม่ 

บ้านเค้ามีเงิน เราไม่มี แต่เราอยู่ในตลาด กางเกงตัวหนึ่ง 600 กว่าบาท ต้อง

ผ่อนกี่เดือนวะ เดือนหนึ่ง 600 ผ่อนสองเดือนหมด อ้าว รองเท้าคอนเวอร์ส 

มาใหม่ ไปดูราคา พันสอง เอ้า ผ่อนก็ผ่อน”

ช้อยมองตนเองว่าเป็นคนมีเพื่อนมาก ดูเท่ ช้อยมีทั้งเพื่อนผู้หญิงและ

เพื่อนผู้ชาย เวลาเพ่ือนผู้ชายยกพวกไปตีกับใคร ช้อยก็จะไปด้วย ช้อยเป็น 

คนตัวโต แข็งแรง เวลาตีกันช้อยออกไปอยู่แถวหน้า ช้อยเล่าว่า “เวลาเค้าไปตี 
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แบบไปเป็นพวก ยกพวกไปเยอะๆ เราเท่นะ ส่วนมากช้อยจะอยู่ข้างเค้าหมด 

หรอืเพราะเราโง่ หรอืเพราะเราอวดเก่ง เพราะเราห่าม อวดเก่ง แบบเราตัวใหญ่  

เราไปอยู่ข้างหน้า คือรับหมด เป็นมีดบ้าง เป็นไม้บ้าง”

ช้อยมีประสบการณ์ของเพื่อนผู้หญิงซึ่งเป็นทอมถูกกลุ่มผู้ชายลากตัวไป

เรยีงคิวข่มขนื ช้อยจงึชอบไปไหนกบัเพือ่นเป็นกลุม่ หากไปกบัเพือ่น ช้อยจะคอย 

ดูแล ถ้าเพื่อนอยากกินเหล้า ช้อยจะกินเหล้าเพียงเล็กน้อย พอเพื่อนเมาก็จะ 

พาเพื่อนไปส่งบ้าน ช้อยเล่าว่า “ให้เพื่อนกินเต็มที่ ช้อยจะกินน้อยๆ สามารถ 

พาเพือ่นกลบับ้านได้หมด จนพ่อแม่เค้าไว้ใจ” นอกจากบางวันทีช้่อยมีความในใจ  

ช้อยจะขอเป็นคนกินเหล้าจนเมาและให้เพื่อนพากลับบ้าน ส่วนความสัมพันธ ์

กับคนรัก ช้อยจะให้ความรักอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะมีอะไร ช้อยสามารถให ้

คนรักได้หมด ช้อยมองตนเองว่าเป็นคนขาดความอบอุ่น “เวลามีเมีย เค้ามา

แสดงว่าเค้ารักเรา เราก็รักเค้า ให้เค้าไปเต็มร้อย คือมีอะไรให้เค้าหมด  

ช้อยจะเป็นแบบประเภท ไม่ด่า ไม่ทุบ ไม่ตี”

ในการท�างาน ช้อยเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ท�างานได้หลายอย่าง เช่น  

เป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหาร ช้อยจัดเตรียมผัก เนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงต่างๆ 

ให้แม่ครัวเป็นน�าไปปรุง ช้อยชอบงานนี้มาก นอกจากนี้ยังท�างานเลี้ยงเด็ก  

ล้างถ้วยล้างจาน ดแูลบ้าน เป็นเดก็ป๊ัม เดก็ล้างรถ ช้อยกล่าวว่าถงึจะเป็นทอม

แต่ก็ท�างานที่คนมองว่าเป็นงานของผู้หญิงได้ แต่ช้อยเบื่อสภาวะของร่างกาย 

ทีแ่สดงความเป็นผู้หญิง อยากจะตดัเต้านมออกเพราะร�าคาญ ตอนนีต้้องคอย

ใช้ผ้ารัดไว้ ให้หน้าอกดูแบนลง แต่ท่ียังไม่ท�าเพราะไม่มีเงิน แม้แต่อวัยวะเพศ 

ที่มีก็อยากจะไปเย็บให้ติดกัน เพราะไม่ชอบ ร�าคาญ ประเด็นนี้เป็นทัศนะท่ีผู้

เขียนรู้สึกไม่สบายใจท่ี ได้ยินและอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับช้อยอย่าง

จรงิจัง ผูเ้ขยีนพดูถึงผลทีจ่ะตามมาหากไปตัดเต้านมท้ิง เพราะมผีูห้ญิงจ�านวน

มากที่เป็นมะเร็งเต้านม ตัดสินใจตัดเต้านมท้ิงและมีผลข้างเคียงหลายอย่าง 

เช่น ไหล่เอียง ยกของหนักไม่ได้ ช้อยดูจะรับฟังแต่ก็มิได้บอกว่าจะเปลี่ยนใจ

หรือไม่
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การจดัตนเองให้เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของทอมซึง่เกดิขึน้ในชวีติของช้อย 

เป็นสภาวะของการเข้าไปอยู่ในหมวดหมูท่ี่ ไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่งต่างๆ หลาย

เรือ่ง ความชัดเจนทีม่ดีจูะมอียู่ในเฉพาะเรือ่งของความสมัพนัธ์ทางเพศ ซึง่ช้อย

มองว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เกิดเป็นเพศหญิง และมีความปรารถนา  

ความพึงพอใจกับผู้ที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น การเลือกใช้ค�าว่า “เมีย” สะท้อน 

การไม่มีภาษาที่จะแสดงออกถึงความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาหรือผัวเมียใน

แวดวงของทอม ช้อยอายุได้เพียง 22 ปี แต่มีผู้หญิงที่เรียกว่า “เมีย” แล้ว  

2 คน อาจสะท้อนระบบสังคมที่ ไม่เอื้อให้ทอมสามารถสร้างพันธะสัญญาที่

ยนืยาวระหว่างกนัได้เหมอืนกบักรณขีองความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญงิ ในส่วน

ของการพยายามสร้างอัตลักษณ์ของทอม ช้อยเลือกที่จะสร้างกลุ่มเพื่อนของ

ตนเองซึ่งมีท้ังหญิงและชายข้ึนมา ความสัมพันธ์กับผู้หญิงช้อยเลือกที่จะท�า

หน้าทีข่องการเป็นผูด้แูล ปกป้อง คุม้ครอง ซ่ึงอาจมรีปูแบบในอดุมคตขิองสงัคม

ในเรือ่ง “ฝ่ายชายต้องเป็นฝ่ายปกป้องฝ่ายหญงิ” ส่วนในความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน

ผู้ชาย ช้อยจะมีลักษณะแบบร่วมหัวจมท้าย ไม่ทอดทิ้งเพื่อน การดูแลปกป้อง 

ซึ่งอาจคล้ายกับความสัมพันธ์ ในอุดมคติระหว่างกลุ่มผู้ชายท่ีเป็นเพื่อนแท้  

นอกจากนี้ ช้อยยังได้ ใช้การบริโภคสินค้าต่างๆ และเงิน เป็นเครื่องมือที่ท�าให้

ช้อยสามารถรกัษากลุม่เพือ่นและความเป็นเพือ่น ในกลุม่เพือ่น สถานะของช้อย

โดดเด่น เป็นผู้น�า กล้าได้กล้าเสีย ให้เพื่อนได้ทุกอย่าง ท�าให้เพื่อนๆ ยอมรับ

การเป็นทอมของช้อย

6. ยืนยันอัตลักษณ์เกย์ภายใต้บรรทัดฐานรักต่างเพศ

ภายใต้วัฒนธรรมที่ถูกตีกรอบด้วยบรรทัดฐานรักต่างเพศ ไม่มีเด็ก 

คนไหนท่ีได้รับการเลีย้งดดู้วยความมุง่หวงัว่าจะเตบิโตขึน้มาเป็นเกย์ โดยทัว่ไป

เดก็ผูช้ายจะได้รับการขดัเกลาและคาดหวงัให้มีคณุลกัษณะของความเป็นผูช้าย 

ดังนั้น ปัจเจกบุคคลซ่ึงมีความปรารถนาหรือเริ่มรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเป็น

ผู้ชายอย่างที่สังคมคาดหวังจะต้องต่อสู้กับการเป็นตัวของตัวเองกับสิ่งที่เป็น
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เรื่องของสังคม ในสภาวการณ์เช่นนี้ปัจเจกบุคคลมีทางเลือกที่จะปฏิเสธความ

ปรารถนาของตนเองและพยายามกดทับความรู้สึกของตนเองไว้ หรือปฏิเสธ

ความคาดหวังของสังคมและก้าวเข้าสู่เพศวิถีของการรักเพศเดียวกัน อันเป็น 

กระบวนการที่เรียกว่าการเปิดเผยตัวตน (coming out) อย่างไรก็ตาม อาจมี

บางคนท่ียอมมีชีวิตอยู ่กับความไม่ลงรอยกันซ่ึงอาจออกมาในรูปของการ

ประนีประนอมระหว่างความปรารถนาส่วนตัวกับความต้องการของสังคม 

(Davies, 1992:76) 

การปิดบังหรือซ่อนตัวตนที่เป็นเกย์เป็นประสบการณ์ร่วมกันของเกย์  

ปฏกิริยาในทางลบท่ีสงัคมมีต่อเกย์ท�าให้บางคนต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

เพื่อหลบซ่อนความปรารถนาในคนเพศเดียวกัน และแสดงบทบาทในแบบ 

ของการรักต่างเพศ สภาวการณ์เช่นนี้อาจเป็นการสร้างความตึงเครียดหรือ 

ความกดดนัให้กบัปัจเจกบคุคล รวมท้ังอาจส่งผลต่อการสร้างอตัลกัษณ์ที่ ไม่ใช่

ทั้งแบบรักต่างเพศและไม่ใช่รักเพศเดียวกันได้ การเปิดเผยตัวตนเป็นกระบวน

การทีเ่ริม่ต้นตัง้แต่การทีปั่จเจกบคุคลยงัไม่ตระหนกัในทศิทางทางเพศของตนเอง 

และอาจเชือ่ว่าการรกัเพศเดยีวกนัเป็นสิง่ที่ ไม่เหมาะสม ผดิศลีธรรม หรอืเบีย่ง

เบน ไปจนถึงช่วงทีปั่จเจกบุคคลตระหนกัในความต้องการของตนเองว่าเป็นเกย์ 

และสามารถน�าความปรารถนานี้หลอมรวมกับชีวิตสังคมของตนเอง รวมถึง 

การเปิดเผยตัวตนต่อสังคม กระบวนการนี้สิ้นสุดลงด้วยการที่ปัจเจกบุคคล 

มีความสุขกับเพศวิถีของตนเอง และน�าการตระหนักรู้นี้มาสร้างเป็นตัวตนได้ 

การเปิดเผยตนเองอาจเป็นเส้นทางที่ยาวและคดเคี้ยว โดยปัจเจกบุคคลต้อง

คดิทบทวนและประเมินสถานการณ์ครัง้แล้วครัง้เล่า จนกว่าจะถงึจุดทีส่ามารถ

ยืนยันอัตลักษณ์เกย์ของตนเอง

อัตลักษณ์ (identity) เป็นเครื่องหมายหรือสื่อสัญลักษณ์ที่คนน�ามาใช้

บอกว่าตนเองเป็นใคร เครื่องหมายนี้เป็นภาพตัวแทนตัวตนของบุคคลภายใต้

สถานการณ์หนึง่ๆ การยืนยันอัตลกัษณแ์ห่งตัวตน (self identity affirmation) 

เป็นการจัดวางตนเองให้เข้าไปอยู่ ในหมวดหมู่ทางสังคม (social category) 
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เช่น เกย์ เลสเบีย้น กะเทย สาวประเภทสอง ฯลฯ การยนืยนัอตัลกัษณ์เป็นสิง่

ทีเ่กดิขึน้ภายหลังจากการเปิดเผยตนเอง โดยทัว่ไปการเปิดเผยตวัตนจะเกีย่วข้อง

กับทั้งส่วนที่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล อันได้แก่การที่บุคคลตระหนักใน 

ความเป็นเกย์ของตนเอง กับส่วนที่เป็นการเปิดเผยตัวตนคือให้คนอ่ืนๆ ที่รู้ว่า

ตนเองเป็นเกย์ การเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นได้รู้ว่าตนเองเป็นเกย์ เปิดโอกาส 

ให้ปัจเจกบุคคลนิยามความเป็นตัวของตัวเองข้ึนมาใหม่ และอัตลักษณ์ ใหม่นี ้

จะมีผลต่อการเปิดเผยตัวตนของบุคคลนั้นด้วย เส้นทางการเปิดเผยตัวตน 

จึงมิได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่เริ่มต้นจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง  

จนกระท่ังถึงจุดท่ีการเปิดเผยตนเองส�าเร็จสมบูรณ์ แต่กระบวนการเปิดเผย 

ตัวตนมีลักษณะของการสะท้อนกลับไปมาระหว่างการตระหนักในเพศวิถีของ

ตนเองกับการเปิดเผยตัวตน หากการเปิดเผยตนเองต้องเผชิญกับการต่อต้าน

จากคนรอบข้าง ปัจเจกบุคคลอาจสงสัยหรือกังวลใจกับการสร้างตัวตนขึ้นมา

ในสถานะของเกย์ ซึ่งจะมีผลต่อวิธีการหรือรูปแบบที่ปัจเจกบุคคลเลือกใช้ 

เปิดเผยตัวตนได้ 

เรือ่งเล่าของบรุ๊คแสดงให้เหน็ถึงความส�าเร็จในการเปิดเผยตวัตนในสถานะ 

ของเกย์ วันที่เล่าเรื่อง บรุ๊คอายุ 30 ปี มีอาชีพการงานที่มีเกียรติ มีรายได้

ม่ันคงระดบัหนึง่ มีคอนโดมเินยีมเป็นของตนเอง มรีถขบั มเีงนิใช้เพือ่การพกัผ่อน 

หย่อนใจ และมีความสุขกับชีวิตท่ีเป็นเกย์ ขณะเล่าเร่ืองราวของชีวิตที่ผ่านมา 

บรุ๊คเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน แม้ว่าเส้นทางการเปิดเผยตัวเองของบรุ๊คจะเผชิญ

กบัการล้อเลยีน การปฏเิสธ และการต่อต้านมาโดยตลอด แต่บรุค๊ไม่เคยยอมแพ้  

และมองหาพื้นที่ส�าหรับแสดงออกถึงความปรารถนาของตนเองตลอดมา  

บรุค๊ชอบเข้าสงัคมกบักลุม่เกย์ทีน่ดัพบกนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ เป็นประจ�า การพบปะ

สังสรรค์แบบนี้จะมีทั้งเพื่อนที่คุ้นเคยและคนที่เข้ามาสมทบเพ่ือพบปะและท�า 

ความรูจ้กักนั เมือ่อยู่หมูข่องเพือ่นเกย์ด้วยกนั บรุค๊จะพดูคุยสนกุสนาน บรุค๊ใช้

ค�าว่า “กรี๊ดกร๊าด” เมื่ออยู่ในสังคมของที่ท�างาน บรุ๊คจะพยายามแสดงความ

สามารถพิเศษของตนเอง เช่น เล่นกฬีา ร้องเพลงประกอบการเต้นแบบร่วมสมัย  
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เพื่อท�าให้คนอื่นๆ ยอมรับในตัวตนที่ ไม่หลบซ่อนความเป็นเกย์ บรุ๊คพยายาม

ท�าให้คนยอมรับในแบบที่เป็นอยู่ 

รู้สึกถึงในความต่างของตนเองจากปฏิกริยาจากสังคม 

บรุ๊คพูดถึงตัวเองว่าเป็นลูกคนเดียว ตั้งแต่เด็กชอบดูแม่แต่งตัว  

แม่แต่งหน้า แต่งตัวสวย ใส่รองเท้าส้นสูง ไปไหนต้องถือร่ม ทุกอย่างดูด ี

เหมาะเจาะกลมกลนืไปหมด บรุค๊จงึชอบเลยีนแบบแม่ด้วยการแต่งตวั ใส่รองเท้า 

และกางร่ม บรุค๊ชอบแสดงออกให้เป็นทีส่นใจมาตัง้แต่ยงัเป็นเดก็อนบุาล คณุครู

ให้ร�าละครก็ท�าด้วยความเต็มใจและสนุกสนาน บรุ๊คพูดถึงตัวเองว่า “ชอบท�า

อะไรก็ ได้ที่ ให้คนสนุก” แต่บรุ๊คไม่ ได้มองว่าตัวเองแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆ  

บรุ๊คบอกว่า “เด็กทุกคนนั่นแหละต้องท�าอะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจ” ใน 

วยัเดก็บรุค๊มองว่าการแต่งตวัเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะดงึดดูความสนใจของคนอืน่ๆ 

บรุ๊คตัดผมบ๊อบแทนที่จะตัดผมสั้นแบบเด็กผู้ชาย และเลือกเสื้อผ้าที่ ไม่ดูเป็น

เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย บรุ๊คไม่ ใส่กระโปรงเพราะดูเป็นเด็กผู้หญิงชัดเจน 

เกินไป แต่บางครั้งก็เอาเสื้อผ้าของแม่มาใส่เล่น

บรุ๊คจ�าได้ว่าตั้งแต่อยู ่ชั้นอนุบาล บรุ ๊คไม่เหมือนเด็กผู ้ชายคนอื่นๆ  

บรุ๊คเล่าว่า “เป็นผู้ชายแต่ชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิง เล่นตุ๊กตา” เมื่อโตขึ้นมา  

บรุ๊คชอบเลือกดูการ์ตูนท่ีมีตัวแสดงเป็นผู้หญิงเก่งที่เหาะได้ ต่อสู้ ได้ แต่ใน 

ขณะเดียวกันก็มีความสวยงาม ตัวการ์ตูนใส่เสื้อผ้าพลิ้วไหว เหาะไปมาอย่าง

ภาพยนตร์การ์ตูนเซเลอร์มูน บรุ๊คไม่ชอบดูการ์ตูนที่มีผู้ชายต่อสู้กันแบบแข็งๆ 

ไม่สวยงาม บรุค๊ไม่คดิว่าตวัเองต่างจากเดก็ผูช้ายคนอืน่ หรือมองตัวเองว่าเป็น

เด็กผู้ชายที่ชอบท�าตัวเป็นผู้หญิง บรุ๊คเพียงแต่ท�าตามสิ่งที่ตนเองชอบเท่านั้น

อย่างไรกต็าม ปฏกิรยิาจากคนรอบข้างบางคนท�าให้บรุค๊รูส้กึว่าถกูดหูมิน่  

มีคนเรียกบรุ๊คว่า “ตุ๊ด” บรุ๊คบอกว่า “ตอนเด็กก็เจ็บใจ” บางครั้งบรุ๊คก็โต้ตอบ

ด้วยการแสดงกริยาทีเ่รยีกว่า “บู”๊ ด้วยการใช้ก�าลงักายต่อสู ้เตะบ้าง ต่อยบ้าง  

การบู๊กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยส่วนตัวของบรุ๊ค บรุ๊คชอบความสนุกสนาน 
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ชอบแต่งตัว ชอบท�าตัวให้เป็นที่สนใจของคนอื่นๆ และก็ชอบบู๊กับคนที่มาแสดง

กริยาดูหมิ่นหรือล้อเลียน เมื่อขึ้นชั้นมัธยมต้น บรุ๊คมีเพื่อนชายมาชอบ ซึ่งดูจะ

เป็นเรื่องปกติของเด็กในวัยนั้น บรุ๊คบอกว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนกัน ในยุคนั้น

ใช้ค�าว่า “รักเล่นกัน” 

สร้างตัวตนในพื้นที่เฉพาะของผู้อยู่นอกกรอบรักต่างเพศ

บรุ๊คเรียนหนังสือที่ โรงเรียนเอกชนมีชื่อของจังหวัด ช่วงที่เรียนอยู่ชั้น

มธัยมหนึง่และสอง บรุค๊มเีพือ่นผูช้ายไปไหนมาไหนด้วยกนั แม้จะรูส้กึว่าตวัเอง

ชอบแต่งตัวหรือแสดงออกไม่เหมือนกับเด็กผู้ชายคนอื่นๆ และถูกล้อเลียนบ้าง 

ถูกเรียกว่าตุ๊ดบ้าง แต่บรุ๊คก็ ใช้ความสามารถในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะ 

วอลเล่ย์บอล ท�าให้เป็นที่ยอมรับในบรรดานักเรียนของโรงเรียน บรุ๊คจึงท�าตัว

กลมกลืนไปกับเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนผู้หญิงและผู้ชาย 

ชีวิตของบรุ๊คเปลี่ยนไปเมื่อขึ้นชั้นมัธยมสาม วอลเล่ย์บอลกลายเป็นกีฬา

ยอดนิยมอย่างหนึ่งของโรงเรียน บรุ๊คเป็นนักกีฬาที่ โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของ

เหล่าบรรดานักเรียน บรุ๊คมีอากัปกริยา การแต่งกาย และท่าทีที่ ไม่เหมือน 

เด็กนักเรียนชายอื่นๆ กับความเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในโรงเรียน 

บรุ๊คใช้ค�าพูดว่า “เราไม่ ได้ว่าเป็นตุ๊ดอย่างเดียว คือเราเป็นนักกีฬาด้วย”  

บรุ๊คกลายเป็นแกนน�าในการรวมกลุ่มนักเรียนท่ีถูกมองว่าเป็นเกย์ ตุ๊ด กะเทย 

สนามวอลเล่ย์บอลของโรงเรียนกลายเป็นพ้ืนที่ของการพบปะสังสรรค์ของ

นักเรียนชายที่รู้สึกว่าตนเองต่างจากการเป็น “ผู้ชาย” ตามที่สังคมทั้งภายใน

ภายนอกโรงเรียนคาดหวัง

ตอนเช้าของทุกวันที่ โรงเรียนเปิด สนามวอลเล่ย์บอลของโรงเรียนจะ 

คลาคล�่าไปด้วยเกย์ ตุ๊ด กะเทย ซึ่งทยอยเข้ามาใช้สนามท�ากิจกรรมต่างๆ 

นักกีฬาของโรงเรียนหรือคนที่ชอบเล่นวอลเล่ย์บอลก็จะเล่นกันอยู่กลางสนาม  

มคีนเชยีร์อยูเ่ป็นกลุม่ๆ รมิขอบสนามจะมคีนที่ ไม่สนใจวอลเล่ย์ฯมากนกัจบักลุม่

คยุกนัส่งเสยีงกรีด๊กร๊าด บางคนน�าเครือ่งส�าอางมาแต่งหน้าให้กนัอย่างสนกุสนาน 
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บรุค๊เล่าถงึบรรยากาศทีส่นามวอลเล่ย์บอลว่า “กจ็ะมพีวกตุด๊ๆ ตลกฮะ มมุหนึง่

นัง่แต่งหน้าทาลปิกนั แต่งสัน้ ใส่เสือ้ในมากมี็” ตวับรุค๊เองจะมาโรงเรยีนแต่เช้า

และตรงไปท่ีสนามวอลเล่ย์บอลทนัท ีเป็นทีซ่ึง่บรุค๊มคีวามสขุ สามารถแสดงออก

อย่างต้องการได้เต็มที่ การพูดคุยหยอกล้อเป็นไปอย่างสนุกสนานมีชีวิตชีวา 

บางคนที่เข้ามาใหม่ก็คอยสังเกตคนอ่ืนๆ ว่าแสดงอากัปกริยาอย่างไร ดูแล 

รปูร่างหน้าตาผวิพรรณอย่างไร เมือ่มคีนน�านติยสารหรอืแม็กกาซนีต่างประเทศ

ที่สั่งซื้อจากร้านหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทาง

เพศของเกย์หรือแฟชั่นเกย์ก็จะน�ามาดูกันอย่างสนุกสนาน บางครั้งถึงกับเก็บ

รวบรวมเงินเพื่อไปซื้อมาอ่านมาดูกัน เมื่อได้เงินครบจ�านวนก็รวมกลุ่มพากันไป

ซื้อ บางครั้งก็ซื้อนิตยสารหรือแม็กกาซีนมือสอง ซึ่งเป็นหนังสือออกใหม่และ 

มีมาวางขายเล่มละ 80 – 200 บาท เม่ือได้มาก็ต้องคอยเก็บซ่อนไม่ให้ครู/

อาจารย์เห็น เพราะหากพบเมื่อไรก็จะถูกริบไปทันที บางครั้งก็สั่งซื้อรูปทาง

ไปรษณย์ีมาดูกนั บรุค๊เล่าว่า “สัง่ซือ้ สัง่รปูทางไปรษณย์ี สมยัก่อนมนัไม่มคีอมฯ 

สั่งรูปมาดูกันก็กรี๊ดๆ ก็ตลก ชีวิตตลก”

สังคมของสนามวอลเล่ย์บอลท�าให้คนที่มารู้สึกเป็นตัวของตัวเอง มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้สึกและประสบการณ์ หรือช่วยตอบข้อสงสัยที่มีกับตัวเอง 

สังคมสนามวอลเล่ย์บอลมีเกย์ ตุ๊ด กะเทย เพิ่มจ�านวนเข้ามาหนาตาขึ้นเรื่อยๆ 

การพบปะกนัมีมากขึน้ ในช่วงพกั 15 นาที หรือพักกลางวนั จะมคีนวิง่กรกูนัไป

ที่สนามวอลเล่ย์บอล เพียงเพื่อพบกัน ดูรูป ดูแม็กกาซีน หรือพูดคุยหยอกล้อ

กัน บรุ๊คไม่ได้รู้สึก “เจ็บ” กับการถูกเรียกว่าเป็น “ตุ๊ด” เหมือนที่เคยรู้สึกเมื่อ

ยังเป็นเด็ก บรุ๊คบอกว่าตุ๊ดคือเกย์ที่มีท่าทางอ้อนแอ้น เป็นผู้หญิง ไม่เก่ียวกับ

เกย์คงิหรอืเกย์ควนี หรอืการเป็นฝ่ายรกุหรอืฝ่ายรบั เกย์คงิซึง่มท่ีาทางอ้อนแอ้น

ก็เรียกว่าตุ๊ด บรุ๊คเองก็มองว่าตัวเองเป็นตุ๊ด ความเป็นเกย์ของบรุ๊คค่อยๆ  

ก่อรูปขึ้นมาจากการเปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์ และได้เข้าสังคมของผู้ที่เป็นเกย์

ด้วยกัน การได้รับการยอมรับ การมีคนชื่นชม และมองบรุ๊คเป็นโมเดลของเกย์ 

ไม่ว่าจะเป็นกรยิาอาการ ท่วงท่า การพูด การแสดงออก การแต่งตวั ไปจนถงึ
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การเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลระดับแนวหน้า บรุ๊คมีความสุขและพึงพอใจในสิ่ง

ทีต่นเองเป็นอยู ่ความเป็นเกย์ของบรุค๊มิได้จ�ากดัอยูท่ีค่วามชอบพอหรอืพงึพอใจ

คนเพศเดียวกัน แต่หมายถึงตัวตนโดยรวมทั้งหมดของบรุ๊ค 

การก่อตัวของสังคมเกย์ ในโรงเรียนถูกต่อต้านโดยผู้บริหารโรงเรียน  

ซึง่ประกาศชดัเจนว่านกัเรยีนทีเ่ป็นเกย์เป็นผูมี้พฤติกรรม “เบีย่งเบน” ผูป้กครอง

ของกลุม่แกนน�าถกูอาจารย์ใหญ่เชญิมาพบ และขอให้ดแูลกวดขนันกัเรยีนท่ีอยู่

ในปกครองไม่ว่าจะเป็นลกูหรอืหลานให้เข้ารปูเข้ารอย ไม่แสดงพฤตกิรรมทีเ่รยีก

ว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” พ่อแม่ของบรุ๊คถูกเชิญมาหลายครั้ง แต่ดูเหมือนจะไม่

เกิดผลอะไรนัก บรุ๊คเล่าว่า “สิ่งที่เกิดข้ึนไม่ใช่ธรรมดา เป็นเร่ืองผิดปกติของ

โรงเรียนเลย จนต้องออกกฎว่าพวกนี้เป็นพวกพฤติกรรมเบี่ยงเบน” แต่บรุ๊คก็

ยอมรับว่า การรวมกลุ่มของเกย์ ในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่เคยมีมาก่อน 

เพราะเม่ือการปรากฏตัวของสังคมเกย์ที่สนามวอลเล่ย์บอลก่อรูปข้ึนและด�ารง

อยูจ่นกลายเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีน กม็นีกัเรยีนคนอืน่ๆ เปิดเผยว่าตนเองเป็น

เกย์มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในโรงเรียน บรุ๊คบอกว่า “เพราะมัน

เยอะมาก เยอะจริงๆ ทุกห้องต้องมี พอเลิกพักเที่ยง พักกลางวัน มาเป็นฝูง

เลย เขาถึงเริ่มไม่ไหวแล้ว ออกกฎ” บรุ๊คไม่เชื่อว่าการแสดงตัวตนว่าเป็นเกย ์

ในยุคนี้เป็นเร่ืองแฟชั่นที่มีคนชื่นชอบนักเรียนเกย์ จึงแสดงตัวว่าเป็นเกย์บ้าง 

เพราะในช่วงนั้น การต่อต้านของผู้บริหารและครูอาจารย์ ในโรงเรียนท�าให ้

การเป็นเกย์ไม่ใช่สิง่ทีค่นจะแกล้งแสดงตนเองว่าเป็นเกย์ เกย์ถกูท�าให้เป็นเรือ่ง

ผิดปกติหรือเบี่ยงเบน เพียงแต่ผู้ที่เป็นเกย์มีความกล้าที่จะเผยตัวตนออกมา

มากกว่าในอดีต 

การต่อต้านทีร่นุแรงทีส่ดุของโรงเรยีนเกดิขึน้เม่ือบรุค๊ใกล้จบช้ันมัธยมสาม  

ทางโรงเรียนประกาศไม่ให้นักเรียนซึ่งแสดงออกว่าเป็นเกย์ชัดเจนเรียนต่อชั้น

มธัยมปลายของโรงเรยีน โดยใช้เหตผุลว่านกัเรยีนเหล่านีมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน 

บรุ๊คมีชื่ออยู่ในกลุ่มของผู้ที่ ไม่ได้เรียนต่อ ทั้งหมดประมาณ 20 คนต่างพากัน

รวมกลุ่มประท้วงหน้าห้องอาจารย์ ใหญ่ แต่ ไม่เป็นผล บรุ ๊คใช้ค�าพูดว่า  
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“เขาต่อต้าน ไม่ให้มนัเรยีน ไม่ให้มนัอยู”่ ในทีส่ดุนกัเรยีนที่ ไม่ได้เรยีนต่อทัง้หมด

ต้องพากันไปหาทีเ่รยีนใหม่ บรุค๊ไปสมัครเรียนทีว่ทิยาลยัอาชวีะ เป็นการเรยีน

ในระดับปวช. โดยเลือกเรียนในสาขาเทคนิคสถาปัตย์ ชีวิตของบรุ๊คเร่ิมถึง 

จุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง

เปิดเผยตัวตนในพื้นที่สาธารณะ

บรุ๊คเข้าไปเป็นน้องใหม่ในวิทยาลัยเทคนิค ได้พบเพื่อนๆ ที่เข้ามาเรียน

พร้อมกันมากมาย ประสบการณ์การเปิดเผยความเป็นเกย์ตั้งแต่ช้ันมัธยมต้น

และได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ที่เป็นเกย์ด้วยกันว่าเป็นเกย์ระดับแนวหน้า ท�าให้

บรุ๊คมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง แต่บรุ๊คมิได้บอกใครอย่างชัดแจ้งว่าเป็นเกย์ 

การเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการของบรุ๊คเกิดขึ้นเมื่อรุ่นพี่จัดประชุมน้องใหม่ 

และถามว่าใครเป็นตุ๊ด ใครเป็นทอม บรุ๊คตอบรับค�าท้าทายด้วยการยกมือข้ึน 

เมื่อหันไปรอบๆ ปรากฏว่านอกจากบรุ๊คแล้ว ไม่มีใครยกมือเลย บรุ๊คทบทวน

การกระท�าของตัวเองในวันนั้นว่า “เราก็เป็นตัวของเรา เรามั่นใจว่าเราเป็น  

ไปไหนก็ดัง” บรุ๊คยังเล่าต่อไปอีกว่า “เราก็รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นตุ๊ด คนนี้เป็นทอม 

เขาบอกให้ยกมือขึ้น ก็ยกสิฮะ หันหลังมาไม่มี ใครเลย มีคนเดียว ตกใจ”  

หลังจากนั้นบรุ๊คก็ถูกรุ่นพี่เรียกออกไปแกล้งต่างๆ นานา บรุ๊คเล่าว่า “โดนลาก

ไปไหนไม่รู ้จ�าไม่ได้ แต่เขาไม่ท�าร้ายร่างกาย เขาจะทรมาน แกล้ง ให้ลยุโคลน 

หมอบ ยกขา กางมุ้ง รับน้องแบบแกล้งๆ” บรุ๊ครู้สึกว่าแม้จะเป็นการแกล้ง  

แต่กย็งัมคีวามรูส้กึแบบรุน่พีรุ่่นน้อง ไม่ใช่ความรูส้กึเกลยีดชงั นบัจากวนัประกาศ

ตัวว่าเป็นตุ๊ดในที่ประชุม บรุ๊คกลายเป็นคนที่เรียกว่า “ดัง” มีทั้งเพื่อนและรุ่นพี่

รูจ้กั ลกึๆ บรุค๊รูส้กึภาคภมิูใจ บรุค๊กล่าวว่า “ภมูิใจว่าเราเป็นอย่างนี ้ไม่ได้ปิดบงั

อะไร ตลกจะตายไป เขาจะมาเรียกคุย มีรุ่นพ่ีเป็นตุ๊ดเหมือนกัน เขาบอกว่า 

เรากล้านะ เราก็บอกจะไปรู้ ได้ยังไง เราก็ยกมือไป ก็จบ ก็ดังทุกชั้นปี ดังมาก

เลย เขาไม่เคยมีมาก่อนไง” 
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บรุค๊กลายเป็นคนทีส่งัคมวทิยาลยัยอมรบัว่าเป็นเกย์ สามารถจดักระท�า

กับตวัเองตามทีต้่องการ บรุค๊ชอบให้ร่างกายตวัเองดดู ีการเล่นกฬีาท�าให้บรุค๊

แขง็แรง รปูร่างด ีมกีล้ามเนือ้ ไม่มหีน้าท้อง บรุค๊รูจ้กัดแูลใบหน้าผวิพรรณ และ

เลือกเสื้อผ้าที่แสดงลักษณะเฉพาะของตนเอง บรุ๊คจึงต่างจากผู้ชายทั่วๆ ไป 

บรุ๊คเป็นคนชอบสนุก ชอบพูดเรื่องตลก ชอบคบกับคนที่รักความสนุกสนาน 

ด้วยกนั หลายคนมองว่าบคุลกิภาพของบรุค๊คอืตัวอย่างของผูท่ี้เป็นเกย์ ในสงัคม

ของนักศึกษาโดยทั่วไป บรุ๊คกลายเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนกล้า โดดเด่น เป็นที่รู้จัก

ของนักศึกษาอื่นๆ วัฒนธรรมของรุ่นพี่รุ่นน้องท�าให้เกิดความสนิทสนม บรุ๊คจึง

กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของวิทยาลัยอย่างกลมกลืน ความเป็นเกย์ไม่ได้

ท�าให้บรุค๊ต้องกันตวัเองออกไปจากคนอืน่ที่ ไม่ใช่เกย์ บรุค๊มองว่าชวิีตในวทิยาลยั

เป็นชวีติทีม่คีวามสขุ และไม่รูส้กึเสยีดายทีต้่องออกจากโรงเรยีนเดมิซึง่มชีือ่เสยีง

สงัคมของบรุค๊ค่อยๆ ขยายออกไปนอกรั้ววทิยาลยั เมือ่บรุ๊คไดม้ีโอกาส

ออกไปแข่งวอลเล่ย์บอลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ติดตามมาด้วยการไปร่วม 

ซ้อมกีฬาหรือได้ ไปใช้สนามวอลเล่ย์บอลของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ช่วงที่อยู่ปี 2 

และปี 3 บรุค๊ได้พบเพือ่นๆ ต่างมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเกย์จ�านวนมาก บางวนับรุค๊

ไปเล่นวอลเล่ย์ฯถงึเทีย่งคนื คนทีม่าเล่นด้วยกนัเป็นเกย์ทัง้หมดจงึเป็นการพบปะ

สังสรรค์กันไปในตัวด้วย ช่วงปี 2 นี้เองที่บรุ๊คมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์กับ

รุ่นน้องซ่ึงเป็นผูช้าย บรุค๊บอกว่ารุน่น้องคนนี้ ไม่ใช่เกย์ แต่ต่างคนต่างอยากลอง 

จึงมีอะไรกัน บรุ๊ครู้สึกว่าเป็นการเริ่มมีประสบการณ์ทางเพศที่ดี ต่างฝ่าย 

ต่างอยากอยู่ด้วยกัน อยากมีอะไรกัน แต่เม่ือพ้นไประยะหนึ่งก็เลิกรากันไป  

บรุ๊คเริ่มต้นการมีเพศสัมพันธ์ โดยเป็นฝ่ายรับ แต่เม่ือเวลาผ่านไป การหาคู่ซ่ึง

เป็นฝ่ายรุกค่อนข้างยาก ในช่วงปี 3 และ ปี 4 บรุ๊คเริ่มกลายเป็นฝ่ายรุกบ้าง 

ซึ่งบรุ๊คบอกว่าการเป็นรับกับฝ่ายรุกให้ความรู้สึกคนละอย่าง ขณะเป็นฝ่ายรุก 

บรุ๊ครู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ท�าให้รู้สึกถึงพลังอ�านาจของ

ตนเอง แต่การเป็นฝ่ายรับก็มีทั้งความสนุกและความสุขซึ่งอธิบายไม่ได้
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ยืนยันอัตลักษณ์เกย์ 

ชีวิตของบรุ๊คด�าเนินไปอย่างท่ี ใจปรารถนา บรุ๊ครู้สึกว่าสามารถเลือก

ทางเดินชีวิตของตนเองได้ หลังจากจบปี 3 จากวิทยาลัยเทคนิค ได้รับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชพี บรุค๊กส็อบเข้ามหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ ได้ การเรยีน

ทีค่ณะค่อนข้างหนกั มงีานต้องท�านอกเวลาแบบหามรุง่หามค�า่มาก บรุค๊ใช้เวลา

ไปกับการเรียนมากกว่าเม่ือเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิค ชีวิตแบบสนุกสนานเร่ิม 

สร่างซาลง แต่เม่ือเรียนจบและเริม่ท�างาน ชีวติของบรุค๊กลับมาโลดแล่นอกีครัง้ 

เร่ิมมีเงินพอที่จะออกไปเที่ยวฟังเพลง สังสรรค์ ในกลุ่มเกย์ ไปเที่ยวสถานที ่

พักผ่อนหย่อนใจของเกย์ที่เรียกว่าซาวน่าหรือการสังสรรค์ตามร้านอาหาร  

ท�าให้บรุ๊คได้พบเกย์ที่มาจากที่ต่างๆ เมื่อถูกใจกันก็อาจมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 

เมือ่คบกนัไปพกัหนึง่ ไม่ถูกใจก็เลกิกัน และมองหาคนทีถ่กูใจใหม่ ส�าหรับบางคน 

ที่ถูกใจกันมากๆ ก็จะอยู่ด้วยกันนาน แต่ในที่สุดก็เลิกกัน บรุ๊คยังไม่เคยพบใคร

ที่ถูกใจจริงๆ คนที่อยู่กับบรุ๊คได้นานที่สุดคือ 7 เดือน ชีวิตของบรุ๊คจึงดูเหมือน

เป็นคนเปลี่ยนคู่บ่อย บางครั้งก็มีความสัมพันธ์แบบคร้ังเดียวและเลิกกันไป  

บรุค๊บอกว่าเรือ่งเซก็ส์เป็นส่วนส�าคญัของชวิีต ขาดไม่ได้ และเมือ่คนอยูด้่วยกนั 

การมีเซ็กส์ต้องก่อให้เกิดความสุขและความรื่นรมย์ทั้งสองฝ่าย หากไม่เป็น 

เช่นนั้นก็ควรเลิกกันและหาคนใหม่ที่สามารถให้ความสุขแก่กันและกันได้ บรุ๊ค 

บอกว่า “คนอยู่กันสองคน มันต้องคนละครึ่งทาง แต่ถ้าเกิดเราครึ่งแล้วเขา 

ไม่ครึง่ มนักเ็หนือ่ย ยือ้ไว้กเ็หนือ่ย” ทีผ่่านมาแม้บรุ๊คจะอายุเพยีง 30 ปี ได้คบ

กบัคนจนมีเพศสมัพนัธ์กนัไม่ต�า่กว่า 30 คน แต่ยังไม่พบคนท่ีจะอยู่กนัได้ยาวนาน 

บรุ๊คใช้ค�าพูดว่า “ในชีวิตยังไม่มีค�าว่าใช่เลย พอบอกว่าใช่ แต่ถึงเวลามันไม่ใช่

หรอก เพราะอะไรรู้ ไหม เพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความผูกพัน  

ไม่ได้เริ่มต้นจากเพื่อน มันรู้เช่นเห็นชาติกัน มันรู้กัน”

การเปลี่ยนคู่บ่อยๆ ไม่ ได้ท�าให้บรุ๊ควิตกกังวลถึงความเสี่ยงที่จะเป็น 

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ บรุค๊ไม่เชือ่ว่าเกย์มีโอกาสเป็นเอดส์มากกว่าคนกลุ่ม

อื่นๆ บรุ๊ควิจารณ์งานวิจัยที่บอกว่าเกย์ติดเชื้อเอดส์สูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ว่า  
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“ท�าวิจัยมาเยอะ แต่ไม่รู้ว่าท�าวิจัยมาจากไหน ถ้าวิจัยตามพวกผับบาร์เกย์ก็ 

อาจจะจริง ในโซนกลุ่มนั้น พวกพัทยา สีลม แต่ถ้าเกรดเอก็อีกอย่างหนึ่ง คือ

ทุกอย่างมาพร้อม ตระกูล เงินทอง หน้าตา อย่างนี้เขารู้ว่าจะระวังอย่างไร” 

การระวงัของบรุค๊คอืการใช้ถงุยางอนามยักับคนทีเ่พิง่คบกนั หรอืมายุง่กนัแบบ

ฉาบฉวย แต่หากอยู่ด้วยกนัเป็นแฟนกนัก็ไม่มีการใช้ถงุยางอนามยั บรุค๊ไม่ชอบ

ใช้ถุงยางอนามัย โดยย�้าว่า “เป็นแฟนกันไม่ใช้อยู่แล้ว มันไม่มีความสุข ถ้าใช้

ความรูสึ้กมันจะเกดิช้า ถ้าจะเป็นมนักเ็ป็น ผมมชีวีติอยูถ่งึ 50 กห็รแูล้ว” จรงิๆ 

แล้วบรุ๊คเช่ือว่า คนที่คบด้วยต้องรู้จักระวังตัวเองเช่นกัน ดังนั้นเม่ืออยู่ด้วยกัน 

รูจ้กักนัมากขึน้ กต้็องไว้ใจกนัและหาความสขุ หากกลวัมากไปชีวติก็ไม่มีความสขุ

บรุ๊คเป็นคนที่ชอบดูแลตนเองอย่างประณีต ไม่ ให้น�้าหนักเพิ่ม ดูแล 

ผวิพรรณ หน้าตาให้สะอาดสะอ้าน แต่งตวัให้เข้ากบัเทรนด์ของเกย์ โดยเฉพาะ

หากจะไปสงัสรรค์ บรุค๊จะเลอืกการแต่งกายทีท่�าให้ดดูเีพือ่ดงึดดูใจเกย์ด้วยกนั 

พ่อแม่เคยพูดในท�านองท่ีอยากให้บรุ๊คแต่งงานเพ่ือจะได้มีลูก บรุ๊คคิดว่าถ้า 

จะให้แต่งงานและมีอะไรกับผู้หญิงจริงๆ ก็ท�าได้ แต่จะให้มีลูกนั้น บรุ๊คตอบว่า 

“ก็อยากมี แต่กลัวเป็นขี้ปาก กลัวลูกมีปัญหา ถูกว่าพ่อมึงเป็นตุ๊ด” 

บรุค๊มคีวามภาคภมูิใจและมคีวามสขุกบัการเป็นเกย์ แม้ว่าชวีติทีผ่่านมา

จะต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธหรือถูกกระท�าเพราะความเป็นเกย์มาบ้าง  

แต่บรุค๊กพ็ยายามหาทางออกและด�ารงตนตามแบบทีต้่องการ บรุค๊มองว่าตนเอง

เป็นผูน้�าคนหนึง่ในการเปิดเผยตนเองว่าเป็นเกย์ ท�าให้คนอืน่ๆ ในโรงเรียนหรอื

วิทยาลัยยอมรับความเป็นเกย์ และมผีูเ้ข้ามาร่วมในสงัคมเกย์มากขึน้ ท�าให้เกย์

ซึง่ครัง้หนึง่ต้องหลบซ่อนตวั และไม่มีใครตระหนกัว่ามเีกย์อยู่ในสงัคมเดยีวกนั

ได้มองเห็นและยอมรับความเป็นเกย์ การยืนยันอัตลักษณ์เกย์ของบรุ๊คและ 

คนอืน่ๆ ทีเ่ข้ามาร่วมขบวนการเดยีวกนัมส่ีวนส�าคญัต่อการเสนอสไตล์ทางเลอืก

ให้กับการด�าเนินชีวิตให้กับเกย์ และเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ความเป็นเกย์ค่อยๆ 

ย้ายจากพืน้ทีช่ายขอบเข้ามาสูพ่ืน้ทีท่ัว่ไปของสงัคม เส้นทางเดนิของบรุค๊แสดง

ให้เห็นว่าการสร้างอัตลักษณ์เกย์ไม่ ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่เป็น 
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การเมืองของการได้มาซึ่งการยอมรับวิถีการด�ารงชีวิตตามแบบของเกย์ และ

ขดัขนืต่อความพยายามของคนบางกลุม่ทีท่�าให้เกย์เป็นสิง่แปลกปลอม/ไม่ถูกต้อง  

หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบรรทัดฐานของสังคม

7. ทางเลือกในเรื่องเพศของหญิงรักหญิง

เพศวิถีของหญิงรักหญิงมักถูกมองว่าเป็นเร่ืองไม่จริงจัง โดยเฉพาะ 

เมือ่เปรยีบเทียบกบัเพศวถิขีองชายรกัชาย ซึง่มีภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนในเรือ่งเพศ

สัมพันธ์ และลักษณะอื่นๆ ที่เป็นการแสดงออกทางรูปร่าง การแต่งกาย  

ภาษาเฉพาะ ไปจนถึงการมกีารรวมกลุม่กนัจนเกดิเป็นสงัคมของตนเอง ขณะที่

หญงิรกัหญงิมแีนวโน้มจะไม่มวีถิชีวีติทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ปัจเจกบคุคลทีม่เีพศวถิี

แบบหญงิรกัหญิงมีแนวโน้มจะใช้ชวีติกลมกลืนไปกบัสงัคมของเพศวถีิรกัต่างเพศ 

จนมคี�ากล่าวว่าเพศวิถแีบบหญงิรกัหญงิมิได้มอียูจ่รงิ จงึไม่มปีระเดน็ใดๆ ทีจ่ะ

น�าไปสู่การถกเถียงทางสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิในกฎหมาย 

การท�างาน อนามัยเจริญพันธุ์ ไปจนถึงสิทธิของความเป็นพลเมือง

การน�าเรื่องของเพศวิถีไปผูกติดกับเรื่องเพศสัมพันธ์ท่ีอยู่ภายใต้กรอบ 

รักต่างเพศได้สร้างภาพให้เห็นว่า สาระส�าคัญของความสัมพันธ์ทางเพศ 

(sexual relations) ระหว่างชายหญิงคือเพศสัมพันธ์ (sexual intercourse) 

ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคืออวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศ ดังนั้น ความสัมพันธ์

ทางเพศของหญิงรักหญิงจึงเป็นสิ่งที่ ไม่เป็นธรรมชาติ และเพศวิถีแบบหญิง 

รกัหญงิกเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ยาก การมองเช่นนีล้ดทอนเร่ืองของเพศวถีิลงมาอยู่

เพียงแค่เพศสัมพันธ์ภายใต้กรอบรักต่างเพศ เป็นการมองข้ามสิ่งท่ีเรียกว่า 

สภาวะ (being) ของหญิงรักหญิงที่มีวิถีคิดและวิถีการด�าเนินชีวิตซ่ึงแตกต่าง

จากรักต่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก ความปรารถนา ความรื่นรมย์ 

ความสขุ และการใช้ชวิีตร่วมกนัตามแบบของหญงิรกัหญงิ เพศสภาพของหญงิ

รักหญิงอาจไม่จ�าเป็นต้องมีเรื่องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ 

(genital contact) แต่อาจเป็นเรือ่งของความรกัความผูกพนัแบบลกึซึง้ (intimate 
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relationship) ซ่ึงต่างจากความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก

หรือสามีภรรยาตามแบบฉบับของรักต่างเพศ

นอกจากนีอ้าจมคี�าถามว่า เมือ่ใดทีจ่ะนยิามว่าปัจเจกบคุคลมเีพศวถิแีบบ

หญิงรักหญิง ผู้หญิงซึ่งบอกว่าตนเองไม่มีความดึงดูดใจทางเพศ (sexual  

attraction) กบัผูช้าย แต่มีความดงึดดูใจทางเพศกบัผูห้ญงิจดัอยู่ในเพศวถิหีญงิ

รักหญิงหรือไม่ อายุเท่าใดที่จะบอกได้ว่าการพูดถึงความดึงดูดใจทางเพศเป็น

เรื่องจริงจังส�าหรับบุคคลนั้น หากเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชั้นประถมศึกษา  

จะบอกได้หรือไม่ว่าปัจเจกบุคคลมีทิศทางทางเพศแบบหญิงรักหญิง หรือเมื่อ

ปัจเจกบุคคลเร่ิมคบหากับผู้หญิงด้วยกัน โดยมีความสนิทสนมผูกพันใกล้ชิด  

แต่ไม่มคีวามสมัพันธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัอวัยวะสบืพันธุ ์จะเรยีกว่าบคุคลนัน้มเีพศวถิี

แบบหญิงรักหญิงหรือไม่ ผู ้ท่ีมีเพศวิถีแบบหญิงรักหญิงมีรูปลักษณ์และ 

การแสดงออกอย่างไร ผูห้ญงิซึง่แต่งตวัแบบผูช้าย ตดัผมส้ัน หรอืมกีรยิาท่าทาง

แบบผู้ชาย มักถูกเรียกว่าทอม แต่ทอมทุกคนเป็นหญิงรักหญิงหรือไม่

เพศวถิแีบบหญงิรักหญงิกลายเป็นสิง่ทีย่ากจะปรากฏตวัออกมาในลกัษณะ

ของอัตลักษณ์ทางเพศ ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากอัตลักษณ์ทางเพศ 

แบบอื่นๆ เหมือนในกรณีของเกย์ กะเทย ผู้หญิง ผู้ชาย ค�าถามส�าคัญก็คือ 

ความคลุมเครอืของอตัลักษณ์หญงิรกัหญงิ มผีลต่อการสร้างตวัตนของปัจเจกบคุคล

ที่มีเพศวิถีแบบหญิงรักหญิงมากน้อยเพียงใด

เปิ้ลเป็นสาวแรกรุ่นที่พูดอย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นดี้และมีแฟนเป็นทอม 

เปิ้ลเต็มใจเล่าเรื่องของตนเอง โดยบอกว่ายังมีเรื่องต่างๆ ที่คนทั่วไปไม่รู้และ 

ไม่เข้าใจคนทีร่กัผูห้ญงิด้วยกนั จึงอยากให้คนได้รู้ เป้ิลไม่ได้เรยีกร้องสทิธอิะไร

มากมาย แต่อยากให้คนทั่วไปรับรู้ว่ามีผู้หญิงอย่างเปิ้ลอยู่ในสังคมนี้ เปิ้ลอาจ

ไม่เหมือนคนอื่นๆ ตรงท่ีรักและสนใจในผู้หญิงด้วยกัน แต่เปิ้ลมีความสามารถ

ในการเรียน ในการท�างาน ในการด�าเนินชีวิตอย่างสุจริตไม่ต่างจากคนอื่นๆ 

เรื่องเล่าของเปิ้ลชวนให้เห็นว่า ปัจเจกบุคคลอาจเลือกการด�าเนินชีวิตตามเพศ

วิถีที่ตนเองต้องการ ไม่จ�าเป็นต้องฝืนท�าตามความคาดหวังของสังคม  
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ขณะเดยีวกนั เป้ิลก็สามารถสร้างพ้ืนที่ ในการด�าเนนิชวีติของตนเองโดยไม่ต้อง

แปลกแยกออกจากสังคมทั่วไป เปิ้ลไม่เคยอยู่ในสังคมของหญิงรักหญิง เพียง

แต่เลือกท�าสิ่งที่ตนเองต้องการและมีความสุข แต่มิได้ท�าให้คนใกล้ชิดต่อต้าน 

ความเป็นดี้ของเปิ้ลได้มีส่วนส�าคัญในการสร้างบทเพศ (sexual script) ของ 

ผู้ที่มีเพศวิถีแบบหญิงรักหญิง

เริ่มรู้จักตัวเอง 

เปิ้ลเป็นลูกคนโตในครอบครัวฐานะปานกลาง ทั้งพ่อและแม่ท�างานใน

โรงงาน มรีายได้ประจ�า แม้จะไม่สูงนกัแต่ก็สามารถให้ความสขุกบัครอบครัวได้  

เป้ิลจ�าได้ว่าพ่อไม่ค่อยพดูคุยมากนกั เป็นคนเข้มงวดและด ุท�าให้เป้ิลกลวัไม่คอย

กล้าเข้าใกล้ เปิ้ลพูดคุยกับแม่มากกว่าพ่อ แต่แม่ก็ไม่ค่อยแสดงความสนิทสนม

คลกุคลกีบัเป้ิล ตอนเด็กพ่อชอบด่ืมเหล้าและเมาส่งเสยีงดงั ท�าให้เป้ิลรูส้กึไม่ดี 

แม้ว่าเมือ่โตข้ึนพ่อจะเลิกดืม่เหล้า แต่เป้ิลกย็งัคงจดจ�าความรู้สกึเบ่ือหน่ายและ

ต่อต้านการดื่มเหล้าของพ่อได้

เมือ่เป้ิลอาย ุ7 ขวบ แม่มีลูกชายอกี 1 คน ตอนนีเ้องทีเ่ป้ิลรูส้กึว่าตัวเอง

ไม่ได้เป็นหนึ่งในบ้านอีกต่อไป พ่อกับแม่ให้ความสนใจน้องชายจนบางคร้ังลืม 

ไปว่าเปิ้ลต้องการความรัก ความอบอุ่น และความสนใจไม่ต่างจากน้องชาย  

เปิ้ลไม่เคยลืมว่าเคยขอให้พ่อสอนท�าการบ้านวิชาเลขคณิต พ่อตอบว่า “ท�าไม

ไม่หัดคิดเอาเอง” เปิ ้ลรู ้สึกน้อยใจ “เราเห็นพ่อสอนน้องชายท�าการบ้าน  

เล่นและพูดคุยกับน้องชาย” สิ่งที่พ่อแสดงกับน้องชายต่างจากที่ท�ากับเปิ้ล  

พ่อแสดงความรกัและใกล้ชดิสนทิสนมเล่นหวักบัน้องชาย จนเป้ิลสรุปว่า พ่อรัก

ลูกชายมากกว่าลูกสาว

เม่ือเปิ้ลและน้องชายโตข้ึน แม่สอนให้เปิ้ลท�างานบ้านทุกอย่างตั้งแต ่

กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า รีดผ้า และท�ากับข้าว ขณะที่น้องชายไม่ต้องท�าอะไร

เลย เปิ้ลรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ยุติธรรมที่เปิ้ลซึ่งเป็นผู้หญิงต้องท�างานบ้านทุกอย่าง 

แต่น้องชายกลับอยู่อย่างสบายไม่ต้องท�าอะไรเลย เมื่อถาม แม่บอกว่า ถ้าหัด
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ให้น้องชายท�างานบ้าน แต่งงานไปก็ต้องรับใช้เมยี ค�าตอบของแม่ท�าให้เป้ิลรูส้กึ

โกรธและหดหู่ ใจ เปิ้ลได้แต่ต้ังค�าถามว่า ท�าไมผู้ชายจึงได้อยู่อย่างสบาย  

แต่ผูห้ญงิต้องรบัใช้ผู้ชาย ใครเป็นคนก�าหนดว่าผูห้ญงิต้องท�างานบ้านทกุอย่าง

แต่ผู้ชายไม่ต้องท�าอะไรเลย

เป้ิลเริม่รูส้กึเป็นปฏปัิกษ์กบัความเป็นผูช้าย ตัง้แต่การเห็นพ่อไม่ท�าอะไร

ท่ีบ้านเลยนอกจากดืม่เหล้า และรูส้กึอจิฉาน้องทีเ่กดิมาแย่งสิง่ต่างๆ ทีเ่ป้ิลเคย

ได้รับเพียงคนเดียว รู้สึกน้อยใจท่ีพ่อแสดงความรักและสนิทสนมกับน้องชาย 

แต่ไม่เคยท�าอย่างเดียวกันกับเปิ้ล ส่วนแม่ก็บังคับให้เปิ้ลท�างานบ้านทุกอย่าง

แต่น้องชายกลับไม่ต้องท�าอะไรเลย เป้ิลรูสึ้กว่าได้รบัความอยตุธิรรมเพยีงเพราะ

เกิดมาเป็นผู้หญิง แต่เปิ้ลไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย เพียงแต่ไม่ชอบผู้ชาย

เมื่อเข้าโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนหญิงและชาย เปิ้ลเข้ากลุ่มคบหาเพื่อน 

ผู้หญิงที่ล้วนไม่ชอบพ่อหรือมีปัญหากับพ่อ และมักพูดคุยปรึกษากันเรื่อง 

ทางบ้านโดยเฉพาะเรือ่งเก่ียวกบัพ่อ เมือ่เป้ิลขึน้ชัน้มธัยม 4 เพือ่นๆ ในกลุม่เริม่

มนัีกกฬีาผูห้ญงิของโรงเรยีนมาแสดงความสนใจ ท�าให้เกดิการพดูคยุระหว่าง

กลุม่เพือ่นของเป้ิลกบักลุม่นกักฬีาผูห้ญงิ มรีุน่น้องซึง่อยู่ในกลุม่นกักีฬามาแสดง

ความสนใจเป้ิล ซึง่เป้ิลกร็ูส้กึชอบแต่ไม่ได้รกัถึงขัน้ท่ีจะเป็นแฟนกัน ทัง้เป้ิลและ

รุ่นน้องคนนี้ ไม่ ได้มี โอกาสพบกันบ่อยนัก มีการโทรศัพท์คุยกัน หรือนัดพบ 

พูดคุยกัน เปิ้ลบอกว่าสามารถคุยกับรุ่นน้องคนนี้ ได้ทุกเรื่อง รุ่นน้องบอกว่า 

ชอบเป้ิล แต่เป็นการชอบพอกนัอย่างเดยีว ไม่เคยแสดงความรักด้วยการถูกเน้ือ

ต้องตัวกัน 

เมือ่จบชัน้มัธยม 6 เป้ิลสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้และเริม่ห่างจากรุน่น้อง

ที่คบหากัน เมื่อรุ่นน้องจบชั้นมัธยม 6 ในปีต่อมา สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

คนละแห่งกับเปิ้ล ต่างคนจึงมีภาระในการเรียนและมีเพื่อนใหม่ จึงค่อยๆ ห่าง

กันไปในที่สุด การสนิทสนมกับรุ่นน้องท�าให้เปิ้ลเริ่มใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเอง 

และคดิว่าการคบกบัผูห้ญงิเป็นความสขุและความอบอุน่ใจ ต่างฝ่ายต่างเอาใจ

ใส่กัน และพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง เปิ้ลคิดว่าชอบผู้หญิงและคงไม่มีวันชอบผู้ชาย
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คนรักหรือเพื่อนรัก 

เปิ้ลพบคนถูกใจเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ไม่นาน วรรณเป็นเพื่อนรุ่น

เดยีวกนัและเข้ากลุม่กบัเพือ่นคนอืน่ๆ อกีหลายคน ตอนแรกเป็นการคบหาแบบ

เพื่อนทั่วๆ ไป ต่อมาเปิ้ลกับวรรณเริ่มคุยกันเองมากขึ้นจนสนิทสนมกันมากกว่า

เพื่อนคนอื่นๆ เปิ้ลกับวรรณจึงเช่าหออยู่ห้องเดียวกัน โดยแบ่งจ่ายค่าหอคนละ

ครึง่ เมือ่มาอยู่ด้วยกันเป้ิลกบัวรรณยิง่สนทิสนมกนัมากขึน้ การเรียนห้องเดยีวกนั

ท�าให้เปิ้ลกับวรรณสามารถช่วยกันเรียน บางวิชาที่วรรณเรียนได้ดีก็ช่วยติว 

ให้เปิ้ล และเปิ้ลก็ช่วยวรรณในวิชาท่ีเปิ้ลเรียนได้ดีเช่นกัน เมื่อมีงานกิจกรรม  

เปิ้ลกับวรรณก็ท�าด้วยกัน 

มหาวิทยาลัยที่เปิ้ลเรียนตั้งอยู่นอกเมือง ถึงแม้หอพักจะอยู่ไม่ไกลจาก 

ที่เรียนแต่ก็ ไกลเกินกว่าจะเดินกลับได้ วรรณจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์พาเปิ้ลกลับ

หอพักทุกวัน เปิ้ลใช้เวลาอยู่กับวรรณแทบตลอด 24 ชั่วโมง อยู่หอพักด้วยกัน 

กินอาหารด้วยกัน เรียนหนังสือห้องเดียวกัน ท�ากิจกรรมของคณะด้วยกัน  

ไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกัน วันเสาร์อาทิตย์ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่หอพัก ท�างาน

เรียน หรือดูหนังจากอินเทอร์เน็ต ตอนนอนก็นอนคุยกัน

เปิ้ลคิดว่าสามารถพูดคุยกับวรรณได้ทุกเรื่อง ไม่มีเรื่องที่ต้องปิดบังกัน 

เปิ้ลเล่าเรื่องทางบ้านและความรู้สึกที่มีต่อพ่อและแม่ให้วรรณฟัง วรรณก็เล่า

เรื่องของวรรณเช่นเดียวกัน ครอบครัวของวรรณสนิทสนมกัน ไม่เหมือน 

ครอบครัวของเปิ้ล วรรณเคยพาเปิ้ลไปบ้านต่างจังหวัด พ่อแม่ของวรรณกอด

วรรณและกอดเป้ิลด้วย วรรณบอกพ่อกับแม่ว่า เป้ิลเป็นเพือ่น แต่เป้ิลคดิว่าพ่อ

แม่ของวรรณรู้ว่าวรรณเป็นทอม แต่ก็ไม่ได้ซักไซ้อะไร ส่วนเปิ้ลก็เคยพาวรรณ

ไปที่บ้านในกรุงเทพฯ และเปิ้ลบอกพ่อกับแม่ว่าวรรณเป็นเพื่อนเช่นเดียวกัน

บางครัง้เป้ิลกบัวรรณไปเท่ียวผบักบัเพ่ือนๆ เป็นผบัของผูช้ายและผูห้ญงิ

ทั่วๆ ไป เปิ้ลไม่เคยไปผับที่มีแต่ทอมกับดี้ เปิ้ลบอกว่า “ถ้าจะไปเที่ยวกัน ก็ไป

ผบัทัว่ๆ ไป ไม่มีใครอยากไปผบัทอมดี”้ เป้ิลไม่สนใจอยากไปผบัทอมดีก้บัวรรณ

เพียงสองคน เปิ้ลคิดว่าถ้าจะไปผับก็ต้องไปกับเพื่อนทั้งกลุ่ม และไม่รู้สึกว่าผับ
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ทีม่เีฉพาะทอมกบัดีจ้ะน่าสนใจ เป้ิลไม่เคยคิดว่าต้องการจะอยู่ในพืน้ที่ๆ  มเีฉพาะ

ทอมกับดี้ การอยู่กันสองคนกับวรรณในหอพักเป็นความสุข และเมื่อต้อง 

เข้าสังคมกับเพื่อนๆ เปิ้ลก็ไม่รู้สึกแปลกแยกที่ต้องอยู่ท่ามกลางเพื่อนทั้งผู้หญิง

และผู้ชาย 

เวลาทีเ่ป้ิลห่างจากวรรณมปีระมาณ 1 เดอืนในช่วงปิดเทอมใหญ่ซึง่วรรณ

กลับบ้าน เมื่อจากกันเปิ้ลคิดถึงวรรณมาก ได้แต่พูดคุยกันทางโทรศัพท์ แต่ใน

อกีด้านหนึง่เป้ิลกช็อบช่วงเวลาน้ีอยูบ้่างเพราะได้อยู่กับตวัเอง เหมอืนการเว้นวรรค 

จากสิง่ทีท่�าเป็นประจ�า เป้ิลมีเวลาเป็นส่วนตวั ซึง่ตลอดทัง้ปีเป้ิลจะอยูก่บัวรรณ

ตลอดเวลา เมื่อเวลา 1 เดือนสิ้นสุดลง ชีวิตของเปิ้ลก็กลับมาเหมือนเดิมคือ 

มีวรรณเป็นเงาตามตัว

เพื่อนๆ รู้ว่าเปิ้ลกับวรรณเป็นแฟนกัน เพราะวรรณมีลักษณะเป็นทอม

และเป้ิลถูกมองว่าเป็นดี ้เป้ิลไม่ได้ปฏเิสธอะไร เป้ิลยอมรบัว่าไม่ชอบผู้ชาย ไม่รูส้กึ 

