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i บทนํา

 นิวัติ กองเพียร 

คํานิยม  

 
 ผมไมใชนักวิชาการ ไมใชนักวิจัย ผมเปนเพียงนักเขียนคนหนึ่งที่ใสใจ
เรื่องเพศ หมกมุน ครุนคิด เต็มไปดวยกิเลส ตัณหา ราคะ อยูในตัวตน 
 เมื่อผมอานหนังสือเรื่อง “ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และ     
สุขภาวะทางเพศ” ผมรูสึกทึ่งที่นักวิจัยชางศึกษาคนควากันอยางถึงแกนถึงราก 
และเนนเรื่องเพศ โดยเฉพาะไดอาศัย “คํา” มาเปนพื้นในการวิจัยวิเคราะห 
 ผมเปนคนที่ชอบ “คํา” เพราะตองเอามาเขียนหนังสือ แตก็อาศัยหาคํา
มาจากวรรณกรรม วรรณคดี เสียเปนสวนใหญ บางคําก็ไมสามารถเขาใจและ
นํามาใชได 
 บางคําที่เปนคํา “สวนตัว” ไมใชคํา “สาธารณะ” ผมก็ไมสามารถนํามา
ใชได ในขณะที่นักวิจัยสามารถใชคํา “สวนตัว” ไดอยางไมตองกังวลหรือเกรงใน
สาธารณะ 
 ผมอยากใหคนไทยใชคําไทยไดในทุกคํา ไมวาจะเปนการเขียนการพูด 
ไมวาจะอยูในภาวะสวนตัวหรือสาธารณะ โดยเฉพาะคําที่เกี่ยวเนื่องดวยเรื่อง 
เพศภาวะ เพศวิถี หรือรวมไปถึงเรื่องสุขภาพ เพราะคําไทยนั้นมีคําเปรียบเทียบ
เอาไวมาก ไมจําเปนตองใชคําตรง 
 การใชคําเปรียบเทียบนี่เองคือเสนหของภาษาไทย เปนการลดความ
อุบาทว อนาจาร ลงไดอยางสวยงามและสามารถสื่อสารกันไดอยางถูกตอง 
 การศึกษาคนควาเรื่อง “ภาษาเพศในสังคมไทยฯ” จึงเปนเรื่องนายินดี
และควรไดรับการเผยแผออกไปสูสาธารณะใหมากๆ ในสภาวะปจจุบันยิ่งมี
ความจําเปนและตองการ เพราะสังคมไทยเปนสังคมมืดในเรื่องเพศ ปากวา
ตาขยิบ มือถือสากปากถือศีลกันโดยมาก 



 

 

ii 

 นิวัติ กองเพียร 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

 เมื่องานวิจัยชิ้นนี้ไดตีพิมพออกเปนเลม จะชวยใหสังคมไทยไดมีคูมือใน
การใชภาษาที่ถูกตองเพื่อการส่ือสารเรื่องเพศ ใหเปดเผยขึ้น เพศในสังคมไทย
จะสวางไสวดวยแสงแหงความรูขนานคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ที่รุด
หนาไปเหมือนการแปลงเพศของชายหญิง 
 เราจะมีมุมมองใหมในการพูดการเขียน ถาเราไดรู คําศัพท ในทางเพศ 
อยางกวางขวาง และลึกซึ้ง สังคมไทยจะไดรูเสียทีวาเรื่องเพศไมใชเรื่องที่ ก็รูรู
กันอยู เปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่องลึกลับ เปนเรื่องนารังเกียจ 
 ที่สําคัญที่ผมเห็นประโยชนยิ่งจากหนังสือเลมนี้คือ จะทําใหเราใจกวางขึ้น 
เอื้ออาทรตอเพื่อนรวมโลกที่มีเพศภาวะหรือเพศวิถีตางจากเรา ไมมีอคติ        
ไมดูถูกดูแคลน และจะมีสุขภาพดีเมื่อไปสรางพฤติกรรมทางเพศไดอยางถูกตอง 

 
 นิวัติ กองเพียร 
                    คอลัมนิสต 
          นิตยสารมติชนสุดสัปดาห 
               25 กันยายน 2551 
 
 

 



 

 

iii คํานํา

 คอนซอรเทียม 

คํานํา 
คอนซอรเทียม 

 
การทําความเขาใจและทํางานเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี สิทธิและสุขภาพ

ทางเพศมักเกิดชองวางหรือปญหา หากคนทํางานขาดความเขาใจในประเด็น
ของการใหความหมาย และชุดความคิดความเชื่อ เรื่องเพศของผูคนในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธเชิงอํานาจ ในการประกอบสรางภาษาและศัพทแสง ที่
เราใชในการสื่อถึงประเด็นเพศภาวะและเพศวิถีในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปน
ในการพูดในชีวิตประจําวัน ซึ่งลวนแตอาจตราตรึง ตอกย้ํา ผลิตซ้ํา มายาคติ
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีอยางไมรูเนื้อรูตัวอยูทุกเมื่อเชื่อวัน 

หนังสือเรื่อง “ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิและสุขภาวะทางเพศ” 
เปนหนังสือภาษาไทยเลมที่ 3 ของภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ หรือคอนซอรเทียม (The Southeast 
Asian Consortium on Gender, Sexuality, and Health) และเปนหนังสือเลมแรก
ที่นําเอางานวิจัยของคอนซอรเทียมมาจัดพิมพ ซึ่งจากการวิเคราะหของทีมนักวจิยั
ไดสะทอนใหเห็นถึงการประกอบสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของเพศภาวะและ
เพศวิถี ผานการสรางและใชภาษาเกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถีในบริบทสังคมไทย 

โดยการรวบรวมทรัพยากรดานกําลังคน และสถาบันที่สรางองคความรูเรื่อง
เพศวิถีและเพศภาวะที่มีอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน
มารวมกันทํางาน คอนซอรเทียมมีเปาประสงคของการทํางานเพื่อขับเคลื่อน      
ในการสรางองคความรู ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเขาใจเรื่อง     
เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีน  

กิจกรรมของคอนซอรเทียมแบงออกเปน 3 สวนหลักดวยกัน สวนแรก 
คือการจัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมผูนําระยะสั้นเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และ     
สุขภาพ ซึ่งมีทั้งการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย-ลาว 
สวนที่สองคือ การฝกอบรมและใหทุนนักวิจัยรุนใหมในการศึกษาวิจัยเรื่อง   
เพศวิถีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน และสวนที่สามคือ 
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 คอนซอรเทียม 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

การจัดทําหนังสือและสิ่งพิมพเผยแพรองคความรูเรื่องเพศวิถีในภูมิภาคเอเชีย-    
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน 

ความมุงมั่นทํางานในมิติเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ผานงานวิจัย 
การฝกอบรมและการรณรงค  เพื่อให มิติของเพศภาวะและเพศวิถีได รับ          
การบูรณาการเขาไปในการวางนโยบาย การออกแบบแผนงานโครงการ และ
การรณรงคตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิและสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุและ    
สุขภาพทางเพศ เปนจุดยืนที่สําคัญของโครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบาย-
สาธารณสุข สวัสดิการและสังคม ซึ่งเปนสํานักงานเลขานุการของคอนซอรเทียม 
ดวยเหตุนี้โครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข และคอนซอรเทียม 
จึงรวมกันทํางานกับทีมของนักวิจัยดานเพศวิถีในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
และเวียดนาม ในการทําวิจัยในชุดโครงการคําสําคัญเกี่ยวกับเพศวิถี (Sexuality 
Keywords) เพื่อสรางใหเกิดความเขาใจการประกอบสรางทางสังคมและ    
วัฒนธรรมชุดความคิด ความเชื่อและการปฎิบัติเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี    
จากการใชภาษาในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ  

คณะผูวิจัยตองขอบคุณบุคคลซึ่งทําใหงานชิ้นนี้ สําเร็จลงไดดวยดี     
คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร ผูประสานงานของคอนซอรเทียม และคุณเจษฎา 
แตสมบัติ ผูชวยผูประสานงานของคอนซอรเทียม ซึ่งทั้งสองทําหนาที่ประสานงาน
เพื่อขับเคล่ือนในการดําเนินงานโครงการวิจัยมาตลอด นักวิชาการอีก 2 ทานที่ได
ชวยใหความเห็นและรวมเรียบเรียงคําศัพทจากมุมมองสตรีนิยมและมุมมองเชิง
วัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งไดแก คุณนิภรณ สัณหจริยา และคุณสรอยบุญ ทรายทอง  

ใครขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะคุณนัยนา สุพาพึ่ง 
คุณจันทรจิรา บุญประเสริฐ และคุณกิติพร บุญอ่ํา ที่ไดใหความอนุเคราะหและ
ความรวมมือในการรวมจัดพิมพหนังสือเลมนี้ ขอขอบคุณ Dr. Michael Tan  
หัวหนาภาควิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตรและปรัชญา มหาวิทยาลัย
แหงชาติฟลิปปนส ที่ไดชักชวนคณะนักวิจัยใหเขารวมโครงการวิจัยคําสําคัญ
เกี่ยวกับเพศวิถี ขอบคุณมูลนิธิฟอรดที่ใหทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยและ 
การจัดพิมพหนังสือสวนหนึ่ง 

 
      พิมพวัลย บุญมงคล 

     บรรณาธิการ 
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

คํานํา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรที่ทําหนาที่สงเสริม  

คุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกติกาขอตกลงระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี  โดยตระหนักถึงสิทธิ    
มนุษยชนที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความแตกตางและหลากหลาย  

วิถีชีวิตทางเพศ  หรือ  “เพศวิถี” (Sexual Orientation) ของบุคคลใน
สังคมเปนส่ิงที่ไดรับอิทธิพลจากระบบความเชื่อ คานิยม ทัศนคติของบุคคล 
และ วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากคนรุนหนึ่งไปยัง
อีก   รุนหนึ่ง  

“เพศวิถี” และ “ภาษา” ของบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลาย มี   บท
บาทสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดระบบวิธีคิด คานิยม และวัฒนธรรม    อีก
ทั้งยังเชื่อมโยงกับแงมุมความเปนมนุษยในหลายมิติ ที่สะทอนใหเห็นถึงความ
คิด ความเชื่อของบุคคลภายใตโครงสรางอํานาจในสังคมที่ไมเทาเทียมกัน
ระหวางเพศ 

หนังสือ “ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิและสุขภาวะทางเพศ” 
เลมนี้เรียบเรียงจากรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องคําศัพทที่เกี่ยวของกับเพศภาวะ 
เพศวิถี ที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน โดยทําความเขาใจถึงที่ไปที่มาของคํา 
ความหมายของคําแตละคําในชวงเวลาตางๆ รวมไปถึงคําอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
รวมทั้งกลุมคนที่เปนผูริเริ่มหรือนิยมใชคําศัพทนั้นๆ เพื่อวิเคราะหถึงระบบ 
ความเชื่อและความหมายของเพศวิถี เพศภาวะ วัฒนธรรมที่แฝงอยูในคําๆ นั้น 
โดยเชื่อมโยงไปสูมิติเรื่องสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธุและสิทธิทางเพศ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการ
ดานสงเสริมโอกาสและความเสมอภาค รศ. ดร. พิมพวัลย บุญมงคล และ          
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดานเพศภาวะ เพศวิถี และ
สุขภาพ คณะผูวิจัยจากโครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสวนรวมดําเนินงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ในการเผยแพรสรางความรู ความเขาใจดานสุขภาวะทางเพศและสิทธิ
ความเสมอภาคทางเพศ 

หวังวาหนังสือ “ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิและสุขภาวะ
ทางเพศ” เลมนี้ จะชวยสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกแขนง ทุกระดับและประชาชนผูสนใจ เพื่อมีสวนรวม
สรางกลไกสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย     
ที่เสมอภาค เทาเทียมกันทางเพศ รวมทั้งการสรางสุขภาวะที่ดีในดานเพศ     
และเคารพสิทธิอนามัยการเจริญพันธุในสังคมไทยตอไป 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

                    พฤศจิกายน 2551 
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บทนํา  

 
เปนที่ยอมรับกันวา ภาษาที่ใชกันอยูทั้งในรูปแบบภาษาเขียนและภาษา

พูดมีสวนสําคัญในการประกอบสรางชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศ และเพศวิถี
ของผูคนในสังคม หนังสือเรื่อง “ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และ     
สุขภาวะทางเพศ” เปนโครงการวิจัยยอยภายใตโครงการ “คําสําคัญๆ ใน   
ภาษาเพศในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน” 
(The Southeast Asian and Chinese Sexuality Keywords Project) แ ล ะ มี
ทีมนักวิจัยจากอีก 3 ประเทศเขารวม ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 
ซึ่งนําโดย ดร.ไมเคิล แทน จากมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส มีวัตถุประสงค     
ที่จะศึกษาภาษาทองถิ่นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถีซึ่งมีการพูดและใชกัน   
ในบาน  ในครอบครัว  หมู เพื่ อนฝูง  ตามทองถนน  ตามสถานที่ สําคัญๆ             
ทางศาสนา และพิธีกรรมตางๆ ในส่ือนิยมตางๆ ไดแก ทีวี วิทยุ โทรศัพท 
หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ ตลอดจนในวงการงานเขียนวิชาการ การรณรงค 
และการจัดบริการสุขภาพ คําวา “คําสําคัญ” (Keywords) เปนคําที่มาจาก     
นักมานุษยวิทยาแนวมารกซิส ชื่อ เรมอนด วิลเล่ียม (Raymond William 1976)   
ซึ่งไดใหความหมายไววาคือ คําตางๆ ซึ่งเปนชุดคําที่สําคัญๆ และเชื่อมรอย    
ซึ่งกันและกันในการอธิบายปรากฏการณ กิจกรรม และการตีความเพื่อส่ือ     
ใหเห็นถึงรูปแบบความคิดเฉพาะแบบหนึ่งๆ ของเรื่องราวหรือปรากฏการณหนึ่งๆ 
นอกจากนั้น เวียสบิกา (Wierzbicka 1997) อธิบายความหมายของคําสําคัญ
วามีความสําคัญและดํารงอยูในวัฒนธรรมหนึ่งๆ และเรามักไมคอยตระหนักวา 
คําสําคัญๆ เหลานี้ดํารงอยูและมีการใชกันอยูกันอยางประจําและตอเนื่อง     
คําสําคัญในภาษาที่เราใชในชีวิตประจําวันเปรียบเสมือนระบบความรูหรือ
ความคิดอานที่แฝงเรนและชี้นํา และกํากับพฤติกรรมของผูคนในสังคม เปนส่ิงที่ 
ปแยร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเรียกวา ความรู 
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ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

เชิงปฏิบัติ ซึ่งทําหนาที่เหมือนกลไกการควบคุมภายในที่ถูกโปรแกรมไวภายใต
วิธีคิดของเรา ใหเราปรับการกระทําและพฤติกรรมตางๆ โดยที่เราไมรูตัว  

โครงการวิจัยในการวิเคราะหคําสําคัญๆ เรื่องเพศและเพศวิถี ทําใหเรา
เกิดการตรวจสอบ สํารวจ วิเคราะหอยางเปนระบบและรูเนื้อรูตัวถึงมิติตางๆ 
ของเพศวิถี อันไดแก 1) วัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทย อันไดแก ความคิด 
ความเชื่อและการใหความหมายและการปฏิบัติในเรื่องเพศ ซึ่งทําใหเห็นมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ อันไดแก ระบบเพศภาวะ ชนชั้น ความเปนชาติพันธุ 
คานิยม โลกทัศนของผูคนในสังคม 2) การเปรียบเทียบความแตกตางหลากหลาย
ของความคิด ความเชื่อ การใหความหมายและวิถีปฏิบัติในเรื่องเพศวิถีของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลตางๆ 3) การศึกษาขามวัฒนธรรมหรือทองถิ่นกับการ
ประกอบสรางทางสังคมของวัฒนธรรมทางเพศและเพศวิถี และผลกระทบตอ
สิทธิและสุขภาวะทางเพศของบุคคล ตลอดจนการจัดบริการสุขภาพ 4) อํานาจ
ของภาษาในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ การใหความหมายและ    
การปฏิบัติเรื่องเพศของคนในสังคม  

“ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ” เปน    
โครงการวิจัยเรื่องคําสําคัญๆ  ในเรื่องเพศวิถีและเพศภาวะที่ใชกันอยูใน       
ชีวิตประจําวัน โดยทําความเขาใจถึงที่มาหรือประวัติศาสตรของคําตางๆ    
เหลานี้ นอกจากนั้นทีมนักวิจัยยังไดวิเคราะหคําบางคําถึงใครหรือกลุมใด    
เปนผูคนคิดคํา เพื่อวัตถุประสงคอะไร ความหมายของคําทั้งที่เปนความหมาย  
ชัดเจนและความหมายซอนเรน คํานั้นๆ ถูกใชกับใคร ในบริบทใด โดยวิเคราะห
ใหเห็นถึงผลตอชุดความคิดความเชื่อ การใหความหมายและการปฏิบัติในเรื่อง
เพศวิถีและเพศภาวะของคนในสังคม ตลอดจนสิทธิและสุขภาวะทางเพศ    
และอนามัยการเจริญพันธุ ตลอดจนการจัดบริการสุขภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยง
และกลาวถึงคําอื่นๆ  ที่ มีความหมายเชื่อมโยงกับคําศัพทที่ ผูวิจัยเริ่มตน   
วิเคราะห 
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วิธีวิทยา 

 
ในการเลือกคําสําคัญๆ ในภาษาเพศในสังคมไทยใชเกณฑในการ   

เลือกคําสําคัญๆ ในภาษาเพศ ไดแก 1) เปนศัพทที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศภาวะ 
หรือเพศวิถี ที่มีการใชกันบอยๆ และทั่วไปในชีวิตประจําวัน 2) เปนคําที่ยังมี
ความหมายที่เปนที่ถกเถียงกันอยูในสังคม 3) เปนคําที่ถูกสรางขึ้นมาใหม    
เพื่อเสนอความหมายใหม หรือร้ือสรางมายาคติเรื่องเพศวิถีและเพศภาวะ      
ซึ่งทีมวิจัยไดเลือกคําสําคัญๆ ขึ้นมาทั้งหมด 21 คํา ซึ่งแตละคํายังมีคําอื่นๆ     
ที่เกี่ยวโยงเปนชุดของคําๆ นั้น ซึ่งมีความหมายหรือนัยยะซึ่งเกี่ยวโยงกัน โดย    
มีการจัดหมวดหมูกลุมคําออกเปน 5 กลุมดังนี้ 

1. กลุมคําที่เกี่ยวกับเพศภาวะ ซึ่งประกอบดวยคําวา รักนวลสงวนตัว   
ขึ้นคาน ขุนแผน และสินสอด  

2. กลุมคําที่เกี่ยวกับสรีระทางเพศ ประกอบดวยคําวา หี ควย และอึ๋ม  
3. กลุมคําที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางเพศ ประกอบดวยคําทั้งหมด 6 คํา 

ไดแก เอากัน ชวยตัวเอง ใชปาก ตุย เสร็จ และสวิงกิ้ง 
4. กลุมคําที่เกี่ยวกับเพศวิถี ประกอบดวย กะเทย หญิงรักหญิง ชาย

รักชาย กิ๊ก โป หื่น เรื่องเพศ และโสเภณี  
งานศึกษาชิ้นนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคิดเชิงทฤษฎี 

ดานสตรีนิยมหลังโครงสรางมาใชในการวิเคราะหและตีความ วิธีการเก็บขอมูล
ประกอบดวย 1) การศึกษาเชิงเอกสาร ซึ่งไดแก เอกสารวิชาการ หนังสือพิมพ 
เว็บไซต และเว็บบอรด 2) การถอดประสบการณจากโครงการวิจัย การประชุม
และการอบรมอันไดแก โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลดานอนามัยการเจริญพันธุ
แกชาวชนบท ดําเนินการโดยโครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข 
สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมกับโรงพยาบาลน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ในชวงป พ.ศ. 2543-2548 การประชุม
ปฏิบัติการในเรื่อง “ความสุขทางเพศ” ในหลักสูตรฝกอบรมผูนําระยะสั้นไทย-ลาว 
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย ภาคีความรวมมือ
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 พิมพวัลย บุญมงคล 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดานเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ  3)      
การสนทนากลุมยอย 3 กลุม ซึ่งสมาชิกกลุมสนทนาเปนผูทํางานเกี่ยวของ     
ในประเด็นเพศวิถี เพศภาวะและสุขภาวะทางเพศและงานเอดส ไดแก 

3.1 การสนทนากลุม จํานวนสมาชิก 10 คน ซึ่งประกอบดวย นักกิจกรรม
ที่ทํางานรณรงคดานเอชไอวี/เอดส จากภาคเหนือ 

3.2 การสนทนากลุม จํานวนสมาชิก 5 คน ซึ่งประกอบดวยผูทํางาน
รณรงคดานสิทธิมนุษยชนของผูที่ มีความหลากหลายทางเพศ    
จากกรุงเทพฯ และพัทยา  

3.3 การสนทนากลุม จํานวนสมาชิก 50 คน จากคณะทํางานเรื่อง        
ผูหญิงในงานเอดส ซึ่งประกอบดวยผูที่อยูรวมกับเชื้อเอชไอวี และ
นักกิจกรรมที่ทํางานรณรงคเรื่องเอชไอวี และนักกิจกรรมที่ทํางาน
รณรงคเรื่องเอชไอวี/เอดส ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
คณะนักวิจัยประกอบไปดวยนักวิจัยที่มีประสบการณในการทํางานวิจัย

ภาคสนาม วิทยากรกระบวนการฝกอบรมดานเพศภาวะ เพศวิถี นักกิจกรรม
เคลื่อนไหวในเชิงนโยบายและสังคมในประเด็นเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี สิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุ ความรุนแรงตอผูหญิงในมิติเพศภาวะ เอดส และบุคคล
รักเพศเดียวกัน  โดยนักวิจัยแตละคนตางมีประสบการณและตัวตนทาง        
เพศภาวะและเพศวิถีที่แตกตางหลากหลายกันทั้งทางดานวัย ภูมิลําเนา          
อัตลักษณทางเพศภาวะและเพศวิถี สถานภาพการมีคู กลาวคือ มีทั้งนักวิจัย    
ที่ มี เพศภาวะเปนชาย  และหญิ ง ชายรักชาย  หญิ งรักหญิ ง มีคูและโสด           
รักตางเพศ รักเพศเดียวกัน และรักทั้งสองเพศ และเปนนักวิจัยที่มีภูมิลําเนา    
มาจากทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต ดวยคุณลักษณะที่  
หลากหลายของคณะนักวิจัย  จึงทําให เกิดมุมมองการวิเคราะหที่ ลุมลึก          
ในประเด็นเพศวิถีตางๆ ที่เฉพาะเจาะจง และหลากหลายรอบดาน ที่รุมรวย   
ดวยการคํานึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ตางๆ ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย 

การวิเคราะหคําสําคัญในประเด็นเพศวิถีและเพศภาวะในสังคมไทย   
เริ่มตั้งแตการวิเคราะหที่มาของคํา ความหมายของรากศัพทของคําสําคัญ 



 

 

xi บทนํา
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เชื่อมโยงใหเห็นคําศัพทอื่นๆ ที่อยูในกลุมความหมายใกลเคียงกัน การวิเคราะห
คําศัพทหลักและคําศัพทอื่นๆ ยังครอบคลุมบริบทที่คํานั้นๆ ถูกใชและรวมทั้ง
ความหมายที่ชัดเจนและความหมายที่ซอนเรน แตมีนัยยะที่ตราตรึง ตอกย้ํา
และผลิตซ้ํามายาคติดานเพศวิถีและเพศภาวะ 

โดยการรื้อสรางความหมายของคําหรือภาษาที่ใชในเรื่องเพศ ทั้งที่เปน
ความหมายชัดเจนและแอบแฝงเพื่อใหเห็นถึงอํานาจของภาษาที่มีสวนสําคัญ
ในการประกอบสรางชุดความเชื่อ การใหความหมายเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี 
ตลอดจนการสะทอนผานการวิเคราะหการใชภาษาเพศวาแทจริงแลวตนกําเนิด
ของคําตางๆ ในภาษาเพศเปนเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตผูคน ไมไดมีความหมายในเชิงลบ หรือใหคุณคาเพศใดเพศหนึ่งมากกวา
เพศหนึ่ง หรือรูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกอีกอยางหนึ่ง แตเปนเรื่องของ 
การพยายามของสถาบันทางสังคมตางๆ  ที่จะควบคุมเพศวิถีของผูคน          
โดยเฉพาะผูหญิงและกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนั้นผูวิจัย
ยังวิเคราะหใหเห็นถึงการที่ ผูคนในสังคมยังมีความพยายามในการสราง      
และใชภาษา ผานการใหความหมายใหมโดยการสรางและใชภาษาเพื่อจะ
เปล่ียนแปลงสังคมใหทุกคนมีสิทธิที่เทาเทียมกันในการแสดงออกเรื่องเพศวิถี  
ที่เคารพสิทธิของกันและกันอีกดวย 
 

     พิมพวัลย บุญมงคล 
           หัวหนาโครงการวิจัย 

 
 

 





 

 

 



 

 

3 สวนที่ 1 เพศภาวะ: รักนวลสงวนตัว

 มลฤดี ลาพิมล 

รักนวลสงวนตัว 
มลฤดี ลาพิมล 

 
คาถากํากับความเปนหญิงยอดนิยม  
 
 “รักนวลสงวนตัว” เปนสํานวนที่ไดยินไดฟงอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเวลาที่พูดถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนกับเรื่องเพศศึกษา และ
เปนสํานวนที่แสดงถึงคานิยมและความคาดหวังของสังคมที่มีตอผูหญิง หมายถึง 
การที่ ผูหญิงพึงระวังรักษาตนในการติดตอสัมพันธกับเพศตรงขาม    
ควรสงวนวาจาและทาทีไมใหแสดงออกในทางชูสาวอยางชัดแจง และ
สงวนตัวมิใหชายลวงเกินได ตลอดจนไมเขาไปมีความสัมพันธกับคูของ
คนอื่น..ผูหญิงที่มีสามีแลวตองมีความซื่อสัตย จงรักภักดีตอสามี และ
รักษาตนไมใหชายอื่นมาลวงลํ้าก้ําเกินได ผูหญิงที่รูจักรักนวลสงวนตัว
ยอมเปนที่ยกยองทั้งจากผูชายและจากผูคนทั่วไป นอกจากนั้นผูหญิงเอง
ก็จะรูสึกวาตนมีคุณคา มีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ผูชายตองเกรงใจ1 
 คานิยมเรื่องการ “รักนวลสงวนตัว” นั้นเปนคานิยมที่มีมานานแลว ดังจะ
เห็นไดจากวรรณกรรมไทยแทบทุกเรื่อง ตั้งแตขุนชางขุนแผน รามเกียรติ์ อิเหนา 
มาจนกระทั่งถึงนวนิยายในยุคปจจุบัน โดยถือวาเปนคุณคาที่แสดงถึงเกียรติยศ
และศักดิ์ศรีของผูหญิง และเปนหนึ่งในคุณสมบัติของความเปน “กุลสตรีไทย” 
ที่ผูหญิงทุกคนควรปฏิบัติ 
 ในสมัยโบราณผูหญิง (โดยเฉพาะผูหญิงชนชั้นสูง) ในวังจะไดรับการ 
อบรมเล้ียงดูมาแยกกับผูชาย โอกาสที่ผูหญิงชนชั้นสูงจะไดพบปะหรือทํา      
กิจกรรมรวมกับผูชายนั้นมีนอยมากหรือเรียกวาแทบจะไมมีเลยก็วาได การที่    
ผูหญิงคนหนึ่งถูกผูชายแตะเนื้อตองตัวแมเพียงนิดเดียวจึงถือเปนเรื่องใหญ หรือ
                                                           
1  กุสุมา รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ, สายวรุณ นอยนิมิต. ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย 
กรุงเทพฯ: แมคําผาง, 2550. 
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ถือวาผูหญิงไดตกเปนภรรยาของชายผูนั้นแลว คําวา “รักนวลสงวนตัว” แตเดิม
จึงอาจมีความหมายตรงตัวจริงๆ วาตองรักษาตัวเองไมใหชายใดมาสัมผัส     
ถูกเนื้อตองตัวได หากในสมัยหลังเมื่อสังคมไทยรับเอาคานิยมวัฒนธรรมทางเพศ
จากตางชาติเขามา คําวา “รักนวลสงวนตัว” จึงถูกเชื่อมโยงกับการใหคุณคาใน
เรื่อง “พรหมจารี” ดวย และในยุคปจจุบันดวยสภาพทางสังคมที่เปล่ียนไป การ
รับกระแสคานิยมเรื่องเพศภาวะ และเพศวิถีจากตะวันตก เชน การแตงกายที่
เผยใหเห็นถึงสัดสวนรูปราง การทักทายดวยการกอดและสัมผัส การที่ผูหญิงได
ออกมาแสดงบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ทําใหผูหญิงและผูชายมีโอกาส
ไดพบปะทํากิจกรรมรวมกัน เรื่องการสัมผัสตัวกันระหวางหญิงชายก็ดูจะ    
ผอนปรนมากขึ้น การรักนวลสงวนตัวจึงมักถูกเนนไปในประเด็นเรื่องของ     
การรักษาความบริสุทธิ์กอนแตงงานของผูหญิงคอนขางมาก โดยเฉพาะผูหญิง
ที่ถูกจับตามองมากเปนพิเศษก็คือเด็กสาวที่กําลังอยูในวัยรุนซึ่งสังคมมองวา 
ยังไมถึงวัยที่ควรจะมีเพศสัมพันธ 
 ในทรรศนะของนักเขียนนักประวัติศาสตรอยางสุจิตต วงษเทศ คําวา 
กุลสตรี รักนวลสงวนตัว พรหมจรรย พรหมจารี เปนคาถากํากับความเปน
ผูหญิงที่ถูกเผยแพร ดวยคติความเชื่อความคิดของชนชั้นนําไทยที่ยึดถือเอา     
วิธีคิดเรื่อง “พรหมจารี” ซึ่งไดรับอิทธิพลของแนวคิดและคานิยมเรื่องเพศของ
ตะวันตกสมัยวิคตอเรียน ซึ่งเขามาในสยามสมัยรชักาลที่ 4  
 

“พรหมจารีเปนของฝรั่ง ไมใชของไทยอยางที่เชื่อกันมา 
ขณะนี้ผูหลักผูใหญมักชอบพูดวา ประเพณีไทยแทแตโบราณ  
ผูหญิงทุกคนจะตองรักนวลสงวนตัว จะตองเปนสาวพรหมจารี 
แตใหสังเกตวา ประเพณีกวนขาวทิพยที่ตองใชหญิงพรหมจารี 
ก็ยังตองใชเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ที่ยังไมมีประจําเดือน เพราะ
คนโบราณรูวา เมื่อยางเขาสูวัยมีประจําเดือนชวงอายุ 13 ป 
เด็กจะเริ่มมีความรู สึกทางเพศ  ฉะนั้นเด็กอายุ 13 ปจะมี       
พิธีกรรมเปลี่ยนเด็กเล็กเปนเด็กโต ถาในเอกสารจีนที่พบใน
กัมพูชา เรียกวา “พิธีเบิกพรหมจรรย” เพื่อเปล่ียนสถานะ 
จากเด็กสูสาว ทําขวัญเตรียมรับสถานการณ หรือ “พิธีลงขวง”
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เปนการเปดโอกาสใหวัยรุนไดมีโอกาสพูดคุย สนิทสนม และ 
นําไปสูการคบหา มีเพศสัมพันธเมื่อเกิดความพึงพอใจ แตก็
ตองอยูในความควบคุมของผีบาน ผีเรือน ผูใหญ รับรู รับฟง  
มีการมาขอผี ขอขมาลาโทษ  ผูใหญยอมอภัยใหสามารถ      
อยูกินกันไดไมเสียหาย ถาอยูไมไดก็เลิกกันไป”2 

 
 นอกจากสํานวน “รักนวลสงวนตัว” ที่ใชสอน เตือน หรือปรามผูหญิงให
ระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติตนทางเพศแลว ในภาษาไทยยังมีคําสอนซึ่งถูกนํามา
ใชกับเรื่องเพศในทํานองเดียวกันนี้อีกหลายคํา เชน “อดเปรี้ยว (ไว) กิน
หวาน”3 หรือ (อยา) “ชิงสุกกอนหาม”4 ทั้งสองสํานวนนี้ใชพูดไดกับทั้งผูชาย
และผูหญิง แตก็ยังคงเนนส่ังสอนผูหญิงมากกวาอยูนั่นเอง ที่เปนเชนนี้เพราะ
สังคมไทยตัดสินคุณคาเรื่องการมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิงไมเทากันดังเชน
มีคําวา “เสียตัว”5 “ไดเสีย”6 โดยผูที่เปนฝาย “ได” คือ ผูชาย (ไดเปดบริสุทธิ์ ได
พิชิตพรหมจารีของผูหญิง ไดมีเพศสัมพันธกับผูหญิง) และผูที่เปนฝาย “เสีย” 
คือ ผูหญิง (เสียพรหมจารี เสียความบริสุทธิ์)  
                                                           
2  สุจิตต วงษเทศ. “พูดถึง “เพศ”  ใน มิติวัฒนธรรมไทย”. ในผูจัดการออนไลน, 6 กันยายน 2548 
โพสตในเว็บไซต <http://chalita.exteen.com/20060421/entry> 

3  อดเปรี้ยวไวกินหวาน เปนสํานวนหมายความวา ละท้ิงสิ่งท่ีไมดีเพื่อเอาสิ่งท่ีดีกวาไมเอาของเลวโดย
มุงจะเอาของดี อดใจรอผลขางหนาซึ่งจะไดดีกวา ฯลฯ ...(ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) 
สํานวนไทย. กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2543) เม่ือนํามา
ใชกับเรื่องเพศ หมายถึง ใหอดใจรออยาเพิ่งมีเพศสัมพันธ จนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม (วันแตงงาน)  

4  สุกกอนหาม หมายความวา เรงรอนทํากอนถึงเวลาสมควร ด้ินรนทํากอนถึงเวลาสมควร ด้ินรนทํา
ไปท้ังๆ ท่ียังไมถึงเวลา เปนสํานวนที่เปรียบเทียบกับผลไมท่ีตองหามกอนแลวจึงจะสุก (ดูขุนวิจิตร
มาตรา, อางแลว) เม่ือนํามาใชในเรื่องเพศ ใชกลาวเปรียบเทียบเชิงติเตียนเด็กวัยรุนท่ียังออนตอ
โลก แตริอานมีคูรักและไดเสียกันกอนถึงวัยอันสมควร อางใน ฐะปะนีย นาครทรรพ. ภาษา-พาสาร 
อักษร ก-ฮ ๒๐๐ สํานวน. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 2523. 

5  เสียตัว เปนสํานวนหมายความวา เสียความบริสุทธิ์แกชาย ตกเปนเมียชาย สํานวนนี้เปนสํานวนที่
เกาแกท่ีสุดสํานวนหนึ่ง ในกฎหมายลักษณะผัวเมียพระเจาอูทอง ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) 
สํานวนไทย. กรุงเทพฯ: โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2543. 

6  ไดเสีย เปนสํานวนหมายความวา ชายหญิงไดเปนสามีภรรยากัน ความหมายหนักไปในทางวาตก
ลงปลงใจกันเอง “ได” หมายถึง ชายไดหญิง “เสีย” หมายถึงหญิงเสียตัวแกชาย...ความหมายของ
คํา “ไดเสีย”  แสดงวาไดกันเองโดยไมไดแตงงาน เปนสํานวนที่เราใชกันมาเกาแกท่ีสุดสํานวนหนึ่ง 
และใชมาจนปจจุบัน (ขุนวิจิตรมาตรา, อางแลว)  
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แรด ดอกทอง: ปายปกเมื่อไมรักนวล 
 
 ในขณะที่การรักนวลสงวนตัวถูกใหคาวาเปนคุณสมบัติที่แสดงถึง 
เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของผูหญิง ผูหญิงที่ละเมิดคานิยมเรื่องรักนวลสงวนตัว
ยอมถูกสังคมตําหนิติเตียน ดูถูก และประณามเพราะพวกเธอไดทาทายขนบ
ของความเปน “ผูหญิงดี” ในเรื่องเพศ ซึ่งในภาษาไทย (ทั้งในภาษาพูดในชีวิต-
ประจําวัน ภาษาแสลง และภาษาเขียน) มีคําตําหนิ หรือประณามผูหญิงที่มี
พฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศในทางที่ไมรักนวลสงวนตัวอยูหลายคํา  
ตั้ งแตคําที่ มี ระดับน้ํ า เสียงไม รุนแรงมาก  เชน  คําวา  ดัดจริต  แดะแด             
ไปจนกระทั่งถึงคําดาที่หยาบคายมากๆ เชน คําวา ราน แรด (อีแรด, 11 ร.ด.) 
ดอกทอง (อีดอกทอง) แพศยา 
 ดัดจริต ก. แสรงทํากิริยาหรือวาจาใหเกินควร.7 
 แดะแด, แดะแด ก. 1. ดัดจริต ดีดดิ้น เชน เปนผูชายแทๆ แตเลนละคร
ไดแดะแดเหมือนกะเทยจริงๆ 2. ทาทางดุกดิ๊ก นาเอ็นดู เชน หมาตัวนี้แดะแดขี้
ประจบเจาของดีจัง 3. เที่ยวกรีดกราย เชน วันๆ งานการไมทํา เที่ยวแดะแดไปทั่ว8 
 ราน ก. อยาก, ใคร (มักใชในทางกามารมณ); รีบ, ดวน.9 
 แรด โดยทั่วไปหมายถึง ชื่อของสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดใหญชนิดหนึ่ง 
หนังหนา หยาบ มี 4 เทา มีนอที่สันจมูก จากการสืบคนที่มาของการที่คําวา 
“แรด” ไดกลายมาเปนคําดาที่ใชเฉพาะสําหรับผูหญิง พบวามีผูใหขอมูลที่    
อางอิงถึงคําพูดของเจาหนาที่ดูแลสัตวปาที่เลาตอๆ กันมาวา อาจจะมาจาก
พฤติกรรมของแรดตัวเมียที่จะมีความตองการทางเพศสูงมากในชวงฤดูผสมพันธุ 
และเมื่อมีแรดตัวผูมาผสมพันธุก็อาจไลขวิดตัวผูจนตัวผูตายได  

                                                           
7  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 401. 
8  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. 
หนา 68. 

9  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 
2546. หนา 953. 
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 สําหรับคําวา “แรด” ที่ เปนคําแสลงนั้น  ถูกใหความหมายไวอยาง   
หลากหลายดังนี้ 
 แรด (ปาก) ก. ดัดจริต10 
 แรด ก. ประพฤติตัวเหลวแหลกและประเจิดประเจอทางชูสาว เชน   
เด็กสมัยนี้แรดมาก มีแฟนตั้งแตอายุยังนอย ในหมวดคําเดียวกันนี้ยังมีคําวา 
11 ร.ด. (สิบ-เอ็ด-รอ-ดอ) และ 66 ร.ด. (หก-สิบ-หก-รอ-ดอ) ดวย หมายถึง 
ประพฤติตัวฉาวโฉและประเจิดประเจอทางชูสาว (เปนคําเลี่ยงของคําแรด) เชน 
11 ร.ด. อยางนี้ระวังจะฉีกผาออมไมทัน. (เลข 11 และ 66 แทนสระ “แ-”) นอก
จากนี้ยังมีคําที่มีความหมายในทํานองเดียวกันอีก แตมีนัยในเชิงที่ไมแสดงออก
ประเจิดประเจอ เชน คําวา แรดเงียบ แรดหลบใน เชน ดาราคนนี้แรดเงียบ 
ทําตัวเรียบรอย แตเบื้องหลังเปลี่ยนคูนอนเปนวาเลน11  
 ในภาษาถิ่นของภูมิภาคตางๆ ก็มีคําประณามพฤติกรรมและการแสดง
ออกดานเพศและความสัมพันธทางเพศของผูหญิง ที่มีความหมายตรงกับคําวา 
“แรด” หรือ “ดัดจริต” ในภาษาไทยภาคกลางเชนกัน ไดแกคําวา “แฮน” และ 
“สะหลิด” ในภาษาถิ่นภาคเหนือ คําวา “แฮด” หรือ “หีเคียว” ในภาษาไทยถิ่น
อีสาน12 และคําวา “ออรอ” ในภาษาถิ่นภาคใต13 
 คําศัพทที่นิยมใชดา  หรือประณามผูหญิ งในเรื่องเกี่ยวกับการมี        
พฤติกรรมทางเพศในทางที่ไมดีซึ่งมีความหมายที่รุนแรงคือ คําวา“แพศยา”  
และ  “ดอกทอง” ซึ่งทั้ งสองคําเปนคําที่ เกาแกมากปรากฏหลักฐานการ               
ใชอยู ในกฎหมาย  และวรรณคดีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ซึ่งในพจนานุกรม             
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายวา 
 แพศยา น. หญิงหาเงินในทางประเวณี , หญิงถอย, หญิงสําสอน.            
(ส. เวศฺยา; ป. เวสิยา). 

                                                           
10 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส          
พับลิเคชั่นส. 2546. หนา 978. 

11 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. 
หนา 136. 

12 ดูเพิ่มเติมในคําวา “หี” 
13 เว็บไซต <http://th.wikipedia.org/wiki ภาษาไทยถิ่นใต> 
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 ดอกทอง น. หญิงใจงายในทางประเวณี (เปนคําดา).  
 สําหรับคําวาดอกทองนี้มีผูอธิบายถึงที่มาของคําไวหลายกระแส บางก็วา
เปนคําที่เพี้ยนมาจากคําดาในภาษาจีนแตจิ๋ววา “หลกทง” หมายถึง แดงเหมือน
เหล็กเผาไฟ มักใชคํานี้กับผูหญิงที่มักมากในกามารมณ บางก็วา “ดอกทอง” 
มาจากดอกของตนทองกวาวซึ่งมีสีแดง ซึ่งภาษาชาวบานเรียกวาตนดอกทอง 
ในสมัยโบราณในยานสําเพ็งซึ่งมีสํานักนางโลมหลายแหงมีตนทองกวาวขึ้นอยู 
หนุมๆ ในสมัยโบราณจึงเรียกวาไปบานดอกทองกัน คําวาดอกทองก็เลยถูกนํา
มาโยงกับหญิงบริการ (ซึ่งเปนสัญลักษณของผูหญิงประพฤติไมดีทางเพศ)    
ไป นอกจากนี้ก็ยังมีคนอธิบายวา “ดอกทอง” มาจากชื่อของวานชนิดหนึ่งซึ่งมี
กล่ินฉุนแรง ใครไดสูดดมเขาไปก็จะเกิดราคะ และอีกคําอธิบายหนึ่งก็วา 
“ดอกทอง” มาจากคําผวน “ดอง-ถอก”  ซึ่งถูกเทียบเคียงกับอวัยวะเพศผูชาย 
หรือ “ซึ่งเกี่ยว (ดอง) กับอวัยะเพศชายที่ถูกถอก”  บางก็วาคําๆ นี้มาจากลาย
ตามตัวของตัวเงินตัวทองสัตวที่คนไทยรังเกียจ จึงถูกนํามาเปนคําดาผูหญิงที่
ทําตัวไมดีนั่นเอง และคําอธิบายถึงที่มาของคําวา “ดอกทอง” แหลงสุดทาย     
ก็คือ ดอกทองหมายถึงดอกไมที่มีสีแดง (อยางดอกทองกวาว) ซึ่งเปนสีของ    
เจาแมกาลี (สีของเลือด) เทพสตรีในภาคดุรายตามความเชื่อของฮินดู ซึ่งพิธี
การบูชาเจาแมกาลีพิธีหนึ่งที่เชื่อกันวาเจาแมโปรดปรานมากคือ พิธีตันตระ หรือ
พิธีเสพสังวาสหมู14 เจาแมกาลีจึงถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของความสําสอน 
และอาจเปนไปไดวาคําวา กาลี นั้นตอมาถูกใชเพื่อบริภาษผูหญิงที่ประพฤติตน
สําสอนวา กาลี/กระหรี1่5  

                                                           
14 พิธีตันตระปฏิบัติโดยใหหมูชายหญิงผูศรัทธาประสาทะ เขาโบสถหรือท่ีอันรโหฐานแลวปดไฟใหมืดมิด 
จากนั้นใหท้ังฝายชายและฝายหญิงคอยๆ เอื้อมมือคลําไขวควาหากัน หากคลําไดถูกคูน้ันก็จะตอง
เสพสังวาสกันโดยมิเลือกวาจะเปนญาติสนิทมิตรสหายหรือแมแตพอแมพี่นองกันก็ตองกระทําการ
สมสูกัน ในคัมภีรโบราณเลาวายิ่งถาเปนแมเปนลูก เปนพอเปนลูก หรือเปนพี่นองกันหากได       
เสพสังวาสกันในพิธีตันตระนี้ก็จะทําใหไดบุญมาก เพราะพระแมกาลีจะโปรดปรานมากเปนพิเศษ
และจะใหพรผูบูชา 

15 ดูเพิ่มเรื่องท่ีมาตางๆ ของความหมายของคําวาดอกทองไดท่ี กวิน. ดอกทอง, โพสตเม่ือ 29 ก.พ.
2551 เว็บไซต <http://gotoknow.org/blog/kelvin/168214?class=yuimenuitemlabel> 
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 ที่นาสนใจคือ ในขณะที่คําวา “ดอกทอง” เปนคําหยาบที่ถูกนําใชเปน  
คําดาผูหญิงที่เจาชู หรือมีพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ มีเพศสัมพันธกับผูชาย
จํานวนมาก แตกับผูชายที่มีพฤติกรรมเชนเดียวกันนี้ สังคมไมเพียงไมกลาว
ประณาม กลับยกยองชื่นชมดวยซ้ําวาเปน “ชายชายตรี”  
 

“กลับกันลองใหกระทาชายพินิจเรื่องนี้ดวยเหตุความ
เจาชูของผูหญิงดูสิ เรื่องจะตองตกเปนขอครหาตอเธอผูนั้นวา 
“อีนางกากี” หรือถาจะใหสาแกปากตอง “อีดอกทอง!” ตัวอยาง
อาจลากไปถึงคูสามีภรรยา ที่ครองเรือนมีบุตร/ธิดาดวยกัน 
หากสามีมีภรรยานอย สังคมยังพออนุโลมกับการกระทําของ
สามีผูนั้นไดแมนไมใชทั้งหมดของสังคม ในขณะที่หากภรรยา
คบชูสูชายละก็ สังคมเดียวกันนี้แหละที่ไมอาจยอมใหเรื่องนี้ 
อนุโลม หรืออนุมัติใหเกิดขึ้นไดในสังคมนั้นๆ”16 

 
 
อุดมคติเรื่องเพศที่กดขมความเปนหญิง และนํามาซึ่งปญหา
สุขภาวะทางเพศ 
 
 จากตัวอยางที่กลาวมาจะเห็นไดวาสังคมไทยมีความคาดหวัง และมี
การควบคุมในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของผูหญิงในเรื่องตางๆ รวมถึง   
เรื่องเพศอยางเครงครัด ดังจะเห็นไดจากการมีคําประณามผูหญิงที่ละเมิดความ
เปน “ผูหญิงดี” ที่สังคมกําหนดไวอยางมากมาย โดยในบรรดาคําตําหนิ ดาวาผู
หญิงที่ไมประพฤติปฏิบัติตนตามที่สังคมคาดหวังนั้น คําดาผูหญิงที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมทางเพศ หรือการละเมิดคานิยมหรือคําสอนเรื่องรักนวลสงวนตัวถือ
เปนคําดาที่รุนแรงที่สุด การควบคุมเรื่องเพศผานวาทกรรมคําสอนเรื่องการ    
รักนวลสงวนตัวนี้แทรกซึมอยูในทุกๆ บริบทของสังคม ตั้งแตอาณาบริเวณบาน 

                                                           
16 ชัย เสรี. อวัยวะเพศหญิง: ส่ิงศักดิ์สิทธิ์อันดับสอง. 4 ม.ค. 2550  เว็บไซต <http://www.praphansarn. 

com/new/forum/forum_posts.asp?PN=34&TID=6127> 



 

 

10 

 มลฤดี ลาพิมล 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

สถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย ศาสนา ไปจนกระทั่งส่ือตางๆ และเมื่อมี
ขาวเรื่องปญหาการมีเพศสัมพันธของเยาวชน หรือเมื่อถึงชวงเทศกาลตางๆ ที่
เชื่อกันวาจะมีเยาวชนเสียตัว ส่ือมวลชน ตลอดจนองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับ
เด็กและเยาวชนของภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ ก็จะพากันตื่นตัวตอการจัด 
กิจกรรมรณรงคสงเสริมคานิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวมากขึ้นอีกเปนพิเศษ    
ที่เห็นไดชัดเจนคือ การกอตั้งชมรมรักนวลสงวนตัวของอดีต สว. หญิงชื่อดัง       
ที่จัดกิจกรรมรณรงคตามโรงเรียนเพื่อกระตุนใหเยาวชนรุนใหมซึ่งถูกมองวา         
ไมรักนวลสงวนตัวไดกลับมาเห็นคุณคาของคานิยมนี้ และรูจักปฏิบัติตัวและ
วางตัวอยางเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน  

o การจัดทําสติ๊กเกอรที่มีขอความรณรงคติดบนรถประจําทางขนสง-
มวลชนกรุงเทพฯ ใหวัยรุน  “รักษาใจ รักษากาย ทั้งหญิงชาย     
รักษวัฒนธรรม” 

o การรณรงค “คาถา 10 อยา”  สําหรับหญิงสาว ของสํานักงาน-
ตํารวจแหงชาต1ิ7  

o การรณรงคและฝกอบรมของโครงการดานสาธารณสุข สภาสตรี-
แหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ เพื่อสรางภูมิคุมกันการรักนวล-
สงวนตัว ควบคูกับเรื่องสุขอนามัยของเยาวชนสตรีและการจัดทํา  
คูมือ “วัยกระเตาะรักนวลสงวนตัว” 18  

 หากในขณะที่สังคมยกยองคุณคาของคานิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัว 
และตั้งความหวังไววาคานิยมนี้จะชวยปองกันผูหญิง และเด็กผูหญิงจากปญหา
เรื่องเพศทุกๆ ปญหาได ตั้งแตปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยที่ (สังคมมองวา) 
ไมเหมาะสมซึ่งจะนําไปสูปญหาอื่นๆ อีกมากมายไมวาจะเปน ปญหาเรื่องทอง
ไมพรอม ปญหาการทําแทง ปญหาเรื่องความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อเอชไอวี/เอดส 
และปญหาเรื่องการถูกลวงละเมิดทางเพศหรือถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ 
หากความเปนจริงที่เกิดขึ้นคือ ผูหญิงและเด็กผูหญิงยังคงตองเผชิญกับปญหา

                                                           
17 sivakorn ฟนคานิยม ‘เยาวสตรี’ ‘รักนวลสงวนตัว’ คาถาสยบ “ม่ัวเซ็กซ”. โพสตเม่ือ 27 ก.ย. 2547 
  เว็บไซต<http://www.expert2you.com/view_article.php?cat_sel=129000&art_id=1891> 
18 sivakorn, อางแลว 
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อันเนื่องมาจากระบบคุณคาเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกระแสหลักที่ตอกย้ํา
อํานาจชายเปนใหญ เหมือนเชนเดิม หรืออาจกลาวไดวาถึงจะรณรงคให          
รักนวลสงวนตัวมากขึ้นเทาไร แตปญหาทางเพศตางๆ ก็ไมไดลดลงแตอยางใด 
เนื่องจากคานิยม “รักนวลสงวนตัว” ยังคงทําหนาที่ผลิตซ้ําการควบคุมทางเพศ 
ที่คอยตอกย้ําวาผูหญิงที่ดียอมไมควรแสดงความปรารถนาที่จะเรียนรู หรือ
แสดงออกในเรื่องเพศ บอกใหผูชายตองคอยเปนผูนํา และผูหญิงตองคอยเปน 
ผูตาม โดยผูชายควรตองเปนฝายมีความรู ความชํานาญในเรื่องเพศมากกวา   
ผูหญิงไมจําเปนตองเรียนรูเรื่องเพศ ผูหญิงถูกขูใหตกอยูในสถานะเสียเปรียบกวา 
เพราะตองเปนฝายทอง ผลที่ตามมาจากคานิยมความเชื่อในเรื่องเพศเชนนี้ก็คือ 
ผูหญิงทุกรุนทุกวัยถูกปดกั้นจากการเรียนรูและการทําความเขาใจในเร่ืองการมี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัยและเรียนรูถึงการมีความสุขทางเพศ เรื่องการปองกัน
ตนเองจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ และเร่ืองการรูเทาทันปญหาทางดาน
สุขภาวะทางเพศที่เกิดขึ้น เพราะผูหญิงอายที่จะสํารวจเรียนรูรางกายตนเอง อาย 
ที่จะพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเพศ อายที่จะส่ือสารกับคูเพื่อใหเกิดการมี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัยและไดรับความสุขทั้งสองฝาย อายที่จะไปพบเจาหนาที่
ผูใหบริการดานสุขภาวะทางเพศ หรือเมื่อไปแลวก็ยังอาจจะอายที่จะตองพูด 
หรือส่ือสารอยางตรงไปตรงมากับผูใหบริการเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยที่ถูกตองได 
 
 
เพศวิถีศึกษา: เรื่องเพศ วิถีชีวิต และสิทธิทางเพศ 
 
 ในสังคมไทยเรื่องเพศก็ถือเปนเรื่อง “ละเอียดออน เปนเรื่องสวนตัว เปน
เรื่องที่ควรปดบังซอนเรน” เรื่องเพศจึงเปนส่ิงที่ไมควรนํามาเปดเผยหรือกลาวถึง
ในที่สาธารณะ คานิยมความเชื่อเรื่อง “การรักนวลสงวนตัว”  ถูกนํามาใชเปน
แนวคิดหลักในการรณรงคแกปญหาเรื่องเพศสัมพันธของเยาวชน และรณรงค
เรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสเสมอเมื่อพูดถึงพฤติกรรมทางเพศของ
เยาวชนหญิง สถาบันทางสังคมตางๆ ไดพยายามสื่อสารสรางกระบวนการ
กลอมเกลาเยาวชนโดยพร่ําบอกวาเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติยัง
ไมถึงวัยที่“สมควรจะเขาไปยุงเกี่ยว”กับเรื่องเพศ มุมมองทางสังคมในเรื่องเพศ
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ดังกลาวสอดคลองกับอุดมการณเรื่องเพศในยุคสมัยวิคตอเรียน19 ซึ่งไดเขามามี
อิทธิพลตอวิธีคิดของคนไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และกลายเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมเรื่องเพศซึ่งตกทอดมาสูสังคมไทยจวบจนกระทั่งปจจุบัน20  
 คานิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวนอกจากจะแสดงถึงการควบคุมผูหญิง
ในเรื่องเพศแลว ยังแฝงนัยเรื่องของ “วัยที่เหมาะสม” ในการมีเพศสัมพันธดวย 
โดยคําที่มาคูกันกับคําวา “รักนวลสงวนตัว” ก็คือคําวา “การมีเพศสัมพันธ 
กอนวัยอันควร”  ซึ่งคําๆ นี้อาจตีความไดหลายอยาง เชน ถามองจากมุมเชิง
สังคมและวัฒนธรรมแลว “การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร” จะหมายถึงการมี
เพศสัมพันธในวัยที่ยังไมเหมาะสม เชน ในวัยเด็ก หรือยังเปนเยาวชนซึ่งอยู      
ในชวงของการศึกษาเลาเรียน และเปนชวงอายุที่ไมพรอมทางวุฒิภาวะและ   
ความรับผิดชอบตอผลกระทบที่จะตามมา21 แตหากอธิบาย “การมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร” ดวยองคความรูอีกดานหนึ่งคือ ดานกายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ
ก็จะหมายถึง การมีเพศสัมพันธกอนที่อวัยวะสืบพันธุจะพรอมในการเจริญพันธุ
เต็มที่  ซึ่ งอาจส งผลตอสุขภาวะทางเพศโดยทําใหอวัยวะสืบพันธุ ได รับ           

                                                           
19 “ผูคนในยุควิคตอเรีย คอนขางที่จะเจาระเบียบและพิถีพิถันมาก และมีการแสรงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ
เสมือนกับวามันไมไดมีอยู ประหนึ่งวาผูคนในสมัยน้ันไมไดมีรางกายแตอยางใด กลาวคือ ส่ิงเหลาน้ี
เปนทาทีสวนหนึ่งของการรณรงคหรือการเผยแพรตอบรรดาผูหญิงใหเขาใจวาเปนอยางนั้น พวกเขาได
พร่ําสอนผูหญิงใหอยูในโอวาท มีความประพฤติท่ีเรียบรอยเหมาะสม และยังบอกอีกดวยวา เรื่องเพศ
หรือเรื่องเซ็กสน้ันไมใชเรื่องสนุก และดวยเหตุดังน้ันพวกเธอควรที่จะคิดถึงเรื่องอื่น เชน ใหนึกถึง    
การทําความสะอาดครัวเรือน ในขณะที่บรรดาสามีของพวกเธอมีความตองการพยายามใหกําเนิด
ทายาท เปนตน แตในเวลาเดียวกันน้ัน เม่ือเราออกไปยังทองถนน เราจะพบวามีบรรดาโสเภณีกันอยู
ท่ัวไปทุกหนทุกแหง เพราะผูคนในยุควิคตอเรียนตางก็บาเซ็กสกันอยางเต็มท่ี ซึ่งอันน้ีมันเปนไป   
อยางลับๆ พวกเขาทั้งหมดคิดถึงกันแตในเรื่องน้ีอยูตลอดเวลา ท้ังน้ีเปนเพราะวาพวกเขาไดถูกสะกด
ขมในเรื่องทางเพศกันมากนั่นเอง ดังน้ันเรื่องเพศหรือเรื่องเซ็กสมันจึงตีกลับขึ้นมาในหมูพวกเขา ถึงขั้น
เจ็บปวยกันเลยทีเดียวและมากขึ้นๆ เรื่อยๆ” ทัศนะทางความรูและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของ
กับเรื่องเพศแบบวิคตอเรียนไดเขามามีอิทธิพลตอวิธีคิดของคนไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และ      
กลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องเพศซึ่งตกทอดมาสูสังคมไทยจวบจนกระทั่งปจจุบัน อางจาก
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. ไมปรากฏชื่อผูแปล. “ประวัติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องเพศ” แปลจาก Michel 
Foucault. “History of Sexuality” <http://www.geocities.com/fineartcmu2001/newpage14.htm> 

20 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, อางแลว 
21 สุทธิดา มะลิแกว. “เด็กติดเซ็กส VS รักนวลสงวนตัว”. ใน เก็บมาคิดเอามาเขียน เว็บไซตประชาไท  
ดอทคอม, 11 กรกฎาคม 2548 <http://www.prachatai.com/05web/th/columnist/viewcontent.php?Sys  
temModuleKey=Column&System_Session_Language=Thai&ColumnistID=6&ContentID=133&ID=6> 
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 มลฤดี ลาพิมล 

ความกระทบกระเทือน ฉีกขาด หรือไดรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ       
ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร คนสวนใหญ        
จะนึกถึงมุมมองในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม (ซึ่งเชื่อมโยงกับคานิยมเรื่อง   
การรักนวลสงวนตัว) มากกวา  
 ตลอดเวลาที่ผานมาการใหความรูเรื่องเพศกับเยาวชน มักเนนไปที่การ    
ปดกั้นเยาวชนใหหางไกลจากเรื่องเพศ ดวยการปลูกฝงคานิยมเรื่องการรักนวล-
สงวนตัว การมองเรื่องเพศแตในเชิงกายวิภาคหรือสรีระที่แตกตางระหวางชาย
และหญิง การสอนใหเยาวชนตองควบคุมอารมณความรูสึกทางเพศของตนดวย
การหันไปทํากิจกรรมอยางอื่น เชน เลนกีฬา ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ไมสามารถ
สนองตอบความสนใจใครรู หรือใหคําตอบกับคําถามในเรื่องเพศของเยาวชน 
และสวนทางกับการที่ส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เต็มไปดวยเรื่องเพศ ซึ่งเยาวชน
สามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา และทุกชองทาง  
 การเรียนรูเรื่องเพศที่สงเสริมการวิเคราะหวิพากษของเด็กและเยาวชน   
จึงนาที่จะใหความสนใจกับการศึกษาภาษาและอิทธิพลของภาษาที่สืบทอด   
อุดมการณเรื่องเพศ วิเคราะหและทําความเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องเพศ
ที่คนในสังคมไทยยึดถือ เพื่อพิจารณาใหเห็นถึงระบบเพศภาวะที่ตีกรอบความเปน
ผูชายความเปนผูหญิง และเพศวิถีที่แฝงมากับพิธีกรรมและวัฒนธรรมของ       
ชุมชน/กลุมคนในสังคมตางๆ การเรียนรูเรื่องเพศควรสรางกระบวนการที่สงเสริม
ศักยภาพการคิดของเด็กและเยาวชนที่สัมพันธกับปรากฏการณเรื่องเพศในสังคม
รวมสมัย เพื่อฉายใหเห็นวาเรื่องเพศ เพศวิถี หรือวิถีทางเพศ ไมใชปญหา         
แตเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย เปนสวนผสมของวัฒนธรรมและความหมาย
ทางสังคมวัฒนธรรม เปนอารมณความรูสึก รสนิยม ทางเลือก และที่เกี่ยวของกับ
ทัศนคติและความเปนตัวตน ซึ่งคนทุกคนควรตระหนักถึงสิทธิทางเพศในการที่
คนเราจะเลือกเปนเพศใด มีการแสดงออกทางเพศแบบไหน มีเพศวิถีเปนแบบใด 
เพราะสิทธิทางเพศเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงเคารพ 
 กลาวถึงที่สุดแลวการเรียนรูและทําความเขาใจเร่ืองเพศที่ดี ควรสราง
กระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูการวิเคราะหอยางลงลึกถึงกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม การปลูกฝงคานิยมและความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะและ      
เพศวิถีตางๆ ซึ่งสงผลใหผูหญิงขาดความรู และขาดซึ่งศักยภาพในการที่จะเลือก
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ตัดสินใจดําเนินชีวิตทางเพศไดดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็ทําใหวัยรุนชาย    มี
โอกาสจะเรียนรูเรื่องเพศไดอยางเปดเผยมากกวาวัยรุนหญิง ทําใหวัยรุนชาย
แสวงหาประสบการณทางเพศอยางไมมีขีดจํากัด และแสดงออกซึ่งเสรีภาพ  
ทางเพศไดอยางเต็มที่ เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรบัในความเปนชายของตน 
 “รักนวลสงวนตัว” จึงเปนภาษาที่แสดงถึงการกดขมบังคับทางเพศตอ     
ผูหญิง และเปนสโลแกนยอดนิยมของการรณรงคที่ เคลือบดวยอุดมการณ     
“เพศสัมพันธในกรอบการแตงงานหรือเพศสัมพันธของผูใหญ ถือเปน  
เพศสัมพันธที่ชอบธรรม” ซึ่งนอกจากผูชายแลว เด็ก เยาวชน และผูหญิงไมพึงมี
เพศสัมพันธจนกวาจะแตงงาน การที่โครงการรณรงคสวนใหญไดยึดเอาคานิยม
เรื่องการรักนวลสงวนตัวมาเปนแนวทางในการปองกันปญหาเรื่องเพศในสังคมนั้น 
กําลังสะทอนความคาดหวังและบทบาททางเพศที่กํากับระบบคิดเรื่องเพศของคน
ในสังคมในเรื่องเพศวิถีของเยาวชนและผูหญิง และละเลยการวิเคราะหใหเห็นถึง
บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปนปจจัยผลักดันใหเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ 
ในวัยเรียน มิติความสัมพันธเชิงอํานาจอันเปนตัวแปรสําคัญในการตอรองการมี
เพศสัมพันธของเด็กและผูหญิงในสถานการณตางๆ อีกทั้งยังนําเอามาตรฐาน    
ศีลธรรมจริยธรรมมาพิพากษาและประณามพฤติกรรมทางเพศของเด็กและผูหญิง
โดยมิไดใสใจกับบริบทแวดลอมและคานิยมทางสังคมซึ่งเปนตัวแปรสําคัญ 
 ทามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของระบบคานิยม ความคิดและความหมาย
ทางวัฒนธรรมใน  “เรื่องเพศ” ที่แปรเปลี่ยนอยางรวดเร็ว คานิยมเรื่องการ       
รักนวลสงวนตัว หรือละเวนเพศสัมพันธกอนแตงงานจึงดูเปนความพยายามที่    
สวนกระแส และไมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและวัฒนธรรม 
ทางเพศของวัยรุนไทยภายใตบริบทของโลกาภิวัฒนและกระแสบริโภคนิยมการ
รณรงคเรื่องรักนวลสงวนตัว นอกจากจะไมไดสงเสริมศักยภาพของเยาวชนในการ
คิดวิเคราะห “เรื่องเพศ” เพื่อปลดปลอยตนเองออกจากพันธนาการของความเปน
หญิงเปนชายภายใตระบบเพศวิถีแบบไมเทาเทียมไดนํามาซึ่งความเสี่ยงตอปญหา
สุขภาวะทางเพศแลว ยังเปนแนวทางการทํางานซึ่งมิไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน    
ในทางเพศ ที่สงเสริมใหเยาวชนทุกคนสามารถเขาถึงการมีเพศสัมพันธอยาง 
ปลอดภัย หรือ มีเพศสัมพันธในรูปแบบที่ตองการดวยความยินยอมพรอมใจดวย 
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 สุไลพร ชลวิไล 

ขึ้นคาน 
สุไลพร ชลวิไล 

 
สํานวนไทย (ไม) โบราณ 
  
 ขึ้นคาน เปนสํานวนไทยโบราณที่ใชกันมาจนทุกวันนี้ หมายถึง “ผูหญิง
ที่มีอายุเลยวัยสาวแลวแตยังไมไดแตงงาน”1 มาจากการเรียกเรือที่ถูกยกขึ้น
มาไวบนบก (บนคาน) เพื่อรอซอม อุดรอยรั่ว หรือทาน้ํามัน ที่ตองยกเรือขึ้นคาน 
เพราะเรืออาจจะมีสภาพเกาแลว หรือมีรอยรั่ว การที่เรือถูกยกขึ้นมาอยูบนคาน 
ก็เทากับวาเรือนั้นหมดประโยชน หรือใชไมได และความหมายนี้เองก็ไดถูกนํา
มาใชเปรียบเทียบกับผูหญิง 
 “กาญจนาคพันธุ” อธิบายวา “ขึ้นคาน” เปนสํานวนหมายถึง “การเลิกราง
อยูโดดเดี่ยว สวนมากมักใชกับผูหญิงที่มีสามีเลิกรางไมเกี่ยวของ ตองอยู     
คนเดียว หรือใชกับหญิงสาวที่ไมมีโอกาสจะหาคูไดเหมาะสม เชน มีฐานะสูง 
หรือม่ังมีมาก ไมมีชายใดกลาเขาไปเกี่ยวของ ตองคางเริดอยู หรือวาเปน    
สาวใหญแลวก็เลยไมคิดหาคู หรือไมมีชายใดเขาไปยุงเกี่ยว”2  
 ในสมัยกอนคําวา “ขึ้นคาน” ไมไดมีความหมายตรงกับที่เราเขาใจกัน
อยางในสมัยนี้เสียทีเดียว โดยในสมัยกอนคําๆ นี้ถูกใชในสองความหมายคือ ใช
ทั้งกับ ผูหญิงที่หยาราง และ ผูหญิงโสดที่ยังไมไดแตงงาน ในขณะที่ปจจุบันนี้
จะใชเรียกผูหญิงที่ไมไดแตงงานมากกวา สวนผูหญิงที่หยารางนิยมใชคําวา
“แมมาย”แทน โดยคําวา “ขึ้นคาน” เปนคําที่ใชเรียกสถานะของผูหญิง เชนเดียว
กับคําวา “โสด” สวนคํานามที่ใชเรียกแทนผูหญิงที่ยังไมมีคู ไมมีสามี หรือยังไม

                                                           
1  กาญจนา นาคสกุล, ศ.ดร. ภาษาไทยวันน้ี (รวมคําภาษาไทยนารูจากนิตยสารสกุลไทย และ      
โทรทัศน) สํานักพิมพเพื่อนดี. กรุงเทพฯ: กรกฎาคม 2544. หนา 25.  

2  กาญจนาคพันธุ. สํานวนไทย สํานักพิมพบํารุงสาสน พิมพครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ: พ.ศ. 2522. หนา 159.  
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ไดแตงงานนั้นมีอยูดวยกันหลายคํา โดยบางคําไมนิยมใชในปจจุบันแลว และ
บางคําก็ยังคงใชกันอยูในทองถิ่น ไดแกคําวา  
 สาวทึนทึก (หรือสาวทึมทึก)  น.สาวใหญที่ยังไมไดแตงงาน, สาวเทื้อ 
ก็วา.3 คําวาทึนทึกมาจากการเรียกมะพราวที่จวนแกวา มะพราวทึมทึก 
 สาวเทื้อ คําวา เทื้อ หมายถึง ว. สาวแก, ทึนทึก; ไมวองไว4 จากการคนหา
คําวา สาวเทื้อ ในอินเทอรเน็ต พบวาคําๆ นี้นาจะเปนศัพทเกา เพราะถูกพูด    
ในบริบทที่เกี่ยวของกับพระวินัยในพระไตรปฎก ซึ่งไดระบุวา สตรีที่เปนโสเภณี 
เปนหมาย เปนสาวเทื้อ เปนชี และกะเทย ไมควรไปมาหาสูกับพระ โดยไมเปน
กิจจะลักษณะ หรือผิดเวลา (วิ. ๒/๑๘๑)5 
 สาวเคิ้น เปนคําภาษาเหนือ ใชเรียกผูหญิงที่ยังไมแตงงาน คําวา เคิ้น 
แปลวา เหลือ เชน แมคาเอาของไปขายที่ตลาดแลวขายไมหมดก็จะ เคิ้น6 
 สาวแก หรือในภาษาเหนือใชคําวา สาวเฒา หรือ สาวเถา ก็เปนอีกคํา
ที่ใชเรียกผูหญิงที่อยูเปนโสดไปจนแก หรือไมไดแตงงาน 
 คําเหลานี้ลวนแตเปนคําที่มีนัยในเชิงตําหนิ ใชกับผูหญิงโดยเฉพาะ  
หรือไมก็ใชกับผูหญิงเปนสวนใหญ7 ซึ่งแมวาสังคมจะมีความคาดหวังกับทั้ง      
ผูหญิงและผูชายไมตางกันวาควรตองมีคู (ตางเพศ) และแตงงานเมื่อถึงวัยที่
เหมาะสม อยางเชน ทางภาคเหนือก็มีคานิยมวา ถาหนุมสาวใด เลยวัย 30 แลว 
ยังหาคูไมได คือบเปนหอเปนเรือน ถือวาเปนที่นาอับอายขายหนา นับวาเปน

                                                           
3  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 1185. 
4  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 544. 
5  จากเว็บไซต ลานธรรมเสวนา<http://larndham.net/index.php?act=Print&client=html&f=4&t= 

24175> 
6  ความหมายจากเว็บไซต อาณาจักรสาวเคิ้น <http://saokern.is.in.th/?md=content&ma=show 

&id=1>, <http://lanna.mju.ac.th/lannafestival_detail.php?recordID=6> 
7  ในภาษาเหนือ ผูชายที่เลยวัยเหมาะสมที่จะแตงงาน หรือมีคู แลวไมไดแตงงาน ก็มีศัพทเรียกดวย
เชนกัน  โดยเรียกวา บาวเคิ้น หรือ บาวเฒา.  
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คนสุด คือไมมีใครตอไปแลว เรียกวา บาวเคิ้น สาวเคิ้น หรือ บาวเถา สาวเถา8

แตโดยทั่วไปแลวผูหญิงมักถูกกดดันมากกวา เนื่องจากสังคมมีมาตรฐานที่     
ไมเทากันระหวางชายกับหญิงในเรื่องวัย หรืออายุกับการมีคู เชน ผูหญิงควร
แตงงานกับผูชายที่มีอายุเทาๆ กัน หรืออายุมากกวา แตไมควรมีคู หรือแตงงาน
กับผูชายที่อายุนอยกวา ตรงขามกับผูชายที่ควรหาแฟนที่อายุนอยกวา หรือ  
อายุรุนราวคราวเดียวกัน แตไมควรมีแฟนที่อายุมากกวา หรือการที่ผูหญิงซึ่ง
แตงงานอายุเกิน 30 ปขึ้นไป จะถูกมองวาแตงงานชา ในขณะที่ผูชายที่แตงงาน
ในอายุรุนราวคราวเดียวกัน กลับถูกมองเปนเรื่องปกติ  
 ในขณะที่สังคมมองผูหญิงโสด ไรคู ขึ้นคาน หรือไมไดแตงงาน ในเชิง
เยาะเยยถากถางวาเปนผูหญิงที่...ไมถูกเลือก...ไมมีใครเอา หรือ...ขายไมออก 
ผูชายโสดกลับไมถูกมองแบบเดียวกัน โดยผูชายโสดกลับถูกมองวาเปนผูชายที่
หวงแหนความเปนอิสระ ไมตองการมีพันธะกับใคร เนื่องจากสังคมเปดชองให 
ผูชายสามารถมีเพศสัมพันธนอกสมรสกอนแตงงานได โดยไมถือวาเปนเรื่อง
เสียหาย หรือมองวาเปนเรื่องธรรมดาดวยซ้ําไป และยิ่งผูชายคนนั้นพัวพันกับ  
ผูหญิงมากเทาไร ก็จะยิ่งมองวาเปนผูชายที่เจาชู มีเสนหมากขึ้นเทานั้น ในขณะที่
ผูหญิงจะตอง “รักนวลสงวนตัว” ไปจนกวาจะถึงวันแตงงาน ซึ่งไมรูวาจะมาถึง
เมื่อไหร เพราะตองขึ้นอยูกับฝายผูชายที่จะตองเปนฝายเอยปากขอแตงงานดวย 
และสําหรับผูหญิงการมีเพศสัมพันธนอกสมรส หรือมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน 
เปนส่ิงที่สังคมไทยในยุคปจจุบันยอมรับไมไดอยางสิ้นเชิง แตในทางกลับกัน  
ถาถึงวัยที่ควรมีคูแลวแตยังไมมีคู ก็จะถูกดูถูกเหยียดหยามอีกวา ผูหญิงคนนี้
คงตองมีขอบกพรองอะไรสักอยางถึงไดไมมีผูชายมาจีบ ผูหญิงหลายคน       
ตัดสินใจแตงงานทั้งที่ ไมแนใจวาตนเองพรอมสําหรับการมีชีวิตคูหรือไม      
เพียงเพราะถาไมรีบแตงงานหรือรีบขึ้น “รถไฟขบวนสุดทาย” ที่ผานมา ณ ตอนนั้น 
ก็อาจไมมีรถไฟขบวนไหนผานมาใหขึ้นอีกก็ได 
 

                                                           
8  จากเว็บไซต ลานนาคดี มหาวิทยาลัยแมโจ <http://lanna.mju.ac.th/lannafestival_detail.php? 

recordID=6> 
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จากคานธรรมดา มาสูมิสคานทอง 
 
 คําวา “ขึ้นคาน” เปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายกับผูหญิงทุกชนชั้น ไมวา
ผูหญิงคนนั้นจะยากดีมีจนแคไหน มีการศึกษาในระดับใด หรือนับถือศาสนาไหน 
และก็ดูเหมือนวาผูหญิงไทยในยุคปจจุบันจะมีแนวโนมขึ้นคานกันมากขึ้นทุกทีๆ 
ไมวาจะโดยตั้งใจ หรือไมตั้งใจก็ตาม เนื่องจากสภาพของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 
ทําใหผูหญิงสมัยใหมสามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น ซึ่ง     
เปนผลมาจากการไดรับการศึกษา และการเขาถึงโอกาสดานการทํางานที่     
เปดกวางมากขึ้น การแตงงานสําหรับผูหญิงไทยสมัยใหมถือเปนเรื่องของสิทธิ
และทางเลือก มากกวาจะเปนเรื่องของความจําเปนทางเศรษฐกิจ หรือถูกสังคม
บังคับอยางในสมัยกอน  
 ในอดีตที่ผานมาผูหญิงไมมีโอกาสไดรับการศึกษาไมสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดไมวาจะในทางเศรษฐกิจ หรือสังคมก็ตาม สําหรับผูหญิงที่อยูในชนบท นอก
เหนือไปจากเหตุผลในเรื่องการผลิตทายาทเพื่อสืบทอดวงศตระกูลแลว การ 
แตงงานยังถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูหญิง เพราะการแตงงานเปรียบไดกับการ
“เอาแรงเขาบาน” หรือเพิ่มแรงงานใหกับเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เนื่องจาก   
คานิยมของสังคมชนบทผูชายถูกคาดหวังใหทําหนาที่เปนผูนํา ชวยผูหญิงทํามา
หากิน และคุมครองดูแลทรัพยสิน เศรษฐกิจในบานของผูหญิงดวย ในขณะที่
สําหรับสังคมชนชั้นสูง การแตงงานสําหรับผูหญิงเกี่ยวของกับเรื่องของการ
เล่ือนชนชั้นฐานะ และการหาผูปกปองคุมครองดูแลทางดานสังคม ผูหญิง     
ชนชั้นสูงสวนใหญไมมีโอกาสไดออกไปสัมพันธกับสังคมภายนอกเทาไรนัก  
การแตงงานที่เกิดขึ้นโดยมากจึงเปนการแตงงานในลักษณะของการคลุมถุงชน
ที่พอแมหรือผูปกครองของผูหญิงเปนฝายตัดสินใจเลือกคูครองที่เหมาะสมให 
ทั้งนี้เพราะผูหญิงมีคาเปนเพียงทรัพยสินของบิดามารดา หรือของสามีที่จะ
พิจารณายกใหใครก็ได ซึ่งเมื่อบวกเขากับคานิยมมีภรรยามากกวาหนึ่งคนของ 
ผูชายไทยที่กฎหมายใหการรับรองแลว ก็ยิ่งทําใหผูหญิงไมมีทางเลือกมากนัก
กับการอยูโดยไมแตงงาน หรือมีโอกาสนอยมากที่จะอยูเปนโสดมาจนเลยวัยมีคู
หรือไมไดถูกขอไปเปนเมียใคร จึงไมแปลกที่คนในสมัยกอนจะมองผูหญิงที่  
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“ขึ้นคาน” ในเชิงตําหนิวาจะตองเปนผูหญิงที่มีคุณสมบัติอะไรสักอยางที่ผิดแผก
แตกตางไปจากผูหญิงสวนใหญ ถึงไดไมมีผูชายมาขอ 
 แมทุกวันนี้ผูหญิงไทยอาจไมจําเปนตองพึ่งพาผูชายทางเศรษฐกิจมาก
เทากับเมื่อกอน ขณะที่ สังคมไทยก็เปล่ียนแปลงไปอยางมากทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสถานภาพทางสังคม และโอกาสในการไดรับการ
ศึกษาของผูหญิง ทําใหผูหญิงไทยมีแนวโนมที่จะครองตัวเปนโสดเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ (ยืนยันไดจากสถิติในชวงระหวางป พ.ศ. 2503–2543 ที่มีการสํารวจ
กลุมผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล)9 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหลานี้ ทัศนคติ 
และคานิยมทางสังคมในเรื่องของการมีคู หรือการแตงงานก็เปล่ียนแปลงไป 
ดวยเชนเดียวกัน โดยคนสมัยใหมใหคุณคากับเรื่องของการแตงงานดวยความรัก
มากกวาแตงงานดวยเหตุผลความจําเปนทางเศรษฐกิจ และยอมรับแตเฉพาะ
รูปแบบความสัมพันธระบบผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น อยางไรก็ตามผูหญิง    
แทบจะทุกคนก็ยังคงตองเผชิญกับความกดดันเรื่องแตงงานอยูตอไป เนื่องจาก
สังคมไทยยังคงเปนสังคมที่ใหคุณคากับอุดมการณเรื่องครอบครัวในรูปแบบ
ของความสัมพันธรักตางเพศภายใตระบอบวิธีคิดแบบผูชายเปนใหญ ทําให     
ผูหญิงไทยไปไมพนจากกรอบความคาดหวัง เรื่องการแตงงานมีครอบครัว จะได
มีผูคอยปกปองคุมครองดูแล และมีบุตรไวสืบสกุลตอไป หรือเพื่อจะไดทําหนาที่ 
“เมีย” และ “แม” ที่ดีสมกับความเปนกุลสตรีตามที่สังคม และครอบครัวคาดหวัง 
ตัวอยางเชน กระทูอยากบนเรื่องแตงงาน ในเว็บไซตพันทิปดอทคอม ซึ่งมีผูมา
แสดงความคิดเห็นวา 
 

“วันนี้เราไปงานแตงงานของญาติมา แตงกันอีกแลว 
และเรารูสึกอึดอัด เพราะมักจะมีคําถามวาแลวเมื่อไหรเราจะ
แตง ใหหาเจาบาวใหม๊ัย หรืออะไรประมาณนี้ ทุกงานเลย     

                                                           
9 <http://www.ipsr.mahidol.ac.th/content/Home/ConferenceIII/Articles/Article07.htm> ข อมูลจาก 
อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค และอรทัย หรูเจริญพรพานิช. “เซ็กซแอนเดอะซิต้ี”. ใน ประชากรและสังคม 2550. 
วรชัย ทองไทย และสุรียพร พันพึ่ง. บรรณาธิการ. นครปฐม: สํานักพิมพประชากรและสังคม. 2550. 
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ตั้งแตเราเรียนตรีจบ ญาติๆ เราก็จะถามแบบนี้ ปู ยา ลุง อา 
ทุกคนเลย...” 

นูแตะ10  
 
“จะ 30 แลว คบมาประมาณ 8 ป โดนถามเหมือนกัน

เมื่อไหรแตง ก็เลยหมั้นกันปที่แลว ตอมาก็ เมื่อไหรแตงอีกจนได 
คนที่โดนถามไมเฉพาะเรา แตแมโดนดวย ทําเอาทานเครียด 
ไปเหมือนกัน เพราะลูกอายุปานนี้แลว จนไมอยากกลับบานไป
เจอหนาใครแลว บอกแมวาใหบอกใครเขาไปเลยวาเลิกกันแลว 
จะไดไมมีใครถามอีก ที่ยังไมแตงเพราะรูสึกวาตัวเองยังไม
พรอม เรื่องความมั่นคงนะ แลวที่หนักใจมากกวานั้นสิ ทาง
บานแฟนไปดูดวงมา วาตองแตงตอน 33 ถึงจะอยูกันตลอด
รอดฝง เฮอ ไมมีคนแตงก็ทุกข มีคนแตงดวย แตตองรอก็ทุกข
เนอะ กลุมจนเลิกกลุมแลวละ ปลอยไปตามธรรมชาติของชีวิต
แลว”  

ตัวแหง11  
  
 ความกังวลของผูหญิงที่กลัวการ “ขึ้นคาน” และยังรอคอยให   
ผูชายเปนฝายมาขอ ยังสะทอนออกมาใหเห็นในเพลงที่ผูหญิงรองดวย  
 

“คําฉายา วาเทพธิดาคานทอง คนตั้งใหนอง เศราหมอง
เมื่อยามไดฟง หนาตาขาลง ทรวดทรงเริ่มไมบอบบาง แตชื่อก็
ยัง มีคํา น.ส. นําหนา เห็นรอยตีนกา เวลายิ้มใหกระจก สะทอน
ในอก เพอพกถึงคนสัญญา มาบอกใหคอย เล่ือนลอยมาหลาย
เวลา หมั้นดวยสัญญา ใจนองก็ยังกลารอ… 

 

                                                           
10 นูแตะ โพสตเม่ือ 11 พ.ย. 2550 เว็บไซต <http://www.pantip.com> 
11 ตัวแหง. โพสตเม่ือ 12 พ.ย. 2550  เว็บไซต <http://www.pantip.com/cafe/siam> 
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“ชายอื่นมาขอ นองก็ยืนยันไมแตง ถนอมแกมแดง รอ
แตงกับอาย ฮู บ พอแมเพิ่นบอก บแมนเขาหลอกแลวบอ ลอง
นับพ.ศ.ที่รอก็น้ําตาปรอย” 

เพลง “ขึ้นคานเพราะการคอย”12 
 
 สําหรับผูหญิง ลําพังแคถูกมองในเชิงตําหนิวาหาแฟน หรือหาสามีไมไดก็
แยมากพออยูแลว แตที่มากไปกวานั้นก็คือ คําวา “ขึ้นคาน” ยังมาพรอมกับมุมมอง
และทัศนคติที่ตัดสินคุณคาของผูหญิงวา ผูหญิงคนใดที่อายุเลย 30 ปขึ้นไป 
แลวยัง (เลือกที่จะ) ไมมีคู แสดงวาผูหญิงคนนั้นจะตองผิดปกติอะไรสักอยาง 
ถาไมเกงมากเกินไป หรือใฝหาทางธรรมมากจนผูชายไมกลาเขามาจีบ ก็อาจจะ
เปนคนที่ มีบุค ลิกภาพหรืออารมณ แปรปรวน  มีนิ สัย  หรือพฤติกรรมที่          
แปลกประหลาดจนไมมีใครกลาเขาใกล หรือที่ รุนแรงกวานั้นก็อาจจะเปน         
ผูหญิงประเภทที่เกลียดผูชาย หรือไมก็เปนผูหญิงที่รักชอบเพศเดียวกัน ส่ิงที่     
ผูหญิงทําไดในการพยายามจะตอบโตกับชุดความคิดที่มีอคติกับการอยูเปนโสด
ของผูหญิงก็คือ การพยายามสรางความหมายใหมใหกับคําวา “ขึ้นคาน”       
ในรูปแบบตางๆ  และเผยแพรมุมมองในแงบวกเกี่ยวกับการอยู เปนโสด           
ของตนเองใหมากขึ้น รูปแบบตางๆ เหลานี้ ไดแก การพูดถึงคําวา “ขึ้นคาน”     
ในมุมกลับวา ถึงจะขึ้นคาน แตคานที่ขึ้นก็เปน “คานทอง” ไมใชคานธรรมดา 
หมายถึง การมีฐานะความเปนอยูที่ ม่ันคง หรืออาจจะมีทรัพยสินเงินทอง     
มากมายจนใชไมหมด จนผูชายไมมีความหมาย เพราะไมจําเปนตองอาศัย    
พึ่งพาผูชายในแงของสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมใดๆ อีกตอไปแลว         
โดยในอินเทอรเน็ตมีบทกลอนแนวขําขันเกี่ยวกับเรื่องตํานานคานทอง            
บทกลอนหนึ่งที่ ได รับความนิยมจนมีผูสงตอกันไปเปนทอดๆ เลาถึงที่มา       
ของคําวาคานทองไววา 
 
 

 

                                                           
12  เพลง ขึ้นคานเพราะการคอย รองโดยศิริพร อําไพพงษ. 



