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เร่ือง... ยอดชาย ...!? 

“ชายใดมีเมยีเปนผูหญิงคือผูชาย แตชายใดมีเมียเปนกะเทยคอืยอดชาย” 
 

บทนํา 
             ผูหญิงตองคูกับผูชาย ใช.. ถูกตอง มันตองเปนอยางนี้  น่ีคือความคิดที่ฝงรากลึกอยู
ในมโนคติของคนสวนใหญในสังคมโลกและสังคมไทย แตในประวัติศาสตรพฤติกรรมทางเพศที่
ถูกเปดเผยในสังคมตะวันตกกลับพบวายังมีความแปลกแตกตางเกิดขึ้นในทุกยุคสมัย ทุกศาสนา
ดังเชนในศาสนาพุทธมีการกลาวถึง บัณเฑาะห  ผูชายที่ไมใชชาย ในศาสนาคริสตมีการ
กลาวถึงเมืองบาปโสโดมที่ถูกพระเจาลงโทษ เน่ืองจากชาวเมืองมีพฤติกรรมชายรักรวมเพศ ยุค
สมัยกรีกผูชายที่มีอํานาจสามารถมีเพศสัมพันธไดทั้งกับผูหญิงและผูชาย เชนกันกับชายใน
สังคมชั้นสูงในยุคสมัยวิคตอเรีย แนนอนพฤติกรรมรักรวมเพศนี้แมมีประวัติใหเห็นมายาวนาน 
แตเปนพฤติกรรมที่คนสวนใหญในสังคมไมยอมรับ มองเห็นเปนความวิปริตผิดปกติ(สุธรรม 
2548) ทําใหเกิดการตอตานในรูปแบบตางๆ เชน การออกกฎหมายลงโทษ ถูกทํารายทําลาย 
ถูกติฉินนินทา ถูกหาวาปวยผิดปกติตองรักษา ตองจัดการดวยวิธีที่รุนแรง เพ่ือรักษาระเบียบวิถี
ความเปนปกติที่สังคมสวนใหญกําหนด 
             ปจจุบันยุคโลกาภิวัตน โลกเสรีทางการสื่อสารทําใหมองเห็นคลายกับวาสังคมยอมรับ
การมีตัวตนของคนรักรวมเพศ ผานทางหนาจอโทรทัศน ภาพยนตร หนังสือวารสาร และใน
อินเตอรเน็ตที่มีคนรักรวมเพศเขาไปพูดคุยสนทนากันมากขึ้น ในสังคมไทยกําลังสนับสนุนการ
ทองเที่ยวใหคนตางชาติเขามาทองเที่ยวสรางรายไดใหประเทศ แตสิ่งที่พบเห็นในเมือง
ทองเที่ยว เชน พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม กรุงเทพฯ คือสถานบันเทิงสําหรับคนรักเพศเดียวกัน
(วรรณา 2548)  โดยกฏหมายไทยไมมีบทลงโทษคนรักเพศเดียวกัน หรือเอาผิดการมีพฤติกรรม
รักรวมเพศ แตไมมีกฎหมายยินยอมใหคนรักเพศเดียวกันสามารถแตงงานกันไดเหมือนบาง
ประเทศในตะวันตก ซ่ึงดูเสมือนวาในสังคมไทยคอนขางเปนมิตรหรือยอมรับคนที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศ  จริงหรือ...? 
               บานดงบัง  (ชื่อสมมติ)  เปนหมูบานชนบทแหงหน่ึงในภาคอีสาน แมไมเกาแกแต
แยกตัวมาตั้งเปนหมูบานได  กวา 50 ป  คําวา “ ดงบัง ” เปนชื่อเรียกตามลําหวยที่ไหลผาน
หมูบาน ลําน้ํา ซ่ึงเม่ือกอนมีความอุดมสมบรูณ  จากคําบอกเลาของผูสูงอายุเม่ือครั้งในอดีต  
“ แตกี้(สมัยกอน)  แถวน้ีมีแตปา ตนไมสงูทวมฟา ผูใดเขามาหาของปา มาจับปลาในนี้ตอนกลาง
เว็น(กลางวัน) ยังตองเอาไฟแยง(สอง)มันมืดหลาย ยอนตนไมบังแสงหมด “  เม่ือมีการสรางทาง
รถไฟสายขอนแกน- หนองคาย ทําใหมีการตัดตนไมขนาดใหญ ไปทําไมหมอนรองทางรถไฟ 
พ้ืนที่ที่เคยเปนปามืดครึ้มจึงโลงแจง พรอมกับมีผูคนจากตางพื้นที่ตางจังหวัด อพยพมาทํางาน
กอสรางทางรถไฟ และมาจับจองที่ดินทํามาหากินจนกลายมาเปนหมูบานในปจจุบัน แมเปนคน
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จากหลายจังหวัดมาอยูรวมกัน แตเปนคนอีสาน จึงยังคงมีวัฒนธรรมประเพณี งานบุญ (ฮีต 12 ) 
ไวเหมือนชุมชนอ่ืน 
             โดยทั่วไปคนในหมูบานมีอาชีพรองหรืองานยามวางจากงานหลักคือ ทํานาพอมีขาว
กิน อาชีพหลักคือทําไรออยไรมันสําปะหลังขายใหโรงงาน โดยวาจางคนอื่นที่ไมมีที่ดินทํา  จาก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจธุรกิจระบบทุนนิยม ทําใหหมูบานชนบทอีสานแหงน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายดาน  และเกิดปรากฎการณหน่ึงที่นาสนใจ แตไมคอยมีใครใน
ชุมชนพูดถึง หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงดวยความกระอักกระอวนใจ หลายคนทําเหมือนไมสนใจ บาง
คนเกิดความขัดแยงตอตาน เหยียดหยามประณาม คือ การที่วัยรุนชายในหมูบานมีพฤติกรรม
ทางเพศรักผูหญิงและกะเทย จาก 1 คน 1 คู เพ่ิมเปน 11 คน 11 คู ในปจจุบัน  และยังสลับ
สับเปลี่ยนไปมาระหวางกะเทยและผูหญิง ครองคูอยูดวยกันเชนนี้ในหมูบานอยางไมสนใจฟาดิน 
ไมสนใจสายตาจับจองจากคนในชุมชน ซ่ีงมองวาเปนวัยรุนวัยคะนองอยากรูอยากลอง 
ลอกเลียนแบบกัน สักวันคงเลิกลาไปเอง ...!? เปนเพราะวัยจริงหรือ ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม 
“ยอดชาย” ในหมูบานแหงน้ี  
             งานวิจัยน้ีนําเสนอกรณีตัวอยาง พฤติกรรมทางเพศที่แตกตางของวัยรุนชายที่รักรวม
เพศกับผูหญิงและกะเทย ในหมูบานชนบทเล็กๆ ทามกลางแรงกดดันและมุมมองที่ขัดแยงจาก
คนในครอบครัวและชุมชน ผานเร่ืองราวประวัติชีวิตของวัยรุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความ
เขาใจความคิด ความเชื่อ คานิยมทางเพศ  หรือสิ่งที่กอใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศดังกลาว  
ผลกระทบหรือปญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกตางและความขัดแยงของพฤติกรรมทางเพศนั้น 
โดยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือ วัยรุนชายเขามีความคิดความเชื่อ มีคานิยมทางเพศอยางไร มีสิ่ง
ใดสนับสนุนหรือกอใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวอยางไร    เกิดปญหาหรือผลกระทบอยางไรบาง  
และเขามีวิธีการจัดการอยางไร  
              เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกจากกลุมวัยรุนชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศกับผูหญิงและ
กะเทย วัยรุนทั่วไป  คนในครอบครัว  ญาติพ่ีนอง รวมทั้งคนในชุมชน  เกิดจากการทํางานเชิง
รุกโดยผูศึกษาไดรับผิดชอบงานวัยรุนและรับผิดชอบดูแลหมูบานแหงน้ีมานาน มองเห็นรูจัก
วัยรุนกลุมน้ีตั้งแตยังเปนเด็ก สนิทสนมคุนเคยจนไดรับคํานําหนาชื่อวา “เจเปล” หรือ “แมใหญ
เปล” วิธีการเก็บขอมูลไมเปนทางการ เดินเขาหมูบานเจอกันก็คุยกันซักถาม   ในวงขาวบาง วง
เหลาบาง (แตไมด่ืม) ในวงไพบาง จึงไมไดทําการบันทึกขอมูลในเวลานั้น แตกลับมาบันทึก
ขอมูลที่ไดในภายหลัง และทําการสอบทวนขอมูลน้ันกลับไปยังผูใหขอมูลทุกกลุมเปนระยะๆ จน
ไดขอมูลที่สมบรูณ นํามาวิเคราะหตีความเพื่อใหไดขอมูลที่เปนความจริงที่สุด  
             ในการนําเสนอแบงเสนอออกเปน 5 สวนคือ ในสวนแรก กลาวถึงสภาพบริบทของ
ชุมชนในดานตางๆ   สวนที่สอง   กลาวถึงวิถีชีวิตวัยรุนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  สวนที่
สาม  กลาวถึงความคิดความเชื่อ คานิยมทางเพศ และผลกระทบ ผานเรื่องราวกรณีตัวอยาง
ประวัติชีวิตวัยรุนชายที่มีคนรักเปนผูหญิงและกะเทย  สวนที่สี่  วิเคราะหขอมูลจากเรื่องราวชีวิต
วัยรุนชายดังกลาว  สวนที่หา บทสรุปและขอเสนอแนะ  
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สวนที่หนึ่ง 