สนใจ และไม่อยากคบหาแบบสนิทสนมด้วย แม้คณะที่เปิ้ลเรียนจะมีนักศึกษา

ชายมากกว่านักศึกษาหญิง แต่เปิ้ลไม่รู้สึกชอบหรือติดใจใครเป็นพิเศษ เปิ้ลจะ

มองเห็นจุดอ่อนหรือสิ่งที่ ไม่ชอบของผู้ชายเสมอ เปิ้ลวิเคราะห์ตัวเองว่าไม่ชอบ

ผู้ชายเพราะฝังใจมาตั้งแต่เด็กว่าผู้ชายท�าให้เปิ้ลเสียใจ ผิดหวัง และมักจะ 

เอาเปรียบผู้หญิง เปิ้ลจึงยอมรับอย่างไม่ลังเลว่าไม่ชอบผู้ชาย และท�าให้เปิ้ล 

มองตัวเองว่าเป็นดี้ เป็นผู้หญิงที่ ไม่รักผู้ชาย แต่รักผู้หญิง

นิยามของความรัก 

เป้ิลไม่เชือ่ว่าคนทีร่กักนั เม่ืออยู่ด้วยกนัต้องมเีพศสมัพนัธ์ เมือ่อยูก่บัวรรณ

สองคนในห้องนอนที่หอพัก วรรณกับเปิ ้ลไม่ความลับต่อกัน เปิ ้ลใช้ค�าว่า  

“เป็นผูห้ญงิเหมอืนกนั” บางครัง้กจ็ะจบัมอื กอดกนั หอมกนั แต่ไม่เคยท�าอะไร

มากไปกว่านั้น เปิ้ลไม่รู้สึกว่าอยากให้วรรณแสดงความรักกับเปิ้ลมากกว่าที่ 

เป็นอยู่ และวรรณก็ไม่แสดงว่าอยากแสดงความรักกับเปิ้ลมากไปกว่าที่เคยท�า 
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เป้ิลไม่เคยคยุกบัวรรณเรือ่งเพศสมัพนัธ์ บางครัง้อาจจะดหูนงัประเภทหนงัอาร์

หรือเอ็กซ์บ้าง ก็เป็นการดูเพราะสนใจและอยากรู้ แต่ไม่ใช่เป็นการดูเพื่อจะน�า

มาปฏิบัติตาม

เมื่อพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเปิ้ลใช้ค�าว่าเซ็กส์ เปิ้ลจะนึกถึงความ

สมัพนัธ์ระหว่างผูห้ญงิกบัผูช้าย เป้ิลมองว่าคนทีร่กักนัไม่จ�าเป็นต้องมเีซก็ส์แบบ

ผู้หญิงกับผู้ชาย แต่เปิ้ลบอกไม่ได้ว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหรือไม่  

เปิ้ลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ และเปรียบเทียบว่าผู้หญิงก็ยังสามารถเป็นแฟนกับ

ผู้ชายได้โดยไม่ต้องเพศสัมพันธ์ เปิ้ลรัก/เป็นแฟนกับวรรณ แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้อง

มีอะไรกันมากกว่าที่เป็นอยู่

อย่างไรกต็าม เป้ิลคดิว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัวรรณไม่เหมอืน

ความสัมพันธ์ฉนัท์เพือ่นท่ัวๆ ไป เป้ิลเล่าว่าวรรณเคยแอบไปตดิต่อแฟนเก่าระยะ

หนึง่และรูส้กึผดิจึงมาเล่าให้ฟัง เป้ิลหึงหวงและยืน่ค�าขาดว่าหากจะคบกบัแฟน

เก่ากต้็องเลกิกบัเป้ิล เป้ิลให้วรรณเลอืกว่าจะคบกบัใคร ซึง่วรรณกเ็ลอืกทีจ่ะคบ

เปิ้ลและเลิกคบแฟนเก่า เปิ้ลเล่าว่า “เขาบอกว่าหนูดีกับเขา มีความเอาใจใส่ 

เป็นก�าลังใจกัน ช่วยเหลือกัน ถ้ามีปัญหาหนูจะอยู่กับเขาในวันที่เขามีปัญหา  

เขาบอกว่าถ้าต้องเลือกคนอื่น ก็ไม่รู้ว่าจะดีอย่างนี้หรือไม่” ส่วนเปิ้ลเองก็มอง

ว่าวรรณดีกับเปิ้ลทุกอย่าง คอยดูแล เวลามีความทุกข์ วรรณก็คอยปลอบใจ

และอยู่เคียงข้างเปิ้ล การมีวรรณคอยดูแล เอาใจใส่ เป็นห่วง ท�าให้เปิ้ลรู้สึก

อบอุ่นใจ เปิ้ลบอกว่าความรู้สึกนี้คือความรักความผูกพัน

เป้ิลไม่เชือ่ว่าความรักแบบผูกพนัลกึซึง้จะเกดิขึน้ได้เฉพาะระหว่างผูห้ญงิ

กับผู้ชายซึ่งสามารถมีเพศสัมพันธ์และมีลูกเท่านั้น ผู้หญิงก็รักกับผู้หญิงได้  

และผู้ชายก็รักกับผู้ชายได้ ไม่ได้มีกฎตายตัว เปิ้ลใช้ค�าพูดว่า

หนูคิดว่า คนเรามันรักกันได้ มันอยู่ที่เราสองคน ถ้าเราโอเคต่อกัน  

ความรักมันไม่ได้ผิด ไม่ได้มาจ�ากัดเพศว่าผู้หญิงต้องรักกับผู้ชาย เพือ่น

บางคนบอกว่ายงัไงกช็อบผูช้าย หนูถามว่าท�าไมต้องชอบผูช้าย เขาบอก
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ว่าผูห้ญงิก็คูก่บัผูช้าย หนถูามว่าอะไรมาก�าหนดว่าผู้หญงิต้องคูก่บัผู้ชาย 

หนูคิดว่าเซ็กส์มันมีมาตอนที่ โลกสร้างผู้หญิงกับผู้ชายให้มาสืบพันธุ์  

หนูถามว่าเราจ�าเป็นต้องสืบพันธุ์จริงหรือเปล่า หนูคิดว่าคนเรามันรัก 

กนัได้ เพือ่นบางคนบอกว่าเหน็เกย์แล้วขนลกุ แต่หนเูฉยๆ หนไูม่เหน็เขา

แปลกอะไร หนูคิดว่าหนูยอมรับได้

เป้ิลมองว่าการทีค่นไม่ยอมรบัความจรงิว่าผู้หญงิรกัผูห้ญิงได้และผูช้าย

รักผู้ชายได้อาจท�าให้เกิดปัญหา เปิ้ลมีเพื่อนซึ่งบอกว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นกับ 

ผู้หญิง อยากรักผู้หญิง แต่ในขณะท่ีคุยกันเพ่ือนคนนี้มีแฟนเป็นผู้ชาย เปิ้ล 

ไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะมีความสุขได้อย่างไร เปิ้ลไม่ชอบท่ีผู้ชายเกย์ไปมีแฟนเป็น 

ผู้หญิงเพื่อแสดงว่าตนเองเหมือนคนทั่วๆ ไป เปิ้ลคิดว่าถ้าคนเข้าใจตัวเองและ

ท�าอย่างที่ต้องการก็จะมีความสุข

เป้ิลยอมรบัว่าความสมัพนัธ์กบัวรรณเพิง่เริม่ต้นและต่างยงัเป็นนักศกึษา 

เม่ือเวลาผ่านไปอาจมอีะไรเปลีย่นแปลงได้ ต่างคนอาจได้เจอคนอืน่ทีเ่หมาะสม

กว่า เปิ้ลมองว่าเป็นเรื่องของอนาคต ไม่มีใครคาดเดาได้ แต่ปัจจุบัน บางครั้ง

เปิ้ลเห็นรุ่นน้องหน้าตาน่ารักก็อดเหลียวไปมองด้วยความสนใจไม่ได้ แต่ก็เป็น

เพียงแค่ความรู้สึกแว่บเดียว เพราะมีวรรณอยู่แล้วและคงไม่นอกใจวรรณ

เปิ้ลพอใจกับชีวิตที่ ได้เลือก การได้ ใช้ชีวิตกับวรรณในมหาวิทยาลัยเป็น

ช่วงเวลาท่ีเป้ิลมคีวามสขุและอบอุน่ใจ เป้ิลค่อนข้างม่ันใจว่าการรกักบัผู้หญิงเป็น

สิ่งพิเศษ เพราะผู้หญิงมีความเข้าใจที่ละเอียดอ่อน เปิ้ลเป็นคนอ่อนไหวง่าย 

และสะเทือนใจกับเร่ืองเล็กน้อย เปิ้ลเคยจะลงไปซื้อของที่ร้านใต้ถุนหอพัก  

แต่ตอนนั้นค่อนข้างดึกแล้ว เปิ้ลขอให้วรรณไปเป็นเพื่อนแต่วรรณไม่ไป เพราะ

เห็นว่าลงไปแค่ชั้นล่างของหอพักเท่านั้น เปิ้ลน้อยใจและงอน ไม่พูดกับวรรณ 

วรรณต้องขอโทษและปลอบใจเปิ้ล เปิ้ลมองว่าสิ่งนี้คือความละเอียดอ่อนที ่

ผู้หญิงมีต่อกัน และสรุปว่า “นี่คือความรัก เป็นความรักที่ ได้รับจากผู้หญิง”
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สร้างตัวตนจากเพศวิถีหญิงรักหญิง 

เป้ิลรูส้กึดีกับตวัเอง พ่อกบัแม่ส่งเสยีให้เป้ิลเรยีนหนงัสือ เป้ิลกต้ั็งใจเรยีน

ท�าคะแนนได้ดี เมื่อต้องไปฝึกงานในบริษัท เปิ้ลก็ประสบความส�าเร็จ เปิ้ลเชื่อ

ว่าเมื่อเรียนจบจะหางานท่ีดีท�าได้ เปิ้ลคงจะตอบแทนพ่อแม่ที่พยายามส่งเสีย

ให้เรยีนมหาวทิยาลยั แม้จะมรีายได้ไม่มากนกั แม้เป้ิลจะไม่สนทิสนมกับพ่อแม่ 

แต่เปิ้ลก็คิดถึงพระคุณของพ่อและแม่ที่สร้างอนาคตให้เปิ้ล ความส�าเร็จท�าให้

เป้ิลกล้าพูดว่า “เพศไม่ได้จ�ากดัว่าใครเรียนเก่ง เรยีนไม่เก่ง หรอืใครท�างานเก่ง 

ท�างานไม่เก่ง เพศท่ีสามก็ท�างานเก่ง หนูไม่เชื่อว่าเพศนี้ต้องเก่งกว่าเพศนี้  

ไม่ได้เอาเพศมาตัดสินงานที่ท�า บริษัทที่หนูฝึกงานก็มีเกย์ท�างานเก่ง”

ส่วนการมีครอบครัว เปิ้ลไม่ ได้เป็นห่วงว่าจะไม่มีลูก เพราะผู้หญิง 

ไม่จ�าเป็นต้องแต่งงานมีลูกเสมอไป หากท�างานได้พึ่งตัวเองได้ก็อยู่ได้ อย่างไร

ก็ตาม เปิ้ลไม่ยืนยันว่าจะไม่แต่งงานอย่างแน่นอน ในอนาคตหากเจอคนที่ดี  

คนที่ถูกใจ ก็อาจแต่งงานมีลูกได้ การมีลูกก็เป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะในตอนแก่  

แต่เปิ้ลเชื่อว่าความเป็นไปได้ที่จะเจอผู้ชายที่พร้อมจะแต่งงานด้วยมีน้อยมาก  

เพราะเปิ้ลมักเห็นสิ่งที่ ไม่ชอบในตัวผู้ชาย และรู้สึกดึงดูดใจทางเพศกับผู้หญิง

มากกว่า เป้ิลคดิว่าเรือ่งของอนาคตเป็นเรือ่งทีค่าดเดาได้ยากและไม่จ�าเป็นต้อง

คิดมาก

ชีวิตในปัจจุบันของเปิ้ลด�าเนินไปอย่างเรียบง่าย ใช้จ่ายอย่างประหยัด

เท่าที่จ�าเป็น เปิ้ลไม่คิดว่าจ�าเป็นต้องใช้สินค้าราคาแพง หรือไปเที่ยวที่แพงๆ  

ไม่จ�าเป็นต้องแต่งตวัเพือ่ดงึดดูใจใคร เป้ิลมคีวามมัน่ใจในตัวเอง ภมูิใจในตัวเอง 

ไม่เคยสงสัยในความปรารถนาและความต้องการของตัวเอง เปิ้ลไม่รู้สึกว่า 

ตัวเองแปลกแยกจากสังคมหรือเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน เปิ้ลมองสิ่งที่เกิดขึ้น 

อย่างรู้เท่าทัน เปิ้ลรักผู้หญิง และไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือเสียหาย  

เปิ้ลมองว่าคนเรามีความแตกต่างหลากหลาย และสามารถทางเลือกส�าหรับ 

ตัวเองได้
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8. ต่อรองกับบรรทัดฐานรักเพศเดียวกัน

บรรทัดฐานเป็นสิ่งบอกว่าบุคคลควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร บอกว่า 

การกระท�าใดเป็นสิ่งยอมรับได้และไม่ได้ รวมท้ังควรด�าเนินชีวิตอย่างใดจึงจะ

ถูกต้องเหมาะสม เป็นชวีติทีด่ ีกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ท�าให้บรรทดัฐาน

เป็นสิ่งสมจริงและมีผลบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ปัจเจกบุคคลต้องท�า

ตาม บรรทัดฐานถูกน�ามาใช้ซ�้าแล้วซ�้าอีกในชีวิตประจ�าวัน จนคนจ�านวนมาก

เชื่อว่าบรรทัดฐานเป็นสิ่งที่มั่นคง มีเสถียรภาพ และท�าให้สังคมเป็นระเบียบ

เรยีบร้อย ดงันัน้ การท�าตามบรรทดัฐานของสงัคมเป็นสิง่หนึง่ทีบ่่งบอกว่าบคุคล

นั้นเป็นคนดีและมีคุณค่าต่อสังคม

บรรทัดฐานรักต่างเพศท�าให้คนทั่วไปเชื่อว่าการมีชีวิตแบบรักเพศ 

ตรงข้ามเป็นสิง่ทีถ่กูต้อง ทัง้ยังก�าหนดอกีด้วยว่าผูห้ญิงควรปฏบิตัอิย่างไร ผูช้าย

ควรปฏบิตัอิย่างไร น�าไปสูก่ารแยกผูห้ญงิกบัผูช้ายออกเป็นสองขัว้อย่างชัดเจน 

ปัจเจกบุคคลถูกก�าหนดว่าต้องเข้าไปสูข่ัว้ใดข้ัวหนึง่ คือเป็นผูห้ญิงหรอืเป็นผูช้าย 

การเลอืกนีม้สิามารถท�าได้อย่างอิสระ เพศสรรีะ (sex) เป็นตัวก�าหนดว่าบคุคล

ต้องด�าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของเพศหญิงหรือเพศชาย ความเป็นผู้หญิง 

กบัความเป็นผูช้ายจงึถูกสร้างข้ึนโดยมบีรรทดัฐานรกัต่างเพศเป็นตวัก�ากบั เช่น 

การแต่งกาย ท่วงทีกรยิา การท�างาน การพกัผ่อนหย่อนใจ การหาคู ่การสร้าง

ครอบครวั ฯลฯ สถาบันต่างๆ ของสังคม เช่น สถาบันการศกึษา ศาสนา ครอบครวั  

ต่างช่วยกนัท�าหน้าท่ีในการตอกย�า้บรรทัดฐานของความเป็นหญงิ ความเป็นชาย  

และปฏิสัมพันธ์อันพึงมีพึงเป็นของผู้หญิงกับผู้ชาย ระหว่างผู้หญิงด้วยกันเอง 

และระหว่างผู้ชายด้วยกันเอง เมื่อปัจเจกบุคคลเข้าไปอยู่ภายใต้สถาบัน นิยาม

และข้อก�าหนดต่างๆ ของสถาบันเข้ามาก�ากับตัวบุคคล บรรทัดฐานจึงเป็น 

พลังอ�านาจทางสังคมที่ท�าให้คนสร้างตัวตนขึ้นมาตามแบบที่สังคมต้องการ 

อย่างไรกต็าม แนวคดิของกลุม่สร้างสรรค์สงัคมได้น�าเสนอว่า บรรทดัฐาน

มิได้ด�ารงอยู่ ในลักษณะคงที่และทรงพลังเสมอไป เพราะการท้าทาย โต้แย้ง 

ขดัขนื ปฏเิสธ หรอืไม่ท�าตามบรรทดัฐานเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา แน่นอนว่าสังคม
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มักมีมาตรการเชิงลงโทษผู้ ไม่ท�าตามบรรทัดฐานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  

การต�าหน ิการกล่าวว่า การดถูกู การท�าให้อบัอาย การจ�ากดัสทิธิ การท�าร้าย 

การกกัขงั ฯลฯ แต่ไม่สามารถยบัยัง้หรอืห้ามการไม่ท�าตามบรรทดัฐานได้อย่าง

สมบูรณ์หรือเด็ดขาด บุคคลท่ี ไม่อาจจัดตนเองให้ลงไปในกรอบบรรทัดฐาน 

ทีส่งัคมก�าหนดจ�านวนหนึง่ยงัคงหาวธิกีารที่ ไม่เพียงไม่ท�าตามบรรทดัฐานหลกั

ของสังคมเท่านั้น แต่ยังพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ข้ึนมาแข่งขัน/ประลอง

กับบรรทัดฐานเดิมอีกด้วย 

บรรทดัฐานรกัเพศเดยีวกันก่อรปูข้ึนมาจากการทีปั่จเจกบคุคลไม่ต้องการ

จดักระท�าตวัเองให้อยู่ภายใต้กรอบบรรทดัฐานรกัต่างเพศ และพยายามต่อรอง

กับบรรทัดฐานและนิยามของเพศวิถีผ่านการกระท�าระหว่างกันทางสังคม 

ปัจเจกบคุคลไม่จ�าเป็นต้องยอมถกูก�าหนดให้กระท�าตามความคาดหวงัของสงัคม

เสมอไป หรอือกีนยัหนึง่ปัจเจกบคุคลมศีกัยภาพทีจ่ะกระท�าตามความปรารถนา

ของตนเองได้ แนวคิดนี้ ได้เคลื่อนย้ายความเช่ือเร่ืองอ�านาจซ่ึงผูกติดอยู่กับ

บรรทัดฐาน ไปสู่ความเชื่อว่าปัจเจกบุคคลสามารถสร้างหรือพัฒนาอ�านาจ 

ขึน้มาจากการมปีฏสัิมพนัธ์ทางสังคมและเงือ่นไขของสถานการณ์ได้ พฤตกิรรม

ทางเพศไม่ ได้ถูกก�าหนดโดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดข้ึนภายใต้

สถาบันครอบครัว แต่เป็นผลผลิตของกระบวนการที่คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  

และจากกระบวนการนี้เองที่บทเพศ (sexual script) ถูกสร้างขึ้นมา คนรัก 

เพศเดียวกันสามารถต่อรองกับบรรทัดฐานรักต่างเพศผ่านปฏิสัมพันธ์กับ 

คนรอบๆ ตัว ท่าทีและการแสดงออกของปัจเจกบคุคลซ่ึงไม่ท�าตามบรรทดัฐาน

รักต่างเพศ มส่ีวนท�าให้คนทีเ่ข้ามาปฏสิมัพนัธ์ด้วยต้องปรบัท่าทขีองตนเอง เช่น 

ยอมรบัการแสดงออก ท่าท ีหรอืความปรารถนาทางเพศของคนรกัเพศเดยีวกนั 

หรืออาจท�าให้คนรักเพศเดียวกันต้องการแสดงออกตามใจปรารถนามากกว่า 

ที่เป็นอยู่ ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ บรรทัดฐานรักเพศเดียวกันค่อยๆ ก่อรูปขึ้น 

และสามารถสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนรักเพศเดียวกันขึ้นมาได้
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เร่ืองเล่าของแจ๊คแสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการต่อรองกบับรรทดัฐาน

รกัต่างเพศ นบัจากทีแ่จ๊คได้ตระหนกัว่าตนเองไม่เหมือนวัยรุน่ผูช้ายอืน่ๆ เพราะ

มีความดึงดูดทางเพศกับผู้ชายด้วยกัน จากนั้นแจ๊คก็เริ่มหาข้อมูล ใคร่ครวญ 

และก�าหนดบทบาทของตนเองในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนอืน่ๆ แทนการให้คนอืน่

มาก�ากบัว่าควรท�าและไม่ควรท�าอะไร ในวนัท่ีเล่าเร่ืองของตนเอง แจ๊คเพิง่มอีายุ

ได้ 20 ปี แต่ก็สามารถตระหนักรู้ ในความปรารถนาของตนเอง รู้ฐานะของ

ตนเอง และสามารถเผชิญกับบริบททางสังคมที่ถูกตีกรอบด้วยบรรทัดฐาน 

รักต่างเพศ แจ๊คนิยามตนเองว่าเป็นเกย์คิง และด�าเนินชีวิตในฐานะที่เป็น 

ผู้ก�าหนดการกระท�าของตนเองมากกว่าผู้ถูกกระท�า

ก้าวออกจากกรอบรักต่างเพศ 

แจ๊คเกิดมาในครอบครัวใหญ่ คือนอกจากจะมีพ่อแม่และพี่สาวอีกหนึ่ง

คนแล้ว แจ๊คยังมีป้าและยายอยู่ด้วยกัน แจ๊คเหมือนกับเด็กผู้ชายอื่นๆ คือถูก

เลี้ยงดูมาให้เป็นเด็กผู้ชาย แจ๊คจ�าได้ว่าคนในบ้านมักบอกว่าเมื่อโตข้ึนอยากให้

เป็นต�ารวจ ต้องเข้าโรงเรยีนนายร้อย ขณะทีแ่จ๊ครูส้กึว่าตวัเองสนิทสนมกบัแม่ 

ป้า ยาย มากกว่าพ่อ เมื่อเข้าโรงเรียนแจ๊คสนิทสนมทั้งกับเพื่อนผู้หญิงและ

ผู้ชาย แต่แจ๊คก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเป็นคนอ่อนไหวง่าย ชอบงอนเพื่อน และยังมี 

รูปร่างที่ค่อนข้างจะออกไปทางผู้หญิงคือตัวเล็ก ดูอ้อนแอ้น ซึ่งแจ๊คสรุปว่า

ลักษณะของตนเองคล้ายกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

เม่ือเร่ิมอยู่ชั้นมัธยม 1 มีเพ่ือนผู้หญิงมา “จีบ” ซ่ึงแจ๊คก็คบหาด้วย  

แต่ต่อมาผู้หญิงก็เลิกไป แจ๊คใช้ค�าว่าต้องอกหัก เพราะตัวเองไม่พร้อมท่ีจะมี

แฟนเป็นผู้หญิง จากนั้นแจ๊คจึงมาคบเพื่อนผู้ชาย เป็นเพื่อนสนิทกันมาก เมื่อ

ทะเลาะหรือขัดใจกัน แจ๊คจะแสดงท่าทางงอน ท�าให้เพื่อนๆ พากันล้อเลียน 

แจ๊คเล่าว่า “ชอบเพื่อนผู้ชาย ก็งอนกัน คือเรื่องเล็กน้อย แล้วเรางอนด้วยนิสัย

ของผูห้ญิง เพือ่นคนอืน่ๆ กเ็ลยสังเกตว่าเราชอบกนัหรอืเปล่า กเ็ลยมาคดิทบทวน

ดูว่ามันยังไง” เพื่อนของแจ๊คที่ โดนล้อเลียนด้วยไม่ได้มีปฏิกริยาอะไร ยังคง
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คบหากบัแจ๊คต่อไป แจ๊คใช้ค�าพูดว่า “กร็ูว่้าโดนล้อโดนแซว แต่เขาก็ไม่ได้รงัเกยีจ

อะไร ก็เป็นเพื่อนกัน” จากการถูกเพื่อนล้อเลียนและทบทวนตัวเอง แจ๊คเร่ิม

ตระหนักว่าตัวเองไม่เหมือนผู้ชายอื่นๆ แจ๊คมีความสนใจในเพศเดียวกัน 

นับจากชั้นมัธยม 1 แจ๊คมีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาแสดงความสนใจอยู่เรื่อยๆ 

แต่แจ๊คปฏิเสธ ความจรงิแจ๊คอาจคบผูห้ญงิเป็นแฟนเพือ่บงัหน้าหรอืกลบเกลือ่น

ว่าชอบผู้ชายด้วยกัน แต่แจ๊คไม่อยากท�า จึงไม่พยายามสานต่อ แจ๊คกล่าวว่า 

“คือผมไม่อยากไปปิดบัง หรือไปหลอกเขา เพื่อจะคบเขาบังหน้า ก็คือบอกเขา

ว่าเรายังไม่พร้อม หรือว่าเราไม่คบกัน” ผู้หญิงบางคนก็พูดว่าเสียดายที่แจ๊ค 

ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ หลังจากชั้นมัธยม 1 แจ๊คคบหาเพื่อนผู้ชายมาตลอด  

แต่ก็ตั้งค�าถามว่า “ผมไม่ได้อยากเป็นผู้หญิง แต่ผมเป็นผู้ชายที่อาจจะชอบ 

ในตวัผูช้ายด้วยกนัเอง อย่างนีเ้ขาเรยีกว่าเกย์หรือเปล่า” แจ๊คมแีฟนจรงิจงัตอน

อยู่ชั้นมัธยม 5 ก่อนหน้านั้นแจ๊คมองว่าตัวเองยังสับสน ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท�าถูก

หรือผิด และเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการจริงๆ หรือไม่ แจ๊คทบทวนความความคิด

ในครั้งนั้นให้ฟังว่า 

คือก�าลังค้นหาตัวเองอยู่ เราเป็นทางนั้นจริงหรือเปล่า ตลอดเวลาที่เรา

ก�าลังสับสนอยู่ ผมก็สอนตัวเองว่าเราคือเพศอะไร แล้วท�าไปเพื่ออะไร 

ต่อไปในอนาคตเราจะต้องมีครอบครัว เราจะต้องหยุดนะ เราจะต้อง

เป็นผู้ชาย เราจะต้องมีครอบครัว มีแฟนเป็นผู้หญิง นั่นคืออนาคตของ

ผมในตอนเด็ก ว่าเราก�าลังสนุกอยู่หรือเปล่า อะไรประมาณนั้น

แม้ว่าการรกัใคร่ชอบพอเพือ่นผูช้ายในโรงเรยีนจะไม่ได้เป็นเรือ่งต้องห้าม 

หรอืระบวุ่าเป็นพฤตกิรรมเบีย่งเบน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มกีารจบักลุม่เปิดเผยตวั

เป็นเรือ่งเป็นราว แต่จะด�าเนนิชวีติกลมกลนืกบัคนอืน่ๆ การชอบพอคนเพศเดยีวกนั 

ถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน แจ๊คไม่มี โอกาสได้พบปะพูดคุย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเรียนรู้จากผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกัน แจ๊คจึงหา

ทางออกให้กบัความสบัสนระหว่างความปรารถนาของตนเองกบัสิง่ความคาดหวัง 

ของสังคมด้วยตัวเอง
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ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม 6 แจ๊คสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จึงเร่ิมต้นชีวิต

นกัศกึษาและต้องแยกจากแฟนซึง่คบกนัมาตัง้แต่ชัน้มธัยม 5 ท�าให้ไม่สนทิสนม

กนัเหมอืนเดิม การอยู่ในมหาวิทยาลยั แจ๊คมเีพือ่นและคนรูจ้กัมากขึน้ ไม่เฉพาะ

เพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันเท่านั้น บรรยากาศในมหาวิทยาลัยดูจะผ่อนคลายใน

เรื่องเพศที่สามมากกว่าในโรงเรียน แจ๊คเห็นเกย์ ทอม ดี้ กะเทย ที่แสดงตัว

เองอย่างเปิดเผย บางคนแต่งตัวและแสดงกรยิาอาการทีช่ีช้ดัว่าตนเองเป็นใคร 

โดยเฉพาะในคณะที่แจ๊คเรียน ที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าบางคณะ 

แจ๊ครู้สึกสบายใจขึ้น มีเพื่อนคุยมากขึ้น แจ๊คมีทั้งเพื่อนผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งมัก

จะคยุกนัเรือ่งความคดิความรู้สกึของคนเพศต่างๆ การคยุท�าให้แจ๊ครูจ้กัความ

ต้องการของตวัเองมากข้ึน แจ๊คบอกว่า “มันได้ความคดิว่าท�าไมเราถึงรูส้กึชอบ 

ท�าไมเราถึงรู้สึกอยากคบกับเพศนี้ มันดีอย่างไร แล้วท�าไมเราถึงไม่เป็นแบบที่

เขาเป็นกันตามปกติ” แจ๊คมองว่าการได้พูดคุยกับเพื่อนที่มีหลากหลายรูปแบบ 

ช่วยให้แจ๊คมีโอกาสใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเอง ดีกว่าการเข้าไปในอินเทอร์เน็ต 

ทีแ่ม้จะมคีนเข้ามาโพสต์ประสบการณ์ของตนเอง แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพดูคยุแลก

เปลี่ยนกันอย่างจริงจัง แจ๊คจึงไม่ชอบเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากนัก

แจ๊คเป็นคนจริงจังกับชีวิต เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็อยากเรียน

ให้ดี ให้ประสบความส�าเร็จ จึงทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนและการท�าโครงการ

ต่างๆ ตามที่อาจารย์มอบหมาย แจ๊คเป็นนักศึกษาในกลุ่มเรียนดีและมีฝีมือ 

ในการท�างาน สาขาที่แจ๊คเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ ซึ่งแจ๊คเรียนได้ดีและ 

มีฝีมือพอที่จะรับงานประเภทตัดโมเดลหรือท�าโมเดลในเวลาว่าง บางครั้งแจ๊ค

ส่งเงินให้แม่ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก แม่ต้องดูแลตัวเอง พ่อเสียชีวิตไปตอนแจ๊ค

เรียนอยู่ชั้นมัธยม 3 ส่วนพี่สาวเรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีงานท�า ภาระรับผิดชอบ

ท�าให้แจ๊คไม่มีโอกาสเที่ยวเตร่ไปในที่ท่ีต้องใช้เงินมาก แจ๊คอยู่อย่างประหยัด 

แต่ก็ไม่ลืมดูแลตัวเอง แจ๊คเห็นตัวอย่างเกย์คนอื่นๆ ซึ่งต้องผิวพรรณสะอาด  

รปูร่างดี เสือ้ผ้ารองเท้าอาจจะมแีบรนด์บ้าง แต่ไม่จ�าเป็นเสมอไป ทีส่�าคัญคอื
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ต้องดูดีมีสไตล์ ใช้น�้าหอมบ้าง เพื่อให้ดูเป็นคนพิถีพิถันและมีรสนิยม แจ๊คบอก

ว่า “เพศนี้เป็นเพศที่ต้องเนี๊ยบ ต้องแต่งตัวดีมีระดับ” แต่ ไม่ ใช่ว่าจะต้อง 

สร้างภาพจนใช้เงนิเกนิฐานะ แจ๊คพยายามประคองตัวว่าควรจะอยู ่ณ จุดไหน 

ควรท�าตัวอย่างไร แจ๊คพูดเกี่ยวกับตัวเองว่า “บางทีก็ใช้แบรนด์เนมบ้าง แต ่

ไม่จ�าเป็นต้องใช้เสมอไป ขอให้ดูดีก็พอ”

แจ๊คคบเพือ่นผูช้ายทัว่ไปด้วย และเหน็ว่าการมีเพือ่นมีความส�าคัญส�าหรับ

ชีวิตในมหาวิทยาลัย บางครั้งแจ๊คก็นัดเพื่อนต้ังวงดื่มเหล้าและพูดคุยกัน  

แจ๊คชอบบรรยากาศแบบน้ี ส่วนใหญ่แล้วถ้าตัง้วงแบบนีก้อ็ยู่กนัจนดกึ แต่ไม่ได้

เมาหรือส่งเสียงรบกวนคนอ่ืนๆ เม่ือคุยกับเพื่อนผู้ชาย ก็จะคุยกันได้ทุกเร่ือง 

ส่วนใหญ่เป็นการคุยสนุกสนาน บางครั้งก็พูดคุยปรึกษาเรื่องแฟน เรื่องผู้หญิง 

แจ๊คไม่ได้รูส้กึแปลกแยกจากเพือ่นๆ เมือ่อยูกั่บเพ่ือนผู้ชายแจ๊คกเ็หมอืนคนอืน่ๆ 

เพื่อนรู้ว่าแจ๊คเป็นเกย์ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลก แจ๊คเรียกเพื่อนที่คบกัน

แบบนีว่้า เพ่ือนรู้ ใจ เป็นเพือ่นแท้ ซ่ึงมีได้ทัง้ผูห้ญงิผูช้าย ไปไหนมาไหนด้วยกนั 

ท�ากจิกรรมการเรียนด้วยกนั กบัเพือ่นผู้หญิงแจ๊คจะให้ค�าปรกึษาว่าต้องสงัเกต

อย่างไรจึงจะไม่ถูกหลอก คือเป็นเกย์ที่มาหลอกจีบผู้หญิง แจ๊คอธิบายว่า “เรา

ต้องดูเขาแต่งตัว ถ้าเนี๊ยบเกินก็น่าสงสัยแล้ว เพราะผู้ชายปกติจะไม่ค่อยใส่ใจ

อะไรมากกบัตวัเอง โดยเฉพาะพวกเครือ่งส�าอาง น�า้หอม หรือต้องดูการแต่งตัว 

ว่าเข้าข่ายที่จะเป็นเกย์หรือเปล่า” 

ปฏิสัมพันธ์กับคนชอบพอ 

ชีวิตในมหาวิทยาลัยท�าให้แจ๊คได้พบคนหลากหลายกว่าในโรงเรียน  

มีผู้ชายบางคนมาแสดงความชอบพอ แต่ถ้าแจ๊คไม่ชอบก็จะไม่สานต่อ สิ่งแรก

ที่จะท�าให้แจ๊คประทับใจคือรูปลักษณ์ภายนอก แจ๊คบอกว่า “ต้องหน้าตาดี 

บคุลกิด”ี เม่ือถูกใจกจ็ะชวนกนัไปดหูนงั กนิข้าว ฟังเพลง จากนัน้ก็คยุกันได้เลย

ว่าสนใจจะมีอะไรกันหรือไม่ มีประสบการณ์อย่างไร เป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับ 

การคบกนัของเกย์ไม่ต้องรอดใูจกนันานเหมอืนผูห้ญงิกบัผูช้าย กว่าจะไปถงึขัน้
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ที่ยอมรับเป็นแฟนกัน แจ๊คกล่าวว่า “มันไม่เหมือนผู้หญิงกับผู้ชาย กว่าจะได ้

เบอร์ โทรก็ต้องมองตากันก่อน กว่าจะได้กินข้าว กว่าจะได้จับมือ แต่ถ้าผู้ชาย

กับผู้ชายเราจะพูดกันเลยว่าเราชอบนะ จะคุยกันไหม เรื่องมีเซ็กส์อาจจะเร็ว

กว่าผู้หญิงกับผู้ชาย คือคุยกันได้สองสามวันก็มีเซ็กส์กันแล้ว” แจ๊คมองว่ากรณี

ของผูห้ญงิกบัผูช้าย ผูห้ญงิต้องสร้างภาพตวัเองให้ดูดีเพ่ือให้ผู้ชายสนใจ เหมือน

กับการสร้างภาพของสินค้า แต่ส�าหรับผู้ชายกับผู้ชายไม่จ�าเป็นต้องสร้างภาพ

แบบเดียวกัน การมีเพศสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นง่ายกว่าและเร็วกว่า

แจ๊คมคีวามคิดทีช่ดัเจนเกีย่วกบัคนทีจ่ะคบแบบแฟน ค�าว่าแฟนของแจ๊ค 

หมายถึงท้ังสองคนพอใจซึ่งกันและกัน และตกลงจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง 

ไม่ใช่แบบฉาบฉวย เมือ่ตกลงกนัแล้วทัง้สองฝ่ายต้องไม่ยุง่กบัคนอืน่ แจ๊คย�า้ว่า 

“ส�าหรับผมแล้ว ถ้าเราเป็นแฟนกัน เราก็ต้องอยู่ด้วยกัน คือไม่นอกใจ มีกันแค่

สองคน จะมีบุคคลที่สามไม่ได้” ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต้องซื่อสัตย์และรักษาค�าพูด 

หากคบกันแล้ว อีกฝ่ายไปพบคนอื่นที่ถูกใจกว่าก็ต้องบอกเลิกกันตรงๆ แจ๊ค 

มองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาส�าหรับเกย์ท่ีจะรักง่ายหน่ายเร็ว จึงไม่ต้องคาดหวัง 

ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเหมือนผู้ชายกับผู้หญิง แจ๊คผ่านประสบการณ์ทั้งกับ 

คนท่ีชอบพอกันไม่นาน มีอะไรกันแล้วก็เลิกกันไปเพราะไม่ถูกใจ หรือบางท ี

ได้พบคนที่ถูกใจแต่อีกฝ่ายไม่สนใจก็ต้องผิดหวัง แจ๊คได้พบคนที่ถูกใจอยู่บ้าง

และอยู่ด้วยกันหลายเดือน แต่ยังไม่คิดว่าจะลงเอยกับใครจริงจัง 

แจ๊คระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อเอดส์มาก เมื่อพอใจใครและตกลงมี 

เพศสัมพันธ์กัน แจ๊คใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันทุกครั้ง แจ๊คกล่าวว่า “ก็ต้อง

ป้องกันอยู่แล้ว เพราะว่าเราดูหน้าไม่รู้ ใจ ว่าเขาเคยนอนกับใคร หรือยังไงมา

มากน้อยแค่ไหน แล้วเรื่องแบบนี้เขาก็รณรงค์ ให้เราป้องกันอยู่แล้ว” อย่างไร

ก็ตาม การป้องกันของแจ๊คท�าเฉพาะกรณีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเท่านั้น 

ส�าหรับคนที่อยู่ด้วยกันจริงจัง เมื่อป้องกันไปได้ระยะหนึ่ง มีความไว้วางใจกัน 

กจ็ะหยดุใช้ถุงยางอนามยั แจ๊คกล่าวว่า “ถ้าเกิดเรารกักนัจรงิ มนัก็ต้องใช้เวลา 

ครั้งแรกเลยเราจะไม่ป้องกันเลยมันก็ไม่ใช่ ก็ต้องใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งถึงจะ
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ไม่ใช้ หรอืว่าเลิกป้องกนั ให้มนัแน่ใจจริงๆ เสียก่อน” ค�าว่าแน่ใจจรงิๆ ของแจ๊ค

ไม่ ได้หมายถึงการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไปตรวจว่ามีเชื้อไวรัสเอดส์หรือไม่  

แต่หมายถึงความมั่นใจว่าต่างฝ่ายจะไม่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเท่านั้น

ในการท�าตวัให้เป็นทีส่นใจของคนอืน่ๆ แจ๊คพยายามดูแลตวัเอง ท้ังหน้าตา  

รูปร่าง การแต่งกาย และการวางลักษณะท่าทาง แจ๊คประเมินตัวเองอยู่เสมอ

ว่าเป็นที่สนใจหรือดึงดูดใจคนอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน หากมีคนมาแสดงความ

สนใจแต่ยังไม่ถูกใจก็จะปฏิเสธตรงๆ หรือไม่สานสัมพันธ์ต่อ เช่น ไม่นัดพบกัน 

ไม่รับโทรศัพท์ บางคนเข้ามาแสดงความสนใจในลักษณะของ “เจ้าบุญทุ่ม”  

ซึ่งแจ๊คไม่ชอบ แจ๊คคิดว่าการยอมรับของราคาแพง หรือการต้องไปกินอาหาร

ในร้านท่ีมรีาคาแพง ไปเทีย่วสถานทีแ่พงๆ โดยให้อกีฝ่ายจ่ายเงนิท�าให้แจ๊คต้อง

ตกเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ดูไม่มีศักดิ์ศรี แจ๊คจะพยายามปฏิเสธการใช้ชีวิตที่

ต้องใช้เงินมากเกินฐานะของตนเอง หลักการส�าคัญในการคบหากันคือทั้งสอง

ฝ่ายต้องมีเสมอภาค ในเรื่องการใช้จ่ายเงินก็ต้องช่วยกันจ่าย ต้องไม่ให้ฝ่าย

หนึง่ฝ่ายใดอยู่ในฐานะพ่ึงพงิอกีฝ่ายตลอดเวลา แจ๊คบอกว่า “ผมเป็นคนทีแ่ฟร์ๆ 

ด้วยพืน้ฐานครอบครวัตวัเองแล้ว คอืถ้าเราจ่าย เขาก็จ่าย ไม่ใช่ว่าจะให้เราทุ่ม 

หรือเขาทุ่ม เราไม่ได้ต้องการให้เขาให้เราแต่ฝ่ายเดียว ถ้าเขาให้เราได้ เราก็

ต้องให้เขาได้เหมือนกัน ก็คือแฟร์ๆ ด้วยความจริงใจ”

แฟนท่ีแจ๊คใช้เวลาคบนานท่ีสดุคือ 6 เดอืน เป็นช่วงเวลาทีแ่จ๊คมคีวามสขุ 

เพราะเหมือนมีเพื่อนพูดคุย ท�ากิจกรรมร่วมกัน บางทีก็ปรับทุกข์กัน แต่บางที

ก็ทะเลาะกันเพราะแฟนไม่ชอบให้แจ๊คไปตั้งวงสังสรรค์ดื่มเหล้ากับเพื่อนๆ  

แจ๊คให้คุณค่ากับการที่ยังคงมีเพื่อนๆ ท�ากิจกรรมเรื่องเรียนด้วยกัน การมา 

ตัง้วงด่ืมเหล้าเป็นทัง้ความสขุและการสร้างความม่ันใจว่ามเีพือ่นท่ีเรียกว่า “เพือ่น

แท้” เมื่อแจ๊คกลับดึก แฟนก็มักต่อว่าและทะเลาะกัน แจ๊คบอกว่า “เขาบังคับ

ไม่ให้เราสังสรรค์กับเพ่ือนๆ ซึ่งก็ซื้อเข้ามากินกันที่บ้านเล็กๆ น้อยๆ มันเป็น 

การปิดกั้นระหว่างเรากับเพ่ือนท่ีเรารับไม่ ได้ แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปรับ 

ได้เลย ก็เลยต้องแยกกัน…คือในความคิดของเขามันอาจเป็นเร่ืองเล็กน้อย  
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แต่ส�าหรับเราคือมนัมากเกนิไป เราต้องมสีงัคมของเรา มเีพ่ือนฝงูได้” แจ๊คสรุป

ว่า “อาจเป็นไปได้ว่า ในช่วงวัยนักศึกษานี้ เรายังต้องการเพื่อนมากกว่าแฟน”

ปฏิสัมพันธ์กับตัวเอง 

จากอายุ 15 ปี จนถึง 20 ปีที่แจ๊คก้าวออกจากโลกของคนรักต่างเพศ 

สู่ชีวิตของคนรักเพศเดียวกัน โลกของคนรักเพศเดียวกันยังไม่มีบรรทัดฐาน 

ที่ชัดเจนและครอบคลุมเรื่องต่างๆ ในการด�าเนินชีวิตเหมือนโลกของคนรัก 

ต่างเพศ แจ๊คต้องใช้คุณค่าที่ยึดถือเป็นหลักในการก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ 

ให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างแจ๊คกับเพ่ือนนักศึกษาหรือกับ 

คนท่ีชอบพอ แจ๊คให้ความส�าคัญกับการมีเพื่อนนักศึกษาในฐานะกลุ่มเพื่อนท่ี

สามารถปรึกษาหรือท�ากิจกรรมร่วมกัน การตั้งวงสังสรรค์กัน สามารถคุยกัน

ได้ทุกเรื่อง ท�าให้แจ๊คได้เรียนรู้ความคาดหวังที่คนมีต่อผู้หญิง ผู้ชาย และเพศ

ที่สาม เมื่อใครมีปัญหาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน การที่แจ๊คเลือกที่จะมีชีวิต

แบบรักคนเพศเดียวกันไม่ได้ท�าให้แจ๊คต้องขาดเพื่อนๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ในการสร้างตัวตนของความเป็นเกย์ แจ๊คเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง รักษา

รูปร่าง และแต่งตัวให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของเกย์ แต่ในโลกของเกย์ก็มี 

ความหลากหลาย สินค้าท่ีมีอยู่ ในสังคมบริโภคท�าให้ผู้เป็นเกย์มีทางเลือกที ่

หลากหลายในการเลือกซือ้และใช้สนิค้าเพ่ือแสดงตวัตน แจ๊คมาจากครอบครวั

ที่ ไม่สามารถเลือกใช้สินค้าราคาแพง หรือสินค้าประเภทแบรนด์เนมได้ 

ตลอดเวลา แต่แจ๊คก็ใช้วิธีหาสิ่งทดแทน โดยเฉพาะการสร้างสไตล์ของตนเอง

ที่ผสมผสานระหว่างการใช้ของแบรนด์เนมกับสินค้าที่ราคาไม่แพงแต่ดูดี  

เป็นทีย่อมรบั ในการเข้าสงัคมของเกย์ แจ๊คเลือกทีจ่ะไม่เข้ากลุม่กบัคนทีช่อบใช้

ของฟุม่เฟือย โดยจะวางแนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกับการคบหากนัอย่างเสมอภาค  

ไม่มีใครเป็นฝ่ายให้หรือเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลา กับคนที่ชอบพอ แจ๊คมีหลัก

ว่าต้องคบกันอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน เมื่อรักกันแล้วต่างฝ่ายต้องไม่มีคนอื่น 

แจ๊คยังไม่คิดจะลงหลักปักฐานกับใครอย่างจริงจัง ยังอยากใช้ชีวิตนักศึกษา 
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ไปกบัการเรยีนและกบัเพือ่นๆ การมแีฟนจงึเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของชวีติของแจ๊ค

เท่านั้น 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแจ๊คกับเพื่อนๆ และคนที่ชอบพอ ได้สร้างบทเพศ 

ทีก่ลายเป็นแนวปฏบิตัขิองตวัแจ๊คเองและเพือ่น รวมทัง้คนชอบพอ ภายใต้สงัคม

ของคนรกัเพศเดยีวกัน ซึง่ด้านหนึง่ผกูติดอยูก่บักรอบกตกิาของการรกัต่างเพศ 

ท�าให้คนรกัเพศเดยีวกนัต้องต่อรองกับบรรทดัฐานรกัต่างเพศเพือ่สร้างบรรทดัฐาน

ของคนรักเพศเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความปรารถนาและความต้องการ

ของตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องท�าให้คนแวดล้อมยอมรับในวิถีปฏิบัติของ 

คนรักเพศเดียวกันด้วย 
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5
เพศวิถีในกรอบรักต่างเพศ

กิตติกร สันคติประภา

เพศ
วถิกีระแสหลกัในสงัคมไทยเป็นเพศวถิแีบบรกัต่างเพศ 

กฎเกณฑ์ทางสังคมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการด�าเนิน

ชีวิตของคนในสังคมจึงเป็นไปตามวิถีหลักแห่งเพศนี้ น�าไปสู่ความเชื่อ 

ทีว่่า ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศทีเ่ป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาตเิป็นความ

สัมพันธ์รักระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้น 

การหล่อหลอมขัดเกลาพลเมืองจึงยึดแนวทางดังกล่าว คนในฐานะ 

ผูมี้ชวีติเพศถกูก�าหนดให้มลีกัษณะของผูช้ายและผูห้ญงิอย่างใดอย่างหนึง่ หาก

ผูช้ายและผูห้ญงิเหล่าน้ันไม่ด�าเนินชีวิตตามตัวบททีก่�ากบัในการด�าเนนิชวีติเพศ 

กจ็ะถกูจ้องมอง ตดัสนิ และตตีราโดยสงัคม เช่น ถ้าอยู่ในบ้านกอ็าจถูกมองว่า

เป็นคนหวัรัน้/ดือ้ดงึ ถ้าอยู่ในโรงเรยีนกเ็ป็นคนเกเร ถ้าไม่เป็นชายหรอืเป็นหญงิ
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ตามสรีระรูปร่างก็ถูกมองว่าเบี่ยงเบน ผิดปกติ หรือวิปริต ถ้าท�าผิดกติกาทาง

ศีลธรรม/จริยธรรมตามหลักคิดทางศาสนา เช่น การท�าแท้งก็จะเป็นคนบาป 

เป็นต้น ดังนั้น คนในสังคมจึงต้องปฏิบัติตนไปตามที่สังคมคาดหวังบนพื้นฐาน

ของความเป็นเพศตามเพศสรีระที่ปรากฏ 

การปิดกัน้วิถีทางเพศไม่ให้ปรากฏตามจริงโดยใช้กฎเกณฑ์ทีเ่ข้มงวดและ

ตายตัวและก�าหนดกตกิาทางสงัคมแบบเดยีว หลายกรณที�าให้เกดิความขดัแย้ง

หรือความไม่สบายใจในการด�ารงชีวิตของผู้คนในสังคม และไม่สามารถเลือก

ด�าเนินชีวิตเพศตามที่ตนเองปรารถนา ชีวิตเพศที่เป็นไปตามวิถีเพศของแต่ละ

คนนั้นอาจไม่อยู่ภายใต้บรรทัดฐานในสังคม แต่เป็นชีวิตจริงที่ถูกปฏิเสธเพราะ

อยูน่อกกรอบความคดิเรือ่งเพศ นอกจากนี ้การทีส่งัคมยดืหยุน่ในเรือ่งเพศน้อย

ยงัท�าใหค้วามรูเ้รือ่งเพศถกูปดิกัน้ และคนจ�านวนไมน่อ้ยไม่สามารถเขา้ถึงหรอื

มีความรู้เพียงพอในการเผชิญความจริงในสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

เพศ ท�าให้ผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์เรื่องเพศในชีวิตประจ�าวันไม่มีความรู้ที่จะ

แยกแยะสิ่งที่ควรกระท�าหรือไม่ควรกระท�า และไม่รู้ท่ีจะจัดการกับเร่ืองต่างๆ 

ทีเ่กีย่วกบัเพศวิถีในชวีติประจ�าวนัได้เพยีงพอ ส่งผลต่อสขุภาวะทางเพศในภาพ

รวม ตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามหรือ

คู่ของตนอย่างเหมาะสมในฐานะมนุษย์ที่เสมอกัน การมีคู่/การมีแฟน การม ี

เพศสัมพันธ์ การอยู่กินด้วยกัน การจัดการกับความขัดแย้งในความสัมพันธ์  

และการแก้ ไขความผิดพลาดต่างๆ จากความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการมี 

เพศสัมพันธ์ เป็นต้น

ในฐานะผูม้ชีวีติเพศ (sexual being) หลายคนสยบยอม และเป็นไปตาม

กติกาของสังคมโดยอาจไม่รู้สึกตัว แต่อีกหลายคนก็หาทางดิ้นรนเพื่อแสดง

ความเป็นตัวตนทางเพศในวถิทีางทีต่่างกัน โดยใช้การปฏบิตัหิรอืการกระท�าใน

ชีวิตประจ�าวันเพื่อแสดงตัวตน และให้ความหมายของชีวิตผ่านการกระท�าให้

เป็นท่ีรับรู้และยอมรับ ซึ่งจะท�าได้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับท้ังตัวบุคคล 

นัน้เอง ความคาดหวังจากสงัคม และบรบิทสงัคมแวดล้อม ว่าเคร่งครัดเข้มงวด 
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ตามกรอบของบรรทัดฐานทางสังคมมากน้อยเพียงไร และมีพื้นที่เปิดให้แสดง

ตัวตนหรือไม่อย่างไร 

การขัดเกลาพลเมืองของสังคมในเรื่องเพศนั้น แม้จะมีสถาบันหลัก 

ในสังคมคอยดูแล เช่น ครอบครัว โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ สถาบันทาง

ศีลธรรม สถาบันทางกฎหมาย และอื่นๆ แต่ยังต้องพิจารณาฐานคิดท่ีก�ากับ

ความรู้เร่ืองเพศเหล่าน้ันว่าครอบคลุมและเพียงพอกับการท�าให้พลเมืองมี 

สุขภาวะทางเพศ จัดการกับความเปลี่ยนแปลง และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

เพศในชีวิตประจ�าวันได้ หากยังถูกตีกรอบภายใต้ความเชื่อที่จ�ากัดวิถีเพศของ

คน โดยไม่ยอมรับการมีชีวิตเพศอย่างท่ีปรากฏจะท�าให้เยาวชนขาดโอกาสดแูล

ตนเองอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี การครอบง�าสังคมด้วยอุดมการณ์ทางเพศ

ที่ ไม่เท่าเทียมยังน�าไปสู่ปัญหาที่เชื่อมโยงตามมาอย่างไม่จบสิ้น

คนที่ถูกจัดให้อยู่ ในกลุ่มรักต่างเพศ แม้จะมีแนวทางในการด�าเนินชีวิต

เพศอย่างชัดเจน แต่ ไม่ ได้หมายความว่าผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนจะใช้ชีวิต 

ทางเพศที่เหมือนกันและเป็นแบบแผนเดียวอย่างตายตัว อัตลักษณ์ทางเพศ 

(sexual identity) ถูกสร้างขึ้นภายใต้บริบทวัฒนธรรม ผ่านวาทกรรมที่สร้าง

ความรู้เกี่ยวกับตนเองของมนุษย์ ในพื้นที่และเวลาหนึ่ง กระท�าผ่านสังคมทั้งใน

ระดับเล็ก เช่น ครอบครัว ระดับกลาง เช่น ประชาคม หรือองค์กรต่างๆ และ

ระดับมหภาค เช่น สถาบันทางสังคมต่างๆ ผ่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ท�าให้มนุษย์

คิดและเชื่อว่าตนเองเป็นใครในทางเพศ ตัวตนทางเพศเหล่านี้เป็นผลผลิตของ

วัฒนธรรม (cultural product)

แนวคิดท่ีจัดแบ่งความเป็นหญิงความเป็นชายตามสรีระยังคงด�ารงอยู่

ในสงัคม แม้จะถกูวิพากษ์จากกลุ่มสตรีนิยมและกลุม่ทีส่นใจศกึษาเรือ่งเพศสภาพ

ก็ตาม สังคมยังคาดหวังให้คนที่มีเพศสรีระเป็นผู้ชายและผู้หญิงมีลักษณะ 

ต่างกันตามแบบสากลท่ัวไป เช่น ผู้ชายต้องเป็นผู้น�า เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว  

กล้าเส่ียง เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้น�าในเพศสัมพันธ์ ส่วนผู้หญิงต้องเรียบร้อย  

น่าทะนุถนอม อ่อนไหว ละเอียดอ่อน เป็นผู้ตามในเพศสัมพันธ์ เป็นต้น แต่ใน
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วัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เสนอทางเลือกหลากหลายแก่คนในสังคม ทางหนึ่ง 

กเ็ป็นการเปิดพืน้ท่ี ให้กบัการแสดงออกซึง่ความเป็นเพศ (sexual expression) 

ของกลุ่มคนทีถ่กูจดัเป็นชนกลุม่น้อยทางเพศ (sexual minorities) ขณะเดยีวกนั

ก็ตอกย�า้ความเป็นเพศตามวฒันธรรม และท�าให้เกดิค�าถามต่อความเป็นแบบแผน

หนึ่งเดียวของเพศวิถีแบบรักต่างเพศเช่นกัน

ส�าหรับลักษณะของผู ้ที่อยู ่ ในกลุ ่มรักต่างเพศ และการปฏิบัติของ 

ผู้ถือครองเพศแนวทางรักต่างเพศ (doing heterosexuality) นั้น Schwartz 

(2007:81 – 91) ศึกษาคนในสังคมอเมริกัน ระบุว่าอุดมการณ์รักต่างเพศ 

มีความส�าคัญในการสร้างตัวบทสร้างเพศ กล่าวคือ 1) รักต่างเพศสัมพันธ์กับ

การแสดงออกทางเพศภาวะ (gender performance) ความเป็นหญงิความเป็น

ชายในสงัคมปรบัเปล่ียนไปตามการเป็นรกัต่างเพศและเพศภาวะทีมี่ความชัดเจน

และเป็นไปตามแนวทางของวัฒนธรรมในช่วงน้ันๆ ซ่ึงก�ากับทั้งการแต่งกาย  

การวางตัวและท่าทกีารแสดงออก มกีารน�าแนวทางของบคุคลทีช่ืน่ชอบ (idol) 

เช่น ดารา คนดัง มาเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนความเป็นเพศของตน เช่น  

การแต่งตวัโชว์รปูร่าง การสร้างความเป็นผูช้ายบกึบนึ ท�าให้มกีารปรบัเปลีย่น

ตนเองเพ่ือสร้างความม่ันใจในความเป็นเพศหญิงเพศชายของตน เนื่องจาก 

ความรู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างตนเองกับบุคคลที่ตนเองชื่นชม และน�ามาสู ่

การปรบัเปลีย่นตนเองในรปูแบบต่างๆ เช่น เสือ้ผ้า เครือ่งแต่งกาย เครือ่งใช้ต่างๆ  

และการท�าศัลยกรรม เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริมให้วิถีรักต่างเพศ 

มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานแห่งเพศ เช่น การสร้างยาไวอะกร้า 

โดยบริษทัผลติยาเพือ่ประสทิธิภาพของอวยัวะเพศชาย หรือการสร้างความเป็น 

ผู้หญิงผ่านการก�าหนดมาตรฐานแห่งปีของ “ภาพลักษณ์” ผู้หญิงโดยนิตยสาร 

ดังนั้น การเป็นรักต่างเพศนั้นจึงไม่ใช่ธรรมชาติ แต่เป็นอัตลักษณ์ที่เปราะบาง 

และถูกท�าให้เปลี่ยนไปได้ง่าย

2) การปฏิบัติตนตามแนวทางของรักต่างเพศต้องได้รับการยอมรับและ 

ตอบรับจากสาธารณะ ซึ่งการตกแต่งตัวเองของคนที่จัดอยู่ในกลุ่มรักต่างเพศ
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ต้องเป็นทั้งการดึงดูดเพศตรงข้าม และปกป้องตนเองจากการถูกจัดเป็นคนรัก

เพศเดียวกัน 3) บุคคลถูกคาดหวังให้มีลักษณะเฉพาะบางอย่างทางร่างกาย 

ที่แสดงความเป็นคนรักต่างเพศ ดังนั้นความเป็นชายและหญิงต้องสามารถ

แยกแยะได้อย่างชัดเจนผ่านร่างกาย ซึ่งเป็นเคร่ืองมือช่วยประเมินอัตลักษณ์

ทางเพศที่รวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้ หากบุคคลมีลักษณะของเพศทั้งสองแบบคือ

ชายและหญิง (androgyny) จะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของความเป็นเพศ 

(sexual failure) 4) การพจิารณาว่าบคุคลใดเป็นคนในกลุม่รกัต่างเพศจะดจูาก

การถูกกระตุ้นเร้าทางเพศได้จากเพศตรงข้ามเท่านั้น 5) การกระตุ้นเร้าทาง

เพศของบคุคลในกลุม่รกัต่างเพศมคีวามชดัเจนไม่คลมุเครอื และ 6) บคุคลทีม่ี

เพศตรงข้ามกับบุคคลในกลุ่มรักต่างเพศจะเป็นผู้ที่แสดงความสนใจทางเพศ 

กับคนในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเหมาะสม แต่มีข้อสังเกตว่าอัตลักษณ์ทางเพศของ

บคุคลอาจสามารถเปลีย่นแปลงไปได้จากการได้รบัการเอาใจใส่จากอีกบคุคลหนึง่  

ไม่ใช่ความรู้สึกของบุคคลน้ัน จากประเด็นที่น�าเสนอท้ังหมดนี้ ท�าให้เข้าใจว่า

บุคคลที่อยู่ ในกลุ่มรักต่างเพศคาดหวังกับตนเอง และถูกคาดหวังจากสังคม

อย่างไรในการปฏบิตัติวัทางเพศ อย่างไรกด็ ีการเป็นบคุคลรกัต่างเพศถูกสร้าง

ขึ้นมาภายใต้ความคิดทางวัฒนธรรม ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งในการยืดหยัดความเป็น

รักต่างเพศต้องมีกระบวนการตอกย�้า หรือยึดความเป็นบุคคลรักต่างเพศไว้ 

ขณะเดยีวกันอตัลักษณ์ทางเพศของคนกลุม่นีก้ถ็กูท้าทายและสัน่คลอนได้เช่นกนั 

บุคคลท่ีถูกหล่อหลอมภายใต้อุดมการณ์รักต่างเพศมีปฏิสัมพันธ์กับ

วฒันธรรมบริโภคนยิมอย่างไร ในการศกึษาของ Jagger (2005) เพือ่ต้องการ

ทราบว่าอายุและเพศสภาพในสังคมบริโภคนิยมมีผลต่อผู ้ชายและผู้หญิง  

(heterosexual male/female) ในการแสดงตนเพื่อสร้างสัมพันธ์กับเพศ 

ตรงข้ามทีเ่ป็นคูน่ดัอย่างไร ซึง่ต่อยอดจากการศกึษาก่อนหน้าพบว่า วฒันธรรม 

การบรโิภคมผีลต่อผูห้ญงิและผูช้ายไม่เหมอืนกนั ส�าหรบัผูช้ายแล้วเป็นการส่งเสรมิ 

การสร้างความชอบธรรมให้กิจกรรมแบบผู้ชายในความสัมพันธ์ชายหญิง เช่น 

เป็นผู้รเิริม่ความสมัพันธ์รกัหรือในเพศวถิเีชงิประเวณกีบัผูห้ญงิ ในขณะทีผู้่หญงิ
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จะมีบทบาทต่างไปจากเดิมที่เป็นฝ่ายรับ ในการน�าอายุและเพศสภาพเข้ามา

ศึกษาร่วมด้วยนั้น หากเชื่อว่าวาทกรรม “วัย ความงาม และรูปร่างดี” เป็นตัว

สร้างภาพลักษณ์ท่ัวไปของผู้บริโภคแล้ว การบริโภคได้เสนอทางเลือกและ 

รูปแบบของการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิม ส�าหรับผู้ชายยิ่งเป็นการตอกย�้าความ

เป็นชายในเพศวิถีรักต่างเพศ เช่น ยิ่งผู้ชายได้คู่ (ผู้หญิง) ที่อายุน้อยกว่ามาก

เท่าไร ยิ่งถือว่าเป็นความส�าเร็จของเขามากเท่านั้น ส่วนผู้หญิงนั้นมีทางเลือก

มากขึ้น การมีลูก/ครอบครัวเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง และอ�านาจในการดึงดูด

เพศตรงข้ามของผู้หญิงขึ้นกับความอ่อนเยาว์ รูปร่าง หน้าตา นอกจากนี้  

ในส่วนท่ีการศึกษายังไม่มีข้อสรุปคือ ผู้หญิงที่มีงานท�า มีเงิน สามารถเลือก

ผู้ชายมาเป็นคู่ของตนที่มีอายุอ่อนกว่า (Jagger, 2005:101 – 103) 

นัยจากการศึกษานี้ชี้ ให้เห็นว่า บุคคลในยุคบริโภคนิยมสามารถใช ้

การบริโภคเพือ่ตอบสนองเพศวถิขีองตนทีอ่าจไม่เป็นไปตามแบบแผนทีถ่กูก�าหนด 

ขณะเดียวกันบุคคลก็สร้างตัวตนทางเพศขึ้นได้จากการบริโภค โดยเฉพาะ 

วัยรุ่นและเยาวชนที่ถูกครอบน�าด้วยวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture)  

ที่สานการผลิตซ�้าวาทกรรมต่างๆ เรื่องเพศ เช่น ผู้หญิงสวยต้องขาว เสื้อผ้า 

ผู้หญงิต้องสวยหวาน ความหล่อความสวยแบบเกาหลเีป็นความงามแห่งยคุสมยันี้  

เป็นต้น ผ่านตัวแพร่กระจายวาทกรรม (discursive flow) เช่น ละคร ดนตรี 

โฆษณาทางโทรทศัน์ สือ่แฟชัน่ และอืน่ๆ เสนอทางเลือกให้บุคคลสร้างอตัลกัษณ์

โดยเลือกจากลักษณะบคุคลทีช่ืน่ชอบ ทีป่ระกอบสร้างจากการเลอืกสิง่ของต่างๆ 

มาเป็นแนวทางในการสร้างตัวบุคคล ดังนั้น อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล 

จึงเป็นผลผลติของการบริโภคและมคีวามหลากหลายและเลือ่นไหล (fragmented  

sexual identities)

ในบทนี้ผู้เขียนต้องการน�าเสนอความหลากหลายของบุคคลที่จัดอยู่ ใน

กลุ่มรักต่างเพศในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ว่าแสดงอัตลักษณ์ทางเพศในสังคม

อย่างไร เป็นการตอกย�้าหรือแสดงให้เห็นความหลากหลายภายในเพศวิถีแบบ

รกัต่างเพศอย่างไร รวมทัง้อตัลกัษณ์ทางเพศมผีลต่อการสร้างสุขภาวะทางเพศ
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อย่างไร ผ่านการศึกษาความจริงท่ีปรากฏในสังคม จากบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ประสบการณ์เพือ่ให้เหน็ความเป็นไปเรือ่งเพศว่าเป็นอย่างไร และจะช่วยขยาย