 

 

22 

 สุไลพร ชลวิไล 
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“นานมาแลวมีเศรษฐีคนหนึ่งประกาศวาใครที่ตองการ

แตงงานกับลูกสาวของตน จะตองนําทองลานชั่งมาเปนคา    
สินสอด ชายหนุมผูยากจนซึ่งเปนคนรักของลูกสาวเศรษฐีไดยิน
ดังนั้นจึงตัดสินใจเดินทางไกลไปขุดทอง เพื่อมาขอลูกสาว
เศรษฐี เวลาผานไป 30 ป ชายหนุมคนเดิมนําทองตามจํานวน
ที่เศรษฐีตองการมาให แตกลับพบวาหญิงสาวที่เขาเฝารอคอย 
ณ ตอนนี้ไดกลับกลายเปนสาวใหญรุนคุณปา ทําใหเขาถึงกับ
ตกใจรับไมได ส้ินสติเสียชีวิตไป ทิ้งทองจํานวนมากเอาไวใหกับ
ลูกสาวเศรษฐี ลูกสาวเศรษฐีจึงไดนําทองทั้งหมดมาสราง    
เปนคานไวนั่งเลนฟงเพลงใหสบายใจ และทิ้งไวใหเปนสมบัติ  
ใหคนรุนหลังไดนึกถึงตํานานนี้”13 

 
 คําวา “คานทอง” กลายเปนคําที่ถูกพูดถึงกันอยางกวางขวางขึ้นมาอีกครั้ง 
เมื่อส่ือมวลชนไดลงขาวเกี่ยวกับการจัดประกวด  “มิสคานทอง” ขึ้นเปน        
ครั้งแรกในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2546 โดยการประกวดนี้เปนการประกวด 
เพื่อคัดเลือกสาวงามที่มีคุณสมบัติ และความสามารถ ซึ่งอยูในวัย 30 ปขึ้นไป 
และยังไมมีคูครองมาดํารงตําแหนง “มิสคานทอง” เพื่อรวมทํากิจกรรมการกุศล
ใหกับสังคม วัตถุประสงคสําคัญของการจัดการประกวดนี้ก็คือ เพื่อสนับสนุน   
ใหผูหญิงตระหนักถึงความมีคุณคาของตนเอง วาแมจะไมมีคู แตก็สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขได และเพื่อทาทาย ปรับเปล่ียนทัศนคติของสังคมที่มี
ตอคําวา “ขึ้นคาน” ซึ่งมีนัยในเชิงครหานินทา ทับถมและลอเลียนผูหญิง ใหมา
เปนการมองผูหญิงโสดในแงของความมีคุณคา และเคารพในการตัดสินใจเลือก
ดําเนินชีวิตของผูหญิง ใหผูหญิงสามารถตัดสินใจมีชีวิตคูเมื่อพรอม โดยไมตอง
คํานึงหรือกังวลวาจะขึ้นคาน หรือแตกตางจากผูอื่น14  

                                                           
13 ไมปรากฏชื่อผู เขียน. สรุปจากบทกลอนที่ลงในเว็บไซต คานทองคลับ  <http://khan-thong-

club.exteen.com/20051112/entry> 
14 แถลงขาวโครงการประกวดมิสคานทอง ประจําป พ.ศ. 2547 ขอมูลจากเว็บไซต <http://www. 

thaimiss.com/news.php?id=N0114 > 
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“ปที่แลวผูชายไปดูการประกวดเยอะพอสมควร และ

สวนใหญเขาก็ผิดคาดเนื่องจากทุกคนจะคิดวาสาวโสดจะตอง
แกไมสวย อารมณประมาณครูไหวใจราย แตพอมาเห็นอะ.....
ไมใช” 

เสาวภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
ผูชนะเลิศตําแหนงมิสคานทองคนแรก ประจําป พ.ศ. 2546 

  
 แมเวทีการประกวดมิสคานทอง จะเปนความพยายามในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในดานลบที่สังคมมีตอผูหญิงโสดในวัย 30 ปขึ้นไป แตดวยการประกวด
ที่ยังคงใหความสําคัญกับเรื่องรูปรางหนาตาของผูเขาประกวดเปนสําคัญ ก็
สะทอนวาผูหญิงโสดที่มีคุณคา จะตองเปนผูหญิงโสดที่มีรูปรางหนาตาสะสวย
เทานั้น15 หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาการที่ผูหญิงคนหนึ่งจะครองตัวเปนโสดโดย
รอดพนจากคําครหานินทาจากสังคมไปได (ในระดับหนึ่ง) ผูหญิงคนนั้นอาจตอง
พยายามผลักดันใหตนเองมีคุณสมบัติบางอยางมากยิ่งขึ้น ที่จะมาทดแทนการ
ไมมีคู หรือไมมีสามี เชน ตองดูแลรูปรางหนาตาใหดูดี หรือดูออนกวาวัย ผลักดัน
ตนเองใหประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน หรือการศึกษา เพื่อมาลบลาง
สถานภาพความเปนผูหญิงขึ้นคานซึ่งสังคมมองไมดี หรือเพื่อจะไดใชคํานําหนา
ดวยยศ ตําแหนง แทนที่จะยังใชคํานําหนาวานางสาวไปจนเลยวัยสาว ส่ิงตางๆ 
เหลานี้ไดสรางความกดดัน และสรางภาระใหกับผูหญิงไมใชนอย  
 นอกจากความพยายามในการที่จะตอรองกับคานิยมของสังคมเรื่องอายุ
และการมีคูดวยการสรางความหมายใหมใหกับคําวา “ขึ้นคาน” เปน “คานทอง” 
ซึ่งเปนการสะทอนถึงชีวิตโสดของผูหญิงยุคใหมที่มีความมั่นคงทั้งทางดาน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแลว ยังมีสํานวนอีกสํานวนหนึ่งซึ่งเปนสํานวน 
ที่ใชกันอยางแพรหลายเมื่อพูดถึงคําวา “คานทอง” คือสํานวน “คานทอง
นิเวศน” (รวมถึงสํานวนที่มีนัยคลายกันอยางเชน “ชมรมคานทอง” “สมาคม

                                                           
15 อยางไรก็ตามดูเหมือนวาหลังประสบความสําเร็จในการจัดประกวดไปในปแรกแลว ในชวงหลังๆ  ท่ี
ผานมาก็ไมมีขาวเกี่ยวกับการประกวดมิสคานทองออกมาอีก  
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คานทอง” ดวย) ซึ่งเปนสํานวนเปรียบเทียบในเชิงจินตนาการ หมายถึง       
การชวนใหสาวโสดอายุเลยวัยมีคู หรือวัยแตงงานมาอยูดวยกัน เปนกลุม     
หรือเปนชุมชนเดียวกัน เพื่อที่ทุกคนจะไดมีเพื่อนแบบเดียวกัน คุยกันถูกคอ     
พึ่งพาอาศัยกัน และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และขณะเดียวกัน   
เปนการแสดงใหเห็นวาคานิยมของสังคมที่กดดันใหผูหญิงตองมีคูนั้น เปนส่ิงที่
ไมมีความหมาย เหมือนอยางที่มีผูหญิงคนหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คาํวาคานทองไววา 
 

“...สํานวนไทยสํานวนนี้ ลาสมัยกับผูหญิงที่ไมแตงงาน
ในสังคมเราตอนนี้แลวนะ เหมือนฟงแลวหดหู นาสงสารไมได
แตงงานไมมีใครเลือก ทํานองนั้น แตจริงแลว คือผูที่มีความสุข
อีกแบบหนึ่งที่เขาเลือก ใช...เขาไมไดแตงงานแตเขาเปนลูกที่ดี 
เปนคนดี เปนผูที่ไดขึ้นชื่อวาอุทิศตนใหกับสังคม ถือวาเปน
มนุษยที่สมบูรณไดเหมือนกัน คนโสดบานเรามีหลายจําพวก 
นะคะ เขามีเหตุผลของเขา...การตัดสินผูหญิงคนหนึ่งที่มีคาสูงยิ่ง
เพราะการไดแตงงานจึงไมใชความคิดที่ถูกตองและสํานวนนั้น
ไมไดทําใหสมาคมคานทองเขาวิตกเทาหุนเลย พวกหลอนไป
เที่ยวสบายใจ มีเงินฝากในธนาคาร มีโครงการดีๆ ทําเพื่อสังคม
เยอะแยะคะ”  

สุยเออ16  
 
 
เรื่องที่ไมถูกมองเห็นของผูหญิงขึน้คาน 
 
 ภาพลักษณในดานลบของผูหญิงที่ขึ้นคานไมไดมีแตเฉพาะเรื่องของ
สถานภาพไรคูที่ถูกเยยหยันเทานั้น เนื่องจากผูหญิงโสดยังถูกมองในเรื่องของ  
รสนิยม และพฤติกรรมทางเพศอีกดวยวาเปนผูหญิงที่ไรอารมณความรูสึกทางเพศ 
                                                           
16 สุยเออ. ทําไมตองเรียกวาคานทอง ถาอายุมาก ๆ แลวไมไดแตงงาน ไมปรากฏเวลาที่โพสตคําตอบ 

<http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071129071925AAWVtR7> 
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เปนผูหญิงรักเพศเดียวกัน ยิ่งถาเปนผูหญิงที่อายุมากก็ยิ่งถูกจับตามองเปนพิเศษ
อีกวาจะตองคอยจองจะหลอกจับเด็กหนุมที่มีอายุ และมีประสบการณทางโลก
นอยกวา หรือไมก็ไมมีโอกาสในการเลือกคูมาก นอกจากจะตองรีบควาผูชาย     
ที่ผานเขามามาเปนแฟน เพราะไมอยางนั้นก็อาจไมมีโอกาสเปนครั้งที่สองอีก  
 ทัศนคติและมุมมองเชนนี้ แมบางอยางอาจเปนส่ิงที่พูดกันเลนๆ ไมจริงจัง 
แตก็สะทอนใหเห็นถึงการควบคุมเรื่องเพศของผูหญิงเอาไวในเวลาเดียวกัน     
ไมวาผูหญิงคนนั้นจะมีสถานภาพอยางไร หรือมีอายุเทาไรก็ตาม ผูหญิงทุกคน
ลวนอยูภายใตกรอบของความสัมพันธแบบผัวเดียวเมียเดียว และการแตงงาน
แบบรักตางเพศอยูดี โดยผูหญิงไมวาจะโสด ไมโสด หรือเลยวัยมีคูแลวก็ตาม 
ถึงอยางไรก็ไมมีสิทธิมีเพศสัมพันธนอกสมรส ยิ่งถามีเพศสัมพันธแบบเปล่ียนคู
ไปเรื่อย สังคมก็ยิ่งยอมรับไมได ตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นได
อยางชัดเจนถึงการกักขังผูหญิงไวภายใตกรอบคิดเรื่องเพศที่ผูชายเปนใหญก็คือ 
การที่กฎหมายบังคับใหผูหญิงที่แตงงานแลวตองเปลี่ยนมาใชคํานําหนาวา 
“นาง” แทนคําวา “นางสาว” ในขณะที่คํานําหนาของผูชายไมวาจะแตงงานแลว 
หรือยังไมแตงงานก็ใชคําๆ เดียววา “นาย” ไดตลอดโดยไมจําเปนตองเปลี่ยน17 
ซึ่งเทากับเปนการประกาศสถานภาพสมรสของผูหญิงใหทุกคนไดรับรูไปโดย
ปริยาย โดยไมเปดโอกาสใหเจาตัวมีสิทธิเลือกเลยวาตองการจะเปดเผยหรือไม 
ทั้งที่เรื่องนี้เปนเรื่องของสิทธิสวนบุคคล  
 มุมเดียวที่สังคมมองผูหญิงที่ขึ้นคานในแงบวกก็คือ การเปนผูหญิงขึ้นคาน
ถึงอยางไรก็ยังดีกวาเปนผูหญิงรักเพศเดียวกัน  (ซึ่งก็อาจรวมถึงผูหญิงที่       
เปนหมายดวย) เพราะผูหญิงที่ขึ้นคานอยางนอยๆ ก็ไมเคยผานผูชายคนไหน  
มากอน และยังมีโอกาสเปลี่ยนสถานะมาเปนผูหญิงที่แตงงาน มีครอบครัว     
                                                           
17 ปจจุบันไดมีการแกไขพระราชบัญญัติคํานําหนานามบุคคล โดยในมาตรา 5 หญิงท่ีจดทะเบียน
สมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ และมาตรา 6  
หญิงท่ีจดทะเบียนสมรสแลว และเปลี่ยนคํานําหนานามภายหลังการสมรสเปน “นาง” เม่ือ         
จดทะเบียนหยา จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ อยางไรก็ตามได
มีความพยายามที่จะเสนอรางพระราชบัญญัติใหชายหรือหญิงท่ีผาตัดแปลงเพศแลว โดยผานการ
รับรองจากแพทย และมีอายุ 15 ปขึ้นไปเลือกใชคําวา “นางสาว” (ในกรณีของชายแปลงเพศ) หรือ 
“นาย” (ในกรณีของหญิงแปลงเพศ) ได แตรางพระราชบัญญัติน้ีไมผานการพิจารณา อนุมัติเปน
กฎหมาย และกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณในทํานองไมเห็นดวยอยางกวางขวาง  
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ไดงายกวาผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหตัวเลขของผูหญิงที่ยังโสด
ดูมีจํานวนมากขึ้น เพราะผูหญิงรักเพศเดียวกันจํานวนไมนอยเลือกที่จะยอมรับ
กับสังคมวาตนเองยังโสด ทั้งที่ในความเปนจริงอาจมีคูรักที่เปนเพศเดียวกันก็ได 
เพื่อปดบังความเปนผูหญิงรักเพศเดียวกันเอาไว  
 การที่สังคมมองผูหญิงขึ้นคานวา เปนผูหญิงที่ไมเคยมีประสบการณ 
ทางเพศ หรือไมเกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธ (ทั้งกับผูชาย และผูหญิง) ยังสงผล
ตอภาวะสุขภาพทางเพศของผูหญิงเปนอยางมากอีกดวย ทั้งในแงของความ  
ละเลยในการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเอง (เพราะผูหญิงอาจคิดวาในเมื่อ  
ตนเองไมมีเพศสัมพันธก็ยอมไมเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ) 
และในแงของความกลาที่จะเปดเผยเรื่องพฤติกรรมทางเพศของตนอยางตรงไป
ตรงมากับแพทย  หากตนไม ได มีพฤติกรรมที่ เปนไปตามทัศนคติ  และ          
ภาพลักษณในกรอบของผูหญิงโสดสูงวัยตามที่สังคมคาดหวัง มุมมองเชนนี้
ยอมสงผลโดยตรงตอการวินิจฉัยอาการของโรค และการรักษาของแพทย ทําให
ไมสามารถวินิจฉัยอาการของโรคไดอยางถูกตอง 
 กลาวไดวาเมื่อถึงชวงอายุหนึ่งในชวงชีวิตของคน สังคมไทยตางก็       
คาดหวังใหทั้งชาย และหญิงไดมีคู แตงงานกันเพื่อสืบทอดเผาพันธุ ขณะเดียวกัน
สังคมก็มีมาตรฐานการใหคุณคาที่ตางระดับกันระหวางผูชายโสด กับผูหญิงโสด 
อยางเชนที่คานิยมและความคิดที่อยูเบื้องหนาและเบื้องหลังคําวา “ขึ้นคาน” ได
สะทอนใหเห็น โดยในภาษาไทยไมมีคําเรียกผูชายที่เปนโสดในเชิงเยาะเยยถาก
ถาง เหมือนอยางเชนคําที่ใชกับผูหญิง และไมวาผูหญิงจะพยายามตอรองดวย
การสรางคุณคาใหกับตนเองในดานตางๆ หรือพลิกกลับความหมายของคําๆ นี้
ใหมีความหมายในเชิงบวกมากขึ้นเพียงใด แตถึงที่สุดแลวทัศนคติ และคานิยม
ในสังคมระบอบชายเปนใหญ ก็ยังคงตีกรอบ ควบคุมผูหญิงใหตองเผชิญกับ
ความเครียด และความกดดันจากสํานวนนี้อยูตอไป รวมทั้งสงผลกระทบถึง
ภาวะสุขภาพของผูหญิงทั้งทางดานรางกาย และจิตใจอยางมากมายอยูดี 
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ขุนแผน 
สุไลพร ชลวิไล 

 
แบบฉบับของผูชายเจาชู 
 
 “ขุนแผน” เปนชื่อตัวละครเอกในวรรณคดีไทย เรื่อง “ขุนชางขุนแผน” 
เดิมเปนวรรณกรรมพื้นบานซึ่งมีเคาโครงจากเรื่องจริงที่เลาขานกันมาตั้งแตสมัย
อยุธยา ตอมาไดมีการรวบรวมขึ้นมาในสมัยตนรัตนโกสินทร วรรณกรรมเรื่องนี้
บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการเปนนักรักและนักรบของขุนแผน โดยมีแกน
ของเรื่องอยูที่รักสามเสาระหวางขุนแผน ขุนชาง และนางวันทอง และนอกจาก
จะเปนชื่อของพระเอกในวรรณคดีแลว คําวา “ขุนแผน” ยังเปนคําที่ใชเรียก หรือ
ขนานนามผูชายที่เจาชูดวย ทั้งนี้นาจะมาจากบุคลิกลักษณะของความเปน
ขุนแผนที่เกงทั้งในเรื่องของการรบและเรื่องผูหญิง  
 ถาดูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยในสมัยกอน จะพบวาไมใชแตเพียง
ขุนแผนคนเดียวเทานั้นที่เจาชู พระเอกในวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆ เชน พระอภัยมณี 
หรือ อิเหนา ก็ลวนแตมีภรรยามากกวาหนึ่งคนทั้งส้ิน เนื่องจากสังคมไทยในสมัย
โบราณมีคานิยมยกยองผูชายที่มีภรรยาหลายคนโดยถือวาจํานวนของภรรยาเปน
เครื่องหมายแหงความมีอํานาจบารมีของสามี ความมีเสนหดึงดูดเพศตรงขาม 
“ความเจาชู” จึงถือเปนองคประกอบที่สําคัญของ “ความเปนพระเอกแบบไทยๆ” 
อีกคุณสมบัติหนึ่งดวย นอกเหนือไปจากคุณสมบัติในเรื่องอื่นๆ อยางรูปราง    
หนาตา ฐานะชาติตระกูล ความสามารถ ความกตัญูรูคุณ และมีคุณธรรม  
 ในบรรดาพระเอกในวรรณคดีที่เจาชูทั้งหลาย “ขุนแผน” เปนตัวแทนของ 
ผูชายที่เปนคนธรรมดาสามัญมากที่สุด ขณะที่พระเอกในวรรณคดีสวนใหญ
เปนเจานายหรือชนชั้นสูง นอกจากนี้ขุนแผนยังมีบุคลิกเปนคนจริงๆ ที่มีอารมณ
รัก โลภ โกรธ หลง ไมไดเปนคนดีอยูตลอดเวลา เหมือนพระเอกในวรรณคดี
หลายตอหลายเรื่อง ขณะเดียวกันขุนแผนก็ยังเปนตนแบบของ “ความเปนชายไทย
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ในอุดมคติ” ดวย ดวยบุคลิกของความเปนผูนําที่เขมแข็ง จงรักภักดีตอผูมีพระคุณ 
เฉลียวฉลาด และเกงกลาสามารถทั้งในดานการรบ เรื่องผูหญิงและความรัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกิตติศัพทในเรื่องความเจาชู ความมีเสนหที่พิสูจนใหเห็น
จากการที่ขุนแผนมีเมียถึง 5 คนดวยกัน 
 อยางไรก็ตามเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป คําวา “ขุนแผน” ดูจะกลายเปนคํา
เปรียบเทียบที่ฟงดูลาสมัยไปสําหรับคนรุนใหมที่ไมไดเติบโตมากับวรรณคดีรุนเกา 
หรือคนในเมืองที่ไมไดมีวิถีชีวิตแบบคนในชนบท ซึ่งยังคงสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีคานิยมหลายอยางเหมือนอยางภาพสังคมและวัฒนธรรมในเรื่อง     
ขุนชางขุนแผน ปจจุบันในภาษาไทยนอกจากคําวา “ขุนแผน” แลว ยังมีคําที่เปน
ฉายา หรือคําใชเปรียบเทียบเรียกผูชายเจาชูอีกหลายคํา เชน คําวา เพลยบอย, 
คาสโนวา, พระยาเทครัว และ เสือผูหญิง คําเหลานี้แมจะหมายถึงผูชายที่
เจาชูเหมือนๆ กัน แตก็มีนัยในเชิงความหมายแฝงและที่มาของคําแตกตางกัน  
เชน คําวา “เพลยบอย”  เปนคําทับศัพทมาจากคําวา Playboy  ในภาษาอังกฤษ 
หมายถึง “ผูชายร่ํารวยที่ไมทํางานอะไรเปนช้ินเปนอัน ชอบแตจะทุมเทเวลา   
ไปกับการใชชีวิตอยางมีความสุขไปวันๆ โดยไมตองการผูกมัด หรือรับผิดชอบ
อะไรทั้งส้ิน”1 
 เดิมทีในภาษาอังกฤษ ศัพทคําวา “เพลยบอย” ไมไดมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงในเเรื่องพฤติกรรมความเจาชูของผูชาย แตที่ “เพลยบอย” ได
กลายมาเปนคําที่ถูกนํามาใชกับผูชายที่เจาชูนั้น ก็เพราะมีผูนําคําๆ นี้มาใชเปน
ชื่อหัวนิตยสาร ‘PLAYBOY’ ซึ่งไดชื่อวาเปนนิตยสารผูชายที่นําเสนอภาพผูหญิง
เซ็กซี่ที่โดงดังที่สุดของอเมริกา โดยวางแผงเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2496 และยัง
คงเปนนิตยสารชั้นนําในดานนี้มาจนถึงปจจุบัน 
 ในชวงสงครามเวียดนาม มีทหารอเมริกันเขามาในประเทศไทยจํานวน
มาก ทําใหสังคมไทยไดรูจักกับหนังสือ “เพลยบอย” ไปพรอมๆ กับวัฒนธรรม
อเมริกันดวย ณรงค จันทรเรือง นักเขียนเจาของคอลัมน “มิตรน้ําหมึก”        
ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห ไดเขียนถึงปรากฏการณความนิยมในคําวา  
“เพลยบอย” ของสังคมไทยในชวงนั้นเอาไววา บรรดาเจาของกิจการสถานบันเทิง

                                                           
1  ไมปรากฏชื่อผูเขียน แปลจากความหมายของคําวา Playboy ในเว็บไซต <http://encarta.msn. 

com/dictionary_/playboy.html> 
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ยามกลางคืนตางๆ ตางพรอมใจกันนําชื่อ “เพลยบอย” มาใชเปนชื่อ คลับ บาร    
และโรงแรมมานรูดในกรุงเทพฯ กันอยางมากมาย สวนผูชายไทยทุกรุนทุกวัย    
ทุกชนชั้นอาชีพ ก็ลวนอยากเปน “เพลยบอย” ดวยกันทั้งส้ิน  
 รงค วงษสวรรค นักเขียนรุนใหญซึ่งงานสวนใหญของเขาเผยใหเห็น
อารมณความรูสึก และชีวิตทางเพศของผูชาย เคยใหสัมภาษณวา การเปน
เพลยบอย ไมใชส่ิงที่จะเปนกันไดงายๆ เพราะคุณสมบัติของเพลยบอยนอกจาก
จะตองมีเงินแลว ยังตองมีความสามารถพิเศษในตัวอีกหลายอยางดวย  
 

“...แมแตคุณเปนเศรษฐีถาคุณไมมีความสามารถเลย 
นอกจากเอาเงินไปซื้อผูหญิง หรือเอาแหวนเพชรยี่สิบกะรัต   
เช็ดน้ําตาเมียอยางนี้ไมใชเพลยบอย เพลยบอยจะตองเปน 
หมาจิ้งจอก และเปนเสือในปาคอนกรีตในคนคนเดียวกัน       
จะตองมีความสามารถ จะตองเปนคนที่มีรสนิยมดี จะตองมี
เมตตาและความเถื่อนในคนเดียวกัน เพลยบอยในเมืองไทย 
ผมคิดวามีไมกี่คน”2 

 
 ทุกวันนี้คําวา “เพลยบอย” กลายเปนคําที่คุนเคยกันดีในภาษาไทย     
ไปแลว และเปนคําที่ส่ือมักจะนํามาใชเมื่อกลาวถึงดาราชาย หรือบุคคลผูมี    
ชื่อเสียงในวงสังคมที่เจาชู เชนเดียวกับคําอีกคําหนึ่งคือ คําวา “คาสโนวา” 
(Cassanova)  
 “คาสโนวา” เปนคําที่มีที่มาจากชื่อของนักเขียน และนักผจญภัยชาว    
อิตาเลียนนาม “จิอาโคโม คาสโนวา” (Giacomo Cassanova) ผูซึ่งมีชีวิตอยูใน
ระหวางป ค.ศ.1725-1798 เรื่องราวของเขาถูกนํามาแตงเติม และถายทอด  
เปนหนังสือ เปนภาพยนตรมาตลอดในทุกยุคทุกสมัยจนเปนที่รูจักกันไปทั่วโลก
ในฐานะนักหลอกลวงตมตุนและนักรักผูยิ่งใหญ  วากันวาคาสโนวาผาน   
ประสบการณทางเพศกับผูหญิงมามากกวา 200 คน3 และมีสัมพันธทั้งกับ        
ผูหญิงชนชั้นลางไปจนถึงผูหญิงชนช้ันสูงทั่วยุโรป จึงไมแปลกแตอยางใดที่ชื่อ
ของเขาจะถูกนํามาใชเปนสมญาของผูชายเจาชูที่มีพฤติกรรมเชนเดียวกันกับเขา 
                                                           
2  บทสัมภาษณ รงค วงษสวรรค “เปดหองไฮ-คลาส” นิตยสารไฮ-คลาส ปท่ี 6 ฉบับท่ี 69 มกราคม 

2533 <http://www.tuneingarden.com/contentdetail.php?id=CNT_447c2e8cafeb0> 
3  ขอมูลจากเว็บไซตวิกิพิเดีย < http://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova > 
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  เปนเรื่องยากที่จะสืบคนวาคําวา “คาสโนวา” คํานี้เขามาปรากฏอยูใน
สังคมไทยตั้งแตเมื่อไร แตคาดวาส่ือ และกลุมชนชั้นสูงที่มีการศึกษานาจะมี
อิทธิพลมากที่สุดในการทําใหคําๆ นี้เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย โดยผูชายที่ได
ฉายาวา “คาสโนวา” จะตองเปนชายหนุมที่มาจากชาติตระกูลดี มีฐานะ และมี
ชื่อเสียงในวงสังคม และมีขาวพัวพันกับหญิงสาวสวยไมซ้ําหนา  
 คําวา “เพลยบอย” และ “คาสโนวา” สะทอนใหเห็นถึงการเปดรับขอมูล
ขาวสาร และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกของสังคมไทย ซึ่ง     
เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนทันสมัย และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ไรพรมแดน โดยภายใตความหมายของ “ผูชายเจาชู” คําแตละคํายังสะทอน    
ใหเห็นถึงชนชั้นและบริบททางสังคมของผูส่ือสาร และผูรับสารในสังคมไทย    
ไดเปนอยางดีอีกดวย แมวาในชวงหลังคําอยาง “เพลยบอย” และ “คาสโนวา” 
จะถูกส่ือนํามาใชจนแทบจะกลายเปนคําที่เขาใจกันดีในภาษาไทยไปแลวก็ตาม 
 ยังมีศัพทในภาษาไทยอีกหลายคําที่ ส่ือความถึงความเจาชูของผูมี    
เพศภาวะชาย ซึ่งในชวงหลังๆ อาจเปนคําที่ไดยินไมบอยนัก อยางเชนคําวา 
“พระยาเทครัว” และ “เสือผูหญิง” 
 “พระยาเทครัว” เปนคําเกาอีกคําหนึ่งที่หมายถึง ผูชายเจาชู โดย
เจาะจงถึงพฤติกรรมของผูชายเจาชูประเภทที่ไดผูหญิงในครอบครัว หรือเครือ-
ญาติเดียวกันมาเปนภรรยาหมด 
 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) กลาวถึงความหมายของสํานวน 
“เทครัว” ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศไววาหมายถึง ชายเจาของบานที่มีภรรยาแลวก็
ยังรวบเอาพี่เมียนองเมียหรือญาติคนใดก็ตามของภรรยามาเปนภรรยา
หมดทั้งบาน  รวมไปถึงหญิงคนใชในบานทั้งหมดดวย และที่มีคําวา       
“พระยา” เขามาประกอบดวย ก็นาจะมาจากการที่ขุนนางชั้นพระยาคนใดคน
หนึ่งมีพฤติกรรมเชนนี้ หรือไมก็อาจเปนไปไดวา ผูที่เปน “พระยา” โดยทั่วไป   
มักจะมีพฤติกรรมในทํานองนี้กัน เพราะในบานมีขาทาสบริวารมาก โดยสุดทาย
ขุนวิจิตรมาตรากลาวสรุปวา คนที่มีเงิน มีอํานาจก็สามารถเปน “พระยาเทครัว” 
ไดเหมือนกันโดยไมจําเปนวาตองเปน “ขุนนาง” หรือเปน “พระยา”4 

                                                           
4  สรุปจาก ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) สํานวนไทย. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน). 2543. หนา 270. 
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 สํานวน “พระยาเทครัว” นี้ ในปจจุบันยังมีการใชอยูบางแตก็คอนขางนอย 
เนื่องจากสภาพของสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ทําใหผูหญิงมีอิสระมากขึ้น และไม
ตองพึ่งพิงผูชายทางเศรษฐกิจมากอยางในสมัยกอน สวนคนที่แตงงานแลว   
หลายคนก็แยกครอบครัวออกมาอยูเองตางหากจากครอบครัวเดิม บวกกับในทาง
กฎหมายที่ระบุใหผูชายมีภรรยาไดเพียงคนเดียว ทําใหกรณีที่ผูชายจะไดภรรยาที่
เปนพี่นองหลายคนหรืออยูในเครือญาติเดียวกันนั้นคอนขางนอยอาจมีใหเห็นบาง
จากขาวชายหนุมแตงงานกับหญิงสาวสองคนที่เปนพี่นองกัน แตสวนใหญแลว   
ผูชายที่ไดเสียกับผูหญิงในครอบครัวเดียวกัน กลายเปนเรื่องของการทําอนาจาร 
ขมขืน หรือลวงละเมิดทางเพศญาติผูหญิงของทางฝายภรรยาเสียมากกวา 
 สําหรับคําวา “เสือผูหญิง” เปนสํานวนเปรียบเทียบผูชายที่เชี่ยวชาญ 
ชํานาญเรื่องการจีบผูหญิง โดยเปาหมายอยูที่การไดมีเพศสัมพันธกับผูหญิง 
เพื่อตอบสนองความตองการทางเพศของตนเองที่ไมมีที่ส้ินสุด เปรียบไดกับเสือ
ที่คอยจองตะครุบเหยื่อ เมื่อจัดการกับเหยื่อที่ลาไดแลวก็ไปหาลาเหยื่อตัวใหม
อีกตอไปเรื่อยๆ คําวา “เสือผูหญิง” คํานี้ถาเปนผูชายดวยกันเองพูด จะฟงดู
เหมือนเปนคํานิยมยกยองในความเจาชู ความมีอํานาจในความสัมพันธเหนือ      
ผูหญิงในการไมปลอยใหตนเองถูกผูหญิงผูกมัดไดงายๆ แตสําหรับผูหญิงคําๆ นี้
ฟงดูใหความรูสึกถึงความเปนผูชายที่ไมนาไวใจ ผูชายที่มองเห็นผูหญิงเฉพาะแต
ในมุมที่เปนวัตถุทางเพศ ซึ่งในสังคมสมัยใหม ที่แมจะยังใหคุณคากับความเจาชู
ของผูชายอยูหากในขณะเดียวกันคานิยมเรื่อง “ความรัก” “ความซื่อสัตยตอคนรกั” 
และการใหคุณคากับ “ความสัมพันธแบบผัวเดียวเมียเดียว” ก็มีสวนอยางยิ่ง     
ตอการกําหนดบทบาทของผูชายในการเปนคนรัก หรือสามีที่ดีวา ถือเปนเรื่องปกติ
ที่ผูชายจะมีนิสัยเจาชูกันได แตอยางนอยก็ไมควรจะประพฤติตนถึงขนาดเปน 
“เสือผูหญิง” เพราะคงไมมีผูหญิงที่เปนคนรัก หรือเปนภรรยาคนไหนยอมรับได 
 
“ความเจาชู”: อิสระทางเพศที่ไมไดมีไวสําหรับผูหญิง 
 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของ    
คําวา “เจาชู” ไววา “ผูใฝในการชูสาว” แมโดยทั่วไปจะเปนคําที่ใชทั้งกับผูชาย
และผูหญิง แตในความเปนจริงแลวสังคมไทยตัดสินคุณคาความเปน “ผูชายเจาชู” 
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และความเปน “ผูหญิงเจาชู” แตกตางกันมาก ในสมัยกอนจึงไดมีสํานวนที่   
เปรียบเทียบลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของเรื่อง “ความเจาชู” อยูหลายคํา โดยที่
คําเหลานั้นเปนสํานวนที่ใชกับผูชายโดยเฉพาะ ไมใชกับผูหญิง ไดแกคําวา เจาชู
ไกแจ5 เจาชูยักษ6 และ เจาชูประตูดิน7 เปนตน คําเหลานี้ฟงดูเผินๆ เหมือนกับจะ
เปนคําที่มีความหมายไปในทางลบ แตถาพิจารณากันจริงๆ แลวเปนเพียงคํา
อธิบายลักษณะกิริยาอาการ “เจาชู” แบบตางๆ มากกวาจะเปนคําตําหนิที่ดูรายแรง 
เทากับเปนการยอมรับวาพฤติกรรม “เจาชู” กับผูมีเพศภาวะชายนั้นเปนของคูกัน 
 ในขณะที่สังคมอนุญาตใหผูชาย “เจาชู” ไดโดยไมถูกประณาม แตผูหญิง
กลับไมไดรับอิสระเสรีภาพทางเพศในแบบเดียวกันนี้ ผูหญิงยังคงถูกคาดหวัง 
ใหประพฤติตนเปน “กุลสตรี” ตอง “รักนวลสงวนตัว” ไมมีเพศสัมพันธกับ       
ผูชายจนกวาจะถึงวันแตงงาน และเมื่อแตงงานไปก็ตอง “รักเดียวใจเดียว”     
มีเพศสัมพันธไดแตกับผูชายที่เปนสามีตนเองเทานั้น สําหรับผูหญิงแลวไมตอง
ถึงขั้นไปมีเพศสัมพันธกับใคร แคคบกับผูชายมากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน 
หรือไมระมัดระวังกิริยามารยาท การแสดงออกในทางเพศเวลาที่อยูกับผูชาย    
ก็ถูกสังคมประณาม และตีตราไปแลววาเปน “ผูหญิงไมดี”  
 ในภาษาไทยมีคําตําหนิ ไปจนกระทั่งถึงคําบริภาษผูหญิงที่มีกิริยา 
“เจาชู” หรือมีความประพฤติทางเพศนอกกรอบอยูหลายคําดวยกัน เชน คําวา 
ราน แรด แพศยา สําสอน ดอกทอง เปนตน8 ยิ่งถาเปรียบเทียบระหวางชื่อ
ตัวละคร หรือชื่อบุคคลที่นํามาใชแทนผูชาย และผูหญิงที่เจาชูแลว ยิ่งจะเห็นถึง
ความแตกตางไดอยางชัดเจนวา ขุนแผน กับ คาสโนวา เปนคําที่มีนัยออกไปใน
ทางชื่นชมยกยองใหคุณคา ขณะที่ วันทอง, โมรา และ กากี นั้นกลับเปนสมญา
ที่ไมพึงปรารถนาสําหรับผูหญิงคนไหน 
                                                           
5  เจาชูไกแจ หมายถึง ผูชายที่ทําทาเจาชูกรีดกรายไปมาใหผูหญิงเห็น เหมือนไกแจตัวผูเวลาที่เห็น
ตัวเมีย จะขยับปกนอยๆ เซเขาแสดงกิริยาวาจะเกี้ยวหาตัวเมีย 

6  เจาชูยักษ หมายถึง ผูชายที่เขาเกี้ยวผูหญิงโดยใชวิธีพรวดพราดเขาถึงตัว ไขวาควาจับตอง หัก
หาญผูหญิงเอาดวยกําลังของตน ทํานองเดียวกับยักษในเรื่องโขนละคร หรือท่ีโขนละครแสดง  

7  เจาชูประตูดิน คําวา “ประตูดิน”  หมายถึง ประตูชั้นในพระบรมมหาราชวัง อยูทางดานทาเตียน 
เปนทางสําหรับหญิงชาววังออกมาท่ีพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งเขตนี้มีประตูชั้นนอกสําหรับออกมา
นอกพระราชวัง เชน ออกมาจายตลาดที่ทาเตียน เขตพระราชฐานชั้นนอก ผูชายเขาออกได แตเขา
ออกประตูดินชั้นในไมได ผูชายที่ชอบผูหญิงชาววังจึงมักพากันมาเกี้ยวผูหญิงอยูแถวประตูน้ัน  

8  ดูคําอธิบายและการวิเคราะหความหมายของคําเหลาน้ีได ในหัวขอคําวา “รักนวลสงวนตัว” 
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 วันทอง, โมรา, กากี เปนชื่อนางในวรรณคดีไทย 3 เรื่อง คือ ขุนชาง-
ขุนแผน จันทโครบ และกากี ซึ่งแตละคนลวนมีสามีมากกวาหนึ่งคนทั้งส้ิน โดย    
ผูแตงวรรณคดีเหลานี้ (ซึ่งเปนผูชายทั้งหมด9) ไดสะทอนใหเห็นวา นอกเหนือจาก
คําตําหนิติเตียน ประณามหยามเหยียดที่ผูหญิงไดรับเมื่อพวกเธอละเมิดบรรทัดฐาน
ทางสังคมในเรื่องเพศแลว พวกเธอยังจะตองถูกลงโทษอยางรุนแรงอีกดวย  เชน 
นางวันทองถูกตัดสินประหารชีวิต นางโมราถูกสาปใหกลายเปนชะนี และนางกากี
ถูกนําไปลอยแพกลางมหาสมุทร ไมเพียงเทานั้นชื่อของทั้งนางในวรรณคดีทั้งสาม
คนนี้ไดกลายมาเปนสัญลักษณของ “ผูหญิงไมดี” ที่สมควรไดรับการตําหนิ                
ติเตียนอยางรุนแรง ทั้งยังเปนที่มาของสํานวนซึ่งเปนที่รูกันวาเปนสํานวนที่ใชกลาว
ประณามและตีตราผูหญิงวา “วันทองสองใจ” หรือ “เปนอยางนางกากี” เปนตน 
 ในยุคสมัยปจจุบันที่ผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมกับผูชายมากขึ้น แมวาผูหญิง
ไทยจะไมสามารถพาตนเองใหหลุดพนจากความคาดหวังในกรอบเรื่องเพศใน
แบบเดิมๆ ได แตการที่ผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น พึ่งพาตนเองได
มากขึ้น บวกกับอิทธิพลของสื่อในยุคการสื่อสารไรพรมแดน ทั้งหมดนี้สงผลให 
ผูหญิงเปดรับแนวคิดในเรื่องเพศแบบเสรีมากขึ้น ซึ่งก็ทําใหผูหญิงยุคใหม    
กลาทาทายและตอรองในเรื่องเพศ โดยมองวาผูหญิงเองก็มีสิทธิจะดําเนินชีวิต
ทางเพศตามแบบที่ตนเองตองการไดไมตางจากผูชาย ตราบเทาที่ผูหญิงยังไม
แตงงาน  สังคมอาจเปดชองใหผูหญิงมีสิทธิเลือกคบ  หรือเปล่ียนแฟนได      
มากกวาในสมัยกอน เห็นไดจากกรณีดาราผูหญิงหลายคนที่ส่ือมวลชนพากัน     
ตั้งฉายาวาเปน “คาสโนวี่” หรือเปน “คาสโนวา” ในภาคผูหญิง เพราะพัวพัน  
กับขาวรักๆ เลิกๆ หลายครั้ง แตสวนใหญแลวผูที่ไดรับฉายานี้ก็ดูจะไมปล้ืม    
กับฉายาที่ไดรับสักเทาไร เพราะถึงอยางไรตนเองก็ไมตองการถูกจับจอง และ
ตัดสินวามีพฤติกรรมทางเพศภาวะ เพศวิถีออกไปจากกรอบที่สังคมกําหนด 
 จะเห็นไดวาเรื่องของ “ความเจาชู” เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหคุณคา
ทางเพศภาวะที่แตกตางและไมเทาเทียมอยางยิ่ง ส่ิงเหลานี้ไมเพียงมีผลตอวิถีชีวิต 

                                                           
9  เรื่องขุนชางชุนแผน มีหลายสํานวน แตเชื่อกันวาหนังสือเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับท่ีปรากฏใน
ปจจุบัน แตงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา   
เจาอยูหัว เรื่องจันทโครบเปนวรรณกรรมกลอนพื้นบานแตงโดยสุนทร (ภู) และเรื่องกากี แตงโดย
เจาพระยาพระคลัง (หน).  
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และการดําเนินความสัมพันธทางเพศของบุคคลรักตางเพศเทานั้น แตยังสงผล  
ตอเพศวิถีของบุคคลรักเพศเดียวกันดวย เพราะบุคคลรักเพศเดียวกันก็รับเอา   
อิทธิพลจากคานิยมในเรื่องเพศภาวะที่แบงเปนสองขั้วตรงขาม (คือชาย และหญงิ) 
มาใชในเพศวิถีของตนเองเชนเดียวกัน เชน การที่ทอมสวนใหญแสดงการปฏิเสธ
ความเปนหญิงตามที่สังคมคาดหวัง ดวยการยึดเอาคุณคาความเปนชายมา
ประกอบสรางอัตลักษณความเปนทอม และหนึ่งในการพิสูจนคุณคาของความ
เปนชายนั้นก็คือ ความเจาชู สวนผูที่เปนเกย ความเปนชายเปดโอกาสใหพวกเขา
มีอิสระเสรีในการแสดงออกเรื่องเพศอยูแลว แตยิ่งพวกเขาใชชีวิตทางเพศอยาง
อิสระเสรีมากเทาไร ก็ยิ่งเพิ่มอคติตอพฤติกรรมทางเพศของเกยมากขึ้นเทานั้น  
 การที่ เพศสัมพันธของเกย  ทอม  ดี้  และบุคคลรักเพศเดียวกันที่ มี         
อัตลักษณทางเพศอื่นๆ เปนเพศสัมพันธที่เปนไปเพื่อตอบสนองความสุขทาง
เพศ ไมไดมีเปาหมายเพื่อการสืบพันธุ ทําใหสังคมประเมินคาความสัมพันธ 
ของคนรักเพศเดียวกันวา เปนความสัมพันธที่ไมจีรังยั่งยืน คอยแตจะเปลี่ยนคู
เพศสัมพันธไปเรื่อยๆ ตางจากเพศสัมพันธระหวางชายหญิงที่มีเปาหมายเพื่อ
การมีบุตร ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้เปนพฤติกรรมอันตราย และนําไปสูความเสี่ยง    
ในเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ เปนตัวการในการแพรโรครายใหกับ
สังคม กลาวไดวาสังคมตัดสินและใหคุณคากับเรื่อง “ความเจาชู” ของบุคคลที่มี
อัตลักษณทางเพศแบบตางๆ ดวยมาตรฐานที่แตกตางกัน 
 
 

จาก “ผูหญิงหลายใจ” ถึง “ผูชายเจาชู”  
ภาษาของความไมเทาเทียมที่สงผลตอสุขภาพ 
 
 ในขณะที่สังคมอนุญาตใหผูชายเจาชูได โดยใหเหตุผล (ซึ่งมักจะไดรับ
การรับรองดวยคําอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร หรือจิตวิทยาเขามาประกอบ) วา 
เพราะผูชายมีแรงปรารถนา แรงขับทางเพศที่จําเปนตองปลดปลอยมากกวา แต
กลับควบคุมเรื่องเพศของผูหญิงอยางเครงครัด ภายใตคําวา“รักนวลสงวนตัว”
และ “รักเดียวใจเดียว” นํามาซึ่งความไมเทาเทียมทางเพศ และปญหาดาน     
สุขภาวะทางเพศหลายประการ ตัวอยางที่แสดงถึงมุมมองที่แตกตาง และ    
การเลือกปฏิบัติทางเพศ เชน 
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ผูชายมีเพศสัมพันธกอนแตงงานถือเปนเรื่องปกติ เปน

เรื่องของการเติมประสบการณชีวิต ผูหญิงที่มีเพศสัมพันธกอน
แตงงานคือ ผูหญิงที่ไมมีคา 

ผูชายที่แตงงานแลวไปมีเพศสัมพันธกับผูหญิ งอื่น  
นอกบาน หรือผูหญิงบริการ ไมถูกสังคมประณามเทากับผูหญิง
ที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน  

ผูหญิงที่เปนภรรยา นอยคนที่จะกลาตอรองใหสามีของ
ตนใชถุงยางอนามัย แมจะรูวาสามีไมไดมีเพศสัมพันธกับตน
เพียงคนเดียวก็ตาม เพราะอํานาจในการตัดสินใจที่จะใชหรือ
ไมใชถุงยางอยูที่สามี  

การที่ผูหญิงตองอดทนกับการถูกแทะโลมดวยคําพูด 
สายตา และการกระทําของผูชาย ในกรณีเชนนี้แมจะถือเปน
การลวงละเมิดทางเพศ แตสังคมก็กลับมองขามไป ดวยคํา
อธิบายวา เปนเรื่องธรรมดาของผูชาย 

การถูกขมขืน หรือถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ อัน
เนื่องมาจากคานิยมของผูชายที่แขงขันกันสะสมประสบการณ
การมีเพศสัมพันธกับผูหญิง ความตองการการยอมรับจากเพื่อน
วาเกงในเรื่องเพศ เปน “ขุนแผน” “เพลยบอย” หรือ “คาสโนวา”  

การที่ผูหญิงถูกกระทําความรุนแรงทั้งทางรางกาย จิตใจ 
และทางเพศ จากความหึงหวงของคนรัก หรือสามีที่คอยหวาด
ระแวงวาภรรยา หรือคนรักจะนอกใจอยูตลอดเวลา 

  
 สําหรับในคูความสัมพันธของคนรักเพศเดียวกัน ความเจาชูของฝายใด
ฝายหนึ่ง ยอมทําใหเกิดปญหาในความสัมพันธไมแตกตางจากคูรักตางเพศ ที่
นาสนใจก็คือ ปรากฏการณการใชคําที่บงบอกถึง “ความเจาชู” กับผูที่มีอัตลักษณ
ทางเพศตางๆ ก็แสดงถึงการแบงบทบาททางเพศภาวะในความเปนชายและหญิง
ดวย จากการที่คําวา “เพลยบอย” “ขุนแผน” หรือ “คาสโนวา” มักถูกนํามาใชกับ
ทอมที่เจาชู แตกลับไมใชคําเหลานี้กับเกย หรือชายรักชายเทาไร กลับไปใชคํา
วา “สําสอน” อธิบายพฤติกรรมทางเพศของเกยมากกวา จะเปนการสะทอนให
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เห็นไดหรือไมวา สังคมมองเห็นเกยในฐานะของผูชายที่ปฏิเสธความเปนชาย 
จึงใชคําอธิบายพฤติกรรมทางเพศของเกยคําเดียวกับที่ใชกับผูหญิง 
 ดวยการใหคุณคากับเรื่องเพศภาวะที่ตางกันอยางเปนสองระดับ ที่
สะทอนผาน “ความเจาชู” หรือการที่สังคมใหอํานาจกับผูชายเปนใหญในการ
ควบคุมเรื่องเพศทั้งของตนเอง และของคูที่เปนผูหญิงนี้ ผลที่เกิดตามมาคือ 
ภาวะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพทางเพศตางๆ ทั้งปญหาเรื่องการที่ผูหญิงถูกกระทํา
ความรุนแรงทางเพศ ถูกลอลวง หรือถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูชาย ปญหาเรื่องการทองไมพรอม และความเสี่ยงตอการรับ
เชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ และเอชไอวี/เอดส ปญหาเรื่องอคติและ 
การเลือกปฏิบัติตอการจัดบริการทางดานสุขภาวะทางเพศใหกับบุคคลที่มี   
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน กลาวคือ ในดานหนึ่งแมจะมีการตั้งสถานบริการ
สุขภาพที่ใหบริการดานสุขภาพทางเพศกับชายรักชายขึ้นมาโดยเฉพาะ แต     
ในอีกดานหนึ่งก็ใหขอมูลตอกย้ําอคติทางสังคมที่มีตอบุคคลรักเพศเดียวกันวา
ชายรักชาย หรือชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เปนกลุมเส่ียงที่ตองเฝาระวัง เพราะ
เปนกลุมที่แพรกระจายเอชไอวี/เอดส ดวยการมีเพศสัมพันธแบบเปล่ียนคูนอน
ไมซ้ําหนา ในทางกลับกันการที่สังคมไมมีขอมูลที่มากพอเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ทางเพศ หรือไมไดใสใจกับพฤติกรรมทางเพศของผูหญิงที่มีเพศสัมพันธกับ     
ผูหญิง ก็ทําใหบุคคลกลุมนี้ถูกตัดออกไปจากระบบบริการสุขภาพทางเพศโดย
ปริยาย ไมวาพวกเธอจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียงหรือไมก็ตาม  
 จาก “ขุนแผน” ถึง “วันทอง (สองใจ)” ทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นภาพมุมมอง 
ทัศนคติ และการใหคุณคา ตลอดจนสถานะของความเปนหญิงความเปนชาย
ในสังคมไทยที่แตกตางกัน ตราบใดก็ตามที่คนในสังคมยังคงไมพิจารณา       
ใหเห็นถึงระบบคุณคาที่ไมเทาเทียมทางเพศ ดังตัวอยางที่สะทอนใหเห็นจาก 
นัยของคําตางๆ ที่กลาวมานี้ บุคคลไมวาจะมีอัตลักษณทางเพศภาวะ หรือ    
อัตลักษณทางเพศวิถีแบบไหนก็ตาม ก็ยอมตองตกอยูภายใตความเสี่ยงอันเกิด
จากความไมเทาเทียมทางเพศ และยังคงตองเผชิญกับปญหาเรื่องความ
สัมพันธในแบบเดิมๆ อยูตอไปอยางไมมีวันส้ินสุด 
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สินสอด 
สุไลพร ชลวิไล 

 
คุณคาของ(วาที่)เจาสาว กับราคาคาน้ํานม  
  
 “สินสอด” คําซึ่งมีความหมายเกี่ยวของโดยตรงกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีการแตงงานคํานี้ ในความเขาใจของคนทั่วไปหมายถึง 1. ทรัพยสินที่
ฝายชายนํามามอบใหบิดามารดาของฝายหญิงเพื่อแสดงความปรารถนาวาจะ
สมรสกับฝายหญิง เชน ในกรณีของประเพณีวัฒนธรรมไทย หรือ 2. ทรัพยสินที่
ฝายหญิงนํามามอบใหกับครอบครัวของฝายชายเพื่อตอบแทนที่ฝายชายตกลง
สมรส อยางในธรรมเนียมการแตงงานแบบอินเดียก็ได  
 

สินสอด น.เงินที่ฝายชายใหแกบิดามารดาหญิงที่จะ
แตงงานเปนคาน้ํานม1 ขาวปอน; (กฎ) ทรัพยสินซึ่งฝายชายให
แกบิดามารดาผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองฝายหญิง แลวแต
กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส; (โบ) สินบน2  

 
 จากการสืบคนพบวาคําๆ นี้ไมปรากฏที่มาชัดเจน แตก็เปนคําซึ่งอยูคูกับ
สังคมไทยมาชานานแลว อยางนอยที่ สุดก็ปรากฏใหเห็นอยูในกฎหมาย       
ตราสามดวง ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดฯ ใหชําระขึ้น (จากกฎหมายเกาสมัย
อยุธยา) ในป พ.ศ. 2347  

                                                           
1  คานํ้านม หมายถึง เงินอุปการะเลี้ยงดูท่ีพอแมหรือผูปกครองฝายหญิงไดรับจากฝายชาย เชน   
พอแมผูหญิงไมเรียกรองเงินทอง แตเราก็ต้ังใจจะใหเงินเขาบางเปนคานํ้านม. ใน ราชบัณฑิตยสถาน. 
พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. หนา 30.  

2  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 
2546. หนา 1194.  
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“(มาตรา ๑๐๖) ชายใดใหไปสูขอลูกสาวหลานสาวทาน 

ชายไดใหสีนสอดแลไปขันหมากใหญแลว ยังมิไดอยูกินดวยกัน 
ชายลอบทําทุราจารแกหญิงๆ นั้นฟนแทงตายไซหาโทษมิได  
แลขันหมากสีนสอดเครื่องอันแตงมานั้นใหไดแกผูเปนพอแม
หญิงนั้น”  

 
“๑๐๙ มาตราหนึ่ง ชายใดขอลูกสาวหลานสาวทานเปน

เมีย ชายไดใหสีนสอดแลวยังมิไดแตงการมงคลชายนั้นยังมิได
ไปอยูกินหลับนอนดวยหญิง แลชายนั้นตายทานใหทําสีนสอด
นั้นเปนสองสวน คืนใหชายสวนหนึ่งตกอยูแกหญิงสวนหนึ่ง ถา
หญิงตายทานวาสีนสอดนั้นใหไวแกบิดา/มารดาหญิงจงสิ้น ถา
หญิงไดเสียตัวแกชายๆตายสีนสอดนั้นใหตกอยูแกหญิงจงสิ้น 
เพราะวาสีนนั้นเปน สีนหัวบัวนาง3 ใหไวแกหญิงแล”  

 
 จากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตรานี้ชี้ใหเห็นวา “สินสอด” เปนเสมือนหลักฐาน 
และพันธะสัญญาที่ฝายชายแสดงเจตนาวาจะอยูกินรวมกันกับฝายหญิง    
ขณะเดียวกันสินสอดก็ยังมีฐานะเปนทรัพยอยางหนึ่งซึ่งกฎหมายไดระบุถึงผูมี
สิทธิในการครอบครองสินสอดไวในกรณีตางๆ โดยนําเรื่อง “เพศสัมพันธ”    
ของชายหญิงคูนั้นเขามาพิจารณาดวย ซึ่งก็ไดสะทอนใหเห็นถึงความไมมีสิทธิ
ในตนเองของผูหญิงไทยในสมัยกอนอยางชัดเจน กลาวคือ ในกรณีที่ผูหญิงถูก
ลวงละเมิดทางเพศ กฎหมายระบุวาใหสินสอดตกเปนของพอแมของฝายหญิง 

                                                           
3  คําวา “สินหัวบัวนาง”  น้ี เปนอีกคําท่ีนาสนใจ และมีผูอธิบายความหมายไปตางๆ กัน โดยวินัย 
พงศศรีเพียร บรรณาธิการหนังสือเรื่อง ภาษาไทยในกฎหมายตราสามดวง สันนิษฐานวา คําวา 
“บัวนาง” มาจากการเรียกคนในสมัยกอนวา บัวบาว และบัวนาง ซึ่งหมายถึง ผูดี แตตอมานํามาใช
เรียกกับผูหญิงท่ัวไปดวย ขณะที่ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) อธิบายไวในหนังสือ 
“สํานวนไทย” วา คําๆ น้ีเปนสํานวนหมายความวา คาตัวของหญิง คําวา “หัว” หมายถึง ตัวคน 
“บัว” หมายถึง ดอกบัว คือ นม แสดงถึงลักษณะที่ เปนสวนสําคัญของผูหญิง ถือวามีคาสูง          
ซึ่งคลายกับท่ีพระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี ผูเขียนเรื่อง “กฎหมายผัวเมีย” (พิมพครั้งท่ี 4 ป พ.ศ. 
2473) อธิบายวา “สินสอดเปนสินหัวบัวนาง อีกนัยหนึ่ง เปนคาหัวนม หรือนํ้านมของเจาสาว”  



 

 

39 สวนที่ 1 เพศภาวะ: สินสอด

 สุไลพร ชลวิไล 

เพราะถือวาผูหญิงเปนทรัพยสมบัติของพอแม ผูชายจึงตองชดใชคาเสียหายให
กับผูเปนเจาทรัพย สวนในอีกมาตราหนึ่งนั้นหากทั้งคูไดมีเพศสัมพันธกันไปแลว 
ก็ถือเสมือนวาหญิงนั้นเปนภรรยาชาย ในกรณีที่ชายตายหญิงก็จะเปนผูรับ
ทรัพยสิน (ในที่นี้คือสินสอด) ไป แตหญิงคูหมั้นนี้ยังไมมีสิทธิเต็มในความเปน
เมียในการไดรับมรดกจากชาย เพราะยังไมไดอยูกินกับชายอยางเปนทางการ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
 ที่มาของธรรมเนียมในการเรียกสินสอดนั้น กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
บิดาแหงกฎหมายไทย สันนิษฐานวาโดยทั่วไปวิธีการที่ผูชายจะไดผูหญิงมาเปน
ภรรยานั้นมีอยูสองวิธีคือ “การฉุดลาก” และ “การซื้อขายหญิง” ซึ่งวิธีการของ
ชาวสยามนาจะเปนอยางหลังมากกวา เนื่องจากสินสอดทองหมั้นเปนส่ิงที่มี  
มานานแลว เปรียบเทียบไดวา ทองหมั้นคลายกับเงินที่วางประจําจะซื้อของ 
และสินสอดก็คือราคาที่ชายซื้อหญิงมา4  
 ในสวนของการกําหนดคาสินสอด เปรียบไดกับการกําหนดคาตัวของ   
ผูหญิง ตอกย้ําใหเห็นถึงคานิยมในสมัยกอนที่มองวาผูหญิงเปนทรัพย (กอน
แตงงานเปนสมบัติของพอแม เมื่อแตงงานไปแลวเปนสมบัติของสามี) ดังนั้น
การเรียกสินสอดเปนจํานวนมากๆ จึงเทากับเปนการประกาศใหคนทั่วไป        
ไดรับทราบวา ผูหญิงคนนั้นมีคุณคาเพียบพรอมทั้งในเรื่องรูปสมบัติ คุณสมบัติ 
หรือมีชาติตระกูลเพียงใด หญิงที่ถูกซื้อดวยสินสอดราคาแพงมากเทาไร สังคม  
ก็ยิ่งนิยมยกยองมากเทานั้น ซึ่งคานิยมเรื่องคุณคาของผูหญิงที่ถูกนําไปตีคา
เปรียบเทียบเปนราคาของทรัพยสินเงินทองเชนนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
เพียงแตแงมุมของการซื้อขายลูกสาวอาจถูกแทนที่ดวยการอธิบายวาเปนการ
แสดงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศร ีและฐานะของพอแม 
 อยางไรก็ดีคานิยมในการเรียกสินสอดจํานวนมากนี้ ครั้งหนึ่งเคยถูก 
มองวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอนโยบายการสรางชาติของรัฐ ใน
สมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในยุคนั้นรัฐไทยมี
นโยบายสงเสริมใหคนแตงงานและมีลูกมาก ดวยความเชื่อที่วา ประเทศชาติจะ

                                                           
4  อางใน วรนาฎ ศรีบุญพงศ การหมั้น: วิเคราะหลักษณะพิเศษและผลทางกฎหมาย วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2534. 
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กาวหนาก็ตอเมื่อมีจํานวนประชากรมากพอ รัฐบาลจึงไดรณรงคใหผูปกครอง
ฝายหญิงเกิดความนิยมในการเรียกสินสอดทองหมั้นแตนอย แตก็ดูเหมือนวา
การรณรงคนี้ไมไดมีผลตอการปรับเปล่ียนทัศนคติของคนมากสักเทาไร เพราะ
จนถึงทุกวันนี้คานิยมการเรียกสินสอด หรือคาน้ํานมจํานวนมากก็ยังคงอยู 
 สําหรับในปจจุบันความหมายของคําวา “สินสอด” ในทางกฎหมายมีนัย 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมในเรื่องของเจตนาในการมอบสินสอด จากการให  
เพื่อเปนการตอบแทนคาน้ํานมบิดามารดาที่ไดเล้ียงดูหญิงมาจนเติบโต มาเปน
การใหเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส5 สวนเรื่องของจํานวนคาสินสอด      
ที่มอบใหกันนั้น ยังคงเปนเรื่องที่ทั้งสองฝายตองตกลงกันเอง ในทางวัฒนธรรม
อีสานมีคําเรียกการตกลงราคาคาสินสอดนี้วา “คาดคาดอง” โดยคําวา “คาดอง” 
ก็คือ คาสินสอดนั่นเอง เนื่องจากการแตงงานในวัฒนธรรมอีสานจะเรียกวา 
“การกินดอง” หรือการที่สองครอบครัวจะมาเกี่ยวดอง ผูกพันเปนญาติกัน  
 
 
มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมเรื่องความไมเทาเทียมระหวางเพศ 
 
 แมจะไมแนชัดวา “สินสอด” คํานี้จะมีความหมายไปในทํานองเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมทางเพศวาเปน  “สิน” ซึ่งฝายชายมอบใหกับผูปกครองของ      
ฝายหญิง เพื่อจะได “สอด (ใส)” หรือมีเพศสัมพันธกับผูหญิงอยางถูกตองตาม
ประเพณีอยางที่หลายคนตีความหรือไม ที่แนๆ ก็คือ ประเพณีการมี “สินสอด” 
แสดงใหเห็นถึงการที่สังคมมีความคาดหวังตอบทบาทความเปนชาย และ 
ความเปนหญิงแตกตางกันอยางชัดเจน โดยผูชายถูกคาดหวังใหเปนผูนํา     
เปนหัวหนาครอบครัว ในขณะที่ผูหญิงถูกคาดหวังใหเปนแมบานแมเรือนที่ดี   
ใหกับสามี เปนแมที่ดีของลูก บทพิสูจนภาวะความเปนผูนําของผูชายเมื่อตกลง
ปลงใจวาจะมีครอบครัว เริ่มตั้งแตฝายชายจะตองเปนฝายสงคนมาเจรจา    
ทาบทามสูขอกับผูใหญของฝายหญิง จัดหาสินสอดตามจํานวนที่ครอบครัว   
ฝายหญิงเรียกรอง จัดขบวนขันหมากมาหมั้น ไปจนกระทั่งถึงรับผิดชอบดูแล

                                                           
5  รัศฎา เอกบุตร. คําอธิบายกฎหมายครอบครัว การหมั้น. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 2548. 
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เรื่องปลูกเรือนหอ สวนฝายหญิงก็จะไดรับการปลูกฝงวาเมื่อแตงงานไปแลว     
ก็ควรจะตองปฏิบัติตนเปนภรรยา เปนผูตามที่ดี เคารพเชื่อฟงสามี รับผิดชอบ   
ดูแลงานบานไมใหขาดตกบกพรอง ใหสมกับที่สามีตั้งความหวังไวและไดลงทุน
ลงแรงไปจัดหาสินสอดมาสูขอ 
 นอกจากเรื่องราวของ “สินสอด” จะส่ือใหเห็นถึงวิธีคิดในเเรื่องบทบาท
เพศภาวะที่แตกตางกันระหวางชายหญิงแลว ยังสะทอนถึงมุมมองเรื่องเพศวิถี 
ที่เชื่อมโยงกับบทบาททางเพศภาวะดวย เพราะแทจริงแลว “การแตงงาน”       
ก็คือ การที่สังคมอนุญาตใหชายและหญิงไดรวมประเวณีกันอยางถูกตอง     
ตามทํานองคลองธรรมตามระเบียบแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมและสังคม   
นั่นเอง ดวยเหตุนี้มูลคาของ “สินสอด” จึงอาจเปรียบไดกับราคาของ “ประเวณี” 
ที่ผูชายยอมจายเพื่อแลกกับการไดเปนเจาของสิทธิเหนือเนื้อตัวรางกายของ    
ผูหญิง และหนึ่งในหนาที่สําคัญของการเปนภรรยาที่ดีที่สามีคาดหวังนั้นก็คือ
การตอบสนองความตองการทางเพศในเวลาที่สามีตองการ 
 คานิยมเรื่องเพศที่ถูกปลูกฝงและสงผานกันมาอยางยาวนานนี้ เปนส่ิงที่
ไดรับการรับรองโดยการบัญญัติกฎหมายซึ่งปราศจากความเขาใจในเร่ืองสิทธิ
และความเทาเทียมระหวางเพศ จากขอความในมาตรา 276 ของประมวล
กฎหมายอาญา (ซึ่งใชมาตั้งแต พ.ศ. 2499 จนถึงป พ.ศ. 2550) ที่นิยามการ  
ขมขืนกระทําชําเรา โดยไมตระหนักถึงการขมขืนกระทําชําเราในคูสามีภรรยา6 
ทําใหผูหญิงจํานวนมากตองทนทุกขทรมานจากการถูกสามีลวงละเมิดทางเพศ 
และขมขืนกระทําชําเรา เพราะจําเปนจะตองรักษาสถานภาพความเปน 
“ภรรยา” ไวดวยหลายเหตุผล ไมวาจะเปนการไมสามารถพึ่งพาตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจ ไมอยากไดชื่อวาเปนผูที่ครอบครัวลมเหลว ไมอยากตกอยูในสถานะ
“แมมาย” เพราะสังคมยังคงมีอคติกับผูหญิงที่เปนมายอยูมาก หรือรูสึกอับอาย

                                                           
6  ปจจุบันพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ป พ.ศ. 2550 ไดมีการแกไขขอ
ความในกฎหมายมาตรานี้ จากขอความเดิม “ ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาตน.....” 
มาเปน “ผูใดขมขืนผูอ่ืน” เพื่อคุมครองหญิงท่ีเปนภรรยาซึ่งอาจถูกสามีบังคับใหมีเพศสัมพันธโดย
ไมเต็มใจดวย ซึ่งการแกไขพระราชบัญญัติน้ีสวนหนึ่งเปนผลจากการรณรงค และตอสูเรียกรองของ
กลุมนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของผูหญิงในชวงหลายปท่ีผานมา 
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ที่เคยจัดงานแตงงานใหญโต โชวสินสอดทองหมั้นมูลคามากมายมหาศาล     
แตสุดทายสิ่งเหลานั้นก็ไมไดเปนหลักประกันวาชีวิตแตงงานจะราบรื่น 
 ในกรณีของบุคคลรักเพศเดียวกันที่ตองการใชชีวิตคูอยูรวมกัน แมใน
สังคมไทยจะยังไมมีกฎหมายรับรองการสมรสของคูรักชายกับชาย หญิงกับหญิง 
หรือคูรักที่เปนชายกับสาวประเภทสอง แตบุคคลรักเพศเดียวกันจํานวนไมนอย
ก็ไดรับเอาชุดวิธีคิดเรื่องการแบงบทบาททางเพศแบบขั้วตรงขาม (คือมีฝายหนึ่ง
สวมบทบาทเปนชาย และอีกฝายหนึ่งสวมบทบาทเปนหญิง) ภายใตอุดมการณ
เรื่องการแตงงานมาใชในคูความสัมพันธของตน ซึ่งในทางกลับกันพวกเขาก็ใช
การรับเอาอุดมการณเรื่องเพศนี้ เปนการตอรองกับสังคมใหสังคมยอมรับใน
ความสัมพันธของพวกเขาดวย เพราะพวกเขาไดแสดงใหเห็นวาพวกเขาเองก็
ปฏิบัติตามแบบแผน คานิยม และวิธีคิดภายใตกรอบเร่ืองเพศแบบที่สังคม
กําหนด 
 

“ผมคิดวา เรียนจบ ทํางาน เก็บเงิน พอคาสินสอดที่เขา
เรียกรองมา ไหนจะซื้อรถ ซื้อบาน ซื้อทุกๆ อยางตามที่แฟนผม
ตองการ ผมหามาไดทุกอยางเพื่อแฟนของผม แตทํางัยดีอะ 
ฝายของแฟนผม ไมมีคัยชอบผมเลย และที่บานผมเขาก็ไมชอบ
แฟนผมดวย ผมจะไดแตงมั้ยอะ ผมรักจริงหวังแตง อีกอยาง
พอของแฟนผมเขาไมชอบทอมดวย เขาจะรับไดไหมอะ ผมคง
ไมมีวันนั้นแนเลย แตยังงัยก็จะทําความฝนใหเปนจิง”  

มุก7 
   
 เรื่องของ “สินสอด” ถือเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเกี่ยวของกับทัศนคติ
และการใหคุณคาในเรื่องของความรัก เพศภาวะ เพศวิถี เงินตรา และสถานะ
ทางชนชั้น ในเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องการแตงงานเว็บไซตหนึ่งพูดถึง
ธรรมเนียมสินสอดไววา โอกาสที่ครอบครัวของทั้งสองฝายจะเขาใจไมตรงกันใน

                                                           
7  มุก. “คูรักทอม ด้ี คูไหนคิดจะแตงงานกานบางคับ” เว็บบอรดทอม-ด้ี เว็บไซตนารักดอทคอม. 
โพสตเม่ือ 7 มกราคม 2551 <http://board.narak.com/topic.php?id=249029> 
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เรื่องสินสอดนั้นมีมาก ดังมีตัวอยางมาแลว ในกรณีของชายหนุมผูมีฐานะรายหนึ่ง 
ซึ่งคบหากับสาวคนรักอยางราบรื่น จนกระทั่งถึงวันที่มารดาของฝายหญิงเรียก
สินสอดเปนจํานวนเงิน "แปดหลัก" เปนเหตุใหผูใหญฝายชายถึงกับเอยปากวา 
“ถาจะแตง ก็ใหจัดการเอง” หรือในอีกกรณีหนึ่งที่เจาสาวเกิดความกังวล กลัว
วาฝายเจาบาวจะจัดหาสินสอดที่ดูไมเหมาะสมกับฐานะของตนเอง แลวจะ     
ขายหนาแขกในวันงาน แตก็ไมกลาที่จะบอกตรงๆ เกรงจะถูกมองไมดี สินสอด 
จึงกลับกลายเปนเรื่องที่ทําให เจาบาวเจาสาวตองอึดอัดใจไป8 เหมือนที่         
เมื่อเกือบส่ีสิบปที่แลวที่เพลง “สิบหมื่น” ซึ่งฮิตในสมัยนั้นมากไดสะทอนมุมมอง
ของผูชายในเชิงประชดประชันตอเรื่องการถูกเรียกสินสอดจํานวนมากเอาไววา 
 

“มาสูขอ เพราะเงินก็มี ทํางานทั้งป หวังมีคูเชย แตอกเอย 
ตองกับช้ําตรม หวังไวไมสม ผมมีเงินไมพอ พอตาใจราย    
ขายตั้งหลายหมื่น แมยายยิ้มชื่น ผมสะอื้นช้ําทรวง สิบหมื่น 
สิบหมื่น สิบหมื่น แหมยิ้มระรื่น คงกลืนลงคอ คุณพอครับผมแย 
คุณแมครับผมจน สิบหมื่น ผมเหลือทน ไมขอดิ้นรนใหคน   
ขายลูกกิน”9 

 
 ปญหาเรื่องความเปราะบางเกี่ยวกับธรรมเนียมสินสอดนี้ยิ่งเห็นไดชัด
มากขึ้น ในกรณีของคูรักตางวัฒนธรรม ที่ฝายหญิงเปนสาวไทย และฝายชาย
เปนหนุมชาวตางชาติ โดยเฉพาะหนุมที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมที่ไมมี   
ขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องการใหสินสอด 
 

“เมื่อวานคุยกะแฟนเรื่องพิธีแตงงานไทยนะคะ หนูก็เลย
บอกไป กอนที่ยูจะแตงงานกะสาวไทยนะ ยูตองอานประเพณี
แตงงานไทยกอนนะ พอเขาอานแคนั้น งง อึ้งไปเลย เพราะ  

                                                           
8  เว็บไซต <http://www.weddingsquare.net/forum/forum_posts.asp?TID=3252> 
9  สิบหม่ืน. เพลงประกอบภาพยนตร “มนตรักลูกทุง” ป พ.ศ.2513 คํารองและทํานองโดย สุริยา       
รุงตะวัน ขับรองโดย เสนห เพชรบูรณ 
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ตองจายๆๆๆๆ อยางเดียว หนูก็เลยบอก จะเปลี่ยนใจมั้ย แนใจ
หรอ วายังอยากคบกะหนู เขาบอกยังไงก็ยังอยากคบนะ แต  
ไมเขาใจวาทําไมตองใหตังคคนอื่นนะ เขาบอกถาจะแตงนะ  
ไปแตงที่อเมริกาดีกวา เพราะไมงั้นเขาถังแตกแนนอน ถาจาย
เปนแสน” 

 kateu110 
   
 อยางไรก็ดีในความเปนจริง พอแมของฝายหญิงหลายๆ คนก็ไมได   
เรียกรองสินสอดจากฝายชายแตอยางใด บางครอบครัวพอแมของฝายหญิง   
ยังชวยสมทบทุน ใหยืมเงิน หรือชวยออกคาสินสอดใหฝายชายเสียดวยซ้ํา    
และหลังจากเสร็จพิธีกรรมตามประเพณีแลว พอแมของฝายหญิงก็คืนสินสอด
ใหกับคูสมรสเพื่อใหเปนทุนรอนในการสรางครอบครัวตอไปก็มี  
 อาจกลาวไดวา “สินสอด” จะมีความหมายมากหรือนอยขนาดไหน    
ขึ้นอยูกับทัศนคติและมุมมองของแตละครอบครัวตอธรรมเนียมประเพณีนี้ 
ตลอดจนการสื่อสารและตกลงกันระหวางครอบครัวของทั้งสองฝายมากกวา 
เพราะถาส่ือสารกันไมดี หรือมีทัศนคติไมตรงกัน เรื่องของ “สินสอด” ก็อาจ    
นํามาซึ่งความขัดแยงระหวางกัน จนอาจเปนอุปสรรคตอการแตงงานได 
 ผูหญิงที่ผานประสบการณการแตงงานมาแลวสวนใหญบอกวาพอแม 
ไมไดเรียกสินสอดจากฝายชายเลย เพราะเห็นวาการแตงงานเปนความสุข   
ของลูก เพียงแตขอใหจัดงานตามประเพณีใหถูกตองเทานั้น บางคนก็เลาวา  
พอแมไมไดเรียกสินสอด แตตัวเองเปนฝายเรียกเอง และบางคนก็บอกวาพอแม
ไมไดเรียกสินสอด แตตนเองเปนฝายออกเองเพื่อใหถูกตองตามธรรมเนียม     
แตก็มีบางคนเหมือนกันที่ตองเผชิญกับความลําบากใจ เพราะตนเองตองอยู
ตรงกลางระหวางแฟน และพอแมที่มีความคิดเห็นไมตรงกัน  
 

                                                           
10 kateu 1. เว็บบอรด “สะใภอินเตอร”  โพสต เม่ือ 3 กุมภาพันธ 2551 เว็บไซต <http://www.wed 

dingsquare.com >  
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เมื่อสินสอดไมนํามาซึ่งความสุข(ทางเพศ)  
 
 ในสังคมไทยแมสถานการณเรื่องความขัดแยงอันมีที่มาจากเรื่องของ 
“สินสอด” อาจจะไมรุนแรงเทากับสถานการณในสังคมอินเดีย ที่ครอบครัวของ  
ผูหญิงตองเปนฝายหาสินสอดไปขอแตงงานกับผูชาย11 แตภายใตระบอบสังคม
แบบทุนนิยมที่ใหความสําคัญกับเงินตราเปนใหญ ประเพณีไทยที่เปนมรดกตกทอด
มาตั้งแตสมัยโบราณอยาง “สินสอด” ก็ไดสรางความกดดันใหกับทั้งวาที่เจาบาว 
ครอบครัวของเจาบาว และวาที่เจาสาว และครอบครัวของเจาสาวไมนอยในการ
เจรจาตอรอง และจัดหาคาสินสอด ดังมีกรณีตัวอยางใหเห็นมาแลวอยางขาว
พยาบาลคนหนึ่งตองฆาตัวตาย เพราะกลุมใจที่ไมสามารถหาเงินใหกับลูกชาย
ไปเปนคาสินสอดแตงงานได 12 ไมนับคดีที่ไมรายแรงจนเปนขาว หรือความขดัแยง 
ความไมลงรอยกันระหวางเจาบาวกับเจาสาว หรือครอบครัวของเจาสาวกับ  
เจาบาว หรือระหวางเจาสาวกับพอแมของตนเอง  
 ในแงมุมเรื่องสุขภาวะทางเพศ เมื่อ “สินสอด” ถูกตีคาเปน “คาน้ํานม” 
นั่นหมายถึง ในหลายตอหลายครั้งการแตงงานอาจเกิดขึ้นดวยเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจ ความเหมาะสมในเรื่องฐานะทางสังคม และศักดิ์ศรีหนาตาของ  
ครอบครัวมากกวาเหตุผลเรื่องความรักระหวางหนุมสาว เมื่อบวกเขากับกรอบ
ความสัมพันธทางเพศที่ใหอํานาจกับผูชายเปนใหญ ทําใหผูหญิงไมสามารถ   
จะบอกความตองการของตนเอง หรือตอรองกับสามีในเรื่องการมีเพศสัมพันธ  
ที่ยินยอมพรอมใจ ปลอดภัย และมีความสุขได นํามาซึ่งความเสี่ยงตอโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธตางๆ การขาดซึ่งอํานาจในตัวเองในการคุมกําเนิด ไปจนถึง  
การถูกสามีขมขืนโดยไมผิดกฎหมาย  
                                                           
11 ในป ค.ศ. 2003 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสถิติอาชญากรรมแหงชาติของอินเดีย
รายงานวาในป ค.ศ. 2003 มีผูหญิงและเด็กผูหญิงกวา 6,000 คนตองตาย (ท้ังจากการฆาตัวตาย 
ถูกทําราย ถูกเผา) เน่ืองมาจากปญหาเรื่องสินสอดมาแลว ตัวเลขนี้ไมชัดเจนวารวมถึงกรณีพอแม
ฆาลูกสาว เพราะกลัววาโตขึ้นมาจะไมมีปญญาหาสินสอดดวยหรือไม ขอมูลจากเว็บไซต 
<http://www.thaimuslimshop.com/article.php?id=515> 

12 พยาบาลซี 5 เครียดหนี้สินลนตัวผูกคอตายคา ร.พ. -ท้ิงจดหมายลาลูก หนังสือพิมพมติชนรายวัน 
31 พฤษภาคม 2547. 
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 ในอีกดานหนึ่ง “สินสอด” ยังอาจกลายเปนชองทางที่ทําใหการลวงละเมิด
ทางเพศกลายเปนส่ิงชอบธรรมและไดรับการยอมรับในภายหลังดวย ในกรณีที่
ผูชายลวงละเมิดทางเพศหรือบังคับขืนใจผูหญิง แลวใชวิธีจัดการแตงงานหรือ
จายคาสินสอดเปนการชดเชยใหกับฝายหญิง เพื่อที่ตนเองจะไดไมตองรับโทษ
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะผูชายที่ตองการจะใชวิธีนี้เพื่อเปนการผูกมัดผูหญิงที่
ตนเองไปหลงรัก ในขณะที่ผูหญิงเองก็อาจจําตองรับสภาพเพราะไมมีทางเลือกอื่น
ที่ดีกวานี้ในการรักษาหนาตา ชื่อเสียงของวงศตระกูล และแมมูลคาของ “สินสอด” 
จํานวนมากอาจจะชวยกอบกูเกียรติยศศักดิ์ศรีทางสังคมได แตก็ไมอาจชวยให
ผูหญิงที่ตองกลายเปนภรรยาโดยจําใจ จะปลอดภัยจากความเสี่ยงในเรื่อง   
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอชไอวี/เอดส และการทองไมพรอมอันเกิดจากการมี
เพศสัมพันธที่ไมปองกันได 
 ทายที่สุดแลวคําวา “สินสอด” เปนตัวอยางที่ดีของการแสดงใหเห็นวา 
การที่คนสองคนจะมีเพศสัมพันธ หรือสืบพันธุกันอยางถูกตองชอบธรรมตาม 
กฎเกณฑของสังคมและวัฒนธรรมประเพณีนี้ ไมใชเรื่องสวนตัว แตเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับผูคนจํานวนมาก และมีนัยทางการเมืองเรื่องอํานาจตั้งแตเรื่อง   
สวนตัวไปจนถึงนโยบายเรื่องการควบคุมประชากรของรัฐ ประเพณีปฏิบัติที่เปน
มรดกตกทอดมาตั้งแตครั้งอดีตนี้ ตอกย้ําใหเห็นถึงคานิยมและบรรทัดฐาน     
ในเรื่องเพศที่ไมเทาเทียมอยูอยางไมเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนเรื่องการที่ผูชาย
จะตองเปนฝายหาคาสินสอดไปใหฝายผูหญิง หรือการที่ผูหญิงเมื่อแตงงาน   
ไปแลวก็ถูกคาดหวังใหตองทําหนาที่เปนเมียและแมที่ดีทั้งเรื่องงานบาน การ       
ดูแลความสัมพันธภายในครอบครัว และการตอบสนองความตองการทางเพศ
ของสามี ดวยเหตุนี้ไมวาผูหญิงในสังคมปจจุบันจะมีความรูมากขึ้น หรือพึ่งพา 
ตนเองในทางเศรษฐกิจไดมากเทาไร และการแตงงานระหวางคนสองคนจะเกิดขึ้น
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็ไมอาจทําใหทําใหทั้งชายและหญิงจะมีเพศสัมพันธ     
ไดอยางปลอดภัยและเปนสุขได ตราบใดที่สังคมยังคงยึดถือในแนวทางเรื่อง
เพศที่ใหอํานาจกับชายเปนใหญ และยอมรับไดแคเพศสัมพันธภายใตกรอบการ
แตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียวของคนตางเพศเทานั้น 
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หี  
มลฤดี ลาพิมล 

 
คําไทยที่คนสวนใหญไมกลาพูด 
 
 อวัยวะเพศหญิงเปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกายซึ่งมีคําเรียกแทนและมี
คําเปรียบเปรยมากมาย คําศัพทหรือคําเรียกเหลานั้นมาพรอมกับระบบความคิด
และความหมาย ที่สะทอนถึงระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศของสังคมไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะการแสดงใหเห็นถึงมุมมองดานเพศวิถีที่ผูกพันแนบแนนกับ
ความเปนผูหญิง คําศัพทคําหนึ่งซึ่งหมายถึง อวัยวะเพศหญิง แตกลับถูกมองวา
เปนคําตองหาม ไมสมควรนํามาพูดในที่สาธารณะ ก็คือคําวา “หี”  
 ในทางวิชาการมีการนิยามความหมายของคําวา “หี”  ไวคลายกัน โดย
คําเหลานั้นถูกนิยามเชื่อมโยงเขากับความเปนรางกาย และหนาที่ทางชีวภาพ
ในการสืบพันธุของมนุษย ตัวอยางเชน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ฉบับป พ.ศ. 2542 อธิบายวา 
 หี น. หมายถึง อวัยวะสืบพันธุของหญิงหรือสัตวเพศเมียบางชนิด.1 
 สวนในเอกสารเผยแพรขอมูลดานสุขภาวะทางเพศและอนามัย        
เจริญพันธุ คําวา “หี” ถูกแทนที่ดวยคําวา “อวัยวะสืบพันธุ”  เชน มีแผลที่
อวัยวะสืบพันธุ2 เปนตน 

ในเว็บไซตสารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย “หี” เปนคําที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูทาง
ชีววิทยา โดยระบุวา เปนคําในภาษาไทยสําหรับอวัยวะเพศ นอกจากนี้ในเว็บไซต

                                                           
1  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่น. 

2546. หนา 1294. 
2  มูลนิธิรักษไทย. อนามัยเจริญพันธุและทางเลือกสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี: แนวทางการใหบริการ
ปรึกษา. กรุงเทพฯ: เลคแอนดฟาวเทน พริ้นท่ิงจํากัด. 2550. หนา 67. 
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เดียวกันนี้ยังแนะนําใหศึกษาขอมูลเพิ่มเติมที่คําวา “อวัยวะสืบพันธุหญิง” 
และ “ชองสังวาส” ตอดวย3  
  

หี เปนคําหยาบใชอางถึงอวัยวะสืบพันธุหญิงซึ่งรวมถึง
ปากมดลูกและชองคลอด  แต โดยทั่ วไปแลวมักจะใชกัน      
โดยหมายความถึงเฉพาะชองสังวาส หรือชองคลอด หรือ  
หมายความรวมทั้งชองสังวาสและชองคลอด แตไมรวมถึง   
ปากมดลูกและมดลูก4  

  
 ในทางกายวิภาค “หี” เปนคําที่ใชเรียกอวัยวะเพศหญิง ซึ่งประกอบไปดวย
อวัยวะสืบพันธุภายนอก คือ แคมเล็ก หรืออวัยวะที่มีลักษณะเปนกลีบ 2 ขาง
ตรงรูเปดชองคลอด และ แคมใหญ  ซึ่งมีขนาดใหญกวาและอยูภายนอก      
แคมเล็ก, คลิตอริส ที่มีลักษณะเปนปุมอยูขางใน, ปากของทอปสสาวะ และ 
ปากของชองคลอด สวน ชองคลอด นั้น เปนโครงสรางภายใน ดังนั้นชองสังวาส
กับชองคลอดเปนสวนตอกันเหมือนปากกับคอ และมีเนื้อเยื่อสีชมพูคลุม      
ปากชองคลอดเรียกวา เยื่อพรหมจรรย หรือ เยื่อพรหมจารี  

คําอธิบายทางดานกายวิภาควาดวยเรื่องอวัยวะเพศหญิง หรือเรื่องการ
ฉีกขาดของเนื้อเยื่อพรหมจรรยเมื่อผูหญิงผานการมีเพศสัมพันธนั้น ไดสถาปนา
ชุดความรูความจริงที่เคลือบแฝงดวยมายาคติทางเพศ และสงผานอุดมการณ
ทางเพศที่กดขมการแสดงออกทางเพศของผูหญิงบางอยาง เมื่อผนวกเขากับ 
“จารีตประเพณีของความเปนผูหญิงดี” ซึ่งถูกผลิตซ้ํามาโดยตลอด จึงเปนส่ิงที่
คอยตอกย้ําใหผูคนในสังคมเชื่อถือตามกันวาคุณคาอันสูงสงของผูหญิงอยูที่การ
รักษาไวซึ่งพรหมจรรยจนกวาจะถึงวันแตงงานเทานั้น ขณะที่ในทางตรงกันขาม
กลับเปดโอกาสใหผูชายพิชิตพรหมจรรยของผูหญิงโดยไมผิด ทั้งนี้ขอมูลความรู
เรื่องชุดนี้ไดสรางความวิตกกังวลใหกับผูหญิง ทําใหผูหญิงขาดโอกาสในการ
แสวงหาขอมูลและเรียนรูเรื่องเพศ ขาดความรู ขาดประสบการณที่เกี่ยวของกับ

                                                           
3  ในเว็บไซตน้ียังขึ้นปายเตือนดวยวาบทความนี้มีเน้ือหาบางสวนไมเหมาะกับเด็ก เยาวชนควรใช
วิจารณญาณในการอาน ผูปกครองควรใหคําแนะนํา 

4  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B5> 
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เรื่องเพศ และตองดํารงอยูในความสัมพันธที่เต็มไปดวยความวิตกกังวลและ
หวาดระแวงกลัวฝายชายจะรูวาตนเองเคยมีประสบการณทางเพศมากอน  
 สําหรับที่มาของคําวา “หี” นั้นมาจากคําในภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤต ซึ่งแปลวา เลว ต่ํา หยาบ ไมดี (แตถาเปนรากศัพทที่มีการผันกิริยา
จะแปลวา เส่ือม) ดังนั้นคําวา “หี” ที่มีความหมายใกลเคียงกับความหมายเดิม
จึงถูกนํามาใชเรียกแทนอวัยวะเพศหญิง เปนคําตรงขามกับคําวา “ควย”            
ที่มาจากคําวา คุยหะ แปลวา ที่ลับ หรือ ของลับ คือ อวัยวะเพศชาย  
 ในภาษาดั้งเดิมคือภาษาบาลีใหคําจํากัดความของ “หี” ไวอยางกลางๆ วา 
 หีนา หีน หิน หรือ อิติ หิติ แตละคําออกเสียงตางกันไปตามสําเนียง
ภาษาและแปลวา “เล็กๆ” หรือ “ชองแคบๆ”5 แตความหมายดานลบของคําวา 
“หี” กลับประทับแนนในความทรงจําของผูคนมากกวา คําวาหีจึงกลับกลายเปน
คําหยาบซึ่งไมนิยมใชพูดกันในที่สาธารณะ  
 การตัดสินคุณคาของอวัยวะเพศหญิงวามีความหมายต่ํากวาอวัยวะเพศ
ชาย ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าต่ําสูงระหวางเพศในสังคม และตอกย้ําเรื่อง 
ความเปนผูนําของผูชายและความเปนผูตามของผูหญิง ระบบคุณคานี้สงผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการรับรูและการเคารพในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของกันละกัน ในอันที่จะสรางการเรียนรูเรื่องเพศในเชิงบวกที่สงเสริม
ความเทาเทียมในความเปนมนุษยและการปฏิบัติที่ปราศจากอคติทางเพศ  
 โดยทั่วไปคําวา “หี” มักถูกใชรวมกับคําอื่นเมื่อพูดถึงลักษณะหรือ      
พฤติกรรมที่ไมนาพอใจของทั้งชายและหญิง ซึ่งอาจจะเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
หรือไมเกี่ยวของกับเรื่องเพศก็ได เชน เว็บไซตอันไซลโคลพิเดียไรสารานุกรมเสรี
กลาววา 
 หี เปน คําดา กลาวถึงชายหรือหญิงที่ขาดความสามารถหรือถูกดูถูก
วาต่ํา เปรียบเทียบกับอวัยวะเพศซึ่งเปนของต่ํา นอกจากนี้ยังมีการใชใน 
คําอุทาน เชน “ไอหนาหี” “เหอหี” “หีแหก” “ผูชายมีหี” ฯลฯ และมีการใชรวมกบั
คําหยาบอื่นๆ เชน “ใจเทาหีมด” อารมณเดียวกับปอดแหก แตระดับดีกรีจะ 

                                                           
5  คําๆ น้ีมีความหมายตรงขามกับคําวา “มหา”  หรือ “มะหะ”  ซึ่งแปลวา ใหญ,  ยักษ  เชนคําวา 
หีนยาน  (นิกายหนึ่งในศาสนาพุทธ) หีตา (รูนํ้าตา) และ หีเตา (ผมหางเตา) 
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รุนแรงกวามากและนิยมใชกันอยางแพรหลาย เชน “เว็บนี้ของจริงเว็บนักรบ    
แมทัพใหญมาแลว อยามาเพอเจอ ไรสาระ ใจหีมด เกงปาก โชวเบอรมา”6  
 คําที่ใชดาผูหญิง ซึ่งมีคําวา “หี” เปนคําประสมนั้น สวนใหญจะใชเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมทางเพศของผูหญิงที่ขัดขืนหรือไมอยูในกรอบของความเปน   
ผูหญิ งที่ดี  หรือเปนกุลสตรี ตัวอยางเชน  ในภาษาถิ่นอีสานมี สํานวนวา                    
“หีเคียว”  ใชพูดถึง ผูหญิงเจาชู กลาแสดงออกเรื่องเพศ มีบุคลิกภาพ  
รอนแรง แตงตัวเปดเผย เปนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกับผูชายหลายคน       
มีเพื่อนชายหรือสามีหลายคน มีเพศสัมพันธกับผูชายหลายคน หรืออาจ
เทียบไดกับคําวา “ราน”  โดยมีนัยหมายถึงผูหญิงที่ไมมีคุณคา ไรเกียรติและนา
ดูถูก นอกจากนี้หากใชคําวา “หี” รวมกับคําวา “แหล” (แปลวา สีดํา สีคลํ้า) 
เปน “หีแหล” เมื่อแปลตรงตัวจะหมายถึง “คนที่มีอวัยวะเพศที่มีสีคลํ้า สีดําๆ” 
หรือหมายถึง ผูหญิงที่กลาเปดเผยเรื่องทางเพศ มีเพศสัมพันธมาอยาง
โชกโชน มีความช่ําชองและประสบการณเรื่องเพศมากจนทําใหอวัยวะเพศ
เปล่ียนเปนสีคลํ้าถึงดํา  
 อยางไรก็ตามในกลุมสาวประเภทสองหรือในกลุมกะเทยที่ผาตัด    
แปลงเพศแลว จะเรียกอวัยวะเพศที่ผานการแปลงแลววา “หี” กับกลุมเพื่อนสนิท 
โดยไมรูสึกวาเปนคําหยาบหรือรูสึกเขินอายกับคําๆ นี้ ตัวอยางเชน กะเทยที่
อยากเห็นผลการผาตัดแปลงเพศของเพื่อนก็จะถามเพื่อนงายๆ ตรงๆ วา เชน 
“ขอดูหีของเธอหนอย” หรือ “โชวหีของเธอใหดูหนอยสิ”7 ในวงสนทนากลุมยอย
ของสาวประเภทสอง ผูรวมสนทนาที่เปนสาวประเภทสองกลาววา “ปกติพวก
กะเทยจะใชคําวา “หี” ไวดาพวกผูหญิง ถาจะดา เราก็เพียงแตเติมคําบางคํา
เขาไปกับคําวา “หี” ไว บรรยายถึงพฤติกรรมความไมดี ไมงามของพวกผูหญิง
เชน อีหีไว8 อีหีหยอดเหรียญ9” 
                                                           
6  หี. อันไซโคลพีเดีย ไรสาระนุกรมเสรี. <http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B5> 
7  ขอมูลจากการสนทนากลุมคนหลากหลายทางเพศ 
8  “อี” เปนคําสรรพนามที่ใชเรียกผูหญิงเม่ือโกรธและใชเรียกคนที่มีฐานะต่ํากวา “หี” หมายถึง อวัยวะเพศ 

“ไว” หมายถึง เร็ว ทันทีทันใด เม่ือรวมกันแลวจึงมักเปนการพูดถึง “ผูหญิงท่ีมีพฤติกรรมทางเพศ
ในทางท่ีไมดี มีแฟน มีสามีหรือคบผูชายหลายคนในเวลาเดียวกัน” 

9  คําน้ีเปนคําใหมท่ีเกิดขึ้นตามความเจริญของเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคสมัยท่ีมีเครื่อง   
ขายสินคาหรือบริการหยอดเหรียญตางๆ สังคมไทยมีเครื่องหยอดเหรียญใชกันอยางแพรหลาย   
ในชวงไมก่ีปมาน้ี เชน เครื่องซักผาหยอดเหรียญ “อีหีหยอดเหรียญ” จึงเปนคําอุปมาอุปมัยถึง       
“ผูหญิงท่ีมีเพศสัมพันธเพื่อแลกกับเงิน” 
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ปริมณฑลสุขภาพ สื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ: ชนชัน้ของภาษา 
  
 ในรายงานขาวอาชญากรรมไมวาจะเปนพาดหัวขาว หรือในเนื้อขาว
หนังสือพิมพ นักขาวมักใชคําที่ส้ันและกระชับเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน
มากที่สุด สําหรับในกรณีคําเรียกแทนอวัยวะเพศหญิงนี้หนังสือพิมพมักใชคําวา 
“จิ๋ม” ซึ่งเปนคําในภาษาพูดทั่วไป ตัวอยางเชน หนังสือพิมพฉบับหนึ่งใชประโยค
พาดหัวขาวอาชญากรรมวา “เซ็กสวิตถาร ขวดยัดจิ๋มดับ”10 โดยในขาวเดียวกัน
นี้มีคําวา “ชองคลอด” ปรากฏอยูในคําบรรยายใตภาพขาว11 และใชคําๆ นี้
ประกอบการเขียนขาวตลอดทั้งขาว ที่นาสนใจนอกจากเรื่องของการใชคําก็คือ 
ในรายงานขาวนี้ไมไดกลาวถึงประเด็นเรื่องการลวงละเมิดทางเพศแตอยางใด 
ทั้งๆ ที่ในเนื้อหาของขาวพูดถึงผูตายวามีลักษณะเปน “ทอมบอย” แตกลับสรุป
วาผูตายถูกฆาตกรรมโดยคูขาซึ่งเปนผูชายที่มีรสนิยมทางเพศรุนแรง 
 สวนแหลงขอมูลดานสุขภาพอยางเว็บไซตหองสมุดออนไลนอีลิป       
(E-Lib) มีการใชคําวา “จุดซอนเรน”12 แทนคําวา “ชองคลอด” ในการแนะนํา
เกี่ยวกับการทําความสะอาดอวัยวะเพศหญิงใหถูกสุขอนามัย รวมทั้งผลขางเคียง
ของการใชน้ํายาทําความสะอาดชองคลอด ขอมูลความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อทางอวัยวะสืบพันธุ และภาวะคุกคามตอความสามารถในการมีบุตร
และการตั้งครรภที่เปนอันตรายของผูหญิง เชน  

 

                                                           
10  ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ โพสตเม่ือวันท่ี 3 ก.ย. 2549 เน้ือหาในขาวกลาวถึงผูหญิงท่ีเสียชีวิต
โดยมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณชองคลอดถึงรูทวารหนัก โดยบาดแผลเกิดจากการถูกขวดเบียรขนาด
ใหญยัดเขาไปในชองคลอด ตํารวจสันนิษฐานวาฝายชายอาจรวมเพศกับหญิงสาวผูตายซึ่งมีลักษณะ
คลายทอมบอย เพราะพบสเตยรัดหนาอกในที่เกิดเหตุดวยอารมณซาดิสตรุนแรงโดยใชสบูทาหลอล่ืน
ชองคลอด <http://www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews&content=18368> 

11  คําบรรยายมีใจความวา “สภาพศพหญิงไมทราบชื่อช็อคตายคาเกสตเฮาส ภายในซอยสะพานคู 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กทม. หลังถูกชายคูขาทําพิเรนทรใชขวดเบียรยัดชองคลอด”  

12  นิตยสารบันทึกคุณแม ฉบับท่ี 163 กุมภาพันธ 2550 จุดซอนเรน...เรื่องลึ้ก! ลึก แตไมลับ โพสตใน
เว็บไซต <http://www.elib-online.com/doctors50/lady_lady001.html> 
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“...การใชผลิตภัณฑเพื่อทําความสะอาดจุดซอนเรนนี้ 
ควรเลือกดวยความระมัดระวัง เพราะเนื้อเยื่อของผิวสวนนี้จะมี
ธรรมชาติที่บอบบางและละเอียดออน เส่ียงตอการติดเชื้อไดงาย 
ส่ิงที่ไมควรทําอยางยิ่งคือ การสวนลางชองคลอดเพราะอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเปนโรคอุงเชิงกรานอักเสบ หรือที่หนักกวานั้น
ก็คือ การติดเชื้อของทอรังไข ซึ่งอาจนําไปสูการตั้งครรภนอก
มดลูกหรือเปนหมันไดในอนาคต…” 

 
 สําหรับขอมูลสุขภาพของเว็บไซตไทยเฮลท (ThaiHealth) ซึ่งอธิบายโดย
แพทย คําสําคัญที่ใชเรียกแทนอวัยวะเพศหญิง คือ “อวัยวะสืบพันธุสตรี” 

“อวัยวะของผูหญิง” “อวัยวะเพศภายนอก” “อวัยวะเพศ” และ “ชองคลอด” 
ทั้งนี้กลุมคําดังกลาวถูกใชในบริบทของการดูแลรักษาสุขอนามัยระบบสืบพันธุ 
เปนการอธิบายลักษณะอวัยวะเพศหญิงจากภายนอกจนถึงภายใน แนะนําเรื่อง
การดูแลความสะอาดและการสวมชุดชั้นใน กลาวถึงโรคและการติดเชื้อใน
ระบบสืบพันธุและยังระบุดวยวา “ประจําเดือน” เปนสัญญาณของการกาวเขาสู
วัยสาวของเด็กหญิง ดังขอความขางลางนี้ 
 

“อวัยวะเพศของผูหญิงนั้นมีรองและรอยจีบยนอยูมาก 
เหงื่อไคล ปสสาวะ และระดูขาว(ตกขาว) ที่ออกมาอาจติดอยูที่
บริเวณอวัยวะเพศภายนอก หากไมไดทําความสะอาดอยาง 
ถูกตอง อาจเกิดการหมักหมมและมีกล่ินเหม็น หรือเกิดการ
อักเสบติดเชื้อไดงาย ดังนั้นการรักษาความสะอาด จึงเปน    
พื้นฐานของการปองกันอาการผิดปกติในระบบสืบพันธุไดเปน
อยางดี ในสภาวะปกติผูหญิงจึงควรหมั่นรักษาความสะอาด
ดวยการชําระลางอวัยวะเพศภายนอกดวยสบู และน้ําสะอาด
ทุกครั้งที่อาบนํ้า หรือทุกครั้งหลังการถายอุจจาระหรือปสสาวะ 
ควรใชน้ําลางใหสะอาดแลวใชกระดาษชําระซับใหแหงโดยเช็ด
จากดานหนาไปดานหลัง จากอวัยวะเพศไปทางทวารหนัก 
เพื่อไมใหเชื้อโรคจากทวารหนักติดตอมายังชองคลอด ควรใช
ชุดชั้นในที่แหงและสะอาดไมคับหรือหลวมจนเกินไป...”13 

                                                           
13  อวัยวะสตรีและการดูแล. เว็บไซต <http://www.thaihealth.net > 
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 ตัวอยางขางตนไดแสดงใหเห็นความตางของระดับภาษาที่สะทอนถึง     
ชนชั้น รวมถึงกรอบการมองเรื่องเพศที่สงผานมากับภาษา หรือคํา (ที่ถูกนํามาใช
แทนคําวาหี) เชน ภาษาของสื่อ ภาษาของแพทย ภาษาของนักวิชาการ ภาษาของ
นักโฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ แมวาส่ือในปจจุบันที่นําเสนอขอมูลความรูดาน
สุขอนามัยเพศหญิง และโฆษณาน้ํายาทําความสะอาด “จุดซอนเรน” ในดานหนึ่ง
จะสงผลใหผูหญิงใสใจใครรูในเรื่องเนื้อตัวรางกายและอวัยวะเพศของตนเอง
มากขึ้น แตสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวของผูหญิงเองก็ไดสรางภาพลักษณเรื่อง
รางกายของผูหญิงผูกโยงกับเรื่องของกลิ่นขึ้นมาดวยเชนกัน การเปรียบเทียบ
ภาพความเปนผูหญิงกับดอกไม และดอกไมสงกลิ่นหอมนั้น เปนดั่งอํานาจมืด
ซึ่งกํากับและควบคุมความเปนผูหญิ งบนเนื้อตัวรางกายของผูหญิ งเอง                 
ทุกตารางนิ้วของเรือนรางผูหญิงตั้งแตผม ผิวกาย จนมาถึงจิ๋ม โดยที่ผูหญิง    
ถูกจับจอง เพงมอง นําเสนอ ตอกย้ําซ้ําแลวซ้ําเลาอยูอยางนั้น 
 ภายใตวิธีคิดและการกลอมเกลาทางสังคมใหผูหญิงคงความเปนกุลสตรี
ไทยไว ทําใหผูหญิงไมกลาสํารวจทําความรูจักอวัยวะเพศของตนเอง กวาผูหญิง
สวนใหญจะรูตัวรวบรวมความกลาลุกขึ้นมาสํารวจอวัยวะเพศของตนเองได     
ก็ตอเมื่อเกิดปญหา หรือเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ซึ่งตองให       
ผูเชี่ยวชาญดานการแพทย มาเปนผูสัมผัส ตรวจตราและวินิจฉัยวามีความ    
ผิดปกติเกิดขึ้น จะเห็นไดวาความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยไดเขามามี     
บทบาทตอรองกับชุดความรูดานศีลธรรม ในแงของการเปดพื้นที่ใหเกิดการ
เรียนรูและการทําความรูจักอวัยวะเพศหญิงมากขึ้น แตชุดความรูนั้นก็ยังคง   
ถูกนําเสนอผานแงมุมเดิมๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ “ศักยภาพและความเสี่ยงตอ     
การกําเนิดบุตร ลักษณะทางสรีรวิทยาที่บอบบางออนแอ มีภาวะเสี่ยงตอ    
การติดเชื้อและเกิดโรค หรือมีความเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศ” 
 
 
ความรูใหม ความหมายใหม: กลวิธีโตแยงตอรอง 
  
 ในบทความเรื่อง “5 วิธีเพิ่มความมั่นใจให ‘นองจิ๋ม’” ของเว็บไซตที่เกี่ยว
กับผูหญิงเว็บไซตหนึ่งมีการใชคําเรียกแทน ‘หี’ อยู 3 คํา คือ “อวัยวะสวนนี้” 
“อวัยวะเพศหญิง” และ “นองจิ๋ม” ดังนี้ 
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“...เริ่มลงมือสํารวจกันไดเลย มองหาสิวาคลิตอริสอยู
ตรงไหน แคมนอกแคมในเปนอยางไรและทําความเขาใจวา
สวนตางๆ ของอวัยวะเพศหญิงนั้นอยูตรงไหนกันบาง เชน 
ปากมดลูก...” 

“นองจิ๋มที่แสนเพอรเฟคทไมมีหรอกในโลกนี้ อวัยวะ
เพศหญิงที่สวยงามตระการตามีอยูแตในหนังสือโปที่มันถูกทํา
แอรบรัชเทานั้น อวัยวะสวนนี้ของผูหญิงแตละคนแตกตางกัน 
ใหความรูสึกที่ตางกันและไมมีแบบฉบับที่เรียกวา "ปกติ" ส่ิงที่
ทําใหมันแตกตางกันคือความเล็กใหญของคลิตอริส แคมที่ 
บางยาวบางสั้น ซึ่งไมมีของใครเหมือนกันเลย ถาคุณหวงเรื่องนี้ 
ลองถามคูรักของคุณหรือพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทสักคน เมื่อ
คุณรับรูขอมูลแลวจะเขาใจเองวาผูหญิงทุกคนมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวในสวนนี้…”14 

 
 ขอมูลนี้ไดทลายมานมายาคติเกี่ยวกับรูปลักษณปกติของจิ๋ม (ทื่ส่ือโป
นําเสนอ) วาไมมีอยูจริง พรอมกับเปดมุมมองและนําเสนอชุดความรูใหมวา     
ผูหญิงควรรูจักภูมิใจในอวัยวะเพศ โดยใหลงมือสํารวจและทําความเขาใจ
อวัยวะเพศของตน เพื่อที่จะไดเขาใจวาจิ๋มของผูหญิงแตละคนมีลักษณะแตกตาง
กัน อีกทั้งยังกระตุนใหเกิดการสื่อสารเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะสืบพันธุของ    
ผูหญิงกับคูและเพื่อนสนิทดวย ซึ่งก็มีผูอานบทความนี้หลายคนเขามาแสดง
ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่องเพศดวย เชน 
 

“เราโชคดีเพราะแฟนดูแลใหเราทุกอยางเหมือนเราเปน
เด็กเลย ตัดขนให อาบนํ้าให นวดตัวใหดวยนะเราเคยผาตัด
ตรงจิ๋ม เคาก็เปนคนทําความสะอาดแผลให เคารักเรามากเลย 
เวลาจะเอาก็เลียจี๋มใหทุกครั้ง ไมเคยรังเกียจ แตเคาเอาแรง

                                                           
14  ไมปรากฏชื่อผูเขียน. 5 วิธีเพิ่มความมั่นใจให ‘นองจิ๋ม’ เว็บไซต <http://www.pooyingnaka.com 

/story/story.php?Category=sex&No=261> 
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มากเลย บางครั้งเราก็ชอบ บางครั้งเราเจ็บ แตเคามักจะถามวา
เราชอบแบบไหนแลวก็ทําใหเรามันสไดทุกครั้ง ตามใจทุกอยาง 
แตเราชอบขยมของเขานะ เพราะของเขาใหญยาวขยมมันสดี”  

 จูน15 
 
 ส่ิงที่ปรากฏในขอความนี้นอกจากจะกลาวถึงการเอาใจใสของคูที่เปน  
ผูชายในการเสริมสวย และดูแลรักษาสุขอนามัยอวัยวะเพศของผูหญิงแลว     
ยังฉายภาพการตอรองขัดขืนกับกรอบความเปนผูหญิงเรียบรอยของเจาของ  
บทความดวย จากทัศนะในเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศกับคู การเปดเผยเรื่อง    
เพศสัมพันธและทวงทาในการรวมเพศ การแสดงออกซึ่งรสนิยม ความสุข และ
ความพึงพอใจที่ ไดจากการรวมเพศ  ตลอดจนตอกย้ําคานิยมความเชื่อ        
เรื่องขนาดที่ใหญของอวัยวะเพศชายวาชวยใหผูหญิงมีความสุขในการรวมเพศ 
 ในเว็บไซตหนึ่งมีผูมาตั้งกระทู โตวาทีเปรียบเทียบความเหนือกวา
ระหวางอวัยวะเพศชายกับอวัยวะเพศหญิงในหัวขอวา “จูกับจิ๋ม ใครเปนเจา
โลกตัวจริง”16 ซึ่งฝายที่เปนผูเสนอไดยกเอาคุณสมบัติ 5 ประการมากลาวอาง
วา “จิ๋มเปนเจาโลกตัวจริง!” ถือเปนตัวอยางหนึ่งของการนิยามความหมายดวย
ทัศนะที่เผยใหเห็นมิติทั้งทางกายภาพที่พวงความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับจิ๋ม เชน ขนาดของจิ๋มที่สามารถอมจูไดหมดทั้งอัน 
(คณิตศาสตร); จิ๋มบีบรัดจูจนหมดแรง (พละกําลัง); จิ๋มถึงจุดสุดยอดใน   
จํานวนครั้งที่มากกวาจู (ประสิทธิภาพ); จิ๋มซึ่งเปนฝายรับหลังจากรวมเพศและ
ถึงจุดสุดยอด ยังตอบสนองไดอีกจากอาการตอดตุบตุบ (ยุทธศาสตร); ลักษณะ
ทางกายภาพของจูที่หอยลงและเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการถูกกระแทก;      
ในขณะที่จิ๋มไมมีความเสี่ยงอยางนั้น (โครงสรางสรีระ) แสดงใหเห็นถึงการ
พยายามสรางความหมายใหมทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยูบนคําอธิบายคุณลักษณะ
ทางกายภาพของจิ๋มวามิไดออนแอแตมีประสิทธิภาพและพละกําลังซึ่งจํานวน

                                                           
15  จูน.โพสตในกระทู 5 วิธีเพิ่มความมั่นใจให ‘นองจิ๋ม’ เม่ือ 3 กุมภาพันธ 2549 
16 ควายนอย. จู กับ จิ๋ม, 27 ต.ค. 47 <http://www.pantown.com/board.php?id=5373&name= 

board1&topic=245&action=view>  
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ครั้งในการบรรลุถึ งจุดสุดยอดในจํานวนครั้งที่มากกวาเปนเครื่องบงชี้           
การอธิบายดวยแงมุมใหมที่วาจิ๋มมิไดเปนฝายถูกลวงล้ําถูกกระทําแตเพียง    
ฝายเดียว แตเปนฝายตอบโตโดยบีบรัดจูไวดวยเปนตน  
 
 
หลายคําเรียก: ปฏิบัติการของความหมายทางสังคมและ 
วัฒนธรรม 
 
 คําวา อวัยวะสืบพันธุหญิง อวัยวะเพศหญิง ชองคลอด ชองสังวาส 
จิ๋ม จุดซอนเรน ของสงวน หรือแมกระทั่ง โยนี มักถูกนํามาใชในการสื่อถึง
อวัยวะสืบพันธุของผูหญิงในเอกสารความรู บทความทางวิชาการ และส่ือมวลชน
ตางๆ ในกรณีของคําวา “จุดซอนเรน” นั้นโดยทั่วไปแลวมักถูกนํามาใชเรียก
แทนอวัยวะเพศหญิง ทั้งๆ ที่ “แคม” เปนเพียงสวนที่อยูภายนอกสุดของชองสังวาส
เทานั้น สวน “แตด”  ซึ่งหมายถึง คลิตอริส หรือ ปุมกระสัน ก็มักถูกนํามาใชรวมๆ 
เพื่อเรียกอวัยวะเพศหญิงดวยเชนกัน นอกจากนี้ยังมีคําวา “ที่ลับ”17 ซึ่งเปน    
คํานามดวยเชนกัน ตัวอยางเชน “วัยรุนหญิงมีแฟชั่นใหมไมสวมใสกางเกงในและ
ทําไฮไลตขนในที่ลับจนเกิดกระแสวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในขณะนี้”18 
 อาจกลาวไดวา การอางอิงหรือเลือกใชคําศัพทของแหลงความรูเชิง  
วิชาการดานภาษาและดานสุขภาพ  ทําใหผูคนหลีกเลี่ยงการใชคําวา “หี”       
ในความหมายเชิงลบ และไมสุภาพ ดวยการเปลี่ยนไปใชคําแทนอื่นๆ ซึ่งอาจ
สามารถแบงหมวดหมูคําเรียกเหลานั้นออกเปนกลุมหลักๆ ไดดังนี้ 
 1. กลุมคําที่สะทอนลักษณะทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในของ
อวัยวะ เชน คําวา รู ,ถํ้า, รอง, กลีบ, โคก 
 2. กลุมคําที่เกิดจากการนําเอาลักษณะทางกายภาพและหนาที่ทาง
สังคมวัฒนธรรมของอวัยวะเพศ (การรวมเพศและการใหกําเนิดทารก) เขาไว
ดวยกัน เชน ชองสังวาส, ชองคลอด  
                                                           
17  ไมปรากฏชื่อผู เขียน. ไฝบริเวณที่ ลับ . เว็บไซต <http://horoscope.sanook.com/mole/index_ 

secret.php> 
18  หมอเตือนไฮไลตขนที่ ลับ  เสี่ยงติดเชื้อ . ขอมูลจากหนังสือพิมพขาวสด  โพสตในเว็บไซต 

<http://hilight.kapook.com/view/15823> 
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 3. กลุมคําที่เกิดจากการนําเอาลักษณะทางกายภาพมาผนวกกับนัยเชิง
สังคมวัฒนธรรม เชน เนินสวาท,รองสวาท, อุโมงคสวาท 
 4. กลุมคําที่เรียกตามตําแหนงบนรางกายของผูหญิง เชน ชวงลาง, 
สวนลางของผูหญิง, ตรงนั้น (ของผูหญิง) 
 5. กลุมคําซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบอวัยวะเพศกับลักษณะของสัตว
บางอยาง เชน หอย  
 

“ทีนี้ถาคันแลวเกามากๆ เขา ไมวันใดก็วันหนึ่ง หอย
อาจจะเปดเปงได ใครที่ไวเล็บยาวๆ เผลอๆ มีขน-มง ขน-มอย 
ติดเล็บออกมาดวย คงดูนารันทดชวนอดสูมิใชนอย แตไมแน
นะ อาจจะฮอตฮิตติดตลาด เปนแฟชั่นเพนทเล็บรูปแบบใหม 
ชนิด “มีขน” ก็เปนได”19 

  
 6. กลุมคําเรียกในบริบทที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญาณ 
เชน โยนี ที่ลับ ของลับ เชน  
 โยนี หมายถึง ฐานที่ใชสําหรับรองรับแทงศิวลึงคถือวาเปนสัญลักษณ
แทนเพศหญิง ทั้งนี้ตําราฮินดูโบราณกลาวถึงแทงลึงคและฐานโยนีไววา 
อวัยวะเพศทั้งคูคือตนเหตุของการถือกําเนิดการสืบตอชวงอายุและชีวิตตอ
ชีวิต...แตโยนี คือ พลังหรือกําลังที่คอยสงเสริมอํานาจและความยิ่งใหญ20  
  

“ที่หมอดูบอกวา มีไฝหรือปานที่ “ของลับ”...คําวา  
"ของลับ" ของหมอดูนะหมายความแคไหน เพราะที่ไหนที่ไม
ควรอวดใหใครเห็นในที่สาธารณะ ก็เปนที่ลับของลับไดทั้งนั้น... 

