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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในหัวข้อ นักร้องหญิง : ร่างกายและการต่อสู้จากการคุกคามทางเพศในที่ท างาน มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบริบทของสังคมไทยกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศต่อเพศหญิง  

2. ศึกษามุมมองการรับรู้และประสบการณ์ของ “นักร้องหญิง” ต่อภาวะความเสี่ยงและถูกคุกคามทาง

เพศหรือความรุนแรงทางเพศ และ 3. ศึกษาการจัดการ และกลยุทธ์ของการป้องกันตัวเองของนักร้อง

หญิงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศ  การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งใช้วิธีการศึกษาเชิง

คุณภาพ (Qualitative  Research) โดยเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิอันเป็นข้อมูลที่ได้

สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มนักร้องหญิงผู้ให้ข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจมุมมอง การรับรู้ต่อการคุกคามและ

ความรุนแรงทางเพศผ่านประสบการณ์ในอาชีพ นักร้องกลางคืนในสถานบันเทิง ได้แก่ ผับ บาร์ และ

ร้านนั่งชิลล์ รวมไปถึงกลยุทธ์การป้องกันตัวและการจัดการร่างกายต่อการถูกคุกคามทางเพศ 

ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

กับเรื่องผู้หญิง การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ และผู้หญิง การใช้พื้นที่และการท างาน โดย

มุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจถึงเพศภาวะและเพศวิถีว่ามีการด ารงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

ผ่านการท าความเข้าจากอาชีพนักร้องหญิงกลางคืน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การยอมรับใน

วัฒนธรรมเรื่องเพศทีม่ีระบบแบบชายเปน็ใหญท่ี่ยินยอมในเรื่องของความรุนแรง ได้ส่งผลให้ผู้หญงิเปน็

เพศที่ถูกคุกคามและกระท าทางเพศมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบว่า นักร้องหญิงมีมุมมองเรื่อง

การโดนคุกคามทางเพศในสถานบันเทิงที่ตนท างานแตกต่างกัน บางคนรู้สึก และไม่รู้สึกด้วยการสยบ

ยอมต่อลูกค้าผู้ชายต่อการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่นักร้องหญิงต้องเผชิญอยู่
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เป็นประจ าน้ันท าให้พวกเธอมีกลยุทธ์ในการป้องกันตัวเอง และตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ นี่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีอ านาจในตนเองที่จะเลือกตีความเลือกปฏิบตัิ

ตัวอย่างไรซึ่งก็เหมือนเป็นการก้าวข้ามออกจากอาณาเขตเรื่องเพศวิถีที่มาก ากับบทบาทของผู้หญิง

มากขึ้นในสังคมปัจจุบัน  
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        ในขณะที่ก าลังเขียนบทความนี้อยู่ ก็เหลือเวลาอีกเพยีงไม่กี่ช่ัวโมงเท่านั้นที่ต้องส่งสารนิพนธ์เลม่

นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากที่ผ่านระยะเวลาที่สมบุกสมบันมานับปี  มันช่างเป็นความรู้สึกที่พิเศษ

อย่างไรบอกไม่ถูก (ผูกพันธ์แต่ก็ต้องการลาจาก) ขณะนี้ถ้าไม่ผิดไปดิฉันคงจะก าลังเริ่มรู้สึกถึงพลังงาน

แห่งความสุขมหาศาลที่ค่อย ๆ ย่องเข้ามาเรื่อย ๆ เพราะตลอดช่วงเวลาที่ได้ท าสารนิพนธ์เล่มนี้ที่ผ่าน

มานั้น ช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหลือเกิน ทั้งเหนื่อยและท้อ แต่ดิฉันก็ไม่เคยคิดถอย 

 ก่อนอื่นคงต้องขอบคุณตัวเองที่แน่วแน่และพยายามมาก ๆ กับการเรียนมหาลัย แม้จะมี

อุปสรรคมากมายกว่าคนอื่นเขาแต่ก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งด้วยความอดทนจนมาถึงตอนนี้  

 ขอบคุณครอบครัวที่รักที่คอยช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน คอยเข้าใจเวลาที่ไม่ได้กลับบ้าน และ

เป็นก าลังใจที่ดีที่สุดตลอดมา ขอบคุณกันที่พร้อมจะไปเป็นเพื่อนในทุก ๆ ที่ ช่วยหาเคสตัวอย่าง คอย

เป็นก าลังใจและคอยเอาใจช่วยเสมอในวันที่อ่อนแอที่สุด     

 ขอบคุณเพื่อน ๆ เอกมานุษยวิทยาทุก ๆ คนที่ร่วมเผชิญชะตากรรมเดียวกันและคอยถามสาร

ทุกข์สุขดิบทุกครั้งก่อนส่งงาน ขอบคุณอันอันที่เป็นแบบอย่างของการเป็นคนขยันคอยช่วยอธิบายงาน

มาตั้งแต่ ปี1 และเป็นคนที่กระตุ้นให้เราอยากท างานให้เสร็จบ้าง ขอบคุณเนยที่เป็นเพื่อนท างานตอน

ค่ า ๆ ช่วยกันคิดงานบ้าง เล่นบ้าง ท าให้การท างานของพวกเราไม่เครียดเกินไป ขอบคุณแนนผู้ร่วม

ชะตากรรมทุก ๆ อย่าง ทั้งสนุก ทั้งเครียด ไปด้วยกัน และขอบคุณแก๊งค์เปิดต้ีท างานที่ท าให้รู้ว่าเรายัง

มีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขอีกหลายคน ขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง และทุก ๆ คน ที่เพิ่มเติมประสบการณ์ของ

ชีวิตมหาลัยให้กัน  

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะโบราณคดี มหาวิทาลัยศิลปากร โดยเฉพาะใน

ภาควิชามานุษยวิทยา ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับดิฉันจนเดินทางมาถึงปี 4 เทอมสุดท้ายแล้ว ขอบคุณ

อาจารย์ศศิธร หรือพี่เกดที่เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ตอนรับเข้าปี 1 และเป็นกรรมการสอบจบปี 4 ผู้อยู่

เบื้องหลังของความส าเร็จทั้ง 2 ครั้ง และสารนิพนธ์เล่มนี้คงจะไม่เสร็จสมบูรณ์หากปราศจาก อาจารย์ 

นัฐวุฒิ สิงห์กุล หรือ อาจารย์ต้น ที่คอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจเสมอมา ไม่เคยคิดมา

ก่อนว่าการที่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ต้นจะช่างอบอุ่นและประทับใจขนาดน้ี ขอบคุณมาก

ค่ะ 
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 และที่ขาดไม่ได้ขอกล่าวขอบคุณทุกบุคคลที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ทุก ๆ อย่างกับดิฉัน ทั้ง

นักร้องหญิง นักท่องเที่ยวชาย นักท่องเที่ยวหญิง ทุกท่านเป็นบุคคลที่ส าคัญต่อสารนิพนธ์เล่มนี้เป็น

อย่างมาก ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาตอบค าถามทุกค าถาม ขอบคุณที่กล้าเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง

ที่เพื่อน พี่ น้อง ของตัวเองก็ยังไม่เคยได้รู้  ข้อมูลของท่านท าให้สังคมได้รับรู้ถึงด้านที่หลากหลายของ

สังคมมากข้ึนผ่านการบอกเล่าผ่านสารนิพนธ์เล่มนี้ไม่มากก็น้อย 

 สุดท้ายนี้ขอบคุณนักเขียนชาวมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาทั้งหลายที่ได้สร้างต้นแบบของ

ต าราที่ใช้ประกอบในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้  ถ้าร่างกายและสมองยังไปไหว หวังว่าซักวันคงได้เจอกัน

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่ความรู้อย่างพวกท่านบ้าง  
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ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

การคุกคามทางเพศเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนมาอย่างเนิ่นนานในสังคมไทย และเกิดข้ึนได้ในหลาย

รูปแบบทั้งการลวนลามด้วยวาจาและถ้อยค า ไปจนถึงการคุกคามทางร่างกาย และพฤติกรรมในทาง

เพศ หรือรุนแรงยิ่งกว่า อย่างเช่น การข่มขืน และการล่วงละเมิดทางเพศ บ่อยครั้งที่ได้ยินข่าวการล่วง

ละเมิดทางเพศเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี การล่วงละเมิดทางเพศมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากข้ึน และ

อาจจะมีมากกว่าจ านวนข่าวที่น าเสนอให้เห็นผ่านจอโทรทัศน์ เว็ปไซต์ และสื่ออื่น ๆ เนื่องจาก

ผู้ถูกกระท ามีความอับอาย ไม่กล้าไปแจ้งความด าเนินคดี และบางครั้งคนที่กระท าก็เป็นคนใน

ครอบครัว  คนสนิท หรือแม้กระทั่งระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ สถานภาพเหล่านี้ไม่น่าจะเกิด

เหตุการณ์แบบนี้ได้เลยด้วยซ้ า แต่มันก็ยังเกิดข้ึน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ถือว่าการคุกคามทางเพศยังเป็น

ภัยเงียบส าหรับเด็ก เยาวชน และสตรี (“สถิติล่วงละเมิดทางเพศยังเป็นภัยที่น่ากลัวต่อเด็กหญิง-

สตรี”,ออนไลน์ ; 2561)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับคดีข่มขืน

และกระท าช าเรากับทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์ ในปี 2558 พบว่าทั่วประเทศมีการแจ้งความเพื่อ

ด าเนินคดี จ านวน 2,848 ราย ในปีถัดมา พบการแจ้งสถิติลดลง เหลือ 2,259 ราย ส่วนในปี 2560 ที่

ผ่านมา ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่แน่ชัด (“สถิติล่วงละเมิดทางเพศยังเป็นภัยที่น่ากลัวต่อเด็กหญิง-

สตรี”,ออนไลน์ ; 2561) โดยสถานที่ที่มักเกิดความรุนแรงทางเพศได้แก่ ที่ท างาน ที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่

เปลี่ยวห่างไกลบ้านคน ตึกร้าง ป่าละเมาะ ที่ที่มิจฉาชีพอาศัยเป็นแหล่งประทุษร้าย มุมตึก มุมมืด 

สถานเริงรมย์ต่างๆ ที่ที่ไม่รู้จัก และที่ที่ไม่เคยไป ลานจอดรถ ห้องสุขา สถานีขนส่ง ทางหนีไฟ รวมไป

ถึงรถโดยสารสาธารณะ (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์,2551 : 10) ถึงแม้ว่าสถิติจะมีจ านวนลดลงแล้ว แต่ถึงอย่างไรสังคมก็ไม่

ควรนิ่งนอนใจและปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นภัยเงียบที่เกิดข้ึนและผ่านเลยไปของสังคม สถิติ

ดังกล่าวสอดรับกับสถิติจากของกระทรวงสาธารณสุขปี 2552 ที่ปรากฏว่า ทุกช่ัวโมงมีการท าร้าย

ผู้หญิงและเด็กจ านวน 3 คน ซึ่งเพิ่มจากปี 2547 ถึง 200% โดยการข่มขืนกระท าช าเราและล่วง
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ละเมิดทางเพศ ร้อยละ 49 เป็นการทุบตีท าร้ายร่างกาย ร้อยละ 45 และการท าร้ายทางจิตใจร้อยละ 

6 (สุชีลา ตันชัยนันท์,2554 : 50) ความรุนแรงและผลกระทบทางเพศที่เกิดข้ึนนั้น อาจท าให้สตรีที่

ได้รับความรุนแรงรู้สึกกลัว อับอาย และไม่กล้าเปิดเผยความจริงให้ผู้อื่นทราบ เนื่องจากทั้งปั ญหา

ความรุนแรงและปัญหาทางเพศถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความเป็นส่วนตัวสูง สตรีที่ได้รับ

ความรุนแรงเหล่าน้ีจึงต้องล าบากใจและทุกข์ทรมานกับผลกระทบทางเพศ เพราะไม่สามารถเปิดเผย

ปัญหาดังกล่าวได้โดยง่าย (นันทนา ธนาโนวรรณ,2557 :58) 

ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงทีเ่กิดข้ึนน้ัน สามารถพิจารณาไดใ้น 2 ระดับ กล่าวคือ ในระดับ

ปัจเจกนั้นพิจารณาได้ว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งในสังคมไม่ได้ระลกึถึงหรอืรับรู้ถึงปญัหาความรุนแรงทางเพศที่

ด ารงอยู่ ทั้งนี้อาจเพราะเป็นผลจากความสามารถในการต่อรองได้กับผู้ชาย เนื่องจากความสัมพันธ์เชิง

อ านาจในระดับครัวเรือนมีความยืดหยุ่นสูง และมักจบลงด้วยความพอใจในระดับหนึ่งเสมอ หรือ

บางครั้งก็จบลงด้วยแนวทางที่ผู้หญิงสามารถยอมรับได้ ซึ่งภาวะการยอมรับได้นั้นมักเป็นผลมาจาก

รากเหง้าของมิติทางวัฒนธรรม หากแต่ในระดับภาพรวมของสังคมกลับพบว่า โครงสร้างของสังคมเอง

ที่มีหรือเป็นกลไกที่ไม่สอดรับกับสภาพจริงของปัญหาและยังเอื้อให้ความรุนแรงทางเพศถูกผลิตซ้ า 

(อุ่นเรือน ทองอยู่สุข, 2546) 

นักสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านหนึ่งมีมุมมองว่า ทุกวันน้ีไม่มีกฎหมายที่เฉพาะมาควบคุมเรื่อง

การลวนลามหรือคุกคามทางเพศ มีแต่กฎหมายอาญาที่ดูแลเรื่องการข่มขืน กระท าช าเรา ล่อลวง 

เท่านั้น สาเหตุอาจเพราะวัฒนธรรมความเช่ือของคนไทยแต่ดั้งเดิม เรื่องการปรนเปรอทางเพศให้ผู้

อาวุโส หรือผู้มีฐานะ เลยกลายเป็นค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติแบบผิด ๆ มาตลอด เกิดความเข้าใจผิด

ว่า ผู้ชายต้องเหนือกว่าผู้หญิงในทุกเรื่อง อีกทั้งเมืองไทยเรายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองการถูกคุกคาม

ทางเพศที่ชัดเจน (โชติวิเชียร วิเชียรโชติ,2548 :12) 

“การคุกคามทางเพศ” มีความหมายที่ซับซ้อนและไม่ ชัดเจน เป็นสิ่งที่ เกิดข้ึนเมื่อมี

ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียม  เมื่อฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่าย ทั้งยังอาจเกิดข้ึนอย่าง

ไม่ตั้งใจ เมื่อผู้หญิงได้ถูกคุกคามโดยที่ผู้ชายที่คุกคามอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าพฤติกรรมของเขาเข้าข่าย

การคุกคามทางเพศ เธอยังบอกอีกว่า การคุกคามทางเพศอาจเกิดข้ึนได้ ถ้าผู้หญิงไม่ได้แสดงท่าว่าไม่

พึงพอใจ กรณีนี้เป็นเรื่องอันตรายหากเกิดข้ึนในสถานประกอบการ ซึ่งหัวหน้าคนงานเป็นชายและตัว

คนงานเป็นผู้หญิงในกรณีที่สว่นใหญ่คนงานหญงิต้องทนอยู่กับสภาพที่เปน็อยู่และไม่สามารถตอบโตใ้ด 

ๆ ได้ อีกทั้งในเวลาต่อมา พวกเธอก็จะถูกกล่าวหาว่ายินยอมพร้อมใจ  หรือยอมให้กับผู้ชายเอง (ดร.ช

ลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อ้างใน วณี บางประภา ธิติประเสริฐ , 2547) ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าใน

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%AA%D5%C5%D2%20%B5%D1%B9%AA%D1%C2%B9%D1%B9%B7%EC
http://lib.sac.or.th/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e19%u0e31%u0e19%u0e17%u0e19%u0e32+%u0e18%u0e19%u0e32%u0e42%u0e19%u0e27%u0e23%u0e23%u0e13.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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สังคมไทยปัจจุบันที่ได้รับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย จะท าให้ทัศนคติของผู้หญิง

ในสังคมรวมถึงนักร้องหญิงจะมีการมองการกระท าทางเพศว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือความ

รุนแรงทางเพศอยู่หรือไม่  ในขณะที่คนงานหญิงจ านวนมากจึงมักถูกคุกคามทางเพศโดยเพือ่นร่วมงาน

ชาย โดยผู้คุมงานหรือนายจ้าง บ่อยครั้งคนงานหญิงอยู่ในสภาพที่ถูกเอาเปรียบ และนายจ้างก็จะเอา

เปรียบโดยทั้งขู่โดยตรงและโดยอ้อมให้คนงานหญิงยอมปฏิบัติตามความต้องการทางเพศของพวกเขา 

(วณี บางประภา ธิติประเสริฐ , 2547)  

ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนี้ในสังคมอาจจะยังไม่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก เนื่องด้วย

หลายปัจจัย เช่น ผู้หญิงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบและไม่อยากตกเป็นข่าวส่งผลให้ผู้กระท าได้ใจ 

เนื่องจากไม่มีมาตรการสังคมและกฎหมายลงโทษ (สุชีลา ตันชัยนันท์,2554 : 56) เมื่อเป็นเช่นนี้ 

ผู้หญิงจึงต้องช่วยเหลือตัวเองในทุก ๆ  ด้าน กลวิธีนี้สะท้อนแนวคิดชายเป็นใหญ่ที่ผู้หญิงไม่สามารถที่

จะต่อรองกับเหตุการณ์นั้น ๆ  ได้ ท าให้พวกเธอต้องหันกลับมาปรับใช้กลวิธี ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพื่อ

พาตัวเองให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมได้ 

 ดังที่จะเห็นได้จาก ผู้หญิงมักไม่เป็นที่นิยมหรือมักถูกกีดกันอย่างอ้อม ๆ  รวมทั้งความพยายาม

ที่จะท าให้บทบาทและสถานะของผู้หญิงถูกดึงกลับเข้าไปสู่อาณาเขตของครอบครัวมากกว่าพื้นที่

สาธารณะด้วยกรอบคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่ กรอบคิดเช่นน้ียังคงยึดอ านาจในการเป็นคนตัดสินใจของ

เพศชายว่าที่ใดเหมาะหรือไม่เหมาะส าหรับเพศหญิง ในสถานบันเทิงก็เช่นเดียวกัน หากเปรียบว่า

นักร้องหญิงท าหน้าที่เป็น Center หลักคล้ายวาทยกรและเธอไม่ได้มีโอกาสจะเข้ามาในที่สาธารณะ

อย่างสถานบันเทิง หากแต่เมื่อเธอก้าวเข้ามาแล้ว ก็ ไม่แปลกที่ผู้ชายที่อาจมีกรอบคิดอย่างดั้งเดิมจะ

สามารถมองพวกเธอว่าเป็นวัตถุทางเพศ และน าไปสู่การคุกคามได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น

อารมณ์หรือบรรยากาศที่พาไปหรือสิ่งเร้าใด ๆ ก็ตาม  

 การคุกคามทางเพศนั้นจึงไม่ได้จ ากัดเป็นวงแคบอยู่แค่ในบางอาชีพ เช่น อาชีพบริการ หรือ

สาวโรงงาน ที่เอื้อต่อการโดนล่วงละเมิดเท่านั้น ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศยังเป็นปัญหาที่

ครอบคลุมเป็นวงกว้างที่มีอิทธิพลต่อเพศหญิงในทุก ๆ ช่วงวัยและทุก ๆ อาชีพ โดยอาชีพที่มีความสุ่ม

เสี่ยงต่อการโดนคุกคามทางเพศไม่น้อยไปกว่าอาชีพด้านบริการเลย ก็คืออาชีพนักร้องหญิง ที่ใน

บางครั้งอาจมีพื้นที่ในการท างานที่คนในสังคมนิยามว่าคือ พื้นที่สีเทา ที่เป็นแหล่งของอบายมุข อัน

เป็นปัจจัยเสริมส าคัญที่ท าให้เกิดการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้  อันเป็นปัจจัยเสริมส าคัญที่ท าให้เกิด

การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญล าดับต้น ๆ ของ

ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมยุคปัจจุบัน ดังในกรณีของนักร้องสาว Kesha ที่ออกมาเปิดเผยว่า “เธอโดน

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%AA%D5%C5%D2%20%B5%D1%B9%AA%D1%C2%B9%D1%B9%B7%EC
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โปรดิวเซอร์ดังที่เคยท างานร่วมกันมาหลายปีของเธอล่วงละเมิด เมื่อเธอปฏิเสธที่จะท างานร่วมกับ

โปรดิวเซอร์คนเดิมก็ถูกกีดกันไม่ให้ออกผลงานเพลง และยังไม่ยอมให้เธอยกเลกิสญัญากับต้นสังกดัอกี

ด้วย” (“7 เซเลบดัง แฉยับ!! เคยโดนผู้มีอ านาจ“คุกคามทางเพศ”, ออนไลน์ ; 2561) และ อีกกรณี

หนึ่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผู้ใช้อินสตาแกรมคุณ gebby.vesta_นักร้องสาวชาวอินโดนีเซียมีช่ือ

ว่า เก็บบี้ เวสต้า (Gebby Vesta) เธอได้ลงคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ภายในคลิปจะเห็น 

เก็บบี้ เวสต้า โมโหจัด ยกขาเตะหัวคนดูเต็มๆ หลังเอื้อมมือมาจับเป้าขณะร้องเพลง เจ้าตัววีนผับ

ต้นเหตุ เผยรักษาความปลอดภัยแย่ ปล่อยให้ศิลปินโดนลุกล้ าถึงเนื้อถึงตัว (“อึ้งทั้งผับ!! “นักร้องสาว” 

ปรี๊ดแตก ร้องเพลงอยู่ดี ๆ  โดนคนลูปเป้า เท้าไปไวกว่าความคิด เตะเสยหน้าทันที”, ออนไลน์ ; 2561)  

อาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญหรืออยู่กับความเสี่ยงเกือบทุกรูปแบบ เพราะมีเงื่อนไข

ของเวลา สถานที่ รวมถึงเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง เข้ามาสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับบริบทที่เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องทางเพศ อีกทั้งการผลิตซ้ าของวาทกรรมที่เกิดข้ึนน าไปสู่

ความคิดที่ฝังรากหยั่งลึกของคนในสังคมอย่างยากที่จะเปลี่ยนได้ ท าให้มุมมองต่ออาชีพนักร้องหญิง

ของคนในสังคมโดยส่วนใหญ่ให้ค านิยามต่ออาชีพนักร้องหญิงแตกต่างไปจากภาพจ าของความเป็น 

‘หญิงที่ดี’ กล่าวคือ “อาชีพนักร้อง” เกิดจากการสั่งสมก่อตัวของศิลปะการแสดงรูปแบบต่าง  ๆ  ซึ่ง

ค่อย ๆ มีลักษณะจ าเพาะอันมีเอกลักษณ์และวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

การให้ความหมายจากสังคมกับอาชีพนักร้อง จึงเกิดจากการรับรู้สั่งสมและสะท้อนภาพที่มีมาตั้งแต่

อดีต เช่น ในสังคมไทยสมัยโบราณมีการเรียกขานอาชีพการแสดง ว่าเป็นอาชีพ ‘เต้นกินร ากิน’ ถึงแม้

ผู้คนจะชอบดนตรีและยกย่องการแสดงว่าเป็นงานศิลปะ แต่ในทางกลับกันผู้คนในสายอาชีพนี้ ไม่ค่อย

ได้รับการยอมรับในฐานะ ‘ศิลปิน’ และกลับถูกมองว่ามีสถานะทางสังคมที่ด้อยกว่าอาชีพอื่น ๆ 

(เสาวลักษณ์  แต่งตั้ง , 2549) เพราะการผลิตซ้ าเกี่ยวกับอาชีพนักร้องหญิงผ่านบทเพลง หรือ

ภาพยนตร์ มักเสนอภาพของนักร้องหญิงที่ต้องใช้ร่างกายในการท างาน มิเพียงแต่เสียงเพลงเท่านั้นที่

ให้ความบันเทิงแก่แขกที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการให้ภาพของการให้บริการทางเพศอย่างชัดเจน อีกทั้ง

ยังน าเสนอถึงสภาพแวดล้อมของสถานบันเทิงที่เป็นด้านลบ ได้แก่ เครื่องดื่มมึนเมา เหล้า บุหรี่ และ

อบายมุขต่าง ๆ  ซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนประกอบที่ท าให้สถานบันเทิงกลายเป็นพื้นที่ที่อาจไม่ได้เหมาะสม

ส าหรับเพศหญิง ตลอดจนชีวประวัติของนักร้องมักถูกถ่ายทอดเกี่ยวกับชีวิตก่อนที่จะก้าวมาเป็น

นักร้องที่มีช่ือเสียงนั้น การใช้ ‘เต้าไต’่ คงเป็นวิธีน าเสนอเรือนร่างช้ันดีที่จะน าพวกเธอไปสู่จุดมุ่งหมาย

นั้นได้รวดเร็วยิ่งข้ึน อันเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่ไม่ดีและไม่รักนวลสงวนตัวซึ่งขัดต่อแบบแผนของ

สงัคมที่มีต่อความเป็นเพศหญิง การผลิตซ้ า ๆ เช่นน้ียังคงเป็นภาพจ าของคนในสังคมจนถึงปัจจุบัน 
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 หากพิจารณาดูแล้ว อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มอ านาจที่เหนือกว่าสามารถครอบง ากลุ่มที่ด้อยกว่า 
ด้วยการสร้างให้เกิดความยินยอมและเห็นคล้อยตาม ซึ่งความยินยอมที่เกิดข้ึนได้กลายเป็นการยอมรบั
และก้มหัวให้กับอุดมการณ์และระบบคุณค่าที่กลุ่มซึ่งเหนือกว่าได้สร้างและก าหนดเอาไว้ โดยหนึ่งใน
กลไกที่น ามาใช้นั้นก็คือสื่อมวลชน การได้มาซึ่งอ านาจจึงเปรียบเสมือนกับการแย่งชิงพื้นที่ทาง
ความคิดหรือในที่นี้ก็คือพื้นที่ในการสร้างความหมายให้กับอตัลักษณ์บุคคล (ในที่นี้หมายความถึงความ
เป็นหญิง) ซึ่งกลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่านีก้็มักจะมีโอกาสที่จะสั่งสมบารมีและความชอบธรรมในอ านาจ
ของกลุ่มตนได้มากกว่ากลุ่มที่ด้อยกว่า กระบวนการสร้างภาพตัวแทนที่ท าให้เกิดความหมายเหลา่น้ีนัน้
ได้แพร่กระจายความหมายไปยังสังคมและวัฒนธรรม จนกลายเป็นความหมายที่คนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจร่วมกัน โดยภาพตัวแทนนั้นจะมีความหมายต่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ก็ต่อเมื่อ
ความหมายของภาพตัวแทนนั้นสอดคล้องต้องกันเข้ากับความเช่ือบรรทัดฐาน และคุณค่าที่ด ารงอยู่
แล้วในสังคมและวัฒนธรรมนั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรมที่สุด คือภาพตัวแทนของความ
เป็นหญิงและชาย ซึ่งสตรีศึกษาได้วิพากษ์ไว้ว่าเรารับรู้ว่าใครเป็นหญิงหรือชายก็เพราะกลไกทางวาท
กรรมที่สัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมและการเมือง หากต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน การพูดคุย
ก็ย่อมมีส่วนสนับสนุนพลังและจิตส านึกของผู้หญิงเหล่านี้ในความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากที่เคยเป็นหรือเคยเช่ือในขีดความสามารถของตัวเองที่จ ากัด และเปลี่ยนบทบาทแบบจ ายอม 
(passive) มาสู่บทบาทแบบรุก (active) ของการเป็นผู้สร้างความหมาย รวมทั้งให้คุณค่าและบรรทัด
ฐานกับความหมายของอัตลักษณ์ใหม่นั้นตามแบบฉบับและตามบริบทที่ตัวเองเป็นอยู่ ซึ่งปัจจุบันโลก
ได้ด ารงอยู่ในสังคมแบบทุนนิยม ท าให้ผู้หญิงได้ก้าวออกมาสู่พื้นที่สาธารณะมากข้ึนพร้อมกับศักยภาพ
ที่ผู้หญิงมี ท าให้ผู้หญิงได้แสดงศักยภาพในตนในฐานะของผู้กระท าที่แตกต่างจากความรู้ของผู้ชาย  
ความสามารถเหล่านี้ที่ผู้หญิงมีจึงไม่อาจที่จะกักเก็บผู้หญิงให้อยู่แต่เพียงในพื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่
ความสามารถดังกล่าวได้บ่งบอกถึงความสามารถของผู้หญิงที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนและแสดงให้เห็นว่าพวก
เธอมีประสิทธิภาพมากพอที่จะก้าวออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ 

อีกทั้งด้วยกระแสธารทางวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรม ประกอบ

กับการขยายและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ท าให้เกิดสถานบริการและสถานบันเทิงมากมาย นักร้องหญิง

ถูกป้อนสู่ตลาดงานในสถานบันเทิงรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้าและเป็นสีสันความแปลก

ใหม่ในธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและสถานบัน เทิงยามค่ าคืน อันเป็นที่นิยมในบรรดา

นักท่องเที่ยวและนักท่องราตรี ทั้งในหมู่นักท่องเที่ยว คนท างาน นักเรียนนักศึกษาในสังคมปัจจุบัน 

(รจนา เพ็ชรดี, 2545) ถึงแม้กระแสความนิยมของอาชีพ “นักร้องหญิง” จะเป็นที่รู้จักและได้รับความ

นิยมมากข้ึนในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทางสังคมก็ยังไม่ได้เปิดกว้างมากนัก บรรทัดฐานทาง

สังคมในความต่างของหญิงชายยังคงเป็นแบบสองมาตรฐาน (Double standard) คือได้รับการปฏิบัติ



6 

 

และได้รับความน่าเช่ือถือที่ต่างกัน ซึ่งมิอาจเลี่ยงการควบคุมทางสังคมผ่านกรอบเพศสภาวะและแรง

เสียดทานจากสังคมได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) คนจ านวนไม่มากนักที่จะมีโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทาง

ของนักร้องอาชีพในวงการบันเทิง แต่ทว่าความปรารถนาในการร้องเพลงท าให้พวกเขาเหล่าน้ันได้ก้าว

เข้าสู่การเป็นนักร้องในส่วนต่างๆของสังคม เช่น  การเป็นนักร้องในโรงแรม หรือห้องอาหาร และ

สถานบันเทิงต่าง ๆ (ดุสิต พงศาพิพัฒน์, 2544)  แต่การเป็นนักร้องที่ไม่สามารถร้องเพลงอยู่ในพื้นที่ที่

สว่างอันพึงปรารถนาของสงัคมได้นั้น นักร้องหญิงเหลา่น้ันจึงมกัถูกใหคุ้ณค่าในเชิงลบ อันหมายรวมถงึ

การไม่มีช่ือเสียงและไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคมด้วยไปโดยปริยาย 

 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ข้อมูลข้างต้นนั้น ท าให้ข้าพเจ้าเห็นว่าในสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงยังคงเป็น
ประชากรช้ันสอง หรือวัตถุทางเพศ หรือเป็นชายขอบของเรื่องต่าง  ๆ  อันเกิดจากวาทกรรมกระแส
หลักที่เกิดข้ึนในสังคมโลกและยึดโยงความคิดของมนุษย์ให้เป็นไปในแบบที่คล้ายคลึงกนัต่อการมองถึง
บทบาทของผู้หญิงในสังคม และจากประสบการณ์ที่เคยได้พบ สถานบันเทิงย่อมเป็นที่ที่รวมผู้คนมาก
หน้าหลายตาและเป็นที่อโคจรที่ค่อนข้างอันตรายต่อเพศหญิงต่อการโดนคุกคามทางเพศไม่น้อย ใน
กรณีนี้ผู้ศึกษาให้ความสนใจไปที่นักร้องหญิงที่มีอาชีพให้ความบันเทิงด้านเสียงดนตรีในสถานบันเทิง 
เช่น ผับ บาร์และร้านนั่งชิล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เท่านั้น 
โดยที่พวกเธอไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะได้ปลดปล่อยความตึงเครียด หรือร่วมสนุกไปกับแขกที่มาเที่ยวใน
สถานบันเทิงเลย  จึงน าไปสู่ประเด็นค าถามของการวิจัยที่ต้องการหาค าตอบที่ว่า  สังคมมีทัศนคติต่อ
นักร้องหญิงที่ท างานในสถานบันเทิงผู้ซึ่งท าหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่แขกที่มาหาความสุขในที่แห่งนั้น
อย่างไร รวมถึงนักร้องหญิงมองการกระท าทางเพศว่าเป็นการคุกคามทางเพศ หรือความรุนแรงทาง
เพศ หรือผู้หญิงไม่ได้มองว่าผู้หญิงนั้นถูกกระท า หรือเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามทางเพศเสมอไป ผู้
ศึกษาจึงต้องการท าความเข้าใจประเด็นเรื่องนี้ในฐานะของความมีเอเจนซี่ของผู้หญิง ในการต่อรอง
และต่อสู้ในเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย ภายใต้ความเป็นผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เ ช่นกัน 
ขณะเดียวกันพวกเธอนั้นมองอาชีพและการท างานว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือไม่ 
โดยเล่าผ่านประสบการณ์การโดนคุกคามทางเพศ รวมไปถึงจะมีการจัดการกับการถูกคุกคามทางเพศ 
ตลอดจนวิธีเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 

1. ศึกษาบริบทของสังคมไทยกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศต่อเพศหญิง 

2. ศึกษามุมมองการรับรู้และประสบการณ์ของ “นักร้องหญิง” ต่อภาวะความเสี่ยงและถูกคุกคาม  

ทาง เพศหรือความรุนแรงทางเพศ 

3. ศึกษาการจัดการ และกลยุทธ์ของการป้องกันตัวเองของนักร้องหญิงต่อการถูกคุกคามทางเพศ

หรืความรุนแรงทางเพศ 

 

ค ำถำมของกำรศึกษำ  
 

1. ภาพลักษณ์ของนักร้องหญิงที่ถูกให้ความหมายโดยสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร  

รวมไปถึงมุมมองต่ออาชีพและการท างานของนักร้องหญิงในเรื่องความเสี่ยงต่อการถูกกระท า

ทางเพศ 

2. เพศสภาพ (ความเป็นผ  ู้หญิง) มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อภาวะการณ์ถูกคุกคามและ

ความรุนแรงทางเพศอย่างไรในการรับรู้ของคนในสังคม 

3. นักร้องหญิงมีทัศนติต่อการถูกคุกคามและความรุนแรงทางเพศอย่างไร 

4. ประสบการณ์ของการท างานอาชีพนักร้อง การท างานในช่วงเวลากลางคืน สัมพันธ์กับ

ประสบการณ์ของความรุนแรงและการถูกคุกคามทางเพศอย่างไร 

5. นักร้องหญิงมีกลยุทธ์ในการจัดการและป้องกันตัวเองจากภาวะของความเสี่ยงจากการถูก

คุกคามและความรุนแรงทางเพศอย่างไร 

 

สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ เป็นผลมาจากการประกอบสร้างทางสังคมในเรื่องการจ าแนกเพศ 

ที่ส่งผ่านการผลิตวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมผ่านระบบชายเป็นใหญ่ อันเป็นผลต่อการรบัรู้

เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่สร้างโลกทัศน์มุมมองต่อผู้หญิงในแง่ของพื้นที่ เวลา และการท างาน 
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ฯลฯ ซึ่งล้วนเช่ือมโยงกับความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและความรุนแรงทางเพศ รวมไปถึงการรับรู้ต่อ

ความรุนแรงและความเสี่ยงนั้นในการท างานและตีความไปว่าเป็นเรื่องปกติของสังคม 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ (scope or delimitation of the study) 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาทัศนคติ มุมมองต่อการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) และ

ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ผ่านประสบการณ์การถูกกระท าทางเพศของนักร้องหญงิใน

สถานบันเทิง ด้วยการวิเคราะห์จากแนวคิดเพศสภาพและเพศวิถีที่เกิดข้ึนในสังคมไทยอันเป็นสิ่งที่

ยังคงฝังรากหยั่งลึกในเรื่องของความไม่เสมอภาคทางเพศ ตลอดจนกลไกการจัดการร่างกาย และ

จิตใจของนักร้องหญิงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ศึกษาข้อมูลของนักร้องหญิงที่ท างานอยูห่รอืเคยท างานในสถานบันเทิง คือ ผับ บาร์ และร้าน

นั่งชิล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบคละสถานที่ 

ขอบเขตด้านประชากร 

 ศึกษานักร้องหญิงที่มีประสบการณ์ในการท างานร้องเพลงในสถานบันเทิงยามค่ าคืน หรือเคย

ท างานร้องเพลงในสถานบันเทิง คือ ผับ บาร์ และร้านนั่งชิล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยนักร้องหญิงมีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี ที่ท างานในสถานบันเทิงในช่วงปีปัจจุบัน และ

ย้อนหลังไปไม่เกินปีพ.ศ. 2551 และผู้ให้ข้อมูลเป็นนักร้องหญิงที่มีประสบการณ์การท างานในสถาน

บันเทิงไม่ต่ ากว่า 3 เดือน จ านวน 8 คน ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ด้วยวิธีการแบบ

เจาะจง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interviews) รวมไปถึงสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาย

ในสถานบันเทิง จ านวน 5 คน และนักท่องเที่ยวหญิง 5 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเตรียมค าถามไว้

ล่วงหน้า (structured interviews)   
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ระเบียบวิธีกำรศึกษำ (Research methodology) 
 

  การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากการคัดเลือกข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ในประเด็นที่

ต้องการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน โดย มีรายละเอียดข้ันตอน 

ดังนี ้

  ในข้ันตอนแรกจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลแบบทุติยภูมิ คือ การค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 

วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การถูก

คุกคามและความรุนแรงทางเพศ และ 2) ผู้หญิงกับการใช้พื้นที่และการท างาน เพื่อท าความเข้าใจ

อาชีพนักร้องหญิงกลางคืนที่ท างานในสถานบันเทิงผู้ซึ่งได้รับความรุนแรงทางเพศอันเป็นผลที่เกิดจาก

การประกอบสร้างทัศนคติต่อความเป็นหญิงที่เกิดข้ึนในสังคมไทย  

 ข้ันถัดมาจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิคือการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม (field study) 

ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบบอกเล่า (story telling) ประสบการณ์ชีวประวัติชีวิต และการ

ท างาน พร้อมทั้งร่วมสังเกตการถึงสถานการณ์ภายในสถานบันเทิงและวิถีปฏิบัติตัวของนักร้องหญิง 

รวมถึงนักท่องเที่ยว และบุคคลแวดล้อมที่อยู่ในสถานบันเทงิ เพื่อน ามาร่วมวิเคราะห์ถึงบริบทแวดลอ้ม

ที่เกิดข้ึนจริงในส่วนถัดไป การสัมภาษณ์ทุกครั้งมีการบันทึกการสนทนาและถูกถอดเทป ภายใต้ความ

ยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน 

 ในส่วนของนักร้องหญิง จะเลือกกรณีศึกษาจากเครอืข่ายเพื่อนนักดนตรีในแวดวงของการเลน่

ดนตรีกลางคืนว่ากรณีศึกษาที่วางไว้เล่นดนตรีประจ าอยู่ที่ใด วันใดบ้าง และให้ช่วยนัดแนะให้ใน

เบื้องต้น (โดยวิธีนี้เป็นวิธีการแบบคนนอกที่อาศัยคนในเป็นสะพานในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง) จากนั้น

ก็เข้าไปสังเกตการณ์ที่สถานบันเทิงนั้น ๆ และท าการเก็บข้อมูลสภาพสนาม รวมถึงพูดคุยกับ

กรณีศึกษาเรื่องความยินยอมที่จะใหข้้อมูลเรือ่งการคุกคามและความรนุแรงทางเพศต่อการท างานและ

สร้างปติสัมพันธ์กับกรณีศึกษาด้วยตนเอง(เพราะผู้ศึกษาคิดว่าหากไม่ได้รู้จักกับกรณีศึกษามาก่อนจะ

ท าให้มีอุปสรรคต่อการสัมภาษณ์และอาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะจะมีความเคอะเขินต่อกัน

มากกว่า) แล้วจึงนัดสัมภาษณ์แบบส่วนตัวในคราวถัดไป 

 ในส่วนของนักท่องเที่ยวชายและหญิง จะเลือกแบบสุ่มจากการไปลงภาคสนามในสถาน

บันเทิงหรือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็นประจ า ด้วยการเข้าไปพูดคุยอย่างเป็นมิตร (กรณีนี้ผู้
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ศึกษาจะถือว่าตนเองเป็นคนใน เป็นนักท่องเที่ยวเช่นกัน) และถามค าถามด้วยชุดค าถามที่ไม่ท าให้

กรณีศึกษารู้สึกอึดอัดจนเกินไป  

 ข้ันสุดท้ายจะเป็นการรวมรวมข้อมูลที่ได้ทั้งจากข้ันตอนปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์และ

ตีความร่วมกับทฤษฎีที่ใช้อย่างเป็นระบบ  

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 

 การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงกระบวนการณ์การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ของนักร้องหญิงในสถานบันเทิงตลอดจนการจดัการร่างกาย จิตใจ เพื่อเป็นกรณีศึกษาของผู้ที่ต้องการ

ประกอบอาชีพนักร้องหญิงในสถานบันเทิง และทราบถึงมุมมองของนักร้องหญิงที่มีต่ออาชีพและการ

ท างาน ว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อการกระท าทางเพศ และท าความเข้าใจต่อกระบวนการผลิตซ้ าของวาท

กรรมที่เกี่ยวข้องกับ “นักร้องหญิง” ซึ่งอาจท าให้นักร้องหญิงเกิดแนวคิดที่สามารถโต้แย้งจากวาท

กรรมชุดเดิมและสร้างคุณค่าให้แก่อาชีพนักร้องหญิงได้มากข้ึนในทัศนะของพวกเธอเอง 

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ ขั้นตอนด ำเนินงำน 
กรกฎาคม - กันยายน 2561 เสนอหัวข้อเรื่อง ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง

ทั้งบทความ วารสาร สิง่พิมพ์ วิทยานิพนธ์รวม
ไปถึงสื่อออนไลน ์

ตุลาคม 2561 เก็บข้อมูล สมัภาษณ์จากภาคสนาม น าข้อมูลที่
มีมาวิเคราะห์และท าความเข้าใจ และเรียบเรียง
ข้อมูล 

พฤศจิกายน 2560 น าเสนอข้อมูลที่ได้ 
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 หาประเด็นเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่ภาคสนาม

และลงพื้นที่ใหม่อีกครั้ง 
กุมภาพันธ์ 2562 – มีนาคม 2562 วิเคราะห์และรวบรวมข้อมลู 
เมษายน 2561  น าเสนองานวิจัย 
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นิยำมศัพท์ 

 

  ควำมรุนแรงทำงเพศ คือการบังคับหรือควบคุมคนอื่นในกิจกรรมทางเพศที่ไม่ต้องการ

หรือไม่ได้รับการยินยอม ทุกคนสามารถได้รับความรุนแรงทางเพศได้ทั้ง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และ

ผู้สูงอายุ โดยผู้ที่กระท าความรุนแรงทางเพศอาจเป็นคนรู้จักครอบครัว บุคคลที่น่าเช่ือถือ หรือคน

แปลกหน้าก็ได ้

     กำรคุกคำมทำงเพศ อาจเป็นการกระท าที่อาจจะไม่ได้ส่งผลรุนแรงทางด้านร่างกาย แต่

เป็นการล่วงเกินทางด้านวาจา สายตา การกระท า รวมไปถึงการแสดงออกทั่วไปที่มีลักษณะเข้าข่าย

การคุกคามทางเพศ ที่ดูแล้วขาดความงดงาม เช่น การฉวยโอกาส สัมผัสร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทาง

เพศ การตั้งใจยืนหรือนั่งใกล้ชิดเกินไป การพูดจาหยอกล้อหยาบคาย พูดเกี้ยวพาราสี การใช้สายตา

ลวนลาม เป็นต้น โดยที่การกระท าของ “ผู้กระท า”เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แก่ผู้ถูกกระท า 

 นักร้องหญิง นักร้องผู้หญิงทีท่ างานในสถานบนัเทิง คือผับ บาร์ และร้านนั่งชิล ที่เป็นผูใ้ห้

ความเพลิดเพลินทางเสียงดนตรีแบบดนตรีสมัยนิยมและเพลงฮิตร่วมสมยัเท่านั้น นักร้องหญิงอาจรว่ม

ร้องกับวงดนตรีแบบเต็มวง (full band) หรือวงอคูสติก (acoustic band) ก็ได้ตามความเหมาะสม

ของสถานบันเทิง โดยไม่ได้มีเรื่องของการบริการทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งรายได้หลักจะมาจาก

ค่าจ้างในแต่ละครั้งที่ได้จากนายจ้างเท่านั้น ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดช่วงอายุของกรณีศึกษาที่

ระหว่าง 20-30 ปี  

 ผับ เป็นสถานที่กินเหล้าฟังเพลง เต้นร า  โดยเฉพาะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น

หรือหนุ่มสาว ผับจะสามารถลุกขึ้นเต้นตามจังหวะเพลงได้ตรงบริเวณโต๊ะที่ตนเองนั่ง และเปิดให้คน

เข้าไปเที่ยวได้โดยตลอดแม้ไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้ให้คนน่ังก็ตาม หรือจะเต้นร าตรงไหนก็ได้ไม่มีจ ากัด เป็น

แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นในปัจจุบัน มี ทั้งสิ่งเสพติดทุกอย่างอยู่ในนั้น มีระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัย 

บรรยากาศจะเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูง หรือจะท าความรู้จักกับคนรอบข้างก็ได้ ปัจจุบันก าลังเป็นที่

นิยมในหมู่วัยรุ่น 

 บำร์ สถานที่ดื่ม แฮงเอ้าท์ พบปะเพื่อนฝูง เน้นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ไม่จ าหน่ายอาหาร มี

เพียงกับแกล้มไม่กี่ชนิด มักโดดเด่นที่คอนเซปท์การตกแต่งและเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรเฉพาะที่ต่างกัน

ไปในแต่ละบาร์ มีดนตรีแจ๊สหรือบางที่ก็เป็นดนตรีร่วมสมัยข้ึนอยู่กับรูปแบบของทางร้าน และเป็นที่

นิยมในหมู่หนุ่มสาววัยท างาน 



12 

 

 ร้ำนน่ังชิล ร้านที่ไปเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ ไม่มีอาหารบริการ แต่มี

กับแกล้มเล็กน้อย ราคามิกเซอร์ไม่แพงมาก ไม่มีบริกรบริการ นิยมไปเพื่อฟังดนตรี เช่น โฟล์คซอง อคู

สติค หรืออาจเปิ ด เพลงแดนซ์ และเพลงที่อยู่ในกระแสสลับเป็นช่วงๆ บางที่อาจมีจอโปรเจคเตอร์ไว้

เชียร์บอลตามฤดูกาล ลักษณะร้านจะไม่เป็นทางการ สามารถแต่งตัวตามสบายได้ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัย (วรรณกรรม) ที่เกี่ยวข้อง 

 

 ผู้ศึกษาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นแนวคิดที่ให้ในการศึกษาทั้งหมด แบ่ง

ออกเป็น 2 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality) และ 2) 

แนวคิดเรื่องการคุกคามทางเพศ และความรุนแรงทางเพศ (Sexual harassment and Sexual 

violence) 

 ในส่วนที่สอง คือ วรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก 

ได้แก่ 1) การถูกคุกคามและความรุนแรงทางเพศ และ 2) ผู้หญิงกับการใช้พื้นที่และการท างาน 

 
1.แนวคิดท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 

1.1 แนวคิดเรื่องเพศภำวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) 
 
 แนวคิดเรื่องเพศภาวะ (gender) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการพยายามท าความเข้าใจบทบาท
ของผู้หญิงและผู้ชาย ที่เช่ือมโยงในเรื่องของเพศ ผ่านการประกอบสร้างทางสังคม ที่แสดงให้เห็นถึง
บทบาท หน้าที่ และความแตกต่างของผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากค าว่า เพศ (sex) 
ซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่บ่งบอกว่าใครคือผู้หญิงหรือใครคือผู้ชายผ่านรูปแบบทางชีวภาพ หรืออวัยวะเพศ
เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า เพศภาวะ หมายถึง บทบาททางเพศของหญิงชายในลักษณะบุคลิกภาพ การ
แสดงออกและพฤติกรรมในมิติของบุคคล โดยใช้เกณฑ์ทางชีวภาพ (body) มาก าหนด ความเป็นเพศ 
(sex) และเป็นกรอบในการก าหนดบทบาททางเพศ ตามความคาดหวังของสังคมที่ต้องการให้มนุษย์
ปฏิบัติตนตามบทบาทที่สังคมวางไว้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมมองว่าเหมาะสมกับเพศนั้น  ๆ  (กฤตยา 
อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา,2548 : 15) 

  โดยค าว่า เพศภาวะ นี้ มีความสัมพันธ์กับค าว่า “เพศวิถี” ที่ว่า เพศวิถี หมายถึงตั้งแต่ความ

แตกต่างทางสรีระและบทบาทความเป็นหญิงและชาย ระบบความคิด ความเช่ือ และการให้

ความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ตัวตน คู่ความสัมพันธ์ รสนิยมความปรารถนาทางเพศ รวมทั้งพฤติกรรม

ทางเพศที่สัมพันธ์กับเรื่องของกฎของการสืบพันธ์ที่เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ คู่ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึง
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เป็นสิ่งที่ตอกย้ าถึงการมีอยู่ของเพศ และการแบ่งแยกทางเพศอย่างเข้มแข็ง เมื่อเป็นเช่นน้ันแล้วย่อมมี

ความไม่เท่าเทียมทางเพศเกิดข้ึน เพศชายถูกยอมรับในความเป็นเพศที่เข้มแข็ง ในขณะที่เพศหญิงถูก

ท าให้กลายเป็นรอง (second sex) ในทุก ๆ เรื่อง และส่งผลให้สังคมมีการยอมรับในการยึดถือใน

ระบบชายเป็นใหญ่ ขณะเดียวกันก็ยิ่งผลักดันให้เพศหญิงกลายเป็นฝ่ายถูกกระท า ถูกกดข่ี ไร้อ านาจ 

และไม่มีความส าคัญในสังคม หากไตร่ตรองดูอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า เรื่องเพศจึงเป็นเรื่องที่แทรกซมึ

อยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทั้งที่รู้ตัวไม่รู้ตัว (พิมพวัลย์ บุญมงคล,2551 : 241) 

  มิเชลล์ โรซัลโด (Mi-chelle Rosaldo ,1974) อธิบายว่าความแตกต่างของเพศชายและเพศ

หญิงมีความเป็นสากล เช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างงานบ้านกับงานสาธารณะ ที่ผู้หญิงทั่วโลกจะ

มีความสัมพันธ์กับการท างานในบ้าน เช่น ปัดกวาด เช็ดถู ปรนนิบัติสามี ดูแลลูก ตรงกันข้ามกับผู้ชาย

จะสัมพันธ์กับงานนอกบ้านเช่น หาเงิน หาอาหาร มากกว่า ท าให้ผู้หญิงมีฐานะเป็นรองผู้ชายเพราะไม่

มีโอกาสเข้าถึงอ านาจทางการเมอืงทีด่ ารงอยู่นอกบา้นได้เท่าผูช้าย บทบาทที่จ ากัดเช่นน้ีถือเป็นการปดิ

กั้นผู้หญิงและกีดกันผู้หญิงออกจากงานสาธารณะ เศรษฐกิจ และการเมือง (ปราณี วงเทศ,2544 : 

384) , (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,2560 : 139) ความเป็นเพศหญิงและชายนั้นไดท้ าให้เกิดองค์ความรู้ในเรือ่ง

ของรักต่างเพศที่แบ่งแยกมนุษย์ออกเป็น 2 ฝั่งและก าหนดบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน องค์ความรู้นี้

ยังคงถูกผลิตซ้ า ๆ  ผ่านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ที่ท าให้เกิดภาพแทนของความเป็นชายที่ต้อง

ก้าวร้าวดุดัน และความเป็นหญิงที่ต้องอ่อนหวาน นุ่มนวล ส่งผลให้คนในสังคมยังคงรับเอาวัฒนธรรม

เช่นน้ันมาปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผนสืบต่อกันมา (กนกวรรณ ธราวรรณ,2560 : 40) 

 การติดอยู่กับเพศสรีระ หรืออวัยวะเพศที่บ่งบอกถึงความเป็นชายหรือหญิงท าให้เกิดความ

เหลื่อมล้ าระหว่างเพศในสังคม และตอกย้ าเรื่องความเป็นผู้น าของผู้ชายและความเป็นผู้ตามของ

ผู้หญิงผ่านระบบความหมายของค าเรียกอวัยวะเพศที่มีความหมายในทางตรงกันข้ามของชายและ

หญิง ระบบคุณค่าผ่านความหมายแฝงในเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

รับรู้และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน 

  “ร่างกายคือสิง่แรกเร่ิมของความเป็นมนุษยแ์ละเป็นเคร่ืองมือทีเ่ป็นธรรมชาติมากทีสุ่ด
ของมนุษย์ที่เป็นเสมือนวัตถุทางเทคนิค (technical object)” 

    (Mauss, 2007: 56 อ้างใน นัฐวฒุ ิสงิห์กุล,2561: ออนไลน์) 
 

 ร่ำงกำยปัจเจก ( individual body) เป็นร่ างกายที่ก่อ เกิดของประสบการณ์ชีวิต 
(Lived  experience) เป็นส่วนที่มีความรู้สึกนึกคิด จิตวิญญาณที่มีต่อร่างกายและตัวตน เน้นการซึม

http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e1e%u0e34%u0e21%u0e1e%u0e27%u0e31%u0e25%u0e22%u0e4c+%u0e1a%u0e38%u0e0d%u0e21%u0e07%u0e04%u0e25.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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ซับผ่านร่างกายจนประกอบเป็นตัวตนและสื่อให้เห็นตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเอง Margaret Lock 
and Nancy Scheper-Hughes (1987) แสดงแนวคิดต่อร่างกายในระดับปัจเจกว่า การวิเคราะห์ว่า
ร่างกายของปัจเจกมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยต้องพิจารณาทุกส่วนที่ประกอบเป็นร่างกาย เช่น เนื้อตัว
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ ตัวตน เป็นต้น การวิเคราะห์จึงจะต้องท าความเข้าใจปรากฏการณ์
วิทยาของการรับรู้ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลนั้น รวมทั้งการซึมซับประสบการณ์จนประกอบสร้าง
ข้ึนมาเป็นตัวตน อีกทั้ง Freud ยังเช่ือว่ามนุษย์มีแรงขับ (basic drive) และความต้องการ (libido) 
ตามธรรมชาติแต่ถูกเก็บกดผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ภาพลักษณ์ปัจเจกจึงจะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์  
 กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ที่เป็นการก้าวเข้าสู่เสรีภาพนั้น แท้จริงแล้วเป็น
การผลักดันให้มนุษย์ตกอยู่ในกระบวนการควบคุมที่ละเอียดอย่างลึกซึ้ง ภาพของคนสมัยใหม่ที่
ประวัติศาสตร์กระแสหลักเสนอว่าเป็นปัจเจกบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างไปจากคนอื่น ๆ นั้น 
ถูก Foucault น ามาพลิกผันให้เห็นด้านกลับของความเป็นปัจเจก นั่นคือความเฉพาะตัวของแต่ละคน
ถูกนิยามด้วยต าแหน่งแห่งที่หรืออันดับที่บุคคลนั้น ๆ ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของสังคม กล่าวอีก
อย่างหนึ่งคือเป็นความเฉพาะตัวที่ถูกก าหนดด้วยโครงสร้าง โดยโครงสร้างถูกแบ่งกิจกรรมออกเป็น
ปัจจัยย่อย ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมมนุษย์ โดยจะส่งผลให้ปัจเจกแต่ละคนถูกนิยามด้วย
ความสัมพันธ์ในเชิงแตกต่างเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ  ที่อยู่ในระบบเดียวกัน (นพพร ประชากุล,2547 : 
31) หรือที่เรียกว่า ร่ำงกำยทำงสังคม (The Social body) Marry Douglas (1966) ได้พัฒนามโน
ทัศน์เกี่ยวกับร่างกายในฐานะที่เป็นเครื่องรองรับความหมายและสัญลักษณ์ของสังคม  เขามองว่า
ร่างกายมนุษย์เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นระบบสังคมและความคิดเกี่ยวกั บร่างกายก็มีความ
สอดคล้องกับความคิดของสังคม โดยมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างร่างทางสังคมกับร่างของปัจเจก 
(The Social Body and the individual body) โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับร่างกายที่เหมือนกับการถูก
ประกอบสร้างทางสังคม ในทัศนะของเขาร่างกายเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่ง  
 ร่างกายทางสังคม จึงเป็นการใช้ร่างกายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์  (natural symbol) ของ
เรื่องต่าง ๆ  โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม การตีความวิพากษ์จะเน้นที่
การหาความหมายระหว่างโลกทางสังคมและธรรมชาติ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนเหนือความเป็นมาและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทต่าง ๆ ที่เราก าลังอาศัยอยู่ 

 ในช่วงยุคคลาสสิคระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ได้มีการค้นพบว่าร่างกายมนุษย์น้ัน
สามารถเป็นวัตถุและเป้าหมายของอ านาจ มีหลักฐานมากมายในยุคนั้นที่บ่งบอกถึงการให้ความส าคัญ
แก่ร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่สามารถถูกเชิดชักหรือถูกจัดแต่งให้เคารพเช่ือฟังเป็นร่างกายที่เช่ือง 
ตลอดคริสตวรรษที่ 18 ระเบียบวินัยซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของอ านาจได้คืบคลานเข้าไปจัดการกับพื้นที่  
เวลา และร่างกายมนุษย์ อย่างขนานใหญ่ วิธีการเหล่านี้ช่วยให้การควบคุมปฏิบัติการต่าง ๆ ของ
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ร่างกายได้อย่างละเอียดลออ เพื่อปลูกฝังประสิทธิภาพด้านการใช้งานและการสยบยอมทางการเมือง
ไปพร้อม ๆ กัน (นพพร ประชากุล,2547:25)   

 ในประเด็นเกี่ยวกับร่างกาย Jacques Derrida และ Michel Foucault เช่ือว่าร่างกายเป็น

เครื่องแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจทั้งในแง่ของการสร้างอ านาจและการต่อต้านอ านาจ กล่าว

ได้ว่า กำรเมืองร่ำงกำย (Political body) เป็นเรือนร่างที่ถูกควบคุมสอดสอ่งและก ากบั เช่น ในเรื่อง

ของการเจริญพันธ์ุ การท างาน เวลาว่าง การเจ็บป่วย เช่นการที่รัฐควบคุมและสร้างกฎเกณฑ์บังคับ 

รวมถึงส ารวจพฤติกรรมของร่างกายในระดับปัจเจกหรือกลุ่ม เพื่อคงไว้ซึ่งความเรียบร้อยของสังคม

เป็นการควบคุมตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อสร้างวินัยให้กับร่างของปัจเจก   Lock & Scheper-Hughes 

(1987) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างร่างปัจเจกกบัรา่งกายทางสงัคมนั้นเป็นเรื่องของอ านาจและการ

ก ากับควบคุม Douglas (1966) ช้ีให้เห็นว่าการควบคุมทางสังคมมีการขยายเปน็วงกว้าง ประเด็นก็คอื

สิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายจะคุกคามและแทรกซึมเข้าไปในร่างกายท าให้ร่างกายกลายเป็นเรอืนร่างทีถู่ก

ควบคุมสอดส่องและถูกก ากับ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในสังคมที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 

 ดังจะเห็นไดว่้า การเมืองได้เข้ามาก าหนดว่าร่างกายทั้งสองเพศที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เช่น 

ชายต้องแข็งแรง มีความเป็นชาย ร่างกายต้องฟิต หรือการมีร่างกายที่ดูอ่อนเยาว์ อดทน ควบคุม

ตัวเองได้ สิ่งเหล่าน้ีได้กลายเป็นคุณค่าหลักทางวัฒนธรรม  เมื่อวัฒนธรรมเป็นการสร้างวินัยที่ควบคุม

ร่างกายปัจเจกให้เป็นไปตามความต้องการทางสังคมและการเมือง ร่างกายปัจเจกจึงเหมือนกับการตก

อยู่ใต้อ านาจของการเมืองร่างกาย โดยมีผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้เป็นผู้ก าหนดว่าร่างกายที่ถูกต้องควร

เป็นเช่นไร ร่างกายจึงเป็นร่างกายที่เ ช่ือง (Docile Body) ที่มีอ านาจการเมืองอยู่เหนือร่างกาย 

ขบวนการสตรีนิยมจึงตระหนักถึงอิทธิพลของระบบชายเป็นใหญ่ (patriarchal system) ที่ให้

ความส าคัญต่อการนิยามความหมายร่างกายของผู้หญิง อุดมคติเกี่ยวกับร่างกายเพศหญิงจึงมี

ความหมายที่แตกต่างหลากหลายข้ึนอยู่กับความพึงพอใจทางเพศและการให้นิยามความหมายของ

เพศชาย   

  ในเกือบทุก ๆ  สังคมจะมีความเช่ือตามธรรมชาติว่ามนุษย์มี 2 เพศด้วยกัน คือ คุณลักษณะ 

(และบทบาท) ความเป็นหญิง ที่ต้องมีกิริยามารยาทแบบผู้หญิง มีสัญชาตญาณความเป็นแม่โดย

ธรรมชาติ อ่อนโยน อ่อนแอ บทบาทดังกล่าวได้ผูกตรึงผู้หญิงเข้าไว้กับบทบาทของความเป็นแม่ เป็น

เพียงผู้ผลิตสมาชิก และมีสถานภาพเป็นรองผู้ชายในทุก ๆ เรื่อง ประกอบกับเมื่อทฤษฎีทางการแพทย์

ได้เข้ามาอธิบายถึงความอ่อนแอของผู้หญิงว่าเป็นไปตามธรรมชาติและไม่ควรท าอะไรที่ต้องใช้



17 

 

ความคิดรวมถึงไม่ต้องมีความทะเยอทะยานมากนัก การอธิบายเช่นน้ีปรากฎภายใต้โครงสร้างแบบถือ

อ านาจชายเป็นใหญ่ มีการระบุว่างานชนิดไหนเป็นของผู้ชายและงานชนิดไหนเป็นของผู้หญงิ การแบง่

งานดังกล่าวเป็นผลมาจากความเช่ือที่ว่า คนเพศหนึ่งนั้นที่มีความสามารถจะท างานได้แบบเดียว งาน

บางชนิดถูกก าหนดด้วยเหตุผลตามที่เคยเป็นมาในอดีต ว่าเป็นงานของผู้หญิง หรืองานของผู้ชาย 

ความเหลื่อมล้ าทางเพศมีผลท าให้ทั้งหญิงและชายมีอิสระน้อยมากต่อการเลือกงานตามความถนัด 