บริบทชุมชนบานดงบัง1  
              
             บานดงบัง เปนหมูบานเล็กๆ (140 หลังคาเรือน) ตั้งอยูติดชายแดนของอําเภอ การ
คมนาคมคอนขางสะดวกมีถนนลาดยางตัดผานหมูบาน ถึงแมจะไมมีรถโดยสารประจําทาง แต
ชาวบานเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีรถจักรยานยนตใชในการเดินทาง การตั้งบานเรือนจะปลูก
บานยาวไปตามสองขางถนน พ้ืนที่หมูบานเปนที่เนินสูงสลับที่ลุม คลายภูเขาลูกเล็กๆ สลับซอน
กัน ซ่ึงเดิมเคยเปนปาอุดมสมบรูณ  แตปจจุบันมีสภาพเปนดินทรายรอนระอุเม่ือถูกแดดเผา แม
มีลําหวยไหลผานหมูบาน แตเม่ือถึงหนาแลงกลับแหงขอดไมสามารถใชประโยชนได เน่ืองจากมี
การตัดไมแผวถางปา เพ่ือปลูกพืชไรออยและมันสําปะหลังสงเขาโรงงานมาหลายสิบป ในสวน
พ้ืนที่ลุมพอกักเก็บนํ้าไดจึงปลูกขาวไวพอกินในครอบครัว แมคนรุนใหมจะเขาไปทํางานรับจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม แตในชวงฤดูการทําไรทํานาคนในชุมชนสวนใหญจะไปใชเวลาอยูในไร
นา มีเพียงผูเฒาและเด็กเล็กๆ อยูเฝาบาน ในชุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวกพอสมควร มีไฟฟา
ใชทุกบาน และมีระบบน้ําประปาหมูบานซึ่งตอทอมาจากฝายกั้นน้ํา  ลําหวยคํามืด จึงมักมี
ปญหาในชวงหนาแลง  ตองประหยัดใชนํ้าประปาเพราะจะเปดน้ําเปนเวลา  นํ้าดื่มชาวบานตอง
ซ้ือนํ้าถังกินเนื่องจากฝุนละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถรองรับนํ้าฝนมาดื่มได  
           แมเปนหมูบานตั้งใหมไดไมนาน แตคนเฒาคนแกผูกอตั้งบานและคนในชุมชนสวนใหญ
ยังใหความเคารพศรัทธาผปีูยา ตายาย ผีตาแฮก ผีบานผีเรือน จากกิจกรรมเลี้ยงผี ไหวผทีี่มีอยู
ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนอีสาน ทุกวันพระจะมีการนําดอกไม ธูปเทียน มากราบไหวศาลปูตา
ในหมูบาน  นอกจากนั้นยังมีการกลาวถงึสิ่งที่หาคําตอบไมไดวาเปนการกระทําของภูตผี  ปอบ 
หรือสิ่งที่มองไมเห็น  ซ่ึงในชุมชนจะมีผูสูงอายุที่มีหนาที่เปนหมอธรรม ประกอบพิธีกรรมแบบ
พราหมณ หรือติดตอกับผตีางๆ  แตงแกสะเดาะหเคราะห  เปนที่นับถือของคนในหมูบาน  
นอกจากนี้ยังมี วัด เปนสถานที่หน่ึงซ่ึงชาวบานจะเขาไปทําบุญตักบาตรทุกวันพระ  และในชวง
เขาพรรษาจะมีคนเขาไปถอืศีลภาวนา นุงขาวหมขาวอยูวัด โดยมีพระภิกษุที่เปนคนในหมูบาน  
2 รูป แมวางานบุญตางๆ จะมีคนรุนใหมมารวมนอย แตยังคงวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมไว 
รวมถึงการเคารพนับถือผูเฒาผูแก ในการขอความเหน็ชอบทํากิจกรรมตางๆ หรือตองตัดสินใจ
เรื่องใหญๆ เชน การไปสูขอสาว การวาความทะเลาะวิวาท การหยารางกันของสามีภรรยา  การ
ออกลูก  การทําแผนพัฒนาหมูบาน  การกอสรางศาลาเอนกประสงค เปนตน  
             คนในชุมชนบานดงบัง ยังคงอยูรวมกันเปนครอบครัวขยาย มีพอแม  ลูก อยูรวมกับ
ปูยา ตายาย แมบางครอบครัวจะแยกบานแตยังปลูกบานอยูใกลชิดกัน เปนญาติพ่ีนองกันเปน
สวนใหญ โดยมีตนตระกูลใหญ ๆ ที่อพยพมาตั้งบาน จากจังหวัดหนองคาย  ยโสธร  กาฬสินธุ  
สกลนคร 5 ตระกูล ดังน้ันผูนําชุมชน ไมวาจะเปนผูใหญบาน อบต. อสม. หรือคณะกรรมการ

                                                 
1 ชื่อสถานที่และบุคคลทุกชื่อในงานวิจัยชิ้นนี้ ลวนเปนนามสมมติ 
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ตางๆ จึงประกอบดวยคนจากตระกูลเหลานี้เปนสวนใหญ และมักจะสืบเชื้อสายผูนําชุมชนสูคน
รุนหลังดวยสายเครือญาติ              ซ่ึงมีการเกี่ยวดองแตงงานกัน  จนกลืนกลายเปนญาติพ่ี
นองกันเกือบทั้งหมูบาน ดังน้ันเม่ือมีเร่ืองทะเลาะวิวาทหรือเร่ืองไมดีเกิดขึ้นในหมูบาน จึงไมเคย
ตองฟองรองกันถึงขั้นโรงศาล สามารถจัดการคลี่คลายกันเองไดในชุมชน โดยมีตุลาการหมูบาน
เปนผูเฒาผูแก ในแตละตระกูลมาพูดคุยกัน ดวยความเปนเครือญาติกัน  คนในชุมชนสวนใหญ
จึงใหความชวยเหลือ เอ้ือเฟอกันคอนขางดี   เวลาวางแมบานก็จะทําอาหารมากินขาวกลางวัน
ดวยกัน เอาลูกหลานมาเลนมาเลี้ยงชวยกัน                  
           เด็กเยาวชนในหมูบานจึงรูจักสนิทสนมเปนเพ่ือนกันมาตั้งแตเล็กๆ และไมมีการ
แตงงานกันเองของคนในหมูบาน  มีเร่ืองมีขาวอะไรเกิดขึ้นในหมูบาน ชาวบานจะรับรูดวยกัน 
ชวยกันแกไขปญหา เชน ใครที่ไมไดทํานา เน่ืองจากน้ําทวมขาวหรือแลงมาก ชาวบานก็จะ
ชวยกันทอดผาปาเอาขาวเปลือกไปให  ใครเจ็บปวยไมสบายก็แวะเวียนไปเย่ียมดูแล  เอา
อาหารดีๆ ไปใหกิน  เอายาไปฝาก  แตมีความขัดแยงกันบางในบางเวลาของแตละตระกูลใหญ 
ไดแก ในชวงมีการเลือกตั้งผูใหญบานหรือ อบต. เน่ืองจากตางฝายตางสงตัวแทนของตระกูล
ตนเองลงแขงขัน เปนผลใหมีการแบงพรรคแบงพวกกันในหมูบานอยางรุนแรงในชวงนั้น   
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สวนที่สอง 
วิถีชวีิตวัยรุน ... ยุคกอน... ยุคกลาง... ยุคใหม 

