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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนิ นชีวิตอิสระสู่ ความเป็ นระเบียบวินัย ของกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร
การปรับตัวและการเอาตัวรอดเมื่ออยูใ่ นค่ายทหารกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นกะเทยทหารเกณฑ์ 1คน ส่ วนกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองเป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดกับกะเทยทหารซึ่งเป็ นเพื่อนทหารเกณฑ์1 คน และผูบ้ งั คับบัญชาที่ใกล้ชิด 1 คน
ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นชีวิตของกะเทยทหารเกณฑ์ก่อนเข้า มาเป็ นทหารจะใช้ชีวิตอย่างอิ สระ เมื่ออยู่ในค่ ายทหาร
จะต้องทาตามระเบียบ วินยั ของทหาร ในช่วงการฝึ กทหาร 3 เดือนแรก ต้องปิ ดบังตนเองเพื่อไม่ให้ครู ฝึกและเพื่อนทหารรู ้ว่าเป็ น
กะเทยเพราะกลัวถูกกลัน่ แกล้งและล่วงละเมิดทางเพศ การฝึ กทหารต้องใช้ความอดทนและต้องปรับตัวทั้งสภาพร่ างกายและ
จิตใจก่อนที่มาเป็ นทหารจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ส่วนในช่วง 3 เดือนหลังการฝึ กทหารจะทางานมากกว่าการฝึ กทหารและ
ต้องอยูใ่ นระเบียบ วินยั ทหารอย่างเคร่ งครัด ในเวลาราชการหรื อขณะทางานจะไม่แสดงออกว่าเป็ นกะเทยจะปิ ดบังตนเองเพราะ
อยูใ่ นสังคมทหารจะต้องว่างตัวให้เหมาะสมแต่หลังเวลาราชการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็ นอีกแบบเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มกะเทย
ทหารเกณฑ์ด้วยกัน ส่ วนการดาเนิ นชีวิตประจาวันต่างๆ ความสัมพันธ์ก ับเพื่อ นในค่ าย การเงิน การถูกล่ว งละเมิดทางเพศก็
สามารถปรับตัวเอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่ งพิสูจน์ให้เห็ นว่าไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตามถ้ามีการเตรี ยมความ
พร้อมมาดีอ ยู่ในระเบียบวินัยก็สามารถจะฝ่ าฟันปั ญหาอุปสรรคเหมือ นทหารชายแท้ๆ ที่เข้ามารับใช้ชาติ ได้อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี
คาสาคัญ : การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์, ในค่ายทหาร

ABSTRACT
The objective of this research is to study the way of life of homosexual private from freedom life to military discipline
in military base including their adaptation and struggle.The major informant is a homosexual private while the minor
informants are the intimate and commander of those privates.
The research found that before those private have jointed the military force obviously 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 and pretend their behaviours to be a real male private in order to protect themselves from any libel or sexual
harassment from other privates or drill instructors.Obviously they, 3 months after military training, have to deal with their
assignments and comply with the discipline,so their real homosexual behaviour should be concealed.However,because of a
number of homosexual privates in the base, they after work shall assemble and enjoy their homosexual behaviour.Therefore,
they have to learn and adjust their social behaviour when they are doing their certain services and differently 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

บทนา
รัฐธรรมนู ญของไทยได้กาหนดหน้าที่ของบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร และพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 ได้กาหนดไว้ว่า ชายที่มีสัญ ชาติ เป็ นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ซึ่ งในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารนั้นจะมีบุคคลที่มีร่างกายและจิตใจเป็ นหญิง(ลักเพศ)หรื อบุคคลที่แปลงเพศเป็ นหญิงแล้ว เข้ารับ
การตรวจเลือกเป็ นประจาทุกปี ในกรุ งเทพมหานครพบว่าในแต่ละปี ที่มีการตรวจเลือกจะมีทหารกองเกินประเภทนี้ โดยเฉลี่ย
สานัก งานเขตละ1-2 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้ นทุก ปี บุค คลเหล่ านี้ ไม่ผ่านการตรวจเลื อ กเข้าเป็ นทหาร เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการตรวจเลือกทหารจัดว่าเป็ นบุคคลจาพวกป่ วยเป็ นโรคจิตหรื อโรคที่ทาให้จิตผิดปกติอย่างรุ นแรงและถาวร ซึ่ งเป็ น
แนวทางในการเขียนวินิจฉัยโรคที่ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้(เฉลิมพล ธรรมสุ นทร,2549)ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการถูก
ระบุ ส าเหตุ ก ารพ้น จากการคัดเลื อ กทหารกองเกิ นได้ยื่น ฟ้อ งร้ อ งต่ อ ศาลปกครองในปี พ.ศ.2549กระทรวงกลาโหมจึ ง ให้
ความส าคัญกับประเด็นนี้ ในปี พ.ศ.2555 จึงได้ออกกฎทรวงเพิ่มเติมระบุประเภทของกะเทยสาวประเภทสองเป็ นคนจาพวก
ประเภทที่ 2 คือ เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิ ด ไม่ได้เป็ นโรคจิตถาวรแต่อย่างใด (มูลนิ ธิเครื อข่ายเพื่อ นกะเทยไทยเพื่อสิ ทธิ
มนุษยชน,2555)
นอกจากนี้ การจาแนกเพศภาวะให้มีเฉพาะหญิงหรื อชายเป็ นแบบคู่ตรงข้ามกันคู่เดียวนั้นทาให้กลุ่มกะเทยไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทชายหรื อหญิงและนาไปสู่ การจัดเป็ นเพศชายขอบที่ไม่ได้รับการยอมรับนับได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเป็ นการมองคนที่
ภายนอกแท้จริ งกะเทยมีคุณค่ามีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และการเป็ นสมาชิกของคนในสังคม (กฤษฏยชนม์สุขยะฤกษ์, 2552)แม้
สังคมไทยจะเปิ ดกว้างกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ก็ยงั มีไม่เพียงพอที่จะทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ขและเท่าเทียมกับคนทัว่ ไปหรื อได้รับสิ ทธิเท่าเทียมกับประชาชนคนอื่นๆ และคนบางส่ วนในสังคมเห็ น
ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความผิดปกติตอ้ งได้รับการแก้ไขบางคนมีความรู ้ความสามารถทาประโยชน์มากมายให้กบั ประเทศชาติแต่
ต้อ งกลับทนต่อ การหยามเหยียดเนื่ องจากเพศสภาพของตน สังคมไทยต้องทาความเข้าใจว่าอัตลัก ษณ์ทางเพศนั้นมีความ
หลากหลาย หรื อคนข้ามเพศก็ควรมีสิทธิเสรี ภาพเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง(ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ,2557)
ปั จจุบนั ทหารเกณฑ์ในแต่ละผลัดจะพบว่า มีกลุ่มคนหนึ่ งที่มีอตั ลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกับผูช้ ายที่เรี ยกว่า กะเทยได้ถู ก
เกณฑ์มาเป็ นทหาร ซึ่ งกลุ่มคนประเภทนี้ ยงั ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมทหารเนื่ องจากชายไทยที่เข้ามาเป็ นทหารมีหน้าที่ใน
การรบ การป้องกันประเทศจึงต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและอดทนแต่กะเทยทหารเกณฑ์ถูกมองว่าเป็ นเพศที่มีความอ่อนแอไม่มี
ความอดทนไม่สามารถทาบางสิ่ งบางอย่างได้เหมือนทหารชายที่ตอ้ งใช้อาวุธในการรบดังนั้นกะเทยทหารเกณฑ์จะต้องผ่านการ
ฝึ กวิชาทหารสามเดือนแรกและจะถูกส่ งไปประจาการยังค่ายทหารที่ไม่ใช่ หน่ วยทหารกาลังรบและต้องใช้ชีวิตอย่างขาดความ
เป็ นอิสระอยูใ่ นระเบียบวินยั จึงต้องปรับตัวในการดาเนินชีวิตและเอาตัวรอดในค่ายทหารจนกว่าจะถูกปลดประจาการออกไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดาเนินชีวิตอิสระสู่ ความเป็ นระเบียบวินัย ของกะเทยทหารเกณฑ์
ในค่ายทหาร เพื่อที่จะทาให้ทราบถึงการปรับตัวและการเอาตัวรอดเมื่ออยูใ่ นค่ายทหารและสังคมทหาร และปั ญหาอุปสรรคของ
การใช้ชีวิตอยูใ่ นค่ายทหาร และการได้เข้าไปเป็ นทหารเกณฑ์เพื่อ รับใช้ชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดงั เช่นผูช้ ายไทยโดยเลือก
ศึกษาเฉพาะกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหารเพื่อเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการเอาตัวรอดเมื่ออยูใ่ นค่ายทหารและสังคมของทหาร

