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สวนที่ 1     
 บทนํา 

 
    “ เม่ือกอน ฉันก็อยูบาน ทํางานบาน เลี้ยงลูก เด๋ียวนี้รายจายมันเพ่ิมขึ้น  ฉันก็ตองออกมาชวย
เขา”  
    “จะคุยกับลกูไดยังไง  มันไมใชเรื่องของเด็ก เรื่องแบบนี้เขาไมเอามาพูดกันหรอก มันไมดี” 
    “หมอ   ทําแทง...มันบาปแคไหนครับ” 
         

“พอ”  ผูที่สังคมไทยยกยองวาเปนหัวหนาครอบครัว  รับหนาที่ในการหารายไดใหกับ
ครอบครัว เปนผูนําใหกับครอบครัว และเปนเสมือนผูที่คอยเชื่อมโยงครอบครัวกับโลกภายนอก  
จากอดีตพอซ่ึงเปนเหมือนเสาหลักของบานในเร่ืองตางๆ คอยนําพาใหภรรยาและบุตรมีความ
เปนอยูที่ดี แตในยุคปจจุบันดูเหมือนวาความเจริญและเทคโนโลยีตางๆ ที่เขามาจะนํามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลง  ไมวาจะเปนเรื่องของการศึกษา  เด็กๆ ไดรับการศึกษาสูงขึ้น สังคมมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ยอมหมายถึงคาใชจายของครอบครัวที่ตองสูงขึ้นดวยเชนกัน พอ
ตองรับภาระในการใชจายทั้งหมดไว ซ่ึงนับวาหนักมากทีเดียว  ในบางครอบครัวการดํารงชีวิต
เปนไปอยางคอนขางลําบาก  “แม” ผูที่เคยมีพ้ืนที่อยูเฉพาะ “ในบาน” ตองมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองเพื่อชวยใหครอบครัวอยูได  แมออกมาทํางานนอกบานมากขึ้น และใน
ขณะเดียวกันแมก็ยังคงทําบทบาทหนาที่เดิมในบานของแมดวย 

ผลของการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นนี้  “ลูกในชวงวัยรุน”  เปนวัยที่รับเอาความ
เจริญและผลกระทบเขามาสูตัวเองไดอยางรวดเร็ว  มีทั้งสิ่งที่ดีและไมดี   หากถูกปลอยปละ
ละเลยไปก็อาจเกิดเรื่องที่ไมควรขึ้นได  ปญหาหนึ่งที่พบไดเสมอ คือปญหาเรื่องเพศ   ชุมชนที่
ทําการศึกษาคือในชุมชนบานวัดแกว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุ รี  ก็ประสบปญหา
เชนเดียวกัน   วัยรุนหญิงเกิดทองขึ้นทั้งๆ ที่เรียนไมจบ   จากจํานวนหญิงตั้งครรภทั้งหมดของ
ตําบลวัดแกวในป 2529    พบวารอยละ 22 .22    เปนกลุมหญิงวัยรุนที่มากกวาครึ่งอยูในวัยที่
กําลังเรียนอยูและตองออกจากการเรียนกลางคัน วัยรุนชายเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธขึ้น
หลายรายจากการไปมีเพศสัมพันธแบบไมไดปองกันตนเอง  วัยรุนชายและหญิงมาขอรับ



 

 

 
 

2

คําปรึกษาเรื่องการทําแทง    และยังพบอีกหลายรายที่ไมไดมาขอรับการชวยเหลือ ไดแตตัดสิน
ปญหากันเอง   ในบางครั้งพอแมผูปกครองก็ไดรวมรับรู   แตในบางครั้งก็ไมไดรับรูถึงปญหาที่
เกิดขึ้นเลย         

ปญหาที่พบในพื้นที่ จะพบในวัยรุนชายมากกวาและเปนเหตุเชื่อมโยงไปยังวัยรุนหญิง
ดวย  ถึงแมปจจุบันลูกวัยรุนจะไดรับอิทธิพลในการเลี้ยงดูและเติบโตจากสิ่งแวดลอมรอบๆ 
ตัวอยางมาก ไมวาจะทางสื่อทุกประเภท หรือจากเพ่ือน   แตบานหรือ”สถาบันครอบครัว”ยังคง
เปนดานแรกของลูกที่เลี้ยงดูและใกลชิดมากที่สุดอยางปฏิเสธไมไดเชนกัน     จากการศึกษา
คนควา  กลาวถึง    “ลูกชาย”  วา ตนแบบหรือแบบอยางแรกของลูกชายก็คือ “พอ”   ตั้งแตอดีต
พอจะเปนคนที่สอนแนะนําในเรื่องตางๆ ใหกับลูกชายเชนเรื่องทํามาหากิน    สอนใหลูกรูจัก
ความเปน  “ผูชาย” จากพอ    ลูกชายหลายคนบอกวา พอไมคอยพูด พูดนอยกวาแมมาก  พอ
จะพูดก็ตอเม่ือถึงเวลาที่ “เกิดเรื่องใหญๆ”  ขึ้นกับคนในบาน ถาพอพูดเรื่องใดขึ้นมายอม
หมายความวาเปนเรื่องที่สําคัญ ถาเปนเรื่องทั่วๆ ไปในบาน แมจะเปนคนจัดการเรื่องเหลานั้น
ทั้งหมด  กับลูกชายเอง พอก็ไมคอยไดพูดคุยดวยเทาใดนัก หากมีอะไรแมจะเปนฝายพูด
มากกวา แตถาเม่ือใดที่พอเรียกลูกชายมาคุยหรือออกปากหามเรื่องใดขึ้นมาแลว ลูกจะเกิด
ความยําเกรงและไมกลาขัดคําสั่งพอ 

   
         “แมก็มีบนบาง ดุบาง ไมกลัวหรอก  ฟงจนชินแลว แตถาวันไหนพอพูดขึ้นมา ไมกลา
หรอก ก็ไมรูวาทําไม ทั้งๆ ที่พอก็ไมเคยตี ถาพอบอกวาไมใหออกจากบานก็ไมไป” 
         “พอพูดนอย แตทําจริง แมพูดมากแตไมมีอะไร” 
            

จากสิ่งที่ผูเขียนเห็นและไดสัมผัส  ทําใหเกิดความสงสัยใครรูขึ้นมาวา เหตุใด “คําสั่ง” 
หรือ สิ่งที่พอแสดงออกมา จึงหยุดการกระทําของลูกได    ชุมชนแหงนี้มีลักษณะการอยูรวมกัน
ในครอบครัวอยางไร ครอบครัวและสังคมเอ้ือเฟอตอกันหรือไม    มีมุมมองตอเรื่องเพศอยางไร   
ในความคิดเห็นของพอเรื่องใดที่เปนเรื่องที่พอคิดวา “เสี่ยง” สําหรับลูกชายบาง  

ในบทความนี้จะแบงออกเปน 4 สวนคือ สวนที่ 1 จะเปนสวนที่กลาวถึงความเปนมา
ของการศึกษาในเรื่องน้ี  วิธีการศึกษา และวัตถุประสงค     สวนที่ 2 เปนการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นของบทบาทชายหญิง   บทบาทพอในครอบครัว ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ มุมมองเรื่องเพศในสังคมไทย   และเพศสถานะ สวนที่ 3 จะกลาวถึงบริบทของชุมชน
และเรื่องเลาจากชุมชนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา  โดยยกกรณีศึกษาอยางละเอียด 1 ครอบครัว
และเปนกรณีศึกษาแบบสรุปอีก 4 ครอบครัว สวนที่ 4  จะเปนผลการศึกษาและขอคนพบใน
การศึกษาครั้งน้ี ที่เกี่ยวของกับบทบาทของพอกับลูกชายวัยรุนในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
            เน้ือหาหลักของการศึกษาครั้งน้ีตองการเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธของครอบครัวและ
บทบาทของพอที่มีตอลูกชายวัยรุนในเรื่องการดูแลและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดย
อาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  ดวยการเก็บขอมูลจากการทํางานภาคสนาม
ในชุมชนแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุรี ในเดือนมกราคม – ธันวาคม  2550  โดยการสัมภาษณเชิง
ลึก การสังเกต สังเกตแบบมีสวนรวม แลวนํามาทําการวิเคราะหและตีความ    
          การศึกษาครั้งน้ีศึกษาผานครอบคัวที่เปนกรณีศึกษา  จํานวน  5 ครอบครัวหลัก  โดย
เปนครอบครัวที่มีลูกชายอยูในชวงวัย 15 -19  ป และอาศัยอยูรวมทั้งพอและแม  และศึกษาจาก
ผูรูในชุมชน    จํานวน 5 กลุม คือ ผูนําชุมชนในอดีต  ผูนําชุมชนในปจจุบัน ภรรยาผูนําในอดีต   
ทานผูสูงอายุ และกลุมแมบาน     โดยนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา
วิเคราะห           
         การเก็บขอมูลและกรณีศึกษาของครอบครัวเปนการศึกษาที่ตองใชความจริงใจ ความ
สมํ่าเสมอ ความอดทนอยางสูงและความไววางใจอยางมากจากครอบครัวที่จะอนุญาตใหผูเขียน 
“กาวผาน” เขาไปในครอบครัวได  การบันทึกขอมูลหรือเก็บขอมูลตองใชความตอเน่ืองและตอง
ติดตามขอมูลจากบุคคลแวดลอมของครอบครัวที่ศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะการเก็บขอมูลใน
เรื่อง “เพศ”  ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองใชการระมัดระวังทั้งคําพูดและการแสดงออก ในสวนตัวผูเขียน
เองยังตองกาวขามความรูสึกของตัวเองที่จะตองพูดเรื่องน้ีกับชุมชน เพราะเปนเรื่องที่สังคมไทย
จะไมนําพูดถึงกันอยางเปดเผย      หลังจากการศึกษาครอบครัวเสร็จสิ้นลงไปแลว ผูเขียนจึงมี
ความรูสึกกลายเปน “สมาชิกของครอบครัว” ที่ศึกษาไปดวย เน่ืองจากเรื่องที่เกี่ยวของใน
การศึกษาครั้งน้ีเปน “เร่ืองลึก” ของครอบครัว   ผูที่จะพูดคุย ถึงเรื่องลึกของครอบครัวไดก็
เหมือนคนในครอบครวัน่ันเอง  
 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือศึกษาถงึลักษณะทางสังคมในเรื่องของบทบาทชายหญิงในครอบครัวและชมุชน 
2.เพ่ือศึกษาถงึบทบาทของพอในการสอนเรื่องเพศแกลูกชายวัยรุน 
 
คําถามการวจิัย 
1.ลักษณะของโครงสรางครอบครัว ในชุมชนเปนอยางไร 
2.ชุมชนและครอบครัวมีการแบงบทบาทหนาที่ ชายหญงิ ไวอยางไร 
3.ชุมชนและพอ มองเรื่อง “เพศ” อยางไร มีวิธีการสอนอยางไร  
4.เรื่องใดที่พอมองวาเปนเรื่องที่ “เสี่ยง”สําหรับลูกชายวัยรุน 
5.พอคิดวาเรื่อง “เพศ”  ใครควรที่จะเปนผูสอนใหกับลกูชาย 
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สวนที่  2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

        
การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งน้ีจะครอบคลมุประเด็นดังตอไปน้ี  
1. ความเปนหญงิชายและบทบาทหนาที่ (Gender) 
2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพอ 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกบัความสัมพันธระหวางพอกบัลูกวัยรุน 
4. วัฒนธรรมไทยกับแบบแผนพฤติกรรมเร่ืองเพศ 
5. เพศสถานะกบัการคาดหวงัของสังคมไทย 
 
GENDER     ความเปนชายหญิง 

GENDER ไดแก ความเปนหญิงชาย ความเปนหญิง/ความเปนชาย เพศภาวะ เพศ
สภาวะ สวนบทบาทหญิงชายหรือบทบาทเพศ (Gender Roles) เปนบทบาทที่สังคมแตละสังคม
กําหนด คาดหวัง ซ่ึงถือปฏิบัติตอกันมาขึ้นอยูกับสังคมและวัฒนธรรมนั้น แตในปจจุบันนี้ 
บทบาทชายหญิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบางแลวในแตสังคม สภาวการณ และเง่ือนไขของ
สังคมที่เปลี่ยนไป เชน ผูหญิงอาจตองเขามารับภาระตางๆ ซ่ึงเปนงานของผูชาย และผูชายอาจ
ตองเขามารับบทบาทการดูแลบานเรือนเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงเคยเปนหนาที่ของผูหญิง 

ในสังคมดั้งเดิม การแบงบทบาทชายหญิงเปนการแบงบทบาทแบบพึ่งพาอาศัยกัน แบง
ตามความเหมาะสม อาจเนื่องมาจากเรื่องสรีระทางรางกายระหวางชายหญิงที่ตางกัน ผูหญิงมี
หนาที่ตองใหกําเนิดบุตร ตองตั้งทองไมสะดวกในการที่จะไปทํางานนอกที่อยูอาศัย สวนผูชาย
โครงสรางรางกายที่ใหญกวาผูหญิง ตองทํางานที่ตอง “ใชแรง” มากกวา เชน ออกลาสัตว หา
อาหาร ผูหญิงจึงรับหนาที่ดูแลหุงหาอาหารที่ผูชายหามาได ดูแลเรื่องบานเรือนที่อยูอาศัย เลี้ยง
ลูก เม่ือมีการแบงหนาที่กันอยางลงตัวและสามารถดํารงชีวิตไดดี   พ้ืนที่นอกบาน (Public 
Sphere) จึงกลายเปนพ้ืนที่ของผูชายไป และพ้ืนที่ในบาน (Domestic Sphere) จึงถูกจัดใหเปน
พ้ืนที่ของผูหญิงไปในที่สุด  เม่ือพ้ืนที่นอกบานกลายเปนพ้ืนที่ของผูชาย เร่ืองที่เกี่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธตางๆ นอกบาน การเมือง การปกครองการสงคราม สูรบ จึงกลายเปนเรื่องของผูชาย
เสียทั้งสิ้น เห็นไดจากผูปกครองบานเมืองตั้งแตโบราณกาล ลวนเปนชาย  และไดกลายเปน
สงัคม “ชายเปนใหญ” ในที่สุด 

การแบงหนาที่ลักษณะนี้เปนการแบงมาอยางยาวนานไมวาจะเปนไทยหรือประเทศใน
อุษาคเนย หรือแมกระทั่งชนเผาตางๆ ก็แบงในลักษณะเดียวกัน  งานบางงานถูกจัดแบงวาเปน
งาน “เฉพาะเพศ” เชน งานบาน การเลี้ยงลูก ตองเปนผูหญิงหรือแม  ผูหญิงจะถูกสอนมาแตเล็ก
วาโตขึ้นมาตองทํางานใดบาง ตองประพฤติตนอยางไร ถาไมทําตามที่สอนสั่งกันมาก็กลายเปน
หญิงไมดี ไมเปนกุลสตรี เห็นไดจากงานเขียนหลายๆ งาน เชน กฤษณาสอนนอง   หรือ 
หนังสือสมบัติผูดี    หญิงไทยไดรับการถายทอดตามกันมาจากบรรพบุรุษเรื่องของการเคารพ
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นบนอบสามี การใหเกียรติสามี  ดังเห็นไดจาก การกราบเทาสามีเม่ือแตงงานหรือในบาง
วัฒนธรรมใหกราบเทาสามีกอนนอน  รวมทั้งฝากเนื้อฝากตัวไวกับสามีเม่ือแตงงานแลวยอมเปน
สมบัติของสามี   ทําหนาที่ภรรยาที่ดี  และหนาที่สําคัญที่สามีไวใจและมอบใหผูเแลเปนภรรยาก็
คือการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนบุตร สามีจะมีหนาที่ในการดูแลเรื่องการหาเงินทอง เรื่องการติดตอ
กับคนอ่ืนๆ การทําใหครอบครัวดํารงอยูไดและเม่ือมีลูก     ถาเปนลูกสาวพอแทบจะไมไดของ
เกี่ยวดวยเลย จะยกใหผูเปนแมอบรมสั่งสอน ถายทอดความเปนหญิงใหกับลูก ถาเปนลูกชาย
เม่ือโตพอที่จะสอนได พอจะสอนเรื่องการทํามาหากินไวใชในภายภาคหนาตอไป   พอกับลูก
ชายจึงพอที่จะคุนเคยกันในระดับหน่ึง เกี่ยวกับบทบาทพอมีแนวคิดสําคัญดังน้ี 
 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพอ 

บทบาทการเปนพอ ก็คือแบบแผนพฤติกรรมหรือหนาที่ที่ผูมีสถานภาพเปนพอพึง
กระทําซึ่งจะเปนไปตามบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมและความคาดหวังของสังคมนั้นๆ จากการ
ทบทวนงานวิจัยตางๆ ในเรื่องบทบาทของพอในการอบรมเลี้ยงดูลูกพบวามีจํากัด สวนใหญมัก
เปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแมกับลูก หรือสรุปเปนบทบาทรวมของพอและแม หรือ
ความสัมพันธในครอบครัวกับเด็ก โดยไมมีการแยกแยะบทบาทของพอใหชัดเจน  

การศึกษาเกีย่วกับบทบาทพอน้ัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมัยและพัฒนาการ
ของสังคม ในสังคมตะวนัตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไดมีการทบทวนเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทพอไว    3   แบบ ตามสถานการณของสังคมคือ 
 
บทบาทพอแบบด้ังเดิม (Patriarchal Fatherhood หรือ Traditional Perspective)      
บทบาทพอแบบสมัยใหม ( Modern Fatherhood หรือ Modern Perspective) 
บทบาทพอในอนาคต หรือแบบเพิ่งเริ่มตน (Androgynous Fatherhood)  
บทบาทพอแบบด้ังเดิม 

 
มุมมองแนวคิดนี้ ภาพของพอในครอบครัว คือบุคคลที่โดดเดี่ยวและหางจากตัวเด็ก  

ตามการปฏิบัติในอดีต ผูเปนพอจะใหความเอาใจใสตอลูกเพียงในเรื่องที่จะสืบทอดอาชีพของ
ครอบครัว ภายในบาน หนาที่พอก็คือ เปนผูหาเลี้ยงครอบครัวเพ่ือใหแมไดมีเวลาในการเลี้ยงดู
เด็ก ในมุมมองน้ีพอจะใหความอบอุนแกภรรยา แตจะใกลชิดโดยตรงกับลูกนอยมาก ซ่ึงจะ
สอดคลองกับแนวคิดในเชิงสังคมวิทยา ตามแนวทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalist Theory) ที่
พารสัน และเบลส มองถึงการทําหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวไว 2 สวน คือ ผูหญิงหรือแม จะ
แสดงบทบาทแบบการแสดงออก (Expressive role) หมายถึงบทบาทที่เกี่ยวของกับจิตใจ ให
ความรัก ความอบอุนอบรมเลี้ยงดูบุตร เปนผูเชื่อมความสัมพันธระหวาง พอกับลูก และจัดการ
กิจการตางๆ ในครอบครัว สวนผูชายหรือพอจะแสดงบทบาทเปนเครื่องมือ ซ่ึงหมายถึงจะเปนผู
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ริเริ่มและเปนผูนําของครอบครัว ใหไปสูทิศทางที่กําหนด หาเลี้ยงครอบครัวและเปนผูเชื่อมโยง
ระหวางครอบครัวกับโลกภายนอก 

ในสังคมอเมริกายุคแรกๆ (ค.ศ.1620 – 1800) ซ่ึงเปนยุคของสังคมเกษตรกรรม 
ครอบครัวเปนหนวยของการผลิต พอจะตองรับผิดชอบโดยตรง ตอผลผลิตและความเปนอยูของ
ครอบครัว เปนผูนํา มีอํานาจในการตัดสินใจและควบคุมทุกสิ่งทุกอยางในครอบครัว จากการ
เปนผูครอบครองที่ดินทั้งหมดของครอบครัว ทําใหพอสามารถแสดงบทบาทในการพัฒนาลูก
ชายใหมีความรูพ้ืนฐานในการทํางานในไรนาและการคาขาย  ทําใหลูกชายมีความเขมแข็งและ
เปนตัวของตัวเอง ในขณะที่แมจะสอนลูกสาวในเรื่องของงานบานและดูแลเด็ก ภายในครอบครัว
น้ัน เด็กผูชายจะตองใกลชิดกับพอ ในขณะที่เด็กผูหญิงจะตองใกลชิดกับแม นอกจากนี้พอยังมี
บทบาทในการจัดหาคูครอง ปลูกฝงคานิยม และอบรมจริยธรรมใหแกลูกดวย 

โดยสรุปแลว แนวคิดหลกัของบทบาทพอแบบด้ังเดิมก็คือความเหินหางระหวางพอกับ
ลูก และลูกชายจะใกลชิดพอมากกวาลูกสาว 
 
บทบาทพอแบบสมัยใหม     

ตั้งแตป ค.ศ.1960 เปนตนมา นักสังคมศาสตร ในตางประเทศเริ่มใหความสนใจมากขึ้น
ในเร่ืองบทบาทของพอ กลาวคือขณะที่แนวการมองแบบอดีตพิจารณาวาผูเปนพอกระทําหนาที่
เปนหัวหนาครอบครัว และหาเลี้ยงครอบครัว สวนแมเปนผูรับผิดชอบในการอบรมดูแลลูกให
เปนคนดีของสังคม แตแนวการมองในปจจุบันเห็นวาการเปนพอน้ันสําคัญยิ่งตอความสําเร็จใน
การพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเด็กผูชายและเนนที่ความสําเร็จในการพัฒนาเด็ก 3 ดานคือ
ความสําเร็จในการพัฒนาเด็กใหมีเอกลักษณทางเพศที่เหมาะสม ความสําเร็จในการเรียน และ
การพัฒนาทางจริยธรรม 

นักวิจัยหลายคนไดพยายามศึกษาผลตางๆ โดยใชครอบครัวที่ขาดพอเปนกลุมตัวอยาง 
ผลการศึกษาในเรื่องน้ีโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกชายไดชี้วาเด็กที่ขาดพออาจมีความลําบาก
มากกวาเด็กในครอบครัวที่มีพอ ในการพัฒนาเอกลักษณดานบทบาททางเพศในการประสบ
ความสําเร็จในดานตางๆ เหลานี้ ถูกพิจารณาวามีความสําคัญมากตอการปรับตัว ในดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความสําเร็จในชีวิต  เด็กที่ขาดพอจึงจัดวาเปนผูที่มีความเสื่อม
สูงตอการขาดลักษณะตางๆ ดังกลาว อยางไรก็ตาม ก็ไดมีการตั้งขอสังเกตไววาในหลายกรณี 
พอสมัยใหมก็ไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่ใกลชิดลูกของตนมากกวาแม ผลก็คือ เด็กชายตอง
หันไปหาเพื่อนรวมวัยและผูใหญอ่ืนที่มีความใกลชิด   โดยสรุปแลว บทบาทพอแบบสมัยใหม ให
ความสนใจเกี่ยวกับความสําเร็จของการพัฒนาการเด็กทั้ง 3 ดานคือ ความมีเอกลักษณทางเพศ
ที่เหมาะสม ความสําเร็จในการเรียนและพัฒนาจริยธรรม 
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บทบาทพอแบบเพิ่งเริ่มตน  
การมองบทบาทพอในแนวนี้ คือการมองแบบใหความสําคัญตอการมีบทบาทรวมของ

พอและแมในการดูแลเด็ก หรือที่เรียกวา Androgenous Fatherhood 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดเนื่องจากระบบเศรษฐกิจตกต่ําในชวงป ค.ศ.1970 เกิด

ภาวะเงินเฟอ และการวางงานขึ้น ผลักดันใหผูหญิงตองออกทํางานนอกบาน การที่ผูหญิงมีสวน
ในการหารายไดของครอบครัวน้ัน ทําใหบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวไมไดเปนของพอแต
เพียงผูเดียวอีกตอไป และจําเปนที่พอตองเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือเลี้ยงดูลูก ซ่ึงแนวคิด
น้ีจะพูดถึง เรื่องการเปนพอที่ดี วาจะตองชวยดูแลลูกในชีวิตประจําวัน ใหมีความใกลชิดสนิท
สนม อบรมสั่งสอนการปฏิบัติตอลูกจะเทาเทียมกันทั้งสองเพศ เขาอาจจะสอนลูกสาวใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานหรือใหเปนนักกีฬาที่ดี เทาๆ กับที่สอนลูกชาย โดยสรุปบทบาท
ใหมของการเปนพอ จะไมสามารถแยกไดโดยเด็ดขาดวาบทบาทใดเปนบทบาทของพอ บทบาท
ใดเปนบทบาทของแม 
 
บทบาทของพอของสังคมไทย 
 ตั้งแตสมัยโบราณกาลมาจนถึงปจจุบัน ในครอบครัวไทยนั้นพอมีบทบาทเปนหัวหนา
ครอบครวั    ซ่ึงลูกทุกคนจะตองใหความรัก   เคารพและเชื่อฟง   แตหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กในครอบครัวน้ันมักขึ้นอยูกับ   แมหรือสมาชิกอ่ืนๆ   ในกรณีที่แมไมอยูบานพอหรือลูกที่โต
แลวหรือญาตอ่ืินๆ   จึงจะดูแลแทน   (จรรจา และคณะ 2512 อางใน ดวงเดือน 2524: 150) 
            การศึกษาบทบาทพอของสังคมไทยในอดีตน้ัน สวนหนึ่งสามารถศึกษาไดจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร  และวรรณคดีตางๆ  เชนพระราชนิพนธโครงเรื่อง ทศรถสอนพระราม ของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช   พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5  พระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชเจาฟามหาวชิ รุณหิตสยามบรมราชกุมาร    และเจาฟามหาวชิราวุธสยาม
มงกุฏราชกุมาร   ครั้งที่ไปศึกษาตอตางประเทศเมื่อ  พ.ศ.2428  พระราชนิพนธเร่ืองจางวางหร่ํา
ของ  น.ม.ส. (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ )  วรรณกรรมเรื่อง  “ พอสอนลูก”   ของ  ฯพณฯ  ทวี  
บุณยเกตุ   ที่เขียนจดหมายสั่งสอนบุตรธิดาเมืองไทย   ในขณะที่ทานปฏิบัติราชการ  ณ  เมือง
ปนัง  และนิทานคํากลอนเรื่อง พระอภัยมณีของสุนทรภู   ซ่ึงพบวาพอมีบทบาทหนาที่ใหญๆ   4 
ประการคือ  1)  เลี้ยงดูลูกใหความรักและความหวงใย    2) อบรมสั่งสอน   3)  ใหการศึกษาแกลูก   
4)  และหาคูครองแกลูก   (เฉลียว และคณะ 2526: 1-32)  หรือหนังสือ  “พออยางชาง”  ของศิลป
สถาบัน  (นามแฝง  2511)  ก็แสดงถึงบทบาทการถายทอดงานอาชีพของพออยางชัดเจน   
นอกจากนี้บทบาทการเปนพอในครอบครัวไทยนั้น   ไดรับความสนใจศึกษาจากนักมานุษยวิทยา
ตางประเทศหลายทาน    โดยศึกษาครอบครัวทางภาคเหนือและภาคกลางเปนสวนใหญ   เอมบรี   
(Embree)    เปนนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ใหขอสังเกตวา   พอในครอบครัวไทยนั้นอาจคาดไดวา
เปนหัวหนาของครอบครัว    คอฟแมน  (Kaufman)   ศึกษาครอบครัวในภาคกลางก็เห็นดวยกับ
ขอสังเกตนี้  และรายงานตอไปวาแมชายจะถูกยกใหเปนหัวหนาครอบครัว   แตหนาที่ในการ
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จัดการภายในครอบครัวและการอบรบเลี้ยงดูลูกนั้นยกใหแกภรรยาโดยสิ้นเชิง   ตอเม่ือลูกโตขึ้น
พอจึงมีบทบาทมากขึ้น  เชน   การเลือกสามีใหแกลูกสาวและการแบงมรดกใหแกลูกๆ    สวน 
พอตเตอร  (Potter)   ไดศึกษาครอบครัวของชาวบานในจังหวัดเชียงใหม   พบวาพอกับลูกชายมี
ความสัมพันธกันอยางอบอุน   เม่ือลูกชายยังเปนเด็กพอจะสอนวิธีการประกอบอาชีพ   และวิธี
ดําเนินชีวิตในสังคม   นอกจากนั้น ยังอาจจะสงเสริมใหลูกชายไดรับการศึกษาในวัดดวย  สวนลูก
ชายน้ันก็ตองตอบแทนพอ  ดวยการรักเคารพและเชื่อฟง  ตลอดจนชวยงานในไร   (Embree  
1950: 6 ;   Kaufman 1960:  28-31;  Potter  1976: 126  อางใน   ดวงเดือน  2524:  150 – 
151)   