                                                           
19  anew. “คันจิ๋ม” ใน Sex-For-You. โพสตเม่ือ 2 ตุลาคม 2547 เว็บไซต <http://anew.exteen.com/ 

20041002/entry> 
20  อางจากเว็บไซต <http://www.sriganapati.com/index.php?option=com_content&task=view 

&id=120&Itemid=46> 
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อยาเชื ่อมาก ระวัง...หมอดูจะขอดูของลับในที่ลับ...จะเปน
เรื่องใหญนะครับ...” 21 

 
 7. คําที่บงบอกนัยวาเปนของหวง เปนของสวนตัวหรือเปนสมบัติสวนตัว 
ไมสมควรเปดเผย แตสมควรปกปดใหมิดชิด เชน  สวนนั ้น , ของสงวน ,  
ของสงวนผูหญิง, ของ, จุดซอนเรน เปนตน ตัวอยางเชน 
 

“จู โจมจับหมอเสนห  ใหสาวแกผ าลงนะ  ลูบคลํา      
ของสงวน  22; 9 นร. ป.6 โหด จับเพื่อนนักเรียนหญิงขึงพืด 
สกอตเทปปดปาก บีบหนาอก-ของสงวนอยางเมามันคา    
หองเรียน)23; ‘ไอซ’ เซ็กซี่เต็มที่ โว! ขอปดแคของสงวน”24 

  
“...แตคําวา เคย สําหรับคนสงขลามันหมายถึง ของสงวนผูหญิง 

ซึ่งคนนครฯ กลับเรียกของสงวนวา “เปด” ดังนั้นมันจึงสรางความโกลาหล
ไดอยูบอยๆ เมื่อตองกลาวถึงส่ิงเหลานี้...”25  
จุดซอนเรน ตัวอยางเชน 
 

“จริงหรือเปลาผูหญิงที่ผานการมีเพศสัมพันธมากอน 
มักจะมีกล่ินที่จุดซอนเรน” 26 

                                                           
21 ไมปรากฏชื่อผูเขียน. ความเห็นท่ี 8 โพสตเม่ือ 3 ต.ค. 2548 <http://www.thaidoweb.com/free 

board/print.php?Category=anothai&forum=1&No=155&PHPSESSID=c54b9a3121f14d4f
6bfb08a2805016ad> 

22 “จูโจมจับหมอเสนห ใหสาวแกผาลงนะ ลูบคลําของสงวน” ขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ไมปรากฏ
ปท่ีพิมพ โพสตในเว็บไซต. <http://hilight.kapook.com/view/6742> 

23  “นักเรียน ป.6 จับเพื่อนหญิงขึงพึดทําอนาจารจับหนาอก-ของสงวน” <http://webboard.mthai. 
com/5/2006-07-04/248992.html> 

24  “ไอซ เซ็กซี่เต็มท่ี โว! ขอปดแคของสงวน”. ขอมูลจากหนังสือพิมพเดลินิวส โพสตเม่ือ 22 พ.ย. 
2550 ในเว็บไซต <http://entertain.teenee.com/thaistar/15446.html> 

25  คนภาคกลาง. “นครหมา...สงขลาหอน” คัดลอกมาจาก สรจักร ศิริบริรักษ “เรื่องเคยไมคัน” แพรว 
ฉบับท่ี 381 ปท่ี 16 10 ก.ค. 2538  
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 8. กลุมคําเรียกที่เปรียบเปรยกลิ่นของอาหารกับกล่ินของอวัยวะเพศหญิง 
รวมถึงคําพองเสียงของคําเหลานั้น เชนคําวา กะป, ป, อีป, เคย, เปด, ปลาเค็ม 
ตัวอยางเชน 
  

 “...มีเรื่องจริงไมอิงนิยายอีกเรื่องจะเลาใหฟง “กะป” ภาค
กลางนั้น ...คนนครฯ เรียก “เคย” แตคําวา “เคย” สําหรับคน
สงขลา มันหมายถึง ของสงวนผูหญิง ซึ่งคนนครฯ กลับเรียก
ของสงวนวา “เปด” ดังนั้นมันจึงสรางความโกลาหลไดอยูบอยๆ 
เมื่อตอง กลาวถึงส่ิงเหลานี้...”27 

  
 9. คําเรียกที่สะทอนถึงความเปนสินทรัพยที่สามารถทําใหเจาของ   
สรางรายไดจากการขายบริการทางเพศไดเสมือนไดดอกผลจากการทํานา เชน 
ที่นาผืนนอย 
 10. คําเรียกที่บงถึงขนาด ความแบบบางของอวัยวะและความออนเยาว
ของเจาของ ทั้งแสดงวาเปนอวัยวะที่นารักและนาทะนุถนอม สมควรไดรับ 
ความใสใจดูแล เชน จิ๋ม, นองจิ๋ม, หนูจิ๋ม, จิ๊, นองสาว ซึ่งเปนคําที่ที่พบใน 
บทความดานสุขภาพเรื่อง “คันจิ๋ม”28 เชน 
 

จิ๋ม “ถุงเอยถุงยางอันบางใส ยัดเขาไปใสใหลงตรงกระจู 
อยาทะลึ่งแหยใสจิ๋มมันจะปดรู หอยเนานะหนูแสนอดสูจริงๆ เอย” 

หนูจิ๋ม “แลวเวลาคันจิ๋มละ แหงๆ ก็ตองเกาจิ๋มสิยะ   
ถาหากวาคุณนองอยูในหองนอนหองน้ํา อันเปนที่รโหฐาน
ปราศจากสายตาผูคน จะแหกแขงแหกขาเอามือเกาแกรกๆ    
ไปที่หนูจิ๋ม ก็คงจะไมมีใครอนาทรรอนใจ 

                                                                                                                      
26  นิตยสารบันทึกคุณแม ฉบับท่ี 163 กุมภาพันธ 2550 จุดซอนเรน...เรื่องลึ้ก! ลึก แตไมลับ โพสตใน
เว็บไซต <http://www.elib-online.com/doctors50/lady_lady001.html> 

27  อางแลว 
28  anew. “คันจิ๋ม” ใน Sex-For-You. โพสตเม่ือ 2 ตุลาคม 2547 เว็บไซต <http://anew.exteen.com 

/20041002/entry> 
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 11. คําที่ถูกใชเพื่อหมายความถึง “ผูหญิง” หรือ “เพศหญิง” ดังคํา
ประชดประชันวาสถานภาพทางสังคมของผูหญิง (หี) ลวนสัมพันธกับรูปราง
หนาตาของเธอดวย  
 ไมวาจะดวยภาษาหรือดวยกายวิภาค “หี” ถูกทําใหเปนส่ิงปกปดซอนเรน 
หรือถูกผูหญิงกระทําใหแปลกแยกและเปนคนแปลกหนากับอวัยวะเพศของ      
ตนเอง เชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานเรื่องผูหญิงในงานเอดส 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่จังหวัดหนองคาย ระหวางการประชุมมีการแนะนํา
ใหผูหญิงใชกระจกสองหี เพื่อใหเรียนรูรางกายของตนเอง ผูเขารวมสัมมนา   
หลายคนใหความเห็นวา “ตองมีกระจกอันหนึ่งสองหนา กระจกอีกอันสองหี”  
คําวา “หี” ไดสะทอนระดับความหยาบหรือความสุภาพของภาษา ที่เกี่ยวพัน
โดยตรงกับการกลอมเกลาดานคานิยมความเชื่อและการใสรหัสความหมายใหกับ
กลุมคําตางๆ ที่ใชเรียกแทนคําวา “หี” สะทอนใหเห็นอํานาจและการกดทับ  
ทางเพศที่แฝงเรนอยูในการใชคําเรียกอวัยวะเพศหญิง ตลอดจนการไมสยบยอม
และความพยายามขัดขืนตออํานาจเรื่องเพศของผูหญิง ทั้งยังชี้ชัดอีกครั้งวา 
ภาษาคืออํานาจที่ไดประทับตราใหเพศสรีระชายกลายเปนเครื่องมือของ
อํานาจที่เหนือกวา 
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ควย  
มลฤดี ลาพิมล 

 
คํา ที่มาและความหมาย: เพศวิถีที่ชอบธรรม  
 
 ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมาย
ของคําวา “ควย”  ไววา  
 ควย น.อวัยวะสืบพันธุของชายหรือสัตวเพศผูบางชนิด1 
 สําหรับความหมายของคําวา  อวัยวะสืบพันธุชาย2 ในเว็บไซต
สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย หมายถึง  
 อวัยวะสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตเพศชาย ทําหนาที่ในการสืบพันธุ เพื่อการ
ดํารงเผาพันธุใหคงอยูตอไป ประกอบดวยโครงสรางทั้งภายนอกและภายใน 
รางกาย แตโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงอวัยวะสืบพันธุชาย มักนึกถึงสวนประกอบ
ภายนอกเปนสวนใหญ  สวนประกอบภายนอกนี้ไดแก องคชาติ อัณฑะ    
ตอมสรางน้ําเล้ียงอสุจิ (ทําหนาที่ สรางอาหารแกตัวอสุจิ) ตอมลูกหมาก 
(ทําหนาที่สรางสารที่เปนเบสอยางออน เพื่อปรับความเปนกรด/เบสเมื่อผาน 
เขาภายในชองคลอด และสารสีขาวเพื่อชวยใหตัวอสุจิแข็งแรงและวองไว เขาไป
ในทอปสสาวะปนกับน้ําเลี้ยงอสุจิ ตอมคาวเปอร (หรือกระเปาะเล็กๆ อยูใต
ตอมลูกหมากทําหนาที่หล่ังสารไปหลอล่ืนทอปสสาวะสารนั้นมีลักษณะเปนเมือก)  
 ในเว็บไซตอันไซโคลพีเดีย ไรสาระนุกรม คาดวาที่มาของคําวา “ควย” 
นาจะมาจากคําวา “คุยฺห”  และ “คุหฺย”  ในภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายถึง “ของลับ” 
มีการแผลงสระอุ เปน ‘ว’ หรือ ตัดไปเลย สวนเสียง ‘ห’ หายไป นอกจากนี้ยังมี
คําวา “พระคุยหฐาน”  ที่หมายถึง อวัยวะที่ลับ อีกดวย  
                                                           
1  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 230. 
2  อวัยวะสืบพันธุชาย. เว็บไซต วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. <http://th.wikipedia.org/wiki> 
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 “ควย” มักใชเมื่อกลาวถึงสวนของ “อวัยวะเพศสืบพันธุของชาย” โดย
ทั่วไปถือวาเปนคําหยาบ เปนคําไมสุภาพ และไมใชพูดกันในที่สาธารณะ สวน
ใหญผูพูดมักจะเล่ียงไปใชคําวา “อวัยวะเพศชาย” หรือ “องคชาต”  แทนใน
ภาษาทางการหรือภาษาวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยเมื่อกลาวถึง
อวัยวะสวนนี้  
 “ระบบสืบพันธุของเพศชายจะประกอบไปดวยอวัยวะหลักๆ 2 สวนได
แก ลูกอัณฑะและอวัยวะเพศชาย เนื่องจากระบบสืบพันธุและระบบทางเดิน
ปสสาวะของเพศชายจะอยูใกลกันและทํางานสัมพันธกัน...”3 
 “ภาพตัดตามขวางของอวัยวะเพศชายองคชาต (Penis) แสดงใหเห็นวา 
มีลักษณะเปนทอนยาว อยูภายนอกรางกายของเพศชายตรงบริเวณหัวเหนา 
ทําหนาที่เปนทางผานของปสสาวะและน้ํากาม...เมื่อมีอารมณทางเพศทําให
เกิดการแข็งตัวขององคชาต เพื่อใหสามารถสอดใสองคชาตเขาไปภายในชอง
คลอดของเพศหญิง ที่ปลายองคชาตเปนจุดรวมของเสนประสาท ซึ่งไวตอการ
กระตุนความรูสึกทางเพศ ซึ่งสวนนี้เปรียบเทียบไดกับคลิตอริสของเพศหญิง 
ตามสถิติชายไทยมีความยาวเฉลี่ยของอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัวที่ 5 นิ้ว”  
 ในพจนานุกรมฉบับใหม เลม ๑ ของราชบัณฑิตยสถาน มีกลุมคําที่มี
ความหมายเหมือนกับอวัยวะเพศชาย(ควย) อยูหลายคําดวยกัน อาทิเชน  
 จู น. อวัยวะเพศชาย.คําที่มีความหมายเหมือน. กระจู. ไอจู.4 
 กระจู น. อวัยวะเพศชาย. คําที่มีความหมายเหมือน. จู. ไอจู.5 
 นองจู น. เชน “อื.ม.ม.ม.. เปาตุงๆ แบบนี้สันนิษฐานไดวาตองเปนนอง
จูแนนอน”6 
 นองชาย น 2. อวัยวะเพศชาย.7 
                                                           
3  ระบบสืบพันธุเพศชาย. เว็บไซต < http://sexclub7.web1000.com/know/sex/know39.html> 
4  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. 
หนา 42. 

5  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. 
หนา 2. 

6  นิวมาเยือน. สังคังน้ัน...สําคัญไฉน. ใน “Sex-For-You” โพสตเม่ือง 1 ก.ย. 2549 <http://anew. 
exteen.com/> 

7  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. หนา 87. 
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เจี๊ยว น.2. เปนอวัยวะเพศชาย. คําที่มีความหมายเหมือน. กระเจี๊ยว, 
ไอเจี๊ยว. (จ.เจี๊ยว วา นก; อวัยวะเพศของเด็กชาย).8 

กระเจี๊ยว น. อวัยวะเพศชาย.คําที่มีความหมายเหมือน. เจี๊ยว, ไอเจี๊ยว. 
(จ.เจี๊ยว วา นก; อวัยวะเพศของเด็กชาย).9 

นกเขา น 2. อวัยวะเพศชาย.10 
นกเขาไมขัน ก. การที่อวัยวะเพศชายไมแข็งตัวเมื่อมีความรูสึกทางเพศ 

เชน ความเครียดอาจทําใหผูชายนกเขาไมขัน.11 
นกกระจอกกินน้ํา น. ผูชายใชเวลาสั้นมาก (ใชเฉพาะผูชายที่มีภาวะ

หล่ังเร็ว) เชน เขาลือกันวาสมชายเปนพวกนกกระจอกกินน้ํา ภรรยาเลยมีชู. คํา
ที่มีความหมายเหมือน. นกกระจอกไมทันกินน้ํา. 

นกกระจอกไมทันกินน้ํา น ๑. ผูชายใชเวลาสั้นมาก (ใชเฉพาะผูชาย
ที่มีภาวะหลั่งเร็ว) เชน เธออางวามีชู เพราะสามีเปนพวกนกกะจอกไมทันกินน้ํา 
ใหความสุขแกเธอไดไมเต็มที่. คมม. (ความหมายเหมือน) นกกระจอกกินน้ํา.12 
 นอกจากนี้จะเห็นวามีการใชคําอื่นๆ ตามหนาหนังสือพิมพแทนคําวาควย 
เชน คําวา “เจาโลก” หรือ “หัวแมว” หรือบางครั้งอาจใชคําวา “พวงสวรรค” 
อันมีที่มาจากลักษณะของ อัณทะ (ไข) ผูชาย ซึ่งมีลักษณะหอยลงมาเปนพวง 
แตใชหมายถึงทั้งสวนแทงองคชาตและสวนอัณฑะ  
 โดยสรุป  ควย  หมายถึง อวัยวะเพศชายภายนอก  ที่จะตองมี  
สมรรถภาพโดยตองแข็งตัวนานขณะรวมเพศ รวมเพศไดนานโดยมิตอง
หล่ังน้ําอสุจิ และควรมีขนาดใหญโตมโหฬาร การรวมเพศที่วานั้นควรเปนไป
ตามรูปแบบหลักคือ การสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในชองคลอดของฝายหญิง 
และการมีเพศสัมพันธระหวางหญิงชายนั้นก็เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการ    
สืบทอดเผาพันธุ  

                                                           
8  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. หนา 44. 
9  อางแลวในหนา 2. 
10 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. หนา 86. 
11 อางแลวในหนา 86. 
12 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. หนา 85. 
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 ชุดความคิดที่มาพรอมกันกับคําวา ควย และคําเรียกตางๆ เกี่ยวกับ
อวัยวะเพศชายก็คือ ชุดความคิดที่วา “อวัยวะเพศของเด็กผูชายนารัก นาเอ็นดู
และนาทะนุถนอม” และ “อวัยวะเพศชายของผูใหญทรงพลานุภาพตางๆ นานา” 
ทั้งยังใหภาพตัวแทนของความเชื่อที่ผูกพันกับหนาที่และการใชงานอวัยวะสวนนี้
ของเพศชายวามีความสัมพันธกับอายุขัยและภาวะสุขภาพของเพศชาย จึงจําเปน
ตองใชงานและปฏิบัติดูแลอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดานสุขภาพ
และกําลังวังชา ซ้ํายังตอกย้ําดวยวาเรื่องเพศในแบบของผูชายผูกแนนอยูกับ
การจัดการกับอารมณและความตองการทางเพศ สรางมายาคติวาเพศชาย
เหนือกวาเพศหญิงดังปรากฏในการใชคําวา “พี่จู นองจิ๋ม”  
 
 
คําของกลุมวัฒนธรรมยอย: ทะลวงกรอบเรื่องเพศ 
 
 ในเว็บไซตหนึ่งที่รวบรวมคําศัพทในแวดวงเกยเอาไว ไดแบงกลุมคํา
เกี่ยวกับอวัยวะเพศชายออกเปน 3 กลุมดังนี้คือ กลุมคําเรียกอวัยวะเพศชาย 
กลุมคําที่บงบอกขนาดของอวัยวะเพศ กลุมคําที่แสดงการปฏิบัติกับอวัยวะ 
เพศชาย13 
 1.  กลุมคําเรียกตามรูปรางของอวัยวะเพศชาย  

*เค น. องคชาต (“องคชาต” เปนคําสมาสบาลี-สันสกฤต: องฺค น. 
อวัยวะ+ชาต ก. เกิด. ฉะนั้น จึงไมมีสระใดๆ ในตัวสะกด อยางที่ผูคนชอบเขียน
กันวา องคชาติ ยังไมทราบเหตุผลแนชัดวา เหตุใดเกยไทยจึงเจาะจงเลือกตัว K 
เปนสแลงแทนคําวา องคชาต. แตนาจะมาจากการทับศัพทคําไทยแท Kuay 
/kuuwai/ คํานั้น.  

* ไม น. องคชาต 
 2.  กลุมคําที่บงบอกขนาดของอวัยวะเพศ 

* หอหมก ว. แลเห็นองคชาตชัดเปนแทงลําที่เปากางเกง. ตรงขาม
กับ “แตบ” 

* บ้ึม, ตูม ว. ใหญ ใชกับเค เชน เคบึ้ม!  
                                                           
13 พจนานุเกย: ศัพทเกเกยไทย 4. <http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures_gay_ 

vocabs3.htm> 
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* ฟู ว. ขยายขนาดใหญเต็มที่ ใชกับเค เชน เคฟู  
* อลัง, อลังการ ว. ใหญโตนาตื่นตา ใชกับเค เชน เคอลัง! 

 3.  กลุมคําที่แสดงการปฏิบัติกับอวัยวะเพศชาย ทั้งในลักษณะเก็บ
ซอนอวัยวะเพศไมใหเห็นรูปทรงและทาทางของการรวมเพศทางปาก 

* กลุมแตบ ก. เก็บองคชาตใหเรยีบเนียน ไมโผลนูนใหเห็น 
* โอษฐกาม, อม, กินงู ก. Oral sex  

 จะเห็นไดวาคําศัพทเฉพาะที่กลุมชายรักชาย หรือในที่นี้คือกลุมเกยได
บัญญัติขึ้นมาใชสําหรับส่ือสารในกลุม คําภาษาอังกฤษ “เค” ที่ใชแทนคําวา 
“ควย” ขยายใหเห็นมิติทางชนชั้นของความเปนคนเมือง และความเปนชนชัน้กลาง
ของกลุมเกย ศัพทบัญญัติของชาวเกยบางคําไดเผยใหเห็นถึงตัวตนทางเพศที่
หลากหลายและแตกตางภายในกลุมชายรักชายเอง สะทอนภาพความจริงของ
ทาทางการรวมเพศที่แตกตาง (เชน การใชปากอมอวัยวะเพศ) สรางมุมมองใหม
เรื่องเพศที่ไมติดยึดอยูกับการมีเพศสัมพันธเพื่อการสืบทอดเผาพันธุเทานั้น รวม
ถึงคําเรียกขานอวัยวะเพศชายซึ่งถูกสรรคสรางโดยชายรักชายนั้นยังถายทอด
ความหมายเรื่องเพศซึ่งผูกโยงกับความสุขและความรื่นรมยทางเพศดวย 
 อยางไรก็ดีอิทธิพลของระบบคุณคาและความหมายเรื่องเพศชุดเดิม      
ที่บอกวาเรื่องเพศคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธเทานั้น ยังคงทรงอิทธิพล    
อยางเดนชัด ดังจะสังเกตไดจากกลุมคําของเกยที่ใหความสนใจกับขนาดของ
อวัยวะเพศชายและคําเรียกอวัยวะเพศชายที่ เปรียบเปนส่ิงของ (เค; ไม)      
โดยอาจจะละเลยการทําความเขาใจวาเปนคูรวมเพศมิใชเพียงเจาของอวัยวะ  
ที่ดูรอนเราและนาปรารถนาทางเพศ 
 
 
หํา...ขลํา...ควย: กลุมทางสังคม-ภูมิภาค วัยและไซเบอร 
 
 ยังมีคําที่ใชเรียก “ควย” ซึ่งถือเปนคําหยาบคายอีกคําหนึ่ง คือคําวา ‘ขลํา’ 
โดยในเว็บไซตที่รวบรวมคําศัพทเกี่ยวกับเพศ คําศัพทแสลงอยางไรสาระนุกรม 
ไดใหความหมายกับคํานี้ไววา ขลํา แตเดิมเปนคําในภาษาถิ่นทางเหนือ มีความ
หมาย 2 ความหมายดวยกันคือ 1. เมื่อใชเปนคํานาม แปลวา อวัยวะเพศชาย   
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มักใชเรียกเด็กที่อายุยังนอย และ 2. เมื่อใชเปนคําวิเศษณ  แปลวา บัดซบ 
เฮงซวย แยที่สุด อุบาทว ไมดี สัปดน หรือ ของแสลง ของไมดี มักใชกับอาหาร 
เชน อาหารขลํา  
 “ขลํา” กลายมาเปนคําศัพทที่แพรหลายกันในหมูวัยรุนในสังคม          
อินเทอรเน็ตเปนอยางมาก เนื่องจากมีผูนําคําวา “ขลํา” มาใชในการเรียกชื่อตัว
มอนสเตอรที่มีลักษณะคลายตัวหนอนในเกม Ragnarog โดยเรียกหนอนแดงที่
มีลักษณะคลายอวัยวะเพศชายวา ขลําแดง เมื่อคําๆ นี้ใชแพรหลายมากขึ้นใน
แวดวงวัยรุน “ขลํา” จึงมีความหมายวา ของแสลง หรือ ของไมดี14 ซึ่งการใชคํา
จะอยูใน 2 แนวทางเชนเดียวกับความหมายเดิมในภาษาทองถิ่นคือ ใชเปนคาํนาม
หมายถึงอวัยวะเพศชาย เชน “ขลําหัก” แปลวา อวัยวะเพศชายหัก “ตัดขลํา    
ใหเปนขันทีเสียเลย” แปลวา “ตัดอวัยวะเพศชายทิ้งใหเปนขันทีเสียเลย” หรือใช
เปนคําวิเศษณ แปลวา แย เชน “ขลําจังเลยโวย วันนี้” แปลวา “วันนี้ เจอแต
อะไรแยๆ ไปหมด ไมดีเลย” นอกจากนี้ยังมีการใชคําวา “ขลํา” เปนคําอุทานกัน
อยางแพรหลายในเชิงหมายถึง ความไรสาระ ไมเขาทา ทํานองเปนคําพองเสียง
แบบแสลงของคําวา “ขํา” ดวย 
 สําหรับคําวา “ควย” ในภาษาทองถิ่นอีสานนั้นจะมีความหมายแตกตาง
ไป ไมไดหมายถึงเฉพาะแตอวัยวะเพศชายอยางเดียว  

 
“...ตองขอกราบอภัยพี่นองทุกทาน ไมไดเจตนาพูดคํา

หยาบ ขยายความเพิ่มเติมนะครับ คําวา ควย ในภาษาอีสาน 
หมายถึง ควาย ครับ ดังนั้น โปรดอยาเขาใจผิด มาดูตัวอยาง
อีกสักตัวอยางนะครับที่เกี่ยวกับควย…ยามควยเจาออกลูก 
เจาอยาลืมถาเอานองควยนําเดอ ขอยมักกินตมนองควย แปล
วา เวลาที่ควายเจาคลอดลูก อยาลืมรอเอารกควายดวย
นะ ผมชอบกินตมรก15  

                                                           
14 เว็บไซต<http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B3> 
15 เว็บไซต<http://www.isan.clubs.chula.ac.th/lang/index.php?transaction=showall.php&start 

=290&page=30> 
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 ในกรณีที่ถูกใชเปนคําดาหรือคําหยาบคาย บางครั้งผูพูด (ซึ่งโดยมาก
เปนเพศชาย) อาจพูดคําวา “ควย” หรือ “ควยเอย” หรือยกนิ้วกลางขึ้นมาลอยๆ 
โดยไมไดเจาะจงถึงผูใดหรือส่ิงใดเปนพิเศษ มักจะเปนการระบายอารมณใน
สถานการณที่ไมคอยนาพอใจหรือพูดขึ้นเปนการอุทานออกมาหรือเปนการ
กลาวกันระหวางเพื่อนสนิทก็ได การใชคําวา บักควย หรือ อีควย เปนคําดา ถือ
เปนการดาที่หยาบมาก และมีความหมายเทียบเทาคําวา ไอโง เชน ไอเวร    
ไอสัตว ไอควย ควยเอย สมองหมา ปญญาควย  
 เชนเดียวกับ “ควย” คําวา “หํา”  ในภาษาอีสานบางทีก็ไมไดหมายถึง 
“ไขของผูชาย” เพียงอยางเดียว แตรวมไปถึงสวนที่เปน “องคชาต” ดวย ฉะนั้นผู
ที่กลาวถึง “หํา” อาจหมายถึง สวนที่เปนอวัยวะเพศชายทั้งหมด  
 หรืออยางคําวา “บักหํานอย”  ในภาษาอีสาน จะหมายถึง “เด็กผูชาย
ตัวเล็ก”  ถือเปนคําเกาที่ปจจุบันนิยมใชกันนอยมาก เพราะนอกจากจะหมายถึง
การแสดงความเอ็นดูแลว ก็ยังอาจถูกตีความวาเปนการดูหมิ่นได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาผูพูดไมเปนที่รูจัก หรือเปนที่เคารพของผูถกูเรียก  
 “ควย” เปนคําที่เว็บไซตของไทยสวนมากหามใช คนจึงมีวิธีการหลีกเลี่ยง
ระบบกรองคําหยาบและไมใหถูกคนหาเจอจากเครื่องมือคนหา หรือเซิรชเอ็นจิน 
(Search engine) อื่นๆ ดวยวิธีการตางๆ นานา เชน การเปล่ียนตัวสะกด การเติม
เครื่องหมายตางๆ แทรกเขาไป การแกลงพิมพผิดภาษา การแกลงกด Shift   
เมื่อพิมพขอความบางตัวอักษรหรือทั้งหมด 
 
 
วิวัฒนาการของภาษา: การตอรองกับอํานาจ 
  
 เนื่องจากคําวา “ควย” เปนคําไมสุภาพ ดังนั้นผูพูดจึงเลี่ยงไปใชคําอื่นๆ
แทน ซึ่งความหมายของคําแตละคํานั้นจําเปนตองตีความจากประโยคที่เกี่ยวของ
หรือจากบริบทการใชคําและน้ําเสียงของผูพูดเปนหลัก 
 1. กลุมคําภาษาที่เปนทางการ ภาษาวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทย 
เชน อวัยวะเพศชาย อวัยวะสืบพันธุชาย องคชาต เชน  
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“...การมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด...ไมมีขอหามการ
มีเพศสัมพันธ ยกเวน เฉพาะมะเร็งของระบบนรีเวชหรือมะเร็ง 
ของอวัยวะสืบพันธุชาย ซึ่งแพทยจะใหคําแนะนําเปนรายๆ ไป...”16  

 
 2. กลุมคําที่บงบอกขนาดของอวัยวะเพศชายที่ผูกติดกับความเหนือกวา
ในเรื่องของอํานาจ เชน เจาโลก มังกร ชางนอย หัวแมว นก 
 3. กลุมคําที่บงบอกถึงความนารักและอายุของเจาของอวัยวะเพศ เชน 
จู นองจู เจาจําป เจี๊ยว กระเจี๊ยว ไอจอน กระโปก ไอเจี๊ยวปลอม  
  

“เรื่องจูเร่ืองจิ๋มของเด็กๆ นี่สําคัญมากนะคะ ยิ่งถาเปน
เรื่องกลองดวงใจของเจาลูกชายตัวนอยประเด็นที่เราจะวากัน
ครั้งนี้ มีคุณพอคุณแมสงสัยกันมามากกวา ควรจะทําการขลิบ
ใหกับลูกชายหรือไม 

“การขลิบแตเดิมเปนส่ิงที่ทํากันในมุสลิม ตามหลักการ
ของศาสนาอิสลาม แตเมื่อไมนานมานี้ ไดเกิดกระแสที่มีคุณพอ
คุณแมจํานวนหนึ่งแมไมไดนับถือศาสนาอิสลาม แตก็นิยมขลิบ
ใหกับลูกนอยวัยแรกเกิด เพราะเชื่อวา การขลิบจะชวยใหลูกมี
สุขอนามัยของเจาจําปที่ดี ชวยใหทําความสะอาดอวัยวะเพศ
ไดงายขึ้น ไมเปนแหลงหมักหมมของเชื้อโรค และลดอัตราเสี่ยง
การเปนโรคมะเร็งได...”17 

  
 4. กลุมคําที่บงบอกวาเปนของหวง ไมควรเปดเผย สมบัติสวนตัว     
เปนของมีคา เชน ของลับผูชาย ไอนั่น ตัวเดียวอันเดียว นองชาย 
 5. กลุมคําที่แสดงถึงประโยชนที่เจาของพึงจะไดรับจากการรวมเพศ เชน 
แทงหฤหรรษ 

                                                           
16 จินตนา มาลาศรี.ขอปฏิบัติท่ัวไปสําหรับผูปวยทางรังสีรักษา เว็บไซต <http://www.geocities. 

com/suchartW/radiationcare1.htm> 
17 บุษกร. “ขลิบน้ัน สําคัญไฉน.”  ใน ดวงใจพอแม ปท่ี 11 ฉบับท่ี 125 มีนาคม พ.ศ. 2549 โพสตใน
เว็บไซต <http://www.elib-online.com/doctors49/child_sex001.html> 
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 6. กลุมคําที่ใชในบริบทศาสนาและความเชื่อทางจิตวิญญาณ ใหนัยวา
ศักดิ์สิทธิ์ เชน ลึงค หัวลึงค 
 7. กลุมคําที่บงบอกรูปลักษณ เชน ทอนลึงค แทงลึงค แทงไอติม 
 8.  กลุมคําซึ่ งมาจากลักษณะของลูกอัณฑะ  เชน  ลูกอัณฑะ  ไข      
พวงสวรรค  
 9. กลุมคําเปรียบเปรยที่สะทอนถึงประสิทธิภาพ  การจู โจมและ      
ความรุนแรง เชน ปน ดาบ เชน  
 

“ขอควรระวังคือ อยาพยายามทําปนล่ันในระหวางการ
ปฏิบัติการ เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณทําปนล่ัน ความตั้งใจและ
ส่ิงเราที่จะลอใหคุณนําพาคูของคุณไปสูความหฤหรรษสูงสุดก็
จะหมดไป พาเธอไปสงใหถึงฝงเสียกอนแลวคอยตักตวงเอาคืน
ในภายหลัง…”18 

 
 10. กลุมคําในภาษาทองถิ่น เชน ขลํา หํา ไขนุย ดอ กระดอ 
 11. คํายืมมาจากภาษาอังกฤษ เชน ดิลโด (Dildo) น. อวัยวะสืบพันธุ
เพศชายปลอม19 เชน  
 

“...โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ไอเจี๊ยวปลอม” ที่เรียกทับศัพทวา 
''ดิลโด” (Dildo) ซึ่งถือวาเปน “ของเลนผูใหญ” ที่มีประวัติศาสตร 
อันยาวนานที่สุดในโลกประเภทหนึ่ง จนเรียกไดวา มันมีวัฒนธรรม
ของมันเองเลยทีเดียว เพราะคนทุกยุคปรุงแตงกับมันไมเคย
หยุดหยอน…”20 

                                                           
18 Bkknight. เทคนิคการทําโอษฐกามสําหรับชาย. โพสตเม่ือ 12 พ.ย. 2546 เว็บไซต <http://www.bkk 

night.com/bkkboard/index.php?act=ST&f=8&t=1894> 
19 ดิลโด. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4% 

E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94> 
20 เรื่องของ sex toy น้ัน มีการพัฒนาไมรูจบเลยนะคะ. <http://www.siamdara.com/column/00000 

989.html> 
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 12. คําเดิมแตนิยามความหมายใหม เชน ลึงค ในพจนานุกรมฉบับ   
ราชบัณฑิตยสถานระบุวา เปนคํานามหมายถึง อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศ 
ประเภทคําในไวยากรณที่บอกใหรูวาคํานั้นเปนเพศอะไร21 หากมีผูนํามาเชื่อม
โยงเขากับคําวา "Link" ที่แปลวา ประสาน เกี่ยว สัมพันธ22  
 
 
ลึงค...ปลัดขิก: ภาษาแหงอํานาจ 
 
 “ศิวลึงค” หรือ “องคกําเนิดเพศชาย” คือสัญลักษณรูปอวัยวะเพศชาย
ซึ่งถูกใชเปนเครื่องหมายในศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ 
และแสดงถึงอํานาจในการสรางสรรคของพระอิศวร ลัทธิบูชาศิวลึงคเขามาใน
เมืองไทยพรอมกับการเขามาของศาสนาพราหมณ ในทางไสยศาสตรศิวลึงค 
ถูกนํามาทําเปนเครื่องรางของขลัง โดยแกะดวยไมและใชหอยติดเอวเพื่อปองกัน
เจาแมกาลี มีชื่อเรียกในภาษาไทยวา “ปลัดขิก”23  
 ในบทความเรื่อง“ปลัดขิกและองคชาติ” ของพิทยา  บุนนาค24 ใน
นิตยสารศิลปวัฒนธรรมกลาวถึงปลัดขิกและองคชาติไวอยางนาสนใจวา การ
บูชาปลัดขิก (บางครั้งก็เรียกวา “ขุนเพ็ด” หรือ “องคชาต”) เปนประเพณีของ
ไทยที่มีมาแตกรุงศรีอยุธยาและสืบเนื่องกันมาจนปจจุบัน เพื่อหลอกผีใหเขาใจผิด
ไปวาเด็กชายนั้นไมใชเด็กแตเปนผูชายเต็มตัวแลว โดยจะนิยมใหเด็กชาย (อายุ
ประมาณ 3-4 ขวบขึ้นไป) แขวนปลัดขิก (ซึ่งเลียนแบบลักษณะขององคชาต 
โดยยอสวนมาก แตจะปราศจากหนังหุมปลาย) ไวที่ระดับเอว เพื่อใหหอยลงมา
ใกลกับระดับองคชาต (ไอจู) ของเด็กใหมากที่ สุด ถาตองการใหปลัดขิกมี  

                                                           
21 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 1017-1018. 
22 nunut. พจนานุกู. โพสตเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2550 <http://nunut1984.mobile.spaces.live.com/ent. 

aspx?b=1&h=cns!D0C9D4D27557AE78!466> 
23 ดูเพิ่มใน ตํานานศิวลึงค. ตาเถร-12/09/2001 09:50. <http://board.dserver.org/P/PaKai/000000 

69.html> 
24 พิทยา บุนนาค. “ปลัดขิกและองคชาต”. ศิลปวัฒนธรรม ปท่ี 27 ฉบับท่ี 4, 1 กุมภาพันธ 2549 <http:// 

www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=1405> 
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ความขลังมากขึ้นก็ตองนําเอาปลัดขิกนั้นไปผานการปลุกเสก ปลัดขิกหรือ
ขุนเพ็ดนั้นจะทําจากไมมงคล กัลปงหา เขาสัตว หรืองา  
 สําหรับที่มาของคําวา “ขิก” ยังไมทราบแนชัด คําวา “ขิก” นาจะเปนคํา
ทองถิ่นภาคกลาง มีการเลิกใชคํานี้ไป เพราะเห็นวาเปนคําหยาบ โดยไดหันมา
ใชคําภาษาบาลีวา “คุยฺหํ” แทน และก็แผลงคํามาเปนคําวา “ควย” ในภาษา
ไทยในที่สุด แตก็ยังคงเปนคําหยาบคาย คําตองหาม 
 จะเห็นไดวาปลัดขิกนั้นจากที่แตเดิมเปนเครื่องมือหลอกผี ไดกลายมา
เปนเครื่องรางของขลัง มาเปนส่ิงควรแกการเคารพบูชาหรือเครื่องนําโชคลาภ 
เชน คนมักนําเอาปลัดขิกไปบูชาบนบานขอลูกชายจากศาล หรือนําปลัดขิกไป
จิ้มลงบนสินคาพรอมกับกลาวคาถาซึ่งมีคําวา “หี” รวมอยูในคาถาดวย ถือเปน
ส่ิงที่จะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาในการทํามาคาขาย มีคําอธิบายวา มีคําวา 
“หี” ในคาถาบูชาปลัดขิกนั้นเปนกลอุบายหลอกใหผีเขาใจวาสินคานั้นไมมีราคา
ไมมีคุณคา ไมสมควรที่ผีจะมาเอา คาถาสําหรับบูชาปลัดขิกมีใจความวา... 

 
“โอม ระรวยมหาระรวย สามสิบสองควยแหหอมลอมหี 

คางายขายดีแหกหีกลับบาน ฮา ฮา ฮา” (ควรรายดวยลมหายใจ
เฮือกเดียว)  

  
 หรือ 
  

“...โอม ไอขลิกไอขลัก เงี่ยงหักเงี่ยงหงิก ปกเอยปกหาง 
หางเอยหางอะไร บุรุษชอบหี สตรีชอบควย ทําใหกูรํ่ารวย โพะหัว 
โพะหัว โพะหัว” 

 คาถาของหลวงพอซวน เมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา 
  
 ในเว็บไซตหนึ่งมีการตั้งหัวขอกระทู โตวาทีเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ระหวางอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิง โดยใชชื่อวา “จู กับ จิ๋ม ใครเปน
เจาโลกตัวจริง”25 โดยฝายอวัยวะเพศหญิงเปนฝายเสนอ และฝายอวัยวะเพศชาย
                                                           
25 ควายนอย. จู กับ จิ๋มใครเปนเจาโลกตัวจริง. โพสตเม่ือ 27 ต.ค. 47 เว็บไซต <http://www.pantown. 

com/board.php?id=5373&name=board1&topic=245&action=view> 
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เปนฝายคาน ซึ่งทั้งฝายเสนอและฝายคานไดหยิบยกเอาคุณสมบัติเดน 5 ประการ
ขึ้นมาประกอบการอางเหตุผลในความเหนือกวาของตน โดยฝายที่อางถึงขอ
เหนือกวาของจูกลาววา (1) ดานคณิตศาสตร: จูเจาะจิ๋มใหบาดเจ็บได แถมยัง
เจาะตูดไดดวย (2) ดานประสิทธิภาพ: จิ๋มเปนทะเลเวิ้งวาง จิ๋มไมไดบีบรัดจู 
และจูไดฝงพลพรรคไวในตัวจิ๋มเพื่อกอกวนตอในอีก 10 เดือน (3) ดานพละกําลัง: 
บอยครั้งไปที่จูถึงจุดสุดยอด แตจิ๋มไปไมถึง เพราะจูมากับนกกระจอก (4) ดาน
ยุทธศาสตร: การหมดแรงของจูหมายถึงชัยชนะใน 1 ครั้ง และยังสามารถมี  
เพศสัมพันธไดอีกถาเจาของจิ๋มไมเรียกเจาของจูวา ลุง; (5) ดานโครงสรางสรีระ: 
จูไมทุกอันที่หอย บางคนตองพันจูรอบเอว เวลาดูหนังจิ๋มก็ไมปลอดภัยเพราะ
อาจถูกมือมารลวงได (6) ดานไสยศาสตร: จูเปนสัญลักษณแสดงถึงความเปน
ใหญ คือ ลึงค และ ปลัดขิก 
 ทั้งเนื้อหาของการโตวาที  (จากมุมมองของฝาย  “จู”) และประวัติ /   
ความเปนมาของปลัดขิก นอกจากจะตอกย้ําซ้ําแลวซ้ําเลาวา “เพศชายสูงสง
กวาเพศหญิง” ยังไดสงผานวิธีคิดเรื่องเพศบางอยางคือ  
 ฝายชายมีเสรีภาพทางเพศที่จะมีเพศวิถีตามหนทางที่ตนเลือก (โดยจะ
มีเพศสัมพันธแบบสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในชองคลอดของผูหญิงหรือ
ทวารหนักของผูชายก็ได) อวัยวะเพศชายเปนศูนยกลางของจักรวาลวาดวย
เรื่องเพศ ในการมีเพศสัมพันธระหวางชายและหญิง นอกจากจะมีเปาหมาย
เพื่อการทําใหผูหญิงตั้งครรภซึ่งแสดงถึงความสามารถของฝายชายแลว การ
รวมเพศยังมีเปาหมายที่การบรรลุถึงจุดสุดยอดของฝายชายมากกวาฝายหญิง
ดวย นอกจากนี้เพศชายยังเปนผูสรางความหวาดวิตกเรื่องภัยคุกคามทางเพศ
และการลวงละเมิดทางเพศใหเกิดขึ้นกับฝายหญิง  
 ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงการประกอบสรางความเชื่อและคานิยมที่วา
อวัยวะเพศชายคือความยิ่งใหญ การใหกําเนิดบุตรที่เปนเพศชายนั้นคือความ
สําเร็จ ซึ่งในเวลาเดียวกันไดสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยไดสยบยอมและสมยอม
ใหเกิดการเอารัดเอาเอาเปรียบระหวางเพศ ขัดกับหลักการที่วาการดํารงอยู 
รวมกันในสังคมอยางสันตินั้นจะตองมีที่มาจากความสัมพันธทางเพศที่เทาเทียม 
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อึ๋ม  
มลฤดี ลาพิมล 

 
คําวาอึ๋ม: ที่มาอันเลือนราง 
 
 อึ๋ม เปนคําศัพทรวมสมัยที่ใชกับการอธิบายลักษณะทางกายภาพของ  
ผูหญิงโดยเฉพาะ ในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งไดรวบรวม
คําและสํานวนที่ไมเคยปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เปน 
ทางการมากอน ไดใหคําจํากัดความคําวา อึ๋มไววา 

 
อึ๋ม น. หนาอกที่อวบอัด เชน กอนเขาวงการเธอไปเสริมอึ๋มมาก.  
มีอกอวบอัด เชน ดาราสาวคนนี้อึ๋มนาดู.1  

 
 กอนหนานี้ในพจนานุกรมฉบับนอกราชบัณฑิตฯ สํานักพิมพมติชน2 ก็ได
ใหความหมายของคําวา “อึ๋ม” ไววา 

 
อึ๋ม เปนคําแสลง (ซึ่งทําหนาที่เปนคําวิเศษณ) หมายความถึง 
ผูหญิงที่มีลักษณะอวบอั๋นมีเสนหทางเพศ 

 
 จากการสืบคนดวยคําสําคัญ “อึ๋ม” ผานทางเว็บไซตยอดนิยมสําหรับ 
สืบคนขอมูลอยาง กูเกิล3 พบวามีลิงคของเว็บไซตจํานวน 35 หนา หรือกวา 
300 รายการ และเมื่อทําการสุมคลิกเขาไปที่ลิงคของเว็บไซตเหลานั้นก็จะพบ

                                                           
1  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. 
หนา 167. 

2  สํานักพจนานุกรมมติชน. พจนานุกรมฉบับนอกราชบัณฑิตฯ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2543. 
3  เว็บไซต <http://www.google.co.th> 
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หัวขอขาว บทความ หรือโฆษณาผลิตภัณฑในหมวดหมูผลิตภัณฑเสริมความ
งาม เครื่องสําอางบํารุงผิว ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม
ตางๆ มากมาย ตัวอยางเชน ขอความโฆษณามีใจความวา “เพียงแคทาครีมตัว
นี้ บอกลาคําวาอกไขดาว เปล่ียนเปนคําวาอึ๋มไดทันที”4 หรือ “เปล่ียนไขดาว    
ใหเปนสาวอึ๋มใน 4 สัปดาห”5 หรือแมแตในบทความที่ใหความรูดานสุขภาพ
และความงาม ก็ยังพูดถึง “เคล็ดลับในการรับประทานอาหารเพิ่มอกอึ๋ม” ดวย6  
 นอกจากโฆษณาผลิตภัณฑประเภทครีมนวดเพิ่มความอึ๋มและบทความ
ดานโภชนาการเพื่อเพิ่มความอึ๋มแลว ยังพบคําแนะนําวิธีการทําใหรูปรางผูหญิง
ดูอึ๋มดวย อยางเชน “วิธีเสริมอึ๋ม ใสชุดสวยไปงานแตง”7 ซึ่งมาพรอมภาพประกอบ
เทคนิควิธีการโกยเตาอยางเปนขั้นเปนตอน โดยเริ่มตั้งแตการใชเทปกาวใส      
พันรอบหนาอกเพื่อดันใหเตานมทะลักขึ้นมาดานบน จากนั้นก็ใชครีมรองพื้น  
วาดเนินและรองหนาอก และการใชอายแชโดวตบแตงทําแสงเงาเนินอกและ    
รองอกใหดูเหมือนจริง อยางไรก็ดีส่ือประเภทที่มีคําวา “อึ๋ม” มากที่สุดส่ือหนึ่งก็
คือ หัวขอขาวบันเทิงที่กลาวถึงดาราหญิง หรือการแตงกายของดาราหญิง เชน 
ทาทา ยัง สุด “อึ๋ม”8, กระแต หงษรอน (อึ๋ม เอ็กซ เซ็กสสุดดดด)9,“บุษย” ควงสาว
เยย ขาว...อึ๋ม ไมแพ “เปย”10, เสริม “อึ๋ม” ดวยเสื้อชั้นในแบบไหนดี11และส่ือที่
เนนขายความเซ็กซี่ของผูหญิงเชน ขาว สวย หมวย อึ๋ม จากนิตยสาร Cute คะ12 
                                                           
4  เว็บไซต<http://classified.sanook.com/item/3104662> 
5  <http://www.yoohhoo.com/covergirl2/helen/covergirl.html> 
6  ผูเขียนที่ใชนามปากกาวา “botun” ไดนําขอมูลจากการบรรยายของเภสัชกรหญิงทานหนึ่งซึ่งเปน        
ผูจัดการพัฒนาธุรกิจความงามและสุขภาพของบริษัทท่ีเปดศูนยใหคําปรึกษาปญหาหนาอกและ 
ใหบริการเกี่ยวกับการเพิ่มขนาดหนาอก โพสตในเว็บไซตเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2550 เว็บไซต 
<http://zaaz.name/modules/news/article.php?storyid=95&NewsTab=8> 

7  เ ว็ บ ไซ ต  <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=everythingon&month=26-11-2007& 
group=4&gblog=5> 

8  เว็บไซต<http://www.thainewyork.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article 
&sid=473> 

9  เว็บไซต<http://www.pooyingnaka.com/webboard/show.php?Category=sex&No=4562> 
10 เว็บไซต <http://www.daradaily.co.th/news_view.aspx?n_id=4422&cat_id=10> 
11 เว็บไซต <http://www.blogth.com/blog/Living/Beauty/5805.html> 
12 เว็บไซต <www.lefthit.com/tag/อ๋ึม.html-47k> 
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 เมื่อพยายามสืบคนหาที่มาของคําวา “อึ๋ม” ก็พบขอมูลวามีการใชคํานี้
มาตั้งเปนชื่อเรียกหอพักในมหาวิทยาลัยชื่อดังแหงหนึ่ง โดยเมื่อประมาณป    
พ.ศ. 2538 หรือ 13 ปที่แลวนิสิตที่พักอยูในหอพักของมหาวิทยาลัยแหงนี้ ได
พยายามหาชื่อบานที่เหมาะสมสําหรับการรับนองที่เขามาเปนสมาชิกใหมของหอ 
สุดทายก็มาลงที่ชื่อซึ่งสะทอนถึงความตองการของสมาชิกในบานวา “บานอะอึ๋ม” 
เพราะอยากจะไดนองๆ สมาชิกบานโดยเฉพาะสาวๆ ประเภท “สวย” “อึ๋ม”   
“นารัก”13 
 จากขอมูลที่กลาวมาแมจะไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวา คําวา “อึ๋ม” เริ่มมี
การใชครั้งแรกเมื่อใด หรือใครเปนผูริเริ่มใชคําๆ นี้เปนคนแรก อยางไรก็ตาม     
ดูเหมือนวาคําวา “อึ๋ม” จะเปนคําที่นิยมใชกันในแวดวงสื่อมวลชนสายบันเทิง 
และโฆษณาเปนอยางมาก เมื่อกลาวถึงรูปรางและการแตงตัวของดารานักรอง
สาวๆ จากนั้นก็มีการใชคํานี้อยางแพรหลายในหมูคนทั่วไปไมจํากัดเพศและวัย 
ไมวาจะเปน เด็กวัยรุนและเยาวชน นิสิตนักศึกษา ธุรกิจเสริมความงามและ
ศัลยกรรมความงาม ธุรกิจดานสุขภาพและโภชนาการ ธุรกิจดานเสื้อผาและ
แฟชั่นสตรี ฯลฯ 
 ภายใตกลไกของระบบทุน ส่ือมวลชนทุกแขนง ไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพ 
ส่ือภาพยนตร ดนตรีและเพลง ไดสรางความหมาย และเผยแพรคานิยมแนวคิด
บางอยางซึ่งมาพรอมกับคําวา “อึ๋ม” ไปสูกลุมเปาหมายที่ เปนผูอาน ผูชม         
ผูบริโภคสื่อ บริโภคความหมายไปเรื่อยๆ โดยไมเคยตั้งคําถามถึงกระบวนการ
ทางสังคมในการสรางคานิยมเรื่องเพศที่เกี่ยวของกับคําวา “อึ๋ม” ในแงของการ
กํากับควบคุมเนื้อตัวรางกายของเพศหญิงโดยผานมุมมองแบบผูชายแตอยางใด 
ทั้งส่ือมวลชน บุคคลากรทางการแพทยและศัลยกรรมความงาม นักธุรกิจ    
ดานสุขภาพและโภชนาการ นักธุรกิจดานเสื้อผาสตรีและแฟชั่น ตางก็ไดรวมกัน
ปฏิบัติการตอกย้ําและผลิตความเชื่อความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม   
ของคําวา“อึ๋ม” ภายในกรอบการใหความหมายดังกลาวอยูซ้ําแลวซ้ําเลา     
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชนซึ่งมาพรอมกับการบริโภคคานิยมและความเชื่อ
เรื่องเนื้อตัวรางกายและคุณคาของความเปนผูหญิง 

                                                           
13 เว็บไซต<http://www.a-um.com> 
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ความอึ๋มกับความเปนผูหญิงแบบ “ไทย” 
 
 สําหรับสังคมไทยการใหคุณคากับความมีหนาอกใหญ  หรือการมี     
“นมใหญ” ของผูหญิงนั้นเปนส่ิงที่มีมานานแลว โดยในสมัยโบราณในตํารา    
นรลักษณ หรือตําราทายลักษณะของจีน ซึ่งมีการแปลเปนไทยในสมัยของ   
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดระบุถึงลักษณะนมของ
สตรีที่ดีไวดังนี้วา 
 

“ถานม ถานนมกวาง นมโต วงนมแดง หัวนมดํา นมตรง 
ผูนั้นจะมีทรัพย มีวาสนา มีปญญาฉลาด ฯ” 

“ถานมเล็ก นมปกธรณี วงนมขาว นมไมตรง ผูนั้นพึ่งผูใด
หมีได จะเข็ญใจ อายุศมส้ัน ฯ” 

“ถาวงนมกวาง ผูนั้นใจกลาหาญ ใจเย็น ใจชาฯ” 
“ถาวงนมแคบ อกแคบ ผูนั้นโฉดเขลา ความคิดนอยฯ”14 

 
 นอกจากนี้ในวรรณคดีไทยและบทสักวาหลายเรื่องก็ไดพรรณนาถึง
ความงามของนมผูหญิงเอาไวในลักษณะของนมที่กลมโต หรือเตานมอวบชิดกัน 
ซึ่งเขาใจวาไดรับอิทธิพลมาจากคานิยมเรื่องนมสวยในแบบอินเดียวาจะตอง
เปนนมที่มีลักษณะกลมโต ที่เห็นไดตามภาพวาด หรือรูปปูนปนตามโบราณสถาน
ตางๆ15 

                                                           
14 ตํารานรลักษณ ฉบับพระมหามณเทียร ใน ผูกนิพพานโลกีย อภิลักษณ เกษมผลกูล กรุงเทพ: 
สํานักพิมพ ศิลปวัฒนธรรม, 2550.  

15 ดูเพิ่มใน ส.พลายนอย (นามแฝง) “นมในนิยาย” ใน ผูหญิง ผูชาย. (กรุงเทพฯ: พิมพคํา, 2544) 
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ความมีหนาอกกลมกลึงของผูหญิงไทยในสมัยกอน อาจเทียบไดกับคําวา 
“อึ๋ม” ในปจจุบันในแงของความหมายในทํานองชื่นชมอวัยวะสวนบนของผูหญิง 
โดยเฉพาะถาความอึ๋มนั้นเปนส่ิงที่ธรรมชาติใหมา ไมไดเกิดจากการปรุงแตง 
แตอยางใด และผูหญิงสวนใหญก็รูสึกพึงพอใจที่ไดเปนเจาของความอึ๋มนั้น 
อยางไรก็ตามคําวาอึ๋มนี้ก็ไดสะทอนใหเห็นถึง “การมองของผูชาย” ในการให
คุณคากับเรือนรางของผูหญิง อีกทั้งยังสงผลใหผูหญิงจํานวนมากที่ไมอึ๋มโดย
ธรรมชาติ (รวมทั้งสาวประเภทสองที่ตองการจะมีหนาอกเชนเดียวกับผูหญิงดวย) 
พากันหาวิธีการตางๆ ที่จะเพิ่มความอึ๋มใหกับตนเอง ตั้งแตการใชผลิตภัณฑ
บํารุงสารพัด ทั้งกิน และทา ไปจนกระทั่งถึงการผาตัดเสริมหนาอกใหอึ๋ม        
ยิ่งในยุคที่ผูหญิงกลาที่จะเปดเผยเนื้อตัวรางกายในที่สาธารณะไดมากขึ้น และ
สังคมใหคุณคากับเรือนรางที่เซ็กซี่ของทั้งผูหญิง และผูชาย ทําใหผูหญิงที่มี   
หนาอกสวย (ไมวาจะโดยธรรมชาติ หรือดวยการผาตัดเสริม) ก็อยากที่จะโชว
สัดสวนของตนดวยความภาคภูมิใจ โดยไมไดมองเรื่อง “เรือนราง” หรือ “รางกาย” 
ในฐานะที่เปน “วัตถุทางเพศ” ในสายตาของผูชายแตอยางใด 
 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอคานิยมในเรื่องการใหคุณคากับเรือนรางที่
เซ็กซี่ของผูหญิงก็คือ ส่ือมวลชนแขนงตางๆ ที่นําเสนอภาพแฟชั่นชุดวายน้ํา 
แฟชั่นที่มีเนื้อหาขายความเซ็กซี่ อีโรติค (Erotic) นูด (Nude) ในหนังสือผูชาย 
ภาพยนตร ละคร ภาพของการประกวดนางงาม ภาพการแตงตัวของดาราผูหญิง
เวลาออกงานสังคมตางๆ คอลัมนวิจารณแฟชั่นโดยคอลัมนิสตที่มีชื่อเสียงโดงดัง
ในการวิจารณภาพนูด ฯลฯ ตัวอยางเชนเมื่อหลายปเว็บไซตสําหรับผูชาย
เว็บไซตหนึ่งไดนําเสนอบทวิจารณภาพแฟชั่นนางแบบในชุดวายน้ําของนิตยสาร 
ผูหญิงชื่อดัง โดยเนื้อหาในบทวิจารณสะทอนการใชคําที่ส่ือความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกับคําวา “อึ๋ม” หลายๆ คําดังนี1้6 

 

                                                           
16 ไมปรากฏชื่อผูเขียน. จากเว็บไซตสําหรับผูชาย <http://www.yoohhoo.com/covergirl2/helen/ 

covergirl.html> 
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“...เธอจัดวาเปนสาวที่อวบอัดและเตงตึงไปทั้งตัวอยูแลว 
เรียกวารูปรางสมสวน แตมีดีไวอวดใครตอใครไดอยางเต็มอิ่ม 
ไมวาจะเปนเรือนรางที่สูงโปรง หนาอกที่อวบอิ่มและลนหลาม
พองามสะโพกที่แสนจะโหนกนูนนาสัมผัสลูบไลและยั่วยวน
สายตาหนุมๆ มานักตอนัก...”  

“...จะเห็นวาจากมุมกลองที่ตั้งใจถายชอนลงไปที่เนินถัน
คูนั้น ไลสายตาลงไปจะเห็นกับเนินถันอันอวบอิ่มทั้งสอง  
ของเธออยางละลานตา อะไรมันจะอวบอัด กลมกลึง และนา  
คลึงเคลาไปกวานี้ไมมีอีกแลวครับ…” 
 

 ขอความดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา คําวา “อวบอัด”17 “อวบอิ่ม” 18      
ซึ่งมีความหมายพองกับคําวา “อึ๋ม” นั้น  เปนคําที่ เพศชายนิยมใชเพื่อให     
ความหมายตอเนื้อตัวรางกายผูหญิง การพรรณนาเรือนรางและเตานมของ     
ผูหญิงผานการใชคําศัพททั้ง 2 คํานี้สะทอนมุมมองเรื่องรางกายของผูหญิง    
วาเปนปริมณฑลของจินตนาการทางเพศและกิจกรรมทางกามารมณของผูชาย 
ซึ่งชักชวนใหผูอานคอยๆ สรางมโนภาพตาม 
 จะเห็นไดวาคําวา “อึ๋ม” นั้นสะทอนใหเห็นถึงการที่วาทกรรมดานเพศได
เขามาปฏิบัติการกับเนื้อตัวรางกายของผูหญิงและสงผานระบบความคิดความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศ ทําใหเกิดคานิยมเกี่ยวกับขนาดความใหญของ “เตานม/
ทรวงอก” วาเปนเสนหของเพศหญิง หรือเปนเสนหกระตุนหรือยั่วเยาอารมณ/
แรงปรารถนาทางเพศของผูชาย  
 ในแวดวงสื่อมวลชนสาขาบันเทิงดารา คําวา “อึ๋ม” ถูกนํามาใชอยู    
เปนประจําจนแทบจะกลายเปนคําฮิตติดปากกันทั่วไป เมื่อส่ือพูดถึงรูปราง และ
การแตงตัวโชวสัดสวน หรือเรือนรางของดารา นักรอง นางแบบ หรือผูหญิงใน

                                                           
17 อวบอัด เปนคํากริยา ก. มีเน้ือหนังสมบูรณ เตงตึงสวยงาม (ใชกับหญิงสาว) (พจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อางแลว). 

18 อวบอิ่ม เปนคํากริยา หมายถึงมีเน้ือเต็ม สวยงาม (พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
อางแลว) . 



 

 

81 สวนที่ 2 สรีระทางเพศ: อึ๋ม

 มลฤดี ลาพิมล 

วงสังคมชั้นสูง ขาวที่มีการนําเสนอรูปภาพการโชวอึ๋มของดาราสาว (ไมวาจะ
โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ) เปนขาวที่ขายไดอยูเสมอ หรือไมเชนนั้นก็จะเปนขาว
เรื่องการตั้งขอสังเกตกับการไปทําศัลยกรรมหนาอกของดาราสาวๆ ตัวอยางเชน
กรณีของการเปรียบเทียบภาพถายในสมัยอดีตและปจจุบันของนักรองสาวไทย
ลูกครึ่งชื่อดังบางคนที่ทําใหหลายคนๆ ตั้งขอสงสัยกับขนาดของหนาอกที่
เปล่ียนไปจากเดิมมาก จนตั้งคําถามวาหนาอกที่ใหญขึ้นอยางมากนั้นเปน  
“ของจริง” หรือ “ของปลอม” และเมื่อเจาตัวตอบคําถามวาที่หนาอกใหญนั้นใช
วิธีโกยๆ เอา คําตอบของเธอก็ไดสรางกระแสดานลบ และสงผลใหผูคนออกมา
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในทํานองไมนาเชื่อถือ 

 
“...เคาก็ดีอยูนะกลาแสดงออก...แตมันเซ็กส (ซี่) เกินเหตุ

นะ ยังมาโชวนั่นโชวนี่อยูนมทะลักหลุดเกือบเห็นหัวนมอยูแลว
เนี่ย แงมกน ...หืย ...ขายเกือบหมดตัวแลว แตอาจจะเปน   
ภาพหลุด ...แต รูวาภาพจะหลุดยังใสมาหืม ...รูจักระวังๆ       
ตัวหนอย เดี๋ยวนี้ปาปารัสซ่ีเยอะนะ นาจะทําตัวนารักแบบ   
เมื่อกอน หรือวาจะฉุดกระชากเรตติ้งตัวเองใหสูงขึ้น อยากโชว
ความเซ็กซี่ หืย หญิงไทยสมัยเนี้ยไมคอยจะรักนวลสงวนตัว 
เอาซะเลย (เออ..เคาเปนลูกครึ่งนี่หวา)  

 เอมมา19  
 
 จากกรณีประเด็นขาวนักรองสาวสุดอึ๋มคนนี้ รวมถึงเนื้อหาของการเขียน
ตอบกระทูของผูอานที่ถูกหยิบยกมาเปนตัวอยางนี้ ไดสะทอนใหเห็นมุมมอง   
ตอความ “อึ๋ม” ของสังคมไทยในหลากหลายมิติ อาทิเชน ประเด็นสิทธิสวนบุคคล 
บทบาทของเทคโนโลยีทางการแพทยกับการจัดการเนื้อตัวรางกายของผูหญิง 
เรือนกายผูหญิงกับการยั่วเยาแรงปรารถนาทางเพศ  โครงสรางเศรษฐกิจ      
แบบทุนนิยม กลยุทธทางการตลาดกับการทํารางกายผูหญิงใหเปนสินคา      

                                                           
19 เอมมา. โพสตความเห็นจากขาว ทาทา ยัง สุด “อ๋ึม”, 19 มีนาคม 2550 เว็บไซต <http://www. 

thainewyork.com/find-473.html> 
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ส่ือมวลชนกับภาพสะทอนของความเชื่อเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี ตลอดจน
ความเกี่ยวโยงกับชุดคานิยมความเชื่อเรื่อง “รักนวลสงวนตัว”  ที่สาวไทยพึง
ตองรักษาและปฏิบัติอยางเครงครัด  
 ความเปนลูกครึ่งที่ไมใชสาวไทยรอยเปอรเซ็นตถูกนํามาใชตอรองเพื่อ
ลดระดับความรุนแรงของการวิพากษวิจารณและการแสดงความคิดเห็นตอ
ประเด็นการ “รักนวลสงวนตัว” และการเปดเผยเนื้อหนังมังสาของเธอ ไดสะทอนวา
สังคมไทยอนุโลมใหความอึ๋มเกิดขึ้นกับ “ผูหญิงที่เปนอื่น” ได และลดความ      
รุนแรงในการกลาวหาและการตัดสินคุณคานักรองสาวเพราะความเปนลูกครึ่ง  
 ปรากฏการณ “นักรองสาวสุดอึ๋ม” ไดฉายภาพของคานิยมและความหมาย
ของความสวยที่ถูกสงผานและตอกย้ําผานทางสื่อกระแสหลักในปจจุบันวา 
ความสวยและเซ็กซี่ไมไดมีอาณาบริเวณจํากัดอยูเพียง “เครื่องหนา” เทานั้น 
หากหมายรวมไปถึงขนาดและความใหญโตของ “หนาอก/เตานม” ดวย เมื่อ   
ผูหญิงบางคนไมไดเกิดมาพรอมกับขนาดของ “หนาอกหนาใจ” อยางที่ตนเอง
หรือสังคมพึงพอใจ พวกเธอก็จําเปนตองอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การแพทยเขามาชวยดูแลเพิ่มเติมความสวยเซ็กซี่ให 
 แมวาเปาหมายสําคัญของการทําให “อึ๋ม” คือความพยายามที่จะไปใหถึง
ซึ่งนิยามความสวยและความเซ็กซี่ตามคานิยมเรื่องความงามของยุคสมัย 
กระนั้นก็ตาม “ความอึ๋ม” ที่ถูกสรางโดยเทคโนโลยีทางการแพทย ก็ยังถูกนําไป
เปรียบเทียบกับ “ความอึ๋ม” แบบธรรมชาติอีกอยูดี และถูกจัดใหเปนความอึ๋มที่
ดอยกวา คลายกับกรณีสาวประเภทสองที่ผานการผาตัดแปลงเพศที่ถึงอยางไร
ก็ยังคงถูกวิจารณวาไมใชผูหญิงจริง หรือเทียบไมไดกับอวัยวะเพศหญิงแทๆ 
 
 
ความอึ๋ม เพศภาวะ และสุขภาวะ  
 
 นอกจากสื่อมวลชนแลว วงการธุรกิจเสริมความงาม รวมถึงแวดวง   
ศัลยกรรมความงามก็เปนอีกปจจัยหนึ่งซึ่งมีสวนอยางยิ่งตอการผลิตชุดความคิด
ความเชื่อเรื่องความอึ๋มของผูหญิง (รวมทั้งของเพศอื่นอยางสาวประเภทสอง) 



 

 

83 สวนที่ 2 สรีระทางเพศ: อึ๋ม

 มลฤดี ลาพิมล 

ดังจะเห็นไดจากบทความๆ หนึ่ง ในคอลัมนเกี่ยวกับความงามของนิตยสาร     
ผูหญิงหัวนอกชื่อดังที่นําเสนอเรื่องเพศอยางเปดเผย20 ซึ่งไดแนะนําใหผูหญิง 
“อวดรองอกที่อวบอ่ิม” โดยอางถึงความเชื่อของนักวิทยาศาสตรในสมัยกอน     
ที่เชื่อวา “หนาอกอูมๆ” ของผูหญิงนั้นเกิดขึ้นจากการเลียนแบบความอวบของ
บริเวณของลับ พรอมทั้งเสนอแนะวิธีการขัดผิวหนาอกใหดูเปลงปล่ังสดใส    
การใชเครื่องสําอางเพื่อชวยสรางภาพลวงตาใหหนาอกดู “อวบอูมและเตงตึง” 
รวมถึงวิธีการใสเส้ือชั้นในเสริมฟองน้ําเพื่อชวยทําใหหนาอกดูกลมกลึงและ     
มีโครงลวดและพยุงใหหนาอกดูกระชับ 
 สําหรับในปจจุบันสื่อนิตยสารผูหญิงชั้นนํา นิตยสารบันเทิงตางๆ หรือ
แมแตนิตยสารสําหรับครอบครัวที่ผูหญิงชอบอานนั้นลวนแลวแตเต็มไปดวย
โฆษณาคลินิก หรือโปรแกรมศัลยกรรมความงามจํานวนมาก เชน โฆษณา
เสริมหนาอกโดยใชวิธีฉีดไขมันเสริมทรวงอก โฆษณาแผนศัลยกรรมความงาม
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญและมากประสบการณ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมศัลยกรรม
ความงามก็ค ือ  “การเสริมหนาอก  แตงห ัวนมและแกไขนมหยอนยาน ” 
เปนตน 
 จึงอาจกลาวไดวาเรื่องของความอึ๋มนั้นเกี่ยวพันกับระบบบริโภคนิยม
และวิถีทางเพศของผูหญิงอยางแยกไมออก การเปนผูหญิงและการมีเพศวิถี
แบบหญิงถูกคาดหวังโดยสังคมวาควรทําตัวใหมีเรือนรางที่ดูดี หรือเซ็กซี่     
ชวนมองในสายตาของเพศตรงขาม เพื่อตอบสนองตอรสนิยม และคานิยมใน
เรื่องเพศแบบชายเปนใหญ ผูหญิงจํานวนไมนอยสูญเสียเงินทองมากมายไปกับ
การปรับแตงรางกายของตนเองใหดูดีเพื่อความพึงพอใจของตนเอง ซึ่งที่จริง
แลวเบื้องหลังความพึงพอใจของตนเองนั้นก็เพื่อจะตอบสนองความพึงพอใจ
หรือความตองการของสามี หรือของคู  
 ตัวอยางเชน การซื้อหาชุดชั้นในมหัศจรรยที่ มีราคาแพงมาสวมใส     
เพื่อชวยใหเตานมใหญขึ้น การพึ่งพากิจกรรมเสริมความงามดวยวิธีการตางๆ 
นานา เชน “การตบนม” การทําศัลยกรรมเสริมหนาอกเพื่อเพิ่มความอึ๋ม ฯลฯ 
                                                           
20 ออมสิน แสนลวน. “6 เคล็ดลับเพิ่มความเซ็กซี่” คอสโมโพลิแทน ฉบับท่ี 127 ปท่ี 10 ตุลาคม 2550 
หนา 174.  
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บางครั้งการปรับแตงรางกายดวยรูปแบบวิธีการตางๆ เหลานี้ ก็อาจนํามาซึ่ง   
ผลกระทบทางดานสุขภาพ หรือกอใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคตามมาได 
หากสถานบริการดานความงาม และศัลยกรรมตางๆ นั้นไมไดมาตรฐาน แตก็   
ดูเหมือนวาผูหญิงที่ไปรับบริการจากสถานบริการเหลานั้นจะสนใจแตผลลัพธที่
จะไดมามากกวาจะตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น 
 
 
อึ๋มเพื่อใคร...ทําไม(ตอง)อึ๋ม 
 
 ในขณะที่ผูหญิงจํานวนมากใหความสําคัญกับ “ความอึ๋ม” และตองการ
ทําใหตัวเอง “อึ๋ม” ดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง หรือหลายๆ เหตุผลดวยกัน ไมวา
จะเพื่อสรางความมั่นใจใหตัวเอง เพื่อเอาใจสามี หรือคนรัก หรือเพื่อการ
ประกอบอาชีพบางอยางที่ตองโชวรูปรางหนาตาหรือสัดสวนความเปนผูหญิง 
เชน นักแสดง นักรอง แดนเซอร พริตตี้ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ลวนเปนผลมาจาก       
คานิยมเรื่องความสวยความเซ็กซี่ที่สังคมใหคุณคา อยางไรก็ตามยังมีผูหญิงอีก
กลุมหนึ่งซึ่งเกิดมาพรอมกับสรีระความเปนผูหญิงแตกลับพยายามทําในส่ิงที่
ตรงกันขามกับผูหญิงกลุมแรก กลาวคือแทนที่จะสนใจในการทําใหตัวเอง “อึ๋ม” 
พวกเธอกลับพยายามที่จะทําใหหนาอกของตนเองแบนราบใหมากที่สุดดวย
การใชผามาพันรัดหนาอกเอาไว ผูหญิงกลุมนี้คือผูที่นิยามตนเองเปน “ทอม” 
หรือผูหญิงซึ่งถูกมองวาสวมบทบาทความเปนชาย โดยการแตงตัว การแสดง
กิริยาทาทาง พฤติกรรมคลายกับผูชาย21 ซึ่งในเว็บไซตของหญิงรักหญิง       
บางเว็บไซตจะมีการโฆษณาขายสินคาประเภทผารัดหนาอกสําหรับทอม     
โดยเฉพาะ สวนใหญทอมที่รัดหนาอกมักใหเหตุผลวา รูสึกไมม่ันใจเวลาแตงตัว
เปนผูชายแตกลับมีหนาอกใหญ โดยเฉพาะบางคนที่รูสึกวาหนาอกของตนเอง
ใหญเกือบจะเทา หรือใหญกวาแฟนของตนเสียอีก ซึ่งสอดคลองกับโฆษณา 
ขายสินคาประเภทนี้ ที่ตอกย้ําวาเปนการ “เพิ่มความมั่นใจ” หรือ “เพื่อความ
กระฉับกระเฉงที่ทอมตองการ” ทอมหลายคนยังคงยืนยันที่จะรัดหนาอกตอไป 

                                                           
21 ดูเพิ่มในการคําวา “หญิงรักหญิง”  
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ทั้งๆ ที่มีประสบการณในการรัดหนาอกมาแลววาทําให อึดอัด หายใจไมสะดวก 
และไดรับรูขอมูลวาการรัดหนาอกมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดมะเร็งเตานม     
โดยแตละคนอาจจะใหเหตุผลกับตัวเองในการรัดหนาอกแตกตางกันไป  
 

“เรื่องการรัดหนาอกเปนความชอบสวนตัว จะถามวา 
รัดไปทําไม กอตองตอบวาเปนความพอใจและรูสึกดีที่ไมมี 
หนาอกใหญออกมา รูปรางเปนของเราเองแลวเราเองก็มีความ
พึงพอใจที่อยากใหเปนแบบไหนกอไดไมใชเหรอ คนบางคน
หนาอกเล็ก อยากใหญ ก็ไปผาตัด หนาอกใหญอยากเล็กก็ผาตัด
หรือรัด ไมเปนความผิดอะไร”22 

 
 อยางไรก็ตามนาสนใจวา ถึงแมทอมหลายคนจะปฏิเสธการมีหนาอก
ใหญ หรือไมตองการใหตนเองดู “อึ๋ม” แตในเวลาเดียวกัน ก็เปนไปไดวาทอมที่
รับเอาคานิยมเรื่องเพศแบบผูชายมาก็อาจจะชอบมองผูหญิง (หรือ ดี้) ที่อึ๋ม 
หรืออยากใหดี้ หรือแฟนสาวของตนเอง “อึ๋ม” ก็ได  
 ในอดีตสังคมตะวันตกใหคุณคากับผูหญิงที่ “อึ๋ม” หรือผูหญิงที่เจาเนื้อ 
วาเปนตนแบบของผูหญิงสวย เพราะแสดงถึงความเปนผูมีอันจะกิน มีฐานะ
ทางสังคมดี มีสุขภาพดี และเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ หากตอมา
คานิยมเรื่องความงามของสตรีในสังคมตะวันตกเปลี่ยนแปลงไป ดวยอิทธิพล
ของวิทยาศาสตรทางการแพทย วงการแฟชั ่น รวมทั ้งสื่อสารมวลชนตางๆ      
ผู หญิงที ่ไดชื ่อวาสวย ตองไมอวน เพราะความอวนนํามาซึ ่งโรคภัยไขเจ็บ   
และปญหาอื่นๆ อีกมากมายหลายอยาง ความอวนจึงเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา
สําหรับผูหญิง แตแมวาสังคมจะหันมานิยมผูหญิงที่มีรูปรางผอมเพรียว แตก็
ยังใหคุณคากับการมีหนาอก “อึ๋ม” ซึ่งเปนการแสดงถึงความมีเสนหดึงดูด 
ทางเพศสําหรับผูชายอยู คานิยมเรื่องความสวย เซ็กซี่ ที่สะทอนผานความอึ๋ม
ในแวดวงบันเทิงและแฟชั่นของตะวันตกนี้ไดสงผลมาถึงแวดวงบันเทิงของ

                                                           
22 Bugi. ตอบกระทู “อยากไดผารัดหนาอกอะ”, 11-06-2007 <http://www.lesla.com/board/func_ 

print.php?id=219772&mode_id=3&PHPSESSID=58c35565684cda7e94c3add8fa728989> 
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สังคมไทยดวย ทําใหดาราสาวไทยแท และสาวลูกครึ่งทั้งหลายพากันนําเสนอ
ความเซ็กซี ่ของตนเองดวยการสวมใสเสื ้อผารัดรูป หรือเปดเผยสัดสวนที่
ตองการจะโชวใหไดมากที่สุด เพื่อจะไดตกเปนเปาสายตา และสรางกระแส
ความนิยมในตัวเองใหเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากบอยครั้งที่มีขาวภาพหลุด
ของดาราจากงานส ังคม  หรือแฟชั่นโชวต างๆ  ซึ ่งก ็ม ักจะเป นขาวที ่ได ร ับ   
ความสนใจจากผูอานเปนจํานวนมาก จนครั้งหนึ่งสื่อมวลชนสายบันเทิงของ
หนังสือพิมพชื่อดังฉบับหนึ่ง ไดจัดทํากระทูสํารวจความคิดเห็นของดาราตางๆ 
ในเรื่องนี้วา การโชวอึ๋มนั้นคือบันไดที่ทําใหดาราสาวหนาใหมไดแจงเกิดใน   
วงการบันเทิงไดจริงหรือ?23 ซึ่งดาราทั้งหญิงและชายตางก็ไดแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไวคลายๆ กันวา การแตงตัวโชวอึ๋มนั้นถือเปนเรื่องธรรมดา
สําหรับสังคมทุกวันนี้ แตเสื้อผาที่สวมใสควรพิจาณาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
และดูไมนาเกลียด บางก็ใหเหตุผลวาการแตงตัวโชวอึ ๋มนั ้นเปนเรื ่องของ     
การแตงตัวตามกระแสนิยมในแตละชวงเวลา (เชน ชวงซัมเมอรดาราหญิงก็
นิยมลุกขึ ้นมาถายชุดวายน้ํากัน) บางก็บอกวาที ่คนที ่แตงตัวโชวคงเพราะ
ตองการสรางความฮือฮาหวือหวา ทําใหส่ือมวลชนใหความสนใจและจับตามอง
ตนเองมากขึ้น บางก็อางถึงความจําเปนที่ตองสวมใสเสื้อผาที่ทีมงานจัดหา 
มาใหเมื่อไปปรากฏตัวตามงานตางๆ ทําใหดาราไมมีโอกาสไดเลือกเสื้อผา   
ไมไดตั ้งใจจะโชว ดาราบางคนมองวาการแตงตัวเซ็กซี ่เป นเรื ่องของสิทธิ        
สวนบุคคล เปนความชอบและความพอใจสวนตัวของดาราคนนั้นๆ และดารา
ที่แตงตัวแนวเซ็กซี่ก็คงไดประเมินเบื้องตนแลววาการแตงตัวโชวอึ๋มนั้นเหมาะสม
กับตัวเองมากนอยเพียงใด ดาราชายบางคนไดใหความเห็นคลายกันวาเพราะ
ตนเองเปนผูชาย จึงไมไดรูสึกอะไรเปนพิเศษ รูสึกเฉยๆ และมองเรื่องการแตงตัว
โชวอึ๋มเปนเรื่องธรรมดา ทั้งยังสะทอนวาสังคมไทยยังยอมรับไมคอยได และ
ตองใชเวลาที่จะยอมรับการแตงตัวแนวเซ็กซี่ของผูหญิง  
  

                                                           
23 เว็บไซต <http://star.sanook.com/interview/interview_10491.php> 
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กรณีตัวอยางที่ยกมาไดสะทอนถึงการปะทะของแนวคิดในสังคมไทย
หลายเรื่อง เชน เรื่องมุมมองตอการเปดเผยเนื้อตัวรางกายของผูหญิงที่สะทอน
ใหเห็นถึงความคาดหวังของสังคมซึ่งยังคงคาดหวังวาผูหญิงที่ดีไมควรเปดเผย
เนื้อตัวในที่สาธารณะ ขณะที่ในอีกดานหนึ่งผูหญิงยุคใหมก็มองวาการที่ตนเอง
จะแตงกายอยางไรนั้น เปนเรื่องของสิทธิ และรสนิยมสวนบุคคลเปนเรื่องของ
แฟชั่น คานิยม และความทันสมัย  
 ในยุคสมัยที ่สังคมเปลี ่ยนแปลงไป ผูหญิงออกมามีบทบาทในพื ้นที่
สาธารณะมากขึ้น สามารถทํางานอะไรหลายอยางไดทัดเทียมกับผูชายมากขึ้น 
หลายคนเชื่อวา ผูหญิงมีอิสระเหนือเนื้อตัวรางกายของตนเอง และมีเสรีภาพ
ทางเพศมากขึ้น แตภายใตระบบคานิยมเรื่องเพศ และเพศวิถีแบบรักตางเพศ
ในกรอบความสัมพันธทางเพศแบบผัวเดียวเมียเดียว ที่ยังคงใหความสําคัญ
กับเพศวิถีชายเปนใหญ บวกกับเทคโนโลยีการสื่อสารไรพรมแดน และอุดม
การณทุนนิยมของยุคสมัย ก็ทําใหรางกายของผูหญิงยังคงเปนรางกายที่ถูก
จับจอง และถูกใหคุณคาจากสายตาของผูชาย ทั้งยังถูกทําใหเปน “สินคา”     
ที ่ตอบสนองความตองการของเพศชายเป นหลัก  ดังจะเห ็นไดจากกรณี      
ของ “ความอึ๋ม” ซึ่งไมเพียงสงผลกระทบตอผูที ่มีเพศสรีระเปนหญิงเทานั ้น        
หากยังมีอิทธิพลตอผูที ่ไม ไดมีเพศสรีระเปนหญิงโดยกําเนิด แตตองการ        
จะเปลี ่ยนรางกายตนเองใหเปนหญิงดวย อยางไรก็ตามใชวา “ความอึ ๋ม”      
จะสะทอนใหเห็นถึงแตแงมุมของเรือนรางผูหญิงที่เปน “วัตถุทางเพศ” สําหรับ
ผูชายเสมอไป เพราะสําหรับผูหญิงหลายตอหลายคน“ความอึ๋ม” หรือ การทํา 
“อึ๋ม” ก็อาจแสดงถึงอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อตัวรางกายของตนเอง 
และเปนเครื่องมือ หรือเปนการลงทุนที่พวกเธอจงใจใชเพื่อใหไดมาซึ่งชื่อเสียง 
เงินทอง คูครอง และชวยใหพวกเธอยกระดับฐานะเศรษฐกิจ และสังคมของ
ตนเองใหดีขึ้นก็ได หากไมวาจะมองจากแงมุมใดก็ตาม ส่ิงที่สังคม และตัวของ
ผูหญิงเองควรตองตระหนักและใสใจกับ “ความอึ๋ม”ใหมากขึ้น ก็คือเรื่องของ
ผลกระทบทางดานสุขภาพที่ตามมาจากการอยาก “อึ๋ม” หรือ การทํา “อึ๋ม” 
เนื ่องจากทุกวันนี ้ขอมูลความรูสวนใหญมักจะเปนขอมูลความรูในเชิงของ
ธุรกิจความงาม มากกวาจะเปนการใหขอมูลที่จะเปนประโยชนตอสุขภาพของ
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ตัวผู หญิงเอง และที ่สําคัญสังคมไทยยังควรเติมความรู ในเรื ่องเพศภาวะ    
เพศวิถีใหมากขึ้นดวย เพื ่อชวยสงเสริมใหผูหญิงมีความมั่นใจ ตระหนักถึง  
สิทธิทางเพศของตนเอง และรูเทาทันกรอบแนวคิดและคานิยมทางเพศแบบ
ชายเปนใหญที่กําลังปฏิบัติการผานความคิด ทัศนคติ วิถีชีวิต และพฤติกรรม
ของตน 
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สวนที่ 3 การปฏิบัติทางเพศ: เอากัน

เอากัน 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
เอากัน...แคเรื่องการมีเพศสัมพันธเทานัน้หรือ 
 
 “เอากัน” หมายถึงการมีเซ็กส หรือการมีเพศสัมพันธ มาจากคําสองคํา
คือ คําวา “เอา” และคําวา “กัน” โดยคําวา “เอา”  ในความหมายโดยทั่วๆ ไปนั้น
หมายถึง ยึด พา รับไว นํา ตองการ ถือเปนสําคัญ แตความหมายแสลงหมายถึง 
“การมีเพศสัมพันธ” สวนคําวา “กัน” หมายถึง คําประกอบทายกริยาของ     
ผูกระทําตั้งแต 2 คนขึ้นไป แสดงการกระทํารวมกัน1 เมื่อมารวมกันคําวา    
“เอากัน” หมายถึง การมีเพศสัมพันธรวมกันมีประสบการณทางเพศดวยกัน 
ความหมายของ “เอากัน” ในเรื่องเพศ จึงเปนคําที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ     
ที่เทาๆ กันระหวางคนทั้งสองฝาย มีนัยของความยินยอมพรอมใจ พึงพอใจ    
รวมกนักระทํา และควรเปนสุขรวมกัน และโดยทั่วไปหมายถึง การมีเพศสัมพันธ
ระหวางคนสองคน ไมวาจะเปนเพศภาวะใดก็ตาม 
 นอกจากคําวา “เอากัน” แลว ยังมีคําที่ใชแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ
ระหวางบุคคลรักตางเพศ หรือบุคคลรักเพศเดียวกันอยูอีกหลายคํา โดยที่   
ความแตกตางของคําแตละคํา สามารถบงบอกถึงสถานะของบุคคล อารมณ 
ความสัมพันธเชิงอํานาจ อคติ ความเชื่อที่แฝงเรน รวมถึงชวงเวลาของการมี
เพศสัมพันธ คูเพศสัมพันธ หรือกระทั่งทาทางของการมีเพศสัมพันธดวย เชน  
  
 “อึ๊บกัน”  
  “อึ๊บ” เปนคําที่อธิบายถึงทาทาง การเคล่ือนไหวที่ตองใชแรงในขณะที่มี
เพศสัมพันธ เปนคําที่มีความหมายเปนกลางๆ และไมมีความเปนทางการ เปน
                                                           
1  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546 หนา 104. 
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คําที่ เปนภาษาพูดทั่วไปในชีวิตประจําวัน ไมมีนัยที่แสดงถึงการไดเปรียบ       
เสียเปรียบ  และไมแฝงดวยอคติทางเพศภาวะวาใครเปนฝายไดหรือเสีย          
ในการอึ๊บครั้งนั้น คลายกับความหมายของคําวา “เอากัน”  
  
 “ปกัน” 
 คําวา “ป” นั้นถูกใหความหมายวา รวมเพศเพื่อสืบพันธุ ซึ่งใชกับนก 
เปด ไก เปนตน2 แตในชีวิตประจําวันนั้น คนเรามักนําคําวาปมาใชกับการมี 
เพศสัมพันธของคนดวยเชนกัน และมักใชกันจนติดปาก จนมีคําคลองจองวา 
กิน-ขี้-ป-นอน ซึ่งแสดงถึงการใชชีวิตตามสัญชาตญาณของมนุษย คําวาปมัก
ถูกใชในการอธิบายการมีเพศสัมพันธของมนุษยที่เปนลักษณะของธรรมชาติ 
เพื่อสืบพันธุแตกลับมิไดรวมถึง หรือครอบคลุมไปถึงการมีเพศสัมพันธแบบอื่นๆ 
ที่ไมเปนไปเพื่อการสืบพันธุ แตกลับเปนกิจกรรมหนึ่งของมนุษยเราดวยเชนกัน 
เชน การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก หรือ ทางปาก เปนตน อยางไรก็ตาม    
หากเปลี่ยนเปนคําวา “โดนอึ๊บ” หรือ “โดนป” จะมีนัยแสดงถึงผูถูกกระทําเปน
ผูหญิง ทั้งนี้เพราะสังคมมีคานิยมเกี่ยวกับผูหญิงวา ผูหญิงที่ดีจะตองไมสนใจ 
หรือแสดงออกซึ่งความปรารถนาในเรื่องเพศ ตองรักนวลสงวนตัว เปนกุลสตรี 
จึงมีแตผูหญิงเทานั้นที่จะเปนผูถูกกระทําทางเพศ เพราะผูหญิงคงไมสามารถ
จะไปกระทําทางเพศกับผูชายได 
 ทั้ งคําวา  “อึ๊บ ” และ  “ป ” เปนภาษาพูดที่ ใชกันมานานแลว  “อึ๊บ ”           
มาจากทาทางการเคลื่อนไหวในการมีเพศสัมพันธ ซึ่งตองใชแรงดัน นอกจากนี้
อึ๊บยังมีที่มาจากเสียงที่แสดงออกมาในขณะมีเพศสัมพันธไดดวยเชนกัน3     
นอกจากนี้ยังมีคําวา นอนกัน และ หลับนอน คําวา “หลับนอน” เปนการ   
สลับคําของคําวา  “นอนหลับ” ซึ่ งมีความหมายตรงตัวทั่ วไป  โดยคําวา          
“หลับนอน” นี้ ใหความหมายลึกซึ้งไปกวาการนอนหลับ โดยหมายถึงการมี   
เพศสัมพันธกัน  สวนใหญคําวา “หลับนอน” มักถูกใชกันในบริบทของคู      
ความสัมพันธแบบสามีภรรยาและมีนัยของความยินยอมพรอมใจกัน  
                                                           
2  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 700. 
3  เว็บไซต <http://th.wikipedia.org/wiki/อึ๊บ>  
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 “ไดเสีย” “เสียตัว” และ “เปดบริสุทธิ์” หรือ “เปดซิง” เปนคําที่สะทอน
ถึงการนําเอาฐานคิดเรื่องศีลธรรมจรรยามาใชตัดสิน และอธิบายในเรื่องเพศ   
ซึ่งใหนัยของการมีเพศสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานของความไมเทาเทียมกันระหวาง     
ผูชายกับผูหญิง หรือผูกระทําตอผูถูกกระทํา ซึ่งมักถูกใชอธิบายในบริบทของการ
มีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน เพศสัมพันธของวัยรุน เปนตน โดยทั่วไปแลว  
จะถือกันวาผูชายเปนฝายไดเปรียบ ไดประโยชน เชน ไดประสบการณ ไดเปน
เจาของผูหญิงคนนั้นๆ ไดมีความภาคภูมิใจ หรือเติมเต็มความเปนชายของตน 
ขณะที่ ผูหญิ งถูกทําใหเปนฝายเสียเปรียบ  หรือสูญเสีย และอับอาย เชน         
เสียเกียรติ เสียความบริสุทธิ์ เสียพรหมจรรย หรืออาจเรียกวา “เสีย (ความ) สาว” 
นอกจากนี้ คําที่ใหนัยของการเสียตัวของผูหญิงที่ผูชายใชและถือวาไมสุภาพยัง
มีอีกหลากหลายคําที่สะทอนถึงความไมเทาเทียมกัน เชน “เปดซิง” (“ซิง“มาจาก
ภาษาจีน แปลวา สด ใหม) “เจาะไขแดง” “ฟน” เปนคําที่นิยมใชกันในวัฒนธรรม
ของวัยรุน ใหนัยของการลอลวงเพื่อใหมีเพศสัมพันธที่มักเขาขาย “ฟนแลวทิ้ง” 
แตปจจุบันวัฒนธรรมทางเพศในกลุมวัยรุนเองเริ่มมีการปรับเปล่ียนไป          
โดยผูหญิงเองก็สามารถมีบทบาทเปนฝายรุกทางเพศไดดวยเชนกัน อาทิ       
คานิยมการ “ฟน” ผูชาย เพื่อที่จะทํา “แตม” คือ การบันทึกจํานวนผูชายที่      
ตนมีเพศสัมพันธดวย คนที่มีแตมสูงๆ จะถูกเรียกวา “ดาว” หรือ เปนคนเดน    
ซึ่งคนในกลุมใหการยอมรับ โดยมีคําเรียกวัยรุนผูหญิงที่มีพฤติกรรมทางเพศ
เชนนี้วา “เด็กลาแตม”4 ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้คงไมแตกตางกับผูชายที่ใชเรื่องเพศ
มาเปนปจจัย หรือใชในการสรางตัวตน หรือสรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับ    
ในกลุม หรือในสังคมซึ่งนับวันมีแตจะเบียดขับวัฒนธรรมของวัยรุนไปอยูชายขอบ 
โดยจับจองไปที่ เรื่องเพศของเยาวชน  คอยเฝาระวัง มองวาวัยรุนเปนวัยที่  
เปราะบาง อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ ขาดภูมิคุมกัน และไรศักยภาพในการ       
ใชชีวิตของตน โดยไมไดเสริมสรางความรูในเรื่องเพศใหกับเยาวชนอยาง       
รอบดาน อยางปราศจากอคติทางเพศ อีกทั้งยังไมใหความสําคัญกับการ         
มีสวนรวมของวัยรุนในการเลือก และตัดสินใจในเรื่องเพศดวยตัวเอง 

                                                           
4  บริษัททีวีบูรพา. รายการ “หลุมดํา” สารคดีโทรทัศน ออกอากาศ ทางชอง 9 อ.ส.ม.ท. 27 มกราคม 

2550.  
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 ฉีกทุเรียน เปนอีกคําที่มีนัยของการใชกําลังบังคับใหมีเพศสัมพันธ
เปรียบเทียบเหมือนการปอกเปลือกทุเรียนซึ่งเต็มไปดวยหนามแหลมจึงตอง
ออกแรงฉีกดวยความยากลําบาก เปนคําหนึ่งที่ใหความรูสึกของการลอลวงใช
กําลัง และความรุนแรงทางเพศ สะทอนถึงความรุนแรง การทําลายใหอีกฝาย
ตองสูญเสีย โดนทําลาย ซึ่งมักใชกับกรณีที่ผูชายกระทํากับผูหญิง 
 ในกลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศ พวกเขาและเธอตางก็มีรูปแบบ
ของการมีเพศสัมพันธที่หลากหลายไมแตกตางจากเพศสัมพันธระหวางชาย-
หญิง หากรูปแบบเพศสัมพันธของพวกเขากลับไมถูกรับรู หรือถูกรับรูในความ
หมายวาเปนเพศสัมพันธที่ไมปกติ ไมเปนธรรมชาติ ผูที่มีความหลากหลาย   
ทางเพศเองจึงไดสรางคําใหมๆ ขึ้นมาใชเรียกการรูปแบบการมีเพศสัมพันธของ
กลุมตน โดยเปนคําที่ปราศจากอคติ และเปนคําที่ใชกันเองภายในกลุม โดย   
ไมให ใครมากําหนดความหมายให  หรือนําเอาคําของผูอื่นมาใชตัดสิน         
พฤติกรรมทางเพศของกลุมตน คําศัพทของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
สวนใหญจะมาจากการเปรียบเปรย อุปมาอุปมัยที่เรียบงาย หากเปนกลุม    
ชายรักชายที่มีการศึกษามักจะยืมคําจากภาษาอื่นมาใช หรือใชทับศัพทไปเลย 
คําตางๆ มักส่ือถึงวิธีการ ทาทางของการมีเพศสัมพันธ สวนใหญจะใหอารมณ
ของคําที่สนุกสนาน มีสีสันนาสนใจ และมักสะทอนถึงความรื่นรมย ความสุข
ทางเพศ ที่กลุมชายหญิงมักมิไดกลาวถึงมากนัก เชน คําที่แสดงถึงการมี      
เพศสัมพันธจะมีคําวา โจะ โดะ ฟนดาบ ซิก เสียบ เอากัน เยกัน เย็ดกัน 
หรือ โอเยห (oh yeah!) ที่มาจากเสียงครางขณะมีเพศสัมพันธ สวน ชอ หรือ 
สโตรก หมายถึงการใชมือชวยใหคูของตนมีความสุขทางเพศ หรือคําวา สบูตก 
หรือ เก็บสบู เปนคําที่มาจากภาพยนตรตางประเทศเกี่ยวกับนักโทษที่ตอง
โกงโคงตอนที่แกลงทําสบูตก ซึ่งเปนการใหสัญญาณวามีความพรอมที่จะมี        
เพศสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีคําอื่นๆ อีก เชน แหกทุเรียน หมายถึงการแหก 
หรือแหวกทวารหนักเตรียมการมีเพศสัมพันธ หรือ นั่งเทียน หรือ ยกขา ซึ่ง 
เปนคําที่บงบอกทาทางการมีเพศสัมพันธไดคอนขางชัดเจน5  

                                                           
5  พจนานุเกย: ศัพทเก เกยไทย เว็บไซต<http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures 

_gay_vocabs4.htm> 
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 “ตีฉิ่ง” เปนคําศัพทเฉพาะที่คนทั่วไปใชเรียกการมีเพศสัมพันธของผูหญิง
ที่มีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน “ตีฉ่ิง” มาจากคํากริยาการเลนเครื่องดนตรีไทย
ที่ใหจังหวะคือฉ่ิง ฉ่ิงเปนเครื่องดนตรีไทยที่มีรูปทรงคลายถวยเล็กๆ ขนาดเทา
ฝามือ ทําดวยทองเหลือง “ตีฉ่ิง” ใชแทนการมีเพศสัมพันธของผูหญิงที่ รัก     
เพศเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับลักษณะการประกบกันของฉิ่งวาคลายการ
ประกบกันของอวัยวะเพศหญิง สังคมทั่วๆ ไปมีความรูสึกตอคําๆ นี้วาเปนคําที่
ใหอารมณสนุกสนาน  หรือขบขัน แตสําหรับผูที่ เปนหญิงรักหญิงเองแลว      
กลับเห็นวา คําๆ นี้ใหความรูสึกของการเหยียดหยามใหหญิงรักหญิงกลายเปน
ตัวตลก หรือเปนตัวประหลาด  
 คําศัพทอีกคําหนึ่งซึ่งเปนคําเกาแกซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงถึงความ
สัมพันธระหวางผูหญิงกับผูหญิงดวยกันมาตั้งแตในอดีต คือคําวา “เลนเพื่อน” 
สําหรับคนทั่วไปคําๆ นี้มีนัยของการมีสัมพันธระหวางเพื่อนกัน เปนสัมพันธเพียง
เลนๆ สนุกสนาน ไมใชความสัมพันธที่ถาวร ปจจุบันมีผูนําคําๆ นี้มาใชในกลุม
สังคมชั้นสูงของสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อความหมายโดยตรงในเรื่องเพศ
ระหวางผูหญิงดวยกันเอง 
 ในภาษาไทยยังมีคําอีกหลายคําที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธในบริบท
ตางๆ กันไป เชน คําวา “มีเซ็กส”  ซึ่งเปนคําที่มีความเปนทางการ มีความเปน
วิชาการ คําวา “เซ็กส” เปนคําทับศัพทจากคําในภาษาอังกฤษแตมีความหมาย
แตกตางจากคําในภาษาอังกฤษอยางมาก โดยในขณะที่คําวา Sex ในภาษา
อังกฤษหมายถึงเพศชายหรือหญิงที่จําแนกดวยสรีระ และเพศสัมพันธ แตคําวา 
“เซ็กส” ในภาษาไทยจะหมายถึง “เพศสัมพันธ”  มากกวา คนที่ ใชคํานี้       
สวนใหญเปนชนชั้นกลาง มีฐานะ และมีการศึกษา หรือแมกระทั่งกลุมวัยรุน   
คําวา “สังวาส”  เปนคําที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตมักใชในงานเขียนที่ให 
ความรูสึกของความเกา โบราณ ผูที่ใชคํานี้มักเปนนักเขียน หรือคนรุนเกา คําวา 
“สังวาส” อาจใชเดี่ยวๆ หรือผสมกับคําอื่นๆ ก็ได เชน “เสพสังวาส”  ซึ่งจะทําให
คํานี้กลายเปนคําที่ดูมีความรวมสมัยมากกวาคําวา “สังวาส” เฉยๆ คําอื่นๆ      
ที่ใหอารมณใกลเคียงกันและมีการใชกันคอนขางมาก ไดแก คําวา “เสพสม”    
ซึ่งเปนคําที่มาจากชื่อคอลัมนตอบปญหาเพศในหนังสือพิมพรายวันฉบับหนึ่ง   
ที่ ได รับความนิยมมายาวนานหลายสิบป  คือ  คอลัมน  “เสพสมบมิสม ”          
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ในหนังสือพิมพรายวันเดลินิวส ตอมามีคอลัมนทํานองเดียวกันนี้ เกิดขึ้น         
ในหนังสือพิมพอีกหลายฉบับ โดยมีการใชคําวา “เสพสม” รวมอยูดวย 
 สวนคําวา “ประเวณี” เปนคําที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือคําวา 
“มีเพศสัมพันธ” เปนภาษาเขียนในหนังสือ ภาษาวิชาการ และภาษาราชการที่
มักใชในที่สาธารณะ  
 อยางไรก็ตาม มีคําไทยแทคําหนึ่งของการมีเพศสัมพันธซึ่งตกหลนไป
จากภาษาพูดทั่วไป แตกลับกลายเปนคําดา ระบายความโกรธ หรือใชกับการมี
เพศสัมพันธในลักษณะที่ดูถูกเหยียดหยาม คือ คําวา “เย็ด”  
 สําหรับกลุมชายรักชายไดนําคํานี้มาใชในความหมายที่ฟงดูธรรมดา
มากขึ้น โดยตัดทอนใหเหลือเพียง “เย” ในบางสถานการณก็ใชเปนคําดาได  
เชนเดียวกัน 
 
 
คุณคาและเปาหมายของเพศสัมพันธ  
 
 โดยทั่วไปการมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิง มักถูกอธิบายวาควรเปน
เพศสัมพันธที่เกิดจากการความรักและผูกพันโดยมีเปาหมายเพื่อการสืบพันธุ 
รวมทั้งเพื่อความสุขทางเพศดวย เพศสัมพันธกระแสหลักของชายหญิงจึง
จําเพาะเจาะจงอยูแตเพียงการสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในอวัยวะเพศหญิง 
สวนการบรรลุความสุขดวยการลูบไล การทําใหบรรลุจุดสุดยอดโดยไมมีการ
สอดใส ไมถูกจัดวาเปนเพศสัมพันธ แตเปนเพียงการโหมโรง หรือกิจกรรม
ประกอบการมีเพศสัมพันธเทานั้น  
 สําหรับการมีเพศสัมพันธของผูที่มีเพศภาวะหรือเพศวิถีอื่นๆ นั้น จะมี 
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  โดยที่ เปาหมายของการมี เพศสัมพันธ             
ไมใชเพื่อการสืบพันธุ ดวยเหตุนี้การใหความหมายของเซ็กส หรือการเอากัน 
ของกลุมเพศที่หลากหลายจึงเปนความรูสึกทางจิตใจ ความผูกพัน การแสดงออก
ซึ่งรักและใครที่ เปนอิสระจากการทําหนาที่ สืบพันธุ ทําใหกลุมบุคคลที่ มี       
เพศภาวะและเพศวิถีที่หลากหลายนี้มีวิธีการ รูปแบบของกิจกรรมทางเพศ       
วิธีส่ือสารเจรจาเพื่อการเขาถึงความหฤหรรษจากเพศสัมพันธซึ่งกันและกัน  
มากกวาเพศสัมพันธระหวางหญิงชาย  
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ความสืบเนื่องของการ “เอากัน” และ “พรหมจรรย”  
 
 ขอสังเกตจากการใชภาษาไทยซึ่งไมวาจะเปนคนเพศใด ในยุคสมัยใด 
จะมีการประดิษฐ การเลี่ยง ไมพูดถึงการมีเพศสัมพันธตรงๆ ซึ่งสะทอนนัยวา 
การมีเพศสัมพันธยังเปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่องนาอับอาย “เรื่องในมุง” หรือเรื่อง
ความสัมพันธฉันสามีภรรยา จึงเปนเรื่องสวนตัวที่คนอื่นๆ ไมอยากเขาไป   
แทรกแซง เมื่อมีปญหาความรุนแรงในครอบครัว หรือการขมขืนในชีวิตคูเกิดขึ้น
จึงมักไมมีใครเขาไปชวย กรณีตัวอยางที่เห็นไดชัดกรณีหนึ่งคือ กฎหมายขมขืน
ไทยที่ไมครอบคลุมถึงการที่สามีขมขืนภรรยามานานหลายสิบป โดยเพิ่งจะมี
การแกไขกฎหมายไมใหมีการขมขืนระหวางสามีภรรยาเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 
2550 นี้เอง6  
 สําหรับสังคมไทยเรื่องของ “เพศสัมพันธ” ยังคงเปนเรื่องที่สังคมไมได
ยอมรับวาเปนความตองการตามธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะเมื่อเปน     
เพศสัมพันธที่เปนไปเพื่อความรื่นรมย ดังบทเสภาจากเรื่องขุนชางขุนแผนที่ผูคน
ยังมักใชอางอิงกันเสมอๆ คือ  
 “อดขาวดอกนะชีวาวาย ไมตายดอกถาอดเสนหา”  
 ผูที่แสดงความปรารถนา ความตองการจะไดรับความสุขทางเพศ จึงมัก
ถูกสังคมในกระแสหลักคอนขอด โดยเฉพาะผูหญิง  
 สําหรับผูหญิงซึ่งถูกสังคมคอยจับจองเรื่องเพศมากกวาผูชาย สังคม
ไดผูกโยงเรื ่องการ “เอากัน” กับพรหมจรรยและคุณคาของผู หญิง การที่
อวัยวะเพศหญิงถูกสอดใสดวยอวัยวะเพศชาย แมเพียงครั้งเดียว ไมวาจะ
ดวยความเต็มใจหรือถูกขมขืนก็ตาม สังคมก็จะถือวาผูหญิงคนนั้น (ไมวาจะ
อยู ในวัยใด) ไดสูญสิ้นความสาว และหมดคุณคาไปแลว แตหากเปนการ
สอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปทางทวารหนัก หรือทางปากของผูหญิง หรือ

                                                           
6  สนช. ผานกฎหมายหามผัวขมขืนเมีย. ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส โพสตใน เว็บไซต <http:// 

hilight.kapook.com/view/12380> 
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สอดใสอวัยวะสวนอื่นเขาไปอวัยวะเพศหญิง ผูหญิงมักจะสงสัยวาตนเองยัง
บริสุทธิ์หรือไม  
 ความบริสุทธิ์หรือพรหมจรรยของผูหญิงจึงมีความสําคัญเทากับชีวิต
ของผูหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งในอดีตที่ผานมา7 การหลอหลอมความคิด
เรื่องคุณคาความบริสุทธิ์ของผูหญิงที่ผูกติดไวกับพรหมจรรย ทําใหผูหญิง
หลายๆ คนที่คิดวาตนไดเสียความบริสุทธิ์ไปแลว มองตนเองเปนคนไมมี
คุณคา จึงเขาสูวงจรการคาประเวณี หรือมีเพศสัมพันธกับคนมากหนา
หลายตาเรื่อยไป  
 
 
เอากัน...รูปแบบพฤติกรรมทางเพศ และนัยตอสุขภาวะทางเพศ 
 
 สําหรับสังคมไทยการเอากัน หรือการมีเพศสัมพันธกัน ยังคงถูกสังคม
ไทยใหคุณคา และความหมายภายใตฐานคติของความถูกตอง-ดีงาม, ปกติ-
ไม ปกติ, ควร-ไม ควร  กลาวค ือ  การม ีเพศสัมพ ันธ ควรเป นเพศสัมพ ันธ 
ระหวางเพศชายกับเพศหญิง เปนเพศสัมพันธของผูที่อยูในวัยอันควร และ
เปนเพศสัมพันธในบริบทของคูสมรสเทานั้น ทั้งที่ในความเปนจริงแลวการ
เอากันหรือการมีเพศสัมพันธของคนในสังคมมีความแตกตางทั้งในรูปแบบ 
รสนิยม  คู ความสัมพันธ และอายุของผู ที ่ม ีความสัมพันธที ่หลากหลาย       
ลื่นไหลมากกวาฐานคติเหลานั ้นอยางสิ ้นเชิง อาทิเชน การมีเพศสัมพันธ   
ของบุคคลเพศเดียวกัน การมีเพศสัมพันธทางปาก การมีเพศสัมพันธกับ
อุปกรณ  เพศสัมพันธในกลุ มเยาวชน  และนอกเหนือบริบทของคู สมรส       
เชน กิ๊ก อยางไรก็ดีเพศสัมพันธที่มีรูปแบบและรสนิยมที่หลากหลาย ลื่นไหล
นอกกรอบเพศวิถีกระแสหลักมักถูกตัดสินคุณคาวาเปนเพศสัมพันธที ่ไม
เหมาะสม เปนอันตรายและเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งมายาคติ

                                                           
7  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคําวา “รักนวลสงวนตัว” 
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ในเรื่องเพศนี้ไดถูกผลิตซ้ําแลวซ้ําเลา จนทําใหเกิดเปนภาพตัวแทนในดานลบ
ของเพศสัมพันธนอกกรอบขึ้น  
 ภาพตัวแทนของรูปแบบเพศสัมพันธที่แฝงดวยอคติทางเพศ ไดแก การ
มองวาการมีเพศสัมพันธทางปาก ทางทวารหนัก กับอุปกรณ นอกบริบทของ    
คูความสัมพันธลวนเปนไปเพื่อความสุข ความหฤหรรษเทานั้น จึงเปนเรื่องที่ไม
ชอบธรรม หรือไมควรกระทํา ดังนั้นสุขภาวะของคนที่มีเพศสัมพันธแบบนี้จึง  
เกิดขึ้นยากยิ่งบนฐานคติของสังคมไทยปจจุบัน นอกจากนี้คนในสังคมยังถูกทํา
ใหเชื่อวา เพศสัมพันธนอกกรอบทั้งหลายเหลานี้เปนพฤติกรรมเสี่ยงที่นํามาซึ่ง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี/เอดส ทั้งที่ในความเปนจริงแลวนั้น การ
มีเพศสัมพันธทุกรูปแบบลวนนํามาซึ่งโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี/
เอดสไดทั้งส้ิน หากการมีเพศสัมพันธในแตละครั้งนั้นเปนเพศสัมพันธที่ไม     
ปองกัน และไมปลอดภัย  
 สําหรับการมีเพศสัมพันธในกลุมเยาวชนมักถูกมองวาเปนเพศสัมพันธ
ที่มีปญหา เพราะนํามาซึ่งการตั้งครรภที่ไมตองการ การทําแทง และการทําลาย
ศีลธรรมจรรยาของสังคม ทั้งที่มีตัวอยางใหเห็นแลววา หากการมีเพศสัมพันธ
ในแตละครั้งไมมีการปองกัน หรือเกิดจากการบังคับก็จะนํามาซึ่งปญหาเรื่อง
การตั้งครรภไมพึงประสงค และอาจนําไปสูการทําแทงที่สามารถเกิดขึ้นไดกับ
คนทุกวัย สวนในกรณีของการมีเพศสัมพันธนอกคู สมรส โดยเฉพาะกรณี       
ที่สามีไปมีเพศสัมพันธกับผูหญิงอื่นแลวกลับมามีเพศสัมพันธกับภรรยาตนเอง
โดยไมปองกัน ก็นํามาซึ่งความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และเอชไอวี/เอดสในกลุมแมบานไดเชนกันดังที ่มีตัวอยางใหเห็นแลวอยาง
มากมาย 
 ทั้งหมดนี้หากมองเรื่องการเอากันผานมิติของสุขภาวะทางเพศแลว 
ประเด็นสําคัญที่ควรละทิ้งคือมาตรฐานศีลธรรมจรรยา ความดีงามในเรื่องเพศ 
แตควรตระหนักถึงบริบทของการมี เพศสัมพันธกันในครั้งนั้นๆ  วาเปน           
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย ปองกัน ตองการ ยินยอมพรอมใจหรือไม นอกเหนือไป
จากมุมมองในเรื่องของการเติมเต็มซึ่งความปรารถนา ความสุข ความหฤหรรษ
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ทางเพศ คนที่ทํางานในเรื่องสุขภาวะทางเพศไมวาจะอยูในภาคสวนใดก็ตาม 
เชน ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคการศึกษาวิชาการ นักกิจกรรม จึงควร
วิเคราะหใหเห็นถึงมายาคติในเรื่องเพศ และกาวขามอคติทางเพศใหได เพื่อให
การทํางานบรรลุเปาหมายสุขภาวะทางเพศที่ตั้งไว 
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ชวยตัวเอง 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
ชวยตัวเอง...การสรางความสุขทางเพศของตัวเอง!  
  