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาการดาเนินชีวิตอิสระสู่ ความเป็ นระเบียบวินยั ของกะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร การปรับตัวและการเอาตัวรอด
เมื่ออยูใ่ นสังคมทหาร

ขอบเขตของการวิจยั
2

1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหาของการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ศึกษาชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ในการดาเนินชีวิตอิสระสู่ ความเป็ นระเบียบ
วินัยอยู่ในค่ายทหาร การปรับตัวและการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสังคมทหารในช่วง 3 เดือนแรก และช่ว งหลัง 3 เดือนแรกที่ไป
ประจาการในค่ายทหาร
2. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ในการศึกษาพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาในค่ายทหารแห่ งหนึ่งที่อยูใ่ นจังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตด้านกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มู ลโดยมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ กะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหารแห่ งหนึ่ ง ผูบ้ งั คับบัญชา
ใกล้ชิด และเพื่อนทหารกะเทยที่อยูใ่ นค่ายเดียวกันรวมทั้งหมด 3 นาย
4. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์2559

วิธีดาเนินการวิจยั
ผูว้ ิจ ัยเลื อ กใช้ระเบียบวิธี วิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยเลื อ กใช้วิธี วิทยา(Methodology) เป็ นการศึก ษา
อัตชีวประวัติ(Autobiography)และผ่านเรื่ องเล่าประสบการณ์ชีวิต(Life History)เป็ นวิธีการหลักในการศึกษาการดาเนิ นชีวิตของ
กะเทยทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักซึ่งเป็ นกะเทยทหารเกณฑ์หนึ่งคน ส่ วนกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองเป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิดกับกะเทยทหารซึ่งเป็ นเพื่อนทหารเกณฑ์หนึ่ งคน
และผูบ้ งั คับบัญชาหนึ่งคน โดยมีรูปแบบและวิธีการศึกษาวิจยั ดังนี้
1.การศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาราเอกสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
2.การเก็บข้อมูลภาคสนามผูศ้ ึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกโดยใช้แนวคาถามที่มีเค้าโครงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการศึกษาและทาการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นและทัศนะได้อย่างอิสระ
3.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ข้ ึนในประเด็นคาถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการศึกษาและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เนื้ อหาของคาถามเป็ นที่เข้าใจง่ายเป็ นคาถามเปิ ดซึ่ งแนวคาถามทั้งหมดได้ผ่านการ
ตรวจสอบและผ่านการแก้ไขของอาจารย์ที่ปรึ ก ษาแล้ว รวมทั้งได้ใช้ส มุดและเทปบันทึก ข้อ มูล จากประเด็นค าถามในการ
สัมภาษณ์ทุกๆคาถามอย่างละเอียด การสัมภาษณ์จะนัดหมายล่วงหน้าก่อนเพื่อกาหนดช่วงเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องข้อมูลจากคาถามที่สัมภาษณ์และถอดเทปบันทึกเสี ยง นาข้อมูล ที่
ได้มาจัดหมวดหมู่แยกตามประเด็นที่ทาการศึก ษาและเป็ นไปตามเหตุ การณ์ โดยเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาให้เป็ นระบบวิเ คราะห์ผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมกับสรุ ปผล อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษา ได้แก่
ดารา ทีปะปาล (2542 ) ได้ให้นิยามว่า “ แบบการดาเนิ นชีวิต ( Lifestyle ) หมายถึง บุคคลมีการดารงชีวิตอยู่ได้อย่างไร
( how one live ) หรื อ รู ปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลอยู่ในโลก ที่แสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม ( activities ) ความสนใจ
( Interest ) และความคิดเห็น ( Opinion ) ต่างๆ
Assael(1986อ้างถึงใน กาญจนา ธานี ปกรณ์ ,2544)รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตคือลักษณะของความเป็ นอยู่ที่แสดงถึง การใช้
เวลาของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร(Activities) การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว (Interests) และความคิดเห็ นที่มีต่อ
ตนเองและสิ่ งรอบข้าง (Opinions) ซึ่ งตัวแปรเหล่านี้ คือ ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) อันประกอบด้วย
กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
Reimer(1995 )รู ปแบบการดาเนินชีวิต คือรู ปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวันที่แสดงถึงความเป็ นตัวของคนนั้นๆ โดย
ที่รูปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคนแต่ละคนจะเลือกทาในสิ่ งที่แตกต่างจากคนอื่นๆ
ซึ่งก็อาจจะมีใครคนอื่นทาสิ่ งเหล่านี้เหมือนกันก็เป็ นได้
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Joseph T. Plummer (1974) กล่าว่า การวัดลักษณะของรู ปแบบการดารงชีวิต (Liststyle) ได้ใช้มาตราวัดในลักษณะทาง
จิตวิทยา(Psychographics) ได้จาแนกตัวแปรย่อยในการพิจารณา 1.กิจกรรม(Activities)ได้แก่ การทางาน งานอดิเรก งานสังคม
การใช้เวลาว่างการบันเทิง การร่ วมกิจกรรม 2.ความสนใจ (Interest)ได้แก่ ครอบครัว บ้าน งานในอาชีพ สันทนาการ อาหาร
ความส าเร็ จ 3.ความคิ ด เห็ น (Opinions)ได้แ ก่ สั ง คม วัฒ นธรม การศึ ก ษา อนาคต เป็ นต้น ซึ่ ง ในการตั้ง ค าถามเกี่ ย วกับ
AIO(AIOCategories of Lifestyle Studies )เพื่อใช้ศึกษารู ปแบบการดาเนิ นชีวิต ได้กาหนดให้ศึกษาลักษณะทางประชากร(อายุ
การศึกษา รายได้ อาชีพ ครอบครัว ที่อ ยู่อาศัย ) ควบคู่ ไปด้วยเนื่ องจากมีคุณสมบัติเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่มี
บทบาทสาคัญอย่างมากที่ทาให้แต่ละคนมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
เปรมปรี ดา ปราโมช ณ อยุธยา (2546) กะเทยชาย คือผูท้ ี่เคยเป็ นเพศชาย เนื่ องจากมีอวัยวะเพศเป็ นชายและการปรับแต่ง
ตัวตน แต่อาจมองว่าตนเองเป็ นชายหรื อไม่ใช่ท้ งั เพศชาย ไม่ใช่ท้ งั เพศหญิง เพียงปรับแต่กิริยาอาการให้ละมนละม่อม มีความ
พิถีพิถนั อ่อนโยนคล้ายเพศหญิงหรื อที่ปัจจุบนั เรี ยกว่า “เกย์รับ”
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) คาว่า “กะเทย” เป็ นคาที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อใช้เรี ยกบุคคลที่มีเพศไม่สมบูรณ์และคนที่เสพกามกับ
คนเพศเดียวกัน ซึ่ งคาว่า “กะเทย”คือคนที่ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงและมีความเสน่ หาในเพศเดียวกัน นอกจากนี้ “กะเทย” ยังมีการ