 
              ยุคกอน....แตกี้แตกอน เปนเด็กนอยจนเปนบาว บไดไปหาเลนหาเที่ยว มีแตไปเฮ็ดไฮ              
เฮ็ดนา เลี้ยงวัวเลี้ยงนอง ชวยงานพอแมแตนอยเทาใหญ  เรียนหนังสืออยูวัดบานเฮานี่ละ 
ฮอดป.4 บไดไปเรียนทางอื่นดอก  มันไปยากแตกี้ถนนมันบมี มีแตทางวัวยางเปนทางปอง
นอยๆ ไปไสมาไสตองยางเอา        ผูบาวบานเฮาสิไปเลนสาวไปเอาบุญบานอ่ืน ยางไปแตเชา
ฮอดค่ํา ทางแตกี้มันไกล แตยามเปนบุญ         ผูบาวผูสาวไปมวนกันอยูวัด บมีดอกวงดนตรี
หมอลําซิ่งใหคนตีกัน มีแตเลนมวนกัน เปาแคนดีดพิณ มีหมอลํากลอนฟอนกันก็มวนหลาย.......
กวาสิไดเมียยางขามโทงจนทางเปนโสก ไปแลวไดวาวนําเขาคราวเดียว พอแมเขาสิฮาย ถาวา
มักกันแลว ใหพอแมไปวาวกัน จูงวัวจูงควายไปขอกันมาโลด  มาชวยกันเฮ็ดนา แตถาผูสาวเขา
บมัก  ก็ไมไดเมีย... โอย..บมีดอกซุมกะเทย บเคยเห็นบเคยไดยิน มาเห็นมาไดยินตอนเฒานี่ละ 
.... 
              คําบอกเลาของผูเฒาผูแก (หลานชายมีคนรักเปนผูหญิงและกะเทย)  ที่มาอยูมาตั้ง
บานแปลงเมืองในสมัยแรกๆ ถึงความเปนอยูวิถีชีวิตตั้งแตวัยเด็ก  สูวัยรุน  และมีครอบครัว ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาแตเดิมน้ัน คนในครอบครัวจะอยูรวมกัน พอแมลูกชวยกันทํางาน โดยเปนการทํา
เกษตรเก็บผลผลิตรวมเพื่อทุกคนในครอบครัว วัยรุนไมคอยไดออกไปนอกหมูบานเนื่องจากการ
คมนาคมไมสะดวก และตองทํางานชวยในครอบครัว มีโอกาสพบเพื่อนตางเพศเพียงชวงเวลามี
งานเทศกาลงานบุญประเพณีตามหมูบานตางๆ และในอดีตไมมีประวัติการเบี่ยงเบนทางเพศ
ของคนในชุมชน              อาจเกิดจากการเปนสังคมชนบทที่มีความเชื่อทางเพศหลักคือ ชาย
หญิงเทานั้น และการไมไดสัมผัสวัฒนธรรมสังคมเมืองจากภายนอก จึงทําใหไมมีขอมูลดังกลาว  
             ยุคกลาง...เปนเด็กนอยตองชวยงานพอแม เลี้ยงนอง ทํางานบาน เรียนหนังสืออยู
โรงเรียนบานเรา จนถึง ป.6 ไปโรงเรียนก็ตองไปขุดดิน ปลูกตนไม  สรางโรงเรียน ตอนนั้นเพ่ิง
สรางโรงเรียน ชาวบานก็มาชวยกัน   ไมคอยไดเรียน แตก็อานออกเขียนได พอจบป. 6 ตองไป
เรียนตอ มศ.3 อยูในตลาด  มีอยูโรงเรียนเดียว ขี่จักรยานไปแตเชา ไมมีรถรับสงเหมือนทุกวันนี้
....ตอนนั้นมีถนนเขามาในหมูบานแลว ไทบานเริ่มสงลูกไปเรียนตอขางนอก พอแมอยากใหลูก
เปนเจาคนนายคน  ตอนนั้นมีแตพวกผูหญิงไปเรียนกัน แมกับเพ่ือนไปเรียนดวยกัน 6-7 คน 
พวกผูชายเขาไมคอยชอบเรียน ชอบทําไรทํานา  เวลาเปนบุญเปนงานก็มีหมอลํา หนัง
กลางแปลง พอแมก็พาหอบเสื่อไปดูอยูวัด พวกผูบาวก็พากันรําวง กินเหลาเมามวน บมีตีกัน 
........แมเรียนจบ มศ.3 ยังไมมีผูบาวเลย เคียดหลายถามีผูบาวมาคุยมาจีบ  ยามผูบาวมาเลนก็
มาหาอยูบาน ถาคนไหนเราไมชอบก็ไมพูดดวย ใหพอแมไลมันหนี  ....พอ เขาเปนคนคาขายใน
เมือง เจอกันตอนแมทํางานเปนครูแลว ไปเที่ยวในเมืองกับเพ่ือน  ไปมาหาสูกันหลายป กวาจะ
แตงงานกัน ตอนนั้นแตง 30,000 บาท แตงหลายนะ....ตอนไปเรียนครูตอในเมืองขอนแกนก็เคย
เห็นกะเทย เคยไดยินผูชายเอากะเทยเปนเมีย แตบานเฮา ไมมีดอก  มาเปนสมัยน้ีละ.... 
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             คําบอกเลาของคุณครูในหมูบาน ซ่ึงเปนคนยุคกลางที่หมูบานเริ่มมีถนนตัดผานเขามา
พรอมกับความเจริญดานอ่ืน เชน มีไฟฟา  มีระบบน้ําประปา การศึกษา   ( มีลูกชายเคยที่มีคน
รักเปนกะเทย ปจจุบันมีคนรักเปนผูหญิง)  ทําใหเห็นการติดตอสื่อสารกับสังคมเมืองภายนอก
ชุมชน จากการที่คนในชุมชนเริ่มเขาไปเรียนในเมือง พบเห็นและรับรูพฤติกรรมทางเพศที่
หลากหลายมากขึ้น แตการคบหาเพื่อนตางเพศในยุคกลางยังมีขอจํากัดในดานวัฒนธรรม
ประเพณีเดิมอยู ไมอิสระเสรีเหมือนวัยรุนสมัยใหม ที่สามารถคบหาเพื่อนตางเพศอยางเปดเผย  
             ยุคใหม...วัยรุนในหมูบานแหงน้ีสวนใหญเปนผูชายมากกวาผูหญิงเทาตัว  ซ่ึงวิถีชีวิต
ของวัยรุนยุคนี้แตกตางจากเดิมมาก และวิถีวัยรุนหญิงกับชายยังแตกตางกันอีกดวย  โดยวัยรุน
หญิงสวนมากจะรักเรียน  พอแมจะสงเรียนในเมืองในตลาดมากกวาจะเรียนในหมูบานซึ่งมีรถ
รับสง และถาใครเรียนดีจะไดสงเสียใหเรียนสูงๆ ระดับอนุปริญญาหรือปริญญา ตอนเชาไป
โรงเรียนตอนเย็นอยูบานชวยงานบานหรือทําการบานอานหนังสือ  วันหยุดจะถูกใหอยูเฝาบาน
ทํางานบาน ไมคอยไดไปเที่ยวเลนตามความเชื่อของพอแมที่เด็กผูหญิงตองอยูเหยาเฝาเรือน  
แตก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเฝาเรือนทั้งวีซีดี  ทีวี  โทรศัพทมือถือ บางบานมี
คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต                 วงเวียนชีวิตแตกตางจากวัยรุนชาย  โดยเด็กวัยรุน
ชายจะมีอิสระในการดําเนินชีวิตมากกวา ดวยรถจักรยานยนตสวนตัว  เรียกวาขับรถเปนตั้งแต
ประถมพอขึ้นมัธยมพอแมก็ซ้ือรถให สวนใหญจึงไมคอยรักเรียนแตรักเพื่อนมาก  ตอนเชาสายๆ
คอยไปเรียนตอนเย็นแวะเลนกับเพ่ือนกอนเขาบาน วันหยุดขี่รถไปหาเพื่อน ไปหาจีบสาวๆ ไป
เที่ยวงานบุญกลางคืนบานนั้นบานนี้ได เร่ิมลองบุหร่ี เหลาเบียรและสนใจเรื่องเพศสัมพันธตั้งแต
มัธยมตน  
              ดังนั้นวัยรุนในหมูบานนี้จึงจบการศึกษาเพียงมัธยมตนหรือสูงสุดเพียงสายอาชีพ 
หลังจากนั้นก็ออกมารับจางในพื้นที่บางตางจังหวัดบางตามเพื่อนชักชวน  โดยคนวัยรุนวัย
แรงงานมีอาชีพหลัก คือ รับจางโรงงาน ซ่ึงการรับจางโรงงานมี 2 รูปแบบ  แบบแรกเปนการเขา
ทํางานเปนกะเชากะบายสลับกัน และมีการทํางานลวงเวลาในชวงเรงการผลิตของโรงงาน ดังน้ัน
คนงานในกลุมน้ีจึงไมคอยอยูบานหรือหากอยูบานก็จะนอนพักผอน เพ่ือเขาทํางานในกะเวลา
ตอไป รูปแบบที่สอง คือพวกรับเหมาหรือรับจางโรงงานออกมาทํางาน ขางนอก เชน ไถไรออย 
รับเหมาตัดออย ขนสงออยหรือขึ้นออยเขาโรงงาน แมไมตองทํางานในโรงงานและไมตองทํางาน
เปนกะเวลา แตตองไปทํางานแตเชาตรู เลิกงานค่ํามืดเพื่อใหงานที่รับเหมามาเสร็จตามเวลาที่
โรงงานกําหนด  คนงานกลุมน้ีสวนใหญวัยรุนชายในหมูบานจะอยูในกลุมงานรับเหมา เน่ืองจาก
มีความอิสระของเวลามากกวา แมวาหมูบานแหงน้ีจะมีวัยรุนชายมากแตไมคอยมีเร่ืองทะเลาะตี
กัน เน่ืองจากสวนใหญเปนญาติ              พ่ีนองกัน  จะโดนวัยรุนบานอ่ืนตีมากกวาเพราะไป
ไหนไปกันกลุมใหญ ทาทายกลุมอ่ืนๆ                  (กวนโอย) วัยรุนชายมีกิจกรรมรวมกันใน
วันหยุด เชน ไปเที่ยวจีบสาว ไปกินปลายนา ไปยิงนกหนู  กินเหลา   ซ่ึงในสวนตอไปจะได
แสดงใหเห็นวิถีชีวิตวัยรุนผานประวัติชีวิตวัยรุนที่นาสนใจ 2 คน              
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สวนที่สาม 
                   ไอยอดชาย... (ประวัติชีวิต  วัยรุนชายที่มีคนรักเปนผูหญิงและกะเทย) 
 
