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บทคัดย่อ  

 รายงานการศึกษาเล่มนี้เป็นการศึกษาอาชีพคาบาเร่ต์ที่เป็นพ้ืนที่ของสาวประเภทสองซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี

ความเฉพาะกลุ่ม ศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นนักแสดงคาบาเร่ต์ซึ่งนิยามตัวเองว่ากะเทยซึ่ง

กระจายอยู่ตามโรงละครคาบาเร่ต์ต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเช่น เรือส าราญ

เจ้าพระยาตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยการศึกษาก่อนหน้าพบว่าสังคมยัง

มองว่าสาวประเภทสองและกะเทยยังเป็นเพศนอกบรรทัดฐานและไม่สามารถท างานหรือด ารงอยู่เหมือนกับ

คนทั่วไปได้อย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายในงานราชการที่ไม่ต้องแต่งตามเพศก าเนิดเท่านั้นซึ่งสร้างความ

ล าบากใจในการท างาน รวมไปถึงโครงสร้างที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต และการสร้างภาพจากสื่อที่

บางครั้งน าเสนอภาพด้านหนึ่งของชีวิตสาวประเภทสอง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของพ้ืนที่ที่มักจะแสดงความ

วัฒนธรรมย่อยและเฉพาะของสาวประเภทสองเช่น หมอล า ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้มุ่งเน้นถึงคาบาเร่ต์ ความเป็น

พ้ืนที่เฉพาะของสาวประเภทสอง 

ผลการศึกษาพบว่าอาชีพคาบาเร่ต์ยังเป็นอาชีพที่กลายเป็นภาพจ าที่ติดตัวสาวประเภทสองที่สื่อ

ออกมาให้คนภายนอกรับรู้ ทั้งนี้เองเป็นเพราะการด ารงอยู่ของสาวประเภทสองในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติต่อคาบาเร่ต์ 

จนสาวประเภทสองเป็นภาพแทนของคาบาเร่ต์โดยที่คาบาเร่ต์เองก็เป็นพื้นที่แห่งภาพตัวแทน คาบาเร่ต์ พ้ืนที่



ข 

 

ที่เฉพาะของคาบาเร่ต์สะท้อนให้เห็นว่าสังคมนั้นยังมีการขับเบียดเพศที่สามจนเกิดพ้ืนที่เฉพาะขึ้น การเลือก

ท าอาชีพอ่ืนก็ยังถูกตีอยู่ในกรอบที่จ ากัดและแคบซึ่งไม่ต่างจากการเบียดขับอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถมองได้

ว่าสังคมเองก็ไม่ได้มีพ้ืนที่ให้สาวประเภทสองเช่นกันและการเข้ามาสู่อาชีพคาบาเร่ต์เป็นการสร้างพ้ืนที่ตรงนี้

ซ้ า ๆ ให้แก่สาวประเภทสองด้วยกันเองผ่านการชักชวนกันในกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นพ้ืนที่ของสาวประเภทสอง

ที่มาก่อนอยู่หน้านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 

 และประเด็นที่ส าคัญอีกอย่างคือเรื่องเพศ กะเทยแล้วเป็นเรื่องของการเลือกแสดงออกไม่มี

นิยามตายตัวเสมอไปขึ้นอยู่กับสถานการหรือบริบท โดยเป็นการหยิบยกสิ่งที่มีอยู่มาก่อนมาปรับใช้

และปฏิบัติใหม่อย่างซ้ า ๆ ผ่านการแสดงออกตามเงื่อนไขบริบท 
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กิตติกรรมประกาศ  

ตลอดช่วงเวลา 4 ปีที่นี่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย การเลือกตัดสินใจเข้ามาศึกษาในภาค

มานุษยวิทยาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ท าให้เติบโตมากกว่าเดิม ท้ายที่สุดแล้วการ

ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็น าไปสู่เหตุการณ์ซึ่งไม่มีค าตอบที่ตายตัว ซึ่งบางครั้งเองก็คิดไม่ถึงว่าตัวเรา

เองจะมาถึงจุดนี้  

มีหลายเรื่องหลายสิ่งที่เกิดข้ึน ใครจะไปคิดว่าโรคระบาดจะสร้างหายนะและความล าบากใน

หลาย ๆ เรื่องได้ขนาดนี้ บางครั้งก็อยู่กับตัวเองมากเกินไป ไม่ได้ให้เวลาไปกับงานจนสุดท้ายก็กลายมา

เป็นกับดักที่ตัวเองสร้างเอาไว้ แต่ก็อย่างว่า มันไม่ได้ต่างอะไรจากเกมที่เราเป็น Player ถ้าเล่นครั้งแรก 

แล้วจะ Game Over ก็ไม่แปลก แต่ก็ได้เรียนรู้จริงไหม  

ขอบคุณอาจารย์กุลศิริ ที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษา ทั้งผลักท้ังดันเด็กคนนี้ ขอยอมรับว่าดื้อ

มาก ๆ และผิดค าพูดไว้เยอะมากมายพอกัน แต่ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ทนกับเด็กคนนี้ ขอบคุณอาจารย์

ทุก ๆ ท่านในภาคมานุษฯ ที่คอยให้ความรู้และแนะน าให้ค าปรึกษามาตลอดเช่นกัน  

ขอบคุณเหล่าพี่ ๆ นางฟ้าทั้ง 7 นาง ที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ขอบคุณโดยเฉพาะพ่ีปุ๊กที่คอยให้

ข้อมูลและแนะน าทุกสิ่งอย่างในแวดวงแบบที่ว่าเอาอะไรมาไม่ได้อะ ขอบคุณอย่างยิ่งพ่ีปริม เราเจอกัน

ด้วยความกึ่งบังเอิญไม่คิดว่าพ่ีจะติดต่อกลับมาแต่สุดท้ายพ่ีก็ติดต่อกลับมา ดีใจมาก ซึ่งพ่ีปริมมีผลต่อ

งานอย่างมหาศาล เป็นคนที่จะท าให้งานเดินหน้าได้โดยเฉพาะของข้อมูล ขอบคุณพ่ีปริมมากๆที่ส่งต่อ

พลังงานบวก เอเนอจี้ยิ่งกว่า สัมผัสได้ถึงแอตติจูดของพ่ีปริม และก็ขอบคุณพ่ีนางฟ้า นางอ่ืน ๆ ไม่ว่า

จะเป็น พ่ีAngele พ่ีเบส พ่ีซูกัส ต่างๆ ที่ไม่ได้มองว่าหนูมาเอาไร ทุกคนสละเวลามาพูดคุย ทราบซึง

ทุกถ้อยค าในการสัมภาษณ์  

ขอบคุณน้ าใจและการหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของเพ่ือน ๆ ไม่ว่าจะเป็น เจิน พลอย ฟัก

แฟง เอ้ือ และเพ่ือน ๆ ในภาค ที่ไม่ใช่แค่ในงานนี้แต่มิตรภาพที่ดีที่มอบให้กันตลอดสี่ปีในสาขานี้ เชื่อ

ว่าทุกคนก็คงเหนื่อยเหมือนกันแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้ จะช้าจะเร็วทุกคนก็ต้องเดินไปถึงเป้าหมาย   

สุดท้ายขอบคุณตัวเองที่ท าให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ขอบคุณท่ีตัวเองยังไม่เป็นอะไร ยังมีสุขภาพจิตที่

เข้มแข็งในสถานการณ์หรือภาวะการที่เราต่างก็รู้กัน ถึงจะเศร้าบ้างมีอารมณ์อ่อนไหวบ้างแต่ทุกอย่าง

ก็จะกลับมาสดใส  ขอให้ทุกคนมีวันที่สดใส 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 หากจะเปรียบเทียบชีวิตของสาวประเภทสองหรือกะเทยในประเทศไทยเป็นภาพยนตร์สัก

เรื่องหนึ่ง คงหนีไม่พ้นภาพยนตร์เรื่อง “เพลงสุดท้าย” ภาพยนตร์ไทยเพียงไม่กี่เรื่องที่มีตัวละครน า

เป็นกะเทย ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงชีวิตของสมหญิง กะเทยนางโชว์ดาวเด่นแห่งโรงละครทิฟฟานี่ เธอ

ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักของเพ่ือน ๆ และผู้ชม แต่ในด้านความรักและชีวิต

ส่วนตัวกลับเต็มไปด้วยอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้รับการยอมรับตัวตนจากครอบครัวและถูกพ่อ

ตัดความสัมพันธ์ และยังถูกตอกย้ าว่าเพศสภาพและเพศวิถีของเธอเป็นสิ่งผิดปกติจากการที่คนรักของ

สมหญิงปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าเขากับสมหญิงเป็นคนรักกัน เขาไม่พอใจและรู้สึกอับอายที่ถูกเรียกว่า

เป็นผัวกะเทย เป็นพวกรักไม้ป่าเดียวกัน ภายหลังเขาก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เพ่ือไปแต่งงานกับ

น้องสาวของสมหญิง เหตุการณ์ทั้งหมดนี้น าไปสู่โชว์เพลงสุดท้ายก่อนที่สมหญิงจะลงมือปิดการแสดง

ชีวิตของเธอด้วยกระสุนปืน 

 “ปิดปมด้อยของเราเอาไว้ อย่าให้ใครรู้ว่าเรามีกรรม” และ “มันช่วยไม่ได้ที่พวกเราเกิดมา

เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว” สองประโยคอันน่าจดจ าจากฉากที่เพ่ือนกะเทยคนหนึ่งของสมหญิงใช้ปลอบ

เธอสะท้อนให้เห็นการนิยามชีวิตและตัวตนของพวกเขาที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม จึงไม่น่าแปลกที่

เพลงสุดท้ายจะเป็นภาพยนตร์ในดวงใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหลายคน เพราะ

ภาพยนตร์ไม่ได้น าเสนอเพียงแค่ความตลกโปกฮาซึ่งเป็นภาพจ าไม่กี่อย่างเกี่ยวกับกะเทย แต่เพลง

สุดท้ายได้น าเสนอกะเทยในฐานะคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึก มีความฝัน มีบุคลิกแตกต่างกันไปในแต่ละ

บุคคล นอกจากนี้เพลงสุดท้ายยังน าเสนอชีวิตการท างานของกะเทยที่ประกอบอาชีพ “คาบาเร่ต์” 

หรือนางโชว์กะเทย 

 กะเทย สาวประเภทสอง และผู้หญิงข้ามเพศ มีค าศัพท์หลายค าที่ใช้เรียกบุคคลที่ลักษณะทาง

กายเป็นเพศชายแต่มีบุคลิกท่าทางเหมือนกับผู้หญิง หรือหมายรวมไปถึงผู้ชายที่ท าการผ่าตัดแปลง

เพศให้เป็นผู้หญิงแล้ว โดยเฉพาะค าว่า สาวประเภทสองหรือบุคคลเพศที่สาม ซึ่งค าเหล่านี้แสดงให้
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เห็นถึงสถานะความไม่เท่ากันของกะเทยเมื่อเทียบกับเพศชายหญิง เป็นผลเนื่องมาจากวิธีคิดแบบ

พระพุทธศาสนาที่กลายมาเป็นแบบวิถีชีวิตของคนทั่วไปท าให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการยอมรับเพราะมี

ความขาดตกบกพร่องในความเป็นชาย  ในสังคมไทยจึงไม่ค่อยมีพ้ืนที่ให้กับคนรักเพศเดียวกัน 

นอกจากกะเทยแล้วยังมีค าศัพท์อย่าง “นปุงสกะ” หมายถึงบุคคลที่มีอวัยวะเพศไม่ชัดเจน คลุมเคลือ 

หรือมีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงรวมกัน ซึ่งจะต้องครองตนเป็นโสดไม่สามารถสืบเผ่าพันธุ์ได้ 

หรืออุภโตพยัญชนก หมายถึงคนที่มีสองเพศท้ังหญิงและชาย คนประเภทนี้จะถูกจัดให้เป็นอภัพบุคคล 

หรือมีเพศบกพร่องท าให้ไม่สามารถบวชเรียนได้ นอกจากนั้นยังมีค าว่า “บัณเฑาะก์” หมายถึงผู้ที่ไม่

สมควรให้บรรพชาเพราะมีความบกพร่องในความเป็นหญิงและชาย (เปรมปรีดา ปราโมช, 2546: 1-8) 

ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับกะเทยในไทยแรกเริ่มนั้นยังเป็นการศึกษาที่คลุมเครือเพราะทั้งเรื่อง

การแสดงออกเดิมทียังต้องใช้ค าว่าเกยเ์พราะมีจุดร่วมที่ใกล้เคียงกัน แต่อัตลักษณ์หรือตัวตนที่จริงก็ยัง

ไกลกันมาก เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ “กะเทย” ในยุคโบราณ เรายังไม่มีการเขียนประวัติศาสตร์

กะเทยอย่างเป็นระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับกะเทยและพฤติกรรมของชายใจหญิงจึงกระจัดกระจาย เป็น

การยากที่จะเชื่อมโยงปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมของกะเทยในอดีตเข้ากับปัจจุบัน   เราเพ่ิงจะรับรู้

ชีวิตของกะเทยผ่านนิตยสารเกย์ เช่น มิถุนา ในช่วงทศวรรษ 2530 ซึ่งมีคอลัมน์ “เกย์ไทยในอดีต” ซึ่ง

ผู้เขียนคอลัมน์นี้นิยามตนเองเป็นกะเทยซึ่งจะเล่าประสบการณ์ชีวิตของตนเองย้อนกลับไปในช่วง

ทศวรรษ 2500 เช่น การรวมตัวของกะเทยในงานร าวงและงานวัด กะเทยจะแต่งตัวมาอวดกันเพ่ือให้

เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ชาย มีการรวมตัวกันบริเวณร้านกาแฟแถววัดโพธิ์และสะพานพุทธ กิจกรรมที่

กะเทยชอบก็คือการแต่งตัวเป็นผู้หญิงและจีบผู้ชาย แต่ประสบการณ์ดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นชีวิตของ

กะเทยที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับกะเทยที่อยู่ในเขตชนบทเรื่องราวของกะเทยในเขต

เมืองจึงมีการส่งต่อไปอย่างแพร่หลาย และอาจท าให้เห็นภาพตัวแทนบางอย่างที่กะเทยเมืองพยายาม

จะสร้างขึ้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ออนไลน์, 2558) 

สิ่งที่น่าสนใจของกลุ่มกะเทยหรือเพศทางเลือกมักจะมีพ้ืนที่และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเฉพาะ

ของตัวเองอย่างเช่นการพูดการสื่อสารกะเทยก็มักจะมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มอย่าง 

“ภาษาลู” หรือในบางครั้งเองก็มีเรื่องของการปฏิบัติซ้ าจนหลายคนมองว่ากลายเป็นเรื่องตลกอย่าง 

“กะเทยกินย า” ในหลายงานศึกษาพยายามที่จะเข้าไปหาตัวตนของกะเทยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังพ้ืนที่



3 

 

ของอาชีพ “คาบาเร่ต์โชว์” ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีพลวัตรด าเนินการเกี่ยวกับตัวตนของกะเทยอยู่ไม่

น้อยที่ควรค่าแก่การศึกษา 

 

วิธีคิดเรื่องเพศของรัฐ   

 วิธีการจัดการเรื่องเพศกะเทยของรัฐ การออกกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ ก็ตามของรัฐ ล้วนมี

ผลต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศวิถีและพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม จากการศึกษาของ  

วราภรณ์ แช่มสนิท (2551) ได้ศึกษาวิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทยในช่วงปีพ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2550 

ซึ่งเป็นยุคของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แม้ว่ารัฐบาลทักษิณจะถูกโค่นล้มไปโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่ 

19 กันยายน 2549 แต่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจต่อมาก็คือทิศทางนโยบายรัฐที่เน้นการควบคุมทาง

สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเด็นเพศวิถีในสังคมนั้น ที่ไม่ได้สิ้นสุดลง

พร้อมการสิ้นอ านาจของรัฐบาลทักษิณ แต่กลับได้รับการสืบทอดต่อมาโดยรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะ

รัฐประหาร และดูจะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นในบางด้านเห็นได้จากการออกกฎหมายใหม่หรือการ

ปรับปรุงกฎหมายเดิมเพ่ือควบคุมค่านิยมและพฤติกรรมเรื่องเพศในสังคมให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน

นามของการควบคุมสื่อลามก เช่น กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายภาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์ กฎหมายการพิมพ์รวมถึงความพยายามจัดเรตติ้งสื่อและการกวาดจับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทางการ

ตัดสินว่ามีลักษณะไม่เหมาะสม เป็นต้น ภาพรวมและบทบาทที่ชัดเจนที่สุดของรัฐต่อเรื่องเพศยังคง

เป็นบทบาทในการพยายามควบคุมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมให้เป็นไปตาม

บรรทัดฐานที่ถูกต้องในสายตาของรัฐ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนของรัฐ และระบบ

ราชการจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมด แต่ความเห็นต่างในระดับตัวบุคคลเท่าที่ปรากฏผ่าน

สื่อนั้นมักเป็นความคิดที่เป็นกระแสรอง ซึ่งต้องเจอกับแรงเสียดทานทั้งจากภายในภาครัฐเองและจาก

ภาคสังคมบางส่วน ไม่ว่าจะนโยบายกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ พฤติกรรมที่แตกต่างจากบรรทัด

ฐานก็มักไม่ได้เป็นความริเริ่มจากฝ่ายรัฐ แต่เกิดจากความจ าเป็นอันเนื่องมาจากแรงบีบของสภาพ

ปัญหาหรือการผลักดันโดยภาคประชาสังคมท่ีต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง และด้วยเหตุนี้

การตั้งค าถามเกี่ยวกับวิธีคิดของรัฐต่อเรื่องเพศจึงเกือบจะเท่ากับเป็นการตั้งค าถามว่ารัฐมีแรงจูงใจ

และฐานคิดแบบใดในการพยายามสร้างการควบคุมทางเพศในสังคม (วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551: 4 ) 
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 วิธีคิดเรื่องเพศของรัฐที่พยายามจะก าหนดว่าเพศไหนเป็นเพศที่ถูกที่ควรนี้ก็แสดงให้เห็นมา

นานแล้ว โดยเป็นการกีดกันคนบางกลุ่มที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยและการพัฒนา

ของรัฐชาติ จากหลักฐานกฎหมายตราสามดวงเกี่ยวกับการระบุบุคคลที่ไม่สามารถน ามาเป็นพยานคดี

นั้น เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความรุนแรงที่เกิดกับตัวตนข้ามเพศหรือคนรักเพศเดียวกันภายใต้แนวคิด

ที่ว่าการผลิตซ้ าสมาชิกของครอบครัวมีความส าคัญต่อการจัดระเบียบทางสังคมและสืบทอดอ านาจ

ทางการเมือง ในทางกลับกันรัฐพยายามควบคุมเรื่องคนรักเพศเดียวกัน แต่อาการรักร่วมเพศกลับ

เกิดข้ึนในกลุ่มชนชั้นสูงในวัง (วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551)  

 ส าหรับประเทศไทยความคิดเรื่องการแบ่งแยกเพศภาวะที่ต่างกันระหว่างชายกับหญิงแบบ

ตะวันตกเริ่มปรากฏให้เห็นในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการควบคุม

ร่างกายของผู้หญิงอย่างเข้มงวด ตั้งแต่พฤติกรรม กิริยาท่าทาง ทรงผม จนถึงเครื่องแต่งกายเพ่ือให้

ผู้หญิงมีความแตกต่างจากผู้ชาย การสร้างความแตกต่างให้กับเพศภาวะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อผู้น าใน

ยุคต่อมาโดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ต้องการมุ่งให้ชาติไทยมีความเจริญทัดเทียมกับ

ตะวันตก เครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐชาติน ามาใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความศิวิไลซ์ของชาติ การจัด

ระเบียบเพศภาวะของพลเมืองให้อยู่ในความเป็นชายเป็นหญิงอุดมการณ์รักต่างเพศอย่างเข้มข้นดังค า 

ขวัญที่ว่า“ผู้ชายเป็นรั้วของชาติ ผู้หญิงเป็นดอกไม้ของชาติ” (เพ่ิงอ้าง, 2551) 

 นอกจากนี้หากกล่าวถึงภาพจ าของเพศอ่ืนนอกเหนือจากเพศหญิงและชายในสังคมอันเป็นผล

มาจากค่านิยมการแบ่งแยกเพศ การจัดการของรัฐในเรื่องของกฎหมาย การเข้ามาควบคุมสิ่งต่าง ๆ 

นั้นท าให้กะเทยมักจะมีแต่ภาพจ าเชิงลบมากกว่าภาพดี หลายสิบปีก่อนสื่อมักเน้นเรื่องเพศของพวก

เขามากกว่าชายหรือหญิง อย่างเช่นข่าวอาชญากรรมสมัยก่อนจะพาดหัวว่า “กะเทยฆ่า” หรือ 

“กะเทยท า”เพ่ือตอกย้ าว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพศที่ถูกสังคมมองว่าแปลกแยกแตกต่าง การเป็นเพศที่สาม

หรือเพศอ่ืน ๆ เลือกอะไรไม่ได้เลย ซ้ ายังถูกสร้างค าจ ากัดความ สร้างความแตกแยกในสังคมโดยไม่

จ าเป็น (ตรีนุช อิงคุทานนท์, ออนไลน์, 2564) ค่านิยมและวิธีคิดในเรื่องเพศของรัฐที่ส่งต่อให้คนใน

สังคมผ่านวิธีการต่าง ๆ ยังแสดงถึงความไม่เท่าเทียมในการมองและเคารพความเป็นเพศในหลายเรื่อง

ยังคงไม่ได้รับการยอมรับในความแตกต่างดังกล่าว 

กะเทยกลายเป็นความวิกลจริต ผลพ่วงหนึ่งของการออกแบบนโยบายมาบริหารประเทศ

แบบตอกย้ าความเป็นชาย คือ การถูกท าให้มองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคมของผู้ชายที่ไม่มีความ
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เป็นชาย แต่ถึงอย่างไรเมื่อถึงฤดูกาลของการเกณฑ์ทหารเราก็มักจะเห็นสีสันของการตบเท้าเข้ารับการ

เกณฑ์ทหารของสาวประเภทสองที่สวยเกินหญิงเข้ารับการเกณฑ์ นางฟ้าจ าแลงเหล่านี้รู้ดีว่าตนไม่

สามารถเป็นทหารได้อย่างแน่นอนเนื่องเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด แต่การใช้ภาษาของทาง

ราชการเคยให้ความหมายกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็น “โรควิกลจริต” ถึงอย่างไรก็ตามการใช้ภาษาได้รับ

การแก้ไขแล้วโดยเครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย (กนกวรรณ ธราวรรณ, ออนไลน์, 2562)  

การเข้ามาจัดการและควบคุมวิธีคิดเรื่องเพศของรัฐผ่านรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การ

ควบคุมสื่อ การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจ ากัดการแสดงออก หรืออ่ืน ๆ  ล้วนเป็นผลมาจากการ

สร้างค่านิยมที่มองเพศเป็นเพียงชายและหญิงตามเพศภาวะจากอดีต จนท าให้ความเท่าเทียมในเรื่อง

เพศเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคงแสดงให้เห็นในเชิงความไม่เท่าเทียมที่มีให้เห็นได้ทั่วไปในสังคม แม้ในปัจจุบัน

จะมีค่านิยมใหม่ ๆ ที่แพร่กระจายเข้ามาท าให้เกิดการยอมรับเพศอ่ืนมากขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐมี

ส่วนส าคัญในการเป็นแบบอย่างการแสดงออกทางความคิดและวิธีคิดเรื่องเพศของคนในสังคม 

 

กะเทยกับอาชีพ  

 หากจะนึกภาพของกะเทยที่ท าอาชีพปกติอ่ืนในสังคมอย่างที่เพศชาย -หญิงทั่วไปท ากันนั้น

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นกะเทยประกอบอาชีพเหมือนกับคนทั่วไป ในทุกวันนี้การปฏิเสธงาน

เพียงเพราะลักษณะเพศสภาพที่ไม่ตรงสภาพก าเนิดยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในแวดวงการสมัครงาน 

ดังตัวอย่างของ Peerachaya ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า เขาเคยได้ยินมาบ้างว่าหากแต่ง

กายเป็นผู้หญิงแล้วจะหางานยากแต่เขาก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งได้ประสบกับตนเอง เหตุการณ์เกิดจาก

ที่เขาส่งอีเมลสอบถามฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับทัศนคติของบริษัทว่าเปิดกว้างทางเพศขนาดไหน พร้อม

เขียนแสดงความเห็นปิดท้ายว่า แท้จริงสังคมยังไม่ได้เปิดกว้างดังที่มักกล่าวกัน การบอกว่ายอมรับ

ความหลากหลายทางเพศเป็นเพียงค าพูดที่สวยหรูเท่านั้น โดยเนื้อความท่ีฝ่ายบุคคลตอบกลับมีดังนี้ 

  

 “เรียนคุณ เอ เสียดายจังค่ะ ทางบริษัทฯ ไม่รับสาวประเภทสองค่ะ ต้องขออภัย

ด้วยนะคะ แต่คุณ Peerachaya ชื่อ ผู้หญิงมากค่ะ และหน้าตาก็เหมือนเลย ถ้าไม่ได้แจ้ง
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ก่อน มองไม่ออกเลยค่ะ เนื่องจากดิฉันไม่ได้มอง Mr. Miss ขอบคุณนะคะ”  

     (มติชนออนไลน์, ออนไลน์, 2558) 

 

 เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ท าให้สังคมตั้งค าถามต่อปรากฏการณ์ ในหลายครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องคอยออกมาพูดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้และผลักดันให้เกิดการยอมรับเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึง

ความสามารถของกะเทย ลดอคติ และเปิดกว้างที่จะยอมรับภาพของกะเทยใส่วิกแต่งหน้าทาปากและ

จัดเต็มด้วยชุดเครื่องประดับและท าปากลิปซิงค์ให้ตรงกับท านองเพลง กลายเป็นภาพประจ าที่คุ้นหูคุ้น