ดารงอยูข่ องสิ่ งที่คลุมเครื อ สิ่ งที่ไม่เข้าพวกไม่มีหมวดหมู่ ไม่มีพ้นื ที่ที่ชดั เจนมักจะถูกเพ่งเล็งเป็ นพิเศษ เช่น มองเป็ นความแปลก
ประหลาดและตลกขบขัน
คาว่า “ทหาร” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 มาตรา 4(3)บัญญัติไว้ว่า “ทหารกองประจาการ”
หมายความว่าผูซ้ ่ึงขึ้นทะเบียนกองประจาการและได้เข้ารับราชการในกองประจาการจนกว่าจะได้ปลด
ทหาร หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่ในการรบ นักรบ ผูท้ ี่ดูแลรักษาความมัน่ คงให้กบั ประเทศหรื อผูเ้ ป็ นกาลังรบและทาหน้าที่อื่นๆ
ในยามปกติและยามสงคราม
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเห็ นว่าในการศึกษาการดาเนิ นชีวิตของกะเทยทหารในค่ายทหารจะต้องศึกษา
รู ปแบบการดาเนินชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมในแต่ละวันที่แสดงถึงความเป็ นตัวของคนนั้นๆได้แก่การร่ วมกิจกรรม งานที่
ทา เวลาว่าง ส่ วนความสนใจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพ ครอบครัว และความคิดเห็ นจะเกี่ ยวกับตนเอง การศึกษา สังคม อนาคต
รวมทั้งประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ เป็ นต้น ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
พิทกั ษ์ศิริวงศ์และคณะ(2551) ศึกษาเรื่ อง อัตลักษณ์ชายรักชายของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่าการที่สังคมคาดหวัง ในการแสดงออกในความเป็ นเพศเป็ นชายตามบรรทัดฐาน
ของสังคมทาให้ชายรักชายบางคนไม่กล้าที่เปิ ดเผยแสดงออกในความเป็ นชายรักชายของตนต้องปิ ดบังตัวอยู่ใ นเงามืดของสังคม
และพวกเขารู ้ตวั ดีว่าสังคมไทยยังไม่ยอมรับการเปิ ดเผยตนเองกับครอบครัวและสังคมยังทาไม่ได้มากนัก เนื่องจากครอบครัวยัง
คาดหวังให้พวกเขามีรสนิ ยมและการแสดงออกทางเพศจากคุณลักษณะความเป็ นเพศชาย ทาให้ไม่มีความเป็ นอิส ระในการ
แสดงออกหรื อเปิ ดเผยทางเพศได้ตามความต้องการ
นันทชา สาโรง (2552) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูช้ มที่มีต่อ ภาพลักษณ์ของกะเทยที่ปรากฏในสื่ อโทรทัศน์ ศึกษาเฉพาะ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการนาเสนอภาพลักษณ์กะเทยในสื่ อโทรทัศน์ว่าเป็ นเพียงเรื่ อง
ของความบันเทิงและไม่มองภาพลักษณ์กะเทยในความเป็ นจริ งด้อยลง ทั้งนี้ เป็ นการสะท้อนภาพแห่ งความเป็ นจริ งในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากสังคมในปัจจุบนั เป็ นสังคมลักษณะเปิ ดไม่ได้มีการปิ ดกั้นการรับรู ้เรื่ องเพศที่ 3 และนักศึกษา
ส่ วนใหญ่ มีความคาดหวังว่าผูผ้ ลิ ตรายการโทรทัศน์ น่าจะเปิ ดพื้นที่เพื่อ การนาเสนอบทบาทกะเทยที่เหมาะสมบ้าง มิใช่เสนอ
บทบาทกะเทยที่เป็ นตัว ประหลาดหรื อ ตลกโปกหาเพียงอย่างเดี ยว ทั้งนี้ ผูช้ มยังหวังว่าพฤติ ก รรมหรื อ บทบาทกะเทยน่ าจะ
นาเสนออย่างสร้างสรรค์ไม่ไปในทางลามกอนาจารน่ารังเกียจ และการกีดกันหรื อกดขี่ข่มเหง
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นาวินี โรยแสง และวีรยุทธ มาตร์นอก (2552) ศึกษาเรื่ อง ชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ การดารงอยู่และเอาตัวรอดในค่ายทหาร
ผลการศึกษาพบว่าการใช้ชีวิตในวัยเด็กและวัยเรี ยนมีชีวิตที่มีความเป็ นอิสระในทุกๆด้าน แต่เมื่อมาใช้ชีวิตเป็ นทหารเกณฑ์ตอ้ ง
อยูใ่ น กฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั ของทหาร ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับระเบียบวินัยดังกล่าว การใช้ชีวิตช่วงฝึ ก 3
เดือนแรกเป็ นช่วงการฝึ กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพลเรื อนมาเป็ นทหาร กะเทยทหารเกณฑ์ตอ้ งปิ ดบังตัวตนที่แท้ จริ งเนื่ องจาก
กลัวเพื่อนทหารและครู ฝึกทหารกลัน่ แกล้ง หรื อเพื่อไม่ให้ถูกลวนลามทางเพศ
รณภพ นพสุ วรรณ (2555) ศึกษาเรื่ องมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเพศที่สามในงานประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่าผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ มองเพศที่ส ามตามลัก ษณะการแต่ ง กาย กริ ยา การแสดงออก บุ ค ลิ ก ภาพ และรสนิ ยมทางเพศ
นอกจากนี้นกั ประชาสัมพันธ์มีแนวโน้มยอมรับความแตกต่างทางเพศ ซึ่ งแสดงให้เห็ นผ่านคาที่เรี ยกว่า “ความหลากหลายทาง
เพศ”และพบว่าเพศที่สามมีความโดดเด่นด้านบุคลิกภาพ ได้แก่การรู ้จกั กาลเทศะ มีเสน่ ห์ ใส่ ใจในรายละเอียด เก๋ มีสีสันและมี
คุณค่าและมีความอดทนต่ออุปสรรค และ ผลการวิจยั นักประชาสัมพันธ์มีมุมมองเชิงบวกและถ้าเพศที่สามที่ยอมรับตนเองและมี
ความสามารถก็จะทาให้สังคมยอมรับเพศที่สามได้เช่นกัน
พวงเพ็ญ นิกระโทก (2556) ศึกษาเรื่ องการทารุ ณกรรมในวัยรุ่ นกะเทย ผลการศึกษาพบว่ าวัยรุ่ นกะเทยรับรู ้ว่าการทารุ ณ
กรรมคือการถูกทาร้ายร่ างกายและล่วงละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลจากบุคคลในสังคม ส่ งผลให้วยั รุ่ นกะเทยได้รับอันตรายทั้งร่ างกาย
และจิตใจและทางเพศ ได้แก่การถูกล้อเลียนดุด่าและดูถูก เหยียดหยามและการทารุ ณกรรมอัตลักษณ์ได้แก่ การถูกเหยี ยดยาม
ความเป็ นกะเทยและตาหนิ ภาพลักษณ์ ส่ วนด้านความต้องการการช่วยเหลือของวัยรุ่ นกะเทยพบว่า ต้องการได้รับความเข้าใจ
และยอมรับจากบุคคลในครอบครัว และต้องการได้รับสิ ทธิความเท่าเทียมกันในสังคม
กฤติ ยา เสื อ นาค และวรรณวิษ า บุญ มีฤ ทธิ์ (2556) ศึก ษาเรื่ อ ง การใช้ชีวิตและการเอาตัว รอดของกะเทยในเรื อ นจา
ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิติและเอาตัวรอดในเรื อนจาได้ดีจากการแนะนาของเพื่อนนักโทษ
กะเทยที่ ช่ว ยเหลื อ และถ่ า ยถอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการขัด เกลาทางสั งคม โดยเฉพาะในด้า นกระบวนการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางเพศกับนักโทษชายเพื่อความสุ ขสบายในการใช้ชีวิต ปัญหาการใช้ชีวิตที่พบคือไม่มีสถานที่เฉพาะสาหรับการ
ร่ วมเพศ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าการดาเนินชีวิตของกะเทยในการเอาตัวรอดอยูใ่ นสังคมจะต้องปิ ดบังตัวเองอยูใ่ นมุม
มืดของสังคม และยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม การเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริ งทาให้ไม่มีความเป็ นอิสระในการแสดงออกและ
มองภาพลัก ษณ์ก ะเทยในความเป็ นจริ ง ด้อ ยลง การดาเนิ นชี วิตอย่างเอาตัว รอดจะต้อ งใช้ค วามพยายามปรั บ ตัว ให้ เ ข้ากับ
สถานการณ์ที่เป็ นอยูแ่ ละใช้ความสามารถทาสิ่ งที่สังคมยอมรับให้ได้ ผูว้ ิจยั จะได้ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ต่อไป

ผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ตีความจากแนวคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตอยูใ่ นค่ายทหาร โดยมีผลการวิจยั ดังนี้

ข้ อมูลส่ วนตัวพื้นฐานครอบครัวและสถานภาพของกะเทยทหารเกณฑ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชื่ อ พลทหารซาล่า (นามสมมุติ) เข้ารับการเกณฑ์ทหาร1 ปี เนื่ องจากได้ใช้สิ ทธิ ลดวันรั บราชการ รับราชการ
ทหาร ผลัด 4/57 เข้าประจาการเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และปลดประจาการ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีรูปร่ างสู งผอมผิวดา
แดง เกิดที่จงั หวัดชลบุรี เชื้อ ชาติไทย ศาสนาอิส ลาม อายุ 25 ปี มีพี่น้อง 3 คนมีพี่ชายคนโต น้องสาวคนสุ ดท้อง พ่อเป็ นคน
จังหวัดชลบุรี ส่ วนแม่คนจังหวัดสุ รินทร์ ท้งั สองประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปเลี้ยงดูลูกแบบอิสระให้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เริ่ มเป็ นกะเทยตั้งแต่วยั เด็กสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวและญาติพี่น้องที่มีแต่ผหู ้ ญิงจึงรู ้สึกซึ มซับลักษณะนิ สัย
ของผูห้ ญิ ง แต่ ก็รู้สึ ก เฉยๆชิ นกับสิ่ ง ที่เ ป็ นอยู่ในปั จ จุ บนั พ่อ แม่ จ ะรั บไม่ ได้ก ับสิ่ งที่เ ป็ นผูใ้ ห้ข ้อ มูล เรี ยนจบชั้นประถมศึก ษา
โรงเรี ยนพัทยา 3 ชอบเล่นกับเพื่อนผูห้ ญิงจะเล่นซ่อนหา กระโดดยาง งูกินห่ างชั้นมัธยมได้ยา้ ยไปเรี ยนที่โรงเรี ยนแตลศิริ วิทยา
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จังหวัดสุ รินทร์ เพื่อนส่ วนใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิงจะไม่มีผชู ้ ายเพราะชอบมองในความแตกต่างทางเพศผูใ้ ห้ขอ้ มูล เริ่ มมีคนรักตอนที่
เรี ยนชั้นมัธยมเป็ นเพื่อนผูช้ ายทีเ่ รี ยนด้วยกันช่วงทีร่ ู ้จกั กันก็จะพากันไปเที่ยวดูหนังฟังเพลง
ส่ วนปริ ญญาตรี เรี ยนจบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
สุ รินทร์ เรี ยน 4 ปี จบคนรัก เป็ นเพื่อนผูช้ ายที่เ รี ยนและที่รู้จกั กันทางเฟตบุ๊ค หลังเรี ยนจบปริ ญ ญาตรี ได้ทางานเป็ นเจ้าหน้าที่
สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Support)ทาหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของโรงแรมเดอะซายน์ พัทยา
ได้เงินเดือนๆละ 20,000 บาท แต่ทางานได้ไม่ถึงปี ตอ้ งมาเป็ นทหารเกณฑ์