ขอบเขตของความรู้เรื่องเพศในกลุ่มรักต่างเพศ โดยผู้เขียนได้สนทนากับผู้ชาย

และผูห้ญงิทีมี่อายุระหว่าง 19 – 35 ปี ครอบคลมุผูท้ีอ่ยู่ในช่วงก�าลงัเตบิโตเป็น

ผู้ ใหญ่และวัยท�างาน และเลือกเรื่องที่สะท้อนมิติต่างๆ ในการใช้ชีวิตเพศ  

เรือ่งเล่าทัง้สบิเรือ่งจะน�าเสนอภาพชวีติเพศของผูห้ญงิ 5 คน และผูช้าย 5 คน 

ประกอบอาชีพต่างกัน มีวิถีชีวิตและวิถีทางเพศที่ต่างกัน มีท้ังแรงงานรับจ้าง 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษา ลูกจ้างร้านอาหาร ลูกจ้างโรงงาน เจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ฯลฯ การน�าเสนอประสบการณ์เรื่อง

เพศและการด�าเนินชีวิตทางเพศที่สะท้อนความคิดความเชื่อ การตีความ และ

การน�ามาปฏิบัติที่หลากหลายแง่มุมที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศในเรื่องเล่า 

ประกอบด้วย สร้างอัตลักษณ์ทางเพศด้วยการบูรณาการความรู้ เพศวิถีตาม

บรรทัดฐานความเป็นหญิง ปฏิบัติการเพ่ือยืนยันความเป็นชาย การต่อต้าน

ขดัขนืบรรทดัฐานเรือ่งเพศในวยัเรยีน การสร้างความเป็นผูห้ญงิทนัสมยัในสังคม

บริโภค การรือ้สร้างตวัตนทางเพศ การใช้ชวิีตอ้างองิแบบแผนความเป็นผูห้ญิง 

การตีตราตนเองเพราะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงในวิถีเพศ และ 

การสร้างตัวตนทางเพศบนฐานครอบครัว

การศึกษาเรื่องเล่านี้อาศัยการตีความประสบการณ์ของผู้เล่า ผ่านการ

สนทนาที่ผู้เล่าแสดงอัตลักษณ์ผ่านความจริงที่ผู้เล่าเรื่องสร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้

แนวทางศึกษาตามวิธีวิทยาสร้างสรรค์สังคม ซึ่งสะท้อนความคิดความเชื่อ 

อุดมการณ์จากการตีความ/ให้ความหมายการกระท�าของตนและด�าเนินชีวิต

ตามความหมายนัน้ เรือ่งเล่าทีน่�าเสนอประสบการณ์ของผูท้ีเ่รยีกได้ว่าถอืครอง

เพศชาย/เพศหญิง มีนัยของการรับกรอบวิธีคิดแบบรักต่างเพศเป็นสรณะ 

ในการด�าเนินชีวิต จะแสดงตัวตนของผู้เล่าที่สร้างจากวิธีคิดและอุดมการณ ์

ทางเพศของสังคมที่อยู่ ในกระบวนการขัดเกลาผู้ถือครองเพศตามบรรทัดฐาน

ของสังคมและสร้างความจริงเรื่องเพศขึ้นมา ผู้เล่าจะตีความประสบการณ์ที่
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เป็นทั้งตัวตนที่สยบยอมต่อค�าตัดสินเชิงบรรทัดฐาน เช่นการถูกตีตราความผิด

บาป ดังเรื่องเล่าของเภาที่ท�าแท้งเมื่อวัยรุ่นท�าให้เภาไม่สามารถสลัดความคิด

ทางลบต่อตนเอง แต่ในสังคมยังมีคนเช่นจอยที่ขัดขืนกับบรรทัดฐานเรื่องเพศ

และสามารถมชีวีติอยูอ่ย่างเท่าทนัและมคีวามสขุ หรอืพชัทีเ่ลือกใช้ชีวติเพศตาม

บรรทัดฐานของผู้หญิงอย่างเข้มงวดและเลือกปฏิเสธเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

เป็นสรณะในการใช้ชวีติเพศ การเปิดพืน้ที่ ให้บคุคลสร้างตัวตนผ่านวัตถุในสงัคม

บริโภคและเชื่อมโยงกับวิถีเพศดังเรื่องเล่าของหนูเล็ก ที่ ใช้สินค้าเป็นช่องทาง 

ในการแสดงความเป็นคนทันสมัย และมีชีวิตเพศแบบคนในสังคมสมัยใหม่  

และนกท่ี ใช้สินค้าแสดงตัวตนความเป็นหญิงและน�าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่าง

เพศตามบรรทัดฐานรักต่างเพศ เรื่องเล่าของวินแสดงอัตลักษณ์เพศชายผ่าน

การใช้ชีวิตเที่ยวเตร่กินเหล้าในสถานที่เที่ยวกลางคืน วิชิตผู้สร้างตัวตนที่เพศ

ตรงข้ามชืน่ชอบผ่านสนิค้า ซึง่วฒันธรรมบริโภคนยิมสร้างความชอบธรรมให้กบั

บทบาททางเพศแบบผู้ชายและเชื่อมโยงชีวิตเข้ากับความเสี่ยงทางเพศ

นอกจากนี ้เรือ่งเล่ายงัเสนอให้ขบคดิถงึประเดน็ของความรู้ในสังคมเร่ือง

เพศที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ซึ่งอาจไม่สมบูรณ์ แต่หากบุคคลมีวิธีคิดที่ 

เปิดกว้าง ตัง้อยูบ่นการเคารพความเสมอภาคทางเพศ และเคารพศักดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย์ ก็สามารถแยกแยะ เลือกบูรณาการความรู้ที่หลากหลายนั้น 

และสร้างจรยิธรรมเรือ่งเพศในชวิีตประจ�าวันของตนขึน้มา ในการน�าเสนอเรือ่ง

เล่าของปอ หากบุคคลติดกับอยู่กับอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และไม่มีความรู้  

กอ็าจไม่สามารถเป็นอสิระจากกฎเกณฑ์ทีค่รอบง�าและเลอืกใช้ชวีติที่ ไม่เอือ้อ�านวย 

ต่อสุขภาวะทางเพศของตน อย่างไรก็ดี ตัวตนทางเพศนั้นไม่ตายตัวและหยุด

นิง่ แต่สร้างขึน้ใหม่ได้ผ่านการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ในชวีติ และปฏสัิมพันธ์

กับคนรอบข้างที่มีความส�าคัญกับตน โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤติของ

ชวีติ ซึง่มผีลต่อการปรบัสร้างตวัตนทางเพศดงัในเรือ่งเล่าของคมน์ ขณะเดยีวกนั 

เรือ่งเล่าของไก่กท็�าให้เหน็ว่าอตัลักษณ์ทางเพศของบคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่มรกัต่างเพศ 
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สามารถเปล่ียนแปลงไปตามพืน้ทีแ่ละเวลา ผ่านการสะท้อนความคดิของตนเอง 

ซึ่งมีนัยต่อการด�าเนินชีวิตเพศของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป 

1. สร้างอัตลักษณ์ทางเพศด้วยการบูรณาการความรู้

แม้ว่าบรรทดัฐานทางเพศในสงัคมถกูก�าหนดด้วยอดุมการณ์รกัต่างเพศ 

แต่การให้ความหมายและการตคีวามของบคุคลทีม่ต่ีอบรรทดัฐานรกัต่างเพศนัน้ 

อาจแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกหรือการปฏิบัติของบุคคลในฐานะ

บุคคลรักต่างเพศแตกต่างกันออกไป การเรียนรู้เรื่องเพศเป็นเรื่องส�าคัญและ

ละเอียดอ่อน ดังนั้นเมื่อเริ่มต้นชีวิต บุคคลใกล้ชิดที่มีความส�าคัญ (significant 

others) ดูจะเป็นผู ้มีบทบาทหลักในการสร้างตัวตนทางเพศของบุคคล  

มีการศึกษาพบว่าบุคคลในครอบครัวที่มีความส�าคัญในการให้ความรู้แก่ลูก 

ในเรือ่งเพศศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติคือแม่ แต่การสอนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

โดยเฉพาะกับลูกผู้ชาย ซึ่งมักพบว่าลูกชายจะขาดโอกาสหรือพลาดการเรียนรู ้

เรื่องเพศ (Walker, 2001:142) อย่างไรก็ดี ในช่วงเติบโต บุคคลจะมีโอกาส

ปฏสิมัพนัธ์กบับคุคลอืน่ๆ นอกบ้าน โดยเฉพาะสถานศึกษาในวัยเรยีน และบคุคล

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในการเรียน ในการด�าเนินชวิีตนกัเรยีน/นกัศกึษา ปฏสิมัพนัธ์

กบับคุคลต่างๆ ความรู้เกีย่วกบัความเป็นเพศและเพศสภาพทีส่ร้างฐานคิดเกีย่ว

กับตนเอง และแนวทางปฏิบัติในวิถีเพศแบบรักต่างเพศตามที่ครอบครัวเข้าใจ 

รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอื่นๆ มีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์อัต

ลกัษณ์ทางเพศของบคุคล และก�ากบัแนวทางการเลอืกใช้ชวิีตของบคุคล แยกแยะ

สิ่งที่คิดว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติตามเพศที่ตนถือครอง ซ่ึงเกิดจากการบูรณา

การความรู้เกีย่วกบัตนเองกบัความรูผ่้านการปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ เรือ่งเล่า

และการใช้ชวิีตของปอสะท้อนภาพของวยัรุน่ชายทีส่ร้างอตัลักษณ์ทางเพศผ่าน

ปฏสิมัพนัธ์กบัคนรอบข้างทีม่คีวามส�าคญัในแต่ละช่วงชีวติท่ีสัมพนัธ์กับเร่ืองเพศ 

โดยเฉพาะอาศัยความรูท้ี่ ได้มาจัดการกบัชวีติของตนในการใช้ชวิีตเพศของผูช้าย

แบบรักต่างเพศ



180 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

ปออาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม พ่อเป็นคนมีความรู้ ในสายการแพทย์ 

ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน ปอมพีีน้่องสามคนเป็นผูช้ายทัง้หมด อายไุล่เลีย่กนั ห่างกนั

ประมาณคนละ 2 ปี ปออายุ 19 ปี เป็นลูกคนกลาง พี่น้องของปอด�าเนินตาม

รอยเท้าพ่อในด้านการเรียน ส่วนปอเรียนมหาวิทยาลัยคนละแนวทางเพราะ

เรียนไม่เก่ง เข้าเรียนในคณะท่ีตนเองสนใจด้วยโควต้านักกีฬา ส่วนใหญ่เวลา

ต้องการอะไรปอมักจะขอจากแม่ ปอสนิทกับแม่มากกว่าพ่อ สามารถคุยกับแม่

ได้ทุกเรื่อง พ่อค่อนข้างเข้มงวดและดุ จึงท�าให้ปอรู้สึกเกร็งมากกว่า หากจะ 

ขออะไร พ่อจะให้ขวนขวายหาเอง พ่อมักจะสอนปอและพี่น้องในเรื่องต่างๆ 

อย่างเปิดกว้าง

ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ชายหญิง 

พ่อของปอแนะน�าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย เพราะเห็นว่า 

โตแล้ว ในเร่ืองความสัมพันธ์กับผู้หญิงพ่อสอนว่า “ต้องให้เกียรติผู้หญิงและ 

อย่าท�าร้ายผู้หญิง” นอกจากนี้ ยังสอนให้สังเกตลักษณะที่ดีของผู้หญิงว่าควร

จะดูอย่างไร “พ่อผมสอนอย่างหนึ่งว่า ผู้หญิงมีห้าอย่างที่ดีคือ หนึ่งการศึกษา 

สองเป็นคนดี สามฐานะครอบครัว พ่อแม่เขาเป็นอย่างไร อันที่ห้าคือเรียนรู้ 

ด้วยกนั” ครอบครวัของปอยอมรบัความจรงิทีว่่าวัยรุน่มีโอกาสมเีพศสมัพันธ์ได้ 

จึงไม่ ได้คิดว่าเป็นเรื่องเสียหายที่จะแนะน�าลูกให้มีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  

แม่เป็นผู้สอน เพราะสนิทสนมกันจึงไม่เคอะเขิน แม่เน้นเรื่องป้องกันโดยก�าชับ

ปอให้ดูแลตนเองหากไปมีเพศสัมพันธ์กับใคร และก�าชับว่าต้องดูแลไม่ให้คู่ของ

ปอตั้งครรภ์ด้วย การสั่งสอนของพ่อและแม่มีผลต่อความคิดของปอ ทั้งใน

แนวทางการปฏิบัติทั่วไปกับเพศตรงข้ามและในความสัมพันธ์เชิงเพศประเวณี 

แม้บางคร้ังในช่วงเรียนมัธยมศึกษาที่ปอรู้สึกมีอารมณ์เพศกับผู้หญิงที่ชอบ  

แต่ปอก็คิดว่าไม่ควรแสดงออกอย่างประเจิดประเจ้อ “คือผมเป็นคนให้เกียรต ิ

ผู้หญิงอยู่แล้ว เราจะไปนั่งจูบ กอด ดูดปาก อะไรมันก็ไม่ใช่ไง”
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นอกจากการอบรมของพ่อแม่ ปอยังได้ความรู้จากการเรียน เนื่องจาก

ปอเรยีนสายวิทยาศาสตร์จึงได้เรยีนวิชาชวีวิทยา ซึง่ให้ความรูเ้กีย่วกบัร่างกาย

อย่างละเอียด เช่น เรียนรู้ว่าองคชาติเป็นอย่างไร แต่ปอเล่าว่าวิชาสุขศึกษา

สอนเรื่อง “เพศธรรมดา” และไม่เพียงพอส�าหรับการใช้ชีวิตจริงนอกห้องเรียน 

เพราะในสังคมมีคนหลากหลาย ตั้งแต่เห็นแก่ตัว นิสัยดีและไม่ดี ไม่เหมือน 

ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยที่จะพบคนในวงจ�ากัดและคุ้นเคยกัน ท�าให้ 

เรียนรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ที่ โรงเรียนก็ไม่ได้ ให้ความรู้เรื่อง 

เพศสัมพันธ์และการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ใน

โรงเรียนมักเห็นว่าการสอนให้ ใส่ถุงยางอนามัย “น่าเกลียดจนเกินไป”

การเรียนรูเ้รือ่งเพศและน�าไปใช้จรงิของปอได้มาจากกลุม่เพือ่น จากการ

คุยเปิดเผยกันตามประสาเด็กผู้ชายในลักษณะที่เรียกว่า “การแซว” ซึ่งเป็น 

การเรียนรู้อย่างเป็นกันเองระหว่างเพื่อน การแซวท�าให้ปอได้ความรู้เร่ืองวิธี

การใส่ถุงยางอย่างชัดเจน 

คือมันแซวกัน เพื่อนมันแซวกัน “เฮ้ย! มึงใส่เป็นหรือเปล่า” อะไรอย่างนี้ 

ตอนแรกผมก็ใส่ไม่เป็น เอาจริงๆ ผมก็ใส่ไม่เป็น แต่ว่าคือมันแซวกัน 

“ไหนมึงใส่ยังไง?” เราก็เรียนรู้ ไง ว่าใส่ต้องบีบหัวก่อนนะ อันนี้ลงมา 

ใช่ไหม อันนั้นคือวิธีที่ถูก ถ้าเกิดเราไม่บีบอย่างนี้ คือ น�้า บางทีอากาศ  

มันอยู่ในนั้นล่ะก็... แต่ว่าถ้าเกิดมีอีกอย่างหนึ่ง เพื่อนมันก็แซวกัน “เฮ้ย! 

มึงใส่สองถุงหรือเปล่าวะ” คือถ้าเราใส่สองถุงรวมกัน โอกาสที่มันจะ 

ติดเชื้อมันก็มีมากกว่า เพราะว่าถุงมันเสียดสีกันอาจจะท�าให้ถุงแตกได้

การแซวกันนั้นรวมถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย ดังนั้น 

เมือ่เพ่ือนๆ แซวว่า “มึงเป็นเอดส์หรือเปล่า” ท�าให้ปอต้องรบีไปตรวจเลอืดไว้บ้าง  

ด้วยอิทธิพลจากเพื่อนๆ ที่ ไปตรวจกันหมดแล้ว การเล่นกีฬาก็นับว่ามีส่วนดี 

ที่ท�าให้ปอดูแลตนเองให้ร่างกายแข็งแรง สอนให้ปอรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จัก

แยกแยะ มีวินัย รวมท้ังรู้จักป้องกันตนเองเพื่อจะได้ ไม่เป็นโรค ปอชี้ ให้เห็น 
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ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและการกีฬาว่า “เราต้องสุขภาพแข็งแรง  

เพราะว่าแข่งมันเกี่ยวกับสุขภาพเราด้วย”

ความหมายของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 

ปอเร่ิมมีแฟนในช่วงมัธยมต้น เนื่องจากเป็นนักกีฬาของโรงเรียนจึง 

มีโอกาสไปแข่งขันกีฬาในงานต่างๆ ท�าให้มีเด็กผู้หญิงมาสนใจ โดยเด็กผู้หญิง

เป็นฝ่ายติดต่อมาก่อน ซึ่งปอคิดว่าต้องวางตัวพอสมควรเพราะเด็กคนนั้น 

เป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกัน เม่ือคุยกันมากข้ึน ปอรู้สึกชอบพอจึงตกลง 

คบเป็นแฟน ความสัมพันธ์ระหว่างปอกับแฟนด�าเนินไปได้ประมาณ 1 ปี ปอก็

เลิกด้วยสาเหตุหลักคือ “เบื่อ” เนื่องจากว่าแฟนคอยติดตามปออยู่ตลอดเวลา 

“ผมไม่ชอบผู้หญิงตามจิก ไปไหน? ท�าอะไร? อยู่ที่ ไหน?” ซึ่งท�าให้ปอรู้สึกว่า

ไม่มีอิสระและขาดความเป็นส่วนตัว 

การมีคนรักส�าหรับปอหมายถึงการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันและปรึกษา

กนัได้หากมีเรือ่งทกุข์ร้อนใจ ให้ความเข้าใจซึง่กนัและกนั โดยเฉพาะเวลาทีรู่ส้กึ

ตกต�า่หรือไม่มีใคร ซึง่ปัจจบุนัเวลาพดูถงึแฟน คนมกัจะมุง่ไปท่ีการมเีพศสัมพันธ์

เพียงอย่างเดียว ในการเลือกแฟนปอจะมีกระบวนการคัดเลือกขั้นต้นหรือ 

สกรีนก่อน ดูทั้งนิสัยใจคอและความจริงใจ เพราะปอเคยพบว่าผู้หญิงบางคน

ตัง้ใจหลอกผูช้ายเพือ่ให้ซือ้ของต่างๆ ให้ ส่วนปอนัน้ถ้าจะคบกนัก็ต้องเอาความด ี

มาแลก 

ปอเล่าว่าการมีความสัมพันธ์กันระหว่างวัยรุ่นไม่ ได้ต้ังอยู่บนฐานของ

ความรักเสมอไป และแต่ละคนก็ให้ความหมายความรักไม่เหมือนกัน บางคน

อาจจะให้ความหมายว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดี ส่วนบางคนอาจจะเห็น

ว่าเป็นเรือ่งของการแลกเปล่ียน ปอยกตัวอย่างประสบการณ์ของเพ่ือนทัง้ผู้ชาย

และผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันว่า มีทั้งที่ผู้ชายปอกลอกผู้หญิงและผู้หญิง

ปอกลอกผู้ชาย กรณีเพื่อนผู้ชาย เป็นคนมีเงินและมีแฟนคนหนึ่ง แต่แฟนของ

เพ่ือนกลบัไปคบกบัผูช้ายอกีคนหน่ึงซ่ึงปอแอบไปเห็นเข้า ปอบอกเพ่ือนแต่เพือ่น



183การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

ไม่เช่ือ ภายหลังปอจึงพาไปดูให้เห็นกับตา ท�าให้เกิดการทะเลาะกันระหว่าง

เพื่อนกับแฟนของเขา อย่างไรก็ดี เพื่อนยังเลือกที่จะให้เงินผู้หญิงเพราะคิดว่า

อย่างไรก็เป็นแฟนกันและสงสารผู้หญิงที่ ไม่มีเงิน 

ส่วนเพื่อนสนิทผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ท่ีบ้านมีฐานะดีมาก เรียกได้ว่าเป็น 

เด็กเรียน แต่พอเรียนจบและเข้ามหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนไป ไปรักกับเพื่อนผู้ชาย

คนหน่ึงท่ีปอรูจ้กัอย่างไม่ลมืหลืูมตาและอยูด้่วยกัน ซึง่ปอเชือ่ว่าเขามเีพศสมัพนัธ์

กันแล้ว เพราะอยู่ด้วยกันในห้องเดียวเป็นปี เนื่องจากเป็นห่วง ปอจึงถาม 

เพื่อนผู้หญิงคนนั้นตรงๆ ซึ่งเพื่อนก็ยอมรับ แต่สิ่งที่ปอไม่ชอบก็คือผู้ชายคนนี้

นิสัยไม่ดี ขอเงินผู้หญิงไปเป็นหลักแสนซึ่งเพื่อนของปอก็ยอมให้ไป 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีพี่ชายปอ ที่ค่อนข้างเรียบร้อย หน้าตาจัดว่าดีและ

เรยีนเก่ง จงึมผีูห้ญงิมาชอบมากมาย ซึง่เขามกัจะน�าเรือ่งแฟนมาปรึกษาพดูคยุ

กับปอ ให้ช่วยดูผู้หญิงและให้ความเห็นว่าเป็นอย่างไร ปอมีความรู้สึกไวกับ

ลักษณะของคน ผู้หญิงบางคนพยายามคบกับพี่ชายเพราะต้องการ “จับ”  

พีช่ายของตน ในจ�านวนนัน้ปอเคยพบมาแล้วคนหนึง่ จงึเตอืนพีช่ายเพราะรูส้กึ

ว่าผูห้ญิงเป็นคน “มพีษิมภียั” ในสายตาของปอ ถ้าผูห้ญงิเป็นคนไม่ดแีล้วคนนัน้

จะไม่น่าสนใจและไม่น่าคบ ปอสะท้อนความรูส้กึของตนว่า “ผมมเีซ้นส์อย่างหน่ึง  

สามสี่คนล่ะ คือพี่ผมพามาให้ผมดู แล้วมีแบบครั้งหนึ่งพาไปแข่ง (กีฬา) ด้วย 

แต่ว่าผมแข่งอยู่ ผมมาเอาของที่อัฒจรรย์ ผมเจอหน้าผู้หญิงคนนี้ ผมขนลุก

พรึ่บ ไม่รู้เป็นอะไร แล้วสักพักพี่ผมก็บอกว่า คนนี้ติดยานะ”

การบริโภคในชีวิตเพศของวัยรุ่น 

การเร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ของวยัรุน่มกัจะเริม่จากการพดูคยุโดยการใช้

เครือ่งมือส่ือสารต่างๆ เช่น การแชทผ่านอนิเทอร์เนต็ การใช้มอืถอืแบบเครอืข่าย 

ทีค่ยุสือ่สารกันในกลุ่ม เม่ือปอเรยีนอยูช่ัน้มัธยมศกึษากอ็ยากได้โทรศพัท์เช่นกนั 

แต่พ่อไม่ซือ้ให้ เนือ่งจากปอมเีงนิส่วนตวัที่ ได้จากการแข่งกฬีาจงึแอบซ้ือโทรศพัท์

เพือ่เอาไว้ใช้คยุกับแฟน ปอไม่นยิมเปลีย่นมอืถอืโดยไม่จ�าเป็น เว้นแต่ใช้เทคโนโลยี
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ทันสมัย จึงเป็นการบังคับให้ปอต้องหาซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ เนื่องจากมีระบบ

ติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มที่พิมพ์ข้อความคุยกับเพื่อนๆ ได้โดยไม่เสียค่าโทรศัพท์ 

ส�าหรับปอโทรศัพท์มีประโยชน์ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่ห่างไกล “เพื่อนเล่นเยอะ

ด้วย แล้วกแ็บบเวลาไปไหนมาไหนคยุกนัได้ ไม่ต้องโทรหากัน...มปีระโยชน์ไหม 

ก็มีนะ ถ้าเกิดเราอยู่ไกลๆ กันไม่มีเบอร์ แต่มีพิน (pin) เพื่อนคุยกันได้”

สถานที่เที่ยวกลางคืน เช่น ผับ และบาร์ เป็นที่สังสรรค์ของเพื่อนและ

การสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในหมู่วัยรุ่นที่มีระดับ เวลาไปเท่ียวผับ

หรือไปเท่ียวกลางคืนตามที่ต่างๆ เป้าหมายของวัยรุ่นชายจ�านวนไม่น้อยที ่

ปอเหน็คอืไปหาผู้หญงิ บางครัง้ถกูใจกนัก็ชวนไปมเีพศสมัพนัธ์กนั อย่างทีเ่รยีก

ว่าเพศสมัพนัธ์ชัว่ข้ามคนื ไม่มกีารคบกนัต่อเนือ่ง การสานสมัพนัธ์ขณะไปเทีย่ว

เช่นนีฝ่้ายชายมกัจะเข้าไปทกัทายฝ่ายหญงิทีส่นใจ หรอืเรยีกว่า “เข้าไปชนแก้ว

แล้วขอเบอร์ (โทรศพัท์)” ท�าให้ปอคดิว่า การคบกนัเป็นแฟนของวัยรุ่นในปัจจุบนั

เป็นเรื่องของความต้องการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก

ผูห้ญงิทีพ่บเวลาไปเทีย่วสามารถคบหากันเป็นแฟนจรงิๆ ได้ยาก เพราะ

ปอไม่แน่ใจว่าผู้หญิงเหล่าน้ีจะเป็นคนดีหรือไม่ และต้องการคบผู้ชายเพื่อหวัง

ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหรือไม่ ปอสรุปตามความเข้าใจของตนให้ฟังว่า

เง่ือนไขของการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเกิดได้ ในสองสถานการณ์คือ ผู้หญิง

ต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจ กับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ขณะที่

ไม่มีสติ เช่น กินเหล้าเมา อย่างไรก็ดี ยังมีบางโอกาสที่ผู้หญิงโชคร้ายพบกับ

ผูช้ายไม่ด ีใช้ความรนุแรงและท�าร้ายผูห้ญงิเพือ่หวงัมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ปอไม่เห็น

ด้วยและรูส้กึว่าเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย ปอเล่าถึงเหตุการณ์ทีต่นเคยประสบกบัตนเอง

ให้ฟังว่า “…มีๆ คือไปผับ ลากผู้หญิงมีตลอด มีแบบ…ผู้หญิงหน้าตาดีมาก  

ไปจีบเขา ชวนเข้าห้องก็ไปแต่ไม่ยอมมีอะไรด้วย …ต่อยท้องทีเดียวเลย”
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เงื่อนไขในการมีความสัมพันธ์ทางเพศ 

บางครั้งการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอาจเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนเพียง

ครัง้เดยีว แต่ในการมเีพศสมัพนัธ์ทกุครัง้ปอพยายามป้องกนัโดยใช้ถุงยางอนามัย 

เพราะกลวัตดิโรคและการตัง้ครรภ์ของฝ่ายหญงิ นอกจากน้ี แม้ว่าปอเป็นผูช้าย

แต่ก็ต้องรู้เรื่องของผู้หญิงด้วยเช่นกัน ทั้งเรื่องสรีระร่างกาย ระยะที่ปลอดภัย 

และวิธีการคุมก�าเนิดของผู ้หญิง ซึ่งปอคิดว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้  

“อันนี้ผมเรียนรู้เลยนะ คือถามว่าระยะปลอดภัยที่สุดคือช่วงไหน คือช่วง 

ประจ�าเดือน ถ้าเกิดเรามีอะไรช่วงประจ�าเดือน ถามว่ามันท้องไหม ไม่มีทาง” 

ปอยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนในการใช้ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน  

ผู้หญงิต้องกนิภายในระยะเวลา 5 ช่ัวโมงหลงัจากมีเพศสัมพันธ์ ปอยกตวัอย่าง

กรณีนี้ว่า เพื่อนเคยประสบปัญหาเรื่องผู้หญิงท่ีคิดว่าต้องการ “จับ” เขา  

แต่เขาก็แก้ไขด้วยการออกอุบายให้ผู้หญิงกินยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน ปอเล่าว่า 

ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงจะจับเพื่อนผมหรือเปล่านะ คือเพื่อนผมรู้ทันและรู้ 

มากด้วย มันก็สอนผม ก็คือมันไปแตกในเสร็จปุ๊บ เพื่อนผมรู้ละ เผื่อไม่

กินยาคุม ถ้าเกิดกินยาคุมฉุกเฉินมัน 5 ชั่วโมง ภายใน 5 ชั่วโมงเอาอยู่ 

แต่ว่าถ้าเกิดไม่กินภายใน 5 ชั่วโมงก็ต้องไปกินยาคุมปกติ แต่ผู้หญิง 

ไม่ยอมกนิ มนักเ็ลยซือ้น�า้ส้มมา ไปกนิข้าวกนั ใส่น�า้ส้ม บดยา (คมุก�าเนิด

ฉุกเฉิน) ใส่น�้าส้ม… 

การใช้ชีวิตเพศในวันข้างหน้า 

ปอคดิว่าการท่ีปอเป็นผูช้ายและอายุยังน้อย อาจจะยังไม่ถงึเวลามีครอบครัว 

เพราะยงัใช้ชวีติไม่คุม้ ตอนนีป้อเริม่รูส้กึกับเรือ่งการมีแฟนเปลีย่นไป เมือ่ก่อนนี้ 

ผู้หญงิจะเป็นฝ่ายตามปอ แต่ช่วงทีผ่่านมากลบักลายเป็นปอตามผูห้ญงิทีต่นเอง

ชอบ แฟนของปออายมุากกว่า ซึง่คบกนัได้เพราะความคดิของปอเป็นผู้ ใหญ่จงึ

คุยกันเข้าใจ แฟนปอเป็นคนมีความคิดและมีความเป็นผู้น�า อาจเป็นเพราะเป็น

พี่คนโต ปอรู้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อแฟนและรู้สึกหึงหวงโดยผู้หญิงไม่รู้ตัว  
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ปอจะพยายามโทรศพัท์หาผูห้ญงิและตดิตามถามสารทกุข์สขุดบิ แต่ระยะหลัง

การติดต่อขาดหายไป ปอพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจเป็นเพราะงานยุ่ง หรือไม่

บางทีผูห้ญงิอาจคดิว่าอายุและวถีิชวีติแตกต่างกัน คนหนึง่ก�าลังเรยีนปริญญาตร ี

แต่อีกคนหนึ่งท�างานแล้ว แวดวงสังคมต่างกันจึงอาจไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

ปอและเพื่อนบางคนคิดว่าคนที่เป็นแฟนกันและรักกันจริงไม่จ�าเป็นต้อง

มีเพศสัมพันธ์กันก็ได้ ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ปอและเพื่อนบางคนยอม 

ไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน แต่อาศัยการไปเที่ยวตามสถานอาบอบนวดหรือ  

“ลงอ่าง” เป็นทางออกแทน ปอเคยรับรูป้ระสบการณ์ของเพือ่นทีม่เีพศสัมพนัธ์

กบัผูห้ญงิและตัง้ท้องเม่ือทัง้คู่อายุประมาณ 18 ปีแต่ผูห้ญงิไม่ต้องการเกบ็ลูกไว้  

ท�าให้ปอคิดว่าถ้าเหตกุารณ์เช่นนีเ้กดิกบัตนเองบ้างจะท�าอย่างไร ปอมทีางออก

ให้ตัวเอง 2 ทาง ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายผู้หญิงที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย 

ถ้าหากไม่รักผู้หญิงคนนั้นปอคิดว่าคงขอให้ท�าแท้ง แต่หากรักผู้หญิงคงขอให้

เกบ็เดก็เอาไว้ อย่างไรกด็ ีปอคดิว่าการทีผู่ห้ญงิบางคนใช้การมเีพศสมัพันธ์กบั

ผูช้ายเป็นเครือ่งมอืต่อรองให้ผูช้ายยอมอยู่ด้วยเป็นเรือ่งที่ ไม่ถกูต้อง ส�าหรบัปอ

เพศสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในความสัมพันธ์รักของเขา 

2. เพศวิถีตามบรรทัดฐานความเป็นหญิง

การก�ากับตัวเองของบุคคลให้ ใช้ชีวิตเพศตามกรอบกฎเกณฑ์ของรัก 

ต่างเพศ ถูกอธิบายด้วยอ�านาจในการจัดกระท�าตนเอง (bio – power) บุคคล

จะควบคมุตนเองให้อยู่ในกรอบกฏเกณฑ์ของสังคม ส�าหรบัผูห้ญงิแล้ว ความคดิ 

ทางวัฒนธรรมท่ีสร้างความเป็นผู้หญิงมีความส�าคัญในการสร้างและผลิตซ�้า

ความหมายของการเป็นผู้หญิงให้กับบุคคล มาตรฐานของความเป็นผู้หญิงด ี

ในกรอบรกัต่างเพศภายใต้วาทกรรม เช่น รกันวลสงวนตวั รกัเดยีวใจเดยีว และ

ข้อห้ามทางวฒันธรรมต่างๆ (taboo) เช่น ไม่ส�าส่อน ไม่ส�ามะเลเทเมา ไม่เท่ียว

กลางคนื ไม่แต่งตวัยัว่ยวน ถกูผลติสร้างผ่านพืน้ทีท่างสงัคมต่างๆ ท�าให้ผูห้ญงิ

มีกรอบความคิดที่เชื่อว่าเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติตนและการด�าเนินชีวิต  
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รวมทัง้การตดัสนิใจเกีย่วกบัการกระท�าของผูห้ญงิแบบรกัต่างเพศ น�าสูเ่ส้นทาง

ของการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของผู้หญิงดี ท�าให้เกิดความรู้สึกผิดหาก 

ก้าวล�า้เส้นขอบเขตทีถ่กูขดีไว้ส�าหรบัการเป็นผูห้ญิงดีภายใต้นิยามทางวฒันธรรม 

นอกจากนี้ ภายใต้วิถีเพศแบบรักต่างเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่เป็น

ธรรมชาตถิกูก�าหนดให้เป็นเรือ่งระหว่างคูต่รงข้ามเท่านัน้ การมคีวามปรารถนา

ทางเพศกับเพศเดียวกันกลายเป็นเรื่องไม่ชอบธรรม เรื่องเล่าของพัชน�าเสนอ 

ให้เห็นปฏิบัติการของบรรทัดฐานทางสังคมเรื่องเพศ ที่ท�าให้พัชต้องตีกรอบ

ควบคุมตนเองตลอดเวลา

พชัเป็นนักศกึษาหญงิอาย ุ19 ปี พกัอยู่ในหอพกัของสถานศึกษาแห่งหนึง่  

พ่อแม่ของพัชมีรายได้ไม่มากนัก รวมกันสองคนประมาณ 1 หมื่นบาทต่อเดือน 

แต่บ้านที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ท�าให้ไม่ล�าบากมากนัก การเปลี่ยนแปลงที่

ส�าคญัของพชัคอืจากเดก็นักเรียนก้าวมาสู่นักศกึษามหาวทิยาลยั มีโอกาสเรยีนรู ้

สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รู้จักคนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พบเหตุการณ์ต่างๆ ที่ท้าทาย

ความเป็นตัวตนของพัชด้วยเช่นกัน

พ่อแม่ของพัชค่อนข้างหัวโบราณและเลี้ยงดูพัชอย่างค่อนข้างเข้มงวด 

เมื่อเรียนมัธยมปลาย พ่อกับแม่มักไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน ท�าให้

พัชรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยรู้อะไร แต่พัชก็อยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้ ได้ คือไม่ดิ้นรนว่า

ต้องไปเทีย่ว อาจเป็นเพราะพัชเข้าใจสถานการณ์ของทางบ้านท่ีสอนให้ประหยดั 

และการเดินทางไปเที่ยวนอกจากพ่อแม่จะห่วงแล้ว ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายตามมา

ด้วยอกี ทีบ้่านไม่นยิมให้พชัแต่งตวัมาก เช่น แต่งตวัเปรีย้ว หรอืแต่งตวัโป๊ เช่น 

ใส่กางเกงขาสั้นมากและเสื้อคอลึก ซึ่งพัชคิดว่าการแต่งตัวเช่นนั้นไม่เหมาะสม 

ดงันัน้ ถงึพชัจะใส่การเกงขาส้ันอย่างวยัรุน่คนอืน่ แต่ความส้ันกป็ระมาณหัวเข่า

เท่านั้น

อกีประการหนึง่พ่อกบัแม่เป็นห่วงอนาคต เพราะพชัเล่าว่าเพือ่นตัง้ครรภ์

ในวัยเรียนกันมาก สุดท้ายต้องออกจากโรงเรียนไปแต่งงานบ้าง แต่ดูเหมือน

เขาจะไม่มคีวามสุข นอกจากนัน้เพือ่นบางคนทีเ่คยรูจ้กักนั แต่ออกจากโรงเรียน
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กลางคันเพราะเรือ่งเช่นนีจ้ะรูสึ้กละอายใจ เวลาพบกนัโดยบงัเอญิ ต่างคนต่างก ็

ไม่กล้าทักกัน เพราะไม่รู้ว่าจะทักกันอย่างไรถึงเหมาะสม พัชจึงรู้สึกว่าการ

กระท�าที่พลาดพลั้งในวัยเรียนท�าให้ผู้หญิงหมดอนาคต “ตอนที่หนูเรียน ม.ต้น 

มีเยอะ...เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้อง เขาก็ออกไป ไม่ได้มาเรียน” 

เมื่อย่างเข้าวัยรุ่น พัชสงสัยการตั้งครรภ์ของเพื่อนและไม่เข้าใจว่าเพื่อนต้อง

ประสบกับอะไร พัชตั้งค�าถามว่า “ท�าไมท้องแล้วไม่เรียนหนังสือ” ภายหลัง 

เมื่อโตข้ึน พัชเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดจากเดิม โดยเชื่อว่ามนุษย์มี โอกาส 

พลาดพลัง้ได้ แต่เม่ือเป็นผูห้ญงิถ้าพลาดไปแล้วคือ “เสีย” จะถกูสงัคมตตีราว่า

เป็นผู้หญิงไม่ดี ต้องออกจากโรงเรียนเพราะมีกฏเกณฑ์บังคับ และผู้หญิงก็ได้

รับความอับอายจากเรื่องเช่นนี้ 

ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 

เมื่อข้ึนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พัชจ�าได้ว่าโรงเรียนสอนเพศศึกษา  

แต่เป็นการพูดถึงสรีระของผู้ชายและผู้หญิงเป็นหลัก “ก็มีรูป มีหนังสือมาให้

สอนว่า สรีระอย่างนี้ๆ นะ อวัยวะทางเพศอย่างนี้ ต่อมเพศอะไรอย่างนี้  

เป็นอย่างนี้ มันจะช่วยให้มีอารมณ์ทางเพศ มีอะไร มีวิธีแก้ยังไง ไอ้ที่ส�าเร็จ

ความใคร่ทางเพศ อะไรอย่างนีค่้ะ” พัชกบัเพ่ือนๆ ไม่ได้รูส้กึเขนิอายเพราะเห็น

เป็นเรื่องธรรมดา ขณะเดียวกัน พัชรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเสียด้วยซ�้า พัชเล่า

ถึงความรู้สึกของตนว่า “ก็เฉยๆ ค่ะ เพราะรู้สึกมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยว คือเรารู้

ว่ามันคืออะไร ถึงเราไม่เคยท�าจริง ไม่เคยท�ากับใคร แต่ว่ามันเป็นเรื่องที ่

ไกลตัวอยู่ อะไรอย่างนี้ค่ะ” ควบคู่ ไปกับการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน  

พชัรบัรูว่้าการมเีพศสัมพันธ์แบบชายหญิงเป็นอย่างไร เพราะเคยเหน็ในโทรทศัน์ 

ถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาและลงถึงการปฏิบัติ เพราะพัชไม่ค่อยสนใจภาพยนตร์

ประเภทนั้น แต่ก็พอรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางเพศแบบสอดใส่เป็นเพศสัมพันธ์

ที่เรียกว่าปกติ
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แม่ไม่ ได้คุยเรื่องเพศกับลูกอย่างลึกซึ้ง เพียงแต่เน้นให้พัชดูแลตัวเอง 

ให้ดี เพราะในสังคมไทยนั้นหากเป็นผู้หญิงจะเสียหายมาก เนื่องจากยังยึดว่า

พรหมจรรย์ของหญิงสาวเป็นเรื่องใหญ่ พัชพูดถึงการสอนของแม่ว่า “แม่หน ู

ไม่ ได้สอนเลย อย่างวันนี้แค่บอกว่าให้ดูแลตัวเอง คือแบบ...อย่าไปท�าอะไร 

อย่างนั้นเด็ดขาด ถ้าสมมติว่าป้องกันแล้ว มีครั้งที่ 1 ครั้งต่อไปมันก็ต้องม ี 

มันเหมือนกับการเสียไปแล้วค่ะ แล้วยิ่งเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้ คือมันยากท่ีจะ

กลับมา” 

ส�าหรับพัช ธรรมชาติของความเป็นเพศตามที่ ได้รับการสั่งสอนมีผลต่อ

การสร้างมุมมองเรื่องความแตกต่างทางเพศ พัชรู้สึกตะขิดตะขวงใจหากเห็น

ผู้ชายจูงมือผู้ชาย ถึงแม้จะสังเกตได้ว่าเขาเป็นแฟนกัน เพราะลักษณะท่าทาง

และการพดูคยุ รวมทัง้การเรยีกอกีฝ่ายหนึง่ว่า “ตวัเอง” พัชไม่ได้ต่อต้านเพยีง

แค่รู้สึกแปลก ขณะเดียวกันพัชเชื่อว่าคนเพศเดียวกันรักกันได้ พัชบรรยาย 

ความรู้สึกของตนในเรื่องนี้ว่า

เหมือนกับว่าความรักมันไม่ผิดใช่ ไหมคะ เพศเดียวกันมันก็ดี ถ้าเป็น 

ผู้หญิงมันก็ไม่ท้อง ส�าหรับหนู เป็นผู้ชายกับผู้ชายรู้สึกแบบแขยงยังไง

ไม่รู้ แต่คือเป็นผู้หญิงน่ะโอเค ผู้หญิงก็อีกคนหนึ่งเป็นทอมอีกคนเป็นดี้ 

แต่เลสเบี้ยนก็แยกไป ความรู้สึกหนู เลสเบี้ยนคือไม่ได้คบกันค่ะ ค�าว่า

เลสเบ้ียนความรู้สึกเหมือนกับว่า เป็นผู้หญิงแต่แค่มีมาหอมแก้มกัน  

มาอะไรกันอย่างนี้นะค่ะ แต่ถ้าทอมกับดี้คือเหมือนเขารักกันจริง 

การได้เห็นคนท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกต่างมากขึ้น ท�าให้พัชค่อยๆ รับรู้ความ

หลากหลายเรื่องเพศ พัชจึงปรับมุมมองใหม่ โดยมองว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติ  

“ถ้าเป็นเพือ่น เรากม็องเป็นเรือ่งข�าๆ บอก อุย๊ แฟนหน้าตาด ีอะไรแบบนี ้กจ็ะ

แซว แต่ถ้าเป็นคนอืน่มนัก ็เรายอมรบัได้ ไม่ได้แอนตีอ้ย่างน้ีค่ะ คอืเขากร็กัของ

เขาใช่หรือเปล่า เราก็มองให้เป็นเรื่องธรรมชาติ” ที่พูดว่าคนเพศเดียวกันรักได้ 

เพราะพัชได้เคยเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนด้วย



190 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

พัชเคยเล่น MSN แล้วพบรักกับทอมบอย พัชรู้สึกดีกับเขาจนพูดได้ว่า

เป็นแฟน พัชรู้สึกว่าคนเป็นทอมบอยเข้าใจผู ้หญิงได้ดีเพราะเป็นผู ้หญิง 

เหมือนกัน ถ้าผู้หญิงต้องการอะไรคนที่เป็นทอมบอยก็สามารถท�าให้ ได้ตาม

ต้องการ นอกจากนีพ้ชัเชือ่ว่าคนทีเ่ป็นทอมบอยเป็นมาแต่ก�าเนดิ ไม่ได้เป็นเพราะ

ผิดพลาดในเร่ืองความรักกับผู้ชายที่คนมักจะมอง แต่พัชก็ไม่อาจคบกับแฟน

ทอมบอยได้อย่างยั่งยืน เพราะพัชยังอยู่ภายใต้ความคิดทางสังคมที่เชื่อว่า 

ผูห้ญิงต้องเป็นแฟนกบัผูช้าย และพชัมกัจะคดิถงึเรือ่งคบเป็นแฟนอย่างละเอยีด

รอบคอบตามกฎเกณฑ์ทางเพศในสังคม สุดท้ายต้องเลิกรากันไปเพราะพัช 

คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ “เขาเหมือนผู้ชาย เสียงเขาก็เหมือนผู้ชายนะคะ แต่คือ 

พอนึกถึงอีกทีปุ๊บ มันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นผู้หญิง”

การก�ากับตนเองในการใช้ชีวิตวัยรุ่น 

พัชมีแฟนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ตอนอายุประมาณ 16 ปี การท�าความรู้จักกันเริ่มจากฝ่ายชายมาดักรอที่ 

หน้าห้องเรียนเพื่อขอเบอร์ โทรศัพท์คุยกัน ทั้งสองคนใช้เวลาช่วงท�าความรู้จัก

คยุโทรศพัท์นานมากตัง้แต่ 2 ทุม่จนถงึเทีย่งคืน จนท�าให้รูว่้าพชัและแฟนมญีาติ

ที่รู้จักกัน แม่ของแฟนมีลูกชายคนเดียวและรักพัชเหมือนลูกคนหนึ่ง เมื่อมีแฟน

ท�าให้พัชรู้สึกว่าต้องแต่งตัวให้ดูสวยน่ารักแบบผู้หญิง พัชจึงเลือกใส่กระโปรง 

ซ่ึงท�าให้รู้สึกต้องระวังตัวมากขึ้น เวลาท�าอะไรต้องระวังจึงท�าให้พัชดูสุภาพ

เรยีบร้อย เมือ่พบกับแฟนพัชจะย้ิมให้สวยและพูดให้เพราะทีสุ่ด พชัจะพูดเช่นนี้ 

เป็นปกติกับแฟนและไม่ได้เป็นการเสแสร้ง แฟนของพัชก็ตอบรับด้วยการพูด

ลงท้ายด้วยครับ

เมื่อออกจากโรงเรียนเพื่อเรียนต่อในระดับสูงขึ้น พัชและแฟนสอบได ้

ท่ีเดียวกันและมาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เพ่ือนใหม่ของพัชมีทั้งเพื่อนที่ 

เพือ่นพดูจาหยาบๆ ซ่ึงด ู“แรง” แต่พัชรูส้กึว่าจรงิใจกว่าเพือ่นท่ีพดูจาเรยีบร้อย 

พชัมทีัง้เพือ่นเทีย่วและเพือ่นเดก็เรยีน บคุลกิของเพือ่นสองประเภทนี้ ไม่เหมอืน



191การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

กัน เพื่อนชอบเที่ยวมักเป็นคนสนุกสนาน ถ้าท�างานด้วยกันก็ท�าให้มีความสุข  

มีสังคม และไม่ละเลยตัวเอง แต่เพื่อนเรียนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว เอาแต่เรียน  

ไม่สนใจกิจกรรมหรืออย่างอื่น การคบเพื่อนทั้งสองประเภทท�าให้พัชเข้าใจคน

มากขึน้ และปรบัตวัโดยน�าเอาส่วนดขีองคนทัง้สองประเภทมาประกอบกนัเป็น

แนวทางของตน “มีท้ังข้อดีข้อเสียท้ังสองอย่าง ข้อดีของการเที่ยวเก่งก็คือ 

อัธยาศัยดี พูดเก่ง เข้าสังคม ช่วยงานเพื่อน บางคนที่ตั้งใจเรียนแต่เห็นแก่ตัว 

ก็เอาความขยันเรียนของเขามา มันก็ได้” 

ใกล้หอพักของพัชมีสถานที่เที่ยวกลางคืนท่ีวัยรุ่นไปเต้นร�าและดื่มกินกัน 

ส่วนในสถานศึกษานั้นไม่อนุญาตให้น�าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามา และ 

ถึงแม้จะให้จัดกิจกรรมก็คงไม่ “สนุก” เท่ากับไปเที่ยวโดยไม่ถูกควบคุม ดังนั้น

ถ้าเลือกไปเที่ยวก็ต้องรู้จักดูแลตนเอง เพื่อนชวนพัชไป “ผับ” ซึ่งทั้งๆ ที่ ไม่เคย

เห็น พัชรู้สึกว่าผับเป็นเหมือนแหล่งมั่วสุม มีแต่เหล้า เบียร์ ผู้หญิงผู้ชายจับคู่

คุยกัน ที่พัชเห็นมีทั้งผับที่ดูหรูหราถ้าไปเที่ยวต้องแต่งตัวดีๆ และผับธรรมดา 

ใส่กางเกงขาสั้นก็เข้าไปได้ พัชรู้สึกว่าผับไม่ใช่สถานที่ที่ดีเท่าไหร่นักส�าหรับ 

ผูห้ญิง แต่การได้ไปผบักเ็หมอืนกบัการได้ย่างก้าวเข้าไปในพ้ืนที่ ใหม่ของผู้ ใหญ่

หรือคนท่ีโตแล้ว เพราะมเีครือ่งดืม่จ�าพวกแอลกอฮอล์ขาย ท�าให้รูสึ้กสนกุสนาน 

มีอิสระ ไม่เหมือนครั้งที่เป็นนักเรียน 

พัชออกจากที่พักไปผับประมาณ 4 ทุ่ม ไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มและแต่งตัว

ธรรมดา เมือ่เข้าไปข้างในพัชเห็นคนเต้นร�าดืม่เหล้าดืม่เบยีร์ พัชรู้สกึว่าคนในผบั 

อยากจะท�าอะไรก็ท�า อยากจะเต้นร�าก็เต้น พัชเห็นผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่ง 

เต้นร�าอยู่ ผู้ชายก็ยืนมอง “ผู้หญิงหน้าตาดีหน่อย ผู้ชายยืนมอง และผู้หญิง

เต้นๆ หน่อย ผู้ชายก็ตามไปล้อม” พัชรู้สึกว่าการไปเที่ยวกลางคืนลักษณะนี ้

มีความเสี่ยง เพราะมองไม่เห็นว่าใครเป็นใคร นอกจากนี้ยังมีคนเมาเหล้าด้วย 

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะคอแข็ง ส่วนผู้หญิงจะเมาเหล้าง่ายกว่า จึงมีโอกาสที่

จะถูกพาไปโดยไม่รู้ตัวได้ 
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คือเรายังเด็ก คือครั้งแรกที่ ไปก็แบบมันเสี่ยงมาก การเที่ยวกลางคืน  

มนัไม่เหน็หน้ากนั มนัเห็นแค่ว่าเวลาเต้นเป็นยงัไง ยิง่เมาแต่ละคนยิง่แบบ

ไปกันใหญ่เลย แล้วยิ่งผู้ชาย เขาจะมีสติหน่อย คือเขาจะดึงมา เหมือน

กับว่าพระเจ้าสร้างผูช้ายให้มาแบบกนิเหล้าแล้วไม่เมาง่าย ไม่รูน้ะ อันน้ี

คือส่วนใหญ่ที่หนูคิด แต่ผู้หญิงนี่จะเมาง่าย และส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็น

ฝ่ายพาผู้หญิงไป แต่คือผู้หญิงก็ไม่รู้ตัว

พัชเชื่อว่าถ้าอยากไปเที่ยวเช่นน้ีต้องมีสติตลอดเวลา ดังนั้น เม่ือเพื่อน 

ที่ ไปเที่ยวด้วยกันสอนให้ลองดื่มแอลกอฮอล์ไว้บ้างจะได้ไม่ถูกมอมเหล้า พัชก็

เถียงว่า “ถ้าไม่ไปเสียอย่างจะโดนไหม”

เง่ือนไขในการรกัษาตวัรอดของพชัคอืการครองสติให้ม่ัน ต้องรูตั้วว่าท�า

อะไรอยู่และหากมีอะไรเกิดขึ้นต้องรู้จักหลบหลีก รู้จักปฏิเสธ เช่นหากมีผู้ชาย

เสนอเคร่ืองด่ืมให้ กระนั้นก็ดี พัชคิดว่าแม้จะเชื่อว่าเอาตัวรอดได้ แต่ก็อาจ 

เกดิเหตกุารณ์เหนอืความควบคุมได้เช่นกัน เมือ่ตระหนกัรูเ้ช่นนีแ้ล้ว พชักต็�าหนิ

ตนเองและนึกถึงแม่ว่าถ้าแม่รู้เข้าจะว่าอย่างไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ ได้ท�าอะไร 

เสียหายก็ตาม พัชจึงคิดว่า “พอ ครั้งเดียวจบ” ถึงแม้พัชจะรู้สึกว่าไปเต้นร�า 

ในที่แห่งนี้สนุก แต่ก็คิดว่าไม่ควรมาเลย เพราะผับที่พัชพบเห็นไม่ต่างกับที่

จินตนาการเอาไว้ 

บทเรยีนครัง้แรกในผับท�าให้พชักลบัมานัง่ทบทวนว่า การไปเทีย่วกลางคืน 

ไม่เหมาะส�าหรบัผูห้ญงิดีๆ  เมือ่เข้าไปกเ็หมอืนกบัเสยีคนแล้ว “ใช่ เพราะเราเป็น

ผู้หญิงด้วยค่ะ คือความรู้สึกหนูนะ ถ้าไปแบบนี้ปุ๊บ ความรู้สึกเหมือนกับว่า  

อึย๊ ไปผบัมาเหรอ คอืดเูราเสยีไปเลย ความเป็นผูห้ญงินะค่ะไม่ใช่ หนูก็เลยรูส้กึ

แบบ ยังมาพูดกันในห้องว่า รู้สึกไม่ดีเลยไปมาครั้งแรกอะไรอย่างนี้ ท�าเหมือน

เราเหมือนเป็นคนไม่ดี” นอกจากนี้เวลาไปเที่ยวพัชจะรู้สึกขัดแย้ง ใจหนึ่งอยาก

สนุกตามประสาวัยรุ่น อีกใจหนึ่งก็นึกถึงพ่อแม่ “นึกถึงหน้าพ่อแม่ค่ะ แบบนี ้

มันไม่ดี คือไปก็คิดถึงเขาตลอด เขาเตือนว่าอย่าไปไหน แต่คือสักคร้ังหนึ่ง”  
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เมื่อคิดถึงหน้าพ่อแม่แล้ว พัชก็คิดว่าตนเองหยุดเรื่องนี้ ได้ ประกอบกับพ่อแม่

ไว้ ใจ พัชจึงคิดว่าต้องท�าตัวให้ดีให้สมกับความไว้วางใจของพ่อแม่

การก�าหนดใจตัวเองภายใต้กรอบความสัมพันธ์รักต่างเพศ 

พัชเห็นและได้ยินมามากเกี่ยวกับผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

อันควร หรือการยังไม่มีวุฒิภาวะรวมทั้งความรับผิดชอบเพียงพอที่จะดูแล 

อกีชวีติหนึง่ทีจ่ะก�าเนดิขึน้มา การมวีนิยับงัคบัตนเองให้อยู่ในกรอบบรรทดัฐาน

ทางเพศเสมือนการฝึกความอดทนในเรื่องเพศ พัชถูกฝึกให้มีวินัยในการใช้เงิน 

ถูกก�ากับในการใช้ชีวิตท้ังเรื่องการแต่งตัว การเที่ยว ท�าให้พัชอยู่ ได้ โดยไม่

ต้องการอะไรมากนัก ของต่างๆ ที่วัยรุ่นคนอื่นๆ เห็นว่าจ�าเป็น เช่นโทรศัพท์ 

พัชก็ไม่เคยดิ้นรนว่าต้องได้และต้องมียี่ห้อ เพียงขอให้ ใช้ติดต่อสื่อสารได้ก็พอ 

เดือนหนึ่งๆ พัชเสียค่าโทรศัพท์ประมาณ 300 บาท บางเดือนใช้น้อยกว่านั้น 

การเดินทางไปเรียนหนังสือก็ไม่ต้องเสียค่ารถ เพราะใช้รถจักรยานแทน

พชัเรยีนวชิาด้านการพยาบาล ดงันัน้เพือ่นผูช้ายซึง่เรียนทีอ่ืน่จงึโทรศัพท์

มาปรึกษาเรื่องส่วนตัว สอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง และเรื่อง

เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะหากผู้หญิงท้องจะท�าอย่างไร พัชให้ค�าแนะน�าตามที่ 

รู้มาว่า ต้องดูแลฝากครรภ์ให้ถูกต้องและไม่ควรท�าแท้งเพราะเป็นบาป ถ้าจะม ี

เพศสมัพันธ์กข็อให้คดิให้ดก่ีอน ถงึกระนัน้พชัก็ไม่สามารถตอบค�าถามของเพือ่น

ได้ทั้งหมด พัชไม่ได้ ใส่ใจเรื่องนี้ ในชั้นเรียนมากนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

ก็บอกว่าถ้าท้องจรงิๆ อย่าเอาเดก็ออก กค็อืให้เหมอืนว่าเขากเ็ป็นลกูเรา

อะไรอย่างนี ้ให้เกบ็ไว้ และบอกพ่อบอกแม่ ไปฝากครรภ์ปกต ิกค็อืดแูล

ปกติทุกอย่าง คือไม่ได้รังเกียจอะไร ในเมื่อเราตั้งใจที่จะท�าแล้วมันม ี

ขึ้นมา เราก็ต้องดูแล เพราะถ้าเอาออกมันเป็นการท�าบาปอย่างนี้ค่ะ…

เพื่อนก็ถามหนูว่า รู้จักหน้า 7 หลัง 7 ไหม หนูก็บอกเรียนมาแต่จ�า 

ไม่ ได้ เพราะหนูไม่เคยมี หนูก็เลยแบบไม่ได้ ใส่ ใจอะไร แต่อันนี้เสีย 

ตรงที่ว่าไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไง ครั้งต่อไปอาจจะพลาดได้
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นอกจากนี ้พัชพยายามถามเพ่ือนว่ามีความสมัพันธ์ทางเพศกบัแฟนแล้ว

หรือไม่ โดยแนะน�าให้ชะลอไว้ก่อน และย�้าให้คิดถึงเด็กให้มาก เพราะเด็กคือ

มนุษย์คนหนึ่ง พัชเตือนเพื่อนว่า “เด็กที่เกิดมานะ ไม่ใช่ตุ๊กตา เป็นคน มีชีวิต 

ต้องกินต้องใช้อีกเยอะ”

ประมาณ 2 ปีท่ีคบกบัแฟน พชัเคยเหน็คนท้องในวยัเรียนและหมดอนาคต 

เคยได้ยิน/เคยเห็นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เช่น หนองใน ดูแล้ว

รู้สึกว่าน่าขยะแขยง ท�าให้พัชเชื่อในความสัมพันธ์ทางเพศที่ป้องกันโดยการใช้

ถุงยางอนามัย พัชไม่เคยคิดจะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเรียน แม้ว่าแฟนจะเคย

รบเร้าบ้าง แต่พัชก็บอกอย่างชดัเจนว่าให้อดทนรอ เงือ่นไขหนึง่กเ็พราะพชัเชือ่

ในเรื่องเพศสัมพันธ์หลังการแต่งงาน และแฟนก็รู้ว่าพัชคิดอย่างไร และอีก

เงื่อนไขหนึ่งก็เพราะแฟนกลัวพ่อแม่ของพัชมาก จึงไม่กล้าท�าอะไรเกินขอบเขต

ที่ทางบ้านของพัชจะยอมรับได้ พัชคิดว่าตนเองยังไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ 

ซึง่เป็นความพร้อมตามกฎเกณฑ์และแนวปฏบิตัขิองสังคม พัชพูดถึงความตัง้ใจ

ของตนเองว่า “ยงัไม่มคีวามพร้อมตอนนี ้ยงัไม่มเีลย... ต้องเรยีน ต้องแต่งงาน

ตามประเพณีทุกอย่าง” 

การเตรียมความพร้อมเรื่องเพศให้กับคนรุ่นใหม่ 

พัชเช่ือว่าความรู้เป็นส่ิงส�าคัญ และจ�าเป็นท่ีจะท�าให้คนคดิได้ว่าอะไรควร

หรอืไม่ควรท�าในความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ นอกจากน้ี การคดิถงึบุคคลทีส่�าคญั

ในชีวิตคือพ่อแม่และครอบครัว เรื่องอื่นๆ เช่น การเงิน และการเรียน จะช่วย

ให้การปฏิบัตินอกลู ่นอกทางลดลงเพราะยังไม่มีความพร้อม อย่างไรก็ดี  

การเสริมพลังให้เยาวชนเช่นนี้อาจยังไม่เพียงพอ แม้จะเรียนมาเท่ากันแต่น�าไป

ใช้ไม่เหมือนกัน เพราะการรับรู้ของบุคคลต่างกัน ดังนั้นเมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องหา

วิธีการป้องกัน

พัชมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคต่างๆ พอสมควร 

ปกติพัชไม่ค่อยออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง มักจะอยู่บ้านและยึดถือค�าสั่งสอนของ
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พ่อแม่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การรับรู้ประสบการณ์ของเพื่อนมัธยมศึกษา

ท่ีไม่มีโอกาสศึกษาต่อในชัน้สงูข้ึน ต้องท�าแท้ง หรอืออกจากโรงเรยีนมาแต่งงาน 

หรือเลี้ยงลูก ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ท�าให้รู้สึกขยาดกับชีวิตเช่นนั้น  

พัชจึงเลือกที่จะชะลอการมีประสบการณ์ทางเพศ อย่างไรก็ดี พัชตระหนักว่า

ตนเองเป็นคนทีม่คีวามรู้ ในเชงิทฤษฎเีท่านัน้ หากไม่อาจหลกีเลีย่งได้ ในอนาคต 

เช่น มีเพศสัมพันธ์ขณะไม่พร้อม พัชก็เชื่อว่ากล้าบอกแฟนให้ป้องกัน เพราะยัง

จ�าได้ดีกับสิ่งท่ีเคยพบเห็นมา “ถ้ามีจริงๆ ก็ต้องป้องกันค่ะ แต่ส�าหรับหนูคือ 

อย่ามดีีกว่าเพราะมนัอาจจะพลาดได้ คอื หนกูลวัมากเลย รูส้กึกลวัมากเพราะ

ว่าชีวิตเราไม่เคยมี ไม่เคยท�าอะไรแบบนี้ ถ้าเกิด…ไม่รู้ค่ะ ส่วนใหญ่การมีบุตร

ก่อนวัย หรือว่ายังเรียนไม่จบอย่างนี้ ทุกคนจะแย่มากเลยในชีวิต”

3. ปฏิบัติการเพื่อยืนยันความเป็นชาย

ในสังคมรักต่างเพศบุคคลต้องแสดงอัตลักษณ์ทางเพศให้ชัดเจนเป็น 

ที่ประจักษ์ เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของทั้งสังคมและตนเอง การวาง

แนวทางปฏบิตัิในสงัคมของบคุคลเพศชายและเพศหญงิไม่เหมือนกนั และบคุคล

ที่ ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติจะถูกต้ังข้อสงสัยและตัง้ค�าถาม ท�าให้ต้องยนืยนั

ความเป็นผูช้ายของตนในกรอบทีช่อบธรรมของความเป็นเพศ ต้ังแต่การแต่งตัว 

ภาษา ท่าที กิจกรรมตามเพศ เช่น การเล่นกีฬาที่รุนแรงใช้พละก�าลัง การดื่ม

เหล้าเมายา ลักษณะนิสัยที่ชอบความท้าทายแข่งขันกัน เป็นต้น เพื่อสะท้อน 

ให้เห็นความเป็นชาย นอกจากนี้ ในความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความปรารถนา

ทางเพศและความสัมพันธ์เป็นไปได้เพียงกับเพศตรงข้ามเท่านั้น การมีแฟน  

มีเพศสัมพันธ์ หรือมีคู่ที่เป็นเพศตรงข้าม นับเป็นการยืนยันให้คนรอบข้างรู้ถึง

อัตลักษณ์ทางเพศของตน

วนิ ถกูตัง้ค�าถามแต่เด็กเพราะภาพลกัษณ์ภายนอกทีค่นมองเหน็ไม่ชดัเจน 

การอยู่ ในกลุ่มเพื่อนผู้ชายและใช้ชีวิตไปกับการสังสรรค์เที่ยวเตร่ยามค�่าคืนได้

สร้างอตัลกัษณ์ทางเพศของวนิ ปฏสิมัพนัธ์ในพืน้ทีแ่ละกบัผูค้นเป็นทัง้การยนืยนั
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อตัลกัษณ์ความเป็นชายของวนิ ซึง่เป็นมากกว่าสิง่ท่ีถกูให้ความหมายโดยทัว่ไป

ว่าเป็นการแสดงนิสัยหรือพฤติกรรมของผู้ชายชอบเที่ยว นอกจากนี้ ยังท�าให้

เหน็ถงึการจัดล�าดับชัน้ของความสมัพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญงิในพืน้ทีกิ่จกรรม

ของผูช้ายด้วย วฒันธรรมการบริโภคของวยัรุน่ได้เปิดทางให้วนิแสดงความเป็น

ชายของตนได้ง่ายขึ้น

วินเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ 20 ปี ก�าลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย  

