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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องนี้ เป็นการศึกษากลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ นั่นคือ กะเทย           
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่ามีเพศภาวะและเพศวิถีที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานรักต่างเพศ ถูกมองว่า “ผิดปกติ” 
หรือ “เบี่ยงเบน” เมื่อกะเทยได้ท าผิดกฎหมายถูกจองจ าในคุก ก็ยิ่งสร้างตราประทับให้แก่พวกเธอท าให้มี
“ความเป็นชายขอบซ้ าซ้อน” (Multiple Marginalities) ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้สนใจการใช้ชีวิตประจ าวัน
ภายในคุกของกะเทย ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีทั้งก่อนและหลังติดคุก 
รวมทั้งการหาทางเลือก และต่อรองกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังอ่ืนๆ และต่อกฎเกณฑ์ภายในคุกว่า    
เป็นอย่างไร โดยใช้แนวคิดความหลากหลายทางเพศ กระบวนทัศน์ เชิงประกอบสร้างทางสังคม             
(Social construction) กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer Theory) แนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน 
(Erving Goffman) และแนวคิดอ านาจและวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) มาเป็นกรอบใน
การมองปรากฏการณ์ งานศึกษาครั้งนี้อาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เพ่ือท าความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของกะเทย จ านวน 10 คน ผ่านการเล่าประวัติชีวิต (Life History) 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ ์(Observation) 

ผลการศึกษา พบว่า การใช้ชีวิตประจ าวันในคุกได้สร้างความยากล าบากให้แก่กะเทยทุกคน
ไม่ว่าจะติดคุกมาแล้วกี่ครั้ง เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด การต้องปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันที่ตายตัว 
การถูกจับจ้องตลอดเวลาจากผู้คุม บริบทเช่นนี้ท าให้กะเทยต้องคอยระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองเพ่ือ
ไม่ท าผิดระเบียบและไม่ถูกลงโทษ กะเทยต้องเผชิญกับกับกระบวนการปลดเปลื้องตัวตน (Goffman, 1961) 
หรือการลดหรือลบความหมายเชิงสัญญะที่ผูกพันกับร่างกายและส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เหลือน้อย
ที่สุดเพ่ือประกอบสร้างขึ้นใหม่โดยท างานผ่านกลไกระเบียบวินัยเพ่ือให้เป็นร่างกายที่ว่านอนสอนง่าย 
(Foucoult,1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542 น. 10-11) เช่น ต้องฝากของที่แสดงถึงตัวตนไว้
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ด้านนอก ถูกตัดผมสั้นเกรียน สวมใส่เครื่องแบบนักโทษ ฝึกระเบียบแถว และปฏิบัติกิจวัตรซ้ าๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้กะเทยยังต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับพวก
เธอ สิ่งเหล่านี้ท าให้พวกเธอรู้สึกอึดอัด กังวลใจ และไม่เป็นส่วนตัว 

ยังพบว่า ในมิติเพศภาวะและเพศวิถี กะเทยส ารวจ เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อารมณ์ 
และความปรารถนาทางเพศของพวกเขาไปตามช่วงชีวิต (life cycle) และสัมพันธ์กับผู้คนที่พวกเธอติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น ก่อนติดคุก กะเทยบางคนแต่งกายแบบผู้หญิง แปลงเพศ ขณะที่บางคนจะแต่งกาย
แบบผู้หญิง เฉพาะเวลาที่พวกเธอต้องการ กะเทยบางคนมีแฟนหรือคู่รัก ขณะที่บางคนไม่มีคนรัก แต่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายแบบครั้งคราว เมื่อพวกเธอต้องใช้ชีวิตในคุก แม้พวกเธอไม่สามารถใช้ชีวิตด้านเพศ
ได้อย่างอิสระ แต่พวกเธอก็พอมีทางเลือกและต่อรองอยู่บ้าง เช่น การแอบดัดแปลงเครื่องแต่งกายให้
รัดรูป การแต่งหน้าอ่อนๆ การไว้ผมยาวกว่าทรงผู้ต้องขังปกติ การแอบติดกิ๊บและรัดผมเป็นทรงต่างๆ 
นอกจากนี้กะเทยยังเข้าไปเป็นสมาชิกใน “บ้าน” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มที่ไม่เป็นทางการของนักโทษภายใน
คุก เพ่ือให้ได้รับการดูแล รวมทั้งการมีคู่รักที่เป็นผู้ต้องขังชายและมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน  

เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนติดคุก กะเทยที่มีคนรักต้องท าหน้าที่ดูแลการกินอยู่และให้เงินคู่รัก
ชาย แต่เมื่ออยู่ในคุก กะเทยกลับเป็นฝ่ายได้รับการดูแลและการช่วยเหลือทางการเงินจากนักโทษชายที่
เป็นคู่รัก กะเทยบางคนมีคู่รักครั้งแรกเมื่อมาอยู่ในคุก และสามารถเปิดเผยตัวตนด้านเพศได้มากขึ้นกว่า
ตอนอยู่นอกคุก 

จึงเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตประจ าวันและประสบการณ์ด้านเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยใน
คุกมีลักษณะลักลั่น (paradoxical) ในแง่หนึ่งกฎเกณฑ์และอ านาจภายในคุกได้ “ปลดเปลื้อง” ร่างกาย 
ตัวตนและชีวิตด้านเพศของพวกเธอ แต่ในอีกด้านหนึ่งคุกกลับเป็นพ้ืนที่ที่กะเทยพอจะเปิดเผยตัวตน
ด้านเพศ ได้เรียนรู้ ส ารวจเพศภาวะและเพศวิถีที่ถูกปรับเปลี่ยนและลื่นไหลของพวกเธอ  
  

ค าส าคัญ: เพศภาวะ, เพศวิถี, ความหลากหลายทางเพศ, สถาบันเบ็ดเสร็จ  
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 ABSTRACT 
 

This research aims to study a group of people who have sexual diversity, 
namely “Katoey”. As they do not conform to the heterosexual norms, they are defined 
as abnormal and deviant. “Katoey”, who are imprisoned, have even experienced more 
stigma, named as “multiple marginalities”. This research emphasizes on the katoeys’ 
daily lives in prison, their experiences on gender and sexuality both before and after 
being imprisoned as well as their negotiation to other prisoners and regulations. The 
concepts of social construction, queer theory, total institution (by Erving Goffman) and 
power and discourse (by Michel Foucault) are applied as a theoretical framework. This 
study opts for a qualitative research methodology. The data draw primarily on in-depth 
interviews with 10 transgender prisoners, their life history and observation. 

The study reveals that all “katoey” have faced with difficulties in a prison 
as a result of strict regulations, fixed daily life routine and being under surveillance by 
staffs. Consequently, they always have self-monitoring and ensure that they will not 
violate the rules and be punished. They also encounter with “Mortification process” 
(called by Goffman, 1961) or the stripping processes through which stripped of 
themselves to be the docile body by disciplinary mechanism. (Foucault, 1991 as cited 
in Saipin Suputtamongkol, 2542, pp.10-11). Such processes involve in leaving their 
possessions with the staffs, having short hair-cut, wearing the prisoner uniform, having 
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disciplined trainings, and following strict routine. Furthermore, “katoey” have to live 
their lives with other male prisoners under inconvenience environment. These 
situations cause them the feelings of anxiety and of losing their privacy.  

Transgender prisoners explore, learn and adjust their gender and 
sexualities in relation to their life cycle and interactions with others. For example, 
before being imprisoned, some “katoeys” always dressed in woman styles and had 
transsexual surgery. Others wore the woman’s dresses occasionally. Some of them had 
a relationship with a male lover, but few had only one-night stand. Even though there 
are strict regulations in the prison, “katoeys” are, to some extent, able to express their 
gender and sexualities as long as such actions do not create disorder. For instance, 
they adjusted the uniform to fit their body, put on some make-up, let the hair longer 
than usual, used hair clips and did pretty hairstyle. They also join a member of 
“house”, an informal gathering group of the prisoners, to receive care and protection 
from the head and members of their “house”, including having a boyfriend and sexual 
relationship with him.  

Noticeably, before “katoeys” are imprisoned, they had to give daily care 
to their boyfriend and provided him with financial support. On the other hand, while 
they are in the prison, they gain intimacy, protection and money from their lover. 
Few have a boyfriend and being in the relationship the first time when they are in 
the prison.  

In conclusion, their experiences, gender and sexualities in the prison are 
paradoxical. On the one hand, power and strict regulations in the prison have 
“stripped” and shaped their appearance, self-identity and sexuality. On the other 
hand, the prison is a space that, to a certain degree, allows them to express, learn 
and explore their gender and sexualities, which are fluid and being transformed 
through their life-course.  

 
Keywords: Gender, Sexuality, Sexual diversity, Total Institution
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา และการชี้แนะท่ีเป็น
ประโยชน์จากกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี 
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ทั้งสองท่านได้ให้ค าชี้แนะในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงขอขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาในการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และเป็นแรงผลักดันส าคัญจนท าให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ และขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุกท่านที่ได้
ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาตั้งแต่เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) จนถึงระดับชั้นปริญญาโท 
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบคุณ “พวกเธอ” ทั้ง 10 คน ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา ท าให้ผู้ศึกษามีข้อมูลและสามารถท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ       
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสส าคัญทั้งการท างาน และการศึกษา ท าให้     
ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลส าคัญเพ่ือน ามาประกอบการศึกษาครั้งนี้ และหากการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์
ประการใด ขอยกความดีความชอบให้กับ “พวกเธอ” และขอให้พวกเธอมีชีวิตที่ดี 

ขอขอบคุณ พ่ีน้อย พ่ีวิชัย หนึ่ง และเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ การวิจัยทางสังคม รุ่นที่ 1 ที่คอย
ช่วยเหลือ คอยกระตุ้น ให้ก าลังใจกัน ปรับทุกข์ ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา จนส าเร็จลุล่วงในที่สุด    
ค าว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น” ยังใช้ได้เสมอ นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ พ่อแม่ 
พ่ีๆ ที่คอยเป็นก าลังใจให้เสมอมา และคอยสนับสนุนแก่ผู้ศึกษาในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันไม่
ว่าผู้ศึกษาจะท าอะไรก็ตาม “รักและขอขอบพระคุณมากค่ะ”  

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุง แก้ไขใน
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ระบบคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender) ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดสถานะทางเพศ
จากเพศสรีระ(Sex) ที่ปรากฏหรือที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด มีอิทธิพลให้สังคมแบ่งเพศเป็นสองขั้วชัดเจน 
คือ ชายและหญิง สังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาททางเพศ (Gender role) ที่สอดคล้องกับเพศ
สรีระของตน นั่นคือ “ความเป็นหญิง” และ “ความเป็นชาย” กล่าวคือ หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นหญิง
สังคมก็คาดหวังให้แสดงบทบาท “ความเป็นหญิง” หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นชาย สังคมก็คาดหวังให้
แสดงบทบาททางเพศให้สอดคล้องกับ “ความเป็นชาย” รวมทั้งยังก าหนดคู่ความสัมพันธ์แบบชาย
และหญิง หรือรักต่างเพศ จนกลายเป็นวิถีเพศกระแสหลักในสังคมที่ให้คุณค่ากับระบบสัมพันธ์ทาง
เพศแบบคู่ตรงข้าม ระบบคิดเหล่านี้ได้ถูกหล่อหลอม จนกลายเป็น ค่านิยม บรรทัดฐานที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทย การมองเรื่องเพศและเพศวิถีดังที่กล่าวมา ส่งผลให้ความหลากหลายของเพศวิถีในแบบอื่นๆ 
ที่แตกต่างไปจากเพศวิถีหลักที่สังคมให้คุณค่านั้นถูกมองว่าเป็น “ความผิดปกติ” เช่น การมีพฤติกรรม
รักเพศเดียวกัน หรือรักร่วมเพศ ที่มักถูกมองว่า เรื่องเพศในลักษณะนี้เป็นแบบไม่ปกติ รวมทั้งผู้มีเพศ
วิถีหลากหลายยังถูกมองในเชิงลบว่าเป็นผู้ที่มี “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” “ความผิดปกติทางเพศ” 
ดังเช่น งานศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีเพศวิถีท่ีหลากหลาย เช่น ชายรักชาย หญิงรักหญิง 
คนข้ามเพศ เป็นต้น มักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคม ถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคม พวกเธอยัง
ต้องเผชิญกับความกดดันหรือการไม่ยอมรับจากครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งถูก
ท าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนด้อยของสังคม (เช่น งานศึกษาของพลสิทธิ์ แววศักดิ์ , 2550; สุไลพร ชลวิไล, 
2545; เอกศาสตร์ สรรพช่าง, 2546) 

เพศภาวะและเพศวิถียังถูกน าไปสัมพันธ์กับสถานภาพทางสังคมอ่ืนๆ (Social status) 
เช่น อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธ์ เพ่ือใช้ก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของบุคคล งานศึกษาใน
ประเด็นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึง “ความเป็นชายขอบซ้ าซ้อน” (Multiple Marginalities) ของกลุ่มผู้มีเพศวิถีที่
หลากหลาย กล่าวคือ นอกจากพวกเธอจะมีเพศวิถีที่ “เบี่ยงเบน” ไปจากเพศวิถีกระแสหลักที่สังคม
คาดหวังแล้ว พวกเธอยังครอบครองต าแหน่งทางสังคมที่ถูกให้คุณค่าหรือประทับตราว่าเป็น “ความด้อย”
“สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา” อีกด้วย จึงท าให้พวกเธอตกอยู่ในสภาวะของการถูกกดทับ ถูกท าให้ต่ าต้อยด้อยค่า
ซ้ าซ้อนขึ้นไปอีก เช่น งานที่ศึกษาเกย์อ้วน (เอกศาสตร์ สรรพช่าง, 2546) กะเทยมุสลิม (สมฤดี สงวนแก้ว, 
2546) หญิงรักหญิงที่มีฐานะยากจน (สุไลพร ชลวิไล, 2545) หรือกะเทยบ้านนอก (พลสิทธิ์ แววศักดิ์, 
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2550) เป็นต้น งานวิจัยในครั้งนี้ก็สนใจศึกษากลุ่มผู้มีเพศวิถีที่หลากหลายที่มี ความเป็นชายขอบ
ซ้ าซ้อนเช่นกัน ซึ่งก็คือ กะเทยที่ต้องโทษและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า หรืออาจเรียกย่อๆ ว่า “กะเทยในคุก” 
พวกเธอถูกมองว่าเป็นผู้ที่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคม (Social norm) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด
จารีต ศีลธรรมโดยการไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังทางเพศตามแบบที่สังคมมองว่า “ดีงาม” 
นอกจากนี้พวกเธอยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมายของสังคม จนต้องถูกลงโทษด้วยการจ าคุกแยก
ออกจากผู้อ่ืนในสังคม จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่าก่อนต้องโทษและขณะที่ถูกคุมขังในคุก กะเทยมี
ประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะ และเพศวิถี รวมทั้งมุมมองต่อตนเองอย่างไร และการเป็นคนชายขอบ
ซ้ าซ้อนเช่นนี้ (กะเทยที่ต้องโทษและถูกคุมขัง) ส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางเพศ
ของพวกเธออย่างไร มุมมองต่อตนเองและเพศภาวะ เพศวิถีของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ 
อย่างไร 

เรือนจ า หรือที่ผู้คนทั่วไปมักจะเรียกกันจนติดปากว่า “คุก” นั้น เป็นพ้ืนที่ที่คุมขังผู้กระท า
ผิด ในทางสังคมวิทยา คุกถูกมองว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total Institution) ซึ่งตามค าจ ากัดความของ 
กอฟฟ์แมน (1961, อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.2) ได้นิยาม “สถาบันเบ็ดเสร็จ” (Total 
institution) ว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่สังคมสร้างขึ้นมา มีการก าหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติให้แก่สมาชิก
อย่างเข้มงวด สมาชิกจะถูกตัดขาดจากสังคมภายนอก และการท ากิจกรรมต่างๆ จะด าเนินไปในสถานที่
เดิมตลอดเวลาและตามตารางเวลาอย่างเข้มงวด ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและสมาชิกต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ซึ่งคุกมีองค์ประกอบที่พิจารณาได้ว่าเป็นสถาบัน
เบ็ดเสร็จทั้งในเชิงกายภาพ คุกเป็นพ้ืนที่ปิด ล้อมรอบไปด้วยก าแพงสี่เหลี่ยมสูง แน่นหนา เป็นพ้ืนที่ 
“พิเศษ” ในแง่ท่ีว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกท าให้แยก ตัดขาดจากโลกภายนอก คือ การถูกตัดขาดจากครอบครัว 
ญาติมิตร ผู้คนทั่วไป ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าออกคุกได้อย่างอิสระตามต้องการ หากแต่มีการควบคุม
การเข้าออกในพ้ืนที่แห่งนี้ จะไม่สามารถเดินจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนึ่ง หรือจากตึกหนึ่งไปยังอีก
ตึกหนึ่งได้ตามใจชอบ ในเชิงระเบียบกฎเกณฑ์ คุกมีระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวด มีกิจวัตรประจ าวันที่
ก าหนดเป็นตารางเวลาที่ชัดเจนตั้งแต่เวลาตื่นนอนในตอนเช้าไปจนถึงเวลาเข้านอนในตอนค่ า 
กิจกรรมต่างๆ ภายในคุกได้ถูกก าหนดและเป็นไปตามตารางเวลา ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนต้องปฏิบัติ
เหมือนกันภายใต้ของการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา นอกจากนี้การจัดแบ่งพ้ืนที่ในคุกยังมี
ความสอดคล้องกับระบบคิดเพศภาวะแบบคู่ตรงข้ามซึ่งเป็นวิธีคิดเรื่องเพศแบบกระแสหลักของสังคม 
โดยแบ่งผู้ถูกคุมขังตามเพศสรีระ (Sex) คือ คุกหญิงส าหรับคุมขังผู้กระท าผิดที่เป็นผู้หญิง และคุกชาย
ส าหรับคุมขังผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ชาย ผู้ต้องขังที่เป็นกะเทย (ทั้งที่ยังไม่แปลงเพศและที่แปลงเพศแล้ว) 
ก็จะต้องถูกส่งตัวไปควบคุมในคุกชาย  
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ส าหรับบริบทพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจศึกษาประสบการณ์ชีวิตของกะเทยที่ถูก
คุมขังในเรือนจ าแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้นามสมมติของ
เรือนจ าแห่งนี้ว่า “คุก”) เป็นเรือนจ าที่คุมขังผู้ต้องขังชายเพียงอย่างเดียว และถูกจัดประเภทว่าเป็น 
เรือนจ าความมั่นคงสูง (Maximum Security Prison)1 ซึ่งเรียกตามการจัดประเภทของเรือนจ าตาม

                                           
 1 การจัดประเภทของเรือนจ าโดยใช้เกณฑ์ความมั่นคงของเรือนจ า ซึ่งยึดถือเกณฑ์ด้านความ
มั่นคงแข็งแรงในการควบคุมที่ลดหลั่นกันไปตามความม่ันคงแข็งแรงของเรือนจ าและความร้ายแรงของ
การกระท าความผิดและระยะเวลาที่ถูกลงโทษ การจัดเรือนจ าตามระดับความมั่นคงนี้ นิยมจัด 3 
ระดับ คือ (นัทธี จิตสว่าง, ม.ป.ป., น.44-45) 

เรือนจ าระดับความมั่นคงสูง (Maximum Security Prison) เป็นเรือนจ าที่เน้นการควบคุม
เป็นหลัก ใช้ส าหรับคุมขังผู้กระท าผิดที่มีลักษณะร้าย มีโทษสูงหรือกระท าผิดโดยสันดาน เรือนจ า
ประเภทนี้จะประกอบด้วยก าแพงสูง มีตึกนอนที่เข้มแข็ง จัดห้องขังเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์แจ้งเหตุร้าย
และเครื่องมือสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้กระท าผิดภายในเรือนจ าอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ถือ
อาวุธบนป้อมยาม และเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลการเข้าและออกและควบคุมผู้กระท าผิดอย่างใกล้ชิด 
การอบรมและฝึกวิชาชีพแก่ผู้กระท าผิด ก็จัดด าเนินการเฉพาะภายในเรือนจ าและทัณฑสถานเท่านั้น 

เรือนจ าระดับความมั่นคงปลอดภัยปานกลาง (Medium Security Prison) เป็นเรือนจ าที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยรองลงมา เน้นการควบคุมพอสมควร แต่ยังไม่เป็นเรือนจ าเปิด ใช้ควบคุม
ผู้กระท าผิดที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าประเภทแรก หรือเป็นผู้กระท าผิดที่ผ่านเรือนจ าที่มีความมั่นคง
สูงมาแล้ว เมื่อโทษลดลงมาก็น ามาท าการควบคุมไว้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายการควบคุมมากกว่า
เรือนจ าระดับความมั่นคงสูงสุด การฝึกอาชีพแก่ผู้กระท าผิดในเรือนจ าระดับความมั่นคงปานกลางจะ
เน้นไปในด้านอุตสาหกรรมภายในเรือนจ าและมีเกษตรบางส่วน 

เรือนจ าระดับความมั่นคงต่ า (Minimum Security Prison) เป็นเรือนจ าที่ไม่ได้เน้นหนักด้าน
การควบคุม ใช้คุมขังผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษโดยให้อิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแก่ผู้ต้องขัง โดยการ
ใช้ระบบให้ผู้ต้องขังรักษาระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
ตอบแทนคุณงามความดีของนักโทษ โดยจะคัดเลือกผู้กระท าผิดที่มีความประพฤติดีและไว้วางใจได้ 
ไปควบคุมไว้เพ่ือเตรียมการปลดปล่อยในเรือนจ าที่มีความมั่นคงต่ าสุด ซึ่งได้แก่ เรือนจ าเปิดหรือเรือนจ า
ชั่วคราว เรือนจ าประเภทนี้ไม่มีรั้วไม่มีก าแพงกรงขัง ไม่มีผู้คุมถืออาวุธ มีแต่รั้วลวดหนาม การฝึกวิชาชีพ
ก็เน้นหนักในด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบาเป็นส่วนใหญ่ 

การจัดประเภทเรือนจ าและทัณฑสถานตามระดับความมั่นคงแข็งแรง เป็นการจัดรูปแบบ
เรือนจ ายึดมั่นในหลักการควบคุมผู้กระท าผิดแบบดั้งเดิม คือ มุ่งค านึงถึงการควบคุมผู้ต้องขังไว้อย่าง
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เกณฑ์ด้านความมั่นคงแข็งแรง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพของเรือนจ า 
จะมีก าแพงสูง มั่นคงแข็งแรง มีป้อมสังเกตการณ์ตามแนวก าแพงและมีเจ้าหน้าที่ประจ าป้อม มีการจัด
พ้ืนที่ภายในเรือนจ าเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการควบคุมสอดส่องผู้กระท าผิด เจ้าหน้าที่
มีการตรวจตรา ดูแลการเข้าออกและควบคุมผู้กระท าผิดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และองค์ประกอบอีก
ด้านหนึ่ง คือ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เนื่องจากเรือนจ าประเภทนี้จะเป็นเรือนจ าที่เน้นการควบคุม
เป็นหลัก ควบคุมผู้กระท าผิดที่มีพฤติกรรมการกระท าผิดร้ายแรง หรือกระท าผิดโดยสันดาน 1 และมี
ระยะเวลาจ าคุกเป็นเวลานาน โดยทั่วๆ ไปเรือนจ ามีกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังพอแบ่งได้เป็น 3 
กระบวนการหลัก คือ กระบวนการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างอยู่
ในเรือนจ า และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เรือนจ าซึ่งเป็นพ้ืนที่ในงานศึกษาครั้งนี้ก็มี
วิธีปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว เมื่อถูกส่งตัวมาที่เรือนจ าแห่งนี้ ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะถูกตรวจ
ค้นตัวและสัมภาระโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังน าสิ่งของต้องห้ามติดตัวเข้ามาใน
เรือนจ า เช่น ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่ผิดระเบียบของเรือนจ า เมื่อถูกตรวจค้นตัว
และสัมภาระแล้ว ผู้ต้องขังใหม่จะถูกส่งตัวไปรวมกันที่แดนแรกรับ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกฎระเบียบ
เบื้องต้นให้ทราบ ตัดผมเกรียน และให้เปลี่ยนใส่ชุดผู้ต้องขัง ในกรณีที่เป็นกะเทยที่ไว้ผมยาวก่อนถูก
คุมขัง พวกเธอก็จะต้องโดนตัดผมสั้นเกรียนเหมือนผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ หลังจากนั้นผู้ต้องขังใหม่จะ
ถูกส่งตัวไปคุมขังยังแดนต่างๆ เรือนจ าในงานศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 10 แดน กลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นกะเทย
ส่วนใหญ่ทั้งที่แปลงเพศแล้ว และยังไม่ได้แปลงเพศ จะถูกน าไปคุมขังร่วมกับที่แดน 1 หรือที่ผู้ต้องขัง
เรียกว่า แดนกะเทย แม้จะเรียกว่า “แดนกะเทย” แต่ในแดนนี้ก็มีผู้ต้องขังชายอื่นถูกคุมขังรวมอยู่ด้วย 
กะเทยบางคนที่ยังไม่แปลงเพศ ไม่ได้ท าหน้าอก มีพฤติกรรมการแสดงออกไม่ชัดเจน หรือเรียกว่า 
“แอบ” ก็อาจจะถูกน าไปขังที่แดนอ่ืนๆ ตามก าหนดโทษ (ระยะเวลาที่ศาลพิพากษาลงโทษให้ถูกคุม

                                                                                                                         
มั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกันการหลบหนี ท าให้ไม่ได้เน้นในด้านการอบรมแก้ไขเป็นผลให้มีการคุมขัง
ผู้ต้องขังให้อยู่รวมกันภายใต้ระบบการควบคุมที่เข้มงวดกวดขันมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการปรุงแต่ง
แก้ไขจิตใจผู้กระท าผิด 

1นัทธี จิตสว่าง (2540) ได้ให้ความหมายของว่า ผู้ที่กระท าผิดซ้ าซากหรือกระท าความผิด
บ่อยครั้งจนถือว่าติดเป็นนิสัย (กระท าผิดซ้ าตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป) ซึ่งแต่เดิมใช้ค าว่า ผู้กระท าความผิด
โดยสันดาน (Habitual) ต่อมานักวิชาการเปลี่ยนมาใช้ค าว่า ผู้กระท าความผิดติดนิสัย  (presitence 
offender) แทน เพราะต้องการให้เกิดความรู้สึกที่ดีทั้งต่อผู้กระท าผิดและสังคม เพราะถ้าผู้กระท า
ความผิดติดนิสัย แล้วยังพอแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นโดยสันดานแล้วแสดงว่าแก้ไขไม่ได้เลย (ส านักวิจัยและ
พัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2550, น.14-15) 
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ขังอยู่ในเรือนจ า) ของแต่ละคน ซึ่งอยู่อาศัยปะปนกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนด้วยเช่นกัน สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพในแดนต่างๆ จะไม่แตกต่างกันมากนัก จะประกอบไปด้วยตึกนอนของผู้ต้องขัง ซึ่งมักจะ
เป็นห้องนอนรวม (สามารถเข้าออกได้เฉพาะเวลาที่เรือนจ าก าหนดเท่านั้น “โรงเลี้ยง” (โรงอาหาร
ส าหรับรับประทานอาหาร ผู้ต้องขังจะต้องรับประทานอาหารตามเวลาที่เรือนจ าก าหนดเท่านั้น) 
“โรงงาน” (สถานที่ส าหรับฝึกวิชาชีพ ซึ่งแต่ละแดนจะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป ท าให้
ลักษณะของโรงงานแตกต่างกัน เช่น โรงงานเย็บจักร โรงงานเย็บแห โรงพิมพ์ โรงงานเย็บรองเท้า 
เป็นต้น) “ห้องน้ า” (จะกั้นเฉพาะด้านล่าง เพ่ือไม่ให้มองเห็นอวัยวะเพศและเปิดด้านบนโล่ง ท าให้
มองเห็นหน้ากันได้) สถานที่อาบน้ า (เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ไม่ได้กั้นแบ่งเป็นห้อง มีบ่อปูนซีเมนต์รูปทรง
สี่เหลี่ยมส าหรับใส่น้ า เวลาอาบน้ า ผู้ต้องขังจะใช้ขันน้ าตักอาบ และอาบพร้อมกัน) จึงเป็นที่น่าสนใจ
ว่าลักษณะทางกายภาพตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อกะเทยเข้าไปอยู่ในคุก พวกเธอใช้ชีวิตอย่างไร 
ทั้งการใช้ชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ภายใต้สภาพแวดล้อมในคุก และการที่ต้องใช้
ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอื่นๆ จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของพวกเธออย่างไร 

กะเทยในคุกยังมีเพศภาวะและเพศวิถีที่หลากหลาย เช่น กะเทยที่แปลงเพศและแต่งหญิง 
มาก่อนติดคุก กะเทยกลุ่มนี้จะแปลงเพศมาตั้งแต่ก่อนติดคุก บางคนท าศัลยกรรมหน้าอก เพื่อให้สรีระ
ของตนเองมีลักษณะเหมือนผู้หญิง มีการแต่งตัว แสดงกิริยาท่าทาง พูดจาเหมือนผู้หญิง ยังมีกะเทย
อีกกลุ่มที่ก่อนติดคุกยังไม่ได้แปลงเพศ แต่แต่งตัวเป็นผู้หญิง มีลักษณะท่าทางและพฤติกรรมการแสดงออก
เหมือนกะเทยกลุ่มแรก เพียงแต่กลุ่มนี้ยังไม่ได้แปลงเพศเท่านั้น เมื่อกะเทยทั้งสองกลุ่มนี้ ติดคุกต้องมา
สวมใส่ชุดผู้ต้องขังชาย ตัดผมสั้น ไม่ได้แต่งหน้า ไม่มีเครื่องส าอาง ในมิติเพศภาวะและเพศวิถี พวกเธอ
ยังมีความต้องการที่จะธ ารงลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง ทั้งการแต่งกาย การแต่งหน้า การได้ไว้ผมยาว 
และการรักสวยรักงามหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้แล้วยังมีกะเทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อนติดคุกยัง
ไม่แปลงเพศ และไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิง แต่มีลักษณะท่าทาง การพูดจาที่ “ตุ้งติ้ง” เหมือนผู้หญิง 
และมีบางคนที่ไม่ออกอาการตุ้งติ้ง แต่พอมาติดคุกก็มีเพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ศึกษาได้มีโอกาสได้
พูดคุยกับกะเทยกลุ่มนี้ ท าให้ทราบว่า บางคนก่อนติดคุกพวกเธอก็ใช้ชีวิตแบบผู้ชายทั่วไป บางคน
แต่งงานมีครอบครัว แต่เมื่อติดคุก พวกเธอก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป บางคนเล่าว่า เมื่อถึงเวลาที่ญาติมา
เยี่ยมพวกเธอก็จะแสดงบทบาทแบบผู้ชาย พยายามเก็บอาการตุ้งติ้งไว้ ไม่ให้ญาติรู้ โดยแสดง
พฤติกรรมแบบเดิมเหมือนก่อนติดคุก แต่พอหมดเวลาเยี่ยมและกลับไปในแดนก็มีลักษณะท่าทาง
ตุ้งติ้งเช่นเดิม จึงน่าสนใจศึกษาว่าประสบการณ์เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยในคุก เช่น 
การนิยามตัวตน การแต่งกาย ประสบการณ์กับคนรัก การมีคนรัก และประสบการณ์ทางเพศทั้งก่อน
และหลังติดคุกเป็นอย่างไร รวมทั้งหลังจากที่พวกเธอติดคุกแล้ว เพศภาวะและเพศวิถีของพวกเธอถูก
ธ ารงหรือปรับเปลี่ยนไปอย่างไร นอกจากนี้คุกซึ่งถูกมองว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ มีระเบียบกฎเกณฑ์
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และการควบคุมอย่างเข้มงวด มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามระบบคิดเรื่องเพศแบบกระแสหลัก (คือ พ้ืนที่
ส าหรับคุมขังผู้ต้องขังที่เป็นเพศหญิง และพ้ืนที่ส าหรับคุมขังผู้ต้องขังที่เป็นเพศชาย) แต่ในระดับ
ชีวิตประจ าวัน (Day to day life) คุกจัดการ ควบคุม หรือ พอ “ยอมรับ” ให้เพศภาวะและเพศวิถีที่
หลากหลายด ารงอยู่ในคุกได้อย่างไร รวมทั้งกะเทยปรับตัว เอาตัวรอด ต่อรอง และหาทางเลือก/
ทางออกในการใช้ชีวิตประจ าวันในคุกอย่างไร 

