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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการด�ำเนินชีวติ อิสระสูค่ วามเป็นระเบียบวินยั
ของกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร การปรับตัวและการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในค่ายทหารกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นกะเทยทหารเกณฑ์ 1 คน ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรองเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับกะเทยทหารซึ่งเป็นเพื่อนทหารเกณฑ์
1 คน และผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิด 1 คน
ผลการวิจัยพบว่าการด�ำเนินชีวิตของกะเทยทหารเกณฑ์ก่อนเข้ามาเป็นทหารจะใช้ชีวิตอย่างอิสระ เมื่ออยู่
ในค่ายทหารจะต้องท�ำตามระเบียบ วินยั ของทหาร ในช่วงการฝึกทหาร 3 เดือนแรก ต้องปิดบังตนเองเพือ่ ไม่ให้ครูฝกึ และ
เพื่อนทหารรู้ว่าเป็นกะเทยเพราะกลัวถูกกลั่นแกล้งและล่วงละเมิดทางเพศ การฝึกทหารต้องใช้ความอดทนและต้อง
ปรับตัวทั้งสภาพร่างกายและจิตใจก่อนที่มาเป็นทหารจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ส่วนในช่วง 3 เดือน หลังการฝึกทหาร
จะท�ำงานมากกว่าการฝึกทหารและต้องอยู่ในระเบียบ วินัยทหารอย่างเคร่งครัด ในเวลาราชการหรือขณะท�ำงานจะ
ไม่แสดงออกว่าเป็นกะเทยจะปิดบังตนเองเพราะอยู่ในสังคมทหารจะต้องวางตัวให้เหมาะสม แต่หลังเวลาราชการ
จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอีกแบบเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มกะเทยทหารเกณฑ์ด้วยกัน ส่วนการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันต่าง ๆ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในค่าย การเงิน การถูกล่วงละเมิดทางเพศก็สามารถปรับตัวเอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์
ที่แตกต่างกันไปซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีการเตรียมความพร้อมมาดีอยู่ในระเบียบวินัยก็สามารถจะ
ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหมือนทหารชายแท้ ๆ ที่เข้ามารับใช้ชาติได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ค�ำส�ำคัญ :  การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์, ในค่ายทหาร   

Abstract

This research is Qualitative Research. The objective of the research is to study the way of life
of homosexual private from freedom life to military discipline in military base including their
adaptability and struggle. The major informant is a homosexual private and the minor informants are
the intimate and commander of the private.
The researcher found that before those privates have jointed the military force, their way of
life was independent and free. However, during their service they have to comply with all relevant
discipline especially for first three months. They have to hide homosexual side and pretend to be a
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real male private in order to protect themselves from any sexual harassment from other privates or
drill instructors. However, three months after military training, they still have to deal with their
assignments and comply with the disciplines. Their real homosexual behavior should be concealed.
However, because there are numbers of homosexual privates in the base, they shall assemble and
enjoy their homosexual behavior after work. Therefore, they have to learn to adjust their social
behavior when they are doing their government services and freely behave when they come along
with their similar type of group. It means that those privates in according to their good preparations
and disciplines are able to struggle and adapt in the military environment as real male private with
dignity.
Keywords : Survival of Homosexual Private, in military base

1. บทน�ำ

รัฐธรรมนูญของไทยได้ก�ำหนดหน้าที่ของบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร และพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ได้ก�ำหนดไว้ว่าชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ซึ่งใน
การตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารนั้นจะมีบุคคลที่มีร่างกายและจิตใจเป็นหญิง (ลักเพศ) หรือบุคคลที่
แปลงเพศเป็นหญิงแล้ว เข้ารับการตรวจเลือกเป็นประจ�ำทุกปี ในกรุงเทพมหานครพบว่าในแต่ละปีที่มีการตรวจเลือกจะ
มีทหารกองเกินประเภทนี้โดยเฉลี่ยส�ำนักงานเขตละ 1-2 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี บุคคลเหล่านี้ไม่ผ่าน
การตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร เนื่องจากคณะกรรมการตรวจเลือกทหารจัดว่าเป็นบุคคลจ�ำพวกป่วยเป็นโรคจิตหรือโรคที่
ท�ำให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร ซึ่งเป็นแนวทางในการเขียนวินิจฉัยโรคที่ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้
(เฉลิมพล ธรรมสุนทร, 2549) ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกระบุสาเหตุการพ้นจากการคัดเลือกทหารกองเกินได้ยื่นฟ้อง
ร้องต่อศาลปกครองในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงกลาโหมจึงให้ความส�ำคัญกับประเด็นนี้ในปี พ.ศ.2555 จึงได้ออกกฎ
กระทรวงเพิม่ เติมระบุประเภทของกะเทยสาวประเภทสองเป็นคนจาํ พวกประเภทที่ 2 คือ เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด
ไม่ได้เป็นโรคจิตถาวรแต่อย่างใด (มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2555)
นอกจากนี้การจ�ำแนกเพศภาวะให้มีเฉพาะหญิงหรือชายเป็นแบบคู่ตรงข้ามกันคู่เดียวนั้นท�ำให้กลุ่มกะเทย
ไม่สามารถจัดเข้าประเภทชายหรือหญิงและน�ำไปสู่การจัดเป็นเพศชายขอบที่ไม่ได้รับการยอมรับนับได้ว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการมองคนที่ภายนอกแท้จริงกะเทยมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเป็นสมาชิกของคนในสังคม
(กฤษฏยชนม์ สุขยะฤกษ์, 2552) แม้สังคมไทยจะเปิดกว้างกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ก็ยังมีไม่เพียงพอ
ที่จะท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับคนทั่วไปหรือได้รับสิทธิเท่าเทียมกับ
ประชาชนคนอื่น ๆ และคนบางส่วนในสังคมเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความผิดปกติต้องได้รับการแก้ไขบางคนมีความรู้
ความสามารถท�ำประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติแต่ต้องกลับทนต่อการหยามเหยียดเนื่องจากเพศสภาพของตน  
สังคมไทยต้องท�ำความเข้าใจว่าอัตลักษณ์ทางเพศนัน้ มีความหลากหลาย หรือคนข้ามเพศก็ควรมีสทิ ธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง (ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ, 2557)
ปัจจุบนั ทหารเกณฑ์ในแต่ละผลัดจะพบว่ามีกลุม่ คนหนึง่ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางเพศทีแ่ ตกต่างกับผูช้ ายทีเ่ รียกว่ากะเทย
ได้ถูกเกณฑ์มาเป็นทหาร ซึ่งกลุ่มคนประเภทนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมทหารเนื่องจากชายไทยที่เข้ามาเป็นทหาร
มีหน้าที่ในการรบ การป้องกันประเทศจึงต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและอดทนแต่กะเทยทหารเกณฑ์ถูกมองว่าเป็นเพศที่มี
ความอ่อนแอไม่มีความอดทนไม่สามารถท�ำบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนทหารชายที่ต้องใช้อาวุธในการรบ ดังนั้นกะเทย
ทหารเกณฑ์จะต้องผ่านการฝึกวิชาทหารสามเดือนแรกและจะถูกส่งไปประจ�ำการยังค่ายทหารทีไ่ ม่ใช่หน่วยทหารก�ำลังรบ
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และต้องใช้ชีวิตอย่างขาดความเป็นอิสระอยู่ในระเบียบวินัย จึงต้องปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตและเอาตัวรอดในค่ายทหาร
จนกว่าจะถูกปลดประจ�ำการออกไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด�ำเนินชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัยของกะเทย
ทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร เพื่อที่จะท�ำให้ทราบถึงการปรับตัวและการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในค่ายทหารและสังคมทหาร และ
ปัญหาอุปสรรคของการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหาร และการได้เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์เพื่อรับใช้ชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ดังเช่นผู้ชายไทยโดยเลือกศึกษาเฉพาะกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหารเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเอาตัวรอดเมื่อ
อยู่ในค่ายทหารและสังคมของทหาร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการด�ำเนินชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัยของกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร การปรับตัวและ
การเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสังคมทหาร

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ศึกษาชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ในการด�ำเนินชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบ
วินัยอยู่ในค่ายทหาร การปรับตัวและการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในค่ายทหารในช่วง 3 เดือนแรก และช่วงหลัง 3 เดือนแรก
ที่ประจ�ำการในค่ายทหาร
2. ขอบเขตทางด้านพืน้ ทีใ่ นการศึกษาพืน้ ทีใ่ นการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาในค่ายทหารแห่งหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัด
นครปฐม
3. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล 3 คน คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ กะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร
แห่งหนึ่งส่วนผู้ให้ข้อมูลรองเป็นเพื่อนทหารเกณฑ์ที่ไม่ใช่กะเทยอยู่ในค่ายเดียวกัน 1 คน และผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิด
1 คน
4. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์2559

2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้วิธีวิทยา (Methodology)
เป็นการศึกษาอัตชีวประวัติ (Autobiography) และผ่านเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต (Life   History) เป็นวิธีการหลัก
ในการศึกษาการด�ำเนินชีวิตของกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นกะเทยทหารเกณฑ์หนึ่งคน ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรองเป็นผู้อยู่ใกล้ชิด
กับกะเทยทหารซึ่งเป็นเพื่อนทหารเกณฑ์หนึ่งคน และผู้บังคับบัญชาหนึ่งคน โดยมีรูปแบบและวิธีการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต�ำราเอกสารต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยใช้แนวค�ำถามที่มีเค้าโครงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาและท�ำการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึง่ สามารถแสดงความคิดเห็นและทัศนะ
ได้อย่างอิสระ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นในประเด็นค�ำถามที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของค�ำถามเป็นที่เข้าใจง่ายเป็นค�ำถามเปิดซึ่งแนวค�ำถาม
ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านการแก้ไขของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว รวมทั้งได้ใช้สมุดและเทปบันทึกข้อมูลจาก
ประเด็นค�ำถามในการสัมภาษณ์ทุกๆค�ำถามอย่างละเอียด การสัมภาษณ์จะนัดหมายล่วงหน้าก่อนเพื่อก�ำหนดช่วงเวลา
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และสถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องข้อมูลจากค�ำถามที่สัมภาษณ์และถอดเทปบันทึกเสียง
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดหมวดหมูแ่ ยกตามประเด็นทีท่ ำ� การศึกษาและเป็นไปตามเหตุการณ์ โดยเรียบเรียงเนือ้ หาให้เป็นระบบ
วิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมกับสรุปผล อภิปรายผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะ

การทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง
ในการศึกษา ได้แก่
ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ให้นิยามว่า “แบบการด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง บุคคลมีการด�ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างไร (how one live) หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลอยู่ในโลก ที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (activities)
ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็น (Opinion) ต่าง ๆ”
Assael (1986) อ้างถึงใน กาญจนา ธานีปกรณ์, 2544) รูปแบบการด�ำเนินชีวิตคือลักษณะของความเป็นอยู่
ที่แสดงถึงการใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร (Activities) การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว (Interests)
และความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบข้าง (Opinions) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้คือ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological
Characteristics) อันประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
Reimer (1995) รูปแบบการด�ำเนินชีวิต คือรูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวันที่แสดงถึงความเป็นตัวของ
คนนั้น ๆ โดยที่รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคนแต่ละคนจะเลือกท�ำในสิ่งที่
แตกต่างจากคนอื่น ๆ ซึ่งก็อาจจะมีใครคนอื่นท�ำสิ่งเหล่านี้เหมือนกันก็เป็นได้
Joseph T. Plummer (1974) กล่าวว่า การวัดลักษณะของรูปแบบการด�ำรงชีวิต (Liststyle) ได้ใช้มาตราวัด
ในลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) ได้จ�ำแนกตัวแปรย่อยในการพิจารณา 1. กิจกรรม (Activities) ได้แก่ การ
ท�ำงาน งานอดิเรก งานสังคม การใช้เวลาว่างการบันเทิง การร่วมกิจกรรม 2. ความสนใจ (Interest)ได้แก่ ครอบครัว บ้าน
งานในอาชีพ สันทนาการ อาหาร ความส�ำเร็จ 3. ความคิดเห็น (Opinions)ได้แก่สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนาคต
เป็นต้น ซึ่งในการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ AIO (AIO Categories of Lifestyle Studies ) เพื่อใช้ศึกษารูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ได้ก�ำหนดให้ศึกษาลักษณะทางประชากร (อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ครอบครัว ที่อยู่อาศัย) ควบคู่ไปด้วย เนื่องจาก
มีคุณสมบัติเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากที่ท�ำให้แต่ละคนมีรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ที่แตกต่างกัน
เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (2546) กะเทยชาย คือผู้ที่เคยเป็นเพศชาย เนื่องจากมีอวัยวะเพศเป็นชาย
และการปรับแต่งตัวตน แต่อาจมองว่าตนเองเป็นชายหรือไม่ใช่ทั้งเพศชาย ไม่ใช่ทั้งเพศหญิง เพียงปรับแต่กิริยาอาการให้
ละมุนละม่อม มีความพิถีพิถันอ่อนโยนคล้ายเพศหญิงหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “เกย์รับ”
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) ค�ำว่า “กะเทย” เป็นค�ำที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อใช้เรียกบุคคลที่มีเพศไม่สมบูรณ์และ
คนที่เสพกามกับคนเพศเดียวกัน ซึ่งค�ำว่า “กะเทย” คือคนที่ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงและมีความเสน่หาในเพศเดียวกัน
นอกจากนี้ “กะเทย” ยังมีการด�ำรงอยู่ของสิง่ ที่คลุมเครือ สิง่ ทีไ่ ม่เข้าพวกไม่มหี มวดหมู่ ไม่มพี ื้นทีท่ ี่ชดั เจนมักจะถูกเพ่งเล็ง
เป็นพิเศษ เช่น มองเป็นความแปลกประหลาดและตลกขบขัน
ค�ำว่า “ทหาร” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 มาตรา 4(3) บัญญัติไว้ว่า “ทหาร
กองประจ�ำการ” หมายความว่าผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการและได้เข้ารับราชการในกองประจ�ำการจนกว่าจะได้ปลด
ทหาร หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการรบ นักรบ ผู้ที่ดูแลรักษาความมั่นคงให้กับประเทศหรือผู้เป็นก�ำลังรบและ
ท�ำหน้าที่อื่น ๆ ในยามปกติและยามสงคราม
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าในการศึกษาการด�ำเนินชีวิตของกะเทยทหารในค่ายทหาร
จะต้องศึกษารูปแบบการด�ำเนินชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมในแต่ละวันที่แสดงถึงความเป็นตัวของคนนั้น ๆ ได้แก่
การร่วมกิจกรรม งานทีท่ ำ 
� เวลาว่าง ส่วนความสนใจจะเกีย่ วข้องกับอาชีพ  ครอบครัว  และความคิดเห็นจะเกีย่ วกับตนเอง
การศึกษา สังคม อนาคต รวมทั้งประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำมาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พิทักษ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์ชายรักชายของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าการที่สังคมคาดหวังในการแสดงออกในความเป็น
เพศเป็นชายตามบรรทัดฐานของสังคมท�ำให้ชายรักชายบางคนไม่กล้าทีเ่ ปิดเผยแสดงออกในความเป็นชายรักชายของตน
ต้องปิดบังตัวอยูใ่ นเงามืดของสังคม และพวกเขารูต้ วั ดีวา่ สังคมไทยยังไม่ยอมรับการเปิดเผยตนเองกับครอบครัวและสังคม
ยังท�ำไม่ได้มากนัก เนื่องจากครอบครัวยังคาดหวังให้พวกเขามีรสนิยมและการแสดงออกทางเพศจากคุณลักษณะความ
เป็นเพศชาย ท�ำให้ไม่มีความเป็นอิสระในการแสดงออกหรือเปิดเผยทางเพศได้ตามความต้องการ
นันทชา  ส�ำโรง (2552) ศึกษาเรือ่ ง ทัศนคติของผูช้ มทีม่ ตี อ่ ภาพลักษณ์ของกะเทยทีป่ รากฏในสือ่ โทรทัศน์ ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการน�ำเสนอภาพลักษณ์กะเทยในสื่อโทรทัศน์ว่า
เป็นเพียงเรื่องของความบันเทิงและไม่มองภาพลักษณ์กะเทยในความเป็นจริงด้อยลง ทั้งนี้เป็นการสะท้อนภาพแห่งความ
เป็นจริงในสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมลักษณะเปิดไม่ได้มีการปิดกั้นการรับรู้
เรื่องเพศที่ 3 และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์น่าจะเปิดพื้นที่เพื่อการน�ำเสนอบทบาท
กะเทยที่เหมาะสมบ้าง มิใช่เสนอบทบาทกะเทยที่เป็นตัวประหลาดหรือตลกโปกหาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ผู้ชมยังหวังว่า
พฤติกรรมหรือบทบาทกะเทยน่าจะน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์ไม่ไปในทางลามกอนาจารน่ารังเกียจ และการกีดกันหรือกดขี่
ข่มเหง
นาวินี โรยแสง และวีรยุทธ มาตร์นอก (2552) ศึกษาเรื่อง ชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ การด�ำรงอยู่และเอาตัวรอด
ในค่ายทหาร ผลการศึกษาพบว่าการใช้ชีวิตในวัยเด็กและวัยเรียนมีชีวิตที่มีความเป็นอิสระในทุก ๆ ด้าน แต่เมื่อมาใช้ชีวิต
เป็นทหารเกณฑ์ต้องอยู่ใน กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยของทหาร ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับระเบียบวินัย
ดังกล่าว การใช้ชวี ติ ช่วงฝึก 3 เดือนแรกเป็นช่วงการฝึกปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากพลเรือนมาเป็นทหาร กะเทยทหารเกณฑ์
ต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงเนื่องจากกลัวเพื่อนทหารและครูฝึกทหารกลั่นแกล้ง หรือเพื่อไม่ให้ถูกลวนลามทางเพศ  
รณภพ นพสุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่องมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเพศที่สามในงานประชาสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองเพศที่สามตามลักษณะการแต่งกาย กริยา การแสดงออก บุคลิกภาพ และ
รสนิยมทางเพศ นอกจากนี้นักประชาสัมพันธ์มีแนวโน้มยอมรับความแตกต่างทางเพศ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านค�ำที่เรียกว่า
“ความหลากหลายทางเพศ” และพบว่าเพศที่สามมีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ ได้แก่การรู้จักกาลเทศะ มีเสน่ห์ ใส่ใจ
ในรายละเอียด เก๋ มีสีสันและมีคุณค่าและมีความอดทนต่ออุปสรรค และ ผลการวิจัยนักประชาสัมพันธ์มีมุมมองเชิงบวก
และถ้าเพศที่สามที่ยอมรับตนเองและมีความสามารถก็จะท�ำให้สังคมยอมรับเพศที่สามได้เช่นกัน
พวงเพ็ญ นิกระโทก (2556) ศึกษาเรื่องการทารุณกรรมในวัยรุ่นกะเทย ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นกะเทยรับรู้
ว่าการทารุณกรรมคือการถูกท�ำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลจากบุคคลในสังคม ส่งผลให้วยั รุน่ กะเทยได้รบั
อันตรายทัง้ ร่างกายและจิตใจและทางเพศ ได้แก่การถูกล้อเลียนดุดา่ และดูถกู เหยียดหยามและการทารุณกรรมอัตลักษณ์
ได้แก่ การถูกเหยียดยามความเป็นกะเทยและต�ำหนิภาพลักษณ์ ส่วนด้านความต้องการการช่วยเหลือของวัยรุ่นกะเทย
พบว่า ต้องการได้รับความเข้าใจและยอมรับจากบุคคลในครอบครัว และต้องการได้รับสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม
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กฤติยา เสือนาค และวรรณวิษา บุญมีฤทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทย
ในเรือนจ�ำผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถปรับตัวในการใช้ชวี ติ แิ ละเอาตัวรอดในเรือนจ�ำได้ดจี ากการแนะน�ำของ
เพื่อนนักโทษกะเทยที่ช่วยเหลือและถ่ายถอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยเฉพาะในด้าน
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศกับนักโทษชายเพื่อความสุขสบายในการใช้ชีวิต ปัญหาการใช้ชีวิตที่พบคือ
ไม่มีสถานที่เฉพาะส�ำหรับการร่วมเพศ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการด�ำเนินชีวิตของกะเทยในการเอาตัวรอดอยู่ในสังคมจะต้องปิดบัง
ตัวเองอยู่ในมุมมืดของสังคม และยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงท�ำให้ไม่มีความเป็นอิสระ
ในการแสดงออกและมองภาพลักษณ์กะเทยในความเป็นจริงด้อยลง การด�ำเนินชีวิตอย่างเอาตัวรอดจะต้องใช้ความ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และใช้ความสามารถท�ำสิ่งที่สังคมยอมรับให้ได้ ผู้วิจัยจะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ต่อไป

3. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตีความจากแนวคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกในการด�ำเนินชีวิตอยู่ในค่ายทหาร โดยมีผล
การวิจัยดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานครอบครัวและสถานภาพของกะเทยทหารเกณฑ์

ผู้ให้ข้อมูลชื่อพลทหารซาล่า (นามสมมุติ) เข้ารับการเกณฑ์ทหาร 1 ปี เนื่องจากได้ใช้สิทธิลดวันรับราชการ
รับราชการทหาร ผลัด 4/57 เข้าประจ�ำการเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และปลดประจ�ำการ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ให้ข้อมูล
มีรูปร่างสูงผอมผิวด�ำแดง เกิดที่จังหวัดชลบุรี เชื้อชาติไทย ศาสนาอิสลาม อายุ 25 ปี มีพี่น้อง 3 คน มีพี่ชายคนโต
น้องสาวคนสุดท้อง พ่อเป็นคนจังหวัดชลบุรี ส่วนแม่คนจังหวัดสุรินทร์ ทั้งสองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เลี้ยงดูลูกแบบ
อิสระให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลเริ่มเป็นกะเทยตั้งแต่วัยเด็กสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวและญาติ
พี่น้องที่มีแต่ผู้หญิงจึงรู้สึกซึมซับลักษณะนิสัยของผู้หญิง แต่ก็รู้สึกเฉย ๆ ชินกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พ่อแม่จะรับไม่ได้
กับสิ่งที่เป็น ผู้ให้ข้อมูลเรียนจบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนพัทยา 3 ชอบเล่นกับเพื่อนผู้หญิง จะเล่นซ่อนหา กระโดดยาง
งูกินห่าง ชั้นมัธยมได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนแตลศิริวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายเพราะ
ชอบมองในความแตกต่างทางเพศผู้ให้ข้อมูลเริ่มมีคนรักตอนที่เรียนชั้นมัธยมเป็นเพื่อนผู้ชายที่เรียนด้วยกันช่วงที่รู้จักกัน
ก็จะพากันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลง
ส่วนปริญญาตรีเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดสุรินทร์ เรียน 4 ปีจบ คนรักเป็นเพื่อนผู้ชายที่เรียนและที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก หลังเรียนจบปริญญาตรีได้
ท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ท�ำหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ของโรงแรมเดอะซายน์ พัทยา ได้เงินเดือน ๆ ละ 20,000 บาท แต่ท�ำงานได้ไม่ถึงปีต้องมาเป็นทหารเกณฑ์

ความรู้สึกที่ได้มาเป็นทหารเกณฑ์

ความรู้สึกในช่วงที่จับใบแดงได้ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์รู้สึกหมดแรงเกิดอาการเครียดและกลัวแอบนั่งร้องไห้
เพราะไม่อยากมาเป็นทหารเกณฑ์ คิดว่าการฝึกทหารต้องหนักและเหนื่อยถ้าท�ำไม่ได้จะถูกลงโทษ จากนั้นก็ได้เริ่มเตรียม
ความพร้อมทางร่างกาย ตอนเย็น ๆ จะออกวิ่งและออกก�ำลังกาย เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลทุกวันกับเพื่อน พ่อกับแม่ก็รู้สึก
ชอบและดีใจที่ลูกชายได้เป็นทหารเกณฑ์ เพราะมีความคาดหวังต้องการอยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะความเป็น
ผู้หญิง
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ช่วงการฝึก 3 เดือนแรกของทหารเกณฑ์ใหม่