ตาเมื่อพูดถึงเพศที่สาม กลายเป็นว่าท าให้ถูกเหมารวมและท าให้กลายเป็นภาพจ าไปแล้วส าหรับคน

ทั่วไปที่มองมายังเพศท่ีสาม กะเทยที่ต้องมีอาชีพเป็นนางโชว์คาบาเร่ต์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชุดความคิด

ของคนในสังคม ชุดความคิดนี้ก าลังตีกรอบให้กับกะเทยให้ตกอยู่ภายใต้ความคิดที่ว่าเป็นกะเทยท าได้

แค่นางโชว์  

บางวิธีคิดอธิบายว่าการปนกันระหว่างความเป็นชายเป็นหญิงเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ไม่

ตรงกับเพศสภาพ การเป็นกะเทยหรือการมีสองเพศจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไปจากสังคม ท า

ให้ต้องพบการกดขี่กดทับจากสังคมที่ท าให้กะเทยและ LGBTQ1  ไม่เคยได้มีพ้ืนที่ทางสังคม หรือถึงแม้

จะมีแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ  

อคติที่คนบางกลุ่มในสังคมมีต่อกะเทยกลายเป็นเงื่อนไขที่จ ากัดการยอมรับผู้ที่มีความ

แตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม จนเกิดเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลรวมทั้ง

ก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอีกมากมาย 

โดยภาพรวม แม้ว่าสาวประเภทสองไม่ค่อยได้รับโอกาสทางสังคมหรือการยอมรับจาก

สังคมไทยเท่าใดนัก ทว่าในการท างานเชิงเศรษฐกิจสาวประเภทสองเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพต่าง ๆ และประสบความส าเร็จได้เช่นเดียวกับชายจริงหญิงแท้ ดัง

จะเห็นได้จากตัวอย่างสาวประเภทสองซ่ึงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เช่น คุณมัม ลาโคนิก คุณเจิน

                                                           
1 LGBTQ หมายถึงกลุ่มบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ โดยย่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า LGBTQ 

lesbian (เลสเบี้ยน) , gay (เกย์) , bisexual (ไบเซ็กชวล) , transgender/transsexual (คนข้ามเพศ) และ Queer 
(เควียร์)   
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เจิน บุญสูงเนิน คุณโจแอน คุณซันนี่ ยูโฟ ล้วนแต่เป็นศิลปินนักร้องที่มากความสามารถ ไม่เพียงแค่

งานในสายบันเทิงแต่ในสายงานอ่ืนอย่างเช่น คุณอรนภา กฤษฎี นางแบบช่างแต่งหน้าและเจ้าของ

ธุรกิจ หรือแม้กระทั่งคุณตุ้ม ปริญญา เกียรติบุษบา อดีตนักกีฬามวยไทยอาชีพที่กลายเป็นศิลปิน

นักแสดง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสาวประเภทสองอีกมากมาย ที่ท าประโยชน์ให้แก่สังคมไทยโดยมีส่วน

สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เช่น กลุ่มนักแสดงคาบาเร่ต์โชว์ไม่ว่าจะเป็น “ทิฟฟานี่

โชว์” “อัลคาซ่าโชว์” หรือ “คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์โชว์" เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้สามารถน ารายได้เข้า

ประเทศจากการท่องเที่ยวโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาชมการแสดงในแต่

ละปีจ านวนมากมาย 

สภาพการณ์ในปัจจุบัน สาวประเภทสองยังขาดการยอมรับจากสังคมเพียงเพราะคนในสังคม

ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติทางเพศ จนเกิดอคติต่อบทบาททางเพศและพฤติกรรม

ทางเพศต่อกลุ่มคนเหล่านี้ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมน ามาซึ่งการเลือกปฏิบัติและการละเมิด

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ในทางตรงกันข้ามบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันสังคมควรให้

ความใส่ใจดูแลพยายามท าความเข้าใจชีวิต การประกอบอาชีพ และคุณค่าของสาวประเภทสองและมี

มาตรการทางสังคมที่เกื้อกูลด้วยความเสมอภาคทัดเทียมกับสมาชิกทุกคนในสังคม ดังนั้นผู้ศึกษาจึง

สนใจศึกษาชีวิตและการท างานของสาวประเภทสองด้วยจุดยืนดังกล่าวข้างต้น  

สาวประเภทสองจ านวนมากต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะ

การถูกจ ากัดโอกาสในการท างาน จากงานศึกษาเรื่องกะเทยในงานต่าง ๆ พบว่าสังคมไทยมีการรับรู้ว่า

สาวประเภทสองส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยงาม การแสดง และงานบันเทิงต่าง ๆ 

เช่น ช่างแต่งหน้า นักแสดงคาบาเร่ต์ ช่างจัดดอกไม้  และดารานักแสดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสาว

ประเภทสองอีกกลุ่มหนึ่งที่ท างานเป็นพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมาก

และอาศัยในหัวเมืองต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้คนในสังคมมีภาพจ าในเชิงลบต่อสาวประเภท

สอง ก่อให้เกิดมายาคติที่ว่าสาวประเภทสองส่วนใหญ่ชอบท าอาชีพดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ และเชื่อใน

ข้อเท็จจริงที่ว่าสาวประเภทสองถูกกีดกันในเรื่องของการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ แม้ว่าสาวประเภทสอง

บางคนจะจบการศึกษาในระดับสูงก็ตาม (สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร และคณะ, ออนไลน์, 2551) 

อาชีพนางโชว์นับได้ว่าเป็นอาชีพยอดนิยมของกะเทย เนื่องด้วยตัวเลือกที่ไม่มีมากนักจากการ

ตีกรอบของสังคมที่อนุญาตให้กะเทยท าได้เพียงไม่กี่อาชีพดังที่กล่าวไปในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ใน
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ปัจจุบันทุกอาชีพล้วนแต่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  และการแสดงโชว์คาบาเร่ต์ เป็นหนึ่งใน

กิจการบันเทิงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับประเทศจ านวนมหาศาล ดังจะเห็นได้จากความ

พยายามผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มี

ความหลากหลายทางเพศ อ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้าน

ตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงว่า 

  

“เมื่อกฏหมายเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ การท าตลาดกลุ่ม LGBT ท าไม่ยาก 

กลุ่มนี้มีอยู่ทั่วไป ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา ฯลฯ โดย องค์การการท่องเที่ยว

โลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เคยรวบรวมพฤติกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้ว่ากลุ่มนี้

มีความยืดหยุ่นด้านการท่องเที่ยว มีการเดินทางท่องเที่ยวปีละไม่ต่ ากว่า 8 ทริป เป็นกลุ่ม

ที่ไม่มีภาระครอบครัวสามารถเที่ยวได้เร่ือย ๆ ไม่ต้องรอเที่ยวช่วงลูกปิดเทอม สามารถขาย

สินค้าเมืองรอง เพื่ออุดตลาดในช่วงโลวซีซั่นเมื่อตัวเลขนอกฤดูการท่องเที่ยวตกลง” 

 (ข่าวสด, 2561) 

 

เมื่อพูดถึงเรื่องอาชีพของกะเทยในปัจจุบัน อาจเปรียบได้ว่าเหมือนโลกที่มีสองใบ โลกใบแรก

คือโลกที่เราคิดว่ากะเทยถูกยอมรับ กับอีกด้านเป็นโลกที่ไม่ได้รับการยอมรับ สื่อในทุกวันนี้ให้พ้ืนที่ใน

การแสดงออกของความหลากหลายทางเพศ จะเห็นว่ากะเทยสามารถประกอบอาชีพอยู่ในวงการ

บันเทิงและประสบความส าเร็จได้แต่ต้องเป็นเรื่องตลกหรืออยู่ในเงื่อนไขบางอย่างที่สอดคล้องต่อการ

รับรู้การมีอยู่ของเพศทางเลือกของคนในสังคม ท าให้ในความเป็นจริงกะเทย ตุ๊ด เกย์จึงเป็นได้แค่

วัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่เอามาเป็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ เช่น ซีรีส์วาย แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นด้านที่

สังคมไม่ยอมรับการเป็นกะเทยหรือคนข้ามเพศ เช่น หมอผักบุ้ง Miss Tran Star Thailand 2019 

หมอข้ามเพศที่ต้องใช้เวลาในการศึกษานานกว่าเพ่ือน เนื่องจากถูกห้ามแต่งชุดเครื่องแบบผู้หญิงใน

การข้ึนวอร์ดด้วยเหตุผลว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคนไข้ ท าให้หมอผักบุ้งไม่ผ่านรายวิชานี้ และจ าใจต้อง

แต่งชุดเครื่องแบบผู้ชายขึ้นวอร์ดในภายหลัง กรณีเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยยังติดอยู่กับอคติและการ

เลือกปฏิติต่อเพศทางเลือกอยู่แม้ว่าจะประกอบอาชีพที่เป็นที่ต้องการของสังคมหรือได้รับการยอมรับ 
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เช่น ครูหรือหมอ แต่ด้านความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างการเป็นกะเทยหรือคนข้ามเพศก็ยังกลับถูก

กดทับตอกย้ าอยู่กับอคติทางเพศเช่นเดิม 

แม้ว่าอาชีพในด้านที่สังคมไม่ยอมรับเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม เช่น 

ครูหรือหมอ แต่ความเป็นตัวตนของตัวเองยังกลับถูกกดทับท าให้เห็นว่าเรื่องแบบนี้ยังตอกย้ าอยู่กับ

อคติทางเพศ 

จากประเด็นการถูกเลือกปฏิบัติยังพบว่า เมื่อเทียบกับเกย์แล้วสาวประเภทสองได้รับ

ผลกระทบในเรื่องการขาดโอกาสในการท างานที่รุนแรงกว่ากลุ่มเกย์ จากการศึกษาของ รวมพล สาย

อรุณ (2541: 38, 102) ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์เกย์ในสายตานักศึกษาโดยก าหนดภาพลักษณ์ภายนอก

ไว้ 3 ลักษณะ คือ แสดงท่าทางเหมือนผู้ชายทั่วไป แสดงอาการตุ้งติ้งกรี๊ดกร๊าด แต่งหน้าทาปาก

แต่งตัวเป็นผู้หญิง ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ของเกย์ภายนอกมีความสัมพันธ์กับการยอมรับให้

ประกอบอาชีพ โดยภาพลักษณ์เกย์ภายนอกแบบเหมือนผู้ชายแท้จะได้รับการยอมรับมากที่สุด และ

ภาพลักษณ์เกย์ภายนอกแบบไม่เหมือนชายแท้จะได้รับการยอมรับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ

สร้างอัตลักษณ์ทางเพศมีการอ้างอิงกับอาชีพ (นันดา วีระวิทยานุกูล, 2544: 360) และตลาดแรงงาน

ไม่ได้มีลักษณะเป็นกลางทางเพศ (Sexually-Neutral Market) แต่อย่างใดเลย (Veronica Beechy, 

1988 อ้างถึงใน กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2544 : 391) ดังนั้นความไม่เสมอภาคทางเพศในการเข้าถึง

ตลาดแรงงานเช่นนี้ส่งผลให้สถานภาพของสาวประเภทสองกลายเป็นคนงานชนิดพิเศษ (special 

worker) ดังจะเห็นได้จากการที่สาวประเภทสองส่วนใหญ่ในสังคมไทยต้องไปกระจุกตัวอยู่กับงาน

อาชีพอย่างนักแสดงคาบาเร่ต์ เป็นต้น (วัชรินทร์  หนูสมตน, 2546 : 7-8)  

ถึงแม้จะมีกลุ่มคนเพศทางเลือกประสบความส าเร็จอยู่มากมายตามสื่อต่าง ๆ แต่นั่นเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีเพศทางเลือกอีกหลายคนยังต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นรองที่แสดงเห็นว่าสังคมไทยก็

ยังยึดติดอยู่กับอคติทางเพศบางอย่างที่ท าให้สถานะของกลุ่มเพศทางเลือกไม่มีสถานะเทียบเท่ากั บ

เพศอ่ืน จนในหลายครั้งก็ได้สร้างความล าบากให้แก่กลุ่มคนเพศทางเลือกเพราะจากการถูกเลือก

ปฏิบัติ รูปแบบที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการที่ผู้คนในสังคมไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศ

ทางเลือกทั้งนี้ก็เป็นเพราะรัฐที่ไม่เคยเห็นตัวตนของกลุ่มเพศทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ

สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในสังคม ไม่มีรูปแบบนโยบายเพ่ือเอ้ือต่อเพศทางเลือก กฏหมาย

คุ้มครอง หรือจนกระทั่งสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรส ทั้งที่ในความเป็นจริงมีหน่วยงานมากมาย  



10 

 

พยามยามสร้างและผลักดันสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เท่าเทียมกัน 

เช่น มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย เป็นต้น  

 

คาบารเร่ต์ในไทย 

การแสดงของสาวประเภทสองก าลังได้รับความนิยมที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติและสร้าง

รายได้ จากชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยได้มากคือ “คาบาร์เร่ต์” ซึ่งเป็นการแสดงประเภทหนึ่งที่มี

รูปแบบ การแสดงหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การร้องเพลง การเต้น การเล่นละคร การแสดงตลก ซึ่ง

นักแสดงมีทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมไปถึงสาวประเภทสอง แต่ความโดดเด่นที่เป็นจุดขายมา

ตลอดของคาบาเร่ต์ไทยคือ นักแสดงกะเทยที่สวยเหมือนหญิงแท้จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว  

คาบาเร่ต์ (Cabaret) คือรูปแบบหนึ่งของการแสดงละครที่ผสมผสานไปด้วยดนตรี เพลง 

ดราม่าต่าง ๆ คาบาเร่ต์ปรากฏอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 15 - 17 การแสดงคาบาเร่ต์สามารถพบได้ตาม

บาร์หรือร้านเหล้าในประเทศฝรั่งเศสที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีลักษณะเหมือนกับคาเฟ่ จน

ภายหลังได้พัฒนามาเรื่อย ๆ ท าให้พ้ืนที่ของเวทีมีขนาดใหญ่มากกว่าพ้ืนที่ของโต๊ะอาหารประกอบกับ

ฉากหลังที่สนับสนุนต่อการแสดงมากขึ้น ผสมผสานกับดนตรีพร้อมด้วยเสื้อผ้าหน้าผม การแสดงก็

ได้รับความนิยมข้ึนมา และมีโรงละครชื่อดังท่ีมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอย่าง Moulin Rouge  

จุดเริ่มต้นของคาบาเร่ต์ในไทยเรียกได้ว่าเติบโตมาพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น ผับ

บาร์ ซึ่งการเกิดขึ้นของผับ บาร์ คาเฟ่ ตลอดจนร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวจ าพวกนี้เป็นหนึ่งในผล

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  1 พ.ศ.2504 โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือการจัดสร้าง

สาธารณูปโภคในเขตพ้ืนที่เมืองและชนบท ท าให้ภาครัฐเข้ามาวางแผนและจัดสร้างสาธารณูปโภค 

นอกจากนี้แผนพัฒนาฉบับที่ 1 ส่งเสริมให้ประเทศเน้นระบบเศรษฐกิจเพ่ือการค้ามากยิ่งขึ้น ในช่วง

เวลาใกล้เคียงกันนั้นเองมีการวางแผนให้พัทยาซ่ึงถูกวางให้เป็นพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยรวมถึงการขยายตัวของธุรกิจในพัทยา ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมท าให้เกิดผับ 

บาร์ดึงดูดชาวต่างชาติกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ในประเทศไทยมีคณะคาบาร์เร่ต์ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ได้แก่ เมืองพัทยา 

กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น เมืองที่มีคณะคาบาร์เร่ต์มากและใหญ่ที่สุดคือ เมืองพัทยา จังหวัด
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ชลบุรี มีคณะคาบาร์เร่ต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทิฟฟานี่  อัลคาซ่าร์ มิโมซ่า โคลอส

เซียม เป็นต้น คาบาร์เร่ต์คณะเก่าแก่ที่สุดคือ คาบาร์เร่ต์คณะทิฟฟานี่โชว์ พัทยา รองลงมาคือ อัลคา

ซ่าร์คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา 

เริ่มต้นจากวัฒนธรรมเกย์ที่เริ่มปรากฏชัดในกรุงเทพมหานคร ภายหลัง พ.ศ. 2499 มีการ
ยกเลิกกฎหมายที่ยึดตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญาที่บัญญัติขึ้นในพ.ศ. 2452  โดยมีเนื้อหาที่
ระบุถึงโทษของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และพฤติกรรม
ข้ามเพศ กฎหมายนี้ได้บังคับใช้เพียงช่วงเวลาอันสั้น (47 ปี  ตั้งแต่พ.ศ. 2455 – 2499) ภายหลัง
ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ บุคคลเพศชายในกลุ่มความหลากหลายทางเพศเริ่มออกมาแสดงตัวตนในพ้ืนที่
สาธารณะและในพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มบุคคล เช่น บาร์เกย์หรือไนต์คลับเฉพาะกลุ่มเกย์มากขึ้น (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 2555: 14 อ้างใน วิชัย สวัสดิ์จีน, 2560) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเกย์เริ่มเด่นชัดใน
สังคมไทย และกิจการสถานบันเทิงเฉพาะกลุ่มของความหลากหลายทางเพศก็ได้เริ่มก่อก าเนิดขึ้น
เช่นกัน โดยบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการสร้างรูปแบบการแสดงคาบาเร่ต์ในประเทศไทย คือ นายวิชัย 
เลิศฤทธิ์เรืองศิลป์  

ส าหรับประเทศไทยการเข้ามาของคาบาเร่ต์ถือก าเนิดขึ้นในบาร์เกย์ย่านสีลม โดยนายวิชัย 

เลิศฤทธิ์เรืองศิลป์ (อ่ังตี๋) เป็นเจ้าของกิจการบาร์ทิวลิปซึ่งเป็นบาร์เกย์ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยคอนแวนต์ 

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ประมาณ พ.ศ. 2517) นายวิชัยได้ร่วมเข้าชมการแสดง ของ

คณะ Paperdoor นักแสดงชายที่แสดงเป็นผู้หญิงจากประเทศฟิลิปปินส์ มาท าการแสดง ณ โรงแรม

ดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร รูปแบบการแสดงครั้งนั้นเป็นการแสดงที่เรียกว่า “แดร็กโชว์”2 (Drag 

Show) ผู้แสดงมีการลิปซิงค์และเต้นตามบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง การแสดงครั้งนั้นถือว่าแปลก

ใหมแ่ละน่าสนใจ เนื่องจากใช้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการท าการแสดง นายวิชัยได้จดจ า

และน ารูปแบบดังกล่าวมาท าการแสดงโดยเป็นการผสมผสานท่าเต้นของแดร็กโชว์มารวมกันกับ 

คาบาเร่ต์โชว์ ภายหลังโดยจึงน าออกแสดงในโอกาสส าคัญที่บาร์ทิวลิปของตน ผู้ที่ได้ชมการแสดงใน

ครั้งนั้นต่างก็พอใจในการแสดง ตัวคุณวิชัยเองก็มีความต้องการหาโอกาสในการขยับขยายกิจการ 

จากนั้นนายวิชัยได้ย้ายมาเปิดกิจการที่เมืองพัทยา โดยใช้ชื่อว่า “บาร์ทิฟฟานี่” ตั้งอยู่บริเวณอาคาร
                                                           

2 แดร็กโชว์ Drag Show คือ การแสดงของผู้ชายที่แต่งตัวให้เป็นแบบผู้หญิงและท าปากให้รับกับค าร้อง
ของเนื้อเพลงท่ีเรียกว่าลิปซิงค์ (Lip Sync) พร้อมกับเต้นตามจังหวะเพลง เรียกนักแสดงที่ท าแดร็กโชว์ว่า แดร็กควีน 
(Drag Dueen) ซึ่งแดร็กโชว์คือนางโชว์ในคาบาเร่ต์ตามการรับรู้ของคนไทยที่สอดคล้องกับบริบทการเกิดขึ้นคาบา
เร่ต์ของไทยท่ีริเริ่มโดยกลุ่มกะเทย  
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สยามเบย์ชอร์ แหลมบาลีฮาย ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (พัทยาใต้) คุณวิชัยได้

น าการแสดงแดร็กโชว์มาสร้างความบันเทิงให้ลูกค้าท่ีมาเท่ียวในร้าน โดยการแสดงในระยะแรกถือเป็น

การแสดงในลักษณะสมัครเล่น ท าการแสดงเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือโอกาสพิเศษ เน้นสร้าง

ความตลกและเสียงหัวเราะให้ผู้ชม (เชาวดี โทวัยยะกุล, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2559 อ้างใน 

วิชัย สวัสดิ์จีน, 2560) นายวิชัยได้ใช้การแสดงคาบาเร่ต์โชว์เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กิจการบาร์

เรื่อยมา ส่วนใหญ่เป็นการเลียนแบบศิลปินนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ต่อมาช่วงที่ชาวจีนนิยม

เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา การแสดงของบาร์แห่งนี้กลายเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีน

จึงเริ่มมีการต่อเติมสถานที่ให้สามารถรองรับผู้ชมที่มีปริมาณมากขึ้นอีกทั้งมีการปรับรูปแบบการแสดง

ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการเพ่ิมฉากหลังให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น มีม่านส าหรับปิดเปิดระหว่างการแสดง

เริ่มต้นและจบการแสดง เพ่ิมนักเต้นหรือระบ าเข้าประกอบการขับร้องของนักแสดงหลัก (ชัพวิชญ์ ใจ

หาญ, 2559, 34 อ้างใน วิชัย สวัสดิ์จีน, 2560) ต่อมาในพ.ศ. 2523 ที่ตั้งของกิจการดังกล่าวเริ่มเป็น

อุปสรรคต่อการเดินทางของลูกค้าที่มีจ านวนมากขึ้นจึงได้ย้ายกิจการมาอยู่บริเวณพัทยาเหนือ และได้

นายสุธรรม พันธุศักดิ์ มาร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าว ด้วยมีการสร้างโรงละครที่สามารถรองรับผู้ชม

ได้ถึง 500-700 ที่นั่ง มีการลงทุนด้านองค์ประกอบการแสดง เช่น เวที ฉาก แสง เสียง และเครื่องแต่ง

กายที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น กิจการด าเนินมาถึง พ.ศ. 2543 จึงมีการขยายขนาดโรงละครอีกครั้งเพ่ือให้

สามารถรองรับผู้ชมได้มากขึ้น (1,000-1,200 ที่นั่ง) ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ 

อีกทั้งมีการลงทุนด้านการแสดงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยึดมาตรฐานที่เป็นระดับนานาชาติ 

และด าเนินกิจการมาถึงปัจจุบันจนกลายเป็นแบรนอิมเมจ (Brand Image) หรือภาพลักษณ์ของการ

ท่องเที่ยวเมืองพัทยา (เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา, 2547 : 99 อ้างใน วิชัย สวัสดิ์จีน, 2560)  

ทิฟฟานี่โชว์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและได้รับการขนานนามว่า  

“แม่แบบแห่งคาบาเร่ต์ไทย” (The Original Transvestite Cabaret) (วิชัย สวัสดิ์จีน, ออนไลน์, 

2560) 

ระหว่างวิวัฒนาการของการแสดงคาบาเร่ต์โชว์จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันเป็นนาฏกรรมที่

เกิดขึ้นควบคู่กระแสการยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ระยะเริ่มแรกนักแสดงในการ

แสดงคาบาเร่ต์โชว์เป็นบุคคลเพศชายที่มีพฤติกรรมข้ามเพศจากชายเป็นหญิงเฉพาะเพ่ือท าการแสดง 

ซึ่งอาจเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า “แดร็กควีน” ถือเป็นการข้ามเพศแบบเฉพาะกิจ ส่วนการด า เนิน

ชีวิตประจ าวันยังคงครองภาพลักษณ์แบบผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่มักมี เพศวิถี รักเพศเดียวกัน 
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(homosexual) ต่อมาเป็นช่วงที่สังคมเริ่มเปิดกว้างยอมรับบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงกับเพศก าเนิด อีก

ทั้งวิทยาการด้านการแพทย์เริ่มพัฒนาเพ่ือตอบสนองให้บุคคลเพศชายสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกาย

ของตนให้เหมือนผู้หญิงได้มากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้นค าว่านางโชว์จึงเริ่มถูกใช้เรียกในกลุ่มบุคคลเพศ

ชายที่เลือกครองภาพลักษณ์แบบผู้หญิง (กะเทย สาวประเภทสอง) ซึ่งถือเป็นการข้ามเพศแบบถาวร  

โดยแสดงพฤติกรรมแบบผู้หญิงทั้งเมื่ออยู่ในการแสดงและในชีวิตประจ าวัน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะผู้

แสดงทั้ง 2 กลุ่มนี้ การข้ามเพศแบบถาวรมีลักษณะเสมือนผู้หญิงจริงมากกว่าการข้ามเพศแบบ

ชั่วคราว ดังนั้นกะเทยหรือสาวประเภทสองจึงครองอาชีพนางโชว์ควบคู่กับวิวัฒนาการของรูปแบบการ

แสดงคาบาเร่ต์โชว์มาจนถึงปัจจุบัน (วิชัย สวัสดิ์จีน, ออนไลน์, 2560)   

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการกลายมาเป็น “นางโชว์” ของเพศทางเลือกและทบทวนถึงพัฒนาการและ

รูปแบบ 

2. เพ่ือศึกษาปฏิบัติการการแสดงออกของสาวประเภทสองในกลุ่มศึกษา  

3. เพ่ือศึกษาพ้ืนที่ทางสังคมของสาวประเภทสองในอาชีพนักแสดงคาบาเร่ต์ 

4. เพ่ือศึกษาอธิบายและสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับสาวประเภทสองกับอาชีพนักแสดงคาบา

เร่ต์ที่มีคุณค่าและสร้างรายได้ไม่น้อยไปกว่าอาชีพอ่ืน 

 

ค าถามของการศึกษา  

1. ท าไมถึงมีพ้ืนที่เฉพาะของสาวประเภทสอง พ้ืนที่สะท้อนภาพสังคมอย่างไร 

2. กระบวนการผลิตสร้างนักแสดงคาบาเร่ต์ในกรุงเทพมีลักษณะอย่างไร แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน

อย่างไร 

3. อะไรเป็นสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพคาบาเร่ต์กับกะเทย  

4. กะเทยมีการด ารงตัวตนในอาชีพคาบาเร่ต์อย่างไร  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. สะท้อนให้เห็นพ้ืนที่เฉพาะของสาวประเภทสอง  

2.   เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอาชีพคาบาเร่ต์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย  

3.   ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของกะเทยที่ได้มาท าอาชีพนักแสดงคาบาเร่ต์ 

 

ค าก าจัดความท่ีใช้ในการศึกษา 

กะเทย ในที่นี้คือผู้ที่นิยามตัวเองว่ากะเทย รวมไปถึงสาวประเภทสองที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลง

เพศและผ่าตัดแปลงเพศแล้ว  

ผู้หญิงข้ามเพศ (Trangender) กลุ่มคนเพศทางเลือกที่มีลักษณะกายภาพหรือเพศก าเนิด

เป็นผู้ชายและมีการผ่าตัดแปลงเพศ  

แดรก็ควีน (Drag Queen) นักแสดงชายหรือกะเทยแต่งกายขึ้นแสดงเลียนแบบผู้หญิง  

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

ในการศึกษาเรื่อง คาบาเร่ต์ พ้ืนที่สาวประเภทสอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยใช้การ

วิเคราะห์พรรณนาในการอธิบายข้อมูลส่วนต่าง ๆ ซึ่ง ขั้นตอนการศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย  

1. รูปแบบการศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล 

1.1. ข้อมูลปฐมภูมิ  

ข้อมูลนี้มาจากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) เพ่ือให้ Key-Informants ที่เป็นนักแสดงคาบาเร่ต์ได้บรรยายถึงชีวิตของแต่ละคน  

 1.1.1. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
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เพ่ือให้ทราบภูมิหลังของสาวประเภทสอง แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลและประสบการณ์การท างานในอดีต  

 1.1.2.  การสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้ าง  (Unstructured 

Interview) เพ่ือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและการท างานของสาว

ประเภทสองที่ท าอาชีพคาบาเร่ต์ ประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้วย การเข้า

สู่เส้นทางนักแสดงคาบาเร่ต์ ฯลฯ 

1.2.ข้อมูลทุติยภูมิ  

ศึกษาข้อมูลแบบทุติยภูมิ ได้แก่ การรวบรวมงานวิจัยเชิงเอกสารจากหนังสือ 

วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารและออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

เรื่องกะเทยและคาร์บาเร่ต์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. พ้ืนที่ศึกษาและประชากร  

เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีการแสดงโชว์คาบาเร่ต์มักจะอยู่ตามจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น พัทยา ภูเก็ต โดยผู้ศึกษาได้ท าการเลือกประชากร

ตัวอย่างจากวิธีคนในพ้ืนที่พาเข้าพ้ืนที่ (Gate Keeper) จากนักแสดงประจ าบนเรือ นักแสดงอิสระ

และนักแสดงประจ าโรงละครคาบาเร่ต์โกลเด้นโดม รัชดา ซอย 18 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

นักแสดงจะมีลักษณะรูปแบบอยู่กันเป็นเครือข่ายผู้ศึกษาสามารถขอข้อมูลติดต่อเพ่ือขอข้อมูลได้ โดย

แบ่งเป็น 

 1)  นักแสดงบนเรือไวท์ออร์คิด ริเวออร์ครู๊ซ จ ากัด จ านวน 3 คน  

2) นักแสดงอิสระ จ านวน 3 คน 

3) นักแสดงโกลเด้นโดม จ านวน 1 คน   
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ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน  

 

         ระยะเวลาในการด าเนินงาน        ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กรกฏาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2563  เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ครั้งที่  1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ส่งโครงร่างรายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับ
สมบูรณ์ และสอบโครงร่างรายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะ
บุคคลเทอมต้น ปีการศึกษา 2563 และส่งโครงร่างรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับแก้ไข 

ธันวาคม พ.ศ.2563 – เมษายน พ.ศ. 2564  เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ครั้งที่ 2, เก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์
และสรุปผลการค้นคว้า 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สอบรายงานการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2563 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “คาบาเร่ต์ : พ้ืนที่ของสาวประเภทสอง” นี้ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิด

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้

ในประเด็นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) การแสดงออกทางเพศสถานะ (Gender 

Performativity) เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องของเพศวิถีและการแสดงออกตัวตน 2) แนวคิดเรื่องพ้ืนที่

ทางสังคม (Social Space) ส่วนที่สองคือ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มงาน

ศึกษาวิจัยเรื่องเพศทางเลือกและกลุ่มงานกะเทยคาบาเร่ต์ 

 

แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา 

แนวคิดเรื่องปฏิบัติการทางเพศสภาวะ  (Gender Performativity)  

Julid Butler นักทฤษฎีสตรีนิยมชาวอเมริกา ได้น าเสนอผลงานอย่าง Gender Trouble ซึ่ง

มีแนวคิดที่ส าคัญอย่าง ปฏิบัติการทางเพศสภาวะหรือ Gender Performativity เพ่ือเป็นการอธิบาย

ว่าการแสดงออกทางเพศที่ความหลากหลาย แนวคิดของ Butler ได้ส่งผลต่อวงวิชาการทฤษฎีเควียร์ 

อย่างแพร่หลาย การปฏิบัติการทางเพศสภาวะของ Butler ได้อธิบายถึงสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ เพ่ือน าไปสู่การเคารพในความแตกต่าง ซึ่งมาจากฐานคิดที่ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ (นฤพนธ์ 

ด้วงวิเศษ, 2558) 

ปฏิบัติการทางเพศสภาวะ (Gender Performativity) ถูกเสนออยู่ในหนังสือเรื่อง Gender 

Trouble (1990) อธิบายให้เห็นว่าความหมายของค าว่า “ผู้หญิง” มิได้มีเอกภาพหรือเป็นสิ่งที่มั่นคง 

แต่การแสดงออกถึงความเป็น “ผู้หญิง” สามารถท าได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคม

วัฒนธรรม เช่น การแสดงออกของผู้หญิงผิวขาวแตกต่างจากผู้หญิงผิวด าหรือผู้หญิงที่มีเชื้อชาติและ

ศาสนาแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการแสดงความเป็นชายก็มีหลายลักษณะ ดังนั้น การแสดงความหมาย
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และการแสดงออกถึงความเป็น “หญิง” และ “ชาย” จึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว และไม่จ าเป็นต้องสอดคล้อง

กับบรรทัดฐานของรักต่างเพศที่พยายามควบคุม “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” ให้อยู่ใต้กฏของเพศสรีระ

เท่านั้น Butler ชี้ให้เห็นว่า “เพศสภาพ” ของชายและหญิงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรม 

เช่น การแต่งกาย การแสดงกิริยาท่าทาง และการแสดงอารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมเหล่านี้ท าให้การ

แสดงความเป็นหญิงและชายมีความหลากหลาย หรือมีลักษณะเป็น “การแสดง” (acting) มากกว่าที่

จะเป็นอัตลักษณ์ตายตัวที่ยึดโยงอยู่กับอวัยวะเพศ เช่น เพศชายที่แสดงออกกิริยาท่าทางและแต่งตัว

แบบผู้หญิง จะให้ความหมายว่าตนเองเป็นหญิง โดยพิจารณาจาก “พฤติกรรม” ความเป็นหญิงจึงไม่

ถูกนิยามจากเพศสรีระ จะเห็นได้ว่า นักสตรีนิยมได้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถแสดงออกในบทบาททาง

เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศได้หลายแบบ แต่เนื่องด้วยสังคมถูกควบคุมด้วยบรรทัดฐานแบบรักต่าง

เพศและความรู้แบบวิทยาศาสตร์จึงท าให้การแสดงออกทางเพศจ ากัดอยู่แค่เพียงเพศทางชีววิทยา ซึ่ง

แบ่งแยกเพศเป็นสองแบบเท่านั้น คือ เพศชายและเพศหญิง โดยบุคคลต้องแสดงออกให้ตรงตามเพศ

สรีระ ถ้าบุคคลแสดงบทบาททางเพศตรงข้ามกับเพศสรีระก็จะถูกมองว่ า “ผิดปกติ” สตรีนิยม

พยายามลบล้างมายาคติที่เกิดจากระบบสองเพศ และเสนอให้มองการแสดงออกทางเพศในมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งชี้ให้เห็นว่ามีอ านาจทางสังคมบางประการเข้ามาก าหนดและควบคุมความ

เข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถีของมนุษย์ จึงมีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจและรื้อท าลาย

อ านาจเหล่านั้นเพ่ือท าให้ไม่เกิดการแบ่งแยกกีดกันและสร้างอคติให้กับกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ

ต่างไปจากบรรทัดฐานที่สังคมก าหนด (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) 

การปฏิบัติการทางเพศสภาวะ หรือ Gender Performativity ส าหรับค าว่า Performativity 

ที่มีความหมายว่า การแสดง Butler ตั้งใจจะสื่อความหมายว่า เพศสภาพเป็นเรื่องการแสดง (Gender 

as a Performance) (เพ่ิงอ้าง, 2558) 

ในความหมายเดียวกัน Performativity ยังหมายถึงการปฏิบัติการซ้ า (Repetition) แนวคิด

ที่ Butler เสนอขึ้นมาอย่าง “ปฏิบัติการซ้ า” (Performativity) ยังมีอีกนัยยะที่สามารถอธิบายได้คือ 

อ านาจการกระท าซ้ า ๆ ของวาทกรรม เพ่ือสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นกฎระเบียบขึ้นมา ซึ่งการ

กระท าซ้ าได้ถูกส่งผ่านหรือน ามาสู่วิถีชีวิตโดยผ่านวาทกรรม การปฏิบัติการต่าง ๆ (Performative 

acts) อ านาจสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับโดยผ่านกฏหมายหรือบรรทัดฐานของสังคม

โดยรวม ด้วยการพูดหรือการกระท าอย่างต่อเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม, 2550) 
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อนึ่ง Butler อธิบายว่าในการพูดถึงการแสดงออกทางเพศสภาพนั้นจะต้องแสดงให้เป็นไป

ตามกฎ อธิบายตามกรอบที่มีอยู่ก่อน เพราะวาทกรรม จารีต ประเพณี ตลอดจนโครงสร้างเป็นสิ่งที่มี

อยู่มาก่อนที่สังคมจะเกิดข้ึน ดังนั้นมนุษย์ต้องท าตามกฎอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Butler เรียกสภาวะนี้ว่า 

Identification เมื่อผู้กระท าเลือกแสดงการกระท าแล้วไม่สามารถท าตามกฎได้ทั้งหมด เพราะความ

เป็นปัจเจกท าให้ไม่สามารถท าตามกฎได้ทุกข้อ ดังที่บอกว่าเมื่อท าตามกฎครบทุกข้อแล้วสามารถจะ

เป็นคนปกติ (Normal) ได้ แต่เมื่อไม่สามารถท าตามกฎได้ทั้งหมด ผู้กระท าการจะมีความเป็นอ่ืน 

(Otherness) อยู่ในตัว เป็นเหตุให้กระบวนการท าให้ปกติ (Normailization) จึงไม่มีความสมบูรณ์

และจะมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่ด้วยเสมอ (พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์, 2551: 17) 

 เพศสภาพ (Gender) ต้องท าตามกฎที่บอกว่า ใครอยู่ในเพศใดจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและ

เมื่อมีการแปลความ (Translation) การตีความกฎในชีวิตประจ าวัน  ท าให้การปฏิบัติหรือการน าไปใช้ 

(Pratice) ตามกฎ จะมีกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative) รวมอยู่ด้วย Butler เรียกสภาวะนี้ว่า 

Disidentification (Butler, 1993, pp. 93-120 อ้างใน พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์, 2551 : 17)  

 วิธีการในการใช้กฎเกณฑ์  (Way of doing things) มีการสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนกฎเข้ามา

กับสถานการณ์ บริบท กับความต้องการของตนเอง ซึ่ งจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ เสมอ ทั้ ง  

Identification กับ Disidentification ไม่สามารถจะบอกว่าอยู่ตรงข้ามคนละฟากกับกฎได้ทั้งหมด 

อัตลักษณ์ที่ออกมาจะเป็นลักษณะที่ถูกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรียบร้อยแล้ว รับเอากฎเกณฑ์

เข้ามาใช้ ซึ่งในขณะที่รับกฎเกณฑ์เข้ามา ก็จะมีแรงต่อต้านผสมอยู่ด้วยเสมอ อัตลักษณ์ที่เกิดจาก

ช่องว่างระหว่างการท าตามกฏและการท าลักลั่นกับกฎ เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นลูกผสม เป็นอัตลักษณ์ที่มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน  ซึ่งต่างจากอัตลักษณ์ตามแบบ 2 ขั้ว (Binary Opposition) เป็นขั้ว

ตรงข้ามที่อยู่คนละฝั่งโดยสิ้นเชิงแบบไม่เป็นผู้กระท าก็เป็นผู้ถูกกระท า อีกทั้งยังมีความไม่เท่าเทียม

ระหว่างขั้วอีกด้วย (พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์, 2551 : 17) 

 เพศทางเลือก จะรู้ตัวได้จากการค้นพบตัวเองจากภายนอก เช่น จากสังคม จากสื่อว่ามีส่วน

เหมือนกับตนเอง รับรู้จากการปะทะกับสังคมภายนอก จนรู้ว่าในรูปแบบนี้คือสิ่งที่เป็นรูปแบบของ

ตนเอง เพศทางเลือก เรียนรู้ความต่างของตนจากสังคม รับรู้ถึงความรู้สึกที่ไม่ง่ายอยู่ภายในตนเอง  

และเมื่อเพศทางเลือก ให้สัมภาษณ์หรือเล่าเรื่องของตนเอง ก็คือการเอาเรื่องเล่าที่คนอ่ืนเล่ามาก่อน 

หรือน าเรื่องที่มีอยู่ในสังคมมาหมุนเวียน (Recycle) ปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องของตนเอง ซึ่งเป็นการ  
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Identification ต้องน าเรื่องท่ีสังคมมีอยู่และพูดถึงเพศทางเลือกมาหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนใหม่เกี่ยวกับ

ตัวปัจเจกเอง เป็นการ Disidentification เพราะเมื่อเวลาพูดแล้ว สังคมจะได้รับรู้และเข้าใจว่าก าลัง

พูดถึงอะไรมีความหมายร่วมกัน แต่ขณะเดียวกันเรื่องที่เพศทางเลือกเล่าก็จะมีความหลากหลาย ที่

เพ่ิมรายละเอียดปลีกย่อยให้กับภาพตายตัว (Stereotype) ซึ่งหมายความว่าภาพเหมารวมของเพศ

ทางเลือกไม่เพียงพอส าหรับที่จะอธิบายประสบการณ์ของปัจเจกเอง ดังที่  Butler ได้เรียก

กระบวนการนี้ว่า Dis/identification เพราะ  Identification กับ Dis/identification ด าเนินการไป

พร้อมกันเพ่ือสร้างเอกภาพให้กับตัวเอง (พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์, 2551: 17) 

 

แนวคิดเรื่องพื้นที่ (Social Space) 

 Lefebvre ผู้ให้ก าเนิดแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (Space) แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ถูกเขียนไว้ในงานเขียนใน

ชื่อเรื่อง The Production of Space (1950) แนวคิดสายมาร์กซิสเป็นที่นิยมมากในฝรั่งเศสในช่วงปี 

1930 ไม่แปลกที่แนวคิดของ Lefebvre ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากนักคิดสกุลมาร์กซิสอย่าง

เรื่องพ้ืนที่เอง Lefebvre ก็ได้อธิบายถึงการวิพากษ์พ้ืนที่ที่ว่าง (Spatial Theoretician)  

พ้ืนที่ของ Lefebvre น าเสนอมี 3 ระดับ คือ Physical Space, Mental Space และ Social 

Space (จารุวรรณ ข าเพชร, 2555 : 11) โดย Physical Space หมายถึงพ้ืนที่ธรรมชาติด้านกายภาพ 

Mental Space เป็นพื้นที่ตามทัศนะของนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ หมายถึงการรับรู้พ้ืนที่ในทาง

จิตใจ เช่น รู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ ความรู้สึกสะดวกสบาย ฯลฯ และ Social Space & Social Pratice 

หมายถึงพ้ืนที่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยกิจกรรมการปฏิบัติการโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง การท าให้เป็น

ปริมณฑล (Sphere) ตามความหมายดังกล่าวพ้ืนที่สังคมสามารถถูกประกอบสร้างขึ้นเป็นพ้ืนที่ทาง

สังคม (Social Space) ได้ทั้งสิ้นหากมีการปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว 

(กาญจนา แก้วเทพ. 2549 อ้างในจารุวรรณ ข าเพชร, 2555: 11)  

จากแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคม Lefebvre ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ประเภท (Lefebvre. 

1991: 33 อ้างในจารุวรรณ ข าเพชร, 2555: 11)  คือ 1) การปฏิบัติการของพ้ืนที่ (Spatial practice) 

เป็นพ้ืนที่มีการผลิตความหมายซ้ าและชุดลักษณะในแต่ละแบบของการก่อรูปของสังคม เป็นการยึด

เหนี่ยวกันของสมาชิกในพ้ืนที่นั้นโดยความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ เป็นปฏิบัติการทางสังคมที่ถูกก าหนดให้
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เกิดข้ึนในพื้นท่ี 2) ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ (Representations of space) ที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ใน

การผลิตกับสิ่งอ่ืนทั้งความรู้ สัญลักษณ์รหัสและที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 3) พ้ืนที่แห่งภาพตัวแทน 

(Representational spaces) ที่ก่อตัวจากความซับซ้อนของสัญลักษณ์รหัสเวลาในบางขณะที่เชื่อม

เข้ากับการปกปิดบางด้านของชีวิตสังคมรวมทั้งศิลปะด้วย (Lefebvre. 1991 อ้างในจารุวรรณ  

ข าเพชร, 2555: 11)  

 การศึกษาเรื่องพ้ืนที่ของ Lefebvre ที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนบนพ้ืนที่ใน

หนังสือเรื่อง The Production of Space นับว่าเป็นแนวทางบุกเบิกที่ท าให้ผู้คนเริ่มสนใจพ้ืนที่มาก

ขึ้นโดยพยายามท าความเข้าใจเรื่อง “กลไกของความสัมพันธ์ในพ้ืนที่ทางสังคม” น าเสนอเรื่องพ้ืนที่ที่

เป็นผลผลิตในสองความหมาย คือ  เกิดจากการครอบง า การก าหนด การสร้างกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ

ต่าง ๆ ขึ้นมาควบคุมและการใช้พ้ืนที่ของคนแต่ละคนเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด (จารุวรรณ ข าเพชร , 

2555: 13) ในการศึกษาพ้ืนที่ในตรงนี้จึงเป็นพ้ืนที่ทางสังคม ซึ่งมีทั้งการก่อรูป มีการปฏิสัมพันธ์กับ

สังคมภายนอกพ้ืนที่เกิดเป็นภาพตัวแทน และตลอดจนเป็นพื้นที่แห่งตัวตนของนักแสดงคาบาเร่ต์  

 

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาประเด็นเรื่อง คาบาเร่ต์: พ้ืนที่สาวประเภทสอง ค้นพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สามารถจ าแนกงานที่ศึกษาได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับกะเทย และ

กลุ่มงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาชีพคาบาเร่ต์ของกะเทย   

 

กลุ่มงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกะเทย  

ฝนทอง พันธุ์ต่วน (2541) กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแปลง

เพศของสาวประเภทสอง เป็นการศึกษาถึงสาเหตุและกระบวนการวิธีในการแปลงเพศสู่สาวประเภท

สอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างและสถาบันต่าง ๆ ที่มีอ านาจและส่งผลต่อการตัดสินใจแปลงเพศ
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ของสาวประเภทสอง โดยแบ่งออกเป็น 1. ครอบครัว 2. กลุ่มเพ่ือน 3. โรงเรียน 4. คนรัก 5. อาชีพ 6. 

สื่อมวลชน ซึ่งส่วนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการผ่าตัดแปลงเพศมาที่สุดได้แก่ เพ่ือน และอาชีพ 

วัชรินทร์ หนูสมตน (2546) ชีวิตและการท างานของสาวประเภทสอง เป็นการศึกษาสาว

ประเภทสองในชีวิตการท างาน ซึ่งการเป็นคนข้ามเพศ ท าให้ถูกจ ากัดโอกาสในการเข้าสู่อาชีพและ

ความก้าวหน้าในการท างานเมื่อเปรียบเทียบกับชายจริงหญิงแท้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เพศที่สามไม่

สามารถมีอนาคตที่ดีหรือมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือชีวิต  เป็นเพราะการไม่ยอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชา หรือตลอดจนเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นกฏของข้าราชการหรือผู้ว่าจ้างตั้งไว้ เช่น การห้าม

ไว้ผมยาว หรือต้องแต่งกายตามเพศสภาพ และเรื่องโดนเอารัดเอาดปรียบทางด้านแรงงานที่ต้องคอย

ท างานหนักกว่าเพ่ือนร่วมงาน 

วารุณี แสงกาญจนวนิช (2546) ชีวิตไร้ตัวตนของกะเทยเปลี่ยนเพศ อธิบายถึงสังคมที่ยังไม่

เขา้ใจคนข้ามเพศ เป็นการศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของ “สาวข้ามเพศ” ที่ตกอยู่ในสถานะชาย

ขอบเนื่องจากไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและถูกเลือกปฏิบัติ  อีกทั้งการผ่าตัดแปลงเพศไม่

สามารถเปลี่ยนค าน าหน้าได้ ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันต้องตกอยู่ในสถานะที่ล าบาก

และมีอุปสรรคอยู่เสมอ ท าให้ถูกด้อยค่า ไร้อ านาจและกลายเป็นชายขอบ 

 การศึกษาของ พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์ (2551) ในเรื่อง การยืนยันเพศที่สาม การศึกษาแบบ

อัตชีวประวัติ ใช้การเรื่องเล่าของตัวเอง แสดงให้เห็นถึงความแนบเนียนตลอดจนเงื่อนไขกลไกของวิธี

ของสังคมท่ีท าให้เพศที่สามกลายเป็นภาพเหมารวมเพียงภาพเดียว อย่างเช่น จุดแบ่งเพศอย่างห้องน้ า

ที่ในบ้างครั้งคนที่เป็นสาวประเภทสองก็รู้สึกอึดอัดใจที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ าหญิงจ าเป็นต้องไป

ใช้ห้องน้ าชาย หรือในบางครั้งการกระท าบางอย่างที่ต้องการจะแบ่งเพศชายหญิงก็ได้สร้างความ

ล าบากใจต่อทั้งตัวสาวประเภทสองเอง  

การศึกษาของ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง คนข้ามเพศ ตัวตน วัฒนธรรมย่อย

และพ้ืนที่ทางสังคม ที่ถูกขับเบียดออกมาจากสังคม แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่เฉพาะของสาวประเภทสอง

รวมไปถึงกะเทยในการด ารงชีพเลี้ยงปากท้องด้วยอาชีพ ในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ

ความเป็นหญิงของตนเอง เช่น โรงละครคาบาเร่ต์ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เวทีหมอล า ซึ่งพ้ืนที่

เหล่านี้สาวประเภทสองรวมถึงกะเทยสามารถแสดงตัวตนในมิติของความเป็นหญิงผ่านพ้ืนที่เหล่านี้ ซึ่ง
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พ้ืนที่เหล่านี้เปรียบเป็นวัฒนธรรมย่อยของพวกเธอ และกลายเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองกับ

สถานการณ์ในลักษณะต่าง ๆ 

พรเทพ แพรขาว (2556) เพศวิถีกะเทยอีสานในพ้ืนที่หมอล า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกะเทย

อีสานในพ้ืนที่หมอล า หน้าฮ้านเปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ พิเศษที่เปิดกว้างให้กับกะเทย ที่สามารถให้

กะเทยอีสานได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง ได้แต่งกายแบบผู้หญิงที่เรียกว่า “ฟ้าขาด” ที่เปรียบเทียบ

ว่าท้องฟ้าเหมือนพื้นผ้าใบที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้แล้วมันขาดทะลุออกไป ซึ่งกะเทยในพ้ืนที่อีสานตั้งหน้าตั้ง

ตารอเพราะเป็นช่วงที่สามารถแต่งหญิงได้ เพราะถึงแม้กะเทยอีสานจะมีลักษณะร่างกายที่ใหญ่ก าย า 

มีกล้าม อันเนื่องมาจากอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพ้ืนที่พิเศษที่สามารถให้กะเทยได้มี

ปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปหรือเพศชาย รวมไปถึงการ “จัดเจ้-แล่นไม้” หรือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ชายกับกะเทยในพ้ืนที่ของหมอล าที่สะท้อนถึงรูปแบบเพศวิถีกะเทยอีสาน  

จารุวรรณ คงยศ (2560) เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก ศึกษาถึงเรื่อง

ของกะเทยในพ้ืนที่ที่แตกต่างออกไปอย่างในคุก ซึ่งส าหรับคุกแล้วเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือ

กะเทย ดังนั้นการอยู่ในพ้ืนที่คุกได้สร้างความล าบากให้แก่กะเทยเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ทั้ ง

กฎระเบียบที่รัดกุม วินัยที่เข้มข้นไปจนถึงความรู้สึกท่ีถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาท าให้รูปแบบวิถีชีวิตของ

กะเทยแบบ “ปลดเปลื้อง” ทั้งร่างกายและตัวตนท าให้เห็นถึงลักษณะของกะเทยในคุกที่มีความลักลั่น 

ไหลลื่นไปตามบริบทของคุกซึ่งท าให้เกิดภาวะของความลื่นไหลทางเพศ 

ปุณยาพร รูปเขียน (2562) ลาภูลาษูซูแล : ภาษาลูกับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มกะเทย 

สะท้อนให้เห็นว่า กะเทยมีวัฒนธรรมย่อยเป็นของตัวเองและมีภาษาที่ใช้ส าหรับสื่อสารภายในกลุ่มเพ่ือ