 คํานี้มาจากการรวมกันระหวางคําวา ชวย ก. ซึ่งหมายถึง เสริมให
สําเร็จตามเปาหมาย ชวยเหลือ และคําวา ตัวเอง ซึ่งหมายถึง ว. ของเราเอง1

ดังนั้นความหมายโดยตรงของคํานี้จึงหมายถึง การทําใหตนเองบรรลุเปาหมาย
ในเรื่องตางๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงเรื่องเพศดวยนั่นคือ การกระทําตอตนเอง    
ใหมีความสุขตอบสนองตออารมณเพศที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การชวยตัวเอง
ยังมีหลายรูปแบบ เชน ทําคนเดียว ชวยกันเปนคู หรือกลุม ใช/ไมใชอุปกรณชวย 
เปนตน2  
 ในวิถีชีวิตประจําวันของเรา คําวา “ชวยตัวเอง” นั้นมีนัยและความหมาย
ซึ่งสะทอนถึงโครงสรางวิธีคิด ความหมายในระบบเพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ
ของคนเราอยางนาสนใจยิ่ง  
 นอกจากคําวา “ชวยตัวเอง” แลว ในปจจุบันมีการใชคําอื่นๆ  ที่ มี     
ความหมายเดียวกันนี้ ในบริบท  หรือวัฒนธรรมยอยที่ตางกันไป  เชน  ใน     
บริบททางการแพทย หรือแวดวงวิชาการมีการใชคําวา มาสเตอรเบช่ัน             
สําเร็จความใครดวยตัวเอง บําบัดความใครดวยตนเอง อัตกามกิริยา3      
ซึ่งลวนแลวแตใหนัยที่ เปนทางการ เปนวิชาการ และไม ส่ือให เห็นภาพ                  
ในเรื่องเพศ หรือพฤติกรรมของการชวยตัวเอง4 แตอยางใด  

                                                           
1  สํานักพจนานุกรมมติชน. พจนานุกรมฉบับมติชน กรุงเทพฯ: มติชน, 2545. 
2  เนชั่นสุดสัปดาห ปท่ี 8 ฉบับท่ี 370 วันท่ี 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2542. 
3  ท้ังหมดคือคําศัพทท่ีอางอิงความหมายจากคําในภาษาอังกฤษวา Masturbation 
4   ใกลหมอ ปท่ี 25 ฉบับท่ี 8 สิงหาคม 2544. 
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 ในกรณีของผูชายมีการใชคําวา “ชักวาว” ที่เปรียบเทียบกับการชักมือ
ขึ้นลงเชนเดียวกับการดึงสายปานของการเลนวาว ซึ่งเปนคําที่ติดปากและใชกัน
ในชีวิตประจําวันมากที่สุด และใชกันทุกชนชั้น ทุกเพศสถานะ ทุกพื้นที่ 
 ไปสนามหลวง เปนวลีเปรียบเปรยถึงสถานที่ที่มีการชักวาวกันมาก  
มักใชในกลุมคนในเมืองหลวงที่มีความคุนชินกับสนามหลวง 
 สไลดหนอน คําเปรียบเทียบกับกิริยาถูขึ้นลงกับหนอนซึ่งก็คือ อวัยวะ-
เพศชายนั่นเอง  
 นองนางทั้ง 5 เปรียบเทียบกับการใชมือที่ประกอบดวยนิ้วทั้ง 5 นิ้วใช
ในการถูไถอวัยวะเพศชาย  
 ขัดจรวด เปรียบเทียบกับการถูไถอวัยวะเพศชาย มักใชกันในกลุมวัยรุน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงพฤติกรรมทางเพศแบบตรงๆ หรือเห็นภาพชัดเจน และ
เปนคําศัพทเฉพาะที่ใชในกลุมวัฒนธรรมทางเพศของตน 
 ตุกตุก คือการเปรียบเทียบกิริยากระตุกขอมือกับการถูไถอวัยวะเพศ  
 ลางหนาไก เปนการชวยตัวเองในตอนเชาเสมือนการทําใหไกตื่น เปน
ภาษาที่ใชในกลุมคนในชนบทมากกวาในเมือง  
 ในกลุมของผูที่มีความหลากหลายทางเพศ เชน กลุมชายรักชาย มีคําที่
ใชแทนการชวยตัวเองหลายคํา เชน คําวา “สโตรก”  มาจากภาษาอังกฤษ 
“Stroke”  ที่แปลวา ถูไถ ที่ มักใชในเรื่องราวทางเพศในสื่อไซเบอร เชน ใน        
อินเทอรเน็ต หรือโปรแกรมแคมฟร็อก เปนตน “กระตุกหมอย”  เปรียบเทียบ
การชักขึ้นลงเสมือนการกระตุกขนเพชร “ตําแตง”  ซึ่งเปรียบเทียบกับการ      
ตําสมตํา หรือตําแตงกวา  
 ในขณะที่คําสําหรับใชในการเรียกการชวยตัวเองของผูหญิงนั้นมีการ
กลาวถึงนอยมาก อาทิเชน คําวา “ตกเบ็ด”, “เกี่ยวเบ็ดเขี่ย” แสดงถึงการเอา
นิ้วสัมผัส หรือเกี่ยวกับปุมกระสัน หรืออวัยวะเพศหญิง และ “เลนเสียว” 
เปนตน 
 ในสังคมตะวันตกคําสอนและความเชื่อทางคริสตศาสนามีอิทธิพล 
ครอบงําระบบความคิดความของคนในทุกๆ มิติ รวมถึงสงผลตอวิธีคิดเกี่ยวกับ
เรื่องเพศวิถีดวย ทําใหเพศวิถีถูกตีความ ใหความหมาย และมีความชอบธรรม
เพียงแคเพศวิถีภายใตระบบการแตงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเจริญพันธุ 



 

 

103 สวนที่ 3 การปฏิบัติทางเพศ: ชวยตัวเอง

 รณภูมิ สามัคคีคารมย 

เทานั้น ดังนั้นการชวยตัวเองซึ่งเปนการตอบสนองความตองการทางเพศของตน 
ไมใชการทําไปเพื่อสืบทอดเผาพันธุ หรือไมจําเปนตองอยูภายใตระบบการ     
แตงงาน จึงมักถูกอธิบายวาเปนความผิด บาป ความผิดปกติ ซึ่งชุดวิธีคิด    
เหลานี้ไดสงอิทธิพลมาถึงระบบคิดเรื่องเพศของคนไทยเมื่อสังคมไทยเปดรับ
วัฒนธรรมจากตะวันตกดวย 
 

“การชวยตัวเอง” บอยๆ จะทําใหจิตใจไมปกติหรือเปน
โรคจิตประสาทได”5 

 
 “ทําไมสามีมาสเตอรเบทตนเอง (สําเร็จความใครดวย

ตนเอง) ความรูสึกแรกที่มักแวบเขามาในจิตใจ คือ เอะทําไม
เธอไมทํากับฉัน...เธอมีอะไรปกปดฉัน...ฉันมีอะไรผิดปกติ...ฉัน
ไมดีตรงไหน...ฉันทําอะไรไมถูกใจเธอ...เธอเบื่อฉันแลวหรือ...
เธอไปเที่ยวจนติดโรคมาใชไหม....กรี๊ด”6 

 
 ในการประชุมนานาชาติวาดวยเพศศาสตรศึกษา เมื ่อป พ.ศ. 2539    
ณ กรุงบาเลนเซีย ประเทศสเปน ไดมีการทาทาย และรื้อสรางชุดวิธีคิดเกี่ยว
กับเรื่องเพศแบบเดิมๆ โดยมีการเสนอแถลงการณวาดวยสิทธิทางเพศของ
บุคคลวา  
 

“บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิที่จะกระทําตอตนเองใหมี
ความสุขตอบสนองตออารมณ เพศที่ เกิดขึ้น ในวิถีทางที่        
ปลอดภัย ไมทํารายตนเอง และไมเกิดผลรายตอสุขภาพ”7 

 

                                                           
5  “ความเชื่อเกี่ยวกับการชวยตัวเอง” คูมือครูผูสอน รายวิชา “เพศศึกษา” พฤษภาคม 2547 หนา 7-8. 
6  กรุงเทพวันอาทิตย  ปท่ี 16 ฉบับท่ี 5995 อาทิตยท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547. 
7  พันธุศักดิ์ ศุกระฤกษ. “ศาสตรของการมีความสุขดวยตัวเอง”  ใน เนชั่นสุดสัปดาห ปท่ี 8 ฉบับท่ี 

370 วันท่ี 29 ก.ค.-4 ส.ค. 2542.  
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 มุมมองความคิดเรื่องการชวยตัวเองอันมีรากฐานจากแนวคิดสิทธิทางเพศ 
และความสุขทางเพศ เริ่มมีการผลิต ประกอบสราง และส่ือสารออกมามากขึ้น
ในสังคมไทย จากชุดคําอธิบายของแพทย หรือองคกรที่ทํางานเรื่องเพศภาวะ 
และเพศวิถี ที่ออกมาในรูปแบบของการตอบปญหาเรื่องเพศผานสื่อตางๆ เชน 
รายการทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต อาทิเชน คอลัมนศาสตรของ 
การมีความสุขดวยตัวเอง โดย น.พ. พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ ไดอธิบายความหมาย
ของการชวยตัวเองไววา  
 

“คือกระบวนการตอบสนองตอความปรารถนาทางเพศ
ที่เกิดขึ้น เปนปกติตามธรรมชาติของมนุษย เปนทางออกทาง
ธรรมชาติอยางหนึ ่งเมื ่อเกิดมีสิ่งเราอารมณทางเพศเกิดขึ ้น 
โดยมีกระบวนการตอบสนองทางเพศคือ กอนอื ่นจะตองมี  
“ส่ิงเรา” จากภายนอกมากระทบกอน ส่ิงเราดังกลาว ไดแก รูป 
รส กลิ่น เสียง สัมผัส พอสิ่งเรามากระทบกับ “ตัวรับ” ในราง
ของมนุษยแลว ก็จะเกิดการตอบสนองขึ้น ตัวรับของคนเราทั้ง
หา ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เมื่อตัวรับไดรับสิ่งเรา
แลวก็จะสงสัญญาณไปที่สมอง ใหออกคําสั่งวาจะตอบสนอง
อยางไร ทีนี้การจะตอบสนองทางเพศของคนเรานั้น ตองผาน
การกลั่นกรองของสมองวาจะตอบสนองแบบไหน พอคนเรา 
ไดรับการกระตุนเราอารมณทางเพศแลว การตอบสนองจะมี
ออกมาใน 3 รูปแบบคือ เลิกคิดถึงเรื่องนั้นเสีย การตอบสนอง  
ก็จะหยุดไปเอง ชวยเหลือตนเองหรือ Masturbation เพื ่อ     
ไปใหถึงจุดสุดยอด เปนการตอบสนองตออารมณเพศขั ้น   
พื้นฐานที่ปลอดภัย และทายที่สุดคือ มีเพศสัมพันธ แตจะเปน
เพศสัมพันธแบบชายกับชาย ชายกับหญิง หญิงกับหญิง หรือ
ไปมีเพศสัมพันธในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากคนปกติ ก็เปนอีก
เรื่องหนึ่ง”8 

                                                           
8  พันธุศักดิ์ ศุกระฤกษ, อางแลว. 
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 ในเว็บไซตขององคกร PATH ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานใน
ประเด็นเรื่องเพศศึกษารอบดานในกลุมเยาวชนไดนําเสนอชุดอธิบายเกี่ยวกับ
การชวยตัวเองไววา 

 
“การชวยตัวเอง” เปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับ

ความรูสึกและความตองการทางเพศซึ่งเกิดจากธรรมชาติ ที่ 
ทุกคนสามารถทําได ทั้งผูหญิงและผูชาย หากเรายังไมพรอม  
ที่จะเริ่มตนความสัมพันธ หรือมีเพศสัมพันธกับใคร ไมใชเรื่อง
ผิดปกติ หนุมสาวหลายคนมักจะถูกบอกเกี่ยวกับเรื่องการ  
ชวยตัวเองผิดๆ หลายอยาง เชน การชวยตัวเองเปนส่ิงที่ไมดี 
บาป ทําใหตัวเตี้ย เรียนโง หรือการชวยตัวเองบอยๆ จะทําให
จิตใจไมปกติ เปนโรคจิตประสาท หรือเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ 
เปนตน ความเชื่อเหลานี้จึงสงผลตอพฤติกรรม ทําใหสาว 
หลายคนมักอายที่จะพูดถึง สวนหนุมหลายคนอาจกังวลวา  
ทําบอยๆ จะมีผลอยางไรหรือไม ทั้งที่วิธีการนี้ชวยสนองตอบ
ความตองการทางเพศของเราไดดวยตนเอง การชวยตัวเอง    
จะทําบอยหรือนอยคร้ังก็ขึ้นกับความพรอม ความพอใจและ 
สุขภาพของแตละคน 9 

 
 
ชวยตัวเอง...ความสุขที่ไมเสมอภาค 
 

“Sex ของวัยรุนจะรุนแรงรอนรุม ทางออกของวัยรุน
เกือบทุกคนในโลกคือ สําเร็จความใครดวยตัวเองหรือชวยตัวเอง
มาแลวแทบทั้งนั้น..หรือถาไมระบายออกซะบาง เวลานอน
กลางคืนฝนเห็นผูหญิงก็มีน้ําอสุจิออกซะแลว เขาเรียกวา    
“ฝนเปยก” การ “ฝนเปยก” การสําเร็จความใครอาจเรียกไดวา 

                                                           
9  เว็บไซต <http://www.teenpath.net/teenpath/manual/manual03-03-01.doc> 
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“จุดสุดยอด” การสําเร็จความใครเปนปฏิกิริยาตอบสนองโดย
อัตโนมัติ ซึ่งเกี่ยวพันกับจุดสุดยอดของความพึงพอใจทางเพศ 
ในเพศชายมีการเกี่ยวของกับการหลั่งอสุจิ การสําเร็จความใคร
ก็ เปนปฏิกิ ริยาตอบสนองที่ เรียนรูได คนจะเรียนรูวิธีการ  
กระตุนเรา ผูชายสวนใหญ เรียนรูการถึงจุดสุดยอดดวยวิธี
สําเร็จความใครดวยตนเอง การถึงจุดสุดยอดโดยทั่วๆ ไป     
มักถูกตองการโดยฝายชายเมื่อตองการสืบพันธุ”10 

 
 จากบทความขางตนสะทอนวา ในบริบทของสังคมไทยแมจะมีชุด  
คําอธิบายวาการชวยตัวเองเปนวิถีทางหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยสามารถใชจัด
การกับความตองการทางเพศของตนได หากในความเปนจริงกลับพบวา ชุด
วิธีคิดในเรื่องการชวยตนเองนั้น ยังคงถูกประกอบสราง และผลิตซ้ําภายใต
ความไม เสมอภาค  หรือการม ีหลายมาตรฐานในม ิต ิเพศว ิถ ี กลาวค ือ            
ผู ม ีเพศภาวะชาย  และม ีเพศว ิถ ีแบบชายจะสามารถ  “ชวยต ัว เอง” ได            
โดยไมถ ูกส ังคมมองวาเป นเรื ่องผิดปกติ เพราะสังคมมีค าน ิยมในเรื ่อง       
ความเปนชายวา ธรรมชาติของผู ชายเมื ่อมีความตองการ หรือมีอารมณ      
ทางเพศแลวตองปลดปลอย เรื่องเพศเปนประสบการณที่ผูชายควรแสวงหา 
สามารถแสดงออกได  
 แตในทางกลับกันสําหรับผูหญิง การชวยตัวเองกลับถูกมองวาเปนเรื่อง
ที่ไมเปนธรรมชาติ ไมปกติ ควรปกปด และมีคนบางกลุมเทานั้นที่จะทําได เชน 
กลุมผูหญิงโสด แมมาย ผูหญิงที่มีความตองการทางเพศสูง ผูหญิงที่         
ไมใชกุลสตรี เปนตน เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังกับความเปนผูหญิงที่ดี
ในเรื่องเพศวา ผูหญิงที่ดียอมตองไมแสดงออกถึงความตองการทางเพศ หรือ
แสดงความปรารถนาทางเพศ เรื่องเพศเปนเรื่องที่ยึดโยงกับศักดิ์ศรีความดีงาม 
ความเปนกุลสตรี ผูหญิงไมควรมีประสบการณทางเพศจนกวาจะมีครอบครัว 
เชน คําอธิบายของ แวน หญิงสาววัย 27 ป พนักงานบริษัทที่วา 

 

                                                           
10  ชวยตัวเอง...ความจําเปนท่ีซื่อสัตยกับทุกคน ใน เว็บไซต <http://www.clinicrak.com> 
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“เราเปนผูหญิงก็มีความตองการเหมือนกัน แตก็ไมเคย

ชวยตัวเองเลย เพราะรูสึกแปลกๆ ไมกลา กลัวที่จะตองไปทํา
กับตรงนั้น ผูหญิงนะตองเก็บอารมณไว ไมเหมือนผูชายที่ตอง
ระบายออก” 

 
 หลักฐานหนึ่งที ่แสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางผู ชาย
และผูหญิงในเรื่องของโอกาสในการเขาถึง หรือไดมาซึ่งความสุขทางเพศ
จากการชวยตัวเองคือ คําที่ใชเรียกการชวยตัวเองสําหรับผูหญิงนั้นมีไมมาก
นัก ทั้งยังไมมีความหลากหลาย ไมมีสีสัน ตางกับคําที่ใชกับผูชายซึ่งมีอยู
อยางมากมาย มีการพูดอยางแพรหลาย มีการเปลี ่ยนแปลง เกิดใหมขึ ้น
เสมอๆ และแตละคําลวนแลวแตประกอบสราง และตอกย้ํา เชื ่อมโยงถึง
อวัยวะเพศชายทั้งส้ิน 
 นอกจากนี้ยังพบวา ชุดคําอธิบายเกี่ยวกับการชวยตัวเองที่ไดรับการ
พูดถึงในสังคมนั้น ยังเนนไปที่การชวยตัวเองของผูชายมากกวาผูหญิง หรือ
มากกวาการชวยตัวเองของเพศที่หลากหลายอื่นๆดวย ทั้งนี้เพราะสังคมให
คุณคากับการชวยตัวเองของผู ชายที ่เกี ่ยวของกับการตอบสนองอารมณ 
ความตองการทางเพศอันเปนธรรมชาติ การปลดปลอยอารมณ และอสุจิ  
นั ่นเอง และจากการสํารวจทางสถิติยังพบอีกวาผู หญิงมีการชวยตัวเอง   
นอยกวาผู ชายจริง ไมว าจะเป นในสังคมไทยหรือตางประเทศ  อันเนื ่อง      
มาจากความเขาใจผิด เรื ่องความไมเหมาะสม การรู ส ึกผิด ละอาย และ
ความกลัว เปนตน11  

 
 

                                                           
11  เว็บไซต <http://th.wikipedia.org/การสําเร็จความใคร> 
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ชวยตัวเอง...ความสุขที่ปะปนดวยความเชื่อ 
 

“หมอครับ ผมมีปญหามากๆเลยคือ ผมชวยตัวเอง 
บอยมาก ทุกวัน ตั้งแต ม.2 จนตอนนี้ทํางานแลว ผมกําลังจะ
แตงงาน แตกลัววาจะเปนหมันมีลูกไมได เปนไปไดไหมครับ”12 

 
“การชวยตัวเอง” บอยๆ จะทําใหจิตใจไมปกติหรือเปน

โรคจิตประสาทไดหรือเปลาครับ”13 
“ชวยตัวเองเสียความบริสุทธิ์ไหมคะ”14  
“แตงงานแลวทําไดไหมคะ” 
“ควรประพฤติปฏิบัติมากนอย ถี่หางอยางไร” 
“ถาไปพบวา ลูกกําลังทําการชวยเหลือตนเองอยูควรทํา

อยางไร” 
“รูสึกผิดทุกครั้งที่ชวยตนเอง จะแกไขอยางไรดี”15 

 
 ตัวอยางคําถามที่ยกมาเปนคําถามที่มักพบเปนประจํา เมื่อพูดถึงเรื่อง 
“การชวยตัวเอง” ซึ่งก็ตองยอมรับวาสังคมไทยในปจจุบันนี้  แมชุดวิธีคิด       
และชุดอธิบายเกี่ยวกับการชวยตนเองบนฐานคติแบบสิทธิทางเพศ และ    
ความสุขทางเพศ จะมีอิทธิพลตอวิถีการใชชีวิตทางเพศของคนในสังคมมากขึ้น
ก็ตาม แตมายาคติ หรือความเชื่อตางๆ ที่อยูบนพื้นฐานชุดคิดวาดวยเรื่องเพศ
เพื่อการสืบเผาพันธุเทานั้นก็ยังคงมีอํานาจอยูไมนอย 

                                                           
12  เว็บไซต <www.clinicrak.com> 
13  เว็บไซต <http://www.teenpath.net/teenpath> 
14  เว็บไซต <http://www.smustsay.com/sexmustsay_2005/sexbox/inner.php?level=2&id=46> 
15 เนชั่นสุดสัปดาห ปท่ี 8 ฉบับท่ี 423 วันท่ี 10-16 กรกฎาคม 2543. 
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 ความเชื่อเหลานี้นอกจากอยูบนชุดวิธีคิดเรื่องคุณคา ความหมายใน
เรื่องเพศแลว คําถามทั้งจากผูชายและผูหญิงเหลานี้ยังสะทอนถึงระดับคุณคา
ความหมาย และมาตรฐานในเรื ่องเพศวิถีที ่แตกตางกันอยางสิ ้นเชิงดวย  
กลาวคือ คําถามของผูชายมักจะสะทอนถึงคุณคาลักษณะความเปนชาย เชน 
ชวยตัวเองมากๆ จะเปนหมันหรือไม จะเกิดความผิดปกติทางดานจิตใจ    
หรือเปลา ชวยตัวเองกี่ครั้งถึงจะพอดี เปนตน แตในขณะที่ผูหญิงนั้นมักกังวล 
และคํานึงถึงคุณคา หรือภาพลักษณทางเพศที ่สังคมอาจตีตรา เชน หาก     
แตงงานแลวจะสามารถชวยตัวเองไดอ ีกหรือไม หรือความกังวลในเรื ่อง      
ความบริสุทธิ ์กับการชวยตัวเอง ความรูสึกผิดที่ตอบสนองความสุขทางเพศ     
ของตนดวยการชวยตัวเอง เปนตน 
 เมื่อใดก็ตามที่คนในสังคมวัฒนธรรมไทยสามารถรื้อสรางแนวคิดใน
เรื่องเพศใหม และชวยกันประกอบสราง และยอมรับชุดความคิดเกี ่ยวกับ
สิทธิทางเพศที ่ไมวาใคร เพศใด วัยใด ชนชั ้นใดก็มีสิทธิในการตอบสนอง
ความสุขทางเพศของตนในวิถีทางที่ตนเลือก โดยไมไดสงผลกระทบในเชิงลบ
กับผูอื่นและตนเอง เมื่อนั้นความเชื่อและความไมเสมอภาคกับการชวยตัวเอง   
ก็คงจะเลือนหายไปจากระบบเพศวิถีของคนในสังคมที่ฝงรากลึกไดอยาง   
ไมยากนัก 
 ในมุมมองดานสุขภาวะทางเพศ การชวยตัวเองเปนเพศวิถีรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งสะทอนถึงความเชื่อในเรื่องของจินตนาการ ความหฤหรรษ และความสุข-
ทางเพศวาเปนส่ิงที่เกิดขึ้นได มีอยูจริง และเปนวิธีการหนึ่งในการตอบสนอง
ความสุขทางเพศสําหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น 
 นอกจากนั้นการชวยตัวเองยังเปนเพศสัมพันธที่ปลอดภัยในอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งถูกนํามาใชเปนยุทธศาสตรในการรณรงคปองกันการตั้งครรภที่ไมพรอม 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอดสดวย ดังที่ปรมาจารยเพศศาสตรที่ชื่อวา  
อัลเฟรด คินซีย ไดกลาวถึงวา “การชวยตนเองเปนทางออกที่ปลอดภัย  
ทางหนึ่งที่สามารถเลือกปฏิบัติได  ถือวาเปน  “เซ็กส” ที่ปลอดภัย”16 

                                                           
16 พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ (น.พ.). “ศาสตรของการมีความสุขดวยตัวเอง”  เนชั่นสุดสัปดาห  ปท่ี 8 ฉบับ
ท่ี 423 วันท่ี 10-16 กรกฎาคม 2543. 
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สําหรับผูหญิง “การชวยตัวเอง” ยังถูกนํามาเปนกลยุทธในการรณรงคทาง     
การเมืองเรื่องเพศ  เพื่อทําความเขาใจ และรื้อสรางอคติที่ มีตอมิติเพศวิถี     
แบบหญิงที่ไมสามารถตอบสนองความสุขทางเพศของตนได ทั้งนี้ก็เพื่อสราง
ความเทาเทียมกันในการเขาถึงความสุขทางเพศของทุกเพศ ซึ่งในเวลาเดียวกัน
เปนกระบวนการสรางพื้นที่ความชอบธรรม และการยอมรับในเรื่องเพศของ     
ผูหญิงใหมีมากขึ้นดวย 
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ใชปาก 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
ใชปาก...สีสันของความหลากหลายทางภาษาและพฤติกรรม 
 

“การใชปาก” หรือ “การทํารักดวยปาก” นั้น ความจริง
มีมาตั้งแตสมัยโบราณกาลแลว ไมใชเพิ่งจะมาฮิตในยุคปจจุบัน
นี้ ซึ่งเรียกกันวา “ออรัลเซ็กส” ซึ่งหมายถึง การใชปากและลิ้น 
กระทํากับอวัยวะสวนนั้นของเขาหรือเธอ การทํารักดวยปาก 
อาจจะใชเปนวิธีการเลาโลมกอนที่จะมีกิจกรรมตอเนื่อง      
จากความพิศวาสตอไปก็ได1  

 
 การมีเพศสัมพันธทางปาก หรือการทํารักดวยปากเปนรูปแบบพฤติกรรม
ทางเพศที่มนุษยเราปฏิบัติกันมานานแลว กอนที่มีการประกอบสรางคําวา       
“ใชปาก” หรือ “ออรัลเซ็กส” ดวยซ้ํา โดยในสังคมตะวันตกพฤติกรรมทางเพศ 
ดังกลาวถูกอธิบายในทางการแพทยหลากหลายรูปแบบ เชน ถาผูหญิงเปนฝาย
ใชปากและลิ้นกระตุนอวัยวะเพศชาย ศัพททางการแพทยจะเรียกวา เฟล-เล-โชว 
(Fellatio) หรือศัพทธรรมดาทั่วไปในภาษาอังกฤษเรียกวา โบลวจอบ (Blow job) 
หากผูชายกระตุนอวัยวะเพศหญิงดวยลิ้น ศัพทแพทยเรียกวา คัน-นิ-ลิง-กัส 
(Cunnilingus) และหากคูรวมเพศใชล้ินกระตุนรอบทวารหนักของฝายตรงขาม 
(ไมวาจะเปนชายหรือหญิง) จะเรียกวา ริมมิ่ง (Rimming)2 สําหรับในสังคมไทย
นั้นหลักฐานของการทํารักดวยปากมีใหเห็นอยูมากมายในภาพจิตรกรรมตั้งแต
สมัยโบราณกาล 

                                                           
1  เนชั่นสุดสัปดาห ปท่ี 9 ฉบับท่ี 67 วันท่ี 14-20 พ.ค. 2544.  
2  กรุงเทพธุรกิจ, 15 กุมภาพันธ 2543. 
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 ในสังคมไทยคําแปลแรกๆ ที่เกี่ยวของกับ “การใชปาก” ในทางตํารา  
วิชาการดานเพศศาสตร และจิตวิทยาก็คือคําวา “โอษฐกาม” หรือ “กามโอษฐ” 
ซึ่งปจจุบันยังมีการใชกันอยูบางประปรายในตําราวิชาการรวมถึงในพระไตรปฎก
ในหัวขอที่กลาวถึงบุคคลประเภทบัณเฑาะกที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมคือ    
การกระทําโอษฐกามกับบุรุษ 
 โดยปกติแลวการใชปากนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตกตางกันไปตาม
เพศภาวะของผูที่กระทํา หรือตามอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายที่กระทํา หรือ
ถูกกระทํา ภาษาที่ใชเรียกการกระทํานั้นๆ จึงมีหลากหลายตามไปดวย เชน การ   
ใชปากหรือล้ินกับอวัยวะเพศชาย มีทั้งคําพื้นๆ ทั่วๆ ไป อาทิ “อม” “ดูด” “กินงู” 
“กินไอติม” “เปาป”  ซึ่งเปนคําพื้นๆ ทั่วไป ขณะที่กลุมของชายรักชาย คําที่
อธิบาย “การใชปาก” สวนใหญจะเปนคําที่มีสีสัน หรือใหนัยสะทอนซึ่งอารมณ
ความรูสึกที่สนุกสนาน ทันสมัย ตองตีความ เพราะเปนคําที่ใชกันเฉพาะภายใน
กลุมเทานั้น เชน คําวา 
 “โมค” มาจาก สโมก (Smoke) ในภาษาอังกฤษ “ซัค” มาจาก ซัคกิ้ง 
(Sucking) ในภาษาอังกฤษ ที่แปลวา การดูด 
 “คาราโอเกะ” มาจาก การรองคาราโอเกะ ที่ตองถือไมโครโฟนไวใกลๆ 
กับปาก 
  “ถวายบัว” หรือ “บัว”  ซึ่งเปนคําที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส (Boire)   
ซึ่งแปลวา ดื่ม ในภายหลังไดมีการผลิต ปรับเปล่ียนเพิ่มขึ้นอีกหลายคําที่     
เกี่ยวกับ “บัว” เชน บัวเรียง บัวเผ่ือน หรือกระทั่งแปลงเปนคําวา “บวบ”  
 “สอยมะมวง”  คือการใชปากและลิ้นอมและเลียลูกอัณฑะ ซึ่งเปนทาที่
ไมพบมากนักในกรณีที่ผูหญิงจะทําใหกับผูชาย  
 และคําที่เรียกการใชปากกับทวารหนักที่ยังใชกันอยูคือ คําวา “ลางตูเย็น”  
ซึ่งเปรียบเปรยถึงการทําความสะอาดทวารหนักกับการทําความสะอาดตูเย็น   
ที่มีอาหารมากมาย  
 “ยกซด” ซึ่งส่ือถึงการยกทวารหนักขึ้นมาเพื่อใชล้ินเลียนั่นเอง3 

                                                           
3  เว็บไซต <http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures_gay_vocabs3.htm> 
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 สําหรับคําที่ใชส่ือถึงการใชปากของผูคนที่มีเพศวิถีแบบอื่นๆ ยังมีอีก  
มากมายหลายคํา อาทิเชน ทํารักทางปาก ทํารักดวยปาก ดูดไอติม อมกลวย 
เปนตน สวนคําที่เนนการใชปากเพื่อสรางความสุขกับสวนตางๆ ของรางกาย     
ผูหญิง ไมวาจะเปนอวัยวะเพศหญิง หรืออวัยวะสวนอื่นๆ โดยมากมักจะเปนคําที่
เกี่ยวกับล้ิน หรือเลีย เชน เลีย ลงล้ิน ใชล้ิน เลียหอย ดูดหอย เปนตน 
 
 
ใชปาก...ใชวาใครๆ ก็กลาทํา 
  
 คนกลุมแรกๆ ที่อธิบายพฤติกรรมการมีสัมพันธทางเพศโดยใชปาก หรือ
ล้ินเปนอวัยวะในการตอบสนองความสุขทางเพศวา “ออรัลเซ็กส” สวนใหญคือ    
ชนชั้นกลางที่มีการศึกษา หรือคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได และตองการ
หลีกเลี่ยงที่จะแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจนเหมือนคําวา “ใชปาก” ที่ใหความหมาย
ชัดเจน เห็นภาพ และตรงไปตรงมา หรือใหนัยที่มีความเปนวิชาการมากกวาดวย
ดังเชน นายแพทยประวิตร พิศาลบุตร แพทยอเมริกันบอรดโรคผิวหนังเปดเผยวา 

 
“ตําราตางประเทศระบุ “ออรัลเซ็กส” เปนเพศสัมพันธ

มาตรฐานทาหนึ่ง และพบวาผูมีการศึกษาสูง เปนกลุมที่นิยม
เพศสัมพันธทานี้มาก สวนในประเทศไทย การทํา “ออรัลเซ็กส” 
ก็จัดเปนเพศสัมพันธแบบหนึ่งที่พบไดบอยมากขึ้นเชนเดียวกับ
ตางประเทศ”4 

 
 เหตุผลที่ชนชั้นกลางมักมีพฤติกรรม “ใชปาก” หรือใชคําๆ นี้ เนื่องมาจาก  
ออรัลเซ็กสไมใชวิธีปฏิบัติทางเพศที่ผูคนสวนใหญของสังคมปฏิบัติกัน หรือ  
ออกมาพูดวาเคยปฏิบัติ การที่คนซึ่งทําออรัลเซ็กสสวนใหญเปนคนในเมือง 
มากกวาคนในชนบท เปนเพราะชนชั้นกลางมีวิถีชีวิตที่เปดรับทั้งขอมูลขาวสาร
และนวัตกรรมไดงายกวากลุมคนที่มีชุดวิธีคิดเรื่องเพศแบบจารีต กลาวคือ  
กลุมคนที่เชื่อวา การมีเพศสัมพันธที่ไมเปนไปเพื่อการสืบพันธุ หรือไมไดจํากัด
อยูในบริบทครอบครัว ถือเปนเรื่องที่ไมปกติ เปนเรื่องไมควรปฏิบัติ เปนเรื่องที่
                                                           
4  วารสารคลินิก สํานักพิมพหมอชาวบาน, กันยายน 2542.  
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สกปรก ไมเปนมงคล โดยนําเอาเรื่องของ “การใชปาก” ซึ่งมีไวกินอาหาร        
มาเชื่อมโยงกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงซึ่งคนไทยมักมีความเชื่อในเชิง   
มายาคติวาเปน “ของต่ํา” และเปนชองทางระบาย “ของเสีย” ตางๆ ออกจาก 
รางกาย (โดยเฉพาะอวัยวะเพศของผูหญิง) เชน ประจําเดือน ตกขาว อสุจิ    
เชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพศภาวะ เพศวิถีในประเทศไทย-ลาว         
ครั้งที่สอง จัดโดยคอนซอรเทียม  เมื่อป  พ .ศ . 2549 ที่ประเทศลาว มลฤดี       
ลาพิมล นักวิจัยและสมาชิกในทีมผูรวมจัดการอบรมดังกลาวเลาวา เมื่อพูดถึง
การทํา “ออรัลเซ็กส” ผูเขารวมอบรมชายชาวลาวคนหนึ่งมีทาทางสะอิดสะเอียน 
เพราะเขาไมเขาใจวา ทําลงไปไดอยางไร โดยกลาววา “เหม็นหี อยากฮาก     
(อยากจะอวก)”  ซึ่งเปนมุมมองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของหญิงสาว     
คนหนึ่งที่ เขียนมาแสดงความคิดเห็นในนิตยสารการเมืองรายสัปดาหที่ มี
คอลัมนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเกี่ยวกับการใชปากวา  
 

“นาเกลียดจะตาย ใหดิฉันใชปากกับสวนนั้นเขา แคคิด
ก็นาขยะแขยงแลว มันนาจะสกปรกนะคะ เอาปากสะอาดๆ ไป
โดนไดอยางไร” 5 

 
 อยางไรก็ตามเมื่อกลุมคนชั้นกลางสวนใหญมีการเปดรับ และเชื่อใน 
ระบบคิดเรื่องความสุขทางเพศวาเปนสวนหนึ่งของภาวะสุขภาพทางเพศที่ดี        
ที่ใครๆ ก็มีสิทธิที่จะสรางและไดรับการตอบสนองได คําวาใชปากจึงมีการนํามาใช
อธิบายและปฏิบัติกันมากขึ้น เชน คําอธิบายจากทั้งผูหญิงและผูชายดังตอไปนี้ 

 
“สะอาดครับ สวนนั้นของเธอสะอาดจริงๆ ไดกล่ิน

สะอาดที่แสนจะรัญจวนใจระเหยออกมาทุกครั้งเวลาใชปากกับ
สวนนั้นของเธอ ยิ่งวันตอนกลางๆ รอบเดือนแลว น้ําหลอล่ืนที่
ออกมา มันสงกลิ่นที่ใครเคยพูดวา เปนกลิ่นเรียกคู ฟโรโมน 
หรือเปลาก็ไมรู แคคิดถึงก็ทําใหวันนี้ผานไปอยางเร็วแลวละ
ครับ อยากรีบกลับบานไปทําใหเธอ” 

                                                           
5  เนชั่นสุดสัปดาห  ปท่ี 9 ฉบับท่ี 67 วันท่ี 14-20 พ.ค. 2544.  



 

 

115 สวนที่ 3 การปฏิบัติทางเพศ: ใชปาก

 รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
“มันตื่นเตนนะคะ เวลามองอาวุธประจํากายของเขา

เตนระริกอยูตรงหนา ของเขาคอนขางใหญคะ ก็เขาเปนนักกีฬา
นี่คะ แลวเขาก็หมั่นนวดของเขาเปนประจํา แตพอเริ่มทําให 
เขาก็ลืมหมดทุกอยางละคะ มีครั้งหนึ่งเขาตื่นเตนจนพนน้ํารัก
ของเขาเขามาเต็มปากเลย ก็หวานดีนะคะ”6 

 
 
รูปแบบของความสุขทางเพศและ/หรือเครื่องมือของอํานาจ 
 
 หากพิจารณาอยางลึกซึ้งแลวจะพบวา “การใชปาก” นั้นมีมิติของความ
สัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูกระทํา และผูถูกกระทําแฝงอยูดวยเชนกัน กลาวคือ 
ในรูปแบบและบริบทความสัมพันธระหวางชายหญิง โดยทั่วไปผูชายมักเปน
ฝายที่เริ่ม กระตุน ชักจูง หรือบังคับใหมีการใชปากในการมีเพศสัมพันธใน     
แตละครั้ง ไมวาจะเปนกรณีผูชายกระทําใหกับฝายหญิง หรือผูหญิงเปนฝาย
กระทําใหผูชาย ซึ่งเปนผลมาจากฐานคติในเรื่องเพศวิถีแบบชายที่มองวา ผูชาย
ควรเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องเพศ เปนฝายรุก หรือยิ่งผูชายมี
ประสบการณในเรื่องเพศมากเทาไร สังคมก็ยิ่งยกยองในความเปนผูชายที่มี
ความสามารถในเรื่องเพศมากเทานั้น ตรงกันขามกับผูหญิงที่ถูกสังคมคาดหวัง
วาจะตองไรเดียงสาในเรื่องเพศ  และตองคอยรับบทเปน  “ฝายรับ” เสมอ     
ขณะเดียวกันผูหญิงเองก็ถูกกลอมเกลาใหมีวิธีคิดในการมองตนเองวามี       
หนาที่คอยตอบสนองความตองการทางเพศแกคูของตนหรือฝายชายดวย           
ผูหญิงจึงมักจะไมกลาเปนฝายเริ่มหรือเสนอความตองการใหมี “การใชปาก” 
หากผูหญิงคนใดออกนอกกรอบคานิยมความเปนผูหญิงดีในเรื่องเพศ ก็ยอมจะ
ตองเผชิญกับการถูกตั้งคําถามมากมายวา รูมาจากไหน ใครสอน ดวยเหตุนี้     
ผูหญิงจึงมักตองสงบเสงี่ยมเพื่อดํารงความเปน “ผูหญิงดี” ผูซึ่งไมช่ําชอง    
เรื่องเพศอยูตอไป เพราะสังคมยังใหคุณคาวา ผูหญิงที่ช่ําชองเรื่องเพศถา       
ไม เปนหญิ งบริการทางเพศก็ตองเปนผูที่ มี เพศสัมพันธมาแลวหลายคน           
ซึ่งเปนส่ิงที่ไมดีงาม เพราะมักถูกลดทอนคุณคาจากการเปนผูหญิงที่ดี  
                                                           
6  เนชั่นสุดสัปดาห  ปท่ี 9 ฉบับท่ี 67 วันท่ี 14-20 พ.ค. 2544. 
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 ประเด็นที่นาคิดตอก็คือ ไมวาผูหญิงจะชอบหรือไม ตองการหรือไมที่จะ 
ใชปากหรือถูกใชปาก ผูหญิงถูกบังคับใหทําหรือไม มีความสุขหรือไม ผูหญิงที่  
ตกอยูในวิธีคิดเรื่องเพศแบบกระแสหลักยังมีมายาคติวา อวัยวะเพศเปนของ
สกปรก เปนของต่ํา นาอับอาย โดยเฉพาะมุมมองในเรื่องภาพตัวแทนที่วา ผูหญิง 
ที่จะทําพฤติกรรมเชนนี้ หรือ “ใชปาก” ได ก็มีแตผูหญิงบริการเทานั้น ดวยเหตุนี้  
ผูหญิงทั่วไปจึงมักไมตองการ “ใชปาก” กับใคร หรืออยากใหใครมา “ใชปาก” กับ
ตนเองเพราะอาย และถาหากพวกเธอจะตอง “ใชปาก” ในการมีเพศสัมพันธกับใคร 
ก็มักจะเกิดจากการถูกบังคับมากกวา (ไมวาจะเปนการบังคับโดยทางตรงหรือ   
ถูกบังคับทางออมจากการที่ตองพยายามรักษาความสัมพันธของคูไวไมใหมี
ปญหาก็ตาม) ผูหญิงสวนใหญจึงไมไดใหความหมายของการใชปากวาเปนรูปแบบ
หนึ่งของการมีเพศสัมพันธ เปนรูปแบบหรือเครื่องมือของความหฤหรรษทางเพศ 
ความสุขทางเพศ การใชปากกับคูสําหรับผูหญิงจึงเทากับเปนการปฏิบัติตาม    
หนาที่เพื่อดํารงรักษาความสัมพันธกับคูเอาไว เชน ผูหญิงบางคนที่มีประจําเดือน 
และไมตองการจะมีเพศสัมพันธในขณะที่กําลังมีประจําเดือน หรือที่เรียกวา       
ไมตองการใหคูของตน “ฝาไฟแดง” บางคนจึงใชวิธีการใชปากเพื่อเอาใจคูของตน7 

 
“…ผมอยากใหเธอทํารักดวยปากกับผมมาตั้งแตแรกรัก

กันแลวละครับ และเธอก็ทําใหโดยดี อยางมีความสุขและมันใน
อารมณดวยนะครับ ทุกครั้งขณะที่เธอกําลังทําอยู แลวชอนตา
ขึ้นมามองผม มันมีความสุขจริงๆ ครับ แสดงวาเธอรักผมอยาง
จริงใจและไมเคยรังเกียจส่ิงใดๆ ในตัวผมเลย...”8 

 
 ในกรณีนี้สะทอนใหเห็นถึงการมีอํานาจของผูชายที่เหนือกวาผูหญิงใน
เรื่องเพศ ในขณะที่บริบทของผูมีเพศวิถีแบบชายรักชาย “การใชปาก” ถือเปน 
รูปแบบพฤติกรรมทางเพศที่มีการใชและปฏิบัติในหลายสถานการณ ทั้งที่เปน
ความสัมพันธทั่วไป และในความสัมพันธของผูที่อยูเปนคูกัน โดยที่ทั้งฝายที่มี
รูปแบบพฤติกรรมทางเพศแบบรุกและรับตางก็ “ใชปาก” ในการแลกเปลี่ยน 
ตอบสนองความสุขทางเพศใหแกกันและกัน อยางไรก็ตามบางครั้งในบริบทของ
การซื้อขายบริการทางเพศ ผูใหบริการอาจตองใหบริการ “ใชปาก” กับผูซื้อบริการ
                                                           
7  เว็บไซต <http://www.kachon.com/board/index.php?> 
8  ไมปรากฏชื่อผูพูด เนชั่นสุดสัปดาห  ปท่ี 9 ฉบับท่ี 67 วันท่ี 14-20 พ.ค. 2544.  
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ทั้งที่ไมตองการ หรือไมเต็มใจก็เปนได เนื่องจากในการซื้อขายบริการทางเพศนั้น 
ลูกคาหรือผูซื้อยอมมีอํานาจมากกวาผูใหบริการหรือผูขาย 
 นอกจากนี้ในชวงเวลาที่มีการแพรระบาดของโรคเอดส การใชปากจัดวา
เปนกลวิธีหนึ่งของการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยจากโรคเพราะธรรมชาติของ
เอดสไมติดตอกันงายๆ ทางน้ําลาย อีกทั้งในมุมเรื่องเพศวิถีในกลุมเยาวชน 
“การใชปาก” ก็ยังเปนรูปแบบของเพศสัมพันธที่ปลอดภัยจากปญหาเรื่องการ 
ตั้งครรภไมพึงประสงคดวย  
 แมกระนั้นก็ตามในปจจุบันมีขอมูลเชิงประจักษจํานวนหนึ่งที่สะทอนวา 
คนในสังคมปจจุบัน “ใชปาก” กันมากขึ้น ไมใชเฉพาะแตในกลุมชนช้ันกลาง 
เทานั้น ดังเชนที่สรอยบุญ ทรายทอง นักวิจัยไดใหความคิดเห็นจากประสบการณ
การทํางานวิจัยในพื้นที่ภาคอีสานพบวา ชาวบานแถบชนบทก็รูจัก และใชคําวา 
ออรัลเซ็กสกัน สวนหนึ่งเพราะไดรับอิทธิพลจากซีดี หรือวิซีดีโป เนื่องจาก    
เครื่องเลนมีราคาถูกลง ชาวบานทั่วไปเขาถึงส่ือทันสมัยเหลานี้ไดมากขึ้น ทําให 
ไดเรียนรูรูปแบบในการมีสัมพันธทางเพศที่หลากหลายมากขึ้น 
 
 
รูปแบบหรือเครื่องมือสูสุขภาวะทางเพศ 
 
 สําหรับคนที่มอง “การใชปาก” เปนรูปแบบหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ
เพื่อสรางความสุขทางเพศ ตางก็ยอมรับและใหคุณคากับ “การใชปาก” วาเปน
รูปแบบหนึ่งของการเลาโลม หรือโหมโรงเพื่อกระตุนอารมณทางเพศ อยางไรก็ตาม
ในมุมมองของผูที่ยอมรับรูปแบบพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธเชนนี้ก็ยังมี      
การใหคุณคา และใหความหมายกับการใชปากตางระดับกันไป บางคนเชื่อวา       
การใชปากนั้นเปนเพียงการเลาโลม หรือกระตุนใหมีความตื่นเตนเราใจ เห็นได
จากส่ือตางๆ  เชน ในหนังสือการตูน หนังโป หนังสือตอบปญหาเพศ คอลัมนตอบปญหา
เพศ  ที่ผูตอบปญหามักใหขอมูล หรือใหความรูวาควรเริ่มตนเพศสัมพันธดวย
การใชปากเพื่อกระตุนความรูสึก ขณะเดียวกันก็เห็นวาออรัลเซ็กสหรือการใชปากไม
ใชการมีเพศสัมพันธที่แทจริง เพราะยังเชื่อวาการสอดใสเทานั้นจึงเปนการ          
มีเพศสัมพันธที่แทจริง เชน ในเนื้อหาของเอกสารโครงการเพื่อสุขภาพ โดย
สํานักพิมพโฮลิสติก อางในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
กลาวโดยสรุปไววา 
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“ออรัลเซ็กสเปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหผูหญิง “ออแกสซั่ม” 

เนื่องจากผูหญิงบางคนไมเคยเกิดออแกสซั่มเลยแมแตครั้งเดียว
ซึ่งเปนเรื่องปกติ ในขณะที่ ผูหญิงหลายคนเกิดออแกสซั่ม        
ที่นาประทับใจได เพียงแคคิดในทางที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง” 

 
 หากมองในมุมของความเปนรูปแบบของการมีเพศสัมพันธที่ชวยเสริมสราง
ใหเกิดสุขภาวะที่ดีทางเพศ “การใชปาก” ไมเพียงเปนรูปแบบของเพศสัมพันธที่   
กอใหเกิดความสุขเทานั้น หากยังชวยในการปองกันการตั้งครรภ หรือชวยใหมี   
เพศสัมพันธไดโดยไมตองสอดใส หรือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการตอรองทางเพศ
กับคูความสัมพันธที่ไมสามารถมีเพศสัมพันธแบบสอดใสได เชน คูที่ตั้งครรภ คูที่
กําลังมีประจําเดือน หรือคูที่ไมมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส เปนตน 
 ขณะที่ในอีกมุมหนึ่ง “การใชปาก” ก็อาจกลายเปนบริบทเสี่ยงตอสุขภาวะ
ทางเพศไดดวยเชนกัน หากผูปฏิบัติไมคํานึงถึงการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยหรือ
คํานึงถึงโอกาสเสี่ยงจากการไดรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ และขาด
ความรูความเขาใจ รวมถึงขาดโอกาสในการเขาถึงเครื่องมือปองกันโรคติดตอ  
ทางเพศสัมพันธ ดังเชนที่นายแพทยประวิตร พิศาลบุตร เปดเผยในวารสารคลินิก 
สํานักพิมพหมอชาวบาน ฉบับกันยายน 2542 วา ผูที่ทํารักทางปากอาจมีโอกาส
ติดเชื้อ “หนองใน” “หูดหงอนไก” “ซิฟ ลิส” “โรคเริม” “โรคตับอักเสบ” และ       
โรคเอดส (ในกรณีที่มีแผลในปาก และมีปริมาณเชื้อมากพอ) ถาทําออรัลเซ็กส   
ใหกับคนที่เปนโรคนี้ โดยปราศจากเครื่องมือปองกัน เชน ถุงยางอนามัย เปนตน 
ส่ิงที่สําคัญที่ควรตองคํานึงถึงใหมากที่สุดก็คือ บริบทของการมีสัมพันธทางเพศ 
ในครั้งนั้นๆ เปนสัมพันธที่ยินยอมพรอมใจ ตองการและปองกันหรือไม 
 ดังนั้น “การใชปาก” จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานที่อาจเปนปจจัยเสริม    
หรือปจจัยเสี่ยงตอสุขภาวะทางเพศก็ได ขึ้นกับบริบทของการใชปากในครั้งนั้นๆ 
การจะไดมาซึ่งระบบสุขภาพที่สามารถสรางเสริม สนับสนุนสุขภาวะของคนใน
สังคมไดนั้น บุคลากรรวมทั้งสมาชิกของสังคม ทุกคนจะตองไมตัดสินคุณคา       
รูปแบบพฤติกรรมทางเพศอยาง “การใชปาก” อยางผิวเผิน โดยมองจากมุมอคติ
ทางเพศเพียงอยางเดียว แตควรตระหนักและใหความสําคัญกับมิติของความ
ปลอดภัย การยินยอมพรอมใจ การมีเพศสัมพันธที่ปราศจากการบังคับ และมิติ
ของสิทธิการเขาถึงความสุขทางเพศของคนในสังคมรวมใหมากที่สุด 
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ตุย 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
ตุย (Anal Sex)...สื่อประกอบสรางชุดความหมายเชิงลบ 
 

“จับครูมะกันตุยเด็กหนีกบดานไทย 5 ป”1 
 
“ส.ส.ตุยโลงไมเกี่ยวด.ช.เหยื่อกาม ปราโมทยแตงเงียบ

เศรษฐีนีภูเก็ต”2 
 
“ครูตุยถั่วดําพลิกล้ินปฏิเสธทุกขอหา”3 

 
 เปนเวลาหลายปมาแลวที่ สังคมไทยได รูจักกับคําแสลงใหมซึ่งเปน          
คําศัพทเฉพาะที่ใชเรียกรูปแบบพฤติกรรมทางเพศบางอยางจากพาดหัวขาว   
บนหนาหนังสือพิมพ นั่นก็คือ คําวา “ตุย” คําๆ นี้เปนคําที่ใชเรียกพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธของผูชายกับผูชายทางทวารหนัก ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
พบวา คําวา “ตุย” ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในพาดหัวขาวของสื่อหนังสือพิมพ
รายวันประมาณชวงป พ.ศ. 2541 จากกรณีที่มีขาราชการคนหนึ่งถูกดําเนินคดี   
ในขอหาลวงละเมิดทางเพศเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งหนังสือพิมพประเภทหัวสีได
ประโคมเปนขาวใหญที่สุดประจําวัน และสรางคําใหมขึ้นมาเพื่อส่ือถึงการบังคับ
ใหมีเพศสัมพันธโดยใชชื่อเลนของผูกระทําวา “ตุย”4 และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา

                                                           
1  คมชัดลึก, 27 ตุลาคม 2549. 
2  มติชน, 14 กุมภาพันธ 2541. 
3  สยามรัฐ, 20 มีนาคม 2541. 
4  eduzonesteen02 (นามแฝง) “ท่ีมาของคําวาถั่วดํา” โพสตในเว็บเม่ือ 5 กรกฎาคม 2550 <http:// 

knowledge.eduzones.com/knowledge-2-14-44206.html> 
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คําวา “ตุย” ก็ถูกนํามาใชอยางแพรหลายและใหนัยถึงเพศสัมพันธทางทวารหนัก
ระหวางผูชายดวยกันเอง ปฏิบัติการของการใชคําวา “ตุย” นั้นมีความเฉพาะ
เจาะจงในลักษณะของ การใชอํานาจ การบังคับ ความไมยินยอม การกระทํา
ความรุนแรงทางเพศ หรืออาชญากรรมทางเพศ และมักถูกใชอธิบายในบริบท
คูความสัมพันธของผูที่มีอํานาจมากกวากับผูที่มีอํานาจนอยกวา เชน ผูใหญ
กระทํากับเด็ก อาจารยกับศิษย พระกับเณร นากับหลาน รุ นพี ่กับรุนนอง 
เปนตน 
 อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการประกอบสรางและผลิตซ้ําคําวา “ตุย” ผาน
ส่ือแขนงตางๆ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพนั้น ยังมีคําอีกคําหนึ่งซึ่งยังคงไดรับ
ความนิยมในการนํามาอธิบายและผลิตซ้ําซึ่งวัฒนธรรมทางเพศของกลุม     
ชายรักชายในสังคมไทยนั่นคือ คําวา“ถ่ัวดํา” หรือ “อัดถ่ัวดํา” โดยคําๆ นี้มีที่มา
คลายกับคําวา “ตุย” กลาวคือ เปนการนําเอาชื่อเลนของผูประกอบกิจกรรมทาง
เพศมาใชแทนพฤติกรรมระหวางชายกับชาย โดยคําวาถั่วดํามาจากชื่อเลนของ
ชายซึ่งทําวิตถารกับเด็กๆ ดังที่ปรากฏขาวในหนังสือพิมพ “ศรีกรุง” ฉบับประจํา
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ดังมีรายละเอียดดังนี้  
 

เมื่อวันที่ 18 เดือนนี้ เวลา 18 น. ร.ต.ท. แสวง ทีปนาวิณ 
สารวัตร สถานีตํารวจปอมปราบไดจับตัวนายการุณ ผาสุข 
หรือนายถั่วดํา ตําบลตรอกถั่วงอก อําเภอปอมปราบ มาไตสวน
ยังสถานีปอมปราบ เหตุที่นายการุณหรือถั่วดําถูกจับนั้น  
ความเดิมมีวา ร.ต.ท. แสวง เห็นหองแถวเชาซึ่งนายถั่วดํา   
เชาอยู  มี เด็กชายตั้ งแต  10 ถึง 16 ป  อยู ในหองมากมาย      
จึงสงสัยวา เด็กชายเหลานั้นจะเปนเด็กที่ประพฤติในทางทุจริต 
ร.ต.ท.แสวง ไดออกสืบสวนอยู 2-3 วัน จึงทราบวา นายถั่วดํา
เปนคนไมมีภรรยา และเปนผูชักชวนเด็กๆ ผูชายไปดูภาพยนตร
บาง ซ้ือของเลนบาง ใหขนมรับประทานบาง แลวก็พากันมาที่
บานพักของนายถั่วดํา ก็กระทําการสําเร็จความใครแกเด็กชาย
ที่พามาเสียกอน และตอจากนั้นแลวก็จะจัดเด็กเหลานั้นรับ
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สําเร็จความใครกับแขกบาง เจาสัวบาง พวกที่มาตองเสียเงิน
เปนรางวัล ใหแกนายถั่วดําเยี่ยงหญิงบริการ5  

 
 นับจากนั้นมาคําวา “ถ่ัวดํา” ก็กลายมาเปนคําศัพทที่ถูกใชอธิบายถึง 
การเสพสมทางทวารหนักของผูชายกับผูชาย แตนัยของการนําไปใชอธิบาย
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักนั้นมีความเปนกลางมากกวาคําวาตุย 
ซึ่งเปนคําที่ มีนัยของการใชอํานาจ การบังคับ  หรือความรุนแรงทางเพศ      
อยางไรก็ดีหากใชคําวา “อัดถั่วดํา” ก็จะมีนัยที่รุนแรงขึ้นกวาคําวา “ถั่วดํา” เฉยๆ 
 แมคําวา“ตุย” และ “ถั่วดํา” จะมีนัยในการอธิบายวัฒนธรรมทางเพศ 
และเพศวิถีของคนในสังคมไทย แตทั้งสองคําก็มีระดับ และนัยการอธิบายที่ 
ตางกันดังที่กลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ดีทั้งสองคํานี้ตางก็ไดสะทอนใหเห็นถึง
ประวัติศาสตร กระบวนการประกอบสราง และผลิตซ้ําคําและความหมายผาน
การปฏิบัติการของสื่อ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ เพื่อใชอธิบายพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธทางทวารหนักของผูชายดวยกันเอง ไมวาคนผูนั้นจะมีระบบเพศวิถี
แบบใดก็ตาม  
 ในปจจุบัน “ตุย” ไดกลายเปนตราประทับของภาพตัวแทนที่สะทอน
มายาคติเกี่ยวกับเพศวิถีของชายรักชายไปแลว โดยสังคมมองวากลุมชายรักชาย
เปนกลุมที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนักและกระทําความรุนแรงทางเพศกับผูชาย 
ทั้งที่ในความเปนจริงแลวไมวาจะเปนเพศใดก็สามารถกระทําความรุนแรง-  
ทางเพศตอผูอื่นไดเชนกัน แตเนื่องจากสังคมไทยไมเคยมีพื้นที่ และคําอธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของชายรักชายมากอน จึงทําใหภาพในดานลบของ
การกระทําความรุนแรงทางเพศระหวางผูชายกับผูชายดวยกัน หรือภาพของคํา
วา “ตุย”ไดกลายเปนสัญลักษณของกลุมชายรักชายไป 

ทั้งนี้จากคําอธิบายขางตนจะเห็นไดวาผูที่ประกอบสรางคําดังกลาว 
(ทั้งคําวาตุยและถั่วดํา) ไดสถาปนาชุดความหมายบางอยางที่เปนภาพตัวแทน
ในทางลบเกี่ยวกับเพศวิถีของชายรักชายขึ้นมา และที่สําคัญคือ ปฏิบัติการ  

                                                           
5  กองบรรณาธิการสารคดี, “จากถั่วดําถึงตุย” ใน 108...ซองคําถามเลม 8 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสารคดี 
หนา 855.  
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ทางภาษาเหลานี้ยังถูกผลิตซ้ํามาเรื่อยๆ  โดย “คนอื่น” ที่ ไมใชคนในกลุม       
ชายรักชายเอง ขณะที่กลุมชายรักชายเองไมนิยม หรือไมยินดีกับการใชคําทั้ง
สองคําดังกลาว ในทํานองเดียวกับที่คําวา “เขาประตูหลัง” “เขาขางหลัง” 
“สอดใสทางทวารหนัก”  ก็ลวนแลวแตเปนคําที่คนทั่วไปเรียกพฤติกรรม      
การมีเพศสัมพันธของชายรักชาย ซึ่งส่ือถึงกิริยาการมีเพศสัมพันธ หรือคําวา 
“ฟนดาบ”  ที่ส่ือถึงการที่อวัยวะเพศชายเหมือนกันมามีกิจกรรมกัน ในขณะที่
กลุมชายรักชายเองมักใชคําวา “ไดกัน” “มีเซ็กสกัน” “เอากัน” “เยกัน”  เพื่อ
ส่ือถึงการมีเพศสัมพันธระหวางกันเชนเดียวกับการมีเพศสัมพันธของเพศวิถี
กระแสหลัก ในขณะที่ “เก็บสบู” ที่เปนคําที่มาจากหนังฝรั่งเกี่ยวกับนักโทษชาย
ที่ทําสบูตกแลวกมตัวลงไปเก็บ ซึ่งเปนการสงสัญญาณใหทราบถึงความพรอมที่
จะมีความสัมพันธ เปนตน 

 
 

ปฏิบัติการทางภาษาที่มากกวาพฤติกรรมทางเพศ 
 
 ความหมายและนัยของคําวา “ตุย” ซึ่งถูกสรางและสงผานทางปฏิบัติการ
ทางภาษาโดยสื่อ ซึ่งใหนัยของการมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชายดวยกันวา 
เปนเพศสัมพันธที่ผิดปกติ รุนแรง หรือเส่ียงตอโรค ไมเพียงแตสงผลตอการรับรู
และจดจําภาพตัวแทนความเปนชายรักชายในสังคมไทยทั่วไปเทานั้น หากยังได
ประกอบสรางภาพตัวแทนบางอยาง รวมถึงถายทอดมายาคติในเรื่องเพศใหกับ
กลุมชายรักชายเองดวยเชนกัน กลาวคือ สังคมไทยมองวาการรักเพศเดียวกัน
นั้นไมใช ส่ิงที่ เปนธรรมชาติ หากแตเปนความผิดปกติ  ผิดแปลก มุมมอง         
เชนนี้ ถูกรองรับดวยมายาคติที่วาชายรักชายมัก “ปง” (ตองตาตองใจ) เร็ว     
รักงาย เปล่ียนคูบอยๆ มีเพศสัมพันธกับคนไดงายๆ เมื่อผนวกกับบริบททาง
สังคมที่มีการแพรระบาดของโรคเอดส กลุมชายรักชายจึงถูกจับตามองแบบ
เหมารวมวาเปนกลุมเส่ียงที่สําคัญ และเปนกลุมประชากรเปาหมายที่ตองคอย
เฝาระวัง และตองรณรงคปองกัน ชายรักชายจึงมักถูกเรียกวา “รักรวมเพศ” 
และถูกมองวาเปนผู มีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ  ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแต         
เปนกระบวนการในการเบียดขับเพศวิถีแบบชายรักชายใหเปนชายขอบ และ  
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มุมมองเชนนี้ เองที่ทําใหสังคมไทยไมมีคําอธิบายพฤติกรรมทางเพศของ       
ชายรักชายอยางเปนกลาง หากมีเพียงคําเรียกตัวตน พฤติกรรมที่เต็มไปดวย
อคติทางเพศ อยางเชนคําวา “ตุย” เปนตน 
 อยางไรก็ตามยิ่งสังคมจับจอง และเฝาระวังพฤติกรรมทางเพศของ   
ชายรักชายมาเทาไร ก็ยิ่งทําใหภาพตัวแทนและมายาคติเหลานี้ มีอิทธิพล    
มากขึ้นเทานั้น 
 

“หนุมแคน-เมาหลับ ถูกเกยลัก “ตุย” รัวยิงไมยั้งตายคา
ตลาด”6 

 
“ปนี้ปเสือไบ จากตุยซี 8 ตนตํารับถึงครูตุย น.ร.ยกชั้น 

พอตุยลูก ด.ช. 4 ขวบ”7 
 
“ครูรับตุยเด็ก เคยอกหักเกลียดผูหญิง”8 

 
 ภาพตัวแทนและมายาคติของคําวา “ตุย” เหลานี้ ไดถูกตอกย้ําผาน
ปฏิบัติการทางภาษา และนํามาซึ่งมุมมองความเขาใจผิดในเรื่องเพศของชายที่
มีเพศสัมพันธกับชายวา เปนกลุมที่มีแนวโนมจะกระทําความรุนแรงทางเพศ
มากกวากลุมอื่น เนื่องจากในความเปนจริงแลวไมวาใครที่มีเพศภาวะ หรือมี
เพศวิถีแบบใดก็สามารถจะกระทําความรุนแรงทางเพศไดทั้งส้ิน ทั้งนี้เพราะการ
กระทํารุนแรงทางเพศนั้นมีที่มาจากเรื่องของชุดวิธีคิดเรื่องการใชอํานาจ การไม
เคารพในสิทธิเนื้อตัวรางกาย สิทธิทางเพศ รวมถึงสิทธิมนุษยชนของผูอื่น ใน
เวลาเดียวกันไมวาใคร เพศภาวะใดก็สามารถถูกกระทําไดดวยเชนกัน หากคน
เหลานั้นตกอยูภายใตบริบทของความไมเทาเทียมกันของอํานาจ และการไม
เคารพซึ่งสิทธิของกันและกัน 
                                                           
6  ขาวสด, 11 ก.พ. 2547. 
7  ขาวสด, 1 มีนาคม 2541. 
8  มติชนรายวัน, 19 มีนาคม 2541.  
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 อยางไรก็ตามปฏิบัติการทางภาษาของคําวา “ตุย” ผานสื่อใชวา         
จะแฝงไปดวยมายาคติ และภาพตัวแทนเพียงอยางเดียว เนื่องจากในเวลา 
เดียวกันคําวา “ตุย” เองก็มีคุณูปการในการนําเสนอชุดความจริงที่วา ผูถูก
กระทําความรุนแรงทางเพศมักเปนผูที่ ไรซึ่งอํานาจในการตอรอง ปฏิเสธ      
หรือปองกันตัว ในระบบโครงสรางวัฒนธรรมไทย นั่นคือ เด็ก ผูใตบังคับบัญชา 
ลูกศิษย ลูกหลาน รุนนอง ผูที่ มีความอาวุโสนอยกวา และคนที่มีสถานะ         
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ํากวา เปนตน คนในสังคมจึงควรเกิดความตระหนัก 
รูเทาทัน ระมัดระวังตอบริบทที่จะกอใหเกิดความรุนแรงทางเพศ ซึ่งก็เสมือน 
การทาทาย และตั้งคําถามตอระบบโครงสรางของสังคมวัฒนธรรมไทยที่ยังคง
เปนระบบที่ไมมีความเทาเทียมกัน 

 
 

ภาษาของการตอสู และนัยตอสุขภาวะทางเพศ 
  
 คําหรือภาษาใหมๆ ที่ชายรักชายสรางขึ้นเพื่ออธิบายถึงรูปแบบเพศวิถี
ของตน และใชเพื่อการสื่อสารกันภายในกลุมตนเปนคําศัพทที่มีความหมาย
เฉพาะ ซึ่งสามารถเกิดขึ้น เปล่ียนแปลงความหมาย หรือสูญหายไปไดตลอดเวลา 
โดยภาษาที่ชายรักชายใชในการสื่อสารกับสังคมโดยรวมนั้น สวนใหญเปนคํา
ที ่ไมมีนัยของการบังคับ ไมบงบอกการใชกําลัง แตบอกถึงวิธีปฏิบัติ หรือ    
พฤติกรรมแทน เชน คําวา ซิก เสียบ หรือ โอเยห  (มาจากเสียงครางในภาษา
อังกฤษที่แสดงถึงความพึงพอใจ oh yeah! เมื่อมีเพศสัมพันธ) หรือ เย ที่มา
จากการยอคําวา “เย็ด” ที่เปนคําไทยที่บอกถึงการมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้ 
ยังมีคําอีกหลายคําที่ฟงดูขบขันหรือนาเอ็นดู เชน โดะ โจะ หรือ นั่งเทียน      
ซึ่งเปนทานั่งครอมและสอดใสทางทวารหนัก  หรือ สบูตก เก็บสบู ซึ่งมีที่มา
จากฉากในหนังฝรั่งบางเรื่องในตอนที่นักโทษชายทําสบูตกแลวกมลงไปเก็บ 
ซึ ่งเปนการสงสัญญาณใหทราบถึงความพรอมที ่จะมีความสัมพันธ หรือ       
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ยกขา ซึ่งเปนคําที ่บอกวิธีการเขาทางขางหลังแบบยกขาแยกออกจากกัน9  
การประกอบสรางคําหรือภาษาที่เกี่ยวกับเพศวิถีเหลานี้ สะทอนถึงกระบวนการ
ในการตอสู ชวงชิง หรือนําเสนอความจริงอีกชุดหนึ่งของเพศวิถีแบบชายรักชาย
ที่ไมยอมจํานนตอมายาคติที่มาพรอมกับคําวา “ตุย” ที่สังคมยัดเยียดความหมาย
ให ขณะเดียวกันก็ตองการบอกดวยวา ระบบเพศวิถี หรือความสัมพันธ        
ของชายรักชายไมไดมีเพียงการบังคับ หรือการเปนผูกระทําการใชอาํนาจเพียง
เทานั้น 
 แมคําวา “ตุ ย” จะถูกใชเป นคําอธิบายถึงการลวงละเมิดทางเพศ 
อนาจาร เปนคําที ่แสดงถึงการใชกําลัง อํานาจและเปนคําที ่ม ีการใชก ัน        
ทั ้งในกลุ มคนชั ้นกลางและชนชั ้นลาง แตในปจจุบันกลุ มชายรักชายเอง        
ก็ไดนําเอาคําวา “ตุย” มาใชกันอยางแพรหลาย โดยไมไดมีนัยที่แสดงถึงการ
บังคับ ขมขู เสมอไป10 หากใชเพื ่อสื่อสารและอธิบายซึ ่งใหนัยของรูปแบบ
พฤติกรรมทางเพศที ่สะท อนถ ึงม ิต ิของการตอบสนองรสน ิยมทางเพศ     
ความตองการหรือปรารถนาทางเพศ ความสนุกสนานรื่นรมยทางเพศและ
ความสุขทางเพศ   
 ดังนั ้นแมคําวา “ตุ ย” ในการรับรูของคนในสังคมทั ่วไปจะเปนคําที่
อธิบายภาพความเปนชายรักชายที่แฝงเรนดวยอคติ และการกีดกันทางเพศ 
แตกลุมชายรักชายเองก็ไดพยายามที่จะรื้อสรางความหมาย เพื่อตอสู ชวงชิง 
ตอรองกับชุดคําอธิบายหลักนี้ โดยนําเอาคําวา “ตุย” มาใชในความหมายของ
เพศสัมพันธที่ยินยอม ปราศจากการบังคับ ความรุนแรง และความสุขทางเพศ
ดวย แตเปนที่นาสังเกตวา มิติของเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ปองกันกลับมิได
ปรากฏในการปฏิบัติการทางภาษาเหลานี้แตอยางใด ดวยเหตุนี ้ผูที ่ทํางาน
เกี่ยวของกับเรื่องสุขภาวะทางเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี จึงควรมีความตระหนัก 

                                                           
9  พจนานุเกย: ศัพทเก เกยไทย เว็บไซต <http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures 

_gay_vocabs3.htm>, <http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures_gay_vocabs4. 
htm> 

10 ไมปรากฏชื่อผูเขียน. วาดวยความเปนมาของคําวาตุย <http://parininospace.spaces.live.com/ 
blog/cns!B7D8F81BFBBBF70D!114.entry  
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ถึงอํานาจของภาษาที่มาพรอมกับมายาคติทางเพศมากขึ้นเพื ่อจัดรูปแบบ
บริการใหเหมาะสมกับคนทุกเพศภาวะและเพศวิถีอยางเทาเทียม โดยไม    
ยึดติดอยูกับกับดักอคติเดิมๆ ในเรื่องความคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลัก
อีกตอไป 
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เสร็จ 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
เสร็จ (Orgasm) คือ สุข หรือจุดสุดยอด 
  
 คําวา “เสร็จ”  โดยทั่วไปหมายถึง การสําเร็จ การลุลวง หรือจบส้ินจาก
ภารกิจใดภารกิจหนึ่ง นอกจากนี้คําวา “เสร็จ” ยังถูกนํามาใชเรียก การบรรลุ 
การเสร็จส้ินหรือการมีความรูสึกถึงจุดสุดยอดทางอารมณ ความรูสึก 
และความสุขทางเพศของการมีเพศสัมพันธในแตละครั้ง ดวย ไมวาจะ
เปนการมี เพศสัมพันธแบบสอดใส  หรือไมสอดใสก็ตาม  รวมไปถึงการ
จินตนาการ การชวยตัวเองดวยเชนกัน คําวา “เสร็จ” นั้นถูกนํามาใชอธิบาย
อากัปกิริยาของทั้งผูหญิงและผูชายในการถึงจุดสุดยอด ซึ่งการใชคําวาเสร็จนี้ 
มีความแตกตางหลากหลายไปตามมิติของเพศภาวะและชนชั้น  
 ผูชายโดยทั่วไปจะใชคําวา “น้ําแตก” (น้ํา) “ออก” “เสร็จ” เพื่อส่ือตรงๆ 
ถึงอากัปกิริยาการหลั่งน้ําอสุจิ หรือ “ถึงสวรรค” เพื่อเปรียบเปรยความสุข      
ทางอารมณจากการเสร็จในครั้งนั้นวาเปรียบเสมือน  ไดขึ้นถึงสวรรค ในขณะที่
กลุมชนชั้นกลางที่ มีการศึกษา หรือศัพททางการแพทยและสาธารณสุข          
มักใชทับศัพทภาษาอังกฤษที่วา “ออกัสซั่ม”  หรือ “ถึงจุดสุดยอด”  หรือ           
“หล่ัง(อสุจิ)” เพื่อส่ือถึงอากัปกิริยาของการหลั่งน้ําอสุจิออกมา ซึ่งหมายถึงการ
ถึงจุดสุดยอดดวยเชนกัน  
 สวนในกรณีของผูหญิงนั้นโดยทั่วไปมักใชคําวา “เสร็จ” หรือ “ถึง”     
(จุดสุดยอด) ในลักษณะที่เปนการตอบคําถามของคูเพศสัมพันธ แสดงถึง    
การรับบทบาทเปน “ฝายรับ” ในกิจกรรมทางเพศ ในขณะที่กลุมชนช้ันกลางที่มี
การศึกษามักใชทับศัพทภาษาอังกฤษดวยเชนกันวา “ออกัสซั่ม” เพื่อส่ือถึง
อากัปกิริยาของการถึงจุดสุดยอดของอารมณเพศ  
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 สําหรับในกลุมชายรักชายมีคําที่ใชในการอธิบายความรูสึกถึงจุดสุดยอด
เชน คําวา “ฟน“ ซึ่งยอมาจากภาษาอังกฤษ Finish ที่หมายถึงสําเร็จ หรือเสร็จ 
“แตก” หมายถึงอาการหลั่งน้ําอสุจ1ิ 
 อยางไรก็ตาม “การเสร็จ” หรือถึงจุดสุดยอดทางเพศนั้น เปนการอธิบาย
การบรรลุถึงความสุขสมทางอารมณ และความรูสึกทางเพศของปจเจก จึงเปน
นัยที่ตองอาศัยประสบการณ การเรียนรูทั้งสวนตัวและการเรียนรูรวมกันใน 
กลุมสังคมในการใหความหมาย เชน ผูหญิงจะมีความรูสึก หรือมีประสบการณ
การถึงจุดสุดยอดที่แตกตางกับผูชาย และใชคําพูดในการอธิบายความรูสึก 
แตกตางจากผูชาย ทั้งนี้เพราะสังคมไทยเปดโอกาสใหผูชายไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
และพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณทางเพศไดมากกวาผูหญิง ในขณะที่สังคม
อนุญาตใหผูหญิงพูดถึงเรื่องเพศ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางเพศ
ไดก็ตอเมื่อมีสามี หรือเมื่อแตงงานเทานั้น  
 แทจริงแลวการเสร็จมีความหมายที่กวางและยืดหยุนไดเสมอตามแตละ
สังคมวัฒนธรรม หรือแตกตางกันไปตามประสบการณของแตละคน กระนั้น     
ก็ตามในสังคมไทยก็ไมไดแตกตางกับสังคมโลกโดยทั่วไป ตรงที่องคความรู  
ทางการแพทยไดพยายามกําหนดความหมาย นิยามของการเสร็จหรือการถึง 
จุดสุดยอดผานกลไกของรางกายไวดังตอไปนี้ 
 สําหรับผูชาย “การเสร็จ” หมายถึง การมีอาการเกร็งตัว แลวการหลั่ง
ของน้ําอสุจิ...ลักษณะการหลั่งของน้ํากามไมใชไหลริน แตเปนการพุงกระฉูด 
อันเกิดจากการบีบตัวเปนจังหวะๆ ของทอปสสาวะ 
 สําหรับผูหญิง จากภาวะเสียวสบาย (Sexual gratification) จะนําไปสู
ภาวะเสียวเกร็ง (Orgasm) มีการบีบตัวของชองคลอดเปนจังหวะๆ ในเวลา
เดียวกันกับการเกร็งของลําตัวและแขนขา โดยทั่วไปไมมีการหลั่งน้ํากามเหมือน
ผูชาย มีบางเหมือนกันที่ผูหญิงบางคนรายงานวามีการหลั่งจากทอปสสาวะ
เหมือนฉ่ีราด แตของเหลวที่หล่ังออกมาไมใชน้ําปสสาวะ 

                                                           
1  พจนานุเกย: ศัพทเก เกยไทย เว็บไซต <http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures 

_gay_vocabs2.htm> 
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 ปจจุบันแพทยยังไมเขาใจปรากฏการณการหลั่งในผูหญิง (Female 
ejaculation) มากนัก การถึงจุดสุดยอดของผูหญิงมี 2 แบบ คือ การถึงจุดสุดยอด
ไดจากการรวมเพศ (Vaginal orgasm) คือตองมีการสอดใสองคชาตหรือวัตถุ
เขาไปภายในชองคลอด  และการถึงจุดสุดยอดไดจากคลิตอริส (Clitoral 
orgasm) เมื่อมีการเสียดสีที่คลิตอริส หลายคนที่ไมสามารถถึงจุดสุดยอด    
ทางชองคลอด อาจถึงจุดสุดยอดไดจากคลิตอริส2  
 จะเห็นไดวาในทางการแพทยจะอธิบายถึงการถึงจุดสุดยอดผานหลัก
สรีระวิทยาเพียงอยางเดียว โดยไมไดใหความสําคัญกับการถึงจุดสุดยอดผาน
มิติของความรูสึก อารมณ และจิตใจ หรือใหความสําคัญกับเรื่องความรูสึก  
เติมเต็ม อิ่มเอบิ ประทับใจ สุขใจจากการมีกิจกรรมทางเพศนั้นๆ นอกจากนี้การ
ถึงจุดสุดยอดผานหลักสรีระวิทยาเพียงอยางเดียวยังไดสงผลกระทบอยางยิ่ง 
กับวิธีคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของคนในสังคมในเรื่องเพศวิถีที่ มุงให     
ความสําคัญ หรือใหคุณคากับการมีเพศสัมพันธที่ตองบรรลุเปาหมายดวยคือ 
การถึงจุดสุดยอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการถึงจุดสุดยอดของผูชาย ทําให          
วิถีปฏิบัติในเรื่องเพศสัมพันธของผูชายสวนหนึ่งจึงมักสนใจ หรือใหความสําคัญ
กับการเสร็จของตน โดยปราศจากการคํานึง หรือตระหนักถึงการเสร็จ หรือ    
ถึงจุดสุดยอดของคูทั้งในมิติของสรีระและมิติดานความรูสึก อารมณ จิตใจ    
ในขณะเดียวกันคูความสัมพันธของผูชายที่ไมวาเปนเพศเดียวกัน หรือตางเพศ  
ก็ถูกทําใหเชื่อ หรือถูกทําใหมีวิถีปฏิบัติที่มิไดตระหนัก หรือใหความสําคัญ     
กับการเสร็จ  หรือถึงจุด สุดยอดของตนเอง  ทั้ งในมิติของสรีระ  มิติของ          
ความรูสึก อารมณและจิตใจดวยเชนกัน ฉะนั้นหากใครที่ไปไมถึงจุดสุดยอด
ตามหลักสรีระ หรือถึงจุดสุดยอดอยางรวดเร็วเกินไป ก็มักจะถูกอธิบายตอไปวา 
เปนภาวะของความผิดปกติของรางกาย หรือถูกอธิบายวาเปนโรคไดในที่สุด  
ซึ่งภาวะที่ถูกอธิบายวาเปนโรคนี้ยอมสามารถสะทอนไดวา องคความรูทาง    
การแพทยเองก็ยังไมใหความละเอียดออนกับชุดประสบการณ หรือการเรียนรู
ของปจเจกที่เรียนรูความสุขทางเพศที่แตกตาง หลากหลายและละเลยกับ    
การเสร็จในมิติของความรูสึก อารมณและจิตใจของมนุษย  

                                                           
2  เว็บไซต <http://www.smustsay.com/sexmustsay_2005/ โดย นพ.นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล> 
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 นอกจากนี้ชุดวิธีคิดที่มุงใหความสําคัญกับการเสร็จ หรือการถึงจุดสุดยอด
ในการมีเพศสัมพันธนั้นยังไดทําใหวิถีปฏิบัติในการมีเพศสัมพันธ หรือพฤติกรรม
ทางเพศของคนในสังคมที่ละเลยถึงวิธีการ หรือกระบวนการของการไปถึง       
จุดสุดยอด  หรือเสร็จในการเสริมสรางความสุขทางเพศของตนเองและ            
คูความสัมพันธ อาทิเชน ขาดการใหความสําคัญกับการเลาโลม หรือการปฏิบัติ
ในรูปแบบตางๆ ที่ตอบสนองความสุข ความปรารถนา หรือความหฤหรรษของตน 
และคูอยางยินยอม พรอมใจ และปลอดภัย หรือแมแตการถึงจุดสุดยอด หรือมี
ความสุขทางเพศดวยตนเอง ดวยการจินตนาการ ดวยวัตถุ หรือเคร่ืองมือโดยไม
ตองมีคู ซึ่งในปจจุบันพบวา มีความพยายามในการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ 
ไมวาเปนขอมูลทางวิทยาศาสตร หรือจากชุดประสบการณที่พยายามนําเสนอ
ถึงรูปแบบที่ตายตัวของธรรมชาติของผูชายและผูหญิงในการถึงจุดสุดยอด      
อาทิ ผูชายมีอารมณความรูสึกทางเพศที่สามารถกระตุนและเพิ่มขึ้นไดอยาง
รวดเร็ว งายดาย และสําเร็จไดทีละครั้ง ในขณะที่ผูหญิงมีอารมณ ความรูสึก
ทางเพศที่ตองอาศัยเวลานานในการกระตุน และอารมณความรูสึกทางเพศของ
ผูหญิงนั้นจะคอยๆ เพิ่มขึ้นอยางชาๆ ยากกวาผูชาย แตสามารถถึงจุดสุดยอด
ไดหลายๆ ครั้ง นอกจากนี้การนําเสนอถึงเทคนิค วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่จะทํา
ใหคูความสัมพันธถึงจุดสุดยอดทางสรีระอยางพรอมเพียงกัน ก็ยังละเลยความ
หลากหลายในเรื่องเพศของมนุษยและมิติของอารมณ ความรูสึกจิตใจ และ    
จิตวิญญาณ ที่มีปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมมากมายที่เกี่ยวของ อาทิ ความเปน
ชาย ความเปนหญิง ความเปนเพศที่หลายหลาย ภาวะของอารมณและจิตใจ 
ความเครียด วัยหรืออายุดวย 

 
 

ความสุขที่แตกตาง หลากหลายระหวางเพศภาวะ  
 
 เรื่องราวตางๆ จากภาพยนตร หนังสือ หรือเพลง ไดใหภาพของการ    
ถึงจุดสุดยอดวาเปนปลายทางหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ หรือจากการชวยตัวเอง 
ซึ่งปจจุบันเราไดเห็นตัวอยาง หรือไดรับรูถึงวาทกรรมทางการแพทยหลากหลาย
ชุดที่ไดสรางความรูความจริงเกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดของบุคคล ผานความรู
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ดานสรีระวิทยาของเพศชายและหญิงมาแลว โดยผานคําอธิบายที่วาดวยเรื่อง
ของความงาย/ยาก เร็ว/นาน ครั้งเดียว/หลายครั้ง หล่ัง/ไมหล่ัง การไปถึง/ไมถึง
จุดสุดยอด รวมทั้งคําอธิบายเรื่องอาการผิดปกติ หรือโรคที่เกิดจากการถึง       
จุดสุดยอดอยางรวดเร็ว หรือการไมถึงจุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ หรือ 
การชวยตัวเอง โดยคําอธิบายตางๆ เหลานี้ไมไดอธิบายถึงการเสร็จ หรือการ    
มีความสุขทางเพศในมิติของความรูสึก อารมณและจิตใจแตอยางใด 
 การ “เสร็จ” จึงถือเปนเปาหมายที่ สําคัญอีกประการหนึ่งของการมี    
เพศสัมพันธนอกเหนือไปจากการมีเพศสัมพันธเพื่อสืบทอดทายาท โดยเฉพาะ
ในผูชายนอกจากการเสร็จของตนจะเปนเปาหมายที่สําคัญในการมีเพศสัมพันธ
ครั้งนั้นๆ แลว การเสร็จของคูความสัมพันธยังถือวาเปนเปาหมายในการตอบสนอง
ความพึงพอใจและความสุขทางเพศ หรือความภาคภูมิในความเปนชายของตน  
อีกดวย 
 ในการมีเพศสัมพันธสวนใหญ ผูชายหรือผูที่สวมบทเปนฝายรุก (หรือ    
ผูกระทําในบริบทของชายรักชาย และหญิงรักหญิง) มักถามคูความสัมพันธ 
ของตนถึงเพศสัมพันธที่เกิดขึ้นวา “ถึงไหม” “ไดไหม” “เสร็จไหม” “ออกไหม” 
“แตกไหม” คําถามนี้อาจเปนคําถามที่แสดงถึงความหวงใยวาคูของตนมีความสุข
หรือไม หรืออาจถามเพราะตองการไดรับความมั่นใจวาตนทําใหคูมีความสุข 
แสดงถึงความเปนนักรัก หรือผูกระทํา ฝายรุกที่เกงกาจ และสะทอนถึงคานิยม
ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนชายที่สังคมใหคุณคาวาผูชายควรเปนเพศที่มี
ประสบการณ หรือมีความชํานาญในเรื่องเพศ หรือเปนไปไดทั้งสองความหมาย
คือทั้งหวงใยคูและอยากรูลีลารักของตน 
 แตในทางกลับกัน ผูหญิงสวนใหญใชวาจะตอบคําถามนี้ไดงายเหมือน
การตั้งคําถามของฝายชาย เพราะชุดวิธีคิดในเรื่องเพศของสังคมไทย เปนส่ิงที่ 
ตีกรอบและควบคุมใหผูหญิงตองตกอยูในอุดมการณความเปน “กุลสตรี” การ
“รักนวลสงวนตัว” และถูกครอบงําใหตองเปนผูไรเดียงสาในเรื่องเพศอยูเสมอ 
ดังนั้นปฏิกิริยาที่ผูหญิงมีตอคําถามนี้จึงมักเปนการตอบรับไวกอน ไมวาผูหญิง
จะรูสึกอยางไรในความเปนจริงก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อจะรักษาความสัมพันธให      
ยืนยาว เพื่อแสดงความรับผิดชอบในเพศสัมพันธครั้งนั้น เพื่อจรรโลงอุดมการณ
ความเปนกุลสตรี และรักษาไวซึ่งความไรเดียงสาในเรื่องเพศ ดังเชนการเขียน
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แสดงความรูสึกของตนเองของผูหญิงคนหนึ่งในเว็บบอรด ซึ่งไมบอยครั้งนักที่  
ผูหญิ งจะมาแสดงออกถึงความรูสึก  หรือขอคําปรึกษาเรื่องเพศในพื้นที่
สาธารณะดังตอไปนี้ 
 

“มีsex กับแฟนมาเกือบป ไมเคยเสร็จเลยกลุมใจมาก
คะแฟนเคามองวาทําไมเราถึงเปนแบบนี้เปนคนไมปกติ เคา
บอกวาทําใหเคารูสึกไมมีความสามารถกลุมใจมากคะ คงตอง
มีอะไรผิดปกติแนเลย ขอคําปรึกษาหนอย” 3 

 
 อยางไรก็ตามผูหญิงจํานวนไมนอยก็มีชุดวิธีคิด มีชุดความเชื่อในเรื่อง
ความเทาเทียมทางเพศวามนุษยทุกคนไมวาจะเปนเพศใด ยอมมีสิทธิที่จะเขาถึง
ความสุขทางเพศไดเทาๆ กัน ผูหญิงกลุมนี้เชื่อวาเรื่อง “การเสร็จ” เปนเรื่อง   
ของสิทธิความชอบธรรมที่ควรอยูเหนือปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งเต็มไปดวย
อคติทางเพศ มุมมองความคิดเชนนี้เองไดเปดพื้นที่ใหผูหญิงไดเรียนรูและทํา
ความเขาใจในเรื่องเพศของตนเองมากขึ้นกวาในอดีตที่ถูกสังคมปดกั้นมาตลอด
ดวยการปลูกฝงคานิยมเรื่องความเปนกุลสตรี และการรักนวลสงวนตัว 
 สําหรับกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เรื่องการถึงจุดสุดยอด 
หรือการมีความสุขทางเพศมิไดอิงอยูกับฐานคิดทางสรีระเพียงอยางเดียว แตยัง
เกี่ยวของกับมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศดวย ดังนั้นกลุมคนที่
มีความหลากหลายทางเพศจํานวนไมนอยจึงมักสะทอนวา การเสร็จของตน    
ไมไดขึ้นอยูกับการหลั่งน้ําอสุจิในบริบทชายรักชาย แตตนเองก็รูสึกไดถึง     
“การเสร็จ” จากการไดเห็น รับรู หรือกระทําใหคูของตน “เสร็จ” ดวย กอนที่ตน
เองจะชวยตัวเองให “เสร็จ” ในทางกายภาพภายหลัง 

 
 

                                                           
3  เว็บไซต <http://www.pooyingnaka.com/webboard/show.php?Category=sex&No=6830> 
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กระบวนการประกอบสรางการเสร็จที่แตกตาง 
 
 ในขณะที่วาทกรรมทางการแพทยไดสรางชุดความรู ความจริง ความเชื่อ
เรื่อง “การเสร็จ” วาเปนภาวะปกติทางเพศอยางหนึ่ง ซึ่งในเวลาเดียวกันก็              
ทําใหการไปไมถึง “การเสร็จ” หรือ การ “ไมเสร็จ” กลายเปนความผิดปกติ 
ความบกพรอง เปนอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (โดยเฉพาะสําหรับผูชาย) 
ดวย เนื่องจากในทางการแพทยอธิบายวาธรรมชาติของผูชายจะตองมีสมรรถภาพ
ในเรื่องเพศเปนฝายรุก มีความสามารถในการกระตุนอารมณทางเพศ หาก
อวัยวะเพศของผูชายไมแข็งตัว ไมสามารถสอดใสได หรือไมสามารถที่จะ     
หล่ังน้ํ าอสุจิได  (แมกระทั่ งการหลั่ งอสุจิ เร็วเกินไป ) ก็ถือวาเปนโรคดอย      
สมรรถภาพทางเพศ  ในขณะที่ ผูหญิงการไมถึงจุดสุดยอดกลับกลายเปน      
เรื่องปกติ เพราะผูหญิงจะตองไมแสดงออกในเรื่องเพศ หรือตองไมเปนฝาย    
รุกเราทางเพศกอนฝายชาย 
 ชุดวิธีคิดเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงภาพตัวแทนทางเพศของชายและหญิง 
ซึ่งแฝงไปดวยอคติทางเพศ ซึ่งเปนที่มาของมาตรฐานซอนในเรื่องเพศระหวาง
ผูชาย ผูหญิง และเพศที่หลากหลาย กลาวคือ คนสวนใหญยังคงยึดติดอยูกับ
มายาคติของการมีเพศสัมพันธวา ตอง “เสร็จ” ตอง “ถึง” ทั้งที่ในความเปนจริง 
การบรรลุถึงจุดสุดยอดขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งในมิติของเพศภาวะ (ที่ผูชาย 
ผูหญิง ชายรักชาย หญิงรักหญิง สาวประเภทสอง ทุกคนตางมีกระบวนการ 
และการเสร็จที่แตกตาง หลากหลายรูปแบบ) มิติของอายุที่สังคมมักมองวา 
วัยทองหรือวัยชราเปนวัยที ่มีปญหาการเสร็จ ขณะเดียวกันก็มองวาวัยรุ น   
เปนวัยที่มีปญหาในเรื่องเพศเพราะเปนวัยที่กําลังคนหาตัวตนหรืออัตลักษณ
ทางเพศ และมักขาดขอมูลที่รอบดานในเรื่องเพศอีกมาก รวมถึงมิติดานภาวะ
อารมณ จิตใจ เชน ภาวะเครียด การไมมีอารมณ ไมมีความปรารถนา หรือ
ความตองการ นอกจากนั้นยังมีมิติเรื ่องความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางคู      
ที ่ผู หญ ิงหรือผู ถ ูกกระทํามักไมสามารถแสดงออกถึงความตองการ หรือ        
ไมตองการในการเสร็จของตนได และที่สําคัญก็คือ มิติของเพศวิถีที่แตกตาง
หลากหลาย ลื่นไหลของปจเจก เชน การเสร็จผานการกระทําของคู ของวัตถุ 
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การจินตนาการ ความเจ็บปวด ความยาวนาน ความถี่ หรือความหฤหรรษ 
เปนตน  
 อยางไรก็ตามในยุคโลกาภิวัตน และเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีใน
ปจจุบันพบวามีการสราง หรือประดิษฐอุปกรณ เครื่องชวย อาหาร ยา รวมทั้ง     
วิธีการตางๆ ที่ชวยใหกลุมคนที่ยังไมสามารถ “เสร็จ” นั้น ไดเขาถึงการเสร็จ 
มากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามเทคโนโลยีเหลานี้ใชวาจะเขามาเติมเต็ม หรือชวยเหลือ
ใหคนหลายๆ คนสามารถเสร็จได หรือมีความสุขไดเสมอไป เพราะเทคโนโลยี
เหลานี้ก็ยังถูกชุดคิดแบบจารีตในเรื่องเพศมาตัดสิน และใหคุณคาในเชิงลบวา
เปนคนที่พึ่ งพาสิ่งเหลานี้  เปนคนที่หมกมุนในเรื่องเพศ  หรือติดเซ็กส  ใน      
ขณะเดียวกันในคูความสัมพันธมีหลายๆ คนที่ตองเสแสรงแกลงถึงเพื่อรักษา
ความสัมพันธไว ซึ่งสวนใหญมักเปนผูหญิง หรือผูที่สวมบทบาทความเปนหญิง 
“เสร็จ” จึงเปนรูปธรรมอีกประการหนึ่งของการสะทอนความเชื่อที่เกี่ยวโยงไปถึง
มิติของสุขภาวะทางเพศที่คนอีกหลายกลุมยังเขาไมถึง โดยเฉพาะกลุมผูหญิง
ในสังคมไทย 
 
 
เสร็จ...นัยตอสุขภาวะทางเพศ 
 
 การเสร็จหรือการถึงจุดสุดยอดทางเพศในปจจุบันนี้ไดรับความสนใจ
มากขึ้น เนื่องจากมุมมองในเรื่องของเพศสัมพันธที่เปล่ียนไปจากเดิม โดย
ปจจุบันเพศสัมพันธไมไดเปนไปเพื่อการสืบพันธุเทานั้น แตยังมีความหมายในแง
ของการเติมเต็มมิติของความสุขทางเพศและสะทอนถึงความเทาเทียมกันใน 
มิติสิทธิทางเพศที่มนุษยทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยปราศจากปจจัยหรือ
อุปสรรคใดๆ มาขวางกั้นดวย 
 อยางไรก็ตามหากคําวาเสร็จถูกใหความหมายผานชุดประสบการณที่
แตกตางกันไปตามประสบการณของแตละคน และตามคานิยมในแตละสังคม
วัฒนธรรมแลว การไมเสร็จหรือการไมถึงจุดสุดยอดตามแบบฉบับของความรู
ทางการแพทยอาจมิใชความผิดปกติ หรือโรคก็อาจเปนไปได ดังนั้นคนที่ 
ทํางานดานสุขภาวะทางเพศจึงควรใหความตระหนัก และละเอียดออนตอ
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กระบวนการที่จะไดมาซึ่งการเสร็จ หรือการถึงจุดสุดยอดนั้นมากกวา โดยใสใจ
ตอมิติเรื่องของความปลอดภัย และความยินยอมพรอมใจในการมีเพศสัมพันธ 
เพราะคงจะลืมเสียไมไดวา การเสร็จหรือการถึงจุดสุดยอดทางเพศนั้นตองตั้ง
อยูบนฐานคติของการเติมเต็มมิติของความสุขทางเพศ และความเทาเทียม    
ทางเพศดวย 
 ตัวอยางที ่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสังคมไทยเปดกวาง หรือให
ความสําคัญกับเรื ่องเพศของผู ชายมากกวาของผู หญิงก็คือ การที ่ระบบ
บริการดานสาธารณสุขของรัฐไดเปดใหบริการคลินิกสุขภาพสําหรับเพศชาย 
แตกลับไมมีคลินิกสุขภาพผูหญิง หรือมีบริการดานสุขภาวะทางเพศสําหรับ
เพศหญิง นอกจากคลินิกอนามัยเจริญพันธุ  หรือสูตินารีเวช ซึ่งตัวอยางนี้
สามารถสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับปญหาเรื่องสุขภาวะของ  
เพศชาย (โดยเฉพาะการเขาถึงความสุขทางเพศของผูชาย) มากกวาของผูหญิง 
และผู ที ่ม ีอ ัตล ักษณ ทางเพศภาวะ  และเพศว ิถ ีแบบอื ่นๆ  สําหรับ ผู ที ่มี          
อัตลักษณทางเพศภาวะหรือเพศวิถีที่หลากหลายนั้น พบวามีการเปดคลินิก
ใหบริการสําหรับชายรักชายดวยเชนกัน แตกลับไมมีคลินิกหญิงรักหญิง   
หรือกลุมอื ่นๆ โดยคลินิกชายรักชายก็ดํารงอยูบนพื ้นฐานของการปองกัน 
และรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส หากยังขาดซึ่งมิติของสุขภาวะ   
ที่รอบดานอันไดแก ความสุขทางเพศ อีกทั้งบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยเองก็ยัง
มิไดเขาใจ และยอมรับการดํารงอยูของคลินิกชายรักชายดังกลาว ดังจะเห็น 
ไดจากการที ่ผู เขาไปใชบริการในคลินิกดังกลาว ถูกประทับตราในทันทีวา 
เปนผูที่เปนกลุมเสี่ยง หรือมีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม นอกจากนั้นใน
สวนของเจาหนาที่ผูใหบริการเองนั้นยังคงพบวา การบริการยังแฝงไปดวย
อคต ิทางเพศ  เช น  มองว ากลุ มชายรักชายเป นกลุ ม เสี ่ยงต อโรคต ิดต อ        
ทางเพศสัมพันธและเอดส ทั ้งๆ ที ่ในความจริงแลวไมวาเพศวิถีแบบใดก็
สามารถเปนกลุมเส่ียงได หากมีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่นําไปสูความเสี่ยง
ดังกลาว 
 การ “เสร็จ” เปนตัวอยางหนึ่งของการเปดมุมมองเรื่องเพศวิถีใหกวางขึ้น
กวาการยึดติดในกรอบเรื่องเพศวิถีกระแสหลัก ซึ่งใหคุณคาแตกับการมี       
เพศสัมพันธระหวางหญิ งชายภายใตการแตงงานโดยมี เป าหมายเพื่ อ             
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การสืบพันธุเทานั้น หากคนในสังคมสามารถกาวขามกรอบความคิดความเชื่อ
ในเรื่องเพศนี้ได ก็จะเปนประตูไปสูการจัดระบบบริการดานสุขภาวะทางเพศ
เพื่อตอบสนองไดตรงกับปญหาและความตองการของผูคนที่มีเพศภาวะ และมี
รูปแบบเพศวิถีที่หลากหลายไดอยางแทจริง 
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สวิงกิ้ง 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

 
สวิงกิง้...วัฒนธรรมทางเพศจากเทศสูไทย? 
 