เป็นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยที่ผ่านมาศึกษา “กะเทย” ในสังคมไทยในหลากหลายบริบท 
เช่น “กะเทยบ้านนอก” (พลสิทธิ์ แววศักดิ์, 2550) “กะเทยในโรงเรียนมัธยม” (เทียมเทพ ทั่งศิริ, 2546) 
“กะเทยในงานคาราเรต์โชว์” (เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา, 2546; เรืองฟ้า บุราคร, 2550) “กะเทยใน
สังคมมุสลิม” (สมฤดี สงวนแก้ว, 2546) “กะเทยวัยรุ่น” (ชรินทร์พร มะชะรา, 2552) “กะเทยเปลี่ยน
เพศ” (วารุณี แสงกาญจนวณิช, 2546) หรือมีงานศึกษาอ่ืนๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันที่ท าการศึกษา 
กลุ่มผู้มีเพศวิถีที่หลากหลาย เช่น “เกย์” (บงกชมาศ เอกเอ่ียม, 2532; ปุรินทร์ นาคสิงห์ , 2547;       
เอกศาสตร์ สรรพช่าง, 2546) “หญิงรักหญิง” (สุไลพร ชลวิไล, 2545) “ด้ี” (มานิตตา ชาญไชย, 2546) 
“นักศึกษาแพทย์ชายที่รักเพศเดียวกัน” (ธวัชชัย พาชื่น, 2551) เป็นต้น ซึ่งเป็นงานศึกษาในบริบทที่
แตกต่างกัน แต่ยังไม่ค่อยมีงานศึกษาประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในบริบทที่เป็น “คุก” ดังนั้น งานครั้งนี้
จึงสนใจศึกษากะเทยในคุก ว่ามีการใช้ชีวิตประจ าวันภายในคุกเป็นอย่างไร ภายใต้ตารางการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน สภาพแวดล้อมในเรือนจ า และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ มีผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวันของพวกเธออย่างไร รวมถึงประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี
ทั้งก่อนและหลังติดคุกเป็นอย่างไร เช่น การนิยามตัวตน การแต่งกาย ประสบการณ์กับคนรัก การมี
คนรัก และประสบการณ์ทางเพศ รวมทั้งการปรับตัวทางด้านเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยต่อการ
ใช้ชีวิตประจ าวันในคุกเป็นอย่างไร พวกเธอให้ความหมาย หาทางเลือก/ทางออก และต่อรองกับการ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังอ่ืนๆ และต่อกฎเกณฑ์ภายในคุกอย่างไร รวมถึงมุมมองของพวกเธอที่มีต่อ
อนาคตของตนเองภายหลังออกจากคุก 
 
1.2 ค าถามในการศึกษา  

 
  1.2.1 กะเทยในคุกใช้ชีวิตประจ าวันภายในคุกอย่างไร ตารางการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
สภาพแวดล้อมในเรือนจ า และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ มีผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของพวกเธออย่างไร  
  1.2.2 กะเทยในคุกมีประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีทั้งก่อนและ
หลังติดคุกอย่างไร (เช่น การนิยามตัวตน การแต่งกาย ประสบการณ์กับคนรัก การมีคนรัก และ
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ประสบการณ์ทางเพศ)  
  1.2.3 กะเทยในคุกมีการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นๆ อย่างไร พวกเธอ
ให้ความหมาย หาทางเลือก/ทางออก ต่อรองกับการใช้ชีวิตประจ าวันและประสบการณ์ด้านเพศภาวะ
และเพศวิถีในคุกอย่างไร รวมทั้งต่อกฎเกณฑ์ภายในคุกอย่างไร นอกจากนี้พวกเธอมีมุมมองต่อชีวิตใน
อนาคตของพวกเธอหลังจากพ้นโทษแล้วอย่างไร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  งานศึกษาเรื่อง “เพศภาวะ เพศวิถี และประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก” สนใจศึกษาการ
ใช้ชีวิตของกะเทยภายใต้บริบทในคุก รวมทั้งประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะ เพศวิถีของกะเทยในคุกทั้ง
ก่อนและหลังติดคุก  ศึกษาการปรับตัว การให้ความหมาย การหาทางเลือก ทางออก และการต่อรอง
ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในคุก โดยงานศึกษานี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็น
กรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality)  
2.1.1 ความหมายของ “เพศภาวะ” (Gender)  
2.1.2 ความหมายของ “เพศวิถ”ี (Sexuality) 
2.1.3 แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ  
2.1.4 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

  2.2. แนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total Institution) 
2.2.1 แนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) 
2.2.2 แนวคิดอ านาจและวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)  

  2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบ็ดเสร็จ 
 
2.1. แนวคิดเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality)  
 
  2.1.1 ความหมายของ “เพศภาวะ” (Gender)  

นักวิชาการได้ให้ความหมายของมโนทัศน์ดังกล่าวไว้หลากหลาย โดย กฤตยา 
อาชวนิจกุล (2554, น.44) ได้ให้มุมมองว่า เพศภาวะเป็นภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม 
เพศภาวะที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ดังนั้น ในอีก
แง่มุมหนึ่งเพศภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาทเรื่องต่างๆ ที่สังคมก าหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งมักดู
จากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลี่ยนการก าหนดสถานะทางเพศว่า อาจมาจาก
องค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพ่ิมมากขึ้น เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ 
อันจะน าไปสู่การก าหนดบทบาทเพศต่างๆ มากกว่าหญิงและชาย 

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550) กล่าวว่า เพศภาวะ (Gender) คือ สิ่งสร้างของสังคม 
(Social Construct) “ความเป็นหญิง” หรือ “ความเป็นชาย” เป็นผลจากการปลูกฝังหรือกล่อมเกลาโดย
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สังคมวัฒนธรรม ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ นอกจากนี้เราด ารงอยู่ในระบบสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัด 
(Dichotomous Gender System) โดยมีเพศสภาพหนึ่ง (ความเป็นชาย) เหนือกว่าอีกเพศสภาพหนึ่ง 
(ความเป็นหญิง) และความชัดเจนทางเพศสภาพเช่นนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม ท านอง
เดียวกับความไม่ชัดเจนทางเพศสภาพก็ได้สร้างความอึดอัดให้กับการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ผู้คนด้วยเช่นกัน 

วาทินีย์ วิชัยยา (2556, น.20) มองว่า เพศภาวะเป็นสภาวะทางเพศ บทบาททาง
เพศที่แตกต่างกันของผู้คนโดยสังคมเป็นผู้ก าหนด ซึ่งโดยมากสังคมมักก าหนดและยอมรับเพศภาวะ
ของหญิงกับชายเท่านั้น เพศภาวะยังเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างโดยสังคม ส่งผลต่อการจัดการ
ความสัมพันธ์ ความคิด ความรู้สึก และการกระท าของผู้คนในสังคม รวมทั้งเป็นคุณสมบัติที่ผันเปลี่ยนไป
ตามบริบททางสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

จากที่นักวิชาการได้ให้ความหมายมโนทัศน์เพศภาวะไว้ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
จึงพอสรุปได้ว่า เพศภาวะเป็นภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม โดยสังคมได้เชื่อมโยงเพศ
สรีระกับบทบาททางเพศ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างหญิงชาย และก าหนดไว้เป็นแบบคู่ตรงข้าม 
กล่าวคือ หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นชาย สังคมก็คาดหวังให้บุคคลนั้นแสดงบทบาท “ความเป็นชาย” 
หากบุคคลมีเพศสรีระเป็นหญิง ก็จะถูกคาดหวังให้แสดงบทบาท “ความเป็นหญิง” โดยสังคมจะ
ถ่ายทอดและปลูกฝังแนวคิดเรื่องบทบาททางเพศและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างหญิงชายผ่าน
กระบวนการขัดเกลาและการควบคุมทางสังคม นอกจากนี้ “ความเป็นหญิง” และ “ความเป็นชาย” 
ยังถูกก าหนดโดยปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ความคาดหวังและการควบคุมทางสังคมต่อการแสดง
บทบาท “ความเป็นหญิง” และ “ความเป็นชาย” จึงแตกต่างไปตามแต่ละสังคม 
 2.1.2 ความหมายของ “เพศวิถี” (Sexuality) 

มีนักวิชาการหลายท่านให้ได้ความหมายของค าว่า เพศวิถี ไว้ เช่น กฤตยา อาชวนิจกุล 
(2554, น.44) ได้ให้ความหมายของค าว่า เพศวิถี (sexuality) ว่าหมายถึง วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอม
สร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบ วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับความปรารถนาและการแสดงออก
ทางเพศ ความคิดเก่ียวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ  

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550) ได้กล่าวถึงเพศวิถีว่า เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแบบใดแบบหนึ่ง เพศวิถีเป็นตัวก าหนดกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมซึ่งจะแตกต่างไปในแต่ละสังคม องค์ประกอบของเพศวิถีมีหลายหลายทั้งมิติของการกระท า 
(practices) มิติของความปรารถนาทางเพศ (erotic desires) และอัตลักษณ์ (identity) และมีความ
เกี่ยวข้องกับการน าเสนอร่างกายของเราต่อคนอ่ืนว่าเราต้องการให้เขาเห็นเราอย่างไร พฤติกรรม 
กิริยา มารยาท เพื่อแสดงตัวตนทางเพศ ระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ มาตรฐานเกี่ยวกับการร่วม
เพศและการมีเพศสัมพันธ์ 
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พิมพวัลย์ บุญมงคล (2551, น.28) กล่าวว่า เพศวิถีเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคลและสังคม หรือแม้แต่บุคคลคนเดียวกันแต่คนละช่วงเวลา เพศวิถีถูกก าหนดโดย
บทบาททางเพศ ปัจจัยทางชีววิทยา ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ เพศวิถีประกอบด้วยการให้ความหมายเรื่องเพศของปัจเจกบุคคล 
ความเชื่อ ค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ คู่ความสัมพันธ์ทางเพศ การให้ความหมายกับคู่ความสัมพันธ์ทาง
เพศในแต่ละบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ 

วาทินีย์ วิชัยยา (2556, น.21) ได้ให้ความหมายว่า เพศวิถีเป็นชุดความคิดทั้งที่
เป็นอุดมการณ์และปฏิบัติการว่าด้วยความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ พฤติกรรมทางเพศ การ
แสดงออกซึ่งอารมณ์และความปรารถนาทางเพศ ซึ่งสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในแต่ละสังคม และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้ โดยสังคมมักจะก าหนดว่าเพศวิถี
แบบใดที่ถือว่า “ถูกต้อง” “เหมาะสม” และสังคมให้การยอมรับ เพศวิถีจึงเป็นมากกว่าความสัมพันธ์
ทางชีววิทยา แต่ก้าวล้ าไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน นอกจากนี้ในแง่หนึ่ง เพศวิถียัง
อาจเป็นปริมณฑลที่ปรากฏการจ านน ต่อสู้ ต่อต้าน ต่อรองของผู้คนในสังคม 

จากความหมายของเพศวิถีที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า เพศวิถีเป็นระบบ
ความคิด ความเชื่อ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตทางเพศ ความปรารถนาทางเพศ การแสดงออก
ทางเพศ การสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศ การให้ความหมายเรื่องเพศของแต่ละบุคคล ความคิด
เกี่ยวกับคู่รัก และการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมักจะถูกหล่อหลอม และควบคุมด้วยค่านิยม บรรทัดฐาน และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่สังคม และช่วงเวลา  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าความหมายของเพศภาวะและเพศวิถี (Gender 
and Sexuality) มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยจะมุ่งเน้นสนใจในเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตทาง
เพศของกะเทยในคุก ความปรารถนาทางเพศ การแสดงออกทางเพศ จินตนาการเรื่องเพศ การมี
เพศสัมพันธ์ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก และการให้ความหมายในเรื่องเพศของกะเทยในคุก และยังสนใจว่า 
ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องเพศ ที่กะเทยต้องเผชิญในขณะอยู่
อาศัยในคุกนั้น มีส่วนหล่อหลอมเพศภาวะและเพศวิถีของพวกเธออย่างไร และกะเทยได้รับการ
ปลูกฝังและถ่ายทอดแนวคิดเรื่องเพศมาอย่างไรบ้าง ในขณะเดียวกันเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร  

2.1.3 แนวคิดความหลากหลายทางเพศ 
 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าเพศภาวะและเพศวิถีเป็นชุดความคิด ความเชื่อ และ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับบทบาททางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศ รวมทั้งความปรารถนาทางเพศท่ีถูกก าหนด
สร้าง ให้คุณค่า และควบคุมโดยสังคม ความรู้เรื่องเพศได้เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของมนุษย์ และ
แทรกซึมในสังคมทั้งระดับการใช้ชีวิตประจ าวันและระดับโครงสร้างทางสังคม จนกลายเป็นบรรทัดฐาน   
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ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ ความรู้ที่ใช้อธิบายเรื่องเพศวิถีที่แตกต่างหลากหลายมีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนผ่านของกระบวนทัศน์ 
 - การอธิบายเรื่องเพศด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
   ในช่วงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ได้รับการสถาปนาให้มีอ านาจน าในการอธิบายความเป็นจริง (reality) ของสังคมมนุษย์ รวมทั้งในมิติ
เรื่องเพศด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วงที่สังคมตะวันตกเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเป็นยุคสมัยใหม่ (Modernity) โดยอาศัย
ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความรู้และน ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการ ณ์
ต่างๆ ของสังคม ผลพวงของความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมน ามาซึ่งปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย 
เช่น การเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว การอพยพของแรงงานเข้ามาท างานการย้ายถิ่นฐาน เกิด
ชนชั้นทางสังคม การเพ่ิมจ านวนของประชากร การท าแท้ง การคุมก าเนิด การข่มขืน ปัญญาโสเภณี 
ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบและควบคุมให้สังคมมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม ก็เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมและจัด
ระเบียบ ด้วยการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาใช้อธิบาย ว่าเรื่องเพศเป็นความมี
อยู่จริงตามธรรมชาติ (Essentialism) โดยใช้วิธีการสร้างความรู้ผ่านวิชาเพศศึกษา (Sexology) 
ชีววิทยา จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา มาอธิบายเรื่องเพศว่าถูกก าหนดโดยธรรมชาติ ซึ่งแบ่งเป็นสอง
เพศโดยพิจารณาจากอวัยวะเพศ (เพศสรีระ) คือ เพศชาย และเพศหญิง ท าให้เห็นความแตกต่างของ
ร่างกายระหว่างผู้ชายและผู้หญิงผ่านความรู้กายวิภาค ระบบประสาท ฮอร์โมนต่างๆ แรงขับต่างๆ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังจัดประเภท (Categorization) หรือแบ่งหมวดหมู่เรื่องเพศของคนในสังคม
ท าให้พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์กลายเป็นสิ่งเหมารวม คงที่ ตายตัว คือ สังคมคาดหวังว่าเมื่อเกิดมา
มีอวัยวะเพศหญิง ก็จะมีเพศภาพเป็นหญิง ต้องแสดงบทบาทและลักษณ์ทางเพศเป็นหญิง และมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชาย เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดมามีอวัยวะเพศชาย ก็จะมีเพศภาพเป็นผู้ชาย 
จะต้องแสดงบทบาททางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศชาย และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิง และท า
ให้คู่ความสัมพันธ์รักต่างเพศเป็นมาตรฐานทางเพศและเป็น “พฤติกรรมตามธรรมชาติ” หรือเป็น 
“พฤติกรรมปกติ” กลายเป็นบรรทัดฐานเรื่องเพศแบบรักต่างเพศ (Heterosexual) ที่คนในสังคมถือ
ปฏิบัติ หากมีการแสดงออกที่ไม่ตรงกับเพศสรีระ หรือมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน (Homosexual) 
จะถูกจัดว่าเป็น “อาการป่วย” “ความบกพร่องทางร่างกาย” “ความผิดปกติทางจิต” หรือ “พฤติกรรม
ผิดปกติ” โดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์พยายามให้ค าอธิบายกับพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเกิดจากความ
ผิดปกติของฮอร์โมน ระบบประสาท หรือการท างานของสมองที่ผิดปกติ ท าให้เป็น “คนป่วยทางจิต” 
หรือมี “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” ที่ต้องท าการบ าบัดรักษาให้หายเป็นปกติ ซึ่งค าอธิบายเหล่านี้ก็ผูกโยง
อยู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การจัดแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ยังก่อให้เกิดความ
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แตกต่าง และสร้างช่วงชั้นสูงต่ าเชิงคุณค่า เช่น ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง สังคมให้คุณค่าของผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง มองผู้หญิงว่าเป็นเพศที่สองรองจากผู้ชาย การให้คุณค่ากับความเป็นชายมากกว่าและความเป็น
หญิง โดยสังคมมีการก าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ส าหรับผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงจะถูก
กดทับ ควบคุมมากกว่าเพศชาย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2559,  น.3-5; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2551, น.29) 
 การที่กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์มองว่า เพศสรีระที่ปกติจะมีสองแบบ 
และเป็นปัจจัยที่ก าหนดอัตลักษณ์ทางเพศ และเพศวิถีของมนุษย์ ท าให้เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ 
และเพศวิถีในแบบอ่ืนถูกกีดกัน ให้คุณค่าด้อยกว่าคนปกติ ถูกท าให้เป็น “คนอ่ืน” “คนชายขอบ”หรือ
“คนผิดปกติ”การมองด้วยแนวคิดสารัตถะนิยม (Essentialism) เช่นนี้เป็นการมองเรื่องเพศแบบ
ตายตัว คงที ่และหยุดนิ่ง โดยมองข้ามความหลากหลายทางเพศไป 
 - การอธิบายเรื่องเพศด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
   การอธิบายเรื่องด้วยกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้กลุ่มคนที่มีเพศภาวะ
และเพศวิถีแบบอ่ืน ถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ และเกิดความไม่เป็นธรรม จึงท าให้เริ่มมีการตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือไม่ ทุกสังคมมีการจัดประเภท การแบ่ง
หมวดหมู่เหมือนกันหรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาของนักมานุษยวิทยาข้ามวัฒนธรรมก็พบพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันในสังคมอ่ืนๆ เช่น การศึกษาอัตลักษณ์แบบ Berdache ในกลุ่มชนพ้ืนเมืองในอเมริกาเหนือ 
โดย วิล รอสโค (1991 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2559, น.1) ที่ผู้ชายในเผ่าแต่งกายเป็นหญิงและมี
เพศสัมพันธ์กับชายอื่น เพ่ือสนองตอบอารมณ์แบบรักร่วมเพศที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด ซึ่งการศึกษาที่อาศัย
มุมมองมานุษยวิทยาวัฒนธรรมชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงและชายไม่ใช่สิ่งที่เป็นสากล การ
อธิบายเรื่องเพศท่ีเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่โดยเชื่อมโยงเพศสรีระ พฤติกรรมทางเพศเข้ากับอัตลักษณ์ทาง
เพศเป็นองค์ความรู้หรือการท าความเข้าใจเรื่องเพศจากมุมมองของวัฒนธรรมตะวันตก สังคมอ่ืนๆ ก็มี
ชุดขององค์ความรู้หรือค าอธิบายเรื่องเพศที่แตกต่างกันออกไป ไม่สามารถน าองค์ความรู้เรื่องเพศใน
สังคมตะวันตกไปอธิบายหรือท าความเข้าใจมิติเรื่องเพศในสังคมอ่ืนได้ เช่น พฤติกรรมรักเพศเดียวกันใน
สังคมอ่ืนๆ ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ และให้ความหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
วัฒนธรรม ดังนั้น เพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถีน่าจะเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น หรือเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรม หรือมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ 
   นอกจากนี้งานศึกษาที่ใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์ก็ชี้ให้เห็นการมีอยู่ของ
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันของมนุษย์ในวัฒนธรรมอ่ืนในช่วงเวลาอดีต และพฤติกรรมเหล่านั้นก็ไม่ได้
ถูกมองว่าเป็น “ความเบี่ยงเบน” หรือปัญหาสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ในสังคมกรีกโรมันที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายที่อายุมากกับผู้ชายที่อายุน้อย หรือเรียกว่า pederasty หรือในสังคมที่มี
ระบบทาสก็พบการมีความสัมพันธ์ระหว่างนายทาสกับทาส ซึ่งไม่ถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมรักร่วมเพศ 
(Hekma, 2000/2007) การศึกษาต่างๆ เหล่านี้ ท าให้พบว่า พฤติกรรมรักเพศเดียวกันในวัฒนธรรมอ่ืนๆ
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เป็นพฤติกรรมที่มีการให้ความหมายและคุณค่าที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้เห็นว่า
ความรู้สึกและความปรารถนาทางเพศ สัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม งานศึกษา
และข้อวิจารณ์ต่างๆ ท้าทายการอธิบายเรื่องเพศด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมีส่วนต่อพัฒนาการ
ของกระบวนทัศน์เชิงการประกอบสร้างทางสังคม (Social Constructionism) (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2559,  
น.7-9; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2551; Marinucci, 2010) 

- การอธิบายเรื่องเพศด้วยกระบวนทัศน์การประกอบสร้างทางสังคม 

กระบวนทัศน์เชิงการประกอบสร้างทางสังคม (Social Constructionism) อธิบาย
ว่าเรื่องเพศไม่ได้ถูกก าหนดมาตามธรรมชาติ และไม่ได้เป็นสากล ความรู้เรื่องเพศและการจัดประเภท
ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความปรารถนาทางเพศ (categories associated with sexual pleasure and 
desire) ล้วนเป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรม (Marinucci, 2010, p.5) ต่างสังคมหรือแม้แต่สังคม
เดียวกัน แต่ต่างยุคต่างสมัย เรื่องเพศก็ถูกให้ความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันออกไป แนวคิดนี้ยัง
ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมทางเพศไม่สามารถแบ่งแยกหรือจัดขั้ว และไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงหรือสอดคล้อง
กับบทบาททางสังคม กล่าวคือ พฤติกรรมทางเพศไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับบทบาททางเพศ     
(gender role) อัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) และความปรารถนาทางเพศ (sexual desire) 
การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นๆ 
จะต้องมี   อัตลักษณ์ทางเพศที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางเพศที่เขาแสดงออกมาก็ได้ นอกจากนี้เพศ
ภาวะและเพศวิถียังสามารถเปลี่ยนแปลงและลื่นไหลไปมาได้ พิมพวัลย์ บุญมงคล (2551, น.31) กล่าวว่า 
“แนวคิดเชิงประกอบสร้างทางสังคม อธิบายว่า เพศวิถีเป็นผลผลิตจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม พฤติกรรมทางเพศและการให้ความหมายเรื่องเพศขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลก าหนดนิยาม
ความหมายในช่วงประวัติศาสตร์และช่วงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมทางเพศไม่ได้มี
ความหมายสากล และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางเพศกับการให้ความหมายเรื่องเพศไม่
ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่” นอกจากนี้แนวคิดเชิงประกอบสร้างทางสังคม ยังมองการจัด
ประเภทโดยแบ่งเป็นสองขั้วตรงข้าม เช่น ผู้ชายผู้หญิง รักต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน ผู้ชายกับเกย์ว่า
ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและให้คุณค่าที่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม โดยให้คุณค่ากลุ่มที่เป็นไปตาม
บรรทัดฐานของสังคมมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ก่อให้เกิดความแตกต่าง ถูกท าให้ด้อยกว่า และตีตราคนอีก
กลุ่มที่แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมว่า “ผิดปกติ” “เบี่ยงเบน” ซึ่ง
หากไม่มีการจัดประเภทของพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ว่าเป็นรักต่างเพศ (Heterosexual) ก็จะไม่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน (Homosexual) ก็จะไม่มีการตีตรา หรือให้คุณค่าในเชิงลบ เพราะหาก
พิจารณาจากการศึกษาในทางประวัติศาสตร์หรือในวัฒนธรรมอ่ืน ก็จะพบว่า พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 
ไม่มีการตีตราว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นปัญหาสังคม ดังนั้น พฤติ กรรมทางเพศไม่
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สามารถจัดประเภทหรือแยกขั้วตรงข้ามได้ตามแนวคิดของสังคมตะวันตก และไม่ใช่พฤติกรรมที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการนิยามหรือให้ความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละสังคมและยุคสมัย 

ภายใต้กระบวนทัศน์เชิงประกอบสร้างทางสังคม แนวคิดสตรีนิยมถือเป็นแนวคิด
หนึ่งที่ เกิดขึ้นภายใต้กระบวนทัศน์นี้  แนวคิดสตรีนิยมยุคหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism)     
มองว่าเพศสภาพและเพศวิถีเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายหลัง บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศ
หรือรสนิยมทางเพศที่ต่างไปจากการแสดงบทบาทผู้หญิงผู้ชาย แตกต่างไปตามชนชั้น วัย ฐานะ ชาติพันธุ์
การแสดงออกทางเพศของมนุษย์มีความซับซ้อนระหว่างการแสดงบทบาทตามเพศสรีระ กับการแสดง
อารมณ์ความปรารถนาทางเพศ บุคคลอาจจะแสดงบทบาทตามเพศสรีระของตนซึ่งแสดงออกถึง     
อัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบหนึ่ง และอาจมีการแสดงบทบาทความเป็นชาย ความเป็นหญิงที่ไม่
สอดคล้องกับเพศสรีระในสถานการณ์ต่างๆ โดยการแยกการวิเคราะห์เพศวิถีออกจากเพศภาวะ เช่น 
การศึกษาของ จูดิธ บัตเลอร์ (Butler,1990 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2559, น.10) ชี้ให้เห็นว่า 
การแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงสามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม
ต่างๆ ซึ่งการแสดงออกถึงความเป็นชายก็เช่นกัน ดังนั้น ความเป็นหญิง หรือความเป็นชาย จึงไม่ใช่สิ่ง
ที่ตายตัวที่ต้องแสดงออกตามบรรทัดฐานรักต่างเพศที่สังคมได้ก าหนดจากเพศสรีระ เพศสภาพของ
ชายและหญิงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามพฤติกรรม เช่น การแต่งกาย การแสดงกิริยาท่าทาง และ
การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เห็นว่า การแสดงความเป็นหญิงหรือความเป็นชายมีความ
หลากหลาย หรือมีลักษณะเป็นการแสดง (acting) มากกว่าที่จะเป็นอัตลักษณ์ตายตัวตามอวัยวะเพศ  

- การอธิบายเรื่องเพศด้วยกระบวนทัศน์เควียร์ (Queer Theory) 

หลังจากแนวคิดสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามได้รับความนิยม ในช่วงทศวรรษ 1990 
กลุ่มรักเพศเดียวกัน หรือกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยใช้แนวทางในการต่อสู้
เคลื่อนไหวของสตรีนิยม อย่างไรก็ตามโดยนักคิดที่ศึกษาเกย์เลสเบี้ยนก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์การ
เคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนในฐานะเป็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ มองว่าการเคลื่อนไหวยังอาศัย
มุมมองของเกย์เลสเบี้ยนที่เป็นชนชั้นกลางผิวขาว ท าให้มองไม่เห็นความแตกต่างหลากหลายในกลุ่ม
เกย์เลสเบี้ยนชนชั้นอ่ืน หรือความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ สีผิว ฐานะ การพยายามสร้างอัตลักษณ์ทาง
เพศของเกย์เลสเบี้ยนให้มีความเป็นเอกภาพเดียวกัน (ทั้งที่ในกลุ่มเกย์เลสเบี้ยนบางคนอาจให้
ความหมายพฤติกรรมทางเพศ หรือความปรารถนาทางเพศที่แตกต่างกันไป) อาจจะท าให้ตก
หลุมพรางของการจัดประเภทและแบ่งแยกขั้วได้และท าให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากบรรทัดฐานของรัก
ต่างเพศได้ ดังนั้น นักวิชาการในช่วงต่อมาจึงได้ใช้มุมมองกระแสความคิดแบบ Post Modern หรือ
กระแสความคิดแบบหลังโครงสร้างนิยม (Post-Structuralism) ที่มุ่งสนใจเรื่องความแตกต่างหลากหลาย 
ความซับซ้อนของเพศภาวะและเพศวิถี มองว่ามนุษย์สามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศหรือรสนิยมทาง
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เพศแตกต่างไปจากเพศภาวะ และแตกต่างไปตามชนชั้น วัย ฐานะ และชาติพันธุ์ และมีเริ่มมีการเรียก
กลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย เช่น เกย์ เลสเบี้ยน กะเทย ทอม ดี้ ว่า “เควียร์”(นฤพนธ์      
ด้วงวิเศษ, 2559, 2558ก; 2558ข; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2557, น.16) 

ค าว่า “Queer” หากแปลตามความหมาย หมายถึง “แปลก” “พิลึกพิลั่น” 
(unusual) หรือไม่เป็นไปตามที่ถูกคาดหวัง (unexpected) และยังหมายรวมถึงผู้ที่ละเมิดหรือถูกมองว่า
ละเมิดบรรทัดฐานรักต่างเพศ (Halperin, 2003 as cited in Marinucci 2010, p. 31) โดย Teresa de 
Lauretis เป็นผู้ที่ริเริ่มใช้ค าว่า “Queer Theory” เพ่ือใช้เป็นชื่อหัวข้อในงานประชุมวิชาการที่ถูกจัดขึ้น
ในปี ค.ศ. 1990 ที่ University of California, Santa Cruz ซึ่ง Queer Theory ในที่นี้ต้องการที่จะ
ท้าทายความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเกย์เลสเบี้ยน ให้มีการทบทวนกระบวนทัศน์ และกรอบแนวคิดที่
น ามาใช้ศึกษาเกย์เลสเบี้ยน ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าระหว่างชนชั้นของเกย์เลสเบี้ยน เช่น เกย์      
เลสเบี้ยนผิวขาวมีบทบาทชี้น าสังคมมากกว่าเกย์เลสเบี้ยนกลุ่มอ่ืน และชี้ให้เห็นความซับซ้อนของ
วัฒนธรรมเกย์ เลสเบี้ยน แนวคิดเควียร์มีลักษณะเป็นความคิดหลายชุดที่มาจากหลายแหล่ง เราไม่อาจจัด
ระเบียบให้กับกระบวนทัศน์เควียร์ในแบบที่มีเอกภาพ แต่กระบวนทัศน์เควียร์เป็นแนวคิดเชิงวิพากษ์ที่
หลากหลายที่สนใจประเด็นเรื่องเพศ เช่น การตีความวรรณกรรม ภาพยนตร์ ดนตรี และภาพลักษณ์
ทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและความสัมพันธ์เชิงสังคม การวิพากษ์บรรทัด
ฐานทางเพศและกฎเกณฑ์ของเพศภาวะและเพศวิถี รวมถึงการศึกษาชีวิตของคนข้ามเพศ พฤติกรรม
ทางเพศที่ท้าทายศีลธรรมและกฎเกณฑ์ทางสังคม และยังมุ่งวิพากษ์บรรทัดฐานรักต่างเพศในสังคม
ตะวันตกที่แฝงด้วยอคติ และการกีดกันมนุษย์ การสร้างระบบคู่ตรงข้ามท าให้เกิดการจัดช่วงชั้นและ
ท าให้เห็นด้านหนึ่งดีกว่าอีกด้านหนึ่ง แนวคิดเควียร์จึงเป็นการท้าทายอ านาจทางสังคม และท าให้
การศึกษาเรื่องเพศเปิดกว้าง ไม่ตายตัว (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558ก, 2558ข, 2558ค) 

กระบวนทัศน์เควียร์ต้องการรื้อถอนประเด็นต่างๆ 4 ประเด็น ดังนี้ (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 2558ก, น. 16-18; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2557, น.17-18) 

ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนทัศน์เควียร์ตั้งค าถามและพยายามรื้อถอนแนวคิดเรื่อง
เพศของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ท าให้เชื่อว่าเพศเป็นเรื่องที่ถูกก าหนดโดย
ธรรมชาติ คือ เพศสรีระของมนุษย์เป็นตัวก าหนดเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ และความสัมพันธ์ทาง
เพศ และได้กลายเป็นความเชื่อและบรรทัดฐานรักต่างเพศที่มีอิทธิพลในสังคมตะวันตก ซึ่งพฤติกรรม
ใดที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมถือเป็นพฤติกรรมที่ “ผิดธรรมชาติ” หรือ “ผิดปกติ” เช่น การแต่ง
กายผิดเพศ การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน เป็นต้น ก่อให้เกิดอคติ การเลือกปฏิบัติ การจ ากัด 
และกีดกันต่อคนกลุ่มนี้ แนวคิดเควียร์ต้องการชี้ให้เห็นว่า เพศภาวะและเพศวิถีไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่สังคมได้ประกอบสร้างขึ้นมาภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมที่
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ต้องการควบคุมและจัดระเบียบคนในสังคม อีกทั้งยังมีความหลากหลาย ลื่นไหล ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับ
การต่อสู้ ต่อรอง ท้าทาย และไกล่เกลี่ยความหมายของแต่ละบุคคลในสถานการณ์และช่วงเวลาต่างๆ 

