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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาการเล่นทางภาษาชนิดหนึ่งในสังคมไทยที่มีชื่อเรียกว่าภาษาลู 
เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มกะเทย ศึกษาโดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศทางเลือกที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นกะเทยจ านวน 10 คน โดยเน้นกลุ่มกะเทยที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการใช้ภาษาลูสื่อสารกันภายในกลุ่ม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของภาษาที่สะท้อนให้เห็นสังคม วัฒนธรรม และน าไปสู่อัตลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มที่แตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในอดีตนั้นคนในสังคมส่วนใหญ่มีมุมมองและทัศนคติต่อกลุ่มกะเทย
ไปในทางลบค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเพศท่ีแตกต่างจากการก าหนดโครงสร้างสังคม ดังนั้น กลุ่มคน
ดังกล่าวจึงพยายามสร้างอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนเองที่แตกต่างและเป็นที่ดึงดูดความสนใจโดยวิธี
ต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย การศัลยกรรมแปลงเพศ การแสดงกิริยาท่าทาง รวมไปถึงการใช้ภาษาลู
พูดคุยกัน โดยภาษาลูไม่ปรากฏที่มาท่ีไปอย่างแน่ชัด  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มกะเทยส่วนใหญ่มีการสืบทอดวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนานจนไม่
สามารถสืบหาต้นตอของจุดเริ่มต้นได้อย่างแม่นย า จากการสืบค้นประกอบกับค าสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล สามารถอนุมานได้ว่าภาษาลูมีมานานกว่า 20 ปี โดยส่งต่อผ่านการพูดคุยสื่อสารกัน รุ่นน้องจะ
ได้รับอิทธิพลทางภาษาจากรุ่นพ่ี หรือจากเพ่ือนสู่เพ่ือนซึ่งเป็นคนในแวดวงกลุ่มสังคมเดียวกัน 
ช่วงเวลาของกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์นั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยรุ่นทั้งตอนต้นและตอนปลาย 
เนื่องจากเป็นวัยที่มีความคึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ชอบแสวงหาความสนุกสนาน ท าให้เด็กในวัยนี้
เริ่มมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง มองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ จึงได้เกิดการ
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่จากกลุ่มสังคมในขณะนั้น เหตุผลของการใช้ภาษาลูสื่อสารกันก็เพ่ือหลีกหนีจาก
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คนหมู่มากในสังคมและเพ่ือความเป็นส่วนตัวในการสนทนา โดยจะเข้าใจกันได้ภายในกลุ่มวัฒนธรรม
เดียวกันหรือบุคคลที่รู้และเข้าใจภาษานี้ แต่ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการหลีกหนีจากคนนอกกลุ่มเท่านั้น 
ภาษาลูมีหลักการของการพูดที่ผู้ใช้เข้าใจกันอย่างเป็นระบบ แต่กลับเป็นภาษาที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ใด ๆ 
จึงท าให้เกิดการประยุกต์ดัดแปลงให้แตกต่างไปจากเดิมได้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษา จะเห็น
ได้ว่าเกิดการพยายามหลีกเร้นให้ห่างออกไปทั้งจากคนนอกกลุ่มและคนภายในกลุ่มด้วยกันเอง 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าการเลือกใช้ภาษาลูในการพูดคุยกันของกลุ่มกะเทยนั้น มี
เหตุผลที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันหลากหลายประการ อันดับแรกเป็นไปในทิศทางของการที่ไม่
ต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการจะพูด เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยในที่
สาธารณะ รวมไปถึงการนินทาที่สามารถท าได้ทันทีในขณะนั้นโดยไม่ต้องหลบซ่อน อีกทั้งภาษาลูยัง
เป็นตัวกลางในการสร้างความสนุกสนานและเพ่ิมอรรถรสให้กับบทสนทนา น้ าเสียง จริตจะก้าน 
ท่าทางที่ใช้แสดงออก เต็มไปด้วยอารมณ์เป็นการช่วยเพิ่มสีสัน สีสันในการสนทนานั้นก็ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน ความสนุกสนานในกลุ่มเพ่ือนก็จะท าให้สนิทกันมากขึ้น กล่าวได้ว่าบรรยากาศในการใช้
ภาษาลูเปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่หนึ่งในการแสดงออกทางตัวตนของกะเทย 
 การสนทนาที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของกลุ่มวัฒนธรรมที่มี
ความต้องการจะสื่อสารกันด้วยการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์และการมีส่วน
ร่วมในสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่ม โดยภาษาลูเป็นผลผลิตที่มาจากประสบการณ์ร่วมกันของกลุ่ม
กะเทย มีหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารซึ่งถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่เด่นชัดที่สุดของภาษา ช่วยเชื่อม
และลดช่องว่างของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นสิ่งที่ท าให้ตัวบุคคลสามารถเข้าร่วมสังคมของกลุ่ม
ได้ มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่านภาษาที่มีความไม่เป็นทางการ  ดังนั้น ผู้พูด
สามารถแสดงออกถึงตัวตน ความคิดหรือค าพูดได้อย่างเต็มที่และเปิดเผย และยังสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงตัวตนของคนในกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

‘As many languages you know, as many times you are a human being’ 
   Tomas Garrigue Masaryk 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบัน สังคมไมไดมีเพียงแคสองเพศคือเพศชายและเพศหญิง แตยังมีเพศทางเลือก
เกิดขึ้นมากมาย เชน เกยแ กะเทย ทอม ดี้ เลสเบี้ยน เป็นตน และกลุมเพศทางเลือกเหลานี้ไดแสดง
ตัวตนอยางชัดเจนมากขึ้นในสังคม กลาที่จะแสดงออกถึงตัวตนมากกวาในอดีต อีกทั้งปัจจุบันที่ความรู
และวิทยาการไดเขามามีบทบาทมากขึ้น ทําใหเปิดโลกทัศนแ รวมไปถึงความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม
มากขึ้นไปดวย มุมมองตอเพศทางเลือกจึงไดคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเรื่องราวของเพศทางเลือก
ไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นในระดับหนึ่ง เชน มีการเปิดโอกาสทางอาชีพใหกับกลุมเพศ
ทางเลือกมากขึ้น อยางอาชีพนักแสดง ศิลปิน แอรแโฮสเตส ครูอาจารยแ หรือการเขารับราชการ เป็นตน 
ถึงแมวาในอดีตสังคมจะพยายามสรางภาพใหดูเหมือนวาเพศทางเลือกนั้นมีสิทธิและความเสมอภาคไม
ตางจากคนทั่วไป แตภายใตมายาคติทางสังคมดังกลาวนั้น สังคมยังคงสรางภาพลักษณแใหเพศ
ทางเลือกมีความหมายและคุณคาในเชิงลบอยู ในงานของ จรงคแวิชชแ ทะพิงคแแก (2556 : 1) กลาววา 
แมในสังคมไทยปัจจุบันจะใหการยอมรับในความหลากหลายทางเพศของมนุษยแมากขึ้น หากแตในบาง
สาขาอาชีพความหลากหลายทางเพศยังคงถูกตั้งคําถามและถูกปิดกั้นในการเขาถึงการประกอบอาชีพ
นั้น ๆ ดวยคําถามที่วา ความหลากหลายทางเพศมีความเหมาะสมกับสาขาอาชีพนั้น ๆ หรือไม  โดย
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมนั้น สมาชิกในสังคมเป็นผูนิยามและใหความหมายและผาน
กระบวนการของสถาบันที่นําเอาการใหคุณคาของสมาชิกในสังคมไปสรางเป็นกรอบหรือวาทกรรม 
(Discourse) วาดวยคุณสมบัติหรือความเหมาะในแตละสาขาอาชีพ ซึ่งกระบวนการสรางวาทกรรม
ดังกลาวเกิดขึ้นจากการสงผานความคิดความเชื่อจากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง  ซึ่งคอยตอกย้ําการนิยาม
ใหความหมายเหลานั้นเป็นไปในทิศทางที่สมาชิกในสังคมสวนใหญใหการยอมรับ ไมวาจะเป็นในเรื่อง
ของความเป็นชายและความเป็นหญิงหรือที่เรียกกันวาวาทกรรมรักตางเพศ (Heterosexuality 
discourse) ซึ่งสงผลใหบุคคลที่มีคุณลักษณะบางประการที่ไมเขาพวกกับวาทกรรมหลักของสังคม 
(Grand narrative) ถูกเบียดขับและถูกสรางความแปลกแยก (Alienation) และสรางความเป็นอ่ืน 
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(Otherness) ใหกับบุคคลเหลานั้น และในงานของ นฤพนธแ ดวงวิเศษ (2558 : ออนไลนแ) ที่ไดวิพากษแ
ความเป็นหญิงของหญิงในรางชาย กลาววาสังคมไทยไมคอยมีพ้ืนที่ใหกับคนรักเพศเดียวกันและคนที่มี
เพศภาวะสลับกับเพศกําเนิด พบวาคุณลักษณะทั้งสองแบบนี้จะถูกเรียกวา “กะเทย” ซึ่งใชเรียกชาย
หญิงที่แสดงบทบาทตรงขามกับเพศกําเนิด แตเนื่องจากสังคมพบเห็นผูชายที่แสดงตัวเป็นหญิง
มากกวา คําวา “กะเทย” จึงใชเรียกเฉพาะเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิง  ความขาดตกบกพรองในเพศ
ภาวะของกะเทยจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหสถานะทางสังคมของกะเทยต่ํากวาผู หญิงและผูชาย 
ประกอบกับความเชื่อเรื่อง “กรรม” ซึ่งชี้วากะเทยคือผูที่มีอกุศลกรรม (กรรมชั่ว) มาตั้งแตชาติที่แลว 
ทําใหชาตินี้เกิดมาขาดความเป็นชาย (เป็นชายไมสมบูรณแ) ในมหาอภิธัมมัตถ -สังคหฎีกา วิถีมุตต
สังคหะ เลม 1 จะอธิบายประเด็นนี้วาผูที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือเป็นผลจากการปฏิสนธิดวย "อุเบกขา
สันตีรณกุศลวิบาก" แปลวาเกิดมาดวยการไมมีกุศล (ความดีงาม)  
 ดวยเหตุนี้หลายครั้งที่กลุมคนเพศทางเลือกพยายามแสดงออกซึ่งตัวตนเพ่ือใหเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม พยายามสรางจุดเดนใหเกิดขึ้น โดยกลุมเพศทางเลือก เชน กลุมเกยแ กลุมกะเทยหรือสาว
ประเภทสอง กลุมทอมดี้และกลุมเลสเบี้ยนนั้น แตละกลุมนั้นจะมีแบบแผนการดําเนินชีวิตและมี
วัฒนธรรมในกลุมที่มีลักษณะเฉพาะตัว หรือที่เรียกวาวัฒนธรรมยอยของแตละกลุม อีกทั้งการรวมตัว
ของเพศทางเลือกตาง ๆ จึงเกิดขึ้น และกลุมกะเทยคือกลุมที่มีการแสดงออกที่ตรงขามกับเพศของตน 
มีเพศทางรางกายเป็นเพศชายแตแสดงพฤติกรรมและบทบาทในลักษณะของเพศหญิง หรือแตงกาย
แบบเพศหญิง ใชชีวิตแบบเพศหญิง ที่คนในสังคมไดนิยามคนกลุมนี้วา “กะเทยหรือสาวประเภทสอง” 
โดยเป็นกลุมหนึ่งที่มีสถานที่เฉพาะในการจัดกิจกรรมและเชื่อมความสัมพันธแของกลุมกะเทยเอง เชน 
เวทีการประกวดกะเทย คณะคาบาเรตแทิฟฟานี่โชวแ พัทยา (Tiffany’s Show Pattaya) และสถาน
บันเทิงยานพัฒนแพงศแ ตลอดจนมีการจัดเทศกาลประจําปีของเพศทางเลือกยานสีลม เป็นตน  
 คําวา กะเทย คือบุคคลเพศชายที่แสดงลักษณะและพฤติกรรมออกมาในลักษณะทาทาง
ใกลเคียงกับลักษณะของเพศหญิง กลาวคือ ตองการจะเป็นเพศหญิงทั้งในดาน กาย วาจา ใจ และ
ตองการใหคนในสังคมปฏิบัติกับตนเองเหมือนผูหญิงคนหนึ่ง (สมภพ เรืองตระกูล , 2551) ไดพยายาม
สรางอัตลักษณแของตนเองที่อางอิงความเป็นเพศหญิง ทั้งการแตงกาย ลักษณะทาทาง กิริยามารยาท 
การพูดจา รวมไปถึงการศัลยกรรมหรือการแปลงเพศเพ่ือใหตนเองคลายเพศหญิง และอัตลักษณแอยาง
หนึ่งที่เห็นไดชัดเจน คือ การสรางภาษาข้ึนไวใชสื่อสารกันเองภายในกลุม  
 หากเราจะพิจารณาถึงลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศแลว ลักษณะที่คนทั่วไปเรียกกันวา กะเทย ดู
จะไดรับความสนใจเป็นอยางมาก แตก็กอใหเกิดความสับสนไดเชนกัน เชน ในบางการศึกษา กะเทย 
ถูกรวมอยูในกลุมของชายรักรวมเพศ (male homosexual) หรือในชายที่มีรักสองเพศ (male 
bisexual) (Jackson 1998 อางถึงใน สมฤดี สงวนแกว, 2546) 
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 โดยแรกเริ่มในทางการแพทยแใชคําวา กะเทย (Katheoy) เพ่ือหมายถึงกะเทยแท คือ “คนที่มี
อวัยวะเพศของทั้งเพศชายและเพศหญิงในรางกายเดียวกัน” (Jackson 1998 อางถึงใน สมฤดี สงวน
แกว, 2546) แตตอมาคําวากะเทยถูกใชเพ่ืออธิบายชายที่รับเอาบทบาทของเพศหญิง (transgender 
male) มาแสดงออกตอสังคม ซึ่งรวมถึง “กะเทยผมยาว” “กะเทยที่แตงกายเป็นผูหญิง” หรืออาจ
หมายถึง “ladyboy” และ “ladyman” ในคําภาษาอังกฤษที่ไมเป็นทางการไดอีกดวย (winter and 
Udomsak 2002: 4 อางถึงใน สมฤดี สงวนแกว, 2546)  
 คําวา กะเทย มีความหมายที่กวางครอบคลุมถึงชายที่ชอบแตงกายเลียนแบบเพศตรงขาม
เทียบเคียงไดกับ “กะเทย” หรือ “สาวประเภทสอง” และอาจถูกรวมอยูในชายที่มีสภาพจิตใจคลาย
ผูหญิง และทําศัลยกรรมแปลงเพศ หรือที่เรียกกันในทางวิชาการวา Transsexual คําเหลานี้มีความ
เกี่ยวของสัมพันธแกันแตก็มีนัยที่แตกตางกันออกไป (สมฤดี สงวนแกว, 2546: 13) 
 สําหรับคําวา กะเทย ในงานศึกษาของ พิมพวัลยแ บุญมงคล และคณะ (2551) ไดอธิบายวา
เป็นตัวตนทางเพศที่มีมาตั้งแตในประวัติศาสตรแ และยังปรากฏอยูในหนังสือ “สัพะจะนะพาสาไท” 
(ตีพิมพแครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2397) โดยผูเขียนคือบาทหลวงปาเลอกัวซแไดแปลคําวากะเทย (ที่ในเวลานั้น
เขียนเป็น “กเทย”) เทียบเคียงกับคําในภาษาอังกฤษวา Hermaphrodite หรือบุคคลที่มีอวัยวะเพศ
ทั้งหญิงและชายอยูในรางกายเดียวกัน ขณะที่ “พจนานุกรมภาษาสยาม” (Dictionary of the Siamese 
Language) ของ Rev. J. Caswell (2544) ไดใหคําจํากัดความกะเทยไววา “กะเทยนั้นคือบุคคลที่มีประ
เทษที่ลับเปนหญิงก็ใช  เปนชายก็ใชนั้น เรียกวาคนกะเทย...” ปัจจุบันในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 ยังคงระบุถึงความหมายของคําวา “กะเทย” ไว 3 ความหมาย วา
หมายถึง “คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง” และในขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายถึง “คนที่มีจิตใจ
และกิริยาอาการตรงขามกับเพศของตน” และ “ผลไมที่มีเมล็ดลีบ” ดวย ซึ่งโดยทั่วไปแลวเมื่อพูดถึง
กะเทย คนสวนใหญมักนึกถึงแตกะเทยในความหมายที่สองมากกวาในความหมายแรก คือ “ผูที่เกิดมามี
สรีระเป็นชาย แตแสดงรูปลักษณแอากัปกิริยา และตัวตนทางเพศตรงกันขามกับเพศของตนเอง” 
 อยางไรก็ตาม ไมวาคําวากะเทยจะถูกนํามาใชเรียกบุคคลที่มีตัวตนทางเพศ มีอวัยวะเพศ หรือ
มีพฤติกรรมทางเพศแบบใดก็ตาม หากสําหรับบุคคลที่ถูกเรียกวากะเทยแลว ในแงมุมสวนใหญคํา ๆ นี้ 
เป็นคําที่มีนัยในเชิงดูถูกเหยียดหยาม หรือเป็นคําลอเลียน ทําใหผูถูกเรียกไดรับความอับอาย หรือ
กลายเป็นตัวตลกในสายตาของบุคคลที่พบเห็น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลขององคแความรู
ทางดานการแพทยแ จิตวิทยา สื่อมวลชน กฎหมาย รวมไปถึงความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณี 
และศาสนาที่มองเห็นและยอมรับเรื่องเพศอยูแตเฉพาะในกรอบความสัมพันธแระหวางชายกับหญิง 
ภายใตอุดมการณแความรักความสัมพันธแแบบผัวเดียวเมียเดียว 
 ทุกวันนี้สังคมมองเห็นแตภาพลักษณแของกะเทยหรือสาวประเภทสองในมิติของความเป็น
ผูหญิงที่สวยกวา หรือมีจริตกิริยาเป็นผูหญิงมากกวาผูที่มีเพศสภาพเป็นผูหญิง จนมองไมเห็นวาภายใน
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กลุมก็กะเทยเองก็มีกะเทยที่มีตัวตนทางเพศ และมีบุคลิกภาพที่หลากหลายไมต างจากผูชายผูหญิง 
หรือการที่สื่อมวลชนสายบันเทิงหยิบเอาความเป็นกะเทยมาเป็นจุดขายดวยการขยายภาพกะเทยใน
มุมของการมีจริตจะกาน ปากจัด เปิดเผยในเรื่องเพศ พรอมจะไลจับผูชายตลอดเวลา รวมถึงการให
นักแสดงชายมาแตงตัวหรือแสดงทาทางเป็นกะเทย ทั้งหมดนี้ทําใหภาพของบุคคลที่มีตัวตนทางเพศ
ภาวะหรือมีวิถีทางเพศที่แตกตางออกไป ยิ่งถูกตอกย้ําอยูในกรอบของความเป็นคนวิปริตผิดเพศหรือ
เป็นความแปลกประหลาดพิสดารที่ดูนาทึ่งหรือดูนาขัน และในเวลาเดียวกันก็นํามาซึ่งการกีดกัน และ
การเลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุมนี้อยูอยางซ้ําแลวซ้ําเลา (พิมพวัลยแ บุญมงคล, 2551) 
 ความคิดเห็นของคนสวนใหญในสังคมที่มีตอกะเทยดังกลาว มีผลใหพวกเขาแสดงพฤติกรรมที่
เป็นอัตลักษณแ โดยมีแบบแผนเฉพาะของตนเอง เชน การแสดงลักษณะทาทาง หรือการมีจริตที่คลาย
เพศหญิง อาทิ กิริยาอาการ พฤติกรรม การแสดงออก การแตงกายที่สามารถระบุไดไมยากวาเป็น
กะเทย และการพูดจา การใชภาษาในการสื่อสารที่ดูไมเป็นทั้งหญิงและชาย อาจกลาวไดวา กลุมคน
เพศทางเลือกนั้นไดแสดงออกอยางเป็นเอกลักษณแในหลาย ๆ ดานที่สามารถบงชี้ถึงการแสดงตัวตน 
หนึ่งในนั้นก็คือการใชภาษา ซ่ึงเป็นสวนหนึ่งของการสรางอัตลักษณแ มนุษยแทุกเพศที่อยูรวมกันในสังคม 
ทั้งเพศชาย เพศหญิง รวมไปถึงเพศอ่ืน ๆ อยางเชนกะเทยดวย จําเป็นตองติดตอสื่อสารกัน เพ่ือทํา
ความเขาใจซึ่งกันและกัน และสิ่งที่มนุษยแใชเป็นเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกันนั้น คือ “ภาษา” โดย
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษยแใชเพ่ือถายทอดความคิดหรือความรูสึกของผูสงสารไปยังผูรับสาร 
จุดมุงหมายหลักของแตละการสื่อสารก็จะแตกตางกันไปตามสถานการณแ และภาษายังเป็นสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม โดยในสังคมเมืองที่เต็มไปดวยผูคนมากมายหลายประเภท อีกทั้งชีวิตในสั งคมเมืองที่
เป็นศูนยแกลางในการรับและแพรกระจายทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปดวยกลุมคนที่มีความแตกตาง
หลากหลายจนทําใหเกิดวัฒนธรรมขึ้นมากมาย ในแตละกลุมก็จะมีภาษาเฉพาะในกลุมของตนเอง เชน 
กลุมคนไทยที่อาศัยอยูทางภาคใตของประเทศไทยก็จะใชภาษาใต กลุมคนไทยที่อาศั ยอยูทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยก็จะใชภาษาเหนือ กลุมแพทยแก็จะมีภาษาทางการแพทยแที่คนทั่วไปไม
สามารถเขาใจได หรือภาษาของเด็กแว฿น (วัยรุนที่รวมกลุมกันขี่มอเตอรแไซคแตอนกลางคืนและมีเสียง
ดัง) ภาษาในวงการการแตูน ภาษาในหมูคนไรบาน ภาษาในคุก เป็นตน เพ่ือเป็นการสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมยอย คือความเชื่อ แนวคิด และวิถีชีวิต ซึ่งจะแตกตางกันไปตามกลุม และตางจาก
วัฒนธรรมหลัก เชน กลุมเกยแ กลุมทอมดี้ กลุมเลสเบี้ยน กลุมกะเทยหรือสาวประเภทสอง เป็นตน โดย
กลุมที่จะกลาวถึงในที่นี้คือกลุมกะเทย ที่มีกิจกรรมคานิยมและทัศนคติ ความคิด ตัวตน หรือ
พฤติกรรมทางเพศที่แตกตางจากสังคมใหญที่พวกเขาสังกัดอยู โดยกลุมกะเทยนั้นมีภาษาและ
วัฒนธรรมเป็นของตนเองที่ใชสื่อสารและเขาใจกันภายในกลุม  
 ภาษาที่ใชในการสื่อสารกันของมนุษยแ ไมไดมีเพียงภาษาทางการเทานั้น แตยังมีภาษาที่ ใช
สื่อสารกัน ซึ่งเป็นภาษาพูดของกลุมคนบางกลุมในสังคม นับเป็นวัฒนธรรมยอยของคนกลุมนั้น ๆ เชน 
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ภาษาของเด็กแว฿น ภาษาสก฿อย หรือแมแตภาษาลูของกลุมกะเทยที่ผูศึกษาสนใจศึกษา ก็ไดใชภาษาที่
ไมใชภาษาในกระแสหลัก คือภาษากะเทยหรือภาษาลูสนทนากันภายในกลุม คนภายนอกกลุมจะไม
สามารถเขาใจความหมายของภาษาท่ีใชสื่อสารกันภายในกลุมดังกลาว  
 ภาษาลูเป็นภาษาหนึ่งที่ใชสื่อสารกันภายในกลุมกะเทยหรือในลักษณะของชายที่มีจริตเป็น
หญิง กลุมเพศทางเลือกเชนนี้มักจะถูกกอกําเนิดขึ้นจากการรวมกลุม ซึ่งเป็นการหลอหลอมตัวตนและ
รวมแสดงอัตลักษณแ ซึ่งตัวตนและอัตลักษณแของเพศทางเลือกบางอยางไดถูกสรางความหมาย และ
หยิบยื่นใหโดยสังคมเอง อีกทั้งตัวตนของคนขามเพศถูกมองแบบเหมารวม และมีบทบาทการ
แสดงออกตามแบบที่สังคมสวนใหญคุนเคย แตทวาตัวตนและอัตลักษณแของกลุมคนเพศทางเลือกก็มี
การสรางกันเองขึ้นมาภายในกลุม เพ่ือตอบสนองความตองการบางอยางของกลุมคนเหลานี้ และ
ปรับแตงใหสอดรับกับสถานการณแและความสัมพันธแ อีกทั้งยังใชเป็นยุทธศาสตรแสําคัญในการสะทอน
ความเป็นตัวตนของตนเองออกมา โดย “ภาษาลู” นี้ก็ตอบสนองดานความตองการสื่อสารกันอยาง
เป็นสวนตัว สามารถสื่อสารและเขาใจกันเฉพาะภายในกลุม และมีความไมเป็นทางการ แตทั้งนี้
ภาษาลู ซึ่งแสดงถึงความเป็นตัวตนและอัตลักษณแของกลุมเพศทางเลือก กลับมีลักษณะที่ไมตายตัว
และมีความลื่นไหลอยูเสมอ  
 และในสังคมปัจจุบัน ไมไดมีเพียงกลุมกะเทยเทานั้นที่ใชภาษานี้ดังเชนในอดีต แตภาษาลูมี
การแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ทั้งสื่อ ภาพยนตรแ รายการโทรทัศนแตาง ๆ ก็ไดมีการนําเสนอภาษาลู
ออกสูสายตาของคนในสังคม ยกตัวอยางเชน ในรายการ Club Friday The Series 5 ตอน ความลับ
ของมิ้นตแกับมิว (2557), รายการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทาง Youtube ชอง GoodDayOfficial (2562) ไดมีการ
ใชภาษาลูเพ่ือเป็นสวนหนึ่งในการนําเสนอเนื้อหา และรานชานมไขมุกลาชู (ลาชู คือคําวา ชา ใน
ภาษาลู) จังหวัดกําแพงเพชร ไดตั้งชื่อรายการเครื่องดื่มภายในรานเป็นภาษาลู เชน ลา-ชู ลม-นุม โล-กู 
โล-กู (ชานมโกโก) ลา-ชู ลม-นุม เล็น-ยุน (ชานมเย็น) เป็นตน สงผลใหภาษาลูมีการแพรกระจาย
ออกไปเป็นวงกวางมากขึ้น รวมถึงแสดงใหเห็นวาภาษาลู ซึ่งถูกมองวาเป็นภาษาที่คูกับกะเทยนั้นไดรับ
การยอมรับจากสังคมมากข้ึนกวาในอดีต เนื่องจากมีการนํามาผลิตซ้ําและมีผูคนที่ไมใชกะเทยนําไปใช
พูดในจุดประสงคแที่แตกตางกันไป 
 ผูศึกษาเป็นคนหนึ่งที่มีความใกลชิดกับกลุมเพศทางเลือกตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือกลุม
กะเทย และพบเห็นการใชภาษาลูอยูเสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผูศึกษาอยูในสถานการณแของการใชภาษาลู
ของกลุมคนดังกลาว บรรยากาศจะดมูีความสนุกสนาน ตลกขบขัน เต็มไปดวยมิตรภาพ และมองไปใน
เรื่องเชิงบวก ดังนั้น ปรากฏการณแนี้เองทําใหเกิดคําถามขึ้นแกผูวิจัย จึงอยากศึกษาการเลนคําที่
เรียกวา “ภาษาลู” ที่กลุมกะเทยนํามาใชสื่อสารกันในกลุม เสมือนเป็นการสรางอัตลักษณแอยางหนึ่ง
ใหแกตนเอง รวมทั้งศึกษาการสะทอนโครงสรางวัฒนธรรม โดยมองผานภาษาลูซึ่งเป็นภาษาที่ถูกมอง
วาเป็นของกะเทย รวมถึงกลุมคนเพศอ่ืน ๆ ที่รูจักและนําภาษาลูมาใชสื่อสารกันมากขึ้นในสังคม
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ปัจจุบัน เนื่องจากภาษาลูไดแพรกระจายออกไปในวงกวาง ดวยอิทธิพลทางการสงตอผานการมี
ปฏิสัมพันธแกันของมนุษยแ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงคแและการใชภาษาลูในกลุมกะเทย 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณแของกะเทยผานการสรางและใชภาษาเฉพาะกลุม  
 3. เพ่ือศึกษาภาษาลูในมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม ในมิติของความหลากหลายทางเพศ 
และการสรางพ้ืนที่เฉพาะกลุม  
 
ค าถามของการศึกษา  
 1. ภาษาลูเกิดข้ึนเมื่อใด และมีวิธีการแพรกระจายอยางไร 
 2. ภาษาลูมีลักษณะ โครงสรางทางภาษาและวิธีการใชอยางไร 
 3. เหตุใดภาษาลูจึงถูกมองวาเป็นภาษาเฉพาะของกลุมกะเทย 
 4. การใชภาษาลูสะทอนใหเห็นสิ่งใดในสังคม 
 5. อัตลักษณแของกลุมกะเทยสามารถสะทอนผานทางภาษาไดหรือไม 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 กะเทยใชภาษาลูในการสื่อสารกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันและมีจุดประสงคแ
เพื่อรับรู และเขาใจความหมายกันในกลุม เฉพาะ โดยไมตองการใหคนนอกเขาใจความหมายที่
ตองการจะสื่อสาร ภาษาลูแพรกระจายผานการติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธแกันภายในกลุม จน
เกิดเป็นวัฒนธรรมของกลุมกะเทย ทําใหมีพ้ืนที่ในการแสดงออกทางคําพูดและความคิดผานการใช
ภาษา สะทอนใหเห็นวากะเทยเลือกใชภาษาลูเป็นพ้ืนที่ในการแสดงอัตลักษณแอยางหนึ่ง  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาษาลู ซึ่งเป็นภาษาพูดของกะเทย โดยพิจารณาจากการ
สัมภาษณแและการพูดคุยเชิงลึกกับกลุมกะเทยเกี่ยวกับหนาที่ของภาษา ลักษณะการใช จุดประสงคแ
ของการใชพูดคุยสื่อสารกัน และการแพรกระจายของภาษาลูภายในกลุม เพ่ือคนหาปัจจัยที่ทําใหเกิด
การใชภาษาลูในการสื่อสารกันภายในกลุมกะเท 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ในงานวิจัยเรื่อง “ลาภูลาษูซูแล : ภาษาลูกับการสรางอัตลักษณแของกลุมกะเทย” นี้ ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงลึก ทั้งจากการรวบรวม
ขอมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ คัดเลือกโดยพิจารณาเนื้อหาที่สัมพันธแกับประเด็นศึกษา แบงออกเป็น 
3 ขัน้ตอนดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา 
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งจากหนังสือ บทความ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสแ
ตาง ๆ รวมถึงงานศึกษา สารนิพนธแ วิทยานิพนธแ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับประเด็นการเลนทางภาษา 
ภาษาของกลุมเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องกะเทยทั้งในแงประวัติศาสตรแและ
ในแงจิตเวชศาสตรแ เป็นตน สําหรับนํามาใชศึกษาและเป็นขอมูลขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การสังเกตการณแ การพูดคุยและสัมภาษณแ
กลุมประชากรตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งกลุมเพศทางเลือกเองและกลุมเพศหญิง ถึงทัศนคติที่
มีตอการใชภาษาลูของกะเทย ศึกษาโดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่เป็นเพศทางเลือกที่เปิดเผยตนเอง
วาเป็นกะเทย โดยเนนกลุมกะเทยที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการใชภาษาลูสื่อสารกัน
ภายในกลุมมานานดวยการสัมภาษณแเชิงลึก จํานวน 10 คน ชวงอายุ 20 - 35 ปี เนื่องจากเป็นชวงวัย
ที่ยังเกิดการรวมกลุมและตองการมีปฏิสัมพันธแกับกลุมเพ่ือน โดยเริ่มจากการใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 คน โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่รูจัก
และใชภาษาลูอยางชํานาญ เพ่ือทราบถึงลักษณะและจุดประสงคแของการใชภาษาลู ทัศนคติ มุมมอง 
ความรูสึกในการใชภาษาเฉพาะกลุมดังกลาวเพ่ือสื่อสารกันภายในกลุม สวนผูใหขอมูลที่เหลือจํานวน 
9 คน ผูศึกษาใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบ Snowball Sampling ซึ่งไดรับคําแนะนํามาจากผูให
ขอมูลคนแรกวาสามารถพูดภาษาลูได และทุกคนยังคงมีการใชภาษาดังกลาวอยูในชีวิตประจําวัน 
 3. นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาเรียบเรียง เพ่ือนําไปวิเคราะหแและตีความ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญ ความหลากหลาย และพลวัตของภาษาที่เป็นสวนหนึ่งใน
วัฒนธรรมของมนุษยแ 
 2. เพ่ือเขาใจถึงกระบวนการใชภาษาของกะเทยในการสื่อสารกันภายในกลุม  
 3. เพ่ือทําความเขาใจอัตลักษณแที่ซับซอนและหลากหลายของผูคนในกลุมวัฒนธรรมที่สะทอน
ผานทางภาษา เชน กลุมกะเทย  
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ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความวิชาการ  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหไดขอมูลเบื้องตนกอนลงพ้ืนที่
ภาคสนาม 

ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณแอยางไม
เป็น ทางการ รวมถึงการสังเกตการณแ 

ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 นําขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและตีความ 
กุมภาพันธแ 2563 – มีนาคม 2563 วิเคราะหแและสรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “ลาภูลาษูซูแล : ภาษาลูกับการสรางอัตลักษณแของกลุมกะเทย” นี้ ผูศึกษา
ไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบง
ออกเป็นสองสวน สวนแรกคือแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในประเด็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 
1) แนวคิดอัตลักษณแ (Identity) 2) แนวคิดเรื่องกะเทย และ 3) แนวคิดภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากผูศึกษาเห็นวาแนวคิดดังกลาว สามารถทําใหเขาใจถึงกระบวนการสรางและเกิดเป็น  
อัตลักษณแของกะเทยผานการใชภาษาเฉพาะกลุมที่ปรากฏอยูในสังคมได ในสวนที่สองคือวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถแบงออกไดเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมงานศึกษาวิจัยเรื่องเพศทางเลือก 
และกลุมงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 
 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของที่ใชในการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity)  

 แนวคิดอัตลักษณแ (Identity) มีการศึกษามาอยางยาวนาน โดยเริ่มตนจากทางจิตวิทยา แต
ภายหลังทางสายมานุษยวิทยาไดมีการนํามาใชมากขึ้น แตอัตลักษณแที่จะกลาวถึงในงานศึกษาชิ้นนี้ จะ
เนนอัตลักษณแเชิงจิตวิทยา โดยอัตลักษณแมีรากศัพทแมาจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใชคําวา 
idem ซึ่งมีความหมายวาเหมือนกัน (the same) อยางไรก็ตามโดยพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษแลว อัต
ลักษณแมีความหมายสองนัยยะดวยกัน คือความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป 
นั่นคือการตีความหมายความเหมือนกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธแ และการเปรียบเทียบกันระหวาง
คนหรือสิ่งของในสองแงมุมมอง คือความคลายคลึงและความแตกตาง นอกจากนั้นแลวเจนกินสแ 
(Richard Jenkins) ยังชี้ใหเห็นวาอัตลักษณแมิใชเป็นสิ่งที่มีอยูแลวในตัวของมันเองหรือกําเนิดขึ้นมา
พรอมกับคนหรือสิ่งของ แตเป็นสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยูตลอดเวลา  ซึ่ง
สอดคลองกับการใหความหมายของเบอรแเจอรแและลัคแมน (Peter Berger and Thomas 
Luckmann) ที่วาอัตลักษณแถูกสรางข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแลวอาจจะมีความ
คงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธแทางสังคมเป็น
หลัก กลาวโดยอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณแเป็นเรื่องของความเขาใจและการรับรูวาเราเป็นใครและคนอ่ืน
เป็นใคร นั่นคือเป็นการกอปรขึ้นและดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตัวเองอยางไรและคนอ่ืนรับรูเรา
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อยางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณแ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับบริบทของ
ความสัมพันธแทางสังคมท่ีมีตอคนหรือกลุมอ่ืน ๆ ดวย (ศูนยแมานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 32-33) 
 คําวา “อัตลักษณแ” ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรม แตมีตําราหลายเลมใหความหมายไววา 
“คุณลักษณะเฉพาะตัว” ซึ่งเป็นตัวบงชี้ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ 
เชน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไมทั่วไปหรือสากลกับสังคม
อ่ืน ๆ กลาวคือลักษณะที่ไมเหมือนกับของคนอ่ืน ๆ สวนคําวา “เอกลักษณแ” มีคําวาเอก ซึ่งหมายถึง
หนึ่งเดียว จึงนาจะหมายความวาลักษณะหนึ่งเดียว (ของหลาย ๆ สิ่ง) หรือลักษณะที่ของหลาย ๆ สิ่งมี
รวมกัน ซึ่งเป็นความหมายแรกตามพจนานุกรม ยุรฉัตร บุญสนิท (2546 : 65) กลาววาอัตลักษณแ คือ
ลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษท่ีสามารถบงบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น 
 “อัตลักษณแ” มาจากภาษาบาลีวา อตฺต รวมกับคําวา ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายวา
ตัวตนของตน สวน “ลักษณะ” หมายถึงสมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณแเป็นเรื่องของการใหคํานิยามและ
ตีความหมายเชิงคุณคา ซึ่งคุณคาเหลานั้นไมจําเป็นตองไดรับความเป็นสากลแตเป็นความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมหรือการสรางตัวตนจากวัฒนธรรมยอยก็ได ทําใหเกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณแทางสังคม 
ซึ่งไมเหมือนกับเอกลักษณแในคํานิยามสมัยแรกที่จะตองสรางเพ่ือความเป็นปึกแผนของสังคมเทานั้น 
แตอัตลักษณแเป็นเรื่องของการยอมรับในการมีอยูของปัจเจกอยางจริงจัง ในสมัยกอนนั้นเมื่อพูดถึงคน
ไทยในสายตาของชาวตางประเทศก็คือการยิ้มแยมจนไดรับสมญาวาเป็น  “Land of Smiles” หรือ
ดินแดนแหงรอยยิ้ม (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547 : 32) 
 อัตลักษณแ คือจิตสํานึกสวนตัวและจิตสํานึกรวมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองวาตัวเอง
คือใคร มีความเป็นมาอยางไร แตกตางจากคนอ่ืนอยางไรและจะใชอะไรเป็นเครื่องหมายของการ
แสดงออก คําวา “อัตลักษณแ” นั้นหมายถึงอะไร ซึ่งถาพูดกันงาย ๆ ก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตน
ของคน ซึ่งสวนหนึ่งจะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เชน กริยาทาทาง ภาษาและการแสดงออกตอ
บุคคลอื่น กับลักษณะของตัวตนภายใน ไดแก ความรูสึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยม ความเชื่อและสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณแนั้นเป็นเพียงคําที่ตองการสื่อถึงคําพูดบางประการเพ่ือแสดงความเป็นตัวตน
ของบุคคลและเป็นตัวบงชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน เชน เชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรมทองถิ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไมทั่วไปหรือสากลกับสังคมอ่ืน ๆ กลาวคือ
ลักษณะที่ไมเหมือนกับของคนอ่ืน ๆ (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2546 : 65) 
 ฉลาดชาย รมิตานนทแ (2545 : 34) กลาววา อัตลักษณแนั้นไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นลอย ๆ ตาม
ธรรมชาติ แตเป็นสิ่งที่เกิดจากการสรางของวัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่งและวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งกอสราง
ทางสังคม (Social Construct) นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไมใชสิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแตมีรูปแบบ
เป็นวงจรที่เรียกวา วงจรแหงวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณแทั้งหลายมีกระบวนการ
ถูกผลิต (Produced) ใหเกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) 
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อยูในวัฒนธรรมเหลานั้นและทั้งนี้ยังมีการสรางความหมายตางๆ (Creating Meanings) ผานทางระบบ
ตาง ๆ ของการสรางภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับตําแหนงแหง
ที่ตาง ๆ ทางอัตลักษณแอันหลากหลายที่ เราเลือกใชหรือนําเอามาสรางเป็นอัตลักษณแของเรา 
เพราะฉะนั้นคําวาอัตลักษณแประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตนหรือตัวเอง กับ ลักษณแ ซึ่ง
หมายถึงสมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณแ จึงมีความหมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งทําใหสิ่งนั้นเป็นที่รูจักหรือจําได ซึ่งมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Identity 
 สังคมมนุษยแคือการอยูรวมกันของมนุษยแโดยมีลักษณะความสัมพันธแซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เชนอาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยูอาศัย สังคมของมนุษยแเกิดจากกลุมบุคคลที่มีความ
สนใจรวมกันไมวาจะในดานใด เชน ประเทศ จังหวัด และอ่ืน ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี 
รวมถึงภาษาการละเลนและอาหารการกินของตนเองในแตละสังคม การที่มนุษยแรวมกันเป็นสังคมนั้น
เพราะมนุษยแมีพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคม พฤติกรรมเหลานั้นไดขัดเกลามาโดยลําดับจน
กลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้น ในแตละสังคมจึงยอมมีวัฒนธรรมเฉพาะตัว ถือเป็นเอกลักษณแอันโดดเดน 
แมวาจะมีชนกลุมตาง ๆ ตามภาษาพูดที่หลากหลาย แตวัฒนธรรมจะแสดงถึงความเป็นปึกแผน การมี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณแอยางเดนชัดและหลากหลายจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศ 
 มนุษยแไดสรางวัฒนธรรมขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการดานตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินชีวิต
ในสังคมเป็นไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคม ทําใหเกิดการหลอหลอมให
สมาชิกในสังคมมีทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสรางสรรคแไปในทางเดียวกัน กอใหเกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือการนิยามตัวตนหรือบอกวาตนเป็นใคร ตรงกับศัพทแทางวิชาการดาน
มานุษยวิทยาที่วา “อัตลักษณแ” (ดํารง ฐานดี, 2546 : 73)  
 ฉลาดชาย รมิตานนทแ (2554 : 155) ไดกลาวไววา อัตลักษณแมีความสําคัญตอระบบสังคม 
กลาวคือประการแรกทําใหเรารูสึกวาเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกตางจากคนอ่ืน โดยไมจําเป็นตองมี
เพียงหนึ่ง แตอาจมีหลายลักษณแที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณแไมใชสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมา
พรอมกับคนหรือสิ่งของ แตเป็นสิ่งที่ถูกสรางขึ้นและเปลี่ยนแปลงได ซึ่งบงบอกถึงลักษณะเฉพาะ 
ลักษณะพิเศษที่จะบงบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น 
 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543 : 4) กลาววา อัตลักษณแมีความหมายเป็นปัจเจกที่เชื่อมตอและ
สัมพันธแกับสังคม ซึ่งสังคมกําหนดบทบาทหนาที่และคุณคาท่ีติดตามมากับความเป็นสามี-ภรรยา ความ
เป็นศิษยแอาจารยแ อัตลักษณแจึงเป็นเรื่องของสัญลักษณแดวย อัตลักษณแ (Identity) เป็นความรูสึกนึกคิด
ที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคแระหวางตัวเรากับคนอ่ืน โดยผาน
การมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณแตองการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและ
พ้ืนฐานของการเลือกบางอยาง นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับอยางตั้งใจกับอัตลักษณแที่เรา
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เลือก ความสําคัญของการแสดงตนก็คือการระบุไดวาเรามีอัตลักษณแเหมือนกลุมหนึ่งและมีความ
แตกตางจากกลุมอื่นอยางไร และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น  
 อัตลักษณแแตกตางจากบุคลิกภาพในประเด็นที่สําคัญหลายประการ เราอาจมีบุคลิกภาพ
รวมกับบุคคลอ่ืน แตการมีอัตลักษณแรวมมีนัยของการเกี่ยวพันกับการตื่นตัว (Active) บางอยางในตัว
ของเรา เชน เราเลือกที่จะแสดงตัวตนกับกลุมหรืออัตลักษณแที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งเราอาจมีตัวเลือก
มากกวาคนอ่ืน และอัตลักษณแตองการความตระหนัก (Awarness) บางอยางที่เกี่ยวของกับสวนที่เป็น
ของเรา บุคลิกภาพสามารถอธิบายลักษณะตาง ๆ ที่บุคคลทั่วไปจะมี เชน การเขาสังคมเกง หรืออาจ
เป็นคุณลักษณะภายใน แตอัตลักษณแตองการพ้ืนฐานบางอยางอาจถูกจัดประเภทดวยการมีลักษณะ
บุคลิกภาพ แตเราตองแสดงตนเอง (นั่นคือการยอมรับอยางตั้งใจ) กับอัตลักษณแความสําคัญของการ
แสดงตัวตน คือการมีอัตลักษณแเหมือนกับกลุมหนึ่งและมีความแตกตางกับอีกกลุมอ่ืน หากลองคิดถึง
สถานการณแที่เราพบกับใครสักคนในครั้งแรกและเรากําลังพยายามคนหาวาเขาคือใครดวยการตั้ง
คําถามวาเขามาจากไหนและเขาทําอะไรในสถานการณแตาง ๆ สิ่งเหลานี้เป็นการกําลังพยายามคนหา
สิ่งที่เกีย่วกับตัวของบุคคลนี้และสิ่งที่ทําใหเขาเหมือนกับเราดวย (สิ่งที่เรามีรวมกับเขา) และสิ่งที่ทําให
เขาแตกตางจากเรา หรือการพิจารณาถึงสถานการณแการเดินทางไกล สถานที่ที่คุณจะไป คุณไดยิน
เสียงคนกลุมหนึ่งกําลังสนทนาแลวพูดภาษาเดียวกับคุณ คุณจะรับรูดวยความรูสึกของการระลึกรู 
(Recognition) และความเป็นเจาของรวมกับกลุมนั้น การที่มีบางอยางรวมกันนี้ไดนําเสนอชวงของ
การระลึกรูและการมีบางอยางรวมกับผูอ่ืนผูที่มีอัตลักษณแรวมกัน อัตลักษณแถูกแสดงออกใหเห็นดวย
การคลายกัน ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่เหมือนเราและความแตกตางของบุคคลที่ไมเหมือนกับเรา (อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล, 2543 : 4)   
 อัตลักษณแมีทั้งที่เป็นระดับปัจเจก (individual) และอัตลักษณแรวมของกลุม (collective) ใน
ระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณแอยูในตัวเอง เชน เพศสภาพ กลุมชาติพันธุแ ชาติ 
ชวงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นตน ในขณะที่อัตลักษณแรวมของกลุมนั้น ความเป็นอัตลักษณแ
รวมถูกสรางขึ้นบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของสมาชิกในกลุม อยางไรก็ตามบนพ้ืนฐานของความ
เหมือนกันของกลุมนั้น ยอมมีความแตกตางกับกลุมอ่ืนมาเป็นตัวกําหนดความเป็นอัตลักษณแเฉพาะ
ของกลุมตนดวย (ศูนยแมานุษยวิทยาศสิรินธร, 2547 : 32-34) ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณแของกะเทย
ในการใชภาษาจึงเป็นลักษณะอัตลักษณแรวมของสมาชิกของกลุมคนในสังคมเดียวกัน  ซึ่งแตกตาง
ออกไปจากกลุมอื่น ๆ  
  เมื่อบุคคลสามารถแยกแยะและประเมินลักษณะที่ตนเป็นอยูได และถาลักษณะนั้นดํารงอยู
ในบุคคลอยางตอเนื่อง ลักษณะเชนนั้นจะถือวาไดพัฒนาขึ้นมาเป็นอัตลักษณแหรือเอกลักษณแของบุคคล
นั้น อัตลักษณแเป็นสวนหนึ่งของพัฒนาการของมนุษยแจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ พัฒนาการทาง  
อัตลักษณแเป็นการพัฒนาจากการไมมีอัตลักษณแไปสูการมีอัตลักษณแโดยการแสวงหาของตนเอง ดวย
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เหตุนี้เด็กที่เกิดใหมจึงยังไมมีอัตลักษณแของตนเอง แตจะคอย ๆ พัฒนาผานขั้นตอนตาง ๆ ขึ้นมาดวย
การเรียนรูสภาพแวดลอมและการเทียบเคียงกับผูที่ใหการอบรมทางสังคม การคนหาตนเองจะเริ่มใน
ระยะที่เป็นเยาวชนหรือเป็นบุคคลที่กําลังอยูในชวงของนิสิตนักศึกษา Erikson (1963 อางถึงใน 
กรพินธุแ จารุวร, 2541) เรียกระยะวัยรุนวาเป็นระยะของการพัฒนาความมีเอกลักษณแแหงตนหรือ
ความสับสนในเอกลักษณแหรือบทบาทแหงตน (achieving identity V.S. identity confusion)  
 อัตลักษณแคือความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัง
สรรคแระหวางตัวเรากับคนอื่น โดยผานการมองตัวเอง และคนอื่นมองเราในขณะนั้น อัตลักษณแตองการ
ความตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพ้ืนฐานของการเลือกบางอยาง นั่นคือเราจะตองแสดงตน
หรือยอมรับอยางตั้งใจกับอัตลักษณแที่เราเลือก ความสําคัญของการแสดงตัวตนก็คือการระบุไดวาเรา
มีอัตลักษณแเหมือนกับกลุมหนึ่งและมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางไร ดังนั้นการมีอัตลักษณแรวมจึงมี
นัยของการเกี่ยวพันที่ตื่นตัวบางอยางในสวนของเรา นั่นคือจะเกิดขึ้นจากการยอมรับอยางตั้งใจจากตัว
เราวา “ฉันเป็นใคร” (ปิ่นแกว เหลืองอรามศรี, 2546 : 306) 
 อัตลักษณแถูกกอตัวขึ้นโดยผานการปฏิสังสรรคแระหวางบุคคลและบุคคลหนึ่ง ๆ สามารถที่จะ
มีอัตลักษณแที่หลากหลาย และเมื่อบุคคลยอมรับอัตลักษณแใดอัตลักษณแหนึ่งในเวลานั้น ก็จะมี
กระบวนการที่แตกตางกันในการแทนที่  ในขณะที่บุคคลทําการกําหนดตําแหนงของตัวเอง ก็จะถูก
ตําแหนงจากผูอื่นในโลกทางสังคมเสมอ อัตลักษณแจึงเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธแของเรากับ
คนอ่ืนและสังคมที่เราอาศัยอยู อัตลักษณแจึงเกี่ยวของกับการมองตัวเราเองที่วา “ฉันมองตัวเองอยางไร
และคนอื่น ๆ มองฉันอยางไร” เป็นการกําหนดตําแหนง (position) ที่ระลึกรูทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจาก
คนอ่ืนรับรูดวย ไมใชแคตัวเราเทานั้น อยางไรก็ตาม การที่เรามองตัวเองอยางไรและคนอ่ืนมองเรานั้น
อาจไมสองคลองกันเสมอไป 
 นอกจากอัตลักษณแจะเป็นการที่บุคคลกําหนดและแสดงตัวเองวาเป็นใคร ซึ่งเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมแลว อัตลักษณแยังเก่ียวของกับการบริโภค (Consumption) อีกดวย โดย Pierre Bourdieu 
มองวา ทุกวันนี้เรื่องของอัตลักษณแไดยายจากการประกอบสรางในมิติของการผลิตมาสูมิติของการ
บริโภคแทน กลาวคืออัตลักษณแอันเกิดมาจากสิ่งที่กิน สิ่งที่ใช เชน เพลงที่ฟัง หนังที่ดู เสื้อผาที่สวมใส 
หนังสือที่อาน อาหารที่เลือก ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางหลากหลาย เชน การ
เดินทางของกลุมทองเที่ยวแบ็คแพ็กเกอรแ หรือการจับกลุมของวัยรุนที่ถนนอารแซีเอ หรือการสราง
ภาษาเฉพาะกลุมของพวกกะเทย (สมสุข หินวิมาน, 2547)   
 ลักษณะสําคัญของอัตลักษณแคือ สัญลักษณแ (symbol) ที่จะใชแสดงตน เชน เข็มโรงเรียน
ผาพันคอของทีม หนังสือพิมพแ เสื้อผาที่เราสวมใส หรือภาษา เป็นตน สัญลักษณแและการเป็นตัวแทน 
(representative) เป็นสิ่งสําคัญในการแสดงใหเห็นแนวทางท่ีเรามีอัตลักษณแรวมกับบุคคลบางคน และ
แยกแยะตัวเราดวยความแตกตางจากคนอ่ืน เชน เมื่อเราเจอกับนักเรียนที่ปักตัวอักษรยอของโรงเรียนที่
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เราเรียนอยู จะทําใหเราเกิดความรูสึกวาเรากับคนนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน แตหากเจอกับ
นักเรียนที่ปักอักษรยอของโรงเรียนอ่ืนจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนโรงเรียนเดียวกับเรา หรืออีกนัยหนึ่งเขา
อยูเรียนอ่ืนหรือเขาไมใชพวกเดียวกับเรานั่นเอง เป็นตน (ปิ่นแกว เหลืองอรามศรี, 2546 : 307) 
 อีกท้ัง Emile Durkheirm นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ไดอางวาอัตลักษณแนั้นผานการรวบรวม
และจัดใหสิ่งตาง ๆ เป็นระเบียบในระบบการแบงประเภท ซึ่งความหมายไดถูกผลิตขึ้น ระบบการแบง
ประเภทจัดระเบียบของชีวิตทางสังคมและไดรับการรับรองโดยภาษาพูดและพิธีกรรม มิติที่สําคัญ
ของอัตลักษณแที่ผานการแบงประเภท เชน ชนชั้น ชาติพันธุแ และสถานที่ รวมไปถึงประเด็นเรื่องเพศ
สภาพ (gender) ดวย (เรืองฟูา บุราคร, 2550) 