ความรู้ สึกที่ได้ มาเป็ นทหารเกณฑ์
ความรู ้สึกในช่วงที่จบั ใบแดงได้ตอ้ งมาเป็ นทหารเกณฑ์รู้สึกหมดแรงเกิดอาการเครี ยดและกลัว แอบนัง่ ร้องไห้เพราะไม่
อยากมาเป็ นทหารเกณฑ์ คิดว่าการฝึ กทหารต้องหนักและเหนื่อยถ้าทาไม่ได้จะถูกลงโทษ จากนั้นก็ได้เริ่ มเตรี ยมความพร้อมทาง
ร่ างกาย ตอนเย็นๆจะออกวิ่งและออกกาลังกายเล่นกีฬาวอลเล่ยบ์ อลทุกวันกับเพื่อน พ่อกับแม่ก็รู้สึกชอบและดีใจที่ลูกชายได้เป็ น
ทหารเกณฑ์เพราะมีความคาดหวังต้องการอยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลกั ษณะความเป็ นผูห้ ญิง

ช่ วงการฝึ ก 3 เดือนแรกของทหารเกณฑ์ ใหม่
วันแรกที่ไปรายงานตัวที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกตื่นเต้นกล้าๆกลัวๆมีจ่านาสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆรวมถึงเสื้ อผ้ามา
ให้และเรี ยกมาสอบถามข้อมูลประวัติส่วนตัว อยูใ่ นค่ายได้แต่คิดถึงพ่อแม่และคนรักรู ้สึกดูแปลกๆที่มาอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่เคย
รู ้จกั มาก่อนและไม่เคยใช้ชีวิตร่ วมกินอยูห่ ลับนอนกับผูช้ ายมากๆแบบนี้

การปฏิบัติตนของกะเทยทหารเกณฑ์ ในช่ วงการฝึ ก 3 เดือนแรก มีดังนี้
05.30 จ่าเวรเป๋ านกหวีดจะต้องตื่นนอนเก็บที่นอน รี บเข้าห้องน้ าล้างหน้าแปรงฟันในเวลาที่จากัด ถ้าไปไม่ทนั เข้าแถวจะ
ถูกลงโทษสั่งให้วิ่ง พุ่งหลัง ลุกนัง่ หรื อทาความสะอาดห้องน้ า 06.00 แถวหน้ากองร้อยพร้อมวิ่งออกกาลังกายตอนเช้าและออก
กาลังกายบริ หาร ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชัว่ โมง กลุ่มทหารเกณฑ์ที่เป็ นกะเทยจะวิ่งอยูท่ า้ ยแถวเพราะวิ่งไม่ทนั เพื่อนบางที่ก็ขอ
อนุญาตจ่านัง่ พักแล้ววิง่ ต่อไป07.00 ทาความสะอาดกองร้อย และทาธุ ระส่ วนตัวอีกประมาณครึ่ งชัว่ โมง08.00 ทหารเกณฑ์ทุก
นายเข้า แถวเตรี ยมเคารพธงชาติ 08.30 รั บประทานอาหารเช้าพร้ อ มกัน ที่โรงเลี้ยง09.00 -11.30 เข้าเรี ยนวิชาทหาร และฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิบุคคลท่ามือเปล่า ท่าการใช้อาวุธ ทั้งในห้องเรี ยนนอกห้องเรี ยน12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเลี้ยง13.00 เข้า
แถวเตรี ยมตัวเรี ยนและฝึ กภาคปฏิบตั ิ 16.30 เลิก เรี ยน อนุ ญ าตให้ไปทาธุ ระส่ วนตัว 17.00 ทหารเกณฑ์ทุกนายเข้าแถวหน้า
กองร้อย17.30 รับประทานอาหารเย็นที่โรงเลี้ยงและทาธุ ระส่ วนตัว ส่ วนใหญ่จะไปเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อนๆ 19.30 -20.30
อบรมศีลธรรม วินยั ทหาร การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นค่ายทหาร และสวดมนต์ก่อนนอน21.00 ทหารเกณฑ์ทุกนายนอน นายทหารเวร
และจ่าเวร จะมาตรวจถ้าไม่นอนจะถูกลงโทษให้ออกไปวิ่งรอบกองร้อยลุกนัง่ ม้วนหน้า กลิ้ง พุ่งหลัง เป็ นต้น
อาทิตย์แรกๆที่อยูใ่ นค่ายการฝึ กทหารไม่หนักเป็ นช่วงที่ฝึกท่าพื้นฐานทางทหาร เช่นฝึ กซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน จัด
แถว รายงานตัว การรายงานยอดกาลังพลขณะฝึ กครู ฝึกสั่งให้วิ่งจะอยู่ทา้ ยแถวกับเพื่อนกะเทยทหารเกณฑ์ดว้ ยกัน ถ้าวิ่งไม่ไหว
ต้องถูกทาโทษให้ดนั พื้น ลุกนัง่ ม้วนหน้า กลิ้ง พุ่งหลัง เป็ นต้นรู ้สึกเหนื่อยล้าเพลียมากผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้พยายามที่จะเรี ยนรู ้ เอาใจใส่
ตั้งใจและทาทุกอย่างให้เหมือนทหารชายการฝึ กส่ วนใหญ่ก็สามารถทาได้เหมือนทหารชาย
หลังจากฝึ กท่าพื้นฐานทางทหารก็จะมาฝึ กวิชาทหารราบการ ท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ และการใช้อาวุธ สถานที่ฝึกต้องออกสนาม
กลางแจงแดดร้อนมากผิวจะดาปวดแขนขาไปหมด ฝึ กครั้งหลังๆต้องแอบทาครี มกันแดดรู ้สึกอึดอัดใจทีต่ อ้ งปิ ดบังตัวเองแอบแอ๊
บแมนเพื่อไม่ให้เป็ นจุดสังเกตจุดสนใจของครู ฝึกและเพื่อนทหารเพราะกลัวถูกทาโทษและโดนกลัน่ แกล้ง ซึ่ งครู ฝึกและเพื่อน
ทหารก็ทราบว่าเป็ นกะเทยแต่ก็ไม่ได้ทาให้เกิดความอึดอัดใจเพราะสามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งของครู ฝึกได้ ขณะฝึ กก็จะถูกเพื่อน
กลัน่ แกล้งและมองเป็ นตัวตลกที่สร้างสี สันเรี ยกเสี ยงหัวเราะให้กบั กลุ่มเพื่อนทหารแต่หากมีเพื่อนทหารเกณฑ์มาลวนลามเพื่อน
กะเทยทหารเกณฑ์ก็คอยมาช่วยเหลือ
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การรับประทานอาหารโรงเลี้ยงจะจัดอาหารไว้ 3 มื้อ และอาบน้ าร่ วมกับเพื่อนทหารชายด้วยกันหลายๆละคนอาบน้ าไม่
เกิน 3นาที อาบไม่ทนั จะถูกลงโทษให้ลงไปนอนกลิ้งกับพื้นอาบน้ าเสร็ จต้องรี บแต่งตัวให้ทนั เวลานอนต้องแต่งกายชุดกีฬานอน
ก่อนนอนจ่ากองร้อยจะมาอบรมศีลธรรม กฎ ระเบียบ และวินัยทหาร การปฏิบตั ิตนในค่ายทหาร และความสามัคคี ขณะนอน
ห้ามพูดคุยถ้าไม่นอนจะถูกลงโทษสั่งให้ไปวิ่ง วิดพื้น หรื อลุกนั่ง บางครั้งตอนดึกๆจ่ายามจะเรี ยกตรวจสอบยอดบัญชีพลว่ามี
ทหารคนไหนหนีไปเที่ยวบ้างส่ วนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับหักค่าใช้จ่ายต่างๆก็เหลือประมาณเดือนละ 4,000 บาทซึ่งก็พอใช้จ่าย