ประเด็นที่สอง กระบวนทัศน์เควียร์พยายามรื้อถอนขบวนการเคลื่อนไหวของ
เกย์และ เลสเบี้ยนในฐานะของการเป็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ โดยมองว่า ฐานคิด มุมมอง วิธีการ
เคลื่อนไหวล้วนมาจากมุมมองของชนชั้นกลางผิวขาว ท าให้มองข้ามความแตกต่างหลากหลายภายใน
กลุ่มเกย์และเลสเบี้ยนที่ยังมีกลุ่มที่มีชนชั้น เชื้อชาติ สถานะทางสังคมที่แตกต่างไป ซึ่งความแตกต่าง
เหล่านี้ท าให้เห็นถึงความหลากหลายของเพศวิถีของคน และการที่กลุ่มเกย์เลสเบี้ยนพยายามสร้างอัต
ลักษณ์ของตนเองขึ้นมาโดยน าเรื่องบทบาททางเพศของชายและหญิงมาอธิบายอัตลักษณ์ของตัวเอง 
กระบวนทัศนเ์ควียร์มองว่ายังเป็นการอธิบายภายใต้บรรทัดฐานของรักต่างเพศ 

ประเด็นที่สาม กระบวนทัศน์เควียร์พยายามรื้อถอนแนวคิดการแบ่งแยกข้ัวตรง
ข้าม หรือจัดประเภท เพราะสิ่งเหล่านี้น าไปสู่การจัดล าดับช่วงชั้นสูงต่ า ท าให้มีการให้คุณค่าที่แตกต่าง
กัน โดยมองว่าสิ่งหนึ่งดีกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น การแบ่งแยกชายและหญิง สังคมก็ จะให้คุณค่าผู้ชาย
เหนือกว่าผู้หญิง หรือการจัดประเภทของรักต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน สังคมก็จะให้คุณค่าและยอมรับ
พฤติกรรมรักต่างเพศ ส่วนพฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ถูกให้คุณค่าในเชิงลบ ท าให้
พวกเธอกลายเป็น “คนชายขอบ”หรือ “คนอ่ืน” ในสังคม ถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
และเกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม 

ประเด็นที่สุดท้าย กระบวนทัศน์เควียร์พยายามรื้อถอนความเชื่อเรื่องความเป็น
สากล ความคงที่ และเอกภาพในเรื่องเพศ ที่กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ท าให้เชื่อว่าอัตลักษณ์ทาง
เพศของมนุษย์เป็นสิ่งที่คงที่ ตายตัว และมีเอกภาพ และทุกสังคมสามารถอธิบายเรื่องเพศด้วยความรู้
ชุดเดียวกันได้  แต่ เควียร์ท าให้ เห็นความแตกต่างในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศในวัฒนธร รมอ่ืน
นอกเหนือไปจากสังคมตะวันตก เช่น “ชนเผ่าพ้ืนเมืองในปาปัวนิกีนี ที่มีการเปลี่ยนสถานะจาก
เด็กชายไปเป็นผู้ใหญ่โดยการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน หรือพฤติกรรมข้ามเพศของชนเผ่าใน
อเมริกาเหนือซึ่งสังคมให้ความเคารพนับถือในฐานะผู้วิเศษที่ท าหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์”
(Hekma, 2000/2007) ท าให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องเพศในสังคมตะวันตก ไม่สามารถน าไปอธิบายพฤติกรรมใน
วัฒนธรรมอ่ืนได้ กระบวนทัศน์เควียร์เชื่อเรื่องความซับซ้อนในเรื่องเพศที่ท าให้เกิดความแตกต่างใน
ตัวตนของคน ซึ่งไม่มีความเป็นเอกภาพ และไม่ตายตัว โดยอัตลักษณ์ทางเพศของคนไม่ยึดติดกับ    
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถีแบบใดแบบหนึ่ง แต่เป็นการต่อรองของคนกับอ านาจต่างๆในสังคม
ดังนั้น อัตลักษณ์ชาย หญิง เกย์ กะเทย ทอม ดี้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างตัวคนกับสังคม และแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

จากท่ีทบทวนให้เห็นถึงพัฒนาการขององค์ความรู้ที่ใช้อธิบายเรื่องเพศ พอสรุป
ได้ว่าแนวคิดที่อธิบายความหลากหลายทางเพศมีพัฒนาการและมีการเปลี่ยนผ่านของกระบวนทัศน์
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ต่างๆ จากที่อธิบายเรื่องเพศผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเชื่อในหลักเหตุผล ความจริง ท าให้
มองว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพศสรีระเป็นตัวก าหนดเพศภาวะและเพศวิถี  น าไปสู่
การสร้างบรรทัดฐานรักต่างเพศระหว่างชายหญิง ท าให้พฤติกรรมรักร่วมเพศถูกมองว่าเป็น 
“พฤติกรรมเบี่ยงเบน”หรือ “พฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ” คนกลุ่มนี้จึงถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากสังคม ท าให้กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ถูกตั้งค าถามว่าแท้จริงแล้วเรื่องเพศ
ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม่ หรือเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น จึงน าไปสู่การเปลี่ยน
มุมมองเรื่องเพศมามองด้วยกระบวนทัศน์เชิงประกอบสร้างทางสังคม ที่มองว่า เพศสภาพและเพศวิถี
เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น และสัมพันธ์กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและช่วงเวลาต่างๆ พฤติกรรมทาง
เพศและอัตลักษณ์ทางเพศมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการให้ความหมายและคุณค่าในแต่ละสังคม 
โดยมีแนวคิดท่ีอยู่ในกลุ่มนี้คือ แนวคิดสตรีนิยม และ กระบวนทัศน์เควียร์ โดยแนวคิดสตรีนิยมจะมอง
เรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ การที่ผู้หญิงถูกเอารัดเอาเปรียบ จากสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่    
ทั้งที่ความจริงแล้ว ความเป็นชาย และความเป็นหญิง ต่างก็เป็นสิ่งที่สังคมก าหนดขึ้น น าไปสู่การ
เคลื่อนไหวของผู้หญิงและเป็นแนวทางส าคัญในการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Queer (เกย์ เลสเบี้ยน รักทั้ง
สองเพศ คนข้ามเพศ เป็นต้น) และท าให้เกิดเป็นกระบวนทัศน์ที่พยายามรื้อถอนความรู้เรื่องเพศแบบ
วิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ การกีดกัน การให้คุณค่าในเรื่องเพศ
ที่แตกต่างกัน มองถึงความหลากหลาย ยืดหยุ่น ลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางเพศแบบต่างๆ เข้าใจความ
ซับซ้อนหลากหลายของการแสดงบทบาท อารมณ์ พฤติกรรมทางเพศ ของมนุษย์ ในแต่ละวัฒนธรรม 
พฤติกรรมทางเพศของสังคมหนึ่งไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมทางเพศในอีกสังคมหนึ่งได้ 

ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนทัศน์เชิงประกอบสร้างทางสังคม 
(Social construction) และกระบวนทัศน์เควียร์ (Queer Theory) มาเป็นกรอบในงานศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือมองถึงความหลายหลากทางเพศภาวะและเพศวิถีที่สามารถลื่นไหล ยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงไป
ได้ในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล การใช้ชีวิตด้านเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความรู้สึก อารมณ์และความ
ปรารถนาทางเพศไม่ได้มีรูปแบบตายตัวหรือหยุดนิ่ง ไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับเพศสรีระ การแสดงออก
ในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวมีความหลากหลาย มีลักษณะเป็นการแสดง (acting) มากกว่าที่จะเป็นอัตลักษณ์
ตายตัวตามอวัยวะเพศ รวมทั้งมีความซับซ้อน ลื่นไหล ไม่คงที่ และมีพลวัต สัมพันธ์กับสถานภาพทาง
สังคม ประสบการณ์ชีวิต การต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และช่วงชีวิต (Life Cycle)ที่เปลี่ยนผ่าน
ไปของบุคคล จึงเป็นที่น่าสนใจว่ากะเทยมีเพศภาวะและเพศวิถีอย่างไรเมื่อก่อนติดคุกและขณะที่ติด
คุกอยู่ การใช้ชีวิตในคุกที่เต็มไปด้วยระเบียบและกฎเกณฑ์นั้นหล่อหลอมการแสดงบทบาททางเพศ 
การใช้ชีวิตด้านเพศ จินตนาการทางเพศ และการให้ความหมายในเรื่องเพศของกะเทยในคุกอย่างไร 
นอกจากนี้คุกซึ่งถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นพ้ืนที่ที่ผู้ต้องขังถูกจับจ้อง 
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ภายใต้บริบทเช่นนี้ ยังพอมีช่องทางหรือโอกาสให้กะเทยได้แสดงออกถึงอารมณ์ ความปรารถนาทางเพศ
ความสัมพันธ์ทางเพศได้หรือไม่ อย่างไร   
  2.1.4 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

เมื่อพิจารณาในบริบทของสังคมไทยต่อมุมมองความหลากหลายทางเพศ 
สังคมไทยมองกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ความหลากหลายทางเพศอย่างไร มีการศึกษาเปลี่ยนผ่านที่สัมพันธ์
กับมุมมองอย่างไร องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการนิยาม  
จัดประเภทและก ากับเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของผู้คนในสังคม องค์ความรู้ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
มุมมองและการท าความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ งานศึกษาเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีใน
ช่วงแรกๆ มักจะมองอัตลักษณ์ทางเพศว่าสัมพันธ์กับเพศสรีระ อัตลักษณ์ทางเพศจะค่อยๆ ถูกพัฒนา 
และตกผลึก (crystalize) จนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางเพศที่มีความชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง และเป็น 
อัตลักษณ์ทางเพศที่สอดคล้องกับเพศสรีระ มุมมองเช่นนี้เป็นการมองอัตลักษณ์ทางเพศแบบหยุดนิ่ง 
ตายตัว งานศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของผู้มีเพศวิถีที่หลากหลายในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา
พยายามอธิบายให้เห็นว่าเพศวิถีที่หลากหลายไม่ได้เป็นสภาวะทางชีววิทยา จิตใจหรืออารมณ์ 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่มีลักษณะเป็นกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม
ด้วย  (ปณิธี สุขสมบูรณ์, 2556, น.35) โดยผ่านกระบวนการพัฒนาและธ ารงเอกลักษณ์อย่างเป็นขั้นตอน 
ตั้งแต่การให้ความหมาย การรับรู้ รับภาพตนเอง พัฒนา และธ ารงเอกลักษณ์ของผู้มีเพศวิถีที่
หลากหลาย ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป หรือกับบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการ
เข้ากลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Subculture) เปิดเผยเอกลักษณ์เพศวิถีที่หลากหลายของตนเองมากขึ้น และ
ธ ารงอัตลักษณ์ทางเพศนั้นไว้ เช่น งานศึกษาเรื่อง “กระบวนการพัฒนาและธ ารงเอกลักษณ์ “กะเทย” 
ในสังคมมุสลิม” ของ สมฤดี สงวนแก้ว (2546) ที่อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของ
กะเทยในสังคมมุสลิมที่มีกระบวนพัฒนาและธ ารงเอกลักษณ์อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก
การรับรู้ตัวตนว่าตนแตกต่างจากเด็กผู้ชายคนอ่ืนๆ ต่อมาได้มีการได้ปฏิสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือนและกลุ่ม
บุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับตนเองรวมถึงการมีประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชาย เกิดการรับรู้ตัวตนท า
ให้มีแนวโน้มน าทางเพศได้เด่นชัดขึ้น รวมไปถึงการได้มีประสบการณ์ทางเพศกับเพศชายก็ยิ่งตอกย้ า
ถึงเอกลักษณ์กะเทยอย่างชัดเจน แม้ว่ากะเทยจะเปิดเผยตัว (coming out) ต่อสังคมว่าตนเองเป็นกะเทย 
แต่พวกเธอก็เลือกท่ีจะเปิดเผยหรือปกปิดตัวตนในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการประทับตราและ
การเผชิญกับปฏิกิริยาในทางลบของคนในสังคม โดยการลดลักษณะความเป็นหญิงลง (defeminization) 
แต่เมื่อเข้าไปรวมกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของกะเทย ก็จะเปิดเผยตัวตน และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้เป็นที่
สนับสนุนความรู้สึกและพฤติกรรม ท าให้เอกลักษณ์ของกะเทยเกิดความมั่นคง ซึ่งจากงานศึกษานี้จะ
เห็นได้ว่า การพัฒนาและด าเนินไปสู่อัตลักษณ์ “กะเทย” ในสังคมมุสลิม ด าเนินไปอย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่อง และเมื่อพัฒนาไปสุดแล้วก็จะแสดงออกอย่างชัดเจน หรืองานศึกษาของ พลสิทธิ์ แววศักดิ์ 
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(2550) ที่ได้ท าการศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ์ของกะเทย กระบวนการสร้างตัวตนความเป็นกะเทย
บ้านนอก ซึ่งผ่านการก้าวสู่ความเป็นกะเทยตั้งแต่วัยเด็ก เริ่มรับรู้ว่าเป็นกะเทยทั้งจากตนเองและจาก
คนรอบข้างที่ให้ความหมาย พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างไปจากเด็กผู้ชายคนอ่ืน การชอบเล่น
กับกลุ่มเพ่ือนผู้หญิง และเมื่อได้มีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ตนเอง ท าให้การรับรู้เอกลักษณ์ทางเพศของตนเองยิ่งชัดเจนขึ้น รวมไปถึงการได้มีประสบการณ์ทางเพศ
กับเพศชายก็ยิ่งตอกย้ าถึงเอกลักษณ์กะเทย จากนั้นกะเทยจะสร้าง ธ ารง และแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ 
ทางเพศของตนเองอย่างชัดเจน 

เป็นที่น่าสังเกตว่างานศึกษาที่ใช้มุมมองนี้ แม้จะมองว่าอัตลักษณ์ทางเพศของผู้มี
เพศวิถีที่หลากหลายมีลักษณะเป็นกระบวนการ แต่ก็ยังคงศึกษาประเด็นนี้ภายใต้กรอบวิเคราะห์ที่ว่าผู้
มีเพศวิถีท่ีหลากหลายจะพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศของตนเป็นขั้นตอนที่คล้ายๆ กัน จึงท าให้มองไม่เห็น
ความหลากหลายและความซับซ้อนของเพศวิถีที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มเดียวกัน และยังมองว่าอัตลักษณ์
ทางเพศเป็นสิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว เมื่อถูกพัฒนาแล้ว บุคคลจะธ ารงอัตลักษณ์ทางเพศเหล่านั้นไว้ 
รวมทั้งยังอาจมีข้อจ ากัดในการอธิบายประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันที่ไม่ได้
พัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศ แต่เลือกที่จะปกปิดอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง หรือมี อัตลักษณ์ทางเพศ
แบบสลับกลับไป กลับมา (ปณิธี สุขสมบูรณ์, 2556, น.35)  

ในช่วงหลัง งานศึกษาเรื่องเพศวิถีที่หลากหลายได้รับอิทธิพลจากแนวคิดหลัง
สมัยใหม่ (Postmodernism) เริ่มมองว่าเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่ง หรือ
พัฒนาเป็นกระบวนการ เป็นขั้นเป็นตอนที่มีความต่อเนื่อง หากแต่มีความยืดหยุ่น ลื่นไหล ซับซ้อน
และมีพลวัต สัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิต วงจรชีวิต (Life Cycle) สถานภาพทางสังคมของบุคคลรวมทั้ง
บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย การใช้ชีวิตประจ าวัน การใช้
ชีวิตคู่ และการแสดงออกถึงความรู้สึกผูกพัน ห่วงใย ( Intimacy) ของผู้มีเพศวิถีที่หลากหลายในบาง
มิติก็อาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีแนวคิดพหุ
ลักษณ์ทางเพศ (Pluralism) ซึ่งเน้นอธิบายความซับซ้อนของประสบการณ์ชีวิตทางเพศของมนุษย์ 
และวิพากษ์วิธีการจัดประเภท (Categorization) หรือการจ าแนก “เพศ” (ทั้งเพศสรีระและพฤติกรรม) 
ของมนุษย์ให้อยู่เป็นพวก เป็นหมู่ เมื่อเรายิ่งเชื่อในการจัดพวกหรือจัดประเภทมากเท่าใด เราก็จะยิ่งคิดว่า
เรื่องเพศจะต้องมีหมวดหมู่ที่ชัดเจน ประสบการณ์ชีวิตทางเพศกลายเป็นสิ่งเหมารวม ซึ่งเป็นฐานคิดที่    
อิงกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่จัดหมวดหมู่เพศแบบเป็นสองขั้ว (หญิงและชาย) ตามเพศสรีระ (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 2559, น.1-2) แนวคิดพหุลักษณ์ทางเพศจึงช่วยท าให้เข้าใจว่าผู้มีเพศวิถีท่ีหลากหลายที่ “ถูกจัด
ประเภท” ให้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน เช่น ชายรักชาย หญิงรักหญิง หรือกะเทยนั้นอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศ 
การแสดงออกถึงอารมณ์ความปรารถนาทางเพศ และประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 
2551; ปณิธี สุขสมบูรณ์, 2556; ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์, 2554; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2551) เช่น งานศึกษา
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เรื่อง “ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศ ของสาวประเภทสอง” ของ สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, รณภูมิ สามัคคีคารมย์ 
และพิมพวัลย์ บุญมงคล (2551) พบว่า การรับรู้ตัวตน การเปิดเผยตัวตน และการปรับเปลี่ยนตัวตนของ
สาวประเภทสองมีความยืดหยุ่น แตกต่างไปตามช่วงวัยและประสบการณ์ชีวิต กล่าวคือ สาวประเภทสอง
บางคนรู้สึกว่าตนเองเป็นกะเทยมาตั้งแต่เด็ก บางคนมาเป็นกะเทยหลังจากที่มีลูกมีภรรยาแล้ว บางคนมา
เป็นกะเทยจากการได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย สาวประเภทสองยังเลือกท่ีจะเปิดเผยหรือน าเสนอตัวตนของ
ตนเองแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทเชิงพ้ืนที่ ช่วงเวลา บุคคลที่ไปติดต่อสัมพันธ์
ด้วย ความคาดหวังต่ออนาคตของตนเอง รวมไปถึงการป้องกันตัวเองจากทัศนคติด้านลบของสังคมที่มี
ต่อกะเทย หากกะเทยประกอบอาชีพที่สังคมมองว่าเป็นอาชีพของกะเทย เช่น ช่างแต่งหน้า ช่างท าผม 
กะเทยก็อาจจะแสดงตัวตนของตนเองอย่างชัดเจน แต่หากกะเทยประกอบอาชีพที่สังคมคาดหวังว่า
ต้องแสดงบทบาททางเพศแบบคู่ตรงข้าม เช่น ทหาร แพทย์ กะเทยก็อาจจะไม่แสดงตัวตนที่ชัดเจน
ในขณะท างาน แต่อาจแสดงตัวตนกะเทยหลังเวลาท างานและรวมกลุ่มกับเพ่ือนที่เป็นกะเทยด้วยกัน 
งานศึกษานี้ยังเสนอให้เห็นว่าในประเด็นเพศวิถี กะเทยมีพฤติกรรมทางเพศที่มีความหลากหลาย
ซับซ้อน ซึ่งต่างไปจากที่สังคมมีภาพเหมารวม (stereotype) ว่ากะเทยมีจิตใจเป็นผู้หญิง จึงควรมีเพศ
วิถีแบบผู้หญิง คือ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายและมักเป็นฝ่ายรับ แต่งานศึกษานี้กลับแสดงให้
เห็นว่ากะเทยมีพฤติกรรมทางเพศได้ทั้งรุกและรับ ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของพวกเธอในเรื่องเพศ
ว่าเป็นไปเพ่ืออะไร กับใคร และบริบทใด งานศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่า อัตลักษณ์ทางเพศ การรับรู้ ตัวตน 
การเปิดเผยตัวตนและเพศวิถีของกะเทยนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นพัฒนาการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน หากแต่
มีความยืดหยุ่น ลื่นไหล เรียนรู้และปรับเปลี่ยนไปมาได้  

จากการที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา จะเห็นว่ายังไม่ค่อยมีงานวิจัยที่ศึกษา
ประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยในบริบทคุก โดยในงานศึกษานี้จะท าการศึกษา
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยผ่านแนวคิดความหลากหลายทางเพศ และใช้กระบวนทัศน์เชิง
ประกอบสร้างทางสังคม (Social construction) และกระบวนทัศน์เควียร์ (Queer Theory) มาเป็น
กรอบในงานศึกษาครั้งนี้ โดยจะมองอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ว่ามีความหลากหลาย ซับซ้อน ลื่นไหล 
ไม่คงที่ และมีพลวัต สัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กะเทยที่ใช้
ชีวิตอยู่ในคุกมีเพศภาวะและเพศวิถีอย่างไร มีการใช้ชีวิตด้านเพศ มีอารมณ์ ความรู้สึกด้านเพศ
อย่างไร ซึ่งอาจถูกหล่อหลอม (shape) โดยการใช้ชีวิตประจ าวันและความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่กะเทย
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในบริบทที่พวกเขาล้วนอยู่อาศัยภายในคุก กะเทยสามารถ
ต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจซึ่งเป็นอ านาจที่ถูกเชื่อกันว่ามีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรบ้าง 
รวมไปถึงศึกษาประสบการณ์ชีวิตด้านเพศของกะเทยในคุก ว่าคุกมีพ้ืนที่หรือเปิดโอกาสให้พวกเธอได้
แสดงบทบาททางเพศ ความปรารถนาทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรบ้าง 
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2.2 แนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total Institution) 
 

งานศึกษาครั้งนี้จะน าแนวคิดเรื่องสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving 
Goffman) และแนวคิดเรื่องอ านาจและวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) โดยเฉพาะที่
อธิบายถึงบริบทในคุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
2.2.1 แนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) 

เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) เป็นนักสังคมวิทยาที่ได้ท าการศึกษา
สถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกว่า “สถาบันเบ็ดเสร็จ”(Total Institutions) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากสถาบันทางสังคมทั่วไปๆ โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า สถาบันเบ็ดเสร็จ “เป็นสถานที่พัก
อาศัยและที่ท างาน (a place of residence and work) ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งมาอาศัยอยู่รวมกันและการ
ใช้ชีวิตของพวกเขานั้นถูกตัดขาดออกจากสังคมภายนอกอย่างสิ้นเชิง บุคคลเหล่านี้จะใช้ชีวิตอยู่
รวมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ที่ถูกก าหนดไว้  โดยการใช้ชีวิตประจ าวันของพวกเขาในสถาบัน
เบ็ดเสร็จจะถูกก าหนดให้เป็นไปตามตารางเวลาและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ” สถาบัน
เบ็ดเสร็จยังมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ คือ เป็นสถานที่ที่เมื่อกลุ่มบุคคลได้เข้ามาอยู่แล้ว พวกเขาจะถูก
จ ากัด/ตัดขาดความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก โดยมีลักษณะทางกายภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ มี
เครื่องกีดขวางการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เช่น สถาบันเบ็ดเสร็จจะมีประตูที่ถูกล็อคแน่น
หนา มีก าแพงสูง มีลวดหนาม และ/หรือมีคูน้ าล้อมรอบ (Goffman, 1961, p.11) 

จากการให้ความหมายและจัดประเภทของสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน 
(Erving Goffman) ข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า “คุก”1 จัดเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น

                                           
1 Goffman (1961 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.2) ยังได้จัดประเภทของสถาบัน

เบ็ดเสร็จออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1. สถาบันที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือดูแลคนที่ไร้ความสามารถและไม่
เป็นภัยอันตรายต่อชุมชน ได้แก่ สถาบันดูแลคนตาบอด บ้านพักคนชรา บ้านเด็กก าพร้า และบ้านพัก
ส าหรับผู้ยากจน 2. สถาบันที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อดูแลบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และเป็นภัยอันตราย
ต่อชุมชน แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้มีเจตนาก็ตาม ได้แก่ สถาบันที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลโรคจิต 
เป็นต้น 3. สถาบันที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันชุมชนจากบุคคลที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน ได้แก่ 
คุก ค่ายเชลย ค่ายกักกัน เป็นต้น 4. สถาบันที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือท าหน้าที่บางอย่าง และด ารงอยู่เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายพ้ืนฐานของสถาบัน ได้แก่ ค่ายทหาร โรงเรียนประจ า ค่ายแรงงาน เป็นต้น 5. สถาบัน
ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือแยกตัวออกจากชุมชน หรือเพ่ือที่จะเป็นสถานที่ส าหรับสอนศาสนา เช่น ส านักสงฆ์ 
วัดวาอาราม คอนแวนต์ เป็นต้น  
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เพ่ือปกป้องชุมชนจากบุคคลที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน และเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ
ของคุกก็ยิ่งสะท้อนลักษณะเฉพาะของสถาบันเบ็ดเสร็จ คือ มีก าแพงสูงล้อมรอบ บนก าแพงมีรั้วลวด
หนามไฟฟ้า มีประตูที่แน่นหนา คนนอกไม่สามารถเข้าไปด้านใน และคนในก็ไม่สามารถออกมา
ภายนอกได้ คุกบางแห่งก็ถูกสร้างให้ห่างไกลจากชุมชน สิ่งเหล่านี้ก็เพ่ือเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์
ระหว่างคนภายในกับโลกภายนอก  

- ลักษณะของสถาบันเบ็ดเสร็จ 
เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) (1961) ได้อธิบายถึงลักษณะของสถาบัน

เบ็ดเสร็จ ไว้ว่าเมื่อบุคคลเข้ามาอยู่ในสถาบันเบ็ดเสร็จ พวกเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตในแบบเดิมได้อีก
ต่อไป จะถูกตัดขาดหรือแยกออกจากสังคมเดิม โดยพวกเขาจะต้องอาศัยและด าเนินชีวิตอยู่ในสถานที่
เดียว (ซึ่งก็คือภายในสถาบันเบ็ดเสร็จ) สมาชิกในสถาบันเบ็ดเสร็จจะต้องท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
แต่ละกิจกรรมพร้อมๆ กับสมาชิกคนอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก รวมทั้งจะถูกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ใน
สถาบันเบ็ดเสร็จเหมือนๆ กัน กิจกรรมประจ าวันจะถูกก าหนดให้เป็นไปตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัด 
โดยกิจกรรมอย่างหนึ่งจะมีความต่อเนื่องกับกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป เป็นกิจกรรมที่ถูกบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีกฎเกณฑ์ชัดเจนที่ถูกก าหนดจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเบ็ดเสร็จ ลักษณะของกิจกรรมที่
ถูกก าหนด/บังคับให้ท าถือเป็นแผนอย่างหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุวัตถุประสงตามที่สถาบันวางไว้ 

ประเภทของสมาชิกในสถาบันเบ็ดเสร็จสามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม เป็นชน
ชั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มแรก คือ “inmates” เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ถูกก าหนดให้เข้าไป
อยู่อาศัยในสถาบันเบ็ดเสร็จตลอด 24 ชั่วโมง ถูกจ ากัดการติดต่อกับโลกภายนอก และจะสามารถ
ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลาที่พวกเขาถูกก าหนดให้อยู่ ในสถาบันเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งในกรณีของคุก “inmates” ก็คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกนั่นเอง อีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า 
“staffs” เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในสถาบันเบ็ดเสร็จ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลพวก “inmates” โดย “staffs” 
จะปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันเบ็ดเสร็จเฉพาะในชั่วโมงท างาน หลังจากนั้นสามารถออกไปใช้ชีวิตปกตินอก
สถาบันเบ็ดเสร็จได ้(ซึ่งในกรณีของคุก “staffs” ก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุม หรือ “ผู้คุม” นั่นเอง) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง “inmates” กับ “staffs” ทั้งสองฝ่ายมักจะมีภาพเหมารวมซึ่ง
กันและกันในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน (narrow hostile stereotypes) “staffs” ก็จะมอง “inmates” 
ว่าเป็นพวกหัวรุนแรง ไม่น่าไว้วางใจ ในขณะที่ “inmates”ก็มักจะมอง “staffs”ว่าเป็นพวกที่มี
อ านาจเหนือกว่าตนเอง และใช้อ านาจโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน การเลื่ อนสถานะทางสังคม
ระหว่างคนสองกลุ่มไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ต่างจากสถาบันทางสังคมอ่ืนที่อาจจะมีการเลื่อนสถานะ
ทางสังคมระหว่างสมาชิกภายในสถาบัน (Davies, 1989; Goffman, 1961; Scott, 2010) 
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- Mortification Process 
นอกจากนี้ เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) (1961) ยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อ 

“inmates”เข้ามาอยู่ในสถาบันเบ็ดเสร็จ อัตตะและสิ่งต่างๆ ที่บ่งบอกหรือแสดงถึงความเป็นตัวตน
ของพวกเขาจะถูกปลดเปลื้อง (stripped) และปรับเปลี่ยน ดัดแปลง (mortified) คือ พวกเขาจะต้อง
ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้รู้สึกว่าต้องอ่อนน้อม ถ่อมตน ถูกท าให้รู้สึกด้อย และถูกปรับเปลี่ยน
มุมมองทางศีลธรรม ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีผลกระทบต่ออัตตะของพวกเขาที่ถูกก่อรูปก่อร่างมา
อย่างยาวนานจากการใช้ชีวิตในสังคมก่อนเข้ามาอยู่ในสถาบันเบ็ดเสร็จ กระบวนการปลดเปลื้อง 
ปรับ เปลี่ยน ดัดแปลงตัวตนของ “inmates” ในสถาบันเบ็ ดเสร็จนี้ เรียกว่า “Mortification 
Processes” เช่น การที่เจ้าหน้าที่ริบข้าวของหรือทรัพย์สินส่วนตัวที่แสดงถึงตัวตนของ “inmates” 
ไปเก็บไว้ และจะคืนให้เมื่อพวกเขาถูกปล่อยตัวออกจากสถาบันเบ็ดเสร็จ สถาบันเบ็ดเสร็จจะจัดหา
สิ่งของ เครื่องใช้เหมือนๆ กันให้กับ “inmates” เช่น ใส่เสื้อผ้าเป็นชุดแบบฟอร์ม มีผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน 
หรือผ้าเช็ดตัวเป็นแบบเดียวกัน “Mortification Process” ยังเกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในสถาบัน
เบ็ดเสร็จถูกตัดขาด/จ ากัดการติดต่อกับครอบครัว สูญเสียหน้าที่การงาน การศึกษา ได้รับสถานภาพที่
ถูกประทับตราจากสังคม (stigmatized status) อ านาจการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวันถูก
จ ากัดผ่านการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่ เป็นตารางและต้องท าพร้อมๆ กัน ร่วมกันกับ 
“inmates” คนอ่ืนๆ ต้องยอมตามและแสดงความเคารพต่อ “staffs” (Davies, 1989; Goffman, 
1961; Stark, 1994) 

ในกระบวนการปลดเปลื้องตัวตน (Mortification Process) จะพบว่ามีระบบ
ของอ านาจ (Authority) เข้ามาเกี่ยวข้อง 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. มีการจัดระบบอ านาจในองค์กร กลุ่ม “staffs” 
จะมีอ านาจในการควบคุมกลุ่ม “inmates” 2. สิทธานุมัติ (ทั้งในแง่การลงโทษและให้รางวัล) จะ
เกี่ยวข้องกับอ านาจที่ชอบธรรมของ “staffs” ในการก ากับและควบคุม “inmates” ในทุกๆ เรื่อง ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย พฤติกรรม และการติดต่อกับ “inmates” คนอ่ืนๆ ภายในสถาบัน
เบ็ดเสร็จ 3. อ านาจที่ถูกใช้ในสถาบันเบ็ดเสร็จจะมีลักษณะต่อเนื่อง หาก “inmates” มีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมในขณะที่ท ากิจกรรมหนึ่งในสถานที่หนึ่งภายในสถาบันเบ็ดเสร็จ พวกเขาก็จะถูก 
“staffs” จับจ้อง ควบคุมเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาต้องไปท าอีกกิจกรรมหนึ่งในอีกสถานที่หนึ่งภายใน
สถาบันเบ็ดเสร็จ (Goffman, 1961) 

ในขณะที่ “Mortification Processes” ก าลังด าเนินต่อไป “inmates” ก็จะเริ่ม
เรียนรู้ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และค าแนะน าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตในสถาบันเบ็ดเสร็จ เรียกว่า “privilege system” ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1. มีกฎเกณฑ์ของ 
“บ้าน” (house rules) และมักจะก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่ อให้  “inmates” ปฏิบัติตาม 2. มีการ
ก าหนดผลตอบแทน/รางวัลไว้อย่างชัดเจน เช่น การให้รางวัลเล็กๆน้อยๆ หรือให้สิทธิประโยชน์บาง
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ประการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่ “inmates”เชื่อฟังค าสั่ง staffs 3. การลงโทษ เมื่อ “inmates” 
ท าผิดกฎระเบียบ ดังนั้นการลงโทษและการให้รางวัลเป็นการจูงใจผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของคุก 
(Goffman, 1961) 

เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) (1961) ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่าภายใต้ 
Mortification Process และ Privilege System ในสถาบันเบ็ดเสร็จนั้น ตัว “inmates” เองก็มีการ
ปรับตัว โดย “inmates” คนเดียวกันนี้เองอาจจะเลือกใช้วิธีการปรับตัวที่หลากหลายในช่วงเวลา
ต่างๆ หรือในช่วงเวลาเดียวกัน ก็อาจจะเลือกใช้การปรับตัวที่แตกต่างกันไปก็ได้ Goffman (1961) ได้
ยกตัวอย่าง Adaptation Alignment ไว้ดังนี้  1. Process of situational withdrawal เป็นการ
ปรับตัวที่ “inmates” เพิกถอนความสนใจของตนเองออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง จะให้ความสนใจแต่
เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะนั้นๆ 2. Rebellious line เป็นการปรับตัวแบบต่อต้าน ท้าทาย ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หาก “inmates” ปฏิบัติเช่นนี้ก็มักจะถูกลงโทษ 3. A kind of Colonization เป็นการที่ 
“inmates” สร้างโลกสมมติขึ้นในการใช้ชีวิตในสถาบันเบ็ดเสร็จ ประสบการณ์จากโลกภายนอกจะถูกใช้
อ้างอิงเพ่ือท าความเข้าใจหรือแสดงออกถึงความปรารถนาของชีวิตภายในสถาบันเบ็ดเสร็จ                
4. Conversion เป็นการปรับตัวที่ “inmates” รับเอากฎเกณฑ์ของสถาบันและมุมมองของ “staffs” มา
เป็นมุมมองของพวกเขาเอง และพยายามแสดงบทบาทของการเป็น “inmates” ที่สมบูรณ์แบบ 

แนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) เป็นฐาน
คิดส าคัญที่ถูกน ามาใช้ศึกษาชีวิตของนักโทษในคุก อย่างไรก็ตามแนวคิดของเขานั้น ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความซับซ้อน ลุ่มลึกของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกิดขึ้นในสถาบันเบ็ดเสร็จ รวมทั้งไม่ได้ตระหนักถึง
กลไกการใช้อ านาจที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการลงโทษและให้รางวัล แต่อาจอยู่ในรูปแบบของความรู้ 
เป็นกลไกที่ท าให้ผู้คนเชื่อฟัง คอยควบคุม และระมัดระวังพฤติกรรมของตนเอง 

2.2.2 แนวคิดอ านาจและวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)  
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) (1975) เป็นนักคิดคนส าคัญท่ีให้ความสนใจกับ

ปฏิบัติการเชิงอ านาจที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีวิถีการท างานที่แนบเนียน แยบยล ซับซ้อน และ
แทรกซึมไปทั่วทุกพ้ืนที่ในสังคม อ านาจในสังคมยุคสมัยใหม่ได้เลื่อนปฏิบัติการจากระดับมหภาค  
(การปกครองของรัฐ) มาสู่ระดับจุลภาค หรือในระดับหน่วยย่อยๆ ขององค์สังคม (เช่น ในโรงเรียน 
โรงงาน กองทัพ คุก และพ้ืนที่อ่ืนๆ ในสังคม) อ านาจทุกชนิดเริ่มต้นด้วยการมีที่มา เช่น อ านาจจากรัฐ 
อ านาจจากทุน เมื่อกระบวนการท างานของมันด าเนินไปจนถึงจุดหนึ่ง อ านาจก็จะกลายเป็นสิ่งนิรนาม 
ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริง โดยแรกเริ่มอ านาจจะท างานไหลจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง หลังจาก
นั้นก็จะท างานไปทุกทิศทุกทาง ไหลวนไปทุกพ้ืนที่ กระจัดกระจายและเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมทุกชนิด อ านาจจะถูกสร้างขึ้น ส่งผ่าน และน าไปสู่การผลิตซ้ าอ านาจแบบเดิม 
ท าให้อ านาจไหลเวียนอยู่ในสังคมตลอดเวลา ฟูโกต์ ชี้ให้เห็นว่า การท างานของอ านาจจะท างานผ่าน
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วาทกรรม หรือ “บรรดาค าพูด ข้อเขียนทั้งปวงที่ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ในด้านต่างๆ ผลิตขึ้นและเผยแพร่
ออกไปภายในกรอบความรู้เหล่านั้น” (Foucault, 1975 อ้างถึงใน นพพร ประชากุล, 2558, น.4) 
เพราะในสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่เชื่อในหลักของความมีเหตุมีผล หลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
ตรวจสอบได้ว่าเป็นจริง ดังนั้นกรอบแนวคิดหรือวาทกรรม ที่นักคิด นักวิชาการ หรือผู้ ทรงคุณวุฒิได้
ผลิตขึ้นจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง กลายเป็นกรอบความคิดและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมยึดถือ และความรู้เหล่านี้ถูกใช้อ้างอิงว่าเป็นความจริงในสังคม วาทกรรม
เหล่านี้  ได้ถูกน าไปใช้โดยปัจเจกชนหรือกลุ่มคนต่างๆ มากมาย ไม่ว่ าจะเป็นรัฐ กลุ่มผู้ปกครอง 
นายทุน หรือคนอ่ืนๆ ที่ต้องการจะใช้ประโยชน์จากวาทกรรมเหล่านี้ ซึ่งฟูโกต์ (นพพร ประชากุล, 
2558 น.3 -28; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.3-6) ได้ชี้ให้เห็นว่า ปฏิบัติการของอ านาจจะท างาน
เชื่อมโยงกับวาทกรรมวาทอย่างแนบแน่นจนแยกกันไม่ออก และวาทกรรมในแต่ละยุคสมัยได้ถูกผลิต
สร้างมาจากกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจในสังคม หรือกลุ่มคนที่ได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ ดังเช่น 
ในยุคกลางของยุโรป กลุ่มนักบวช เจ้าศักดินาจะมีอิทธิพลเป็นผู้ชี้น าทางด้านความรู้และความคิด ใน
ยุคสมัยใหม่ (ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา) ก็จะมีกลุ่มนักวิชาการ นักคิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
ผู้สร้างชุดความรู้และวาทกรรมขึ้นมา วาทกรรมที่ครอบครองพ้ืนที่สังคมในแต่ละยุคจึงมีความแตกต่างกัน 

จากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์มาสู่การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ยึดหลักเหตุ
และผล ท าให้ปฏิบัติการของอ านาจซึ่งท างานผ่านวาทกรรมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะท าให้สามารถ
แทรกซึมเข้าไปในสังคมได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเข้าไปจัดการ ก ากับ และควบคุมรายละเอียดต่างๆ ใน
ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่ 
18 การลงโทษผู้กระท าผิดได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู วาทกรรมนี้เกิดขึ้นเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ความรุนแรงลงโทษผู้กระท าผิด และต่อต้านการใช้อ านาจโดยพลการของกษัตริย์ (ดังที่
พบเห็นได้ในช่วงศตวรรษที่ 17) การลงโทษจะต้องสมเหตุสมผลกับการกระท าความผิด มีมนุษยธรรม
โดยมองว่าผู้กระท าผิดสมควรได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือให้สามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ โดยวาท
กรรมเหล่านี้ก่อเกิดมาจากความรู้ด้านต่างๆ เช่น นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา การอ้างอิงกับ
หลักวิชาการเหล่านี้ ท าให้ความรู้หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้น มิได้ท าให้ผู้คนสยบยอมทางด้านร่างกาย
เพียงอย่างเดียว แต่มันควบคุมลึกลงไปถึงจิตใจของผู้คน ท าให้เกิดการสยบยอม ถูกครอบง าแบบที่ผู้คน
เองก็ไม่รู้ตัว ฟูโกต์ (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, พรรณราย โอสถาภิรัตน์, และสุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 
2541, น.29-32; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542) มองว่าอ านาจได้กดขี่ ลิดรอนหรือท าลาย และได้ผลิต
สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล และอ านาจย่อมมีการต่อต้าน
ขัดขืน และการขัดขืนหรือต่อต้านอ านาจนั้น ส่งผลให้อ านาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ พัฒนาตัวเอง
และสร้างความรู้ขึ้นมาเพ่ือรองรับอ านาจ และขยายเครือข่ายของมันออกไป 
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ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการน าสถาบันการลงโทษมาใช้กับผู้กระท าผิด
เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลตามหลักวิชา โดยมุ่งที่จะใช้อ านาจก ากับจิตใจของผู้กระท าผิด 
ซึ่งจะเห็นได้จากการออกแบบคุกโดยใช้แนวคิดแพนนอปติคอน (Panopticon) โดยเจรามี เบนแธม 
(Jeremy Bentham) โดยมีการออกแบบให้มีหอสังเกตการณ์อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้คุม ท าหน้าที่
เฝ้าดู สอดส่อง ตรวจตรา ความเป็นไปของนักโทษที่อยู่ในห้องขังที่รายรอบเป็นวงกลมล้อมรอบหอ
สังเกตการณ์ ท าให้นักโทษรู้สึกว่าตนเองถูกผู้คุมจับตามองตลอดเวลา โดยที่ไม่รู้เลยว่าถูกจับตามอง
จริงหรือไม่ ท าให้นักโทษควบคุม ระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้อยู่ในระเบียบ
วินัย และไม่ถูกผู้คุมลงโทษ ทั้งที่จริงๆ แล้ว อาจจะไม่มีผู้คุมจับตามองอยู่ก็ได้ ลักษณะเช่นนี้ ฟูโกต์  
(1975 อ้างถึงใน นพพร ประชากุล, 2558, น.4 ; Foucault, 1980 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
2542, น.1-2) กล่าวว่า เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากผู้คุมและรัฐไปยังตัวผู้กระท าผิด ซึ่งท าให้ผู้ต้องขัง
กลายเป็นผู้กระท า (subject) และผู้ถูกกระท า คือ เป็นผู้กระท าในฐานะผู้คุม (ควบคุม สอดส่อง
พฤติกรรมตนเอง) และมีหน้าที่เป็นผู้ถูกกระท า คือ การถูกควบคุมให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมออกมา 
วาทกรรมในยุคสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปก ากับควบคุมจิตใจมนุษย์ซึ่งมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากกว่าการควบคุมร่างกาย (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, พรรณราย โอสถาภิรัตน์, และ
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2541, น.29-32) 

นอกจากนี้การเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ยังท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาของวาท
กรรม จากเดิมที่เน้นการกดทับ การก าจัดร่างกายที่เป็นภัยออกไป เช่น การประหารชีวิตผู้กระท าผิด 
และหันมาให้ความสนใจควบคุมการมีชีวิตและวิถีชีวิตของคน โดยรัฐพยายามที่จะมีอ านาจเหนือชีวิต
และสวัสดิการของประชาชน รวมถึงเรื่องภาวะการเจริญพันธ์ สุขภาพ ความเจ็บไข้ได้ป่วย อาหารการ
กิน อุปนิสัยของประชาชน ส่งผลให้คุกสมัยใหม่ให้ความสนใจและพยายามให้นักโทษมีชีวิตที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อกระบวนการผลิต ท าให้เกิดการจ าแนกแยกแยะด้วยความรู้
ทางประชากรศาสตร์และบรรทัดฐานของสังคมเพ่ือให้รัฐสามารถควบคุมประชากรของตนได้ ขอบเขต
ของวาทกรรมที่เดิมพยายามที่จะควบคุมร่างกายของปัจเจกชนแต่ละคนเปลี่ยนมาเป็นความพยายามที่
จะควบคุมประชากรโดยรวม และท างานผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล 
ค่ายทหาร เป็นต้น ท าให้รัฐสามารถใช้อ านาจแทรกซึมปัจเจกชนได้มากกว่าที่เป็นมาในสังคมอดีต  
โดยเข้าไปจัดการรายละเอียดในกิจกรรมของมนุษย์ (นพพร ประชากุล, 2558, น.15-16; ปริตรตา เฉลิมเผ่า 
กออนันตกูล, พรรณราย โอสถาภิรัตน์, และสุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2541, น.29-32; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
2542) 

ดังที่ฟูโกต์ (Foucault, 1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.10-12) 
ชี้ให้เห็นว่าอ านาจที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่มิได้กดขี่ กดทับ หรือบังคับเหมือนในสังคมสมัยก่อน แต่
ท าให้เกิดการแบ่งแยก ให้คนมีความแตกต่าง เพื่อให้รัฐสามารถควบคุมประชาชนของตนเองได้ โดยใช้
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ความรู้วาทกรรม และบรรทัดฐานทางสังคมมาเป็นมาตรฐานเพ่ือใช้แจกแจง แยกแยะปัจเจกชนออก
จากกัน และน ามาใช้ในการก ากับความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมว่าอะไรคือความเหมาะสม 
อะไรคือความไม่เหมาะสม หรือเพ่ือแยกคนโรคจิตออกจากคนปกติ แยกอาชญากรออกจากพลเมืองดี 
แยกเพศวิถีที่ผิดปกติออกจากเพศวิถีที่ปกติ โดยแยกกลุ่มคนที่ผิดปกติออกไปเพ่ือน าไปแก้ไขให้
กลับคืนสู่ภาวะปกติ อ านาจสมัยใหม่ท างานในรูปแบบของสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่รัฐได้สร้างข้ึน เช่น 
โรงเรียนโรงพยาบาล กองทัพ เป็นต้น โดยอาศัยช่องทางที่แยบคายในการเข้าถึงปัจเจกชน ร่างกาย 
ท่าทางและกิจวัตรประจ าวันของพวกเขา ภายใต้อ านาจที่ฟูโกต์ (1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
2542, น.6) เรียกว่า Bio-power หรืออ านาจที่กระท าต่อร่างกาย หรือที่นพพร ประชากุล (2558,   
น.15) เรียกว่า ชีวอ านาจ เป็นรูปแบบอ านาจสมัยใหม่ที่มุ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านกลไกที่มี
ระเบียบวิธีที่ซับซ้อน ต่อเนื่อง และมุ่งกระท าต่อพฤติกรรม ทัศนคติและวิถีชีวิตของผู้คน เพ่ือให้
ร่างกายกลายเป็นร่างกายที่เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย มีประโยชน์ เพ่ือปลูกฝั งประสิทธิภาพด้านการใช้
งานและการสยบยอมทางการเมืองไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะเห็นการท างานของอ านาจที่ชัดเจนภายในคุก 
ในสมัยก่อนประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18 การลงโทษจะเป็นการลงโทษโดยใช้ความรุนแรง เน้นทัณฑ์
ทรมาน เพื่อให้ประชาชนเกิดการหวาดกลัวไม่กล้าที่จะกระท าผิด ต่อมาประมาณปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 รูปแบบการลงโทษก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้
เห็นถึงรูปแบบอ านาจสมัยใหม่ที่เข้าไปก ากับควบคุมพฤติกรรมและร่างกายของนักโทษอย่างละเอียด
ผ่านการจัดการเรื่องเวลาและพ้ืนที่เพ่ือปลูกฝังขัดเกลาให้นักโทษกลายเป็นคนดีที่ดีขึ้น 

การท าให้ร่างกายกลายเป็นวัตถุ หรือเป็นทรัพยากรการผลิตชนิดหนึ่งนี้จะต้องลด
ความหมายเชิงสัญญะที่ผูกพันกับร่างกายออกให้เหลือน้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มีเลย เพ่ือที่จะท าการ
ประกอบสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ โดยอาศัย “กลไกระเบียบวินัย” กลไกระเบียบวินัยมิได้ถูกสร้าง
ขึ้นมาใหม่ แต่มีมานานแล้ว และได้ถูกน ามาใช้ในสังคมสมัยใหม่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 จากเดิมที่
เคยก ากับมวลรวมของกิจกรรมของมนุษย์มาสู่การควบคุมรายละเอียดปลีกย่อยของมนุษย์ และได้
แพร่กระจายไปทุกสถาบันในสังคม การท างานของกลไกระเบียบวินัยสมัยใหม่นี่จะเข้าไปจัดการกับ
พ้ืนที่และเวลา โดยมุ่งที่จะกระท าต่อร่างกายมนุษย์เพ่ือให้กลายเป็นร่างกายที่เชื่อเชื่อง ว่านอนสอน
ง่าย ด้วยการจัดตารางเวลาที่ต่อเนื่อง ยาวนาน จัดให้ร่างกายอยู่ในพื้นที่ที่แบ่งและมอบหมายให้ โดยมี
การควบคุม สอดส่องพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา มีการลงโทษผู้ซึ่งไม่กระท าตามระเบียบที่ได้วางไว้ นอกจากนี้
ยังมีการจัดท าประวัติและบันทึกพฤติกรรมของแต่ละบุคคลไว้ กลไกระเบียบวินัยนี้ได้ถูกน ามาใช้ในสถาบัน
สังคมต่างๆ เพ่ือเข้าไปควบคุม ก ากับปัจเจกชน ในระดับร่างกาย ท่าทาง พฤติกรรม กิจวัตรประจ าวัน     
(ธีรยุทธ บุญมี, 2557, น.159-168; นพพร ประชากุล, 2558, น.3-31; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.6-11; 
อรรถสิทธิ์ สิทธิด ารง, 2558, น.75-121) 
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ในสถาบันการลงโทษ หรือ“คุก” เป็นสถาบันที่มองเห็นการท างานของกลไก
ระเบียบวินัยที่ชัดเจน แต่เดิมที่การลงโทษมุ่งที่ก าจัดร่างกายที่เป็นภัยต่อสังคมออกไปตามวาท
กรรมการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน ซึ่งก็มิได้ท าให้อาชญากรรมลดน้อยลงแต่อย่างใด แต่ยังก่อเกิด
อาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอีก และที่ส าคัญท าให้สูญเสียแรงงานในการผลิต ดังนั้น การ
ลงโทษในสมัยใหม่จึงได้เปลี่ยนแปลงวาทกรรมในการลงโทษเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟู เพ่ือการแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และคืนพลเมืองดีสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง ผลพวงจากวาทกรรมท าให้เกิดการ
แบ่งแยก และสร้างความแตกต่างระหว่าง “อาชญากร”กับ“พลเมืองดี” การเป็นอาชญากรเป็นสิ่งที่
สังคมยอมรับไม่ได้ ถือว่าผิดปกติ จะต้องแยกคนกลุ่มนี้ออกไปอยู่ในคุกหรือเรือนจ าที่ห่างไกลชุมชน
เพ่ือบ าบัดแก้ไขให้กลับเป็นพลเมืองดี การแยกนักโทษออกอยู่ในคุกเป็นวัตถุประสงค์ของอ านาจในการ
ที่จะประกอบสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ ด้วยการลดหรือตัดความหมายเชิงสัญญะเดิมที่ผูกพันกับร่างกาย
ของนักโทษ เช่น จากอาชีพ การศึกษา จากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง โดยเมื่อนักโทษเข้ามาในคุก ทุกคน
จะต้องถูกท าทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสุขภาพ ข้าวของที่ติดตัวมาจะถูกเก็บไว้ 
และจะได้รับคืนเมื่อครบก าหนดโทษจ าคุก และถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในคุก ถูกตัดผม สวมใส่เครื่องแบบ
นักโทษ ครอบครองสิ่งของได้เท่าที่คุกอนุญาตเท่านั้น กระบวนการเหล่านี้เป็นการรื้อตัวตนเดิมของ
พวกเขาออกไป และเริ่มประกอบสร้างตัวตนใหม่ข้ึนมา โดยอาศัยกลไกของระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ โดยชีวิตของนักโทษทุกคนจะต้องถูกก ากับด้วยตารางเวลาที่แน่นอนตายตัว และต่อเนื่องตั้งแต่
ตื่นนอนไปจนถึงเวลานอน และท าซ้ าเป็นกิจวัตรเดิมๆ ไปจนกระทั่งครบก าหนดโทษ และนักโทษทุก
คนถูกก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ที่ก าหนด การเคลื่อนย้ายพ้ืนที่จะไม่สามารถกระท าได้ตามอ าเภอใจ ซึ่ง
พ้ืนที่ภายในเรือนจ าที่ถูกจัดวางตามประโยชน์ของการใช้สอย เช่น ตึกนอน โรงเลี้ยง โรงงาน เป็นต้น 
การเคลื่อนย้ายพ้ืนที่จะต้องเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดและต้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องและ
ต่อเนื่องกัน และจะถูกควบคุม ตรวจตราโดยผู้คุมอยู่ตลอดเวลา มีการให้รางวัลแก่นักโทษที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของคุก หรือเป็นนักโทษที่ดี และมีการลงโทษนักโทษที่ไม่ท าตามระเบียบของคุก ซึ่งการ
กระท าผิดกฎของคุกนี้ แสดงให้เห็นว่ายังมีนักโทษที่ยังไม่ยอมเชื่อฟัง หรือไม่สยบยอมต่ออ านาจ      
ยังพยายามที่จะต่อต้าน ขัดขืน ซึ่งอาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ แต่ชี้ชั ดให้เห็นว่า ปฏิบัติการของ
อ านาจ ไม่สามารถที่จะท าให้คนที่อยู่ภายใต้ปฏิบัติการของมันยินยอมพร้อมใจได้ทั้งหมด ดังเช่นที่     
ฟูโกต์กล่าวว่า “ที่ใดมีอ านาจ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน” (Foucault, 1980, p.162 อ้างถึงใน 
สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.15) และ “...เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกล่าวว่ามีสถาบันใด ไม่ว่าสถาบันนั้น
จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเพ่ือกดบังคับหรือปลดปล่อยที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะบงการให้
ผู้ที่อยู่ในสถาบันนั้น เป็นไปตามเป้าหมายของสถาบัน และ “ไม่ว่าระบบ (ของสถาบันนั้น) จะน่ากลัว
สักเพียงใด ก็ย่อมมีความเป็นไปได้ของการต่อต้าน การไม่เชื่อฟัง และการรวมกลุ่มกันเป็นปฏิปักษ์กับ
ระบบ...”(Paul Rabinow, 1997, p.371 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.15-16) 
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จากการทบทวนแนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จของเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving 
Goffman) และแนวคิดอ านาจและวาทกรรมของฟูโกต์ (Michel Foucault) งานศึกษาครั้งนี้น าทั้ง    
2 แนวคิดมาเป็นกรอบในการมองปรากฏการณ์ กล่าวคือ คุกจัดเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่ง 
เนื่องจากเมื่อกะเทยที่กระท าความผิดได้เข้ามาอยู่อาศัยในคุกแล้ว พวกเธอจะถูกตัดขาดจากสังคม
ภายนอก ภายในคุกมีระเบียบกฎเกณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกก าหนด สัมพันธ์กับพื้นที่และเวลาตาม
กิจวัตรประจ าวัน กะเทยในคุกต้องเผชิญกับกระบวนการปลดเปลื้อง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงตัวตน       
(ดังที่ Goffman เรียกว่า Mortification Process) หรือดังที่ฟูโกต์อธิบายว่าเป็นการลดหรือตัดความหมาย
เชิงสัญญะเดิมที่ผูกพันกับร่างกาย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจ าวันและมิติของชีวิตด้านเพศ
ภาวะและเพศวิถีของพวกเธออย่างไร กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรทั้งขณะที่พวกเธอเข้ามาอยู่ในคุก
ใหม่ๆ และเมื่อพวกเธอใช้ชีวิตอยู่ในคุกเป็นระยะเวลานานๆ รวมทั้งพวกเธอมีมุมมอง อารมณ์ความรู้สึก 
ท าความเข้าใจ (make sense) และปรับตัวเมื่อพวกเธอต้องเผชิญกับกระบวนการเหล่านี้อย่างไร 

นอกจากนี้เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) ยังได้อธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง “staffs” และ “inmates” ว่ามีลักษณะขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน กล่าวคือ “staffs” (ซึ่งใน
ที่นี้คือ ผู้คุม) จะเป็น “ผู้คุมกฎ” รู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือกว่า ในขณะที่ “inmates” (ซึ่งในที่นี้คือ
กะเทยในคุก) จะเป็น “ผู้ยอมตาม” ต้องปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า ท า
ให้พยายามแสดงบทบาทของการเป็นผู้ยอมตามต่อกฎเกณฑ์ ละเลยความเป็นผู้กระท าการ (agency) 
ของ “inmates” เอง ในอีกแง่หนึ่งผู้ศึกษาได้น าแนวคิดอ านาจและวาทกรรมของฟูโกต์มาเป็นกรอบ
ในการศึกษาด้วย โดยสนใจศึกษาว่า “กลไกระเบียบวินัย” และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในคุกนั้นกระท าต่อ
ร่างกาย พฤติกรรม ทัศนคติและวิถีชีวิตของกะเทยในคุกท้ังในมิติการใช้ชีวิตประจ าวันและมิติด้านเพศ
อย่างไร แม้ไม่อยู่ในสายตาและการถูกจับจ้องจากผู้คุม กะเทยยังด าเนินชีวิตในคุกภายใต้ระเบียบวินัย
มากน้อยเพียงไร อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับกะเทยในคุกมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
หรือไม่ อย่างไร ระเบียบกฎเกณฑ์ภายในคุกถูกต่อรอง ถูกท าให้ “พออะลุ่มอล่วย” ในการบังคับใช้ได้
มากน้อย อย่างไร พอมีช่องทางให้กะเทยต่อรอง หาทางเลือกทางออกในการใช้ชีวิตด้านเพศภายในคุก
ได้อย่างไร นอกจากนี้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในคุก อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับ
กะเทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ต้องขังด้วย จึง
น่าสนใจศึกษาว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างกะเทยกับกลุ่มเพ่ือนสนิท คนรัก และผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ สะท้อนให้
เห็นอ านาจ การด าเนินชีวิตและการต่อรองของกะเทยอย่างไร  
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันเบ็ดเสร็จ 
 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบ็ดเสร็จ พบว่า มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้
ท าการศึกษาสถาบันเบ็ดเสร็จ ในบริบทของ “คุก” ที่มีการจัดพ้ืนที่ตามระบบคิดเรื่องเพศแบบกระแสหลัก
คือ พ้ืนที่ส าหรับคุมขังผู้ต้องขังหญิง (ทัณฑสถานหญิง หรือคุกหญิง) และพ้ืนที่ส าหรับคุมขังผู้ต้องขังชาย 
(เรือนจ า หรือคุกชาย) มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจวัตรประจ าวันของผู้ต้องขังภายในคุก การท างาน การรวมกลุ่มของผู้ต้องขัง กฎระเบียบในเรือนจ า 
รวมถึงแบบแผนการใช้ชีวิตในเรือนจ า เป็นต้น และประเด็นเกี่ยวกับการต่อรองกับความสัมพันธ์เชิง
อ านาจภายในคุก ซึ่งคุกมีความเข้มงวด เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ แต่ผู้ต้องขังก็พยายามที่จะ
ต่อรอง หาทางออก ทางเลือก เพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานและให้สามารถเอาตัวรอดได้ เช่น  
 งานศึกษาของ เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ (2540) เรื่อง “การรับรู้ตนเองและโลกทัศน์ของ
ผู้ต้องขัง: ศึกษากรณีเรือนจ าแห่งหนึ่ง” ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนในคุกในสองลักษณะ 
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังด้วยกัน ที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า “บ้าน” เพ่ือ
คอยช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัย ท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมกับ
ผู้ต้องขัง ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ไว้วางใจต่อกัน ความสัมพันธ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมการรับรู้ตนเอง
และแบบแผนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ าและภายหลังพ้นโทษไปแล้ว  

ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับคุกอีกชิ้นหนึ่งโดย สายพิณ ศุพุทธมงคล (2542) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“คุกกับคน: อ านาจและการต่อต้านขัดขืน” โดยมุ่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน
หญิงกลาง และการต่อต้านขัดขืนอ านาจของคุกท่ีถูกจัดว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่งที่มีอ านาจ
ครอบง าและจัดการทุกแง่มุมของชีวิตผู้ต้องขัง แต่ผู้ต้องขังก็ยังมีช่องทางหรือโอกาสในการต่อต้านขัด
ขืนอ านาจเหล่านั้น งานศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึง “ปฏิบัติการแห่งอ านาจ” ที่เกิดจากกลไกการสร้างวินัยโดย
การจัดการด้านเวลา (ตารางกิจวัตรประจ าวันที่เคร่งครัด เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลผู้ต้องขังได้ตลอด 
24 ชั่วโมง) การจัดการด้านพ้ืนที่ (ให้ผู้ต้องขังท างานอยู่ในพ้ืนที่ที่ก าหนด และไม่สามารถเข้าออกได้
ตามอ าเภอใจ) นอกจากนี้ยังก ากับดูแลในเรื่องส่วนตัว (การแต่งกาย การไว้ทรงผม ทรัพย์สินส่วนตัว) 
โดยมี “กฎเรือนจ า” เป็นกติกาให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตาม ซึ่งมีทั้งกฎที่เป็นทางการ (บัญญัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร) และไม่เป็นทางการ (ผ่านการบอกเล่าระหว่างผู้ต้องขังด้วยกัน) หากฝ่าฝืนหรือไม่ท า
ตามก็จะถูกลงโทษ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า อ านาจที่ควบคุมในคุกไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่
ยังพอมีช่องทางหรือโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ต่อต้านหรือขัดขืนด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ขโมยช้อนส้อมมาตีให้แบนและฝนกับปูนให้คมท าเป็นมีด 
(เพราะคุกไม่อนุญาตให้มีของมีคม) การลักลอบมีหรือเสพยาเสพติด (คุกห้ามมียาเสพติด) การปล่อย
เงินกู้ (คุกห้ามมีเงินสด) การท าตลาดมืด (การซื้อสินค้าจากร้านค้าสงเคราะห์เรือนจ ามาขายต่อใน
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ราคาแพง, การขายสินค้าต้องห้าม) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงยังหาต่อรอง หาทางเลือก 
ทางออก เพ่ือมาตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ (แบ่งปันอาหาร, ของใช้) และจิตใจ (ครอบครัว, 
เพศ) โดยการสร้างโลกสมมุติ (Colonization) ซึ่งเป็นการอ้างอิงประสบการณ์ที่ เคยได้รับจาก
ภายนอกคุกมาใช้ เช่น การมี “บ้าน” ในคุก โดยสมมติว่าเพ่ือนผู้ต้องมีบทบาทเป็นบิดา มารดาและลูก 
หรือการแสดงบทบาทสามี ภรรยา 

หรืองานศึกษาเรื่อง “คุกหญิงกับการเลื่อนไหลและหลากหลายของเพศสภาพ”         
(ศิริจินดา ทองจินดา, 2547) ได้ท าการศึกษาคุกหญิง โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจใน
หลายรูปแบบ ทั้ งระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขัง และระหว่างผู้คุมกับผู้ต้องขัง พบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขังมีหลากหลาย โดยผู้ต้องขังหญิงจะใช้ยุทธวิธีในการปรับ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจด้วยการสร้างและ/หรือสร้างใหม่ของความเป็นเพศ ร่วมกับการใช้ทุนทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรืออ่ืนๆ ที่ตนเองมีอยู่ ไปต่อรองกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังด้วย
กันเอง และยังชี้ให้เห็นว่ามีการเลื่อนไหลทางเพศ เช่น กรณีของผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งที่ก่อนติดคุก มี
สามีเลี้ยงดู และเมื่อติดคุกเธอกลับไปเลี้ยงดู “แมน” (ค าเรียก ผู้หญิงที่ก่อนติดคุกมีสามีหรือแฟนเป็น
ผู้ชาย พอติดคุกจึงปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นแบบผู้ชาย) ผู้หญิงจะอยู่ในฐานะผู้เลี้ยงดู จะดูแล
เรื่องค่าใช้จ่าย และตอบสนองความต้องการทางจิตใจให้แก่แมน ส่วน“แมน” จะอยู่ในฐานะผู้ถูกเลี้ยง
ดู จะคอยอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานให้กับผู้หญิง เช่น เตรียมเสื้อผ้า เตรียมอาหาร เป็นต้น ท าให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง “ผู้เลี้ยงดู” (ผู้หญิง) ที่มีอ านาจเหนือกว่า “ผู้ถูกเลี้ยงดู” (แมน) 
แต่ “แมน” ก็ต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับผู้หญิงโดยการแสดงบทบาทแบบผู้ชาย เช่น แสดง
ความเจ้าชู้ หรือท าร้ายร่างกายฝ่ายหญิง เป็นต้น ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้คุม
กับผู้ต้องขัง งานศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความสัมพันธ์ไม่ได้ปิดตาย แต่สามารถต่อรองได้จากการใช้เงื่อนไข
ต่างๆ ที่ผู้ต้องขังมีอยู่ ทั้งความเป็นเพศ ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเอา
ตัวรอด อยู่อาศัยในคุกได้  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาคุกหญิงและคุกชายที่ได้
แบ่งแยกความเป็นเพศเด็ดขาดชัดเจน และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ (ผู้คุม) กับผู้ต้องขังมีการ
ต่อรอง ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ งานศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า สถาบันเบ็ดเสร็จ (ในที่นี้คือ คุก ) 
ซึ่งมีกฎระเบียบ ตารางชีวิตประจ าวัน การจัดการด้านพ้ืนที่ การจัดการด้านเวลา แต่ในระดับ
ชีวิตประจ าวัน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขั ง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมและ
ผู้ต้องขัง มีการปรับเปลี่ยนได้  และยังมีหนทางให้ผู้ต้องขังพอต่อรอง/หาทางออกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน และในมิติเพศวิถี เพศวิถีอย่างไรก็ตามงานที่ศึกษาประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะและ
เพศวิถีของกะเทยในคุก แทบจะไม่ค่อยมี และงานศึกษาอ่ืนๆ ก็จะเป็นงานศึกษาการใช้ชีวิตประจ าวัน
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เป็นหลัก แต่งานของผู้ศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะศึกษาการใช้ชีวิตประจ าวันของกะเทยที่ถูกคุมขังใน
คุกชายแล้ว ยังมุ่งเน้นประเด็นเพศภาวะ เพศวิถีของกะเทยก่อนและขณะติดคุกด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานศึกษาเรื่อง “เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก” เป็นการท า

ความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตกะเทยที่อยู่ในคุก โดยน าแนวคิดเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี 
(Sexuality) กระบวนทัศน์เชิงประกอบสร้างทางสังคม (Social construction) กระบวนทัศน์เควียร์ 
(Queer Theory) และแนวคิดสถาบันเบ็ดเสร็จ (Total Institution) มาเป็นกรอบในงานศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือให้เห็นการใช้ชีวิตประจ าวันของกะเทยในคุก ตารางการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การใช้ชีวิตภายใต้
สภาพแวดล้อมในคุกชาย รวมไปถึงประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีท้ังก่อนและ
หลังติดคุก การปรับตัวต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ การให้ความหมาย การหาทางเลือก /
ทางออก และการต่อรองกับการใช้ชีวิตประจ าวัน (ทั้งที่เป็นการใช้ชีวิตทั่วๆ ไปและการใช้ชีวิตในมิติ
เพศภาวะ/เพศวิถี) และกับกฎเกณฑ์ภายในคุก รวมถึงมุมมองต่อชีวิตในอนาคตของพวกเธอหลังจาก
พ้นโทษแล้ว โดยผู้ศึกษาแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

3.1 วิธีวิจัยที่ใช้ในงานศึกษา 
3.2 กลุ่มตัวอย่างและพ้ืนที่ในงานศึกษา 
3.4 การเข้าถึงข้อมูล 
3.4 โครงร่างการสัมภาษณ์ 
 

3.1 วิธีวิจัยที่ใช้ในงานศึกษา  
 

ในงานศึกษาเรื่อง “เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก” ได้น า
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) มาใช้ในงานศึกษานี้ โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพจะมุ่งท าการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น จากสภาพแวดล้อมจริงในทุกด้าน และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพ่ือเข้าใจ
ความหมาย ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ของบุคคล โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเหมาะกับการศึกษาใน
ครั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาสนใจศึกษาประสบการณ์ชีวิตและมุมมองของกะเทยว่ามีเงื่อนไขหรือมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างภายใต้สภาพแวดล้อมของคุก ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของ
กะเทยในบริบทของคุกซึ่งเป็นพ้ืนที่ของเพศชายและถูกจัดให้เป็นสถาบันเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่ง รวมถึง
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การให้ความหมาย ความรู้สึกนึกคิด การนิยามตัวตน เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทย โดย   
ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเล่าประวัติชีวิต (Life History) การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Informal Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1.1 การเล่าประวัติชีวิต (Life History) 

การเล่าประวัติชีวิต (Life History) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลประวัติชีวิต ประสบการณ์
ชีวิต และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ข้อมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นพลวัตมากกว่าการเก็บข้อมูล ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต เป็น
การศึกษาบุคคลในบริบททางวัฒนธรรมของคนๆ นั้น เพ่ือหาค าอธิบายว่าท าไมเขาจึงคิดเช่นนี้เช่นนั้น 
เขาได้รับแรงจูงใจจากสิ่งใดท าให้ประพฤติตนเช่นนั้น ประวัติชีวิตท าให้ผู้ศึกษามองเห็นความเกี่ยวพัน 
(Interplay) ระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรมที่ห่อหุ้มเขาอยู่ และเป็นเทคนิคที่เอ้ือต่อการหาลักษณะร่วม
กันของกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ หรือในการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษ เช่น การสัมภาษณ์ประวัติชีวิต
ของผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมรวมหมู่ ปัญหาสังคม หรือาจเป็นการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ  
ผู้ที่มีชีวิตน่าสนใจเป็นพิเศษแตกต่างจากคนอ่ืน (สุภางค์ จันทวานิช, 2552; ศรีพรหมา กฤดากรณ์, 
2531, น.208) 

ส าหรับงานศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเล่าประวัติ
ชีวิต โดยให้กะเทยในคุกเล่าประวัติชีวิตที่ผ่านมาเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ชีวิตในเรื่องต่างๆ 
ทั้งประสบการณ์การใช้ชีวิตทั่วๆไปและในมิติด้านเพศภาวะเพศวิถี โดยผู้ศึกษาแบ่งเป็น 3 ช่วงหลักๆ 
คือ ช่วงก่อนติดคุก ช่วงติดคุก และช่วงหลังจากพ้นโทษ ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ในวัยเด็ก    
การเปลี่ยนแปลงตัวตน เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์การติดคุก เป็นต้น รวมทั้งการให้คุณค่า 
ความหมายและมุมมองต่อประสบการณ์ชีวิตและเพศวิถีของกะเทย ซึ่งถูกหล่อหลอมผ่านบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมชีวิตของพวกเธอ ท าให้ได้ข้อมูลที่มี ความต่อเนื่อง และ
สามารถค้นหาลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างเกี่ยวกับมุมมอง ความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิต
ของกะเทยในคุก 
  3.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการสัมภาษณ์โดย
มีจุดมุ่งหมายว่าต้องการได้ข้อมูลในเรื่องใด และเตรียมข้อค าถามสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ไม่เข้มงวดเรื่อง
ล าดับของค าถาม แต่ค าถามอาจจะเพ่ิมขึ้นเมื่อผู้ศึกษาลงสนามเก็บข้อมูล เพราะเหตุการณ์ต่างๆ      
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสามารถน าไปสู่การตั้งค าถามที่ผู้ศึกษาไม่ได้ตั้งค าถามไว้แต่แรก นอกจากนี้ในการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผู้ศึกษาต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นไปในลักษณะของการชวนพูดคุย 
สนทนา มีความเป็นกันเอง การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้จึงเหมาะสมส าหรับการเก็บข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัว หรือข้อมูลที่สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วย
ตัวเองโดยจะก าหนดข้อค าถามไว้กว้างๆ และสามารถตั้งค าถามเพ่ิมเติมในประเด็นที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
หรือน่าสนใจต่อไปได้เรื่อยๆ ในการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาจะเปิดโอกาสให้กะเทยเป็นผู้เล่าเรื่องราวของ
ตนเองให้ได้มากท่ีสุด แม้บางเรื่องที่กะเทยเล่าอาจจะไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในค าถามสัมภาษณ์ แต่ผู้ศึกษา
ก็จะรับฟัง เนื่องจากอาจเป็นเรื่องที่พวกเธอคิดว่ามีความส าคัญในมุมมองของพวกเธอ ในขณะ
สัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะไม่อัดเทปบันทึกเสียง เนื่องจากกฎระเบียบของคุกที่ไม่อนุญาตให้น าเครื่อง
บันทึกเสียงเข้าไปในคุก และอยากสร้างบรรยากาศให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเป็นกันเอง รวมทั้งเพ่ือต้องการ
รักษาความลับของข้อมูล ผู้ศึกษาจะจดบันทึกย่อๆ รวมทั้งบันทึกบรรยากาศในขณะพูดคุย โดยจะน า
ข้อมูลเหล่านั้นไปจดบันทึกอย่างละเอียดในภายหลัง ผู้ศึกษาจะเข้าไปสัมภาษณ์กะเทยภายในแดนที่
คุมขังกะเทย ส าหรับลักษณะทางกายภาพภายในคุกในแต่ละแดนจะไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย 

ตึกนอน เป็นอาคารนอนส าหรับผู้ต้องขัง มีสองชั้น ผู้ต้องขังจะต้องนอนรวมกัน 
โดยห้องนอนจะเป็นห้องติดกัน บางแดนเป็นห้องขนาดใหญ่รองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 30-40 คน 
บางแดนเป็นห้องขนาดเล็ก รองรับผู้ต้องขังประมาณ 10 คน ด้านหน้าห้องนอนมีภาพถ่ายและรายชื่อ
ของผู้ต้องขังภายในห้อง ภายในแดนกะเทย ห้องนอนจะมีทั้งห้องนอนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 
ผู้ต้องขังที่เป็นกะเทยจะนอนรวมกันในห้องเล็ก ห้องละประมาณ 10 คน ซึ่งกะเทยที่สามารถสังเกตได้
ชัดเจนจากรูปลักษณ์ภายนอกและพฤติกรรม มีประมาณ 60 คน ผู้ต้องขังไม่สามารถขึ้นลงตึกนอนได้
ตามอ าเภอใจ จะมีการก าหนดเวลาขึ้นตึกนอน ในเวลาประมาณ 14.00-15.00 น. โดยก่อนขึ้นตึกนอน
ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย และจะถูกเรียกมารวมกันเพ่ือนับจ านวน (นับยอด) 
ก่อนจะขึ้นตึกนอน จากนั้นจะต้องผ่านการตรวจค้นตัวและสัมภาระก่อนขึ้นตึกนอน จากนั้นจึงจะ
สามารถเข้าไปห้องนอนของตนเองได้ เมื่อสมาชิกในห้องครบ เจ้าหน้าที่ก็จะล็อคกุญแจห้องนอน และ
เมื่อผู้ต้องขังเข้าห้องนอนครบทุกห้อง ก็จะท าการล็อคตึกนอน หรือเรียกว่า “ปิดขัง” ส าหรับการลงจาก
ตึกนอน ผู้ต้องขังสามารถลงจากตึกนอน ในเวลาประมาณ 06.00-07.00 น. ซึ่งก่อนลงก็จะมีการนับ
ยอดอีกครั้ง เมื่อผู้ต้องขังลงจากตึกนอนแล้วจะไม่สามารถข้ึนตึกนอนได้อีกจนกว่าจะถึงเวลาขึ้นตึกนอน 

โรงเลี้ยง เป็นอาคารส าหรับรับประทานอาหาร ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันทุกแดน 
ในคุกจะไม่ใช้ค าว่า “โรงอาหาร” อาจจะเป็นเพราะอาหารการกินภายในคุก ผู้ต้องขังไม่ต้องหาซื้อ คุกมี
สวัสดิการอาหารให้ครบ 3 มื้อ แตกต่างจากโรงอาหารที่ทุกคนจะต้องไปจับจ่ายซื้ออาหารมา
รับประทานเอง การเข้าออกโรงเลี้ยงสามารถเข้าออกเฉพาะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น คือ เวลา
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รับประทานอาหาร เมื่อทุกคนได้ยินเสียงกริ่งสัญญาณก็จะต้องเข้าไปรับประทานอาหารพร้อมกัน และ
เมื่อรับประทานเสร็จก็จะออกมาพร้อมกัน โดยมื้อเช้าจะเข้าโรงเลี้ยงเวลาประมาณ 07.00-07.30 น. 
มื้อเที่ยง เวลาประมาณ 12.00น. และมื้อเย็นเวลาประมาณ 13.00-14.00 น. 

โรงงาน เป็นอาคารส าหรับการท างาน หรือฝึกวิชาชีพ ผู้ต้องขังจะเข้าโรงงานเมื่อ
เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ แต่ละแดนจะมีการฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกัน ส าหรับแดนกะเทย จะมีการฝึก
วิชาชีพ “โรงพิมพ์” (ท าการพิมพ์หนังสือ) แต่โรงงานรับคนได้จ านวนจ ากัด ดังนั้น ผู้ต้องขังอ่ืนที่ไม่ได้
ท าโรงพิมพ์ เจ้าหน้าที่ก็จะจัดให้ไปท างานอย่างอ่ืนแทน การท างานของผู้ต้องขังจะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่กองงาน (หัวหน้ากองงาน) ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องมีกองงานสังกัด เช่น กองงาน
โยธา (ใช้แรงงาน) กองงานถักแห กองงานเย็บจักร เป็นต้น เมื่อหมดเวลาท างานผู้ต้องขังจะต้องออก
จากโรงงาน และโรงงานก็จะถูกปิดกุญแจ 

ห้องน้ า เป็นสถานที่ให้ผู้ต้องขังปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัว เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ทุก
แดน จะมีลักษณะเหมือนกันหมด จะบริเวณท้ายแดน หรือเรียกว่า “บล็อก” ถ้าไปเข้าห้องน้ า 
ผู้ต้องขังจะพูดว่า “ไปเข้าบล็อก” มีลักษณะคล้ายช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆติดกันหลายๆช่อง สูงขึ้นมาจาก
พ้ืนประมาณ 1 เมตร ด้านหน้าจะเป็นทางเข้ากว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ทางเข้าอาจจะบานประตู
ส าหรับเปิดเข้าเปิดออก หรือบางแดนก็จะเปิดโล่งไม่มีบานประตู บล็อกจะปกปิดเฉพาะช่วงล่าง ช่วง
บนเปิดโล่งสามารถมองเห็นหน้ากันหมด 

สถานที่อาบน้ า ผู้ต้องขังในคุกจะอาบน้ ารวมกัน จะเป็นบ่อบรรจุน้ ารูปทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยซีเมนต์ ซึ่งจะแตกต่างไปตามลักษณะทางกายภาพของแต่ละ
แดน จะก่อสูงขึ้นมาจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร ประมาณ 3-4 บ่อ เวลาอาบน้ า ผู้ต้องขังต้องใช้ขันน้ าตัก
อาบการอาบน้ าจะมีการก าหนดเวลา คือ ช่วงเช้า หลังจากที่ผู้ต้องขังลงจากตึกนอน จะต้องปฏิบัติ
ภารกิจส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ และช่วงเย็น คือ ก่อนขึ้นตึกนอน ซึ่งทุกคน
จะต้องอาบน้ าพร้อมกัน และนอกจากเป็นสถานที่อาบน้ าแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ส าหรับซักเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มต่างๆ ของผู้ต้องขังอีกด้วย 

ล็อคเกอร์ส่วนตัว ผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับอนุญาตให้มีล็อคเกอร์ส่วนตัวคนละ     
1 ล็อคเกอร์ เพ่ือเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของตนเอง แต่ละคนมีเสื้อผ้าได้ไม่ เกินคนละ 5 ชุด 
เครื่องนอน ประกอบด้วย ผ้าห่ม 3 ผืน ผืนแรกใช้ส าหรับเป็นหมอนหนุนนอน ผืนที่สองใช้เป็นผ้าห่ม 
และผืนที่สามใช้เป็นผ้าปูนอน (ส าหรับเครื่องนอนจะอยู่บนตึกนอน) และผ้าส าหรับอาบน้ า 2 ผืน และ
เจ้าหน้าที่จะมกีารตรวจค้นล็อคเกอร์อย่างสม่ าเสมอ 

ลานกิจกรรม เป็นสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมส าคัญต่างๆ เช่น เข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ หรือเวลาเจ้าหน้าที่เรียกผู้ต้องขังให้มารวมกันเพ่ือนับยอดก่อนจะขึ้นตึกนอน นอกจากนี้ยัง
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ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายของผู้ต้องขัง เช่น เล่นฟุตบอล ตะกร้อ เป็นต้น 
การเข้าไปสัมภาษณ์กะเทยซึ่งถูกคุมขังในแดนกะเทย ผู้ศึกษาจะต้องเดินผ่าน

ประตูของคุกที่แน่นหนา ประตูแต่ละบานจะไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้ เมื่อประตูบานใดเปิด อีกบาน
ต้องปิด และเมื่อมาถึงบริเวณประตูที่สุดท้ายที่แยกระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในคุกออกจากกัน 
จะมีจุดตรวจค้นตัวและตรวจค้นสัมภาระของเจ้าหน้าที่และของผู้ต้องขังก่อนที่จะเข้าไปในคุก และ
บริเวณใกล้ๆ ก็จะเป็นสถานที่เยี่ยมญาติ โดยญาติและผู้ต้องขังจะพูดคุยกันผ่านเครื่องโทรศัพท์ จะมี
กระจก และตาข่ายเหล็กกั้นขวาง ไม่สามารถออกมาหากันได้ ได้แค่เห็นหน้า สบตา และได้ยินเสียงกัน
ผ่านหูโทรศัพท์เท่านั้น เมื่อหมดเวลาเยี่ยม ผู้ต้องขังก็จะกลับเข้าแดนสู่โลกภายในก าแพงสี่เหลี่ยม  

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้าหรือออกจากคุก รวมทั้งผู้ศึกษาจะต้องผ่านการตรวจค้น
ตัวโดยละเอียด จะต้องถอดรองเท้า อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ติดตัวมาไว้ในภาชนะที่คุกจัดไว้ แล้วน าเข้า
เครื่องตรวจ จากนั้นก็จะเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) และจะต้องผ่าน
การตรวจค้นด้วยมือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นการป้องกันสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่ไม่
อนุญาตให้เข้าไปในคุก จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายที่ทางเรือนจ าจัดไว้เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยจะมารับเพ่ือพาเข้าไปยังแดนกะเทย เนื่องจากกฎระเบียบของคุกที่ก าหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่
ผู้หญิงจะเข้าไปภายในแดนที่คุมขังผู้ต้องขังเพียงล าพังไม่ได้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายเข้าไปด้วย (หาก
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าด้านในคุกได้เลย) การเข้าไปสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาจึงมีเจ้าหน้าที่
ผู้ชายติดตามไปด้วย ส าหรับบริเวณที่ท าการสัมภาษณ์ ทางแดนได้จัดสถานที่ซึ่งเป็นห้องท างานของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงเลี้ยงแดนกะเทยให้แก่ผู้ศึกษา ซึ่งค่อนข้างเป็นสัดส่วน ค่อนข้างเป็น
ส่วนตัว และไม่มีคนพลุกพล่าน ขณะสัมภาษณ์ผู้ศึกษาไม่สามารถอยู่ในห้องตามล าพังกับกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แต่ผู้ศึกษาจะเปิดประตูห้องสัมภาษณ์ไว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งอยู่ด้านนอก
สามารถสังเกตได้ จากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ชายอยู่ด้านนอกห้อง อาจจะท าให้กะเทยรู้สึกผ่อนคลาย เป็น
กันเองมากขึ้น และสะดวกใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของตนเองกับผู้สัมภาษณ์ 
  3.1.3 การสังเกตการณ์ (Observation) 

ในการลงสนามแต่ละครั้งนอกจากผู้ศึกษาจะใช้การสัมภาษณ์แล้ว ผู้ศึกษายังใช้
การสังเกตการณ์ในการเก็บข้อมูลด้วย โดยผู้ศึกษาสามารถเข้าไปสังเกตการใช้ชีวิตของกะเทยภายใน
แดนที่กะเทยอยู่ การเข้าไปสังเกตภายในแดนจะช่วยให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
และกิจกรรมต่างๆ ของกะเทย รวมทั้งสังเกตสีหน้า แววตา และท่าทางของกะเทยในขณะสัมภาษณ์ด้วย 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคม 
(Social status) เช่น เพศภาวะ และต าแหน่งการงานระหว่างผู้ศึกษาและผู้กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากในมิติ
ด้านเพศภาวะ ผู้ศึกษาเป็นผู้หญิง ในขณะที่กะเทยในงานศึกษาครั้งนี้เป็นผู้มีเพศวิถีที่หลากหลาย 
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อาจจะท าให้เกิดข้อจ ากัด คือ ผู้ศึกษาอาจมีอคติ หรือใช้มุมมองความเป็นผู้หญิงไปตัดสินพวกเธอ
เหล่านั้น ซึ่งในขณะที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ผู้ศึกษาพยายามที่จะระลึกถึงความแตกต่างในข้อนี้
ตลอดเวลา และไม่พยายามใช้มุมมองของตัวเองตัดสินพวกเธอเหล่านั้น แต่จะรับฟังและท าความ
เข้าใจจากมุมมองของพวกเธอเหล่านั้น นอกจากนี้ผู้ศึกษายังเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคุก และ
กะเทยในงานศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ต้องขัง ซึ่งมีสถานะที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้อาจมีผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงข้อมูลไม่มากก็น้อย การสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจระหว่างผู้ศึกษากับผู้ให้
ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยผู้ศึกษาจะแนะน าตัว แสดงความเป็นกันเอง เข้าไปพูดคุยบ่อยครั้ง 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย รวมทั้งผู้ศึกษาจะให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้
และไม่ผิดระเบียบของคุก เพ่ือตอบแทนน้ าใจของผู้ให้ข้อมูล 

 
3.2 กลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ในงานศึกษา 
 

3.2.1 กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ทั้งหมด 10 คน 

โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ กะเทยที่
ก าลังต้องโทษจ าคุกในขณะที่ผู้ศึกษาท าการศึกษา ทั้งที่แปลงเพศหรือไม่แปลงเพศก็ตาม ที่มีมุมมอง
ต่อตัวตนว่าตนเองเป็นกะเทย มีความพึงพอใจหรือความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชาย และพร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ชีวิต ผู้ศึกษาจะด าเนินการเก็บข้อมูล 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกะเทยที่แปลง
เพศแล้ว และอีกกลุ่มจะเป็นกะเทยที่ไม่ได้แปลงเพศ ไม่ได้ท าศัลยกรรม แต่จะมีพฤติกรรม “ตุ้งติ้ง” 
“ออกสาว” โดยจะเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี เพราะระดับการศึกษาที่แตกต่างกันอาจจะ
สะท้อนมุมมองและการเปิดเผยตัวตนของกะเทย นอกจากนี้ ระยะเวลาต้องโทษจ าคุกที่แตกต่างกัน
อาจจะท าให้ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยแตกต่างกันไป จึงได้ก าหนดอัตราโทษจ าคุกของกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น กะเทยที่มีโทษจ าคุกต่ ากว่า 15 ปี(ระยะเวลาจ าคุกไม่นาน) มีก าหนดโทษ 15 ปี ขึ้น
ไป(ระยะเวลาจ าคุกนาน) และที่เหลือโทษจ าคุกต่อไปไม่เกิน 1 ปี(ใกล้พ้นโทษ) เพื่อจะได้เห็นมุมมองที่
แตกต่าง และผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับกะเทยคน
อ่ืนๆ ในคุกอีกด้วย โดยใช้การเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้เทคนิค snowball sampling หรือวิธีการอ้างอิง
ต่อเนื่องแบบปากต่อปาก  

 
 

Ref. code: 25605408031119KIS



39 

 

 3.2.2 พื้นที่ในงานศึกษา 
 พ้ืนที่ในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจศึกษา เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิต

ของกะเทยที่ถูกคุมขัง ณ คุกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคุมขังนักโทษชาย เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน จึงท าให้มีข้อดีในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ การเข้าไปสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง สามารถสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวของกลุ่มตัวอย่างได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงบริบท
พ้ืนที่ต่างๆ ของคุก ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกอื่นๆ มีโอกาสน้อยมากท่ีจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ อีกท้ังพบว่า 
งานศึกษาเกี่ยวกับกะเทย มีผู้ท างานศึกษาไว้หลากหลายพ้ืนที่ แต่ในบริบทของ “คุก” นั้น ผู้ศึกษา
พบว่ายังไม่ค่อยมีงานศึกษาในบริบทของเพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตเลย จึงมีความน่าสนใจที่
จะเลือกพ้ืนที่นี้เป็นงานศึกษา 
 
3.3 การเข้าถึงข้อมูล  
 

เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในคุกแห่งนี้  ท าให้มี
โอกาสเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในงานศึกษาครั้งนี้ได้โดยไม่มีอุปสรรคในการเข้าออกคุกเพ่ือเข้าไปเก็บข้อมูล 
จึงเป็นข้อดีที่ท าให้สามารถเข้าไปพูดคุยสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างได้โดยไม่เป็นปัญหา 
เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่า การเข้าออกคุกส าหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุกและผู้ต้องขังท าได้
ยากมาก หากบุคคลภายนอกจะเข้ามาสัมภาษณ์ผู้ต้องขังก็จะต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ทางคุกจัดไว้ 
และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด มีการจ ากัดระยะเวลาในการเข้า-ออก ท าให้
ไม่สะดวกในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง แต่การที่ผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่คุกแห่งนี้ ท าให้สามารถเข้าไป
สังเกตการณ์ภายในแดนกะเทยได้ สังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ก็สามารถท าได้อย่างเต็มที่และมีความต่อเนื่อง หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถท่ีจะ
เข้าไปท าการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมได้ ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตามอาจจะมี
ข้อจ ากัดในการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากตัวผู้ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกไม่ไว้วางใจ ไม่กล้าให้ข้อมูล หรือไม่กล้าที่พูดความจริง เพราะอาจจะกลัวว่าหากบอกเล่า
ข้อมูลบางอย่างไป อาจจะส่งผลกระทบต่อตนเองได้ ซึ่งหากผู้เก็บข้อมูลเป็นบุคคลภายนอก ก็อาจจะ
ท าให้ได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้อมูลที่ไม่กล้าที่จะบอกเล่ากับเจ้าหน้าที่ ส าหรับข้อจ ากัดนี้  
ผู้ศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ให้มีความคุ้นเคย ความ
สนิทสนม ความไว้วางใจ และค านึงถึงจริยธรรมการวิจัย โดยเปิดเผยให้กลุ่มตัวอย่างรู้ว่าผู้ศึกษา
สัมภาษณ์และพูดคุยในฐานะที่ เป็นนักศึกษาปริญญาโท ข้อมูลที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่ งของการท า
วิทยานิพนธ์เท่านั้น ส าหรับชื่อหรือข้อมูลส าคัญของกลุ่มตัวอย่างในงานศึกษาครั้งนี้จะเป็นนามสมมติ
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ทั้งหมด หากข้อมูลใดที่จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อตัวกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาจะไม่น าเสนอข้อมูล
เหล่านั้น อีกประการหนึ่ง คือ ความเป็นเพศหญิงของผู้ศึกษา น่าจะท าให้สามารถพูดคุยกับกลุ่มกะเทย
ในเรื่องการดูแลความสวยความงาม ซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่ช่วยสร้างความสนิทสนมกับกลุ่มกะเทยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ ผู้ศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยและท าความรู้จักกับกะเทยในคุกบางคนมาบ้างแล้วใน
เบื้องต้น โดยจะเริ่มพูดคุยกับกลุ่มนี้ก่อน หากพวกเธอยินดีเล่าประสบการณ์ชีวิตก็จะเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และให้ช่วยแนะน ากะเทยคนอ่ืนๆ ให้แก่ผู้ศึกษาต่อไป  

 
3.4. โครงร่างการสัมภาษณ์ 
 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-dept Interview) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งได้ก าหนดประเด็นค าถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมค าถามไปตามสถานการณ์ในขณะที่ท าการสัมภาษณ์ เพราะอาจมีประเด็นที่
สงสัยหรือน่าสนใจเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลต่อไป ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงแบ่งประเด็นการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม การถามข้อมูลภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม
ของกะเทย จะท าให้ทราบพ้ืนฐานของกะเทยแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์การวิเคราะห์ผลการศึกษา จะถามข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยจะตั้งค าถาม เช่น ตอนนี้อายุ
เท่าไหร่ เรียนจบระดับไหน แล้วก่อนมาติดคุกท าอาชีพอะไร รายได้เท่าไหร่ แต่งงานแล้ วหรือยัง 
ประสบการณ์ในมิติเพศวิถีในอดีต เช่น เคยมีคนรัก สามีหรือภรรยามาก่อนหรือไม่ มีบุตรกี่คน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวเป็นอย่างไร มีพ่ีน้องก่ีคน ผู้ชายกี่คน ผู้หญิงกี่คน ความสัมพันธ์
ในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบิดา ความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
กับมารดา ความสัมพันธ์กับพ่ีน้อง ในครอบครัวสนิทสนมกับใครที่สุด เพราะอะไร 

ส่วนที่ 2 การใช้ชีวิตประจ าวันในคุก ผู้ศึกษาจะถามค าถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ภายในคุก ตารางกิจวัตรประจ าวันในคุก สภาพแวดล้อม เช่น ความรู้สึกที่เข้าคุกวันแรกรู้สึกอย่างไร
บ้าง แล้วเข้ามาวันแรกต้องท าอย่างไรบ้าง ความรู้สึกในปัจจุบันนี้แตกต่างจากวันแรกที่เข้ามาหรือไม่/
อย่างไร อยู่ในคุกแต่ละวันท าอะไรบ้าง ( )ให้เล่าตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาเข้านอน  สภาพแวดล้อมในคุก เช่น 
ห้องอาบน้ า ห้องขับถ่าย ตึกนอน โรงอาหาร โรงงาน เป็นต้น และความรู้สึกที่มีต่อการใช้ชีวิตภายใต้
สภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ กลุ่มเพ่ือนในคุก กลุ่มเพ่ือนที่ตนสนิท กิจกรรมที่ท าร่วมกัน และความรู้สึกที่
ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของกะเทยอย่างไรบ้าง  
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ส่วนที่ 3 ประเด็นประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี ผู้ศึกษาจะ
ถามค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีทั้งก่อนและหลังติดคุก
อย่างไร (เช่น การนิยามตัวตน การแต่งกาย ประสบการณ์กับคนรัก การมีคนรัก และประสบการณ์
ทางเพศ) เช่น ค าถามเกี่ยวกับการนิยามตัวตน (นิยามตนเองอย่างไร การรับรู้ว่าเป็นกะเทยเมื่อไหร่ 
และรู้ได้อย่างไร เมื่อรู้แล้วสามารถเปิดเผยตนเองได้หรือไม่) การแต่งกาย (ชอบแต่งตัวแบบไหน 
เมื่อก่อนแต่งตัวอย่างไร) ประสบการณ์การมีคนรัก (ความสัมพันธ์ทางเพศ บทบาททางเพศ 
ประสบการณ์ทางเพศ ความสัมพันธ์กับคู่รัก) การใช้ชีวิตนอกคุกและในคุกเอ้ือหรือจ ากัดต่อการแสดง
ตัวตนและเพศวิถีของตนเองหรือไม่ อย่างไร  

ส่วนที่ 4 ประเด็นการปรับตัวและการต่อรองของกะเทยในคุก เนื่องจากคุกซึ่งถูกมอง
ว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จที่มาควบคุมและจัดการชีวิตของผู้ต้องขัง อีกทั้งมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ตามระบบคิด
เรื่องเพศแบบกระแสหลัก (ชาย-หญิง) ดังนั้น เมื่อกะเทยมาติดคุก กะเทยจะท าอย่างไรให้ เพศภาวะ
และเพศวิถีที่หลากหลายธ ารงอยู่ในคุกได้ รวมทั้งกะเทยปรับตัว เอาตัวรอด ต่อรอง และหาทางเลือก/
ทางออกในการใช้ชีวิตประจ าวันในคุกอย่างไร ผู้ศึกษาจะถามค าถาม เช่น การใช้ชีวิตประจ าวันในคุก 

กะเทยสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์และการ
ควบคุมภายในคุก กะเทยหาทางเลือก ทางออกในการแสดงบทบาททางเพศและเพศวิถีของตนอย่างไร 
เวลาต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ รู้สึกอย่างไร การใช้ชีวิตกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ เอ้ือหรือจ ากัด
ในการด ารงชีวิตในคุกของกะเทยหรือไม่ อย่างไร เคยโดนเพ่ือนผู้ต้องขังชายล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง
บางหรือไม่ อย่างไร เคยฝ่าฝืนระเบียบในคุกหรือไม่ อย่างไร พวกเธอปิดบังและ/หรือแสดงออกถึง 
เพศภาวะและเพศวิถีของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร และในสถานการณ์ไหน รวมทั้งพวกเธอมีมุมมอง
ต่อชีวิตในอนาคตของพวกเธอหลังจากพ้นโทษแล้วอย่างไร 
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บทที่ 4 
มาท าความรู้จัก “กะเทย” 