ประเภทของอัตลักษณ์ 

 อัตลักษณแ คือความเชื่อมตอและสัมพันธแกับสังคม เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธแตาง ๆ 
กระทําผานระบบสัญลักษณแหลายแบบ ในอีกดานหนึ่ง อัตลักษณแเกี่ยวกับมิติภายในของความเป็นเรา
อยางมาก ทั้งในดานอารมณแ ความรูสึกนึกคิด เพราะมนุษยแใหความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมาย
เกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธแกับโลก (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543 : 4) จึงไดแบงอัตลักษณแเป็น 2 ระดับ 
ไดแก อัตลักษณแสวนบุคคลและอัตลักษณแทางสังคม ดังตอไปนี้ 
 อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
 ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2543 : 33) กลาววาอัตลักษณแสวนบุคคล (Personal Identity) เป็นการ
มองตนเองในแงมุมตาง ๆ ของสังคม วาเราเป็นใด เชน นางสาว ก. มองตนเองวาเป็นคนไทย เป็นคน
ใต เป็นผูหญิง เป็นนักศึกษา เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งการมองตนเองในแงมุมตาง ๆ ของนางสาว ก. ก็
คืออัตลักษณแในแงมุมตาง ๆ ของนางสาว ก. นั่นเอง 
 นันทนา น้ําฝน (2536 : 36) กลาวถึงอัตลักษณแสวนบุคคล วาเป็นสัญลักษณแอยางหนึ่งในตัว
บุคคลที่ทําใหบุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกตางจากผู อ่ืน เห็นไดวาอัตลักษณแเป็น
คุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทางสังคมวิทยามองวาเมื่อบุคคลมาอยูรวมกันในสังคมตอง
มีการติดตอสื่อสารกันหรือมีการกระทําทางสังคมระหวางกัน โดยพฤติกรรมที่แตละบุคคลแสดงออกมา
เป็นปฏิสัมพันธแเชิงสัญลักษณแ ขึ้นอยูกับปทัสถานทางสังคมตามโครงสรางทางสังคมนั้น ๆ การกระทํา
ระหวางกันทางสังคมทําใหบุคคลมีบทบาทตามสถานการณแท่ีตนสัมพันธแอยู 
 อัตลักษณ์ทางสังคม  
 อัตลักษณแทางสังคม (Social Identity) เป็นลักษณะอยางหนึ่งในตัวบุคคลที่จะทําใหบุคคลนั้น
มีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกตางจากผูอ่ืน เห็นไดวาอัตลักษณแเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัว
บุคคลซึ่งในทางสังคมวิทยามองวาเมื่อบุคคลมาอยูรวมกันในสังคมที่มีการติดตอสื่อสารกันหรือมีการ
กระทําทางสังคมระหวางกัน (Social Interaction) โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็น
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ปฏิสัมพันธแเชิงสัญลักษณแ (Symbolic Interaction) ขึ้นอยูกับสังคม (Social Norms) ตามโครงสราง
ทางสังคมนั้น ๆ การกระทําระหวางกันทางสังคมทําใหบุคคลมีบทบาทตามสถานการณแที่ตนสัมพันธแอยู 
เพ่ือศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธแของทั้งสองระดับนี้  บุคลิกภาพไมไดหมายถึงการตอบสนอง
ตอสิ่งเราขางนอก แตเป็นความพรอมหรือแนวโนมที่จะตอบสนอง (อภิญญาเฟ่ืองฟูสกุล, 2546 : 33)  
 นัทธนัย ประสานนาม (2550 : ออนไลนแ) ไดกลาวถึงอัตลักษณแวา อัตลักษณแเป็นความรูสึกนึก
คิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดขึ้นจาการปฏิสังสรรคแระหวางตัวเรากับคนอ่ืน โดยผาน
การมองตนเองและคนอื่นมองเรา อัตลักษณแตองการความตระหนักในตัวเราและพ้ืนฐานของการเลือก
บางอยาง นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับอยางตั้งใจกับอัตลักษณแที่เราเลือก ความสําคัญของ
การแสดงตนก็คือการระบุไดวาเรามีอัตลักษณแเหมือนกลุมหนึ่งและมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางไร 
และ“ฉันเป็นใคร” ในสายตาของคนอ่ืน “อัตลักษณแ” มีความแตกตางจากคําวาบุคลิกภาพ เนื่องจาก
บุคคลอาจมีความเหมือนกันไดในแงของบุคลิกภาพ เชน การมีนิสัยหรือลักษณะบางอยางที่อาจจะ
เหมือนกันได แตการเหมือนกันในดานอัตลักษณแของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความรูสึกรวมกัน
ในดานตระหนักรูบางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเรา หมายถึงการยอมรับในความเป็นตัวตน ประกอบเขา
กับการแสดงตัวตนใหเห็นวามีความเหมือนกันหรือแตกตางอยางไรกับกลุมอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 
 จากที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวาอัตลักษณแที่แสดงออกมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก อัตลักษณแ
สวนบุคคล คือลักษณะบุคคลที่นิยามตัวเองวาคือใคร เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจนเกือบจะจับตองและรูสึก
ได เชน รูปราง หนาตา เพศ สถานะ ความรู และอัตลักษณแทางสังคม เป็นภาพที่บุคคลอ่ืนมีตอบุคคล
หนึ่งโดยอาศัยสัญลักษณแที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น อัตลักษณแกับสังคมจึงแยกออกจากกันไมได 
เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของอัตลักษณแนั้นตองมีการอางอิงกับสังคม แมจะเป็นในระดับตัว
บุคคลก็ยังตองมีการนิยามตนเองวามีบทบาทอยางไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู 
 อัตลักษณแเป็นเรื่องที่มีสวนรวมกันอยูหลายประการ เชน อัตลักษณแเป็นเรื่องของปัจเจกชน 
อัตลักษณแเป็นเรื่องของการสรางจากบริบทเชิงพ้ืนที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตรแ) อัต
ลักษณแเป็นเรื่องของการใหคํานิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณคา ซึ่งคุณคาเหลานั้นไม
จําเป็นตองไดรับความเป็นสากล แตความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสรางตัวตนจาก
วัฒนธรรมยอยก็ไดทําใหเกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณแทางสังคม ซึ่งไมเหมือนกับเอกลักษณแในคํานิยาม
สมัยแรกที่จะตองสรางเพ่ือความเป็นปึกแผนของสังคมเทานั้น แตอัตลักษณแเป็นเรื่องของการยอมรับ
ในการมีอยูของปัจเจกอยางจริงจัง  
 พัฒนา กิติอาษา (2546 : 139) ไดกลาวไววาเนื้อหาสําคัญของอัตลักษณแ คือจิตสํานึกสวนตัว
และจิตสํานึกสวนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองวาตั้งเองคือใคร  เป็นมาอยางไร 
แตกตางจากคนกลุมอ่ืนหรือสังคมอ่ืนอยางไร และจะใชอะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ใหความหมายอัตลักษณแทางวัฒนธรรมไววาหมายถึง  ความรูสึกหรือ
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วัฒนธรรมรวมของกลุมหรือการที่ปัจเจกชนมีอิทธิพลหรือการไดรับการยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุม
นั้น ๆ นอกจากนี้การยอมรับวัฒนธรรมของกลุมคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับบรรทัดฐานของสังคม 
(Norms) ซึ่งบุคคลตองยอมรับความเป็นเอกลักษณแหรืออัตลัษณแของกลุมใหได ความสําคัญของการสราง
เอกลักษณแทางวัฒนธรรมทําใหเห็นความแตกตางและความหลากหลายทางชาติพันธุแ ทั้งนี้ความแตกตาง
ดังกลาวควรไดรับการยอมรับมากกวาการตําหนิหรือเกิดความขัดแยงระหวางกลุม เพราะเกิดจากความ
แตกตางและการไมยอมรับวัฒนธรรมเฉพาะของกลุมนั้น ๆ นอกจากนี้การยอมรับในอัตลักษณแทาง
วัฒนธรรมของกลุมทําใหบุคคลไดรับการยอมรับเขารวมเป็นสมาชิกของกลุมไดงายมากขึ้นดวย 
 สรุปไดวาอัตลักษณแของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความรูสึกรวมกัน ในดานการตระหนัก
รูบางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเรา เกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตัวตน ประกอบกับการแสดงตัวตน
ใหเห็นวามีความเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับกลุมอ่ืน อัตลักษณแเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธแทั้ง
ระหวางสังคมและตัวบุคคลแตจะเลือกอัตลักษณแใดอัตลักษณแหนึ่งที่ยอมรับเพ่ือนํามาใชภายใตเงื่อนไข
ของเวลาและพ้ืนที่ อัตลักษณแนี้อาจกําหนดไดทั้งจากบุคคลเป็นผูกําหนดตนเองหรือกําหนดโดยสังคม 
อัตลักษณแกับสังคมจึงเป็นเรื่องที่แยกจากกันไมได  
 ในอีกแงมุมหนึ่งคือเรื่องอัตลักษณแกับวัฒนธรรม ดังที่ กาญจนา แกวเทพ กลาววา อัตลักษณแ
ทางวัฒนธรรม (cultural identity) กอตัวมาจากการใชวาทกรรม (discourse) และปฏิบัติการตาง ๆ 
ในสังคม (social practice) ที่ดําเนินอยูในชีวิตประจําวันของบุคคล เชน การสนทนา การทักทาย การ
ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ บุคคลที่มีอัตลักษณแทางวัฒนธรรมเดียวกันก็จะถูกยอมรับจากสมาชิกภายใน
ชุมชนเดียวกันวาเป็นคนวงในหรือเป็นคนในวัฒนธรรมเดียวกัน ในดานบทบาทของอัตลักษณแตอบุคคล
และสังคม นักวัฒนธรรมนิยมบางสํานักมีแนวคิดพ้ืนฐานวาเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ ยวพันกับ
อํานาจ (power) เนื่องจากวัฒนธรรมในสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกับเรื่องอัตลักษณแของบุคคลหรือ
ของสังคมนั้นเป็นแหลงที่มาของอํานาจบางชนิด เชน ความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ความ
ภาคภูมิใจและความรูสึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ดังนั้นหากบุคคลหรือสังคมใดขาดอัตลักษณแเฉพาะตัว
หรืออัตลักษณแทางวัฒนธรรมแลว ก็จะทําใหขาดความม่ันใจ หมดความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นตน ใน
ขณะเดียวกัน อัตลักษณแคือการตอสูทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งภายใตสังคมที่เต็มไปดวยผูคนที่
หลากหลาย เชน กลุมรักตางเพศ เป็นตน (เรืองฟูา บุราคร, 2550)   
 สวนอัตลักษณแทางเพศสภาพ (gender) นั้นประกอบดวยคุณสมบัติทางสังคมที่เกี่ยวของกับ
ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายในสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ โดย Jennifer Gove and Stuart Watt 
กลาววาเพศสภาพเป็นมิติสําคัญของอัตลักษณแ โดยอัตลักษณแทางเพศสภาพ (gender identity) นั้น
ไดรับอิทธิพลจากปัจจัยทางชีววิทยาและสังคมอีกทั้งปัจจัยแบบกลุมและปัจเจก นอกจากนี้อัตลักษณแ
ทางเพศสภาพมักถูกโยงเขากับความคาดหวังทางสังคมตอความเป็นชายและความเป็นหญิง ตามดวย
การใหภาพเหมารวม (stereotype) ตอความเป็นชายและความเป็นหญิงที่สืบทอดกันมาโดยสังคมใน
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ที่สุด เชน ตามแบบฉบับของสังคมไทยแลวผูชายมีลักษณะของความเป็นผูนํา เขมแข็ง กาวราวและใช
เหตุผลมากกวาความรูสึก ขณะที่ผูหญิงมีลักษณะของความเป็นผูตาม ออนแอ ออนโยนและใช
ความรูสึกมากกวาเหตุผล  
 ตามความคาดหวังทางสังคมแลว บุคคลควรประกอบสรางอัตลักษณแทางเพศสภาพตามเพศ
วิถีแบบรักตางเพศ อยางสอดคลองกับเพศสรีระเดิมของตน การเกิดขึ้นของ “เพศที่สาม” (third sex) 
อยางกลุมชายรักชาย เชน กะเทย เกยแ หรือหญิงรักหญิง เชน ทอม ดี้ เลสเบี้ยน ซึ่งดําเนินเพศวิถีแบบ
รักเพศเดียวกัน จึงถือเป็นการทาทายหรือการตอสูกับอํานาจของสังคม (เรืองฟูา บุราคร, 2550) 
 จากแนวคิดเรื่องอัตลักษณแ (Identity) สามารถนํามาอธิบายถึงการเชื่อมโยงระหวางปัจเจก
บุคคลกับสังคมที่อาศัยอยู ซึ่งสังคมเป็นตัวกําหนดบทบาทและหนาที่ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก 
รูปลักษณแภายนอก เป็นการสื่อถึงความเป็นตัวตนของปัจเจกบุคคล ทําใหเห็นวากลุมกะเทยนั้นมีภาษา
พูดที่ใชกันอยูในกลุมของตนที่เรียกวา “ภาษาลู” ซึ่งแสดงถึงการที่คนกลุมดังกลาวมีอัตลักษณแทาง
ภาษาพูดเป็นของตนเอง โดยเป็นภาษาที่บงบอกถึงความเป็นตัวตน และมีความเป็นเอกลักษณแของ
กลุมกะเทย ภาษาลูนั้นจะใชสื่อสารกันภายในกลุมกะเทยดวยกันเอง หรือบุคคลที่รูและเขาใจภาษานี้ 
โดยเนื้อความอาจเกี่ยวของกับเรื่องเพศ เรื่องลามก คําหยาบคายและกลาวถึงคนทั่วไปที่ไมสามารถ
เขาใจภาษาลูในทิศทางของการนินทา เพ่ือเป็นการสื่อสารใหเขาใจกันเฉพาะแคภายในกลุมที่เขาใจ
ภาษาดังกลาวเทานั้น  
 

แนวคิดเรื่องกะเทย 

 โดยแรกเริ่มในทางการแพทยแใชคําวา กะเทย (Katheoy) เพ่ือหมายถึงกะเทยแท คือ “คนที่มี
อวัยวะเพศของทั้งเพศชายและเพศหญิงในรางกายเดียวกัน” (Jackson 1998 อางถึงใน สมฤดี สงวน
แกว, 2546) แตตอมาคําวากะเทยถูกใชเพ่ืออธิบายชายที่รับเอาบทบาทของเพศหญิง (transgender 
male) มาแสดงออกตอสังคม ซึ่งรวมถึง “กะเทยผมยาว” “กะเทยที่แตงกายเป็นผูหญิง” หรืออาจ
หมายถึง “ladyboy” และ “ladyman” ในคําภาษาอังกฤษที่ไมเป็นทางการไดอีกดวย (winter and 
Udomsak 2002: 4 อางถึงใน สมฤดี สงวนแกว, 2546)  
 การศึกษาเพศสภาพ บทบาททางเพศ หรือความสัมพันธแทางเพศในหลายวัฒนธรรมของนัก
มานุษยวิทยา ยืนยันและพิสูจนแขอสมมุติฐานเกี่ยวกับ gender ในสังคมตะวันตกวาเป็นสิ่งที่ใชไมไดกับ
วัฒนธรรมอ่ืน รูปแบบหรือการจัดประเภทของ “เพศสภาพ” ในสังคมตะวันตกคือภาพสะทอน หรือเป็น
ผลผลิตของวัฒนธรรมซึ่งไมใชสิ่งสากล นักมานุษยวิทยาเริ่มสนใจประเด็น gender อยางจริงจังในชวงตน
ทศวรรษที่ 80 แตกอนหนานั้นการศึกษาทางชาติพันธุแในหลายแหงมีการอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและเพศ
สภาพของชายหญิง และบุคคลที่มีสถานภาพพิเศษที่มีลักษณะชายหญิงอยูในคน ๆ เดียว 
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 นักมานุษยวิทยารุนแรก ๆ สนใจศึกษาความแปลกประหลาดของวัฒนธรรมอ่ืน ในชวง
ทศวรรษที่ 20 การศึกษาของ โบรนีสลอวแ มาลีนอฟสกี (Bronislaw Malinowski), มารแกาเร็ต มี้ด 
(Magaret Mead) และรูธ เบเนดิกสแ (Ruth Benedith) ชี้ใหเห็นวาความรูเรื่องเพศของตะวันตกไมอาจ
นําไปอธิบายเพศในวัฒนธรรมอ่ืนได ในชวงกลางทศวรรษที่ 60 เป็นตนมา การศึกษามานุษยวิทยา
สายเฟมินิสตแไดยกประเด็นขอถกเถียงเรื่อง gender ขึ้นมา เพ่ือชี้ใหเห็นวาการศึกษาบทบาททางเพศมี
อคติ ผูหญิงและเพศที่สามจะถูกมองในแงลบ ในชวงทศวรรษที่ 70 การศึกษามานุษยวิทยาเกี่ยวกับรัก
รวมเพศเริ่มกอตัวอยางจริงจัง เชน การศึกษาของเอสเธอรแ นิวตันในปี ค.ศ. 1972 เรื่อง Mother 
Camp ซึ่งเป็นการคนหาหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศและเพศท่ีสามในสังคมอ่ืนนอกตะวันตก 
 การศึกษาของโรเบิรแต บี เอ็ดเกอรแตัน (Robert B. Edgerton) เรื่องผูที่ไรเพศหรือ Sererr ใน
สังคมชนเผาโปกอต ในประเทศเคนยา พบวาผูที่ไรเพศหมายถึงบุคคลที่มีทั้งอวัยวะเพศหญิงและชาย 
ชาวโปกอตเชื่อวาคนประเภทนี้ไมสามารถแสดงบทบาทความเป็นชายหรือหญิงได นั่นคือสืบพันธุแไมได 
เขาพิธีกรรมเปลี่ยนวัยไมได และไมสามารถจะขลิบตัดอวัยวะเพศไดเหมือนคนปกติ คนไรเพศหรือเซอ
เรอรแจึงถูกมองวาเป็นคนบกพรองและไมมีสถานะทางเพศ  การศึกษาของฮิลลแ (W. W. Hill) ในสังคม
ชนเผานาวาโฮ (Navajo) พบวามีการแบงประเภทของเพศเป็น 3 แบบ ไดแก เพศกะเทย เพศชาย 
และเพศหญิง ผูที่เป็นกะเทยถูกเรียกวา “เนเดิล” (Nadle) กะเทยยังแบงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
กะเทยแท กะเทยชาย และกะเทยหญิง กะเทย 2 ประเภทหลังยังไมถูกจัดใหอยูในกลุมใด โดยทั่วไป
กะเทยถูกมองวาเป็นผูที่มีอวัยวะเพศที่คลุมเครือ และทําหนาที่สับสนระหวางการทํางานของผูหญิง 
แสดงออกแบบผูหญิง ขณะเดียวกันก็มีสิทธิพิเศษตางจากคนอ่ืน คูครองของเนเดิลอาจเป็นไดทั้งชาย
และหญิง แตเนเดิลจะไมจับคูกันเอง สวนพฤติกรรมแบบรักรวมเพศ ในสังคมนาวาโฮเชื่อวาหมายถึง
การมีเพศสัมพันธแระหวางคนที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งตองหาม (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2549 : 6) 
 การศึกษาของเซเรนา นันดา (Serena Nanda) เรื่อง ฮิราส ในอินเดีย พบวาผูที่เป็นฮิราสคือ
เพศที่สามซึ่งมีอวัยวะเพศเป็นชาย แตไดผานพิธีกรรมตัดอวัยวะเพศทิ้งไป ฐานะทางสังคมของฮิราส
เป็นที่ยอมรับในสังคมอินเดีย ฮิราสบางคนทําหนาที่เป็นนักรองและนักเตน เป็นแมบาน และทํางานใน
ครัว ฮิราสมีสังคมและมีพิธีกรรมของตัวเอง ฮิราสบูชาเทพธิดาที่ชื่อ Bachuchara Mata ซึ่งเป็นเทพ
แหงมารดา ในการศึกษาของเอ็ดเวิรแด ซาการิน (Edward Sagarin) เรื่อง guevedoce ในซานโต โด
มิงโก พวกกีเวโดซีถูกอธิบายวาเป็นพวกที่มีความผิดปกติทางเพศ ในวัยเด็กคนพวกนี้มีลักษณะเป็น
หญิง แตเมื่อยางเขาวัยรุนฮอรแโมนรางกายเปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีลักษณะเป็นชายแตจิตใจยังคงเป็น
ผูหญิง ซาการินพยายามทําความเขาใจปรากฏการณแนี้โดยอธิบายวา  กีเวโดซีถูกเลี้ยงดูมาแบบ
เด็กผูหญิงและเม่ือยางเขาสูวัยรุนก็จะเปลี่ยนเป็นผูชาย พวกที่เป็นกีโวโดซีจะถูกเลี้ยงแบบพิเศษและมี
ความมุงหวังวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอเพศสภาพ (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2549 : 6-7) 
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 การศึกษาของลาสแซโล เคอรแตี (Laszlo Kurti) พบวาในสังคมฮังการีซึ่งถูกมองวาเป็นสังคมที่
ผูชายมีอํานาจและตกอยูใตกฎระเบียบที่เครงครัดของศริสตแศาสนา มีปรากฏการณแเกี่ยวกับการเปลี่ยน
เพศที่พบในเรื่องเลาคติชาวบาน ละครเวทีและงานเทศกาลตาง ๆ ในทางตอนใตของฮังการี ชาวโซ
แกค (Sokac) จะมีงานรื่นเริงที่เรียกวา Poklada เป็นงานที่ผูชายจะแตงตัวเลียนแบบผูหญิง พูดเลียน
เสียงผูหญิง ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของฮังการี ชาวบานจะมีพิธีที่เรียกวา Tikvero ผูชายจะมีการ
แตงตัวเป็นหญิงและเดินไปตามบาน เพ่ือขออาหารและยั่วยวนผูชายคนอ่ืนที่อยูในบานใหออกมา
เตนรําดวย สวนผูหญิงก็จะแตงกายเลียนแบบผูชายโดยเฉพาะอยางยิ่งใหนําอวัยวะเพศชายปลอม ๆ 
มาตกแตงรางกายอยางโจงแจง ผูหญิงในรางผูชายจะเตนรํากับสตรีและคุยโออวดวาตนเองมีอํานาจ
และเขมแข็ง (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2549 : 9-10) 
 แฮเรียตตา มัวรแ (Henrietta L. Moore) กลาววาการศึกษาของนักมานุษยวิทยาแตกตาง
จากเฟมินิสตแและนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเพศ เนื่องจากนักมานุษยวิทยาเก็บขอมูลในหลายวัฒนธรรม
และพบวาความรูเรื่องเพศของตะวันตกถูกนําไปใชในวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เกิดการผสมผสานความรูเรื่อง
เพศจนแยกไมไดวาเพศแบบตะวันตกกับเพศตามจารีตประเพณีในวัฒนธรรมนั้นตางกันมากนอย
เพียงใด กระแสความคิดหลักในเรื่องเพศแทรกซึมไปถึงชุมชนทองถิ่นโดยผานการทองเที่ยว ทุนนิยม 
การตลาดและสื่อสมัยใหม สิ่งเหลานี้ทําใหนักมานุษยวิทยาสนใจปรากฏการณแความซับซอนเกี่ยวกับ
เพศ มัวรแยังกลาววาความรูเรื่องความแตกตางทางเพศเป็นวาทกรรมทางสังคม เป็นความรูผานระบบ
สัญลักษณแและการแสดง การศึกษาทางการแพทยแและสังคมศาสตรแที่ผานมาลวนถกเถียงในประเด็น
เกี่ยวกับการจัดประเภทของเพศสภาพ มัวรแเชื่อวาเรื่องเพศเป็นการกระทําตอเรือนราง (body) ซึ่ง
เชื่อมโยงกับความหมายทางสังคม ทั้งที่เป็นจินตนาการและรูปธรรมทางวัตถุ ดังนั้นความเขาใจเรื่อง
เพศของมนุษยแจึงมิใชเป็นแคเรื่องทางสังคมหรือชีววิทยา แตเป็นเรื่องของการเกี่ยวของพัวพันอยาง
ซับซอนระหวางพฤติกรรมสังคม วัตถุวิสัย ระบบความหมาย จินตนาการ ซึ่งลวนแสดงออกโดยวาท
กรรมตาง ๆ (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2549 : 11) 
 การศึกษาวัฒนธรรมเกยแในยุคสมัยใหม อาจยอนกลับไปในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นชวงเวลา
ที่ความรูทางการแพทยแเขามาอธิบายความหมายของการเป็นรักรวมเพศและรักตางเพศ นักวิชาการที่ไม
เห็นดวยกับคําอธิบายนี้พยายามสรางคําอธิบายใหมวา การเป็นรักรวมเพศ โฮโมเซ็กชวล มิใชอาการปุวย
ทางจิตหรือเป็นโรค แตเป็นเพศสภาพอีกชนิดหนึ่งที่มนุษยแสามารถแสดงออกมาได การศึกษาในระยะนี้
ไดแกการศึกษาของคราฟทแ-เอบิงและอุลริช (Karl Heinrich Ulrichs) เป็นผูที่ออกมาโตแยงวารักรวมเพศ
คือเพศที่สาม ซึ่งบุคคลจะมีจิตใจเป็นหญิงแตยังคงดํารงสภาพของผูชายปกติ 
 ในชวงทศวรรษที่ 30 มีการศึกษาลักษณะรักรวมเพศในเชิงวิทยาศาสตรแ เชน การทดลองของ
คาริน มารแติน อธิบายวาการเป็นรักรวมเพศมีเงื่อนไขทางจิตวิทยาและชีววิทยา เขาเชื่อวาผูชายที่มี
จิตใจเป็นหญิงจะมีสรีระคลายผูหญิง ทําใหบุคคลประเภทนี้แสดงออกอยางเพศหญิง มารแตินเรียก
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พฤติกรรมนี้วาการเบี่ยงเบนทางเพศ เชนเดียวกับการศึกษาของแอล เอ็ม เทอรแแมนและไมลสแ 
(Terman, L. M. and Miles) ในปีค. ศ. 1936  อธิบายวาเด็กชายที่มีแนวโนมเป็นรักรวมเพศจะมี
ลักษณะเหมือนผูหญิง มีรูปราง แสดงกิริยาทาทางและเสียงพูดเหมือนผูหญิง 
 ชวงทศวรรษที่ 30-40 มีการทดลองทางการแพทยแเพ่ือคนหาฮอรแโมนของรักรวมเพศที่อยูใน
สมอง เพ่ือพิสูจนแวารักรวมเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะรักษาผูเป็นรัก
รวมเพศโดยเชื่อวาถาแกไขเปลี่ยนแปลงฮอรแโมนแลวบุคคลจะกลับมาเป็นชายปกติได เมื่อถึงทศวรรษ
ที่ 70 การทดลองในสมองของผูเป็นรักรวมเพศเกิดคําอธิบายที่วา ผูที่เป็นเกยแและเลสเบี้ยนถูกกําหนด
จากดีเอ็นเอ การศึกษาของดีน เฮเมอรแและปีเตอรแ คอปแลนคแ (Dean Hamer and Peter Copeland) 
คนพบเกยแยีน (gay gene) ในบุคคลที่เป็นเกยแ ทําใหเกยแจํานวนมากเปิดเผยตัวเองตอสาธารณะและ
มั่นใจวาการเป็นเกยแเป็นเรื่องธรรมชาติ มีผูวิจารณแวาการศึกษาเกยแยีนเป็นเพียงการสุมตัวอยางทาง
การแพทยแที่ไมสามารถอธิบายความหมายของการเป็นเกยแในลักษณะอ่ืน ๆ เชน เกยแในอดีตกับปัจจุบันมี
เงื่อนไขทีต่างกัน บริบททางสังคมวัฒนธรรมในแตละแหงทําใหการเปิดเผยหรือการปกปิดความเป็นเกยแ
ตางกัน เชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ครอบครัวมีบทบาทตอการแสดงออกเพศของบุคคล 
เป็นตน นอกจากนั้น ยังมีขอโตแยงวายีนในรางกายมนุษยแไมสามารถอธิบายพฤติกรรมอยางโดด ๆ ได
เพราะพฤติกรรมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยและซับซอน (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2549 : 11-13) 
 ในหลาย ๆ วัฒนธรรม เราจะพบคุณสมบัติแบบ “ชายปนหญิง” หรือ การมีเพศสรีระชายกับ
หญิงอยูรวมกัน คุณสมบัติดังกลาวนี้ปรากฏใหเห็นในคติความเชื่อเรื่องเทพเจาและสิ่งศักดิสิทธิ์ เชน 
พระศิวะ เทพเจาในศาสนาฮินดู มีปางหนึ่งเป็นทั้งหญิงและชายเรียกวา “ปางอรรธนารีศวร” (ครึ่งพระ
ศิวะครึ่งพระแมอุมา) ซึ่งสามารถนําความอุดมสมบูรณแมาสูโลกมนุษยแ ในคติความเชื่อของชาวกรีก
โบราณมีเทพเจา Hermaphroditus ซ่ึงมีรางกายเป็นทั้งชายและหญิง ในวัฒนธรรมญี่ปุุนโบราณ มี
ความเชื่อเรื่องเทพอินาริ ซ่ึงไมมีเพศที่ชัดเจนจะเป็นชายก็ไดเป็นหญิงก็ได เทพอินาริจะชวยใหพืชพันธุแ
ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณแและเจริญงอกงาม ชาวสุเมเรียนมีการนับถือเทพเจาอีนันนา ซ่ึงมีราง
เป็นทั้งหญิงและชาย สวนการเปลี่ยนเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง ก็ปรากฎอยูในคติความเชื่อเรื่องเทพ
เจาเชนกัน เชน ในศาสนาฮินดูเชื่อวาพระวิษณุสามารถแปลงรางเป็นหญิงซึ่งจะมีนามวา พระกฤษณะ 
ชาวเอซเท็กโบราณในทวีปอเมริกาเชื่อวาเทพเจาเก็ตซัลโคตลแ สามารถแปลงรางเป็นหญิงได คติความ
เชื่อเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวา ความเป็นชายและหญิงดํารงอยูรวมกันไดหรือเปลี่ยนยายไปมาได  
(นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2558 : ออนไลนแ) 
         ในทางมานุษยวิทยาศึกษาเพศภาวะแบบ “ชายปนหญิง” ในฐานะเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม 
โดยที่มนุษยแในแตละวัฒนธรรมจะมีวิธีการจัดจําแนกเพศไมเหมือนกัน เพศที่เป็นทั้งชายและหญิงหรือ
การเปลี่ยนบทบาททางเพศจะสัมพันธแกับระเบียบแบบแผนทางสังคม นักมานุษยวิทยาคนพบวาบุคคล
ที่ดํารงอยูในสภาวะดังกลาวนี้มักจะไดรับการเคารพนับถือ และจะทําหนาที่พิเศษบางอยาง เชน เป็น
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รางทรงที่ติดตอกับเทพเจาและวิญญาณบรรพบุรุษ เป็นผูขับไลภูตผีปีศาจ เป็นหมอรักษาโรค เป็นผู
ทํานายโชคชะตาและพยากรณแอนาคต เป็นผูนําการประกอบพิธีกรรมตาง  ๆ และเป็นผูนําพรจาก
สวรรคแมาสูโลกมนุษยแ (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2558 : ออนไลนแ) 
 แตเดิมสังคมไทยไมมีคําเรียกพฤติกรรมของรักรวมเพศ แตผูชายที่แสดงออก แตงตัว และ
ทํางานแบบผูหญิงจะเรียกวา “กะเทย” กะเทยถูกอธิบายวาเป็นผูหญิงในรางชายหรือผูชายที่มีจิตใจ
เป็นหญิง นับตั้งแตทศวรรษที่ 60 เป็นตนมา เมื่อมีการนําคําเรียกเกยแมาใช ทําใหความหมายกะเทย
เปลี่ยนไป กะเทยจะตางจากเกยแตรงที่การแสดงออกกะเทยจะแสดงออกแบบผูหญิง แตเกยแยังคงแสดง
ออกแบบชาย ถึงแมสังคมไทยจะไมมีการออกกฎหมายลงโทษเกยแหรือรักรวมเพศ แตสังคมยังคงมอง
คนเหลานี้ในเชิงลบเพราะเชื่อวากะเทยและเกยแเป็นพวกวิปริตผิดเพศ ในชวงทศวรรษที่ 90 เกยแใน
สังคมไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ มีโอกาสอยางเปิดเผย เกิดสถานบันเทิงสําหรับชาวกะเทยมากมาย 
กะเทยมีบทบาทในสาขาอาชีพตาง ๆ แตไมมีการเคลื่อนไหวหรือเรียกรองทางการเมืองเหมือน
ตะวันตก (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2549 : 19) 
 ปัจจุบันคําวา “เกยแ” ในประเทศไทย เป็นคําที่คนทั่วไปเขาใจและรูวาหมายถึงใคร แตถา
ยอนกลับไปดูประวัติศาสตรแที่ผานมาจะพบวาความหมายของ “เกยแ” ยังคงมีความคลุมเครือ เนื่องจาก
ยังสับสนกับคําวา “กะเทย” ซึ่งเป็นคําที่มีอยูในสังคมไทยมานานแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จาก
การศึกษาของเทิดศักดิ์ รมจําปา (2545) พบวาสังคมไทยมองวาพฤติกรรมชายรักชายเป็นเรื่องผิดปกติ
วิปริตและวิตถาร ขอมูลความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะนี้มักจะเป็นเรื่องในเชิงลบที่สื่อนํามาเผยแพร 
ไมวาจะเป็นการเป็นโสเภณีชายหาเงินขายบริการทางเพศ และการรวมประเวณีของนักโทษชายในคุก 
ในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สังคมไทยยังไมเขาใจวาพฤติกรรมกับกะเทยตางจากพฤติกรรม
เกยแอยางไร จึงเป็นภาพเหมารวมวากะเทยก็เหมือนกับเกยแ  
 คุณลักษณะและพฤติกรรมขามเพศ “ชายปนหญิง” หรือ “เพศผสม” ในสังคมไทย รูจักในชื่อ 
“กะเทย” ในเขตลานนาและอีสานจะเรียก “ปฺูเมีย” หรือ “ปฺูแม” ในตํานานการสรางโลกของชาว
ลานนาที่ปรากฎอยูในคัมภีรแปฐมมูลมูลีก็มีการกลาวถึง “เพศผสม”  โดยเรียกวา “นปุงสกะ” หมายถึง
บุคคลที่มีอวัยวะเพศไมชัดเจน คลุมเครือ หรือมีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงรวมกัน ซึ่งจะตอง
ครองตนเป็นโสดไมสามารถสืบเผาพันธุแได ในคติพุทธแบบเถรวาทมีคําวา “อุภโตพยัญชนก” หมายถึง
คนที่มีสองเพศท้ังหญิงและชาย คนประเภทนี้จะถูกจัดใหเป็นอภัพบุคคล หรือมีเพศที่บกพรองซึ่งจะไม
สามารถบวชเรียนได นอกจากนั้นยังมีคําวา “บัณเฑาะกแ” หมายถึงผูที่ไมสมควรใหบรรพชาเพราะมี
ความบกพรองในความเป็นหญิงและชาย อันไดแก ผูที่ตัดอวัยวะเพศทิ้งแลวกับผูที่มีอวัยวะเพศ
คลุมเครือ (เป็นทั้งชายและหญิง) แตในคติพุทธมิไดอธิบายถึงคุณลักษณะของการ “ขามเพศ” จาก
ชายไปเป็นหญิงหรือจากหญิงไปเป็นชาย เพียงแตอธิบายวาคนที่มีกามตัณหากับคนเพศเดียวกัน เชน 
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ชายที่รวมรักกับผูชายจะเป็นผูที่มีกิเลศหนาและไมเคารพบทบาทของการเป็นผูชาย (นฤพนธแ ดวง
วิเศษ, 2558 : ออนไลนแ) 
       จากคติพุทธดังกลาว จะเห็นวาความกําหนัดในเพศเดียวกันและการมีอวัยวะเพศคลุมเครือคือสิ่ง
ที่สังคมไมยอมรับเพราะมีความขาดตกบกพรองในความเป็นชาย ในสังคมไทยจึงไมคอยมีพ้ืนที่ใหกับ
คนรักเพศเดียวกันและคนที่มีเพศภาวะสลับกับเพศกําเนิด เราจะพบวาคุณลักษณะทั้งสองแบบนี้จะถูก
เรียกวา “กะเทย” ซึ่งใชเรียกชายหญิงที่แสดงบทบาทตรงขามกับเพศกําเนิด แตเนื่องจากสังคมพบ
เห็นผูชายที่แสดงตัวเป็นหญิงมากกวา คําวา “กะเทย” จึงใชเรียกเฉพาะเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิง  
ความขาดตกบกพรองในเพศภาวะของกะเทยจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหสถานะทางสังคมของกะเทย
ต่ํากวาผูหญิงและผูชาย ประกอบกับความเชื่อเรื่อง “กรรม” ซึ่งชี้วากะเทยคือผูที่มีอกุศลกรรม (กรรม
ชั่ว) มาตั้งแตชาติที่แลว ทําใหชาตินี้เกิดมาขาดความเป็นชาย (เป็นชายไมสมบูรณแ) ในมหาอภิธัมมัตถ-
สังคหฎีกา วิถีมุตตสังคหะ เลม 1 จะอธิบายประเด็นนี้วาผูที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือเป็นผลจากการ
ปฏิสนธิดวย "อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก" แปลวาเกิดมาดวยการไมมีกุศล (ความดีงาม) (นฤพนธแ ดวง
วิเศษ, 2558 : ออนไลนแ) 
 ในกลุมกะเทยก็มีความเขาใจกันวาผูที่เปิดเผยและแสดงออกจะถูกเรียกวา “กะเทย” สวนผูที่
ไมแสดงออกจะถูกเรียกวา “อีแอบ” “แอบจิต” หรือ “เกยแ” พ้ืนที่ทางสังคมของกะเทยจะพบไดใน
งานประกวดกะเทยตามวัดหรือรวมตัวในงานรื่นเริงตาง ๆรวมทั้งมีแหลงชุมนุมบริเวณสะพานพุทธ 
ประตูน้ํา วัดแขกสีลม เป็นตน สวนผูที่ไมแสดงออกก็อาจจะปะปนอยูกับกะเทย ซึ่งสื่อมวลชนจะขนาน
นามวา “กะเทยประเภทสอง” “กะเทยชาย” หรือ “กะเทยหนุม” เพ่ือจะแยกจากกะเทยที่ชอบ
แตงตัวเป็นหญิง (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2553) 

 ตัวตนทางเพศที่มีมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ 
 ในบรรดาคําในภาษาไทยที่อธิบายถึงตัวตนทางเพศซึ่งไมใชผูชายหรือผูหญิง คํา ๆ เดียวที่
สังคมไทยรูจักคุนเคยมานาน และยังคงใชมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือคําวา “กะเทย” 
 กะเทยเป็นคําศัพทแเกาแกไมปรากฏที่มาชัดเจนวาเป็นคํายืมจากภาษาเขมร หรือเป็นคําไทย
แตเดิม ที่แนนอนคือเป็นคําซึ่งใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 โดยในประมวลกฎหมายตราสามดวง (พ.ศ. 
2347) ไดกลาวถึงกะเทย ในฐานะของคนจําพวกหนึ่งในจํานวนบุคคล 30 จําพวก ซึ่งมีลักษณะไม
เหมาะสมที่จะนํามาเป็นพยาน เนื่องจากเชื่อวาคนเป็นกะเทยนั้นคือคนที่เคยทําผิดฐาน “ลวงประเวณี
ภริยาผูอ่ืน” เมื่อชาติกอน จึงตองชดใชกรรมดวยการเกิดเป็นสัตวแที่ถูกตอน 500 ชาติ เป็นหญิง 500 
ชาติและเป็นกะเทย 500 ชาติ 
 นอกจากนี้คําวากะเทย ยังปรากฏอยูในหนังสือ “สัพะจะนะพาสาไท" (ตีพิมพแครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2397) โดยผูเขียนคือบาทหลวงปาเลอกัวซแไดแปลคําวากะเทย (ที่ในเวลานั้นเขียนเป็น  “กเทย”) 



23 

 

 

เทียบเคียงกับคําในภาษาอังกฤษวา Hermaphrodite หรือบุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งหญิงและชายอยูใน
รางกายเดียวกันขณะที่ “พจนานุกรมภาษาสยาม" (Dictionary of the Siamese Language) ของ 
Rev. J. Caswell ที่จัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2398 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สยามทําสนธิสัญญาเบาวแริ่งกับ
อังกฤษ ไดใหคําจํากัดความ “กะเทย” ไววา “กะเทยนั้นคือบุคคลที่มีประเทษอนั้นคือบุคคลที่มีประ
เทษที่ลับเป็นหญิงก็ใช เปนชายก็ใชนั้น เรียกวาคนกะเทย” สวนใน “อักขราภิธานศรับทแ” ของหมอ 
บรัดเลยแซึ่งพิมพแเมื่อปี พ.ศ. 2416 อธิบายถึงคําวากะเทยไววา “คนไมเปนเภษชาย, ไมเปนเภษหญิง, มี
แตทางปัสสาวะ” คําวากะเทยในความหมายทํานองเดียวกันนี้ไมไดมีอยูแตในภาษาไทยเทานั้น แตยัง
พบในภาษาไทอะหม และภาษาเขมรอีกดวย โดยอะหมเรียกวา “เทย” และเขมรมีคําวา “เขทิย” 
(อานวากะเตย)  
 จากประวัติความเป็นมาของคํา สะทอนใหเห็นวาคนไทยรูจักคําวา “กะเทย” มาชานานแลว 
โดยมองเห็น “กะเทย” ในฐานะของบุคคลที่มีอวัยวะเพศที่แตกตางออกไปจากชายและหญิง หรือ
บุคคลที่มีอวัยวะเพศไมสมบูรณแ (หรือที่เรียกวา Hermaphrodite ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งตอมาวิชาการ
ทางดานการแพทยแและจิตวิทยาไดนําเอาคําวา “กะเทยแท” มาใชในการนิยามความหมายของบุคคล
ที่มีความแตกตางทางดานรางกายเชนนี้ 
 ปัจจุบันในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2542 ยังคงระบุถึงความหมายของคํา
วา “กะเทย” วาหมายถึง “คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง” อยู และในขณะเดียวกันก็ยังมีความ
หมายถึง “คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงขามกับเพศของตน” และ “ผลไมที่มีเมล็ดลีบ” ดวย ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวเมื่อพูดถึงกะเทย คนสวนใหญมักนึกถึงแตกะเทยในความหมายที่สองมากกวาใน
ความหมายแรกคือ “ผูที่เกิดมามีสรีระเป็นชาย แตแสดงรูปลักษณแอากัปกิริยาและตัวตนทางเพศ
ตรงกันขามกับเพศของตนเอง”  
 กอนหนาที่กะเทยจะถูกรับรูในความหมายอยางที่ใชกันอยูในปัจจุบันนี้ (หรือกอนหนาที่
สังคมไทยจะรูจักคําวา “เกยแ” หรือ “ทอม”) ยอนกลับไปเมื่อราว 40-50 ปีกอน คําวากะเทยเป็นเพียง
คําเดียวที่ใชในความหมายที่ครอบคลุมทั้งบุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง หรือ บุคคลที่มีอวัยวะ
เพศไมชัดเจน (Hermaphrodite), บุคคลที่มีอวัยวะเพศเป็นอยางหนึ่งแตมีพฤติกรรมการแสดงออก
ตรงขามกับเพศของตนเอง (Transgender), บุคคลที่มีรสนิยมชอบแตงกายดวยเสื้อผาของเพศตรงขาม 
(Transvestite หรือ Crossdresser) และบุคคลที่ไมไดแสดงออกเป็นเพศตรงขามแตมีรสนิยมรักใคร
ในเพศเดียวกัน (Homosexual) ดวยเหตุนี้จึงไมใชเรื่องแปลกที่บอยครั้ง หลายคนจะสับสนและ
แยกแยะความเป็น “เกยแ” กับความเป็น "กะเทย" ไมออก เพราะในมุมมองและระบบวิธีคิดเรื่องเพศ
ภาวะและเพศวิถีแบบไทยแตเดิมมา มีเพียงคําวา “กะเทย” เพียงคําเดียวเทานั้นที่ถูกนํามาใชในการ
อธิบายตัวตนทางเพศของคน ไมวาจะเป็นตัวตนทางเพศภาวะ (การแสดงบุคลิก อากัปกิริยาทาทาง 



24 

 

 

การแสดงออกเป็นชาย เป็นหญิง หรือไมเป็นชายไมเป็นหญิง) หรือตัวตนทางเพศวิถี (การมีความรัก มี
รสนิยมทางเพศ มีความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธแกับเพศเดียวกันหรือกับเพศตรงขาม)  
 นอกจากนี้การใชคําวา “เกยแ” กับ “กะเทย” ในความหมายที่ทับซอนกันในสมัยกอน ยังอาจ
แสดงถึงการแบงแยกชนชันภายในกลุมชายที่รักเพศเดียวกันดวย เนื่องจากคําวา “เกยแ” เป็นคําใหม
และเป็นคําที่ทับศัพทแมาจากคําในภาษาอังกฤษ หมายถึง “ผูชายที่มีรสนิยมรักใครในเพศเดียวกัน แต
ไมไดมีความปรารถนาที่จะแสดงออกหรือมีจิตใจเป็นผูหญิง" ทําใหความเป็นเกยแถูกมองวาเป็นเรื่อง
ของการรับเอาคานิยมและวัฒนธรรมทางเพศแบบตะวันตกเขามาในสังคมไทย และเป็นคานิยมของคน
ในชนชั้นที่ไดรับการศึกษาจากตะวันตกหรือคนที่สัมผัสคลุกคลีอยูกับชาวตะวันตกเทานั้ น ขณะที่ 
“กะเทย" เป็นคําที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วไปในทุกชนชั้น  
 หลังปี พ.ศ. 2510 เป็นตนมา สังคมไทยไดรูจักกับคําภาษาอังกฤษที่สะทอนใหเห็นถึงรสนิยม
และตัวตนทางเพศวิถีของบุคคลรักเพศเดียวกันมากขึ้นโดยเฉพาะคําวา “เกยแ” และคําวา “ทอม” ทํา
ใหคําท้ังสองคํานี้ไดเขามาแทนท่ีคําวา “กะเทย” ในกรณีที่ใชเรียกผูชายและผูหญิงรักเพศเดียวกันมาก
ขึ้น เมื่อมารวมเขากับการที่สื่อมวลชนไทยพากันนําเสนอเรื่องราวของผูชายที่เป็นกะเทยทั้งในแงบวก
และแงลบ การปรากฏตัวของ “กะเทย” ในพ้ืนที่สาธารณะ ภาพลักษณแของความเป็นกะเทยที่ถูก
นําเสนอเชื่อมโยงกับความเป็นผูเชี่ยวชาญในงานบางสาขาอาชีพ เชน อาชีพนักแสดงคาบาเรตแโชวแ 
อาชีพเกี่ยวกับความสวยความงาม นักรองนักแสดง รวมไปถึงการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของบุคคลรักเพศ
เดียวกันและโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่บุคคลซึ่งเป็น “กะเทย” เองไดออกมาบอกเลาเรื่องราวของตนเอง
ในสังคมมากข้ึน ทําใหคําวา “กะเทย” จากเดิมที่ถูกใชในหลายความหมาย กลายมาเป็นคําที่คนสวน
ใหญใชเรียกเฉพาะผูชายที่มีจิตใจการแสดงออกและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นผูหญิงเทานั้น  
 อยางไรก็ตามไมวาคําวา “กะเทย" นี้จะถูกนํามาใชเรียกบุคคลที่มีตัวตนทางเพศ มีอวัยวะเพศ
หรือมีพฤติกรรมทางเพศแบบใดก็ตาม หากสําหรับบุคคลที่ถูกเรียกวา “กะเทย” แลวคํา ๆ นี้เป็นคําที่
มีนัยในเชิงดูถูกเหยียดยามหรือเป็นคําลอเลียนทําใหผูถูกเรียกไดรับความอับอายหรือกลายเป็นตัวตลก
ในสายตาของบุคคลที่พบเห็น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลขององคแความรูทางดานการแพทยแ 
จิตวิทยา สื่อมวลชน กฎหมายรวมไปถึงความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา ที่
มองเห็นและยอมรับเรื่องเพศอยูแตเฉพาะในกรอบความสัมพันธแระหวางชายกับหญิง  ภายใต
อุดมการณแความรักความสัมพันธแแบบผัวเดียวเมียเดียว 
 ในปัจจุบันแมการใชคําวา “กะเทย” จะไมไดมีนัยที่แสดงถึงอคติทางเพศมากเทากับใน
สมัยกอน สวนหนึ่งมาจากการที่กะเทยเองก็ไดยอมรับเอาคํานี้มาใชในการแสดงความเป็นตัวตนของ
ตนเองมากขึ้น แตนั่นก็ไมไดหมายความวาจะทําใหคนสวนใหญมีความเขาใจหรือสามารถแยกแยะ
ความแตกตางระหวาง “เกยแ” กับ “กะเทย” ไดมากขึ้น หรือจะทําใหสังคมยอมรับ “กะเทย” มากขึ้น 
ในฐานะเพศอีกเพศหนึ่งที่มีความเทาเทียมกับผูหญิงหรือผูชายแตอยางใด ดังจะเห็นไดจากการที่เกิด
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กรณีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่เป็น “กะเทย” และบุคคลรักเพศเดียวกันหลายตอหลายครั้งไมวาจะ
เป็นกรณีสภาสถาบันราชภัฏมีมติออกกฎไมใหบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเขาศึกษาในสถาบันราช
ภัฏ โดยอางความไมเหมาะสมในการไปประกอบวิชาชีพครู (พ.ศ. 2540) กรณีกรมประชาสัมพันธแขอ
ความรวมมือผูผลิตรายการโทรทัศนแกลั่นกรองการนําเสนอภาพของ “เพศที่สาม” ในรายการ (ปีพ.ศ. 
2542) กรณีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเสนอความคิดเห็นวาไมควรรับผูที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเขารับ
ราชการ (ปีพ.ศ. 2546) และลาสุดการเคลื่อนไหวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคํานําหนานามของบุคคลที่
เป็นสาวประเภทสอง ซึ่งไดรับผลกระทบอยางมากจากการที่รูปรางหนาตาและบุคลิกภาพของตนไม
ตรงกับคํานําหนานามที่ปรากฏอยูในบัตรประชาชนและเอกสารทางราชการตาง ๆ เป็นตน (พิมพวัลยแ 
บุญมงคล, 2551 : 162) 
 ความพยายามศึกษาปัจจัยที่ทําใหบุคคลมีนิสัยและพฤติกรรมเป็นกะเทยอยางนาสนใจมีไม
มากนัก อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไดพบแนวคิดบางแนวคิดที่พยายามอธิบายความเบี่ยงเบนทางเพศของ
กะเทย โดยวิธีคิดทางจิตเวชศาสตรแ ดังนี้ 

 อิทธิพลของจิตเวชศาสตร์ 
 ในชวงคริสตแศตวรรษที่ 19 สังคมตะวันตกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาอุตสาหกรรมทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นเขามาอยูในเมือง
ของแรงงานจํานวนมาก เมืองจึงขยายตัวมากขึ้นและกลายเป็นแหลงมั่วสุมของโสเภณี มิจฉาชีพ 
อาชญากรและขอทาน บุคคลเหลานี้กลายเป็นปัญหาสังคมที่รัฐพยายามเขาไปจัดการโดยอาศัยความรู
ทางวิทยาศาสตรแ พรอมกับความรูทางจิตเวชศาสตรแที่ตองการจัดระเบียบและรักษาใหคนเหลานี้
กลายเป็นคนดีมีศีลธรรม นักวิชาการบางคนตั้งขอสังเกตวาวิชาจิตเวชศาสตรแวางอยูบนความรูชีววิทยา
ทางจิตหรือ Psychobiology ซึ่งทําใหจิตเวชศาสตรแชวยตอยอดความรูของเพศศึกษา กลาวคือ มีการ
นําเอาเรื่องอารมณแทางเพศไปผนวกรวมเขากับเรื่องชีววิทยา ทําใหเกิดการอธิบายเพศวิถีในทางจิต
เกิดขึ้น (Psychosexuality) อิทธิพลของจิตเวชศาสตรแตอการอธิบายเรื่องเพศแบงออกเป็น 2 กรณี 
คือ การแสดงออกทางเพศเป็นผลมาจากประสบการณแชีวิตในอดีต และพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบง
บอกอาการปุวยทางจิต  
 1) การแสดงออกทางเพศเป็นผลมาจากประสบการณแชีวิตในอดีต 
 ในสังคมอุตสาหกรรมที่มนุษยแเผชิญปัญหามากมาย การแสดงออกทางเพศที่ผิดแปลกไปจาก
บรรทัดฐานทางสังคมจะถูกมองวาเป็นปัญหา ขอสังเกตแรก ๆ ที่พยายามโยงพฤติกรรมทางเพศเขากับ
ปัญหาทางจิตมาจากนักเพศศึกษาชาวเยอรมัน ริชารแด ฟอน คราฟทแ-เอบิง ชี้วามนุษยแที่มีพฤติกรรมทาง
เพศผิดปกติมีสาเหตุมาจากอาการปุวยทางจิต (Garton: 2004, 179 อางถึงใน นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 
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2553 : 7) คราฟทแ-เอบิง อธิบายใหเห็นวาความรูสึกทางเพศมีความสัมพันธแกับการทํางานของระบบ
ประสาทในเซลลแสมอง ถาระบบประสาททํางานผิดปกติก็จะสงผลตอการแสดงออกทางเพศที่ผิดปกติ 
 บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการอธิบายปัญหาเหลานี้คือ ซิกมันดแ ฟรอยดแ ผูซึ่งทําใหเรื่องเพศ
กลายเป็นอาการปุวยทางจิต (Psychopathology) ในหนังสือ Three Essays on the Theory of 
Sexuality (1905) ฟรอยดแอธิบายถึงความเบี่ยงเบนทางเพศของมนุษยแซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมทาง
เพศในวัยทารกและวัยเด็ก เมื่อบุคคลเติบโตจนถึงวัยรุนพฤติกรรมทางเพศจะเปลี่ยนแปลงไป วิธีการ
ที่ฟรอยดแใชเพ่ือทําความเขาใจเรื่องเพศในตัวมนุษยแคือวิธีการซักประวัติหรือ Talking Cure (Garton: 
2004, 174 อางถึงใน นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2553 : 7) ซึ่งเป็นวิธีการพูดคุยกับคนไขเพ่ือใหเลา
ประสบการณแทางวัยในอดีตตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ จากการซักถามนี้จะทําใหเขาใจ “ปมทางจิต” 
ที่แอบแฝงอยูในคน ๆ นั้น และสงผลใหเขาแสดงพฤติกรรมทางเพศในชีวิตประจําวัน ตามทัศนะของ
จิตแพทยแเชื่อวาวิธีการดังกลาวนี้เป็นวิธีการเยียวยารักษาคนไขที่มีอาการปุวยทางจิตหรือมีปัญหา
เกี่ยวกับความสับสนทางเพศ บุคคลที่กลายเป็นเปูาหมายของการเยียวยารักษา ไดแก คนที่เบี่ยงเบน
ทางเพศ อาชญากร คนที่ชอบสําเร็จความใคร โฮโมเซ็กชวล เป็นตน  
 ในความคิดของฟรอยดแเชื่อวาโฮโมเซ็กชวล คือพฤติกรรมทางเพศที่สลับขั้ว ( Inverts) 
(Robert A. Nye: 1999, 185 อางถึงใน นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2553 : 7) ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณแ
ทางเพศในวัยเด็ก เด็กบางคนอาจมีระบบประสาทที่ทํางานผิดปกติซึ่งทําใหแสวงหาความพึงพอใจทาง
เพศแบบแปลก ๆ ความรูสึกชอบเพศเดียวกันจึงเป็นทางเลือกในการแสวงหาความสุขทางเพศของคน
บางคน ฟรอยดแเชื่อวาทุก ๆ คนมีทั้งความรูสึกชอบเพศเดียวกันและชอบคนตางเพศ แตคน ๆ นั้นจะ
เลือกในสิ่งที่ตนเองปรารถนาซึ่งเกิดมาจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติ  ในประเด็นนี้ฟรอยดแอธิบายวา
เมื่อระบบประสาทกดทับความตองการตามสัญชาตญาณคน ๆ นั้นก็จะแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศ วัยเด็กจึงเป็นชวงเวลาที่หลอแหลมตอการแสดงความเบี่ยงเบนทางเพศ 
  2) พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศบงบอกอาการปุวยทางจิต 
 นักจิตเวชศาสตรแทั้งหลายตางพยายามสรางทฤษฎีเกี่ยวกับอาการปุวยทางเพศเพ่ือหาสาเหตุ
และวิธีการบําบัดทางจิตใจ เมื่อมีการซักประวัติชีวิตของคนไขแลว ประวัติทางเพศของบุคคลเหลานี้ก็
จะถูกนําไปสรางเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอาการปุวย เชน การวิจัยของ คราฟ-เอบิง อธิบายวาสภาพจิตของ
มนุษยแมีผลตอการแสดงพฤติกรรมทางเพศ (Weeks, Holland and Waites: 2003, 3 อางถึงใน  
นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2553 : 8)  
 อยางไรก็ตาม มีผูวิจารณแวานักจิตเวชศาสตรแเหลานี้อธิบายอาการปุวยทางจิตของมนุษยแโดย
มองผาน “เพศสภาพ” เป็นหลัก (Garton: 2004, 181 อางถึงใน นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2553 : 8) ถา
บุคคลแสดงออกไมตรงกับเพศตามธรรมชาติ ก็จะถูกมองวาเบี่ยงเบน ไมวาจะเป็นผูชายที่ชอบแตงตัว
เป็นหญิงหรือผูหญิงที่ชอบแตงตัวเป็นชาย ซึ่งคนกลุมนี้มักจะมีรสนิยมทางเพศที่สนใจคนเพศเดียวกัน 
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การอธิบายดวยกรอบดังกลาวนี้ทําใหความเขาใจเรื่องเพศวางอยูบนความเป็นหญิงและความเป็นชาย 
มองวาเพศสภาพเป็นตัวแปรของอาการปุวยทางจิตและทําใหความเขาใจเรื่องของการแสดงออกถึง
เพศสภาพที่เบี่ยงเบน (Inverts) กลาวคือถาผูชายที่แสดงกิริยาและตราวาเป็นคนปุวยทางจิตและมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน แตถาผูชายแตงตัวเป็นชายและแสดงกิริยาทาทางเป็นชายถามีเพศสัมพันธแกับคน
เพศเดียวกันจะไมถูกวาเบี่ยงเบน แตเป็นเพียงการแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด (Perverse) ดังนั้น 
คนที่แตงตัวเบี่ยงเบนทางเพศเทานั้นที่ถูกตีตราวาเป็นคนปุวยทางจิต (Garton: 2004, 182 อางถึงใน 
นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2553 : 8) 
 เทาที่ผานมา การศึกษาคํานิยามของอัตลักษณแ “หญิงในรางชาย” หรือ “กะเทย” จะมา
พรอมกับการทําความเขาใจประสบการณแที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงวัย และอิทธิพลของกลุมเพ่ือนที่มี
ผลตอการขัดเกลาหรือหลอหลอมใหเกิดการสรางอัตลักษณแทางเพศ กะเทยที่เริ่มรูสึกวาตนเองแตกตาง
จากผูหญิงและผูชาย จะเริ่มมองหาเพ่ือนที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน รวมกลุมกันเพ่ือเรียนรูการสรางและ
การแสดงออกแบบผูหญิง รุนพี่กะเทยจะกลายเป็นตัวอยางใหกับรุนนอง รุนนองก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่
รุนพ่ีแนะนํา การเรียนรูดังกลาวนี้ทําใหเกิดวัฒนธรรมยอย ๆ ของกลุมกะเทยซึ่งมีการสรางแบบแผนทาง
ภาษา กิริยาทาทาง พฤติกรรม การแสดงออกทางรางกาย และอารมณแความปรารถนาทางเพศ 
 ในขณะที่กลุมกะเทยมีการสรางวัฒนธรรมของตัวเอง สังคมภายนอกก็จะมองกะเทยดวย
ความคิดอีกแบบหนึ่ง เชน มองวาเป็นผูที่ชอบแสดงออก ชอบแตงตัวเกินผูหญิ ง หรือแมแตชอบยั่ว
ผูชาย ภาพลักษณแที่สังคมมองกะเทยจึงมักจะเป็นภาพดานเดียว สิ่งเหลานี้จะมาพรอมกับการตั้งฉายา
หรือเรียกกะเทยดวยคําตาง ๆ ไดแก ตุ฿ด แตเว ประเทือง กะเทยควาย สตรีเหล็ก สาวประเภทสอง เป็น
ตน คําเรียกเหลานี้อาจเป็นการแซว ลอเลียนหรือดูหมิ่น ขึ้นอยูกับลักษณะทาทางของการแสดงออก
และการใกลชิดที่บุคคลเหลานั้นมีตอกะเทย สวนกะเทยเองจะยอมรับคําเรียกเหลานี้อยางไรนั้นยังเป็น
เรื่องที่ซับซอน เนื่องจากพ้ืนฐานของกะเทยแตละกลุม แตละบุคคลแตกตางกัน  (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 
2558 : ออนไลนแ)  