วันแรกที่ไปรายงานตัวที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกตื่นเต้น กล้า ๆ กลัว ๆ มีจ่าน�ำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
รวมถึงเสื้อผ้ามาให้และเรียกมาสอบถามข้อมูลประวัติส่วนตัว อยู่ในค่ายได้แต่คิดถึงพ่อแม่และคนรักรู้สึกดูแปลก ๆ ที่มา
อยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกินอยู่หลับนอนกับผู้ชายมาก ๆ แบบนี้

การปฏิบัติตนของกะเทยทหารเกณฑ์ในช่วงการฝึก 3 เดือนแรก มีดังนี้

05.30 จ่าเวรเป๋านกหวีดจะต้องตื่นนอนเก็บที่นอน รีบเข้าห้องน�้ำล้างหน้าแปรงฟันในเวลาที่จ�ำกัด ถ้าไปไม่ทัน
เข้าแถวจะถูกลงโทษสั่งให้วิ่ง พุ่งหลัง ลุกนั่ง หรือท�ำความสะอาดห้องน�้ำ 06.00 แถวหน้ากองร้อยพร้อมวิ่งออกก�ำลังกาย
ตอนเช้าและออกก�ำลังกายบริหาร ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชัว่ โมง กลุม่ ทหารเกณฑ์ทเี่ ป็นกะเทยจะวิง่ อยูท่ า้ ยแถวเพราะ
วิ่งไม่ทันเพื่อนบางที่ก็ขออนุญาตจ่านั่งพักแล้ววิ่งต่อไป 07.00 ท�ำความสะอาดกองร้อย และท�ำธุระส่วนตัวอีกประมาณ
ครึ่งชั่วโมง 08.00 ทหารเกณฑ์ทุกนายเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ 08.30 รับประทานอาหารเช้าพร้อมกันที่โรงเลี้ยง
09.00 -11.30 เข้าเรียนวิชาทหาร และฝึกภาคปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ท่าการใช้อาวุธ ทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเลี้ยง 13.00 เข้าแถวเตรียมตัวเรียนและฝึกภาคปฏิบัติ 16.30 เลิกเรียน อนุญาต
ให้ไปท�ำธุระส่วนตัว 17.00 ทหารเกณฑ์ทุกนายเข้าแถวหน้ากองร้อย 17.30 รับประทานอาหารเย็นที่โรงเลี้ยงและท�ำธุระ
ส่วนตัว ส่วนใหญ่จะไปเล่นวอลเลย์บอลกับเพือ่ น ๆ 19.30-20.30 อบรมศีลธรรม วินยั ทหาร การปฏิบตั ติ นอยูใ่ นค่ายทหาร
และสวดมนต์ก่อนนอน 21.00 ทหารเกณฑ์ทุกนายนอน นายทหารเวรและจ่าเวร จะมาตรวจถ้าไม่นอนจะถูกลงโทษให้
ออกไปวิ่งรอบกองร้อยลุกนั่ง ม้วนหน้า กลิ้ง พุ่งหลัง เป็นต้น
อาทิตย์แรก ๆ ที่อยู่ในค่ายการฝึกทหารไม่หนัก เป็นช่วงที่ฝึกท่าพื้นฐานทางทหาร เช่น ฝึกซ้ายหัน ขวาหัน
กลับหลังหัน จัดแถว รายงานตัว การรายงานยอดก�ำลังพลขณะฝึกครูฝกึ สัง่ ให้วงิ่ จะอยูท่ า้ ยแถวกับเพือ่ นกะเทยทหารเกณฑ์
ด้วยกัน ถ้าวิ่งไม่ไหวต้องถูกท�ำโทษให้ดันพื้น ลุกนั่ง ม้วนหน้า กลิ้ง พุ่งหลัง เป็นต้นรู้สึกเหนื่อยล้าเพลียมากผู้ให้ข้อมูลได้
พยายามที่จะเรียนรู้ เอาใจใส่ ตั้งใจและท�ำทุกอย่างให้เหมือนทหารชายการฝึกส่วนใหญ่ก็สามารถท�ำได้เหมือนทหารชาย
หลังจากฝึกท่าพื้นฐานทางทหารก็จะมาฝึกวิชาทหารราบการ ท่ามือเปล่า ท่าอาวุธและการใช้อาวุธ สถานที่ฝึกต้องออก
สนามกลางแจงแดดร้อนมากผิวจะด�ำปวดแขนขาไปหมด ฝึกครัง้ หลัง ๆ ต้องแอบทาครีมกันแดด รูส้ กึ อึดอัดใจทีต่ อ้ งปิดบัง
ตัวเองแอบ แอ๊บแมนเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตจุดสนใจของครูฝึกและเพื่อนทหาร เพราะกลัวถูกท�ำโทษและโดนกลั่นแกล้ง
ซึง่ ครูฝกึ และเพือ่ นทหารก็ทราบว่าเป็นกะเทยแต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้เกิดความอึดอัดใจเพราะสามารถปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของครูฝกึ
ได้  ขณะฝึกก็จะถูกเพือ่ นกลัน่ แกล้งและมองเป็นตัวตลกทีส่ ร้างสีสนั เรียกเสียงหัวเราะให้กบั กลุม่ เพือ่ นทหารแต่หากมีเพือ่ น
ทหารเกณฑ์มาลวนลามเพื่อนกะเทยทหารเกณฑ์ก็คอยมาช่วยเหลือ
การรับประทานอาหารโรงเลี้ยงจะจัดอาหารไว้ 3 มื้อ และอาบน�้ำร่วมกับเพื่อนทหารชายด้วยกันหลาย ๆ คน
อาบน�้ำไม่เกิน 3 นาที อาบไม่ทันจะถูกลงโทษให้ลงไปนอนกลิ้งกับพื้น อาบน�้ำเสร็จต้องรีบแต่งตัวให้ทัน เวลานอนต้อง
แต่งกายชุดกีฬานอน ก่อนนอนจ่ากองร้อยจะมาอบรมศีลธรรม กฎ ระเบียบ และวินัยทหาร การปฏิบัติตนในค่ายทหาร
และความสามัคคี ขณะนอนห้ามพูดคุยถ้าไม่นอนจะถูกลงโทษสั่งให้ไปวิ่ง วิดพื้น หรือลุกนั่ง บางครั้งตอนดึก ๆ จ่ายามจะ
เรียกตรวจสอบยอดบัญชีพลว่ามีทหารคนไหนหนีไปเที่ยวบ้าง ส่วนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็เหลือ
ประมาณเดือนละ 4,000 บาทซึ่งก็พอใช้จ่าย

