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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดรูเรื่องเพศของพนักงานทอมบอยดวย

วธิวีทิยาการศกึษาแบบเรื่องเลา ผูใหขอมูลหลัก คอื พนักงานทอมบอยในองคกรเอกชนแหงหนึ่งจํานวน 1 คน 

 ผลการวจัิยพบวา ความฉลาดรูเรื่องเพศของพนักงานทอมบอยในองคกรเอกชนตามการให

ความหมายของผูวิจัยนั้น ไดแก 1) การคนหาตัวตน โดยในระยะนี้เปนการคนหาและพิสูจนตัวตน  

ทางเพศ มีการทดลองเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตางเพศกับเพศเดียวกัน เพื่อตัดสินใจ            

ในการเลือกเพศใหกับตนเองตอไป 2) การปกปดตัวตน เมื่อรูจักตัวตนแลว แตดวยแนวคิดแบบเดิม  

ที่ครอบครัวยดึติดทําใหไมสามารถเปดเผยตัวตนได เพื่อรักษาใหตนเองเปนที่ยอมรับจึงปกปดสถานะไว 

3) การแสดงตัวตน เมื่อตัวตนถูกเปดเผยและไดรับการยอมรับ จึงพยายามแสดงออกความเปนตัวตน

ผานการแตงกาย กิริยาทาทาง เพื่อเสริมสรางความม่ันใจไปสูการแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม และ       

4) การตระหนักรูตัวตน เมื่อมีความม่ันใจแลวจึงเกิดความภูมิใจซึ่งเปนแรงขับใหมีความมุงม่ันในการ

ดําเนนิชีวติ ตลอดจนการวางแผนการใชชีวติในอนาคต ขอเสนอแนะจากการวิจัย การเปดพื้นที่เพื่อให

สังคมกลุมเพศทางเลือกไดมีโอกาสแสดงตัวตน มีที่ยืนในสังคม นอกจากนั้นยังเปนการเปดเผย

เรื่องราวใหสังคมไดรับรูสิ่งที่เกดิขึ้นจรงิผานเรื่องเลาจากผูใหขอมูลหลักนําไปสูการถอดถอนมายาคติ

ความเช่ือแบบเดิมเพื่อกาวสูความเทาเทียมอยางแทจริง ทั้งนี้อาจสงผลไปถึงแนวคิดทางกฎหมาย    

ที่รองรับกลุมคนชายขอบใหไมเปนบุคคลที่ถูกละเลยอกีตอไป 

คําสําคัญ: ความฉลาดรูเร่ืองเพศ ทอมบอย เพศทางเลอืก 

1สาขาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
2ที่ปรึกษา สาขาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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Abstract 

 The purpose of this research was to investigate the sexual wittiness of a Tomboy 

employee. The method of study was carried out by a narrative method. The key informant was 

a Tom boy employee in a private organization. 

 The research result revealed that the sexual wittiness of the Tomboy employee based 

on the definition given by the researcher included 1) Self-Exploring, 2) Self-Hiding, 3) Self-

Exposing and 4) Self-Actualizing. In the first stage, he would explore and prove his selfness 

based on his own gender. He would also try to compare the relationship between himself and 

the people in the same and opposite sexes in order choose an appropriate gender for him. 

Secondly, although knowing himself but because of the conventional beliefs of the family, he 

had to hide his status in order to be socially accepted. Thirdly, when exposing himself and 

getting acceptance, he would try to show himself by means of dressing and behaving to gain 

self-confidence for social interaction. Finally, when having self-confidence, he would have self-

actualization and be proud of himself. This could be a dive for him to go on living and planning 

for his future. Therefore, it is suggested that the society provide more opportunity for the people 

in alternative genders to show off themselves and to have a place to stand. Besides, this study 

reveals the true study of a person in an alternative gender to the public. It may lead to 

mythology removal of some traditional beliefs and a step forward for gender equality. It may 

also provide some ideas for law makers in the future not to ignore this group of people. 

 Keywords: Sexual wittiness, Tomboy, Alternative Gender 
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บทนํา 

 มุมมองทัศนะแบบสมัยใหม (Modernist 

Perspective) ไดใหความรูเรื่องเพศของมนุษยเปน

พัฒนาการหรือกระบวนการท่ีมีลักษณะเปนแนวราบ

ในเสนตรง และมคีวามเช่ือในแกนแทหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น

จริงตามธรรมชาติของเพศตามลักษณะทางกายภาพ 

ซึ่งความซับซอนของประสบการณชีวิตทางเพศของ

มนุษยนั้น ตอมาไดถูกทาทายดวยแนวความคิดแบบ

พหุลักษณ (Pluralism) โดยมีกระบวนการที่จะ

พยายามปดชองว าง ที ่เหลือของวิทยาศาสตร 

(Simon, 2003) ความคิดแบบพหุลักษณยังเช่ืออีกวา 

สังคมน้ันเปนสวนทําใหบุคคลใหความหมายกับ     

สิ่งตาง ๆ รอบตัวตามระเบียบสังคมท่ีมีการกดทับจน

ทําใหบุคคลสามารถตอรองและใหความหมายตอ  

สิ่งใด ๆ ได ความคิดแนวน้ีจึงเต็มไปดวยการตอรอง

ทางประสบการณ ทําใหแตละบุคคลใชความรูเร่ือง

เพศในแบบของตนเอง อีกท้ังยังเปนสวนทําใหแนวคิด

การยึดม่ันกรอบความคิดใน เพศสภาพ (Gender) 

ไปสูการแบงแยกทางสังคมของชายและหญิง  

(Gillian, 2003) 

 การทําความเขาใจความหลากหลายทาง

เพศ จะสามารถทําใหเราไดรับรูและเขาใจถึงคานิยม 

ความเช่ือ โลกทัศน และขนบธรรมเนียมประเพณี    

ท่ีกอรางและหลอหลอมการแสดงออกทางเพศของ

แตละบุคคล อยางไรก็ตาม ทําใหเกิดการแบงขั้ว  

ทางความคดิใหญ ๆ สองขัว้ คอื เช่ือในระบบสองเพศ 

สวนขั้วท่ีสอง คือ เช่ือวามนุษยมีความแตกตางกัน

สามารถแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ อารมณ 

ความรูสึก และอัตลักษณทางเพศไดหลากหลายโดย

ไมคํานึงถึงการผูกติดอยูกับเพศธรรมชาติรวมไปถึง

เพศสรีระอีกดวย (นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2557) ผูท่ีมี

รางกายไมตรงกับจิตใจจึงพยายามปรับเปลี่ยน

รางกายของตนเองใหสอดคลองตามสภาวะจิตใจ 

ท้ังนี้ เพื่ อ นําตนเองเขา สูการไดมีพื้น ท่ีทางเพศ       

โดยการอางอิงความเปนเพศใดเพศหน่ึงในสังคม    

(Ekins Richard, 1997) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของปยลักษณ โพธิยวรรณ (2554) เร่ือง ผลจาก    

การเปลี่ยนแปลงเพศสูการพัฒนาตัวตนคนขามเพศ  

ท่ีมุงศึกษาเกี่ยวกับกลุมชายรักเพศเดียวกันท่ีเปดเผย

ตนเองวาเปนคนขามเพศท่ีผานการผาตัดแปลงเพศ

แลว ซึ่งกอนหนาน้ันดํารงชีวิตมาดวยความขัดแยง

ทางสรีระและจิตใจ จึงตัดสินใจผาตัดแปลงเพศใหมี

ลักษณะตรงกับสภาพจิตใจและเพื่อหาพื้นท่ียืนทาง

สังคมใหกับตัวเอง ซึ่งผลการวิจัยพบวา แมกลุมชาย

รักเพศเดียวกันจะผาตัดแปลงเพศแลวน้ัน แตดวย

ความสัมพันธเชิงอํานาจของสังคมไทยไดจัดวางความ

เปนเพศตามท่ีสังคมยอมรับไดสงผลใหคนขามเพศ

เหลาน้ีถูกตีตรา กดขี่ เอารัดเอาเปรียบ ไมมีอํานาจ

ตอรอง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถูกแสดงออกมาในรูปของความ

รุนแรงท้ังทางสังคม วัฒนธรรม และความรุนแรงทาง

โครงสราง นําไปสูการขับเบียดใหออกหางทางสังคม

จนเปนคนชายขอบในท่ีสุด 

 ทอม หรือ ทอมบอย (Tomboy) คือคํา

จํากัดความ ท่ีสังคมใหความหมายตอพฤติกรรมของ

หญงิรักหญงิ แปลวา หญงิท่ีมีลักษณะหาวและหยาบโลน 

มีพฤติกรรมเหมือนกับเด็กผูชายท่ีชอบทําเสียงดัง 

หญงิท่ีมกีจิกรรมทางเพศอยางไรการยับย้ังช่ังใจหรือ

เด็กหญิงท่ีแกนแกว (Oxford University, 2007) ท้ังน้ี

ทอมบอยอยูในกลุมคนรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) 

ในสังคมอาจถูกจัดเปนกลุมคนชายขอบแตมีการศึกษา

ของรัชนีชล ไชยลังการ (2555) เร่ืองการสรางอัตลักษณ

ทางเพศในแบบหญิงรักหญิงของกลุมแรงงานหญิง 

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน: พลวัต

และการตอรองของพื้นท่ีสังคมและตัวตน พบวา โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมลําพูน สวนใหญเปนโรงานทอผา 
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หญงิท่ีมกีจิกรรมทางเพศอยางไรการยับยั้งช่ังใจหรือ

เด็กหญิงท่ีแกนแกว (Oxford University, 2007) ท้ังนี้

ทอมบอยอยูในกลุมคนรักเพศเดียวกัน (Homosexuality) 

ในสังคมอาจถูกจัดเปนกลุมคนชายขอบแตมีการศึกษา

ของรัชนีชล ไชยลังการ (2555) เร่ืองการสรางอัตลักษณ

ทางเพศในแบบหญิงรักหญิงของกลุมแรงงานหญิง 

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน: พลวัต

และการตอรองของพื้นท่ีสังคมและตัวตน พบวา โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมลําพูน สวนใหญเปนโรงานทอผา 
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แรงงานหญิงจึงเปนแรงงานหลักในโรงงาน สัดสวน

ของสาวโรงงานคร่ึงหน่ึงเปนทอมบอย ภายใตความเปนชาย 

ของสังคมน้ันแตภายในพื้นท่ีของโรงงานอุตสาหกรรมน้ี

กลับกลายเปนพื้นท่ีเอื้อตอการสรางเอกลักษณและ

การแสดงตัวตนของกลุมหญิงรักหญิงไดเปนอยางด ี

อีกท้ังกลุมทอมบอยยังมลัีกษณะดานกายภาพอันเปน

ท่ีตองการของผูประกอบการ กลาวคือ ดวยเพศ

สภาพของทอมบอย เปนกลุมท่ีไมนิยมลาแตงงาน 

หรือลาคลอด ซึ่งใชเวลานาน ขอน้ีจึงถือวาเปนขอ

ไดเปรียบท่ีสอดรับกับระบบการทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม จึงทําใหทอมบอยเร่ิมมีบทบาท พื้นท่ี 

ตัวตน และสรางคานิยมวัฒนธรรมของกลุมหญิงรักหญิง 

จนกลายเปนเพศวถิทีางเพศกระแสหลักในพื้นท่ีน้ันใน

ท่ีสุด 

 องคกรปจจุบันในทุกวันน้ี นอกจากจะเปน

พื้นท่ีของกลุมคนทํางานจากภูมิหลังท่ีมีความแตกตาง 

กันไปแลว อีกสิ่งหน่ึงคือความหลากหลายทางเพศท่ี

ปรากฏอยางแพรหลายในองคกรตาง ๆ ทําใหเกิดเพศ

วิถี ท่ีถูกหลอหลอมจากวัฒนธรรมของแตละคน     

ในองคกรอยางมากมาย พฤติกรรมการแสดงออกตอ

บุคคลตามเพศวิถีน้ัน ๆ ขององคกรจึงมีความซับซอน 

สําหรับความฉลาดรูในเร่ืองเพศ (sexual literacy) น้ัน 

หมายถึง การตระหนักรูถึงความสําคัญเร่ืองเพศในตัวตน 

ของตนเอง รวมไปถึงความสัมพันธในการติดตอ กับคน

อื่น  ๆในสังคม นอกจากน้ันยังสามารถถายทอดเร่ืองราว 

ท่ีแสดงถึงตัวตนไปยังคนอื่น ๆ ไดรับรูเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 

โดยตองยืนหยัดในความเปนตัวตนวามีคุณคานาภูมิใจ 

และไมสนใจตอบรรทัดฐานท่ีสังคมต้ังไว ความฉลาดรู

เร่ืองเพศยังเปนสวนสําคัญในการกําหนดตัวตนของ

บุคคล และจะชวยสงเสริมและปกปองสุขภาวะทางเพศ 

และสทิธิทางเพศ (นภาภรณ หะวานนท และคณะ, 2554) 

 

 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ 

ศึกษา เร่ือง ความฉลาดรูเร่ืองเพศของพนักงาน  

ทอมบอยในองคกรเอกชน โดยศึกษาเกี่ยวกับวิถี      

การดําเนินชีวิต การปฏิบัติตอตนเองและผูอื่น การใช

ชีวิตรวมกับผูคนในสังคมปจจุบันรวมไปถึงความคิด

ความรูสกึท่ีตองการใหสังคมรับรูผานคําบอกเลาจาก

ผูใหขอมูลหลัก คือ พนักงานทอมบอยในองคกรเอกชน

ตามประเด็นหลัก 4 ประการ คือ การคนหาตัวตน      

การปกปดตัวตน การแสดงตัวตน และการตระหนักรู

ตัวตนของพนักงานทอมบอย 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่ อศึกษาความฉลาดรู เ ร่ืองเพศของ

พนักงานทอมบอย โดยศึกษาเกี่ยวกับการคนหาตัวตน 

การปกปดตัวตน การแสดงตัวตน และการตระหนักรู

ตัวตนของพนักงานทอมบอย 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลักน้ันผูวจิัยเลือก

ตัวอยางแบบเจาะจง คือ ทอมบอยท่ีทํางานในองคกร 

เอกชนแหงหน่ึงจํานวน 1 คน เนื่องจากการศึกษาดังกลาว

อาจสงผลกระทบตอผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยจึงขอปกปด

ช่ือจริงของผูใหขอมูลหลัก ท้ังน้ีช่ือท่ีแสดงในการศึกษา 

คร้ังน้ีจงึขอเสนอเปนนามสมมติแทน 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 วธีิการศึกษาแบบเร่ืองเลา โดยตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือของขอมูลในการศึกษาเร่ืองความฉลาด

รูเร่ืองเพศของพนักงานทอมบอยในองคกรเอกชน 

ผูวิจัยใชเทคนิคสามเสา (Triangulation technique) 

ตามแนวทางของ Patton (1990) ซึ่งมี 4 ลักษณะ         
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ท้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีตางแหลงขอมูล (Analyst 

Triangulation) คือ ในการวิจัยมีการใชขอมูลจาก

หลากหลายแหลงขอมูล แตใชวิธีการเดียวกัน ซึ่ง 

คร้ังน้ีผูวิจัยไดมีโอกาสไดฟงเร่ืองเลาจากแฟนสาว

ของผูใหขอมูลหลักในเร่ืองเดียวกัน เพื่อยืนยันขอมูล

ท่ีไดจากผูใหขอมูลหลักใหมคีวามนาเช่ือถอืย่ิงขึ้น 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเดินทางไปยังสถานท่ีนัดแนะกับ