             ยอดชายคนแรก นายชัย (ชื่อสมมติ) อายุ 20 ป เปนบุตรชายคนสุดทองสุดที่รักของ
พอกอง (ชื่อสมมติ) และแมนอย (ชื่อสมมติ) มีพ่ีชายรวมทองเดียวกันชื่อนายโชค (ชื่อสมมติ) 
กับนายเขียว (ชื่อสมมติ)  ครอบครัวของพอกองแมนอย เปนสวนหนึ่งของตระกูลใหญในหมูบาน 
ซ่ึงอพยพมาจากจังหวัดสกลนครในชวงกอสรางทางรถไฟเมื่อ 50 ปกอน แตเน่ืองจากปูยาตา
ทวดมีลูกหลานหลายคน มรดกสําหรับพอกองแมนอย ที่มีอยูคือที่ดินที่ปลูกบานอยูอาศัยเทานั้น 
ทําใหครอบครัวตองอาศัยการรับจางทํานาของคนอื่นแบงปนขาวมากิน และรับจางทั่วไปนอกฤดู
ทํานาเพื่อใชจายในครอบครัว  
             บานที่อยูอาศัยอยูติดๆ กันไปกับญาติพ่ีนองตระกูลเดียวกัน บานปูนซ่ึงสรางไว
หยาบๆ              พออยูไดกับหลังคาสังกะสีเกาๆกันแดดกันฝน มีหองนอนเพียงหองเดียว
สําหรับพอแม สวนลูกชายทั้งสามตองนอนกางมุงอยูกลางบานซึ่งเปนหองโลง โดยเปนพ้ืนที่
สําหรับพักผอน ดูทีวี  กินขาว หองนํ้าหองครัวตอสังกะสีเทปูนยื่นยาวออกไปนอกตัวบาน  
ภายในบานมีการจัดวางของ เสื้อผา ตามประสาคนไมคอยอยูบาน เพราะตองไปทํางานรับจาง
หมดทุกคนตั้งแตเชายันค่ําและไมมีลูกสาว ทําใหลูกชายทั้งสามตองทํางานบานชวยพอแมตั้งแต
เด็กๆ การทํากับขาว เปนหนาที่ของลูกชาย            คนโต การเก็บกวาดทําความสะอาดบาน
เปนหนาที่ของลูกชายคนรอง การซักผารีดผารับผิดชอบของใครของมัน สวนแมจะดูแลสวนของ
พอดวย ดังน้ันคนที่สบายที่สุดคือ นองชายคนเล็ก นายชัย  
             ในชวงเวลาที่ลําบาก  ตอนนายชัยยังเปนเด็กเล็กพอแมฐานะยากจน ไมมีที่ดินทํามา
หากิน ทําใหไดเลาเรียนหนังสือแค ป.6 และออกมาชวยพอแมรับจางทํางานเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว       ชัยมีอาชีพรับจางทํางานทั่วไป เชน รับจางทํานา  ตัดออย ขึ้นออย  ขับ
รถบรรทุกออย  รับจางทําไรมันสําปะหลัง  กอสราง  ทําไดทุกอยางไมเลือกงานแตเลือกเงินที่ได
คาจางแพง  แมจะไดเงินจากการทํางานดวยความขยันแตไมมีเงินเหลือเก็บ ไมไดรํ่ารวยขึ้น 
เน่ืองจากพอกองและแมนอยติดเหลา            กินเหลาทุกวันตอนเย็น และเลนการพนันเปน
ประจํายามวางจากงาน  ทําใหมีการทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัวบอยๆ  ลูกชายทั้งสามแม
จะทํางานแบงเบาภาระในบานไดบาง แตก็ไมมีเงินเก็บ เพราะติดเพื่อนพากันไปเที่ยวกินเหลา
ทุกครั้งที่ไดรับเงินมา บานหลังน้ีจึงเปนสถานที่รวมพลคนกินเหลาของวัยรุนใหญนอยในหมูบาน 
และเพ่ือนจากหมูบานอ่ืนๆ  น่ีคือจุดเริ่มตนของการพบกันของเขากับเขา และเขากับเธอ  
             2 ป กอน ชัย  นองชายหัวแกวหัวแหวนของพอแม ขอขัดใจพอแมไปกับเพ่ือนเพ่ือไป
รับจางกอสรางที่กรุงเทพ ดวยความคึกคะนองตามประสาวัยรุนที่ติดเพื่อน และเธอคนนั้นที่เคย
พบกันครั้งกอน นองฝาย (ชื่อสมมติ) สาวนอยอายุ 14 ป จากหมูบานใกลเคียงซึ่งเปนเพ่ือนของ
เพ่ือนของชัย      ทั้งคูคบหาชอบพอกัน ไปมาหาสูกันจนเรียกไดวาเปนแฟนในเวลาไมนาน 
ทามกลางเสียงคัดคานของพอแมทั้งฝายหญิงและชาย  แตดวยความรักอันรุนแรงของวัยรุนและ
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ความดื้อ เอาแตใจของทั้งคู             จึงฉุดรั้งไวไมไหว พอแมไดแตปลอยเลยตามเลย ทั้งสอง
คนอยูรวมกันเสมือนสามีภรรยาในบานของชัยโดยไมตองผานพิธีแตงงาน  เม่ือชัยตัดสินใจไป
ทํางานรับจางในกรุงเทพ ฝายจึงไดติดตามไปดวยกัน  เขาและเธออยูดวยกันอยางสงบสุขใน
เมืองกรุงจนไมสงขาวคราวใหพอแม พ่ีนองไดรับรู  ตลอด 2 ป  ไพที่จากบานไปนานก็กลับมา
ใหพอแมเปนหวงอีกครั้ง เม่ือเขาเลิกกับฝาย เพราะฝายหนีไปมีแฟนใหม  ที่สุดของความเสียใจ 
ชัยไมทํางานทําการเอาแตกินเหลาเมายา  ไมสนใจกินขาว            กินน้ํา จนรางกายทรุดโทรม  
แมพอแมพ่ีนองจะพยายามปลอบใจ แตรักครั้งแรก   ทําใหโลกทั้งโลกพังทลายลงสําหรับชัย  
และเขาหรือเธอคนนั้นเขามาทําใหโลกของชัยหมุนกลับดาน         
             บอม (ชื่อสมมติ) ชายไทยเม่ือแรกเกิด จากอีกหมูบาน ที่มักมาวนเวียนมากินเหลา
สังสรรคกับวัยรุนในหมูบานเปนประจํา แตเดิมน้ัน บอม เปนคนรักเพศเดียวกันกับเพ่ือนใน
หมูบานของชัย เม่ือคนรักแตงงานกับผูหญิงคนหนึ่ง บอมจึงถูกทอดทิ้งแตยังมาวนเวียนคบหา
กับวัยรุนชายในหมูบานนี้    ดวยความคุนเคย  บอมปจจุบันเปนผูหญิงไมแท แมมีรางกายสูง
ใหญเหมือนชาย แตไวผมยาวสลวย ผิวขาวอวบอบอวลไปดวยน้ําหอม และครีมบํารุงผิว ใบหนา
ถูกเคร่ืองสําอางแตงแตมจนมองไกลๆ คลายผูหญิง แตงตัวเหมือนหญิง และที่สําคัญจิตใจเขา
เปนผูหญิง  ชาวบานเรียกเขาวา  กะเทย     ดวยความที่เคยเปนเพ่ือนกันมากอนจึงไมยากหาก
จะใกลชิดกัน ทั้งสองคนไปไหนมาไหนดวยกันบอยๆ จนเพ่ือนๆและชาวบานรูสึกผิดปกติ  และ
คนที่รับความจริงน้ีไมไดคือพอแมของชัย ทําใหเกิดเรื่องทะเลาะกันอยางรุนแรง เพราะชัยเอา
บอมเขามานอนในบานดวยกัน แมวาพอกองแมนอย จะเคยรูจักบอมมากอน และเคยเห็นลูก
ชายคนอื่นมีเมียเปนกะเทย  แตก็รูสึกรับไมไดหากเรื่องน้ีเกิดขึ้นกับลูกชายที่แกรักยิ่ง   จึงไลบอ
มออกจากบานพรอมกับชัยดวยความโกรธแคนและเสียใจ ชัยพาบอมกลับไปทํางานที่เดิมใน
กรุงเทพ และอยูดวยกันเสมือนสามีภรรยาปกติ ตลอด 2 ปที่หายเงียบไป โดยไมกลับมาเยี่ยม
เยียนพอแมอีกเลย 
             แตเน่ืองจาก แมนอยไดรับอุบัติเหตุ ทําใหตองผาตัดสมองและเปนอัมพาตครึ่งซีก 
พ่ีชายจึงสงขาวใหนองชายมาเยี่ยมอาการปวยของแม  ดวยความรักอันม่ันคงตอกัน ความรักไม
แบงชั้นวรรณะ ความรักไมแบงแยกเพศพันธุ  เขาทั้งสองจึงไดกลับมาครองคูอยูดวยกันใน
หมูบานอีกครั้ง ชัย ตัดสินใจไมไปทํางานตางถิ่น มารับจางทํางานรายวันในพ้ืนที่ หาเงินดวย
ความขยันไปทํางานตั้งแตเชากลับบานเย็นค่ํา เปนพอบาน  บอมทําหนาที่แมบาน ดูแลบาน 
ทํากับขาว ซักผารีดผา               ทําความสะอาดบาน และดูแลแมนอยที่ปวยทํางานไมไดแต
พอชวยเหลือตัวเองไดเล็กนอย ชัยรักบอมเหมือนหญิงชายทั่วไป  เม่ือมีคนมาพูดจาไมดีดูถูก
บอม ชัยจะโกรธมากถึงขั้นจะเขาไป          ชกตอย  “ ซุมเด็กนอยหมูน้ี มันเฮ็ดใหบานเฮามัน
แลง ปน้ีคงจะไมไดกินขาว ฝนบตกเลย ตกมาฮอดทางเขาบานก็เซา เพราะวามีซุมแมแลงเขามา
อยูในบานเฮา ซุมเอาเมียกะเทยก็เปนบา บอยากอายผีบานผีเฮียน บมีปญญาหาเมีย ขี้ฮาย
หลาย ”   คําพูดของเพื่อนบาน ซ่ึงเปนญาติทําใหชัยโกรธ จนเกือบมีการทะเลาะวิวาท แตพ่ีชาย
หามไว และยิ่งมีผูชายมาพูดจาจีบหยอกลอบอม ชัยจะรูสึก             ไมพอใจ หึงหวง ถึงขั้น
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หามไมใหบอมไปไหนคนเดียว และหามพูดคุยกับผูชาย  แมวาพอแมพ่ีนองจะมองวาความรัก
ของพวกเขาเปนเรื่องผิดปกติ รับไมไดแตก็ยากเกินจะไปหามปราม  กลืนไมเขาคายไมออกพูด
ไมได เหมือนนํ้าทวมปาก  เน่ืองจากกลัวชัยโกรธและหนีออกจากบานไปอีก ทําไดแคแอบมอง
และวิพากษวิจารณลับหลัง    
            “มันเปนบา  ทําอะไรแปลกๆ ผิดปกติ คนในบานบมีไผมักนํามัน มันบคึดวาพอแมอยาก
อาย  คนอ่ืนซ่ําได บอยากเวานํามันหลาย เด๋ียวมันกะสิเถียงกัน หนีไปอีก จักหนอยมันอาจสิเลิก
กันก็ได”                   
พอระบายความอึดอัดตันใจ เม่ือมีคําถามไปรบกวนจิตใจผูเปนพอ แตยังคงหวังวาสักวันลูกชาย
จะสามารถกลับไปเปนชายปกติเหมือนเดิมได เชนเดียวกับพ่ีชายที่คิดวาเปนความสนุกของ
วัยรุน 
             “นองคงอยากลองของแปลก คิดสนุกคึกคะนองไปชั่วเวลาหนึ่งเทานั้น อีกไมนานก็คง
เลิกๆกันไป เหมือนคนอ่ืนที่เคยมีเมียกะเทยแลวก็เลิกกัน ไปแตงงานกับผูหญิงอยูดี  แตไมอยาก
ขัดใจทะเลาะกับนอง ใหหนีไปไกลๆอีก  ทนดูกันไปไมพูด  แตก็รูสึกอึดอัดใจ ...เวลาเห็นเขาใน
บาน เชน หยอกลอ กอดกัน” 
             แตในมุมมองของชัย ผูชายที่เคยรักหญิง และตอนนี้มีความรักกับชายเพศเดียวกัน 
แตเปนหญิงในสายตาของเขา  ซ่ึงไมคิดวาตนเองมีพฤติกรรมที่ผิดปกติดังเชนคนอ่ืนดูถูก และ
ยังเปรียบเทียบคุณคาคุณความดีของผูหญิงในสายตาของเขากับผูหญิงทั่วไปในสังคม ใหเห็นวา
ไมแตกตางกัน ผูหญิงของเขาสามารถทําหนาที่ผูหญิงไดดี ใหความสุขกับเขาได ไมเร่ืองมาก
คอยเอาอกเอาใจสามีทุกอยาง  แตที่สําคัญคือเขารักเธอเหมือนผูชายรักผูหญิงคนหนึ่ง  และทั้งคู
อยูกันดวยความเขาใจ แมวาคนอื่นจะไมเขาใจความรักของเขาและเธอก็ตาม  “ เราเขาใจกันดี มี
แตกับพอแม            พ่ีนองที่ไมเขาใจ ไมพอใจ แตตอนน้ีก็ไมไดวาอะไร พวกคนอื่นก็มีมาวาให
เหมือนกันแตผมไมสนใจหรอก  มันเปนเรื่องของผม ถาใครมันพูดมากเดี๋ยวมันโดน.... ผมไมได
ไปทําความเดือดรอนใหใคร ผมก็อยูของผม …ผมไมไดผิดปกติอะไรก็เปนผูชาย ไมไดเปนเกย
เปนตุด ใครจะวาผมบาก็ชางเขา.. ”   แตในที่สุดแหงความสัมพันธน้ีชัยเองไมสามารถบอกไดวา
จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต จะอยูดวยกันตลอดไป หรือกลับไปอยูกับผูหญิงเหมือนเดิม ขอเพียง
วันนี้เขาและเธอมีความสุขดวยกันก็เพียงพอแลว  เชนเดียวกับความรูสึกของบอม ผูหญิงทีอ่ยูใน
ภาพกะเทย ซ่ึงเธอรับรูวาเธอไมใชผูหญิงจริงๆ ถึงแมจะเคยผิดหวังในความรักกับผูชายมาแลว
ถึง 2  ครั้ง ดวยเหตุผลดังกลาว แตวันนี้เธอขอใหวันน้ีมีความสุขกับชัย กับความรักครั้งน้ี  สวน
วันขางหนาจะเปนอยางไรนั้นเขาและเธอไมอาจจะรูได   “ แควันนี้หนูอยูกับเขาเรามีความสุข
ดวยกัน วันขางหนาจะเปนอยางไร หนูไมรู อาจจะทุกขเหมือนครั้งกอนๆมาก็ได มันก็เปนอยางนี้
ละ ชีวิตกะเทยอยางพวกหนู แควันน้ีมีความสุขก็พอแลว…..” 
 