 
แนวคิดภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 

 ในบรรดาวัฒนธรรมของมนุษยแนั้น อาจกลาวไดวาภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด และมีลักษณะ
เชนเดียวกับวัฒนธรรม คือมีความเป็นระบบ เป็นสิ่งที่มนุษยแถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 
เป็นสิ่งที่ตองเรียนรู ไมใชไดมาโดยสัญชาติญาณ เป็นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เป็นสิ่งที่ยอมรับโดย
สมาชิกของสังคม (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุแ, 2848 : 1 อางถึงใน กานตแรวี ชมเชย, 2558) 
 จรัลวิไล จรูญโรจนแ (2559) กลาวถึงภาษาวาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการใชชีวิตในฐานะ
มนุษยแ เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดอารยธรรมความรูตาง ๆ รวมทั้งเป็นสื่อที่
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มนุษยแใชในการคิดและการจํา ซึ่งกิจกรรมทางความคิดเหลานี้แทรกอยูในการกระทําของมนุษยแแทบ
ทุกการกระทํา ระบบการสื่อสารแบบที่เรียกวา “ภาษา” นี้เป็นเอกลักษณแเฉพาะของเผาพันธุแมนุษยแ
และไดกลาวถึงหนาที่ของภาษาไววามีหนาที่ 6 ประการดังตอไปนี้  
 1) ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใชสื่อสาร 
 การสื่อสารเป็นหนาที่พ้ืนฐานที่เดนชัดที่สุดของภาษา เพื่อที่จะดํารงตนเป็นสวนหนึ่งของสังคม
และเพ่ือใหสังคมดํารงอยูได มนุษยแจําเป็นที่จะตองติดตอสื่อสารกันไมวาเรื่องใหญหรือเรื่องเล็ก เชน 
คณะรัฐมนตรีประชุมตกลงกันเพ่ือแกปัญหาระดับชาติ เพื่อนรวมงานในที่ทํางานตองพูดคุยกันเพ่ือแบง
งานกันทํา สมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันวาจะรับประทานอะไรเป็นอาหารเย็น กลุมเพ่ือนพูดคุย
วางแผนเกี่ยวกับการไปพักผอนวันหยุด คนไขเอยปากขอรองพยาบาลใหชวยทําแผล ตํารวจจราจร
ตักเตือนผูใชถนนใหขับรถดวยความเร็วที่เหมาะสม ฯลฯ  
 2) ภาษาเป็นเครื่องบงชี้ลักษณะบางประการของผูใชภาษา 
 ภาษาแตละภาษามีความหลากหลาย ความหลากหลายของภาษาเกิดขึ้นจากตัวแปรตาง ๆ 
มากมาย เชน เพศ วัย การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู การเป็นสมาชิกของกลุมสังคม ฯลฯ และความ
หลากหลายนี้แสดงออกไดในหลายแงมุมของภาษา ไมวาจะเป็นสําเนียงพูด ไวยากรณแ สํานวน การ
สะกดคํา คําศัพทแ โครงสรางประโยค ฯลฯ ในเมื่อภาษาของคนแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะตัว ภาษาที่
คนคนหนึ่งใชจึงสามารถบงชี้ลักษณะบางประการเกี่ยวกับคนผูนั้นได  
 3) ภาษาเป็นเครื่องมือในการถายทอดอารยธรรม 
 สาเหตุหนึ่งที่มนุษยแเรามีความเจริญกาวหนาเหนือกวาสัตวแอ่ืน ๆ เป็นเพราะมนุษยแสามารถ
ถายทอดความรูและอารยธรรมจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งหรือจากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งได ทําให
มนุษยแเราแตละคนไมตองเริ่มตนเรียนรูทุกอยางจากศูนยแ ความรูที่มีผูคิดคนไวแลวสามารถไดรับการ
ถายทอดใหผูอื่นนําไปใชหรือนําไปตอยอดความรูตอไปได การกระทําทั้งหมดนี้เป็นไปไดดวยภาษา  
 ถาเราพิจารณาสิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เราจะพบวาสวนมากลวน
แตเป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากคนรุนกอนทั้งสิ้น ตัวอยางเชน เมื่อเราพิจารณาบานเรือนที่อยูอาศัยเราจะ
พบวากวาที่มนุษยแเราจะรูจักสรางที่อยูอาศัยแบบที่เรากําลังอาศัยอยู มนุษยแเราตองสั่งสมพัฒนา
ความรูตอกันมาเรื่อย ๆ เป็นพัน ๆ ปีเกี่ยวกับความรูดานการกอสราง การคํานวณจํานวนแผน
กระเบื้อง การออกแบบ การตกแตง การผลิตอิฐ การผสมสี ฯลฯ เมื่อพิจารณาอาหารและยารักษาโรค 
เราจะเห็นวากวาที่เราจะมีอาหารการกินและยารักษาโรคอยางทุกวันนี้ได มนุษยแในอดีตตองถายทอด
ความรูจํานวนมากมาสูมนุษยแในปัจจุบัน เชน การนําพืชและสัตวแตามธรรมชาติมาปลูกหรือเลี้ยงโดย
มนุษยแทําไดอยางไร สิ่งนี้รับประทานไดหรือไมได สิ่งไหนมีฤทธิ์ในการรักษาโรคอะไร ปริมาณที่
พอเหมาะในการบริโภคคือเทาไร การจัดเตรียมอาหารตองทําอยางไร ตองรับประทานอะไรคูกับอะไร
จึงจะทําใหมีรสชาติดี ฯลฯ   
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 4) ภาษาเป็นตัวแทนและตัวกําหนดความคิด 
 วิลเฮลแม ฟอน ฮุมโบลตแ (Wilhelm von Humbolt) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมัน ในศตวรรษ
ที่ 18 - 19 แนวคิดท่ีโดงดังของฮุมโบลตแ คือแนวคิดท่ีวาภาษามีอิทธิพลตอความคิด มนุษยแเราจะคิดได
เมื่อมีมโนทัศนแ (concept) เกี่ยวกับสิ่งนั้น และมโนทัศนแก็จะมีข้ึนไดตอเมื่อมีภาษา ดังนั้น ในเมื่อแตละ
ภาษามีความแตกตางกัน คนที่พูดภาษาตางกันก็ยอมมีความคิดที่แตกตางกันดวย 
 แมแนวคิดนี้จะไดรับการเผยแพรโดยฮุมโบลแดเป็นรายแรก ๆ แตแนวคิดนี้กลับเป็นที่รูจักโดย
การนําเสนอของเอ็ดเวิรแด ซาเพียรแ (Edward Sapir) และลูกศิษยแที่ชื่อเบนจามิน ลี วอรแฟ (Benjamin 
Lee Whorf) ในชวงตนศตวรรษที่ 20 และไดรับการตีความในระดับของความเขมขนตาง ๆ กัน เชน 
ตีความอยางออนวาภาษาแคมีอิทธิพลตอความคิดของมนุษยแ หรือตีความอยางเขมขนวาภาษากําหนด
ความคิดของมนุษยแ 
 5) ภาษาชวยเชื่อมความสัมพันธแทางสังคม 
 บางครั้งมนุษยแเราใชภาษาเพ่ือสื่อความบางอยางนอกเหนือไปจากความหมายตรงตาม
ตัวอักษร ตัวอยางเชน เมื่อผูพูดภาษาอังกฤษพบกันก็มักจะทักกันวา “How are you?” โดยไมได
คาดหวังคําตอบที่แทจริง (ผูที่ตอบก็มักตอบไปตามแบบแผนวาตนสบายดีโดยไมไดเจาะจงวาตองให
ขอมูลความเป็นอยูของตนตามจริงแกผูถาม) คนไทยมักจะถามกันวา “ไปไหนมา” โดยไมไดหวังที่จะ
ไดรับคําตอบอยางจริงจังอีกเชนกัน หรือบางครั้งเมื่อเรากําลังรับประทานอาหารอยูและมีผูที่เราแนใจ
วารับประทานอาหารไปแลวมาเยี่ยมเยียน เราก็ตองเอยปากชวนใหผูนั้นรวมรับประทานอาหารดวย
ตามมารยาท ทั้ง ๆ ที่เราแนใจวาคนผูนั้นจะตอบปฏิเสธ จะเห็นไดจากตัวอยางขางตนวาภาษามีหนาที่
มากไปกวาการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลตรงตามตัวอักษร (ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ฯลฯ) ภาษา
สามารถใชเป็นเครื่องมือในการผูกมิตรและเชื่อมความสัมพันธแระหวางสมาชิกซึ่งกันและกันในสังคม 
 6) ภาษาสรางความงาม 
 มนุษยแเราจะไมไดกระทําสิ่งตาง ๆ เพียงเพ่ือใชชีวิตใหผานไปวันหนึ่ง ๆ แตเรายังคํานึงถึงความ
งาม ความสะดวกสบายจากการกระทํานั้น ๆ ดวย เชน ไมเพียงแตรับประทานอาหารใหมีชีวิตรอด แตเรา
ยังคํานึงถึงรสชาติและการจัดจานชามใหแลดูนารับประทาน การใชภาษาก็เชนกัน มนุ ษยแเราไมได
คํานึงถึงแคการสื่อสาร แตยังตระหนักถึงความงามอันมาจากถอยคําและเสียงในภาษาดวย ศิลปะอัน
เนื่องมาจากถอยคําเรียกกันวา “วรรณศิลป” หากเนนไปที่การใชภาษาพูดเรียกวา  “วาทศิลป”  
 ความงามจากภาษาไมจําเป็นตองปรากฏในภาษาที่มีความอลังการอยางในวรรณคดีหรือ
สุนทรพจนแเทานั้น การใชภาษาในชีวิตประจําวันเราสามารถใชความงามของภาษาได เชน การใช
ภาษาที่เรียบงาย เขาใจงาย เห็นภาพชัดเจน นาติดตาม ทําใหผูอานหรือผูฟังเกิดอารมณแรวมหรือ
ความรูสึกสบายใจ สิ่งนี้นับวาเป็นความงามจากภาษาเชนเดียวกัน (จรัลวิไล จรูญโรจนแ, 2559) 
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 สุชา จันทรแเอม (2520) กลาวในเชิงจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) วา ภาษาเป็น
รากฐานของวัฒนธรรมและผลผลิตทางสังคม เราดัดแปลงกิริยาทาทางของสัตวแมาเป็นภาษาของมนุษยแ
เพ่ือสนองความตองการของคนในกลุม ซึ่งคนในกลุมสวนมากยอมรับและเป็นที่พอใจ และแบงหนาที่
ของภาษาออกเป็น 5 ประการ ไดแก 
 1) ภาษาเป็นสื่อทางสังคม มนุษยแใชภาษาเป็นสื่อกลางในการติดตอทางสังคม เพราะมนุษยแ
ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 2) ภาษาเป็นเครื่องมือของการควบคุมทางสังคม โดยการเขียนออกมาเป็นตัวบทกฎหมาย
และขอหามตาง ๆ  
 3) ภาษาเป็นสื่อในการถายทอดทางวัฒนธรรม จากบรรพบุรุษไปสูลูกหลาน หรือจากคนรุน
หนึ่งไปยังกลุมคนอีกรุนหนึ่ง ทั้งทางดานวัฒนธรรม ประเพณี คุณคาทางสังคม ความคิดรวบยอด
ทัศนคต ิการรับรูและอ่ืน ๆ 
 4) ภาษาเป็นเครื่องมือสําหรับทําใหมนุษยแอยูรวมกัน เพราะภาษาเป็นพฤติกรรมของมนุษยแ
สวนรวม ถาคนหมูมากใชภาษาเดียวกันก็กลายเป็นพวกเดียวกัน เกิดความรูสึกวาเป็นพวกเดียวกัน 
เกิดความเห็นอกเห็นใจ เกิดการรวมกลุมพรอมที่จะทําอะไรเพ่ือสวนรวมของกลุม และทําใหเกิด
บทบาททางสังคมขึ้น  
 5) ภาษาเป็นเครื่องมือใหคนคิดคนและสรางสรรคแศิลปกรรม เพราะภาษามีลักษณะพิเศษ
อยางหนึ่ง คือทําใหผูรับทราบสะเทือนอารมณแ เกิดความรูสึกตาง ๆ เชน รัก สงสาร ศรัทธา เศราใจ 
โกรธ เห็นใจ ตื้นตัน ยินดี ฯลฯ ทําใหศิลปินนําไปใชในการแสดงละคร รองเพลง แสดงภาพยนตรแ และ
ขับกลอมตาง ๆ สวนนักประพันธแก็ใชภาษาเป็นเครื่องมือชวยใหผูอานเกิดอารมณแตาง  ๆ เพ่ือใหเกิด
ความสุขทางใจ ตลอดจนมีความเขาใจโลกและชีวิตไดดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้นนักจิตวิตวิทยาสังคม จึงเรียกกันวาภาษาของมนุษยแเป็นพฤติกรรมรูปหนึ่งที่มี
ความสัมพันธแกับพฤติกรรมอ่ืน ๆ และเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขไปสูความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยแให
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน (สุชา จันทรแเอม, 2520 : 30-31) 

 ภาษาเป็นเครื่องกล่อมเกลาวัฒนธรรม 
 โครงสรางภาษาในสังคมหนึ่ง ๆ เชน ศัพทแ ไวยากรณแ ในภาษานั้นจะมีอิทธิพลในการเรียนรู
เกี่ยวกับโลกรอบตัวในสายตาของบุคคลผูนั้น ภาษายังทําใหแตละคนไดสังเกตจดจํา ในขอบขายของ
ภาษานั้น ๆ ที่วางแนวไว มีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาวาคนที่ใชภาษาตางกันยอมมองเห็นโลกในแงตางกัน
ดวย Whorf (1956) ไดสนับสนุนความคิดนี้โดยใชความรูทางภาษาศาสตรแ (linguistics) และความรู
เกี่ยวกับภาษาประจําแตละกลุม ที่วาความแตกตางในโครงสรางภาษาแสดงใหเห็นวิธีการรับรู รวบรวม
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ความจริงตาง ๆ เชน พวกเอสกิโมเห็นความแตกตางของหิมะมาก เพราะมีชีวิตอยูกับหิมะตลอดเวลา 
จึงมีคําวาหิมะหลายคํา แตอังกฤษเห็นวาเป็นชนิดเดียว  
 ประเภททางไวยากรณแภาษาตางกันออกไป ไวยากรณแของแตละภาษาแสดงถึงความรูความ
เชื่อสิ่งตาง ๆ ของคนในภาษานั้น เชนพวก Hopi แบงคํากริยา (Verb) เป็น 2 ชนิดเทานั้น คือชนิดที่
บงถึงสิ่งที่เกิดข้ึนครั้งแรก กับท่ีบงถึงสิ่งที่เกิดข้ึนยาวนานติดตอกันไป 
 Bernstein (1959) ไดศึกษาภาษาของพวกรายไดนอยเพ่ือสนับสนุนขอคิดที่วาภาษาเป็นสิ่ง
สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดการริเริ่ม การสงเคราะหแ และการสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ตลอดจน
พฤติกรรมมนุษยแพบวาภาษาที่ใชมักเป็นประโยคสั้น ๆ บางทีผิดไวยากรณแ พูดไมจบประโยค ภาษา
ชนิดนี้ขัดขวางการสื่อความคิดและความสัมพันธแระหวางสิ่งตาง ๆ และทําใหพูดถึงกระบวนการที่ลึกซึ้ง
ซับซอนไดยากลําบากขึ้น  
 Brown และ Lennberg (1954) ไดโตแยงความคิดเห็นของ Worf โดยกลาววาพวกคน
อังกฤษอาจจะเห็นความแตกตางของหิมะหลายชนิด แตไมมีภาษาสําหรับเรียกหิมะเหลานั้นไปให
ตางกันดวยเพราะอาจเห็นวาหิมะไมไดมีอิทธิพลมากมายตอตนเหมือนพวกเอสกิโม Brown และ 
Lennberg สรุปวาภาษามิไดจํากัดใหคนรับรูโลกเพียงบางดานและรับรูตางกัน แตภาษากับแบบแผนทาง
วัฒนธรรมจะนําคนในวัฒนธรรมนั้นใหรับรูไปในทางหนึ่งทางใดมากกวาทางอ่ืน (โสภา ชูพิกุลชัย, 2542) 

 ภาษาเฉพาะ (Special Language) 
 ภาษาเฉพาะ หมายถึงภาษาที่ใชในหมูคนกลุมหนึ่ง ๆ ที่อยูในสถานการณแชนิดหนึ่งชนิดใด
โดยเฉพาะ เชน ภาษากฎหมาย ภาษาแพทยแ ภาษาวิชาชีพ เป็นตน ภาษาเฉพาะจะใชและรูเรื่องกันอยู
ภายในกลุมเดียวกันที่มีประสบการณแในเรื่องเดียวกัน ภาษาเฉพาะที่ใชจะแสดงถึงปัญหาและความ
สนใจของผูใชที่มีเหมือน ๆ กัน ภาษาแสลงทั้งหลายก็เป็นภาษาเฉพาะอยางหนึ่ง กลุมคนในตําแหนง
สถานภาพตาง ๆ เชน นักเรียน ศิลปิน หรือแมแตขโมย ตางก็มีภาษาเฉพาะใชกันในหมูของพวกตน  
 จากการศึกษาของ Lewis (1948) เรื่องภาษาเฉพาะ สรุปไดวาพัฒนาการของภาษาเฉพาะ
ภายในชุมชนภาษาใหญโตสวนรวมจะเกิดขึ้นเสมอทุกหมูชน ไมวาจะอยูที่ใดตางมีภาษาเฉพาะของตน
ใชทั้งสิ้น เมื่อใดก็ตามที่รวมกันอยูเป็นกลุมกอนขึ้นมา 

 หน้าที่หรือประโยชน์ของภาษาเฉพาะ 
  ภาษาเฉพาะก็เชนเดียวกับภาษารวมของสังคม ที่ตางก็เป็นผลิตผลมาจากประสบการณแ
รวมกันของสมาชิกทั้งหลายภายในกลุม และตางก็สะทอนใหเห็นปัญหาหรือความสัมพันธแหลายอยาง
ของคนกลุมนั้น ภาษาเฉพาะกลุมชวยทําใหการติดตอสื่อความหมายของกลุมในเรื่องซึ่งเป็นความสนใจ
รวมกันไดสะดวกรวดเร็วและงายขึ้น ชวยใหเกิดความรูสึกวาเป็นพวกเดียวกัน เป็นพวกหนึ่งทําใหเกิด
ความสามัคคีขึ้นไดภายในกลุม และภาษาเฉพาะอาจเป็นเครื่องผูกมิตรไดอยางหนึ่ง 
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 ภาษาเป็นตนกําเนิดของสังคม เพราะภาษาจะเป็นสิ่งบันทึกวัฒนธรรมและเป็นสื่อของ
วัฒนธรรม สิ่งที่นาคิดก็คือวาในการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนใหม ๆ ความหมาย
หรือภาษาอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความรูสึกนึกคิดของผูถายทอดได (โสภา ชูพิกุลชัย, 2542) 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการสืบคนเอกสาร งานวิจัยในหนังสือ บทความ วารสาร และวิทยานิพนธแตาง ๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวางานศึกษาที่เกี่ยวของกับประเด็น “ลาภูลาษูซูแล : ภาษาลูกับการสรางอัต
ลักษณแของกลุมกะเทย” สามารถแบงออกไดเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมงานศึกษาวิจัยเรื่องเพศทางเลือก 
และกลุมงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 
 
กลุ่มงานศึกษาวิจัยเรื่องเพศทางเลือก 

 กอนการทบทวนงานวิจัยในกลุมงานศึกษาวิจัยเรื่องเพศทางเลือกนั้น เราควรเขาใจ
ความหมายของเพศทางเลือก อยางเชน เกยแ จากหนังสือ เกย์ลอกคราบ (2549) โดย นฤพนธแ ดวง
วิเศษ ไดกลาววา ความหมายของ “เกยแ” มีเงื่อนไขของยุคสมัยมาเกี่ยวของ เมื่อรอยปีที่แลวคําวาเกยแ
อาจยังไมมีใครเขาใจ จนกระทั่งสังคมเริ่มเรียนรูวากลุมผูชายบางกลุมที่แสดงความรักตอกันอยาง
เปิดเผยในที่สาธารณะ คนกลุมนี้เรียกตนเองวา เกยแ แตบางคนที่ไมสามารถเปิดเผยตัวเองไดอาจมี
พฤติกรรมบุคลิกทาทางและนิสัยที่ตางไป ดังนั้น เกยแ จึงเป็นเพียงอัตลักษณแของผูที่ยอมใหสังคมรับรูวา
ชอบคนเพศเดียวกัน นอกจากนั้น เกยแ ยังเป็นคําที่มีนัยยะทางวัฒนธรรม เมื่อเอยถึงการแสดง
ออกแบบเกยแ ก็ตองคิดถึงรูปแบบเฉพาะของคนบางกลุมที่มีกิริยา ทาทาง ความคิด ความเชื่อรวมกัน
บางอยาง อาจดูไดจากคําพูด ภาษา การแตงตัว และสัญลักษณแตาง ๆ สิ่งเหลานี้หลอหลอมใหเกยแมี
ภาพลักษณแที่เดนชัดแตกตางจากคนกลุมอ่ืน สังคมและวัฒนธรรมของเกยแจึงเปรียบเสมือนโลกที่เกยแ
ดวยกันเขาใจสื่อสารกันได ในขณะที่คนอื่นมองดูดวยความสงสัยและเขาไมถึง 
 นอกจากความหมายของคําวาเกยแแลว คําวา “กะเทย” ก็ยังมีงานศึกษาที่ไดอธิบายและให
ความหมายคํา ๆ นี้เชนกัน จากหนังสือ ภาษาเพศในสังคมไทย : อ านาจ สิทธิ และสุขภาวะทางเพศ  
(2551) โดย พิมพวัลยแ บุญมงคล และคณะ ไดอธิบายคําวากะเทย เป็นตัวตนทางเพศที่มีมาตั้งแตใน
ประวัติศาสตรแ และยังปรากฏอยูในหนังสือ “สัพะจะนะพาสาไท” (ตีพิมพแครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2397) 
โดยผูเขียนคือบาทหลวงปาเลอกัวซแไดแปลคําวากะเทย (ที่ ในเวลานั้นเขียนเป็น “กเทย”) เทียบเคียง
กับคําในภาษาอังกฤษวา Hermaphrodite หรือบุคคลที่มีอวัยวะเพศทั้งหญิงและชายอยูในรางกาย
เดียวกัน ขณะที่ “พจนานุกรมภาษาสยาม” (Dictionary of the Siamese Language) ของ Rev. J. 
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Caswell ไดใหคําจํากัดความกะเทยไววา “กะเทยนั้นคือบุคคลที่มีประเทษที่ลับเปนหญิงก็ใช เปนชาย
ก็ใชนั้น เรียกวาคนกะเทย...” ปัจจุบันในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ. 2542 ยังคงระบุ
ถึงความหมายของคําวา “กะเทย” วาหมายถึง “คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง” และใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีความหมายถึง “คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงขามกับเพศของตน” และ “ผลไม
ที่มีเมล็ดลีบ” ดวย ซึ่งโดยทั่วไปแลวเมื่อพูดถึงกะเทย คนสวนใหญมักนึกถึงแตกะเทยในความหมายที่
สองมากกวาในความหมายแรก คือ “ผูที่เกิดมามีสรีระเป็นชาย แตแสดงรูปลักษณแอากัปกิริยา และ
ตัวตนทางเพศตรงกันขามกับเพศของตนเอง” 
 อยางไรก็ตาม ไมวาคําวากะเทยจะถูกนํามาใชเรียกบุคคลที่มีตัวตนทางเพศ มีอวัยวะเพศ หรือ
มีพฤติกรรมทางเพศแบบใดก็ตาม หากสําหรับบุคคลที่ถูกเรียกวากะเทยแลว คํา ๆ นี้ เป็นคําที่มีนัยใน
เชิงดูถูกเหยียดหยาม หรือเป็นคําลอเลียน ทําใหผูถูกเรียกไดรับความอับอาย หรือกลายเป็นตัวตลกใน
สายตาของบุคคลที่พบเห็น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลขององคแความรูทางดานการแพทยแ 
จิตวิทยา สื่อมวลชน กฎหมาย รวมไปถึงความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณี และศาสนาที่
มองเห็นและยอมรับเรื่องเพศอยูแตเฉพาะในกรอบความสัมพันธแระหวางชายกับหญิง ภายใต
อุดมการณแความรักความสัมพันธแแบบผัวเดียวเมียเดียว 
 ทุกวันนี้การที่สังคมมองเห็นแตภาพลักษณแของกะเทยหรือสาวประเภทสองในมิติของความ
เป็นผูหญิงที่สวยกวา หรือมีจริตกิริยาเป็นผูหญิงมากกวาผูที่มีเพศสภาพเป็นผูหญิง จนมองไมเห็นวา
ภายในกลุมก็กะเทยเองก็มีกะเทยที่มีตัวตนทางเพศ และมีบุคลิกภาพที่หลากหลายไมตางจากผูชาย
ผูหญิง หรือการที่สื่อมวลชนสายบันเทิงหยิบเอาความเป็นกะเทยมาเป็นจุดขายดวยการขยายภาพ
กะเทยในมุมของการมีจริตจะกาน ปากจัด เปิดเผยในเรื่องเพศ พรอมจะไลจับผูชายตลอดเวลา รวมถึง
การใหนักแสดงชายมาแตงตัวหรือแสดงทาทางเป็นกะเทย ทั้งหมดนี้ทําใหภาพของบุคคลที่มีตัวตนทาง
เพศภาวะหรือมีวิถีทางเพศที่แตกตางออกไป ยิ่งถูกตอกย้ําอยูในกรอบของความเป็นคนวิปริตผิดเพศ
หรือเป็นความแปลกประหลาดพิสดารที่ดูนาทึ่งหรือดูนาขัน และในเวลาเดียวกันก็นํามาซึ่งการกีดกัน 
และการเลือกปฏิบัติกับบุคคลกลุมนี้อยูอยางซ้ําแลวซ้ําเลา 
 งานศึกษาเกี่ยวกับเพศที่สามในอดีตไดมองวาคนกลุมนี้มีความผิดปกติ ถึงแมบางครั้งพบวา
สังคมยอมรับพฤติกรรมดังกลาว แตกลับกันก็มองเป็นตัวตลก หรือคนที่ไมนาเชื่อถือ  ดวยวาทกรรม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคนกลุมคนดังกลาวในสังคม งานวิจัยของ เทอดศักดิ์ รมจําปา เรื่อง วาทกรรม
เกี่ยวกับเกย์ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542 (2545) วิทยานิพนธแอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย คืองานที่สรางองคแความรูเกี่ยวกับเกยแ และการพิจารณา
ความเป็นเกยแผานกรอบคิดและวาทกรรมของสังคมกระแสหลัก ในลักษณะการกระตุนสังคมใหเล็งเห็น
ตัวตนของคนกลุมนี้ในมิติที่ลดทอนการถูกทําใหเป็นอ่ืน อันเอ้ือตอการสรางสรรคแงานวิจัยเกี่ยวกับเกยแ
ตอไปในอนาคต ผูวิจัยนําเสนอความเป็นมาและการดํารงอยูของเกยแในบริบททางประวัติศาสตรแใน
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ชวงเวลาดังกลาวอันเป็นการใหความสําคัญตอตัวตนของเกยแที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย อยางสัมพันธแกับ
วาทกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวของกับผูมีเพศสถานะนี้ ไดแก วาทกรรมเรื่องความเบี่ยงเบนและความ
ผิดปกติทางเพศ พฤติกรรรมรักรวมเพศ โรคทางจิตเวช โรคเอดสแ และการรับรองความปกติแกคนรัก
เพศเดียวกัน โดยใชการสืบคนขอมูลจากบริบททางประวัติศาสตรแที่บันทึกไวในรูปเอกสารและสิ่งพิมพแ
เป็นสวนใหญ เพ่ือคนหาวาสังคมพูดถึงเกยแอยางไร ดวยทัศนคติอยางไร เก็บศึกษาเอกสารตั้งแตปี พ.ศ. 
2508 จนถึง พ.ศ. 2542 ผูศึกษาไดอธิบายคําเรียกสรรพนามที่สังคมใชอธิบายบุคคลที่เป็นกะเทย ซึ่ง
บัญญัติไวในพจนานุกรมของบาทหลวงปาลเลอกัวรแ ในกฎหมายตราสามดวง พงศาวดาร พระไตรปิฎก
และวรรณคดี เพ่ือตรวจสอบวาสังคมไทยมีทัศนะอยางไรตอกะเทย ซึ่งพบวาสังคมยอมรับพฤติกรรม
ดังกลาว แตกลับกันก็มองเป็นตัวตลก หรือคนที่ไมนาเชื่อถือ จนกระทั่งชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
หนังสือพิมพแแพรหลายและมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธแของนักโทษชายในเรือนจํา 
ซึ่งถูกมองวาพิสดาร รวมทั้งมีความรูทางจิตวิทยามาอธิบายวาพฤติกรรมรักรวมเพศเป็นความผิดปกติทาง
จิต หลังจากนั้นก็มีคําเรียก ลักเพศ, รักรวมเพศ ที่สอไปในเชิงลบ  
 ในงานของเทอดศักดิ์ มีเนื้อหาสวนหนึ่งที่กลาวถึงผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกยแดานคุณสมบัติ
ทางสารัตถะ (essence) ในมิติเชิงชีววิทยา ที่วาดวยสภาวะทางกายภาพและจิตใจ อันถือเป็นสภาพ
โดยธรรมชาติในตัวปัจเจก และเป็นสิ่งที่คนสวนใหญในสังคมมักใหความสําคัญตอการพิจารณา
เกี่ยวกับความเป็นเกยแ นั่นคือวาทกรรมทางการแพทยแ ที่ถือวาคนเป็นเกยแคือผูมีความผิดปกติทางจิต 
คนกลุมนี้จัดเป็น "ผูปุวย" ผูมีสาเหตุของความปุวยไขมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือระบบ
อวัยวะในรางกาย โดยเฉพาะการทํางานของตอมไรทอหรือฮอรแโมน หรือสภาพการเจริญเติบโตที่
ผิดปกติทางรางกายซึ่งสงผลตอจิตใจ 
 เพศทางเลือกในสังคมไทยถูกมองในสถานะของความเป็นชายขอบ แตอยางไรก็ตามกลุมเพศ
ทางเลือกก็ไดพยายามด้ินรนตอรองกับสถานะดังกลาวในหลายลักษณะ จากงานศึกษา คนข้ามเพศ : 
ตัวตน วัฒนธรรมย่อย และพื้นที่ทางสังคม (2554) โดย ปิยลักษณแ โพธิวรรณแ  ไดกลาวถึง
กระบวนการสรางตัวตน วัฒนธรรมยอย และพ้ืนที่ทางสังคมของคนขามเพศ วาในสังคมไทยยังพบเห็น
ไดวาคนขามเพศนั้นยังจัดอยูในสถานะของคนชายขอบ และยังถูกเบียดขับจากสังคมในหลายลักษณะ 
ไมวาจะเป็นการถูกกีดกันใหเขาถึงตําแหนงในหนาที่การงาน การเขารับการศึกษา  การเลือกปฏิบัติ
ดานการแพทยแ สาธารณสุข การประกันชีวิต ทั้งนี้เป็นเพราะคนขามเพศขาดอัตลักษณแทางตัวตนที่
แนนอน และยังมีวิถีของการใชชีวิตที่แตกตางไปจากชายและหญิงทั่วไป ดังนั้น คนขามเพศจึงมีความ
พยายามที่จะดิ้นรน ตอสูตอรองกับสถานการณแในหลายลักษณะ ไมวาจะเป็นการตอสูในระดับปัจเจก
ของการใชชีวิตประจําวัน หรือการรวมกลุมเพ่ือเป็นพลังของการตอสูตอรองกับความสัมพันธแเชิง
อํานาจ ซึ่งยุทธศาสตรแสําคัญที่คนขามเพศเลือกในการจัดการกับความสัมพันธแเชิงอํานาจในสังคม คือ 
การพยายามสรางความหมายใหมใหกับตนเอง ดวยการแสวงหาพ้ืนที่ทางสังคม รวมไปถึงการสราง
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พ้ืนที่ทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับเพ่ือดํารงคุณคาของตนเอง การสรางพ้ืนที่ทางสังคมของคนขามเพศเกิด
จากเครือขายทางสังคมที่พวกเขามีรวมกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธแในทุก ๆ ดานที่มีตอกัน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณแรวมถึงการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเครือขาย
ทางสังคมนั้นมีอิทธิพลในการกําหนดแนวทางพฤติกรรมเพราะความสัมพันธแระหวางกัน นํามาซึ่งการ
แลกเปลี่ยนกันทั้งในดานวัตถุและไมใชวัตถุ อันหมายถึงสิ่งของ ความชวยเหลือตาง ๆ เชน ดาน
การเงิน หรือความผูกพันทางใจ ดังนั้น ความสัมพันธแระหวางคนขามเพศจึงหมายถึงการไดรับ
ประโยชนแทั้งสองฝุาย การพบปะกันบอย ๆ นํามาซึ่งเครือขายทางสังคมท่ีดีภายในกลุมคนขามเพศ 
 จากงานศึกษาขางตน เมื่อคนที่เป็นเพศทางเลือกรูสึกวาตนเองเป็นเพียงวัฒนธรรมยอยก็จะ
สรางอัตลักษณแของตนขึ้นมา สามารถนํางานวิจัยเรื่อง ภาษาพูดของกะเทย : ภาพสะท้อนการเป็น
ชายขอบ (2549) โดย ภัสรัชญแ โลคุณสมบัติ มาทําความเขาใจตอได โดยงานชิ้นนี้ไดศึกษาทัศนคติ
ของกะเทยหรือสาวประเภทสอง พบวาทัศนคติของกะเทยเกือบทุกคนรูสึกดีกับการใชภาษาพูดหรือใช
คําศัพทแกะเทย ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณแสวนบุคคลวาเป็นกะเทย และทําใหคนในกลุมที่ใชภาษานี้
รูสึกวาตนเป็นพวกเดียวกัน แตคนสวนใหญในสังคมจะมองภาษาพูดของกะเทยวาตลกและแปลก มี
ความแตกตางจากภาษาพูดปกติทั่วไปโดยไมไดรับการยอมรับจากสังคม ซึ่งภาษาก็เป็นองคแประกอบ
สําคัญของมนุษยแอยางหนึ่งและเป็นสิ่งที่แสดงใหเห็นตัวตนและอัตลักษณแของผูพูดภาษานั้น ๆ กะเทย
หรอืสาวประเภทสองถูกคนสวนใหญในสังคมมองวาเป็นชายขอบอยูแลว ทําใหภาษาหรือคําศัพทแของ
กะเทยนั้นถูกมองวาเป็นภาษาชายขอบไปดวยเชนกัน  
 ในการแสดงออกทางอัตลักษณแของเพศทางเลือกนั้นมีหลากหลายแบบดวยกัน หนึ่งในนั้นคือ
การสรางอัตลักษณแผานการบริโภคเพลงของกลุมชายรักชาย ตัวอยางจากวิทยานิพนธแของ รอยตํารวจ
เอกจามีกร รอดพวง เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์และช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชายรักชายผ่าน
การบริโภคเพลง (2559) ไดศึกษาการสรางอัตลักษณแและการชวงชิงพ้ืนที่ทางสังคมของชายรักชาย
ผานการฟังเพลง โดยทํานองเพลงที่สนุกสนานจะเอ้ือใหเกยแแสดงอัตลักษณแเมื่อฟังเพลงในพ้ืนที่สวนตัว
มากกวาพื้นท่ีสาธารณะ สวนกรณีการชวงชิงพื้นที่ทางสังคม พบวาเกยแสวนใหญยังไมสามารถแสดงอัต
ลักษณแของเกยแในพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากอัตลักษณแดังกลาวไมเป็นที่ยอมรับของสังคม ยกเวนกลุม
ตัวอยางบางสวนที่สามารถแสดงอัตลักษณแของเกยแไดในพื้นที่สาธารณะ โดยใชเพลงเป็นปัจจัยที่กระตุน
ใหแสดงคุณลักษณะความเป็นหญิงออกมาในพ้ืนที่สาธารณะ เสมือนหนึ่งการชวงชิงพ้ืนที่ทางสังคม
ดังกลาวมาเป็นของตัวเอง สรุปไดวาเพลงเป็นสวนหนึ่งที่สรางอัตลักษณแเกยแสามารถสะทอนใหเห็น
ถึงอัตลักษณแในรูปแบบที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทของเวลาและสถานที่  และสามารถเชื่อมโยงเกยแ
เขาดวยกัน ทําใหเกยแมีวัฒนธรรมยอยรวมกัน และเพลงทําใหมนุษยแแสดงออกอยางเป็นอิสระจาก
ความหมายที่รัฐไดใหไวแกพ้ืนที่ทางสังคม เพลงยังใชเป็นสวนหนึ่งในการตอสูเพ่ือปฏิเสธอํานาจที่
ครอบงําพ้ืนที่ของรัฐพรอมทั้งกําหนดตําแหนงของปัจเจกชนในสังคม ทําใหเกยแสามารถสราง
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ความหมายของพ้ืนที่ขึ้นมาใหมเพ่ือชวงชิงพ้ืนที่ทางสังคม รวมไปถึงศิลปินและเนื้อเพลงที่เป็นปัจจัยใน
การสนับสนุนการชวงชิงพ้ืนที่ของเกยแ และนอกจากเพลงแลวยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีสวนใหเกยแสามารถ
แสดงออกอัตลักษณแ ไมวาจะเป็นการแตงกาย การบริโภค หรือจะเป็นสภาพแวดลอมที่เติบโตและ
เรียนรูขึ้นมา สิ่งดังกลาวยอมมีสวนใหการแสดงอัตลักษณแของเกยแมีความแตกตางกันไปดวย
เชนเดียวกัน แตก็สามารถใชเป็นปัจจัยหนึ่งเพ่ือชวงชิงพื้นที่ทางสังคมมาได 
 กลุมเพศทางเลือกตาง ๆ นั้นจะมีวัฒนธรรมเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณแของแตละกลุม 
สิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงออกมาอยางชัดเจนคือการใชภาษา จากงานวิจัยของ ยุทธนา นันทิวัธวิภา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ภาษาเกย์ : การศึกษาวิเคราะห์ (2547) ไดศึกษาและวิเคราะหแ
การใชภาษาเกยแที่แสดงวัฒนธรรมการใชภาษาเฉพาะกลุม ในดานการใชเสียง การใชคํา และการใช
สํานวน โดยภาษาเกยแ (Gay Language) หมายถึง ภาษาพูดลักษณะเฉพาะของกลุมชายรักรวมเพศ 
หรือ “เกยแ (Gay)” ผลการวิจัยพบวาเกยแที่อยูในกลุมที่สนิทสนมกันมีวัฒนธรรมการใชภาษาแตกตาง
จากภาษาทั่วไป 3 วิธี คือ 1) การใชเสียงเพ่ือสื่ออารมณแ เชน การทอดเสียงทายพยางคแเพ่ือหยอกลอ
หรือประชดประชัน การใชเสียงวรรณยุกตแเนนเสียงสูงหรือเสียงต่ํากวาพยางคแปกติเพ่ือแฝงอารมณแและ
ความรูสึกพิเศษ เชน ตื่นเตน ลอเลียน ประชดประชัน นอกจากการเนนเสียงเพ่ือสื่ออารมณแแลวยังใช
วิธีการเพ่ิมเสียง ตัดเสียง และเปลี่ยนหนวยเสียงของสระหรือพยัญชนะเพ่ือการสรางศัพทแ ใชแทนคํา
ตองหาม 2) การใชคํามีทั้งคําสแลงแทและคําสแลงไมแท คําสแลงแท สรางคําดวยวิธีการเลียนเสียง
ธรรมชาติ การกําหนดคําขึ้นใหม การใชอักษรยอ การเพ่ิมเสียง ตัดเสียง และเปลี่ยนหนวยเสียง การ
ลากเขาความ ภาษาเกยแมีทั้งการใชคําหยาบและการสรางคําเพ่ือเลี่ยงคําหยาบ คําสแลงไมแท ใชคํา
ทึบในความหมายใหม และใชคําทั้งความหมายและหนาที่ใหม การใชคําใสประกอบคําในความหมาย
สแลง การใชคําตางประเทศท้ังความหมายเดิมและความหมายสแลง การสรางภาษาพิเศษเฉพาะกลุม 
2 ชนิด คือ ภาษาลูและการลากเขาความแบบพิเศษเพ่ือเป็นรหัสเฉพาะกลุม 3) การใชสํานวน พบการ
เลนสํานวนในความหมายใหมและสรางสํานวนเลียนแบบสํานวนเดิม การสรางสํานวนใหมเพ่ือใช
เฉพาะกลุม การใชสํานวนคลองจอง สํานวนเปรียบเทียบแบบกลาวเกินจริง สํานวนประชดประชัน 
ลอเลียนคูสนทนา ลักษณะเดนที่ปรากฏเป็นสํานวนพิเศษประจําบุคคล คือ ภาษาเกยแสรรคําโดยใชคํา
ในกลุมคําของเพศหญิงมาใชในชีวิตประจําวันของเกยแ ทั้งคําเรียกขาน คําลงทาย คําแสดงเพศ และ
การสรางสํานวน 
 เพศทางเลือกตองผานกระบวนการพัฒนาเอกลักษณแ 3 ขั้นตอนที่ตอเนื่อง ดังในการศึกษา
เรื่อง เกย์ : กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางเพศ  (2547) ของ ปุรินทรแ นาคสิงหแ 
วิทยานิพนธแสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ ไดศึกษากระบวนการที่นําไปสูการบงชี้ลักษณะ และการนิยามความหมาย
ของการเป็นบุคคลผูรักเพศเดียวกันใหกับตนเอง วาบุคคลผูนั้นจะตองผานขั้นตอนที่ตอเนื่องอยางไร
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บาง ศึกษาบริบททางสังคมและประสบการณแที่สําคัญที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของกระบวนการที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาเอกลักษณแเกยแ และศึกษาวิถีชีวิตทางเพศ โดยมุงศึกษาถึงความเชื่อมโยงหรือ
เงื่อนไขที่สําคัญระหวางกระบวนการพัฒนาเอกลักษณแกับการใชชีวิตทางเพศภายใตโลกของเกยแ 
การศึกษานี้ไดมุงประเด็นไปที่กระบวนการตีความ การนิยามความหมาย และการเชื่อมโยงความหมายกับ
แนวโนมนําทางเพศของผูรักเพศเดียวกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาเอกลักษณแเกยแในฐานะที่เป็นความ
เบี่ยงเบนรูปแบบหนึ่ง พบวากระบวนการพัฒนาเอกลักษณแเกยแจะตองผาน 3 ขั้นตอนที่ตอเนื่อง ดังนี้  
 1. ขั้นตอนการเกิดความรูสึกแตกตางจากผูอ่ืน เป็นจุดเริ่มตนของการรับคํานิยามผูรักเพศ
เดียวกัน โดยบุคคลจะรับรูวาลักษณะพฤติกรรมของเขาบางประการแตกตางไปจากชายทั่วไปในสังคม 
ทําใหเขาถูกใชสิทธานุมัติทางสังคมเชิงลบจากผูชมทางสังคม ภายใตกระบวนการปฏิสังสรรคแ ซึ่งหมาย
รวมถึงการที่บุคคลถูกประทับตราวาเป็นผูรักเพศเดียวกันจากคํานิยามใดนิยามหนึ่งดวย 
  2. ขั้นตอนการสงสัยและคิดวาตนเอง "อาจจะ" เป็นผูรักเพศเดียวกัน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
บุคคลเขาสูภาวะของการสงสัยวาตนเองอาจจะเป็นผูรักเพศเดียวกันประเภทใดประเภทหนึ่ง แตเขาไม
สามารถรับคํานิยามเหลานั้นมาใหกับตนเองได ทั้งนี้เพราะคํานิยามดังกลาวถูกประทับรอยมลทินจาก
สาธารณะวาเป็นความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบนของสังคม แตเม่ือใดก็ตามท่ีเขาสามารถเชื่อมโยงการ
กระทําทางเพศที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมนําทางเพศที่มีตอเพศเดียวกันได พวกเขาก็มีแนวโนมที่จะ
ยอมรับวาเป็นผูรักเพศเดียวกัน 
 3. ขั้นตอนการยอมรับเอกลักษณแเกยแ เป็นขั้นตอนที่บุคคลรับเอาคํานิยามเกยแมาใหกับ
เอกลักษณแแหงตน หลังจากนั้นเขาจะทําการเปิดเผยตัวในระดับบุคคลและในระดับชุมชนเกยแ โดยชุมชน
เกยแจะเป็นแหลงสําคัญที่ผูรักเพศเดียวกันไดเรียนรูถึงการใชชีวิตและกาวเขาสูวัฒนธรรมยอยของชาวเกยแ
อยางสม่ําเสมอ จากการปฏิสังสรรคแกับผูรักเพศเดียวกันคนอ่ืน ๆ ซึ่งพบวาวิถีชีวิตสวนหนึ่งจะตอง
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตทางเพศเนื่องจากเป็นการตอบสนองตอความตองการทางเพศที่มีตอเพศเดียวกัน 
 กระบวนการพัฒนาเอกลักษณแของเพศที่สามจากกงานศึกษาขางตนมีความคลายคลึงกับงาน
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเอกลักษณ์รักร่วมเพศในหมู่วัยรุ่น (2532) ของ ประภาพรรณ วงศาโรจนแ ที่ได
ศึกษานักเรียนวัยรุนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เพ่ือทําความเขาใจการพัฒนาเอกลักษณแของกลุม
วัยรุนกลุมนี้วามีการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลผูมีเอกลักษณแรักตางเพศโดยภาพประทับแบบตายตัว 
(stereotype) ที่สังคมกําหนด ไปสูการเป็นผูมีเอกลักษณแรักรวมเพศ ที่ใหคํานิยามแกตนเองวาตนคือ
กะเทย โดยศึกษาภายใตกรอบทฤษฎีปฏิสังสรรคแสัญลักษณแนิยม พบวากลุมศึกษาดังกลาวมีพัฒนาการ
ทางเอกลักษณแอยู 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 เป็นจุดเริ่มตนของกระบวนการพัฒนาเอกลักษณแกะเทย โดย
เริ่มจากบุคคลเพศชายเหลานั้นมีความชอบในบทบาทของเพศหญิง มีพฤติกรรมแบบเพศหญิง และมี
ความพึงพอใจตอบุคคลเพศเดียวกันกับตน ซึ่งไมสอดคลองกับเอกลักษณแทางเพศที่มีอยูตามกรอบของ
วัฒนธรรมที่กําหนดความชอบในบทบาทพฤติกรรมและความพึงพอใจทางเพศ อันเป็นบรรทัดฐาน
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สําหรับบุคคลผูเป็นสมาชิกของสังคมแตละเพศ โดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งการมี
ความชอบในบทบาทของเพศหญิง มีพฤติกรรมแบบเพศหญิง และมีความพึงพอใจเพศชายดวยกันใน
บุคคลที่มีเอกลักษณแทางเพศเป็นชาย ทําใหพวกเขามีความแตกตางจากคนเพศเดียวกันภายใตการขัด
เกลาทางสังคมของบรรทัดฐานเดียวอันเป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งไดนําไปสูการประทับตราทางสังคม ขั้น
ที่ 2 บุคคลเพศชายที่มีความชอบในบทบาทขามเพศ จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมบทบาทขามเพศ
และมีความพึงพอใจในเพศเดียวกัน โดยจะไดรับการประทับตราทางสังคมวาเป็นผูเบี่ยงเบนทางเพศ 
หรือโดยการเรียนรูทางสังคมจากวัฒนธรรมยอยเดียวกันทําใหตัวบุคคลรูสึกวาเอกลักษณแของตนมี
ความแตกตางจากคนทั่วไป แตจากการเรียนรูจากสังคมรอบตัวทําใหตัวบุคคลรูวาเอกลักษณแใหมนี้
ไมไดรับการยอมรับ จึงตองเก็บความรูสึกเกี่ยวกับเอกลักษณแใหมนี้ไว ทําใหเป็นผูที่ขาดความมั่นใจใน
ตนเองในสถานการณแท่ีเป็นปัญหาวาเอกลักษณแใหมจะไมไดรับการยอมรับ และพยายามหาคําอธิบายที่
เหมาะสมเกี่ยวกับเอกลักษณแกะเทยนี้เพ่ือใหเป็นที่ยอมรับของสังคม ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธวาการมี
เอกลักษณแดังกลาวไมใชความเบี่ยงเบนที่เกิดมาจากตนเองแตเป็นผลมาจากสิ่งแวดลอมทางสังคมและ
การเลี้ยงดู หรือเนื่องจากอิทธิพลของฮอรแโมนหรือกรรมพันธุแซึ่งคําอธิบายดวยสาเหตุตาง ๆ เหลานี้มี
ใหเห็นอยูทั่วไปและผูคนในสังคมเองก็ไดรับรูมาแลว ทําใหเขาใจกลุมคนรักรวมเพศ จึงเกิดความมั่นใจ
ในตนเองขึ้นมา นําไปสูการยอมรับในเอกลักษณแใหมของผูรักรวมเพศตอไป และขั้นที่ 3 ผูที่ รูสึกวา
ตนเองเป็นผูรักรวมเพศและไดทําการเก็บไว จะเริ่มยอมรับกับตนเองเกี่ยวกับเอกลักษณแของตนเองนี้ 
เป็นการใหนิยามตนเองวาตนเองคือกะเทย และโดยการเรียนรูจากวัฒนธรรมยอยก็จะเริ่มมี
ความสัมพันธแทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันและยอมรับวาแบบแผนความสัมพันธแเชนนี้ เป็นสิ่งที่เขา
ปรารถนา ทําใหเอกลักษณแของผูรักรวมเพศมีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องมาจากความพึงพอใจทางเพศที่
ไดรับจากบุคคลเพศเดียวกันในความสัมพันธแทางเพศ และดําเนินความสัมพันธแเชนนี้ตอไป โดยผูรัก
รวมเพศไดตัดสินใจสําหรับทางเลือกในอนาคตไว 2 ลักษณะคือ ยังคงเป็นผูรักรวมเพศโดยเปิดเผยให
คนทั่วไปไดรู หรือเป็นผูรักรวมเพศโดยแอบแฝง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกะเทย ทําใหเห็นถึงวาทกรรมเรื่องความเบี่ยงเบนและ
ความผิดปกติทางเพศหรือพฤติกรรรมรักรวมเพศในอดีต ที่เพศทางเลือกในสังคมไทยยังคงถูกมองใน
สถานะของความเป็นชายขอบ แตอยางไรก็ตามกลุมเพศทางเลือกก็ไดพยายามดิ้นรนตอรองกับสถานะ
ดังกลาว ดังนั้น คนขามเพศจึงมีความพยายามที่จะดิ้นรน ตอสูตอรองกับสถานการณแในหลายลักษณะ 
ไมวาจะเป็นการตอสูในระดับปัจเจกของการใชชีวิตประจําวัน หรือการรวมกลุมเพ่ือเป็นพลังของการ
ตอสูตอรองกับความสัมพันธแเชิงอํานาจ ซึ่งยุทธศาสตรแสําคัญที่กลุมเพศทางเลือกใชแสดงออกถึงตัวตน 
คือ การพยายามสรางความหมายใหมใหกับตนเอง ดวยการแสวงหาพื้นท่ีทางสังคม รวมไปถึงการสราง
พ้ืนที่ทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับเพ่ือดํารงคุณคาของตนเอง ดวยการสรางอัตลักษณแที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
คนในกลุมไวดวยกัน จนในปัจจุบัน มุมมองความคิดของคนในสังคมมีความเปิดรับมากขึ้น สงผลให
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วาทกรรมดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหเห็นวากลุมกะเทยก็มีตัวตนทางเพศ มีการ
แสดงออกในดานตาง ๆ การใชภาษาพูดหรือใชคําศัพทแเฉพาะกลุมเพศทางเลือก ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง
เอกลักษณแสวนบุคคลวาตนเองเป็นเพศอะไร และทําใหคนในกลุมที่ใชอัตลักษณแรวมกันรูสึกวาตนเป็น
พวกเดียวกัน งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีความคลายคลึงกับวรรณกรรมที่เกี่ยวกับกะเทยที่กลาวไปขางตน 
 