ใช้ชีวิตร่วมกับแฟนมาประมาณ 4 – 5 ปี โดยที่ครอบครัวของวินและแฟนรับรู้

มาตลอด ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่คบหารู้ ใจกัน

ในโรงเรียนเดียวกันต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือมี โอกาสเข้ามาเรียนระดับ

อุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ ทั้งคู่ก็มาเช่าห้องพักอยู่ ใกล้กัน แต่ด้วยความที่วิน 

ขลุกอยู่กับแฟนเป็นประจ�า ทั้งสองจึงเห็นว่าควรย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันจะท�าให้

มีความสุขมากกว่า จึงคืนห้องพักท่ีเดิมพักกันอยู่คนละห้องมาอาศัยอยู่ ใน 

ห้องเดียวกัน

เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นเพราะการที่วิน 

กับแฟนยังเป็นผู้ ใหญ่ไม่พอที่จะอยู่กินกันแบบสามีภรรยา และการย้ายเข้ามา

อยูก่รุงเทพฯ ท�าใหว้นิพบกับความตื่นเต้นต่างๆ และแสงสีในเมอืงใหญ่ วินเขา้

กรงุเทพฯ พร้อมกับเพือ่นๆ ทีค่บหาสนทิสมยัเรยีน ถงึแม้จะไม่ได้เรยีนในสถาบนั

เดียวกัน แต่ด้วยความสนิทสนมรู้ ใจกันจึงนัดพบกันเป็นประจ�า กลุ่มของวิน 

ไม่ชอบเล่นเกมส์เหมือนวัยรุ่นคนอื่นๆ แต่ชอบเที่ยวเตร่มากกว่า ส่วนใหญ่แล้ว

วินกับเพ่ือนเที่ยวกลางคืนและดื่มเหล้าเป็นประจ�า นอกจากนี้ก็ไปดูภาพยนตร์ 

ฟังเพลงบ้าง ท�าให้ชีวิตคู่ของวินเกิดปัญหา

แสดงอัตลักษณ์ทางเพศด้วยกิจกรรมแบบผู้ชาย 

ตัง้แต่เดก็ วนิหน้าตาสะอาดสะอ้าน มีพ่ีสาว 2 คน เมือ่เป็นเดก็วนินัง่เล่น 

ตุก๊ตากับพี่ๆ  โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของเล่นของผูห้ญงิหรอืผูช้าย วนิจ�าได้ว่า

ของเล่นมทีัง้ตุก๊ตาและหุน่ยนต์ นอกจากนี ้ยงัเล่นเดนิแบบกบัพ่ีผูห้ญิง บางคร้ัง
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ท�าให้วนิสบัสนและสงสยัว่าตนเองเป็นกะเทยหรอืไม่ แต่วินรู้ตวัเองว่าไม่ใช่เพราะ

วนิชอบผู้หญิง “เราก็เร่ิมคิดแล้วว่าเราเป็นหรือเปล่า แต่ผมคดิว่าผมไม่ใช่เพราะ

ว่าผมชอบผู้หญิง ผมมีความรักครั้งแรกคิดว่าตั้งแต่ ป.1 เลย...จริงๆ ไปแอบ

ชอบเฉยๆ ผมก็ว่าผมจะเป็นตุด๊ได้ไงในเมือ่ผมชอบผูห้ญงิ ชอบมากเลยนะผูห้ญงิ

คนนี้ ผมก็คิดว่าไม่ใช่” วินยังถูกตั้งข้อสงสัยจากผู้หญิงที่สนใจและมาขอเบอร์

โทรศัพท์ โดยมักจะถูกถามว่า “เป็นเกย์หรือเปล่า” เพราะวินมักจะไปเที่ยวกับ

เพือ่นผูช้ายเป็นกลุ่ม ด้วยความท่ีสนิทและรักกันมากจงึแสดงออกอย่างเปิดเผย 

ซึ่งค่อนข้างยากจะเห็นผู้ชายทั่วไปแสดงออกเช่นนั้น วินเล่าว่า “เขาจะถามว่า 

เป็นเกย์หรือเปล่า เพราะว่าชอบไปกบัเพือ่นผูช้าย บางทกีก็อดกนับ้าง หอมแก้ม

กันบ้าง อะไรอย่างนี้” วินเชื่อว่าผู้ชายมีหลายแบบ มีทั้งที่เข้มแข็งและอ่อนไหว

ง่าย แต่ไม่ใช่กะเทยหรือเกย์ “อย่างผู้ชายผมก็มีหลายแบบนะ ก็อ่อนไหวบ้าง 

บางคนก็เข้มเลยอย่างที่บอก อย่างผมก็ไม่เข้มเต็มร้อยนะ”

วินนับได้ว่ามฐีานะพอสมควร แต่ละเดอืนค่าใช้จ่ายรวมค่าทีพ่กัประมาณ 

13,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าเดือนนั้นมีวันพิเศษ เช่น วันเกิด ค่าใช้จ่ายจะ 

เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20,000 บาท วินมักใช้ของมียี่ห้อที่ท�าให้รู้สึกว่าดูมีระดับ 

การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ เช่น นาฬิกา มือถือ ท�าให้

วนิรูส้กึว่ามคีวามมัน่ใจในตนเอง ขณะเดียวกนั สิง่เหล่านีก้ด็เูหมอืนเป็นสิง่ดงึดดู

ผูห้ญิงให้มาสนใจวินด้วย วินไม่นิยมใช้ข้าวของเงนิทองมาหลอกล่อผูห้ญงิ เพยีง

แต่เป็นคนคุยสนุก และดื่มเหล้าแล้ววินจะมีอารมณ์ขัน วินเชื่อว่าเพราะเหตุนั้น

ผู้หญิงจึงมาชื่นชมตนเอง

เพื่อนๆ ของวินที่กินเที่ยวด้วยกันพบกันเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 3 – 4 วัน 

วินชอบอยู่กับเพื่อนจนรู้สึกว่าเป็นคนติดเพื่อนและใช้จ่ายกับเพื่อนมาก เพื่อน 

บางคนก็ไม่มเีงนิมากเท่าวนิ วนิพดูถงึตนเองว่า “ผมให้เพือ่นมาก ผมคิดว่าเพือ่น

หายาก แล้วมันก็มีความสุขมากกว่าอยู่กับแฟน” เพราะได้พูดคุยสังสรรค์เป็น

ตวัของตวัเองอย่างเปิดเผย กลุ่มของวนิไม่ค่อยชอบไปในสถานทีเ่ทีย่วทีเ่ปิดเพลง

เสียงดัง วินและเพื่อนจะเสียค่าเหล้าสัปดาห์ละคร้ัง ซ่ึง 70% เป็นค่าเหล้า 
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ราคาแพง เมื่อสั่งเหล้ามาแล้ววินจะช่วยจ่ายกับเพื่อนหรือแชร์กัน การแชร์นั้น

ไม่จ�าเป็นต้องให้เท่ากนั ใครมีมากก็จ่ายมากมีน้อยก็จ่ายน้อย แต่ขอให้ได้ช่วยกนั  

บางครั้งวินกับเพื่อนจ่ายค่าเหล้าสูงถึงขวดละ 7,000 บาท เช่น ในงานวันเกิด 

นอกจากเพือ่นกลุม่นีว้นิยงัมเีพ่ือนใหม่ทีค่บหากนัอยู ่1 คน มาจากจงัหวดัเดยีวกนั 

วินไม่ค่อยคบเพื่อนใหม่และคบคนยาก เพราะวินไม่ค่อยไว้ ใจคน เนื่องจาก 

เคยพบว่าบางคนที่มาคบด้วย ต้องการคบเพื่อหลอกให้วินเลี้ยงเท่านั้น

เมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนผู้ชาย การพูดคุยก็ไม่พ้นเรื่องผู้หญิง มักจะเล่า

ว่าใครมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมาบ้าง แต่ก็เพียงเป็นการบอกเล่าให้เพื่อน 

ในกลุ่มฟัง ไม่ลงรายละเอียด พูดคุยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเก่งของตน ซึ่งมี

นัยของการแข่งขัน แสดงออกความเป็นชาย การวัดว่าใครเก่งในเร่ืองนี้ขึ้นกับ

ว่าผู้หญิงเป็นใคร ถ้าเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือในสาขาวิชาชีพที ่

กลุ่มเพื่อนให้คุณค่า ก็จะรู้สึกว่าภูมิใจมากขึ้น เช่น พยาบาล เภสัช แพทย์  

ขณะเดยีวกนั การวางตัวกบัผูห้ญงิแต่ละประเภทไม่เหมอืนกนั คนไหนทีต่นและ

เพื่อนให้คุณค่ามากก็จะไม่กล้าท�าอะไรรุ่มร่ามมาก

เวลาเทีย่วกลางคนืวนิพบผูห้ญงิหลากหลาย ตัง้แต่ผูห้ญงิทีม่าหลอกกนิ

เหล้าฟร ีโดยเฉพาะเวลาเปิดเหล้าราคาแพง ซึง่วนิจะไม่เกรงใจผูห้ญงิประเภท

นี้และไล่ไป ผู้หญิงเที่ยวไม่เก่งซึ่งส่วนใหญ่จะดูภูมิฐานและมาเที่ยวกลางคืนกับ

เพื่อนๆ ผู้หญิงด้วยกันเป็นบางครั้ง กลุ่มนี้มักจะนั่งนิ่งๆ และพวกเที่ยวเก่ง 

กร้านโลก มกัจะชอบเต้นร�า เมามายและแต่งตัวโป๊ ซึง่วินเรยีกว่า “พวกสายเดีย่ว”  

วนิยดึถอืเกณฑ์ทางสังคมเร่ืองเพศในการตัดสินผู้หญิงว่า ผูห้ญิงดต้ีองเรยีบร้อย 

แต่งตวัด ีเป็นบรรทดัฐานในการเลอืกพดูคุย หรอืคบกบัผูห้ญงิเมือ่เทีย่วกลางคนื

นอกจากเพื่อนๆ จะรวมกลุ่มกันเพื่อพูดคุยสังสรรค์ ก็ยังช่วยเลือกสรร 

ผู้หญิงที่เข้ามาท�าความรู้จักสัมพันธ์ด้วย เพราะตระหนักว่ามีผู้หญิงที่ ไม่น่าคบ

มีอยู่ไม่น้อย วินเล่าว่า “...ค่อนข้างที่จะสแกนให้กันด้วยซ�้า เวลาที่ผมจะมีแฟน 

เขาจะสแกนประวัติให้หมดเลย คือค่อนข้างท่ีจะรักกันและเป็นห่วงกันมาก” 

นอกจากนี้ วินจะไปค้นหาตามเฟซบุ๊คเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้หญิงก่อนว่า
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เรียนอยู่ชั้นอะไร มีแฟนหรือยัง เพื่อเป็นการรักษาหน้าของตนเวลาไปสร้าง 

ความสัมพันธ์กับผู้หญิง เพราะวินรู้สึกเขินอาย ผิดกับตอนที่เป็นเด็กกว่านี้  

ถ้าต้องการจบีผูห้ญงิจะใช้วธิีไปดกัรอ แซว หรอืขบัรถตาม ถงึแม้วนิและเพือ่นๆ 

จะชอบเที่ยวเตร่และดื่มเหล้า แต่ก็ไม่ทิ้งการเรียน วินไม่ปิดบังผู้ปกครองเรื่อง

การใช้ชีวิตของตน และพูดถึงตนเองให้ฟังว่าเป็นคนอย่างไร “...ส่วนใหญ่ร้าย 

แต่ว่าอยู่ในสายตา กินเหล้าเราก็บอก”

การเลือกใช้ชีวิตเพศที่ตอกย�้าความเป็นชาย 

การใช้ชวีติคูร่ะหว่างเรยีนในสถานที่ ใหม่และมกีลุ่มเพือ่นเก่าเทีย่วเตร่ด้วย  

ท�าให้วินกับแฟนมักไม่ได้ท�าอะไรร่วมกัน เช่น เวลาตื่นนอน และการออกจาก

ที่พัก การคบเพ่ือน/กลุ ่มเพ่ือน นอกจากน้ี แม้จะอยู ่ด้วยกันและพบกัน 

ในเวลาเย็น เมื่ออยู่กับแฟนวินรู้สึกว่ามีความสุขจากการใช้ชีวิตด้วยกัน กินข้าว

ด้วยกนั วนิเชือ่เสมอว่าตนเองรกัแฟน ซึง่ในความหมายของวนิคอืมคีวามผกูพนั

กันและให้เกียรติ วินไม่เคยคิดจะเลิกกับแฟน แต่ด้วยความเอาแต่ใจตนเอง 

ของแฟนท�าให้มักทะเลาะกัน วินให้เหตุผลว่าต้องไปหากิ๊กเพราะเบื่อ วินจึงมัก

ไม่อยูท่ีพ่กัแต่ออกไปกบัเพือ่นๆ การเทีย่วท�าให้วนิมีโอกาสพบปะผูห้ญงิมากมาย 

และเข้าไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่อยู่เรื่อยๆ ซ่ึงบางคร้ังแฟนก็ตามไป

จับได้เพราะมีคนบอก

วินยอมรับว่าส่วนหนึ่งของปัญหาในการมีคู ่คือความเจ้าชู ้ แต่วินก็ 

ไม่เคยเลิก วินเล่าว่า “ก็โดนจับได้ กม็คีนใหม่ มีทกุเดอืน” วนิให้ความหมายของ 

คนเป็นกิ๊กว่า “เป็นคนที่กินข้าวด้วย เที่ยวด้วย แต่ไม่ใช่แฟน อาจจะนอนด้วย 

แต่ไม่ ใช่แฟน ไม่ ใช่คนที่ผมรัก แค่ชอบ” ต้องใช้เวลาคบกันร่วมเดือนถึงจะ 

เข้าข่ายคนที่เป็นกิ๊ก “อันนั้นมันต้องสนิทพอ คือกิ๊กไม่ได้ว่าคบ 7 วัน มีอะไรกัน

เลย มันต้องเป็นเดือน เพราะว่าถ้าโผล่มา 2 – 3 วันแรกมีอะไรกันเลย ผมก็ 

ไม่เอา” อย่างไรก็ดี การเป็นแฟนหรือกิ๊กนั้น วินแยกแยะตั้งแต่เริ่มแรกของ 

การมีความสัมพันธ์กันแล้ว ผู้หญิงที่ถูกจัดว่าเป็นกิ๊กจะมีความสัมพันธ์ทางเพศ
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รวดเรว็กว่าแฟน วนิบรรยายว่า “ก็อย่างมอีะไรแล้วด้วย มเีรือ่งเซก็ส์ด้วย แล้ว

ก็เรื่องการออกตัวมันจะไม่เหมือนกัน แฟนกับกิ๊ก กิ๊กมันออกตัวไว สปอร์ต เรา

จะอะไรเลย แต่แฟนมันต้องคัดเยอะกว่านี้” นิยามที่วินใช้เป็นนิยามของผู้ชาย 

เพราะวนิเชือ่ว่าผูห้ญิงนัน้มีความต้องการทีจ่ะผกูมัดผูช้ายเมือ่มคีวามสมัพนัธ์กนั  

ดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะยอมรับว่าตนเองเป็นกิ๊กของคนอื่น

วินเลือกผู้หญิงที่จะคบหาด้วยพอสมควร ถึงจะไม่ชอบมีความสัมพันธ์

ทางเพศกับผู้หญิงที่เพิ่งพบได้เพียง 2 – 3 วัน แต่วินก็ไม่ปฏิเสธความต้องการ

ของผู้หญิงที่พามาด้วย “...ก็มีนอนด้วยกัน เราเหมือนว่าอยากมีอะไร แต่เรา 

ไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้” ขณะที่เพื่อนจะเลือกมากกว่า วินใช้ค�าพูดว่า “...พวก 

เพื่อนน้ีจะคัดกว่า บางทีเลือกพวกพยาบาล เด็กเภสัช อะไรอย่างนี้ พวกนั้น 

ค่อนข้างจะเลือกหน่อย” 

หากจะจีบผู้หญิง วินจะบอกกับเขาตรงๆ ว่าสูบบุหร่ี ดื่มเหล้า และ 

เที่ยวบ่อย หากรับได้ก็ไปด้วยกันได้ วินจะท�าให้เห็นชัดเจน เช่น สูบบุหรี่ ให้ดู

ต่อหน้า ซ่ึงผูห้ญงิจ�านวนไม่น้อยแสดงออกว่ารบัไม่ได้ วนิคดิว่าควรจะให้ผูห้ญงิ

รู้เสียก่อนตั้งแต่แรก ดีกว่ามารู้ภายหลังว่าตนเองเป็นอย่างไร

การเลือกการปฏิบัติในการมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 

ในการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงนั้น วินให้น�้าหนักกับสองเร่ืองคือ 

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการป้องกนัการตัง้ครรภ์ อย่างไรกด็ ีวนิจดัล�าดบั

ความส�าคัญให้โรคเอดส์เป็นสิ่งที่วินกลัวที่สุด วินไม่ต้องการท�าให้ผู้ปกครอง

เสียใจหากต้องเสยีชวีติเพราะโรคนี ้“ผมกลวัเอดส์ ผมเสยีดาย พ่อแม่เลีย้งเรา

ตามเวลา เรามาตายเอากับสิ่งพวกนี้ ผมไม่ชอบ” นอกจากนี้วินยังไม่ต้องการ

ให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ด้วย 

วนิปฏบิตักิบัคนเป็นกิก๊และแฟนต่างกนั เนือ่งจากเช่ือว่าผูห้ญงิท่ีเป็นแฟน

นั้นถูกเลือกมาแล้วอย่างดี เพราะแต่ละคนจะเรียบร้อย และเชื่อว่าผู้หญิง 

เหล่านั้นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเขาทั้งนั้น จึงม่ันใจว่าไม่มี โรคติดต่อทาง 
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เพศสมัพนัธ์ ดงัน้ันวนิจงึไม่ป้องกัน วินเล่าถึงแฟนของตนทีค่บกนัมาว่า “แต่ละคน 

เขาเรียบร้อย ดูแล้วเขาอยู่บ้านตลอด เขาไม่ได้นอกใจ ผมก็เลยไม่ใส่” วินกลัว

โรคเอดส์มากกว่ากลัวเรื่องการตั้งครรภ์ ส�าหรับผู้หญิงที่วินจัดว่าเป็นเพียงกิ๊ก

ของเขา เขาจะไม่ยอมไม่ใช้ถงุยางอนามยัในระหว่างมคีวามสัมพนัธ์ ยกเว้นกรณี

ที่เลี่ยงไม่ได้ซึ่งมีน้อยมาก เช่น ไม่ได้มีส�ารองเอาไว้ และถ้าเกิดขึ้นวินก็จะกังวล 

ส่วนการป้องกันการต้ังครรภ์ ส�าหรับแฟนวินจะใช้วิธีการที่เชื่อว่าปลอดภัยคือ

หล่ังข้างนอก “ผมว่าถ้าหลัง่นอกเปอร์เซน็ต์มันน้อย อาจจะไม่ถงึ 5 เปอร์เซน็ต์”

มีบางกรณีเช่นกันที่มีการต่อรองเรื่องการใช้ถุงยางฯในเพศสัมพันธ์กับ 

ผู้หญิงท่ีวินไม่ถือว่าเป็นแฟน แต่ ไม่ ใช่ผู้หญิงต่อรองขอให้วินใช้ หากแต่วิน 

ต่อรองผู้หญิงให้ ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งวินจะยืนกรานอยู่อย่างนั้น “ผมก็บอกใส่

ถงุยางก่อน เขากเ็หมอืนเซง็ๆ ผมก็ใส่ ผมกลวัมากเลย แล้วยิง่เป็นครัง้แรกด้วย

ที่มีอะไรกันกับผู้หญิงคนนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหน ผมก็ใส่เลย” วินมีค�าถาม

ด้วยว่าเพราะอะไร แต่ก็ ไม่ ได้รับค�าตอบ ค�าถามน้ันยังวนเวียนอยู่ ในใจว่า  

“ถ้าไม่มีอะไร ท�าไมไม่ให้ ใส่”

การเรียนรู้เรื่องเพศและการปฏิบัติในชีวิตจริง 

วินมีเพศสัมพันธ์กับแฟนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่มี ใครสอน 

เพราะรูส้กึว่าเป็นสญัชาตญิาณของมนษุย์ วินไม่ค่อยได้ความรูเ้ก่ียวกบัเพศศึกษา

จากโรงเรียน แต่ได้จากหนงัสอืการ์ตนูโป๊ คลปิวิดีโอ และการศกึษาด้วยตนเอง 

เวลาดูคลิปวีดีโอแรกๆ นั้นวินคิดว่าเป็นเรื่องจริง แต่เมื่อโตขึ้นจึงเข้าใจว่าสิ่งที่

ปรากฏในคลิปเป็นการแสดงเท่านั้น

การมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นส�าหรับวินไม่ ใช่ของใหม่ เพียงแต่อาจไม่ม ี

การเปิดเผยมากนกัจึงไม่มคีนรบัรู ้แต่ปัจจบุนัวนิคดิว่าความคดิเรือ่งเพศสมัพนัธ์

หลังการแต่งงานเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว วินยกตัวอย่างเพื่อนสมัยเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีต่างจังหวัดให้ฟังว่า “...ที่บ้านผมเป็นอย่างนั้น ส่วนใหญ่ 

ใครเป็นแฟนกันก็ได้กัน” 
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ในการสอนเรื่องเพศ ผู ้ปกครองของวินจะเน ้นการเรียนรู ้จาก 

สถานการณ์จรงิ พ่อแม่ไม่ค่อยพดูแต่ให้วนิเรยีนรูเ้อง เม่ือรูว่้าวินเริม่มีแฟนเป็น

ตัวเป็นตนแล้ว พ่อก็บอกให้ป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ รวมทั้งให้มี 

ความรู้สึกผิดชอบ ซึ่งวินต้องคิดต่อเองว่าต้องท�าอย่างไร ส่วนแม่ ถ้าไม่ชอบ 

ผู้หญิงที่วินคบเป็นแฟนก็จะไม่ยอมรับและแสดงออกให้เห็น ส�าหรับแฟนคนที่

อยู่ด้วยกนั พ่อแม่ของวินให้ความรักความเอน็ดูเหมือนลกู จงึไม่มปัีญหาในเรือ่ง

การใช้ชีวิตร่วมกันเพราะอยู่ในสายตาผู้ ใหญ่

ความที่วินชอบเที่ยวกินเหล้าท�าให้บางครั้งไม่ได้สติ แต่เพื่อนๆ จะคอย

ช่วยดูแล วินใช้ค�าว่า “เซฟ” โดยเพื่อนจะพากลับที่พัก “เมาแล้วเพื่อนลากกลับ

ห้องตลอด เพื่อนเซฟมาก” วินเชื่อว่าหากมีคนเมามากและมีความสัมพันธ์แต ่

ไม่ ใช้ถุงยางไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะยังคงรู้ตัวอยู่ “ผมว่าน่าที่จะรู้ตัวนะ  

เขายังมีแรงท�าเลย แรงใส่ถุงยางท�าไมจะไม่ได้” 

แฟนอยู่กับวินประมาณ 1 ปี ก็เริ่มถอดใจเพราะพฤติกรรมของวิน ช่วง

แรกๆ แฟนคอยตามไปดู แต่ภายหลังแสดงอาการเฉยๆ เพราะระอากับ 

การปฏิบัติตัวของวิน ในที่สุดก็เลิกรากัน แต่ยังพักอยู่ห้องเดียวกัน นอนเตียง

เดยีวกันในฐานะทีเ่ปลีย่นจากแฟนเป็นเพือ่นได้ 3 เดอืน แต่การอยูอ่ย่างนัน้ท�าให้

ทั้งสองคนอึดอัดใจและแสดงอาการหึงหวง เพราะต่างคนต่างได้ยินการคุย

โทรศัพท์กับแฟนใหม่ของกันและกัน วินจึงย้ายออกมาอยู่ต่างหาก

การเริ่มกลับมามีสติในการใช้ชีวิต

เมือ่เลกิกบัแฟน วินรูสึ้กเสียใจกบัการกระท�าของตนทีผ่่านมา รูส้กึเหงา

และไม่มีความสุข เนื่องจากความผูกพันที่อยู่ด้วยกันกับแฟนช่วงระยะเวลา  

4 – 5 ปี วินรู้สึกว่าความสุขที่เคยใช้ชีวิตด้วยกันกับแฟนหายไปแล้ว จากที่เคย

กินข้าวด้วยกันก็ต้องกินข้าวคนเดียว วินท�าใจล�าบากมากแม้กระทั่งทุกวันนี้  
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แต่ในช่วงนัน้การคลายทกุข์ของวนิคือการเข้าหาสิง่คุน้เคยคือเหล้า วินดืม่เหล้า

อยู่หลายวัน เมาหัวราน�้า วินเล่าว่า “ผมกินเหล้าจนตาค้าง นอนไม่หลับ และ

ช่วงนั้นเขาหนีผมไปนอนห้องเพื่อน ผมต้องอยู่ห้องคนเดียว กินเหล้าอยู่ห้อง  

ไปเที่ยวข้างนอก กลับมากินต่อ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน จนไม่ได้โทรหาแม่” 

เมื่อวินไม่ได้โทรศัพท์ แม่เป็นห่วงจนต้องเดินทางจากบ้านที่ต่างจังหวัด

ซึง่อยูท่างภาคเหนอืมาหาวนิโดยไม่ได้บอกให้รู ้ วนินกึย้อนถงึเหตกุารณ์ในวนันัน้  

ที่ตนเองก�าลังจมอยู่กับความเสียใจ ดื่มเหล้ามาแล้ว 4 – 5 วัน แม่เปิดประตู

ห้องพกัเข้าไปจงึพบกบัภาพของวนิ “ไม่มีใครอยากให้เหน็หรอก ภาพนัน้ วนันัน้

แม่บินมา ผมไม่รู้ เปิดห้องเข้ามา นอนเทแก้วเหล้าอยู่เลย ช็อคเลยผม เครียด

มาก” เมื่อแม่ซึ่งเป็นคนส�าคัญในชีวิตเดินทางมาดูแลลูกชายด้วยความห่วงใย 

ท�าให้วินส�านึกได้ว่าแม่ต้องร้องไห้และล�าบากกับตนในเรื่องไม่เป็นเรื่อง วิน

บรรยายความรู้สกึของตนว่า “กม็านัง่เสยีใจทีต่วัเองท�าอะไรลงไป พอเร่ิมท�าใจ

ได้กร็ูส้กึว่าเรากง็ีเ่ง่าเหมอืนกนัเรือ่งแค่นี ้แต่แม่ต้องมาน่ังร้องไห้กับผมว่า ท�าไม

ท�าอย่างนี้ล่ะ ผมสงสารแม่มากกว่าผม เลยท�าใจได้ ล�าบากเขาบินมา มาถึง

ร้องไห้อย่างนี้” นอกจากนี้ วินยังมารู้ภายหลังอีกว่า แม่เดินทางไปที่บ้านแฟน

เก่าตอนปิดเทอม เพื่อไปสอบถามถึงสาเหตุการเลิกคบกัน เพราะแม่ก็รักแฟน

เหมือนลูกคนหนึ่ง จึงท�าให้วินคิดว่าตนเองต้องตัดใจให้ ได้ และเป็นความผิด 

ของตนที่ทิ้งแฟนก่อนเพื่อไปมีผู้หญิงคนอื่นเรื่อยๆ ซึ่งแม่ก็รู้ว่าวินผิดในเรื่องนี้

การทีผู่ป้กครองสอนวนิโดยการบอกดีๆ  และไม่ค่อยดดุ่าท�าให้วนิเกรงใจ 

ท�าให้วินคิดได้ว่าต้องท�าอย่างไรกับชีวิตตนเอง เลิกกับแฟนวินอยู่คนเดียว  

ทุกวันนี้วินอยากจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง เพราะเริ่มรู้สึกเบื่อการเท่ียวเตร่ของ

ตนเอง วินปรารถนาอยากจะเป็นคนใหม่ ในใจของวินอยากจะใช้ชีวิตเหมือน 

คนอื่นๆ และเรียนต่อ “ผมอยากนอนอยู่ห้องเฉยๆ ประหยัดตังค์บ้าง หรือว่า

นั่งอ่านหนังสือทุกวันๆ เหมือนคนอื่นเขาบ้าง” 
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4. การต่อต้านขัดขืนบรรทัดฐานเรื่องเพศในวัยเรียน

แม้ความเป็นเพศชายเพศหญิงในสังคมรักต่างเพศจะท�าให้บุคคลเชื่อว่า

ต้องด�าเนนิชีวติเพศตามกรอบทีก่�ากบั และสร้างให้บคุคลมีวถิทีางเพศแบบหน่ึง 

แต่วิถีเพศนั้นไม่จ�าเป็นต้องมีแบบแผนเดียวตายตัว และไม่ใช่ทุกคนที่จะสยบ

ยอมโดยไม่ตัง้ค�าถามหรอืท�าตามโดยไม่ขดัขนื โดยเฉพาะหากบคุคลมเีทคโนโลยี

ของตวัตนรูว่้าอะไรคอืสิง่ทีต่นต้องการและเหมาะสมกับตน บคุคลก็สามารถอยู่

ในสังคมได้อย่างรูเ้ท่าทนักติกาสงัคมทีบ่บีรัดอยู ่กระบวนการสร้างตวัตนทีข่ดัขนื

ต่อกฎเกณฑ์อาจเกิดจากความรู ้จักตนเองของบุคคล และเปิดพื้นที่ผ่าน 

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตเพศที่มองเรื่องเพศเป็น

เรื่องเปิดเผยได้ ท�าให้บุคคลใช้ชีวิตอยู่ในกติกาทางสังคมอย่างยืดหยุ่น เร่ือง

เล่าจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของจอย สะท้อนภาพชีวิตของผู้หญิงที่ก�าลัง

จะเป็นผู้ ใหญ่ที่เลือกใช้ชีวิตที่ ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งเพศอย่างเข้มข้น

...หนูว่าชีวิตคู่มันไม่น่ากลัวนะ ถ้าสอนกันดีๆ อย่างเรื่องเพศสัมพันธ์  

ถ้าคณุบอกว่าไม่ป้องกนัแล้วจะเกดิอะไร บอกไปตรงๆ เลยว่าป้องกันแล้ว

จะดอีย่างไร ถ้ามวัให้ผูห้ญงิป้องกนัฝ่ายเดยีว ผลเสยีของผูห้ญงิคืออะไร 

มีลูกไม่ ได้ก็ว่าไป หรือผู้ชายจะยังไง คือต้องบอกทุกอย่าง เด๋ียวน้ี 

เท่าเทียมกันแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้หนูออกมาท�างานก็บอกว่าฉันท�างาน  

เธอไม่ได้ท�างาน ฉันมีเงินเดือน เธอว่าอะไรฉันไม่ได้นะ...

จอยพูดถึงเรื่องการมีชีวิตคู่ว่าต้องให้ความรู้ที่ครอบคลุม ไม่จ�าเป็นต้อง

ปิดบังหรือท�าให้รู้สึกว่าเป็นความน่ากลัว เพราะหากไม่ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

ทั้งผู้ชายผู้หญิง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็มีแต่ปัญหาตามมาต่อตนเองและสังคม

จอยอายุได้ 19 ปี ก�าลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

อยู่กินกับแฟนมาแล้ว 2 ปี โดยที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายรับรู้ จอยและแฟน 

พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของแฟนโดยมีห้องส่วนตัวห้องหนึ่ง พ่อของจอยมีอาชีพ

ก่อสร้างส่วนแม่เป็นแม่บ้าน แต่จอยกับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะทั้งสองคน
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อยูท่ีต่่างจงัหวดั ส่วนพ่อของแฟนกท็�ามาหากนิลกัษณะเดยีวกันกับพ่อของจอย 

และแม่ก็เป็นแม่บ้านเหมือนกัน ต่างกันที่บ้านจอยค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ส่วนที่

บ้านแฟนมีอิสระมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่องเพศ หากน�าวิถีชีวิตของจอย 

มาเทียบกับบรรทัดฐานในสังคม จอยอาจถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศ 

ก่อนการแต่งงานและอายยุงัน้อย แต่จอยคดิว่าตนเองเป็นผู้ ใหญ่พอสมควรแล้ว

และครอบครัวยอมรับได้ จอยไม่เชื่อว่าการแต่งงานส�าคัญ เป็นเพียงพีธีกรรม

ที่ ให้คนนอกรับรู้ ส�าหรับจอยการที่ครอบครัวรับรู้และชีวิตรักของจอยราบรื่น

เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว 

...ถ้าเป็นความคิดของหนูนะ บางทีการแต่งงานกัน มันก็แค่พิธีหนึ่งที่

ประกาศให้ทกุคนรู.้..มนัไม่จ�าเป็นว่าต้องประกาศให้คนนอกรู ้ส�าหรบัหนู 

แค่กินข้าวในครอบครัวแล้วมีเพื่อนสนิทจริงๆ มา หนูขอแค่นี้ เรื่องงาน

แต่งหนูกับแฟนก็เคยคุยกัน สรุปกันว่าไม่ ได้ต้องการงานท่ีต้องจัด 

ในโรงแรม 5 ดาว เราอยากไปเลี้ยงข้าวพระสงฆ์ที่ โรงพยาบาลสงฆ์ 

อยากให้ผู้ ใหญ่ให้พรเรา อยากให้เพ่ือนสนิทมางานเราแค่น้ีพอ จบ  

ไม่อยากได้อะไรมากมาย...

การสร้างวินัยของความเป็นหญิงผ่านกติกาของสถาบัน 

จอยคดิไม่เหมอืนทีค่รเูคยสัง่สอนในโรงเรยีนหรอืทีแ่ม่สอนให้จอยยอมรบั

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของความเป็นหญิงในสังคม ตั้งแต่เด็กจอยเรียนประถมศึกษา

ในโรงเรยีนสหศกึษา และเปลีย่นเป็นโรงเรยีนสตรล้ีวนในชัน้มธัยม ซ่ึงมกีฎเกณฑ์

กติกาต่างๆ มากมายที่พยายามหล่อหลอมจอยและเพื่อนๆ เป็นกุลสตรี มีกฎ

เกณฑ์บางอย่างที่จอยรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผล เช่น การห้ามซอยผมสั้น ห้าม 

ไว้ผมยาวเกิน 8 นิ้ว ห้ามถักผมเปียก้างปลา จอยจ�าได้ว่าบางคนตัดผมสั้น 

เป็นทรงท่ี โรงเรียนไม่ยอมรับ ถูกไล่ออกโดยผู้ปกครองไม่สามารถเถียงได้  

จอยและเพื่อนไม่เข้าใจว่าการซอยผมสั้นผิดอย่างไร ท�าให้การเรียนตกต�่าหรือ

อย่างไร ค�าตอบที่จอยได้รับจากครูคือ “ไม่มีศักดิ์ศรี ในความเป็นผู้หญิง”  
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ในฐานะนักเรียนจอยจึงต้องพยายามมองโลกในแง่บวกและยอมรับกติกา เพื่อ

ให้ตนเองผ่านพ้นข้อกงัขาตรงน้ี ไปได้ ถึงแม้จะไม่เหน็ด้วย “...หนกู็ไม่เข้าใจ เขา

บอกว่ามันไม่ใช่ทรงที่ถูกต้อง หนูก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าซอยผมแล้วจะเรียนไม่จบ

ใช่ไหม หนูก็พยายามคิดในแง่บวก เขาอาจจะให้เรามีโหงวเฮ้งดี...” 

เรือ่งทรงผมนีส้�าหรบัจอยยงัพอท�าใจได้ แต่สงสารเพือ่นทีเ่ป็นทอมบอย 

เพราะถ้าซอยผมสั้นแบบผู้ชาย ครูจะน�าวิกผมทรงบ๊อบมาบังคับให้ ใส่ 

...เจอท่ี ไหนก็คือ ต้องมีวิกบ๊อบอยู่ที่หัว พวกหนูก็จะแบบ ตายแล้ว 

แก จะต้องใส่วิกบ๊อบเหรอ แกไปเดินสยามกับฉันแล้วเจอเขา แกต้อง

ควักบ๊อบข้ึนมาใส่ แต่พวกหนกูท็�าเป็นเรือ่งขบขนันะ แกใส่วิกเหรอ กเ็อา

วิกมาใส่กันทั้งห้อง ถ่ายรูปกัน แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนหนูโดน พวกหนู

ก็สงสารเพื่อน เห็นเพื่อนโดนตัดผมไปเท่าติ่งหูแล้วยังต้องใส่วิกอีก...

จอยสงสารเพื่อน ท�าให้จอยและเพื่อนในห้องพากันไปซื้อวิกผมทรงอื่น

มาให้เพื่อนใส่ แต่เป็นทรง “แอฟโพร่” หรือทรงผมพองหยิกฟูแบบคนอัฟริกัน

อเมริกัน จอยเล่าว่า “…ไปซื้อแอฟโฟร่ให้มันใส่ ก็โดนกันทั้งห้องอีก” เพราะ

เมื่ออาจารย์เห็นเข้าก็ถูกตีความว่า “ท้าทาย” ครู แต่จอยเถียงด้วยเหตุผลว่า 

การซอยผมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเก่งหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  

ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเรียน ท�าให้ครูโกรธมาก 

นอกจากเร่ืองทรงผมที่ต้องสมกับความเป็นหญิงแล้ว ยังมีเร่ืองเสื้อผ้า

เครือ่งแต่งกายนกัเรียนท่ีต้องอยู่ในระเบียบและปฏบิตัตินให้สมเป็นกลุสตร ีเช่น 

หากเสื้อนักเรียนไม่ตึงก็จะถูกว่ากล่าว เด็กนักเรียนหญิงจึงถกกระโปรงเพื่อดึง

เสือ้ขึน้ จอยไม่รูสึ้กว่าน่าอายเพราะมแีต่เดก็ผูห้ญงิ แต่ก็ไม่เป็นทีย่อมรบั แม้แต่

การเปลีย่นเครือ่งแต่งกายเมือ่ถงึชัว่โมงพลศกึษาก็ไม่พ้นสายตาของคร ูซึง่ต้อง

คอยก�ากับการปฏิบัติตนของเด็กผู้หญิงเรียนร้อยตลอดเวลา

...ก็มันมีแต่ผู้หญิง ไม่มีผู้ชาย มันจะอายอะไร เขาก็บอกจะถกท�าไม

นักหนา อยากจะให้คนอ่ืนรู้เหรอว่าใส่อะไร บางทีเด็กผู้หญิงเปลี่ยน
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กางเกงพละในห้องเรยีน บางคนถ้าอายหน่อยกส็วมทบักระโปรงไปแล้ว

ค่อยถอดกระโปรง บางคนเขาไม่อายกถ็อดกระโปรงแล้วค่อยใส่กางเกง 

มันถนัดกว่า เขาก็บอกท�าไมเธอท�ากันแบบนี้...

จนแล้วจนรอดจอยไม่เหน็ว่าโรงเรยีนมเีหตผุลเพียงพอทีต้่องเข้มงวดกบั

นักเรยีนหญิงในเรือ่งเหล่านี ้ขณะทีเ่วลารบัประทานอาหารกลางวนั เมือ่อยูด้่วย

กันแล้วเด็กผู้หญิงไม่ได้เรียบร้อย ในลักษณะที่จอยบรรยายว่า “โรงเรียนหญิง

ล้วนนี้ข้าวเต็มโต๊ะเลย คุยกันโช้งเช้ง เสร็จแล้วก็สะบัดตูดกันไป จานก็ไม่ต้อง

ล้าง มคีนท�าให้” ไม่เหมอืนกบัโรงเรยีนสหศกึษา เพราะเดก็ผูห้ญงิต้องควบคมุ

ตนเองมากกว่าเวลารับประทานอาหารกลางวัน เพราะกลัวเด็กผู้ชายมองเชิง

ต�าหนิ

ความหลากหลายในโรงเรียน 

จอยเล่าว่าท่ี โรงเรียนมีนักเรียนที่เป็นหญิง เป็นทอมบอย เป็นเลดี้  

เป็นเลสเบี้ยน เป็นกะเทย แต่บางครั้งครูบางคนแสดงออกให้เห็นว่าไม่ชอบ  

จอยคิดว่าอาจเป็นเพราะครูคนนั้นมีลูกเป็นกะเทยจึงพาลไม่ชอบเด็กกะเทยคน

อื่นๆ ด้วย ครูแสดงออกมาด้วยค�าพูด จอยเล่าพร้อมกับแสดงความคิดเห็น 

ในทางตรงกันข้าม “เขาบอกว่าพวกนี้จิตวิปริต เป็นพวกอารมณ์รุนแรง รักแรง 

เกลียดแรง ฆ่ากันตายก็เพราะพวกนี้ เอดส์มาก็เพราะพวกน้ี ในความคิดหนู 

ถ้าคุณไม่ปิดกั้น คุณสอนดี คุณท�าดีแล้ว เขาจะเป็นอย่างนี้ ไหม กะเทยดีๆ  

มีเยอะแยะ”

จอยรบัได้กับความหลากหลายทีเ่ห็นในโรงเรียน การทีเ่พือ่นๆ ดแูตกต่าง 

ไปไม่ท�าให้จอยรู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด ขณะเดียวกันจอยก็กังวลบ้าง เนื่องจาก

ว่าสังคมรอบตัวไม่ค่อยเปิดรับความแตกต่างหลากหลายนี้ สิ่งที่จอยกลัวแทน

เพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นทอมบอยก็คือ กลัวเด็กผู้ชายจะรังแก ซึ่งจอยรู้สึก

ว่าอาจเกดิเนือ่งจากความอจิฉาของเด็กผูช้ายบางคนหรอืบางกลุม่ทีม่ต่ีอคนเป็น

ทอมบอย 
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...ผูช้ายอจิฉาเพราะเขาเรยีนชายล้วนแล้วเขาไม่มีผูห้ญิงไง พอพวกทอม

มา จรงิๆ หน้าตาด ีถ้าเป็นผูห้ญงิกน่็ารกัเลยแหละ แล้วพอเขามามีแฟน

หน้าตาน่ารัก มันก็เหมาะกับหน้าตาเขา ก็เหมือนกับผู้ชายมีแฟนเป็น 

ผู้หญิงน่ารัก มันเกิดจากความอิจฉาในตัวเขาเอง หนูก็แค่เป็นห่วงเพื่อน

ว่าเพื่อนเป็นทอม กลัวเพื่อนไปเจอผู้ชายที่มันจะมาท�าไม่ดีด้วย...

จอยมีเพื่อนที่เป็น “ดี้” หรือเลดี้ด้วย ซึ่งเพื่อนให้เหตุผลว่าไม่ต้องการ 

มีแฟนเป็นผู้ชาย เพราะไม่ต้องการมีปัญหาการตั้งครรภ์และต้องกังวลเรื่อง 

การป้องกนั จงึมีแฟนเป็นผูห้ญิง บางครัง้คนเป็นดีก้เ็ปลีย่นแปลงเมือ่โตข้ึน เช่น

รุ่นพี่คนหนึ่งของจอยที่เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนจากทอมเป็นผู้หญิง 

เปลี่ยนใจไปชอบผู้ชาย จอยใช้ค�าว่า “รีเทิร์น” กับการเปลี่ยนกลับเช่นนี้  

โดยเพื่อนรุ่นพี่ ได้เปล่ียนแปลงรูปลักษณ์ภายนอก จากผมสั้นมาเป็นไว้ผมยาว

เป็นลอน สวมรองเท้าส้นสูง และเสริมหน้าอกเพราะเคยเอาผ้ารัดไว้จนแบน  

จอยอธิบายถึงการแสดงออกซึ่งความเป็นสาวหรือเป็นผู้หญิงของเพื่อนรุ่นพ่ีว่า 

“ถ้าทอมมาเป็นผู้หญิงจะแจ๋กว่าผู้หญิงธรรมดาอีก เพราะเขาไม่เคย”

ความจ�ากัดของความรู้เพศศึกษา 

ในการขดัเกลาจอยให้เป็นกลุสตร ีสถาบนัทีม่บีทบาทเด่นชดัคอืโรงเรยีน

และครอบครัวโดยเฉพาะแม่ ในโรงเรียนจอยต้องปฏิบัติตามวินัยต่างๆ เพื่อให้

เป็นนกัเรยีนทีด่ ีตามแนวทางปฏบิตัแิละวินยัของนกัเรยีนหญงิตัง้แต่เรือ่งภายนอก 

เช่น ทรงผม กรยิาท่าทาง การแต่งกาย และเรือ่งละเอยีดปลกีย่อย โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ รวมทั้งเพศศึกษา

จอยรูเ้รือ่งเพศศึกษาจากโรงเรยีนและชวีติจรงิ ท่ี โรงเรยีนจอยและเพ่ือน

รูส้กึว่าครสูอนให้เดก็กลวัการมีความสมัพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงผูช้าย ขณะเดยีวกัน

หากท�าเกนิเลยจากส่ิงทีค่รหูรอืโรงเรยีนเหน็ว่าไม่เป็นไปตามบรรทดัฐาน เดก็ก็

จะถูกประณาม อาจไม่ได้จากครูโดยตรง แต่กติกาสังคมที่ส่งผ่านการเรียน 

การสอน ท�าให้นักเรียนช่วยกันรักษากติกาอันนี้ ไว้ โดยมีการให้ความหมาย
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นักเรียนหญิงที่ ไม่ท�าตามกฎเกณฑ์ของเพศวิถีแบบผู้หญิง จอยเล่าให้ฟังว่า 

“โรงเรียนหญิงล้วนตอนนั้นที่หนูเรียนคือ พยายามสอนให้เด็กกลัวมากกว่า 

ให้อยากลอง อย่างสอนเด็กผู้หญิงว่า เธอจะต้องรู้สึกไม่ดี ไปตลอดเลยนะ  

ถ้าเธอเร่ิมไม่ดี เด็กทุกคนก็จะหงอแล้วก็นั่งกลัวกัน นอกจากพวกก๋ากั่นจริง”  

การสอนเร่ืองเพศที่ตั้งอยู่บนความกลัวมีผลให้จอยกลัวจนเกินไป จอยเล่าว่า

ตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนหญิงเวลามีโอกาสอยู่ใกล้เด็กผู้ชายจะรู้สึกขนลุก

ส�าหรับจอย นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนจะไม่เพียงพอแล้ว 

ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรม เพราะความรู้ที่ ได้นั้นค่อนข้างข้ามข้ันตอน 

กล่าวคือ จอยไม่ได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสรีระร่างกาย ไม่รู้ว่าต้องป้องกัน

หรือคุมก�าเนิดอย่างไร ปฏิกิริยาของผู้หญิงเม่ือตั้งครรภ์มีอาการอย่างไร  

แต่จอยรู้ถึงการคุมก�าเนิดของผู้ชายโดยการให้สวมถุงยางอนามัย “...เขาจะ

สอนข้ามไปเลย อย่างเช่น ผู้หญิงโตแล้วพอเวลาจะมีอะไรกันผู้ชายต้องใช ้

ถุงยาง” จอยคิดว่าการสอนให้ครบถ้วนในเรื่องการคุมก�าเนิดทั้งผู้ชายและ 

ผู้หญิงเป็นเร่ืองจ�าเป็น โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินว่ามีทางออกแก่เด็กอย่างไร  

สิง่เหล่านีค้วรเปิดเผยข้อมลูให้เป็นทีรู้่กนัโดยทัว่ไป และไม่น่าจะเป็นเรือ่งเสยีหาย 

ในบางโอกาสจอยได้ไปศกึษาหาความรูน้อกสถานท่ี เช่นในงานนิทรรศการ

การศึกษาครั้งหนึ่ง ท�าให้จอยมีทัศนะในเรื่องเพศที่กว้างขึ้น เพราะการเรียน

การสอนทีเ่ปิดกว้างมากกว่าในโรงเรียน อย่างเช่น มีโรงเรยีนชายล้วนแห่งหนึง่

สอนให้เด็กเห็นว่าสรีระผู้ชายผู้หญิงเป็นอย่างไร ท�าให้จอยรับรู้ว่าถ้ามีการ

ป้องกนัหรอืการคุมก�าเนดิทีด่แีล้ว โอกาสผดิพลาดจะมน้ีอย ขณะเดยีวกนักส็อน

อย่างเป็นกันเอง ท�าให้จอยคดิว่าการเรยีนการสอนแบบนีด้กีว่า เพราะไม่ท�าให้

เด็กเกิดความกลัว และเป็นการให้ข้อมูลทุกอย่างที่มีประโยชน์ แต่จอยก็พบว่า

มีบางโรงเรียนให้รายละเอียดถึงความแตกต่างระหว่างอาการของคนมีประจ�า

เดือนและคนตั้งครรภ์ ที่ส�าคัญคือครูสอนเพศศึกษานั้นไว้ ใจได้ เก็บเรื่องหรือ 

ค�าปรึกษาเป็นความลับระหว่างเด็กกับครู แต่จอยจะไม่มีโอกาสไปปรึกษาครู

เป็นการส่วนตัวเช่นนั้น 
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จอยเล่าว่าบางครัง้ขณะทีเ่รยีนอยู ่ครกูพ็ดูโพล่งออกมาว่า หากต้องการ

ใช้ถงุยางจะต้องท�าอย่างไร ซึง่อาจเป็นเทคนิคในการสอนของคร ูแต่สงัคมไทย

เป็นสังคมทีปิ่ดและจอยไม่คุน้เคยกบัสิง่เหล่าน้ี เพราะโรงเรยีนเองกข็ดัเกลาจอย 

มาในแบบอนุรักษ์นิยม ท�าให้จอยคดิว่าการสอนเช่นน้ี ไม่เหมาะสมและท�าให้เกดิ

ความอาย จอยทบทวนค�าพูดของครูและสะท้อนความรู้สึกของตนและเพื่อนๆ 

ผู้หญิงให้ฟังว่า 

นี.่..เวลาเธอจะใช้ถงุยางนะเธอต้องท�าอย่างไร ของเขาจะเตรยีมมาพร้อม

เลย แล้วบางทีพวกหนกูร็บัไม่ได้ เราไม่เคยไปนัง่เรยีนอย่างน้ีกบัใครไง...

กย็งัอายอยูด่ ีเพราะเพ่ือนผูห้ญงิบางคนเขาไม่เคยเลยจรงิๆ ไม่เคยเหน็ 

ไม่เคยดูหนังโป๊ พวกหนูยังมีแอบๆ บ้างบางที เวลาเขาบอกซีดีคนนั้น

หลุดคนนี้หลุด ก็ไปหามาดูกัน...

เพศวิถีบนความกลัว 

เรือ่งเพศทีจ่อยเรียนรู้ในโรงเรียนตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความกลวั กฎเกณฑ์ 

การปฏิบัติตนให้เป็นผู้หญิงดีมีระเบียบ รวมทั้งการสอนทางอ้อมต่างๆ ท�าให้

จอยและเพือ่นๆ รูส้กึว่าการมแีฟนในวยัเรยีนไม่ถกูต้อง เช่น ถ้าหากครเูหน็เดก็

ผูห้ญงิและเดก็ผูช้ายเดนิด้วยกนักจ็ะถกูเรยีกเข้าห้องปกครองและเชญิผูป้กครอง

มาพบ ท�าให้เดก็ผูห้ญิงหลายคน “ปิดกัน้” ตนเองในการมคีวามสัมพนัธ์กับเพือ่น

ต่างเพศ เพราะกลวัปัญหาทีจ่ะเกิดตามมา อย่างไรก็ดี บรรทดัฐานการปฏิบติันี ้

ไม่อาจห้ามจอยให้มีแฟนในช่วงมัธยมศึกษาได้ จอยมีคู่ควงคร้ังแรกที่เรียกว่า

เป็นความรกัแบบเดก็หรอื “ป๊ับป้ีเลฟิ” การคบกนักเ็พยีงไปรบัไปส่งเวลาเลกิเรยีน  

ควงไปเที่ยว และมีแฟนไว้อวดเพื่อน ซึ่งจอยไม่ได้จริงจังมากนัก ขณะเดียวกัน

จอยกร็ูส้กึร�าคาญและในที่สดุกเ็ลกิกบัแฟน เพราะความหงึหวงที่ ไม่ยอมให้คยุ

กับเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆ จนทะเลาะกัน

ด้วยความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศสัมพันธ์ ท�าให้จอยได้มีโอกาส 

ดู “คลิปหลุด” หรือวิดีโอสั้นๆ ที่เป็นการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ๋งครึ่มของคนดัง
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ที่จอยได้มาจากเพื่อนผู้ชาย เมื่ออายุประมาณ 14 ปี จอยดูคลิปนี้พร้อมเพื่อน

ผูห้ญงิ คลปินัน้มเีนือ้หารนุแรงมากจนท�าให้รูส้กึว่าเพศสมัพนัธ์เป็นเร่ืองน่ากลัว 

“หนูรู้สึกกลัวเพราะตอนนั้นหนูยังเด็ก แล้วท�าไมมันถึงเป็นขนาดนี้เลย” ขณะที่

เพือ่นบางคนเมือ่ดคูลิปเร่ืองน้ันแล้วกลัวจนร้องไห้ ซึง่จอยสงัเกตจากบคุลกิของ

เพือ่นว่านอกจากจะมลีกัษณะเป็น “คุณหนหูน่อมแน้ม” แล้ว อกีสาเหตุหนึง่เป็น

เพราะโรงเรียนสอนให้เด็กกลัวจึงเป็นเช่นนี้ อย่างไรก็ดี เพื่อนคนหนึ่งที่เคย 

มีเพศสัมพันธ์แล้วพยายามชี้ ให้เห็นว่า สิ่งที่มีอยู่ ในคลิปไม่ใช่เรื่องจริง แต่เป็น 

การแสดง ท�าให้เพื่อนรู้สึกผ่อนคลายจากความกลัว

ความรู้เพศวิถีจากครอบครัว 

ในความคิดของจอย แม่เป็นผู้หญิงหัวเก่าสอนให้จอย “ไม่ควรท�าอะไร

ให้มันเกนิเขา” จอยเข้าใจว่าหมายถงึการให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า เรือ่งนอกบ้าน 

ผู้หญิงไม่ควรเป็นผู้น�า ซึ่งจอยคิดว่าบางทีเพราะผู้ชายอาจจะอาย และใน 

ขณะเดียวกันเมื่ออยู่บ้านผู้หญิงก็ควรท�าหน้าที่แม่บ้าน ท�างานหนักทุกๆ อย่าง 

แต่จอยไม่เห็นด้วยกับแม่เพราะทุกวันนี้ผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกัน

จอยเคยสงสยัว่าการมเีพศสมัพันธ์เป็นอย่างไร จึงถามแม่ถงึประสบการณ์

การมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ ในตอนที่คบกันว่าพ่อใช้ถุงยางอนามัย 

หรือไม่ ค�าถามของจอยท�าให้แม่อายไม่กล้าตอบ จอยจงึสงสัยต่อไปว่า แล้วใน

เรือ่งเหล่านีจ้ะไปปรึกษาใครได้ “หนก็ูว่า แล้วฉนัจะรูจ้ากใคร หนูอยากรู ้เพราะ

เราจะได้รู้ว่าเราควรจะท�ายังไง แต่พ่อแม่ที่เขาหัวโบราณเขาก็ไม่บอก...พ่อแม่

หนูเขาจะไม่ตอบ หนูก็ถามเขาว่าหรือว่าอยากให้หนูมีแฟนตอนอายุ 30  

เหรอแม่ หรือ 50 ดี เขาก็นิ่งๆ คือเขาไม่ค่อยเปิดใจกับเรื่องพวกนี้” ส�าหรับ

จอย การปิดบังเด็กนั้นไม่มีเหตุผล เพราะเรื่องเพศหรือเร่ืองต่างๆ ที่ผู้ ใหญ ่

ห้ามเด็ก เด็กก็ท�าทั้งนั้น 

อย่างไรกด็ ีเมือ่จอยมแีฟนและอยูด้่วยกนั สิง่ทีจ่อยเรยีนรูจ้ากครอบครวั

ของแฟนท�าให้โลกทศัน์เรือ่งเพศกว้างขวางขึน้มาก เริม่ตัง้แต่การกอดคอกนัของ
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พ่อกับแม่ของแฟนท�าให้จอยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าแม่ของแฟนจะเป็น 

แม่บ้านเหมือนกับแม่ของจอยและค่อนข้างขี้อายในการพูดเรื่องเพศ เมื่อจอย 

ถามถงึเรือ่งเพศสมัพันธ์ กบ็อกจอยแบบอ้อมๆ จอยถามถงึการใช้ถงุยางอนามยั

เมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็ ได้ค�าตอบว่า “แม่ว่าใช้ก็ดีนะ” ส่วนพ่อของแฟนน้ันเป็น 

คนเปิดเผยและเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา ให้แฟนพกถุงยาง

อนามัยในกระเป๋าสตางค์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นบทเรียนที่พ่อได้มาจากการที่

มผู้ีหญิงมาอ้างว่าท้องกบัลกูชายเพราะเขาไม่สนใจ ผูห้ญงิคนนัน้ต้องการผกูมดั

เพราะกลวัเขามคีนอืน่ ท�าให้พ่อของแฟนหาวธิดีแูลลกูใหม่ โดยเน้นการป้องกนั

มากกว่าห้ามปราม “พ่อเขายังคิดเหมอืนวัยรุ่นอยู่ เขาบอกถ้าเขาคดิแบบโบราณ

นะเขาจะเครยีดตาย ในเมือ่ห้ามไม่ได้กส่็งเสรมิไปเลยดกีว่า” การได้อยูร่่วมกบั

ครอบครัวของแฟนท�าให้จอยเห็นว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องธรรมดาของ

การป้องกนัการตัง้ครรภ์และการตดิโรค ท�าให้จอยกล้ามากขึน้ทีจ่ะเดนิเข้าร้าน

สะดวกซื้อหรือร้านขายยาเพื่อซื้อถุงยางอนามัย แม้ว่าจะอาย “เวลาหนูไปซื้อ

หนกูอ็ายนะ แต่บางทีหนคิูดว่าอายกับท้อง หนูเลอืกอาย เพราะหนกูลวั หนเูห็น 

วิดีโอที่เขาท�าตอนคลอด หนูว่ามันน่ากลัวมากเห็นเลือดเห็นอะไร หนูขาสั่นเลย 

ไม่อยากมีก็เลยคิดว่ายอมอายดีกว่า” 

การขายถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อไม่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นแม้แต่

ผู้ชาย เช่น แฟนของจอยยังรู้สึกอายเวลาต้องไปหาซื้อถุงยางอนามัยในร้าน

ประเภทนี ้เพราะคนขายส่วนใหญ่นอกจากเป็นผูห้ญิงแล้วก็ยงัมีความรูส้กึเหมือน

ประจานตนเองว่าก�าลังจะมเีพศสมัพนัธ์ ถ้ามถีงุยางอนามัยขายในห้องน�า้ผู้ชาย

กน่็าจะท�าให้เกดิความรูส้กึทีด่กีว่า จอยคดิว่าไทยเป็นประเทศทีปิ่ดในเรือ่งเพศ

จึงท�าให้ตนเองเกิดความรู้สึกเช่นนี้ จอยเปรียบเทียบว่า “ในห้องน�้าผู้หญิงก็จะ

มีผ้าอนามัย มีกระดาษทิชชู ส่วนในห้องน�้าผู้ชายเขาก็จะมีเป็นกระดาษทิชช ู

กับกล่องถุงยาง...อย่างนี้มันก็ดีนะ มันก็มีคนกดนะ พอเข้าไปในห้องน�้ามันก็มี

แต่ผู้ชายด้วยกัน ผู้หญิงก็ไม่เห็น”



213การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

การเรียนรู้จากวิถีชีวิตท�าให้จอยมีโลกทัศน์ต่อการใช้ชีวิตเพศอย่างเป็น

ธรรมชาติมากขึ้น เมื่อเห็นที่บ้านแฟนสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่อง

ปกติ จอยก็ปรับวิธีคิดมองเร่ืองนี้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น บางเร่ืองก็สัมพันธ์กับ 

สิง่ทีเ่คยเรยีนมา เช่น ควรมถีงุยางอนามยัพกตดิตวักรณหีากถกูข่มขนื ซึง่จอย

หวนคิดถึงสิ่งที่ โรงเรียนสอนว่า ให้ลองสมมติดูว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้

จะท�าอย่างไร อย่างน้อยถ้าเกิดข้ึนก็อาจจะไม่ติดโรค หรือการซ้ือของขวัญ 

ให้น้องชายท่ีก�าลังจะโตเป็นถุงยางอนามัยสีรุ้ง เนื่องจากน้องชายมีแฟนมาก 

การให้ถุงยางอนามัยเพื่อบอกเป็นนัยให้ป้องกันโรค เพราะความที่รักน้องและ

ไม่ต้องการให้ติดโรคโดยเฉพาะโรคเอดส์ 

เพศวิถีภาคปฏิบัติ: การต่อรองกับวิถีวัยรุ่นกระแสหลัก 

กฎเกณฑ์ทางเพศและการห้ามการมีความสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน  

โดยเฉพาะผู้ทีก่�าลังอยู่ในวยัเรยีน ไม่อาจน�ามาตกีรอบการใช้ชวิีตเพศของจอยได้  

เพราะถงึแม้ก�าลงัเรยีนอยู่ในช้ันปีที ่2 ของมหาวทิยาลัย แต่จอยกอ็ยูก่นิกับแฟน 

เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นลักษณะเก้ือกูลกัน  

แฟนของจอยเคยเกเร ไม่ใส่ใจเรียนมาก่อน แต่เมื่อพบจอย จอยก็ท�าให้เขา 

ดีขึ้น กลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้ง ดังนั้น พ่อแม่ของแฟนจึงรักจอยมากและคอย

ดูแลทุกอย่าง ท�าให้จอยรู้สึกสบายใจอยู่ในบ้านเดียวกัน นอกจากนี้ น้องสาว

ของแฟนก็ไปด้วยกันกับจอยได้ดีมาก 

เนื่องจากจอยเป็นคนรักการเรียนและพ่อแม่มักจะให้จอยวางแผน 

และคิดถึงข้างหน้าเสมอ จอยจึงวางอนาคตของตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ตลอดเวลาว่าจะมีลูกเม่ือไร เรียนจบแล้วท�าอะไร ซ่ึงจอยคาดหวังอยากจะ 

เรียนต่อปริญญาโท ขณะเดียวกันจอยก็ไม่ได้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ท�างาน

พิเศษเป็นพนักงานรับโทรศัพท์ซึ่งมีรายได้เป็นหลักหมื่น เพราะใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสือ่สารด้วย นอกจากนี ้จอยยงันกึถงึอนาคตของชวีติคูด้่วย เพราะถึงแม้

แฟนจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนและเอาใจใส่ เช่น เวลาจอยไม่สบายเป็นหวัดก็
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จะคอยดูแลเชด็ตวัให้ หากปวดท้องประจ�าเดอืนกจ็ะคอยเอากระเป๋าน�า้ร้อนมา

วางที่ท้องให้ ซึ่งท�าให้ประทับใจก็ตาม แต่จอยต้องวางแผนข้างหน้าไว้ด้วย

แม้ว่าจะรักกนัและตดัสนิใจอยู่ด้วยกนัโดยพ่อแม่ทัง้สองฝ่ายรับรู้ แต่เมือ่

จอยกบัแฟนต่างคนต่างเรยีนมหาวทิยาลัย ซึง่ต้องการมชีีวติของตนเองกบัเพือ่น 

ท�าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน โดยแฟนจะหึงหวงจอยเพราะมีเพื่อนผู ้ชาย  

ขณะเดียวกัน จอยก็ไม่พอใจแฟนเพราะชอบดื่มเหล้ากับเพื่อน ซึ่งต้องใช้เวลา

ปรับความเข้าใจและปรับนิสัย โดยมีพ่อแม่ของแฟนคอยให้ค�าแนะน�า ในความ

สมัพนัธ์ทีล่กึซึง้ของจอยและแฟนนัน้ จอยต้องให้มกีารป้องกนัทุกครัง้เพราะจอย

คิดถึงการตั้งครรภ์ การติดโรคเป็นหลัก ขณะเดียวกันจอย “แอนตี้” ผู้ชายที่ 

ไม่ ใช้ถุงยางเพราะเป็นการเอาเปรียบผู้หญิง เนื่องจากการกินยาคุมก�าเนิด 

ไม่เป็นผลดีกับร่างกายผู้หญิง ผู้หญิงเองต้องมีประจ�าเดือน ต้องท้องและ 

คลอดลูก เป็นภาระที่หนักอยู่แล้ว แฟนของจอยไม่ขัดข้องที่จะเป็นฝ่ายป้องกัน

โดยยึดหลักความสบายใจของจอย จอยเคยถามแฟนว่าส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ชอบ

ใช้ถงุยางอนามัยแต่เหตใุดแฟนของจอยถงึใช้ จอยได้รบัค�าตอบว่าท่ีผูช้ายไม่ใช้

เพราะผูห้ญิงไม่ไว้ ใจและต้องการสมัผสัแบบใกล้ชดิ แต่ในความเหน็ของเขาคดิ

ว่าไม่ต่างกันเพราะถุงยางอนามัยสมัยใหม่นั้นบางมาก

จอยยังไม่ต้องการมีลูกเพราะคิดว่าต้องพร้อมมากกว่านี้ก่อน ถึงแม้ว่า

จอยจะมรีายได้หมืน่กว่าบาท แฟนของจอยกมี็เงนิที่ ได้จากพ่อรายเดอืนประมาณ 

2 หมื่นบาท แต่จอยตั้งใจว่าต้องเตรียมพร้อมให้ลูกค่อนข้างดีก่อนที่จะมีลูก  

เพราะจอยไม่ต้องการให้ลูกเกิดมาอย่างไร้คุณภาพ

การดูแลรักษาสุขภาพทางเพศของน้ัน จอยยึดหลักสองประการคือ 

ความพร้อมและความสะอาด ความพร้อมคือรู้จักที่จะป้องกัน นอกจากนั้น  

ต้องมีความพอประมาณในการมีความสัมพันธ์ กรณีนี้จอยเล่าให้ฟังถึงเพื่อน 

รุ่นราวคราวเดียวกันที่ ไม่ดูแลตนเอง บางคนเปลี่ยนคู่นอนบ่อย เช่น ในปาร์ต้ี

วันศกุร์ทีผู่ห้ญงิเมาและไม่มสีต ิไม่รูว่้าตนท�าอะไร หรอืผูห้ญงิท่ีถกูใช้เป็นรางวลั

ในการแข่งรถ หรอืบางคนเป็นพวก “ล่าแต้ม” ซึง่จอยเล่าให้ฟังว่าเป็นเกมส์ของ
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ผู้หญิงที่ค่อนข้างรวยและเสี่ยงต่อสุขภาพมาก เพื่อนเช่นนี้บางคนถึงกับต้อง 

ตัดมดลูกเพราะเป็นโรคเมื่ออายุประมาณ 16 – 17 ปี จอยเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่ง

ที่ชอบใช้ชีวิตเช่นนั้นว่า “หนูถามเขานะว่าท�าท�าไม เขาบอกว่าไปแข่งรถ แฟน

เขาแพ้แล้วให้เขาท�าไงล่ะ เขาไม่อยากโดนยิง โดนขู่ รถมันแพงขนาดน้ัน... 