             ยอดชายคนที่ 2 นายอารม (ชื่อสมมติ) อายุ 18 ป อารมเปนลูกคนสุดทาย ของพอสี
กับ              แมแดง (ชื่อสมมติ) ซ่ึงมีลูกชายทั้งหมด 3 คน  ครอบครัวของอารมมีฐานะ
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คอนขางดี มีพ้ืนเพเปนตระกูลเกาแกตระกูลใหญในหมูบานและสืบเชื้อสายผูนําชุมชนคนแรก
ของหมูบาน จึงมีทรัพยสมบัติที่ปูยาตายายทิ้งไวเปนที่ดินจํานวนมาก พอสี(เขยบาน)มีอาชีพ
ขายไม เลื่อยไมขาย แมเปนแมบานและเลี้ยงวัวไวหลายตัว พ่ีชายคนโตไปทํางานตางประเทศ 
ตามกระแสนิยมหวังไดเงินกอนโต พ่ีชายคนรองเปนทหารเกณฑอยูตางจังหวัด นานๆทีจะ
กลับมาเยี่ยมบาน อารมจึงเปนลูกที่ยังอยูบานกับพอแม  เดิมที อารมเรียนสายอาชีพ อยู
วิทยาลัยเทคนิคแหงหนึ่งในจังหวัด แตเรียนไมจบเนื่องจากติดเพื่อนเที่ยวไมไปเรียนหนังสือ 
กวาพอแมจะรูวาลูกไมไปเรียนหนังสือ เม่ือทางโรงเรียนสงหนังสือแจงใหออกจากโรงเรียนมาถึง
บาน ทําใหพอโกรธมากจึงไมสงเสียใหอารมเรียนตอ               แตใหมาอยูบานชวยงานเลื่อย
ไม เลี้ยงวัว ทําไรทํานา   
             ดวยนิสัยชอบเที่ยวรักสนุก ติดเพื่อน และเอาแตใจของอารม ยิ่งอยูบานยิ่งทําใหผูเปน
พอ         ไมพอใจ เพราะนอกจากไมชวยพอแมทํางานแลว ยังหนีไปเที่ยวกับเพ่ือนเปนประจํา 
บางครั้งหายไปไมกลับบานหลายวัน บางครั้งพาเพื่อนไปกินเหลาอยูกระทอมปลายนา จับปลา 
เปดไก  ที่พอแมเลี้ยงไวมาทํากินเลี้ยงเพ่ือน อารมกับพอจึงมักมีเร่ืองทะเลาะกันเกือบทุกวัน  ทํา
ใหพอลูกไมคอยไดคุยกัน มีแตผูเปนแมที่อารมใหความสนิทสนมพูดคุยดวย ซ่ึงแมเองก็รักอารม
มาก ไมวาลูกจะทําผิดอยางไร จะไมดุดา ลูกจะขอเงินเทาไหร แมก็ใหตามใจเสมอ ขอใหลูกชาย
กลับบาน อยาหายไปหลายวันโดยไมสงขาว ไมบอกแม เน่ืองดวยความรักและเปนหวง “มันจะ
เอาเงินเทาไหร ฉันก็ใหดีกวาใหมันไปอยูทางอื่น ขอใหมันอยูใหฉันเห็นหนาก็พอ” 
             อารมเปนวัยรุนชายที่จัดไดวามีรูปรางหนาตาดี  หุนสูง ผิวขาว หนาตาคมคาย 
สะอาดสะอาน มีลักยิ้มและเขี้ยวเสนห จึงมีเร่ืองความรักเขามายุงเกี่ยวตั้งแตสมัยเรียนมัธยมตน 
ในชวงที่เรียนหนังสือทั้งที่ไมมีโทรศัพทมือถือ แตมักจะมีหญิงสาวมาหาที่บานไมขาดสาย ซ่ึงพอ
แมก็ไมวาอะไร เพราะผูหญิงเขาเปนฝายมาเอง แตถาค่ํามืดจะใหกลับบาน อารมจึงมีแฟนหลาย
คน              เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยเปนหนุมเน้ือหอมที่สุดคนหนึ่งในหมูบาน เม่ือแมซ้ือ
โทรศัพทมือถือให             ยิ่งทําใหเน้ือหอมมากขึ้น แมมักบนวา อารมใชโทรศัพทเปลือง 
โทรศัพททั้งวันทั้งคืน ไมรูใครโทรมาบาง สวนใหญเปนผูหญิง ดึกๆดื่นๆไมหลับไมนอน  ระยะ
หลังๆแมไมใหเงินเติมโทรศัพท แตก็มีผูหญิงโทรมาหาเอง ครั้งละนานๆ เปนที่เอือมระอาของ
พอแม  แตยังพอรับได พอสีบอกวาเปนเรื่องปกติของผูชาย แตทําอะไรตองมีขอบเขต อยาใหมี
ปญหาตามมา สิ่งที่พอแมของอารมเปนหวงคือ การไปทําลูกสาวเขาทองตองรับผิดชอบ เสียเงิน
เสียทอง มีเมียมีลูกทั้งที่ยังไมมีความรับผิดชอบ  และติดโรค “บอกใหมันใสถุงยางอยูนะ แตไมรู
มันจะใสหรือเปลา”  
             จุดพลิกผันของอารม เม่ือมีรุนพ่ีเพ่ือนเที่ยวเพ่ือนกินเหลาแกงเดียวกันในหมูบาน มี
แฟนเปนกะเทย และไดนําพาเอาเพื่อนกะเทยหลายคนเขามากินมาเลนในหมูบาน ทําใหอารม
ไดรูจักสนิทสนมกับ ลูลู (ชื่อสมมติ)ชื่อที่เรียกกันในกลุม กะเทยหุนอวบอ๋ัน  ผิวขาว  หนาตาดี 
พูดจานารัก ฐานะดี มีแมทํางานตางประเทศสงเงินมาใหกินใชอยางสุรุยสุราย ไมตองไปทํางาน 
อารมเคยเลาวา            กอนน้ีเวลาไปเที่ยวตามรานอาหารหรือคาราโอเกะ เคยมีกะเทยมาพูด
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ดวยมาจีบ แตตนเองไมไดสนใจ แตเม่ือมีลูลูเขามาทําใหชีวิตอารมตองเปลี่ยนไป ทั้งๆที่ใน
ขณะน้ันอารมมีแฟนเปนผูหญิงอยูหลายคน อารมเลาวาตอนแรกไมไดรูสึกอะไร น่ังกินเหลากับ
เพ่ือนพูดคุยกันธรรมดา แตมีหลายๆครั้งที่ลูลูมีพฤติกรรมลวนลาม หยอกลอ แตะเนื้อตองตัว 
อารมไมไดรังเกียจหรือชอบใจ แตคิดวาเปนเรื่องสนุกสนานกับเพ่ือนๆ  ทําใหลูลูยิ่งติดตามเปน
เงาตามตัว เกาะติดอารมยิ่งขึ้นมาหาแทบ          ทุกวัน โทรศัพทมาหาบอยๆ สวนใหญชักชวน
ไปเที่ยวกินเหลากับเพ่ือนๆ  และครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธกับลูลู  อารมเมามากแทบไมรูสึกตัว 
แตรูสึกชอบใจมีความสุข เน่ืองจากไมเคยมีใครทําใหแบบน้ีมากอน   “ ตอนนั้นเมามาก ไมรูเร่ือง
เลย รูแตวามีคนมากอดจูบ และลูบคลําอวัยวะเพศ และทําออรัลเซ็กสให  รูสึกชอบมาก เพราะไม
เคยมีใครทําใหมากอน “ หลังจากนั้นอารมจึงไดกลายเปนแฟนกับลูลูในที่สุด เพราะลูลูได
ประกาศตัวเองเปนผัวเมียกับอารมตอหนาเพื่อนในกลุม  ถึงกระนั้นก็ยังมีผูหญิงมาวนเวียนหา
อารมเวลาลูลูไมอยู  ทําใหเกิดการทะเลาะ ดาทอกับลูซ่ี  ถึงขั้นตบตีกันกลางงานวัดงานงิ้วก็มี    
            “ นังลูมันมาทีหลังหนูนะพ่ี  มาแยงแฟนหนู พวกนี้มันแรดจะตาย  เห็นผูชายหนาตาดี
หนอยมันก็จะจิกเอา มันนะเคยมีผัวมาไมรูกี่คนแลว ผูชายที่เขาเอามันก็เพราะอยากลองของ
แปลกเทานั้นละ หรือไมพวกมันก็มอมเหลาเขา อยูดีๆผูชายที่ไหนจะไปเอามันจริง เด๋ียวเขาก็ทิ้ง 
มันเคยโทรมาดาหนูดวย หนูก็ดามันเหมือนกัน  เร่ืองอะไรจะไปยอมมัน เคยจะตบกับมันดวยแต
แฟนหนูหามไว เขาบอกวาพวกกะเทยตามตื้อเขา เขาพยายามจะหนี ไลหนีก็ไมยอมไป  คอยดู
นะถามันยังมายุงกับแฟนหนูอีก หนูจะไปตบมัน.....”   
            “ พวกชะนีพวกนั้น มันอิจฉาหนูพ่ี  มันเห็นหนูสวยกวามัน ผัวมันก็มาติดหนู  ...มันบมี
ปญญาเอาผัวมันคืน  หนูพูดจริงๆนะพี่ ผูชายครั้งแรกก็อาจจะอยากลองของแปลก แตพอไดเอา
กะเทยแลว ติดใจทุกคน ไมมีทางลืม ใหมีลูกมีเมียไปก็ชาง ตองจอบหลอยมาเอากะเทยอีก 
เหมือนอายเซียง (กระซิบ....)ขนาดมีเมียแลว ยังมาหาหนูอยูนะ พ่ีอยาไปบอกเมียเขานะ  ...
จริงๆ ไมเชื่อไปถามอายเซียงดูก็ได  ลองดูไหมละพ่ีใหผัวพ่ีมานอนกับหนูครั้งเดียว รับรองติดใจ
เลย.....กับอายอารมก็เหมือนกัน ใหไปนอนกับผูหญิงมาก็ไมดีเทาเอากะเทยหรอก โทรหาหนู
อยู”  
             วิวาทะของคนรักทั้งสองฝายซึ่งตางประณามอีกฝายวามาแยงผูชายที่ตนเองรัก แต
นอกจากกะเทยลูลูแลว อารมยอมรับวาเคยมีความสัมพันธกับกะเทยอีกคนหนึ่ง ซ่ึงเปนเพ่ือนรุน
นองกับลูลู และถูกจับไดจึงตองเลิกคบกัน เพราะลูลูไปอาละวาด ตบตีดวยความหึงหวง  ปจจุบัน
อารมยังมีพฤติกรรมมีความสัมพันธกับทั้งผูหญิงและกะเทย จึงตองคอยสลับรางรถไฟไมใหชน
กัน รวมถึงกิ๊กของอารมอีกหลายๆ คนอีกดวย  แมกอนหนานี้พอแมจะยอมรับพฤติกรรมเจาชู
ของลูกชายได แตเม่ือมีขาวลูกชายมีเมียกะเทย และยังมีเร่ืองกะเทยหึงหวง ตบตีกับผูหญิงเพ่ือ
แยงลูกชาย  ทําใหผูเปนพอซ่ึงไมคอยถูกกันกับลูกชายยิ่งโกรธแคนมากขึ้น   ถึงขั้นลากปนยาว
ไปไลยิงลูกและกะเทย รวมถึงเพ่ือนคนอ่ืนๆ ที่มาซองสุมกินเหลากันอยูที่กระทอมปลายนา  วิ่ง
หนีเตลิดเปดเปงเขาปา             เขาดงจนเปนขาวใหญโต เปนที่ตลกขบขันของคนในหมูบาน   
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            “ ผมรับไมไดเด็ดขาด ผมไลมันหนีไมใหเขามาในบาน พวกกะเทย มีครั้งหนึ่งมันพากัน
ไปกินเหลาอยูเถียงนา อีกะเทยไปดวย ผมไปเห็นเอาปนไลยิงมันหนี  มันก็ไปอยูกับกะเทย ผม
ไมสนใจมันจะไปไหนก็ไป .... อับอายขายหนาชาวบาน เขาพากันนินทา เพราะมีลูกชายผีบา  วัว
ผมที่เลี้ยงไวเลยไมมีลูกซักที เอาไปผสมมาหลายตัวแลว ผมจะขายมันแลว ลูกผมก็โสทิ้ง” 
             ความขัดแยงระหวางพอลูก ทําใหแมไมสบายใจ ไมรูวาจะแกปญหาอยางไร  แมจะ
รูสึกอึดอัดใจกับพฤติกรรมอันนาอับอายของลูกชาย แตผูเปนแมคิดวาเปนความอยากรูอยาก
ลอง              รักสนุกของวัยรุน สักวันลูกคงกลับมาเปนปกติได  คดีความขัดแยงยังสงผลถึงผู
เฒาผูแกในหมูบาน โดยเฉพาะคุณตาของอารมซ่ึงเปนหมอธรรมประจําหมูบาน ที่รูสึกอับอายไม
ยอมรับกับสิ่งที่หลานชายทํา  และไมตองการเห็นพฤติกรรมนั้นในกิจกรรมงานบุญ เน่ืองจากเชื่อ
วาเปนสิ่งที่ผิดผีปูยาตายาย  “ พอเห็นลูกหลานเปนแบบนี้ก็ไมสบายใจ มันทําไมถูก เชื้อแนวพอ
บเคยมีแบบนี้ ...พอไมชอบเลย บอยากเห็น ยามเปนบุญเปนงานก็บอยากใหเขามา มันบดี มี
กะเทยมากินเหลาเมามั่วกับเด็กนอยลูกหลานพอ  มันผิดผีปูยาตายาย  ใหเขาไปอยูแตเขา ไป
กินอยูไกลๆ พอบมัก” 
             ความวุนวายที่เกิดขึ้นในชุมชน เสียงลือเลาเรื่องราวอยางเหยียดเยยหยันของชาวบาน 
หรือแมแตความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในบาน ไมไดทําใหอารมทุกขรอนแตอยางใด มีเพียงตอง
คอยหลบหนาพอเพ่ือปองกันปญหากระทบกระทั่งกัน นอกจากจะไมรูสึกเดือดรอนกับผลกระทบ
ที่กระแทกมาถึงตัวเองแลว  เขายังไมไดคาดหวังจริงจังกับความสัมพันธทั้งกับผูหญิงหรือกะเทย 
ขอแคใหทั้งคูตอบสนองความสุขของเขาเทานั้นก็เพียงพอแลว  เชนเดียวกับลูลูที่ไมสนใจเสียง
นกเสียงกา หรือลูกกระสุนปน ยังคงมาหาอารมเม่ือยามที่พอไมอยูบาน  
             “..เพ่ือนในกลุมเดียวกันเขาก็ไมไดวาอะไร เขาก็เคยมีเมียกะเทยเหมือนกัน แตพวก
เพ่ือนทางอื่นเขามาลอ ผมก็ไมสนใจ มันเปนความพอใจ ใครจะวาอยางไรก็ชาง มีไทบานแซว
เหมือนกันวามีเมียกะเทย ก็ไมไดโกรธ เฉยๆ เพราะไมไดคิดจริงจังวาจะเอาเปนเมีย คบกันไป
ไมไดคิดอะไร ...ไมไดคิดอะไรมาก  คบกันไปเรื่อยๆ ไมไดจริงจังกับใคร สนุกไปวันๆ  พอใจก็คบ
กัน ไมพอใจอยากเลิกก็เลิก ....ผูหญิงก็ชอบ กะเทยก็ดี .ผูหญิงก็เปนผูหญิง นอนดวย ก็ดีมี
ความสุข  สวนกะเทยก็ตื่นเตนดี ทําใหเรามีความสุขเหมือนกัน ผมไมใชเกยนะ เปนผูชายสุดๆ
เลย ..........”        
             ปจจุบันคนในครอบครัวมีความพยายามแกปญหาโดยพอฝากงานโรงงานใหอารมทํา 
เพ่ือจะไดกีดกันกะเทยออกจากชีวิตของลูกชาย แตชาวบานและเพื่อนโรงงานยังพบเห็นอารม
กับลูลูและผูหญิงสังสรรคกันในชวงเวลาเลิกงานยามเย็นเปนประจํา  นอกจากนั้นเขายังมีเพ่ือน
ใหมเพ่ิมมากขึ้น มีการชักชวนกันไปเที่ยวกินเหลากันบอยๆ จนขาดงานหลายครั้ง  ทําใหพอแม
ไมรูวาจะแกไขปญหาอยางไรดี  จึงทําเปนไมรูไมเห็น  ไมพูดถึง ไมสนใจ ...และคิดวา....สักวัน
ลูกชายคงเลิกพฤติกรรมแบบนี้ได  เพราะเปนวัยรุนกําลังคึกคะนอง อยากลองอยากรู ....
เพราะวาเชนนั้นจริงหรือ 
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             และจากการสัมภาษณเพ่ิมเติมจากวัยรุนชายกลุมเดียวกัน ไดขอมูลเพ่ิมเติมวา “ ชายใด
ไดเมียเปนผูหญิงเรียก ผูชาย แตไดเมียเปนผูหญิงและกะเทย เรียก “ยอดชาย” เปนคําเรียก
ขานตัวเองในกลุมวัยรุนชายที่มีคนรักเปนผูหญิงและกะเทย 
 