จะเห็นไดวา    ไมวาจะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและวรรณคดี   หรือการศึกษาใน
เชิงมานุษยวิทยานั้น    ตางก็ใหภาพของพอในสังคมไทยไวคลายคลึงกัน  คือ   พอจะอยูในฐานะผู
เปนใหญและมีอํานาจสูงสุดในครอบครัวและจะไมทําหนาที่ในการเลี้ยงดูโดยตรงเพราะถือวาเปน
หนาที่ของแมแตพอก็ยังมีความรัก ความหวงใย   ใหการอบรมสั่งสอนใหการศึกษาโดยเฉพาะการ
ถายทอดเรื่องอาชีพ   ซ่ึงถือวาเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดในยุคสมัยน้ัน   และชวยหาคูครองให   โดย
หวังวาจะสรางอนาคตที่ดีใหแกลูก 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพอกับลูกวัยรุน 
          1.ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) กลาวอธิบายถึงการขัดเกลาทางสังคม
ของเด็กวา เปนเรื่องการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่มีคุณคาแกกัน โรลินสและโทมัส (Rolin and 
Thomas 1985 อางในศิริพร 2539:18) ไดอธิบายถึงปฏิสัมพันธในสังคมจากการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนโดยอธิบายวา ระหวางพอกับลูกวัยรุนนั้น หากเปนการแลกเปลี่ยนที่เปนความเต็ม
ใจที่พอจะเปนผูใหและลูกจะเปนผูรับ ก็จะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี และผานชวงวิกฤติของการ
เปลี่ยนแปลงในวัยรุนไปได 
            2.ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) จะอธิบายธรรมชาติของการ
สังเกตและการเรียนรูโดยเด็กจะเรียนรูพฤติกรรมของเพศตนโดยการจําลองและฝกฝน ลักษณะ
การเปนพอ ของบุคคลก็จะถูกกําหนดจากพอของเขา (Martin 1985 อางใน ศิริพร 2539: 18)                
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วัฒนธรรมไทยกับแบบแผนพฤติกรรมในเร่ืองเพศ 
โดยทั่วไปเม่ือพูดถึงเรื่องเพศ (SEX และ SEXUALITY) คนสวนใหญมักมองวาเปนเรื่อง

ธรรมชาติกําหนด หรือเปนเรื่องของสัญชาตญาณตามธรรมชาต ิ กลาวคือมนุษยทุกคนเกดิมา
พรอมกับอวัยวะเพ่ือการสบืพันธุชุดหนึ่ง (SEXUAL ORGANS) ที่กําหนดใหคนเปนเพศใดเพศ
หน่ึง (female or male) ซ่ึงจะกลายเปนผูที่มีคุณลักษณะความเปนผูหญิง หรือผูชายที่เหมาะสม 
(the appropriate gender) โดยมีความปรารถนาทางเพศและสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรม
เสนหากับ “เพศอีกเพศหนึง่” ซ่ึงเปนเจาของชุดอวัยวะเพศที่แตกตางไปจากตัวเอง มีบทบาท
หนาที่ตางกันระหวางเพศชดัเจน  เชนเพศหญิงเทานั้นที่ตองใหกําเนดิสืบทอดเผาพันธุ สามารถ
ตั้งครรภและคลอดบุตรได  

ขณะที่เพศชายมีสวนในการใหกําเนิดโดยเปนผูผลิตตัวอสุจิที่จะมาผสมกับไขของเพศ
หญิงในการกอใหกําเนิดทารก ดังน้ันความสัมพันธระหวางกันจึงหมายถึงระหวางเพศชายกับ
เพศหญิงเทานั้น ผูที่มีพฤติกรรมหรือแสดงออกผิดเพศที่ทางธรรมชาติใหมา  เชน ชายรักชาย 
หรือหญิงรักหญิง มักถูกมองวาเปนเรื่องผิดธรรมชาติดวย  เห็นไดจากการบันทึกที่เปนหลักฐาน
ที่ปรากฎเชน กฎมณเฑียรบาลมาตรา 124 สมัยพระเจาอูทอง ที่ระบุถึงความผิดนี้ไวอยาง
ชัดเจน “อน่ึงสนมกํานัลคบผูหญิงหน่ึงกันทําดุจชายเปนชูเมียกัน ใหลงโทษดวยลวดหนัง 50 
ทีศักคอประจานรอบพระราชวัง ทีหน่ึงใหเอาเปนชาวสดึง ทีหน่ึงใหแกพระเจาลูกหลานเธอ”  
ดังน้ันเรื่องของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิงจึงยังคงเปนเรื่องที่ไมเปนที่ยอมรับนักในสังคม  ยิ่ง
เปนในสังคมชนบทดวยแลวเรื่องนี้ถือวาเปนเรื่องใหญ เปนชายตองสมชาย ลูกชายตองบวชให
พอแม เพ่ือทดแทนคุณ ถาบานที่มีลูกชายมีคุณลักษณะผิดจากธรรมชาติไป ผูเปนพอแมมักไม
ยอมรับ 

อน่ึงการรับเอาวัฒนธรรมวิคตอเรียนเขามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนอีกเรื่องที่สําคัญ
มากเรื่องหน่ึง วัฒนธรรมนี้ปลูกฝงในเรื่องเพศวาเปนเรื่องที่ตองปกปด เปนสิ่งที่ไมนํามาพูดคุย
กันอยางเปดเผย เปนเรื่องหยาบคาย ถาใครนําเรื่องเพศมาเปดเผยก็จะวาเปนคนไมดีในสังคม 
รวมไปถึงการแตงตัวเปนไปอยางปกปดมิดชิด มีการสรางคุณลักษณะของคนที่เรียกวา “แบบผูดี
อังกฤษ” ขึ้น ใครที่ปฏิบัติไดถือวาคนสิ่งที่นายกยอง ไทยไดรับเอาวัฒนธรรมนี้เขามาและถือ
ปฏิบัติกลายเปนวัฒนธรรมไทยไป  

หากพิจารณาวา วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอบคุลิกภาพและวิถีการดําเนินชีวติของคนใน
สังคมแลว สังคมไทยเปนสงัคมประเพณ ี เชนเดียวกับสังคมอื่นๆ ในเอเชีย และมีลักษณะเดนใน
การอบรมสมาชิกในสังคม การศึกษาเรือ่งของบทบาทของพอที่มีตอการปองกันสภาวะเสีย่งทาง
เพศของวัยรุนน้ัน จึงตองนําเรื่อง แบบแผนพฤติกรรมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยมาพิจารณา
ดวย 

 
 
 



 

 

 
 

10

            ในสังคมไทยนั้น เนนการเชื่อฟงผูใหญโดยไมจําเปนตองเช่ือถือเรื่องเหตุผล แตถือตาม 
อาวุโส บุคลกิภาพของคนไทย เด็กไทยจะตองเคารพและเชื่อฟงผูสูงอายุกวาเสมอ ดังน้ันผู
หญิงไทยเมื่อจะมีครอบครัวจะตองใหผูใหญเปนผูเห็นชอบดวยและจัดการให และเม่ือเปนภรรยา
ก็ตองเชื่อฟงสามี ทัศนคติและการอบรมในเรื่องเพศของสังคมไทยตอผูหญิงรุนแรงเขมงวดมากมี
กฎเกณฑและระเบียบเครงครัด ผูหญิงตองมีขอบเขตของความประพฤตทิี่ยดึถือกันวาดี สมควร
และถูกตองตามสายตาสังคมสมัยน้ัน ผูหญิงตองอยูกับเหยาเฝากับเรอืน ทํางานบาน ไมแตงตวั
เกินงามหรือเที่ยวนอกบานตามลําพัง หญิงที่ดีตองปฏิบัตติวัตามกรอบประเพณ ี หญิงไทยถูก
อบรมอยางเขมงวดเกี่ยวกบัการติดตอเพศตรงขาม ครอบครัวที่มีลกูสาวตองระมัดระวังชื่อเสียง
และการนินทาของเพื่อนบาน ตองเปนกลุสตรี รักนวลสงวนตวั เชื่อเรื่องบพุเพสันนิวาส การ
แตงงานเปนไปโดยถูกตองตามประเพณ ี และระยะกฎเกณฑของวถิีธรรมชาต ิ สังคมไทยโดย
หลักการ ถือมากในเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานโดยเฉพาะ ฝายหญงิซ่ึงจะปรากฏ
ประจักษพยานทางรางกายอยางชัดเจน จึงมีปฏิกิริยาโตตอบทางสังคมอยางรุนแรง ตรงขาม
ฝายชายไมถอืเปนเรื่องเสียหาย ในชนบทยังคงมีเรื่องหนีตามกัน พิธีขอขมา การจัดเถาแกมาสู
ขอ ผูหญิงอาจมีโอกาสคุยกับเพ่ือนตางเพศไดบางโอกาส เชน วนัที่มีพิธีทางศาสนาตางๆ นานา
ครั้ง 

ทัศนคติตอเร่ืองเพศเริ่มเปลี่ยนไปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการติดตอกับ
ตะวันตก จากตัวอยางในเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ทําใหคุนเคยตอการสมาคมกับเพศ
ตรงขาม และมีแนวโนมที่จะเลือกคูครองใหสอดคลองกับรสนิยมมากขึ้น อิทธิพลของวัฒนธรรม
ของสังคมตะวันตกทําให ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ คานิยมแบบเฉพาะตัวของ
สังคมไทยซึ่งยึดถือและถายทอดมาหลายรุนอายุไดรับความกระทบกระเทือน การเชื่อถือ เชื่อฟง
ผูใหญที่เคยมีมาอยางมากมายในปจจุบันก็ลดนอยลงนิยมแกปญหาดวยตนเองการเชื่ออํานาจ
เหนือธรรมชาติ บุญ บาป ก็เสื่อมศรัทธาลง (สุชา 2529: 75-77) 
            คณะอนุกรรมการการศึกษา อาชีพ และวัฒนธรรม ไดทําการศึกษาเรื่องกระบวนการ
เรียนรูเชิงสังคมในครอบครัวดานบทบาทหญิงชาย ในหลายพื้นที่ซ่ึงมีการนําเสนอถึงประเด็น
ของการอบรมเลี้ยงดูลูกชายลูกสาว รวมทั้งการสอดสองดูแลในเรื่องของการคบเพื่อนตางเพศซึ่ง
สําหรับพ้ืนที่ศึกษาภาคกลางนั้น พบวาการอบรมเลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวจะไมแตกตางกันมาก
ในวัยเด็ก ความเขมงวดในการอบรมลูกสาวจะมากกวา ลูกชายจะมีอิสระในการไปเที่ยวนอก
บานไดหากทํางานเสร็จ บางครั้งจะกลับค่ําหรือไปนอนคางบานเพื่อน คางวัดได แตลูกสาวจะอยู
ในสายตา ไปไหนตองมีเพ่ือนไปเปนกลุม หรือมีผูใหญไป เน่ืองจากเด็กชายจะมีอิสระไปไหนมา
ไหนคบเพื่อนไดตามใจ พอแมจึงมักเปนหวงลูกชายมากกวาเพราะมักมีเร่ืองตีกัน หรือกลัวคบ
เพ่ือนไมดี พาไปเสียคน การสอดสองดูแลความประพฤติของเด็กในหมูบานมักอยูในสายตาของ
เพ่ือนบานทุกคน เพราะตางก็รูวาเปนลูกหลานใคร หากบานไหนมีลูกเกเร ชอบลักขโมยหรือ
ชอบเที่ยว ก็จะเปนที่นินทาบอกกลาวกันใหระวังอยาใหลูกไปคบหาสมาคม ดังนั้น ในสังคม 
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หมูบาน พฤติกรรมของเด็กจึงมักอยูในสายตาของผูใหญ ทั้งที่เปนญาติหรือเพ่ือนบาน และหาก
เห็นเด็กหนีเที่ยว สูบยา หรือกินเหลาก็มักมาบอกกลาวพอแมใหตักเตือน 
            สําหรับการคบเพื่อนตางเพศ พอแมมักใหอิสระลูกชายมากกวา เพราะคิดวาไม
เสียหาย ทั้งๆ ที่ก็ยอมรับวามีหลายกรณีที่ไปทําผูหญิงทองแลวพอแมพ่ีนองก็ตองเดือดรอน หา
เงินหาทองไปสูขอ ทําพิธีแตงงานทั้งๆ ที่ฝายชายยังไมมีงานทําเปนหลักแหลง บางครั้งก็ตองกู
เงินมาแตงงานเพ่ือรักษาหนาตาของครอบครัว สวนผูหญิงจะเนนใหรักนวลสงวนตัว และให
รักษาพรหมจารีถือวาหากสูญเสียไปแลวจะทําใหตัวเองหมดคุณคา ชาวบานรูก็จะถูกดาชาวบาน
ก็จะดูถูกและเปนเรื่องที่มีการนินทากันเสมอ ถาลูกสาวใครทําไมดี คือหนีตามหรือทองกอนแตง 
ถือเปนเรื่องที่ผูเปนพอแมกลัวมาก การตัดสินใจในการเลือกคูครอง แมพอแมจะใหอิสระตามใจ
แตก็ตองไดรับความเห็นชอบยินดีจากพอแมดวย แตสวนมากหากลูกไมเชื่อก็มักจะปลอยเพราะ
บอกวาสมัยน้ีลูกจะเรียนหนังสือ หรือเห็นโลกกวางขวาง ทันสมัยกวารุนพอแม หนุมสาวจะมี
อิสระมากขึ้น มีโอกาสพบปะกันมากกวาสมัยกอน ที่จะพบกันไดก็ในชวงงานบุญหรือเทศกาล
เทานั้น ปจจุบันลูกที่ไปทํางานในเมืองกรุงเทพฯ หรือทํางานในโรงงานใกลหมูบาน จะมีเพ่ือน
ตางเพศงายยิ่งขึ้น และกลามากขึ้นดวย 
            อีกประเด็นหนึ่งที่งานวิจัยพบวา มีความสาํคัญคือทัศนะของผูที่เปนบดิามารดา มัก
ตอบวาการเลีย้งดูลูกสาวลกูชายไมตางกนัมาก พอแมรักลูกชายลูกสาวเทากัน แตเม่ือถาม
คําถามนี้หากเปนกลุมที่เปนลูกมักไดรับคาํตอบวาเลี้ยงดูตางกัน แมมักจะรักลูกชาย ตามใจให
อิสระ ชื่นชมวาสามารถบวช และสบืตระกลูได ผู ที่เปนลูกชายก็เห็นวาพอแมคอนขางจะรักและ
เอาใจ ยืดหยุนตอลูกชายมากกวาลูกสาว (ปราณี 2535: 76-77) 
            ไมวาครอบครัวไทยในสังคมปจจุบัน จะมีประสบการณการอบรมเลี้ยงดเูด็กที่แตกตาง
กันไปจากครอบครัวในอดีตก็ตาม แตกลาวโดยทัว่ไปแลว ยังตองยอมรับวาครอบครัวมีอิทธพิล
อยางมากตอความรูเรื่องเพศ และการปฏิบัตติวัตามบทบาททางเพศ ครอบครวัจะบอกและแสดง
ใหทารกเห็นวา เด็กชาย เด็กหญิง ในสังคมถูกกําหนดใหประพฤติปฏิบัติอยางไร ไปจนถึงผูใหญ
ที่เปนชายและหญิง ถูกคาดหวังใหกระทาํตนตามบทบาททางเพศของตนอยางไรบาง 
            พอ แม จึงควรเปนผูที่ใหความรูความเขาใจในเรื่องเพศที่ถูกตองแกเด็กในเวลาอันควร 
ไมควรใหเด็กออกไปแสวงหาความรูเรื่องเพศเอง นอกจากนี้ยังควรใหความสอดสองดูแลเอาใจ
ใสไปจนตลอดจนกวาเด็กจะเตบิโตเปนผูใหญอยางเต็มที่ ดวยวิธตีางๆ แมเรื่องของพฤติกรรม
ทางเพศของวยัรุนจะเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ หลายประการ แตบทบาทของพอและแมน้ันยอม
เปนสิ่งสาํคัญที่สุด 
 
เพศชายกับความคาดหวังของสงัคมไทย 

เพศสถานะความหมายเกี่ยวเนื่องกับบริบททางสังคมที่กําหนดพฤติกรรม สถานภาพ 
และ บทบาทหนาที่ของหญิงและชายใหแตกตางกัน นอกเหนือจากความแตกตางดานกายภาพ 
สังคมมีความสําคัญในการกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่อิงกับเพศสถานะโดยมีคํา



 

 

 
 

12

สําคัญในการควบคุมหรือโนมนาวใหชายหรือหญิงยึดถือวาเปนศักดิ์และสถานะของตน และตอง
ประพฤติปฏิบัติตนตามศักดิ์และสถานะนั้นเชน ลูกผูชาย สุภาพบุรุษ ลูกผูหญิง กุลสตรี เปนตน  
คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนที่คาดหวังจากสังคม สําหรับผูชายมีคุณลักษณะที่คาดหวังใน
เรื่องดังน้ี 
 
ความสามารถในการปกปองคุมครอง 

บทบาทหนาที่ของผูชายตามความคาดหวังของสังคมคือการเปนผูคุมครองรักษาบุคคล
หรือสิ่งที่อยูในอาณาพิทักษของตน ซ่ึงโดยทั่วไปไดแก ผูหญิงและทรัพยสินตางๆ เม่ือผูชายมี
สถานะเปนหัวหนาหรือผูนํากลุม ชุมชนหรือเมือง บุคคลที่อยูในอาณาพิทักษก็ขยายวงกวาง
ออกไป ผูชายถือวาตนมีหนาที่คุมครองบุคคลหรือสิ่งซึ่งอยูในอาณาพิทักษมิใหไดรับอันตราย
หรือเสียหายและจะตองรักษาดํารงอยูเปนของตนตลอดไปจึงจะถือวามีศักดิ์ศรี 

ผูหญิงที่ผูชายถือวาอยูในอาณาพิทักษของตนคือภรรยา ผูที่หม้ันหมายหรือผูกพันกัน
ในทางชูสาว โดยผูชายถือวาตนมีศักดิ์และสถานะเปนเจาของจึงมีหนาที่คุมครองหญิงเหลานั้น 
ซ่ึงปรากฎใหเห็นทางวรรณคดีไทยซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนความรูสึกนึกคิดอีกทางหนึ่งของมนุษย
เชนเรื่องรามเกียรติ์   พระรามทําศึกกับทศกัณฐเพ่ือชิงนางสีดาคืน  และไมเพียงเรื่องผูหญิง
เทานั้น ยังรวมถึงบริวารและอาณาบริเวณดวยที่ผูชายตองพึงรักษาดูแลไดดวย     
 
ความสามารถในการตอสู 

คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของผูชายตามความคาดหวังของสังคมคือความมีจิตใจกลา
หาญในการตอสูโดยไมเกรงกลัวหรือยอทอ ทั้งการตอสูกับศัตรูและการตอสูกับปญหาและ
สถานการณที่อาจสงผลราย ที่มักเรียกวา เปน “ลูกผูชาย”  “ชายชาติอาชาไนย”  “นักเลง” หรือ 
“ชายอกสามศอก” จึงยอมที่จะบาดเจ็บลมตายในการตอสูเพ่ือแสดงความกลาหาญมากกวา
หลบหนี นิยมการตอสูในลักษณะของผูชาย   ไมรังแกผูออนแอกวาหรือไมมีทางสู  ซ่ึงถือวาเปน
เกียรติยศและศักดิ์ศรี เม่ือรักษาหรือสั่งสมไวจนถึงระดับหน่ึงแลวก็กลายเปนบารมีที่ขมคนอ่ืนให
นับถือยําเกรงได   ผูที่มีความสามารถในการตอสูยอมเปนผูที่สังคมยอมรับวา “เขมแข็ง”  ผูที่มี
ความเขมแข็งยอมอยูตรงขามผูที่ออนแอ สิ่งที่แสดงความออนแอ ก็คือ “การรองไห”  ลูกผูชาย
ถูกสอนใหเขมแข็งไมแสดงออกซึ่งความออนแอ ไมมีนํ้าตาลูกผูชายใหเห็นได  
 
เปนลูกผูชายตองทดแทนคุณ 
            สังคมไทยเปนสังคมของพุทธศาสนา เม่ือไทยไดรับพุทธศาสนาเขามากลายมาเปน
ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด  สิ่งที่แสดงออกมาคือการสืบทอดศาสนา โดยการบวชเปน
พระภิกษุซ่ึงเปนสาวกของพระพุทธเจา  ความเชื่อที่มีมาแตโบราณกาลที่วา “ ครอบครัวที่มีลูก
ชายบวชให  พอแมตายไปจะไดเกาะชายผาเหลืองขึ้นสวรรค” ดูเหมือนจะดํารงอยูในสังคมไทย
อยางเหนียวแนนมาตลอด และสิ่งน้ีเองที่บอกวา การบวชเปนการทดแทนคุณพอแม แสดงออก
ซ่ึงความกตัญู    หลังจากบวชแลวถือวาเปน “คนสุก” หรือที่เรียกกันวา “ทิด” หรือ “หนาน” 
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เม่ือชายใดที่ถูกเรียกขานวาทิดหรือหนาน ถือวาผานผาเหลืองมาแลว ความเชื่อถือในตัวผูน้ันจะ
มีมากกวาตอนที่ยังไมไดบวช  ดวยเหตุดังกลาวทําใหสังคมไทยจึงคาดหวังมากในการที่มีลูก
ชายแลวตองไดบวช เม่ือถึงวัยที่สามารถบวชไดก็จะทําการบวชใหทันที กอนที่จะมีเหยามีเรือน
ไป   หากบานใดไมมีบุตรชายก็อาจมีการบวชใหกับหลานหรือญาติสนิท   หรือแมกระทั่งเปน
เจาภาพใหกับการบวชนาคหมูก็เห็นไดทั่วไป  
 
ความเจาชู 
             จากความสามารถในการปกปองและการตอสูซ่ึงเปนคุณลักษณะของเพศชายที่สังคม
คาดหวังแลว สิ่งที่ตามมาคือการมี “บารมี”  ผูคนยําเกรง เกิดความนับหนาถือตา เปนที่พ่ึงพาได
ของญาติพ่ีนองและผองเพ่ือน  และเพ่ือใหเกิดสิ่งที่จะเสริมบารมีไดสิ่งหน่ึง ที่พบไดคอนขาง
ชัดเจนคือ เรื่องของการมีผูหญิงในครอบครองครั้งละหลายๆ คน   ยอมหมายถึงความสามารถ
ในการปกปองดูแล และเปนการขยายขอบเขตของการปกปองดูแลไปยังญาติของผูหญิงใน
ครอบครองเหลานั้น พ้ืนที่ในการดูแลปกครองก็มากขึ้น เปนที่ยําเกรง   ผูเปนเจาเมืองมักมีพระ
สนมหรือพระชายาหลายพระองค และเปนธิดาของเจาเมืองตางๆ อาณาเขตการปกครองก็
กวางขวางขึ้น  รวมไปถึงในระบบศักดินา ระบบทาส ซ่ึงมีการยกลูกสาวใหเปนของกํานัลแกผูที่
มีศักดินาสูงกวา  ซ่ึงมีทั้งที่พอแมยกใหเองและการใชชั้นเชิงชายในการคบหาจนไดหญิงมาอยูใน
ปกครองของตนเอง    และเรื่องการมีผูหญิงหลายๆ คนและสามารถปกครองดูแลซึ่งเสมือนการ
เสริมบารมีทางหนึ่ง กลับกลายเปนสิ่งที่ชายไทยยกยองวาเปน ลักษณะหนึ่งของความเปนชาย  

จากวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน  ขุนแผนกลายเปน “ตนแบบ” ของชายไทยและเปน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือพระอภัยมณี ที่มีเมียหลายคน ก็ดวยความสามารถของความเปนชาย  
มีทั้งเมียมนุษย เมียยักษ และเมียเงือก  ถึงแมจะเปนเพียงเร่ืองที่แตงขึ้นแตพระอภัยมณีก็
กลายเปนที่ชืน่ชอบของผูชายหลายๆ คน     ในสมัยน้ีการมีผูหญิงหรือแฟนครั้งละหลายๆ คน 
มองวาเปนเรือ่งของความสามารถในเชิงชายหรือความมีเสนหในตนเอง         

นอกจากความเจาชูอยางที่พบไดที่เปนความเจาชูระหวางเพศชายกับเพศหญิงแลว   
ปจจุบันยังพบไปถึงชายที่รักไดสองเพศดวย ดังคําที่กลาวใหไดยินกันบอยๆ ในวงของ
ผูชายที่วา  

 “ชายฟนชาย คือยอดชาย”   และปรากฎใหเห็นไดในทุกวันน้ี 
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สวนที่    3 
 
บริบทชุมชนบานวัดแกว                                                                                                                        

“ บานวัดแกว”  ชุมชนชนบทแหงหน่ึงของจังหวัดราชบรีุ     กอตั้งมามีอายุในราว 200 ป
เศษ  ชนกลุมแรกที่มาจับจองพ้ืนที่เปนพวกเขมรอพยพ และเปนคนไทยที่หนีการกวาดตอนจาก
พมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ถอยรนลงมา  ตางก็ตั้งหลักปกฐานอยูบริเวณนี้   
ประกอบอาชพีทํานาเปนอาชีพหลัก เน่ืองจากภูมิประเทศเหมาะแกการทําการเกษตรมีคลอง
ธรรมชาตไิหลผานหมูบาน เปนหมูบานทีจั่ดวาอุดมสมบูรณดี    