 
ในบทนี้จะน าเสนอข้อมูลของ “กะเทยในคุก” ที่ถูกสัมภาษณ์จ านวน 10 คน ในประเด็น

ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของกะเทย ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เพศภาวะและเพศวิถี
ของกะเทยก่อนติดคุก ชีวิตรักของพวกเธอก่อนติดคุก เพ่ือจะท าให้ทราบพ้ืนฐานของกะเทยแต่ละคน 
รวมทั้งยังน าเสนอประเด็นการใช้ชีวิตประจ าวันในคุก ตั้งแต่เมื่อตอนที่พวกเธอติดคุกใหม่ๆ จนกระทั่ง
อยู่อาศัยในคุกเป็นเวลานานๆ  
 
4.1 ภูมิหลังเศรษฐกิจและสังคมของกะเทย 

 
 งานศึกษาชิ้นนี้สัมภาษณ์กะเทยทั้งหมด 10 คน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนตุลาคม 2560 กะเทยทั้ง 10 คน ขณะสัมภาษณ์พวกเธอมีอายุอยู่
ระหว่าง 27-41 ปี ช่วงอายุที่กะเทยเหล่านี้ติดคุก จะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 21-37 ปี โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ติดคุกครั้งแรก ได้แก่ ปอง เอ็ม จีจ้า น้ าเพชร เจนนี่ และพราว ส่วนกลุ่มที่
ติดคุกมากกว่าหนึ่งครั้ง ได้แก่ น้ าผึ้ง อาร์ม หยก และแก้ว โดยหยกติดคุกมากที่สุด การติดคุกครั้งนี้
ของหยกเป็นครั้งที่ 3 กะเทยทั้ง 10 คน ใช้ชีวิตอยู่ในคุกมาแล้วมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ซึ่งสามารถ
แบ่งระยะเวลาที่กะเทยแต่ละคนใช้ชีวิตอยู่ในคุกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 กะเทยใช้ชีวิตในเรือนจ ามาแล้ว 1 ปี – 3 ปี ได้แก่ เอ็ม จีจ้า น้ าเพชร เจนนี่ 
และแก้ว 

 กลุ่มท่ี 2 กะเทยใช้ชีวิตในเรือนจ ามาแล้ว 4 ปี – 6 ปี ได้แก่ ปอง หยก และพราว  
 กลุ่มท่ี 3 กะเทยใช้ชีวิตในเรือนจ ามาแล้ว 6 ปีขึ้นไป ได้แก่ น้ าผึ้ง และอาร์ม  

 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในภาคกลาง โดยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ได้แก่ น้ าผึ้ง ปอง 
หยก) จังหวัดนนทบุรี (ได้แก่ เอ็ม) จังหวัดอยุธยา (แก้ว) จังหวัดก าแพงเพชร (พราว) กะเทยบางคนมี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ คือ จังหวัดแพร่ (อาร์ม) จังหวัดเชียงใหม่ (แก้ว) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี (จีจ้า) จังหวัดสกลนคร (น้ าเพชร) แต่ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีภูมิล าเนาที่
แตกต่างกัน แต่ก่อนที่จะติดคุกทุกคนก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร 
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 - การศึกษา  
 สังเกตได้ว่า กะเทยส่วนใหญ่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษา โดยเรียนจบในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 คน ได้แก่ หยก น้ าเพชร แก้ว และพราว เนื่องจาก แก้วและพราว มี
ฐานะทางบ้านยากจน จึงท าให้ต้องหยุดเรียน ทั้งสองต้องออกมาท างานช่วยเหลือครอบครัว ส่วนหยก
และน้ าเพชรทั้งสองคนเรียนไม่เก่ง ไม่ชอบเรียน จึงไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับทาง
บ้านมีฐานะยากจน ท าให้พวกเธอออกจากโรงเรียนมาท างานเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน  ส่วนที่
เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ น้ าผึ้ง ปอง และอาร์ม ที่เหลือเรียนจบในระดับปริญญาตรี 
ได้แก่ เอ็ม และจีจ้า และเรียนจบในระดับปริญญาโทจ านวน 1 คน ได้แก่ เจนนี่ ในกรณีของเจนนี่ เธอ
ต้องการที่จะพิสูจน์ให้คนในครอบครัวและคนอ่ืนๆ เห็นว่า คนที่เป็นกะเทยก็สามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาได้ เธอบอกว่าเธอเรียนไม่เก่ง แต่ก็พยายามที่จะเรียนให้สูงที่สุด และ
ครอบครัวเธอก็สามารถส่งเสียให้เธอเรียนในระดับท่ีสูงได้ 

- อาชีพและรายได้  
จากการเก็บข้อมูลของกะเทยทั้ง 10 คน สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือ ว่างงาน มีกะเทย จ านวน 3 คน ที่ก่อน

ติดคุก ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ คือ ปอง อาร์ม และหยก พวกเธอไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร มีบางคน
ที่เคยไปท างานในโรงงาน แต่ก็ท าได้ไม่นาน สุดท้ายก็ออกจากงาน มาขายยาเสพติด ทั้งสามคนกระท า
ความผิดและติดคุกมาแล้วหลายครั้ง หรือเรียกว่า “กระท าผิดซ้ า” การที่พวกเธอใช้ชีวิตวนเวียนเข้า
และออกคุกหลายครั้ง จึงท าให้ทั้งสามคนไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ทั้งสามคนติดยาเสพติด และติดคุก
ในคดีจ าหน่ายขายยาเสพติด เมื่อพ้นโทษออกจากคุก พวกเธอก็ยังไม่เลิกใช้ยาเสพติด เมื่อไม่มีงานท า 
ก็ไม่มีเงินมาซื้อยาเสพติดเสพ ท าให้พวกเธอหันเข้าสู่วงจรของการค้าขายยาเสพติด เงินที่ได้จากการ
ขายยาเสพติดก็น าไปซื้อยามาเสพ มาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และท าศัลยกรรมตกแต่ งให้ตัวเองมี
ลักษณะเหมือนผู้หญิง 

ยกตัวอย่างชีวิตของหยก ปัจจุบันหยกอายุ 41 ปี แม้อายุจะเข้าหลักสี่แต่หยกยังดู
อ่อนเยาว์กว่าอายุจริง เธอเป็นคนรักสวยรักงาม ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี หยกท าศัลยกรรมหน้าอกตอน
อายุประมาณ 18 ปี (ประมาณปี พ.ศ.2537) ก่อนที่จะถูกจับและติดคุกครั้งแรก เมื่อประมาณปี พ.ศ.
2543 และเมื่อพ้นโทษออกจากคุกมาในรอบแรกเมื่อประมาณกลางปี 2545 เธอก็ได้ไปท าการ
ศัลยกรรมแปลงเพศ หยกติดคุกเป็นครั้งที่สามแล้ว เธอเป็นคนผิวขาว หน้าตาดี แม้ว่าหยกจะมี
ลักษณะความเป็นผู้หญิงเต็มตัว รวมทั้งกิริยาท่าทางที่คล้ายผู้หญิง แต่เนื่องจากเป็นคนรูปร่างสูง และ
น้ าเสียงที่ห้าว ท าให้คนทั่วไปเห็นถึงลักษณะความเป็นชายในตัวเธอ ใบหน้าของเธอผ่านการ
ท าศัลยกรรมมาหลายอย่าง ทั้งท าตาสองชั้น ท าจมูก ผ่าตัดเสริมคาง เธอเดินมาหาผู้ศึกษาด้วยใบหน้า
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ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และแต่งหน้าด้วยเครื่องส าอางอ่อนๆ ทรงผมสั้นเสมอหู คล้ายทรงนักเรียน ทรงผม
ของหยกยาวกว่ากะเทยคนอ่ืนๆ เธอบอกว่าเธอได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้นิดหน่อย เนื่องจากเธอได้
เป็น “แดนเซอร์”ประจ าวงดนตรีของคุก เวลามีกิจกรรมก็จะต้องแต่งหน้า ท าผม เลยได้รับอนุญาตให้
ไว้ผมได้ หยกสวมใส่ชุดนักโทษสีฟ้า ที่ดูค่อนข้างจะรัดรูปเน้นทรวดทรงของผู้ใส่ เสื้อถูกดัดแปลงให้มี
ขนาดเล็กพอดีตัว กางเกงที่ค่อนข้างจะสั้นกว่าผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ หยกเล่าให้ฟังว่า ตนเองติดคุก
มาแล้ว 3 ครั้ง และคดีจ าหน่ายยาเสพติดทั้งสามครั้ง ก่อนที่ชีวิตหยกจะวนเวียนอยู่กับคุก หยกเคยไป
สมัครงานที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2536 ตอนนั้น
หยกอายุประมาณ 17 ปี โดยใช้วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ท างานเป็นสาวโรงงาน
โรงงานที่หยกไปท าเป็นโรงงานสายการผลิตที่ต้องท างาน 24 ชั่วโมง ซึ่งทางโรงงานแบ่งชั่วโมงการ
ท างานออกเป็น 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง กะกลางวัน เริ่มท าตั้งแต่เวลา 08.00 น. เลิกงานในเวลา 16.00 น.
กะบ่ายเริ่มท างานตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. และกะดึกเริ่มท าในเวลา 24.00 น. ถึงเวลา 
08.00 น. การเข้ากะของพนักงานจะมีการสลับกันไป ใครขยันก็สามารถท าโอทีได้ การท าโอทีจะต้อง
เริ่มท าในเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. จะได้ค่าโอทีอีกชั่วโมงละ 50 บาท มีค่าเบี้ยขยันให้ ถ้าใคร
เข้ากะกลางคืนก็จะได้ค่าเข้ากะอีก 50 บาท โดยจะมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ 1 วัน คือ วันอาทิตย์ ใน
แต่ละเดือนสาวโรงงานอย่างหยกก็จะได้เงินประมาณ  13,000-18,000 บาท หยกบอกว่างานที่ท า
ค่อนข้างหนัก ต้องยืนตลอดวัน ท างานเดิมๆ น่าเบื่อ ไม่มีอิสระ ไม่มีเวลา พอเลิกงาน กลับถึงบ้านก็มืด
ค่ าแล้ว ไหนจะอาบน้ า กินข้าว ก็หมดเวลาแล้ว แล้วถ้าช่วงไหนต้องเข้ากะดึกยิ่งท าให้พักผ่อนไม่เป็น
เวลา หยกจึงเริ่มหันมาใช้ยาเสพติด (ยาบ้า) เพ่ือท าให้สามารถอดนอนและท างานได้ โดยเพ่ือนที่
ท างานในโรงงานเดียวกันเป็นคนแนะน า และน ายามาขายให้หยก เมื่อใช้ยาเสพติดมากเข้า หยกเริ่ม
เข้างานสาย หนักเข้าก็ขาดงานไปเลย จนในที่สุดหยกตัดสินใจออกจากงาน และเข้าสู่วงจรของการใช้
ยาเสพติดเต็มตัว เมื่อเงินเริ่มขาดมือ ไม่มีเงินซื้อยาเสพติดมาเสพ จึงหันไปรับยาเสพติดมาขายยา เมื่อ
เธอเห็นว่าการขายยาเสพติดท าให้ได้เงินมาโดยไม่ต้องเหนื่อย เธอจึงเข้าสู่วงจรการขายยาเสพติดโดย
ยากที่จะถอนตัวออกมาประกอบอาชีพที่สุจริตได้ หยกบอกว่านั่นเป็นสาเหตุท าให้หยกติดคุกในครั้ง
แรก และครั้งต่อๆ มา ปัจจุบัน หยกอายุ 41 ปี เธอผ่านร้อนผ่านหนาว และผ่านคุกมาหลายคุกแล้ว 
หยกเล่าให้ฟังว่า 

 
ใครเขาจะรับหนูเข้าท างาน เขาเห็นประวัติหนู ก็ไม่อยากรับเข้าท างานแล้ว เมื่อก่อน
ตอนหนูปล่อยออกไปครั้งแรก หนูก็เคยไปสมัครงาน ก็มันจบแค่ ม.3 จะไปท างาน
อะไรได้ นอกจากโรงงาน ตอนเป็นสาวโรงงาน มันก็ยังได้เงินอยู่นะ แต่งานหนัก 
ท างานตั้งแต่เช้าเลิกเย็น กลับถึงบ้าน กินข้าวอาบน้ าก็ดึกแล้ว บางทีก็ต้องเข้ากะ
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กลางคืน มันก็ไม่ไหวไงพ่ี ติดกันเข้า ก็มีไปท างานสาย สายก็ตัดเงิน ขาดก็ตัดเงิน 
เพ่ือนหนูเลยเอายามาให้เล่น บอกว่าจะได้ไม่ง่วง เสพไปจะท าให้ขยันท างาน แรกๆ 
มันก็โอเคอยู่นะ ยามันดีด คือ เวลาที่เราเสพเข้าไป แล้วยาเริ่มออกฤทธิ์ จะเรียกว่า 
ดีด เหมือนม้าน่ะพ่ี ม้าเวลามันคึกคัก มันจะดีด แต่พอหมดฤทธิ์ยา ก็หลับเป็นตาย
เหมือนกัน เริ่มเข้างานสายมากขึ้น บางวันถึงกับขาดงาน ถูกตัดเงินบ่อยเข้า หนูก็เลย
ออก พอออกจากงาน หนูก็เล่นยามากขึ้น เที่ยวกลางคืน พอเงินหมด เริ่มไม่มีเงินซื้อ
ยา เลยไปขอยาจากเพ่ือนมาขาย ขายไปขายมาได้ประมาณปีกว่า ก็โดนต ารวจล่อซื้อ 
เลยติดคุก หนูว่า อย่างพวกหนูมันเคยมีประวัติ พอเขาเห็นประวัติว่าเคยติดคุกมาแล้ว 
เขาก็ไม่อยากจะรับเข้าท างาน วุฒิการศึกษาก็ไม่สูง แต่ปล่อยไปรอบนี้หนูก็ว่าจะเลิก
แล้ว แม่แกก็แก่มาก หนูใช้ชีวิตในคุกมากกว่าชีวิตข้างนอกคุก ตอนนี้ก็ 40 กว่าปีแล้ว 
ไม่รู้จะไปท าอะไร โรงงานคงจะไม่ไหวแล้ว สภาพร่างกายเรามันทรุดโทรม แก่ตัวลง 
ไหนจะเมื่อก่อนเคยเล่นยาเยอะ ช่วงติดคุกนี่แหละที่ไม่ได้เล่นยา แต่เมื่อก่อนก็แอบมี
เล่นบ้างถ้ามีของ แต่ตอนนี้ตั้งใจเลยว่าจะเลิกเด็ดขาด จะออกไปดูแลแม่ 

หยก (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2560) 
 

กลุ่มที่ 2 ท างานเกี่ยวกับความสวยงาม ในกลุ่มนี้เป็นกะเทยที่ท างานในคาบาเรต์โชว์ 
และร้านเสริมสวย ด้วยพ้ืนฐานของพวกเธอที่ชอบเกี่ยวกับความสวยงาม ชอบการแต่งตัว รักการ
แสดงออก ดังเช่น น้ าเพชรและแก้ว พวกเธอได้ท างานเป็นนางโชว์ในคาบาเรต์แห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร อาชีพนางโชว์นี้เป็นอาชีพที่กะเทยหรือสาวประเภทสองทั้งหลายใฝ่ฝันอยากจะท า 
เพราะท าให้พวกเธอได้แต่งตัวสวยงาม เฉิดฉายบนเวที และได้รับเสียงปรบมือจากผู้ที่มาชม ดังเช่น  
น้ าเพชร และแก้ว เป็นเด็กที่เติบโตในต่างจังหวัด เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เดินทางเข้ามา
ท างานในกรุงเทพมหานคร เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจน การเดินทางเข้ามา
ท างานในกรุงเทพมหานครเป็นความฝันอย่างหนึ่งของเด็กต่างจังหวัดที่หวังว่าเมื่อเข้ามาท างานแล้วจะ
ท าให้มีเงินทอง ท าให้มีชีวิตที่ดีข้ึน สุขสบาย สามารถส่งเสียบิดามารดาพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได ้

ในกรณีของน้ าเพชร ปัจจุบันเธออายุ 28 ปี เป็นกะเทยหน้าตาดี ผิวขาว รูปร่างเล็ก 
สมส่วน ส่วนสูงเธอประมาณ 165 เซนติเมตร เธอแปลงเพศและท าศัลยกรรมหน้าอกแล้ว ท าจมูก 
ใบหน้าเธอสวยแม้ไม่ได้แต่งหน้า เมื่อผู้ศึกษาพูดชมเธอว่าสวย เธอก็จะยิ้มรับ กิริยาท่าทางของน้ าเพชร
ดูนุ่มนวลเหมือนกิริยาของผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักโทษสีฟ้าอ่อนค่อนข้างพอดีตัว ตัดผม
รองทรง มัดผมด้านหน้าด้วยยางรัดผม น้ าเพชรมีภูมิล าเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
สกลนคร เธอเดินทางเข้ามาท างานในเมืองหลวง เพียงล าพังด้วยเงินก้อนเดียวที่มารดาเธอให้ติดตัวมา 
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เธอไม่มีญาติพ่ีน้องหรือคนรู้จัก หรือแม้แต่เพ่ือนฝูงอยู่ในเมืองแห่งนี้เลย เธอตระเวนหาเช่าหอพักราคา
ถูกแถวลาดพร้าวเพ่ือเป็นที่ซุกหัวนอน โดยหอพักที่เธอเช่าเป็นห้องแคบๆ ที่กั้นด้วยไม้ อัด มีแต่ห้อง
เปล่าๆ ไม่มีเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง และห้องน้ าเป็นห้องน้ ารวม ซึ่งราคาในขณะนั้น (เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2548) ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน เธอสมัครงานทุกอย่างที่เธอสามารถท าได้ โดย
เริ่มต้นเป็นพนักงานล้างจานในร้านอาหารตามสั่ง มีรายได้วันละ 200-250 บาท จนในที่สุดเธอได้งาน
ประจ าเป็นพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสีลม น้ าเพชรเป็นคนที่มีรูปร่างเล็ก แม้ว่าใน
ขณะนั้นเธอจะยังมิได้ท าศัลยกรรมแปลงเพศหรือท าหน้าอก แต่เธอก็พยายามดูแลรักษารูปร่าง
ผิวพรรณของเธอเป็นอย่างดี และตามความเชื่อของกลุ่มกะเทยว่าการกินยาคุมแล้วจะช่วยท าให้มี
หน้าอก เธอก็เป็นคนหนึ่งที่กินยาคุมมาตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยเชื่อว่าในยาคุมมีฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งจะ
กระตุ้นท าให้มีสะโพกผายและมีเต้านมใหญ่ขึ้น ท าให้ผิวพรรณดูมีน้ ามีนวล ด้วยลักษณะรูปร่าง
ภายนอกและกิริยาท่าทางท่ีคล้ายเพศหญิง ท าให้ผู้จัดการร้านคาบาเรต์่โชว์ในย่านนั้น แนะน าให้เธอไป
สมัครเป็นนางโชว์ที่ร้าน และด้วยความหวังที่จะท าให้ตนเองมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และยังเป็นอาชีพที่
ใฝ่ฝันของน้ าเพชรตั้งแต่เป็นวัยรุ่น เธอจึงตัดสินใจไปสมัครเป็นนางโชว์ที่คาบาเรต์1 แห่งนั้น แม้ว่าจะ
เป็นคาบาเรต์โชว์ที่ไม่ได้มีคนรู้จักหรือมีชื่อเสียงเท่า ทิฟฟานี่โชว์ที่พัทยา หรืออัลคาซ่าร์ แต่คาบาเรต์
โชว์แห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในย่านกรุงเทพมหานครพอสมควร 

น้ าเพชรเริ่มต้นท างานในคาบาเรต์โชว์ในขณะที่เธอมีอายุ 18 ปี (ประมาณปี พ.ศ.2550) 
มีรายได้ที่ได้จากการเป็นนางโชว์เพียงเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรายได้ที่ไม่มากมายนัก แต่เธอ
ก็รักและมีความสุขในการท าอาชีพนี้ นอกจากเงินเดือนที่ได้รับแล้ว ก็ยังได้รับรายได้เสริมที่เป็นทิปจาก
ผู้ชม คนละ 20-50 บาทบ้าง คนก็ทิปหนักเป็น 100 บาท รวมทั้งค่าถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับผู้ชม ราคาคนละ 
40 บาท เมื่อแรกเริ่มเข้าท างานนั้นเธอไม่ได้เป็นนักแสดงหลักในโชว์ ได้เป็นตัวประกอบของโชว์ต่างๆ 
เธอบอกว่าข้อดีของการเป็นตัวประกอบของโชว์ ท าให้เธอได้แสดงในทุกๆโชว์ แต่ก็จะต้องแต่งตัวแข่ง

                                           
1 คาบาเรต์โชว์ เป็นรูปแบบการแสดงที่ประกอบไปด้วยการแสดงละคร การเล่นตลก การร้อง

เพลงการเต้นร า โดยมีผู้แสดงทั้งที่เป็นสาวประเภทสอง ผู้ชาย ผู้หญิง เป็นนักแสดง แต่งกายด้วย
เครื่องแต่งกายที่สวยงาม แสดงบนเวทีที่มีแสง สี เสียง อย่างอลังการ เมื่อก่อนจะแสดงในห้องอาหาร 
ซึ่งผู้ชมสามารถรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มไปด้วย แต่ปัจจุบันคาบาเรต์โชว์ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบมาแสดงในห้องจัดแสดงที่สามารถจุผู้ชมตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน และผู้ชมต้องซื้อตั๋ว
เข้าไปชม ส าหรับราคาตั๋วเข้าชมก็มีหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันขึ้นอยู่กับความจุของ
ห้องแสดง ความอลังการของโชว์ และความมีชื่อเสียงของคาบาเรต์โชว์นั้นๆ (“คาบาเร่ต์โชว์”, สืบค้น
เมื่อ 4 กันยายน 2560) 
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กับเวลาให้ทันขึ้นโชว์ในเพลงต่อไป หลังจากนั้นเธอก็เริ่มได้ขึ้นโชว์แทนนางโชว์หลักที่ไม่ได้มาท างาน
หรือลางาน 

ส าหรับคาบาเรต์โชว์แห่งนี้จะมีการแสดงในทุกวัน ไม่มีวันหยุด โดยแบ่งรอบการแสดง
ในแต่ละวันออกเป็น 3 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง โดยรอบแรก จะท าการแสดงเวลา 18.00 น. รอบที่ 2 เวลา 
19.30 น. และรอบที่ 3 เวลา 21.00 น. ในแต่ละวันน้ าเพชรจะต้องเดินทางมาถึงที่ท างานก่อน 15.00 น 
เพ่ือเตรียมแต่งหน้า แต่งตัวขึ้นท าการแสดง และจะเสร็จงานกลับหอพักในเวลาประมาณเที่ยงคืน    
ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปในทุกๆวัน ก่อนที่เธอจะติดคุก เธอได้เป็นนักแสดงหลัก มีเพลงโชว์เป็นของตัวเอง 
มีเงินเดอืนที่สูงขึ้นถึง 12,000 บาท ไม่รวมค่าทิปและค่าถ่ายรูป และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการนางโชว์  

 
มันก็เป็นอาชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่กะเทยหลายคนใฝ่ฝันอยากท า แล้วอาชีพ
ส าหรับกะเทยอย่างพวกหนูมันก็มีไม่กี่อาชีพ ยิ่งเรียนจบไม่สูงก็อย่าไปหวังเลยที่จะ
ท างานออฟฟิศ หรืองานราชการนี่ยิ่งแล้วไปกันใหญ่ หนูท ามาแล้วเกือบทุกอย่าง อยู่
บ้านนอกก็ช่วยพ่อแม่ท างานรับจ้าง มีอะไรที่เขาจ้างหนูก็ท าหมด ตัดอ้อย เก็บ
ข้าวโพด ปลูกมัน เข้ากรุงเทพฯ ก็ท างานรับจ้าง ล้างจาน เซเว่น เด็กเสิร์ฟ ท ามา
สารพัด เริ่มมาดีหน่อยเพราะตอนเข้ามาท านางโชว์ เริ่มต้นเงินเดือนอาจจะน้อย แต่
เราขยัน ไม่ขาดไม่ลา เขาก็มีเบี้ยขยันให้ ไหนจะค่าทิป ค่าถ่ายรูป แต่ได้เงินมาเราก็
ต้องเอาเงินไปลงทุนกับความสวยความงาม เราไม่สวยใครจะมาขอถ่ายรูปกับเรา 
(หัวเราะ) แต่โดนส่วนตัวแล้ว หนูก็อยากท าอยู่แล้ว อยากเป็นผู้หญิง พอเริ่มเก็บเงินได้ 
หนูก็เริ่มจากไปท าหน้าอกก่อนตอนนั้นอายุ 20 ปี อีกหนึ่งปีถัดมาก็ไปแปลงเพศ ที่นี้ก็
สวยสมใจค่ะ แต่ก็ไม่เจ็บตัวเปล่า เพราะหนูก็ได้เป็นนางโชว์หลักของที่นี่ 

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)  
 

อีกหนึ่งคนที่ประกอบอาชีพด้านความสวยความงาม คือ น้ าผึ้ง ปัจจุบันเธอมีอายุ 31 ป ี
เป็นกะเทยยังไม่ได้ท าศัลยกรรมหน้าอก และยังไม่ได้แปลงเพศ แม้ว่าน้ าผึ้งจะไม่ได้ท าหน้าอก แต่เธอก็
มีหน้าอกเล็กน้อย เธอเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า เธอรับประทานยาคุมก าเนิดมาตั้งแต่อายุ 18 ปี โดยพ่ี
กะเทยที่สนิทเป็นคนแนะน าให้รับประทาน บอกว่าถ้ารับประทานยาคุมแล้ว จะท าให้มีหน้าอก น้ าผึ้ง
เป็นคนรูปร่างเล็ก ส่วนสูงประมาณ 155 เซนติเมตร ผอม ผิวด าแดง ผมสั้นเกรียนหยักศก ติดกิ๊บติดผมลาย
การ์ตูน ใบหน้าไม่ได้ศัลยกรรมใดๆ ขณะที่ผู้ศึกษาพบน้ าผึ้งตอนสัมภาษณ์ครั้งแรก น้ าผึ้งแต่งหน้าแต่ง
ตา เขียนคิ้วเข้ม ทาปากสีแดง เธอเล่าฟังว่า ด้วยลักษณะภายนอกที่เป็นแบบนี้ของเธอ ท าให้เพ่ือน
และกลุ่มวัยรุ่นละแวกบ้านล้อเลียนเธอเป็นประจ าว่า “กะเทยหัวโปก” แต่เธอก็ไม่โกรธ น้ าผึ้งท างาน
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เป็นลูกจ้างในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในย่านตลาดบางซ่อน เพราะตนเองเป็นคนรักสวยรักงาม เมื่อ
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น้ าผึ้งตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับปริญญาเนื่องจากฐานะทางบ้าน
ยากจน และไม่อยากเป็นภาระให้บิดามารดาต้องส่งเสีย เพราะบิดากับมารดายังต้องส่งเสียน้อง 2 คน 
ที่ก าลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ จึงตัดสินใจเข้าสู่ชีวิตการท างาน 

ด้วยความที่น้ าผึ้งเป็นคนอัธยาศัยดีและมักจะไปช่วยบิดามารดาขายพวงมาลัยอยู่ใน
ตลาดบ่อยๆ ท าให้รู้จักกับคนในละแวกนั้นเป็นอย่างดี และสนิทสนมกับพ่ีฟ้ากะเทยเจ้าของร้านเสริมสวย
ในตลาด น้ าผึ้งชอบไปช่วยงานที่ร้านบ่อยๆ บางครั้งพ่ีฟ้าก็ให้ช่วยสระผม เป่าผม ให้ลูกค้าในวันที่ลูกค้า
เข้าเยอะ ท าให้น้ าผึ้งสามารถสระผม เป่าผม ให้ลูกค้าได้ จึงตัดสินใจไปขอเป็นลูกจ้างร้านพี่ฟ้า ซึ่งเป็น
โชคดีของน้ าผึ้งที่ลูกจ้างในร้านของพ่ีฟ้าลาออกไป 1 คน น้ าผึ้งจึงได้ท างานนี้ (ประมาณปี พ.ศ.2547) 
ร้านของพ่ีฟ้าเปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า และปิดในเวลา 2 ทุ่ม หรือถ้ามีลูกค้าติดพันก็จะเลื่อนเวลาปิด
ออกไป น้ าผึ้งได้รับเงินเดือนในช่วงแรก 6,000 บาท แม้ว่าน้ าผึ้งจะไม่ได้เรียนจบโรงเรียนเสริมสวย
โดยตรง แต่ด้วยความที่เป็นคนขยัน ชอบเรียนรู้ และได้พ่ีฟ้าคอยสอนให้ ประกอบกับน้ าผึ้งเป็นคนมี
อัธยาศัยที่ดีกับลูกค้า พี่ฟ้าเลยขึ้นเงินเดือน ท าให้น้ าผึ้งได้รับเงินเดือนเดือนละ 8,000 บาท มีวันหยุด
สัปดาห์ละ 1 วัน โดยให้สลับกันหยุดกับลูกจ้างอีกคน 

กลุ่มที่ 3 พนักงานบริษัทเอกชน ได้แก่ เอ็ม จีจ้า และเจนนี่ เนื่องด้วยครอบครัวของ
ทั้งสามคนค่อนข้างจะมีฐานะ จึงสามารถส่งเสียให้ทั้งสามคนเรียนจบในระดับปริญญา ทั้งระดับ
ปริญญาตรี (ได้แก่ เอ็ม และจีจ้า ) และระดับปริญญาโท (เจนนี่) เอ็มท างานเป็นพนักงานธนาคารของ
รัฐแห่งหนึ่ง ส่วนจีจ้าท างานโรงแรม ต าแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า หรือ “รีเซฟชั่น” และเจนนี่
ท างานเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรณีของเจนนี่ ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นคน
รูปร่างผอม สูง ผิวขาวตามแบบฉบับสาวชาวเหนือน้ าเสียงเวลาที่เธอพูดคล้ายน้ าเสียงของผู้หญิง    
เล็กแหลม ไม่ได้ทุ้ม ห้าว เหมือนน้ าเสียงของผู้ชายทั่วไป เธอท าศัลยกรรมหน้าอกตั้งแต่เรียน
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 โดยอาศัยเงินเก็บที่เธอไปท างานพิเศษนอกเวลาเรียน เธอรับงานเป็นพนักงานแนะน า
และเชียร์สินค้าในบูทขายสินค้าที่จัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ รายได้วันละประมาณ 500-700 บาท  
ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า และระยะเวลาที่ไปออกบูทสินค้าแต่ละตัว ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดอาจะใช้
ระยะเวลา 2-3 วัน เธอพยายามเก็บจากการท างานพิเศษจนสามารถน าไปท าศัลยกรรมหน้าอกโดยไม่
ต้องพ่ึงเงินของบิดามารดา เจนนี่ชอบที่จะแต่งตัวเป็นผู้หญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้าแต่งตาสวยงาม แม้ว่า
จะยังไม่ได้ศัลยกรรมแปลงเพศก็ตาม เวลาไปเรียนก็แต่งชุดนักศึกษาหญิง ก่อนที่จะติดคุก เธอวางแผน
ว่าท าศัลยกรรมแปลงเพศ แต่ยังไม่ได้ท า ก็ถูกจับกุมด าเนินคดีเสียก่อน 

เจนนี่ ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อเรียนจบในระดับปริญญาตรี เธอก็หางานท าทันที เธอบอก
ว่าเพ่ือนๆ ของเธอที่เป็นกะเทยหางานท ายาก ยิ่งเป็นกะเทยที่แต่งตัวเป็นผู้หญิง จะไปสมัครงาน
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ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้ ต้องไปสมัครงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ แต่เจนนี่โชคดีท่ีหา
งานท าได้ไม่นาน เธอก็ได้เข้าท างานในต าแหน่งประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เธอได้รับ
เงินเดือนแรกเข้า 15,000 บาท (ช่วงประมาณปี พ.ศ.2550) พอครบก าหนดทดลองงาน 6 เดือน ก็ได้รับ
การปรับเงินเดือนเป็น 17,000 บาท เธอท างานไปได้ประมาณ 1 ปี เจนนี่ก็ไปสมัครเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท เธอเล่าให้ผู้ศึกษาฟังด้วยน้ าเสียงภาคภูมิใจว่า การเรียนในระดับปริญญาโทนี้ เธอส่งเสีย
ตัวเองเรียน ไม่ได้พ่ึงพาเงินทางบ้าน เธอท างานไปด้วยเรียนไปด้วย จนส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท เจนนี่ต้องการที่จะพิสูจน์ให้คนในครอบครัวและคนอ่ืนๆในสังคมได้เห็นว่า กะเทยก็
สามารถประสบความส าเร็จทางด้านการศึกษาและอาชีพได้ เมื่อเรียนจบระดับปริญญาโท ก็ยังท างาน
ที่บริษัทแห่งเดิม ได้รับเงินเดือนประมาณเดือนละ 30,000 บาท จนกระทั่งติดคุก 