 “สวิงกิ้ง” เปนคําทับศัพทในภาษาอังกฤษ Swinging แปลวา (1) ทันสมัย 
(2) มีชีวิตชีวา ราเริง และ (3) ชอบเปล่ียนคูนอน (คําแสลง) เปล่ียนคูนอนบอย1 
มีรากศัพทมาจากคําวา “สวิง” (Swing) หมายถึงกิริยาที่วัตถุเคลื่อนไหวแบบ
แกวงไปมา เมื่อถูกนํามาใชอธิบายพฤติกรรม หรือวัฒนธรรมทางเพศ “สวิงกิ้ง” 
หมายถึง พฤติกรรมของการมีเพศสัมพันธแบบแลกเปลี่ยนคูนอน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแสวงหาความสุขทางเพศรส การไมมีความสัมพันธ    
ผูกพันในระยะยาวและไมยุงเกี่ยวกับเรื่องของความรัก กลุมคนที่มีรสนิยม 
และรูปแบบการมีเพศสัมพันธแบบสวิงกิ้งจะเรียกตนเองวา “สวิงเกอร” 
(Swinger) หากมีเพศสัมพันธเปนคูๆ ในหองเดียวกันจะเรียกวา “ซอฟท สวิงเกอร” 
(Soft swinger) หากมีเพศสัมพันธรวมกันทั้งหมด หรือมีเพศสัมพันธแบบหมู 
หรือเปนหนึ่งในรูปแบบที่เรียกวา “เซ็กสหมู” หรือมีกิจกรรมทางเพศมากกวา
สองคนขึ้นไปนั้นจะเรียกวา “ฮารด สวิงเกอร” (Hard swinger)  
 การมีเพศสัมพันธแบบสวิงกิ้ง สันนิษฐานวาเกิดจากการที่คูสามีภรรยา
ไมพอใจในสัมพันธภาพที่เริ่มจําเจซ้ําซาก สวนหนึ่งเปนผลจากการใชชีวิตคูรวม
กันมายาวนาน อาจไมใชเรื่องของการหมดรัก แตเปนความเบื่อหนาย ทําให
ตองการหาสิ่งมาเติมเต็ม ใหชีวิตคูมีสีสันและเพิ่มรสชาติแปลกใหมแมเปนชวง
ระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม นํามาสูการรวมตวัของกลุมคนที่มีความตองการเหมือนๆ กัน 
สําหรับเหตุผลในการเปลี่ยนคูนอนมีตั้งแต ความพยายามเพิ่มความสุขในเรื่อง
เพศรส การปองกันปญหาการมีสัมพันธซอนของคูสามีภรรยา หรือแมกระทั่ง 

                                                           
1  ความหมายจาก เว็บไซต <http://dict.truehits.net/?search=swinging> 
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การพยายามสรางเสรีภาพ และความเทาเทียมกันในเรื่องเพศระหวางหญิง  
และชาย ตอมาเมื่อเพศสัมพันธแบบสวิงกิ้งเปนที่รูจักมากขึ้น ความตองการ
แลกเปลี่ยนประสบการณจึงขยายไปสูกลุมที่กวางขึ้นไปอีก เชน กลุมรักเพศ
เดียวกัน คนโสด คูรักและหนุมสาววัยทํางานที่ยังไมไดแตงงาน2 
 อยางไรก็ตามในเพศวิถีแบบสวิงกิ้งนั้น ฝายผูหญิงหรือภรรยามักจะไร
อํานาจตอรองในการมีเพศสัมพันธแบบสลับคู ดังจะเห็นไดจากการใชคําวา     
“คาเมีย”  ในหนังสือ “เกมสแลกคู”3 ที่ไดเลาถึงแนวคิดของการเกิดขึ้นของเพศวิถี
แบบสวิงกิ้งเอาไวดังนี้ เรื่องที่นํามาเลาเปนตัวอยางคือ เรื่องของผูหญิงชนชั้นกลาง
คนหนึ่งซึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย มีงานทํา และแตงงานแลว ไดไปเที่ยวทะเล  
กับสามี โดยมีเพื่อนที่เปนคูสามีภรรยาอีกคูหนึ่งไปดวย ภายหลังเกิดการมี    
เพศสัมพันธแบบสลับคูกัน (ผูเลาเขาใจวาเกิดจากการตกลงกันของสามีของทั้งคู) 
หลังจากนั้นเมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งตอมา และมีการไปสลับคูกับสามีภรรยาคูอื่น
ดวยการปฏิบัติอยางเดียวกัน 
 

“เมื ่อเปนที่เขาใจกันเชนนี ้ ตอมาเราก็ปฏิบัติกันเปน
ประจํา ตอมาไมชา เราไดพบสามีภรรยาอีกสองคูที ่กระทํา
แบบเดียวกันกับเรา ในการปฏิบัติอยางนี้เรากวดขันในเรื่อง
การคุมกําเนิดอยางเครงครัด เพราะไมตองการใหเกิดปญหา
เรื่องใครเปนพอของเด็ก ในไมชาขาวการแลกผัวแลกเมียก็ลือ
กระฉอนไปตามสังคมชั้นสูงอยางกวางขวาง หนูทราบวาผัวเมีย
ที่ปฏิบัติแบบนี้มีอยู 4 กลุมคือ กลุมดาราละคร หรือภาพยนตร, 
กลุมนักการพนัน, กลุมนักทัศนาจร และกลุมพอคา หนูไมเขาใจ
เลยวาทําไมตัวเองจึงทนปฏิบัติกิจกรรมแบบสัตวเดรัจฉาน 
อยู ได บางครั ้งก็ใหรู ส ึกชิงชังขยะแขยงตัวเอง แตบางครั ้ง     

                                                           
2  ขอมูลจากเว็บไซต <http://th.kapook.com> 
3  แพทยสันโดษ. เกมสแลกคู.  กรุงเทพฯ:  อนงคศิลปการพิมพ, 2525. 
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ก็รูสึกวามันทําใหเกิดความตื่นเตนดีอยู ทั้งที่ตองเกิดความอดสู
บัดสีใจตามมา”4  

  
 ซึ่งในกรณีนี้หมอผูเขียนไดแสดงทัศนะวา 
 

“พฤติกรรมอันนาเศรานี้เปนตัวอยางของความตองการ
เสรีทางเซ็กส ซึ่งกําลังทําทาจะลุกลามในสังคมบางแหงของ
ไทย แมจะยังไมอื้อฉาวจนตกเปนอาหารของหนังสือพิมพก็ตาม 
ขาพเจาเชื่อวาลัทธินี้ก็แพรมาจากสังคมลามกของพวกฝรั่ง
ตะวันตกนั่นเอง เพราะในชวงตนศตวรรษที่ยี่สิบหลังสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่ง ความตองการทางเพศซึ่งถูกเก็บกดมาตั้งแตสมัย 
ควีนวิคตอเรียของอังกฤษ และพระเจาไกเซอรของเยอรมัน     
ไดระเบิดออกมาเปนความตองการทางเพศอยางเสรี ซึ่ง
วิทยากรฝรั่งเรียกวา การปฏิวัติทางเพศ”5  

 
 ในบริบทสังคมไทยคงตองยอมรับวา “สวิงกิ้ง” ไมใชคําเรียกรูปแบบ
ของรสนิยม หรือพฤติกรรมทางเพศใหมที ่เพิ ่งรู จักและปฏิบัติกัน เพราะใน
สังคมไทยคําวา "สวิงกิ ้ง” ไดรับการกลาวถึงมานานกวาสิบปแลว จากกลุม  
คนชั ้นกลางที ่ม ีฐานะทางเศรษฐก ิจและมีการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ ม         
นักเรียนที่ไปศึกษาตอยังตางประเทศ และรับเอาวัฒนธรรมทางเพศลักษณะนี้
มาเผยแพรในกลุมเฉพาะ จํากัดวงอยูในกลุมผูมีฐานะ จนตอมาขยายสูคน  
วัยทํางานที่เปนโสดแตตองการมีประสบการณ รวมทั้งกลุมคนที่มีความหลาก-
หลายทางเพศ เชน กลุมชายรักชายดวย 
 ในขณะที ่คนทั ่วไปในสังคมซึ ่งม ีแนวค ิดเพศวิถ ีแบบกระแสหลัก      
อาจจะยังไมคุนเคยกับคํานี้สักเทาไรนัก ตราบกระทั่งสื่อมวลชนหลายแขนง  
นําเสนอขาวเกี ่ยวกับวัฒนธรรมทางเพศในรูปแบบนี ้บอยครั้งขึ ้น อาทิเชน       

                                                           
4  แพทยสันโดษ, อางแลว. 
5  แพทยสันโดษ, อางแลว. 
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มีขาวคําวา “สวิงกิ ้ง” เปนคําที ่ติด 1 ใน 10 อันดับคํายอดฮิตที ่มีการสืบคน 
มากที่สุดทางอินเทอรเน็ต หรือในชวงไมกี่ปที่ผานมา มีผูปกครองของเด็กสาว
คนหนึ่งไดแจงความวาบุตรสาวของตนหายตัวไป และในเวลาตอมากลับมีภาพ
ของบุตรสาวตนปรากฏบนวิซีดี ขณะแสดงการมีเพศสัมพันธแบบสวิงกิ ้ง   
จากเหตุการณที ่เกิดขึ้นทําใหสังคมไทยเริ่มมีการใชคําภาษาไทยแทนคําวา 
“สวิงกิ้ง” ในการสื่อสารกับกลุมคนทั่วไป อาทิเชน คําวา “การแลกคู” “การแลก
เปลี่ยนคูนอน” “การสลับคูนอน” หรือบางกลุมเรียกวา “เซ็กสเอื้ออาทร” 
เพื่อเปรียบเปรยถึงความเอื้อเฟอ แบงปนความสุขในเรื่องเพศแกกันและกัน 
แมกระนั้นก็ตามวัฒนธรรมทางเพศลักษณะนี้ก็ยังเปนที่รูจัก และเขาใจในกลุม
ชนชั้นกลางและในบริบทเมืองเทานั้น 
 
 
สวิงกิง้: เพศวิถีที่แฝงเรนดวยมายาคติ 
 
 จากตัวเลขของการสํารวจของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พบวา วัยรุนไทยมีแนวโนมที่จะมีเพศสัมพันธครั้งแรกเร็วขึ้นกวาสมัยกอนคือ
อยูในชวงอายุระหวาง 13–15 ป นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธแบบ “สวิงกิ้ง” 
ยังเปนที่นิยมของกลุมวัยรุนบางสวนในสังคมกรุงเทพฯ ดวย และเริ่มมีการ
เลียนแบบ หรือเปนกระแสแฟชั่นภายในวัฒนธรรมยอยที ่กําลังขยายไปสู   
กลุมวัยรุนในจังหวัดใหญๆ แทบทุกภูมิภาคในประเทศ โดยเกิดจากประสบการณ
ที ่ได พบเห ็นการกระทําของคนรอบขาง และการได ร ับรู ข าวสารจากสื ่อ            
ที่หาไดงาย เชน ภาพขาวทางโทรทัศน วิซีดี หรือการเขาไปคนหาขอมูลใน     
อินเทอรเน็ต 
 จากขอมูลขางตนพบวา ในความเปนจริงแลว รสนิยมทางเพศแบบ 
“สวิงกิ้ง” มีรูปแบบหรือลักษณะที่ดํารงอยูจริงในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน และแทรกซึมในเพศวิถีของสังคมไทย มากกวาที ่จะเปนแฟชั ่นที่
ฉาบฉวยไปตามกาลเวลา หรือกระแสสังคมอยางที ่เขาใจและรับรูกันมา  
จากการสืบคนทางอินเทอรเน็ตพบวา มีการจัดตั ้งชมรม  กลุมกอน  หรือ      
ชุมชนของคนที่นิยมมีเพศสัมพันธแบบสวิงกิ ้งจํานวนมาก อาทิ กลุมไทย          
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สวิงเกอรคลับ (Thai Swingers Club) ซึ่งมีสมาชิกกวา 2,800 คน และเปน
แหลงรวบรวมขอมูล หรือการจัดกิจกรรมทางเพศแบบสวิงกิ ้งใหกับเหลา
สมาชิก ซึ่งมีฐานคิดวาการมีเพศสัมพันธแบบสวิงกิ้งเปนสิทธิสวนบุคคลที่ไม
ผิดกฎหมาย  
 หรือจากรายงานขาวของหนังสือพิมพเมื่อป พ.ศ. 25496 ที่ระบุวามี
เว็บไซตชวน “สวิงกิ้ง” มาเกือบ 10 ปแลว โดยเว็บไซตแหงนี้เปดเปนส่ือกลาง
ของกลุมนิยม “เซ็กสหมู”  ในรูปแบบของเว็บบอรดใหคูรักและผูสนใจเขามา 
ตั้งกระทูเพื่อแลกเปลี่ยนคูนอน หรือนําคูของตัวเองมารวมเซ็กสหมูกันอยาง  
เปดเผย ซึ่งในเว็บยังมีการโพสตรูปภาพเซ็กสหมู รูปภาพของตัวเองและคูรัก 
รวมทั้งโชวอวัยวะเพศของตัวเองดวย สําหรับเว็บไซตดังกลาวมีผูใชชื่อวา 
Admin เปนเจาของเว็บบอรด ซึ่งเว็บบอรดนี้ยังเปดรับสมาชิกปารตี้สวิงกิ้งดวย 
โดยมีขอความรายละเอียดการสมัครดังนี้  

 
“สมัครสวิงกิ้งคาใชจาย 5,000 บาทตลอดชีพ และงาน

จัดทุกๆ 2 ทุมคืนวันศุกร ถึงเที่ยงวันอาทิตย งานจัดที่โรงแรม
สามดาว”  

 
 เจาของเว็บบอรดผูนี้ยังอางดวยวามีสมาชิกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
โดยลูกคาที่สมัครสมาชิกแลวเขาไปดูรูปสมาชิกคนอื่นๆ ไดพรอมเบอรโทรศัพท 
และสามารถติดตอนอกรอบได ทั้งนี้ เจาของเว็บบอรดเปดเผยวา ตนไดเปด
เว็บไซตสวิงกิ้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 ตอนนี้มีสมาชิกหญิงและชายอยางละครึ่ง
ทั่วประเทศรวมเกือบ 4,000 กวาคน อัตราการสมัครสมาชิก 1 คน 5,000 บาท 
แตถามาเปนคู 7,500 บาท โดยโอนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร ซึ่งการสมัครจะ
เปนระบบอัตโนมัติ เมื่อเปนสมาชิกแลวจะมีรหัสสวนตัว 4 หลักเพื่อใชเขา
เว็บไซตและเขารวมกิจกรรมตางๆ ทุกวันศุกรจะมีปารตี้สวิงกิ้งโดยจะเปดให   
ลงทะเบียนกอนซึ่งสมาชิกไมตองเสียคาจาย 

 

                                                           
6  อางถึงหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก, 22 ส.ค. 2549. 
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“ปารตี้ครั้งที่ผานมาก็มีคนมากันเยอะ ชวงนี้สวนใหญ

จะเปนชาวตางชาติ ภายในงานก็จะมีอาหาร มีการเลนเกม   
ปดตา จับไม ส้ันไมยาว แลวก็รวมสวิงกิ้งกันไดเลยแลวแต 
ความสมัครใจซึ่งทุกคนที่มาลวนแตเต็มใจอยูแลว”7 

 
 หรืออยางเชนการโฆษณาในเว็บบอรดเพื่อแสวงหากลุมคนที่มีรสนิยม 
หรือมีวัฒนธรรมทางเพศแบบสวิงกิ้งมาเปนสมาชิกในชมรม หรือมาเปน       
สวนหนึ่งของชุมชนที่มีเพศวิถีดังกลาว ดังเชน 
 

“เรามีชมรมสวิงกิ้ง มีสมาชิกแบบคู หญิงเดี่ยว แลวก็
ชายเดี่ยว เราจะสวิงกันเฉพาะสมาชิกเทานั้น ทานใดสนใจเขา
ชมรม เคยมีประสบการณแลว หรือสนใจอยากลอง กรุณาบอก
รายละเอียดสวนตัวของทานวาเปนคู หรือเดี่ยว อายุ สวนสูง/
น้ําหนัก รูปถาย สงมาสมัครทาง อีเมล ยินดีตอนรับสมาชิกใหม
ค รั บ  ชื่ อ /น าม แฝ ง .....................E-Mail/Tel.......................
หมายเหตุ: ขอมูลของ E-Mail/Tel.No จะเปดเผยเฉพาะผูที่เปน
สมาชิกและได Log In แลวเทานั้น”8  

 
 อยางไรก็ตามดวยชุดความคิดความเชื่อแบบจารีตในเรื่องเพศของ 
สังคมไทยที่พยายามปดกั้น  และสรางความถูกผิด  หรือความชอบธรรม           
ใหกับเพศวิถีในบางรูปแบบ แตมิไดใหความสําคัญกับมิติของสุขภาวะทางเพศ 
และสิทธิทางเพศของคนในสังคม ทําใหเพศวิถีแบบ “สวิงกิ้ง” ถูกสังคมอธิบาย
และเปรียบเทียบความหมายอยางเหมารวมวา เปนเสมือนการขบถตอ       
วัฒนธรรมทางเพศแบบไทย หรือแบบกระแสหลักอยางรุนแรง เปนรูปแบบของ
การมีเพศสัมพันธที่ ผิดปกติ หรือเปนรสนิยมที่กําลังคุกคามตอจารีตและ      

                                                           
7  ขอมูลจากเว็บไซต <http://hilight.kapook.com/view/14720> 
8  ขอมูลจากเว็บไซต <http://www.swingstory.com>  
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ขนบความเชื่อของไทยแตเดิมที่เชื่อวาเรื่องเพศเปนเรื่องสวนตัว ตองปกปด มิดชิด 
และควรเปนไปในระบอบการมีผัวเดียวมีเดียว และอุดมการณการรักนวลสงวนตัว 
(ของผูหญิงไทย)  
 นักวิชาการที่มักไดรับเชิญใหออกมาพูดถึงปญหาสังคมอยาง รศ.สุพัตรา 
สุภาพ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของ   
วัยรุนในเรื่องนี้วา อาจมีสาเหตุมาจากความเหงาและความวาเหว เพราะ      
ขาดความรักความอบอุนในครอบครัว เมื่อบานไมสามารถสรางความรักและ
ความสุขได วัยรุนจึงพยายามดิ้นรนไขวควา และแสวงหาสิ่งที่ตนคิดวานั่นคือ
ความรัก ความสุขจากสังคมภายนอก การคบเพื่อนที่มีวัยและความรูสึกนึกคิด
ใกลเคียงกัน หรือแมกระทั่งการพยายามออกจากกรอบที่พอแมผูปกครองวางไว 
โดยมองวาถาไดทําจะยิ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนผูใหญที่มีความคิดเปนของ
ตนเอง ทําใหเกิดความกลาที่จะลองผิดลองถูก ไมวาจะเปนเรื่องยาเสพติด   
หรือการมีเพศสัมพันธแบบฉาบฉวย และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของการมีเพศสัมพันธก็คงหนีไมพนเรื่องการติดโรค เชน โรคเอดส ภาวะตั้ง
ครรภกอนวัยอันควร ทัศนคติที่เปล่ียนไปกับคุณคาของพรหมจรรยที่ลดนอยลง     
จนอาจถึงขั้นทําลายความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใหรักนวลสงวนตัว
จนหมดก็ได 
 อยางไรก็ดีหากถามผูที่คลุกคลีอยูในวงการสวิงกิ้งอยาง “อาวกังฟู” หรือ 
นายชูชาติ ธนมงคลชัย คอลัมนิสตชื่อดังแหงหนังสือแนวสยิว “ไทยเพลยบอย” 
ก็อาจจะไดเห็นมุมมองในอีกดานหนึ่งซึ่งตางออกไป โดยหนังสือพิมพไดสรุป  
คําใหสัมภาษณของ “อาวกังฟู” ไววา  

 
“เรื่องการหาคูสวิงกิ้งนั้น ตนบริการเฉพาะลูกคาที่อยาก

จะเปลี่ยนคูนอนเทานั้น โดยสวนใหญจะเปนผูที่มีปญหาทาง
เพศกับคูนอน จึงตองมาพึ่งบริการจากตนเพื่อใหหาคูนอน ที่มี
ปญหาแบบเดียวกันมาใหรูจัก ตนจึงเปนตัวกลางประสานให 
มาพบกัน ที่ผานมาไดเปนส่ือกลางมาหลายสิบคูแลว และ    
ลูกค าส วนหนึ่ ง เป นคนในแวดวงไฮโซที่ สั งคมรูจั กกันดี         
หลังจากดูประวัติหรือความตองการของสมาชิกแตละคูแลว จะ
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ทําการจัดหาคูที่เหมาะสมมาจับคูใหแลวนัดมาพบกัน โดยตน
จะเปนคนบอกรหัสลับในการติดตอให จากนั้นจะใหไปตกลง
กันเอง ถาสนใจก็มีการสับเปล่ียนคูกัน แตถานัดเจอกันแลว  
ไมถูกใจก็ไมไดมีการบังคับ และบางคูมีอะไรกันแลวเกิดติดใจ
ไปนัดเจอกันเอง โดยที่ไมมีตนเปนส่ือกลาง เปนเรื่องที่เกิดจาก
ความเต็มใจของทั้งสองฝาย และสังคมไทยตองเขาใจดวยวา 
วัฒนธรรมสวิงกิ้งไดรับ อิทธิพลมาจากเมืองนอก ทุกคนสามารถ
เรียนรู ไดดวยตัวเอง เพราะมี ส่ือตางๆ มากมายที่ เผยแพร      
เรื่องเหลานี้ออกมา สวนคูสามีภรรยาที่มีพฤติกรรมทางเพศ 
โดยการสวิงกิ้ง หรือแลกคูกันนอน เขาเรียกวา “โรคบกพรอง
ทางการครองคูตอการรวมเพศ” 

 
 ดังนั้นจุดประสงคของการแลกคูนอนสวนใหญ เกิดจากความตองการ  
ที่จะรักษาความสัมพันธภายในครอบครัวเอาไว เพื่อไมใหเกิดความแตกแยก  
แตคูที่มาใชบริการจะตองใจถึงจริงๆ เชื่อวายังมีอีกหลายคูที่ไมเปดเผยวาตัวเอง
กําลังมีปญหา และอยากใชบริการแบบนี้ 

 
“ผมม่ันใจวา ความตองการแบบนี้มีเยอะ เพราะกอนที่

ผมจะโดนจับ แตละวันผมไดรับจดหมายในลักษณะนี้ เปน
กระสอบบางคนเปนคนดังมากพูดไปใครๆ ก็รูจัก”9  

 
 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดวา การอธิบายหรือการใชชีวิตรวมกับวัฒนธรรม
ทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งคือ การสวิงกิ้งนั้นควรเปนเชนไร ควรใหความสําคัญ 
ตระหนัก และคํานึงถึงมิติของสุขภาวะทางเพศ นอกจากนั้นการดํารงอยูของ  
รูปแบบการสวิงกิ้งควรตระหนักถึงความปลอดภัย  การยินยอมพรอมใจ       
และสิทธิทางเพศของคนในสังคมที่ควรไดรับ และจะตองไมกระทบ หรือละเมิด

                                                           
9  วิริยา สถิรกุล. “ทลายรังสวิงกิ้ง-สลับคู! จับ “กังฟู”  ไทยเพลยบอย”  ใน คมชัดลึก  ไมปรากฏวันท่ี 
และปท่ีพิมพ <http://www.komchadluek.net/column/scoop/2004/11/05.php> 
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สิทธิของผูอื่น มากกวาการนําเอาชุดความคิดความเชื่อแบบจารีตที่เขมงวด    
มาตัดสิน และกีดกันใหเปนไปในรูปแบบของอาชญากรรม หรือความผิดปกติ 

 
 
ความสัมพันธเชิงอํานาจในรสนิยมทางเพศแบบสวิงกิง้ 
 
 จากรองรอยของคําที่หยิบยืมมาจากภาษาอื่น จากการใหภาพของสวิงกิ้ง
ในหนังสือ หรือในภาพยนตร เชน ในภาพยนตรไทยเรื่อง “ผูหญิงหาบาป”    
ไดสะทอนภาพของพฤติกรรมทางเพศแบบ “สวิงกิ้ง” วาเปนวัฒนธรรมทางเพศ
ของชนชั ้นกลางในสังคม กลาวคือ คนที่มีฐานะดี คนสมัยใหม ซึ ่งเปนการ
กระทําที่สะทอนถึงความเชื่อ และอุดมการณของกลุมคนที่มองวา พฤติกรรม 
และรูปแบบของเพศสัมพันธนั้นเปนเรื่องของรสนิยม เปนความหลากหลาย
ของความปรารถนา ความหฤหรรษทางเพศ และยังยืนยันถึงความสําคัญ  
ของความหฤหรรษทางเพศวาเปนสิ่งที ่บุคคลสามารถสรางขึ ้นมาได และ        
มีความเปนอัตวิสัย ความสัมพันธทางเพศนั้นจึงมิไดมีขึ้นเพื่อการสืบพันธุ หรือ
คู ความสัมพันธนั ้นมิไดเกิดขึ ้นระหวางบริบทของคู รัก หรือคู สมรสเทานั ้น      
อีกทั้งคูเพศสัมพันธอาจมีมากกวาหนึ่งคนในการประกอบกิจกรรมทางเพศ       
ในแตละครั้งก็ได 
 อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาผูชายมักเปนฝายชักชวนใหคูของตนไป
สวิงกิ้ง โดยที่ผูชายเหลานี้ไมไดมีความรูสึกตอคูของตนเปลี่ยนแปลงไปในดานลบ
แตอยางใด ตรงกันขามบางคนบอกวา กลับทําใหความสัมพันธทางเพศดีขึ้น 
เพราะไดมีการเปล่ียนรสชาติ ไดรับความสนุกตื่นเตน หรือบางคนที่มีปญหาใน
เรื่องของเพศสัมพันธอยากใหภรรยามีความสุขทางเพศ จึงตองหาทางออกดวย
การใหภรรยามีเพศสัมพันธกับคนอื่น หรือบางคนมีความสุขทางเพศจากการ
เห็นคูของตนมีเพศสัมพันธกับผูอื่น10  

                                                           
10  เว็บไซต <http://www.thaimental.com/modules.php?name=news&file=article&sid=281> 



 

 

146 

 รณภูมิ สามัคคีคารมย 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

 ขณะที่ผูหญิงนั้นมีความรูสึกตอสวิงกิ้งที่หลากหลาย หลายคนเต็มใจ 
แตสวนใหญแลวเมื่อแรกถูกชวนใหเขารวมกิจกรรมน้ันมักรูสึกกระอักกระอวนใจ 
หรืออยูในภาวะจํายอม หลายคนยังมีความรูสึกเชนเดิม แตมีอีกหลายๆ คน     
ที่เริ่มชอบและติดใจ 

 
“เรื่องใจแตกนี่แลวแตคนคะ เคยอยากลองเลยใหแฟน

พาลอง ตอนแรกก็หาเปนคู หลังๆ อยากลองแบบรุม เลยหา
ชายเดี่ยวสองสามคนมารุม อยางมันสเลย แตก็ยังรักแฟน
เหมือนเดิมไมเคยเปลี่ยน”11  

 
 ขอเท็จจริงขางตนนี้ยอมแสดงถึงอีกมิติหนึ่งของอํานาจระหวางกลุมที่
สวิงกิ้งดวยกันเองวา อาจดําเนินไปบนบริบทของการมีอํานาจที่ไมเทาเทียม
กันระหวางผูชายกับผูหญิง ซึ่งผูชายมักเปนฝายที่มีอํานาจมากกวาผูหญิงใน
การเสนอ หรือแสวงหาการสวิงกิ้ง กลาวคือโดยทั่วไปผูชายมักเปนฝายริเริ่ม
ออกปากขอใหไป  “สวิงกิ ้ง” ผู หญิงบางคนที ่ไมชอบในชวงแรก  แลวอาจ
เปลี่ยนไปชอบใจในตอนหลัง ซึ ่งหากไมม ีสถานะหรืออํานาจของความ
สัมพันธระหวางคูที่เหนือกวา ก็ยากที่จะเปนผูริเริ่ม หรือออกปาก เพราะหาก
ออกปากหรือริเริ่มจริงๆ แลว ผูที่เปนฝายริเริ่มก็มักจะถูกตําหนิ หวาดระแวง
จากคูของตน  
 ดังนั้นแมการสวิงกิ้งจะเปนอีกรูปแบบหนึ่งของความสุขทางเพศที่ออก
นอกกรอบของสังคมกระแสหลัก ก็ยังคงแสดงใหเห็นถึงรูปธรรมของการกดขี่
ทางเพศที่มีการสงทอดกันเปนชั้นๆ และยืนยันถึงความเปนเจาของประเวณีของ
ผูชายไดดวยเชนกัน 
 
 

                                                           
11  หญิง.โพสตความเห็นเม่ือ 7 สิงหาคม 2550  <http://board.narak.com/topic.php?No=148396> 
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สวิงกิ้ง: รูปแบบพฤติกรรมทางเพศที่มีคุณูปการตอสุขภาวะ
ทางเพศ 
 
 สวิงกิ้ง หรือที่บางกลุมเรียกกันวา “เซ็กสเอื้ออาทร” นั้น หากอธิบาย
ผานฐานคติในเรื่องเพศแบบศีลธรรมจรรยาที่มีเรื่องผิดและถูก หรือเรื่องเพศ
เพื ่อการสืบพันธุ เปนหลัก หรือยึดติดกับพฤติกรรมทางเพศแบบผัวเดียว    
เมียเดียว และอุดมการณการรักษาพรหมจรรย หรือรักนวลสงวนตัวแลว มิติ   
ของสิทธิที่เทาเทียมกันทางเพศ และสุขภาวะทางเพศในแงของความปรารถนา 
ความหฤหรรษ และความสุขทางเพศก็คงจะถูกลดทอนอยางเห็นไดชัด  
 อยางไรก็ตามหากรูปแบบพฤติกรรมทางเพศแบบสวิงกิ ้งนั ้น มีการ
ตระหนัก และดําเนินไปบนบริบทของการมีเพศสัมพันธแบบปลอดภัยแลว 
กลาวคือ  มีการปองกันโดยการใช ถ ุงยางอนามัย  เป นเพศสัมพันธที ่เก ิด      
จากความตองการ การยินยอมพรอมใจของทุกๆ ฝาย การสวิงกิ้งก็ยอมเปน       
รูปแบบพฤติกรรมทางเพศที่สามารถตอบสนองสุขภาวะทางเพศ และสิทธิ    
ทางเพศที่ เทาเทียมกันไดเชนเดียวกัน  ดังเชนการอธิบายขางตนที่พบวา        
วัตถุประสงคหรือเปาหมายสวนหนึ ่งของการสวิงกิ ้งคือ การพยายามเพิ ่ม 
ความสุขในเรื่องเพศรส การปองกันปญหาการมีสัมพันธซอนของคูสามีภรรยา 
หรือแมกระทั ่งการพยายามสรางเสรีภาพ และความเทาเทียมกันเรื ่องเพศ
ระหวางหญิงและชาย 
 ดวยเหตุนี้ในฐานะของผูทํางานดานสุขภาวะทางเพศ หรือผูใหบริการ
ในระบบบริการสุขภาพ จึงควรที่จะหันมาใหความตระหนัก และละเอียดออน
ตอเพศวิถีที ่แตกตางหลากหลาย และมองรูปแบบพฤติกรรมทางเพศแบบ 
“สวิงกิ ้ง” เหลานั ้นจากมุมมองที ่วา “สวิงกิ ้ง” เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการมี   
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย หากมีการปองกัน หรือดําเนินไปดวยความตองการ 
ความยินยอมพรอมใจ หรือมีความพยายามในการสรางความรู ความเขาใจ   
ที่ถูกตอง มากกวาการตั้งคําถาม ซึ่งมีคําตอบที่แนนอนรองรับอยูแลววา เปน
พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เปนวัฒนธรรมทางเพศที่ผิดหลักการของ
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วัฒนธรรมไทยและศีลธรรมอันดีงาม เพราะหากผูใหบริการดานสุขภาพยังคง
มีมุมมองที ่เต็มไปดวยมายาคติแลว ในชีวิตจริงอาจไมมีสวิงกิ ้งที ่ปลอดภัย 
หรือสวิงกิ้งที่ปลอดภัยก็คงจะมีแตสวิงกิ้งในจินตนาการของผูคนที่คิดฝนเอาเอง
เทานั้น12 
 
 

 

                                                           
12  นพ. พันธุศักดิ์ ศุกระฤกษ, “ศุกรกับเซ็กส: สวิงกิ้งคืออะไร?”  หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ฉบับประจํา
วันท่ี 1 เมษายน  2548.  
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กะเทย  
สุไลพร ชลวิไล 

 
ตัวตนทางเพศที่มีมาตัง้แตในประวัติศาสตร 
  
 ในบรรดาคําในภาษาไทยที่อธิบายถึงตัวตนทางเพศซึ่งไมใชผูชาย และ/หรือ
ผูหญิง คําๆ เดียวที่สังคมไทยรูจักคุนเคยมานาน และยังคงใชมาจนถึงทุกวันนี้ก็
คือ คําวา “กะเทย” 
 กะเทย เปนคําศัพทเกาแก ไมปรากฏที่มาชัดเจนวาเปนคํายืมจากภาษา
เขมร หรือเปนคําไทยแตเดิม แตที่แนๆ คือ เปนคําซึ่งใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 
โดยในประมวลกฎหมายตราสามดวง (พ.ศ. 2347) ไดกลาวถึงกะเทย ในฐานะ
ของคนจําพวกหนึ่ง ในจํานวนบุคคล 30 จําพวกซึ่งมีลักษณะไมเหมาะสมที่จะ
นํามาเปนพยาน เนื่องจากเชื่อวาคนเปนกะเทยนั้นคือคนที่เคยทําผิดฐาน    
“ลวงประเวณีภริยาผูอื่น” เมื่อชาติกอน จึงตองชดใชกรรมดวยการเกิดเปนสัตว
ที่ถูกตอน 500 ชาติ เปนหญิง 500 ชาติ และเปนกะเทย 500 ชาติ1  
 นอกจากนี้คําวากะเทย ยังปรากฏอยูในหนังสือ “สัพะจะนะพาสาไท” 
(ตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2397) โดยผูเขียนคือบาทหลวงปาเลอกัวซไดแปล  
คําวากะเทย (ที่ในเวลานั้นเขียนเปน “กเทย”) เทียบเคียงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
Hermaphrodite หรือ บุคคลที่ มีอวัยวะเพศทั้งหญิงและชายอยูในรางกาย  
เดี ย วกั นขณ ะที่  “พจนานุ กรมภาษาสยาม ” (Dictionary of the Siamese 
Language) ของ Rev. J. Caswell ที่จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2398 ซึ่งเปนปเดียวกับ
ที่สยามทําสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับอังกฤษ ไดใหคําจํากัดความ “กะเทย” ไววา 
“กะเทยนั้นคือบุคคลที่มีประเทษที่ลับเปนหญิงก็ใช เปนชายก็ใชนั้น เรียก
                                                           
1  เทอดศักดิ์ รมจําปา. “จาก “กะเทย” ถึง “เกย” ประวัติศาสตรชายรักรวมเพศใน สังคมไทย.“ วารสาร
อักษรศาสตรฉบับ ความรัก ความรู ผูหญิง ผูชาย. ปท่ี 32, ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2546). 
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วาคนกะเทย” สวนใน “อักขราภิธานศรับท” ของหมอบรัดเลยซึ่งพิมพเมื่อป พ.ศ. 
2416 อธิบายถึงคําวากะเทยไววา “คนไมเปนเภษชาย, ไมเปนเภษหญิง,    
มีแตทางปศสาวะ”2คําวากะเทยในความหมายทํานองเดียวกันนี้ไมไดมีอยูแต
ในภาษาไทยเทานั้น แตยังพบในภาษาไทอะหม และภาษาเขมรอีกดวย โดย
อะหมเรียกวา “เทย” และเขมร มีคําวา “เขทิย” (อานวากะเตย)3  
 จากประวัติความเปนมาของคํา สะทอนใหเห็นวาคนไทยรูจักคําวา 
“กะเทย” มาชานานแลว โดยมองเห็น “กะเทย” ในฐานะของบุคคลที่มีอวัยวะเพศ 
ที่แตกตางออกไปจากชายและหญิง หรือบุคคลที่มีอวัยวะเพศไมสมบูรณ    
(หรือที่เรียกวา Hermaphrodite ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งตอมาวิชาการทางดาน 
การแพทยและจิตวิทยาไดนําเอาคําวา “กะเทยแท” มาใชในการนิยามความหมาย
ของบุคคลที่มีความแตกตางทางดานรางกายเชนนี้ 
 จากการพูดคุยกับผูสูงอายุที่อยูในวัยเลย 60 ปขึ้นไปจํานวน 10 คน 
เกี่ยวกับคําเรียกบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศภาวะ และเพศวิถีแตกตางจาก     
ผูหญิงและผูชาย4 พบวาผูสูงอายุทั้งหญิงและชายทุกคนรูจักคําวา “กะเทย” ใน
ความหมายของ “ผูชายที่อยากเปนผูหญิง” ขณะเดียวกันผูสูงอายุที่เปนผูหญิง
บางคน ยังไดพูดถึงกะเทยในความหมายของ “ผูหญิงที่อยากเปนผูชาย” ดวย 
และมี 2 คนที่พูดถึงกะเทยในแงของการเปน “บุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งชาย
และหญิง” อยูในรางกาย 
 

“สมัยกอนกะเทยนี่คือเขาจะมีเพศทั้งชายหญิงอยูใน
ตัวของเขาครบนะ แตสมัยนี้มันไมอยางนั้น ผูหญิงอยากเปน
ผูชาย ผูชายอยากเปนผูหญิง ไม รูจะเรียกอยางไร จะวา
กะเทยก็ไมเชิง เพราะถาเปนกะเทย ตองมีทั้งสองถึงจะถูก
ตอง ปาเคยเห็น เคยรูจักดวย ตอนที่อยูที่นครปฐม คนที่เปน

                                                           
2  เรื่องเดียวกัน. 
3  เรื่องเดียวกัน อางถึงในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับป พ.ศ. 2493.  
4  ขอมูลจากบันทึกการสัมภาษณผูสูงอายุซึ่งมารวมชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑสถานแหง
ชาติ พระนคร ประกอบดวยผูหญิงจํานวน 5 คน (อายุระหวาง 63–81 ป) และผูชายจํานวน 5 คน (อายุ
ระหวาง 69-74 ป) สัมภาษณโดยสุไลพร ชลวิไล ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม  พ.ศ. 2543. 
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นั่นเปนเพื่อนเกลอกัน เปนลูกของลุง ทีแรกเราก็ไมรูวาเขา
เปนอยางนั้น แตสมัยกอนอายุ 14-15 อยูบานนอก เลนน้ํานี่
แกผาหมด ก็เห็นกัน ทุกวันนี้เขาเสียไปแลว” 

แมคาเรขายผัก อายุ 67 ป  
ชาวธนบุรี ไมไดสมรส ไมไดเรียนหนังสือ  

  
 ปจจุบัน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 ยังคงระบุ
ถึงความหมายของคําวา “กะเทย” วาหมายถึง “คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชาย
และหญิง” อยู และในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายถึง “คนที่มีจิตใจและ
กิริยาอาการตรงขามกับเพศของตน” และ “ผลไมที่มีเมล็ดลีบ” ดวย5 ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวเมื่อพูดถึงกะเทยคนสวนใหญมักนึกถึงแตกะเทยในความหมายที่สอง 
มากกวาในความหมายแรก คือ “ผูที่เกิดมามีสรีระเปนชาย แตแสดงรูปลักษณ 
อากัปกิริยา และตัวตนทางเพศตรงกันขามกับเพศของตนเอง”   
 กอนหนาที่กะเทยจะถูกรับรูในความหมายอยางที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ 
(หรือกอนหนาที่สังคมไทยจะรูจักคําวา “เกย” หรือ “ทอม”) ยอนกลับไปเมื่อราว 
40-50 ปกอน คําวากะเทยเปนคําเพียงคําเดียวที่ใชในความหมายที่ครอบคลุม
ทั้งบุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง หรือ บุคคลที่มีอวัยวะเพศไม
ชัดเจน  (Hermaphrodite), บุคคลที ่ม ีอวัยวะเพศเปนอยางหนึ ่งแตมี
พฤติกรรมการแสดงออกตรงขามกับเพศของตนเอง (Transgender), 
บุคคลที่มีรสนิยมชอบแตงกายดวยเสื้อผาของเพศตรงขาม (Transvestite 
หรือ Crossdresser) และบุคคลที่ไมไดแสดงออกเปนเพศตรงขามแตมี  
รสนิยมรักใครในเพศเดียวกัน (Homosexual) ดวยเหตุนี้จึงไมใชเรื่องแปลก
ที่บอยครั้ง หลายคนจะสับสน และแยกแยะความเปน “เกย” กับความเปน 
“กะเทย” ไมออก เพราะในมุมมองและระบบวิธีคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี
แบบไทยแตเดิมมา มีเพียงคําวา “กะเทย” เพียงคําเดียวเทานั้นที่ถูกนํามาใชใน
การอธิบายตัวตนทางเพศของคน ไมวาจะเปนตัวตนทางเพศภาวะ (การแสดง

                                                           
5  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 . กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 93. 
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บุคลิก อากัปกิริยาทาทาง การแสดงออกเปนชาย เปนหญิง หรือไมเปนชายไม
เปนหญิง) หรือตัวตนทางเพศวิถี (การมีความรัก มีรสนิยมทางเพศ มีความ
ปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน หรือกับเพศตรงขาม)  
 นอกจากนี้การใชคําวา “เกย” กับ “กะเทย” ในความหมายที่ทับซอนกัน
ในสมัยกอน ยังอาจแสดงถึงการแบงแยกชนชั้นภายในกลุมชายที่รักเพศเดียวกัน
ดวย เนื่องจากคําวา “เกย” เปนคําใหม และเปนคําที่ทับศัพทมาจากคําใน 
ภาษาอังกฤษ หมายถึง “ผูชายที่มีรสนิยมรักใครในเพศเดียวกัน แตไมไดมี 
ความปรารถนาที่จะแสดงออก หรือมีจิตใจเปนผูหญิง” ทําใหความเปนเกย    
ถูกมองวาเปนเรื่องของการรับเอาคานิยมและวัฒนธรรมทางเพศแบบตะวันตก
เขามาในสังคมไทย และเปนคานิยมของคนในชนชั้นที่ไดรับการศึกษาจาก
ตะวันตก หรือคนที่สัมผัสคลุกคลีอยูกับชาวตะวันตกเทานั้น ขณะที่ “กะเทย” 
เปนคําที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วไปในทุกชนชั้น  
 หลังป พ.ศ. 2510 เปนตนมา สังคมไทยไดรูจักกับคําภาษาอังกฤษ ที่
สะทอนใหเห็นถึงรสนิยม และตัวตนทางเพศวิถีของบุคคลรักเพศเดียวกันมาก
ขึ้น โดยเฉพาะคําวา “เกย” และคําวา “ทอม”6 ทําใหคําทั้งสองคํานี้ไดเขามา
แทนที่คําวา “กะเทย” ในกรณีที่ใชเรียกผูชาย และผูหญิงรักเพศเดียวกันมากขึ้น 
เมื่อมารวมเขากับการที่ส่ือมวลชนไทยพากันนําเสนอเรื่องราวของผูชายที่เปน
กะเทยทั้งในแงบวกและแงลบ การปรากฏตัวของ “กะเทย” ในพื้นที่สาธารณะ 
ภาพลักษณของความเปนกะเทยที่ถูกนําเสนอเชื่อมโยงกับความเปนผูเชี่ยวชาญ
ในงานบางสาขาอาชีพ เชน อาชีพนักแสดงคาบาเรตโชว อาชีพเกี่ยวกับความสวย
ความงาม นักรองนักแสดง รวมไปถึงการเคลื ่อนไหวเรื ่องสิทธิของบุคคล      
รักเพศเดียวกัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่บุคคลซึ่งเปน “กะเทย” เองไดออกมา

                                                           
6  คําวา “เกย” ถูกนํามาใชเปนคําทับศัพท “Gay“ ในภาษาอังกฤษ และถูกนํามาใชในความหมาย
เดียวกันกับท่ีใชในสังคมตะวันตก หมายถึงผูชายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบเพศเดียวกัน ในขณะที่คําวา 
“ทอม” ก็เปนคําท่ียอมาจากคําวา “Tomboy” ในภาษาอังกฤษ แตใชในความหมายที่แตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง โดยในภาษาอังกฤษคําวา Tomboy หมายถึง เด็กผูหญิงท่ีมีลักษณะทาทางซนๆ คลายกับ
เด็กผูชาย ในขณะที่คําวา “ทอม” ในภาษาไทย หมายถึง ผูหญิงรักเพศเดียวกันท่ีแตงตัวเปนผูชาย 
หรือแสดงกิริยาทาทางแบบผูชาย และมีความปรารถนาทางเพศกับผูหญิงดวยกันที่มีความเปน 
ผูหญิงมากกวา. 
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บอกเลาเรื่องราวของตนเองในสังคมมากขึ้น ทําใหคําวา “กะเทย” จากเดิมที่ถูก
ใชในหลายความหมาย กลายมาเปนคําที่คนสวนใหญใชเรียกเฉพาะผูชายที่มี
จิตใจ การแสดงออก และมีความปรารถนาที่อยากจะเปนผูหญิงเทานั้น 
 อยางไรก็ตามไมวาคําวา “กะเทย” คํานี้จะถูกนํามาใชเรียกบุคคลที่มี  
ตัวตนทางเพศ มีอวัยวะเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศแบบใดก็ตาม หากสําหรับ
บุคคลที่ถูกเรียกวา “กะเทย” แลว คําๆ นี้เปนคําที่มีนัยในเชิงดูถูกเหยียดยาม 
หรือเปนคําลอเลียน ทําใหผูถูกเรียกไดรับความอับอาย หรือกลายเปนตัวตลก 
ในสายตาของบุคคลที่พบเห็น ซึ่งทั้งหมดนี้เปนผลมาจากอิทธิพลขององคความรู
ทางดานการแพทย จิตวิทยา ส่ือมวลชน กฎหมาย รวมไปถึงความคิดความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมประเพณี  และศาสนาที่มองเห็น และยอมรับเรื่องเพศอยูแต
เฉพาะในกรอบความสัมพันธระหวางชายกับหญิง ภายใตอุดมการณความรัก
ความสัมพันธแบบผัวเดยีวเมียเดียว  
 ทุกวันนี้การที่สังคมมองเห็นแตภาพลักษณของกะเทย หรือสาวประเภทสอง
ในมิติของความเปนผูหญิงที่สวยกวา หรือมีจริตกริยาเปนผูหญิงมากกวาผูที่มี
เพศสภาพเปนผูหญิง จนมองไมเห็นวาภายในกลุมกะเทยเองก็มีกะเทยที่มีตัวตน
ทางเพศ และมีบุคลิกภาพที่หลากหลาย ไมตางจากผูชายผูหญิง หรือการที่  
ส่ือมวลชนสายบันเทิง หยิบเอาความเปนกะเทยมาเปนจุดขายดวยการขยายภาพ
กะเทยในมุมของการมีจริตจะกาน วี๊ดวายกระตูวู ปากจัด เปดเผยในเรื่องเพศ 
พรอมจะไลจับผูชายอยูตลอดเวลา รวมถึงการใหนักแสดงชายมาแตงตัว หรือ
แสดงทาทางเปนกะเทย หรือเปนผูหญิง ทั้งหมดนี้ทําใหภาพของบุคคลที่มีตัวตน
ทางเพศภาวะ หรือมีวิถีทางเพศที่แตกตางออกไปย่ิงถูกตอกย้ําอยูในกรอบของ
ความเปนคนวิปริตผิดเพศ หรือเปนความแปลกประหลาดพิสดารที่ดูนาทึ่ง หรือ
ดูนาขัน และในเวลาเดียวกันก็นํามาซึ่งการกีดกัน และเลือกปฏิบัติกับบุคคล
กลุมนี้อยูอยางซ้ําแลวซ้ําเลา 
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จาก “กะเทย” ถึง “สาวประเภทสอง”: เมื่อกะเทยนิยาม 
ความเปนตัวเอง 
  
 ในกระทูของเว็บบอรดไทยเลดี้บอยสดอตเน็ต (www.thailadyboyz.net) 
ซึ่งเปนเว็บไซตของกลุม “กะเทย” หรือ “สาวประเภทสอง” เว็บหนึ่ง เคยมีการตั้ง
กระทูถามความคิดเห็นของเพื่อนที่เปนกะเทยดวยกันเกี่ยวกับคําเรียกแทนตัว
เองที่ชอบใหคนทั่วไปเรียก7 ซึ่งก็มีผูเขามาแสดงความคิดเห็น 18 คน (รวม    
เจาของกระทูดวย) ในจํานวนนี้มี 10 คนที่แสดงความรูสึกเกี่ยวกับคําวากะเทย 
โดย 7 คนบอกวารับไดกับคําๆ นี้ ขณะที่อีก 3 คนไมไดรูสึกดีเทาไรนักกับคําๆ นี้  
 

 “ขอเปนคําวา “สาวประเภทสอง” ดีกวาฟงดูร่ืนหูดี คําวา 
“กะเทย” มันก็ยังฟงทะแมงๆ อยูนะ แตทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยูกับ 
น้ําเสียงของคนเรียกดวยละ”  

mijiru77 May 13, 2006  
  
 จากคําวา “กะเทย” ที่คน “อื่น” เรียกดวยความคุนเคยโดยไมตระหนักถึง
ความหมายที่แฝงไปดวยอคติทางเพศ (เทียบไดกับคําเกาแกในภาษาเหนือ
อยางคําวา ปูเมีย8 ซึ่งยังคงเปนคําที่ใชกันอยูทั่วไปในชนบท) จนมาถึงการเรียก
ตัวเองของกะเทยดวยคําเดียวกันนี้ ยังมีคําเกิดใหมอีกหลายคําซึ่งใชในความ
หมายแทนผูชายที่แสดงกริยา หรือมีความปรารถนาที่อยากจะเปนผูหญิง เชน 
คําวา ตุด แตว ประเทือง กระเทียม นองเตย สาวประเภทสอง คําเหลานี้
อาจแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
  

                                                           
7  cocokurin “คําท่ีเห็นคนเรียกพวกเราบอยๆ” โพสตเม่ือ 9 พฤษภาคม 2549 <http://www.thailady 

boyz.net/webboard/viewtopic.php?t=1392&postdays=0&postorder=asc&highlight=%BB% 
C3%D0%E0%B7%D7%CD%A7&start=15> 

8  ปูเมีย เปนคําในภาษาเหนือ มีนัยเชนเดียวกับคําวา “กะเทย” โดยคําวา “ปู” หมายถึง “ผู” หรือ “ตัวผู”.  
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1. คําที่ผูอื่นเรียกกะเทยซึ่งมีนัยในเชิงดูถูก เชน คําวา ตุด แตว ประเทือง  
 2. คําในกลุมที่กะเทยใชเรียกตนเอง หรือพึงพอใจที่จะใหคนอื่นเรียก
ตนเองดวยคําเหลานี้ เชน คําวา สาวประเภทสอง ทีจี (ยอมาจาก TG หรือ 
Transgender) เลดี้บอย (Ladyboy)  
 3. คําเรียกในแวดวงกะเทย หรือสาวประเภทสองดวยกันเอง ซึ่งสะทอน
ถึงบทบาท หรือตัวตนทางเพศภาวะ เชน หัวโปก กะเทยควาย หรือคําที่
สะทอนถึงบทบาท หรือตัวตนทางเพศวิถี เชน สาวเสียบ  
 “ตุด” เปนตัวอยางหนึ่งของคํากลุมที่กะเทยสวนใหญไมชอบ (หรืออาจ
ถึงขั้นที่เรียกกวาเกลียดก็วาได) เนื่องจากคําๆ นี้ โดยมากจะเปนคําที่ผูอื่นใช
เรียกกะเทยในเชิงดูถูก หรือลอเลียนใหเปนที่สนุกสนานในสายตาของผูเรียก ที่
มาของคําๆ นี้สันนิษฐานวาเปนคําที่ยอมาจากคําวา “ทุทซี่” หรือ Tootsie ซึ่ง
เปนชื่อของภาพยนตรฮอลีวูดเรื่องหนึ่ง (ป พ.ศ. 2525) เนื้อเรื่องพูดถึงนักแสดง
ชายคนหนึ่งซึ่งตกอับ จนกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งเมื่อปลอมตัวมาอยู
ในคราบของนักแสดงหญิง บางที่มาก็บอกวาคําวา “ตุด” นี้มีการใชมากอนหนา
ที่จะมีภาพยนตรเรื่องนี้แลว บางก็วามาจากคําวา Toot ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
คําที่ใชเรียกเด็กผูหญิง บางก็วาเพี้ยนเสียงมาจากคําวา “ตูด” มาเปน “ตุด“ เพื่อ
จะไดฟงดูเบาขึ้น9  
 ในป พ.ศ. 2537 วงซีเปย วงดนตรีร็อควงหนึ่ง สรางชื่อใหกับวงของตนเอง
ดวยการออกอัลบั้มซึ่งมีเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มเปนจุดขาย ซึ่งก็ไดรับความนิยม
อยางมากในชวงเวลานั้น คือ เพลง “เกลียดตุด” ทั้งที่เนื้อหาของเพลงแสดงถึง
ความเกลียดชังกะเทย และใชถอยคําที่เต็มไปดวยความรุนแรงยิ่งตอกย้ําให
สังคมไทยมองภาพกะเทยแตในดานที ่ไมดีมากขึ ้น พรอมทั ้งเปนการสราง
ความชอบธรรมที่จะกระทําความรุนแรงตอกะเทยหรือบุคคลรักเพศเดียวกันโดย
ไมรูสึกผิดอีกดวย  
 ในทํานองเดียวกันไมนานหลังจากนั้นเพลงไทยที่โดงดังมากที่สุดเพลง
หนึ่งของป  พ .ศ. 2541 คือเพลง “ประเทือง” รองโดยไท  ธนาวุฒิ  ก็ไดสราง
ปรากฏการณตอกย้ําใหกะเทยเปนตัวตลกของสังคมอีกครั้ง เนื่องจากเนื้อหา
                                                           
9  sickboy_1983, “ทําไมจึ งเรียกกะเทยวาตุ ด ” โพสต เม่ือ  15 ก .ค . 2550 <http://topicstock. 

pantip.com /library/topicstock/2007/07/K5579218/K5579218.html> 
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ของเพลงเปนการลอเลียนกะเทยชื่อเดียวกับเพลงใหคนทั่วไปหัวเราะดวยความ
ขบขัน และเปนที่มาของการเกิดคําศัพทคําใหมอีกคําที่คนภายนอกนํามาใช
เรียกแทน “กะเทย” แตเปนคําที่จัดอยูในกลุมคําเรียกที่กะเทยไมชอบ นั่นคือคําวา 
“ประเทือง”  
 สวนคําในกลุมซึ่งฟงดูไมไดมีนัยเชิงลบนักสําหรับกะเทย ไดแกคําวา 
“นองเตย” ซึ่งในแวดวงกะเทยเอง หมายถึง คํานามที่ใชเรียกกะเทยในความ
หมายที่แฝงความนาเอ็นดู หรือเปนสรรพนามที่ใชเรียกกะเทยแบบนารักๆ10 
คําๆ นี้ไมปรากฏที่มาชัดเจน แตสันนิษฐานวานาจะเปนอีกคําที่แผลงมาจากคําวา 
กะเทย (เชนเดียวกันคําวา กระเทียม) เนื่องจากคนไทยสวนใหญมักนิยมพลิก
แพลงสรางคําศัพทใหมๆ ขึ้นมาใชแทนคําศัพทที่มีความหมายในเชิงไมดี หรือ
เปนคําหยาบคาย เพื่อทําใหคําๆ นั้นฟงดูสุภาพขึ้น เหมือนเชนในกรณีนี้คือ จาก
คําวา “กะเทย” ที่มีนัยเชิงลบ ก็แผลงมาเปนคําที่มีเสียงคลายๆ กันวา “เตย” 
สวนการนําเอาคําวา “นอง” มาประกอบ ก็เพื่อแสดงใหเห็นวากําลังพูดถึงผูที่อยู
ในวัยเด็ก  
 สําหรับคําซึ่งกะเทยสวนใหญชอบใหคนอื่นนิยามตนเองคือคําวา     
“สาวประเภทสอง” ซึ่งไมปรากฏที่มาชัดเจนวาใชครั้งแรกตั้งแตเมื่อไร หรือใคร
เปนผูใช หากมีการใชคําที่ใกลเคียงกับคําๆ นี้ในหนาหนังสือพิมพไทยในป พ.ศ. 
2515 ในขาวประกวดกะเทย พรอมกับการประกวดนางสาวสยามในงานแสดง
สินคานานาชาติที่สวนลุมพินี  โดยมีการใชคําวาการแขงขันชิงตําแหนง       
“นางสาวสยามประเภทสอง”11 เหตุผลที่กะเทยหรือสาวประเภทสองสวนใหญ
ชอบใหใชคําๆ นี้ ก็เพราะเปนคําที่ฟงดูสุภาพ ไมแสดงถึงการเยาะเยยถากถาง 
หรือรังเกียจเดียดฉันท และเปนคําที่ฟงดูใหความรูสึกเปนผูหญิง สอดคลองกับ
ความเปนผูหญิง และความปรารถนาอยากเปนผูหญิงของพวกเธอ  

                                                           
10 ดูเพิ่มใน <http://www.suphawut.com/gvb/gayly/thai_gay_cultures_gay_vocabs2.htm > 
11 ในท่ีสุดงานจัดประกวด “กะเทยสยาม” น้ี ตองถูกยกเลิกไป เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจไดเขามาแทรกแซง 
ใหระงับการประกวด และการเดินแฟชั่นของกะเทยดวย โดยอางวาเปนการขัดตอศีลธรรม ขอมูล
จาก เทอดศักดิ์ รมจําปา. “วาทกรรมเกี่ยวกับ “เกย” ในสังคมไทย พ.ศ.2508-2542” วิทยานิพนธ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545.  
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 “คําวา “สาวประเภทสอง” คิดวา เปนคําที่สุภาพสําหรับ
พวกเราแลวนะคะ ไมอยากใหปุถุชนคนธรรมดาสามัญพวก 
เพศปกติในสังคม เรียกพวกเราดวยความคะนองปากวา “ไอ/อี 
ตุด, กะเทย, ประเทือง ฯลฯ” อาจเปนเพราะดวยคําที่มันส้ันๆ 
หวนๆ และแทงใจ (ดํา) พวกเราซะเหลือเกิน พวกเราสวนใหญ
ในนี้ถึงไมชอบใจกันนักเทาไรคะ”  

Ivory Dec 20, 200612 
 
 แตก็ไมใชวากะเทยทุกคนจะชอบคําวา “สาวประเภทสอง” เสมอไป  
บางคนตั้งคําถามวาทําไมจะตองมีคําเรียกอยางเฉพาะเจาะจงดวย โดยเฉพาะ
ผูที่ทํางานในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่ เกี่ยวกับเรื่องเพศจะมองวา      
“สาวประเภทสอง” เปนคําที่ใหความรูสึกของความไมเทาเทียม เพราะถูกแบงเปน 
“ประเภทที่ 2” และใหความสําคัญแตเฉพาะกับคนที่มองตนเองเปนผูหญิง และ
ตองการจะแปลงเพศเทานั้น โดยไมไดคํานึงถึงความเปนกะเทยซึ่งมีความ 
หลากหลาย กะเทยหลายคนไมไดตองการที่จะแปลงเพศ หรือมองวาตนเอง 
เปนผูหญิง พวกเธอจึงนิยามตนเองดวยคําวา “ทีจี” หรือ “ทรานสเจนเดอร” 
(ทับศัพทมาจากคําวา Transgender ในภาษาอังกฤษ) แทนที่จะนิยามตนเองดวย
คําวา “สาวประเภทสอง” นอกจากนี้ก็ยังมีคําวา “เลดี้บอย” ที่สาวประเภทสอง
นิยามตนเอง เมื่อพูดกับชาวตางชาติ คําๆ นี้สันนิษฐานวาเริ่มตนใชในแวดวง  
การแสดงคาบาเรตโชวของสาวประเภทสอง ขณะเดียวกันคําวา “กะเทย” ใน
ภาษาไทยก็ไดถูกนําไปอางถึงในหลายงานวิชาการดานเพศวิถีของนักวิชาการ
ตางชาติ ในฐานะคําศัพทเฉพาะ “Katoey”  ที่แสดงถึงอัตลักษณทางเพศภาวะ
แบบหนึ่งของสังคมไทยดวย   
 คําศัพทใหมที่เกี่ยวของกับการนิยามความเปนกะเทยอีกคําหนึ่งคือคําวา 
“ผูหญิงขามเพศ” โดยเมื่อไมนานมานี้ในการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อแกไข

                                                           
12 papillon “หากจะมีการบัญญั ติศัพทเพื่อใชเรียก transgender อยางพวกเรา” โพสตเม่ือ 20 
ธันวาคม  2549 <http://www.thailadyboyz.net/webboard/viewtopic.php?t=4712&highlight=% 
BB%C3%D0%E0%B7%D7%CD%A7> 
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กฎหมายคํานําหนานามใหกะเทย หรือสาวประเภทสองไดใชคําวานางสาว    
นําหนาชื่อ ก็ไดมีกลุมที่ใชคําวา “กลุมผูหญิงขามเพศ” หรือ Transgender 
Women เกิดขึ้นมาอีกกลุมหนึ่ง นําโดยอดีตนางงามสาวประเภทสองชื่อดัง     
ทําใหประเด็นเรื่องสิทธิของสาวประเภทสองกลายเปนประเด็นที่ขึ้นมาอยูใน
ความสนใจอีกครั้งหนึ่ง และก็ดูเหมือนจะไมมีใครตั้งคําถามกับคําที่เกิดขึ้นมาใหม
คํานี้มากเทาใดนัก เพราะก็เปนที่เขาใจกันอยางชัดเจนโดยปริยายอยูแลววา
หมายถึงกลุมของกะเทย หรือสาวประเภทสอง  
 ในสวนของคําอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลาย และเปนที่
เขาใจกันในกลุมกะเทย เกย หรือชายรักชายทั่วไป รวมทั้งอาจจะแพรหลายผาน
ส่ือตางๆ อยางเชน ส่ือภาพยนตรที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกะเทยดวยก็คือ
กลุมคําที่แสดงถึงบทบาท หรืออัตลักษณทางเพศภาวะ และเพศวิถีของกะเทย
แตละกลุมนั้นๆ ไดแก คําวา หัวโปก กะเทยควาย และ สาวเสียบ 
  

 หัวโปก หมายถึง กะเทยเด็ก ผมส้ันเกรียน เพราะยังคง
อยูในวัยเรียนจึงไมสามารถไวผมยาว หรือแตงตัวเปนผูหญิงได 
แตก็มีการแสดงออกแบบกระตุงกระติ้งใหเห็น  
 กะเทยควาย หมายถึง กะเทยที่มีรูปรางใหญโต ลํ่าสัน 
บึกบึน 
 สาวเสียบ เปนคําที ่หมายถึง กะเทยที ่ม ีรูปลักษณ
ภายนอกดูเปนผูหญิง แตไมไดแปลงเพศ และมีบทบาททาง
เพศเปนฝายรุก  

  
 ในบรรดาคําตางๆ ที่กลาวมา คําวา “สาวเสียบ” เปนคําที่มีความหมาย
มากเปนพิเศษ เนื่องจากเปนหนึ่งในไมกี่คําที่แสดงใหเห็นวา อัตลักษณทาง  
เพศภาวะของกะเทย กับอัตลักษณทางเพศวิถีของกะเทยเปนส่ิงที่ไมจําเปน   
จะตองสอดคลองกันเสมอไป โดยคนสวนใหญมักเขาใจวา ผูที่เปนกะเทย หรือ
สาวประเภทสองคือ ผูที่เปนผูหญิงในรางผูชาย และมีความตองการปรับเปล่ียน
ตนเองใหมีคุณสมบัติของความเปนผูหญิงมากที่สุด ไมวาจะเปนสรีระทาง    
รางกาย กิริยาทาทางการแสดงออก ไปจนกระทั่งถึงบทบาททางเพศในการมี
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เพศสัมพันธดวย โดยตนเองรับบทบาทเปนฝายรับ ใหผูชายมีเพศสัมพันธแบบ
สอดใสทางอวัยวะเพศ (ที่ผานการแปลงเพศแลว) หรือทางทวารหนัก แตสําหรับ
ในกรณีของ “สาวเสียบ” แมภายนอกพวกเธอจะมีรูปลักษณ อากัปกิริยาเปน
หญิง ไมตางจากกะเทยทั่วไป แตพวกเธอยังคงมีอวัยวะเพศชายอยู และใช 
อวัยวะเพศชายในการมีเพศสัมพันธกับคู โดยเปนฝายรุก ซึ่งคูเพศสัมพันธของ
พวกเธอนั้นอาจจะเปนผูชาย (ที่ชอบมีเพศสัมพันธกับ “สาวเสียบ”) หรืออาจจะ
เปนเกย หรือกะเทยดวยกันเองก็ได  
 ผูที่มีบทบาทเปน “สาวเสียบ” คนหนึ่งเคยใหสัมภาษณไวในรายการ
วิทยุฮอตไลนสายสีรุง รายการวิทยุที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของผูที่มีความ
หลากหลายทางเพศวา เมื่อกอนเธอเองก็เหมือนกะเทยทั่วไป ที่ไมเคยคิดวา   
จะรุกใครทั้งส้ิน การที่เธอเปลี่ยนมาเปนฝายรุกครั้งแรกนั้น ก็เพราะตองการ
อยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ หรือบทบาทของตนเองดูบาง และอีกเหตุผลหนึ่งที่
สําคัญก็คือ เธอชอบไปเที่ยวซาวนาสําหรับเกย แตเนื่องจากสถานที่ในลักษณะ
นี้จะไมยินดีตอนรับลูกคากลุมที่เปนสาวประเภทสอง เธอจึงตองเก็บอาการ 
“ออกสาว” ไว และแสดงความเปนชายออกมามากกวา ภายใตเรือนรางที่เต็ม
ไปดวยกลามเนื้อสมสวน ผูคนที่เขามาหาเธอเพื่อจะมีเพศสัมพันธกับเธอจึงมี
หลากหลายประเภทแตกตางกันไป ทุกวันนี้เธอจึงสามารถมีบทบาททางเพศ
เปนไดทั้งฝายรุกและรับ (หรือที่ในภาษาเกยใชคําวา “โบท”) ขณะที่ในเวลาที่ไมได
อยูบนเตียง เธอก็พึงพอใจที่จะแตงตัวเปนผูหญิง ซึ่งการแสดงออกภายนอก 
ของเธอนั้นก็เปล่ียนแปลงไปไดเรื่อยๆ ขึ้นอยูบริบททางสังคมในแตละชวงเวลา 
  

 “ตอนที่เปนรุกครั้งแรก เอะ นี่ไมใชอาหารที่ชั้นพึงบริโภค
นะ ชั้นไมไดเกิดมาเพื่อส่ิงนี้นะ พอครั้งที่ 2 เธอหันหลังมาใหอีก 
ชั้นก็ตําๆ ไปอยางนั้นแหละ พอครั้งที่ 3 เออ มันก็ดีเหมือนกัน
นะ ตอนนี้ก็ มาแบบไหนก็รับไดหมด ชางมันวะ มีทั้งขางหนา 
ขางหลังก็ใชใหเปนประโยชนเสีย”  
 “บางคนนะ อยูในซาวนา คิ้วโกง โกง แอบชายสุดฤทธิ์ 
พอเขาหองกัน หันหลังให เราก็ตองรุกสุดฤทธิ์ บางทีก็หมั่นไส
มัน เหมือนรุกเสร็จแลว แตเมื่อไหรมันจะกรี๊ดเสร็จซักที เธอจะ
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มาเกกใสชั้นทําไม แหมคิ้วโกง อยากจะเปนผูชาย ทําเปนจะมา
ขอเสียบอีก แตหันมองคิ้วดูซิ ชั้นเสียบเธอแทนดีกวานะ”  

นองเสาร 
รายการวิทยุฮอตไลนสายสีรุง13 

 
 ในปจจุบันแมการใชคําวา “กะเทย” จะไมไดมีนัยที่แสดงถึงอคติทางเพศ
มากเทากับในสมัยกอน สวนหนึ่งมาจากการที่กะเทยเองก็ไดยอมรับเอาคํานี้มา
ใชในการแสดงความเปนตัวตนของตนเองมากขึ้น แตนั่นก็ไมไดหมายความวา 
จะทําใหคนสวนใหญมีความเขาใจ หรือสามารถแยกแยะความแตกตางระหวาง 
“เกย” กับ “กะเทย” ไดมากขึ้น หรือจะทําใหสังคมยอมรับ “กะเทย” มากขึ้น ใน
ฐานะเพศอีกเพศหนึ่งที่มีความเทาเทียมกับผูหญิง หรือผูชายแตอยางใด ดังจะ
เห็นไดจากการที่เกิดกรณีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่เปน “กะเทย” และบุคคล
รักเพศเดียวกัน หลายตอหลายครั้ง ไมวาจะเปนกรณีสภาสถาบันราชภัฏมีมติ
ออกกฎไมใหบุคคลที่มี “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” เขาศึกษาในสถาบันราชภัฏ 
โดยอางความไมเหมาะสมในการไปประกอบวิชาชีพครู (ป พ.ศ. 2540) กรณี
กรมประชาสัมพันธขอความรวมมือผูผลิตรายการโทรทัศนกล่ันกรองการนําเสนอ
ภาพของ “เพศที่สาม” ในรายการ (ป พ.ศ. 2542) กรณีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เสนอความคิดเห็นวาไมควรรับผูที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเขารับราชการ       
(ป พ.ศ. 2546) หรือกรณีการเคลื่อนไหวของเครือขายความหลากหลายทางเพศ
กรณี สด. 43 ที่ขอใหกระทรวงมหาดไทย เปล่ียนแปลงการใชคําในเอกสารการ
เกณฑทหาร ซึ่งผูที่เปนกะเทย หรือสาวประเภทสองเมื่อไปเขารับการเกณฑทหาร 
มักจะถูกระบุไวในเอกสารวาเปนผูที่เปนโรคจิต (ป พ.ศ. 2548) และลาสุดการ
เคลื่อนไหวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคํานําหนานามของบุคคลที่เปนสาวประเภทสอง 
ซึ่งไดรับผลกระทบอยางมากจากการที่รูปรางหนาตาและบุคลิกภาพของตนไมตรง
กับคํานําหนานามที่ปรากฏอยูในบัตรประชาชน และเอกสารทางราชการตางๆ 
เปนตน 

                                                           
13 วิทยา แสงอรุณ และเพื่อน รายการวิทยุฮอตไลนสายสีรุง วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 <http:// 

boomp3.com/m/3bb1891cdfc7> 
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 ในอนาคตยังอาจมีการคิดคําใหมๆ เพื่อนํามาใชส่ือถึงตัวตนทางเพศ
แบบกะเทยอีกมากมาย เพราะจากตัวอยางที่เห็นแมแตคําวา “กะเทย” ที่เปนที่ 
รูจักและใชกันมาอยางยาวนาน ก็ยังเปล่ียนแปลงความหมายไปตามกาลเวลา 
และบริบทที่เกี่ยวของ ตัวอยางจากการศึกษาที่มาของคําวากะเทย และคําที่
เกี่ยวของอื่นๆ นี้ไมเพียงสะทอนใหเห็นถึงเบื้องหลังระบบความคิดความเชื่อใน
เรื่องตัวตนทางเพศในสังคมไทยที่รับรูในความมีอยูของบุคคลที่มีอัตลักษณหรือ
ตัวตนทางเพศที่แตกตางไปจากชาย และหญิงมาชานานแลวเทานั้น แตยังชี้ให
เห็นถึงการตอสูชวงชิงอํานาจในการนิยามตัวตนทางเพศผานทางคําเรียกที่คน
แตละกลุมใชอีกดวย  
 ปรากฏการณที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวาคนทั่วไปยังคงมองเห็นกะเทย
อยางผิวเผิน แคเพียงบุคลิกภาพภายนอก และความปรารถนาที่จะแสดงตัวตน
ตรงขามกับเพศของตนเองเทานั้น หากไมไดมองลึกลงไปถึงความหลากหลาย
ในวิถีชีวิตทางเพศ  และตัวตนความเปนกะเทยในดานอื่นๆ ดวย ทําใหคน                
สวนใหญไมสามารถจะแยกแยะความแตกตางระหวางกะเทยกับเกยสาวที่มี
ลักษณะกระตุงกระติ้งออกจากกันได ขณะที่กะเทยซึ่งไมเขาขายความเปน
กะเทยแบบที่สังคมรูจัก (หรืออยากรูจัก) เปนตนวา กะเทยที่รูปรางหนาตา หรือ
ผิวพรรณไมดี กะเทยที่ไมมีความเปนผูหญิงมากๆ หรือกะเทยที่มีวิถีปฏิบัติทาง
เพศเปนฝายรุกผูชาย ก็จะไมไดรับการยอมรับทั้งจากสังคมกะเทยดวยกัน และ
จากสังคมภายนอก ซึ่งบางครั้งก็สงผลใหคนรักเพศเดียวกันกลุมตางๆ อยางเกย 
และกะเทย เกิดอาการเขมนกันเองได เพราะตางฝายตางก็ไมอยากถูกมอง
อยางเหมารวมอยางเขาใจผิดๆ วาตนเองมีพฤติกรรมการแสดงออก หรือมีวิถี
ทางเพศเปนแบบอีกฝายหนึ่ง ส่ิงที่สําคัญที่สุดนอกเหนือไปกวาเรื่องของการ   
ทําความเขาใจความหมายและที่มาของคําก็คือ การทําความเขาใจกับสังคม 
(รวมทั้งกลุมของกะเทยหรือสาวประเภทสองเอง) ใหยอมรับและเคารพในตัวตน         
ทางเพศวิถีที่หลากหลาย และแปรเปลี่ยนไปมาไมหยุดนิ่งผานการใชคําเหลานี้ดวย 
เนื่องจากความไมเขาใจ และอคติที่มีตอบุคคลซึ่งมีอัตลักษณทางเพศภาวะ 
และเพศวิถีที่แตกตางนั้น สงผลอยางมากตอการจัดระบบบริการสุขภาพใหกับ
บุคคลกลุมนี้ การที่พวกเธอบางคนตองการปรับเปล่ียนรางกายในทุกสวน ทําให
ตองพึ่งพายา ฮอรโมน หรือเทคโนโลยีทางการแพทยมากกวาคนอีกหลายกลุม
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มากมายหลายเทา ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้สงผลกระทบโดยตรงทั้งตอรางกายและ
จิตใจของพวกเธออยางหลีกเลี่ยงไมได สังคมจึงควรมีระบบบริการสุขภาพ       
ที่ชวยใหบุคคล กลุมนี้ไดมีขอมูล และระบบบริการที่รองรับในทางปฏิบัติที่   
รอบดาน ทั้งในดานการสนับสนุนใหกําลังใจในการยอมรับความเปนตัวตน  
ของตนเอง เพื่อลดความเครียดและปญหาดานสุขภาพจิต การใหขอมูล และ       
การดูแลเรื่องผลขางเคียงของการใชยา หรือฮอรโมน รวมถึงขอมูลประกอบ   
การตัดสินใจในการแปลง หรือไมแปลงเพศ การใหขอมูลและการใหบริการ   
การรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธเฉพาะดาน ซึ่งเกี่ยวพันกับพฤติกรรมและ
วิถีปฏิบัติทางเพศที่แตกตางของบุคคลกลุมนี้ และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได           
ก็ตอเมื่อสังคมไดเรียนรู ลดอคติ  และยอมรับในอัตลักษณทางเพศ  และ       
พฤติกรรมทางเพศที่แตกตางของบุคคลกลุมตางๆ ไดอยางแทจริงกอนเทานั้น 
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หญิงรักหญิง  
สุไลพร ชลวิไล 

 
ตัวตนทางเพศที่นิยามโดยผูหญิง 
 
 “หญิงรักหญิง” หรือ “ผูหญิงที่รักผูหญิง” เปนการนําเอาคําในภาษาไทย
ซึ่งมีความหมายเปนที่เขาใจกันอยูแลวมาเรียงตอกันใหเกิดเปนคําใหม เพื่อ    
ส่ือถึงตัวตนทางเพศวิถีอีกแบบหนึ่งของผูหญิง คําๆ นี้มีความหมายตรงตัว 
หมายถึง “ผูหญิงที่มีจิตใจรักใครชอบพอในผูหญิงดวยกัน โดยที่อาจจะมี
เพศสัมพันธ หรือไมมีเพศสัมพันธกันก็ได” 
 “หญิงรักหญิง”เปนคําที่เกิดขึ้นพรอมกับการเปดตัวของ “กลุมอัญจารี” 
กลุมของผูหญิงรักเพศเดียวกันที่ทํางานรณรงคใหสังคมเขาใจ ยอมรับ และ
ตระหนักถึงการมีตัวตนอยูในสังคม และเคารพในสิทธิของผูหญิงซึ่งเลือกที่จะ
รักกับผูหญิง โดยทางกลุมไดใชคําวาหญิงรักหญิงเปนคําหลักในการรณรงคใน
ประเด็นเรื่องสิทธิของผูหญิงที่รักเพศเดียวกันตั้งแตยุคเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึง
ทุกวันนี้ 
 กลุมอัญจารีกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2529 และไดเปดตัวกับสาธารณชน
อยางเปนทางการในป พ.ศ. 25361 ชื่อของกลุม “อัญจารี” เกิดจากการนําเอา

                                                           
1  กลุมอัญจารี กอต้ังขึ้นเปนครั้งแรกโดยการรวมตัวของนักกิจกรรมดานสิทธิผูหญิง 4 คน ซึ่งทุกคน
ตางก็เปนผูหญิงท่ีรักเพศเดียวกัน และมีมุมมองคลายกันในเรื่องสิทธิของผูหญิงรักผูหญิง โดย  
มองวาสังคมไทยเปนสังคมที่ยังคงมองกลุมผูหญิงท่ีชอบเพศเดียวกันวาเปน ความผิดปกติ หรือ
เบี่ยงเบนทางเพศ แมแตกลุมท่ีทํางานเคลื่อนไหวในประเด็นผูหญิงเอง ก็ไมไดตระหนักถึงความมี
ตัวตนอยูของผูหญิงท่ีรักเพศเดียวกัน หรือตระหนักถึงสิทธิของผูหญิงในการเลือกท่ีจะรัก หรือมี
ความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกัน ในชวง 4-5 ปแรกกลุมอัญจารีทํางานโดยมีวัตถุประสงค  
เนนไปท่ีการรณรงคสรางความเขาใจกับสังคมในเรื่องสิทธิของผูหญิงรักเพศเดียวกันเปนหลัก     
จนกระทั่งถึงในป พ.ศ. 2543 หลังประสบความสําเร็จในการเคลื่อนไหวคัดคานการออกกฎหามไม-
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คํา 2 คํามารวมกัน คือ คําวา “อัญญ”  ซึ่งแปลวาแตกตาง และคําวา “จารี”  ที่
แปลงมาจากคําวา “จารีต“ เมื่อมารวมกันเปนอัญจารี จึงหมายถึง “แนวทางที่
แตกตาง”  
 สมาชิกผูรวมกอตั้งกลุมอัญจารีคนหนึ่งเลาถึงความเปนมาของคําวา 
“หญิงรักหญิง“ ซึ่งเปนคําที่กลุมอัญจารีนํามาใชในการรณรงควา เกิดจาก  
ความพยายามในการคิดหาคํานิยามความเปนตนเอง หรือความเปนผูหญิง     
ที่รักเพศเดียวกันที่ฟงดูเปนกลางๆ ไมแฝงนัยไปในเชิงที่กอใหเกิดอคติทางเพศ และ
เนนวาควรเปนคําในภาษาไทย เพราะจะไดไมรูสึกวาการที่ผูหญิงรักเพศเดียวกัน 
เปนเรื่องการเลียนแบบหรือรับเอาคานิยมความคิดความเชื่อเรื่องเพศมาจาก
ตะวันตก ในชวงเวลานั้นคํานิยามตัวตนทางเพศแบบผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน
เทาที่มีอยู ถาไมใชคําซึ่งใชทับศัพทในภาษาอังกฤษอยางคําวา “เลสเบ้ียน” 
(Lesbian) ซึ่งเปนคําที่มาพรอมกับชุดการอธิบายความรูดานจิตวิทยาแบบเกาที่
มองวาเรื่องการรักเพศเดียวกันเปนความผิดปกติทางจิต หรือเปนความเบี่ยงเบน
ทางเพศ หรือไมก็ชวนใหคิดถึงภาพในหนังเอ็กซที่แสดงถึงการรวมเพศระหวาง 
ผูหญิงกับผูหญิง ซึ่งทําขึ้นเพื่อตอบสนองจินตนาการทางเพศของผูชมที่เปนผูชาย 
ก็จะเปนแคคําเรียกหญิงรักหญิงอยางเฉพาะเจาะจงเปนกลุมๆ ไป เชน คําวา 
“ทอม” และ “ดี้”  ซึ่งไมครอบคลุมไปถึงหญิงรักหญิงทุกกลุม  
 คําวา “หญิงรักหญิง” จึงเกิดขึ้นมาภายใตแนวคิดการนิยามตัวตนดวย
คําภาษาไทยซึ่งมีความหมายตรงไปตรงมา ฟงดูเปนกลาง ปราศจากอคติ    
ทางเพศ ครอบคลุมความเปนหญิงรักหญิงหลากหลายกลุม และไมเนนไปที่
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธเพียงอยางเดียว และทางกลุมอัญจารีก็ไดใชคําๆ นี้
ทั้งในการสื่อสารภายในกลุมหญิงรักหญิงเอง และรณรงคกับสาธารณะมาโดย
ตลอด ซึ่งก็ดูเหมือนวาจะไดรับตอบรับเปนอยางดีในระดับหนึ่ง ในแงที่ส่ือมวลชน
ไดรับเอาคําๆ นี้ไปใชกันอยางแพรหลาย 

                                                                                                                      
ใหบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเขาเรียนในสถาบันราชภัฏ กลุมอัญจารีก็ไดขยายขอบเขตของ
การทํางาน จากท่ีเคยเคลื่อนไหวแตเฉพาะในประเด็นเรื่องสิทธิของหญิงรักหญิง มาเปนการเคลื่อนไหว
เพื่อสิทธิของกลุมบุคคลที่รักเพศเดียวกันท้ังชายและหญิง กลุมอัญจารีไดเปดตัวอยางเปนทางการ
ครั้งแรกดวยการเขียนจดหมายแนะนํากลุมไปลงในคอลัมนของ “โก ปากนํ้า” ในนิตยสาร “แปลก” 
ซึ่งเปนนิตยสารฉบับแรกๆ ของไทยที่มีคอลัมนเกี่ยวกับเกย ทอม ด้ี พ.ศ. 2536. 
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พฤติกรรม การเลียนแบบ หรือตัวตนที่ไมอาจเปดเผย 
 
 การเกิดขึ้นของคําวา “หญิงรักหญิง” และ “กลุมอัญจารี” อาจดูเหมือนเปน
ปรากฏการณใหมของสังคมไทย แตที่จริงแลวเรื่องราวพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ
ระหวางผูหญิงกับผูหญิงเปนส่ิงที่มีมานานแลว โดยมีหลักฐานปรากฏใหเห็นอยู
มากมายในประวัติศาสตรผานคําวา “เลนเพื่อน” ทั้งในกฎมณเฑียรบาลสมัย
สมเด็จพระเจาอูทองที่มีบทลงโทษสนมกํานัลที่คบกันฉันชูสาว ในกลอนเพลงยาว
สมัยตนรัตนโกสินทรที่แตงขึ้นจากเรื่องราวความสัมพันธระหวางหมอมหามสองคน
ในสมัยรัชกาลที่ 3 และในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงเตือนพระราชธิดา
ของพระองควา “อยาเลนเพื่อนกับใครเลย มีผัวมีเถิด” คําวา “เลนเพื่อน”  ในที่นี้
เปนคํากิริยา อธิบายถึงการมีเพศสัมพันธ หรือการมีความสัมพันธเชิงชูสาว
ระหวางผูหญิงกับผูหญิงดวยกัน แตไมไดหมายถึง บุคลิกภาพ หรือตัวตนทาง
เพศภาวะ ตัวตนทางเพศวถิีของผูหญิงที่รักเพศเดียวกันแตอยางใด  
 แตถึงแมวาในสมัยกอนพฤติกรรม “เลนเพื่อน” จะถือเปนพฤติกรรม  
ตองหามสําหรับผูหญิงชนชั้นสูงในราชสํานัก และมีบทลงโทษเฉพาะอยูใน
กฎหมาย แตก็ไมปรากฏวามีนางสนมกํานัลคนใดถูกลงโทษดวยการมีพฤติกรรมนี้ 
อาจเปนไดวาสังคมไทยไมไดมองวาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธระหวาง      
เพศเดียวกันของผูหญิงจะเปนเรื่องรายแรงจนถึงกับตองลงโทษอยางจริงจัง    
และถาหากจะพูดถึงเรื่องตัวตนทางเพศ ที่ผานมาในภาษาไทยก็มีเพียงคําๆ 
เดียวคือ คําวา “กะเทย” สําหรับเรียกเหมารวมทั้งตัวตนทางเพศภาวะ และเพศวิถี
ทุกแบบ ไมวาจะในกรณีของ “ผูชายที่ตองการเปนผูหญิง และผูหญิงที่ตองการ
จะเปนผูชาย” “ผูมีอวัยวะเพศไมสมบูรณ” รวมถึง “ผูหญิงและผูชายที่ไมได
ตองการจะเปลี่ยนตนเองเปนเพศตรงขามแตมีความรักและมีเพศสัมพันธกับ
เพศเดียวกัน” ทั้งหมดนี้สะทอนวาการมีพฤติกรรมทางเพศระหวางคนเพศเดียวกัน
ของทั้งผูหญิงและผูชายเปนส่ิงที่มีมานานแลวเพียงแตไมไดรับการตระหนักถึง 
หรือยอมรับจากสังคมสวนใหญ ยิ่งในกรณีของผูหญิงยิ่งถูกมองวาเปนพฤติกรรม
เลนๆ ไมจริงจัง หรือเปนการทําตามกระแสแฟชั่น สามารถเปลี่ยนแปลงได ถาไดมี
ความสัมพันธกับผูชายมากขึ้น  
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 และเม่ือวงการแพทยและจิตวิทยาไดรับเอาองคความรูดานการแพทย
และจิตวิทยาจากตะวันตกเขามาในสังคมไทย ตั้งแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 เปนตนมา ก็ยิ่งสงผลใหการรักเพศเดียวกันถูกตีตราวาเปนความผิดปกติ หรือ
เปนความเบี่ยงเบนทางเพศ ทําใหผูที่มีตัวตนทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศ
เชนนี้ ถูกอธิบายและถูกตอกย้ําวา เปนบุคคลที่วิปริต ผิดเพศ ชอบใชความ    
รุนแรง เปนตัวอยางที่ไมดีกับเยาวชน เปนอันตรายตอสังคม ทําใหบุคคลที่เปน
หญิงรักหญิงไมกลาที่จะเปดเผย หรือแสดงความเปนตัวตนที่แทจริงของตนเอง
ทั้งกับครอบครัว และคนรอบขาง เนื่องจากกลัววาตนจะไมไดรับการยอมรับ2 
 ในปจจุบันแมวาหญิงรักหญิงไทยจะมีโอกาสเปดเผยตัวตนในหลายพื้นที่
มากขึ้นกวาในอดีต ซึ่งเปนผลมาจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการทํางาน
เคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลรักเพศเดียวกันขององคกร
พัฒนาเอกชนตางๆ แตสถานการณการยอมรับหญิงรักหญิงในสังคมไทยก็    
ยังคงไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากเทาไรนัก หลายคนอาจเปดเผยความเปน
หญิงรักหญิงในชุมชนของหญิงรักหญิง หรือในกลุมเพื่อนได แตก็ยังไมกลา     
ที่จะเปดเผยตนเองกับครอบครัวอยูดี  
 
 
จากเลสเบีย้น ทอม ดี ้ถึงหญิงรักหญิง: ตัวตนที่หลากหลาย?  
 