“ลุงเพ่ิม”1   ปน้ี อายุ  85 ปเศษแลว  ทุกคนในหมูบานรูจักลุงดี  ชายชราหนวดเฟม มี
เสื้อพาดบาแทนการสวมใส นุงกางเกงขาสั้นมีผาขาวมาคาดเอว สวมสรอยคอเสนใหญหอยพระ
หลายองค มีรอยสักยันตทั่วตัว  จะมาอยูชวยที่วัดเปนประจําจนเปนที่ชินตาของผูคนทั่วไป ดู
เหมือนวาคนรุนเดียวกับลุงเพ่ิม จะมีเพียงสองคน คือลุงเพ่ิมกับลุงกดซึ่งตอนนี้แมแตจะลุกนั่งเอง
ยังไมไหวแลว เหลือเพียงลุงเพ่ิมคนเดียวที่ยังไปไหนมาไหนมาไหนไดอยางสบายโดยการเดิน
เทา   เลาใหฟงวา.....ความเปนอยูของชุมชนวัดแกวครั้งแตกอนมา เปนอยูอยางเรียบงาย อยูกัน
แบบระบบเครือญาติ  มีการไปมาหาสูแบงปนซึ่งกันและกัน   เวลามีเทศกาลงานบุญก็จะมา
รวมตัวกันที่วัดเสมอ    “วัด”  เปนที่พบปะสังสรรคของคนในชุมชนนี้เสมอมา ในแตละบานจะ
เปนครอบครัวใหญหรือที่เรียกวาครอบครัวขยาย  พ่ีนองอยูรวมกันหมด ชวยกันทํานาซึ่งเปน  
“สมบัติสวนรวม” ของบานไมไดมีการจัดแบงออกเปนของคนใดคนหนึ่ง ผลผลิตที่ไดก็แบงกัน 
หรือถาเหลือมากก็เปลี่ยนเปนอยางอ่ืนไปโดยการแลกหรือซ้ือกันในชุมชน   
  ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีเรื่องการจัดหาคูครอง สวนใหญจะเปนการจัดหาคูครองโดย
ที่มีผูใหญจัดการให ซ่ึงก็จะเปนหญิงสาวหรือชายหนุมในชุมชนนั้นเองที่ผูใหญเห็นวาเหมาะสม 
หรือในบางคนที่ผูใหญไมไดเปนธุระจัดหาใหก็หากันเองซึ่งกวาจะไปทําการ “จีบ” หรือคบหาดูใจ
ตองผานผูใหญของแตละฝายชวยเลือกเฟน  ซ่ึงโอกาสที่จะไดพบคนถูกใจก็จะเปนชวงเทศกาล
ตางๆ ที่ไดออกจากบาน หรือไมก็เปนชวงทํานาที่ตองชวยเหลือกัน หนุมสาวก็ไดพบปะกันได
บาง และเม่ือถึงเวลาสมควรที่ผูใหญยอมรับในตัวของฝายหญิงและฝายชาย  ผูใหญฝายชายก็จะ
ไปสูขอฝายหญิงแตงงานกันตามประเพณี เม่ือแตงงานแลว มีทั้งที่ฝายชายไปอยูบานฝายหญิง
และฝายหญิงไปอยูบานฝายชาย แลวแตวาบานของฝายใดจะสะดวกกวากัน แตที่เห็นไดชัดใน
ชุมชนนี้คือในกรณีที่ฝายใดฝายหน่ึงเปนลูกคนสุดทองของบาน อีกฝายตองเปนผูยายเขาไปอยู
ดวย  บานที่พอและแมอยูก็จะตกเปนของลูกคนสุดทองดวย พรอมทั้งเปนผูดูแลพอแมในยามแก
เฒา    

 
 

                                                 
1 ชื่อบุคคลที่ปรากฏอยูในเรื่องทั้งหมด ลวนเปนนามสมมติ 
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ความเปนอยูในแตละครอบครัว มี “พอ”เปนหัวหนาครอบครัว เปนผูดูแลความเปนอยู
และกิจการงาน  มี “แม” เปนผูเลี้ยงลูก ดูแลเร่ืองอาหารการกิน  และงานบานงานครัว   อยูกัน
แบบถอยทีถอยอาศัยกัน ไมคอยพบวามีการทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัว  เม่ือลูกโตพอจะ
เรียนหนังสือไดก็สงมาเรียนที่วัด  แตเม่ือมีการสรางโรงเรียนขึ้นเม่ือ 60 กวาปมาแลว 
(พ.ศ.2483) โดยการอุปถัมภของหลวงพอบิน เจาอาวาสคนที่ 4 ของวัดแกว เด็กก็ยายมาเรียนที่
โรงเรียนแทน โรงเรียนวัดแกวจึงกลายเปนสถานที่เรียนของเด็กๆ ประจําชุมชนตั้งแตน้ันมา   
สมัยกอนการเดินทางไมสะดวกนักเปนการเดินเทา หรือใชเกวียน การเรียนของเด็กๆ จึงจบ
เพียงชั้นประถมเทานั้น ไมไดมีการติดตอกับหมูบานอ่ืนเทาใดนัก 

สวนของผูนําชุมชนตั้งแตครั้งที่มีการกอตั้งหมูบานจนถึงปจจุบัน คณะกรรมการตางๆ 
ของหมูบาน เชน กรรมการวัด กรรมการโรงเรียนลวนแลวแตเปนผูชายทั้งสิน้ ถึงแมวาใน
ปจจุบันจะพบวามีผูหญิงบางคนในชุมชนที่จัดวาเรียนสงู พูดเกง มีลักษณะของการเปนผูนํา
คอนขางเดนชดั ก็ยังไมมีสวนรวมในการดูแลชุมชน   และจากคําพูดของผูสูงวยัทานหนึ่ง ซ่ึง
เปนผูที่คนในชุมชนใหความนับถือ มีตําแหนงหลายตาํแหนงในหมูบานกลาววา  “ เสียดายนะที่
ไอนา  ลูกยายจํา มันเปนผูหญิง ไมง้ันจะเอามาทํางานใหหมูบานบาง”   หรือคําพูดที่วา  “หมอ
อนามัยน่ีนะ  ไมนาเปนผูหญิงเลย จะใหมาชวยทําบัญชีใหวัดซะหนอย ก็ไมไดอีก”    ซ่ึงเหมือน
เปนการย้ําวาชุมชนยังไมยอมรับผูหญิงในการทํางานใหกับชุมชนเทาที่ควร หรืออีกนัยหนึ่งคือที่
ทํางานของชมุชนคือวัด ผูหญิงไมเหมาะสมที่จะไปของเก่ียวดวย  แตในระยะหลังๆ ชวง 4 – 5 
ปที่ผานมาเริม่เห็นการเปลีย่นแปลงบางแลววา การประชุมตางๆ ของชุมชน มี “แมบาน” ออกมา
ประชุมมากขึน้และรวมใหความคิดเห็นในที่ประชุมมากขึ้นจากแตกอน และในปที ่ 2548 ที่ผาน
มา มีการเลือกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลวัดแกว พบวามีผูหญิง 1 คนไดรับเลือกเชนกนั 
เธอจึงกลายเปนผูหญิงคนเดียวที่เขาไปใน อบต.แตก็ดูเหมือนวาเธอเปนไดแคเพียงสีสันของ 
อบต.เทานั้น ไมเคยมีใครเห็นเธอเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมเลยสกัครั้ง  เธอบอกวา   

 “ถึงเสนอไป ก็คงไมมีใครเห็นดวย มีแตเปนผูชายทั้งน้ัน เรามันเปนผูหญิง” 
ชวงประมาณ 30 ปที่ผานมา (พ.ศ.2511- 2531) มีความเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นในหมูบาน

คอนขางมาก มีการตัดถนนออกหมูบานอ่ืน การคมนาคมดีขึ้นตามลําดับ และเริ่มมีนํ้าประปา 
ไฟฟาใชในบางพื้นที่และขยายจนครอบคลุมทั้งหมด ผูคนในชุมชนเริ่มติดตอกับหมูบานและ
ชุมชนอ่ืนมากขึ้น เด็กๆ ที่จบจากโรงเรียนในหมูบานเริม่เขาไปเรียนตอในตัวอําเภอ โดยการขี่
รถจักรยานไปเรียนเปนกลุมๆ ระยะทางทีไ่ปเรียนก็ประมาณ 10 กิโลเมตร   

ชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในชุมชนคือ สมัยปพ.ศ. 2532 - 2533 เปนยุคที่ “ที่
นา” มีมูลคาสูงขึ้น จากคําเปรียบเปรยของลุงเพ่ิมที่วา “มีคาเหมือนทองคํา” มีนายทุนมากวาน
ซ้ือที่นาเกือบหมด แทบไมเหลือที่ใหทํานาเลย แตละบานที่มีที่นาเปนของตัวเอง ก็มีการ
แบงสันปนสวนกันในระหวางพี่นอง  มีที่นา “มรดก” ที่สามารถที่จะขายได  บางก็ขายไป บางก็
เก็บไว เห็นที่นาที่พอจะเหลืออยูคงไมถึงครึ่งของครึ่งเทาที่เคยมี ยังคงทํานาอยูบาง  ในสวนของ
บานที่ขายที่นาไดแลว บางบานก็นําเงินมาลงทุนประกอบอาชีพตอเชน  เลี้ยงหมู  เลี้ยงวัวนม 
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ทําตุกตาผา  เพาะเห็ด บางบานก็นําเงินไปซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวก เชน ซ้ือรถ ซ้ือของ
เครื่องใชตางๆ จนเงินหมดไป  

อาชีพเดิมที่เคยทํานาก็เริ่มเปลี่ยนไป กลายเปนเจาของกิจการที่เพ่ิงลงทุนใหมบาง 
กลายเปนผูรับจางเจาของกิจการใหมบาง หรือออกไปรับจางนอกหมูบานบางเชน ทํางานตาม
โรงงานอุตสาหกรรมแทนอาชีพเดิม รูปแบบครัวเรือนจากครอบครัวขยายเริ่มกลายเปน
ครอบครัวเด่ียวมากขึ้น มีการประกอบอาชีพและเลี้ยงดูกันเฉพาะภายในครอบครัวเทานั้น (พอ 
แม ลูก ไมรวมพ่ีนอง) ตางกับสมัยกอนที่ทํานาในที่ผืนเดียวกัน ใชผลผลิตรวมกัน   มีการปลูก
บานใหม   แยกบานมากขึ้น ความเจริญที่กาวเขามาพรอมกับรายจายที่เพ่ิมมากขึ้น   จากเดิมที่
พอซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัวทํางานเพียงลําพังก็ไมเพียงพอ แมซ่ึงเคยเปนแมบานอยางเดียวก็
ตองออกจากบานมาทํางานขางนอกดวย   การชวยเหลือดูแลกันระหวางพี่นองก็ยังพอมีใหเห็น
ไดแตลดลงจากเดิมไป    
  “วัด” ยังคงเปนศูนยกลางชุมชน เห็นไดจากงานเทศกาลตางๆ ประชาชนยังคงมาที่วัด
กันอยูตลอดไมวาจะเปนวัยใด ในยามที่วดัตองการ “แรงงาน” หรือพลังในการทํางานสวนรวมก็
จะไดยินเสียงประกาศจากทางวัดใหไปชวย แลวตามเวลาทีว่ัดขอไว ก็จะเห็นพลงัชุมชนออกมา
อยางพรอมเพรียง  วัยรุนยงัออกมารวมตัวกัน พูดคุยสนุกสนานพรอมทั้งชวยวัดทํางานไปดวย  
ภาพแบบนี้ยังคงเห็นไดอยู วัยแรงงานที่ตองออกไปทํางานนอกบานไมคอยไดอยูในตอน
กลางวันก็จะออกมาชวยงานวัดในชวงเยน็  สวนในตอนกลางวันก็จะพบเปนวัยผูสูงอายุกับเด็กๆ
ที่เปนลูกหลานออกมาพรอมกับปูยา ตายาย                  

บางครอบครวัที่ไมใชคนบานนี้โดยกําเนิด เปนคนมาเชาที่ทําสวน เชาที่ทําบอเลีย้งปลา 
ก็ไมไดออกมาที่วัด ยังคงอยูที่บานมากกวา ปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนจะนอย หรือก็จะพบใน
บางบานที่เปนคนในชุมชนเองแตวาได “คู” สามีหรือภรรยาเปนคนที่อ่ืนแลวมาขยับขยายปลกู
บานแบงจากครอบครวัเดิม อยูกันลําพังพอแมลูก ก็จะไมคอยไดออกมารวมงานในชุมชนมากนัก 
คอนขางจะหางออกไปจากครอบครัวเดิมดวยซ้ํา    

ชวงหลังในราว 20 กวาป การคลุมถุงชนแทบไมมีใหเห็นแลว  กลายเปนการหาคูครอง
เองตามความพอใจและสมคัรใจ เน่ืองจากการไปทํางานขางนอกมากขึ้นทําใหไดพบปะกับคนที่
อ่ืนมากขึ้น คูครองจึงกลายเปนคนที่อ่ืนเสียมาก คนพื้นเพเดิมมีการยายออกไปที่อ่ืนใน
ขณะเดียวกันคนที่อ่ืนก็เขามาอยูในพ้ืนทีม่ากขึ้นเชนกนั สมัยกอนลูกหลานบานไหนจะไปทํา
อะไรที่ไหน ก็มักที่จะตองพบเจอกับคําเตือน คําบอกกลาว บนวาของบานอ่ืนๆ ไปดวย ความ
เกี่ยวดองเปนวงศาคณาญาติมีอยูมาก   ลูกของบานหนึ่งอาจเปนหลานของอีกหลายๆ บาน  
ความเปนหวงเปนใยจึงเกิดขึ้นไปในเกือบทุกพื้นที่  และในพื้นที่วดัแกวที่พบความสัมพันธอีก
อยางหนึ่งในอดีตคือความเปน “แมรัก ” ซ่ึงหมายถึง การที่แมของตระกลูหน่ึงเปนเพ่ือนสนิทกบั
แมของอีกตระกูลหน่ึง แมก็จะสอนใหลูกๆ รูจัก “แมรัก” ใหนับถือและนับพ่ีนับนองของอีกฝาย
ดวย จึงเห็นความสัมพันธในชุมชนที่นอกจากจะเปนญาติแลวยังเปนความสมัพันธที่เกี่ยวของกัน
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อีกรูปแบบหนึง่ดวย  เพราะฉะนั้นความเปนหวงในตวั “ เด็ก” ในสมัยกอนจึงมีทั้งในและนอก
เครือญาต ิ

ลุงเพ่ิมวา “เด็กๆ สมัยน้ี ไปวามันมากไมไดนะ มันยอนเอาดวย หาวาไมไดเปนอะไรกับ
มัน มันไมรูหรอกวาสมัยกอนบานเรากบับานมันเกี่ยวพันกันยังไง มันนับเฉพาะปูยาตายาย
เทานั้นแหละ  ไอเราก็ถือวามันเปนลูกหลานของแมรักเรา อดเปนหวงไมไดเห็นมันทําอะไรไมดีก็
ตองบอกกัน”  ในบางบานทีย่ังอยูกันหลายๆ คนในครอบครัวเปนครอบครัวขยาย กย็ังมีการสอน
กันคอนขางชดัเจนในเรื่องการนับถือวงศาคณาญาติและ “แมรัก” ของอีกตระกูลดวยพรอมทั้งยัง
พาไปมาหาสูกันอยูไมขาด ลุงเพ่ิมวา “ถารุนใหญๆ หมดไป รุนหลังกค็งหางกันไปเรื่อยๆ ตางคน
ตางอยูมากกวา” ซ่ึงก็มีแนวโนมดวยวาคําพูดของลุงเพ่ิมจะเปนแบบนั้นดวยในภาวะปจจุบนัที่
ตองทํางานแขงกับเวลา ความสัมพันธในชุมชนลดลง  พอและแมตองออกไปทํางานทั้งคู  เวลาที่
จะพบเจอลูกก็เปนเพียงชวงเย็นหรือบางครั้งก็ชวงค่ําแลวก็เขานอนไป แทบจะไมไดพูดคุยกัน
ดวยซ้ํา 

ความเปนไปในเรื่อง “เพศ” ของชุมชนแหงน้ีก็ยังคงเปนเรื่องที่ “ตองหาม” เปนเรื่องที่
ไมไดพูดกันอยางเปดเผยไดเหมือนในสังคมอื่นๆ ในกลุมของผูใหญและผูสูงอาย ุ การพูดเรื่องนี้
จะเปนการพูดการสอนแบบออมๆ ถาจะสอนก็สอนผานเหตุการณ ผานเรื่องตางๆ เชนเม่ือมี 
“ใคร” ในชุมชนที่ผานเรื่องเกี่ยวกับเพศแลวมีผลไมดีออกมา เชน เจ็บปวยจนกระทั่งเสียชวีติดวย
โรคเอดส ก็จะนํามาสอนลกูสอนหลานกัน  ถาไมมีเหตุใหเห็นก็จะไมไดพูดถึง  หรือถามีผูหญิง
ในชุมชนคนไหนที่มีความประพฤติไมดีดานชูสาวก็จะถกูชมุชนคอนแคะนินทา  คลายๆ จะถูก
ตัดออกจากชุมชนดวยซ้ํา  จะทําการใดๆ ผูคนมักไมใหการสนับสนุน เชนถาขายของก็จะไมคอย
มีคนซื้อของ  ซ่ึงตางกันถาเปนผูชายทีค่อนขางเจาชู มีภรรยาหลายคน ไมไดรับการตอวาจาก
ชุมชน ยังเห็นเปนเรื่องของ “ความสามารถ” ดวยซ้ํา      

การมองเรื่อง “ทองกอนแตง” ของชุมชน ผูหญิงจะถูกมองวาไมดี ปลอยตัวปลอยใจ พอ
แมฝายหญิงไดรับความอับอาย ถูกมองจากเพื่อนบานวาเลี้ยงลูกไมดี   แตผูชายไมไดถูกวาอะไร
มากนัก นอกจากวาพอแมรูสึกผิดหวังที่ตองแตงงานกอนบวช หรือยังไมไดงานที่เปนหลักเปน
ฐานกอน  ผลจึงมักตกลงที่ผูหญิง ซึ่งถาตองยายมาอยูที่บานสามี  ก็มักจะไมเปนที่รักของบาน
สามีนัก  ตลอดจนชุมชนก็จะมองวา “เปนผูหญิงไมดี”  และยากนักกวาที่จะกลายเปน “คนดี” ได 
ในเวลาตอมา 

การพูดคุยถึงเรื่องเพศในชุมชน จะเห็นไดในกลุมของผูชายซึ่งจะคุยกันในวงสนทนาหรือ
วงเหลา  สวนในวงผูหญิงพบไดบางในรานเสริมสวย  รานคาที่มีแตผูหญิงอยูรวมกัน หรือ พบใน
วงประชุมที่มีเฉพาะหญิง  จะไมมีการนํามาพูดกันขามวง   แมบานบางคนบอกวา 

 “เรื่องนี้พูดไดยังไง ถาผูชายมาไดยินเขาก็หาวาเราไมดีอีก หมกมุนเรื่องนี้ มีแตเสียกับ
เสีย”   

“ไมเห็นตองสอนตองพูด เปนเรื่องธรรมชาติ ถึงเวลาก็รูเอง” 
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เม่ือมีการบอกตอๆ กันมาวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่ไมดี  การสอนเรื่องนี้จึงเปรียบเสมือน
การ “ชี้โพรงใหกระรอก” ซ่ึงไมควรทําอยางยิ่ง หรือบางคนบอกวาอยากจะสอนแตบอกวา   
“อาย” ไมรูจะเร่ิมกันอยางไร จึงไมไดมีการสอนไมไดบอกกลาวเรื่องเพศกับเด็กในที่สุด แตก็มีแม
บางคนบอกวา อยากจะสอน แตสอนไมถูก ไมมีความรูเรื่องนี้ก็เลยไมไดสอน สูทํางานสงลูกไป
เรียนก็คงจะรูมากกวาที่จะสอนเอง 

ในบางบาน (ที่ไมใชรานคา) มีการนําวีซีดี ดีวีดีที่ตนเองซื้อมาดูแลว พอดูเสร็จก็นํา
ออกมาขายเปนที่รูกันในหมูบาน ในราคาถูกเพียงแผนละ 5-20 บาทเทานั้น ก็จะมีเด็กวัยรุนใน
ชุมชนซื้อไปดูกันเปนประจํา แลวก็นําไปดูตอกันเปนทอดๆ หรือวัยรุนบางคนก็จะเปดดูที่บานใน
เวลาที่ผูใหญไมอยู พาเพื่อนไปดูกันครั้งละหลายๆ คน การพูดคุยเรื่องเพศในวัยรุน ฟงดูแลว
กลายเปนเรื่องธรรมดาหากไดอยูในวงสนทนากับพวกเขาดวย  ไมมี “ความอาย” เหมือนที่
ผูใหญเปน กลาพูดกันอยางเปดเผย  และยังมีการโหลดภาพจากโทรศัพทมือถือมาเปดดูกัน ซ่ึง
พบทั้งในวัยรุนทั้งชายและหญิงพอๆ กัน  ในความเห็นของวัยรุนบอกวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่พวก
เขาอยากรู ในบางคนก็บอกวาอยากลอง  ในครอบครัวไมเคยมีพอแมหรือญาติคนไหนพูดคุยถึง
เรื่องนี้มากอน ถาอยูบานจะพูดถึงไมได จะโดนดุวา และสั่งหามไมใหพูด ไมใหดูดวย พวกเขาจึง
ไปหาดูกันเองไมใชเรื่องที่ยากเย็นนักในยุคปจจุบัน     

การเลี้ยงดูลูกชายหญิงของชุมชนแหงน้ี  เห็นการเลี้ยงดูที่แตกตางกันไดชัดเจน  ลูกชาย
จะไดรับอนุญาตใหทําบางสิ่งไดมากกวาลูกสาวเชน การกลับถึงบานหลังเลิกเรียน  ถาเปนลูก
ชายกลับบานไดถึงมืดค่ํา ถาเปนลูกสาวจะโดนดุวา โดนทําโทษ และหามออกจากบานในเวลา
ตอมา และยังเห็นไดจากการได “บวช” ของชุมชนแหงน้ียังคงเปนประเพณีที่สืบทอดมาอยาง
เหนียวแนน  เม่ือครบบวชได แมลูกชายจะยังเรียนไมจบ พอแมก็จะหาโอกาสบวชทันทีที่ปด
ภาคเรียน และลูกชายก็จะรูตัววาพวกเขาตองบวช ก็จะบวชให แตระยะหลังมักจะมีขอตอรองกับ
พอและแมวาตองมีดนตรี ตองมีงานใหญกอนบวช พอแมก็จะทําตามที่รองขอให เพียงเพ่ือได
บวชลูกชาย  บางบานที่ไมมีลูกชายก็จะไปอาศัยเปนเจาภาพบวชใหกับบานที่มีลูกชายหลายคน 
จึงมักเห็นงานบวชในชุมชนที่ในการบวชแตละครั้ง จะมีดนตรีหรือภาพยนตรสมโภชกันอยูรํ่าไป  
บางบานที่ไมไดบวชลูกชายเพราะเหตุอ่ืนเกิดขึ้น พอแมมักจะบอกวาเสียใจ  การใหความสําคัญ
ของลูกชายในชุมชนนี้จึงมีมากกวาลูกสาว อยางเห็นไดชัด แตก็มีบางครอบครัวเชนกันที่ไมได
ใหความสําคัญกับเรื่องการบวชมากนัก บอกเพียงวาขอใหเรียนจบมีงานเปนหลักเปนฐานก็
เพียงพอแลวซ่ึงมักจะพบลักษณะเชนนี้ในบานที่พอและแมคอนขางเรียนสูงกวาคนสวนใหญใน
ชุมชนซึ่งจบเพียงการศึกษาภาคบังคับ   
  คําบอกเลาสุดทายของลุงเพ่ิมถึงหมูบานทีอ่ยูมาตั้งแตเกดิที่บอกกับผูเขียนวา 

 “หมูบานมันเปลี่ยนไปเยอะแลว ตั้งแตฉันโตมา ฉนัวาอีกหนอย คนแถวนีค้งไมได
ชวยเหลือกันเหมือนแตกอนแลว มัวแตทํางานหาเงนิกัน ไมรูวาจะเอาไปทาํอะไรหนักหนา 
ลูกหลานจะอยูกันยังไง ใครจะดูแลมัน ออกบานแตเชากลับจวนจะค่าํบางทีก็ดึก ยังก็คงจะอยูอีก
ไมนานแลว ไมอยากเห็นแบบทีฉ่ันบอกหรอก   สงสารลูกหลานมัน ” 
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ในหัวขอตอไปผูเขียนจะเลาเรื่องราวความสัมพันธของครอบครัวที่มีพอ แมและลูก อยู
รวมกันเปนหลัก ที่ผูเขียนเขาไปทําความคุนเคยและเก็บขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ในครั้งนี้  เปนการเลาโดยละเอียดจํานวน 1 ครอบครัวและเปนแบบสรุป 4 ครอบครัว ดังที่
ปรากฏในเรื่องราวตอไปน้ี 
 

“ลูกชาย” ...ของพอ    ลูกชายคนโต ถึงลูกชายคนเล็ก 
 

ครอบครวัของแมกับพอมีลูก 3 คน คนโตกับคนเล็กเปนผูชาย แมกบัพอพบรักกนัตั้งแต
ครั้งที่ไปฝกอบรมลูกเสือชาวบาน พอก็เพียรพยายามไปหาที่บานแมซ่ึงอยูตางตําบลทุกวนั 
จนกระทั่งตาและยายเห็นใจในที่สุดใหพอจัดผูใหญมาสูขอตามประเพณี แมมีเชื้อสายไทยจนี 
สวนพอเปนไทยแท      เม่ือแมแตงงานแลวกย็ายมาอยูที่บานพอ รวมกับปูยา พอเปนลูกชาย
คนเล็กจากพีน่อง 4 คน   พ่ีๆ ของพอแตงงาน แยกครอบครัวไปหมดแลว พอเปนลูกคนเล็กจะ
เปนคนทีต่องดูแลปูและยา และไดบานทีอ่ยูเดิมเปนมรดก 

หลังแตงงานแมไดมาอยูที่บานพอ แมทําหนาที่ของ “แมบาน” เต็มตัว ครอบครัวของ
ปูยาเปนชาวนามาตลอด   พอและแมจะออกไปทํานากับปูและยา  ยามีฝมือในเรื่องการทําขนม
ไทย เม่ือวางจากทํานาก็จะสอนแม  แมสามารถทําขนมไทยและขยับขยายไปทําหอหมกจนเปน
ที่เลื่องชื่อไปทั่งหมูบาน    หลายๆ คนไดเคยลองลิ้มรสมือของแม ในชวงที่วัดมีงานบุญตางๆ ซ่ึง
แมจะตามยาไปอยูที่  “ครัววัด” ดวยเสมอ  อยูมาไมนานแมตั้งทองลูกคนแรก พอดีใจมากเฝารอ
และหวังวาจะเปนลูกชาย  เพ่ือไวสืบตอวงศสกุลและเพื่อใหไดบวชตอไปเม่ือโตขึ้น  ซ่ึงเม่ือแม
คลอดออกมาปรากฏวา เปน  “ลูกชาย” สมใจทุกๆ คน      แมเลี้ยงดูโกลูกชายคนโตอยางดี 
ยามใดที่วางจากนา พอก็จะมาชวยแมเลี้ยงตลอด จะไปไหนก็จะอุมไปดวย ชาวบานตางบอกวา 
พอเหอลูกคนโตมาก    

ฐานะทางบานถือวาอยูในระดับ “คอนขางดี” ปูกับยามีสมบัติเปนที่นามากพอสมควรและ
ไดแบงใหพอสวนหนึ่ง พอยังคงยึดอาชีพทํานา ไดผลผลติมากบางนอยบางแตก็พออยูได     
หมูบานไดมีการพัฒนาดานการคมนาคมไปบางแลว มีถนนตัดผานมีรถใชกันหลายบาน ทีบ่าน
ของพอมีรถมอเตอรไซคไวใชดวย เม่ือถงึวัยที่โกจะตองไปโรงเรียนพอตัดสินใจพาไปเรียนในตัว
อําเภอ โดยขี่รถรับ-สงทุกวนั    

ตอมาชวงยุคสมัยที่วา “ที่นามีคาดั่งทองคํา” นายทุนมาขอซื้อที่นาโดยใหราคาสูง
ชาวบานในหมูบานพากันขายที่นากันเกือบหมด แทบไมมีเหลือ   ครอบครัวของพอก็เชนกัน พอ
ขายที่นาที่ไดมาจากการแบงของปูยาไปเกือบหมดเหลือไวเพียงบางสวนที่พอยังทํานาไดบางพอ
ไวสําหรับกินเองที่บาน   พอนําเงินที่ไดจากการขายที่นามาลงทุนซื้อ “วัวนม”   พอตอคอกวัว
บริเวณหลังบาน  มีวัวนมประมาณ 10 ตัว  พอตองรับภาระในการที่จะตองเลี้ยงดูวัวนม ตอง
คอยหาอาหาร เกี่ยวหญา อาบนํ้าใหวัวและเม่ือวัวสามารถรีดนมไดพอก็จะตองรีดนมวัวสงวันละ 
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2 ครั้ง  ไดนํ้านมมากทีเดียว   ความเปนอยูดีขึ้นมาก พอซ้ือรถยนตไดอีกคันหน่ึงเปนรถกระบะ
มือสองสภาพดี    