หรือตามความพอใจของตนเอง Spoke เสนอว่าผู้หญิงสามารถท าอะไรซ้ า ๆ  จ าเจได้ดี มีลักษณะทั่วไป

ที่ยอมคน ไม่ก้าวร้าวและไม่ชอบแข่งขัน ความคิดเช่นนี้เป็นตัวจ ากัดสิทธิในการใช้ชีวิตของสตรี โดย

แม้แต่ในขณะที่ประกอบวิชาชีพ ผู้หญิงก็จะถูกรับรู้ถึง ความเป็นผู้หญิง มากกว่าความเป็นนักวิชาชีพ

อยู่เสมอ เช่น นักร้องหญิงจะต้องมคีวามสวยมากกว่าความสามารถ ความคิดเช่นน้ีเป็นตัวจ ากัดสิทธิใน

การใช้ชีวิตของผู้หญิง ดังนั้นงานของผู้หญิงจงึมคุีณค่าน้อยในสายตาของสังคม และไม่ได้พัฒนาศักดิ์ศรี

แห่งความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงให้สมบูรณ์ข้ึนเท่าใดนัก (ดร.กาญจนา แก้วเทพ,2535 : 25,188-190) 

(ปราณี วงเทศ,2544 : 386-387) ในขณะที่ผู้ชายจะต้องมีคุณลักษณะ (และบทบาท) ความเป็นชาย 

คือต้องมีความเข้มแข็ง แข็งแรง มีลักษณะของความเป็นผู้น า เป็นหัวหน้าครอบครัว และรับบทเป็น

ฝ่ายรุกเสมอในเรื่องทางเพศ ดังนั้นเมื่อก าเนิดมามีอวัยวะแบบใดก็ตาม ต้องสวมบทบาทตามเพศภาวะ

ที่สังคมก าหนดไว้ กล่าวได้ว่าเพศวิถีเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์สร้างข้ึนมาโดยอาศัยอ านาจและความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ท าให้เพศวิถีเป็นอ านาจที่มองไม่เห็นที่เข้าไปจัดการกับบุคคลในสังคมด้วยการก าหนด

ความเป็นชายหรือความเป็นหญิง รักต่างเพศหรือโฮโมเซ็กช่วล ฯลฯ โดยปัจเจกเช่ือว่าตัวตนเช่นน้ัน

คือความจริง (Rabinow and Rose,2003) ผ่านการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับสถาบันทาง

สังคม 4 ประเภท ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ท าให้อ านาจความรู้ วิทยาศาสตร์แทรกซึมเข้าไปอยู่ ใน

ชีวิตประจ าวันของบุคคล และบอกว่าอ านาจกับตัวตนทางเพศเป็นสิ่งเดียวกัน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

,2560 : 126,292,294,298,300) (พิมพวัลย์ บุญมงคล,2551 : 51,244-246) , (ดร.กาญจนา แก้วเทพ

,2535 : 10,19) 

 ร่องรอยของการควบคุมเรื่องเพศในสังคมไทย อาจมองได้ 4 ประเภท ที่เข้ามาสร้างความรู้

เรื่องเพศในสังคม ด้านแรกคือสถาบันราชการ คือออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น กฎหมาย

เกี่ยวกับเรื่องเพศ จะอยู่ในกฎหมายครอบครัว กฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายนามสกุล และ

กฎหมายค าน าหน้านาม (นาย นาง นางสาว) กฎเหล่านี้ได้สร้างบรรทัดฐานทางเพศให้กับสังคม เน้น

ย้ าเรื่องความเป็นเพศ หน้าที่ของผู้หญิงผู้ชายในฐานะสามีหรือภรรยา ถัดมาคือด้านสถาบันการศึกษา 

คือ การเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศ ในรูปของการแพทย์และสุขภาพจิต โดยจะอธิบายพฤติกรรมทางเพศ

http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e1e%u0e34%u0e21%u0e1e%u0e27%u0e31%u0e25%u0e22%u0e4c+%u0e1a%u0e38%u0e0d%u0e21%u0e07%u0e04%u0e25.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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จากความรู้ชีววิทยาและกายวิภาค และถูกน าไปสอนในหลักสูตรการ ศึกษาในฐานะวิชาเพศศาสตร์ 

ประการนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด มีการสร้างความรู้มาก าหนดความเป็นจริงและยัด

เยียดให้ยอมรับอย่างแยบยล ถัดมาคือด้านสถาบันสื่อมวลชน บาร์เม่ (2002) กล่าวว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่

ช่วงรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา ได้รับรับอิทธิพลแนวทางการใช้ชีวิตแบบตะวันตกเข้ามา โดยมีสิ่งพิมพ์เป็น

กระบอกเสียงส าหรับการสร้างกฎระเบียบทางเพศแบบใหม่ ที่ให้คุณค่ากับกับระบบผัวเดียวเมียเดียว 

การเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิง นั่นท าให้ความเป็นเพศมีความ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึนมีการแบ่งเป็นคู่ตรงข้ามกัน ผ่านการผลิตซ้ าที่ก าหนดรูปแบบของการด าเนินชีวิตของ

สองเพศอย่างไม่รู้ตัว และด้านสุดท้าย สถาบันพุทธศาสนา ที่กล่าวว่าเรื่องเพศในสังคมไทยแยกไม่ออก

จากคุณค่าทางศีลธรรม ที่ให้ความส าคัญกับความดีและความเลวของคน ซึ่งสัมพันธ์กับความเช่ือเรื่อง

กฎแห่งกรรม การเกิดเป็นชาย เป็นหญิง และหน้าที่ที่พึงปฏิบัติของเพศต่างๆ พุทธศาสนาจึงมีอิทธิพล

ต่อการอธิบายความสัมพันธ์ทางเพศของคนไทยเป็นอย่างมาก (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,2560 : 295-297)  

 แต่ ปราณี วงษ์เทศ (2549) ได้อธิบายว่า ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างเพศที่มา

ก าหนดให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมจ ากัดกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการตีความทางชีววิทยาที่สัมพันธ์กับ

วิถีชีวิตของแต่ละสังคมวัฒนธรรม ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่อการก าหนดลักษณะของพฤติกรรมและ

สังคมของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ในบางสังคมลักษณะของเพศชายและหญิงมีลักษณะที่สลับกันไม่

เป็นไปตามแบบแผนอย่างตะวันตก ท าให้เห็นว่า มนุษย์สามารถปรับรูปแบบพฤติกรรมใหม่ได้เมื่อต้อง

เผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ  ที่เหมาะสม ไม่จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมแบบตายตัว ทั้งเรื่องเพศ หรือ

เรื่องใด ๆ ก็ตาม (ปราณี วงษ์เทศ,2549 : 9-10)  

 ดังจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีขบวนการสตรีนิยมที่ขับเคลื่อนและต่อสู้เพื่อบทบาท

และความเสมอภาคของผู้หญิง ขบวนการสตรีนิยมสามารถจัดจ าแนกได้เป็น 3 ยุคใหญ่ ๆ ได้แก่ 

ขบวนการสตรีนิยมยุคแรก ขบวนการสตรีนิยมยุคที่ 2 และขบวนการสตรีนิยมยุคที่ 3 โดยเริ่มจากใน

ยุคแรก ที่ช่วงแรกเรียกว่าเป็นขบวนการสตรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Feminism) ที่เริ่มต้นจากสมัยวิ

คติเรียน Mary Wollstonecraft (1972) ได้เขียนล้อเลียนผู้หญิงชนช้ันกลางของอังกฤษโดยเฉพาะแม่ 

ที่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลส าคัญในสังคม เธอต้องการให้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ทางสังคมบางอย่างโดยให้

ยอมรับว่าผู้หญิงเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ (rational citizens) อีกทั้ง Sanders (1999) ก็กล่าวว่าผู้หญิง

คือ ศูนย์รวมสายใยรักและการอุทิศชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวอย่างแท้จริง ผู้หญิงคือผู้ที่สังคมมองว่าโชค

ดีและมีชีวิตที่สุขสบาย ซึ่งกลายเป็นผู้ที่มีความเจ็บปวดเพราะถูกผู้ชายกดข่ี เกิดเป็นความขัดแย้ง

ระหว่างหญิงชาย สิ่งเหล่านี้คือความไม่ยุติธรรมทางสังคม และมองว่าเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ที่ผู้ชาย
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สามารถออกไปท างาน เที่ยวเล่น หรือท าอย่างอื่นได้ แต่ในขณะที่ผู้หญิงต้องเฝ้าบ้านดูแลครอบครัว

และเป็นลูกที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเช่นกัน แม้ว่าขบวนการดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดการ

การปฏิรูปกฎหมายและการเมือง แต่ในความเป็นจริงนั้น การเปลี่ยนแปลงกลับเกิดข้ึนแค่เพียงใน

ระดับปัจเจกบุคคลและไม่ได้รับความสนใจจากสาธารณะชนเท่าใดนัก ในขบวนการสตรีนิยมยุคที่ 2 นี้

ให้ความสนใจเรื่องการกดข่ีเพศหญิง ด้วยเห็นว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของความเช่ือทางประเพณีและ

วัฒนธรรม การกดข่ีเพศหญิงจึงเป็นผลมาจากอุดมการณ์ทางวัฒนธรรม Betty Friedan เธอกล่าวว่า

ปัญหาของผู้หญิงนั้นเป็นอะไรที่มากไปกว่าเรื่องของสิทธิความเสมอภาคทางเพศตามที่ขบวนการสตรี

นิยมในยุคแรกให้ความสนใจ มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง ท าให้เกิดกลุ่มองค์กรที่ท างานเพื่อผู้หญิง 2 

กลุ่ม กลุ่มแรกคือองค์การสตรีแห่งชาติ (The National Organization for Women) เนื่องจากการ

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเลือกปฏิบัติทางเพศ และกลุ่มที่ 2 คือขบวนการปลดแอกผู้หญิง (The 

Woman’s liberation movement) ซึ่งเป็นองค์กรไร้สัญชาติ ที่ต้องการกระตุ้นจิตส านึกทางการ

เมืองและการพยายามเปลี่ยนประสบการณ์ของปัจเจกบุคคลให้เป็นประสบการณ์ทางการเมือง  เพื่อ

เกิดส านึกว่าเรื่องของปัจเจกบุคคลก็คือเรื่องของการเมือง ส่วนในยุคที่ 3 นี้ จึงเป็นยุคที่แนวคิดชาย

เป็นใหญ่ถูกตั้งค าถาม และช้ีให้เห็นว่าผู้หญิงมีความส าคัญในระดับรัฐและจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จึงเกิดการเรียกร้องต่อการยอมรับในความแตกต่างของเพศสถานะ (gender) และเพศปฏิบัติ (sexual 

orientation) รวมทั้งการเกิดข้ึนของขบวนการเกย์และเลสเบี้ยนที่ปรากฏในสังคมตะวันตก และ

ผู้หญิงได้มีการเรียกร้องให้มีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และขอให้จัดระบบอ านาจทางเพศเสียใหม่ 

รวมถึงการเคลื่อนไหวในเรื่องการท าแท้งให้ได้รับการรับรองในสิทธิสตรีที่หญิงทุกคนมีสิทธ์ิในการ

ควบคุมร่างกายและเพศวิถี (Sexuality) ของตัวเอง และประเด็นเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

(Violence Against Women/VAW) เป็นปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 

(อมรา พงศาพิชญ์ ,2548: 6-9,14,20-22,24-25) อย่างไรก็ตามเมื่อระบบเงินตราและระบบทุนนิยม

เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เป็นเหตุให้ เพศภาวะ และเพศวิถีของผู้หญิงต้อง

เปลี่ยนแปลงไป เพราะต้องดิ้นรนปรับตัวและเอาชีวิตรอดภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มาใน

รูปแบบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผู้หญิงจึงต้องมีอิสระจากงานครัวเรือนและต้องออกไป

ท างานนอกบ้านมากขึ้น ขบวนการสตรีที่เกิดข้ึนนี้นั้นท าให้เห็นถึงความมี agency และอ านาจในการ

เลือกปฏิบัติของผู้หญิงที่มากข้ึน ไม่เหมือนอย่างอดีตที่เพศหญิงจะไม่มีสิทธ์ิมีเสียงอันเนื่องมาจาก

บริบทบางประการได้เปลี่ยนแปลงไป  
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  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เพศกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เพศชายและหญิงมีความ

แตกต่างกันในเรื่องของสรีระร่างกาย ฮอร์โมนที่ท าให้ผู้ชายมีพฤติกรรมที่ก้ าวร้าวมากกว่าผู้หญิง 

ช่องว่างระหว่างเพศเป็นผลมาจากความแตกต่างจากการขัดเกลาทางสังคมการอบรมสั่งสอนถึง

บทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติระหว่างเพศชายและเพศหญิง น ามาซึ่งโครงสร้างทางสังคมที่กีดกันผู้หญิง

จากพื้นที่ทางสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้ชายมากกว่าในเรื่องของการประกอบอาชีพ ท าให้

ประสบการณ์ทางสังคม โอกาสทางสังคม และการมีอ านาจอันชอบธรรมมักไม่ปรากฎแก่เพศหญิงมาก

นัก แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีองค์กรเกี่ยวกับผู้หญิงเกิดข้ึนมามากมาย และท าให้ผู้หญิง

มีอ านาจในเรื่องต่าง ๆ  มากขึ้น ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีนี้ ผู้ศึกษาจะน ามาใช้ในงาน

ศึกษาช้ินน้ีในส่วนของการอธิบายว่าการแบ่งแยกเพศที่เกิดข้ึนนั้นเป็นสาเหตุที่มาจากกระบวนการขัด

เกลาทางสังคมที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางเพศ ที่เข้ามาก าหนด บทบาทหน้าที่การ

ด าเนินชีวิต การท างาน การแสดงออกต่าง ๆ  รวมถึงพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม ที่สังคมก าหนดสร้าง

และต้องการให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎนั้น ๆ  โดยใช้การแบ่งแยกเพศที่มาจากชีวภาพมาเป็นตัวบ่งช้ีถึง

ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่สร้างขึ้นจากค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมที่ปัจเจกเป็นสมาชิกอยู่ 

รวมถึงอ านาจของผู้หญิงที่จะเปน็ผู้ก าหนดนิยามและลบภาพจ าเก่า ๆ  ที่ว่าผู้หญิงต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะ 

ให้เป็นการนิยามใหม่ให้กับอาชีพนักร้องหญิงโดยเพศหญิงเอง อาจกล่าวได้ว่าเรือนร่างของผู้หญิงหรือ

ความแตกต่างทางเพศ เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่เท่าเทียมทางเพศ และเป็นพื้นที่ให้กับผูช้ายในการใช้

ความรุนแรงเหนือเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง โดยกฎเกณฑ์ด้านเพศนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช้ีให้เห็นถึงการ

ก าหนดขอบเขตของงานหรือมุมมองต่องานที่ท าของเพศหญิง และเพศชายได้ถ่องแท้ยิ่งข้ึน ดังนั้นแล้ว

อาชีพนักร้องหญิงก็ไม่อาจหลุดออกจากกรอบของมโนทัศน์แบบเดิมที่ยังคงตรึงผู้หญิงไว้เพียงแค่

บทบาทของความเป็นแม่ ไม่ควรที่จะออกมาท างานอย่างเช่นชาย โดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

กับสถานที่และเวลาอย่างสถานบันเทิงยิ่งขัดแย้งต่อคุณค่าของความเป็นหญิง และตอกย้ าถึงความ

เหลื่อมล้ าทางเพศอย่างแท้จริง หรือความเป็นหญิงที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไป

จากค่านิยมที่สังคมมีต่อเพศหญิงหรือไม่อย่างไร  
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1.2 แนวคิดเรื่องกำรคุกคำมทำงเพศและควำมรุนแรงทำงเพศ (Sexual harassment 
and Sexual violence) 
 

 ในอดีต การข่มขืน ถูกมองเป็นเพียงการท าลายเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยไม่ได้ถูก
มองว่าเป็นความรุนแรงแต่อย่างใด แต่หากพูดถึงในสถานการณ์สงครามชะตากรรมที่ผูห้ญงิจ านวน
มากต้องตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมทางเพศนั้นท าให้มกีารยอมรับกันโดยทั่วกันว่า การทารุณ
กรรมทางเพศเป็นอาชญากรรมสากล (สุภัตรา ภูมิประพาส และเพญ็นภา หงส์ทอง,แปล,2545 : 71) 
ในปี ค.ศ. 1993 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ความ
รุนแรงต่อสตรี (violence against women : VAW) ในปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ
สตรี ว่าหมายถึง การกระท ารุนแรงใด ๆ ทีเ่กิดจากการมีอคติทางเพศหรือการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิง
และชายที่ไม่เท่าเทียมกัน อันเป็นผลใหเ้กิดความทุกทรมานทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ 
รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคามบังคับ กีดกันเสรีภาพทัง้ในทีส่าธารณะและในชีวิตส่วนตัว และไม่ว่าจะเป็น
การกระท ารุนแรงชนิดใดก็ตามให้ถือเป็นการคุกคามสทิธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของ
สตรี (นันทนา ธนาโนวรรณ,2557 : 2) 
 ความรุนแรง ตามค านิยามของโจฮัน กัลป์ตุง มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าความรุนแรงในเชิง

พฤติกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างทุกระดับ คือการกระท าใดใด

ก็ตามที่ขัดขวางศักยภาพในการพัฒนาหรือเจริญเติบโตของบุคคลล้วนถือเป็นความรุนแรงทั้งสิ้น 

ส าหรับสตรีการปิดกั้นการแสดงศักยภาพของตัวเองหรือการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาและสิทธิใน

การเลือกด าเนินชีวิตของตนเองนั้นล้วนเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (ดร.กาญจนา แก้วเทพ,2535 : 

4) หรือความแตกต่างทางเพศ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 เขาได้น าเสนอแนวความคิดเรื่องความรุนแรงเชิง

วัฒนธรรม (Cultural Violence) เพื่อขยายขอบเขตความคิดของความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่เป็น

ความรุนแรงที่ถูกสร้างภายในโครงสร้างของสังคมนั้น โดยเช่ือมโยงระหว่างคนกับอ านาจที่ท าให้เกิด

ความไม่เท่าเทียมข้ึน โดยความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมจะให้ความรุนแรงเชิงโครงสร้างด ารงอยู่ได้ เพราะ

วัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเช่ือ ค่านิยม และระบบสัญลักษณ์ที่เป็นการให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ  

ในสังคมและเป็นการใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต จึงท าให้ความรุนแรงโดยตรงมี

ความชอบธรรมและปรากฏให้เห็นในรปูแบบของความรนุแรงในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ (นัฐวุฒิ สิงห์

กุล,2556: ออนไลน์) ยิ่งโดยเฉพาะเป็นความรุนแรงที่เกดิข้ึนกับเพศหญงิเป็นสว่นใหญ่ เมื่อพิจารณาค า

ว่า ‘ความรุนแรงทางเพศ’ แล้ว ก็ไม่อาจที่จะละเลยถึงค าส าคัญอีกค าหนึ่งที่แสดงถึงอากัปกิริยาของ

การกระท าให้เกิดความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ อย่างค าว่า ‘ล่วงเกิน’ อันเป็นกริยาที่จะน าไปสู่

เหตุการณ์ของความรุนแรงทางเพศที่กล่าวไปข้างต้น 

http://lib.sac.or.th/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e19%u0e31%u0e19%u0e17%u0e19%u0e32+%u0e18%u0e19%u0e32%u0e42%u0e19%u0e27%u0e23%u0e23%u0e13.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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 Christopher Uggen , Amy Blackstone (2004) ได้ให้ความหมาย ค าว่า “ล่วงเกิน” 

(Harassment) ไว้ว่า หมายความถึง การถูกคุกคามทุกชนิด การก่อกวน การรบกวน การดูถูกเหยียด

หยามถึงตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทางฐานะ ความสามารถ บทบาทหน้าที่ หรือท าให้อับอาย 

ฯลฯ โดยหากมีการกระท าทางเพศ (sex-based and sexual behavior) เข้ามาเกี่ยวข้อง และมี

รูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นการกระท าที่มีลักษณะของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือได้ว่า

เป็น ‘พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา’ และจะถือว่าเป็นการ ‘ล่วงเกินทางเพศ’ ทั้งสิ้น โดยผู้ที่ถูกกระท า

อาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้เช่นกัน (อ้างใน ปาริฉัตร รัตนากาญจน์ ,2525) 

การล่วงเกินทางเพศ คือ การแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ โดยจะเป็นความรุนแรง

โดยตรงที่ผู้ชายกระท ากับผู้หญิง มีหลากหลายรูปแบบและระดับความรุนแรงก็มีความแตกต่างกัน

ออกไป อันมีรากเหง้ามาจากระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ แต่ทว่าการล่วงเกินทางเพศ

กลับเป็นความรุนแรงที่หาค าจ ากัดความได้ยากกว่าข่มขืน (rape) อาจกล่าวไดว่้า การล่วงเกินทางเพศ

นั้นเป็นการแสดงออกทางเพศ ที่อยู่ภายใต้บริบทของอ านาจ ซึ่งผู้มีอ านาจมากกว่าท ากับผู้ที่มีอ านาจ

น้อยกว่าโดยการกระท านั้นมีหลากหลายรูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างการใช้ถ้อยค าภาษาร่วมกับ

ท่าทาง หรือความหมายโดยรวมคือ การกระท าใดๆทั้งกาย วาจา ในทางชู้สาวเพื่อตอบสนองความ

ต้องการทางเพศท าให้ผู้ถูกกระท ารู้สึกอึดอัดหรืออับอายซึ่งสังคมถือว่าการกระท าเหลา่น้ีเป็นเรือ่งปกติ

ธรรมดา โดยการกระท าใดเป็นการล่วงเกินทางเพศหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของผู้หญิง ถ้า

ผู้หญิงพอใจและไม่รู้สึกอึดอัดในการถูกกระท าเช่นน้ันก็ไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศ  การล่วงเกิน

ทางเพศจึงต้องเกิดจากความรู้สึกของผู้ถูกกระท าที่รู้สึกรังเกียจและหวาดผวาต่อการกระท าน้ัน ๆ  ไม่

ว่าจะในระดับใดก็ตาม (อดิสร เสมแย้ม, 2541 : 113-114) (สุชีลา ตันชัยนันท์,2554 : 55) (กฤตยา 

อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา,2548 : 352) 

 Working Women United Institute (WWUI) ได้แยกแยะรูปแบบของพฤติกรรมการ

คุกคามทางเพศออกเป็น 6 แบบ คือ การยักค้ิวหลิ่วตา และ การช าเลืองมองรูปร่างผู้หญงิอย่างไมรู่จ้กั

หยุด , การปัดไปโดนเนื้อตัวของผู้หญิงเสมอๆ , การขู่ผู้หญิงให้ยอมจ านนต่อการคาดค้ันหรือการเหนบ็

แนม , การจับตัวผู้หญิงให้อยู่ตามล าพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจผู้หญิง , การชักชวน

ให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผย โดยมักจะขู่ถึงการสูญเสียงาน หรือการเลื่อนต าแหน่ง และการมี

ความสัมพันธ์ทางเพศโดยฝืนใจผู้หญิง (การคุกคามทางเพศ โดย วิมนา ธรรมปรีชา (2533) สอดคล้อง

กับลักษณะพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศ ที่อรพินท์ สพโชคชัย (2542) และ ชุดาปณี ชิบายามา 

บุญสืบสุวรรณ (2548) ที่จัดพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศไว้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%AA%D5%C5%D2%20%B5%D1%B9%AA%D1%C2%B9%D1%B9%B7%EC
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 1.การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal harassment) การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ

รูปร่างการแต่งตัวที่ส่อไปทางลามก  การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึงความสัมพันธ์ทาง

เพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่สาธารณะ หรือใช้ค าพูดในเชิง ‘หมาหยอกไก่’ โดยการที่น าความเป็น

หญิงเข้ามาเสียดสี การเปลี่ยนหัวข้อเรื่องงานให้เป็นเรื่องเพศหรือเรื่องลามก การกระจายข่าวลือหรือ

นินทาเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การตามตื๊อตามจีบบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งๆที่รู้ว่าเขา

ไม่สนใจ การกล่าวถึงกลุ่มหญิงหรือชายในทางลามก การคุกคามในรูปแบบนี้จะถือว่าเป็นการคุกคาม

แบบเบื้องต้นที่สุด มักจะเกิดข้ึนอย่างลอยๆ และหาพยานได้ยาก เป็นการท าร้ายจิตใจรูปแบบหนึ่ง 

 2. การคุกคามทางเพศโดยการแสดงท่าทาง (Nonverbal harassment) เช่น การจ้อง

มองอย่างกรุ้มกริ่ม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่ส่อถึง

เจตนาการล่วงเกินทางเพศ การติดภาพโป๊ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ลามก การส่งจดหมาย ข้อความภาพ 

การ์ด หรือค ากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ การมองเรือนร่างอย่างส ารวจตรวจตรา   

 3. การคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย (Physical harassment) เช่น การแตะเนื้อ

ต้องตัวโดยไม่มีเหตุจ าเป็น รวมทั้งการจัดเสื้อผ้า การกอดจูบ หอมแก้ม หรือตีก้น สะโพก การยืน เดิน 

ต้อนเข้ามุมหรือนั่งใกล้ชิดเกินความจ าเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อื่นอย่างจงใจ หรือการ

ขอจับมือแล้วใช้นิ้วกลางมาลูบไล้ที่เป็นการแสดงนัยให้อีกฝ่ายรู้สึกได้ถึงการเช้ือเชิญทางเพศ 

เอเรียล เลว่ี (2005) กล่าวว่า ในอเมริการ่างกายของผู้หญิงถูกท าใหเ้ซก็ซี่และเย้ายวนทางเพศ 

เห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ววัฒนธรรมป๊อปทั้งหลายที่น าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงด้วยเรือนร่าง 

ภาพลักษณ์นี้คือ “วัตถุ” ทางกามารมณ์ที่มีไว้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย  ในวัฒนธรรม

บริโภคผู้หญิงจะตกเป็นฝ่ายถูกกระท าและเป็นสินค้า ขณะเดียวกันผู้หญิงจะคิดว่าความเป็นหญิงของ

ตนคือสิ่งที่อยู่คู่กับเพศหญิง(อวัยวะเพศและเต้านม) ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าวิธีคิดเพศภาวะแบบชีววิทยา 

การผลิตซ้ านี้คือการสืบทอดความไม่เท่าเทียมทางเพศให้ด าเนินต่อไปโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ตัวและยอมรับ

ต่อวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางเพศนี้ (นฤพนธ์ ด้องวิเศษ,2560 : 143-144) กล่าวได้ว่า ความ

รุนแรงต่อผู้หญิงนั้นมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชาย-หญิงที่อยู่บนความไม่เท่า

เทียมกันทางเพศ (gender-based violence against women) หรือ ‘ผู้หญิงถูกกระท าความรุนแรง

เพราะเป็นผู้หญิง’ (กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา,2548 : 352) การรับเอาวัฒนธรรมการ

ปฏิบัติตัวระหว่างชายหญิงที่มาจากการขัดเกลาทางสังคม ที่ว่าผู้ชายเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ และ

การคุกคามทางเพศเป็นการใช้อ านาจในทางหนึ่งของผู้ชายที่มีผูห้ญิงเป็นฝา่ยถูกกระท า หรือบางคนยัง

เช่ือว่า การคุกคามทางเพศเป็นแรงขับทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (เพิ่งอ้าง,2548 : 373) 
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ในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียมท าให้ผู้ชายได้ใช้ “อภิสิทธ์ิของเพศ

ชาย” ในการคุกคามผู้หญิงโดยไม่เกรงกลัวต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วย ( เพิ่งอ้าง,2548 : 360-

361)  

กล่าวได้ว่าการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศมีความสัมพันธ์กันกับแนวคิดเรื่อง

อาชญากรรมที่ให้ความหมายถึงทัศนคติที่ว่าปัญหาอาชญากรรมทางเพศเป็นภาพสะท้อนของคุณ

ค่านิยมที่เห็นสตรีเป็นเพียงวัตถุบ าบัดความใคร่ของชาย โดยได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ (unpleasant behavior) ว่าคือการกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคมใด ๆ ก็ตามที่ขัดแย้งกับความประสงค์ของบุคคลอื่น ๆ  หรือกฎระเบียบและบรรทัด

ฐานของสังคม โดยเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไม่ถูกไม่ควรตามกาลเทศะนั้น ๆ ความผิดใน

ลักษณะพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ระดับสูงสุดในสังคม คือความผิดที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด 

(mala prohibita) (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย,2551 : 75)  

 สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือบริบทที่เอื้อต่อความเสี่ยงต่อการโดนคุกคามทางเพศนั้น 

เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่และเวลาที่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมสภาวะความเสี่ย งต่อการโดน

คุกคามทางเพศ สถานที่และสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการถูกคุกคามทางเพศ หลายครั้งการ

คุกคามทางเพศเกิดข้ึนในสถานการณ์ที่พิเศษ เช่น การจัดเลี้ยง ที่ที่ท าให้ขาดการระมัดระวังตัว 

สถานที่ที่มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง หรือสถานที่ที่มีกลไกการป้องกันจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ไม่

สมบูรณ์ (อดิสร เสมแย้ม, 2541 : 127) โดยเฉพาะผู้หญิงที่ท างานกลางคืนหรือผู้หญิงที่ท างานดึก จะ

มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงที่ท างานช่วงกลางวัน ความเสี่ยงต่อภัยอันตรายต่าง ๆ ของผู้หญิงที่ท างาน

กลางคืนเริ่มต้นที่การเดินทาง อาจดูเหมือนว่าผู้หญิงที่ท างานกลางคืนหรือผู้หญิงที่เลิกงานดึกมีปัจจัย

เสี่ยงเหมือนๆกันคือ การเดินทาง ต้องเน้นและระมัดระวังในเรื่องการเดินทางกลับบ้าน โดยผู้หญิงที่

ท างานสถานบริการกลางคืนจะต้องเสี่ยงภัยในสถานที่ท างานมากกว่า เพราะผู้หญิงที่เลิกงานดึกมัก

ต้องผจญอันตรายจากคนที่อาสาพาไปส่งซึ่งมีทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงานชาย และแขกที่มาใช้บริการ 

(โชติวิเชียร วิเชียรโชติ,2548 : 75) ด้วยเวลาพลบค่ าเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุด เหตุข่มขืนส่วน

ใหญ่เกิดมักเกิดข้ึนในช่วงเวลาใกล้สว่าง คือ 22.07-02.00 น. / 02.01-06.00 น. (สัญญา สัญญา

วิวัฒน์,2545 : 75) อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะมีผลต่อการเกิดอันตรายต่อผู้หญิงได้ 

แต่ยังรวมถึงสถานที่ในที่ต่าง ๆ กันอีกด้วย 

 การคุกคามทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงเกินทางเพศ ในภาษาอังกฤษจะใช้
ค าว่า (sexual harassment) เหมือนกัน แต่ในภาษาไทยอาจมีการใช้ค าดังกล่าวในบริบทที่แตกต่าง
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กัน ค าแรกจะเป็นความหมายอย่างเป็นทางการ ในขณะที่มักจะพบ 2 ค าหลังได้ในสื่อที่พูดถึงกรณีที่มี
การกระท าทางกายเกิดข้ึนแล้วมากกว่า แต่โดยสรุปแล้วนั้นทั้ง 3 ค าเป็นค าที่มีความหมายในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกันมากสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี แต่ในงานศึกษาช้ินนี้จะขออ้างอิงโดยใช้ค าว่า 
การคุกคามทางเพศเป็นหลักซึ่งน่าจะสอดคล้องกับผลการศึกษาและเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน    

การคุกคามทางเพศ การท าอนาจาร ไปจนถึงการข่มขืนกระท าช าเรา ถือเป็นรูปแบบความ

รุนแรงทางตรงที่กระท าต่อผู้หญิง ทั้งนี้เพื่อปิดกั้นและท าลายศักยภาพและเป็นการควบคุมจ ากัด

เสรีภาพของผู้หญิงในสังคม (สุชีลา ตันชัยนันท์,2554 : 57) การข่มขืนกระท าช าเรา จึงถือเป็นความ

รุนแรงทางเพศที่สัมพันธ์กับอาชญากรรม ในขณะที่การคุกคามทางเพศอาจไม่ได้เป็นความรุนแรงที่

กระท าทางเพศก็เป็นได้ เพราะไม่มีเงื่อนไขของการข่มขืนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในงานศึกษาช้ินนี้จึงให้

ความหมายของ ความรุนแรงทางเพศ ว่าหมายถึงการกระท าที่มีความรุนแรงทางกายเข้ามาเกี่ยวข้อง

เป็นส าคัญ ในที่นี้หมายความถึงการบังคับข่มขืน ทั้งทางช่องปาก ทางอวัยวะเพศ และทางทวารหนกั 

ทั้งแบบที่ส าเร็จความใคร่หรือไม่ก็ตาม ส่วนการคุกคามทางเพศ จะหมายถึงการกระท าทางเพศที่ไม่

รุนแรงเท่าการข่มขืนแต่หมายรวมถึงการกระท าที่หลากหลายรูปแบบมากกว่า เพราะครอบคลุมตั้งแต่ 

การคุกคามทางวาจา การคุกคามจากท่าทาง และการคุกคามโดยการสัมผัสร่างกาย ที่ท าให้

ผู้ถูกกระท ารู้สึกไม่พอใจ เป็นเหตุให้นักศึกษาเลือกใช้ค าว่าคุกคามทางเพศมากกว่าที่จะใช้ค าว่าความ

รุนแรงทางเพศ แต่ถึงอย่างไรในท้ายที่สุดแล้วข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยจะเป็นเครื่องมือตัดสินที่ส าคัญ

ที่สุดที่จะช้ีให้เห็นว่าค าใดเหมาะสมที่จะใช้กับเหตุการณ์ที่นักร้องหญิงในสถานบันเทิงต้องเผชิญ หรือ

ควรใช้ค าใดเฉพาะบุคคลในแต่ละกรณี ระหว่างความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) หรือการ

คุกคามทางเพศ (Sexual harassment)  

 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 จากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยในหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ และวารสาร ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น “นักร้องหญิง” กับการคุกคามทาง
เพศในสถานบันเทิง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถูก
คุกคามและความรุนแรงทางเพศ ที่มีหัวข้อย่อย ประกอบด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพและ
บทบาทของผู้หญิงในสังคมไทย และ 2. ผู้หญิงกับการใช้พื้นที่และการท างาน ที่มีหัวข้อย่อย คือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงกับสถานบันเทิง และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพนักร้องหญิงกลางคืน 
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 2.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิง กำรถูกคุกคำมและควำมรุนแรงทำงเพศ 
 
 อาชญากรรมทางเพศส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยไม่ได้ตระเตรียมการมาก่อน และการข่มขืนมักจะ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจโดยฉับพลัน ประกอบกับเหยื่อกับผู้กระท าผิดทางเพศมีช่องโอกาสที่
เอื้ออ านวย ช่วงเวลาที่เหมาะสม และสถานที่ที่เหมาะสมเปน็ส าคัญ ดังนั้นการตัดสินใจกระท าและการ
ยับยั้งช่ังใจ จะเป็นตัวช้ีขาดว่าการข่มขืนจะเกิดข้ึนหรือไม่ โดยตัวการกระตุ้นพฤติกรรมเหล่าน้ันโดย
ส่วนมากมักจะมาจาก ฤทธ์ิสุรา ยาเสพติด ผสมผสานกับการขาดสติสัมปชัญญะ (สัญญา สัญญา
วิวัฒน,์2545 : 71)  อาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงที่เกิดข้ึนจริงในสังคมนั้นเกิดข้ึนได้ในหลายระดับ ทั้ง
ตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเหยื่อมากที่สุด หรือเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นส่วน
ที่มนุษย์ไม่อาจที่จะหลีกหนีต่อการด าเนินชีวิตได้ และหากเมื่อเหยื่อได้รับความรุนแรงแล้วแต่กลับ
ไม่ได้รับความยุติธรรมจากภาครัฐก็อาจท าให้ความรุนแรงที่เกิดข้ึนนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ ‘เหยื่อ’ 
ทั้งหลายต้องจ ายอมให้จบลงได้โดยตัวของเหยื่อเอง กล่าวคือ ใช้การปรับทัศนคติต่อพฤติกรรมใด ๆ ที่
พอรับได้ (?) ให้เป็นการกระท าที่สามารถยินยอมและปล่อยผ่าน 
 พื้นที่และเวลาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เพราะพื้นที่มีการให้ค านิยามที่ลื่นไหล นราธร 

สายเส็ง ได้อธิบาย มโนทัศน์ของพื้นที่ -ถ่ินที่ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติของมนุษย์โดยการ

ตรวจสอบและท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานวิธีคิด พฤติกรรม และการแสดงออกของมนุษย์ ผ่าน

แนวคิดภูมิศาสตร์มนุษยนิยมการผลิตสร้างความหมายของพื้นที่ (production of space) ของ Henri 

Lefebvre อันเกิดจากความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 3 แบบ คือ 1) พื้นที่ทางกายภาพ (physical space) 2) 

พื้นที่ทางความคิด (mental space) และ 3) พื้นที่ทางสังคม (social space) ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่

ปรากฏ ออกมาใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกคือการให้ความหมายแก่พื้นที่ (representation of 

space) คือแนวคิดที่สร้างความหมายในการก าหนดพื้นที่  แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้ใช้ท าอะไรมี

ความหมายอย่างไร ลักษณะถัดมาคือปฏิบัติการทางพื้นที่ (spatial practice) อธิบายถึงรูปแบบทาง

สังคมในชีวิตประจ าวันของพื้นที่นั้น ๆ  โดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับการ

ก าหนดว่าจะสามารถปฏิบัติตัวอย่างไร และลักษณะสุดท้าย คือแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ ที่จะไม่ใช่เพียง

การให้ความหมายพื้นที่เท่านั้นแต่จะเป็นเรื่องของความทรงจ าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการให้นิยามแก่

พื้นที่เหล่านั้น ผลการศึกษาพบว่า เพราะมนุษย์มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน การศึกษาแบบปฏิ

ฐานนิยมจึงไม่สามารถอธิบาย ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนบนโลกกับมนุษย์ได้อย่างที่ควรจะเป็น มนุษย์และ

พื้นที่(โลก) นั้นอยู่ในสภาวะของการ กลายเป็น (state of becoming) อยู่ตลอดเวลา มีการผสาน

ร่วมกันอย่างแนบแน่น การท าความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์จึงด าเนินอยู่ภายใต้บริบทของเวลาใน
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ลักษณะของความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่เป็นตัวก าหนดการรับรู้ และการแสดงออกของมนุษย์ อย่างไรก็

ตามความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้ึนอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสังคมมีมุมมองต่อ

พื้นที่ในฐานะอะไร หรือบริบทไหน (นราธร สายเส็ง,2560)  

 จากงานที่ช้ีให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ดังกล่าว สามารถน ามาวิเคราะห์ต่อบริบทสถาน

บันเทิงในงานของนักร้องหญิงได้ ด้านแรก คือสถานบันเทิงมีความหมายในเชิงพื้นที่ของการสรา้งความ

สนกุสนาน ระบายความเครียดและผ่อนคลายจิตใจ โดยการปฏิบัติตัวส่วนใหญ่จะเป็นการสังสรรและ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถนั่งพูดคุยและเต้นตามจังหว่ะเพลงได้ รวมไปถึงในเชิงสัญลักษณ์ 

สถานบันเทิงมีความเข้าใจเชิงที่เป็นพื้นที่สีเทา เป็นแหล่งมั่วสุม และอาจมีการขายบริการทางเพศเข้า

มาเกี่ยวข้อง  โดยงานศึกษาเรื่องนักร้องหญิงนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลาเป็นส าคัญที่

จะต้องมองปรากฎการณ์ผ่านพื้นที่ของการท างานและเวลาที่ถือว่าไม่เป็นเวลาปกติที่เหมาะสมกับการ

ท างานเป็นเวลาที่มีการเกิดอาชญากรรมข้ึนบ่อย ๆ  ท าให้พื้นที่แห่งนี้ในบริบทของความเป็นไทย ถูก

นิยามและใส่ความหมายว่าเป็นพื้นที่ของความเสี่ยง ท าให้อาชีพดังกล่าวและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

พื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพาะผู้หญิง มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและความ

รุนแรงทางเพศมากขึ้นจากวิธีคิดของคนในสังคม 

 ทิชา ณ นคร (2546) ไดใ้ห้ความหมาย “ความรุนแรงต่อผู้หญิง” ว่าหมายถึง การกระท าใด ๆ 

ก็ตามที่รุกรานความเป็นส่วนตัว อาจเกิดข้ึนในที่สาธารณะหรือไม่ก็ตาม อันเป็นผลให้เกิดความทุกข์

ทรมานร าคาญใจแก่เพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ การท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ การกีด

กันทางเสรีภาพ การข่มขู่ ขู่เข็น ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความแตกต่างทางเพศ โดยจะถือเป็นความ

รุนแรงที่เกิดข้ึนกับเพศหญิงทั้งสิ้น ทิชา ณ นคร ได้ให้ขอบเขตของการคุกคามทางเพศ จากบทความ

ในหนังสือ มิติสตรีวิถีสังคมไทย (2547) ว่าครอบคลุมตั้งแต่ 1) ความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ และจิตใจ

ที่เกิดข้ึนในครอบครัว รวมถึงการทุบตี ทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและผู้หญิงในบ้าน การข่มขืนโดยคู่

สมรส และข้อปฏิบัติตามประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิง 2) ความรุนแรงทางร่างกาย เพศ

และจิตใจที่ เ กิด ข้ึนในชุมชน รวมไปถึงการลวนลามทางเพศ การ ข่ม ขู่ในสถานที่ท างาน 

สถาบันการศึกษา การข่มขืน การทารุณกรรมทางเพศ การค้าหญิงและการบังคับค้าประเวณี 3) การ

เพิกเฉยของรัฐต่อความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ 

 ดังนั้นแล้วทัศนคติต่อการมองการกระท าทางเพศของผู้ถูกกระท าจะเป็นตัวตัดสินการกระท า

นั้น ๆ ดังจะเห็นได้จาก ในสังคมเวียดนามไม่มีกฎหมายใดที่กล่าวถึงหรือให้ค านิยามการคุกคามทาง

เพศ เนื่องจากการกระท าดังกล่าวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความรุนแรงต่อเพศหญิง หรือเป็นความสัมพันธ์
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เชิงอ านาจระหว่างเพศ ดังนั้นโดยลักษณะของความรุนแรงโดยทั่ว  ๆ  ไป โดยเฉพาะการคุกคามทาง

เพศในรูปแบบเฉพาะจึงไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด (กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา,2548 : 

354) ค าว่า “การคุกคามทางเพศ” (ในความหมายเต็ม) ไม่เคยมีปรากฏในภาษาเวียดนามมาก่อน 

จนกระทั่งได้รับค าแปลมาจากภาษาอังกฤษ น้อยคนนักที่จะพูดถึงการคุกคามทางเพศก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในยุคโด๋ยเม้ย นิยามของสังคมที่ดีในระบอบสังคมนิยมได้รับการเชิดชูอย่างสูง และภาพ

ของสังคมนิยมในอุดมคติถูกยึดถืออย่างเข้มงวดในยุคนั้น การมองว่าการที่จะยอมรับว่ามีการคุกคาม

ทางเพศเกิดข้ึนในสังคมนั้นอาจน ามาซึ่งความอัปยศอดสูของระบอบสังคมนิยม และบั่นทอนความ

น่าเช่ือถือในความส าเร็จของระบอบดังกล่าวต่อการปรับปรุงสถานภาพของเพศหญิง แม้ว่าเวียดนาม

จะมีการเปิดกว้างทางความคิดมากข้ึน แต่ชาวเวียดนามจ านวนมากยั งไม่พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องการ

คุกคามทางเพศอย่างเปิดเผย เพราะสังคมไม่สามารถปกป้องพวกเธอเหล่าน้ันได้ เหยื่อที่ออกมาพูดมี

ความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียช่ือเสียง หน้าที่การงาน หรือได้รับผลกระทบที่รุนแรง อันเนื่องมาจาก

ขนบธรรมเนียมของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและเรื่องต้องห้ามเกี่ยวกับเพศ โดยช่ือเสียงหรือคุณค่าของ

ผู้หญิงจะผูกติดอยู่กับเรื่องความบริสุทธ์ิและคุณธรรมทางเพศอย่างแยกกันไม่ออก ความเข้าใจอย่าง

จ ากัดต่อเรื่องเพศภาวะและสถานภาพของผู้หญิงท าให้พวกเธอไม่ได้ตระหนักว่าการคุกคามทางเพศ

เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้หญิงและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของพวกเธอ ยังมีการกล่าวอีกว่าการ

ปกป้องผู้หญิง คือการสอนให้พวกเธอแต่งกายอย่างเหมาะสม รักษาพรหมจารี ประพฤติตนอยู่ใน

กรอบที่ดีงาม และเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยน แต่ไม่เคยกล่าวถึงการคุกคามทางเพศและผลกระทบที่สร้าง

ความเสียหายให้แก่ผู้หญิงแต่อย่างใด (Khuat Thu Hong, 1998) (เพิ่งอ้าง,2548 : 355-358) 

 งานช้ินน้ีท าให้เห็นว่าในบางสังคมยังมีการตีความการคุกคามทางเพศว่าอาจไม่ใช่ความรุนแรง

ที่เกิดข้ึน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในบางสังคมยังมี วัฒนธรรมที่ยอมรับความรนุแรง (culture acceptance 

of violence) อยู่อย่างไม่รู้ตัว ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งท าให้วัฒนธรรมใน

สังคมนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สาเหตุที่สังคมมีวัฒนธรรมที่ยอมรับความรุนแรงสาเหตอุาจ

เป็นเพราะ ผู้คนส่วนใหญ่ช่ืนชอบความตื่นเต้นเร้าใจ ที่สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านกีฬาบางชนิดเช่น 

มวย หรืออเมริกันฟุตบอล จากการวิจัยเชิงส ารวจของ Faramarzi ในอิหร่านพบว่า ผู้หญิงที่ได้รับ

ความรุนแรงจ านวน 297 คน และสตรีที่ไม่ได้รับความรนุแรงจ านวน 1,703 คน จากจ านวน 2 ใน 3 นี้ 

คิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได้ เพราะสตรีมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องชายเป็นใหญ่ (male 

dominance) และเหตุน้ีเองท าให้พวกเธอมีแนวโน้มที่จะได้รับความรุนแรงทางกายและจิตใจมากกว่า

สตรีที่มีทัศนคติในเชิงลบ ตัวแปลส าคัญในการท านายความรุนแรงมากที่สุดคือ ทัศนคติเชิงบวกใน
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เรื่องชายเป็นใหญ่ จะเห็นได้ว่าทัศนคติเช่นนี้อาจจะมาหล่อหลอมในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ยอมรับว่า

ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดา เช่นเดียวกับสังคมไทยที่ยอมรับความรุนแรงมาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้

อาจจะเป็นเพราะการกระท าดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท าสืบต่อกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งจน

กลายเป็นวัฒนธรรมในสังคมไปโดยปริยาย (นันทนา ธนาโนวรรณ,2557 : 23) 

 ประกอบกับเมื่อหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์กับการแสดงอ านาจอย่างแยกกันไม่ขาด ดัง

อาชีพของการบริการ อย่างกรณีของลูกเรือ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ต้องเผชิญกับการ

คุกคามทางเพศในขณะท างานบนเครื่องบิน สิ่งที่ท าให้ลูกเรือต้องเผชิญอยู่ในสภาวะที่ง่ายต่อการถูก

คุกคามทางเพศ ด้วยเพราะ ภาพลักษณ์ของอาชีพลูกเรือนั้นถูกตีความให้เป็นผู้รับใช้หรือผู้ให้บริการ 

ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง (Agency) ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้โดยสารที่อยู่ในฐานะลูกค้าที่ต้องเคารพ

และเอาใจใส่ อีกทั้งภาพลักษณ์ของบริษัทการบินไทยได้น าเสนอถึงความเอื้ออาทร และต้องท าให้

ผู้โดยสารมีความผ่อนคลายทั้งกาย ใจ และอารมณ์ ตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่อง ท าให้หากเมื่อลกูเรือโดน

คุกคามทางเพศแล้วจะไม่สามารถแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อการกระท านั้นได้ โดยหากเกิดเหตุการณ์

การคุกคามทางเพศข้ึนลูกเรือจะมีการด าเนินการตอบโต้หากเกิดการคุกคามทางเพศของลูกเรือได้ 3 

รูปแบบ รูปแบบแรก การคุกคามทางเพศที่ด าเนินการทางกฎหมายและข้ันตอนของบริษัท ผลกระทบ

ที่เกิดข้ึนนอกจากจะเกิดกับลูกเรือจากการท างานยังมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจต่อผู้ที่ถูกคุกคามทาง

เพศด้วย เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องรกัษาภาพพจน์ของบริษัทเอาไว้  รูปแบบถัดมา การคุกคามทาง

เพศที่ไม่ได้ด าเนินการทางกฎหมาย แต่เป็นการโต้ตอบอย่างฉับพลัน หรือประนีประนอมด้วยตัวของ

เหยื่อเอง โดยลูกเรือทุกคนมีความเข้าใจในข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อ

น ามาใช้จริงกลับไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ ท าให้ลูกเรือไม่มีความมั่นใจกับมาตรการที่บริษัทออกมาแก้ไข

ปัญหา อีกทั้งลูกเรือยังมีความต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทและกฎหมายอีกด้วย 

รูปแบบถัดมา คือการคุกคามทางเพศที่อดทนหรือจ ายอมต่อเหตุการณ์ ลูกเรือทราบข้ันตอนในการ

ด าเนินงานทางกฎของบริษัท แต่ไม่ทราบข้ันตอนทางกฎหมาย และให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก 

เสียเวลา หากไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างจริงจังและปัญหาเกิดซ้ าซาก ก็จะกลายเป็นภาวะ

จ ายอมหรือมองว่าการถูกคุกคามทางเพศเป็นเรื่องปกติ ซึ่งมีผลกระทบต่อการท างานและสภาพจิตใจ

อย่างมาก (ชุดาปณี ชิบายามา บุญสืบสุวรรณ,2548) 

 ทัศนคติด้านความรุนแรงต่อสตรีของสตรีจึงเป็นตัวการส าคัญในการตีความถึงการกระท า

ความรุนแรงที่เกิดข้ึนรวมถึงการรับรู้ต่อความเสมอภาคทางเพศในสังคม ในชุมชนเมืองสตรีมีทัศนคติ

ด้านความรุนแรงทางเพศ และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 

http://lib.sac.or.th/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e19%u0e31%u0e19%u0e17%u0e19%u0e32+%u0e18%u0e19%u0e32%u0e42%u0e19%u0e27%u0e23%u0e23%u0e13.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี ด้านความรุนแรงในครอบครัว และด้าน

ความรุนแรงทางจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางลักษณะภูมิหลังและ

ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า สตรีที่มีระดับการศึกษา

ต่างกันมีทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี ด้านความรุนแรงในครอบครัว และด้านความ

รุนแรงทางเพศต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีของสตรี ทัศนคติด้าน

ความรุนแรงทางจิตใจ และทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัวอยู่ ในระดับปานกลาง เพราะใน

สมัยก่อนความรุนแรงในครอบครัวมักถูกมองเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของสามีภรรยาหรือ

ระหว่างบิดา มารดา และลูก ท าให้ถูกละเลยจากคนภายนอกมาโดยตลอด ในขณะที่ทัศนคติด้านความ

รุนแรงทางเพศ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีอยู่ในระดบั

มาก ทั้งนี้เพราะความรุนแรงทางเพศมักปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชนมากกว่า เนื่องจากเป็นข่าว

สะเทือนขวัญและสร้างความวิตกกังวลของสมาชิกในสังคมอย่างยิ่ง ท าให้เกิดการตื่นตัวในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีจงึได้เกิดความพยายามจากหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหากฎหมาย

อาญาในฐานความผิดทางเพศ โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางในการสรา้งเสรมิทัศนคติเกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อสตรีและความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ โดยเสนอแนะให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รวมไปถึงสื่อมวลชนให้ความร่วมมือร่วมกันให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมไทยในด้าน

ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ รวมไปถึงชุมชนควร

ช่วยกันสอดส่องและไม่ควรเพิกเฉยต่อการกระท าความรุนแรงต่อสตรีควรให้ความช่วยเหลือและให้

ก าลังใจแก่สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงทันทีและต่อเนื่อง (หทัยรัตน์ มาประณีต,2554) 

กล่าวได้ว่าผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง ทางวาจา ทั้งพูดสองแง่สองง่าม 

วาจาลามกที่สื่อต่ ากว่าสะดือ ลวนลามแต๊ะอั๋งถูกเนื้อต้องตัว หรือแม้กระทั่งการชวนดูเว็บไซต์โป๊หรือ

แทะโลมด้วยสายตา หรือถึงข้ันชวนมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนน้ันเป็นผล

มาจากการประกอบสร้างทางสังคมที่น ามาซึ่งความเหลื่อมล้ าระหว่างเพศ น าไปสู่ความรุนแรงต่อสตรี

ที่เป็นสาเหตุมาจากการที่สังคมมีการยึดถือในระบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) และในสังคมที่

ผู้ชายเป็นใหญ่นั้น ผู้ชายจะเป็นผู้ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ของสังคมที่หยั่งลากฝังลึกในฐานคติของสถาบัน

ทางสังคม เช่น ศาสนา ครอบครัว การศึกษา จารีตประเพณี และระบบความเช่ือต่าง  ๆ  ที่ถูกส่งผ่าน

จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านค าสอน สุภาษิต ค าพังเพย พิธีกรรมหรือแบบแผนการปฏิบัติต่าง ๆ  ในชีวิต แนวคิด

แบบผู้ชายเป็นใหญ่นี้เองสะทอ้นความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสตรแีละบรุุษ อันมาจากการที่สตรถูีก

ท าให้ยอมรับในสถานะที่ด้อยกว่า ต้องพึ่งพิงและรับความคิดเห็นจากบุรุษอยู่เสมอ เพราะ ‘อิทธิพล
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ของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมได้ซึมผ่านไปยังทุกระดับของโครงสร้างทางสังคม’ สตรีจึงกลายเป็นผู้

ถูกกดข่ีและเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สิทธิในการ

ครอบครองทรัพย์สินและการตัดสินใจในอนามัยเจริญพันธ์ุของตนเอง เป็นต้น การคุกคามทางเพศของ

ผู้หญิงจึงถูกท าให้กลายเป็นสิ่งที่ปกติ และท าให้ผู้หญิงเช่ือว่าเพศภาวะของตนเป็นเรื่องของธรรมชาติ 

(สรุปความ หทัยรัตน์ มาประณีต , 2554 : 164) ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายจึงเป็นความสัมพันธ์ที่

ไม่เท่าเทียม สิ่งนี้น าไปสู่การควบคุมร่างกายของผู้หญิงให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผู้ชายสร้างข้ึน กฎของ

ชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธ์ุเป็นกฎส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อทางเพศ เพราะร่างกาย

ของผู้หญิงถูกสร้างมาให้ตั้งครรภ์และให้ก าเนิดทารก เงื่อนไขทางชีววิทยานี้  น าไปสู่การก าหนด

บทบาทหน้าที่แม่และเมียของผู้หญิง ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่สังคมก าหนดข้ึน (นฤ

พนธ์ ด้วงวิเศษ,2560 : 23)  

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรุนแรงทางเพศ พบว่านักวิชาการได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการ

คุกคามทางเพศว่าครอบคลุมถึงการกระท าในหลาย ๆ อริยบท และการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องอันมิ

พึงประสงค์ที่มักจะเกิดข้ึนกับผู้หญิงเป็นส่วนมาก อันมาจากอ านาจวาทกรรมที่เข้าไปก าหนด

วัฒนธรรมการรับรู้ของคนในสังคมที่ว่าผู้หญิงยังคงเป็นชนช้ันที่สอง ท าให้เพศหญิงไม่หลุดพ้นจากการ

ถูกคุกคามทางเพศ การท าความเข้าใจต่อการคุกคามและความรุนแรงทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงจึง

ช่วยให้เห็นถึงการที่ผู้หญิงได้จ ายอมต่อระบบชายเปน็ใหญ่ทีเ่ข้ามาควบคุม กอปรกับการยอมรับอ านาจ

ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นในแง่ของวัฒนธรรมที่ยอมรับความรุนแรงของสังคม และเป็นบ่อเกิดให้

วัฒนธรรมความรุนแรงนี้ยังเกิดข้ึนอย่างซ้ า ๆ กับเพศหญิง ความเป็นหญิงที่ปรากฏในงานวิจัยข้างต้น

นั้น แม้ว่าในปัจจุบันผู้หญิงจะตระหนักรู้ถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนรวมถึงให้ความส าคัญในเรื่อง

ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง แต่จากงานศึกษาข้างต้นพบว่ามีงานที่กล่าวถึง

กลยุทธ์ของการป้องกันตัวเองของผู้หญิงเพียงช้ินเดียว และกรณีศึกษาดังกล่าวพบว่าเป็นผู้หญิงทีอ่ยูใ่น

ต าแหน่งที่ขาดอ านาจในการต่อรองด้วยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการโดยตรง ซึ่งยังไม่ได้แสดงให้

เห็นถึงผู้หญิงในอีกแง่มุมหนึ่งที่ท างานที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพบริการโดยตรงอย่างนักร้องหญิง แต่ใน

ขณะเดียวกันก็อาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับนักร้องหญิงในด้านของความเป็น ‘หญิง’ 

กับการเป็น ‘เหยื่อ’ ที่ต้องเผชิญหน้ากับการถูกคุกคามทางเพศได้ง่ายเช่นเดียวกัน แนวคิดน้ีอาจส่งผล

ต่อความคิดของคนในสังคมให้สยบยอมต่อความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนด้วยทัศนคติที่ยอมรับอย่างไม่

โต้แย้ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่จะเห็นถึงปัญหาของการเกิดการคุกคามทางเพศนั้น ทัศนคติความเป็น
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หญิง (โดยเฉพาะหญิงไทย) จะสามารถน ามาประกอบการอธิบายถึงเหตุการณ์การคุกคามทางเพศได้

เป็นอย่างดี 

 

 2.1.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนภำพและบทบำทของผู้หญิงในสังคมไทย  
 
 ผู้หญิงไทยในอดีตถือกันว่าเป็นสมบัติของพ่อแม่และสามี มาเป็นเวลาเกือบ 600 ปี ภายใต้
กฎหมายลักษณะผัวเมียที่ประกาศใช้ตั้งแต่ ค.ศ.1904 ฐานะของสตรีนั้นต่ าต้อย ผู้หญิงมีเพียงฐานะ
เป็นสมบัติช้ินหนึ่งของพ่อ แล้วเปลี่ยนมาเป็นสามี และลงท้ายด้วยลูกชาย ผู้หญิงสามารถน าไปขายได้ 
น าไปจ าน าและถูกเฆ่ียนตี หรือกระทั่งถูกฆ่าถ้าถูกจับได้ว่ามีชู้ ทั้งนี้โดยไม่ผิดกฎหมาย (เซี้ยง เนติ
บัณฑิต อ้างถึงใน รัชนีกร เศรษโฐ, 2523) การถูกตีกรอบด้วยการอบรมต่อบทบาทระหว่างเพศของ
ผู้หญิงจึงถูกเอาเปรยีบทั้งด้วยระบอบทุนนิยมและระบอบปิตาธิปไตยก่อให้เกิดสถานภาพที่ไม่ทัดเทยีม
กันระหว่างชายหญิง คือหญิงมีสถานภาพที่ต่ ากว่าชาย มาตั้งแต่ยุคโบราณกาลจนถึงกับเคยเปรียบ 
“ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน” (เพิ่งอ้าง, 2532) 
 ในอดีตปัจจัยส าคัญที่ก าหนดสถานภาพของหญิงไทย มี 4 ประการ ได้แก่ ประเพณีการอบรม

เลี้ยงดู กฎหมาย ศาสนา และการศึกษา ในแหลมอินโดจีนจะให้ความส าคัญแก่เพศชายมากกว่าเพศ

หญิง เช่น การสอนให้ผู้หญิงใช้ชีวิตเพื่อพ่อ แม่ สามีและลูก ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตเป็นของตัวเอง จะต้อง

ใช้ชีวิตเป็นสาวพรหมจรรย์ก่อนแต่งงาน ถูกเข้มงวดจนไม่มีอิสระในเรื่องชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงคู่ครอง

ก็ไม่มีสิทธิแม้จะปกป้องสิทธิของตนเอง ช่วงก่อน พ.ศ. 2475 ผู้หญิงยังเป็นเสมือนทรัพย์สินของสามี 

สามีมีภรรยาได้ไม่จ ากัด แต่ภรรยาห้ามมีชู้ เพราะขัดกับกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายลักษณะ

ครอบครัวยังจ ากัดสิทธ์ิของผู้หญิงไว้มาก คือไม่สามารถท านิติกรรมใด ๆ ได้ หากปราศจากค ายินยอม

ของสามี แต่สามีสามารถท านิติกรรมใดก็ได้ ซึ่งเท่ากับว่าสามีมีสิทธ์ิเหนือภรรยาอย่างชัดเจน รวมไปถึง

ศาสนาที่มีอิทธิพลในการก าหนดบทบาทและสถานภาพของบุคคลในสังคม เช่น ศาสนาอิสลามยินยอม

ให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน ส่วนศาสนาพุทธนั้น หากตีความตามพระธรรม จะเห็นว่าผู้หญิงไม่มี

โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ และในเรื่องทิศทั้ง 6 ยังท าให้คิดได้ว่าหญิงไทยมีสถานภาพต่ ากว่าชายโดย

ระบุว่า สามีพึงอนุเคราะห์ภรรยา 5 ประการ และภรรยามีหน้าที่บ ารุงสามี 5 ประการเช่นกัน และใน

สว่นสุดท้ายคือด้านการศึกษา ประเทศไทยมีเหตุผลที่ท าให้ผู้หญิงธรรมดาในสมัยปี พ.ศ. 1800-2411 

ไม่ได้เรียนหนังสือ คือ กลัวจะไปเขียนเพลงยาวติดต่อกับผู้ชาย เพราะมีค่านิยมที่ผู้หญงิต้องอยู่กับเหยา้

เฝ้ากับเรือน เมื่อแต่งงานแล้วก็มีหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ไม่มีความจ าเป็นต้องเรียนหนังสือ อีกทั้ง

หญิงสาวยังไม่มีโอกาสรับราชการหรือถวายตัวเป็นมหาดเล็กเหมือนผู้ชาย ผู้ชายจึงมีโอกาสในการเล่า
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เรียนมากกว่า ประกอบกับการเรียนหนังสือสมัยนั้นต้องเรียนกับพระในวัดที่สอนผู้หญิงไม่ได้ ท าให้

ผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม (เพิ่งอ้าง,2532) หญิงสาวในสังคมไทยตั้งแต่สมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2475 จึงมีสถานภาพต่ าต้อยกว่า

ฝ่ายชาย ขาดอิสรภาพส่วนตน มีแต่ความอดทน อดกลั้น รับฟังมากกว่าโต้แย้ง เป็นคนอ่อนทุกกรณี 

เช่น อ่อนน้อม อ่อนโยน อ่อนไหว อ่อนข้อ อ่อนหวานในวาจา นอกนั้นก็ต้องเป็นคนส ารวมกาย วาจา 

และใจ ซึ่งนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหญิงไทย (สรุปความจาก รัชนีกร เศรษโฐ , 2532)  กล่าวได้ว่า

ชะตากรรมของชีวิตผู้หญิงในระบบแบบถืออ านาจชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) นี้ล้วนก าหนดเอาไว้

อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่ เครื่องแต่งกาย การเลือกคู่ครอง รวมทั้งข้อห้ามต่าง ๆ  มากมาย 

(ดร.กาญจนา แก้วเทพ,2535 : 9) 

ช่วงปี พ.ศ.2325-2394 (รัชการที่ 1-3) ที่สะท้อนให้เห็นผ่านวรรณกรรมสมัยรัตน์โกสินทร์ ช้ี

ว่าสถานภาพสตรีไทยในวรรณกรรมด้อยกว่าผู้ชายในทุก ๆ ด้าน ขาดโอกาสและถูกจ ากัดขอบเขต

หน้าที่ สตรีเป็นเพียงผู้ให้บริการแก่ฝ่ายชายและสมาชิกในครอบครัว (บุญเดิม ไพเราะ, 2519)  

สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง บทบาทของสตรีในด้านสิทธิทางเพศ : ศึกษาจากนวนิยายในช่วงปี

พุทธศักราช 2444-2501 ได้ข้อสรุปว่าระหว่างปี พ.ศ.2444-2475 สตรีมีบทบาทในสังคมภายนอก

น้อยมาก หน้าที่หลักจึงเป็นหน้าที่แม่บ้าน โดยมีเพศชายเป็นผู้น าหรือผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ครั้น

ในช่วงปีพุทธศักราช 2476-2501 สตรีได้รับการรับรองทางนิตินัย เริ่มมีบทบาทในสังคมมากข้ึน แต่ก็

เป็นเพียงบทบาทด้านช่วยเหลือสังคม ยังไม่ถึงกับเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหา และแก้ไข

สภาพสังคมอยู่ดี (สุรีย์ สุวรรณภาค,2529) 

สอดคล้องกับ เสนาะ เจริญพร, นพพร ประชากุล (2548) ที่รวบรวมผลงานของนักเขียนหญงิ

ที่ปรากฏข้ึนในช่วงปี 2530 ซึ่งถือเป็นยุคทองของความก้าวหน้า มาวิเคราะห์โดยผ่านแนวคิดทฤษฎี

ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคมและวรรณกรรม  "ผู้หญิง" ในงานเขียนเล่มต่าง ๆ  ประกอบด้วยบทบาทของ

เมียและแม่, หน้าที่การงาน, บทบาทในวงการนักเลง (พื้นที่ของผู้ชาย) , บทบาทการเมือง, เรื่องชาติ

พันธ์ุ, เรื่องร่างกาย,เรื่องเพศวิถี เรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกเรื่องในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็น

ภาพของผู้หญิงในลักษณะที่ "ก้าวหน้า" คือมีหน้าที่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ที่แสดงถึงมโนทัศน์ความ

เป็นผู้หญิงเก่งในช่วงยุคฟองสบู่ หากแต่แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นบทบาทที่ระบบปิตาธิปไตยยื่นให้

ผู้หญิงต้องท าตามความจ าเป็นของระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยังกล่อมเกลาให้ผู้หญิงยึดมั่นต่อ

ความเป็นเมียและแม่ด้วยความเต็มใจ เพื่อรักษาโครงสร้างอ านาจระหว่างหญิงและชายแบบเดิมไว้ 
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หนังสือเล่มนี้จึงน าเสนอภาพของผู้หญิงในลักษณะที่ "ก้าวหน้า" พอ ๆ กับภาพของผู้หญิงที่ยังย่ าอยู่ที่

เดิม (เสนาะ เจริญพร,นพพร ประชากุล,2548) 

ดังจะเห็นได้ว่า ค่านิยมทางเพศตามสังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีตมีความแตกต่างจากใน

ปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในอดีตบุตรหลานจะถูกปลูกฝังโดยการอบรมเลี้ยงดูให้เคารพเช่ือฟัง

ค าสั่งสอนของบิดามารดาอย่างเคร่งครัด วิถีชีวิตตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิตจะต้องอยู่ในขอบเขตที่

ทางครอบครัวได้วางเอาไว้ รวมทั้งปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมก็ยังไม่เอื้ออ านวยอย่างเช่น

ปัจจุบัน ค่านิยมทางเพศในอดีตของผู้หญิงจะต้องเช่ือฟังสามี ผู้ชายมักเป็นใหญ่ในบ้านและมีอ านาจใน

การตัดสินใจทุกอย่าง ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่เพียงแค่ดูแลบ้านและบุตรเท่าน้ัน อีกทั้งห้ามแสดงกริยาเช้ือ

เชิญหรือให้โอกาสผู้ชายได้มาใกล้ชิด พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมของเพศหญิงใหม้ีความรักและซื่อสตัย์ตอ่

สามีเพียงคนเดียว และต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเพียงอย่างเดียวจึงท าให้ผู้หญิงต้องถูกกดข่ีข่มเหง

ด้วยความไม่เสมอภาคทางเพศ แต่ในปัจจุบันสภาพครอบครัวและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงต้อง

ท างานหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชาย ส่วนภาระหน้าที่การดูแลบ้านและการเลี้ยงดูบุตรก็ยังคง

เป็นหน้าที่ของผู้หญิงเช่นเดิม ทั้งนี้ ผู้หญิงสามารถได้รับการศึกษาในระดับสูง ๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย 

ผู้หญิงมีสิทธ์ิที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่างๆ ได้ เนื่องจากได้รับสิทธิที่เท่า

เทียมกันมากขึ้น ท าให้มีโอกาสมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเพศ อย่างไรก็ตามสังคมไทยให้ความส าคัญใน

เรื่องความถูกต้องดีงามในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมไทยยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งการอบรมสั่ง

สอนถ่ายทอดความเช่ือและค่านิยมสืบต่อกันมาทางสถาบันทางสังคมต่าง ๆ  (สรุปความจาก ค่านิยม

ทางเพศ, ออนไลน์ ; 2543) หลอมรวมให้เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติและแนวทางการด ารงชีวิต สิ่งที่

น่าสนใจคือ เสน่ห์ของความเรียบร้อยอ่อนหวานที่หญิงไทยพึงมี ตามแบบแผนที่ถ่ายทอดนั้นใช่

ข้อบังคับของการธ ามรงค์รักษาอ านาจความเป็นใหญ่ของฝ่ายชายหรือไม่  

 พนิดา หันสวาสดิ์ (2544) พบว่า ภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นภาพที่

เกิดจากความคาดหวังของคนในสังคมเดิม ๆ  เป็นภาพของผู้หญิงในอุดมคติต้องเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่

และภรรยาที่ดีซื่อสัตย์ต่อสามี ผู้หญิงยังคงถูกกดทับให้อยู่ภายในกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ และหากจะ

สร้างตัวละครหญิงให้มีลักษณะที่เบี่ยงเบนจากอุดมคติ ฝ่าฝืนอ านาจของสังคมก็จะถูกมองว่า เป็นคน

ผิดปกติและในตอนจบก็จะถูกลงโทษจากสงัคมในลักษณะต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการถูกรังเกียจจากคนใน

สังคม ล้มเหลวในหน้าที่การงาน ถูกฆ่าอย่างโหดร้าย เป็นต้น โดยใช้กรอบคิดเรื่อง การสร้างความเป็น

จริงทางสังคมตามแนววัฒนธรรมศึกษา แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับอ านาจของ Foucault 
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แนวคิดการสอดส่องดูแลและจ้องมองของ Denzin และแนวคิดการครอบง า (hegemony) ของ 

Gramsci เป็นแนวทางการศึกษา (พนิดา หันสวาสดิ์,2544) 

งานช้ินน้ีแตกต่างกับเนื้อหาจากหนังสือ เพศสภาวะในสุวรรณภูมิ (อุษาคเนย์) = Gender in 

Southeast Asia  ที่ได้รวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และชาติพันธ์วรรณนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

บทบาทหญิงชายในสังคมอุษาคเนย์ทั้งภาคพื้นทวีปและในเขตหมู่เกาะ รวมถึงข้อถกเถียงทางทฤษฎี

เกี่ยวกับการศึกษาเพศสภาวะในสังคมที่มิใช่ตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของบทบาทหญิง

ชายที่พยายามจะน าเสนอภาพของผู้หญิงที่ไม่ได้มีสถานภาพต่ าต้อยกว่าชายมากนักในดินแดนสุวรรณ

ภูมิ ที่พยายามช้ีให้เห็นถึงบทบาทการแบ่งงานกันท าและมุมมองอีกแง่หนึ่งของผู้หญิง (ปรานี วงษ์เทศ

,2549) 

 ขณะที่ อุ่นเรือน ทองอยู่สุข (2547) ได้รวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการประจ าปี 

2546 ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีต่อ

สังคม และอิทธิพลของสังคมที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้หญิง ภายใต้การศึกษาในหลากหลาย

ศาสตร์ อาทิ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา การสื่อสารมวลชน สันติวิถี และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้

ยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง มิติสตรี วิถีสังคมไทย ที่ให้ภาพความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้หญิงในสังคมไทย 

รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาบทบาทของผู้หญิง  งานเขียนทั้งหมดใน

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะท าให้เกิดความรับรู้เกี่ยวกับผู้หญิงในมิติต่าง ๆ  ที่กว้างขวางข้ึนและสัมพันธ์

กับสภาพสังคมในปัจจุบันแล้ว ยังช้ีให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยตลอดเวลา อาทิ 

ความรุนแรงกับผู้หญิงทีเ่กิดทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับ สุชีลา ที่กล่าวว่า ที่ผู้หญิงตกเปน็

เหยื่อของความรุนแรง สาเหตุเป็นเพราะเกิดมาเป็นผู้หญิงซึ่งมีสถานภาพเป็นพลเมืองช้ันสองของ

ประเทศ ผู้หญิงจะถูกข่มขืนเมื่อไหร่ก็ได้ จะถูกสามีทุบตีสั่งสอน ย่อมเป็นเรื่องที่สังคมจะยอมรับว่าเปน็

เรื่องชอบธรรม เป็นที่แน่นอนว่าความเป็นพลเมืองช้ันสองนี้ท าให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศ

ที่ท าให้ผู้หญิงเสียเปรียบ ปัจจัยหนึ่งน่าจะมาจากวัฒนธรรมทางเพศของคนไทยที่มีตั้งแต่ด้ังเดิมว่าด้วย

เรื่องการปรนเปรอทางเพศให้กับผู้อาวุโส มีฐานะ รวมทั้งโอกาสทางเพศค่อนข้างจะได้มาเหมือนการ

ไดร้ับเงินทองทรัพย์สินซึ่งเปน็ค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติของผู้ชายในสังคม (สุชีลา ตันชัยนันท์,2554 : 

56) ขณะเดียวกัน ดอนน่า ฮาราเวย์ (1985) กล่าวว่า ชีวิตของผู้หญิงไม่ใช่ชีวิตที่ด าเนินไปตามปัจจัย

ทางชีววิทยาเพียงอย่างเดียว แต่ยังด าเนินไปตามกฎระเบียบที่ผู้ชายก าหนดให้ ชีวิตของผู้หญิงจึงเป็น

ทั้งชีวะวิทยาและสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ชายก าหนดให้ ความเป็นผู้หญิง จึงไม่ได้เกิดจากสรีระตามธรรมชาติ 

แต่เกิดจากกฎกติกาทางวัฒนธรรม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,2560 : 145) ภายใต้ปฎิบัติการของความรู้ที่

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%AA%D5%C5%D2%20%B5%D1%B9%AA%D1%C2%B9%D1%B9%B7%EC
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ตอบสนองต่อระบบทุนนิยมและปติาธิปไตย โดยมีความรู้และวาทกรรมเข้าไปกระท าต่อผู้หญิงอย่างไม่

เท่าเทียม (เพิ่งอ้าง,2560 : 139) 

 จากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยนั้น จะเห็นได้

ว่าหญิงไทยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังตกอยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมของชายเป็นใหญ่  และบทบาทของ

ผู้หญิงก็ยังคงต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่ในอุดมคติแบบไทย ภายใต้กรอบความคิดของการเป็น “ผู้หญิงดี” ที่

อยู่ในขนบที่สังคมวางไว้ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ การแต่งกาย การเลือกคู่ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ๆ  ฯลฯ 

หากผู้ใดท าผิดขนบที่สังคมก าหนด ก็ย่อมต้องได้รับโทษทางสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของผู้ศึกษาที่มองว่า การก าหนดบทบาทแบบเพศภาวะได้กลายเป็นวาทกรรมที่เป็นสิ่งที่

ก าหนดและสร้างความชอบธรรมให้กับเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการคุกคามทางเพศที่ท าให้เห็นภาพสะท้อน

ของการแบ่งแยกเพศได้ชัดเจนย่ิงข้ึน แม้ว่าภายหลังจากปี พ.ศ. 2475 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิง

มีบทบาททางเศรษฐกิจและสถานภาพที่ก้าวหน้าในสังคมมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกันความคาดหวัง

ของสังคมต่อการประพฤติปฏิบัติตนของผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงที่ดีอย่างไทย ก็ยังคงมีมากแม้จะเบาบาง

ลงด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความคาดหวังนี้น้ันได้แทรกซึมอยู่

ในระบบคิดของคนไทยอย่างแยกไม่ขาด หากพิจารณาดูในความก้าวหน้าของผู้หญิงที่ได้ปรากฏข้ึน 

แท้จริงแล้วก็กลับตกอยู่ภายใต้ความจ าเป็นของระบบเศรษฐกิจที่เข้ามาครอบง าไม่ต่างจากสภาพสงัคม 

งานศึกษาช้ินนี้ผู้ศึกษาจึงมองว่าเป็นงานศึกษาที่สนับสนุนต่อแนวคิดค่านิยมทางเพศที่ผู้หญิงต้องเป็น

กุลสตรี ต้องมีหน้าที่ของการดูแลปรนนิบัติครอบครัว ต้องเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างไทย รวมถึงต้องเป็นรอง

ชายในทุก ๆ  เรื่อง น าไปสู่การยอมรับในอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคมที่ผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องมือของ

การระบายอารมณ์ทางเพศ และต้องแบกรับต่อความรุนแรงต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันงานศึกษาช้ินนี้

ผู้ศึกษาก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวอย่างฟันธงได้ทุกประการว่าเป็นงานทีส่นับสนุนต่อแนวคิดที่ผู้หญิงตกเปน็

เหยื่อหรือผู้ถูกกระท า เพราะผลการศึกษาจะเป็นตัวให้ค าตอบว่าทัศนคติของนักร้องหญิงจะมองว่า

การกระท าทางเพศนั้น ๆ  เป็นสิ่งที่ไม่ปกติ เป็นความรุนแรงหรือการคุกคามทางเพศ หรือพวกเธอจะ

ไม่ได้มีความรู้สึกไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได้ในสังคมก็อาจ

เป็นได้ เพราะยังไม่มีงานศึกษาช้ินใดเลยที่จะเข้าไปท าความเข้าใจต่อมุมมองของผู้ถูกกระท าว่าพวก

เขามองการกระท าทางเพศว่าคืออะไร ตีความต่อการกระท าน้ันอย่างไร เห็นจะมีแต่การบอกกล่าวถึง

สิ่งที่เกิดข้ึนว่าเป็นผลมาจากอ านาจชายเป็นใหญ่เท่าน้ัน แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนอีกด้านหนึ่ง จะ

พบว่ากลุ่มผู้หญิงก็ได้มีการต่อสู้และต่อรองต่อความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เกดิข้ึนอยู่บ้าง ดังจะเสนอใน

ล าดับถัดไป 
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2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงกับกำรใช้พื้นท่ีในสถำนบันเทิง 
 
 2.2.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้พื้นท่ีสถำนบันเทิง 
 
 สถานบันเทิง เธค ผับ หรือร้านอาหารยามค่ าคืน มักจะมีหนุ่มสาวที่หลากหลาย ทั้งอาชีพการ
งาน และวัยที่แตกต่างนิยมไปสังสรรค์เป็นจ านวนมาก ท าให้สถานที่เหล่าน้ีเป็นศูนย์รวมของนักเที่ยว
มากหน้าหลายตาที่ผสมปนเปไปด้วยคนดีและคนร้าย หญิงสาวที่เข้าไปเที่ยวที่สถานที่นั้น ๆ จึงมี
โอกาสได้พบกับผู้ชายที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน (โชติวิเชียร วิเชียรโชติ,2548 : 59) อาจกล่าวได้ว่า
สถานบันเทิงยามราตรี เธค ผับ เป็นสถานที่แห่งการสังสรรค์ของครอบครัว และเพื่อนฝูง เป็นสถานที่
ของความสนุกสนานและปฏิสังสรรค์ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความไม่ปลอดภัยก็อาจ
เกิดข้ึนได้ในสถานที่แห่งนี้ทั้งกับทั้งหญิงสาวหรือแม้กระทั่งชายหนุ่มที่ไม่ระมัดระวังตัว จนพลาดท่าตก
เป็นเหยื่อของนักล่าที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มนักเที่ยวก็เป็นได้  

ในด้านพัฒนาการและความหมายของสถานบันเทิง ในระหว่างปี 2503-2518 เมื่อครั้งยังมี
สงครามเวียดนาม ประเทศไทยได้มีทหารต่างชาติเข้ามาอาศัยและพักผ่อนจ านวนหลายหมื่นคนต่อปี 
รัฐบาลไทยสมัยนั้นจึงมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจสถานบันเทิงเพื่อสนองตอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ขณะนั้น พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นกฎหมายสถานบริการฉบับแรก มีบัญญัติว่า 
ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ัน “สถานบริการ” หมายถึง สถานที่ที่ตั้งข้ึน เพื่อให้บริการโดยหวัง
ประโยชน์ในการค้า ดังต่อไปนี้ 1) สถานเต้นร า ร าวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีหญิง
พาทเนอร์ บริการ ตามกฎหมายมาตรา 3 (1) นี้ก็คือ สถานที่จัดเปนบาร์ร าวง สถานที่เต้นร า ประเภท
บอลลูม หรือเต้นร าอื่นๆ เช่น ดิสโกเธค หรือประเภทรองเง็ง เป็นต้น 2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา 
หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่ายและบริการ โดยมีหญิงบ าเรอส าหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือมีที่ส าหรับ
พักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลกูค้า ตามกฎหมาย มาตรา 3 (2) นี้ก็คือ สถานบริการทีเ่ปน็
โรงน้ าชาต่างๆ นวดแผนโบราณโรงแรมระดับเล็ก ม่านรูดที่มีหญิงบริการ ค็อกเทลเลาน์ 3 ) สถาน
อาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้ลูกค้า ตามกฎหมาย มาตรา 3 (3) นี้ก็คือ สถานบริการอาบ
อบนวดแผนปัจจุบัน ซึ่งมีมากมายหรือสถานอบซาวน่า ออกก าลังกายต่างๆ และ 4) สถานที่ที่มีสุรา 
น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดง ดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง 
ตามกฎหมายมาตรา 3 (4) นี้ก็คือ สถานบริการประเภทคาเฟ่หรือคอฟฟี่ช็อฟ ผับ ต่างๆ คาราโอเกะ 
ห้องอาหารที่มีเครื่องดื่ม(ณัชชา มณีวงศ์,2550)  
 สอดคล้องกับ คันธรส พลเยี่ยม (2545) และ นันทยา คงประพันธ์ (2542) ที่ให้ความหมาย 

สถานบันเทิง ว่าหมายถึง สถานเริงรมย์ หรือสถานประกอบการที่เป็นแหล่งบันเทิงส าหรบับุคคลทั่วไป

เพื่อตอบสนองคนในสังคม ถือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ส าหรบัคนท างานกลางวัน โดยพบปะสังสรรค์
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ในเวลากลางคืน ซึ่งได้ตอบสนองให้กับผู้ที่มาเที่ยวยังสถานบริการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ตั้งข้ึนเพื่อ

ผลประโยชน์ทางด้านการค้า เป็นสถานที่เปิดบริการในเวลากลางคืน เปิดเวลา 20.00น. ถึง 02.00น. 

ของวันรุ่งข้ึน ซึ่งเป็นที่ส าหรับรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม และของมึนเมาอื่น ๆ ด้วย โดยจะให้ความ

บันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น มีนักร้อง มีนักดนตรี ฟังเพลง เต้นร า มีบรรยากาศที่ดึงดูดใจด้วยระบบ

แสง สี เสียงที่ทันสมัย เพื่อให้ได้รับความส าราญไปพร้อม ๆ กัน  

 อย่างไรก็ตามในทางสังคม ความเป็นจริงพื้นที่ “ผับ” เป็นพื้นที่ซึ่งมีนิยามความหมายอัน

คลุมเครือ (Ambivalent) ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนทางด้านความหมาย (ดุสิต พงศาพิพัฒน์, 2544) แต่

โดยสรุปสถานที่ท่องเที่ยวในยามค่ าคืนนั้นเป็นสถานที่แห่งความบันเทิงเริงรมย์ ในบางกรณีให้

ความหมายว่าหมายถึงสถานที่แห่งการ ‘บริการ’ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลทั่วไป ใน

ปัจจุบันสถานบันเทิงได้มีการแตกแยกย่อย มีค าศัพท์เรียกสถานบันเทิงใหม่ๆ เพิ่มข้ึน และบางสถานที่

ก็ไม่ปรากฎว่าเป็นสถานบันเทิงที่เปน็ที่เคยเป็นที่นิยมดังเช่นในอดีต โดยสถานบันเทิงที่ได้รับความนิยม

จากวัยรุ่นและวัยท างานมากที่สุดที่ไม่ใช่สถานที่ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มในปัจจุบัน ได้แก่ ผับ บาร์ และ

หรือที่วัยรุ่นรู้จักกันในนาม “ร้านนั่งชิล” กล่าวได้ว่า ผับ บาร์ และร้านนั่งชิล โดยสรุปแล้วหมายถึงรา้น

ขายเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล ์มักมีดนตรแีละทีใ่ห้ลกูค้าเต้นร าด้วย เป็นสถานที่ที่ให้ความบันเทงิ

โดยเฉพาะ ในบางกรณีให้ความหมายของสถานบันเทิงว่าเป็นสถานบริการ บริการในที่นี้อาจไม่ใช่แค่

การบริการความสนุกสนานที่ขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีเท่าน้ัน แต่อาจเป็นบริการที่เหนือกว่าอย่างการ

บริการทางเพศด้วย ทั้งนี้นักร้องหญิงผู้ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เ ช่ือมสัมพันธ์ระหว่างกิจการสถาน

บันเทิงกับนักท่องเที่ยวคงจะหนีไม่พ้นต่อการเป็น ‘เป้า’ ของการถูกคุกคามทางเพศด้วยมองว่า ใน

อดีตสถานบันเทิงคือสถานบริการและนักร้องหญิงก็มีหน้าที่บริการด้วยเช่นกัน แม้ว่าปัจจุบันพวกเธอ

จะไม่ได้มีหน้าที่ในเชิงนั้นเลยก็ตาม 

 ในด้านปัจจัย พฤติกรรม และทัศนคติเกี่ยวกับพื้นที่สถานบันเทิง นราธร สายเส็ง พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนะต่อสถานบริการดิสโก้เธคว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นที่ที่ไว้ผ่อนคลายความเครียดและพบปะ

สังสรรกับเพื่อน เป็นสถานที่ที่สามารถแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่และพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศได้ง่าย 

รวมถึงเป็นแหล่งมั่วสุมและก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ ภาพสะท้อนดังกล่าวจึงเป็นเสมือนภาพจ าของ

คนไทยที่ให้ค านิยามต่อสถานบันเทิงว่าเป็นแหล่งมั่วสุมและเป็นที่ปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามได้ง่าย 

(นลินี ศุภกรโกศัย,2546)  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาน (2547) ที่กล่าวว่า ในด้าน

ทัศนคติต่อสถานบริการ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายความเครียด ผู้ที่ไปเที่ยวจะเป็นผูท้ี่

มีความทันสมัยและถือเป็นเรื่องปกติที่จะมกีิจกรรมเช่นน้ีกับกลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนนิ
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ชีวิต โดยจะมีการไปเที่ยวในวันหยุดประจ าสัปดาห์ กิจกรรมที่ชอบท ามากที่สุดคือการเต้นร า ส่วน

พฤติกรรมที่มักพบในสถานบริการคือ การทะเลาะวิวาท และท าร้ายร่างกาย โดยมีปัจจัยที่จะน าไปสู่

การไปเที่ยวสถานบริการ คือ ด้านบุคคลได้แก่เรื่องค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านครอบครัวคือความอบอุ่นใน

ครอบครัว ปัจจัยด้านทัศนคติที่ดีต่อสถานบริการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่กลุ่มเพื่อน เป็นตัว

แปรส าคัญที่ท าให้วัยรุ่นไปเที่ยวสถานบริการ (ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาน,2547) และเช่ือมโยงได้กับ ณัชชา 

มณีวงศ์ (2550) ที่พบว่า การเที่ยวสถานบันเทิงโดยภาพรวม ผู้ชายจะมีความปลอดภัยมากกว่าเพศ

หญิงในสถานที่เที่ยวกลางคืน อันเนื่องมาจากผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า โดยมักจะมีพฤติกรรมการ

เที่ยวกลางคืน คือการร้องเพลง ฟังดนตรี สูบบุหรี่ โดยมีมูลเหตุจูงใจในการมาเที่ยวจากความเครียด 

ความเหงา ความสุข ความอยากรู้อยากเห็น ความต้องการ และสัมพันธภาพในครอบครัว  ที่เป็น

มูลเหตุจูงใจแตกต่างกัน (ณัชชา มณีวงศ์,2550) 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พื้นที่สถานบันเทิง ท าให้ทราบว่าทัศนคติของผู้ที่ใช้

สถานบันเทิงนั้นเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างดีต่อตนเองที่เป็นผู้ใช้บริการ กล่าวคือเป็นสถานที่ที่เหมาะ

ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจและสังสรรค์ เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถกระท าได้ในสถานที่แห่ง

นี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจนท าให้ในแต่ขณะเดียวกันสถานบันเทิงจึงเป็นทั้ง

สถานที่ที่สนุกสนานรวมไปถึงเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอันตราย เพราะเป็นแหล่งมั่วสุมและเป็นสถานที่ที่

สามารถกระท าผิดกฎหมายได้ง่าย เนื่องจากมักจะเกิดการทะเลาะวิวาทและการท าร้ายร่างกายได้

บ่อยครั้ง จึงท าให้ผู้หญิงนั้นไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่ในสถานที่ดังกล่าว หากผู้หญิงได้ก้าวเข้ามาอยู่ในที่

แห่งนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเธอก็ได้ก้าวขาเข้ามาอยู่ในความอันตรายแล้วข้างหนึ่ง   

 

 2.2.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับผู้หญิงกับสถำนบันเทิง 
 
 อิงอร ดอนพนัส (2550) กล่าวว่า เมื่อวัฒนธรรมของผับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเวที ให้ผู้หญิง
ก้าวเข้าไปสื่อสารเพื่อต่อสู้ต่อรองกับนิยามเรื่องเวลาและพื้นที่ที่สังคมได้ก าหนดเอาไว้ให้กับผู้หญิง เมื่อ
เธอเลือกที่จะใช้เวลาว่างด้วยการออกไปเที่ยวในเวลากลางคืน เธอได้รื้อถอนความหมายที่สังคมมีต่อ
ผู้หญิงเที่ยวกลางคืนว่าเป็น “ผู้หญิงไม่ดี” มาสู่พื้นที่การสื่อสารเพื่อพบปะสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนฝูง 
หรือเพื่อผ่อนคลายระบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจออกไปบ้างอีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขต
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้ผูห้ญิง โดยเธอจ าเป็นจะต้องสร้าง “กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด” (tactic 
for survival) โดยผ่านการสื่อสารเพื่อต่อสู้ ต่อรองความหมายในพื้นที่ของการเที่ยวกลางคืน ซึ่งเป็น
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เวลาและพื้นที่ที่แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยของผูห้ญิง และเพือ่เรียกร้องความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 
เมื่อผู้ชายเที่ยวกลางคืนได้ผู้หญิงก็ควรจะมีสิทธ์ิในเรื่องนี้เท่าเทียมกันด้วย (อิงอร ดอนพนัส,2550) 
 โสภิดา วีรกุลเทวัญ (2543) ที่ได้พยายามท าความเข้าใจเปิดพื้นที่ทางความคิดในสถานการณ์

การท างาน การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหญิงและชาย การจัดการต่อโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียม แง่มุมที่

ผู้หญิงถูกลดทอนความเป็นมนุษย์การลดคุณค่าจากการครอบง าเชิงอ านาจเพศชาย งานศึกษาน้ีจึงมุ่ง

ท าความเข้าใจแง่มุมชีวิตที่สะท้อนผ่านสายตาของพวกเธอเองที่จะมาต่อรองกับกฎเกณฑ์ทางสังคม 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงบาร์เบียร์นั้นในขณะที่ถูกลดทอนจากความเป็นมนุษย์เหตุเพราะต้องมา

ค้าประเวณี พวกเธอได้สร้างตัวตนใหม่ในการท างานข้ึน ขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นตัวตนในความ

เป็นผู้หญิงในด้านอื่น ๆ ไว้ด้วย กล่าวได้ว่าการนิยามความหมายของความเป็นหญิงของสาวบาร์เบียร์

นั้นไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่ง มีความหลากหลายและสัมพันธ์กับบทบาทอื่น ๆ ด้วย งานศึกษาน้ีถือได้ว่า

เป็นความพยายามที่จะสร้างความเป็นผู้กระท าให้กับผู้หญิงโดยศึกษาแง่มุมของการที่ผู้หญิงสามารถ

ตัดสินใจและมีทางเลือกอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตส านึกและการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ในระดับ

ชีวิตประจ าวัน โดยพบว่าการต่อรองตอบโต้ของผู้หญิงบาร์เบียร์ที่เกิดข้ึนเป็นเพียงการอธิบายที่มาจาก

มุมมองทางเพศวิถีเท่านั้น นั่นคือการใช้เซ็กซ์และความพึงพอใจทางเพศเป็นเครื่องมือของการต่อรอง 

และช้ีวัดอ านาจการต่อรองของผู้หญิงโดยวัดจากวิธีการต่อรองราคาความสามารถในการเลือกหรือ

ปฏิเสธแขก การเป็นผู้ได้รับการปรนเปรอความสุขทางเพศจากลูกค้าไม่ใช่ผู้บ าเรอลูกค้า หรือเป็นวัตถุ

ทางเพศอย่างเดียว ซึ่งโสภิดาได้น าปัจจัยเหล่าน้ีมาเป็นมาตรฐานช้ีวัดเพื่อบ่งบอกว่าผู้หญิงไม่ได้ตกเป็น

ผู้กระท าทางเพศแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ผู้หญิงสามารถมีความสุขทางความสัมพันธ์ทางเพศได้ (โสภิดา 

วีรกุลเทวัญ,2543) 

งานศึกษาทั้งสองช้ินน้ีเป็นงานศึกษาที่ช้ีให้เห็นว่าผู้หญิงกับสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันใน

แง่ของบทบาทของผู้หญิงที่ต้องเป็นผู้หญิงที่ดี หากผู้หญิงออกมาจากพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านแล้ว เข้ามาใน

พื้นที่ของสถานบันเทิง พวกเธอจะถูกตีตราว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นเพศหญิง งานทั้ง

สองช้ินนี้จึงเป็นงานที่พยายามต่อสู้เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมให้กับเพศหญิงรวมทั้งแสดงให้เห็นถึง

แง่มุมที่ผู้หญิงถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ลงจากกฎการครอบง าทางอ านาจของเพศชาย งานศึกษาทั้ง

สองเรื่องนี้จะสามารถน ามาเป็นแบบอย่างการศึกษาให้กับงานนักร้องหญิงในแง่ที่ว่า ผู้หญิงจะมี

แนวทางอย่างไรต่อการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิของการใช้ชีวิตผ่านโครงสร้างที่ไม่เท่าเทยีม ไม่ใช่เพียงผู้ชาย

หรือผู้ที่มีอ านาจเท่านั้นที่จะเป็นผู้ก าหนดฐานะและบทบาทของบุคคล แต่คนทุกคนมีความสามารถที่

จะเป็นผู้ก าหนดสร้างตัวตน และให้ค านิยามต่อตนเองได้โดยอาศัยปัจจัยแวดล้อมเข้ามามีส่วนช่วยใน

การพิจารณาในการก าหนดสร้างความเป็นตัวตนนั้น ๆ 
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 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการให้บริการในรูปแบบหญิงบาร์เบียร ์: ศึกษาเฉพาะในพื้นที่

เมืองพัทยา  โดย พ.ต.ต.อนันต์  ธรรมชัยกุล (2546) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการใหบ้รกิาร

ในรูปแบบหญิงบาร์เบียร์ ภูมิหลังและสาเหตุของการเข้าสู่อาชีพ ปัญหาในการประกอบอาชีพและการ

วางแผนชีวิตการท างานในอนาคต โดยรายได้ของหญิงบาร์เบียร์จะมาจากเงินเดือน ค่าดิงส์ ทิป และ

รายได้ที่มากที่สุดจะมาจากการออกไปกับลูกค้า กระบวนการให้บริการของหญงิบารเ์บยีร์รปูแบบนีน้ัน้

จึงเป็นการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงรูปแบบหนึ่ง ความคาดหวังของพวกเธอนั้นคือการได้ไปท า

การค้าประเวณีในต่างประเทศ การได้เป็นภรรยาฝรั่ง และการเป็นเจ้าของบาร์เบียรใ์นอนาคต การเข้า

มาประกอบอาชีพในสายงานนี้พบว่ามาจากการด้อยโอกาสทางการศึกษา ความยากจน และภาระที่

ต้องอุปการะต่อครอบครัว  จะเห็นได้ว่าพวกเธอมีภาระหน้าที่และมีข้อจ ากัดแวดล้อมที่ชักจูงพวกเธอ

ให้ต้องเข้ามาประกอบอาชีพดังกล่าว  

หากมองในแง่มุมของนักร้องหญิงแล้วนั้นจะพบว่าอาจมีความสอดคล้องกับงานศึกษาช้ินนี้ใน

ลักษณะที่ว่าการเข้าสู่อาชีพของผู้หญิงนั้นไม่ได้ง่ายนัก ผู้หญิงอาจไม่ได้มีโอกาสในการเลือกงาน

มากมาย และผู้หญิงที่อยู่ในสถานบันเทิงไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เลวร้าย หากแต่พวกเธอนั้นมีปัจจัยทาง

เศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและดึงดูดพวกเธอเข้าไปในสถานที่แห่งนั้น รวมถึงความ

คาดหวังต่ออาชีพนักร้องหญิงในสถานบันเทิงในอนาคต พวกเธอจะมีการวางแผนต่อการประกอบ

อาชีพนี้ต่อไปอย่างไร 

  

 2.2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับอำชีพนักร้องหญิงกลำงคืน 

 

 ผู้หญิงไม่ควรไปไหนมืด ๆ ค่ า ๆ ไม่ว่าจะจ าเป็นสักเพียงใด แม้แต่การท างานกะกลางคืนก็ไม่
ควร ผู้หญิงที่ท างานกลางคืนหรือผู้หญิงที่ท างานกะดึก มีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายสูงกว่าผู้หญิงที่
ท างานช่วงกลางวัน ความเสี่ยงในเวลากลางคืนถือเป็นความเสี่ยงต่อภัยอันตรายของผู้หญิงที่หาค่ ากิน
เช้า ดูเหมือนว่าผู้หญิงที่ท างานกลางคืนหรือผู้หญิงที่เลิกงานดึกมีปัจจัยเสี่ยงเหมือน ๆ กันคือ การ
เดินทางที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินทางกลับบ้าน ขณะเดียวกันผู้หญิงที่ท างานสถานบริการ หรือ
สถานบันเทิงตอนกลางคืนจะต้องเสี่ยงภัยในสถานที่ท างาน และเมื่อเลิกงานแล้วมักต้องเผชิญกับ
อันตรายจากคนที่อาสาพาไปส่ง ซึ่งอาจมีทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงานชาย หรือแขกที่มาเที่ยว ซึ่งไม่อาจ
คาดเดาได้ว่าผู้หวังดีเหล่านั้นจะดีจริงหรือร้าย (โชติวิเชียร วิเชียรโชติ,2548 : 75) , (สุชีลา ตัน
ชัยนันท์,2554 : 54)  
  จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2544) พบว่า เด็กสาวแรกรุ่นมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมมากข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้หากเป็นสาวที่มีอายุมากข้ึน อาชีพของเหยื่ออาชญากรรมทาง

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%AA%D5%C5%D2%20%B5%D1%B9%AA%D1%C2%B9%D1%B9%B7%EC
http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%CA%D8%AA%D5%C5%D2%20%B5%D1%B9%AA%D1%C2%B9%D1%B9%B7%EC
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เพศนั้น ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นนักร้องนักแสดง ช่างเสริมสวย และพนักงานบริษัท 

ปัจจุบันผู้หญิงมีอิสระมากขึ้นที่จะออกไปไหนในยามวิกาล และเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคจรมาก

ข้ึน การคลุกคลีอยู่กับวงการและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบันเทิงเริงรมย์เหล่านี้ ท าให้เสี่ยงต่อการตก

เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศอย่างไม่ต้องสงสัย (สัญญา สัญญาวิวัฒน์,2545 : 73-74) 

สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล (2537) ต้องการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจและลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการ

ตัดสินใจประกอบอาชีพนักร้องคาเฟ่ รวมถึงการการฝึกอบรมและขัดเกลาในสายอาชีพ ในเรื่องเทคนิค

วิธีการต่าง ๆ รวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักร้องคาเฟ่ แขกที่มาใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนข้ันตอนและกระบวนการค้าประเวณี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเข้าสู่การเป็นนักร้อง

คาเฟ่นั้นพวกเธอมีมูลเหตุจูงใจหลายประการ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การด้อยการศึกษา และปัญหา

ครอบครัวที่เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องอุปการะ กว่าที่จะมาเป็นนักร้องคาเฟ่ได้น้ันพวกเธอต้องผ่านการฝึก

ร้องเพลง และต่อเพลง รวมไปถึงการแต่งปรับโฉมให้งดงามยิ่งข้ึน รายได้หลักของพวกเธอจะมาจาก

พวงมาลัยและการจับแขก โดยจะมีการประเมินและจ าแนกประเภทแขกออกเป็น 3 ประเภท คือ พวก

ลุ่มหลง คือจะทุ่มเงินให้ง่ายและเยอะ แขกประเภทนี้จึงเป็นเป้าหมายส าคัญของนักร้องคาเฟ่อย่างมาก 

ประเภทถัดมา คือ พวกสนุกสนานเฮฮา ที่จะมาเที่ยวในลักษณะเพื่อต้องการเข้าสังคม กลุ่มนี้จะให้

พวกมาลัยเพียงเล็กน้อย และประเภทสุดทา้ย คือประเภทเข้ียวลากดิน จะเป็นแขกที่มีประสบการณ์สงู

และจะให้พวงมาลัยแก่นักร้องใหม่ที่ประสบการณ์น้อยเท่าน้ัน  อีกทั้ งงานศึกษาช้ินน้ียังพบว่านักร้อง

คาเฟ่บางคนยังมีพฤติกรรมการค้าประเวณีแอบแฝงอยู่บ้าง โดยจะมีกระบวนการ คือ การสร้าง

ภาพลักษณ์ การประเมินและต่อรองการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ระหว่างแขกและนักร้องคาเฟ่ และข้ัน

สุดท้ายคือ การตัดสินใจว่าจะค้าประเวณีหรือไม่ โดยหากผู้ที่ไม่ค้าจะมีการก าหนดขอบเขตไว้ว่าจะ

ยอมให้แขกล่วงเกินได้มากน้อยแค่ไหน จะเห็นได้ว่าในบริบทของพื้นที่คาเฟ่นั้นเป็นพื้นที่แห่งการ

กระท าทางเพศอย่างเห็นได้ชัด นักร้องคาเฟ่เป็นเพียงวัตถุทางเพศของแขกในขณะที่แขกก็เป็น

เป้าหมายของนักร้องคาเฟ่เช่นกัน (สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล,2537) งานศึกษาช้ินน้ีจึงจะเป็นตัวอย่างให้งาน

ศึกษาเรื่องนักร้องหญิงในประเด็นของกระบวนการการเข้ามาเป็นนักร้องในสถานบันเทิง มีปัจจัยใด

เป็นมูลเหตุตลอดจนมีการฝึกฝนเรียนรู้ในสายอาชีพอย่างไร ตลอดจนมีการจ าแนกชนิดของแขก และ

ตีความแขกหรือไม่อย่างไร  

 เช่นเดียวกันกับ ดุสิต พงศาพิพัฒน์ (2544) ที่เสนอว่า อาชีพนักร้องในสถานบันเทิงกลางคืน

เป็นอาชีพที่สามารถขายบริการทางเพศแอบแฝงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการเปิดขายบริการ

ทางเพศโดยตรงและในรูปแบบบริการอื่นบังหน้าแต่ฉากหลังมีผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการ

http://lib.sac.or.th/catalog/results.aspx?Ntt=%u0e2a%u0e31%u0e0d%u0e0d%u0e32+%u0e2a%u0e31%u0e0d%u0e0d%u0e32%u0e27%u0e34%u0e27%u0e31%u0e12%u0e19%u0e4c.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
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บริการทางเพศอยู่ด้วย (ดุสิต พงศาพิพัฒน์, 2544) ดังนั้นสิ่งที่ผู้ศึกษาได้รับจากงานทั้ง 2 ช้ินนี้ คือการ

รับรู้ถึงมุมมองของคนในสังคมที่อาจมองอาชีพนักร้องหญิงกลางคืนว่าเป็นอาชีพที่มีเบื้องหลังเป็นการ

ขายบริการทางเพศ และเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติมากเท่าอาชีพอื่นนัก โดยอาจมีเงื่อนไขบางประการที่

ส่งผลต่อค่านิยมของคนในสังคม  

 อุมาภรณ์ หนูเขียว (2552) ที่ศึกษากระบวนการกลายมาเปน็และกระบวนการสือ่สารในฐานะ

ผู้ส่งและรับสารรวมถึงกระบวนการกลายมาเป็นนักร้องนั้นมีการสะสมทุนต่าง  ๆ  และหยิบความเป็น

หญิงมาใช้ในการสื่อสาร (Feminine Communication Skill) เพื่อปรับกลยุทธ์ในการสื่อสาร เพื่อช่วง

ชิงพื้นที่ทางสังคมและต่อรองอ านาจจากเพศชาย (อุมาภรณ์ หนูเขียว,2552) งานทั้งสองช้ินน้ีจึงเป็น

งานที่พยายามจะต่อสู้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อนักร้องหญิง

กลางคืน ตลอดจนเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมเพื่อด ารงอยู่ซึ่งอาชีพนักร้องหญิงอย่างชอบธรรม  

 สอดคล้องกับ นวลปราง อรุณจิต (2556) ที่กล่าวว่าอาชีพนักร้องตกอยู่ในความหมายบาง

ประการในเชิงลบ โดยตัวนักร้องหญิงกลางคืนพยายามที่จะพลิกมุมมองน าเสนอด้านดี ตอบโต้ต่อรอง

โดยหยิบปัจจัยต่าง ๆ  ภายใต้บริบทอันได้แก่ บริบทพื้นที่ เวลา และความเป็นหญิง เพื่อเสริมอ านาจ 

การต่อรองความหมายของนักร้องหญิงกลางคืน ซึ่งเกิดข้ึนผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลเพื่อการผลิตสร้างความหมายใหม่จากความหมายเดิมด้วยการนิยามตนและน าเสนอ

ตัวตน  ผลการศึกษาพบว่านักร้องหญิงในผับเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตน แต่ด้วย

ค่านิยมทางสังคมซึ่งยังไม่เปิดกว้าง หรือ ค่านิยมบางประการที่มองว่า “การร้องเพลง” ไม่ใช่ “อาชีพ” 

ดังนั้น “อาชีพนักร้องหญิง” จึงยังคงติดอยู่ในความคลุมเครือในแง่ของค่านิยมการยอมรับจากสงัคมอยู่ 

แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่านักร้องหญิงมีการต่อรองความหมายในแง่ของบริบทที่เกี่ยวข้อง 

(นวลปราง อรุณจิต,2556) 

 ดุสิต (2544) อุมาภรณ์ (2552) และนวลปราง (2556) ได้แสดงให้เห็นว่าสังคมไม่ได้มีมุมมอง

ต่ออาชีพนักร้องว่าเป็นอาชีพที่ถูกยอมรบัในสงัคม เพราะอาจเป็นอาชีพที่ไม่ขาวสะอาด มีเรื่องเกี่ยวกบั

การบริการทางเพศแบบแอบแฝงเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือด้วยอาจเพราะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพนักร้องหญิงกลางคืน โดยอุมาภรณ์ และนวลปราง ได้ข้อสรุปว่าอาชีพนักร้องหญิงถูก

ผูกอยู่กับเงื่อนไขที่ส่งผลต่อค่านิยมของผู้คนในสังคม จากบริบทด้านต่าง ๆ ได้แก่  

 ด้านแรก พื้นที่ “ผับ” ถือเป็นการท างานในแหล่งอโคจร มั่วสุม แหล่งมอมเมา ผับ ถูกคนใน

สังคมบางกลุ่มให้ความหมายหรือนิยามไปในทางลบ ดังนั้น หากผู้ใดได้ย่างก้าวเข้าไปในสถานที่ผับแลว้
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นั้น อาจถูกสังคมมองให้ค่าหรือให้ความหมายว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดี เป็นพื้นที่สีเทาทางความคิด มีทั้ง

ค่านิยมเชิงบวกคือเป็น สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเข้าสังคม และค่านิยมเชิงลบคือเป็นสถานที่เที่ยวเตร่ 

มีพฤติกรรมที่มั่วสุม หรือเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆ คนเรียกว่าแหล่งอโคจร 

ด้านถัดมา คือเวลากลางคืน เป็นเวลาที่อันตรายและไม่ปลอดภัย อาชีพนักร้องหญิงมีเวลา

การท างานคือเวลากลางคืน ซึ่งสวนทางกับอาชีพทั่วไปซึ่งมีเวลางานเป็นเวลากลางวัน และกลางคืน

เป็นเวลาพักผ่อน  งานร้องเพลงกลางคืนนั้นถือได้ว่าเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยเพราะ อาชญากรรมที่

เกิดข้ึนกับผู้หญิงนั้นมักจะเกิดข้ึนในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน 

ด้านถัดมา คือความเป็นหญิง ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเพศและเป็นเป้าสายตาของผู้ชาย บริบททาง

เพศของ อาชีพนักร้องหญิงมีรูปแบบการท างานโดยการน าเสนอน้ าเสียง อารมณ์ ท่าทาง เป็นลักษณะ

หนึ่งของการแสดง ประกอบกับการวางสถานะบทบาทของตนขณะท างาน เช่น ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กับนักท่องเที่ยวการใช้เสน่ห์ความเป็นหญิงต่อรองในเรื่องของการสื่อสารค าพูด ท่าทาง การแต่งกาย 

การแต่งหน้าฉูดฉาดจัดจ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามดึงดูดใจด้วยเงื่อนไขที่ กล่าวมาเป็นเงื่อนไขของ 

“รูปแบบของอาชีพ” ซึ่งมักเกิดการแปลความหมายในด้านลบมากกว่าการมองว่าเป็นรูปแบบของ

อาชีพนั้น เพราะนักร้องหญิงกลางคืนถูกเบียดขับให้กลายเปน็ “วัตถุทางเพศ” หรือเป็นเป้าสายตาของ

ผู้ชายที่อยู่ในผับ อันแสดงออกมาให้เห็นผ่านปฏิกริยาที่ผู้รับสารเพศชายสนองกลับไปที่นักร้องหญิง 

และด้านสุดท้าย คือการท างานร้องเพลง ถูกตีค่าว่าเป็นอาชีพที่ไม่คง อาชีพนักร้อง เสมือน

เป็นอาชีพที่ดูเหมือนไม่มีรายได้ที่แน่นอน ไม่มีการประกันความมั่นคง “อาชีพนักร้องหญิง” จึง

กลายเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมที่จะยึดเป็นอาชีพหลักตามแนวคิดค่านิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่ อีก

ทั้งไม่ได้มีการใช้ทักษะความรู้ที่เรียนมาจึงดูไม่เหมาะสมที่จะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก อีกทั้งปัจจัย

ทางสังคม เช่น การเรียนการศึกษาจะน ามาซึ่งงานและเงนิ มากกว่าการมองความส าคัญของการศึกษา

เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพและเปิดทัศนะวิสัยทัศน์ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาชีพนักร้องหญิงกลางคืนนั้นจะถูกบรรจุอยู่ใน

ความหมายเชิงลบอันมาจากวาทกรรมความเป็นหญิงและบริบทของการท างานที่เป็นตัวก าหนดนิยาม

ให้นักร้องหญิงมีสถานภาพที่ต่ า และเสี่ยงต่อการโดนคุกคามทางเพศได้ง่าย โดยงานวิจัยที่ปรากฎ

ส่วนมากจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงนิยามความหมายในเชิงลบของผู้หญิง

กลางคืน เพื่อให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในสังคมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ระบบทุนนิยมก าลังคืบคลานเข้ามาในสังคม 

และบีบขับให้ผู้หญิงต้องออกมาท างานนอกบ้านมากยิ่งข้ึน และถึงแม้ว่ากระบวนการเข้าสู่อาชีพ
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จะต้องใช้ความสามารถเช่นเดียวกับอาชีพอื่น แตน่ักร้องหญิงกลับกลายเป็นอาชีพที่ถูกมองว่าไม่ได้ใช้

ทักษะใด ๆ มากนัก แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ในเรื่องของความเป็นหญิงก็ยังคงด ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง 

ท าให้ผู้หญิงนั้นหากเข้ามาในพื้นที่ที่สังคมก าหนดว่าเป็นพื้นที่ของเพศใด ก็มักจะถูกเหยียดหยามด้วย

กฎของความไม่เท่าเทียมทางเพศ หากแต่ในบริบทที่สถานที่นั้นแตกต่างกัน แม้ว่าจะได้รับค าจ ากัด

ความว่าเป็นสถานบันเทิงเช่นเดียวกัน แต่รูปแบบของสถานที่ก็ไม่เหมือนกันในทุกแง่มุม การปฏิบัติตัว

ของคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้น ๆ  ก็จะแตกต่างกันไปด้วย งานศึกษาเรื่องนักร้องหญิงจึง

พยายามที่จะช้ีให้เห็นถึงบริบทที่ต่างกันของพื้นที่ ว่าไม่ใช่สถานบันเทิงทุกแห่งจะมีการค้าประเวณีแอบ

แฝง และไม่ใช่ทุกที่ที่จะสามารถมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศได้  

จากวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาทั้ง 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ การถูกคุกคามและความรุนแรงทางเพศ 

และ ผู้หญิงกับการใช้พื้นที่ ในสถานบันเทิง ซึ่งมีส่วนในการเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ศึกษา 

หากแต่ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าในงานศึกษาช้ินอื่น ๆ นั้น มักจะใช้แนวคิดในเรื่อง

ของทุน ที่น ามาใช้ในการต่อรองต่อการมีตัวตนของนักร้องหญิงเพื่อต่อสู้กับบริบทแวดล้อมที่ต้องเผชิญ

อย่างไร แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจและยังไม่มีปรากฎในงานวิจัยช้ินอื่นก็คือ ทัศนคติของนักร้องหญิงที่มีต่อ

พฤติกรรมการกระท าทางเพศของบริบทแวดล้อม ว่ามีมุมมอง การรับรู้ และประสบการณ์ ต่อภาวะ

ความเสี่ยงและการถูกคุกคามทางเพศ ต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร
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บทที่ 3 

บรบิทของสังคมไทยกบักำรคกุคำม และควำมรุนแรงทำงเพศต่อผูห้ญิง 
 

 การศึกษาเรื่อง ‘นักร้องหญิง ร่างกายและการต่อสู้จากการคุกคามทางเพศในที่ท างาน’ มุ่งท า
ความเข้าใจถึงมุมมองการรับรู้และประสบการณ์ต่อภาวะความเสี่ยงและการถูกคุกคามทางเพศหรือ
ความรุนแรงทางเพศของนักร้องหญิงผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน ที่ท างานอยู่หรือเคยท างานในสถาน
บันเทิง คือ ผับ บาร์ และร้านนั่งชิล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 7 แห่ง แบบ
คละสถานที่ โดยผู้ศึกษาใช้นามสมมติในการอภิปรายในการศึกษาครั้งนี้ 

 

ประวัติศำสตร์กำรเข้ำมำท ำงำนของผู้หญิงและกำรคุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน 
 

 จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

และส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 66.17 ล้านคน 

โดย เป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 56.13 ล้านคน ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 

37.79 ล้านคน จ าแนกเป็น ผู้มีงานท า 37.07 ล้านคน ซึ่งท างานในภาคเกษตรกรรมจ านวน 11.38 

ล้านคน และท างาน นอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง ขายปลีก บริการ และธุรกจิ

อื่นๆ จ านวน 25.69 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.48 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 0.24 ล้านคน และมีอัตราการ

ว่างงาน ร้อยละ 1.3 อนึ่ง เมื่อพิจารณา ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ พบว่ามีจ านวนแรงงานนอกระบบ

ในงานเกษตรกรรม การค้า และบริการ (รวมถึงผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับจ้างเหมา ผู้ท างานอิสระ) 

จ านวน 20.8 ล้านคน ในส่วนผู้มีงานท า เป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนประกันตนกับส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน ซึ่งอยู่ในข่ายคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม จ านวนทั้งสิ้น 14.64 ล้านคน 

นอกจากนี้ พบว่ามีจ านวน สถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 435,303 แห่งทั่วประเทศ 

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นอันดับเก้าของ เอเชีย และเป็นเสือเศรษฐกิจของเอเชียในปี 2560 
ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2539 เป็นยุคของการเปิดเสรีครั้งใหญ่และการเติบโตแบบเศรษฐกิจฟองสบู่ 
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจทุนนิยมโลกปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลส าคัญ ท าให้ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ อ่อนตัวลงเมื่อเทียบเงินเยนญี่ปุ่น ท าให้ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ โยกย้ายการลงทุนมา
ไทยและเอเชียอาคเนย์เพิ่มมากข้ึน การส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลที่มาจาก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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นักธุรกิจ ข้าราชการ และชนช้ันกลางก็เปิดเสรีทางการเงิน การค้า การลงทุนเพิ่มข้ึน ท าให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตสูงเฉลี่ยราวร้อยละ 8 - 10 ต่อปี ในปี 2552–2553 ประเทศไทยส่งช้ินส่วนและ
ส่วนประกอบออก ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นส าคัญ รวมมูลค่าราว 48,000 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 25% ของมูลค่าการส่งสินค้าออก อีกทั้งดัชนีการรับรู้การทุจริตค่อนข้างต่ า 
โดยอยู่อันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศทั่วโลก ในปี 2554 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดให้
ประเทศไทยเป็น "ผู้ประสบความส าเร็จสูง" ในเอเชียตะวันออก ต่อมาในปี 2556 การส่งออกมสีัดส่วน
เป็น 74% ของจีดีพี โดยภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนต่อจีดีพีมากที่สุดคือ 38.1% ภาคการค้าส่ง ค้า
ปลีกมีสัดส่วนต่อจีดีพี 13.4% ภาคการขนส่งและการสื่อสารมีสัดส่วนต่อจีดีพี 10.2% และภาค
เกษตรกรรมมีสัดส่วนต่อจีดีพี 8.3% ท าให้ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปถึงสูง ในปี 2560 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระหว่าง 

พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางในการพัฒนาประเทศ ขณะที่เกือบทุก ๆ 

ประเทศในโลกมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วและรวมเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันมากขึ้น ประเทศไทย

ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาก็เร่งปฏิรูปตัวเอง โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม ส่งผล

ให้การพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 นี้ ยึดการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และสอดคล้องกับ

กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

เช่นเดียวกับวาระการปฏิรูปอื่น ๆ  ที่มีทิศทางการพัฒนาและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

นอกจากนี้ ในตอนท้ายของแผนฯ ดังกล่าวยังมีวิสัยทัศน์ คือยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย รวมไปถึงพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มี
วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างมีคุณภาพ ส่วนในด้านก าลัง
แรงงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนามุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาทักษะของแรงงานไทยทั้งแรงงานเข้า
ใหม่และแรงงานที่มีอยู่เดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเป้าหมายในภาคการผลิตและการบริการ 
รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ควรพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นสังคม
คุณภาพ สร้างโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 นับตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นอุตสาหกรรมมากข้ึนตามแผน

สนับสนุนอุตสาหกรรม มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ท าให้

อุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนพร้อมทั้งความต้องการในการจ้างแรงงานก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ผู้คน

ในสังคมได้ถูกต้อนเข้าสู่วงจรของการท ามาหาเลี้ยงชีพ และมี ‘เงิน’ เป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต 

ท าให้อาชีพมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ 

เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความพึงพอใจในตนเอง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ รวมไปถึง

ความมีอิสระที่จะเลี้ยงดูตนเองและท าประโยชน์แก่สังคมได้ (นิตยา อัศวพงศ์พูลกิจ, :20),(วณี บาง

ประภา, :14) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้ก าหนดให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มเปา้หมายพิเศษ

เฉพาะ โดยระบุว่า ผู้หญิงเป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างประชากรและด้านแรงงานของประเทศและ

น่าจะเป็นพลังส าคัญที่ก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สตรีได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานหาเลี้ยงชีพด้วยเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับอิทธิพลของครอบครัว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่ยังยึดมัน่ในแบบประเพณีดั้งเดิม ที่ปัจจัยทางเพศมีอิทธิพลต่อรปูแบบ

การแบ่งงานกันท าภายในครอบครัว คือผู้ชายจะเป็นเสาหลักในการท ามาหาเลี้ยงครอบครัว ส่วน

ผู้หญิงจะท าหน้าที่ภรรยา แม่ และความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในบ้าน แต่เมื่อการเวลาได้เปลี่ยนแปลง

ไป ความเป็นเมืองและการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ท าให้เศรษฐกิจได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปด้วย เกิดการแข่งขันอย่างสูงในสังคมและก่อให้เกิดความกดดันทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว ปัจจัยน้ีได้ผลักดันให้ผู้หญิงต้องออกจากพื้นที่บ้านเข้ามาสู่พื้นที่ของการท างาน (นิตยา อัศว

พงศ์พูลกิจ,2541 :17) (ทวีรัก พลราชม,2550 :95) 

ผู้หญิงวัยรุ่นประมาณ 150,000 - 200,000 คนได้เข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ ขณะเดียวกัน
ในช่วงปี 2533 แรงงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ถึง 80 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่งออก เป็นผู้
ได้รับค่าแรงต่ าที่สุดและได้รับค่าแรงเป็นสัดส่วนที่ต่ ากว่าแรงงานชายที่ท างานคล้ายกันมาก  วิกฤต
เศรษฐกิจท าให้เกิดความทุกข์ยากและความถดถอยในกลุ่มสังคมไทย โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับสตรี
และเด็ก ท าให้คนงานโดยเฉพาะคนงานหญิงได้ถูกปลดออกจากหลายอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ฯลฯ ค่าแรงตลอดจนการปลดออกจากงาน สถานการณ์เช่นนี้ยังคงด าเนินต่อไป แม้ว่า
แรงงานหญิงจะเป็นผู้แบกรับภาระอันใหญ่หลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม (วณี บาง
ประภา,2547 :16-17) อย่างไรก็ดีสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสังคมมากมาย ยกตัวอย่าง
เช่น ภาวะว่างงานที่เพิ่มสูงข้ึนมาก ค่าแรงต่ าลง ความยากจนเพิ่มข้ึน การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่
น้อยลงความแตกแยกในครอบครัวและชุมชนที่เห็นชัดเจนมากข้ึน จ านวนนักเรียนที่ต้องออกจาก
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โรงเรียนที่เพิ่มขึ้น แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก ภาวะทุพโภชนาการของเด็กที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
อาชญากรรมที่เพิ่มมากข้ึน การค้ายาเสพติดที่เพิ่มข้ึน ความเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงสถานภาพของสตรที่ต่ าต้อยลง และอคติทางเพศที่ปรากฏมากข้ึน (UNDP,1999 : XIX 
อ้างใน วณี บางประภา,2547 :18) 

 สถานภาพที่ต่ าต้อยของแรงงานหญิงในประเทศไทยหากมองในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว อาจ
พิจารณาได้ว่า แม้ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการผลิตทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและในครัวเรือนอกีทัง้
ยังช่วยในด้านการบริหาร เพราะขาดแคลนแรงงานชายที่ต้องไปรับราชการทหาร แต่ผู้หญิงใน
สมัยก่อนกลับไม่ได้รับการศึกษาเหมือนผู้ชาย ด้วยมีทักษะที่จะท ารายได้ได้น้อย อีกทั้งยังมีการศึกษา
ต่ าและถูกตีกรอบด้วยการอบรมต่อบทบาทระหว่างเพศและพฤติกรรมที่ว่าง่าย ท าให้ผู้หญิงกลายเป็น
แรงงานที่ราคาถูกที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกและบริการอย่างง่ายดาย แรงงานผู้หญิงจึงถูกเอา
เปรียบทั้งด้วยระบบทุนนิยมและระบอบปิตาธิปไตยแม้ว่าผู้หญิงจะมีสัดส่วนในแรงงานค่อนข้างสูง 
และแรงงานหญิงมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมากให้กับประเทศไทยก็ตาม (วณี บาง
ประภา,2547 :21) โลกของความรู้จึงล้วนตกอยู่ในมือของผู้ชาย ขณะเดียวกันการกดข่ีเอารัดเอา
เปรียบที่ผู้ชายกระท าต่อผู้หญิงก็ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกพื้นที่ทั่วโลกและเป็นเช่นน้ีมานานนบั
แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เกีย่วข้องกับอาชีพการท างานและเพศ น ามาซึ่งความ

เหลื่อมซ้อนทางเพศที่เป็นปัญหาที่แรงงานหญิงต้องเผชิญ ได้แก่ การเลือกปฏิบัติทางเพศหลายแบบ 