สวนที่สี่      วิเคราะห ขอมูลจากประวัติชีวิต “ ยอดชาย ” 
  
             จากบริบทชุมชนชนบทอีสานแบบดั้งเดิม เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเขามาในสังคมของ
โรงงานอุตสาหกรรม  กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบสังคมการเกษตรในครอบครัว ไปสู
การรับจางและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  ทามกลาง
พ้ืนที่ของวัฒนธรรม ความเชื่อคานิยมแบบเกา  ไดเกิดมีความแตกตางแทรกเขามาในชุมชน น่ัน
คือ“ยอดชาย”  วัยรุนชายที่มีรสนิยมทางเพศกับหญิงและกะเทย ซ่ืงแมวาคนเหลานี้ถูกสังคมตี
ตรา เหยียดหยาม              แตกลับพบวาจํานวนของยอดชายมีเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งมีการ
ตอรองเพื่อแยงชิงพ้ืนที่ในการแสดงออกของวัยรุนเหลานี้ไบในชุมชนชนบท  ซ่ึงมีพลังอํานาจ
ดั้งเดิมที่เรียกวา Bio-Power ที่จัดการกระบวนการใชชีวิตของคนใหมีระเบียบวินัย สรางความ
เปนปกติใหทุกคนยอมรับและปฏิบัติตาม เม่ือมีสิ่งหนึ่งทาทายอํานาจหลักดังกลาว  สังคมจะ
ยอมรับไดหรือขัดแยง(สุธรรม ธรรมรงควิทย,2548)  หรือรอคอยใหพฤติกรรมดังกลาวหายไป
เอง เพราะคิดวาเปนวัยรุนวัยคะนอง อยากลองอยากรู  เปนวัยที่ฮอรโมนสเพศมีมากเหลือลน 
สนใจเรื่องเพศ (สุรียพร  กฤษเจริญ, 2546)  พอผานวัยน้ีก็ดีขึ้นเอง ซ่ึงดูเหมือนการมีพฤติกรรม
รักรวมเพศกับผูหญิงและกะเทยนั้นเปนเรื่องสวนตัวสวนบุคคล แตจากการศึกษาพบวา
พฤติกรรมดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเพราะวัยอยากรูอยากลอง หรือเปนผลจากชีววิทยาฮอรโมนส
เทานั้น  สังคมชุมชนมีสวนทําใหเกิด “ยอดชาย” ขึ้นในชุมชนไดเชนกัน   
 