ชวงที่พอเลี้ยงวัวนมนี้ โก 6 ขวบแลว แมก็ไดตั้งทองขึ้นมาอีกครั้ง และคลอดออกมาเปน
ลูกสาว   พอกับแมรูสึกดีใจมากที่ครอบครัวมีลูกชายหญิงพรอมหนา เวลาวางของพอนอยลง
เน่ืองจากวัวนมเปนสัตวเลี้ยงที่ตองดูแลใสใจมาก  แมไมไดชวยพอมากนักเนื่องจากตองดูแลลูก
ทั้ง 2 คนและปูยาที่แกมากแลวแถมเจ็บออดๆ แอดๆ อีกดวย โกโตมากขึ้น พอที่จะชวยพอเลี้ยง
วัว เอาหญาใหวัวกิน ชวยพอลางคอกวัวได     โกมีอะไรก็จะคุยกับพอมากกวาแม ชวงเย็น
กลับมาจากโรงเรียนก็จะขลุกอยูกับพอจนมืด มักจะไดยินเสียงหัวเราะดังมาจากคอกวัวเสมอ พอ
คุยกับโกไดในหลายๆ เรื่องตั้งแตเร่ืองความเปนอยู การเรียน อนาคตของลูกและพร่ําสอนโกใน
เรื่องการคบเพื่อนและการติดยาเสพติด สวนเรื่องของการวางตัวในเรื่องเพศ การคบเพื่อนตาง
เพศพอบอกโกเพียงวา 

 
    “ อยาเพิ่งรีบมีผูหญิงนะ รอใหเรียนจบแลวกบ็วชกอน ถาอยากจะมีคอยคิดกัน”   
                

ขณะที่โกเรียนอยู ป.2 แมไดตั้งทองขึ้นมาโดยไมไดตั้งใจ เหตุเพราะแมลืมกินยาคุม                     
ในชวงกอนที่แมทองครั้งน้ี  เม่ือลูกๆ ไปโรงเรียนหมดแลวในชวงกลางวันที่แมวางมากขึ้นก็เลย
ขอความเห็นจากพอวา แมจะขอทําขนมขายบางเพ่ือเปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทาง
หน่ึง   แมจึงไดใชฝมือที่ไดรับการสอนจากยาทําขนมไทยขาย เปนขนมพวกวุน ถั่วแปบ ขนม
ตม ขนมกลวย แลวแมก็จะเอาใสตะกราวางทายรถมอเตอรไซคออกขายในหมูบาน แมเปนคน
คุยเกงอัธยาศัยดี ดวยความที่เคยชวยยายขายของมาบางเมื่อครั้งยังไมไดแตงงานกับพอ การ
ขายขนมของแมจึงไมใชเรื่องยาก แมจะนําขนมออกขายในชวงประมาณเพล (11 นาฬิกา)ถึง
บายสามโมง เม่ือขายหมดแลวแมจะรีบกลับเขาบานพรอมทั้งซ้ืออาหารสดมาทํากับขาวในมื้อ
เย็น เสร็จกอนที่ลูกๆ จะกลับมาถึงบานซะอีก  แมภูมิใจกับรายได แตครอบครัวก็เร่ิมมีคาใชจาย
มากขึ้นดวย มีทั้งคาโทรศัพท คาน้ําประปาซึ่งแตเดิมยังไมเปนประปาหมูบานแมยังใชนํ้าจาก
คลองยอยที่ไหลผานหลังบานแตชวงหลังมีการปลอยนํ้าขี้หมูลงในน้ํามากขึ้น  ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอาชีพของชาวบาน เดิมทุกบานทํานา จะพยายามที่จะ
รักษาสภาพของน้ํา แตหลังจากที่เลิกทํานากันเกือบหมด มาเลี้ยงหมูแทน การกําจัดขี้หมูก็ยังทํา
กันอยางไมถูกตองทําใหนํ้าในคลองเนาเหม็น ใชไมได     แลวยังมีคาชวยงานในหมูบานอีก  ไม
วาจะเปนงานศพ งานบวช งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม ก็ตองไปชวยทั้งหมดทั้งแรงกายและ
แรงเงิน    รายไดของแมก็ชวยพอไดบางเหมือนกัน แมทําไปไดเพียงไมกี่เดือน ทองของแมก็
เริ่มใหญขึ้น  แมตองหยุดทําขนมไป จริงๆ แลวแมสามารถทําขนมได แตไมมีใครไปขายขนมให
แมได   พอยังคงเลี้ยงวัวนมเหมือนเดิม  แมชวยพอไดนอยลงเพราะลําพังแคงานบานแมก็รูสึก
วาทําไมคอยไหว  สุขภาพของแมไมแข็งแรงเหมือนตอนตั้งทองลูกสองคนแรก 
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ชวงที่แมทองใกลคลอด มีการเปลี่ยนแปลงในหมูบาน มีการเลือกตั้งผูใหญบานคนใหม 
ผูใหญบานคนใหมไดมาขอใหพอไปเปนผูชวย ความเปนคนมีนํ้าใจและอัธยาศัยดีของพอตั้งแต
ครั้งรุนปูแลวทําใหชาวบานรักพอ ชวยกันสนับสนุนใหพอเปนผูชวยฯ พอเริ่มออกมาชวยงานใน
หมูบานมากขึ้น เริ่มจากเปนผูชวยผูใหญบาน มาเปนกรรมการวัด กรรมการกองทุนหลายๆ
อยาง  แมบอกวา “ภาษีสงัคม”ก็เพ่ิมเปนเงาตามตวัไปดวย 

โกเรียนจบประถมศึกษาปที่ 6 แลวตองยายจากโรงเรียนเดิมไปสูโรงเรียนมัธยม พอและ
แมตัดสินใจใหไปเรียนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ โกไปโรงเรียนดวยรถประจําที่รับสงจาก
หมูบานไปยังตัวอําเภอ   สวนนองสาวก็ยังเรียนประถมอยูที่โรงเรียนเดิมของโก พอตองรับสงลูก
สาวแทนการรับสงลูกชาย  ชวงเวลาที่โกจะไดพูดคุยและสนิทสนมกับพอนอยลง โกจะกลับมาถึง
บาน ก็ประมาณ   5- 6  โมงเย็นแลว  งานในคอกวัวก็เกือบเสร็จ โกเลยไมไดชวยงานพอเหมือน
ที่เคยมา   

และแลวแมก็คลอด “ลูกชายคนเล็ก” ที่พ่ีสาวตั้งชื่อใหนองชายวา “เอฟ”   คนเล็กกับคน
โตอายุหางกันพอสมควรทีเดียว  เอฟเปนที่รักของพี่ทั้งสองคน พ่ีๆ จะชวยกันเลี้ยงนองเวลาที่
แมไมวาง สวนพอเม่ือเสร็จงานบานก็ตองออกไปชวยงานของหมูบานเสมอ หลวงพอที่วัดทานมี
เรื่องใหชวย พอเรียนจบเพียงชั้น ป.4 แตลายมือพอสวยนัก พอคิดเลขเกง หลวงพอทานใหพอ
ชวยทําบัญชีใหวัดดวย  กับเฟลูกชายคนเล็ก พอแทบจะไมไดเลี้ยงดูเลย ปลอยใหเปนหนาที่ของ
แมและลูกๆ ทั้งสองคนชวยแม จะเห็นมีแตโกที่พอยังเรียกใหชวยงานพอบางในบางวันและพา
กันซอนทายรถมอเตอรไซคหายไปบอยๆ โกขึ้นชั้น ม.2 แลว ผลการเรียนที่ผานมาเปนที่พอใจ
ของพอ พออยากใหโกเปนทหาร  แตแลวในชวงที่โกเรียนใกลจะจบชั้น  ม.2    ไดมีเพ่ือนบาน
มาเลียบเคียงบอกกับพอวา 
             “ ฉันไปตลาดเมื่อกลางวัน เห็นโก มันอยูแถวๆ ทารถนะ  ใสชุดนักเรียนดวย “ 
 

พอไดฟง ยังงงกับคําพูดของเพื่อนบาน เพราะตอนเชาโกก็ไปรถประจํา แลวตอนเย็นก็
ยังกลับรถประจํา รถสงถึงโรงเรียนแลวทําไมจึงมีคนเห็นโกที่ตลาด  แตคําพูดของเพ่ือนบานทํา
ใหพอเริ่มคิด แตยังไมบอกแม    พอเริ่มสังเกตโก โดยที่โกไมรูตัว พอเห็นวาโกพิถีพิถันในการ
แตงตัวมากขึ้น ใชเวลาในการแตงตัวนานขึ้น พอเร่ิมรูสึกไดวาโก “เปนหนุมแลว” พอมีโอกาสได
คุยกับโกอีก พอถามถึงเรื่องการเรียน โกก็ตอบพอไดแตไมเต็มเสียงนัก พอไมอยากคาดคั้นกับ
โก พอบอกใหแมชวยคุยกับโกและดูแลใหมากขึ้น พอกลัววาโกจะ   “เสียคน”   แมบอกวา 

  
        “สังเกตดูแลวลูกก็ยังไมกลบับานผิดเวลา ทาทางจะแตงตวัมากขึ้นดวยซ้ํา ไมโทรมอะไร 
ก็คงไมนาเปนหวง ถาติดยา คงไมแตงตวัแบบน้ี แลวกค็งกลับบานไมเปนเวลา เรือ่งเงินที่ใหใชก็
ยังใหเทาเดิมอยู ไมเห็นวาลูกจะเปนอยางอ่ืนไปได”    แมจึงไมไดเขมงวดกับโกมากนัก แมเพียง
บอกกับโกวาจะทําอะไรใหนึกถึงพอใหมากๆ  
   



 

 

 
 

22

          จากวันที่เพ่ือนบานบอกวาเจอโกที่ตลาดแลวพอไดเรียกโกมาคุย พรอมทั้งกําชับใหแม
คอยดูแล พอยังคอยถามกับเพ่ือนที่ไปกลับรถประจําคันเดียวกบัโกเสมอวาโกน่ังรถถึงโรงเรียน
แลวเย็นก็กลบัมาจากโรงเรียนตลอด  .... แตแลว วันหนึ่งขณะที่พอกําลังอยูที่วดัคุยอยูกับหลวง
พอ เด็กวัดที่ไปเรียนที่โรงเรยีนมัธยมประจําอําเภอที่เดียวกับโก น่ังคุยกันถึงเรื่องที่โรงเรียนดวย
เสียงคอนขางดัง จับใจความไดวาคุยเรือ่งของ “ผูหญิง” ที่พวกเขากําลังไปจีบอยูตามประสา
ผูชาย เม่ือพอเห็นก็เขาไปพดูหยอกเยาไปแบบผูใหญพูดเลนกับเด็ก 
 
          “เปนไง คุยกันเรื่องสาว  ไหนมีแฟนกันแลวรยึัง เด๋ียวจะเรยีนไมจบนะ” 
         “ ก็กําลังจีบอยูนะลุงลงุ สูไอโกไมไดหรอก มันนั่งคุยกับสาวไดทั้งวัน” 
 

คําตอบที่ตอบกลับมาทําใหพอรูสึกทั้งตกใจและหนักใจตามมาแตก็น่ิงเงียบไมไดถาม
อะไรตอ พอเร่ิมคิดวาสิ่งที่พอไดยินเปนจริงหรือไม  แลวถาไมจริงเด็กๆ จะมาพูดกันทําไม  การ
ที่โกจะมีแฟนสําหรับพอไมไดเห็นวาเปนเรื่องเสียหายแตพอกลัววาการมีแฟนจะทําใหโกเรียนจะ
เรียนไมจบ 

พอนําสิ่งที่คิดไปคุยกับแม  แลวพอเริ่มแอบออกตามโกไปโรงเรียน  หลังจากที่รถสงโกที่
โรงเรียนแลว  พอรออยูดานนอก จนกระทั่งพอไดเห็นโกออกมาจากโรงเรียนพรอมดวย  “สาว
นอย” คนหนึ่ง ทาทางกระหนุงกระหนิง ดูคลายคูรัก  พอไมไดวาอะไรในตอนนั้น กลับมาบานรอ
จนกระทั่งโกกลับมาตอนเย็น             

เย็นวันนั้น...พอเรียกโกมาคุย แมน่ังอยูดวย    แมบอกวา สีหนาพอไมดีเลย   พอน่ังน่ิง
ไมพูดอะไรออกมา จากลักษณะที่เห็น  แมบอกไดเลยวาพอกําลังโกรธแลวก็กําลังบังคับตัวเอง
ไมใหแสดงออกมา พอบอกโกวา พอเห็นโกหนีโรงเรียนออกมา พอเคยไดยินจากปากของคนอื่น
มาหลายครั้งแลว พอไมอยากจะเชื่อแตสุดทายพอก็เจอกับตัวเอง พอโกรธแลวก็เสียใจมาก  โก
น่ิงเงียบ ไมพูดอะไร   บานทั้งบานเงียบไปในเวลานั้น  ความรูสึกของแมตอนน้ัน แมบอกวา
อยากเดินหนีไปใหไกล พอไมไดพูดอะไรอีก จนกระทั่งแมเอยปากบอกกับโกวา ถาจะคบกันแม
ไมวาแตอยาหนีเรียน ถาอยากคุยกันใหพามาเที่ยวที่บานไดในวันหยุด พอกับแมจะไมวา ..โก
รับปากพอกับแมวาจะไมหนีเรียนแลว   จากวันนั้นมา พอคอยถามเพื่อนๆ โกอยูตลอดวา โก
ยังคงหนีเรียนอยูหรือไม  ในวันหยุดบางวันโกไดพาสาวนอยคนนั้นมาเที่ยวที่บานบอยๆ  แม
เคยถามกับแฟนสาวถึงทางบานวามีความเห็นอยางไร เธอตอบวาที่บานไมไดวาอะไรใหคบกัน
ได แมก็ปลอยใหคบกันไป โกไปรับที่บานได  

พอรูสึกดีขึ้นบางแลว แตสิ่งหน่ึงที่พอกับแมไมไดคาดคิดมาไวกอนเลย คือเรือ่งของ
ความสัมพันธของหนุมสาว คิดเพียงวาเขาคบกันเปดเผยแบบแฟน ไมนาจะเกินเลยอะไร ไมเคย
พูดถึงเรื่องการปองกันใดๆ  พอบอกวา 
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 “เรื่องแบบน้ีถาบอกวาใหปองกันแบบน้ันแบบนี้ก็เทากบัวาเราปลอยใหเขามีอะไรไดนะ
ซิ มันพูดไมได  ไดแตบอกวาตั้งใจเรียนใหจบกอน คอยคิดเรื่องอ่ืน”   
 

โกขึ้นม.3 แลว เขายังคบกบัแฟนสาวเหมือนเดิม พามาบานในวันหยุดบางวัน และขอไป
เที่ยวในบางครั้ง ดูเหมือนจะไมมีอะไรเกิดขึ้นแลว พอยังอยูกับววันมและชวยงานนอกบาน
เหมือนเดิม  ... แตแลววันหนึ่งสิ่งที่ทุกคนไมไดคาดคิดก็เกิดขึ้น   แฟนสาวของโกเกิดทองขึ้นมา
กอนที่จะเรียนจบ ม.3 แมตกใจมากทําอะไรแทบจะไมถูก หลังจากตั้งสตไิดสักพักแมก็เรียกโก
และแฟนสาวไปคุยโดยที่พอยังไมรูเรื่อง   แมบอกวา  
  
  “ฉันทําอะไรไมถูกเลย ไมรูจะเอายังไงดี ไมคิดเลยจริงๆ วามันจะเปนอยางนี้ อุตสาห
ปลอยใหคบกนั ยังเปนเรื่องจนได”  แมไมกลาบอกพอเกบ็เรื่องไวหลายวัน แตแลวแมก็บอกพอ 
 

ในที่สุด แมจําไดวา หลังจากที่พูดจบ พอน่ิงไมพูดอะไรเลย พอบอกแมสั้นๆ วา 
 
 “ จะทําอะไรกับมันก็ทํา ฉนัไมยุงกับมันแลว”   
 
หลังจากที่พอพูดจบ พอไมเคยสนใจเรื่องของโกอีกเลยนานนับเดือน พอโกรธมาก แทบ

จะไมมองหนาโก ถาโกอยูในบาน พอก็จะออกนอกบาน ไปอยูที่วัดบาง อยูคอกวัวบาง พอไม
เคยเรียกโกไปชวยงานอีกเลย แมบอกวาเม่ืออยูกันลําพังสองคนกับพอ แมปรึกษาเรื่องการจะไป
เจรจากับผูใหญฝาย “วาทีล่กูสะใภ” พอบอกกับแมวาพอไมไปดวย ใหแมทําไดเลย แลวพอก็ทํา
จริงคือไมไปรวมงานรับลูกสะใภอีกเลยและไมถามแมสักคําวางานทาํอยางไร ถึงไหนแลว มี
เพียงแมที่เดินเรื่องและรับหนาตลอด     

แมรูวาในความโกรธของพอน้ัน พอเสียใจมากกวา แมเห็นพอน่ังกมหนานั่งน่ิงๆ ไดครั้ง
ละนานๆ บนเกาอ้ีโยกตัวโปรด เสียงพูดจาหยอกลอกับลูกอีกสองคนที่มีนอยอยูแลวพลอย
หายไปดวย พอจะน่ังอยูตรงระเบียงหนาบาน บนเกาอ้ีประจํา เหมือนใชความคิดอยูคนเดียว 
ไหลที่เคยตั้งผึ่งผายก็กลับหอลง ชวงเวลานั้นแมบอกวาแมสงสารพอ โกคือความหวังทั้งหมด
ของพอ ตองพังทลายลงในพริบตา บรรยากาศในบานดูเหมือนจะไมมีความสุขเอาเสียเลย  
หลังจากที่ลูกสะใภเขามาอยูในบานแลว แมสังเกตไดวาพอพยายามเลี่ยงการพบปะกับทั้งสอง
คน พอบอกใหแมแยกครัวใหลูกชายคนโตและสะใภ แลวใหลูกสะใภชวยแมทําขนมขาย หรือรับ
ผามาเย็บที่บาน   พอใหโกออกจากโรงเรียนดวยพรอมภรรยาแลวใหโกขวนขวายรับจางเพื่อหา
เงินมาเลี้ยงครอบครัวดวย 

 
 



 

 

 
 

24

ผูเขียนไดฟงเรื่องที่แมเลาใหฟงและจากการที่ผูเขียนไดไปที่บานของพอบอยๆ พรอม
กับพ่ีตน ผูชวยของผูเขียนในการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีและเปนคนที่ชอบ“สองพระ” 
เหมือนพอ ไปดูแมทําขนม ชวยแมหยอดขนมใสพิมพ และเลนกับแอมหลานสาววยั 4 ขวบทีเ่กิด
จากลูกสาวคนเดียวของพอซ่ึงไดไปฉีดวัคซินและเลนกับผูเขยีนอยูเปนประจํา ทําใหพอซ่ึงเปน
คนไมคอยพูด พูดคุยกับผูเขียนมากขึ้น  

จนถึงระยะเวลาหนึ่งผูเขียนไดถามพอถึงเรื่องของ “โก” ซ่ึงก็ผานมากวา 10 ปแลว.... 
เม่ือผูเขียนถามถึงความรูสึกของพอ สังเกตไดวา มือของพอที่กําลังถือกลองสองพระชะงักทันที  
สีหนาเปลี่ยนไปจากเดิม แตก็เพียงชั่วครูเทานั้น พอรีบปรับสีหนาใหเหมือนเดิม บอกดวย
นํ้าเสียงเนิบๆ วา 

  
    “ตอนนั้นเสียใจจริงๆ เขาเปนลูกชายคนโต หวังไวมาก อยากใหเขารับราชการสกัคน 
บวชกไ็มไดบวช ทําอะไรไมถูกเลยละ แมเขาไปขอสะใภเอง ผมไมไดไปดวยหรอก   แตตอนนีไ้ม
คิดแลว เหลือแตคนเล็กอีกคน    ใหแมเขาจัดการเอง เราคอยดูอยูหางๆ แทบจะไมไดคุยกันดวย
ซํ้า ” 
 

จากถอยคําที่พอบอก แสดงใหเห็นถึงหลายๆ ความรูสึกที่พอมี  แลวก็จริงอยางที่พอ
บอก “เอฟ” ลูกชายคนเล็กซึ่งตอนนี้อยู ม.6 แลว ไมสนิทกับพอเลย เอฟบอกวาเทาที่จําความได
เอฟแทบจะไมไดไปไหนมาไหนกับพอนอกจากการไปตัดผมที่รานในหมูบานเทานั้นที่เอฟยังคง
ไปกับพอจนถึงทุกวันน้ี 

ลูกคนเล็กของพอ มีนิสัยขี้ออน ชางประจบ เปนที่รักของพี่ๆ ทั้งสองคน  มีอะไรเอฟจะ
คุยกับพ่ีสาวซึ่งแตงงานแลวแตยังคงอยูบานเดียวกัน  เขาเรียนอยูที่โรงเรียนเอกชนในตัวจังหวัด  
เปนวัยรุนที่จัดไดวา “ทันสมัยที่สุด” ในหมูบานจากความเห็นของสาวๆ บานเดียวกัน   เอฟเปน
นักดนตรีของโรงเรียน เปนคนรักสนุก ราเริง ชอบดนตรีมาก ที่หองนอนของเอฟ มีเตียงขนาด
กลางตั้งอยูติดผนังหอง เขานอนคนเดียว ที่วางของบนหัวเตียงจะมี  “ถวยรางวัลชนะเลิศ”  จาก
การประกวดวงดนตรีวางอยู 2 ถวย แลวก็มีรูปถายเปนรูปเอฟกับหญิงสาวในชุดนักเรียนถายคู
กันวางไวดวย   

เอฟบอกวาเธอเปนแฟนของเขา เรียนอยูที่เดียวกนั  เอฟบอกวา คนนี้ “รักจริง หวัง
แตง” สวนคนอ่ืนๆ ที่เห็นซอนมอเตอรไซคบอยๆ ไมจริงจังแคควงเฉยๆ เทานั้น   

เม่ือครั้งที่เอฟจบช้ันป.6 จากโรงเรียนในตัวอําเภอ แมตัดสินใจใหเอฟไปสอบที่โรงเรียน
มัธยมชายประจําจังหวัดแตเอฟสอบไมได แมเลยใหเรียนเอกชนในตัวจังหวัดแทนการกลับมา
เรียนที่โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ  เพราะแมไมอยากใหเอฟเปนแบบโก แมเชื่อวาโกเปนแบบ
น้ันเพราะทําตามแบบอยางเพื่อนแถวบานที่เปนกันหลายคนแลว เด็กวัยรุนที่รุนเดียวกับโก 
หลายคนเรียนไมจบ เกเร ติดยาเสพติด บางคนก็ไปทําผูหญิงทอง เม่ือโกมีลักษณะที่คลายๆ กับ
วัยรุนคนอื่นๆ  คือกําลังจะ  “เสียคน”  จึงถูกมองขามไป ไมมีใครคอยหามหรือตักเตือนซ่ึงแม
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บอกวาก็เหมือนกับเปนการยุยงสงเสริมไป  ถึงจะมีคนมาบอกใหรู  แตก็มาบอกเอาเมื่อแกไข
แทบไมทันแลว  แมไมอยากเจอกับสภาพอยางนั้นอีก    สูไมใหใครรูเห็นไปเลยเสียยังดีกวา พอ
ไมวาอะไรใหแมเปนคนตัดสินใจทั้งหมด           

ชวงที่เอฟไปเรียนอยูชั้น ม.2  มีปญหาเกิดขึ้นกับการเลี้ยงวัวนมของพอ  วัวของพอมี
นํ้านมนอยลง ลูกวัวที่ออกใหมก็มีแตวัวตัวผู  พอเผชิญกับปญหาวัวไมมีนํ้านมอยูเปนป สุดทาย
พอจึงตัดสินใจขายวัวทั้งหมดในคอกไป  แตก็ยังไมเลิกเลี้ยงวัวนมเสียทีเดียว เปลี่ยนเปนเลี้ยง
วัวนมตั้งแตเล็กจนกระทั่งโตพอรีดนมไดก็ขายไป  แลวเริ่มเลี้ยงวัวเล็กใหม  วนเวียนแบบน้ี
เรื่อยไป รายไดจากการเลี้ยงวัวนมลดลง  แตรายจายที่มีแนวโนมวาจะสูงขึ้นดวยซ้ํา  แมจึงบอก
กับพอขอทําขนมขายอีกครั้งหน่ึง คราวนี้แมทําขายเปนจํานวนมากทีเดียว ขนมของแมขายดี 
รายไดที่มาจากการขายขนมของแมชวยเหลือครอบครัวไดมากทีเดียว  

หลังเลิกเรียนในตอนเย็นเอฟจะออกมารวมกลุมกับวัยรุนชายในหมูบานซึ่งมีศูนยกลางที่
รานคากลางหมูบาน  ซ่ึงเจาของรานคามีลูกชายวัยรุนดวยและจะเปนผูปดรานใหพอแมในราว  
4 – 5 ทุม ซ่ึงก็คือเวลาที่เหลาบรรดาวัยรุนแยกยายกันกลับเขาบาน  ในกลุมที่วัยรุนมารวมตัว
กันมีหลากหลายเรื่องที่เขาไดพูดคุย  ไมวาจะเปนเรื่องเที่ยว เร่ืองหญิง รถมอเตอรไซค   หรือ
บางทีก็เปนการปรับทุกขกัน แถมในบางวันก็จะมีผูใหญบางคนที่มีตําแหนงทางสังคมในหมูบาน
มาเลี้ยงเครื่องด่ืมจําพวกมึนเมาใหกับพวกเขาอีกดวย   แมกระทั่งผูเขียนเองก็ยังไปมีสวนในการ
เลี้ยงขนม แตพวกเขาบอกวามันคือ “กับแกลม” ที่ควบคูกับเครื่องด่ืมที่ไดมาฟรี พรอมทั้งพูดคุย
หยอกลอกันในฐานะที่คุนเคยกันกับกลุมน้ีบอยๆ ในยามพลบค่ํา   พวกเขามีการพูดคุย ตะโกน 
เปาปากแซวสาวๆ ที่ผานไปมาอยูเปนประจํา ซ่ึงถือวาเปนเรื่องปกติ ไมไดมีใครมาตอวาอะไรซึ่ง
พอไมเคยหามที่เอฟที่มารวมกลุม กับเพ่ือนๆ วัยเดียวกัน      

ในตอนเชาพอเองก็จะไปรานที่พวกเอฟ รวมกันอยูทุกเย็น จะมีคนรุนราวคราวเดียวกับ
พอหลายคนมานั่งจิบนํ้าชา กาแฟ  คุยกันสักพักก็แยกยายกันเขาบาน และบางครั้งพอก็จะถาม
เจาของรานถึงกลุมเด็กๆ ที่มารวมตัวกันในตอนกลางคืนดวย   