ด ารงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันภาษาลูที่สื่อออกมาไม่ได้เพียงแค่สร้างการสื่อสารใน

กลุ่มแต่ยังเป็นสร้างจริตบางอย่างเพ่ือความสนุกในวงสนทนา   

เอกชัย แสงโสดา (2562) การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มี

การน าเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล งานศึกษาบทบาทและเป้าหมายในการต่อสู้ต่อรอง ตลอดจน

ความหมายและกลยุทธ์การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอบนยู

ทูบ และปัจจัยกับปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวที่มีส่วนส าคัญต่อกระบวนการสร้างความหมายในการ

สื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอบนยูทูบ 
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นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการจากเว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยดร.นฤพนธ์ ด้วง

วิเศษ 3 บทความได้แก่ มานุษยวิทยากับการศึกษาพฤติกรรมข้ามเพศและรักเพศเดียวกัน, ทบทวน

วิธีการสร้างความรู้/ความจริงเรื่องเพศ และ วิพากษ์ “ความเป็นหญิง” ของหญิงในร่างชาย จากการ

ทบทวนพบว่า วิทยาศาสตร์มีผลต่อการสร้างความรู้เรื่องเพศ ให้ค่านิยมเพศแค่สองเพศตามธรรมชาติ 

เพ่ือการสืบพันธุ์ เพศที่ไม่ใช่ชายและหญิง รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ตรงข้ามกับเพศ

สรีระ จะถูกอธิบายว่า “ผิดปกติ” หรือเป็นอาการป่วยทางจิต ในขณะเดียวกัน นักสังคมศาสตร์ นัก

สตรีนิยม และนักต่อสู้เพื่อสิทธิทางเพศก็อาศัยความรู้วิทยาศาสตร์มาอธิบายความชอบธรรมให้กับเพศ

ที่ไม่ใช่ชายหญิง โดยเชื่อว่าพฤติกรรมข้ามเพศและรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติก าหนดมาเช่นกัน 

ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงครอบง าความจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศท้ังในปริมณฑลที่มีการกดทับและการยกย่อง

เชิดชู (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558)  

ส าหรับมานุษวิทยาแล้วในหลาย ๆ วัฒนธรรม การแสดงบทบาทข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 

หรือจากหญิงเป็นชาย เกี่ยวข้องหรือปรากฏอยู่ในต านานความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความ

เชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นชายหญิงสามารถเปลี่ยนและโยกย้ายได้ตลอดเวลา ดังนั้นแล้ว

การศึกษาในทางมานุษยวิทยามองปรากฎการณ์เหล่านี้ในฐานะผลผลิตทางวัฒนธรรม กล่าวคือ วิธีคิด

เรื่องเพศของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงแบบเดียว หรือไม่ใช่การมองแบบวิทยาศาสตร์ แต่มนุษย์ในวัฒนธรรม

ต่าง ๆ จะมีวิธีการอธิบายเรื่องเพศภายใต้ความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน (เพ่ิงอ้าง, 2558) 

ส่วนบทความ วิพากษ์ “ความเป็นหญิง” ของหญิงในร่างชาย พยายามอธิบายถึงลักษณะ 

“ชายปนหญิง” และ “การข้ามเพศ” มีความหมายอย่างไร ในทางมานุษยวิทยาศึกษาเพศภาวะแบบ 

“ชายปนหญิง”มองว่างเป็นเรื่องผลผลิตทางวัฒนธรรม ส่วนการสลับเพศภาวะ (Gender Reversal) 

จากชายเป็นหญิง หรือจากหญิงเป็นชาย  คุณสมบัตินี้จะต่างไปจากบุคคลที่มี “เพศผสม” หรือชายปน

หญิง เพราะการเปลี่ยนเพศภาวะมักจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีเพศก าเนิดชัดเจนแต่จะถูกเลี้ยงและขัด

เกลาให้เป็นอีกเพศหนึ่งออกไป (นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ, ออนไลน์, 2558) และภาวะเพศผสมจะแสดงให้

เห็นถึงความไหลลื่นกลับไปกลับมาและมักจะปรากฏอยู่ในพ้ืนที่พิเศษหรือมีความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่

น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาคือ พฤติกรรมข้ามเพศในสังคมไทย ส าหรับสังคมไทยไม่ยอมรับ

เพราะมีความขาดตกบกพร่องในความเป็นชาย  จึงไม่ค่อยมีพ้ืนที่ให้กับคนรักเพศเดียวกัน และคนที่มี

เพศภาวะสลับกับเพศก าเนิด  พบว่าคุณลักษณะทั้งสองแบบนี้จะถูกเรียกว่า “กะเทย” ซึ่งใช้เรียกชาย
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หญิงที่แสดงบทบาทตรงข้ามกับเพศก าเนิด แต่เนื่องจากสังคมพบเห็นผู้ชายที่แสดงตัวเป็นหญิง

มากกว่า ค าว่า “กะเทย” จึงใช้เรียกเฉพาะเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิง ความขาดตกบกพร่องในเพศ

ภาวะของกะเทยจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้สถานะทางสังคมของกะเทยต่ ากว่าผู้หญิงและผู้ชาย การ

ข้ามเพศ การสลับเพศภาวะ การมีเพศคลุมเครือ หรือการมีลักษณะทั้งหญิงและชาย สังคมไทยแบบ

พุทธเถรวาทถือว่าเป็นความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีนัยยะของการมีกรรมชั่วและปราศจาก

ความดีงาม แต่อย่างไรก็ตาม เพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิงก็ไม่ได้ถูกสังคมลงโทษด้วยกฎหมาย เช่น ถูก

จองจ า ถูกเฆี่ยนตี หรือถูกประหาร แต่คนเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอ่ืน ๆ และพยายาม

แสวงหาพื้นท่ีของตัวเอง พ้ืนที่บางแบบอาจรองรับการแสดงพฤติกรรมข้ามเพศของ “ชายใจหญิง” ได้ 

เช่น พ้ืนที่การแสดงละคร (ละครชาตรี ละครนอก โขน ลิเก) หรือในพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษ อย่าง

การท าหน้าที่เป็นร่างทรงในวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมอีสานตอนล่าง (LeeRay Costa and 

Andrew Matzner, 2007 อ้างในนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ออนไลน์, 2558) รวมทั้งในการท างานที่ต้องใช้

ความประณีต เช่น เย็บปักถักร้อย ร้อยพวงมาลัย ตัดเย็บเสื้อผ้า ท าผม งานฝีมือ งานบ้านงานเรือน 

การท าครัวและปรุงอาหาร การร้องร าท าเพลง เป็นต้น งานเหล่านี้กลายเป็นที่แสดงความสามารถของ 

“กะเทย” หรือ “ชายใจหญิง” หรือ “หญิงในร่างชาย”  ซึ่งสังคมจะให้การยอมรับมากกว่า 

 

กลุ่มงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาชีพคาบาเร่ต์ของกะเทย 

 เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (2546) ได้ศึกษาถึงเรื่องการช่วงชิงอัตลักษณ์กะเทย ในงาน

คาบาเร่ต์โชว์ เป็นการศึกษาถึงความหมายของกะเทย ในกระบวนการสร้างและผลิตซ้ าอัตลักษณ์

กะเทยในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มจากค าสอนในคัมภีร์พระไตรปิฎก ในขณะเดียวกันคัมภีร์นั้นก็ไม่ได้มี

ความต่อเนื่องในการอธิบายลักษณะของเพศหรือสัณฐานอาการทางเพศ แต่ค าสอนของศาสนาถูก

เทียบเคียงเปลี่ยนผ่านแล้วส่งต่อมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนทั่วไป ผนวกกับข้อกฎหมาย 

การพัฒนารัฐชาติ และการติดต่อกับต่างชาติจนรับเอาศาสนาความเชื่อเข้ามา ท าให้ความหมายของ

กะเทยหรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมีความหมายที่ผิดแปลก จนมาถึงยุคทุนนิยมที่คาบาเร่ต์

กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มกะเทยที่ใช้ตัวตนในการแสดงพ้ืนที่ของตัวเองในบริบทของ

การท่องเที่ยว ซึ่งกะเทยคาบาเร่ต์จะแสดงลีลาชีวิตเรื่องเพศ หรือ “ย้งวิถี” ที่หมายถึงการมี

เพศสัมพันธ์ของกะเทยที่ยังมีอวัยวะเพศชายอยู่ ซึ่งสะท้อนการหยิบใช้บทบาททางเพศของกะเทยที่
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สามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาได้ อัตลักษณ์และตัวตนของกะเทยจึงถูกให้ความหมายและให้

คุณค่าตามเงื่อนไขหรือรูปแบบของสังคม 

การศึกษาของ กัมปนาท เบ็ญจนาวี ศึกษาถึงกระบวนการผลิตสร้างกะเทยคาบาเร่ต์ เมือง

พัทยา (2557) เป็นการศึกษาถึงกะเทยที่ประกอบอาชีพคาบาเร่ต์ว่ามีกระบวนการและรูปแบบในการ

สร้างตัวตนภายในพ้ืนที่โรงแสดงคาบาเร่ต์ผ่านการใช้กรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ภายใต้

ญาณวิทยาแบบการตีความและวิธีการแบบตีความคู่ขนาน (Double-hermeneutic) ชุดการรับรู้ใหม่

ถูกสร้างโดยกะเทยคาบาเร่ต์ Counter-hegemony ผ่าน ตัวตน ร่างกาย พ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือตอบต่อ

ชุดการรับรู้ของสังคม ซึ่งการสร้างชุดการรับรู้ของกะเทยมีการปะทะกันกับชุดการรับรู้เดิมของสังคม

ผ่านสื่อ นโยบายกฎหมาย องค์กรรัฐหรือท่ีมีลักษณะเป็น Hegemony  

 การศึกษาของ Zhang Wei ในเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่

เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (2561) แสดงให้เห็นถึงความ

นิยมของชาวนักท่องเที่ยวจีนที่สนใจ ภาษาจีนเรียกกะเทยว่า Taijian หรือ Renyao ทัศนคติชาวจีนที่

เข้ามาชมการแสดงของสาวประเภทสอง คนจีนยังยอมรับสาวประเภทสองไม่มากนัก กฎหมายของจีน

ก็ยังไม่เปิดพ้ืนที่ให้กับสาวประเภทสอง จึงเป็นเหตุผลที่การแสดงสาวประเภทสองในเมืองไทยได้รับ

ความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากรูปร่างลักษณะที่สวยงาม ความช านาญในการ

แสดง รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ของการแสดง เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เป็นจ านวนมาก 

 ชัพวิชญ์ ใจหาญ สถนิษา สุกิน และนิศารัตน์ มุ่งพุทธรักษา (2557) ศึกษาถึงความเป็นมา

ของคาบาเร่ต์ องค์ประกอบการแสดง และบทบาทหน้าที่ของคาบาเร่ต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยใช้ทฤษฎีประวัติศาสตร์ของฟรานซ์ โบแอส ทฤษฎีหน้าที่นิยม และทฤษฎีนาฏยลักษณ์ มาใช้ใน

การวิเคราะห์ ในงานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้นิยามของการแสดงคาบาเร่ต์ว่า เป็นการแสดงโชว์ลิปซิงค์โดย

นักแสดงสาวประเภทสองและเกย์เป็นหลัก มีองค์ประกอบการแสดงที่ส าคัญได้แก่ แสง-สี-เสียง

อลังการ เครื่องแต่งกายที่มีสีสันฉูดฉาดตระการตา หลายโชว์มีการน าวัฒนธรรมต่างประเทศมาใส่ใน

การแสดงด้วย โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากประเทศจีนเพ่ือตอบรับกับจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็น

ผู้ชมหลัก คาบาเร่ต์โชว์ในจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจึงมีบทบาท

ส า คั ญ ใ น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
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บทที่ 3   

คาบาเร่ต์ พื้นที่ - วิถีนางโชว์ 

 

การศึกษา คาบาเร่ต์ : พ้ืนที่ของสาวประเภทสอง เพ่ือให้มองเห็นวิถีชีวิตของนักแสดง ในส่วน

ของพ้ืนที่การจัดแสดงคาบาเร่ต์โชว์นั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะอยู่ที่ โรงละครใหญ่ ๆ แค่นั้น แต่ยังสามารถ

รวมไปถึงการแสดงบนเรือจัดทัวร์ ผับบาร์ โดยมีบรรยากาศของพ้ืนที่ในรูปแบบการแสดงแสงสีเสียง

อย่างหนึ่งโดยส าหรับการแสดงคาบาเร่ต์ในประเทศไทยสามารถพบตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น 

พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และในกรุงเทพรวมไปถึงการแสดงบนเรือร่องแม่น้ า อย่างในกรุงเทพจะมีโรง

ละครที่นิยมอย่าง โกลเด้นโดม แมมโบ้ บาร์ซาร์รัชดา ทิฟฟานีโชว์ เป็นต้น  

ทิฟฟานี่ โชว ์(Tiffany Show) เป็นเวทีคาบาเร่ต์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนานาชาติ 

ที่ส าคัญยังเป็นเวทีที่สนับสนุนการประกวดสาวประเภทสองอย่างมิสทิฟฟานี่ ตั้งอยู่ที่พัทยา จังหวัด

ชลบุรี  

โกลเด้นโดม (Goldden Dome) ตั้งอยู่บริเวณซอยรัชดา 18 ย่านห้วยขวาง ย่านห้วยขวางป็น

พ้ืนที่ที่มีความหมานแน่มากท้ังนักท่องเที่ยว ทั้งผู้ผลัดถิ่นไม่ว่าจะเป็น สังเกตได้ตามจากหอย่านห้วย

ขวางยังมีตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวในยามราตรีอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้

อย่างดี เพราะด้วยความเป็นเมืองที่เดินทางสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวด้วยตัวเองได้ ด้วย

พ้ืนที่บริเวณนั้นก็มีผับบาร์ที่คอยบริการ และมีตลาดห้วยชวาง  ไม่น่าแปลกใจที่จะมีโรงละครแสดงคา

บาร์เรต์อย่างโกลเด้นโดม โกลเด้นโดมถือว่าเป็นโรงละครขนาดใหญ่ที่สุดตอนนี้ในกรุงเทพแต่ยังเล็ก

กว่าที่อัลคาซาร์กับทิฟฟานี่อยู่   เมื่อเข้าไปในซอยสามารถมองเห็นและรู้ได้อย่างทันที่ว่ามาถึงที่หมาย

แล้ว ด้วยรูปทรงของตึกท่ีโดดเด่น และตกแต่งไปด้วยต้นไม้และน้ าพุ ในก็จะเป็นโรงละคร ข้างหน้าก็

เป็นโถง มีเคาท์เตอร์ มีช่องขายตั๋วต่าง ๆ ถัดจากโถงจะเป็นบันไดขึ้นไปยังตัวโรงละครซึ่งก็มีเบาะมีที่

นั่งเหมือนกับโรงภาพยนตร์ ด้านข้างท่ีเป็นทางเดินทีมงานจะเรียกบริเวณนั้นว่าบ่อกบสามารน าเก้าอ้ี

มาเติมได้ถ้าทัวร์มาเยอะหรือแขกมากันมาก ๆ ด้านหน้าเป็นเวทีที่เชื่อมกับทางขึ้น,ห้องแต่งตัวและห้อง

เก็บชุด  ทางออกอีกฝั่งของโถงจะเป็นลานกว้างส าหรับการถ่ายรูประหว่างนางโชว์กับแขก นักแสดง
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ของที่นี่เป็นน้องหน้าใหม่เยอะดูจากการท างานและอายุงานอะไรหลายๆอย่าง มันต่างกันอย่างเห็นได้

ชัดเหลือเพียงแต่รุ่นพ่ีๆที่เป็นดาว  

ไวท์ออคิด ครู๊ซ เป็นเรือส าหรับดินเนอร์ ซึ่งภายในเรือจะมีการแสดงเอนเตอร์เทนลูกค้าซึ่ง

ปัจจุบัน ก็น าการแสดงคาบาเร่ต์โชว์เป็นจุดดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติ ขึ้นเรือที่บริเวณท่าเรือสี่พระยา 

นักแสดงของที่นี่ก็เป็นนักแสดงที่อิสระที่มาท าประจ าสามารถรับงานแสดงโชว์เป็นงานเสริมได้

เนื่องจากรูปแบบการแสดงที่มันไม่ผูกมัด การแสดงแบบอิสระฟรีสไตล์ ไม่ต้องซ้อมหรือต้องมีข้อห้าม

ข้อปฏิบัติอะไร  โชว์ที่นี่จะเป็นโชว์เล็ก ๆ แบบเดียวกับที่บาร์ไม่ได้มีแสงสีเสียงอะไรมาก อุปกรณ์

เครื่องมือก็ไม่มี  

The stranger bar (House of Drag Queens) เป็นบาร์ตั้งอยู่บริเวณถนนสีลมซอย 4 เป็น

บาร์ที่รู้จักกันดีว่าเป็นบาร์เกย์ที่จัดแสดงโชว์คาบาเร่ต์ ตลอดจนแดรกควีน  ซึ่งเจ้าของคือคุณ M 

Stranger Fox  ซึ่งเป็นชื่อในวงการแดรกควีนหรือคุณจักกาย เจิมขวัญ ซึ่งโชว์ที่นี้เป็นจะเป็นเวทีเล็ก 

ๆ แบบในบาร์ตามต้นต าหรับ ซึงอย่างในเวทีมีนักแสดงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและมีฝีมือความสามารถใน

การแสดงที่มาจากรายการ Drag Race Thailand Season 2 อย่างเช่นคุณอัญชลี อาณัง หรือ 

Angele Anan ผู้ชนะในรายการ ซึ่งลูกค้าที่นี้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 

 โดยสถานที่ในแต่ละที่ที่ยกมานั้นเป็นพ้ืนที่ที่เอาไว้จัดแสดงโชว์ซึ่งเป็นเวทีของนักแสดงคาบา

เร่ต์ ซึ่งการกระท าท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่คาบาเร่ต์โดยกะเทย ท าให้ความหมายของคาบาเร่ต์ไม่ใช่เพียงการ

สื่อถึงอาชีพแต่ยังหมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นเก่ียวข้องกับผู้คน แต่ละคนก็มีพ้ืนฐานทางสังคมและที่มาที่

แตกต่างกันไป  

 ในบทนี้จะเป็นเก็บข้อมูลโดยเป็นการสัมภาษณ์นักแสดงคาบาเร่ต์เป็นผู้เล่าเรื่องราวโดย

เรื่องราวที่เล่าก็จะเป็นเรื่องเล่าที่มาจากทั้งพ้ืนที่ส่วนตัว และ พ้ืนที่สาธารณะซึ่งสะท้อนความเป็นตัวเอง

ของเหล่านักแสดงคาบาเร่ต์ออกมา เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและการท างานของสาว

ประเภทสองที่ท าอาชีพคาบาเร่ต์ ประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้วย เช่น การเข้าสู่เส้นทางนักแสดง

คาบาเร่ต์, การท างาน เป็นต้น 

 



29 
 

ภูมิหลังชีวิตก่อนจะมาเป็นนางโชว์  

ล าดับที่ 1 พี่ปุ๊ก 

 พ่ีปุ๊กเป็นนักศึกษาในคณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

พ่ีปุ๊กเป็นนักกิจกรรมตัวยงของคณะ ไม่ว่าจะงานไหน หรือชมรมอะไรก็มักจะเห็นเธอได้แทบทุก

ครั้ง พ่ีปุ๊กเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน เราสามารถพูดว่าเธอเป็นคนที่แอคทีฟคนหนึ่งได้

เลย      และงานถนัดของเธอก็หนีไม่พ้นเรื่องของงานเบื้องหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดง 

แต่งตัวจนไปถึงแต่งหน้าท าผม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพ่ีหรือรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไว้วางใจ

ให้พ่ีปุ๊กแต่งหน้าท าผมให้แต่ไม่ว่าจะงานไหนหรือสถานการณ์อะไรเธอสามารถรับมือจัดการได้

หมดอย่างเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มา  พ้ืนเพของพ่ีปุ๊กเป็นคนกรุงเทพอาศัยอยู่

ย่านจรัญสนิทวงศ์ 40 แต่เดิมทีพ่ีปุ๊กเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ สาขาแฟชั่น ก็ท่ีจะ Drop เรียนไปท างานนักแสดงคาบาเรต์ก่อนที่จะกลับมาเรียนอีก

ครั้ง 

 

 

ล าดับที่ 2 พี่ซูกัส  

พ่ีซูกัสเป็นรุ่นน้องของพ่ีปุ๊กที่โรงเรียนเดียวกันแล้วยังเป็นรุ่นน้องที่ท างานคาบาเร่ต์ที่

เดียวกันด้วยพื้นเพของพี่ซูกัสเป็นคนกรุงเทพ พ่ีซูกัสมีความฝันอย่างหนักแน่นที่อยากจะเป็นนาง

โชว์มาตั้งแต่เด็ก ครอบครัวพ่ีซูกัสไม่ได้ซีเรียสกับการที่เธอเป็นสาวข้ามเพศ เมื่อสมัย ม.6 พ่ีซูกัส

ตัดสินใจเปิดอกคุยกับแม่ว่า เธอไม่จ าเป็นต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ได้เธออยากจะลองได้ใช้

ชีวิตเป็นไปตามทางของเธอซึ่งก็คือนางโชว์ แต่ที่บ้านยังหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนโดยแม่ยังอยาก

ให้เธอเรียนต่อมหาวิทยาลัยไว้ก็ยังดีกว่า เธอตัดสินใจเรียนต่อเหมือนกับเด็กท่ัวไป  พ่ีซูกัสเล่าว่า

อยากเป็นนางโชว์มากความรู้สึกนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่โชคชะตามันเหมือนพาไป  
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ล าดับที่ 3  พี่เบส 

พ่ีเป็นนักแสดงคาบาเร่ต์ที่เคยท าท้ังที่โรงละคร The Bazaar และท่ี Boom Boom 

Show  ที่บ้านมีคุณพ่อเป็นต ารวจ คุณแม่ท าข้าราชการ และมีพ่ีสาวอีก 1 คน รู้ตัวว่าเป็น

กะเทยตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ว่าที่รับรู้และยอมรับได้ คนรอบ ๆ ตัวในแฟลต ก็มีบ้างที่จะถูกแซวเพราะ

สังคมรอบ ๆ เป็นสังคมฝ่ายพ่อที่เป็นต ารวจ ส าหรับการนิยามพ่ีเบสนิยามตัวเองว่าเป็นกะเทย

หรือสาวประเภทสองก็ไม่ได้ serious กับเรื่องนี้ ปัจจุบันพ่ีเบสมีแฟนเป็นทอมคบหาดูใจมาได้

นานพอสมควร เส้นทางการเข้ามาสู่คาบาเร่ต์เริ่มจากการรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียน 

ส่วนตัวของพ่ีเบสแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่าคาบาเร่ต์คืออะไร แต่พ้ืนฐานแล้วก็เป็นคนชอบร้องชอบ

เต้นก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับงานคาบาเร่ต์ดี  

 

ล าดับที่ 4 พี่ปริม  

พ่ีปริมเคยเป็นนักแสดงที่อัลคาซ่าและโกลเด้นโดม ปัจจุบันก็ยังอยู่ในแวดวงของคาบา

เร่ต์โชว์โดยรับบทเป็นนักแสดงอิสระ พ้ืนเพพ่ีปริมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ เดิมทีเรียนอยู่ที่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เป็นโรงเรียนชายล้วน แต่ต้องออกตามพ่อไปที่พัทยาเพราะ

พ่อเธอเองก็ยังกลัวว่าเธอจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบงทางเพศจึงตั้งใจให้เธออกจากโรงเรียนเป็น

การแยกพ่ีปริมออกจากเพ่ือน เมื่อพ่อย้ายมาที่พัทยาก็ท าธุรกิจเขียงหมูที่ตลาดอมร (ตลาดอมร

นคร) บริเวณแถวพัทยา พ่ีปริมตัดสินใจไม่เรียนต่อเพราะเมื่อเธอไม่ได้เรียนที่โรงเรียนปรินส์รอย

แยลส์วิทยาลัย เธอก็ไม่รู้สึกว่าอยากเรียนต่อ วันคืนผ่านไปได้ไม่นานเธอก็ท าความรู้จักสนินสนม

กันกับเพ่ือนกะเทยละแวกนั้นจนวันหนึ่งช่วงเวลาที่เธอก าลังเตรียมขายเนื้อหมูอยู่เธอได้เจอกับ

รุ่นพี่จนได้มาท านางโชว์  

 

ล าดับที่ 5 พี่ต่อ  

พ่ีต่อเป็นเพ่ือนกับพ่ีปุ๊กสมัยเรียนมัธยม พ่ีต่อและพ่ีปุ๊กรู้จักกันตั้งแต่เรียนเพราะได้ท า

กิจกรรมวงโยธวาทิตร่วมกัน  ส่วนตัวพ่ีต่อเองเป็นคนที่ชอบท ากิจกรรมโดยเริ่มท าวงโยธวาทิต
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ของโรงเรียนมาตลอดตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 จนจบออกมาก็ยังแวะเวียนกลับไปช่วยเหลือตลอด 

เมื่อจบมัธยมพ่ีต่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่อ แต่ก็เรียนได้แค่ 2 ปี ก็เลยออกมาท างาน พ่ีต่อต้อง

ท างานหาเลี้ยงตัวเองเนื่องจากท่ีบ้านไม่ได้ส่งเสียแล้ว ออกมาตอนแรกก็ได้ไปท างานกับบริษัทที่

เป็นของรุ่นพ่ีในวงโยธวาทิต 

 

ล าดับที่ 6 พี่แองเจเล่  

 พ่ีแองเจเล่เป็นผู้ชนะในรายการประกวดรางวัล Thailand Drag Race Season 2 ซึ่งเป็น

รายการประกวดแข่งขันแดรกควีนที่มีต้นต ารับรายการมาจากประเทศอเมริกา ในรายการเองนอกจาก

เราจะสามารถเห็นได้ถึงความคิดความสร้างสรรค์ยังได้เห็นถึง Background ของพี่แองเจเล่ในการ