เร่ืองของยอดชาย...ใครอยายุง  
 
             เม่ือสังคมดั้งเดิมแบงกีดกันขับไลใหพวกเขา ชัยและอารม “ยอดชาย” ออกไปอยูใน
พ้ืนที่ของสิ่งที่แตกตาง  ไมเหมือนปกติ  ทําใหพวกเขาสรางพื้นที่ความเปนสวนตัวขึ้น ใน
ความสัมพันธกับกะเทยทั้งในพื้นที่บานและในชุมชน โดยไมสนใจสายตา คําวิพากษวิจารณของ
คนในครอบครัว  ญาติพ่ีนอง หรือคนอ่ืนที่ไมใชพวกเขา จึงพบเห็นการรวมกลุมสังสรรคเฮฮา 
ของวัยรุนชายกลุมน้ีกับกะเทยในพื้นที่ตางๆ เชน บานสมาชิกยอดชาย  ศาลาคุมบาน  สี่แยก
บาน  แมแตกลางหมูบาน และหากมีคนอ่ืนที่ไมใชพวกเขาเขามายุง มาดุดา วิพากษวิจารณ จะ
ถูกโตตอบดวยถอยคําและความรุนแรง    ทําใหคนในหมูบานรูสึกไมพอใจ ไมอยากพูดคุยดวย 
ไมอยากยุงดวย ทั้งๆที่รูสึกอึดอัด  ทําเปนไมรู ไมเห็นเพ่ือใหสบายใจ ซ่ึงเปนการปะทะกัน
ระหวางอํานาจความเชื่อหลักของสังคมเรื่องเพศกับความแตกตางของยอดชาย  ทําใหคนสวน
ใหญ มอ งว า ไม มี อยู  ( nonexistence)  เ งี ยบ เฉย  ( silence)  และ ไม อ ย ากแสดงออก 
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(nonmanifestation) แมไมเห็นดวยไมยอมรับ (Foucault,1984 อางในกิตติกร   สันคติประภา, 
2549)  
            ในยุคปจจุบันมีการโตเถียงกันมากในเรื่องเพศที่มีความหลากหลายซับซอน ในแงของ
ความหมายและพฤติกรรมที่แสดงออก เดิมความเชื่อหลักเรื่องเพศขึ้นอยูกับการเกิดมาพรอมกับ
อวัยวะเพศใดควรจะแสดงพฤติกรรมทางเพศใหตรงกับเพศนั้น ดังน้ันเรื่องเพศเปนสิ่งที่
ธรรมชาติพันธุกรรมเปนสิ่งกอกําเนิดใหเปนไป จึงมีเพียงเพศหญิงกับเพศชายเทานั้น สิ่งที่
แปลกแตกตางหรือพฤติกรรมทางเพศที่แสดงไมตรงกับเพศที่มีมาตั้งแตเกิด จึงเปนสิ่งที่ผิดปกติ
แปลกแยก  เปนความชั่วราย (อมรา  พงศาพิชญ, 2548) ทําใหคนที่มีความเปนอ่ืนไมเขาพวก
ชายหรือหญิงถูกรังเกียจ  ถูกตอตานและกําจัดออกไปอยูชายขอบ  เม่ือพลังอํานาจของคนสวน
ใหญในสังคมกีดกันใหคนที่แตกตางออกไปทําใหพวกเขารวมตัวกัน สรางพื้นที่ของกลุมสรางอัต
ลักษณของกลุมขึ้นเพ่ือตอรองความมีตัวตนอยูกับสังคมและพยายามแทรกแซงแยงชิงพ้ืนที่กลับ
เขามาอยูในสังคม โดยกลุมจะมีการรวมตัวกันเปนประจํายามเย็น สังสรรคเฮฮาสงเสียงดังโดย
ไมสนใจสายตาใคร นอกจากนั้นยังกบถตอกฎกติกาหมูบาน เชน ในวันพระ ชาวบานจะไม
ทํางานไมด่ืมสุรา รานคาไมขายสุรา แตกลุมวัยรุนชายขอบเหลานี้จะไปหาซื้อสุราจากหมูบานอ่ืน
มาดื่มกิน แกลมกับการฆาเปดไกหมามากิน  จากสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับวัยรุน
ชายที่รักรวมเพศผูหญิงและกะเทยในชุมชน  เกิดจากการที่คนในชุมชนยังมีความคิดความเชื่อ
เรื่องเพศแบบดั้งเดิมอยู  ปะทะกับเรื่องเพศที่ลางเลือน              ไมชัดเจนในยุคปจจุบัน  
             แนวคิดเรื่องเพศแบบเดิมน้ันไดถูกตั้งคําถามโตแยงมากขึ้นในปจจุบัน ที่มองวาเรื่อง
เพศไมใชสิ่งที่ธรรมชาติสรรคสรางขึ้นเพียงอยางเดียว มีการประกอบสรางขึ้นโดยสังคมและ
วัฒนธรรมอีกดวย    ดังน้ันหากสังคมใหคุณคาหรือใหความหมายเรื่องเพศอยางไร คนในสังคม
จะรับรูเรื่องเพศและแสดงออกมีพฤติกรรมทางเพศตามการรับรูน้ันๆ ซ่ึงจากประวัติชีวิตของชัย 
ที่เคยเขาไปรับจางในกรุงเทพ หลังจากนั้นจึงกลับมาทํางานรับจางในหมูบาน หรืออารมที่เคย
ออกจากหมูบานไปเรียนในตัวเมืองจังหวัด ทําใหไดพบเห็นและสัมผัสพื้นที่ความเปนเมือง  ที่มี
ความหลากหลายแตกตาง             ทั้งในเรื่องความเปนอยู ความคิดความเชื่อ คานิยม รวมถึง
ความแตกตางในเรื่องเพศในสังคมเมือง โดยคนที่มีความแปลกแตกตาง ไมวาจะเปน กะเทย 
เกย  ทอม ด้ี  ไบ  สามารถอยูรวมกันในสังคม เสมือนหน่ึงวาสังคมยอมรับได (แตแทจริง  ยัง
พบเห็นความรุนแรงทางออม จากสังคม) ทําใหวัยรุนชายที่มีพฤติกรรมทางเพศแตกตางไปจาก
คนทั่วไปในชนบท มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมดังกลาว                     ไมผิดปกติ   เน่ืองจาก
เคยพบเห็น รับรูเรื่องเพศจากสังคมเมือง 
             นอกจากนี้การที่วัยรุนชายในหมูบานเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมตน สามารถเขาสูระบบ
รับจางแรงงานในโรงงานไดทันที ทําใหมีรายไดเปนของตนเอง สามารถหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได ไมตองพ่ึงพาครอบครัวหรือญาติพ่ีนอง  เหมือนสมัยกอนที่ตองอาศัยคนใน
ครอบครัว ญาติพ่ีนอง ในการทําไรทํานา หรือการประกอบอาชีพภาคการเกษตร  ดังกรณีของ
ชัยที่มีอาชีพไปรับจางหาเงินมาเลี้ยงพอแม  ทําใหเขารูสึกมีพลังอํานาจในการตอรองขัดขืน เพ่ือ
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ยึดพื้นที่ความเปนสวนตัวในเรื่องเพศของตนเองมากขึ้นในครอบครัว และในชุมชน  โดยทาทาย
กับความเปนเหตุผล ศีลธรรมความเชื่อด้ังเดิมของชุมชน  “ มันเรื่องของผม ไมเกี่ยวกับใคร ไม
ทําใหใครเดือดรอน”  เปนคําพูดที่วัยรุนชายรักสองเพศมักใชเสมอเม่ือถูกตอตาน ซ่ึงในความ
เปนจริงในสังคมชนบทพื้นที่ความเปนสวนตัวไมชัดเจนเทาในสังคมเมือง  จึงเปนความขัดแยง
กันของพื้นที่จริงที่เปนอยู พ้ืนที่ของสังคมชนบทกับพ้ืนที่ในจินตนาการที่วัยรุนเคยรับรูพบเห็น
พฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายจากสังคมเมือง   
             และยังมีสิ่งหน่ึงที่ชวยยืนยันพ้ืนที่ความเปนสวนตัวของยอดชาย ในชนบทใหแนน
หนาชัดเจนยิ่งขึ้น คือ โทรศัพทมือถือ  เหมือนอยางอารม ที่ใชโทรศัพทติดตอสื่อสารกับคูรักทั้ง
หญิงและกะเทย ดังน้ันโทรศัพทมือถือจึงเปนเครื่องมือเชื่อมโยงพื้นที่เมืองกับชนบท เชื่อมโยง
พ้ืนที่ของ “ยอดชาย”ในแหลงอ่ืนๆไดทุกหนทุกแหง อยางสะดวกสบาย โดยไมตองปรากฏตัวให
คนในชุมชนรับรู   การแทรกซึมเขามาของวิถีคนเมือง ผานตัวกลางคือวัยรุนชาย  ทําใหวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนรุนใหมมีความเปลี่ยนแปลง ทั้งในแงการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และใน
แงของความสัมพันธกับคนในชุมชน 
 
 
ความสัมพันธทางสังคมแบบเมือง ...ชั่วครั้งชั่วคราว... ในชุมชนชนบทอีสาน   
 
             หมูบานชนบทอีสาน ความสัมพันธพ่ึงพาอาศัยชวยเหลือกันในครอบครัว ความเปนพ่ี
นอง 
 ความสัมพันธเอ้ือเฟอเกื้อกูลกันในเครือญาติ  ความสัมพันธของการอยูรวมกันมานานของคน
ในหมูบาน  สังคมของความเปนชุมชนชนบท  ผูคน ความคิดความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม การ
กระทําของคนในชุมชน  รวมถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น จึงถูกถักทอใหเปนผืนแผนเดียวกัน
ดวยเสนใยธรรมชาติที่ชุมชนสรางสมรวมกันมานาน  เม่ือระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
เดิมที่ผลิตเพ่ือครอบครัวเปลี่ยนไปเปนแบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ผลิตเพ่ือขาย มีการพัฒนาใหเกิด
ความทันสมัยในทุกดาน การคมนาคม การสาธารณูปโภค การศึกษา ฯ  และเริ่มมีสิ่งแปลกใหม
สอดแทรกเขามาในระบบสังคมชนบทอีสานเดิม  ทําใหความสัมพันธแบบเกาเสื่อมคลายในคน
รุนใหม เชน ชัยและอารม  ที่เขาสูสังคมความเปนเมืองซึมซับเอาวัฒนธรรมทุนนิยม(พิเชษฐ  
สายพันธ,2544) โดยการศึกษา การประกอบอาชีพ และการคบเพื่อนใหม  จึงรับเอาวิถีชีวิตใหม
ของคนเมืองเขามาดําเนินชีวิตในสังคมชนบทที่ยังคงมีวิถีเดิมอยู  รวมถึงรับเอาความคิดความ
เชื่อ  คานิยม  วัฒนธรรมและรูปแบบความสัมพันธใหม มาใชดวย  อาทิเชน  การดําเนินชีวิต
แบบตางคนตางอยูตางคนตางไป  เน่ืองจากการไปศึกษาในเมืองตองไปอยูหอพักขาดสาย
ความสัมพันธกับครอบครัวชุมชน การไปทํางานรับจางตองทํางานแตเชาจนค่ํา ทํางานเปนกะ
เวลาไมมีวันหยุด วัยรุนจึงไมมีปฏิสัมพันธกับชุมชน  การมีความเปนสวนตัวในเรื่องเพศ  การมี
ความสัมพันธกับผูคนในระยะเวลาสั้นๆ แบบไมจริงจัง  ไมจริงใจ ไมไดคาดหวังกับ
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ความสัมพันธ  เชน วัยรุนที่มีความสัมพันธทางเพศแบบรักเร็วเลิกเร็ว เปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ  
ไมตองการผูกมัดเปนความสัมพันธยาวนาน ตอบสนองความสุขและความตองการทางเพศ
เทานั้น    
             “....เพราะไมไดคิดจริงจังวาจะเอาเปนเมีย คบกันไปไมไดคิดอะไร ...ไมไดคิดอะไรมาก  
คบกันไปเรื่อยๆ ไมไดจริงจังกับใคร สนุกไปวันๆ  พอใจก็คบกัน ไมพอใจอยากเลิกก็เลิก...” 
 