 แมคําวา “หญิงรักหญิง” จะเปนที่รับรูและถูกนําไปใชในส่ือมวลชนทั่วไป
และในแวดวงคนทํางานในประเด็นเรื่องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันมาเปนเวลา
กวา 10 ปแลวก็ตาม แตคําๆ นี้ก็ยังไมไดเปนที่แพรหลาย และเปนที่รับรูของคน
                                                           
2  สมาคมจิตแพทยอเมริกันไดประกาศลบหัวขอ “การรักเพศเดียวกัน” ออกจากบัญชีจําแนกโรคและ
อาการผิดปกติทางจิต ในป พ.ศ. 2516 และอีก 3 ปตอมาคือในป พ.ศ. 2519 สมาคมนักจิตวิทยา
อเมริกันก็ไดออกมาแถลงเชนเดียวกัน ขณะที่องคการอนามัยโลกไดประกาศถอดถอนการ          
รักเพศเดียวกันออกจากบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศในป พ.ศ. 2535 สวนในประเทศไทย    
กรมสุขภาพจิตไดทําหนังสือตอบกลับมายังกลุมอัญจารีและเครือขายองคกรท่ีทํางานรณรงคใน
ประเด็นรักเพศเดียวกัน เม่ือป พ.ศ. 2545 วา กรมสุขภาพจิตไดพิจารณาตามองคการอนามัยโลก
ในกรณีของการถอดถอนลักษณะความสัมพันธระหวางคนรักเพศเดียวกันออกจากกลุมคน          
ท่ีมีความผิดปกติทางจิตเชนเดียวกัน  
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ในสังคมสวนใหญมากเทาไรนัก ขณะเดียวกันยังมีคํานิยามความเปนหญิงรักหญิง
อีกหลายคํา ซึ่งไมไดถูกนําเสนอในเชิงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อใหสังคม
ยอมรับเชนเดียวกันกับคําวา “หญิงรักหญิง” แตกลับเปนคําที่คนทั่วไปรูจัก     
คุนเคยมากกวา อยางเชนคําวา เลสเบ้ียน, ทอม, ดี้ คําเหลานี้มีที่มาเกี่ยวของ
กับคําในภาษาอังกฤษ แตกลับส่ือถึงความหมายแตกตางไปจากคําในภาษา
อังกฤษอยางสิ้นเชิง  
 เลสเบ้ียน  เปนคําที่ใชทับศัพทแทนคําวา “Lesbian” หมายถึงผูหญิงที่
รักเพศเดียวกัน คําๆ นี้ในภาษาอังกฤษ เปนคําที่มีนัยเปนกลางๆ ไมไดแสดงถึง
การดูหมิ่น เหยียดหยามผูหญิงที่รักเพศเดียวกันแตอยางใด แตเมื่อมาอยูใน
บริบทของภาษาไทย กลับเปนคําที่หญิงรักหญิงไมนํามาใชนิยามในความเปน
ตนเองเทาใดนัก เพราะคําวา “เลสเบี้ยน” คํานี้เปนคําที่สังคมไทยรับเขามาภายใต
องคความรูทางดานจิตวิทยาที่ระบุวาการรักเพศเดียวกันจัดอยูในความผิดปกติ
ทางเพศ หรือเปนความเบี่ยงเบนทางเพศอยางหนึ่ง โดยผูที่ใชคํานี้สวนใหญไมใช
หญิงรักหญิงเอง แตเปนเหลาบรรดาจิตแพทย นักจิตวิทยา ส่ือมวลชน และนัก
วิชาการดานเพศศึกษาทั้งหลาย นอกจากนั้นคําๆ นี้ก็ยังชวนใหนึกถึงแตภาพ
การรวมเพศระหวางผูหญิงกับผูหญิงในหนังโปสําหรับผูชายดวย อีกทั้งดวยการ
เปนคําภาษาอังกฤษก็ยิ่งทําใหถูกมองวา พฤติกรรมและตัวตนทางเพศวิถีของ   
ผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน เปนเรื่องของการรับเอาคานิยมทางเพศแบบตะวันตก 
และเปนพฤติกรรมในกลุมของชนช้ันกลางที่มีการศึกษา และอาศัยอยูในเมือง
เทานั้น  
 ในขณะที่คําวา “เลสเบี้ยน” ถูกนํามาใชในการนิยามความเปนผูหญิงที่
รักเพศเดียวกันโดยคนอื่น ผูหญิงรักเพศเดียวกันกลุมหนึ่งพึงพอใจที่จะนิยาม
ตนเองดวยคําวา “ทอม” มากกวา “ทอม” เปนคําที่ยอมาจากคําในภาษา
อังกฤษวา ทอมบอย (หรือ Tomboy) หมายถึง เด็กผูหญิงที่แสดงพฤติกรรม
เหมือนกับเด็กผูชาย แตสําหรับในภาษาไทยคําวา “ทอม” หมายถึง ผูหญิงที่มี
บุคลิก มีการแตงตัว ทาทางการแสดงออกเปนผูชาย มีจิตใจรักใครใน
เพศเดียวกัน และจะมีบทบาททางเพศเปนฝายรุก 
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คําวา “ทอม” ที่ถูกนํามาใชในการนิยามตัวตนของผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน
กลุมหนึ่งนั้น เขาใจวานาจะเกิดขึ้นในราวทศวรรษที่ พ.ศ. 2510 นับจากยุคที่เริ่มมี
การทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเพศในประเทศไทยสมัยแรกๆ (หลังป พ.ศ. 2500) และ
ไดมีการนําคําวา “เลสเบี้ยน” มาใชมากขึ้นเรื่อยๆ ในการอธิบายความหมาย
ของรักรวมเพศในผูหญิง วาเปนหนึ่งในอาการที่เรียกวากามวิปริตประเภทหนึ่ง3 
สันนิษฐานวา การที่ผูหญิงรักเพศเดียวกันซึ่งมีบุคลิกภาพเปนชายเลือกนิยาม
ตนเองวา “ทอม” แทนคําวาเลสเบี้ยนนั้น ก็เพื่อหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธคํานิยาม 
ที่ส่ือความหมายในเชิงลบ หรือแฝงไปดวยอคติทางเพศจากสังคม ในขณะเดยีวกนั
คําวาทอมยังเปนคําที่ใหความรูสึกทันสมัยมากกวาคําวา กะเทย ซึ่งเปนคําโบราณ 
และใหภาพความเปนหญิงแบบหาวๆ มากกวาความเปนผูหญิงแบบผูหญิงๆ      
ซึ่งก็ตรงกับภาพที่ทอมนําเสนอตนเองกับสังคมดวย  
 แมในชวงแรกคําวา “ทอม” จะมาจากกลุมผูหญิงวัยรุนชนชั้นกลาง     
ในเมืองที่มีการศึกษา แตทุกวันนี้คําวา “ทอม” เปนคําซึ่งเปนที่เขาใจ และถูกนํา
มาใชกันอยางแพรหลาย ทั้งในกลุมของหญิงรักหญิงเอง และในสังคมทั่วไป 
ขณะเดียวกันการประกอบสรางความเปนทอมยังผูกโยงกับชุดความคิดในเรื่อง
เพศภาวะ และเพศวิถีอีกหลายอยาง เชน เมื่อพูดถึง “ทอม” ก็ตองนึกถึงตัวตน  
ที่เปนคูของทอมคือ “ดี้” ดวย  
 เชนเดียวกับคําวาทอม “ดี้” เปนคํานิยามตัวตนทางเพศภาวะ และเพศวิถี
อีกรูปแบบหนึ่งของหญิงรักหญิง ที่มีที่มาจากภาษาอังกฤษ คือ ยอมาจากคําวา 
“เลดี้” (Lady) และก็มีความหมายแตกตางจากคําในภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนคําที่
ใชเรียกผูหญิงแบบสุภาพ แต “ดี้” ในภาษาไทย จะมีความหมายเฉพาะเจาะจง
ถึง ผูหญิงที่เปนคูของทอม เปนผูหญิงที่มีความเปนผูหญิง ไมตางจากผูหญิง
ธรรมดาทั่วไป เพียงแตแตกตางตรงที่มีรสนิยม และมีความปรารถนาทางเพศ
กับเพศเดียวกันที่เปนทอมเทานั้น และสวนใหญจะมีบทบาททางเพศเปนฝายรับ 
กลาวไดวา ความเปน “ดี้” สะทอนถึงตัวตนทางเพศทางดานเพศวิถีมากกวา  

                                                           
3  สรุปความคิดบางสวนจาก Jakson, P.A. 1997. An Explosion of Thai Identities 1960 -1965 

Unpublished Paper, version 3 July.  
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เพศภาวะ เพราะถาดี้ไมเดินกับทอม หรือเปดเผยตนเองวาชอบทอม หรือมีคู
เปนทอม “ดี้” ก็ไมตางอะไรจากผูหญิงทั่วไปคนหนึ่ง 
 แมวาภายนอกความเปน “ทอม” จะถูกรับรู และมองเห็นจากภายนอก
ไดชัดเจนกวาความเปน “ดี้” และอาจดูเหมือนวาความเปน “ดี้” จะปรากฏชัดขึ้น
ก็ตอเมื่ออยูคูกับความเปนทอมเทานั้น ทําใหคนทั่วไปมักเหมารวมความสัมพันธ
ระหวางผูหญิงกับผูหญิงดวยกัน จํากัดอยูแตในรูปของคูความสัมพันธแบบ 
“ทอม-ดี้”  ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของมุมมองความคิดความเชื่อเรื่องเพศ 
ภายใตกรอบความสัมพันธแบบขั้วตรงขาม คือระหวางความเปนชาย กับความ
เปนหญิง โดยทอมเปนภาพตัวแทนของความเปนชาย และดี้คือภาพตัวแทน
ของความเปนหญิง 
 นอกจาก 3 คําที่กลาวมา ยังมีคําอื่นๆ อีกที่เกี่ยวของกับการนิยามตัวตน 
และพฤติกรรมของผูหญิงที่รักเพศเดียวกัน โดยอาจแบงไดคราวๆ เปน 2 กลุม 
คือ คําที่สังคมหรือคนทั่วไปใชเรียกหญิงรักหญิง (หรือพฤติกรรมที่ผูหญิงมี    
เพศสัมพันธกับผูหญิง) มักเปนคําที่มีนัยในเชิงอคติ ลอเลียน หรือดูหมิ่น เชน คําวา 
“ตีฉิ่ง”  ที่เปนคําลอเลียน รูปแบบพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธระหวางผูหญิงกับ
ผูหญิง หรือคําในภาษาลานนาที่ใชเรียกผูหญิงที่มีบุคลิก หรือมีพฤติกรรมเปน
ชายวา “ปู” (มีความหมายเดียวกับคําวา “ผู” หรือ “ตัวผู” โดยเปนคําสรอยที่  
นํามาเรียกตอทายชื่อของบุคคลที่ถูกมองวาเปนปู เปนตน) ซึ่งไมใชแคคําเรียก 
หรือคําที่ใชแทนพฤติกรรมหรือการกระทําทางเพศและสงผลใหคนมองภาพ
หญิงรักหญิงในเชิงลบเทานั้น หากภายใตคําเรียกแตละคํายังแฝงนัยที่สะทอนถึง
ความเขาใจผิด และอคติทางเพศที่มีตอคนรักเพศเดียวกันในเวลาเดียวกันดวย 
เชน เมื่อพูดถึง ทอม-ดี้ คนจํานวนไมนอยก็จะนึกถึงผูที่มีพฤติกรรมที่ไมปกติ 
เปนผูที่มีอารมณรุนแรง เนื่องจากอิทธิพลของสื่อที่มักนําเสนอภาพในดานลบ
ดานเดียวของคนรักเพศเดียวกันวา เปนผูที่มักจะใชความรุนแรงเปนทางออก 
ในการแกไขปญหาเสมอ 
 ในสวนของคําที่หญิงรักหญิงใชนิยามความเปนตัวเอง สวนใหญเปนคํา
ที่ใชในอยูในวงจํากัด หรือเปนคําเฉพาะกลุมมากกวา ยังไมไดแพรหลายออกไป
ในวงกวาง และเปนคําที่เกดิมาจากเว็บไซตชุมชนหญิงรักหญิงบนโลกอินเทอรเน็ต 
ในชวงเวลาประมาณ 4-5 ปมานี้ เชนคําวา  
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 ทอมวันเวย หมายถึง ทอมท่ีรับบทบาททางเพศเปนฝายกระทํา หรือ
เปนฝายรุกเทานั้น จะไมยอมใหคูเพศสัมพันธคือดี้ เปนฝายกระทําโดยเด็ดขาด 
  ทอมทูเวย หมายถึง ทอมที่สามารถใหคูรักของตัวเองซึ่งคือ “ดี้” รับ  
บทบาทเปนฝาย “รุก” ได 
 เลส เปนคํายอมาจากคําวา เลสเบี้ยน (Lesbian) หมายถึง ผูหญิงที่มี
บุคลิกภายนอก หรือทาทางการแตงตัวเหมือนกับผูหญิงโดยทั่วไป เพียงแตมี
ความรัก มีความปรารถนาทางเพศกับเพศเดียวกัน โดยที่ไมแบงวาในคูความ
สัมพันธใครเปนทอม หรือใครเปนดี้ แตอาจจะแบงบทบาททางเพศวาใครเปน
ฝายรุก หรือฝายกระทํา จะเรียกวา เลสคิง สวนฝายที่เปนฝายรับ หรือถูก
กระทํา เรียกวา  เลสควีน  
 นอกจากนั้นก็ยังมีคําเรียกอีกหลายคํา ซึ่งก็แลวแตใคร หรือชุมชน   
หญิงรักหญิงใดจะเสนอคํานิยามกันขึ้นมา และขึ้นอยูกับวาคําไหนจะไดรับ
ความนิยม และนําไปใชตอๆ กันไป แตที่นาสังเกตก็คือ คําแตละคําที่เกิดขึ้นมานั้น
สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับบทบาททางเพศบนเตียง เปนเกณฑ
ในการนิยามตัวตน เนื่องจากในความเปน ทอม ดี้ เลส ไมไดบงบอกถึงตัวตน
ทางเพศวิถีแตอยางใด และในแตละกลุมก็ประกอบดวยทอม ดี้ และเลสที่มี     
วิถีทางเพศที่แตกตางหลากหลายกันออกไป การนําเอาคําที่บอกถึงบทบาทหรือ
วิถีทางเพศเขามาประกอบ ก็เพื่อทําใหตัวตนทางเพศภาวะนั้นดูชัดมากขึ้น      
วาใครมีบทบาททางเพศแบบไหน เพื่อการวางตัวในสรางความสัมพันธ และการ
ส่ือสารระหวางกันภายในกลุม 
 จากคําวา “กะเทย” (ในความหมายที่ใชเรียกผูหญิง) “ทอม” “ดี้” จนถึง
คําวา “หญิงรักหญิง” รวมทั้งคําใหมๆ อีกหลายคําที่ เกิดขึ้น หรือกําลังจะ             
เกิดขึ้นในอนาคต สะทอนใหเห็นวา ตัวตนทางเพศของผูหญิงรักเพศเดียวกันนั้น
ประกอบดวยแงมุมความเปนเพศภาวะ และเพศวิถีที่ซับซอนและแตกตาง 
หลากหลาย จนยากที่จะใชคําเพียงคําเดียวมาอธิบายความเปนผูหญิงที่        
รักเพศเดียวกันไดทั้งหมด  
 การเกิดขึ้นของคําวา “หญิงรักหญิง” ที่ยึดหลักความเทาเทียมกัน      
ของหญิงรักหญิงทุกกลุมเมื่อวันวาน มาในวันนี้คําๆ เดียวกันนี้กลับทําใหคน
มองไมเห็นถึงตัวตนทางเพศภาวะ และเพศวิถีที่หลากหลายของความเปน       
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ผูหญิงที่รักผูหญิง ขณะเดียวกันการใหคุณคาเฉพาะแตกับเรื่อง “ความรัก”    
เปนหลัก ก็ทําใหละเลยแงมุมความเปนตัวตนทางดานเพศวิถี ที่เปนแงมุมที่
สําคัญมากๆ ในการทําความเขาใจและยอมรับในความเปนตัวตนของหญิงรักหญิง 
 และถึงที่สุดแลวแมการนําเสนอคําวา “หญิงรักหญิง” จะเปนความ
พยายามทาทาย หรือตั้งคําถามกับกรอบวิธีคิดเรื่องการแบงบทบาทความ
สัมพันธ (เปนทอม หรือเปนดี้) และบทบาททางเพศ (เปนฝายรุก หรือเปนฝาย
รับ) ออกเปนคูตรงขามมากเพียงใด แตก็ปฏิเสธไมไดวาหญิงรักหญิงจํานวน
มากก็ยังคงยึดถือในกรอบความสัมพันธแบบคูตรงขามนี้อยูดี ซึ่งก็อาจตีความ
ไดวาจริงๆ แลวคูความสัมพันธระหวางคนรักเพศเดียวกัน ก็ไมไดแตกตางจากคู
ความสัมพันธระหวางชาย-หญิงรักตางเพศแตอยางใด เนื่องจากแตละคูความ
สัมพันธตางก็รับเอาความคิดความเชื่อในเร่ืองบทบาทชายหญิงมาใชในการมี 
ปฏิสัมพันธระหวางกัน และตางก็ไดรับผลกระทบจากการแบงบทบาทตรงนี้ออก
เปนขั้วตรงขามดวยกันทั้งคู 
 อยางไรก็ตามไมวาจะมีคําเรียกหญิงรักหญิงแบบไหน หรือหญิงรักหญิง
จะเรียกตัวเองวาอยางไร สังคมไทยก็ยังคงไมตระหนักถึงความมีตัวตนอยูของ  
ผูหญิงที่รักเพศเดียวกันอยูดี หรือไมก็พรอมจะมองวาการเปนหญิงรักหญิงเปนแค
พฤติกรรมเลนๆ ไมจริงจัง หรือเปนเรื่องของพฤติกรรมเลียนแบบชั่วคราว ซึ่งมุมมอง
เชนนี้สงผลกระทบตอสุขภาพของผูที่เปนหญิงรักหญิงในหลายดาน ไมวาจะเปน
ในแงของสุขภาพจิต เรื่องความเครียดอันเกิดจากการไมไดรับการยอมรับ การถูก
กีดกัน การถูกมองวาผิดปกติ หรือในแงของการตัดสินใจที่จะเขารับ หรือไมเขารับ
บริการดานสุขภาพทางเพศ เนื่องจากความอายในความที่ตนเองมีเพศวิถีที่   
แตกตางไปจากคนในสังคมสวนใหญ และถึงแมวาหญิงรักหญิงจะตัดสินใจไป
เขารับบริการในกรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศก็ตาม ก็ยังเปนเรื่องยาก
สําหรับพวกเธอที่จะเลาถึงปญหาสุขภาพทางเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับรูปแบบหรือ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธระหวางผูหญิงกับผูหญิงใหกับแพทยหรือเจาหนาที่ 
ผูใหบริการดานสุขภาพฟงไดอยางตรงไปตรงมา เพราะกลัววาจะถูกมองวาเปน 
ผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศตามที่สังคมสวนใหญเขาใจผิด ดวยเหตุนี้แทนที่
ปญหาสุขภาพทางเพศของผูหญิงรักเพศเดียวกันจะไดรับการแกไข กลับยิ่งทําให
พวกเธอตองเผชิญกับความเครียด และความกดดันมากยิ่งขึ้นไปอีก 
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 ปรากฏการณที่ยกตัวอยางมานี้สะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่คับแคบของ
สังคมไทย ซึ่งใหการยอมรับสนับสนุนเพศวิถีเพียงรูปแบบเดียวคือ เพศวิถีของ
บุคคลรักตางเพศที่มีเปาหมายเพื่อการสืบพันธุเทานั้น ทําใหบุคคลที่มีอัตลักษณ
ทางเพศวิถีที่ตางออกไปตองประสบกับปญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และไมไดรับ
บริการทางสุขภาพอยางเทาเทียมกับบุคคลกลุมอื่นๆ การทําความเขาใจใน       
อัตลักษณทางเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกตางของบุคคลกลุมตางๆ อยาง
ปราศจากอคติ จึงนาที่จะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการชวยใหคนแตละกลุม   
ในสังคมไดเขาใจ และตระหนักถึงการยอมรับความแตกตางหลากหลาย อันจะ
นํามาซึ่งการสรางสังคมที่มีระบบบริการดานสุขภาพซึ่งตอบสนองความตองการ
ของคนทุกกลุม ทุกอัตลักษณทางเพศภาวะ และเพศวิถีไดอยางแทจริง 
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ชายรักชาย 
สุไลพร ชลวิไล 

 
สิทธิที่จะรัก สิทธิที่จะมีตัวตน 
  
 ในทํานองเดียวกันกับคําวา “หญิงรักหญิง” “ชายรักชาย” เปนคําที่ถูก
สรางขึ้นใหม ดวยการนําเอาคําในภาษาไทยที่เขาใจความหมายกันดีอยูแลวมา
เรียงตอกัน หมายถึง “ผูชายที่ชอบ หรือรักผูชาย และมีเพศสัมพันธกับผูชาย
ดวยกัน” 
 คําๆ นี้เปนคําที่เกิดขึ้นพรอมๆ กับคําวา “หญิงรักหญิง” และถูกใชควบคู
กันมาโดยตลอด 20 ปที่ผานมาในการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนที่รณรงค
ในประเด็นเรื่องสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกัน กลุมที่ริเริ่มใชคําๆ นี้ก็คือกลุม 
อัญจารี1 กลุมผูหญิงรักเพศเดียวกันที่ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็น
เรื่องสิทธิของผูหญิงรักเพศเดียวกันเปนกลุมแรก โดยการใชคําวา “ชายรักชาย” 
ของกลุมอัญจารีมีนัยเชนเดียวกันกับการใชคําวา “หญิงรักหญิง” คือเนนไปที่ 
ตัวตนทางดานอารมณ ความรัก ความรูสึก หรือรสนิยมทางเพศ มากกวาจะเนน
ไปที่พฤติกรรมทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธระหวางผูชายกับผูชาย  
 ในอดีตที่ผานมามุมมองและวิธีคิดในเรื่องเพศของสังคมไทย ไมไดแยก
เรื่องเพศภาวะ (ความเปนชาย ความเปนหญิง หรือความเปนกะเทย) ออกจาก
เรื่องเพศวิถี (วิถีทางเพศแบบชอบเพศตรงขาม ชอบเพศเดียวกัน หรือชอบทั้ง
สองเพศ) อยางเด็ดขาด นอกจากคําวา “กะเทย” ที่เปนคําเรียกแบบเหมารวม 
ของผูหญิง และผูชายที่มีบุคลิกภาพ และมีพฤติกรรมการแสดงออกตรงขาม  
กับเพศของตนเองแลว การเกิดขึ้นของคําที่บงบอกความเปนตัวตนทางเพศ  

                                                           
1  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุมอัญจารีใน “หญิงรักหญิง”. 
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โดยอางอิงกับเพศภาวะ (วาตนเองมีบุคลิกภาพการแสดงออกภายนอกเปนแบบ
เพศไหน) หรืออางอิงกับเพศวิถี (หรือมีวิถีชีวิตทางเพศแบบใด) ถือเปนเรื่องใหม 
จึงไมใชเรื่องแปลกที่คนสวนใหญจะยังสับสนกับการแยกแยะความเปนผูชายที่
รักใครชอบพอกับเพศเดียวกัน แตไมไดแตงตัว หรือตองการจะเปนผูหญิงออก
จากความเปนกะเทย หรือสาวประเภทสอง  
 ในชวงป  พ .ศ. 2540–2541 กลุมอัญจารีรวมกับองคกรพันธมิตรได   
ออกมาเคลื่อนไหวคัดคานกรณีสภาสถาบันราชภัฏมีมติที่จะออกกฎหามไมให 
“บุคคลที่เบี่ยงเบนทางเพศ” เขาศึกษาตอในสถาบันราชภัฏ ในเวลานั้นประเด็นเรื่อง 
“บุคคลรักเพศเดียวกัน” กลายเปนประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมอยางกวางขวาง 
ขณะเดียวกันปรากฏการณนี้ก็ทําใหคนในสังคมไดรูจักกับคําวา “ชายรักชาย” 
และ “หญิงรักหญิง” มากขึ้นดวย ผลจากความสําเร็จในการเคลื่อนไหวคัดคาน
กรณีสภาสถาบันราชภัฏ ทําใหเกิดกลุมองคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกรตามมา 
โดยเฉพาะองคกรชายรักชายที่เขามาทํางานเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นนี้ 
และคําวา “ชายรักชาย” ก็ไดถูกนํามาอางถึงอยูเสมอในการรณรงคของประเด็น
เรื่องสิทธิและความเทาเทียมของบุคคลรักเพศเดียวกัน รวมทั้งการรณรงค
เคลื่อนไหวในดานเอชไอวี/เอดส  
 นอกจากคําวา “ชายรักชาย” แลว ในชวง 5-6 ปที่ผานมานี้ ยังมีคํา
นิยามผูชายที่มีความสัมพันธกับผูชายอีกคําหนึ่ง ซึ่งไดรับอิทธิพลของแนวคิดใน
เชิงระบาดวิทยาเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดสในตะวันตก ที่ไดจัดประเภทกลุมบุคคล
โดยโยงกับพฤติกรรมทางเพศที่เส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส นั่นคือคําวา 
“เอ็มเอสเอ็ม” (มาจากคําวา MSM ที่ยอมาจาก Men Who Have Sex with Men 
ในภาษาอังกฤษ) หรือ “ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย” เนื่องจากมีผูชายจํานวน
ไมนอยที่ไมไดนิยามตนเองวาเปนผูชายที่ชอบผูชายดวยกัน แตมีเพศสัมพันธกับ 
ผูชายได เชน ในกรณีของผูชายขายบริการ เปนตน โดยนิยามของ “เอ็มเอสเอ็ม” 
สะทอนความเปนตัวตนที่เกิดจากการมีกิจกรรมทางเพศระหวางผูชายกับผูชาย 
โดยไมมองวาผูชายคนนั้นจะมีตัวตนทางเพศภาวะแบบไหน (แตงตัว หรือมีกริยา
อาการตรงขามกับเพศของตนเอง ตองการแปลงเพศ หรือไมตองการแปลงเพศ) 
หรือมีตัวตนทางเพศวิถีแบบไหน (เปนผูชายที่รักตางเพศ รักเพศเดียวกัน รักได
ทั้งสองเพศ)   
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 แมวาบอยครั้งที่ “ชายรักชาย” จะยังคงถูกนํามาใชในความหมายที่รวม
เอาบุคคลที่มีตัวตนทางเพศวิถีแบบ “เกย” และมีตัวตนทางเพศภาวะแบบ 
“กะเทย” เขาไวดวยกัน เนื่องมาจากความไมคุนเคยในการแยกตัวตนทาง    
เพศภาวะ กับเพศวิถีออกจากกันของสังคมไทย และอิทธิพลแนวคิดในเชิง
ระบาดวิทยาเรื่องพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของกลุม “เอ็มเอสเอ็ม” แตในระยะ
หลังๆ ก็เปนที่เขาใจกันมากขึ้นวา “ชายรักชาย” หมายถึง “ผูชายที่มีตัวตน
ทางเพศวิถีแบบชายรักเพศเดียวกันที่ไมไดตองการจะแตงตัว แสดง
อากัปกิริยาเปนเพศตรงขาม หรือตองการจะแปลงเพศ”   
 กลาวไดวาสําหรับในกลุมผูชายที่รักเพศเดียวกันเอง คําวา “ชายรักชาย” 
เปนคําที่จะใชเมื่อตองการสื่อสารกับสาธารณะในการรณรงคดานสิทธิของ
ความมีตัวตน และความเทาเทียม และคอนขางใหความรูสึกที่เปนทางการ หรือ
เปนวิชาการ มากกวาคําวา “เกย” ซึ่งเปนคําที่เปนที่รูจักคุนเคย และนิยมใชทั่วไป
ทั้งภายในกลุมผูชายรักเพศเดียวกันเองและคนทั่วไป ขณะที่คําวา “เอ็มเอสเอ็ม” 
มักถูกใชในแวดวงของการรณรงคดานสุขภาพทางเพศ และเอชไอวี/เอดส      
ซึ่งมีความหมายรวมถึง ผูชายทุกเพศภาวะ และเพศวิถีที่มีเพศสัมพันธกับชาย
ดวยกัน และเปนคําซึ่งสะทอนถึงการจัดกลุมบุคคลโดยวิชาการดานสาธารณสุข
ตามพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวา  
 ชายรักชายบางคนซึ่งมีภูมิหลังมาจากสถานะทางสังคมที่คอนขางต่ํา ให
เหตุผลวาเขาเองเลือกนิยามความเปนตัวตนดวยคําวา “ชายรักชาย” แทนคําวา 
“เกย” โดยที่ไมไดสนใจวาคําๆ นี้มีที่มาจากไหน หรือมีนัยทางการเมืองอยางไร 
แตที่ใชเพราะรูสึกวาดีกับคําวา “ชายรักชาย” ในแงที่เปนคําที่ฟงดูทันสมัย ไมทํา
ใหรูสึกถึงการเปนคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ และเปนคําที่แสดงถึงความ
เปนชนชั้นกลาง เพราะสวนใหญมีแตคนชนชั้นกลางที่ใชคําๆ นี้กัน  
  อยางไรก็ตามทั้งคําวา “เอ็มเอสเอ็ม” และ “ชายรักชาย” ลวนแตเปนคํา
ที่ยังไมแพรหลายในสังคมทั่วไปเทาไรนัก และสําหรับกลุมนักกิจกรรมชายรักชาย
เอง บางครั้งก็จะใชคําวา “ชายรักชาย” และ “เอ็มเอสเอ็ม” สลับสับเปล่ียนกัน 
ไปมาตลอดขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และบริบทในการเคลื่อนไหวขององคกรนั้นๆ 
โดยถาเปนบริบทที่ เกี่ยวของกับการรณรงคเรื่องสิทธิ และความเทาเทียม      
ทางสังคม ก็จะใชคําวา “ชายรักชาย” แทนคําวา “เกย” มากกวา และแยกกลุม 
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“สาวประเภทสอง” ออกมาเปนอีกกลุมหนึ่ง เนื่องจากแตละกลุมเผชิญปญหา
จากการเลือกปฏิบัติที่แตกตางกัน ขอเรียกรองเรื่องสิทธิที่ตองการก็แตกตางกัน
ไปในรายละเอียด แตถาหากเปนการเคลื่อนไหวในบริบทที่เกี่ยวของกับเรื่อง 
“สุขภาพทางเพศ” แลว ทั้ง “ชายรักชาย” และ “สาวประเภทสอง” ก็จะถูกจัดรวม 
ใหอยูในกลุม “เอ็มเอสเอ็ม” หรือกลุมผูที่ตองเผชิญปญหาสุขภาพทางเพศ     
อันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูที่ผูกขาด
อํานาจในการใหบริการดานสุขภาพมีมุมมองตอทั้งสองกลุมแบบเหมารวมกัน
ไปหมด หรืออยางมากก็จะแยกแคกลุมผูที่แปลงเพศ และผูที่ไมไดแปลงเพศ 
โดยไมไดคํานึงถึงแงมุมในความเปนตัวตนทางเพศภาวะ และเพศวิถีที่แตกตางกัน
ระหวาง “ชายรักชาย” และ “สาวประเภทสอง” ทั้งที่แงมุมเหลานี้มีสวนสําคัญ
อยางยิ่งตอการทําความเขาใจในเรื่องปญหาสุขภาพทางเพศของบุคคลกลุมตางๆ  
 
 
จากพฤติกรรมสูคํานิยามตนเอง 
  
 ในแงของคํานิยามตัวตน “ชายรักชาย” เปนคําที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม เชนเดียว
กับคําวา เกย ทอม ดี้ หรือ หญิงรักหญิง ฯลฯ  แตถาเปนในเรื่องของเพศสัมพันธ 
สังคมไทยไดรับรูเรื่องราวการมีเพศสัมพันธระหวางผูชายกับผูชายดวยกัน      
มานานแลว โดยในสมัยโบราณมีคําเรียกพฤติกรรมเชนนี้วา “เลนสวาท” และมี
ชนชั้นสูงในราชสํานัก ตลอดจนพระสงฆหลายองคในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
มีพฤติกรรมเชนนี้ แตก็ไมเคยปรากฏวามีผูใดถูกตัดสินประหารชีวิตดวยการมี
พฤติกรรม “เลนสวาท” แมพฤติกรรมนี้จะถูกมองวาเปนส่ิงที่ไมเหมาะสม หรือ
แปลกประหลาดก็ตาม   
 นอกจากคําวา “เลนสวาท” ที่พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ และคําวา “กะเทย” ที่
เปนคําเรียกตัวตนทางเพศที่เกาแก ยังมีอีกหลายคําที่ใชเรียกผูชายที่มีเพศสัมพันธ
กับผูชายดวยกัน สวนใหญแลวจะเปนคําที่บุคคลอื่นพูดถึง “ชายรักชาย” หรือ 
“พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธระหวางผูชายกับผูชาย” และเปนคําที่คอนขาง           
จะมีความหมายไปในเชิงลอเลียน หรือเชิงดูถูกเหยียดหยามทั้งส้ิน ไดแกคําวา 
ลักเพศ, ชายรักรวมเพศ, อัดถั่วดํา, ตุย, ผูชายนะยะ, ไมปาเดียวกัน, 
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เสือไบ, อีแอบ, ตุด, ผูชายสีมวง, ผูชายดอกไม  หรือแมแตคําวา “เกย”   
(ทับศัพทมาจากภาษาอังกฤษ Gay) ซึ่งปจจุบันเปนคําที่ใชกันอยางแพรหลาย 
สมัยเมื่อ 40 กวาปกอนคําๆ นี้ก็ถือวาเปนคําที่เปนคอนขางมีความหมายไปใน
เชิงลบ ทําใหไมคอยมีใครกลานิยามตนเองดวยคําๆ นี้มากนัก 
 คําตางๆ เหลานี้ หลายคําเปนคําที่ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดวิชาการ
ทางการแพทย และจิตวิทยา และไดรับการถายทอดและเผยแพรผานทาง       
ส่ือมวลชนอีกตอหนึ่ง บางคําก็เปนคําที่เกิดขึ้น และไดรับการเผยแพรโดยสื่อ 
อาจเรียกไดวาทั้งแวดวงวิชาการทางการแพทย และส่ือมวลชน ตางก็มีบทบาท
สําคัญเปนอยางมาก ทั้งตอการสรางคําจํากัดความใหม และตอการใหคํา
อธิบายพฤติกรรม ความเปนตัวตนของคนรักเพศเดียวกัน  
 ตัวอยางเชน คําวา “ลักเพศ”  เปนคําศัพทที่นิยามโดยแพทย ในชวง
ประมาณป พ.ศ. 2504 โดยคําๆ นี้ถูกนํามาใชในความหมายเพื่ออธิบายถึงกลุม
คนที่มีอวัยวะสืบพันธุเปนผูชาย แตในทางจิตใจกลับอยากเปนผูหญิง โดยเชื่อวา
เปนผลมาจากความผิดปกติทางจิตใจมากกวารางกาย และในทางการแพทย
จัดวาเปน “ผูปวย”2 นอกจากนี้คําวา “ลักเพศ” ถูกเชื่อมโยงเขากับแนวคิดเรื่อง 
“รักรวมเพศ”  ซึ่งจิตแพทยไทยในสมัยนั้นอธิบายวา เปนความผิดปกติทางเพศ 
หรือความผิดปกติทางจิต และอธิบายวาสาเหตุมาจากความกดดันในครอบครัว 
ซึ่งมีทางรักษาใหหายได ถาไดรับคําแนะนําจากแพทย  
 หรือคําศัพทแสลงอีกคําซึ่งหมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางผูชายกับ
ผูชายดวยกันอยางคําวา “อัดถ่ัวดํา”  มีที่มาจากขาวในหนาหนังสือพิมพ เมื่อ   
ป พ.ศ. 2478 ที่ตํารวจไดจับกุมผูชายคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมหลอกเด็กผูชาย
หลายคนมาสําเร็จความใครใหตนเอง กอนที่จะสงเด็กผูชายเหลานี้ใหกับผูชาย
มีเงินที่ตองการมีเพศสัมพันธกับเด็กผูชาย โดยผูชายคนที่ถูกจับกุมนี้มีชื่อเลนวา 
“นายถั่วดํา” กรณีนี้คลายกับกรณีของอดีตนายทหารยศรอยโทที่ถูกจับในขอหา
ฆาตกรรมหลังมีความสัมพันธทางเพศกับผูตายที่เปนผูชายดวยกัน เมื่อป พ.ศ. 
2541 ซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม “ผูกองตุย” ซึ่งหลังจากหนังสือพิมพลงขาวนี้ ชื่อเลน

                                                           
2   ดูเพิ่มใน เทอดศักดิ์ รมจําปา. วาทกรรมเกยในสังคมไทย พ.ศ. 2508–2542 วิทยานิพนธ อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2546. 
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ของทั้งสองคนคือ “ถั่วดํา” และ “ตุย” ก็ไดกลายมาเปนศัพทแสลงสําหรับเรียก
คนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันไปดวย3 สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชน
ที่มีสวนในการสรางคําใหมๆ จนกลายมาเปนคําที่ไดรับความนิยมกันทั่วไป 
  การเกิดขึ้นของคําวา “เกย”  ในภาษาไทยก็เปนอีกกรณีหนึ่งซึ่งสะทอน
ถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในการสรางและกําหนดความหมายของคําดวยเชนกัน 
สังคมไทยรูจักกับคําวา “เกย” เปนครั้งแรกในป  พ .ศ . 2508 จากขาวการ
ฆาตกรรมนายดาเรลล เบอรริแกน บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกเวิรลด 
เนื่องจากผูตายเปนผูที่มีชื่อเสียงในสังคมชั้นสูงของไทย ทําใหหนังสือพิมพ      
ใหความสนใจเปนอยางมาก และไดขุดคุยเรื่องราวสวนตัวของผูตายจนไดพบวา
ผูตายเปนผูที่มีพฤติกรรมชอบมีเพศสัมพันธกับกะเทย และเด็กหนุม ทําใหตํารวจ
พุงความสนใจไปที่กลุมคน กลุมนี้มากเปนพิเศษ  
 ในยุคนั้น “เกย” ถือเปนคําใหมที่มาพรอมกับการเผยใหเห็นถึงเพศวิถี
แบบใหมกรณีที่ผูชายมีเพศสัมพันธกับผูชาย โดยไมไดมีฝายใดฝายหนึ่งแตงตัว
เปนผูหญิง หรือเปนกะเทย คําวา “เกย” ถูกนํามาใชในความหมายที่หมายถึง       
ผูชายที่ขายบริการใหกับชาวตางชาติ เกยและกะเทยถูกมองวาเปนอันตรายกับ
สังคมเมื่อมารวมเขากับการรับเอาแนวคิดเรื่องรักเพศเดียวกัน เปนความผิดปกติ
ทางจิต หรือเปนความเบี่ยงเบนทางเพศอยางหนึ่งจากอิทธิพลของการรับเอา    
แนวคิดจิตวิทยามาจากตะวันตก ทําใหคําวา “เกย” เปนคําคอนขางมีนัยไปใน    
เชิงลบอยางมาก 
 นอกจากนี้ภาพพจนในดานลบของ “เกย” ซึ่งถูกนํามาใชรวมกันกับคําวา 
“รักรวมเพศ” ที่เปนศัพทวิชาการทางดานจิตวิทยา ยังถูกตอกย้ําอีกครั้ง เมื่อ
สังคมไทยพบผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสครั้งแรก เปนผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชาย 
ในป พ.ศ. 2527 ทําให “เกย” หรือบุคคลที่เปน “รักรวมเพศชาย” ถูกมองเปน
กลุมเส่ียงซึ่งเปนตัวการในการแพรเชื้อเอดส เพราะมีพฤติกรรมเปล่ียนคูนอน   
ไมซ้ําหนา รวมทั้งเปนกลุมที่มีพฤติกรรมซื้อ และขายบริการทางเพศอยูเปน
ประจํา ทําใหสังคมเพิ่มความรังเกียจตอผูที่เปนเกยมากยิ่งขึ้น 
                                                           
3  คําวา “ตุย” มีผูอางถึงท่ีมาไวหลายที่มา อยางไรก็ตามสิ่งท่ีเหมือนกันอยางหนึ่งในแตละท่ีมาก็คือ 
คําวา ตุย เปนคําท่ีมาจากชื่อเลนของบุคคลในขาวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ      
ผูชายดวยกัน  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดในบทที่พูดถึงคําวา “ตุย”. 
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 แตทามกลางการถูกกีดกัน และไมไดรับการยอมรับจากสังคม ในอีก
ดานหนึ่งเกยบางกลุม ซึ่งเปนกลุมเกยชนชั้นกลางก็ไดแสวงหาพื้นที่การติดตอ
ส่ือสารแสดงความเปนตัวตนของตนเอง โดยการไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เปดขึ้น
สําหรับเกยโดยเฉพาะ และในเวลาเดียวกันในชวงทศวรรษที่ 2520 ก็เริ่มมีนิตยสาร
สําหรับเกยเกิดขึ้น ทําใหสังคมไทยเริ่มมองเห็นถึงการดํารงอยูของผูชายที่มีวิถี
ทางเพศแบบเกยมากขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามเกยจํานวนมากก็ยังคงไมกลา  
เปดเผยตัวตนความเปนเกยของตนเองตอสังคมอยูดี ทําใหเกิดมีคําที่เรียกเกยที่
ไมกลาเปดเผยตัวเองนี้วา “แอบจิต” วากันวาคําๆ นี้มีที่มาจากละครเวทีเรื่อง   
“ฉันผูชายนะยะ” ซึ่งเปดแสดงในราวป พ.ศ. 2529 กํากับการแสดงโดย ดร.เสรี 
วงษมณฑา ซึ่งเปนเกยคนแรกๆ ที่เปดเผยกับสาธารณชนวาตนเองเปนเกย 
“แอบจิต” หมายถึงลักษณะของคนที่เปนเกยที่ตองปดบัง หรือแอบซอนความ
เปนเกยของตนเองไวไมใหใครรู หรือเรียกเลนๆ แกมเสียดสีวา “อีแอบ”  คําที่มา
คูกันกับคําๆ นี้ ก็คือคําวา “สวางจิต”  ซึ่งเปนคําที่มีความหมายตรงกันขามกับ
คําวา “แอบจิต” คือคนที่เปดเผยอยางชัดเจนวาตนเองมีรสนิยมทางเพศแบบ
ชอบเพศเดียวกัน นอกจากนั้นก็ยังมีคําวา “สลัวจิต”  หมายถึง คนที่พยายามจะ
ปดบังความเปนเกยของตนเองไมใหใครรู แตก็ปดไดไมมิด  
 

 “สมัยกอนตอนผมตองแอบอยู เพราะไมรูวามีประตู
ทางออกจริงๆ คําวา “เกย” นี่เปนคําที่ฟงแลวหยึ๋ยยแบบสุดๆ 
เลยทีเดียว ผมจะไมยอมเผลอไผลปลอยใหคําคํานี้หลุดออกมา
เด็ดขาด แคคิดยังไมกลาเลย ในหัวสมองมีแตภาพนากลัว 
มันฟงดูสกปรก อันตราย ผิดบาป รายแรง ฯลฯ สาบานไดเลยวา 
ผมไมเคยพูดวา ‘เกย’ เปนเวลาสิบๆ ป และมั่นใจตัวเองตลอด
วาตอนนอนหลับก็ไมเคยละเมอหลุดออกมาเด็ดขาด” 

วิทยา แสงอรุณ4  

                                                           
4  วิทยา แสงอรุณ.ฟงแลวหยึ๋ย คอลัมน เลิกแอบเสียที เว็บไซตผูจัดการออนไลน.  26 พฤษภาคม 2547. 
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 คอลัมนนิสตเกยชื่อดังเจาของบทความ “เลิกแอบเสียที”  วิทยา แสงอรุณ 
เคยเขียนถึงประสบการณ “การแอบ” ของตนเองไวในคอลัมนของเขาไววา 
สาเหตุที่เขาตองแอบก็เพราะสังคมไทยมีอคติกับ “เกย” ไมวาจะทั้งในแงของ
ความเปนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือในแงเปนผูที่มีพฤติกรรม “สําสอน 
ทางเพศ” เปนตัวการแพรเชื้อเอดส ขณะเดียวกันไมใชแตคําวา “เกย” เทานั้นที่มี
ความหมายในแงลบ คําวา “แอบจิต” ซึ่งเปนคําที่ใชไดทั้งกับผูชาย และผูหญิงที่
รักเพศเดียวกัน ก็เปนคําที่มีความหมายในเชิงลบดวย เพราะมีนัยที่แสดงถึง 
การโกหก หลอกลวง ปดบังตัวตนทางเพศที่แทจริงของตนเอง ทําใหผูอื่นเขาใจผิด 
โดยคําๆ นี้เปนคําที่คนอื่นใชพูดถึงผูชายหรือผูหญิงที่มีพฤติกรรม “แอบ” มาก
กวาที่พวกเขาและเธอจะพูดถึงตนเอง และเปนคําที่ฟงดูมีนัยในเชิงดูถูกเปนคํา
ไมสุภาพ โดยเฉพาะเมื่อใชคําวา “อีแอบ” คนรักเพศเดียวกันสวนใหญจึงไมชอบ
ถูกเรียกดวยคําๆ นี้ คําวา “แอบ” เปนคําที่มีนัยละเอียดออนตอคนรักเพศเดียวกัน 
เพราะเกี่ยวพันกับมุมมองที่แตละคนมีตอสังคม ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจเปดเผย
ความเปนตัวตนทางเพศวิถีกับครอบครัว คนรอบขาง และกับสังคม วาตนเอง
พรอมจะเปดเผยตัวตนทางเพศวิถีของตนในระดับไหน (กับใคร เมื่อไร และ
อยางไร) หรือคนอื่นรับรูในความเปนตัวตนมากนอยแคไหน และมีทัศนคติอยางไร 
(ยอมรับ หรือไมยอมรับ) สวนหนึ่งที่ทําใหคําวา “แอบ” กลายเปนคําในเชิงดูหมิ่น
เหยียดหยามเกย เพราะมีเกยจํานวนไมนอยที่เจตนาหลอกลวง และใชผูหญิง
เปนเครื่องมือปดบัง อําพรางความเปนเกยของตนเองดวยการแตงงานกับผูหญิง 
จนเปนที่มาของการที่เกยกลุมหนึ่งพยายามสรางแนวคิดเกี่ยวกับการเปนเกย    
ที่ดีขึ้นมาภายใตคําวา “กุลเกย”5 โดยสวนหนึ่งของความเปนเกยที่ดี ก็คือ จะตอง
ไมไปหลอกลวงผูหญิงแตงงาน เพื่อปดบังความเปนเกยของตน  
 
 

                                                           
5   ผูท่ีเปนเจาของแนวคิดน้ี คือ นที ธีระโรจนพงษ นักกิจกรรมเกยคนแรกๆ ท่ีทํางานรณรงคเรื่อง          
เอชไอวีในกลุมเกยในเมืองไทย และเปนเกยคนแรกๆ อีกคนที่เปดเผยตนเองกับสาธารณชน.   
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เพศสัมพันธ ความรัก กับตัวตนที่หลากหลาย 
 
 ปจจุบันคําวา “เกย” เปนคําที่นับวันจะเปนที่รูจักแพรหลายในสังคมมาก
กวาคําอื่นๆ อยาง “ชายรักชาย” หรือ “เอ็มเอสเอ็ม” ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะคําวา 
“เกย” เปนคําที่ ส้ันกระชับ ฟงดูมีความเปนสากล ทันสมัย และถูกใชกันใน     
หลายวงการมากกวา ทั้งวงการของเกยเอง และนอกวงการเกย เชน การใชคํา
เรียกที่ขึ้นตนวา “เกย...” และตามดวยคําตางๆ ในการแบงประเภทเกยออกเปน
กลุมๆ ตามบทบาทเวลามีเพศสัมพันธ หรือการใชคําวาเกยในงานพาเหรด
ตอตานโรคเอดส หรือพาเหรดแสดงความภูมิใจในความเปนเกย ในส่ือเฉพาะ
สําหรับเกย ในนวนิยาย เรื่องส้ัน งานวิชาการ เปนตน 
 ตัวอยางหนึ่งของการใชคําวาเกยภายในกลุมของเกยเอง คือการแบง
ประเภทของเกยออกเปน 3 กลุมโดยใชคําวาเกยนําหนา ตามบทบาททางเพศ
เมื่อเวลามีเพศสัมพันธ ไดแก 
 เกยคิ ง  (Gay King) หมายถึง เกยที่พึ งพอใจกับบทบาททางเพศ      
โดยการเปนฝายกระทํา เปนฝายสอดใสอวัยวะเพศ หรือเปนฝายรุกเพียง   
อยางเดียว (ภาษาอังกฤษ เรียกวา Top หมายถึงฝายที่อยูขางบน) 
 เกยควีน (Gay Queen) หมายถึง เกยที่พึงพอใจกับบทบาททางเพศ    
โดยการเปนฝายถูกกระทํา เปนฝายที่ใหอีกฝายสอดใสอวัยวะเพศ หรือเปน  
ฝายรับเทานั้น (ภาษาอังกฤษ เรียกวา Bottom หมายถึงฝายที่อยูขางลาง)  
 เกยควิง (Gay Quing ซึ่งมาจาก  Queen + King) หรือ  โบธ  (Both) 
หมายถึง เกยที่สามารถรับบทบาททั้งเปนฝายกระทํา หรือ ฝายถูกกระทําก็ได
ภาษาอังกฤษใชคําวา Versatile  
 บางครั้งความเปน “เกยคิง” หรือ “เกยควีน” ก็อาจถูกตัดสินจากลักษณะ
ทาทางและบุคลิกที่แสดงออกภายนอกดวย เชน ถาเกยคนนั้นมีบุคลิกทาทาง
ออกสาว หรือดูเปนผูหญิง ก็จะถูกมองวาเปน “เกยควีน” แตถาเกยคนนั้นมี
บุคลิกทาทางเปนแมนๆ หรือมีความเปนผูชาย ก็จะถูกมองเปน “เกยคิง” ซึ่งใน
ความเปนจริงแลวไมจําเปนเลยที่ตัวตนความเปนเกยจะตองถูกกําหนดดวย
บุคลิกภาพที่มองเห็นภายนอก มีเกยจํานวนมากที่บุคลิกภาพทาทางภายนอก 
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กับบทบาททางเพศนั้นไมไดสอดคลองกัน เชน ภายนอกอาจดูมีลักษณะออกสาว 
แตจริงๆ แลวบนเตียงกลับเปนฝายรุก หรือบุคลิกภาพภายนอกดูเปนผูชายมากๆ 
แตบนเตียงกลับชอบเปนฝายรับมากกวา และที่สําคัญบุคลิกภาพภายนอก   
และวิถีทางเพศของเกยแตละคนนั้นก็เปนส่ิงที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปมา  
ไดตลอดเวลาดวย  
 ทั้งหมดนี้สะทอนวาการแสดงออกทางเพศภาวะภายนอกของบุคคลอาจ
ไมสอดคลองกับตัวตนทางเพศวิถีเสมอไป นอกจากนั้นการแบงประเภทของเกย
ออกเปน 2 ขั้วตรงขาม หรือแบงวิถี หรือบทบาททางเพศเปนรุก และรับ ก็ยัง
แสดงใหเห็นถึงมุมมองและวิธีคิดในเรื่องเพศภายในกลุมเกยซึ่งไปไมพนจาก
กรอบความสัมพันธคูตรงขามแบบรักตางเพศอยูดี โดยการแบงเชนนี้มีผลอยาง
มากตอการดําเนินความสัมพันธระหวางเกยดวยกัน เพราะอาจทําใหคนที่มี
บุคลิกภาพที่ตางออกไป หรือมีตัวตนทางเพศวิถีที่ไมอยูในกรอบนี้ไมไดรับการ
ยอมรับจากกลุมเทาที่ควร ขณะเดียวกันภายในกลุมเกยเองก็มองไมเห็นถึง
ความซับซอนหลากหลายในวิถีทางเพศแบบเกยดวย ทั้งที่จริงๆ แลวมีเกย
จํานวนมากที่คิดวาตนเองไมไดยึดติดกับการจะตองรับบทบาทตัวตนทางเพศ
แบบใดแบบหนึ่งเสมอไป ตัวอยางเชน เกยคนหนึ่งมาโพสทกระทูถามในเว็บไซต
เกยเวบ็หนึ่งวา 
 

 “เคยไหมครับ ที่เพิ่งรูจักกันไมทันถึง 5 นาที เขาก็ถาม
แลววาเปนรุกหรือรับ เร็วๆ นี้เจออยูคนหนึ่ง พอบอกเปนรุก 
แลวเดินหนีเลย (สงสัยจะเปนรุกเหมือนกัน) อีกคนพอบอกเปน
รับ ก็เดินหนีเหมือนกัน (สงสัยจะเปนรับ) แตพอเจออีกคน บอก
ไปวา ไดทั้งรุกทั้งรับ เขาก็เดินหนีอีก (สงสัยจะไมชอบทั้งรุกและ
รับ...แลวชอบแบบไหน...งงครับ)” 
 “ถาเปนคุณจะถามไหม หรือจะถามก็เมื่อจะมีอะไรกัน 
แลวถามีคนถามคุณ คุณจะตอบเขาวาอยางไรดี”  

 boynotme 696 
                                                           
6  boynotme 69 ถามกันจังเปนรุก หรือเปนรับ กระดานสนทนา เว็บไซต <www.thaimalemassage. 

com> Sun Mar 25, 2007.  
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 จากกระทูนี้มีผูที่เขามาแสดงความคิดเห็นแตกตางกันไป โดยมีทั้งผูที่คิด
วาใหถามอีกฝายไปเลยวาเปนเกยแบบไหนจะไดรู กับผูที่ไมเห็นความจําเปน 
ในการถาม ที่นาสนใจคือ ผูที่ไมคิดวาจําเปนตองถาม ไมไดใหความสําคัญ     
กับการแยกบทบาทเปนฝาย “รุก” / “รับ” อยางชัดเจน เพราะสําหรับตนเองแลว 
การจะรับบทบาทเปนฝายใดนั้นขึ้นอยูกับการตกลง และความพึงพอใจระหวาง
ตนเองกับคูเพศสัมพันธในขณะนั้นมากกวา 
 

 “ไมถาม และไมชอบใหใครมาถามดวย...เอาความชอบ
เปนสําคัญ...ชอบแลวอะไร ยังไงก็ได...ถาตกลงกันไมไดก็กอด
รัดฟดเหวี่ยงกัน ก็เสียวไปอีกแบบ...หรือไม…ความเสียวทําให
คนทําอะไรก็ไดฮะ...” 
 “บางทีคุณอาจไดยิน...ผมรุกอยางเดียวนะ...แตอยาก
รองรับคุณอะ...เบาๆ นะกลัวเจ็บอะ...ไมเคยรับนะ...แตขอแค
ครั้งนี้ครั้งเดียว"  
 “ขอดีของการไมถามก็พอมอียูบางนะคับ...” 

  smart_guy 69 , Sun Mar 25, 2007  
 
 “ผมเปนรุกครับ ถาเจอ รุกดวยกัน ถาเราตอบวารุก ก็เลิก
ไมคุยกันเลย”  
 “บางคนตองศึกษาครับ รุกบางคนเห็นผมก็ชอบ แลว
เปล่ียนเปนรับใหก็มี”  
 “การรุก–รับ ขึ้นอยูกับ 2 คนมากกวา วาจะทําไง”  
 “ผมเปนรุก แตก็เคยรับครับ แตตองชอบจริงๆ นะ ถึง
ยอมครับ” 

skinnyhead , Sun Mar 25, 2007 
  
 กลาวไดวาเกยหลายคนไมไดจริงจังกับการแบงบทบาทตลอดเวลาอยางที่
คนทั่วไปมอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อัตลักษณดานเพศภาวะ และเพศวิถีของเกย
นั้นเปนส่ิงที่ล่ืนไหลไปมาตามบริบทตางๆ ได รวมถึงอาจลื่นไหลไปมาระหวาง
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ความเปนชายรักเพศเดียวกัน และความเปนชายรักตางเพศดวยในเวลาเดียวกัน 
อยางไรก็ตามดวยการใชชีวิตทั้งทางเพศ และทางสังคมของเกยที่ไมไดมีสถาบัน
ทางสังคมใดตระหนักถึงความมีตัวตน  หรือรับรองความสัมพันธระหวาง       
เพศเดียวกันเชนนี้ ทําใหเกยมักถูกมองวาเปนผูที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบ
เปล่ียนคูเพศสัมพันธไปไดเรื่อยๆ และเปนตนเหตุของการแพรกระจายเชื้อเอชไอวี 
ซึ่งไมวาสังคมไทยในปจจุบันจะไดเรียนรูถึงความหมายของคําวา “เกย” หรือ 
“ชายรักชาย” มากขึ้นแคไหนหรือมีพื้นที่ (ทั้งในทางกายภาพ เชน คลับ บาร ซาวนา
สําหรับเกย และทางอินเทอรเน็ต เชน เว็บไซตตางๆ) และมีส่ือสําหรับเกยมากขึ้น 
รวมทั้งมีเกยที่ออกมาเปดเผยตนเองมากขึ้นเพียงใดก็ตาม หากภาพของความ
เปน “ชายรักชาย” หรือ “เกย” ในสังคมไทยก็ยังคงถูกมองในแงลบอยูดี ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัด เชน ถานักแสดงชายคนใดตกเปนขาววา “เปนเกย” ซึ่งไมวาขาวนั้น 
จะเปนจริงหรือไมก็ตามสวนใหญก็มักจะออกมาปฏิเสธขาวไวกอน เพราะขาว  
ในลักษณะนี้จัดวาเปนขาวที่ทําใหภาพพจนของความเปนนักแสดงชายเสียหาย 
ซึ่งเมื่อเทียบกับการตกเปนขาววา “เจาชู” ที่เปนขาวเกี่ยวกับเรื่องเพศในทํานอง
เดียวกันแลวดาราชายหลายคนก็มักใหสัมภาษณในทํานองวา มีขาวเจาชูดีกวา
มีขาววาเปนเกย  
 
 
อคติที่ยังลบไมหมด 
 
 การที่สังคมไทยยังคงมีอคติตอ “ชายรักชาย” อยูอยางไมเปล่ียนแปลง 
สวนหนึ่งเปนเรื่องของอิทธิพลจากวิชาการทางดานการแพทยที่ยังไมไดแกไข
ความเขาใจเรื่องการรักเพศเดียวกันใหชัดเจนวาไมไดเปนความผิดปกติทางเพศ 
ในขณะที่อีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ “ความเปนชายรักชาย” เปนส่ิงที่    
ขัดแยงกับบรรทัดฐานและคานิยม “ความเปนชาย” ตามที่สังคมคาดหวัง เนื่อง
จากสังคมไทยเปนสังคมที่ยกยองเพศชายเปนใหญ และใหคุณคากับความเปน
ชายวามีสถานะสูงกวาความเปนหญิง ผูชายไทยตามบรรทัดฐานของสังคมไทย 
ควรตองมีบุคลิกภาพของความเปนผูชายที่แข็งแรง ไมกระตุงกระติ้งแบบผูหญิง 
มีความเปนผูนําทั้งในดานครอบครัวและสังคม ผูชายที่เปน “ชายรักชาย”  
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หลายคนจําเปนตองแตงงานกับผูหญิงดวยหลายเหตุผล ไมวาจะเพื่อกลบ-
เกลื่อนความเปน “ชายรักเพศเดียวกัน” ของตนเอง เพื่อตอบแทนพระคุณของ
พอแมที่หวังจะใหลูกเปนฝงเปนฝาและมีทายาทสืบสกุล หรือเพื่อความกาวหนา 
และความมั่นคงในอาชีพการงานบางอาชีพ ผูชายขายบริการจํานวนไมนอย   
ไมไดนิยามตนเองวาเปน “ชายรักชาย” แตก็สามารถมีเพศสัมพันธกับผูชายได
ดวยเหตุผลดานความจําเปนทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ตองปดบังไมใหครอบครัวรู 
ขณะเดียวกันตนเองก็อาจจะมีแฟนเปนผูหญิง และมีเพศสัมพันธกับแฟนดวย 
 การไมสามารถเปดเผยความเปนตัวตนในความเปน “ชายรักชาย” หรือ
“ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย” ไดเพราะสังคมไมยอมรับนี้ ยอมสงผลกระทบไม
มากก็นอยตอภาวะสุขภาพทางเพศของ “ชายรักชาย“ และ/หรือ “ชายที่มี     
เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน” ทั้งในแงการตัดสินใจที่จะไปปรึกษาปญหา หรือ
เขารับบริการทางดานสุขภาพดานตางๆ สําหรับผูที่ไมเปดเผยตัว และแมวา 
บางคนอาจกลายอมรับและเปดเผยความเปนตนเองกับผูใหบริการดานสุขภาพ 
แตก็ยังอาจจะตองเผชิญกับปญหาอีกอยูดี หากวาตนเองมีพฤติกรรมทางเพศ 
ไมเปนไปตามกรอบความเปนตัวตนที่ผูใหบริการเขาใจ หรือรับรู เชน บุคลิก
ภายนอกดูเปนเกยที่ออกสาว หรือตุงติ้ง แตบทบาททางเพศเวลามีเพศสัมพันธ
กลับเปนฝายรุก เปนตน  
 ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขของไทยไดเปดคลินิกสําหรับชายรักชาย
ขึ้น เพื่อใหบริการกับผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกัน โดยไมไดคํานึงถึงวา
ผูชายคนนั้นจะมีตัวตนทางเพศภาวะ หรือตัวตนทางเพศวิถีเปนแบบใด (คือรวม
ทั้งเกย กะเทย และผูชายรักตางเพศที่มีเพศสัมพันธกับเกย และกะเทยเขาไว
ดวยกัน) การมองแบบเหมารวม โดยมองขามความแตกตางหลากหลายดาน
เพศภาวะ และเพศวิถีภายในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเชนนี้ อาจทําให  
ผูรับบริการที่มาปรึกษาหรือรับบริการไมแนใจวาจะเขามารับบริการดีหรือไม 
หรือไมกลาที่จะบอกเลาพฤติกรรมที่แทจริง หรือไมกลาเปดเผยเนื้อตัวรางกาย
ไดอยางสนิทใจกับผูใหบริการ ซึ่งยอมสงผลกระทบตอการตรวจวินิจฉัย          
หาสาเหตุที่แทจริงของโรคได หรือไมอยางนั้นผูรับบริการก็อาจไมไดรับบริการ
ตรงตามความตองการที่แทจริง เนื่องจากผูใหบริการไมมีความละเอียดออนพอที่จะ
เขาใจตัวตนทางเพศภาวะ และเพศวิถีที่ซับซอนหลากหลายของผูรับบริการ 
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 ถึงที่สุดแลวคําวา “ชายรักชาย” ซึ่งถูกสรางขึ้นมาโดยกลุมนักกิจกรรม
ดานสิทธิทางเพศเพื่อนําเสนอแงมุมในดานบวกของความเปนผูชายในแงของ
อารมณ ความรัก ความรูสึก และความปรารถนาตอผูชายดวยกัน แตภายใต
ความหมายของคําๆ  นี้ เอง ก็กลับละเลยแงมุมที่ สําคัญของการเปนชาย          
รักเพศเดียวกัน  นั่นคือ  “วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศ” รวมทั้ งละเลย          
“ตัวตนทางเพศวิถี” ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถปรับเปล่ียน ล่ืนไหลไปมาได 
ตลอดเวลาตามบริบทของคูเพศสัมพันธ เวลา หรือปจจัยแวดลอมอื่นๆ ดวย  
 ในการใชคําวา  “ชายรักชาย” แตละครั้งจึงจําเปนอยางยิ่ งที่ตอง
พิจารณาวาผูที่ใชคําๆ นี้คือใคร และใชเพื่อวัตถุประสงคอยางไร เพราะแตละ
กลุมที่นําคําๆ นี้มาใช ก็อาจจะตีความคําๆ นี้แตกตางกันไป กลุมนักกิจกรรมเอง
อาจใชคํานี้เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องการเรียกรองสิทธิความเทาเทียม
ของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยมุงเนนไปที่ “เกย” หรือผูที่มีเพศภาวะเปนชาย    
ที่มีความรักความปรารถนาในเพศเดียวกัน มากกวาจะเนนไปที่ “กะเทย” หรือ 
“สาวประเภทสอง” ที่มีเพศภาวะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเผชิญกับปญหาที่แตกตางออก
ไป ขณะที่กลุมผูใหบริการดานสุขภาพกลับมอง “ชายรักชาย” ในความหมายที่
รวมทั้ง “เกย” “กะเทย” และ “ไบเซ็กชวล” ไวดวยกัน  ในฐานะกลุมคนที่ มี    
พฤติกรรมเสี่ยง เพราะเปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายดวยกัน  
 แตไมวาจะมองอยางไรสิ่งที่ปฏิเสธไมไดก็คือ สังคมไทยยังคงมีอคติตอ
ความเปน “ชายรักชาย” ตลอดมา ซึ่งการที่จะแกไขอคติ และความเขาใจผิด  
ตรงนี้ได ส่ิงที่ สําคัญที่ สุดคือ การปรับเปล่ียนมุมมองความคิดในเรื่องเพศ      
เสียใหม และยอมรับในความเปนตัวตนที่แตกตางหลากหลาย ซับซอน และ   
ล่ืนไหลทางเพศภาวะ และเพศวิถีตามที่ “ชายรักชาย” แตละคนนิยามตนเอง 
 
 

 



 

 

189 บทที่ 4 เพศวิถี: ก๊ิก

 มลฤดี ลาพิมล 

กิ๊ก 
มลฤดี ลาพิมล 

 
กิ๊ก: ภาษาของความสัมพันธและวัฒนธรรมทางเพศ  
 
 ในบรรดาคําศัพทใหมๆ ที่เกี่ยวของกับคานิยมทางเพศ อาจกลาวไดวา 
ไมมีคําใดจะโดดเดน และเปนที่รูจักมากไปกวาคําวา “กิ๊ก” อีกแลว ยอนหลังไป
เมื่อเกือบสิบปกอน “กิ๊ก” เปนศัพทแสลงของวัยรุน ที่มีความหมายวา นารัก  
นาเอ็นดู (มาจากคําวา “คิก” ซึ่งเปนเสียงหัวเราะที่นาเอ็นดูของเด็กสาววัยรุน)1 
แตในปจจุบันเมื่อพูดถึงคําวา “กิ๊ก” คนสวนใหญจะนึกถึงความหมายคลายๆ 
กับที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานมากกวา คือ 
 

กิ๊ก น. เพื่อนสนิทตางเพศซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ     
ฉันชูสาว เชน นายแอบไปมีกิ๊ก ระวังแฟนจับไดจะมีเรื่อง.       
ก. มีความสัมพันธฉันชูสาว เชน เขากิ๊กอยูกับดาราคนหนึ่ง 
และกับนักรองอีกคนหนึ่ง2 

 
 โดยความหมายใหมนี้มีที่มาจากรายงานการศึกษาเชิงวิจัยชิ้นหนึ่งของ
นิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2547 เรื่อง “กิ๊ก... 
มากกวาเพื่อน แตไมใชแฟน”  รายงานฉบับนี้กลายเปนขาวดังไปทั่วประเทศ 

                                                           
1  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดทํา “พจนานุกรมคําคะนอง” คูมือการศึกษาคํา
คะนอง”. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา. 2543. 

2  ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ:  แม็ค.2550.  
หนา 11.  
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เมื่อหนังสือพิมพรายวันนําไปลงเปนขาวหนาหนึ่ง3 โดยเนื้อหาของรายงานฉบับ
นี้กลาวถึง คานิยมเรื่องความรักและความสัมพันธของวัยรุนในปจจุบันที่นิยม
คบเพื่อนตางเพศหลายคน (นอกจากแฟนของตนเอง) ในเวลาเดียวกัน โดยจัด
รูปแบบความสัมพันธกับเพื่อนเหลานั้นไวในฐานะ “กิ๊ก” ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได
บอกถึงที่มาของคํา อธิบายความหมายของคํา ทัศนคติของวัยรุนที่มีตอคําๆ นี้ 
รวมทั้งเหตุผลของวัยรุนในการมีกิ๊กไวอยางคอนขางละเอียด กลาวคือ 
 ผูใหขอมูลในงานกลาวถึงที่มาของคําวา “กิ๊ก” วามีที่มาไมชัดเจน คาดวา 
นาจะเปนคํายอมาจากคําวา “กุกกิ๊ก”  ซึ่งแปลวา “กระหนุงกระหนิง จูจี๋กัน”      
“กิ๊ก” มีสถานะเปนมากกวาเพื่อน แตยังไมใชแฟน อาจมีหรือไมมีเพศสัมพันธก็ได 
ซึ่งจากการวิจัยพบวา สวนใหญไมมีเซ็กส 
 สําหรับเหตุผลของการมีกิ๊กนั้นผูใหขอมูลแตละคนตางก็มีเหตุผล     
แตกตางกันไป โดยคนที่ยังไมมีแฟน ใหเหตุผลวา การมีกิ๊กชวยใหไมเหงา ดีกวา
ที่จะตองอยูคนเดียว ไมแนวาคบๆ ไปก็อาจจะพัฒนากลายเปนแฟนกันไดในวัน  
ขางหนา สวนคนที่มีแฟนแลวยังมีกิ๊กอีก ใหเหตุผลวาถึงแมจะมีแฟนแลว แตก็
ยังไมแนใจวาแฟนคนนี้จะเปนคนที่ใชที่สุด หรือไมก็รูสึกวาแฟนทําตัวนาเบื่อ 
นอกจากนั้นสําหรับบางคนการมีกิ๊กเยอะยังอาจเปนแฟชั่น หรือตองการแสดง
ใหคนอื่นๆ เห็นวาตนเองมีเสนหก็ได แตไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไข   
ที่สําคัญของการมีกิ๊ก การเปนกิ๊ก หรือการ “กิ๊ก” กันระหวางคนสองคน ก็คือการ
ทําความตกลงดวยความเขาใจที่ตรงกันของทั้งสองฝาย วาตางคนตางอยูใน
สถานะอะไร และยอมรับในกฎเกณฑในการเปนกิ๊ก ซึ่งมีผูสรุปไวถึง 10 ประการ
ดวยกัน คือ 
 

1. หามหึงหวงแตหวงกันได  
2. มี Sex กันไดแตไมใชเจาของกัน 
3. ไมมีสิทธิ์เรียกรองมากเกินเหตุ  
4. กิ๊กอาจเปลี่ยนสถานะได แตถาไมไดก็หามเศรา  

                                                           
3  มติชนรายวัน, 12 มกราคม 2547. “เปดวิจัยนิสิตจุฬาฯคนหานิยาม “กิ๊ก” ในหมูวัยรักวัยเรียน ระบุ
นิยมมากในปจจุบัน คลายชูเพราะมีไดไมจํากัดท้ังท่ีมีแฟนแลว เปนมากกวาเพื่อนแตไมใชแฟน 
อางชีวิตมีรสชาติเปนวิตามินบํารุงหัวใจ”.  
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5. หามใชกิ๊กรวมกันกับเพื่อน  
6. ถากิ๊กคิดจะไปมีแฟนเปนตัวตนโดยไมใชเรา หามฟูมฟายแตตอง

พยายามยอมรับและยินดีดวย แลวคอยตกลงกันอีกทีวาจะยังกิ๊ก
กันตอรึเปลา  

7. ไมจําเปนตอง Take care กันเกินเหตุ เพราะ เปนแคกิ๊ก  
8. กิ๊กมีไดไมจํากัดจํานวนเปน Infinity ไมจํากัดเพศ วัย และ สถานภาพ  
9. กิ๊กสําคัญรองจากแฟน  
10. กิ๊กยังไงก็เปนกิ๊กตองเจียมตัว (ถาแฟนเขาจับไดตองเลิก)  

 
 นิยามส้ันๆ ของคําวา “กิ๊ก” จากรายงานวิจัยฉบับนี้คือ “กิ๊กเปนมากกวา
เพื่อน แตไมใชแฟน และกิ๊กไมใชชู แตถาแฟนรูตองเลิก” อยางไรก็ตามใน
รายงานฉบับนี้ยังกลาวดวยวา รูปแบบของความสัมพันธในลักษณะที่มีความรูสึก
พิเศษ ผูกพันกัน คิดถึงกัน แตไมใชแฟนกันนี้มีมานานแลว โดยในแตละยุคสมัย
ก็จะมีคําจํากัดความที่ใชระบุถึงสถานะความสัมพันธนี้แตกตางกันไป เชน ใน
สมัยกอน เรียก “เด็ก”4 ตอมาเรียก “โปร” 5 จนมาในปจจุบันคําที่ไดรับความ
นิยม และติดหูมากที่สุดก็คือคําวา “กิ๊ก”  
 หลังจากรายงานชิ้นนี้ออกมา ทําใหเกิดกระแสการพูดถึงคําวา “กิ๊ก” 
อยางกวางขวาง จนกระทั่งพจนานุกรมที่รวบรวมคําศัพทภาษาไทย ซึ่งตีพิมพ
ออกมาในชวงเวลาหลังๆ ยังตองบรรจุคําๆ นี้ลงในพจนานุกรมดวย ตัวอยางเชน 
พจนานุกรมฉบับมติชน6 และพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน7 และ

                                                           
4  ในแนวทางการจัดทําพจนานุกรมคําคะนอง (กรมวิชาการ, อางแลว) ไดใหความหมายของคําวา 

“เด็ก” ไววา เปนคําเรียกหญิงสาวที่เปนคูรักของชาย [เปรียบกับเด็ก หมายถึงผูท่ีมีอายุนอย] เชน 
เม่ือวานเราเห็นนายหนีเรียนไปเที่ยวกับเด็ก.  

5  เขาใจวานาจะตรงกับความหมายของคําวา “โปร” (๒) ซึ่งในพจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราช-
บัณฑิตยสถาน ใหความหมายไววา หมายถึง ก.ชอบมาก เชน เจานายโปรลูกนองคนนี้มาก แตใน
คอลัมน “แกะรอยศัพทโจภาษาไทย 2002” (หนาประชาชื่น ของหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับ
ประจําวันท่ี 17 เมษายน 2545) อธิบายวา โปร ยอมาจากภาษาอังกฤษวา “ โปรเจคท”  (project) 
หมายถึง คนที่เราแอบชอบ ประมาณวาเราวางโครงการกับคนนี้ไว <http://www.matichonbook. 
com/newsdetail.php?gd=44614> 

6  สํานักพจนานุกรม มติชน (รวบรวม). พจนานุกรมฉบับมติชน กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2547. 
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ที่นาสนใจคือ ความหมายของคําวา “กิ๊ก” ในพจนานุกรมฉบับมติชนนั้น (บุคคล
ที่มีความสัมพันธอยางคู รัก แตไมใชคู รัก) เปนความหมายที่ไมไดชี้เฉพาะ
เจาะจงวาจะตองเปนความสัมพันธระหวางคูความสัมพันธตางเพศเทานั้น 
 สําหรับคําจํากัดความของ “กิ๊ก” ในเว็บไซตสารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย ระบุวา 
 

กิ๊ก (บางทีจะหมายถึง เดท หรือ คูเดท เปนคําเรียกของ 
ความสัมพันธระยะสั้นระหวางบุคคล (Short-term relationship) 
โดยจะแตกตางกับคําวากับความสัมพันธของมนุษยที่เรียกวา 
แฟน ที่โดยรวมจะหมายถึงความสัมพันธระยะยาว ความ-
สัมพันธของกิ๊กหลายครั้งที่จะมีการเขาใจผิดกัน โดยที่ทั้งสองฝาย
ไมไดมีการกลาวถึง โดยอาจจะมีความเขาใจผิดระหวาง   
ความสัมพันธระยะสั้น หรือความสัมพันธระยะยาว ในปจจุบัน 
คําวา กิ๊ก จะกลาวถึงพฤติกรรมการหาเพื่อน ของกลุมวัยรุน 
โดยตองการหาเพื่อนคุยหรือเพื่อนเที่ยว โดยใชคําวา กิ๊ก แทน
คําวา เพื่อน ซึ่งจะเปนศัพทแฟชั่นมากกวา8  

 
 กลาวไดวา “กิ๊ก” เปนคําศัพทที่ไมมีที่มาชัดเจนที่แนนอน9 แตก็เปนคําศัพท
รวมสมัยที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไมเฉพาะแตในกลุมวัยรุนเทานั้น     
แตยังรวมไปถึงผูคนทุกเพศภาวะ  ทุกเพศวิถี และทุกรุน  ทุกวัยดวย  ทั้งนี้       
เนื่องจากที่ผานมาสังคมไทยมีคําเรียกรูปแบบความสัมพันธในเชิงรักใครอยู    
ไมกี่คําเทานั้น กลาวคือ คําที่ถูกจัดวาอยูในกรอบของความสัมพันธที่สังคม 
ยอมรับ เชน คําวา แฟน สามี ภรรยา คูรัก และคําที่มีนัยในทางลบเพราะ      

                                                                                                                      
7  ราชบัณฑิตยสถาน, อางแลว. 
8  เว็บไซต <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81> 
9  ในสารานุกรมวิกิพีเดีย ไดกลาวถึงท่ีมา (ท่ีไมแนนอน) ของคําวากิ๊กไววา อาจจะมาจากคําวา 
กุกกิ๊ก ท่ีกลาวโดยวัยรุนท่ีหมายถึงการออกไปเที่ยว หรือไปใชเวลารวมกัน หรืออาจจะมาจากคําวา 
คลิก (click) ท่ีเปนแสลงในภาษาอังกฤษ หมายถึง การเขากันไดของคนสองคน (โดยเปรียบเทียบ
จากเสียง คลิก ของวัตถุสองสิ่งท่ีใสเขากันไดพอดี) หรือคําวา กิ๊ก (gig) ท่ีเปนแสลงในภาษาอังกฤษ 
หมายถึง กิจกรรมระยะสั้น (คําเดียวกันน้ี ยังมีความหมายอื่นๆ อีก เชน งานแสดงดนตรี).  
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ขัดกับคานิยมของสังคมในเรื่องเพศ เรื่องความสัมพันธแบบผัวเดียวเมียเดียว 
หรือรักเดียวใจเดียว เชน  คําวา ชู เมียนอย ฯลฯ หรือคําที่แสดงถึงความสัมพันธ 
ที่ไมจริงจัง เชน คําวา คูควง คูขา คูนอน 
 สําหรับคําวา “กิ๊ก” ถือเปนคําที่เปดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธที่
ซับซอนของคนในแงมุมใหมๆ แมวาลักษณะความสัมพันธแบบ “กิ๊ก” นี้จะเปนส่ิง
ที่มีมานานแลวก็ตาม เพียงแตอาจจะยังไมเคยมีคําเรียกที่โดนใจคนสวนใหญ 
หรือมีแตคําที่ใหความรูสึกไปในแงลบ ไมนารักเหมือนกับคําวา “กิ๊ก” มากอน  
ในดานหนึ่งการไม มีคําเรียกถึงความสัมพันธในลักษณะนี้  ทําให เมื่อเกิด                 
คําๆ นี้ขึ้นมา จึงไดมีความพยายามในการที่จะใหคําอธิบาย หรือใหคําจํากัดความ
กับคําๆ นี้กันไปตางๆ นาๆ ขณะเดียวกันนอกจากคนแตละคนจะตีความ         
คําอธิบายตางๆ เหลานั้น โดยผานประสบการณ หรือมุมมองของตนเองแลว  
ยังมีมุมมองตอรูปแบบความสัมพันธที่ เรียกวา “กิ๊ก” นี้แตกตางกันไปดวย     
บางคนรูสึกไมดีกับคําวากิ๊ก เพราะมองวาเปนคําที่มีความหมายเหมือนกับคําวา 
“ชู” แตบางคนอาจรูสึกวาคําวา “กิ๊ก” เปนคําที่ฟงดูนารัก และชวยใหตนเอง
สามารถนิยามความสัมพันธ วางตัวในความสัมพันธกับคนตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น       
บางคนใหเหตุผลวา การมีกิ๊กเปนเรื่องของสิทธิสวนบุคคล (เพราะตนเองก็ยังไม
ไดตกลงคบใครเปนแฟน) หรือการมีกิ๊กไมไดทําใหตนเองรูสึกผิดกับแฟน หรือ
แสดงถึงการนอกใจ เพราะตนไมไดไปมีเพศสัมพันธกับกิ๊ก 
 สรุปวา “กิ๊ก” คือคนที่เราใสใจมากกวาเพื่อน รูสึกพิเศษเกินเพื่อน แตไมได
คิดแบบแฟน คือ ไมรูสึกพิศวาส ไมอยากมีความสัมพันธทางเพศดวย ไม   
อยากอยูดวยกันจนแกเฒา ไมอยากอยูบานเดียวกัน ไมอยากนอนเตียงเดียวกัน 
แตถาเห็นหนากันทุกวัน คุยกันนานๆ ก็คงดี กิ๊กคือคนที่กําลังจะมาเปนแฟน 
จีบๆ กันอยูในขั้นศึกษาดูใจ ลองคบกันแตไมผูกมัดกัน ใหอิสระ และเปดโอกาส
ใหทั้งคูไปศึกษาผูอื่นไดเพื่อคนหาคนที่ใช และชอบจริงๆ ดานการแสดงออกก็ทํา
ตอคนที่คบกันเสมือนแฟน  (แตไมใชแฟน) เหมือน “คู รัก” (แตหนักไปทาง       
“คูควง”) คบกันแลวมีความสุขทั้งคู กลาวคือ กิ๊กเหมือนอารมณความรูสึก  
อยางหนึ่ง ซึ่งทุกคนฟงแลวก็เขาใจในสถานภาพ กิ๊กมีสถานะเปนมากกวาเพื่อน 
แตยังไมใชแฟน และอาจมี หรือไมมีเพศสัมพันธก็ได 
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 นอกจากเหตุผลในแงของการเกิดคําใหมสําหรับนิยามความสัมพันธที่
ซับซอนของคนแลว อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหคําวา “กิ๊ก” กลายเปนคําศัพทแสลง
ที่ฮอตฮิตภายในชั่วพริบตา ก็คือเรื่องของความหวงกังวลทางสังคมเกี่ยวกับ     
คานิยมและพฤติกรรมการมีกิ๊กของวัยรุน ทั้งนี้เพราะคานิยมในการมีกิ๊ก ไดทาทาย
ระบบคิดในเรื่องเพศภายใตกรอบการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว หรืออุดมคติ
เรื่องรักแท คูแท หรือรักเดียวใจเดียว ซึ่งเปนอุดมการณหลักของสังคม โดยผูที่
ยึดมั่นในระบบเพศวิถีภายใตอุดมการณหลักดังกลาว จะหวาดกลัววา คานิยม
เรื่องการมีกิ๊กของวัยรุน จะนํามาซึ่งปญหาในเรื่องเพศตางๆ อีกมากมาย ไมวา
จะเปนปญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การทองไมพรอม การทําแทง    
รวมถึงโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ ไปจนกระทั่งถึง 
เอชไอวี/เอดส 
 การใหคําจํากัดความของคําวากิ๊กในงานวิจัยและในพจนานุกรมตางๆ 
ที่กลาวมา ไดสะทอนใหเห็นถึงระบบคิดในเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของ       
สังคมไทย ไมวาจะเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางหญิงชาย (ทั้งเรื่องจํานวนคู 
ระดับของความสัมพันธ หรือการทําความเขาใจ การตกลงในกฎเกณฑ     
ความสัมพันธรวมกัน) และเรื่องของความรักและเพศสัมพันธ (รักเดียวใจเดียว 
ผัวเดียวเมียเดียว มีเพศสัมพันธกอน หรือหลังแตงงาน) 
 
 
จาก “แฟน” และ “ชู” สู “กิ๊ก”: ความไมเทาเทียมและวิถีเพศ 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา กอนที่จะปรากฏคําวา “กิ๊ก” สังคมไทยมีคํา
อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธในเชิงชูสาวของคนอยูไมกี่คํา ซึ่งอาจแบงงายๆ 
ไดเปนคําที่แสดงถึงความสัมพันธที่สังคมยอมรับ กับคําที่เปนคําในเชิงตําหนิผูที่มี
พฤติกรรมทางเพศเชนนั้น 
 คําที่แสดงถึงความสัมพันธในเชิงชูสาวที่สังคมยอมรับ ไดแก คําวา     
ผัว เมีย สามี ภรรยา คูรัก แฟน สําหรับคําที่มีนัยไปในเชิงลบ และแสดงถึง
การมีพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ เชน คําวา ชู คูควง คูขา คูนอน เปนตน     
ซึ่งถาหากดูจากความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
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ที่ใหไว คําที่แสดงถึงความสัมพันธที่สังคมยอมรับสวนใหญจะไดรับการอธิบาย
ภายใตกรอบความสัมพันธแบบรักตางเพศของชายกับหญิง และระบบผัวเดียว
เมียเดียวทั้งส้ิน เชน 
  

สามี น. ผัว, ชายที่เปนคูครองของหญิง, คูกับ ภรรยา 
หรือ ภริยา; นาย, เจาของ (ป.; ส . สฺวามินฺ) 

ภรรยา น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เปนคูครองของชาย, คู
กับ สามี. (ส.ภารฺยา; ป.ภริยา). 

คูรัก น. หญิงชายที่ผูกสมัครรักใครกัน. คนรัก. 
แฟน (ปาก) น.10 ผูเปนที่ชอบพอรักใคร, คู รัก, สามี

หรือภรรยา. 
  
 สวนคําที่แสดงถึงพฤติกรรมทางเพศนอกกรอบ  นอกจากคําวา “ชู”      
ซึ่งเปนคําเกา และมีสํานวนเกี่ยวของกับคําหลายสํานวนแลว คําอยาง คูควง   
คูนอน ก็ไมไดถูกบรรจุไวในพจนานุกรมแตอยางใด เวนแตคําวา “คูขา”  ซึ่ง     
ภายหลังในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมาย      
เพิ่มเติม (นอกจากความหมายแรกในเชิงคูแสดง หรือคูเลนที่เขากันไดดี) ไววา 
หญิงชายที่คบกันฉันชูสาว เชน ใครๆ ก็รูวา 2 คนนี้เปนคูขากันมานานแลว 
 ในบรรดาคําตางๆ เหลานี้คําวา ผัว เมีย และ ชู ดูจะเปนคําที่เกาแกที่สุด 
และมีมาตั้งแตสมัยที่การมีภรรยาหลายคนของผูชายยังเปนส่ิงที่ถูกกฎหมาย ที่   
นาสนใจคือ คําวา ชู นั้นเปนคําที่มีความหมายคอนขางซับซอน และเปนคําที่ใช
กับทั้งผูชายและผูหญิง แตใชในลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีที่ใช
เปนคํานาม จะหมายถึงตัวผูชายที่ไป “เปนชู”  กับผูหญิงที่มีสามี หรือมีคูแลว 
สวนในกรณีที่เปนคํากริยา จะหมายถึง การที่ผูหญิง “มีชู”  หรือมีเพศสัมพันธกับ
ชายอื่นนอกจากสามีของตน ฟงดูเผินๆ ทั้งสองคํา ลวนแตเปนคําที่มีความหมาย
ในเชิงลบไมแตกตางกัน แตถาหากมองจากมุมเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี  

                                                           
10  ในท่ีน้ียกมาแตเฉพาะความหมายที่เกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงชูสาว ไมรวมถึงความหมายในแง
ของการเปนผูนิยมชมชอบในสิ่งตางๆ เชน แฟนเพลง แฟนภาพยนตร แฟนมวย.  
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กระแสหลักของสังคมไทยที่อธิบายวา ผูชายมีแรงขับทางเพศซึ่งตองการการ
ปลดปลอยมากกวาผูหญิง หรือยกยองผูชายที่ เจาชูวามีเสนหในเรื่องเพศ     
ขณะเดียวกันกลับคอยควบคุมใหผูหญิงตองมีเพศสัมพันธอยูภายใตกรอบ    
การแตงงานเพื่อการมีลูกเทานั้น ทําใหนัยของคําวา “ชู” ที่นํามาใชกับชายและ
หญิงแตกตางกันอยางมาก โดยผูหญิงที่ “มีชู” จะถูกประณามจากสังคม     
มากกวาผูชายที่ “เปนชู” หลายเทา 
 คําตางๆ ที่ยกมากลาวถึงในที่นี้ อาจไมไดเปนคําที่มีนัยใกลเคียงกับ   
คําวา “กิ๊ก” โดยตรง แตก็เปนคําที่เกี่ยวของกับระบบคิดของสังคมไทยในเรื่อง  
รูปแบบความสัมพันธของคนในเชิงชูสาวซึ่งก็สะทอนใหเห็นวา นอกจากสังคมไทย
จะยอมรับ หรือมองเห็นแครูปแบบความสัมพันธในเชิงชูสาวระหวางคนตางเพศ 
(คือชายกับหญิง) แลว ความสัมพันธที่ดียังควรตองเปนความสัมพันธที่เกิดมา
จากพื้นฐานของความรัก ที่จะนําไปสูการแตงงานในระบบผัวเดียวเมียเดียว     
โดยไมมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และเปนความสัมพันธที่มีชวงเวลาเปน      
ตัวแปรในการพัฒนาความสัมพันธดวย กลาวคือ ยิ่งคบกันนานเทาไรยิ่งดี  
 อยางไรก็ตามในความเปนจริง คนในสังคมจํานวนมากไมไดมีวิถีทางเพศ 
หรือดําเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑความสัมพันธที่ สังคมคาดหวังเสมอไป       
หากเลือกที่จะมีวิถีชีวิตทางเพศตามความปรารถนาและความสุขแหงตนใน
ฐานะปจเจกบุคคล รูปแบบความสัมพันธในเชิงชูสาวของคนในสังคมจึงไมได   
มีแตเฉพาะคนรักตางเพศซึ่งตองอยูภายใตกรอบการแตงงานแบบผัวเดียว      
เมียเดียวเทานั้น แตยังมีคนที่รักใครชอบพอและมีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียว
กัน คนที่ปฏิเสธการใชชีวิตคูภายใตกรอบของการแตงงาน คนที่พึงพอใจ          
ที่จะมี เพศสัมพันธโดยไมตองการความรัก  หรือไมตองการการแตงงาน            
ไมตองการมีลูก ฯลฯ  
 การปรากฏขึ้นของคําวา “กิ๊ก” ซึ่งทุกวันนี้ไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะแวดวง
ของวัยรุน แตไดขยายไปสูการรับรูของสังคมในวงกวางแทบทุกระดับ แทจริงแลว
ไมใชการเกิดขึ้นของพฤติกรรมใหม หรือรูปแบบความสัมพันธใหมแตอยางใด 
เพียงแตที่ผานๆ มา ไมเคยมีคํานิยาม หรือคําจํากัดความใดฟงดูเปนกลางๆ 
และไดรับความสนใจมากเทาคําวา “กิ๊ก” เมื่อมีคํานี้เกิดขึ้นพรอมกับคําอธิบาย
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ชุดหนึ่ง ผูคนจึงไดรับเอาคําๆ นี้ไปใช และไปตีความเขากับประสบการณ รูปแบบ
ความสัมพันธของตน  
 กระทูหนึ่งในเว็บบอรดหัวขอ “คําวา “กิ๊ก” คือไร...”11 คําตอบของผูที่มา
แสดงความคิดในเว็บบอรดไดสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของสังคมไทยตอเรื่องเพศ
และความสัมพันธจากกรณีของคําๆ นี้วา การมีเพศสัมพันธมิใชเปนไปเพื่อผลิต
ทายาทเทานั้น หากมีเพศสัมพันธเพื่อความสุขทางเพศก็ได นอกจากนี้ก็สะทอน
ใหเห็นถึงมุมมองในดานสิทธิทางเพศวาดวยทางเลือก และการสื่อสารระหวางคู 
รวมไปถึงฐานคิดเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมทางเพศที่กํากับแบบแผนของ 
ความสัมพันธของคน 

 
“คนที่เราอยากนอนดวย แตไมอยากแตงงาน อยากเปน

กิ๊กกับหนูไหมละคะ”12 
 
“กิ๊กคือตัวแทนของความไมซื่อสัตย หรือจุดเริ่มตนของ

ความไมซื่อสัตย” 13 
 
“กิ๊ก แปลวา การมีเพศสัมพันธที่ไรพรมแดน ไรการ

ยับยั้งชั่งใจ ไมมีมนุษยธรรม ไรคุณธรรม โอย!อยากมีเพศ
สัมพันธ” 14  

 
 คนจํานวนมากมองวา “กิ๊ก” ไมไดมีความหมายอะไรแตกตางจากคําวา 
“ชู” หลายคนมองวา “กิ๊ก” เปนเพียงการเลี่ยงใชคํา เพื่อใหลักษณะความ
สัมพันธที่เรียกวา “ชู” ดูมีความหมายที่เบาลงเทานั้นเอง อยางไรก็ตามในรายงาน
ซึ่งเปนที่มาของคําวา “กิ๊ก” ไดสรุปวา กิ๊กไมใชชู เหตุผลเพราะ “ชูหมายถึงแฟน

                                                           
11  @ 21:50 น.>> waew. คําวา “ก๊ิก” คือไร, 27 ก.ย. 2547 <http://www.365jukebox.com/script/ms 

/music/m14210.html> 
12  จอย. คําวา “ก๊ิก” คือไร, 30 ก.ย. 2547. 
13  ทะเลจันทร. คําวา “ก๊ิก” คือไร, 24 ต.ค. 2547. 
14  จรจ. คําวา “ก๊ิก” คือไร, 26 ต.ค. 2547. 
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ที่ไมใชแฟนอันดับ 1 แตไดรับการยอมรับ และใหเรียกสถานะไดวาเปนแฟน 
อาจมีหรือไมมีเพศสัมพันธกันก็ได สวนใหญยอมรับวามีทั้งกิ๊ก และชู อาจจะรู
ตัวหรือไมรูตัว ยอมรับหรือไมยอมรับ ใหเรียกเปนกิ๊ก หรือชูก็ได”  
 แตไมวา “กิ๊ก” จะมีความหมายเทากับ “ชู” หรือไมเทากับ “ชู” ก็ตาม คน
สวนใหญก็คอนขางจะมองคําวา “กิ๊ก” ไปในแงลบ ขณะที่คนที่มี “กิ๊ก” เอง ให
เหตุผลในการมีกิ๊กของตนวา เปนเรื่องของความเขาใจ และการทําความตกลง
กันระหวางคนที่เกี่ยวของมากกวา และเปนสิทธิของแตละคนที่จะเลือกมี หรือ
ไมมีกิ๊ก นอกจากนั้นคนในแตละวัย ก็อาจจะมีมุมมองหรือการตีความคําๆ นี้
แตกตางกันไปก็ได แตก็ไมควรที่จะเอามุมมองของตนเองมาตัดสินคนอื่น  

 
“กิ๊ก หมายถึง คนที่รักเราหรือเรารักยุงไดทุกเรื่องยกเวน

เรื่องสวนตัวตองไมอยากรู ถาเราไมอยากบอก มีไวเพื่อเปน     
ตัวแทนของแฟน ทุกคนไมจําเปนตองมีกิ๊กมันขึ้นอยูกับวาแฟนคุณ
รับไดไหมถาแฟนเรามีกิ๊กเรารับไดนะ เพราะเราเรียนคนละคณะ 
ไมคอยมีเวลาใหกันอยูแลว แตเขาไมมีกิ๊กหรอกฝายที่มีคือเรา
ตางหาก555 เขากอไมเห็นวาอะไรเลยอะ (เห็นแกตัวไหมคะ)”  

มาตี1้5 
 
 หากถามวาผูหญิงกับผูชายใครมีกิ๊กมากกวากัน หรือการมีกิ๊กของผูชาย
กับผูหญิงแตกตางกันมากนอยแคไหน ผลจากรายงานวิจัยชี้วาทั้งชายและหญิง
ตางก็มีกิ๊กพอๆ กัน เพียงแตเหตุผลของการมีกิ๊กอาจตางกันไป ผูที่เห็นวาผูชาย  
มีก๊ิกมากกวาใหเหตุผลวา เปนธรรมชาติของผูชาย และก็มองดูไมนาเกลียด     
ผูชายชอบมีกิ๊กเพราะชอบโชวพาวเวอร จะไดมีเรื่องพูดในวงเหลา สวนผูที่เห็น
วาผูหญิ งมีกิ๊กมากกวา เปนเพราะผูหญิ งปฏิ เสธไมเปน  ไมกลาตัดสินใจ       
เลือกใคร ผูหญิงออนไหว และมักตกหลุมรักไดงาย กับอีกเหตุผลหนึ่งคือ ผูหญิง
สมัยใหมม่ันใจ กลาแสดงออกมากขึ้น ชอบหวานเสนหใสผูชาย ไมตองทําอะไร
มากผูชายก็เขามาหาเอง16 

                                                           
15  มาตี้. คําวา “ก๊ิก” คือไร, 28 ก.ย. 2547.  
16  โปรดดูเพิ่มใน <http://www.ac103.com/html/readtopic.asp?qt=314&cat=2> 
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 แมปรากฏการณคําวา “กิ๊ก” จะสงผลใหความรักและความสัมพันธ    
นอกกรอบคุณคาระบบรักเดียวใจเดียว หรือผัวเดียวเมียเดียวไดรับการยอมรับ
มากขึ้น และไมไดเปนคําศัพทเฉพาะเจาะจงที่ใชกับบุคคลเพศใดเพศหนึ่ง หรือ
ใชเฉพาะกับระบบความสัมพันธแบบรักตางเพศเทานั้น แตการใชคําวา “กิ๊ก”   
ก็ยังคงมีนัยที่สะทอนใหเห็นถึงการใหคุณคาแบบทวิมาตรฐานของระบบ    
ความคิดความเชื่อเรื่องเพศของสังคมไทยอยูดี ตรงที่สังคมมีการใหคุณคา      
กับการที่ผูชายมีกิ๊ก กับผูหญิงมีกิ๊กแตกตางกัน เนื่องจาการมีความสัมพันธ    
ฉันกิ๊กนั้นถูกอธิบายรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ หรือไมมีเพศสัมพันธดวย ซึ่ง  
ถาพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ หรือการเปดโอกาสในการเรียนรู และเขาถึง
เรื่องเพศแลว ผูชายก็จะเปนฝายไดเปรียบกวาผูหญิง การที่ ผูชายจะมีกิ๊ก    
หลายคนยอมไมถูกมองในแงลบเทากับผูหญิงที่มีพฤติกรรมในแบบเดียวกัน 
 
 
คานิยม “กิ๊ก” กับมาตรการเฝาระวังและควบคุมเรื่องเพศ 
 
 การนําเสนอรายงานกระแสคานิยมในเรื่อง “กิ๊ก” ในกลุมวัยรุน ไดสราง
ใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณถกเถียงถึงเรื่องคานิยมทางเพศกันอยางมากมาย 
เนื่องจากไมไดมีแตเฉพาะวัยรุนชายหญิงเทานั้นที่มีกิ๊ก แตยังมีผูคนหลายรุน 
หลายวัย (รวมทั้งหลายเพศ) อีกเปนจํานวนมากที่เคยเจอกับประสบการณ
ความสัมพันธที่เทียบเคียงไดกับคําวา “กิ๊ก”  
 อยางไรก็ตามกระแส “กิ๊ก”ในกลุมวัยรุน กลับดูจะเปนปรากฏการณทาง
สังคมที่นาเปนหวง หรือนาวิตกกังวลมากที่สุด สําหรับหนวยงานภาครัฐ และ
สถาบันทางสังคมตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ส่ือมวลชน ฯลฯ 
เนื่องจากเกรงวาคานิยมในเรื่อง “กิ๊ก” จะทําลายระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศ
ภายใตกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมลงเสียหมด อีกทั้งยังอาจนํามา
ซึ่งความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การ     
ทําแทง รวมถึงปญหาสังคมตางๆ ที่เกี่ยวกับเพศอีกมากมายดวย ทั้งนี้เพราะใน  
มุมมองวิธีคิดแบบเรื่องเพศกระแสหลักที่อิงกับการแตงงานในระบบผัวเดียว      
เมียเดียวระหวางคนรักตางเพศ การมีกิ๊กเทากับเปนการยอมรับในเพศสัมพันธ
นอกกรอบของความรัก การแตงงาน และมีเปาหมายเพียงเพื่อความสุขความ     
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พึงพอใจทางเพศชั่วครูชั่วยามเทานั้น ที่สําคัญคือ การมี “กิ๊ก” ยังทาทายมุมมอง
ความคิดของคนในเรื่องของจํานวนคูรวมเพศดวย ซึ่งมองในแงลบอยางถึงที่สุด
แลว “กิ๊ก” อาจไมตางอะไรจากการนําเอาคําวา “ชู” มารวมกับคําวา “สําสอน”     
ก็เปนได  

 
“ไมรูสึกตะหงิดๆ เหรอวา เราถูกทําใหเชื่อวาคําวากิ๊ก

มันแปลวาชู วัยรุนมองวา กิ๊กคือเพื่อนที่รูใจในอีกระดับหนึ่ง แต
ผูใหญยัดเยียดนัยทางเพศใหซะงั้น”17 

 
 ดวยเหตุนี้จึงไมนาแปลกใจที่หนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับการเฝาระวัง 
พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนตางๆ  จะตีความคานิยมและ           
พฤติกรรมการมี “กิ๊ก” ของวัยรุนวา เปนรูปแบบสุดโตงของพฤติกรรมทางเพศ
และเปนความเสื่อมของศีลธรรมดานเพศ ดังที่ปรากฏในรายงานนําเสนอผล
ของกระทรวงวัฒนธรรมและการตอบสนองของสื่อมวลชนตอขอคนพบจาก  
การศึกษาเชิงวิจัยของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 สําหรับผูที่ทํางานเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี ปรากฏการณของคําวา 
“กิ๊ก” เปนตัวอยางที่ดีของการสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงทางสังคมวา  
ความสัมพันธของคนซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีนั้นเปนส่ิงที่ซับซอน 
ยังมีผูคนที่มีระบบคิดในเรื่องเพศ หรือมีวิถีทางเพศที่อยูนอกกรอบระบบคิด 
เรื่องเพศวิถีกระแสหลักอยูมากมาย และการเกิดขึ้นของคําวา “กิ๊ก” ก็ไดเปดชอง
ใหผูคนเหลานี้ไดตัดสินใจดวยตนเองในการที่จะมีความสัมพันธกับใคร (ตอใคร) 
ในรูปแบบใด หรือตัดสินใจวาจะมีหรือไมมีเพศสัมพันธกับใครในเงื่อนไขไหน      
เพราะเหตุใด และจะรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาอยางไร ในฐานะปจเจกชนที่มี
สิทธิในการที่จะกําหนดและควบคุมวิถีทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุดวยตนเอง 

 
 

 

                                                           
17  ไมปรากฏชื่อ. อางใน ผูใหญ. คําวากิ๊กคุณเขาใจอยางไร, 23 -06-2006. <http://webboard.mthai. 

com/7/2006-06-23/246481.html> 
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โป  
สุไลพร ชลวิไล 

 
จาก “หนังฉายเสริม” ถึง “โป...มัย้พ่ี” 
 
 คําวา “โป” ในภาษาไทยนั้นมาจากคําวา “โปว”  ในภาษาจีนแตจิ๋ว   
โดยความหมายของคําเองไมไดมีความหมายเกี่ยวของกับเรื่องของเนื้อหนังมังสา
อยางที่ เขาใจกันทุกวันนี้แตประการใด  หากการที่คําๆ  นี้มาเกี่ยวของกับ     
“เรื ่องเพศ” นั้น เนื ่องมาจากปรากฏการณที ่สมัยหนึ ่งโรงภาพยนตรในยาน 
เยาวราชไดนําเอาภาพยนตรส้ันซึ่งแสดงการรวมเพศมาฉายเสริมภาพยนตร
รอบปกติเรื่องที่มีความยาวนอยกวาภาพยนตรโดยเฉลี่ยทั่วไป ภาพยนตรที่    
นํามาฉายนี้ถูกเรียกวา “หนังโปว” หรือ “หนังที่เอามาฉายเสริม”  ซึ่งตอมาเพี้ยน
มาเปน “หนังโป” ในความหมายอยางที่เปนที่เขาใจกันในปจจุบัน1 ในทํานอง
เดียวกันกับที่ความหมายของคําวา “ยาโปว” ซึ่งหมายถึงยาบํารุงที่กินเขาไปเพื่อ
เสริมใหรางกายแข็งแรง อยูในสภาพปกติ2 แตตอมาคนสวนใหญกลับเขาใจวา 
“ยาโปว” หมายถึง ยาบํารุงกําลังทางเพศมากกวา 
 ในแงของภาษา คําวา “โป”  นี้ปรากฏอยูในพจนานุกรมฉบับราช-
บัณฑิตยสถาน มาตั้งแตป พ.ศ. 2493 โดยในครั้งนั้นบอกเพียงความหมายวา 
“สงเสริมส่ิงที่บกพรอง” ตอมามีผูทวงติงวาความหมายที่ใหนั้นไมตรงกับ    
ความเขาใจโดยทั่วไป ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2525 จึงไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับคําวา “โป” ซึ่งเปนความหมายที่ปรากฏ
อยูมาจนถึงปจจุบันไววา  

                                                           
1  The Legendary Midfielder. “ฝร่ัง-โป-ทุเรศ” เว็บไซต <http://www.bloggang.com/viewdiary. 

php?id=thenut&month=05-2006&date=17&group=1&gblog=11> 
2 <http://www2.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9490000025104> 
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โป ก. สงเสริมส่ิงที่บกพรอง เชน ยาโป , ทําส่ิงที่ยัง   

บกพรองอยู ใหสมบูรณ  เชน  เอาสี โปตรงที่ เปนชองเปนรู     
กอนทาสีเอาปูนโปรอยที่ชํารุด. (ปาก) ว. เปลือยหรือคอนขาง
เปลือย เชน รูปโป, มีเจตนาเปดเผยอวัยวะบางสวนที่ควร     
ปกปด เชน แตงตัวโป. 