กลุ่มงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม 

 มนุษยแเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกตางจากสัตวแ ถึงแมทั้งมนุษยแและสัตวแจะมีการสื่อสาร แตหาก
พิจารณาลงไปใหลึกแลวนั้น มนุษยแมีความแตกตางกับสัตวแอยางสิ้นเชิงดวยการมีการสื่อสารที่เรียกวา  
“ภาษา” ซึ่งมีความสลับซับซอนและละเอียดออน จากงานเขียนของ ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจนแ ใน
หนังสือ ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม (Language in socio-cultural context) (2559) 
ไดกลาววาสําหรับมนุษยแแลว แมวาภาษาจะไมใชสิ่งจําเป็นสําหรับการมีชีวิตในฐานะสิ่งมีชีวิต (ไมมี
ภาษาก็ยังสามารถดํารงชีวิตได) แตภาษาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการใชชีวิตในฐานะของมนุษยแ 
เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดอารยธรรมความรูตาง ๆ รวมทั้งเป็นสื่อที่มนุษยแใช
ในการคิดและการจํา ซึ่งกิจกรรมทางความคิดเหลานี้แทรกอยูในการกระทําของมนุษยแเราแทบทุกการ
กระทํา โดยความเป็นจริงแลวมนุษยแทุกเผาและทุกสังคมในโลกปัจจุบันมีภาษาใช บางภาษาอาจจะดู
เหมือนมีความซับซอนในบางดานมากกวาอีกภาษาหนึ่ง แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวตัวภาษาทุก
ภาษาลวนมีความเทาเทียมกัน และภาษาของสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีสูงกวาก็ไม
จําเป็นวาตองซับซอนหรือสละสลวยกวาภาษาของสังคมที่มีความเจริญในดานนี้นอยกวา โดยระบบ
การสื่อสารแบบที่เรียกวา “ภาษา” นี้เป็นเอกลักษณแเฉพาะของเผาพันธุแมนุษยแ เป็นสิ่งที่ทําใหมนุษยแ
แตกตางจากสัตวแโลกอ่ืน ๆ อยางเดนชัดที่สุด เราไมพบวามีสัตวแโลกอ่ืนใดที่มีการสื่อสารที่มีความ
ซับซอนอยูในขั้นที่เป็นภาษา รวมทั้งเมื่อพิจารณาสภาพทางกายภาพของรางกายและสมองของมนุษยแ
ก็พบวามีลักษณะที่เอ้ือตอการใชภาษาในขณะที่สัตวแอ่ืน ๆ ไมมีลักษณะดังกลาว อีกทั้งในงานเขียนชิ้น
นี้ยังไดกลาวถึงหนาที่ของภาษาอีกวา ภาษาเป็นเครื่องบงชี้ลักษณะบางประการของผู ใชภาษา โดย
ภาษาแตละภาษามีความหลากหลาย ความหลากหลายของภาษานั้นเกิดขึ้นจากตัวแปรตาง ๆ 
มากมาย เชน เพศ วัย การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู การเป็นสมาชิกของกลุมสังคม ฯลฯ และความหลาย
หลายนี้แสดงออกไดในหลายแงมุมของภาษา ไมวาจะเป็นสําเนียงพูด ไวยากรณแ สํานวน การสะกดคํา 
คําศัพทแ โครงสรางประโยค ฯลฯ และในเมื่อภาษาของคนแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะตัว ภาษาที่คนคน
หนึ่งใชจึงสามารถบงชี้ลักษณะบางประการเกี่ยวกับคนผูนั้นได 
 นอกจากภาษาจะเป็นสิ่งที่ทําใหมนุษยแแตกตางจากสัตวแแลว ภาษายังมาสามารถสะทอนให
เห็นถึงวัฒนธรรมของมนุษยแที่ใชภาษานั้น ๆ และทําใหเกิดอัตลักษณแเฉพาะกลุมได ใน ภาษากับสังคม 
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(2559) โดย ชนกพร อังศุวิริยะ ไดศึกษาความสัมพันธแระหวางภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากภาษามี
ความใกลชิดวัฒนธรรม ในฐานะเป็นองคแประกอบสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาจึงปรากฏลักษณะ
ของวัฒนธรรมใหสามารถศึกษาได เชน การศึกษาวัจนภาษาและอวัจนภาษา ดังที่จุฑาพรรธแ (จามจุรี) 
ผดุงชีวิต (2550) ไดกลาวถึงภาษาทางเลือกซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการเลือกใชภาษาที่สะทอนวัฒนธรรม
ไววา การใชภาษาทางเลือกสะทอนใหเห็นถึงความตองการของวัฒนธรรมรวม (Co-cultural groups) 
ตาง ๆ ที่มีความตองการสื่อสารดวยการใชภาษาเฉพาะกลุม เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณแของกลุม (Group 
identity) และการมีสวนรวมในสังคมและวัฒนธรรมหลัก โดยทั่วไปจะพบวาในสังคมหรือวัฒนธรรม
หนึ่ง ๆ อาจมีปรากฏการณแของภาษาทางเลือกอยู 4 ประเภท ไดแก 1) ภาษาเทคนิคที่ใชกันใน
ผูเชี่ยวชาญสายอาชีพตาง ๆ (Jargon) เชน นักฟิสิกสแ แพทยแ ทนายความ นักเศรษฐศาสตรแ วิศวกร 
นักดนตรีหรือชางเทคนิค ซึ่งตองเป็นคนที่อยูในวิชาชีพเทานั้นจึงจะสามารถเขาใจได 2) ภาษาลับ
เฉพาะกลุมวัฒนธรรมรวม (Argot or private language) ภาษานี้ไมไดหมายถึงภาษาเฉพาะกลุมผู
ประกอบอาชีพ แตอาจหมายถึงกลุมวัฒนธรรมรวมใด ๆ ก็ไดที่ตองการสรางภาษาไวใชสื่อสาร
ติดตอกันภายในกลุมของตน อาทิ ภาษาของเด็กวัยรุน กลุมโสเภณี คนขับแท็กซี่ คนขับรถบรรทุก 
กลุมผูใชวิทยุสื่อสาร เจาหนาที่ของรัฐ กลุมเกยแ และเลสเบี้ยนเป็นตน 3) ภาษาตามสมัยนิยมหรือ
กระแสนิยม (Slang) ซึ่งคนสวนใหญในสังคมจะเขาใจเพราะใชกันแพรหลายทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียนในชวงเวลาหนึ่ง ๆ แลวก็จะคอย ๆ เสื่อมความนิยมลง และ 4) คําศัพทแที่ใชกันในหมูวัฒนธรรม
รวมที่เป็นกลุมชายขอบของสังคม (Cant) เชน กลุมนักโทษในเรือนจํา กลุมนักลวงกระเปา กลุม
อาชญากร ผูคายาเสพติด เป็นตน ในงานเขียนของ ชนกพร อังศุวิริยะ ยังกลาวอีกวา ภาษาเป็นสิ่งที่
เกิดจากขอตกลงของคนในสังคมใหใชรวมกัน เราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมแตละสังคม
ผานภาษา ดังนั้นเราจะสามารถศึกษาสังคมผานภาษาหรือสามารถศึกษาภาษาเพ่ือคนหาภาพสะทอน
ของสังคมไดเชนกัน 
 เราไมสามารถปฏิเสธไดเลยวาภาษากับมนุษยแนั้นไมมีความสัมพันธแตอกัน เมื่อมีคนหลายกลุม
หลายสังคมที่แตกตาง ทําใหการใชภาษานั้นแตกตางกันตามไปดวย ดัง ในหนังสือ ภาษากับสังคม 
(2542) โดย ดียู ศรีนราวัฒนแ ไดอธิบายวาการที่มนุษยแทุกกลุม ทุกสังคมลวนใชภาษาเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารระหวางกัน และการที่บุคคลมีความหลากหลายตามปัจจัยตาง ๆ ในสังคม เชน 
แตกตางกันในดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชาติพันธุแและถ่ินที่อยู เป็นตน ปัจจัยที่แตกตางเหลานี้ มี
ผลใหลักษณะภาษาที่บุคคลใชอยูแตกตางกันไปดวย นอกจากนี้ในสถานการณแที่แตกตางกัน เชน เมื่อคู
สนทนาพูดคุยในหัวเรื่องที่ตางกัน เมื่อความเป็นทางการของเวลาและสถานที่ตางกัน หรือเมื่อบทบาท
สถานภาพหรือความสัมพันธแใกลชิดระหวางคูสนทนาตางกัน บุคคลจะใชภาษาที่หลากหลายไปตาม
สถานการณแที่แตกตางกันนั้นดวย จะเห็นวาภาษากับมนุษยแหรือสังคมมีความสัมพันธแกันอยางใกลชิด  
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 งานเขียนของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุแ  ที่ไดกลาวในหนังสือ ภาษาในสังคมไทย ความ
หลากหลายการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (2542) ก็มีความคลายคลึงกับงานของ ดียู ศรีนราวัฒนแ 
จากหนังสือภาษากับสังคมที่กลาวไปแลวขางตน วาความหลากหลายในสังคมมีผลทําใหลักษณะของ
ภาษาแตกตางกันไปดวย อีกทั้งในงานของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุแ ยังไดกลาววาภาษายอยในสังคม
ประเภทตาง ๆ มีลักษณะตางจากกันและกัน ดวยปัจจัยทางสังคมของตัวผูพูด นอกจากเพศและอายุ
ซึ่งทําใหเกิดภาษาผูหญิง ภาษาผูชาย ภาษาคนรุนอายุนอย ภาษารุนคนอายุมาก แลวยังมีปัจจัยทาง
สังคมอ่ืน ๆ อีก เชน ชั้นสังคมของกลุมชาติพันธุแ และการศึกษา เป็นตน ที่ทําใหผูพูดที่ตางกันโดย
ปัจจัยเหลานี้ใชภาษาแปรกันไป 
 อีกงานเขียนหนึ่งของ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุแ ไดกลาวถึงปัจจัยของภาษาศาสตรแสังคม ใน
หนังสือ ค าจ ากัดความศัพท์ในภาษาศาสตร์สังคม (2532) วาภาษามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอมของผูใชภาษา คือ เพศ วัย ชาติพันธุ  รวมทั้งสังคมของผูใชภาษา ทําใหภาษามีความ
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูพูดภาษาคนใดคนหนึ่งไมไดใชภาษาเดียวกันตลอดเวลา แต
ตองใชภาษาใหแตกตางไปตามสถานการณแ ปัจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชภาษาของผูพูด 
ไดแก สถานการณสัมพันธภาพระหวางผูพูดกับผูฟัง กาลเทศะ วัตถุประสงคแในการสื่อสาร เรียกวา 
ปริบทสังคม (Social Context) ทําใหเกิดวัจนลีลา (Style) ของผูใชภาษา 
 ตอมาเม่ือเขาสูยุคโลกาภิวัตนแ จากการใชภาษาเพ่ือพูดหรือเขียนของมนุษยแก็ไดถูกนํามาใชใน
การพิมพแมากขึ้น ในงานวิจัย “ภาษาไทยเน็ต”: ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต (2556) โดย กานตแรวี ชมเชย ไดมุงศึกษาลักษณะของภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในปี 
2555-2556 และการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชนและวรรณกรรมรักวัยรุนดวยวิธี
วิจัยทางภาษาศาสตรแสังคม และศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในยุคการสื่อสาร
ไรพรมแดนดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ พบวา ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธภาษา (ชนิดของภาษา) ใหมของ
ภาษาไทยที่ไมไดเกิดจากการผสมผสานระหวางภาษาเขียนและภาษาพูด แตเกิดขึ้นในฐานะภาษาที่
ตอบสนองความตองการของกลุมคนรุนใหมในการสื่อสารกันผานหนาจอคอมพิวเตอรแดวยการพิมพแ  
จําแนกได 6 ลักษณะ ไดแก 1) การแปรดานการสะกดคํา 2) การพิมพแแบบพิเศษ 3) การใชสัญรูป 
4) การสรางคําใหม 5) การใชเครื่องหมาย และ 6) การใชภาษาอังกฤษปนภาษาไทย 
 งานวิจัยนี้ ไดใชหลักการศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตรแสังคม ตั้ งแตการพิจารณา
ภาษาไทยเน็ตในฐานะภาษาท่ีเป็นสมบัติของสังคม ใชเพ่ือสื่อสารกันในกลุมคนรุนใหมที่สื่อสารกันผาน
อินเตอรแเน็ต ดวยกรอบคิดที่วาภาษามีความหลากหลาย ทําใหพิจารณาภาษาไทยเน็ตวาเกิดจากการที่
ผูใชภาษาถูกควบคุมการใชภาษาไทยในสถานการณแการสื่อสารทางอินเตอรแเน็ต ทําใหเกิดรูปแบบของ
ภาษาไทยอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการปรับเพ่ือใหสามารถสื่อสารผานหนาจอโดยการพิมพแไดเป็นอยางดี 
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 ภาษานั้นมีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปมาอยูเสมอ กลุมคนในสังคมตาง ๆ ไดมีการนําภาษา
ไปใชเพ่ือใหเกิดความเฉพาะของกลุม จากบทความ “ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย) : วัฒนธรรม
อุบัติการณ์ (ม.ป.ป.) โดย ชวิตรา ตันติมาลา คณะมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได
ศึกษาภาษาสก฿อยในฐานะวัฒนธรรมยอยของวัยรุนกลุมหนึ่งในสังคมออนไลนแ โดยใชกรอบแนวคิดอัต
ลักษณแและแนวคิดวัฒนธรรมยอย เป็นมุมมองในการอภิปราย และวิเคราะหแสถานการณแความ
เปลี่ยนแปลงของภาษาผานสังคมออนไลนแ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบดวย การสังเกต และการสังเกตแบบมีสวนรวม เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
แบงเป็นผูใชภาษาสก฿อย และผูติดตามเฟสบุ฿คแฟนเพจชื่อสมาคมนิยมสก฿อยแบบคละทัศนคติ  
ผลการวิจัยพบวา ภาษาสก฿อยใชวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรและอักขรวิธีของภาษาไทย โดยเลือกใช
พยัญชนะไทยที่ไมคอยมีใช เชน ใชตัว ‘ฒ’ แทน ‘ม’ , ใชตัว ‘ฬ’ แทน ‘ร’ และ ‘ล’ , ใช ‘ญ’ แทน 
‘ย’ และใชเทคนิคของแปูนพิมพแ คือ ปุุม Shift และปุุม Caps Lock บนคียแบอรแด เขามาเป็นตัวชวยใน
การพิมพแ ตัวอยางเชน “ยิณดรียแตนรัรบ” (ยินดีตอนรับ), “นุ฿สแวรั๊ขพริ๊ๆธุ฿ฅฅ฿ณมั๊ฆฆ” (หนูรักพ่ี ๆ ทุก
คนมากคะ), “รนุ฿งแวขผคุ฿ฯพริ๊มั๊ขค฿” (และหนูขอบคุณพ่ีมากคะ) เป็นตน เมื่อแปลแลวพบวาไมมีคําหยาบ
และไมทําใหภาษาวิบัติ  
 โดยภาษาตาง ๆ มีความหมายทางสังคมและตอบสนองความตองการทางสังคมที่แตกตางกัน
ออกไป ภาษาสก฿อย เป็นภาษาแชทในสังคมออนไลนแรูปแบบหนึ่งมีลักษณะเฉพาะ ใชการเขียน (พิมพแ) 
ดวยภาษาปาก หรือภาษาพูด เป็นวัฒนธรรมยอยอยางหนึ่งของภาษาในโลกออนไลนแ ความแตกตางคือ 
ภาษาสก฿อยเปลี่ยนแปลงตัวอักษร และอักขรวิธีในภาษาไทย โดยมีหลักการเฉพาะถายทอดและสืบทอด
กันเฉพาะในกลุม แตเนื่องดวยขอมูลขาวสารถึงกันดวยความรวดเร็วในสังคมออนไลนแและกระแส
ตอตานวัยรุนที่ใชภาษาไทยไมถูกตองในโลกออนไลนแหรือภาษาวิบัติขยายวงกวางขึ้น  ทําใหมีคนนอก
กลุมใหความสนใจวิธีการสื่อสารกันของกลุมสก฿อย แตสวนใหญไมสามารถเขาถึงและเขาใจ บางสวนจึง
ตอตาน ประกอบกับภาพลักษณแของสาวสก฿อย มีวิธีการใชชีวิตในลักษณะหวงแหนอิสรภาพ คึกคะนอง 
กลาไดกลาเสีย ฯลฯ ขัดแยงกับความคาดหวังของสังคมกระแสหลักแบบกุลสตรีไทย ก็ยิ่งทําใหผูที่
เกี่ยวของ และคนในสังคมออนไลนแบางสวนเป็นหวงหรืออาจไมพึงพอใจในพฤติกรรมเหลานั้น  กลุม 
สก฿อยจึงตอตานบรรทัดฐานของสังคมดวยการสรางอัตลักษณแเฉพาะกลุมข้ึนเพื่อสรางความแตกตางและ
ดึงดูดความสนใจในพ้ืนที่อิสระดังกลาว ภาษาแชททั่วไปไมสามารถตอบสนองความตองการของกลุมได 
จึงกําหนดรูปแบบการเขียน (พิมพแ) ขึ้นใหม เรียกวา ภาษาสก฿อย เป็นวัฒนธรรมอุบัติการณแ 
 ภาษาลูนั้นเปรียบไดเหมือนการเลนคําในภาษาไทยชนิดหนึ่ง ในงานศึกษา การเล่นทางภาษา
ของคนไทย (2558) โดย ตามใจ อวิรุทธิโยธิน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ ศึกษาถึงการเลนทางภาษา (language game = LG) ของคนไทย ซึ่ง
เป็นการดัดแปลงภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันและนํามาใชอยางเป็นระบบ การวิจัยครั้งนี้พบการเลน
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ทางภาษาของคนไทย 8 ประเภท ไดแก ภาษาเส ภาษาสอ ภาษาหลอ ภาษาแหล ภาษาไหล ภาษาลู 
ภาษาคอคา และภาษามะละกอ และการดัดแปลงภาษาในการเลนภาษาของคนไทยใช 3 กลไก ไดแก 
1) การเติม ปรากฏในการเลนทางภาษาทุกประเภท เสียงที่เติมอาจมีหรือไมมีความหมายก็ได 
ตําแหนงที่เติมมักเป็นหนาคํา 2) การจัดเรียงใหม ปรากฏในการเลนทางภาษา 6 ประเภท  ลวนเป็น
การสลับเสียงสวนหลังพรอมกับเสียงวรรณยุกตแ 3) การแทนที่ ปรากฏในการเลนทางภาษา 6 ประเภท 
การแทนที่สงผลใหเสียงที่เกิดขึ้นไมซ้ํากับคําที่นํามาดัดแปลงหรือไมซ้ํากับเสียงที่เติม ในสวนของ
ภาษาลูนั้น อยูในประเภทของการเติม การจัดเรียงใหม และการแทนที่ 
 อีกงานวิจัยหนึ่งที่เกี่ยวกับภาษาลู เขียนโดย ตามใจ อวิรุทธิโยธิน ในเรื่อง การตั้งชื่อการเล่น
ทางภาษาของคนไทย (ม.ป.ป.) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเลนทางภาษาของคนไทย (language play of 
the thai = LPT) ภาษาท่ีปรากฏใน LPT แตกตางจากภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันอยางเป็นระบบ ผูสง
สารและผูรับสารจําเป็นตองเขาใจการดัดแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องกลไกที่ใชในการดัดแปลงและรูปแบบ
ที่เกิดขึ้นหลังการดัดแปลง จึงจะสามารถสื่อสารกันได LPT แตละชนิดมีความแตกตางกันทั้งเรื่องกลไก 
รูปแบบ รวมไปถึงชื่อที่ใชเรียกดวย หลักเกณฑแในการตั้งชื่อนั้น ผูศึกษาไดแบงรูปแบบโครงสรางของ
การตั้งชื่อออกเป็น 2 สวน โดยสวนที่ 1 จะขึ้นอยูกับความถี่ในการดัดแปลง ในสวนของภาษาลูนั้นได
จัดอยูในหมวดของการดัดแปลงทุกพยางคแ คือการดัดแปลงภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันทุกพยางคแ เชน 
คําวา นักขาว เมื่อมีการดัดแปลงเกิดขึ้นก็จะกลายเป็น ลักนูหลาวคู โดย LPT ที่ดัดแปลงทุกพยางคแจะ
มีคําวา “ภาษา” ปรากฏเป็นสวนที่ 1 ในรูปแบบโครงสรางชื่อ และรูปแบบโครงสรางของการตั้งชื่อใน
สวนที่ 2 นั้นขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางดานกลไก โดยภาษาลูนั้นจะใชกลไกการเติมและการจัดเรียงใหม 
ลักษณะเดนคือการเติมกลุมเสียง “ลู” ดังนั้น คํานี้จึงปรากฏเป็นสวนที่ 2 ในรูปแบบโครงสรางชื่อ เมื่อ
นําโครงสรางชื่อสวนที่ 1 และ 2 มารวมกัน จึงกลายเป็น “ภาษาลู” 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม สามารถนํามาวิเคราะหแใหเห็นถึง
โครงสรางของสังคมในการใชภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดอารยธรรมความรู รวมทั้งเป็น
สื่อที่มนุษยแใชในการคิดและการจํา ซึ่งกิจกรรมทางความคิดเหลานี้แทรกอยูในการกระทําของมนุษยแ
แทบทุกการกระทํา อีกทั้งภาษายังเป็นเครื่องมือที่บงชี้ลักษณะบางประการของผูใชภาษานั้น ๆ ได 
เชนบงบอกเพศ วัย การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู หรือการเป็นสมาชิกของกลุมสังคม เป็นตน ทําใหเห็น
ถึงความเป็นอัตลักษณแเฉพาะกลุมที่สามารถสะทอนออกมาผานภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
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บทที่ 3 
 

ภาษาลูในสังคมไทย 

 
 ในบทนี้ผูศึกษาไดนําเสนอถึงภาษาลู โดยเริ่มตนจากหลักการของภาษาลู ตัวอยางการผสมคํา
ในภาษาลู และขอมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยในสวนแรกคือสวนของหลักการในการใชภาษาลู 
ตารางแสดงการผสมคํา และตัวอยางคําในภาษาลู ซึ่งจะเป็นคําทั่วไปในชีวิตประจําวัน จํานวน 110 
คํา และในสวนที่สอง ผูศึกษาจะนําเสนอถึงขอมูลจากการลงภาคสนามตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 ภาษาลู เป็นภาษาที่ดัดแปลงหรือเป็นการเลนคําที่มาจากภาษาไทย ปรากฏคําคนหาใน
อินเทอรแเน็ตเกาที่สุดในปี 2006 (พ.ศ.2549) อาจอนุมานไดวาเป็นชวงเวลาที่ภาษานี้เกิดขึ้นมา หรือ
เป็นชวงที่กําลังไดรับความนิยม ภาษาลูไดสะทอนลักษณะที่แตกตางออกไปจากการเลนคําอ่ืน ๆ โดย
การแทนเสียงดวยพยัญชนะลอลิง และพบวาภาษานี้ถูกกะเทยนํามาใชกันอยางแพรหลาย ถือเป็น
วัฒนธรรมที่สงผานกันภายในกลุม โดยไมไดมีลักษณะเป็นภาษาวิบัติหรือมีวัตถุประสงคแเพื่อทําลาย
ความสละสลวยของภาษาไทย เนื ่องจากหลักการของภาษาดังกลาวเป็นเพียงการเลนคําและ
ดัดแปลงการสะกดคําของภาษาที่ใชในการสนทนาดวยการพูด  โดยมีแบบแผนการดัดแปลงที่เป็น
หลักการแบบไมตายตัว ซึ่งผูใชภาษาสามารถนําไปประยุกตแใชใหเป็นแบบเฉพาะของตนเองได ซึ่ง
ยังคงตั้งอยูบนความเป็นภาษาลู 

 
หลักการของภาษาลู 
 ในภาษาไทยหนึ่งพยางคแนั้น เมื่อแปลงเป็นภาษาลูแลวจะไดสองพยางคแ คือ มีลอพยางคแ และ
อุพยางคแ โดยลอพยางคแเป็นพยางคแของพยัญชนะตนและจะอยูดานหนา สวนอุพยางคแเป็นพยางคแของ
สระและจะอยูดานหลัง (การพูดภาษาลูขั้นพ้ืนฐาน, 2560) ซึ่งจากการคนควาในอินเทอรแเน็ตนั้นไมพบ
ความหมายที่แนชัด หากตามความเขาใจของผูศึกษา อาจหมายความถึงอีกพยางคแหนึ่งของการแปลง
เป็นภาษาลู ซึ่งจะเปลี่ยนสระใหตางออกไปจากคําเดิม ผูศึกษาจึงจะนําเสนอหลักการดังตอไปนี้ดวย
ความเขาใจของตนเอง รวมถึงความเขาใจของกลุมตัวอยางจากการสัมภาษณแ  เนื่องจากภาษาลูไมมี
หลักการที่แนชัดเป็นลายลักษณแอักษร โดยมีหลักการผสมคําในภาษาลู 4 ขอ หลัก ๆ ที่ผูใชภาษาลู
เขาใจโดยทั่วกัน ดังตอไปนี้ 
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 1) นําคําวา “ลู” ไวดานหนาของคําที่ตองการ หลังจากนั้นนํามาผวนกัน โดยตองนําเสียงของ
ตัวสะกดหรือวรรณยุกตแท่ีอยูในคําเดิมมาเติมดวยเพื่อใหเกิดความสวยงามของเสียง ตัวอยางเชน  

ลําดับที่ คําศัพทแ เติม “ล”ู หลังจากนั้นจึงผวน คําท่ีใชในภาษาลู 

 
1.1 

 
อา 

 
ลู – อา 

 
ลา – อู 

 
1.2 

 
เสื้อ 

 
ลู – เสื้อ 

 
เลื่อ – สู 

 
1.3 

 
น้ํา 

 
ลู - น้ํา 

 
ลาม - นูม 

 
1.4 

 
มาก 

 
ลู - มาก 

 
ลาก - มูก 

 
1.5 

 
ดึก 

 
ลู - ดึก 

 
หลึก - ดุก 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการผสมคําในภาษาลู 
 
1.1 คําวา “อา” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - อา หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น “ลา - อู” 

1.2 คําวา “เสื้อ” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - เสื้อ หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น “เลื่อ - สู”  

1.3 คําวา “น้ํา” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - น้ํา หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น “ลาม - นูม” 

1.4 คําวา “มาก” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - มาก หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น “ลาก - มูก” 

1.5 คําวา “ดึก” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - ดึก หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น “หลึก - ดุก” เป็นตน 
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 2) คําท่ีเป็น รอเรือ หรือ ลอลิง ที่เป็นพยัญชนะตนอยูแลว ตองเปลี่ยน รอเรือ หรือ ลอลิง นั้น 
เป็น สอเสือ หรือ ซอโซ แทน เพ่ือไมใหเสียงซ้ํากับคําวา “ลู”  

 
ลําดับที่ 

 
คําศัพทแ 

 
เติม “ล”ู 

เปลี่ยนเสียง ร หรือ ล 
เป็น ส หรือ ซ 

หลังจากนั้นจึงผวน 

 
คําท่ีใชในภาษาลู 

 
2.1 

 
รัก 

 
ลู - รัก 

 
ซู - รัก 

 
ซัก -รุก 

 
2.2 

 
รีบ 

 
ลู - รีบ 

 
ซู - รีบ 

 
ซีบ - รูบ 

 
2.3 

 
รอน 

 
ลู - รอน 

 
ซู - รอน 

 
ซอน - ลูน 

 
2.4 

 
ลิง 

 
ลู - ลิง 

 
ซู - ลิง 

 
ซิง - ลุง 

 
2.5 

 
ลอก 

 
ลู - ลอก 

 
ซู - ลอก 

 
ซอก - ลูก 

 

ตารางท่ี 2  แสดงการผสมคําในภาษาลู กรณีเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ 
 
2.1 คําวา “รัก” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - รัก เปลี่ยนเสียง ร เป็น ซ หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น 
 ซัก - รุก 

2.2 คําวา “รีบ” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - รีบ เปลี่ยนเสียง ร เป็น ซ หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น 
 ซีบ – รบุ 

2.3 คําวา “รอน” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - รอน เปลี่ยนเสียง ร เป็น ซ หลังจากนั้นนํามาผวน
 เป็น ซอน - ลูน 

2.4 คําวา “ลิง” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - ลิง เปลี่ยนเสียง ล เป็น ซ หลังจากนั้นนํามาผวนเป็น 
 ซิง - ลุง 

2.5 คําวา “ลอก” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - ลอก เปลี่ยนเสียง ล เป็น ซ หลังจากนั้นนํามาผวน
 เป็น ซอก - ลูก เป็นตน 
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 3) คําท่ีเป็น สระอู ตองเปลี่ยนเป็น สระแอ หรือ สระอี แทน เพ่ือไมใหเสียงซ้ํากับคําวา “ลู”  

 
ลําดับที่ 

 
คําศัพทแ 

 

 
เติม “ล”ู 

เปลี่ยนเสียง อู 
เป็น แอ หรือ อี 

หลังจากนั้นจึงผวน 

 
คําท่ีใชในภาษาลู 

 
 

3.1 

 
 

พูด 
 

 
 

ลู - พูด 

 
แลด - พูด 

หรือ 
 

ลีด - พูด 

 
ลูด - แพด 

/ 
ลูด - พีด 

 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 

ลูก 
 

 
 
 
 

ลู - ลูก 

แลก - ลูก 
เปลี่ยนเสียง ลอลิง 

เป็น ซอโซ (กรณีท่ี 2) 
 

แซก - ลูก 
หรือ 

 
ซีด - ลูก 

 
 
 
 

ซูก - แลก 
/ 

ซูก - ลีก 

 
 

3.3 

 
 

จูบ 
 

 
 

ลู - จูบ 

 
แลบ - จูบ 

หรือ 
 

ลีบ - จูบ 

 
หลูบ - แจบ 

/ 
หลูบ - จีบ 

 
 
 

3.4 

 
 

ฝูง 

 
 

ลู - ฝูง 

 
แลง - ฝูง 

หรือ 
 

ลีง - ฝูง 

 
หลูง - แฝง 

/ 
หลูง - ฝีง 
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3.5 

 
 

ปลูก 
 

 
 

ลู - ปลูก 

 
แลก - ปลูก 

หรือ 
 

ลีก - ปลูก 

 
หลูก - แปลก 

/ 
หลูก - ปลีก 

 
ตารางท่ี 3  แสดงการผสมคําในภาษาลู กรณีเปลี่ยนเสียงสระ 
 
3.1 คําวา “พูด” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - พูด เปลี่ยนเสียง อู เป็น แอ หรือ อี หลังจากนั้นนํามา
 ผวนเป็น ลูด - แพด, ลูด - พีด  

3.2 คําวา “ลูก” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - ลูก เปลี่ยนเสียง อู เป็น แอ หรือ อี หลังจากนั้นนํามา
 ผวนเป็น ซูก - แลก, ซูก - ลีก (เปลี่ยนเสียง ล เป็น ซ ตามกรณีที ่2) 

3.3 คําวา “จูบ” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - จูบ เปลี่ยนเสียง อู เป็น แอ หรือ อี หลังจากนั้นนํามา
 ผวนเป็น วา หลูบ - แจบ, หลูบ - จีบ 

3.4 คําวา “ฝูง” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - ฝูง เปลี่ยนเสียง อู เป็น แอ หรือ อี หลังจากนั้นนํามา
 ผวนเป็น หลูง - แฝง, หลูง - ฝีง 

3.5 คําวา “ปลูก” นํา “ลู” เติมขางหนาเป็น ลู - ปลูก เปลี่ยนเสียง อู เป็น แอ หรือ อี หลังจากนั้น
 นํามาผวนเป็น หลูก - แปลก, หลูก - ปลีก เป็นตน 
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 4) ในกรณีของคําที่ซับซอนหรือมีหลายพยางคแนั้น หลักการในการสรางคํานั้น คือ แปลงให
เป็นภาษาลูทีละพยางคแ ตัวอยางเชน 

ลําดับที่ คําศัพทแ แยกพยางคแออก และเติม “ลู” 
หลังจากนั้นจึงผวน 

คําท่ีใชในภาษาลู 

 
4.1 

 
กะเทย 

 
ลู - กะ     ลู - เทย 

 
หละ - กุ เลย - ทูย 

 
4.2 

 
ขอความ 

 
ลู - ขอ     ลู - ความ 

 
ลอ - ขู ลาม - ควูม 

 
4.3 

 
ขอบคุณ 

 
ลู - ขอบ     ลู - คุณ 

 
หลอบ - ขูบ ลุน - คิน 

 
4.4 

 
คิดถึง 

 
ลู - คิด     ลู - ถึง 

 
ลิด - คุด หลึง - ถุง 

 
4.5 

 
แดกดัน 

 
ลู - แดก     ลู - ดัน 

 
แหลก - ดูก ลัน - ดุน 

 
4.6 

 
รําคาญ 

 
ลู-รํา     ล-ูคาญ 

 
ซํา - รุม ลาน - คูน 

เปลี่ยนเสียง ลอลิง เป็น ซอโซ 
(กรณีท่ี 2) 

 
4.7 

 
สมน้ําหนา 

 
ลู - สม     ลู - น้ํา     ล ู- หนา 

 
หลม - สุม ลาม - นูม ลา - นู 

 
ตารางท่ี 4 แสดงการผสมคําในภาษาลู กรณีคําหลายพยางคแ 

4.1 คําวา “กะเทย” แยกพยางคแออกเป็น กะ / เทย นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแเป็น ลู - กะ 
 ลู - เทย หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น หละ - กุ เลย - ทูย 

4.2 คําวา “ขอความ” แยกพยางคแออกเป็น ขอ / ความ นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแเป็น ลู - ขอ 
 ลู - ความ หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น ลอ - ขู ลาม - ควูม 

4.3 คําวา “ขอบคุณ” แยกพยางคแออกเป็น ขอบ / คุณ นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแเป็น 
 ลู - ขอบ ลู - คุณ หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น หลอบ - ขูบ ลุน - คิน 
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4.4 คําวา “คิดถึง” แยกพยางคแออกเป็น คิด / ถึง นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแเป็น ลู - คิด 
 ลู - ถึง หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น ลิด - คุด หลึง - ถุง 

4.5 คําวา “แดกดัน” แยกพยางคแออกเป็น แดก / ดัน นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแเป็น 
 ลู - แดก ลู - ดัน หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น แหลก - ดูก ลัน - ดุน 

4.6 คําวา “รําคาญ” แยกพยางคแออกเป็น รํา / คาญ นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแเป็น ลู -  รํา  
 ลู - คาญ หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น ซํา - รุม ลาน – คูน (เปลี่ยนเสียง ร เป็น  ซ 
 ตามกรณีท่ี 2) 

4.7 คําวา “สมน้ําหนา” แยกพยางคแออกเป็น สม / น้ํา / หนา นํา “ลู” เติมขางหนาของแตละพยางคแ
 เป็น ลู - สม ลู - น้ํา ลู - หนา หลังจากนั้นนําแตละพยางคแมาผวนเป็น หลม - สุม ลาม - นูม 
 ลา - นู 

 ในการสรางคําบางคําที่ซับซอนหรือมีพยางคแหลายพยางคแนั้น จะสามารถประดิษฐแคําเพ่ือใชใน
รูปแบบใดก็ได เนื่องจากภาษาลูเป็นภาษาพูดที่ไมมีกฎเกณฑแตายตัวและสามารถลื่นไหลไปมาได ในแต
ละบุคคลก็มีการประยุกตแใชที่แตกตางกัน เชน การลดทอนคําบางพยางคแในประโยคที่ยาว ๆ อยา งใน
ขอ 4.1 กะเทย อาจพูดใหกระชับขึ้นวา กะเลย-ทูย เป็นตน 

 
ตัวอย่างการเล่นค าในภาษาลู  

ล าดับ ค าศัพท ์ ภาษาลู 

1 กด หลด-กุด 

2 กรอบ หลอบ-กูบ 
3 กลม ลม-กุม 

4 กลวย ลวย-กูย 
5 กลอม หลอม-กุม 

6 กลา ลา-กู 

7 กวน ลวน-กูน 
8 กวาง ลาง-กวูง 

9 กาง ลาง-กูง 

10 การบาน ลาน-กูน ลาน-บูน 
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11 กิน ลิน-กุน 

12 เกง เลง-กูง 
13 เกม เลม-กูม 

14 เกยแ เล-กู 

15 เกลียด เหลียด-กูด 
16 เกา เลา-กู 

17 ขน หลน-ขุน 

18 ขนุน หละ-ขุ หลุน-หนิน 
19 ขวด หลวด-ขูด 

20 ของ หลอง-ขูง 
21 ขัน หลัน-ขุน 

22 ขาว หลาว-ขูว 

23 ขาศึก ลา-ขู หลึก-สุก 
24 เขิน เหลิน-ขูน 

25 คม ลม-คุม 

26 คะแนน หละ-ขุ แลน-นูน 
27 คัน ลัน-คุน 

28 เครียด เลียด-คูด 

29 คลอด ลอด-คูด 
30 งง ลง-งุง 

31 งมงาย ลม-งุม ลาย-งูย 
32 งู ลู-งี 

33 เงียบ เลียบ-งูบ 

34 เงือก เลือก-งูก 
35 จําเลย ลํา-จุม เซย-ลูย 

36 จิก หลิก-จุก 

37 จีบ หลีบ-จูบ 
38 จูบ หลูบ-แจบ / หลูบ-จีบ 

39 เจ฿ง เลง-จุ฿ง 

40 แจกแจง แหลก-จูก แลง-จูง 
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41 ชม ลม-ชุม 

42 ชวยเหลือ ลวย-ชูย เสือ-หลู 
43 ชัดเจน ลัด-ชุด เลน-จูน 

44 ชิด ลิด-ชุด 

45 เชิญ เลิน-ชูน 
46 เชิด เลิด-ชูด 

47 แชรแ แล-ชู 

48 ซอน ลอน-ชูน 
49 ซอย ลอย-ซูย 

50 ญาติ ลาด-ยูด 
51 ดอกไม หลอก-ดูก ลาย-มูย 

52 ดึก หลึก-ดุก 

53 เด็ก เหล็ก-ดุก 
54 แดง แลง-ดูง 

55 ตุ฿ด ลุด-ต๊ิด 

56 แต฿บ แล฿บ-ตุ฿บ 
57 แทง แลง-ทูง 

58 นก ลก-นุก 

59 นอย ลอย-นูย 
60 นารัก ลา-นู ซัก-รุก 

61 น้ําลาย ลาม-นูม ซาย-ลูย 
62 บา ลา-บู 

63 เบา เลา-บูว 

64 เบื่อ เหลื่อ-บู 
65 พอ ลอ-พู 

66 พูด ลูด-แพด / ลูด-พีด 

67 แม แล-มู 
68 ยาว ลาว-ยูว 

69 ยิ้ม ลิ้ม-ยุม 

70 เยอะ เลอะ-ยุ 
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71 รองไห ซอง-ลูง ลาย-หูย 

72 รัก ซัก-รุก 
73 รับ ซับ-รุบ 

74 ราย ซาย-รูย 

75 รีด ซีด-รูด 
76 รุก ซุก-แร็ก / ซุก-ริก 

77 เร็ว เซ็ว-รูว 

78 แรง แซง-ลูง 
79 แรด แซด-รูด 

80 ลบหลู ซบ-ลุบ สู-แหล / ซบ-ลุบ สู-หลี่ 
81 ลูกชาย ซูก-แลก ราย-ชูย / ซูก-ลีก ราย-ชูย 

82 ลูกสาว ซูก-แลก หลาว-สูว / ซูก-ลีก หลาว-สูว 

83 เล็ก เซ็ก-ลุก 
84 เลว เซว-ลูว 

85 แลวแต แซว-ลูว แหล-ตู 

86 สงสาร หลง-สุง หลาน-สูน 
87 สมควร หลม-สุม ลวน-คูน 

88 สวย หลวย-สูย  

89 สวัสด ี หละ-สุ หลัด-หวุด ลี-ดู / สะหลัด-หวุด-ลี-ดู 
90 สะใจ หละ-สุ ไล-จุย 

91 หญิง หลิง-หยุง 
92 หนัก หลัก-หนุก 

93 หลอ สอ-หลู 

94 หอม หลอม-หูม 
95 เหม็น เหล็น-หมุน 

96 แหลม แสม-หลูม 

97 ใหญ ไหล-หยุย 
98 ไหน ไหล-หนุย 

99 อรอย หละ-อุ สอย-หลูย  

100 อิจฉา หลิด-อุด หลา-ฉู 
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101 ดอกทอง หลอก-ดูก ลอง-ทูง 

102 กะหรี่ หละ-กุ สี่-หรู 
103 ชางนอย ลาง-ชูง ลอย-นูย 

104 แมงดา แลง-มูง ลา-ดู 

105 ชะนี ละ-ชุ ล-ีนู 
106 ตอแหล ลอ-ตู แส-หลู 

107 ถั่วดํา หลั่ว-ถุว ลํา-ดุม 

108 เย เล-ยู 
109 ลําไย ซํา-ลุม ไล-ยุย 

110 เสือก เหลือก-สูก 
 
ตารางท่ี 5  ตัวอยางการเลนคําในภาษาลู 

 นอกจากนี้ ภาษาลูยังสามารถแปลงหรือผันไดอีกหลากหลายแบบ โดยไมมีความตายตัว ซึ่ง
ขึ้นอยูกับการ “สรางสรรคแ” ของผูที่นําภาษาไปใช อาจกลาวไดวา ภาษาลูเป็นภาษาที่มีความลื่นไหล 
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาหรือมีความดิ้นไดอยางแทจริง ตัวอยางเชนในกรณีของพ่ีฟาโรส (ผูใหขอมูล
ลําดับที ่1) ที่ไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษาลูวาหากพูดโดยแปลงเป็นภาษาลูทั้งประโยคก็จะเป็น
การพูดที่เบบี๋ (เพ่ิงเริ่มฝึกพูด) เนื่องจากประโยคจะมีความยาวเกินความจําเป็น จึงไดมีการลดทอนการ
แปลงภาษาลูแคบางคําในประโยคหรือรวบคําลงเพ่ือใหงายตอการพูดและประโยคมีความกระชับขึ้น 
 ตอจากนี้จะกลาวถึงประเด็นสําคัญที่ไดจากการศึกษาภาคสนามเป็นหลัก ประกอบกับขอมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งผูศึกษาคิดวามีความนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
 
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภาษาลูในสังคมไทย 
 เนื่องจากเรื่องราวของภาษาลูไมไดถูกศึกษาในเชิงวิชาการมากเทาใดนัก สงผลให
ประวัติศาสตรแของภาษาดังกลาวไมไดปรากฏที่มาอยางแนชัดวาเกิดขึ้นเมื่อไร โดยใคร และมีมานาน
เทาใดแลว ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดคนควาขอมูล รวมถึงศึกษาภาคสนามดวยการสัมภาษณแผูที่ใชภาษาลู
เกี่ยวกับประวัติศาสตรแความเป็นมาของภาษา จุดเริ่มตนของภาษาลูไมปรากฏอยางเป็นลายลักษณแ
อักษร แตสามารถอนุมานไดวามีการใชเพ่ือการสื่อสารกันภายในกลุมมานานมากกวา 20 ปี จนได
กลายเป็นสัญลักษณแที่คูกับกลุมคนที่ใชภาษานี้ไปโดยปริยาย เนื่องจากการสัมภาษณแของผูใหขอมูล
ทั้งหมดรับรูเพียงวาภาษานี้มีมานานแลว แตไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาเกิดไดอยางไร จากที่ไหน 
มีมาตั้งแตเมื่อไร เสมือนเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจ เริ่มแรกนั้นมีความเชื่อวา ภาษาลูเป็นภาษาของคน
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คุกที่ใชพูดคุยกันภายในเรือนจําเพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหผูคุมสามารถเขาใจได โดยอาจเป็นเรื่องที่ผิดกฎ 
เรื่องการหลบหนี และเรื่องไมดีอ่ืน ๆ ที่จะกระทําในเรือนจําแบบลับ ๆ และเมื่อพนโทษจากเรือนจํา
ออกมาสูสังคมภายนอก ก็อาจนําภาษาดังกลาวมาใชสื่อสารอยางที่เคยชิน จนเกิดการเผยแพร
วัฒนธรรมภาษานี้ใหแกคนในสังคม แตชุดความคิดที่วาภาษาลูนั้นมาจากคนคุก พบวาไมไดเป็นที่
แพรหลายมากนัก เนื่องจากกลุมผูใหขอมูลบางสวนก็ไมทราบถึงความเป็นมาดังกลาว 

ภาษาลูกับการแพร่กระจายของภาษา 
 ภาษาลูเป็นภาษาพูดที่ไดมีการสืบสานและถายทอดตอ ๆ กันมาผานการพูดคุยสื่อสารกัน
ภายในกลุมกะเทยดวยกันเอง ทั้งเรื่องของการสนทนาเรื่องทั่วไป และเรื่องที่มีความสนใจรวมกัน ทั้ง
การรับเอาภาษาดังกลาวจากรุนพี่ รุนนอง หรือเพ่ือน และนํามาใชจนไดกลายเป็นอัตลักษณแที่สามารถ
บงบอกตนเอง ดวยอิทธิพลทางภาษาดังกลาวทําใหเกิดการใชจนชํานาญและไดสงตอวัฒนธรรมนี้
ใหแกผูอ่ืน รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียที่ไดมีอิทธิพลในการแพรกระจายภาษาลูออกไปสูสังคม ดวยการ
ผลิตซ้ําทั้งในแงของการนินทา ดาทอ หรือในมิติของความสนุกสนานอยางแพรหลาย และทําใหภาษา
ลูกลายเป็นภาษาสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดมากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมสื่อโซเชียลมีเดียจะเขามามีบทบาทในการแพรกระจายภาษาลูออกสู
สังคม แตการใชภาษาพูดคุยในแบบปากตอปากหรือเผชิญหนากันและมีปฏิสัมพันธแกันโดยตรงนั้น มี
อิทธิพลในการถายทอดวัฒนธรรมมากกวาสื่อตาง ๆ เพราะการมองจากสื่อที่ถายทอดออกมาอาจจะ
เห็นในมิติเพียงแคดานเดียว  

อัตลักษณ์ทางภาษาของกลุ่มกะเทยที่ยังคงด ารงอยู่ 
 ในอดีตภาษาลูจะใชกันอยูเพียงแคในกลุมของกะเทย เป็นภาษาที่กลุมคนยอย ๆ กลุมหนึ่งใช
กันเทานั้น โดยสวนมากจะเป็นวัยรุนที่รักความสนุกสนาน และยังมีความตองการจะมีปฏิสัมพันธแกับ
กลุมเพ่ือน อีกทั้งภาษาดังกลาวยังไมแพรหลายเทาใดนักในสังคม เนื่องดวยคานิยม บรรทัดฐานตาง ๆ 

และมุมมองทัศนคติของคนในสังคมที่มีตอเพศทางเลือกยังไมเปิดกวางมากนัก  ทําใหเกิดวัฒนธรรมที่
บุคคลมีความรูสึกรวมกัน รับรูและสนใจในสิ่งเดียวกัน รวมถึงเกิดความยอมรับในความเป็นตัวตน จน
ไดกลายเป็นอตัลักษณแที่บงบอกวาตนเองเหมือนหรือแตกตางกับคนกลุมอ่ืน 
 ในปัจจุบัน ภาษาลูก็ยังคงเป็นที่รับรูและเขาใจกันอยูวาเป็นภาษาท่ีบงบอกความเป็นอัตลักษณแ
ของกลุมกะเทย แตทวาเกิดการแพรกระจายของภาษาออกไปในวงกวางดวยอิทธิพลของสื่อโซเชียล
มีเดียที่มีความรวดเร็วและไรพรมแดน ประกอบกับความรูสึกนึกคิด และคานิยมของคนในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  สงผลใหความอคติที่มีตอเพศทางเลือกลดนอยลงมากจากในอดีต 

ประกอบกับภาษาลูเป็นภาษาที่มีความแปลกใหมและมีความนาดึงดูดในตัวเอง จึงกลายเป็นที่สนใจ
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ของคนกลุมอ่ืนไดไมยาก กลุมคนเพศอ่ืน ๆ จึงไดเรียนรูภาษาจากกลุมกะเทยและนํามาใชเพ่ือความ
สนุกสนาน เพ่ิมอรรถรสในการสนทนา และเพ่ือการเขาสังคมกับกลุมกะเทยอีกดวย  อยางไรก็ตาม 

ถึงแมคนกลุมอ่ืนจะนําภาษาไปใช แตก็ไมสามารถนําไปพัฒนาจนถึงขั้นกลายเป็นอัตลักษณแของตนเอง
ไดเชนเดียวกับกลุมของกะเทย 

 สิ่งที่ผูศึกษาไดนําเสนอไปขางตน ไดนํามาจากการอานทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และการสัมภาษณแจากการลงภาคสนาม โดยไดสัมภาษณแผูใหขอมูลที่มีใชภาษาลูอยาง
ชํานาญในชีวิตประจําวันจวบจนถึงปัจจุบันโดยตรง และในสวนตอไป ผูศึกษาจะไดถายทอดบท
สัมภาษณแจากการลงภาคสนามทั้งสิ้น 10 คน เป็นประเด็น ตามลําดับ 
 
การใช้ภาษาลูของกลุ่มตัวอย่าง 
 ในสวนตอไป ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางของเพศทางเลือกที่เรียกตนเองวา “กะเทย” อยางเปิดเผยและยินดีใหความรวมมือในการให
สัมภาษณแ ซึ่งเป็นบุคคลที่ใชภาษาลูในการพูดและการฟังไดในชีวิตประจําวันทั้งหมด 10 คน ใน
ประเด็นทั้ง 6 ประเด็น ดังตอไปนี้ 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 2) ลักษณะของภาษาลู
และจุดประสงคแในการนําไปใช 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 4) การดัดแปลงภาษาลู 5) การ
แพรกระจายของภาษาลู และ 6) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู โดยผูศึกษา
ไดเลือกกลุมตัวอยางในหลากหลายวัย และหลากหลายอาชีพ เพ่ือใหทราบถึงการแพรกระจายของ
ภาษาลูซึ่งปรากฏในหลากหลายรูปแบบใหรอบดานที่สุด โดยจะนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

ล าดับที่ 1  ณัฏฐ์ กลิ่นมาลี (พี่ฟาโรส) 
Youtuber และติวเตอร์ภาษาอังกฤษศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ปัจจุบันอายุ 33 ปี เจาของรายการไกลบาน รายการทองเที่ยวปนสาระ
ที่ไดรับความนิยมทางชอง Youtube: Farose Channel และติวเตอรแเจาของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษ Farose Academy ยานชิดลม พ่ีฟาโรสเป็นคนอารมณแดี ชางพูด ชางคุย มีบุคลิกภาพที่
เป็นมิตร ราเริง เขากับผูอ่ืนไดงาย จะเห็นไดจากนักเรียนที่มาเรียนภาษาที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
Farose Academy ที่ชอบแวะเวียนเขามาทักทายและพูดคุยกับพ่ีฟาโรสอยูตลอดเวลา  จากการ
สัมภาษณแพบประเด็นหลักดังนี้    
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 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 ในตอนตนนั้น พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ไดกลาวถึงภูมิหลังตั้งแตวัยรุนและจุดเริ่มตนของการพูด
ภาษาลู โดยเริ่มใชภาษานี้ชวงมัธยมตน ประมาณ พ .ศ. 2545 ซึ่งเป็นชวงวัยรุนที่ไดพบปะพูดคุยกับ
เพ่ือนวัยเดียวกันหรือรุนพ่ีที่วัยใกลเคียงกัน อีกทั้งยังเป็นเพศทางเลือกเชนเดียวกัน ทําใหมีเครือขาย
ทางสังคมและมีการรวมกลุมของเพศทางเลือกเกิดข้ึน จึงเกิดการถายทอดสิ่งตาง ๆ อยูภายในกลุมทาง
สังคมนั้น ทั้งความคิด ทัศนคติ รวมไปถึงภาษา ซึ่งวัยรุนเป็นวัยที่คึกคะนองและแสวงหาความ
สนุกสนาน เริ่มจะแสดงออกถึงสิ่งตนเองชอบ สิ่งที่ตนเองถนัดหรือสนใจ ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นตัวตน
ที่โดดเดนออกมาไดอยางชัดเจน ผานการใชชีวิตและการใชภาษา โดยในปัจจุบันพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) 
ก็ยังใชภาษาลูเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเพ่ือนหรือรุนพ่ีที่เป็นกะเทยเชนกัน และยังใชเพ่ือเพ่ิม
อรรถรสของการพูดในคลิปวิดีโอทางชอง Youtube  