ยอดชาย...คนเลวรายในสังคม   
              
             เขาทั้งหลาย “ยอดชาย” 11 คน รวมทั้งชัยและอารม ตางก็เปนลูกเปนหลานคนใน
หมูบาน บางคนเปนญาติพ่ีนองกัน เกิดและโตขึ้นมาอยางปกติเด็กชายทั่วไปในหมูบาน แตเม่ือ
วันหนึ่งเขา              มีความสัมพันธกับกะเทย ไมใชผูหญิงจริงๆ ชาวบานคนในชุมชน หรือ
แมกระทั่งคนในครอบครัว กลับมองเขาเหลานี้แตกตางออกไปจากคนในสังคม แตกตางไปจาก
ความปกติเปนคนไมปกติ ดังเชนชัยและอารม ที่ถูกพอแม   ญาติพ่ีนอง   เพ่ือนและคนในชุมชน 
วิพากษวิจารณวากระทําในสิ่งไมถูกตอง  ไมดี และยังผูกโยงไปสูเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ไดแก  ทําใหเกิดฝนแลง  ทําผิดตอผีปูยาตายาย   ทําใหวัวไมมีลูก ถูกรังเกียจเหยียด
หยาม กีดกันจากคนในชุมชน ถูกกระทํารุนแรงดวยการวาจาวาราย  สายตาดูหม่ิน ทะเลาะ
วิวาททํารายรางกาย ใชปนไลยิงราวกับเขาเหลานั้นเปนผูราย  แตกระนั้น ในเรื่องราวชีวิตของ
อารมที่เคยมีความสัมพันธกับผูหญิงหลายๆ คน กอนจะมามีความสัมพันธกับกะเทย หรือคนที่
เคยมีความสัมพันธกับกะเทยมากอน เม่ือกลับมาแตงงานกับผูหญิงเหมือนคนทั่วไป  คนใน
ครอบครัวและคนในชุมชนกลับมองวาเปนเรื่องปกติ         ทุกคนสามารถยอมรับได   ไมถูก
ประณาม   การตีตราใหคุณคา คนไมปกติไมธรรมดา ใหกลายเปนคนชายขอบ เปนการมองใน
ลักษณะของ “ความเปนคูขั้วตรงขาม”  ที่มีความสูงต่ํามีระดับของคุณคาในระบบความหมายที่
แตกตางกัน เชน ชายกับหญิง  ดีกับชั่ว  ดํากับขาว สาธารณะกับสวนตัว                รักตาง
เพศกับรักเพศเดียวกัน  ซ่ึงเสนที่ขีดแบงไวโดยคนในสังคม หากมีสิ่งที่ขามลวงเกินเสนแบงนั้น
มาคือสิ่งที่สังคมไมยอมรับ จึงเกิดความขัดแยง เชน เม่ือวัยรุนชายอยูในขางรักตางเพศคือสิ่ง
ปกติแตเม่ือขามเสนแบงมารักเพศเดียวกันจึงผิดปกติ รับไมได แตกฎหรือเสนแบงนั้นไมได
ตายตัว ขึ้นอยูกับมุมมอง คานิยม ธรรมชาติสากลของคนในสังคมนั้นๆ สามารถเลื่อนไหลไปมา
ไดในแตละสถานการณและเวลาที่เปลี่ยนไป (ปริตตา  เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2544)  เหมือนใน
หมูบานแหงน้ี จะมุงมองความผิดปกติไปที่ ตัวตน “กะเทย”  มากกวาพฤติกรรมรักทั้งผูหญิงและ
กะเทย ของ            ยอดชาย เพราะหากไมมีกะเทยเขามาในหมูบาน หรือกะเทยหายไปจาก
ชีวิตของยอดชาย เสนแบงความขัดแยงกลับเลือนหายไปอยางงายดาย  ผูชายเหลานั้นสามารถ
กลับมาดํารงชีวิตไดเหมือนเดิมไดรับการยอมรับจากครอบครัวสังคม  
             แตพวกเขาเหลานั้นมิไดมองวาตนมีความผิดปกติ เบี่ยงเบน เขาเปนชายที่ยิ่งกวาชาย 
เรียกตนเองวา “ยอดชาย” มีความเปนชายที่ยิ่งใหญ  เพราะมีประสบการณทางเพศทั้งกับ
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ผูหญิงและกะเทย  ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมทางเพศบนพื้นฐานของความคิดที่วา “ผูชายเปนใหญ” 
กดขี่เพศหญิงและเพศอ่ืนๆ ที่ออนแอกวาใหต่ํากวาอยูภายใตอํานาจของผูชาย เพ่ือตอบสนอง
ความตองการ         ของตน  ซ่ึงเปนการกระทํารุนแรงตอผูหญิงแทและผูชายที่สวมบทบาท
หญิง    โดยเปนความรุนแรงทั้งทางรางกาย  จิตใจ  และซับซอนดวยความรุนแรงทางโครงสราง
สังคมวัฒนธรรมความเชื่อที่ปลูกฝงมา (กิตติกร  สันคติประภา, 2549)  “..เพ่ือนในกลุมเดียวกัน
เขาก็ไมไดวาอะไร เขาก็เคยมีเมียกะเทยเหมือนกัน แตพวกเพื่อนทางอื่นเขามาลอ ผมก็ไมสนใจ 
มันเปนความพอใจ ใครจะวาอยางไรก็ชาง มีไทบานแซวเหมือนกันวามีเมียกะเทย ก็ไมไดโกรธ 
เฉยๆ เพราะไมไดคิดจริงจังวาจะเอาเปนเมีย คบกันไปไมไดคิดอะไร ...ไมไดคิดอะไรมาก  คบ
กันไปเรื่อยๆ ไมไดจริงจังกับใคร สนุกไปวันๆ  พอใจก็คบกัน ไมพอใจอยากเลิกก็เลิก ....ผูหญิงก็
ชอบ กะเทยก็ดี .ผูหญิงก็เปนผูหญิง นอนดวย ก็ดีมีความสุข  สวนกะเทยก็ตื่นเตนดี ทําใหเรามี
ความสุขเหมือนกัน ..........”        
 
 
 
 
สวนที่หา   สรุปและเสนอแนะ 
 
             การเกิดมี “ยอดชาย”ในบานนอก  การมีพ้ืนที่ความแตกตางทางเพศที่ผิดปกติใน
มุมมองของคนในชุมชนเกิดขึ้น  ทามกลางความขัดแยงและความรุนแรงที่ตอสูตอรองกัน
ระหวางความคิดความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมประเพณีแบบเดิมกับแบบใหม จากความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมทุนนิยมที่เขามากับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําใหวิถีชีวิต
คนรุนใหมในชุมชนที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมความเปนเมือง ดํารงชีวิตแบบคนสังคมเมืองแต
อาศัยอยูในพ้ืนที่วัฒนธรรมชนบท              “ยอดชาย” จึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการความ
เปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน ในแงพ้ืนที่ความเปนสวนตัว และความสัมพันธทางสังคมในรูปแบบ
ใหม  ตราบใดที่คานิยม ความคิดความเชื่อเรื่องของคนในสังคมเดิมยังคงดํารงอยูชัดเจน การมี
ความผิดปกติทางเพศนอกเหนือไปจากหญิงชาย ไดแก  เกย  กะเทย เสือไบ ทอม  ด้ี อันมา
จากสังคมเมืองที่มีความหลากหลาย  จะทําใหสิ่งที่ไมปกติไมใชธรรมดาธรรมชาติสากลของ
ชุมชนถูกขับไล  ถูกตอตานจนเกิดความรุนแรงในสังคมขึ้น  แตคานิยม                  ความคิด
ความเชื่อเร่ืองเพศ และวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา  ดังน้ันความเปนชาย
ขอบของยอดชายจึงไมมีความแนนอนตายตัว  ดังน้ันการเกิดมียอดชายในชนบท จึงไมไดเปน
เรื่องของตัวบุคคลเพียงอยางเดียว สวนหนึ่งมันยังถูกประกอบสรางขึ้นโดยสังคมชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปดวย 
             ดังนั้นการศึกษานี้จึงชี้ใหเห็นวา ไมมีความแนนอนตายตัวในการแบงแยกขั้วตรงขาม 
เพราะเสนแบงน้ันสรางและกําหนดโดยมนุษยในเวลานั้นๆ  ความเปนปกติธรรมดาหรือความ
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จริงในวันนี้อาจเปลี่ยนไปในวันขางหนาหรือในวันพรุงน้ี  จึงไมควรตัดสินตีตราสิ่งที่เราพบเห็น 
แตควรศึกษาใหเขาใจเขาถึงสิ่งนั้นอยางที่มันเปน  การมองเชนนี้จะทําใหลดความขัดแยง ลด
ความรุนแรงในสังคมและทําใหเกิดสันติสุข  เกิดเปนสุขในการทํางาน  สุขในการดําเนินชีวิต 
             และในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยางและศึกษาประวัติชีวิต
ของวัยรุนชายที่มีพฤติกรรมรักสองเพศในสังคมชนบทแหงหน่ึง มีการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ
และ           มีความสัมพันธกันใกลชิด(เปนเพ่ือน ญาติพ่ีนองกัน)  ดังน้ันหากมีการศึกษาในคน
หลากหลายในเชิงสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเชื่อ จึงนาจะทําใหไดเห็นภาพ
ของอํานาจการควบคุมและการตอตานขัดขืนของชายรักสองเพศกับสังคมรอบตัว  รวมถึงเขา
ใจความซับซอนของอุดมการณทางเพศหลักของสังคมไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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