เช่น ผู้หญิงไม่ถูกจ้างงานในบางประเภท บางต าแหน่ง ค่าแรงไม่เท่าเทียม อีกทั้งสถานภาพในการ

ท างาน อาจท าให้คนงานหญิงถูกลดทอนทักษะลงสืบเนื่องจากสภาพการท างาน ที่ไม่หลากหลายและ

พวกเธอมีส่วนร่วมเพียงหน้าที่งานส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ท าให้ขาดทักษะในส่วนอื่น ๆ  ไป ประเด็น

ถัดมาคือความไม่มั่นคงในการท างาน และปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย คนงานหญิงมักถูก

ปลดออกจากงานเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ที่นายทุนต้องการลดต้นทุนรวมทั้งลดค่าแรงด้วยการปลด

คนงานออก โดยคนงานหญิงมักจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายมากกว่าชาย อีกทั้งผู้หญิงยังมีภาระซ้ าซ้อนที่

สังคมและครอบครัวคาดหวังให้คนงานหญิงยังจะต้องท างานในบทบาทระหว่างเพศของตนเองต่อไป

ด้วย ทั้งการท างานบ้าน รวมทั้งการดูแลทุกข์สุขทั่วๆไปของครอบครัว คนงานหญิงมักไม่มีอ านาจ

ต่อรอง สืบเนื่องมาจากผู้หญิงถูกเลี้ยงดูมาตามสภาพสังคมให้กลายเป็นคนที่อ่อนแอและยอมคนอื่น 

คนงานหญิงส่วนใหญ่จึงขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่กล้าที่จะต่อรองต่าง ๆ  และสุดท้ายการโดน

คุกคามทางเพศ คนงานหญิงจ านวนมากถูกคุกคามทางเพศโดยเพื่อนร่วมงานชายหรือโดยผู้คุมงาน

หรือนายจ้าง บ่อยครั้งคนงานหญิงอยู่ในสภาพที่ถูกเอาเปรียบ และนายจ้างก็จะเอาเปรียบโดยการขู่
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โดยตรงและโดยอ้อมให้คนงานหญิงปฏิบัติตามความต้องการทางเพศของพวกเขา  (เพิ่งอ้าง,2547, 

:22-26)  

ดังจะเห็นได้ว่า ภาวะของการท างานมีความสัมพันธ์กับการน าไปสู่การคุกคามทางเพศ และ

พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ดังเช่นงานศึกษาเรื่องการลวนลามทางเพศในอุตสาหกรรม

ร้ านอาหาร ของ The Restaurant Opportunities Centers United และ Forward Together 

(2014) ผ่านการส ารวจพนักงานในร้านอาหารจ านวน 688 ใน 39 รัฐ ทั้งที่ปัจจุบันยังประกอบอาชีพ

เดิมอยู่หรือเลิกประกอบอาชีพดังกล่าวไปแล้ว พบว่าการล่วงละเมิดทางเพศในร้านอาหารเป็นที่

แพร่หลายและมีประสบการณ์โดยคนงานทุกประเภท สภาพแวดล้อมมีผลต่อแรงงานในร้านอาหาร 

และส่งผลต่อความสัมพันธ์ในสถานที่ท างานที่ส าคัญ ๆ รวมทั้งพนักงานร้านอาหารได้รายงานพฤติ

กรรมการล่วงละเมิดทางเพศจากผูบ้ริหารรา้นอาหาร (66%), เพื่อนร่วมงาน (80%) และลูกค้า (78%) 

หกสิบเปอร์เซ็นต์ของสตรีและแรงงานข้ามเพศ การคุกคามทางเพศจึงไม่ได้เกิดได้แค่กับแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ในภาคบริการการคุกคามทางเพศยิ่งเป็นที่เด่นชัดมากข้ึน 

 แม้ ว่าในประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติ คุ้ มครองแรงงาน ฉบับปี  2541 ที่ เป็น

พระราชบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองกับแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้หากมอง

แบบผิวเผินก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันอันตรายของแรงงานผู้หญิงและแรงงานเด็กที่น่าเช่ือถือ หากแต่

เมื่อลองศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่ากฎหมายดังกล่าวจะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เป็นการคุกคามทาง

เพศที่เกิดเป็นประจ าจากผู้ที่มีต าแหน่งงานที่สูงกว่า โดยไม่คุ้มครองการคุกคามทางเพศจากเพื่อน

ร่วมงานชายในระดับเดียวกัน หรือลูกค้าผู้ใช้บริการ ฯลฯ (วณี บางประภา ,2547 :10) คนงานหญิง

เหล่านี้จึงต้องเผชิญกับปัญหามากมาย รวมทั้งการถูกขูดรีดเอาเปรียบด้วยการกดค่าแรงให้ต่ ามาก 

ความไม่มั่นคงในการงานและการท างานมากเกินไป รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพที่สืบเนื่องมาจากการ

ท างานมากเกินไป การได้รับค่าแรงน้อยและไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพตามกฎหมาย  

 ขณะเดียวกันแม้ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะสร้างโอกาสในการจ้างงานมากข้ึน แต่ความ

มั่นคงในการท างานกลับไม่เป็นเช่นน้ัน พนักงานหญิงในภาครัฐยังคงเลือกที่จะเงียบเฉยเมื่อถูกคุกคาม

ทางเพศอาจเพราะกลัวและไม่กล้าที่จะร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้คุกคามอยู่ ในที่ท างาน

เดียวกัน และมีต าแหน่งที่สูงกว่า เพราะกลัวผลลัพธ์ที่อาจเกิดตามมาได้ อีกทั้งการโอนย้ายระหว่าง

หน่อยงานของรัฐก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ท าให้ผู้หญิงในภาครัฐมักจะเงียบเฉยและมองว่าการถูกลวนลามเป็น

เรื่องปกติ (กฤตยา อาชวนิจกุล ; วรรณา ทองสิมา,2548 :363) อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐมีการ

กระจายอ านาจและหน้าที่ในส านักงาน และยังมีองค์กรต่างๆ เช่น สหภาพแรงงาน สหภาพผู้หญิง ที่
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คอยตรวจสอบการใช้อ านาจในทางที่ผิดในที่ท างาน แต่ในขณะที่ผู้หญิงที่ท างานในภาคเอกชนหรือไม่

ได้ท างานที่เกี่ยวข้องกับรัฐนั้น พวกเธอจะต้องดูแลตนเองในทุกกระบวนการรวมถึงในภาคเอกชนที่ไม่

มีการตรวจสอบอ านาจอย่างเช่นรัฐยิ่งท าให้การคุกคามทางเพศเกิดข้ึนได้อย่างโจ่งแจ้ง 

 การคุกคามทางเพศในที่ท างานกลายเป็นเรื่องธรรมดาส าหรับคนในสังคมไทย แม้ว่าค านี้จะ
เพิ่งมีการพูดถึงอย่างเป็นทางการในสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี้ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานปี 2541 แต่จะเห็นได้ว่าโครงสร้างอ านาจในองค์กร ระเบียบกฎข้อบังคับบางอย่าง พื้นที่
ท างานและอัตราส่วนพนักงานที่แบ่งตามเพศ จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการคุกคามทางเพศใน
องค์กร โดยการการคุกคามทางเพศในที่ท างานส าหรับคนงานหญิงอาจเกิดข้ึนได้ตั้งแต่เมื่อเข้าสมัคร
งาน โดยเฉพาะเมื่อเป็นหญิงอายุน้อยที่มีหน้าตาและรูปร่างดี เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับเข้า
ท างานในองค์กร การคุกคามทางเพศในที่ท างานไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติส าหรับคนงาน
หญิงเท่านั้น แต่ยังน าไปสู่ความรุนแรงต่อผู้หญิงในที่ท างานในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน (วณี บาง
ประภา,2547: 3) (กิตติกร สันคติประภา,2550 : 11) 

 

ควำมเป็นผู้หญิงกับควำมรุนแรงและกำรคุกคำมทำงเพศ 
 

 ตลอดระยะเวลาวิวัฒนาการของรัฐชาติไทยในช่วงอายุกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ได้ก ากับความ

เป็นหญิงเป็นชายผ่านเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่รัฐชาติเป็นผู้สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนมา เพื่อความ

อยู่รอดทางเศรษฐกิจและสังคมของตน และระบบปิตาธิปไตยไทยคงอยู่ได้ก็เพราะสามารถปรับตัว

ได้มาตลอด ประกอบกับสถานภาพและสิทธิตามกฎหมายของผู้หญิงก็พัฒนาข้ึนมาตามล าดับ แต่เมื่อ

พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในระดับปัจเจกแล้ว ผู้หญิงยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถ

ตัดสินใจเหนือชีวิตและร่างกายของตนเองได้ ความคิดและความต้องการยังคงผูกติดอยู่กับความ

คาดหวังของสังคม อีกทั้งความรุนแรงเชิงเพศภาวะต่อผู้หญิงเพราะก็ยังคงมีอยู่ (พริศรา แซ่ก้วย,2544 

:53-54) 

 การยอมรับว่าเรื่อง ‘เพศ’ เป็นแรงจูงใจพื้นฐานของมนุษย์ การคุกคามทางเพศเป็นการ

แสดงออกที่ปกติ (Normal expression) ของแรงกระตุ้นที่รุนแรงกว่าของเพศชายซึ่งเป็นผลมาจาก

ฮอโมน จึงท าให้ความก้าวร้าวทางเพศที่แสดงออกเป็นเรื่องปกติของเพศชาย  อีกทั้งยังมองว่าการ

ลวนลามทางเพศเป็นยุทธวิธีทางเลือกในการสืบเผ่าพันธ์ุ (Alternative reproductive strategy) ที่

เป็นการด าเนินการระยะสั้น ลงทุนต่ า และมีข้อผูกพันน้อยของความสัมพันธ์เรื่องเพศ ท าให้สังคมไทย

มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องของชายเป็นใหญ่ ที่อาจมาจากการหล่อหลอมในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่
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ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดา เช่นเดียวกับประเทศไทยในสมัยก่อนการเลิ กทาส ที่

พบว่าการทุบตีท าร้ายภรรยาและบุตรหรือทาสในเรือนของตนเป็นเรื่องที่กระท าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

จึงเป็นการยอมรับโดยธรรมชาติแล้วว่าผู้หญิงมีสถานะด้อยกว่าผู้ชายและเป็นการตอกย้ าเรื่องของ

พื้นที่สาธารณะว่าเป็นพื้นที่ของผู้ชาย อีกทั้งยังกักกันให้ผู้หญิงอยู่ในพื้นที่หนึ่ง (Quarantine) รวมถึง

พื้นที่ท างานที่เป็นของเพศชาย น ามาซึ่งความทุกข์จากการคุกคามทางเพศในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะ

ท างานในภาครัฐหรือเอกชนของเพศหญิงก็ตาม (กิตติกร สันคติประภา ,2550 : 8) (นันทนา ธนา

โนวรรณ,2557 :23) 

 ด้วยการที่ผู้ชายมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าผู้หญิง ความแตกต่างทางกายภาพนี้ท าให้มองว่าการ

ใช้ความรุนแรงต่อสตรีเป็นการคงไว้ซึ่งอ านาจของเพศชาย โดยการควบคุมทางสังคมต่อเพศหญิง อีก

ทั้งการอบรมสั่งสอนและบรรทัดฐานในสังคมหลายอย่าง เช่น สังคมไทยที่ก าหนดบทบาทและหน้าที่

ของเพศหญิง คือการเป็นแม่และเมียที่ต้องปรนนิบัติลูกและสามีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้

ครอบครัวมีความสุขนั้นยังคงเป็นวาทกรรมที่ฝึงหัวต่อเพศหญิงว่าต้องมีแบบแผนในการใช้ชีวิตในแบบ

ดังกล่าว ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงที่เกิดจากความแตกต่างทางเพศนั้น จึงเป็นสาเหตุ

ของความรุนแรงต่อสตรีซึ่งเป็นที่มาของค าว่า ‘ชายเป็นใหญ่’ คือเพศชายใช้อ านาจและควบคุมเพศ

หญิง (power and control over women) ในทุกด้านเพื่อให้ตนเองมีสถานภาพที่สูงกว่าเภทหญิง 

(นันทนา ธนาโนวรรณ,2557 :21-22) 

 รากเหง้าความรุนแรงต่อผู้หญิง ต้องพิจารณาใน 3 มิติ มิติแรกคือ มิติทางวัฒนธรรม เป็นมิติ

ที่ก่อรูปและพัฒนามาจากความเช่ืออันลึกซึ้งจนพัฒนาเป็นชุดความคิดส าเร็จรูป ที่ถูกส่งผ่านคนรุ่น

แล้วรุ่นเล่าในลักษณะค าสอน สุภาษิต ค าพังเพย พิธีกรรม หรือแบบแผนการปฎิบัติต่างๆ แต่แฝงไว้ซึ่ง

อ านาจความเป็นใหญ่ ความเป็นผู้น า สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ถูกท าให้เหนือกว่า

ของผู้ชาย ขณะเดียวกันก็ท าให้เช่ือว่าผู้หญิงมีข้อจ ากัดในการเป็นผู้น าในการตัดสินใจ จ าเป็นต้อง

พึ่งพิงและข้ึนตรงต่อผู้ชาย ซึ่งเป็นผู้น าที่แท้จริง อีกทั้งภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่าง 2 เพศนั้น ผู้หญิงยังถูกชักน าให้ยอมรับสภาพที่เป็นผู้ถูกกระท าและต้องสามารถทนอยู่กับ

สภาพดังกล่าวให้ได้ดังค าสอน ค าพังเพยที่ถูกถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่น ต่อมาเป็น มิติทางสังคม เป็นการ

รับรองความเช่ือหรือเปลี่ยนแปลงความเช่ือสู่วิถีชีวิต โดยเฉพาะในระบบชายเป็นใหญ่ และการยอมรบั

ในความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ภายใต้มิติทางสังคม ความเช่ือ

ดังกล่าวถูกส่งผ่านไปยังรุ่นลูกในรูปของการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอนที่เน้นความแตกต่างทางเพศเป็น

ด้านหลัก ถัดมาเป็น มิติทางกฎหมาย กฎหมายคือจุดยืนของสังคม เป็นเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าจะ
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ปฎิบัติตาม ไม่ได้เกิดข้ึนเองอย่างลอย ๆ  แต่คิดและเขียนข้ึนมาจากคณะบุคคลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 

โดยมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นต้นทุนสนับสนุน กฎหมายจึงเป็นกฎหมายที่ปฎิบัติต่อเพศหญิง

และเพศชายแตกต่างกัน  

 เมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้างต่อความไม่เสมอภาคที่พบว่าทั้งในประเด็นกฎหมายและการมีสว่น

ร่วมของผู้หญิงต่อกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ  ทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายยังคงถูกจ ากัดอยู่ใน

วงแคบ ๆ อันแสดงนัยยะของการกดข่ีผู้หญิง (อุ่นเรือน ทองอยู่สุข,2547 : 233-234) จากรากเหง้า

ของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่แฝงด้วยอ านาจระหว่างผู้กระท ากับผู้ถูกกระท า ท าให้ในหลายกรณี

ผู้หญิงและเด็กไม่กล้าที่จะขัดขืนเพราะตกอยู่ในวงจรของอ านาจอย่างแยบยล ท าให้ต้องจ านนคล้อย

ตาม ในบางสถานการณ์เช่น เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มาเป็น

แรงกดดันบีบบังคับให้ผู้หญิงต้องยอมท าตามความต้องการ ด้วยอ านาจที่มีไม่เท่ากันมากระท าต่อกัน

ด้วย  

  

(ที่มา : https://pavenafoundation.or.th/สถิติแสดงการรับเรื่องร้องทุกข์) 

 

https://pavenafoundation.or.th/สถิติแสดงการรับเรื่องร้องทุกข์
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 ดังจะเห็นไดจ้ากสถิติการรับเรื่องราวร้องทกุข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ของมูลนิธิป

วีณาตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 แสดงให้เห็นว่าในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มีผู้หญิงและเด็กถูก

กระท าความรุนแรงไปแล้วทั้งสิ้น 6,910 ราย ซึ่งยังไม่รวมกับเหยื่อที่ไม่ได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และขอ

ความช่วยเหลือ 

 ท าให้เห็นได้ว่าผู้หญิงและเด็กยังคงเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคม ที่เป็นผลมาก

จากความไม่เทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย อันเนื่องมาจากข้ออ้างในเรื่องของสรีระและเพศวิถี ซึ่ง

แท้จริงแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ความเป็นผูห้ญิงในประวัติศาสตร์ที่ก ากับโดยการตดัสนิ

เชิงชีวภาพ (Biological determinism) ในความเป็นจริงเมื่อผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น ได้ก้าวข้ามจาก

พื้นที่ที่ถูกก าหนดไว้คือพื้นที่ส่วนตัว ในครัวเรือน ออกสู่พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นที่ที่ยึดครองโดยผู้ชาย

มากข้ึน ปรากฎการณ์การคุกคามทางเพศจึงปรากฎให้เห็นเพิ่มขึ้นควบคู่กับการเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ

ของผู้หญิง ความรุนแรงนี้เป็นทั้งการกีดกันทางเพศ และกดข่ีทางเพศที่เป็นผลมาจากการครอบง าของ

ผู้ชายที่เป็นการแสดงอ านาจทางตรงระหว่างเพศชายต่อเพศหญิง  

 อาจกล่าวได้ว่า อ านาจและเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กัน เห็นได้จากการคุกคามทางเพศมักเกิด

ในงานที่มีเพศชายครอบง า และน าไปสู่ความรุนแรงทางเพศในที่สุด จากข่าวสารในหน้าข่าวต่าง ๆ ใน

บางครั้งที่เกิดเหตุการณ์ทางเพศข้ึน ผู้ชายก็ได้กล่าวอ้างถึงความสมัครใจของเหยื่อเช่นกัน งานวิจัย

จ านวนหนึ่งระบุว่าผู้ชายไม่เข้าใจความหมายที่ผู้หญิงสื่อออกมา ‘ความเป็นมิตร’ ของผู้หญิงมักถูก

ตีความว่าเป็นเรื่องของ ‘ความสนใจทางเพศ’ อีกทั้งในบางครั้ง ความเงียบ หรือการไม่ตอบโต้ อาจถูก

แปลความหมายว่าไม่เป็นไร การพูดว่า ไม่ อาจหมายถึง ใช่ และขณะเดียวกันก็มองว่าการกระตุ้น ท้า

ทาย ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่กระท าให้พวกเขากระท าเช่นนั้นในบางครั้งเช่นกัน (กิตติกร สันคติประภา

,2550 :10) 

 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับควำมรุนแรงต่อสตรี 
 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรนุแรง สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 8 กลุ่มใหญ่ ๆ  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบคุคล 
ได้แก่ เรื่องเพศ เพศหญิงเป็นเพศที่ได้รับความรุนแรงมากกว่าเพศชาย ความเป็นหญิงจึงเป็นปัจจัยทีม่ี
ความสัมพันธ์กับความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะผู้ ถูกกระท า ส่วนเพศชายคือผู้กระท า อายุ 
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลทีผู่้ทีม่ีอายุน้อยจะได้รับความรุนแรงสงูกว่าสตรทีี่มีอายุมาก สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพและรายได้ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับอ านาจของบุรุษเพราะ ในอดีตมีการเอื้อประโยชน์
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ให้โอกาสกับเพศชายมากกว่าหญิงในเรื่องต่าง ๆ  ท าให้ผู้หญิงมีฐานะทางสังคมต่ ากว่าผู้ชายเพราะไมไ่ด้
เรียน ไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้หญิงต้องพึ่งพาผู้ชายและ
กลายเป็นผู้ที่ได้รับความรุนแรงในที่สุด และรวมไปถึงความรุนแรงในวัยเด็ก ที่มาจากการเรียนรู้ทาง
สังคมโดยเฉพาะการเลียนแบบบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ เด็กผู้ชายที่เคยพบเห็น
ความรุนแรงระหว่างพ่อแม่หรือเคยตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงมาก่อนจะมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงนั้น ๆ  กลุ่มถัดมาปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ สัมพันธภาพในชีวิตคู่ เป็น
ต้น กลุ่มต่อมาคือ ปัจจัยระดับครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดความรุนแรงทางเพศต่อสตรีได้ ประกอบกับเรื่องเศรษฐกิจภายในครอบครัวหากครอบครัว
มีรายได้น้อยจะท าให้ผู้น าครอบครัวมีความเครียดสูงและแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่นการ
ดื่มแอลกอฮอลหรือใช้สารเสพติดต่าง ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง  กลุ่มถัดมาคือปัจจัยระดับ
ชุมชน ได้แก่ เพื่อน โรงเรียนและอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่สลับซับซ้อนมากขึ้น สัมพันธภาพ
กับเพื่อนจึงเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างประสบการณ์ความรุนแรงที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในเวลาต่อมา กลุ่มต่อมาได้แก่ปัจจัยทางสังคม คือบรรทัดฐานทางสังคม ในสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่
โดยเปิดโอกาสให้เพศชายมีอ านาจ และบทบาทเหนือกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทัศนคติ 
ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมและประเพณีในสังคม ที่หล่อหลอมให้คนในสังคมคิดว่าการใช้ความ
รุนแรงต่อสตรี เป็นเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได้ ถัดมาคือปัจจัยทางเพศสัมพันธ์ ปัจจัยการตั้งครรภ์ และกลุ่ม
สุดท้ายปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารเสพติด 
 ปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลให้เกิดความรุนแรงต่อสตรีได้

ทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัจจัยระดับสังคมที่หล่อหลอมให้คนในสังคมมีแบบแผนความคิดเรื่องการยอมรับ

ความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพราะอาจไม่ใช่แค่การระบายความเครียดด้วยสารเสพติดเท่านั้น 

แต่อาจหมายรวมถึงความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพื้นที่และเวลา ที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงบริบทที่จะน าไปสู่

การลวนลามทางเพศได้เช่นกัน 

 
กำรต่อสู้เพ่ือกำรแสดงบทบำทของผู้หญิง 
 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนไปเป็นแบบประชาธิปไตยที่
เป็นแบบยอมรับฟังความคิดเห็นกันมากข้ึน และสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมในทุกกลุ่มสังคม 
ขบวนการผู้หญิง (Women’s movement) จึงสัมพันธ์กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและข้อ
เรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมที่เกิดข้ึนทั่วโลก ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้หญิงเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ  
หรือเป็นปัญหาส่วนตัว การแก้ไขปัญหาจึงจ าต้องระดมผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันและช่วยกั นระดม
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ความคิดในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงจุดยืนของขบวนการสงัคมที่ท้าทายต่อประเพณี ความ
เช่ือ โลกทัศน์ และระเบียบกฏเกณฑ์ดั้งเดิมจนกลายเป็นการต่อต้านระเบียบของสงัคม ซึ่งไม่เฉพาะแต่
ระดับรัฐเท่านั้นแต่รวมถึงระหว่างประเทศด้วย (อมรา พงศาพิชญ์,2548: 2-5) 
 ในช่วงทศวรรษที่ 70 ถึง 80 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ข้ึน Barroso และ Bruschini 

กล่าวว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ปฏิรูปสถานภาพของผู้หญิงทั้งภายในและภายนอก

ครอบครัว ได้ก าหนดกรอบความคิดใหม่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจมากข้ึน ผู้หญิงเริ่มมี

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากข้ึน แนวคิดสตรีนิยมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 

นักการเมืองหญิงเกิดข้ึนในพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย มีกลุ่มนักสตรีนิยมได้เข้าไปช่วยบริหารจัดการใน

หลาย ๆ ภาคส่วน ความส าคัญของผู้หญิงจึงจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้มี

วันสตรีสากลข้ึนอย่างเป็นทางการ ในช่วงปี ค.ศ.2000 มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาสังคม มี

การก าหนด 10 ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสังคมอันสืบเนื่องมาจากการประชุมในครั้งที่แล้ว 

(ป ีค.ศ.1995) หนึ่งในน้ันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศสถานะที่ต้องการให้มีความเคารพในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ให้มีความเท่าเทียมกันและมีความยุติธรรมระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งให้การยอมรับและ

ให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ทางการเมือง สิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการพัฒนา แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ท าให้นักสตรีนิยมและนัก

กิจกรรมเพื่อสตรีไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายดังกล่าวที่จะเกิดข้ึนในปีนั้นเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

ครั้งส าคัญ และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ผลจากการ

วิพากษ์วิจารณ์ของประชาคมสตรีท าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวต้องรีบเร่งแถลงการถึง

การปรับปรุงที่จะเกิดข้ึน นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชาคมโลกได้เห็นถึงความส าคัญของสตรีมากขึ้นมีการ

รับฟังความคิดเห็นและรับไปพิจารณาอย่างไม่นิ่งนอนใจ (เพิ่งอ้าง,2548: 22-25,28-31) 

 ขบวนการปลดแอกผู้หญิงให้ความส าคัญในเรื่องเสรีภาพและสทิธิแห่งความเสมอภาคทางเพศ 

สิทธิการลงคะแนนเลือกตั้ง สิทธิในการศึกษา การรักษาพยาบาล และการบริการข้ันพื้นฐาน รวมถึง

กิจกรรมต่าง ๆ ของขบวนการผู้หญิง โดยทั่วไปมักเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้หญิง ขบวนการสตรีนิยมใน

ปัจจุบันน้ีองค์การสหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดการประชุมสตรีสากลข้ึน 4 ครั้งด้วยกัน 

ครั้งแรกได้แก่ปี 1975 เป็นผลต่อเนื่องมาจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลการประชุมท าให้สังคม

เกิดความตระหนักถึงความยุติธรรมทางเพศโดยเฉพาะวิถีการด ารงชีวิตของผู้หญิงตามแบบการพัฒนา

สังคมเชิงเสรีนิยมกระแสหลัก ถัดมาในปี ค.ศ. 1980 ประเด็นส าคัญของการประชุมเป็นเรื่องความ

ยุติธรรมทางเพศและเน้นให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชนมากข้ึน 
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โดยแต่ละประเทศได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ในช่วงทศวรรษนี้แนวคิดชายเป็นใหญ่และการครอบง า

ถูกตั้งค าถามจากขบวนการผู้หญิงมากข้ึนเรื่อย ๆ ถัดมาในปี ค.ศ. 1985 แนวคิดเรื่องสตรีกับการ

พัฒนายังคงได้รับความสนใจ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างรายได้กับผู้หญิง ใน

การประชุมในครั้งนีน้ั้นกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนได้สร้างปรากฏการณ์ไม่ยอมรับทัศนคติและกฎเกณฑ์

ทางประเพณีที่มีมาแต่เดิมและส่งผลให้เครือข่ายกลุ่มสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนระดับรากหญ้ามีความ

เข้มแข็งและมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากข้ึน การประชุมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาท าให้แนวคิดสตรีนิยม

เกิดความชัดเจนข้ึนอย่างต่อเนื่อง และในป ีค.ศ.1995 การประชุมจึงมีเป้าหมายส าคัญคือการท าให้รฐั

ตระหนักถึงความส าคัญของผู้หญิงและก าหนดนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงให้ดีข้ึน มีหลกั

แห่งความเสมอภาคทางเพศตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (CEDAW) ไว้ใน

รัฐธรรมนูญว่า “ความเท่าเทียมกันทางเพศระหว่างชายและหญิงถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชน

ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ” ท าให้ในหลายประเทศได้ออกกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทาง

เพศข้ึน ล้มล้างกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม เช่น กฎหมายครอบครัวการต่อต้านความ

รุนแรงในผู้หญิงและครอบครัว จึงปรากฏออกมาอย่างจริงจังและชัดเจน (เพิ่งอ้าง,2548: 14-19) 

 ส าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลมาเลเซียได้ออกกฎหมายว่า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวในปี 1996 และในรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ออกกฎหมายที่มีเนื้อหา

เช่นเดียวกัน โดยฝ่ายนิติบัญญัติได้ประกาศให้การคุกคามทางเพศในที่ท างาน สถานการศึกษา และ

ฝึกฝนอบรมเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นักสตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่เสนอว่าการเสริมสร้างอ านาจ 

(empowerment) เป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศของผู้หญิงในประเทศ

ที่ก าลังพัฒนาและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแข็งขัน การแสดงถึงการเกิดพลังแนวคิดการ

เสริมสร้างอ านาจจงึเปน็การรื้อระบบวาทกรรมการพฒันาซึ่งเปน็อคติของชาวตะวันตกเสียใหม่ และให้

การรับรองความจริงเกีย่วกับผู้หญิงหลายอย่าง โดยเฉพาะความคิดและบุคลิกลักษณะของผู้หญิงในแต่

ละท้องถ่ิน (เพิ่งอ้าง,2548: 32,38)  

 ส่วนขบวนการผู้หญิงและขบวนการชาตินิยมในประเทศไทย  ในยุคแรกอาจเกิดข้ึนต้ังแต่สมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ นักวิชาการสตรีศึกษามักจะอ้างถึงกรณีที่อ าแดงเหมือนและอ าแดงจั่นที่ ได้ทูลเกล้า
ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เพื่อเรียกร้องสิทธิในการตัดสินใจชะตาชีวิตของ
ตนเองที่จะไม่แต่งงานกับผู้ที่บิดามารดาหาให้ เรื่องดังกล่าวมีผลให้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ประกาศยกเลิกประเพณีคลุมถุงชนตามประกาศพระราชบัญญัติลักพา พ.ศ. 2406  และ
ตามด้วยการตราพระราชบัญญัติห้ามผู้ชายขายเมียบิดาขายมารดาขายบุตร พ.ศ. 2411 (อมรา พงศา
พิชญ์ อ้างใน กฤตยาและกนกวรรณ,2545: 40) ต่อมาในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
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ผู้หญิงได้รับการศึกษาจัดพิมพ์หนังสือและนิตยสารช่ือ สตรีนิพนธ์และสตรีศัพท์ เพื่อน าเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงและความเท่าเทียมกับชาย ขบวนการผู้หญิงในช่วงนั้นเรียกร้องเรื่องความ
เสมอภาคทางการศึกษาและการมีคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว อีกทั้งยังปรากฏสมาคมสตรีไทยแห่งสยามที่
จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2475 ผลที่ได้คือการออกกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่ผู้หญิงโดยสมาคมเหล่าน้ีเช่ือว่า
การปลดปล่อยให้ความเสมอภาคแก่ผู้หญิงควรจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเมืองด้านอื่น ๆ ด้วย ท าให้หนังสือพิมพ์หญิงไทยมีบทความที่อาจท าให้เกิดความรุนแรงข้ึน รัฐบาล
จึงได้สั่งปิดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวในช่วงเดียวกัน อีกทั้งได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการฟื้นฟู
สามเณรีและภิกษุณีข้ึนในประเทศไทยด้วย โดยมีนรินทร์ ภาษิตเป็นผู้น า และเรียกร้องให้สตรีสามารถ
บวชเป็นสามเณรีและภิกษุณีได้ตามที่บัญญัติไว้ในสมัยพุทธกาล ซึ่งเขาเสนอว่าจะเป็นการเข้าถึงพุทธ
ธรรมของเพศชายและเพศหญิงอย่างเสมอภาค แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ท าการจับกุมสามเณรีมา
ด าเนินคดีและตัดสินจ าคุก ท าให้นรินทร์ได้ท าฎีกาข้ึนทูลเกล้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัย โดยมีความโดยสรุปว่าเห็นควรให้นรินทร์เลิกล้มความคิดเรื่องที่จะฟื้นฟูภิกษุณี
เสีย (อมรา พงศาพิชญ์ อ้างใน ศักดินา,2544 :13-17) โดยขบวนการผู้หญิงจึงได้หยุดกิจกรรมลงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ. ศ. 2475 การเคลื่อนไหวจึงไดข้าดตอนไป (อมรา พงศาพิชญ์,2548: 
47-50) 
  การเคลื่อนไหวของขบวนการสตรใีนยุคปัจจบุัน เริ่มนับตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจบุนั

เป็นขบวนการผู้หญิงที่ได้รับอิทธิพลการเคลื่อนไหวจากประเทศตะวันตกอย่างมาก หน่วยงานทางด้าน

สุขภาพมีบทบาทอย่างสูงในการสร้างความตื่นตัวให้ตระหนักถึงมิติผู้หญิงกับสุขภาพ นอกเหนือจากนี้

กลุ่มที่ท างานด้านสิทธิผู้หญิงได้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในเรื่อง การคุกคามทางเพศในสถานที่

ท างานถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายตามกฎการคุ้มครองแรงงานปี ค.ศ.1999 การต่อต้านการค้าผู้หญิง  

การท่องเที่ยวเพื่อเพศสัมพันธ์ แนวคิดเรื่องสิทธิ ซึ่งเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวของขบวนการผู้หญงิใน

สังคมไทยยุคปัจจุบัน ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นมีปัญหาในการน าเสนอต่อสาธารณะ ทั้งนี้

เพราะปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นประเด็นส่วนตัวและเป็นความทุกข์ทรมานเฉพาะของผู้ประสบเหตุ 

การพยายามแก้ไขปัญหาต้องได้รับความเห็นใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก  การเคลื่อนไหวเพื่อ

แก้ปัญหาจึงเริ่มต้นด้วยความยากล าบาก ถ้าสังคมโดยรวมไม่มีส านึกเรื่องความเดือดร้อนเหล่านี้

ขบวนการสังคมก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ แม้เมื่อเริ่มเป็นขบวนการสังคมแล้วก็ยังมีความจ าเป็นต้อง

ผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะและการเมืองเพื่อให้ได้รับความสนใจและมีพลังที่จะขับเคลื่อนต่อไป

ได ้(เพิ่งอ้าง,2548: 50-54)  

 ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ

มาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมถึงแม้จะมีกิจกรรมการต่อต้านนโยบายหรือนโยบายใหม่ ๆ  ต่าง ๆ มากมายที่
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เกิดข้ึน เพื่อเรียกร้องถึงความเท่าเทียมทางเพศที่ท าให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในทางสังคม  กระบวนการ

ดังกล่าวได้สร้างพื้นที่และปรับแนวคิดรวมถึงดึงศักยภาพของผู้หญิงออกมาว่าผู้หญิงก็เป็นส่วนส าคัญ

ในระบบการพัฒนา หากแต่ในสภาพความเป็นจริงหากลองพิจารณาดูจากบริบทที่เกิดข้ึนในสังคมไทย 

ที่มีการเข้าร่วมต่อนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น แม้ผู้หญิงจะได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีบทบาท

อย่างมากทางเศรษฐกิจ แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้นผู้หญิงยังไม่อาจหลุดพ้นจากการก าหนดเพศจาก

สรีระที่เป็นหญิง เป็นแม่ และเป็นผู้ที่อ่อนก าลังกว่าชาย ท าให้ผู้หญิงและผู้ชายยังมีความไม่เท่าเทียม

กันอยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างแยกไม่ขาดเพราะอย่างไรเสียอ านาจในการเปลี่ยนแปลงก็ยังอยู่ในก ามือ

ของผู้ชายผู้เป็นใหญ่ในสังคม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้ก าหนดให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มเปา้หมายพิเศษ
เฉพาะ โดยระบุว่า ผู้หญิงเป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างประชากรและด้านแรงงานของประเทศและ
น่าจะเป็นพลังส าคัญที่ก่อให้เกดิผลเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ แต่ตาม
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบทบาทและความสามารถของสตรีทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองยังไม่
เป็นที่ยอมรับอย่างเด่นชัด ในสังคมปัจจุบันนั้นผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นส่วนส าคัญของโครงสร้าง
ประชากรและแรงงานของประเทศ และน่าจะเป็นพลังส าคัญที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งไม่ได้ถูกคาดหวังให้มีบทบาทเป็นเพียงเมียและแม่หรือ
จ ากัดอยู่เพียงผู้หญิงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เหมือนในช่วงนโยบายการพัฒนาผู้หญิงในช่วงที่ผ่ านมา การ
วิเคราะห์ที่มาจากมุมมองสตรนีิยมจึงจะเป็นการเข้าไปช่วยเติมเต็มให้เหน็ถึงภาพของการดิ้นรนต่อสูใ้น
ด้านที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน อัตลักษณ์ความเป็นผู้กระท าของผู้หญิงโลกที่สามภายใต้การ
ครอบง าน้ี ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันจึงไม่เพียงแต่เป็นการก่อรูปเป็นวาทะกรรมของการครอบง า
เท่านั้น แต่มันได้บรรจุปัจจัยของการต่อต้านไว้ด้วย ปัจจัยที่ว่าก็คือกลยุทธ์การเล่า เขียน และการท้า
ทายอุดมการณ์ที่แช่แข็งการจัดล าดับช้ันทางสังคมและอัตลักษณ์ไว้ เพื่อเผยให้เห็นถึงการเป็นผู้กระท า 
(Agency) และน าไปสู่การปลูกจิตส านึก (Consciousness-Raising) ทางการเมืองของผู้หญิงโลกที่
สามข้ึนมาเพื่อสร้างคุณค่า ความเป็นตัวตน (subject) ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ส าคัญของงานเขียนของ
ผู้หญิงโลกที่สามและเป็นการเช่ือมโยงสตรีนิยมกับการเคลื่อนไหวของผู้หญิง โลกที่ 3 ไว้ด้วยกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดวิธีวิทยาแบบสตรีนิยม (Feminist Epistememology) สร้างความรู้มาจากการเช่ือมโยง
ความเป็นส่วนตัวในการต่อสู้ทางการเมือง การต่อต้านต่อรองในชีวิตประจ าวันที่น าสู่จิตส านึกของการ
วิพากษ์ งานวิจัยที่เกิดข้ึนน้ีเป็นความพยายามในการหลีกหนีจากข้อจ ากัดของการศึกษาประสบการณ์
ผู้หญิงในกรอบแนวคิดแบบเดิมที่น าเสนอประสบการณ์ผู้หญิงเพียงรูปแบบเดียวเพียงความเป็นเหยื่อ
หรือผู้ถูกกระท าให้กับผู้หญิงภายใต้ระบบสังคมที่กดทับลงบนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงโดยการเข้าไป
ศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงที่แสดงให้เห็นตัวตนของผู้หญิงในด้านที่เป็นการต่อรองตอบโต้กับ
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โครงสร้างที่เธอได้เผชิญอยู่ เพื่อน าเสนอด้านที่เป็นผู้กระท าในการศึกษาของผู้หญิง โดยน ากรอบ
แนวคิดอื่นเข้ามาร่วมในการศึกษาเพื่อให้เห็นด้านที่เป็นตัวตนที่สลับซับซ้อนของผู้หญิงมากข้ึน  โดย
ค านึงถึงประสบการณ์ของผู้หญิงที่แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากเช้ือชาติ ชนช้ัน สถานะทางสังคมที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการศึกษาที่เกิดข้ึน พบว่าความหมายของการต่อรองหรอืการแสดงใหเ้หน็
ถึงการต่อรองของผู้หญิงถูกน ามาวิเคราะห์เพียงในพื้นที่ของเพศวิถี (sexuality) หรือน าปัจจัยทางเพศ
วิถีเท่านั้นมาอธิบาย (ทวีรัก พลราชม,2550) 
 งานช้ินดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง การต่อรองทางอัตลักษณ์ของผู้หญิงผ่านสื่อกระแสหลักในเรื่องชนช้ัน 
เช้ือชาติและเพศสภาพ  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการต่อรองทางอัตลักษณ์ของผู้หญิงอพยพชาวอีสานผ่านทาง
สื่อมวลชนกระแสหลัก ผลการวิจัยพบว่า เรื่องของเช้ือชาติและชาติพันธ์ุ (Race and ethnicity) เป็น
เรื่องเดียวกันกับกระบวนการสร้างความหมายที่เกิดข้ึนภายใต้วาทกรรมของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดอัตลักษณ์และความหมายของคนอีสานไว้แล้ว ในขณะเดียวกันเมื่อ
วาทะกรรมของความแตกต่างทางอ านาจเข้ามาเป็นตัวสร้างกรอบของอัตลั กษณ์คนอีสานแล้ว 
ความหมายของชาติพันธ์ุหรือคนอีสานจึงมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของความด้อยกว่าทางชนช้ัน (class) 
ด้วยอย่างแยกกันไม่ออก  คุณค่าคนอีสานกลายเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางแรงงานเท่านั้น ไม่ใช่
เรื่องของระบบคุณค่าแบบมนุษย์ด้วยกัน ภาพตัวแทนในลักษณะนี้ยังส่งผลให้คนอีสานถูกเอาเปรียบ
ทางแรงงานมากที่สุดและที่ร้ายกว่าน้ันก็คือท าให้คนอีสานกลายเป็นภาพตัวแทนสัญลักษณ์ของชนช้ัน
แรงงานไปด้วยโดยปริยาย ซึ่งจะปรากฏอยู่บ่อยครั้งทางสื่อมวลชนไม่ว่ าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ที่ถูกจ ากัดไว้ด้วยภาพตัวแทนแบบไม่มีทางเลือก (วิลาสินี 
พิพิธกุล,2546) 
 การรับรู้ความหมายจากภาพตัวแทนเหล่าน้ีได้สร้างเสริมให้ผู้หญิงอีสานพัฒนาอ านาจต่อรอง
กับภาพตัวแทนในสื่อ เช่น การต่อรองเรื่องชนช้ันจากความรู้สึกว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงถูกบิดเบือน ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างได้มีกลวิธีคือการถอนตัวเองออกจากการจัดกลุ่มความหมายและใส่อัตลักษณ์อื่นเข้าไป
แทนที่ ยกตัวอย่างเช่นการปฏิเสธเรื่องของการจับคู่ ที่เอาลักษณะของความเกียจคร้านเป็นสัญลักษณ์
ของผู้หญิงสลัม แต่แทนที่ผู้หญิงคลองเตยจะท าลายสัญลกัษณ์ความเกียจคร้านไปเลยน้ัน พวกเขากลบั
เอาความหมายนี้ไปผูกกับคู่เปรียบเทียบใหม่คือผู้ชายในสลัม โดยหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าผู้ชายใน
สลัมเป็นพวกเกียจคร้าน เพราะตกงานก็นอนอยู่บ้าน และคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระ ไม่เคยสนใจเรื่อง
บ้านเมือง หรือเรื่องครอบครัวเลย นอกจากการถอนตัวเองออกจากกลุ่มหรือการจับคู่สัญลักษณ์แล้ว 
ผู้หญิงคลองเตยยังมีกลยุทธ์ต่อรองด้วยการให้คุณค่าใหม่แก่ความหมายของชนช้ัน อาทิเช่น เรื่องของ
ความยากจนกับชนช้ันแรงงานมาสู่คุณค่าในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจในหมู่คนยากคนจนด้วยกัน 
นอกจากนี้ผู้หญิงคลองเตยยังสร้างกรอบอ้างอิงของอัตลักษณ์ทางชนช้ันใหม่ด้วยการให้ความหมายใน
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เชิงลบต่ออัตลักษณ์ของชนช้ันที่มีฐานะร่ ารวย เช่นเป็นผู้ที่ขาดส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นพวก
สร้างความเสียหายระดับใหญ่ ๆ ให้กับประเทศ เป็นต้น การต่อรองทางอัตลักษณ์ของผู้หญิงคลองเตย
จึงเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ที่ผ่านภาพตัวแทนในสื่อและ เป็น
ความหมายที่สร้างข้ึนจากความเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกระหว่างบริบททางชนช้ัน เช้ือชาติ และ
เพศสภาพของผู้หญิงในชุมชน ความต้องการที่จะสลายกรอบความหมายของอัตลักษณ์ที่ครอบง า
สังคมอยู่นั้นจึงย่อมต้องผูกร้อยบริบทอุดมการณ์ และประสบการณ์ทุกด้านที่แวดล้อมผู้หญิงเหล่าน้ี 
(เพิ่งอ้าง,2543) 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อการแสดงบทบาทของผู้หญิง จะเห็นได้ว่าขบวนการ

ผู้หญิงที่เกิดข้ึนในสังคมโลกได้มีบทบาทที่มาท้าทายต่อประเพณี ความเช่ือ โลกทัศน์ และกฎระเบียบ

ดั้งเดิม ท าให้ระบบชายเป็นใหญ่ได้ถูกตั้งค าถาม และน าไปสู่ขบวนการเรียกร้องเรื่องเพศสถานะที่ให้

ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง สิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาใน

แง่ต่าง ๆ ฯลฯ มากข้ึน นั่นท าให้เห็นว่าปัจจุบันผู้หญิงไม่ได้ถูกคาดหวังให้เป็นเพียงเมีย และแม่ หรือ

จ ากัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ผู้หญิงได้มีบทบาทและความส าคัญในทางสังคมมากข้ึน งานศึกษาทั้ง 

2 ช้ินน้ีจึงถือเป็นงานศึกษาที่แสดงถึงความเป็นผู้กระท าของเพศหญิงในการที่จะให้ค านิยามต่อตนเอง

รวมถึงการต่อรองต่อการสร้างอัตลกัษณ์ของผู้หญงิที่แสดงถึงการมีอ านาจในการนิยามความหมายใหม่

ที่หลุดออกจากกรอบความหมายดั้งเดิม และแสดงให้เห็นถึงความมีอ านาจในตน (agency) ที่ปัจเจก

บุคคลถูกมองว่าเป็นผู้กระท าการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่นเดียวกันกับนักร้องหญิงกลางคืน ที่มี

อ านาจในการเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ ก็มีอ านาจในการต่อรองต่อสังคม ทั้งในด้านอัตลักษณ์ เพศ

สภาพ และประเพณีความเช่ือเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับนักร้องหญิงจะตระหนักหรือมองเห็นความ

ไม่เท่าเทียมกันที่ครอบง าในระบบโครงสร้างของอ านาจทีเ่ราอยู่เสยีก่อน รวมทั้งมีแนวคิดที่จะเรียกรอ้ง

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างหรือไม่  

 

ควำมรุนแรงในบริบทเชิงเวลำและพ้ืนท่ี 
 
 แม้ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทมากข้ึนในการด าเนินชีวิตของตัวเอง แต่ในเรื่องของการนิยาม
ความหมายบางสิ่งบางอย่างกลับยังเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถลบความหมายดั้งเดิมออกไปได้ เช่นในพื้นที่
ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเมื่อมองเพียงช้ันนอกเป็นพื้นที่ในเชิงกายภาพแต่พื้นที่เหล่าน้ีมีความหมาย
ในระดับที่สอง กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่ ถูกบรรจุด้วยความหมาย (Coded space) ที่สร้างข้ึนโดย
วัฒนธรรมและสังคม เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม การให้ความหมายเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับคน
อื่น ๆ รอบข้าง และการให้ความหมายโดยปัจเจกซึ่งสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับตัวตนของตนและสิ่ง
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ต่างๆยังเป็นความหมายที่ถูกสร้างจากวาทกรรม เพศภาวะนับเป็นวาทกรรมหลกัที่สร้างโลกทศัน์ใหแ้ก่
ผู้คนในพื้นที่ สร้างความจริงให้เกิดข้ึน (กิตติกร สันคติประภา,2550 :14)  
 ความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศสามารถเกิดข้ึนได้ในเกือบทุก  ๆ สถานที่ สถิติ
ด้านล่างจะเป็นการแสดงสถานที่และจ านวนของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

สถำนท่ีเกิดเหตุ ควำม
รุนแรงทำง

เพศ 

ควำมรุนแรง
ทำยกำย 

ควำมรุนแรง
ทำงจิตใจ 

กำรบังคับใช้
อ ำนำจอย่ำง
ผิดกฎหมำย 

รวม 

บ้านผู้เสียหาย 2 4 0 0 6 
สวนสาธารณะ 5 3 0 0 8 

สนามกีฬา 0 1 0 0 1 
ในป่า/ที่เปลี่ยว/ บ้านร้าง 1 4 0 0 5 

ห้างสรรพสินค้า 5 2 0 0 7 
สถานที่ท างาน 17 27 0 0 44 
นา/ไร่/สวน 1 4 0 0 5 

หอพัก 9 0 0 0 9 
อื่นๆที่ไมร่ะบ ุ 32 135 3 1 171 

(อ้างอิงจาก : สถานการณ์การกระท ารุนแรงต่อสตรี : ศึกษาในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 

  

 ตารางสถิติด้านบนแสดงให้เห็นถึงสถานที่ที่ผู้หญิงมักได้รับความรุนแรงในที่ต่างๆกัน จะเห็น

ได้ว่าในช่องสถานที่ท างาน มีจ านวนผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับที่สอง ทั้งความรุนแรงทางเพศและความ

รุนแรงทางกาย รองจากอื่น ๆ ที่ไม่ระบุ สิ่งที่หน้าสนใจก็คือในสถานที่เกิดเหตุที่เป็นสถานที่ท างาน 

สถานที่แห่งนี้ทั้งที่ควรจะเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรง

มาเป็นอันดับต้นๆ อาจเพราะเป็นพื้นที่ของการใช้ความสัมพันธ์ทางอ านาจ ที่มากระท าต่อผู้ที่มีสถานะ

ต่ ากว่าอย่างลูกน้องผู้หญิง ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูกับบริบทของหน้าที่การท างานของนักร้อง

หญิง ที่มีสถานที่ท างานเป็นสถานบันเทิงแล้ว นักร้องหญิงจึงน่าจะมีความเสีย่งมากที่สดุอาชีพหนึ่ง อีก

ทั้ง อื่นๆที่ไม่ระบุ ที่มีจ านวนผู้ป่วยมากที่สุด นั่นท าให้ผู้ศึกษากลับมาฉุกคิดว่า ‘อื่นๆที่ไม่ระบุ’ นั้นจะ



63 

 

เป็นสถานที่ใดได้บ้าง ประเด็นนี้ผู้ศึกษากลับให้น้ าหนักไปที่สถานที่อื่นๆนั้นคือ สถานบันเทิง (หรือไม่?) 

ด้วยจากการที่สถานบันเทิงเป็นสถานที่แห่งการรวบรวมอบายมุกต่าง ๆ  ไว้ด้วยกันพร้อมทั้งคนที่มาก

หน้าหลายตา ประกอบกับการไปเที่ยวสถานบันเทิง หรือการท างานในสถานบันเทิง เป็นที่ที่สังคมมอง

ว่าไม่เหมาะสมแก่เพศหญิงแล้ว หากได้ระบุไปว่าผู้ป่วยโดนกระท าความรุนแรงในที่แห่งนั้น ก็เกรงว่า

จะเป็นการสมน้ าหน้าในภายหลัง การใส่ค าว่าอื่น ๆ ที่ไม่ระบุ จึงเป็นเสมือนการปกป้องผู้ป่วยจากการ

โดนประณามในทางหนึ่ง (หรือไม่) 

 สอดคล้องกับจ านวนผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศทั้งเพศชายและหญิงที่มีสัดส่วนค่อนข้าง

ใกล้เคียงกันมาก ด้วยมีสัดส่วนของจ านวนผู้ที่เคยด่ืมแอลกอฮอล์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ท าให้เห็นว่า

ผู้หญิงได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ของความเป็นชายเข้ามาเรื่อยๆ  

               

 (อ้างอิงจาก: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.145) 

 

 สถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ชายที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16,839.1 ล้านคน 

และในช่วง 1 ปีและก่อน 30 วันก่อนการตรวจ พบว่า มีจ านวน 14,849.5 และ 119,998.7 ล้านคน 

ตามล าดับ ส่วนผู้หญิงจ านวน 16,106.2 ล้านคน และในช่วง 1 ปีและก่อน 30 วันก่อนการตรวจ 

พบว่า มีจ านวน 12,043.6 และ 6,591.0 (อุ่นเรือน ทองอยู่สุข,2547:114)  

 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่ความเสี่ยงของผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรง 

โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ สถิถิด้านล่างต่อไปนี้จะเป็นสถิติที่บอกถึงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุให้ถูก
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กระท าความรุนแรงที่แจ้งโดยผู้ป่วยที่เข้ามารักษายังศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา 

 

(อ้างอิงจาก : สถานการณ์การกระท ารุนแรงต่อสตรี : ศึกษาในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 

  
 ดังจะเห็นได้ว่าในส่วนของปัญหาความรุนแรงทางเพศ ปัจจัยเรื่องการดื่มสุรา โอกาสที่
เอื้ออ านวย และอื่นๆ เป็น 3 อย่างหลักของปัจจัยที่จะน าไปสู่ความรุนแรงทางเพศได้มากที่สุด เมื่อ
กล่าวถึงปัจจัยทั้ง 3 อย่างนั้นท าให้ผู้ศึกษานึกถึงสถานที่ที่ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว คงหนีไม่
พ้น “สถานบันเทิง” 
 ขณะที่สถานบันเทิงมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพราะเป็นสถานที่ที่ให้บริการเฉพาะ
เวลากลางคืน กล่าวคือ เป็นสถานที่แห่งการสังสรรค์ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือหลังเลิกงาน ใน
ล าดับถัดไปจะเป็นการน าเสนอถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุความรุนแรงข้ึน  โดยใช้สถิติจากจ านวนผู้ป่วยที่
จ าแนกตามเวลาในระหว่างปี 2553 - 2555 

ปัจจัยเสี่ยง ควำม
รุนแรง
ทำงเพศ 

ควำม
รุนแรง
ทำงกำย 

ควำม
รุนแรง

ทำงจิตใจ 

กำรบังคับใช้
อ ำนำจอย่ำง
ผิดกฎหมำย 

รวม 

ผู้กระท าด่ืมสุรา 
ผู้กระท าใช้ยาบ้า 
การนอกใจ/หงึหวง 
การทะเลาะวิวาท 
โอกาสเอื้ออ านวย 
ผู้เสียหายมีความพกิาร 
ผู้เสียหายมปีัญหาทางจิตเวช 
ผู้เสียหายมพีฤติกรรมเสี่ยง 
อื่นๆ ที่ไม่ระบ ุ

24 
3 
2 
4 
35 
1 
5 
0 
63 

92 
5 
51 
60 
2 
0 
10 
3 
167 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

116 
8 
55 
64 
38 
1 
15 
3 
233 
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(อ้างอิงจาก : สถานการณ์การกระท ารุนแรงต่อสตรี : ศึกษาในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 

  

 สถิติข้างต้นเป็นสถิติที่สัมพันธ์กับความรุนแรงที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆ โดยสถิติที่เป็นความ

รุนแรงทางเพศที่จะเกิดมากที่สดุจะเกิดข้ึนในช่วงเวลา 00.01 – 03.00 น. ล าดับที่ 2 คือช่วงเวลา ใกล้

พลบค่ า คือ18.01-21.00 น. และถัดมาคือ 03.01-06.00 และเวลากลางดึก ระหว่าง 21.01-24.00 น. 