ตอนเด็กพี่อยูจังหวัดราชบุรี เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ซึ่งตอนนั้นเป็นโรงเรียน
ชายลวน พี่พูดภาษาลูมานาจะเกือบ 20 ปีแลว เพราะเริ่มพูดภาษาลูตั้งแตตอน ม.ตน 
ประมาณ พ.ศ. 2545 รูมาจากเพื่อนและรุนพี่ พอพี่เขาไปเรียนในโรงเรียน เจอสังคมเพื่อน
กะเทยของพี่ เขาก็มีภาษานี้ไวใชพูดคุยกันอยูแลว พี่ไมใชคนแรก ๆ ที่นํามาภาษานี้มาใช รุน
พี่ที่โรงเรียนในตอนนั้นก็พูดกันมากอน แตไมมีการมาเปิด class สอนกัน มันเป็นภาษาพูดที่
เขาพูดกันตอ ๆ มา พอเราฟังบอย ๆ มันก็จะเขาระบบเอง มันมี relay (ถายทอด, มาเป็น
ทอด ๆ) บางอยางในตัวพวกเราที่อยูดี ๆ เราก็ enclose (หลอมรวม) เรื่องพวกนี้ไดวาตอง
พูดอยางไร และพี่วาสิ่งที่ทําใหพูดกันไดเขาใจคือ context (บริบท) หลักภาษาลูบางคน
อาจจะเขาใจบางไมเขาใจบาง แตสิ่งที่ทําใหพี่เดาสิ่งที่มีคนพูดออกมาไดนั่นก็คือบริบท ตอให
รูหลักการอยางไรก็ตาม แตถาพี่ไมสังเกตวาอยูในสถานการณแไหนหรือคุยอะไรกันอยูก็ไมมี
ทางเขาใจ เชน ถานั่งเลนอยูหนาเสาธงแลวเห็นนักบาสของโรงเรียนหลอมาก บริบทก็จะมีอยู
ไมกี่เรื่อง ไมเรื่องผูชายก็เรื่องกีฬา เขาคงไมคุยเรื่องคณิตศาสตรแกันหรอกในขณะนั้น จริง ๆ แลว
ภาษาลูถาเขาใจและเปิดใจมันจะงายมากคะ (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ตอมาพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ไดบอกเลาถึงลักษณะของภาษาลู ซึ่งไดอธิบายถึงหลักการทั่วไป
ในการใชภาษาลู วามีหลักการที่ตองเพ่ิมคําวา “ลู” เขาไปในสวนหนาของพยางคแที่ตองการจะพูด 
หลังจากนั้นจึงผวนคําใหเกิดเป็นคําใหมที่ไมมีความหมาย โดยตองนําตัวสะกดและวรรณยุกตแของคํา
เดิมมาใสเพ่ิมดวย สามารถผสมคําไดทุกพยางคแจนครบประโยค หรือผสมคําเพียงบางคําในประโยคก็
ได เพ่ือใหเกิดความสั้นกระชับขึ้น และสะดวกตอการพูด ซึ่งจะมีระบบหลักการที่คลายกันแตไม
เหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบความเขาใจและการพัฒนาทางภาษาของแตละตัวบุคคล  
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หลักการภาษาลูของพี่นั้น ตองเขาใจกอนวาพยางคแไมใชคํา คําหนึ่ง ๆ มีหลายพยางคแได แลว
พยางคแก็คือเสียงที่ออกมา สมมติพี่จะพูดคําวา “หนาหมือนหมา” หลักการนะคะ เราตอง
เอาคําวา “ลู” ไปวางไวขางหนาในทุกคําที่เราจะพูด เริ่มพยางคแแรกคําวา “หนา” ก็เอาคํา
วาลูไปวางไวหนาคําวาหนา จะกลายเป็น ลู - หนา แลวจะ advance หนอยตรงที่คําเดิมพอ
มีวรรณยุกตแอะไรขึ้นมาหรือมีตัวสะกดอะไรก็ตาม เราตองจับไปใสดวย พอกลับคําก็จะ
กลายเป็น ลา - นู สรุปก็คือเอาคําวาลูไปสลับนะมัน basic แตพอเรากลับคําปฺุบ สิ่งใดที่คํานั้น
มันเคยทิ้งเอาไว ทั้งวรรณยุกตแ ทั้งตัวสะกดเราตองเอามันมาดวย ตอมาคําวา “เหมือน” เอาคํา
วา “ลู” ไปใส ก็จะเป็น ลู - เหมือน พอกลับคําก็กลายเป็น เลือน - หมู ซึ่งมันผิด เพราะคําวา
เหมือนมี หอหีบ อยูดวย และมีตัวสะกดเป็น นอหนู ดังนั้นตองเอาเสียงมา จึงเป็น เหลือน - 
หมูน สวนสุดทายคําวา “หมา” ก็จะใชหลักการอยางที่กลาวไป ดังนั้นพูดทั้งหมดกลายเป็น ลา 
- นู เหลือน - หมูน หลา - หมู แบบนี้ก็จะเป็นแบบเบบี๋เลย เป็นการฝึกหัดใหม (หัวเราะ) เวลา
ใชจริง ๆ ถาพูดแบบนี้ก็คือไมทันคะ ดาไมทัน ดังนั้นเราจะพูดรวบ ๆ คําไปวา ลา - นูเหมือน 
หลา - หมู อะไรแบบนี้ เราจะเลือกใชแคบางคํา อยางคําวา เหลือน - หมูน เป็นคําที่พูดยาก ก็
เลยลดคําออกไป คนที่ใชภาษาลูพอใชไปเร่ือย ๆ จะรูวามันไมตองกลับทุกคํา มันเลือกใชแค
บางคําเทานั้น เพื่อใหงายตอการพูด (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

 และพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ก็ยังไดกลาวถึงจุดประสงคแของตนเองที่ใชภาษาลูในการสื่อสาร วา
สวนใหญแลวจะใชภาษาลูในการนินทา พูดคุยเรื่องสวนตัว หรือเรื่องทะลึ่ง ลามก เพ่ือไมใหคนนอก
หรือบุคคลที่สามเขาใจสิ่งที่พูดคุยกันภายในกลุม 

จุดประสงคแของภาษาลู สวนมากจะพูดเรื่องงาย ๆ การพูดภาษาลูเนี่ย มันเป็นการพูดที่ 
topic ไมไดกวางมาก เราไมไดพูดภาษาลูเพื่อแปลคําปราศรัยรัฐมนตรี ถูกไหม ฉะนั้นมันจะ
เป็นคําพูดที่คอนขางอยูในเรื่องนินทา เป็นเรื่องสวนตัวของเรา เอาไวพูดอะไรที่ไมอยากให 
third person (บุคคลที่สาม) เขาใจได หรือไมก็เป็นเรื่องทะลึ่ง ลามก (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 
20 กรกฏาคม 2562) 

    3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 เหตุผลในการใชภาษาลูเพ่ือสื่อสารกับบุคคลอ่ืนนั้น สําหรับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) มีหลาย
เหตุผลดวยกัน เหตุผลแรกท่ีใชภาษานี้ เนื่องจากตนเองเป็นคนมีอารมณแขัน ชอบความสนุกสนาน และ
ชอบทําสิ่งตาง ๆ ใหไมเหมือนใคร และตองการใหคูสนทนาตั้งใจฟังสิ่งที่ตนเองตองการจะสื่อสาร
ออกไป เนื่องจากภาษาลูเป็นภาษาที่ตองกลั่นกรองกอนจึงจะสามารถรับรูถึงเนื้ อความที่อยูขางในได 
จึงเป็นที่มาของการใชภาษาลูของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) 
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เวลาใชภาษานี้ อยางแรกเลยพี่รูสึกสนุก รูสึกวาพูดแลวมันทําให dialogue นั้น active ทํา
ใหคนพูดหรือคนฟังนั้นตองกําลังสนใจฟัง จึงจะสามารถเขาใจความหมายที่อีกคนกําลังพูด
อยูได เพราะวาเราไมไดพูดดวยภาษาปกติ พอพูดภาษาปกติก็จะมีความฟังบางไมฟังบาง แต
พอพูดภาษาลู อาจจะตองนึกและตองแปล พอพูดแลวก็จะรูสึก active สนุกไปกับมัน
ประมาณนี้คะ (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

 อีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลหลักในการใชภาษาลูของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) คือ ความรูสึกเป็น
กลุมเดียวกันของกลุมกะเทยหรือผูใชภาษาลู เนื่องจากภาษาลูไมใชภาษาในกระแสหลัก และเป็น
ภาษานอกกฎเกณฑแ มีกลุมคนนอยคนที่จะทราบถึงหลักการและมีความชํานาญในการใชภาษาลู ทําให
เกิดเป็นอัตลักษณแของกลุมกะเทยที่ใชภาษาดังกลาว 

พี่รูสึกถึงความเป็น part of community วาเราเป็นกลุมเดียวกัน พูดในกลุมแลวเราเขาใจ  

เหมือนสงรหัสลับแลว get กัน มันก็จะฟินวาฉันรูเธอรูนะ แลวการใชภาษาลูสําหรับพี่มันคือ

การบอกตัวตนของเรา หรือบอก identity ของเรา เพราะเดี๋ยวนี้พี่เห็นมีบางคนใชการพูด

ภาษาลูตอหนาคนที่ไมรูภาษาลู แลวพูดดังมาก ก็เลยดูไมเป็นลักษณะของการนินทา คือ

เหมือนแคอยากจะบอกวาฉันพูดอีกภาษาหนึ่ง เธอไมตองเขาใจหรอก แตเมื่อกอนจะมีความ

แอบพูดกัน ดูเป็นการนินทา แตพอตอนนี้มันดูพูดโดยที่ไม care วาใครจะเขาใจหรือไมเขาใจ 

เขาใจก็ดีของเธอ ถาไมเขาใจฉันไมไดนินทาเธอแลวกัน ฉันอยากจะพูดก็พูดเพราะมันติดไป

แลว พี่เลยคิดวามันนาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบอก identity วาฉันเป็นคนกลุมนี้นะ 

แลวก็อีกอยางหนึ่งภาษามันไมมีการปิด แตมันเปิดรับ คือหนูมีเพื่อนเป็นกะเทยหรือเป็นตุ฿ด

เขาก็ไมไดหามใหหนูพูดใชไหมคะ เห็นไหม แสดงวาไมมีการหวงวาใครบางที่มีสิทธิจะใช ทุก

คนก็ใชไดหมด แตอยูที่วาใครจะนําไปใชเองมากกวา พี่เลยคิดวาเป็นการบอกตัวตนมากกวา

แคเอาไวนินทา แมวาบางครั้งที่เราจําเป็นตองพูดก็เอาไว นินทา (หัวเราะ) (พี่ฟาโรส , 

สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

    4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ภาษาเป็นสวนสําคัญท่ีมนุษยแใชในการสื่อสารและถายทอดวัฒนธรรมตาง ๆ เป็นเรื่องธรรมดา
ที่ภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลงไป หากมีคนใชภาษาอยูเสมอภาษาก็จะไมมีวันตาย หากแตมีการลื่น
ไหล ดิ้นหรือพลิกแพลงไปมาไดอยูเสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้ไมเพียงแตมีอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอม
เทานั้น แตยังเกี่ยวกับเรื่องของความตองการสรางอัตลักษณแใหเกิดข้ึนแกกลุมของตนเอง ในกรณีของพ่ี
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ฟาโรส (ลําดับที่ 1) นั้น ก็ไดมีการแปลงคําภาษาลูใหเป็นไปในรูปแบบเฉพาะของตนเอง แตหลักการ
นั้นยังคงเดิมอยู โดยเปลี่ยนจากสระอูของคําวา “ลู” เป็น สระแอ 

พี่วาเสนหแของภาษาลูคือมันไมตายตัว มันเกิดใหมเสมอ ใครจะวาภาษามันวิบัติ แตพี่วามันไม

วิบัตินะ ถาที่พี่มองก็คือภาษามันเลื่อนไหลแลวเกิดใหมไดเรื่อย ๆ มันเกิดตามอําเภอใจเรา 

เกิดคําใหม ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ ฉะนั้นตัวพี่เองก็มีการสรางคําใหม มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 

ปัจจุบันภาษาลู evolve ไปอีกขั้นหนึ่งแลว มันกลายเป็นภาษาลูที่หลีกหนีจากกฎเกณฑแเดิม ๆ 

ถาตามกฎก็จะแบบตองลง สระอู ใชไหม เดี๋ยวนี้กะเทยบางคนก็จะพูดใหลง สระอี สระแอ เพื่อ

หลีกใหคนเขาใจไดยากขึ้น เพราะเดี๋ยวนี้คนรูภาษาลูคอนขางเยอะ อยางเชน แก฿งพวกพี่ตอนนี้ก็

พูด อยางเชน หิว ปกติตองเป็น หลิว - หู ใชไหมคะ แตเราเปลี่ยนมันเป็น หลิว - แห มัน

เปลี่ยนไปเอง พี่ก็จําไมไดวาตั้งแตเมื่อไหร แลวการเปลี่ยนนี้ก็ไมมีใครมาบอกกันวา “เฮย กูจะ

เปลี่ยนแลวนะ” แตมันเป็นการเปลี่ยนเลย แลวคนฟังก็ อเอ แคจะพูดใหมันเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ 

แลวบริบทก็ทําใหเราเขาใจกันอยูดี พอภาษามันเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ พี่วามันก็ทําใหเรา active ที่

จะรับฟังหรือจะพูดมากขึ้นดวยคะ (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

 นอกจากการเปลี่ยนสระอูเป็นสระแอ ของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) แลวนั้น พ่ีฟาโรสยังไดมีการ
ลดทอนคํา เพ่ือใหเกิดความกระชับของภาษาในการพูด 

ถาคําปกติมัน evolve ได ภาษาลูก็ evolve ไดเหมือนกัน คือมีการพูดและเปลี่ยนไป

เหมือนกัน นอง ๆ ที่ฝึกภาษาลูจะชอบลงลูทุกคําเลย เชน ลิน - กุน ลาว - คูว ลัน - กุน ลั้ย - 

มุย (กินขาวกันไหม) อะไรอยางนี้ใชไหม พี่ฟังแลวรูสึกวา โอ฿ย ทารกมากลูกขา ในชีวิตจริงพี่

จะไมพูดอะไรอยางนี้ พี่จะพูดวา ลิน - กุน ลาว (กินขาว) ลิน - กุน แซว (กินแลว) มันคือการ

ลดคํา พูดใหผิดไปอีก ลูจนมัน broken มันก็ดิ้นไปเร่ือย ๆ แลวก็ตัดคําเกงมากเดี๋ยวนี้ บางที

พอเปลี่ยนเป็นลูปฺุบก็ตัดคําทิ้งใหเดากันเอาเอง อยางเชน พี่เคยไปนินทาคนวา รองเทาเหม็น 

ถาเป็นปกติก็จะพูดวา เหล็น -หมุน ลาก-มูก (เหม็นมาก) แตถาตัดใหพูดงายก็จะพูด 

เหล็นลาก คือพูดแลว get เลยวาเหม็นมาก  (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

    5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 หากกลาวถึงภาษาลู คนสวนใหญก็จะมองภาพไวคูกับกะเทย เพราะภาษาลูไดแพรกระจาย
ออกไปยังกลุมกะเทยในวงกวาง และไดรับความนิยมในการใชพูดคุยสื่อสารกันภายในกลุมกะเทย โดย
สิ่งที่นาสนใจคือ เพศอ่ืน ๆ เชน เพศหญิง หรือเพศชายนั้น ไมนิยมใชภาษาลูพูดคยสื่อสารกันมาก
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เทากับกะเทย ดังนั้น กะเทยจึงถูกมองวาเป็นสิ่งที่คูกับภาษาลู ดังที่ พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ไดบอกเลา
ถึงความคิดเห็นของตนเองวา ภาษาลูนั้นแพรกระจายโดยกลุมกะเทย เนื่องจากตนเองก็ไดรับอิทธิพล
ทางภาษานี้มาจากเพ่ือนและรุนพ่ีที่เป็นกะเทย ถึงแมพบผูหญิงหรือผูชายที่ใชภาษาลู ก็จะมีความคิด
ที่วาคนเหลานั้นตองมีเพ่ือนเป็นกะเทย เพราะไดรับอิทธิพลทางภาษามาจากกะเทย และเหตุผลที่คน
เหลานั้นฝึกพูดภาษาลูก็เพ่ือที่จะไดเป็นสวนหนึ่งของกลุมวัฒนธรรมที่ใชภาษาดังกลาว 

ตอนมัธยมพี่อยูโรงเรียนชายลวน ฉะนั้นก็จะมี culture ของการที่คอนขางจะมีตุ฿ด ๆ เยอะ 

มันก็เลยมีการหลั่งไหลเขามาของ culture นี้ พี่เองก็รูภาษาลูมาจากเพื่อนแลวก็รุนพี่ที่

โรงเรียน เพราะเมื่อกอนก็จะไมคอยเห็นผูหญิงพูดภาษาลูดวยซ้ําไป สําหรับพี่นะ ผูหญิงเริ่ม

มาพูดตอนเร็ว ๆ นี้ พี่วามันมีอิทธิพลมาจากการคบเพื่อนตุ฿ดนี่แหละ แลวก็แบบอยากจะเป็น

สวนหนึ่งของกลุม อยากจะรูสึกวาฉันเป็นเพื่อนแก ฉันเป็นเพื่อนสาวที่ดีของแก เคยถาม

เพื่อนผูหญิงหลายคนที่เขาพยายามฝึกพูด เขารูสึกวาเขาอยากจะเป็น part of กลุม ๆ นั้น 

(พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

    6) ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ไดบอกเลาถึงเรื่องราวที่ไดยินแตไมสามารถพิสูจนแและหาตนตอของ
ขอเท็จจริงนี้ได วาภาษาลูนั้นมีตนกําเนิดมาจากในคุก เนื่องจากนักโทษในคุกตองการสื่อสารเพ่ือ
หลีกเลี่ยงไมใหผูคุมเขาใจในความหมาย และพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ก็เคยประสบเหตุการณแที่โดนตอวา
วาพูดจาภาษาคุกเม่ือพูดภาษาลู 

พี่เคยไดยินแตไมรูจริงหรือไม เขาบอกวาภาษาลูเกิดจากในคุก แตไมมีใครออกมายืนยัน fact 

นี้เลยวาจริงหรือไมจริง แตพอบอกเกิดจากในคุก ฟังแลวก็ sensible (สมเหตุสมผล) นะ 

ถึงแมจะไมมีหลักฐานมายืนยัน เอาไวแอบคุยกันโดยไมใหคนอื่นเข าใจ ไมใหผูคุมเขาใจ 

เมื่อกอนตอนพูดภาษานี้ก็มีคนเหยียดพี่นะวาพูดจาภาษาคุก พี่เคยโดนดาตอนเด็ก ๆ มันจะมี

คนที่เขารูสึกรําคาญ เพราะเขาไมเขาใจ (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

 อีกท้ังพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ก็ไดบอกเลาทัศนคติที่มีตอบุคคลที่ใชภาษาลูในปัจจุบัน เนื่องจาก
ในปัจจุบันภาษาลูไดแพรกระจายออกไปเป็นวงกวาง ทั้งการแพรกระจายผานการพูดของกลุมคนเอง 
และสื่อโซเชียลมีเดียก็นับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการแพรกระจายของภาษา เนื่องจาก
เป็นพรมแดนที่ไรขอบเขตและมีความรวดเร็วในการสงตอขอมูล 
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เมือ่หลายปีกอนพี่อาจจะมองคนที่ใชภาษานี้วาเป็นกะเทยเหมือนกันนะ แตปัจจุบันพี่ไมมอง

คิดอยางนั้นเทาไหรแลว เพราะตอนนี้ภาษานี้มันอยูใน mass media แลวมันทําใหคนในวง

กวางสนใจ ฉะนั้นมันบอกไมไดแลว แตสิ่งที่บอกไดก็คือเขานาจะเป็นคนอารมณแดีนะ เพราะ

พี่มีเพือ่นชายแทหลายคนที่เพิ่งรูภาษาลู เขาก็พูด แตเขาก็เป็นชายแทนะ แลวก็รูสึกถึงความ

ไมปลอดภัยของตัวเองวาตอไปนี้พูดอะไรไมไดแลว เลยถึงบอกวา purpose มันมีการเปลี่ยน 

ปัจจุบันก็เอาไวบอกเพศ บอก gender หรือบอกรสนิยมทางเพศไมไดแลวสําหรับพี่นะ แตสิ่ง

ที่บอกไดก็คือเขานาจะเป็นคนอารมณแดี เพราะวาเขาอยากจะตลก เพราะพูดแลวมันจะตลก

ปากตัวเองดวย ไดยินแลวมันจะขําตลอดเวลา ผูหญิงก็ดวย ผูหญิงพูดภาษาลูก็จะไปคิดหรอวา

เขาเป็นกะเทย มันก็ไมใช ใชไหมคะ เลยเป็นการบอกนิสัยมากกวา แตการที่คนที่ไมใชกะเทย

พูดนี้ก็ assume ไดวาตองมีเพื่อนเป็น (กะเทย) (พี่ฟาโรส, สัมภาษณแ 20 กรกฏาคม 2562) 

ล าดับที่ 2 ฐิติวัสส์ ศิริกุล (บิว) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 บิว (ลําดับที่ 2) ปัจจุบันอายุ 21 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ
โบราณคดี เอกภาษาไทย จากการสัมภาษณแพบประเด็นดังตอไปนี้ 

   1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 ในตอนตน บิว (ลําดับที่ 2) ไดเลาถึงภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู โดยบิวเริ่มพูด
ประมาณสมัยมัธยมปลาย ซึ่งเป็นชวงวัยรุนเชนเดียวกับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) โดยไดยินภาษาลูมาจาก
เพ่ือนที่โรงเรียน อีกทั้งบิวยังมีทักษะการเลนคํามากอน จึงทําใหกระบวนการเรียนรูภาษาใหมนั้น
เกิดข้ึนรวดเร็วและงายขึ้น 

เราพูดภาษาลูมา 7-8 ปีแลว ตั้งแตประมาณ ม.4 รูภาษาลูมาจากเพื่อน เราเขาไปอยูในกลุม

เพื่อนที่เป็นกะเทยกอน แลวในกลุมก็คุยกันมากอนแลว ไมรูเหมือนกันวาเพื่อนรูมาจากที่ไหน 

เพื่อนก็ไมไดสอนเรา ตอนแรกเลยฟังไมรูเรื่องแตไมไดพูดอะไรเพราะเขินวาเป็นกะเทยทําไม

ไมรูภาษาลู แลวก็จํามาเรื่อย ๆ สังเกตไปเรื่อย ๆ วามันมีทริคในการพูดยังไง เวลาพูดใชใน

สถานการณแไหน พยายามจับคําตามบริบท อยางเวลาเพื่อนจะเอาขวดน้ําก็จะพูดคําวาขวด

น้ําเป็นภาษาลูวา หลวด - ขูด ลาม - นูม แลวก็ชี้ไปที่ขวดน้ําประกอบ เราก็จะจําวา อเอ ผสม

คําอยางนี้นะ เพราะมันก็ใกลเคียงกับภาษาคอควายที่เราเคยใชมากอน ภาษาคอควายนี้ก็จะ
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เปลี่ยนจาก ลอลิง ของภาษาลูมาเป็น คอควาย ซึ่งจะพูดประมาณวา โท-โค หละ-คะ สับ- 

คับ (โทรศัพทแ) ซึ่งภาษาคอควายมีความใกลเคียงกับภาษาลูอยูพอสมควร มีการสลับคํา ผสม

คําคลาย ๆ กัน (บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) 

    2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ตอมาบิว (ลําดับที่ 2) ไดอธิบายถึงหลักการทั่วไปในการใชภาษาลู ซึ่งหลักการมีความ
คลายคลึงกับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ดังนี้ 

ภาษาลูหลักการก็งาย ๆ ตามชื่อเลย เราตองเอาคําวาลูไปไวขางหนาของคําที่เราอยากจะพูด 

แลวเราก็ผวนมันซะ มันก็จะเกิดเป็นคําใหมที่ฟังแลวแปลก เชน เราจะพูดวา “สวย” ก็เอาคํา

วา “ลู” ไปไวขางหนาของแตละพยางคแ จะเป็น ลู-สวย ทีนี้ก็ผวนอยางที่บอกไปตอนแรก พอ

ผวนแลวกลายเป็น หลวย-สูย แตเวลาพูดตองเอาตัวสะกดและเสียงของรรณยุกตแมาเติมดวย 

(บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) 

 ในสวนของจุดประสงคแของการนําภาษาลูไปใช บิว (ลําดับที่ 2) ใชพูดเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน โดยสวนมากจะเป็นการพูดคุยแบบสั้น ๆ และการสนทนาที่ไมเป็นทางการ  

สวนมากในการใชภาษาลู ก็ใชทั่วไปในชีวิตประจําวันได คุยเร่ืองอะไรก็ได กินขาว ถามไถสาร

ทุกขแสุขดิบ หยอกลอ ถามตอบแบบสั้น ๆ ตาง ๆ อยาง ไป ไหล-หนุย (ไปไหน), ทํา ไซ-รุย 

(ทําไร), ลิน-กุน ไซ-รุย (กินไร) แตถาเป็นเร่ืองวิชาการ หรือขอความที่ตองสื่อสารยาว ๆ เป็น 

paragraph คงไมใชภาษาลูคุยกัน (บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) 

 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 เหตุผลในการใชภาษาลูของบิว (ลําดับที่ 2) มีความคลายคลึงกับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) คือ มี
ความรูสึกเป็นกลุมเดียวกันของกลุมกะเทยหรือผูใชภาษาลู เปรียบเสมือนการบงบอกอัตลักษณแใหแกผู
ที่ใชภาษาลูนี้ และยังเป็นการสรางพ้ืนที่ทางสังคมของตนเองในการแสดงออกทางความคิด การกระทํา
และการพูดอีกดวย 

ความรูสึกในการใชภาษาลูของเรา เราคิดวามันเกเ แลวยังรูสึกเป็นกลุมกอน เป็นพวกเดียวกัน

กับคนที่ใชภาษาลูเหมือนกัน รูสึกเหมือนมีพื้นที่เป็นของตัวเองในการแสดงออก หรือในการ

ทําอะไรก็แลวแต เรามีความเป็นตัวของตัวเองในการสรางสรรคแคําพูดเกเ ๆ และ happy มาก 
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แลวเราก็มีความคิดวาคนอื่นจะมองคนที่เป็นกะเทยวาเป็นคนตลก ชางพูดชางจา ชอบเมาทแ

มอย กลาแสดงออก แลวมองภายนอกดูเหมือนจะมีบุคลิกที่คอนขางรุนแรง อาจเพราะดวย

รางกายที่ยังเป็นผูชายอยู แลวยังหลงเหลือความเป็นชายอยู ทําให ไมกลัวใครแลวบางคนก็มี

หุนแบบผูชายกํายํา (บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) 

4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ในสวนของบิว (ลําดับที่ 2) นั้น ก็พบการแปลงคําภาษาลูใหมใหเป็นไปในแบบเฉพาะของ
ตนเอง โดยจะเปลี่ยนจากสระอู เป็นสระอ่ืน ๆ แทน เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม และแตกตางออกไป 
เนื่องจากบิว (ลําดับที่ 2) ตองการพูดใหสั้นกระชับลง และยังมีความเห็นวาในปัจจุบัน ภาษาลู
แพรกระจายออกไปในวงกวางทําใหมีคนเขาใจและพูดภาษาลูกันไดเยอะมากขึ้น จึงเลือกที่จะดัดแปลง
ภาษา เพราะไมตองการใหคนนอกเขาใจในสิ่งที่ตองการจะสื่อสาร 

เดี๋ยวนี้ภาษาลูมัน mass คนฟังเขาใจกันเยอะแลว เราก็จะพูดภาษาลูที่มันแปลกขึ้นกวาเดิม 

อยางเชน ขวดน้ํา ถาเป็นปกติก็จะใชคําวา หลวด-ขูด ลาม-นูม เราก็จะดัดแปลงของเราเอง

ไดหลายแบบ เชน ตัดคําสุดทายออกเพื่อใหสั้นกระชับ งายตอการพูดเร็ว ๆ “หลวด-ขูด 

ลาม”, เปลี่ยนจากสระอูเป็นสระอื่นใหผสมคําไดยากขึ้น เพื่อใหฟังแลวแปลกออกไป เชน 

“หลวด-ขูด ลาม-แนม”, “หลวด-แขด ลาม-โนม” เป็นตน การดัดแปลงคําตรงนี้เราดัดแปลง

กันเองเฉพาะกลุม เหมือนตองการพูดใหสั้นลงก็เลยเกิดลดคํา เพราะการพูดภาษาลูมัน

เหมือนกับการคูณสองไปในหนึ่งคําแลวมันก็ยิ่งยาวขึ้นไปอีก มันมีการตัดคําที่เหมือนจะมี

หลักการ แตเอาจริง ๆ ลึกลงไปหลักการมันก็ไมตายตัว พูดแลวอาจจะเขาใจยาก คนที่ใช

ภาษาลูบอย ๆ ใกลชิดกับภาษาจะเขาใจและมี sense ในการฟัง มันจะมีกระบวนการคิดใน

หัวอยูแลว ยิ่งอยูกับมันมากก็ยิ่งเขาใจมาก เหมือนกับภาษาอื่น ๆ ทั่วไปที่ยิ่งเรียนรูก็ยิ่งเขาใจ

มากข้ึน (บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) 

    5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 บิว (ลําดับที่ 2) ไดบอกเลาถึงการแพรกระจายของภาษาลูวา ตนเองรับภาษานี้มาจากเพ่ือนที่
เป็นกะเทยเชนกัน รวมถึงประสบการณแท่ีพบเจอมานั้น คนรอบตัวตางก็รับภาษาลูมาจากกะเทย ทําให
มีความคิดเห็นวาภาษาลูแพรกระจายผานกะเทยทางการสนทนา โดยบิว (ลําดับที่ 2) มองวาผูที่สงตอ
ภาษาสวนใหญคือเจาของภาษา 
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ในสายตาเราคิดวาภาษาลูเป็นภาษาของกะเทย เพราะมันเร่ิมมาจากกะเทยหรืออาจจะถูกสง

ตอโดยกะเทยมาเรื่อย ๆ ถึงแมตอนนี้จะมีผูชายผูหญิงเริ่มพูดแลวก็ฟังภาษาลูเยอะมากขึ้น 

เหมือนภาษาอังกฤษ สมมติวาคนไทยพูดภาษาอังกฤษ เขาก็ไมไดเรียกวาภาษาไทย มันยังคง

เป็นภาษาอังกฤษอยู เพราะถูกสงตอโดยกะเทยมั้งก็เลยถูกมองวาเป็นภาษาของกะเทย เรา

เองก็รับภาษานี้มาจากเพื่อนกะเทยอีกทีเหมือนกัน แตถาสมมติเรารับภาษานี้มาจากผูหญิงก็

คงจะคิดวาผูหญิงเป็นเจาของภาษา แตที่เราเจอมาถามใครตอใคร เขาก็รับภาษานี้มาจาก

กะเทยทั้งนั้น (บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) 

 อีกทั้งบิว (ลําดับที่ 2) ยังมีความเห็นอีกวานอกจากเพศแลว สภาพแวดลอมรอบตัวก็มีสวน
สําคัญในการสงเสริมใหเกิดการใชภาษาลู หากมีคนใกลชิดใชภาษาลู ตัวบุคคลเองก็จะไดรับอิทธิพล
ทางภาษาไปดวย เนื่องจากเกิดการมีปฏิสัมพันธแทางการสื่อสารระหวางกัน และยังคงมองวากะเทย
เป็นตัวหลักสําคัญในการแพรกระจายภาษาลูออกไปยังสังคมในวงกวาง 

กะเทยที่ไมไดพูดภาษาลูก็มี แตเรามองวาเป็นกะเทย loser ไมเรียนรูภาษาแมตัวเอง เหตุผล

ที่เขาไมพูดอาจจะเพราะเขาไมไดอยูในกลุมที่ภาษาลูแพรหลายมั้ง สวนใหญถาอยูในกลุม

เดียวกันที่ใชภาษาเดียวกัน ก็ตองเรียนรูภาษานั้น แตถาเขาไมพูด อาจจะอนุมานไดวาเขา

ไมไดใกลชิดกับภาษานี้ ดังนั้นก็เลยไมไดขึ้นอยูกับเพศอยางเดียว วาตองเป็นกะเทยถึงจะพูด

ได แตมันขึ้นอยูกับคนรอบตัวดวย อยางถาเราเห็นผูหญิงพูดภาษาลู แบบเป็นผูหญิงแท ๆ 

เลยนะ เราก็จะคิดวาเขาตองมีเพื่อนเป็นกะเทย ถึงไดรับภาษานี้มา อยางที่บอกไปตอนแรก

เราคิดวาภาษาลูมันเริ่มมาจากกะเทย เราก็เลยมองเห็นกะเทยเป็นหลัก (บิว, สัมภาษณแ 6 

กันยายน 2562) 

 6) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 ในทัศนคติของบิว (ลําดับที่ 2) มองเชนเดียวกับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) วาภาษาลูได
แพรกระจายออกไปในสังคมเป็นวงกวาง จึงทําใหในปัจจุบันไมสามารถบอกไดวาผูที่ใชภาษาลูนั้นเป็น
เพศทางเลือกไดเสมอไป  

คนทั่วไปคงจะมองวาภาษาลูกับกะเทยเป็นของคูกันไปแลว แตพูดถึงในปัจจุบันนี้ ถาเราเจอ

ผูชายใชภาษาลูเราก็อาจจะไมคิดแลววาเขาเป็น LGBT เพราะภาษาลูมันแพรไปกวางมาก ใน

อดีตนี่อาจจะคิดอยางนั้น แตเราก็อยูกับภาษานี้มา 7 - 8 ปีแลว เลยรูสึกวาในปัจจุบันเราไม
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สามารถเอาไป judge ไดเสมอไปวาคนที่ใชภาษาลูตองเป็น LGBT (บิว, สัมภาษณแ 6 

กันยายน 2562) 

ล าดับที่ 3 กานติมน เชาว์ไกรหัก (พี่เอฟ) 

Co-producer รายการ ทอร์ก-กะ-เทย ช่อง GMMTV  

 พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) อายุ 29 ปี สาวสองอารมณแดี หัวคิดกาวไกล ปัจจุบันเป็น Co-producer 
(ผูชวยโปรดิวเซอรแ) ของรายการทอรแก-กะ-เทย ชอง GMMTV จํากัด ที่ไดรับความนิยมอยางมาก และ
ยังทํางานรวมกับพิธีกรเพศที่สามชื่อดัง อยางปอมแปม (นิติ ชัยชิตาทร) นักแสดงตลก พิธีกร ฝุาย
สรางสรรคแรายการ (Creative) จากรายการยอดฮิต เทยเที่ยวไทย และ ทอลแก-กะ-เทย Tonight 
ประเด็นจากการสัมภาษณแพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) มีดังนี ้

    1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) เลาวาตนเองนั้นเริ่มพูดภาษาลูตั้งแตสมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียน
เบญจมราชูทิศราชบุรี เรียนรูภาษานี้มาจากรุนพ่ีที่โรงเรียน ซึ่งพ่ีเอฟยังเลาตออีกวาตนเองเป็นรุนนอง
ของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ซึ่งก็ไดรับอิทธิพลทางภาษาสืบทอดกันมา และยังบอกถึงความคิดเห็นสวนตัว
วาภาษาลูนาจะมีบริบทของการเขามาจากตางจังหวัด เนื่องจากตนเองอาศัยอยูที่ตางจังหวัดในขณะนั้น 

เร่ิมพูดเพราะรุนพี่สอน ๆ กันมา กะเทยสมัยกอนเขาก็จะเอาไวนินทา พูดเลน พูดแซวกันใน

กลุม จําไดวาพี่ไดยินตั้งแตสมัย ม.1 (ปี 2546) โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เป็นโรงเรียน

รวมชายหญิง ชวงนั้นจะพูดบอยเพราะกําลังเป็นวัยสนุกสนาน ขี้เมาทแ ขี้นินทา เวลาคุยก็จะ

คุยกับรุนพี่ดวย คุยกับเพื่อนดวย เพราะในโรงเรียนตอนนั้นมีรุนพี่กะเทยเยอะ มีเพื่อนกะเทย

เยอะ เราก็ใชคุยในกลุมกะเทยของเราเทานั้น พี่รูสึกวาภาษาลูนาจะเขามาจากตางจังหวัด

เพราะพี่มาจากราชบุรี (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) ไดอธิบายถึงหลักการของภาษาลูในแบบที่ตนเองเขาใจ ซึ่งมีความ
คลายคลึงกับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) และบิว (ลําดับที่ 2) 

ถาเราจะพูดคําวา อาหาร ก็จะเอาคําวา ลู มาใสแทนพยัญชนะตน โดยจะสลับคํากันคะ ก็จะ

ไดคําวา อา - ลู หลาน - หูน จริง ๆ แลวหลักการของภาษาลูมันคือการสลับคํากันแคนั้นเอง 
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ถาใชบอย ๆ จะพูดไดคลองข้ึน เพราะเกิดความชิน เทคนิคคือการเอาคําวา ลู ไปสลับกับคํา

ที่เราจะพูด หลักการก็จะประมาณนี้ (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) 

 จุดประสงคแในการใชภาษาลูพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) นั้น คือการใชพูดเพ่ือใหเขาใจกันในกลุม
เทานั้น โดยไมตองการใชคนนอกรูและเขาใจในสิ่งที่ตองการจะสื่อสารออกมา และสวนใหญทําโดยการ
กระซิบกระซาบ เพ่ือไมใหเกิดความโจงแจง 

สวนมากที่ใชคุย ก็คือการนินทา การแซว ใชเพื่อกระซิบกระซาบไมไดโจงแจง เพื่ออรรถรส 

สัพเพเหระ หลัก ๆ เลยเร่ืองผูชาย เพราะเขาไมทราบวาเราคุยอะไรกัน อันนี้พูดถึงในสมัยกอน

นะ เพราะในปัจจุบันแลว คือภาษาลูก็แพรกระจายไปมากแลวเหมือนกัน ผูหญิงกับผูชายแท  

ก็เริ่มพูดกันเป็นแลว จุดประสงคแในการใชภาษาลูของพี่คือ พี่ไมอยากใหคนนอกรูวาพี่พูดอะไร

ถึงเขา พี่ตองการคุยกันแคในวงสนทนา (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562)  

    3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 เหตุผลในการใชภาษาลูของพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) คือเพ่ือเพ่ิมอารมณแในการสนทนา อีกทั้งเพ่ือ
เพ่ิมความนาสนใจในการฟังถึงแมเรื่องที่สนทนาจะเป็นเรื่องธรรมดา เพ่ิมกระบวนการคิด วิเคราะหแ
เพ่ือใหเขาใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารออกมา 

เราใชภาษาลูในกลุม ในวงสนทนาของเรา เพื่ออรรถรส อยางถาเรื่องที่เราจะเลามีประมาณ 

5 เปอรแเซ็นตแ แตพอพูดปฺุบ อรรถรสมันเพิ่มมากขึ้น emotional มันเพิ่มขึ้น ทําใหรูสึกวาตื่น

ตาตื่นใจ ดูเหมือนมีเนื้อหา 50 เปอรแเซ็นตแ แตพอมาคลี่ประโยคดูแลวเจอเนื้อหาจริง ๆ ขาง

ในนิดเดียวเอง อยางสมมติพี่จะพูดกับเพื่อนวา ไปกินผูชายที่ลงจากรถมา เป็น หละ - กุ  

เลย - ทูย ไปกินผูลาย - ชูยที่ลงจากรถมา หรือ ละกุเซยไปกินผูลายชูย อยางนี้ มันก็จะเพิ่ม

อรรถรส ใหนาฟังนาสนใจมากข้ึน ถึงแมวาบริบทหรือเรื่องที่จะเลามันไมไดนาสนใจเลยอยาง

นี้เป็นตน มันก็คือตองการทั้งความสนใจ ความตั้งใจของคนพูดและคนฟัง คนพูดก็ตองตั้งใจ

กลั่นกรองคําออกมาเป็นภาษาลูเพื่อที่จะสื่อสารใหอีกคนเขาใจ สวนคนฟังก็ตองตั้งใจฟัง เพื่อ

ตีความสารที่คนนั้นกําลังจะสือ่สาร แตถาเราพูดกันปกติ บางทีก็ฟังผาน ๆ เลนมือถือไปฟังไป 

แตพอเป็นภาษาลูมันก็มีเรื่องของน้ําเสียงเขามาดวย มันจะเป็นการพูดอีกโทนหนึ่งไปเลยนะ 

เลยทําใหบทสนทนาตรงนั้นมันนาสนใจ (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562)  
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 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) ไดกลาวถึงประสบการณแการแปลงคําภาษาลูโดยทั่วไปของคนรอบตัวที่เคย
พบเจอมา วาเหตุผลที่แปลงภาษาลูใหมนั้น ก็เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร เนื่องจากภาษาพูด
เป็นภาษาท่ีไมเป็นทางการ ตองการความกระชับที่สุดเพื่อใหสารสงไปถึงตัวผูรับไดอยางรวดเร็ว 

บางคนก็เปลี่ยนจากสระอู เป็นสระแอ มันก็แลวแตความดัดจริตของคนดวย แลวก็การแปลง

คําหรือการลดคําเองใหมของบางคน มันก็เพราะวาอยากจะพูดใหเร็วขึ้น เวลาคนเราพูดคุย

กัน ภาษาพูดมันก็ตองกระชับ รวดเร็วเพื่อใหเขาใจกันอยางเร็วที่สุด ถามัวแตมานั่งผสมสระอู

ไปทีละคําจนครบประโยค ถาเราคุยยาว ๆ ก็คงจะเหนื่อยกันนะ ในชวงนี้ก็จะมีคําที่เขาฮิต

พูดกัน พวกคําวา ลูกหลาว (แปลวา ลูกสาว คําเต็มคือ ลูกหลาว-สูว แตเกิดการตัดคําวา สูว 

ซึ่งเป็นการลูคําหลังออกเพื่อใหพูดไดกระชับมากขึ้น) หลวย (แปลวา สวย คําเต็มคือ หลวย -

สูย กรณีเดียวกับคําขางตน) (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) 

 สําหรับการแปลงภาษาลูของตัวพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) เองนั้น ก็ไดดัดแปลงไปตามยุคสมัย ไม
ตายตัว เนื่องจากตัวพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) เองนั้น เป็นคนชอบตามกระแส หากมีการไหลของภาษาจาก
คนกลุมอื่นเขามาท่ีตนเอง ก็จะประยุกตแใชตามชวงเวลานั้น 

สําหรับพี่คือเปลี่ยนการดัดแปลงคําไปเร่ือยเลย แลวแตชวงอารมณแของพี่ที่อยากจะเพิ่มความ

ดัดจริตในภาษาการพูด ก็ความกะเทยมันจะแบบไหลไปเรื่อย แตถาพี่ไดยินคนอื่นเขาแปลง

คําเอง พี่วาพี่ก็เขาใจนะวาเขาจะสื่อสารอะไร เพราะเราก็จะมี sense แลวพี่ก็จะเอาการพูด

ของเขามาใชบาง (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) 

 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) ไดรับอิทธิพลทางภาษามาจากรุนพ่ีที่โรงเรียนสมัยมัธยม อีกทั้งตนเองก็ได
เผยแพรภาษาลูใหกับเพ่ือนที่เป็นผูหญิง “ตัวพ่ีเองก็สอนภาษาลูใหเพ่ือนผูหญิงหลายคน เพราะเขาก็
อยากรู อยากฟัง อยากพูดเป็น เลยมาขอใหพ่ีสอนให เขาบอกเห็นพูดแลวมันดูตลกดี เพ่ิมไดอรรถรส
เวลาพูด” (พ่ีเอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) นอกจากตัวพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) เองแลว เพ่ือนของ
ตนเองก็ยังไดมีการเผยแพรภาษาลูออกไปเชนเดียวกัน 

กะเทยใกลตัวพี่ก็ไปสอนผูหญิงกับผูชายพูดเหมือนกัน แลวพี่คิดวาคนที่ไมไดเป็นเพศ

ทางเลือกที่เขาสามารถฟังพูดภาษาลูได เขาก็คงจะรับภาษานี้มาจากเพื่อนกะเทยอีกที 
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เหมือนเขาอยากรูภาษาใหม เป็นอะไรที่แปลกใหมสําหรับเขา เขาอยากจะเขาใจ อยากจะรู

วาเราคุยอะไรกัน (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) 

 จะเห็นไดวากะเทยสวนใหญไดแพรกระจายภาษาลูออกไปในวงกวาง สามารถอนุมานไดวาหากมี
คนใกลชิดเป็นกะเทย คนรอบขางก็อาจจะไดรับวัฒนธรรมทางภาษาได แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจและ
การเปิดใจในการเรียนรูภาษาใหม ๆ ที่ไมใชภาษาในกระแสหลัก พ่ีเอฟ (ลําดับที ่3) ยังกลาวตอวา 

พี่วามันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้นของคนดวย ถาคนรอบตัวเขามีใครพูดภาษาลูเขา

ก็คงจะรับเอามาใชแลวตั้งแตตอนนั้น เพราะถาเขาไมมีคนที่ใชภาษาลูเลยในชีวติ เขาก็ไมมี

จุดประสงคแที่จะตองใชภาษานี้ เพราะมันสื่อสารกับคนที่ไมรูภาษานีไ้มได มนัก็จะไมเขาใจกัน 

(พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 กันยายน 2562) 

 นอกจากนี้ พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) ยังมีบทบาทในการแพรกระจายภาษาลูออกไปผานสื่อโซเชียล
มีเดีย เนื่องจากไดมีสวนรวมในรายการ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ของโตเ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ที่ออกเผยแพร
ทาง Youtube Channel ชอง GoodDayOfficial (“ลรั้งคูงแซกรูก!! โลเตูเเซียนรูนลาภูลาษูหลับกุบล฿อ
ตกุ฿ดลิจุ | สิ่งศักดิ์สิทธิ์”, 2562) ที่มีเนื้อหาเป็นการสอนภาษาลูโดยกะเทยใหผูชายแทที่ไมรูภาษาลูมา
กอน เพ่ือเปิดประสบการณแใหม ๆ อีกทั้งรายการนี้ยังมียอดผูรับชมถึง 700,000 views สื่อถึงการ
แพรกระจายของภาษาออกไปอยางไรพรมแดนผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย 

   6) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) มองวาปัจจุบันภาษาลูไดแพรกระจายไปมากขึ้น ทั้งในกลุมของผูหญิงและ
ผูชายนั้น ก็ไดมีการเรียนรูกันเป็นวงกวางแตไมไดรับความนิยมในการใชสื่อสารกันในกลุมของพวกเขา 
ตนเองจึงไมไดตัดสินวาผูชายที่ใชภาษาลูจะเป็นกะเทยเสมอไป เพราะภาษาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถ
เรียนรูกันได อีกทั้งมีความคิดเห็นวาการเรียนรูภาษาของคนกลุมอ่ืนที่ไมใชกลุมกะเทยนั้น มีเหตุผลมา
จากความตองการที่จะเขาใจในตัวเพื่อนกะเทย และเพ่ือรูสึกเป็นกลุมเดียวกัน 

ถาพี่เจอคนที่พูดภาษาลู ปัจจุบันพี่ไมไดมองวาเขาจะเป็นเพศที่สามเสมอไปนะ เพราะตอนนี้

คือภาษาลูมันเรียนรูกันไปทุกเพศแลว พี่ไมไดมองหรือ judge คนที่ภาษา ก็เหมือนที่เรา

เรียนรูภาษาตางประเทศ แลวอีกอยางผูหญิงผูชายสมัยนี้ก็ฟังภาษาลูกันพอจะเป็นกันเยอะ

แลว แตคงไมไดฮิตในกลุมของเขา บางคนก็เรียนเอาไวฟังเฉย ๆ ไมไดเอาไปใชพูดตอ เพราะ

ในกลุมของเขาไมมีใครพูด แตคงจะเป็นอารมณแที่อยากเรียนรูภาษาใหม ๆ ติดตัวเอาไว แลว

ก็อยากจะรูวาเพื่อนสาวของเขาเนี่ยพูดอะไร สื่ออะไร เพื่อที่จะไดเขาใจความหมายที่เพื่อน
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สาวของเขาตองการจะสื่อ เขาจะไดเป็นสวนหนึ่งของกลุมที่เขาใจกัน (พี่เอฟ, สัมภาษณแ 27 

กันยายน 2562) 

ล าดับที่ 4 ทัชชกร สตารัตน์ (พี่บอส) 

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Starbucks Coffee, เจ้าของกิจการร้านเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ และครูสอนเต้น

เชียร์ลีดเดอร์ 

 พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) ปัจจุบันอายุ 28 ปี รักการทํางานเป็นชีวิตจิตใจ มีงานประจําถึงสามงาน
ดวยกัน คือเป็นผูชวยผูจัดการรานกาแฟ Starbucks Coffee ที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องดื่มและการบริการ 
รวมถึงยังเปิดกิจการรานเชาชุดเชียรแลีดเดอรแควบคูไปกับการรับงานสอนเตนเชียรแลีดเดอรแของงานกีฬา
สี พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) ที่ตองทํางานยุงอยูตลอดเวลา แตก็สละเวลามาใหขอมูลอยางกระตือรือรน 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) เลาถึงภูมิหลังเมื่อเริ่มพูดภาษาลูวาสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไดยินรุนพ่ีที่
โรงเรียนใชพูดคุยกัน ตนเองจึงคุนเคยและเขาใจไปในที่สุด  

เริ่มพูดสมัย ม.3 พี่เรียนโรงเรียนทวีวัฒนา แถว ๆ สาธุประดิษฐแ เป็นโรงเรียนรวมชายหญิง 

เราชินมาจากการที่ไดยินรุนพี่ ม.ปลายคุยกัน แลวรุนพี่ก็รูมากอนหนานี้อีก พี่ก็จํา ๆ มา แลว

มาเจอสังคมเพื่อนที่เป็นกะเทยเหมือนกันก็เลยไดพูดกัน จริง ๆ ภาษาลูก็ไมไดยากมากขนาด

นั้น แคตองอาศัยความเขาใจ แลวก็ตองเปิดใจที่จะฟัง เพราะมันเป็นแคการสลับคําแลวก็

ผวนคําเอง ใช sense ก็จะพอเขาใจความหมายได อีกอยางถาพูดหรือฟังบอย ๆ มันก็จะ

เขาใจเร็วขึ้น เหมือนเราใชจนชิน จนคุนเคย เราก็จะพูดคลองฟังคลอง (พี่บอส, สัมภาษณแ 28 

กันยายน 2562)  

    2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 หลักการภาษาลูที่พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) เขาใจนั้น มีความเหมือนกับผูใหขอมูลทานกอนหนาทั้ง 
3 ลําดับ ที่มีการนําคําวา “ลู” มาเติม หลังจากนั้นจึงผวนคํา ใหเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาลู ใน
สวนของจุดประสงคแนั้น พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) ใชในการซุบซิบนินทา และพูดเรื่องที่ตองการความเป็น
สวนตัว เพื่อกันไมใหคนนอกเขาใจความหมาย 
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พี่เอาไวใชนินทา แลวอีกอยางคือเอาไวคุยใหรูสึกวาเป็นสวนตัว ถึงแมจะคุยในที่สาธารณะแต

มันก็ทําใหรูสึกมีความเป็นสวนตัวได อยางเวลาพี่ไปทํางาน พี่เป็นครูสอนเชียรแลีดเดอรแ เวลา

ซอมแลวมีเด็กในทีมดื้อ พี่ก็จะบอกครูอีกคนดวยภาษาลู อยางเชนวา “อี ลี่-นู มัน ซิด-รุด 

เยอะ” (อีนี่มันฤทธิ์เยอะ) หรือ “เหล็ก-ดุก คน ลี้-นู มีปัญ หลา-หู เยอะ” (เด็กคนนี้มีปัญหา

เยอะ) หรืออีกสถานการณแหนึ่ง ไปทานขาวที่รานอาหาร แลวแมคาใหนอย ก็จะกระซิบกับ

เพื่อนวา “ลก-งุก เนอะ” (งกเนอะ) “ให ลอย-นูย เนอะ” (ให นอย) (พี่บอส, สัมภาษณแ 28 

กันยายน 2562) 

       3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) กลาวถึงเหตุผลที่ใชภาษาลูวาเพ่ือตองการใหเกิดความใกลชิดและสนิท
สนมระหวางกันและกัน เนื่องจากภาษาลูเป็นภาษาท่ีไมเป็นทางการ ทําใหชองวางระหวางคูสนทนาลด
นอยลง ทําใหเกิดการเปิดกวางทางความคิดในการสื่อสารเรื่องตาง ๆ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมปฏิสัมพันธแ
ใหรูสึกวาเป็นกลุมเดียวกันอีกดวย 

สวนมากเลยใชเฉพาะตอนคุยกับเพื่อน แลวไมอยากใหคนอื่นรูวาเราคุยอะไรกัน เพราะบางที

มันก็เป็นเร่ืองสวนตัว หรือเพราะความหมายที่เราพูดมันสองแงสองงามดวย เวลาใชภาษาลูพี่

ก็ใชคุยเรื่องทั่วไป จิปาถะกับเพื่อน รูสึกวาใชแลวมันจะทําใหสนิทกันมากขึ้น มีสีสันขึ้นมาใน

วงสนทนา ใหรูสึกวาเป็นพวกเดียวกัน เพราะมันเป็นแบบเฉพาะของเรา มีแตพวกเราที่พูดได 

(พี่บอส, สัมภาษณแ 28 กันยายน 2562) 

   4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ในสวนของการดัดแปลงภาษาลูใหเป็นแบบเฉพาะของตนเองนั้น ไมพบวาพ่ีบอส (ลําดับที่ 4) 
เกิดการดัดแปลงภาษาขึ้นเอง เนื่องจากตนเองไมไดมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคแในการ
ประดิษฐแคําใหม ๆ เทาใดนัก รวมถึงความเชี่ยวชาญในการพูดภาษาลูของตนเองอยูในระดับพ้ืนฐาน 
แตอยางไรก็ตาม หากไปพบเจอการดัดแปลงคําของคนอ่ืน ๆ ตนเองก็คิดวาเขาใจได แต อาจจะไม
สัมฤทธิ์ผลในทันที เพราะตองใชเวลาในการประมวลผล 

ถาไปเจอการแปลงคําของกลุมอื่นที่เขาชอบแปลงกันเอง พี่วาพี่ก็เขาใจ แตอาจจะตองมีเวลา

คิดนิดหนึ่ง เพราะตอนนี้พี่ก็แกเกินจะฟังแลว พี่เคยไปดูแลงาน แลวไดยินกะเทยเด็ก ๆ เขา

คุยกัน คือพี่รูวาเป็นภาษาลูแหละ แตมันแปลกออกไปเพราะเขาประดิษฐแคําใชกันเอง พี่ก็
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เขาใจนะ แตไมไดไปตอ (หัวเราะ) เพราะพี่พูดไดพอประมาณ แบบเป็นขั้นพื้นฐาน ใหฟังนะ

ฟังได เพราะพี่ไมคอยเกงเร่ืองภาษา บางคนพูดเร็วมาก แคพูดภาษาธรรมดาก็ยังแทบจะไมรู

เรื่องแลว ยิ่งถาเป็นภาษาลูแลวพูดเร็ว ๆ ยิ่งเบลอเขาไปอีก เพราะมันยาว  (พี่บอส, 

สัมภาษณแ 28 กันยายน 2562)  

    5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) ก็ไดมีบทบาทในการเผยแพรภาษาลูใหแกคนที่ไมรูภาษาลูมากอนเชนกัน 
และใหเหตุผลวา คนที่ตองการใหสอนนั้นอยากจะเขามาเป็นสวนหนึ่งของกลุม อยากสื่อสารภาษา
เดียวกันเพ่ือที่จะเขาใจและเกิดปฏิสัมพันธแระหวางกันมากยิ่งข้ึน 

พี่เคยพูดกับคนที่ไมรูภาษาลู บางคนก็ใหสอน พี่คิดวาคนที่เขาไมรูภาษาลูแลวอยากจะรูบาง 

ก็อาจจะเพราะเขาอยากจะรูทันเรา หรือรูทันกะเทยคนอื่น เวลาไปไดยินภาษาลูที่ไหนเขาจะ

ไดฟังออก อยางพี่ก็เคยไปเที่ยวกับเพื่อนผูหญิงแลวเพื่อนไดยินเราพูด เลยมาบอกใหพี่สอนให

หนอย เขาก็บอกวา “มึงพูดอะไร กูอยากรู กูอยากคุยดวยคน สอนดวยสิ” มันก็แสดงใหเห็น

วาเพื่อนคนนี้ที่เขาอยากรูภาษาลูทั้ง ๆ ที่เขาไมจําเป็นตองรูก็ได เพราะเหมือนเขาอยากเขา

มาเป็นสวนหนึ่งในกลุม อยากสื่อสารเขาใจ เวลาใชภาษาลูพูดคุยกันแลวมันแลดูมีความ

สนุกสนานเกิดเพิ่มข้ึน (พี่บอส, สัมภาษณแ 28 กันยายน 2562) 

   6) ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) มีมุมมองที่เปลี่ยนไปในการมองคนที่ใชภาษาลู จากเมื่อกอนที่จะคิดไป
กอนวาคนที่ใชตองเป็นกะเทย แตในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาเกิดการแพรกระจายออกไปทําใหมีคนรู
ภาษานี้มากขึ้นกวาเดิม และพ่ีบอส (ลําดับที่ 4) ก็ไดพบเจอคนใกลตัวที่ไมไดเป็นกะเทย แตมีการใช
ภาษาลูในชีวิตประจําวันดวย ดังนั้น ทัศนคติในการมองบุคคลจึงเปลี่ยนแปลงไป 