เวลาที่เอฟออกมาขางนอกตอนกลางคืน แมจะเปนหวงกลัววาเอฟจะไปไกล จะตาม
เพ่ือนไปที่อ่ืน กลัววาจะไปสองสุมรวมกลุมกันและพากันทําในสิ่งที่ไมดี  สิ่งที่แมกลัวที่สุดคือการ
ติดยาและความปลอดภัย  การซื้อขายยาบายังพบเห็นไดทั่วไปทั้งในและนอกหมูบาน และแม
มักจะใหพออกมาตามเอฟกลับบาน แตพอไมไป บอกเพียงวา  “ไมมีอะไรที่นาเปนหวง” พอบอก
กับแมอยางนี้หลายๆ ครั้ง   ทําใหแมอดคิดไมไดวาพอไมคอยรักเอฟหรือหวงเอฟเหมือนที่เคย
หวงโก    
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.....แตก็มีเหตุการณหน่ึงที่ทําใหแมไดสัมผัสถึงความรูสึกที่พอมีตอเอฟได  เย็นวันหนึ่ง
พอไปงานเลี้ยงที่บานเพ่ือน แลวด่ืมเหลาเขาไป พอเมามาก เพ่ือนโทรศัพทใหที่บานมารับพอ
กลับ  แมใหเอฟเอามอเตอรไซคออกไปรับพอกลับ  เอฟหายไปในราว 20 นาที แมไดยินเสียง
มอเตอไซดกลับเขามาจอดหนาบาน แมคิดวาเอฟกลับมาแลว แตไมเห็นเอฟเขามา  แมจึงเดิน
ออกมาดู    ภาพที่แมเห็น...เอฟกําลังยืนรองไหอยูคนเดียว แมตกใจนึกวาเกิดเรื่องรายแรงขึ้น 
จึงรีบถาม  คําพูดที่ออกมาจากเอฟคือ  เอฟเห็นพอเมามาก เมาแบบที่ไมเคยเห็นมากอน จะนั่ง
ยังน่ังเองไมไหว  เอฟบอกไมถูกวารูสึกอยางไรถึงไดรองไหออกมา      

เหตุการณจากคืนนั้น   เม่ือพอหายเมาแลว แมเลาใหพอฟง พออ้ึงไป ไมพูดอะไรออก
มาแลวก็ไมไดไปพูดคุยอะไรกับเอฟ  แตสิ่งที่แมพบจากตัวพอจนถึงบัดนี้เปนเวลา 4 ปแลวคือ 
พอไมเมาแบบที่เอฟไปเจอมาอีกเลย พอจะด่ืมแคเพียงเล็กนอยและน่ังคุยเสียมากกวา พอบอก
กับผูเขียนวา ถาเปนพอ การรองไหของพอหมายถึงตองเสยีใจที่สุด นํ้าตาถึงจะออกมาได พอคิด
วาการที่เอฟรองไหออกมานาจะหมายถึงวาเอฟคงเสียใจมากกับการกระทําของพอ “นํ้าตา
ลูกผูชายไมไหลออกมางายๆ หรอก”   พอเอยปดทายจากการพูดคุยเรื่องนี้  

พอบอกวาพอเคยเห็นเอฟควงสาวซอนทายมอเตอรไซคบอยๆ แลวก็เปนสาวไมซํ้าหนา 
พอไมเคยคุยกับเอฟเร่ืองนี้ แตพอจะเปรยใหแมฟงอยูบอยๆ พรอมทั้งบอกแมวา “คอยเตือนเอฟ
มันดวยนะ เด๋ียวจะเรยีนไมจบอีกคน” แมก็จะบอกพอกลับวาใหพอพูดบาง พอจะปฏิเสธทุกครั้ง 
พอบอกวาเอาไวถา “เปนเรือ่ง” จริงๆ พอจะบอกเอง    

เอฟพูดถึงพอวา “พอไมรูหรอกวาเอฟคบใคร ที่ไหน เอฟจะมืดกลับค่ํา ไมเห็นพอจะหวง
เลย มีแตแมคอยถามเทานั้น นานๆ พอจะพูดกับเอฟสักครั้ง ถาพอจะพูดกับเอฟ พอจะเอยขึ้นมา
ลอยๆ  เวลาที่น่ังกันอยูสองคน เอฟไมรูใจพอหรอก มีแตแมคนเดียวเทานั้นแหละที่รูวาพอคิด
ยังไง เม่ือกอนแมบอกวาพอรักพี่โกมาก แตเด๋ียวนี้เอฟก็ไมเห็นพอคุยกับพ่ีโกเลย เห็นแตเลนกับ
หลาน ๆ เทานั้น” พอบอกวา พอตองวางตัว ถาสนิทกับลูกมากเกินไป ลูกก็จะไมเกรง เวลามี
ปญหาอะไรก็จะเอาลูกไมอยู เพราะกับแมสนิทกันอยูแลว ไมกลัวแมเลย 
 

วันหน่ึงซ่ึงเปนวันหยุด  เอฟพาผูชายคนหนึ่งเขามาที่บาน แนะนําใหรูจักกับพอและแม
วาเปนครูพละที่โรงเรียน  พอรับไหวแลวก็ปลีกตัวไปนั่งที่ประจําเกาอ้ีมาโยกตัวเดิม หางจากที่
เอฟนั่งอยูกับ “ครูพละ” ราว 3 เมตรเห็นจะได  พอมองเห็นเอฟนั่งคุยกับชายคนนั้น     แมน่ังคุย
อยูสักครูแลวก็ขอตัวไป   พอมีความรูสึกวามี “อะไรบางอยาง”ที่นาจะมากกวาครูกับนักเรียน แต
ไมไดพูดอะไรจนกระทั่งครูพละคนนั้นกลับไปแลว   พอเดินไปเรียกเอฟเขามาหา  เอฟรูสึก
แปลกใจมากที่พอเรียกเอฟเขาไปคุย  เรื่องที่พอคุยเปนเรื่องของครูพละคนนั้น  พอเลาใหผูเขียน
ฟงวา เห็นเอฟซอนทายมอเตอรไซคผูหญิงบอยๆ พอก็ไมวาอะไร  แตที่เห็นเอฟพาครูพละเขา
บาน พอบอกวาพอยอมไมได แลวก็เปนเรื่องที่จะปลอยใหแมจัดการไมไดอีกแลว  พอถึงตอง
เรียกเอฟทันที พอบอกวาพอรูวาครูพละคนนั้นคิดอยางไรกับเอฟ  บอกวาอยาพามาที่บานอีก 
แลวใหหางครูพละคนนั้นเสีย   ไมอยางนั้นพอจะใหเอฟยายโรงเรียนทันที   พอพูดเพียงสั้นๆ   
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เอฟรูวาสิ่งที่พอพูด พอทําจริง เพราะพอจะไมพูดอะไรกับเอฟออกมางายๆ เรื่องที่พอพูดดวย
ตัวเองตองเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับพอ 

จากวันน้ันเอฟก็ไมเคยพาครูพละคนนั้นมาที่บานอีกเลย พอบอกใหแมกับพ่ีสาวคอย
ถามเรื่องนี้กับเอฟบอยๆ   แมกับพ่ีสาวจะคอยแอบคนกระเปาหนังสือเอฟเปนประจําเวลาเขาไม
อยู  แมบอกวาก็ดูวามีอะไรผิดปกติหรือเปลา สิ่งที่แมยังคงกลัวอยูก็คือเรื่องของยาบา สวนใน
เรื่องของการคบเพื่อนหญิงของเอฟที่มีแทบไมซํ้าหนาและพามาบานบอยๆ แมบอกวา ใหพ่ีสาว
คอยถาม  พ่ีนองจะสนิทกัน  พ่ีสาวเลาวาบางครั้งก็จะถามตรงๆ วามีอะไรกับผูหญิงรึเปลา เอฟก็
ยอมรับแตจะบอกวา 

   
 “ รับรองไมเหมือนพ่ีโกแนนอน  เอฟรูจักปองกันแลว เอฟไมใหผูหญิงกินยาดวย กลัว

พอแมเขาจะจับไดถาเห็นยาคุมเเอฟจะใสถุงยางทุกครั้ง”   แลวเอฟก็จะกําชับไมใหพ่ีสาวบอกแม
กับพอ 

   
เม่ือผูเขียนไดคุยกับเอฟในเรื่องการคบเพื่อนหญิง เขาเลาใหฟงวา เขามีแฟนสาวครั้งละ 

2- 3 คน เม่ือขัดใจกันหรือเม่ือเขากันไมไดก็เลิกคบกันไป เม่ือคบใครก็จะพามาที่บานกอนทุก
ครั้ง พามาใหแมไดรูจัก ถาแมไมชอบแมก็จะบอกกับเขาวา  “อยาพามาอีกนะ”   ก็จะไมพามา 
แตก็ไมไดเลิกคบ อยูนานๆ ไปก็เลิกกันไปเอง  “รถไฟชนกันออกบอย”  ก็ไมเห็นเปนไร  เอฟ
เริ่มมีความสัมพันธพิเศษกับแฟนสาวคนแรกตอนอยู ม.4 เขาบอกวาเขาจะมีความสัมพันธพิเศษ
เฉพาะกับคนที่คบหรือจีบดวยเทานั้น ไมเคยไปเที่ยวผูหญิงที่ไหน  แลวตัวเขาเองจะใชถุงยาง
อนามัยทุกครั้ง ไมเคยใหผูหญิงคุม กลัวหลายๆ เร่ือง กลัวโดนจับได แลวก็กลัวพลาด ไมไวใจ 
เพ่ือนๆ ของเอฟก็จะมีความสัมพันธกับแฟนของตัวเองเทานั้น    แมเคยถามเอฟเรื่องผูหญิง 
เอฟจะปฏิเสธทุกครั้ง เขาบอกวา บางเรื่องก็คุยกับแมไมไดหรอก แมจะบอกวา “อยาไปทําอะไร
ผูหญิงเขา ถารักจริงชอบกันจริงก็ดูกันนานๆ แลวแมจะไปขอใหเอง”   ก็เลยไมบอกแมเรื่อง
ผูหญิงที่คบ ชวงหลังก็พามาแคคนเดียวที่เขาบอกวาชอบมากที่สุด ก็เห็นคุยกับแมดี คนอ่ืนๆ ก็
ไมไดพามาแลว เกรงใจแม 

 
               “ เรื่องหนีเที่ยวก็เคยทําแตไมไดบอกใหทางบานไดรู กลัว โดยเฉพาะพอ ถาพอไมชอบ
จะกลายเปนเรื่องใหญ  บุหร่ีก็สูบ เหลาก็มีบางยิ่งตอนไปเลนดนตรีตอนกลางคืนดวยแลวมันก็
ตองมีบาง แตไมติดหรอก กลับเขาบานก็ไมไดสูบอะไร ไมเคยทําใหเห็น    เร่ืองเลนดนตรี แม
ไวใจใหไปตอนกลางคืนไดเพราะเปนวงของลูกชายปา คนเลนก็มีแตญาติๆ กัน ไดเงินมาก็เก็บ
ไวซ้ือของไมตองขอแมเพ่ิม   พอก็ไมเห็นวาอะไร  ถาอยูแถวบานก็มีกินเหลาบางเวลามีงานเลี้ยง 
พอก็เห็นนะ แตก็ไมเห็นวา  กินสนุกอยูกับพรรคพวกกันในหมูน่ีแหละ แลวก็เขาบาน ดึกหนอย  
แตพอจะกลับหลังที่เราเขาบานซะอีก งานทุกงานในหมูบาน พอตองอยูจนงานเลิกนั่นแหละ เปน
เพ่ือนเจาของงาน ผูใหญบานก็ขอใหชวยดูแลใหดวย “ 
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งานประจําปของวัดที่จัดขึ้นเม่ือสงกรานตที่ผานมา มีกิจกรรมหลายๆ อยางในงาน หน่ึง
ในนั้นคือการราํวงยอนยุค ซ่ึงสาวรําวงกเ็ปนเด็กสาวๆ อายุไมเกิน 18 ป แตงตวันุงสั้นๆ เสือ้
เกาะอกเปนทีน่าหวาดเสียววาจะหลุด  รอบๆ ลานรําวงก็มีหนุมนอย หนุมใหญลอมวงกันเต็มไป
หมด รวมทั้งลูกชายคนเลก็ของพอดวย  เขาและเพื่อนๆ ตางชี้น้ิวตะโกนบอกจองสาวรําวงกนัให
ลั่นไปหมด พอในฐานะผูนําหมูบานอยูบนศาลานมัสการหลวงพอแดง พระพุทธรปูศลิาแลงทีเ่ปน
ที่เคารพนับถอืของชาวบาน ทําหนาที่คอยอํานวยความสะดวกแกผูที่มากราบไหวในชวงงาน 
มองเห็นลูกชายคนเล็กแตไกล มองเห็น อมยิ้มแตก็ไมไดวาอะไร ยังคงทํางานในหนาที่
รับผิดชอบตอไป สวนแมและลูกสาวกข็ายขนมจีนและลูกชิ้นทอดอยูภายในงาน ไมไดดูดวยซ้ํา
ไปวาเอฟอยูสวนไหนของงาน เห็นแควาวันนี้แตงตวัหลอเปนพิเศษ  เดาวาไมพนลานรําวง
แนนอน   เอฟก็สนุกสนานกับเพ่ือนและสาวรําวงตามประสาชายหนุม ไมมีใครวาใคร  พอและ
แมคอยดูลูกอยูหางๆ  สิ่งที่หวงลูกชายมากที่สุดเวลามีงานก็คือการ “มีเรื่อง” ในหมูวัยรุนเทานัน้ 
เม่ือเห็นวาทุกอยางปกติดีก็ปลอยใหดําเนนิตอไปได    

ขณะที่ผูเขียนกําลังเก็บขอมูลในการทํางานครั้งน้ี มีสิ่งที่ผูเขียนไมคาดคิดมากอนในการ
เก็บขอมูลวาจะไดขอมูลเพ่ิมเติมและไดสัมผัสเรื่องของเอฟลึกมากยิ่งขึ้นอีก ซ่ึงเปนขอมูลที่
เกิดขึ้นและปรากฏใหเห็นนอกพื้นที่วัดแกว จากผูชวยอีกคนหนึ่งของผูเขียน “พ่ีชัย” ชายหัวใจ
หญิงวัย 40 ป  เปนคนพื้นเพน้ีโดยกําเนิดและเปนคนเดียวในชุมชนที่ “ออกสาว” มาตั้งแตยัง
เปนวัยรุนและเปดเผยความเปนตัวตนใหคนในชุมชนไดรับรูมาตลอด บอกเลากับผูเขียนวา 
หลายคืนมาแลวที่เห็นเอฟมาเที่ยวกับ   “สุด”  หนุมนอยวัย 16 ปซ่ึง   “เหมือน”    กับพ่ีชัยที่
รานคาราโอเกะในตัวอําเภอ  ทั้งสองมีทาทีที่ชัดเจนวา  “เปนแฟนกัน”    ถึงตอนนี้ที่บานเอฟไม
มีใครรูมากอนเลย   ผูเขียนไดหาโอกาสที่จะพูดคุยกับเอฟอยูนานทีเดียวและกวาที่จะถามกันมา
ไดวาเอฟคิดอยางไรกับเรื่องของสุด  โดยตองอาศัยพ่ีชัยชวยในการพูดคุย  ครั้งแรกเอฟตกใจ
และไมตอบในสิ่งที่ผูเขียนถาม แตเม่ือพ่ีชัย ชวยถาม ขึ้นมาบาง เขาเงียบไปพักใหญแลวก็คอยๆ
บอกวา  

 
“ไมเห็นเสียหายอะไร ถูกใจก็คบกัน สมัยน้ีเปนเรื่องธรรมดาแลว เขาก็มีแฟนกันไดทั้ง

ผูหญิงผูชาย ถาเจงจริงละก ็แฟนเพียบเลย....”  
 
นํ้าเสียงทีต่อบบงบอกถึงรูสึกตามสิ่งที่พูดออกมา   และก็ยังบอกดวยวา “กลัวพอจะรู 

พอเคยบอกไวตั้งแตเม่ือครัง้กอนวาพอไมชอบและก็สัง่หามมีเรื่องแบบนี้อีก” และไมรูวาถาพอรู
จะเปนอยางไรตอไป นํ้าเสยีงที่พูดถึงพอ เปนนํ้าเสียงที่ดูฟงแลวเหมือนคนที่จะหมดแรง คิ้วสอง
ขางขมวดเขาหากันพรอมกับการถอนหายใจอีกเฮือกใหญตามมา พอและทีบ่านไมรูวาเอฟคบ
อยูกับใครบาง เทาที่มาทางบานไดรับรูคอืเอฟมีแฟนแลว เปนเด็กสาวที่เรียนดวยกัน มีรูปตั้งไว
ที่หัวเตียงนอน เอฟพามาเที่ยวที่บานในวันหยุดบางครั้ง แมชอบแฟนเอฟคนนี้ พอก็บอกวาเธอ
ทาทางดี ใหคบกันไดแตอยาเลยเถิดไป กลัววาจะเรยีนไมจบอีกคน   
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สิ่งที่พอและแมเปนหวงเอฟมาก พอบอกวากลวัเรื่องติดยา กลวัเรื่องการทะเลาะววิาท  
กลัวเรื่องความปลอดภัย สวนเรื่องอ่ืนๆ ไมนาเปนหวงมากนัก เปนเรื่องที่นาจะแกไขได และเม่ือ
ถามถึงเรื่องของ “ความปลอดภัยในเรื่องเพศสัมพันธของวัยรุน” พอบอกวา “ไมนาเปนหวงแลว 
สมัยน้ีอะไรๆ เจริญไปเยอะมาก  เด็กๆ ก็นาจะรูวิธปีองกันกันแลว โฆษณาก็มีใหเห็น”   พอไม
เคยไดสอนเอฟถึงเรื่อง “เพศ”เลย บอกวาเปนเรื่องธรรมชาติที่จะรูไดเอง พอโตมาก็ไมเคยมีใคร
บอก รูกันเองเม่ือถึงเวลา   สวนแมบอกวา  “อยากจะสอนเหมือนกันแตก็พูดไมถูก มันรูสึก
กระดากปาก ก็เลยไมไดสอน บอกเขาแตวาใหปองกันใหดี  ไมกลาพูดออกมาตรงๆ หรอก”  
             
            นอกจากครอบครัวของเอฟแลว ผูเขียนไดไปทําการศึกษาพอและลูกชายอีก 4 
ครอบครัวและพบวาพอกับลูกชายในบางครอบครัวก็มีลักษณะไมตางจากเอฟเทาใดนัก เชนใน
ครอบครัวของตู    ครอบครัวของตูน   ครอบครัวของอาท   แตก็ยังพบในครอบครัวของเรนที่
พอกับลูกคอนขางสนิทกัน พอจะสอนลูกไดเกือบทุกเรื่อง รวมอีกทั้งเรื่องเพศดวย ผูเขียนขอ
เขียนถึงอีก 4 ครอบครัวแบบสรุปความใหเห็นดังเรื่องราวตอไปน้ี 
             

ครอบครัวของตู  ลูกชายคนโตและคนเดียวของพอและแม วัย 17  ป หนุมนอยชาง
ไฟฟา กําลังเรียนชั้นปวช. 2   ตูเติบโตโดยการเลี้ยงดูของพอวัย 40 ป แมและยา มีนองสาวคน
เดียว  แมเลาวา ตอนเล็กๆ พอชวยแมเลี้ยงดูตูดวยตัวพอเองตลอด  เปลี่ยนผาออม อุมเดินเลน 
ไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ   แตเม่ือตูโต เรียนประมาณ ป.5 พอเริ่มไมคุยไมเลนเหมือนเดิม
แลว พอวางตัวเฉยกับตูมากขึ้น ปลอยใหแมจัดการเรื่องของลูกไปเต็มตัว  พอตูบอกวา 

  
 “ ถาสนิททั้งพอและแม ลูกจะเกรงใคร ถามีอะไรเกิดขึ้น ใครจะเอาลูกอยู”    
 
พอไมเลนหัวกับตูเหมือนเคย ความสัมพันธเหมือนมีอะไรบางอยางมากั้นไว  แมตอง

ดูแลลูกทั้งหมด แมยังบอกอีกวา “ลูกโตแลว คิดอะไรอยูบางทีก็ไมรูได ถาเปนลูกสาวก็พอจะคุย
กันอยางเปดเผยได แตลูกเปนผูชายบางเรื่องก็ไมกลาพูด ใหพอเขาพูดเขาสอนกันเองก็ไมสอน 
พอเกิดเรื่องไมดีขึ้นมาก็มาโทษวาเราเลี้ยงลูกยังไง มันก็หนักใจเหมือนกันนะ”  แมพยายามที่จะ
บอกวาใน “บางเรื่อง” แมก็ไมสามารถที่จะพูดไดอยางเร่ือง  “เพศ”  แมไมกลาสอน คนที่ควร
สอนไดนาจะเปนพอเพราะเปนผูชายเหมือนกัน   และตอเม่ือไดคุยกับพอ พอบอกวา 
   

 “ มันเปนเรือ่งธรรมชาต ิ ไมตองสอนหรอก แลวเด๋ียวนี้ลูกกเ็รียนหนังสือกันหมดแลว
นาจะรูแลววาผลมันเปนยังไง มีโรคอะไรบาง”   

  ซ่ึงก็หมายความวา เรื่องเพศ เปนเรื่องที่เรียนรูไดเองโดยธรรมชาติ เม่ือถึงเวลาที่จะรูก็
รูเอง และการที่พอสงลูกไปไวกับสถาบนัการศึกษายอมหมายความวา การสอนตองเปนหนาที่
ของสถาบันการศึกษาที่จะใหเด็กเรียนรูได 
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ครอบครัวของตูน   หนุมนอยวัย 16 ป เรียน ปวช.1 ชางยนต ลกูคนกลางของพอวัย 
53 ป  เตบิโตมาดวยการเลีย้งดูของพอ แมและนาจําปา  แมของตูนไมคอยปกตินัก มีอาการทาง
จิต ทั้งพอและลูกๆ ทุกคนรูดี  จึงไดนาจําปามาคอยดูแลลูกๆ ทั้งสาม  นาจําปายังโสด จะคอย
ดูแลเรื่องความเปนอยูของหลานๆ ทุกอยางแทนแม แมก็พอชวยไดเปนบางครัง้ เม่ือแมกินยา
ตอเน่ืองอาการแมก็จะดี พูดคุยไดอยางปกต ิ เม่ือสมัยแมสาวๆ แมจะชวยพอทํางานหาเลี้ยง
ครอบครวัไดดีทีเดียว พอบอกวาแมเปนคนขยัน แตทุกวันนีพ้อตองรับภาระหนักอยูคนเดียว  
พอทํางานรับจางรายวัน วนัละรอยกวาบาท แทบไมพอ เรื่องสอนลูกเห็นจะไมตองพูดถึง ออก
จากบานแตเชามืด กลับเขาบานก็เยน็มากแลว ยังโชคดีที่ลูกของพอมีอาๆ ชวยเหลือเรื่องทุน
เรียนจึงพออยูได   

พอเลาใหฟงวา ทุกวันนี้พอไมมีโอกาสไดสอนลูกเลย แมเขาก็ดีบางไมดีบาง แตเห็นวา
นาสาวรักหลานๆ มาก ไปไหนจะคอยตามตลอด กลับมืดกลับค่ําก็จะออกตาม ทําหนาที่ยิ่งกวา
แมเสียอีก หลานๆ จะกลัวนาจําปามาก พอเลยวางใจ เม่ือถามถึงผลเรื่องการเรียนของลูก พอ
ตอบดวยความภาคภูมิใจและรอยยิ้มวาลูกเรียนดี เกรดเฉลี่ยสามกวาทุกคน ถึงแมพอจะแทบไม
มีเวลาพอก็ยังไถถามถึงผลการเรียนเสมอ พอยังบอกอีกวา ถาลูกเกเรคงเรียนไมไดแบบน้ี ถา
วันไหนที่พอหยุดงานพอก็จะอยูบาน บอกลูกๆ เสมอวาใหตั้งใจเรียน อยาเพิ่งคิดเรื่องอ่ืนๆ    ลูก
ทั้งสามไมสนิททั้งพอและแม พวกเขาจะปรึกษาหารือกันเองระหวางพี่นอง 

ครั้งหน่ึง ตูน ปวยดวยโรคไขเลือดออกระยะรุนแรง ตองนอนโรงพยาบาลและตองมีคน
เฝาอยางใกลชิด ในครั้งน้ันพอตัดสินใจหยุดงาน ไปเฝาลูกเอง ถึงแมวานาจําปาจะขอไปเฝา พอ
ก็ไมยอม พอบอกวา เร่ืองเจ็บปวยเปนเรื่อง “สําคัญของชีวิต” นอกจากแม ที่พอเคยไวใจที่สุด
เรื่องลูกแลว พอตองเปนคนดูแลเอง   และเม่ือถามถึงการพูดคุยเร่ืองเพศ สําหรับครอบครัวของ
ตูน ยิ่งไมมีการพูดถึงกันเลย  พอบอกวา “ไมใชเรื่องสําคัญมากที่จะตองพูดถึงกอน” 

เรื่องที่บอกวาสําคัญมากในความเห็นของพอก็คือเรื่องที่ตองเกี่ยวของกับชีวิต  หรือเร่ือง
ที่จะทําใหชีวิตตองเปลี่ยนไป ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ การติดยา การเจ็บปวยอยางหนัก การ
ทะเลาะวิวาทอยางรุนแรงแลวก็อุบัติเหตุตางๆ   เร่ืองเพศที่พอบอกวาไมใชเร่ืองสําคัญน้ัน พอ
บอกวาไมไดหวงเลยเรื่องที่จะทําผูหญิงทอง  เพราะถาทองจริงๆ ก็รับได เปนหวงอยูบางเรื่อง
การติดโรค โดยเฉพาะเอดสซ่ึงทําใหตายได แตก็ไมเคยไดสอนลูก  คิดวาลูกเรียนจนมาถึงระดับ
น้ีแลวนาจะรูถึงวิธีปองกันตัวเองไดและนาจะรูมากกวาพอที่จบเพียงป.4 

  ครอบครัวของอาท   หนุมนอยวัย 15 ป เรียนชั้นม.3 ลูกชายคนเดียวจากพีน่อง 3 
คน อาทปนคนกลาง แมเปนคนเลี้ยงอาทดวยตัวแมเพียงลําพัง  พอของอาทวัย 41 ปตองไป
ทํางานรับจางที่โรงงาน ความที่แมมีลูกวยัใกลเคียงกันคือลูกคนโตอายุเพียง 6 เดือนแมก็ตั้งทอง
อาทขึ้นแบบทีเ่รียกวาหวัปทายป ทําใหไมสามารถออกไปทํางานรบัจางตามโรงงานไดเหมือน
สมัยสาวๆ แตแมอยูบานกไ็มไดน่ิงเฉย ยังทําหมูยางออกขายหนาบาน โดยเลี้ยงลูกอยูใกลๆ  
ตลอด  ลูกๆ บอกวาแมจะดุ พอจะใจดี กลับจากทํางานจะซื้อขนมมาฝากลูกๆ เสมอ ไมเคยดุ
หรือตีลูกเลย  พอไมคอยพูดมากเหมือนแม ไมคอยไดสอนอะไรกับลูกมากนัก แมมักจะบอกวา  
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“ พอสอนลูกไมเปน พูดไมถกู”    
 
แมเลี้ยงลูกจนเติบโต เขาโรงเรียนไดหมด แมก็เริ่มออกหางานทําใกลๆ  บาน รับจางทุบ

เชื้อเห็ด ชวงเย็นก็ขี่รถไปรับลูกกลับจากโรงเรียนในหมูบาน จนลูกโตไปเรียนในตวัจังหวัดกัน
หมดแลว  ลกูๆ ชอบที่จะอยูกับพอ อยากไปไหนพอก็พาไป  ฐานะเริ่มดีขึ้น พอเลิกทํางาน
รับจางในโรงงานมาปลูกโรงเห็ดที่บาน ชวยกันทําเปนครอบครวั ลกูๆ ชวยพอและแมเก็บเห็ด
ทุกเชา และรดน้ําเห็ดทุกเย็น  แตทุกวันศุกร อาทจะขออนุญาตพอและแมไปคางทีโ่รงเรียนโดย
บอกวาอาจารยใหซอมฟุตบอลแลวกลับบานในวันอาทติย  ครั้งแรกแมคัดคานไมใหไป แตพอไม
หามแมจึงปลอยใหไปได  หลายๆ ครั้งเขา เพ่ือนพอบอกกับพอวา 

   
 “ เชื่อไดยังไงวาลูกไปซอมบอลจริง ถามันแอบหนีไปเที่ยวละ จะทํายังไง”     
 