ท างานคาบาเร่ต์ที่ถือว่าคลุกคลีในวงการมานานเต็มไปด้วยคุณภาพ พ้ืนเพเป็นคนโคราช รักอิสระ มี

ความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะแสดงออก  

 

ล าดับที่ 7 พี่เอิร์ธ  

พ่ีเอิร์ธเป็นรุ่นน้องของพ่ีเบส เริ่มเข้ามาท าคาบาเร่ต์ตั้งแต่จบม.6 สมัยเรียนก็ท าไปด้วย พ่ีเอิร์ธ

โตมาในสังคมที่มีขีดจ ากัด ไม่สามารถท่ีจะแสดงออกตัวตนทางเพศได้อย่างชัดเจนมากเท่าไหร่ ส่วน

ใหญ่จะอยู่กับเพ่ือน ๆ ด้วยกันมากกว่าตามประสาวัยรุ่น เริ่มเข้ามาท าเพราะชอบเต้นชอบร้อง   

 

การยอมรับของครอบครัว  

พี่ปุ๊ก : “ครอบครัวที่บ้านพ่ีรู้ตั้งแต่อยู่สมัยม.1 เพราะตอนนั้นคุณครูที่ปรึกษาเขาเรียก

พบผู้ปกครอง แล้วก็แจ้งเขา แต่เขาก็ไม่ได้อะไรนะ”  “ตอนที่มาท าคาบาเร่ต์เค้าก็ไม่ได้ว่าอะไร 

ตอนที่ออกจากมธ.ก็บอกให้เค้ารู้เค้าก็ไม่ได้ว่าอะไร ตอนที่กลับมาเรียนที่ศิลปากรก็แค่บอกให้

เค้ารู”้ 
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พี่ปริม : ที่บ้านรับไม่ได้เลย ไม่โอเค เข้ารู้ที่ชัด ๆ เลยก็คือเรื่องท่ีเรากินยาคุมแล้วโดน

จับได้ เท่านั้นแหละ เข้าก็อยากให้เราออกจาโรงเรียนเลยเพราะเขากลัวว่าจะมากไปกว่านี้  

ช่วงที่จะไปท านางโชว์นี่ก็ไม่ยอมนะ ก็ต้องแอบเขาไปท า  

 

พี่เบส : ที่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร รู้มาตั้งแต่เด็แล้ว แต่ก็มีช่วงปวช.ก่อนเข้ามหาลัยที่ 

เริ่มรู้ตัวเองมากข้ึนเลยเริ่มกินยาคุมแต่หญิงใ่สวิกแล้ว ที่บ้านก็เริ่มเห็นเริ่มถามละ ตอนแรกพ่อ

เขาก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ แต่สุดท้ายก็รับได้อยู่ดี  

 

พี่ต่อ : ยอมรับและยินดีเห็นด้วยกันสิ่งที่เป็นค่ะ แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับ

ครอบครัวสักระยะนึง 

 

การศึกษา  

 การถามเรื่องการศึกษา เป็นประด็นที่น่าสนใจเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสร้างตัวตน

เพราะบางคนมีการศึกาาอยู่ในโรงเรียนชายล้วนซึ่งสามารถแสดงตัวตนออกมาได้อย่าเด่นชัด  

พี่ปุ๊ก : เป็นคนเคยที่ออกจากระบบการศึกษาจากช่วงที่เข้ามาท างานบนเรือ ภายหลังก็

กลับไปท า ช่วงที่ออกมาก็รู้  พ่ีปุ๊กเป็นคนที่เข้าใจดีว่ามุมมองจากคนภายนอกท่ีมองกะเทยเข้ามา

จะมีความคิดท่ีว่าเป็นกะเทยจะเรียนน้อย ซึ่งพ่ีเองก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น บวกกับรุ่นพี่บนเรือก็

คอยแนะน าว่าให้กับไปเรียนอาชีพแบบนี้มันเป็นงานที่ไม่ม่ันคง มันได้เงินแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง  

ที่ตัดสินใจกลับมาเรียนก็เพราะไม่อยากให้คนอ่ืนมองตัวเองว่าเป็นเหมือนกะเทยกับคนอ่ืน ๆ  

 

พี่ปริม : “ก็เรียนปกตินะแหละ แต่ว่าต้องออกเพราะพ่อให้ออก แล้วก็ไม่ได้กลับไป

เรียน อย่างที่บอกอะคะ ว่าต้องเริ่มท างานตั้งแต่เด็ก ก็ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ม.3 ม.4 เลย”  
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พี่ต่อ : “ออกจากมหาวิทยาลัยช่วงปีสองเพราะต้องส่งเสียตัวเอง ซึ่งก็ส่งไม่ไหวก็เลย

ต้องออกมาท างาน แต่ใจจริง ๆ ก็อยากเรียน เรียนให้จบ เอาจริงการศึกษาก็ส าคัญกับพ่ีนะ แต่

ต้องอาศัยโอกาสบางคนมองว่ากระเทยต้องมีความรู้ใช่ แต่ท้ายที่สุดแล้ว จบมาสายงานบางสาย 

ก็ไม่ได้มองที่กระเทยมีความรู้เสมอไปแต่มองว่าคุณคือผู้ชายแต่งหญิง จะเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน

ได้มั้ย ถ้ามีโกาสก็อยากศึกษาค่ะ แต่ไม่ใช่ศึกษามหาลัยนะคะ อยากศึกษาสายอาชีพ จริงๆเลย 

นี้คิดว่า มีอาชีพติดต่อก็ท ามาหากินได้ 

 

พี่เบส : ที่บ้านเขาก็ส่งเราเรียนจนจบปริญญาตรี เราอยากเรียนอะไรเขาก็ไม่ได้ว่านะที่บ้านส่ง

เราก็เรียน  

 

การนิยามเรื่องเพศของแต่ละคน  

 พี่ปุ๊ก : “ก็เป็นกะเทยอะ เป็นสาวประเภทสองไปเลย คือก็ไม่ได้อยากเป็นผู้ชายหรืออยากเป็น

ผู้หญิงแต่เราคือก็กะเทย เราเป็นกะเทยเลยไม่ใช่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง”  

 พี่ซูกัส : “นิยามว่าตัวเองเป็นกะเทยเลย เนี่ยอย่างคุยกับน้องเนี่ยก็ใช้เสียงผู้ชาย พ่ีได้แอ๊

บเสียงหรือบีบเสียงไหม ก็ไม่ เวลาพี่อยู่กับแฟนพ่ีก็ท าตัวอย่างงี้เลย ไม่ได้ใช้นิสัยผู้หญิงนะก็ใช้เสียง

แบบนี้ปกต”ิ  

 พี่ต่อ : “เป็นกะเทยเลยคะ หรือสาวประเภทสองที่เขาเรียกกัน แบบว่าไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่

ผู้หญิงอ่าคะ เรารู้ตัวเราว่าเราเป็นกะเทย เราแค่รักสวยรักงามอยากสวยเหมือนกับผู้หญิง”   

 พี่เบส : “กะเทยคะ กะเทยเลย เริมมารู้ตัวเองตอนไปเที่ยว รู้แร่ๆว่าเราไม่ใช่เกย์หรืออะไร

แน่ๆแล้วแหละ เพราะช่วยแรกเรายังแต่งบอยอยู่ไง”  
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 พี่แองเจเล่ : “พ่ีนิยามตัวเองเป็นกะเทยค่ะพ่ีออกสาวตั้งแต่เด็กๆเลย ถึงแม้ว่าสมัยนั้นพ่ีต้อง

ตัดผมสั้นแล้วก็ต้องท าตัวเป็นเก้งเด็กบ้างเพ่ือที่จะให้ได้ผู้ชายเกย์ตามกระแสแต่สุดท้ายพ่ีก็ต้องกลับมา

เป็นกะเทยผมยาวอยู่ดีผมคือตัวตนที่พ่ีเป็นค่ะ พี่อยากเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่สี่ขวบค่ะ” 

 

การถูกกีดกันจากการท างานจากงานกระแสหลัก 

พี่ปุ๊ก : มองตัวเองในอนาคตไว้ว่า “หลังจากเรียนจบแล้วตั้งใจว่า จะไปเป็นภัณฑารักษ์ 

เพราะเป็นงานที่เราเรียนมาตรงสาย อีกอย่างน่าจะเป็นงานราชการที่สามารถตัวเองท าได้ แต่ก็

กลัวแค่ว่าจะไม่ได้รับเลือกเพราะจ านวนรับมันน้อยก็คงไม่ได้หวังสูงอะไรมาก ...แล้วเนี่ยก็ตั้งใจ

ว่าจะหางานราชการที่เขารับได้นะ ก็หายากหาได้น้อยเหลือเกิน”   

 

พี่ซูกัส : “ก็มีนะ… มีอยู่ช่วงหนึ่งเคยไปสัมภาษณ์งานที่ส าเพ็งแต่เหมือนว่าเขาจะไม่

โอเคท้ัง ๆ ที่ผลสอบอะไรก็ผ่านวุฒิการศึกษาก็มากกว่าผู้สมัครอีกคน มันก็อดคิดไม่ได้  แล้วก็มี

อีกช่วงก่อนที่เรือจะปิดโควิด ตอนนั้นก็ไปเป็นเซลล์ แต่ตอนนั้นหัวหน้าเขาก็ดูไม่ค่อยโอเคกับเรา

นะ แต่ก็พยายามคิดว่าเขาคงอยากกดดันให้เราท างานดี ๆ แหละ แต่สุดท้ายเขาก็ขอให้เราย้าย

ไปท าสาขาอ่ืนก็ดูเหมือนว่าไล่ออกอยู่ดี ตรงนี้มันก็แอบไม่คิดไม่ได้” 

 

พี่ต่อ : “ตอนนี้ท างานอยู่ร้านขายกระเป๋าอยู่ที่ห้าง รู้สึกเรื่อย ๆ กับงานที่ท า ก่อนหน้า

นี้หลังจากท่ีออกจากมหาวิทยาลัยก็ท างานบริษัท อาจจะเป็นเพราะวุฒิการศึกษาด้วยอะไรด้วย 

แต่ก็มองว่าเรื่องเพศก็เป็นส่วนหนึ่ง”   

“เคยท า3bb อิเทอร์เน็ต เป็นพนักงานของบริษัท ก็สนุกดีนะคะได้เจอคนหลายประเภท 

“เดียวนี้วุฒิม.ปลายหางานง่ายกว่าปริญญาตรีอีกค่ะ ลูกจ้างเงินไม่เยอะ แต่ปริญญาตรี

ส่วนใหญ่บริษัท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนสูง”  
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“ตอนท าคาบาเร่ต์มีความสุขนะคะ แต่ตอนนี้มีความสุขมากกว่าค่ะ ภูมิใจในตัวเองที่

ออกมาท ามาหากินแบบปกติ ในช่วงที่มีโควิดตัวเองก็ไม่ต้องมีผลกระทบอะไรมาก ท างานเป็น

พนักงานบริษัทปกติไป ได้รับเงินทุกเดือน มีความสุขแล้วค่ะ” 

  

 พี่ปริม : “พ่ีอะไม่เคยเจอ แต่อย่างเพ่ือนพ่ียุคนั้นสมัยนั้น เรียนครูก็จบมหาลัย เป็นครู

ก็ไม่ให้เป็น เขาก็กลัวว่าเด็กจะเอาไปเรียนแบบ ที่เจอส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวไม่ได้เป็นแบบที่เรียนมา 

สุดท้ายก็ต้องออกมาเป็นช่างแต่งหน้า ท าผมไปไรไป…” 

 

พี่เบส : “พ่ีอะ ไม่รู้สึกนะ คือก็อาจจะมี แต่ตอนที่จบมารารู้สึกว่าเราไม่ชอบงานแบบ

นั้นมากกว่า บวกกับท่ีแม่ฝากงานให้ด้วยก็เลยไม่ได้เจออะไรแบบนี้ แล้วเราก็ได้ไปท าคาบาเร่ต์

เลย” 

 

พี่แองเจเล่ : “ไม่เคยค่ะเพราะว่าทางบ้านมีธุรกิจของตัวเองก็คือโรงกลึง เคยช่วยงาน

พ่อนะคะ ที่โรงงานตอนนั้นเพื่อที่จะเอาใจเขาแล้วก็อยากจะลองปรับตัวเป็นผู้ชายคือตอนนั้น

เชื่อว่าเราสามารถเป็นผู้ชายได้เพราะว่าเรามีแฟนเกย์ก็เลยลองท าดูแต่สุดท้ายก็ท าไม่ได้หลังจาก

เลิกกับแฟนไปเพราะว่าเราไม่มีแพชั่นจะท างานนั้นจริงๆเราก็ท าไปเพราะอยากเป็นผู้ชายเพ่ือ

คนอ่ืน ฝืนค่ะแต่ก็ทนเพราะคนที่เรารัก ตอนนั้นไม่มีใครกดขี่ค่ะกลายเป็นเราที่กดข่ีตัวเอง”  

“แล้วก็มีประเด็นเรื่องเพศท่ีเราเป็นแบบนี้ด้วยที่เรารู้สึกแปลกแยกออกมา เวลาไปผับที่

กะเทยเค้าไม่ได้ อะไรแบบนี้หลายคนคงจะได้เจอประสบการณ์มาเยอะ แต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือ

การโดนขับเบียดและดูถูกจากคนในครอบครัว มันท าให้เราเสียศูนย์มาก ๆ คิดว่าครอบครัว

จะซัพพอร์ตเราทุกอย่างเป็นที่พ่ึงทางจิตใจให้เราหลังจากท างานในกรุงเทพมันนานมาก ๆ เราก็

จะกลับบ้านเพราะว่าเหงาคิดถึงครอบครัว แต่กลับโดน ผลักใสจากแม่เลี้ยงค่ะเพราะว่าลูกเขาก็

มีความสามารถ เขากลัวว่าจะเป็นกะเทยเขาก็เลยโทษเรา กลัว แต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคนใน

ครอบครัวตัวเองก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยซึ่งแม่เลี้ยงคนนั้นท าให้เราเจ็บปวดมากๆ ว่าทุกสิ่งที่เรา
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ท ามาสร้างมาให้เห็นมันไม่มีค่าส าหรับเขาเลย พ่ีก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะก็เลยจะไม่คิดว่าจะ

พิสูจน์อะไรเพ่ือครอบครัวอีกแล้ว พ่ีจะพิสูจน์ตัวเองเพ่ือตัวเองและท าเพ่ือคนที่พ่ีรักพ่ีน้องกลุ่ม

หลากหลายทางเพศเพ่ือสังคมที่ดีข้ึน เพราะโลกภายนอกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเสมอไป พ่ีมี

ครอบครัวใหญ่มากๆในโลกข้างนอกนี้ ที่ใดต้องการเราที่นั่นเราจะมีตัวตนค่ะ” 

 

พี่เอิร์ธ : “มันก็มีทั้งที่เอกชนตอนที่ท าเอกชนก็เจอบริษัทดีมันก็ดีไปได้สิทธิได้อะไร

เหมือนกับคนอ่ืน มองว่าเราเป็นคนปกติ แต่ที่ข้าราชการแบบเรื่องการแต่งการอะไรแบบนี้ เข้าก็

ไม่ได้รู้สึไม่ดี ตอนท าก็มีอาการนอยๆ คือรู้สึกน้อยใจลึก ๆ แต่ก็แสดงออกอะไรมาไม่ได้” 

 

การเข้ามาสู่เส้นทางนักแสดงคาบาเร่ต์  

 การเข้ามาสู่อาชีพนักแสดงคาบาเร่ต์เป็นการอ้างถึงพ้ืนที่ของคาบาเร่ต์ด้วย ในงาน

ศึกษาช่วงก่อน ๆ จะมองว่าการต้องมาท าอาชีพแบบนี้เกิดจากการถูกขับเบียดจากสังคม  

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาต้องการถามถึงอะไรที่เป็นสิ่งที่ท าให้กะเทยเข้าสู่อาชีพนี้ได้ โดยจะถาม

ว่าได้เข้าไปท าในตอนไหน แล้วเข้าสู่จุดนั้นได้อย่างไร และอะไรเป็นแรงผลักดันเข้าสู่อาชีพนี้ 

ซึ่งค าตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็ใช้เหตุผลของตัวเองในการอยากมาท าอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่ง

และมีเพ่ือนหรือคนในพ้ืนที่ที่ตนรู้จักชักชวนมาท าเลยท าตาม มีการผลิตซ้ าของรูปแบบการเข้า

มากะเทยจะชวนกะเทยด้วยกันเอง มีโอกาสน้อยท่ีผู้หญิงจะได้เข้ามาในพ้ืนที่นี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็

มองว่าจริง ๆ ผู้หญิงก็ท าได้ถ้ามีความสามารถมากพอ  

 

พี่ปุ๊ก : “...ตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณปี 2 ที่ธรรมศาสตร์ราว ๆ ปี 2013 ได้ตอนนั้นมีรุ่น

พ่ีที่เรียนอยู่คณะเดียวกันชวนไป “เนี่ยปุ๊กเต้นคาบาเร่ต์โชว์ด้วยกันไหม คนก าลังขาด” ส่วนเรื่อง

ตัดสินใจที่ไปเพราะคิดว่า เป็นงานที่รายได้ดี และได้แต่งหน้าแต่งตัวสวย ๆ โดยที่ไม่รู้สึกว่าผิด

แปลกอะไร”  
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พี่ซูกัส : “โชคชะตามันเหมือนพาไป จุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าครั้งหนึ่งเธอได้ไปดูดวงที่ “ตลาด

ห้วยชวาง” เธอเลยพูดเรื่องนี้ไปว่าอยากจะเป็นนางโชว์อยากเป็นนักแสดงคาบาเร่ต์ ลูกค้าที่รอ

ต่อคิวดูดวงได้ยินจึงแนะน าเธอ “ว่าให้ไปลองสมัครที่ Play House Magical Cabaret สิตอนนี้

เข้าน่าจะรับอยู่” ตอนนั้นเธอก าลังเรียนอยู่ช่วงปี 2 ก าลังเข้าช่วงปี 3 ด้วยความที่อยากจะท าใน

อาชีพนี้มาก ๆ พ่ีซูกัสจึงไม่รอช้าตัดสินใจลองไป Audition ดู การสมัครคัดตัวของเธอค่อนข้าง

ยากด้วยประสบการณ์ที่เธอไม่เคยท าเลย โดยโจทย์ที่เธอได้รับมีอยู่ 3 เพลง จ าได้คร่าว ๆ ว่า

เป็นเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้   “ตอนนั้นก็คือไม่มีประสบการณ์เลย ท าอะไรก็ไม่ค่อยเป็น แต่ด้วย

ต าแหน่งที่เราสมัครด้วยมั้งท่ีมันไม่ได้ยากมาก แต่อีกตอนหนึ่งก็เป็นตอนที่หมดสัญญากับเธียร์

เตอร์ที่สวนลุม พ่ีปุ๊กเห็นว่าเราท าอยู่ ก็เลยชวนมาท าท่ีเรือ ส่วนเรื่องท่ีเป็นแรงผลักดันให้มาท าพ่ี

ซูกัสเล่าว่า : “ตอนนั้นเห็นพี่ป๊อป (เพชรลดา ปัญญ์) ประกวด Miss Tiffany’s เธอเห็นการ

ประกวดMiss Tiffany’s แล้วประทับใจมาก เลยอยากมาท า”   

 

พี่ปริม : พ่ีปริมเริ่มเข้าสู่วงการคาบาเร่ต์โชว์เพราะมีคนในวงการมาชวน ตอนนั้นพ่ีปริม

เล่าว่า  “วันนั้นก าลังเตรียมขายเนื้อหมูอยู่เธอได้เจอกับรุ่นพ่ีที่คาบาเรต์โชว์ประมาณช่วงเก้าโมง

เช้า รุ่นพี่กะเทยเขามาเจอกับพ่ีปริมแล้วถามกับตัวพ่ีว่า “หนูไม่อยากมาเป็นนางโชว์หรอ” ตอน

นั้นพี่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าเธอตุ๊งติ๊งอะไรนะ พ่ีก็ยังสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไร ตอนนั้นรู้สึกกล้า ๆ 

กลัว ๆ ไม่พร้อมตัดสินใจทันที รุ่นพี่คนนั้นเลยให้เบอร์ติดต่อไว้ เลยลองโทรไปช่วงประมาณสอง

ทุ่ม เขาตอบกลับมาว่าให้ลองไปเลย เดี๋ยวจะส่งคนไปรับหน้าโรงละคร” พ่ีปริมเล่าถึงเหตุการณ์

ตอนนั้นได้อย่างดีว่าเธอไปก่อนเวลานัดประมาณ 10 นาทีรออยู่ที่หลังโรงละครซึ่งตอนนั้นก็ยัง

ไม่ได้เป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงมากยังเป็นโรงละครไม่ได้ใหญ่มาก  “...ไม่นานรุ่นพี่กะเทยก็ส่งคน

ลงมารับพี่ไปที่ห้องแต่งตัวที่เป็นห้องพักนักแสดง ก็ไปเจอกับรุ่นพี่คนนั้น คุยไปคุยมาสักพัก เขา

ก็บอกว่าอายุน้อยเกินไป ตอนนั้นรู้สึกผิดหวังกับเสียเซลฟ์ยังดีที่มีพ่ีอ๊ัตที่เป็นคนคุมนักแสดงเขา

เสนอให้ลองแต่งหน้าดูก่อนถ้าผ่านก็รับแต่ถ้าแต่งแล้วไม่สวยก็ไม่รับ พอแต่งหน้าเสร็จปุ๊ปเธอก็

ผ่านแต่เป็นได้แค่พนักงานรายวัน”  
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พี่เบส : “ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนนั้นเรียนจบป.ตรีมา ก็อยากหางานท าเลย ไฟ

แรงไม่อยากอยู่เฉย ๆ ก็หางานไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้รู้สึกชอบก็เลยไม่เอาจนแม่เอามาฝากที่งาน 

PR ทันตกรรมที่โรงพยาบาลแถวบ้านให้ ซึ่งตอนนั้นก็ไปเจอรุ่นน้องที่สนิทซึ่งคนนั้นก็เคยท าคา

บาเร่ต์อยู่แล้ว บวกกับตอนนั้นเราเบื่องานด้วยอยากได้เงินเยอะ ๆ เพราะตอนนั้นได้แค่ 9,000 

กว่าบาทเอง ก็เลยจะออกเลยตอนนั้นท าได้แค่ 15 วันเองด้วย แล้วจะบอกว่าตอนนั้นที่จะ

ออกมาแม่ก็ว่าใหญ่เลยออกไปมันจะดีหรอ ท างานไม่หาดี ๆ ที่มันม่ันคงท าไม่หางานที่มี

สวัสดิการ”  

 

พี่ต่อ : “ตอนแรกพ่ีท างานบริษัทอยู่แล้วและจวบเหมาะกับท่ีพ่ีเองเลิกงานและมีเวลา

สามารถไปท างานคาบาเร่ต์บนเรือต่อได้ พ่ีเลยตกลงที่จะไป” “...ตอนแรกพ่ีไม่ค่อยกล้าไป

เนื่องจากพ่ีเองเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นท าอะไรไม่เป็น แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าคาบาเร่ต์มันเป็นยังไง

ต้องท าอะไรบ้าง” “ที่ส าคญัพ่ีเองเป็นคนที่กลัวนิสัยของสาวสองในแต่ละคน ด้วยความแรงของ

เขาท่ีเรามีภาพจ ามา”  

 

 พี่แองเจเล่ : “มันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆค่ะเพราะพ่ียังเด็กแล้วก็ไม่มีงานท า ใช้ชีวิตไป

วันวันจนได้มาเข้ากรุงเทพโดยค าแนะน าของเพ่ือน ตอนนั้นพ่ีอายุ 17 โรงละครในกรุงเทพเขา

เปิดรับสมัครนักแสดง เพ่ือนที่ก าลังจะเล่นโซเชียลมีเดียเค้าก็เห็นโฆษณาก็เลยชวนมา ที่คาลิป

โซ่ค่ะ มาคนเดียวเลยนั่งรถเมล์มา เงินก็ไม่มี พอออดิชั่นได้ก็ไปอยู่ห้องกับพ่ีที่ท างานก็จ่ายค่า

ห้องคนละครึ่งกับพ่ีเขา. ตอนนั้นสนุกมากค่ะพัฒนาการดีมากด้วยความที่เราชอบเต้นตั้งแต่เด็ก

เด็กใฝ่ฝันอยากจะเป็นแดนซ์เซอร์บนเวทีวงดนตรีลูกทุ่งใส่ชุดสวยสวยก็ได้มาเป็นจริงที่นี่มันเกิน

ความฝันเรามากๆเลยในปัจจุบันที่มีตอนนี้. เพราะว่าตั้งแต่อยู่ในวงการนี้พวกพ่ีพ่ีเขาก็ใจดีกับพ่ี

มากเราอยู่กันเหมือนครอบครัว ครอบครัวที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกคนเข้าอกเข้าใจกันเพราะว่าเป็น

กะเทยเหมือนกันแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนอุ้มชูซึ่งกันและกันมันก็ยิ่งท าให้พ่ีมีพัฒนาการที่ดีใน
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เรื่องท้ังเรื่องการงานแล้วก็สภาพจิตใจสังคมที่อุ้มชูเราไม่เหมือนที่เราเติบโตมา ท าให้เรามาถึงจุด

จุดนี้ได้ ตอนนี้จะ 27 แล้วก็จะ 10 ปีแล้วค่ะที่อยู่ที่กรุงเทพมา 

 

 พี่เอิร์ธ : “เป็นนางโชว์ตั้งแต่จบม.6 ท ามาได้ 10 ปีแล้ว ท าอยู่สองสามที่คือก็อยากเต้น

อยากร้องอยู่แล้วทีนี่เค้ามีเปิดรับสมัครเราก็ต้องไปออดิชั่น ตอนแรกก็แอบกลัวเพราะเรายังเด็ก

ด้วย ซึ่งแต่ก่อนมันก็มีนะเรื่องพวกแบบตัวแม่ จะชอบกันซีนกันอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละ ดี

ขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ”  

 