สารภาพว่า เฮ้ยแกมันก็ดี เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็สนุกดี”

ในชวีติวยั 19 ปี ซึง่เป็นวัยเรยีน จอยใช้ชีวติคูอ่ย่างเป็นธรรมดา เพือ่นๆ 

ที่เรียนด้วยกันเห็นว่าจอยใช้ชีวิตเกือบจะเป็นผู ้ ใหญ่ ขาดอย่างเดียวคือ 

การแต่งงานให้คนอื่นรับรู้ แต่จอยไม่ต้องการแต่งงาน โดยเฉพาะการแต่งงาน

อย่างหรูหราฟุ่มเฟือย เพราะไม่รู้สึกว่าเกิดประโยชน์และเป็นเพียงพิธีกรรม  

ถ้าจะท�าพิธีเช่นนั้นอาจเป็นการท�าบุญเลี้ยงพระหรือการบริจาคน่าจะดีกว่า  

ทุกวันนี้จอยมีความสุขกับชีวิตการมีครอบครัวเช่นนี้ 

หนูก็เลยรู้สึกดีว่าหนูคบกับแฟนคนนี้ นอกจากเขาจะดูแลหนูได้ พ่อแม่

เขาก็ไม่ได้รังเกียจ พี่น้องเขาก็ไม่ได้รังเกียจ ครอบครัวทางญาติเขาก ็

ไม่ ได้รังเกียจ ทางบ้านหนูก็ยังโอเคอยู่ หนูก็เลยคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้ว  

หนถูอืว่าวนิ (win) แล้ว แค่ได้เรยีนต่อปริญญา แค่พ่อแม่รับได้ มีงานท�า  

มีเงินเดือนกินเกินกว่าที่คนวัยเดียวกันจะมี แค่นี้หนูว่าก็วินแล้ว ก็โอเค 

มีความสุข

5. สร้างความเป็นผู้หญิงทันสมัยในสังคมบริโภค

วฒันธรรมบริโภคนยิมช่วยหนนุสร้างความเป็นเพศตามวธิคีดิเชงิวฒันธรรม

ให้เด่นชัดข้ึน สินค้าต่างๆ ถูกน�ามาใช้แสดงตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศ 

ของบุคคล เมื่อใช้หรือครอบครองสินค้า ตัวสินค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขา/ 

เธอเป็นใคร แตกต่างหรือเหมอืนกบัคนอ่ืนอย่างไร สินค้าจงึเป็นสนิค้าอตัลกัษณ์ 

(identity product) ขณะเดียวกัน สินค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนไปตาม 

ยุคสมัยท�าให้บุคคลต้องการซื้ออย่างไม่จบสิ้น เพื่อบริโภคตามรสนิยมและ 
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รูปแบบการใช้ชีวิต ขณะเดียวกัน สินค้าก็กลายเป็นสิ่งที่ผลิตสร้างอัตลักษณ์ 

ของตนและขบัเคลือ่นสบัเปลีย่นการสร้างอัตลักษณ์และแปรเปลีย่นไปตามระบบ

ทุนนยิมอตุสาหกรรมที่ ให้มนษุย์ต้องการบริโภคสนิค้าจ�านวนมากอย่างไม่หยดุนิง่  

การกระตุ้นให้บริโภคมักกระท�าผ่านโฆษณาเพื่อให้คนเกิดความต้องการเทียม

และหาซื้อสินค้านั้น การใช้ชีวิตของหนูเล็กซึ่งอายุ 28 ปี น�าเสนอกระบวนการ

สร้างความเป็นผูห้ญงิทนัสมยัผ่านการบริโภคสนิค้าทีเ่ปลีย่นไปตามความคดิต่อ

อัตลักษณ์ของตนเอง ณ บริบทหนึ่งๆ ในสังคม 

หนูเล็กเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัว มีภูมิล�าเนาอยู่ ในแถบจังหวัด

ทางภาคใต้ เรยีนหนงัสอืแถวบ้านจนกระทัง่จบการศกึษาระดับประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง หลังจากนั้น หนูเล็กต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ใน

กรงุเทพฯ เพราะเช่ือว่าจะมีอนาคตท่ีดกีว่าการศึกษาต่อแถวบ้าน “กรุงเทพฯ นี่  

มนัเป็นเหมอืนศนูย์รวม ศูนย์กลางเทคโนโลยี ความทนัสมัยของการศกึษา ท�าให้

เรารู้สึกว่า ถ้าเราจบมหาลัยในกรุงเทพฯ นี่ จะท�าให้เราอัพเกรดตัวเอง”  

หนูเล็กออกจากบ้านมาพร้อมเพือ่น 21 คนมาหาทีเ่รยีนในกรงุเทพฯ การศกึษา

เป็นส่ิงที่หนูเล็กให้ความส�าคัญมาก เพราะจะสร้างโอกาสในอนาคต จึงเลือก

ช่ือเสียงของสถาบนัในสาขาท่ีศึกษาเป็นตวัก�าหนดว่าจะเลือกเรยีนท่ีไหน อย่างไร 

เมือ่ได้สถานทีเ่รยีนแล้วหนเูล็กก็ลงขนักับเพือ่น 4 คน เช่าห้องพกัแถวมหาวทิยาลยั

รามค�าแหงอยู่ด้วยกัน

สินค้าสร้างความเป็นผู้หญิงเมืองกรุง 

เมือ่เรยีนหนงัสอืทีบ้่าน หนเูลก็ได้ค่าใช้จ่ายเดอืนละ 3,000 บาทจากพี่ๆ  

แต่เมื่อย้ายมาเรียนในกรุงเทพฯ ก็ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า คือ 6,000 บาท  

หนูเล็กจ่ายค่าท่ีพักในราคาถูก เพราะถึงแม้ห้องจะมีค่าเช่าเดือนละประมาณ 

3,000 บาท แต่หนูเลก็เช่าห้องอยูก่บัเพือ่นอกี 3 คน แบ่งจ่ายเท่าๆ กนั ค่าใช้จ่าย 

เรื่องที่พักจึงลดลง ท�าให้หนูเล็กมีเงินเหลืออีกมากไว้จับจ่ายใช้สอย แถวที่พัก 

มขีองขายมากมายน่าตืน่ตาตืน่ใจ ส�าหรบัผูห้ญงิมีเสือ้ผ้าสวยๆ กระเป๋า รองเท้า 
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ราคาไม่แพงมากนกั ตัง้แต่ 80 – 200 บาท หนเูลก็เดนิผ่านแผงขายของเหล่านัน้ 

ทุกวัน เห็นสินค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนรอบตัวแต่งตัวกัน 

ทันสมัย หนูเล็กอยากเป็นเหมือนคนอ่ืนๆ เหลือบมองคนโน้นทีคนน้ีทีเพราะ 

อยากรู้ว่าเขาแต่งตัวกันอย่างไร หนูเล็กให้นิยามตนเองว่าเป็น “เด็กบ้านนอก” 

เมื่อเข้ามากรุงเทพฯเห็นเสื้อผ้าข้าวของมากมายจึงดูน่าซ้ือไปหมด หนูเล็กเริ่ม

ซื้อและสะสมเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แต่สินค้าที่ซื้อมีราคาไม่แพงมาก สินค้า

ราคาแพงที่สุดที่ซื้อชิ้นละไม่เกิน 200 บาท 

…พอเรามีเงินเหลือ ณ ตอนนั้น แล้วหน้ารามฯ มีของเยอะ ยั่วใจ 

ขนาดนัน้ ช้อปเยอะมาก อยากได้นู่นอยากได้นีต่ลอดเวลา แต่ถามว่าตอน

นั้นอยากได้แบรนด์เนมไหม ก็ยังไม่อยากได้แบรนด์เนม ยังไม่อยากได้

แพงๆ แต่อยากได้เยอะๆ อยากได้รองเท้าแบบนู้น แบบน้ี แบบนั้น...

กระเป๋าหลากสหีลายส ีวนันี้ ใส่เสือ้สเีขียวกระเป๋าเขยีว อะไรประมาณนี้  

อย่างนั้นมากกว่า แต่ยังไม่ถึงกับแบรนด์เนมย่ีห้อแพงๆ ส่วนใหญ ่

หน้ารามจะเป็นของถูก 99 – 100, 200 อย่างนี้ มันท�าให้เราได้เยอะ

หนเูล็กซ้ือสนิค้าบ่อยๆ ทกุอาทติย์ต้องได้ซือ้เสือ้ผ้า รองเท้า หรอืกระเป๋า 

และหยุดซื้อไม่ได้ เวลาซื้อก็จะซื้อให้เข้าชุดกัน เช่น รองเท้าและกระเป๋าต้อง 

สีเดียวกันหรือไปด้วยกันได้ เมื่อได้สินค้ามาแล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขมาก  

ของที่ซื้อมาใหม่จะน�ามาใช้ทันที เช่น เสื้อผ้าใหม่ก็จะน�ามาใส่ไม่ต้องซักก่อน

เสื้อผ้าที่เลือกใส่จะเป็นแนวที่เน้นความเป็นผู้หญิง เช่น เสื้อเข้ารูป และ

กางเกงที่ดูฟิตเน้นรูปร่าง หนูเล็กเล่าว่าสมัยเป็นเด็กก่อนมากรุงเทพฯ ไม่สนใจ

การแต่งตัวแบบผู้หญิง มักใส่เสื้อยืดตัวโตของพี่ชายเพื่อซ่อนรูปร่างและใส่

กางเกงขาสามส่วน เพือ่ออกไปเล่นยิงนกตกปลากบัหลานผูช้ายทีอ่ายไุล่เลีย่กนั 

จนแมถ่ามวา่ตกลงแมม่ีลกูผู้ชายหรอืผูห้ญงิ การทกัของแม่เชน่นัน้ท�าใหห้นเูลก็

ฝังใจและต้องการแสดงออกให้คนเห็นว่าตนเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย หนูเล็กเห็น

พี่สาวใส่เสื้อผ้าสีชมพูและรู้สึกว่าสวยเหมาะกับผู้หญิง ตั้งแต่นั้นมาก็เลือกใส่

เสื้อผ้าสีชมพูหรือโทนสีชมพูเพราะเป็นสีของผู้หญิง
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การเลือกซื้อสินค้าของหนูเล็ก นอกจากจะเดินดูสินค้าที่ โชว์ตามแผง  

ก็จะเลือกซื้อสินค้าตามที่เห็นจากหนังสือดาราและโทรทัศน์ เมื่อเช่าห้องใหม่ๆ 

หนูเล็กกับเพื่อนแบ่งกันซ้ือของใช้ร่วมกันในห้อง เช่น พัดลม เตารีด และ 

เครื่องเล่นวิดีโอ ด้วยรู้ตัวว่าขาดโทรทัศน์ไม่ได้และเพื่อนมีเงินน้อยกว่า หนูเล็ก

จึงเสนอซ้ือโทรทัศน์ซึ่งราคาแพงท่ีสุดในบรรดาสิ่งของที่คิดว่าจ�าเป็นต้องใช้ 

ในห้อง เวลาดูละครก็เห็นดาราหญิงใส่เสื้อผ้าสวยๆ และเครื่องประดับต่างๆ 

หนเูลก็จะดวู่าเสือ้ตวัไหนทีด่าราใส่สวย หรอืสนิค้าอืน่ๆ ทีด่าราใช้ และเลือกซือ้

สิ่งของที่คล้ายกับที่ดาราใส่ ดังนั้น การดูละครส�าหรับหนูเล็กจึงไม่ใช่เพียง

เนื้อหาเรื่องราวของละคร แต่เป็นการดูสินค้า เหมือนกับการเลือกซื้อสินค้าใน

แค็ตตาล็อก โดยมีดาราเป็นผู้น�าเสนอสินค้าแก่ลูกค้าผ่านจอโทรทัศน์

หนูเล็กซื้อของมากมายให้ตัวเองด้วยเงินที่ ไม่ ได้หามาเองโดยไม่ต้อง

คิดมาก และมีเวลาว่างเพราะเรียนหนังสือในช่วงเวลาเย็น ต่อมาเพื่อนจ�าเป็น

ต้องใช้เงินจึงไปหางานท�าระหว่างเรียน เช่น ท�างานเป็นพนักงานคีย์ข้อมูล 

ได้ค่าจ้างวันละ 200 บาท หนูเล็กมีเพื่อนเที่ยวน้อยลง อยากหางานท�าบ้างจะ

ได้ไม่ว่าง ดังนั้นจึงไปสมัครท�างาน

เริ่มท�างานใหม่ๆ ก็เริ่มรู้จัก “ย่ีห้อ” หนูเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจากที ่

เคยได้รับและไม่หยุดซ้ือสินค้า การมีรายได้มากขึ้นไม่ได้ท�าให้ซื้อมากขึ้น แต่

เปลี่ยนแปลงรสนิยมในการซื้อสินค้า แม้ว่าหนูเล็กจะไม่ซ้ือของมีย่ีห้อ แต่ก็จะ

หาของที่เทียบเคียงกัน เช่น เสื้อผ้ากระเป๋าท่ีราคาแพง ก็จะเลือกใช้สินค้า 

ลอกเลียนแบบหรือของกอ็ปป้ี ซึง่หนเูลก็เหน็ว่าใช้แล้วท�าให้ดดู ีดงันัน้จากทีเ่คย

ซื้อของราคา 100 – 200 บาท เช่น นาฬิกา ก็เปลี่ยนไปเป็น 300 – 400 บาท 

กล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมรอบข้างมีส่วนท�าให้หนูเล็กเปลี่ยนแปลง 

ความคิดที่มีต่อสินค้า โดยดูจากพี่ๆ ผู้หญิงที่ท�างานว่าสิ่งของใดสวยและน่าใช้ 

เช่น รองเท้า กระเป๋า ซึ่งเหมาะสมกับการท�างาน ท�าให้หนูเล็กอยากได้บ้าง 

รสนิยมใหม่ท่ีเกดิขึน้ในทีท่�างานท�าให้รูส้กึว่าหากใช้ของแบบเดยีวกับทีค่นท�างาน
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ใช้แล้วจะท�าให้ดูมีระดับมากขึ้น ไม่ ใช่เด็กวัยรุ่นที่แต่งตัวใช้เสื้อผ้าทันสมัย  

แต่งหน้าทาปากให้สวยงาม หนูเล็กเริ่มเป็นผู้ ใหญ่วัยต้น การแต่งตัวจึงต้อง 

ให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น หนูเล็กยังคิดว่าการแต่งตัวลักษณะนี้เหมาะสมกับ 

การดึงดูดเพศตรงข้ามมากกว่าการแต่งตัวแบบเดิมๆ ในช่วงวัยรุ่น

การบริโภคสินค้าของหนูเล็กเปลี่ยนแปลงจากการซื้อหรือมีของจ�านวน

มากไปเป็นการซือ้จ�านวนน้อยลงแต่ดมูรีสนยิมมากขึน้ เป็นคณุค่าทีห่นเูลก็ให้กบั

สนิค้าและการบริโภค หนเูลก็เชือ่ว่าการมรีสนยิมท�าให้ตนดเูป็นคนมรีะดบัและ

แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้างความต้องการไม่สิ้นสุด

นอกจากเสื้อผ้าแล้ว ความเป็นคนมีรสนิยมและทันสมัยก็มาพร้อมกับ 

การใช้เทคโนโลยี พี่สาวของหนูเล็กท�างานในบริษัทขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

โทรศพัท์มอืถอืแห่งหนึง่ จงึได้โทรศัพท์จากพ่ีสาวโดยไม่ต้องซือ้ หนเูลก็มีโทรศพัท์

ตั้งแต่เรียนระดับปวส. โดยพ่ีสาวซื้อให้เป็นรางวัลที่สอบเข้าเรียนสถาบัน 

การศึกษาของรัฐบาลได้ หนูเล็กพูดถึงโทรศัพท์ของตนเองว่า 

ตอนนั้นจ�าได้ว่าเป็นรุ่นแรกที่ฟังวิทยุได้ ดีใจมาก แล้วจริงๆ ไม่รู้ว่าพ่ี 

ซื้อให้ คิดว่าเอาของเขามาให้ด้วยซ�้า แต่ว่ามันคือรุ่นที่ฟังวิทยุได้รุ่นแรก 

อันเล็กๆ แค่นี้ รุ่นแรก ซึ่งให้รุ่นนั้นถือว่าดูดีมากเลย ไฮโซมาก แล้วเรา

ได้ แต่เราก็ไม่รู้นะว่าพี่เอามาจากไหน แต่พี่เขาท�างานที่ (ชื่อบริษัท)  

ไงคะ บางทีเขาได้มาอย่างนี้ ดีใจมากแล้วซื้อใช้รุ่นนั้น รู้สึกว่าตัวเอง 

ทันสมัย มีโทรศัพท์รุ่นที่ฟังวิทยุได้ ตอนนั้นเป็นอะไรที่ดูดีมาก

หนูเล็กรู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่นและภูมิใจ เพราะสิ่งที่หนูเล็ก 

มี มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีใช้ โทรศัพท์เครื่องนั้นพิเศษกว่าของคนอื่นแถวบ้าน

ทีท่�าได้เพยีงโทรศพัท์ธรรมดา แต่พอมากรงุเทพฯ โทรศัพท์ทีด่พูเิศษกลายเป็น
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โทรศัพท์ที่ดูเชยไปเสียแล้ว เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์รุ่นใหม่ขณะนั้นไม่ใช ่

เสียงกร่ิงธรรมดาอย่างที่หนูเล็กมี แต่เป็นเสียงโพลีฟอร์นิก หน้าจอก็เปลี่ยน

จากขาวด�าเป็นหน้าจอส ีกระตุน้ให้หนเูลก็อยากได้มาครอบครอง พีส่าวของหนู

เล็กรู้ว่าน้องสาวท�างานแล้ว จึงบอกว่าถ้าอยากได้ก็ให้ซื้อหาโทรศัพท์มาใช้เอง 

ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2548 โทรศัพท์ที่หนูเล็กอยากได้ราคาประมาณ 

5,000 บาท ซึ่งนับว่าแพงมากเม่ือเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ทั่วไปที่มีราคา

ประมาณ 2,000 กว่าบาท หนูเล็กคิดว่าต้องซ้ือมาให้ได้ หนูเล็กบรรยายถึง

ความรู้สึกปรารถนาของตนเองว่า “...เหมือนใจมันคิด ต้องเอาให้ได้เหมือนเขา 

เหมือนท้า เราต้องเอาให้ ได้ แล้วก็เหมือนกับรู้สึกท�างานก็เก็บตังค์ ตอนนั้น  

ไม่หยุด ไม่ลา ไม่อะไรเลย ได้ 4,500 คือได้ตามจ�านวนวันเลย ได้ 4,500 แล้ว 

เหลืออีกนิดหนึ่งก็ซ้ือได้” หนูเล็กเดินดูโทรศัพท์ท่ีตนเองอยากได้เกือบทุกวัน  

และตืน่เต้นมากเมือ่ได้ซ้ือโทรศัพท์ทีอ่ยากได้ เม่ือได้ของใหม่กจ็ะเอามาลองเล่น 

กดปุ่มค�าสั่งต่างๆ ทั้งกดทั้งแกะ ท�าอยู่เช่นนั้นประมาณ 1 – 2 สัปดาห์จึงเลิก

โทรศพัท์ท่ีซือ้มาเป็นของใหม่แกะกล่องและจ่ายในราคาเต็ม แต่พอใช้ไป

สักพักก็เริ่มรู้สึกเบื่อ หนูเล็กเดินผ่านศูนย์การค้าแห่งหนึ่งทุกวัน การเดินผ่าน

ร้านสนิค้าโทรศพัท์มอืถอืมอืสองทีม่อียูม่ากมายในศนูย์การค้าและราคาไม่แพง 

ท�าให้หนูเล็กเกิดความอยากได้ขึ้นมาอีก จนยอมขายโทรศัพท์ที่อุตส่าห์เก็บเงิน

ซือ้ไปเพยีง 1,000 บาท โดยไม่รูสึ้กเสยีดาย เพราะมสีนิค้ารุ่นใหม่มาล่อตาล่อใจ  

หนูเล็กเล่าว่า 

มอืสองเยอะมาก แล้วแบบมอืสองมนัต่อได้ แต่มอืหน่ึงมนัต่อไม่ได้ พอได้

รุ่นนั้นมาแล้วไปเห็นมันมีมือสอง รุ่นที่หลากหลายมาก แบบโน้นแบบนี้ 

ใช้ ได้สักพักหนึ่งเริ่มมีความคิดว่าถ้าเราใช้มือสองเราก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆ 

นะ จะเอารุ่นไหนยังไงก็ ไม่แพง ใจคิดนะ เพราะว่าเราไปเห็นบ่อย  

เห็นอยู่เรื่อยๆ เห็นเยอะ มันมีเยอะมาก ใช้ ไปสักพัก เบื่อแล้ว มันมี 

รุ่นใหม่ออกมาแล้ว แล้วก็มาชอบรุ่นไอ้น่ีอีก อันที่มันเป็นใบไม้ ใหญ่ๆ  

6 พันกว่า มันมีเล่นเกมส์ได้ แล้วความรู้สึกมัน เราเห็นทุกวัน เราก็รู้สึก
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ว่ามือสองไม่แพงมากนะ แบบรู้มาแล้วว่า เอาไปเทิร์นแล้วมาซื้อเครื่อง

อะไรอย่างนี้ ได้แล้ว จะบอกว่าหลังจากนั้นเปล่ียนโทรศัพท์เยอะมาก 

เพราะเหมือนกับว่าอยากได้รุ่นไหนก็ไปเปลี่ยน อยากได้รุ่นนี้ก็ไปเปลี่ยน

มือสอง

ความเป็นพเิศษเฉพาะเจาะจง (uniqueness) สร้างความแตกต่างให้กบั

ผูเ้ป็นเจ้าของสนิค้า หนเูลก็รูส้กึว่าตนเองไม่ได้ ใช้ของโหล รูส้กึเท่ที่ ใช้โทรศพัท์

รุ่นที่ต้องการอยู่เพียงคนเดียว แม้จะเป็นสินค้ามือสองซึ่งราคาถูกกว่าของใหม่ 

หนเูลก็ซือ้โทรศพัท์รุน่ใบไม้ราคา 6 พนักว่าบาทมาใช้ และไม่ได้หยดุเพยีงเท่าน้ัน 

หนูเล็กอยากได้รุ่นที่ฟังเพลงได้ มีไฟกระพริบ จึงเปลี่ยนอีก โทรศัพท์รุ่นนั้น 

มรีาคา 8,000 บาท หนเูลก็วิง่ตามเทคโนโลยมีอืถืออย่างไม่หยุดย้ัง เวลาเปล่ียน

เครื่องแต่ละครั้งต้องเพิ่มเงิน เพิ่มระดับของตนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ การสามารถใช้

โทรศัพท์ที่มีฟังก์ชั่นมากๆ ท�าให้หนูเล็กรู้สึกว่าตนเองเก่ง หนูเล็กลองทุกอย่าง

ทีม่ีในเครือ่ง โทรศพัท์สร้างความเป็นคนทันสมยัให้หนเูลก็ ถ้าหนเูลก็ไม่มีโทรศัพท์

รุ่นใหม่จะท�าให้รู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่น หนูเล็กบรรยายถึงความรู้สึกของตนว่า 

เรารู้สึกว่าเป็นคนทันสมัยมาก มีรูปแบบใหม่มาเราก็มี เวลาเห็นคนอื่น

ใช้รุ่นที่ด้อยกว่าเรา เรารู้สึกใช้รุ่นนี้เองเหรอ รุ่นนี้เรามีแล้วนิ…เคยรู้สึก

เวลาเราเห็นคนอื่นเขาใช้รุ่นที่แบบใหม่กว่า เราก็อยากได้ ชายตามอง 

อะไรแบบนี้ ก็คือจะมีความรู้สึกว่า คนข้างๆ นี่ด้อยกว่าเรา ก็จะหยิบ

โทรศัพท์มาโทรหาเพือ่นดกีว่า คอืให้เขาเหน็ว่าเรามากกว่าเขา จรงิๆ นะ 

เป็น แต่ถ้าเราเห็นเขามากกว่า เราก็เก็บของเรา

การตดัสนิใจซือ้ของง่ายและเปลีย่นบ่อยของหนเูลก็ถกูท�าให้สะดวกด้วย

การใช้จ่ายผ่านบตัรผ่อนช�าระสนิค้ายีห้่อหนึง่ทีต่ดิโฆษณาตามร้านขายโทรศพัท์

มอืถอืซึง่มอียูม่ากมาย หนเูลก็เหน็ช่องทางทีจ่ะได้ของมาก่อนแล้วค่อยผ่อนช�าระ 

เม่ือซือ้โทรศัพท์มือถอืราคาแพงมากขึน้ก็ไม่ต้องกงัวลกับการหาเงนิก้อนมาจ่าย

ในครั้งเดียว
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ค่าใช้จ่ายท่ีหนูเล็กน�ามาซื้อโทรศัพท์และเปลี่ยนเป็นว่าเล่นได้มาจาก 

น�า้พักน�า้แรงของหนเูลก็เองท่ีท�างานพเิศษในช่วงเวลาราชการ 8.00 – 16.30 น. 

หลังจากนั้นหนูเล็กต้องรีบไปเรียนในช่วงเย็น พอใกล้สอบการบ้านที่ ได้รับมา

หนักมาก หนูเล็กจึงปรึกษาพี่สาวและตัดสินใจเลือกเรียนเพียงอย่างเดียวเพ่ือ

ให้เรยีนส�าเรจ็ เมือ่ออกจากงานกห็ยดุการซือ้ไปประมาณ 2 – 3 เดอืน พอเรยีน

จบหนเูลก็ได้งานทีบ่รษัิทแห่งหนึง่ เป็นธุรกจิทีบ่รหิารแบบครอบครวั ไม่มีระบบ

และไม่มีเวลาท�างานแน่นอน ขณะเดียวกันรายได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับ

ปริมาณงาน เมื่อมีคนรู้จักแนะน�างานใหม่ให้ หนูเล็กจึงออกจากงาน

การใช้จ่ายเมือ่เรยีนจบแตกต่างจากช่วงก่อนหน้าเพราะทีบ้่านยังส่งเสียอยู่  

หนูเล็กตั้งใจว่าจะไม่ขอเงินที่บ้านแล้ว จึงเริ่มจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ลงตัวกับเงิน 

ค่าจ้าง 7,000 บาท หนเูลก็เริม่ประหยดัและคดิใช้จ่ายเงนิอย่างละเอยีด เสือ้ผ้า 

เครื่องแต่งตัว โทรศัพท์ก็ใช้ของเก่าที่มีอยู่เพราะเริ่มคิดได้ว่าหาเงินมาได้ด้วย

ความเหนื่อยยาก การท�างานแลกเงินไม่เหมือนกับตอนเป็นเด็กที่พี่สาวจ้างหนู

เลก็ให้ไปช่วยท�างานทีบ้่าน เช่น เปลีย่นผ้าปทูีน่อน ท�าความสะอาดห้อง รดน�า้

ต้นไม้ ขัดส้วมแล้วก็ให้เงินค่าขนมมา ซึ่งเป็นลักษณะของการฝึกหนูเล็กให้รู้จัก

ท�างานแลกเงิน แต่ไม่ใช่เป็นการท�างานอย่างจริงจังเหมือนเมื่อเรียนจบแล้ว

ภาระการผ่อนสนิค้าท�าให้หนเูลก็คดิได้ เริม่รูว่้าโทรศพัท์ทีม่ต่ีอไปข้างหน้า 

บริษัทก็จะผลิตสินค้ารุ่นใหม่ๆ มาอีก และก็ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ทั้งๆ ที่ซ้ือมาแล้วก็ไม่ได้ ใช้อะไร เช่น ฟังก์ชั่นที่ ใช้อัดเสียงก็ไม่รู้จะใช้อัดอะไร 

กล้องถ่ายรูปก็ใช้ถ่ายไม่ได้ดีเพราะไม่ชัด นอกจากนี้ การมีโทรศัพท์ ใหม่ตลอด

เวลาก็ท�าให้ต้องผ่อนช�าระค่าสนิค้าอย่างไม่จบสิน้ เมือ่เริม่คดิได้ หนเูลก็กค็ดิถงึ

สินค้าอื่นๆ ที่ซื้อ ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หนูเล็กตระหนักว่ากว่าจะหา

รายได้มานัน้ตนเหน่ือยมาก และไม่ใช่วยัรุน่ทีต้่องเปล่ียนตามแฟชัน่บ่อยๆ เวลา

ซื้อเสื้อผ้าหนูเล็กจะตั้งค�าถามกับตนเองว่า เสื้อตัวหนึ่งใส่ไปไหนได้บ้าง ใช้ ได้ 

กี่คร้ัง นอกจากนี้ เพ่ือนๆ ก็จะคอยเตือนสติ “...ซ้ือแล้วคิดหรือยังว่าจะใส่ 
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เมื่อไหร่...ถา้ไม่ได้ ใส่ ไม่ได้ ใช้ ไม่ต้องซือ้เลยนะ เปลอืง...ประจ�า อยากได้อะไร

ก็ได้ เอาหมด คิดบ้างสิ” ท�าให้หนูเล็กคิดได้และพยายามเปลี่ยนแปลง

หนูเล็กเริ่มมีสติคิดในการซื้อ โดยคิดก่อนซื้อว่าคุ้มค่าไหม หลังจากจ่าย

เงิน 8,000 บาทส�าหรับโทรศัพท์มือถือ หนูเล็กเปลี่ยนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งแพง

กว่าเดิม เพราะมี MP3 ด้วย แต่ตั้งใจว่าถ้าซื้อเครื่องนี้ครั้งนี้แล้วก็จะใช้จนคุ้ม 

“…ดูมาหลายรุ่นแล้ว อยากได้รุ่นนี้มากๆ แต่เหมือนกับเราซ้ือรุ่นน้ีแล้ว ไม่มี

ความอยากเหมอืนเดมิ ว่าจะต้องเปลีย่นไปเรือ่ยๆ แต่เราคดิว่าอยากได้รุน่นีแ้ล้ว 

ก็จะใช้ไปจนพังเลย” หนูเล็กใช้โทรศัพท์เครื่องนี้อยู่เกือบ 4 ปี เลิกซื้อโทรศัพท์

รุ่นใหม่ เสื้อผ้าก็เลิกตามแฟชั่น ตั้งต้นประหยัดและเก็บเงิน เพราะพี่สาวคอย

เตือนตลอดเวลา นอกจากนี้ หนูเล็กก็หันมาใส่ใจสิ่งที่มีสาระมากกว่า เพราะ

ต้องการมีอนาคตที่ดีจึงรู้สึกว่าอยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท และอยากมี

บ้านเป็นของตนเองหากจะมีครอบครัว 

การสร้างตัวตนทางเพศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ 

คนใกล้ชิด 

หนเูลก็ได้รบัการดแูลจากพีส่าวพีช่ายแทนพ่อแม่เพราะเป็นลูกคนสดุท้อง 

พี่ๆ เห็นว่าพ่อแม่เหนื่อยแล้วเพราะมีลูกถึง 7 คน จึงอาสาดูแลน้องแทนเพ่ือ 

ให้พ่อแม่ได้พัก พี่สาวและพี่ชายช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน พี่สาว 

2 คนซึ่งอายุห่างจากหนูเล็กประมาณ 7 – 8 ปี คนหนึ่งอายุ 38 ปี อีกคนหนึ่ง

อายุ 34 ปี คอยให้ค�าปรึกษาในการใช้ชีวิตตลอดเวลา ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเติบโต

จนกระทั่งถึงการวางแผนชีวิตและครอบครัว

ช่วงท่ีเรียนในระดับ ปวส. หนูเล็กและเพื่อนๆ เร่ิมมีแฟน เคยมีเพื่อน 

คนหนึง่ทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัเป็นทีร่บัรูข้องญาตผิู้ ใหญ่ท้ังสองฝ่ายและเกิดต้ังท้อง 

ขึ้นมา ได้ประมาณ 2 เดือน ถึงแม้เพื่อนจะบอกกับหนูเล็กว่าเขาป้องกันแล้ว 

แต่พลาด เพือ่นของหนเูลก็กงัวลมากเพราะยงัเรยีนหนงัสือไม่จบ ขณะเดียวกัน 
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ฝ่ายชายก็ ไม่มีงานท�าและก�าลังเรียนอยู่ แม้ฝ่ายชายดูเหมือนจะต้องการ 

เก็บเด็กไว้ แต่เมื่อผู้หญิงให้เหตุผลว่าไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูได้ ฝ่ายชาย

จึงต้องยอม

เพื่อนเล่าให้หนูเล็กฟังว่าไปปรึกษาที่คลินิกแห่งหนึ่งกับแฟนและท�าแท้ง

ที่นั่น เมื่อไปถึงคลินิกให้เพื่อนกินยาท�าให้มดลูกอ่อนตัวซึ่งต้องรอประมาณ  

1 ชัว่โมง ขณะนัง่รอควิ เจ้าหน้าที่ ในคลนิกิกจ็ะเตรยีมตวัเพือ่นและท�าความสะอาด  

เมื่อถึงเวลาเขาเรียกให้ ไปนอนบนเตียงที่เรียกว่า “ขาหยั่ง” เพื่อนเห็นว่าเขา 

น�าไม้ไผ่มาใส่เข้าไปในช่องคลอดและควานๆ หนเูลก็อธบิายตามค�าบอกเล่าของ

เพื่อนว่า “เขาบอกอย่างนี้จริงๆ เจ็บมาก ทรมานมาก และเราก็ด้วยความที ่

กลัวนะ ท�าไมไม้ ไผ่ล่ะ เขาบอกว่า ไม้ ไผ่เป็นไม้ที่สะอาดที่สุด” เสร็จแล้วเขา 

ก็ให้ ไปเข้าห้องน�้า เพื่อนมีเลือดออกเหมือนเป็นประจ�าเดือนแต่มีจ�านวนมาก 

ต้องเปล่ียนผ้าอนามัยทุกครึ่งชั่วโมง เพื่อนของหนูเล็กต้องนอนอยู่ที่คลินิกสัก 

พกัหนึง่แล้วเขาจงึให้กลับ เพ่ือนเล่าถงึความเจบ็ปวดว่าเมือ่ท�าแล้วกเ็ดนิไม่ปกติ 

หลังจากนั้นเพื่อนก็น�าชิ้นส่วนลูกไปฝังไว้ที่วัด ตอนท่ีเพื่อนเล่าเรื่องการท�าแท้ง

ให้ฟัง หนูเล็กไม่รู้สึกว่าเพื่อนได้ตระหนักถึงเรื่องของกรรมเวรเลย หนูเล็กไม่รู้

ว่าเพื่อนเป็นอย่างไรหลังจากนั้น เนื่องจากขาดการติดต่อเพราะเปลี่ยนเบอร์

โทรศัพท์มือถือ แต่หนูเล็กเชื่อว่าคู่ที่ ไปท�าแท้งต้องเลิกกัน

พีส่าวทัง้สองคนคอยให้ค�าปรกึษาแนะน�าหนเูลก็ในการมีแฟนและครอบครวั 

ทั้งสองมีครอบครัวแล้ว แต่คนหนึ่งเลิกกัน หนูเล็กเล่าว่าถ้าแม่สอนเร่ืองแฟน 

แม่จะสอนให้รักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่าม ซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์นิยม  

แม่สอนว่า “ให้รกัษาความบริสทุธ์ิ ไว้จนถึงวันแต่งงาน” แต่พีส่าวคดิต่าง ท้ังสอง 

เหน็พ้องกนัว่า ปัจจบุนัการคดิตามแนวเดมิเป็นไปไม่ได้แล้ว ซึง่หนเูล็กเห็นว่าพ่ีๆ 

เข้าใจ โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า หนูเล็กจ�าสิ่งที่คุยกับพี่ๆ ได้ว่า “มันคง 

หายากแล้วล่ะ มันไม่มีความคิดนั้น” ท�าให้หนูเล็กเข้าใจว่ามีทางเลือกในการ 

ใช้ชีวิตเพศแบบอื่นที่ ไม่ต้องเป็นแนวอนุรักษ์นิยมมาก แต่หนูเล็กเชื่อว่าการม ี
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ความสัมพันธ์ต้องไม่รวดเร็วจนเกินไป เช่น พบกันวันสองวันแล้วมีเพศสัมพันธ์ 

แต่ต้องใช้เวลาศึกษากันพอสมควรเป็นปี หนูเล็กใช้ค�าว่าต้องเลือก ต้องคิด  

ต้องแน่ ใจก่อน และคิดว่าคนที่คบด้วยเป็นคนจริงใจ เป็นคนดีคบได้ ไม่ ใช ่

คนที่มาจีบเล่นๆ หรือต้องการเพียงมีเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว ขณะเดียวกัน

ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วย หากความสัมพันธ์ไม่ประสบผลส�าเร็จ 

นอกจากนี้ หนูเล็กตั้งใจว่าจะไม่ทนกับการเอารัดเอาเปรียบของคนที่มา

มคีวามสมัพนัธ์ด้วย โดยเฉพาะเรือ่งความรนุแรงในครอบครวั ทีค่นทัว่ไปมกัจะ

เชื่อว่าเป็นเรื่องของคนสองคนในบ้าน คนอ่ืนไม่ควรมายุ่งเกี่ยวและปล่อยให้ 

ไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันเอง ซึ่งในที่สุดผู้หญิงมักต้องเป็นฝ่ายอดทน การที่

หนูเล็กคิดเช่นนี้เพราะเรียนรู้มาจากประสบการณ์ตรงของพี่สาว นอกจากนี้ 

ยังมีญาติๆ จ�านวนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเลิกกันเพราะไปด้วยกันไม่ได้ หรือถูก

ท�าร้าย แตกต่างจากความคดิเดมิว่าถ้าผูห้ญงิแต่งงานแล้วกต้็องทนอยู ่หนเูลก็

เล่าถึงการให้ค�าแนะน�าแก่ญาติห่างๆ ที่ต้องเลิกกับแฟนเพราะมีปัญหากับ 

ทางบ้านผูช้าย หนเูลก็ปลอบเพือ่นซ่ึงสะท้อนความคดิของตนในเรือ่งความสมัพันธ์

หญิงชายในชีวิตคู่ว่า 

...ไม่ต้องคดิมาก เดีย๋วนีเ้รือ่งนี้ ไม่ใช่แบบว่าแต่งงานแล้วเราต้องทนเหมือน

สมัยก่อน ที่ผู้ชายจะดี ร้าย เลวอย่างไรต้องทน แต่สมัยนี้ถ้าแบบเรา 

ไม่โอ (โอเค) กต้็องเลกิเถอะ คอืเรากป็ลอบใจ แต่อย่าไปหวงัมากเกนิไป

ว่า ถ้าเกดิวนัดีคนืดี ถ้าเกดิมนัไม่ใช่ข้ึนมา หรอืว่ามนัไปด้วยกนัไม่ได้ หรอื

ว่าจ�าเป็นต้องเลิกกันจริงๆ อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะแค่เสียตรงนี้ ไปแล้ว 

เราจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้

หนูเล็กเล่าถึงประสบการณ์ของพี่สาวว่า พี่สาวแต่งงานกับคนใน 

เครื่องแบบ คบกันมา 9 ปี ครั้งนั้นพี่เขยแสดงออกให้รับรู้ว่าเป็นคนดีมาก เข้า

กบัพ่อแม่ของหนเูลก็ได้ ขณะเดยีวกนัพ่อแม่ผูช้ายกรั็กพ่ีสาวด้วย แต่เมือ่แต่งงาน

กันได้ 2 ปี พฤติกรรมก็เปล่ียนแปลงไป พี่เขยกลับดึกมากเนื่องจากงานที่ท�า
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ต้องไปตรวจเฝ้าตามสถานที่บันเทิง เช่น ผับ บาร์ ท�าให้พบกับผู้หญิงมากมาย 

พี่เขยดื่มเหล้าเมาและท�าตัวเหลวไหล หนูเล็กเปรียบเทียบว่า พอเขาเมาเหล้า

แล้วเหมือนผีเข้าสิง ท่ีพ่ีเขยท�าตัวเช่นนั้น หนูเล็กเชื่อว่าเป็นการกลบเกลื่อน 

ความผิดของเขา เม่ือเขาอารมณ์ไม่ดีและเมาเหล้า เพราะเสียการพนันนับ 

แสนบาท เขาจึงชวนพี่สาวทะเลาะ และเนื่องจากมีอาวุธประจ�าตัวจึงน�ามาขู่ 

พีส่าว ด้วยความหวาดระแวงและหงึหวง เนือ่งจากพีส่าวหน้าตาดกีลัวคนมาจีบ

ก่อนเลิกกันพี่เขยเคยจับพี่สาวขังไว้ ในห้องน�้าและล็อกกุญแจข้างนอกไว้ 

แต่เนื่องจากห้องน�้าติดกับระเบียง พี่สาวจึงปีนหนีออกไปอีกบ้านหนึ่งได้  

หลังจากนั้นพี่สาวก็โทรศัพท์เล่าเรื่องให้พี่ชายฟัง หนูเล็กเล่าว่ามีพี่ชาย 2 คน 

คนโตเป็นผู้ ใหญ่มีเหตุผล อีกคนหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนมีลักษณะเป็นนักเลง  

พี่ชายคนที่เป็นนักเลงโกรธมากและจะน�าปืนไปยิงพี่เขย แต่พี่ชายคนโตห้ามไว้

เพราะคิดว่าถ้ามีเรื่องกันแล้วคงไม่จบ ส่วนพี่สาวเองก็ไม่ยอมให้มีเรื่องเช่นนี้  

ในที่สุดจึงหาทางออกด้วยการไปแจ้งความและแจ้งเร่ืองให้กับผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงของพี่เขยให้ช่วยจัดการ 

ผู้บังคับบัญชาของพ่ีเขยเป็นคนดีและยุติธรรม จึงเรียกพี่เขยไปคุยและ 

ชี้ ให้เห็นว่าเมื่อผู้หญิงต้องการเลิกก็ควรจะเลิกกันไป และถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมา 

เช่น ไปท�าร้ายผู้หญิง ก็จะหมดอนาคต และสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวเพราะผู้หญิงแจ้ง

ความไว้แล้ว พี่เขยจึงยอมเลิกราและขายบ้านย้ายไป เขาพยายามส่งข้อความ

ถงึพีส่าวเป็นแรมปี แต่พ่ีสาวไม่ตอบโต้ การเลิกรากนัดเูหมอืนจะมผีลกระทบใน

ทางกฎหมายและสงัคมต่อพีส่าวไม่มากนกั เพราะไม่ได้จดทะเบยีนกนั จากกรณี

พีส่าว หนเูลก็ได้เรยีนรูว่้าการแต่งงานไม่จ�าเป็นต้องจดทะเบยีนก็ได้ หากมีบตุร

แล้วค่อยจดทะเบยีน เพราะหากมปัีญหาเลกิกนัจะได้ไม่ยุง่ยากมาก ขณะเดยีวกนั 

ผู้หญิงเม่ือแต่งงานแล้วก็ต้องเปลี่ยนค�าน�าหน้าช่ือ หากหย่าร้างหรือเลิกรา 

กันไป ผู้หญิงก็จะถูกตีตราว่าเป็น “แม่ม่าย” ซ่ึงความหมายของค�าน้ีมีผลต่อ 

ผู้หญิง โดยจัดวางสถานะของผู้หญิงม่ายในสังคมว่า มีสามีมาแล้วคงจีบหรือ 

มีความสัมพันธ์ด้วยได้ง่าย นอกจากนี้ก�าลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัว
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ก็มีความส�าคัญ หนูเล็กเล่าถึงพ่อและการปฏิบัติของพ่อว่า “พ่อบอกว่า  

พ่อเคารพในการตัดสินใจของลูก ในเมื่อลูกคิดว่าไม่ดี ลูกก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขา 

ชีวิตทั้งชีวิตท�าไมต้องไปทนอยู่กับผู้ชายคนเดียว”

ตัวอย่างของพี่สาวท�าให้หนูเล็กเข้าใจถึงขีดจ�ากัดของมนุษย์ และรู้ว่า 

ผู้หญิงสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้ พี่สาวต่อมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียว

และไม่ได้แต่งงานใหม่ แต่สอนหนูเล็กไม่ให้ปิดกั้นตนเอง ถ้าพบคนดีสามารถ

อยู่ร่วมกันได้ ซึ่งพี่สาวพยายามสอนหนูเล็กให้คิดรอบด้าน อย่างไรก็ดี เรื่อง

ของพี่สาวท�าให้หนูเล็กเข้าใจว่า ในชีวิตคู่ชายหญิงนั้นหนูเล็กสามารถเลือกได้ 

ถ้าคดิว่าคูข่องตนไม่ดก็ีไม่จ�าเป็นต้องอดทน และไม่ใช่เรือ่งเสยีหายถ้าเลิกกบัแฟน

จุดยืนในการใช้ชีวิตเพศ 

ส�าหรับหนเูลก็ โทรศพัท์เป็นเครือ่งมอืในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้หญิงกับผู้ชาย หนูเล็กมีโทรศัพท์ตั้งแต่วัยรุ่น เพื่อนผู้ชายก็จะโทรศัพท์มาคุย

ด้วย หนเูล็กคุยกบัผู้ชายหลายคน นอกจากจะท�าความเข้าใจคนที่ โทรมาแล้วก็

ใช้เป็นเครือ่งมอืในการคัดสรรคนด้วย เพราะปกตหินูเล็กมกัไม่ไปพบตัวโดยตรง 

ถ้าคุยแล้วไม่ค่อยน่าไว้ ใจก็จะไม่คุยต่อและไม่รับโทรศัพท์อีก

เวลาไปเทีย่วตามผบับาร์กบัเพือ่นๆ หนเูลก็ค่อนข้างแต่งตวัท�าให้ถกูมอง 

ปกตจิะเท่ียวกบัเพือ่นเป็นกลุม่มเีพือ่นผูช้ายไปด้วย ซึง่จะคอยดแูลปกป้องไม่ให้

ถูกลวนลาม การไปเที่ยวท�าให้หนูเล็กเห็นการกระท�าของผู้ชายบางคนที่ ไม่ให้

เกียรติผู้หญิงและคอยจ้องจะหาประโยชน์ทางเพศจากผู้หญิง เช่น ผู้หญิงที่ 

เมาแล้วไม่ ได้สติจะถูกผู้ชายบางคนจ้องจะลากเอาตัวไป หรือมีเพศสัมพันธ์ 

ในที่เปิดเผย เช่น ลานจอดรถในเวลากลางคืน ท�าให้หนูเล็กรู้ว่ามีทั้งคนดีและ

ไม่ดีแฝงอยู่ หากเลือกไปเที่ยวกลางคืนก็ต้องรู้จักระมัดระวัง

เนื่องจากมีเพ่ือนมาก ทั้งเพ่ือนเก่าและเพื่อนที่เรียนด้วยกัน บางคน 

มีครอบครัวแล้วและอายุมากกว่า เพื่อนๆ เหล่านี้จับกลุ่มคุยกันเรื่องครอบครัว 

รวมท้ังเร่ืองความสัมพนัธ์ทางเพศท�าให้หนูเลก็ได้ความรูม้าด้วย เพราะหลายอย่าง 
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ที่หนูเล็กอ่านจากหนังสือแล้วไม่เข้าใจว่าคืออะไร พ่ีผู้หญิงก็เล่าให้ฟังอย่าง 

เปิดเผย ท�าให้หนูเล็กค่อยๆ มองเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ

พีส่าวตระหนกัว่าหนเูลก็มาอยูก่รงุเทพฯ นานพอท่ีจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร 

มิฉะนั้นคงเสียคนไปแล้ว จึงไว้ ใจเพราะมีการปรึกษาพูดคุยกันตลอดเวลา  

และเคารพการตัดสินใจในการใช้ชีวิตของหนูเล็ก หากมีแฟนก็เล่าให้ฟัง พี่สาว

สอนหนเูล็กให้ดูแลตนเองและหากมคีวามสัมพนัธ์ก็ให้ป้องกนั ดงันัน้เมือ่หนเูล็ก

มีแฟนก็จะป้องกันก่อนโดยเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายต้องรับผิดชอบหาถุงยาง

อนามัยมา หนูเล็กจะศึกษาผู้ชายจนไว้ ใจและคิดว่าไม่ได้มาหลอกลวงจึงจะมี

ความสมัพนัธ์ด้วย หนเูล็กเล่าว่ากว่าจะมคีวามสมัพนัธ์กนักบัคนท่ีเลือกแล้วก็ใช้

เวลาประมาณ 2 ปี หนูเล็กเรียนรู้จากคนรอบข้างในเรื่องของการใช้ชีวิตและ

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สร้างตัวตนทางเพศของตนเองข้ึนมา จุดยืนของ 

หนูเล็กเร่ืองเพศคือต้องมีความรับผิดชอบ ดูแลตนเอง ไม่จ�าเป็นต้องอดทน 

ต่อการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ และไม่ยึดติดกับสิ่งใดโดยเข้าใจว่าทุกอย่าง

เปลี่ยนแปลงได้ไปตามกาลเวลา

6. การรื้อสร้างตัวตนทางเพศ

ตัวบุคคลถูกสร้างจากความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ (intersubjectivity) 

แต่ในตัวบุคคลยังมีตัวตนที่อยู่ภายใน (self identity) คือความปรารถนาที่จะ

เป็นอย่างไรและเป็นใครในส่วนลกึ มนษุย์จะเข้าใจว่าตนเองเป็นใครและมจีดุยนื

ที่ชัดเจนนั้นไม่ ใช่เรื่องง่าย และการน�าเสนอจุดยืนของตนในสังคมต้องผ่าน

กระบวนการสร้างตัวตนท่ีมีการต่อสู้ต่อรองกับบริบทความสัมพันธ์แวดล้อม  

จนเกิดเป็นตัวตนของบุคคลท่ีชัดเจน ณ พ้ืนท่ีของความสัมพันธ์หนึ่งๆ ทั้งนี้  

การสร้างตัวตนขึ้นอยู่กับโลกทัศน์และความเชื่อที่หล่อหลอมตัวบุคคลนั้นขึ้นมา 

เรื่องเล่าของไก่ อดีตเด็กแว้น น�าเสนอกระบวนการปรับเปลี่ยนตัวตนทางเพศ 

จากกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นวิกฤติ (epiphany) ในชีวิต
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ปีนี้ ไก่อายุ 28 ปี ผ่านชีวิตและความตายมาอย่างโชกโชน เมือ่ย้อนคดิถงึ

การใช้ชีวิต ไก่ก็นึกสงสัยว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วรอดชีวิตมาได้อย่างไร 

เพราะทีผ่่านมาไก่ใช้ชวีติ “ผูช้าย” อย่างเตม็ที ่จนคนรอบข้างเรียกไก่ว่า “เดก็เกเร”

ชวีติการเรยีนของไก่หยดุเพยีงชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ถึงแม้พ่อแม่จะเป็น

ชาวนาและต้องการให้ไก่มีโอกาสเรียนจะได้ไม่ล�าบาก จึงส่งเสริมให้เรียนต่อ

ในระดับมัธยมศึกษา แต่ ไก่ ใช้ชีวิตนักเรียนอย่างเร่ือยเปื่อย เพื่อนของไก ่

ไม่ได้เรียนหนงัสอื ไก่ตดิเพือ่นจงึไม่อยากไปโรงเรียน ไปขลกุอยูที่บ้่านของเพ่ือน  

ไก่เรียกการไปอยู่ที่บ้านเพื่อนว่าเป็นการซ่องสุมหรือมั่วสุม เวลาอยู่กับเพื่อนๆ 

กค็ยุกัน กนิเหล้า และเสพยาเสพตดิ สิง่เหล่านีมี้อยู่รอบตัว ไม่ต้องไปถามหรอื

ควานหาแต่เกิดข้ึนเองเพราะการคบเพื่อน ไก่พูดให้ฟังว่า “ก็อย่างคบเพื่อน 

ติดยา มันก็ชอบไปอยู่แบบนั้น”

ไก่เริ่มเสพยาขณะอายุประมาณ 15 ปี เพราะความอยากรู้ เมื่อเสพยา

แล้วก็รู้สึกดี รู้สึกสนุกสนาน หากไม่ได้เสพยาจะไม่อยากท�าอะไร ไก่เล่าว่า  

“พอตอนใช้มันไปมันก็ดี แต่ถ้าไม่ได้ ใช้จะบ้า ขี้เกียจ ไม่อยากไปไหน ไม่อยาก

ท�าอะไร” ไก่อยู่กับเพื่อนจึงเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อให้เข้ากันได้ 

อิสระทางการเงินกับการเลือกบริโภคสินค้า 

เมื่อออกจากโรงเรียน ไก่มักอยู่กับเพ่ือนๆ และท�างานหาเงินใช้บ้าง 

แต่ไม่ค่อยจริงจังมากนัก บ้านของไก่อยู่ในพื้นที่ท�านาภาคกลาง ฐานะค่อนข้าง

ยากจน งานที่ ไปรับจ้างท�าก็จะมีตั้งแต่ย�่านา ไถนา ฉีดยาฆ่าแมลงในนาข้าว 

นอกจากนี้ยังมีงานรับจ้างอื่นๆ เช่น งานก่อสร้างต่างๆ และก่อสร้างท่อบ�าบัด

น�้าเสีย พออายุได้ประมาณ 20 ปี ไก่มีงานท�าเป็นจริงเป็นจังมากข้ึน รายได ้

ที่ ได้ส่วนหนึ่งใช้ ในการกินอยู่ ซึ่งไก่เพียงขอให้มีกินทุกวัน นอกจากนั้นก็น�าเงิน

ไปใช้เที่ยวเตร่กินเหล้าและให้แม่บ้าง

เมือ่มเีงนิไก่ก็เร่ิมอยากได้สนิค้าทีป่รารถนามาครอบครอง แม่ซือ้โทรศัพท์

ไว้ ให้ ใช้เครื่องหนึ่ง “ผมเห็นเขามี ผมก็อยากมี” ความอยากได้ของไก่ถูกแปล
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ความหมายให้กลายเป็นความจ�าเป็น ตอนมีโทรศัพท์ครั้งแรกไก่จ�าได้ว่าอายุ 

18 – 19 ปี แต่พอมีเงินมากข้ึนจากการท�างาน ส่ิงที่ ไก่หมายตาเอาไว้ ไม่ ใช่

โทรศัพท์มือถือ แต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่เป็นที่นิยม ไก่ต้ังใจจะมีรถเป็นของ

ตนเองให้ได้ “เขามีกัน เราก็ต้องมีได้ เราก็หาเงิน”

ปกติเวลาเดินทางไปยังที่ ไกลๆ ไก่จะขออาศัยรถของคนอื่น เพราะ 

แถวบ้านที่ ไก่อาศัยอยู่ความสัมพันธ์ของคนยังมีความเอื้ออาทรในลักษณะของ

สงัคมชนบทอยู ่คนบ้านใกล้เรอืนเคยีงถ้าไม่รูจ้กักนักเ็ป็นญาติกนั แต่ถ้าไก่อยาก

ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ไก่จะขออาศัยรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนไม่ได้ทุกคร้ังเพราะ

ไม่มีที่พอให้นั่ง ไก่จึงไม่ได้ ไปเที่ยวกับเขา ไก่ไม่เคยนั่งรถประจ�าทาง ดังนั้น 

จึงคิดว่าต้องมีรถมอเตอร์ไซค์เพื่อความสะดวกสบาย อยากจะไปไหนก็ไปได้ 

ข้อดีของการมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเองส�าหรับไก่คือ ท�าให้ ไก่มีอิสระ 

ไม่ต้องพึ่งคนอื่น “มีดีกว่า เป็นของเราเองสบายใจกว่า ไม่ต้องไปพ่ึงใคร”  

ไก่เก็บเงินอยู่หลายเดือนและต้ังใจว่าจะต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่หมายตาไว ้

ให้ได้ เมือ่เกบ็เงนิได้แล้วจงึน�าเงินค่ามัดจ�าไปจ่าย 8,000 บาท แต่ไก่ไม่ต้องการ

ผ่อนส่งนานจึงเลือกการผ่อนส่งประมาณ 30 เดือน เพราะไก่มีเหตุผลว่า  

“ส่งนาน ส่งแพง” วันที่ ไปรับรถมอเตอร์ไซค์ไก่รู้สึกมีความสุขมากและภูมิใจ 

ท่ี ได้มีมอเตอร์ไซค์แล้ว ความดีใจของไก่แสดงออกโดยการน�ารถที่เพิ่งได้มา 

ออกไปขับเที่ยวในเย็นวันนั้น

การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กแว้นผ่านมอเตอร์ไซค์ 

ส�าหรับไก่ การมรีถจักรยานยนต์เป็นของตนเองไม่ได้เป็นเพยีงยานพาหนะ

เพ่ือเดินทางสัญจรไปมา แต่รถได้สร้างความหมายให้กับการเป็นเด็กแว้น  

หรือกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบการขับข่ีมอเตอร์ไซค์เท่ียวเล่น หรือแข่งกันบนถนน

สาธารณะในยามค�า่คนื ที่ส�าคญักว่านัน้ มอเตอร์ไซค์น�าทางไปสูก่ารจบีผูห้ญงิ

และการมีเพศสัมพันธ์ ไก่ไม่เคยมีแฟนมาก่อน ไก่เล่าว่า “พอมีรถก็ได้ผู้หญิง...