ความสัมพันธ์กับเพื่อนในค่ายทหาร

ผู้ให้ข้อมูลมีเพื่อนเป็นกะเทยทหารเกณฑ์อยู่ในกองร้อยเดียวกัน 3 คน ในกองร้อยมีทหารประมาณ 160 คน
ในเวลางานเพื่อนทหารหรือทหารรุ่นพี่ก็ชอบมาแกล้ง พูดจาดูถูกเหยียบหยามและลวนลามบ้างแต่ก็มีเพื่อนสนิทที่เป็น
กะเทยทหารเกณฑ์ด้วยกันคอยช่วยเหลือ ปรึกษาหารือพูดให้ก�ำลังใจ ส่วนทหารชายที่รูปร่างหน้าตาดี ๆ ขาว ๆ ก็มีแอบ
ชอบบ้าง ส่วนใหญ่แค่พูดคุยแต่ไม่มีการล่วงเกินทางเพศ
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การปรับตัวในค่ายทหารช่วงการฝึกทหาร 3 เดือนแรก

ผู้ให้ข้อมูลต้องใช้เวลาในการปรับตัวเมื่อเข้ามาอยู่ในค่ายทหาร จากที่เคยใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่เคยถูกบังคับหรือ
ต้องท�ำตามค�ำสั่งใครนอกจากพ่อแม่ต้องมาอยู่ในกฎ ระเบียบ และวินัยทหารมาเป็นทหารใหม่ท�ำให้ต้องพลัดพรากจาก
ครอบครัว ต้องสูญเสียอาชีพการงานจึงพยายามทีจ่ ะพูดคุยท�ำความรูจ้ กั และเรียนรูก้ บั เพือ่ นทหารเกณฑ์ดว้ ยกันและทหาร
รุ่นพี่ในการปฏิบัติตนอยู่ในค่ายทหาร จะสอบถามถึงปัญหาของการฝึกและให้ช่วยอธิบายแนะน�ำการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
รวมทั้งการท�ำให้ถูกต้องตามค�ำสั่ง ระเบียบวินัยของทหารถ้าท�ำผิดก็จะถูกลงโทษพยายามปรับสภาพความเป็นอยู่ใหม่ทั้ง
สภาพร่างกาย จิตใจต้องอดทนจึงจะสามารถด�ำเนินชีวิตอย่าเอาตัวรอดในค่ายทหารได้

การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ในช่วงการฝึกทหาร 3 เดือน

ผู้ให้ข้อมูลได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ท�ำให้สามารถฝึกวิชาทหารและท�ำได้เหมือน
เพื่อน ๆ แต่ก็ท�ำได้ไม่ดีนัก อยู่ใช้ชีวิตในค่ายทหารช่วงแรก ๆ ต้องปิดบังตนเองไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นกะเทย การเดิน การพูด
การวางตัวให้เหมาะสม เพราะกลัวถูกลงโทษและกลัวโดนเพือ่ นทหารกลัน่ แกล้งลวนลาม แต่การปิดบังตนเองท�ำได้ไม่นาน
เพราะมีเพื่อนทหารที่อยู่กองร้อยเดียวกันเปิดเผยตัวตนการเป็นกะเทยท�ำให้รู้สึกโล่งใจ ไม่รู้สึกอึดอัดใจที่มีกะเทยเข้ามา
เป็นทหารเหมือนกับตน

การเอาตัวรอดจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารในช่วงการฝึกทหาร 3 เดือนแรก

ก่อนมาเป็นทหารผู้ให้ข้อมูลได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี แต่เมื่อมาเป็นทหารเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ วินยั ทหาร เช่น การท�ำความเคารพผูท้ มี่ ยี ศสูงกว่า ห้ามออกนอกกรมกองโดยไม่ได้รบั อนุญาต การแต่งกาย ฯลฯ
ในช่วงแรก ๆ ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นค่ายทหารรูส้ กึ กดดันเครียดกลัวจะปฏิบตั ไิ ม่ได้ตอ้ งถูกลงโทษ แต่ได้ปรับตัวและสอบถามเพือ่ น
หรือทหารรุ่นพี่ ในการวางตัว การท�ำให้ถูกกฎ ระเบียบ ของทหาร

การด�ำเนินชีวิตหลังจากการฝึกทหารเกณฑ์ 3 เดือนแรก

เมื่อฝึกครบ 3 เดือนแรกผู้ให้ข้อมูลรู้สึกดีใจเหมือนผ่านชีวิตที่ล�ำบากเหนื่อย แต่ก็รู้สึกใจหายที่ต้องแยกย้ายไป
จากเพื่อนที่เคยอยู่ร่วมกันคิดถึงเพื่อน ๆ ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข ต้องถูกย้ายไปประจ�ำตามค่ายทหารในที่ต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูล
ถูกส่งไปประจ�ำการที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ท�ำงานที่กองสนับสนุน ท�ำหน้าที่รับส่งเอกสาร เวลาท�ำงาน
จึงต้องวางตัวให้เหมาะสมอยู่ในระเบียบวินัย ได้มารู้จักกับเพื่อนใหม่ที่ค่ายทหารเดียวกันแต่ท�ำงานอยู่คนละกอง เป็น
กะเทยทหารเกณฑ์ 4 คน สนิทสนมกันมาก เวลาเลิกงานจะนั่งจับกลุ่มคุยกัน นั่งร้องเพลง ปรึกษาหารือกันในเวลาที่มี
ปัญหาเกิดขึ้น