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความรุนแรงทางเพศนั้นเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับเวลาเป็นอย่า งมาก

ตลอดจนสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็มักเป็นที่แห่งการเกิดเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ได้ทั้งสิ้น เวลาทั้ง 4 ช่วง

นั้นหากวิเคราะห์ดูแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน และเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิงในแง่

ตั้งแต่การจัดเตรียมร้านก่อนเปิด ช่วงเวลาร้านเปิดในช่วงแรกที่ถือเป็นช่วงหัวค่ า จนถึงช่วงสุดท้ายที่

เป็นช่วงที่สถานบันเทิงปิด 

 สิ่งที่ได้น าเสนอไปข้างต้นเป็นตัวอย่างของบริบทในสังคมที่เกิดข้ึนจริงในสังคมไทย ไม่ว่าจะ

เรื่องพื้นที่ การเข้าถึงแอลกอฮอล์ สาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรง และเวลาที่มักจะเกิดความ

รุนแรง สถิติดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างถ่องแท้แล้วว่า ความรุนแรงทางเพศไม่อาจที่จะแยกออก

จากเรื่องของพื้นที่ เวลา และสิ่งเร้า เช่น ฤทธ์ิจากแอลกอฮอล์ ที่มีส่วนท าให้เกิดการขาดสติ อีกทั้ง

ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่แทรกซึมผ่านระบบการถ่ายทอด

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

00.01-03.00 03.01-06.00 06.01-09.00 09.01-12.00 12.01-15.00 15.01-18.00 18.01-21.00 21.01-24.00

จ ำนวนผู้ป่วยจ ำแนกตำมเวลำท่ีเกิดเหตุรวมปี 2553-2555

ควำมรุนแรงทำงเพศ ควำมรุนแรงทำงกำยภำพ ควำมรุนแรงทำงจิตใจ กำรบงัคบัใช้อย่ำงผิดกฎหมำย
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ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ที่สอดแทรกอยู่ในแบบแผนการด าเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างแนบแน่น 

อย่างแนวคิดแบบ “ชายเป็นใหญ่” ที่เข้ามาควบคุมวิธีคิดให้ความรุนแรงและการถูกคุกคามที่กระท า

ต่อผู้หญิงเป็นเรื่องปกติที่อาจยอมรับได้ และได้จ ากัดการกระท าตลอดจนพื้นที่ทางเพศต่าง ๆ เอาไว้ 

โดยบอกว่าที่ใดเป็นที่ของเพศไหน และโดยส่วนมากสถานที่ต่าง ๆ มักเป็นของเพศชายแทบทั้งสิ้น นั่น

เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องของอ านาจก็เป็นเรื่องเดียวกับการคุกคามทางเพศเช่นเดียวกัน 

น าไปสู่ความสนใจศึกษาในเรื่องพื้นที่ของความเสี่ยงต่อความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ ผ่านการ

ท างานของผู้หญิงที่มีอาชีพเป็นนักร้องเพลงกลางคืนในสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผับ บำร์ ร้ำนน่ังชิลล์ : พ้ืนท่ีของควำมรุนแรง 
 

 ในสังคมไทยปัจจุบันผู้ศึกษาพบว่า สถานบันเทิงได้แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกสารทิศ ไม่เว้นแม่แต่
พื้นที่ที่ใกล้กับสถานศึกษา ก็กลับพบว่าพื้นที่เหล่านีน้ั้นเป็นเป้าหมายของการลงทุนเปิดกิจการสถาน
บันเทิงด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น ท าให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีมี
เป้าหมายที่จะเจาะกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่มีความต้องการที่จะแสดงตัวตนว่าตนเองได้หลุดพ้น
จากการเป็นเด็กเป็นส าคัญ  
 ปัจจุบันในสังคมไทยพบว่ามีสถานบันเทิงที่สามารถจ าแนกความแตกต่างได้ ทั้งหมด  3 

รูปแบบ ได้แก่ 1. คลับ หรือที่คนไทยเรียกว่า ผับ  

 เป็นสถานที่กินด่ืม (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ฟังเพลง และเต้น นักท่องเที่ยวจะมีเป้าหมายคือ

เพื่อมาเต้นตามจังหว่ะเพลงในบริเวณโต๊ะที่ตนเปดิไว้หรือจะเต้นร าตรงไหนก็ได้ไม่จ ากัด ที่แห่งนี้จะเปดิ

ให้คนเข้าไปเที่ยวได้ตลอดแม้ไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้ ให้นั่งแล้วก็ตาม ปัจจุบันผับก าลังเป็นที่นิยมและเป็น

แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีทั้งสิ่งเสพติดแทบทุกประเภท มีระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัย บรรยากาศจะ

ค่อนข้างเป็นกันเองในหมู่เพื่อน และสามารถท าความรู้จักกับคนรอบข้างได้ เพราะโต๊ะจะไม่ได้มี

ลักษณะที่ต้องหันหลังชนกันกับโต๊ะอื่น ๆ แต่จะเป็นโต๊ะลักษณะที่ไว้วางเครื่องดื่มอย่างเดียวและแทบ

จะไม่มีเก้าอี้นั่งในโซนเต้นเลย  

 2. บาร์ หรือที่บางที่มักจะพ่วงมาด้วยค าว่า and Restaurant  (Bar and Restaurant)  

 สถานที่ดื่ม แฮงเอ้าท์ พบปะเพื่อนฝูง เน้นเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และบางที่ก็ไม่จ าหน่ายอาหาร 

มีเพียงกับแกล้มไม่กี่ชนิด แต่บางที่ก็มีอาหารมื้อหลักและกับแกล้มด้วย มักโดดเด่นที่คอนเซปท์การ

ตกแต่งร้าน และเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรเฉพาะที่ต่างกันไปในแต่ละบาร์ มีดนตรีแจ๊สหรือบางที่เป็น
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ดนตรีร่วมสมัย ข้ึนอยู่กับรูปแบบของทางร้าน จะมีโต๊ะและเก้าอี้ไว้บริการส าหรับทุกคน ซึ่งทุกคน

สามารถลุกขึ้นเต้นได้ในบริเวณโต๊ะที่นั่งรวมถึงจะมีโซนบาร์ที่เป็นที่นั่งตรงเคาท์เตอร์ใกล้กับบาร์เทน

เดอร์ ที่นี่จะเป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาววัยท างาน เพราะการบริการจะมีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม

นิยามของค าว่าบาร์ยังมีความคลุมเครืออยู่มาก 

3. ร้านนั่งชิล  

 ร้านที่ไปเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ ไม่มีอาหารบริการ แต่มีกับแกล้มเล็กน้อย 

ราคามิกเซอร์และเครื่องดื่มไม่แพงมาก ไม่มีบริกรบริการ นิยมไปเพื่อฟังดนตรี เช่น โฟล์คซอง อคูสติค 

หรืออาจเปิด เพลงแดนซ์ และเพลงที่อยู่ในกระแสสลับเป็นช่วง ๆ และไปเพื่อพบปะเพื่อนฝูงเพื่อ

พูดคุย บางที่อาจมีจอโปรเจคเตอร์ไว้เชียร์บอลตามฤดูกาล ลักษณะร้านจะไม่เป็นทางการมาก 

สามารถแต่งตัวตามสบายได้ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ไม่ชอบการเบียดเสียดและดนตรีดัง ๆ  

แบบผับ อีกทั้งราคาค่าบริการยังไม่สงู ท าให้เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุน่วัยเรียน เพราะ

มักจะไม่ตรวจบัตรประชาชน จึงเห็นร้านประเภทนี้เปิดอยู่มากมายใกล้สถานศึกษา 

 ผับ มักจะเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างอยู่ในอาคารแบบปิดทึบเป็นสถานที่ที่เก็บเสียงพอสมควร 

เพราะดนตรีในผับจะค่อนข้างดังเป็นพิเศษ มักจะใช้พื้นที่แบบช้ันเดียวจัดเป็นโซนต่าง ๆ  ได้แก่ โซน

เวทีส าหรับนักดนตรีสด และดีเจ (disc jockey) โซนน้ีจะเป็นโซนที่ส าคัญของร้านเพราะจะถูกจัดเวที

ให้ค่อนข้างสูงท าให้โซนนี้โดดเด่นมากเพราะคนทั้งร้านจะต้องมองเห็น ถัดมาเป็นโซนเต้น คือ พื้นที่ที่

ติดกับเวที โซนนี้จะค่อนข้างใหญ่ที่สุดของร้านเพราะต้องรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก 

หรือหากมีรูปแบบร้านแบบสองช้ัน ช้ันที่สองก็จะเป็นแบบช้ันลอยที่สามารถมองเห็นเวทีได้ ถัดมาเป็น 

โซนที่มีโต๊ะนั่ง โซนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีจะเป็นโซนที่อยู่ถัดออกมาจากโซนเต้นที่ไกลเวทีออกมา 

และอาจมีเพียงไม่กี่โต๊ะ ถัดมาจะเป็นโซนสูบบุหรี่ โซนนี้มักจะเป็นพื้นที่ที่เห็นจ านวนของผู้ชายที่

มากกว่า และเป็นโซนที่ถูกแยกออกมาจากโซนในร้านที่มีก าแพงกั้นแต่ไม่ได้แบ่งเขตพื้นที่ขนาดนั้น 

เป็นเพียงพื้นที่ที่จัดไว้ส าหรับนักเที่ยวที่ชอบสูบบุหรี่ ส่วนโซนจัดเตรียมเครื่องดื่ม จะเป็นโซนที่อยู่ใน

ร้านและเห็นได้ง่ายเพราะต้องเป็นโซนที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้รวมถึงเคาท์เตอร์จัดเตรียมจะค่อนข้าง

ยาวเพราะต้องโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิด และโซนสุดท้าย โซนห้องน้ า จะเป็นโซนที่มีการ

เคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวทั้งชายหญิงมากที่สุด เพราะโซนนี้ จะถือเป็นอีกโซนที่ข้ึนช่ือเรื่องการ

ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างเพศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังพบว่าผับส่วนใหญ่มักจะมีการจัดอีเว้นประจ าเดือน

เป็นอีเว้นพิเศษที่ให้ผู้ที่สนใจแต่งตัวตามตีมนั้น ๆ เช่น ปาร์ตี้ล ายอง ปาร์ตี้หน้ากาก ฯลฯ หรือ

แม้กระทั่งปาร์ตี้ที่มีศิลปินรุ่นใหญ่เป็นไฮไลท์ การเข้าสถานที่นี้นอกจากจะต้องเปิดโต๊ะแล้วส าหรับอี
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เว้นยังต้องมีการซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมอีกด้วย การตกแต่งร้านจะเป็นแบบทึบๆ และเน้นเครื่องประดับ

ผนังแบบไฟนีออน ส่วนแสงสว่างจะเป็นแสงสว่างจากไฟดิสโก้ทีส่าดแสงเปลี่ยนสไีปมา ผู้ที่มาใช้บริการ

ที่สถานที่นี้จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จ านวนนักท่องเที่ยว ชาย

อาจจะมากกว่าเล็กน้อย โดยจะมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี เป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมส่วนใหญใ่นผับจึงเปน็

การดื่ม เต้น ในช่วงแรกที่ร้านเปิด ราว ๆ 21.00 น. จะเป็นการเปิดเพลงสากลสลบักับเพลงไทยจงัหว่ะ

สนุกเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ช่วง 22.30 – 24.00 น. หรือ 23.00 – 00.30 น. (อาจแตกต่างกันไปในแต่

ละสถานที่) จะเป็นวงดนตรีเล่นสดแบบเต็มวง นิยมเล่นเพลงร่วมสมัยที่สามารถเต้นหรือโยกหัวตามได้ 

แต่จากการลงสนามพบว่านักท่องเที่ยวไม่ไดส้นใจในวงดนตรีสดเท่าใดนัก แต่จะให้ความสนใจในช่วง

เพลง EDM ที่เปิดหลังจากวงดนตรีสดเล่นเสร็จเสียมากกว่า ช่วง EDM จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเมา

เต็มที่ และลากยาวจนถึงร้านปิด    

 

(ที่มา : http://www.bangkok.com/club-guide.htm) 

 

 บาร์ มักจะตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัย มีการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ทางด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น

ภาพวาด ภาพถ่าย เครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่แสดงถึงความค่อนข้างมีระดับ แสงไฟมักจะเป็นแสงไฟแบบ

สลัว ๆ ประกอบกับไปดิสโก้ที่ฉายเวียนไปทั่วทั้งร้าน ภายในร้านจะประกอบด้วย โซนต่าง  ๆ ไม่

แตกต่างจากผับ แต่ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยจะแตกต่างกันบ้าง อาทิเช่น โซนเวทีเวทีจะไม่ได้

มีความสูงเท่ากับผับ จะเป็นเวทีที่ค่อนข้างเตี้ย และสามารถท าให้นักดนตรีและนักท่องเที่ยวเข้าถึงกัน

ได้ง่าย อีกทั้งบาร์นั้นจะไม่มีอุปกรณ์ส าหรับมิกส์เพลงรวมถึงไม่มีดีเจเปิดแผ่น EDM ถัดมาจะเป็นโซน

ส าหรับนักท่องเที่ยว เนื่องด้วยบาร์จะเป็นที่ที่มีกับแกล้มและในบางที่ก็มีอาหารขายด้วย ท าให้โซน

ส าหรับนักท่องเทีย่วมีโต๊ะและเก้าอีกที่เพยีงพอกับทุกคน แต่ขนาดของร้านมักจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก

http://www.bangkok.com/club-guide.htm
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นัก ส่วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะไว้ประมาณ 15 – 30 ตัว และมีที่นั่งแบบเคาท์เตอร์บาร์อีกเล็กน้อย ถัดมา

เป็นโซนจัดเตรียมเครื่องดื่มเช่นเดียวกันกับผับ แต่บาร์นั้นจะเน้นการจัดเรียงเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มที่

หลากหลายที่มีราคาแพง ประดับประดาด้วยแก้วไวน์ และขวดบรรจุภัณฑ์ตามแต่สไตล์ของแต่ละที่ ใน

ส่วนเคาท์เตอร์ของบาร์นี้จะพิเศษตรงที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งที่ริมเคาท์เตอร์และสั่งเครื่องดื่มได้เอง 

โซนถัดมาคือโซนสูบบุหรี่ จะเป็นโซนที่แยกออกไว้ด้านนอกของอาคารเรียกอีกช่ือว่าโซนเอาท์ดอร์  ผู้

ที่มาใช้บริการที่สถานที่นี้จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จ านวนของ

นักท่องเที่ยวชายจะมากกว่า โดยจะมีอายุอยู่ในช่วง 22-40 ปี เป็นส่วนใหญ่เพราะค่าบริการที่บาร์นั้น

ค่อนข้างจะมีราคาสูงจึงเป็นที่ที่วัยท างานนิยม กิจกรรมส่วนใหญ่ในบาร์จึงเป็นการดื่ม ฟังดนตรี และ

เต้นร าได้เล็กน้อย ในช่วงแรกที่ร้านเปิด ราว ๆ 17.00 น. มักจะเป็นการเปิดเพลงแจ๊สหรอืเพลงบรรเลง

ที่มีจังหว่ะสบาย ๆ ช่วง 20.00 – 21.30 น. (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่) อาจเป็นวงดนตรีอคู

สติกหรือโฟร์คซอง ช่วงถัดมา 22.00 – 24.00 น. จะเป็นวงดนตรีแจ๊สหรือฟังค์ จากการลงสนาม

พบว่าในบางที่ หากเป็นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์อาจมีวงดนตรีฟังค์-โซล ต่อจากวงดนตรีแจ๊ส และจะปดิ

ร้านในช่วงเวลาตี 1 หรือดึกกว่าน้ันเล็กน้อย 

(ภาพถ่ายโดย รัตนมน บุตรเนียร เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561) 
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 ร้านนั่งชิลล์ มักจะเป็นร้านที่ค่อนข้างมีสถานที่แบบสบาย ๆ  เป็นได้ทั้งร้านแบบเปิดและปิด 
แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านแบบเอาท์ดอร์ บรรยากาศภายในร้านจะไม่เน้นที่การตกแต่งมากนัก แสง
สว่างจะมีค่อนข้างมากกว่า 2 ร้านข้างต้น แต่จะเป็นแสงสว่างแบบสลัว ๆ ให้พอเห็นหน้ากันได้ชัด จะ
ไม่ได้มีโซนต่าง ๆ มากมาย จะมีก็แต่โซนเวทีเล็ก ๆ ที่ เป็นเพียงพื้นยกสูงที่ต่างระดับกับที่นั่งของ
นักท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน โซนถัดมาเป็นโซนที่นั่งส าหรับนักท่องท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีโต๊ะ
เล็ก ๆ ประมาน 10-20 ตัว และเก้าอี้ล้อมรอบ เพื่อให้กลุ่มเพื่อนได้พูดคุยสังสรรค์ พร้อมทั้งฟังดนตรอี
คูสติก โฟล์คซอง หรือในบางร้าน จะเป็นวงดนตรีแบบฟูลแบนด์ ก็ข้ึนอยู่กับทุนทรัพย์ของทางร้าน 
โซนถัดมาคือโซนส าหรับเตรียมเครื่องดื่ม ในร้านนี้จะค่อนข้างแตกต่างกับอีก 2 ร้านข้างต้น ตรงที่โซน
นี้จะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะไม่โชว์สินค้า แต่มักจะมีสาวเชียร์เบียร์เป็นผู้น าเสนอโปรโมช่ันในแต่ละวัน 
อีกทั้งร้านนี้ยังสามารถสูบบุหรี่ได้ภายในร้าน เลยท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีโซนส าหรับผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ 
กิจกรรมหลักภายในร้านคือการนั่งฟังดนตรีสด ดื่ม พร้อมทั้งพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนแบบสบาย ๆ ร้านนั่ง
ชิลลน์ีจ้ะให้บริการตั้งแต่ 19.00 - 24.00 น. ในช่วงแรก ทางร้านจะเปิดเพลงร่วมสมัยทั้งเพลงช้าและ
เพลงเร็วสลับกันไป โดยส่วนมากในหนึ่งคืนจะมีวงดนตรีโฟร์คซอง 1 วง และจะเริ่มข้ึนเล่นตอน
ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 เพลงที่เล่นจะเป็นเพลงร่วมสมัย ฟังง่าย เป็นเพลงในกระแส หรือเป็นเพลง
ลูกทุ่งสนุก ๆ  สลับกันไป ส่วนนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงจะมีสัดส่วนที่เท่า  ๆ  กัน และส่วนมากจะ
เป็นวัยรุ่นที่มากับกลุ่มเพื่อนซะส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการในที่แห่งนี้ 
 

(ภาพถ่ายโดย รัตนมน บุตรเนียร เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561) 

 

 สถานบันเทิงจึงเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายในเรื่องของลักษณะสถานที่ การประพฤติ
ปฏิบัติตัว และกิจกรรมภายในร้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ค าว่าสถานบันเทิง เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นพลวัต
สูง เพราะมีความหลากหลายที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ  ในเรื่องเพศของนักท่องเที่ยวพบว่าร้าน
ทั้ง 3 แบบ มีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชายมากกว่าแต่ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ในเรื่องอายุพบว่า
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สถานที่บาร์จะเป็นที่ที่มีวัยผู้ใหญ่เข้าไปในพื้นที่มากกว่าผับและร้านนั่งชิลล์ ผับและร้านนั่งชิลล์ส่วน
ใหญ่แล้วผู้ที่ไปใช้บริการจะเปน็วัยรุ่นวัยเรยีน จะมีวัยกลางคนอยู่บ้างแต่เมื่อเทียบสัดสว่นกันแล้วจะถือ
ว่าน้อยกว่าวัยรุ่นมาก วัยที่ต่างกันอาจเป็นจุดประสงค์ของของการมาเที่ยวที่แตกต่างกันไปด้วย 
กล่าวคือ วัยรุ่นมักจะมาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เพราะอยากจะมาพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนและไม่ได้สนใจ
บริบทรอบข้างเท่าไหร่นัก ส่วนวัยที่โตมาหน่อยจะเป็นวัยที่มีความสงบมากข้ึนให้ความสนใจกับวง
ดนตรีมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและต้องการมาผ่อนคลายความเครียด ในเรื่องของนักดนตรีที่เล่นในแต่ละ
ร้านการปฏิบัติตัวต่อลูกค้าจะไม่ต่างกัน แต่สไตล์เพลงที่เล่นอาจจะเป็นสิ่งเร้าให้ความสนุกของลูกค้า
แตกต่างกันบ้างในแต่ละร้าน  ความแตกต่างของการจ าแนกชนิดของร้าน ไม่ว่าจะเป็นผับ บาร์ และ
ร้านนั่งชิล นั้นมีความลื่นไหลในแง่ของความหมาย อย่างไรก็ตามพื้นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ประเภทใดก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะมาเที่ยวเพื่อแสวงหาความสุขและผ่อนคลาย
ความเครียดที่มี โดยมีเสียงดนตรีเป็นสื่อหลัก และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นแรงขับที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของความกล้าแสดงออกแบบที่ผิดจากปกติในชีวิตประจ าวัน จาก
การเข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม จึงท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นมุมมองของนักร้องหญิงมากขึ้น ในแง่
ของความเป็นผู้สร้างความบันเทิงให้กับแขกที่มาเที่ยว และเปรียบเสมือนกับผู้ที่ยืนอยู่ในแสงสว่างที่มี
ผู้คนจับจ้อง ในขณะที่นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการอื่น ๆ  จะเป็นผู้ที่จับจ้องต่อนักร้องไม่ว่าหญิงหรือ
ชาย ขณะที่สังคมได้ให้ความหมายต่อพื้นที่สถานบันเทิงรวมถึงความเป็นผู้หญิง ที่มีความส าคัญต่อการ
ประกอบสร้างความหมายของนักร้องหญิงที่เป็นกรณีศึกษา นั่นท าให้นักร้องหญิงรับรู้ (หรือไม่รับรู้) 
ต่อภาวะความเสี่ยงหรือการคุกคามและความรุนแรงที่จะเกิดข้ึน แต่ในขณะเดียวกันความเป็นนักร้อง
หญิงก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้กระท าการในการที่จะตีความหมายต่อบริบทต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน มิใช่
เพียงเป็นผู้ถูกกระท าเสมอไป
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บทที่ 4 

ชีวิตในกำรท ำงำน และกำรประกอบสร้ำงมุมมองเรือ่งกำรคกุคำม 

และควำมรุนแรงทำงเพศ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งท าความเข้าใจต่อชีวิตการท างาน และกระบวนการประกอบสร้างมุมมอง

เรื่องการคุกคามและความรุนแรงทางเพศของนักร้องหญิงในสถานบันเทิงประเภท ร้านนั่งชิล บาร์ ผับ 

ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จึงมาจากการสัมภาษณ์ต่อ

นักร้องหญิง ให้ครอบคลุมถึงเรื่อง มูลเหตุการณ์เข้ามาสู่อาชีพนักร้องกลางคืน  สังคมไทยกับอาชีพ

นักร้อง  การประกอบสร้างมุมมองเรื่องการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ  ชีวิตการท างาน การท า

ให้ลูกค้าพอใจ  รูปแบบสถานบันเทิงกับความรู้สึกต่อนักท่องเที่ยว  ประสบการณ์การโดนคุกคามหรือ

ความรุนแรงทางเพศในที่ท างาน  และกลยุทธ์ในการป้องกันตัวของนักร้องหญิง และนักท่องเที่ยวทั้ง

ชายและหญิงในเรื่องของ ความรู้สึกต่ออาชีพนักร้องหญิงกลางคืน และอ านาจในตัวเองของนักร้อง

หญิง เพื่อท าความเข้าใจต่อชีวิตในการท างาน และการประกอบสร้างมุมมองเรื่องการคุกคามและ

ความรุนแรงทางเพศตลอดจนความคิดเห็นของคนในปัจจุบันที่มีต่ออาชีพนักร้องหญิงกลางคืน ให้ได้

ข้อมูลรอบด้านมากที่สุด 

 

ข้อมูลท่ัวไปของนักร้องหญิง 

 

 ในงานศึกษาเรื่อง ‘นักร้องหญิงร่างกายและการต่อสู้จากการคุกคามทางเพศในที่ท างาน’ มุ่ง

ศึกษานักร้องหญิงจ านวน 8 คน เป็นผู้ที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่ 6 คน และเลิกประกอบอาชีพนี้แล้ว 2 

คน ทั้ง 8 คนอยู่ในช่วงอายุต้ังแต่ 20-30 ปี เป็นผู้ที่ท างานและเคยท างานอยู่ในสถานบันเทิงประเภท

ร้านนั่งชิลล์ และบาร์ 4 คน ส่วนอีก 4 คน เป็นผู้ที่ท างานและเคยท างานอยู่ในสถานบันเทิงประเภท

ร้านนั่งชิลล์ บาร์ ผับ และเลาจน์ ข้อมูลทั้งหมดได้จากการสัมภาษณ์ตั้งแต่ ปลายเดือนพฤศจิกายน 

2561 – กลางเดือนมีนาคม 2562 โดยผู้ศึกษามุ่งใช้นามสมมติในการอภิปราย ดังนี้ 1) เอรี่ 2) บีน่า 3) 

คาร่า 4) ดาลี่ 5) เอวา 6) ฟีฟ่า 7) จีน่า 8) ไอว่ี  

 อีกทั้งยังศึกษาถึงบริบทของสังคมไทยผ่านทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนักร้องหญิงของผู้ที่มาเที่ยว

สถานบันเทิงทั้งชายและหญิงจ านวน 10 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 5 คน ทั้ง 10 คน อยู่ในช่วง

อายุตั้งแต่ 22-27 ปี ข้อมูลทั้งหมดได้จากการสัมภาษณ์ตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – 
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กลางเดือนมีนาคม 2562 โดยผู้ศึกษามุ่งใช้นามสมมติในการอภิปราย ดังนี้ 1) รพี (ช) 2) ตะวัน (ช) 

3) ภาณุ (ช) 4) ทินกร (ช) 5) สุริยง (ช) 6) ผกา (ญ) 7) มาลา (ญ) 8) มาลี (ญ) 9) บุพผา (ช) 10) 

บุหงา (ญ)  

 ในนักร้องหญิงทั้ง 8 คน มีสถานภาพโสดยังไม่ได้สมรส มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ที่ต่างจังหวัด 5 คน 

คือ เอรี่ บีน่า คาร่า ฟีฟ่า และจีน่า ส่วนอีก 3 คน คือ ดาลี่ เอวา และไอว่ี อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ปัจจุบันมี 2 คนที่อาศัยอยู่กับครอบครัว คือ ดาลี่ และเอวา และอีก 6 คนอาศัยอยู่หอพัก

หรือคอนโดกับเพื่อนหรือแฟน ในเรื่องของอาชีพปัจจุบัน ฟีฟ่า และไอว่ี ประกอบอาชีพนักร้องเพลง

กลางคืนเป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว ดาลี่ร้องเพลงกลางคืนเป็นอาชีพหลักและค้าขายออนไลน์

เป็นอาชีพเสริม จีน่าท าอาชีพเกี่ยวกับงานเพลงเป็นอาชีพหลักและงานร้องเพลงกลางคืนเป็นอาชีพ

เสริม ส่วนเอวาและบีน่าท าอาชีพนักร้องกลางคืนเป็นงานอดิเรก ประกอบกับเป็นครูสอนร้องเพลง

และยังเป็นนักศึกษาอยู่ ส่วนเอรี่และคาร่าเลิกประกอบอาชีพนี้แล้ว  

 

ปัจจัยผลักดันสู่อำชีพนักร้องกลำงคืน  
  
 ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานหาเลี้ยง ชีพด้วยเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับ

อิทธิพลของครอบครัว เรื่องการ ‘เงิน’ จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญงิมีส่วนร่วมอย่างแยกไม่ออก รวมทั้งหน้าที่

ความรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว ประกอบกับค่านิยมของสังคมไทยถือได้ว่าเป็นค่านิยมของการ

ทดแทนบุญคุณของบิดามารดา จึงกล่าวได้ว่า เงินได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการด ารงชีพของ

มนุษย ์จากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงทั้ง 8 คน มีฟีฟ่าและจีน่าที่มีภาระต้องส่งเงนิให้ครอบครัวทุก ๆ  

เดือน ดังที่ฟีฟ่าบอกว่า 

   
  พี่ต้องส่งเงินให้ย่าทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 5,000 บาท แล้วก็ต้องเก็บเงินด้วย เพราะ

ทุกปีต้องจ่ายค่าประกันให้พ่อกับตัวเอง ประมาณ 50,000 กว่าบาท แล้วก็เร็วๆน้ีมีแพลนจะ

ซ้ือคอนโด เงินก็ต้องเก็บยามฉุกเฉิน ช่วงน้ีพ่อก็วางแผนจะเปิดร้านอาหารร่วมกับเพื่อน พี่ก็

ตอ้งเป็นคนออกทุนให้เค้า  

(ฟีฟ่า, อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2562) 

  

 ส่วนจีน่าที่เธอประกอบอาชีพนักร้องกลางคืนเป็นอาชีพเสริมเธอจะส่งเงินให้กับครอบครัวทุก

เดือนด้วยความพึงพอใจของตัวเอง ใกล้เคียงกับกรณีของไอว่ีที่อยากจะส่งเงินให้กับพ่อและแม่แต่
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สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งให้เป็นประจ า จะส่งให้เฉพาะในโอกาสหรือเทศกาลที่ส าคัญหรือเลี้ยงข้าวในบางมื้อ

เท่านั้น ภาระเรื่องเงินต่อครอบครัวจึงไม่ได้ถือเป็นความกดดัน เช่นเดียวกันกับ เอลี่ บีน่า คาร่า และ

เอวา ที่ยังเรียนอยู่จึงไม่มีความรบัผดิชอบในเรือ่งดังกลา่ว อย่างไรก็ตามไอว่ีมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้

เงินในเรื่องของการผ่อนรถ ผ่อนคอนโด ที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่เช่นเดียวกันกับดาลี่ 

  อาชีพนักร้องกลางคืนในทัศนะของคาร่าเทอเห็นว่างานรอ้งเพลงเปน็อาชีพที่หาเงินงา่ย ได้เงิน

ไว และท างานเสร็จก็ได้เงินทันที ถ้าเทียบกับงานอื่น ๆ ที่ต้องมาเข้ามางานตั้งแต่เช้าท ายันเย็น ก็ได้

ค่าตอบแทนแค่ 300 บาท แต่กับอาชีพนักร้องกลางคืน ร้องเพลงแค่ช่ัวโมงเดียวก็ได้เงิน 400 บาท 

ถ้าได้ 2 เบรก ก็ไดเ้พิ่มอีกเป็น 800 บาท ได้กินข้าวฟรีอีกด้วย 

 
  มันไม่มีงานอะไรแล้วท่ีเราสามารถท าได้แล้วจะได้เงินเร็วขนาดน้ี แล้วในตอนน้ันคือมันไม่มี

อะไรที่จะได้ง่ายมากกว่าน้ีแล้ว 

(คาร่า ,อาย ุ22 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

  ส่วนจีน่า เธอเล่าว่า เธอท างานกลางวันมาค่อนข้างเยอะ ตั้งแต่สมัยเรียนท าไปด้วยร้องเพลง

ไปด้วยเรียนไปด้วย ตอนแรกเธอมีแผนว่าจะท างานร้องเพลงจนจบมหาลัย แล้วจะไปท าอาชีพใน

สายงานที่เรียนมา  

 
 แต่พอถึงเวลาจริง พี่ออกรถมา แล้วงานกลางวันอ่ะมันสตาร์ทแค่ 15,000 แต่พี่มาร้อง

เพลงเน้ียได้ ชั่วโมงละ 500-700 แต่พี่ก็ไม่ได้ดูถูกงานกลางวันนะ พี่ก็อยากท างานกลางวัน แต่

ว่ามันไม่พอจ่าย 

(ไอวี่ ,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

  เรื่องเงินไม่ใช่เหตุผลเดียวที่น าพาผู้หญิงเข้ามาสู่อาชีพนักร้องกลางคืน ความชอบเรื่องดนตรี

และความสามารถเรื่องการร้องเพลงเป็นมูลเหตุหลักที่ส าคัญที่ท าให้นักร้องหญิงเลือกที่จะมา

ประกอบอาชีพนี้ จีน่า เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็ก เธอท าเพราะว่ามันเป็นความรัก ไม่ได้มีแรง

บันดาลใจอะไร แค่รู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงก็เลยลองมาร้องเพลงดู ฟีฟ่าก็เช่นกัน เธอชอบร้องเพลง

มาตั้งแต่เด็ก ๆ ตอนช่วง ม.5-6 ก็ท ากิจกรรมของโรงเรียน ถูกชักชวนให้ไปร้องเพลงประกวด และมี

ไปร้องแทนตามร้านต่าง ๆ  บ้าง พอข้ึนมหาลัยเธอเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศิลป์ ก็

มีรุ่นพี่และเพื่อน ๆ  ชักชวนให้ไปเล่นที่สถานบันเทิง 



75 

 

 มันเป็นวัฎจักรของเด็กเรียนดนตรีอยู่แล้ว ก็แนะน ากัน เราก็ลองไปท าบ้าง มันก็มีคอน

เนคชั่นเองต่าง ๆ นานา 

(ฟีฟ่า ,อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2562) 
 

  ก่อนที่จะได้มาท าอาชีพนี้ คาร่า มีความรู้สึกว่า คนที่มารับอาชีพนี้เป็นคนที่เท่ และเธอมองว่า

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดี สุจริต สร้างรายได้ที่เยอะ เป็นการสานฝันให้ตัวเองในสิ่งที่ชอบ และก็สร้าง

ความสุขให้คนอื่นได้  

 
 ผู้หญิงมาร้องเพลงแบบน้ีมันเท่ชิบเป๋ง พอมีโอกาสบ้างเราก็เลยท า พอท าแล้วก็รู้สึกว่า

มันเจ๋งจริง ดีจริง ก็ท าให้อยากท ามาตลอด ๆ 
 มันโคตรมีความสุขเวลาที่มีคนขอเพลงแล้วเราเล่นให้เค้าได้ แล้วเค้ามาขอบคุณเราที่ท าให้

นึกถึงเร่ืองเก่า ๆ  เป็นเพลงในความทรงจ าของเค้า เวลาได้ยินเสียงตบมือ มันเป็นความรู้สึกดี

จริง ๆ 

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562) 

 

  ขณะเดียวกันไอว่ีได้ให้แง่มุมที่ต่างออกไป เธอคิดว่างานร้องเพลงกลางคืนเป็นงานที่ดีที่ได้ท า

อะไรในสิ่งที่ตัวเองรัก แต่เธอเล่าว่าสังคมของนักดนตรีด้วยกันค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสู ง มีปัญหา

เรื่องการตัดราคากันบ้าง บางทีก็ใส่หน้ากากเข้าหากัน ไม่สามารถไว้ใจใครได้ เธอยังบอกอีกว่า  
 

 ถ้าใครที่อยากจะมาท าตรงน้ี พี่ว่าไปลองประกวดเวที หรือไปร้องอย่างอ่ืนน่าจะดีกว่าใช้

ชีวติกลางคืนหรือมาร้องกลางคืนเลยเพราะมันไม่ค่อยโอเค  

(ไอวี่ ,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นว่าผู้หญิงสมัยใหม่นี้มีอ านาจในตนในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ

อย่างที่ตนเองรัก และมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องเงินไม่ต่างจากผู้ชายที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว ความ

จ าเป็นในการรับผิดชอบเรื่องเงิน ความสามารถและความรักในเสียงดนตรี จึงได้น าพาพวกเธอเข้ามาสู่

วงการของการเป็นนักร้องหญิงในสถานบันเทิง เพราะเป็นอาชีพที่ได้เงินง่าย ได้เงินไว แต่กต็้องพบเจอ

กับประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้คนและสังคมแวดล้อม อีกทั้งการเข้ามาสู่อาชีพนักร้องกลางคืนนี้ 

ได้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของผู้หญิงในสังคมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
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ทัศนะทำงสังคมต่ออำชีพนักร้องหญิง  
 

 ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในสังคมหมู่มากผลิตสร้างข้ึน

ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมกันใช้อยู่ในสังคมของพวกตน 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและความเหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มาก าหนดทัศนคติ แนวคิด 

และการปฏิบัติตัวของคนในสังคมนั้น ๆ  ความเป็นลูกผู้หญิงของครอบครัวและสังคม ท าให้พวกเธอ

เป็นหน่วยที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนและมีความ

เสี่ยงในทุก ๆ เรื่อง ครอบครัวและสถาบันการศึกษาจึงเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดใน

กระบวนการหล่อหลอมความคิดและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สอนถึงความเป็นผู้หญิงที่ดีตาม

ค่านิยมของสังคมอันรวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตัวต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะมนุษย์เพศตรง

ข้าม  

 ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนา โดยเฉพาะความปลอดภัยเรื่องเพศเป็นสิ่งทีผู่ห้ญงิ

ควรจะได้รับการคุ้มครองจากครอบครัวและโรงเรียน ค าสั่งสอนจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัย

ให้กับพวกเธอในระยะแรก เพราะคุณค่าของผู้หญิงได้ผูกติดอยู่กับเรื่องของความบริสุทธ์ิผุดผ่อง เอลี่ 

เธอโตมาในครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิง ค าสอนส่วนใหญ่ก็เลยจะได้มาจากผู้หญิงทัง้หมด การที่ครอบครัวมี

แต่ผู้หญิงท าให้เธอกลายเป็นคนที่ต้องรู้จักป้องกันตัวเอง ไม่ท าอะไรที่มันไม่ดีไม่งาม การเติบโตมาใน

ครอบครัวที่มีแม่ คุณยาย และป้า และถึงแม้จะมีพี่ลูกน้องทีเ่ป็นผูช้ายบ้าง แต่ก็ไม่ได้ท าให้เธอรู้สึกสนทิ

ใจกับผู้ชายที่ค่อนข้างมีอายุ กรณีของเอลี่แสดงให้เห็นว่าการเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มีแต่

ผู้หญิง ท าให้เธอค่อนข้างที่จะมีความกลัวต่อเพศตรงข้ามอยู่บ้าง และท าให้เธอกลายเป็นคนที่ค่อนข้าง

ระมัดระวังตัว  

 ขณะที่บีน่าเติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งพ่อและแม่ท าให้เธอค่อนข้างที่จะไม่กลัวผู้ชาย 

ชอบคบเพื่อนผู้ชายเพราะเพื่อนผู้ชายไม่งี่เง่า อีกทั้งเธอยังเรียนเกี่ยวกับด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กท าให้

สนิทกับพวกนักดนตรีที่เป็นผู้ชาย และต้องท างานกับพวกผู้ชายค่อนข้างบ่อย เธอเล่าว่า 

 
 แม่กับพ่อสอนตลอดว่าอย่าไปยุ่งกับผู้ชาย อย่าเอาตัวเองไปอยู่กับเค้าเยอะ ให้เราท าตัวให้

เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย ไม่ไปท าตัวสนุกสนานจนเกินงามเหมือนอย่างเพื่อนผู้ชาย เพราะพวก

ผู้ชายจะกินเบียร์ สูบบุหรี่ กินเหล้าเยอะ ไม่อยากให้เราไปยุ่งด้วย ถ้าเกิดว่าเค้าชวนก็ให้ปฏเิสธ

ไปนะ มันไม่ดี พ่อแม่จะไม่ค่อยไว้ใจผู้ชายเท่าไหร่ 

(บีน่า ,อาย ุ20 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562 , 4 พฤษภาคม 2562) 
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 ครอบครัวของคาร่า ฟีฟ่า และไอว่ีก็เช่นเดียวกัน ครอบครัวของทั้งสามคนจะมีวิธีการสอน

เรื่องการวางตัวที่คล้าย ๆ กัน  

 
 ครอบครัวสอนบ่อย ว่าให้ระวังอะไร อย่ารับของจากใคร ให้ระวังตัว เวลากลับหรืออะไรก็

ตาม หรือในการใช้ชีวิตการเข้ามาอยู่กรุงเทพ เดินทางไปไหน หรือบางทีมีข่าวในทีวีเค้าก็จะเอา

มาเล่าแล้วบอกว่ามันมีอันตรายในรูปแบบน้ี อย่าไปใจดีกับใคร ให้ดูทุก ๆ อย่าง ระวังทุกอย่าง 

ไปไหนอย่าไปคนเดียว ไปกินอะไรก็ระวังโดนป้ายยา เค้าจะพูดอยู่เสมอ เวลาจะขึ้นรถเมหรือ

ท าอะไรดึก ๆ เค้าก็จะพยายามพูดบ่อย ๆ  มาก ๆ ทุกคร้ังที่มีโอกาส เร่ืองผู้ชายด้วยนิสัยเรา

ด้วยแหละ เราไม่ได้แรดอะไร เค้าก็เลยไว้ใจ แต่ก็มีพูดบ้างนะในฐานะที่เราเป็นลูกสาวอ่ะ เช่น 

ว่าเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว อย่าชิงสุกก่อนห่าม และพยายามปลูกฝังเร่ืองการรักษาความ

บริสุทธ์ิไว้ให้สามี  ถ้าโรงเรียนก็จะสอนบ้างอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่มากกว่า 

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562 , 4 พฤษภาคม 2562) 

 

 สมัยก่อนโรงเรียนจะสอนแหละว่าสิ่งยั่วยุอบายมุขมันไม่ดี เร่ืองเพศว่าผู้หญิงต้องเป็นกุล

สตรี เป็นแม่บ้านแม่เรือน มันจะรู้สึกได้เองว่าสิ่งน้ีมันไม่ควรไปยุ่งอ่ะ ทุกคนมันต้องรู้แหละว่า

ตอนน้ีเราอยู่กับอะไร ต้องเจอกับอะไร แล้วเราควรจะท ายังไง ที่ไม่เป็นผลเสียกับตัวเรา 

ครอบครัวเค้าสอนโดยที่เค้าไม่ต้องพูด การกระท า มันปลูกฝังไปเร่ือย ๆ ตั้งแต่เรายังเด็ก ว่าสิ่ง

น้ีมันไม่ดีสิ่งน้ีมันไม่ควร ให้เราดูแลตัวเอง 

(ไอวี่ ,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562, 4 พฤษภาคม 2562) 

 

 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่ใกล้ชิดกับนักร้องหญิงมากที่สุด เพราะเป็นสถาบันที่มี

การอบรมเลี้ยงดู ฝึกฝนและอบรมทักษะการด าเนินชีวิตให้กับนักร้องหญิง การที่ได้เข้ามาท างานใน

อาชีพนักร้องกลางคืนน้ีพวกเธอจึงไม่อาจที่จะปฏิเสธต่อค าวิพากษ์วิจารญ์หรือการแสดงความคิดเห็น

ต่ออาชีพนี้ได้ในฐานะของการเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เอลี่ ดาลี่ และ จีน่า ช้ีให้เห็นว่าครอบครัวของพวกเธอมองว่าอาชีพ

นักร้องกลางคืนเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การโดนคุกคามทางเพศ ความเสี่ยงในเรื่อง

ของความไม่คงทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพด้วย อีกทั้งยังมองอาชีพที่เกี่ยวกับการให้

ความบันเทิงนี้ว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินร ากิน  
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 ที่บ้านจะชอบบอกว่า มันเป็นเวลากลางคืน พวกคนโบราณอะเนาะเค้าก็มองว่าเป็นอาชีพ

เต้นกินร ากิน ตอนแรกที่บ้านไม่โอเคเลย เค้าจะไม่ชอบ บอกว่าพวกน้ีมันเป็นงานที่ไม่ม่ันคง 

มันจะมีเงินเก็บได้ยังไง มันจะเจ็บป่วย แล้วมันก็อันตราย อันตรายน่ีมันก็รวมถึงเวลาจะกลับ 

เดินทางมันก็เสี่ยงในการขับรถ น่ังแท็กซ่ีกลับในตอนกลางคืนมันก็เสี่ยงที่จะโดนท าร้าย แล้ว

เราก็ต้องเจอลูกค้าที่ควบคุมไม่ได้ ภาพที่ผู้ใหญ่มองเค้าก็จะมองว่าการที่เราไปร้องเพลงมันคือ

สไตล์แบบที่เราไปเป็นเด็กดร๊ิงค์หรืออะไรท านองน้ี สมัยก่อนพวกร้านคาเฟ่ต์หรือตู้คาราโอเกะ

มันก็ดัง ผู้ใหญ่เค้าก็จะมองแบบน้ัน คือจริง ๆ ตอนน้ีมันเปิดกว้างขึ้นเยอะไงมันก็มีสถานที่

บันเทิงหลายแบบหลายประเภท  พี่ก็พูดไปตรง ๆ  ว่าพี่มาท างานด้านน้ี แต่ที่ที่พี่ไปท างานพี่

ไม่ได้ไปร้องตามคาเฟ่ต์ คาราโอเกะ ที่ต้องแต่งตัวโป๊ ๆ พี่ก็แต่งตัวเป็นตัวเอง สิ่งที่ท าคือก็

พิสูจน์ตัวเองว่าเราไปท างาน แล้วเราก็ยังเรียน เงินที่ได้พี่ก็เอามาส่งตัวเองส่งที่บ้านได้ พี่มา

ท างานก็จะไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อที่บ้าน ต่อตัวเองและต่อทุกคน 

(ดาลี ่, อายุ 30 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562) 

 

 ความไม่มั่นคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการมองอาชีพนักร้องกลางคืนว่าเป็นอาชีพที่

ไม่น่าท าเพราะไม่มีการรับรองอาชีพ ไม่ได้ได้ค่าตอบแทนแบบเป็นเงินเดือน ดังกรณีของไอว่ี 

 
 แม่อะไม่ชอบเลย ตอนเด็กเค้าก็แค่อยากให้เราท าในสิ่งที่เราชอบ แต่พอถึงเวลาเค้าไม่

อยากให้เราร้องเพลงไปตลอดชีวิต เค้าจะพูดให้เราไปสอบทหาร ไปท างานราชการ จะเอานู่น

น่ีมาให้เราตลอด บอกให้เราไปท างานที่มันม่ันคงไหม ตรงน้ีมันไม่ม่ันคง มันไม่มีอะไรที่รับรอง

เรา แล้วดึก ๆ ต้องขับรถ เค้าก็จะเป็นห่วงเร่ืองพักผ่อนน้อย คนดื่มเหล้าแอลกอฮอลก็อย่าไป

ยุ่ง เราก็พยายามบอกเค้าว่า หนูไม่ท าให้ใครเดือดร้อนหรอก พี่ก็ท าให้เค้าเห็นเองว่าพี่สามารถ

ซับพอร์ทได้เวลาที่ครอบครัวมีปัญหา เราสามารถที่จะดูแลน้องดูแลอะไรได้ เราโตขึ้นพอที่จะ

รับผิดชอบตัวเองได้ เค้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าไรหรอก แต่พอเราท างานกลางวันพ่อกลับบอกว่า

มันจะโอเคไหม เงินเดือนจะพอไหม จนมาถึงตอนน้ีเค้าก็พูดว่า งั้นหนูร้องเพลงไปเลยเอาใหด้ดีี

สุด 

(ไอวี่ , อาย ุ27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562)  

 

 เอวาและฟีฟ่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าครอบครัวไม่ได้มีทัศนะคติที่ไม่ดีต่ออาชีพ

นักร้องกลางคืน ครอบครัวของพวกเธอกลับยิ่งสนับสนุนในทุก ๆ  โอกาสที่จะให้ได้ อีกทั้งครอบครัว

ของเอวายังอยากที่จะให้ร้องเพลงกลางคืนเสียด้วยซ้ า เพราะถือว่าการท างานตรงนี้จะเป็นที่ ฝึกฝน
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ทักษะให้แก่เธอ เนื่องด้วยเอวาก าลังศึกษาทางด้านดนตรีอยู่ที่มหาวิทยาช่ือดังแห่งหนึ่งแถวสามย่าน 

การฝึกฝนเพื่อที่จะให้ชินกับการประกอบอาชีพที่เธอรักจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่ออนาคตการท างาน ส่วน

กรณีของฟีฟ่า เธอเล่าว่า 

 
  พ่อแม่ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะ เพราะว่าพ่อพี่เป็นนักดนตรีมาก่อน แม่ก็ท างานกลางคืนอยู่

แล้ว เป็นเซลอยู่ในเลาจน์ในคลับอยู่แล้ว เค้าส่งเสริมพี่ทุกเร่ืองไม่ว่าพี่อยากจะเป็นอะไร เค้าก็

โอเคกับอาชีพนักร้องนะ ไม่มีอะไรไม่โอเคเป็นแค่นักร้องเอง ส่วนเร่ืองความปลอดภัยหรือเร่ือง

สุขภาพน่ีอันน้ีจะค่อนข้างเป็นห่วง เช่นต้องระวังนะเดินทางกลางค่ ากลางคืน เม่ือก่อนเค้าจะ

เป็นห่วงมาก ส่วนเร่ืองดื่มเหล้าปกติเราก็ดื่มอยู่แล้วแต่ก็พยายามจะระวัง พ่อแม่พี่เค้าจะไม่

ค่อยคอมเม้นเร่ืองเวลากลางคืนหรือสถานบันเทิงอะไรนะ เพราะพ่อพี่ก็เป็นนักดนตรี เค้าก็เล่น

มาหมดแล้วพวกร้านแบบน้ีในกรุงเทพต่าง ๆ  ยิ่งแม่พี่ก็ท างานพวกที่แบบน้ีเค้าก็ไม่ได้ว่าอะไร 

เค้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วเค้าก็รู้ว่าพี่เป็นคนยังไง เพราะพี่ก็แค่ไปร้องเพลงแค่น้ันจบ 

 (ฟีฟ่า, อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนของพ่อหรือแม่ หรือ

บุคคลที่มีอาวุโสสูงกว่า ฯลฯ จะมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้น้อยกว่าในทุก ๆ ช่วงของชีวิต เช่น จะจบ

ม.6 แล้วจะเรียนอะไร? , จะเรียนจบแล้วจะท างานอะไร? สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ มีอิทธิพลต่อบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยในการตัดสินใจตลอดจนการด าเนินชีวิตของคน ๆ หนึ่งได้เลย

ทีเดียว จากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงพบว่า พวกเธอรับรู้และมีมุมมองต่อทัศนะคติของบคุคลแวดลอ้ม

ดังนี ้

 เอลี่ ดาลี่ จีน่า และเอวา พวกเธอเล่าว่าไม่เคยมีใครมาพูดจาดูถูกอาชีพของพวกเธอ เจอแต่

คนที่ด ีๆ เพราะแวดวงที่เธอคลุกคลีด้วยเป็นสังคมที่ทุกคนต้องท างานเช่นเดียวกันหมด ทุกคนมองว่า

สิ่งที่ท าก็เป็นงานที่สุจรติอาชีพหนึ่ง เพียงแต่บริบทแวดล้อม อย่างเช่น เครื่องดื่มมึนเมา ควันบุหรี่ และ

การท างานดึก จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพนี้เท่านั้น   

 
 ไม่ค่อยมีใครมาพูดเร่ืองที่มันดูเสียดแทน หรือดูหมิ่นอาชีพเพราะเค้าเข้าใจว่าเป็นเร่ืองของ

การหารายได้และประสบการณ์ นอกจากแม่... ส่วนตัวแล้วเราไม่ได้ท าตัวน่าเป็นห่วง คนอ่ืน

เลยไม่น่าจะมีใครมามองว่าเป็นเร่ืองดีหรือไม่ดี พยายามท าตัวเองให้ดีที่สุด อีกอย่างนึงคือเรา

ไม่ได้ไปเต้นแหวกขา ที่ท าให้ใครต้องมาพูดว่าเราได้ อยู่ที่การกระท าของเรามากกว่า 

(ไอวี่ ,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 
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 ส่วนใหญ่เร่ืองสุขภาพก็จะเป็นเร่ืองบุหรี่ แล้วก็การพักผ่อน มันนอนไม่เป็นเวลาคือเวลา

ของคนไปท างานออฟฟิสมันก็เหมือนคนทั่วไปนอนแล้วก็ตื่นตอนเช้าไปท างาน แต่ของพี่ก็คือ

แบบนอนอีกเวลา กว่าจะตื่นก็บ่าย แล้วพอมาใช้ชีวิตมันก็จะเหมือนร่างกายมันเพลีย แล้วก็

ท างานเราก็จะเจอแต่ควันบุหรี่แล้วก็ดื่มเหล้า เค้าก็จะเป็นห่วงว่าสุขภาพจะแย่ไหม 

(ดาลี ่,อาย ุ30 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562) 

 

 ในอีกด้านหนึ่งพบว่าจากข้อมูล ก็ยังมีผู้หวังดีบางท่านได้แสดงทัศนะคติในทางที่ไม่ค่อยดีต่อ
อาชีพนักร้องกลางคืนผ่านการรับรู้ของนักร้องหญิงและถูกถ่ายทอดออกมาว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดี ต้อง
คลุกคลีกับคนที่ดื่มสุรา มีสิ่งเสพติดและอบายมุขมากมายและยงัท างานอยูใ่นที่อโคจรที่เป็นพื้นที่สีเทา เป็น
พื้นที่อันตรายที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิง 
 

 กับพี่ที่มาพูดตรง ๆ  ใส่ไม่มีนะ แต่ก็รู้จักคนที่มีความคิดว่าท าไมต้องมาร้องเพลงกลางคืน 

มันดูไม่ดี บางคนเค้าเห็นเราเป็นนักร้องกลางคืน เค้าก็เข้าใจว่าเราต้องเปลืองเน้ือเปลืองตัว 

เป็นนักร้องคาเฟ่ต ์งานวัดที่ล้วงจิ๋มล้วงนมอะไรอย่างงั้นเลยนะ เม่ือก่อนก็ไม่โอเคอยู่หรอก แต่

เดี๋ยวน้ีก็ไม่แคร์แล้วอ่ะ จะไปอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจก็ไม่ใช่ เงินก็ไม่ได้ให้ เราก็ท างานของ

เราไป เอาเวลาไปอธิบายเอามาท ามาหากินดีกว่า คนที่วิจารญ์ได้ขนาดน้ีก็เห็นชีวิตไม่ได้ดีอะไร

เลย อีดอก 

(ฟีฟ่า, อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 สิ่งที่ได้เสนอไปนั้นเป็นเพียงสิ่งที่นักร้องหญิงรับรู้จากประสบการณ์ที่เกิดข้ึนกับตัวเองเท่านั้น 

ในที่นี้จึงขอน าเสนอถึงบทสัมภาษณ์ที่แสดงถึงแนวคิดที่นักท่องเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีต่อ

อาชีพนักร้องหญิงกลางคืน ผ่านหัวข้อ ทัศนคติต่ออาชีพ อ านาจในตัวเองของนักร้องหญิง และสถาน

บันเทิงกับความเหมาะสมเรื่องเพศ  

 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวช้ีให้เห็นว่า ทัศนคติต่ออาชีพนักร้องหญิงใน

สถานบันเทิงเป็นหนึ่งในอาชีพที่สุจริต และมีเกียรติ ไม่ได้เบียดเบียนใคร เป็นอาชีพที่สร้างความ

สนุกสนาน บางคนมองว่าผู้ที่มาท าอาชีพนี้ได้เป็นผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง หรือแม้กระทั่งเป็น

อาชีพที่ไม่มั่นคง 

 
 อาชีพนักร้องผู้หญิงกลางคืนก็ดีนะ เพราะเค้าก็หางานให้ตัวเอง หาเงินเลี้ยงตัวเอง อาจจะ

ท าเป็นอาชีพเสริม หรือว่างแล้วก็หาอะไรท าให้เป็นประโยชน์ เราค่อนข้างโอเคกับคนที่เป็น
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นักร้องกลางคืน คืออาชีพน้ีเป็นอาชีพที่เอ็นเตอร์เทนคน ให้ความสุขคน แล้วคือคนจะมอง

ยังไงก็แล้วแต่ แต่เราว่าเอาจริง ๆ แล้วเค้าควรจะปรับทัศนะคติของตัวเองและลองเปิดโลกดู 

เพราะตัวคุณที่คุณพูดคุณก็ฟังเค้าเหมือนกัน ถ้าจะว่าแต่สุดท้ายก็ฟังมันก็เหมือนกลืนน้ าลาย

ตัวเองป่ะ ที่จริงมันไม่ควรจะมีทัศนคติแบบน้ีด้วยซ้ า เพราะตอนน้ีที่เห็นคือทุกคนก็พยายามจะ

เป็นนักร้อง หรือศิลปินกันทั้งน้ัน 

(ผกา , อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2562) 

 

 ก็เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย ไม่ได้อะไรเพราะเค้าก็ท างานของเค้า แต่มีผู้ใหญ่บางคนมองว่า 

ท างานกลางคืนแทบจะไม่ต่างอะไรกับกระหร่ีเลย ท างานในผับก็ดูเป็นผู้หญิงแย่ๆ ทั้งที่ก็แค่

ร้องเพลง แต่ส่วนตัวเฉย ๆ มองว่าเป็นอาชีพนึง มีสถานภาพที่คล้าย ๆ กับพนักงานร้าน อยู่ใต้

ความเป็นลูกค้า จะบอกว่าเต้นกินร ากินก็แล้วไง เต้นกินร ากินไม่ดีตรงไหน ก็ไม่ได้ท าอาชีพที่

ผิดกฎหมาย ไม่ได้ท าให้ใครเดือดร้อน แล้วก็ไม่ได้ขายร่างกาย ไม่ได้ท าอะไรที่จะส่งผลต่อ

ตัวเองแล้วครอบครัว แต่คนในสังคมอ่ะคิดกันไปเอง ทั้งที่จริง ๆ มันไม่ได้มีอะไร เต้นกินร ากิน

แล้วได้ดิบได้ดีก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ ไม่ได้ไปแก้ผ้าเต้น หรือไปเป็นโคโยตี้ซะหน่อย จริง ๆ จะ

เรียกว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินร ากินน่ันแหละ แต่เป็นอาชีพที่หาเงินได้และไม่ได้เบียดเบียนใคร 

และไม่สมควรที่จะถูกดูถูกด้วยซ้ า 

(มาล ี, อาย ุ22 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2562) 

 

 เฉย ๆ นะ ไม่ได้คิดบวกแล้วก็ไม่ได้คิดลบกับเค้า ก็รู้สึกว่าเป็นนักเอ็นเตอร์เทนคนนึง ไม่ได้

รู้สึกว่าเค้าเป็นเซอร์วิสอะไรขนาดน้ันอ่ะ รู้สึกว่าเค้าท าหน้าที่ของเค้าคือการร้องเพลง ไม่ได้ดู

ถูกอะไร ก็เหมือนเราน่ีแหละ รู้สึกเหมือนเรามาดื่ม ส่วนเค้ามาท างาน ถ้าเค้าไม่ท างานเค้าก็คง

น่ังแดกเหมือนเราน่ีแหละ ยังนึกชมเค้าด้วยซ้ าเร่ืองความสามารถของเค้า แต่เร่ืองแบบน้ีมันก็

แค่เป็นกรอบความคิดของสมัยก่อน ซ่ึงถามว่ามันกรอบความคิดของเราปัจจุบันไหม แนวคิดน้ี

มันเป็นความคิดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ตอนเราเด็กๆ เราก็โตมากับความคิดแบบน้ี เราอาจจะไม่

เข้าใจหรอกว่ามันหมายความว่าอะไร แต่เราก็ได้ยินผู้ใหญ่ให้ความหมายกับอาชีพแบบน้ีด้วย

ค าแบบน้ี หรือความรู้สึกแบบน้ี ด้วยทัศนคติที่เป็นลบแบบน้ี เราเลยจ าแบบน้ันมา แต่เราไม่ได้

รู้หรอกว่าจริงๆมันคืออะไร แต่เราจ ามาว่ามันต้องเป็นแบบน้ัน มันเลยอยู่ที่คนว่าจะโตมากับ

ครอบครัวยังไง แต่ส าหรับเรา เค้าก็แค่คนร้องเพลง แต่มันก็ยังมีอยู่นะค่านิยมแบบน้ันอ่ะ 

เม่ือก่อนเราอาจจะมีความรู้สึกแบบน้ันในตอนที่เรายังเด็กกว่าน้ี แต่ตอนน้ีเรารู้อะไรมากขึ้น 

เราได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง มันก็ไม่ใช่แบบน้ันมันไม่ได้แย่  

(บุพผา , อาย ุ22 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562) 
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 ก็เป็นอาชีพที่สุจริตดีนะ คือเค้าขยันอ่ะ และเป็นอาชีพที่สร้างความบันเทิงให้กับคนที่ไป

เที่ยว เป็นอาชีพที่โอเคอาชีพนึง อาจจะเพราะมีเพื่อนท าอยู่ก็เลยไม่ได้มองว่ามันแย่ ไม่เคยคิด

นะว่ามันไม่ใช่อาชีพท่ีไม่มีเกียรติ อาชีพน้ีมันก็ไม่ได้ไปท าร้ายอะไรใครหนิ ถ้าคุณเลี้ยงดูตัวเอง

ได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้ มันก็คืออาชีพที่มีเกียรติอะ  มันก็คือการแสดงทักษะเพื่อสร้างรายได้ ก็

เหมือนคุณแสดงความสามารถตัวเองออกมาแลกกับเงิน คุณมีเวทีให้แสดงความสามารถ

ออกมาก็ท าไปเถอะ มันก็เป็นเร่ืองปกติอยู่แล้ว  

(รพ ี, อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2562) 

 

 เป็นอาชีพที่ไม่ม่ันคงแหละ ขอสเตจเม้นก็ไม่ได้ กู้บ้านก็ไม่ได้ ซ้ือรถก็ไม่ได้ มันท าอะไรไม่ได้

เลย แต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพที่น่าเหยียดหนิ ไม่มีใครบอกว่าอาชีพเต้นกินร ากินมันไม่สุจริตเนาะ 

เพราะมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตประเภทนึง แต่จะพูดว่าดีมันก็ไม่ได้พูดได้เต็มปากขนาดน้ัน ถ้า

เทียบกับคนที่ท างานบริษัทเค้าท างานทั้งวันได้ 500 บาท แต่เค้าท างาน 1.30 ชม เราได้ 800-

1000 แต่มันก็ต้องยอมแลกกับอะไรหลายๆอย่าง ลางานบ่อยก็โดนไล่ออก หยุดงานก็ไม่ได้เงนิ 

ป่วยก็ไม่ได้เงิน สุขภาพก็ถดถอยไปด้วย  

(ตะวัน, อาย ุ23 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2562) 

 

 นอกจากนี้เมื่อสัมภาษณ์ถึงเรื่องสถานบันเทิงกับความเหมาะสมเรื่องเพศ ก็พบว่าเรื่องเพศ

ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิงที่ดีผ่านสถานที่ และเวลา ผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิด

ว่าสถานบันเทิงเป็นที่ที่ไม่ได้จ ากัดความเหมาะสมอยู่แค่เพศใดเพศหนึ่ง ทุกๆเพศมีความเสมอภาคเท่า

เทียมในการที่จะใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ 

  
 ทุกที่มันเหมาะสมแหละ มันอยู่ที่ว่าคุณท าตัวเหมาะสมแค่ไหนในพื้นที่น้ันมากกว่า อยู่ที่

การวางตัว ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็น่าเกลียดหมดแหละถ้าวางตัวไม่ดี คนที่จะโดนท าอะไรที่ไม่

ดีก็คือคนที่มันแสดงไม่ดีออกมาน่ันแหละ ไม่มีใครมาฉุดใครในร้านเหล้าหรอกคนก็เยอะแยะ  

(ตะวัน, อายุ 23 ป,ี วันที่สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2562) 

 

 มันก็เหมาะส าหรับทุกคนน่ันแหละ แต่ผู้หญิงก็อาจจะต้องระมัดระวังบ้าง เพราะก็ไม่รู้จะ

เกิดอะไรขึ้นเม่ือไหร่ แต่พี่ว่ามันผิดที่คนท ามากกว่านะ มันไม่ได้ผิดที่คนมาเที่ยวหรือท างาน ถ้า

คนที่มาเที่ยวรู้จักที่จะเคารพกันและกันมันก็จะไม่เกิดอะไรอย่างงี้ขึ้นมา เดี๋ยวน้ีมันใครจะไปก็
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ได้ไม่มีปัญหา ความเป็นสถานที่กลางคืนหรือเป็นที่อโคจรพี่ว่ามันไม่เก่ียว ใครจะไปก็ได้ ไม่งั้น

จะให้มาอยู่บ้านตลอดเวลา จะให้ผู้หญิงมาอยู่บ้านตอนกลางคืนมันก็ไม่ใช่เนาะ อยากมาเที่ยว

ก็มาเที่ยวเถอะ 

(รพ ี, อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2562) 

 

 ในยุคน้ีเหมาะแล้ว ยุคน้ีคือ no gender แล้ว ที่ไหนก็เหมาะกับทุกคน เพราะยุคน้ีมันเปิด

กว้างทางทัศนคติ ค่านิยม มันไม่เหมือนเม่ือก่อนแล้ว ตอนน้ีวัฒนธรรมเปิดกว้างมากขึ้น มีการ

ส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็ว ไร้พรมแดนต่างๆ มันเลยส่งผลให้ข้อจ ากัดมันน้อยลง ทะลายเงื่อนไข

ต่างๆท่ีไม่จ าเป็นที่มีมา 

(บุพผา , อาย ุ22 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562) 

 

 เหมาะสมกับผู้หญิงแล้วก็ทุกเพศทุกวัยที่อายุถึงนะ เพราะมันเป็นสถานบันเทิงมันเป็นที่

แบบให้ความบันเทิง มันสามารถไปหาความสุขได้จากตรงน้ัน หรือสามารถไปเจอเพื่อนหรือไป

ท าอะไรหลายๆอย่างที่อยากท า เป็นการปลดปล่อยด้วย ไม่ได้คิดว่าสถานบันเทิงมันเสี่ยงอะไร 

มันอยู่ที่การดูแลตัวเอง ไม่เก่ียวกับเวลาและสถานที่ด้วย คิดว่ามันอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เพื่อนที่ไป

ด้วยมากกว่า  

(ผกา , อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 4 มีนาคม 2562) 

 

 จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงเรื่องทัศนคติต่อนักร้องผู้หญิง

กลางคืนและสถานบันเทิงกับความเหมาะสมเรื่องเพศ ท าให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงไม่ได้

มีทัศนคติที่มองอาชีพนักร้องหญิงไปในแง่ลบ แต่กลับมองว่าคนที่จะมาท างานด้านนี้ได้ต้ องมี

ความสามารถและความรับผิดชอบ อีกทั้งยังมองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพสุจริตและมีเกียรติอาชีพหนึ่ง อีก

ทั้งในเรื่องของสถานบันเทิงกับความเหมาะสมเรื่องเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นที่

เปลี่ยนแปลงไปจากวิธีคิดแบบเดิมที่มองว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จาก

สถานบันเทิงได้ ไม่ได้จ ากัดแค่เฉพาะอยู่ในกลุ่มของผู้ชาย เพียงแต่ผู้ที่มาใช้พื้นที่แห่งนี้ต้องรู้จักดูแล

ตัวเองและวางตัวเองให้ดี ก็จะปลอดภัยจากความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม การ

ที่ผู้หญิงต้องระมัดระวังตัวในสถานที่แห่งนี้ และต้องวางตัวให้ดีในการมาเที่ยว ในแง่หนึ่งก็อาจมองได้

ว่าเป็นการเปิดพื้นที่มากข้ึนให้โอกาสกับผู้หญิงในการแสดงตัวตนในที่สาธารณะ แต่หากพิจารณาดู

แล้วการบอกให้ผู้หญิงต้องระมัดตัวเองมากกว่าและการก ากับว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้น
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แหละคือการกดทับผู้หญิงให้ยังคงรักษาขนบแบบเดิมคือเรื่องของการเป็นผู้หญิงที่ดีแม้แต่ในการ

ออกมาเที่ยวในสถานบันเทิงที่ซึ่งเป็นสถานที่แห่งการปลดทุกข์ก็ตาม 

 

มุมมองต่ออำชีพ กำรรับรู้เกี่ยวกับควำมเสี่ยงเรื่องร่ำงกำย ควำมมั่นคงและผลกระทบต่อปัญหำ

สขุภำพ 

  

  ในด้านความรู้สึกต่องานที่ท าเรื่องความมั่นคงและผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ เอวาและจีน่า

ได้ให้แง่มุมถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท างานกลางคืน พวกเธอบอกว่าการร้องเพลงกลางคืนเป็น

สถานที่ที่ดีส าหรับการซ้อมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่ก็บั่นทอนเรื่องสุขภาพไปด้วยเช่นกัน  
 

 บางคร้ังต้องร้องเพลง 45 นาที 3 เบรกติดต่อกัน มันเหมือนต้องเป็นเราคนเดียวท่ีต้องร้อง 

ต้องพูด มันก็เลยเหน่ือยมาก 

 (เอวา ,อายุ 21 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

  

 หากพูดเรื่องความมั่นคงในทัศนะของนักร้องหญิง พวกเธอมองว่าอาชีพนักร้องกลางคืนเป็น

อาชีพที่ไม่มั่นคง เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรง ประกอบกับปัจจุบันมีคนที่มี

ความสามารถด้านการร้องเพลงค่อนข้างมาก หากไม่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็สามารถโดนไล่ออก

ได้ง่าย ความมั่นคงในบางครั้งจึงอยู่ที่ตัวของนักร้องหญิงเองด้วย ว่าจะรักษามาตรฐานของตัวเองได้

นานแค่ไหน สามารถท าให้ลูกค้าสนุกสนานไปด้วยได้หรือไม่ รวมถึงพัฒนาการร้องเพลง แนวเพลง 

หรือการเอ็นเตอร์เทนลูกค้า ฟีฟ่าเป็นคนเดียวที่รับเงินค่าจ้างเป็นเงินเดือน เธอมองว่า  

 
 ความม่ันคงมันอยู่ที่การตกลงกันระหว่างเรากับร้านที่ท า ถ้าร้องแล้วรับตังปกติ รับเงินเป็น

คร้ัง ๆ ลาก็ไม่ได้ พี่ว่ามันไม่ม่ันคงหรอก เพราะจากประสบการณ์ที่พ่ีก็โดนเขี่ยออกบ่อย ที่อยูด่ี 

ๆ จะเลิกจ้างก็งดเลย แต่จากร้านน้ีเค้ามีการเซ็นสัญญารับเปน็เงินเดอืน อย่างน้อยเราก็มีความ

ม่ันคงไปก่อน 1 ปี ถ้าเราท าดีตั้งใจท า แต่ส าหรับพ่ีตอนน้ีพี่ม่ันคง’ เธอยังกล่าวอีกว่า ‘น่ีเค้าก็มี

แพลนจะเปิดอีกร้านนึงที่ทองหล่อน่ีแหละอีก 4-5 เดือน ก็คงจะเป็นเราที่ต้องไปร้องบ้าง อาจ

ได้ไปเป็นนักร้องประจ า 

(ฟีฟ่า ,อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 



85 

 

 ก่อนที่จะมาเริ่มประกอบอาชีพนักร้องเพลงกลางคืน ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนรับรู้ถึงความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็นการท างานกลางคืน การท างานในที่แจ้งที่เป็นจุดรวมสายตาของคนทั้ง

ร้าน การพบเจอกับแขกที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราและเมาสุรา หรือเป็นสถานที่ที่เกิดการกระท าทาง

เพศได้ง่าย ก่อนที่จะไปท างานครั้งแรก ดาลี่ได้ไปถามรุ่นพี่ที่เคยท างานมาก่อน ว่าท างานร้องเพลงมัน