ผู ใหขอมูลหลัก เมื่อถึงเวลานัดผู ใหขอมูลหลัก

เดนิทางมาพรอมกับแฟนสาว ผูวจิัยแนะนํารายละเอียด 

การศึกษาในคร้ังนี้กอนจะขออนุญาตบันทึกเสียง 

การสนทนาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีสะทอนมุมมอง 

การดําเนนิชีวติ และความเปนตัวตนของผูใหขอมูลหลัก 

โดยเคร่ืองมือการวิจัยคุณภาพท่ีสําคัญ คือ ตัวผูวิจัย

เปนผูฟง และผูใหขอมูลหลักเปนผูเลา ท้ังน้ีผูวิจัยได

บันทึกเสียงสนทนาโดยใชเคร่ืองบันทึกเสียง รวมไปถึง 

สมุดบันทึก ปากกาท่ีนํามาใชบันทึกประเด็นสําคัญ 

รวมไปถงึอิริยาบถระหวางท่ีผูใหขอมูลเลาเหตุการณ 

  การวเิคราะหขอมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ีใชวธีิวทิยา คอื การศึกษา 

เร่ืองเลา และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบ

การวิเคราะหเชิงพรรณา โดยเมื่อผูวิจัยรวบรวมขอมูล

จากผูใหขอมูลหลักเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหตีความจากลําดับเนื้อหาเร่ืองเลา ซึ่งเปน

กระบวนการสรางความรูรวมกันระหวางผูเลา คือ 

ผูใหขอมูลหลัก และผูฟง คือ ผูวิจัย ผลการศึกษาท่ีได

จึงเปนการตีความจากตัวผูวิจัยผานการฟงเร่ืองราว 

จากผูใหขอมูลหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการวจัิย 

 ผูวิจัยเปดประเด็นแรกโดยใหผูใหขอมูล

หลักเลาอะไรก็ได ซึ่งบทสนทนาดังกลาวผูวิจัยได

เรียบเรียงตามความหมายของความฉลาดรูเร่ืองเพศ 

ดังน้ี 

 การคนหาตัวตน 

 ชีวติของนํ้าเติบโตมาพรอมกับแมและยาย 

ท่ีเชียงใหม พอเสียชีวิตตั้งแตนํ้าอายุไดเพียง 2 ขวบ 

นํ้าไมไดรูสึกวาตัวเองแตกตางหรือผิดแปลกจากเพื่อน

คนอื่น ๆ จนกระท่ังช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 นํ้ายายมา

อยูโรงเรียนประจํากินนอนท่ีกรุงเทพฯ และท่ีน่ันเปน

คร้ังแรกท่ีทําใหนํ้ารูสึกเดนชัดวาตัวเองชอบผูหญิง 

และเมื่อถงึวันปดเทอม ชวงเวลาท่ีอยูท่ีบานนํ้าใชเวลา

คุยโทรศัพทกับแฟนสาวรุนพี่ จนพี่สาวรูวา นํ้าเปนทอม 

จากนั้นจึงมาปรึกษาคุณครูของนํ้า ซึ่งคุณครูบอกวา 

นํ้ามีแฟนเปนผูหญิงจริง ๆ พี่สาวจึงตกลงจะนํานํ้า

ยายโรงเรียน ดวยเหตุผลเพราะวาไมอยากใหนํ้าเปนทอม 

การยายเขามาในโรงเรียนรวมชายหญิงน้ันนํ้าจะได

เลิกเปนทอม น้ําจึงจําใจตองมาเรียนโรงเรียนใกล

บานท่ีเปนโรงเรียนรวมชายหญงิ 

   การปกปดตัวตน 

 เร่ืองราวในคร้ังน้ีทําใหคนในครอบครัว 

ของน้ํารับรูวาน้ําเปนทอม ทุกคนตางตอตานขัดขวาง

ไมใหนํ้าเปนทอม นํ้าจงึเร่ิมปกปดตนเอง โดยไมแสดง

ทาทีกระโดกกระเดกเปนเด็กผูชาย ไวผมยาวเหมือน

ผูหญิง เพื่อซอนเรนสิ่งท่ีตนเองเปนไมใหครอบครัว

ลวงรู แตในใจน้ํานั้นยังคงชอบผูหญิงเหมือนเดิม  

เมื่อกลาวถึงการยอมรับเร่ืองสถานะทางเพศของ

ครอบครัวนํ้าน้ัน นํ้าเลาดวยสีหนาเปนกังวลวา แมและ

ยายของตนไมยอมรับเพศท่ีพวกเขาเรียกวา ทอม   

แมและยายของนํ้าพรํ่าบอกวา “อยาทําแบบน้ี มันผิด

รูไหมลูก ลูกตองไมเปนทอมนะหามเปนเด็ดขาด”  

47 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 42 มกราคม – มถิุนายน 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 42 January – June, 2016 

ท้ังน้ีผูวิจัยไดเลือกใชวิธีตางแหลงขอมูล (Analyst 

Triangulation) คือ ในการวิจัยมีการใชขอมูลจาก

หลากหลายแหลงขอมูล แตใชวิธีการเดียวกัน ซึ่ง 

คร้ังน้ีผูวิจัยไดมีโอกาสไดฟงเร่ืองเลาจากแฟนสาว

ของผูใหขอมูลหลักในเร่ืองเดียวกัน เพื่อยืนยันขอมูล

ท่ีไดจากผูใหขอมูลหลักใหมคีวามนาเช่ือถอืย่ิงขึ้น 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเดินทางไปยังสถานท่ีนัดแนะกับ

ผู ใหขอมูลหลัก เมื่อถึงเวลานัดผู ใหขอมูลหลัก

เดนิทางมาพรอมกับแฟนสาว ผูวจิัยแนะนํารายละเอียด 

การศึกษาในคร้ังน้ีกอนจะขออนุญาตบันทึกเสียง 

การสนทนาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีสะทอนมุมมอง 

การดําเนินชีวติ และความเปนตัวตนของผูใหขอมูลหลัก 

โดยเคร่ืองมือการวิจัยคุณภาพท่ีสําคัญ คือ ตัวผูวิจัย

เปนผูฟง และผูใหขอมูลหลักเปนผูเลา ท้ังน้ีผูวิจัยได

บันทึกเสียงสนทนาโดยใชเคร่ืองบันทึกเสียง รวมไปถึง 

สมุดบันทึก ปากกาท่ีนํามาใชบันทึกประเด็นสําคัญ 

รวมไปถงึอิริยาบถระหวางท่ีผูใหขอมูลเลาเหตุการณ 

  การวเิคราะหขอมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ีใชวธีิวทิยา คอื การศึกษา 

เร่ืองเลา และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบ

การวิเคราะหเชิงพรรณา โดยเมื่อผูวิจัยรวบรวมขอมูล

จากผูใหขอมูลหลักเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหตีความจากลําดับเนื้อหาเร่ืองเลา ซึ่งเปน

กระบวนการสรางความรูรวมกันระหวางผูเลา คือ 

ผูใหขอมูลหลัก และผูฟง คือ ผูวิจัย ผลการศึกษาท่ีได

จึงเปนการตีความจากตัวผูวิจัยผานการฟงเร่ืองราว 

จากผูใหขอมูลหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการวจัิย 

 ผูวิจัยเปดประเด็นแรกโดยใหผูใหขอมูล

หลักเลาอะไรก็ได ซึ่งบทสนทนาดังกลาวผูวิจัยได

เรียบเรียงตามความหมายของความฉลาดรูเร่ืองเพศ 

ดังน้ี 

 การคนหาตัวตน 

 ชีวติของนํ้าเติบโตมาพรอมกับแมและยาย 

ท่ีเชียงใหม พอเสียชีวิตต้ังแตนํ้าอายุไดเพียง 2 ขวบ 

นํ้าไมไดรูสึกวาตัวเองแตกตางหรือผิดแปลกจากเพื่อน

คนอื่น ๆ จนกระท่ังช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 นํ้ายายมา