 
หนูอยากพิสูจน์ให้เขาเห็น ว่าการเป็นกะเทยก็สามารถเรียนจบในระดับที่สูงได้ 
สามารถมีงานท าที่ดีๆได้ ไม่ใช่ว่ากะเทยต้องไปเต้นกินร ากินอย่างเดียว คนอ่ืนเขาจะ
ได้ไม่ต้องมาดูถูกกะเทย หนูต้องการพิสูจน์ให้คนที่บ้านหนูเห็นว่าการที่หนูเป็นกะเทย
หนูก็ไม่ได้ท าให้ใครเดือดร้อน หนูเรียนจบให้พ่อแมภ่าคภูมิใจได้ มีงานท าเลี้ยงดูตัวเอง
และส่งเสียเลี้ยงดูท่านได ้

เจนนี่ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

 กลุ่มท่ี 4 ประกอบอาชีพส่วนตัว คือ มีอาชีพเป็นแม่ค้า ดังกรณีของพราว ปัจจุบันอายุ 
35 ปี เธอไม่ได้แปลงเพศและไม่ได้ท าศัลยกรรมหน้าอก รูปร่างสูง ใหญ่ ผิวเข้ม ครั้งแรกที่ผู้ศึกษา
สัมภาษณ์เธอในคุก ก็เห็นเธอตัดผมสั้นเกรียนทรงผู้ต้องขังชาย ติดกิ๊บสีเขียวอันใหญ่ ลักษณะภายนอก
ดูเหมือนผู้ชายทั่วไป จะแตกต่างก็ตรงที่พราวจะมีกิริยาท่าทางตุ้งติ้ง หรือเรียกว่า “ออกสาว” 
ครอบครัวของเธอมีฐานะยากจน บิดามารดาท างานเป็นกรรมการก่อสร้าง เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เธอต้องออกจากโรงเรียนมาท างานช่วยเหลือทางบ้าน เริ่มจากการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ สินค้า
อะไรที่น ามาขายแล้วได้เงิน เธอก็จะน ามาขาย จนเริ่มมีลู่ทางในการค้าขายเสื้อผ้า โดยเธอตระเวนขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับผู้หญิงและผู้ชายตามตลาดนัดต่างๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งตลาดนัดขนาด
เล็ก หรือตลาดนัดขนาดใหญ่ โดยเธอท าอาชีพนี้ มาประมาณ 10 ปีแล้ว รายได้ต่อเดือนหักค่าใช้จ่าย
แล้วเธอบอกว่ามีก าไรประมาณ 20,000 บาท โดยเธอจะไปซื้อเสื้อผ้าในราคาส่งมาจากประตูน้ า แล้วก็
จะน าไปขายตามตลาดนัด หรือถ้ามีเวลาเธอก็จะเดินทางไปตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว เพ่ือไปซื้อ
เสื้อผ้ามาขาย  
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 - การกระท าผิดจนท าให้ติดคุก 
 กะเทยส่วนใหญ่ติดคุกในคดีจ าหน่ายยาเสพติด ซึ่งการติดคุกในคดียาเสพติด สาเหตุ
หนึ่งคือ มาจากการที่กะเทยเหล่านี้ไม่ได้ท างาน และเข้าสู่วงจรของการเสพและขายยาเสพติด  โดย
เริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพยา เมื่อไม่ได้ท างาน ก็ไม่มีเงินมาซื้อยาเสพ ก็กลายมาเป็นขายยา เมื่อการขาย
ยาท าให้ได้เงินมาง่ายๆ และไม่ต้องท างานหนัก ท าให้พวกเธอยากที่จะถอนตัว ดังเช่น หยกและอาร์ม 
ซึ่งพวกเธอทั้งสองคนก็เข้าออกคุกในคดีขายยาเสพติดมาหลายรอบแล้ว เมื่อปล่อยตัวพ้นโทษออกจาก
คุกมา พวกเธอก็ยังเสพยาเสพติด กลับไปใช้ชีวิตมีพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ใช้เงินฟุ่มเฟือย  หมดไปกับ
การศัลยกรรมความงาม เที่ยวกลางคืน และยังคบกลุ่มเพ่ือนที่ขายยาเสพติด ท าให้ไม่สามารถหลุดจาก
วงจรผู้ค้ายาเสพติดได้ และเมื่อเข้าออกคุกมาหลายรอบแล้วอาจจะท าให้พวกเธอรู้สึกไม่เกรงกลัวที่จะ
กระท าความผิดอีก 
 นอกจากนี้ กะเทยบางคน แม้ว่าจะมีงานท า มีรายได้ แต่ต้องมีเหตุท าให้เธอเข้าสู่วงจร
การขายยาเสพติด โดยจะยกตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตของพราว ขณะที่เธอถูกจับกุม เธออายุ 29 ปี 
(ประมาณปี พ.ศ. 2554) สาเหตุที่เธอถูกจับในคดีนี้เนื่องจากแฟนหนุ่มที่เธออยู่กินด้วยกันเป็นผู้ขายยา
เสพติด (ยาบ้า) ในช่วงแรกที่อยู่ด้วยกันเธอไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มขายยาเสพติด เนื่องจากเขาบอกเธอว่า เขา
ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ส่งของ พราวก็ไม่ได้สงสัย แต่พออยู่ไปนานเข้า เริ่มมีกลุ่มวัยรุ่นมาที่
ห้องเช่าของเธอบ่อยๆ ประกอบกับแฟนหนุ่มชอบออกไปส่งของตอนกลางคืน ท าให้เธอเริ่มสงสัย ก็
เริ่มถามแฟนหนุ่ม พอคาดคั้นมากขึ้น เขาก็ยอมรับกับเธอว่าขายยาเสพติด เธอเคยขอร้องให้แฟนหนุ่ม
เลิกท าอาชีพนี้ แต่แฟนหนุ่มก็ปฏิเสธบอกว่า “ไม่โดนจับหรอก” เงินที่หามาได้จากการขายยาเสพติด 
แฟนหนุ่มให้พราวเอามาใช้จ่ายในครอบครัวบ้าง บางครั้งที่แฟนหนุ่มของพราวไปส่งยาเสพติดยังให้
พราวนั่งซ้อนท้ายรถจักรยายยนต์ไปด้วย วันที่โดนจับกุมพราวเล่าให้ฟังว่า ต ารวจได้วางแผนล่อซื้อยา
เสพติด ต ารวจได้ท าการจับกุมเพ่ือนของแฟนพราวได้ก่อน จากนั้นจึงให้เพ่ือนของแฟนพราว โทร
สั่งซื้อยาบ้าจ านวน 2,000 เม็ด จากแฟนของพราว และนัดส่งของบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่ง เมื่อ
นัดหมายกับเรียบร้อยแล้ว พราวและแฟนหนุ่มจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากห้องเช่า เมื่อไปถึงจึง 
ถูกต ารวจจับกุม พร้อมของกลางยาบ้า 2,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายของพราว เธอได้รับ
สารภาพว่ายาบ้าเป็นของตนและแฟนหนุ่มจริง และได้ขายยาบ้าร่วมกับแฟนหนุ่มให้กับกลุ่มวัยรุ่นใน
พ้ืนที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เงินที่ได้จะน าไปใช้จ่าย เที่ยวเตร่ และศัลยกรรมเสริมความงาม  

 
หนูก็ค้าขายเสื้อผ้ามาประมาณ 10 ปี ช่วงหลังเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี ขายได้บ้างไม่ได้
บ้าง แล้วที่ส าคัญ เรามีแฟนด้วยไง ทีแรกไม่รู้หรอกว่าแฟนเขาท า ตอนแรกเห็นมี
วัยรุ่นมาหาเขาที่ห้องบ่อยๆ เลยสงสัยก็เลยถามเขาไป ทีแรกเขาก็ไม่บอกหนูนะ บอก
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ว่าเพ่ือน หลังๆ หนูเริ่มเอะใจ ตัวหนูเองก็ไม่ค่อยอยู่ห้อง เพราะต้องออกไปขายของ
ช่วงเย็นกลับอีกทีก็ดึกดื่น แฟนเขาก็เอาเงินมาให้เรานะ เขาบอกไม่อยากให้เราท างาน
หนัก เราก็ถามเขาหนักขึ้น ว่าเอาเงินมาจากไหน คนเราเป็นผัวเมียกันต้องปิดบังกัน
ด้วยเหรอ เขาก็เลยยอมรับ ทีแรกหนูก็ไม่เห็นด้วย กลัวถูกต ารวจจับ แต่พอขอเอาเงิน
มาให้ ท าให้เราหมุนเงินคล่องขึ้น อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไป อยากกินอะไรก็ได้กิน ก็
เลยเลยตามเลย สุดท้ายมาอยู่ในนี้ ต้องเสียดายชีวิตนะพ่ี มันแค่เสี้ยววินาทีที่เรา
ตัดสินใจเข้าไป ถอนตัวไม่ทันแล้ว ด้วยความอยากมีอยากได้ตอนนั้นแหละ 

พราว (สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2560)  
 

คดีความผิดอ่ืนๆที่ท าให้กะเทยติดคุก คือ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 1 ส าหรับ
ความผิดประเภทนี้ ได้แก่ ความผิดในคดีลักทรัพย์ (หมายถึง ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์), คดีวิ่งราวทรัพย์ (หมายถึง ผู้ใด
ลักทรัพย์โดยฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระท าความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์), คดีชิงทรัพย์ (หมายถึง การลักทรัพย์
ของผู้อ่ืน โดยใช้วิธีการท าร้ายโดยใช้ค าพูดหรือการกระท าเพ่ือให้เจ้าทรัพย์มอบทรัพย์ให้แก่ตน) และ
คดีปล้นทรัพย์ (หมายถึง การชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปผู้นั้น
กระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์) 

จะขอยกตัวอย่างในกรณีของ น้ าผึ้ง ซึ่งติดคุกในคดีชิงทรัพย์ โดยร่วมกับเพ่ือนกะเทย
อีก 1 คน (เรียกว่า คู่คดี) ไปบุกชิงทรัพย์ภายในบ้านของผู้เสียหาย และได้ร่วมกันท าร้ายร่างกาย
ผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2552 โดยถูกแจ้งข้อหาในฐานความผิดพยายามฆ่า
ผู้อืน่ และร่วมกันบุกรุกเคหสถานร่วมด้วย ศาลพิพากษาตัดสินจ าคุกเป็นเวลา 33 ปี 4 เดือน น้ าผึ้งเล่า
ให้ฟังว่า วันที่เกิดเหตุ ตนและคู่คดีได้เข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย และขโมยเอาทรัพย์สินจ านวนหนึ่ง
หลบหนีไป ต ารวจจับคู่คดีได้ก่อน และซัดทอดว่าน้ าผึ้งเป็นผู้ชักชวนไปปล้นบ้าน และเป็นคนท าร้าย
ร่างกายของผู้เสียหาย คู่คดีท าหน้าที่เพียงช่วยดูต้นทางให้เท่านั้น เมื่อน้ าผึ้งเห็นเรื่องราวของตนเอง
ออกข่าวครึกโครม และเห็นว่าตัวเองถูกใส่ความข้างเดียว จึงได้ออกมามอบตัว และรับสารภาพว่าได้
เข้าไปปล้นบ้าน ขโมยเอาทรัพย์สินไปขายจริง และแบ่งกับเพ่ือนคู่คดี คนละ 50,000 บาท เหลือเพียง
คอมพิวเตอร์พกพาที่ยังไม่ได้น าไปขาย ก็จะน ามาคืนเจ้าของทรัพย์ต่อไป และได้ปฏิเสธในข้อหา
พยายามฆ่า โดยสาเหตุที่กระท าความผิดน้ าผึ้งบอกว่า ตนและคู่คดีเพ่ิงได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ

                                           
1 ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 มาตรา 334-336 ทวิ 

และหมวด 2 มาตรา 337-340 ตรี. 
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ออกมาจากคุกแห่งหนึ่ง ทั้งสองได้รู้จักกันในคุกแห่งนี้ โดยน้ าผึ้งติดคุกในคดีร่วมกันลักทรัพย์ ก าหนด
โทษ 1 ปี 6 เดือน แล้วเพ่ิงพ้นโทษได้ไม่นาน ในระหว่างที่พ้นโทษออกมาน้ าผึ้งยังไม่มีงานท า ประกอบ
กับมีความเดือดร้อนขัดสนด้านเงินทอง จึงร่วมกันกับคู่คดีวางแผนไปขโมยทรัพย์สินในบ้านผู้เสียหาย 
ซึ่งผู้เสียหายกับน้ าผึ้งรู้จักกันเป็นอย่างดี น้ าผึ้งสามารถเข้าออกบ้านของผู้เสียหายได้ และสังเกตเห็นว่า
ผู้เสียหายเป็นหญิงชราอยู่บ้านเพียงล าพังจึงได้ชักชวนกันไปท าการปล้น น้ าผึ้งบอกว่าได้น าเงินจาก
การปล้นไปใช้จ่าย และคิดว่าจะเอาไปท าศัลยกรรม เป็นเพราะความอยากได้เงินโดยใช้วิธีที่ผิดของ
ตนเองท าให้ตนเองต้องมาติดคุกอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก าหนดโทษเยอะกว่าครั้งแรกมากๆ เมื่อตนได้ฟังค า
พิพากษาของศาลตัดสินที่จ าคุกตลอดชีวิต ตอนนั้นเข่าแทบทรุด เพราะไม่คิดว่าโทษจะหนักมากมาย
ถึงเพียงนี้  

ในกลุ่มสุดท้าย คือ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ซึ่งคดีในฐานความผิดนี้ 
ได้แก่ คดีท าร้ายร่างกาย คดีฆ่าคนตาย คดีพยายามฆ่า ดังเช่น ปอง ปัจจุบันอายุ 27 ปี รูปร่างท้วม สูง
ประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวด าแดง ผมสั้นเกรียน หยักศก ไม่แต่งหน้าแต่งตาหรือศัลยกรรมใดๆ แต่ง
กายด้วยชุดผู้ต้องขังที่ไม่ได้รัดรูปหรือสั้นเหมือนกะเทยคนอ่ืนๆ ลักษณะภายนอกของเธอดูเหมือน
ผู้ชายทั่วไป แต่หากเมื่อเธอพูดจาหรือแสดงกิริยาท่าทางจะท าให้เห็นถึงความแตกต่าง ปองจะมีกิริยา
ท่าทางที่ค่อนข้างจะตุ้งติ้ง ปองบอกว่า ตอนไม่ติดคุกปองก็จะแต่งกายเป็นผู้ชาย ไม่ได้แต่งตัวเป็น
ผู้หญิง ไม่แต่งหน้า ตัดผมทรงเดียวกันกับตอนนี้ เธอให้นิยามตัวเองว่า เป็นกะเทยไม่แต่งหญิง ปองติด
คุกในคดีฆ่าคนตาย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2554 ศาลพิพากษาตัดสินให้จ าคุกเป็นเวลา 25 ปี ปองเล่าให้
ฟังว่า ในวันที่เกิดเหตุ ปองกับแฟนหนุ่มได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งด้วยกัน ซึ่งในตอนนั้นก็ได้
ดื่มกินจนตนเองก็มีอาการเมาสุรา และได้เสพยาเสพติด คือ ยาไอซ์ ไปด้วย แฟนหนุ่มจึงชวนกลับบ้าน 
แต่ปองไม่ยอมกลับ เมื่อร้านปิด ปองและแฟนหนุ่มเดินทางกลับบ้านพัก เมื่อลงจากรถแท็กซี่ จึงได้
ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ปองก็จ าไม่ได้ว่าได้ทะเลาะเรื่องอะไรกัน จากนั้นก็ไปทะเลาะกันต่อภายใน
บ้านพัก ปองได้ท าร้ายร่างกายของแฟนหนุ่มจนถึงแก่ความตาย โดยใช้มีดท าครัวแทงแฟนหนุ่มไป
หลายแผลจนแฟนหนุ่มเสียชีวิต มารู้สึกตัวอีกทีก็พบสภาพของการหนุ่มนอนจมกองเลือด ปองรู้สึก
ตกใจมาก แต่ก็ไม่ได้หนีไปไหน เพ่ือนบ้านซึ่งได้ยินเสียงทั้งสองทะเลาะกัน เดินมาเห็นเหตุการณ์ จึงได้
โทรศัพท์แจ้งต ารวจ จนถูกจับกุมในที่สุด ปองได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟัง ด้วยแววตาที่หม่นเศร้า
และน้ าเสียงที่สั่นเครือ 

 
ไม่รู้หนูท าไปได้ยังไง แต่วันนั้นดื่มจนเมามาก เล่นไอซ์ด้วย เขาก็จะพากลับบ้าน แต่
หนูไม่ยอมกลับ ก่อนหน้านี้เราก็มีทะเลาะกันบ้าง มีเรื่องหึงหวงกันบ้าง เรื่องเขายังคุย
กับแฟนเก่าซึ่งเป็นผู้หญิง พอเราจับได้ เขาก็บอกว่าจะเลิก คืนเกิดเหตุ หนูชวนเขาไป
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เที่ยวด้วยกัน แต่เขาเป็นคนไม่ค่อยดื่ม จะเป็นคนพากลับบ้าน พอหนูเริ่มเมา เขาก็
ชวนกลับ แต่หนูยังไม่อยากกลับ ก็เลยโมโห พูดจารุนแรงใส่เขาไป ก็รู้สึกว่าเขาไม่
พอใจ แต่เราก็ยังอยากจะสนุกอยู่ คือ เพ่ือนเราไปด้วยไง ก็กินดื่มกันไปเรื่อยๆ พอ
ร้านปิด ก็เลยแยกย้ายกันกลับ ตอนนั้นหนูก็เมามาก โวยวายอะไรใส่เขาไปบ้างก็ไม่รู้ 
เขาก็พานั่งแท็กซี่กลับบ้าน พอลงจากรถได้ ก็ทะเลาะกันอีก เดินเข้าบ้านไปก็ทะเลาะ
กันไป หนูก็ไม่รู้ว่าเดินเข้าไปหยิบมีดตอนไหน เหตุการณ์เป็นยังไงจ าไม่ได้ เราแทงเขา
ยังไงบ้าง มันมารู้สึกตัวอีกที ตอนที่เขานิ่งไปแล้ว ทั้งตัวเขาและตัวหนูเต็มไปด้วยเลือด 
พอเริ่มได้สติ จากนั้นก็กรีดร้องเสียงดังมาก คงดังไปจนข้างบ้านได้ยิน เขาก็เลยไปแจ้ง
ต ารวจว่าเกิดเรื่องขึ้น ซึ่งผมก็ตกใจมาก ตอนนั้นท าอะไรไม่ถูก นั่งอยู่ข้างๆ ศพเขา จน
ต ารวจมา หนูเสียใจมาก ตอนนี้ภาพของเขาก็ยังติดตาหนูอยู่ งานศพก็ไม่ได้ไป ได้แต่
ขออโหสิกรรมจากในคุก วันนั้นถ้าหนูไม่กินเหล้า ไม่เล่นไอซ์ หนูอาจจะยังพอมีสติ 
เขาก็อาจจะยังคงไม่ตาย 

ปอง (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560) 
 

- เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยก่อนที่พวกเขาจะติดคุก 
 เมื่อพิจารณาในด้านประสบการณ์ด้านเพศวิถีของกะเทยทั้ง 10 คน ก่อนที่จะมาติด
คุก พบว่า พวกเธอมีชีวิตในวัยเด็กที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกัน คือ ชอบเล่นกับพ่ีน้องหรือเพ่ือนที่เป็น
ผู้หญิง เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นมีการเข้ากลุ่มเพ่ือนผู้หญิง เริ่มมีการแต่งหน้า ทาปาก บางคนก็เริ่มแต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าผู้หญิง เริ่มสนใจและรู้สึกพอใจเพศเดียวกัน น าไปสู่การมีประสบการณ์ทางเพศและ
เพศสัมพันธ์กับผู้ชาย เมื่อกะเทยรับรู้ตัวตนของตนเองแล้ว ก็จะน าไปสู่การเปิดเผยตัวตนซึ่งจะมีความ
แตกต่างกัน คือ กะเทยบางคนสามารถเปิดเผยได้ (ได้แก่ น้ าผึ้ง ปอง จีจ้า หยก เจนนี่ น้ าเพชร และ
แก้ว) โดยไม่มีปัญหาการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว และกะเทยบางคนไม่สามารถเปิดเผยได้ทันที 
(ได้แก่ อาร์ม เอ็ม และพราว) เนื่องจากมีปัญหาในการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว (ได้แก่ อาร์ม 
และพราว) และหน้าที่การงานที่ยังไม่ยอมรับกะเทย (ได้แก่ เอ็ม)  
 จะยกตัวอย่างในกรณีของแก้ว เธอเริ่มรับรู้ตัวเองว่าเป็นกะเทยตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น วัยเด็กแก้วจะชอบเล่นตุ๊กตา หรือของเล่นที่เด็กผู้หญิงเล่นกัน ซึ่งเธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่เด็กผู้ชาย     
เธออยากไว้ผมยาวเหมือนเพื่อนผู้หญิง อยากใส่ชุดผู้หญิง เมื่อเธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เธอก็เริ่ม
แต่งตัวคล้ายผู้หญิงมากขึ้น เริ่มไว้ผมยาว ใส่เสื้อผ้ารัดรูป เริ่มกินยาคุม แต่บิดามารดาของเธอก็ไม่ได้
ห้ามปราม หรือบังคบัให้เธอแต่งตัวแบบผู้ชายแต่อย่างใด 
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พ่อแม่ก็น่าจะรู้ว่าตัวเราเป็น คนแถวบ้านเขาก็รู้ มองออกว่าเราเป็นกะเทย ส่วนตัวเอง
ก็แสดงออกไปตามที่เราอยากเป็น ไม่ได้เก็บกดอะไร พอเรียนจบ ม.3 ก็ไม่ได้เรียนต่อ 
เริ่มไว้ผมยาว เริ่มแต่งหญิง หนูก็แสดงออกมาตลอดว่าเป็นอย่างไร พ่อแม่ก็ไม่ว่าหรือ
บังคับให้หนูเปลี่ยนเป็นผู้ชาย 

  แก้ว (สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2560) 
 

ซึ่งตรงกันข้ามกับอาร์ม ที่เติบโตมาในครอบครัวเชื้อสายจีน อาร์มเป็นบุตรชายคนโต
ซึ่งเป็นความหวังของบิดา ว่าลูกชายคนโตต้องเป็นผู้สืบทอดตระกูลตามความเชื่อประเพณีของจีน 
เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวต่อจากบิดาที่จะเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัว บิดาจึงเลี้ยงดูด้วย
ความเข้มงวด คาดหวังให้เรียนจบในระดับสูงๆ เพ่ือกลับมาสืบทอดกิจการของครอบครัว แต่โดย
ส่วนตัวของอาร์ม เธอรู้ตัวว่าตนเองมีเพศภาวะและเพศวิถีที่ไม่เป็นอย่างที่บิดาคาดหวัง อาร์มจึงต้อง
ปกปิด ไม่สามารถที่จะแสดงและเปิดเผยตัวตนออกมาได้ เนื่องจากกลัวบิดาไม่ยอมรับ จนเมื่อเรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาเรียนระดับมหาวิทยาลัย (ประมาณ พ.ศ.2541) ในกรุงเทพมหานคร 
การใช้ชีวิตในเมืองหลวงเปิดโอกาสให้อาร์มใช้ชีวิตตามเพศวิถีที่ต้องการ เริ่มแต่งหญิงไปเรียนตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 แต่หากเป็นในช่วงที่อาร์มกลับไปเยี่ยมครอบครัว ก็จะแต่งกายในลักษณะของเพศชาย หรือ
แม้แต่ในช่วงที่อาร์มติดคุกครั้งแรกด้วยคดียาเสพติด เวลาที่ครอบครัวมาเยี่ ยมที่คุก อาร์มก็จะแสดง
ลักษณะท่าทาง กิริยาอาการเหมือนผู้ชาย อาร์มใช้เวลาในคุก 3 ปี 4 เดือน เมื่อพ้นโทษออกมาไม่นาน 
บิดาของอาร์มได้เสียชีวิตลง อาร์มได้กลับไปร่วมพิธีศพท าหน้าที่ในฐานะบุตรชายคนโตครั้งสุดท้าย 
เมื่องานศพของบิดาสิ้นสุดลงไม่นาน อาร์มได้เข้าไปสารภาพกับมารดาว่าตนเองเป็นกะเทย หลังจาก
นั้นเธอก็ตัดสินใจแปลงเพศและท าศัลยกรรมหน้าอก อาร์มเล่าความรู้สึกตอนที่ยังไม่ได้แปลงเพศและ
ต้องปกปิดครอบครัวให้ฟังผู้ศึกษาฟังด้วยสีหน้าอึดอัดใจ  

 
มันก็อึดอัดนะ เราท าท่านผิดหวังมาครั้งหนึ่ง คือ เรียนไม่จบ แล้วต้องมาติดคุกอีก ตอน
ท่านมาเยี่ยมเลยไม่อยากให้ท่านเสียใจไปอีก เวลาพ่อแม่ยาเยี่ยม เราก็พยายามท าตัว
เป็นผู้ชาย ท าตัวแมนๆ เดินไม่บิด พูดจากห้าวๆ คือ ต้อง“แอ๊บแมน” เต็มที่ เราก็
อยากจะบอกเขาว่าเราเป็นอะไร แต่ก็กลัวเขาด้วย ว่าจะยอมรับเราได้ ไหม เขาจะ
เสียใจแค่ไหน แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้บอก ไม่อยากให้ทุกข์ใจมากไปกว่านี้ พอท่านกลับ 
เราก็กลับเข้าแดน แทบจะกรี๊ด เพ่ือนถามว่าเป็นอะไร เราก็ว่าเราอึดอัด ท าตัวไม่ถูก  

อาร์ม (สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2560) 
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แม้ว่ากะเทยจะรับรู้ตัวตนของตนเอง แต่เมื่อรับรู้ตัวตนแล้ว การเปิดเผยตัวตนของแต่
ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เช่น ในสังคมชนบทที่การยอมรับกะเทยท าให้
ยากกว่าสังคมในเมือง ท าให้กะเทยไม่สามารถเปิดเผยตัวได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่ในสังคมชนบท สภาพ
ครอบครัวที่มีค่านิยมความเชื่อเกี่ยวกับ “ความเป็นชาย” และ “ความเป็นหญิง” ก็จะมีมุมมองต่อการ
เป็นกะเทยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม เกิดมาเป็นเพศใดก็จะต้องวางตัวให้เป็นไปตามความเป็นเพศที่
ปรากฏ หรือแม้แต่ในบริบทการท างาน ที่สังคมการท างานในบางอาชีพยังไม่ยอมรับคนที่เป็นกะเทย
เข้าท างาน ท าให้กะเทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและปิดบังตัวตนของตนเองเพ่ือให้สามารถเข้าท างานใน
อาชีพที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาที่เป็นชีวิตส่วนตัวหรืออยู่กับกลุ่มเพ่ือนสนิท กะเทยก็
เลือกใช้ชีวิตด้านเพศในทางที่ตนเองปรารถนา เช่น การแต่งกาย การแสดงออกถึงความปรารถนาและ
จินตนาการทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งมุมมองของพวกเขาต่อเรื่องเพศภาวะ จากการ
สัมภาษณ์กะเทยทั้ง 10 คน ท าให้เห็นว่าก่อนติดคุกกะเทยแต่ละคนมีเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่าง
กันไป ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มแรก มีการแต่งกายใส่เสื้อผ้าตามแบบของเพศหญิง ด้วยการสวมเสื้อผ้ารัดรูป สวม
เสื้อแบบผู้หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงแบบผู้หญิง ใส่รองเท้าส้นสูง ไว้ผมยาวและจัดแต่งทรงผม
แบบผู้หญิง แต่งหน้า ทาปาก อย่างสวยงาม มีการท าศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมแปลงเพศ รวมไปถึง
การศัลยกรรมบนใบหน้า เช่น ท าจมูก ท าคาง ท าปาก ท าจมูก กรีดตา ฉีดซิลิโคน ฉีดฟิลเลอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ก็มีการฉีดซิลิโคน ฉีดฟิลเลอร์เพ่ิมเติมด้วย จากลักษณะภายนอกที่เห็นคล้ายผู้หญิงแล้ว 
พวกเธอยังมีน้ าเสียงและกิริยาท่าทางคล้ายที่ผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีการ “เทคฮอร์โมน” โดยการกิน
หรือฉีดฮอร์โมน กะเทยส่วนใหญ่ที่ท าศัลยกรรมมักจะเริ่มจากการท าศัลยกรรมหน้าอกก่อน จากนั้นจึง
ได้ท าการแปลงเพศ (ได้แก่ อาร์ม จีจ้า หยก น้ าเพชร แก้ว) 

กลุ่มที่ 2 ท าศัลยกรรมหน้าอก แต่ยังไม่ได้แปลงเพศ แต่งกายในลักษณะของเพศหญิง 
ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าแบบของผู้หญิง สวมเสื้อที่พอดีตัว สวมกระโปรงหรือกางเกงทรงผู้หญิง รองเท้า
ส้นสูง ไว้ผมยาว มีการจัดแต่งทรงผมตามสมัยนิยม แต่งหน้า แต่งตา ทาปากสวยงาม ไว้เล็บยาว ทา
เล็บ (ได้แก่ เจนนี่)  

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ศัลยกรรมหน้าอก และไม่ได้แปลงเพศ การแต่งกายก็ยัง
แต่งแบบผู้ชาย คือ ใส่เสื้อผ้า กางเกงแบบผู้ชาย ไม่ได้ไว้ผมยาว ตัดผมทรงผู้ชายทั่วไป ไม่ได้แต่งหน้ า 
เช่น ปอง เอ็ม พราว ลักษณะภายนอก รูปร่าง หน้าตา ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือท าศัลยกรรม ใน
กรณีของเอ็ม ก่อนติดคุก เอ็มท างานเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเธออายุ 29 ปี เอ็มมี
รูปร่างดี ผิวพรรรณดี ผอม สูง เมื่อผู้ศึกษาพบเอ็มในขณะที่อยู่ในคุก หน้าตาของเธอปราศจาก
เครื่องส าอาง สวมใส่เครื่องแบบนักโทษที่สะอาดสะอ้าน ถ้ามองผิวเผิน คนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็น
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ผู้ชายที่สุภาพเรียบร้อย หรืออาจจะคิดว่าเป็น “เกย์” แต่เมื่อได้พูดคุยกับเธอ จะท าให้รับรู้ถึงตัวตนที่
เธอเป็น  

จงึเห็นได้ว่าแม้จะเป็นกลุ่มกะเทย แต่พวกเขาก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน 
(Homogeneous) หากแต่พวกเขาก็ยังมีรูปลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย การแสดงบทบาททางเพศ 
และการจัดการต่อร่างกายเพื่อตอบสนองเพศภาวะและเพศวิถีของตนเองที่แตกต่างกัน 

- ชีวิตรักก่อนติดคุก  
 เพ่ือให้เห็นพลวัต ความลื่นไหล และความยืดหยุ่นของเพศภาวะและเพศวิถีของ
กะเทย ชีวิตรักก่อนติดคุกของพวกเธอก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ศึกษาสนใจศึกษา กะเทยทั้ง 10 คน 
เมื่อเข้าสู่วัยที่เริ่มสนใจและมีความพึงพอใจต่อผู้ชาย เริ่มมีประสบการณ์ความรักในวัยเรียน โดยการ
แอบชอบเพ่ือนชายในชั้นเรียนหรือแอบชอบรุ่นพ่ีในโรงเรียน แม้จะไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นตกลงคบ
กันก็ตาม แต่ก็มีกะเทยบางคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพ่ือนชายที่รู้จัก เมื่อโตขึ้นกะเทยจะใช้ชีวิตตาม
รูปแบบของแต่ละคน พวกเธอบางคนก็จะมีการคบหากับผู้ชาย จนตกลงคบกันเป็นแฟน มีเพศสัมพันธ์ 
(ได้แก่ เอ็ม) หรือบางคนถึงขั้นตกลงใช้ชีวิตคู่อยู่กินด้วยกันกับคนรัก เช่น ปอง อาร์ม จีจ้า น้ าเพชร 
เจนนี่ แก้ว และพราว ขณะที่บางคน (ได้แก่น้ าผึ้ง และหยก) ก่อนจะติดคุก พวกเธอไม่ได้คบหาหรืออยู่
กินกับคนรักแต่อย่างใด แต่ก็เคยมีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ซึ่งอาจจะเพ่ิงพบกันหรือเคย
รู้จักกันมาก่อน เมื่อมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว ก็จะต่างคนต่างไป ไม่สานความสัมพันธ์กันต่อ 