การเอาตัวรอดในค่ายทหารหลังจากการฝึกทหารเกณฑ์ 3 เดือนแรก

ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกดีใจและสบายใจมากกว่าช่วงที่ฝึกทหาร 3 เดือนแรก ได้ถูกส่งมาประจ�ำการในค่ายทหารจังหวัด
นครปฐม ที่กองสนับสนุนท�ำงานด้านธุรการมีหน้าที่รับส่งหนังสือรับโทรศัพท์ โดยจะศึกษางานจากทหารเกณฑ์รุ่นพี่ก็
สามารถท�ำงานได้หลังเลิกงานหรือช่วงวันหยุดราชการก็จะตัดหญ้าเก็บขยะท�ำความสะอาดอยู่ในค่าย วันแรก ๆ ที่มา
ท�ำงานในค่ายต้องปิดบังตนเองไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเป็นกะเทย คิดว่าการเป็นทหารต้องเข้มแข็งอดทน แต่พอได้มาเจอะ
กับเพื่อนกะเทยทหารเกณฑ์ค่ายเดียวกันรู้สึกดีใจ หลังเลิกงานก็จะมานั่งรวมกลุ่มคุยเรื่องคนรักระบายความเครียดต่าง ๆ
ในการท�ำงานและการปฏิบัติตนในค่ายทหาร
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การเอาตัวรอดจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารในช่วงหลังการฝึกทหาร 3 เดือนแรก

ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าการมาท�ำงานอยู่ในค่ายทหารแห่งนี้จะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตในช่วง
การฝึกทหาร 3 เดือนแรกมาแล้วท�ำให้รู้ว่าต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ วินัยทหาร เมื่อมาอยู่ในค่ายทหารแห่งนี้
จึงไม่รู้สึกหนักใจ ไม่เครียดไม่กังวลใจสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม ท�ำตามค�ำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติให้อยู่ในกฎ
ระเบียบ วินัยของทหารได้

สัมภาษณ์ทหารเกณฑ์ที่อยู่ในค่ายเดียวกัน

พลทหารบอย (นามสมมติ) เป็นทหารรุ่นพี่ของผู้ให้ข้อมูลท�ำงานอยู่ที่ค่ายเดียวกัน การใช้ชีวิตที่อยู่ในค่ายทหาร
ช่วงแรก ๆ ผู้ให้ข้อมูลจะปิดบังตนเองไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นกะเทย แต่ท�ำงานได้ระยะหนึ่งมารู้จักกับเพื่อนทหารที่เป็นกะเทย
ด้วยกันก็จะแสดงลักษณะท่าทางกระตุง้ กระติง้ เหมือนผูห้ ญิง ช่วงเลิกงาน หรือวันหยุดจะนัดร่วมตัวเป็นกลุม่ กะเทยพูดคุย
กันส่งเสียงดัง ชอบพูดแซวเพื่อนทหารผู้ชายที่หน้าตาดีๆ แต่ไม่มีการล่วงเกินทางเพศเวลาท�ำงานผู้ให้ข้อมูลจะรู้จักว่าง
ตัวอย่างเหมาะสมแอบแอ๊บแมนบ้าง พยายามที่จะปฏิบัติตนเหมือนทหารชาย ท่าทางการเดินการพูดแบบแมน ๆ และ
ท�ำงานได้เหมือนเพื่อนทหารเกณฑ์ งานที่ท�ำส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลจะท�ำหน้าที่รับ ส่งเอกสาร รับโทรศัพท์ ชงกาแฟ
ท�ำความสะอาดสถานที่ท�ำงาน เป็นต้น ก็สามารถท�ำงานได้

สัมภาษณ์จ่าในที่ท�ำงาน

จ่าด�ำ (นามสมมติ) เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนใหญ่ผใู้ ห้ขอ้ มูลจะท�ำหน้าทีร่ บั -ส่ง เอกสาร รับโทรศัพท์
ท�ำความสะอาดที่ท�ำงาน สามารถท�ำงานได้ เวลาท�ำงานก็จะรู้จักวางตัวได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบวินัย รับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ แต่ก็รู้ว่าเป็นกะเทย ผู้ให้ข้อมูลพยายามปิดบังตนเองแสดงลักษณะท่าทางอย่างทหารชาย ส่วนความสัมพันธ์กับ
ทหารชายจะไม่มีการล่วงเกินทางเพศ ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลจะถูกเพื่อนทหารหยอกล้อ ซึ่งการมาอยู่ในค่ายทหารจะต้อง
ปฏิบัติตามค�ำสั่ง ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ วินัย ถูกลงโทษโดยจะสั่งให้วิ่ง พุ่งหลัง ลุกนั่ง หรือให้ท�ำความสะอาด
ห้องน�้ำ  การลงโทษก็เพื่อต้องการให้ทหารเกณฑ์ทุกนายมีความพร้อม ความสามัคคี อยู่ในระเบียบวินัย ไม่ถือเป็นการ
ทารุณกรรมร่างกายและล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการลงโทษก็ใช้กับทหารทุกนายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