ความสั มพันธ์ กับเพื่อนในค่ายทหาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีเพื่อนเป็ นกะเทยทหารเกณฑ์อยู่ในกองร้อยเดียวกัน 3 คน ในกองร้อยมีทหารประมาณ 160 คน ในเวลางาน
เพื่อนทหารหรื อทหารรุ่ นพี่ก็ชอบมาแกล้ง พูดจาดูถูกเหยียบหยามและลวนลามบ้างแต่ก็มีเพื่อนสนิ ทที่เป็ นกะเทยทหารเกณฑ์
ด้วยกันคอยช่วยเหลือ ปรึ กษาหารื อพูดให้กาลังใจ ส่ วนทหารชายที่รูปร่ างหน้าตาดีๆขาวๆ ก็มีแอบชอบบ้างส่ วนใหญ่แค่ พูดคุย
แต่ไม่มีการล่วงเกินทางเพศ

การปรับตัวในค่ายทหารช่ วงการฝึ กทหาร 3 เดือนแรก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องใช้เวลาในการปรับตัวเมื่อเข้ามาอยูใ่ นค่ายทหาร จากที่เคยใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่เคยถูกบังคับหรื อต้องทาตาม
คาสั่งใครนอกจากพ่อ แม่ต้องมาอยู่ในกฎ ระเบียบ และวินัยทหารมาเป็ นทหารใหม่ทาให้ต้องพลัก พรากจากครอบครัว ต้อ ง
สู ญเสี ยอาชีพการงานจึงพยายามที่จะพูดคุยทาความรู ้จกั และเรี ยนรู ้กบั เพื่อนทหารเกณฑ์ดว้ ยกันและทหารรุ่ นพี่ในการปฏิบตั ิตน
อยูใ่ นค่ายทหาร จะสอบถามถึงปัญหาของการฝึ กและให้ช่วยอธิ บายแนะนาการแก้ไขปั ญหานั้นๆ รวมทั้งการทาให้ถูกต้องตาม
คาสั่ง ระเบียบวินยั ของทหารถ้าทาผิดก็จะถูกลงโทษพยายามปรับสภาพความเป็ นอยูใ่ หม่ท้งั สภาพร่ างกาย จิตใจต้องอดทนจึงจะ
สามารถดาเนินชีวิตอย่าเอาตัวรอดในค่ายทหารได้

การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ ในช่ วงการฝึ กทหาร 3 เดือน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้เตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาเป็ นทหารเกณฑ์ทาให้สามารถฝึ กวิชาทหารและทาได้เหมือนเพื่อนๆ แต่ก็
ทาได้ไม่ดีนกั อยูใ่ ช้ชีวิตในค่ายทหารช่วงแรกๆต้องปิ ดบังตนเองไม่ให้ใครรู ้ว่าเป็ นกะเทย การเดินการพูด การวางตัวให้เหมาะสม
เพราะกลัวถูกลงโทษและกลัวโดนเพื่อนทหารกลัน่ แกล้งลวนลาม แต่การปิ ดบังตนเองทาได้ไม่นานเพราะมีเพื่อนทหารที่อ ยู่
กองร้อยเดียวกันเปิ ดเผยตัวตนการเป็ นกะเทยทาให้รู้สึกโล่งใจ ไม่รู้สึกอึดอัดใจที่มีกะเทยเข้ามาเป็ นทหารเหมือนกับตน

การเอาตัวรอดจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารในช่ วงการฝึ กทหาร 3 เดือนแรก
ก่อนมาเป็ นทหารผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี แต่ เมื่อมาเป็ นทหารเกณฑ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ทหารเช่น การทาความเคารพผูท้ ี่มียศสู งกว่า ห้ามออกนอกกรมกองโดยไม่ได้รับอนุญาต การแต่งกาย ฯลฯ ในช่วงแรกๆที่เข้ามา
อยูใ่ นค่ายทหารรู ้สึกกดดันเครี ยดกลัวจะปฏิบตั ิไม่ได้ตอ้ งถูกลงโทษ แต่ได้ปรับตัวและสอบถามเพื่อนหรื อ ทหารรุ่ นพี่ ในการว่าง
ตัว การทาให้ถูกกฎ ระเบียบ ของทหาร

การดาเนินชีวิตหลังจากการฝึ กทหารเกณฑ์ 3 เดือนแรก
เมื่อฝึ กครบ 3 เดือนแรกผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกดีใจเหมือนผ่านชีวิตที่ลาบากเหนื่ อย แต่ก็รู้สึกใจหายที่ตอ้ งแยกย้ายไปจากเพื่อนที่
เคยอยูร่ ่ วมกันคิดถึงเพื่อนๆที่เคยร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขต้องถูกย้ายไปประจาตามค่ายทหารในที่ต่างๆ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ถูกส่ งไปประจาการที่
ค่ายทหารแห่ งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ทางานที่กองสนับสนุนทาหน้าที่รับส่ งเอกสาร เวลาทางานจึงต้องวางตัวให้เหมาะสมอยู่
ในระเบียบวินยั ได้มารู ้จกั กับเพื่อนใหม่ที่ค่ายทหารเดียวกันแต่ทางานอยูค่ นละกองเป็ นกะเทยทหารเกณฑ์4 คนสนิทสนมกันมาก
เวลาเลิกงานจะนัง่ จับกลุ่มคุยกัน นัง่ ร้องเพลง ปรึ กษาหารื อกันในเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น