ถาเมื่อกอนเจอผูชายพูดภาษาลูพี่ก็คงจะคิดวาเขาเป็น (กะเทย) แตในปัจจุบันก็มีคนรูภาษาลู

กันเยอะขึ้น พี่เจอนองผูชายแท ๆ ที่ฟังออกเยอะมาก ตอนแรกพี่ก็งงเลย วาเขาไปรูมาจาก

ไหนเลยถามเขา เขาก็บอกรูมาจากเพื่อนกะเทยของเขา ครั้งหนึ่งพี่เคยไปแซวผูชายวาเขา

หลอ แตเขาฟังออกแลวหันมาตอบพี่ก็มี (พี่บอส, สัมภาษณแ 28 กันยายน 2562) 
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ล าดับที่ 5 พี่นะโม (นามสมมติ) 

บัณฑิตป้ายแดงอยู่ระหว่างรอรับปริญญา 

 พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) อายุ 23 ปี อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังยานฝั่งพระนคร ปัจจุบันเป็น
นักศึกษาจบใหมกําลังรอรับปริญญา จากการสัมภาษณแพบประเด็นดังตอไปนี้ 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) รูจักภาษาลูครั้งแรกสมัยเรียนมัธมปลาย ประมาณมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 
เนื่องจากเจอคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น facebook เป็นคลิปของ Club Friday The Series 5 ตอน
ความลับของมิ้นตแกับมิว โดยมีคุณเบน ชลาทิศ (ชลาทิศ ตันติวุฒิ) รับบทเป็น “มิว” ซึ่งเป็นเพศที่สาม ได
ขึ้นลิฟตแกับเพ่ือนที่เป็นเพศที่สามเชนกันและไดพูดคุยภาษาลูกับเพ่ือนในลิฟตแ มีเนื้อหาประมาณวาผูชาย
ที่อยูในลิฟตแดวยหนาตาดีและพูดถึงเรื่องใตสะดือ ซึ่งเป็นการนินทาปนแซว หลังจากพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) 
ดูคลิปวิดีโอดังกลาว จึงเกิดความสนใจและไดถามและเรียนรูมาจากรุนพ่ีที่โรงเรียน 

พี่รูภาษาลูมาตั้งแตประมาณ ม.4 - ม.5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นโรงเรียนสห พี่นั่งเลน

โทรศัพทแ แลวก็เขา facebook ไปเจอคลิปสั้นของเพจ ๆ หนึ่ง เขาลงคลิป Club Friday 

ตอน ความลับของมิ้นทแกับมิว ที่มีเบน ชลาทิศกับเตเา สมชายเลน แลวมันมีฉากหนึ่งที่เขาคุย

กันในลิฟตแ  พี่ก็สงสัยวานี่มันภาษาอะไร แลวก็ไปนั่งดูซีรีสแนี้จนจบ แตก็ยังไมเขาใจ เลยไปนั่ง

หาขอมูล หาอานในเว็บตาง ๆ แตมันก็ยังไมมีขอมูลอะไรเยอะ มันแคจะบอกวาคํานี้พูดวา

อะไร ซึ่งพี่ไมเขาใจมาก ๆ จนพี่เลยไปถามรุนพี่ของพี่ ซึ่งเขาเป็นเพศที่สาม เขาก็เลยสอนให  

(พี่นะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 หลักการของภาษาลูของพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) มีความคลายคลึงกับผูใหขอมูลทั้ง 4 ลําดับกอน
หนาที่ไดนําเสนอไปแลวเชนกัน  

หลักการของภาษาลูที่พี่เขาใจ คือพี่เขาใจวามันคือการเอาคํามาสลับ แบบแคเติมสระอูลงไป 
เหมือนเราจะพูดคํา ๆ หนึ่ง คําไหนก็ได เราก็เอาคําที่จะพูด copy มา แลวเติมสระอูแทน 
แลวเอาพยัญชนะมาลงอยูขางหลัง พอพูดเป็นหลักการแลวมันดูเขาใจยากไหม เวลาใชไป
เรื่อย ๆ เราจะชินเอง เมื่อกอนอาจจะตองมีการคิดกอนพูดนิดหนึ่ง แตตอนนี้เหมือนเราพูด
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ปกติเลย แทบจะคิดนอยมาก เหมือนมันเขาที่ เขาทางในสมองเราแลว เพราะมันก็มี
กระบวนการของความสลับซับซอนของคําอยูคะ (พี่นะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 

 สวนจุดประสงคแในการนําภาษาลูไปใชนั้น พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) ยังเลาตออีกวา 

หลัก ๆ พี่ใชไวดา นินทา เมาทแแซบ กับเอาไวคุยใหคนอื่นไมรูวาเราคุยอะไรกัน ประมาณวา

ถาเราอยูขางนอกในที่สาธารณะที่มันมีความ public แตเราก็คุยใหมัน private ได คนอื่นก็

จะไมเขาใจอะไรอยางนี้คะ แตการที่จะใชภาษาลูนี้พี่มองวามันขึ้นอยูกับสถานการณแมากกวา 

ไมไดขึ้นอยูกับวาเราเป็นเพศอะไร เป็นวัยไหน หรือเป็นใคร สถานการณแที่วานี้ก็คือตองการ

พูดใหคนอื่นไมรู ตองการนินทา หรือตองการเพิ่มความสนุกในการคุยกัน อะไรแบบนี้คะ  (พี่

นะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 

 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) กลาวถึงเหตุผลในการใชภาษาลูวารูสึกถึงความเป็นกลุมเดียวกัน และมี
ความสนุกสนานในการใชภาษานี้เพ่ือพูดคุยกัน แตจะเลือกใชในบางสถานการณแ เชน สถานการณแที่คุย
เลนกับเพ่ือน หรือเป็นเรื่องตลกเฮฮา เป็นตน หากเป็นสถานการณแกดดันหรือจริงจังก็จะไมเลือกใช
ภาษาลูในการสื่อสารกัน 

พี่รูสึกวามันมี safe zone นะเวลาที่เราคุยกันดวยภาษานี้รูเรื่อง เราพูดแลวเขาเขาใจ เขาพูด

แลวเราเขาใจ มันก็ถือเป็นพวกเดียวกันนะสําหรับพี่ ยิ่งเป็นภาษาแปลก ๆ ดวยแลวยิ่งมีนอย

คนจะเขาใจ แลวอีกอยางใชภาษานี้มันสนุก เวลาแปลงเป็นภาษาลูแลวมันจะเป็นคําแปลก

ใหมไปเลย อยางสมมติ ลา-นู ซัก-รุก ลิง-จุง ลิง-จุง (นารักจริง ๆ) มันตลกดี ยิ่งเวลาพูดเร็ว ๆ 

มันจะเป็นสําเนียงที่แบบตลก พี่รูสึกวามันเป็นภาษาที่สนุกแหละอยางที่บอกไป มันทําใหเรา

ดูเป็นคนชางพูดชางคุย แลวมันก็ยังทําใหบทสนทนานั้นมันตลกไดดวยนะถาเราเอาไปใช

ในทางที่มันทําใหเกิดเสียงหัวเราะกับเพื่อน แตถาเราเอาไวคุยเรื่องสวนตัวที่แบบมันจริงจัง

มาก ๆ อยางสมมติถามันเป็นเรื่องที่เราอกหัก เราเสียใจมาก เราคงไมใชภาษาลูเพื่อปรึกษา

กับเพื่อนหรอก เพราะมันดูเป็นเลนมากไปหนอยขัดกับอารมณแของเราตอนนั้น แตกลับกันถา

เราคุยเรื่องเฮฮา สมมติเรื่องที่พี่แอบตดหรืออะไรแบบนี้ มันก็ใชบอกเพื่อนไดวา “เฮยแก มี

อะไรจะบอก ลั้น-ชุน  หลด-ตุด วะ” (ฉันตด) แบบนี้ก็จะเขากับอารมณแและสถานการณแ

มากกวา (พี่นะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 
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 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ในกรณีของพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) ไมพบถึงการดัดแปลงภาษาลูใหเป็นแบบเฉพาะของตนเอง “การ
ดัดแปลงภาษาของพ่ี พี่วาพ่ีก็ไมไดถึงขั้นนั้น เพราะวาเพ่ือนเราที่ใชภาษานี้กันอยูทุกวันนี้ก็คุยกันแบบ
ภาษาลูธรรมดา ไมไดมีการ advance อะไร พ่ีใชแบบปกติเลย” (พ่ีนะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 

 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) ไดมีสวนในการเผยแพรภาษาลูออกไปในสังคม เนื่องจากไดสอนใหเพ่ือน
ใหมในมหาวิทยาลัยรูถึงภาษาลู และสามารถใชพูดคุยสื่อสารกับตนเองได อีกทั้งพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) 
ยังไดเลาถึงประสบการณแของเพ่ือนผูหญิงอีกคนหนึ่งของตนเอง วาไดรับอิทธิพลทางภาษามาจากกลุม
เพ่ือนที่เป็นเพศที่สามจากโรงเรียนมัธยมมากอน ทําใหเพ่ือนผูหญิงคนดังกลาว รูจักและเริ่มใชภาษาลู
มาตั้งแตตอนนั้น 

คนที่เป็นเพศที่สามแลวไมใชภาษาลูพี่ไมเคยเจอนะ เพราะวาสวนตัวแลวในโรงเรียนมัธยมที่

เรียนมารุนพี่ที่เป็นเพศที่สามเขาก็พูดไดกันหมด เชามามหาลัยเพื่อนของพี่ก็พูดได เพื่อนของ

เพื่อนก็พูดได อยางเพื่อนพี่ตอนมหาลัยก็มีผูหญิงที่พูดภาษาลูเป็น พี่เคยถามมัน มันบอกวา

ตอน ม.ปลาย มันมีเพื่อนเป็นกะเทยเยอะ แลวเขาพูดกันแบบเป็นจริงเป็นจังเลย เพื่อนผูหญิง

ของพี่คนนี้ก็แบบใกลชิดกับคนกลุมนั้น เลยพูดภาษาลูเป็นตั้งแตตอนนั้น สวนตัวพี่เองก็เคย

สอนใหเพื่อนในมหาลัยใชเหมือนกัน (พี่นะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 

 6) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 ในทัศนคติของพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) ที่มองตอบุคคลที่ใชภาษาลูนั้น ยังคงไมเปลี่ยนแปลงไป
มากนัก เนื่องจากประสบการณแในชีวิตของพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) ยังไมเคยพบเจอผูชายแท ๆ พูดภาษาลู
มากอน ดังนั้น จึงจะคิดไปสี่สิบเปอรแเซ็นตแวาคนที่ใชภาษานี้อาจจะเป็นเพศที่สาม แตทั้งนี้ก็จะดูปัจจัย
อ่ืน ๆ ของบุคคลนั้นประกอบดวย 

ถาพี่เจอคนที่ใชภาษาลูนะ พี่จะมองสองอยางคือ ถาใชภาษานี้นะพี่จะใหไป 40 กอนเลยวา

เป็น แลวจะดูลักษณะทาทางประกอบดวย พี่ยังไมเคยเจอผูชายแท ๆ ใชภาษาลูกับพี่เลยนะ

ในประสบการณแของพี่ ที่ผูชายแทไมคอยใชอาจจะเพราะมันเป็นอะไรที่ซับซอน มันยุงยาก 

ตองผันไป ผวนมา แลวผูชายเขาก็จะมีนิสัยที่จริงจังหนอย ไมคอยเมาทแมอยอะไรอยูแลว

เทากับผูหญิงหรือกะเทย (พี่นะโม, สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 
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 นอกจากนี้ พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) ยังไดบอกเลาถึงการปรับตัวใหเขากับปัจจุบันที่คนในสังคม
เริ่มเขาถึงภาษาลูมากข้ึนกวาสมัยกอน 

สมัยนี้ คนพูดภาษาลูกันไดเยอะแลวนะถานับจากสมัยกอน ผูหญิงผูชายแท ๆ เขาก็พูดเป็น 

สิ่งที่พี่ทําในตอนนี้คือตองระวังมากขึ้น เวลาเราเมาทแอะไรใคร คนอื่นเขาอาจจะฟังออกก็ได 

ดังนั้นพี่ก็ตองคิดนิดหนึ่งกอน ดูลักษณะทาทางของคนที่เราจะพูดถึงวาเขามีแนวโนมลักษณะ

ที่วาจะพูดภาษาลูเป็นไหมนะ หรือไมอยางนั้นก็ตองพูดใหเขาไมไดยินไปเลย ไมก็รอใหเขาไป

กอน หรือถาจะเมาทจริง ๆ ก็อยาไปเมาทแในทางที่เสียหายมากนัก มันก็ไมดีตอตัวเราเองดวย

เนอะ อีกทางเลี่ยงหนึ่งคือเราก็เอาไวใชคุยแตเร่ืองของเรา ใหเราเขาใจในพวกเราพอ (พี่นะโม, 

สัมภาษณแ 3 ตุลาคม 2562) 

ล าดับที่ 6 ศรันย์ โปสรักขะกะ (รันนี่) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 รันนี่ (ลําดับที่ 6) ปัจจุบันอายุ 21 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการหลักสูตร
นิเทศศาสตรแ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากการสัมภาษณแพบประเด็นดังนี้ 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 ในตอนตน รันนี่ (ลําดับที่ 6) ไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการรูจักภาษาลู โดยรันนี่ได
ยินครั้งแรกประมาณมัธยมปลายปีที่ 6 เนื่องจากไดยินรุนนองที่โรงเรียนมัธยมพูดภาษาลูกัน และ
สามารถพูดไดจนคลองแคลวเมื่อตอนเขาเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 

ภาษาลูเพิ่งรูจักตอนประมาณ ม.6 คะ ไดยินมาจากรุนนองที่เป็นกะเทยที่โรงเรียน ซึ่งตอนนั้น

เราเรียนสารสาสนแวิเทศบางบอน เป็นโรงเรียนสหศึกษาแลวก็เป็นโรงเรียนคริสตแดวยคะ เราก็

ไดยินจากกะเทยเขาพูดเลนกัน แลวดวยความที่เราอยากรูวาเขาพูดอะไรกัน เราเลยลองไป

หาคลิปหรือสื่ออะไรก็ตามที่เขาสอนพูดภาษาลูในยูทูปหรืออินเทอรแเน็ตตาง ๆ คะ แลวลอง

มานั่งฟัง นั่งฝึก ลองทําความเขาใจดูดวยตัวเอง แตเราไมไดถามรุนนองคนนั้นนะวาพูดยังไง 

เพราะเดี๋ยวนองสวนกลับมาวา เฮย เป็นกะเทยยังไงเนี่ยไมรูจักภาษาลู อะไรอยางงี้คะ 

(หัวเราะ) แลวมาเร่ิมพูดไดจริง ๆ จัง ๆ เลยคือตอนอยูประมาณปี 1 พอขึ้นมหาวิทยาลัย เรา

ก็เจอสังคมแบบใหม ๆ ซึ่งสังคมแบบใหม  เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่นากลัวเหมือนกัน เพราะวาถา

เราไมรูจักภาษาพวกนี้ แลวพอมาเจอสังคมใหญ มีจํานวนของกะเทยเยอะมากขึ้น เจอคน
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เปิดตัววาเป็นกะเทยเพิ่มมากข้ึน แลวเขาใชภาษานี้พูดคุยกัน แลวถาเราไมมีพื้นฐาน ไมเขาใจ

วาเขาพูดอะไรกัน เราก็เขาสังคมกับเขาไมได บางทีถาเจอคนไมดีเขาก็อาจนินทาเราดวย

ภาษานี้ ถาเรารูไวยังไงก็ดีกวา (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ตอมารันนี่ (ลําดับที่ 6) ไดอธิบายถึงหลักการของภาษาลูที่ตนเองเขาใจ ซึ่งหลักการมีความ
คลายคลึงกับผูใหขอมูลลําดับกอนหนาทั้ง 5 ลําดับ ดังนี้ 

หลักการผสมคํา จะใชคําวา ลู มาไวหนาคําที่เราจะพูด อยางเชน คําวา “เสีย” เราตองเติม 

ลู ไวขางหนาแลวเราก็นํามาผวนกัน คําวาเสียก็จะกลายเป็น เหลีย - สู แตวาแลวแตสําเนียง

ของแตละคน บางคนก็จะเหมือนแบบเติมตัวสะกดเขาไปขางหนากอนแลวคอยผวนคําอะไร

ประมาณนี้คะ สวนคําที่เป็นเสียงรอเรือ หรือวา ลอลิง เราตองเปลี่ยนเป็นเสียง สอเสือ หรือ

วา ซอโซ ดวย แลวแตเสียงสูงต่ําของแตละคํา ที่ตองเปลี่ยนเนี่ยเพราะไมงั้นมันจะซ้ํากับ

เสียงลู อยางคําวารัก เป็นลูรัก แลวผวนเป็น รักลู เสียงมันก็ซ้ํากัน ฟังปฺุบก็รูปั๊บ (รันนี่, 

สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 

 ในสวนของจุดประสงคแในการใชภาษาลู รันนี่ (ลําดับที่ 6) ใชแปลงคําหยาบ เพ่ือที่จะสามารถ
พูดในที่สาธารณะไดอยางโจงแจงมากขึ้น อีกทั้งใชเพ่ือคุยเรื่องตลกขบขันทําใหการสนทนามีความ
สนุกสนานมากข้ึน โดยจะใชภาษานี้กับคนใกลชิดที่สนิทสนมเทานั้น 

รันพูดภาษาลูบอยนะถาอยูกับเพื่อน แตตอนนี้ปิดเทอมอยูก็เลยไมไดใชคุยกับใครเทาไหร แต

ถาอยูกับเพื่อนจะใชภาษาลูในประโยคที่มีคําหยาบซะสวนมาก เพราะวาเราพูดในที่

สาธารณะ แลวบางทีเราคุยเลนกับเพื่อนก็จะเผลอคุยเสียงดังแบบลืมควบคุมตัวเอง เราก็ไม

อยากใหคนอื่นตองมามีมลพิษทางหูกับคําหยาบไงคะ (หัวเราะ) แลวอีกอยางถาเขาไดยินเรา

พูดคําหยาบเราก็จะถูกมองไมดีใชไหมคะ คือเราเป็นคนแครแสายตาคนนอกมาก ๆ อยากให

คนอื่นมองเห็นเราในทางที่ดีมากกวาทางที่ไมดี เราจะไมใชภาษาลูกับคนที่เราไมสนิท แตจะ

ใชกับคนที่สนิทดวย อยางเชน เพื่อน พี่ นองที่เป็นกะเทย โดยเราจะเอาไวคุยสังสรรคแ นินทา

คนอื่น เพื่อใหมีความสนุกสนาน หรือวาคุยเรื่องที่มีคําหยาบ แบบพวกคําอวัยวะเพศชาย 

อวัยวะเพศหญิง พวกสัตวแเลื้อยคลานตาง ๆ (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 
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 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 เหตุผลในการใชภาษานี้ของรันนี่ (ลําดับที่ 6) คือตองการภาษาโคดลับไวใชคุยกับพ่ีชาย 
เพ่ือใหรูและเขาใจกันเพียงสองคนภายในบาน รวมถึงใชภาษาลูในการพูดคุยนอกบาน เพ่ือกันไมใหคน
นอกรูสิ่งที่กําลังสนทนาอีกดวย 

เหตุผลแรกที่รันฝึกใชภาษาลู เพราะรันจะเอาไวคุยกับพี่ชาย คือรันมีพี่ชาย 1 คนคะ แลวพี่ชาย

พูดภาษาลูไมเป็น รันก็ฝึกภาษาลูแลวจะพูดภาษาลูใหพี่ชายฟังทุกวันเพื่อที่ใหเขาเขาใจเรา 

แลวเราจะเอาไวปรึกษา เหมือนเป็นโคดลับของเรากับพี่ชาย ไมใหคนในบานรู หรือวาเอาไว

เมาทแมอยนอกบาน ไมใหคนอื่นรู แลวพี่ชายของรันก็ไมใชกะเทยหรือเพศที่สามอะไรนะคะ คือ

เป็นผูชายแทเลย แตรันเองที่เป็นคนไปสอนเขา จนเขารูจักแลวก็พอจะฟังภาษาลูออก แตก็

ไมไดเชี่ยวชาญจนแบบ expert ขนาดนั้น (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 

 อีกเหตุผลหนึ่งของรันนี่ (ลําดับที่ 6) คือการตองการนําเสนอใหผูอ่ืนรูวาตนเองนั้นเป็นคนที่
อารมณแด ีรวมถึงเป็นการฝึกสมาธิใหจดจอในขณะที่ใชภาษานี้อยูอีกดวย 

ภาษาลูมันบงบอกถึงความสนุกสนานของตัวเราเอง ทําใหรูวาเออ เราเป็นคนมีอารมณแขันนะ 

ชางพูดชางคุย ตลกโปกฮา แลวอีกอยางมันเป็นการฝึกสมาธิของตัวเราเอง เพราะมันตอง

จิตใจจดจอกับการผวนคํา การคิดคํา เวลาคนอื่นพูดแลวเราตองฟัง มันก็ตองประมวลใน

สมองดวยเพื่อใหเขาใจสิ่งที่อีกคนพูด มันก็เหมือนเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาไปทุกครั้ง

ที่ใชภาษาลู  (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 

 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ไมพบการดัดแปลงภาษาลูใหเป็นไปในแบบของตนเองของรันนี่ (ลําดับที่ 6) “เราพูดตามหลัก
ปกติเลย ไมไดไปดัดไปแปลงอะไรมัน อาจจะเพราะวากะเทยรอบตัวเราสมองชากันแทบทุกคน 
(หัวเราะ) ไมหรอก เพราะเราใชแบบนี้มานานมากกวา แลวก็คงคิดวาจะใชแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ ไมไป
เปลี่ยนอะไร” (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) เชนเดียวกับผูใหขอมูลลําดับกอนหนาคือพ่ีบอส 
(ลําดับที่ 4) และพ่ีนะโม (ลําดับที่ 5)  
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 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 รันนี่ (ลําดับที่ 6) ไดเผยแพรภาษาลูดวยการสอนพ่ีชายของตนเองใหฟังได ดวยเหตุผลขางตน
คือการสรางโคดลับไวใชในบาน และไดสอนเพ่ือนผูหญิงใหพูดและฟังภาษานี้ได ซึ่งทั้งสองเป็นเพศชาย
แทและหญิงแทที่รับภาษาลูมาจากรันนี่ซึ่งเป็นเพศที่สาม 

เพื่อนสนิทของรันที่เป็นผูหญิง เขาก็มาใหรันสอนภาษาลูใหนะ เพราะวาเขาอยากรู อยากพูด

ไดบาง อยากเอาไวคุยเมาทแมอยหอยสังขแกัน แบบวามันเกเ มันมีอะไรใหใชไวคุยกัน แลวก็

พี่ชายของรันเองอีกคนหนึ่ง ใน case นี้รันเป็นคนไปสอนเขาเอง เพราะอยากได comfort 

zone เอาไวปรึกษาเรื่องหนักใจกับคนที่เราไวใจจริง ๆ เพราะรันสนิทกับพี่ชายมาก คุยกัน

ไดทุกเรื่อง แลวบางทีก็เอาไวนินทาคนอื่นใหพี่ชายฟัง ซึ่งทั้งสองคนที่พูดไปเป็นเพศ straight 

ทั้งคูเลย ไมไดเบี่ยงเบนอะไรก็ยังใชภาษานี้ได เห็นไหมคะวาใครก็ใชภาษาลูได  (รันนี่, 

สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 

 ในกรณีของกะเทยที่ไมสามารถพูดภาษาลูได รันนี่ (ลําดับที่ 6) ก็ไดแสดงความคิดเห็นวาเขา
หรือเธอเหลานั้นอาจจะมีความจริงจังในการใชชีวิตประมาณหนึ่ง หรือไมไดใกลชิดกับกะเทยหรือคนที่
พูดภาษาลูไดในชีวิตประจําวัน ทําใหไมไดรับอิทธิพลทางภาษาดังกลาว 

คนที่เป็นกะเทยแลวไมไดใชภาษาลู เราก็เจอเยอะเลยนะ แบบวาเขายังไมสามารถเขาใจ

ภาษาลูไดดีถึงขั้นจะเอามาสนทนาใหรูเรื่องกัน แตเราก็เขาใจคนพวกนั้นแหละ เพราะมันก็

ไมใชภาษาที่มีประโยชนแอะไรมากมายขนาดนั้น ไมรูก็ได รูไวก็ดี ไมเหมือนภาษาอิ ตาลี 

ภาษาจีน ภาษาเกาหลีตาง ๆ ที่มันสามารถสรางประโยชนแในการทํางานหรือติดตอสื่อสาร

กันไดมากจริง ๆ แตเหมือนกับวาภาษาลูมันจะงายกวาภาษาพวกนี้ เพราะมีรากฐานมาจาก

ภาษาไทย แตกะเทยที่พูดภาษาลูไมเป็นนี่รันก็ไมไดไปตัดสินอะไรเขานะ เขาก็คือคนคนหนึ่ง 

แตเราจะมีความรูสึกวาที่เขาไมใชหรือไมรูจักภาษาลูเพราะเขานาจะมีความคิดที่เป็นผูใหญ

มากจนไมไดสนใจเรื่องภาษาตลกยิบยอยพวกนี้ แลวอีกอยางเขาก็นาจะไมไดมีคนรูจักเป็น

กะเทยหรือวาพูดภาษาลูได เพราะไมอยางนั้นเขาก็คงจะไดฟังผาน ๆ หูมาบาง แตจริง ๆ รัน

ยังมองตัวเองวายังเป็นเด็กอยูเลยนะ เรายังมีอารมณแขันกับเรื่องพวกนี้ พยายามสรางสรรคแ

คําพูดโดยใชภาษาลูใหตัวเองใชแบบตลก ๆ อยูเลย ซึ่งก็ยังไมเขาใจตัวเองเลยวาทําไปทําไม 

(หัวเราะ) (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 
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 6) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 รันนี่ (ลําดับที่ 6) มีทัศนคติตอผูใชภาษาลูที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยความเห็นวาในสมัยปัจจุบันที่
โซเชียลมีเดียเขามามีอิทธิพล ทําใหขอมูลตาง ๆ แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว คนที่รูและเขาใจ
ภาษาลูจึงมีมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นไมสามารถยืนยันไดวาคนที่ใชภาษาลูเป็นเพศที่สามไปทั้งหมด  
จึงตองมองปัจจัยอ่ืน ๆ ของคน ๆ นั้นประกอบดวย 

เมื่อกอนถารันเจอผูชายที่ใชภาษาลูคลอง ๆ นะ รันจะคิดวาเขาเป็นกะเทยหรือเป็นเกยแ หรือ

อะไร something แนนอนเพราะวาผูชายแท ๆ สวนนอยมาก ๆ ที่จะใชภาษาลูไดคลอง

แบบเชี่ยวชาญ อยางมากสุดก็นาจะไดแคฟังหรือวารูเฉยๆ ไมไดเป็น expert แบบที่บอกไป 

แตก็อยางวาคะ สมัยนี้โซเชียลมันก็แพรหลายอะไรออกไปเยอะ มีคนอยากรูอยากลองสิ่ง

ใหม ๆ ภาษาลูก็คงเป็นหนึ่งในนั้นที่คนเริ่มหันมาสนใจ ทําใหมีคนรูเยอะมากขึ้น แตทั้งนี้

ทั้งนั้นการจะไปมองวาคนที่ใชภาษาลูเป็นกะเทยไปหมดก็คงไมไดซะทีเดียว คงตองใชปัจจัย

อะไรอยางอื่นประกอบดวยคะ (รันนี่, สัมภาษณแ 6 มกราคม 2563) 

ล าดับที่ 7 เขมทัต บุญพ่วง (ต๋งต๋ง) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ตเงตเง (ลําดับที่ 7) ปัจจุบันอายุ 23 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตรแอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  จากการ
สัมภาษณแพบประเด็นดังนี้ 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 เริ่มแรกตเงตเง (ลําดับที่ 7) ไดบอกเลาถึงภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการใชภาษาลูวาเริ่มพูด
สมัยเทอมตนของมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไดยินภาษาลูครั้งแรกจากกลุมเพ่ือนและรุนพ่ีที่เป็นเพศที่สาม
เชนเดียวกัน ซึ่งตเงตเงไดเรียนรูภาษาลูดวยตนเองจากการฟังและนํากลับมาฝึกฝน จนสามารถพูด
ภาษาลูไดในที่สุด 

เร่ิมพูดตั้งแตม.ปลาย ประมาณม.4 เทอมตนเลย เราไดยินภาษานี้ครั้งแรกมาจากกลุมเพื่อน

แลวก็รุนพี่ คือเราจะมีแก฿งกะเทยของเราตั้งแตสมัยอยูมัธยม ที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา ทําใหเราไดยินภาษานี้เป็นครั้งแรกเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็เป็นแบบนี้ 
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(เป็นกะเทย) มาตั้งแตสมัยอนุบาลแลว (หัวเราะ) แตเพิ่งมาไดยินเอาตอนม.ปลาย แลวก็เพิ่ง

เริ่มพูด เราเห็นพวกเพื่อนกับรุนพี่พูดเราก็อยากรูไง แอบครูพักลักจํามาเรื่อย ๆ เรียนรูดวย

ตัวเราเอง จนถึงขนาดที่วาเรากลับมาเขียนใสกระดาษนั่งฝึกเองเลย วาคํานี้ ๆ ตองผวนตอง

ผันแบบนี้ ๆ แลวก็เอาไปใหเพื่อน recheck อีกทีนึงวาถูกไหม แรก ๆ ก็ผิดเยอะแหละ แต

หลัง ๆ เราเกงขึ้นก็ไมตองมานั่งทดใสกระดาษแลว ตอนนั้นอยูม.ปลาย การเรียนยังไมสนใจ

ขนาดนี้เลย (หัวเราะ) ตอนนั้นเราก็ไมไดกลัวเพื่อนวานะวาทําไมไมรูภาษาลู ทําไมไมเกง ถึง

ตองมานั่งทดนั่งจดอยูในชวงแรก เหมือนกับวาชวงนั้นภาษามันเพิ่งบูม ยังใหมอยู คนยังไม

คอยใชกันเยอะ นาจะ 6 - 7 ปีที่แลวได (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ตเงตเง (ลําดับที่ 7) ไดอธิบายหลักการของภาษาลูในแบบที่ตนเองเขาใจและนําหลักการ
ดังกลาวไปสอนผูอ่ืนตอ โดยมีความคลายคลึงกับผูใหขอมูลในลําดับกอนหนา 

หลักการของภาษาลูไมมีอะไรยาก แคตองอาศัยใชไปจนชินเดี๋ยวก็จะเขาทางเอง อยางเชน

คําวา แมว เราก็ตองเปลี่ยน มอมา ใหเป็น ลอลิง แลวก็เอามอมาไปใส สระอู แลวก็เติม

ตัวสะกดก็คือ วอแหวน ลงไปดวย ก็จะเป็น แลว - มูว ประมาณนี้ สวนถาเป็นคํา รอเรือ 

หรือ ลอลิง อยางคําวา เรียน เราก็ตองเปลี่ยน รอเรือ ใหเป็น ซอโซ แทน เพราะ รอเรือ กับ 

ลอลิง มันออกเสียงเหมือนกัน มันจะกลายเป็น เซียน - รูน คะ หลักการที่เราเขาใจก็จะเป็น

ประมาณนี้ (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 ตอมาในสวนของจุดประสงคแของการนําภาษาลูไปใช ตเงตเง (ลําดับที่ 7) กลาววาตนเองนํา
ภาษาดังกลาวไวนินทาผูอ่ืน หรือคุยในเรื่องทั่วไป เรื่องเพศตรงขาม (ในที่นี้หมายถึง ผูชาย) แตจะ
เลือกใชตามสถานการณแ หากเป็นเรื่องจริงจังตนเองก็จะไมเลือกใชภาษาลู 

สวนมากใชภาษานี้ก็เอาไวนินทาคนปะ? (หัวเราะ) ไวคุยแบบสัพเพ (เหระ) ไปเรื่อย ที่ขาด

ไมไดคือเรื่องผูชาย แบบ “อุ฿ย ผูลายชูยหลอสากหลูกลากมูกลายมุย ลาลินกุน” (อุ฿ย ผูชาย

หลอมากมาย นากิน) โอ฿ย อยางนูนอยางนี้ เฮฮาปารแตี้ แตเวลาคุยเรื่องจริงจัง เราก็ใช

ภาษาไทยปกติกันนะ มันคงแปลก ๆ ปะ ถาเครียด ๆ แลวมาปลอบเพื่อนดวยภาษาลู เพื่อน

คงจะคิดวาเราเลนไมรูเวลา อะไรแบบนี้ไปเลย (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 
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 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 ตเงตเง (ลําดับที่ 7) เลาวาตนเองตองทํากิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธแกับกลุมคนเพศที่สามอยู
ตลอด ซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลในการใชภาษาลูของตเงตเง เนื่องจากในกลุมดังกลาวใชภาษานี้กันอยาง
แพรหลาย ทําใหตนเองตองนําตนเองเขาไปเป็นสวนหนึ่งในกลุม ภาษาลูจึงเป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่ง
เพ่ือใหตนเองเขากับสังคมของกลุมได 

ตองบอกกอนวาภาษาลูเป็นภาษาที่คนเพศที่สามอยางเราใชกันเยอะ เอาไวพูดคุยกัน ให

เขาใจกัน หรือวามันก็เป็นสังคมนึง มันก็เหมือนภาษาในสังคมของเพศที่สามอะไรแบบนี้ ซึ่งเพศ

ที่สามเกือบทุกคนเป็นสวนใหญก็ตองพอเขาใจและฟังรูเรื่อง ยิ่งแบบตอนนี้กลายเป็นวาเพศชาย 

เพศหญิง ไมวาจะเพศอะไร ทุกคนก็ตางที่จะพอพูดพอฟังรูเรื่องไปกันหมด เวลาเราเขาสังคมกับ

เพศที่สาม คือเราสอนเชียรแลีดเดอรแดวย และก็ทํากิจกรรมหลาย ๆ อยางกับกลุมเพศที่สามเยอะ

มาก ดวยสังคมตรงนั้น คือใชภาษานี้บอย ทําใหเราจําเป็นตองพูดและฟังใหรูเรื่องดวย เพื่อที่จะ

ไดพูดคุยโตตอบกับคนในกลุมได ไมตกขาวอะไรไป  ไมอยางนั้นก็จะกลายเป็นเราที่ไมรูเรื่องอยู

คนเดียว มันก็รูสึกแปลกแยก (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 อีกเหตุผลหนึ่งของตเงตเง (ลําดับที่ 7) คือเพ่ือใหรูเทาทันคนอ่ืน หากโดนนินทาจะไดรูและไหว
ตัวทัน เพื่อไมใหตนเองตกเป็นรองในกรณีของการถูกนินทาดวยภาษาลู 

บางทีรูไวก็ดีนะ เพราะถาเราโดนนินทาเราจะไดรูทันคน ซึ่งเราโดนบอยครั้งมาก ตอนนั้นเรา

เขาไปในเซเวน แลวมีกะเทยเด็ก แบบวาเป็นกะเทยหัวโปกเลย นางก็เมาทแเรา “อุ฿ย ลูดีลีอูล

วนอูนนี่สิ” (อุ฿ย ดูอีอวนนี่สิ) เราก็เดินเขาไปแลวก็สวนกลับเลย “เล็นปุนเลี่ยหูอะไซรุย” 

(เป็น***อะไร) ตอนนั้นโมโหมาก แลวนางก็หลบหนา ซึ่งถาตอนนั้น สมมติวาเราไมรูภาษาลู 

เราก็คงโดนนางพวกนั้นนินทาตอไปเร่ือย ๆ (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 การดัดแปลงภาษาลูใหเป็นไปในแบบของตนเองของตเงตเง (ลําดับที่ 7) พบการเติมคําเขาไป 
เพ่ือใหฟังแปลกข้ึนจากเดิม แตยังคงเคาความเดิมของหลักการเป็นภาษาลูอยู 

บางทีเราก็พูดแบบผสมกับภาษาปกติเขาไป เชน ตองการพูดคําวา ตลก เราก็จะพูดเปน็ ตะ

หลกหยุก แตจริง ๆ แลวคือจะพูด หยุก อีกทําไม มาจากไหนกไ็มรู อยู ๆ ก็เติมเขามาใหมัน



83 

 

 

ตลกเฉย ๆ ทําเพื่อใหมันตลก ใหมันฟังทะแมง ๆ แบบวาจะถูกก็ไมใช จะผิดกไ็มเชิง ยังพอ

เขาใจไดอยู มันยังคงเปน็ภาษาลูอยู (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 ตเงตเง (ลําดับที่ 7) ก็ไดมีสวนในการแพรกระจายภาษาลูออกไปสูสังคม ดวยการสอนเพ่ือน
หญิงของตนเอง เนื่องจากเพ่ือนหญิงมาขอใหสอน เพราะตองการเป็นสวนหนึ่งในกลุมขณะนั้น และอีก
เหตุผลหนึ่งคือตเงตเงตองการใหเพื่อนรูเทาทันคนอ่ืนภายนอกในสังคมที่ใหญขึ้น 

เวลาเราคุยโทรศัพทแหรือเจอเพื่อนกะเทยเราก็จะพูดภาษาลูกัน ก็จะมีเพื่อนผูหญิงของเรามา

ถามวาอันนี้คืออะไรตอนที่นางไดยินเราพูดภาษาลู เราก็สอนไปเป็นคํา ๆ มากกวา จนมัน

เขาใจไปเอง ดวยความที่ตอนนั้นแก฿งเรามีกะเทยเยอะ แลวนางเป็นชะนี (ผูหญิง) หนึ่งเดียว

ในกลุม นางก็อยากจะรูเร่ืองดวย อยากจอยกลุม เราก็ไมไดหวงความรูนะ เราเต็มใจสอนให

มัน เผื่อวามันไปเจอสังคมตรงจุดอื่น แลวยิ่งเป็นผูหญิงแลวดวย เผื่อไปโดนนินทาหรือพูดไม

ดีจะไดรูเทาทันคนอื่นเขา ไมตองไปตอลอตอเถียงดวยก็ได แคจะไดรูวาคนนี้นินทาเราก็อยา

ไปเขาใกลแคนั้นเอง แลวเราก็เคยสอนเพื่อนอีกหลาย ๆ คน ถึงขนาดที่วาเอาสมุด เอา

ปากกาอะไรมาเขียนเป็นแผนผังใหมันดูเลย (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 6) ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 ตเงตเง (ลําดับที่ 7) ไดเลาถึงความเชื่อของตนเองที่วาดวยภาษาลูมาจากในคุก เนื่องจากไดยิน
ตอ ๆ กันมา และประสบการณแที่ตนเองเคยพบเจอ ประกอบกับการคนควาขอมูลของตนเอง ซึ่งเป็น
ความเชื่อเชนเดียวกับพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) 

จริง ๆ แลวเราไดยินมาวาภาษาลูเป็นภาษาคนคุกมากอน ที่เราจําฝังใจเลยคือ เราเคยนั่งรถ

แท็กซี่ แลวคนขับรถแท็กซี่ไดยินเรากับเพื่อนกะเทยดวยกันนี่แหละพูดภาษาลูกัน แลวเขาก็

ถามพวกเราวา “เคยติดคุกมาหรือไงละ ถึงไดพูดภาษานี้” อะไรประมาณนี้ ซึ่งตอนนั้นเราก็

งง สถานการณแนั้นทําใหเราลองคนหาดู แลวก็เออมันจริง มีแตคนเขาวากันมาแบบนั้น จริงๆ 

ภาษาลูก็เป็นภาษาไทยนั่นแหละ ใคร ๆ ก็สามารถใชได เราคิดวาตนกําเนิดคงมาจากในคุก

อยางที่บอก ถึงจะไมมีอะไรมายืนยันไดรอยเปอรแเซ็นก็เถอะ แตมันสมเหตุสมผลที่จะเป็น

แบบนั้นในความคิดเรา ทั้งการที่เอาไวหลบผูคุมในการคุยกัน วางแผน หรือเพื่อจุดประสงคแ

อะไรสักอยางของนักโทษในคุก ถาพูดภาษาอังกฤษแทน นักโทษในนั้นอาจจะไมเขาใจ หรือ
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วาผูคุมอาจจะเขาใจ แตพอเป็นภาษาลูคือมันก็มีพื้นฐานมาจากภาษาไทย ทําใหเรียนรูไดเร็ว

กวา แตกลายเป็นวาภาษาลูมันมาอยูคูกับกะเทยเฉยเลย ถาพูดถึงภาษาลูก็ตองนึกถึงกะเทย

อันดับแรก (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

 ตเงตเง (อันดับที่ 7) ยังกลาวตอถึงทัศนคติของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปในการมองผูที่ใชภาษาลู 
วาในสมัยกอนกับปัจจุบันจะมองแตกตางกัน เนื่องจากปัจจุบันภาษาลูแพรกระจายไปกวางขวางทําให
ไมสามารถนําไปตัดสินผูใชภาษาได ตองใชปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปดวย 

สมัยนี้แลว การจะไปมองวาใครเป็น ใครไมเป็น (กะเทย) มันก็ดูที่การใชภาษาลูอยางเดียว

ไมไดแลว ยิ่งตอนนี้เราเห็นมีคนรูจักภาษาลูเยอะมาก แบบมาก ๆ ทั้งหญิง ชาย ชะนงชะนี

อะไรรูหมด แตจะเชี่ยวชาญกันไหมก็อีกเรื่องนะ เราก็ตองไปดูอยางอื่นประกอบการตัดสินใจ

ดวยวาคนคนนี้จะเป็นกะเทยไหม นอกจากวาจะใชภาษาลูเป็นแลวก็ตองดูพวกรูปราง 

หนาตา บุคลิกภายนอก สําคัญเลยคือจริต พูดเลยวาถาเป็นพวกเดียวกันมันจะดูกันออก 

เหมือนผีเห็นผี (ตเงตเง, สัมภาษณแ 13 มกราคม 2563) 

ล าดับที่ 8 ธีรชัย โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ (พี่ธีร์) 

Creative content ประจ า Rawit studio และ Tourist guide 

 พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) อายุ 25 ปี ปัจจุบันทําอาชีพประจําเป็น Creative content ที่สตูดิโอของ
ตนเอง Rawit studio และยังมีอาชีพเสริมเป็น Tourist guide จากการสัมภาษณแพบประเด็นดังนี้ 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 ในตอนตนนั้นพ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) ไดเลาถึงภูมิหลัง และจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู โดยพ่ีธีรแ
รูจักภาษาลูตั้งแตสมัยประถมตอนปลาย ซึ่งเป็นชวงที่ Hi5 (เว็บบล็อกที่สามารถพบปะพูดคุยกับผูคน
จากทั่วทุกมุมโลก) กําลังไดรับความนิยมในหมูวัยรุน ทําใหพ่ีธีรแไดพบปะเพ่ือนกะเทยที่ใชภาษาลู  
จึงไดรับอิทธิพลทาภาษาตั้งแตนั้นเป็นตนมา 

รูจักภาษาลูมานานมาก ตั้งแตป.4 เลย คือนานมาก ตอนนั้นพี่เรียนที่กรุงเทพนี่แหละคะ อยู
โรงเรียนแสงอรุณ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตอนที่พี่ไดยินภาษานี้ครั้งแรกนะพี่ยังไมเป็นแบบนี้
เลย (เป็นกะเทย) ตอนนั้นพี่แมนมาก (หัวเราะ) ที่ไปรูจักภาษาลูไดเพราะวาตอนพี่วัยรุนมัน
เป็นยุค Hi5 มีพวกแก฿งอะไรแบบนี้ใชไหม แลวพี่อยูในแก฿งชายลวน แลวมีเพื่อนพี่ชอบคบกับ
กะเทย คือตอนนั้นมันเป็นยุคแบบที่เด็กประถมผูชายชอบคบกับกะเทย เหมือนมันเกเคะ 
(หัวเราะ) แลวคือเพื่อนพี่เป็นผูชายแมนทั้งแทงเลย พอมันคบกับกะเทยก็ชอบพากลุมเพื่อน
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ไปมาหาสูกัน เลยเจอเพื่อนกะเทยของฝั่งนูนบอย ไปเจอบอยเขา ๆ เหมือนภาษาพวกนี้มันก็
ซึมซับมาในหัว ตอนแรกพี่ไมเขาใจพี่ก็แบบพูดภาษาอะไรของมึงเนี่ย ซึ่งตอนนั้นมีภาษาอะไร
พวกนี้หลากหลายมาก แตภาษาลูสําหรับพี่ตอนนั้นคือยากที่สุดแลว (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 
กุมภาพันธแ 2563) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ตอมาพ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) ก็ไดอธิบายถึงหลักการทั่วไปในการใชภาษาลู ซึ่งหลักการมีความ
คลายคลึงกับผูใหขอมูลทั้ง 7 ลําดับขางตน 

หลักการก็คือ สมมติเราจะพูดชื่อพี่ คือคําวา ธีรแ เราก็เอา ลอลิง มาใสแทน ธอธง ให
กลายเป็น ลี แลวอีกคํานึงจะเป็น สระอู เราก็หยิบ ธอธง จากตัวแรกที่ทดไวในใจ มาใสเป็น 
ธู ก็กลายเป็น ลี-ธู แคนี้เองงายมาก ตองอาศัยการพูดบอย ๆ อยูกับมันบอย ๆ จะชินไปเอง 
สวนใน case ที่คําเป็นพวก รอ ลอ ทั้งหลายอยูแลว เราตองใส สอ ซอ แทน อยางคําวา รี ก็
ใสเป็น ซี แลวเอา รอเรือ ปัดมาขางหลังแลวใส สระอู จะเป็น ซี-รู คะ (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 
กุมภาพันธแ 2563) 

 ในสวนของจุดประสงคแของการนําภาษาลูไปใช พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) จะใชเพ่ือการนินทา คุยเลน
กับเพ่ือน พูดความลับและหยอกแซวเพศชายที่หนาตาดี  

พอไดยินคร้ังแรก มันแปลกใหมสําหรับพี่มาก หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มฝึกพูด เพราะรูสึกวามันเกเดี 
เฮย ทุกคนจะฟังเราพูดแลวไมรู ไมเขาใจแน ๆ หรือจะเอาไวใชพูดกับเพื่อนก็ไดในตอนที่ไม
อยากใหใครรู ไมใหใครเขาใจ สวนมากจะคุยเรื่องความลับ เรื่องทะลึ่ง บาบอคอแตกอะไร
อยางนี้ เยอะแยะเลย หลัก ๆ เลยคือการนินทา กับการพูดทะลึ่ง แอ฿วเอินผูชาย พี่ใชภาษาลู
พูดกับเพื่อนแทบจะตลอดเวลาเจอกัน (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563) 

 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 เหตุผลในการใชภาษาลูของพ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) เพ่ือใชในการแสดงตัวตนทางเพศออกไปสู
สาธารณะผานการใชภาษา รวมถึงเมื่อใชภาษาดังกลาวแลวทําใหปฏิสัมพันธแภายในกลุมเพ่ือนมีความ
แนนแฟูนกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น เกิดความรูสึกเป็นกลุมเดียวกันเนื่องจากเป็นเพศทางเลือกเหมือนกัน
และใชภาษาเดียวกัน  

เวลาพี่ใชภาษานี้พี่รูสึกวาตัวพี่นั้นมีความกะเทยมาก (หัวเราะ) เวลาพูดภาษานี้ออกไป มัน
ทําใหคนอื่นก็อาจจะรูนะวาพี่เป็น (กะเทย) แลวเวลาใชภาษาลูคุยกันในแก฿งของพี่ พี่ก็รูสึกวา
ความสัมพันธแกับเพื่อนมันกาวหนาขึ้น จะบอกวามันทําใหสนิทกันมากขึ้นก็วาไดเลยนะ 
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เหมือนกับใชภาษาเดียวกัน ก็รูสึกเป็นพวกเดียวกันแลว ไมวาจะเป็นแก฿งกะเทยของพี่เอง 
หรือวาแก฿งผูชาย แก฿งผูหญิง พอไปใชภาษาลูคุยมันก็ทําใหเกิดสีสัน ทําใหสนิทกันมาก
กวาเดมิ (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563) 

 อีกเหตุผลหนึ่งที่พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) กลาวอยางตรงไปตรงมา คือความไดเปรียบในสังคม เมื่อ
บุคคลใดที่รูมากกวาภาษาหนึ่งในภาษากระแสหลัก ผูนั้นยอมไดเปรียบ เมื่อเป็นสังคมไทย ผูที่รูภาษาลู
ยอมมีนอยกวาภาษาปกติ ทําใหสามารถพูดสิ่งที่คิดออกมาไดอยางเปิดเผยมากข้ึน  

เวลาใชภาษาลู มันเหมือนเป็นการยกตนขมทานอยูนะ ทําใหเราดูเกเ ใหเราดูไมเหมือนใคร 
เหมือนขมคนอื่นวา “เฮยมึงพูดไมไดละสิ” อะไรแบบนี้ คานิยมตาง ๆ ในสังคม มันทําให
เหมือนเรายิ่งรูภาษาเยอะ เราก็ยิ่งไดเปรียบในสังคม ถาเราโดนนินทาดวยภาษาลูเราก็จะ
เขาใจ จะไดไมนั่งซื่อบื้ออยูใหเขาหลอกวาหลอกดาเราได อีกอยางเวลาใชภาษานี้จะทําใหมี
ความมั่นหนาเพิ่มข้ึน เพราะภาษานี้ตองเอาไวคุยกับคนที่พูดไดเหมือนกัน ซึ่งก็คือพวกเพื่อน
เรา ยิ่งพอใช มันก็ทําใหรูสึกวาเรามีพวกนะ เราไมไดมาคนเดียว ใครจะกลามาหาเรื่องละ ใช
ไหม (หัวเราะ) (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563) 

 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ในสวนของพ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) นั้น ก็พบการแปลงคําภาษาลูใหเป็นไปในแบบเฉพาะของตนเอง 
โดยเปลี่ยนจากสระอู ไปเป็นสระอ่ืน ๆ แทน อยางไมตายตัว เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม และแตกตาง
ออกไป เนื่องจากพ่ีธีรแมีความเห็นวาในปัจจุบัน ภาษาลูแพรกระจายออกไปในวงกวางทําใหมีคนเขาใจ
และพูดภาษาลูไดเยอะมากขึ้น จึงเลือกที่จะดัดแปลงภาษาเพราะไมตองการใหคนนอกเขาใจในสิ่งที่
ตองการจะสื่อสาร และถึงแมเขาใจก็เขาใจไดอยางไมสมบูรณแ 

อยางของพี่บางทีก็ไมไดใช สระอู เสมอไป มีสระเอบาง สระแอ สระไอ พี่ก็จับใสหมด 
อยางเชนคําวา เสีย พี่ก็จะพูด เหลีย-เซอ บาง เหลีย-ไซ เหลีย-เซ ซึ่งถาเป็นหลักปกติเลยเนี่ย
จะพูดกันวา เหลีย-สู มันก็แลวแตอารมณแตอนนั้น แลวแตปากมันจะพาไป อีกอยางเพราะ
ตอนนี้คนมันรูภาษาลูกันเยอะแลว พี่เลยพูดไปอีกแบบ ซึ่งเวลาพี่พูดในแบบของพี่เองเนี่ย 
เพื่อนพี่ก็จะมีที่เขาใจบาง ไมเขาใจบาง เอาจริง ๆ จุดประสงคแของพี่ก็คืออยากใหเขาใจยาก
ขึ้นนั่นแหละ อยางเพื่อนเราเขายังถามเราไดวาอะไรนะมึง แตคนอื่นที่ฟังก็จะทําใหเขาใจ
ยากขึ้นกวาเดิมไปอีก step หนึ่ง ถาพี่พูดไป 100 เปอรแเซ็นตแ คนที่รูภาษาลูก็อาจจะเขาใจ 
50-60 เปอรแเซ็นตแไดคะ (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563) 
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 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) ไดบอกเลาถึงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับผูที่ใชภาษาลู วาหากพบผูใช
ภาษาลูไมวาจะเป็นเพศใด ตนจะมองวาบุคคลดังกลาวตองไดรับอิทธิพลทางภาษามาจากกะเทยไมทาง
ใดก็ทางหนึ่งแนนอน เนื่องจากตนเองก็รับภาษาดังกลาวมาจากกะเทยเชนกัน ทําใหมองวาภาษาลูเป็น
ของคูกับกะเทยและถูกสงตอโดยกะเทย 

ถาพี่เจอคนใชภาษาลู สิ่งหนึ่งที่พี่คิดตลอดเลยแบบไมเคยเปลี่ยนแปลงคือ คนนี้ตองโดน
กะเทยสืบทอดมาแนนอน คือถึงแมวาเขาจะเป็นผูชายที่แมนมาก ๆ หรือเป็นผูหญิ๊งผูหญิง 
หรือวาเป็นคนที่เราไมรูจักเลย เวลาเขาพูดออกมา พี่ก็อดคิดไมไดวาเขาตองของเกี่ยวกับ
กะเทยไมทางไหนก็ทางหนึ่ง อาจจะมีเพื่อนเป็นกะเทย เพราะเขาจะไปรูมาจากไหนไดถา
ไมใชกะเทย พี่ถึงบอกวาภาษานี้มันมาจากกะเทย ขนาดพี่ยังรูมาจากกะเทยเลย  (พี่ธีรแ, 
สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563) 

 อีกทั้งพ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) ก็ไดมีสวนในการเผยแพรภาษาลูออกไปสูสังคม โดยการสอนเพ่ือน
และคนรูจักถึงหลักการของภาษาลูแบบเบื้องตน เนื่องจากถูกขอรองใหสอนภาษาดังกลาวให  

พี่ก็มีสอนภาษาลูใหกับคนรูจัก มาขอใหพี่สอนใหเองเลย บอกวาไมเคยพูดเลย พูดไมเป็น พี่
เลยสอนแบบ basic เบื้องตนไปคะ สวนมากก็จะเป็นเพื่อน รุนพี่ รุนนองก็มีคะ หลากหลาย
เพศเลยดวย คนเยอะมากที่สนใจในภาษานี้ เพราะฟังแลวมันแปลกดี  (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 
กุมภาพันธแ 2563)    

 6) ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) ไดบอกเลาความคิดเห็นสวนบุคคลเกี่ยวกับภาพลักษณแทางเพศของผูที่ใช
ภาษาลู วาเพศชายไมเหมาะสมกับการใชภาษาดังกลาวเทาใดนัก เนื่องดวยสําเนียง จริต และทาทาง 
ที่ไมเอ้ืออํานวยใหพูดภาษาลูแลวเกิดความเขาถึงรสชาติ เพราะภาษาลูเป็นภาษาที่ตองพ่ึงพาสําเนียง
ในการพูด เพศชายนั้นมีภาพลักษณแและลักษณะนิสัยที่สุขุม เครงขรึม จึงไมเหมาะที่จะใชภาษา
ดังกลาว หรือหากใชก็จะไมเป็นธรรมชาติเทาท่ีควร 

พูดถึงภาษาลูแลวนึกถึงกะเทยกับคนบานะ (หัวเราะ) ที่นึกถึงคนบาเพราะพูดอะไรก็ไมรู คน
อื่นไดยินคงจะรูสึกวาภาษาอะไรเนี่ยฟังไมรูเรื่อง มันดูแบบสําเนียงมันไมไดสวยหรู มาจาก
ไหนก็ไมรู อีกอยางพูดไปประโยคก็ยาวไปอีก แลวที่นึกถึงกะเทยดวยก็เพราะวาภาษาลูนี้มัน
มาจากกะเทย ถาใหพูดก็พูดเลยวาภาษาลูเป็นภาษาของกะเทย เพราะกะเทยเป็นตนกําเนิด 
เป็นคนใช เป็นคนเผยแพรภาษานี้ เนื่องดวยเหตุผลคือการนินทาแลวก็พูดไมใหคนอื่นรู 