อยูโรงเรียนประจํากินนอนท่ีกรุงเทพฯ และท่ีน่ันเปน

คร้ังแรกท่ีทําใหนํ้ารูสึกเดนชัดวาตัวเองชอบผูหญิง 

และเมื่อถงึวันปดเทอม ชวงเวลาท่ีอยูท่ีบานนํ้าใชเวลา

คุยโทรศัพทกับแฟนสาวรุนพี่ จนพี่สาวรูวา นํ้าเปนทอม 

จากน้ันจึงมาปรึกษาคุณครูของนํ้า ซึ่งคุณครูบอกวา 

นํ้ามีแฟนเปนผูหญิงจริง ๆ พี่สาวจึงตกลงจะนํานํ้า

ยายโรงเรียน ดวยเหตุผลเพราะวาไมอยากใหนํ้าเปนทอม 

การยายเขามาในโรงเรียนรวมชายหญิงน้ันนํ้าจะได

เลิกเปนทอม นํ้าจึงจําใจตองมาเรียนโรงเรียนใกล

บานท่ีเปนโรงเรียนรวมชายหญงิ 

   การปกปดตัวตน 

 เร่ืองราวในคร้ังน้ีทําใหคนในครอบครัว 

ของนํ้ารับรูวานํ้าเปนทอม ทุกคนตางตอตานขัดขวาง

ไมใหนํ้าเปนทอม นํ้าจงึเร่ิมปกปดตนเอง โดยไมแสดง

ทาทีกระโดกกระเดกเปนเด็กผูชาย ไวผมยาวเหมือน

ผูหญิง เพื่อซอนเรนสิ่งท่ีตนเองเปนไมใหครอบครัว

ลวงรู แตในใจนํ้าน้ันยังคงชอบผูหญิงเหมือนเดิม  

เมื่อกลาวถึงการยอมรับเร่ืองสถานะทางเพศของ

ครอบครัวนํ้าน้ัน นํ้าเลาดวยสีหนาเปนกังวลวา แมและ

ยายของตนไมยอมรับเพศท่ีพวกเขาเรียกวา ทอม   

แมและยายของนํ้าพรํ่าบอกวา “อยาทําแบบนี้ มันผิด

รูไหมลูก ลูกตองไมเปนทอมนะหามเปนเด็ดขาด”  
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นํ้าก็ไดแตพยักหนาฟงเพราะไมอยากใหแมและยาย 

ไมสบายใจ แตภายในใจนํ้าครุนคิดอยูเสมอวา “เปน

แบบน้ีมันผิดอยางไร” ทําใหคร้ังหน่ึงนํ้าเคยลอง

เปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยหันไปลองคุยกับผูชายเพื่อ

ทดสอบดูวาเราสามารถชอบผูชายหรือไม แตแลวนํ้า

ก็รูวา ความรักแบบชายหญิงท่ีสังคมตางก็ใหบรรทัด

ฐานวาเปนสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสมน้ันเปนสิ่งท่ีนํ้าไม

ตองการ นํ้าเลาดวยแววตาเศรา ๆ 

   การแสดงตัวตน 

   เมื่อ ชีวิต นํ้าเ ร่ิมเขามหาวิทยาลัย 

สังคมของนํ้ามีท้ังเพื่อน รุนพี่ ซึ่งตางก็รูสถานะของ

นํ้าดี นํ้าเร่ิมแตงตัวเพื่อแสดงออกความเปนตัวตน

มากขึ้น โดยตัดผมสั้นแบบผูชาย เร่ิมใสกางเกงไปเรียน 

ใชผาสําหรับรัดหนาอก แมของนํ้าเมื่อเห็นดังน้ัน      

ก็คอยตักเตือนเปนคร้ังคราววา “อยาเปนนะ” บางก็ 

“ไมใหเปนนะ” นํ้าก็ไดแตรับปากพยักหนาแบบไปที 

จนกระท่ังนํ้าเร่ิมติดสังคมท่ีมหาวิทยาลัย โดยไปนอน

หอเพื่อนหรือรุนพี่ แมเร่ิมเปนหวง จึงโทรศัพทตาม

กับเพื่อนของนํ้า คุยกันไปคุยกันมาแมจึงไดความจาก

เพื่อนของนํ้าวา อยูมหาวิทยาลัยนํ้าเปนทอม คร้ัง

น้ันเองท่ีทําใหครอบครัวของนํ้ารูสถานะของนํ้าชัดขึ้น 

ในคราวปดภาคเรียนนํ้าไดไปเย่ียมยายท่ีเชียงใหม 

ครอบครัวนํ้าท้ังแมและยายก็ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับ

การเปนทอมของนํ้า แตคร้ังน้ีแตกตางจากทุกคร้ัง

เมื่อยายเอยขึ้นมาวา “ใหมันเปนไปเถอะ ดีแลวจะได

ไมทอง”  นํ้าบอกวาเหตุท่ียายกลาวเชน น้ันเปน

เพราะวาวัยรุนแถวบานท่ีเชียงใหมตางก็มีลูกต้ังแต

อายุยังนอยกันท้ังน้ัน มิหนําซ้ํายังดูแลตัวเองกับลูก

ไมไดเลย ยายจึงกังวลวาหากนํ้าตองมีชีวิตเชนวัยรุน

แถวน้ียายคงรับไมไดมากกวาการท่ีนํ้าเปนทอมเสียอีก 

แมนํ้าเมื่อไดฟงความเห็นของยายก็มีทีทาออนลงเห็น

ดวยกับความคิดของยาย ในตอนน้ีเอง นํ้าเร่ิมแสดง

ตัวตนเดนชัดขึ้นดวยการแตงกายเลียนแบบผูชาย 

เร่ิมแรกดวยการตัดผมสั้นแบบผูชาย ซื้อเสื้อผาของ

ผูชาย และเปนคร้ังแรกท่ีเร่ิมซื้อสเตยรัดหนาอกมาใส 

นํ้าเลาดวยทาทางผอนคลายย้ิมแยมวา “เราแตงตัว

แบบน้ีแลว เรารูสึกม่ันใจ เรารูสึกวามันเหมาะกับเรา 

และมันทําใหเราดูดี ดูหลอขึ้นมา” โดยนํ้าหาซื้อ

เสื้อผาของผูชายท่ีมีขนาดเล็กพอดีตัวของนํ้ามาสวม

ใสตอนเรียนมหาวิทยาลัย โดยเลียนแบบรูปแบบ

เสื้อผาจากการคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต หรือ

โทรทัศน บางก็จากคําแนะนําของเพื่อนทอมดวยกัน  

   การตระหนักรูตัวตน 

   เมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัย กาวเขาสู   

วัยทํางาน อันดับแรกท่ีนํ้าคดิ คอื ชุดเคร่ืองแบบการทํางาน 

ตองไมใชเคร่ืองแบบท่ีเปนกระโปรง และตองมีอิสระ

ในการแตงตัวไปทํางาน เพราะนํ้าไมม่ันใจเมื่อตองสวม

เสื้อผาแบบผูหญิง ทําใหนํ้าเลือกทํางานในองคกร

เอกชนท่ีอนุญาตใหนํ้าสามารถสวมกางเกงทํางานได 

การทํางานของนํ้าราบร่ืนดีไมมีปญหากับหัวหนางาน 

สําหรับหัวหนางานน้ันมีหยอกลอนํ้าบาง แตก็อยูใน

ขอบเขตท่ีนํ้ารับได เพื่อนรวมงานมีท้ังคนท่ีเปนแบบ

นํ้าและบางก็เปน “กะเทย” สําหรับเพื่อนรวมงานท่ี

เขาใจและยอมรับสิ่งท่ีนํ้าเปนก็มี แตก็มีบางคนท่ีนํ้า

ไมคอยชอบหนานัก เพราะเพื่อนรวมงานคนน้ีแสดง

ปฏิกิริยาท่ีไมเปนมิตร มิหนําซ้ํายังชอบพูดจาดูถูก

เหยียดหยามนํ้าอีกดวย นํ้าเลาดวยสีหนาจริงจังวา 

เพื่อนรวมงานคนน้ีเปนผูชายชอบพูดจาหยาบคายกับ

นํ้า เชน “ทอมก็เปนเมียผูชายได” “ทอมกูก็เอาได” 