เป็นยังไง เธอบอกว่ารุ่นพี่บอกว่า 

 
  มันก็มีทั้งเสี่ยงแล้วก็ไม่เสี่ยง มันก็แล้วแต่ลูกค้า แล้วแต่จังหว่ะ ช่วงเวลาที่เราไปเจอ มันก็

ไม่ใช่ว่าเราจะไปเจอตลอด 

(ดาลี ่,อาย ุ30 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2562) 

 

 แตกต่างกับฟีฟ่าที่เธอได้เห็นบรรยากาศการท างานในสถานบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก เพราะแม่

ท างานคล้ายมาม่าซังอยู่ที่นั่น ท าให้ได้เห็นบรรยากาศว่าสถานบันเทิงเป็นยังไง ควรจะวางตัวแบบไหน 

การท างานร้องเพลงกลางคืนก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ท าให้เธอกังวลมากนัก อย่างไรก็ตาม ทุกคนพูดเป็นเสียง

เดียวกันว่า การวางตัวและสติเป็นสิ่งส าคัญกับการท างานนักร้องหญิง เอวาเธอเล่าว่า เธอ เคยเห็น

นักร้องผู้หญิงบางคนแสดงเรื่องเกี่ยวกับเพศออกมาอย่างโจ่งแจ้ง  

 
 ช่วงน้ีมีเพลงบักแตงโมท่ีก าลังดัง มีลูกค้าขอเพลงน้ีขึ้นไป’ จากน้ันนักร้องหญิงคนน้ันได้พูด

ออกไมโครโฟนว่า ‘เพลงน้ีหนูร้องไม่เป็นนะ แต่หนูมีบักแตงโม อยากให้มีแบ้งค์พันมาเสียบ

บ้าง 

(เอวา ,อายุ 21 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

  เรื่องนี้ท าให้เธอคิดว่า บางทีความเสี่ยงมันก็อาจเกิดข้ึนได้จากตัวเองไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นสถานที่

ใด อีกทั้งเธอมองว่านักท่องเที่ยวหญิงมากกว่าที่ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงในเรื่องของคน เพราะ

นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์ที่จะมาเที่ยว ส่วนนักร้องก็คือไปท างาน การที่จะมีคนมาลวนลามจึงอาจจะ

เป็นไปได้ยากกว่านักท่องเที่ยวหญิง เพราะนักร้องและนักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์ที่ไม่ตรงกัน 

 ข้อมูลจากนักร้องหญิงที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักร้องหญิงมีความรับรู้ถึงความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการท างานกลางคืนโดยเฉพาะที่สถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เวลา สถานที่ ของมึนเมา 

ผลกระทบเรื่องสุขภาพ และความไม่มั่นคง รวมไปถึงคน   
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กำรประกอบสร้ำงมุมมองเรื่องกำรคุกคำมและควำมรุนแรงทำงเพศ 

 

 การประกอบสร้างมุมมองล้วนตั้งอยู่บนฐานของค าอธิบายที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสังคม

มนุษย์หรือรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นที่อธิบายถึงบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งบรรทัดฐานนั้นคือ

ตัวก าหนดตามพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคม ที่ จะเป็นตัวช้ีว่าในสถานการณ์นั้น ๆ 

บุคคลควรปฏิบัติตัวเช่นใดบ้าง หากพูดถึงการคุกคามและความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับเพศหญิงใน

สังคมไทย ทัศนคติด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของผู้หญิง จึงเป็นตัวการส าคัญในการตีความถึงการ

กระท าที่เกิดข้ึน  

 ประสบการณ์ที่ผู้หญิงเคยได้พบจะถูกน ามาประกอบสร้างให้ผู้หญิงมีทัศนะคติ ความคิดใน

การด าเนินชีวิตอย่างไร จากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงเรื่องประสบการณ์การพบเจอเหตุการณ์ที่

เกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศในชีวิต ในด้านการคุกคามทางเพศ พบว่า บีน่า คาร่า ฟี

ฟ่า และเอวา พวกเธอมีประสบการณ์ที่เคยเกิดข้ึนกับตัวเองและเปน็เหตุการณ์ที่เธอเคยรับรูห้รอือยูใ่น

เหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ซึ่งล้วนเป็นสถานการณ์ที่

ผู้ถูกกระท าไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้อย่างโจ่งแจ้ง และท าให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ พวกเธอเล่าว่า 

 
 ตอนน้ันเพื่อนผู้ชายก็เด็กเราก็เด็กเราเล่นกัน แล้วเค้าก็มาจับเน้ือจับตัวเราเชิงเล่นเชิงจริง 

ในความรู้สึกเราตอนน้ันเราก็รู้ว่าเค้าต้องการอะไรบางอย่าง ดูรู้ว่าเค้าอยากจะแต๊ะอ๋ังเรา เราก็

รู้สึกไม่สบายใจกับการกระท าของเค้า แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ ก็ท าได้แค่เดินออกแล้วเดินหนี

แค่น้ันเอง  

 (บีน่า ,อาย ุ20 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2562) 

 

 เวลาเราเดินผ่านคิวรถตู้ เค้าก็จะแซว เช่น คนสวยไปไหมจ๊ะ ไปฟรีนะ หรือเร็วๆมาน้ีเราไป

เดินซ้ือของอยู่แถวปิ่นเกล้า เราใส่เสื้อแขนกุด แล้วพ่ึงเดินออกมาจากร้านร้านนึง อยู่ๆก็มีลุงที่มี

อายุที่ก าลังเดินสวนกันเค้าก็เข้ามาจับแขนเรา แล้วถามว่า หนูก่ีโมงแล้วอะลูก เราตกใจมากที่

อยู่ๆก็เดินมากระชากแขนเรา เราก็ตอบไปว่าไม่มีนาฬิกานะคะ เค้าก็พยักหน้า เราก็รีบเดินหนี

เลย กลัวเค้าจะพูดอะไรต่อ เราไม่รู้เค้ามีเจตนาอะไรรึเปล่า แต่คุณก็ไม่มีสิทธ์ิมาจับตัวคนอ่ืน 

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 บางทีพ่ีเห็นเด็กที่ร้านเค้าโดนจับน่ันจับน่ี บางทีลูกค้าจับนม แล้วตัวเองก็ต้องรีบเอามือมา

ดึงออกแทบไม่ทัน พี่เห็นแล้วก็เอ้ย สงสาร ถ้าเป็นเราคงไม่ได้อ่ะ จริงๆเป็นเกือบทุกคร้ังที่เห็น
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เลยนะ แต่กับบางคนที่ยอมแล้วขึ้นไปขย่มเค้าเลย อันน้ันไม่ได้รู้สึกสงสาร แต่ที่เห็นส่วนใหญ่

เค้าก็จะปฏิเสธว่าอย่าค่ะ แล้วเอามือดึงออก แต่ก็เค้าเลือกไม่ได้อ่ะ เค้าเลือกที่จะมาท างาน

แบบน้ี แต่เค้าก็คงไม่ได้เต็มใจหรอก เราเห็นทีไรก็รู้สึกหดหู่ตลอด 

      (ฟีฟ่า, อาย ุ25 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562)  

 

 ตอนเด็กๆ ประมาณม.1 ครูเค้าให้น่ังแถวตอนที่ไม่ได้แยกหญิงชาย แล้วมันมีเพื่อนผู้ชาย

คนนึงมันก็น่ังข้างหลังเพื่อนผู้หญิงที่ตอนน้ันก็นมขึ้นแล้ว แล้วเพื่อนผู้หญิงคนน้ันก็นมใหญ่กว่า

เพื่อนแล้วอ่ะ ทีน้ีเพื่อนผู้ชายมันก็จั๊กจี้มาจากด้านหลัง แล้วก็ไปจับนมอ่ะ ทีน้ีเพื่อนผู้หญิงเราก็

รู้สึกแล้วก็ไม่ค่อยพอใจ แต่มันก็ไม่ได้ท าอะไรนะท าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เก็บความไม่พอใจ

ไว้ในใจแล้วมาเล่าให้เราฟัง   

(เอวา ,อายุ 21 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ที่นักร้องหญิงเคยได้เจอล้วนมีส่วนในการประกอบสร้างโลกทัศน์

ให้กับนักร้องหญิงเรื่องการคุกคามทางเพศว่าอาจไปในแง่ของการใช้ค าพูด จนไปถึงการแตะเนื้อต้อง

ตัวที่ท าให้ผู้หญิงรู้สึกไม่พอใจและไม่สบายใจต่อการกระท านั้น  ๆ ส่วนด้านความรุนแรงทางเพศ 

นักร้องหญิงส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการกระท าทางร่างกายแต่ไม่เคยเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

โดยตรง เช่น การทะเลาะวิวาทกันของผู้ชาย การมีปากเสียงกันของพ่อแม่ด้วยอารมณ์ที่รุนแรง ซึ่ง

ความรุนแรงทางเพศนั้น กรณีศึกษามักจะบอกว่าไม่ค่อยเคยได้ใกล้ชิดหรือได้สัมผัส และอาจจะไม่ได้มี

ประสบการณ์ร่วมโดยตรง แต่มีกรณีของ ไอว่ี  เธอเล่าว่า ตอนสมัยประถมเธอเคยไปใช้โทรศัพท์ที่ตู้

สาธารณะกับเพื่อน ที่ตั้งอยู่ริมรั้วที่ติดกับโรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่ง ระหว่างที่รอเพื่อนก็มองๆไปเรื่อย

ตามประสาเด็ก แล้วเห็นพวกโรคจิตที่ค่อนข้างมีอายุยืนส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอยู่ แล้วมองมาทาง

พวกเธอ ตอนนั้นเธอรู้สึกว่ามันน่ากลัว น่าขยะแขยง มันท าให้เธอรู้สึกสะเทือนใจมาก และพยายามว่ิง

ออกจากบริเวณนั้นโดยเร็ว และกรณีของจีน่า เธอได้เล่าว่า  
 

   ล่าสุดเจอกับเพื่อนที่เรยีนดนตรีเหมือนกัน  ในทวิตเตอร์มันมีแอคเคาท์ช่ืออะไรไม่

แน่ใจ แต่ประมาณว่าช่ือ  นักดนตรีข้ีเงี่ยน แล้วมันก็เอารูปพวกเด็กที่เรียนด้านดนตรีใน

หลายๆสถาบันมาลง เขียนช่ือ แล้วก็เขียนช่ือสถาบัน เขียนว่าอยู่ที่ไหนด้วย แล้วก็มีคน

มารีทวิตเยอะมาก ไม่ได้มีตัวเรานะแต่เป็นเพื่อนเรา ขนาดไม่ใช่เราอ่ะเรายังตกใจว่า

ท าไมถึงเป็นคนแบบนี้ แย่มาก มันทั้งคุกคามทั้งรุนแรงมากเลยนะส าหรับเรา บางรูปมัน

ไม่ใช่รูปโป๊เลย บางรูปใส่เสื้อแขนยาวกระโปรงเลยเข่าอ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวแล้วว่าผู้หญิง
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แต่งตัวโป๊แล้วจะมาพูดแบบนี้ได้ มันไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงอ่ะ ซึ่งค าพูดที่มันใช้คือหยาบและ

ต่ ามาก เช่น มันมาพิมพ์แบบว่า ‘ความโคตรน่าเย็ดต้องยกให้อีนี่ อี XX ผิวดีขาวเนียน 

ลูกคุณหนูดูแลตัวเอง เรียนค่าเทอมแพงๆอยากจะเย็ดให้มาเป็นเมีย จะได้สบายชาตินี้ 

ฝากทุกท่านรับไว้วิจารย์ทีขอหนักๆ’ แล้วก็ลงรูป มีเพื่อนเราอีกคน ก็โดน บอก ‘อี XX 

เด็กมาแตหญิงล้วนขาวสวยน่าเย็ด กว่าจะหาว้าปมันเจอ กูเจอมันที่รถไฟบ่อยๆ เคยเอา

มือแอบรอดผ่านกระโปรงไปลูบตูดกลมๆของมัน แม่งก็นิ่งแข็งอยู่ น่าเย็ดสัดๆ พอคน

เยอะๆในรถไฟก็แอบเข้าไปดมตัวมันในรถไฟ ตัวหอมเหี้ยๆ ถ้าได้เย็ดซักทีคงจะเป็นบุญ 

ช่วยกันคอมเม้นท์ด้วยนะครับ’ แล้วมันเยอะมากไม่ได้มีแค่สองคนน้ี อย่างงี้คือมันย่ิงกว่า

มาตรงหน้าอีกอ่ะ แล้วการที่มันเอารูปหน้าเราไปลงแล้วมันก็มีพวกที่หื่นมารีทวิต ค าพูด

ที่มันใช้คือมันไม่ใช่แค่พูดทะลึ่งอย่างเดียว แต่มันคือค าพูดที่ดูถูกและกดผู้หญิงด้วย

เหมือนผู้หญิงเป็นของเล่น ขนาดไม่ได้โดนเองเรายังรู้สึกแย่มากๆเลย ที่มันพูดว่าเอามือ

รอดกระโปรงมันก็คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอก แล้วคนอื่นเกิดมันไปเจอเราตัวเป็นๆ มันจะไม่

เดินตามแล้วไม่เอาเราไปข่มขืนเลยหรอ ไปแจ้งต ารวจแล้วต ารวจก็เหมือนไม่ด าเนินการ

เรื่องนี้ให้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร มันเคยเกิดแบบนี้ข้ึนแล้วครั้งนึง แล้วมันเคยโดนปิดแอค

เคาท์ไปแล้วมันสร้างข้ึนมาใหม่ พอมารอบที่สองก็เงียบข้ึนมาอีก ต ารวจคือก็ช่วยอะไร

เราไม่ได้ ไม่มีใครโอเคกับเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เรื่องมันจางลงไปแล้ว ท าไรไม่ได้สุดท้ายก็

เหมือนจะปล่อยๆกันไป 
(เอวา ,อายุ 21 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 ประสบการณ์ที่นักร้องหญิงได้บอกเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศนั้นจะเห็นได้ว่า ใน

บางครั้งความรุนแรงทางเพศอาจจะไม่ได้เกิดจากการท าร้ายร่างกาย หรือการกระท าทางร่างกายเพยีง

อย่างเดียว ในบางทีอาจจะมาในรูปของการท าใหเ้สยีความรู้สึก ตระหนก หวาดกลัว หรือมาในรูปแบบ

ที่ไม่ได้มาทางตรงต่อหน้า ซึ่งในยุคที่โลกได้กลายเป็นยุคของโลกอินเทอร์เน็ต การกระจายข่าวสารได้

เข้าถึงมนุษย์มากข้ึน ในด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นดาบสองคมเพราะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มักจะมาควบคู่กัน

อยู่เสมอ การคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศในปัจจุบันก็เช่นกัน  
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กำรให้ควำมหมำยเรื่องกำรคุกคำมทำงเพศและควำมรุนแรงทำงเพศ 
 
 ในเรื่องของการท างานร้องเพลงกลางคืนที่มีเรื่องของบริบทพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมของผู้คน 

เป็นแหล่งอโคจร และเป็นเวลากลางคืน ท าให้นักร้องหญิงอาจมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของการ

คุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศได้ ในส่วนถัดไปนี้จะเป็นการณ์เสนอถึงมุมมอง และการ

นิยามความหมายของการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศจากการรับรู้ของนักร้องหญิง 

 การคุกคามทางเพศในทัศนของเอลี่ เธอมองว่า อย่างแรกคือทางสายตา ที่อาจจะเป็นการใช้

สายตาที่ลวนลาม หรือมองส ารวจร่างกาย อย่างที่สองคือทางค าพูด เพราะผู้ชายบางคนอาจจะคิดว่า

นักร้องกลางคืนสามารถพูดคุย หยอกล้อด้วยได้ ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ที่เคยกระท าได้กับนกัรอ้ง

หญิงบางคน และอย่างที่สามก็คือ การถูกเนื้อต้องตัว โดยสรุปเธอรู้สึกว่า 

 
 ค าว่าคุกคามมันน่าจะหมายถึงการกระท าที่มากระท าต่อเราแล้วท าให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย 

และเรารู้สึกตัวว่าต้องรีบถอยห่างออกมา แต่ค าว่ารุนแรงทางเพศ มันอาจจะหมายถึงการ

กระท าที่ท าให้เรารู้สึกแบบไม่พอใจขั้นสุดยอด เช่นการดูหมิ่น ดูแคลน หรือแบบการกระท าที่

รุนแรงกว่าการคุกคาม อาจจะท าร้ายร่างกาย หรือใช้ค าพูดที่เหยียดหยาม 

(เอลี่ ,อาย ุ23 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 

 

 สอดคล้องกับการรับรู้ของฟีฟ่าและจีน่า กรณีของจีน่าเธอบอกว่าการคุกคามทางเพศเป็นสิ่งที่

ไม่อยากให้เกิดข้ึนกับใครก็ตาม การเอามือมาโอบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือค าพูดที่เสียดสี ในกรณีที่

รู้จักกันเธอจะไม่คิดว่าน่ันคือการคุกคามทางเพศ ส่วนเรื่องความรุนแรงทางเพศเธอมองว่าเป็นการทุบ

ตี หรือข่มขืน เป็นการท าร้ายร่างกายและจิตใจ ที่รุนแรงและร้ายแรงกว่าการคุกคามไม่เหมือนกัน การ

คุกคามจะเกี่ยวข้องทางความรู้สึกมากกว่า ส่วนความรุนแรงทางเพศจะเป็นการลงไม่ลงมือ ส่วนกรณี

ของฟีฟ่าเธอบอกว่าการคุกคามทางเพศ มันคือการไม่ให้เกียรติกัน ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ว่าใคร

ท างานอาชีพอะไรก็ควรที่จะได้รับเกียรติเหมือน ๆ  กันทุก ๆ อาชีพ ซึ่งการกระท าทางเพศนี้ก็ข้ึนอยูก่บั

จิตใต้ส านึกของผู้กระท าด้วย ต้องมีฝ่ายที่ไม่เต็มใจหรือผู้ถูกกระท า ส่วนเรื่องความรุนแรงทางเพศก็

อาจจะคุกคามหรือไม่คุกคามก็ได้ อาจจะเป็นการใช้ก าลังที่เกี่ยวกับร่างกาย กรณีของฟีฟ่าแสดงให้เหน็

ว่าเธอยังมีความสับสนในเรื่องของการคุกคามและความรุนแรงทางเพศว่าหมายความว่าอะไร เมื่อถาม

ถึงว่าแล้วระดับใดที่เรียกว่าคุกคามทางเพศ เธอตอบว่า 
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 จริงๆพี่มองว่าจับนมก็คุกคามแล้วนะ แต่บางคนมันก็รับได้แหละว่าต้องเจอกับเหตุการณ์

แบบน้ีก็เตรียมเตรียมใจไว้แล้ว  แต่ว่าบางคนแบบอย่างพี่ไปร้องเพลงแล้วลูกค้ายื่นตังให้แล้ว

มาคว้าแขนพี่ พี่ก็รู้สึกว่าคุกคามและ รุนแรงรึป่าวไม่รู้แต่มันคุกคามแน่ ๆ อะไรที่เป็นการท าให้

เรารู้สึกอึดอัด ไม่โอเค คือคุกคามแล้ว มันอยู่ที่เจตนาด้วย บางทีดูจากสายตาก็รู้แล้วนะว่า

เจตนาแบบไหน ชอบจริงหรือชอบแบบไหน อย่างเดิน ๆ อยู่แล้วมีคนแซวก็คุกคามแล้วนะ 

(ฟีฟ่า ,อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 ขณะที่บีน่าเธอบอกว่าการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องของการลวนลามไม่ว่าจะทางกายหรือการ

กระท าเป็นไปได้ทุกทางทั้งทางความคิด การพูด สายตา แตะเนื้อต้องตัว และยังบอกว่าการคุกคาม

ทางเพศและความรุนแรงทางเพศมันเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงกัน และการคุกคามเป็นบ่อเกิดที่จะน าไปสู่

ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งคล้ายคลึงกับคาร่า และไอว่ี ที่บอกว่าการคุกคามทางเพศคือการที่มีการระเมดิ

สิทธิส่วนบุคคล เช่นการมอง การส่งเสียง หรือถูกเนื้อต้องตัว คาร่าเธอบอกว่า ความรุนแรงทางเพศมี

ส่วนที่คล้ายกับการคุกคาม ซึ่งความรุนแรงทางเพศอาจครอบคลุมความหมายที่กว้างกว่าแต่ ในความ

ต่างก็มีความเหมือนอยู่ด้วย ซึ่งมันน่าจะเป็นข้ันกว่าของการคุกคาม เพราะในบางทีก็ไม่ใช่คุกคามทาง

เพศอย่างเดียวแต่มันก็คือความรุนแรงด้วย ไอว่ีก็ได้บอกว่าความรุนแรงมันเหมือนการกระท าที่เกินไป

ต่อร่างกาย หรือด้วยวาจาก็ได้ มันซ้อน ๆ กันอยู่ ระหว่างความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ แต่ก็

ข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ที่แต่ละคนสร้างไว้เช่นกัน ว่าแต่ละคนจะมีระดับความพึงพอใจในระดับใด  

 กรณีของเอวาเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวงเนื้อหวงตัว เธอบอกว่าการคุกคามทาง

เพศไม่จ าเป็นต้องมาต่อหน้าก็ได้ การคุกคามก็คือการที่ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิง ถึงเนื้อถึงตัว หรือท า

ร้ายร่างกาย เป็นการเข้ามาแบบที่ไม่ได้รับอนุญาต  

 
 ระหว่างความรุนแรงทางเพศกับการคุกคามทางเพศ มันไม่ต่างกันนะ เร่ืองเพศมันก็คือ

เร่ืองเพศ เป็นเร่ืองเดียวกัน จริง ๆ ถ้าไม่ได้รับอนุญาติมันก็คือรุนแรงแล้ว  

(เอวา ,อายุ 21 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 จากการสัมภาษณ์เรื่องการนิยามเรื่องการคุกคามและความุรนแรงทางเพศ พบว่า นักร้อง

หญิงบางท่านยังมีความสับสนว่าความรุนแรงทางเพศคืออะไร เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการคุกคามทางเพศ

หรือไม่ เบื้องต้นพบว่านักร้องหญิงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการคุกคามทางเพศคือการท าอะไรก็

ตามที่ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่พอใจ เป็นการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคลของคนอื่น และเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมีโอกาส

ต้องเผชิญได้มากกว่าผู้ชาย  
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 เอลี่ และบีน่า เธอบอกว่า การเป็นผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอน เพราะผู้ชายจะมี

ความกล้ามากกว่า ส่วนผู้หญิงด้วยกรอบคิดบางอย่างท าให้มีความอายที่ไม่กล้าที่จะไปท าอะไรกับ

ผู้ชาย ประกอบกับความเป็นผู้หญิงมีสรีระที่น่ามอง 
 

 ผู้หญิงมันมีอะไรน่ามองกว่าผู้ชาย บางทีมองหน้าอก มองหัวจรดเท้า เรารู้สึกว่ามันคือการ

คุกคาม ยิ่งถ้าบางทีผู้ชายที่เค้าถือว่าเคา้อาวุโสกว่าเรามาก เค้าอาจจะคิดว่าเค้าพูดอะไรกับเรา

ก็ได้โดยที่เค้าไม่ได้กลัวว่าเราจะต่อต้านหรือสู้อะไรเค้าได้ มันคือการไม่ให้เกียรติเรา ในเร่ือง

ของการกดขี่ข่มเหงผู้หญิงเลยน่าจะโดนเยอะกว่า 

(เอลี่ ,อาย ุ23 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 

  

 จากข้อมูลข้างต้นได้ท าให้เห็นแล้วว่านักร้องหญิงมีทัศนคติและการรับรู้ต่อเรื่องความหมาย

ของการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศที่ยังมีความคลุมเครือ ทุกกรณีศึกษารับรู้เป็นอย่างดี

ว่าการคุกคามทางเพศคืออะไร ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง แต่อาจจะต่างกันที่การตีความสถานการณ์ที่

เกิดข้ึนที่แตกต่างกันออกไป ส่วนเรื่องความรุนแรงทางเพศ ก็ยังมีความสับสนว่าเป็นอย่างเดียวกันกับ

การคุกคามทางเพศหรือไม่ แตอ่ย่างไรก็ตามนักร้องหญิงก็สามารถที่จะตีความสถานการณ์ที่เคยเกิดข้ึน

ในชีวิตจริงของพวกเธอว่าเหตุการณ์ใดคือการคุกคามทางเพศ หรือความรุนแรงทางเพศ หรือ

เหตุการณ์ใดใดไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกของพวกเธอเลย ทัศนคติที่หลากหลายนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น

ทัศนคติที่ได้สั่งสมผ่านประสบการณ์ในชีวิตของพวกเธอที่ถูกหล่อหลอม เลี้ยงดู หรือการที่ได้

ปฏิสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตา และส่งผลให้กระบวนการคิดการตีความของพวกเธอนั้นแตกต่าง

กันออกไป อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่ายังมีจุดที่เช่ือมโยงกันอยู่บ้าง ก็คือการตีความโดยตัวของ

ผู้ถูกกระท าน่ันเอง จากการสัมภาษณ์พบว่า พวกเธอมีการตีความต่อสถานการณ์นั้น ๆ ภายใตแนวคิด

ว่าเป็นความเจตนาหรือไม่เจตนา ความรู้สึกหรือไม่รู้สึก ความพอใจหรือไม่พอใจ และความยินยอม

หรือไม่ยินยอม ความรู้สึกดังกล่าวนั้นเป็นความรู้สึกที่ผู้ถูกกระท าจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเหตุการณ์นั้น ๆ 

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ อีกทั้งพวกเธอยังรับรู้ถึงความเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศที่มีความเสีย่ง

ในเรื่องของการถูกกระท าทางเพศมากกว่าเพศชาย  
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นักร้อง มุมมองต่อสถำนบันเทิงและนักท่องเท่ียว 
 
 ในด้านชีวิตการท างานนักร้องหญิงในสถานบันเทิง กรณีของเอลี่ เธอเริ่มประกอบอาชีพนี้

ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขณะนั้นเธอก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยด้านดนตรีช่ือดังแห่งหนึ่ง โดยเริ่ม

ประกอบอาชีพนี้จากการได้ไปลองออดิช่ันที่ร้านอาหารแบบบาร์แอนด์เรสเตอร์รองกับแฟนหนุ่ม 

ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่เธอท าอาชีพนี้น้ัน เธอได้แบ่งประเภทสถานบันเทิงที่เคยท าได้แก่ ร้านนั่งชิล

ระดับวัยรุ่นธรรมดา และร้านนั่งชิลระดับที่เป็นร้านแบบผู้ใหญ่ข้ึนมาหน่อย ผับ และบาร์ ย่านที่เธอท า

ประจ าได้แก่ ย่านข้าวสาร ศาลายา บางแค โดย วงดนตรีที่ใช้นั้น จะไม่ได้เป็นวงประจ า แต่จะเป็นวงที่

ฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อเล่นดนตรีกลางคืนเท่านั้น ท าให้ในการไปเล่นร้านแต่ละประเภทมีการเลือกใช้วง

ดนตรีที่แตกต่างกัน บางร้านอาจจะใช้วงดนตรีแบบโฟร์คซอง เครื่องดนตรีนน้อยช้ิน หรือบางร้าน

อาจจะใช้เครื่องดนตรีแบบฟูลแบนด์ ในแต่ละรูปแบบจะมีนักดนตรีที่เป็นผู้หญิงแค่เธอคนเดียวที่เป็น

นักร้อง หรือบางครั้งอาจมีมือเบสที่เป็นทอมบ้าง นอกนั้นจะเป็นนักดนตรีผู้ชายทั้งหมด การที่เธอได้มา

ร้องเพลงร่วมกับวงฟูลแบนด์นี้นั้นเพราะว่าร้านบางร้านนั้นมีการรีเควสว่าต้องการนักร้องหญิง วง

ดนตรีนี้จึงได้มาชวนให้เธอไปเล่นด้วย แนวเพลงที่เล่นมักจะเป็นแนวป๊อบร็อคหรือดนตรีที่ฟังง่าย ถ้า

หากเล่นแบบฟูลแบนด์บางร้านจะมีการขอให้เล่นเพลงที่ก าลังอยู่ในกระแสหรือเพลงมันส์ๆในแนว

ลกูทุ่งบ้าง   

 ก่อนที่จะออกมาท างาน เธอบอกว่า เธอจะต้อง ดูแลเสียงให้รีแลกส์พร้อมใช้งาน พยายามท า

บุคลิกให้ดีที่สุด ดูดีดูสะอาด การแต่งกายเธอจะสวมใส่กางเกงขายาวกับเสื้อที่มิดชิดหรือเสื้อยืดที่ดูดี 

รวมถึงประเมินการเดินทางด้วยรถส่วนตัวให้ไปถึงที่รา้นก่อนอย่างน้อยครึ่งช่ัวโมง เพื่อที่จะรีแลกซ์ เชค

อุปกรณ์ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเล็กน้อยเพื่อท าให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยมากข้ึนก่อนข้ึนแสดง 

ระยะเวลาการแสดงนั้นจะข้ึนอยู่กับแต่ละร้านที่ก าหนดให้เล่น ถ้าเป็นร้านนั่งชิล หรือบาร์ มักจะเริ่ม

เวลา 4 ทุ่ม - 22.45 น. พัก 15 นาที เล่นอีกทีตอน 23.00-23.45 น. หรือบวกลบครึ่งช่ัวโมง ส่วนร้าน

ที่เป็นผับจะเล่นค่อนข้างดึกประมาณ 23.00-24.00 น. หรืออาจดึกกว่าน้ันประมาณครึ่งช่ัวโมง ถ้าเป็น

เล่นรอบดึกจะไม่มีเบรก หลังจากเล่นเสร็จ เธอบอกว่า  

 
 บางวันถ้าเอ็นจอยหน่อยแขกดูสนุกสนาน เพื่อนร่วมวงเล่นดี ก็อาจจะอยู่ต่อซัก 1-2 ชม. 

มาน่ังคุยกัน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในวงด้วย ขากลับก็จะกลับกับเพื่อนที่มาด้วยทุกคร้ัง มากับ

ใครกลับกับคนน้ันคนที่ไว้ใจท่ีสุด สบายใจเราด้วย   

(เอลี่ ,อาย ุ23 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 



93 

 

 กรณีของฟีฟ่า เธอเริ่มประกอบอาชีพนี้ต้ังแต่อายุ 17 ปี ตั้งแต่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 จากการชักชวนจากพี่ๆที่รู้จักกัน เพราะในช่วงนั้นเธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการไปประกวด

ร้องเพลงต่างๆ ท าให้มีงานแทนให้ไปร้องที่สถานบันเทิงบ้างเล็กน้อย โดยอยู่ในสายตาของครอบครัว

มาตลอดเพราะครอบครัวต้องไปรับไปส่งในช่วงนั้น จนเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยช้ันปีที่ 1 ในคณะที่

เกี่ยวกับดนตรี ท าให้เธอได้เข้าไปประกอบอาชีพนักร้องกลางคืนแบบจริงจังในช่วงอายุประมาณ 19 ป ี

และท างานด้านนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน มีช่วงหนึ่งที่เธอได้หยุดเล่นที่สถานบันเทิงไปช่วงหนึ่ง

เนื่องจากเธอได้เข้าประกวดรายการร้องเพลงรายการหนึ่ง และต้องออกเดินสายร้องเพลงตามงานจ้าง

บ้าง แต่สุดท้ายเมื่องานตรงนั้นซาไปก็มีสถานบันเทิงติดต่อให้ไปร้องประจ าอยู่ดี เธอบอกว่าสถาน

บันเทิงทุกประเภทตั้งแต่ ร้านเหล้า ผับ บาร์ ลานเบียร์ เลาจน์ ตลอดจนร้านที่ขายอาหาร เธอเคยท า

มาทุกประเภท จนปัจจุบันเธอได้เซ็นสญัญากับสถานบนัเทิงแห่งหนึ่งย่านทองหลอ่ ท าให้ตอนน้ีเธอร้อง

เพลงอยู่ที่ร้านนี้ร้านเดียว 6 วันต่อสัปดาห์ มีการให้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และมีระยะสัญญา 1 ปี

เต็ม เธอเล่าเกี่ยวกับวงดนตรีที่เล่นอยู่ว่าเป็นวงแบบฟูลแบนด์ มีกีต้า เบส คีบอร์ด กลอง และนักร้อง 

4-5 คน เป็นผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 2 คน ร้านนีค่้อนข้างดี เน้นร้องแบบคุณภาพ จะร้องเพลงสากล ดีว่า 

และจะไม่ร้องพวกเพลงโจ๊ะๆ ระยะเวลาในการเล่นแต่ละคืนจะไม่เหมือนกัน บางวันเล่น 45 นาทีไม่

เกิน 1 ช่ัวโมง บางวันต้อง เล่น 2 เบรก ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะข้ึนเล่นเวลา

ประมาณ 4 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป  

 ก่อนที่จะออกมาท างาน เธอบอกว่า การพักผ่อนเป็นสิ่งส าคัญ ต้องพักผ่อนมากๆ ร้านนี้

ค่อนข้างที่จะเน้นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ ดูดีมีฐานะ การเตรียมตัวจึงต้องแต่งตัวให้สวย มีรสนิยม แต่งหน้า

แต่งผมให้ออกมาดูดีน่าเช่ือถือ แบบเรียบหรูดูแพง เธอบอกว่า ร้านปัจจุบันที่เธอเล่นที่ทองหล่อ

ค่อนข้างแตกต่างกับร้านแถวเลียบทางด่วน เพราะนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้หรู เธอจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้ 

โดยปกติแล้วเธอเป็นคนชอบแต่งตัวโป๊บ้างแต่ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปตามสไตล์ของเธอ เธอให้แง่มุม

ว่า  

 
 บางคนแต่งตัวเซ็กซ่ีๆโป๊ๆเงี้ยะ ก็จะได้ติ๊บเยอะกว่าเว้ย เพราะว่าแต่งตัวสวยเซ็กซ่ีน่ามอง 

เค้าก็ให้ไง ซ่ึงเค้าก็ไม่ได้เต้นแรงอะไรขนาดน้ันนะ แค่แต่งตัวเซ็กซ่ีกว่าก็มีโอกาสได้ติ๊บเยอะกวา่ 

ที่จริงก็ทุกที่นะ ถ้าร้องดี ๆ มันก็ได้น้อยอ่ะ เพราะคนมาเที่ยวเค้าไม่ได้อยากมาฟังดนตรีซะ

หน่อย ถ้าอยากฟังดนตรีเค้าก็อาจจะไปฟังบาร์แจ๊สอะไรอย่างงั้นมากกว่า   

   (ฟีฟ่า, อาย ุ25 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 
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 เมื่อไปถึงที่ร้าน เธอก็จะท าจิตใจให้ผ่อนคลาย ครู่เดียวเธอก็ข้ึนไปท างานเพราะเธอไปถึงร้าน

ก่อนเวลาเล่นไม่นาน เมื่อเล่นเสร็จเธอจะกลับบ้านเลยไม่ค่อยน่ังอยู่ที่ร้านต่อ จะมีบางครั้งที่ถ้าหากมี

ลูกค้าที่รู้จักกันก็จะลงไปทักทายบ้างแล้วก็กลับ อาจมีบ้างที่เล่นเสร็จเธอจะอยู่คุยกับพี่ๆในวงต่อที่หลงั

ร้าน มีร้านหนึ่งที่ข้าวสารที่เธอเคยท างานนั้น เป็นร้านที่เมื่อเล่นเสร็จเธอจะลงมานั่งต่อบ้าง ช่วงเวลา

หลังเล่นนี่แหละที่คนส่วนใหญ่จะเข้าหาเธอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาช่ืนชมเรื่องการแสดง หรือติดต่อ

งาน และจะมีบ้างที่เข้ามาเพื่อหวังจะสานสัมพันธ์ต่อ เธอบอกว่า 
 

 ไม่รู้ว่าเราคิดมากไปรึป่าว คือจะไม่ชอบคนที่แบบว่าเหมือนเค้าเห็นเราบนเวทีแล้ว มัน

เหมือนเราอยู่ในตู้ให้เค้ามาเลือกอะไรยังงี้ เหมือนคิดว่าเราเข้าถึงได้ง่ายกว่า ส่วนใหญ่พวกที่

เห็นว่าเป็นนักร้องแล้วจะเข้ามาจีบหรืออะไรจะเป็นพวกแบบหัวโบราณ ที่คิดว่าเป็นนักร้องจีบ

ได้ท าน่ันท าน่ีได้ พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างงั้น แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะ มันเป็นความรู้สึกของเรา

เฉย ๆ  

   (ฟีฟ่า, อาย ุ25 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 การเดินทางมาท างานและกลับ บางช่วงอาจนั่งรถแท็กซีบ่้าง grab bike บ้าง แต่ปัจจุบันแฟน

มาอยู่ด้วยก็จะขับมอเตอร์ไซมาส่งตลอด เมื่อท างานเสร็จพี่ที่ร้องอยู่ด้วยกันที่เป็นผู้หญิงที่เช่ือใจได้จะ

เป็นคนมาส่งที่บ้านเสมอ  

 ชีวิตการท างานของนักร้องหญิงทุกคนค่อนข้างที่จะเริ่มต้นมาคล้ายๆ กัน ตั้งแต่ช่วงอายุที่เริ่ม

เข้ามาท าอาชีพนักร้องกลางคืน ในเรื่องการจัดการร่างกายให้พรอ้มต่อการใช้งาน ต้องมีการวอร์มเสยีง 

การพักผ่อนให้เพียงพอ และท าจิตใจให้สงบ รวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนข้ึนแสดง และช่วงเวลาเล่นที่

แบ่งเป็นเบรกๆ และช่วงเวลาที่ได้เล่น อาจมีความแตกต่างกันบ้างแล้วแต่การจัดการของร้าน โดยเวลา

ส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไป ไปจนถึงร้านปิด แล้วแต่ว่าร้านะจัดสรรเวลาไหนให้แสดง ใน

เรื่องของไลฟ์สไตล์การแต่งตัว ที่มีทั้งแบบค่อนข้างมิดชิด และแบบที่ออกเซ็กซี่เล็กน้อยตามรสนิยม

ของแต่ละคน รวมถึงกิจกรรมที่ท าหลังจากเลน่ดนตรีเสร็จ แต่โดยสรุปแล้วนักร้องหญิงเมื่อเล่นเสรจ็ลง

จากเวทีก็จะกลับเลย ไม่นิยมนั่งต่อที่ร้าน นอกเสียจากเมื่อมีเพื่อนมาเที่ยวหรือมาหา หรือเมื่อมีเรื่องที่

อยากจะแลกเปลี่ยนกับวงดนตรี แต่ถ้าในเวลาปกติแล้วเมื่อเล่นเสร็จนักร้องหญิงมักจะกลับบ้านทันที 

ดังกรณีของ จีน่าเธอบอกว่าไม่ชอบสถานที่แบบนี้  
 

 เวลาท างานเสร็จก็จะกลับบ้านเลย ไม่ชอบอยู่สังคมแบบน้ันเท่าไหร่ คนโวยวาย คนเมาไร

เงี้ย เราไม่ชอบ แต่มันก็เป็นแค่บางที่ บางคน ไม่ได้เจอทุกวันหรอก 
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(จีน่า ,อาย ุ25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2562) 

 

 อีกทั้งยังพบว่าในทัศนะของ คาร่า เธอบอกว่าการที่จะได้ปฏิสัมพันธ์หรือการถูกคุกคามจะมา

ในช่วงตอนที่เล่นเสร็จแล้วลงมานั่งต่อที่ร้าน เธอกล่าวว่า 
 

 ส่วนมากไอเวลาที่เจอเน้ียจะเป็นช่วงที่เล่นเสร็จแล้ว เพราะก่อนเล่นเราก็ไม่ได้ไปก่อน

เวลานานมาก คือไปถึงก็ต้องเตรียมตัวขึ้นเล่นแล้ว แต่พอหลังจากเล่นเป็นช่วงที่เราอยากลงมา

พักน่ังเล่นบ้าง แล้วยังไม่อยากกลับ อยากมาน่ังชิลต่อฟังวงต่อไป บางทีเพื่อนเรามาด้วย ก็

อยากลงมาน่ังคุยกันก่อน แล้วไอพวกมาขอชนแก้วเน้ียก็จะมาช่วงน้ีแหละ แต่มันเป็นปกติของ

นักดนตรีนะ ทีจ่ะมีคนมาขอชนแก้วอยู่ตลอด  

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562) 

 

 ในเรื่องการแต่งกาย บางร้านจะมีการก าหนดการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปแบบของร้าน 

เช่นกรณีของฟีฟ่าที่ท างานอยู่ในร้านปัจจุบันที่ต้องแต่งตัวให้ดูดี น่าเช่ือถือ ไม่จ าเป็นต้องเซ็กซี่ แต่ต้อง

เรียบหรู และอีกกรณีหนึ่ง เอลี่ เธอเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างที่จะมิดชิด เธอเล่าว่า เจ้าของร้านมาบอก

กับเพื่อนในวงของเธอให้มาบอกว่าให้เธอแต่งตัวให้สั้นข้ึนอีกเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อแขก แต่เธอก็

ปฏิเสธ ด้วยเธอรู้ว่านักร้องหญิงนั้นหายาก และเป็นที่ต้องการของสถานบันเทิง เธอจึงเหมือนมีอ านาจ

ในตัวอยู่บ้างที่จะปฏิเสธต่อสิ่งที่เธอไม่อยากท า ส่วนในนักร้องหญิงคนอื่นๆ พบว่าพวกเธอจะแต่งตัวใน

แบบที่เธออยากใส่ จะไม่มีการต าหนิถึงการแต่งตัวที่เซ็กซี่เกินไป แต่หากแต่งตัวเรียบร้อยเกินไป พวก

เธอจะได้รับค าแนะน าให้แต่งตัวให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น ในเรื่องการเดินทางถ้าหากนักร้องหญงิไม่

ขับรถไปเอง ก็มักจะกลับกับเพื่อนในวงที่ไว้ใจได้ หรือกลับรถขนส่งสาธารณะเสมอ  

 รูปแบบของร้านเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดการกระท าของนักร้องหญิงและนักท่ องเที่ยว

เช่นกัน รูปแบบสถานบันเทิงนั้นจึงเปรียบเสมือน ด่านแรกของการเลือกสรรจากรสนิยมของ

นักท่องเที่ยว และราคาค่าบริการก็เปรียบเสมือนด่านที่สองที่ไว้คัดกรองนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ

สถานที่นั้น ๆ อีกทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด รวมไปถึงบรรยากาศในร้านก็เป็นหนึ่งใน

ปัจจัยที่เป็นสิ่งซึ่งสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นให้เป็นไปในแบบต่าง ๆ  

 เกรดของสถานบันเทิงเป็นปัจจัยหนึ่งที่น ามาซึ่งความเสี่ยงต่อนักร้องหญิง หรือแม้กระทั่ง

นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงที่เข้าไปเที่ยวในสถานที่แห่งนั้น นักร้องหญิงแบ่งเกรดสถานบันเทิงจาก 2 

ปัจจัยด้วยกัน คือ ความเป็นร้าน และผู้ใช้บริการ ในส่วนของผู้ใช้บริการ นักร้องหญิงบอกว่าสามารถ
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จ าแนกได้อีกว่า ลูกค้าเป็นผู้ที่ต้องการเสพดนตรีที่แท้จริง กับลูกค้าที่ต้องการเสพดนตรีแบบฟังง่าย

เพราะเป้าหมายคือการมาสนุกสนานเฮอากับเพื่อนมากกว่า ในส่วนนี้ก็จะเห็นถึงการปฏิบัติตัวของ

ลูกค้ากับนักดนตรีที่แตกต่างกัน รวมถึงฐานะทางการเงินของลูกค้าในแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกัน

ไป นักร้องหญิงให้แนวคิดว่า  
 

 การแบ่งเกรดสถานบันเทิง มีการแบ่งจาก ความเป็นร้าน แขกท่ีมาจะเป็นแบบไหน วัยรุ่น

ประเภทไหน ถ้าเป็นคนท างานก็จะร้านอีกแบบ ของก็จะแพงหน่อย บรรยากาศร้าน หรือนัก

ดนตรี ก็จะดูดีดูสะอาดสะอ้าน ความปลอดภัยก็จะดีกว่า ถ้าอยากไปผับถูกๆ ก็จะมีวัยรุ่นเยอะ

ส่วนใหญ่ก็จะแว๊นๆ ซ่ึงจะน่ากลัว  โดยรวมคิดว่าร้านเป็นตัวแบ่งนะ การท าร้านก็บ่งบอกถึง

กลุม่ที่จะเข้าไปใช้บริการได้อยู่แล้ว ตามฐานะแขกท่ีจะไปใช้บริการในที่น้ันๆ ก็ตามสภาพ 

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562) 

 

 นอกจากนั้นย่านที่ตั้งของสถานบันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกของการเลือกมาเที่ยวของ

ลูกค้าเช่นกัน เพราะจากต าแหน่งที่ตั้งสถานบันเทิงก็ต้องสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยของนักท่องเที่ยวใน

ระแวกนั้นๆ ซึ่งย่านต่างๆก็มีความแตกต่างกันอย่างน้อยก็ในเรื่องของบุคคลที่มาเที่ยวกับฐานะทางการ

เงิน เป็นต้น  

 
 พูดตรงๆนะร้านแถวเลียบด่วนมันก็จะไม่ค่อยโอเค มันอยู่ที่ตลาดลูกค้า แถวเลียบด่วนเค้า

จะไม่ได้คัดคนมาเที่ยว มันอยู่ที่มารยาทของบุคคล อย่างที่ที่พ่ีร้องอยู่เน้ียดีมากเลยแถวเอกมัย 

เป็นอารมณ์ชาวต่างชาติ นึกภาพผู้ดีมีตังออกป่ะมันจะได้อารมณ์น้ัน แต่ที่แถวเลียบด่วนน่ีจะ

เป็นสไตล์คนไทยแว๊นๆ รวยก็รวยนะคือจะเป็นรวยแบบแว๊น ให้ร้อยนึงแต่ก็อยากจะจับนู่นจับ

น่ีแต่พี่ก็ไม่เคยยอมหรอกนะ 

(ฟีฟ่า ,อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 ในด้านมุมมองต่อลูกค้าพบว่า ส่วนใหญ่นักร้องหญิงจะมีความรู้สึกต่อลูกค้าที่ไม่แตกต่างกัน 

การบริการจะเป็นไปในแบบที่เท่าเทียมกันทุกคน คือท าหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุด มี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแต่ก็ยังคงเว้นระยะห่างให้อยู่ในฐานะของนักดนตรีกับลูกค้า แต่อีกด้าน

หนึ่งก็พบว่านักร้องหญิงบางคนมีความรู้สึกต่อลูกค้าที่แตกต่างกัน กรณีของเอลี่ เธอบอกว่าเธอ

ค่อนข้างที่จะกลัวคนสูงอายุที่เป็นผู้ชาย หรือผู้ชายที่วัยห่างกัน 
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 กลัวว่าคนแก่กว่าน้ีถ้าเมาแล้วเค้าจะพูดจาไม่ดีใส่ หรือว่าการกระท าต่างๆของเค้า เค้า

อาจจะใช้ความแก่ของเค้ามากดเราที่เด็กกว่า แล้วมันก็ต้องระวังตัวมากกว่าเพราะเค้าเป็น

ผู้ใหญ่เค้าน่าจะรู้ว่าเค้าท ายังไงถึงจะเข้าถึงตัวเราได้ แบบที่เราไม่กล้าปฏิเสธ 

(เอลี่,อายุ 23 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 

 

 ความกลัวจึงสัมพันธ์กับรูปแบบร้านที่มีผลต่อความเสี่ยงที่นักร้องหญิงต้องเผชิญ เมื่อถามไป

ว่าร้านแบบไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงมากกว่ากัน ค าตอบที่ได้คือ 1. ร้านที่มีสไตล์เพลงแบบโจ๊ะๆ 

สนุกสนาน และร้านที่ต้องใช้ทักษะในการเอ็นเตอร์เทนสูง เพราะความเมาและความสนุกเป็นสิง่เร้าช้ัน

ดีให้คนเริ่มที่จะถึงเนื้อถึงตัวกัน และ 2. ข้ึนอยู่กับคนที่มาเที่ยว ซึ่งข้ึนอยู่กับบุคลิกลักษณะ พื้นฐาน

นิสัย และรวมไปถึงฐานะทางการเงนิด้วย เพราะเรื่องฐานะก็เปน็ตัวบ่งบอกถึงความมีหน้ามีตาในสงัคม

ซึ่งเป็นตัวตัดสินว่าใครจะท าอะไร และมีความคิดต่อการกระท าต่างๆอย่างไร หากจะถามว่าร้านแบบ

ไหนที่มีความเสี่ยงต่อนักร้องหญิงมากกว่ากันนักร้องหญิงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ผับไม่ใช่ที่ที่เสี่ยง

ที่สุด เพราะระยะห่างระหว่างนักร้องกับแขกค่อนข้างที่จะหา่งกันพอสมควร มีเวทีที่เป็นเหมือนก าแพง

กั้น และเมื่อเล่นเสร็จก็เปน็เวลาที่ดึกมากแล้วร้านใกลจ้ะปิดก็จะไม่มีช่วงเวลาให้ปฏิสัมพันธ์กับนักเทีย่ว

ได้ ส่วนร้านประเภทร้านนั่งชิล ส่วนมากก็จะเป็นร้านที่วัยรุ่นนิยมไปมากที่สุด และมักจะไปเพื่อ

สังสรรค์มากกว่าที่จะสนใจเกี่ยวกับนักดนตรี ดังนั้นร้านประเภทบาร์ จึงเป็นร้านที่น่าจะมีความเสี่ ยง

มากที่สุดเพราะระยะห่างระหว่างนักดนตรีกับนักเที่ยวไม่ไกลกันนัก ประกอบกับบาร์เป็นร้านที่มีแสง

สว่างอยู่บ้าง ท าให้จุดโฟกัสของคนในร้านมีต าแหน่งเดียวกันคือที่เวที อีกทั้งสถานภาพที่ค่อนข้างเป็น

ผู้ใหญ่ของนักเที่ยวจึงอาจท าให้นักร้องหญิงเกิดความเกรงใจและมีโอกาสที่ จะปฏิสัมพันธ์กันได้

มากกว่าสถานบันเทิงประเภทอื่นๆ 

 

กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ  

 

 นอกเสียจากการร้องเพลงที่เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญส าหรับการเป็นนักร้องแล้ว นักร้อง

จ าเป็นต้องมีทักษะต่างๆที่ท าให้บรรยากาศภายในร้านด าเนินไปด้วยความสุนทรีย์ที่นักท่องเที่ ยว

ต้องการที่จะมาเสพรับความสุขจากบรรยากาศในที่แห่งนี้ ทักษะการเอ็นเตอร์เทนจึงเป็นสิ่งที่นักร้อง

ไม่ว่าหญิงหรือชายพึงมี  

 เพลงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถแสดงอารมณ์และก ากับอารมณ์ของผู้ที่รบัฟังได้ผ่านการ

แสดงของนักดนตรี และท าให้เกิดอารมณ์ร่วมกันของนักท่องเที่ ยวและนักร้อง การเลือกใช้เพลงที่
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แสดงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยวได้ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่เพียงเล่นเพลงที่นัก

ดนตรีอยากจะเล่น แต่เพลงที่เล่นน้ันต้องเป็นเพลงที่คนหมู่มากรู้จัก และเป็นเพลงตลาดทั่วไปที่เข้าถึง

ง่าย บีน่าเธอบอกว่า เพลงที่เล่นนั้นมีผลต่อความสนใจของแขก เพราะเพลงเป็นเสมือนตัวเช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเที่ยวกับนักดนตรี  

 
 เพลงเป็นสิ่งที่ท าให้เราเชื่อมสัมพันธ์กับแขกได้มากขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับร้านที่ไปเล่น ถ้าเป็น

ร้านปกติส าหรับคนฐานะปานกลางก็จะต้องเล่นเพลงตลาด แต่ถ้าเป็นร้านทีมี่ระดับหน่อย เรา

ก็จะต้องเพลงสากล เพลงแจ๊ส ซ่ึงแต่ละร้านก็จะมีเพลงที่เค้าบังคับว่าแขกเค้าจะต้องการเพลง

แบบไหน ซ่ึงร้านส่วนใหญ่แล้วเน้ียเค้าจะชอบเพลงตลาดมากกว่าเพลงสากล เพราะเข้าถึงคน

ในระดับนักเที่ยวมากกว่า 

(บีน่า ,อาย ุ20 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2562) 

 

 ในบางครั้งเพลงที่นักดนตรีเลือกมาใช้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า

เท่าใดนัก เพราะจุดประสงค์ของการมาเที่ยวสถานบันเทิงของลูกค้าแต่ละคนน้ันก็แตกต่างกัน บางคน

มาด้วยอารมณ์ร่าเริงมาเพื่อสนุก แต่บางคนอาจจะมาเพื่อระบายความเศร้า เพลงที่นักท่องเที่ยว

ต้องการจึงอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละกลุ่มคน การขอเพลงจึงเป็นการตอบสนองต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดี และยิ่งเมื่อนักดนตรีเล่นเพลงที่พวกเขาต้องการได้ ย่อมเป็นการ

ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  

 ในบางครั้งการที่จะสร้างความรู้สึกร่วมกันระหว่างลกูค้ากับนักดนตรี นักร้องหญิงจะใช้วิธีการ

เลือกเพลงที่สนุกสนาน รวมถึงการพูดคุยและสอบถามกับลูกค้าว่าต้องการเพลงแบบไหน สามารถขอ

เข้ามาได้ ไม่เพียงแต่ลูกค้าเท่านั้นที่นักร้องต้องให้ความส าคัญ แต่ยังรวมไปถึงเจ้าของร้านอีกด้วยว่า

เขาต้องการให้เล่นเพลงอะไร ตอนช่วงไหน ไอว่ี เธอเล่าว่า การตัดสินใจว่าจะเล่นเพลงอะไรเป็นสิ่ง

ส าคัญ เพราะ  

 
 ส่วนใหญ่คนที่มามันจะชอบอกหักมา ก็จะมาขอเพลงช้า แต่ช่วงเวลาน้ันร้านอยากให้เล่น

เพลงเร็วๆเพราะดึกแล้ว บางทีเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะจัดให้ลูกค้าไหม ซ่ึงเราก็เสี่ยง

เหมือนกันถ้าจะขัดค าสั่งเจ้าของร้าน แต่เราก็ต้องมีวิธีพูดว่าลูกค้าเค้าขอมาให้เล่น  

(ไอวี ่,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562)  
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 ยิ่งไปกว่านั้นการสร้างอารมณ์ให้แขกมีอารมณ์ร่วมไปกับบรรยากาศของร้านนั้น นอกจาก

เพลงที่เล่นแล้ว ทักษะการพูดคุยสร้างบรรยากาศก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพลักษณ์ในขณะที่

ท างานของนักร้องหญิงจึงต้องเป็นคนที่ดูอารมณ์ดี ดูเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี และอัธยาศัยดี จากการ

สัมภาษณ์นักร้องหญิง ทั้ง 8 คน พบว่า ทักษะในการเอ็นเตอร์เทนของพวกเธอจะ มักจะเรียนรู้จากเพือ่น

ร่วมวงที่คอยมากระซิบมุกต่างๆให้เล่นรับส่งกัน หรือการซึมซับจากประสบการณ์ที่เคยได้ไปดูในที่

ต่างๆ  

 
 เราเรียนรู้จากการที่เรามีโอกาสได้ไปเล่นกับนักร้องรุ่นพี่ หรือว่านักร้องที่เราชอบว่าเค้า

ร้องดีแล้วเค้าตลกด้วย มันก็ดี เราก็เร่ิมจากการไปดูเค้า หรือบางทีเรารู้สึกว่าพี่เค้าต้องเอ็น

เตอร์เทนดีแน่ๆเลย หรือบางทีพี่เล่นมาเยอะได้ไปเล่นกับคนนู้นคนน้ี มันก็ซึมซับมุกเค้าหรือ

วิธีการแก้ปัญหา หรือวิธีการตัดสินใจของเค้า  

(ฟีฟ่า ,อายุ 25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 นอกจากการเรียนรู้เรื่องการเอ็นเตอรเ์ทนและทักษะการรบัส่งมุกตลกต่างๆ แล้วนั้น ยังพบว่า

ทักษะเรื่องการรับส่งสารหรือกาละเทศะก็เป็นสิ่งที่นักร้องหญิงพึงมีเช่นกัน จีน่าเล่าว่า  
 

 มือกีต้าเราเขาจะสอนเร่ืองกาละเทศะ เพราะเราเป็นคนโผงผาง ตอนช่วงที่เราเข้ามาใหม่ๆ

เราจะติดมากกับการพูดแบบน้ี เขาก็จะสอน เช่น ‘จากเดี๋ยวจัดเพลงน้ีให้’ เป็น ‘เดี๋ยวมอบ

เพลงน้ีให้’ ฟังแล้วมันจะดูแบบซ้อฟลงกว่าไหม ระยะทางอ่ะเหมือนกันถึงคนฟังเหมือนกัน 

เหมือนเราน่ังมอไซไปอีกที่นึง กับเราน่ังรถเก๋งไป อันไหนมันสบายกว่า เค้าจะสอนเร่ืองการ

ปฏิบัติตัวในร้าน แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนค่อยๆเป็นค่อยไป 

(จีน่า ,อาย ุ25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2562) 

 

 จากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงทัง้ 8 คน พบว่า พวกเธอมีทักษะการเอ็นเตอรเ์ทนแขกในระดบั

ที่ไม่ค่อยมากนัก บางคนบอกว่า เธอเอ็นเตอร์เทนไม่เป็นด้วยซ้ า แต่เมื่อการพูดคุยเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ

การเล่นในสถานบันเทิง พวกเธอก็จ าต้องพูดคุยบ้างนอกเหนือจากเวลาที่ร้องเพลง  

 
 มันอยู่ที่สถานการนะว่าลูกค้าต้องการอะไร คือบางทีลูกค้าเค้าจะเงียบมากแล้วก็จ้องเรา 

เราก็จะรู้และว่าลูกค้าต้องการฟังเพลงอย่างเดียวจริงๆ เราก็จะพูดน้อยๆหน่อย แต่ถ้าบางคน

เค้ามาแล้วก็ข าและค่อนข้างจะเอ็นจอยกับเรา เราถามอะไรไปแล้วเค้าก็ตอบเรามา เราก็รู้และ
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ว่าเค้าต้องการการพูดคุย สื่อการ เราจะประเมินจากสถานการณ์ลูกค้าในร้านก่อนว่าเค้า

ต้องการอะไร เรารู้สึกว่าถ้าเรามีพลังงานที่ดีแล้วเราจะส่งพลังให้กับคนดูได้ เค้าจะรับรู้

ความรู้สึก การเอ็นเตอร์เทนก็ส าคัญนะ เค้าก้ต้องการการพูดคุยให้รู้สึก comfortable รุ้สึกว่า

เค้าไม่ได้มาน่ังดูโชว์เพื่อฟังเราร้องเพลงอย่างเดยีว อย่างคนที่มาบ่อยๆ ให้เค้าได้รู้สึกสบายใจท่ี

จะมา 

(จีน่า ,อาย ุ25 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2562) 

 

 มันจะมี 2 ช่วงคือช่วงร้องกับพูดคุย ต้องทักทายแขก หรือให้ความสนใจ ให้เค้ารู้ว่าเราเหน็

เค้าแล้ว เปิดโอกาสให้ขอเพลงได้ มีการพูดเล่นตบมุกกับนักดนตรี หรือถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็จะ

พูดให้รับกับวันต่างๆ หรือถ้ามีคนเต้นแรง ก็อาจจะมีแซวๆบ้างเพื่อความสนุก ข าๆ หรือว่าชวน

มาแจมก็ดูจากแขกว่าเค้ามาแบบไหน แต่จะไม่แซวโดยใช้ค าพูดหยาบคาย หรือพูดสองแง่สอง

ง่ามเลย ใครๆก็ชอบตลกอะเนาะ แล้วคนดูจะรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วย มันเป็นการท าให้แขก

อยากกลับมาอีกมาฟังเค้าเล่นมุกมาฟังร้องเพลง การเอ็นเตอร์เทนจึงเป็นสิ่งส าคัญแต่ก็ต้องใน

ระดับที่พอสมควรผสมผสานกับการร้องด้วย 

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562)  

 

 การพูดคุยให้ลูกค้ารู้สึกร่วมไปกับบรรยากาศในร้านเป็นหน้าที่ของนักร้องหญิงโดยตรง อย่าง

น้อยๆก็ต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องเพลงทีจ่ะรอ้ง เพื่อเป็นการปูเรือ่งก่อนเข้าเพลง แนะน าร้าน หรือพูดคุย

กับแขกบ้างถามถึงคนที่อกหัก คนที่โสดบ้างแล้วแต่สถานการณ์หน้างานในแต่ละวัน เพื่อผลประโยชน์

ทางธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความอ่อนหวาน เปิดเผยความเป็นตัวตนของผู้หญิงและ

เป็นการเปิดโอกาสให้กับการคุกคามได้มากขึ้นด้วย จากการสัมภาษณ์พบว่าในบางกรณีของนักร้อง

หญิงบางคนมีการเลือกให้สิ่งเสพติดเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุหรี่เป็นสิ่งเร้าที่ท าให้พวกเธอมี

อารมณ์หรือสร้างตัวตนอีกคนหนึ่งขึ้นมาในการท างาน  

 
 ถ้าเราไม่เอ็นจอยกับลูกค้า คนในวงบางทีก็จะแสดงอาการไม่พอใจ แต่เค้าก็ไม่ได้ว่าอะไร

เราตรงๆหรอก ส่วนมากเราเลยจะดื่มเบียร์นะ เพราะคิดว่าการที่ดื่มนิดหน่อยจะท าให้

กระชุ่มกระชวย ร่างกายสดชื่น และสร้างความกล้า กล้าพูด กล้าสนุกมากขึ้น เพราะจริงๆแล้ว

เราเอ็นเตอร์เทนไม่เก่งเลย 

(เอลี่ ,อาย ุ23 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 
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 นอกจากการใช้สิ่งเสพติดเพื่อช่วยในเรื่องการเอ็นเตอร์เทนแล้วนั้น บีน่าเธอบอกว่าการที่เธอ

รู้สึกถึงอารมณ์ของเพลงได้ง่ายและแสดงออกไปได้ดีกว่านั้นเป็นเพราะการที่เธอรู้สึกเมาเล็กๆ และจะ

ท าให้เธอส่งอารมณ์ไปถึงคนดูได้ดีข้ึน  

 
 เรียกว่าหนูอินกับเพลงได้งา่ย แต่จะอินตอนที่เมา ด้วยความท่ีเล่นร้านทุกวันมันจะเร่ิมไม่

อินและเฉยๆตอนที่เรายังไม่เมา แต่ถ้าเมาปั๊บเน้ือหาเพลง เมโลดี้เพลงมันจะพาเราไป จริตมัน