88 

 

 

เหมือนกับวาสงตอมาเรื่อย ๆ จากรุนสูรุน มาทาง DNA ไปแลว กลุมคนที่ใชภาษานี้มากที่สุด
ก็คงเป็นกะเทยอีกนั่นแหละ แตเอาจริง ๆ ณ ปัจจุบันตอนนี้เนี่ย คือโลกมันก็ไปไกลแลว คน
รูจักภาษาลูเยอะขึ้น พี่วาเดี๋ยวนี้ผูหญิงก็เริ่มพูดเป็นกันเยอะนะ แลวพี่ก็คิดวาเพศที่ไมคอยจะ
เหมาะกับภาษานี้เทาไหรก็คือเพศชาย ที่เป็นผูชายแมน ๆ รอยเปอรแเซ็นตแ เพราะวาผูชายมัน
ดูไมเหมาะกับการใชภาษานี้ คือตองบอกกอนวาภาษาลูตองมีสําเนียง มีจริตของการแอน
แด฿ะแอนแดเ จะใหผูชายแมน ๆ มาใชมันก็จะดูแข็ง ๆ ไมเป็นธรรมชาติ เหมือนกับวา
ภาพลักษณแของผูชาย ไมวาจะเป็นภาพลักษณแของตัวเขาเองหรือวาภาพลักษณแทางสังคมที่
กําหนดใหเพศชายเป็นแบบนี้ ๆ ก็ตามแต มันทําใหผูชายดูเป็นอะไรที่เครงขรึมมากกวาจะ
มาใชภาษาลู (พี่ธีรแ, สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563)    

 ในสวนของทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) กลาววา 
“แตถาจะใหมองผูชายที่ใชภาษานี้วาเป็นกะเทย เราคงไมไปฟันธงอะไร อยางนอยคือตองดูอยางอ่ืนใน
ตัวเขาดวย อยางที่พ่ีบอกไปวาภาษาลูมันตองพ่ึงพาสําเนียง พ่ีก็จะดูสําเนียง ดูจริตจะกานของเขา 
เขาใจไหมวากะเทยก็จะมีสําเนียงแบบนึง ผูชาย ผูหญิงก็จะเป็นสําเนียงอีกแบบ เราก็คงดูจากตรงนั้น
มาประกอบ” (พ่ีธีรแ, สัมภาษณแ 1 กุมภาพันธแ 2563)    

ล าดับที่ 9 กษมพันธ์ ยุทธนา (ปีโป้) 
บัณฑิตป้ายแดง 

 ปีโปู (ลําดับที่ 9) อายุ 22 ปี อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแฝั่งพระนคร ปัจจุบันเป็น
นักศึกษาจบใหม จากการสัมภาษณแพบประเด็นดังนี้ 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 ในตอนตนปีโปู (ลําดับที่ 9) ไดเลาถึงจุดเริ่มตนในการพูดภาษาลูวาไดยินครั้งแรกจากเพ่ือน
กะเทยพูดตอนประมาณชวงมัธยม แตในขณะนั้นปีโปูยังไมฝึกพูด เนื่องจากไมไดมีความสนใจในภาษา
ดังกลาว เนื่องจากยังเด็กมาก และเริ่มมาใชภาษาลูอยางจริงจังในชวงที่เขามหาวิทยาลัย เนื่องจากตอง
ใชสนทนากับเพ่ือนในกลุม 

ไดยินเพื่อนพูดกันนานแลว ตั้งแตมัธยมที่เคยไดยินนะ ตอนนั้นเราเรียนโรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย ที่สงขลา มันจะเป็นโรงเรียนสหศึกษา แลวเราไดยินจากเพื่อนกะเทยนั่นแหละ 
ตอนแรกเราพูดไมได ไมไดสนใจอะไรพวกนี้เลย เพราะเรายังเด็กดวยมั้ง แตเรามาพูดไดเป็น
จริงเป็นจังเลยก็ตอนเขามหาลัยนี่แหละ เพราะวามีเพื่อนเป็นกะเทยเยอะ แลวตองใชในการ
คุยกัน (ปีโปู, สัมภาษณแ 5 กุมภาพันธแ 2563) 
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 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ในสวนตอมาปีโปู (ลําดับที่ 9) ไดอธิบายหลักการของภาษาลูที่เขาใจเบื้องตน ซึ่งหลักการนั้น
เหมือนกับผูใหขอมูลลําดับกอนหนาทั้ง 8 ลําดับ 

ภาษาลู มันจะตองมีคําวา ลู เหมือนเราตองแยกกอน เอาลอลิงมาไวขางหนา เอาสระอูมาไว
ขางหลัง ถาเราจะลูคําวา “มาก” เราตองแยกออก เอาสระกับตัวสะกดออกมากอนแลวไป
ใสที่ ลอลิง ก็จะเป็น ลาก แลวเอาตัว มอมา ที่เหลือไปใสสระอู ก็จะกลายเป็น มูก รวมเป็น 
ลาก-มูก แตมันจะมี advance ไปอีกตรงที่ถาคําเป็นเสียง รอเรือ ลอลิงอยูแลว สวนมากเขา
จะใชเป็นตัว ซอโซ สอเสือ แทน แลวก็เอารอเรือมาไวที่ลูเหมือนเดิม เหมือนคําวา “รัก” ก็
เป็น ซัก-รุก อยางนี้ หลักทั่วไปคราว ๆ มีประมาณนี้ที่คนสวนใหญจะเขาใจกัน  (ปีโปู, 
สัมภาษณแ 5 กุมภาพันธแ 2563) 

 จุดประสงคแในการใชภาษาลูของปีโปูนั้น เนื่องจากตองการเพ่ิมสีสันใหกับบทสนทนา เพ่ือให
การพูดคุยมีความตลกขบขัน โดยการแปลงภาษาลูแคพยางคแทายหรือใชเป็นคําสรอยของประโยค ให
ประโยคดูไมธรรมดาจนเกินไป ในสวนของปีโปูนั้นเนื่องดวยลักษณะนิสัยที่ไมชอบนินทา จึงจะใช
ภาษาลูในการนินทาเป็นสวนนอย  

ที่เรามาพูดก็เพราะมันขําดี เวลาใชแลวมันตลก มีอรรถรสแปลก ๆ ดีแบบบอกไมถูก 
สวนมากคนอื่นเขาจะเอาไวนินทากันนะ แตเราใชไวนินทานอยมาก อาจจะเพราะเราไมใช
พวกขี้เมาทแดวย แตเพื่อนเราขี้เมาทแมากก็จะนินทาเป็นภาษาลูตลอด แตเราสวนมากจะใช
เพิ่มอรรถรส ไวพูดอะไรตลก ๆ ขํา ๆ แตตองใชกับเพื่อนนะมันถึงจะตลก แลวโดยปกติเรา
จะไมไดพูดลูทุกประโยคนะ จะใชแคบางคําประโยค อยางคําที่เราจะเนน หรือวาเป็นคําทาย 
หรือคําอุทาน เหมือนเป็นสรอยเป็นเสริมประโยคเราใหดูมีอะไรมากกวาประโยคธรรมดาที่
พูดกันทั่วไป ตัวอยางนะเราจะพูดคําวา “มึง คนนั้นหลอมาก” เราก็ไมแปลงหมดทั้งประโยค 
แตจะ “มึง คนนั้นหลอลาก-มูก” บาง “มึง คนนั้นสอ-หลูมาก” บาง แลวแต เพราะถาพูดทั้ง
ประโยคมันจะยากไป แลวลิ้นจะพันกันมั่วไปหมด เพราะมันยิ่งยาวดวย แลวเป็นคําที่ไมมี
ความหมายดวย อะไรแบบนี้ (ปีโปู, สัมภาษณแ 5 กุมภาพันธแ 2563) 

 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

เวลาใชภาษานี้กับคนที่ใชเหมือนกันนะ มันก็จะรูสึกแบบไลฟสไตลแเดียวกัน เหมือนคุยกับคน
ที่มีความชอบเดียวกัน นึกออกไหม มันรูสึกถึงความเป็นกลุมเป็นแก฿ง ทําใหเราอยากจะ 
make friend ตอไปเร่ือย ๆ นะ เพราะคนเรามันก็ตองอยูรวมกลุมกับคนที่มีความชอบหรือ
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วาสนใจอะไรเหมือน ๆ กัน ถึงจะไมไดชอบเหมือนกันทุกอยาง แตพอมีอยางหนึ่งที่ตรงกัน
มันจะจูนกันงายขึ้น (ปีโปู, สัมภาษณแ 5 กุมภาพันธแ 2563)  

 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ในสวนของปีโปู (ลําดับที่ 9) ใชภาษาลูตามหลักการที่ไดกลาวไปขางตน ไมพบการดัดแปลง

ภาษาลูใหเป็นไปในแบบเฉพาะของตนเอง  

 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 ปีโปู (ลําดับที่ 9) ก็ไดมีสวนในการสอนภาษาลูใหกับเพ่ือนเพศหญิงของตนเอง เนื่องจากถูก

ขอใหสอนภาษาดังกลาวให และยังกลาวตออีกวาตนเองก็รูภาษานี้มาจากเพ่ือนกะเทย และตนเองก็ได

เผยแพรภาษาลูออกไปเชนกัน ทําใหภาษาลูถูกสงตอออกไปในวงกวาง และสันนิษฐานวาภาษาลูสวน

ใหญจะถูกสงตอโดยกะเทย 

เราก็สอนเพื่อนพูดบางนะ สวนมากจะเป็นเพื่อนผูหญิงที่มาขอใหสอน แลวเราก็คิดวา เออที่

เขามาใหเราสอนให เพราะเราเป็นกะเทยหรือเปลา หรือวาเห็นวาเราพูดเป็น แตจะเหตุผล

ไหนก็เถอะ เราที่เป็นกะเทยก็เป็นคนสอนเขาไปอยูดี สรุปแลวเรารูมาจากเพื่อนกะเทย แลว

เราก็ไปสอนคนอื่นตออีก เพื่อนผูหญิงของเราพวกนั้นก็รูมาจากกะเทยซึ่งก็คือเรา มัน 

simple มาก กะเทยทั้งวงจรเลย (หัวเราะ) (ปีโปู, สัมภาษณแ 5 กุมภาพันธแ 2563) 

 6) ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 ทัศนคติตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู ปีโปู (ลําดับที่ 9) กลาววา “ถาเจอผูชายใชภาษาลู 

อาจจะเอาไปใชเป็นขอสันนิษฐานไดวาอาจจะเป็น ถึงจะพูดวาในปัจจุบันนี้คนรูภาษาลูกันเยอะแลวทั้ง

ผูชาย ผูหญิง ตุ฿ด กะเทย ทอม นูนนี่นั่น แตถาเราเจอผูชายพูดภาษานี้ เราก็จะคิดไปกอนนิดนึงเลยวา

ใชแน ๆ เป็นแน ๆ เพราะผูชายแท ๆ สวนมากจะไมคอยใชกันหรอก มันไมคอยถูกกับจริตเทาไหรนะ

เราวา” (ปีโปู, สัมภาษณแ 5 กุมภาพันธแ 2563) 
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ล าดับที่ 10 ภูวิศ ทรงศิริกุลชัย (ซินดี้) 

นักศึกษาปริญญาตรี  

 ซินดี้ (ลําดับที่ 10) อายุ 21 ปี นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณแพบประเด็นดังนี้ 

 1) ภูมิหลังและจุดเริ่มตนของการพูดภาษาลู 

 ซินดี้ (ลําดับที่ 10) เลาวาตนเองนั้นเริ่มรูจักและนําภาษาลูมาใชพูดในชวงมัธยมศึกษาตอนตน

ปีที่ 2 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งเป็นโรงเรียนชายลวน จึงมีกลุมของเพศทางเลือกเกิดขึ้นและตนเองก็

เป็นสวนหนึ่งในกลุมดังกลาวและศึกษาภาษาลูมาจากรุนพ่ีที่โรงเรียนที่ไดเขามาสอนตนเอง 

รูจักตั้งแตประมาณ ม.2 คะ อายุนาจะ 12-13 นะ รูจากเพื่อนกับรุนพี่ที่เป็นกะเทยเหมือนเรา 

เคาพูดกัน แลวเราก็งง อยู ๆ มาวันหนึ่งนางก็มาถามเราวารูจักภาษานี้ไหม พูดไดไหม เราก็

บอกวาพูดไมไดเลย หลังจากนั้นพี่เขาเลยสอนเรา เราก็พูดมาตั้งแตตอนนั้นเลย ตอนนั้นเรา

เรียนสวนกุหลาบแบบชายลวนเลย มันเลยมีกลุมกะเทยที่เคาใชภาษานี้คุยกัน  (ซินดี้, 

สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 2) ลักษณะของภาษาลูและจุดประสงคแในการนําไปใช 

 ซินดี้ (ลําดับที่ 10) ไดอธิบายหลักการของภาษาลูที่ตนเองรูมาจากรุนพ่ีที่โรงเรียนสมัย

มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งมีความคลายคลึงกับผูใหขอมูลลําดับกอนหนา 

หลักการของภาษาลู สมมติคําวา กิน ใหเอาเสียง ลอ มาแทนในพยัญชนะตนของคําเดิมของมัน 

ก็จะเป็น ลิน แลวใหเอาตัวพยัญชนะตนเดิมที่ถูกแทนที่ดวยเสียง ลอ มาไวเป็นพยางคแหลัง แลว

ก็ผสมมันดวยสระอุ หรือ สระอู ก็แลวแตความสั้นยาวของเสียง เสร็จแลว copy ตัวสะกดที่อยู

ขางหนามาวางไวที่ตัวพยางคแหลัง ก็จะไดเป็น “ลิน-กุน” แตมีอีกกรณีนึง ถาพยัญชนะตน

ขางหนามันเป็นเสียง ลอ อยูแลว ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียง ซอ อยางเชนคําวา โลก ก็เปลี่ยนเป็น 

“โซก-ลูก” หลักการแบบหลัก ๆ เลยก็จะมีประมาณนี้ (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 จุดประสงคแในการใชภาษาลูของซินดี้นั้น ใชเพ่ือนินทาผูอ่ืนในที่สาธารณะ เพ่ือไมใหคนนอกรู

ถึงสิ่งที่ตนเองพูดออกมา โดยใชพูดเพ่ือใหเขาใจกันในกลุมเทานั้น 
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เอาไวนินทาคน เพราะวาแบบเราไมอยากใหคนที่เรานินทาเขารูวาพูดอะไรถึงคนนั้นบาง 

การนินทาคนมันก็เป็นจุดประสงคแหลักเลยแหละ เพราะเราเป็นพวกชอบเมาทแชอบนินทา ที่

เราเรียนภาษานี้มาจากรุนพี่ก็เพื่อจะเอาไวนินทาเลย เห็นรุนพี่เคาเมาทแกันแลวก็อยากเมาทแ

บาง ของมันตองมี (หัวเราะ) (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 3) เหตุผลในการใชภาษาลู 

 เหตุผลในการเลือกใชภาษาลูของซินดี้ (ลําดับที่ 10) เพ่ือที่จะสามารถพูดคุยกับเพ่ือนสนิท

และเขาใจกันและกัน เสมือนเป็นการเขาสังคมของกลุม รวมถึงเพ่ือใชในการพูดแทนคําหยาบคายเมื่อ

ตองการพูดออกมาในที่สาธารณะ 

เราจะใชภาษานี้ตอนอยูกับเพื่อน เลยเหมือนเอาไวเขาสังคม สวนมากจะคุยกับเพื่อนกะเทยที่ใช

ภาษาลูเหมือนกัน คือก็อยางที่บอกวาจุดประสงคแหลักคือเอาไวนินทาคนอื่น เราคงจะไมไป

นินทาคนอื่นกับคนที่เราไมสนิทดวยหรอก มันจะดูแปลก ๆ อยางถาเรานินทาคนอื่นกับเพื่อน

สนิทมันก็เขาใจกันไงวา เออ เรานิสัยแบบนี้นะ บางทีเรานินทาคนอื่นเราก็ไมไดจริงจังอะไร แค

พูดเอาสนุกกันแบบสวนตัวมากกวา แตถาไปนินทาใหคนไมสนิทฟังเขาคงจะคิดกับเราไมดี 

นอกจากนินทาแลวเราก็เอาไวพูดเรื่องปกติดวย อารมณแเหมือนใชจนเคยชินแลวก็เอามาพูดจน

ติดปากไปแลว อีกอยางเอาไวพูดแทนคําหยาบ บางทีเราก็ไมไดอยากพูดคําหยาบคายออกมาใน

ที่สาธารณะแบบตรง ๆ ก็จะใชเป็นภาษาลูแทน (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 4) การดัดแปลงภาษาลู 

 ในสวนของการดัดแปลงภาษาลูของซินดี้ (ลําดับที่ 10) พบการดัดแปลงที่สระ และจะ

ดัดแปลงไปอยางไมมีหลักการตายตัว แตจะขึ้นอยูกับคูสนทนาที่ตนเองตองการจะพูดคุยดวย  

การดัดแปลงเราก็มีนะ อยางคําวา กิน ตามหลักก็ ลิน-กุน แตบางทีเราจะเปลี่ยนไปพูดเป็น 

ลิน-แก อะไรแบบนี้ ไมมีเหตุล แบบพูดแลวมันมีความสตอเบอรแรี่ดี (หัวเราะ) อยาก

เปลี่ยนเป็นสระอะไรก็เปลี่ยนตรงนั้นเลย ไมมีหลักเกณฑแ แลวก็ไมมีอะไรตองใหคิดเยอะวา

จะถูกไหม จะผิดไหม แตมันก็ตองขึ้นอยูกับทั้งคนพูดแลวก็คนฟังดวยนะ วาเขาจะฟังกันรู

เร่ืองแลวก็เขาใจกันไหม (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 
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 5) การแพรกระจายของภาษาลู 

 ซินดี้ (ลําดับที่ 10) ไดกลาวถึงความชอบสวนตัวที่ชอบใชภาษาลูกับกลุมกะเทยมากกวากลุม

เพ่ือนผูหญิง เนื่องจากกลุมกะเทยจะมีความชํานาญกวา รวมถึงมีศัพทแเฉพาะภายในกลุมที่เขาใจกันได

มากกวา ทําใหตนเองมีความคิดเห็นวาภาษาลูเป็นภาษาของกะเทย 

เราจะชอบใชคุยกับเพื่อนกะเทยดวยกันมากกวา เพื่อนผูหญิงที่พูดภาษาลูเป็นเราก็มีนะ แต

จะไมคอยเมาทแมอยดวยเทาไหร ความรูสึกมันแบบคิดวาเป็นภาษากะเทย ไมรูสิวาคนอื่นคิด

ยังไง แตสําหรับเรามันเขากับกะเทยมากกวา เหมือนเราเห็นจนชินตา จริง ๆ ไมรูเลยวา

ภาษาลูตนกําเนิดมันมาจากไหน แตเราเห็นมาตลอดเลยวากะเทยใช เจอตรงนี้ก็กะเทยใช 

เจอตรงนั้นก็กะเทยใช แตถาเป็นผูหญิงใชมันจะไมคอยชินหูชินตาเรา แลวบางที sense ของ

คํามันจะมีแตกะเทยกันเองที่เขาใจ เป็นศัพทแเฉพาะในวงการกะเทย บางทีผูหญิงก็แบบงง

บาง เอ฿ะบาง แลวเหมือนภาษานี้มันก็ถูกสงตอมาจากกะเทย ผูหญิงที่พูดไดสวนมากก็รูมา

จากกะเทย เราเองก็รูมาจากกะเทย นาจะเป็นเพราะเหตุผลพวกนี้ภาษาลูมันเลยถูกพูดวา

เป็นของกะเทย (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 นอกจากนั้นซินดี้ยังกลาวตออีกวา ตนเองรับเอาภาษาลูมาจากกลุมกะเทย แลวก็ไดเผยแพร

ออกไปสูผูอ่ืนอีกเชนกัน โดยการสอนใหคนหลากหลายเพศ ไมเพียงแตกะเทยดวยกันเทานั้น แตยังคง

สอนเพ่ือนเพศหญิงที่เขามาถามเกี่ยวกับภาษานี้ดวย 

เรารับภาษานี้มาจากกะเทย เราก็สอนออกไปเหมือนกัน ไมใชแคสอนรุนนองกะเทยแคนั้น

แตเรายังสอนพวกเพื่อนผูหญิงดวย คือบางทีผูหญิงเขาเห็นเราพูดไง เขาเลยอยากรู มาถาม 

มาใหสอน เราก็สอนไป แตสวนมากจะไดบางไมไดบาง เหมือนประดับความรูไวเฉย ๆ แค

พอจะฟังเราพูดออก เพราะวาผูหญิงสวนมากจะไมไดใชบอยแบบพวกกะเทย (ซินดี้, 

สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 อีกทั้งซินดี้ยังมีความคิดเห็นที่วากะเทยควรจะพูดภาษาลูเป็น กลาวคือ ภาษาลูถูกยกยองใหเป็น

ภาษาของกะเทย ดังนั้นตนเองจึงคิดวาควรจะพูดเป็น แตหากพูดไมเป็น ตนเองก็จะสันนิษฐานวาบุคคล

นั้น ไมไดอยูในสภาพแวดลอมที่มีกลุมกะเทย จึงทําใหไมไดรับอิทธิพลทางภาษานี้มาใชในชีวิตประจําวัน 
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กะเทยที่ไมใชภาษาลูที่เรารูจักก็มี เหมือนกับวาเขาไมไดอยูในแวดวงของกะเทยที่เป็นกะเทย

จเามาก ๆ อยางเรา เรียนมัธยมชายลวนมา เราจะมีกลุมแก฿งกะเทยจเา ๆ เลยที่ใชภาษาลูกัน 

แตกะเทยที่ไมใชภาษาลูก็อาจจะอยูแก฿งผูหญิงก็เลยอาจจะพูดไมได ไมไดรูเรื่องราวของความ

เป็นกะเทยขนาดนั้น เราก็จะมีคิดบางนะวา เป็นกะเทยทําไมพูดลูไมได อยางนอยคือมันควร

จะรูบาง มันเป็นภาษากะเทยนะ (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 6) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตอการมองบุคคลที่ใชภาษาลู 

 ซินดี้ (ลําดับที่ 10) มองวาในปัจจุบันมีผูคนรูจักภาษาลูมากขึ้นจากในอดีต ทั้งเพศชาย เพศ

หญิง หรือเพศอ่ืน ๆ ตนเองจึงไมไดตัดสินใจมองคนที่ใชภาษาลูวาเป็นกะเทยดวยการใชเกณฑแนี้เสมอ

ไป แตจะดูปัจจัยอ่ืน ๆ ควบคูกันไปดวย ทั้งทาทาง ลักษณะการพูด เป็นตน แตหากเป็นในอดีต ก็อาจ

นํามาเป็นเกณฑแในการดูการเบี่ยงเบนทางเพศของคนคนหนึ่งได 

ถาเป็นปัจจุบันเจอผูชายใชภาษาลู เราก็ไมไดคิดวาเขาเป็นกะเทย แตจะคิดวาตองมีเพื่อน

กะเทยสักคนสอนเขามาหรือตองมีคนรูภาษาลูสักคนสอนมาแน ๆ แหละ แตมันตองดูอยาง

อื่นคูกันไปดวย ทั้งทาทาง อินเนอรแ การจีบปากจีบคอ เพราะอยางที่บอกตอนนี้ผูชาย ผูหญิง 

คนเพศอื่น เขาก็เริ่มพูดภาษาลูกันไดหมดแลว ก็เลยไมไดเอามาเป็นเกณฑแดูคนที่ใชแลววา

เป็นกะเทยหรือเปลา แตถาเป็นเมื่อกอน เราคงจะ เอ฿ะ มากกวานี้ เอ฿ะก็คือการที่ “เอ฿ะ เธอ

เป็นกะเทยหรือเปลา เป็นพวกเดียวกับฉันหรือเปลา” ก็แคคงจะสงสัยวาทําไมพูดได เป็น

กะเทยใชไหมอะไรแบบนี้ (ซินดี้, สัมภาษณแ 15 กุมภาพันธแ 2563) 

 

 ตอไปจะเป็นการสรุปและเปรียบเทียบประเด็นที่ไดจากการลงภาคสนามดวยการสัมภาษณแผูที่
ใชภาษาลูในชีวิตประจําวัน 
 จากคําใหสัมภาษณแของผูใหขอมูลทั้ง 10 คนนี้ มีทั้งสวนที่เหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 จุดเริ่มตนของการใชภาษาลู พบวากลุมผูใหขอมูลเรียนรูภาษาดังกลาวจากคน
ใกลชิด อาทิเชน เพ่ือน รุนพ่ี รุนนอง ซึ่งในการเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษานี้จะเกิดขึ้นในชวงวัยรุน ที่
เป็นวัยแหงการมีปฏิสัมพันธแกับเพ่ือน มีความคึกคะนองและอยากรูอยากลองสิ่งแปลกใหม  เริ่ม
แสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นตัวตนที่โดดเดนออกมาไดอยางชัดเจน 
จากกลุมผูใหขอมูลทั้ง 10 คนนั้น สามารถจําแนกชวงเวลาที่เริ่มตนใชภาษาไดดังนี้ 
 1) เริ่มใชภาษาลูตั้งแตตอนเรียนระดับชั้นประถม มี 1 คน คือ พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8)  
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 2) เริ่มใชภาษาลูชวงมัธยมศึกษาตอนตน มี 4 คน คือ พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1), พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 
3), พ่ีบอส (ลําดับที่ 4) และซินดี้ (ลําดับที่ 10)  
 3) เริ่มใชภาษาลูในชวงมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 4 คน คือ บิว (ลําดับที่ 2), พ่ีนะโม (ลําดับที่ 
5), รันนี่ (ลําดับที่ 6) และตเงตเง (ลําดับที่ 7)  
 4) เริ่มใชภาษาลูชวงมหาวิทยาลัย มี 1 คน คือ ปีโปู (ลําดับที่ 9)  
  สาเหตุที่กลุมผูใหขอมูลเริ่มใชภาษาที่แสดงถึงอัตลักษณแของกลุมนี้นั้น คือการได เขาไปอยูใน
สภาพแวดลอมที่ใกลชิดกับกลุมเพ่ือนกะเทย จึงไดรับเอาอิทธิพลทางภาษามาใชกับคนในกลุมดวย
กันเอง เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารกันไดอยางเขาใจและสรางความรูสึกในทางที่ดีภายในกลุม 
 ประเด็นที่ 2 หลักการทั่วไปของภาษาลู จากกลุมผูใหขอมูลทั้งหมดนั้นมีความเขาใจตอการใช
ภาษาลูบนหลักการเดียวกัน ซึ่งมาจากการรับรูและเขาใจรวมกันโดยการสงตอความรูแบบปากตอปาก 
ไมไดมีการบันทึกเป็นลายลักษณแอักษรอยางชัดเจน และในสวนของจุดประสงคแของการใชภาษาลู
พูดคุยกันนั้น สวนมากจะใชเพ่ือซุบซิบนินทากับกลุมเพ่ือน เพ่ือไมใหคนนอกเขาใจสิ่งที่พูดคุยกัน ใน
การใชภาษาลูในจุดประสงคแหลักเพ่ือการนินทานั้น ในกลุมผูใหขอมูลมี 7 คนที่ใชเชนเดียวกัน ไดแกใน
กรณีของ พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1), พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3), พ่ีบอส (ลําดับที่ 4), พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5), ตเงตเง 
(ลําดับที่ 7), พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) และซินดี้ (ลําดับที่ 10) นอกจากนี้ บิว (ลําดับที่ 2) จะใชในการพูดคุย
เรื่องทั่วไปเป็นหลัก รันนี่ (ลําดับที่ 6) ใชเพ่ือแทนคําหยาบคาย เพ่ือใหสามารถพูดออกมาสูสาธารณะ
ดวยความโจงแจงโดยไมตองหลบซอน อีกทั้งปีโปู (ลําดับที่ 9) ใชภาษาลูในการเพ่ิมสีสันใหกับบท
สนทนาเป็นหลัก  
 ประเด็นที่ 3 เหตุผลในการใชภาษาลูของกลุมผูใหขอมูลสวนใหญ ไดแก พ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 
1), บิว (ลําดับที่ 2), พ่ีบอส (ลําดับที่ 4), พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5), พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) และปีโปู (ลําดับที่ 9) 
มีความรูสึกตอการใชภาษาลูถึงการเป็นกลุมเดียวกัน ที่มีความสนใจรวมกันและสามารถใชภาษา
เฉพาะสื่อสารกันไดอยางเขาใจแคในวงแคบ เพราะภาษาลูเป็นภาษานอกกฎเกณฑแที่มีนอยคนจะรูถึง
หลักการและมีความชํานาญในการใช อีกทั้งพ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) มีเหตุผลในการใชเพ่ือเพ่ิมอรรถรสใน
การสนทนา รันนี่ (ลําดับที่ 6) ตองการที่จะใหการสื่อสารเป็นความลับจึงใชภาษาลูเพ่ือปูองกันไมใหคน
นอกเขาใจสิ่งที่พูด นอกจากนี้ เหตุผลของการใชภาษาลูเพ่ือการเขาสังคม หรือการเป็นสวนหนึ่งของ
กลุมก็ปรากฏใหเห็นในกรณีของตเงตเง (ลําดับที่ 7) และซินดี้ (ลําดับที่ 10) 
 ประเด็นที่ 4 กลุมผูใหขอมูลทั้งหมดมีความรับรูและเขาใจในเรื่องหลักการของภาษาลูที่ใชโดย
ทั่วกันอยางเป็นระบบ แตทั้งนี้ก็ยังมีบางสวนที่แตกตางกันออกไปในเรื่องของการนําภาษาลูไปดัดแปลง
ใหเป็นไปในแบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งจะเป็นเรื่องของความคิดสรางสรรคแและจินตนาการของผูใช
ภาษาดังกลาว กลุมผูใหขอมูลที่มีการดัดแปลงภาษาดังกลาว ไดแก ฟาโรส (ลําดับที่ 1), บิว (ลําดับที่ 
2), พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3), ตเงตเง (ลําดับที่ 7), พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) และซินดี้ (ลําดับที่ 10) ดวยการเปลี่ยน
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ลักษณะของการผสมคําจาก สระอู ไปเป็นสระอ่ืน ๆ เชน สระแอ สระอี เป็นตน เพ่ือหลีกหนีจาก
กฎเกณฑแเดิม รวมถึงการลดทอนคําใหสั้นกระชับขึ้น และการเติมคําเพ่ือใหประโยคมีคําสรอยเพ่ือเพ่ิม
มิติของการสนทนา นอกจากนี้ในกลุมผูใหขอมูลที่เหลือ ไดแก พ่ีบอส (ลําดับที่ 4), พ่ีนะโม (ลําดับที่ 
5), รันนี่ (ลําดับที่ 6) และปีโปู (ลําดับที่ 9) ไมปรากฏถึงการดัดแปลงภาษาลูใหเป็นไปในแบบเฉพาะ
ของตนเอง 
 ประเด็นที่ 5 กลุมผูใหขอมูลทั้งหมดไดมีสวนในการแพรกระจายภาษาลูออกสูสังคม ทั้งสงตอ
ใหกะเทยซึ่งเป็นคนกลุมเดียวกันเอง รวมถึงเผยแพรใหแกเพศอ่ืน ๆ ที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับ
ตนเองอีกดวย จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลทั้ง 10 คนขางตน ก็ไดรับเอาวัฒนธรรมทางภาษานี้มา
จากกะเทยดวยเชนกัน ผานการเขาไปอยูในสังคมของกลุมวัฒนธรรมจึงไดเรียนรูและนํามาใช ดวยการ
สงตอจากการสนทนาปากตอปากและมีปฏิสัมพันธแกันโดยตรง เพ่ือใหสามารถพูดคุยสื่อสารกับคนใน
กลุมได นอกจากการเป็นผูรับเอาภาษาดังกลาวมาแลวนั้น กลุมผูใหขอมูลยังมีบทบาทเป็นผูสงตอ
วัฒนธรรมใหแกบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยูแวดลอมตนเองอีกดวย 
 ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นตอภาษาลูของกลุมตัวอยางทุกคนเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันวาใน
ปัจจุบันมีผูที่รูจักภาษาลูมากขึ้นกวาในอดีต ดวยอิทธิพลของยุคโลกาภิวัตนแที่สื่อออนไลนแมีความ
รวดเร็ว สามารถแพรกระจายขาวสาร หรือองคแความรูตาง ๆ ไดอยางครอบคลุม สงผลให
นอกเหนือจากกะเทยที่สงตอวัฒนธรรมภาษานี้กันมาอยางยาวนานแลว กลุมคนเพศอ่ืน ๆ ที่ไมไดมี
ความใกลชิดกับกะเทยก็สามารถที่จะพบเห็นผานหูผานตาหรือเรียนรูภาษานี้ไดจากสื่อออนไลนแ 
รวมถึงทัศนคติตอการมองผูที่ใชภาษาลูก็ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากในอดีตกะเทยจะเป็นกลุม
คนสวนมากที่ใชภาษาลู สงผลใหผูที่ใชภาษานี้อาจถูกมองวาเป็นกะเทย แตกลับกัน ในปัจจุบันการมอง
ถึงเพศดวยการใชภาษาลูเป็นสิ่งที่ใชไมไดผลเสมอไป ดวยเหตุผลขางตนที่มีผูรูจักภาษาดังกลาวมากขึ้น 
ประกอบกับคานิยมของสังคมท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 

 ทั้ง 6 ประเด็นขางตนนี้ เป็นขอมูลนาสนใจที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม ในบทตอไปจะเป็น

สวนของการวิเคราะหแจากขอมูลสัมภาษณแของผูใหขอมูลทั้ง 10 คนขางตน โดยใชแนวคิดอัตลักษณแ 

และแนวคิดภาษากับสังคมและวัฒนธรรม มาประกอบการวิเคราะหแ 
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บทที่ 4 

 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 
 ภาษาลู เป็นหนึ่งในการเลนทางภาษาของคนไทย (language play of the Thai = LPT)  
จากการเลนทางภาษาทั้งหมด 8 ประเภท ไดแก ภาษาเส ภาษาสอ ภาษาหลอ ภาษาแหล ภาษาไหล 
ภาษาลู ภาษาคอคา และภาษามะละกอ (ตามใจ อวิรุทธิโยธิน, 2558 : 3) โดยภาษาที่ปรากฏใน LPT นั้น
จะแตกตางจากภาษาที่ใชในชีวิตประจําวันอยางเป็นระบบ อาจกลาวไดวาปรากฏการณแนี้เป็นสากล
ลักษณแ (universal) นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และคติชนวิทยาศึกษาการเลนทาง
ภาษานี้เพ่ือใชเป็นเครื่องมือสําหรับตีความพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันเป็นกลุมสังคมของ
มนุษยแ (Kirshenblatt-Gimblett, 1976 อางถึงใน ตามใจ อวิรุทธิโยธิน, 2558) หรือทําใหเห็นภาพวา
มนุษยแรวมกลุมกันโดยใชภาษาเป็นสวนหนึ่งในการเป็นสื่อกลางการสื่อสาร ผูสงสารและผูรับสาร
จําเป็นตองเขาใจการดัดแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องของกลไกที่ใชในการดัดแปลงและรูปแบบที่เกิดขึ้นหลัง
การดัดแปลงจึงจะสามารถสื่อสารกันได LPT แตละชนิดมีความแตกตางกันทั้งเรื่องกลไก รูปแบบ รวม
ไปถึงชื่อที่ใชเรียกดวย ซึ่งการเลนทางภาษาตาง ๆ ไมไดมีแคภาษาลูภาษาเดียว ดังที่ไดยกตัวอยางไป
ขางตน ในที่นี้ผูศึกษาจะยกตัวอยาง ภาษามะละกอ ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่นาสนใจ โดยภาษามะละกอนั้น
จะทําใหคํา 1 พยางคแกลายเป็น 3 พยางคแ หลักการคือ นําพยัญชนะตนของคําหนึ่ง ๆ มาประสมกับ 
“สระอะ” จากนั้นนําคําวา “ละ” มาคั่นกลางเป็นพยางคแที่ 2 ตอมาใหนําสระของคํานั้น ๆ มาประสม
กับ “กอไก” สุดทายนําทั้ง 3 พยางคแมารวมกัน (ความรูปนฮา ‘ภาษามะละกอ’, 2554 : ออนไลนแ) 
ตัวอยางเชน คําวา ทานขาว เมื่อแปลงเป็นภาษามะละกอจะไดเป็น ทะละกาน-ขะละกาว เป็นตน แต
ภาษามะละกอหรือภาษาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ สวนใหญแลวจะไมไดเป็นภาษาของกลุมใด
โดยเฉพาะ เชน ไมไดเป็นภาษาของเพศทางเลือกโดยเฉพาะ หรือไมไดเป็นภาษาสําหรับกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะ แตกลับกัน ภาษาลูนั้นเป็นภาษาที่เป็นที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายในกลุมกะเทย มี
ลักษณะทางภาษาและมีบรรยากาศในการพูดที่นาสนใจ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาษาลู ใน
แงของการเป็นภาษาท่ีถูกนํามาใชแสดงถึงอัตลักษณแของกลุมกะเทย 
 ในบทนี้ ผูศึกษาจึงมุงนําเสนอใหเห็นถึงการเลนทางภาษาที่เรียกวา ภาษาลู ซึ่งไดดัดแปลงมา
จากภาษาไทยจนกลายมาเป็นภาษาเฉพาะของกลุมกลุมหนึ่ง โดยใชแนวคิดอัตลักษณแ แนวคิดเรื่อง
กะเทย และแนวคิดภาษากับวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะหแถึงหนาที่ของภาษาที่สามารถบงบอกถึงความ
เป็นตัวตนและความเป็นเอกลักษณแของกลุมกะเทย ที่เป็นการแบงแยกระหวางกลุมคนที่อยูในสังคม
เฉพาะกับกลุมสังคมสวนใหญ  
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 เนื้อหาในบทนี้แบงออกเป็น 7 ประเด็น ไดแก 1) ปฐมบทของภาษาลู 2) ภาษาลู ภาษาที่สาน
ตอโดยกะเทย 3) ลาภูลาษูซูแล ภาพสะทอนตัวตนและสังคมของกะเทย 4) การสรางอัตลักษณแเฉพาะ
กลุมดวยการเลนทางภาษา 5) ภาษาท่ีมีหลักการแตไมมีกฎเกณฑแ 6) ภาษาลูไมไดผูกขาดเฉพาะกะเทย
อีกตอไป และ 7) ภาษาสะทอนสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 
ปฐมบทของภาษาล ู

 จุดเริ่มตนของภาษาลู ไมปรากฏที่มาแนชัดวาเริ่มใชโดยใคร เมื่อไร และมีมานานเทาใด จาก
การคนควาขอมูลและการลงภาคสนามของผูศึกษา รวมถึงการคนหาภาษาลูในอินเทอรแเน็ต พบกระทู
ที่เกาที่สุดบน www.dek-d.com เป็นกระทูที่สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ("ภาษาลู" รูไวซะไมเสียหาย, 
2550) เมื่อนํามาประกอบกับคําใหสัมภาษณแของผูใหขอมูลลําดับที่ 1 (พ่ีฟาโรส) ที่ไดเลาวาตนเองพูด
ภาษาลูมาประมาณ 20 ปีแลว โดยเริ่มพูดภาษาลูตั้งแตสมัยมัธยมตน ประมาณ พ.ศ. 2545 จากขอมูล
ดังกลาว สามารถอนุมานไดวาภาษาลูมีมานานแลว ซึ่งเป็นไปไดวานานมากกวา 20 ปี โดยจุดประสงคแ
ของผูใชภาษานี้มีหลากหลายเหตุผลดวยกัน ซึ่งจะแตกตางกันไปตามปัจเจกบุคคล  และจากการเก็บ
ขอมูลจากผูใหขอมูลยังพบอีกแหลงที่มาหนึ่งของภาษาลูที่สงตอกันมาอยางนาสนใจ โดยพ่ีฟาโรส 
(ลําดับที่ 1) และตเงตเง (ลําดับที่ 7) ไดกลาวออกมาตรงกันวาทั้งสองคนนั้นไดยินตอ ๆ มาวาภาษาลูมี
ตนกําเนิดจากในคุก ซึ่งมีความเป็นไปไดแตไมไดรับการพิสูจนแ โดยสันนิษฐานวานักโทษจะใชภาษาลู
สนทนากันเพ่ือหลบเลี่ยงผูคุมไมใหเขาใจภาษาที่สื่อสารกันของกลุมนักโทษ โดยอาจจะเป็นเรื่องของ
การหลบหนี เรื่องไมดี หรือเรื่องที่ผิดกฎภายในคุก เมื่อนักโทษใชกันตอเนื่องมาก็จะเกิดเป็นนิสัยและ
เมื่อพนโทษแลวจึงไดนําภาษานี้ออกมาใชภายนอกดวย ซึ่งผูใหขอมูลดังกลาวทั้งสองคน ก็มีความ
คิดเห็นวาขอสันนิษฐานนี้มีความสมเหตุสมผลถึงแมจะไมมีหลักฐานมายืนยันอยางแนชัด ประกอบกับ
ขอมูลบน www.dek-d.com ที่มีเนื้อความวา “ภาษาลูมาจากคนในคุกพูดกัน เพ่ือไมใหผูคุมรูวาไปทํา
อะไรมา” ("ภาษาลู" รูไวซะไมเสียหาย, 2550 : ออนไลนแ) อีกท้ังในกรณีของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ก็เลา
วาตนเองถูกเหยียดหยามขณะที่ใชภาษาลูวา “พูดจาภาษาคุก” และในกรณีของตเงตเง (ลําดับที่ 7) ก็ถูก
ตอวาวา “เคยติดคุกมาหรือไงละ ถึงไดพูดภาษานี้” จากเหตุการณแนี้ อาจกลาวไดวาชุดความคิดขางตน
ที่ไดกลาวไปแลวนั้น สงผลใหผูที่ใชภาษาลูในชีวิตประจําวันถูกมองในแงลบวาเป็นคนไมดี กลาวคือ ถูก
คนในสังคมเหยียดหยามดวยสายตาหรือคําพูด เนื่องจากภาษาลูเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจากสังคมสวน
ใหญ และความไมเขาใจในภาษาดังกลาวของคนกลุมอ่ืน 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงเห็นถึงความสําคัญของการเลนทางภาษาที่เรียกวา “ภาษาลู” ที่ไดกลายมา
เป็นภาษาที่ถูกเรียกไดวาเป็น “ภาษาของกะเทย” เปรียบเสมือนเป็นการสรางอัตลักษณแใหเกิดขึ้นแก
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เพศทางเลือกกลุมดังกลาว นอกจากนี้ผูศึกษายังเห็นวาการเลนทางภาษาไทยชนิดนี้มีสวนเกี่ยวของกับ
โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย ดังจะไดกลาวเป็นลําดับตอไป 
 
ภาษาลู ภาษาที่สานต่อโดยกะเทย 

 ในสังคมไทยปัจจุบัน กะเทยเป็นเพศที่สามารถพบเจอไดทุกท่ี และยังมีความเปิดเผยความเป็น
เพศทางเลือกออกมามากข้ึนกวาในอดีต ดวยคานิยม ความคิด และโครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนไปทํา
ใหมุมมองความคิดของคนในสังคมเปิดกวางมากข้ึน และยอมรับความแตกตางที่เกิดขึ้นในสังคม ทําให
บางครั้งกลุมเพศทางเลือกนั้นไมไดถูกมองวาแปลกแยกอีกตอไป อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคมในดานตาง ๆ เชน เหลาดารา นักแสดง นักรอง หรือเน็ตไอดอลที่เป็นกลุมคนเพศ
ทางเลือก การเผยแพรความเป็นตัวตนของเพศทางเลือกสูสาธารณะผานสื่อภาพยนตรแ ละคร ซีรี่สแ และ
รายการตาง ๆ เชน รายการทอลแก-กะ-เทย รายการเทยเที่ยวไทย รายการตามใจตุ฿ด เป็นตน  
 ภาษาลูนั้นเป็นภาษาเฉพาะกลุมที่มีความคลายคลึงกับภาษาสก฿อย โดยภาษาสก฿อยใชการพิมพแ
เป็นตัวหนังสือในแบบเฉพาะ ดวยการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรและอักขรวิธีของภาษาไทย โดยเลือกใช
พยัญชนะไทยที่ไมคอยมีการใช เชน ใชตัว ฒ แทน ม, ใชตัว ฬ แทน ร ล , ใช ญ แทน ย และใชเทคนิค
ของแปูนพิมพแที่มีปุุม Shift และปุุม Caps Lock บนคียแบอรแดเขามาเป็นตัวชวยในการพิมพแ แตการ
เขียนภาษาสก฿อยไมใชแคกด Shift เทานั้น สังเกตไดจากคําวา “ษมคลแมนิ๋ญฒสก฿อย” แปลวา สมาคม
นิยมสก฿อย ถาพิมพแแบบแปูน Shift จะกลายเป็น “ศษฒษ๕ฒฯฺญฒศฏีฮญ” ซึ่งไมเหมือนกันกับตนฉบับ 
(ชวิตรา ตันติมาลา, ม.ป.ป. : 129) การเปลี่ยนแปลงของภาษาดังกลาวมีหลักเกณฑแที่เฉพาะ สืบทอด
และสอนกันเฉพาะในกลุมเชนเดียวกับภาษาลู หากแตก็ยังคงมีความแตกตางกันอยู โดยภาษาสก฿อย
จะตองใชการพิมพแดวยแปูนพิมพแของคอมพิวเตอรแผานระบบเครือขายอินเทอรแเน็ต แตภาษาลูนั้นจะเนน
ที่การพูดคุยสื่อสารกันเป็นกลุมผานปากตอปากมากกวาการพิมพแ เนื่องจากเป็นการเลนทางภาษาที่ตอง
ใชการแสดงออกทางเสียง สีหนา และทาทางรวมดวยเพื่อสื่ออารมณแ เชน การทอดเสียงทายพยางคแเพ่ือ
เพ่ิมอรรถรสหรือประชดประชัน เป็นตน  
 ในสวนของปัจจัยในการเลือกใชภาษาลูของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลจะเริ่มรูจักและเริ่มตนใช
ภาษาลูในชวงวัยรุนเป็นสวนใหญ เนื่องจากวัยรุนเป็นวัยที่มีความคึกคะนอง อยากรู อยากลอง ชอบ
แสวงหาความสนุกสนาน อยากทําในสิ่งที่ตนเองคิดแลววาดี ทําใหเด็กวัยนี้เริ่มมีความคิดความอานเป็น
ของตนเอง มองเห็นสิ่งตาง ๆ รอบตัวเป็นสิ่งที่นาสนใจและทาทาย (Anonymous, 2555) จาก
การศึกษาคํานิยามของอัตลักษณแกะเทย ของ นฤพนธแ ดวงวิเศษ (2558 : ออนไลนแ) กลาววาจะมา
พรอมกับการทําความเขาใจประสบการณแที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงวัย และอิทธิพลของกลุมเพ่ือนที่มี
ผลตอการขัดเกลาหรือหลอหลอมใหเกิดการสรางอัตลักษณแทางเพศ กะเทยที่เริ่มรูสึกวาตนเอง
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แตกตางจากผูหญิงและผูชาย จะเริ่มมองหาเพ่ือนที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน รวมกลุมกันเพ่ือเรียนรูการ
สรางและการแสดงออก รุนพ่ีกะเทยจะกลายเป็นตัวอยางใหกับรุนนอง รุนนองก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่
รุนพ่ีแนะนํา การเรียนรูดังกลาวนี้ทําใหเกิดวัฒนธรรมยอย ๆ ของกลุมกะเทยซึ่งมีการสรางแบบแผน
ทางภาษา กิริยาทาทาง พฤติกรรม การแสดงออกทางรางกาย รวมทั้งอารมณแที่อาจสื่อไปทางเพศ อัน
เป็นแบบแผนที่รับรูและมีความคลายคลึงกันได ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมผูใหขอมูลสวนใหญ 
ที่มีพฤติกรรมในการรวมกลุมกับเพื่อนในชวงที่เป็นวัยรุน มักจะชอบอยูกับเพ่ือนรุนเดียวกันเนื่องจากมี
ความคิดและทัศนคติตรงกัน ในกรณีของผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ 1, 3, 4 และ 10 ไดมีการเริ่มตนใช
ภาษาลูในชวงมัธยมตน และในสวนของผูใหขอมูลลําดับที่ 2, 5, 6, 7 และ 8 ก็ไดมีการรูจักและเริ่มใช
ภาษาลูในชวงมัธยมปลาย ในกรณีผูใหขอมูลลําดับที่ 9 ที่เริ่มใชภาษาลูอยางจริงจังในชวงมหาวิทยาลัย 
แตก็เคยไดยินและรูจักภาษาลูมากอนตั้งแตชวงมัธยมศึกษา ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมผูใหขอมูลสวนใหญ
มีความใกลชิดและคุนเคยกับรุนพ่ีหรือเพ่ือนที่เป็นกะเทยเชนเดียวกับตนเองผานการเลือกคบและอยูกับ
กลุมเพ่ือนเพศเดียวกัน จึงไดรับอิทธิพลทางภาษาภายในกลุมกะเทยของตนซึ่งเป็นชวงวัยรุนที่เป็นวัย
แหงการรวมกลุมนี้เอง โดยมีการใชพูดคุยมาอยางตอเนื่องและภาษาดังกลาวก็ไดติดตัวมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ลาภูลาษูซูแล ภาพสะท้อนตัวตนและสังคมของกะเทย 

 การเลือกใชภาษาลูในการพูดคุยกันของกลุมกะเทยนั้น ตางมีเหตุผลในการเลือกใชทั้งที่
แตกตางและเหมือนกันหลายเหตุผลดวยกัน โดยจะนําเสนอตามลําดับความนิยมในการใช ดังตอไปนี้ 

 ไม่ต้องการให้คนนอกฟังรู้เรื่อง 
 เหตุผลแรกในการใชภาษาลูของผูใหขอมูล เป็นไปในทิศทางของการที่ไมตองการใหผูอ่ืนรูใน
สิ่งที่ตองการจะพูด เป็นการปิดการสนทนาใหอยูภายในกลุมของผูใชภาษานี้เทานั้น เนื่องจากตองการ
ความเป็นสวนตัวในการพูดคุยในที่สาธารณะและตองการใชพูดเพ่ือใหเขาใจกันแคภายในกลุม ผูให
ขอมูลทั้งหมดลวนพูดเชนเดียวกันวามีความสุขเวลาพูดแลวคนนอกฟังไมรูเรื่อง ไมวาจะพูดเรื่องอะไรก็
ไมมีใครฟังรูเรื่องนอกจากคนในกลุม อาจถือเป็นอํานาจอยางหนึ่งในการสื่อสาร เปรียบเสมือนการเป็น
คนที่ถือไพเหนือกวา เนื่องจากรูภาษามากกวาคนอ่ืน กลาวคือ เป็นการพูดคุยกันในที่สาธารณะแตก็
ยังคงความเป็นสวนตัวเอาไวได 
 นินทา 
 เหตุผลตอมาคือการนินทา เนื่องจากภาษาลูไมใชภาษาในกระแสหลัก ทําใหมีผูที่เขาใจภาษา
นี้เป็นจํานวนนอยและหัวเรื่องในการที่จะใชภาษานี้ไมไดกวางมากนัก จึงหลีกไมพนการนินทาหรือ
หยอกลอผูชายของกลุมกะเทย ในขณะที่กลุมกะเทยมีการสรางวัฒนธรรมของตัวเอง สังคมภายนอกก็
จะมองกะเทยดวยความคิดอีกแบบหนึ่ง เชน มองวาเป็นผูที่ชอบแสดงออก ชอบแตงตัวเกินผูหญิง 
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หรือแมแตชอบยั่วผูชาย ภาพลักษณแที่สังคมมองกะเทยจึงมักจะเป็นภาพดานเดียว สิ่งเหลานี้จะมา
พรอมกับการตั้งฉายาหรือเรียกกะเทยดวยคําตาง ๆ ไดแก ตุ฿ด แตเว ประเทือง กะเทยควาย สตรีเหล็ก 
สาวประเภทสอง เป็นตน (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2558 : ออนไลนแ) และเนื่องดวยลักษณะนิสัยใจคอของ
กะเทยในความคิดเห็นของผูศึกษานั้นเห็นวามีความคลายผูหญิง ทําใหมีนิสัยชอบจับกลุมพูดคุย รวม
ไปถึงการนินทาหรือหยอกลอผูอื่น แตการที่จะพูดเรื่องดังกลาวออกมาอยางโจงแจงดวยภาษาปกติ จะ
ทําใหเกิดความคิดแงลบของผูอ่ืนที่พบเจอ รวมถึงขัดตอมารยาทในสังคมที่คนในสังคมควรปฏิบัติหรือ
อาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นได ในการนินทานั้น โดยปกติจะเป็นการพูดถึงคนอ่ืนแบบลับ ๆ ถาจะ
นินทาตองพูดกันเบา ๆ เป็นการพูดแบบกระซิบกระซาบหรือหลบไปพูดกันลับหลังผูที่เราจะนินทา แต
ในการใชภาษาลูทําใหกะเทยหรือผูที่ใชภาษานี้สามารถพูดไดเลยทันทีในขณะนั้น ดังนั้น เพศที่เต็มไป
ดวยความคิดสรางสรรคแและมีจินตนาการอยางกะเทยจึงไดนําภาษาลูมาใชแทนการกระทําดังกลาว 
 พูดเรื่องทะลึ่งลามก ค าหยาบคาย 
  การพูดเรื่องทะลึ่งลามกหรือใชแทนคําหยาบคายดวยภาษาลู จะพบเห็นไดบอยในผูที่ใชภาษา
นี้ เนื่องจากการพูดในแบบดังกลาวเป็นเรื่องที่ไมสามารถพูดไดในสังคมปกติ หรืออาจจะถูกมองในแง
ลบหากพูดออกไปสูสาธารณะ ตัวอยางเชน การใชคําดาวา “ดอกทอง” เมื่อพูดออกมาดวยคํา ๆ นี้ 
อาจดูเป็นคําที่รุนแรงและหยาบคายมาก แตเมื่อแปลงเป็นภาษาลูวา “หลอก-ดูก ลอง-ทูง” แลวนั้นจะ
ทําใหสามารถพูดเรื่องตองหามไดอยางเปิดเผยในที่สาธารณะโดยไมตองเกรงกลัววาผูอ่ืนจะเขาใจ และ
ไมตองกลัววาผูอื่นจะมองตนเองในมุมมองที่ไมดีอีกดวย  
 สนุกสนาน สีสัน ดราม่า จริตจะก้าน  
 เพ่ือเป็นการสรางความสนุกสนานและเพ่ิมอรรถรสใหกับบทสนทนา กลุมผูใหขอมูลสวนใหญ
ไดกลาวไปในทิศทางเดียวกันวาการใชภาษาลูชวยเพ่ิมสีสันและความสนุกสนานใหกับบทสนทนา 
เนื่องจากภาษาลูจะเป็นการเลนทางภาษาที่เพ่ิมพยางคแเขามา ทําใหประโยคดูมีความแปลกใหม เมื่อ
ฟังแลวจะรูสึกไมคุนหู รวมถึงจริต ทาทางและสําเนียงขณะที่พูดภาษาลูจะมีความแตกตางไปจากการ
พูดภาษาปกติ ในกรณีของการเลาเรื่อง หากใชการพูดภาษาลูประกอบในการเลานั้นจะทําใหเขาถึง
อรรถรสและเห็นถึง emotional มากขึ้น ทําใหมีความรูสึกตื่นตาตื่นใจ อาจกลาวไดวาหากเนื้อเรื่องที่
จะเลามี 5 เปอรแเซ็นตแ เมื่อใชภาษาลูประกอบแลวนั้นทําใหเรื่องที่เลาดูเหมือนมีเนื้อหา 50 เปอรแเซ็นตแ 
เนื่องจากภาษาลูไดรับการกลาวขานวาเป็นภาษาของกะเทย ดังนั้นภาพที่ติดตาของผูที่พบเห็นและได
ยินภาษาดังกลาวจึงเป็นไปในทิศทางของความมีจริตจะกาน เสมือนการ overact (การแสดงทาทาง
เกินจริง)  และยังมีเรื่องของน้ําเสียงที่ใชพูดและทาทางประกอบที่ทําใหบทสนทนานาสนใจเพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งการใชภาษาลูนั้นสวนใหญจะใชเพ่ือพูดคุยเรื่องขําขันจึงทําใหเกิดความสนุกสนานใหแกผูใชภาษา 
อาจกลาวไดวาเมื่อใชภาษาลูแลวความดรามาที่แสดงออกทางดานอารมณแตาง ๆ จะชวยเพ่ิมสีสัน สีสัน
ในการสนทนานั้นก็ทําใหเกิดความสนุกสนาน ความสนุกสนานในกลุมเพ่ือนก็จะทําใหสนิทกันมากขึ้น 
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รวมถึงการมีจริตจะกานของทาทางและการพูดก็เปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ในการแสดงออกทางตัวตน
ของกะเทยที่มากข้ึนไปอีก 
 ความเป็น “พวกเรา” ไม่ใช่ “พวกเขา” 
 เนื่องจากภาษาลูเป็นภาษาของกลุมเฉพาะและอยูนอกกฎเกณฑแ มีคนนอยคนที่จะทราบถึง
หลักการและมีความชํานาญในการใชภาษาลู กลุมคนที่เป็นกะเทยเชนเดียวกัน ใชภาษาเดียวกันนั้นจะ
เกิดความรูสึกเป็นกลุมเดียวกันของบุคคล จากคําใหสัมภาษณแของปีโปู (ลําดับที่ 9) กลาววาตนเองรูสึก
ถึงความเป็นกลุม เพราะคนที่ใชภาษานี้ก็จะมี life style คลาย ๆ กัน เหมือนคุยกับคนที่มีความชอบ
เดียวกันกับตนเอง และทําใหอยากจะมีปฏิสัมพันธแกับกลุมแบบนี้ตอไป เนื่องจากเมื่อมีสิ่งที่เหมือนกัน 
ถึงแมจะเป็นเพียงอยางเดียว แตก็ทําใหเกิดความเขาใจและพูดคุยกันรูเรื่อง รวมถึงการที่ใชภาษา
เดียวกันของกลุมทําใหบุคคลนั้นอยากจะพูดคุยกันมากขึ้น สงผลใหเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวและ
ผูกพันกันในกลุม อีกทั้งการที่มีสิ่งคลายกันจะทําใหเขาอกเขาใจกันมากขึ้น และงายตอการสราง
ปฏิสัมพันธแใหเกิดขึ้นภายในกลุม รวมถึงกอใหเกิดการสรางความเป็นเอกลักษณแใหเกิดขึ้น จน
กลายเป็นอตัลักษณแเฉพาะกลุมของกะเทยผานการใชภาษาเดียวกัน 
 การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในการแสดงออกทางความคิด 
 นอกจากภาษาลูจะใชเพื่อสื่อสารกันภายในกลุม เพื่อใหรับรูและเขาใจกันแลว ยังเป็นสื่อกลาง
ในการแสดงออกทางความคิด การพูด และการกระทําของตนเองโดยสรางพ้ืนที่ทางสังคมขึ้นมาผาน
การใชภาษา ดังที่ บิว (ลําดับที่ 2) กลาววาตนเองรูสึกมีความเป็นตัวของตัวเองในการสรางสรรคแคําพูด
ใหม ๆ ไมซ้ําใคร และตนเองมีความสุขมากกับการสรางสรรคแภาษาเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  นอกจาก
การใชภาษาลูจะทําใหเกิดการแสดงออกทางความคิดแลวนั้น ยั งมีสวนในการทําใหตัวกะเทยเองไม
ตองปิดตัวกั้นตัวตน ทําใหเกิดความเปิดเผยและกลาแสดงออกอยางเต็มที่กับภาษาท่ีใช 
 ในกลุ่มกะเทยก็มี Level (จากการใช้ภาษา) 
 จากการเก็บขอมูลนั้นพบถึงการบอก Level ของกะเทยเองภายในกลุม จากคําใหสัมภาษณแ
ของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) ที่ไดเลาวาตนเองจะมองและคิดกับผูอ่ืนที่แปลงภาษาลูเพ่ือพูดทุกคํานั้น เป็น
กะเทยแบบเบบี๋ (ทารก) กลาวคือ เป็นผูที่ยังไมชํานาญในการใชภาษา จึงทําใหยังไมคุนชินกับลักษณะ
การพูดเพ่ือใหเกิดความกระชับของประโยค โดยพ่ีฟาโรสยังกลาวตอไปวาตนเองจะทําการลดคํา เพ่ือ
พูดใหผิดเพ้ียนไปจากหลักการเดิม ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาตนเองเป็นคนที่ใชภาษาลูมานานและ
เชี่ยวชาญจนสามารถดัดแปลงและเติมแตงจินตนาการในการพูดออกมาในภาษาลูได  