และยังเคยพูดจากับแฟนของนํ้าอยางไมเหมาะสมวา

“เมยีทอมก็เปนเมียกูได” สวนปญหาเร่ืองการทํางาน

ก็มอุีปสรรคเร่ืองเพศอยูบางเชน ลูกคาเคยเรียกนํ้าวา 

“ไอทอม” นํ้าพูดสีหนาเครงเครียดวา “ไมไดโกรธหรอก

นะท่ีเรียกวา ทอม เรายอมรับวาเราเปนอะไร แตคําพูด 

เขามันแสดงถึงการรังเกียจเพศท่ีเราเปน” นํ้ากลาว

พรอมกับเลาตอวา ตัวเองรูสถานะของตนดีวาตอง
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ปฏบัิติตนเชนไรกับลูกคา จึงพยายามสงบสติอารมณ

ไมแสดงอาการโกรธออกมา นํ้ายํ้าตออีกวาปจจุบัน

แมจะมีคนหันมายอมรับเร่ืองเพศกันเพิ่มขึ้นแลวก็

ตาม แตตนเองก็ยังรูสึกแปลกจากคนอื่น ๆ อยูเสมอ 

เพราะคําพูดหรือคําสรรพนามท่ีใชเรียกเพศอยางน้ํา

น่ันเองท่ีตอกยํ้าความแปลกแยกทางสังคม 

 ชีวิตความรักของนํ้าในวันน้ีนํ้าบอกวามี

ความสุขมาก นํ้าพูดพลางหันไปมองหนาแฟนสาว

ท่ีมาดวยกัน แตน้ําบอกวากวาจะมาถึงวันนี้ ตนเองก็

ผานเร่ืองราวตาง ๆ มาคอนขางสาหัสเชนเดียวกัน 

แฟนสาวคนปจจุ บันของน้ํ ามีอายุเทากันกับน้ํ า          

น้ําบอกวาไมไดเปรียบตนเองเปนเหมือนเพศชาย     

ท่ีตองแสดงความปกปองแฟนสาว เพราะตนเองไม

คิดวาจะสามารถดูแลใครได การท่ีนํ้ามีแฟนนํ้าแค

ตองการเพื่อนหรือคนปรึกษาปญหาตาง ๆ แตนํ้าก็ใส

ใจความรูสึกของแฟนสาวอยูเสมอ ฝายแมของแฟน

สาวน้ันไมยอมรับเร่ืองท่ีลูกสาวคบหากับทอมและยื่น

คําขาดวา “อยาทําใหแมเสียช่ือเสียง” ซึ่งแตกตาง

จากแมของนํ้าท่ีเขากันไดดีกับแฟนสาวของน้ําและให

อิสระในการคบหากันระหวางน้ํากับแฟนสาวอีกดวย

นํ้ายอมรับวาตนเองกลัวแมของแฟนสาวมาก ถึงแม

ไมเคยพบกันก็ตาม นํ้าเช่ือม่ันวา ตนเองไมสามารถ

เอาชนะใจแมแฟนสาวได เพราะถึงอยางไรน้ําเช่ือวา

แมของแฟนสาวก็ไมมทีางเปลี่ยนความคดิเร่ืองเพศได 

แตตนเองก็ทําหนาท่ีในฐานะแฟนใหดีท่ีสุด โดยการ

อยู ดูแลกันและกันไปเร่ือย ๆ น้ําบอกวาตนเอง

ติดตามขาวเร่ืองการออกกฎหมายใหกลุมรักเพศ

เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได นํ้าเห็นวามันเปน

เร่ืองท่ีมีประโยชนตอตนเองมากและตองการให      

มีการนํามาใชจริง น้ําบอกวาเคยพูดคุยกับแฟนสาว  

วาหากมีกฎหมายน้ีขึ้นมาจริง ๆ น้ําและแฟนจะไป  

จดทะเบียนสมรสกันอยางแนนอน กอนท่ีเร่ืองเลา

คร้ังน้ีจะจบลง นํ้ากลาววา นํ้าไมคิดวาการท่ีตนเอง

เปนแบบนี้จะเดือดรอนใคร ถึงนํ้าอาจจะดูแปลก

แตกตางจากคนอื่น แตการกระทําเปนสิ่งท่ีแสดงให

เห็นคาความเปนคนของนํ้าไดมากกวาคาของความ

เปนเพศใด “ถงึเราจะเปนแบบน้ี ไมปกติในสายตาคนอื่น 

แตครอบครัวเรา แฟนเรา เพื่อนเรา เขาใจในสิ่งท่ี

เราเปนก็พอแลว ทุกวันนี้ทําอะไรก็ไมแครใครนะ 

คดิถงึแตคนท่ีเรารักและเขาก็รักเรา ก็พอแลว” 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองเลาจากชีวิตของนํ้า 

ทอมบอยวัยทํางานท่ีผานชวงชีวิตในวัยเด็ก วัยรุน 

จนถึงวัยทํางานในปจจุบันน้ันมีวิธีแสดงออกทาง

พฤติกรรมหรือบอกกลาวเร่ืองราวเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

ของตนเองอยางไร รวมไปถึงการยอมรับจากสังคม 

ครอบครัว รวมถึงตนเองมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ี

ตนเองเปนอยูอยางไร โดยอภิปรายผลไดดังน้ี 

   การคนหาตัวตน 

   ในวัยเด็กน้ัน จะเห็นไดวา นํ้าก็เปน

เด็กผูหญิงธรรมดาท่ัวไปท่ีเติบโตมาดวยการเลี้ยงดู

ของแมและยาย รวมไปถึงพี่สาวซึ่งตางก็เปนผูหญิง

ท้ังหมด โดยมีการเลี้ยงดูท่ีคอนขางอยูในกรอบตาม

เพศวิถีทางสังคมท่ีไดกําหนดไว มีความเช่ือเร่ืองเพศ

วาคนเราสามารถแบงเพศไดแค 2 เพศเทานั ้น        

น้ําจึงถูกอบรมมาใหมีวิถีชีวิตตามรูปแบบของผูหญิง 

ไมวาจะเปนการแตงกาย กริยามารยาท รวมไปถึง

การรักนวลสงวนตัวตอเพศตรงขาม จนกระท่ังเมื่อนํ้า

ไดมีโอกาสเรียนในโรงเรียนประจําหญิงลวน และท่ี

น่ันเองถือเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตของนํ้า นํ้ารูสึกชอบ

พอกับเพศเดียวกัน โดยมีการแสดงออกทางพฤติกรรม 

ในลักษณะของคูรักตามแบบคูรักตางเพศท่ัว ๆ ไป 

แตเมื่อครอบครัวรูเร่ืองพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

ของนํ้าก็ใชวธีิยายใหนํ้าไปเรียนโรงเรียนรวมชายหญิง 

หวังวาสภาพแวดลอมโรงเรียนรวมชายหญิงจะทําให
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ปฏบัิติตนเชนไรกับลูกคา จึงพยายามสงบสติอารมณ