พอก็ตอบดวยน้ําเสียงที่ปกติธรรมดาวา    
 
“ ถึงมันจะหนีไปเที่ยวแตมันก็กลับบานตามที่บอก  คงไปตามแบบผูชายบางก็ปลอยมัน

ตามเรื่อง ไมเปนอะไรกลบัมาก็พอแลว”   แตแมฟงแลวรูสึกเห็นดวยกับคําเตือนของเพื่อน จึง
โทรศัพทไปทีโ่รงเรียนแลวก็พบวา อาทไมไดไปซอมฟุตบอลจริงๆ  จะซอมฟุตบอลแตไมใชทุก
สปัดาห   แมรีบบอกพอ พอยังคงนิ่งเฉยไมวาอะไร บอกแตวา “ปลอยเขา เด๋ียวก็กลับมา” แมก็
ยิ่งวาพอวาไมใสใจ   เม่ืออาทกลับมาจงึถูกแมดุวาเสยียาวแตไมมีคําพูดออกจากปากพอแมสัก
คํา                                

เหตุการณครั้งหน่ึงที่แมเลาใหฟงดวยน้ําเสียงคลายกับภาคภูมิใจอยูในทีวา ในวันที่
อําเภอจัดงานประจําปที่ผานมา  อาทกับเพ่ือนพรอมดวยมอเตอรไซครวม 10 คนไปเที่ยวที่งาน 
แลวมีการตีกันเกิดขึ้นในกลุมที่อาทไปดวยกับวัยรุนเจาถิ่น มีเพ่ือนบานมาสงเสียงบอกวา เห็น
วัยรุนตีกัน มีมีด มีอาวุธดวย แลวก็เห็นลูกชายพอรวมอยูในกลุมดวย แมบอกวาพอที่กําลังนอน
อยูที่เปลที่ผูกไวหนาบาน นุงกางเกงขาสั้น ไมสวมเสื้อ รีบลุกขึ้นแลวสตารทรถยนตออกไปโดย
ไมฟงเสียงแมเรียก  หายไปในราวครึ่งชั่วโมงพอก็พาอาทกลับมาบานดวย พรอมเพ่ือนอีก 2- 3 
คน  พอไมไดพูดอะไรกับอาท  แมบอกวาแมเชื่อแลววาพอก็เปนหวงอาทไมนอยไปกวาแมเลย
ถึงแมบางครั้งแมเองก็ยังสับสนกับทาทีของพอบอยๆ       

เย็นวันนั้นพอและเพื่อนตั้งวงกินเหลากันตามปกติซ่ึงจะมีเกือบทุกวนั   แมบอกวาพอกิน
เหลาเขาไปเยอะมาก จัดวา “เมา” จากคนที่ไมพูด พอเริ่มสงเสียง พอเรียกอาทมานั่งใกลๆ  แลว
พอก็เริ่มสอน บอกวาพอเปนหวง  ถาลูกเปนอะไรไป พอแมจะอยูยังไง และอีกหลายๆ คําที่พอ
พูดออกมา แมยังแปลกใจในสิ่งที่พอพูด  เม่ือพอหายเมาแมเลาใหพอฟง แลวยังบอกกับพอดวย
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วา ถาจะสอนลูกใหสอนเลยอยาพูดตอนเมา ลูกจะไมเชื่อถือ และในคําพูดของพอน้ัน  แมรูวา
เปนคําพูดที่มาจากใจของพอจริงๆ แตอยากใหพอบอกลูกตอนไมเมามากกวา  

สวนในเรื่องของการสอนเรื่องเพศ พอบอกวา  “ไมตองพูดหรอก เด๋ียวก็รูเอง ถาปองกัน
ตัวเองไมไดก็ชวยไมไดเหมือนกันหละ มันเปนเรื่องสวนตัว  ถึงจะบอกไป พอถึงเวลากล็ืมหมด”    
สวนแมบอกวา   “ กับอาทไมไดพูดถึงเรื่องนี้กันหรอก เขาเปนผูชายไมเสียหายอะไร  แตกบัแอว
(ลูกสาวคนโต)จะบอกกันตรงๆ ตั้งแตเร่ืองมีแฟน เรื่องแตงตวั ชอบนุงขาสั้นมาก แลวก็จะบนมาก
หนอยเร่ืองชอบออกนอกบานชวงตอนเยน็แลวเขาบานค่ําๆ เรื่องคยุโทรศัพท แตก็รูวาไมคอย
ทันมันหรอก ไดแตขูใหกลวัไปง้ันแหละ”   

แตก็ยังมีบางครอบครวัที่พอกับลกูชายไดมีโอกาสที่สอนหรือพูดคุยกันในเรื่องเพศได
อยางเปดเผย 

 
 ครอบครัวของเรน    เรนวัย 16 ป เปนลูกชายคนโตของบานมีนองชายคนเดียว 

กําลังเรียนชางยนตปวช.1  พอ แมและยาเปนคนเลี้ยงดูตั้งแตเล็กจนโต   พอของเรนปน้ีวัย 41 
ปแลว พอแมและเรนเขากันไดดีมาก  พอจะสอนเรนทุกเรื่องที่สอนได  เพ่ือนบานบอกวาสมัยที่
พอเปนหนุม พอเปนเสือผูหญิงแลวก็เกเรพอตัว แตหลังจากที่พอแตงงานกับแม ซ่ึงเปนผูหญิงที่
ยาเลือกใหแลวพอก็เลิกเจาชูและเกเร   พอบอกวาลูกสองคนเปนผูชายทั้งคู พอจะสอนใหลูกรูจัก
กับคําวา  “ลูกผูชาย”   ลูกผูชายในความหมายของพอ  ตองเปนคนกลา มีความอดทน ไมยอม
แพตอปญหา ไมรองไห นํ้าตาลูกผูชายตองไมมี  เรื่องผูหญิงตองมีชั้นเชิง รูจักเลือก ไมยอมให
ผูหญิงจับเอาได  พอจะคอยสังเกตเรน ตั้งแตเรนเริ่มเปนหนุม  พอบอกวาเวลาเห็นเรนเขา
หองน้ํานานๆ  พอก็จะแซวเรนวา  “ทําอะไรอยู เขาหองน้ํานาน”   พูดจบก็หัวเราะ แลวพอก็กอด
คอลูก บอกกับเขาวาไมใชเรื่องเสียหายที่ผูชายจะชวยตัวเอง กลับดีเสียอีกที่ไมตองเสี่ยงกับเรื่อง
อ่ืน พอยังกําชับกับเรนอีกวา  ถาจะมีอะไรกับใครใหนึกถึงความปลอดภัยไวกอน  ถุงยางมีขาย
ทั่วไปซื้อไดไมตองอาย  พอไมเคยหามถาเรนจะมี “อะไรเปนพิเศษ” กับเพ่ือนหญิงแตขอให
ปองกันตัวได   แตแมจะบอกเรนตลอดวา “ยังไมถึงเวลาที่เรนจะมี ใหคบกันแบบแฟนก็พอ”  จะ
เห็นพอลูกไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ เวลาที่เรนออกมาเลนฟุตบอลตอนเย็นที่สนามหนาวัด ก็
จะเห็นพอมาเลนดวย และจะเห็นพอลูกคูน้ีไปเก่ียวหญาเพื่อไวสําหรับเลี้ยงวัวดวยกันบอยๆ
บริเวณแถวๆ ที่ทํางานของผูเขียนในชวงเชาๆ และชวยพอขุนหมูในชวงเย็นหลังจากที่กลับมา
จากโรงเรียน ซ่ึงพอจะทําหนาที่เปนคนขับรถประจํารับจาง รับสงนักเรียนไปเรียนที่ตัวจังหวัด 
สวนเรนจะทําหนาที่รับเด็กนักเรียนขึ้นรถ สงนักเรียนเขาบานทุกวัน   

เรื่องบางเรื่องเชนเรื่องเพศที่พอพูดกับเบลอยางเปดเผยได ทําใหเรนรูสึกวาพอเปนที่
ปรึกษาทีเ่รนเลือกที่จะบอกเรื่องสําคัญได  จะไดยินทีพ่อบอกเรนบอยๆ วา  “เกิดมาเปนผูชาย 
กลาทําก็ตองกลารับ  ทําอะไรไปตองรับผิดชอบสิ่งที่ทาํ”  เรนคิดอยูนานทีเดียว จึงตัดสินใจบอก
พอถึงเรื่องผลการเรียนของเขาซึ่งไมดีนัก ไมสามารถเรียนตอชั้น ม.4 ที่โรงเรียนเดิมได พอจึง
หาที่เรียนใหมใหเรนไดในทีสุ่ด ซ่ึงพอบอกกับเรนวา ถาบอกเร็วกวานี้พอคงชวยไดมากกวานี้ 
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......เรนภูมิใจในตวัพอมาก.....พอยังกับเรนดวยวา “เรื่องอะไรๆ ในสมัยน้ีที่เรนเจอ ยังไมถึงครึ่งที่
พอเคยเจอมากอนเลย ไมวาเรื่องนักเลง ตีรันฟนแทง หรือวาเรื่องผูหญิง เรนยังหางไกลพอ
นัก”.................. 
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สวนที่ 4 ผลการศึกษาและขอคนพบ 
 
หมูบานตาสับปะรด 

สังคมไทยแตเดิมเปนสังคมที่อยูแบบพ่ีแบบนอง  เปนเครือญาติหรือเกี่ยวพันกันเแทบ
ทั้งชุมชน  ทางสายเลือดและทางสังคม   …….สังคมของบานวัดแกวก็เชนกันยังคงเปนสังคมที่
คงสภาพของความสัมพันธในชุมชนอยูมาก ในชุมชนจะมีตระกูลที่มีสมาชิกใหญๆ อยูเพียง 3 – 
4 ตระกูลคือ ตระกูลมหาพงษ  ทรงแตง   เปาทุย และเตียวตระกูล แลวก็แตงงานมีลูกหลานอยู
ในหมูบาน แลวยังมีความสัมพันธที่เรียกวา “แมรัก” เขามาเกี่ยวของทับซอนกันอีก ลูกหลานไป
ไหนมาไหนกันไหนในหมูบาน ก็จะชวยกันสอดสองดูแลเปนหูเปนตาใหกันได เหมือน “หมูบาน
ตาสับปะรด” อยางไรอยางนั้นไมมีผิด อยางเหตุการณที่โก ลูกชายคนโตของพอหนีเรียน ก็มี
เพ่ือนบานมาบอกกับพอวา 
 

 “ฉันไปตลาดเมื่อกลางวัน เห็นโกมันอยูแถวๆ ทารถนะ ใสชุดนักเรียนดวย”    หรือการ
ที่พอไปรานในหมูบานทุกเชา สวนหนึ่งเพ่ือถามขาวคราวเรื่องของเอฟและเพื่อนๆ ในชวงที่เขา
มารวมกลุมในตอนเย็น ซ่ึงก็มีเจาของรานชวยดูแลเปนหูเปนตาใหกันและกันอยู ถึงแมจะไมใช
ญาติหรือเปนแมรักกันแตอยางใดเลย แตเจาของรานก็ชวยดูแลใหและบอกวา    
 
   “ถึงไมใชญาติใชเชื้อ  ก็เห็นเปนลูกเปนหลานแลว  เห็นมาแตออนแตออก ” 
         

เหตุการณที่อาท อางวาไปซอมบอลทุกวันศุกร แตเพ่ือนของพอกลับเห็นวา ไมนา
เปนไปไดและความเปนหวงที่มีตอตัวเบียรและทั้งสองบานมีสายสัมพันธที่เปน แมรัก กันอยู
เพ่ือนพอยังบอกใหแมอาทโทรศัพทไปสอบถามเรื่องของอาทกลัววาอาทจะไปในทางที่ไมดี     
สิ่งตางๆ เหลานี้ ถายังคงอยูตอไปก็จะเปนเรื่องที่ดีตอลูกหลานที่จะมีผูคนในชุมชนชวยกัน
สอดสองดูแล  แตขณะนี้สภาพของชุมชนก็เร่ิมเปลี่ยนไปบางแลว การมีคนตางชุมชนมาตั้ง
รกรากในฐานะของเขย สะใภ หรือผูคนที่มาซื้อที่ดินในชุมชนแลวมาปลูกอยู อีกทั้งสภาพทาง
เศรษฐกิจที่บีบรัด และ “คนรุนเกา” ลดนอยลงมากแลว อาจทําใหการดูแลเอาใจใสที่เคยมีอยูอาจ
ลดลงได  เคยชวยงานกันแบบ “เอาแรงกัน” ก็เริ่มมองแทบไมเห็น เปลี่ยนเปนการ “จางงาน” กัน
แทบทั้งน้ัน    เห็นจะมีแตก็ที่วัดเทานั้น ที่คนรุนเกายังพยายามที่จะใหลูกหลานออกมารวมตัว
กันชวยเหลืองานบุญ  

ความเชื่อในเรื่องบุญบาปยังคงมีอยู  การมาชวยงานวัดของคนพื้นเพเดิมยังคงเห็นได
จากงานตางๆ อยางงานประจําปหลวงพอแดงที่ผานมาในปน้ี ไมวาคนวัยใดก็ยังมาชวยเหลือ
งานกันอยูอยางพรอมเพรียงกัน  พอแม ปูยา ตายาย อนุญาตใหลูกหลานออกมาชวยงานวัดได
โดยไมเกี่ยงไมวาจะเปนชายหรือหญิง และตามมาสมทบกัน ถึงแมดึกดื่นก็ยังเปนที่ครึกครื้น 
เตรียมงานกันเปนสัปดาห  สวนในงานอ่ืนๆ ก็ยังมองไมเห็นวาสถานที่ใดหรืองานใดที่จะเปน
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ศูนยรวมของคนในชุมชนได   องคกรที่ทําหนาที่ฝายปกครองเมื่อตองการประชุมหรือรวมตัว
ของคนในชุมชนก็ยังไมสามารถทําไดเทาที่วัดเลย            

 จากตรงนี้ทําใหผูเขียนซึ่งปฏิบัติงานและเปนสวนหนึ่งของชุมชนไดมีขอคิดตอกย้ํา
ความคิดเดิมที่เคยมีอยูแลววา “งานชุมชนกับวัด” ตองอาศัยพ่ึงพากันอยางแนนอน ยังคงเปนวิถี
ชาวบานตองเขาใจและเขาถึงตอไป 
          
บทบาทชายหญิงทีบ่านวดัแกว 

ชุมชนวัดแกว…. ยังคงแบงบทบาทระหวางเพศการแบงบทบาทระหวางเพศแบบเดิม
อยู แทบไมมีการเปลี่ยนแปลงเลยจากยุคกอน  ในเรื่องการดูแลปกครองพื้นที่และคนในชุมชนซึ่ง
เปนพ้ืนที่ Public Sphere  ยังคงเปนบทบาทของเพศชายมาตลอด ตั้งแตที่มีบันทึกไว   200  ป
เศษ   ผูใหญบานหรือผูนําเปนเพศชายมาโดยตลอด  แมกระทั่งวามีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองหมูบานแบงเปนสายบริหารและสายปกครองแลว ก็ยังคงเปนเพศชายเหมือนเดิม ถึงจะ
พบวาในสมัยการเลือกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลครั้งสุดทายเมื่อ 3 ปกอน จะมีผูหญิง
ไดรับเลือกมา 1 คน แตก็คงเปนไดเพียงสีสันใหเทานั้น แมกระทั่งตัว อบต.หญิงเองยังกลาววา  
 

 “ถึงเสนอไป ก็คงไมมีใครเห็นดวย มีแตผูชายเทานั้น เรามันเปนผูหญิง” หรือคํากลาว
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งของหมูบานที่คอยชวยเหลืองานหมูบานและวัดที่กลาว
วา 

“เสียดายนะที่ไอนาลูกยายจํา มันเปนผูหญิง ไมง้ันจะเอามาทํางานใหหมูบานบาง หรือที่
บอกอีกวา  “หมออนามัยน่ี  ไมนาเปนผูหญิงเลย จะไดใหมาชวยทําบัญชีใหวัดซะหนอย”   แสดง
ใหเห็นถึงการแบงงานทางเพศที่คอนขางชัดเจน  ถึงแมวาผูหญิงที่กลาวถึงจะเปนคนที่ผานการ
เรียนมาในระดับที่เรียกวาชวยงานไดอยางสบาย แตก็ยังติดที่พวกเธอเปนผูหญิง ไมสมควรใน
การปกครองคนหรือยุงเกี่ยวกับกิจการงานในวัด   เพศหญิงยังถูกจํากัดในสวนพ้ืนที่ของชุมชน
บางสวน  
  และก็พบเชนกันวาในบางพื้นที่ เชน ครัววัด  ครัวในงานตางๆ ก็เปนพ้ืนที่ของผูหญิง
ทั้งสิ้น ไมมีผูชายคนใดเขาไปยุงเกี่ยว แมของเอฟเปนที่รูจักของคนในชุมชนอยางดีเปนเพราะ 
“ฝมือ”ที่แมไปทําครัวกับยาที่วัด ทําใหแมบานแตละบานยอมรับในฝมือและพากันซื้อขนมหรือ
หอหมกที่แมทํามาขาย  พ้ืนที่ในสวนนี้จึงเหมือนที่แบงไวใหกับผูหญิงโดยเฉพาะ    แตชุมชนก็
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางแลวในพื้นที่บางสวนเห็นไดจาก การเรียกประชุมหมูบานในตอนเย็น 
ผูเปนหัวหนาครอบครัวก็คือพอ ไมไดออกมารวมประชุม  สวนใหญกลายเปนแมออกมาประชุม
แทน เพศหญิงเริ่มมีบทบาทในการออกสิทธิ์ออกเสียงบางแลว สวนหนึ่งเปนเพราะพอยังไม
กลับมาจากการทํางานนอกบาน   แมซ่ึงทํางานรับจางอยูบริเวณของชุมชนจึงตองรับหนาที่ใน
การประชุมไป และสงผลใหกิจกรรมบางกิจกรรมที่เปนของผูหญิงเริ่มมีมากขึ้นไปดวย  อยางเชน
แมของอาทที่ทํางานโดยการเพาะเห็ดอยูกับบาน สวนพอตองวิ่งออกไปติดตองานขางนอก หรือ
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แมของตูซ่ึงทํางานรับจางเย็บกระเปาอยูกับบาน พอออกไปรับจางไถที่    หรือแมของเรนที่
รับจางเย็บตุกตาในโรงตุกตาในหมูบาน แตพอตองวิ่งรถรับสงนักเรียน กลับถึงบานก็เย็นแลว  
แมจึงตองเปนผูออกไปรวมประชุมแทน และเมื่อแมบานไปพรอมกันหลายๆ คนก็เกิดพลังกลุม
ของผูหญิงเล็กๆ ขึ้น กลายเปนกลุมแมบาน ไดรับสิ่งสนับสนุนจากองคกรตางๆ เชน ศูนยฝก
อาชีพสตรีภาคกลางใหงบประมาณมาสนับสนุนการประกอบอาชีพ เร่ิมมีอํานาจตอรองในชุมชน
มากขึ้นแลว  กลุมสตรีแมบานที่รวมตัวกันไดก็สงตัวแทนเขาตอรองและพูดคุย เสนอขอ
งบประมาณจาก อบต.ไดในบางสวน  ถึงแมวาจะเปนเรื่องเล็กๆ งบประมาณเพียงนิดหนอย แต
ก็ไดสะทอนใหเห็นแลววา  เพศหญิงกําลังดําเนินการแสวงหาพื้นที่ในสังคมบางแลว   

ซึ่งจากการศึกษาตรงนี้ทําใหผูเขียนไดเห็นแลววาในสิ่งที่ผูหญิงไดแสดงออกมาถึง
บทบาทในสังคมที่มากขึ้นกวาเดิม ในขณะที่ผูชายที่กําลังแสดงบทบาทเดิมแต “ไมแนน”เหมือน
ที่เคยมีมา การทํางานหารายไดของแมบานเชนเย็บผา ขายของ ในบริเวณพื้นที่ในบานที่มักถูก
มองขามไปและไมนับวาเปนรายไดหลักนั้นมีการขยับขยายและรวมตัวกันเกิดขึ้นบางแลว แต
เปนจุดเล็กๆ ที่ยังไมชัดเจนเทานั้น  การทํางานและการมีปฏิสัมพันธในชุมชนในสวนนี้นับวาเปน
สวนที่สําคัญยิ่งอีกสวนหนึ่งเชนกันที่ไมอาจที่มองขามไปไดเลย….. 

 
เรื่องของความรัก .. แมและพอของเอฟ พบรักกัน กวาจะไดอยูรวมกันใชเวลาไมใช

นอยเลยกวาที่ผูใหญฝายแมจะยินยอม วัฒนธรรมประเพณีของไทย หญิงชายรักกันตองสูขอ
ตามประเพณี ถาผูใหญไมไดจัดหาให ก็ตองทําตัวใหเปนที่พอใจและเปนผูที่ผูใหญยอมรับ
เสียกอน  

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
แบบสหศึกษาขึ้น หญิงชายเรียนรวมกันทําใหเร่ืองการคบกันระหวางชายหญิงดูเหมือนจะงาย
ขึ้นไปดวย ผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกแพรเขามา สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก หญิงชายคบกันได
อยางเสรีมากขึ้น จากกรณีของโกและแฟนสาวที่พากันมาที่บานของโกเปนประจําในวันหยุดเม่ือ
สอบถามถึงวาพอแมมีความคิดเห็นอยางไร เธอก็ตอบวา “ที่บานไมวาอะไร ใหมารับไปได”  หรือ
ครอบครัวของเอฟเองที่อนุญาตใหเอฟพาแฟนมาเที่ยวบานไดเชนกันในวันหยุด  ตํานานและ
เสนทางความรักของหนุมสาวยุคนี้กับยุคพอแมซ่ึงกอนหนานี้เปลี่ยนไปแลว และชางแตกตางกัน
นัก …..  

 
พอกับการเลี้ยงดูลูกชาย  สิ่งที่เรียกวาเปลี่ยนแปลงนอยมากในชุมชนวัดแกวก็คือ

เรื่องราวของพอ บทบาทของพอน้ัน จากแนวคิดเรื่องบทบาทพอที่สหรัฐอเมริกาไดมีการทบทวน
ไววามี 3 แบบตามสถานการณน้ันคือบทบาทพอแบบด้ังเดิม (Patriarchal Fatherhood) 
บทบาทพอแบบสมัยใหม (Modern Fatherhood) และบทบาทพอในอนาคต (Androgynous 
Fatherhood) น้ัน  บทบาทของพอในชุมชนวัดแกวที่ศึกษาพบวาเปนแบบแรกคือบทบาทพอ
แบบด้ังเดิม ในขณะที่สถานการณและโลกเปลี่ยนแปลงไปมากแลวบทบาทของพอควรจะเปน
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แบบพอในอนาคตมากกวา แตในเรื่องของบทบาทพอที่พบได ยังคงเปนบทบาทเดิม พอจะทํา
หนาที่หารายไดใหกับครอบครัว มอบหนาที่การเลี้ยงดูลูกใหกับแมทั้งหมด ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดเชิงสังคมวิทยา ตามแนวทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalist Therory) ที่พารสันและเบลส
มองถึงหนาที่ของสมาชิกไวสองสวนคือ แมจะแสดงบทบาทที่เกี่ยวของในเร่ืองจิตใจ สวนพอจะ
แสดงบทบาทเปนเครื่องมือ หรือโดยสรุปแลว แนวคิดหลักของบทบาทพอแบบดั้งเดิมก็คือ 
ความหางเหินระหวางพอกับลูก  

เห็นไดจากครอบครัวของเอฟ ที่แมเปนผูที่ทําหนาที่แมบานเต็มตัว ดูแลลูก ไมวาจะเปน
เรื่องใดๆ  แมดูแลทั้งลูก สามีและปูยา ยามขึ้นจากนาแมก็จะชวยยาทําขนม ยาชวยสอนการทํา
ขนมไทย ซ่ึงถือวาเปนหนาที่ของผูหญิงอีกอยางหนึ่ง  แมเลี้ยงดูลูกดวยตัวแมเองทั้ง 3 คน และ
ในยามวางแมยังชวยหารายไดใหกับบานโดยการทําขนมแลวเรไปขายในหมูบาน ไปขายขนม
ตั้งแตเพล จนกระทั่งถึงเกือบบายสามโมง แมก็ตองรีบกลับมาเตรียมทํากับขาวรอทาลูกกลับมา
จากโรงเรียน  แมทํางานไดทั้งในและนอกบาน เร่ืองลูก แมถือวาเปนเรื่องใหญ แตแมก็ใหเกียรติ
พอเสมอ ครั้งหน่ึงที่ โก ลูกชายคนโต ถูกจับไดวาหนีเรียน พอเรียกโกมาคุยเสร็จแลวพอยังตอง 
“ย้ํา” กับแมใหดูแลโกใหมากขึ้นดวย ทั้งนี้เพราะพอไดมอบหมายหนาที่การเลี้ยงดูลูกใหกับแม
น่ันเอง  ซ่ึงตรงกับการศึกษาของเอมบรี (Embree) นักมนุษยวิทยาตางประเทศที่ศึกษา
ครอบครัวทางภาคเหนือและภาคกลางเปนสวนใหญ วาในครอบครัวน้ัน พอจะทําหนาที่เปน
หัวหนาครอบครัว และคอฟแมน (Kaufman) ที่ไดศึกษาครอบครัวในภาคกลางก็พบเชนเดียวกัน 
และรายงานตอไปวา แมชายจะถูกยกเปนหัวหนาครอบครัวก็จริงอยู แตหนาที่ในการจัดการ
ภายในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นยกใหภรรยาโดยสิ้นเชิง (Embree 1950, Kaufman 
1960 อางในดวงเดือน 2524: 150 –151) 

พอจะเปนคนคอยดูแลลูกอยูหางๆ ทําตัวนาเกรงขาม เปนที่เคารพยําเกรงของลูกๆ  ถา
มีเร่ืองพอก็มักจะผานมาทางแมหรือทางญาติสนิทใหคอยเตือนคอยบอกแทนพอ   การที่พอ
แสดงออกเชนนี้พองกับแนวคิด “ชายเปนใหญ” ในสังคมไทยที่มีมาแตด้ังเดิม ผูชายเปนเพศที่
สังคมคาดหวังวาตองเปนผูคุมครองดูแล เปนหัวหนาครอบครัว การทรงอํานาจหรือสงวนอํานาจ
อยางหนึ่งคือการเงียบ การนิ่ง  อยางเชนผูที่เปนเจาคนนายคน จะมาพูดเลนพูดหัวกับลูกนองใต
บังคับบัญชาคงไมเหมาะสมนัก ลูกนองที่ไหนจะมาเชื่อฟง จึงคอนขางสงวนทาที เพ่ือใหลูกนอง
ยําเกรง  การพูดจึงนอยลงและจะพูดหรือสั่งการเมื่อมีเร่ืองที่จัดวา “สําคัญ” เกิดขึ้นเทานั้น  พอ
ไทยก็จัดเปน “หัวหนา”ของครอบครัวจึงมีการแสดงออกหรือรูปแบบที่เห็นไดชัดวา คอนขางหาง
เหินลูก ในสมัยที่ลูกยังเล็กแมเคยบอกวาพอเคยเลี้ยงดู อุมชูเองแตพอลูกโตขึ้นมา พอมองดูหาง
เหินไป แทบไมไดพูดคุย พอเคยสนิทกับโก จนกระทั่งโกโตและโกทําใหพอเสียใจมาก พอคิดวา
โกไมมีความเกรงกลัวพอเลย ความที่สนิทกับลูกมากเกินไปทําใหลูกทําอะไรลงไปโดยไมคิดถึง
ใจพอ    เม่ือถึงคราวเอฟ ลูกชายคนเล็ก พอการวางตัวใหม วางเฉย ไมเลนกับเอฟมากนักหรือ
แทบจะเรียกไดวาไมไดสัมผัสเลยดวยซ้ํา แตจะเฝามองอยูหางๆ พอมีความรูสึกวา  เอฟเกรงพอ
อยูมากทีเดียว  อยางเหตุการณที่เอฟพาครูพละมาบานแลวพอสั่งหามไมใหพามาอีก ไมเชนน้ัน
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พอจะใหยายโรงเรียน แลวพอไมเคยเห็นเอฟพามาบานหรือคบกับครูพละอีกเลย  พอบอกวา 
“เอฟไมกลาหรอก รูวาพอเอาจริง”   หรือพอของตูที่เคยสนิทกับตูเชนกันเม่ือตอนเล็กๆ แตตอน
โตหางเหินไป  พอตูบอกวา  