4. อภิปรายผล

ผลการวิจยั เรือ่ งจากชีวติ อิสระสูค่ วามเป็นระเบียบวินยั : เรือ่ งเล่าชีวติ และการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์
มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมาอภิปรายดังนี้
1. การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ช่วงสามเดือนแรก พบว่า ต้องฝึกวิชาทหารต้องฝึกหนักและเหนื่อย
จึงต้องเตรียมความพร้อมทัง้ สภาพร่างกายและจิตใจมาก่อน และการมาอยูใ่ นค่ายทหารต้องปรับตัวจากทีเ่ คยใช้ชวี ติ อิสระ
ต้องอยูใ่ นกฎ ระเบียบ วินยั ของทหาร และปฏิบตั ติ นตรงต่อเวลาตัง้ แต่ตนื่ นอนจนเข้านอน การเอาตัวรอดต้องปิดบังตนเอง
ไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นกะเทย เพื่อไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งและถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวินี
โรยแสง และวีรยุทธ มาตร์นอก (2552) ศึกษาเรื่อง ชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ การด�ำรงอยู่และเอาตัวรอดในค่ายทหาร
พบว่าการใช้ชีวิตเป็นทหารเกณฑ์ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยของทหารสามารถปรับตัวให้เข้ากับระเบียบวินัยและ
ต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริง เนื่องจากกลัวเพื่อนทหารและครูฝึกทหารกลั่นแกล้งไม่ให้ถูกลวนลามทางเพศ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิทักษ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ชายรักชายของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่าการแสดงออกในความเป็นเพศชายรักชายบางคนไม่กล้า
ทีเ่ ปิดเผยแสดงออกของตนต้องปิดบังตัวอยูใ่ นเงามืดของสังคม และสังคมไทยไม่ยอมรับการเปิดเผยตนเองกับสังคมท�ำให้
ไม่มีความเป็นอิสระในการแสดงออกหรือเปิดเผยทางเพศได้ตามต้องการ
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2. การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ในช่วงหลังสามเดือนแรก พบว่า การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
และวินัยทหาร สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากได้ผ่านช่วงการฝึกทหาร 3 เดือนแรกและปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบกฎเกณฑ์ที่ทางทหารก�ำหนดไว้ได้โดยมีเพื่อนและทหารเกณฑ์รุ่นพี่คอยให้ค�ำแนะน�ำ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ยอมรับว่า
กะเทยทหารเกณฑ์สามารถท�ำงานได้และวางตัวได้เหมาะสมในเวลาท�ำงาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤติยา เสือนาค
และวรรณวิษา บุญมีฤทธิ์ (2556) ศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยในเรือนจ�ำ  ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้
ข้อมูลหลักสามารถปรับตัวในการใช้ชวี ติ และเอาตัวรอดในเรือนจ�ำได้ดจี ากการแนะน�ำของเพือ่ นนักโทษกะเทยทีช่ ว่ ยเหลือ
และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รณภพ นพสุวรรณ (2555) ศึกษาเรื่องมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อ
เพศทีส่ ามในงานประชาสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่านักประชาสัมพันธ์มองว่าเพศทีส่ ามทีย่ อมรับตนเองและมีความสามารถ
จะท�ำให้สังคมยอมรับได้เช่นกัน
3. การด�ำเนินชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์พบว่าสังคมทหารและเพื่อนทหารเกณฑ์มีมุมมองกะเทยทหารเกณฑ์มี
ลักษณะทางเพศที่แตกต่างไปจากผู้ชายมีความอ่อนแอไม่เข้มแข็ง มองเป็นตัวตลก ถูกเหยียดหยาม และถูกล่วงเกิน
ทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทชา ส�ำโรง (2552) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพลักษณ์ของกะเทย
ที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ควรเปิดพื้นที่เพื่อการน�ำเสนอ
บทบาทกะเทยทีเ่ หมาะสมบ้าง มิใช่เสนอบทบาทกะเทยทีเ่ ป็นตัวประหลาดหรือตลกโปกหา ทัง้ นีย้ งั หวังว่าพฤติกรรมหรือ
บทบาทกะเทยน่าจะน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์ไม่ไปในทางลามกอนาจารน่ารังเกียจ และการกีดกันหรือกดขี่ข่มเหง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพ็ญ นิกระโทก (2556) ศึกษาเรื่องการทารุณกรรมในวัยรุ่นกะเทย พบว่าวัยรุ่นกะเทย
รับรูว้ า่ การทารุณกรรมคือการถูกท�ำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล ซึง่ การทารุณกรรมทางอารมณ์/จิตใจ ได้แก่
การถูกล้อเลียนดุดา่ และดูถกู เหยียดหยามและการทารุณกรรมอัตลักษณ์ได้แก่ การถูกเหยียดหยามความเป็นกะเทยและ
ต�ำหนิภาพลักษณ์และต้องการได้รับความเข้าใจและยอมรับและความเท่าเทียมกัน

5. สรุปผลการวิจัย

1. การฝึกทหารในช่วง 3 เดือนแรก กะเทยทหารเกณฑ์จะต้องเตรียมความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจ
มาก่อน เนือ่ งจากการฝึกทหารจะฝึกให้ทหารมีรา่ งกายแข็งแรง อดทน และต้องมีระเบียบวินยั ท�ำตามค�ำสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ได้ ซึ่งถ้าเตรียมความพร้อมมาดี อยู่ในระเบียบวินัยก็สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและท�ำได้เหมือนทหารชายที่เข้ามา
รับใช้ชาติได้อย่างสมเกียรติ
2. จากชีวิตของพลเรือนที่อิสระมาเป็นทหารรับใช้ชาติของกะเทยทหารเกณฑ์จะต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ วินัย
ทหาร และการปฏิบัติตนต้องตรงต่อเวลา กะเทยทหารสามารถเอาตัวรอดได้โดยการปรับตัวในการด�ำเนินชีวิต
ของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยได้รับค�ำแนะน�ำสอบถามจากเพื่อนทหารเกณฑ์และรุ่นพี่
ในการปรับตัวและเอาตัวรอด
3. ลักษณะทางเพศของกะเทยทหารเกณฑ์มีการแสดงออกที่แตกต่างกับผู้ชาย เช่น การฝึก บุคลิกท่าทาง
การเดิน หรือการพูด เมื่อมาอยู่ในค่ายทหารของกะเทยทหารเกณฑ์จะต้องปิดบังตนเองเพื่อการเอาตัวรอดไม่ให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกลวนลามทางเพศ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. กะเทยที่เข้ามาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในค่ายทหารควรเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อจะได้อยู่
อย่าเอาตัวรอดในค่ายทหารในช่วงการฝึกทหาร 3 เดือนแรก ส่วนการด�ำเนินชีวิตในค่ายทหารจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารโดยเรียนรู้และขอค�ำแนะน�ำจากเพื่อนทหารรุ่นพี่
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2. ค่ายทหารควรปฏิบตั ติ อ่ กะเทยทหารเกณฑ์โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้สังคมทหารยอมรับและเข้าใจในชีวิตของกะเทยทหารเกณฑ์
3. การศึกษาเรื่องนี้ท�ำให้ทราบว่ากะเทยทหารเกณฑ์สามารถด�ำเนินชีวิตอยู่อย่าเอาตัวรอดได้ในค่ายทหาร
ผูช้ ายควรเปลีย่ นแปลงแนวความคิดทีม่ องกะเทยว่าเป็นคนทีอ่ อ่ นแอมีจติ ใจเหมือนเพศหญิง และไม่ควรต�ำหนิภาพลักษณ์
ของกะเทย

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ควรท�ำการศึกษาการด�ำเนินชีวิตและการเอาตัวรอดในค่ายทหารของข้าราชการทหารประจ�ำการหญิงรักหญิง
ที่แสดงออกทางเพศในค่ายทหาร เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งต่อไป
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