ไมแสดงอาการโกรธออกมา นํ้ายํ้าตออีกวาปจจุบัน

แมจะมีคนหันมายอมรับเร่ืองเพศกันเพิ่มขึ้นแลวก็

ตาม แตตนเองก็ยังรูสึกแปลกจากคนอื่น ๆ อยูเสมอ 

เพราะคําพูดหรือคําสรรพนามท่ีใชเรียกเพศอยางนํ้า

น่ันเองท่ีตอกยํ้าความแปลกแยกทางสังคม 

 ชีวิตความรักของนํ้าในวันน้ีนํ้าบอกวามี

ความสุขมาก นํ้าพูดพลางหันไปมองหนาแฟนสาว

ท่ีมาดวยกัน แตนํ้าบอกวากวาจะมาถึงวันน้ี ตนเองก็

ผานเร่ืองราวตาง ๆ มาคอนขางสาหัสเชนเดียวกัน 

แฟนสาวคนปจจุ บันของนํ้ามีอายุเทากันกับนํ้า          

นํ้าบอกวาไมไดเปรียบตนเองเปนเหมือนเพศชาย     

ท่ีตองแสดงความปกปองแฟนสาว เพราะตนเองไม

คิดวาจะสามารถดูแลใครได การท่ีนํ้ามีแฟนนํ้าแค

ตองการเพื่อนหรือคนปรึกษาปญหาตาง ๆ แตนํ้าก็ใส

ใจความรูสึกของแฟนสาวอยูเสมอ ฝายแมของแฟน

สาวน้ันไมยอมรับเร่ืองท่ีลูกสาวคบหากับทอมและยื่น

คําขาดวา “อยาทําใหแมเสียช่ือเสียง” ซึ่งแตกตาง

จากแมของนํ้าท่ีเขากันไดดีกับแฟนสาวของนํ้าและให

อิสระในการคบหากันระหวางนํ้ากับแฟนสาวอีกดวย

นํ้ายอมรับวาตนเองกลัวแมของแฟนสาวมาก ถึงแม

ไมเคยพบกันก็ตาม นํ้าเช่ือม่ันวา ตนเองไมสามารถ

เอาชนะใจแมแฟนสาวได เพราะถึงอยางไรนํ้าเช่ือวา

แมของแฟนสาวก็ไมมทีางเปลี่ยนความคดิเร่ืองเพศได 

แตตนเองก็ทําหนาท่ีในฐานะแฟนใหดีท่ีสุด โดยการ

อยู ดูแลกันและกันไปเร่ือย ๆ นํ้าบอกวาตนเอง

ติดตามขาวเร่ืองการออกกฎหมายใหกลุมรักเพศ

เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได นํ้าเห็นวามันเปน

เร่ืองท่ีมีประโยชนตอตนเองมากและตองการให      

มีการนํามาใชจริง นํ้าบอกวาเคยพูดคุยกับแฟนสาว  

วาหากมีกฎหมายน้ีขึ้นมาจริง ๆ นํ้าและแฟนจะไป  

จดทะเบียนสมรสกันอยางแนนอน กอนท่ีเร่ืองเลา

คร้ังน้ีจะจบลง นํ้ากลาววา นํ้าไมคิดวาการท่ีตนเอง

เปนแบบน้ีจะเดือดรอนใคร ถึงนํ้าอาจจะดูแปลก

แตกตางจากคนอื่น แตการกระทําเปนสิ่งท่ีแสดงให

เห็นคาความเปนคนของนํ้าไดมากกวาคาของความ

เปนเพศใด “ถงึเราจะเปนแบบน้ี ไมปกติในสายตาคนอื่น 

แตครอบครัวเรา แฟนเรา เพื่อนเรา เขาใจในสิ่งท่ี

เราเปนก็พอแลว ทุกวันนี้ทําอะไรก็ไมแครใครนะ 

คดิถงึแตคนท่ีเรารักและเขาก็รักเรา ก็พอแลว” 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ืองเลาจากชีวิตของนํ้า 

ทอมบอยวัยทํางานท่ีผานชวงชีวิตในวัยเด็ก วัยรุน 

จนถึงวัยทํางานในปจจุบันน้ันมีวิธีแสดงออกทาง

พฤติกรรมหรือบอกกลาวเร่ืองราวเกี่ยวกับเร่ืองเพศ

ของตนเองอยางไร รวมไปถึงการยอมรับจากสังคม 

ครอบครัว รวมถึงตนเองมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ี

ตนเองเปนอยูอยางไร โดยอภิปรายผลไดดังน้ี 

   การคนหาตัวตน 

   ในวัยเด็กน้ัน จะเห็นไดวา น้ําก็เปน

เด็กผูหญิงธรรมดาท่ัวไปท่ีเติบโตมาดวยการเลี้ยงดู

ของแมและยาย รวมไปถึงพี่สาวซึ่งตางก็เปนผูหญิง

ท้ังหมด โดยมีการเลี้ยงดูท่ีคอนขางอยูในกรอบตาม

เพศวิถีทางสังคมท่ีไดกําหนดไว มีความเช่ือเร่ืองเพศ

วาคนเราสามารถแบงเพศไดแค 2 เพศเทานั ้น        

นํ้าจึงถูกอบรมมาใหมีวิถีชีวิตตามรูปแบบของผูหญิง 

ไมวาจะเปนการแตงกาย กริยามารยาท รวมไปถึง

การรักนวลสงวนตัวตอเพศตรงขาม จนกระท่ังเมื่อนํ้า

ไดมีโอกาสเรียนในโรงเรียนประจําหญิงลวน และท่ี

น่ันเองถือเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตของนํ้า นํ้ารูสึกชอบ

พอกับเพศเดียวกัน โดยมีการแสดงออกทางพฤติกรรม 

ในลักษณะของคูรักตามแบบคูรักตางเพศท่ัว ๆ ไป 

แตเมื่อครอบครัวรูเร่ืองพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

ของนํ้าก็ใชวธีิยายใหนํ้าไปเรียนโรงเรียนรวมชายหญิง 
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การตระหนักรูตัวตน 

น้ํายอมรับตนเองวา เปนทอมบอย      

มพีฤติกรรมแบบแข็งกระดางคลายคลงึกับพฤติกรรม

ผูชาย เรียกไดวาเปนกลุมคนชายขอบท่ีมีเพียงสวนนอย 

ของสังคมเทาน้ัน เมื่อเสียงเล็ก ๆ เหลาน้ีมีนอยยอม

ไมอาจเปลี่ยนความคิดทางสังคมท่ียึดติดอยูกับ

โครงสรางเดมิได ซ้ํารายไปกวาน้ันยังคอยกดทับขับเบียด 

ใหพวกเขาหลุดออกไปในท่ีสุด สิ่งท่ีสามารถทําให

ทอมบอยอยางนํ้ายืนหยัดอยูในสังคมไดคือความเขาใจ

ของคนในครอบครัว แฟน และเพื่อน ๆ ท่ีใกลชิดกับนํ้า 

ตางก็ยอมรับในตัวตนของน้ําได ดวยเหตุนี้เองจึง

เปรียบเสมือนกําลังใจท่ีใชหลอเลี้ยงน้ําใหดําเนินชีวิต

ไปไดอยางมีความสุข การรับรูถึงหนาท่ีของตนเองวา

เวลาน้ีตนเองอยูในบทบาทใด กลาวคือ เวลางาน หนาท่ี

คือพนักงานบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจเพื่อ

ประโยชนสูงสุดขององคกร แมจะไดรับการดูถูกเหยียด

หยามเร่ืองเพศ ความตระหนักรูในหนาท่ีของตนจะ

ทําใหสามารถกาวผานสถานการณท่ีขัดแยงกับ

อารมณภายในจติใจได 

ในฐานะแฟน ถึงแมอุปสรรคย่ิงใหญ

สําหรับนํ้าคอื การทําใหแมของฝายหญงิยอมรับใหได 

ซึ่งนํ้าเช่ือวาไมมทีางเปนไปได แตถงึกระน้ันนํ้าก็ยังคง

ปฏบัิติตอแฟนสาวอยางดท่ีีสุดเทาท่ีทําได การใชชีวิต

คูของนํ้าและแฟนสาว ไดมีการวางแผนการใชชีวิตคู

รวมกันเหมือนกับคู รักตางเพศท่ัวไป โดยตองการ     

ความม่ันคงและการยอมรับจากคนในสังคม เห็นไดจาก

ความตองการกฎหมายรองรับสําหรับกลุมคูรักเพศ

เดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lund (2009) 