จะเร่ิมมาตอนเมา คนจะตบมือให้เราดังขึ้นตอนที่เราให้ความสนุกเค้ามากขึ้น จริตในที่น้ีคือหนู

ไม่ได้เล่นหูเล่นตานะ แต่หนูจะมีการยิ้มให้เค้าเพราะเพลงมันความหมายดี จะค่อนข้างแสดงว่า

มันก าลังสนุกอยู่ เราจะไม่ต้องพยายามกับการร้องเพลงให้สนุกเลย ความพยายามของเราคือ

พยายามท าเพลงให้มันดีมากกว่า  

(บีน่า ,อาย ุ20 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2562) 

 

 ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่ามีบางร้านที่มีการ request วงดนตรีที่จะมาร้องในร้านว่าอยากได้

นักร้องผู้หญิง หรือบางทีการที่เป็นผู้หญิงจะมีโอกาสที่จะได้งานมากกว่า อาจเพราะนักร้องหญิงจะมี

ความดึงดูดมากกว่า และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

นักท่องเที่ยว พบว่า นักร้องหญิงบางคนมีแรงดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน มีการโน้มน้าวคน

ได้ดี มีการใช้ค าพูด เสียง ส่วนมากนักร้องหญิงจะมีการบิ้วท์อารมณ์ได้ดีกว่านักร้องชาย และพื้นที่

สถานบันเทิงก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้ชายไปเที่ยวเยอะกว่า การมีนักร้องหญิงจึงอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดต่อ

นักท่องเที่ยวชายได้มากกว่า อีกทั้งมุมมองของนักท่องเที่ยวผู้หญิงบางคน ได้กล่าวว่า 

 
 นักร้องผู้หญิงจะมีการพูดการการถามกับนักท่องเที่ยวผู้ชายมากกว่า แต่จะไม่ค่อยพูดถึง

ผู้หญิง เพราะเค้าอาจจะรู้ว่าเค้าจะได้ attention จากผู้ชายมากกว่า ไม่เคยเจอที่เค้าจะพูดแซวถึง

ผู้หญิงเท่าไหร่ เพราะนักร้องหญิงส่วนใหญ่ที่เคยเจอจะแต่งตัวเอ็กซ์ แบบนมใหญ่ ก็เลยเหมือนว่า

เค้าก็แต่งตัวมาให้ผู้ชายมองอยู่แล้ว การพูดการอะไรก็มีทาเกทเป็นผู้ชายที่อยากจะให้ตอบโต้อะไรงี้

อยู่แล้ว  

 (มาลา ,อายุ 22 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2562) 

 

 อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้บอกว่านักร้องหญิงที่เคยได้พบ ส่วนมากจะไม่เอ็นเตอร์

เทนโดยการใช้ค าหยาบคาย หรือค าที่ไม่สุภาพ และจะไม่พูดสองแง่สองง่ามกับแขก แต่จะเป็นการถาม
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แซวกันไปมาตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น อาจมีการพูดสองแง่สองง่ามบ้างแต่เฉพาะกับนักดนตรี จะ

ไม่ค่อยแสดงอาการโหวกเหวก จะมีการใช้ความเป็นหญิงในการท าให้บรรยากาศดูนุ่มนวลข้ึน  

 กลยุทธ์ต่างๆที่นักร้องหญิงใช้ในการเอ็นเตอร์เทนกับลูกค้าน้ันก็เปรียบเสมือนช่องทางหนึ่งที่

ท าให้ช่องว่างระหว่างนักร้องหญิงและลูกค้านั้นแคบลง ความสัมพันธ์และบรรยากาศภายในร้านดูเป็น

กันเองมากข้ึน การเอ็นเตอร์เทนจึงถือเป็นการทลายก าแพงเส้นแบ่งระหว่างความกล้าและความไม่

กล้าที่จะปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในแง่หนึ่งนักร้องหญิงอาจมองว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่อีกแง่หนึ่งการที่ได้ปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึนก็น ามาซึ่งความเสี่ยงต่อภาวะถูก

คุกคามทางเพศที่ลูกค้าจะกระท าต่อนักร้องหญิงได้  

 

ประสบกำรณ์กำรโดนคุกคำมหรือควำมรุนแรงทำงเพศในท่ีท ำงำน 

 

 บริบทพื้นที่และเวลาประกอบกับผู้คนและดนตรีเป็นส่วนประกอบสร้างให้สถานการณ์ใน

สถานบันเทิงเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยง จากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ เคย

เกิดข้ึนในเรื่องของการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ความรู้สึก การรับมือต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 

และการให้การช่วยเหลือของบุคคลแวดล้อมต่อนักร้องหญิง พบว่า พวกเธอมีประสบการณ์ที่แตกต่าง

กันออกไป และมีบางกรณีที่มองว่าตนเองไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ให้ความรู้สึกถึงการโดนคุกคามทางเพศ

หรือความรุนแรงทางเพศเลย ส่วนกรณีของเอลี่ เธอเล่าว่า   
 

 มีคร้ังหน่ึงมีแขกผู้ชายอายุรุ่นๆพ่อ มากันราวๆ 5-6 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด พอเราเล่นเสร็จ

เด็กเสริฟก็มากระซิบให้ไปน่ังคุยร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่โต๊ะน้ัน พอเล่นเสร็จเราก็ต้องไปน่ังแต่

พยายามเลือกน่ังตรงที่ที่ห่างกับคนที่เรียก แต่เอาจริงๆก็ไม่ได้ไว้ใจใครซักคนเพราะไม่ได้ รู้จัก

ใครเลย กลัวเค้าจะแตะเน้ือต้องตัว หรือพูดอะไรที่ไม่ดี แต่เค้าก็ไม่ได้ท าอะไรนะ ทุกคนชวน

เราคุยหมดเลย ถามเรียนที่ไหน เรียนอะไร ยังไง ท างานมานานเท่าไหร่ ปกติร้องแนวไหน หอ

อยู่ที่ไหน ชวนคุยไปเร่ือย พยายามจะคุยเร่ืองศิลปะที่เค้ารู้ คุยอยู่ประมาณ 15 นาที ตอนน้ัน

กลัวมาก แล้วก็ระแวง แต่จริงๆแล้ว ณ บทสนทนาน้ันไม่ได้มีอะไรที่จะสื่อว่าจะคุกคามเรา แต่

คือตัวเราระแวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าท าไมเค้าถงึตอ้งมาเรียกเราไปคนเดยีว ก่อนจะไปเราก็จะ

บอกรุ่นพี่ว่าเราไม่ค่อยสบายใจนะที่มีคนมาเรียกไปน่ัง พี่เค้าก็จะรู้อยู่แล้วแหละ ว่ ามันไม่ใช่

แนวเรา เค้าก็บอกว่า ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเค้าจะช่วยนะ โดยพยายามท่ีจะพาเราออกมาจากจุดน้ัน  
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 คร้ังที่สอง ด้วยความที่ร้านที่ไปเล่นค่อนข้างเป็นร้านในระดับล่าง คนส่วนใหญ่ก็จะ

ค่อนข้างเสี่ยวๆ บางทีแขกก็มาพูดใส่เราว่า ‘โอ๊ย อะไรเน้ีย เต้นไม่เห็นมันส์เลย’ เราก็เลยต้อง

ท าข าๆ เหมือนไม่ได้ไปไม่สนใจ และอีกคร้ัง ช่วงน้ันเป็นช่วงที่เพลงที่มันมีงูออกมาก าลังดัง 

แล้วตอนนันเป็นช่วงที่เปิดแผ่นพอดี ก็มีลูกค้าเข้ามาบอกเราว่า ‘เต้นสิ เต้นเลยๆ’ เร้า เซ้าซ้ี

และบังคับเรามากๆ อยู่ 1 - 2 คน แต่เราก็ท าท่าข า ๆ แล้วขอโทษไป และบอกว่าท าไม่ได้ค่ะ 

จากน้ันเราก็ไม่สนใจทางพวกเขาอีกเลย คือไม่อยากท าให้มันเป็นเร่ืองส าคัญอ่ะ เพราะมันจะ

ท าให้เราหลุดโฟกัสจุดที่มันส าคัญกว่าไป จริงๆแล้วคือเค้าก็ไม่ใช่เร่ืองที่ positive กับเราอ่ะ 

เลยไม่อยากสนใจ  เร่ืองที่ลูกค้ามายุให้เราเต้นเน้ีย ไม่มีใครท าอะไรได้ เพราะลูกค้าเป็นใหญ่ ณ 

ตรงน้ัน แม้แต่เจ้าของร้านก็คงไม่ท าอะไร เค้าก็รู้นะว่าเราโดนอย่างงี้ มันหน้าเวทีเลย คนในวง

ก็เล่นกันต่อไป หลังจากเหตุการณ์น้ันก็ไม่ได้มีใครพูดอะไรต่อนะ แต่เอาจริงๆเค้าก็คงอยากให้

เราท าแหละเพราะลูกค้าเป็นใหญ่  ไอคนที่เล่นกีต้าร์ ตีกลองเค้าไม่ต้องมาเต้นแบบน้ีหนิ แล้ว

เราเป็นผู้หญิงท าไมเราต้องท าให้คนอ่ืนมีความสุขแล้วตัวเองเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ 

  คร้ังน้ันมันก็มีผลกับใจเรามากเลยนะ ว่าลูกค้าท าไมเค้าต้องมาบอกให้เราเตน้ ไม่ให้เกียรติ

กันเลยอ่ะ ท าไมลูกค้าคนน้ีถึงมีทัศนคติแบบน้ีกับนักร้องหญิง เค้าอาจจะเจอมาแบบที่นักร้อง

ยอมที่จะเต้น ยอมที่จะสนุก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแล้วเราก็จะไม่ท าด้วย ท าไมไม่ไปบอกให้นักร้อง

ชายท าบ้างหล่ะ มันคงไม่น่าดูใช่ไหม กับคนที่ตั้งใจจะมาฟังดนตรีจริงๆ อันน้ีเราภูมิใจ เพราะ

เราตั้งใจมาแสดง แต่ถ้าแขกที่มาเพื่อที่จะมาเรียกให้เราไปท านู่นท าน่ีเพื่ อที่จะหวังอะไรซัก

อย่าง อันน้ีเรารู้สึกว่าแบบเค้าไม่ได้มาฟังดนตรีจากเรา แต่มาเพื่อหวังจะหาความสบายอย่าง

อ่ืนมากกว่า   

 มีหลายคร้ังที่เพื่อนๆในวงมาแนะน าให้เราว่าต้องท านู่นท าน่ีที่มันเอ็นเตอร์เทนลูกค้ามาก

ขึ้น เช่น เต้น หรือแต่งตัวโป๊ๆ เคยมีเพื่อนในวงเราก็ไม่รู้ว่าท าไมเค้าถึงกล้าพูด อาจจะเป็น

เพราะลูกค้ามาบอกเจ้าของร้าน แล้วเจ้าของร้านมาบอกพี่ในวงแล้วเค้าถึงมาบอกเราว่า 

‘แต่งตัวไม่ให้เกียรติแขกเลย’ คือเราไม่เข้าใจว่าไม่ให้เกียรติตรงไหนวะ แต่งเรียบร้อยขนาดน้ี 

ซ่ึงในความคิดคุณหมายถึงการแต่งตัวโป๊ๆหรือเปล่า แสดงว่า เค้าคิดว่าเราจะต้องท าอะไร

มากกว่าน้ันแน่ๆ นอกจากร้องเพลงเป็นแล้ว มึงก็ต้องเต้น มันคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ  แต่

ความตั้งใจของเราคือ ท างาน ร้องเพลง จบ ไปเพื่อเล่นดนตรี ไม่ได้ไปเพื่อ show อย่างอ่ืน สิ่ง

ที่เราท าได้คืออะไรที่มันเป็นสิ่งแย่ๆ อะไรที่ไม่น่าจ า เราเลือกที่จะไม่สนใจ ไม่จ า และรู้เอาไว้ว่า

น่ันแหละเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่อยากเจออีก เราไม่สามารถที่จะหยุดแล้วตอบโต้ได้ ทุกวินาทีทุก

วินาทีปล่อยเป็นอดีตหมด ปล่อยผ่านไปเลยเราท าอะไรกับลูกค้าไม่ได้อยู่แล้ว 

(เอลี่ ,อาย ุ30 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 
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 เหตุการณ์ที่เอลี่ได้พบทั้งหมด เธอรับมือโดยการแสดงทีท่าข าขัน หัวเรากลบเกลื่อน และ

กล่าวขอโทษต่อลูกค้าไป ส าหรับเธอลูกค้าเป็นเหมือนผู้ที่อยู่เหนือการควบคุม แม้นักร้องหญิงจะไม่

พอใจอย่างไร แต่ก็ต้องปล่อยผ่านให้การแสดงด าเนินต่อไปให้ส าเร็จ และไม่คิดที่จะไปค่ากับการ

กระท าที่ไม่ให้เกียรติกันในสายตาเธอปล่อยให้ทุกๆอย่างเป็นอดีตเพื่อที่เธอจะได้ท าหน้าที่ในการแสดง

ของเธอให้สมบูรณ์ที่สุด ไอว่ีเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องไปนั่งกับแขกที่อาวุโสกว่าอยู่บ้าง 

เธอเล่าว่า   

 
 ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เจอจะไม่ค่อยทะลึ่งตึงตังหรอก เพราะเวทีมันจะสูงหน่อย แต่มันจะมีบ้าง

ที่พอเราลงไปข้างล่างแล้ว จะมีลูกค้ามาเรียกให้เราไปหาหน่อยสมัยก่อนตอนน้ันยังเด็ กๆ 

ประมาณ มหาลัยปี 3 ก็จะมีลูกค้าเรียกไปน่ังแล้วก็ชวนคุย ซักพักเค้าก็ชวนเราไปต่อร้านนู้น

ร้านน้ีกับพี่ไหม อันน้ีพี่ก็รู้ละ พี่ก็กลัว เราก็รู้สึกว่าเราก าลังโดนคุกคามละ ไม่รู้จักกันจะมาชวน

ไปต่อ ไปคาเฟ่ต์ซ่ึงพี่ไม่ชอบเลย ร้านที่พ่ีเล่นมันจะไม่ค่อยดึกมาก เป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่

พี่ท าอยู่น่ีแหละ มันก็ค่อนข้างจะปฏิเสธยาก แต่เค้าก็ไม่ได้มาบังคับอะไรขนาดน้ันนะ มันเป็นฟี

ลแบบเหมือนเสี่ย ประมาณ 40-50 ปี เป็นเพื่อนเจ้าของร้านมากินบ่อยๆ พี่ก็ต้องลงไปทักทาย 

เพราะเค้ามาทีก็ให้ติ๊บหนัก แล้วพ่ีก็ขี้เกรงใจ เราก็ลงไปขอบคุณเค้าตามหน้าที่ เพราะพี่เจ้าของ

ร้านเค้าเป็นคนมาบอกให้เราไปทักทายสวัสดี แต่พอถึงจุดนึงเราก็จะขอแยก ปกติเค้าจะมา

กลับผู้หญิงนะ แต่คร้ังน้ีมาคนเดียวพี่ก็บอกไปเลยว่าพี่กลัวอ่ะ หนูอยากกลับบ้านแล้วบอก

เจ้าของร้านว่าไม่ค่อยอยากไป มันก็จะมีเหตุการณ์ประมาณน้ีแหละ แต่ ก็ไม่ได้บ่อยนะ เอา

จริงๆ เราสามารถปฏิเสธได้ เราสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่มากน้อยแค่ไหนพี่ก็ไม่แน่ใจ มันขึ้นอยู่

กับสถานการณ์อ่ะ ว่าเราจะหลีกเลี่ยงได้แค่ไหน บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ท าๆไป แต่ถ้าท าไรไป

แล้วยังมาเซ้าซี้อีกทีน้ีก็ต้องปฏิเสธจริงจังและ ไม่ว่าจะให้กินเหล้าหรืออะไรก็ตาม 

 มีอีกคร้ังนึง คร้ังน้ีไม่ได้เกิดขึ้นจากแขก ตอนน้ันสมัยเด็กๆพึ่งเร่ิมท างานได้ไม่นาน มีพี่

คนนึงเค้าก็เหมือนจะมาชอบเราแต่เค้าก็มีแฟนแล้วนะ เป็นพี่มือคีย์บอร์ดที่เล่นด้วยกันน่ีแหละ 

เค้าจะดูหื่นๆ บางทีพ่ีรู้สึกตัวเห็นเค้ามาน่ังใกล้ๆ พี่ก็หลบไปน่ังที่อ่ืนคนเดียว เค้าก็เดินมาหาพี่ก็

ลุกออก บางทีเล่นๆอยู่บนเวทีก็แอบจับก้นเราหลายคร้ังอ่ะ แล้วท าตีเนียนเหมือนไม่มีไรเกิดขึ้น

อ่ะ พี่ก็ไม่กล้าพูดอะไรตอนน้ันยังเด็กอยู่ ก็ท าเป็นไม่รู้ แต่ก็ท าให้รู้นะว่าอะไรวะแต่เราไม่กล้า

โวยวายไงก็เดินไปที่อ่ืน ส่วนใหญ่คนอ่ืนๆมันก็จะไม่มีใครเห็นอะดิ คนนึงเล่นเสร็จก็ไปอีกทาง 

ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเก็บของ มันก็ท าเหมือนไม่ตั้งใจ แต่เรารู้ว่าตั้งใจ โวยวายมากเราก็อาย

เค้าอ่ะ พี่ก็อายคนด้วย ไม่กล้าเล่าให้มือกีร์ต้าฟัง ไม่ได้พูดให้ใครฟัง หลังจากน้ันเค้าก็มีโทรไป
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หาเราบ้าง ซักพักเค้าก็ค่อยๆหายไปเพราะเราไม่เล่นด้วย เราก็เครียดนะตอนน้ันก็เล่าให้แฟน

ฟัง แฟนก็จะมาน่ังดูตลอด เค้าก็จะไม่ค่อยมายุ่ง 

 (ไอวี่ ,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 เหตุการณ์ของไอว่ี เธอมีการจัดการกับลูกค้าและกับเพื่อนร่วมวงที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า

สถานภาพระหว่างเธอกับลูกค้าท าให้เธอไม่กล้าที่จะแสดงท่าทีไม่พอใจ เธอเลือกที่จะพูดตรงๆว่าเธอ

รู้สึกอย่างไร เพื่อที่จะท าให้เธอหลุดออกจากสถานการณ์ตรงนั้นได้ แต่ในขณะที่เมื่อเพื่อนร่วมวงของ

เธอได้กระท าการการคุกคามทางเพศต่อเธอนั้น เธอเลือกที่จะแสดงท่าทีไม่พอใจให้เขารู้แทนการ

เจรจา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอรู้สกึอายและยังเด็ก ตอนนั้นเลยเลือกที่จะปล่อยผ่านเรือ่งนั้นไป เมื่อเธอ

ไม่รู้ว่าเธอควรจะท าตัวอย่างไรดี เธอจึงใช้วิธีที่ให้แฟนมานั่งเฝ้าตลอดเพื่อที่จะได้ช่วยลดระยะห่างต่อ

คนที่จะมายุ่มย่ามกับเธอ  กรณีของคาร่าก็มีเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนหลังจากที่เล่นดนตรีเสร็จแล้วเช่นกัน 

เธอเล่าว่าเหตุการณ์ที่เธอโดนคุกคามทางเพศนั้นมักจะเกิดหลังจากที่เธอเล่นดนตรีเสร็จแล้วอยากจะ

นั่งต่อที่ร้าน เรื่องของเธอเริ่มตั้งแต่เมื่อเธอเริ่มเข้ามาท างานในอาชีพนี้ต้ังแต่ยังอายุ 17 ปี  
 

 แรก ๆ มีมือกีต้าที่ท ากลางคืนประจ าอยู่แล้วมาชวน เพราะรู้จักกับเจ้าของ พอร้องเสร็จก็

ไม่ค่อยมีโอกาสได้น่ังต่อเท่าไหร่ เพราะตอนน้ันยังเรียนอยู่ เล่นเสร็จก็กลับเลย จะไม่ค่อยมีไร

มาก จะมีก็แต่มาให้ดอกไม้ มาชมนู่นน่ี หรือเขียนจดหมายส่งมาว่า ‘น้องคนน้ีน่ารักจัง ขอ

เบอร์ได้ไหมครับ’ แต่ก็ไม่ได้ตื๊ออะไรมาก มันก็แล้วแต่ว่าเราจะให้รึป่าวอะไรอย่างงี้ แต่พอโต

ขึ้นมาหน่อยพอร้องเสร็จ มันก็จะมีคนมาขอชนแก้วด้วย หรือบางคนขอเพลงมาแล้วก็ให้ทิปมา

ก่อน เราก็ขอบคุณค่า มอบให้โต๊ะน้ี พอเล่นเสร็จลงมาน่ังช่วงเวลาแบบฟรีสไตล์ละ มีอยู่คร้ังนึง

ที่ร้านแถวๆปิ่นเกล้า มีคนขอมาน่ังด้วย เป็นผู้ชายอายุประมาณ 40 กว่า ๆ มากัน 2-3 คน มา

ขอชนแก้วด้วยเราก็โอเค ก็คุยดี แต่พอน่ังไปนานๆ มันก็จะเร่ิมถาม ‘มีแฟนรึยัง บ้านอยู่

ตรงไหน เสร็จแล้วไปต่อไหม ร้องเพราะมากเลยนะเน้ีย’ ถามมาเร่ือย ๆ เราก็ตอบไปตาม

มารยาท แล้วเค้าไม่ยอมไปซักทีก็มาขอชนอีกและเร่ิมชวนว่า ‘ไปต่อดิ ถ้าไม่มีที่นอนอ่ะที่พักพี่

อยู่ตรงน้ีเอง ซอยXX น้ีเองไปได้เลย พี่ใจดีนะ’ คือน่ากลัวมาก เค้าก็พูดอะไรไปเร่ือยเปื่อยเราก็

กลัว เค้าบอกว่า ‘พี่ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้หล่ออะไร ก็เลยต้องเป็นสายเปย์’ แล้วเวลาขอ

ชนแก้วอ่ะก็จะแอบจับมงจับมืออ่ะ ชัดเจนมากจนเราต้องเลี่ยงต้องปัดอ่ะ  

 พอเค้าเร่ิมเห็นว่าเราไม่พอใจแล้วเค้าก็จะรู้ตัวละหยุด หรือถ้าเราบอกว่ามีแฟนแล้ว ก็แค่

น้ันนะ เค้าก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อนะ ขนาดตอนน้ันเรามีเพื่อนอยู่หลายคน เพื่อน ๆ ก็ช่วยกันอ่ะ 

ยังจัดการกับสถานการณ์ล าบาก คือเค้าท าเบลอท าไม่รู้เร่ืองมาคือมันคุยไม่รู้เร่ืองแล้ว เรารู้สึก
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ว่าเค้ามาเที่ยวแต่แบบก็ถ้าท าอย่างอ่ืนได้ก็คงท าด้วย เราก็กลัวนะถ้ามาคนเดียวมันก็เสี่ยงมาก 

ก็ไม่รู้ว่าเค้าจะตามกลับรึป่าว แต่โชคดีหน่อยที่จะเอาเพื่อนไปตลอด ยิ่งท างานกลางคืนแล้วท่ี

แบบน้ีมันก็เสี่ยงอ่ะ คือถ้าจะเป็นนักร้องผู้หญิงเน้ียคือถ้าจะโดนลวนลามคือมันง่ายมาก ต้องมี

วิธีป้องกัน จากตอนน้ันเราก็กลัวมากก็เลยบอกพี่ท่ีเล่นด้วยกันให้รู้ว่าเรากลัวและให้ชว่ย วิธีของ

เราก็คือจะลุกเปลี่ยนที่น่ังในโต๊ะน่ีแหละไม่ให้เค้ามาน่ังใกล้ หรือถ้าเค้ายังไม่ไปก็ต้องหาใครที่

เป็นผู้ชาย หรือแจ้งเจ้าของร้าน หรือแจ้งการ์ดในร้านให้มาพูดตรงๆ แต่เราจะไม่ปล่อยนะว่าไม่

เป็นไร ต้องไม่ยอมอ่ะ แต่มันก็ยากอ่ะเนาะถ้าเราเป็นนักร้องแล้วเค้าเป็นลูกค้าแล้วมาขอชน

แก้วเราก็ต้องท าไปในฐานะที่เค้าเป็นแขก แต่ถ้าพี่นักดนตรีเค้าเห็น เค้าก็จะพยายามชวนเราคยุ

ดึงความสนใจจากคนที่พยายามคุกคามเรา หรือถ้าเราไม่ไหวแล้วเราก็บอกเค้า เค้าก็จะช่วย

ย้ายที่น่ังให้ หรือพูดบอกกับคนน้ันตรงๆว่า ‘ช่วยไปน่ังที่โต๊ะตัวเองได้ไหมครับ พวกผมมีธุระ

ต้องคุยกัน’ ก็ว่าไป เค้าก็จะเข้าใจแล้วก็ไปนะ  

 นอกจากแขกแล้วเราก็ถูกพนักงานที่เป็นผู้ชายแซวนะ ไม่ได้แรงมาก เราก็ถือเป็นเร่ืองปกติ

ที่ผู้ชายมันจะชอบแซวผู้หญิง แต่ก็จะพยายามเลี่ยงๆนะ เช่นตอนไปสั่งของ สั่งเคร่ืองดื่มงี้

ระหว่างที่ยืนรออ่ะ เค้าก็จะเข้ามาชวนคุยแบบน้องที่เป็นนักร้องนู่นน่ี มากับใครน่ารักจังเลย ก็

ไม่ได้ท าให้รู้สึกแย่อะไร แต่จะท าให้เสียอารมณ์มากกว่า บางทีก็ท าเป็นไม่ได้ยินไป หรือท าเป็น

คุยกับเพื่อนไม่สนใจ  

 กับเจ้าของร้านก็มีนะ เค้าชอบมาน่ังแซวเหมือนเค้าชอบเรา แต่เราพยายามไม่สนใจ บอก

ไม่ถูกเหมือนกันว่าเค้าชอบอยากจีบหรือชอบอยากแซว ก็เคยลองคิดดูว่าถ้าเราเล่นเล่นด้วย

เน้ียเค้าก็เอานะเว้ย มาเล่นๆ เผื่อได้แต่ถ้าเราเอาแกก็เอาอ่ะ แต่เค้าก็มีเมียแล้วแหละ แล้ว

เจ้าของร้านก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วเกือบจะเป็นพ่อเราก็แทบจะได้เลย เค้าเร่ิมจากแซวก่อนน่ี

แหละ โดยเข้ามาเร่ือยๆโดยใช้ค าว่าสนิทกัน แต่บางสิ่งคือมันก็ไม่ควรท าอ่ะในฐานะที่คุณเป็น

เจ้านายหรือคุณให้เงินเราอ่ะ มันไม่ใช่การเข้ามาคุยธรรมดา แต่น่ีคือเรารู้สึกเลยอ่ะ ธรรมดา

เราก็ต้องไปถึงร้านก่อนเวลาอยู่แล้ว เค้าก็จะชวนกินนู่นกินน่ี ชวนมาน่ังกับแก๊งเพื่อนเค้าบ้าง 

ชวนคุยเดี๋ยวจะมีงานนู้นงานน่ี โซนไหนๆ แต่ในความรู้สึกเราอ่ะ เรารู้ว่ามันไม่ธรรมดา บางที

เราก็ไม่ชอบ บางทีเราไปน่ังกับเพื่อนก็จะเรียกให้เราไปน่ังด้วยกัน หรือจะชอบยื้อไม่ให้กลับให้

น่ังคุยกันก่อน เราก็คือต้องพูดตรงๆ แต่เป็นตรงๆแบบติดตลก เค้าก็จะรู้ว่าเราเร่ิมไม่โอเคแล้ว 

เช่น ‘โอ๊ยพี่ หนูไม่ .... ’ ในเม่ือเค้าใช้ความสนิทของเค้า เราก็ใช้เหมือนกัน ก็พูดตรงๆแบบติด

ตลกตลอด หรือบางทีก็ย้ายที่น่ัง ก็คือเราท าให้เค้ารู้ไปเลยว่าเราไม่ค่อยโอเคนะ เค้าก็จะรู้ว่า

เล่นได้ในเฉพาะที่ควร พอคร้ังหน้ามันก็จะน้อยลง แต่ก็จะมีแซวบ้างว่าเอ็งไม่มานานแล้วนะ 

ช่วงน้ีอวบขึ้นนะ มามองรูปร่างเรามากๆ ก็จะมีมาจับเน้ือจับตัวเรา ชนแก้วบ้าง เราก็จะพูดที
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เล่นที่จริงแซวกลับบ้างว่า ‘อะไรเน้ียพี่ เดี๋ยวฟ้องเมียน้า’ ตอนน้ันเราดูเด็กด้วยแหละเลย

อาจจะดูหลอกง่าย  

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562)   

 

 เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดข้ึนกับคาร่า เธอมีการรับมือโดยการ พูดติดตลกแบบทีเล่นทีจริง ถ้าไม่

พอใจและเธอหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอจะไม่ปล่อยผ่าน อย่างน้อยก็ต้องแสดงให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงอารมณ์ของ

เธอบ้าง เธอบอกว่าผู้ชายแซวผู้หญิงเป็นเรื่องปกติบางทีก็ท าเป็นไม่ได้ยินไปบ้าง ส่วนวัยรุ่นที่เข้ามาจะ

ไม่ได้เข้ามาอย่างโจ่งแจ้ง เช่นอาจจะเขียนจดหมายมาจีบ มาขอเบอร์ต่างๆ หรือแสดงท่าทีช่ืนชม

เท่านั้น อย่างไรก็ตามเธอมีสิทธ์ิที่จะปฏิเสธหรือปล่อยผ่านได้ง่าย เพราะการกระท าน้ันไม่ได้มาแบบจู่

โจม อีกทั้งเธอบอกว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นจะไม่ค่อยมาสนใจนักร้อง เค้าจะมาเพื่อสังสรรค์กันเองมากกว่า  

 การกระท าทางสายตาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักร้องหญิงต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นจากใครในสถานะ

ไหน ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย นักท่องเที่ยว พนักงานหรือเจ้าของร้านก็ตาม เพราะเวทีที่นักร้องหญิงต้อง

ท างานเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดรวมสายตาของคนทั้งร้าน ด้วยแสง สี และเสียง ท าให้นักร้องหญิง

เปรียบเสมือนคนในแสงสว่างที่ใครๆก็เข้าถึงได้ง่าย กรณีของเอวา เธอเป็นคนหนึ่งที่ถูกคุกคามทางเพศ

จากสายตาของนักท่องเที่ยว เธอเล่าว่า 

 
 มีคร้ังนึงเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายอายุประมาณ 40 ปี มากับเพื่อนอีก 2 คน มาบอกให้ร้องเพลงนู้น

เพลงน้ี แล้วก็ให้ทิปมาเพลงละ 100 หลายคร้ังมาก รวมๆแล้วเค้าน่าจะให้มา 700 -800 ได้ 

ตอนแรกหนูก็ไม่ได้อะไร แต่ก็เร่ิมตะหงิดๆว่าท าไมให้เยอะแปลกๆ เร่ิมรู้สึกถึงเจตนาที่ไม่ปกติ 

พอเล่นเสร็จ วันน้ันเพื่อนมาหาพอดี แล้วท่ีร้านจะมีชั้นคร่ึง เพื่อนเราก็น่ังอยู่ตรงชั้นลอย ตอน

ที่เราก าลังจะขึ้นบันไดไปหาเพื่อนน้ันเค้าก็มองตามเราแบบน่ากลัวมาก ขนาดว่าเพื่อนที่ไม่ได้รู้

เร่ืองอะไรยังทักว่า ‘คนน้ันเค้ามองน่ากลัวมาก แล้วก็มองไม่เลิก’ เรากลัวแล้วก็ท าอะไรไม่ถูก 

แต่ก็ดีหน่อยที่มีเพื่อนเพื่อนก้บอกอย่าไปสนใจ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวช่วยเอง 

  จนผ่านไปเดือนสองเดือนเค้าก็มาอีก แต่คราวน้ีมากับกลุ่มเพื่อนเป็นแก๊งค์ๆ ทีน้ีเราก็กลัวก็

ไม่กล้าน่ังข้างล่าง เลยหนีมาน่ังแอบๆข้างบนเค้าก็มองตาม ตอนที่เราเล่นอยู่เน้ียเค้าก็เดินขึ้น

เวทีมาเลย ก็จะมาพูดเร่ืองเพลง เพราะเพลงที่หนูร้องมันจะเป็นเพลงชิวๆ ก็มีโอกาสที่จะเข้า

มาคุยได้ง่าย แล้วลักษณะเวทีร้านน้ีเน้ียมันก็ไม่ได้ใหญ่แค่เป็นสเต็ปสูงจากพื้นขึ้นมานิดเดียวจะ

ใกล้ๆกับโต๊ะของลูกค้าน่ันแหละ เค้าก็เข้ามากระซิบกระซาบว่า ‘รู้ใช่ไหมว่าวันน้ีต้องร้องเพลง

อะไรพี่ถึงจะให้ (ทิป)’ แล้วก็ให้เงินมา เราก็กลัวนะ ท าร้านน้ีมานานแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์
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อะไรอย่างงี้ แต่เราก็ร้องให้เค้านะเพราะเค้าก็ให้เงินมาแล้ว เพื่อนเค้าก็ไม่ได้ไรกับเรานอกจาก

เค้าคนเดียว 

 มีอีกคร้ังนึงไอคนเดิมน่ีแหละตอนน้ันเราไปเข้าห้องน้ าที่ใกล้ๆแถวเวทีน่ีแหละ แล้วได้ยิน

เสียงร้องเพลงก็คือเค้าเอาไมค์เราไปร้อง พอออกมาเรากก็หากระดาษเช็ดเลยอ่ะ เช็ดให้เห็นน่ี

แหละ คือเราไม่ชอบก็แสดงอาการหงุดหงิดเลย ไม่ชอบมาตั้งแต่คร้ังก่อนแล้ว เราก็กล้านะที่

จะแสดงอาการไม่พอใจรังเกียจ แล้วเค้าเห็นแน่นอนเพราะตอนแรกมันก็มีที่สบตากัน เราก็ยิ้ม

ให้ธรรมดาเหมือนเป็นแขกทั่วไปน่ีแหละ แต่พอเค้ามองมามากๆน่ีเราเร่ิมมองบนแล้วเบือน

หน้าหนีละ คือเราไม่พอใจกับคนคนน้ีแล้ว  

(เอวา ,อายุ 21 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 จากประสบการณ์ของเอวา เธอแสดงให้เห็นว่าเธอกล้าที่จะแสดงอารมณ์ไม่พอใจต่อลูกค้า

ที่มากระท าการที่ท าให้เธอรู้สึกไม่ดีด้วย อีกทั้งการให้เงินมากๆและพูดจาว่า ‘รู้ใช่ไหมว่าวันน้ีต้องร้อง

เพลงอะไรพี่ถึงจะให้ (ทิป)’ รวมทั้งการมองจ้องอย่างผิดปกติที่เหมือนต้องการอะไรบางอย่างนั้น ก็เปน็

เหมือนการดูถูกเธอเป็นนัยๆเช่นกัน ว่าเมื่อได้เงินแล้วเธออาจจะต้องตอบแทนบางสิ่งบางอย่างแก่เขา 

ไม่ใช่แค่การร้องเพลงอย่างเดียว  

 การกระท าทางร่างกาย หรือการสัมผัสทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์ จากการสัมภาษณ์นักร้อง

หญิงก็พบว่าการสัมผัสทางกายที่มีจุดประสงค์ไปในทางเพศหรือจากผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนั้น ก็มี

เกิดข้ึนในสถานที่แห่งนี้ แม้ในพื้นที่สาธารณะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินไปส าหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะ

กระท าการที่จะหาโอกาสในการกระท าพฤติกรรมในลักษณะนี้ได้ กรณีของฟีฟ่า เธอเล่าว่า  
 

 มีคร้ังนึงนะที่พี่เคยโดน เวทีที่ร้านมันจะเป็นเวทีสูงที่สูงประมาณหน้าอกของลูกค้าที่ยืน

ข้างล่างเลย เวทีมันเป็นรูปไอใหญ่ เป็นสเตจยาวขวางหัวท้ายแล้วก็มีทางเดนิเชื่อมต่อตรงไปอ่ะ 

นักดนตรีจะอยู่ตรงฐาน แล้วพ่ีก็เดินไปอยู่ตรงหัวไอฝั่งขวา แล้วมันจะมีช่องข้างหลังพี่ท่ีเปน็โตะ๊

ลูกค้าอยู่ แล้ววันน้ันพี่ใส่กางเกงยีนขาสั้นก าลังร้องเพลงอยู่บนเวทีอ่ะ แต่คือโชคดีที่กางเกงยีน

มันแข็งเข้าใจป่ะ แล้วมีลูกค้าคนนึงเอามือมาเขี่ยตูดอ่ะ แว๊บนึง แล้วพ่ีรู้สึกตัวพ่ีก็หันไปตบเลย 

ตบแบบหัวโยกอ่ะ แล้วเค้าก็เหมือนแบบตกใจ เค้าก็ไม่ได้โกรธนะเพราะเค้ารู้อยู่แล้วว่าเค้าท า

ผิด แล้วเราก็ชี้เค้า แล้วพูดว่า ‘don’t touch me!’ เพราะว่าเค้าเป็นชาวต่างชาติ เค้าก็เหวอ

เลย เค้าเมาแล้ว อายุประมาณ 30 กว่า ๆ พี่รู้สึกโมโหมาก พี่จะเป็นคนเซ็นซิทีฟมากกับใครที่

ไม่รู้จักผู้ชายอ่ะนะ หรือเป็นทอมที่ดูแมนมากๆ หรือใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเค้าไม่ใช่เพศเดียวกับ

เราที่ไม่ใช่เพื่อนหรือคนที่เราสนิทใจอ่ะ แล้วมาถูกเน้ือต้องตัวพ่ี พี่จะเซ็นซิทีฟมากๆ จะไม่ชอบ
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ให้ใครมาจับ มาแตะ หรือมายุ่ง ตอนน้ันคนในร้านไม่ได้ท าอะไรนะ เพราะตอนน้ันคนในร้าน

มันเยอะมากแล้วชุลมุนมาก มันก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรอก ถึงสนใจพี่ก็ไม่แคร์เพราะมันเป็น

สิทธิของเรา การ์ดหรือเจ้าของร้านพี่ไม่รู้ว่าเค้าเห็นไหมแต่ถึงเห็นก็คงจะไม่ได้อะไรเพราะเรา

จัดการเองได้ 

 อีกคร้ังนึงตอนน้ันร้านที่ไปร้องเวทีมันจะเตี้ยถึงแค่ประมาณเอวสะโพก ขณะที่ยืนร้อง

เพลงอยู่ก็มีลูกค้าเล็งน้ าแข็งแล้วก็ปาใส่ ปาก้อนเล็กๆเล็งเป้าบ้างเล็งกางเกงบ้าง เป็นฟีลปา

แบบเล่นๆหยอกๆอ่ะ พี่ท่ีร้องอยู่เค้าก็หยุดร้องเลย แล้วก็พูดออกไมค์แล้วก็ชี้ว่าคนน้ีปาน้ าแข็ง 

การ์ดก็มาหิ้วออกไปเลย 

 อีกคร้ังที่ครั้งน้ีเราได้ตอบโต้ คือมีคร้ังนึงที่พอมีคนให้ดอกไม้เราหรือให้ทิปเราตอนเราร้อง

เงี้ย เราก็ลงมาขอบคุณเค้าใช่ป่ะ เค้าก็เหมือนเมาแล้ว เค้าก็มาจิ้มจมูกพี่แล้วบอกว่า ‘พลาสตกิ’ 

แล้วก็มาจิ้มนมพี่แต่เป็นตรงเนินอกนะนิดเดียว แล้วก็บอกว่า ‘พลาสติก’ อีก พี่ก็ตบหัวโยกไป

เลยหน่ึงที คือมันเป็นเพราะความโมโหของเรา แต่จริงๆแล้วนักร้องส่วนใหญ่เลย อ่ะ เค้าจะ

เลือกท าเป็นไม่สนใจ บางคนก็รับได้บางคนก็เดินหนีแล้ว ส่วนพี่เลือกที่จะท าอะไรก็ได้ก่อน

เหมือนมันโมโหอ่ะ แล้วก็ค่อยเดินออกไปแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยแล้ว 

 ถ้าพี่เจอกับตัวเร่ืองที่ไม่ดี ส่วนใหญ่พี่ก็จะใช้ก าลังแก้ปัญหาไปเลยหรือไม่ก็ด่าไปเลยเว้ย 

เพราะตอนน้ันเราคิดไม่ทันอ่ะ เราตกใจแล้วเราโมโห ทุกคร้ังเลยที่พ่ีโดนเน้ียถ้ามันหนักอ่ะนะ มี

คร้ังนึงที่พี่ไปร้องแล้วเค้ามีงานเลี้ยงมีผู้ใหญ่ๆหน่อย พอเค้าสนุกเค้าก็ขึ้นมาเต้นกับเราบนเวที

เงี้ย บางทีมาจับมือกันเต้นเหมือนเต้นร าก็ยังโอเค แต่ถ้าเร่ิมมาแบบโอบเอวจะไม่โอเคและ พี่ก็

จะมีวิธีการในการหมุนตัวหนี พอโอบอีกก็หมุนหนีอีก หมุนไปทั่วเวทีเลยประมาณน้ัน เราก็

แก้ปัญหาของเราเบื้องต้นก่อน แต่ถ้าเค้าไม่ยอมแล้วดึงเราไม่ให้เราหนีเราก็มีสิทธ์ิที่จะดึงกลับ 

แล้วปฏิเสธว่าไม่ได้  

 พี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลย อย่างบางคนที่ยอมอาจจะเป็นเพราะว่า เค้า

ไม่ได้คิดมากเพราะคิดว่าท าแลกกับเงิน ซ่ึงมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะ มันก็ดี ก็ได้ตังอ่ะ ท าไมหล่ะไม่มี

ใครรู้ซักหน่อยแค่จับเค้าไม่ได้เอาไปซะหน่อย มันก็ไม่ผิดที่เค้าจะคิดแบบน้ัน แต่อย่างเราไม่รู้สิ

ไม่รู้ว่าจะหวงท าไมแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะ พ่อแม่เราเป็นห่วง เลี้ยงมาดี เราจะไม่ท าแบบน้ัน ถ้า

มันไม่เหลือบากกว่าแรงพี่ก็ยอมได้ อย่างเช่นถ้าร้านเค้าบอกให้แต่งตัวเซ็กซ่ีนิดนึงนะ พี่ก็ไม่

แต่งนะ ทั้งๆท่ีปกติพี่ก็ชอบแต่งตัวโป๊หน่อยๆ แต่ก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาสั่งให้แต่ง มีคนเคยพูด

ว่า ‘กูก็เห็นมึงแต่งโป๊มึงจะมาอะไรนักหนาวะ’ แต่พี่เป็นคนแบบว่าถ้ากูอยากแต่งกูจะแต่งเอง 

แต่ถ้ามาสั่งกูจะไม่แต่ง พี่ก็จะปฏิเสธไปว่า ‘ถ้ามีเงื่อนไขแบบน้ันลองหาวงอ่ืนก่อนดีไหมคะ ไม่

สะดวกใจจะท าเร่ืองน้ีๆ จริงๆ’ เอาจริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเรา บางคนเค้าก็

สบายใจว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเค้าก็ไม่มีปัญหาเค้าก็ไม่ผิด ส่วนพี่เป็นคนเยอะก็จะปฏิเสธเลย ถ้า
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มันไม่ได้คุ้มกับความรู้สึกหรือสิ่งที่เรามีหรืออะไรก็ตาม ชีวิตน้ีเวลาเราไปท างานหรืออะไรก็ตาม

ก็ไม่มีใครบังคับเราได้นะจริงๆแล้ว เม่ือก่อนที่ท าได้อาจจะเพราะเราเด็ก บอกให้เราท านู่นท าน่ี

เราก็เออๆออไป เพราะเรายังไม่มีทางเลือกมาก เม่ือก่อนพี่ก็เคยมีนะสถานการณ์แบบน้ันแต่

จ าไม่ได้หรอก มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อาจจะเพราะไม่เคยเจอหรือคิดว่าเค้าอาจจะต้องท า

กันรึป่าว แต่พอพี่แบบท าเยอะแล้ว เจอมาเยอะแล้วก็เลยรู้แล้วว่าก็ไม่ต้องท าก็ได้มันก็แล้วแต่

เราจะตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะส่วนนึง ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ท าให้เรา

ตัดสินใจในอะไรบางอย่างมากกว่า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันมันก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของตัวเราเองที่

จะท าหรือไม่ท าโอเคหรือไม่โอเคกับเงื่อนไขแบบน้ัน 

(ฟีฟ่า,อาย ุ25 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 จากประสบการณ์ของฟีฟ่า เธอมีประสบการณ์ในการโดนสัมผัสทางร่างกายที่ไม่พึงประสงค์

อยู่หลายครั้ง ตลอดจนการใช้ค าพูดที่เป็นการเหยียดหยามและไม่ให้เกียรติ เธอเล่าถึงความคิดของเธอ

ที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เริ่มท างานแรกๆจนถึงปัจจุบันว่าเธอมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จาก

เดิมที่เธออาจไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรก็ตามที่เกิดข้ึน ปัจจุบันด้วยประสบการณ์ที่เธอท างานด้านนี้มา

หลายปีท าให้เธอกล้าที่จะตัดสินใจ และกล้าที่จะปฏิเสธต่ออะไรก็ตามที่เธอไม่อยากท า เวลาที่เธอต้อง

เผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องการคุกคาม เธอมักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแบบของเธอ หนึ่งในวิธีการ

แก้ปัญหาน้ันเธอบอกว่าด้วยความที่โมโหและไม่ทันได้ตั้งตัวจากเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง เธอมักจะ

เลือกวิธีการใช้ก าลังในการป้องกันตัวเองเป็นล าดับแรกๆ   

 ขณะเดียวกันก็มีนักร้องหญิงบางคนที่บอกว่าตนเองไม่เคยมีประสบการณ์การโดนคุกคามทาง

เพศ เธอเพียงแค่เล่าถึงประสบการณ์ที่เธอเคยพบ ซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นเธอค่อนข้างที่จะยอมรับ

ได้ และเห็นว่าการมาท างานตรงนี้ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเจอเหตุการณ์ประเภทนี้อยู่แล้ว ซึ่งเธอต้อง

ยอมรับให้ได้ เธอเล่าว่า  
 

 เคยมีรับที่เว้นที่ร้านๆนึงเป็นงานเลี้ยงบริษัทโตโยต้า แขกส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงเค้า

จะไม่ค่อยออกมาเต้นอะไรกันมาก ส่วนมากจะเป็นพวกผู้ชายที่แสดงออกเยอะกว่า แขกในงาน

ประมาน 30-40 กว่าคน ส่วนใหญ่อายุน่าจะประมาณ 30-40 ปี ไม่ค่อยมีวัยรุ่นเท่าไหร่ 

ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรก็เล่นดนตรีตามปกติ คนเค้าก็ยังมีสติน่ัอยู่ตามโต๊ะ พอรอบดึกเหมือนเค้า

จะเร่ิมเมาๆกันละ แล้วเพลงที่เราเล่นก็จะมันส์ขึ้นโจ๊ะๆมากขึ้น เพลงที่เราเล่นก็จะค่อนข้าง

ตามวัยเค้าหน่อยเช่นเพลง กระแซะเข้ามาซิ ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ คนก็จะเต้นจะมันส์ ด้วย

ความที่พวกเค้าเมา และน่าจะมีความเครียดในการท างาน วันน้ันเลยเหมือนวันมาปล่อยผีใน
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วันเลี้ยงบริษัท พอดึกหน่อยก็จะเร่ิมแสดงกริยาที่ไม่น่ารัก เค้าขึ้นมาเต้นบนเวทีจนการ์ดต้อง

มาไล่ลงไปข้างล่างเพราะเดี๋ยวเวทีจะถล่ม วันน้ันการแต่งตัวเราคือใส่กระโปรงสั้นสีด าลาย

ดอกไม้ไม่บาน แต่ถ้าหมุนก็เปิดอยู่ เสื้อครอปแขนกุดคอจีน รองเท้าคัทชู บางทีเค้าก็มาเต้น

ข้างหนูบ้างอะไรบ้างเป็นคนแก่เมาๆ แต่เราก็เข้าใจนะว่าเค้าเมาแล้ว ส่วนหน้าเวทีก็มีคนแอบ

มองดูใต้กระโปรงหนู อยู่บนเวทีมันเห็นหมด และยิ่งคนมาเกาะหน้าเวทีเน้ีย เราจะเห็นหน้า

เค้าชัดมาก ก็เห็นว่าเค้าเอาตัวแนบมากับเวทีและแหงนหน้าพยายามมอง หนูก็หลบได้ หนูก็

เลยเดินถอยหลังไปเลยจนคิดว่าเค้าไม่น่าจะเห็นแล้วและสลับให้พี่กระเทยเค้าเป็นฟร้อน ไป

ข้างหน้าแทน แบบพวกเค้าเกาะอยู่ตรงขอบเวทีแล้วก็พยายามที่จะเอาติ๊บให้ แต่หนูก็ไม่ค่อย

รับหรือรับแต่พยายามจะรับแบบไม่ให้เค้าจะโดนตัวเราได้ ตอนน้ันร้องกับนักร้องอีกคนนึงที่

เป็นกระเทย แขกเค้าก็ยุ่งกับหนูมากไม่ได้เพราะพี่กระเทยเค้าจะคอยดูอยู่ตลอดเพราะรู้ว่าหนู

ก าลังจะโดนอะไร เค้าก็จะช่วยพยายามกันๆหนูให้ในหลายๆครั้ง ช่วงหลังๆคนดูก็ไม่น่ารัก พอ

บอกว่าจะหมดเวลาแล้ว ก็มีการตะคอกใส่ว่า ‘ไม่! เอาอีก! ๆ ๆๆๆ ท าไมไม่เล่นอีก’ แสดง

อารมณ์ที่ค่อนข้างโมโห พอเล่นเสร็จเราก็กลับกันทันทีเลย เอาตรงๆหนูว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได้

ร้ายแรง ถึงขั้นที่หนูว่าแบบไม่โอเค  

 เราว่าเรามีอ านาจในการที่จะต่อรองนะ คือบางทีหนูโดนชวนน่ังโต๊ะ ชวนกินเบียร์ หรือ

มองเรามากๆเน้ียๆ หนูสามารถที่จะใช้ค าพูดที่จะท าให้เค้าไม่สามารถที่จะชวนหรือท าอะไรเรา

ต่อได้ หนูรู้วิธีการที่จะต่อรองไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรมากไปกว่าน้ัน อย่างมากถ้าขอชน

แก้วหนูก็ชนแก้วนึงแต่ก็จะเอาแก้วของตัวเองไปเอง แล้วก็เดี๋ยวกลับไปน่ังที่โต๊ะ มันหลีกเลี่ยง

ได้ถ้าเรารู้วิธีพูด มันก็อยู่ที่แขกด้วยถ้าเค้าไม่ได้คุกคามเราเยอะ เวลาปฏิเสธมันก็ยังอยู่ใน

มารยาทได้ เรายังมีมารยาทกับเค้าได้ปฏิเสธพองามได้ แต่ถ้าเค้ามาเยอะมากๆ หนูก็กล้านะ 

สมมุติเค้ามาจับหน้าขาหนู หนูก็กล้าที่จะด่าเค้าได้ ถ้าเรารับไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอ

อะไรด้วย เพราะแฟนจะตามคุมทุกงาน 

(บีน่า ,อาย ุ20 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2562) 

 

 แม้ว่าเธอจะไม่ได้มองเหตุการณ์ที่เธอเคยพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไร แต่เธอก็รู้จัก

วิธีการในการที่จะต่อรองต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หากถ้ามันเกิดข้ึน วิธีการที่เธอใช้นี้อาจจะเป็น

กลยุทธ์ของเธอที่จะไม่น าพาเธอไปสู่เหตุการณ์การคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศได้ และ

หากถ้ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนจริง เธอก็คิดว่าเธอมีอ านาจมากพอที่ปฏิเสธต่อผู้กระท าการ

นั้นๆ อย่างไรก็ตามการที่มีแฟนมาเฝ้าทุกครั้งเวลาที่ไปเล่นดนตรีที่สถานบันเทิง ก็ท าให้เธอลดความ

เสี่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายเรื่องเพศลงได้  
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 ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่อเรื่องความมีอ านาจในการที่จะต่อรองต่อเรื่องต่างๆของนักร้อง

หญิงนั้น จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งหญิงและชาย พบว่า นักท่องเที่ยวมองว่านักร้องมีอ านาจใน

การที่จะปฏิเสธหรือต่อรองในมารยาทของนักร้องที่สามารถปฏิเสธได้ตามสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์ 

แต่กต็้องไม่โจ่งแจ้งหรือประจานให้แขกรู้สกึอับอาย คือแม้ว่านักร้องหญิงจะปฏิเสธต่อแขกได้ แต่ก็ต้อง

รักษาหน้าแขกไว้ด้วย ถึงแม้ว่าอ านาจในการต่อรองของนักร้องหญิงจะมีมากเพียงใด แต่เมื่อพิจารณา

ดูแล้วพบว่าแขกยังคงมีสถานภาพที่สูงกว่าเล็กน้อย เพราะนักร้องหญิงไม่สามารถที่จะท าอะไรตามใจ

ได้ ในขณะที่แขกสามารถกระท าในสิ่งต่างๆได้ แม้กระทั่งเมื่อมากระท าต่อนักร้องหญิง การที่จะตอบ

โต้ในมุมมองของนักท่องเที่ยว นักร้องร้องหญิงก็ยังคงต้องรักษาความสงบในร้านไว้ให้มากที่สุดด้วย

การต่อรองในมารยาทที่นักร้องหญิงควรจะเป็น   

 

กลยุทธ์ในกำรป้องกันตัว  

 
 การต่อสู้ การปฏิเสธ หรือการต่อรอง กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆนั้น จากชุด

ความรู้ที่ว่าลูกค้าคือผู้ที่ต้องบริการให้ดีที่สดุ ถือว่าเป็นเรื่องที่นักร้องหญงิอาจท าได้ยาก ด้วยข้อก าหนด

บางประการที่ก าลังครอบง าความคิดของพวกเธออยู่ ว่าการร้องเพลงก็เป็นงานบริการอย่างหนึ่งคือใน

เรื่องของการบริการด้านอารมณ์ด้วยเสียงดนตรี เรียกได้ว่านักดนตรีเป็นสิ่งที่ส าตัญต่อการสร้าง

บรรยากาศของร้าน และแขกถือเป็นผู้รับสารที่ต้องให้บริการให้ดีที่สุด แต่เมื่อแขกไม่ได้มีแต่ด้านที่ดี

เสมอไป ในบางครั้งนักร้องหญิงก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบากและไม่พึงประสงค์ การต่อรอง

ต่อสถานการณ์ตรงหน้าจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์ การตัดสินใจ และกลยุทธ์ในการป้องกัน

ตัวที่ตนเองรับรู้จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัส ในหัวข้อนี้จะเป็นการเสนอถึงกลยุทธ์ในการเอาตัวรอด

หรือป้องกันตัวของนักร้องหญิง  

 จากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงทั้ง 8 คน พบว่า กลยุทธ์ของนักร้องหญิงเริ่มแรกตั้งแต่ก่อนข้ึน

แสดง ต้องเริ่มจากการวางตัว การพูด การเข้าสังคม รวมทั้งแม้แต่ในโลกออนไลน์หรือการสื่อสารใน

โลก social ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหากับตัวเอง ต้องมีสติตลอดเวลา และไม่หลงระเริงไปกับ

อารมณ์และบรรยากาศ ห้ามประมาทแม้แต่เรื่องเดียว เพราะเรื่องแบบนี้จะเกิดข้ึนเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ 

 
 อยู่ที่การวางตัว บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัย เราก็พยายามอย่าสร้างปัญหาให้กับตัว

เราเอง ทุกอย่างไม่ว่าจะโลกโซเชียลด้วย อาจจะมาจากการโพส การสื่อสารในโซเชียส และ
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เกิดปัญหาให้กับตัวเราได้เพราะเราท างานอยู่กลางแจ้ง ใครจะมาเจอเราเม่ือไหร่ก็ได้ ใครจะมา

หาเราเม่ือไหร่ก็ได้ เราก็ต้องเร่ิมจากการวางตัว การเข้าสังคม การพูดทุกอย่าง 

(ไอวี่,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 การเตรียมตัวก่อนข้ึนเล่นดนตรีก็เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะป้องกันตัวเองได้ในระดับนึง จาก

ข้อมูลพบว่า นักร้องหญิงบางคนเลือกที่จะเริ่มจากการแต่งตัว คือ จะแต่งกายมิดชิดไม่ใส่ขาสั้น ไม่ใส่

กระโปรงสั้น ถ้าใส่สายเดี่ยวก็จะมีเสื้อคลุมตลอด แต่การแต่งกายนั้นไม่ได้เป็นแนวคิดของการป้องกัน

ตัวเองของนักร้องหญิงบางคน เพราะจากการสัมภาษณ์นักร้องหญิงบางคน พบว่า พวกเธอมีไลฟ์สไตล์

ที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามการแต่งเซ็กซี่ของพวกเธอก็ไม่ใช่การแต่งเซ็กซี่ที่เกินงาม 

และโป๊จนเกินไป พวกเธอยังมีการเซฟตัวเองอยู่บ้างในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้า อีกทั้งนักร้องหญิง

มักจะมีการเตรียมเครื่องดื่มของตัวเองก่อนการแสดงในแต่ละครั้ง อย่างกรณีของฟีฟ่า เธอจะมีขวด

น้ าเปล่าของตัวเอง หรือบางทีเธอจะพกขวดน้ าไปกินเอง การเตรียมขวดน้ านี้นั้นไม่ใช่แค่เพื่อดับ

กระหายในระหว่างที่ร้องเพลงอย่างเดียว แต่เป็นน้ าที่เอาไว้ดื่มตบท้ายหากเธอต้องดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ได้จากลูกค้าในกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้เพื่อลดความมึนเมา  

 
 มีขวดน้ าเปล่าของตัวเอง ที่ร้านเค้าจะวางเป็นลังไว้ให้ ถ้าเรากินเหล้าปุ๊บเราก็ไปหยิบมากิน

เลย บางทีเคยกินเป็นลิตรเลยนะเพื่อที่จะไม่ท าให้เราเมาอ่ะ หรือบางทีถ้าพี่ไม่ลืมก็จะพกขวด

น้ าไปกินเอง 

(ฟีฟ่า,อาย ุ25 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 ในขณะที่ เริ่มการแสดงเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดข้ึนบ้าง จาก

ประสบการณ์ที่เคยได้พบของนักร้องหญิง เธอกล่าวว่า  

 
 จริงๆมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้ ทุกวันน้ีพี่ก็จะเซฟตัวเองมากเลยนะ เราไม่ได้ท าอะไรอะ 

ของพวกน้ีมันจะมาแบบโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว ใครจะไปรู้ว่าเราจะโดนลูกค้าท าไม่ดี แต่ก็เคยคดิ

ไว้เหมือนกันว่าเวทีมันประมาณน้ีมันต้องมีคนที่มาจับขงจับขาเราบ้าง แต่ก็ไ ม่รู้ว่าจะมา

เม่ือไหร่ แล้วก็ไม่รู้ว่าพอเป็นอย่างงั้นแล้วมันจะท ายังไง ก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้ามากกว่าหรือ

ถ้าเราตอบโต้ไปแล้วเราโดนไล่ออก พี่ก็ไม่เสียดายเลยเพราะร้านน้ีเค้าไม่ได้ซับพอร์ทเราแล้ว 

มันไม่ได้เป็นกลยุทธิ์อะไรหรอก มันก็เป็นการจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้ามากกว่า อย่าง
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น้อยเรารู้แล้วว่าโต๊ะน้ีดูเมา เร้ือน แล้วก็ดูเข้าข่ายอันตรายเราก็ไม่เดินไปใกล้ตรงน้ัน คือจะดู

หน้างานมากกว่า  

(ฟีฟ่า,อาย ุ25 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 12 มีนาคม 2562) 

 

 ฟีฟ่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรที่ท าในระหว่างที่เล่นดนตรี เธอต้องพิจารณาจาก

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนตรงหน้า ณ ขณะนั้น อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการประเมินสถานการณ์ที่ เผชิญอยู่

เป็นวิธีการเบื้องต้นของเธอที่จะไม่พาตัวเธอเข้าไปอยู่ในที่ที่อันตราย และใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ในการท าให้เธอปลอดภัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเธอนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่าเธอมักจะใช้

ก าลังในการแก้ปัญหาหากมีเหตุการณ์ที่เธอคิดว่าค่อนข้างร้ายแรง หรือหากเป็นเหตุการณ์ที่ยังพอรับ

ไหวเธอเลือกที่จะเดินหนีและไม่ให้ความสนใจกับบุคคลตรงนั้นอีก ซึ่งการไม่ให้ความสนใจเป็นกลยุทธ์

เดียวกันที่เอลี่ และบีน่าใช้ เธอบอกว่า 
 

 ถ้ามีแขกมากระท าพฤติกรรมที่ท าให้รู้สึกไม่พอใจขณะเล่น ก็จะท าเป็นไม่สนใจ จะต้องไม่

สนใจเลย เพราะเราไม่สามารถที่จะแสดงความไม่พอใจอะไรออกมาได้เลย เพราะแขกคนอ่ืนที่

เค้าไม่รู้เร่ืองด้วยก็อาจจะไม่เข้าใจการกระท าของเราและไม่พอใจเราด้วยเหมือนกัน 

(เอลี่,อายุ 23 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 

 

 บางทคีนจะมาส่งสายตาหรือพยายามจะพูดกับเรา หนูจะท าเป็นไม่ได้ยินไปเลย หนูเลยน่ิง

ใส่ไม่คุยไม่ยิ้มเมินๆ จะใช้วิธีไม่สนใจ แต่เอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องท ายังไง คือมันกลัว

นะว่าถ้ามันจะมาท าไรเราจริงๆ แต่มันก็จะโมโหดว้ย แต่เพราะมีเพื่อนเราเลยอุ่นใจว่ามันจะ

ช่วยเราได้  

(บีน่า,อายุ 20 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2562) 

 

 ในขณะที่ก าลังเล่นอยู่บนเวที จะพบว่าเมื่อแขกรู้สึกสนุกก็จะเริ่มส่งเครื่องดื่มให้กับนักดนตรี 

โดยเฉพาะนักร้องที่เป็นผู้เอ็นเตอร์เทน รวมทั้งร้องเพลงที่ท าให้แขกรู้สึกสนุกหรือเข้าถึงอารมณ์ได้ 

นักร้องจึงเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับแขกได้มากที่สุดหากเมื่อเทียบกับนักดนตรีร่วมวงคนอื่นๆ เมื่อแขก