พอเย็นก็ขี่รถเที่ยวเล่น ตอนกลางคืนได้ครับ...ผู้หญิงได้ง่ายๆ”
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ไก่เร่ิมมีผู้หญิงมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วย ผู้หญิงเหล่านี้ ได้พบ 

ตอนกลางคืน เวลาไปขับรถเล่นกับเพ่ือนละแวกบ้านเดียวกันในเมืองประมาณ 

4 – 5 ทุ่ม เพื่อนเหล่านี้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทั้งมีคู่และไม่มีคู่มาด้วยรวมแล้ว

ประมาณ 20 คน คนไม่มคู่ีมอียูร่าวครึง่หนึง่ของทัง้หมด เวลาขบัรถไปตามถนน

ในเมือง ตามแหล่งบันเทิงและสวนหย่อม ถ้าเห็นผู้หญิงหน้าตาดีๆ เดินอยู่ก็จะ

แซว ไก่ไม่คิดว่าหญิงสาวเหล่านี้เป็นคนดีนัก “คนดีๆ เขาคงนอนอยู่กับบ้าน  

ถ้าเด็กเกๆ ก็ต้องเทีย่ว” ไก่จะถามว่า “นัง่รถเล่นกบัพี่ ไหม” ในใจของไก่คาดหวงั

ว่าอย่างไรต้องได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รับมานี้ เพื่อนๆ ก็เป็นอย่างนี้เช่นกัน 

ไก่ไม่คิดว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นแฟน แต่เป็นการคบในลักษณะที่เรียกว่าคบผ่านๆ 

ไป ถ้าใครยังอยู่ก็คบไป

ช่วงท่ีออกเที่ยวขับรถกลางคืนเช่นนี้เป็นช่วงที่ ไก่ได้พบผู้หญิง ส�าหรับ

กลุ่มเด็กแว้น ผู้หญิงเป็นแต้มในการพนันแข่งขันความเป็นผู้ชายเก่ง ว่าใครมี 

เพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่ากัน ไก่เล่าถึงประสบการณ์ขณะนั้นว่า “ตอนผม

เท่ียวกนันี ่ถึงกบัลงพนนักนัเลยว่า ปีนีม้งึได้กีค่น สิน้ปีมาสรปุกนัเลยว่าได้กีค่น” 

รางวัลคือการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กัน แม้ว่าไก่จะสะสมแต้มได้ถึงประมาณ  

20 คน แต่ก็ยังแพ้เพื่อนๆ ซึ่งมีแต้มสูงกว่า 

ไก่และเพื่อนมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคน เวลาอยู่ในวงเพื่อนๆ ไก่

และเพื่อนไม่เคยพูดหรือเล่าอย่างละเอียดถึงการมีความสัมพันธ์ เวลาพูดถึง 

ผู้หญิงก็จะวิจารณ์ความสวย รูปร่าง และตั้งข้อสงสัยว่าถ้ามีความสัมพันธ์กับ

ตนแล้วจะเป็นอย่างไร และหากมีโอกาสสัมพันธ์กันแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆ  

“คนนี้ ไปรับมาแล้ว...รู้แล้วก็กลับมา ว่านี่เรียบร้อยแล้วคนนี้ ก็เท่านั้นเอง”

เมื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงท่ีพบตามทาง ไก่รู้สึกว่าตนเอง 

เสี่ยงอยู่ ถึงแม้จะเคยรับรู้เรื่องโรคเอดส์มาเมื่อสมัยยังเรียนหนังสือจากเพื่อน 

รวมทัง้ได้รบัรูจ้ากข่าวและจากโทรทศัน์กต็าม แต่ตอนเท่ียวช่วงนัน้ ไก่ไปเท่ียวผบั  

กินอย่างเดียว ไม่สนใจเรื่องโรค ไม่คิดว่าต้องพกถุงยางเพื่อป้องกันตัว และ 
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เมื่อมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงก็ไม่มีอะไรป้องกัน ไก่เล่าว่า “พอผู้หญิงเข้ามา  

เราก็ไม่ ได้ ใช้ เพราะชั่วโมงนั้นหาไม่ได้แล้ว ไม่หาแล้วชั่วโมงนั้น ไม่ทันแล้ว  

เราต้องเสี่ยงไปก่อน ไม่อย่างนั้นอด คืนนี้ ไม่ได้แล้ว” แม้จะรู้สึกว่าการกระท�า

ของตนน่าหวาดเสียวและเสี่ยงตาย แต่เมื่อคู่นอนไม่กลัวโรค ไก่ก็คิดว่าตัวเอง

ก็ไม่ยอมเสยีศักดิศ์รีความเป็นชายของตน ไก่พูดถึงผู้หญงิว่า “ไม่กลวั เขาไม่กลวั  

เราก็ไม่กลัว”

ในการมสีมัพันธ์กบัผูห้ญงิไก่ไม่เคยบังคบั เพือ่นของไก่กเ็ช่นกนั เป็นการ

ยินยอมพร้อมใจของท้ังสองฝ่าย ส่วนใหญ่ตอนท่ี ไก่เที่ยวช่วงวัยรุ่น ผู้หญิง 

ทีค่บหาอายปุระมาณ 16 – 17 ปี ส่วนมากเป็นเดก็ผูห้ญงิทีม่เีงนิ เวลาคบผูห้ญงิ

ไก่คิดว่าให้เกียรตผิูห้ญงิโดยพามาทีบ้่าน พ่อแม่บางรายอาจมาตาม ถ้ามาตาม

พบไก่ก็จะพาไปส่งบ้าน เนื่องจากช่วงนั้นไก่ยังไม่ได้ท�างานประจ�า แต่มีรถแล้ว 

ไก่มักขอเงินจากแม่บ้างหรือผู้หญิงที่คบกันบ้างเพื่อเป็นค่าน�้ามัน ไก่เล่าว่า  

“คอืว่าพ่อแม่เลีย้งลกูด้วยเงนิ คนมตีงัค์ แล้วอย่างผมนีห่ากินด้วยตวัเองเพราะ

ว่าโตแล้ว กต็อนนัน้ยงัไม่ท�างาน ขอแม่ แม่ให้มายีส่บิ ยีส่บิกพ็อแล้ว เตมิน�า้มนั

รถ มรีถแล้วคนัหนึง่ มยีีส่บิบาทกเ็ทีย่วได้ทัง้คนื แล้วไปรับพวกมา มึงเตมิน�า้มัน

ให้กูนะ แค่นั้นผมก็เที่ยวได้แล้ว”

วิกฤติเปลี่ยนชีวิต

ช่วงทีท่ัง้เทีย่วเตร่ กนิเหล้า และคบผูห้ญงิเพือ่ท�าแต้ม พ่อแม่ของไก่ก็ได้

แต่ตักเตือนให้ระวังตัว “เที่ยวจัง ระวังเถอะมึง” แต่ไก่ตอบพ่อแม่ไปว่า “หนูรู้

ว่าเป็นอะไร” สิ่งที่ ไก่พูดออกไปไม่ ได้เป็นการตระหนักรู ้อย่างจริงจัง แต่

ประสบการณ์เรื่องต่างๆ ที่ตามกันมาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ หล่อหลอม

ความคิดใหม่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตช่วงต่อมา เหตุการณ์

ที่ส�าคัญคือการตายของเพ่ือนด้วยอุบัติเหตุ การตายของเพื่อนด้วยโรคเอดส์ 

และการถูกจับเพราะเสพยาเสพติด



233การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

การขับขี่มอเตอร์ไซค์ของกลุ่มเด็กแว้น ไม่เพียงเป็นการเที่ยวเตร่หรือ 

ไว้จบีผู้หญิงเท่านัน้ แต่พวกเขารกัความเรว็ มอเตอร์ไซค์มีไว้ ใช้แข่งขนักนั เวลา

แข่งจะขับเร็วมาก รางวัลของการแข่งขันคือให้คนมานั่งซ้อนท้ายด้วย ไม่ใช่น�า

ผู้หญิงมาเป็นรางวัลในลักษณะเพื่อไปมีเพศสัมพันธ์กันอย่างท่ีหลายกลุ่มท�ากัน 

ไก่จ�าได้ว่าครัง้หนึง่ไก่กบัเพือ่นแข่งรถกนั ไก่ขีร่ถทีเ่พิง่ออกมาใหม่ๆ แข่งกบัเพือ่น

ที่ขี่ ในลักษณะนอนขับ ระหว่างก�าลังจะแซงกัน เผอิญมีหลุมอยู่ข้างหน้ารถ  

แต่เพ่ือนหลบไม่ทนั รถของเพือ่นแฉลบชนเสาอย่างแรง เลือดออกเตม็หน้าและ

แขนหกั อบุติัเหตคุรัง้นีท้�าให้เพือ่นคอหกัตาย ไก่ต้องอุม้เพ่ือนออกมาจากข้างทาง  

ไก่เล่าว่า “ต่อหน้าต่อตา คือขี่ตีคู่กันไปนี่ ก�าลังจะแซงไม่แซง คือว่าช่วงนั้นนี ่

เป็นหลุม กระเด้ง รถแฉลบชนเสาตายคอหัก คือช่วงนั้นมันนอนด้วย มันนอน

เข้าเกยีร์ นอนเอามอืซ้ายตบลง รถสะบดั มาแรงเป็นร้อย” เหตกุารณ์นัน้ท�าให้

ไก่กลัวจนตัวสั่น เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นคนตาย และเป็นเพ่ือนของตนด้วย 

แม้ว่าในใจยังอยากขับรถอยู่ แต่เม่ือเป็นเช่นนี้ ไก่ก็บอกกับตัวเองว่าไม่แข่ง 

อีกแล้ว เวลาขับรถผ่านไปบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ก็ยังนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น

และจ�าได้ดี เพราะภาพที่เห็นยังติดตาไก่อยู่

ไก่มีเพ่ือนรุน่น้องทีเ่ป็นโรคเอดส์และเคยตดิคกุ ไก่เหน็เขาเจบ็ออดๆ แอดๆ 

หลังออกจากคุก ร่างกายของเพื่อนดูทรุดโทรมและในที่สุดก็เสียชีวิต เมื่อเห็น

ของจริง ไก่ก็เริ่มกลัวโรคที่มากับเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้น ไก่มีเพื่อนบางคน 

ที่เป็นโรคนี้อีก ซึ่งเสียชีวิตไปหมดแล้ว

ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มา แม้ไก่จะเริ่มได้คิดว่าการใช้ชีวิตของตนตั้งอยู่

บนความเสี่ยง แต่สิ่งที่ยังไม่ได้คิดคือยาเสพติด กลุ่มเพื่อนที่คบนั้นเสพยาและ

ขายยาด้วย วนัหนึง่ขณะที่ ไก่อยูก่บัเพือ่น ต�ารวจกเ็ข้ามาจับกุม เพือ่นถกูจับข้อหา 

ขายยาเสพติด แต่ไก่ถูกข้อหาเสพยาเสพติด ถูกตัดสินจ�าคุก 4 เดือน 20 วัน 

ถกูส่งเข้าคกุ ในคุกมีคนมากมายนบัพัน สภาพแวดล้อมในคกุนบัว่าดี แต่ไก่รูส้กึ

ว่าไม่ค่อยสะอาดเพราะมคีนปะปนกนัทัง้เป็นโรคและไม่เป็นโรค ถ้าคนไม่สบาย

และไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที ่กจ็ะไม่ได้ถกูแยกออกไป ซึง่อาจน�าโรคตดิต่อมาแพร่เชือ้ได้ 



234 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

เข้าไป 2 วันแรก ไก่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าแรกรับ ถึงจะติดยาแต่ไก่ก็ไม่รู้

สึกทรมานเท่าใดนัก แต่สิ่งที่ ไก่รู้สึกทรมานคือ อยากกลับบ้าน อยากออก 

จากคุก แต่ต้องรอ พยายามบอกตัวเองไม่ให้ร้องไห้ เพราะทุกอย่างไก่ท�าเอง 

มีคนเตือนแล้วว่าไม่ดี ก็รั้นจะท�า แต่กระนั้นไก่ก็อดร้องไห้ ไม่ได้ เนื่องจากมี 

คนมาก เวลานอนในคุกจึงต้องนอนเป็น 2 แถว ส่วนขาของนักโทษชนกัน  

อยู่ในคกุต้องท�าตามระเบยีบวินัย ถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ของคกุก็ไม่มปัีญหา แต่ถ้า

ออกนอกกฎก็ถูกลงโทษ เข้าไปในคุกได้ 2 เดือนไก่ก็มีเรื่อง ไก่ไม่ได้ต่อยตีใคร 

แต่วันนั้นมีการตรวจค้น ไก่เล่าว่า “วันนั้นเขาตรวจเจออาวุธ เจอเหล็กอะไร 

อย่างนี้ โดนท�าโทษ ถอดเสื้อผ้านอนกลางแดด” ไก่จ�าได้ว่าต้องนอนตากแดด

บนพื้นดินปนหิน 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน ระหว่างถูกท�าโทษ  

ไก่บอกตัวเองให้อดทนแม้ว่าจะหงดุหงดิ “เราต้องท�าใจเย็น จะได้ไม่ร้อน ชัว่โมง

นั้นไม่ต้องไปคิดอะไร ปล่อยไปตามธรรมชาติ” อยู่ ในคุกไก่ไม่อยากยุ่งกับใคร 

เขาให้ท�างานอะไรก็ท�า ไก่ได้ท�างานทั้งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ดายหญ้า ถางป่า

ก่อนหน้าที่จะเข้าคุกไก่เริ่มมีแฟนเป็นตัวเป็นตน เริ่มเปลี่ยนแปลงการใช้

ชีวิตจากที่เป็นเด็กแว้นมาหลายปี รถมอเตอร์ไซค์ที่ซ้ือมาไว้แข่งและจีบผู้หญิง 

บัดนี้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆ เพราะวิ่งมาเกือบสิบปีแล้ว การติดคุกม ี

ความหมายมากกว่าการเข้าไปรบัโทษธรรมดา ส�าหรับไก่มนัเป็นบทส่งท้ายของ

ชวีติวัยรุ่นท่ีผ่านชีวิตมาอย่างโชกโชน แม่และแฟนของไก่พากนัมาเยีย่มเดือนละ 

4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15 นาทีตามก�าหนดของเรือนจ�า ประสบการณ์ ในคุก

ท�าให้ไก่ส�านกึได้ “ผมรูส้กึไมด่ ีรูส้ึกว่าต่อไปจะไม่ท�าแบบนี ้จะได้ไม่ต้องเข้ามา

อยู่ในที่นี้”

การเอาตัวรอดในคุกของไก่คือไม่ยุ่งกับใคร ในคุกไก่พบคนมากมาย 

และยังพบคนที่มีเพศวิถีแตกต่างไปจากผู้ชายด้วย ไก่เห็นกะเทย 3 – 4 คน 

ในห้องขังหนึ่ง ช่วงที่อยู่ ในคุกไก่ไม่ได้นึกรังเกียจพวกเขา มีเหตุผลว่าคุยกันได้

เพราะเป็นผู้ชายเหมือนกัน กะเทยในความหมายของไก่คือผู้ชายที่มีจิตใจเป็น 
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ผู้หญิง ไก่เช่ือว่ากะเทยอยู่ในคุกไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีผู้ชายมากและกะเทย

คงจะชอบ บางครั้งก็มีการหึงหวงกันเร่ืองแฟนของกะเทย นักโทษในคุกจะมี

พื้นที่ของตัวเองห้ามก้าวก่ายกันเรียกว่าบ้าน และต่างคนก็ต่างอยู่ บ้านใคร 

บ้านมัน เด็กใครเด็กมัน ถ้าใครมาวุ่นวายหรือก้าวก่ายก็จะถูกท�าร้าย บางครั้ง

ก็แทงกันโดยใช้ด้ามช้อนกินข้าวเป็นอาวุธ เช่น แทงที่ต้นคอ คนที่ท�าร้ายก็ถูก

ลงโทษจ�าคุกต่อไปอีก ไก่สรุปว่าในคุกถ้าไม่มีพวกก็อยู่ไม่ได้

ตัวตนทางเพศในทางเลือกชีวิตที่เรียบง่าย

ไก่นึกถึงค�าพูดของแฟน ซึ่งรู้จักกันเมื่อฝ่ายหญิงยังเป็นนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย ขณะน้ันไก่อายุประมาณ 25 ปี กว่าฝ่ายหญงิจะยอมรบั

เป็นแฟนก็ ใช้เวลานานเป็นปี ไก่หมั่นโทรศัพท์คุยด้วย แฟนเคยถามไก่ว่า  

“ฉันจะเปลี่ยนชีวิตเธอได้ไหม” ไก่ตอบรับว่าได้ สามารถเลิกได้ ไก่เชื่อว่าตนเอง

มีความรับผิดชอบต่อแฟน และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ ผ่านคุกมาแล้ว

ตัดสินใจว่าจะเป็นคนใหม่ ไก่พ้นโทษในปี 2552 คิดได้แล้วว่าไม่ควรไปยุ่งกับ 

ยาเสพติด ไก่ก�าหนดใจตนเองว่า “อย่าไปยุ่ง ออกมาพอเลย จบ” ที่ผ่านมา 

ไก่ไม่ตระหนักถึงผู้คนและสภาพแวดล้อมรอบตัว ไก่กลับมาคิดได้ว่ามีพ่อแม่  

น้า ญาติ อยู่คอยเป็นก�าลังใจและให้อภัยเสมอมา พวกเขาสนับสนุนให้ ไก่ 

เดินทางที่ถูกต้อง พ่อแม่ของไก่มีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวบ้านทั่วไป มักจะสอน

ให้เป็นคนดี ขยันท�างาน เมื่อออกจากคุกมา ไก่เล่าให้ฟังว่า 

คอืว่าบ้านป้าบ้านลงุเขาให้โอกาส เขาบอกว่าถ้ามงึไปยุง่อกี มงึก็ไม่ต้อง

มาบ้านกูหรอก กูไม่มีอะไรให้มึงกินหรอก เขาพูดอย่างนี้ ผมก็พูดตรงๆ 

ผมก็ ไม่ ไปยุ่ง และเขาบอกว่าถ้ามึงไปยุ่ง ถ้ากูรู้มึงก็เลิกคบกับกูเลย  

กูก็ไม่เอาอีกแล้ว คือว่าเขาช่วยเหลือผมอะไรอย่างนี้ ชีวิตเราไม่มีเงิน 

ไม่มีงาน เขาก็หางานให้ท�า
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ไก่รูแ้ล้วว่าชีวิตวยัรุน่อยู่ในสภาวะเสีย่งท่ีมรีอบตัว ถ้าตดิเพือ่นไปหาเพือ่น

ที่เกเร ผลสุดท้ายก็หนีไม่พ้นชีวิตในแบบท่ีประสบมา เมื่อออกจากคุกใหม่ๆ 

เพือ่นๆ รู้ว่าไก่พ้นโทษออกมาแล้วพยายามติดต่อแต่ไก่ปฏเิสธ “เราอยากอยูข่อง

เราอย่างนี ้เรยีบๆ ง่ายๆ มีเพือ่นเยอะกเ็รือ่งเยอะไปอกี” ไก่เชือ่มัน่ว่าการเดนิทาง 

ชีวิตจะเป็นเช่นไร ไก่เป็นผู้ก�าหนดได้เอง ไก่ ไม่ต้องการมีชีวิตอย่างท่ีเคยใช ้

ในสิบปีที่ผ่านมา “อยู่ที่ ใจเรา ถ้าใจเราแข็งพอไม่กลับไปยุ่ง...ท�าได้ มันอยู่ที่ ใจ  

อยู่ที่สิ่งแวดล้อมของเราด้วย ถ้าเราไม่ไปเห็น ไม่ไปเจอ ไม่ไปคุยสุงสิงพวกมัน

ก็ได้ ถอนตัวออกมาดีกว่า ตอนแรกก็หลายปี สิบกว่าปี” ไก่คิดว่ายาเสพติด 

เข้ามาเก่ียวข้องกบัชวีติเยาวชนได้เพราะสงัคมแวดล้อม วยัรุน่มักไม่ตระหนกัถงึ

โทษของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องด่ืมมึนเมา ซ่ึงมีให้เด็กและ

เยาวชนซื้อหาได้ง่าย

ไก่ต้ังใจท�ามาหากินเลีย้งตนเอง แฟนของไก่เป็นคนในละแวกบ้านเดยีวกนั 

มีแฟนคนนี้แล้วไก่รับผิดชอบมากข้ึน ท่ีบ้านก็รับรู้ว่าไก่มีแฟน ความสัมพันธ์

ระหว่างไก่กับแฟนถึงขัน้ลกึซึง้ เนือ่งจากฝ่ายหญงิก�าลงัเรียนอยูจ่งึมกีารป้องกนั

การตั้งครรภ์ แฟนของไก่ขอให้ป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยซึ่งไก่ก็เห็นดีด้วย 

นอกจากนี ้คนรอบข้างกส็นบัสนุนการใช้ถงุยางเพือ่ป้องกัน ไก่ไม่รู้สึกว่าน่าอาย

ถ้าไปซื้อถุงยางอนามัยตามร้านค้า บางครั้งใช้บัตร 30 บาท ไปยื่นที่สถานี

อนามัยใกล้บ้านเพือ่ขอถงุยางได้รบัแจกถงุยางอนามยัมาทัง้กล่อง ไก่ไม่ใช้ชวีติ

ทางเพศเหมือนสมัยเป็นเด็กแว้น มาถึงจุดนี้ ไก่แยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรเลว 

อะไรควร อะไรไม่ควร ไก่ไม่ได้คิดว่าต้องมองหาคนมาเป็นแฟน แต่ถ้ามีแฟนก็

ท�าให้ชวีติมคีวามสขุไปอกีแบบหนึง่ ท�าให้มเีพือ่นคยุและไม่เหงา แต่ถ้าไม่มีแฟน

ไก่ก็คุยกับพ่อแม่ กับน้า กับยาย อยู่กับสิ่งแวดล้อมของไก่ ไก่ย�้าว่าความสุขคือ

ความอบอุน่ที่ ได้อยูก่บัครอบครวัและมชีวีติเรยีบง่าย ชวีติเพศของไก่เปลีย่นแปลง

ไปตามฐานคิดในการเลือกด�าเนินชีวิต เท่านี้ก็มีความสุขเพียงพอแล้ว

ไก่กลับไปย้อนทบทวนถึงการใช้ชีวิต ไก่คิดว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างนั้น ตอนนี้

คงตายไปแล้ว ไก่เห็นเพื่อนตายด้วยโรคเอดส์ บางคนไปเที่ยวโสเภณีกลับมา 
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ตดิเอดส์แล้วก็ตาย เพือ่นๆ บางคนทีต่ดิโรคเอดส์ก็ล้วนตายหมดแล้ว เมือ่เรยีน

รู้ถึงพิษภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไก่ก็พยายามแนะน�าสอนน้องชาย 

ท่ีก�าลังเป็นวัยรุ่นให้ดูแลป้องกันตนเอง โดยใช้ประสบการณ์จริงเป็นตัวอย่าง 

ในการสอน เพื่อให้น้องมีโอกาสเลือกด�าเนินชีวิตเพศอย่างมีสุขภาวะ

7. การใช้ชีวิตอ้างอิงแบบแผนความเป็นผู้หญิง

การใช้ชีวิตเพศของคนในกลุ่มรักต่างเพศอ้างอิงบรรทัดฐานหญิงชายใน

การด�าเนินชีวิต ซึ่งขึ้นกับการให้ความหมายเชิงวัฒนธรรมกับความเป็นหญิง

ความเป็นชายอย่างไร การรู้ว่าผู้หญิงต้องปฏิบัติอย่างไร (doing gender)  

ต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาความเป็นผู ้หญิงตามบรรทัดฐานของสังคม  

ที่อาจกระท�าผ่านทั้งสถาบันที่เป็นทางการ เช่น โรงเรียน ที่ท�างานต่างๆ  

รวมทัง้ในชวีติประจ�าวนั ความรู้ต่างๆ ทีผู่ห้ญงิมปีฏิสัมพันธ์มส่ีวนสร้างอตัลักษณ์

ของผู้หญิงข้ึนมาเช่นกัน ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่แต่ละช่วงเวลาของ

พฒันาการของชวีติ เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเป็นประสบการณ์ในชวีติมส่ีวนหล่อหลอม

และขดัเกลาความเป็นผูห้ญงิ น�าสูก่ารสร้างอัตลกัษณ์ทางเพศทีย่ดึเพศกระแส

หลักเป็นแนวทาง

นก หญงิสาวอาย ุ21 ปี อาศยัอยูก่บัแม่และน้องสาวก่อนจะมคีรอบครวั

ของตนเอง แม่ของนกท�าไร่อ้อยซึ่งเป็นงานหนัก ต้องท�างานเพียงคนเดียวเพื่อ

เลี้ยงดูนก ขณะท่ีท้องนกได้ประมาณสองเดือน แม่ก็หาเงินส่งพ่อไปท�างาน 

ทีป่ระเทศสงิค์ โปร์ โดยตัง้ความหวงัว่าถ้าพ่อได้ท�างานจะส่งเงนิกลับมาเล้ียงดู

ครอบครัว ตั้งแต่นั้นมาหลายปีพ่อไม่ ได้ส่งเสียครอบครัวเลย จนกระทั่งนก 

โตขึ้นพอสมควร พ่อจึงเริ่มส่งเงินมาช่วยครอบครัวและกลับมาไทยทุกๆ 3 ปี  

แต่พ่อมภีรรยาอกีคนหนึง่เป็นคนจงัหวดัเดยีวกนั แม่ไม่ได้พดูอะไรมาก นอกจาก

เล่าให้ฟังว่าครอบครวัของพ่อไม่ชอบและกลัน่แกล้งแม่ ทัง้นี ้ญาติๆ  ของพ่อกย็ุ

ให้พ่อกับแม่เลิกกันโดยที่แม่ไม่ทราบสาเหตุว่าท�าไม 
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นกโตมาพร้อมกับความอัตคัด แต่ก็อดทนช่วยแม่ท�างานตั้งแต่เล็ก  

ต่อมาแม่มีลูกอีกคนหนึ่ง นกจึงต้องช่วยเลี้ยงน้อง ถึงแม้จะล�าบากแต่ที่บ้าน 

ก็ส่งเสียให้นกและน้องได้เรียนหนังสือ ก่อนท่ีจะเร่ิมเข้าวัยรุ่น นกเรียนได้ด ี

พอสมควร เป็นนักเรียนในระเบียบ เข้าห้องเรียนตามปกติ ไม่เคยหนีเรียน  

หนีเที่ยว ไม่เคยมีเรื่องผู้ชายเข้ามาข้องแวะในชีวิต

การเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 

เม่ือเรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 นกเข้าเรยีนต่อในระดับประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) ชีวิตของนกเริ่มเปลี่ยนไป เริ่มท�าตัวเป็นนักเรียนไม่ดี หนีเที่ยว 

เช่น ไปเทีย่วตามห้างสรรพสินค้า ไปร้องคาราโอเกะบ้าง เล่นเกมส์บ้าง มนัีกเรยีน 

จ�านวนไม่น้อยที่ท�าเช่นนั้น จนกระทั่งทางห้างฯ ต้องติดประกาศห้ามเด็ก 

ใส่ชุดนักเรียนเข้าในระหว่างเวลาเรียน นกติดใจเที่ยวเตร่เนื่องจากมีเด็กผู้ชาย

มาชอบพอและพากันไปเที่ยว 

แฟนคนแรกของนกเป็นเพ่ือนของเพ่ือน อายุมากกว่าประมาณ 4 ปี  

เม่ือมีแฟนนกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้น แต่ด้วยที่ยังไม่มี

รายได้ มีเพยีงค่าขนมท่ีแม่ให้มาวนัละ 20 บาท นกกป็รบัแต่งรูปลกัษณ์ภายนอก

เท่าที่ท�าได้ นกรู้สึกว่าอยากสวยจึงแต่งตัวดีขึ้น เช่น จากทาปากด้วยลิปสติก

ใสกเ็ปลีย่นมาใช้ลปิสตกิทีม่สี ีไม่ใช้สแีดงเพราะที่ โรงเรยีนจะสงัเกตเห็นชดัเจน

เกินไป กระโปรงที่เคยใส่ผ้าธรรมดาที่นักเรียนใส่กันก็เปลี่ยนเป็นเนื้อผ้ายีนส์ 

เป็นต้น ถ้านกอยากได้เสื้อผ้าที่ชอบ เช่น กางเกงขาเด้ปสีขาวที่เด็กสาววัยรุ่น

นยิมใส่ช่วงน้ัน กจ็ะคอยดวู่าราคาเท่าไรและเก็บเงนิไว้ เม่ือครบก็ไปซือ้ การเก็บ

เงินของนกคือการอดออม นกจะอดข้าวหรือห่อข้าวกับกุนเชียงไปรับประทาน 

ท่ี โรงเรียน นกเสียเงินเพียงค่าน�้าดื่ม 3 บาท ส่วนเงินที่เหลือจากค่าขนม 

จะรวบรวมไว้ ไปซื้อของที่อยากได้ การเปลี่ยนแปลงตัวเองท�าให้นกรู้สึกว่าดู 

สวยข้ึน มีคนหันมามองมากข้ึน เป็นการแสดงออกทางเพศที่นกเชื่อว่าท�าให้ 

คนชื่นชม เมื่อมีคนหันมาสนใจ นกก็เริ่ม “เปิดตัว” คือการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ 

มากขึ้น และบางครั้งก็ไปเต้นร�า ในที่สุดการเรียนก็ตกลง จากที่เคยเรียนใช้ได้ 
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เกรดกเ็หลอืเพยีง 1.67 เพราะหลงเพลดิเพลนิกบัเส้นทางชวีติใหม่ที่ ได้มาพร้อม

ความมั่นใจในความเป็นผู้หญิงของตัวเอง

เมือ่ผลการเรยีนตกต�า่ลงในเทอมแรก จงึถกูแม่ต�าหนิ แต่นกไม่ได้รู้สกึผดิ 

มากนกั ช่วงนัน้เพือ่นๆ มีโทรศพัท์มือถอืใช้กนั นกกอ็ยากได้โทรศัพท์มอืถือบ้าง 

แม่จึงใช้โอกาสนีจ้งูใจให้นกตัง้ใจเรยีน โดยบอกว่าถ้ากลบัตวัเป็นนกัเรยีนทีด่ขีึน้

แม่จะซือ้ให้ ความอยากได้โทรศพัท์มอืถอืท�าให้นกพยายามกลับตวัเป็นนกัเรยีน

ทีด่ ีเรยีนได้เกรดเฉล่ียถึง 3.19 แม่จึงต้องท�าตามสญัญา นกอยากได้โทรศพัท์

ที่ถ่ายรูปได้ เพราะเพ่ือนๆ มีใช้กันจึงอยากได้บ้าง ถ้าไม่ขอโทรศัพท์มือถือ 

จากแม่ นกก็คงไม่สามารถซื้อหามาได้เพราะราคาแพงเกินกว่าจะเก็บเงินซื้อได้ 

ในที่สุดนกก็ได้โทรศัพท์แต่เกินความคาดหมาย เพราะเป็นโทรศัพท์ที่พ่อส่งมา

ให้จากสิงค์ โปร์ แม้จะเหมือนกับที่เพื่อนๆ มี แต่ที่แตกต่างไปก็คือเป็นโทรศัพท์

มอืถือ “ของนอก” ท�าให้นกภมูิใจมากที่ ได้เป็นเจ้าของโทรศัพท์เครือ่งนี ้ส�าหรบั

นก การมี โทรศัพท์มือถือขณะนั้นท�าให้สานสัมพันธ์กับแฟนใกล้ชิดมากข้ึน  

เพราะมักจะโทรศัพท์คุยกันเป็นเวลานาน บางครั้งเกือบ 2 ชั่วโมง 

เทอมที่สอง นกต้องไปฝึกงานที่ โรงแรมนอกเมือง ท�าให้พบกับแฟน 

คนใหม่ท่ีนกรู้สึกชอบมากกว่าคนที่คบกันอยู่ นกจึงตัดสินใจบอกเลิกกับเขา  

การได้ออกมาฝึกงานท�าให้มเีงนิมากขึน้ นกได้ค่าจ้างครัง้แรกเป็นเงนิ 1,500 บาท  

ค่าบริการต่างหาก เม่ือนกมีรายได้มากขึ้นท�าให้สามารถแสดงตนใหม่ผ่าน 

การจับจ่ายใช้สอย นกเปลี่ยนแปลงสถานะจากนักเรียนมาเป็นคนท�างาน  

จากการห่อข้าวมาโรงเรียนเป็นการซื้อรับประทาน จากการดื่มน�้าหวานเป็น 

ดืม่เบยีร์ เมือ่มรีายได้มากขึน้นกกส็ามารถแสดงความเป็นผูห้ญงิผ่านการบริโภค

สินค้าตามกระแสแฟชั่น นกแต่งตัวมากขึ้นในลักษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

ครอบครัวของนกเป็นคนจีนจึงค่อนข้างตีกรอบการแต่งตัวของผู้หญิงคือไม่ให้

นุ่งสั้น แต่เมื่อนกมีโอกาสฝึกงานและพักอยู่ในที่พักของพนักงานโรงแรมท�าให้

นกมอีสิระตามใจตนเองมากขึน้ จงึมีโอกาสเลอืกสิง่ทีต่นชอบ คอืเลอืกใส่กางเกง

ขาสั้นและเสื้อกล้าม 
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ความจ�ากัดของการเรียนรู้เรื่องเพศ 

โดยท่ัวไปนกคุยกับแม่บ้างในเรื่องการใช้ชีวิตและการเปล่ียนแปลงทาง

ร่างกาย แม่จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าประสบการณ์ของตนเองเป็นอย่างไร ท�าให้นก

รับรู้ว่าตนเองจะประสบกับอะไรบ้างเมื่อเติบโตข้ึน นกจึงเรียนรู้ ไปโดยปริยาย 

นกเล่าให้ฟังเมื่อมีประจ�าเดือนครั้งแรกและบอกแม่ แม่ก็ไปซ้ือผ้าอนามัยมาให้ 

ซึง่นกไม่ได้ถามอะไรมากไปกว่านัน้ “...เพราะว่าแม่เหมือนเคยเล่ามาคร่าวๆ ค่ะ

ตอนเด็กๆ ว่าพอมีเมนส์อะไรอย่างนี้ ไม่รู้ว่าประจ�าเดือนมา ก็วิ่งร้องไห้ไปฟ้อง

แม่ว่าเลือดออกๆ อะไรอย่างนี้ค่ะ เคยเล่าให้ฟังคร่าวๆ ก็เลย...เออ” แต่เมื่อ 

มีประจ�าเดือนแล้วแม่ก็สอนว่า มีประจ�าเดือนแล้วนกสามารถต้ังครรภ์ได้  

ให้เตรียมยาคุมก�าเนิดไว้ ในกระเป๋าเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ แต่นกไม่เคยตั้ง

ค�าถามว่าท�าไมผู้หญิงต้องกินยาคุมก�าเนิด และผู้ชายต้องท�าอย่างไรบ้าง 

หรือไม่ แม่ย�้าให้นกเรียนให้จบก่อนและอย่าเพิ่งคิดมีเพศสัมพันธ์

นกมีแฟนช่วงที่เรียน ปวช. เทอมแรก คบกับแฟนได้ประมาณ 8 เดือน 

เขาก็ขอมีเพศสัมพันธ์ อันที่จริงนกปฏิเสธไปแล้ว 2 ครั้ง เพราะรู้สึกว่ายัง 

ไม่พร้อม กลัวการตั้งครรภ์ และเรียนไม่จบ ขณะเดียวกัน ส�าหรับผู้ชายที่คบ

กับผู้หญิงมาถึง 8 เดือนในสายตาของเพื่อนๆ ของเขาดูเหมือนเป็นเรื่องแปลก

ท่ียังไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง นกเล่าว่าเพื่อนๆ แฟนตั้งค�าถามเพราะไม่เชื่อว่า

ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ 

แม้จะมแีฟน แต่นกก็ให้ความส�าคัญกบัความรกัเป็นหลกัโดยไม่ได้คดิถงึ

การมเีพศสมัพนัธ์ เมือ่ถูกขอนกกป็ฏเิสธและไม่ได้สนใจศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ

เกี่ยวกับการคุมก�าเนิด ต่อมานกตกลงใจท�าตามใจแฟน ด้วยเหตุผลว่าคบกัน

มานานแล้ว รวมทัง้มคีวามมัน่ใจในเร่ืองความสมัพันธ์ เพราะพ่อแม่ ญาต ิและ

เพื่อนๆ รู้จักกันท�าให้เชื่อใจฝ่ายชาย

ความสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟน นกไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขาใช้ถุงยางอนามัย 

หรอืไม่ เพราะนกได้แต่หลบัตา ขณะเดยีวกนั เมือ่นกถามแฟนว่าป้องกันหรอืไม่ 
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แฟนไม่ได้ตอบอะไร ได้แต่เงียบ “ไม่ทราบค่ะ ก็คือเหมือนมีอะไรกลางคืนด้วย 

ก็คือหลับตา ไม่ได้มองอะไร ก็คือไม่รู้ เขาไม่ได้บอกอะไร” นกคาดเดาเอาเอง

ว่าเขาคงป้องกัน เพราะเห็นว่ามีถุงยางอนามัยใช้แล้วอยู่ในถังขยะ อย่างไรก็ดี 

นกกงัวลเพราะไม่มัน่ใจว่าเมือ่แฟนมเีพศสมัพนัธ์กบัตนแล้ว เขาเคยมเีพศสมัพันธ์

กับคนอื่นมาแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังกังวลว่าตนเองจะต้ังครรภ์หรือไม่  

จึงต้องหายาคุมก�าเนิดฉุกเฉินมากิน นกมีความรู้เรื่องนี้ ไม่พอจึงไปถามเพื่อน  

แม้ขณะนี้เองก็ตามนกไม่รู้ว่ายาคุมก�าเนิดชนิดนี้จริงๆ แล้วต้องกินอย่างไร 

ตอนแรกหนูไม่รู้ จนปัจจุบันหนูก็ยังไม่รู้ว่ามันกินอย่างไร ตอนนั้นซ้ือมา 

มี 2 เม็ด กินเหมือนว่า พอมีอะไรกัน หลังมีอะไรกันไม่เกิน 48 ชั่วโมง

กินไปเม็ดหนึ่ง หนูก็เหลืออีกเม็ดหนึ่ง เพื่อนบางคนก็บอกว่าเขาให้กิน 

ทีเดียว 2 เม็ด ก็คือพอหลังมีอะไรกันปุ๊บ ให้กินไปเม็ดหนึ่ง พออีก 48 

ชั่วโมง ให้กินอีกเม็ดหนึ่ง แล้วหนูกินเม็ดหนึ่งแล้วเหลือเม็ดหนึ่ง พอหนู

มีอะไรอีกครั้งหนึ่ง หนูก็กินอีกเม็ดหนึ่งอะไรอย่างนี้

นกเรียนรู้เรื่องเพศจากเพ่ือนเพียงคร่าวๆ และที่ โรงเรียนบ้างว่า ถ้า 

ไม่ต้องการตัง้ครรภ์กต้็องกนิยาคมุก�าเนดิหรอืใช้ถงุยางอนามยั นกได้เรยีนเรือ่ง

โรคเอดส์บ้าง แม้จะกลัวแต่ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้มากเท่ากับเร่ืองต้ังครรภ์ หลัง

จากมีเพศสมัพันธ์กับแฟน นกก็ไปปรึกษาแม่ ซ่ึงแม่ก็ไม่ได้พดูอะไรมากนอกจาก

เตือนว่าให้คุมก�าเนิดให้ดี “คุณแม่ก็พูดแค่ว่า เวลามีอะไรท�าอะไร ก็คุมให้ด ี

ก็แล้วกัน อย่าให้พลาดไป เขาว่าอย่างนี้” แต่การคุมก�าเนิดในความหมายของ

แม่คือ การคุมก�าเนิดโดยฝ่ายหญิง เพราะแม่พูดถึงแต่ยาคุมก�าเนิดเท่านั้น  

โดยไม่ได้สอนถึงการให้ผู้ชายคุมก�าเนิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี นกไม่ได้คิด 

ไปไกลถึงวันข้างหน้าว่าหากเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาจะต้องท�าอย่างไร

เมื่อนกมีแฟนคนใหม่ซึ่งท�างานด้วยกัน นกตัดสินใจอยู ่กินกับแฟน  

ถึงแม้ว่าแม่จะไม่พอใจและเสยีใจ เนือ่งจากนกยงัเรียนไม่จบ แม่บอกให้นกลาออก 

จากโรงเรียน แต่นกก็เพียงพักการเรียนไประยะหนึ่งเพราะยังเห็นความส�าคัญ
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ของการเรียน ภายหลังนกกลับมาเรียนจนจบ ระหว่างที่อยู ่กินกับแฟน  

นกป้องกันการตั้งครรภ์ โดยกินยาคุมก�าเนิด แฟนป้องกันด้วยการใช้ถุงยาง

อนามัย ระยะหลังเนื่องจากนกและแฟนต้องการมีลูก เพราะเห็นว่าอยู่ด้วยกัน

มานาน ท�าให้นกเลิกใช้ เพราะรู้สึกว่าไว้ ใจกันแล้ว หากแฟนใช้ถุงยางจะกลาย

เป็นเรื่องแปลกส�าหรับนกทันที “ถ้าใช้ถุงยาง ก็จะคิดแล้ว ไปแอบไปมีอะไรกับ

ใครมาหรอืเปล่า เพราะอยูกั่นมาไม่เคยใช้ 3 – 4 ปีแล้ว ไม่เคยใช้ เพราะหนเูป็น

ฝ่ายกนิยา ถ้าใช้กแ็ปลกแล้ว” ดงันัน้ ส�าหรบันกความหมายของถงุยางอนามยั

คือการไม่ไว้ ใจกันระหว่างคู่ครอง

การตัดสินใจร่วมกันของครอบครัวต่อปัญหาเรื่องเพศ 

นกมีน้องสาวคนเดียวอายุ 16 ปี ปกติน้องไม่ค่อยต้องรับผิดชอบอะไร

มาก อาจเพราะเป็นคนสดุท้องและยงัเดก็ในสายตาของคนในครอบครัว เน่ืองจาก

น้องสบายกว่านกเพราะไม่ต้องท�างานเลี้ยงใครเหมือนที่นกเคยท�า จึงท�าให ้

น้องสาวของนกค่อนข้างเกยีจคร้าน เวลาเรยีกให้มาช่วยหงุข้าวตอนเช้ากม็กัจะ

อิดออด เบี้ยเลี้ยงค่าขนมที่ ได้ก็มากกว่า น้องได้วันละ 100 บาท อย่างไรก็ดี 

ข้อดีของน้องคือเรียนเก่ง สอบได้ที่ 1

การเรยีนของน้องเริม่เปลีย่นแปลงในทางลบ เนือ่งจากมผีูช้ายมาชอบพอ 

น้องไม่ค่อยปรึกษาเรื่องส่วนตัว ทั้งที่นกพร้อมจะให้ค�าแนะน�า โดยเฉพาะ 

เมื่อนกมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว นกเคยลองถามเร่ืองส่วนตัวของน้อง 

ก็ได้รับค�าตอบอ้อมๆ ว่า “คุยกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่” นกก็พูดในเชิงสอนว่า 

ให้คิดให้ดีๆ เพราะนกเห็นว่าเด็กคนนี้มีแนวโน้มที่อาจจะถูกจับติดคุก เนื่องจาก 

ชอบเล่นม้า นอกจากนั้น เท่าที่รู้เขามีคดียาเสพติดอยู่ด้วย 2 – 3 คดี นกจึง 

ห่วงอนาคตของน้องและกลัวว่าน้องอาจจะมีลูกก่อนเรียนจบ และต้องเลี้ยงลูก

เพียงล�าพังคนเดียว

ความวิตกของนกเป็นจริงขึ้นมาเมื่อที่บ้านทราบว่าน้องตั้งท้องกับผู้ชาย

คนน้ัน แม่เรยีกฝ่ายชายมาเจรจาว่าจะท�าอย่างไร ซึง่ฝ่ายชายยอมรบัโดยดแีละ



243การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

ให้น้องไปอยู่ที่บ้านเขา แต่ฝ่ายชายและพ่อแม่ของเขาไม่คิดจะจัดการแต่งงาน

ให้เป็นเร่ืองเป็นราว นกเล่าว่าฝ่ายชายไม่แสดงความกระตือรือร้นที่จะท�าให ้

ถูกต้องโดยการหาเงินมาแต่งงานกับน้อง ท�าให้แม่ไม่พอใจ “ตอนแรกแม่เขา 

ก็ให้น้องคิด ให้น้องเขาตัดสินใจ ถามว่ามึงว่าอย่างไร มันไม่เอาเงินมาแต่งมึง  

มันจะเอามึงไปอยู่เปล่าๆ มึงไร้ค่าแล้ว มึงจะเอาอย่างไร” แม่ให้น้องตัดสินใจ

เอง รวมทั้งติดตามค่าสินสอดเอาเอง อย่างไรก็ดี ฝ่ายชายดูจะไม่ยินดียินร้าย

และไม่มีความรับผิดชอบมากไปกว่านั้น ค�าพูดของแม่ท�าให้น้องเลือกตัดสินใจ

ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป น้องของนกตัดสินใจเด็ดขาดไม่ต้องการอยู่กับฝ่ายชาย

ประเด็นส�าคญัทีถ่กเกยีงในครอบครวัทีต้่องร่วมกนัหาทางออกคอื จะท�า

อย่างไรกบัเด็กในท้องของน้องสาว นกและแฟนต้องการเกบ็เดก็ไว้โดยจะน�ามา

เลีย้งให้เอง แต่น้าของนกซึง่มาให้ค�าแนะน�าด้วยเตอืนสต ินกคดิทบทวนอีกคร้ัง

และพบว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดถึงภาระต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่จะตามมา “ทีนี้ 

น้าก็บอกว่า มึงรับเลี้ยงให้ ตั้งแต่คลอดเลย ถ้าคลอด เอ็งก็เอาไปเลี้ยงเลย  

เขากว่็าอย่างนี ้ทนีีห้นกูน็กึ แล้วมนัไม่ใช่ปัญหาของหน ูหนอูยูด่ีๆ  จะเอามาเลีย้ง 

ลกูหนคูนเดยีวยงัเลก็อยู ่มนักจ็ะล�าบากใช่ไหม” แม่เหน็ว่าต้องไปท�าแท้ง เพราะ

แม่เองก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บหลัง ปวดเข่า เพราะท�างานหนักมาตลอด 

คงช่วยดูแลเด็กไม่ไหว น้องก็ยังเด็กและไม่ขยัน เรียนก็ยังไม่จบ แม่คิดว่าน้อง

คงต้องล�าบากในอนาคตแน่นอน น้าจึงเสนอให้ท�าแท้งเพราะเป็นหนทางออก 

ที่ดีสุดส�าหรับครอบครัวและน้องสาว แม้ทุกคนจะรู้สึกว่าสิ่งที่ท�านั้นเป็นบาป 

แต่ก็คิดว่าไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้

เมือ่ตดัสนิใจกนัในครอบครัวว่าจะให้น้องท�าแท้ง นกกย็งัไม่ค่อยเหน็ด้วย 

แต่แม่ยืนยันให้เห็นถึงความจ�าเป็น “ตอนแรกจะไม่ ไป แม่เขาก็จะเอ็ด คือ 

ตอนแรกไม่อยากให้เขาเอาออก แม่บอกว่าไม่เอาออก อนาคตมันก็จะล�าบาก 

เขาบอกอย่างนี้” แม่จึงขอเงินจากพ่อเพ่ือพาน้องไปคลินิกวางแผนครอบครัว 

แห่งหนึง่ในกรงุเทพฯ ท่ีบ้านของนกไม่มคีวามรู้ว่าการท�าแท้งต้องท�าที่ ไหนอย่างไร  

บังเอิญมีคนรู้จักสถานที่ท�าแท้ง นกเล่าว่าที่บ้านรู้มาจากพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูก
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สามที�าร้ายและไม่แขง็แรง จงึได้รบัค�าแนะน�าจากแพทย์ให้ท�าแท้ง “ท่ีกรุงเทพฯ 

ค่ะ ก็มีพี่คนหนึ่งเขาไปท�าเหมือนกัน คือเขามีลูกแล้วคนหนึ่ง ทีนี้เขาทะเลาะ 

กับแฟน เตะท้องม้ามแตก แล้วก็ตับอักเสบแล้วผ่าตัด พอมีท้องอีกคนหนึ่ง  

เอาไว้ไม่ได้ค่ะ หมอบอกว่าให้ไปท�า” นกเล่าว่าเมื่อพาน้องไปที่คลินิก น้องสาว

ท้องได้เกือบ 3 เดือนแล้ว เมื่อเป็นการตัดสินใจร่วมกันเช่นนั้น ทุกคนก็เดินทาง

ไปกรงุเทพฯ เพือ่ให้ก�าลังใจพร้อมหน้าพร้อมตาท้ังครอบครวั ตัง้แต่พ่อ แม่ น้า 

และนกกับแฟน 

หลังจากที่น้องท�าแท้ง นกสังเกตว่าสุขภาพของน้องไม่ค่อยดี มีอาการ

ปวดมดลูก ถึงแม้น้องจะไม่ ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเหมือนเดิม แต่นกก ็

คอยเตือนน้องตลอดเวลาว่าให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตของตน “บอกว่าเออระวัง

ให้ดี และเขาจะปวดท้องบ่อย มดลูกไม่ค่อยดี ก็จะบอกเขา ถ้าเขามีแฟนใหม่ 

อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะบอกว่าระวังดีๆ นะ มดลูกก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ อย่าให้

ประวัตศิาสตร์ซ�า้รอยก็แล้วกัน ก็บอกเขาอย่างน้ี” ตอนนีน้้องไม่ได้เรยีนหนังสือ

ต่อ เพราะแม่ให้ออกจากโรงเรยีนเมือ่รูว่้าท้องเพือ่ไปจดัการตนเอง เมือ่ท�าแท้ง

แล้วน้องของนกจึงเข้าท�างานที่ โรงงานแห่งหนึ่ง

อนาคตชีวิตคู่ 

นกท�างานมรีายได้ประมาณ 5,000 บาท ส่วนแฟนย้ายจากทีท่�างานเดมิ

ไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) แห่งหนึ่ง นกและ

แฟนเป็นคนประหยัด ไม่กูห้นีย้มืสนิใคร ถ้าอยากได้อะไรก็ไม่ซ้ือเงนิผ่อน แต่จะ

เกบ็เงนิไว้จนครบจ�านวนแล้วก็ไปซือ้ของทีต้่องการ อาจเป็นเพราะประสบการณ์

ชวีติทีผ่่านมาท�าให้นกมวีนิยัทางการเงนิ แต่กลบัถกูคนรอบข้างตดัสินว่านกและ

แฟนเป็น “พวกขี้งก” บางครั้งรายได้ของนกกับแฟนก็ไม่ค่อยพอ นกแจกแจง 

ให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่านมลูกเป็นเงินจ�านวนมากเมื่อเทียบกับรายได้ 

ท�าให้บางคร้ังนกกับแฟนมีปัญหากัน ก่อนมาอยู ่ด้วยกันแฟนอยากให้นก 

จดทะเบียนสมรส แต่นกไม่เห็นความส�าคัญ หลังจากอยู่ด้วยกันแล้วนกถาม
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เร่ืองจดทะเบยีนปรากฏว่าแฟนไม่สนใจ นกเหน็ด้านดีของการไม่จดทะเบยีนอยู่

เหมือนกนั เพราะหากทะเลาะหรอืแยกทางกนัแล้วจะมปัีญหาตามมา โดยเฉพาะ

เรื่องลูก ถ้าไม่จดทะเบียนแล้วนกมีสิทธิเต็มที่ ในตัวลูก

8. ตีตราตนเองเพราะตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

แนวคดิการให้ความรูเ้รือ่งเพศแก่ประชาชนม ี2 แนวทางหลักคอื แนวทาง

ที่เน้นการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์/เน้นการมีเพศสัมพันธ์เมื่อแต่งงานแล้ว เป็น

แนวทางที่มักเชื่อมโยงกับความคิดทางศาสนา กับการให้ความรู้ ในแนวทาง 

ที่เน้นเรื่องทางโลก (secular) ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลรอบด้านและสมบูรณ์แก ่

ผู้มีชีวิตเพศ อย่างไรก็ดี สังคมอาจนึกไม่ถึงว่าผลกระทบต่อตัวบุคคลที่รับ 

ความคิดความเชื่อที่ผ่านการขัดเกลาเรื่องเพศจากสถาบันต่างๆ ในสังคม  

ได้สร้างความจริงเรือ่งเพศแก่บคุคลอย่างหนึง่ เม่ือบคุคลเหน็พ้องกบัความจริง

ทีส่งัคมคาดหวงัจากการปฏบิตัตินในกรอบก�าหนดเรือ่งชีวติเพศแล้ว หากบคุคล

ไม่สามารถเป็นไปอย่างที่สังคมคาดหวัง โดยเฉพาะการกระท�าที่ถูกตัดสินว่า

ผิดบาปแล้ว อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความผิดนั้นจะคงด�ารงในจิตใจของ

บุคคล เปรียบเสมือนการตีตรา (label) ชีวิต ท�าให้บุคคลก�ากับตนเองและ

ตอกย�้าความผิดนั้นกับตน เชื่อว่าเป็นคนไม่ดี ความผิดเชิงบรรทัดฐานนี้ส่งผล

ต่อความคิดต่อตนเอง น�าสู่การด�าเนินชีวิตที่ยั้งคิดน้อยลง เร่ืองเล่าเร่ืองของ

เภาจะฉายภาพของชีวิตของผู้ที่ถูกตีตราว่ามีผลต่อเนื่องอย่างไร

“ถ้าไม่เลวจริงเขาไม่ท�าร้ายลกูตวัเอง...ว่าเลวไหม ใช้ค�าว่าเลวได้” ประโยค 

ที่เภาพูดเพื่อบอกว่าตนเป็นคน “เลว” สะท้อนให้เห็นความคิดของเภาที่มี 

ต่อตนเอง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคร้ังหนึ่งได้ตีตราชีวิตของเภา เมื่ออายุได้  

17 ปี และยังเรียนอยู่ในโรงเรียน เภาจ�าเป็นต้องท�าแท้งเถื่อนเพราะคิดว่าคือ

หนทางออกที่ดีที่สุดส�าหรับตนเองและแม่ เมื่อรู้ว่าท้อง เภาเชื่อว่าจะถูกต�าหนิ

จากสังคม กลัวครอบครัวจะอับอาย เพราะรู้ว่าเภาท้องไม่มีพ่อ “รู้ (สึก)  

ว่าอยากจะเอาออก ถามว่ามีความรู้สึกอยากรับผิดชอบเรื่องนี้ มันยังวัยรุ่น  
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ยังเด็ก…คิดแค่ว่าต้องเอาออกนะ เพราะว่า…เอาไว้ ไม่ ได้ พ่อแม่ก็จะอาย”  

แม้การตัดสินใจของเภาจะจบลงที่การท�าแท้งเถื่อนในห้องแถวท่ีดูเหมือนร้าง

แห่งหนึง่ ส�านึกผดิกยั็งติดตามมาตลอดเวลาจนถึงทกุวันนี ้เภาคิดว่าการท�าไม่ด ี

ครั้งนั้นมีผลท�าให้ชีวิตตกต�่า ทุกวันนี้เภาเป็นสาวโรงงานเป็นแม่เลี้ยงลูกเดี่ยว  

มีลูก 1 คนอายุ 1 ขวบ เภาท�ามาหากินเพื่อน�ารายได้ราว 8 พันกว่าบาทรวม

ค่าล่วงเวลาส่งเสยีลกูและแม่ของเภา เภาไม่คดิว่าจะได้เรยีนหนังสือต่ออีกเพราะ

มีภาระต่างๆ มาก เป็นภาระที่หนักอึ้งส�าหรับเภาซึ่งมีอายุเพียง 22 ปีเท่านั้น

เภาเล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า เป็นลูกคนที่สองของครอบครัว มีพี่น้องเพียง

สองคนคือเภากับพ่ีชาย แม่ต้องท�างานหนักตั้งแต่เภายังเล็กเพราะไม่มีพ่อ  

พอโตข้ึนพี่ชายก็ช่วยแม่ท�างานส่งเสียให้เภาเรียนโรงเรียนดีๆ ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย 

สูงมากในสายตาของเภา แม่ท�างานหนักท�าให้เภาไม่กล้าคุยปรึกษาหารือเรื่อง

ต่างๆ เพราะเห็นว่าแม่เหนื่อยมากแล้ว เภามักจะคุยกับเพื่อนมากกว่า แต่ถ้า

เป็นเรื่องส่วนตัวเภามักจะปรึกษา “พี่สะใภ้” ที่แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเภา

และพักบ้านอยู่ใกล้ๆ กัน พี่สะใภ้อายุห่างจากเภาประมาณ 9 ปี และมีลูกแล้ว 

ท�าให้เภารู้สึกสบายใจหากคุยกับในเรื่องผู้หญิงด้วยกัน

ความเชื่อในความรักและการสร้างครอบครัว 

เมื่อเภาอายุ 16 ปี ก็เริ่มมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตโดยการแนะน�าจากเพื่อน

ในห้องเรยีนด้วยกนั ผูช้ายคนนีอ้ายุประมาณ 29 ปีมากกว่าเภากว่า 10 ปี การ

สร้างความสนิทสนมของเภาและแฟนสานสัมพันธ์ผ่านการใช้ โทรศัพท์  

ซึง่คยุเรือ่งจิปาถะทัว่ไป แต่ทีส่�าคญัในความรูส้กึของเภาคอืขอเพยีงให้ได้คยุกนั 

เภากับแฟนไปเที่ยวด้วยกันบ้าง เช่นไปไหว้พระ เป็นต้น แต่ไม่ค่อยได้ออกไป

เทีย่วกบัแฟนมากนกัอาจเป็นเพราะแถวบ้านไม่ค่อยมทีีเ่ทีย่ว แฟนแสดงออกว่า

ชอบพอด้วยการให้สร้อยล็อกเก็ตเส้นหน่ึงในวันเกิด เภารู้สึกดีใจเพราะไม่เคย

ได้รบัของขวญัวนัเกดิจากใครมาก่อน เภาคบกบัผูช้ายคนน้ี ได้ประมาณ 2 เดอืน

ก็ตัดสินใจคบในฐานะแฟน ความรักในความหมายของเภาคือคนที่คุยกันได ้
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ทุกเรื่องปรึกษาหารือกันได้ ซึ่งต่างจากเพื่อนทั่วไป เภาเชื่อว่าเภารักเขา แอบ

หนีแม่ ไปหาแฟนโดยอ้างว่าไปเรียนพิเศษ เภาฝันอยากให้ความรักสิ้นสุดที ่

การมีครอบครวั เภาเล่าว่าปกตอิยูต่วัคนเดยีว เพ่ือนๆ ในละแวกบ้านมคีรอบครัว

แล้ว เภาจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดเช่นนั้นแม้ว่าจะยังเรียนไม่จบ

ความเชื่อว่าเพศสัมพันธ์สร้างอ�านาจต่อรองให้ผู้หญิง

เมื่อมีแฟนเภาคิดว่าการทะเลาะเบาะแว้งเป็นเร่ืองธรรมดา เภารู้สึกว่า

อารมณ์หึงหวงแฟนของวัยรุ่นเกิดขึ้นเพราะเหตุผลเดียวคือกลัวแฟนนอกใจ  

เภามักจะหึงเมื่อแฟนอยู่กับคนอื่นต่อหน้าต่อตาตนเอง ความหึงหวงท�าให้เภา

คิดว่าหากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซ้ึงกับแฟนอาจเป็นการผูกใจเขาไว้ ได้ คบกันได้

ประมาณ 2 เดอืน แฟนก็ขอมีเพศสมัพันธ์ด้วย ใจหนึง่เภารู้สกึว่ายงัไม่เหมาะสม 

จงึขดัขนื แต่เมือ่แฟนพดูว่า “ไม่รกัเขาหรอื” ท�าให้เภาใจอ่อนและคดิว่าถ้าปฏเิสธ

แล้ว แฟนอาจไปมีผู้หญิงใหม่ที่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขา เขาอาจหลงผู้หญิง 

คนนั้นและทิ้งเภาไป เภาจึงตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับแฟน 

การมเีพศสมัพันธ์กบัแฟนเราสามารถดงึดูดแฟนให้อยู่กบัเราได้…ท�าให้

แฟนรักเรา อยู่กับเราได้นานๆ นีก่ค็อืเร่ืองหนึง่ทีห่นคูดิ แต่ว่าไม่ได้คดิถงึ

ผลภายหลังมันจะเป็นอย่างไร ไม่คิดว่าในอนาคตเราจะอยู่ด้วยกัน 

ตลอดไป แค่รู้ว่าวันนี้เรามีเขา อยากท�าให้เขาพอใจในตัวเรามากที่สุด

เมื่อมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง แฟนของเภาเตรียมถุงยางอนามัยมาพร้อม 

ขณะนั้นเภายังเด็กและไม่คิดถึงการใช้ถุงยางในเพศสัมพันธ์ แม้ที่ โรงเรียน 

จะสอนการป้องกันการตั้งครรภ์ก็ตาม เภากลับคิดไปว่าการใช้ถุงยางอนามัย

เมื่อมีเพศสัมพันธ์คือการไม่ไว้วางใจกัน และผู้ชายไม่รักจริง เภาใช้ค�าพูดว่า  

“…ไม่ไว้ ใจเรา ไม่ได้รักเรา อะไรประมาณนี้ ท�าไมต้องกลัว ท�าให้เราขาด 

ความเชื่อมั่นในตัวเรา ผู้ชายนี่คือคิดว่ากลัวพลาด และเขาต้องมารับผิดชอบ” 

ขณะนั้นเภาไม่ได้กังวลเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือแม้แต่การต้ังครรภ์

แม้แต่น้อย แต่ ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เภาคิดว่าคือความรัก นอกจากนี้  
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การยินยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟน แม้จะผ่านการเรียนสุขศึกษามาบ้าง

แต่ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเภาบอกว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้ว “คิดไม่ทัน” เภาย้อน

คิดถึงเรื่องราวของตน และให้ค�าอธิบายต่อภาพเหตุการณ์ว่า

ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าถ้าผู้หญิงโดยรวมแล้ว นึกถึงไหม ยาคุม

ก่อน – หลัง – ฉุกเฉิน อะไรอย่างนี้ มันนึกไม่ทันแล้ว เราก็ไม่รู้ด้วยว่า 

เราจะตั้งใจไปมีอะไรกับคนนี้ เราไม่ ได้คาดเดาว่าเหตุการณ์จะเป็น 

อย่างนี้ๆ แต่ช่วงนั้นมันเป็นแบบว่า บรรยากาศด้วย อะไรด้วย รอบตัว

มันพาไป ทุกอย่างก็คือมันก็ไม่ทันแล้ว แต่ผู้ชายเขาย่อมรู้กว่าเราว่าเขา

จะท�าอะไร เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น เขาย่อมเตรียมตัวเขาก่อน ผู้ชาย

ส่วนใหญ่แล้วมีทุกคน

เมื่อเภาเชื่อว่าการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์คือการไม่ไว้ ใจกัน 

เภาจึงตั้งค�าถามกับแฟน จนเมื่อมีความสัมพันธ์กันในคร้ังที่สาม แฟนจึงไม่ใช้

ถุงยางอนามยั โดยเภาคดิว่าการกระท�าเช่นนัน้เป็นการตอบค�าถาม ตอบสนอง

ความคิดความเชือ่ในขณะนัน้ของเภา “ไม่ใช้…เรารูส้กึว่าเขาไว้ ใจเรานะ เชือ่ใจ

เราว่ามีเขาคนเดียว แล้วเขาน่าจะรักเรา อะไรประมาณนี้ ว่าเราไม่ม่ัวกับ 

คนอื่น” แต่ขณะเดียวกับที่แฟนเลิกป้องกัน เขาบอกให้กินยาคุมก�าเนิดแต่เภา 

ไม่ท�าตาม เพราะเกิดทิฐิขึ้นในใจว่าหากตั้งท้องขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไร

ส�าหรับเภาแล้ว การใช้หรือไม่ ใช้ถุงยางไม่เกี่ยวกับอรรถรสในการมี 

เพศสัมพันธ์ ไม่ได้ท�าให้เกิดความรู้สึกแตกต่าง ความแตกต่างส�าหรับเภาอยู่ที่

ความคิด “ความรู้สึกก็คือ มันแล้วแต่อุดมคติของแต่ละคน” ดังนั้น การใช้หรือ

ไม่ ใช้ถุงยางอนามัยของผู้ชายแต่ละคนเป็นการให้ความหมายของแต่ละคน 

ซึ่งไม่เหมือนกัน เภาได้แต่คิดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ การสร้าง 

ความมั่นใจ และการต้องการมีครอบครัวเมื่อมีแฟน โดยไม่รู้ว่าฝ่ายชายคิด

อย่างไรในขณะนั้น
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ความผิดหวังที่มากับการตั้งครรภ์

เภาอยู่กับแฟนได้ระยะหนึ่งก็ตั้งครรภ์เนื่องจากไม่ได้คุมก�าเนิด เภาไม่รู้

ว่าตนเองตั้งครรภ์เพราะไม่เห็นว่าร่างกายปรากฏอาการความผิดปกติ ประจ�า

เดือนก็มาปกติ จนกระทั่งวันหนึ่งสังเกตว่าบริเวณท้องน้อยดูพองขึ้น เภาจึง 

ไปปรกึษาเพือ่น เพือ่นแนะน�าให้เภาซือ้เครือ่งมอืตรวจครรภ์มาทดลองด ูแต่เภา

ก็ยังสงสัยเพราะมีประจ�าเดือนจึงไม่คิดว่าตนเองจะท้อง เภาตัดสินใจไปตรวจ

ที่คลินิก ผลปรากฏว่าเภาตั้งท้องได้ประมาณ 4 เดือน “ตอนแรกไม่รู้ ตอนที่

ท้องแรกไม่รูว่้าท้อง มารูต้อนสีเ่ดอืน ท้องคร้ังแรกกป็ระจ�าเดือนมาทกุเดือนเลย 

จริงๆ มาทุกเดือนเลย พยาบาลเรียกว่าเลือดล้างหัวเด็ก” เภากังวลมากจึงไป

ปรึกษาเพื่อนบ้านและได้รับค�าแนะน�าให้บอกแม่ สิ่งที่เภากังวลมากไปอีกคือ 

กลัวแฟนจะไม่รับผิดชอบซึ่งก็ ไม่ผิดคาด เมื่อเภาตัดสินใจบอกแฟนก็ ได้รับ 

ค�าตอบเชิงตั้งค�าถามว่า “ท�าไมถึงปล่อยให้ท้อง” ค�าถามของแฟนท�าให้เภา

ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันท่ีฝ่ายชายไม่แสดงออกว่ามี อย่างไรก็ดี  

เภายื่นข้อเสนอให้แฟนพาผู้ ใหญ่ไปคุยกันให้ถูกต้อง เพราะเภาเชื่อในการมี

ครอบครัว แต่กลับได้รับค�าปฏิเสธโดยอ้างว่า เขาต้องใช้เวลาเก็บเงินและ 

การใช้ชีวิตด้วยกันต้องใช้เวลาศึกษานิสัยกันอีกนาน ท�าให้เภาตระหนักได้ว่า ที่

จรงิแล้ว ความเชือ่ว่าการแสดงความรกัผ่านการมเีพศสัมพนัธ์อย่างไว้ ใจกนัเพือ่

ผูกใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่เกิดอ�านาจในการต่อรองแต่อย่างใด และเป้าหมายของ 

การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นก็ไม่ใช่เพื่อการมีครอบครัวเป็นจริงเป็นจัง แต่เพื่อ

ความสนกุสนานชัว่คราวโดยเฉพาะของผูช้าย ในความคดิของแฟนนัน้เขาไม่ได้

จรงิจงักับเภาเลย 

เมื่อผู ้ชายไม่รับผิดชอบ เภายังมีความรับผิดชอบต่อตนเองและแม่  

เพราะยังเรียนอยู่ จึงตัดสินใจท�าแท้งโดยสอบถามพี่สะใภ้ถึงคลินิกท�าแท้ง 

เพราะขณะนั้นเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด แม้แม่จะไม่รังเกียจที่จะเล้ียงเภาและลูก  

ท้ังให้ก�าลังใจให้เภาเริ่มต้นใหม่และบอกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไป แต่เภาก็

เลือกที่จะท�าแท้งเพราะตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาในชีวิต “คิดว่าแก้
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ปัญหาได้ทุกอย่างมากกว่า หนึ่ง พ่อแม่ไม่ต้องอายใคร ไม่ต้องให้ชาวบ้าน 

มาดูถูกว่าลูกมึงท้องไม่มีพ่อ อะไรอย่างนี้ สอง ยังเรียนไม่จบ ม. ปลาย ก็คือ

อยากเรียนต่อ สาม ถ้าเอาลูกไว้ก็ล�าบาก ลูกก็จะมาล�าบากกับเรา”

การท�าแท้งเถื่อน 

พี่สะใภ้พาเภาไปท�าแท้งที่คลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งโดยแม่ ไม่ทราบเรื่อง  

คลนิกิมลีกัษณะเหมอืนตึกร้าง เมือ่เดนิเข้าไปเภาเหน็คนนัง่รออยู่ในห้อง เภาเล่า

ว่า เขาเอาสายยางใส่เข้าไปในช่องคลอดโดยมียาเป็นก้อนๆ ใส่เข้าไปด้วยและ

ฉีดยาตาม ซ่ึงเข้าใจเอาเองว่าเป็นการใช้ยากระตุ้นให้เด็กคลอดก่อนก�าหนด  

คนท่ีคลินิกก�าชับกับว่ายาจะออกฤทธิ์ภายใน 2 วัน ถ้ายังไม่ออกก็ให้กลับไป 

ท่ีคลินิกอีก ช่วงสองทุ่มคืนนั้นเภารู้สึกปวดท้องรุนแรงมากเหมือนใจจะขาด 

เหมือนจะคลอดลูก เภาโทรศัพท์เรียกพี่สะใภ้ข้างบ้านให้มาช่วยเพราะไม่มีแรง

เรยีก เภาไม่เหน็เดก็ทีอ่อกมาเพราะพีส่ะใภ้ช่วยจดัการทัง้หมด รู้แต่ว่าหลงัจาก

นั้นตนเองต้องกินยาขับให้น�้าคาวปลาออก

ผลจากการท�าแท้งท�าให้เภาต้องพักการเรยีนและมีปัญหาสขุภาพตามมา  

หลังท�าแท้งใหม่ๆ เภาไปโรงเรียนแต่ผลพวงจากการท�าแท้งท�าให้เภาเป็นไข้ 

เรียกว่าเป็นการ “แพ้เลือด” เพราะเสียเลือดไปมาก จนครูต้องพาไปนอนที ่

ห้องพัก ครูไม่พาไปที่ห้องพยาบาลเพราะไม่ต้องการให้มีคนรู้เห็นเรื่องของเภา

มากจนเกินไป เรียกว่าโชคดีส�าหรับเภาที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เห็นอกเห็นใจ  

เภารู้สึกว่าโรงเรียนไม่ได้ซ�้าเติม ท�าให้ตื้นตันใจมาก เภาเล่าว่าโดยทั่วไปแล้ว 

ในโรงเรียนมัธยม ถ้ามีเด็กตั้งครรภ์มักจะถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว แต่อาจ

เป็นเพราะเภาก�าลงัอยู่ระหว่างการสอบจบช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 จงึได้รบัอนญุาต

ให้พักการเรียน อย่างไรก็ดี แม้จะผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้ แต่การท�าแท้งนี้

ก็มีผลต่อสุขภาพในระยะต่อมา 
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เส้นทางชีวิตเมื่อถูกตีตรา

ส�าหรับเภาและเพื่อนๆ นั้น แม้จะมีแฟนแล้ว แต่เร่ืองเพศเป็นเรื่อง 

น่าอายทีจ่ะน�ามาพดูถึงกนัและเป็นเร่ืองส่วนตัวมาก หากใครน�ามาเล่าโดยเฉพาะ

เดก็ผูห้ญงิกจ็ะถกูตดัสนิว่าเป็นผูห้ญงิก๋ากัน่ และย่ิงเภาท�าเรือ่งเสียหายในสายตา

สงัคม ตัง้แต่มเีพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนและตัง้ครรภ์อกี จงึเป็นเรือ่งล�าบากใจและ

ทกุข์ใจมากทีจ่ะพดูให้ใครฟัง หรอืขอความช่วยเหลอืหาทางแก้ปัญหา การท�าผดิ 

บรรทัดฐานของโรงเรียน เช่น การต้ังท้องระหว่างเรียนนั้นถือเป็นความผิด  

เป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก เภาเคยมีเพื่อนที่เกิดกรณีเช่นนี้ แต่เพื่อนออกไป