ไดศึกษาเร่ือง Intimate practice, Conjugal ideals: 

Affective ties and relationship strategies among Lala 

(Lesbian) Woman in contemporary Beijing โดยเปน

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการแตงงานและความสัมพันธ 

ในการเปนอยูของกลุมหญงิรักหญิง พบวา การแตงงาน

คือการตอรองเจรจาท่ีเปนการยอมรับบุคคลท่ีรัก 

เพศเดียวกันท่ีถูกกดขี่จากบรรทัดฐานสังคม การแตงงาน 

จะสามารถลบลางสถานะเดมิใหกลายเปนสิ่งปกติ  
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัต ิ

1. แมมนุษยไดกาวขามกระบวนทัศนแบบ

สมัยใหมมาสูกระบวนทัศนแบบหลังสมัยใหมแลวก็ตาม 

ทัศนะมุมมองเร่ืองเพศตามลักษณะทางกายภาพแบบ

ยุคสมัยใหมก็ยังคงอยู โครงสรางทางสังคมท่ีไมเอื้อ

ตอกลุมทอมบอยรวมไปถึงกลุมเพศทางเลือกอื่น ๆ 

ยังคงกดทับและขับเบียดกลุมชายขอบเหลาน้ี นําไปสู

การกีดกันทางเพศดังน้ันการดํารงอยูของกลุมชาย

ขอบทามกลางกระแสสังคมท่ีมีบรรทัดฐานเร่ืองเพศ

ตามสรีระรางกายเทาน้ัน ยอมถูกกดขี่จากการให

ความหมายเพื่อนําไปสูการแบงแยกพื้นท่ีทางสังคม

เพียงชายและหญิง ผูวิจัยจึงเห็นวา การเปดพื้นท่ี

เพื่อใหสังคมกลุมเพศทางเลือกไดมีโอกาสแสดง

ตัวตน มท่ีียนืในสังคมมากขึ้นน้ัน อาจทําใหสังคมเกิด

การยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนะมุมมองเร่ืองเพศ

มากขึ้น 

2. การเปดเผยเร่ืองราวสูสังคมผานเร่ือง

เลาคร้ังน้ีจากผูใหขอมูลหลักถือเปนจุดเร่ิมตนเล็ก ๆ 

ท่ีอาจนําไปสูการถอดถอนมายาคติความเช่ือแบบเดิม

เพื่อกาวสูความเทาเทียมอยางแทจริง ท้ังน้ีอาจสงผล

ไปถึงแนวคิดทางกฎหมายท่ีรองรับกลุมคนชายขอบ

ใหไมเปนบุคคลท่ีถูกละเลยอีกตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

1. การกีดกันทางเพศยังคงเปนสิ่งท่ีพบได

ท่ัวไปในสังคม ไมวาจะเปนในสถานท่ีทํางาน หรือ

แมแตภายในครอบครัว ท้ังน้ีเนื่องจากโครงสรางทาง

สังคมท่ีไมเปดกวางสําหรับกลุมเพศทางเลือกเหลาน้ี 

ทําใหการดําเนินชีวิตในบางเร่ืองของกลุมคนเหลาน้ี
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นํ้าสามารถหันกลับมาชอบเพศตรงกันขามก็เปนได 