ผู้หญิงเข้ามาท าอาชีพนี้ได้ไหม  

 พี่แองเจเล่   : ได้คะถ้ามีความสามารถมากพอ  

 พีซู่กัส : มันก็มีอยู่อย่างตอนที่ท ามันก็มีผู้หญิงอยู่ แต่เขาจะเป็นลูกคู่อารมณ์

ประมาณตัวเสริม ไม่ได้เด่นอะไรเท่ากับแะเทย 

 

การท างานของนางโชว์ 

พี่ปุ๊ก : “...ตอนที่เข้าไปแรก ๆ ก็ยังท าอะไรไม่ค่อยจะเป็น อาศัยยืมของคนนู้นบ้างคนนี้

บ้าง ท่าเต้นวิธีการอะไร ๆ ก็อาศัยจากครูพักลักจ าเอา”  “ช่วงแรก ๆ ที่เข้าไปท าก็ล าบาก ตอน

นั้นเรียนอยู่ที่รังสิตอะเนอะ ...บางครั้งต้องขออาจารย์ประจ าวิชาออกจากห้องเรียนก่อน น่าจะ

เป็นวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคมั้งเป็นวิชาที่เรียนถึงเย็นแต่ก็ยังโชคดีท่ีในวิชาจะท างานเสร็จก่อน

แล้วขออาจารย์ออกจากห้องเรียนก่อน ก็นั่งรถตู้จากรังสิตมาลงที่อนุเสาวรีย์ ถ้าสายมาก ๆ ต้อง

นั่งรถมอเตอร์ไซค์วินต่อมายังท่าเรือสี่พระยา ก็ต้องเสียค่ารถเยอะซึ่งรายได้ตอนนั้นมันก็ไม่ได้

เยอะอะไรใช่ไหมเพราะเราก็เพ่ิงจะไปท า ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกับวิธีเรียกแขก พอเห็นรุ่นพี่ท าก็

เลยท าบ้าง มันก็มีวิธีเรียกแขก ที่ข้ึนอยู่กับสัญชาติของลูกค้า ถ้าเป็นคนจีนจะชอบกะเทยสวย, 

คนไทยต้องรอจังหวะเมาแล้วจะเล่นด้วย, คนญี่ปุ่นงกไม่ค่อยจะควักกระเป๋าให้, คนเกาหลีจะไม่
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ค่อยให้ แต่จะไม่ยอมน้อยหน้าใคร ถ้ามีคนให้ก็จะให้ตามกัน, สัญชาติของลูกค้าที่กะเทยจะ

หลีกเลี่ยงคือฝรั่งหรือแนวยุโรป แต่ที่หลีกเลี่ยงที่สุดจะเป็นพวกแขก แนว ๆ อินเดีย ได้เงินทิป

ยากมาก กะเทยเห็นกะเทยจะหนีก่อนเพราะลูกค้าพวกนี้รู้มาก”  ส่วนเวลาท างานก็ไม่ได้รู้สึกว่า

มีปัญหาหรือเหนื่อยเพราะเวลางานก็ไม่ได้มากจนเกินไป “...เวลางานก็ตีไปประมาณ 2 ทุ่ม โชว์

ถึง 4 ทุ่ม ก็ขึ้นเรือ 2 ทุ่มก็นับเวลานั้นไป ก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเป็นงานที่ยากอะไร”     

 

พี่ซูกัส : “ก็ไม่ค่อยมีอะไร มันก็ต้องแค่รู้จักกับเพลง ตอนที่ท าเธียร์เตอร์ก็ต้องมาซ้อม

จ าท่าเต้นให้ได้ ที่เรือจะเป็นงานที่ยากกว่าโรงละคร  ด้วยความที่ว่าเรือไม่มีไฟอะไรมากต้องมี

กระบวนการที่สะกดคนดูได้ ต้องเอนเตอร์เทนลูกค้า ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท าให้งานบนเรือยากกว่าโรง

ละคร ....เคล็ดลับในการท างานของพี่ซูกัสต้องใช้ลูกอ้อนกับลูกค้าด้วยพ้ืนเพเดิมเธอมีพ้ืนฐาน

ภาษาจีน พ่ีซูกัสมองว่าต้องใช้ลูกอ้อนเยอะเพ่ือให้คุ้มกับราคาต้นทุนท่ีเธอต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็น

ค่าชุด, ค่าเครื่องส าอาง มันมีทั้งต้นทุนในการลงทุนไปเยอะกับเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นชุด, 

เครื่องหัว(เครื่องประดับผมจนไปถึงอุปกรณ์ท่ีสวมใส่บนหัว) และวิก แล้วยังมีต้นทุนในการเป็น

สาวประเภทสองไม่ว่าจะเป็นค่ายาคุมและค่าผ่าตัดศัลยกรรม ก็อยากให้ลูกค้าท่ีมาดูเข้าใจว่า

ต้นทุนชีวิตของกะเทยมันสูง พวกลูกค้านักท่องเที่ยวก็ควรที่จะจ่ายเงินทิปส าหรับการถ่ายรูปให้

มาก ๆ เพราะการเป็นกะเทยราคามันสูง เงินทิปมันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะให้ อีกอย่างอาชีพนี้

เป็นอาชีพท่ีเงินต่อเงินได้มาต้องเอาไปลงทุนต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัลยกรรมกับความสวย 

ศัลยกรรมนี่ก็ราว ๆ 300,000 บาท  ส่วนเงินทิปบนเรือจะดีกว่าที่โรงละครเพราะไมได้หัก

เปอร์เซ็นต์แต่จะมีบางครั้งที่ยืนถ่ายรูปคู่โดยจะเรียกว่า “คู่เหลียง” มันมาจากค าภาษาจีนว่าเหลี่

ยงเก่อ ที่แปลว่าคู่หรือสองคนตรงนี้จะหารสอง” 

 

พี่ปริม :  “ก็ท างานไปตามระบบงาน ท างานไปได้สักพักก็รู้จักกับเพ่ือนที่ชื่อว่าโอ๋ (โอ๋ 

ภัทรียา ศิริงามวงศ์ Miss Tiffany’s ปี 1999 ) พ่ีโอ๋เป็นคนสอนให้รู้จักเทคฮอร์โมนส์” “...สังคม

กะเทยในสมัยนั้นแรงมาก กะเทยรุ่นน้องหรือใครเข้าไปใหม่ ๆ ต้องโดนจิกหัวใช้กลายเป็นเบ๊เขา

กลายเป็นเด็กคอยรับใช้ไปซื้อน้ าซื้อข้าวจนพ่ีปริมรู้สึกว่าเราไปท าอะไรให้เขาโกรธเกลียดได้



41 
 

ขนาดนี้ ท าที่ Tiffany’s Show ไปได้ประมาณ 1 ปีกับอีก 8 เดือนได้มั้ง ตอนนั้นมีโรงละครจะ

เปิดใหม่ที่กรุงเทพก าลังต้องการคนต้องการนักแสดงพี่ก็อยาก เลยลองแอบเสี่ยงดวงไป พ่ีรู้ตัว

เองดีว่าเป็นเด็กบ้านนอกแต่อยากลองไปเสี่ยงดวงที่กรุงเทพ ยังแอบฝันว่าจะได้เป็นนักร้องกับ

เขาบ้าง บวกกับตอนนั้นพ่อพ่ีเขารับไม่ได้เลยไล่พ่ีออกจากบ้านด้วย พอย้ายเข้ามาที่กรุงเทพก็

ท างานกับโรงละครโกลเด้นโดมเลยแต่เป็นเด็กฝึกงานนะ  ต้องไปนอนกับรุ่นพ่ีที่รู้จักกันได้ไม่

นาน ตอนนั้นก็โดนใช้งานหนักมากอย่างกะคนใช้ จนเพื่อนพ่ีเขามาอยู่ด้วยคนหนึ่ง แต่ที่นี้เพื่อน

เขาไม่พ่ีปริม เขาบอกว่าพี่ปริมไปสนิทกับเพ่ือนของเขามากเกินไปเวลาไปไหนก็ไปกัน แต่ความ

เป็นจริงเขาก็ไม่ได้รู้ว่าพ่ีปริมก าลังโดนใช้อยู่ เพ่ือนเขาอยากไล่พี่ปริมออก เขาบอกว่า “ถ้ามีอี

เด็กนี่อยู่เขาจะเป็นคนไป แต่ถ้าจะให้เพ่ือนเขาอยู่ต่อก็ต้องไล่พี่ไป” พ่ีก็รู้แหละว่ายังไงเขาก็ต้อง

เลือกเพ่ือนเขาพ่ีจ าได้ว่าเป็นตอนเที่ยงตรงเป๊ะ ๆ เลย แล้วก่อนออกนะรุ่นพ่ีหยิบเหรียญเอาตังค์

ให้ 20 บาท เป็นเหรียญ 1 บาท 10 เหรียญ เหรียญ 5 บาท 2 เหรียญอ่ะ ตอนนั้นก็ไม่รู้จักรู้แค่

ว่ามาลงรถที่เอกมัยแล้วนั่งแท๊กซ่ีมารัชดาซอย 18 แค่นั้น ต้องเดินเหม่อจนถึงปากซอยรัชดา 14 

มันมีป้ายรถเมล์อยู่ ตอนนั้นคิดว่าจะเอาไงดีวะ ต้องนอนที่ป้ายรถเมล์แกล้งท าเป็นว่าไปนั่งรอ

รถเมล์ทั้งวัน ตอนรอก็มีพวกโรคจิตขับมอเตอร์ไซค์มาเปิดโชว์ของลับ ตอนนั้นก็เหม่อลอยไป

ไหนต่อไหนแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วได้แต่เดินหนี ตอนนั้นนะก็ย้อนคิดไปถึงพ่อถึงแม่ว่าจะท ายังไงดี 

ไปเห็นตู้โทรศัพท์ โทรไปหาพ่อก็คงไม่รับ จะไปหวังพ่ึงแม่แม่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้ ก็เร่ร่อนอยู่สัก

พัก   

“...วันนั้นเป็นวันที่นางโชว์มันไม่พอแล้วเป็นเวลาที่ต้องถ่ายรูปการถ่ายรูปเอาทิปถือว่า

ส าคัญ (โดยทุกคนที่ถ่ายรูปได้ทิปจะต้องหักเปอร์เซนต์เอาลงที่กองกลางเพ่ือที่จะแบ่งหารให้กับ

ทีมงานแม่บ้านเบื้องหลังด้วย) “คนที่เป็นเหมือนกับผู้จัดการก็งงว่าท าไมวันนี้นักแสดงมันหายไป

ไหนกันถ้าคนน้อยมันก็ถ่ายรูปได้น้อยได้เงินน้อย  ผู้จัดการก็เรียกพ่ีปริมนี่เลยไปถ่าย เดชะบุญ

มันเป็นเพราะดวงหรือเพราะอะไรนะวันนั้นได้ทิปเยอะมาก ดีใจมากตอนที่ถ่ายรูปถ่ายไปก็

ร้องไห้ดีใจไปก็คิดไว้แล้วว่าตั้งใจจะไปเปิดโรงแรมนอน ตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อนะว่าจะได้ทิปเยอะ

มาก พ่ีรู้ตัวเองดีนะว่าแสดงไม่เก่ง การที่ได้เงินมาวันนั้นมันคงเป็นเพราะโชคช่วย พ่ีก็เป็นเด็ก

กะโปโลคนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่พอพ่ีได้ทิปเยอะอย่างนี้ก็มีเรื่องอยู่เหมือนกัน รุ่นพี่ที่เป็นดาว

นักแสดงคนก่อน ๆ ไม่ชอบหน้าโดนไล่่ที่โต๊ะแต่งหน้าโดนแกล้งตลอดไม่ค่่อยมีใครอยากช่วยใน

ใจอะคิดแล้วว่ากูต้องโดนแน่ ๆ เหมือนหนีเสือมาปะจระเข้แต่มารอบนี้คือสู้เพราะมีเงินละไง  
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ตอนนั้นผู้ใหญ่ในเธียร์เตอร์(เจ้านายที่ดูโรงละคร)ก็เริ่มเห็นพ่ีปริมมีแววละ เลยจะปั้นให้คนนี้เป็น

ดาว แต่ก็มีอุปสรรคแน่นอนคือพวกดาวรุ่นพี่เขาไม่ยอมกัน เขาก็พูดนะ “พ่ีจะไปปั้นเด็กชั้นต่ า

คนนี้ท าไม” “จะให้มาเทียบรุ่นกับดาวรุ่นก่อน ๆ ได้ยังไง” พ่ีก็สวนไปว่า“หนูก็ไม่รู้นะคะ แต่

อย่างน้อยหนูก็ถ่ายรูปชนะพวกพ่ีอะคะ”   

“...เพลงแรกที่พ่ีปริมได้ร้องคือ “เหม่ยฮั่ว” แล้วกลายมาเป็นเพลงประจ าตัวพ่ี เพลงนี้

ท าให้พี่ดังมาก คนเขาก็เรียกพ่ีว่า ปริมเหม่ยฮั่ว พ่ีก็ได้โอกาสออกไปท าการแสดงเมืองนอก ต้อง

เข้า ๆ ออก ๆ ที่โกลเด้นโดมอยู่ประมาณ 7 รอบ ตอนนั้นชั่วโมงบินสูงมาก เธียเตอร์ไหนให้ราคา

เธอดีกว่าก็ไปที่เธียเตอร์นั้น แต่พอเป็นดาวมันก็ท าให้โดนจิกกัดบ้างอย่างตอนโดนแฟนทิ้ง “เป็น

ยังไงละสวยแต่โดนผัวทิ้ง” เหมือนเขาพูดให้เรารู้สึกไม่มั่นใจตอนที่เป็นดาวตอนอายุ 20 พ่ีเก็บ

เงินจากทิป 7 วันไปท านมได้แล้ว ช่วงที่ลูกค้าเยอะ ๆ ก็เป็น high season เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน

ตุลาคมจนไปถึงช่วงมกรา กุมภา วันตรุษจีนเคยได้วันละ 18,000 บาทนะ ส่วนทุกวันนี้ไปแสดง

ที่เธียร์เตอร์อื่นก็มีบางเพลงที่ร้องไม่ได้ ผู้ใหญ่เขาก็ไม่เคยถามกูสักค าเล๊ยว่าจะร้องได้ไหม แต่ก็

ต้องตกลงยอมรับเพราะต าแหน่งดาวอะเนอะ มันก็จะมีพวกเด็กมาล้อเลียนมั้ง มาพูดจาแทะ

โลมมั้ง แต่ก็มีบ้างที่เธอต้องสั่งสอนเด็ก มันจะมีพวกเด็กท่ีชอบกัดชอบแข่งประมาณว่าเทียบดาว

อะไรเงี่ย เด็กพวกเนี่ยต้องคอยสอนต้องลดความมั่นหน้าของเด็กลง”   

ตอนนี้เป็นดาวแล้วเป็นดาวที่สามารถไปเธียเตอร์ไหนต่อไหนก็รับแล้ว เธียเตอร์ที่เธอ

รู้สึกว่าพีคมากท่ีสุดคือที่บาร์ซาร์ รัชดา แต่ไม่โอเคท่ีจะให้เด็กมาคอยจิกกัด รู้สึกไม่มีความสุขใน

การท างาน เลยบอกกับผู้ใหญ่ว่าหนูจะขอแสดงแค่เพลงเดียวโดยเป็นการร้องสดทุกรอบ เริ่มโชว์

กี่โมงจะมาแค่ก่อนโชว์เพียง 15 นาทีจะแต่งหน้าแต่งตัวมาจากบ้านโชว์จบก็กลับบ้าน ซึ่งก็ไม่พ้น

ที่จะโดนจิกกัดจากกะเทยเด็กรุ่นน้องหลังๆก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ค่อยสนใจ  

 

พี่เบส : “ช่วงที่ไปสมัครมันเป็นโรงละครเปิดใหม่ มันก็จะต้องซ้อมตอนเย็น ๆ 

ประมาณ สี่ - ห้าโมง เนี่ยแหละถึงสองทุ่ม ตอนนั้นนะโครตเหนื่อยเลย แต่ชอบเพราะรู้สึกสนุก

ได้ท าสิ่งที่ชอบ ชอบเต้นชอบร้องมาก ได้เจอเพ่ือนได้เจอคนเหมือน ๆ กันก็เลยรู้สึกว่าท าได้ โรง

ละครที่ไปท าตอนแรก    
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พี่ต่อ : “เรื่องการท างานที่บ้านพี่โอเคแต่แฟนพี่ไม่ค่อยโอเคตอนแรก ๆ ที่เราต้องแต่ตัว

โป๊ แต่เราเองก็อธิบายไปว่ามันคืองานของเราพยายามเกลี้ยกล่อมบอกแฟนเขาไปว่าเราเซฟ

ตัวเองตลอดไม่ให้ใครมาจับมาลวนลามเรา และอย่างที่ว่าสังคมกะเทยมันแรงใช่ไหม พ่ีก็อ่อน

น้อมเอาไว้ก่อน และเรื่องแต่งหน้าไม่เป็นก็ต้องให้คนอ่ืนแต่งหน้าให้ และเราก็พยายามครูพักลัก

จ าเอาเอง  รายได้ช่วงแรก ๆ ไปบ้างไม่ไปบ้างตกเดือนหนึ่งก็ได้ไม่เยอะ ช่วงนั้นเรายังปล้นเงิน

จากลูกค้า (เรียกลูกค้าให้มาถ่ายรูปด้วยเพื่อเป็นการเอาเงินทิป) ไม่ค่อยเป็น แต่พอท าไปท ามา

งานเยอะขึ้น ปล้นเงินเป็นเลยท าให้เรามีเงินเยอะขึ้นตามไปด้วย”   

 

มุมมองในอาชีพ  

 

พี่ปุ๊ก : “ไม่ใช่กะเทยทุกคนที่จะมาเป็นนางโชว์ได้หรือแม้กระท่ังชายหญิง  เพราะด้วย

การแสดงที่ต้องการแค่เป็นแบบกะเทยสวย,สูงอยู่บนเวทีแล้วไม่ดับ หลักๆขึ้นอยู่กับความสวย 

เธอยังคิดว่า คาบาเร่ต์ในไทยกะเทยจะได้เปรียบเพราะกะเทยไทยตัวสูง ผู้หญิงไม่สามารถท าได้

แน่ ๆ เพราะผู้หญิงไม่มีจริตกะเทยไม่สามารถเรียนรู้กันได้ เลยไม่ค่อยเห็นที่หญิงจะมาท าอาชีพ

นี้”    

“...รู้สึกภูมิใจในอาชีพนี้มากนี่ไม่รู้สึกว่าเป็นอาชีพต่ าต้อยเลย ได้เงินง่ายและยังว่าว่า

กะเทยสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวผ่านอาชีพนี้ได้เลย แต่มีช่วงที่ดรอปเรียนตอนปี 4 สมัยที่เรียน

อยู่ที่มธ. ก็มีรุ่นพ่ีคนหนึงบนเรือมาพูดว่าให้พ่ีกลับไปเรียน”  

“...รู้ดีว่ามันเป็นอาชีพท่ีไม่ยืนยาว พยายามเตือนเพื่อน ๆ อยู่เหมือนกัน อย่างตอนนี้ก็

ไม่ได้ไปท าเพราะโควิดใช่ไหม ตอนนี้กะเทยก็ล าบากหมด แต่ถ้านักท่องเที่ยวกลับมาก็อยาก

กลับไปท า” 
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พี่ซูกัส : “มีความสุขในการท างานนะ ได้แต่งตัวสวยได้ท าให้แขกยิ้มเธอก็มีความสุข

ตาม ทุกวันนี้ก็ยังอยากกลับไปท าอยู่ ถ้าพร้อมที่จะได้ท าจะกลับไปเลยเพราะมันยังไงอะ มันรู้สึก

ใจหาย เพราะค่อนข้างลงทุนไปเยอะกับเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นชุด, เครื่องหัว, วิก ต่าง ๆ”  

 

พี่ปริม : “ก็ตอนอย่างตรุษจีน ตอนนั้นได้ทิปเยอะมากก็รู้สึกภาคภูมิใจนะ ที่ได้มาอยู่จุด

นี้ เพราะตอนนั้นเราก็มีแค่วุฒิกศน.เองอะ” 

อย่างตอนช่วง Low season ก็มีออกมาเป็นช่างแต่งหน้าอยู่กับเครื่องส าอางยี่ห้องหนึ่ง 

ก็เข้าไปเทรนด์แล้วก็ได้เข้าไปท ากับตึก ๆ หนึ่งก็ไปเจอดาราคนหนึ่ง คนนี้เขาขี้วีนมาก พ่ีก็ทน

ไม่ได้วีนกลับ สุดท้ายก็โดนดาราคนนั้นแบนไม่ให้จ้างงานช่างแต่งหน้าคนนี้อีก”  

  

พี่ต่อ : “รายได้พอใช้ พ่ีท างานมาก็มีชุดเป็นของตัวเอง ถึงข้ันพี่ออกมอเตอร์ไซค์ได้เลย

นะ และพ่ีก็รู้สึกชอบในช่วงเวลาหนึ่งแต่ส าหรับพี่เองพ่ีมองว่าการเต้นกินล ากินแบบนี้  บวกกับ

การเป็นสาวประเภทสองแบบนี้ มันก็คงขายได้แค่หน้าตาเป็นหลัก ถ้าแก่ตัวลงไปคนเรามันแก่

มันมีอายุแล้วก็คงจะท าไม่ไหว อีกอย่างลูกค้าบนเรือเขาคงไม่ดูคนแก่อย่างเราเต้น” 

 

 พี่แองเจเล่ : ภูมิใจค่ะแน่นอนเพราะว่าฉันหาเงินเองด้วยฝีมือตัวเอง นางโชว์ไม่ได้เป็นกันง่าย

ง่ายนะคะคุณจะต้องมีพรสวรรค์ต้องมีไหวพริบและคุณก็ต้องสวยด้วย ต้องมีความกล้า มีเสน่ห์ ค าว่า

เป็นกะเทยก็ต้องท างานนางโชว์ไม่ลดความมั่นใจเลยค่ะ เพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถ ไม่ใช่ทุก

คนจะเป็นได้ บางคนถึงกับต้องเสียเงินมากมายไปเรียนรู้ศาสตร์หลายแขนงเพราะอยากเป็นนางโชว์ 

เดี๋ยวพ่ีจะไม่หยุดเป็นค่ะเพราะมันคือ ตัวตนของพ่ี โชคชะตาที่พาให้พี่มาอยู่จุดจุดนี้ โดยที่พ่ีไม่ได้

พยายามเลย และพ่ีรู้สึกโชคดีมากๆ 
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ความม่ันคงในการท างานคาบาเร่ต์  

 เป็นอย่างท่ีรู้ดีกันดีในวงการคาบาเร่ต์ว่าอาชีพแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากเต้นกินร ากินมันไม่

มั่นคงขนาดที่ว่าจะท าถึงบั้นปลายชีวิตได้ ซึ่งในค าถามนี้ก็เป็นการถามถึงอนาคตแล้วยังตอกย้ าให้เห็น

ว่าสังคมไม่ได้พ้ืนที่หรือมองเห็นสาวประเภทสองมากเท่าไหร่นัก  

พี่ปุ๊ก : “มันไม่ม่ันคงเลย พ่ีบนเรือเขาพูดตลอดว่าเนี่ยปุ๊กต้องกลับไปเรียนนะเพราะ

อาชีพอย่างนี้มันไม่มั่นคง เราก็ฟังเขามาตลอด อีกอย่างเราเห็นสังคมรอบข้างด้วยแหละเราไม่

อยากเป็นแบบนั้น เราก็ตั้งใจว่าเรียนจบก็คงไปหางานที่มั่นคงท าละ”   

 

พี่เบส :  “เนี่ยพี่สาวก็อยากให้หางานที่มีสลิปเงินเดือนมี Statement เพ่ือกู้ร่วมกับพ่ีจะ

มาผ่อนบ้านให้แม่ แต่สุดท้ายแล้วก็ท างานคาบาเร่ต์อยู่ดี แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องหางานท าเพ่ิม

เพราะต้องจ่ายต้องค่าบ้านร่วมกับพี่มันก็มีต้องหางานท าเพ่ิม ก็ไปท าท่ีส าเพ็งตอนเช้าเพ่ิมเอา”   

 

พี่ต่อ : “ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่างานคาบาเร่ต์มันไม่ม่ันคงเราก็คงไม่ได้ท างานสายนี้นาน อย่าง

ตอนนี้ปิดโควิด ก็ออกไปท างานอย่างอ่ืนแล้วก็พออยู่ได้”  

 

พี่ปริม : “อย่างพ่ีเริ่มงานเร็ว ตั้งแต่เด็กมันก็เลยประสบความส าเร็จเร็ว มันก็เลยไม่รู้ว่า

ไม่ม่ันคงนะ มันอยู่ที่ดวงด้วยแหละ แต่คนอื่นที่เข้าได้เงินไม่เยอะก็มีนะ อย่างพวกลูกคู่อะไรเงี่ยมัน

ก็จะต้องท างานอย่างอ่ืนอย่างตอนกลางวันก็จะไปท างานออฟฟิศ ตอนเย็นก็จะมาท างานคาบา

เร่ต์”   

 ค าตอบที่ได้จากแต่ละคนก็สามารถสื่อถึงความที่แต่ละคนมองไม่เห็นถึงโครงสร้างสังคมหรือ

ตัวรัฐ คือไม่ได้มองว่าตัวเราจะต้องไปพ่ึงพาใคร  
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บทที่ 4 

 

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

เมื่อพูดถึงกะเทยในหลาย ๆ มิติ เราจะรับรู้ได้ว่ากะเทยมีตัวตนอยู่จริงแต่เราแทบจะไม่

ยอมรับกลุ่มคนพวกนี้หรือมองข้ามลดทอนตัวตนพวกเขา ในหลาย ๆ งานศึกษาชี้ให้เห็นแล้วว่าสังคม

ไม่สามารถยอมรับ “ความเป็นผู้หญิงในร่างของผู้ชาย” ได้เลย อย่างเช่นชีวิตและการท างาน ของสาว

ประเภทสอง ของ วัชรินทร์ หนูสมตน และในบางครั้งเองก็พยายามที่จะขับเบียดกลุ่มคนเพศ      ที่