 
“ถาสนิททั้งพอและแม ลูกจะเกรงใคร ถามีอะไรเกิดขึ้น ใครจะเอาลูกอยู”   หรือคําพูด

จากปากลูกชายคนหนึ่งที่วา “แมก็มีบนบาง ดุบาง ไมกลัวหรอก ฟงจนชินแลว แตถาวันไหนพอ
พูดขึ้นมา ไมกลาหรอก ก็ไมรูวาทําไม ทั้งๆ ที่พอก็ไมเคยตี ถาพอบอกวาไมใหออกจากบาน ก็ไม
ไป”หรือคําพูดของตูที่วา     

“พอพูดนอย แตทําจริง แมพูดมาก  แตไมมีอะไร”  
          
        จากสิ่งที่พบทําใหไดทราบวารูปแบบหนึ่งของพอไทยก็คือ  การใชอํานาจจะทําโดยการ
สงวนทาทีและวางเฉย    แตการแสดงออกของพอที่แสดงออกมาไมใชวาความเปนหวงในตัวลูก
ของพอจะลดนอยลงไป แตดวยบทบาทเดิมที่พอมอบใหแมเปนดูแลลูกไปแลวน้ัน การที่พอจะลง
มาดูแลอยางใกลชิดแทนแมดูเหมือนวาจะผิดกับบทบาทไป  ไมใชบทบาทของเพศชาย ซ่ึงพอ
เกรงวาสังคมและคนในชุมชนอาจมองวาพอ “เลนผิดบทบาท”ไป  และสังคมก็ไมไดคาดหวังวา
พอตองเปนผูอบรมสั่งสอนลูกเอง  การแสดงออกซึ่งความหวงใยและการสั่งสอน ของลูกพอจึง
ตองสงผานออกมาในรูปแบบอ่ืน ไมแสดงออกโดยตรงทางคําพูดจะ แสดงผานญาติสนิทหรือการ
กระทํา  เชนที่พบไดจาก   4  ครอบครัว 
 

ครอบครัวเอฟ  พอบอกใหแมและพ่ีสาวคอยดูแลเอฟอยางใกลชิด  ตรวจตรากระเปา
นักเรียน แอบดูความประพฤติหางๆ หรือแมกระทั่งที่พอคอยถามไถกับเจาของรานคาในหมูบาน
ถึงเอฟ ในตอนที่มารวมกลุมกันชวงเย็น    หรือชวงที่มีงานประจําป พอจะคอยมองอยูหางๆ 
เม่ือเห็นเอฟอยูแถวลานรําวง ดวยความเปนหวงในความปลอดภัยกลัวการเกิดเรื่องในกลุมวัยรุน 

ครอบครัวของตู   หลังจากที่พอมีการวางตัวเพ่ือใหลูกยําเกรงแลว  ถาพออยากรูเร่ือง
ของตูก็จะฝากถามผานทางแมเสมอ แลวแมก็จะมาเลาใหพอฟง พอไมเคยพูดหรือสอนกับตู
โดยตรง หรือบางทีก็จะสอนผานทางการดูละครทีวีที่น่ังดูรวมกันทั้งครอบครัวหากเจอตัวละครที่
รุนราวคราวเดียวกับตูและมีพฤติกรรมที่พอเห็นวาไมดี          
  ครอบครัวของตูน   พอตองทํามาหากิน เปนเสาหลักเพียงคนเดียวของบาน เน่ืองจาก
ปญหาดานสุขภาพของแม พอมีเวลาใหลูกๆ นอยมาก พอมองดูแลววานาจําปารักลูกของพอ
มากและคิดวานาจําปาคงจะสอนสิ่งดีๆ ใหกับลูกแทนพอและแมได แตถาพอวาง พอก็จะ
พยายามที่จะอยูกับลูกพรอมบอกลูกทั้งสามเสมอวา ใหตั้งใจเรียนอยาเพิ่งคิดเรื่องอ่ืน แตก็ไม
บอกมาวา “เรื่องอ่ืน” หมายถึงเรื่องอะไร   เวลาที่พอไปทํางานพอจะคอยถามและฝาก “นาสัง” 
เพ่ือนของพอที่เลี้ยงหมูอยูในบริเวณหมูบานนั้นใหคอยดูลูกๆ ของพอบาง   ..... แตเม่ือครั้งที่ตู
นปวย อาการหนัก พอหยุดงานทันทีไปเฝาดวยตัวเองไมไวใจใครแลวแมกระทั่งนาจําปา    ภาพ
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ที่เห็นที่โรงพยาบาล  พอเฝาเช็ดตัวลดไขในขณะที่ตูนไมรูตัว และฟุบอยูขางเตียงตลอดเวลาที่
ตูนอาการยังไมดีขึ้นเปนภาพที่แทนความรักและความหวงใยทั้งหมดของพอ   แตในขณะที่
ตูนปกติดีพอไมเคยที่จะบอกหรือสัมผัสตัวเลยดวยซ้ํา   พอคิดวาการที่ไปหาเงินเหนื่อยยากก็
เพ่ือลูกอยูแลว ลูกนาจะรับรูได  ในขณะที่ลูกก็บอกวา บางครั้งพวกเขา 3 คนมีปญหา เขาไมมี
ใครเลย  ตองปรึกษากันเอง ดังคําพูดที่ตูนบอกวา 
                          “พอไมเคยรู”                 “แมพ่ึงพาไมได”                 “นาจําปาไมใชพอแม”          

 
ครอบครัวของอาท    พอเปนคนพูดนอยอยูแลว แมพูดเกง มีอะไรพอก็จะผานไปทางแม

ทุกเรื่อง      ถาปกติแลวพอแทบไมคุยกับอาทเลย จะเห็นพอสอนอาทก็ตอนที่พอ “เมา”แลว  
แมบอกวาถาพอเมา   เวทีการสอนก็จะเกิดขึ้นกับลูกๆ ทันที   ถึงแมวาแมจะรูวาสิ่งที่พอพูด
ออกมาคือคําพูดจากใจ (เหมือนที่โกวเลงกลาวไว วา “คําพูดหลังเมามาย คือคําพูดจากดวงใจ” )   
แตลูกกลับบอกวา “พอพูดเพราะเมา”  ฟงแลวไมรูเร่ือง วกไปวนมาและพูดซ้ําๆ จนนาเบื่อ 
คําพูดที่อาทไดยินประจําจากปากของพอ   “พอรักเอ็งนะ ถาเอ็งเปนอะไรไป พอจะอยูยังไง เอ็ง
เปนลูกชายคนเดียวของพอ ตองดูแลแม ดูแลพ่ีนองแทนพอไดนะ      ทําตัวดีๆ  พอจะอยูกับเอ็ง
ไดนานแคไหน” ซ่ึงอาทบอกวาเวลาไมเมา ไมเห็นเคยพูด ใหไดยินสักครั้ง มีแตแมที่พูดไมหยุด
ปาก บนตลอดเวลา  

ทั้ง 4 ครอบครัวที่มีการสอนผานทางบุคคลอื่นและผานการแสดงออกมาโดย “ทางออม”
น้ันก็ใชวาจะเปนทุกครอบครัว ยังมีครอบครัวของเรนที่ตางจากครอบครัวอ่ืน พอเรนจะสอนเรน  
“โดยตรง”  พอมีอะไรก็จะเรียกเรนมาคุย  หรือพูดคุยถายทอดความรูสึกกันบอยๆ   เลาเรื่องของ
พอเม่ือครั้งยังหนุมใหเรนฟงเสมอ พอบอกวา ถาพอเปดใจกับลูก ลูกมีอะไรก็ตองเปดใจแบบพอ 
พอพยายามทําใหเรนดูเปนตนแบบ  พอจะไปเกี่ยวหญากับเรน เลี้ยงหมูดวยกัน กอดคอไปไหน
มาไหนเสมอ   สอนทุกเรื่องที่สอนได     เม่ือครั้งที่เรนมีปญหาเรื่องที่เรียนตอ เรนจึงกลาที่จะ
บอกกับพอและใหพอชวยเหลือ  ซ่ึงตรงนี้สอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange 
Theory) ของโรลินสและโทมัสที่กลาวอธิบายถึงการขัดเกลาทางสังคมของเด็กวา เปนเรื่องการ
แลกเปลี่ยนในสิ่งที่มีคุณคาแกกัน ปฏิสัมพันธในสังคมจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดย
อธิบายวา ระหวางพอกับลูกวัยรุนนั้น หากเปนการแลกเปลี่ยนที่เปนความเต็มใจที่พอจะเปนผูให
และลูกจะเปนผูรับ ก็จะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี และผานชวงวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงใน
วัยรุนไปได และยังสอดคลองกับ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ที่
อธิบายธรรมชาติของการสังเกตและการเรียนรูโดยเด็กจะเรียนรูพฤติกรรมของเพศตนโดยการ
จําลองและฝกฝน ลักษณะการเปนพอของบุคคลก็จะถูกกําหนดจากพอของเขา       พอของเรน 
จัดไดวามีการแสดงบทบาทพอ “แบบในอนาคต”  คือทําหนาที่ไดทั้งพอและแม  เลนไดทั้ง 2 
บทบาท ไมวางตัวไวเฉพาะบทบาทของพอ  ไมตองบอกกลาวผานแม  พอถือวาประสบการณที่
พอเคยมีในอดีตไมวาเรื่องใดๆ พอตองเปนผูบอกเลาใหลูกฟงเอง ใครจะบอกเลาไดดีเทาตัวพอ  
สิ่งไหนที่ดีพอบอกใหดูเปนแบบอยาง สิ่งที่ไมดีพอก็จะบอกวาไมดี  ควรดูแบบอยางจากคนอื่น   
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เพราะฉะน้ันการเห็นแบบอยางของลูกไมวาใครจะเปนตนแบบถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมากทีเดียว
สําหรับชีวิตลูกตอไป 

สิ่งที่ผูเขียนรูสึกเปนหวง และพบไดในครอบครัวที่สอน “ทางออม” คือ บทบาทของพอที่
พอบอกวา “ถาเกิดเรื่องใหญ พอคอยลงมาจัดการดวยตัวเอง”   เร่ืองที่พอจัดวาเปนเรื่องใหญก็
เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต เชน การติดยา การคบเพื่อนไมดี การทะเลาะวิวาท การเจ็บไขอยางรุนแรง
และการเกิดอุบัติเหตุ  และหากเกิดเรื่องใหญอยางที่พอวาจริงๆ แลวพอคอยลงมา “จัดการ”  
แลวหากพอลงมาจัดการไมทัน  ยอมหมายถึงชีวิต  การเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกเลยทีเดียว พอ
นาจะกาวขามการมองและจัดประเภทแลววาเรื่องใดเปน เร่ืองเล็ก เรื่องใดเปนเรื่องใหญ  เพราะ
เพียงลําพังแม คงจะดูแลในทุกเรื่องไมได มักจะรูเร่ือง ที่พอจัดวาเปนเรื่องใหญ ก็ตอเม่ือเร่ืองน้ัน
ไดเกิดขึ้นแลว แกไขไมทันแลวดังสุภาษิตทีวา “วัวหายลอมคอก”     แมในสมัยปจจุบันไมเพียง
อยูบานเปนแมบานอยางเดียวแลว แมตองชวยพอทํางานเพิ่มรายไดเพ่ือจะมีเงินสงลูกเรียนสูงๆ 
ถึงแมวางานของแมจะเปนการหารายไดที่อยูแถบบริเวณในหมูบานก็จริงแตเวลาที่เคยดูแลลูก
มาตลอดก็ไดถูกงานแบงไปแลว  เรื่องของการดูแลลูกก็ควรที่จะชวยกันทั้งพอและแม        ถา
บทบาทพอสวนใหญยังคงเปนแบบ “บทบาทดั้งเดิม”เสียแลว  เวลาของการดูแลลูกก็ดูเหมือนวา
จะขาดหายไปจริงๆ   ยิ่งในโลกปจจุบันดวยแลว สังคมและความเจริญมีแตจะนําพาลูกหาง
ออกไปทุกที      ถาบทบาทครอบครัวตรงนี้ยังไมมีการปรับเปลี่ยนตามโลกปจจุบันก็เห็นทีวา    
“ลูก”    คงเติบโตดวยน้ํามือของสังคมมากกวาน้ํามือของครอบครัวแนนอน               
 
SEX....... เร่ืองตองหามของคนไทยและคนวัดแกว 

จากฐานเดิมของคนไทย วัฒนธรรมไทย เร่ืองเพศถูกสั่งสอนและถายทอดมาวาเปนเรื่อง
หยาบคาย เปนเรื่องที่นาปกปด เปนของต่ํา ไมควรนํามาพูดมาคุยกัน คนที่จะพูดกันไดก็นาจะ
เปนเฉพาะคูสามีภรรยาเทานั้น และอีกหลายคําสั่งสอนที่สั่งสมกันมาทําใหการพูดการสอนเรื่อง
เพศถูก “ปดกั้น” กันมาชานาน และสิ่งใดที่ถูกปดกั้น สิ่งนั้นยอมเปนที่อยากรู โดยเฉพาะวัยรุน 
เรื่องน้ีจึงเปนเรื่อง “แรง” อีกเรื่องหน่ึงที่ดําเนินไปอยางเงียบๆ ไมเหมือนเรื่องที่พอแมจัดวาเปน 
“เรื่องใหญ” ที่จะกอตัวอยาง ไมเงียบ และสงใหเห็นผลทันตา เร็วทันใจ  จากการศึกษาของ
ผูเขียนถึงเรื่องของการสอนเรื่องเพศในครอบครัวของชุมชนนี้ แทบจะไมพบเลย  ผูใหญใน
ชุมชนจึงมักบอกวา 

 
    “เรื่องนี้พูดไดยังไง ถาผูชายมาไดยินเขาก็หาวาไมดี หมกมุนแตเรื่องนี้ มีแตเสียกับเสีย” 

 “ อยากสอนเหมือนกันแตจะสอนยังไงสอนไมถูก ฉันความรูนอย สูหาเงินสงใหเรียน 
เด๋ียวที่โรงเรียนก็สอนใหเอง” 

“ไมเห็นตองสอนตองพูด เปนเรื่องธรรมชาติถึงเวลาก็รูเอง”   
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คนสวนใหญในชุมชนมองวาเรื่องเพศยังคงเปนเรื่องในบาน เรื่องเฉพาะของสามีภรรยา 
จะนํามาสอนไดอยางไรไมเปนการเหมาะสม   หรือในแมบานบางคนที่เรียนหนังสือมาคอนขาง
นอย อานหนังสือยังไมคลองเลยดวยซ้ํา ตอนเล็กๆ ไมไดเนนเรื่องการรูหนังสือ เนนเรื่อง
การบานการเรือนมากกวา เม่ือถึงเวลาที่จะสอนลูกจึงคิดวาตัวเองไมมีความรูมากพอที่จะสอนได  
และเห็นวาโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษามีหนาที่ในการอบรมสั่งสอนใหความรูอยูแลว 
เหมาะสมที่จะใหเปนผูถายทอดใหกับลูกมากกวา พอแมพรอมที่จะทํางานเพื่อหาเงินมาสงใหลูก
เรียน  พอแมมอบความไววางใจใหกับสถาบันการศึกษาเสียแลวที่จะเปนคนถายทอดใหความรู
แกลูก  หรือจากครอบครัวเอฟที่ครอบครัวก็ไมเคยสอน เพียงแคเปนการตักเตือนเทานั้นบอก
เปรยๆ วาใหเรียนใหจบกอน คอยคิดเรื่องผูหญิง  พอเอฟบอกวา 
   

 “เรื่องแบบน้ีถาบอกวาใหปองกันแบบนั้นแบบนี้ก็เทากับวาเราปลอยใหเขามีอะไรไดนะ
ซิ มันพูดไมได ไดแตบอกวาตั้งใจเรียนใหจบคอยคิดเรื่องอ่ืน”     
   “ไมนาเปนหวงแลว สมัยน้ีอะไรๆ เจริญไปเยอะมาก เด็กๆ ก็นาจะรูวิธีปองกันกันแลว 
โฆษณาก็มีใหเห็น”    สวนแมบอกวา  “อยากจะสอนเหมือนกันแตก็พูดไมถูก มันรูสึกกระดาก
ปากก็เลยไมไดสอน บอกเขาแตวาใหปองกันใหดี ไมกลาพูดออกมาตรงๆ หรอก”      
      

พอมองวาเรื่องน้ีเปนเรื่องที่คอนขางลอแหลม เหมือนดาบสองคม ถาสอนใหรูก็เหมือน
บอกใหทํา คลายชี้โพรงใหกระรอกไป จึงไมสามารถพูดออกมาตรงๆ ไดแตพูดออมๆ เปนการ
เตือนมากกวา แลวอีกเหตุผลหนึ่งคือ พอคิดวาเทคโนโลยีและความเจริญที่เขามา สื่อตางๆ 
โฆษณาที่มีใหเห็นไดทั่วไป ลูกคงจะรับรูไดแลวและระวังตัวไดเอง แตพอก็ไมเคยไดถามลูกวา
ลูกรับรูแบบที่พอคิดไวหรือไม    สวนแมก็มีความคิดที่จะสอนจะบอกอยูบางเหมือนกันแตความ
ที่เคยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศมากอนวาเปนเรื่องที่ไมสามารถนํามาพูดได 
ทําใหแมไมสามารถที่จะเอยปากออกมา แมแตกับพอเองแมยังไมเคยไดคุยเรื่องน้ีดวยซ้ําไป 
เร่ืองนี้จึงดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ลึกลับตอไปสําหรับบางครอบครัว ถึงแมจะมีความเปนหวงให
พ่ีสาวคอยถามไถในเรื่องนี้อยูเรื่อยๆ แตพ่ีสาวก็ยังทําไดไมถนัดปากนัก เปนแบบเลียบๆ เคียงๆ
มากกวา 

 
ในครอบครัวของตู   พอและแมไมเคยสอนหรือพูดเรื่องเพศในบานเลยเชนกัน พอตูบอก

วา“มันเปนเรื่องธรรมชาติ ไมตองสอนหรอก แลวเด๋ียวนี้ลูกก็เรียนหนังสือกันหมดแลวนาจะรูแลว
วาผลมันเปนยังไง มีโรคอะไรบาง”สวนแมตูบอกวา  นาจะเรื่องของผูชายที่พอควรสอนมากกวา 
แมไดสอนและเตือนลูกสาวไดมากกวา:    พอมองวาเรื่องเพศเปนของธรรมชาติ เรียนรูไดเองไม
จําเปนตองสอนกันและพอไดใหลูกไปโรงเรียนเทากับวา สถาบันการศึกษาตองเปนแหลงเรียนรู
ของลูกไดดีกวาที่บานจะสอน  สวนแมคิดวาการสอนเรื่องน้ีกับลูกชายนาจะเปนพอมากกวาแม 
เพราะพอกับลูกชายนาจะพูดจา “ประสาผูชาย” ไดดีกวาแมซ่ึงเปนผูหญิง 
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ในครอบครัวของตูน ไมเคยมีใครเคยพูดถึงเรื่องน้ีเลย พอบอกวา “ไมใชเรื่องสําคัญมาก

ที่จะตองพูดถึงกอน” และพอบอกวาลูกไดเรียนหนังสือแลวนาจะรูวิธีปองกันตัวเอง มากกวาพอ
ซ่ึงเรียนนอยกวา พอวางลําดับของความสําคัญเร่ืองเพศไวทายๆ ไมใหความสําคัญนัก พอจึง
ไมไดเลือกที่จะสอน ยิ่งเวลาของพอที่จะสั่งสอนมีนอย พอจึงตองเลือกเตือนเปนเรื่องที่พอคิดวา
สําคัญที่สุดกอนซ่ึงก็คือเร่ืองของชีวิต และพอก็มีความเห็นเชนกันวาสถาบันการศึกษาคงจะสอน
ลูกไดมากกวาที่พอสอน พอมอบความไววางใจใหกับสถาบันการศึกษาไปแลว 

ครอบครัวของอาทไมเคยสอนเชนกัน พอบอกวา  “ไมตองพูดหรอก เด๋ียวก็รูเองถา
ปองกันตัวไมไดก็ชวยไมไดเหมือนกันหละ มันเปนเรื่องสวนตัว ถึงจะบอกไปพอถึงเวลาจริงๆ ก็
ลืมหมด”   พอมองวาเรื่องเพศไมใชเร่ืองที่ตองนํามาสอน เรียนรูไดเอง เม่ือรูไดเองก็จะสามารถ
ปองกันตัวเองได เชนกัน  ในประสบการณที่ผานมาของพอบอกวา เร่ืองน้ีเม่ือถึงเวลาที่มีอะไร
กันจริงๆ คําสอนไมไดอยูความคิดเลย เร่ืองที่ผูใหญเคยเตือนๆ ก็เฉยเสีย มันเปนชวงของ
อารมณน้ันๆ ที่ไมสามารถทําตามที่ตั้งใจไวตั้งแตแรกได ลืมทุกอยางหมดสิ้น มันเปนเรื่องที่
ตัวเองตองชวยตัวเองเทานั้นไมวาจะเลือกผูหญิงที่คิดวาดีพอที่จะไมทําใหเกิดปญหาตางๆ
ตามมาได หรือเลือกผูหญิงที่เสี่ยงแลวยังลองไปเลนอีกก็เกิดเรื่องเขาจนไดในที่สุด 
           แตกตางจากครอบครัวของเรน  ในเรื่องการสอนเรื่องเพศน้ันพอบอกวาถาเปนสมัย
พอโรคภัยไมคอยมี ไมนากลัวเหมือนสมัยน้ี จําเปนที่พอตองบอกและเตือนกันตรงๆ เพราะถา
พลาดแมครั้งเดียวก็อันตรายไดถึงกับชีวิต (พอหมายถึงโรคเอดส) พอไมหามที่เรนจะมีสัมพันธ
พิเศษกับเพ่ือนหญิงแตย้ํากับเรนเรื่องการใชถุงยางอนามัย แตแมไมเห็นดวยกับความคิดของพอ 
ยังคานออกบอยวายังไมถึงเวลาที่สมควรจะมี ตองเรียนใหจบกอนแลวขอบวชกอน    พอบอกวา
โรงเรียนก็คงมีการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาแตก็ไดแตสอนตามตํารา  ครูบางคนก็ไมกลาที่
จะสอนดวยซ้ําไป กลายเปนการจุดประกายใหกับเด็กอยากรูมากขึ้น มันเหมือนกับวาสิ่งที่ครู
สอนยังไม “โดนใจ” เด็ก สูพูดกันตรงๆ สอนกันตรงจะดีกวา  แลวครอบครัวจะเปนผูสอนใหเด็ก
ไดดีกวาใคร  ลูกอยูกับพอแมมาตั้งแตเกิด นาจะพูดกับลูกไดทุกเรื่องไมมีขอยกเวน  เร่ืองไหนที่
เสี่ยงกับชีวิตตองพูดกอน หรือพอแมบางคนมองวาไมเสี่ยงก็ไมพูด เม่ือเกิดปญหาแลวตองมา
ตามแกกันตลอด ก็คงไมดี สอนลูกอยางไรลูกก็ตองออกมาแบบนั้นแนนอน จะไปโทษลูกทีหลัง
ไมได ตองโทษตัวพอแมกอน  

ตัวของเรนเองยังรูสึกอุนใจ ที่เร่ืองที่ใครๆ บอกวาเปน “เร่ืองลับ” หามพูดกัน แตพอพูด
ได พอเร่ิมตนกอนแลวตั้งแตเรนเริ่มชวยตัวเองได จากที่พอแซววา “ทําอะไรอยูในหองน้ํานาน” 
เปนจุดแรกที่เรนคิดวาไมปดบังพอ   เรนชอบใหพอเลาเรื่องจีบสาวของพอสมัยหนุมๆ ใหฟง
บอยๆ  
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โดยสรุปแลว เรื่องเพศยังถูกกางกั้นดวยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรมที่
หลอหลอมมาตลอดวาเปนสิ่งที่ไมสมควรนํามาพูดมาสอนได อีกทั้งเปนเรื่องธรรมชาติระหวาง
หญิงชายที่พึงมีพึงเกิดได และสถาบันการศึกษาก็มีหนาที่ที่จะตองสอนใหเด็กไดเรียนรู พอแม
ยกลูกใหกับโรงเรียนไปแลว ไมวาจะเปนพอแมวัย 60 ปที่มีการศึกษาเพียงประถมศึกษา หรือ
พอแมวัย 40 ปที่เรียนอยูระดับที่มากกวาประถมศึกษาก็ไมตางกันเห็นจะมีเพียงสวนนอยเทานั้น
ที่คิดวาเปนบทบาทหนาที่ของพอแมที่จะตองสอนลูก เปน “ครู” ของลูกจริงๆ ถึงแมบางเรื่องพอ
แมจะไมไดมีความรูมากนักแตในเรื่องเพศซึ่งทุกคนไดเรียนรูมาจากธรรมชาติมาเทาเทียมกัน ก็
ควรนํามาที่จะใชเปนบทเรียนใหแกลูกได   ซ่ึงผลของลูกๆ ที่พบก็คอนขางตางกัน ลูกที่พอแม
ยกใหเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษาเมื่อมีปญหาจะหันเขามาหาเพื่อนกอนเปนอันดับแรกไมวา
เรื่องใดๆ  จะนึกถึงพอแมอีกทีก็ตอเม่ือเปนเรื่องที่ใหญมากขึ้นแลว  แตในสวนของลูกที่คุยกับพอ
แมได พบวาเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นเขานึกถึงเพ่ือนพรอมกับที่นึกถึงพอแมดวย  เลือกที่จะปรึกษา 
บอกเลาเรื่องของเขาใหฟงในเวลาเดียวกัน    

ในสวนของผูเขียนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีพรอมทั้งพอและแม ก็ไมไดสนิทกับพอแม
มากนัก จะพูดคุยปรึกษาเพียงบางเรื่อง  ในเรื่องเพศก็ไมเคยไดรับการสอนเชนเดียวกัน รูไดจาก
สื่อตางๆ  สถาบันการศึกษาที่สอนก็เพียงเล็กนอย สมัยที่ผู เขียนไดเรียนเมื่อในระดับ
มัธยมศึกษาราว 20 ปมาแลวก็เปนเพียงเรียนแบบ “รูผาน” มากกวา ครูผูสอนใหอานเองทํา
ความเขาใจเอง ก็พอรูเร่ืองบางแตถาถามกลับในสมัยน้ันก็คงตอบไดวา วิธีที่ไมใหทองมี
อะไรบาง     แตอยาถามตอบวา ปองกันอยางไร     ก็คงตอบไมไดเหมือนกัน ถึงแมเด็กวัยรุน
สมัยน้ีเองก็อยาคิดวาพวกเขาจะรูจริง  สิ่งที่พบไดจากการทํางานในชุมชน    ไมวาเรื่องวัยรุน
เกิดโรคทางเพศสัมพันธหรือวัยรุนหญิงทอง ลวนเกิดจาก “พลาด”      รูถึงวิธีแตพอถึง
สถานการณจริงกลับทําไมไดอยางที่รูมา   