 
 ในแงของความหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ ไมเปนที่ชัดเจนวา คําวา 
“โป” ถูกนํามาใชในเชิงความหมายของการเปนส่ือกระตุนเราอารมณทางเพศ 
ตั้งแตเมื่อไร อยางไรก็ตามคําๆ นี้ไดถูกนํามาใชรวมกับส่ือตางๆ ตั้งแตส่ือส่ิงพิมพ 
อยางหนังสือ นิตยสาร อัลบั้มภาพ การตูน มาจนถึงส่ืออิเลคทรอนิคส เชน 
เว็บไซต  วิซีดี  ดีวีดี  คลิปวิดีโอ  เปนตน  นอกจากนี้ยังเปนคําที่ ใชกันอยาง       
แพรหลายในชีวิตประจําวัน เมื่อกลาวถึงการแตงตัว รวมถึงการพูดคุยที่มีนัย
เกี่ยวกับการปกปด หรือเปดเผยเรื่องเพศ และการเปลือยที่กระตุนใหเกิด
อารมณเพศที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธ  
 โดยสวนใหญแลวการใชคําวา “โป” ในความหมายเกี่ยวของกับเรื่องเพศ 
มักมีนัยคอนไปในทางลบ เปนการตําหนิ หรือบงชี้ถึงความไมเหมาะไมควร 
เพราะคานิยมในสังคมไทยถือวา  เรื่องเพศเปนเรื่องสวนตัว  และการมี           
เพศสัมพันธควรเปนไปเพื่อการสืบพันธุ หรือเพื่อความรักในกรอบการแตงงาน  
แบบผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น การเปดเผยอวัยวะที่ควรปกปด การพูดคุย            
เรื่องเพศในที่สาธารณะ การแสดงออกซึ่งอารมณความตองการทางเพศ         
ในแงของความสุขความพึงพอใจนั้นถือเปนเรื่องไมเหมาะสม ส่ือที่นําเสนอภาพ
กึ่งเปลือยหรือภาพเปลือย  จึงถูกประทับตราวาเปน  “ส่ือยั่วยุทางเพศ ”        
และเปนตนเหตุของอาชญากรรมทางเพศทั้งหลาย ทําใหส่ือโปถูกผลักใหกลาย
เปนส่ือผิดกฎหมาย ไมสามารถเผยแพร หรือวางจําหนายไดอยางเปดเผย       
จนผูขายตองแอบขายแบบหลบๆ ซอนๆ ดวยการกระซิบถามลูกคาวา “พี่...พี่…
โปม้ัยพี่?”  
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 นอกจากคําวา “โป” แลว คําอีกคําหนึ่งที่ฟงดูมีความหมายไปในเชิงลบ
คลายๆ กัน และอาจใชแทนที่คําวา “โป” ในภาษาไทยไดเลยก็คือ คําวา “เอ็กซ” 
(X)3 โดยในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา 
 

เอ็กซ ก.โป เชน มีซีดีหนังเอ็กซฉายกันโจงครึ่ม, ผูหญิง
คนนี้แตงตัวเอ็กซ (ตัดมาจาก อ. X rate)4 

 
 นอกจากนี้ยังมีคําอีก 2-3 คําที่มีความหมายใกลเคียงกันกับคําวา “โป” 
และ “เอ็กซ” หากฟงดูแลวมีนัยในเชิงใหคุณคามากกวา ไดแกคําวา 
 

เซ็กซี่ (Sexy) ก.สวยแบบดึงดูดเพศตรงขาม เชน ผู
หญิงคนนี้แตงตัวเซ็กซี่ที่สุดในงาน. นายแบบคนลาสุดนี่เซ็กซี่
แบบสุดๆ ไปเลย5  

นูด (Nude) ว. เปลือย ศิลปะเปลือย6  
อีโรติค (Erotic) ว. เกี่ยวกับความรัก ความใคร และ

กามารมณ7  
  
 คําเหลานี้เปนคํายืมจากภาษาอังกฤษ โดยคําวา “นูด” มีความหมาย
เดียวกันกับคําวา “เปลือย” มักใชเมื่อตองการพูดถึงการเปลือยในมุมของศิลปะ 

                                                           
3  คําๆ น้ีมีท่ีมาจากการจัดประเภทของภาพยนตรของสหรัฐอเมริกา โดยภาพยนตรท่ีถูกจัดอยูใน
ประเภทเอ็กซ หมายถึงภาพยนตรท่ีไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 17 ป เน่ืองจากมีเน้ือหาแสดง
ถึงการใชความรุนแรง และแสดงการรวมเพศอยางเปดเผย ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนมาใชคําวา 
NC-17 แทนคําวา X.  

4  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค 2550. 
หนา168. 

5  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค 2550. 
หนา 59. 

6  สํานักพจนานุกรมมติชน. พจนานุกรมนอกราชบัณฑิตยฯ ฉบับพิมพครั้งแรก. กรุงเทพ: มติชน. 
2543. หนา 106. 

7  เรื่องเดียวกัน.  
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และสุนทรียศาสตร “นูด”  ตางจาก “โป”  ตรงที่มุงเนนในเรื่องของการใหคุณคา
กับเรื่องของความงามทางศิลปะมากกวากระตุนเราอารมณทางเพศ ในทํานอง
เดียวกันกับที่คําวา “อีโรติค” ซึ่งเปนคําที่ใชในแวดวงวรรณกรรม และภาพยนตร 
ใหความสําคัญกับศิลปะ และความงดงามในการใชภาษา มากกวาเนนเพื่อให 
ผูอานเกิดอารมณทางเพศ ขณะที่คําวา “เซ็กซี่”  เปนคําที่แสดงถึง “ความสวย
งามแบบมีเสนหทางเพศ” เปนคําชื่นชมและใหคุณคา ในเรื่องของรูปรางหนาตา 
การแตงตัว รวมไปถึงทาทางการแสดงออก  เชน ตาเซ็กซี่ ปากเซ็กซี่ หรือมี    
แววตา และมีรอยยิ้มที่เซ็กซี่ดึงดูดเพศตรงขาม (หรืออาจรวมไปถึงดึงดูดคน 
เพศเดียวกันดวย)  
 การที่คําศัพทเหลานี้ฟงดูมีความหมายดีกวาคําวาโป เพราะผูใชคําเหลานี้ 
(ทั้งผูสรางสรรคผลงาน ผูวิจารณ และผูเสพ) มักเปนผูมีการศึกษา มีความรู 
และมีรสนิยมในทางศิลปะ ขณะเดียวกันการใชคําศัพทเหลานี้ยังแสดงใหเห็นถึง
การเปรียบเทียบ และจัดระดับความงามในเชิงสุนทรียศาสตรดวย เนื่องจาก 
เนื้อหาและเรื่องราวที่ถูกนําเสนอในภาพโป เปลือย หนังโป และหนังสือโปตางๆ 
มุงเนนไปที่การบําบัดความใครแตเพียงอยางเดียว จึงถูกจัดใหอยูในระดับต่ํา
กวาภาพนูด ภาพยนตร หรือหนังสืออีโรติค ที่ถายทอดการเปลือย การแสดงถึง
อารมณปรารถนาทางเพศ การรวมเพศอยางมีศิลปะที่มีเปาหมายเพื่อยกระดับ
จิตใจผูเสพใหสูงขึ้น 
 
 
แคไหน...เมื่อไร...อยางไร...ที่เรียกวา “โป”  
 
 การตีความวาการแตงกายแคไหน อยางไร เรียกวา “โป” หรือ “เซ็กซี่” 
หรือส่ือแบบใดถูกจัดใหเปนส่ือแนวอีโรติคไมใช “ส่ือโป” เปนส่ิงที่ยังคงถกเถียง
กันไดไมจบส้ิน ตราบเทาที่การตีความและนิยามความหมายนี้เกี่ยวของกับ  
เรื่องเพศ ความสัมพันธชาย-หญิง มาตรฐานทางศีลธรรม และคานิยมความงาม
เรื่องเนื้อตัวรางกาย ซึ่งสะทอนผานทัศนคติ มุมมอง และรสนิยมสวนตัวของคน
แตละคนในสังคมในแตละยุคแตละสมัย 
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  ในสมัยโบราณผูหญิงเปลือยกายทอนบนถือเปนเรื่องธรรมดา เพราะ
สมัยนั้นผูหญิงชาวบานทุกคนลวนแตงกายคลายกันคือ สวมโจงกระเบน และใช
ผาแถบคาดอก ยิ่งคนที่อายุมาก หรือมีครอบครัวแลว ยิ่งไมสนใจใสเส้ือ หรือ
คาดผาแถบดวยซ้ํา8 แตถาเปนสมัยนี้แคใสเส้ือผาสายเดี่ยว เกาะอก เปดสะดือ 
หรือสวมเสื้อบางจนเห็นหัวนม สําหรับหลายคนก็ถือวาโปมากแลว  
 และเมื่อมีผูมองวาโป ก็ยอมมีเสียงวิพากษวิจารณ หรือประณามตามมา 
ตัวอยางเชน กรณีของดารานักแสดงสาววัยรุนที่ใสชุดราตรีผาขางตั้งแตหนาอก
ไปถึงตนขาไปงานประกาศผลรางวัลภาพยนตรระดับชาติ จนเปนขาวใหญในหนา
หนังสือพิมพ รอนถึงทางสถาบันการศึกษาของเธอตองเขามาพิจารณาหา  
มาตรฐานความเหมาะสมเพื่อลงโทษทางวินัยวาชุดที่เธอแตงไปในงานนั้น     
เปดเผยเนื้อตัวรางกายระดับไหน มีการสวมเสื้อชั้นใน หรือไมสวม กอนที่จะสรุปวา    
“ถึงชุดที่แตงไปจะดูโปเกินไป แตก็ไมถึงขนาดไมมีชุดชั้นในดานลาง”9  
 ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป บุคคลควรมีสิทธิและเสรีภาพในการแตงกาย
เต็มที่ หากในความเปนจริงแลว สิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องนี้กลับถูกจํากัดดวย
กรอบของคานิยมความเชื่อในเรื่องเพศตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน คานิยม
เรื่อง การรักนวลสงวนตัว ความเชื่อเรื่อง การเปดเผยเนื้อตัวรางกายของผูหญิง
เปนการยั่วยุอารมณทางเพศของผูชาย และนําไปสูการกระทําความรุนแรงทาง
เพศ ฯลฯ นอกจากนี้การโปเปลือยยังไปเกี่ยวของกับความเจริญทางวัฒนธรรม
ของชาติบานเมืองดวย เชน ปรากฏการณในสมัยรัชกาลที่ 5-6 รวมถึงในสมัย
ของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่รัฐไทยพยายามจัดระเบียบการแตงกายให
กับประชาชน ดวยการวางรูปแบบการแตงกายใหเหมาะสมใหเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ ในชวงเวลานั้น การเปลือยอกของผูหญิง (รวมทั้งของผูชายดวย)    
ไมไดถูกมองวาจะไปยั่วยุ หรือกระตุนใหผูชายเกิดอารมณทางเพศ หากถูกมองวา
เปนการแสดงถึงความไมมีอารยธรรม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปล่ียน 
เพื่อใหกาวไปสูความทันสมัยทัดเทียมกับชาติตะวันตก 

                                                           
8  เทพชู ทับทอง. “วัฒนธรรมเปลือยกาย” และ “สาวโจงกระเบน” ใน ชีวิต แฟชั่น และความหลังของ
คนไทยสมัยกอน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพประเสริฐวาทิน. ไมปรากฏปท่ีพิมพ 

9  “เอม่ีรํ่าไหพบอจ. รับผิด แตงโป!” ใน ไทยรัฐ, 16 ก.พ. 2550.  
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 แตไมวาเรื่องของการโปเปลือยจะถูกนิยามวาอยางไร โดยใคร ในบริบท
ไหนก็ตาม ส่ิงหนึ่งที่ยังคงไมเปล่ียนไปก็คือ เรือนราง และเพศวิถีที่สังคมคอย 
จับจอง และควบคุมมากที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่อง “ความโป” ก็คือ เรือนราง และ   
เพศวิถีของ “ผูหญิง” 
 ในแงของการแตงกาย ผูหญิงจํานวนมากตองคอยระวังเรื่องการแตงตัว
ของตนเองอยูตลอด วาจะตองไมแตงตัวโปจนเกินไป เพราะจะถูกมองวาเปน   
ผูหญิงไมดีได ในขณะที่ผูชายนั้นสามารถเปลือยรางกายทอนบนไดในหลาย
วาระโอกาส โดยไมถูกมองวาเปนเรื่องแปลก หรือดูลามกอนาจาร ยิ่งไปกวานั้น
สังคมยังมีคานิยมชื่นชมผูชายที่เปลือยอกจนเห็นกลามเนื้อเปนมัด หรือเห็น    
ขนหนาอก วาเปนผูชายที่ดูดี เซ็กซี่ ตางจากผูหญิงที่หากเปดเผยเนื้อตัวรางกาย
ในระดับเดียวกันในที่สาธารณะ ยอมตองเจอกับการถูกประณามวาไมรูจัก
ระมัดระวังตัว ประพฤติตนไมเหมาะสม (เวนแตถาการเปดเผยเนื้อตัวรางกาย
นั้นเปนไปเพื่อการถายแบบ หรือเปนการเปลือยในงานศิลปะ) 
 ในแงของ “ส่ือ” หนังสือโป และภาพยนตรโปตางๆ ลวนแตถูกผลิตขึ้น
เพื่อผูชายรักตางเพศ โดยเนนการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสระหวางชาย-หญิง 
ส่ือเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความมีตัวตนของผูหญิงแคในฐานะวัตถุทางเพศที่
ตอบสนองจินตนาการกามารมณของผูชายเทานั้น เพราะในเพศสัมพันธแบบ 
รักตางเพศนั้น มีการแบงบทบาททางเพศอยางชัดเจนระหวางชายกับหญิง วา   
ผูชายตองเปนฝายรุก และผูชายควรเปนฝายที่ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ   
ในเรื่องเพศ ขณะที่ ผูหญิงเปนฝายรับ รอใหผูชายทําให และมีหนาที่คอย     
ตอบสนองความตองการของผูชายเทานั้น การรวมเพศระหวางชายกับหญิงจะ
สมบูรณแบบไดก็ตอเมื่ออวัยวะเพศชายสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศหญิง และ
ประกอบกิจกรรมจนสําเร็จความใคร โดยสัญลักษณของการไปถึงจุดสุดยอดก็
คือการไดเห็นฝายชายหลั่งน้ําอสุจิออกมาในตอนสุดทาย ซึ่งผูชมแทบจะไมมี
โอกาสไดเห็นหรือไดรับรูเลยวา ผูหญิงในหนังโปนั้นไปถึงจุดสุดยอดหรือไม  
หรือไดรับความสุข ความพึงพอใจทางเพศอยางแทจริง 
 กลาวไดวาเรื่องของ “ความโป” “การเปลือย” และ “ส่ือโป” แสดงใหเห็น
ถึงมาตรฐานการใหคุณคาในเรื่องเพศภาวะที่แตกตางกันอยางชัดเจน ระหวาง
ชาย-หญิง โดยสังคมเปดโอกาสใหผูชายเปดเผยเนื้อตัวรางกาย และแสดงออก
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ถึงอารมณความตองการทางเพศไดมากกวาผูหญิง รวมไปถึงการคาดหวังวา   
ผูชายควรจะเปนฝายที่มีความรูความชํานาญในเรื่องเพศมากกวา ในทาง   
กลับกันสังคมก็ไดควบคุมเรือนราง ไปจนกระทั่งถึงเพศวิถีของผูหญิง ดวยการ
กําหนดกรอบความเปนผูหญิงที่ดีวา จะตองหวงแหนเนื้อตัวรางกาย ไมเปดเผย
อวัยวะสวนที่ควรจะปดบังใหใครไดเห็น หรือสัมผัสเนื้อตัวรางกายไดงายๆ    
นอกจากนี้ผูหญิงที่ดียังไมควรเสพสื่อโป หรือเมื่อรูสึกมีอารมณทางเพศก็ตอง   
ไมแสดงออก และไมเสาะแสวงหาประสบการณในเรื่องเพศอยางผูชายดวย  
 ในมิติเรื่องเพศวิถี เรื่องของความโป และสื่อโป ยังสะทอนถึงความคิด
ความเชื่อเรื่องเพศ เกี่ยวกับเรื่องรูปราง หรือขนาดของอวัยวะ หรือสรีระรางกาย 
ซึ่งมีสวนตอการกระตุนเราอารมณทางเพศดวย ความเชื่อเหลานี้บางสวนถูก
รองรับดวยคําอธิบายในทางวิทยาศาสตร (เชน รางกายมีจุดที่ไวตอประสาท
สัมผัสหลายสวน และเมื่อประสาทรับสัมผัสเหลานี้ถูกกระตุนก็จะทําใหเกิด
อารมณความรูสึกทางเพศได โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณสวนตางๆ ของ
อวัยวะเพศหญิง และอวัยวะเพศชาย) ที่สําคัญกวานั้น ความเชื่อที่ผิดๆ บางอยาง
สงผลอยางมากตอคานิยม พฤติกรรมทางเพศของคนสวนใหญ ทั้งที่ไมไดมี   
คําอธิบายทางวิทยาศาสตรยืนยัน นั่นคือ ความเชื่อในเรื่องขนาด (ที่ใหญโต) 
ของอวัยวะเพศชาย และขนาดของหนาอก หรือนมผูหญิง จะชวยเพิ่มความสุข
ในการมีเพศสัมพันธกับทั้งผูหญิง และผูชายไดมาก 
 นอกจากนี้เรื่องราวของเพศวิถีที่ปรากฏใน “ส่ือโป” ยังเปนการจําลอง
เอาจินตนาการทางเพศนอกกรอบ คือการนําเอาพฤติกรรมทางเพศที่ถูกหาม 
หรือถูกเก็บกดไวทั้งหลาย มาทําใหเห็นภาพ หรือทําใหเกิดขึ้นจริงๆ ดวย ไมวา
จะเปน การขมขืน การรวมเพศแบบหมู การรวมเพศแบบสลับสับเปล่ียนคู การ
รวมเพศกับเด็ก การรวมเพศกับสัตว การรวมเพศแบบที่มีรสนิยมการใชความ
รุนแรงกระตุนความตองการทางเพศ ฯลฯ ดวยการนําเสนอภาพเพศสัมพันธ
นอกกรอบนี้เองที่ทําใหส่ือโปถูกมองวาเปน “ส่ือลามกอนาจาร” เพราะนําเสนอ
ภาพ และเรื่องราวที่ไมเหมาะสม ยั่วยุใหคนหมกมุนในเรื่องเพศ มีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร ชี้นําใหคนมีเพศสัมพันธนอกกรอบ รวมทั้งกระตุนใหคนใชความ
รุนแรงทางเพศ 
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 เพศวิถีนอกกรอบอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นับวันจะยิ่งเปดตัวกับสังคมมากขึ้น
เรื่อยๆ คือรูปแบบเพศวิถีของชายรักชาย หรือชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ซึ่งก็ 
ไดรับอิทธิพลจากคานิยมเรื่องเพศในเรื่องของสรีระ สัดสวนความเปนชายที่       
ดึงดูด หรือกระตุนเราอารมณทางเพศจากระบบการแบงเพศภาวะแบบสองขั้ว
ตรงขามไมตางจากความสัมพันธของบุคคลรักตางเพศ กลาวคือ ทั้งผูหญิงรัก
ตางเพศ และชายรักชายตางก็หลงใหลในสรีระรางกายที่แสดงถึงความเปนชาย 
ไมวาจะเปนรางกายที่แข็งแรง มีกลามเนื้อที่แสดงถึงความเปนชาย มีอวัยวะเพศ
ขนาดใหญ หรือมีบั้นทายที่กระชับเนียน กลมกลึง และแมวาชายรักชายแตละ
คนจะมีรสนิยมในรูปรางหนาตาของผูชายที่ดึงดูดใจไมเหมือนกันเชนเดียวกับ  
ผูหญิง แตที่สําคัญก็คือ “ส่ือโป” สําหรับชายรักชายก็ยังคงใหความสําคัญกับ
เรื่องของขนาดอวัยวะเพศ การแสดงสีหนา ทาทาง และลีลาการรวมเพศที่ชวน
วาบหวิว เราใจ โดยมีจุดไคลแมกซของเรื่องจะอยูที่การหลั่งน้ําอสุจิออกมาซึ่ง
เปนสัญลักษณของการถึงจุดสุดยอด เชนเดียวกับ “ส่ือโป” ที่แสดงการรวมเพศ
ระหวางชายหญงิรักตางเพศ  
 สําหรับคนทั่วไปแลวส่ือโปที่แสดงกิจกรรมทางเพศระหวางผูชายกับ     
ผูชาย อาจถูกตีคาวาเปนเรื่องผิดแบบแผนประเพณี ผิดธรรมชาติ และเปน  
เรื่องเพศที่ต่ํากวากิจกรรมทางเพศระหวางชายกับหญิง10 แตสําหรับชายรักชาย    
“ส่ือโป” เหลานี้มีความหมายกับพวกเขาในแงของการเปนแหลงใหขอมูลความรู 
และประสบการณทางเพศวิถีนอกกรอบ  รวมถึงแตงเติม และปลดปลอย
จินตนาการทางเพศ ที่พวกเขาไมสามารถจะหาไดในชีวิตประจําวันทั่วไป ถึงที่
สุดแลว ส่ือโปของชายรักชาย หรือมุมมองชายรักชายตอรางกายที่เปลือยเปลา
ของผูชาย อาจไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับมุมมอง และจินตนาการทางเพศ 
ที่ผูหญิงมีตอเรือนรางเปลือยของผูชายได ทั้งนี้เพราะแมแตในจินตนาการ     
ทางเพศของผูหญิง ผูหญิงเองก็ยังไปไมพนจากกรอบความเปนผูหญิงที่สังคม
กําหนดอยูดี ขณะที่ความเปนชายเปดใหชายรักชายสามารถจินตนาการ    
ปลดปลอยอารมณความรูสึกทางเพศไดโดยไมถูกปดกั้นหรือจํากัด 

                                                           
10 ดูนฤพนธ ดวงวิเคษ, เปลือยนายแบบ: หนังสือโปและกามารมณในชีวิตเกยไทย ใน รัฐศาสตรสาร 
ปท่ี 25 ฉบับท่ี 2 (2547) หนา 173. 
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ลามกอนาจาร vs จินตนาการเรื่องความสุขทางเพศ 
 
 ไมวาสังคมจะพยายามหาม ปกปด หรือกําจัดส่ือโปอยางไร ตราบใดที่
มนุษยยังคงมีความตองการทางเพศ มีความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศ 
หนังสือโปก็ยังจะดํารงคงอยูเสมอ ภายใตเงื่อนไขและกลไกการตลาดแบบ    
ทุนนิยมที่คอยสนับสนุน 
 นอกจากแงมุมที่ขัดตอศีลธรรมอันดีงามของสังคม และกระตุนเรา      
ใหเยาวชนอยากรูอยากลองในเรื่องเพศ การนํามาซึ่งปญหาอาชญากรรม    
ทางเพศ และปญหาสังคมตางๆ ที่มักไดยินไดฟงกันอยูบอยครั้งแลว การมอง 
“ส่ือโป” ในแงมุมของการสะทอนถึงคานิยมในเรื่องเพศของสังคมไทย หรือในมุมที่
สงผลตอสุขภาวะทางเพศของคนในสังคม กลับเปนส่ิงที่คนสวนใหญไมคอยได
ใสใจสักเทาไรนัก  
 

“ส่ือโป” เปนแคเพียงสื่อลามกอนาจารที่ตอบสนอง
ความตองการทางเพศที่ไมปกติของคนบางกลุมเทานั้นหรือ?  

 
การนําเสนอภาพรางกายที่ดู เซ็กซี่ หรือรางกายที่   

เปลาเปลือยของผูหญิงจะกระตุนใหผูชายเกิดอารมณทางเพศ
จนไมสามารถจะควบคุมไดจริงหรือ?  

  
 สําหรับคําถามแรก ถาคําตอบคือใช นั่นหมายความวาผูชายสวนใหญก็
คงมีความตองการทางเพศไมปกติดวยกันหมด เพราะผูชายแทบจะรอยทั้งรอย 
(รวมถึงผูหญิงอีกจํานวนมาก) ลวนแตเคยผานประสบการณการดูหนังสือโป       
วิซีดีโปมาดวยกันทั้งส้ิน สําหรับหลายๆ คนหนังสือโป หรือวิซีดีโปเหลานี้ถือเปน
ครูสอนเพศศึกษา (ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ) คนแรกของพวกเขาดวย
ซ้ําไป  
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 ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ นักประวัติศาสตรและคอลัมนิสตที่ยอมรับวาตนเอง
ก็เปนเชนเดียวกับผูชายไทยจํานวนมากอีกหลายๆ คนที่ใชประโยชนจากสื่อโป 
เขียนถึงส่ือโปไววา 
 ส่ือโปเปนส่ือที่ถูกใชเพื่อเสริมสรางจินตนาการทางเพศของแตละคน 
เมื่อเสริมแลวจะนําไปสูการละเมิดสิทธิผูอื่น หรือถูกใชไปในวิถีทางที่ถูกตัดสิน
วา “กามวิปริต” หรือไม เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับเหตุปจจัยทางจิตวิทยา
ที่ซับซอนไปกวาตัวส่ือ11 
  

“คนสวนใหญ (รวมทั้งชายสูงอายุใน ครม. ดวย) เห็น
ส่ือลามกเหลานี้แลว ไมยักกะคิดจะไปขมขืนกระทําชําเราใคร
นี่ครับ” 

 
 ในมุมที่เกี่ยวของกับเรื่องสุขภาวะทางเพศ หญิงสาวที่แตงตัวเซ็กซี่ ขัด
กับคานิยมวัฒนธรรมที่ดีตามแบบแผน “ประเพณีไทย” อาจแครูสึกภาคภูมิใจ
ในสัดสวนรูปรางของตนเอง คงไมมีใครคิดวาตนเองจะแตงตัวเพื่อไปยั่วผูชายให
ฉุดไปขมขืนแน แตเพราะความเชื่อที่ถูกรองรับดวยชุดคําอธิบายทางจิตวิทยาที่
วาผูชายมีแรงขับทางเพศที่ไมสามารถควบคุมได ตองหาทางระบาย หรือ    
ปลดปลอย สงผลใหผูหญิงตองติดอยูในกับดักอํานาจของระบอบชายเปนใหญ 
ตองคอยระมัดระวังตนเอง ไมกลาแตงตัวตามใจตองการ หรือไมสามารถไปไหน
มาไหนตามลําพังได หวาดระแวงกลัวจะถูกขมขืน ถูกมองเปนผูหญิงไมดี ใน
กรณีของผูหญิงที่แตงงานหรือมีคูแลว สามีหรือคูอาจแสดงความไมพอใจที่เห็น
ผูหญิงแตงตัวโป หรือใชกําลังกระทําความรุนแรงตอผูหญิงดวยเหตุแหงความ
หึงหวงก็มี 
 ในประเด็นเรื่องของ “ส่ือโป” ที่เกี่ยวของกับแงมุมสุขภาวะทางเพศ หาก
จะมองในทางสรางสรรค จะเห็นวา “ส่ือโป” ไดทําหนาที่เสริมสรางจินตนาการ
ทางเพศ และปลดปลอยอารมณความรูสึกที่ถูกเก็บกดใหกับผูคนมาเปนเวลา 

                                                           
11 นิธิ เอียวศรีวงศ. “รัฐบนเตียงนอน” ใน มติชนสุดสัปดาห ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1406 27 ก.ค.-2 ส.ค. 

2550 หนา 91-92.  
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ชานานแลว นอกจากนั้นยังเปนบทเรียนสอนเพศศึกษาแบบสมจริงใหกับเยาวชน
ไดเปนอยางดี ถามีผูใหญคอยอธิบาย และคอยใหคําแนะนําในทางที่ เปน
ประโยชน เยาวชนชายหลายคนกลาววาหนังโปสอนใหพวกเขาเขาใจถึงประโยชน
และวิธีการใชถุงยางอนามัยไดดีกวาการเรียนในหองเรียน และไดรับคําตอบใน
เรื่องเพศที่สงสัยแตไมกลาถามครูหรือใครๆ เพราะอาย และไมใชแตเยาวชน 
เทานั้น ผูใหญทั้งชายและหญิงหลายคน ไมวาจะเปนบุคคลรักตางเพศ หรือ     
รักเพศเดียวกัน ก็ไดเรียนรูประสบการณทางเพศที่หลากหลายจากสื่อเหลานี้มา
แลวเชนกัน รวมถึงสามารถใชส่ือเหลานี้ในการสรางจินตนาการทางเพศ และ 
ปฏิบัติการ “ชวยตัวเอง” ใหมีความสุขทางเพศไดอยางปลอดภัย ไมตองไปซื้อ
บริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธกับผูอื่นใหเส่ียงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตางๆ ดวย 
 ในสังคมที่มองเรื่องเพศในเชิงลบ มองเรื่องเพศวาเปนเรื่องที่ตองปกปด 
แตขณะเดียวกันคนในสังคมกลับหลบๆ ซอนๆ บริโภคสื่อโปกันอยางแพรหลาย
เพศสัมพันธที่ไมไดเกิดขึ้นพรอมกับความรัก และมีเปาหมายเพื่อการมีความสุข
ทางเพศ ไมใชเพื่อการสืบพันธุ ถูกมองวาเปนเพศสัมพันธที่มีคุณคาดอยกวา
เพศสัมพันธในสถาบันการแตงงาน สถาบันการมีครอบครัว ยิ่งรูปแบบของ   
เพศสัมพันธนั้นไมใชเพศสัมพันธแบบสอดใสตามแบบ “ปกติ” ดวยแลว (ไดแก 
การมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน การใชปาก การชวยตัวเอง การมีเพศสัมพันธ
ทางทวารหนัก การมีเพศสัมพันธกับคนมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปในเวลาเดียวกัน 
การมีเพศสัมพันธที่ชอบความเจ็บปวด ฯลฯ) ก็จะยิ่งไมไดรับการยอมรับมากขึ้น
ไปอีก แมวาเพศสัมพันธนั้นจะเกิดขึ้นดวยความยินยอมพรอมใจของผูที่
ประกอบกิจกรรมทางเพศก็ตาม “ส่ือโป” ตางๆ (สําหรับทั้งบุคคลรักตางเพศ 
และสําหรับคนรักเพศเดียวกัน) เปดทางใหกับเพศสัมพันธนอกกรอบเหลานี้ไดมี
พื้นที่ปรากฏอยูในสังคม และไดชวยใหคนจํานวนมากไดเติมเต็มจินตนาการ
ทางเพศ รวมถึงไดปลดปลอยความตองการทางเพศของตน โดยไมทําใหพวกเขา   
รูสึกวาตนเองแปลกแยกแตกตางจากคนอื่น เพราะเพศวิถีนอกกรอบของตน 
 อยางไรก็ดี “ส่ือโป” ที่ถูกผลิตออกมาสวนใหญ  ยังคงเนนไปที่การ    
ตอบสนองความสุขความพึงพอใจทางเพศของผูชายเปนหลัก ถามองอยาง    
ไมคิดอะไร อาจเชื่อวาผูหญิงที่อยูในส่ือโปเหลานี้กําลังมีความสุขกับกิจกรรม
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ทางเพศที่กําลังทําอยู แตในความเปนจริงแลวพวกเธอเปนเพียงภาพตัวแทน
ของ “ผูหญิง” ในจินตนาการทางเพศในแบบที่ผูชายอยากจะเห็น เพื่อใหผูชาย
ไดบรรลุถึงความพึงพอใจทางเพศเทานั้น มีหนังโปนอยมากที่คํานึงถึงอารมณ
ความรูสึกของผูหญิง หรือมุงที่จะเติมเต็มจินตนาการดานกามารมณของผูหญิง 
ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมทางเพศซึ่งมาจากความเชื่อ และ  
คานิยมของสังคมที่มองวา ผูชายมีแรงขับทางเพศที่ตองการปลดปลอยมากกวา
ผูหญิง หรือถาดูจากสรีระแลว ผูชายถูกธรรมชาติสรางมาใหทําหนาที่เปนผูนํา
ในเรื่องเพศ ขณะที่ผูหญิงมีหนาที่ตองคอยเปนฝายรองรับ หรือตอบสนอง
อารมณทางเพศใหกับผูชาย จึงไมนาแปลกใจวาเพราะอะไรผูชายทั้งรักตางเพศ 
และรักเพศเดียวกันจึงมีโอกาสเขาถึงความรู สํารวจจินตนาการทางเพศตนเอง 
และหาประสบการณในเรื่องเพศไดงายกวาผูหญิง และความไมเทาเทียม     
ทางเพศที่ดํารงอยูนี้เอง คือที่มาของปญหาทางเพศตางๆ มากมายที่มองไมเห็น  
 เรื่องของ “ความโป” และ “ส่ือโป” จึงเปนตัวอยางของการตั้งคําถาม   
ทาทายกรอบเรื่องเพศแบบเดิมๆ และชวนใหผูคนไดเปดใจมองเรื่องตองหามนี้
อยางเปดกวาง เรียนรู และลองจินตนาการไปถึงรูปแบบของความตองการทางเพศ 
กิจกรรมทางเพศที่แตกตาง แคเพียงเปลี่ยนมุมมองใหม มอง “ส่ือโป” ในมุม 
ของสื่อเพื่อการเรียนรูและสรางสรรคบาง แทนที่จะมองเปนส่ือตองหาม ยอมรับ
ใหมีทั้งส่ือโปสําหรับคนทุกเพศ ทุกรสนิยม ถาเปนเชนนั้นไดสังคมคงจะคลาย
ความกดดันในเรื่องเพศลงไปบาง เกิดความเขาใจในระหวางเพศที่แตกตาง 
และยอมรบัในความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นกวานี้ 
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หื่น 
สุไลพร ชลวิไล 

 
“หื่น” มาจากไหน?  
 
 หื่น เปนทั้งภาษาพูดและเปนคําที่พบเห็นเปนประจําตามหนาหนังสือพิมพ
รายวัน ในขาวขมขืน หรือขาวการลวงละเมิดทางเพศ โดยทั่วไปจัดเปนคําไมสุภาพ
เนื่องจากคําๆ นี้ใหความหมายในเชิงประณามผูที่แสดงกิริยาอาการที่เรียกวา
“หื่น” หรืออาการ “มีอารมณทางเพศ อยากมีเพศสัมพันธมาก จนไม
สามารถควบคุมอารมณ หรือการแสดงออกทางรางกายของตนเองได” 
สวนใหญแลวคําๆ นี้มักเปนคําที่ใชกับผูชายมากกวาผูหญิง โดยอาจใชเปน    
คํากริยา หรือคําขยายคํานามก็ได เชน “ลูกชายผญบ.หื่น ฉุดสาวขมขืนยับ 
ตร.ไลสกัดจับได”1 หรือ “ตัดสิน 2 ครูหื่น จําคุก 50 ป ขมขืนลูกศิษย”2 หรือ 
บางครั้งเพื่อขยายคําวาหื่นใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะใชคําวา “หื่นกาม” เปนการ
เนนวา อาการอยากที่เกิดขึ้นนั้น เปนความอยากที่มาจากการมีอารมณทางเพศ
โดยเฉพาะ 
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. 2542 ไดอธิบายคําวา 
“หื่น” ไววาหื่น เปนคํากริยาหมายถึงมีความอยากอยางแรงกลา (มักใชในทาง
กามารมณ)3 ซึ่งเปนความหมายที่ตางกันอยางสิ้นเชิงกับคําวา “หื่นหรรษ”     
ที่ใชในบทกลอน หรือบทกวี ซึ่งแปลวา เหิมใจ ยินดี ราเริง ชื่นชม นอกจากนี้   
ในภาษาเหนือคําๆ นี้ถือเปนคําหยาบ เพราะ “หื่น” ในภาษาเหนือหมายถึง 
“การผสมพันธุ หรือการมีเพศสัมพันธของสัตว” 
                                                           
1  ไทยรัฐ, 4 ตุลาคม 2550.  
2  ไทยรัฐ, 21 พฤศจิกายน 2550.  
3  ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 . กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. 

2546. หนา 1296. 
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 คําๆ นี้แมจะเปนคําที่ฟงดูไมสุภาพ และเปนคําที่ใชดาวาพฤติกรรมของ
คนอื่น เนื่องจากเปนคําที่ฟงแลวทําใหนึกถึงภาพสายตาหื่นกระหายของสัตวปา 
หรือคน (ผูชาย) ที่คุกคามตออีกฝายซึ่งตกเปนเหยื่อ ซึ่งอาจนําไปสูการใช         
กําลังบังคับใหมีเพศสัมพันธดวย แตคนรุนใหมหลายคนก็นิยมนํามาใชเปน
ภาษาพูดเลนๆ โดยความรุนแรงของคําขึ้นอยูกับบริบทของการใชที่แตกตางกัน
ไป เชน ถาผูพูดใชอธิบายความรูสึกของตนเอง ก็จะฟงดูออกแนวทะลึ่งทะเลน 
ไมรุนแรงสักเทาไร แตถาผูพูดใชคํานี้อธิบายพฤติกรรมของผูอื่น สวนใหญมักจะ
เปนการกลาวถึงคนๆ นั้นในเชิงตําหนิ ในทํานองเดียวกันกับที่หนังสือพิมพใช
คําๆ นี้เพื่อตอกย้ําและประณามผูตองหา หรือผูถูกกลาวหาในคดีขมขืน ที่นาสนใจ
คือ คําๆ นี้มักใชอธิบายพฤติกรรมของผูมีเพศภาวะชายเปนหลัก และไมคอย    
มีใครใชคํานี้อธิบายพฤติกรรมของผูหญิงสักเทาไร ชุดของคําที่มีความหมาย    
จัดวาอยูในกลุมเดียวกันกับคําวา “หื่น” ไดแก คําวา กระสัน และ เงี่ยน 
 คําวา “กระสัน” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542 มี
หลายความหมาย แตความหมายที่ใกลเคียงกับคําวาหื่นคือหมายถึง กระวน-
กระวายในกาม ซึ่งมาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ สวนคําวา “เงี่ยน” เปน   
คําหยาบ จึงไมคอยมีผูใชมากนัก แปลเปนภาษาแบบสุภาพไดวา “อยาก”    
หรืออาจจะหมายถึง “มีอารมณทางเพศ” หรือ “มีความใคร” ก็ได มักใชนิยาม
พฤติกรรมของผูชาย มีการใชคําๆ นี้ในกลุมผูชาย ไมพบในกลุมผูหญิง4 
 
 
มีแตผูชายเทานัน้ที่ “หื่น”?  
 
 ดวยความที่เปนคําซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องการแสดงอารมณทางเพศ และ
ถือเปนคําที่มีความหมายคอนขางรุนแรง เมื่อส่ือนําคําๆ นี้มาใชโดยเชื่อมโยง 
เขากับการขมขืน จึงเทากับเปนการประณามและตอกย้ําวาผูที่กระทําการขมขืน
หรือลวงละเมิดทางเพศตอผูอื่นวาเปนผูชายชนชั้นลาง ที่มีจิตใจหมกมุนในกาม 

                                                           
4  อธิบายเพิ่มเติมจากนิยามคําวา “เงี่ยน” ในเว็บไซตไรสาระนุกรมเสรี <http://th.uncyclopedia. 

info/wik > เว็บไซตอธิบายความหมายของคําตาง ๆ เลียนแบบเว็บไซตวิกิพิเดีย 
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มีจิตใจวิปริต หรือมีอาการทางประสาท เพราะไมสามารถควบคุมอารมณเพศ
ของตนไดจนตองไปขมขืนผูอื่น การใชคําๆ นี้ในส่ือสะทอนใหเห็นถึงอํานาจของ
ส่ือมวลชนในการใชถอยคําอยางปราศจากการควบคุม โดยถอยคําที่ใชนี้ยังชี้นํา
การตัดสินคุณคาของการกระทําบางอยางวา ดีหรือเลว ผิดหรือถูก โดยที่ผูถูก
ประณามดวยคําๆ นี้ไมมีทางตอบโต อีกทั้งยังเปนการสงผานความเขาใจผิด
เกี่ยวกับการขมขืนผานคําๆ นี้ วาผูขมขืนตองเปนผูที่มีจิตใจไมปกติ หรือไมก็
เปนผูหมกมุนในเร่ืองเพศ (เพราะแสดงอาการหื่นออกมา) ทั้งที่จริงๆ แลวการ  
ขมขืนอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชนเดียวกับที่ผูขมขืนก็มาจากหลายชนชั้น 
เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่หลากหลาย และสวนใหญไมไดมีอาการทางประสาท อีกทั้ง
ในความเปนจริงผูส่ือขาวเองก็ไมไดเปนผูที่อยูในเหตุการณเมื่อเกิดการขมขืน 
แตกลับบรรยายเหตุการณราวกับวาตนเองอยูในที่เกิดเหตุ และจงใจเลือกใช  
คําวา “หื่น” เพื่อตองการเนนใหผูอานไดจินตนาการตาม หรือเห็นภาพโดย      
ไมใสใจกับผลที่ตามมาจากการเขียนขาวในลักษณะอยางนี้เปนตน  
 ความเขาใจผิดอีกประการหนึ่งที่สะทอนออกมาในเรื่องของการใชคําวา 
“หื่น” ก็คือ การที่คําๆ นี้เปนคําที่ใชกับผูชายเปนหลัก ซึ่งแสดงถึงบรรทัดฐาน   
คานิยมในเรื่องเพศของสังคมไทยวา ผูที่มีเพศภาวะชายเทานั้นที่จะแสดงความ
ตองการทางเพศ เปนฝายรุก หรือเปนผูกระทําทางเพศได ขณะที่ผูหญิงเอง     
ไมควรแสดงความตองการทางเพศของตนเองออกมา ชุดคําที่อธิบายพฤติกรรม 
“อยากมีเพศสัมพันธ” ของผูหญิง จะเปนคําที่ออกแนวเชิญชวนใหมีเพศสัมพันธ
ดวยมากกวาจะเปนคําที่บงบอกถึงการแสดงความตองการมีเพศสัมพันธ    
อยางเชน คําวา เลนหูเลนตา ใหทา ออย หรือ ราน เปนตน  
 นอกจากนี้คําวา “หื่น” ยังสะทอนใหเห็นถึงเรื่องของเพศภาวะกับการใช
ภาษาอีกดวย โดยในขณะที่ผูชายกับพฤติกรรมการแสดงอารมณผานการใช  
คําหยาบถูกมองเปนเรื่องปกติ แตผูหญิง (โดยเฉพาะผูหญิงชนชั้นกลาง และ   
ผูหญิงที่ยังไมแตงงาน) กลับถูกกํากับและคาดหวังจากสังคมวาไมควรพูดคํา   
ไมสุภาพ หรือคําที่เปดเผยถึงเรื่องเพศ หรือแสดงอารมณความตองการทางเพศ 
ผูหญิงที่แสดงความปรารถนาทางเพศออกมาอยางเปดเผย หรือพูดถึงเรื่องเพศ
อยางเปดเผย จะถูกมองวาเปนผูหญิงที่ผานประสบการณการมีเพศสัมพันธ      
มาแลว หรือเปนผูหญิงที่ เชี่ยวชาญในเรื่องการมีเพศสัมพันธ เชน ผูหญิง    
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อาชีพบริการ ซึ่งผูหญิงที่ถูกมองเชนนี้อาจถูกตัดสิน และเขาใจอยางผิดๆ       
อีกดวยวาการพูดเรื่องเพศของพวกเธอ คือการทาทาย และเชิญชวนใหผูชายมี
เพศสัมพันธดวย 
 สําหรับคนรุนใหม โดยเฉพาะในโลกของการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต    
คําวา “หื่น” อาจฟงดูไม รุนแรงมากนัก ถาเทียบกับคําวา “หื่น” ในบริบทที่
หนังสือพิมพใช และไมไดเปนคําที่ใชเฉพาะกับเพศชายเทานั้น ในเว็บไซตที่ชื่อ 
“สวนฯบอรดดอทเน็ต” ซึ่งเปนเว็บของเด็กโรงเรียนมัธยมชายลวนเว็บหนึ่ง         
มีผูตั้งกระทูถามความคิดเห็นของคนในกระดานสนทนาวา 
   

“ผูหญิงกับผูชาย ใครหื่นกวากัน”5 
 
 คําตอบที่ออกมาสะทอนให เห็นวาความ  “หื่น” ซึ่งในที่นี้หมายถึง       
การมีอารมณทางเพศ ไมไดเปนเรื่องของผูชายเทานั้น แตผูหญิงเองก็ “หื่น”     
ไดเชนเดียวกัน เพียงแตอาจจะแสดงอาการออกมาแตกตางกันไป โดยผูชาย   
จะแสดงอาการหื่นออกมาอยางเปดเผยกวาผูหญิง และนอกจากผูชายและ       
ผูหญิงแลว ผูมีเพศภาวะและเพศวิถีอื่นก็ “หื่น” เปนเชนกัน 
 

“ผูหญิงหื่นนอยหนอย ผูชายหื่นธรรมดา ตุดหื่นหนัก
กวา เกยหื่นโคตรๆ”6 

เด็กชายกึ้น SK 131 
  
 อยางไรก็ตามความหมายของคําวา “หื่น” เปนความหมายที่ก้ํากึ่งกัน
ระหวางการมีอารมณความปรารถนาทางเพศทั่วไป กับการมีอารมณทางเพศ
ประเภทที่ออกอาการไปคุกคามผูอื่น โดยทั่วไปสังคมคอนขางยอมรับวา    
“ความหื่น” หรือ “การแสดงอารมณทางเพศ” ตามปกติเปนเรื่องธรรมดา หรือ

                                                           
5  ไมปรากฏชื่อผูต้ังกระทู โพสตเม่ือ 25  ส.ค. 2550. <http://www.suanboard.net/view.php?p= 

view&kid=40989> 
6  เด็กชายกึ้น SK 131. โพสต เม่ือ 25 ส.ค. 2550.  
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เปนธรรมชาติของผูชาย รวมทั้งเปนเรื่องธรรมดาของผูที่มีตัวตนทางเพศภาวะ 
และเพศวิถีแบบอื่นที่ไดรับอิทธิพลเพศภาวะแบบชายดวยเชนกัน เชน เกย ทอม 
เนื่องจากสังคมไทยนั้นมีอคติตอกลุมบุคคลเหลานี้อยูแลววาเปนผูที่หมกมุน  
อยูแตในเรื่องเพศ การที่พวกเขาเลือกที่จะมีความสัมพันธกับเพศเดียวกันนั้น     
ก็มีสาเหตุมาจากเรื่องเพศสัมพันธเปนหลัก เมื่อรวมเขากับความเปนสังคม       
ที่ยกยองใหคุณคากับผูชายเปนใหญ จึงไมใชเรื่องแปลกสําหรับคนทั่วไปที่ภาพ
ของเกย และทอม (ซึ่งถูกมองวารับเอาคานิยม พฤติกรรมของความเปนผูชาย 
มาใชในการสรางความเปนตัวตนของตนเอง) จะถูกนํามาเชื่อมโยงกับ “ความหื่น”  
ในแงของการแสดงออกถึงความตองการทางเพศอยางเปดเผย  
 ในกรณีของ “กะเทย” ก็เชนกัน สังคมมักจะมองแบบเหมารวมวากะเทย
เปนเพศที่ “หื่น” อีกเพศหนึ่ง ทั้งที่กะเทยสวนใหญคือผูชายที่มีจิตใจ และมีความ
ปรารถนาที่อยากจะเปนเพศตรงขามคือผูหญิง ทําใหพวกเธอปฏิเสธความเปน  
ผูชาย ทั้งในแงของบุคลิกภาพ กิริยาการแสดงออกภายนอก ไปจนกระทั่งถึง 
การผาตัดเอาอวัยวะเพศชายทิ้ง ถาความ “หื่น” เปนอาการแสดงออกของ 
“ความเปนชาย” ก็ไมนาที่กะเทยจะถูกนํามาเชื่อมโยงกับคําวา “หื่น” ได หรือถา
กะเทยจะ “หื่น” ก็นาจะเปนความหื่นอยากใหผูชายมามีเพศสัมพันธดวย มากกวา
ที่จะเปนฝายไปกระทํากับผูชายอยางภาพประทับที่ถูกสังคมนําเสนอ อยางใน
ขาวหนังสือพิมพที่ลงวา พฤติกรรมการรุมโทรมไดแพรระบาดมาถึงกะเทยแลว  
 

“ถึงคิว “กะเทย” หื่น  รุมโทรม ! ลวงขยี้ยับ -ด .ช . 12       
4 ตุงติ้งขางบาน ชวนเที่ยวอําเภอ หลงเชื่อเลยเสร็จ ถึงสลบ   
คาเตียง”7  

  
 การที่ในดานหนึ่งสังคมมองวา “กะเทย” เปน “ผูหญิงอีกประเภท” หรือ
เลียนแบบความเปนผูหญิง จึงมองวาไมนาจะมีพฤติกรรมหื่น ไปรุมโทรมผูอื่น 
แตในเวลาเดียวกันส่ือก็ไดนําเสนอภาพตัวแทนความเปนกะเทยที่คอย “หื่น”    
ผูชายอยูตลอดเวลาในละครโทรทัศน การแสดงตลก และภาพยนตร จึงเปน

                                                           
7  ขาวสด, 15 มีนาคม 2547 อางจากเว็บไซต <http://www.deedeejang.com/news/news/00166.htm> 
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เสมือนภาพสองดานที่ดูจะขัดแยงกันเอง ทั้งหมดนี้ถาไมนับวาทุกคนทุกเพศ  
ทุกวัย และทุกชนชั้นตางก็ลวนแต “หื่น” ไดดวยกันทั้งส้ิน เพราะ “หื่น” หมายถึง
การแสดงออกซึ่งอารมณความตองการทางเพศแลว การที่กะเทยถูกหลอหลอม   
มาในสังคมที่ยกยองผูชายเปนใหญ และเคยผานการถูกเลี้ยงดูแบบเด็กผูชาย
มากอน บวกกับความมีตัวตนทางเพศวิถีหลายประเภทของกะเทยที่สังคม      
ไมตระหนัก ถากะเทยจะกลาแสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศของตนเอง
อยางเปดเผยจริงๆ ก็ไมใชเรื่องแปลก เพราะกะเทยก็ไมไดแตกตางไปจากผูที่มี     
เพศภาวะเปนชาย (หรือรวมทั้งผูที่มีเพศภาวะอื่นๆ ดวย) แตอยางใด อยางไร   
ก็ตามประเด็นที่สําคัญอยูที่การไมควรเหมารวมวา กะเทย รวมทั้งเกย และทอม
ทุกคนจะตองมีพฤติกรรม “หื่น” ที่ออกแนวคุกคามผูอื่นอยูตลอดเวลาตางหาก  
 
 
ความหื่นของผูหญิง 
 
 ในเว็บไซตเด็กดีดอทคอมซึ่งเปนเว็บไซตของวัยรุนที่มีผูเขาชมมาก
เว็บไซตหนึ่ง มีผูมาตั้งกระทูถามความคิดเห็นวา 
  

“ระหวางผูหญิงหื่นกามกับผูหญิงแรด คุณไมอยากเขา
ใกลใครมากที่สุด”8  

 
 ผูที่เขามาตอบซึ่งมีทั้งผูชายและผูหญิงสวนใหญมองวา ผูหญิงแรด    
เปนผูหญิงที่ไมนาเขาใกลมากที่สุด เนื่องจากตีความคําวา “ผูหญิงแรด” วาเปน
ผูหญิงที่ม่ัวกับผูชายไปทั่ว ในขณะที่กรณีของผูหญิงหื่นเปนเรื่องของอารมณ 
ความรูสึกตามธรรมชาติ 
 

 

                                                           
8  การรวมตัวของโฮตารุกะแซนด กระทู ต้ังเม่ือ 11 กรกฎาคม 2549 เว็บไซต< http://www.dek-

d.com/board/view.php?id=619989> 
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“ไมอยากใกลอีคนเเรดอะ บางทีนะเวลาเเรด เราตอง

มองดวยวาเเรดเเลวสวยปาว รึวาหนาเหมือนเเย...เเหวะ เเต 
เราวาผูหญิงไมจะหื่นไมไดมันเปนธรรมชาติที่ถูกสรางมาเอง”9 

 ลูกกวาดสีชมพู11  
 
 ในสังคมยุคใหมที่เปดรับขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดน รวมถึงวิชาการ
ทางดานการแพทยและสุขภาพ ที่เผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธกับ
ความรัก และเรื่องความสุขทางเพศในแงมุมของสุขภาพมากขึ้น ทําใหผูหญิง 
ชนชั้นกลางสวนใหญที่เคยปดกั้นตนเองในเรื่องเพศ เปดรับความคิดในเรื่องนี้
มากขึ้น และกลาแสดงออกถึงความตองการทางเพศมากขึ้น เนื่องจากมองวา  
ผูหญิงเองก็มีสิทธิที่จะไดรับความสุขทางเพศสัมพันธจากคนรัก แฟน หรือสามี
ดวยเชนกัน จึงเปนธรรมดาที่ผูหญิงหลายคนกลาพูดวาตัวเองก็ “หื่น” โดย  
หมายความถึง “การมีอารมณความรูสึกทางเพศอยางเปดเผย” แตถึงอยางนั้น 
ก็เปนการพูดในเชิงทีเลนทีจริงมากกวาจะเปนคําพูดแบบจริงจัง จริงๆ แลวทั้งสอง
กรณีนี้ (เปรียบเทียบผูหญิงที่ “หื่น” กับผูหญิงที่ “แรด”) เปนคนละประเด็น      
ไมควรจะนํามาเปรียบเทียบกัน เพราะกรณีหนึ่งเปนเรื่องของการแสดงออก    
ซึ่งความตองการทางเพศ ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งเปนเรื่องของวิถีทางเพศในการ
มีคู เพศสัมพันธแบบไมจํากัด (ตามการตีความคําวา “แรด” จากกระทูนี้)    
อยางไรก็ดีตัวอยางนี้ก็ไดชี้ใหเห็นวา การที่ผูหญิงจะมีอารมณทางเพศ และ
แสดงความตองการทางเพศออกมาไมใชเรื่องแปลก และเปนส่ิงที่พอจะยอมรับได
มากกวาถาผูหญิงจะมีพฤติกรรมทางเพศแบบเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ 
 กลาวไดวาแมโดยทั่วไปคําวา “หื่น” จะเปนคําที่มีความหมายในทางที่
ไมดีนัก แตดวยการดํารงอยูของคําๆ นี้ ก็สะทอนใหเห็นแงมุมที่เกี่ยวกับเรื่อง 
เพศภาวะ เพศวิถีที่สําคัญหลายประการ ทั้งเรื่องของความมีอํานาจในการ
กําหนดและควบคุมการใชภาษาของสื่อ ซึ่งตอกย้ําความเขาใจผิดของคนใน
สังคมในเรื่องบุคลิกภาพ สถานภาพ และเพศภาวะของผูขมขืน รวมทั้งเรื่อง  

                                                           
9  ลูกกวาดสีชมพู11 ตอบเม่ือ 12 กรกฎาคม 2549. 
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เพศภาวะกับการใชคํา ที่ในดานหนึ่งเปนคําดาวาผูชาย แตในอีกดานหนึ่งใน
กลุมผูชายเองก็กลับสามารถยอมรับ และใชคํานี้ไดอยางเปนปกติธรรมดา    
และใชคําๆ  นี้ ในการสื่อความหมายอยางชัดเจนตรงไปตรงมาถึงการมี        
ความตองการทางเพศ ขณะที่ผูหญิงยังคงถูกสังคมตีกรอบใหไมกลาแสดงออก
ถึงความตองการทางเพศ แมแตในการพูด หรือการใชภาษาอยูตอไป สังเกต   
ไดจากการที่แทบจะไมมีคําใดเลยที่บงบอกถึงการแสดงความตองการทางเพศ
ของผูหญิง และสําหรับผูที่มีตัวตนทางเพศภาวะ และเพศวิถีแบบอื่นนอกเหนือ
ไปจากชายหญิง อยางเกย ทอม และกะเทย การใชคําๆ นี้ก็เปนคําที่ค้ําจุนอคติ
ทางเพศตอคนเพศภาวะอื่นใหยังคงดํารงอยูตอไป ภายใตความเชื่อเรื่องเพศ  
ในระบอบชายเปนใหญที่ยอมรับแตความสัมพันธระหวางรักตางเพศในสถาบัน
การแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว โดยไมไดมองใหเห็นถึงความแตกตาง       
ในดานเพศภาวะ เพศวิถีที่หลากหลายของคนแตละกลุมแมแตนอย 
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เรื่องเพศ 
มลฤดี ลาพิมล 

 
เรื่องเพศ: ภาษากับการสถาปนาอํานาจ 
 
 กลาวไดวาคําในภาษาไทยที่มีปญหาในการใชและการใหความหมาย
มากที่สุดคําหนึ่งในปจจุบันก็คือ คําวา “เพศ” ทั้งนี้เพราะคําวาเพศซึ่งมีที่มาจาก
คําในภาษาบาลี (ป.เวส) และภาษาสันสกฤต (ส.เวษ) นั้น เปนคําที่มีความหมาย
กวางขวาง กินความตั้งแตเรื่องของความแตกตางระหวางผูหญิงและผูชาย      
ในทางสรีระ ไปจนถึงเรื่องของอารมณ ความรูสึก ความปรารถนา ความเปนชาย
ความเปนหญิง ตลอดจนกิจกรรมและพฤติกรรมทางเพศ 
 ในการพยายามที่จะกําหนดนิยามความหมาย หรือคําจํากัดความคําวา 
“เพศ” คณะกรรมการชําระปทานุกรมเมื่อป พ.ศ. 2527 ไดมีการนําคําวา “เพศ” 
มาอภิปรายกันอยูหลายวาระ เนื่องจากนิยามของคําวา “เพศ” ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายวา น. รูปที่แสดงใหรูวาหญิง
หรือชาย; (ไว) ประเภทคําในบาลีและสันสกฤตเปนตน, ตรงกับ ลิงค หรือ 
ลึงค.” นิยามที่วา “รูปที่แสดงใหรูวาหญิงหรือชาย” ไดทําใหเกิดขอถกเถียง
เกี่ยวกับความหมายของคําวา “รูป” ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติใหปรับปรุงแกไข
บทนิยามของคําวา “เพศ” ขึ้นใหม โดยคํานิยามใหมของคําวา “เพศ”  มีความ
วา “น. รูปลักษณะที่แสดงใหรูวาเปนหญิงหรือเปนชาย ในคําวา สตรีเพศ 
บุรุษเพศ, รูปลักษณะของสัตวที่แสดงใหรูวาเปนตัวผูหรือตัวเมีย ในคําวา 
เพศผู  เพศเมีย , รูปลักษณะที่แสดงใหรูวาแตละพวกมีแนวปฏิบัติ      
อยางเดียวกัน เชน สมณเพศ คิหิเพศ เพศคฤหัสถ เพศบรรพชิต; (ไว) 
ประเภทคําในบาลีและสันสกฤตเปนตน, ตรงกับ ลิงค หรือ ลึงค.”  
 แมจะไดปรับปรุงบทนิยามใหกวางขวางและครอบคลุมความหมาย    
ไดมากขึ้น ก็ยังคงมีปญหาอยูเชนเดิม เพราะขอบเขตความหมายของคําที่       
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เกี่ยวของกับคําวา “เพศ” ในสถานการณตางๆ อาทิเชน “กิจกรรมทางเพศ 
ความสัมพันธทางเพศ การรวมเพศ ความรูสึกทางเพศ เพศรส” ยังไมได
ถูกระบุอยางชัดเจน ดังนั้นคําที่ใหความหมายซึ่งครอบคลุมคําตางๆ เหลานั้นจึง
ไดถูกนําเสนอ และในที่สุดก็ไดเห็นวาควรจะเพิ่มบทนิยามอีกบทหนึ่ง คือคําวา 
“กาม, กามารมณ” เพราะคําที่เกี่ยวของกับคําวา “เพศ” อันไดแก กิจกรรม
ทางเพศ (กิจกรรมทางกามารมณ), ความสัมพันธทางเพศ (ความสัมพันธ
ทางกามารมณ), ความรูสึกทางเพศ (ความรูสึกทางกามารมณ), เพศรส (รส
กามารมณ) การรวมเพศ (การรวมทางกามารมณ) จะครอบคลุมความหมาย
ไดมากขึ้นถาเพิ่มบทนิยามนี้เขาไป อยางไรก็ตามคณะกรรมการชําระปทานุกรม
ยังมิไดใหบทนิยามของคําวา “เพศศาสตร” กับ “เพศศึกษา” ไวแตอยางใด1  
 จากคําอธิบายขางตนไดสะทอนใหเห็นถึงรองรอยของกระบวนการ    
ซึมซับขัดเกลาระบบความคิดและความหมายเรื่องเพศของคนในสังคมไทยผาน
ภาษาและการเลือกใชคําไดอยางชัดเจน ซึ่งการสถาปนาความหมายของคําวา 
“เพศ” ของราชบัณฑิตยสถานนั้นเริ่มตนจากความหมายแคบๆ ที่ถูกจํากัดโดย
ความหมายดั้งเดิมที่ใหไวในภาษาบาลีสันสกฤตวาเกี่ยวของกับ อวัยวะเพศ 
เครื่องเพศ อวัยวะสืบพันธุ โดยถูกรับรูภายใตวิธีคิดคูตรงขาม แบบเพศหญิง/
เพศชาย เพศผู/เพศเมียนั้น เปนเครื่องบงชี้หลักของความเปนเพศทางชีววิทยา
และเงื่อนไขในการแสดงบทบาทเพศในฐานะที่เปนหญิงหรือเปนชาย นอกจากนี้
ยังมีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งรวมบทนิยามที่ มีฐานการอธิบายอยู 4 
ลักษณะ คือ 1) วิถีการดํารงชีวิตประจําวันของปจเจกบุคคลที่โยงใยกับการ    
ละเวนเรื่องเพศหรือการยังคงของเกี่ยวกับเรื่องเพศ 2) มิติอารมณและความรูสึก
ทางเพศ 3) สัมพันธภาพ 4) การปฏิบัติ/พฤติกรรมทางเพศ  

 

                                                           
1  จํานงค ทองประเสริฐ,ศ. “เพศ”. ใน ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแพรพิทยา. 2528. 
หนา 274-275 .<http://royin.go.th/th/knowledge/detail.php?Search=1&ID=1251> 
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“เรื่องใตสะดือ” “เรื่องเพศ”: ความหมายที่ถูกโตตอบตอรอง 
 
 คําที่มีความหมายเกี่ยวของ คลายคลึงกันกับคําวา “เพศ” หรือ “เรื่องเพศ” 
นั้น อาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือคําซึ่งสะทอนวิธีคิดในเรื่องเพศแบบ    
จารีตนิยมที่วาเพศเปนเรื่องทางลบ เปนความต่ํา เชน คําวา เรื่องใตสะดือ 
เรื่องอยางวา เรื่องในมุง เรื่องบนเตียง เปนตน ไปจนถึงวิธีอธิบายถึงมุมมอง
กลางๆ ถึงมุมมองเชิงบวกเรื่องเพศที่อิงอยูกับมิติสิทธิและการเรียนรูในเรื่องเพศ 
เชน คําวา เรื่องเซ็กส เรื่องเพศ เรื่องทางเพศ เปนตน 
 กลุมที่ 1 เปนคําที่อธิบายเชื่อมโยงกับอวัยวะเพศ โดยสัมพันธกับวิธีคิดที่
วาเพศเปนเรื่องนาอาย เปนเรื่องที่สงผลกระทบทางลบ เปนเรื่องฉาวโฉ รายแรง
และนําความยุงยากมาให มีนัยดานการลวงละเมิดทางเพศและเปนความ     
ต่ําทราม เชน คําวา “เรื่องใตสะดือ”  

 รูปปนพลึิกกึกกือในสวนเกาหลีแฝงเรื่องใตสะดือหนอยๆ2 
 พม.ฉาวใหญอีกแลว เรื่องใตสะดือโผลอีก 1 หัวหนาสวนจังหวัด 
ลวนลาม จับกนลูกนองสาวมาเปนแรมป3 
 “ในขณะที่พรรคการเมืองอื่นกําลังระดมสมองเพื่อหาทางแกไข
ปญหาของประเทศ แตนักการเมืองบางพรรคมัวแตคิดถึงเรื่อง    
“ใตสะดือ” หรือคิดแตกลเกมที่จะทําลายลางกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ที่คนสวนใหญในประเทศใหการยอมรับ”4 

 นอกจากคําวา “เรื่องใตสะดือ” แลว ยังมีคําที่สะทอนถึงเรื่องเพศในแงมุม
ของความเปน “เรื่องสวนตัว”โดยเปนคําที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางเพศหรือ
พฤติกรรมทางเพศ กิจกรรมทางเพศ การรวมเพศ รวมถึงสถานที่และเวลาใน
การประกอบกิจกรรมทางเพศของคนกลุมตางๆ ดวย ไดแก คําวา เรื่องอยางวา

                                                           
2  รูปปน พิลึกกึกกือ ในสวนเกาหลีแฝง เรื่องใตสะดือ หนอยๆ  เว็บไซต <http://www.siamha.com/ 

content/data/2/0467.html> 
3  เว็บไซต <http://www.oknation.net/blog/print.php?id=134280> 
4  เรื่องใตสะดือกับ “ยุบพรรค”. เว็บไซต <http://www.kanmuang.org/NT/data/7/0398-1.html> 
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เรื่องบนเตียง และ เรื่องในมุง คําเหลานี้ไมเพียงสะทอนถึงแงมุมความเปน
เรื่องสวนตัวเทานั้น หากยังสะทอนถึงรูปแบบการใชชีวิตของคนในสังคมไทยใน
สังคมเมืองกับสังคมชนบทดวย ไมวาจะเปนการนอนบนที่นอนบนเตียง หรือ
นอนที่พื้น หรือนอนในบานที่มีมุงลวด หรือนอนแบบตองกางมุงกันยุง 
 
 “เรื่องอยางวา” 

 เรื่องอยางวาที่ผูหญิงอยากถาม5 
 “สวัสดีครับ ผมเองก็เปนคนที่ชอบเรื่องอยางวามาก ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให
ผมรูสึกวาผมไมใชพี่ที่ดีของนองเลย มันคงเปนตราบาปของผม    
ไปจนตลอดชีวิต แตวาที่ผมคิดมันคงจะไมผิดมากไปหรอก...”6 

  
 “เรื่องบนเตียง”  
 เรื่องบนเตียงที่สาวๆ ไมปรารถนา7  
 “หนูเปนคนหนึ่งที่ชอบเรื่องบนเตียงโดยไมรูตัว หนูแตงงานกับสามี
ตอนอายุยังไมมากคะ โดยสามีของหนูอายุ 35 สวนหนูอายุแค 22 
แคนั้นเองคะ...”8 

 
 “เรื่องในมุง”  
 “แบม-โบ” เคลียรเรื่องใน “มุง” เปดใจคําครหา “สามีเดียวกัน”9 

 
 กลุมที่ 2 เปนกลุมคําที่สะทอนถึงการอธิบายความหมายใน “เรื่องเพศ” 
แบบที่เปนกลางๆ และ/หรือเปนวิชาการ เปนคําพูดอธิบายถึงเรื่องเพศจาก     
แงมุมความรูในเชิงการแพทย ไปจนถึงการมองเรื่องเพศทางสังคมในมิติเรื่อง

                                                           
5  เรื่องอยางวาท่ีผูหญิงอยากถาม เว็บไซต<http://www.dcondom.com/00.dclub/club/forum_ 

posts.asp?TID=2628> 
6  เว็บไซต <http://www.ruengerotic.com/13/80328_/0/80328> 
7  เรื่องบนเตียงที่สาวๆ ไมปรารถนา  เว็บไซต <http://www.samunpai.com/sex/show.php?cat= 

4&id=136> 
8  เว็บไซต <http://www.ruengerotic.com/read/70725> 
9  เว็บไซต <http://hilight.kapook.com/view/6083> 



 

 

227 บทที่ 4 เพศวิถี: เรื่องเพศ

 มลฤดี ลาพิมล 

สิทธิทางเพศ ระบบความคิดความเชื่อที่ เกี่ยวของกับเรื่องเพศ และการให     
การศึกษาในเรื่องเพศ ตัวอยางเชน คําวา เรื่องเพศ, เรื่องเซ็กส เชน  
 “เรื่องเพศ”เปนเรื่องของระบบวิธีคิดและความหมายเรื่องเพศ การ
รณรงคปรับเปล่ียนคานิยมเรื่องเพศซึ่งเปนรากฐานของมาตรฐานจริยธรรม   
ทางเพศของคนในสังคม เชน 

 
“...ผูนํากิจกรรมคนเดิมยังกลาวเสริมวากิจกรรมคาย

ครั้งนี้เปนกิจกรรมท่ีเรียกวางานรณรงคสรางกระแส คือนอกจาก
จะทํางานกับคนที่เกี่ยวของกับเยาวชนในโรงเรียนแลว ยังพบวา
เรื่องเพศตองสรางความเขาใจใหกับสังคมหรือคนรอบขาง     
วาไมใชแคเรื่องการรวมเพศ แตบริบทของเรื่องเพศเปนเรื่อง  
ของชีวิต เปนการเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาย...”10 

 
 “เรื่องเพศ” เปนการเรียนรู เปนการรับรู เปนการเขาถึงขอมูลความรู 
และการใหการปรึกษาเรื่องเพศที่รอบดานและปราศจากอคติเพื่อลดความเสี่ยง    
และผลกระทบตอสุขภาพทางเพศ เชน 

 
“การรับรูเรื่องเพศ มีทั้งที่เปนขอมูล ขอเท็จจริง ความเชื่อ 

ประสบการณ  ซึ่งความเชื่อจะสงผลตอการแสดงออกของ    
พฤติกรรม “เพศ เปนเรื่องธรรมชาติของชีวิต ทุกคนจะตอง 
มีความรู ความเขาใจในเรื่องเพศที่ถูกตอง อยาเชื่ออะไรงายๆ 
ควรใชเหตุผล และหาขอมูลเพิ่มเติม เพราะถาเปนความจริงที่
ถูกตอง จะสามารถอธิบายไดตามหลักวิทยาศาสตร” เพราะ
เมื่อบุคคลเชื่อในส่ิงใดก็มักปฏิบัติเชนนั้น ดังนั้นหากเราเชื่อใน
ส่ิงที่ไมถูกไมควร ไมเหมาะสม อาจนําไปสูอันตรายตอสุขภาพ
หรืออาจมีผลกระทบตามมา ก็จะทําใหเรามีพฤติกรรมเสี่ยงตอ

                                                           
10 ICTeen Camp คายเยาวชนสื่อสารเรื่องเพศ . เว็บไซต  <http://www.plawan.com/content_ 

plawan.php?id=36> 
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สุขภาพทางเพศ เชน ความเชื่อที่วา “การที่ ผูหญิงรีบถาย-
ปสสาวะและลางทันทีหลังการรวมเพศ จะปองกันการตั้งครรภ
ได” ทําใหผูหญิงมีโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อโรคติดตอทาง   
เพศสัมพันธ และโรคเอดสได...”11 

 
 “เรื่องเพศ” ที่เกี่ยวของกับเสรีภาพทางเพศและความเทาเทียมทางเพศ 
เชน 

 
“...ขึ้นอยูกับวาในทุกวันนี้เก็บกดอยูไวหรือเปลา ถาใชก็

คงเปนการดีที่จะไดเปดเผยเสีย เพื่อเปนการปลดปลอย แต
ขาพเจาคิดวามันอาจไมไดเปนอะไรที่จําเปนมากมายขนาดนั้น 
การเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องเพศกับความไมเทาเทียมทางเพศก็ไม
เหมือนกัน ซึ่งถึงแมวันพรุงนี้ผูหญิงเราๆ เปดเผยเรื่องเพศได
อยางเสรี แตเรื่องปญหาความเทาเทียมทางเพศเดิมๆ ก็ไมใชวา
จะหายไป เพราะฉะนั้น มันจะมีประโยชนอะไร”12 

 
 

 “เรื่องเพศ” ที่เกี่ยวของกับความสุขและความพึงพอใจทางเพศ อารมณ
และความตองการทางเพศ ความสามารถทางเพศ เชน 

 
“ทานผูอานทราบหรือไมวา ปญหาเรื่องเพศ เชน การมี

ความตองการทางเพศนอย ไมมีความสุขความพึงพอใจจากการ
มีเพศสัมพันธ การหยอนสมรรถภาพทางเพศ การหลั่งน้ํากาม
เร็ว ไมสามารถหลั่งน้ํากามขณะรวมเพศ ไมบรรลุจุดสุดยอด 
ทางเพศ กามตายดาน สตรีมีความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ 

                                                           
11 กอบกาญจน มหัทธโน. คูมือการอบรมคายแกนนํามุมเพื่อนใจวัยรุน. กองอนามัยการเจริญพันธุ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2547. 

12 ปะกัง ผูหญิงไทยกับเรื่องทางเพศ ควรเปดเผยดีหรือไม. โพสต เม่ือ 29 มิ.ย. 2546. <http://board. 
dserver.org/v/vogel/00000069.html> 
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การเกร็งตัวของกลามเนื้อบริเวณชองคลอด ทั้งหมดเกิดมาจาก
ปญหาดานจิตใจแทบทั้งนั้นครับ สาเหตุอื่นมีนอย…”13 

 
 “เรื่องเซ็กส” 
 เซ็กส เปนคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ Sex มาใชในความหมายใหม 
(โดยในภาษาอังกฤษคําวา Sex หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่แบงแยก
มนุษยหรือสัตวออกเปนเพศชาย หรือเพศหญิงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหมายถึง
การมีเพศสัมพันธ) สวนในภาษาไทยคําวาเซ็กสเพิ่งถูกบรรจุลงในพจนานุกรม
คําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยมีความหมายวา 
 เซ็กส ๑: น.๑. ความตองการทางเพศ เชน นายคนนี้เซ็กสจัด อยูใกลๆ 
เขาระวังหนอยนะ  ๒. การรวมเพศ เชน ผูใหญควรสอนใหเด็กไมใหมีเซ็กส     
ตั้งแตอายุยังนอย  ๓. การยั่วยุทางเพศ เชน ไมควรใหเด็กๆ อานการตูนญี่ปุน
มากนักเพราะมีแตเรื่องเซ็กสทั้งนั้น 
 เซ็กส ๒: ก. ดึงดูดเพศตรงขาม เชน นายแบบคนลาสุดนี่เซ็กสสุดๆ ไปเลย 
ผูหญิงคนนี้แตงตัวเซ็กสที่สุดในงาน. (ความหมายเหมือนกับคําวา เซ็กซี่)14  
 คําวาเซ็กสในภาษาไทยเปนอีกคําที่มีความหมายคอนขางกวาง และ
สามารถนํามาใชไดในหลายบริบททั้งในภาษาพูดทั่วไป และในภาษาที่เปนทาง
การอยางในบริบทของขอมูลความรูและอุปกรณที่ใชเพื่อการมีเพศสัมพันธที่
ปองกันการทองและปลอดภัยจากโรค เชน  

 ไข 20 ขอชวนของใจในเรื่องเซ็กสของผูหญิง (เรื่องเซ็กสงายๆ ที่ผู
ชายไมรู)15  
 “ที่ตื่นเตนตื่นตาเพราะการใชอุปกรณในการสอนอยางถุงยาง
อนามัย ยาคุมกําเนิด ซึ่งจริงๆ แลวก็เปนแคอุปกรณประกอบ    

                                                           
13 “จากปญหาสุขภาพจิต สูปญหาเรื่องทางเพศ”. ชีวจิต ฉบับท่ี 108: 17 เมษายน พ .ศ. 2547. 
เว็บไซต<http://www.bbznet.com/scripts2/view.php?user=healthy&board=4&id=5&c=1&o
rder=numview> 

14 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคําใหม เลม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: แม็ค. 2550. 
หนา 59. 

15 เว็บไซต <http://www.expert2you.com/view_article.php?art_id=1300> 
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การสอนเหมือนที่สังคมมีแผนที่ประเทศ หรือ วิทยาศาสตรมีการ
ทดลอง ที่วิพากษวิจารณกันไปตางๆ นานา ก็ขอรองวา คุณตองดู
ใหจบ ใหความเปนธรรม ถาทุกวันนี้เราไมทําความเขาใจกับเด็ก
เรื่องเพศ เรื่องเซ็กสจะเปนอยางไร หากทําใจไมไดก็ไมตองสงลูก
มาเรียนแลวสอนลูกหลานไปตามเดิม”16 

 จากตัวอยางของการใชคําวา “เรื่องเพศ” ในบริบทตางๆ ดังที่กลาวมา 
จะเห็นไดวาคําวา “เรื่องเพศ” เปนคําที่โดยตัวคําเองอาจมีความหมายเปน
กลางๆ มาก ขึ้นอยูกับวาผูที่นําเอาคําๆ นี้ไปใชวาจะใชเพื่อส่ือสารถึงความคิด
เกี่ยวกับเรื่องเพศในมุมไหน ไมวาจะเปนเรื่องของสิทธิความเทาเทียมทางเพศ 
ความสุข ความพึงพอใจ เรื่องของความหลากหลาย ความแตกตางดานเพศภาวะ 
และเพศวิถี ฯลฯ  
 ทั้งหมดนี้มาจากการที่คนกลุมตางๆ ในสังคมพยายามจะตอรองเพื่อมี
สวนรวมในการกําหนดนิยามความหมายของคําวา “เรื่องเพศ” ใหแตกตาง      
ไปจากนิยามความหมายแบบเดิมๆ ที่ยึดโยงอยูกับการจําแนกความแตกตาง
ระหวางเพศสรีระ หรืออวัยวะเพศ รวมไปถึงการตอรองเพื่อสรางความหมายให
กับเรื่องเพศในเชิงบวก ดวยการมองเรื่องเพศวาเปนเรื่องของความตองการตาม
ธรรมชาติของมนุษยทุกเพศภาวะ ซึ่งทุกคนควรมีสิทธิเลือกและตัดสินใจไดดวย   
ตนเองวาจะเขาถึงการมีความสุขทางเพศอยางไร 
 
 
อํานาจของความรูวิชาการ และนัยตอสุขภาพทางเพศ 
 
 มุมมอง “เรื่องเพศ” แบบจารีตซึ่งมองเรื่องเพศในแงลบเปนส่ิงที่ปดกั้น
คนบางกลุม เชน เด็ก เยาวชน และผูหญิง ไมใหมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลและการ
เรียนรูเรื่องเพศอยางรอบดาน กลุมที่สังคมเพงเล็ง และจับตามอง “เรื่องเพศ” 
ในดานลบมากที่สุดกลุมหนึ่งก็คือ กลุมเยาวชนทั้งชายและหญิง ดังจะเห็นได

                                                           
16 ผูจัดการรายวัน., พุธ 30 พ.ย. 05 “ครูสวนฯ” ยุคใหมหนุนติดเกราะรูเทาทันเรื่องเพศ ส่ือXXX และเอดส.   
เว็บไซต<http://www.osknetwork.com/modules.php?name=News&file=print&sid=1012> 
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จากรายงานการวิจัยตางๆ เกี่ยวกับสถานการณในเร่ืองเพศในกลุมเยาวชนที่จัดทํา
โดยหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมักแสดงใหเห็นถึงความกังวลใจของ     
ผูใหญในสังคมตอพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน หรือความหวาดกลัววาเด็ก
และเยาวชนจะกลายเปนผูเสพติดเซ็กส จากการที่แพทยและนักจิตวิทยาตาง
ออกมาใหขอมูลความรูเกี่ยวกับอาการเสพติดเซ็กสของเยาวชนวาสัมพันธกับ
พฤติกรรมการชอบชวยตัวเองหรือมีกิจกรรมทางเพศบอยๆ กับคู การมีคูนอน
หลายคน มีความตองการทางเพศสูง การใหความสําคัญกับเซ็กส การชอบดูส่ือ
หนังสือโป การตูนโป หรือหนังโป การพูดคุยในกลุมเพื่อนและกับคนใกลชิด
เกี่ยวกับความตองการทางเพศ การเลาเรื่องขําขันที่มีเรื่องเพศเจือปน ฯลฯ17  
 ตัวอยางเช น  รายงานผลการสํารวจทัศนคติเกี ่ยวกับเรื ่องชีว ิตกับ   
ความรักของเยาวชนป  พ .ศ . 2548 รายงานสถานการณ สุขภาพเด็กและ       
เยาวชนและครอบครัวในป พ.ศ. 2549 รายงานขอมูลสถานการณเรื่องเพศ     
ในกลุมเยาวชนอายุ 18-19 ปในป พ.ศ. 2549 ของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานสถานการณดานเอดสของประเทศไทย 
ลวนตอกย้ําแนวคิดกระแสหลักดานการเฝาระวัง กํากับและควบคุมพฤติกรรม
ทางเพศที่เส่ียงของเยาวชน โดยขอมูลจากงานวิจัยเหลานี้ไมเพียงถูกรองรับดวย
ชุดความรูความจริงเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทย หากยังสะทอนวิธีคิด
เรื่องประชากรศาสตรที่คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชากร
ดวย ดังจะเห็นไดจากคํากลาวที่วา “ทําใหประเทศไทยมีอัตราการคลอดบุตรใน
เยาวชนอายุต่ํากวา 19 ป สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 
 ทั้งหมดนี้ขัดแยงกับความเชื่อแตเดิมวาเด็กและเยาวชนไรเดียงสาใน
เรื่องเพศ ซึ่งสงผลอยางยิ่งตอการกําหนดเนื้อหาในการใหความรูเรื่องเพศศึกษา
กับเยาวชน เนื่องจากเกรงวาถาใหความรูเรื่องเพศอยางเปดกวาง จะกลายเปน
การชี้นําใหเยาวชนมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น สังคมจึงไดพยายามรณรงค และสราง
มาตรการออกมากํากับควบคุมเรื่องเพศของเยาวชนในทุกวิถีทางเพื่อปกปอง

                                                           
17 โรคติดเซ็กส.  เว็บไซต <http://th.uncyclopedia.info/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0% 

B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%
87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C> 
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เด็กและเยาวชนจากเรื่องเพศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการฝกใฝในเรื่อง     
เพศสัมพันธของวัยรุน ดวยการใหขอมูลดานจิตวิทยาและศีลธรรม ที่ทําให      
เด็กรูสึกกลัวและผิดบาปหากเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องเพศ (ไมวาจะเปนการ    
ชวยตัวเอง การแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศจากสื่อตางๆ เชน วิซีดีโป 
หนังสือโป เว็บไซตโป) หรือจะเปนการ กลอมเกลาปลุกจิตสํานึกใหกับเยาวชนใน
เรื่อง “การรักนวลสงวนตัว” รวมไปถึงการลงโทษทางสังคมดวยการตีตรา และ
ประณามเยาวชนที่ไปเกี่ยวของกับเรื่องเพศวา เปน “เด็กติดเซ็กส” หรือ “เด็กใจ
แตก” ซึ่งส่ิงเหลานี้ถือเปนความรุนแรงที่กระทําตอเด็กและเยาวชน และไมไดนํา
ไปสูการแกปญหาสถานการณเรื่องเพศในกลุมเยาวชนไดอยางตรงจุดโดยมี
เยาวชนเปนศูนยกลาง 
 อยางไรก็ตามไมใชแตเฉพาะกลุมเยาวชนเทานั้นที่ถูกมองวามีปญหาใน
เรื่องเพศ  ในความเปนจริงแลว ดวยกรอบเพศวิถีกระแสหลักไดสงผลตอ       
การจํากัด กีดกัน และควบคุมเรื่องเพศวิถีของคนจํานวนมาก ทุกเพศภาวะ และ
ทุกรุนทุกวัย รวมถึงสงผลตอการจัดระบบบริการสุขภาพทางเพศสําหรับ   
ประชากรของสังคมซึ่งขาดความตระหนักถึงมุมมองเรื่องความแตกตาง    
หลากหลายทางเพศภาวะ  และเพศวิถีดวย  ทั้ งนี้ เพราะองคความรูและ           
ขอเท็จจริงดานวิทยาศาสตรการแพทย ภาษาศาสตรและประชากรศาสตร      
ไดมีอิทธิพลตอการผลิตซ้ําระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศในดานลบ        
หรือเรื่องเพศที่จํากัดอยูในกรอบเพศภาวะและเพศวิถีแคบๆ บางรูปแบบของคน
ในสังคมใหแผขยายออกไปมากขึ้น เชน เรื่องเพศภายใตกรอบการแตงงาน        
ที่มีเปาหมายเพื่อการสืบพันธุ หรือเรื่องเพศเปนเรื่องสําหรับผูใหญเทานั้น         
ที่จะเรียนรูได หรือเรื่องเพศเปนเรื่องระหวางคนเพศตรงขามเทานั้น ฯลฯ       
ดวยเหตุนี้ตราบใดที่ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีแคบๆ    
นี้ไมไดถูกวิเคราะห หรือตั้งคําถาม ตราบนั้นสังคมก็คงยังตองเผชิญกับปญหา
สุขภาวะทางเพศอันเนื่องมาจากระบบคิดเรื่องเพศกระแสหลักนี้อยูตอไปไมรูจบ 
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โสเภณี  
พิมพวัลย บุญมงคล 

 
 โสเภณี มาจากคําในภาษาบาลีวา โสภิณี แปลวา “หญิงงาม”  เปนคํา
ดั้งเดิมที่ใชเรียกผูหญิงที่ทําอาชีพขายบริการทางเพศ โดยมาจากคําเต็มๆ วา    
“นครโสเภณี”  นอกจากนี้ยังมีการใชคําอื่นๆ เชน คําวา คณิกา ในความหมายเดียว
กับ “หญิงงามแหงนคร”  หรือ “หญิงงามเมือง”  อีกดวย ในสมัยโบราณบางแควน
ของชมพูทวีปจะมีหญิงเหลานี้เอาไวดึงดูดนักเดินทางเพื่อนําเงินตราเขาเมือง  
 ในสังคมไทยไดมีการบันทึกการใชคําวาโสเภณีมาตั้งแตสมัยอยุธยา
ตอนตน โดยปรากฏการใชคํานี้ในลักษณะเปนอาชีพๆ หนึ่ง ในกฎหมาย 
“ลักษณะผัวเมีย” สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจาอูทอง โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ไดระบุโทษของการนําหญิงนครโสเภณีมาเปนภรรยา 
 อาชีพนี้ยังมี เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทรดังจะเห็นไดจากงาน
วรรณกรรมเรื่อง “นิราศเมืองแกลง” ของสุนทรภู เมื่อครั้งที่สุนทรภูไดออกเดินทาง
ตอนยามสองนั่งเรือลองไปตามแมน้ําเจาพระยา ไดยินเสียงผูหญิงขับรองเพลง
ลอยลมมา ระบุถึงแหลงชุมนุมของหญิงเหลานี้วาประจําอยูที่สําเพ็ง ทําใหเปนที่
คาดเดาวาลูกคานาจะเปนคนจีน ในสมัยนั้นอาชีพขายบริการของผูหญิง      
เปนอาชีพที่ทางการไมไดหามปราม ทั้งยังไดเรียกเก็บภาษีจากโสเภณีดวย1  
โดยภาษีที่เรียกเก็บนี้ในสมัยรัชกาลที่ 4 เรียกวา “ภาษีบํารุงถนน”2 มาถึงใน
                                                           
1  ในงานของดารารัตน เมตตาริกานนท เรื่อง โสเภณีกับนโยบายของรัฐบาลไทย (วิทยานิพนธอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526) กลาววา โสเภณีไดรับการยอมรับวาเปน
ส่ิงท่ีถูกกฎหมาย โดยโสเภณีมีหนาท่ีตองเสียภาษีใหรัฐในสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช และ
เสียมาตลอดจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร  

2  สันนิษฐานวาท่ีเรียกวาภาษีบํารุงถนนนั้น เพราะรัฐไดนําเงินน้ีไปใชในการซอมแซม ปรับปรุงถนน 
ซึ่งมีการขยายตัว เพราะเศรษฐกิจเจริญขึ้น จากการทําการคากับตางประเทศ เมืองขยายมากขึ้น 
แตเดิมจัดเก็บผานคนกลางในระบบเจาภาษีนายอากร ตอมาภายหลังเปลี่ยนมาเปนรัฐเรียก       
จัดเก็บเอง (ขอมูลจาก ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลว) 
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สมัยรัชกาลที่ 5-6 โสเภณีไดชื่อเรียกใหมวา “หญิงโคมเขียว” มาจากการที่
สํานักบริการตางๆ ไดแขวนโคมกระจกสีเขียวไวเปนเครื่องหมาย หรือเปน
สัญลักษณของสํานักคาประเวณี การตั้งชื่อดังกลาวสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน
ถึงการที่รัฐพยายามเขาไปจัดระเบียบและควบคุมการขายบริการทางเพศ 
 คําวาโสเภณีตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Prostitute  ซึ่งหมายถึง “บุคคล
ที่ตกลงใจที่จะมีการใหบริการทางเพศแกอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีการตกลง
จายคาตอบแทนในรูปเงินตราตามจํานวนที่ตกลงกัน” อยางไรก็ดีในบริบท
สังคมไทยคําวาโสเภณีมักถูกใชโดยมีนัยหรือความหมายในเชิงลบ และลดทอน
คุณคาความเปนมนุษย โดยถูกอธิบายวา เปนวัตถุทางเพศ เปนสินคา หรือเปน  
ผูหญิงที่ “เปนอื่น” ในสังคม ความหมายของคําวาโสเภณีในเว็บไซตบางเว็บไซต
ถูกอธิบายวาหมายถึง “หญิง/ชายขายตัวที่สมสูกันไมเลือกหนาโดยหวังผล
ประโยชน”  ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการอธิบายที่ มีมายาคติซอนอยู เพราะใน     
ความเปนจริงแลวพนักงานบริการสวนใหญมักจะเปนผูเลือกลูกคาเอง หรือ    
อยางนอยๆ ก็ตองการเลือกลูกคาที่ตนเองจะตองทํางานดวย แมในหลายกรณีจะไม
สามารถเลือกไดก็ตาม ดวยเงื่อนไขหลายประการ ทั้งเรื่องของสถานประกอบการ 
การถูกกดดันจากเจาของสถานประกอบการ และความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ
ของตน 
 นอกจากคําวาโสเภณีแลว ยังมีคําอื่นๆ ที่ใชเรียกหญิงขายบริการทางเพศ 
อีกหลายคํา ไดแก คําวา กระหรี่ ดอกทอง และ อีตัว ซึ่งคําเหลานี้ถูกใชเปน 
คําดาโดยทั้ง 3 คําหมายถึงผูหญิงที่มีเพศสัมพันธกับชายหลายๆ คน (เทียบได
กับคําในภาษาอังกฤษวา Slut) นอกจากนั้นยังมีคําวา นางโลม นางบังเงา 
นางกลางเมือง สตรีบําเรอ คุณนายโรงแรม ผูหญิงหากิน อีหนู ไก  ทั้งหมดนี้
ลวนแตเปนคําที่มีความหมายถึงผูหญิงขายบรกิารทางเพศทั้งส้ิน 
 