สามให้กลายเป็นคนชายขอบ  สังคมไทยจึงมีความแปลกที่ว่าคือ “ความอีหลักอีเหลื่อ” กับเพศที่สาม

แบบนี้ 

ในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงมุ่งน าเสนอให้เห็นถึงอาชีพคาบาเร่ต์ที่เป็นพื้นที่ของกะเทยจนไปถึงพ้ืนที่ใน

การท างานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองจนไปถึงประเทศชาติได้อย่างมหาศาลเพ่ือวิเคราะห์ถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพคาบาเร่ต์และกะเทย เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงและอาจ

มองว่าเป็นปมในทางลบของกะเทย  

เนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น  ได้แก่ 1) Gender Performativity 2) ภูมิหลัง

ตัวตน การนิยามทางเพศ และการยอมรับจากครอบครัว 3) คาบาเร่ต์พ้ืนที่ของสาวประเภทสอง 

 

Gender Performativity  

การแสดงออกท่ีหลากหลายอัตลักษณ์ทีปรากฏไม่ซ้ า ความหลากหลายนี้เป็นสิ่งทีนิยามความ

เป็น Performativity ได้เป็นอย่างดีที่สุด การด าเนินการในการแสดงออกของกะเทยก็มีหลายรูปแบบ

หลายวิธีที่แตกต่างออกไป หลาย ๆ  คนนิยามว่าตัวเองเป็นกะเทย แต่ความเป็นกะเทยของทุกคน

แตกต่างกันออกไปไมมีสิ่งที่แน่ชัด  จุดเริ่มต้นการปฏิบัติของกรณีศึกษาหลาย ๆ ท่านล้วนแล้วแต่เป็น
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การหยิบยกตัวอย่างที่มีเกิดขึ้น เกิดมาก่อนแล้วในสังคม ซึงเป็นภาวะ Identification เป็นการน าสิ่งที่

มีมาก่อนมาเล่าเป็นเรื่องของตัวเอง  

ส่วนภาวะ Disidentifcation ของแต่ละคนก็ด าเนินการไปอย่างหลากหลายตามรูปแบบและ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อย่างพ่ีเบส ที่เลือกตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้หญิงไปเลยซึ่งก่อนหน้ายังคง

รูปแบบการแต่งตัวแบบผู้ชายเอาไว้ในขณะที่ตัวเองเริ่มเป็นผู้หญิง ความแปลกที่เกิดข้ึนคือการที่ท า

ตามกฏได้ไม่หมดอย่างเช่นการแต่งตัวที่อยู่กึ่งหญิงกึ่งชาย   

ดังนั้นร่างกายดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีมาก่อน การมีร่างกายผู้ชายและแต่งตัวแบบกึ่งชายกึ่ง

หญิงเป็นภาวะ Identification ส่วนการเลือกแต่งตัวแบบผู้หญิงเพื่อให้มารองรับกับร่างกายที่มี

ความเป็นผู้หญิงเกิดความแตกต่างไปเลยเป็นภาวะ Disidentification ปฏิบัติการเรื่องเพศก็

แสดงถึงภาวะ Dis/Identification ซึ่งทั้งสองอย่างด าเนินไปอย่างพร้อมกัน เป็นการแสดงออก

เรื่องเพศอีกมิติหนึ่งของคุณเบส 

หรืออีกเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการการแสดงออกทางเพศน่าสนใจคือเรื่องของคู่รัก 

สังคมมักจะมองว่าคู่ตรงข้ามของกะเทยคือผู้ชายรูปแบบสังคมยังตีกรอบให้กะเทยยังต้องจับคู่กับผู้ชาย

เพราะยังไม่ให้ความหมายว่ากะเทยคือเพศอีกเพศหนึ่งแต่กลับมองว่ากะเทยเป็นผู้หญิงที่ข้ามเพศมา 

แต่ส าหรับพี่เบสกลับไมได้มองว่าตัวเองจะต้องคู่กับผู้ชาย ท าให้พีเบสเลือกตัดสินใจที่จะมีแฟนเป็น

ทอม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพ่ีเบสเองปรารถนาความเป็นชายจากเพศตรงข้ามแต่ไม่ได้ต้องการว่าจะต้อง

เป็นผู้ชาย  การถูกให้คู่กับผู้ชายเป็นเรื่องที่มาอยู่ก่อนแล้ว การทีพ่ีเบสเลือกมีแฟนที่มีความเป็นผู้ชาย

แต่ไม่ใช่ผู้ชายมองว่าเป็นภาวะ Identification ที่ผู้ชายจะต้องคู่กับผู้หญิง แต่การที่พ่ีเบสคบแฟนทอม

เป็นภาวะของ Disidentification ภาวะ Dis/Identification ด าเนินการไปอย่างพร้อมกัน ส่วนของ

การท าซ้ าของพี่เบสคือการเลือกจับคู่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับตัวเอง เหมือนที่ผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง   

จุดร่วมที่ส าคัญในการปฏิบัตการเรื่องเพศ คือการที่ทุกคนกลายมาเป็นนักแสดงคาบาเร่ต์ ที่

เป็นพื้นที่ของสาวประเภทสอง การเข้าเลือกเข้าสู่การตัดสินใจเข้ามาท าอาชีพนางโชว์ แสดงให้เห็นถึง

การท าซ้ าของการเข้ามาพ้ืนที่ของคาบาเร่ต์แสดงให้ถึงภาวะ Identification ที่ด าเนินการมาก่อน การ

เข้ามาสู่อาชีพคาบาเร่ต์ก็เป็นอีกการกระท าหนึ่งที่แสดงให้ถึงภาวะ Identification ที่ด าเนินการมา

อย่างซ้ า ๆ ต่อเนื่อง ในขณะที่บางคนพยายามที่จะหางานอย่างอ่ืนท าเช่นกัน อย่างเช่นพ่ีปุ๊กท่ีตั้งใจหา
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งานราชการที่ตนสามารถท าได้ หรือพ่ีซูกัสที่รับงานเพ่ิมเติมในเวลากลางวัน การกระท านี้แสดงให้ถึง

ภาวะ Disidentification ซึ่งทั้งสองคนท่ียกตัวอย่างมาพยายามที่จะฉีกความเป็นภาวะ 

Identificationด้วยการหางานอย่างอ่ืนเพราะคาบาเร่ต์เป็นอาชีพที่มีให้เลือกไม่มาก การท างานสอง

งานไปพร้อมกันทั้งคาบาเร่ต์ทั้งงานข้างนอกเป็นเหมือนการกระท ารูปแบบหนึ่งที่เป็นภาวะ 

Dis/Identification ที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน 

 และเป็นอย่างที่รู้กันดีว่ารายได้อีกช่องทางหนึ่งของนักแสดงคือการออกไปถ่ายรูปกับแขกท่ีมา

เข้าชม ซึ่งส าหรับกะเทยแล้วบางคนก็ยินยอมเพราะส าหรับร่างกายของพวกเธอบนคาบาเร่ต์ก็ไม่ต่าง

อะไรกับสินค้าอย่างหนึ่งเพื่อแลกกับเงิน อีกอย่างพวกเธอมองว่าไม่ได้เป็นการลวนลามเพราะบางครั้ง

เองเธอจะใช้ตัวตนด้าน “ร่างกายของผู้ชาย”ที่มีมาอยู่ก่อนแล้วที่เป็นภาวะ Identification บวกกับ

ของพวกนั้นก็เป็น “ของปลอม” ที่ได้มาจากมือหมอศัลยกรรม การถูกจับนิดสัมผัสหน่อยเพื่อแลกกับ

เงินก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงภาวะ Disidentification ซึ่งจะมีวิธีการในการ

ใช้กฏเกณฑ์ (Ways Of Doing Thing) ตามสถานการณ์ เพราะส าหรับค่านิยมของสังคไทยแล้ว

ร่างกายของผู้ชายไม่จ าเป็นต้องปิดหรือสงวนเอาไว้เหมือนกับของผู้หญิง 

 

ส าหรับเรื่องการปฏิบัติการในการแสดงออกทางเพศแล้ว แต่เรื่องการแสดงออกบ้างอย่างก็ยัง

เชื่อมโยงกับเรื่องส่วนตัวและบริบทล้อมรอบด้วย โดยในภาวะ Identification เป็นการสะท้อนให้เห็น

ถึงการหยิบยก หรือการท าตามกฏที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งในการศึกษาโดยใช้แนวคิด Gender 

Performativity สะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างตัวตนของกะเทยในงานคาบาเร่ต์ที่เกิดขึ้นซ้ าจน

ในบางครั้งเองก็เกิดเป็นภาพเหมารวมให้กับกะเทย (Stereotype)  โครงสร้างสังคมที่มีอยู่มาก่อนจึงมี

ลักษณะที่เป็นแม่แบบ ที่คอยให้กะเทยผลิตรูปแบบตัวตนออกมาในรูปแบบอย่างหนึ่งและน ามาปรับใช้

อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งท าให้เห็นว่าโครงสร้างสัมคมมีผลต่อการประกอบสร้างตัวตนทางเพศด้วย อีกทั้งยัง

เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ 

ท้ายที่สุดแล้วกระบวนการสร้างตัวตนของแต่ละกรณีก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ปัจเจกนิยาม

ตัวเอง สร้างและให้ความหมาย ,ปฏิบัติและท าซ้ าข้ึนมา สิ่งที่เกิดข้ึนคือความหลากหลายทางเพศ 

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับคนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นกับอีกคนหรือทุกคนแต่เป็นเรื่องของ
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ผู้กระท าการ (Agency) และการปฏิบัติหรือท าซ้ าเป็นสิ่งที่ผสมผสานไม่ได้เล่าผ่านสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ่ง แต่ต้องใช้เรื่องเล่าหลาย ๆ เหตุการณ์เพ่ือให้เกิดการท าซ้ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็น

ตัวตนคนนั้นขึ้น    

 

ภูมิหลังตัวตน การนิยามทางเพศ และการยอมรับ  

 พ้ืนที่แรกส าหรับกะเทยที่ต้องเจอเลยคือพ้ืนที่ของที่บ้าน ครอบครัวส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าลูก

จะต้องเป็นผู้ชาย การเปิดตัวว่าเป็นกะเทยหรือมีเพศสภาพที่ไม่ต้องกับเพศก าเนิดกับทางบ้านหรือ

ครอบครัวส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่า คนในช่วงวัย 25 - 30 ปีหรือคนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ 2535 - 2540 

อย่างเช่น พ่ีเบส พ่ีปุ๊ก พ่ีต่อ พ่ีซูกัสครอบครัวยังสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ในระยะเวลาไม่นาน  แต่

ในช่วงก่อนหน้าอย่างพ่ีปริม คนในครอบครัวยังไม่สามารถยอมรับได้ แต่เมื่อช่วงเวลาผ่านไปครอบครัว

กลับสามารถเปิดใจยอมรับได้ซึ่งใช้เวลานานหลาย 10 ปี  ชว่งวัยช่วงก าเนิดมีผลต่อการยอมรับของคน

ในครอบครัว อาจเป็นอิทธิพลจากสื่อท่ีท าให้เห็นภาพของเพศท่ีสามมากข้ึน  

 

กลุ่นคนที่ได้พูดคุยอยู่ในกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจที่ปานกลาง มีส่วนมากที่เรียนอยู่ในโรงเรียน

ชายล้วน (ได้แก่ พ่ีปุ๊ก พ่ีต่อ พ่ีซูกัส พ่ีปริม) ซึ่งในโรงเรียนชายล้วนเหล่านั้นเอง ตนก็จะมีกลุ่มสังคม

เพ่ือนรุ่นพ่ีรุ่นน้องที่เป็นกะเทยด้วยกันในโรงเรียน ซึ่งก็จะคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ “ความ

เป็นผู้หญิง” อยางเช่น การทานยาคุม เพ่ือให้มีหน้าอก มีการส่งต่อการเรียนรู้ โรงเรียนจึงอาจเป็นได้

ว่าเป็นพื้นที่แรกของการรวมกลุ่มกันของความเป็นหญิงในร่างชาย ในวัยเด็กเม่ือต้องเข้าสู่โรงเรียนก็จะ

เริ่มเข้าสังคมโดยจะเรียนรู้และเข้าหาเพ่ือนที่เป็นกะเทยเหมือนกันในขณะที่บางคนครอบครัวยังไม่

สามารถยอมรับได้ จึงมาแสดงออกท่ีโรงเรียน  
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โรงเรียนชายล้วนที่ไม่ใช่ชายล้วน   

โรงเรียนถือเป็นสังคมส่วนแรก ๆ ที่เด็กจะต้องเผชิญ ส าหรับโรงเรียนชายล้วนแล้วอาจจะดู

เหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเด็กผู้ชายหรือความเป็นชายก็จริง แต่ภายใต้พ้ืนที่ของความเป็นชายที่

เข้มข้นกลับมีพ้ืนที่ของความเป็นผู้หญิงและสามารถแสดงออกมาได้อยากชัดเจน ความเป็นชายยิ่ง

เข้มข้นมากความเป็นหญิงก็ยิ่งแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึนผ่านกิจกกรรมที่ไม่ได้เน้นความ

เป็นชายที่ไม่ได้ใช้พละก าลังอะไรมากมาย ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวก็คือพ้ืนที่ของกิจกรรมในโรงเรียน เช่น ห้อง

ดนตรี-นาฎศิลป์ วงโยธวาทติ หรือตลอดจนกีฬา นักเรียนที่เป็นกะเทยจะใช้พื้นที่ดังกล่าวนอกจาก

ห้องเรียนมาแสดงตัวตนแและสร้างเครือข่ายท าความรู้จักสานสัมพันธ์ตลอดจนช่วยเหลือกันในบาง

เรื่อง และถึงแม้จะจบจากโรงเรียนไปแล้วแต่ความสัมพันธ์เครือข่ายนี้ก็ยังจะติดตัวไปด้วยแล้วยังส่ง

ต่อความสัมพันธ์ให้รุ่นน้องถัดไปได้  พ้ืนที่จากโรงเรียนยังถูกผลิตซ้ าและไปใช้ร่วมกันบนที่อ่ืนอย่างคา

บาเร่ต์เช่นกัน  

ในขณะเดียวกันเองโรงเรียนชายล้วนเองก็เป็นพ้ืนที่ของกะเทยวัยรุ่นที่ต้องการเติบโตใน

เส้นทางของตัวเอง เรื่องเล่าในวัยเรียนสะท้อนให้ถึงพ้ืนที่สาธารณะ (Public) ที่มีผลในการประกอบ

สร้างตัวตนแล้วเล่าออกมาเป็นเรื่องเล่าของตัวเองที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเรื่องส่วนตัว (Private) 

การที่อยู่ในโรงเรียนชายล้วนเองไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดงความเป็นผู้ชายตามสภาพสังคมที่มีมาอยู่ก่อน

หน้านั้นถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นเรื่องท่ีผิดแปลกไปจากสังคมแต่ผู้กระท าการก็เลือกท่ีแสดงตัวตนออกมา   

 

คาบาเร่ต์ พื้นที่ของสาวประเภทสอง  

การถูกกีดกันจากงานกระแสหลัก  

 ในทุกวันนี้ยังสามารถพบเห็นการถูดกีดกันจากงานกระแสหลักเกือบแทบจะทุกสาขาอาชีพ 

ปัจจัยตัวหนึ่งที่ส าคัญอย่างเรื่อง “การศึกษา” เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการสมัครงาน  จากผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ พบว่า กะเทยในปัจจุบันมีการศึกษาไม่ต่างจากคนทั่วไป นักศึกษากะเทยที่ท างานคาบา

เร่ต์ควบคู่ไปด้วยจะมองตัวเองหลังจากจบการศึกษาว่าคงจะมีไม่กี่อาชีพที่ตนจะท าได้เพราะตัวเองก็

ยังคงติดในเงื่อนไขบางประการในงานราชการอย่างเช่น เรื่องการแต่งกาย แต่ก็มีกะเทยบางส่วนที่มี
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วุฒิการศึกษาน้อยลงมาอย่างวุฒิ ม.6 ที่ยังมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ แต่เมื่อเรียนจบออกไป

ท างานกะเทยยังรู้สึกว่าคนอ่ืนยังมองว่าตนยังเป็นผู้ชายแต่งหญิงอยู่ ไม่ได้เคารพหรือยอมรับในตัวตนที่

แท้จริง ดังนั้นมุมมองของกะเทยที่มีต่อการศึกษาจึงยังมองว่าเป็นเรื่องส าคัญถ้ามีโอกาสก็อยากจะ

เรียนไม่ถึงขั้นปริญญาตรีแต่ก็อาจจะเป็นสายอาชีพ ที่ได้ท างานจริง ๆ ได้เอาความรู้ไปใช้งาน เพราะ

บางทีปริญญาตรีไปสมัครงานสูง ๆ ด ีๆ นายจ้างเขาไม่มองถึงความรู้แต่ก็ยังมองว่าเป็น “กะเทย”  ซ่ึง

สอดคล้องในระดับที่ลดลงมา อย่างบริษัทงานเอกชนห้างร้าน เรื่องกฏระเบียบอาจจะไม่ได้เข้มงวด 

กะเทยก็สามารถอยู่ในระบบงานได้  

นักแสดงคาบาเร่ต์บางส่วนก็จะมีช่วงพักงานในช่วงฤดูนักท่องเที่ยวลดน้อยลงยังสามารถ

ออกมาประกอบอาชีพที่สามารถความรู้ความสามารจากโรงละครออกมาใช้ได้ อย่างเช่น ช่างแต่งหน้า 

แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถูกกีดกันและใช้ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์อันเนื่องจากการเกิดอคติกับเพศท่ี

สาม  อย่างเช่นพี่ปริม  ช่วงที่ออกมาท างานแต่งหน้าเสริมสวยตอนนั้นก็สมัครไปเพราะเพ่ือนชวน พอ

ได้ท าจริง ๆ ก็ไปแต่งหน้าดาราที่ตึก แต่ทีนี้ก็ไปเจอคนในวงการที่เขาไม่ชอบเพศท่ีสาม เขาก็ไม่พอใจ

ไม่ขอท ากับพ่ีปริมหรือก็คือถูกแบนไปเลย 

ภาพกะเทยที่นิยมมาเป็นนักแสดงคาบาเร่ต์โชว์จนกลายมาให้เห็นเป็นภาพตาชินตา เมื่อลอง

ถามถึงการถูกกีดกันจากระบบงาน กลับพบว่า ลึก ๆ แล้วผู้ให้ค าสัมภาษณ์ก็ยังรู้สึกอยู่เป็นไปอย่างนั้น 

ยกตัวอย่าง พ่ีซูกัสที่ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าบางครั้งเองก็รู้สึกถูกเบียดขับ อย่างเรื่องการถูกกดดันจนมาก

เกินไปจนบางครั้งเองก็ดูเหมือนว่าเป็นการบีบบังคับให้ตนลาออกจากงานไปเอง ในขณะเดียวกันกับ

คนบางส่วนกลับไม่ได้ตั้งค าถามกับอาชีพที่ตนท า แต่อยากลองเสนอค าถามที่ว่า ถ้าไม่มีอาชีพคาบาเร่ต์

แล้วจะไปท าอะไร ที่นอกเหนือจากการเป็น ช่างเสริมสวย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า หรือตลอดจนค้าบริการ 

ก็กลับสร้างความคลุมเครือให้กับกรณีศึกษา แต่ก็กลับตอบออกมาว่าก็คงเป็นอาชีพค้าขาย หรือ

ท านองว่าธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นงานที่ไม่ได้มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้า

อยู่ในระบบงานก็ต้องถูกกดข่ีซึ่งไม่ได้เติบโตหรือเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น     

ชีวิตของกะเทย – โลกที่ไม่เป็นใจและอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า 

เรื่องเล่าของของผู้ให้ข้อมูลของแต่ละคนก็ล้วนแล้วมีความหลากหลายต่างคนต่างก็มี

จุดเริ่มต้นที่ต่างกัน ส าหรับบางคนที่มีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ไม่ยอมรับก็นับว่าเป็นอุปสรรคชิ้น
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ใหญ่อย่างหนึ่งที่ขัดขวางชีวิต ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเพื่อจะผ่านไปให้ได้ หรือเมื่อเข้าสู่วัย

ท างาน ก้าวเช้าสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นก็ยังต้องเจออุปสรรคอย่าง “อคต”ิ จากคนในสังคมหรือสิ่งที่สังคมไม่

เอ้ืออ านวย แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกที่จะเพิกเฉย การเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่คาบาเร่ต์ที่

ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ของสาวประเภทสองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาจะไม่ได้หมดไป การเข้ามาอยู่ใน

พ้ืนที่ตรงนี้ก็จะเจออุปสรรคอีกรูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลก็ยังต้องคอยพิสูจน์ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการถูกมองว่าค้าบริการ, เป็นอาชีพที่เต้นกินร ากิน หรืออย่างในพ้ืนที่คาบาเร่ต์เองก็มี

ปัญหาในการสกัดดาวรุ่งคอยกันซีนต่าง ๆ ซึ่งหลายคนก็ต้องใช้ความพยายามและแสดงความเป็น

ตัวเองออกมา 

คาบาเร่ต์พื้นที่ของสาวประเภทสอง  

จากแนวคิดของ Lefebvre คาบาเร่ต์จึงเป็นพื้นที่ทางสังคมรูปแบบหนึ่งถูกประกอบสร้างด้วย 

1) การปฏิบัติการของพ้ืนที่ ได้แก่ กระบวนการเข้ามาสู่คาบเร่ต์ของสาวประเภทสองที่มักจะใช้การ

ชักชวนกันในกลุ่มซึ่งเป็นการยึดเหนี่ยวกันของสมาชิกในกลุ่มสาวประเภทสอง 2) ภาพตัวแทนของ

พ้ืนที่ คือภาพที่กะเทยนิยมเข้ามาท าคาบาเร่ต์ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มคนภายนอกและถูกถ่ายทอดออกมา

ว่าคาบาเร่ต์เป็นอาชีพของกะเทยเท่านั้น 3) พ้ืนที่แห่งภาพตัวแทน คาบาเร่ต์ในประเทศไทยมีการ

เชื่อมโยงถึงสาวประเภทสองและเพศทางเลือกตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นหากจะพูดถึงคาบา

เร่ต์ในไทยก็จะถูกอธิบายด้วยสาวประเภทสองที่ครองอยู่ในพ้ืนที่นี้  

ในพ้ืนที่ตรงนี้ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่ยอมรับในความหลากหลายทางเพศจริง ทุกเพศก็ควรเป็นพื้นที่ที่

ทุกเพศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ถึงแม้จะมีคนอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ใช่สาวประเภทสองเข้ามาท าแต่ก็

มักจะอยู่ได้ไม่นานหรือไม่ประสบผลส าเร็จเท่ากับสาวประเภทสองที่เข้ามาท า กลับกลายเป็นว่าท าให้

พ้ืนที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่เฉพาะของสาวประเภทสองอย่างเด่นชัดขึ้นมาก และยังบ่งบอกได้อีกว่า

ถึงแมส้ังคมที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงมีการขับเบียดที่เพศท่ีต่างออกไปจากพ้ืนที่พ้ืนที่หนึ่งไปสู่

อีกพ้ืนที่หนึ่งจนต้องมาเป็นพื้นที่เฉพาะเกิดข้ึนอย่างคาบาเร่ต์ หรือพ้ืนที่เฉพาะอ่ืน ๆ  

 คาบาเร่ต์นอกจากจะเป็นจุดขายการท่องเที่ยวส าคัญบนโครงสร้างเศรษฐกิจที่สามารถสร้าง

รายได้ให้กับประเทศและยังเป็นพื้นที่ของสาวประเภทสองที่สามารถแสดงความเป็นตัวเอง การถือ

ก าเนิดข้ึนของคาบาเร่ต์เกิดจากในผับเล็ก ๆ ถูกพัฒนาไปพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 4  และ
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นโยบายการท าธุรกิจกับต่างชาติหรือราว ๆ ทศวรรตที่ 2520 เป็นต้นมาท าให้มีการติดต่อค้าขายกับ

นานาประเทศมีการหลั่งไหลของชาวต่างชาติทั้งนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งนโยบายนี้เองท า

ให้ถือก าเนิด สถานบันเทิงยามราตรี ผับ บาร์ และคาบาเร่ต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถือก าเนิดและถูกพัฒนา

มาพร้อม ๆ กัน  

 อาชีพคาบาเร่ต์กลายเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่กะเทยสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ 

คาบาเร่ต์กลายเป็นอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะเป็นภาพที่ตัดขาดออกจากอาชีพอ่ืนที่เป็นพ้ืนที่เพศที่สาม

อย่างสิ้นเชิง เพราะอย่าง ช่างเสริมสวย ช่างแต่งหน้า ยังสามารถมีผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในพ้ืนที่ทาง

สังคมอยู่บาง แต่ส าหรับเวทีคาบาเร่ต์กลายเป็นพ้ืนที่ “สงวน” ไว้ให้กับสาวประเภทสองหรือตลอดจน

กะเทย เสียมากกว่า เนื่องจาก การเปิดรับนักแสงคาบาเร่ต์ส่วนใหญ่จะใช้วิธี “ปากต่อปาก” เล่าสู่กัน

ฟังรู้กันแค่คนวงใน คนในโรงละครคาบาเร่ต์ก็จะชักชวนคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนของตน อย่างเพ่ือน รุ่นพี 

รุ่นน้อง ซึ่งแต่ละโรงละครเองก็จะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยม

สาวประเภทสองมากกว่า ซึ่งตรงนี้เองก็ยังส่งผลให้โรงละครเลือกที่จะรับนักแสดงกะเทยอย่างเดียว

มากกว่า  

 อนึ่งอาชีพคาบาเร่ต์เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสาวประเภทสองซึ่งสถาณการณ์ในปัจจุบันไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงการถูกขับเบียดจากสังคม แต่สาวประเภทสองกลับเลือกที่จะเดินทางสายนี้เองท่ีซึ่งมี

กลุ่มสังคมกะเทยรอบ ๆ ตัวเองเป็นคนผลักดัน กะเทยที่เรียนจบ ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นปริญญาตรีกลับ