เม่ือผูเขียนไดมาพบเจอกับพอของเรน      ผูที่ทําใหบทบาทพอชัดเจนมากขึ้นเปนทั้ง
พอและแมไดในเวลาเดียวกัน ผูเขียนรูสึกไดวา ผูที่รักเราและปรารถนาดีกับเราจริงๆ ก็คือพอแม 
พอแมจะเปนผูเปดตาใหกับเรากอนๆ ที่เราจะไปรับรูจากที่อ่ืน วัยรุนอยากไดพอแมที่พูดคุย
เปดเผยไดมากกวาพอแมที่จะคอยดุวาเม่ือเห็นลูกมีพฤติกรรมที่กลาแสดงออกทางเพศอยาง
เปดเผย ลูกคงไมตองหลบตองซอนและมารูเอาไดเม่ือสายเกินไปแลว     พอแมอยาคิดวา
สถาบันการศึกษาจะเปนแหลงเดียวที่จะทําใหลูกรูไดทุกเรื่อง  อัตราสวนระหวางเด็กกับครูชาง
แตกตางกันนักเม่ือเปรียบเทียบ ระหวางเด็กกับพอแม        ไหนเลยที่สังคมเราจะมอบลูกที่เรา
รักใหกับสถาบันการศึกษาเปนผูสอนสั่งเพียงแหลงเดียว คําที่กลาวกันมานานแลววา “พอแม 
เปนครูคนแรกของลูก”        นาจะยังคงอยูในบานเราเมืองเราตอไปในเม่ือ “ลูก” ก็เปนของพอ
แม มาตั้งแตเริ่มมีชีวิตแลว    
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ลูกผูชายตองไมรองไห…ตองเปนผูนํา…จริงหรือ? 
จากความคาดหวังของสังคมไทยในเรื่องของความเปนชาย ตางก็คาดหวังวาเม่ือมี

ลูกหลานเปนชาย  ตองมีความเปน “ลูกผูชาย” ตองเปน “สุภาพบุรุษ” ตองสามารถปกปอง
คุมครองได มีความสามารถและชั้นเชิงในการตอสู ไมรังแกผูที่ดอยกวา ตองเขมแข็ง ไมแสดง
ออกมาโดยการรองไห และตองรูจักทดแทนคุณพอแมและแผนดิน และยังพบคุณลักษณะอีก
อยางหนึ่งอีกดวยและดูเหมือนวาไดกลายเปนสวนหน่ึงของชายไทยไปแลวซ่ึงไมใชความ
คาดหวังของคนไทยก็คือเรื่อง “ความเจาชู” น่ันเอง    

ความคาดหวังในเรื่องเพศสถานะนี้      ในสังคมวัดแกวก็พบสิ่งที่คาดหวังในตัวลูกชาย
ตามคุณลักษณะที่กลาวมาแลวทั้งสิ้น  ตั้งแตการเลี้ยงดูของครอบครัว การเลี้ยงลูกชายและลูก
สาวจะตางกัน  ลูกสาวจะถูกเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน สวนลูกชายคอนขางเลี้ยงแบบปลอย
(Double Standard)  อนุญาตใหกลับบานเย็นๆ ได ไมออกมาตาม พอจะปลอยใหลูกชายมีอิสระ 
เห็นไดจากครอบครัวของเอฟ ในตอนเย็นๆ เอฟจะไดออกมารวมกลุมกับเพ่ือนๆ ในการพูดคุย 
การดื่มที่รานในหมูบานได พอไมเคยหามแมวาแมจะไมคอยเห็นดวย จะใหพอออกมาตาม  พอก็
ไมมา  พอปลอยใหลูกชายไดแสวงหาความเปน “ผูชาย”ไดบางแลว ไมจํากัดอยูเพียงแตในบาน  
ลูกผูชายตองรูจักโลกกับภายนอก ตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกมากกวาลูกสาวที่จํากัด
อยูเพียงพ้ืนที่ในบานเทานั้น   สวนในครอบครัวของอาท  ที่อาทถูกจับไดวาไมไดไปซอมบอลทุก
วันศุกรจริง แมตองเรงใหพอไปตามหาอาทแตพอก็ไมไป   พอกลับบอกวา  
 

“ถึงมันจะหนีไปเที่ยวแตมันก็กลับบานตามที่บอก คงไปแบบผูชายบางก็ปลอยมันไป
ตามเรื่อง ไมเปนอะไรกลับมาก็พอแลว”  

เม่ือแมบอกใหพอไปตามซ้ําแลวซํ้าอีกพอก็ยังคงตอบวา “ปลอยเขา เด๋ียวเขาก็กลับมา” 
และพอก็ไมเคยออกตามหาอาทเลยสักครั้ง  พอบอกวา ลูกผูชายควรตองมีประสบการณชีวิต
และไดแสวงหาเรื่องราวตางๆ ไวเพ่ือเตรียมความพรอมกอนที่จะเติบโตและตองกลายเปนผูนํา
ของครอบครัวใหมตอไป  หรือแมกระทั่งตอนที่พออาทสอนอาทตอนเมาก็ยังพูดวา 
 

“พอรักเอ็งนะ ถาเอ็งเปนอะไรไป พอจะอยูยังไง เอ็งเปนลูกชายคนเดียวของพอ ตองดูแล
แม ดูแลพ่ีนองแทนพอได   ทําตวัดีๆ  พอจะอยูกับเอ็งไดนานแคไหน”            

และในครอบครัวของเบลพอก็จะสอนเรนเสมอวา “เกิดเปนผูชายกลาทําตองกลารับ ทํา
อะไรไปตองรับผิดชอบสิ่งที่ทํา”พอของเรนยังบอกกับเรนอีกวาความเปนลูกผูชายในความหมาย
ของพอ ตองเปนคนกลา มีความอดทน ไมยอมแพตอปญหา ไมรองไห นํ้าตาลูกผูชายตองไมมี  
เรื่องผูหญิงตองมีชั้นเชิง รูจักเลือก ไมยอมใหผูหญิงจับเอาได  ซ่ึงการที่พอไดสอนลูกและเปน
ตนแบบของลูกนี้สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)   เห็นชัด
ไดจากครอบครัวของเรนซ่ึงพอจะสอนและเลาเรื่องราวในอดีตใหลูกฟง พรอมกับที่ลูกไดคอย
ถามผานทางแมและเพ่ือนๆ ของพอบางคนที่สนิท ถึงเรื่องราวของพอ  
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ลูกชายทั้ง 5 ครอบครัวถูกปลูกฝงเรื่องเกี่ยวกับ “ความเปนลูกผูชาย” มาตั้งแตยังเล็ก
แลว  บางครอบครัวพอไมไดสอนเองก็จะเปนการสอนโดยแมหรือญาติผูใหญที่จะคอยย้ําเตือน
ตั้งแตเล็กดวยคําพูดเสมอๆ เชนวา  
 

....เปนลูกผูชายตองอดทนนะ.......  เกิดเปนผูชายตองอยาใหเสียชาติเกิด.......พอแมหวัง
พ่ึง เปนลูกชายตองเปนคอยดูแลครอบครัวตอจากพอ....และอีกหลายๆ คําพูดที่ครอบครัวและ
สังคมไดพยายามที่จะใสความคาดหวังลงไปในความเปนลูกผูชาย  จากการที่แมคอยสอนเอฟถึง
การที่จะเปนลูกผูชายไดโดยใหเอฟยึดพอเปนแบบอยางนั้น   เอฟไดเห็นในสวนที่ดีของพอมา
ตลอด พอเปนสามีที่ดีของแม แมเคยบอกวาพอเคยมีแฟนหลายคนก็จริงแตหลังจากแตงงานพอ
ก็เลิกยุงเกี่ยว พอเปนคนทํามาหากิน แลวยังไปชวยกิจการงานสวนรวมมาตลอดอีกดวย ถึง
ภายนอกพอคอนขางจะเงียบขรึมแตจริงแลวพอเปนคนใจดี เพียงแตไมคอยแสดงออกเทานั้น 
และเม่ือเอฟออกมาในชุมชน เอฟก็จะไดยินใครตอใครพูดถึงพอในเรื่องที่ดีมาตลอด   

แตแลวเหตุการณที่เกิดขึ้นที่เอฟเห็นพอเมาแบบไมไดสติเลยในครั้งนั้น  ทําใหเอฟเกิด
รูสึกผิดหวังอยางแรง  “ความเปนผูชายตนแบบ” ของพอแทบไมเหลืออยู พอเมาขนาดที่น่ังไม
ไหว ตองตามใหมารับ... เอฟรองไห... ยืนรองไหอยูคนเดียว ภาพของพอที่อยูในความรูสึกที่ดี
ของเอฟแทบจะหมดไป   แมบอกวาไมเคยเห็นเอฟรองไหแบบน้ันเลย ไมมีเสียงสะอ้ืนใดๆ มีแต
นํ้าตาที่ไหลออกมา    ตั้งแตเอฟโตมา รูความแลวเขาไดถูกสอนมาตลอดวา ตองมีความอดทน 
ไมรองไห นํ้าตาผูชายจะหลั่งไดก็ตอเม่ือสูญเสียจริงๆ เทานั้น   การรองไหเปนลักษณะของ
ผูหญิงไมใชผูชาย.. แมบอกวาเอฟคงเสียใจและตกใจมากที่เห็นพอเปนแบบน้ัน   พอผิดไปจาก
ที่แมยกยองและสอนเอฟมาตลอด  เม่ือแมไดบอกเลาใหพอฟง พอยังอ้ึงไป  พอรูแลววาความ
เปนลูกผูชาย ของพอ  หลุด ไปแลวและยังหลุดตอหนาลูกที่พอเคยเปนแบบอยางที่ดีมาตลอด   
การที่เอฟรองไหออกมา  ในความเห็นของพอเปนเรื่องที่ถือวาใหญนัก  พอทําใหลูกเสียใจและ
ผิดหวัง ภาพของพอที่เคยมีในความทรงจําของลูกอาจจะเปลี่ยนไป  การแสดงออกของเอฟครั้ง
น้ันเปนการตอสูในเชิงสัญลักษณ ระหวางพอและลูกชาย  หลังจากนั้น 4 ปแลวที่พอไมเคยเมา
แบบที่เอฟเคยเห็นอีกเลย.. 
   

ในเหตุการณของพอตูนที่ไดรูวาตูนและเพื่อนๆ ที่ไปเที่ยวงานประจําปไปมีเรื่องกับ
วัยรุนเจาถิ่น พอรีบขับรถไปเอาตัวตูนกลับมา  พอบอกวา ในสวนลึกๆ แลวพอก็ภูมิใจที่ลูกพอ
เปนคนกลา ลูกผูชายตองมีเรื่องแบบน้ีบางเหมือนกัน ตองรูจักตอสู ไมใชหนี แตการที่พอไปเอา
ตูนกลับมานั้น พอบอกวาการตอสูของวัยรุนสมัยน้ีคอนขางรุนแรง มีการใชอาวุธมากกวา“การ
แลกหมัด”   ไมเหมือนในสมัยพอ มันเสี่ยงเกินไปที่จะปลอยใหเกิดเรื่องขึ้นได    

จากเหตุการณที่พบในครอบครัวที่ศึกษาแสดงใหเห็นวาการสั่งสอนความเปนลูกผูชาย 
ความเปนสุภาพบุรุษ ความเปนผูนํายังมีอยูในสังคมไทยอยูตลอด ทั้งน้ีเม่ือสังคมคาดหวังใหเพศ
ชายเปนลักษณะนี้ถามีเพศชายคนไหนที่มีลักษณะแบบที่ไมไดคาดหวังไวเขาจะถูกมองวา “ไม
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ดี” หรือ “เปนคนผิดปกติ” ซ่ึงจริงๆ แลว มันไมใชสิ่งที่ไมดีหรือผิดปกติแตอยางใด เขาอาจทําได
ในสิ่งที่เขาตองการ ไมจําเปนตองเปนแบบที่สังคมคาดหวังก็ได   ลูกผูชายอาจจะรองไหได 
แสดงออกไดเม่ือเสียใจ เม่ือเจ็บปวด ซ่ึงเปนแคการแสดงออกแบบหนึ่งของปฏิกิริยาที่รางกาย
ไดรับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น   หรือลูกผูชายไมจําเปนตองเผชิญหนา ตองตอสูเสมอไปอาจไมใช
ในทางใชกําลังแตเปนการตอสูเชิงความคิด ความสามารถดานอ่ืนก็ได   สวนในเรื่องบทบาทของ
การเปนผูนําในสมัยปจจุบันการปรับเปลี่ยนบทบาทเปนไปตามสถานการณตางๆ บางครั้งพอ
อาจเปนหัวหนาครอบครัวหรืออาจพบวาแมเปนหัวหนาครอบครัวทั้งน้ีไมไดตายตัววาเกิดมาเปน 
“เพศชาย” (ตามลักษณะอวัยวะเพศที่ปรากฏ) แลวเม่ือมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปแลวจะไมเปน
ผูชายเต็มตัว เรื่องตางๆ เหลานี้ สังคมนาจะมีมุมมองที่มากขึ้นกวาเดิมที่เคยมีแลว 

เรื่องการบวช  ถือเปนบุญกุศลอันสูงสง ของคนที่ไดเปนพอแมเรียกวาเปนคน “สุก” พอ
แมไดเกาะชายผาเหลืองขึ้นสวรรค  เปนความเชื่อที่ถูกปลูกฝงมานานแลว  บุญของพอแมที่มีลูก
ชายโดยเฉพาะถาเปนลูกชายคนโต เม่ือลูกครบบวช จะตองทําการบวชให  ในชนบทแบบที่
ชุมชนวัดแกวก็เปนเชนนั้น  ครอบครัวจะปลูกฝงมาตั้งแตเล็กวาโตขึ้นขอให “บวชกอน เบียด”  
อยางที่ครอบครัวเอฟ พอและแมไมไดรูสึกเสียใจที่โกมีครอบครัวเร็วทั้งๆ ที่ยังไมสมควร แต
เสียใจที่โกยังไมไดบวช  เสียใจที่โกไมไดรับราชการ ทํางานที่ม่ันคง และความเสียใจน้ียังไปถึง
ลูกสะใภอีกดวย  พอและแมไมคอยรักลูกสะใภนัก มักมีคําพูดออกมาจากปากแมบอยๆ วา “ลูก
ของเราเลี้ยงมายังไมทันไร ก็มาเอาไป เสียอนาคตหมด หวังจะบวชลูกชายคนโตก็ไมไดบวช 
ผูหญิงที่ดีเขาไมทําแบบนี้กันหรอก      

  แตก็มีบางบานเชนกันที่พอแมมี อายุอยูในราว 40  ป  แบบครอบครัวของตูและ
ครอบครัวของตูน    ที่พอตางก็มีความคิดคลายกันบอกวา จะบวชหรือไมบวชก็ไดไมวา แลวแต
ลูก ไมใชเรื่องใหญแลวสําหรับพอและแม แตยังมีรุนปูยา ตายาย ที่มักจะรอคอยใหหลานๆ บวช
ให  พอแมก็จะไมบังคับ เพราะพอเองก็บวชใหพอใหแมมาแลว ปูยาตายายรับบุญไปแลว สวน
พอและแมเพียงขอใหลูกเปนคนดีก็พอ  การผานผาเหลืองไมใชวาจะทําใหเปนคนดีเสมอไป  
และในตัวของลูกเองก็แทบจะไมไดใหความสําคัญของการบวชมากนัก เห็นไดจากการตอรอง ที่
ตองมีมหรสพสมโภชน ไมอยางนั้นไมบวชให หรือเม่ือบวชก็บวชเพียงชั่วเวลาอันสั้นยังไมทันได
เรียนรูธรรมวินัยหรือกิจของสงฆเลย แลวจะเขาถึงศาสนาไดสักเพียงไหน ไมไดสัมผัสถึงคุณคา
ของศาสนาอยางแทจริง แลวจะไปบอกตอไดอยางไรวา การบวชเปนสิ่งที่ดี  ที่บวชก็เพียงเพราะ
พอแมใหบวช     

จากตรงนี้นาจะบอกไดบางแลววา หากเมื่อใดที่คนรุน ปูยา ตายาย หมดไป สิ่งที่อาจ
หายตามไปก็อาจเปนเรื่องของการบวช ซ่ึงพอแมรุนใหมไมคอยไดเห็นความสําคัญเทาไหรนัก 
อาจเปนเพราะความเชื่อที่วา การทําดีตอบแทนคุณพอแมทําไดหลายทาง  ความเชื่อเร่ืองบาป
บุญคงยังมีอยูแตแสวงหาในทางอื่นก็ได  เปนขอสังเกตที่นาจะมาคิดไดเม่ือตองพูดคุยและ
ปฏิบัติงานในชุมชนถึงเรื่องของความเชื่อและคานิยมบางเร่ืองในชุมชนที่ผูปฏิบัติงานจะตองรู
ที่มาที่ไปของความเชื่อน้ี  
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         ลูกผูชายตองเจาชู..และมีเชงิชาย 
    
     “ลูกเปนผูชายไมเสียหายอะไร  มันเปนธรรมชาติของผูชาย มีสิทธิ์ที่จะคบกับผูหญิงไดหลาย
คน”         
         
          อีกหนึ่งคํากลาวที่ไดยินจากปากพอคนหนึ่งที่มีลูกชายและมีคนพูดหยอกลอเลนกับพอ
วาเห็นลูกชายซอนมอเตอรไซคมีสาวไมซํ้าหนาอยูบอย  เสียงที่พอตอบฟงดูแลวเปนเสียงที่บง
บอกความภูมิใจดวยซ้ํา    อีกหนึ่งประสบการณที่พอไมเห็นวาเปนเรื่องที่เสียหายหรือไมดีใน
การที่ลูกชายจะมีแฟนไดหลายคน เขากลับมองวาเปนเรื่องของความสามารถไป  การมีแฟน
หลายคนนั้น พอยังมองวาเปนเรื่องของ “ธรรมชาติ” ที่ผูชายมีได       ในคําวาธรรมชาติน่ัน
หมายถึงการมีแฟนแบบชายหญิงเทานั้น ถาผิดจากที่พอบอกไมใชชายหญิง พอจะมองวาเปนสิ่ง
ที่ทําไมได อยางเชนในเรื่องของเอฟที่เคยพาครูพละมาเที่ยวบาน แตพอมองแลววาครูพละมี
ลักษณะพิเศษตางจากชายทั่วไป ยอมหมายถึงไมเปนไปตามธรรมชาติแลว พอไมยอมทันที 
หลังจากที่ครูพละกลับไป จากที่ปกติพอไมคอยไดพูดคุยกับเอฟมากนัก ไดเรียกมาคุยทันทีและ
สั่งหามไมใหเอฟยุงเกี่ยวและไมใหพามาบานอีก  ไมเชนนั้น พอจะยายเอฟไปโรงเรียนอ่ืนทันที  
คําสั่งของพอเปนคําสั่งที่เด็ดขาด และเอฟก็ไมกลาขัดคําสั่ง หรือเหตุการณตอนนี้ที่เอฟแอบคบ
กับ “สุด” แฟนหนุม เอฟกลัวมากวาพอจะรูและจะลงโทษ เอฟรูวาพอไมชอบ แตเอฟก็คิดวาพอ
คงจะไมรูเพราะเอฟไมพามาบานและสุดก็ไมใชคนแถบน้ี    ในชุมชนนี้ก็คงมีเพียง “พ่ีชัย”คน
เดียวเทานั้นที่เปดเผยตัวตนมาตลอดวามีลักษณะเปนชายหัวใจหญิงและเปนมาตั้งแตครั้งยัง
เรียนอยู  แตถึงกระนั้นพ่ีชัยยังไดทําหนาที่ของลูกชายใหกับที่บาน เขาบวชเมื่ออายุครบบวช
และบวชไดถึง 9 เดือน ตอจากนั้นก็ไปใชชีวิตที่เลือกเอง ณ.จังหวัดอ่ืนเปนเวลาถึง 15 ป ถึงได
กลับมาอยูยังบานเกิดอีกครั้งหน่ึง พ่ีชัยไมแตงตัวแบบหญิง จะแตงก็ตอเม่ือออกไปเที่ยวขางนอก 
พ่ีชัยบอกวา “เกรงใจที่บาน แคน้ีก็ตองทําใจกับพ่ีมากแลว”   ทําใหไดรูวาจริงๆ แลวทางใน
ชุมชนก็ยังไมยอมรับเรื่องนี้เสียทีเดียว เพียงแตไมคอยมีใหเห็นเทานั้น 

แตสวนที่ดําเนินไปเปนธรรมชาติ ระหวางชายหญิง ชุมชนถือวาเปนเรื่องปกติที่ชาย
หนุมจะมีการแซวหญิงสาว หรือการที่หนุมนอยหนุมใหญไป “ปอ”สาวรําวงในลานรําวงก็ไมใช
เรื่องแปลก เปนการหาพื้นที่ของผูชายทั่วไป  พอเองยังมองเห็นเอฟที่ลานรําวงแลว “อมยิ้ม”ที่ลูก
ชายอยูทามกลางสาวๆ  หรือพอของเรนก็ไมวาหากเรนจะมีความสัมพันธเปนพิเศษกับแฟน
เพียงแตบอกใหปองกันเทานั้น  การที่ผูชายเปนฝายไปจีบผูหญิงกอนเปนเรื่องที่เห็นไดทั่วไป 
สังคมอนุญาตใหทําได หรือแมแตตอนนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบางแลว กลายเปนหญิงจีบชาย
แทน ผูชายอยูกับบานแตมีฝายหญิงเขามาหาเสียเอง พอแมผูชายยังออกจะแปลกใจที่เห็น
เปนไปแบบนี้ แตก็ไมไดหาม ใหไปมาหาสูกันได  การที่คูรักบางคูเกิด “ทอง” ขึ้นมาเนื่องจาก
ผิดพลาด ก็ไมไดถือวาเปนเรื่องรายแรงอะไร ยังยอมรับได   จากเรื่องของเชิงชายหรือเจาชูน้ียัง
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พบไดในสังคมไทยทั่วไป สังคมดูเหมือนวาจะอนุญาตเฉพาะชาย แตถาเปนหญิงถึงแมวาจะเปน
ฝายจีบชายกอน ก็มองไมคอยดีนักและยิ่งถาเปนเรื่องในทํานองชูสาวที่แตงงานแลวมี
ความสัมพันธกับชายอ่ืนถือวาเปนเรื่องที่รายแรงนัก   ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูแลวชาย หญิงมี
พฤติกรรมเดียวกัน แตบทลงโทษในทางสังคมยังแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  เพศชายหรือลูก
ชายที่เติบโตขึ้นมาในบานเราเราก็ไดรับรูถึงเรื่องนี้มานานแลว ซ่ึงยากที่จะเปลี่ยนแปลงยิ่งนัก   

ชุมชนวัดแกวก็มีรูปแบบนี้เชนเดียวกัน สะทอนใหผูเขียนไดพึงระลึกการทํางานใน
ชุมชนซึ่งตองพิจารณาในประเด็นนี้ดวย  การทํางานกับเพศชาย เพศชายสามารถที่จะเลือกหรือ
ตัดสินใจในบางเรื่องไดโดยที่ไมตองขอความเห็นหรือขออนุญาตใครกอน แตการที่จะ “กระทํา”
การใดๆ ตอเพศหญิงในชุมชน ไมใชจะกระทําไดโดยงาย เพศหญิงเหมือนจะเปน เพศที่เปน
สาธารณะ ซ่ึงไมไดหมายความวาจะทําการใดๆ ก็ได แตหมายถึงความเปนเจาของของเพศหญิง
ตางหากที่ตางมีคนทั่วไปมองวา “กระทําลงไปไมได” ในบางเหตุการณผูหญิงที่แตงงานมี
ครอบครัวแลว ไมสามารถตัดสินใจที่จะใหใครกระทําบางเรื่องใหกับตัวเองได ตัวของตัวเองมอง
วา สามี ซ่ึงเหมือนผูมีกรรมสิทธิ์ในตัวเธอ ตองเปนผูใหอนุญาตกอนหรือยินยอมถึงจะกระทําได 
ดังเชนที่พบในเรื่องของการทํางานคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในชุมชนซึ่งไมประสบ
ความสําเร็จในครั้งแลวครั้งเลา ผูเขียนมองวา อาจมีเร่ืองของ “ความเปนเพศ”และกรรมสิทธิ์เขา
มาเกี่ยวของดวยก็ได นอกจากที่คิดกันแตเพียงวา เหตุที่ไมมาตรวจเพราะ “อาย”    

ในเรื่อง “ความเปนลูกผูชายแลวเจาชูได เปนลูกผูหญิงตองรักเดียวใจเดียว เปนสิทธิ์ของ
สามีเม่ือแตงงานไป” แลวนั้นบอกอะไรๆ ใหกับผูเขียนไดมากทีเดียว กับการทํางานในชุมชน
ตอไป 
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บทสงทาย.. 
 
การศึกษาในครั้งน้ี ในเรื่องของ บทบาทพอที่มีตอลูกชายวัยรุนในเรื่องการดูแลและ

ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยการศึกษาในชุมชนที่ผูเขียนปฏิบัติงานอยูมาเปนเวลา 6  ป
แลวน้ัน เร่ิมตนคืองานวิจัยและตองการหาคําตอบใหกับสิ่งที่คิดไว แตเม่ือลงมือทําจริง ไมใช
เพียงคําตอบที่ไดตองการรูเทานั้น  แตไดบอกใหผูเขียนไดรูถึงเรื่องราวหลาย ๆ เรื่องที่ไมไดรับรู 
“จริงและลึก”มากอน รูเพียงวา ชาวบานอยูกันอยางไร ดําเนินชีวิตกันแบบไหน แตไมไดรูลงไป
วา ที่มาที่ไปเปนอยางไร ทําไมชาวบานถึงคิดในเรื่องบางเรื่องแบบน้ี พวกเขามีความเห็น
อยางไร คิดอะไรกับกระบวนการตางๆ ที่ “เรา” ในฐานะผูปฏิบัติงานและเปนผูกระทําตอเขาคอย
ยื่นใหตลอด และเม่ือไมประสบความสําเร็จอยางที่ตั้งไว ก็หาเหตุผลเพียงเพ่ือใหตัวเองและ
หนวยงานผานพนไปได   แตหาไดมองกลับไปจริงๆ วา เปนเพราะอะไร มีเหตุผลที่แทจริงอะไร
อยูเบื้องหลังของบุคคลที่เรากระทํากับเขาแลวเขาไมทําดวย ชาวบานมีกระบวนการคิดหรือ
ตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับสิ่งใดบาง  …. 

สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ของผูเขียน  เม่ือไดศึกษาและเรียนรูถึงเรื่องที่สนใจ
ศึกษา ไดทําใหผูเขียนรูวา แทจริงแลวรอบๆ ขางของเรา ของญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูง ที่เราคิด
วาเราคิดและตัดสินใจกับเรื่องทุกอยางดวยตัวเราเองนั้น เม่ือพิจารณายอนกลับถึงไดรูวา เราคิด
เองก็จริงแตมีเรื่องของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษยบางกลุมที่มีอํานาจในมือ สรางขึ้นครอบ
ไวและเปนตัวกํากับเรามาตลอดโดยที่เราไมรูตัวดวยซํ้า  แถมยังจัดตั้งสถาบันตางๆ มารองรับ
และเปนผูตัดสินใหกับเราอีก  

ถาเราจะไปปฏิบัติงานกับใครๆ ไมวาเรื่องใดก็ใหพิจารณารูคิดอยูเสมอวาการตัดสินใจ
แตละคนขึ้นอยูกับหลายๆ สิ่ง เม่ือทําความเขาใจไดในจุดนี้ นาจะเปนผลใหการทํางานของ
ผูเขียนตอไป จะละวางบางสิ่งออกไปไดบางแลว และทําในบางสิ่งที่ทําได   และที่สําคัญที่สุดจาก
งานวิจัยชิ้นน้ี ไมใชเพียงวางานสําเร็จดังที่ตั้งไวเทานั้น  “ความเขาใจในตัวมนุษย”   “เสียง
หัวเราะและน้ําตา” บอกใหผูเขียนไดรูแลววามันมีคามากเพียงไหน…ขอขอบคุณทุกทานที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งน้ีที่ทําใหผูเขียนรูสึกดีๆ และมีหัวใจของความเปนมนุษยมากขึ้น……
มากขึ้น 
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