 
จากโสเภณีถึงผีขนุน 
 
 ยังมีอีกกลุมคําที่ใชเรียกพนักงานบริการทางเพศ ที่สะทอนถึงสถานที่ 
หรือรูปแบบของการขายบริการทางเพศ ไดแก นางงามโรงแรม สาวโรงน้ําชา 
หรือผูหญิงหยําฉา (หยําฉา มาจากภาษาจีน แปลวา ดื่มน้ําชา) สาวกําแพงดิน 
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เด็กวัง สาวโอเกะ เด็กดริ้ง นางงามตูกระจก นางทางโทรศัพท ผีขนุน      
ผีมะขาม ไกสนามหลวง พนักงานอางอบนวด เปนตน  
 นางงามโรงแรม หมายถึง พนักงานบริการที่ใหบริการอยูตามโรงแรม  
 สาวโรงน้ําชา หรือ ผูหญิงหยําฉา มีความหมายเหมือนกันคือ พนักงาน
บริการทางเพศที่ใหบริการอยูในรานน้ําชา  
 ผีขนุน คือ พนักงานบริการไมวาจะเปนผูหญิง หรือสาวประเภทสองก็ตาม
ที่ยึดเอาบริเวณริมคลองหลอด ซึ่งมีตนขนุนปลูกอยูเรียงรายเปนแหลงหาลูกคา 
 ผีมะขาม คือ พนักงานบริการทั้งผูหญิง และสาวประเภทสองที่หาลูกคา
อยูในบริเวณสนามหลวง ซึ่งมีตนมะขามปลูกอยูโดยรอบ โดยพวกเธอมักยืน  
รออยูในบริเวณดังกลาวจนกวาจะมีลูกคาขับรถมาจอดเทียบ หรือนั่งแท็กซี่      
แวะเขามาเจรจาตอรองราคาคาบริการและรับขึ้นรถไป  
 สาวกําแพงดิน คือ ผูหญิงที่ขายบริการทางเพศอยูบริเวณยานกําแพงดิน 
ในตัวเมืองเชียงใหม  
 สาวโอเกะ หรือ เด็กดริ้ง คือ ผูที่ทํางานในคาราโอเกะหรือ คาเฟ ซึ่ง      
ผูซื้อบริการจะเรียกมานั่งดื่มเปนเพื่อน พูดคุยกัน ถาถูกใจกันก็จะมีการตอรอง
ชวนกันไปมีเพศสัมพันธตอ หรือสานสัมพันธ แลกเบอรโทรศัพทนัดเจอเพื่อ   
ขายบริการทางเพศกันตอไป  
 นางทางโทรศัพท หมายถึง หญิงบริการทางเพศที่ขายบริการโดย     
ติดตอตกลงกันผานทางโทรศัพท 
  นางงามตูกระจก หรือ พนักงานอางอบนวด หมายถึง หญิงสาวที่ให
บริการนวดและอาบน้ําแกลูกคาตามสถานบริการอาบอบนวด และขายบริการ
ทางเพศแกลูกคาดวย  
 กลุมหญิงขายบริการทางเพศกลุมใหญอีกกลุมหนึ่ง จัดเปนกลุมที่ขาย
บริการโดยไมผานคนกลาง ไมมีสังกัด หรือไมมีสํานัก เปนการขายบริการ      
ทางเพศแบบแอบแฝง หรอืที่เรียกวาขายอิสระ (Freelance) การขายบริการทาง
เพศในรูปแบบนี้เปนผลจากกฎหมายปรามการคาประเวณี ซึ่งทําใหไมสามารถ
ขายบริการทางเพศในสถานประกอบการโดยตรงได ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการบริการดานสุขภาวะทางเพศคือ เธอเหลานี้จะไมยอมรับกับเจาหนาที่     
ผูใหบริการที่เขาไปทํางานดานการปองกันโรค การแจกถุงยางอนามัย วาเธอ
ขายบริการทางเพศ จึงเปนการยากและทาทายอยางยิ่งในการทํางานเรื่อง     
สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ 
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นักศึกษา สาว/หนุมไซดไลน เด็กไซดไลน 
 
 ในปจจุบันมีกลุมที่ทํางานขายบริการทางเพศอีกกลุมหนึ่งซึ่งจะพบเห็นได
คือ กลุมนักศึกษาทั้งหญิงและชายขายบริการทางเพศ โดยนักศึกษาเหลานี้จะขาย
บริการผานนายหนาคนกลางซึ่งเปนนักศึกษาดวยกัน หรือคนกลางที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ เชน พนักงานโรงแรม คนขับรถแท็กซี่ เจาของสถานประกอบการ หรือ
ไมก็ขายบริการโดยนัดพบลูกคาดวยตัวเองผานทางอินเทอรเน็ต โทรศัพท หรือหา
ลูกคาจากสถานบันเทิงกลางคืนตางๆ หญิงและชายที่ขายบริการทางเพศแบบนี้
จะไดชื่อวา นักศึกษาสาวไซดไลน หนุมไซดไลน เด็กไซดไลน (คําวาไซดไลน 
หรือ Sideline หมายถึง การทําอาชีพเสริม จากอาชีพประจําที่ทําอยู) 
 นอกจากนี้เด็กเสิรฟตามรานอาหาร บารเทนเดอร หรือพนักงานทําความ
สะอาดในโรงแรม ตลอดจนหญิงสาวบางคนที่คอยยืนอยูตามริมถนนในเมือง
ทองเที่ยวใหญๆ เชน หาดใหญ เชียงใหม ก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่ขายบริการทางเพศ
เปนครั้งคราวเชนกัน นอกจากอาชีพประจําของพวกเธอ  
 
 
เด็กขายตูด เด็กขายถั่ว เด็กโมก: ความหลากหลายของคํา 
ที่ใชเรียกชายขายบริการทางเพศ 
 
 ผูชายขายน้ํา ผูชายขายตัว ผูชายปายเหลือง เปนคําที่ใชเรียกผูชาย
ที่ขายบริการทางเพศ ซึ่งลูกคาของพวกเขามีทั้งผูหญิงสาว ผูหญิงวัยกลางคน และ
ผูชายที่นิยมมีเพศสัมพันธกับชายดวยกัน นอกจากนั้นยังมีคําอีกหลายคําที่ใช
สําหรับเรียกผูชายที่ทํางานบริการทางเพศโดยเฉพาะดวย เชน คําวา เด็กขายน้ํา 
เด็กขายตูด  เด็กขายถั่ว เด็กโมก3 ซึ่งเปนคําที่ ใช เรียกชายขายบริการ       
ตามรูปแบบการมีเพศสัมพันธที่หลากหลาย ไดแก การมีเพศสัมพันธทาง        
ทวารหนัก การมีเพศสัมพันธทางปาก เปนตน  

                                                           
3  เด็กขายน้ํา คําวา “นํ้า” ในท่ีน้ี ละไวในฐานท่ีเขาใจวามาจากน้ําอสุจิ สวนเด็กขายตูด และ เด็ก
ขายถั่ว คําวา ถ่ัวยอมาจากถั่วดํา ซึ่งเปนคําศัพทแสลงหมายถึงผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกัน
ทางทวารหนัก และ เด็กโมก คําวา “โมก”  มาจาก Smoke ในภาษาอังกฤษ หมายถึงสูบบุหรี่   
เปนคําศัพทแสลงที่หมายถึงการทําออรัลเซ็กส 
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ลูกคา: หลากหลายประเภท 
 
 ในความเห็นของผูที่ทํางานขายบริการทางเพศ ลูกคาของพวกเขาและ
เธอประกอบไปดวยกลุมคนที่หลากหลายและมีชื่อเรียกแตกตางกันมากมาย 
เชน ปา ปาแก ปาสม  (คําวา “สม” ยอมากจาก สมหลน หมายถึง ลูกคาที่ได
มาโดยบังเอิญ) ปาเบนซ (ลูกคาที่ขับรถเบนซ) กลุมนี้คือกลุมลูกคาที่คอนขางมี
อายุแตกระเปาหนัก นอกจากนี้ก็ยังมีคําเรียกกลุมลูกคาที่กลุมพนักงานบริการ
ซึ่งเปนสาวประเภทสองพูดถึง ซึ่งจะมีพฤติกรรมทางเพศที่แปลกๆ ไดแก ขี้ทูต 
แขกงี่เงา แขกชอบใหโชว แขกโรคจิต หรือแขกที่ตองการใหสาวประเภทสอง
ทําออรัลเซ็กสให ก็จะมีชื่อเรียกตางๆ ดังนี้ แขกกินงู (ลูกคาที่ตองการซื้อบริการ
สาวประเภทสองที่ยังมีอวัยวะเพศชายอยู ยังไมไดแปลงเพศ) แขกนองนี      
(คําวา “นี” ยอมาจาก ชะนี หมายถึงผูหญิง ในที่นี้หมายถึงลูกคาของพนักงาน
บริการหญิง) แขกโดย (คําวา “โดย” ยอมาจาก โดยตรง หมายถึงลูกคาที่      
มุงตรงมาซื้อบริการจากสาวประเภทสองโดยตรง) 
 
 

“โรคผูหญิง”: โรคที่นารังเกียจ และนาอาย  
 
 “โรคผูหญิง” เปนคํารวมที่ใชเรียกโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธ หรือที่
เรียกกันในภาษาทางการแพทยวา “โรคติดตอทางเพศสัมพันธ”  ความจริงโรคที่
ติดตอดวยวิธีการดังกลาวนี้มีหลายโรค และมีระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน ทั้ง
โรคที่เปนอันตรายถึงชีวิต หรือทําใหเกิดความพิการ เชน ซิฟลิส (ซึ่งปจจุบันพบ
ไมมากนักแตกลับเปนโรคที่คนรูจักและชอบพูดถึงเสมอๆ) และโรคที่กอใหเกิด
ความไมสบายตัว หรือรําคาญ เชน โลน โดยคนสวนใหญเมื่อพูดถึงคํานี้ จะมี
ความรูสึก รังเกียจ ขยะแขยง และอับอายแทนคนที่เจ็บปวยดวยโรคผูหญิง และ    
ตีตราไปในทางลบ สําหรับคํานี้มีที่มาจากอาการเจ็บปวยที่มักมีแผล มีหนองตรง
บริเวณอวัยวะเพศ อวัยวะซึ่งถูกปกปดมากที่สุด ทําใหแลดูสกปรก และนารังเกียจ
วิธีการติดตอของโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ ซึ่งสังคมถือกันวา เรื่องเพศเปน
เรื่องสวนตัวที่ควรปกปด ยังเปนการฟองถึงพฤติกรรมทางเพศของผูปวย ซึ่งมัก
เกี่ยวของกับคําวา “สําสอน”  ซึ่งเปนคําที่แสดงถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมดี 
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เปล่ียนคูเพศสัมพันธไปเร่ือยๆ หรือมีเพศสัมพันธกับคนหลายคนดวย ทําใหผูที่ปวย
ดวยโรคนี้ถูกสังคมตั้งคําถามหรือตีตราวาเปนผูที่มีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม 
กลาวคือ หากเปนผูชายก็จะถูกคาดเดาวา จะตองติดโรคมาจากการ “เที่ยว
กลางคืน” (ไปซ้ือบริการทางเพศมา) หากเปนแมบานที่สังคมมองวา เปนผูหญิง
ธรรมดา ผูหญิง “ดี” ก็ยังอาจถูกสงสัยวาเธอนั้นแอบไปมีเพศสัมพันธกับใครหรือ
ไม แมวาแมบานสวนใหญจะติดเชื้อจากสามีก็ตาม โดยเฉพาะในกรณีที่สามีไมมี
อาการเพราะเชื้อหลบใน หรือเมื่อแมบานเพิ่งเริ่มแสดงอาการภายหลังจากที่สามี
แสดงอาการมานานแลว ทั้งนี้เนื่องจากระยะฟกตัวของโรคแตละโรคนั้นแตกตางกัน 
หากเรื่องของระยะฟกตัวของโรคเปนประเด็นที่คนไมคอยคํานึงถึงกันมากนัก  

 
 
ใครคือผูหญิงคนนัน้ 
 
 บุคลากรทางการแพทย หรือผูที่มีการศึกษา หรือคนที่มีสถานะทางสังคม 
เรียก “โรคผูหญิง” ดวยภาษาที่เปนทางการวา “โรคติดตอทางเพศสัมพันธ” หรือ 
“กามโรค” ในขณะที่ชาวบาน หรือคนในระดับลางยังคงคุนเคยกับการเรียกวา 
“โรคผูหญิง” มากกวา ทั้งนี้เนื่องจากความคิดของคนในสังคมสมัยหนึ่งซึ่งยังคง
อยูมากระทั่งในปจจุบันคือ ความคิดที่วา “หญิงบริการทางเพศเปนแหลงแพรโรค” 
ผูหญิงในคําวาโรคผูหญิงนี้ หากจะใหความหมายเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือ 
“หญิงบริการทางเพศ”  โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงบริการทางเพศ “ราคาถูก”  
ถือเปนแหลงแพรเชื้อที่สําคัญ เพราะหญิงบริการกลุมนี้ไรซึ่งอํานาจในการตอรอง
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย หรือตอรองการใชถุงยางอนามัยกับแขก ตองรับแขก
ทุกระดับ ไมวาตนเองจะเจ็บปวยหรือไมก็ตาม ขณะที่ สังคมมีมายาคติวา    
หญิงบริการราคาแพง ปลอดภัยกวา เพราะยังอยูในวัยสาว มีรูปรางหนาตาดี    
มีการศึกษา และเลือกรับแขกได  
 
 
รูปธรรมของอํานาจที่ไมเทาเทียม  
 
 ผูปวยกามโรคมีไดทั้งหญิง ทั้งชาย ทั้งผูใหบริการทางเพศ และผูซื้อบริการ
หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการซื้อขายบริการทางเพศ เชน แมบานที่ติดเชื้อจาก
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สามี หรือผูหญิงที่ติดเชื้อจากคูรัก แตกามโรคก็ยังไดชื่อวา “โรคผูหญิง” แมวา   
ผูหญิงบางกลุมจะมีความพยายามที่จะเรียกวา “โรคผูชาย” กลับบาง แตก็ดูจะไม
เปนผล คําวา “โรคผูหญิง” จึงเปนประจักษพยานหนึ่งของความไมเทาเทียมเรื่อง
ทางเพศในสังคม กลาวคือ คนสวนใหญเรียกโรคที่ (มองวา) นารังเกียจวาเปนโรค
ของผูหญิง เพราะสังคมพิพากษาแลววา ผูแพรเชื้อคือ ผูหญิง (บริการทางเพศ) 
ขณะที่ สังคมกลับไมไดติ เตียนพฤติกรรมการไปใชหญิ งบริการของผูชาย                
แตอยางใด  

 
 
แพะรับบาปที่ถูกละเลย 
 
 โดยที่มาของคํา อํานาจ มายาคติเรื่องเพศของสังคมที่สรางความเขาใจ
วา ผูแพรเชื้อกามโรคคือ หญิงบริการทางเพศ ในขณะที่สังคมมักไมพูดถึง หรือ
ไมยอมพูดถึงการที่ผูชายเปนฝายแพรเชื้อใหกับหญิงบริการ จึงสงผลตอมาตรการ
การรักษาและควบคุมปองกนัโรคตามมา เมื่อผูชายหรือผูใชบริการละเลยในการ
ที่จะปองกันโรค ในขณะเดียวกันการตีตราวา “ผูหญิง” ในที่นี้คือหญิงบริการ
ทางเพศ ทําใหผูหญิงที่ไดรับเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธหลีกเลี่ยงที่จะไปเขา
รับบริการการรักษา โดยเฉพาะการไปรักษาในคลินิกกามโรค เพราะกลัวจะถูก
มองวาเปนหญิงบริการทางเพศ เนื่องจากสังคมสวนใหญเขาใจวา คลินิกนี้เปน
คลินิกเฉพาะสําหรับผูใหบริการทางเพศ4 สวนหญิงบริการทางเพศก็ไดกลายเปน
กลุมเปาหมายของโครงการปองกันและควบคุมการแพรกระจายโรคติดตอ   
ทางเพศสัมพันธรวมทั้งโรคเอดสมาอยางตอเนื่อง หญิงบริการถูกผลักภาระ    
ใหตองกลายเปนผู รับผิดชอบในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส เชน       
“โครงการถุงยางอนามัย 100%” ทั้งๆ ที่ทุกคนตางก็รูดีวา หญิงบริการขาดซึ่ง
อํานาจตอรองที่จะปองกันกามโรค หรือเอดส เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ดังนั้น 
จึงไมเปนที่นาแปลกใจเลยวา หญิงบริการทางเพศแบบเปดเผยนั้นมีจํานวน    
ลดนอยลงไปทุกทีๆ ขณะที่หญิงบริการทางเพศแบบสมัครเลนเพิ่มขึ้นทุกป 

                                                           
4  เว็บไซต <http://www.policehospital.go.th/main/view.php?group=2&id=183&PHPSESSID= 

4fab58a32f5b6495...> 
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คําเรียกกับการสะทอนชุดคิดทางศีลธรรมและการตัดสินคุณคา 
 
 คําเรียกผูขายบริการทางเพศหลายๆ คํารวมทั้ง โสเภณี กะหรี่ ดอกทอง 
อีตัว เปนคําเรียกที่สะทอนความหมายในเชิงลบ ความดอยคา การผิดศีลธรรม 
ความสําสอน อันตราย การเปนแหลงในการแพรเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
และการตัดสินคุณคาผูที่ประกอบอาชีพนี้ นอกจากนั้นคําอธิบายจากคนในสังคม 
ยังกลาวถึงหญิงบริการทางเพศในเชิงลบ วาเปนผูที่ทําลายสถาบันครอบครัว หรือ
เปนกลุมเส่ียงที่มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสสูง แมคนทํางานดานสาธารณสุข
และโรคเอดส จะไดพยายามเปลี่ยนคําเรียกจากโสเภณีมาเปน หญิงพี5 คุณโส6 
หรือองคกรพัฒนาเอกชนอยาง มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง (มูลนิธิเอ็มพาวเวอร) 
ซึ่งทํางานดานการสงเสริมสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ จะไดเสนอคําเรียก  
คนทํางานในอาชีพนี้วา “พนักงานบริการ”  ก็ตาม แตคนทํางานในหลายวงการ
ยังใชฐานคิดดานศลีธรรมมาอธิบายหรือตัดสินผูที่ทํางานขายบริการทางเพศ และ
ยังคงไมเปล่ียนแปลงทัศนคติและความคิดของตน  
 ที่จริงแลวผูหญิง ผูชาย หรือสาวประเภทสองที่เขาสูอาชีพขายบริการ
ทางเพศ สวนใหญไมไดปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธเหลานี้มากอน มีแต
ลูกคาที่นําเอาโรคเหลานี้มาใหทั้งส้ิน ผูที่แพรเชื้อโรคจึงนาจะเปนลูกคา ไมใช
พนักงานบริการ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรื้อสรางมายาคติของคนทํางาน
ดานสุขภาพทางเพศ ทั้งในการจัดบริการสุขภาพทางเพศ และการทํางานเชิง
ปองกัน โดยใหมีมุมมองที่เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพนักงานบริการ
มากกวาที่ผานๆ  มา นอกจากนี้มายาคติอีกประการหนึ่งคือ  การมองวา            
ผูขายบริการทางเพศเปน “คนไมดี” หรือเปนคนที่ไมนาจะใหความชวยเหลือ 
โดยไมเคยตั้งคําถาม หรือสรางชุดคําอธิบายตอผูซื้อบริการเลย ก็มีผลกระทบ
อยางมากในแงของการถูกเลือกปฏิบตัิในการรับบริการทางการแพทย  
 
 

                                                           
5  คําวาพี (หรือ p) ในท่ีน้ียอมาจาก Prostitute  
6  ยอมาจาก โสเภณี  
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ขึน้ครู 
 
  “ขึ้นครู” คือการทําพิธีคํานับครูที่ประสาทวิชาใหเมื่อแรกเรียน อันเปน
ประเพณีที่นักเรียนที่ดีควรจะตองปฏิบัติเสียกอนที่จะเลาเรียนวิชาตอไป หรือ
กอนที่จะนําเอาสิ่งที่ไดเลาเรียนมาไปใช เชน ในกรณีของนักมวยเปนตน  
 คําวาขึ้นครูยังถูกใชในบริบทของการมีเพศสัมพันธเปนครั้งแรกในชีวิต
ของผูชายไทยดวย โดยมักใชในกรณีการรับนองใหมที่รุนพี่มักบังคับขมขูรุนนอง
ใหดื่มสุราและเสนอ (หรือบังคับ) ใหรุนนองผูชายไป “ขึ้นครู” หรือมีเพศสัมพันธกับ
หญิงบริการตามสถานบริการ การขึ้นครูในที่นี้จึงหมายถึงการที่หญิงบริการทางเพศ
เปนครูคนแรกที่สอนเรื่องการมีเพศสัมพันธใหแกรุนนองผูชายเหลานั้น ในระยะหลัง
เมื่อรูปแบบของการขายบริการทางเพศเปลี่ยนแปลงไป ผูชายอาจไปขึ้นครูกับ 
หมอนวด สาวไซดไลน หรือแมกระทั่งกับแฟน หรือคนรักตนเองก็เปนได 
  คําวา “ขึ้นครู” สะทอนถึงวัฒนธรรมทางเพศที่ใหความชอบธรรมในการ
เปดโอกาสใหกับผูชายไทยเรียนรูเรื่องเพศไดอยางอิสระเพียงฝายเดียวกอน   
การแตงงาน เพราะคําๆ นี้เปนคําที่ไมใชกับผูหญิง หรืออาจกลาวไดวาการใชคํา
ดังกลาวเปนการใชคําเพื่อกลบเกลื่อนความละอายใจของผูที่มีเพศสัมพันธ     
กับหญิงบริการทางเพศก็เปนได 
 
 
บริบทเงื่อนไขการขายบริการที่หลากหลาย 
 
 คําเรียกพนักงานบริการที่มีมากมาย ทั้งที่เปนชื่อเรียกซึ่งเกี่ยวของกับ
สถานที่ในการพบปะลูกคา และชื่อที่แสดงถึงความหลากหลายของตัวตนทางเพศ
ของผูขายบริการทางเพศเอง สะทอนวาการขายบริการทางเพศนั้นมีใหเห็น
อยางดาษดื่น และหลากหลายเพียงใด ผูประกอบอาชีพขายบริการทางเพศมี
ทุกเพศทุกวัย มาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายสถานภาพทางสังคม และมี
ตัวตนทางเพศวิถีที่แตกตางหลากหลาย สถานที่ในการขายบริการก็ไมไดอยูแต
ในสถานประกอบการเทานั้น แตแทรกซึมอยูในสถานที่ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ     
วิถีชีวิตประจําวันของผูคนดวย เชน สถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ 
ตามยานชุมชนในเมืองใหญ ตามรานอาหาร รานขายเหลาตางๆ หรือตามริมถนน 
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นัยตอการสงเสริมสุขภาวะทางเพศ 
 
 ในความเปนจริงลูกคาสวนใหญของผูขายบริการทางเพศเปนชายที่  
แตงงานแลว หรือมีคูความสัมพันธที่ถาวร และลูกคาเหลานี้มาจากทุกกลุมอาชีพ
และชนช้ัน และเปนสวนหนึ่งของการแพรกระจายโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดสไปยังกลุมอื่นๆ ของสังคม กลุมผูชายจึงควรถูกมองเปนกลุม     
เปาหมายหลักที่ตองรณรงคใหมีความรูเรื่องการใชและการเขาถึงถุงยางอนามัย
ดวย เพื่อใหเกิดชองทางในการเขาถึงถุงยางอนามัยมากที่สุด ไมใชจะมองการ
ทํางานเฉพาะแตกับหญิงบริการเทานั้น หลายๆ ครั้งที่ผูซื้อบริการมีอํานาจตัดสินใจ
ที่จะใชหรือไมใชถุงยางอนามัย ดังจะเห็นไดจากชื่อเรียกกลุมลูกคา เชน ปาสม 
ปาเบนซ สะทอนถึงการที่ลูกคาใชอํานาจเงินในการซื้อบริการทางเพศใน       
รูปแบบตางๆ ซึ่งบางครั้งอาจนําไปสูการมีเพศสัมพันธแบบไมปลอดภัย หรือ   
ไมใชถุงยางอนามัยได เมื่อรูปแบบของเพศสัมพันธนั้นถูกกําหนดโดยลูกคา    
จึงยากที่ผูขายบริการทางเพศจะตอรองกับลูกคาในเรื่องการใชถุงยางอนามัยได 
เวนแตลูกคาจะมีจิตสํานึก หรือเกิดความตระหนักในการใชถุงยางอนามัยเอง  
 ในดานการปองกันและจัดบริการดานสุขภาวะทางเพศ ผูใหบริการควร
คํานึงถึงแงมุมความหลากหลายของการขายบริการทางเพศใหมากขึ้น ไมวา   
จะเปนในเรื่องของ รูปแบบการขายบริการทางเพศ สถานที่ อัตลักษณทางเพศ
ของผูขายบริการและของลูกคา ประเภทของลูกคา บริบทเงื่อนไขชีวิตทางเพศ
ของผูคนที่เกี่ยวของกับการขายบริการที่หลากหลาย การใหความหมายตอ      
คูความสัมพันธในแตละประเภท การเสริมสรางศักยภาพของผูขายบริการทางเพศ
ใหรูจักที่จะปองกันตนเองใหมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย และตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเองในการเขาถึงบริการสุขภาวะทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ โดย
ผูใหบริการดานสุขภาวะทางเพศควรคํานึงถึงกิจกรรมโครงการที่ตั้งอยูบนชุด
ประสบการณที่หลากหลาย มองพนักงานบริการเปนแหลงขอมูลความรู เปนผูมี
ประสบการณและมีศักยภาพ ที่สําคัญที่สุดคือ จะตองรื้อสรางมายาคติของ    
คนทํางานดานสุขภาวะทางเพศ ใหพวกเขานําเอาฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
และสิทธิทางดานสุขภาพมาใชในการทํางานกับผูขายบริการทางเพศดวย 
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 การพูดเรื่องเพศไมไดจํากัดขอบเขตอยูในพื้นที่สวนตัว เชน บนเตียงนอน 
หรือเปนเรื่องตองหามที่ไมควรพูดถึงอยางที่คนสวนใหญเขาใจ หากแตการ   
พูดเรื่องเพศไดปรากฏอยูในทุกๆ อาณาบริเวณ และสัมพันธกับชีวิตทุกแงทุกมุม 
หลายตอหลายเรื่องที่เราอาจไมคิดวาเปนเรื่องเพศ หากพิจารณาดูใหดีแลวลวน
เกี่ยวของกับเรื่องเพศไมทางใดก็ทางหนึ่งทั้งส้ิน ทั้งนี้เพราะคําวา “เรื่องเพศ” ไม
ไดมีแตเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธเพียงอยางเดียว เรื่องเพศหรือที่นักวิชาการ
ใชคําวา เพศวิถี หมายถึงตั้งแตความแตกตางทางสรีระและบทบาทความเปน
หญิงเปนชาย ระบบความคิดความเชื่อ และการใหความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
ตัวตน คูความสัมพันธ รสนิยม ความปรารถนาทางเพศ รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ 
เรื่องเพศจึงเปนเรื่องที่เราพูดถึงอยูตลอดในชีวิตประจําวันทั้งที่รูตัวและไมรูตัว 
 สําหรับงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทีมวิจัยไดทําการคัดเลือกคําที่มีนัยเกี่ยวของ
กับเรื่องเพศ 21 คํามาใชในการศึกษาวิเคราะห และรื้อสรางใหเห็นถึงระบบ
ความหมายความคิดเรื่องเพศที่ซอนอยู ในเชิงปริมาณจํานวนคําอาจถือวา   
คอนขางนอย ถาคิดวาเรากําลังพูดถึงระบบความหมายเรื่องเพศที่เกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับทุกมิติของชีวิต อยางไรก็ตามคําทั้ง 21 คําก็สะทอนถึงความหมาย
เรื่องเพศไดอยางครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต คําเรียกอวัยวะเพศ (หี ควย) คําที่
แสดงถึงการตัดสิน และการใหคุณคากับเนื้อตัวรางกาย (อึ่ม โป) คําที่
แสดงถึงตัวตนทางเพศภาวะและเพศวิถี (ทั้งที่นิยามโดยผูที่แสดงตัวตนเอง 
อยางคําวา หญิงรักหญิง ชายรักชาย และนิยามโดยผูอื่น เชน คําวา กะเทย และ
คําอยาง โสเภณี ที่แสดงนัยในแงลบกับผูที่ถูกนิยามดวยคํานี้) คําที่สะทอนถึง 
เพศภาวะหรือความเปนหญิงและชาย เรื่องเพศในดานคานิยมวัฒนธรรม
ประเพณี (รักนวลสงวนตัว สินสอด ขึ้นคาน ขุนแผน) คําที่พูดถึงคูความ
สัมพันธทางเพศ (กิ๊ก) คําที่แสดงถึงบทบาท อารมณความรูสึก ความ
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ปรารถนาทางเพศ  (หื่น เสร็จ) การมี เพศสัมพันธในรูปแบบตางๆ (ชวย
ตัวเอง เอากัน ใชปาก ตุย สวิงกิ้ง) และคําที่รวมเอาความหมายของคําทุกคํา
เอาไวภายใตคําๆ เดียว ซึ่งยากตอการตีความอยางคําวา “เรื่องเพศ”  
 รูปแบบในการวิเคราะหคําศัพทแตละคํา จะเริ่มจากการใหนิยาม    
ความหมาย  และความเปนมาของการใชคําในมิติของภาษา  ในแงของ      
ความสัมพันธระหวางคํา กับกลุมคนผูสรางคํา หรือผูใชคําๆ นั้น รวมถึงการ    
นําเอาคําศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกันมาเทียบเคียงใหเห็นถึงการโยงใย    
ความหมาย จากนั้นจะเปนการรื้อสรางความหมายของคําศัพทคํานั้น โดยใช
แนวคิดทฤษฎีทางดานเพศภาวะ และเพศวิถีเปนหลัก รวมทั้งเผยใหเห็นถึง     
ผลกระทบทางดานสุขภาวะทางเพศที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากมายาคติเรื่องเพศ
ที่ถูกครอบงําโดยสังคมในระบอบชายเปนใหญ โดยในบทนี้ จะปนการสรุป  
ภาพรวมทั้งหมดของงานวิจัย ซึ่งจะวิเคราะหใหเห็นถึงอํานาจของถอยคําและ
ภาษาในการผลิตวาทกรรม หรือชุดความรูความจริงบางอยางเกี่ยวกับเรื่องเพศ  
โดยวิเคราะหและรื้อสรางความหมายของคํา เพื่อเผยใหเห็นถึงการทํางาน    
ของสถาบันทางสังคมตางๆ ในการผลิตซ้ํา และตอกย้ําใหวาทกรรม หรือชุด
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศนี้ ไดรับการสถาปนาเปนชุดความรูความจริง
กระแสหลักของสังคมในเเรื่องเพศดวย นอกจากนั้นยังชี้ใหเห็นคําศัพทเรื่องเพศทีมี่
ความเปนกลาง ซึ่งสะทอนการพูดเรื่องเพศวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
ของผูคน และสุดทายการวิเคราะหยังชี้ใหเห็นถึงการที่ผูคนในสังคมสราง     
และใชภาษาเพื่อการชวงชิงพื้นที่และอํานาจของตนเอง ดังเชน แฟรคลาฟ 
(Fairclough 1992)1 ศาสตราจารยทางภาษาในชีวิตทางสังคมกลาววา ภาษาจะ
ถูกใหคุณคาหรือถูกลดคุณคากับส่ิงใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยูกับอํานาจของผูใชภาษาเอง   
 
 
เรื่องเพศที่ถูกกํากับโดยภาษา 
 
 สําหรับในงานวิจัยนี้ทีมวิจัยตองการชี้ใหเห็นวา ภาษาที่คนเราใชส่ือสาร
อยูตลอดเวลาในเรื่องเพศนั้น ตัวภาษาเองไมไดทําหนาที่แคเพียงสื่อความหมาย 
หรือใหนิยามกับอวัยวะเพศ กิจกรรมทางเพศ หรือรูปแบบความสัมพันธทางเพศ
                                                           
1 Fairclough, Norman, (1992). Discourse and Social Change. Cambridge, UK:Polity Press. 
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แบบใดแบบหนึ่งวาเปนอยางไรเทานั้น แตยังไดสะทอนใหเห็นถึงภูมิหลัง       
ทางดานเพศภาวะ วัย อายุ ชนชั้น การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และพื้นเพ
ของผูใชคํานั้น รวมทั้งบอกถึงบรรทัดฐาน คานิยม ระบบความคิด ความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องเพศในสังคม และวัฒนธรรมที่ใชภาษานั้นๆ ไปในเวลาเดียวกันดวย  
 นอกจากนี้ภาษาที่ใชในการสื่อสารความหมายในเรื่องเพศยังมีหลาย
ระดับ ตั้งแตภาษาแบบชาวบานๆ (ซึ่งอาจฟงดูหยาบคาย และไมสุภาพ) ภาษา
ที่ส่ือมวลชนนิยมใช ภาษาแสลง ภาษาวัยรุน ไปจนกระทั่งถึงภาษาทางการ 
(หรือภาษาที่ใชในแวดวงวิชาการทางการแพทย)  
 และถามองในแงของวิวัฒนาการในการใชคํา ก็จะเห็นทั้งคําศัพทดั้งเดิม
ซึ่งใชกันมานานแลว คําศัพทบัญญัติใหมที่นําเสนอมุมมองใหมๆ ในเรื่องเพศ 
เปนการตอรองกับความหมายของคําเดิมซึ่งเต็มไปดวยอคติ และแสดงถึงความ
เหลื่อมลํ้าทางเพศ รวมถึงคําทับศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งแฝงนัยวารูปแบบการมี
พฤติกรรมทางเพศเชนนี้ไมเคยถูกเปดเผยในสังคมไทยมากอน หรือไมก็เปน    
คานิยมในเรื่องเพศที่ได รับอิทธิพลมาจากคานิยมเรื่องเพศแบบตะวันตก    
สังคมไทยจึงไมมีคําเรียกพฤติกรรมทางเพศเชนนี้ 
 สวนในเรื่องของนิยามความหมาย จะสรุปวิเคราะหโดยใชแนวคิดทฤษฎี
เรื่องการรื้อสราง (Deconstruction Theory) ซึ่งอธิบายวาคําๆ หนึ่งโดยตัวมันเอง
ไมไดมีความหมายที่ชัดเจนตายตัวเพียงความหมายเดียว หากเปนสวนหนึ่ง 
ของการโยงใยความหมายมากมายในระบบโครงสรางของภาษา การที่คําหนึ่ง       
ส่ือถึงความหมายอยางใดอยางหนึ่งออกมา เทากับวาในเวลาเดียวกันมันได   
ละเอาความหมายอื่นๆ อีกหลายความหมายที่ตางกันออกไปไวในคําๆ นั้นเอง 
ดวย2 ความหมายของคําจึงเปนมีความลื่นไหล ไมหยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทตางๆ อยางเชน คําวา ขุนแผน อาจหมายถึงชื่อตัวละครเอกใน             
วรรณคดีไทยเรื่องหนึ่ง (ซึ่งไมใช พระอภัยมณี อิเหนา ฯลฯ) หรือ หมายถึงผูชาย
ที่เจาชูก็ได (อาจหมายถึงผูชายที่ชอบหวานเสนหใสผูหญิงหลายๆ คน ชอบจีบ      
                                                           
2  ความหมายของคําจึงไมใชแคการแสดงถึงความหมายอยางหน่ึง ซึ่งตรงกันขามกับความหมายอีก
อยางหนึ่ง (ซึ่งถูกละไวในฐานที่เขาใจ) หรือการมองเห็นทุกสิ่งแบบมุมมองที่เปนสองขั้วตรงขาม 
(Binary Opposition) หากเปนสิ่งท่ีล่ืนไหลไปมาไมหยุดน่ิง และไมส้ินสุด  
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ผูหญิงหลายคน หรือชอบมีเพศสัมพันธกับผูหญิงหลายคนในเวลาเดียวกัน   
หรือ ผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูหญิงไปเรื่อยๆ ไมจริงจังกับใคร หรือผูชายที่มี
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ พฤติกรรมตรงขามกับผูชายที่รักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย 
ไมนอกใจ ฯลฯ)  
 หรือคําวา กะเทย อาจหมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะเพศสองแบบอยูใน 
รางกาย หรือบุคคลที่มีอวัยวะเพศและมีสรีระเปนเพศหนึ่ง แตตองการจะมี
อวัยวะเพศอีกแบบหนึ่ง หรือมีสรีระเปนอีกเพศหนึ่งหรือบุคคลที่ไมปรากฏ
อวัยวะเพศชัดเจนวาเปนแบบใดแน หรืออาจหมายถึงผลไมที่เมล็ดลีบก็ได    
นอกจากนี้ในสมัยกอนคําวากะเทยยังใชกับทั้งผูชายที่แสดงกิริยาอาการ       
ตรงขามกับความเปนชาย และผูหญิงที่แสดงกิริยาอาการตรงขามกับความ  
เปนหญิง แตในปจจุบันคําวากะเทยกลายเปนคําศัพทเฉพาะที่ใชเรียกผูชายที่
แสดงกิริยาอาการตรงขามกับความเปนชาย เปนตน 
 อยางไรก็ดีนอกจากภาษาจะทําหนาที่กําหนดนิยามความหมายแลว 
ภาษายังเปนส่ือกลางในการผลิตซ้ําความหมาย ไปพรอมๆ กับถายทอดคานิยม
ในเรื่องเพศจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งในวัฒนธรรมของผูที่ใชภาษา   
เดียวกันดวย ภาษาที่วาดวยเรื่องเพศจึงมีอิทธิพลตอทั้งการกําหนดมุมมอง 
ความเชื่อ รวมไปถึงความรู ความเขาใจของคนเกี่ยวกับเรื่องเพศเปนอยางมาก  
 จากการวิเคราะหคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องเพศทั้ง 21 คํา พบวามีประเด็น
หลักๆ ที่ สําคัญที่สะทอนระบบความคิดความเชื่อของสังคมไทยเกี่ยวกับ     
เรื่องเพศดังนี้ 
  
 1. ระบบ 2 เพศ (สรีระ) 2 เพศภาวะ และ 1 เพศวิถี  
 สังคมไทยมีความเชื่อเชนเดียวกับสังคมอื่นๆ วามนุษยตามธรรมชาติมี
แค 2 เพศ คือ เพศชาย และหญิง โดยดูจากสรีระรางกายที่มีอวัยวะเพศแบงเปน
สองแบบ คือ อวัยวะเพศชาย และอวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศทั้ง 2 แบบนี้ มีชื่อ
เรียกตางๆ กันไป เชน หี (จิ๋ม, หอย ฯลฯ) หํา (เจี้ยว, ควย ฯลฯ) บุคคลที่มีอวัยวะ
เพศแตกตางไปจากนี้ เชน ผูที่มี 2 อวัยวะเพศในรางกายเดียวกัน หรือผูที่มี
อวัยวะเพศที่ไมแสดงออกอยางชัดเจนจะถูกมองวาผิดปกติ และไมมีคําเรียก
สําหรับอวัยวะเพศของพวกเขา หรือลักษณะที่แตกตางไปจากอวัยวะเพศชาย 
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และอวัยวะเพศหญิง รวมถึงผูที่ ไปทําการผาตัดแปลงเพศ  ก็ไมมีชื่อเรียก    
อวัยวะเพศ หรือลักษณะที่เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 
 นอกจากนี้สังคมไทยก็ยังแบงเพศภาวะ หรือคุณลักษณะของความเปนเพศ
ที่ถูกสรางและหลอหลอมโดยสังคมออกเปนแค 2 เพศภาวะดวยเชนกัน คือ  
คุณลักษณะ(และบทบาท)ความเปนหญิง และคุณลักษณะ (และบทบาท) 
ความเปนชาย ซึ่งโดยทั่วไปคุณลักษณะและบทบาทความเปนหญิง-ความเปน
ชายเหลานี้ ถูกมองวามีความสัมพันธกับอวัยวะเพศแตละแบบ กลาวคือ ผูที่
เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง ก็จะตองมีอัตลักษณทางเพศ หรือมีคุณลักษณะความ
เปนหญิง ไดแก แตงตัวดวยเสื้อผาแบบผูหญิง มีกิริยามารยาทแบบผูหญิง มี
สัญชาติญาณของความเปนแมโดยธรรมชาติ ออนโยน ออนแอ มีแรงขับทางเพศ
นอยกวาผูชาย และรับบทบาทเปนฝายรับในเวลามีเพศสัมพันธ ขณะที่ผูที่เกิดมา
มีอวยัวะเพศชาย ตองมีอัตลักษณทางเพศ หรือมีคุณลักษณะของความเปนชาย 
ไดแก แตงตัวดวยเสื้อผาแบบผูชาย มีความเขมแข็ง มีพละกําลังแข็งแรง มี
สัญชาติญาณของความเปนผูนํา มีแรงขับทางเพศมากกวาผูหญิง และรับบทบาท
เปนฝายรุกในเวลามีเพศสัมพันธ เปนตน ดวยเหตุนี้ผูที่เกิดมาพรอมกับอวยัวะเพศ
แบบใดแบบหนึ่ง แตแสดงกิริยา แตงตัว หรือมีบทบาทเปนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรง
กันขามกับอวัยวะเพศโดยกําเนิดของตนเอง ก็จะไมไดรับการยอมรับ และถูกตีตรา
วาเปนผูที่มีความผิดปกติ  
 ขณะเดียวกันภายใตระบบ 2 เพศภาวะนี้ ยังจํากัดการรับรูในเรื่อง     
คุณลักษณะความเปนเพศของคนไวแค 2 รูปแบบเทานั้นดวย หมายถึง บุคคล
ไมวาจะถือกําเนิดมาดวยเพศสรีระแบบใดก็ตาม ไมวาพวกเขาจะพึงพอใจใน
บทบาทความเปนเพศตามสรีระของตนหรือไม พวกเขาก็จะตองสวมบทบาทไม
เปนชาย ก็ตองเปนหญิง อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้เพราะสังคมมองไมเห็น 
หรือไมสามารถจะยอมรับคุณลักษณะความเปนเพศแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
เพศภาวะ 2 แบบนี้ได 
 สําหรับในเรื่องของเพศวิถี หรือเรื่องของระบบความคิดความเชื่อ รสนิยม 
ความปรารถนาทางเพศ (Sexual Desire) และความโนมเอียงทางเพศ (Sexual 
Orientation) สังคมไทยยอมรับในรูปแบบเพศวิถีแบบเดียวเทานั้น คือ การให
คุณคากับความโนมเอียงทางเพศแบบชอบเพศตรงขาม หรือการมีความปรารถนา
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ทางเพศตอบุคคลเพศตรงขาม หรือเพศวิถีระหวางชายหญิงโดยมีเปาหมาย 
เพื่อการสืบพันธุ ซึ่งในระบบเพศวิถีนี้จะใหคุณคากับเพศสัมพันธแบบสอดใส 
(หรือการสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในชองคลอดของผูหญิง) วาเปนรูปแบบ
เพศสัมพันธเพียงรูปแบบเดียวที่เปนปกติ และธรรมชาติ เพศวิถีแบบอื่นๆ    
นอกเหนือไปจากนี้ ถือเปนเพศวิถีนอกกรอบ หรือไมปกติ เชน การมีความ
ปรารถนาทางเพศตอเพศเดียวกัน หรือมีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกัน การมี
เพศสัมพันธทางทวารหนัก หรือการใชปาก (ทั้งระหวางคนเพศเดียวกัน และ
ระหวางคนตางเพศ) การสําเร็จความใครดวยตัวเอง ลวนแตถูกมองวาเปน    
เพศวิถีที่ไมเปนไปตามรูปแบบปกติทั้งส้ิน 
  
 2. การใหคุณคากับความเปนชาย เหนือกวาความเปนหญิง 
 ในระบบ 2 เพศสรีระ 2 เพศภาวะ และ 1 เพศวิถีนี้ สังคมยังมีความ   
คาดหวังตอผูชาย และผูหญิงตางกัน และมีกระบวนการหลอหลอมบทบาททาง
สังคมระหวางชายกับหญิงที่แตกตางกันอีกดวย โดยผูชายถูกคาดหวังใหเปน   
ผูนําในทุกเรื่องรวมทั้งในเรื่องเพศ ขณะที่ผูหญิงมีหนาที่เปนผูตามในทุกเรื่อง  
 นอกจากนี้สังคมยังเชื่อวา ผูชายมีแรงขับทางเพศตามธรรมชาติมากกวา
ผูหญิง ผูชายจึงจําเปนจะตองปลดปลอยแรงขับทางเพศออกมา ระบบความคิด
ความเชื่อเชนนี้เทากับเปนการเปดโอกาสใหผูชายมีอิสระในการเรียนรู และ   
เขาถึงเรื่องเพศ หรือแมแตมีเพศสัมพันธหลากหลายรูปแบบ และกับหลากหลาย
คนไดโดยไมถูกประณามเทากับผูหญิง สวนผูหญิงก็ยังคงตอง “รักนวลสงวนตัว” 
อยูตอไป และตองคอยปฏิบัติตนเปนผูหญิงที่ดีตามคานิยมของสังคม เชน ตอง
ไมแตงตัวโป หรือเปดเผยเนื้อตัวรางกายมากเกินไปในที่สาธารณะ (เพราะการ
แตงตัวโปของผูหญิง เทากับเปนการแสดงเจตนาเชิญชวนใหผูชายเขามา
ลวนลามหรือลวงละเมิดทางเพศ) นอกจากนั้นผูหญิงก็จะตองไมมีเพศสัมพันธ
กอนแตงงาน ไมกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น หรืออยากลองในเรื่องเพศ อีกทั้ง
ยังไมควรทําตัวเจาชู อยางที่สังคมยกยองผูชายเจาชูวาเปน “ขุนแผน” เพราะ
สังคมมองวาผูหญิงที่เจาชู คือผูหญิงที่ไมดี ดังจะเห็นไดจากการที่สังคมมีคํา
ตําหนิติเตียนหรือประณามผูหญิงที่ประพฤติไมดีเกี่ยวกับเรื่องเพศมากมาย เชน
คําวา แรด ราน กากี วันทอง เปนตน  
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 อยางไรก็ตามสังคมยังคาดหวังกับผูหญิงอีกดวยวา ผูหญิงควรตอง   
แตงงานมีครอบครัว มีลูก จึงจะถือวาเปนผูหญิงที่สมบูรณ ผูหญิงซึ่งถึงวัยที่ 
ควรจะแตงงานแลวยังไมไดแตงงาน ก็จะถูกสังคมติฉินนินทาวา จะตองเปน      
ผูหญิงที่ขาดคุณสมบัติอะไรบางอยางไปแนๆ ถึงไดไมมีผูชายคนไหนอยาก   
แตงงานดวย โดยมีคําศัพทในเชิงตําหนิผูหญิงที่ไมไดแตงงาน หรือไมมีคูเมื่อถึง
วัยที่เหมาะสมวา “ขึ้นคาน”  
 ยิ่งในบริบทเรื่องเพศวิถีแบบรักตางเพศ ยิ่งจะเห็นถึงอํานาจในเรื่องเพศ
ที่ผูชายอยูเหนือผูหญิงอยางชัดเจนมาก นั่นคือ การมองวาผูชายควรเปน          
ผูเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณในเรื่องเพศ ผูชายตองทําหนาที่เปนฝายรุก เปน
ผูนําในเรื่องบนเตียงนอน โดยเปาหมายหลักของการมีเพศสัมพันธอยูที่การ
“เสร็จ” ของผูชาย  หรือการหล่ังน้ําอสุจิหลังบรรลุถึงจุดสุดยอดทางเพศ       
ขณะเดียวกันสําหรับผูชายบางคนพวกเขายังเชื่อวาการที่ผูหญิงจะ “เสร็จ” หรือ 
“ไม เสร็จ” ขึ้นอยูกับประสบการณและความชํานาญในเรื่องเพศของเขา        
มากกวาประสบการณ หรือการมีสวนรวมในเพศสัมพันธของผูหญิงดวย การที่ 
ผูชายจะมีอารมณทางเพศแบบ “หื่น” หรือการผลิตและการบริโภค “ส่ือโป”   
เพื่อกระตุนเราอารมณทางเพศของผูชาย รวมถึงการซื้อบริการทางเพศจาก 
“โสเภณี” และการ “ขึ้นครู” ลวนแตเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางเพศมีผูชาย
เปนศูนยกลางทั้งส้ิน  
 สําหรับในบริบทเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกัน อิทธิพลของการใหคุณคา
กับความเปนชายเหนือความเปนหญิง คลายกันกับเพศวิถีของคนรักตางเพศ 
ตรงที่ผูที่สวมบทบาทเปนชาย เชน ทอม หรือเกยคิง มักแตงตัว หรือมีกิริยาทาทาง
การแสดงออกเปนชาย และแสดงบทบาทเปนฝายรุกในการมีเพศสัมพันธ     
นอกจากนั้นในแวดวงของหญิงรักเพศเดียวกันที่แบงบทบาทคูความสัมพันธเปน
แบบทอม-ดี้ ก็ยังอาจมองความเจาชูของทอม เชนเดียวกับที่สังคมมีคานิยมตอ
ผูชายเจาชูดวย  
  
 3. การมีคูเพียงคนเดียว และเพศสัมพันธที่ดีควรมีความรักเปน
องคประกอบ 
 นอกจากเรื่องของเพศวิถีแบบรักตางเพศแลว เพศวิถีที่สังคมใหการ   
ยอมรับวาเปนเพศวิถีในแบบที่ “ดี” ก็คือ รูปแบบความสัมพันธแบบผัวเดียว  
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เมียเดียว หรือการมี เพศสัมพันธกับคู  (ตางเพศ) เพียงคนเดียวตลอดไป          
ไมเปล่ียนคูไปเรื่อยๆ หรือมีเพศสัมพันธกับหลายๆ คน รวมทั้งตองไมนิยมสลับคู 
หรือแลกเปลี่ยนคูนอน และที่สําคัญเพศสัมพันธที่ดีควรตองมีพื้นฐานมาจาก 
ความรักดวย ไมใชเพศสัมพันธเพื่อตอบสนองอารมณความรูสึกทางรางกาย
เพียงอยางเดียว โดยสังคมไดใหการรับรองการมีคูเพียงคนเดียว และการมี    
เพศสัมพันธบนพื้นฐานของความรักผานทางวัฒนธรรมประเพณี และสถาบัน
การแตงงาน การมีเพศสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ เชน การซื้อขายบริการทางเพศ
ซึ่งเปนเพศสัมพันธที่มีเงินตราเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน คานิยมการมี 
“กิ๊ก” หรือ การสลับสับเปล่ียนคูนอนอยาง “สวิงกิ้ง”  จึงเปนคานิยมทางเพศ     
ที่ถูกจัดวา “เลว” และเปนปญหาของสังคม 
  
 4. การมีเพศสัมพันธตองเปนไปเพื่อการผลิตทายาทสืบทอด    
เผาพันธุเทานั้น  
 ในระบบเพศวิถีของรักตางเพศที่ใหความสําคัญกับการแตงงาน และ
การครองคูแบบผัวเดียวเมียเดียว นอกจากจะหลอหลอมใหคนเชื่อวาเรื่องเพศ
และเรื่องความรักควรเปนส่ิงที่มาดวยกันแลว เปาหมายสูงสุดของการมี       
เพศสัมพันธที่ดีที่ สังคมใหคุณคาเหนือกวาการมีเพศสัมพันธเพื่อความสุข   
ความพึงพอใจทางเพศสวนบุคคล ก็คือ การมีเพศสัมพันธเพื่อการสืบพันธุ หรือ
เพื่อผลิตทายาทที่จะสืบทอดเชื้อสายของวงศตระกูลตอไป ซึ่งในเวลาเดียวกัน
ถือเปนการเพิ่มจํานวนพลเมืองใหกับประเทศชาติดวย ดังนั้นรูปแบบเพศวิถีใด 
ก็ตามที่ไมเปนไปเพื่อการผลิตสมาชิกใหมใหกับสังคม ก็จะถูกมองวาเปนเพศวิถี
ในระดับต่ํากวา หรือถูกตีตราวาเปนเพศวิถีที่ “เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน     
ของสังคม” หรือเปนเพศวิถีที่  “ผิดปกติ” ที่ควรตองได รับการบําบัดรักษา       
หรือกําจัดใหพนไปจากสังคม รูปแบบของเพศวิถีที่ถูกเบียดขับใหกลายเปน   
เพศวิถีชายขอบนี้ ไดแก การมีเพศสัมพันธระหวางคนรักเพศเดียวกัน การ      
ซื้อขายบริการทางเพศ การสลับคู (สวิงกิ้ง) การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก 
การชวยตัวเอง การใชปาก เปนตน  
 กลาวโดยสรุปก็คือ ระบบความหมายความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลักของ
สังคมไทย เปนระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศที่ใหคุณคากับระบบ 2 เพศภาวะ 
1 เพศวิถี คือการมีเพศสัมพันธกับบุคคลเพศตรงขามเพื่อการสืบพันธุ ภายใต
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กรอบการมีความสัมพันธแบบผัวเดียวเมียเดียว โดยใหความสําคัญกับความรัก
เปนพื้นฐาน และระบบคิดเรื่องเพศเชนนี้ดํารงอยูโดยไดรับการสนับสนุนค้ําจุน
จากหลักคําสอนทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติทางสังคม และชุดคํา
อธิบายทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพทั้งดานการแพทย และจิตวิทยา  
 ดวยเหตุนี้บุคคลที่ “คิดตาง” มีอัตลักษณทางเพศที่ “ตาง” หรือมีเพศวิถี
ที่แตกตางจากระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลักดังที่กลาวมานี้ ก็จะ
ถูกตัดสินวาเปนผูที่มีเพศวิถีนอกกรอบ ผลก็คือนอกจากสังคมจะไมใหการ   
ยอมรับแลว ยังอาจตีตราวาเปนผูมีความผิดปกติ เบี่ยงเบนทางเพศ เปนปญหา
สังคมที่จําเปนตองดําเนินการแกไข หรือลงโทษเพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดี
สําหรับเยาวชนในสังคม 
 
ความเปนกลางและความเปนธรรมดาในภาษาเพศ  
 การพูดเรื่องเพศเปนเรื่องที่พูดกันในชีวิตประจําวันของผูคนและหลายๆ 
คํามีความหมายเปนกลาง ไมไดเปนส่ิงสกปรก หยาบคาย หรือกดทับเพศใด
เพศหนึ่ง เชน คําวา เอากัน อึ๊บกัน ปกัน ซึ่งเปนคําพูดในภาษาไทยที่ใชกัน
อยางไมเปนทางการในหมูเพื่อนฝูงและมีความหมายถึงการยินยอมพรอมใจกัน
ทั้งสองฝาย หรือแมกระทั่งคําวา มีเซ็กส ซึ่งเปนคําที่มักถูกใชในความเปนทาง
การมากกวาก็เปนคําที่เปนกลางและมักหมายถึงความยินยอมพรอมใจ คําชุด
ดังกลาวขางตนจะแตกตางกับกลุมคําที่มีความหมายเดียวกัน แตมีนัยยะความ
หมายซอนความไมเทาเทียมกันทางเพศอยู ซึ่งไดแก ไดเสียกัน หรือเสียตัว ซึ่ง
ผูชายมักเปนผูได หรือไมเสียชื่อเสียง  ขณะที่ฝายหญิงจะเปนฝายเสียหายใน
ความสัมพันธทางเพศของตน  
 ในกลุมคําสรีระทางเพศของผูหญิงก็เชนกัน ทีมวิจัยไดรวบรวมคําตางๆ ที่
มีความหมายเปนกลางๆ ไดแก จิ๋ม เคย เปด (สองคํานี้ใชในภาคใต) แมแตคําวาหี 
จะเปนคําที่ดูเปนกลาง และไมหยาบคายเลยเมื่อชาวชนบทใชคํานี้ส่ือสารกัน 
หรือในหมูกะเทยก็ใชคํานี้เชนกัน เชน กะเทยจะถามคนที่ไปผาตัดแปลงเพศมา
วา “ขอดูหีเธอหนอย” เปนตน แมกระทั่งคําวา “กิ๊ก” ซึ่งหมายถึงคูความสัมพันธ
คนอื่นๆ ที่ไมใชคูถาวรของตน  การใชคํานี้แพรหลายบงบอกการยกระดับใหการมี
คูความสัมพันธแบบฉาบฉวย หรือการมีคูความสัมพันธมากกวาหนึ่งทั้งหญิงและ
ชายเปนเรื่องปกติธรรมดานั่นเองซึ่งมีการใชกันแพรหลายมากขึ้นในทุกเพศและวัย 
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การเมืองเรื่องภาษา: อํานาจของภาษาในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางเพศ 
 แมวารัฐจะไดพยายามควบคุม กํากับเพศวิถีของคนใหอยูในกรอบ   
วาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักอยางเครงครัดมากเพียงใดก็ตาม ในเวลา     
เดียวกันบุคคลที่ไมเชื่อในระบบคิดเรื่องเพศภาวะ และเพศวิถีแบบกระแสหลัก 
รวมทั้งบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศภาวะ และเพศวถิีนอกกรอบทั้งหลายตางคน
ตางก็แสวงหาพื้นที่ และชองทางในการแสดงออกซึ่งความปรารถนาทางเพศ 
รวมทั้งแสดงความเปนตัวตนทาทาย ตอตาน และตอรองอํานาจของรัฐอยู 
ตลอดเวลาในสังคมเล็กๆ ของตน หรือกระทั่งรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค 
เรียกรองตอรัฐในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิทางเพศตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสังคมไดเรียนรูแงมุมใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศภาวะ เพศวิถีในอันจะนําไปสู
การยอมรับ และลดอคติทางเพศที่มีตอพวกเขา ตัวอยางเชน การบัญญัติศัพทใหม
อยางคําวา “หญิงรักหญิง” “ชายรักชาย” หรือ “พนักงานบริการ” ขึ้นมา   
เพื่อที่จะรื้อสรางความหมายของคําศัพทแบบเดิม (อยางเชนคําวา “เลสเบ้ียน”) 
หรือ “ชายรักรวมเพศ” หรือ “โสเภณี” ที่แฝงอคติตอบุคคลซึ่งมีอัตลักษณทางเพศ
นอกกรอบเรื่องเพศกระแสหลัก หรือการวิเคราะหคําวาหี ทั้งในความหมายและ
การใชคํานี้ในบริบทตางๆ ชี้ใหเห็นถึงการใชอํานาจและการกดทับทางเพศที่ 
แฝงเรนในคําเรียกอวัยวะเพศหญิง แตการใชคําอื่นๆ เชน ตรงนั้น ของสงวน     
ที่ลับ ชี้ใหเห็นถึงการไมสมยอม และขัดขืน กับการกดทับความเปนผูหญิง    
ผานการยัดเยียดความหมายของอวัยวะเพศผานภาษาที่เรียกอวัยวะเพศหญิง 
 
 
ระบบ 2 เพศภาวะ 1 เพศวิถี: อํานาจ และผลกระทบตอสิทธิ
และสุขภาวะทางเพศ 
 
 ในขณะที่สังคมพยายามทําให “เรื่องเพศ” เปนเรื่องตองหาม ดวยการ
จํากัดพื้นที่ใหเรื่องเพศอยูแตในอาณาบริเวณเรื่องสวนตัว แตในทางปฏิบัติ     
ยิ่งสังคมหาม หรือยิ่งปกปดมากเทาไร ยิ่งกลับทําใหคน “พูด” “เสพ” และ             
“ปฏิสัมพันธ” กับเรื่องเพศมากขึ้นเทานั้น   
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 ในงานวิจัยคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องเพศนี้ นอกจากตองการจะชี้ใหเห็นถึง    
ที่มาของระบบคิดของสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีแลว ทีมวิจัย
ยังไดพยายามวิเคราะหใหเห็นถึงปญหา หรือผลกระทบทางดานสุขภาวะทางเพศ
ที่ตามมาอันเนื่องมาจากระบบคิดในเรื่องเพศกระแสหลักดวย ไมวาจะเปน
ปญหาเรื่องการตีตรา การละเมิดสิทธิ หรือใชความรุนแรงกับผูที่มีเพศภาวะ 
หรือเพศวิถีที่ไมเปนไปตามระบบเพศภาวะ เพศวิถีกระแสหลักอันไดแก กลุม 
คนรักเพศเดียวกัน กลุมผูที่ขายบริการทางเพศ ปญหาเรื่องการใหคุณคากับ
ความเปนชายเหนือความเปนหญิงในเรื่องเพศ หรือปญหาในเรื่องการจัดบริการ
ทางดานอนามัยเจริญพันธุและดานสุขภาวะทางเพศซึ่งตอบสนองไดไมตรงกับ
ความตองการของผูรับบริการ เพราะผูบริการขาดความเขาใจ และขาดความ
ตระหนักถึงความแตกตางหลากหลายของเพศภาวะ และเพศวิถี 
 ผลกระทบหรือปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เปนผลมาจากฐานคิด ทัศนคติ 
คานิยม และองคความรูในเรื่องเพศที่ยึดมั่นในระบบ 2 เพศภาวะ 1 เพศวิถี 
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธระบบเพศภาวะและเพศวิถีอื่นๆ ที่แตกตางออกไปจาก
ระบบนี้ ในทํานองเดียวกับมุมมองในเรื่องภาษาที่เชื่อวาคําพูดหนึ่งคําส่ือถึง
ความหมายที่เปนแกนแทอยูเพียงความหมายเดียวเทานั้น (ขณะเดียวกันก็ตัด
เอาความหมายที่ใกลเคียงอื่นๆ ออกไปหมด) ทั้งที่ในความเปนจริงปรากฏการณ
เรื่องเพศในสังคมปจจุบันไดแสดงใหเห็นถึงการที่ผูคนมีอัตลักษณทางเพศภาวะ 
และเพศวิถีอยางแตกตางหลากหลาย ดังจะเห็นไดจากการปรากฏตัวในพื้นที่
ทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ของกลุมอัตลักษณทางเพศภาวะอื่นๆ นอกจาก      
ชายและหญิง (อยางสาวประเภทสอง) รวมถึงกลุมบุคคลรักเพศเดียวกันที่ไมไดมี
เพศวิถีเปนไปตามเพศวิถีกระแสหลัก นอกจากนี้อัตลักษณทางเพศนี้ยังเปนส่ิงที่
ไมตายตัว หรือหยุดนิ่งอยูกับที่ ในทางตรงกันขามอัตลักษณทางเพศภาวะและ
เพศวิถีนี้สามารถจะเลื่อนไหล หรือแปรเปล่ียนกลับไปกลับมาไดตลอดเวลา    
อันเปนเครื่องยืนยันถึงแนวคิดเรื่องอัตลักษณทางเพศของบุคคลวาเปนส่ิงที่    
เกิดขึ้นจากการประกอบสรางทางสังคม ไมใชเปนส่ิงที่ติดตัวคนเรามาพรอมกับ
อวัยวะเพศตั้งแตกําเนิด ดังเชน การเชื่อมโยงกลุมคําศัพทของกะเทยกับคําศัพท
อื่นๆ ในกลุมคําศัพทเดียวกัน ไดแก สาวเสียบ  สาวประเภทสองไดพยายามรื้อ
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ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

สรางการที่สังคมมักมองภาพกะเทยอยางรวม และคณะนักวิจัยชี้ใหเห็นวา
กะเทยมีความแตกตางหลากหลายในดานวิถีปฏิบัติทางเพศและการนําเสนอ 
รูปลักษณภายนอก หรือคําวาชายรักชาย ยังมีกลุมคําที่เกี่ยวโยงกันอีก ไดแก 
เกยคิง เกยควีน และเกยโบธ ชี้ใหเห็นวาการเปนฝายรุกหรือรับในการปฏิบัติทาง
เพศในกลุมชายรักชายมิใชส่ิงตายตัวและไมนามีผูใดมากะเกณฑให       กิจ
กรรมทางเพศนี้ตายตัว เพศวิถีซึ่งเปนส่ิงที่ล่ืนไหลไปตามบริบทความสัมพันธ 
  การที่วาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักยังคงเปนวาทกรรมเรื่องเพศเพียง 
รูปแบบเดียวที่ครอบงําระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศ และกําหนดแนวปฏิบัติ
ในเร่ืองเพศของผูคนในสังคมนั้น เปนผลมาจากการที่รัฐพยายามจะเขามาควบคุม
และจัดระเบียบเรื่องเพศของคน โดยผานทางกลไกทางสังคมตางๆ ไมวาจะเปน
การพยายามผลิตชุดความรูความจริงในเรื่องเพศโดยใชหลักเหตุผลทาง     
วิทยาศาสตรสุขภาพ การแพทย จิตวิทยาตางๆ มาอธิบาย หรือการสรางและ
ผลิตซ้ําคานิยมในเรื่องเพศที่อางอิงกับหลักศีลธรรม กฎเกณฑทางศาสนา 
ตลอดจนแนวคิดเรื่องการควบคุมจํานวนประชากร และหลักกฎหมายตางๆ        
ดวยเหตุนี้วาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักจึงไมไดดํารงอยูตามลําพังดวยตัวมันเอง
โดดๆ หากแตเปนสวนหนึ่งของการโยงใยความรู และความจริงเรื่องเพศที่      
ถูกผลิต ถายทอด และสถาปนาตนเองผานกลไกทางสังคม และผานทางบุคคล
เกี่ยวของกับการผลิต และการใชความรูนั้น ดังจะเห็นไดจากการที่ครั้งหนึ่ง  
“การรักเพศเดียวกัน” ถูกอธิบายในทางการแพทยวาเปนความผิดปกติทางเพศ 
แตเมื่อไมสามารถจะหาขอมูล หรือหลักฐานในเชิงประจักษมาสนับสนุนแนวคิด
ทฤษฎีนี้อยางชัดเจน ในที่ สุดวงวิชาการดานการแพทยและจิตวิทยาก็ได
ประกาศถอนหัวขอการรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีรายชื่อโรค และความผิด
ปกติทางจิตในคูมือการรักษา ถึงแมองคความรูในทางวิชาการจะเปล่ียนไปแลว
ก็ตาม คนในสังคมสวนใหญก็ยังมองเรื่องการรักเพศเดียวกันเปนเรื่องของ 
ความผิดปกติ (เพราะละเมิดแบบแผนคานิยมความเชื่อทางสังคมในเรื่องเพศ) 
หรือเปนเรื่องความผิดบาป (เพราะละเมิดกฎเกณฑทางศีลธรรมศาสนา) อยูดี  
 หรือในกรณีของ “การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก” หรือ “การใชปาก” 
ซึ่งทุกวันนี้ ได รับการอธิบายในมุมบวกมากขึ้น  วาเปนเรื่องรสนิยม  สิทธิ       
เหนือเนื้อตัวรางกาย และความพึงพอใจทางเพศสวนบุคคล แตคนในสังคม
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จํานวนมากก็ยังคงมองวากิจกรรมทางเพศเหลานี้ เปนรูปแบบของการมี        
เพศสัมพันธที่ ไมปกติ โดยใหเหตุผลวา “ทวารหนัก” และ “ปาก” ไมไดถูก      
ออกแบบมาเพื่อการมีเพศสัมพันธตามธรรมชาติ มีแตผูชายที่มีเพศสัมพันธ    
กับชายซึ่งไมสามารถจะมีเพศสัมพันธแบบสอดใสตามปกติไดเทานั้นที่จําเปน
ตองอาศัยชองทางการมีเพศสัมพันธในลักษณะดังกลาว 
 และในกรณีของ “การชวยตัวเอง” ซึ่งถูกจัดวาเปนเพศสัมพันธในระดับ
ต่ํากวาเพศสัมพันธแบบสอดใส ก็มีคําอธิบายที่แตกตางกันออกไประหวาง   
การชวยตัวเองของผูชายกับการชวยตัวเองของผูหญิง โดยถาเปนผูชายสังคม  
ยังอธิบายไดวาเปนเรื่องของการปลดปลอยแรงขับทางเพศตามธรรมชาติ     
(แตถึงอยางไรเพศสัมพันธแบบสอดใสยอมดีกวา) สวนในกรณีของผูหญิง     
การชวยตัวเองถูกนําไปโยงกับความเปนผูหญิงไมดี เพราะผูหญิงที่ดียอมตอง    
รูจักควบคุมอารมณทางเพศ ไมแสดงออก หรือเริ่มกอน แตควรตองรอใหผูชาย
เปนฝายรุกในเรื่องเพศ 
 ในขณะที่ สังคมพยายามจะบอกอยูตลอดเวลาวา  เรื่องเพศเปน       
“เรื่องสวนตัว” แตรูปแบบการมีความสัมพันธทางเพศที่ดูนาจะเปนสวนตัวอยาง
ยิ่ง เชน การมีเพศสัมพันธแบบสลับคู (สวิงกิ้ง) มีเพศสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยน
กับเงิน (โสเภณี) หรือมีเพศสัมพันธกับคนหลายคนที่ไมใชคูของตนเอง (กิ๊ก) 
รวมไปถึงการบริโภค “ส่ือโป” กลับถูกมองวาเปนพฤติกรรมที่เปนอันตราย      
ตอสังคม ทําใหรัฐตองเขามาดําเนินการปราบปรามเพื่อรักษาไวซึ่งระบบ       
ศีลธรรมอันดีงามใหคงอยูตลอดไป  
 ไมใชแตบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศภาวะและเพศวิถีนอกกรอบเทานั้น
ที่ตองเผชิญกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการบังคับควบคุมเรื่องเพศอยางชัดเจน 
บุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศภาวะและเพศวิถีอยูในกรอบอยางชายและหญิง   
รักตางเพศตางก็ตกอยูภายใตอํานาจวาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักที่แทรกซึม
เขาไปครอบงําระบบวิธีคิด และวิถีปฏิบัติของคนอยางแยบยลดวยเชนกัน     
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่แทบจะไรซึ่งตัวตนและสิทธิทางเพศมากที่สุดในระบบ
เพศวิถีแบบรักตางเพศซึ่งใหคุณคากับการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว และ
การมีเพศสัมพันธเพื่อการมีบุตรนี้ ก็คือ “ผูหญิง”  
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 ผูหญิงถูกคาดหวังจากสังคมอยางมากวา จะตองเปนทั้งเมียที่บริสุทธิ์ 
ซื่อสัตย และภักดีตอสามี เปนทั้งแมที่ดีของลูก และเปนแมศรีเรือนที่ตองคอย    
ดูแลจัดการงานบานไมใหขาดตกบกพรอง ผูหญิงตองรักษา “พรหมจรรย”     
ไวใหกับผูชายที่ตนรักและจะแตงงานกับคนเพียงคนเดียวเทานั้น นอกจากนี้ยังตอง 
“รักนวลสงวนตัว” ตั้งแตกอนแตงงาน จนแมกระทั่งแตงงานไปก็ตองรักษาตัว
ไวใหกับสามีเพียงคนเดียว ผูหญิงที่ดียังถูกคาดหวังอีกดวยวาจะตองไมพูดคุย
เรื่องเพศ ไมแตงตัว “โป”  ไมแสดงความสนใจใครรูในเรื่องเพศ หรือแสดงอารมณ
ความปรารถนา ความรูสึกทางเพศออกมาใหใครไดเห็น ไมเปนฝายเริ่มตนหรือ
ชักชวนในการมีเพศสัมพันธกอน และตองไมรักใครชอบพอ หรือมีเพศสัมพันธ
กับเพศเดียวกัน ขณะเดียวกันผูหญิงที่ดียอมตองไมอยูเปนโสด เพราะนั่นหมาย
ถึงการที่ผูหญิงคนนั้นขาดคุณสมบัติของความเปนผูหญิงที่ดีที่นาสนใจจนตอง 
“ขึ้นคาน” ไมมีผูชายมาสูขอ นอกจากนั้นความเปนผูหญิงที่ดีหรือไมดียังถูก      
ตีราคาออกมาเปนมูลคาของ “สินสอด” ที่มอบใหกับพอแมของผูหญิง เปนการ
แสดงถึงการที่ ผูหญิงยังคงตองตกอยูภายใตกรอบของคานิยมทางสังคม
ประเพณี ตองเคารพเชื่อฟง และกตัญูตอบิดามารดา หรืออาจกลาวไดวา      
ผูหญิงไมมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองอยางแทจริงดวย 
 ในเวลาเดียวกันผูชายเองก็ตองแบกรับความกดดันจากความคาดหวัง
ของสังคมไมนอย ความเชื่อที่วาผูชายมีแรงขับทางเพศสูงที่จะตองปลดปลอย 
บวกกับการถูกคาดหวังวาผูชายควรจะตองเปนผูนําในทุกๆ เรื่อง ทั้งการเปน     
ผูนําครอบครัว และผูนําในเรื่องเพศ ดวยเหตุนี้พฤติกรรมการเสพ “ส่ือโป”    
การ “ขึ้นครู” หรือ การแสดงความ “เจาชู” ของผูชายจึงเปนทั้งการแสดงออก        
ซึ่งอิสระทางเพศ และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสราง “ความเปนชาย”    
เพื่อใหไดรับการยอมรับนับถือจากกลุมเพื่อนผูชายดวยกัน ผูชายที่ไมสวม      
บทบาทความเปนชายอยางที่สังคมคาดหวัง (เชน ผูชายที่แตงตัวเปนผูหญิง     
ผูชายที่แปลงเพศ หรือ ผูชายที่ รักเพศเดียวกัน) หรือมีพฤติกรรมทางเพศ      
นอกกรอบ (เชน มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก นิยมการแลกเปลี่ยนคูนอน หรือ 
หมดสมรรถภาพทางเพศ) ก็จะถูกสังคมตําหนิ ตีตรา ไมตางจากผ ูมีเพศภาวะ 
และเพศวิถีนอกรอบกลุมอื่นๆ แตถึงแมวาผูชายจะถูกคาดหวังจากสังคมเปน
อยางมากก็ตาม ผูชายไมวาจะเปนชายรักตางเพศ หรือรักเพศเดียวกัน ก็ยังมี
อิสระ และมีพื้นที่ใหแสดงอารมณ ความปรารถนาทางเพศไดมากกวาผูหญิง  
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 สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องคําศัพทเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ วัตถุประสงค
สําคัญของงานวิจัยไมไดอยูที่การสรางคํานิยามใหมเกี่ยวกับคําศัพทเรื่องเพศ
แตอยางใด หากเปนงานวิจัยที่นําเสนอการวิเคราะหคําศัพทจากมุมมองในเรื่อง
เพศภาวะและเพศวิถี เพื่อชี้ใหเห็นถึงวาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักที่แฝงอยู
เบื้องหลังถอยคําและการใชภาษา ไปพรอมๆ กับเผยใหเห็นถึงอํานาจของภาษา
ที่เขามากํากับความคิดและวิถีปฏิบัติในเรื่องเพศของคนในสังคม ซึ่งทั้งภาษา
และเรื่องเพศลวนแตถูกประกอบสรางขึ้นดวยกลไกและกระบวนการทางสังคมที่
ซับซอนและแยบยล โดยภาษาสามารถแปรเปลี่ยนความหมาย หรือถูกตีความ
ไปไดหลายทาง ขึ้นอยูกับบริบททางดานสังคม วัฒนธรรม กลุมผูที่ใชภาษา 
และกลุมผูฟงหรือผูรับสารในชวงเวลาตางๆ  
 อํานาจของภาษาในการกํากับระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศของคน
ในสังคม มาจากการที่ภาษาทําหนาที่เผยแพรความคิดในเรื่องเพศกระแสหลัก 
และถายทอดระบบความคิดความเชื่อนี้จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง โดย
วาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักที่เชื่อในเรื่องเพศสัมพันธแบบรักตางเพศที่มี    
เปาหมายเพื่อการสืบพันธุนี้ เกี่ยวของเชื่อมโยงกับปญหาและวิธีคิดในการจัดการ
ปญหาเรื่องเพศของสังคมหลายประการ ไมวาจะเปน ปญหาเรื่องความไม    
เทาเทียมทางเพศระหวางชาย-หญิง ปญหาเรื่องการกีดกัน และเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลที่มีเพศวิถีและเพศภาวะนอกกรอบ ปญหาเรื่องการใชความรุนแรง ทางเพศ 
 ประเด็นสําคัญที่สุดประเด็นหนึ่งซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พยายามจะชี้ใหเห็นก็
คือ ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลักนี้สงผลตอสุขภาวะทางเพศ
ของผูคนในสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นคนแตละคนตางก็  
ไมไดยอมจํานน หรือปฏิบัติตามคานิยมความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลักเสมอไป 
หลายตอหลายคนมีการแสดงออกทางเพศภาวะ และมีวิถีปฏิบัติทางเพศที่
ตอตานขัดขืนและตอรองกับอํานาจของวาทกรรมนี้อยูตลอดเวลาดวยซ้ํา     
และเมื่อพวกเขาตองประสบกับปญหาดานสุขภาพทางเพศ และตองไปเขารับ
บริการสุขภาพจากสถานบริการของรัฐ หากเจาหนาที่ผูใหบริการมีมุมมองและ
บรรทัดฐานทางเพศไมสอดคลองกับเพศวิถี และอัตลักษณดานเพศภาวะของ   
ผูมารับบริการยอมทําใหไมไดรับบริการสุขภาวะทางเพศที่ตรงกับความตองการ 
หรือตรงกับปญหา เนื่องจากผูรับบริการอาจไมกลาบอกถึงสาเหตุที่แทจริงของ
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ปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น หรืออาจตองเผชิญกับการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่     
ผูใหบริการ ซึ่งมีอคติกับบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศภาวะ หรือมีอัตลักษณทาง
เพศวิถีที่แตกตาง 
 ในโลกยุคใหมที่ผูหญิงดูจะมีสถานะทัดเทียมกับผูชายมากขึ้น ผูหญิง
จํานวนมากมีโอกาสไดรับการศึกษา สามารถพึ่งพิงตนเองในทางเศรษฐกิจได 
และมีอิสระในการแสดงออกในเรื่องเพศมากขึ้นกวาในสมัยกอน กลุมคนรัก-
เพศเดียวกันแสดงความเปนตัวตนทางสังคมไดอยางเปดเผยมากขึ้น หรือแมแต
ใชเงินซื้อเทคโนโลยีเพื่อปรับเปล่ียนเพศใหเปนอยางที่ใจตองการได หรือในเรื่อง
ของความกาวหนาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกวันนี้ “ส่ือโป” ปรากฏอยูในส่ือ
ทุกรูปแบบ มีเนื้อหาครอบคลุมกิจกรรมทางเพศที่ตอบสนองทุกความตองการ 
และทุกลักษณะความสัมพันธทางเพศ แตเพราะเหตุใดสังคมที่ดูจะเปดกวาง   
ในเรื่องเพศอยางเสรีนี้จึงยังประสบกับปญหาในเรื่องเพศมากมายนับไมถวน  
ทั้งปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธรายแรง ปญหาเรื่องการรังเกียจ กีดกันผูที่มี
เพศภาวะและเพศวิถีที่แตกตาง ปญหาเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุตางๆ 
และปญหาเรื่องความรุนแรงทางเพศ  
 การศึกษาวิเคราะหคําศัพทเกี่ยวกับเพศครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของความ
พยายามในการทบทวน ตรวจสอบ ตั้งคําถามกับระบบความคิดความเชื่อใน
เรื่องเพศของสังคมไทยวาแทจริงแลวสังคมไทยมองเรื่องเพศเปนอยางไร และ
คนเรานั้นมีอิสระเสรีในเรื่องเพศจริงหรือไม โดยหยิบเอาภาษามาเปนส่ือในการ
วิเคราะห นอกจากนี้ยังไดพยายามรื้อสรางระบบคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศกระแสหลัก 
เพื่อเผยใหเห็นถึงอคติทางเพศที่ซอนอยูในใจของเราทุกคนดวย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ
ที่จะเปนแนวทางในการไปสูการสรางสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดี หรือสังคมที่
คนทุกอัตลักษณทางเพศภาวะ และเพศวิถีจะสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุข 
และเสมอภาค รวมทั้งมีการจัดบริการดานสุขภาวะทางเพศที่เปนมิตร และ   
ตอบสนองไดตรงกับความตองการของทุกคนดวย ไมวาคนๆ นั้นจะมีเพศภาวะ 
หรือเพศวิถีแบบใดก็ตาม  
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เกี่ยวกับผูเขียน 
 

 
พิมพวัลย บุญมงคล 

รศ.ดร.พิมพวัลย บุญมงคล จบปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาการแพทย จาก
มหาวิทยาลัยคาลิฟอรเนีย ซานฟรานซิสโก-เบอรกเลย สหรัฐอเมริกา ปจจุบันดํารง
ตําแหนงเปนรองศาสตราจารยสาขามานุษยวิทยาการแพทย ประจําคณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร และผูอํานวยการโครงการจัดต้ังสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สอนหนังสือใหกับโครงการสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการสตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทําวิจัยในประเด็นเพศวิถี เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ
มาโดยตลอด 
 เปนหนึ่งในคณะกรรมการภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอรเทียม) ดวย โดยเธอและนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆ อีก 6 สถาบันไดรวมกันกอต้ัง
คอนซอรเทียมขึ้นในป พ.ศ. 2546 เพ่ือพัฒนาองคความรูดานเพศภาวะ เพศวิถี และ    
สุขภาพในระดับภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะทําหนาที่ เปนกรรมการบริหารแลวยังรับ      
หนาที่เปนวิทยากรหลักในการอบรมหลักสูตรการสรางภาวะผูนําในเรื่องเพศภาวะ 
เพศวิถี และสุขภาพ ทั้งในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย-ลาวที่จัดโดย 
คอนซอรเทียมดวย 
 
 

สุไลพร ชลวิไล 
นักเขียนสารคดี นักกิจกรรม และนักวิจัยอิสระ จบปริญญาโทดานมนุษยวิทยา 

เคยทํางานกองบรรณาธิการนิตยสารฝายสารคดี งานองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางาน
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน เปนสมาชิกของคณะทํางานเรื่องผูหญิง 
ในงานเอดส สนใจทํางานวิจัยในประเด็นเรื่อง เพศวิถี ผูหญิงรักเพศเดียวกัน และ   
เอชไอวี/เอดส ลาสุดเรียบเรียงหนังสือเร่ือง “เพศไมนิ่ง” “เอชไอวี วิถีชุมชน และผูหญิง
มุสลิม” และ “เมื่อผูหญิงเลาเรื่องความรุนแรงและ เอชไอวี/เอดส” 
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 พิมพวัลย บุญมงคล, สุไลพร ชลวิไล, มลฤดี ลาพิมล, รณภูมิ สามัคคีคารมย 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

 
มลฤดี ลาพิมล 

นักกิจกรรม ผูจัดกระบวนการเรียนรูดานเอชไอวี/เอดส เพศภาวะ และเพศวิถี 
นักวิจัยอิสระ จบปริญญาโทดานภาษาแตมาทํางานเรื่องเอชไอวี/เอดส เพศภาวะ  
เพศวิถี และสุขภาพผูหญิง เคยทํางานเปนผูประสานงานภาคีความรวมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ ลาสุดทํางานวิจัยรวมกับ     
โครงการจัดต้ังสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยลัย 
-มหิดล นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในผูรวมกอต้ัง “คณะทํางานเรื่องผูหญิงในงานเอดส” 
คณะทํางานอิสระซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผูหญิงที่สนใจในประเด็นเรื่องความ
เปนผูหญิงกับเอชไอวี/เอดสดวย  
 
 
รณภูมิ สามัคคีคารมย 

จบปริญญาโท  สาขาสั งคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําโครงการจัดต้ังสํานักงานศึกษา
นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจประเด็นเรื่อง  
เพศวิถีของชายรักชาย ผลงานวิจัยลาสุดคือ เพศวิถีในสื่อนิยม กรณีศึกษาแคมฟร็อก
ชายรักชาย และไดคลุกคลีกับการทําวิจัยในประเด็นนี้มาตลอด อีกทั้งมีโอกาส        
ไดทํางานในตําแหนงผูชวยผูประสานงานภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใตดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ รวมทั้งไดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
อบรมในการสรางความตระหนักในเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิทางเพศในกลุม   
ผูมีความหลากหลายทางเพศหลายตอหลายครั้ง และมีผลงานบทความกึ่งวิชาการ
จํานวนไมนอยลงในหนังสือพิมพรายสัปดาห “สยามรัฐสัปดาหวิจารณ”  
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และดํารงตําแหนงไดเพียง
วาระเดียว  
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257  
กําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคล
หรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการในกรณีไม
ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป  

2. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและ 
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

3. เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

4. ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจาก       
ผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เปนสวนรวม ดังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

5. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎตอ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
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6. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
7. สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ   

องคการเอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 
8. จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 
9. อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ       

หลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้ง          
มีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
1. ศาสตราจารยเสนห จามริก 
 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2. ผูชวยศาสตราจารยจรัล ดิษฐาอภิชัย* 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
3. คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร** 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
4. นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
5. นายประดิษฐ เจริญไทยทวี 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
6. นายวสันต พานิช*** 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

7. นายสุทิน นพเกตุ 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
8. นางสุนี ไชยรส 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
9. นายสุรสีห โกศลนาวิน 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
10. คุณหญิงอัมพร มีศุข 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
11. นางสาวอาภรณ วงษสังข 
 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
 

 

________________________ 
* ผูชวยศาสตราจารยจรัล ดิษฐาอภิชัย พนจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพัน พ.ศ. 2550 
** คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร พนจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
*** นายวสันต พานิช พนจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2551 
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กระบวนการตรวจสอบเรื่องรองเรียน 

 
 ผูรองไดแก 
• ผูถูกละเมิด หรือ 

ผูแทน 
• ผูพบเห็นการละเมิด 
 

• สํานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• กรรมการฯ คนใดคนหนึ่ง 
• องคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน 

ที่คณะกรรมการฯ กําหนด 

 
 
สถานที่ติดตอ 
422 ถ.พญาไท 
(เชิงสะพานหัวชาง) 
เขตปททุมวัน กรุงเทพฯ 
ตู ปณ.400 ปณจ. รองเมือง 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2219 2982 
โทรสาร 0 2219 2940 
สายดวน 1377 
E-mail: help@nhrc.or.th 
Homepage: www.nhrc.or.th 
 

• ทางจดหมาย 
• ทางโทรศัพท 
• ดวยตนเอง ณ สํานักงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
• ทางโทรสาร 
• สงขอความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

(E-mail) หรือสื่ออื่นๆ 

• ช่ือ ที่อยูของผูรองเรียนหรือ 
ผูทําการแทนที่สามารถติดตอกลับได 

• ช่ือ ที่อยู บุคคลหรือหนวยงาน 
ที่เปนผูละเมิด 

• รายละเอียดการกระทําหรือ 
เหตุการณที่มีการละเมิด 

 

รองเรียน
มายัง 

รองเรียน 
โดย 

รองเรียน 
โดยระบุ 
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

การรองเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 
 
 

รับเรื่อง
รองเรียน 

กรรมการฯ 
หยิบยกขึ้น
พิจารณา 

ผูเกี่ยวของทุกฝายชี้แจง 
รายละเอียด และเสนอพยาน
หลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จ

คณะกรรมการฯ มีมติ 

หากยังคงไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ 
จะรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการฯ 
จะทํารายงานและ 

เสนอมาตรการแกไขปญหา 
ใหหนวยงานหรือบุคคล 
ที่มีหนาที่นําไปปฏิบัติ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเบ้ืองตน 

มีมูลและอยูในอํานาจหนาที่ 
แจงบุคคลหรือหนวยงาน 

ที่ถูกกลาวหาใหช้ีแจงขอเท็จจริง 

ไมมีมูลหรืออยูนอกอํานาจหนาที่ 
แจงผูรอง และอาจแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ใหแกไข 

สงเรื่องใหองคกรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณา 
หากไมดําเนินการหรือไมรับเร่ือง 

คณะกรรมการฯ อาจรับเร่ืองกลับมาพิจารณา 
หากเรื่องนั้นอยูในอํานาจหนาที่ 

ดําเนินการไกลเกลี่ยในกรณีที่เห็นวา 
ไกลเกลี่ยได และทําบันทึกระหวางคูกรณี 

 

หากไมมีการแกไข 
จะรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ 

ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
แตเปนการปฏิบัติหนาที่ไมเปนธรรม 

คณะกรรมการฯ อาจกําหนดแนวทางแกไข 
และแจงใหบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจ 

หนาที่ดําเนินการ 
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ความเปนมา 
 

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

(The Southeast Asian Consortium on  
Gender, Sexuality, and Health) 
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ความเปนมา 
 

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

(The Southeast Asian Consortium on  
Gender, Sexuality, and Health) 

 
 
ความเปนมา 

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดานเพศภาวะ     
เพศวิถี และสุขภาพ (The Southeast Asian Consortium on Gender, Sexuality, 
and Health-Consortium) เป นหน วย งานวิ ช าการที่ ก อตั้ งขึ้ น เมื่ อ เดื อน
กุมภาพันธ ป 2546 ดวยความคิดริเริ่มและความรวมมือของ 7 สถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ทั้งนี้ไดมีการเปดตัวและแนะนําองคกร “คอนซอรเทียม” อยางเปนทางการ
ในเดือนตุลาคม 2546 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในระหวางการประชุม
นานาชาติในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟกดานสุขภาวะทางเพศและอนามัย     
การเจริญพันธุ ครั้งที่ 2  
 
วิสัยทัศน  

คอนซอรเทียม กอตั้งขึ้นภายใตวิสัยทัศนรวมของภาคีเครือขายทั้ง 7 
สถาบันที่วา “เราจะรวมกันพัฒนาองคความรูสรางเสริมศักยภาพ และ   
สงเสริมความเขาใจดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน” ตอมาองคกรที่ปรึกษาการลงทุนดานการ
สงเสริมสุขภาพ ประเทศเวียดนามไดเขามาเปนสมาชิกของคอนซอรเทียม 
ปจจุบันสมาชิกของคอนซอรเทียมมีจํานวนทั้งส้ิน 8 สถาบัน ทั้งนี้ภาคีเครือขาย
จะรวมมือกันดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสรางเสริมศักยภาพของกลุม        
เปาหมายดานการศึกษาวิจัย การวางนโยบาย การออกแบบกิจกรรมโครงการ  



 

 

271 ความเปนมาคอนซอรเทียม

 ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

และบริการระดับชุมชน รวมไปถึงการรณรงคเชิงนโยบาย เพื่อสงเสริมใหเกิด    
สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีน 
  
ภารกิจหลัก 

คอนซอรเทียมดําเนินกิจกรรมดานการศึกษาวิจัย การจัดฝกอบรม     
เพื่อสรางเสริมศักยภาพบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดพิมพหนังสือ
เพื่อเผยแพรองคความรูดานเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ โดยเชื่อวาถาคนทํางาน
มีศักยภาพในการวิเคราะหสถานการณปญหาดานสุขภาวะทางเพศและคํานึงถึง
ความละเอียดออนตอมิติเพศวิถี เพศภาวะ และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของ
ประเด็นปญหาสุขภาวะทางเพศแลว ความเขาใจปญหาสุขภาวะทางเพศก็จะ 
ไดรับการยกระดับขึ้น อันจะยังประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานเพื่อแกไขและ      
ลดปญหาสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ของผูคนในภูมิภาค         
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
แนวทางในการทํางาน 

ภารกิจหลักทั้ง 3 ดานของคอนซอรเทียม ไดแก การศึกษาวิจัย การฝก
อบรม และการจัดทําหนังสือและสิ่งพิมพเผยแพรองคความรู โดยภาคีเครือขาย
ไดรวมกันและแบงปนความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เชน การ
จัดฝกอบรมผูนําระยะสั้น โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพหลักในการ
ดําเนินการจัดฝกอบรมในแตละป   

ในอันที่จะบรรลุภารกิจหลักรวมกันของภาคีเครือขายทั้ง 8 สถาบัน  
คอนซอรเทียมมีแนวทางในการทํางานโดยยึดหลักการที่จะรวมกันแสวงหาและ
ระดมทรัพยากร ตลอดจนสนับสนุนและสรางเสริมการทํางานในระดับประเทศ
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศจีน  
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 ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

องคกรเครือขายและองคกรพัฒนาเอกชน 
องคกรเครือขายวิชาการทั้ง 8 สถาบัน ของคอนซอรเทียม มีดังนี้ 
- โครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม  

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
- วิทยาลัยสังคมศาสตรและปรัชญา  

มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส ประเทศฟลิปปนส 
- ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานเอดส  

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรฮานอย ประเทศเวียดนาม 
- ศูนยศึกษาประชากรและนโยบาย มหาวิทยาลัยกัดจาหมาดา 

ประเทศอินโดนีเซีย 
- คณะสังคมศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซีย 
- ภาควิชาหลังปริญญาตรีและวิจัย มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- องคกรที่ปรึกษาการลงทุนดานการสงเสริมสุขภาพ  

ประเทศเวียดนาม 
 
สถานที่ตั้ง:  สํานักงานเลขานุการ  

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอรเทียม) 
c/o โครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4, ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท: +66 2 441 9184, 441 9515  
โทรสาร: +66 2 441 9515 ตอ 112 (อัตโนมัติ) 
อีเมล: coordinator@seaconsortium.net 
เว็บไซต: www.seaconsortium.net 

 
 



 

 

273 รายช่ือหนังสือ

 ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อหนังสือ 
 
จัดพิมพโดย ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 
(The Southeast Asian Consortium on  
Gender, Sexuality, and Health) 
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 ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

Publications: Thai 
 

การจัดพิมพหนังสือฉบับภาษาไทยที่เกี่ยวของกับเพศภาวะ เพศวิถี 
และสุขภาพ เปนสวนหนึ่งของความพยายามของคอนซอรเทียม ในอันที่จะ
ขยายขอบเขตขององคความรูและเผยแพรองคความรูดานเพศภาวะ เพศวิถี 
และสุขภาพ ดวยเล็งเห็นวาความเขาใจถึงความละเอียดออนและความซับซอน
ของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงของการประกอบสรางระบบ
ความคิดความเชื่อและความหมายดานเพศภาวะและเพศวิถีของบุคลากรในสาย
งานที่เกี่ยวของ จะยังประโยชนตอแนวทางการดําเนินงานตอยอดองคความรู 
และการรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจดานเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ 

 
ติดตอ:  สํานักงานเลขานุการ  

ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอรเทียม) 
c/o โครงการจัดตั้งสํานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ 

 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4, ตําบลศาลายา  
 อําเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม 73170 
 โทรศัพท: +66 2 441 9184, 441 9515  
 โทรสาร: +66 2 441 9515 ตอ 112 (อัตโนมัติ) 
 อีเมล: coordinator@seaconsortium.net 
 เว็บไซต: www.seaconsortium.net 

 
 

 



 

 

275 รายช่ือหนังสือ

 ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

 
English Publications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Publications 

A Glossary of Terms in Gender
and Sexuality (2nd Edition), is a
collection of definitions of the most
commonly used terms and concepts
related to gender, sexuality, and
reproductive health, as well as
simple explanations of some of the
most widely used concepts in the
social sciences. 

88 pages  
ISBN: 978-974-11-0840-4 
Price: US$ 6 (200 baht) 

 

เพศไมน่ิง: ตัวตน เพศภาวะ เพศวิถี ใน
มิติสุขภาพ เพศไมใชเรื่องท่ีอยูน่ิงๆ บนห้ิง
พระ เพศไมน่ิงไมใชเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่ซับซอนมากขึ้น  แตเพศไมเคย
น่ิงมาแตไหนแตไรแลว เพียงแตเราพยายาม
จัดการ บังคับ และควบคุมเรื่องเพศใหมันอยู
“น่ิงๆ” เหมือนจับเด็กอนุบาลเขาแถวตาม
ประสาวิธีคิดอํานาจนิยมท่ีอยากบังคับควบ
คุมทุกสิ่งทุกอยางในโลกใหเปนไปตามใจคิด 

135 หนา  
ISBN: 978-974-11-0751-3 
ราคา: 200 บาท 

120 หนา  
ISBN: 978-974-11-0749-0 
ราคา: 200 บาท 

เอชไอวี วิถีชุมชน กับผูหญิงมุสลิม: ปญหาการ
แพรระบาดของเอชไอวี/เอดสในชุมชนมุสลิมท่ีสง
ผลกระทบตอผูหญิงผูกโยงกับบทบาทและความ
สัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย การมองประเด็นผู
หญิง ความสัมพันธเชิงอํานาจและบทบาทหญิง
ชายควรตองมองภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรม
และวิถีชุมชนของผูหญิงมุสลิม โดยที่ระบบการให
คุณคาของความเปนหญิงชายถูกประกอบสรางขึ้น
จากชุดความเชื่อ ทางศาสนา คานิยม จารีตหลาย
ชุด ท้ังชุดท่ีเปนหลักการคําสอน และการตีความ
ภายใตสังคมชาย เปนใหญ
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ภาษาเพศในสังคมไทย: อํานาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ 

 

194 pages 
ISBN: 974-11-0352-2 

Price: US$ 12.50 (500 baht) 

 
Monographs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Researching Sexuality and Sexual
Health in Southeast Asia and China,
here in its second edition, is a collection
of selected papers from the 6th Asia-
Pacific Social Sciences and Medicine
Conference that was held in Kunming,
China in 2002. It provides some
indication of the state of sexuality and
sexual health research in the region. 
 

 
72 pages 
ISBN: 974-11-0395-6 
Price: US$ 5 (200 baht) 

Cross-Border Sexuality in the Greater
Mekong Sub-Region: Executive Summary,
here in its second edition, is a collection of the
report from the workshop on “Cross-Border
Sexuality in Greater Mekong Sub-Region,”
which was one important activity of the 6th Asia-
Pacific Social Sciences and Medicine Conference
(APSSAM) held in Kunming, China in 2002. It
provides some theoretical and case studies of
issues concerning sexuality and sexual health at a
time of social and economic change in the
Greater Mekong Sub-Region (GMS) and the
resultant increased movement across borders. 

 

Living on the Edges: Cross-Border
Mobility and Sexual Exploitation in the
Greater Southeast Asia Sub-Region,
here in its second edition, is a series of
six studies that investigate the issues of
cross-border migration, trafficking in
women, sexuality, and exploitation,
reflecting the geographical linkages and
flow of migration within the region. 
 

317 pages 
ISBN: 974-11-0504-5 
Price: US$ 15.00 (600 baht) 

Sexuality in Southeast Asia and China:
Emerging Issues is a collection of research
reports on sexuality conducted by young
scholars from China, Indonesia, Malaysia,
Myanmar, the Philippines, and Vietnam
who were supported by the Rockefeller
Foundation, whose funds were administered
through the Southeast Asian Consortium on
Gender, Sexuality, and Health. These
reports represent different cultural settings
and a range of sexuality issues. All seven
reports share a common ground, providing
in-depth investigation of social, political,
and cultural contexts, along with concrete
recommendations toward public policies. 

220 pages
ISBN: 978-974-11-0717-9

Price: US$ 15 (500 baht)



 

 

277 รายช่ือหนังสือ

 ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ 

 

 
Translation Series 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Talk About Sexuality in
Thailand is authored by
Professor Nithi Aeusrivongse,
one of the most prominent
historians and philosophers in
Thailand. The selected articles
by Prof. Aeusrivongse situate a
wide range of issues related to
gender and sexuality in the Thai
context and provide reflection on
topics of high interest to a broad
segment of Thai society. 
 

95 pages 
ISBN: 974-9716-25-6 
Price: US$ 9 (350 baht) 

Sexuality in China is authored
by Professor Pan Suiming, a
renowned Chinese sexologist
who has been well recognized
for his 20 years of work in
“sociology and sexuality.” Prof.
Suiming takes a critical view of
everyday practices, and his
interpretation of these practices
brings new insights into how
sexuality is integrated into, and
affected by, all aspects of life. 

183 pages 
ISBN: 974-9930-83-5 
Price: US$ 10 (400 baht) 

 
 

LUTO NG DIYOS (A FEAST FROM
GOD): The Life Stories of Husbands
and Wives is authored by Grace Aguiling-
Dalisay Roberto Mendoza, John Benedict
Santos, Anita Echevarria. This book
features stories based on the experiences of
Filipino married couples. The stories
portray sexual perceptions, attitudes,
perspectives and the importance of the
notion of caring in the life of the
contemporary married couples. It is
expected that this will be the start of a
more open and thoroughgoing discussion
by readers, married or not, on caring, sex
and sexuality.   
 

200 pages 
ISBN: 971-8726-01-2 
Price: US$ 15 (500 baht) 