เลือกที่จะเข้าสู่เส้นทางนักแสดงคาบาเร่ต์เลย ซึ่งส าหรับงานคาบาเร่ต์ไม่จ าเป็นที่จะใช้วุฒิการศึกษา

อะไร จึงสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของงานคาบาเร่ต์  

เส้นทางสู่คาบาเร่ต์  

การเข้ามาสู่อาชีพคาบาเร่ต์มักจะเกิดจากการชักชวนของกลุ่มกะเทยที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

เช่น เพ่ือนพี่น้องกะเทยในโรงเรียนเดียวกัน หรือเพ่ือนกะเทยที่สนิทกัน หรือคนที่รู้จัก ยกเว้นแต่มี

เงื่อนไขบางประการ อย่างโรงละครที่เปิดใหม่สามารถเข้าไปสมัครได้เลยทันที ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีคน

รู้จักอยู่ภายในโรงละครมาก่อน แต่การแสดงการคัดตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ถูก

ชักชวนก็ค่อนข้างเปิดใจกับการถูกชักชวน มีความรู้สึกว่าอยากไปท างานด้วย อยากสนุกด้วย หรือ

อยากท าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งผู้ถูกชักชวนมักจะมองว่าเป็นงานที่ไม่ต้องลงแรงอะไร แค่ใช้



54 

 

ความสามารถด้านการร้องการเต้นที่ซึ่งตนเองก็ชอบและมีพรสวรรค์ทางด้านนี้มาอยู่แล้ว  จุดขายที่

ส าคัญของคาบาเร่ต์คือ “ความสวย” และ “ความเป็นหญิง” ยิ่งเหมือนผู้หญิงหรือแต่งหน้าได้เหมือน

ผู้หญิงก็สามารถเข้าสู่วงการเวทีนางโชว์ได้  ช่วงอายุที่ถูกชักชวนมักจะเป็นช่วงวัย 16 - 18 ปี ซึ่งบาง

คนก็ยังอยู่ในช่วงของการเป็นนักศึกษาแต่สามารถท างานคาบาเร่ต์ช่วงกลางคืนไปได้ด้วยหรือตลอดจน

เป็นนักศึกษาจบใหม่ซึ่งคนในกลุ่มนี้ยังไม่มีประสบการณ์การท างานมาก่อน แต่ก็เลือกตัดสินใจที่จะเข้า

สู่วงการนางโชว์ และถึงแม้ว่าจะได้รับการปฏิเสธจากคนรอบตัวเช่น ครอบครัว หรือ แฟน แต่ผู้ถูก

ชักชวนก็มักจะปฏิเสธหรือเพิกเฉยและเดินหน้าเข้าสู่โรงละคร  ช่วงเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ส่วนใหญ่

อาจจะเกิดจุดเปลี่ยนส าคัญ (Turning Point) บางอย่างทั้งก่อนและหลังเข้า อย่างเช่น ทะเลาะรุนแรง

แตกหักกับทางบ้านทางครอบครัว ,ตกงาน หรือเข้ามาท าคาบาเร่ต์แล้วต้องหยุดเรียนหรือหลุดออก

จากระบบการศึกษา  

 คาบาเร่ต์พื้นที่ของตัวตนกะเทย แต่มักตัดขาดจากบ้าน 

นักแสดงหลาย ๆต่อให้เบื้องหน้าจะออกมาดีแค่ไหน แต่ความจริงแล้วเบื้องหลังอาจจะไม่ได้

โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเบื้องหลังชีวิตทุกคนล้วนแล้วก็ต่างประสบเหตุการณ์ในชีวิตต่าง ๆ 

มากมายสิ่งหนึ่งที่ปมลึกท่ีสุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของครอบครัว การเข้าสู่เส้นทางคาบาเร่ต์นับว่าการ

เป็นตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาด ในบางกรณีเองผู้ใหญ่หรือคนรอบตัว ก็ยังมีทัศนคติต่องานอาชีพแบบ

นี้ว่าไม่ดีเป็นอาชีพที่เต้นกินร ากินบ้างหรือเป็นอาชีพที่เปลืองตัวบ้างต่าง ๆ นานา ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่

ตรงกันจึงเกิดผลกระทบตามมาหรือร้ายแรงที่สุดคือการน าไปสู่การตัดขาดความสัมพันธ์จากบ้าน  

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจัยหลักข้อหนึ่งที่ส่งให้เกิดแรงผลักดันเข้าสู่แวดวงอาชีพคาบาเร่ต์   

ต่างเวทีแต่จุดร่วมเดียวกัน 

 ความนิยมคาบาเร่ต์ที่มีต่อนักท่องเที่ยวขยายไปทั่ว เหล่านักลงทุนก็ไม่รอช้าที่จะขยับขยาย

เวทีการแสดงโชว์  ซึ่งแต่เดิมแล้วจะจัดแสดงแค่ในผับบาร์เท่านั้น  โชว์ในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดว่าต้อง

แสดงโชว์อยู่บนเวทีคาบาเร่ต์โรงใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ยังถูกขยับขยายไปยังบนเรือส าราญ หรือ

ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งถึงแม้จะมีพ้ืนที่อยู่ต่างกันแต่รูปแบบการแสดงหรือการด ารงอยู่ 

นางโชว์ที่ท าอาชีพนี้บ้างครั้งเองจะยึดถือตัวเองให้เป็นอิสระ คือไม่ผูกมัดอยู่กับที่ไหนแต่จะคอยวิ่งเข้า
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วิ่งออกตามโรงละครต่าง ๆ ซึ่งคนพวกนี้จะต้องเป็นนักแสดงที่เป็นดาว มีชั่วโมงบินสูงและมีโชว์ที่เป็น

เอกลักษณ์ซึ่งก็จะได้ค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย   

ศัลยกรรม “ที่ต้องสวยเพิ่มเท่านั้น” และความสวยแบบผู้หญิงในฐานะเครื่องมือการ

ต่อรอง  

 กะเทยจะเรียนรู้จากกลุ่มสังคมใหญ่ว่าสังคมมักจะให้ค่าไปกับ “กะเทยที่มีลักษณะสวย” 

ความสวยที่กะเทยรับรู้มาจากสังคมคือความสวยที่เหมือนผู้หญิง การที่กะเทยไม่มีความเป็นผู้หญิงเป็น

การท าให้อยู่ระหว่างความเป็นหญิงและความเป็นชาย ความเป็นกึ่งกลางดังกล่าวท าให้กะเทยรู้สึกไม่มี

ความเป็นตัวเองและถูกมองว่าประหลาด จึงต้องหาวิธีการที่ท าให้เป็นตัวเองมากข้ึนด้วยการเพ่ิมความ

เป็นผู้หญิง  ท าให้ถูกมองความสวยดังกล่าวเป็นความสวยที่เหมือนผู้หญิงหรือสวยเกินหญิง ความสวย

เทียบเท่าผู้หญิงท าให้ความสวยที่แสดงออกมาเป็นแค่ความสวยแบบทั่วไปที่แสดงออกถึงความเป็น

ผู้หญิง แต่ความสวยของกะเทยเป็นความสวยที่ “เกินหญิง” ไม่ใช่แบบเดียวกับความสวยเหมือน

ผู้หญิงอาจจะเทียบเคียงอ้างอิงกันบ้างแต่มันจะต้องมีมากกว่าผู้หญิงทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่

ต้องดูเต็มประดับประดาแน่น ๆ แต่งหน้าแต่งตาฉ่ า ๆ ให้คนนอกมองว่าตนไม่ใช่ผู้ชายหรือผู้หญิง 

กะเทยหรือสาวประเภทสองมักจะหันหน้าเข้าหาวิธีศัลยกรรมแปลงเพศจนไปถึงศัลยกรรมมตกแต่ง

ความงาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าวงการศัลยกกรมในปัจจุบันมันมาไกลเกินกว่าแต่ก่อนที่มีทั้งราคาแพง ,

อันตรายและหาหมอมือดียากแต่ในปัจจุบันศัลยกรรมตกแต่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของกะเทยที่ท าคาบาเร่ต์

โชว์ไปแล้ว   ความสวยอย่างแรกท่ีกะเทยทุกคนปฏิบัติตามก็คือการทานยาคุม  ทานยาคุมเพ่ือให้กด

ทับฮอร์โมนส์เพศชาย ซึ่งยาคุมจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับร่างกายจากภายในท าให้เริ่มมี

หน้าอก ผิวพรรณที่เรียบเนียบและมีขนาดตัวที่เล็กเหมือนกับผู้หญิงอย่าเห็นได้ชัด เมื่อถึงจังหวะที่

พร้อม ความพร้อมที่ทางด้ายวัย ,ด้านร่างกาย และความพร้อมทางด้านเงินที่ได้มาจากการสะสมใน

อาชีพคาบาเร่ต์ นั่นคือสัญญาณเวลาในการ “ฝังร่างเก่า” ไว้ที่คลีนิกหรือโรงพยาบาลศัลยกรรมเพ่ือ

เข้ารับการผ่าตัดจนไปถึงศัลยกรรมต่าง ๆ 

 เมื่อสวยแล้วดั่งที่ใจปรารถนาการตัดสินใจท าอะไรก็ง่ายขึ้น  การที่กะเทยเรียนรู้ว่าสังคม

ยอมรับกะเทยสวยทั้งในพ้ืนที่คาลาเร่ต์เองก็ดีหรือตลอดจนพ้ืนที่ทางสังคมทั่วไป ซึ่งเป็นการสะท้อนให้

เห็นภาพสังคมแบบให้อภิสิทธิ์ความสวยงาม (Beauty privilege) ที่เลือกปฏิบัติกับคนที่มีหน้าตาดีกว่า
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สวยงามกว่าผิดกับกะเทยต่างจังหวัดหรือกะเทยโรงงานที่ไม่โอกาสเข้าถึงความพร้อม ความสวยจึงเป็น

เครื่องมือในการต่อรองกับเรื่องการยอมรับเพศท่ีสามในพ้ืนที่สังคมและในพ้ืนที่คาบาเร่ต์เอง 

เครื่องส าอางพลังของการแต่งเติม  

อย่างต่อมาคือเครื่องส าอาง เครื่องส าอางถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าโชว์อีกด้วยเพราะ

เป็นการปกปิดความเป็นชายและแต่งเติมความเป็นหญิง คือจะต้องแต่งออกมาอย่างไรไม่ “โป๊ะ”หรือ

แสดงออกถึงความเป็นผู้ชายในตัวเองมากเกินไป เครื่องส าอางเป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นแรกท่ีน้องใหม่

ในงานสามารถจับต้องได้และใช้แต่งเติมความสวยก่อนที่จะมีความพร้อมทางด้านการเงินในการ

ท าศัลยกรรม อีกทั้งยังต้องแต่งออกมาอย่างไรให้ถูกอกถูกใจลูกค้าชาวต่างชาติ เครื่องส าอางจึง

กลายเป็นเรื่องของเงินต่อเงิน ได้มาก็จะเสียไปใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของสินค้า เครื่องส าอางจึงเป็นสิ่ง

ที่นักแสดงจะต้องลงทุน ,ต้องเรียนรู้และรู้จักวิธีการแต่งหน้า การแต่งหน้ายังเป็นความสามารถพ้ืนฐาน 

ที่ต้องมีพอ ๆ กับความสามารถในการร้องการเต้น ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะต้องแต่งออกมาอย่างไรเพ่ือให้

โดดเด่นบนเวที และเป็นที่จดจ าของนักท่องเที่ยวซึ่งสูตรส าเร็จเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการครูพัก

ลักจ าเอาจากรุ่นพ่ีในวงการ  ความสามารถตรงนี้ยังเก็บไว้ไปท าอย่างอ่ืนได้จากช่วงที่พักจากงานหรือ

ช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อย  

เสื้อผ้าของนางโชว์ 

อีกหนึ่งสิ่งส าคัญท่ีคอยผลักดันตัวตนของนางโชว์ และส่งเสริมความม่ันใจบนเวที ชุดและ

อุปกรณ์ประดับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างความม่ันใจให้กับตัวนักแสดง แต่ละคนก็พร้อมที่จะหาชุด

ที่ดึงดูดสายตาแขกที่เข้ารับชม ชุดของนักแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 1.ชุดที่เอาไว้แสดง และ2.

ชุดส าหรับการถ่ายรูป ส าหรับชุดที่เอาไว้แสดงถ้าเป็นโรงละครก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ แต่

ส าหรับนักแสดงในผับบาร์หรือบนเรือ เรื่องชุดเป็นเรื่องที่ต้องจัดการดูแลเอาเอง ซึ่งก็จะมีร้านตัดเย็บ

ผ้าที่ตนไว้ใจ และอย่างที่สองคือชุดส าหรับการถ่ายรูป ซึ่งจะนิยมมากกว่าในโรงละครซึ่งทางโรงละครก็

จะมีชุดส าหรับท าการแสดงจ านวนหนึ่งอยู่แล้วทางโรงละครเองไม่ได้ห้ามว่าจะเอาชุดที่แสดงไปใช้

ถ่ายรูปได้แต่ส าหรับนางโชว์แล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ส าคัญในการถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแต่ละ

ครั้งนั่นอาจจะหมายถึงปากทองของเธอ นักแสดงบางครั้งยอมลงทุนกับชุดเสื้อผ้า เพ่ือให้ออกสวมใส่

ออกมาแล้วดูโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองในสายตาของนักท่องเที่ยว จะต้องมีอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ดู
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โดดเด่น วิธีการของเสื้อผ้าคือตอบโจทย์ความพ่ึงพอใจของลูกค้า ต้องรู้จักถึงรสนิยมและความต้องการ

ของลูกค้า เสื้อผ้าจึงกลายเป็นอีกเรื่องในการท ามาหากิน นางโชว์จะมองเสื้อผ้าและอุปกรณ์ว่าเป็น

มากกว่าชุด นักแสดงรุ่นอาวุโสจะมีความรู้ด้านเสื้อผ้าที่ดีกว่าในบางครั้งเองก็มีการส่งต่อหรือหยิบยืม

ชุดให้กันระหว่างนักแสดงเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพให้กัน        

กะเทยเด็ก - แม่ อ านาจความอาวุโสในพื้นที่  

 กลุ่มคนเพศท่ีสามตลอดจนกะเทยสามารถเข้ามาสู่พ้ืนที่นี้ก็จะมีล าดับเข้าก่อนเข้ามาท่ีหลัง 

คนที่เข้าก่อนก็จะมีความอาวุโสมากก็จะมีประสบการณ์มีเครือข่ายมากหรือที่นิยมเรียกกันว่า “แม่” 

คนที่เข้ามาท่ีหลังก็มีประสบการณ์น้อยฝีมือน้อยตามล าดับหรือที่มีสถานะเป็นน้องใหม่ ส่วนการเรียก

กะเทยเด็ก ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะเรียก เช่น น้อง ลูกสาว หรือตลอดจนใช้ภาษากะเทย  โดยจะมีบุคคลที่มี

ลักษณะเป็นเหมือนกับ “แม่” จะมีอ านาจที่เหนือกว่า ซึ่งจะท าหน้าที่คอยดูแลกะเทยที่มีเด็กกว่าให้อยู่

ในความเรียบร้อย คือไม่สร้าง 

ความวุ่นวาย  การใช้ค าว่าแม่ เป็นสะท้อนถึงโครงสร้างภาษาท่ีเป็นตัวก าหนด ซึ่งค าว่าแม่จะเป็นตัว

สะท้อนถึงตัวตนความเป็นผู้หญิง  กะเทยเด็กจะยอมเรียกกะเทยท่ีอาวุโสกว่าและให้การเคารพว่าแม่ 

ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการปล่อยให้คนที่มีอายุมากกว่าปกครอง เป็นต้นเป็นภายใต้ความสัมพันธ์

ระหว่างแม่และลูกๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน สอนงาน สอนการแต่งหน้า 

ให้ยืมชุด เป็นต้น   

คาบาเร่ต์ภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ไม่มีตัวตนในสังคม  

 ในหลาย ๆ ครั้งเองภาพตัวแทนของคาบาเร่ต์ก็ถูกหยิบยกมาเป็นสื่อในการโฆษณาการ

ท่องเที่ยว เป็นอย่างที่รู้ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวว่าโชวค์าบาเร่ต์น่าตื่นตาตื่นใจ แล้วนักท่องเที่ยว

หลาย ๆ คนต่างก็บินลัดฟ้ามาดูถึงประเทศไทย เพศท่ีสามจึงเป็นแรงงานที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่คอยสร้าง

มูลค่าทางเศษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งพ้ืนที่เวทีคาบาเร่ต์เองยังมีเวทีการประกวดสาวประเภทสองหรือ 

Miss Tiffany’s Universe ทีบ่ริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ ากัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสาวประเภทสองระดับโลก Miss International 

Queen ซึ่งเป็นแผนสนับสนนุการท่องเที่ยวไทย แต่ในขณะเดียวกันเองการยอมรับ ,การเคารพใน
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ตัวตน หรือตลอดจนพ้ืนที่ในการแสดงตัวตน ซึ่งการกระท าของรัฐฯ ยังคงแสดงถึงความไม่สนใจและ

ไม่เคารพต่อเพศท่ีสามอย่างเช่น พรบ.คู่ชีวิต นโยบายแต่งงานร่วมเพศหรือตลอดจนเรื่องพ้ืนฐานของ

เพศทางเลือก   

มุมมองความสัมพันธ์ที่มีต่ออาชีพ  

 กะเทยมีอาชีพที่กลายเป็นภาพเหมารวมและเกิดเป็นวลีที่ว่า “เป็นกะเทยก็ต้องไปท าคาบา

เร่ต์” แต่การมาอยู่จุดตรงนี้ ไม่ได้เป็นเพราะเรื่องของการถูกกดทับและขับเบียดให้มาถึงจุดนี้แต่เป็น

เพราะเรื่องของการสมัครใจเข้ามาด้วย กะเทยที่ได้มาท าอาชีพคาบาเร่ต์มีบ้างท่ีมองว่าเป็นอาชีพเต้น

กินร ากินแต ่ซึ่งคนอ่ืนมักจะมองดูถูกดูแคลนว่าเป็น งานเต้นกินร ากินบ้าง  

พ้ืนที่คาบาเร่ต์โชว์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ท่ีกลุ่มกะเทยสามารถเข้ามากอบโกยจ านวนเงินและสร้าง

รายได้ที่ซ่ึงมาจากการถ่ายรูปเก็บทิปจากนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ที่ประมาณ 500 - 3000 บาทต่อวัน 

ส าหรับโรงละครจะมีการตอบแทนเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ราว ๆ 10000 - 13000 บาทต่อเดือนเป็นรายได้

ประจ าของนักแสดงอยู่แล้วแต่โรงละครจะมีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่

ระลึกกับนักแสดงได้ ซึ่งสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการมาสัมผัสเรือนร่างจนไปถึงหน้าอก

ของนักแสดง ซึ่งก็เป็นกะเทยสามารถสร้างความมั่นคงในช่วงนี้ได้ ในขณะเดียวกันกะเทยก็รู้ตัวเองว่า

จะต้องหยุดในวัยที่ควรหยุดซึ่งก็แล้วแต่ร่างกายจะรับไหว หรืออาจจะเป็นกอบโกยและย้ายออกไปท า

ธุรกิจส่วนตัวเพ่ือสร้างความมั่นคง  

 ในขณะเดียวกันนางโชว์แต่ละคนก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ต่างกันไปตามปลายทางที่ตั้งไว้

ของแต่ละคน ซึ่งในพ้ืนที่นี้บางคนอาจจะมองว่าการได้เป็นนางงามบนเวทีทิฟฟานี่ หรือการมีชื่อเสียง

โด่งดัง ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเงินสร้างความมั่นคง ซึ่งก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่ท้ายที่สุดแล้ว

ความภาคภูมิใจก็จะเกิดข้ึนเมื่อพวกเขาประสบความส าเร็จในมุมมองของคน ๆ นั้น ซึ่งประเด็นส าคัญ

คือการมีพ้ืนที่เป็นของตัวเองของเพศทางเลือก เป็นการท าให้คุณค่าในตัวเองและเป็นตัวเองมากข้ึน 

เพราะการอยู่ในพ้ืนที่ที่มีแค่สองเพศกลับท าให้ไม่ได้แสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมา  
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กะเทยคาบาเร่ต์ภาพแทนการท่องเที่ยวไทยแต่ไม่มีพื้นที่ทางเพศ  

 ต้องยอมรับว่ากะเทยคาบาเร่ต์ได้สร้างชื่อเสียงและรายได้เข้าประเทศไว้อย่างมากมาย โดย

นักท่องเที่ยวชาวจีนเองท่ีหลั่งไหลกันเข้ามาดูถึงความแปลกความสวยที่ไม่มีใครเหมือน แต่สื่อ ,

นโยบายรัฐหรืออ านาจบางอย่างกลับท าให้กลุ่มกะเทยต้องพยายามต่อรองกับเรื่องความเข้าใจผิดของ

คนในสังคมที่สื่อเป็นผู้บิดเบือนพื้นที่คาบาเร่ต์ของเพศทางเลือกให้อยู่ในพ้ืนที่ที่จ ากัด การที่คาบาเร่ต์

เป็นอะไรที่ไม่ต่างจากสินค้าที่ขายได้ในระดับนานาชาตินั่นเท่ากับว่าในสายตาของคนทั้งโลกกลุ่มคน

เพศทางเลือกนี้ยังมีตัวตน แต่กลับไม่มีหน่วยงานที่มีอ านาจมากพอที่จะมาขับเคลื่อนในจุดนี้ มีเพียงแต่

กลุ่มคนในพ้ืนที่ที่เห็นคุณค่าและพยายามผลักดัน การที่รัฐเพิกเฉยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการพยายาม

ควบคุมเพศท่ีแตกต่างจากบรรทัดฐานทางสังคมและท าให้คนเหล่านี้ไม่มีตัวตนหรือสถานะในสังคม   

 

 

  

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “คาบาเร่ต์ : พ้ืนที่ของสาวประเภทสอง” เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยา 

โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษาภาคสนาม (Field work) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth interview) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ การสัมภาษณ์แบบ

ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 7 คน  

วิธีคิดเรื่องเพศท่ีอยู่กับสังคมไทยยังคงเป็นระบบสองเพศอยู่ คือมีแค่เพศชายและเพศหญิง 

สังคมยังให้พ้ืนที่แค่คนสองเพศนี้เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่จริงเพศท่ีเรียกว่ากะเทยก็ซุกซ่อนอยู่ในสังคมไทยและ

พ้ืนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากมาย การให้สถานะเพศกะเทยแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่า

เทียมและแสดงความเป็นชายขอบ อย่างการเรียกว่าเพศท่ีสามที่สะท้อนให้เห็นล าดับความส าคัญของ

แต่ละเพศที่บ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมกัน มุมมองของคนในสังคมไทยยังมองว่าเป็นเพศที่แปลก

ประหลาดทั้งคนในสังคมบางส่วนเองหรือภาครัฐฯเองกลับมองไม่เห็นตัวตนและเคารพตัวตนให้การ
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ยอมรับซึ่งส่งผลให้บ่อยครั้งสาวประเภทสองต้องด ารงอยู่ในสังคมอย่างล าบากใจเพราะไม่มีสิ่งที่

เอ้ืออ านวยมากเท่าไหร่ 

ในแง่มุมของเศรษฐกิจส าหรับอาชีพและการหาเลี้ยงดูปากท้องส าหรับกะเทยแล้วก็ยิ่งยาก

เพราะสังคมไม่ได้มีพ้ืนที่ให้กะเทยมากเท่าท่ีควรและสร้างความล าบากในใจด ารงอยู่ กลุ่มกะเทยจึงอยู่

ในพ้ืนที่ที่เป็นของตนเอง อย่าง ร้านเสริมสวย ,เวทีหมอล า เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่ที่

โดนเบียดขับออกมาจากพ้ืนที่ชายหญิง คาบาเร่ต์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเองเช่นกัน หากใช้มุมมองเรื่อง

พ้ืนทีมาอธิบายแล้วการที่เกิดพ้ืนที่ที่เฉพาะขึ้นมา สะท้อนให้เห็นว่าสังคมนั้นพ้ืนที่นั้นยังมีการขับเบียด

เพศ ถึงแม้จะมีการพยายามผลักดันและสร้างการยอมรับมากขึ้นแต่ปัจจุบันพ้ืนที่นี้ก็ยังยึดโยงสื่อความ

หมายถึงสาวประเภทสองเป็นส่วนมาก 

พ้ืนที่ของกะเทยที่ถูกแยกออกมาจึงเป็นพื้นที่ในการแสดงตัวตนของพวกเขาออกมาด้วย

เพราะในโครงสร้างสังคมที่เคยอยู่เป็นโครงสร้างเฉพาะสองเพศเป็นโครงสร้างที่มีขนบธรรมเนียบ

ประเพณีที่มีแค่สองเพศเท่านั้น ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีมาก่อนอยู่แล้ว การได้ออกมาอยู่ใน

พ้ืนที่เฉพาะของตนท าให้สามารถแสดงออกตัวตนได้อย่างเต็มที่ อาชีพคาบาเร่ต์เป็นเหมือนพ้ืนที่ที่

แสดงให้เห็นถึงกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของกะเทย และยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและวิธีคิดของ

กะเทยในอาชีพคาบาเร่ต์ ซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้ช่วยประกอบสร้างตัวตนของกะเทยให้ออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

อย่างเช่นการศัลยกรรม จะเห็นว่าพ้ืนที่ตรงนี้เองก็สามารถตอบโจทย์รูปแบบการกระท าของกะเทยได้

หลาย ๆ เรื่องจนบางครั้งเองพ้ืนที่ตรงนี้ก็แทบจะเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย (Comzort Zone) ของกะเทยไป

แล้ว  และถึงแม้ในบางครั้งเองคาบาเร่ต์ถูกมองว่าเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าเป็นงานเต้นกินล ากินหรือค้า

บริการแฝง กะเทยหลายคนก็พยายามมองข้ามความคิดเหล่านั้น และพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์

ใหม่ให้เป็นที่น่าจดจ าผ่านพ้ืนที่นี้เช่นกัน    
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