การเอาตัวรอดในค่ายทหารหลังจากการฝึ กทหารเกณฑ์ 3 เดือนแรก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกดีใจและสบายใจมากกว่าช่วงที่ฝึกทหาร 3 เดือนแรก ได้ถูกส่ งมาประจาการในค่ายทหารจังหวัดนครปฐมที่
กองสนับสนุนทางานด้านธุรการมีหน้าที่รับส่ งหนังสื อรับโทรศัพท์ โดยจะศึกษางานจากทหารเกณฑ์รุ่นพี่ ก็สามารถทางานได้
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หลังเลิกงานหรื อช่วงวันหยุดราชการก็จะตัดหญ้าเก็บขยะทาความสะอาดอยูใ่ นค่าย วันแรกๆที่มาทางานในค่ายต้องปิ ดบังตนเอง
ไม่ตอ้ งการให้ใครรู ้ว่าเป็ นกะเทยคิดว่าการเป็ นทหารต้องเข้มแข็งอดทน แต่พอได้มาเจอะกับเพื่อนกะเทยทหารเกณฑ์ค่ายเดียวกัน
รู ้สึกดีใจหลังเลิกงานก็จะมานัง่ รวมกลุ่มคุยเรื่ องคนรักระบายความเครี ยดต่างๆในการทางานและการปฏิบตั ิตนในค่ายทหาร

การเอาตัวรอดจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารในช่ วงหลังการฝึ กทหาร 3 เดือนแรก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรู ้สึกว่าการมาทางานอยูใ่ นค่ายทหารแห่ งนี้ จะต้องปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง ที่ผา่ นมาเคยใช้ชีวิตในช่วงการฝึ กทหาร 3
เดือนแรกมาแล้วทาให้รู้ว่าต้องปฏิบตั ิ ตนตามระเบียบ ข้อบังคับ วินัยทหาร เมื่อมาอยู่ในค่ายทหารแห่ งนี้ จึงไม่รู้สึกหนักใจ ไม่
เครี ยดไม่กงั วลใจสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม ทาตามคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาและปฏิบตั ิให้อยูใ่ นกฎระเบียบ วินยั ของทหารได้

สั มภาษณ์ทหารเกณฑ์ ที่อยู่ในค่ายเดียวกัน
พลทหารบอย(นามสมมติ) เป็ นทหารรุ่ นพี่ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทางานอยู่ที่ค่ายเดียวกัน การใช้ชีวิตที่อยู่ในค่ายทหารช่วงแรกๆ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะปิ ดบังตนเองไม่ให้ใครรู ้ว่าเป็ นกะเทย แต่ทางานได้ระยะหนึ่ งมารู ้จกั กับเพื่อนทหารที่เป็ นกะเทยด้วยกันก็จะแสดง
ลักษณะท่าทางกระตุง้ กระติ้งเหมือนผูห้ ญิง ช่วงเลิกงาน หรื อวันหยุดจะนัดร่ วมตัวเป็ นกลุ่มกะเทยพูดคุยกันส่ งเสี ยงดัง ชอบพูด
แซ่วเพื่อนทหารผูช้ ายที่หน้าตาดีๆแต่ไม่มีการล่วงเกินทางเพศเวลาทางานผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะรู ้จกั ว่างตัวอย่างเหมาะสมแอบแอ๊บแมน
บ้าง พยายามที่จะปฏิบตั ิตนเหมือนทหารชาย ท่าทางการเดินการพูดแบบแมนๆ และทางานได้เหมือนเพื่อนทหารเกณฑ์ งานที่ทา
ส่ วนใหญ่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลจะทาหน้าที่รับ ส่ งเอกสาร รับโทรศัพท์ ชงกาแฟ ทาความสะอาดสถานที่ทางาน เป็ นต้น ก็สามารถทางานได้

สั มภาษณ์จ่าในที่ทางาน
จ่าดา(นามสมมติ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล จะทาหน้าที่รับ-ส่ ง เอกสาร รับโทรศัพท์ ทาความ
สะอาดที่ทางาน สามารถทางานได้ เวลาทางานก็จะรู ้จกั ว่างตัวได้อย่างเหมาะสมมีระเบียบวินัยรับผิดชอบงานในหน้าที่ แต่ก็รู้ว่า
เป็ นกะเทยผูใ้ ห้ขอ้ มูลพยายามปิ ดบังตนเองแสดงลักษณะท่าทางอย่างทหารชาย ส่ ว นความสัมพันธ์ก ับทหารชายจะไม่ มีการ
ล่วงเกินทางเพศส่ วนใหญ่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลจะถูกเพื่อนทหารหยอกล้อ ซึ่ งการมาอยู่ในค่ายทหารจะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่ง ถ้าปฏิบตั ิไม่
ถูกต้องตามระเบียบ วินยั ถูกลงโทษโดยจะสั่งให้วิ่ง พุ่งหลัง ลุกนัง่ หรื อให้ทาความสะอาดห้องน้ า การลงโทษก็เพื่อต้องการให้
ทหารเกณฑ์ทุกนายมีความพร้อม ความสามัคคี อยู่ในระเบียบวินัย ไม่ถือเป็ นการทารุ ณกรรมร่ างกายและล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วน
บุคคลและการลงโทษก็ใช้กบั ทหารทุกนายโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ

อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ องจากชีวิตอิสระสู่ ความเป็ นระเบียบวินยั : เรื่ องเล่าชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ มีประเด็น
สาคัญที่นามาอภิปรายดังนี้
1.การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ช่วงสามเดือนแรก พบว่า ต้องฝึ กวิชาทหารต้องฝึ กหนักและเหนื่ อยจึงต้องเตรี ยม
ความพร้ อ มทั้งสภาพร่ างกายและจิ ตใจมาก่ อ นและการมาอยู่ในค่ ายทหารต้อ งปรับตัว จากที่เ คยใช้ชีวิตอิ ส ระต้อ งอยู่ในกฎ
ระเบียบ วินยั ของทหาร และปฏิบตั ิตนตรงต่อเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน การเอาตัวรอดต้องปิ ดบังตนเองไม่เปิ ดเผยตัวตนว่า
เป็ นกะเทย เพื่อไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้งและถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาวินี โรยแสง และวีรยุทธ มาตร์ น
อก (2552) ศึกษาเรื่ อง ชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ การดารงอยูแ่ ละเอาตัวรอดในค่ายทหาร พบว่าการใช้ชีวิตเป็ นทหารเกณฑ์ตอ้ งอยู่
ในกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยของทหารสามารถปรับตัวให้เข้ากับระเบียบวินัยและต้อ งปิ ดบังตัวตนที่แท้จริ งเนื่ องจากกลัวเพื่อ น
ทหารและครู ฝึกทหารกลัน่ แกล้งไม่ให้ถูกลวนลามทางเพศ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิทกั ษ์ศิริวงศ์และคณะ(2551) ศึกษา
เรื่ องอัตลักษณ์ชายรั กชายของนัก ศึก ษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิล ปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่าการ
แสดงออกในความเป็ นเพศชายรั ก ชายบางคนไม่ก ล้าที่เ ปิ ดเผยแสดงออกของตนต้อ งปิ ดบั งตัว อยู่ในเงามืดของสังคม และ
สังคมไทยไม่ยอมรับการเปิ ดเผยตนเองกับสังคมทาให้ไม่มีความเป็ นอิสระในการแสดงออกหรื อเปิ ดเผยทางเพศได้ตามต้องการ
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2.การเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ในช่วงหลังสามเดือนแรก พบว่า การปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยทหาร
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเนื่ องจากได้ผ่านช่วงการฝึ กทหาร 3 เดือนแรกและปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ที่ทาง
ทหารกาหนดไว้ได้โดยมีเพื่อนและทหารเกณฑ์รุ่นพี่คอยให้คาแนะนา ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาก็ยอมรับว่ากะเทยทหารเกณฑ์สามารถ
ทางานได้และวางตัวได้เหมาะสมในเวลาทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤติยา เสื อนาคและวรรณวิษาบุญมีฤทธิ์ (2556)
ศึกษาเรื่ องการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยในเรื อนจา ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต
และเอาตัวรอดในเรื อนจาได้ดีจากการแนะนาของเพื่อนนักโทษกะเทยที่ช่วยเหลือ และนอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รณภพนพสุ วรรณ (2555) ศึกษาเรื่ องมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเพศที่สามในงานประชาสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่านัก
ประชาสัมพันธ์มองว่าเพศที่สามที่ยอมรับตนเองและมีความสามารถจะทาให้สังคมยอมรับได้เช่นกัน
3.การดาเนินชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์พบว่าสังคมทหารและเพื่อนทหารเกณฑ์มีมุมมองกะเทยทหารเกณฑ์มีลกั ษณะทางเพศ
ที่แตกต่างไปจากผูช้ ายมีความอ่อนแอไม่เข้มแข็ง มองเป็ นตัวตลก ถูกเหยียดหยาม และถูกล่วงเกินทางเพศ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนันทชา สาโรง (2552) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผูช้ มที่มีต่อภาพลักษณ์ของกะเทยที่ปรากฏในสื่ อโทรทัศน์ ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาปริ ญญาตรี ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ควรเปิ ดพื้นที่เพื่อการนาเสนอบทบาทกะเทยที่เหมาะสมบ้าง มิใช่เสนอ
บทบาทกะเทยที่เป็ นตัวประหลาดหรื อตลกโปกหา ทั้งนี้ยงั หวังว่าพฤติกรรมหรื อบทบาทกะเทยน่าจะนาเสนออย่างสร้างสรรค์ไม่
ไปในทางลามกอนาจารน่ารังเกียจ และการกีดกันหรื อกดขี่ข่มเหง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พวงเพ็ญ นิ กระโทก (2556)
ศึกษาเรื่ องการทารุ ณกรรมในวัยรุ่ นกะเทย พบว่าวัยรุ่ นกะเทยรับรู ้ว่าการทารุ ณกรรมคือการถูกทาร้ายร่ างกายและล่วงละเมิดสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล ซึ่งการทารุ ณกรรมทางอารมณ์/จิตใจ ได้แก่การถูกล้อเลียนดุด่าและดูถูก เหยียดหยามและการทารุ ณกรรมอัตลักษณ์
ได้แก่ การถูกเหยียดยามความเป็ นกะเทยและตาหนิภาพลักษณ์และต้องการได้รับความเข้าใจและยอมรับและความเท่าเทียมกัน

สรุปผลการวิจยั
1.การฝึ กทหารในช่วง 3 เดือนแรก กะเทยทหารเกณฑ์จะต้องเตรี ยมความพร้อมสภาพร่ างกายและจิตใจมาก่อน เนื่ องจาก
การฝึ กทหารจะฝึ กให้ทหารมีร่างกายแข็งแรง อดทน และต้องมีระเบียบวินัย ทาตามคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาได้ ซึ่ งถ้าเตรี ยมความ
พร้อมมาดี อยู่ในระเบียบวินัยก็สามารถฝ่ าฟันปั ญหาอุปสรรคและทาได้เหมือนทหารชายที่เข้ามารับใช้ชาติได้อย่างสมเกียรติ
2. จากชีวิตของพลเรื อนที่อิสระมาเป็ นทหารรับใช้ชาติ ของกะเทยทหารเกณฑ์จะต้องอยูใ่ นกฎ ระเบียบ วินยั ทหาร และการ
ปฏิ บ ัติ ต นต้อ งตรงต่ อ เวลา กะเทยทหารสามารถเอาตัว รอดได้โ ดยการปรั บ ตัว ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของตนเองให้ เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ โดยได้รับคาแนะนาสอบถามจากเพื่อนทหารเกณฑ์และรุ่ นพี่ในการปรับตัวและเอาตัวรอด
3.ลักษณะทางเพศของกะเทยทหารเกณฑ์มีการแสดงออกที่แตกต่างกับผูช้ าย เช่น การฝึ ก บุคลิกท่าทางการเดิน หรื อการพูด
เมื่อมาอยูใ่ นค่ายทหารของกะเทยทหารเกณฑ์จะต้องปิ ดบังตนเองเพื่อการเอาตัวรอดไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกลวนลามทางเพศ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1.กะเทยที่เข้ามาเป็ นทหารเกณฑ์อยูใ่ นค่ายทหารควรเตรี ยมความพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจ เพื่อจะได้อยู่อย่าเอาตัวรอดใน
ค่ายทหารในช่วงการฝึ กทหาร3เดือนแรกส่ วนการดาเนินชีวิตในค่ายทหารจะต้องปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ วินัยทหาร
โดยเรี ยนรู ้และขอคาแนะนาจากเพื่อนทหารรุ่ นพี่
2.ค่ายทหารควรปฏิ บตั ิต่อกะเทยทหารเกณฑ์โดยคานึ งถึงศัก ดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ไม่เ ลือกปฏิ บตั ิ และควรสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้สังคมทหารยอมรับและเข้าใจในชีวิตของกะเทยทหารเกณฑ์
3.การศึก ษาเรื่ อ งนี้ ทาให้ทราบว่า กะเทยทหารเกณฑ์ส ามารถดาเนิ นชี วิต อยู่อ ย่าเอาตัว รอดได้ในค่ ายทหาร ผูช้ ายควร
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่มองกะเทยว่าเป็ นคนที่อ่อนแอมีจิตใจเหมือนเพศหญิง และไม่ควรตาหนิภาพลักษณ์ของกะเทย

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
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ควรทาการศึกษาการดาเนินชีวิตและการเอาตัวรอดในค่ายทหารของข้าราชการทหารประจาการหญิงรักหญิงที่แสดงออก
ทางเพศในค่ายทหาร เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับการศึกษาครั้งต่อไป
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