รู้สึกถึงควมสนุกก็มักจะอยากปฏิสัมพันธ์กับนักร้องหญิง การส่งเครื่องดื่มให้ถือเป็นการแสดงถึงน้ าใจ

อย่างหนึ่งที่แขกมีให้ต่อนักร้อง การที่นักร้องจะปฏิเสธยิ่งโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนเวทีก็เป็นเรื่องยาก จาก

การสัมภาษณ์นักร้องหญิงเรื่องกลยุทธ์ต่อเรื่องดังกล่าวนี้ พบว่า  
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 คนเมาอะมันไม่มีใครรู้เร่ืองหรอก แล้วเราจะท ายังไงให้ตัวเองเซฟ ก็ต้องระวัง ไม่กินของ

ของคนอ่ืน เราก็ไม่รู้ว่าใครจะใส่อะไรมาตอนไหน เราจะไม่รับแก้วจากใครเลยมันเสี่ยงเกินไป

ถ้าเค้าใส่ยามาเราก็ไม่รู้ เคยมีที่เขาจะขอแก้วช็อตจากพนักงานมารินให้เราบ้าง หรือขอชนแก้ว

เฉยๆ ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือดูสถานการณ์ว่าอะไรควรจะได้หรือไม่ได้ 

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562) 

 

 คนมายื่นแก้วใหเ้ยอะมาก แตเ่ราก็ไม่กินก็อ้างเหตุผลไป 108 บางทีแขกไม่สนใจ เราก็ยื่น

ให้ผู้ชายดื่มให ้เวลาปฏเิสธก็บอกว่าเราดื่มไม่ได้เดีย๋วให้มือแซ็กดืม่ให้นะ ก็พูดดีๆกับเค้า เค้าก็

บอกไม่เป็นไร แตย่ังไม่เคยเจอใครที่มาบงัคับต้องเป็นเราเท่าน้ัน ถ้าเจอคงดา่ไปเลย ต้องมีสติ

ตลอดเราจะท าอะไรก็แล้วแต ่แม้แต่กระทัง่เวลาเราร้องเพลงเราเป็นคนที่อยู่ในแสงไฟไม่ใช่ที่

มืด เราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางทุกๆอย่างมันเห็นเราชัดทีสุ่ด ต้องมีสติ วางตัว ทุกอย่าง 

(จีน่า,อายุ 30 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2562) 

 

 เวลาอยู่บนเวทีเงี้ย มันก็มีนะที่เค้าส่งแก้วเหล้าแล้วเอาแบ้งค์พันแก้วมา บางทีเราก็ยื่นให้

คนอ่ืน เราก็เลือกที่จะหาทางออก หรือบางทีที่ต้องกินก็จะไปบ้วนใส่ขวดของเราข้างหลัง แต่

บางทีเราก็ไม่จ าเป็นต้องกินก็วางไว้เลยก็ได้  

(ไอวี่,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 ถ้ามีเหตุการณ์ที่แขกมายื่นแก้วให้ จะแกล้งดื่ม หรือบอกว่าวันน้ีหนูไม่ดื่มค่ะ ส่วนมากจะ

เป็นเหล้า บางวันแขกแฮปปี้มาก จอยสุดๆ แล้วเค้าถือแก้วเหล้ามาให้เรา เราก็เอาวะ ไม่อยาก

ปฏิเสธ บางทีก็ดื่มบ้างนะ แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่ดื่ม เคยมีแขกซ้ือเคร่ืองดื่มมาให้นะ หลังเรา

เสร็จก็จะสั่งเบียร์มาให้โต๊ะเรา 

(เอลี่,อายุ 23 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 23 พฤษจิกายน 2561) 

 

 เหตุการณ์ที่แขกยื่นเครื่องดื่มมาให้กับนักร้องนั้นเป็นเหมือนภาพติดตาที่ไม่ว่านักร้องคนไหนก็

ต้องเคยพบ จากการสัมภาษณ์พบว่านักร้องหญิงไม่ได้ต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่มเหล่านั้น เพราะพวก

เธอมาท างาน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ท างานอาจท าให้งานเสียหายได้จากความมึน

เมา อีกทั้งความระแวงในเรื่องของสารเสพติดและอื่นๆที่อาจแฝงมากับแก้วเหล้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า

ให้เธอเลือกที่จะปฏิเสธที่จะรบัเครื่องดื่มนั้นๆมา หรือในบางครั้งที่ปฏิเสธไม่ได้หรือไม่อยากที่จะปฏิเสธ

พวกเธอจะมีกลยุทธ์ในการเอาใจแขกหรือลดสถานการณ์ที่มันขัดแย้งด้วยการรับแก้วมาแล้วแกล้งดื่ม 
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หรือยื่นให้กับนักดนตรีคนอื่นๆ หรือการต่อรองด้วยค าพูดที่จะไม่ท าให้แขกรู้สึกเสียหน้า อย่างไรก็ตาม

การประเมินสถานการณ์ตรงหน้าและการมีสติตลอดเวลาเป็นกลยุทธ์ที่นักร้องหญิงทุกคนต้องมี  

 เมื่อเล่นดนตรีเสร็จช่วงเวลาก่อนที่จะกลับบ้าน นักร้องหญิงบางคนอาจจะมีการนั่งต่อที่ร้าน

หรือเจ้าของร้านอาจจะชวนนั่งดื่มด้วยกันเล็กๆน้อยเพราะความสนิทสนม หรือแม้กระทั่งเจ้าของร้าน

บอกให้นักร้องหญิงเข้าไปขอบคุณแขกในบางโต๊ะ ก็เป็นโอกาสที่ท าให้นักร้องหญิงพบเจอกับความ

เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้จากหลายๆช่องทาง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเสมือนตัวเช่ือมความสัมพันธ์ใน

บางครั้ง นักร้องหญิงมักจะโดนยัดเยียดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสมอๆ ในช่วงเวลาที่เล่นดนตรี

เสร็จแล้ว การได้ลงมาพูดคุยใกล้ชิดกับแขกก็ถือเป็นโอกาสที่นักร้องหญิงจะได้ต่อรองได้ง่ายข้ึน ไอว่ี 

เธอเล่าว่า  
 

 ส่วนใหญ่พี่จะอ้าง อ้างไปเร่ือยเพื่อเซฟตัวเราไม่ให้เค้ามายุ่งได้ ก็บอกเค้า ‘ไม่เคยกินค่ะ’ 

‘เดี๋ยวต้องไปร้องต่อกินเหล้าไม่ได้’ ‘คออักเสบ’ อะไรก็ว่าไป เราก็มีทางของเรา นอกจากคนที่

ชอบแบบน้ี ผู้หญิงบางคนเค้าจะชอบเอ็นเตอร์เทนลูกค้า แต่พี่ไม่ใช่ มันก็อยู่ที่ว่าเร่ิมต้นเราท า

อะไรว่าเค้ามองเรายังไง ถ้าเค้ารู้แล้วว่าไม่ใช่ประเภทที่จะไปอะไรกับใครหรือประเภทที่น่ังกิน

ต่อ พี่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นแบบน้ัน ได้ มันอยู่ที่การวางตัวของเราตั้งแต่แรก ตั้งแต่เดินเข้าไป 

การคุย การน่ังถ้าเราไปน่ังใกล้เค้าเงี้ยเค้าจะรู้แล้วว่าเค้ามีโอกาส  

 หรือถ้าแขกชวนไปต่อนิดๆหน่อยๆหลังจากเล่นเสร็จ เราจะไม่พูดค าว่า ‘ต้องกลับบ้าน’ 

ค าว่ากลับบ้านจะปฏิเสธยากมาก เค้าจะพูดก่อนเลยว่า ‘แปปนึงดิอยู่ก่อน กินก่อน’ เราต้อง

ออกตัวก่อนเลยตั้งแต่แรกว่า ‘เดี๋ยวมีไปเล่นต่อ’ หรือถ้าเค้าจะเอาเหล้าให้เรากินเราก็พูดไป

เลย ‘หนูขอเป็นโค้กหรือน้ าเปล่าแทน วันน้ีหนูเจ็บคอ หนูพึ่งไปหาหมอมาพึ่งไปฉีดยามา’ เค้า

ก็จะ ‘โอเคๆงั้นคราวหน้านะ’ ถ้าเราจะปลีกตัวเราจะพูดว่า ‘ต้องไปแล้วต้องไปเล่นต่อ’ บางที

ก็ไม่มีหรอก พี่รู้สึกว่าแค่ร้องเพลงก็เหน่ือยแล้ว ลงมาต้องมาน่ังอีก เราไม่ใช่พีอาร์ไงที่ต้องมา

เอ็นเตอร์เทนอะไร ถ้าไม่คุยเร่ืองงานก็ไม่คุย หรือไม่ก็ทักแชทมาวันหลังดีกว่ายังต่อรองกันได้ 

(ไอวี่,อายุ 27 ปี, วันที่สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2562) 

 

 ขณะเดียวกันเมื่อภัยคุกคามไม่ได้มาจากลูกค้าอย่างเดียว ในบางครั้งอาจจะมาจากเพื่อนนัก

ดนตรีร่วมวง เด็กในร้าน หรือเจ้าของร้าน อย่างไรก็ตามนักร้องหญิงไม่ได้พูดถึงกลยุทธ์ต่อการปฏิบัติ

ตัวต่อบุคคลแวดล้อมอื่นๆเลย อาจจะเพราะด้วยเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ต่อเพศตรงข้ามภายในร้าน

แล้ว เกือบทุกคนที่จะตอบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดี มีแค่กรณีของคาร่าและไอว่ีเท่านั้นที่เคยมี

ประสบการณ์การโดนคุกคามทางเพศจากคนอื่นๆนอกเหนือจากนักท่องเที่ยว กรณีของไอว่ีที่เคย
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เกิดข้ึนจากนักดนตรีในวงที่มาคุกคามเธอ เธอก็ใช้การแสดงอารมณ์และเลือกทีจ่ะบอกเรื่องนั้นกับแฟน

และให้แฟนมาเฝ้าเสมอในช่วงนั้น ส่วนกรณีของคาร่า ที่กระท าต่อเด็กในร้านที่มาพูดแซวเธอ เธอจะ

ท าเป็นไม่สนใจ ไม่ได้ยินบ้าง เพราะเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความรุนแรงอะไร แต่หากเป็นนักท่องเที่ยว

หรือเจ้าของร้านที่มากระท าการให้เธอรู้สึกไม่พอใจ เธอก็กล้าที่จะแสดงอารมณ์นั้นๆออกไปเช่นกัน 

เธอบอกว่า  

 
 แรก ๆ จะพูดติดตลกก่อน ถ้าไม่เลิกจะพูดตรงๆ ถอย ลุกขึ้น ท ากริยาที่ท าให้เค้ารู้เลยว่า

ไม่พอใจแล้ว แต่ยังไม่เคยด่าแรงๆนะ หรือบางทีถ้าไม่ไหวแล้วเราก็ย้ายร้าน เสียอารมณ์ ไม่อยู่

แล้ว สิ่งเหล่าน้ีเราถือว่าเป็นอ านาจในตนขั้นพื้นฐานนะที่เราสามารถป้องกันตัวเราเองได้ มี

ตั้งแต่การพูด การลุกขึ้น การปฏิเสธ จนกว่าจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วท าไม่ไหวแล้ว ถึงจะต้องให้คน

แวดล้อมช่วยจัดการให้ แต่สุดท้ายแล้วถ้าจัดการไม่ได้เราก็จะไปเอง  

(คาร่า ,อายุ 22 ปี, วันทีส่ัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ ์2562) 

 

 ถึงแม้ว่านักร้องหญิงคนอื่นๆจะไม่ได้พูดถึงกลยุทธ์ในการป้องกันตัวเองจากเจ้าของร้านหรือ

บุคคลแวดล้อมอื่นๆเลยนอกจากนักท่องเที่ยว แต่สิ่งที่นักร้องหญิงทุกคนมีและคิดว่าตนพึงกระท าได้ 

คือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พอใจให้คนที่มากระท าการต่อพวกเธอรับรู้ การแสดงอารมณ์

ความรู้สึกของพวกเธอจึงถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะท าให้ผู้อื่นน้ันถอยห่างจากพวกเธอได้ อย่างไรก็

ตาม การวางตัวและการมีสติอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญข้ันแรกที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งให้แก่นักร้องหญิง
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บทที่ 5 

บทวิเครำะหแ์ละสรุปผลกำรศกึษำ 
 

 งานศึกษาวิจัยเรื่อง นักร้องหญิงร่างกายและการต่อสู้จากการคุกคามทางเพศในที่ท างาน  ผู้
ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ต่อนักร้องหญิงที่ท างานในสถานบันเทิงประเภท ผับ บาร์  ร้านนั่งชิล และ
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆ เพื่อที่จะศึกษาบริบทของสังคมไทยต่อเรื่องการคุกคามและ
ความรุนแรงทางเพศต่อเพศหญิง โดยศึกษามุมมอง การรับรู้ และประสบการณ์ของนักร้องหญิงต่อ
ภาวะความเสี่ยงเรื่องเพศ รวมไปถึงกลยุทธ์และการจัดการของการป้องกันตัวเองของนักร้องหญิง ผู้
ศึกษาจึงเลือกกรณีการท างานของนักร้องหญิงในสถานบันเทิง มาวิเคราะห์กับ แนวคิดเพศภาวะและ
เพศวิถี และแนวคิดเรื่องการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึ งการ
ประกอบสร้างมุมมองเรื่องการคุกคามและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง ว่านักร้องหญิงมองการ
กระท าทางเพศว่าเป็นการคุกคามทางเพศ หรือความรุนแรงทางเพศ หรือไม่ได้มองว่าตนเองนั้นเป็น
ผู้ถูกกระท า หรือเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามทางเพศเสมอไป รวมไปถึงการต่อรองและต่อสู้ในเรื่อง
สิทธิในเนื้อตัวร่างกายภายใต้ความเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเช่ือมโยงอยู่กับเรื่องเพศภาวะและ
เพศวิถีที่เข้ามากรอบความคิดของความเป็นหญิง และความเป็นชายของคนในสังคมและอาจเกี่ยวข้อง
กับมุมมองเรื่องการคุกคามและความรุนแรงทางเพศด้วย โดยผู้ศึกษาจะแบ่งหัวข้อในการวิเคราะหด์ังนี ้

 

ผู้หญิง ร่ำงกำย และควำมรุนแรง 

 

 วิธีคิดแบบชำยเป็นใหญ่ กับกำรเป็นวัตถุทำงเพศของผู้หญิง 

 

 บทบาทเรื่องเพศภาวะของผู้หญิงและผู้ชายที่ใช้เกณฑ์ทางชีวภาพมาเป็นตัวก าหนดถึงความ
เหมาะสมของบทบาทหน้าที่ ความเป็นชาย ความเป็นหญิง ระบบคิด ความเช่ือ คู่ความสัมพันธ์ การ
แบ่งแยกเรื่องเพศนี้ได้จ ากัดการกระท าที่แตกต่างกนัระหว่าง 2 เพศ มีการระบุว่างานชนิดไหนเป็นงาน
ของผู้ชายและงานชนิดไหนเป็นงานของผู้หญิง ความเป็นผู้หญิงได้ถูกผูกตรึงกับบทบาทของการเป็น
เมียและแม่โดยสัญชาตญาณความเป็นแม่โดยธรรมชาติ ต้องอ่อนโยนและอ่อนแอ ต้องอยู่บ้านเพื่อดแูล
ปรนนิบัติสามีและลูก ยิ่งเมื่อประกอบกับทฤษฎีทางการแพทย์ที่เข้ามาอธิบายว่าผู้หญิงเป็นเพศที่
อ่อนแอกว่าผู้ชายโดยสรีระแล้ว ความเช่ือนี้จึงได้เข้ามาจ ากัดแบบแผนความคิดของสังคมและแสดงให้
เห็นว่าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ าในเรื่องของเพศ และมีระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ การขัดเกลาทาง
สังคม การอบรมสั่งสอนถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่สืบทอดกันมาจน
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กลายเป็นวัฒนธรรมทางเพศ จึงได้เข้ามาก าหนดบทบาทหน้าที่การด าเนินชีวิต การท างาน การ
แสดงออกต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม ที่สังคมก าหนดสร้างและต้องการให้สมาชิกปฏิบัติ
ตามกฎนั้น ๆ และน ามาซึ่งโครงสร้างทางสังคมที่กีดกันผู้หญิงจากพื้นที่ทางสังคม และเปิดโอกาสให้
ผู้ชายมากกว่าในเรื่องของการประกอบอาชีพ และการปฏิบัติตัวในแทบจะทุกทาง และท าให้ผู้หญิงมี
อิสระน้อยมาก ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 

 เมื่อเพศหญิงเป็นเพศที่ถูกกดทับด้วยเงื่อนไขบางประการที่ถูกผลิตซ้ าผ่ านบริบทต่างๆของ
สังคม แม้ว่าในสังคมปัจจุบันผู้หญิงจะมีบทบาทมากข้ึน แต่ด้วยชุดความรู้ที่เคยได้ถูกประกอบสร้างมา
ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงทีด่ี คือ ต้องเป็นคนที่รักนวลสงวนตัว อยู่กับบ้านกับเรือนและ
ไม่มีบทบาทในเรื่องนอกบ้าน ถึงแม้สังคมจะด าเนินมาอยู่ในยุคปัจจุบันแต่ชุดความรู้บางประการเช่นนี้
นั้น ก็อาจยังคงแฝงอยู่ในระบบการสั่งสอนปลูกฝังอยู่เป็นนิจ และอาจท าให้ผู้หญิงนั้นยอมรับในความ
เป็นรองต่อผู้ชายอย่างไม่รู้ตัว 

 

 สรีระ ร่ำงกำย ควำมเป็นหญิง : พ้ืนท่ีของอ ำนำจทำงกำรเมืองเรื่องร่ำงกำย  
 

จากการสมัภาษณ์นักร้องหญิงเรื่องประสบการณ์ท างานในสถานบันเทิง นักร้องหญิงแทบจะ
ทุกคนที่มีประสบการณ์การโดนคุกคามทางเพศทั้งสิ้น แม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้ท างานอยู่ในสถานที่ที่
นักร้องร้องหญิงต้องมาให้บริการต่อแขกแบบใกล้ชิด หรือมีเป้าหมายคือการได้เงินรางวัลจากแขก ที่
ต้องใช้กริยาและความออดอ้อนในการเอ็นเตอร์เทนเหมือนอย่างนักร้องคาเฟ่ต์ การท างานของเธอใน
สถานที่ผับ บาร์ และร้านนั่งชิลนี้พวกเธอจะเปน็ท าหน้าที่เป็นผู้ใหค้วามสนุกทางด้านเสยีงดนตรเีทา่นัน้ 
แต่ความเป็นผู้หญิงที่ผูกติดอยู่กับตัวพวกเธอไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากการเป็นเสมือนวัตถุของการ
ระบายอารมณ์ทางเพศได้ เพราะสรีระร่างกายของผูช้ายกับผูห้ญงินั้นต่างกัน โครงสร้างของร่างกายกม็ี
ความแตกต่าง ไม่ว่าจะมีมือ เท้า ตา หู จมูก ที่เหมือนกัน แต่ทว่าลักษณะฮอร์โมนนั้นก็แตกต่าง 
อวัยวะในการสืบพันธ์ุก็ไม่เหมือนกัน ลักษณะโครงสร้างสมอง โครงสร้างกล้ามเนื้อ  กระดูกก็ไม่
เหมือนกัน ร่างกายของผู้หญิงโดยลักษณะทางชีวภาพแล้วเป็นร่างกายที่มีแรงดึงดูดทางเพศเป็นอย่าง
มาก จากการเปิดเผยของนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาเปิดเผยรายละเอียดถึงลักษณะทางกายภาพของ
เพศหญิงที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชายนั้นมีหลาบส่วนด้วยกัน ได้แก่ รูปร่างที่มีส่วนเว้าส่วนโค้ง สะโพก
ผาย เอวคอดที่เหมาะสมกับการสืบพันธ์ุ รอยยิ้ม สัดส่วนบนใบหน้า ริมฝีปาก ดวงตาและสีตา ค้ิว 
ท่าทางแบบผู้หญิง ๆ  น้ าเสียง ส่วนสูงและความยาวช่วงขา อายุ และสีสันการเลอืกใช้เสื้อผา้ (“นักวิทย์
ฯ เผย 8 ลักษณะทางกายภาพของเพศหญิง ที่ดึงดูดความสนใจของคุณผู้ชาย”, ออนไลน์ ; 2561),(10 
สิ่งในตัวของผู้หญิงที่สามารถดึงดูดใจชายได้ราวกับแม่เหล็ก!!,ออนไลน์ ; 2561) สิ่งเหล่าน้ีท าให้เห็นว่า
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ร่างกายและลักษณะทางกายภาพ (physical body) ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดและเป็นส่วนส าคัญ
ในการท าให้ร่างกายของผู้หญิงเป็นพื้นที่ของการกระท าทางเพศ นักร้องหญิงบางท่านได้บอกว่า  

 
 ‘ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวย แตง่ตัวเรียบร้อยยงัไงก็ตาม แค่เราเป็นผู้หญงิยงัไงก็ต้องโดน 
(กระท าทางเพศ)’ 
 
 ‘ผู้หญิงมันมีอะไรน่ามองกว่าผู้ชาย บางทีมองหน้าอก มองหัวจรดเท้า เรารู้สึกว่ามันคือ
การคุกคาม ยิ่งถ้าบางทีผู้ชายที่เค้าถือว่าเค้าอาวุโสกว่าเรามาก เค้าอาจจะคิดว่าเค้าพูดอะไร
กับเราก็ได้โดยที่เค้าไม่ได้กลัวว่าเราจะต่อต้านหรือสู้อะไรเค้าได้ มันคือการไม่ให้เกียรติเรา ใน
เร่ืองของการกดขี่ข่มเหงผู้หญิงเลยน่าจะโดนเยอะกว่า’ 

 

  จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นนั้น เธอไม่ได้ก าลังยอมรับต่อการกระท าเช่นนี้ สิ่งที่เธอพยายามจะ
บอกก็คือ ในสายตาของผู้ชาย ร่างกายที่เป็นผู้หญิงนั้นเป็นวัตถุทางเพศอย่างปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าเธอจะ
ท าตัวอย่างไร เอื้อทางให้กับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหรือไม่ มันไม่ได้ส าคัญเพราะความเป็นผู้หญิงที่เป็น
เสมือนวัตถุทางเพศนั้นได้ฝังลึกอยู่ในระบบคิดของผู้ชายอย่างแท้จริง  

 เมื่อความเป็นหญิงถูกประกอบเข้ากับอาชีพการเป็นนักร้องกลางคืน ที่คนในสังคมยังมีแบบ
คิดเรื่องของการเป็นนักร้องที่ต้องให้บริการทางเพศด้วย ยิ่งท าให้อาชีพนี้ยิ่งมีความเสี่ยงมากข้ึนไปอีก 
อีกทั้งเมื่อความเป็นชายได้ประสานเข้ากับความเป็นแขก ด้วยชุดความรู้ว่า ‘ลูกค้าคือพระเจ้า’ นั่นยิ่ง
ท าให้ สถานภาพของนักร้องหญิงนั้นดูจะต่ าต้อยลงไปอีก จากประสบการณ์การโดนคุกคามทางเพศ
ของนักร้องหญิง การที่โดนจับต้องเนื้อตัวร่างกาย การบังคับให้เต้นเซ็กซี่ แต่งตัวเซ็กซี่ การพูดแซว 
ชวนไปนอนค้างที่บ้าน หรือให้ความสนใจกับอวัยวะต่างๆของเพศหญิง ที่ท าให้นักร้องหญิงรู้สึกอึดอัด 
ฯลฯ สิ่งที่พบคือการกระท าดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากแขกที่เป็นผู้ชายอย่างเดียว การกระท าข้างต้นเป็น
สิ่งที่ผู้ชายกระท าต่อผู้หญิงอย่างชัดเจน เพราะบางครั้งคนแวดล้อมอย่างเช่น เด็กเสริฟ หรือเจ้าของ
ร้าน หรือเพื่อนนักดนตรี ก็ล้วนกระท าต่อเพศหญิงด้วยเช่นกัน สถานภาพทางสังคงคมจึงไม่อาจที่จะ
อธิบายถึงการกดทับต่ออาชีพนี้ได้ทั้งหมด ความเป็นเพศต่างหากที่ก าลังกดทับและก ากับให้พวกเธอที่
มีร่างกายเป็นหญิงกลายเป็นวัตถุทางเพศที่ผู้ชายใช้บ าบัดตัญหาเท่านั้น 

 สอดคล้องกับ เอเรียล เลว่ี (2005) กล่าวว่า ในอเมริการ่างกายของผู้หญิงถูกท าให้เซ็กซี่และ
เย้ายวนทางเพศ เห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ววัฒนธรรมป๊อปทั้งหลายที่น าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิง
ด้วยเรือนร่าง ภาพลักษณ์นี้คือ “วัตถุ” ทางกามารมณ์ที่มีไว้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย  ใน
วัฒนธรรมบริโภคผู้หญิงจะตกเป็นฝ่ายถูกกระท าและเป็นสนิค้า ขณะเดียวกันผู้หญิงจะคิดว่าความเป็น
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หญิงของตนคือสิ่งที่อยู่คู่กับเพศหญิง(อวัยวะเพศและเต้านม) ซึ่งเป็นการผลิตซ้ าวิธีคิดเพศภาวะแบบ
ชีววิทยา การผลิตซ้ าน้ีคือการสืบทอดความไม่เท่าเทียมทางเพศให้ด าเนินต่อไปโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ตัวและ
ยอมรับต่อวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางเพศนี้ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,2560 : 143-144) 

 จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ประกอบกับแนวคิดเพศภาวะและเพศวิถีที่ได้ทบ
ททวนมานั้น ท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงปฏิบัติการของแนวคิดชายเป็นใหญ่ ที่เป็นผลมาจากการแบ่งแยก
เพศด้วยชีวะภาพออกเป็นสองเพศ คือ ชายและหญิง และกระบวนการทางการแพทย์ประกอบกับ
ความรู้และอ านาจได้ได้จ าแนกความเหมาะสม บทบาท และคุณลักษณะที่เพศใดเพศหนึ่งควรจะเป็น 
และนั่นท าให้เพศชายกลายเป็นเพศที่มีอ านาจเหนือกว่าในทุก ๆ อิริยบท ความเข้าใจนี้ได้ถ่ายทอดมา
จนกลายเป็นวัฒนธรรมเรื่องเพศที่คนในสังคมรับรู้และยอมรับเป็นแบบแผนของชีวิต การคุกคามและ
การกดข่ีก็เช่นกัน เมื่อเพศชายได้ช่ือว่าเป็นเพศที่แข็งแกร่ง มีมากเรื่องอารมณ์ทางเพศ ชุดความรู้นี้ได้
แทรกซึมเข้าไปในระบบคิดของสังคมและท าให้ผู้หญิงรับรู้ถึงเรื่องร่างกายของตนเองที่เปรียบเหมือน
สนามของการกระท าเรื่องเพศในวัฒนธรรมที่มีความเหลื่อมล้ าทางเพศ หรือชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) และเอื้อประโยชน์ให้กับการคุกคามทางเพศอย่างไม่รู้ตัว โดยมีร่างกายของผู้หญิงเป็น
เครื่องแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจและต่อต้านอ านาจ ภายใต้อ านาจของการ เมืองเรื่อง
ร่างกาย (body political)  

 

กำรรับรู้ต่อควำมรุนแรง: เมื่อควำมรุนแรงและกำรคุกคำมทำงเพศเป็นเรื่องปกติ  

 

 บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรคุกคำมทำงเพศ  

 

 สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือบริบทที่เอื้อต่อความเสี่ยงต่อการโดนคุกคามทางเพศนั้น 
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่และเวลาที่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมสภาวะความเสี่ยงต่อการโดน
คุกคามทางเพศ สถานที่และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการถูกคุกคามทางเพศ จากสถิติของ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี เรื่องของเวลาจากสถิติที่เป็นความรุนแรง
ทางเพศที่เกิดข้ึนมากที่สุดจะเกิดข้ึนในช่วงเวลา 18.01 - 06.00 น. แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความ
รุนแรงทางเพศนั้นเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับเวลาเป็นอย่างมาก และเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับสถาน
บันเทิงในแง่ตั้งแต่การจัดเตรียมร้านก่อนเปิด ช่วงเวลาร้านเปิดในช่วงแรกที่ถือเป็นช่วงหัวค่ า จนถึง
ช่วงสุดท้ายที่เป็นช่วงที่สถานบันเทิงปดิ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ท างานกลางคืนหรือผูห้ญงิที่ท างานดึก จะมี
ความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงที่ท างานช่วงกลางวัน ด้วยเวลาพลบค่ าเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงมากที่สดุ ไม่ใช่
เพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะมีผลต่อการเกิดอันตรายต่อผู้หญิงได้ แต่ยังรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย 
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 ประการถัดมา เรื่องสถานที่เกิดเหตุการณ์กระท าความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง พบว่า 
สถานที่ท างานและสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่ระบุ มีจ านวนผู้ป่วยที่ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศมากที่สุด 
สถานที่ท างานเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับเรื่องของผู้มีอ านาจและผู้ที่อยู่ภายใต้อ านาจ 
แม้ว่าสถานที่ท างานจะดูเป็นสถานที่ที่น่าจะปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงแล้วสถานที่นี้กลับเป็น
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าทางเพศมากทีสุ่ดที่หนึ่ง เพราะสถานภาพที่ไม่เท่ากันของผู้ที่เกีย่วข้อง
นั้นเป็นบ่อเกิดของการใช้อ านาจในการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้หญิง และประการถัดมา คือปัจจัย
เสี่ยงที่น าไปสู่การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ พบว่าเป็นปัจจัยที่ผู้กระท าดื่มสุรา การมีโอกาสที่
เอื้ออ านวย และอื่น ๆ ที่ไม่ระบุ เป็นผลท าให้เกิดการขาดสติและการยับยั้งช่ังใจ ทั้งสามสิ่งนี้น้ันเป็น
ปัจจัย 3 อันดับแรกของเหตุปัจจัยที่จะน าไปสู่การคุกคามทางเพศ  

 สาเหตุปัจจัยที่กลา่วมาข้างต้นนั้นไม่ว่าจะเรื่องพื้นที่ สาเหตุของความรุนแรง และเวลาที่มักจะ
เกิดความรุนแรง ปรากฎการณ์ทั้ง 3 ประการนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับสถาน
บันเทิงพื้นที่ของการผลิตซ้ าความรุนแรงทั้งสิ้น ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่นอกเหนือจากบริบทที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพบว่า ‘คน’ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อเรื่องความรุนแรงทาง
เพศโดยตรง ในแง่ของผู้ใช้บริการ บุคลิกลักษณะ พื้นฐานนิสัย และรวมไปถึงฐานะทางการเงินและ
หน้าตาทางสังคม จะเป็นตัวก าหนดถึงการกระท าที่ผู้ใช้บริการกระท าต่อนักร้องหญิง อีกทั้งในแง่ของ
ตัวนักร้องหญิงเอง มีนักร้องหญิงบางคนที่เสนอว่าอาจไม่ใช่แค่บริบทเรื่องดังกล่าวเท่านั้นที่มากระท า
ต่อพวกเธอ ในบางครั้งการปฏิบัติตัวของผู้หญิงเองก็มีผลต่อความเสี่ยงเช่นกัน เช่นในกรณีที่นักร้อง
หญิงเล่าว่า เธอเคยเห็นนักร้องหญิงบางคนพูดจาส่อเสียดและเช้ือเชิญเรื่องเพศออกมาอย่างโจ่งแจ้ง  

 
‘เพลงน้ีหนูร้องไม่เป็นนะ แต่หนูมีบักแตงโม อยากให้มีแบ้งค์พันมาเสียบบ้าง’ 
 

 ชีวิตการท างานของนักร้องหญิงเป็นชีวิตที่เริ่มต้นในเวลากลางคืน ในขณะที่คนอื่นเลิกงาน
และมาสังสรรค์กับเพื่อนฝูง แต่ชีวิตการท างานของนักร้องหญิงนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้น ผู้ศึกษาได้ได้ท าการ
สัมภาษณ์ต่อนักร้องหญิงก่อนที่จะเข้ามาท างานในสายอาชีพนี้ถึงการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อบริบท
แวดล้อมที่มีต่ออาชีพนักร้องหญิงหรือไม่ ทั้งเรื่องของเวลา สถานที่ หรืออบายมุข ผลการศึกษาที่ได้คือ 
นักร้องหญิงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารับรู้ต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ทั้งจากประสบการณ์ที่เคยได้ไปที่
สถานบันเทิงในฐานะของนักท่องเที่ยว การสอบถามจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ หรือแม้กระทั่งการรบัรู้
จากข่าวสารต่างๆ  ว่าเนื่องด้วยเวลาที่ท าเป็นเวลากลางคืน ประกอบกับสถานบันเทิงเป็นสถานที่ที่
ค่อนข้างอันตราย มีผู้ชายเยอะ และเป็นที่ที่มีคนที่สติไม่สมประกอบจากการใช้สารเสพติดเยอะ ท าให้
การท างานของนักร้องหญิงจึงต้องระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างมาก  
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 ซึ่งการให้ความหมายพื้นที่ดังกล่าวนี้น้ันสัมพันธ์กับงานของนราธร สายเส็งที่อธิบายเรื่องมโน
ทัศน์ของพื้นที่-ถ่ินที่ ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติของมนุษย์โดยการตรวจสอบและท าความเข้าใจ
ให้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานวิธีคิด พฤติกรรม และการแสดงออกของมนุษย์ ผ่านแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษยนิยม
การผลิตสร้างความหมายของพื้นที่  (production of space) ของ Henri Lefebvre อันเกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 3 แบบ คือ 1) พื้นที่ทางกายภาพ (physical space) 2) พื้นที่ทางความคิด 
(mental space) และ 3) พื้นที่ทางสังคม (social space) ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ปรากฏ ออกมาใน 3 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรกคือการให้ความหมายแก่พื้นที่ ( representation of space) คือแนวคิดที่
สร้างความหมายในการก าหนดพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้ใช้ท าอะไรมีความหมายอย่างไร ลักษณะ
ถัดมาคือปฏิบัติการทางพื้นที่ (spatial practice) อธิบายถึงรูปแบบทางสังคมในชีวิตประจ าวันของ
พื้นที่นั้น ๆ โดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับการก าหนดว่าจะสามารถปฏิบัติ
ตัวอย่างไร และลักษณะสุดท้าย คือแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ ที่จะไม่ใช่เพียงการให้ความหมายพื้นที่
เท่านั้นแต่จะเป็นเรื่องของความทรงจ าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการให้นิยามแก่พื้นที่เหล่าน้ัน   

 ดังกล่าวจึงสามารถน ามาวิเคราะห์ต่อบริบทสถานบันเทิงในทัศนะของนักร้องหญิง คือ ด้าน
แรกสถานบันเทิงมีความหมายในเชิงพื้นที่ของการสร้างความสนุกสนาน ระบายความเครียดและผ่อน
คลายจิตใจ โดยการปฏิบัติตัวส่วนใหญ่จะเป็นการสังสรรและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถนั่ง
พูดคุยและเต้นตามจังหว่ะเพลงได้ หรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ๆ รวมไปถึงในเชิงสัญลักษณ์ สถาน
บันเทิงมีความเข้าใจเชิงที่เป็นพื้นที่สีเทา เป็นแหล่งมั่วสุม และอาจมีการขายบริการทางเพศเข้ามา
เกี่ยวข้อง นักร้องหญิงเข้าใจถึงบริบทพื้นที่ของสถานบันเทิงเป็นอย่างดีว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ เมื่อพิจารณาร่วมกับอ านาจในการผลิตซ้ าความหมาย และความ
ทรงจ าต่อสถานที่ดังกล่าว พื้นที่สถานบันเทิงได้กลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองในการกดทับต่อผู้หญิงทีไ่ม่
มีบทบาทในการใช้สถานที่แห่งนี้ และยิ่งเมื่อผู้หญิงได้เข้ามาท างานด้วยแล้ว ความทรงจ าเรื่องเก่าๆก็
ยังคงท าให้ผู้หญิงโดนกระท าทางเพศด้วยบรบิทของพื้นที่ เวลา สิ่งเร้า และผู้ใช้บริการ ที่เป็นตัวกระท า
ต่อพวกเธอ ดังนั้นเมื่อการให้ความหมายพื้นที่เป็นไปในทางความหมายแบบใดแล้ว ความหมายน้ัน ๆ 
ก็ได้มาก าหนดการกระท าของบุคคลในสถานที่นั้น ๆ  ให้เป็นไปตามแบบแผน ในแง่หนึ่งจากแนวคิด
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่ได้บอกว่าผู้หญิงไม่ควรจะมาอยู่ในที่แห่งนี้ นั่นเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่า 
พื้นที่สถานบันเทิงได้ผูกติดอยู่กับแนวคิดชายเป็นใหญ่ที่มาก าหนดความหมายและการปฏิบัติตัวของ
พื้นที่ และเมื่อมีผู้ที่ขัดต่อแบบแผนน้ัน ๆ แบบแผนคิดเช่นน้ีได้น ามาซึ่งการกระท าการที่ไม่พึงประสงค์
และย่อมเกิดข้ึนได้อย่างเป็นปกติ 
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 กำรยอมรับควำมรุนแรงภำยใต้วิธีคิดแบบชำยเป็นใหญ่ 

 

 การให้บริการและปฏิสัมพันธ์กับแขก พวกเธอบอกว่า นักร้องหญิงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มี
ทัศนคติที่ดี ดูเป็นคนอารมณ์ดี และมองโลกในแง่บวก การแสดงอาการไม่เอ็นจอยหรือแสดงท่าทีที่ไม่
พอใจไม่ใช่สิ่งที่นักร้องหญิงควรจะท าต่อแขกเมื่อก าลังท าการแสดงอยู่ สิ่งที่นักร้องหญิงควรจะท าคือ
การสร้างอารมณ์ร่วมกับแขกและสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานที่สุด นักร้องหญิงบางคนบอกว่าสไตล์
เพลง และจังหว่ะของเพลงเป็นเหมือนสิ่งเร้าที่ท าให้ผู้ที่ได้รับฟังเกิดอารมณ์สนุกสนานและคึกคนอง 
เมื่อประกอบกับฤทธ์ิของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการโดนคุกคามทางเพศได้
ง่าย แต่ในขณะเดียวกันการรับรู้และการตีความเรื่องการคุกคามทางเพศของนักร้องหญิงแต่ละคนนั้น
แตกต่างกัน ด้านหนึ่งพบว่านักร้องหญิงบางคน เลือกที่จะปฎิเสธว่าพวกเธอไม่เคยประสบกับ
ประสบการณ์การคุกคามทางเพศ หรืออาจเคยพบกับการกระท าทางเพศแบบหนึ่ง แต่เธอไม่ตีความ
มันว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศ พวกเธอมองว่าการบริการในบางสิ่งเป็นเรื่อง
ของการแลกเปลี่ยนและยินยอมกันได้ หรือการกระท าบางอย่างที่มาจากคนแวดล้อมที่สนิทสนมกัน ก็
เป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่พวกเธอต้องเจอและต้องยอมรับให้ได้ เพราะการกระท าน้ัน ๆ  ไม่ได้รุนแรง
และไม่ได้ส่งผลกับตัวเธอมากนัก การยอมรับอ านาจดังกล่าวได้แสดงให้เห็นในแง่ของวัฒนธรรมชาย
เป็นใหญ่ที่ยอมรับต่อความรุนแรงของพวกเธอ การคุกคามทางเพศของผู้หญิงจึงถูกท าให้กลายเป็นสิ่ง
ที่ปกติ และท าให้นักร้องหญิงเช่ือว่าเพศภาวะของตนเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเผชิญกับเรื่อง
เหล่าน้ี และเป็นการยืนยันของการด ารงอยู่ของอ านาจชายเป็นใหญ่อย่างชัดเจน  

  สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงส ารวจของ Faramarzi ในอิหร่านที่พบว่า ผู้หญิงที่ได้รับความ
รุนแรงจ านวน 297 คน และสตรีที่ไม่ได้รับความรุนแรงจ านวน 1,703 คน จากจ านวน 2 ใน 3 นี้ คิด
ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดข้ึนได้ เพราะสตรีมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องชายเป็นใหญ่ (male 
dominance) และงานของ กฤตยา อาชวนิจกุล และวรรณา ทองสิมา (2548) ได้ช้ีให้เห็นว่า ในบาง
สังคมยังมีการตีความการคุกคามทางเพศว่าอาจไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดข้ึน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในบาง
สังคมยังมี วัฒนธรรมที่ยอมรับความรุนแรง (culture acceptance of violence) อยู่อย่างไม่รู้ตัว 
เนื่องจากการกระท าดังกล่าวไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความรุนแรงต่อเพศหญิง หรือเป็นความสัมพันธ์เชิง
อ านาจระหว่างเพศ ดังนั้นโดยลักษณะของความรุนแรงโดยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศใน
รูปแบบเฉพาะจึงไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด  
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 กำรคุกคำมทำงเพศในท่ีท ำงำนของนักร้องหญิง   
 

 การคุกคามทางเพศในทัศนะของ อรพินท์ สพโชคชัย และ ชุดาปณี ชิบายามา บุญสืบสุวรรณ 
ได้จัดจ าแนกพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศไว้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 1.การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal harassment) เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
รูปร่างการแต่งตัวที่ส่อไปทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึงความสัมพันธ์ทาง
เพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่สาธารณะ หรือใช้ค าพูดในเชิง ‘หมาหยอกไก่’ โดยการที่น าความเป็น
หญิงเข้ามาเสียดสี การเปลี่ยนหัวข้อเรื่องงานให้เป็นเรื่องเพศหรือเรื่องลามก การกระจายข่าวลือหรือ
นินทาเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การตามตื๊อตามจีบบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเขา
ไม่สนใจ การคุกคามในรูปแบบนี้จะถือว่าเป็นการคุกคามแบบเบื้องต้นที่สุด มักจะเกิดข้ึนอย่างลอยๆ 
และหาพยานได้ยาก เป็นการท าร้ายจิตใจรูปแบบหนึ่ง 

 2. การคุกคามทางเพศโดยการแสดงท่าทาง (Nonverbal harassment) เช่น การจ้องมอง
อย่างกรุ้มกริ่ม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่ส่อถึงเจตนา
การล่วงเกินทางเพศ การติดภาพโป๊ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ลามก การส่งจดหมาย ข้อความภาพ การ์ด 
หรือค ากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ การมองเรือนร่างอย่างส ารวจตรวจตรา   

 3. การคุกคามทางเพศโดยการสัมผสัรา่งกาย (Physical harassment) เช่น การแตะเนื้อต้อง
ตัวโดยไม่มีเหตุจ าเป็น รวมทั้งการจัดเสื้อผา้ การกอดจูบ หอมแก้ม หรือตีก้น สะโพก การยืน เดิน ต้อน
เข้ามุมหรือนั่งใกล้ชิดเกินความจ าเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อื่นอย่างจง ใจ หรือการะ
สัมผัสที่ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกได้ถึงการเช้ือเชิญทางเพศ 

 จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เรื่องประสบการณ์การโดนกระท าทางเพศของนักรอ้งหญงิใน
สถานบันเทิง ในด้านการคุกคามทางเพศทางวาจา ซึ่งเป็นการคุกคามในแบบที่นักร้องหญิงส่วนใหญ่
พบเจอได้ง่าย เพราะนักร้องหญิงความที่นักร้องหญิงต้องท าตัวเองให้ดูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีอัทธ
ยาสัยที่ดี ท าให้ในบางครั้งนักร้องหญิงจึงดูเป็นผู้ที่สามารถปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยด้วยได้ง่าย เช่นใน
กรณีที่มีลูกค้ามาพูกเซ้าซี๊แกมบังคับให้เต้น หรือมาพูดลักษณะที่เหมือนต่อว่าเรื่องการท างานว่า ‘โอ๊ย 
อะไรเนี้ยเต้นไม่เห็นมันส์เลย’ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนร่วมวงยังมาต่อว่าเธอว่า ‘แต่งตัวไม่ให้เกียรติแขก
เลย’ ทั้งๆที่เธอแต่งตัวเรียบร้อย ซึ่งการพูดในลักษณะนี้คือการแสดงความต้องการที่อยากให้เธอท าตัว
แบบเซ็กซี่เพื่อสนองความต้องการทางเพศรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งการเรียกนักร้องหญิงหลังจากแสดงเสรจ็
ไปนั่งพูดคุย และชวนไปต่อนอกสถานที่ หรือชวนข้ึนห้องพักของตัวเอง และพูดจาหว่านล้อม เช่น ‘พี่
ใจดีนะ พี่ก็อายุเยอะแล้วไม่ได้หล่ออะไร ก็เลยต้องเป็นสายเปย์’ ก็เป็นการชักชวนให้เปลี่ยนหัวข้อจาก
เรื่องงานให้เป็นเรื่องเพศหรือเรื่องลามกที่เป็นการตามตื๊อโดยที่ท าให้นักร้องหญิงล าบากใจ ยิ่งกว่าน้ัน
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นักร้องบางคนยังได้รับค าพูดที่ท าให้รู้สึกถึงการดูถูก เช่น ‘รู้ใช่ไหมว่าวันน้ีต้องร้องเพลงอะไรพี่ถึงจะให ้
(ทิป)’ ในบางครั้งนอกจากลูกค้าแล้วเจ้าของร้านและเด็กเสริฟก็มีการพูดจาแซวบ้าง เช่นการวิจารญ์
รูปร่าง เป็นต้น 

 จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เรื่องประสบการณ์การโดนกระท าทางเพศของนักรอ้งหญงิใน
สถานบันเทิง ในด้านการคุกคามทางเพศโดยการแสดงท่าทาง การคุกคามทางเพศในลักษณะนี้จะเป็น
การคุกคามที่ไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก แต่จะเป็นการกระท าที่ท าให้นักร้องหญิงรับรู้ต่อความไม่
ปลอดภัยด้วยลักษณะท่าทางบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น การเซ้าซี้และบังคับด้วยท่าทางที่ไม่ยอมเลิก 
การท าให้นักร้องหญิงรู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้เข้ามาเพื่อฟังดนตรีแต่เข้ามาเพื่อจะกระท าการบางอย่าง การ
พยายามเข้ามาใกล้เมื่อพยายามที่จะหลบก็ยังตามต่อ การท าให้รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องและเจตนาทีป่กติ การ
พยายามยื้อให้อยู่ด้วย การจ้องมองด้วยสายตาที่น่ากลัวและมองตามตลอด หรือกรณีของบีน่าที่ถูก 
ลูกค้าหน้าเวทีแอบมองดูใต้กระโปรง ‘อยู่บนเวทีมันจะเห็นคนข้างล่างหมด ก็เห็นว่าลูกค้าเอาตัวมา
แนบกับเวทีและแหงนหน้าพยายามมองใต้กระโปรง’ การกระท าเช่นน้ีสัมพันธ์กับการคุกคามโดยการ
แสดงท่าทางโดยตรง การกระท าเช่นนี้แม้ไม่ได้เช่ือมโยงกับประสาทสัมผัสแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการ
กระท าทางท่าทางที่ท าให้นักร้องหญิงรู้สึกถึงความกลัวหรือโมโหได้ด้วยท่าทางที่เซ้าซี้และไม่ให้เกียรติ
ต่อกัน  

 จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เรื่องประสบการณ์การโดนกระท าทางเพศของนักรอ้งหญงิใน
สถานบันเทิง ในด้านการคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย การกระท าในลักษณะนี้ดูเหมือนจะ
เป็นการกระท าที่รุนแรงมากที่สุดเพราะเป็นการถึงเนื้อถึงตัวกัน เช่นในกรณีที่ถูกนักดนตรีด้วยกันแอบ
จับก้นหลายครั้งขณะที่เล่นดนตรีเสร็จแล้วก าลังเก็บของแล้วท าตีเนียนไม่มีอะไรเกิดข้ึน การที่ลูกค้า
เอื้อมมือมาเข่ียตูด หรือเล็กน้ าแข็งมาที่เป้าของนักร้องหญิงขณะที่ก าลังร้องเพลงไปด้วยเอ็นเตอร์เทน
ไปด้วย ยิ่งกว่านั้นการกระท าที่มาจากความสนุกสนานของลูกค้าเช่น การเข้ามาจับมือกันเต้นเหมือน
เต้นร าหรือโอบเอวที่ถือเปน็การแตะเนื้อต้องตัวนักรอ้งหญิงถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศทั้งสิ้น รวมไป
ถึงเวลาขอชนแก้วแล้วแอบจับมือ เวลาให้ทิปแล้วพยายามเอามือมาโดน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต มิ
เพียงแต่การคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในบางสถานการณ์ที่
นักร้องหญิงต้องเผชิญ พบว่าในการคุกคามทางเพศบางครั้งนั้นอาจมี 2 – 3 รูปแบบควบคู่กัน เช่น 
กรณีของฟีฟ่าที่โดนลูกค้าเอานิ้วมาจิ้มที่จมูกแล้วพูดว่าพลาสติก แล้วก็เอามือมาจิ้มที่นมแล้วพูดว่า
พลาสติกอีก จากเหตุการณ์นี้ท าให้เห็นว่ารูปแบบการคุกคามนั้นเป็นทั้งการคุกคามทางวาจาและการ
คุกคามทางการสัมผัสร่างกาย ที่ท าให้เธอรู้สึกถึงการโดนเหยียดหยามและไม่ให้เกียรติต่อกัน 

 จะเห็นได้ว่านักร้องหญิงที่ท างานในสถานบันเทิงต้องพบเจอกับการคุกคามทางเพศทุก
รูปแบบทั้ง การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางการกระท า และการคุกคามทางการสัมผัสร่างกาย 
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อาจกล่าวได้ว่าในบางครั้งการถูกกระท าทางเพศนั้นอาจเกิดข้ึนเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรืออาจ
เป็นการเกิดควบคู่กันไป 2 หรือทั้ง 3 รูปแบบเลยกไ็ด้ แต่อย่างไรก็ตามด้วยสังคมไทยเป็นสังคมทีย่ึดถือ
ในระบบแบบชายเป็นใหญ่ที่ยังมีการผลิตซ้ าเรื่องแบบแผนเรื่องเพศทั้งที่ที่ควรอยู่ของทั้งหญิงและชาย 
อาชีพที่ควรปฏิบัติ และการวางตัวที่ดี เมื่อความเป็นหญิงได้รวมเข้ากับอาชีพบริการรูปแบบหนึ่งใน
สถานบันเทิงแล้ว การถูกกดทับด้วยเงื่อนไขดังกล่าวยิ่งจะชัดเจนย่ิงข้ึนว่าเพศวิถีของเพศในสังคมที่ชาย
เป็นใหญ่นั้นเป็นส่วนที่น ามาสู่การคุกคามทางเพศต่อนักร้องหญิงในสถานบันเทิง  

 อย่างไรก็ตามการรับรู้ต่อการคุกคามทางเพศที่แตกต่างกันนั้นก็ข้ึนอยู่กับ ความรู้สึกของผู้
ตีความอย่างนักร้องหญิง เช่น กรณีของฟีฟ่าที่เธอเล่าว่าเธอมองเด็กในร้านที่ประพฤติตัวต่อแขก
แตกต่างกัน คนที่โดนแขกคุกคามทางเพศแล้วพยายามที่จะหลีกหนีต่อสถานการณ์เป็นคนที่น่าสงสาร 
แต่คนที่ข้ึนไปขย่มแขกหากโดนกระท าทางเพศเธอก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติ การตีความเรื่องการ
คุกคามทางเพศจึงข้ึนอยู่กับทัศนะของผู้ที่จะตีความด้วยว่า เหยื่อสมยอมหรือไม่สมยอม พอใจหรือไม่
พอใจ อึดอัดหรือไม่อึดอัด รู้สึกหรือไม่รู้สึก ต่อการกระท านั้นๆ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ตรงนี้
แสดงว่าความเป็นเพศ (gender) ไม่ได้เป็นส่วนที่ผู้หญิงถูกกระท าเสมอไป ในบางทีผู้หญิงอาจรับ
หน้าที่เป็นผู้กระท าด้วยซ้ า แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้สวมบทบาทของการเป็นผู้ตีความต่อสถานการณ์
และมีเพศวิถีที่เปลี่ยนไป 

 

 กลยุทธ์และกำรต่อรองของนักร้องหญิงต่อภำวะควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงทำงเพศ   
 

 การตีความในลักษณะดังกล่าวข้างต้นน้ีได้แสดงให้เห็นถึงว่านักร้องหญิงมีรูปแบบการตีความ
ต่อการกระท าทางเพศที่สยบยอมต่อระบบชายเป็นใหญ่ก็จริง แต่ขณะเดียวกันพวกเธอก็ได้ใช้อ านาจ
ในการจัดการต่อรูปแบบของเพศวิถีเรื่องวิธีคิดที่สยบยอมต่อวัฒนธรรมความรุนแรงที่มองว่าเรื่องการ
คุกคามทางเพศเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายกระท าต่อผู้หญิง จากข้อมูลที่ได้รับว่าพวกเธอได้รับการกระท า
ทางเพศจากบริบทของของการท างานจากผู้ชาย ไม่ว่าจะมีสถานภาพใดในร้าน แต่อย่างไรก็ตาม
นักร้องหญิงทุกคนมีการเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองและลดช่องทางที่จะน าพาตัวเองสู่ความเสี่ยงที่มาก
ข้ึน พวกเธอบอกว่ากลไกของพวกเธอเริ่มต้นต้ังแต่ก่อนเข้าร้าน ในช่วงของการเตรียมตัวเช่นการเลือก
เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งการใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียที่แสดงถึงตัวตนของนักร้องหญิง การวางตัว การพูด การ
เข้าสังคม จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่เป็นภาพที่จะลดปัญหาให้เบาลงได้ ก่อนข้ึนแสดงนักร้องหญิงจะมีการ
เตรียมเครื่องดื่มของตัวเองเพื่อเป็นเครื่องดื่มตบแก้เมา และเป็นตัวป้องกัน เพื่อที่จะไม่ต้องรับแก้วจาก
คนอื่น หรือใช้วิธีการพูดอ้างเหตุผล 108 หรือถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ก็จะยื่นให้เพื่อนผู้ชายดื่มให้ จะ
แกล้งดื่ม หรือดื่มแล้วอมไว้แล้วไปบ้วนข้างหลัง หรือในกรณีที่มีลูกค้าพยายามที่จะปฏิสัมพันธ์กับพวก
เธอ พวกเธอก็จะไม่ให้ความสนใจ เดินหนี ต้องมีทักษะและสติที่ดีที่จะประเมินต่อสถานการณ์ตรงหนา้  
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การสร้างช่องว่างและระยะห่างระหว่างแขก สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ที่นักร้องหญิงใช้ในการ
ต่อรองต่อเรื่องความรุนแรงทางเพศที่อาจเกิดข้ึนได้มากกว่านี้ เมื่อมีกลยุทธ์ในการจัดการต่อ
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนน่ันแสดงให้เห็นว่านักร้องหญงิทุก ๆ  คนต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงที่มีต่ออาชีพของ
ตน และแสดงให้เห็นว่านักร้องหญิงมี agency ในการที่จะต่อรองผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะท าให้
ตนเองรอดพ้นจากการคุกคามางเพศ การไม่สยบยอมต่อการมีโอกาสที่จะโดนคุกคามทางเพศจึงถือ
เป็นรูปแบบของ เพศวิถีแบบใหม่ที่ผู้หญิงมีอ านาจในตนเองที่จะปฎิเสธต่อการกระท าที่พวกเธอไมย่นิดี 
และเลือกปฎิบัติการในแบบที่พวกเธอต้องการได้ 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 

 การศึกษาเรื่อง นักร้องหญิง ร่างกายและการต่อสู้จากการคุกคามทางเพศในที่ท างาน 
กรณีศึกษาคือนักร้องหญิงที่มีประสบการณ์ในการท างานร้องเพลงในสถานบันเทิงยามค่ าคืน หรือเคย
ท างานร้องเพลงในสถานบันเทิง คือ ผับ บาร์ และร้านนั่งชิล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยนักร้องหญิงมีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี ที่ท างานในสถานบันเทิงในช่วงปีปัจจุบัน และ
ย้อนหลังไปไม่เกินปีพ.ศ. 2551 และผู้ให้ข้อมูลเป็นนักร้องหญิงที่มีประสบการณ์การท างานในสถาน
บันเทิงไม่ต่ ากว่า 3 เดือน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทั้งสามข้อได้ครบถ้วน 
ได้แก่  

 ข้อแรกสุดคือ บริบทของสังคมไทยกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศต่อเพศหญิง 
สามารถสรุปได้ว่า สังคมไทยมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องของชายเป็นใหญ่ ที่อาจมาจากการหลอ่หลอมใน
สังคมที่มีวัฒนธรรมที่ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดา จึงเป็นการยอมรับโดยธรรมชาติ
แล้วว่าผู้หญิงมีสถานะด้อยกว่าผู้ชายและเป็นการตอกย้ าเรื่องของพื้นที่สาธารณะ ว่าเป็นพื้นที่ของ
ผู้ชาย อีกทั้งยังกักกันให้ผู้หญิงอยู่ในพื้นที่หนึ่ง (Quarantine) รวมถึงพื้นที่ท างานที่เป็นของเพศชาย
นั้น น ามาซึ่งความทุกข์จากการคุกคามทางเพศในทุกสถานที่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพการท างานและเพศ น ามาซึ่งความเหลื่อมซ้อนทางเพศ ผู้หญิงมักไม่มีอ านาจต่อรอง 
สืบเนื่องมาจากผู้หญิงถูกเลี้ยงดูมาตามสภาพสังคมให้กลายเป็นคนที่อ่อนแอและยอมคนอื่น และ
สุดท้ายการยอมรับในวัฒนธรรมเรื่องเพศที่มีระบบแบบชายเป็นใหญ่ที่ยินยอมในเรื่องของความรุนแรง 
ได้ส่งผลให้ผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกคุกคามและได้รับความรุนแรงทางเพศมาจนถึงปัจจุบัน  

 ล าดับถัดมา ศึกษามุมมองการรับรู้และประสบการณ์ของ “นักร้องหญิง” ต่อภาวะความเสี่ยง
และถูกคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศ สามารถสรุปได้ว่า นักร้องหญิงมีมุมมองรื่องการโดน
คุกคามทางเพศในสถานบันเทิงที่ตนท างานส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือคิดว่าเป็นการ
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กระท าที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรจะยอมรบัต่อการกระท านั้น ๆ  แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งที่พบว่า นักร้องหญงิ
บางคนมีมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และเป็นสิ่งที่นักร้องหญิงต้องเผชิญซึ่งเป็นเรื่อง
ปกติ ในเรื่องการรับรู้ต่อภาวะความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ ทุกคนรับรู้ว่าการคุกคามและความ
รุนแรงทางเพศคืออะไร อาจมีการสับสนบางในบางกรณี แต่หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้น ๆ เกิดข้ึน
จริงแล้ว นักร้องหญิงสามารถที่จะรับรู้และตีความต่อการกระท าน้ัน ๆ ได้ แม้ว่านักร้องหญิงจะรับรู้ถึง
ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับการท างานในสถานบันเทิง และมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นปกติแบบนั้น แต่
นักร้องหญิงก็เลือกที่จะประกอบอาชีพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ด้วยเหตุผลในเรื่องของค่าตอบแทน และ
กล้าที่จะท าตามความพึงพอใจของตัวเองในความรักในเสียงดนตรี นี่แสดงให้เห็นถึงความมีเอเจนซี่ใน
ตัวเองที่จะเลือกท าหรือไม่ท างานประเภทนี้ ซึ่งก็เหมือนเป็นการก้าวข้ามออกจากอาณาเขตเรื่องเพศ
วิถีที่มาก ากับบทบาทของผู้หญิงที่บอกว่าสถานบันเทิงเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อเพศหญิง 

 และสุดท้ายศึกษาการจัดการ และกลยุทธ์ของการป้องกันตัวเองของนักร้องหญิงต่อการถูก
คุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศ พบว่านักร้องหญิงมีกลวิธีในการป้องกันตัวเองต่อแขกตั้งแต่
การเตรียมตัวก่อนมาที่ร้าน ก่อนเริ่มแสดง ตอนแสดง และหลังจากที่แสดงเสร็จ แต่พบว่าไม่ใช่นักร้อง
หญิงทุกคนที่จะให้ความสนใจต่อการจัดการสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดจากคนแวดล้อมทั่วไป
อย่างเช่น เพื่อนร่วมวง หรือเจ้าของร้าน จากการศึกษาจะพบว่ามีอยู่แค่ 2 คนเท่านั้นที่มีประสบการณ์
ที่โดนคนแวดล้อมคุกคามและมีวิธีการจัดการต่อสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักร้องหญิงมักจะ
มีกลวิธีในการต่อรองส าหรับแขกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ของนักร้องหญิงในบางครั้งก็ขึ้นอยู่
กับการประเมินสถานการณ์ตรงหน้า และหาวิธีเอาตัวรอดในรูปแบบเฉพาะตัว กลยุทธ์ของนักร้อง
หญิงสามารถจ าแนกได้ว่าเป็น การท าเป็นเมินเฉย ไม่ได้ยิน เดินหนี และปล่อยผ่าน  การท าเป็นเรื่อง
ตลก ข าขัน  การพูดทีเล่นทีจริง หรือพูดแบบติดตลก  การแสดงท่าทีไม่พอใจ  การใช้ก าลังตอบโต้  
การพาเพื่อนหรือแฟนมาเฝ้า การวางตัว การพูด การเข้าสังคม และการมีสติ รวมไปถึงการใช้สื่อใน
สังคมออนไลน์ด้วย การเลือกเสื้อผ้าที่ใส่  การเตรียมเครื่องดื่มของตนเอง พยายามไม่รับของจากผู้อื่น  
ในกรณีที่มีการยื่นเครื่องดื่มให้นักร้องหญิง จะใช้การอ้างเหตุผลต่าง ๆ  นา ๆ หรือรับและส่งให้เพื่อน
ผู้ชายดื่ม  แกล้งดื่ม หรือดื่มจริงแล้วไปบ้วนทิ้ง  กรณีที่มีแขกชวนน่ังต่อจะไม่พูดค าว่า ‘ต้องกลับบ้าน’ 
เพราะจะมีการยื้อเกิดข้ึน  แต่จะพูดค าว่า เช่น ‘เดี๋ยวมีไปเล่นต่อ’ , ‘ป่วย...’ และให้คนแวดล้อมช่วย
จัดการให้ เป็นต้น 

 กลยุทธ์การป้องกันตัวนี้ได้แสดงให้เห็นว่านักร้องหญิงมีอ านาจในการทีป่ฏิเสธต่อการกระท าที่
ไม่พึงประสงค์ หรือมีการจัดการร่างกาย หรือสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าพวกเธอไม่สยบยอมต่อการกด
ทับของเพศตรงข้ามซึ่งเป็นการก้าวข้ามก าแพงของเรื่องเพศวิถีอย่างสมบูรณ์  
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