คลอดลูก อยู่กับสามี และไม่กลับมาเรียนอีก เภาไม่กล้าปรึกษาครูเพราะกลัว

ถูกดุ ขณะเดียวกันก็ไม่มั่นใจว่าครูมีประสบการณ์พอที่จะช่วยเหลือได้ เภาไม่

กล้าคุยกับแม่เพราะปกติไม่เคยปรึกษาแม่เรื่องส่วนตัว คุยเฉพาะเรื่องเรียน

เท่าน้ัน เภาได้แต่หาข้อมลูจากเพือ่น และเมือ่รูส้กึตวัก็ไปคลนิกิและปรกึษาญาติ 

เมื่อตัดสินใจท�าแท้งจริงๆ ญาติใกล้ชิดที่ ไว้ ใจก็เป็นท่ีพึ่งของเภา เภานึกถึงแม่

และพี่ชายว่าต้องล�าบากส่งเสียให้เรียน เม่ือท�าแท้งแล้วจึงต้องการเรียนต่อ 

ให้จบ อย่างไรก็ดี ความคิดความเชื่อเรื่องการท�าแท้งท�าให้เภารู้สึกว่าเป็น 

คนเลว เมือ่ครอบครวับอกให้เลกิกบัแฟน เภากบ็อกเลกิโดยไม่โต้เถยีง “พอเรา

ตัดสินใจว่าจะท�าแล้ว ครอบครัวรู้แล้วว่าจะไปท�า เขาก็บอกให้เลิกกับผู้ชาย 

คนนี ้กเ็ชือ่ครอบครวัว่าเราเลวมาแล้วไง ในเม่ือเขาบอกว่าให้เลกิ หนกูเ็ลกิกบัแฟน” 

การที่เภาตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานท�าให้ถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีตาม 

ความคิดทางสังคม เพราะไม่ได้ท�าตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ทางเพศที่ถูก

หล่อหลอมมา นอกจากถูกสังคมจ้องมองและควบคุมด้วยการประณามและ

นินทาว่าร้ายแล้วยังถูกมองว่าเป็นคนบาปตามหลักคิดทางศีลธรรม ซึ่งสร้าง

ความอับอายให้กบัครอบครวั แม้คนใกล้ชดิทีส่�าคญักบัเภาไม่ว่าแม่ซึง่คอยปลอบ

ใจและให้อภัย และครูอาจารย์บางท่านที่ ให้ความเมตตาและเข้าใจ แต่วัยรุ่นที่

ต้ังครรภ์ก่อนแต่งงานเช่นเภากย็งัคดิว่าตนเองมคีวามผดิ เภาถกูผูช้ายที่ โตกว่า

และมีประสบการณ์มากกว่าหลอกให้เช่ือว่ารกัเพ่ือหวงัประโยชน์จากตวัของเภา 
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และไม่ได้ตัง้ใจรบัผดิชอบเภา ขณะเดยีวกนัก็ไม่มคีวามรบัผดิชอบเพราะไม่ยนืยนั

ทีจ่ะคมุก�าเนดิ ถึงแม้ว่าเภาจะไม่ต้องการให้ใช้โดยตคีวามการใช้ถงุยางอนามยั

ว่าเป็นเรื่องของความไม่ ไว้วางใจ แต่ด้วยความตั้งใจที่ต่างกันมาแต่แรก  

เภาต้องการมีครอบครัวแต่แฟนต้องการเพียงความสุขส�าราญส่วนตัวทางเพศ 

ด้วยอายุและประสบการณ์ที่ต่างกัน เรื่องที่เกิดกับชีวิตของเภาอาจสามารถ

เปล่ียนแปลงได้หากแฟนมีจิตส�านึกและรับผิดชอบ แม้โรงเรียนจะสอนการใช้

เครื่องมือในการคุมก�าเนิดแต่อาจไม่เพียงพอ เมื่อเภาประสบกับเหตุการณ์จริง 

สิ่งท่ีเรียนมากลายเป็นเพียงทฤษฎีและไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตจริง เภาเชื่อ

ว่าการน�าประสบการณ์ ในชีวิตจริงมาสอนจะท�าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับ

ปรากฏการณ์จริงได้

มันเป็นได้แค่ช่วยคิด แต่เวลาที่เราไปเผชิญจริงๆ ท�าไม่ ได้ มันไม่มี 

ความคดิในแง่นี ้ไม่มเีลย เรยีนมามนัให้แง่คดิได้เป็นบางเรือ่ง ส่วนใหญ่ 

การเรียนมันเป็นสิ่งที่สอนเรา วันที่สอนเราเผชิญกับความจริงที่อยู่ ณ 

จุดนั้น แต่ว่าการที่เราไปเจอกับความจริง เราเอาชีวิตเราไปอยู่ตรงนั้น

เลย มันเหมือนเป็นเกมส์อะไรสักอย่าง คือแพ้ก็ล้มอย่างเดียว อะไร

ประมาณนี ้ถามว่าได้เอาชวีติจริงไปสอน ไม่ได้เอาการปฏบิตัจิรงิไปสอน 

สอนแค่ทฤษฎี อะไรประมาณนี้ แต่สิ่งรอบตัวที่เกิดกับหลายๆ คนใน

สังคม เขาไม่ได้สอนเป็นรายบุคคลว่าเกิดกับคนนี้ๆ มาแล้วนะ ไม่ได้

เจาะจงว่าปัญหาทีต่ามมา ถ้าเอาประสบการณ์จรงิของใครสกัคนไปเล่า

ให้ฟัง มนัน่าจะสะท้อนได้มากกว่านี ้แต่นีเ่ขาเล่าแค่ว่าเจอมาแล้วปัญหา

แบบนี้ เกิดข้ึนบ่อย อะไรประมาณน้ี มันไม่ใช่คนใกล้ตัว เขาจะไม่รู้ว่า

ผลกระทบมันจะเป็นอย่างไร

เมือ่กลบัมาเรยีน เภากยั็งหวนคดิถงึประสบการณ์ชวีติท่ีผ่านมาซึง่ท�าให้

คดิมากในบางครัง้ เมือ่มคีนรอบข้างให้ก�าลงัใจและไม่ถกูซ�า้เตมิท�าให้เภาสบายใจ 

อดทนพยายามเรียนจนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ เภาพูดกับตนเองว่า “เรา

ต้องอยู่ให้ได้ เราต้องท�า ในเมื่อเราเลวแล้ว เราท�าเพื่อเขานะ” 
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เภาเรยีนต่อในระดบัปวส. เภาเรยีนได้ดแีม้จะไม่ค่อยขยนัเรยีน อย่างไร

กด็ ีเภาไม่สามารถเรยีนต่อจนจบหลกัสตูรเพราะความรักเพือ่นและพวกพ้องใน

โรงเรยีน เภาอยู่ในกลุ่มหวัโจกของโรงเรียน น�าอยูแ่นวหน้าเมือ่เพือ่นมเีรือ่งทะเลาะ 

กับเด็กอีกโรงเรียนหนึ่งเรื่องแฟน (ผู้ชาย) แล้วเกิดการตบตีกัน ก่อนหน้านั้น 

เภามีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งมาครั้งหนึ่ง โรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้เรียนต่อ  

เภานึกย้อนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและรู้สึกว่าตนเป็นพวกหัวรุนแรงและทิฐิสูง เพราะ

เมื่อโรงเรียนให้ออก เภาคิดในเชิงประชดประชันว่า “ไม่เรียนก็ได้” การกระท�า

ของเภาท�าให้แม่โกรธมากและไม่พูดด้วยนานนับอาทิตย์ เภาจึงออกจากบ้าน

เภาก้าวออกจากบ้านโดยไปอาศัยหอพักของเพื่อนและท�างานพริตตี ้

โดยมงีานท�าเป็นชิน้ๆ เช่น โฆษณารถ ขายสนิค้าตามศูนย์การค้า การเป็นพริตตี ้

ต้องแต่งตัวหวือหวาซึ่งเภาต้องแต่งตัวตามเพื่อนและตามอาชีพ การแต่งตัว 

ประกอบกับมีรูปร่างหน้าตาดีท�าให้มีผู้ชายจ้องมอง เภารู้สึกว่ามีคนชื่นชอบ 

แต่ละครัง้ทีท่�างานจะได้เงิน 2,000 – 5,000 บาท บางคร้ังก็ได้ค่าทปิ เภาน�าเงนิ 

ที่ ได้ ไปซื้อโทรศัพท์ เครื่องแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น ครั้งหนึ่งมี โทรศัพท์รุ ่นที ่

อยากได้ เภากล็งทนุซือ้แม้ว่าราคาเกอืบ 20,000 บาท เพราะรูส้กึว่าเมือ่ใช้แล้ว

จะดูเป็นคนทันสมัย ขณะนั้นเภาไม่คิดว่าตนรู ้ค่าของเงินเพราะได้มาง่าย  

ด้วยลกัษณะงาน เภาต้องพบกบัผูช้ายมเีงินท่ีเรียกว่า “เสีย่” มากมาย เช่น พวก

สมาชิกสมาคมใหญ่ๆ สมาคมฟุตบอล หรือชายหนุ่มที่มีสตางค์ ชายเหล่านั้น

จะมีของก�านัลมาให้ ส่วนมากเป็นเงินใส่ซองพร้อมจดหมายมีข้อความนัดชวน

ให้ไปด้วยกนั การไปกบัเสีย่เหล่านีม้ท้ัีงไปเป็นคู่ควง หรอืไปท�างานไซด์ไลน์และ

มเีพศสมัพนัธ์ ตราประทับของสงัคมท่ีตดิตวัเภามาคอืการสญูเสยีความบรสิทุธิ์ 

ท�าให้เภาคิดว่าการออกไปกับคนเหล่านั้นท�าได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องชั่งใจมากนัก 

เพราะตนเคย “เสีย” ไปแล้วเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการคือ เงิน “เสี่ยเลี้ยงอะไร

อย่างนี้ มันก็ไป เราได้เงินเอาไว้ดีกว่า อะไรประมาณนี้” 
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ประสบการณ์ซ�้าซ้อนของการแท้งลูก 

ช่วงที่ท�างานพริตตี้ เภามีแฟนใหม่เป็นเซลส์แมน เภารู้สึกว่าเขารักมาก

และยอมตามใจทุกอย่าง เภาคบกับแฟนคนนี้ ได้ประมาณ 1 เดือนแฟนก็ให้พ่อ

แมม่าขอ เภาไมค่มุก�าเนดิเพราะอยากมลีูกเพื่อจะไดม้ีครอบครัวที่สมบูรณ์ตาม

ทีค่าดหวงั แต่เภาไม่ตระหนกัว่าการท�าแท้งเถือ่นในคร้ังแรกนัน้จะมผีลต่อเนือ่ง

ต่อสขุภาพมาก หลงัจากท�าแท้งเมือ่อาย ุ17 ปี เภารูส้กึว่าตนเองปวดมดลกูอยู่

ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าไปพบแพทย์ พอตั้งครรภ์ลูกคนที่สองได้สักพักหนึ่งก็เกิด

เหตุการณ์ที่ท�าให้เภาเสียใจมากคือการแท้งลูก เภาเล่าว่าลูกไหลลงมาขณะที่

ก�าลังเดินอยู่ “เราเดินอยู่เฉยๆ ร่วงลงมาเอง ไหลลงมา” เภารู้สึกเสียใจและ 

คิดในใจว่า “อยากมีลูกแต่เขาก็อยู่กับเราไม่ได้” การแท้งคร้ังนี้เภาเชื่อว่าเกิด

จากความผิดบาปที่ติดตัวมาจากการท�าแท้งครั้งก่อน “ไม่ได้ต้ังใจที่จะท�าแท้ง 

เหมือนเราก็ท�าบาปมาแล้ว” เภาคิดอยู่ ในหัวตลอดเวลาว่าตนท�าบาป เภาใช ้

ค�าว่า “ไม่รู้ มันอยู่ในหัว” เพื่ออธิบายถึงความรู้สึกผิดที่ติดอยู่กับตัวตลอดมา 

ความเชื่อเช่นนี้ท�าให้เภาผูกโยงค�าอธิบายเรื่องแท้งลูกเข้ากับบาปกรรมโดย 

ไม่พูดถึงสุขภาพทางเพศ และการท�าแท้งที่ ไม่ปลอดภัยที่ตนเคยประสบมา  

เภาไม่ได้แจ้งแพทย์ว่าเคยท�าแท้ง แต่เช่ือว่าแพทย์คงดอูอก แพทย์ช่วยขูดมดลกู

ให้หลังจากแท้งลูก ฉีดยาและให้ยามากิน

เภาคิดว่าตนเองประสบกับเรื่องต่างๆ มากมายในชีวิต เริ่มต้ังแต ่

ความเชื่อเรื่องความรักและการมีครอบครัวโดยไม่รู ้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไร  

การถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผูช้ายจนกระทัง่ต้องไปท�าแท้ง ท�าให้เภาเชือ่ว่าเป็น

คนไม่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่เภาไม่รู้ว่าจะประสบกับอะไรข้างหน้า มีอายุ

ยืนถึงเมื่อใด แต่การที่เภาไม่รู้เท่าทันเรื่องเพศ หมายความว่ามีความรู้ ไม่เพียง

พอท่ีจะตัดสนิใจหาทางเลอืกในการด�าเนนิวถิชีวีติเพศท่ีเหมาะสม และไม่มผีู้ ให้

ค�าปรึกษาท่ีเหมาะสมและสามารถให้ความรู้อย่างเพียงพอถึงทางเลือกต่างๆ 

เมื่อประสบปัญหา ท�าให้เภาต้องประสบกับชีวิตที่ตกต�่า เภาเชื่อว่าเป็นเพราะ

การกระท�าของตน อันที่จริงแล้วสิ่งที่เภาประสบเป็นเร่ืองเดียวกับหญิงวัยรุ่น 
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อีกหลายๆ คนทีต้่องเผชญิ ท�าให้เภาต้องแบกรบับรรทดัฐานทางสังคม รวมถงึ

ความรับผดิชอบต่อทารก ต่อตนเอง ต่อครอบครวั อนัเนือ่งมาจากความสมัพนัธ์

ระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่ ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความรับผิดชอบ 

ของคู่สัมพันธ์ที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ท้ังเร่ืองการป้องกันโรคและป้องกัน 

การตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิง มิใช่ ให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายแบกรับภาระอยู่ฝ่ายเดียว  

ทุกวันนี้เภายังไขว่คว้าหาความรักและการมีครอบครัว หลังจากเภาแท้งลูก 

คนที่สองไม่นานนักสามีก็จากไปเพราะอุบัติเหตุ เภาพบชายคนใหม่ที่มีลูกด้วย

กันแต่ก็ ไม่อาจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ เพราะเขามีแฟนใหม่เนื่องจากเภากับเขา 

อยู่ไกลกัน ท�าให้เภาต้องรับภาระเลี้ยงลูกเพียงคนเดียว

9. ความเสี่ยงในวิถีเพศ

แม้ว่าการแบ่งเพศอย่างหยาบๆ ในสงัคมจะประกอบด้วยคูต่รงข้าม เช่น 

กลุ่มรักต่างเพศ กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ผู้หญิงกับผู้ชาย แต่การแบ่งเช่นนี้

อาจไม่เพียงพอต่อการท�าความเข้าใจความเป็นเพศของมนษุย์ได้อย่างครอบคลุม 

ทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะความเป็นเพศแม้จะอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์เดียวภายใต้บรรทดัฐาน

รกัต่างเพศ แต่กลุม่คนทีถ่กูจดัอยู่ในกลุ่มรักต่างเพศเองก็ให้ความหมายกบักติกา

ทางเพศไม่เหมือนกัน และด�ารงชีวิตเพศแตกต่างกัน เมื่อบุคคลปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นๆ บริบทความสัมพันธ์ ในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์มีผลต่อการสร้าง 

อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลขึ้นกับการสัมพันธ์กับใคร และบุคคลอ่ืนรอบข้าง 

มีฐานคิดเรื่องเพศอย่างไร บางคนที่ถูกสร้างภายใต้ปฏิสัมพันธ์ที่สร้างให้เข้าใจ

เร่ืองเพศในทางบวกและมีความเคารพสทิธขิองบุคคลอืน่ๆ ไม่เอารดัเอาเปรยีบ 

เชือ่ในความเสมอภาคผู้หญิงผูช้ายกจ็ะสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศภายใต้รกัต่างเพศ 

แบบหนึ่ง หากถูกวาทกรรมชายเป็นใหญ่ครอบง�า (hegemonic masculinity) 

ก็อาจปฏิบัติการความเป็นเพศภายใต้ระบบรักต่างเพศอีกแบบหนึ่ง เร่ืองเล่า 

ของวิชิตน�าเสนอกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของผู้ชายที่ตกอยู่ภายใต้

วฒันธรรมบริโภคนิยมและอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่อย่างเข้มข้นทีส่ร้างความจรงิ
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ในเรือ่งเพศของเขา ความจริงดังกล่าวท�าให้เขาตกอยู่ใต้อ�านาจของความจริงนัน้  

และปฏบิติัความคดิความเชือ่ทีมี่อยู่ในการตคีวามและให้ความหมายกบัปรากฏการณ์

ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อัตลักษณ์ทางเพศที่ถูกสร้างขึ้นของวิชิต 

ได้น�าเขาเดินทางไปสู่หนทางที่มีความเสี่ยงจากวิถีทางเพศ ทั้งความเสี่ยงใน

ชีวิตทีส่มัพนัธ์กบัการให้ความหมายในเรือ่งเพศ และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล

ในเรื่องเพศที่ส่งผลต่อบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ดังเรื่องเล่าของวิชิต ชายหนุ่ม

พนักงานขาย หรือเซลส์แมนขายรถยนต์ อายุ 35 ปี

การหล่อหลอมวิถีชีวิตผู้ชาย 

เมือ่ยังเด็ก วชิติจ�าได้ว่าต้องดแูลน้องสาวซึง่มอีายหุ่างกนัประมาณ 2 ปี

ด้วย จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่วิชิตจะเล่นตุ๊กตา เล่นขายของ รวมทั้งกระโดดยาง

กบัเดก็ผูห้ญงิ นอกจากนี ้ตอนเด็กๆ ไม่ค่อยมเีพือ่นเล่นมากนกั วชิติไม่เคยรูส้กึ

ว่าเป็นเด็กผู้หญิงแม้จะเล่นแบบผู้หญิง นอกจากนี้ ความเป็นผู้ชายของเขาก ็

บ่งบอกที่ค�าน�าหน้าชื่ออยู่แล้ว วิชิตเล่นกับน้องสาวเป็นประจ�า จนกระทั่งเริ่ม 

โตขึน้และเรยีนอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีที ่3 วชิิตเร่ิมถูกกล่อมเกลาให้ด�าเนนิวถิชีวีติ

เพศแบบผู้ชายโดยใช้การเล่นและของเล่นสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ พ่อของวิชิต

มเีพือ่นๆ เป็นทหารจงึปลูกฝังให้วิชติเป็นลกูผูช้ายแบบทหาร หาของเล่นส�าหรบั

เด็กผู้ชายมาให้ ของเล่นที่ ได้เป็นครั้งแรกคือปืนอัดลม จากนั้นก็มีอาวุธอื่นๆ  

อีกซึ่งวิชิตรู้สึกชอบมาก “ตอนเป็นเด็กพ่อมีเพื่อนเป็นทหารเยอะ ปลูกฝังให้ผม

เป็นทหาร เวลาวันเกิดทีหนึ่ง เพื่อนพ่อจะท�าพวกแมกกาซีนปืน ลูกปืนมา  

ท�าเป็นเครื่องบินเอฟ 16 ให้ รถถังให้ ชอบมาตั้งแต่เด็กพวกนี้”

เมือ่ย่างเข้าวัยรุ่น วิชิตไม่มีใครแนะน�าหรือสอนการเตรยีมตวัเข้าสูวั่ยรุน่ให้  

ที่บ้านของวิชิตไม่คุยเรื่องเพศกันเลย ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 

การปฏิบัติตัว และการป้องกันตนเอง วิชิตไม่สนิทกับพ่อ ส�าหรับแม่แล้ววิชิต

เห็นว่าเป็นผู้หญิงจึงไม่คุยเรื่องเช่นนี้ หากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองก็มีสอนบ้าง

ในวิชาสุขศึกษาที่เก่ียวกับเรื่องเพศ ซ่ึงจ�าไม่ ได้ว่าสอนอะไรบ้าง ที่จ�าได้คือ 
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การเล่นกันของเด็กผู้ชายในห้องเรียน เพื่อนๆ จะแข่งกันเรื่องขนาดอวัยวะเพศ 

โดยเขาและเพื่อนจะไปวัดอวัยวะเพศเปรียบเทียบกันในห้องน�้า นอกจากนี้  

ยังมีการเล่นแซวเด็กผู้หญิง เช่น การดึงเสื้อชั้นใน และการเล่นเปิดกระโปรง 

โดยวิชิตรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกส�าหรับเขาและเพื่อน 

วชิติเรยีนรูเ้รือ่งเพศและเพศสมัพันธ์จากคนใกล้ตวัคอืน้าชายทีพ่กัอาศยั

อยูด้่วยกนั และเพือ่นๆ ที่ โรงเรยีน โดยเรียนรูจ้ากวดิีโอโป๊ วชิติเล่าว่ารูจ้กัส�าเรจ็

ความใคร่ด้วยตนเองเมื่ออายุประมาณ 12 – 13 ปี เข้าใจว่าอาจเรียนรู้มาจาก

การแอบดูวิดีโอของน้าชายในห้องพัก นอกจากนี้ก็เคยดูวิดีโอประเภทน้ีที่บ้าน

เพื่อนใกล้โรงเรียน เพื่อนพาผู้หญิงไปด้วยและมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง และ 

เขาก็แอบดูอีก 

วิชิตย้อนเล่าไปถึงประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ยังไม่ม ี

ส�านึกผิดชอบช่ัวดแีละยังแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรถกูไม่ถกู คอืการเข้าไปมส่ีวนร่วม

รู้เห็นการลงแขกผู้หญิง 2 คน โดยผู้ชาย 4 คน คือวิชิต น้าชาย และเพื่อน 

อีก 2 คน แต่วิชิตคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเพราะผู้หญิงไม่ยินยอม  

เมื่อกลับมาถึงบ้านวิชิตบอกว่ารู้สึกปวดที่อวัยวะเพศ จึงถามน้าว่าเขาเป็นอะไร 

ได้ค�าตอบจากน้าว่าให้ไปปลดปล่อยความต้องการทางเพศด้วยตนเอง 

วิชิตไม่ได้พบเห็นการกระท�าเช่นนี้เพียงครั้งเดียว วิชิตเคยพบเห็นผู้ชาย

จ�านวนมากมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง 1 คน วิชิตมีส่วนร่วมโดยคอยจับ

ผู้หญิงเอาไว้โดยวิชิตอ้างว่าผู้หญิงยินยอม ขณะเดียวกันการที่ผู้หญิงมีอาชีพ

เป็นสาวบีบอยหรอืสาวนกัเต้น ท�าให้เหน็เป็นเรือ่งธรรมดาทีผู่ห้ญงิท�างานเช่นนี ้

จะยอมรับการกระท�าเช่นนั้นได้ วิชิตอ้างว่าขณะนั้นเป็นวัยรุ่นจึงไม่รู้สึกอะไร 

กับการกระท�าเช่นนั้น ประกอบกับกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้เข้มข้นมากเท่ากับ

สมัยนี้ ไม่มีองค์กรเอกชนต่างๆ คอยปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและช่วยเหลือ 

เมือ่ถกูกระท�า วชิติเหน็ว่าผูห้ญงิทีถ่กูกระท�าไม่กล้าแจ้งต�ารวจเพราะความอาย 

จึงท�าให้เหตุการณ์เหล่านี้ยังอยู่ในสังคม
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แสดงตัวตนของบุคคลผ่านสินค้าเทคโนโลยี 

วชิิตไม่ได้อาศยัอยูก่บัครอบครวั เมือ่เตบิโตขึน้ ทีบ้่านกส่็งมาเรยีนโรงเรยีน

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ต้ังแต่เด็กวิชิตไม่เคยล�าบากเพราะ 

ทีบ้่านค้าขาย ค่อนข้างมฐีานะ เมือ่แรกเข้ามาอยู่ในกรงุเทพฯ วชิติต้องโดยสาร

รถเมล์ไปโรงเรียนเองจึงรู้สึกไม่สะดวก ข้ึนลงรถเมล์ผิดป้าย ท�าให้รู้สึกว่า 

ไม่จ�าเป็นต้องอดทนกับสิ่งนี้ จึงให้เหตุผลกับที่บ้านว่าการไปเรียนของเขาอยู่

ท่ามกลางความเสีย่งอนัตราย เพราะนกัเรยีนสายอาชวีะมกัตกีนับ่อยครัง้ วชิติ

จึงขอให้แม่ซื้อรถยนต์ ให้ขับและแม่ก็ตอบตกลง “บอกให้แม่ซ้ือให้จะได้ขับเอง 

เพราะว่าเรียนช่างเสี่ยง ตีรันฟันแทงด้วย” วิชิตได้รถยนต์แบบซิตี้คาร์คันเล็ก 

สีแดงจากแม่เพื่อใช้เดินทางไปโรงเรียน

การมีรถยนต์ขณะก�าลงัเรยีนหนังสอืเป็นความพเิศษ เพราะปกตนิกัเรียน

ในโรงเรียนจะไม่มี โอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์ วิชิตรู้สึกว่าตนเป็นที่สนใจของ 

ผู้หญิงแม้จะเป็นรถยนต์คันเล็กๆ เพื่อนคนอื่นไม่มีรถยนต์ ท�าให้เขาเป็นเหมือน 

“ขุนแผนญี่ปุ่น” ในความคิดของเขา รถยนต์บ่งบอกให้คนรับรู้ว่าตนเองเป็น 

คนมีฐานะดีและดึงดูดให้ผู้หญิงเข้ามาหา ในความคิดของวิชิต รถยนต์มีความ

ส�าคัญมาก่อนรูปร่างหน้าตาที่จะท�าให้ผู้หญิงสนใจ “ผู้หญิงจะมองหน้าตากับ

เฟอร์นิเจอร์ ผมว่าเขามองเฟอร์นิเจอร์ก่อน เอาง่ายๆ เลย มองรถก่อนแล้ว

แหละว่ารถอะไร เพราะไม่ได้เหน็หน้าเราอยูแ่ล้ว เราอยู่ในรถยิง่ลงมายิง่หน้าตา

ดีอย่างผม อย่างนั้นไม่รอด” 

นอกจากรถยนต์ วิชติยังมสีนิค้าท่ีบ่งบอกความร�า่รวยและความทนัสมยั 

เพราะได้ครอบครองเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคนั้นคือโทรศัพท์มือถือ 

โทรศพัท์เครือ่งแรกทีแ่ม่ซือ้ให้ราคาเครือ่งละเกอืบ 50,000 บาทในขณะนัน้ วชิติ

เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทุกปี แต่ละปีเป็นรุ่นใหม่ๆ ที่น�าเข้ามาขาย วิชิตเล่าด้วย

ความภูมิใจว่า เป็นเจ้าของโทรศพัท์มอืถอืย่ีห้อหน่ึงทีม่อีนิเทอร์เนต็ใช้เป็นรุน่แรก

ของประเทศ “ตอนที่เรียนช่างอุตฯ (อุตสาหกรรม) มีคนเดียวในโรงเรียน  

พูดง่ายๆ เลย มีซีเมนส์ มีคนเดียวในโรงเรียน มือถือนี่”
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อุปกรณ์เทคโนโลยีน�าสมัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่แม่ซื้อให้ บางครั้งวิชิต

ก็ขอจากแม่ บางครั้งแม่ก็ให้มาเอง แม่ตามใจเขามาก แม่ค้าขายและมีร้านค้า

อยู่ใกล้ตลาดตดิชายแดนจงึท�าให้มเีงนิหมุนเวยีนมาก ไม่ล�าบากทีจ่ะจดัหาสิง่ของ

ต่างๆ ให้ลูก เนื่องจากอยู่ห่างไกล แม่จึงซื้อหาสินค้าเทคโนโลยีที่ถูกใจลูกชาย

ให้เพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก สิ่งหนึ่งที่แม่คิดว่าต้องให้ ไว้เพื่อเป็น 

การรับรองความม่ันคงของฐานะทางการเงินของลูกคือการให้ทอง แม่เห็นว่า

ทองค�าสามารถเอาไว้ ใช้ ได้ ในเวลาฉุกเฉิน ลูกจะได้ไม่ล�าบาก เพราะเมื่อก่อน

ไม่มีการโอนเงินผ่านตูเ้อทเีอม็และระบบออนไลน์เหมือนสมัยน้ี วชิติจ�าได้ว่าครัง้

นัน้แม่ทยอยให้ทองเขารวมทัง้หมดแล้วมมีลูค่าถงึประมาณ 30 – 40 บาท เวลา

กลับบ้านแต่ละครั้งแม่มักจะให้ทองเขาติดกลับมาด้วย แต่ระหว่างที่เรียนอยู่

วิชิตน�าทองไปขายจนหมด

การที่แม่สรรหาสินค้าราคาแพงและต้องมียี่ห้อมาให้ลูก ส่วนหนึ่งเป็น

ผลจากรสนยิมในการบริโภคสนิค้าของแม่เองด้วย วชิติเล่าว่า “แม่ผมเขาใส่แต่

แบรนด์เนมมาตลอดอยู่แล้ว” วิชิตจ�าได้ว่าในช่วงวัยรุ่น อายุประมาณ 15 ปี  

มีกระแสชื่นชอบกางเกงยีนส์ยี่ห้อดังรุ่นหนึ่ง วัยรุ่นแถวบ้านพยายามหาซื้อ 

มาใส่แต่เป็นของท�าเลยีนแบบ ทีว่ยัรุน่คนอืน่ไม่มแีละวชิติมอียูเ่พยีงคนเดียวคอื

กางเกงรุ่นนั้นของแท้ วิชิตภูมิใจกับความแตกต่างที่ โดดเด่นของตนเองผ่าน 

การเป็นเจ้าของสนิค้าหายากและมรีาคา ในทางอ้อมรสนยิมของแม่ได้ถ่ายทอด

มาสู่วิชิตด้วย ซึ่งซึมซับจากการปฏิบัติตัวของแม่ 

วชิติยงัใฝ่หาเทคโนโลยมีาไว้ ในครอบครอง ถึงแม้จะใช้เงินรายได้ตวัเอง

ที่ต้องคิดมากขึ้น แต่ก็เห็นความจ�าเป็นที่ต้องมีสินค้าเหล่านี้ ในความรู้สึกของ

วิชิตคือ “กต้็องให้มนัทนักบัเทคโนโลยทีีค่นอืน่ใช้” ช่วงนีว้ชิติก�าลังมองหาไอโฟน

อยู่ ถึงแม้จะมีคนซื้อของเลียนแบบจากจีนมาใช้และราคาถูกกว่าคร่ึงหนึ่ง  

แต่วิชิตไม่เคยมองสินค้าประเภทนี้เพราะตัวตนทางสังคมเป็นอีกอย่างหนึ่ง  

“คนอย่างผมไม่เคยใช้ของปลอม” วิชิตดูสินค้าเป็น รู้ว่าอันไหนของจริงอันไหน

ของปลอม ดังน้ัน ส�าหรับวิชิต นอกจากสินค้าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือ 
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เชื่อมโยงสายสัมพันธ์แม่ลูกแล้ว ยังบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัยมีระดับ 

อีกด้วย ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างโดยเฉพาะผู้หญิง

ความสัมพันธ์ที่มากับชีวิตกลางคืน 

แม้วิชิตจะเห็นถึงคุณค่าของเงินมากขึ้นในการซื้อหาสิ่งของมาใช้เมื่อ 

เรียนจบและท�างานแล้ว แต่ก็ยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเที่ยวเตร่อยู่เป็นประจ�า วิชิต 

ใช้เงินประมาณวันละ 2,000 บาท รวมแล้วเดือนละ 30,000 บาท โดยม ี

ก๊วนเทีย่วซ่ึงมนิีสยัชอบเท่ียวกนิเหล้าและรกัสนกุคล้ายคลงึกนั เพยีงแต่บางคน

อาจจะไม่รู้ เพราะภายนอกเป็นคนเรียบร้อย

วชิติมีแฟนตัง้แต่อายุ 18 ปี เคยคบผูห้ญงิมาแล้วหลายคน แต่ทีเ่รยีกว่า

เป็นตัวเป็นตนมี 4 คน วิชิตชอบกินชอบเท่ียวเตร่และใช้จ่ายเงินมากใน 

แต่ละคร้ัง ไปกับผู้หญิงก็เป็นคนจ่ายเงินให้ทุกครั้ง ท�าให้วิชิตถูกมองว่าเป็น  

“คนสปอร์ต” และยงัเชือ่ว่าผู้หญงิชอบวชิติกเ็พราะเร่ืองนีด้้วย นอกจากรปูร่าง

หน้าตาและความมีมนุษย์สัมพันธ์ ท�าให้เขาคบผู้หญิงคร้ังละหลายคน แม้จะ 

มีผู้หญิงท่ีคบกันมานานไปมาหาสู่กันประจ�าอยู่จ�านวนหนึ่งและมีความสัมพันธ์

ลึกซึ้งแล้ว กระนั้นเวลาไปเที่ยวเตร่ตอนกลางคืน หากแฟนไม่มาด้วย วิชิต 

จะรู้สึกว่ามีอิสระเต็มที่ และไม่ปิดโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นๆ  

ซึ่งเขามองผู้หญิงที่พบเวลาเที่ยวเตร่ว่าเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น

เวลาไปเที่ยวตามประสาผู้ชาย เราไปกับเพื่อนผู้ชายโสดกัน มันก็ต้องมี

ผู้หญิงเข้ามาอยู่แล้ว แต่เข้ามาอย่างไรอีกเรื่องหนึ่ง เข้ามาเพื่ออะไร 

อีกเรื่องหนึ่ง มันมีทุกครั้งอยู่แล้วที่ ไป มีครั้งก่อนไปเท่ียวที่…มีผู้หญิง

เข้ามาก็เลยชวนมานั่งกิน สักพักก็ชวนไปส่งที่ห้อง ไปกับเพื่อน 2 คน  

ขึ้นไปบนห้องก็ชวนกินต่อบนห้อง ก็เรียบร้อย

แม้วิชิตจะเลือกมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงพอสมควร แต่ก็เคยเผลอเรอ 

จนต้องรบีแก้ไข คร้ังหนึง่วชิติไปเท่ียวสถานบนัเทงิแห่งหนึง่ เพือ่นกจ็ดัหาผูห้ญงิ

มาบริการ วิชิตถูกใจผู้หญิงที่มาให้บริการเขาคนหนึ่ง จ�าได้ว่าเคยเป็นแฟนเก่า
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ของน้าชาย การไปเที่ยวจบลงท่ีการมีเพศสัมพันธ์กับเธอ พอกลับบ้านน้าของ

เขาสอบถามว่าไปเที่ยวที่ ไหนมา พอน้ารู้ว่าเป็นที่ ไหนและรู้ว่าไปมีเพศสัมพันธ์

กบัใคร จงึบอกให้เขารีบท�าความสะอาดตนเองทนัท ี“ไปเทีย่ว…ไปนอนกบัใคร

มาบ้าง ก็บอกไอ้...งั้นรีบไปล้างเลย มันบอกว่าไอ้…ไม่ปลอดภัย”

เพศวิถีบนความเสี่ยง 

วิชิตไม่มี โอกาสเรียนรู้เรื่องเพศจากครอบครัว รวมทั้งการปฏิบัติตน 

ที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงชายจากที่บ้านแม้แต่น้อย ยกเว้น

แต่การได้รับความรู้ที่อาจจะไม่ถูกต้องจากวิดี โอโป๊ที่แอบดูจากห้องน้าชาย  

เพื่อน และการปฏิบัติในชีวิตจริง ขณะเดียวกันเด็กมัธยมศึกษาสมัยเขาไม่ค่อย

มีความรู้เรื่องเพศ แตกต่างจากสมัยนี้ที่กว้างขวางกว่าและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

กว่า เช่น การหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต “อนิเทอร์เนต็มาแล้วเห็นไหม เดก็สมยั

ก่อนอยากรู้เรื่องอะไรต้องไปหา เดี๋ยวนี้กูเกิ้ลทีเดียวก็จบแล้ว” 

อย่างไรก็ดี ในความคิดของวิชิต ถ้าให้ผู้หญิงรับรู้ความรู้ข้อมูลเหล่านี้

มากเกินไปก็จะท�าให้ผู้หญิงเสียคน “มันเปิดเกินไปเดี๋ยวนี้ จากที่แบบว่าค่อยดู

ตอนถึงอายุ รู้เอง ตอนนี้มันรู้ก่อนแล้ว เด็กมันเริ่มแก่แดด ผู้ชายเริ่มจะมาแซว 

เริ่มจะมาอะไรอย่างนี้แล้ว ผู้หญิงมันก็ไหวแล้ว อารมณ์หวั่นไหวแล้ว มันก ็

โดนซะ” วิชิตไม่คิดว่าควรแนะน�าหรอืสอนเรือ่งเพศแก่ผูห้ญงิ “...มนัก็สอนไม่ได้

อยู่แล้ว เพราะว่าผู้หญิง...น้องเป็นผู้หญิง หลานเป็นผู้หญิง” แต่ถ้าเป็นผู้ชาย 

ก็ต้องให้ความรู้ ให้มาก “ถ้ามีลูกผู้ชายหลานผู้ชาย เอาเลย จัดไปเลย”

ส�าหรบัวชิติ ผูห้ญิงมหีน้าทีแ่ม่บ้าน ท�าอาหาร ซักผ้ารีดผ้า และต้องเป็น

กลุสตรคีอยปรนนบิติัดูแล ถึงจะอยูก่บัเขาในฐานะภรรยาได้ “ถ้าอยู่บ้านเดยีวกัน

ก็ต้องเป็นหน้าทีเ่ขา ถูกรเึปล่าล่ะ แล้วจะมเีมยีท�าไมล่ะ อยู่คนเดยีวดกีว่า” ส่วน

หน้าท่ีผูช้ายคอืการท�ามาหากนิหาเงนิมาเลีย้งดคูรอบครัว ทกุวนันีว้ชิติยังไม่คิด

แต่งงาน แอบคาดหวังว่าจะมีชีวิตคู่กับผู้หญิงคนแรกที่เขาชอบพอและสนิท  

ซึ่งพบกันเพราะอยู่ ใกล้ร้านค้าของแม่ แต่ต่างคนต่างมีชีวิตของตนเอง โดย 
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ผู้หญิงก็มี “กิ๊ก” หรือผู้ชายที่คบหาและมีความสัมพันธ์กันลึกซ้ึง ขณะท่ีผู้ชาย

คนนั้นมีภรรยาอยู่แล้ว ซึ่งวิชิตไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แฟน เพียงแต่เล่าว่าได้คุย

กับแฟนคนนี้และถ้าอายุ 40 ปีคงจะคิดเรื่องแต่งงานอย่างจริงจัง 

การคบหาผู้หญิงของวิชิตมีทั้งจากการพบกันเมื่อเที่ยวเตร่ และจาก 

การท�างานทีต้่องสมัพนัธ์กบัผู้หญงิ ทัง้ผู้หญงิในทีท่�างานด้วยกนัและทีเ่ป็นลูกค้า 

วชิติเล่าว่ามคีรัง้หนึง่ลกูค้าเชญิชวนให้เขาไปมเีพศสมัพนัธ์ด้วย ซึง่วชิติกย็นิยอม

เพียงแต่ต้องสงวนท่าทีก่อน “คือลูกค้ามาดูรถแล้วก็ชวนกินข้าว กินเสร็จแล้ว 

กลางคืนก็ชวนไปต่อ ต่อเสร็จก็จะกลับบ้านไปส่งเขา เขาไม่ยอม อันนั้นถามว่า

เราสมคัรใจไหม เราสมคัรใจ แต่มนัขนืก่อน เรารูอ้ยูแ่ล้วว่ามนัต้องเอาเราแน่ๆ” 

วิชิตบอกว่าในความสัมพันธ์กับผู้หญิงส่วนมากแล้วผู้ชายจะไม่นิยม 

ใช้ถงุยางอนามยั วชิติมคีวามรูส้กึว่าไม่เป็นธรรมชาต ิ“เวลาเราใส่ไปมนัไม่ถนดั 

มันไม่เหมือนกับเปลือยนะ ไม่เหมือนกัน” โดยให้เหตุผลว่าจะใช้ถุงยางอนามัย

เมื่อไม่มั่นใจในตัวผู้หญิง อย่างไรก็ดี ส่วนลึกแล้วก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น  

ท่ีจริงเป็นเพราะมีเพศสัมพันธ์ขณะไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่ได้เตรียมมา และ 

ไม่ขวนขวายที่จะไปซื้อหามาใช้ “...จริงๆ แล้วทุกคนก็ไม่น่ามั่นใจหรอก แต่ช่วง

จังหวะนั้น หนึ่งเมา สองไม่มี สามขี้เกียจซื้อ” ดังนั้น การไม่ใช้ถุงยางอนามัย

ของวชิิตคอืการไม่ใส่ใจในสขุภาพและความมกัง่าย วชิติอาจจะใส่ถงุยางอนามัย

หากผู้หญิงพกมา ทีผ่่านมาวชิติยงัไม่เคยพบผูห้ญงิทีข่อให้ ใช้ถงุยางอนามยัเลย 

นอกจากนี้ วิชิตยังเชื่อในสิ่งที่เคยได้ยินมาว่าการใช้ถุงยางอนามัยไม่ปลอดภัย 

โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมลูเพิม่เตมิว่าสิง่ทีร่บัรูม้าถกูต้องหรอืไม่ “ทกุวนันีเ้ขาบอก

ว่าใส่ถงุยังไม่ปลอดภยัเลยไม่ใช่หรอื ตอนนัน้ทีเ่ขาบอกไร้สาระ มนัต้องปลอดภัยสิ  

ไม่ได้เกีย่วเลยว่าต้องมี...ตอนนู้นจ�าได้ทีเ่ขาบอกว่าใส่ถงุก็ไม่ปลอดภยัเหมอืนกนั” 

ดงันัน้ วิธีการคมุก�าเนดิและป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ที่ ใช้อยู่ในปัจจบุนั

คือหลั่งข้างนอกและให้ผู้หญิงกินยาคุมก�าเนิด
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วชิิตอาศยัการสงัเกตดจูากผูห้ญงิทีค่บประจ�าในเรือ่งสขุอนามยัทางเพศ 

ในบรรดาแฟนของวิชิตมีอยู่ 2 คนที่จะไปตรวจโรคเป็นประจ�าทุกปี วิชิตจึง 

คาดว่าคงไม่เกิดโรคอะไร แต่ภายหลังวิชิตเริ่มไปตรวจเลือดด้วยเช่นกันเพราะ

ไม่มัน่ใจตวัเอง แม้จะคดิว่าการตรวจเลอืดเป็นความคดิโบราณ ต้องรอผลตรวจ

นาน และไม่ได้คิดว่าผู้ชายและผู้หญิงควรตรวจเลือดก่อนการมีความสัมพันธ์

ทางเพศก็ตาม

ภาพตายตัวของความเป็นเพศ 

โลกและกฎเกณฑ์ทางเพศของวชิติมแีต่ผู้หญงิกับผูช้าย ความหลากหลาย

เป็นเรือ่งทีย่อมรบัได้ยากส�าหรบัเขา การเป็นทอมบอย เกย์ หรือเลสเบีย้นเป็น

สิ่งที่เรียกว่าความเบี่ยงเบน วิปริต ผิดเพศผิดผี แต่รับได้มากกว่าหากผู้หญิง

อยู่ด้วยกัน วิชิตเชื่อว่าทอมบอยจะเปลี่ยนกลับมาเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมหากมี

เพศสมัพนัธ์กบัผู้ชายแต่น้อยราย และผูห้ญิงเป็นเลดีม้ีโอกาสเปล่ียนได้มากกว่า 

การมคีนทีแ่ตกต่างไปจากเพศบรรทดัฐานส�าหรบัวชิตินัน้เป็นทีน่่าอดึอดั ดงันัน้ 

หากพบเหน็ผูช้ายเดนิจงูมือกันเขาจะรู้สึกว่าเป็นการกระท�าทีน่่าเกลยีด ไม่สามารถ 

ไปไหนมาไหนกบัคนเพศทีส่าม เช่น กะเทยกระตุง้กระติง้ เพราะเขากลวัคนอืน่

จ้องมอง 

วิชิตมีความรู้เรื่องเพศวิถีที่แตกต่างจากกระแสหลักอย่างจ�ากัดมาก  

และมักได้ข้อมูลจากการพูดคุยกับเพื่อน ซึ่งคิดว่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่า 

การเป็นเกย์เกิดขึ้นเพราะจิตใต้ส�านึก และท่ีส�าคัญเกิดจากการกินฮอร์ โมนที ่

เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ ซึ่งเป็นการรู้มาอย่างผิดๆ 

ไก่…เพราะมนัมสีารเร่งโต มนัมฮีอร์โมน ดอูย่างพวกเกย์ พวกเพาะกาย

เห็นไหมล่ะ ส่วนมากเป็นเกย์เพราะอะไร เพราะกนิฮอร์โมนให้กล้ามเนือ้

มันกระชับ นั่นแหละมันจะท�าให้เราเบี่ยงเบน 
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10. การสร้างตัวตนทางเพศบนฐานครอบครัว

อตัลกัษณ์ทางเพศของแต่ละคนถูกสร้างผ่านการเรยีนรูแ้ละจากประสบการณ์ 

อย่างไรก็ดี การสร้างความเป็นบุคคลจ�าเป็นต้องมีกระบวนการที่เอื้ออ�านวย

ให้การสร้างสรรค์ตัวบุคคลปรากฏขึ้นได้ ซึ่งขึ้นกับบริบทแวดล้อม วิธีคิด  

ความคิดความเชื่อของบุคคลรอบข้างที่มีความส�าคัญในชีวิต เป้าหมายในการ

ด�ารงชวีติ และตวัตนของบคุคลทีเ่ลอืกเป็นอย่างไร แนวทางการด�าเนนิชวิีตของ

บุคคลในกลุ่มรักต่างเพศมีความชัดเจนและมีแบบแผนที่บุคคลอ้างอิงได้เสมอ 

การสามารถต่อรองกับบรรทัดฐานทางเพศของสังคม ท�าให้บุคคลมีทางเลือก

ในการใช้ชวิีต และสามารถมชีวีติตามแบบของตนได้อย่างมคีวามสขุ ประสบการณ์

ของคมม์จะช่วยเปิดประเด็นในเรื่องนี้

ชีวิตที่อบอุ่นภายใต้วิถีชีวิตแบบผู้หญิง 

คมม์อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ท่ามกลางคนใกล้ชิดที่เป็น 

ผูห้ญงิตัง้แต่เด็ก คมม์เป็นลกูชายคนสดุท้องของครอบครวั จึงค่อนข้างถกูตามใจ 

คมม์รู้สึกได้ว่าแม่รักเขามากเป็นพิเศษ พ่อรับราชการและต้องย้ายไปท�างาน

พืน้ทีอ่ืน่จงึไม่ค่อยได้มีโอกาสอยูบ้่าน คมม์จงึสนิทกบัแม่มากกว่าพ่อ ค�าว่าสนทิ

กับพ่อและแม่ของคมม์มีความหมายแตกต่างกัน โดยลักษณะความสนิทสนม 

ถูกแบ่งด้วยเพศสภาวะ คมม์แยกให้เห็นว่า “ถ้าคุณแม่ สนิทในด้านความรัก  

ในลกัษณะของแม่กบัลกูนะครบั แต่นอกเหนอืจากนัน้ไม่สามารถพูดได้ เนือ่งจาก

ท่านมคีวามละเอยีดอ่อน ถ้าเกิดเป็นเรือ่งผู้ ใหญ่ ผู้หญงิ หรอืเรือ่งเท่ียวกจ็ะเป็น

พ่อมากกว่าครับ” 

เมื่อคมม์ยังเล็ก จ�าได้ว่าคุณตากับคุณยาย รวมถึงพี่เล้ียงผู้หญิงเป็น 

คนเลีย้งตนเองมา มพีีส่าวคนหนึง่ซึง่สนทิกนัมากและสามารถคยุกนัได้ทกุเรือ่ง 

คมม์รู้สึกว่าพี่สาวมีนิสัยเหมือนผู้ชายจึงเช่ือมโยงกันได้ ในค�านิยามทั่วๆ ไป  

ถ้ามองอย่างผวิเผนิอาจเรยีกพ่ีสาวคนนีว่้าเป็นทอมบอย แต่ทีจ่รงิแล้วเป็นผูห้ญงิ

ที่นิสัยเหมือนผู้ชาย มีความเป็นผู้น�า ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของผู้หญิงที่เชื่อกันมา 
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นอกจากนียั้งมป้ีาอกีคนหนึง่ซึง่ไม่มีครอบครวั คมม์จงึเป็นศนูย์กลางของความรกั 

ในฐานะลูกชายคนสุดท้องและหลานชายคนเดียวของบ้าน

คมม์มั่นใจว่าตนเองเป็นผู้ชาย แต่ไม่ได้มีชีวิตที่เป็นไปตามบรรทัดฐาน

ของความเป็นชายอย่างเข้มข้น คมน์เป็นคนค่อนข้างละเอียดอ่อนและไม่ชอบ

ความรุนแรง ซึ่งคมม์รู้สึกว่าตนเหมือนผู้หญิงในส่วนนี้ พ่อเป็นนักกีฬาและ

พยายามสนับสนุนให้ลองเล่นกีฬาหลายอย่างตามความเช่ือที่ว่าผู้ชายต้องเล่น

กีฬา คมม์สามารถเล่นกฬีาตามท่ีพ่อให้ลองเล่นได้ทกุชนดิแต่ไม่รูส้กึชืน่ชอบกฬีา

ใดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การคบหาเพ่ือนฝูงก็จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และ 

คิดว่าเข้าใจผู้หญิงมากด้วย คมม์เล่าถึงตนเองว่า 

คือผมรู้สึกจะเป็นผู้หญิงเยอะ ส่วนใหญ่นะครับ แต่ผมไม่ได้เป็นแบบ

กะเทย แต่เล่นกันแบบสนิทใจกว่า อะไรอย่างนี้นะครับ เพราะว่า 

ส่วนหนึ่งนี่อาจจะเป็นว่าตั้งแต่เด็กก็อยู่กับแม่กับยายมา อะไรอย่างน้ี  

เราเลยไม่ค่อยชอบความรุนแรงเท่าไหร่ อาจจะเป็นเล่นแบบเรียบๆ  

ไม่เน้นความรุนแรง

ปรัชญาในการด�าเนินชีวิตของครอบครัวคมม์คือความสุขและความดี  

ดังนั้นในการสอนและแนะน�าการด�าเนินชีวิตพ่อและแม่จึงไม่ได้เน้นว่าต้องเก่ง

หรือต้องรวย แต่ขอให้เป็นคนดี ในสังคม คมม์เล่าถึงสิ่งที่พ่อแม่สอนว่า  

“เขาบอกว่าขอให้เป็นคนดี ในสังคม เข้ากับคนในสังคมได้ เป็นคนดีก็พอใจ  

เขาไม่สนใจว่าต้องเรียนเก่ง เป็นด็อกเตอร์ เป็นหมอ เขาไม่สนใจ เขาสนใจว่า

เราอยูร่่วมในสังคมได้อย่างมคีวามสขุกพ็อแล้วครบั” หลกัการใช้ชวีติของครอบครวั

ไม่ได้ยึดถอืในช้ันพ่อแม่ของคมม์เท่านัน้ แต่รุน่ตายายกเ็ช่นเดยีวกนั และเนือ่งจาก

ว่าคุณตาเป็นครูมาก่อน จึงเน้นเรื่องการมีระเบียบวินัย ซึ่งค่อนข้างจะเป็นแนว

อนรัุกษ์นยิม ระเบยีบวนิยัทีว่่านีค้รอบคลมุเรือ่งความละเอยีดอ่อนในการท�างาน 

ความประหยัดและความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์นี้คุณตาจะเน้น

กับคมม์และพี่สาวอยู่เสมอ
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คมม์เรียนหนังสืออยู่แถวบ้านจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากนั้น

กเ็ข้ามาเรียนต่อท่ีโรงเรยีนประจ�าจงัหวดัซึง่อยู่ต่างอ�าเภอ ห่างจากบ้านประมาณ 

90 กิโลเมตร เมื่อไปเรียนต่างพ้ืนที่ คมม์ต้องเริ่มใช้ชีวิตห่างจากพ่อแม่  

ด้วยความห่างไกลนี้เอง แม่จึงซ้ือโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกในชีวิตให้คมม์  

เพื่อสื่อสารกับทางบ้านหากมีปัญหา หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

คมม์ไม่ค่อยสนใจอยากจะมีข้าวของเครื่องใช้มากมายนัก แต่เมื่ออยู่กับ

เพื่อนๆ ในช่วงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คมม์รู้สึกอยากท�าตามเพื่อน เช่น 

เสือ้ผ้า โดยปกตแิม่จะคอยดูแลเรือ่งเหล่าน้ีอยูแ่ล้ว คมม์เพยีงขอให้ได้ของคล้าย

กับที่ต้องการก็พอใจแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมียี่ห้อ นอกจากน้ียังมีมอเตอร์ไซค์  

ครัง้นัน้ความต้องการอยากได้สิง่ของเป็นตวัก�าหนดส�าคัญและมาก่อนการศึกษา

รายละเอียดว่าส่ิงที่ต้องการเป็นอย่างไร คมม์พูดถึงความรู้สึกของตนเองว่า  

“...เราอยากจะมีอะไรเหมือนกับคนอื่นเขา เช่น อ�านวยความสะดวกหรืออะไร

อย่างนีค้รบั กอ็ยากมี อยากได้อยู่” คมม์ได้รถมอเตอร์ไซค์จากพ่ีสาวมาใช้ 1 คนั

การสร้างอิสระทางความคิดด้วยการไม่คาดหวังของครอบครัว 

การเรียนของคมม์ไม่ค่อยดีนัก อาจเป็นเพราะติดเกมส์ตั้งแต่สมัย 

มัธยมต้น จึงไม่ค่อยสนใจบทเรียนเท่าไร แต่สาเหตุหลักคือตอนยังเด็ก คมม์

เคยป่วยหนักถึงขั้นช็อคและอยู่ ในห้องไอซียูด้วยโรคไข้เลือดออก ท�าให้ที่บ้าน

เห็นว่าคมม์สุขภาพไม่แข็งแรงจึงไม่ค่อยคาดหวังหรือกดดันในเร่ืองการเรียน 

คมม์เรียนไปเรื่อยๆ การไม่ถูกคาดหวังจากผู้ปกครอง ท�าให้คมม์รู้สึกว่าพ่อแม่

ให้อิสระในการเลือกใช้ชีวิตในอนาคต

ก็เลี้ยงดูแบบ...ถ้าในความคิดตอนนี้ก็คือ เค้าให้อิสระทางความคิด  

เลี้ยงดูดีมากครับ เขาจะไม่กดดันเราในเรื่องการเรียน เขาจะปล่อยเป็น

ตัวของตัวเองนะครับ ตามความสามารถของเราว่าเราเรียนได้เท่าไหน

ก็เท่านั้น เขาไม่มีการกดดันแล้วก็ดีนะครับ
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คมม์รู้ว่าตนเองเรียนไม่เก่ง จึงอยากหาคนช่วยเรียน คมม์มองหาคน 

เป็นแฟนด้วยความคิดเชิงเหตุผล และเข้าใจความสัมพันธ์ ในขณะนั้นว่าเป็น 

ความรกั คมม์ให้ความหมายความรกัในครัง้แรกและผูห้ญงิในอดุมคติของเขาว่า 

ถามว่ารักไหมมันในตอนนั้น ถ้าในความรู้สึกตอนนั้นก็คงเรียกว่ารักนะ

ครบั กเ็หตผุลหลกัทีค่ดิแค่ว่าเราอยากจะมแีฟนสักคนหน่ึง เน่ืองจากว่า

แต่ก่อนเราเรียนไม่ค่อยเก่ง ตามเพื่อนไม่ค่อยทัน ฉะนั้นเราก็อยากได้

แฟนเป็นผู้หญิงท่ีท�างานเก่ง เรียนเก่ง เพื่อจะมาช่วยเราในด้านจุดนี้

มากกว่าครับ

คมม์คุน้เคยกบัสภาพแวดล้อมทีม่แีต่ผูห้ญิง ท�าให้สนทิสนมกบัผู้หญิงได้

เรว็ ช่วงเป็นวัยรุน่มกัจะคุยโทรศพัท์กนั 4 – 5 ช่ัวโมงและส่งข้อความถงึกนั คมม์

คุยกับเพื่อนผู้หญิงที่ถูกใจประมาณ 1 เดือนก็ตกลงเป็นแฟนกัน ส่วนใหญ่แล้ว

พบกันทุกวัน ความรู้สึกที่คมม์มีต่อแฟนเปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นเพื่อน รู้สึก

หึงหวงถ้ามีผู้ชายคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับแฟน

วิกฤติเรื่องเพศในวัยเรียน 

การเรียนรู้เรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศของคมม์และแฟน 

ไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ท้ังคูห่ลกีหนจีากวิกฤติในชีวติในช่วงวัยรุ่นได้ คมม์มคีวามรู้ 

เร่ืองเพศจากครูในโรงเรียนบ้าง จากป้ายโปสเตอร์ โฆษณา และหนังสือโป๊ 

หรือส่ือลามก ซึ่งเด็กวัยรุ่นอาจไปพบเข้าโดยบังเอิญหรือขโมยผู้ ใหญ่มาอ่าน 

คมม์จ�าได้ว่าได้เรยีนเรือ่งน้ี ในวชิาสขุศกึษาตอนมธัยมศกึษาปีที ่1 เนือ้หาครอบคลมุ

เรื่องสรีระเพศของผู้ชายและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเรื่องป้องกันบ้างแต่

ไม่มีรายละเอียด ความรู้เรื่องการต้ังครรภ์ที่มีก็เพียงว่าผู้หญิงใช้เวลาอุ้มท้อง 

กี่เดือน แต่ ไม่ ได้มีความรู้เก่ียวกับการป้องกันของผู้หญิง เช่น การนับวันที่

ปลอดภยัในการมีความสมัพนัธ์กบัผูช้าย นอกจากนีย้งัมเีรือ่งโรคตดิต่อทางเพศ

สัมพันธ์ แต่ไม่ได้ท�าให้คมม์ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของเรื่องเหล่านี้ คมม์พูด

ถึงการรับรู้ของตนว่า 
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...จะเป็นโรคฝี โรค... คือเรารู้แต่ไม่ได้ตระหนัก หรือเราคิดไม่ถึงว่ามัน

จะเป็นจรงิๆ หรอืว่ามนัจะเกดิกะเรา เหมอืนเราฟังผ่านๆ ไปตามบทเรียน 

แต่เราไม่ได้ตระหนักว่า เฮ้ย! มันเป็นจริงๆ เหรอ กับคนนะ หรือว่ามัน

เกิดจากคนใกล้ตัวเรานะ ไม่เคยรับรู้อะไรอย่างนี้

พ่อสอนเร่ืองสุขอนามัยของผู้ชายให้บ้าง ซึ่งคมม์ได้ประโยชน์ ในเรื่อง 

การรกัษาความสะอาดส่วนตัว ซึง่เป็นเรือ่งใกล้ตัวมาก แต่พ่อไม่ได้พดูถงึความ

สัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเพศ คมม์เรียนรู้จากหนังสือมากกว่า การมีเพศสัมพันธ์

คร้ังแรกกับแฟนเป็นไปโดยสัญชาตญาณ เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์

เรือ่งความสมัพันธ์ในช่วงวยัรุน่ คมม์คดิว่าเป็นความอยากรูแ้ละอยากลองปฏบิติั

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ความเชื่อเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนั้นมีผลต่อการปฏิบัติจริง 

คมม์รบัรูจ้ากเพือ่นๆ ผู้ชายทีค่บกนัว่า การมีสัมพันธ์กบัผูห้ญงิทีส่ามารถป้องกนั

การตั้งครรภ์ได้คือการหล่ังอสุจิภายนอก “ไม่ได้ป้องกัน (ใช้ถุงยางอนามัย)... 