ในระยะน้ีตัวนํ้าเองก็พยายามคนหาและพิสูจนความ

ตองการของตัวเองเชนกัน โดยการทดลองเปรียบเทียบ

ความสัมพันธระหวางตางเพศกับเพศเดียวกัน แตนํ้า

ก็พบวา ตนเองไมชอบความสัมพันธความรักแบบตางเพศ 

ซึ่งแตกตางจากความสัมพันธความรักแบบเพศเดียวกัน 

ตนเองรูสึกวาชอบมีความสุขทุกคร้ังท่ีไดพุดคุย      

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Carr (2007) ไดศึกษา

เร่ือง Where have all the tomboys gone? Women’s 

accounts of gender in adolescence พบวา การหยุด

หรือดําเนินตอของทอมบอยมีเหตุผลหลายประการ

ประกอบดวย ความสนใจในเพศตรงขาม แรงกระตุน

ของพอแมและเพื่อนหรือคนใกลตัว การเขารวมกีฬา 

และไรอารมณทางเพศของผูหญงิ 

 การปกปดตัวตน 

 เมื่อ นํ้า รูจักตัวตนวา ตนเองชอบ

ความสัมพันธแบบเพศเดียวกัน แตความสัมพันธ

ลักษณะน้ีนํ้ารูดีวา มันคือเร่ืองแปลกในสังคม เพราะ

บรรทัดฐานทางสังคมท่ีกดทับให นํ้า รูสึกไดถึ ง    

ความแปลกแยกระหวางตนเองกับคนอื่น ๆ ถูกตีตรา

ดวยคําวาไมปกติ เพียงเพราะไมอยูในโครงสรางทาง

สังคมท่ีถูกกําหนดไววาเปนสิ่งท่ีถูกตอง เหมาะสม 

และทุกคนควรพึงปฏิบัติ อีกท้ังเปนสิ่งท่ีครอบครัว

ยอมรับไมได  ในระยะเวลาท่ีนํ้าพยายามปกปด  

ความเปนทอมไมใหครอบครัวจับได โดยนํ้าจะสงวน

ทาทีของนํ้าไวแสดงออกเฉพาะกับเพื่อน ๆ เทานั้น 

เพราะนํ้าคงคิดถึงความรูสึกของครอบครัวคงรับ

สถานะทอมของนํ้าไมได นํ้าไมอยากใหครอบครัว

ตองทุกขใจกับสิ่งท่ีนํ้าเปน นํ้าจึงตองพยายามปกปด

ตัวตนเพื่อความสบายใจของครอบครัวและยังคง

ความภาคภูมิใจในตัวนํ้าได นํ้าตระหนักถึงหนาท่ีของ

ตนเองไดดีเย่ียม เพราะในชวงเวลาวัยน้ัน นํ้ายังอยู  

ในความดูแลของครอบครัว สายใยแหงครอบครัวก็

เปนเหตุผลท่ีนํ้าเลือกปกปดตัวตนเพื่อครอบครัว    

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wong (2012) ไดศึกษา

เรื่อง Doing gender, doing culture: Division of 

domestic among lesbians in Hongkong เปนการศึกษา 

เกี่ยวกับความสัมพันธของเลสเบ้ียนและลักษณะ  

ทางครอบครัว พบวา เพศถูกแยกเปนสองขั้วคือ 

ความไมมรีะเบียบและมรีะเบียบ ท่ีนําไปสูความเหลื่อมล้ํา 

ในครอบครัว ความเหมาะสมในการรักษาวาทกรรม

รักตางเพศของความเทาเทียมทางเพศและวัฒนธรรม 

ของหนาท่ีแมสามารถนําไปสูการตอรองของเลสเบ้ียน 

เพื่อคงความเทาเทียมกันของอํานาจในความสัมพันธ

อันใกลชิดของพวกเขา 

 การแสดงตัวตน 

 จนเมื่อถึงวันท่ีครอบครัวรูถึงสิ่งท่ีนํ้า

พยายามซอนเรนมาโดยตลอด การแสดงตัวตนของ

นํ้าก็เร่ิมชัดเจนขึ้นเร่ือย ๆ ตามวัยผานพฤติกรรมการ

แตงกายเลียนแบบเพศชาย พฤติกรรมการแตงกาย

เพื่อแสดงตัวตนของความเปนทอมบอยของนํ้าน้ันเกิด

จากการหาขอมูลผานอินเทอรเน็ตบาง จากเพื่อน ๆ

หรือคนรูจักท่ีเปนทอมบอยเหมือนกัน การแสดงออก

ผานทางการแตงกายแบบผูชายน้ัน เปนการสื่อ

ความหมายของคําวาทอมบอยได ชัดเจนย่ิงขึ้น     

การแตงกายท่ีดูทะมัดทะแมง คลองตัว เปนสัญลักษณ 

บงบอกถึงความเปนทอมบอยกับสังคม อีกท้ังทําให

พวกเขารูสกึม่ันใจในตัวเองและคิดวาเหมาะสมกับสิ่ง

ท่ีเปน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Randal (1999) 

ไดศึกษาเร่ือง I plan to be a 10 Online literacy and 

Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender student. 

พบวากลุม LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender student) ใชคอมพวิเตอรเปนสื่อกลาง

ในการติดตอสื่อสารโดยชองทางท่ีหลากหลายเพื่อทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับการแสดงออกตัวตนและเร่ิม

แสดงออกทางตัวตนในสังคมอินเทอรเน็ต  
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การตระหนักรูตัวตน 

นํ้ายอมรับตนเองวา เปนทอมบอย      

มพีฤติกรรมแบบแข็งกระดางคลายคลงึกับพฤติกรรม

ผูชาย เรียกไดวาเปนกลุมคนชายขอบท่ีมีเพียงสวนนอย 

ของสังคมเทาน้ัน เมื่อเสียงเล็ก ๆ เหลาน้ีมีนอยยอม

ไมอาจเปลี่ยนความคิดทางสังคมท่ียึดติดอยูกับ

โครงสรางเดมิได ซ้ํารายไปกวาน้ันยังคอยกดทับขับเบียด 

ใหพวกเขาหลุดออกไปในท่ีสุด สิ่งท่ีสามารถทําให

ทอมบอยอยางนํ้ายืนหยัดอยูในสังคมไดคือความเขาใจ

ของคนในครอบครัว แฟน และเพื่อน ๆ ท่ีใกลชิดกับนํ้า 

ตางก็ยอมรับในตัวตนของนํ้าได ดวยเหตุน้ีเองจึง

เปรียบเสมือนกําลังใจท่ีใชหลอเลี้ยงนํ้าใหดําเนินชีวิต

ไปไดอยางมีความสุข การรับรูถึงหนาท่ีของตนเองวา

เวลาน้ีตนเองอยูในบทบาทใด กลาวคือ เวลางาน หนาท่ี

คือพนักงานบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจเพื่อ

ประโยชนสูงสุดขององคกร แมจะไดรับการดูถูกเหยียด

หยามเร่ืองเพศ ความตระหนักรูในหนาท่ีของตนจะ

ทําใหสามารถกาวผานสถานการณท่ีขัดแยงกับ

อารมณภายในจติใจได 

ในฐานะแฟน ถึงแมอุปสรรคย่ิงใหญ

สําหรับนํ้าคอื การทําใหแมของฝายหญงิยอมรับใหได 

ซึ่งนํ้าเช่ือวาไมมทีางเปนไปได แตถงึกระน้ันนํ้าก็ยังคง

ปฏบัิติตอแฟนสาวอยางดท่ีีสุดเทาท่ีทําได การใชชีวิต

คูของนํ้าและแฟนสาว ไดมีการวางแผนการใชชีวิตคู

รวมกันเหมือนกับคู รักตางเพศท่ัวไป โดยตองการ     

ความม่ันคงและการยอมรับจากคนในสังคม เห็นไดจาก

ความตองการกฎหมายรองรับสําหรับกลุมคูรักเพศ

เดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lund (2009) 

ไดศึกษาเร่ือง Intimate practice, Conjugal ideals: 

Affective ties and relationship strategies among Lala 

(Lesbian) Woman in contemporary Beijing โดยเปน

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการแตงงานและความสัมพันธ 

ในการเปนอยูของกลุมหญงิรักหญิง พบวา การแตงงาน

คือการตอรองเจรจาท่ีเปนการยอมรับบุคคลท่ีรัก 

เพศเดียวกันท่ีถูกกดขี่จากบรรทัดฐานสังคม การแตงงาน 

จะสามารถลบลางสถานะเดมิใหกลายเปนสิ่งปกติ  
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัต ิ

1. แมมนุษยไดกาวขามกระบวนทัศนแบบ

สมัยใหมมาสูกระบวนทัศนแบบหลังสมัยใหมแลวก็ตาม 

ทัศนะมุมมองเร่ืองเพศตามลักษณะทางกายภาพแบบ

ยุคสมัยใหมก็ยังคงอยู โครงสรางทางสังคมท่ีไมเอื้อ

ตอกลุมทอมบอยรวมไปถึงกลุมเพศทางเลือกอื่น ๆ 

ยังคงกดทับและขับเบียดกลุมชายขอบเหลาน้ี นําไปสู

การกีดกันทางเพศดังน้ันการดํารงอยูของกลุมชาย

ขอบทามกลางกระแสสังคมท่ีมีบรรทัดฐานเร่ืองเพศ

ตามสรีระรางกายเทาน้ัน ยอมถูกกดขี่จากการให

ความหมายเพื่อนําไปสูการแบงแยกพื้นท่ีทางสังคม

เพียงชายและหญิง ผูวิจัยจึงเห็นวา การเปดพื้นท่ี

เพื่อใหสังคมกลุมเพศทางเลือกไดมีโอกาสแสดง

ตัวตน มท่ีียนืในสังคมมากขึ้นน้ัน อาจทําใหสังคมเกิด

การยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนะมุมมองเร่ืองเพศ

มากขึ้น 

2. การเปดเผยเร่ืองราวสูสังคมผานเร่ือง

เลาคร้ังน้ีจากผูใหขอมูลหลักถือเปนจุดเร่ิมตนเล็ก ๆ 

ท่ีอาจนําไปสูการถอดถอนมายาคติความเช่ือแบบเดิม

เพื่อกาวสูความเทาเทียมอยางแทจริง ท้ังน้ีอาจสงผล

ไปถึงแนวคิดทางกฎหมายท่ีรองรับกลุมคนชายขอบ

ใหไมเปนบุคคลท่ีถูกละเลยอีกตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

1. การกีดกันทางเพศยังคงเปนสิ่งท่ีพบได

ท่ัวไปในสังคม ไมวาจะเปนในสถานท่ีทํางาน หรือ

แมแตภายในครอบครัว ท้ังน้ีเนื่องจากโครงสรางทาง

สังคมท่ีไมเปดกวางสําหรับกลุมเพศทางเลือกเหลานี้ 

ทําใหการดําเนินชีวิตในบางเร่ืองของกลุมคนเหลาน้ี
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อาจเปนไปไดยาก เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม   

กลุมคนชายขอบจึงตองการกฎหมายท่ีเหมาะสม 

และใหโอกาสกาวเขาสูโครงสรางทางสังคม ดังน้ัน       

จึงควรศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดของกฎหมาย

สําหรับเพศทางเลือกเพื่อสนองนโยบายการลด 

ความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมตอไป 
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