 จากหนาที่ของภาษาที่กลุมผูใหขอมูลกลาวมาทั้งหมดนั้น อาจสรุปไดเบื้องตนวา “กะเทย” 
เป็นเพศที่มีนิสัยขี้นินทา ชางพูดชางคุย รักความสนุกสนาน มีจริตจะกาน ชอบพูดคําหยาบคาย ชอบ
แสดงออกแบบเกินจริง (overact) ชอบอยูกันเป็นกลุม ซึ่งเป็นภาพของกะเทยที่คนในสังคมคุนชินและ
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สามารถพบเห็นภาพนี้ไดทั่วไป ทั้งจากตัวปัจเจกบุคคลเอง สื่อภาพยนตรแ รายการโทรทัศนแ หรือ
โซเชียลมีเดียตาง ๆ ที่แสดงภาพลักษณแกะเทยออกมาในแบบที่กลาวไปขางตน ทั้งหมดที่กลาวมานี้ 
อาจกลาวไดวากะเทยใชภาษาลูเป็นการแสดงอัตลักษณแอยางหนึ่ง ที่สามารถบงบอกตนเอง บงบอก
นิสัย บุคลิกภาพ พฤติกรรม ทั้งหมดนี้รวมออกมาเป็นนิสัยของกะเทย รวมถึงการใชภาษาลูเพ่ือแสดง
ตัวตนทางเพศออกสูสาธารณะ ดังที่พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) กลาววาเมื่อพูดภาษานี้ออกไปจะทําใหคนอ่ืนรูวา
ตนเองเป็นกะเทย ก็เปรียบเสมือนเป็นการเปิดเผยตัวตนทางเพศหรือรสนิยมทางเพศออกไปสูภายนอก
ผานการใชภาษา ซ่ึงทั้งหมดนั้นสามารถเห็นไดถึงอัตลักษณแของกะเทยไดคอนขางมากผานการมองจาก
ภาษาลูแคเพียงอยางเดียว 
 
การสร้างอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มด้วยการเล่นทางภาษา 

 การสื่อสารกันในสังคมเป็นการพูดดวยภาษาทั้งที่เป็นทางการและไมเป็นทางการ ภาษาลูนั้น
เป็นภาษาที่ไมเป็นทางการที่ไดทําการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในการสนทนาใหพูดยากขึ้น ฟังยากขึ้น 
ยาวขึ้น เนื่องจากในหนึ่งคําจะถูกทําใหเป็นสองพยางคแ และตองใชเวลาในการประมวลผลทําความ
เขาใจในสารที่สื่อออกมา รวมทั้งการพยายามสรางอัตลักษณแใหเกิดขึ้นแกกลุมของผูที่ใชภาษานี้ 
เพ่ือใหเกิดความขัดแยงกับคานิยมที่ถูกกลุมคนสวนใหญในสังคมมอบให ในอดีตคนในสังคมสวนใหญมี
มุมมองและทัศนคติตอกลุมเพศทางเลือกหรือกะเทยไปในทางลบคอนขางมาก เนื่องจากเป็นเพศที่
แตกตางจากการกําหนดโครงสรางสังคม ดังนั้น กลุมคนดังกลาวจึงพยายามสรางอัตลักษณแเฉพาะกลุม
ของตนเองที่แตกตางและเป็นที่ดึงดูดความสนใจโดยวิธีตาง ๆ เชน การแตงกาย การศัลยกรรมแปลง
เพศ การแสดงกิริยาทาทาง รวมทั้งการใชภาษาเฉพาะของกะเทยเองดวยการแปลงคําในภาษาไทย 
และดวยเหตุผลหนึ่งที่ธรรมชาติของกะเทยจะมีลักษณะการพูดจาที่คอนขางโผงผาง รุนแรง จากคําให
สัมภาษณแของบิว (ลําดับที่ 2) ไดกลาวถึงความคิดเห็นที่ตนเองคิดวาผูอื่นจะมองคนที่เป็นเพศทางเลือก
วาเป็นคนตลก ชางพูดชางจา ชอบเมาทแมอย กลาแสดงออก และอาจจะเป็นเพศที่ดูภายนอกแลวจะมี
บุคลิกคอนขางรุนแรง อาจจะเพราะสรีระรางกายที่มีความเป็นชายแตจิตใจเป็นหญิง ถึงอยางนั้นก็ยัง
หลงเหลือความเป็นชายอยู ทั้งจิตสํานึก บุคลิกภาพและสภาพรางกาย ทําใหกลาหาญ ไมกลัวใครและ
บางคนก็มีรางกายที่กํายํานาเกรงขาม (บิว, สัมภาษณแ 6 กันยายน 2562) เมื่อลักษณะการพูดจาของ
กะเทยเป็นไปในดานลบตอสายตาคนภายนอก ทั้งการพูดจารุนแรง การพูดคําหยาบ เป็นตน ดังนั้น จึง
หลีกเลี่ยงการใชคําพูดปกติ โดยการใชภาษาลูแทน เนื่องจากภาษานั้นเป็นอัตลักษณแสําคัญที่บงบอก
ตัวตนไดอยางหนึ่ง ภาษาลูนั้นจะมีหลักการโดยการเพ่ิมพยางคแของคําในการนําพยัญชนะ ลอลิง มาใส
และแทนที่ดวยสระอูในพยางคแหลัง รวมถึงยังมีหลักการที่ซับซอนขึ้นอีกในกรณีของคําที่ตองการพูด
เป็นเสียง รอ หรือ ลอ อยูแลว จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของภาษานี้มีหลักการที่เป็นระบบ เป็น
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หลักเกณฑแเฉพาะแตไมตายตัวเสมอไป สามารถดัดแปลงและปรับเปลี่ยนไดเรื่อย ๆ ขึ้นอยูกับตัว
ปัจเจกบุคคลที่ใชภาษานี้ แตทั้งนี้ก็ยังคงตั้งอยูบนหลักการของภาษาลูดังกลาวเพ่ือที่จะเขาใจไดโดยทั่ว
กัน รวมถึงการสืบทอดและสงตอกันภายในกลุม  
 จากการสืบคนแนวคิด ทฤษฎี มีแนวคิดที่มีอํานาจในการอธิบายความเป็นเพศทางเลือกได คือ
แนวคิดอัตลักษณแ ดังที่ Erikson (1963 อางถึงใน กรพินธุแ จารุวร, 2541) ไดใหคําอธิบายวา อัตลักษณแ
เป็นสวนหนึ่งของพัฒนาการของมนุษยแจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ พัฒนาการทางอัตลักษณแเป็นการ
พัฒนาจากการไมมีอัตลักษณแไปสูการมีอัตลักษณแโดยการแสวงหาของตนเอง ดวยเหตุนี้เด็กที่เกิดใหม
จึงยังไมมีอัตลักษณแของตนเอง แตจะคอย ๆ พัฒนาผานขั้นตอนตาง ๆ ขึ้นมาดวยการเรียนรู
สภาพแวดลอมและการเทียบเคียงกับผูที่ใหการอบรมทางสังคม การคนหาตนเองจะเริ่มในระยะที่เป็น
เยาวชน (Adolescence) หรือเป็นบุคคลที่กําลังอยูในชวงของนิสิตนักศึกษา เรียกระยะวัยรุนวาเป็น
ระยะของการพัฒนาความมีเอกลักษณแแหงตนหรือความสับสนในเอกลักษณแหรือบทบาทแหงตน  ใน
กรณีของการสรางอัตลักษณแของกลุมโดยการใชภาษาลูนั้น จากกลุมผูใหขอมูลสวนใหญก็ไดมีการ
เริ่มตนใชภาษาดังกลาวในชวงเวลาของการเป็นเยาวชน ซึ่งเป็นชวงเวลาที่มีความรูสึกถึงตัวตนวาเป็น
กะเทย คือชวงประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มตนจากการที่ไมเคยรูจัก
ภาษาลูมากอน พัฒนามาจนสามารถรับรูและเขาใจในภาษาไดอยางเชี่ยวชาญ ผานการรับรูจากกลุม
เพ่ือน รุนพ่ี รุนนอง หรือสภาพแวดลอมของสังคมในขณะนั้น โดยสวนใหญจะคลุกคลีและอยูใกลชิด
กับกลุมกะเทยเชนเดียวกับตนเองในสถาบันการศึกษา และเริ่มคนหาตนเอง จนนําภาษาลูมาใชเป็น
การบงบอกถึงอัตลักษณแของตนเองและของกลุม  
 การมีอัตลักษณแรวมกันนั้น มีนัยของการเกี่ยวพันกับการตื่นตัว (Active) บางอยางในตัวของ
เรา เชน เราเลือกท่ีจะแสดงตัวตนกับกลุมหรืออัตลักษณแที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งเราอาจมีตัวเลือกมากกวา
คนอ่ืน โดยการใชภาษาลูนั้น ผูใชภาษาจะเลือกใชพูดคุยกันในสถานการณแที่อยูกับผูที่ใชภาษาดังกลาว
เหมือนกัน กลาวคือ บุคคลหนึ่งจะเลือกแสดงออกทางอัตลักษณแก็ตอเมื่ออยูในกลุมของตนหรืออยูกับผู
ที่มีอัตลักษณแเชนเดียวกันตนเอง เพ่ือใหรับรูและเขาใจในบทสนทนาที่สื่อสารกันดวยภาษาลู เมื่อลอง
พิจารณาถึงสถานการณแท่ีเราไดยินเสียงคนกลุมหนึ่งกําลังสนทนาแลวพูดภาษาเดียวกับเรา เราจะรับรู
ดวยความรูสึกของการระลึกรู (Recognition) และความเป็นเจาของรวมกับกลุมนั้น การที่มีบางอยาง
รวมกันนี้ไดนําเสนอชวงของการระลึกรูและการมีบางอยางรวมกับผูอ่ืน  กลายเป็นผูที่มีอัตลักษณแ
รวมกัน อัตลักษณแถูกแสดงออกใหเห็นดวยการคลายกัน ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่เหมือนเราและความ
แตกตางของบุคคลที่ไมเหมือนกับเรา (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543 : 4) 
 อัตลักษณแคือความเชื่อมตอและสัมพันธแกับสังคม เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธแตาง ๆ 
กระทําผานระบบสัญลักษณแหลายแบบ ในอีกดานหนึ่ง อัตลักษณแเกี่ยวกับมิติภายในของความเป็นเรา
อยางมาก ทั้งในดานอารมณแ ความรูสึกนึกคิด เพราะมนุษยแใหความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมาย
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เกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธแกับโลก (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543 : 4) จึงไดแบงอัตลักษณแเป็น 2 ระดับ 
ไดแก อัตลักษณแสวนบุคคลและอัตลักษณแทางสังคม ดังตอไปนี้ 
 อัตลักษณแสวนบุคคล นันทนา น้ําฝน (2536 : 36) ไดกลาววา อัตลักษณแสวนบุคคลเป็น
สัญลักษณแอยางหนึ่งในตัวบุคคลที่ทําใหบุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกตางจากผูอ่ืน จะเห็น
ไดวาอัตลักษณแเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ผูที่เป็นกะเทยหรือเพศทางเลือกก็จะรับรูถึง
ความเป็นตัวเอง และแสดงออกมาอยางตรงไปตรงมาตามคุณลักษณะในตัวบุคคล รับรูวาตนเอง
แตกตางจากผูอ่ืน จนเกิดเป็นการยอมรับและปรับตัวใหเขากับสังคม  
 อัตลักษณแทางสังคม นัทธนัย ประสานนาม (2550 : ออนไลนแ) ไดกลาววา อัตลักษณแทาง
สังคมเป็นความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา ฉันคือใคร ซึ่งเกิดขึ้นจาการปฏิสังสรรคแระหวางตัวเรา
กับคนอ่ืน โดยผานการมองตนเองและคนอ่ืนมองเรา อัตลักษณแตองการความตระหนักในตัวเราและ
พ้ืนฐานของการเลือกบางอยาง นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับอยางตั้งใจกับอัตลักษณแที่เรา
เลือก ความสําคัญของการแสดงตนก็คือการระบุไดวาเรามีอัตลักษณแเหมือนกลุมหนึ่ งและมีความ
แตกตางจากกลุมอื่น และฉันเป็นใครในสายตาของคนอ่ืน  
 อีกท้ัง อัตลักษณแยังแบงออกไดอีกเป็น ระดับปัจเจก (individual) และอัตลักษณแรวมของกลุม 
(collective) ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณแอยูในตัวเอง เชน เพศสภาพ กลุม
ชาติพันธุแ ชาติ ชวงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นตน ยกตัวอยางจากผูใหขอมูล พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 
3) ก็มีอัตลักษณแในระดับปัจเจก เป็นผูชวยโปรดิวเซอรแ เป็นเพศทางเลือก เป็นคนสัญชาติไทย ฯลฯ รัน
นี่ (ลําดับที่ 6) เป็นนักศึกษา เป็นเพศทางเลือก เป็นนองชาย ฯลฯ และพ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) เป็น 
creative content เป็น tourist guide เป็นเพศทางเลือก ฯลฯ จะเห็นไดวาอัตลักษณแในระดับปัจเจก
นั้น จะมีความแตกตางกันไปในแตละตัวบุคคล ซึ่งในหนึ่งคนอาจประกอบไปดวยอัตลักษณแมากกวา
หนึ่ง ในขณะที่อัตลักษณแรวมของกลุมนั้น ความเป็นอัตลักษณแรวมถูกสรางขึ้นบนพ้ืนฐานของความ
เหมือนกันของสมาชิกในกลุม อยางไรก็ตามบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุม ยอมมีความ
แตกตางกับกลุมอ่ืนมาเป็นตัวกําหนดความเป็นอัตลักษณแเฉพาะของกลุมตนดวย (ศูนยแมานุษยวิทยาสิ
รนิธร, 2547 : 32-34) ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณแของกะเทยในการใชภาษาจึงเป็นลักษณะอัตลักษณแ
รวมของสมาชิกของกลุมคนในสังคมเดียวกันซึ่งแตกตางออกไปจากกลุมอ่ืน ๆ จะเห็นไดวาจากผูให
ขอมูลที่มีอัตลักษณแในระดับปัจเจกที่แตกตางกันทั้ง 3 คนที่กลาวไปขางตนนั้น (ลําดับที่ 3, 6, 8) ก็ได
มีอัตลักษณแรวมของกลุมกะเทยที่เหมือนกัน คือการเป็นเพศทางเลือกเชนเดียวกัน และยังใชภาษา
เดียวกันนี้ในการพูดคุยสนทนากันภายในกลุม นั่นก็คือภาษาลูที่มีความเป็นเอกลักษณแและมีความ
แตกตางจากอัตลักษณแของกลุมอ่ืน 
 อัตลักษณแนั้นยังมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมดวย ดังที่ กาญจนา แกวเทพ กลาววา อัต
ลักษณแทางวัฒนธรรม (cultural identity) กอตัวมาจากการใชวาทกรรม (discourse) และปฏิบัติการ
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ตาง ๆ ในสังคม (social practice) ที่ดําเนินอยูในชีวิตประจําวันของบุคคล เชน การสนทนา การ
ทักทาย การประกอบพิธีกรรม ฯลฯ บุคคลที่มีอัตลักษณแทางวัฒนธรรมเดียวกันก็จะถูกยอมรับจาก
สมาชิกภายในกลุมเดียวกันวาเป็นคนวงในหรือเป็นคนในวัฒนธรรมเดียวกัน ในดานบทบาทของอัต
ลักษณแตอบุคคลและสังคม นักวัฒนธรรมนิยมบางสํานักมีแนวคิดพ้ืนฐานวาเรื่องของวัฒนธรรมเป็น
เรื่องที่เกี่ยวพันกับอํานาจ (power) โดยเฉพาะกับเรื่องอัตลักษณแของบุคคลหรือของสังคมนั้นเป็น
แหลงที่มาของอํานาจบางชนิด เชน ความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ความภาคภูมิใจและ
ความรูสึกมีศักดิ์ศรีในตนเอง ดังนั้นหากบุคคลหรือสังคมใดขาดอัตลักษณแเฉพาะตัวหรือขาดอัตลักษณแ
ทางวัฒนธรรมแลว ก็จะทําใหขาดความมั่นใจ หมดความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นตน ในขณะเดียวกัน 
อัตลักษณแคือการตอสูทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งภายใตสังคมที่เต็มไปดวยผูคนที่หลากหลาย เชน กลุม
รักตางเพศ เป็นตน (เรืองฟูา บุราคร, 2550) อาจกลาวไดวากลุมกะเทยเป็นกลุมวัฒนธรรมยอยใน
สังคมใหญ มีอัตลักษณแแตกตางไมเหมือนกลุมบุคคลทั่วไป อยางไรก็ตามในสายตาของกะเทยแลว การ
ใชภาษาลูสนทนากันภายในกลุมก็อาจถือไดวาเป็นพ้ืนที่การสื่อสารเพ่ือประกอบสรางอัตลักษณแทาง
วัฒนธรรมอยางหนึ่ง ที่ไดนําความมั่นใจหรือความภาคภูมิใจมาสูตนเองและกลุมของตนเอง เนื่องจาก
เป็นการแสดงออกถึงการใชภาษาที่แตกตางออกไปจากภาษากระแสหลักที่คนทั่วไปใชกัน รวมถึงมี
ความนาสนใจในความแปลกใหม และดึงดูดผูอื่นใหอยากรูเก่ียวกับภาษาดังกลาว 
 จากงานวิจัยของ นฤพนธแ ดวงวิเศษ (2558 : ออนไลนแ) ที่ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการแสดงออก
ของกลุมกะเทย วาเทาที่ผานมา การศึกษาคํานิยามของอัตลักษณแ “หญิงในรางชาย” หรือ “กะเทย” 
จะมาพรอมกับการทําความเขาใจประสบการณแที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงวัย และอิทธิพลของกลุม
เพ่ือนที่มีผลตอการขัดเกลาหรือหลอหลอมใหเกิดการสรางอัตลักษณแทางเพศ กะเทยที่เริ่มรูสึกวา
ตนเองแตกตางจากผูหญิงและผูชาย จะเริ่มมองหาเพ่ือนที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน รวมกลุมกันเพ่ือ
เรียนรูการสรางและการแสดงออกแบบผูหญิง รุนพี่กะเทยจะกลายเป็นตัวอยางใหกับรุนนอง รุนนองก็
จะปฏิบัติตามในสิ่งที่รุนพ่ีแนะนํา การเรียนรูดังกลาวนี้ทําใหเกิดวัฒนธรรมยอย ๆ ของกลุมกะเทยซึ่งมี
การสรางแบบแผนทางภาษา กิริยาทาทาง พฤติกรรม การแสดงออกทางรางกาย ซึ่งงานศึกษาขางตน
นี้มีความสอดคลองกับขอมูลจากผูใหสัมภาษณแทั้ง 10 คน ที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตาง ๆ มาจาก 
รุนพ่ี รุนนอง เพ่ือน หรือคนในกลุมเดียวกันที่มีลักษณะคลายกัน ทั้งกิริยาทาทางหรือการแสดง
ออกแบบผูหญิง เป็นตน แตหนึ่งในวัฒนธรมนั้นก็คือภาษาลูที่ไดเรียนรูและมีการหลอหลอมจน
กลายเป็นหนึ่งเดียวกันภายในกลุม จนไดเกิดเป็นอัตลักษณแทางเพศขึ้น อัตลักษณแนี้นอกจากจะ
สามารถบงบอกตัวตนและทําใหผูใชมีความรูสึกเป็นกลุมเดียวกันแลว ยังเป็นเสมือนอํานาจอยางหนึ่งที่
ไดแสดงออกมาผานการใชภาษา ดังที่พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) เลาถึงความคิดเห็นสวนตัวถึงการใชภาษาลูวา
เมื่อไดใชภาษาลูกับคนอ่ืนที่ไมรูภาษานี้ ตนเองจะมีความรูสึกเหนือกวาหรือไดเปรียบกวา จากการที่มี
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ประสบการณแของการรูภาษามากกวาหนึ่งภาษา จึงสามารถสื่อสารกับคนไดหลากหลายกลุม และ
ภาษาลูยังเป็นภาษาท่ีมีคนรูจักไมกวางขวางเทาใดนัก 
 จากงานศึกษาของ ภัสรัชญแ โลคุณสมบัติ (2549) ที่ศึกษาวา คนสวนใหญในสังคมจะมอง
ภาษาพูดของกะเทยวาตลกและแปลก มีความแตกตางจากภาษาพูดปกติทั่วไปโดยไมไดรับการยอมรับ
จากสังคม ซึ่งภาษาก็เป็นองคแประกอบสําคัญของมนุษยแอยางหนึ่งและเป็นสิ่งที่แสดงใหเห็ นตัวตน
และอัตลักษณแของผูพูดภาษานั้น ๆ กะเทยหรือสาวประเภทสองถูกคนสวนใหญในสังคมมองวาเป็น
ชายขอบอยูแลว ทําใหภาษาหรือคําศัพทแของกะเทยนั้นถูกมองวาเป็นภาษาชายขอบไปดวยเชนกัน  
จากงานศึกษาขางตนมองวาเพศทางเลือกหรือกะเทยยังคงมีความเป็นชายขอบ แต อีกแงมุมหนึ่งใน
งานชิ้นนี้ของผูศึกษา ผลที่พบปรากฏวาไมใชชายขอบ แตเสมือนเป็นการสรางกลุมหรือพ้ืนที่ทางสังคม
เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงงานศึกษาชิ้นนี้ไมไดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานที่นํามาทบทวนวรรณกรรม 
 ภาษาเป็นอัตลักษณแสําคัญที่บงบอกตัวตนไดอยางหนึ่ง แตภาษาลู ก็ยังมีลักษณะสําคัญอีก
ประการที่นาสนใจ คือการที่มีหลักการของภาษา แตกลับไมมีกฎเกณฑแที่ตายตัวของการใชภาษา และ
ยังสามารถดัดแปลงไดอยูเสมออยางลื่นไหลไปมา รวมถึงในปัจจุบันคนนอกกลุมสามารถนําภาษาไป
ใชได ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษาที่ตองมีพลวัตอยูตลอดเวลา 
 
ภาษาที่มีหลักการแต่ไม่มีกฎเกณฑ์ 

 ภาษาเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษยแใชในการสื่อสารใหเขาใจซึ่งกันและกัน รวมถึงมี
สวนในการถายทอดวัฒนธรรมตาง ๆ เป็นเรื่องธรรมดาที่ภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะหากมี
คนใชภาษาอยูเสมอภาษาก็จะไมมีวันตาย แตมีการลื่นไหล ดิ้นไดหรือพลิกแพลงไปมาไดอยูเสมอ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไมเพียงแตมีอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมเทานั้น แตยังเกี่ยวกับเรื่องของความตองการ
สรางอัตลักษณแใหเกิดขึ้นแกกลุมของตนเอง ดังเชนในกรณีของกลุมกะเทยที่ไดนําภาษาลูมาใชจนเกิด
เป็นเอกลักษณแของกลุม  
 จากกลุมผูใหขอมูลมากกวาครึ่งหนึ่งไดมีการดัดแปลงภาษาลูใหเป็นไปในแบบเฉพาะของ
ตนเอง แตยังคงตั้งอยูบนหลักการของภาษาลูอยู ดังเชนในกรณีของพ่ีฟาโรส (ลําดับที่ 1) บิว (ลําดับที่ 
2) พ่ีเอฟ (ลําดับที่ 3) ตเงตเง (ลําดับที่ 7) พ่ีธีรแ (ลําดับที่ 8) และซินดี้ (ลําดับที่ 10) ซึ่งกลุมผูใหขอมูล
ขางตนมีการดัดแปลงภาษาลูโดยการเปลี่ยนแปลง “สระ” เป็นสวนใหญ นั่นคือการเปลี่ยนจากสระอู
ไปเป็นสระตาง ๆ เชน สระแอ ตัวอยางในคําวา “ขวดน้ํา” การพูดเป็นภาษาลูแบบปกติตองพูดวา 
“หลวด-ขูด ลาม-นูม” แตเมื่อเกิดการดัดแปลงเป็นสระแอจะกลายเป็น “หลวด-แขด ลาม-แนม” เป็น
ตน อีกการดัดแปลงหนึ่งที่นาสนใจก็คือการที่กลุมตัวอยางไดมีการลดทอนคําในการพูดภาษาลูลงให
เกิดความสั้นและกระชับมากขึ้น เนื่องจากการนําภาษาไทยมาทําใหเป็นภาษาลูจะเป็นการเพ่ิมพยางคแ
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จากหนึ่งพยางคแ มาเป็นสองพยางคแ ดังนั้นประโยคจึงยาวมากกวาปกติและพูดยากมากขึ้น 
ตัวอยางเชน หากจะพูดวา “ขาวมันไกรานนี้อรอยมาก” ในการพูดเป็นภาษาลูปกติจะไดความวา 
“ลาว-ขูว ลัน-มุน ไหล-กุย ซาน-รูน ลี้-นู หละ-อุ สอย-หลุย ลาก-มูก” จะเห็นไดวาประโยคมีความยาว
มากเกินความจําเป็น รวมถึงจะมีความสับสนในการพูดเนื่องจากการควบกล้ําของคําอาจะทําใหพูดผิด
ได ดังนั้น กลุมผูใหขอมูลขางตนจึงมีการลดทอนคําใหเกิดความกระชับและแปลงใหเป็นภาษาลูแคบาง
คํา หากแตยังคงตองอยูบนหลักการเดิมของภาษาลู ดังนี้ “ลาว-ขูว มัน ไหล-กุย รานนี้อะ หลอย-สุย 
ลาก” ในสวนของเหตุผลที่ไดดัดแปลงภาษาเพ่ือใชเองของผูใหขอมูลขางตนนั้นมีหลากหลายเหตุผล 
แตสวนใหญแลวจะกลาวไปในเรื่องของการที่ภาษาลูมีการแพรกระจายออกไปในวงกวางทําใหมีผูรู
และเขาใจภาษาลูมากขึ้นกวาในอดีต ทําใหกลุมผูใหขอมูลเกิดการประยุกตแและดัดแปลงเพ่ือใหภาษาลู
นั้นแตกตางออกไปจากหลักการปกติ เนื่องจากไมตองการใหคนนอกฟังสิ่งที่ตนเองพูด เขาใจหรือ
เขาใจไดยากขึ้นกวาเดิม รวมถึงตองการใหเกิดความแปลกของคําเพ่ือความสนุกสนานของการพูดดวย
ภาษาลู ทําใหเห็น Level ของบุคคลที่ใชภาษานี้ และหลีกเรนใหหางออกไปอีกจากคนในกลุม อีกทั้ง
การลดทอนคํายังทําใหเกิดความกระชับในการสนทนา ทําใหการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลไดรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และยังแสดงออกไดถึงความชํานาญและเชี่ยวชาญของผูใชภาษาไดอีกดวย 
 จากกลุมผูใหขอมูลทั้งหมดนั้น ก็ยังมีกลุมสวนนอยที่ไมไดมีการดัดแปลงภาษาลูใหเป็นไปใน
แบบเฉพาะของตนเอง ดังในกรณีของ พี่บอส (ลําดับที่ 4) พ่ีนะโม (ลําดับที่ 5) รันนี่ (ลําดับที่ 6) และปี
โปู (ลําดับที่ 9) ที่ยังคงใชภาษาลูตามหลักการปกติ เนื่องจากใชแบบนี้มานานแลว รวมถึงกลาวว า
ตนเองไมไดมีจินตนาการในการสรรคแสรางภาษาแบบใหม และไมไดมองวาการดัดแปลงภาษาลูของ
กลุมคนสวนใหญเป็นการทําใหภาษาวิบัติแตอยางใด  
 ภาษาลูนั้นจะมีหลักการการเลนคําอยางเป็นระบบที่เขาใจไดโดยทั่วกันดังที่ไดกลาวไปในบท
กอนหนา แตในขณะเดียวกันนั้นผูใชภาษาก็สามารถนําไปดัดแปลงหรือผันไดอีกหลากหลายแบบโดย
ไมมีความตายตัว เพ่ือใชงานไดเองอยางสรางสรรคแและไรกฎเกณฑแ อาจกลาวไดวา ภาษาลูเป็นภาษาที่
มีหลักการแตไมมีกฎเกณฑแตายตัว ไมวิบัติ และมีความลื่นไหล เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาหรือมีความ
ดิ้นไดอยางแทจริง 
 
ภาษาลูไม่ได้ผูกขาดเฉพาะกะเทยอีกต่อไป 

 ในอดีตภาษาลูอาจเป็นภาษาซอนเรนที่มีเพียงคนกลุมหนึ่งในสังคมใชกันเพียงเทานั้น แตใน
ปัจจุบัน ดวยบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความรูสึกนึกคิดของคนก็เปลี่ยนตามไปดวย ภาษาลูถูก
ใหการยอมรับมากขึ้น อาจกลาวไดวาเป็นภาษาท่ีเขาไปสูที่สาธารณะ เนื่องจากมีผูคนรูจักและเขาใจใน
หลักการของภาษาลู รวมถึงมีการนําไปใชเพ่ือพูดคุยในกลุมของตนเอง ในวัตถุประสงคแที่แตกตาง
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ออกไปในแตละแวดวงสังคม ภาษาลูปรากฎในสื่อตาง ๆ มากขึ้น เริ่มตนจากปี 2557 ใน “Club 
Friday The Series 5 ตอน ความลับของมิ้นตแกับมิว” ที่มีบทบาทของตัวละครกะเทยพูดภาษาลูแซว
ผูชายในลิฟตแ ในปี 2558 ปรากฏภาษาลูในเพลง ลามู ลามู - ปราง ปรางทิพยแ ที่มีเนื้อรองวา “ลูพูลาย
ชูย ลานูลาตีลีดู” (ผูชาย หนาตาดี) ในปี 2559 ก็ไดมีคลิปวิดีโอสื่อการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี “ภาษาพาเพลิน-ภาษาลู” ที่สอนหลักการภาษาลูใชเบื้องตน ตอมาปี 2560 ผูใชงาน 
Youtube Channel ชื่อ เทวะ วิหาร ไดทําคลิปวิดีโอสอนการใชภาษาลูทั้งการใชขั้นพ้ืนฐานและการ
ใชแบบขั้นสูง เป็นตน ในปี 2562 รายการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตอน ลรั้งคูงแซกรูก!! โลเตูเเซียนรูนลาภูลาษูหลับ
กุบล฿อตกุ฿ดลิจุ ของชอง Youtube Channel gooddayofficial ไดทํารายการเกี่ยวกับการสอนภาษาลู
ใหผูชายแทไดฝึกฝนการใชภาษาดังกลาวและในปีเดียวกันนี้ก็ไดมีรานชานมไขมุกที่เป็นกระแสมากใน
โลกอินเทอรแเน็ต นั่นคือ รานลาชู จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีการทํารายการเครื่องดื่มเป็นภาษาลู ซึ่งเป็น
จุดขายที่ทําใหมีผูคนใหความสนใจในโลกโซเชียลเป็นจํานวนมาก เชน เมนู ลา-ชู เหลียว-ขู ลม-นุม 
(ชาเขียวนม), ลม-นุม ล็อก-ชุก โล-กู แซด-ลุด (นมช็อกโกแลต), ลม-นุม ลา-คู ซา-ลู เลว-มู (นมคารา
เมล) เป็นตน และในปี 2563 มีเพลงของแร็ปเปอรแสาวที่โดงดังจากรายการ The Rapper 2 ชื่อเพลง 
พักกอน - MILLI ที่มีทอนแร็ปทอนหนึ่งในเพลงเป็นภาษาลูและเป็นคําหยาบคาย “ลีอูหลอกดูก สักก็
แตพูด พูดนี่พูดโนน ลีอูเลี้ยหูลอตูแซหลู ซัมคุยลานคูนปากไมมีหูรูด” เป็นตน 
 จากสื่อตาง ๆ เหลานี้เองมีอิทธิพลอยางมากในการทําใหภาษาลูนั้นกลายเป็นภาษาสาธารณะ
ที่มีคนสามารถเขาถึงไดมากขึ้น เรียนรูและเขาใจไดงายมากขึ้น และถูกนําไปใชอยางแพรหลายใน
ปัจจุบันทั้งในกลุมของกะเทยเองและกลุมคนเพศอ่ืน ๆ เนื่องจากประเทศไทยไดรับคานิยมเรื่องเพศ
จากตางประเทศเขามามากขึ้น ทําใหความอคติหรือการมองวาเพศที่สามเป็นสิ่งแปลกประหลาดนั้นลด
นอยลงกวาในอดีต จึงเป็นผลใหเพศอ่ืน ๆ เชน เพศหญิงหรือเพศชาย รับเอาภาษาลูมาใชมากขึ้นโดย
ปราศจากความรังเกียจ โดยในปัจจุบันภาษาลูไดแพรกระจายออกไปอยางกวางขวางผานเครือขาย
อินเทอรแเน็ต สื่อโซเชียลมีเดีย ที่ไดนําเสนอภาษาลูในมิติของความสนุกสนานอยางแพรหลาย  
 นอกจากนี้ กลุมของกะเทยจากกลุมผูใหขอมูลทั้งหมดก็ไดมีประสบการณแในการรับภาษาลูมา
จากกะเทยดวยกันทั้งสิ้น ทั้งการรับจากรุนพ่ี รุนนอง หรือเพ่ือนในกลุมกะเทยของตน และนํามา
พัฒนาจนเกิดเป็นอัตลักษณแของตนเอง ดวยอิทธิพลทางภาษาที่เกิดขึ้นภายในกลุมนี้เอง ทําใหตัวของ
บุคคลเกิดการเรียนรู และฝึกฝนจนชํานาญ เมื่อเป็นเชนนั้นแลวกลุมผูใหขอมูลสวนใหญจึงไดสงตอ
วัฒนธรรมทางภาษาดังกลาวใหแกผูอ่ืน จากคําสัมภาษณแของผูใหขอมูลสวนใหญนั้น ลวนมีอิทธิพลใน
การเผยแพรภาษาลูออกไปใหแกเพศอ่ืน ๆ เชน เพศหญิง เพศชาย หรือแมแตกะเทยดวยกันเอง 
เนื่องจากบุคคลดังกลาวเกิดความสนใจ และรูสึกวาภาษาลูเป็นสิ่งแปลกใหมสําหรับตนเองจึงตองการ
เรียนรูภาษาลู เนื่องดวยตองการเป็นสวนหนึ่งในกลุมของกะเทยที่ใชภาษานี้สนทนากัน อีกทั้งความ
คิดเห็นของผูใหขอมูลก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันวาหากพบเจอบุคคลเพศอ่ืนใชภาษานี้ ก็จะสันนิษฐาน
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วาตองไดรับอิทธิพลทางภาษามาจากกะเทย เนื่องจากกะเทยเป็นกลุมประชากรที่ใชภาษาลูเยอะมาก
ที่สุด อีกท้ังยังเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนและแพรกระจายทําใหภาษายังคงอยูได 
 จากการแพรกระจายของภาษาลูโดยกะเทยออกไปนั้น สงผลใหปัจจุบันมีเพศอ่ืน ๆ รูจักและ
เขาใจภาษาลูมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพศหญิงที่มีความใกลชิดกับกะเทยมากกวาเพศอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
เนื่องจากกะเทยจะมีลักษณะของเพศชายที่ตองการเป็นเพศหญิงทั้งรางกายและจิตใจ ดังนั้น กะเทยจึง
ไดมีการปฏิสัมพันธแกับเพศหญิงเป็นสวนมาก ทําใหเพศหญิงไดรับอิทธิพลทางภาษาของกะเทยนี้มา
โดยตรง จากการพูดคุยเพ่ิมเติมกับเพศหญิงที่ไดมีความใกลชิดกับกะเทยและซึมซับภาษาลูเขามานั้น 
จิรภัทร ชวยรักษา อายุ 22 ปี กลาววา “เรารูภาษาลูมาจากเพ่ือนที่เป็นกะเทย ตอนนั้นเรางงมากวา
มันพูดอะไรของมัน แตเห็นมันคุยกับเพ่ือนกะเทยของมันแลวดูสนุกดี เราเลยอยากพูดบางเพราะ
อยากจะเขาใจแลวก็เมาทแดวย” (สัมภาษณแ 22 กุมภาพันธแ 2563) ศิริลักษณแ ประทุมชัย อายุ 22 ปี 
กลาววา “ในมหาลัยเราจะมีเพ่ือนกะเทยเยอะ แลวทีนี้พวกมันชอบนินทาคน ก็จะใชภาษาลูนี่แหละไว
คอยนินทากัน จนเราเก็บความอยากรูไวไมอยู เลยใหมันสอนเลย” (สัมภาษณแ 22 กุมภาพันธแ 2563) 
และศรุตา กลาหาญ อายุ 21 ปี กลาววา “เราพูดภาษาลูเป็นเพราะรุนพ่ีที่มหาลัยเราพูดบอยมาก มัน
เลยฟังมาเรื่อย ๆ เหมือนตองอยูกับภาษานี้แทบทุกวันที่ไปเรียน นาน ๆ ไปก็เลยเขาใจแลวพูดได ทุก
วันนี้ก็ใชพูดกับเพ่ือนหรือวารุนพ่ีไดแลว” (สัมภาษณแ 23 กุมภาพันธแ 2563) จะเห็นไดวาผูใหขอมูล
เพ่ิมเติมที่เป็นเพศหญิงทั้ง 3 ทาน จะมีความใกลชิดกับกะเทยไมทางใดก็ทางหนึ่ง จึงไดรับอิทธิพลทาง
ภาษาดังกลาว รวมถึงการที่ตนเองเขาไปเป็นสวนหนึ่งของกลุมผานการเรียนรูภาษาเฉพาะของกลุม
กะเทยโดยความสมัครใจและการกลืนเป็นสวนหนึ่งในวัฒนธรรมนั้น 
 ภาษาลูนั้นมาจากกะเทยและแพรกระจายโดยกะเทยผานการสนทนา จนอาจกลาวไดวา 
“ภาษาลูเป็นภาษาของกะเทย” เพราะกะเทยอยูในทุกกระบวนการของภาษา ทั้งจุดเริ่มตน การ
ประยุกตแ การนําไปใช ไปจนถึงการเผยแพรภาษาออกไปสูสาธารณะ และไมไดรูสึกตอตนเองและภาษา
เฉพาะกลุมของตนเองไปในดานลบ แตยังคงรูสึกวาตนเองมีพ้ืนที่ในสังคมมากขึ้น กลาวคือ มีพ้ืนที่ใหได
แสดงออกทางความคิด การกระทําและการเขาสังคมของกลุมกะเทยเองอีกดวย จากการที่คนแทบทุก
เพศทุกวัยหันมาใหความสนใจ อยากจะเรียนรูเพ่ือที่จะไดเป็นสวนหนึ่งในวัฒนธรรมดังกลาว 
 
ภาษาสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเด็นวิเคราะหแนี้ เป็นการสรุปสงทาย ที่จะทําใหเห็นถึงความสําคัญของภาษากับมนุษยแ 
ภาษาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการใชชีวิตในฐานะมนุษยแ เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ถายทอดอารยธรรมความรูตาง ๆ รวมทั้งเป็นสื่อที่มนุษยแใชในการคิดและการจํา ซึ่งกิจกรรมทาง
ความคิดเหลานี้แทรกอยูในการกระทําของมนุษยแแทบทุกการกระทํา ระบบการสื่อสารแบบที่เรี ยกวา 
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“ภาษา” นี้เป็นเอกลักษณแเฉพาะของเผาพันธุแมนุษยแ เป็นสิ่งที่ทําใหมนุษยแแตกตางจากสัตวแโลกอ่ืน ๆ 
อยางเดนชัดที่สุด อีกทั้งภาษาเป็นเครื่องบงชี้ลักษณะบางประการของผูใช โดยภาษาแตละภาษามี
ความหลากหลาย ความหลากหลายของภาษานั้นเกิดขึ้นจากตัวแปรตาง ๆ มากมาย เชน เพศ วัย 
การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู การเป็นสมาชิกของกลุมสังคม ฯลฯ และความหลายหลายนี้แสดงออกไดใน
หลายแงมุมของภาษา ไมวาจะเป็นสําเนียงพูด ไวยากรณแ สํานวน การสะกดคํา คําศัพทแ โครงสราง
ประโยค ฯลฯ และในเมื่อภาษาของคนแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะตัว ภาษาที่คนคนหนึ่งใชจึงสามารถ
บงชี้ลักษณะบางประการเกี่ยวกับคนผูนั้นได (จรัลวิไล จรูญโรจนแ, 2559) 
 การใชภาษาลูของกลุมกะเทยนั้น นอกจากจะบงบอกถึงอัตลักษณแของกลุมแลว ยังมี
วัฒนธรรมการสนทนาที่ปรากฏอยูในสังคมไทย และยังสะทอนใหเห็นถึงความตองการของกลุ ม
วัฒนธรรมที่มีความตองการจะสื่อสารกันดวยการใชภาษาเฉพาะกลุม นั่นก็คือการใชภาษาลูเพ่ือแสดง
ถึงอัตลักษณแและการมีสวนรวมในสังคมและวัฒนธรรมของกลุม โดยภาษาลูมีหนาที่คือเป็นเครื่องมือที่
ใชสื่อสารซึ่งถือเป็นหนาที่พ้ืนฐานที่เดนชัดที่สุดของภาษา รวมถึงเป็นเครื่องบงชี้ลักษณะบางประการ
ของผูที่ใชภาษานี้ กลาวคือภาษาแตละภาษามีความหลากหลาย ความหลากหลายของภาษาเกิดขึ้น
จากตัวแปรตาง ๆ มากมาย เชน เพศ วัย การศึกษา ชนชั้น ถิ่นที่อยู หรือการเป็นสมาชิกของกลุม
สังคม ดังนั้นภาษาของแตละกลุมจึงมีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะตัว สงผลใหสามารถบงชี้และ
แยกแยะลักษณะของผูที่ใชภาษาหนึ่ง ๆ ได ในกรณีของผูที่ใชภาษาลู ก็อาจบงชี้ไดวาบุคคลนั้นเป็น
กะเทย หรืออาจจะมีความใกลชิดกับกะเทยจึงไดรับอิทธิพลทางดานภาษาดังกลาวมา อีกทั้งภาษาลูยัง
เป็นเครื่องมือในการสรางปฏิสัมพันธแและชวยเชื่อมความสัมพันธแทางสังคมของกลุมกะเทย อาจกลาว
ไดวาภาษาลูเป็นสิ่งที่ทําใหกะเทยสามารถใชเขาสังคมของกลุม และมีการพัฒนาความสัมพันธแกันได
อยางรวดเร็วผานภาษาท่ีมีความไมเป็นทางการที่ชวยลดชองวางของความสัมพันธแนี้  
 ภาษาลูเป็นภาษาเฉพาะชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึงภาษาที่ใชในหมูคนกลุมหนึ่ง ๆ ที่อยูใน
สถานการณแชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะ นอกจากภาษาลูแลวยังมีภาษาเฉพาะอ่ืน ๆ อีก เชน ภาษา
กฎหมาย ภาษาแพทยแ ภาษาวิชาชีพ เป็นตน ภาษาเฉพาะนั้นจะใชและรูเรื่องกันอยูภายในกลุม
เดียวกันที่มีประสบการณแในเรื่องเดียวกัน ซึ่งแสดงไดถึงปัญหาและความสนใจของผูใชที่มีเหมือนกัน 
อาจกลาวไดวาภาษาลูเป็นผลผลิตที่มาจากประสบการณแรวมกันของกลุมกะเทย และสามารถสะทอน
ใหเห็นตัวตนของคนในกลุมดังกลาว เชน เห็นไดถึงนิสัยที่รักความสนุกสนาน เห็นถึงลักษณะการพูด
ของกะเทยและบุคลิกภาพที่มีทาทางจริตจะกาน เห็นถึงพฤติกรรม หรือเป็นการสรางพ้ืนที่ทางสังคม
ในการแสดงออกทางความคิด การพูด การกระทํา เห็นถึงการมอง Level จากการใชภาษา รวมถึง
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการรวมกลุมของกะเทยที่ชอบจับกลุมพูดคุยและนินทาได อีกทั้งภาษา
ดังกลาวชวยทําใหการติดตอสื่อความหมายของกลุมในเรื่องซึ่งเป็นความสนใจรวมกันไดอยางสะดวก
รวดเร็วและงายขึ้น ชวยใหเกิดความรูสึกวาเป็นพวกเดียวกัน เกิดความสามัคคีขึ้นไดภายในกลุม และ
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ภาษาลูนี้อาจเป็นเครื่องผูกมิตรไดอยางหนึ่ง โดยการใชภาษาลูในการพูดคุยกันทําใหลดชองวางของ
ความสัมพันธแลงได เนื่องจากภาษาลูเป็นภาษาที่ไมเป็นทางการ มีความสนุกสนานและอยูนอก
กฎเกณฑแ ดังนั้น ผูพูดสามารถแสดงออกถึงตัวตนไดอยางเต็มที่และเปิดเผย ทําใหเกิดความเป็นตัวของ
ตัวเองและพัฒนาความสัมพันธแกันไดอยางรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงมีความมั่นใจในการใชภาษาและเกิด
ภาคภูมิใจขึ้นแกกลุมของตนเอง 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “ลาภูลาษูซูแล : ภาษาลูกับการสรางอัตลักษณแของกลุมกะเทย” เป็น
การศึกษาทางมานุษยวิทยา  โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษาภาคสนาม (field work) โดย
วิธีการสัมภาษณแเชิงลึก (in-depth interview) การพูดคุยอยางไมเป็นทางการ (informal interview) 
และการสังเกตการณแ (observation) จากกลุมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 10 คน 
 เมื่อกลาวถึงภาษาลู คนสวนใหญจะนึกถึงกะเทย เพราะกลุมกะเทยนั้นมีวัฒนธรรมทางภาษา
ที่แตกตางไปจากภาษาในกระแสหลักที่สามารถกลาวไดวา ภาษาดังกลาวนั้นเป็นอัตลักษณแของกลุม
กะเทย เนื่องจากถูกใชและสงตอโดยกะเทยกันเองภายในกลุมวัฒนธรรมผานการพูดมาอยางยาวนานจน
ไมสามารถคนหาจุดกําเนิดไดอยางชัดเจน ผลการศึกษาพบวา กลุมผูใหขอมูลมีจุดประสงคแและเหตุผลใน
การใชภาษาลูที่มีความคลายคลึงกัน โดยใชภาษาลูเพ่ือตองการสนทนาใหเขาใจกันเพียงแคภายในกลุม
ของตนเองเทานั้น เพราะไมตองการใหคนนอกรูและเขาในสิ่งที่ตนเองพูดคุยกัน เสมือนเป็นการสรางพ้ืนที่
ทางความคิด ทางการกระทําและทางการพูดใหแกตนเอง จุดประสงคแหลักก็เพ่ือนินทา พูดแทนคําหยาบ
คาย หรือพูดเรื่องทะลึ่ง ลามก เรื่องสวนตัว ไปจนถึงการพูดคุยปกติ การใชภาษาลูนั้นชวยเพ่ิมสีสันใหกับ
บทสนทนา บทสนทนาจะมีความสนุกสนานมากขึ้น ทําใหผูพูดและผูฟังมีความจดจออยูกับสารนั้น 
เนื่องจากภาษาลูเป็นภาษาที่ตองใชการประมวลผลคําเพ่ือใหเขาใจความหมายที่แทจริง จึงทําใหบท
สนทนานั้นไดรับความสนใจจากผูฟังมากยิ่งขึ้น หลักการของภาษาลูไมไดมีบันทึกถึงระบบหลักการที่
เป็นลายลักษณแอักษร แตผูใหขอมูลทั้งหมดรับรูและเขาใจถึงหลักการของภาษาลูที่ตรงกันทั้งสิ้น และ
ยังสามารถนําไปดัดแปลงใหเกิดความแปลกใหมเฉพาะตนเองไดอีกดวย ดังนั้น ภาษาลูจึงเป็นภาษาที่
ไมตายตัว และยังลื่นไหลอยูเสมอจากการนําไปประยุกตแใชของผูที่ใชภาษาดังกลาว  
 ในปัจจุบัน ภาษาลูเป็นที่รูจักในวงกวางมากขึ้น เนื่องจากคานิยมทางความคิดของคนในสังคม
ไดเปลี่ยนแปลงไป ดวยการลดอคตินี้เองทําใหคนเริ่มเปิดใจยอมรับสิ่งตาง ๆ ที่มาจากเพศทางเลือก ที่
ในอดีตอาจถือไดวาเป็นสิ่งแปลกประหลาดในสังคม แตในปัจจุบันความคิดของคนในสังคมเริ่มยอมรับ
เพศทางเลือกมากขึ้น ผูที่ใกลชิดกับเพศทางเลือกก็ยอมไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
มาดวย ในกรณีของกะเทย ผูที่ใกลชิดยอมไดยินหรือพบเห็นกะเทยใชภาษาดังกลาว จึงเกิดความอยาก
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เป็นสวนหนึ่งในกลุมและไดรับเอาวัฒนธรรมการใชภาษาลูมาใชดวย อีกทั้งสื่อมีความสําคัญในการ
แพรกระจายขอมูลตาง ๆ ออกไปไดอยางรวดเร็วและไรพรมแดน ภาษาลูก็เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในโลก
อินเทอรแเน็ตในชวงไมก่ีปีมานี้ ทําใหมีผูที่รูและเขาใจภาษาลูเพ่ิมมากขึ้น นอกจากกะเทยแลว เพศชาย 
เพศหญิงหรือเพศอ่ืน ๆ ที่ไดเสพสื่อโซเชียลหรือผูที่มีความใกลชิดกับกะเทยจึงไดรับอิทธิพลทางภาษา
ดังกลาว ปัจจัยที่ทําใหภาษาลูกลายเป็นที่นิยมในวงกวางมากขึ้น เพราะเป็นภาษาที่นาสนใจ ไมเป็น
ทางการ แปลกใหม และลื่นไหลไดตลอด กลาวคือสามารถดัดแปลงไดอยางอิสระ ไมมีกฎเกณฑแตายตัว
และไมวิบัติ รวมถึงเป็นภาษาท่ีสนุก ชวยทําใหบทสนทนามีสีสันขึ้น สามารถนําไปใชไดกับสถานการณแ
ที่หลากหลาย และยังแสดงใหเห็นไดชัดเจนถึงอัตลักษณแของกลุมกะเทย 
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