มีความเชื่อว่าปล่อยข้างนอกอะไรอย่างนี้ จะปลอดภัยมากกว่า” คมม์สังเกตว่า

ความสัมพันธ์ที่ ไม่สร้างความสุขระหว่างสองฝ่ายนั้นเกิดจากระยะเวลาในการ

มีเพศสัมพันธ์ที่นานขึ้น ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวด คมม์อธิบายเพิ่มเติมว่า 

...คอืการมเีพศสมัพันธ์ อวัยวะเรากต้็องมกีารเสยีดสเีพือ่ให้มกีารคดัหลัง่

ออกมาใช่ไหมฮะ ทีนี้เมื่อใช้ถุงยาง มันก็เหมือนมีปลอกเข้าไปท�าให้เรา

รูสึ้กตวัน้อยลงครับ มนักท็�าให้ระยะเวลานานข้ึน แล้วผูห้ญงิเขากจ็ะเริม่

เจ็บตรงช่วงเวลาที่ยาวขึ้น จะเจ็บเพราะน�้าหล่อเลี้ยงเขาจะน้อยลง 

ประมาณนี้ล่ะครับ 

เมื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศ คมม์มักจะป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย  

แต่ขณะใช้ไประยะหน่ึงคมม์รบัรูจ้ากผูห้ญงิว่าไม่มคีวามสขุ “กม็ีใช้บ้างและก็ไม่

ได้ ใช้ ส่วนมากที่ ใช้และเลิกไปนี่ ส่วนหนึ่งคือผู้หญิงเขาไม่ชอบ คือมันเจ็บครับ 

เพราะว่าถุงยางต่อให้ซื้อยี่ห้อดีๆ ก็ตาม เหมือนกับน�้าหล่อลื่นเขาไม่มี ผู้หญิง

เขาแสบที่ช่องตรงอวัยวะเพศนะครับ ก็เลยเลิกใช้ไป” อย่างไรก็ดี คมม์สังเกต
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ว่าผู้หญิงจะสนใจเรื่องการมีสัมพันธ์ระหว่างเพศน้อยกว่าผู้ชายและมีความรู ้

ในเรื่องนี้น้อยกว่าด้วย 

ดังนั้น เมื่อคมม์พบว่าแฟนของเขาไม่มีความสุขแล้ว จึงเลิกป้องกันโดย

ใช้ถุงยางอนามัย คมม์ค�านึงเสมอว่าหากมีเพศสัมพันธ์ควรป้องกันเพราะจ�าได้

ถึงค�าตักเตือนของพ่อแม่ เม่ือรู้ว่ามีวิธีการอ่ืนจึงเลือกใช้การปล่อยข้างนอก 

ในการป้องกันการต้ังครรภ์ ขณะเดียวกันฝ่ายหญิงก็จะป้องกันตนเองโดยใช ้

การนับวันของการมีรอบเดือน แต่ก็เกิดผิดพลาดขึ้นช่วงที่คมม์ก�าลังเรียนอยู่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เมือ่คมม์รูว่้าแฟนตัง้ท้องก็เร่ิมรูส้กึกลัว กลวัอนาคตเร่ืองการเรียน จากท่ี 

เคยพบว่า หากตัง้ครรภ์ระหว่างเรยีนหนงัสอื นกัเรยีนมักจะต้องออกจากโรงเรยีน 

และหมดอนาคตทางการเรียน ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องออกจากโรงเรียนเพื่อ

แต่งงานกัน คมม์สะท้อนความรู้สึกต่อเด็กในท้องแฟนขณะนั้นว่า “ก็อยากจะ

เอาออก อยากให้เขาหายไป เพื่ออยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม อยากเป็น

นักเรียนคนหนึ่ง ไม่มีอะไรเกิดขึ้น” คมม์ไม่เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน 

ไม่มีความรู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร และทั้งสองคนก็คิดว่ายังไม่พร้อมที่จะมีลูก  

จงึต้องการท�าแท้ง คมม์จงึไปปรกึษาพ่ีสาวว่าจะท�าอย่างไร และได้รับค�าแนะน�า

จากเพื่อนของพี่สาวถึงคลินิกท�าแท้งแห่งหนึ่ง แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะ

คลินิกนั้นปิดให้บริการไปแล้ว

การพึ่งพาครอบครัวในการแก้ปัญหาเรื่องเพศ 

เมื่อมาถึงทางตัน คมม์ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ขณะเดียวกับแฟนก็ไม่

กล้าปรกึษาทางบ้านแม้แต่น้อย เพราะทีบ้่านแฟนหวงลกูเนือ่งจากเรยีนเก่งและ

พ่อรักมาก เข้มงวดกับลูกสาวมาก จึงท�าให้ลูกสาวกลัวการถูกลงโทษ เมื่อแก้

ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้แล้ว คมม์จงึปรกึษาพ่อ “ก็คอืมนัถงึจุดหนึง่แล้ว ก็คดิว่า

มนั...เราไม่สามารถท�าด้วยตวัเอง มนัอาจจะเป็นด้วยวัยวฒุด้ิวยกค็อืจะปรกึษา

คุณพ่อก่อน จะบอกคุณพ่อเป็นคนแรกก่อนครับ” 
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คมม์รู้ตัวว่าท�าผิดและอยากแก้ ไข แต่เม่ือเกินความสามารถจึงหันไป

ปรึกษาพ่อแม่ ขอให้พ่อแม่ช่วยตัดสินว่าจะท�าอย่างไร คมม์ ใช้ค�าพูดว่า “แก้ไข 

ตามเงื่อนไขที่ผู้ ใหญ่เขาจัดการดีกว่า” เร่ืองที่มักเคยได้ยินเก่ียวกับการต้ังท้อง

ของวัยรุ่นและปฏิกิริยาของครอบครัวคือ ความโกรธและการดุด่าว่ากล่าวลูก 

ในฐานะผู้กระท�าผิดอย่างรุนแรง แต่พ่อแสดงออกอีกแบบหนึ่ง คมม์ไม่ถูกดุด่า

ว่ากล่าว ไม่มี ใครซ�้าเติม มีแต่ ให้ก�าลังใจ และสอนให้ปฏิบัติตัวใหม่เท่านั้น  

ในขณะที่ฝ่ายหญิงถูกต�าหนิจากครอบครัวอย่างรุนแรง คมม์เล่าว่า 

คือสงบครับ คุณพ่อฟัง เข้าใจปัญหาแล้วฟัง ก็รีบหาทางแก้ ไขหรือ 

รบีคยุ เขาไม่มกีารดดุ่าว่ากล่าวครบั เนือ่งจากว่าอาจจะโชคดหีรอืเปล่า 

คือเขาเป็นคนที่ ผมพูดไม่ถูกนะ เขารับฟัง เขาไม่ด่าไม่อะไร เหมือนเขา

เข้าใจเรา เข้าใจว่าเรารู้สึกอะไรอย่างไร 

พ่อพยายามแก้ปัญหาให้ลูกชาย โดยการนัดพ่อของฝ่ายหญิงมาเจรจา 

แต่ ใช้เวลาพอสมควรเพราะฝ่ายหญิงโกรธมาก คมม์ต้องนั่งคุกเข่าขอขมา 

พ่อแฟน เหตุการณ์ ในวันนั้นเป็นสิ่งที่คมม์ไม่เคยลืมและไม่อยากพูดถึงมันอีก 

การแก้ปัญหาของครอบครัวใช้วิธีการเจรจาประนีประนอมกับอีกฝ่ายหนึ่ง  

ขณะเดียวกันการพยายามหาทางออกแก้ไขปัญหาเช่นนี้และการพูดคุยกับพ่อ

แม่ ท�าให้คมม์ก็มีความรู้สึกต่อเด็กในท้องเปล่ียนไป คมม์คิดว่า “อยากให้เขา

อยู่ดีกว่า” ที่บ้านของคมม์เข้าใจถึงเหตุการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดีว่า ภายใต้กรอบ

สังคมและวัฒนธรรมไทย การตั้งครรภ์ ในวัยเรียนสร้างความอับอาย และ 

เส่ือมเสยีให้กบัชือ่เสยีงของครอบครวัโดยเฉพาะฝ่ายหญงิ ด้วยความตระหนกั

ถงึเง่ือนไขเช่นนี ้จงึรับแฟนของลกูชายมาดแูลทีบ้่านเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะเรือ่ง

โภชนาการส�าหรับแม่ที่ก�าลังตั้งครรภ์ การฝากครรภ์จนกระทั่งตอนคลอดที่ 

โรงพยาบาลต่างจังหวัด เพื่อไม่ ให้ผู้คนทางบ้านของฝ่ายหญิงรับรู้มากนัก  

จะยิง่ถกูครหานนิทา การจัดการนีเ้ป็นการตดัสินใจของทัง้สองฝ่าย ครอบครวั
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ให้การสนับสนุนและประคับประคองชีวิตของคมม์มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

ความทุกข์หรือความสุข ลูกท่ีเกิดมาก็ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จาก

ครอบครัว

คมม์กลับไปเรยีนหนงัสอื แน่นอนว่าในสงัคมเล็กๆ ย่อมมีคนรบัรู ้จงึไม่วาย 

ที่คนจะจ้องมองและนินทาลับหลัง ซึ่งเป็นการกระท�าของกลุ่มสังคมแบบหนึ่ง

ในลักษณะของการลงโทษทางสังคม (sanction) ต่อคนที่ละเมิดบรรทดฐาน

ทางสังคมของความเป็นเด็กดี คมม์บรรยายถึงความรู้สึกของตนในขณะนั้นว่า 

อ๋อ ถ้าส่วนตัวนี่ก็คือได้เรียนตามปกติ แฟนก็มาอยู่บ้าน แต่สิ่งที่เราเจอ

ก็คืออับอายมากกว่า ที่เราตอนนั้นยังเรียนอยู่ ในสถานศึกษานั้น เรื่อง

ราวก็ยังอยู่อย่างนั้น แต่เราเรียนตั้งแต่เกิดเรื่องจนจบเราอยู่ตรงนั้น  

ไปไหนก็มีแต่คนกระซิบกระซาบดู เจออาจารย์เขาก็ด่าก็ว่า อะไรอย่าง

นี้ครับ มันรู้สึกกดดันมากกว่า 

คมม์ ใช้ชีวิตอยู ่กับแฟนเกือบ 10 ปี แต่เน่ืองจากคมม์ประเมินว่า 

ความสมัพนัธ์ช่วงวยัรุน่เป็นความสมัพนัธ์ทีม่ากบัความใคร่ และยงัไม่มวีฒุภิาวะ

เพยีงพอ จึงท�าให้ชวีติคู่ไปไม่รอด บางครัง้กท็ะเลาะกนั ตบตที�าร้ายกนั เพราะ

ความหงึหวงทีค่มน์มผีูห้ญงิมาชอบหลายคน ขณะน้ันการมีผูห้ญิงมาชอบมากๆ 

ท�าให้รู้สึกเหมือนได้เล่นเกมส์ และรู้สึกภูมิใจกับความเป็นชายของตนเองมาก 

...สมัยก่อน ถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้พิเศษอะไรกับเขา เราคิดว่าเหมือนกับ

ท�าแต้ม รูส้กึด ีรูส้กึว่าเฮ้ย! เราเจ๋งว่ะ เราเก่งนะ อะไรอย่างนี.้..ท�าแต้ม

หมายความว่ามีผู้หญิงรัก หลง อะไรอย่างน้ีนะครับ เหมือนกับมีแฟน

สองคน คนหนึ่งซื้อเสื้อคนหนึ่งซื้อกางเกง เราจะภูมิใจมากว่าเราเก่งน่ะ 

เราหล่อ จะหลงตัวเองไป สมัยก่อนเป็นลักษณะของการหลอกเขาเพื่อ

จะได้ของด้วย เป็นสมัยวัยรุ่นที่เราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ ที่เราไม่ทันคิด 
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ตัวตนทางเพศกับการสอนลูกชาย 

คมม์มองความรนุแรงในครอบครวัเปล่ียนไป ช่วงชีวติวยัรุน่ทีท่ะเลาะกนั

จนถึงขั้นลงมือตบตี คมม์ท�าเพราะหวาดระแวง บางครั้งก็เนื่องจากต้องการ

กลบเกลื่อนความผิดของตนเอง เช่น เม่ือไปมีความสัมพันธ์ผู้หญิงคนใหม่และ

เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหยุดหรือสงบลง แต่เม่ือท�าไปแล้วก็รู้สึกตัวว่าผิดเพราะ 

ฝ่ายหญิงไม่เคยตอบโต้ด้วยความรุนแรง ด้วยเหตุผลเดียวคือความรักและ 

ไม่ต้องการให้ฝ่ายชายเจบ็ตวั คมม์จงึคดิได้ว่าการท�าความรนุแรงต่อผูห้ญงิไม่ใช่

สิ่งดี จึงมีทัศนะต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไป 

...ไม่ดคีรบั มนัไม่ด ีเหมอืนเราเป็นผูช้ายไปท�าร้ายผูห้ญงิ สงสารเขาน่ะ 

ยิ่งเราเห็นคนอ่ืนที่เขาโดนเหมือนเรา รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายมันไม่ดี แล้ว 

ผู้หญิงเขายอม เขาก็อะไรอย่างนี้ เราเข้าใจความรู้สึกผู้หญิงมาแล้ว 

อยากจะเข้าไปช่วยหรอืแจ้งต�ารวจ หรอืท�าอะไรให้มนัยตุลิง อะไรอย่าง

นี้มากกว่าครับ

การทีค่มม์สามารถเลอืกทางเดินของชวิีตด้วยตนเองท�าให้คมม์เตบิโตมา

อย่างมคีวามมัน่ใจ ทัศนะเกีย่วกบัชีวติท่ีผ่านมาต้ังอยูบ่นอิสรภาพทางความคดิ 

ในขณะที่พ่อแม่และครอบครัวจะประคับประคอง คอยแนะน�า และช่วยหา

ทางออกหากคมม์ประสบกับปัญหาในชีวิต ท�าให้ชีวิตด�าเนินต่อไปได้ ซึ่งท�าให้

คมม์น�าแนวทางเช่นนี้มาใช้กับลูกชายที่ก�าลังเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่น 

เราก็ให้อิสระในสิ่งที่เขาเลือก สิ่งที่เขาท�า แต่ก็อยู่ ในมุมมองของเรา 

ในการดแูลว่ามนัเหมาะสมไหม ถ้าส่วนไหนทีเ่ขาเลือกแล้ว เราดแูล้วเออ 

น่าส่งเสรมิ เรากส่็งเสรมิเขา แล้วก็โดยหลกัๆ เราดไูม่เหมาะสมอาจจะ

เป็นเรื่องความรุนแรง เร่ืองเพศ หรือเรื่องการท�าไม่ดีต่อคนอื่นอะไร 

อย่างนี้มากกว่าครับ
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คมม์เรยีนจบระดบัปริญญาในสาขาท่ีสนใจ มีครอบครวั มีแฟนคนปัจจุบนั

ทีร่กัและเข้าใจคมม์ซึง่อยูด้่วยกนัมามากกว่า 5 ปีแล้ว คมม์คยุกบัลกูชายได้ทกุ

เรือ่งจนเหมอืนเป็นเพือ่นกนั ตอนนีล้กูชายก�าลงัเป็นวัยรุน่และเริม่ชอบพอผู้หญงิ 

คมม์ต้องแนะน�าลูกในเรื่องนี้ ตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ โดยทั่วไป บทบาท

ของผู้ชาย การป้องปราม การป้องกัน รวมทั้งเสนอทางออกให้ลูก ซึ่งคมม์เชื่อ

ว่าการพดูคุยบนฐานของความสมัพนัธ์ที่ ใกล้ชดิระหว่างพ่อกบัลกู และประสบการณ์

จรงิของตนเอง จะท�าให้ลูกชายเข้าใจและตระหนักรูเ้รือ่งความสมัพนัธ์ระหว่าง

เพศมากกว่าจากต�าราเรียน คมม์เล่าถึงการสอนลูกว่า 

...คุยกันทุกเรื่อง ถ้าเขาคุยเรื่องผู้หญิง ว่าจะจีบผู้หญิงนะ เราอาจจะ

แนะน�าว่าการกระท�าของผูห้ญงิเป็นอย่างไร เป็นสุภาพบุรุษนะ อย่ารังแก

หรือว่าด่าผูห้ญงิ ถ้าเขาเริม่จะมเีรือ่งความสัมพันธ์ เราอาจจะเอาลกัษณะ

ของปราม แต่ก็บอกทางแก้ ถ้ามันถึงจุดที่เราคุมไม่ได้ เนื่องจากว่าเรา

ไม่ได้อยู่กับเขา เราคุมไม่ได้ เราบอกทางแก้เขาดีกว่า...ตอนนี้ก็จะเน้น

การป้องกันมากกว่า เราจะพูดถึงผลดีผลเสียว่าถ้ามันเป็นมาแล้วน่ี  

มันจะมีผลตามมาอย่างไร ให้เขาเห็นความน่ากลัวว่า ในอนาคตถ้า 

มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไร จากประสบการณ์จริงของเราดีกว่า  

ความน่าเชื่อถือมันน่าจะมากกว่าครูสอน
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6
การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศ 

ในสังคมไทย

นภาภรณ์ หะวานนท์, กิตติกร สันคติประภา,  

อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธีรวัลย์ วรรธโนทัย

เรื่อง
เพศเป็นเรื่องซับซ้อนและมีการให้ความหมายแตกต่าง

กันไปตามเจตจ�านงของผู ้ที่ต ้องการน�าค�าน้ีมาใช ้  

อาจหมายรวมทั้งลักษณะทางชีวภาพเกี่ยวกับเพศ อารมณ์ความรู้สึก 

การตระหนกัรูท่ี้อยู่ภายใน และพฤติกรรมทีค่นแสดงออกมา การศึกษานี้ 

ได้น�ามโนทัศน์ ในเรื่องเพศวิถีมาใช้แทนที่หรือสลับไปสลับมากับค�าว่า 

เรื่องเพศ เนื่องจากนักวิชาการจ�านวนมากได้สร้างมโนทัศน์ของเพศวิถี

ขึ้นมาอย่างประณีตและครอบคลุม จนเมื่อน�ามาใช้ก็พอจะสามารถท�า 

ความเข้าใจร่วมกันได้ว่าก�าลังหมายถึงสิ่งใด
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ในบทที ่2 ผูเ้ขยีนได้น�าเสนอวงกรอบเพศวถิซีึง่แสดงให้เหน็ถงึความกว้าง

และซบัซ้อนของนยิามของเพศวถิ ีอย่างไรก็ตาม เมือ่น�าเรือ่งเพศวถิมีาเชือ่มโยง

กับความฉลาดรู้เรื่องเพศ ซึ่งเป็นเรื่องของตัวบุคคล อาจพอสรุปได้ว่า เพศวิถี

มนียัถงึผลรวมของความเป็นตวับคุคล ทัง้ทีเ่ป็นความรู ้ความเชือ่ ทศันคต ิและ

คณุค่าท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งเพศ รวมทัง้พฤตกิรรมทางเพศ เพศวถิถีกูสร้างขึน้มา

จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับโครงสร้างสังคม ซ่ึงได้รับอิทธิพล

จากปัจจัยอื่นๆ เช่นวัฒนธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

การสร้างความฉลาดรู้ ในเรื่องเพศ (sexual literacy) จึงหมายถึง

กระบวนการทีท่�าให้ปัจเจกบคุคลตระหนกัรูถึ้งนยัส�าคญัในเรือ่งเพศ ทัง้ในส่วน

ที่เก่ียวกับตัวตนของตนเองไปจนถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม 

สามารถส่ือสารเร่ืองราว/ค�าพูดของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองเพศ สามารถยืนยัน 

สิง่ทีต่นเองถอืว่ามีคณุค่า สามารถปฏเิสธ หรอืหากจ�าเป็นกส็ามารถยนืหยดัสู/้

ปฏิเสธสิ่งที่สังคมถือว่าเป็นบรรทัดฐาน ความฉลาดรู้ ในเรื่องเพศมีส่วนส�าคัญ

ในการก�าหนดตวัตน (self) หรอือตัลกัษณ์แห่งตัวตน (self identity) ของบคุคล 

ความฉลาดรู้ ในเรื่องเพศจะช่วยส่งเสริมและปกป้องสุขภาวะทางเพศและสิทธิ

ทางเพศ รู้ความต้องการของตนเอง รวมทั้งตระหนักรู้ว่า สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็น

ความจริงในเรื่องเพศล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากชุดของความรู้ที่อาจไม่ตอบสนอง

ต่อปัญหาที่บุคคลเผชิญอยู่ การรู้เท่าทันระบบเพศจะช่วยให้บุคคลสามารถ

ประเมิน ปรับเปลี่ยน และต่อรองกับวัฒนธรรมที่มีอ�านาจครอบง�าได้อย่างรู้ 

เท่าทัน 

การสร้างภาพตัวแทนหรือความเป็นหน่ึงเดียวในเร่ืองเพศผ่านเร่ืองเล่า

หลกั (grand narrative) โดยตกีรอบเรือ่งเพศให้จ�ากดัอยู่เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

ชายจริงหญิงแท้ และอ้างว่าความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิงกับชาย  

(heterosexuality) เท่านั้นท่ีเป็นสภาวะทางธรรมชาติของมนุษย์ จึงได้รับ 

การยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้องตามท�านองคลองธรรม และสมควรได้รับสิทธิ

ตามกฎหมายในหลายๆ ด้าน เช่น การแต่งงาน การมีบุตร การท�านิติกรรม
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ต่างๆ ในทางกลบักนั การรกัเพศเดยีวกนั หรอืรกัสองเพศ หรอืรกัข้ามเพศ หรอื 

รักโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ ถูกมองว่าผิดปกติ เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม และถูกปฏิเสธ

สิทธิต่างๆ กลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคม

นอกจากน้ี ไม่เพียงแต่เพียงเพศวิถีแบบรักต่างเพศจะได้รับอภิสิทธิ์ ใน

เรื่องต่างๆ เหนือเพศวิถีแบบอื่นๆ เท่านั้น แม้ภายในเพศวิถีแบบรักต่างเพศเอง 

สังคมก็มีกฎเกณฑ์ก�ากับเพศวิถีของหญิงและชาย ให้ฝ่ายชายมีสิทธิอ�านาจใน

เรื่องต่างๆ เหนือกว่าผู้หญิงอีกด้วย โดยท้ังผู้หญิงและผู้ชายต่างมีแนวโน้มจะ

ปฏิบัตติามบทบาททีก่�าหนดไว้ซ�า้แล้วซ�า้อกี ตอกย�า้อัตลักษณ์ของความเป็นหญิง

และเป็นชายผ่านวาทกรรมในเร่ืองเพศ จนมีผู้กล่าวว่าปัจเจกบุคคลถกูท�าให้เป็น

หญิงหรือเป็นชายก่อนที่ตนเองจะอยู่ ในสถานะที่สามารถเลือกหรือปฏิเสธ 

อัตลักษณ์ของเพศสภาพได้ 

อย่างไรก็ตาม ทัศนะแม่บทที่ว่าเพศวิถีแบบรักต่างเพศถูกสร้างข้ึนโดย

ธรรมชาติและเพศวถิเีป็นสิง่ทีม่สีารตัถะซ่ึงสามารถน�ามาศกึษาได้แบบวตัถุวสิยั 

ถกูท้าทายในยคุของวัฒนธรรมบริโภค ซึง่มีโครงสร้างสงัคมประกอบด้วยระบบ

ความสมัพนัธ์หลากหลายรปูแบบ วถิชีีวติของคนไม่ได้ถกูก�าหนดโดยบรรทัดฐาน

แบบหนึ่งแบบใด โดยเฉพาะการผลิตสินค้าขึ้นมาอย่างล้นหลาม ท�าให้คนมอง

ว่าตนเองมีทางเลือกในการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากข้ึน มีการสร้างสัญญะข้ึน

มาอย่างมากมาย ความหมายของสิ่งต่างๆ ที่อาจเคยเห็นร่วมกันหรือมีเหมือน

กันได้เคลื่อนไปสู่สภาวะที่เรียกว่าพหุนิยม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความหลากหลาย

ของแนวคดิทางวชิาการในสาขาต่างๆ เท่านัน้ แต่ยังหมายถงึความหลากหลาย

ในประสบการณ์ของมนุษย์ด้วย ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค สิทธิอ�านาจต่างๆ  

ของคนบางกลุ่มในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอ่อนก�าลังลง คนมีทางเลือกมากขึ้น มีผล

ท�าให้เวลาและพื้นที่ทางสังคมถูกจัดระเบียบใหม่ รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าสภาวะ

ธรรมชาตขิองสรรพสิง่รวมถงึเพศวถิถูีกร้ือถอน ความแตกต่างเริม่เป็นท่ียอมรบั

มากข้ึน นยิามตายตวักลายเป็นสิง่ทีพ้่นสมยั สิง่ทีเ่คยเชือ่กนัว่ามีความจรงิเพยีง

หนึ่งเดียวค่อยๆ หมดความส�าคัญลง สภาวะเช่นนี้น�าไปสู่การเปิดพื้นที่ ให้กับ



278 นภาภรณ์ หะวานนท์, กติติกร สนัคติประภา, อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และธรีวลัย์ วรรธโนทัย

เพศวถิแีบบอืน่ๆ พืน้ทีข่องเพศวถิซีึง่เคยถกูครอบครองด้วยบรรทดัฐานของเพศ

วิถีรักต่างเพศ ได้เปิดทางให้เพศวิถีแบบอื่นๆ เช่นในงานนี้เรียกว่าเพศวิถีนอก

กรอบรกัต่างเพศ รวมทัง้เปิดพืน้ที่ ให้กบัการขัดขืน/ท้าทายบรรทดัฐานของความ

เป็นหญิงและความเป็นชายด้วย

อย่างไรกต็าม มิได้หมายความว่าภายใต้วฒันธรรมบริโภค บคุคลมทีาง

เลือกหลากหลายที่จะท�าอะไรก็ได้ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการผลิต 

เพือ่การบริโภคท�าให้สือ่ประเภทต่างๆ ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืของการแพร่กระจาย 

ความคิด การให้ข้อมูล การโฆษณาสินค้า และการให้ความรู้ สื่อถูกมองว่า 

มีอ�านาจท�าให้คนคิด/เชื่อ/ปฏิบัติตาม ขณะเดียวกันสิ่งที่สื่อน�าเสนอก็มีความ

หลากหลาย ทัง้ในเรือ่งของฐานคดิ เป้าหมาย รปูแบบ สาระ และยทุธศาสตร์

การน�าเสนอ อ�านาจของสือ่จงึมิได้เป็นเนือ้เดยีวกนัหรือเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

มวลชนที่รับสื่อก็มิได้เป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ สื่อมิได้เป็นเพียงแหล่งเดียว 

ที่สามารถผลิต/สร้างวาทกรรม สถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา ศาสนา 

สถานทีท่�างาน ครอบครวั โครงสร้างของรฐั ล้วนมส่ีวนในกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคมและการควบคุมด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ถึงแม้สื่อและสถาบันทางสังคม

ต่างๆ จะสามารถสร้างอ�านาจผ่านวาทกรรมในรูปแบบต่างๆ แต่ผลของวาท

กรรมท่ีมีต่อคนท่ัวไปไม่เพียงแต่จะไม่มีความคงเส้นคงวาหรือไม่มีเสถียรภาพ

เท่านั้น ยังเป็นสิ่งที่ ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วย

การศึกษานีเ้ริม่ต้นจากฐานคิดท่ีว่า ความคดิ ความเชือ่ ท่าท ีการให้คณุค่า  

และการกระท�าของบคุคลในเรือ่งเพศ เป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้โดยกรอบกตกิาของ

สังคมผ่านปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลนั้นๆ มีกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้น แม้สังคมไทยจะมี

ภาษาและเรื่องเล่าหลักต่างๆ ท่ีเป็นสิ่งสะท้อนคุณค่า กฎเกณฑ์ กติกา และ

แนวทางให้คนคิดและปฏิบัติในเรื่องเพศ แต่บุคคลที่เกิดและเติบโตข้ึนมา 

ไม่จ�าเป็นต้องเดินตามรอยหรือวิถีที่ถูกก�าหนดไว้เสมอไป การโต้แย้ง ต่อรอง 

ยอมจ�านนเป็นบางส่วนหรือบางโอกาสอาจเกิดข้ึนได้ โดยเฉพาะเมื่อบุคคล 

ได้รับข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้ที่ช่วยให้รู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้น การศึกษานี้ 
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ให้ความส�าคญักบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึง่สะท้อนการรูเ้ท่าทนัในเรือ่ง

เพศที่แตกต่างและหลากหลาย ความเข้าใจในประสบการณ์ของบุคคลจะช่วย

ให้คนทัว่ไปเข้าถงึการสร้างสภาวะแห่งการรูห้รอืไม่รู้เท่าทันเร่ืองเพศในลักษณะ

ต่างๆ กันเพื่อบรรลุสุขภาวะทางเพศ ความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์เหล่านี้จะมี

ส่วนช่วยให้การก�าหนดนโยบายเพื่อขจัดความไม่รู้ ไม่เห็นและไม่เข้าใจเรื่องเพศ

มลัีกษณะทีเ่ชือ่มโยงกบัชวีติจรงิของบคุคลทีม่คีวามหลากหลายและน�าไปปฏบัิติ

ได้จริง

การศึกษานี้ ใช้วิธีวิทยาการศึกษาเรื่องเล่า ซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่ช่วยให้เข้าถึง

สภาวะที่บุคคลสร้างความจริงในเรื่องเพศตามการรับรู้ของตนเอง เป็นการ

ท�าความเข้าใจว่าวัตถุ การกระท�า ความสัมพันธ์ และเหตุการณ์ต่างๆ มี 

ความหมายต่อบคุคลอย่างไร รวมทัง้กระบวนการทีค่วามหมายเหล่าน้ีถกูสร้าง

ข้ึนมา ความหมายที่กล่าวถึงนี้เกิดจากการตีความจากประสบการณ์ที่บุคคล 

มีต่อสิ่งต่างๆ ผนวกกับการคาดท�านายว่าคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคิดอย่างไร  

การเล่าเรือ่งจึงมิใช่เพยีงบรรยายเรือ่งของตนเองเท่านัน้ แต่ยงับอกปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างผู้เล่ากับสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เรื่องเล่ามิได้เป็น

อิสระจากสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ สถาบัน และวัฒนธรรม เรื่องเล่าบ่งบอกถึงความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจทีป่รากฏอยู่ในอาย ุชาตพินัธ์ุ ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ ต�าแหน่งทางสังคมด้วย

ทัง้นี ้ผูว้จิยัต้ังเจตนาว่านโยบายและแนวทางสร้างความฉลาดรู้เร่ืองเพศ

ในสังคมไทยควรมีรากฐานมาจากประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่หลากหลาย 

เรือ่งเล่าของผูท้ีม่เีพศวิถแีบบนอกกรอบและในกรอบรกัต่างเพศทีผู่ว้จิยัน�าเสนอ

ในบทที่ 4 และ 5 สะท้อนกระบวนการสร้างความหมายในเรื่องเพศและเพศ

วิถีในวัฒนธรรมบริโภค เรื่องเล่าช่วยให้เราสามารถเข้าถึงการสร้างตัวตนและ

โลกแห่งความจริงของผูเ้ล่า รวมท้ังกระบวนการต่อรองกบัความหมาย การปฏเิสธ  

การยืนหยัด และการสร้างตัวตนของผู้เล่าเรื่อง ซึ่งน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนในสังคม
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ความรู้และแหล่งความรู้ในเรื่องเพศวิถี

ในสังคมสมัยใหม่ เรื่องเพศเคลื่อนย้ายจากการเป็นเร่ืองที่อยู่ภายใน

ครอบครัวไปสู่พื้นที่ของสถาบัน เรื่องเพศถูกท�าให้กลายเป็นสมบัติสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ของสังคมสมัยใหม่ในการท�าความเข้าใจเร่ืองเพศ มิใช่เพ่ือช่วย 

ให้บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของตัวเองเท่านั้น แต่เพ่ือให้ได้ความรู้

ในเรือ่งเพศด้วย เรือ่งเพศจงึเป็นสิง่ทีต้่องน�ามาศกึษาวเิคราะห์เพือ่สร้างความรู้ 

ซึง่เชือ่กนัว่าจะน�าไปสูป่ระโยชน์โดยรวมของสงัคม เพศวถิจีงึถกูน�าไปเชือ่มโยง

กับกระบวนการทางการศึกษาที่พยายามถ่ายทอดความรู้จากศาสตร์ต่างๆ  

ให้กับคนในสังคม ความรู้เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เรื่องของเพศวิถีเป็น 

เครื่องมือเพื่อเป้าหมายของสังคม โดยนัยนี้ เรื่องของเพศวิถีจึงถูกลดทอนลง

เป็นเพียงเคร่ืองมือของการสร้างพลเมืองที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศได้ การสร้างความรู้ ในเร่ืองเพศตกเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและ 

มุ ่งเน้นไปที่เทคนิควิธีท่ีเก่ียวข้องกับสุขอนามัยทางเพศในมิติต่างๆ เช่น  

การควบคมุการเจรญิพนัธุ ์การป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ครรภ์

ในเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม การวเิคราะห์เรือ่งเล่าแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียง

แต่กรอบในการมองเร่ืองของเพศวิถีจะคับแคบอยู่กับบางเรื่องเท่านั้น  

แต่แหล่งความรูเ้รือ่งเพศวถิสี�าหรบัคนทัว่ไปกม็อียูอ่ย่างจ�ากดัด้วย ดงัสรปุ

ได้ดังนี้

(1) ถึงแม้ค�าว่าเพศวิถีจะไม่ได้อยู่ ในวิถีชีวิตของคนท่ัวไป แต่เม่ือมีการ

เล่าเร่ืองราวของตนเอง บุคคลจะพูดถึงมิติอันซับซ้อนของเพศวิถี 

ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และคุณค่าที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูด

กับสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม อาจแสดงออกมาใน

ลกัษณะของการรูเ้ท่าทนั การขดัขนื ต่อต้าน ต่อรอง ประนปีระนอม 

หรือยอมตาม ซึ่งบ่งบอกสภาวะของความฉลาดรู้ ในเร่ืองเพศของ

ปัจเจกบุคคลและผลต่อการสร้างตัวตนของปัจเจกบุคคล
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(2) ความรู้ ในเรือ่งเพศวถิีทีป่รากฏในพื้นที่สาธารณะนัน้ถกูครอบครอง

ด้วยความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจากฐานคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยเฉพาะความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัลกัษณะทางชวีภาพของมนษุย์ เช่น 

ระบบสบืพนัธ์ุ โครโมโซม ฮอร์โมน ซึง่มกีารบญัญตัศิพัท์เฉพาะตาม

ขนบของแต่ละศาสตร์ ส่วนความรู้ที่เป็นชีวิตประจ�าวันหรือเป็นวิถี

ชีวิตของคนทั่วไปในเรื่องเพศวิถีปรากฏในพื้นที่สาธารณะน้อยมาก 

ท�าให้ความรู้เรื่องเพศวิถีของคนทั่วไปหรือแบบชาวบ้านยังคงเป็น

ความรู้ท่ีอยู่กับตัวบุคคล (tacit knowledge) ไม่ได้จัดระบบและ

เผยแพร่ในสงัคมอย่างกว้างขวาง ไม่ถูกนยิามว่าเป็นความรู ้ดงันัน้ 

การให้การศึกษาเรื่องเพศในสถาบันการศึกษาจึงมีแนวโน้มจะวาง

อยู่บนฐานความรู้ที่สร้างจากฐานคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ที่อาจไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

(3) นิตยสารที่มีเนื้อหาเฉพาะในเรื่องเพศทั้งที่ผลิตในประเทศและต่าง

ประเทศ ภาพยนตร์ท่ีเรยีกว่าหนงัเอ๊กซ์ หนังอาร์ และเวบ็ไซต์ต่างๆ 

เป็นแหล่งความรูท้ีเ่ดก็และเยาวชนสนใจและเข้าถงึได้มาก โดยความ

สนใจของเด็กและเยาวชนจะอยู่ท่ีรูปภาพ ท้ังเป็นรูปแสดงสรีระ 

แบบเปลือย การร่วมเพศทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน นอกจากนี้ 

อาจมเีวบ็ไซต์ของกลุม่ของผูม้เีพศวถินีอกกรอบรกัต่างเพศ เป็นความ

พยายามสร้างเครือข่ายความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่มีเพศวิถี

แบบเดียวกัน แต่ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องเพศวิถี

ของเด็กและเยาวชนจึงเป็นการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ  

ทั้งที่มีเพศวิถีแบบเดียวกันและต่างกัน

(4) ครอบครัวมีข้อจ�ากัดในการเป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ ในเร่ืองเพศวิถีของ

เดก็และเยาวชน มติทิีค่รอบครวัจะช่วยให้เดก็เรยีนรู้ ในเรือ่งเพศวถีิ 

ส่วนใหญ่เป็นการเหน็ตัวอย่างในการใช้ชีวติครอบครวัของสามภีรรยา 

ส่วนการให้ความรู้ ในเรื่องเพศอาจเป็นค�าแนะน�าเท่าที่จ�าเป็นจริงๆ 
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เช่น เมื่อเด็กผู้หญิงมีประจ�าเดือน หรือการเตือนให้เด็กผู้ชายรู้จัก

ใช้ถงุยางอนามยั เพศศกึษาในครอบครวัจึงเป็นการสอนให้เดก็ดแูล

ตนเองในบางเรื่องเท่านั้น โดยทั่วไปเด็กและเยาวชนยังไม่รู ้สึก

สบายใจที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ในเรื่องเพศ หากพ่อหรือแม่ใกล้ชิด

สนทิสนมและเข้าใจลกูแต่ไม่รูส้กึสบายใจทีจ่ะพดูคยุเรือ่งเพศกบัลกู

โดยตรง เดก็และเยาวชนกจ็ะมคีวามมัน่คงทางด้านจติใจและมคีวาม

พร้อมที่จะหาความรู้จากแหล่งอื่นๆ ภายใต้กรอบจริยธรรม ท�าให้

เด็กและเยาวชนสามารถสร้างวุฒิภาวะในเร่ืองเพศวิถีของตนเอง 

ขึ้นมาได้

(5) ลักษณะของการศึกษาในระบบของไทยยังคงแบ่งความรู้ออกเป็น

วิชาต่างๆ เรื่องเพศซึ่งมีฐานความรู้ ในทางชีววิทยาและมีบางส่วน

เก่ียวข้องกบัสขุภาพอนามยัจึงถกูน�าไปบรรจไุว้ ในวชิาวทิยาศาสตร์ 

ชวีวทิยา และสขุศกึษา นอกจากน้ียงัไม่ปรากฏว่ามวีชิาเพศวถิบีรรจุ

อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนในทุกระดับ

ระบบการศึกษากับการเรียนรู้เพศวิถี

ถึงแม้ว่าการศึกษาในระบบโรงเรียนและอุดมศึกษาจะถูกคาดหวังให้ท�า

หน้าท่ี ให้การศกึษาในเร่ืองต่างๆ รวมถงึเพศศึกษาแก่เดก็และเยาวชน แต่สถาบัน

การศกึษายังไม่อาจจดัการศกึษาให้ทันกบัการเปลีย่นแปลงของสังคม การเกิดขึน้ 

ของวัฒนธรรมบริโภคซึ่งเปิดพ้ืนที่ ให้กับเพศวิถีที่มิใช่เพศวิถีของรักต่างเพศ  

รวมท้ังการขัดขืน/ท้าทายบรรทัดฐานของความเป็นหญิงและความเป็นชาย 

ท�าให้คนมทีางเลอืกมากขึน้และต้องการความรูท้ีค่รอบคลมุเพศวถิีในแบบต่างๆ 

โดยไม่มุ่งตอกย�้าบรรทัดฐานในเรื่องเพศแบบเดิม แต่พื้นที่ของห้องเรียนยังมี

ข้อจ�ากัดในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันพื้นที่

ของโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัทีน่กัเรยีน/นสิติ/นกัศกึษาเข้ามามีปฏิสมัพนัธ์กนั



283การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค

กลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญหนึ่งของเด็กและเยาวชน ข้อสรุปที่เกี่ยวกับ

ความรู้และแหล่งความรู้ ในเรื่องเพศวิถีมีดังนี้ 

(1) การจัดระบบของโรงเรียนมีส่วนส�าคัญในการตอกย�้าระบบเพศที่มี

เพยีงหญิงกบัชาย และการจดัระเบยีบความแตกต่างในสถานะและ

บทบาทของชายและหญิง นับตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน บางโรงเรียน

จัดแบ่งพ้ืนที่ ในห้องเรียนให้เป็นที่นั่งของผู้หญิงและผู้ชาย บาง

โรงเรียนมีเฉพาะนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง การส่งเสริม 

ให้นกัเรยีนหญงิและชายเลือกเรยีนวชิาทีแ่ตกต่างกนั การจดัการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมโดยใช้ความแตกต่างของชายกับหญิงเป็นตัว

ก�าหนด รวมทั้งยังมีกฎกติกาบางอย่างท่ี ใช้กับเด็กผู้หญิงหรือเด็ก

ผู้ชายเท่านั้น

(2) โดยเหตุท่ีระบบการเรียนการสอนเกอืบทกุวชิาในสถาบันการศกึษา

ยังมีลักษณะส่งผ่านความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน การสอนเร่ืองเพศ

จึงใช้วิธีการแบบเดียวกัน ยังไม่มีการใช้วิธีการเรียนรู้ที่ผู้สอนกับ 

ผู้เรียนท�ากิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

(interactive learning) ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่อง 

เพศวถิ ีดงันัน้ ผูเ้รยีนจงึเรยีนเรือ่งเพศตามความรู้กระแสหลกัจาก

ผู้สอน การสร้างความรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

ยงัไม่เกดิขึน้ และมส่ีวนท�าให้ผูส้อนไม่สามารถเข้าถงึเพศวิถีในชีวิต

จริงของผู้เรียน

(3) การส่งผ่านความรู้เรื่องเพศวิถี ในสถานศึกษาไปยังผู ้เรียนเป็น 

ความรูเ้พยีงส่วนเสีย้วเล็กๆ ของเพศวถิทีีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิของเดก็

และเยาวชน และมีส่วนส�าคัญให้เด็กและเยาวชนได้ความรู้ลึกซ้ึง

เกี่ยวกับร่างกาย ระบบสืบพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย โรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ์ และการต้ังครรภ์ ความรูเ้รือ่งเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั

ส�าหรับผู้ชายมุ่งเน้นไปที่การใช้ถุงยางอนามัย และส�าหรับผู้หญิง
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มุ่งเน้นไปที่การไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงเวลาอันควร ซึ่งมักหมายถึง

การแต่งงานหรอืการใช้ชวีติคู ่มากกว่าการให้ความรูเ้รือ่งเพศสมัพนัธ์

ก่อนแต่งงาน แต่ความรู้ ในมิติอื่นๆ ของเพศวิถียังมีอยู่อย่างจ�ากัด

หรือไม่มีเลย

(4) การสอนเพศศึกษาในห้องเรียนยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมองว่าเรื่องเพศ

เป็นเรื่องอันตราย มีความเสี่ยง และอาจส่งผลทางลบต่ออนาคต

ของนักเรียน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับ 

เพศตรงข้าม นักเรียนจึงต้องพยายามควบคุมตนเองให้มากท่ีสุด 

การสอนลักษณะนี้ท�าให้ผู้เรียนรับรู้ว่าเพศศึกษาในห้องเรียนเป็น

เพียงต�าราหรือความรู้ ในเชิงเทคนิคท่ี ไม่สอดคล้องกับเพศวิถี ใน 

ชีวิตจริง ซึ่งมีเรื่องของความปรารถนา อารมณ์ ความรู้สึก และ 

มมีติทิีเ่ป็นความรัก ความพงึพอใจ ความสุข ความปิต ิความสับสน 

ความผิดหวัง ความทุกข์ การเป็นผู้ ให้ และการเป็นผู้รับ

(5) โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่เด็กได้เรียนรู้/พัฒนาเพศวิถีของตนเองขึ้นมา

จากปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นในแต่ละวยั เช่น จากการมเีพ่ือนทีส่นิทท่ีสุด 

(best friends) ไปจนถงึการมแีฟน (boyfriends/girlfriends) เดก็

เริ่มมองตนเองว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจากความสนใจเด็กนักเรียน

คนหนึ่งคนใดเป็นพิเศษ เช่น ในระดับชั้นประถม เด็กมีแนวโน้มจะ

คดิว่าตนเองมีเพศสภาพตามเพศสรีระ และอาจสนใจเพศตรงข้าม 

คือเด็กผู้ชายสนใจเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงสนใจเด็กผู้ชาย แต่เมื่อ

เติบโตขึ้น เด็กบางคนอาจเริ่มสงสัยและขัดแย้งกับสิ่งที่ตนเอง 

ถกูคาดหวัง เนื่องจากเริ่มสนใจนักเรียนทีเ่ป็นเพศเดยีวกันและอาจ

สบัสนในเพศสภาพของตนเอง อย่างไรกต็าม การศกึษาในห้องเรยีน

ไม่มีการน�าเรื่องการพัฒนาเพศวิถีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางสังคมของ

เดก็มาเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละสร้างวฒุิ

ภาวะทางเพศให้กับเด็กแต่อย่างใด
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(6) ความสัมพันธ์ที่ ไม่เป็นทางการระหว่างครูกับนักเรียนมีผลต่อ 

การพัฒนาเพศวิถีของเด็กและเยาวชน ครูที่เปิดใจรับฟังเร่ืองราว

อันเป็นชีวิตส่วนตัวของเด็ก และให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้วยความรัก 

ความเข้าใจ มีส่วนส�าคัญให้เด็กและเยาวชนเกิดการตระหนักรู้ ใน

ตนเองและสามารถสร้างทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับตัวเองได้

(7) มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เปิดกว้างส�าหรับการด�ารงความเป็นตัวตน

ของผู้ที่มีเพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ 

ที่มหาวิทยาลัยมีนิสิต/นักศึกษาจ�านวนมากในหลากหลายคณะ  

มกิีจกรรมทีห่ลากหลาย ดงันัน้ ปัจเจกบคุคลสามารถเลอืกเข้ากลุม่

หรอืสร้างเครอืข่ายทางสงัคมตามความพอใจของตนเอง อาจมทีัง้

การสร้างเครือข่ายของผู้ที่มีเพศวิถีแบบเดียวกัน เช่น ชายรักชาย 

รักข้ามเพศ หญิงรักหญิง เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ หรอือาจเป็นกลุม่ของผูที้เ่ข้าใจกนัสามารถคบหา

กนัได้อย่างสบายใจ เช่น เกย์อาจอยูร่วมกบักลุม่เพือ่นผูห้ญงิ หรอื

เลสเบีย้นรวมกลุม่กบัผูห้ญงิ อย่างไรกต็าม ปัจเจกบคุคลมแีนวโน้ม

จะมเีครอืข่ายทางสงัคมหลากหลายตามวตัถปุระสงค์ เช่น เพือ่การ

สงัสรรค์แบบวงในอาจมเีฉพาะผูม้เีพศวถิแีบบเดยีวกนั หากเพือ่ท�า

กจิกรรมบางอย่างร่วมกนักอ็าจเป็นการรวมกลุม่ของผู้มีเพศวิถีหลาย

แบบได้ กลุม่หรือเครือข่ายทางสังคมเหล่านีเ้ป็นพืน้ทีแ่ห่งการเรยีน

รู้และการพัฒนาเพศวิถีของปัจเจกบุคคล มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่

คนทีอ่ยูน่อกกรอบรกัต่างเพศรูส้กึว่าไม่โดดเด่ียว ได้เรียนรู้การสร้าง

เทคโนโลยแีห่งตัวตนเพือ่พฒันาเพศวถิขีองตนเอง ท�าให้รูจ้กัตนเอง

มากข้ึน และเพ่ิมศักยภาพในการต่อรอง/จัดการเพ่ือให้สามารถ

ด�ารงอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรมทีถ่กูครอบครอง

โดยเพศวิถีแบบรักต่างเพศได้
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การผลิตซ�้าบรรทัดฐานรักต่างเพศ

บรรทดัฐานรกัต่างเพศเป็นสิง่ทีถ่กูน�ามาใช้ซ�า้แล้วซ�า้อกีเพือ่ท�าให้คนรู้สกึ

ว่ารักต่างเพศเป็นสิ่งถูกต้องและด�ารงชีวิตตามบรรทัดฐานนี้ คนถูกท�าให้เชื่อ

หรือคิดว่าอวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศชาย 

เช่ือมโยงกบัคณุลักษณะบางประการ เช่น อารมณ์ การใช้เหตผุล การเป็นฝ่าย

รุกหรอืฝ่ายรบั บรรทัดฐานรกัต่างเพศมแีนวโน้มท่ีจะบ่งบอกว่าสิง่ทีพ่บในผูช้าย

มกัไม่พบในผูห้ญงิ บรรทดัฐานจงึเป็นรปูแบบหนึง่ของอ�านาจทางสงัคมทีท่�าให้

คนตระหนักในความเป็นตัวเอง รู้ว่าจะต้องท�าอะไร และคิดว่าตนเองได้ท�าสิ่ง

ที่ฉลาด ถูกต้อง เหมาะสม เพศวิถีรักต่างเพศได้เบียดขับ/กีดกัน/ขจัดเพศวิถี

แบบอืน่ๆ จนท�าให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเชือ่ว่าเพศวถิแีบบรกัต่างเพศเป็นสิง่ปกติ

หรือเป็นธรรมชาติ เพศวิถีแบบอื่นผิดปกติหรือขัดกับธรรมชาติ การศึกษานี้ 

ได้ข้อสรุปส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าสังคมมีภาคปฏิบัติการส�าคัญหลายอย่าง

ทีส่ามารถตอกย�า้/ด�ารงรกัษาบรรทดัฐานรกัต่างเพศให้ด�ารงอยู ่และท�าให้ 

เกิดข้อจ�ากดัหรอืในบางกรณขีดัขวางการเปิดพ้ืนที่ ให้กบัความหลากหลาย

ทางเพศ ดังนี้

(1) การที่บุคคลส�าคัญในชีวิต เช่น พ่อแม่มองว่าความส�าเร็จส�าคัญ

อย่างหนึง่ในชวีติคอืการมคีรอบครวัทีป่ระกอบด้วยสามีภรรยาและ

ลกู มส่ีวนส�าคญัท�าให้ผูม้เีพศวถีินอกกรอบรกัต่างเพศรูส้กึว่าไม่อาจ

ท�าในส่ิงทีพ่่อแม่หรอืญาตพิีน้่องคาดหวงัได้ และมองว่าตนเองก�าลัง

ท�าสิ่งที่ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หรือท�าให้บุคคลอันที่รักต้อง 

ผิดหวัง บุคคลจึงอาจเลือกท�าตามบรรทัดฐานรักต่างเพศ คือ 

การแต่งงานหรอือยูก่นิกบัเพศตรงข้าม แม้ว่าจะขัดความปรารถนา

ของตนเอง

(2) สภาวการณ์ทีค่นมองว่าลูกเป็นหลกัประกันหรอืเป็นผู้ ให้ความมัน่คง

ในยามแก่เฒ่า และยังมองไม่เห็นทางเลือกอื่นที่จะทดแทนการให้

คนมาดูแลลูกได้ มีส่วนส�าคัญให้คนตั้งข้อสงสัยในการเลือกด�ารง
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ชีวิตนอกกรอบรักต่างเพศ จึงเท่ากับเป็นการตอกย�้าคุณค่าและ 

ความถูกต้องของบรรทัดฐานรักต่างเพศ

(3) การทีส่งัคมยงัไม่มบีรรทดัฐาน ทัง้ในทางประเพณแีละในทางกฎหมาย 

ของการอยูร่่วมกนัของผูท่ี้มเีพศวถินีอกกรอบรักต่างเพศให้สามารถ

อยูร่่วมกนัได้ในฐานะคู่ชวีติ มีส่วนท�าให้ผูท่ี้อยูน่อกกรอบรกัต่างเพศ

มองว่าไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เหมือนกับหญิง 

และชายที่สามารถใช้ทะเบียนสมรส หรือพิธีสู่ขอ หรือการมีลูก  

เป็นเง่ือนไข/หลักประกันของการที่ท้ัง 2 ฝ่ายยอมรับพันธะที่ม ี

ต่อกัน ดังนั้น เพศวิถีแบบรักต่างเพศจึงถูกมองว่าเหนือกว่าเพศวิถี

นอกกรอบรักต่างเพศ

(4) ผู ้ที่มีเพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศอาจยากล�าบากในการเข้าสู ่

งานอาชีพที่ ไม่ยอมรับสถานะของผู้ที่แสดงตัวตนว่าไม่ปฏิบัติตาม

บรรทัดฐานรักต่างเพศ บุคคลเหล่านี้จึงอาจจ�าเป็นต้องยอมรับ 

การปฏิบัติตามบรรทัดฐานรักต่างเพศในส่วนที่จะท�าให้สังเกต 

ได้ง่าย เช่น การแต่งกาย การพูดและการแสดงออกทางร่างกาย 

การคบเพือ่น เพือ่ให้ตนเองกลมกลนืกบับรรทัดฐานรักต่างเพศ และ

ไม่ถกูปฏเิสธ/ต่อต้านจากองค์กรทีต่นเองต้องการเข้าไปท�างานหรอื

ได้เข้าไปท�างานแล้ว

(5) การสร้างความรู้จนท�าให้คนยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเฉพาะอวัยวะ

บางส่วนของร่างกาย (อวัยวะเพศชาย) ที่สามารถท�าหน้าที่เร่ือง

เพศได้ ท�าให้ความสัมพนัธ์ทางเพศของหญงิรกัหญงิ ซ่ึงไม่มอีวัยวะ

เพศชายเข้ามาเกี่ยวข้องถูกตีตราว่าไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ หรือ

เป็นการมเีพศสมัพันธ์แบบจอมปลอม ท�าให้เพศวถิขีองหญงิรกัหญงิ

ถูกตั้งข้อสงสัย และไม่สามารถด�ารงอยู่ในฐานะชีวิตเพศ (sexual 

being) ที่มีสถานะในสังคม หรือกลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่สนใจหรือ

ไม่ให้ความส�าคญั หรอืเป็นเพศวถิทีี่ ไม่มอียูจ่รงิในสงัคม ตวัตนของ

ผู้ที่มีวิถีเพศแบบหญิงรักหญิงจึงมีแนวโน้มจะถูกละเลยไปด้วย
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เทคโนโลยีแห่งตัวตนในการสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศ

เทคโนโลยีแห่งตัวตนเป็นวิธีการที่บุคคลพยายามอยู ่กับความจริง  

พูดเกี่ยวกับความจริง และเปลี่ยนตัวเองไปตามความจริง (ในที่น้ีหมายถึง 

ความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนมาโดยวาทกรรม) เทคโนโลยีที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ 

การรู้จักตนเอง (self – knowledge) ซึ่งสัมพันธ์กับการก�าหนดว่าอะไรคือ 

ความจริงส�าหรับตัวเอง เพราะท�าให้บุคคลก�าหนดได้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึง

จะบรรลุถึงความสมบูรณ์พร้อมได้ หรือกล่าวได้ว่าบุคคลสามารถสร้างตัวตน

ขึ้นมาในฐานะผู้กระท�าที่เหมาะสมกับตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นั่นคือ 

ปัจเจกบคุคลสามารถเป็นผูเ้ขียน (author) ตวัตนของตนเองขึน้มาได้ วาทกรรม

เกี่ยวกับเพศวิถีซึ่งกระจายอยู่ ในวัฒนธรรมบริโภคไม่เพียงมีความหลากหลาย

และซบัซ้อนเท่านัน้ แต่ความหมายหรอืนยิามของส่ิงต่างๆ ยงัสลบัสบัเปลีย่นไป

มาอยูต่ลอดเวลา น�าไปสู ่“การอ่าน” หรอืรบัรูค้วามหมายทีแ่ตกต่างหลากหลาย

ไปด้วย เทคโนโลยีแห่งตัวตนช่วยให้ปัจเจกบุคคลสร้างสรรค์ตัวตนขึ้นมาใน

ลกัษณะของศลิปะของการด�ารงอยู ่ท�าให้บคุคลทัง้มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะก�าหนด

ความเป็นตัวเอง และเป็นสิ่งปูทางไปสู่การท้าทายและขัดขืนโครงสร้างทาง

อ�านาจด้วย

การศึกษานี้ ให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงเรื่องเล่าของบุคคลที่มีเพศวิถี

แบบต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นไปและไม่เป็นไปตามบรรทดัฐานทีส่งัคมก�าหนดไว้ เป้าหมาย

ส�าคญัคอืการศกึษากระบวนการใช้เทคโนโลยแีห่งตวัตนเพือ่ต่อรองกบับรรทดัฐาน

ของสังคม เพื่อสร้างตัวตนในแบบที่อาจไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน แต่ท�าให้ 

ผูท้ีเ่ข้ามามปีฏสิมัพนัธ์ด้วยต้องปรบัท่าทขีองตนเอง อนัน�าไปสูก่ารสร้างบทเพศ

ทีส่นองตอบต่อจริยธรรมแห่งตวัตนของบคุคลได้ ซึง่อาจเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี

แห่งเพศวิถี การศึกษาเรื่องเล่าได้ ให้ข้อสรุปดังนี้

(1) การสร้างความหมายใหม่ให้กบัค�าว่าครอบครัว ตามประเพณปีฏบัิติ

มีการน�าเรื่องครอบครัวไปผูกติดกับการมีคนสองเพศมาอยู่ร่วมกัน

และมีลูกเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง แต่เทคโนโลยีแห่งตัวตน
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สามารถท�าให้คนสร้างความหมายใหม่กับครอบครัวว่าหมายถึง 

การมีคู ่ชีวิตซ่ึงอาจเป็นการอยู ่ร่วมกันของคนเพศเดียวกันก็ ได้  

การมีคู่ชีวิตหมายถึงการมีเพ่ือนที่รู้ ใจร่วมเดินไปด้วยกัน รักกัน  

ดูแลทุกข์สุขของกันและกัน ส่วนความมั่นคงในยามแก่เฒ่ามาจาก

การสร้างหลักประกันให้กับตัวเองและคู ่ชีวิตด้วยวิถีทางอื่นที่ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นการพึ่งพาลูกเสมอไป

(2) การถอดรหัสความหมายอันคับแคบของความสัมพันธ์ทางเพศที ่

เป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายว่าอาจหมายรวม

ถึงความสัมพันธ์ทางเพศ (ที่ ไม่ใช่เพศสัมพันธ์) ท่ีอาจให้ความสุข 

ความโรแมนติก ความร่ืนรมย์ทางเพศ และมีความหมายที่ลึกซ้ึง

ระหว่างคู่สัมพันธ์ได้ มายาคติที่ท�าให้คนเชื่อว่าเฉพาะเพศสัมพันธ์

ระหว่างหญงิและชายเท่านัน้ทีเ่ป็นของแท้ ความสัมพนัธ์ ในรปูแบบ

อื่นเป็นเพียงสิ่งจอมปลอมหรือการเลียนแบบ ได้รับการยืนยันว่า 

ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้มีเพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศ

(3) ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ยึดครองโดยเพศวิถีแบบ

รักต่างเพศ การสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ผู้ที่มีเพศวิถีแบบเดียวกัน

ได้มีโอกาสพบปะสงัสรรค์และแลกเปลีย่นประสบการณ์ ซ่ึงอาจเป็น

เครอืข่ายทางสงัคม หรือกลุม่เพือ่น หรอืสถานที ่(เช่น สถานบันเทงิ 

สถานพักผ่อนหย่อนใจ) หรือพื้นที่ ไซเบอร์ มีส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้ 

ผูท้ีอ่ยูน่อกกรอบรกัต่างเพศได้ใคร่ครวญ/ไตร่ตรองถงึความปรารถนา

ของตนเอง และสามารถสร้างตัวตนขึน้มาตามแบบทีต้่องการ แทนท่ี

จะพยายามท�าตัวให้เป็นอย่างที่คนอื่นๆ ต้องการเพียงอย่างเดียว

(4) ภายใต้วฒันธรรมบริโภค ปัจเจกบคุคลอาจต้องเผชญิกบัอตัลกัษณ์

ทางเพศหลายแบบ ครอบครวัอาจคาดหวงัให้ปัจเจกบคุคลมีความ

เป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิตามแบบประเพณี ส่วนห้องเรยีนหรอืสถานท่ี

ท�างานอาจยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศแบบคลุมเครือ คือยอมรับ 
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เพศวิถนีอกกรอบได้ระดบัหนึง่แต่ต้องไม่แสดงออกจนเป็นการก่อกวน

บรรทัดฐานรักต่างเพศ ขณะเดียวกัน ในกลุ่มเพื่อนหรือในพื้นที่

เฉพาะของผู้มีเพศวิถีแบบเดียวกันอาจยอมรับหรือคาดหวังการ

แสดงอตัลกัษณ์ทางเพศนอกกรอบอย่างชดัเจน ความสามารถของ

ปัจเจกบคุคลในการรบัมอืกบัอตัลักษณ์ทางเพศหลายรูปแบบท�าให้

สามารถด�ารงความเป็นตัวตนได้อย่างมีความสุข

(5) ผู้มีเพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศมีแนวโน้มต้องเผชิญกับปฏิกริยา 

จากคนอ่ืนๆ อาจมีท้ังสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนท่ัวไป  

การรู้เท่าทันความต้องการของตนเองและรู้เท่าทันความคิดของ 

คนอืน่จะช่วยให้ปัจเจกบคุคลสามารถต่อรองกบัปฏกิรยิาจากสงัคม

ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเจรจาเพื่อท�าความเข้าใจ การโต้ตอบ 

การหาคนกลางมาเจรจา การหาพรรคพวกมาช่วยต่อต้าน การ

เฉยเมยหรือไม่แยแส ถือว่าเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยให้เกิด

การปรับเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์กับผู้มีปฏิกริยา ซึ่งจะน�าไปสู่

การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่

(6) ปัจเจกบคุคลทีม่พ่ีอแม่หรือบคุคลส�าคญัในชวีติทีเ่ปิดใจรบับรรทดัฐาน

ที่ ไม่เป็นไปตามกรอบประเพณีอย่างเข้มข้นและตายตัว เปิดใจรับ

ลูกหรอืหลานทีอ่าจไม่ด�าเนนิชวีติไปตามบรรทดัฐาน เช่น การมเีพศ

สมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน การต้ังครรภ์ขณะยงัเรยีนหนงัสอื การมแีฟน

เพศเดียวกัน มีส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้ปัจเจกบุคคลสามารถพัฒนา 

วุฒิภาวะของตนเองได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศ

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องเพศวิถีกับความเป็นตัวบุคคล  

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ในเรื่องเพศ รวมทั้งการศึกษาเรื่องเล่า
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ซึ่งเป็นประสบการณ์ของผู้ที่มีเพศวิถีนอกกรอบและในกรอบเพศวิถีรักต่างเพศ 

ได้ ให้แนวทางที่น�าไปสู่การวางนโยบายเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศใน 

สังคมไทย ดังนี้

1. ขบัเคลือ่นให้เรือ่งของเพศวถิเีป็นเรือ่งของสทิธิมนษุยชน พลเมือง

ของรัฐทุกคนมีเสรีภาพและความชอบธรรมที่จะเลือกว่าต้องการมีเพศวิถี 

แบบใด ตราบเท่าที่มิได้ ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น อาจเรียกได้ว่าเป็น “สิทธิเพศ

วิถี” หมายความว่า การละเมิดสิทธิเพศวิถี (เช่น ไม่รับคนเข้าเรียนหรือเข้า

ท�างานเพราะเหตุผลในเรื่องเพศวิถี) ย่อมเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้ และหมายรวมถึง

การสร้างบรรทดัฐานในทางบวกทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุให้พลเมอืงซึง่มเีพศวถิี

แบบต่างๆ ได้รับความรู ้สทิธ ิและบรกิารสาธารณะ ทีจ่ะช่วยให้สามารถปกป้อง

และป้องกันตนเองจากการถกูเอาเปรยีบทางเพศและถกูกระท�ารนุแรงทางเพศ 

และสามารถสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนเพื่อให้มีความสุขและความพึงพอใจใน 

เพศวิถีของตนเอง

2. สร้างระบบความรู้ ในเรือ่งเพศวถิเีพ่ือรับมอืกับการเปลีย่นแปลง 

สังคมไทยบางส่วนโดยเฉพาะสังคมเมืองก�าลังเคลื่อนเข้าสู่วัฒนธรรมบริโภค 

อันเป็นยุคท่ีเพศวิถีรักต่างเพศตามแบบประเพณีเดิมก�าลังถูกท้าทาย ความรู ้

ที่ถูกสร้าง/ผลิตโดยสื่อประเภทต่างๆ ท�าให้พลเมืองของประเทศโดยเฉพาะ 

เด็กและเยาวชนถูกโหมกระหน�่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่ ใช้เพศวิถีเป็นเคร่ืองมือ

ทางการตลาด ระบบความรูท้ีช่่วยให้พลเมืองของสงัคมสามารถสร้างเทคโนโลยี

แห่งตัวตนเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “การดูแลตนเอง” ได้อย่าง 

มีคุณภาพ ก็มีอยู่อย่างจ�ากัด ไม่ครอบคลุมมิติต่างๆ ในเรื่องเพศวิถี และ 

ไม่ครอบคลุมความหลากหลายของเพศวิถีที่ค่อยๆ ปรากฏตัวออกมา เพศวิถี

หลายแบบถูกมองว่าเป็นเพศวิถีนอกกรอบรักต่างเพศและไม่ได้รับการยอมรับ 

ความรู้ที่มีอยู่ท�าให้เพศวิถีเหล่านี้ถูกปฏิเสธ ถูกต่อต้าน และถูกกล่าวหาว่าเป็น

เพศวิถีเบี่ยงเบน การสร้างระบบความรู้ ในเรื่องเพศวิถีภายใต้ฐานคิดของการ
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เคารพในความแตกต่างหลากหลายจะช่วยให้สงัคมไทยสามารถรบัมือกบัปัญหา

อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีได้อย่าง

ชาญฉลาด

3. ปรับฐานคิดของการมองเพศวิถีว่าเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล

หรือพฤตกิรรมส่วนบคุคล ไปสูก่ารมองว่าบรบิททางสงัคมและวฒันธรรม

มีส่วนในการหล่อหลอมเพศวิถีของปัจเจกบุคคล โดยทั่วไป ปัจเจกบุคคล 

จะเข้าไปเป็นสมาชกิหรอืมีปฏสิมัพนัธ์กบัสถาบันต่างๆ บางสถาบัน (เช่น โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย สถานที่ท�างาน) ปัจเจกบุคคลต้องเข้าไปใช้ชีวิตเป็นเวลานาน  

บางสถาบันอาจเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นครั้งคราวในเวลาไม่นาน เช่น โรงพยาบาล 

สถานบริการสาธารณะต่างๆ สภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของ

สถาบันต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ร่วมสร้างสภาวะ

แวดล้อมที่เคารพในความหลากหลายทางเพศ ให้ความเสมอภาคในสิทธิที่ 

จะได้รับบริการ และไม่สร้างกฎเกณฑ์กติกาที่ท�าให้บางคนไม่สามารถเข้าถึง 

การบริการได้ 

4. ขยายมมุมองของเรือ่งเพศและเพศศกึษาให้ครอบคลุมมติิต่างๆ 

ของเพศวถีิ สงัคมไทยยงัคงมองเรือ่งของเพศศึกษาในขอบเขตจ�ากดั และท�าให้

เพศศกึษากลายเป็นเพยีงสาระหนึง่ของวชิาเรยีนบางวชิา เช่น สขุศกึษา ชีววทิยา 

ดังนั้น ต้องผลักดันให้สังคมตระหนักว่าเพศวิถีศึกษามีความส�าคัญต่อบุคคล

ต้ังแต่เกิดจนตาย และเพศวิถีศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 

learning) ไม่จ�ากัดเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนจาก

ค�าว่าเพศศกึษา (sex education) ไปเป็นเพศวถิศีกึษา (sexuality education) 

เพื่อสะท้อนมุมมองที่กว้างขึ้นในการศึกษาเรื่องเพศ

5. ปรับเปลี่ยนการมองเร่ืองเพศศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชน  

จากการเน้นภาพทางลบไปสู่การเน้นภาพทางบวก การให้การศึกษาเร่ือง

เพศกบัเดก็และเยาวชนโดยมุง่เน้นไปทีก่ารสร้างภาพเกีย่วกบัเรือ่งเพศว่าเป็นสิง่
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ท่ีคุกคามสขุภาพและชีวติความเป็นอยูท่ีด่ ีหรอือาจท�าให้อนาคตมืดมน เดก็และ

เยาวชนจงึควรพยายามปิดกัน้ความปรารถนาและความรูสึ้กทางเพศ อาจด้วย

การเล่นกีฬา การท�างานอื่นๆ หรือการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะผู้หญิง

ควรยดึประเพณีไม่มเีพศสมัพันธ์ก่อนแต่งงาน ล้วนเป็นการขยายช่องว่างระหว่าง

การให้ความรู้/ค�าสอนกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง เด็กและเยาวชนมีความโน้ม

เอียงในการมองเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องของความรัก ความผูกพัน ความสวยงาม 

การมคีวามรูส้กึทีด่ ีดงันัน้จึงต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารให้การศกึษาเร่ืองเพศไปใน

ทางบวก ให้เป็นเรื่องของความรื่นรมย์ ความปรารถนา การมีสุขภาพที่ดี และ

ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น

6. น�าประสบการณ์ชวีติและปัญหาของปัจเจกบคุคลเข้ามาสูก่ระบวนการ 

เรียนรู้เพศวิถี โดยสร้างกระบวนเรียนรู้ ในเรื่องเพศวิถี ไม่ควรเน้นให้ความรู้

แบบทางเดียวในลักษณะส่งผ่านความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยเปิด

พื้นท่ี ให้ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่างๆ เรื่องเพศวิถี  

จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีลักษณะที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กัน 

จนต่างฝ่ายต่างเกิดการตระหนักรู้และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ ในชั้นเรียน

กับประสบการณ์ของตนเองได้

7. การสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ให้กว้างขวางมากขึ้น 

ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่มีข้อจ�ากัดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชน 

การเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีไปสู่แหล่งอื่นๆ เช่น การสร้างเว็บไซต์

ให้ความรูเ้รือ่งเพศวถิ ีการท�านติยสารเรือ่งเพศวถิ ีหรอืการสร้างเครอืข่ายผูม้ี

เพศวถิแีบบเดยีวกันเพ่ือสร้างการเรยีนรูร่้วมกัน จะช่วยให้ทกุคนมีโอกาสเรียนรู้ 

เรื่องเพศวิถีอยู่ตลอดเวลา ท�าให้การเรียนรู้เรื่องเพศวิถีกลายเป็นวิถีชีวิตของ

คนในสังคมไทย