กะเทยทั้ง 10 คนแสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่า ชีวิตรักของกะเทยไม่ได้สวยงาม
เหมือนความรักของหญิงและชาย เพราะผู้ชายบางคนคบกับกะเทย เพ่ือหวังที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคน
หวังเงินทอง หรือบางคนพอโดนเพ่ือนล้อว่าเป็นแฟนกะเทยก็จะตีตัวออกห่าง ผู้ชายบางคนก็กลัวว่า
หากเป็นแฟนกะเทยก็จะถูกมองว่าเป็น “เกย์” “ไม่แมน” การที่ความสัมพันธ์ของกะเทยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากบรรทัดฐาน “รักต่างเพศ” ที่มองว่าความรักหรือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชาย
และหญิ งเป็นเรื่องปกติในสังคม ท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ อ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้ เป็น 
“ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ” “ผิดธรรมชาติ” อย่างไรก็ตามพวกเธอมองว่าแม้ชีวิตรักจะไม่ค่อยสมหวัง
มากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณข์องการมีชีวิตรัก เคยได้อยู่กับแฟนหรือคนรักของพวกเธอ 

ยกตัวอย่างชีวิตรักของอาร์ม เธอเล่าให้ฟังว่า ในช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่น เธอก็มีความรัก
แบบ “ปั๊ปปี้เลิฟ” เคยแอบชอบรุ่นพ่ี แอบส่งขนม ส่งจดหมายรักไปหารุ่นพ่ี แต่เมื่อรุ่นพ่ีเรียนจบไป 
เธอก็ไม่ได้ติดตามข่าวคราวของเขาอีก ต่อมาในช่วงที่เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เธอตัดสินใจคบกับ
ผู้ชายคนหนึ่ง และได้ตกลงเป็นแฟนกัน หลังจากคุยกันทางโทรศัพท์ ไปเที่ยว ดูหนังด้วยกัน ประมาณ 
2-3 เดือน อาร์มก็ตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม การมีเพศสัมพันธ์ของเธอกับแฟน ตัวเธอ
เองจะมีบทบาทเป็น “ฝ่ายรับ” และแฟนหนุ่มจะเป็น “ฝ่ายรุก” (มีการสอดใส่ผ่านทางทวารหนัก     
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ซึ่งฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายสอดใส่ ส่วนตัวเธอเองก็จะเป็นถูกสอดใส่ ) เธอชอบที่มีความเพศสัมพันธ์ใน
ลักษณะนี้ แฟนหนุ่มจะช่วยให้เธอส าเร็จความใคร่โดยการเล้าโลมก่อน หลังจากนั้นก็จะเป็นฝ่ายสอด
ใส่เพื่อส าเร็จความใคร่ของตน 

 
พอเข้าเรียนปี 1 หนูก็เลือกที่จะมาเรียนที่กรุงเทพฯ เพราะจะได้ท าอะไรตามใจตัวเอง
ได้มากขึ้น สามารถแต่งตัวแบบที่เราชอบได้ แต่งหน้า ฉีดฮอร์โมน กินยาบ ารุง เจอกับ
แฟนคนนี้ที่ผับแห่งหนึ่ง ตอนนั้นเขาอายุ 23 ปี เขาเข้ามาขอเบอร์เรา ก็ให้เขาไป 
วันรุ่งขึ้นเขาก็โทรมา ก็เลยได้คุยกัน เขาก็รู้ว่าเราเป็นกะเทย ก็มีนัดเจอกันที่ผับบ้าง พอ
คุยกันไปสัก 2-3 เดือน ก็เลยตัดสินใจคบกันเป็นแฟน เราก็ไปค้างห้องพ่ีเค้าบ้าง ก็มี
อะไรกันบ้าง เวลามีอะไรกันก็ใส่ทางข้างหลัง หนูเป็นฝ่ายรับตลอด ก็ชอบนะ เราก็คบ
กันมาได้ประมาณหนึ่งปี ก็เลิกกัน หนูเป็นคนขอเลิกกับพ่ีเขา สาเหตุมาจากตัวหนูเอง
ล่ะ หนูไม่ไว้ใจเขา กลัว ขี้หึง เพราะตัวเราเองก็กลัวว่าเขาจะแอบไปคบผู้หญิง เพราะที่
ผ่านมาเขาก็คบกับผู้หญิงมาตลอด เขาคงไม่ได้จริงจังกับการคบกับกะเทย เลยขอเลิก 
ตอนนั้นก็เสียใจมากนะ แต่เราก็เบื่อที่จะทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆ 

อาร์ม (สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2560)  
 

ส าหรับประสบการณ์ชีวิตรักของเจนนี่ ได้เล่าเรื่องราวชีวิตรักของเธอให้ผู้ศึกษาฟัง 
ก่อนจะมาติดคุก เธอคบหาดูใจกับผู้ชายมา 2 คน โดยตกลงคบกันในสถานะท่ีเรียกว่า “แฟน” ส่วนกับ
ผู้ชายคนอ่ืนๆ เธอบอกว่า ไม่ถึงขั้นที่จะตกลงเป็นแฟนกัน เพราะผู้ชายบางคนเข้ามาคุย พอรู้ว่าเธอ
เป็นกะเทย ก็เลิกคุยกับเธอ หรือบางคนเข้ามาคุยเพราะต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเธอเพียงเท่านั้น    
ถ้ามาในลักษณะนี้ เธอจะไม่คุยต่อ เจนนี่เล่าให้ฟังว่า รู้จักกับเอส (นามสมมุติ) ตอนเรียนมหาวิทยาลัย
ชั้นปีที่ 1 เอสอายุย่าง 19 ปี เพ่ิงเลิกรากับแฟนสาว เนื่องจากพอเรียนจบระดับมัธยมศึกษา ต่างคน
ต้องแยกย้ายไปเรียนคนละมหาวิทยาลัย ท าให้ห่างกัน และผู้หญิงไปมีแฟนใหม่ ท าให้เอสอกหักจาก
แฟนผู้หญิง เจนนี่และเอสเจอกันในโปรแกรมสนทนาทางอินเตอร์เน็ตโปรแกรมหนึ่ง ตอนแรกที่คุยกัน 
เจนนี่ไม่ได้บอกเอสว่าเธอเป็นกะเทย คุยกันไป 2-3 เดือน เอสก็ขอนัดเจอกัน แต่เธอก็บ่ายเบี่ยงตลอดเวลา 
จนเอสเริ่มสงสัย และถามเธอตรงๆ ว่าเจนนี่เป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่า ซึ่งเจนนี่ก็รับว่าเธอเป็นกะเทย 

เจนนี่รู้สึกกลัวมากว่าเอสจะหายไปเหมือนผู้ชายคนอ่ืนๆ ที่เคยคุยด้วย แต่เอสก็สาน
ความสัมพันธ์กันต่อ เจนนี่คบกับเอสได้ประมาณ 1 ปี พอเข้าปีที่ 2 ก็เลิกรากันไป หลังจากเลิกรากับ
เอส เจนนี่ก็ไม่ได้คบกับผู้ชายคนไหนอีกเลย จนเมื่อเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรี และเข้าท างานใน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พร้อมกับท างานพิเศษเป็นประชาสัมพันธ์สินค้ายี่ห้อต่างๆ ที่ออกบูทตาม

Ref. code: 25605408031119KIS



58 

 

ห้างสรรพสินค้าไปด้วย หลังจากท างานไปได้ประมาณปีเศษ ก็ได้สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท
และได้รู้จักกับแฟนคนที่ 2 ขณะที่เรียนปริญญาโท จนในที่สุดเธอให้ฝ่ายชายย้ายมาอยู่และใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกันที่คอนโดมิเนียมของเธอ ซึ่งเธอเป็นคนซื้อและผ่อนช าระด้วยตัวเอง เจนนี่คอยดูแลคนรักทั้ง
เรื่องอาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ความเป็นอยู่ต่างๆ ท างานบ้าน รวมถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์     
ซึ่งเธอก็มีบทบาทเป็นฝ่ายรับ แฟนหนุ่มช่วยออกค่าใช้จ่ายต่างๆ บางส่วนในขณะที่อยู่ด้วยกันบ้าง เช่น 
ค่าน้ า ค่าไฟ คอยรับส่งเวลาไปเรียน และท างาน เธอกับแฟนคบกันได้ประมาณสามปี ก็ได้เลิกรากัน 
สาเหตุที่เลิกรากับไปเพราะเจนนี่ติดคุก 

 
เขาก็ไม่มาเยี่ยมเราเลยนะ ก็ห่างกันไปตั้งแต่เริ่มมีคดีความแล้ว ที่เราท าไปก็เพราะ
อยากได้เงินนี่แหละ ไหนจะค่าผ่อนคอนโด ค่าผ่อนรถ ค่ากินอยู่ เราก็หาคนเดียว เขาก็
ช่วยบ้างนิดหน่อย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรา ก็ไม่อยากทะเลาะกัน บางทีของเขาก็ไม่พอ ก็
ได้เรานี่แหละคอยช่วยเหลือ บ้านเขาก็ล าบากกว่าเรา นี่เขาเล่าให้ฟังนะ ไม่เคยพาเรา
ไปบ้านหรอก แต่ละเดือนก็ต้องใช้เงินเยอะ ก็รู้นะว่าชีวิตของกะเทยจะหาผู้ชายที่จริงใจ
ยาก ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็หวังประโยชน์จากเรา พอเราเงินหมด ไม่มีเงินให้เขา เขา
ก็ไป แต่ใช่ว่าผู้ชายที่จริงใจจะไม่มีนะ 

เจนนี่ (สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561)  
 
 นอกจากเจนนี่ที่ใช้ชีวิตอยู่กินกับคู่รักก่อนติดคุกแล้ว ยังมี ปอง จีจ้า น้ าเพชร เจนนี่ 
แก้ว และพราว ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คอยดูแลฝ่ายชาย ท ากับข้าว ซักรีดเสื้อผ้า ท าความสะอาดบ้าน 
รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม ซึ่งกะเทยทั้งที่แปลงเพศและไม่ได้แปลงเพศ จะเป็น “ฝ่ายรับ”
โดยกะเทยที่ไม่ได้แปลงเพศ จะมีเพศสัมพันธ์โดยสอดใส่ทางทวารหนัก ส่วนกะเทยที่แปลงเพศแล้วจะ
มีเพศสัมพันธ์ฝ่ายทางอวัยวะเพศ เช่น น้ าเพชร เธออยู่กินกับแฟนหนุ่มซึ่งท างานที่เดียวกัน เธอเล่าว่า
เริ่มรู้จักกับแฟนคนนี้เพราะท างานที่ เดียวกันและเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน        
เลยค่อนข้างที่จะคุยกันถูกคอ พ้ืนฐานของครอบครัวของทั้งสองคนก็ไม่ได้แตกต่างกันนัก จึงเกิด
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน จนในที่สุดก็พัฒนาถึงขั้นคบกันแบบแฟนและย้ายมาอยู่ด้วยกัน เมื่อมาอยู่
ด้วยกันเธอก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม ส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเธอและแฟนหนุ่มจะเป็นการ
สอดใส่ทางด้านหน้า โดยแฟนหนุ่มจะสอดใส่ในอวัยวะเพศของเธอ ทั้ งคู่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันทาง
ทวารหนักเลย ซึ่งทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กัน น้ าเพชรก็จะมีความสุขและส าเร็จความใคร่ระหว่างการมี
เพศสัมพันธ์ ส่วนแฟนหนุ่มก็ส าเร็จความใคร่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กัน เมื่ออยู่ด้วยกันน้ าเพชรก็จะมี
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หน้าที่ในการท าอาหาร กวาดห้อง ถูห้อง คอยดูแลเรื่องเสื้อผ้า ซักผ้า รีดผ้า ส่วนแฟนหนุ่มก็จะช่วยเธอ
บ้างเป็นครั้งคราว แต่น้ าเพชรก็บอกว่า เธอมีความสุขที่ได้ท าให้แฟน 
 
 เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยสนใจเรื่องผู้ชาย เพราะฐานะยากจน ต้องท างานหาเลี้ยงตัวเอง 

ไหนจะต้องส่งให้ทางบ้านอีก อยากท างาน มีเงินเยอะๆ ครอบครัวจะได้สบาย มีคนเข้า
มาจีบบ้าง ตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟแล้ว แต่หนูไม่ได้สนใจ แล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่ได้จริงจัง
อะไรกับเรา เพราะเราเป็นกะเทย พอมาเริ่มท างานเป็นนางโชว์ ได้มาเจอแฟนคนนี้ 
เป็นคนอีสานเหมือนกัน พูดภาษาอีสาน ชอบอะไรเหมือนกัน กินส้มต า กินน้ าปลาร้า 
(หัวเราะ) ที่บ้านเขาก็ล าบากเหมือนกัน เลยท าให้เข้าใจกัน ชอบกันตอนไหนก็ไม่รู้ รู้ตัว
อีกทีก็เป็นแฟนกันแล้ว เขามาขอเราเป็นแฟน หนูก็ตอบตกลง สักพักก็ย้ายมาอยู่
ด้วยกัน ที่ท างานหนูก็คบกับหลายคู่นะ มันแบบหันไปหันมาก็ไม่มีใครล่ะ เวลาอยู่
ด้วยกันก็มีอะไรกันตามปกติ เวลามีอะไรกันกับแฟน เขาก็สอดใส่ทางด้านหน้า  
(อวัยวะเพศ) ตลอด หนูก็รู้สึกดีนะ ตัวหนูเองก็ส าเร็จความใคร่ตามปกติ แฟนเองเวลา
มีอะไรกับหนูเขาก็ชอบนะ หนูเคยถามว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกับอวัยวะเพศของ
ผู้หญิงจริงๆ เขาก็บอกว่าแตกต่างนิดหน่อย เนื่องจากของผู้หญิงจะมีน้ าหล่อลื่น      
แต่ของหนูจะไม่มีน้ าหล่อลื่น ซึ่งแฟนก็จะใช้เจลหล่อลื่นเป็นตัวช่วย แต่เขาก็บอกชอบที่
จะมีอะไรกับหนูมากกว่ากับผู้หญิง เพราะบางทีผู้หญิงเขาจะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการบางอย่างของเขาได้ เหมือนเรารู้ใจเขา ว่าเขาชอบให้ท าอะไร เราก็ท าให้
เขาทุกอย่าง เขาก็จะมีความสุขเวลามีอะไรกัน หนูก็มีความสุข 

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

 จากประสบการณ์ชีวิตรักของกะเทยในคุกทั้ง 10 คน ผู้ศึกษา พบว่า มีประเด็นที่
น่าสนใจ คือ หากกะเทยอยู่กินกับคนรัก กะเทยส่วนใหญ่จะเป็นหลักในการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
ระหว่างที่อยู่ด้วยกัน รวมทั้งยังท างานบ้าน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และอาหารการกินให้กับคนรักของ
ตน หากคนรักของตนมีปัญหาทางการเงิน กะเทยก็จะคอยให้เงินช่วยเหลือ มีเพียงจีจ้าเท่านั้นที่ทั้งเธอ
และแฟนช่วยกันออกค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ทั้งเธอและแฟนหนุ่มช่วยกันท างานเก็บเงิน โดยทั้ง
สองคนวางอนาคตว่าจะเก็บเงินเพ่ือปลูกบ้านสร้างเป็นเรือนหอ แล้วหลังจากนั้นจะแต่งงานกัน       
ซึ่งครอบครัวของจีจ้าก็ยอมรับในตัวของแฟนหนุ่ม ส่วนครอบครัวของแฟนจีจ้าก็ไม่ได้รังเกียจที่จีจ้า
เป็นกะเทย ไม่ได้เป็นผู้หญิงแท้ และยินยอมให้ทั้งสองคนคบหาดูใจกัน 
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 สามารถสรุปข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภูมิหลังเศรษฐกิจและสังคมของกะเทยดังที่อธิบายไป
แล้วข้างต้นได้ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 4.1  
 
แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกะเทย (รายบุคคล) 
 

ล าดับ ชื่อ อายุ(ปี) ติดคุก
มาแล้ว 

(ปี) 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพก่อนต้องโทษ/
รายได้ต่อเดือน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว คดีปัจจุบัน 

ปัจจุบัน ขณะติด
คุก 

1 น้ าผึ้ง 31 23 8 ม.6 ลูกจ้างร้านเสริมสวย/
8,000 บาท 

บิดามารดาหย่าร้าง/ 
สนิทสนมกับมารดา 

คดีเก่ียวกับชีวิต
ร่างกาย 

2 ปอง 27 21 6 ม.6 ว่างงาน บิดามารดาหย่าร้าง/ 
สนิทกับมารดาและพ่ีสาว 

คดีเก่ียวกับชีวิต
ร่างกาย 

3 อาร์ม 37 30 7 ม.6 ว่างงาน บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/สนิท
สนมกับมารดา 

คดีเก่ียวกับยาเสพติด 

4 เอ็ม 29 26 3 ปริญญาตรี พนักงานธนาคาร/
20,000 บาท 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/สนิท
กับมารดา พ่ีสาว 

คดีเก่ียวกับยาเสพติด 

5 จีจ้า 27 24 3 ปริญญาตรี พนักงานโรงแรม/
25,000 บาท 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/สนิท
กับมารดา 

คดีเก่ียวกับยาเสพติด 
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ตารางที่ 4.1  
 
แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกะเทย (รายบุคคล) (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อ อายุ(ปี) ติดคุก
มาแล้ว 

(ปี) 

ระดับ
การศึกษา 

อาชีพก่อนต้องโทษ/
รายได้ต่อเดือน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว คดีปัจจุบัน 

ปัจจุบัน ขณะติด
คุก 

6 หยก 41 37 4 ม.3 ว่างงาน บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/ 
สนิทกับมารดา  

คดีเก่ียวกับยาเสพติด 

7 น้ าเพชร 28 25 3 ม.3 คาบาเรตต์์โชว์ 
รายได้ 12,000 บาท 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/ 
สนิทกับมารดา 

คดีเก่ียวกับทรัพย์ 
 

8 เจนนี่ 30 27 3 ปริญญาโท พีอาร์ 
รายได้ 30,000 บาท 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 
ไม่ค่อยสนิทกับใคร 

คดีเก่ียวกับทรัพย์ 

9 แก้ว 29 28 1 ม.3 คาบาเรตต์์โชว์ 
รายได้ 12,000 บาท 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/ 
สนิทกับมารดา 

คดีเก่ียวกับทรัพย์ 

10 พราว 35 29 6 ม.3 ค้าขาย 
รายได้ 20,000 บาท 

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน/ 
สนิทกับมารดา/บิดาเข้มงวด 

คดีเก่ียวกับยาเสพติด 
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4.2 การใช้ชีวิตประจ าวันในคุก: ตัวตน เพศภาวะและเพศวิถีที่ถูกปลดเปลื้อง ควบคุม  
 

ในประเด็นนี้จะน าเสนอให้เห็นว่าเมื่อกะเทยย่างก้าวเข้ามาในคุกตอนแรกๆ และเมื่อพวก
เธออาศัยอยู่ในคุกไปได้ในระยะเวลาหนึ่ง พวกเธอมีชีวิตประจ าวันอย่างไรภายใต้ตารางกิจวัตรประจ าวัน
และสภาพแวดล้อมในคุก ความรู้สึกของพวกเธอที่มีต่อการใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้
ว่าเป็นอย่างไร กลุ่มเพ่ือนในคุก กิจกรรมที่ท าร่วมกับเพ่ือน รวมทั้งความรู้สึกที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้ต้องขังชายอื่นๆ 

 
  4.2.1 ท าความรู้จักคุก 

คุกเป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้กระท าผิด หรือ “อาชญากร” หรือ “ผู้ต้องขัง” บุคคลที่
เข้ามาอยู่ในคุกจะถูกเปลี่ยนสถานะจาก “คนปกติ” กลายเป็น “ผู้ต้องขังเด็ดขาด” หรือจากค าน าหน้าชื่อ 
“นาย” กลายมาเป็น “น.ช.” โดยไม่มีข้อยกเว้นแม้กะเทย ทั้งกะเทยที่แปลงเพศแล้วหรือยังไม่ได้แปลงเพศ 
ทั้งหมดจะถูกส่งมาคุมขังรวมกันที่คุกชาย เนื่องจากการจ าแนกประเภทของคุกในประเทศไทยจะแบ่ง
ออกเป็นคุกหญิง และคุกชาย เท่านั้นตามแนวคิดเพศกระแสหลัก คุกที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดเป็นพ้ืนที่
การศึกษา เป็นคุกที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า “เรือนจ ากลาง”ซึ่งเป็นเรือนจ าที่ควบคุมผู้ต้องขังที่มีค า
พิพากษาแล้ว และเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด โดยมีอ านาจหน้าที่คุมขังผู้ต้องขังเด็ดขาดในประเภทคดี
ความผิดต่างๆ ทุกประเภทคดี เช่น ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย 
ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด เป็นต้น เมื่อผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องหาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง และได้มี
ค าพิพากษาลงโทษให้คุมขังไว้ตามหมายจ าคุก ผู้ต้องขังก็จะถูกส่งตัวมาคุมขังในคุกแห่งนี้ ส าหรับ
อ านาจการควบคุมผู้ต้องขังของคุกแห่งนี้ จะควบคุมผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษซึ่งศาลได้พิพากษาตัดสินให้
จ าคุกตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จนถึงตลอดชีวิต และประหารชีวิต และยังมีอ านาจในการคุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษ
จ าคุกต่ ากว่า 15 ปี ในกรณีที่เป็นผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ต้องขังที่เป็นกะเทย(ทั้งที่แปลงเพศหรือไม่ได้
แปลงเพศ) ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเกเร ก่อความวุ่นวายมาจากคุกอ่ืน ก็จะถูกน ามาขังไว้ที่คุกแห่งนี้ 

ในกรณีนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ชีวิตประจ าวันของกะเทย ว่าเมื่อ
พวกเธอมาใช้ชีวิตในคุกซึ่งเป็นคุกที่คุมขังผู้ต้องขังชาย คุกซึ่งเป็นสถานที่ที่แตกต่างจากโลกภายนอก
โดยสิ้นเชิง การใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมภายในคุก เพ่ือนผู้ต้องขังชาย ผู้คุม พวกเธอจะใช้
ชีวิตประจ าวันอย่างไร และรู้สึกอย่างไรบ้าง ตามผลการศึกษาที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

4.2.2 ก้าวย่างแรกในคุก : ความรู้สึกของพวกเธอ 
จากการสัมภาษณ์กะเทยในคุก จ านวน 10 คน ผู้ศึกษาจ าแนกกลุ่มกะเทยได้เป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ติดคุกครั้งแรก (ได้แก่ ปอง เอ็ม จีจ้า น้ าเพชร เจนนี่ และพราว) และกลุ่มที่ติดคุกมากกว่า
หนึ่งครั้ง (ได้แก่ น้ าผึ้ง อาร์ม หยก และแก้ว) แต่ไม่ว่าจะติดคุกมาแล้วกี่ครั้ง กะเทยทุกคนก็ยังจ าภาพ
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วันแรกที่ตนเข้ามาในคุกได้อย่างไม่มีวันลืม ทั้ง 10 คน ไม่ว่าจะติดคุกในคดีความผิดใด พวกเธอเล่าให้
ผู้ศึกษาฟังเหมือนกันแทบทุกคนว่า ความรู้สึกแรกที่พวกเธอต้องมาติดคุกนั้น พวกเธอรู้สึกกลัว หดหู่ 
หมดสิ้นอิสรภาพ และไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาใช้ชีวิตในคุก จากภาพของคุกที่ได้รับรู้ผ่านค าบอกเล่า
หรือผ่านสื่อต่างๆ พวกเธอมีมุมมองว่าคุกเต็มไปด้วยความน่ากลัว โหดร้าย รุนแรง เป็นที่รวมของ
อาชญากรประเภทต่างๆ สกปรก ผู้คุมโหด ดุร้าย ซ้อมผู้ต้องขัง มีการท าร้ายกันระหว่างผู้ต้องขังด้วย
กันเองภายในคุก การล่วงละเมิดทางเพศ การถูกรับน้อง การถูกเอารัดเอาเปรียบ ภาพเหล่านี้ไม่มีใคร
ทราบว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ก็เป็นภาพตัวแทนของคุกในสายตาของคนนอกและของกะเทยทั้ง 10 คน
ไปแล้ว คุกเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครปรารถนาจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ รวมทั้งกะเทยที่ถูกส่งตัวเข้ามาในคุก
แห่งนี้ด้วย ความรู้สึกวิตกกังวลกับสิ่งที่พวกเธอจะต้องพบเจอในคุกนั้น เกิดขึ้นเพราะพวกเธอไม่
สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปเจอกับใครหรืออะไรบ้าง  

เจนนี่  ได้เล่าความรู้สึกเมื่อรู้ว่าตนเองต้องมาติดคุกเป็นครั้งแรกในชีวิต (เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2557) ด้วยน้ าเสียงที่สั่นเครือ ความรู้สึกในวันนั้นสะท้อนผ่านแววตาของเธอในวันที่เล่า
ย้อนเรื่องราวในอดีตให้ผู้ศึกษาฟัง เจนนี่ ติดคุกในคดียักยอกทรัพย์ของนายจ้าง ศาลพิพากษาลงโทษ
จ าคุก 13 ปี ปัจจุบันเจนนี่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกมาแล้ว 3 ปีเศษ 

 
ศาลตัดสิน 13 ปี กว่า เราก็เข่าทรุดเลย ยืนไม่อยู่ กลัวมาก ตัวชาไปหมด ตอนนั้น
คิดไปต่างๆ นานา ว่าคุกจะน่ากลัวขนาดไหน จะไปเจออะไรบ้าง ผู้ต้องขังข้างใน
จะเป็นอย่างไร แล้วตัวเราจะเป็นยังไงบ้าง จะอยู่ได้ไหม ยอมรับว่าตอนนั้นเครียด
มาก ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาใช้ชีวิตในคุก วันนั้นถูกใส่กุญแจมือ ใส่ตรวน แล้ว
ถูกขังอยู่ในห้องขังใต้ถุนศาล มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆ ไม่เคยคิดว่าตนเอง
จะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ มันเลวร้ายมาก ร้องไห้ กลัวมากๆ พอพ่อแม่
มาหาที่ใต้ถุนศาล เห็นเขาร้องไห้เสียใจ เราก็เสียใจที่ท าให้ท่านต้องผิดหวัง ต้อง
ล าบาก แต่ก็บอกกับเขาไปว่า ไม่เป็นไร เราอยู่ได้ ทั้งที่ในใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ
อยู่ได้ไหม แต่ก็ต้องท าให้พ่อแม่สบายใจก่อน ความรู้สึกในวันนั้นยังไม่เคยลืมเลย
นะ จะไม่ขอติดคุกอีกแล้ว มันหมดสิ้นอิสรภาพ หมดสิ้นทุกอย่าง อยู่ในนี้มันหดหู่ 
ทรมาน ไม่รู้เลยว่าคนข้างนอกอยู่กันอย่างไรบ้าง เป็นห่วงสารพัด 

เจนนี่ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

เจนนี่ เล่าให้ฟังถึงวันแรกที่เธอถูกส่งตัวมายังคุกในวันแรก สิ่งที่ เธอพบเจอ 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ ที่แตกต่างจากประสบการณ์เดิมของเธออย่างสิ้นเชิง และ
เธอบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ขอมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น 
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ส าหรับกลุ่มกะเทยที่ติดคุกมามากกว่าหนึ่งรอบ ผ่านการใช้ชีวิตในคุกมาแล้ว
หลายครั้ง เมื่อผู้ศึกษาให้ย้อนนึกไปถึงวันที่ตัวเองติดคุกครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นน้ าผึ้ง ปอง อาร์ม หยก 
และแก้ว ทุกคนรู้สึกไม่แตกต่างไปจากเจนนี่เลย ยกตัวอย่างในกรณีของหยก หยกเข้าออกคุกมาหลาย
รอบ โดยรอบนี้หยกเข้าคุกเป็นรอบที่สามแล้ว ซึ่งมากกว่าคนอ่ืนๆ เมื่อย้อนถามไปถึงความรู้สึกของ
หยกที่ติดคุกครั้งแรก หยกบอกว่า 

 
ช่วงแรกหนูก็กลัวมาก เข้ามานี่กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เครียด น้ าหนักลดไปหลาย
กิโล แม่มาเยี่ยมเขาตกใจ ว่าเราป่วยเป็นอะไรหรือเปล่า เขากลัวว่า เราจะติดโรค 
หรือโดนผู้ต้องขังคนอ่ืนรังแก แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มปรับตัวได้ คือไงล่ะ 
เราต้องอยู่นี่ ถ้าไม่ปรับตัวก็จะยิ่งแย่ โทรม ตอนนั้นก็ได้เพ่ือนผู้ต้องขังคอยให้
ก าลังใจ คอยแนะน าว่าต้องท าตัวอย่างไรบ้าง ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 แล้ว การที่เรา
ติดมาหลายครั้ง มันท าให้รู้แล้วไงว่าข้างในเป็นอย่างไร ต้องเจอกับอะไรบ้าง 
ตรงไหนเป็นอะไร กินอยู่หลับนอนยังไง ซึ่งจะต่างจากครั้งแรกที่ไม่รู้อะไรเลย มัน
จะกลัวๆ งงๆ ไปหมด ท าอะไรไม่ถูก แต่พอรอบหลังมันก็ไม่ได้กังวลเรื่องความ
เป็นอยู่พวกนี้ แต่จะกังวลเกี่ยวกับเพ่ือนเก่าที่ยังไม่พ้นโทษ มันก็อายเขานะ มา
เจอผู้คุมคนเก่าๆ พอเจอหน้าเรา เขาก็พูดกับเราว่า “อีกแล้วเหรอ” “ไม่เข็ดอีก
เหรอ” “รอบเท่าไหร่แล้วล่ะ” “เมื่อไหร่จะเลิก”  หลายๆ ค าถามมันก็คอยตอก
ย้ าเราอยู ่

หยก (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2560) 
 

 4.2.3 เมื่อถูกตรวจค้นเนื้อตัว 
เมื่อศาลพิพากษาตัดสินว่าพวกเธอได้กระท าผิดจริง ภายในวันเดียวกันนั้นก็จะถูก

ส่งตัวมายังคุก เมื่อถึงประตูคุก ผู้ต้องขังก็จะถูกส่งตัวเข้าไปด้านในคุก ผ่านประตูคุกที่แน่นหนา 
แข็งแรง ทางเดินที่ทอดยาวจากประตูที่หนึ่ง ไปสู่ประตูที่สอง ประตูที่สาม สองข้างทางเดินซ้ายขวาถูก
จัดเป็นอาคารที่ท าการของเจ้าหน้าที่ เมื่อถึงประตูที่สี่ เจ้าหน้าที่ก็บอกให้หยุดรอ และให้เดินเข้าไปใน
ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งเป็นห้องส าหรับตรวจค้นตัวและสัมภาระที่ติดตัวมาของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังทุกคน
จะต้องผ่านการตรวจค้นตัวอย่างละเอียดจากผู้คุม ผู้ต้องขังชายก็จะถูกตรวจค้นตัวจากผู้คุมผู้ชาย ไม่
เว้นแม้แต่กะเทยที่จะต้องโดนตรวจค้นตัวโดยผู้คุมผู้ชาย ในสมัยก่อนผู้คุมจะเป็นผู้ตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง
ด้วยตัวเอง โดยให้ผู้ต้องขังถอดเสื้อและกางเกงออก จากนั้นจะให้ผู้ต้องขังลุกนั่ง ประมาณ 3-4 ครั้ง 
เพ่ือตรวจสอบว่าไม่ได้มีการซุกซ่อนสิ่งของที่ผิดระเบียบคุกเข้ามาทางทวารหนัก เช่น ยาเสพติด 
โทรศัพท์มือถือ เงินสด เป็นต้น ปัจจุบันการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังได้มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
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เพ่ือเป็นการลดข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัจจุบัน คุกมีการน าเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้มากขึ้น ดังนี้ 

เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector) จะมีด้ามจับ 
เจ้าหน้าที่จะถือตรงบริเวณด้ามจับ และใช้เครื่องตรวจไปสัมผัสกับตัวของผู้ต้องขัง บริเวณแขน รักแร้ 
ล าตัว ขาหนีบ ขา ส าหรับตรวจค้นโลหะที่ติดตัวผู้ต้องขัง และสามารถใช้ตรวจโลหะในสัมภาระของ
ผู้ต้องขังได้ด้วย 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงรูปตัวอย่างเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector) 

 

 เครื่องตรวจจับโลหะ สแกนโลหะ แบบเดินผ่าน (Walk through metal detector) 
โดยจะให้ผู้ต้องขังเดินผ่านเครื่องโดยไม่ต้องถอดเสื้อผ้า โดยเครื่องนี้จะตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะทุก
ชนิดภายนอกตัวผู้ต้องขัง 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงรูปตัวอย่างเครื่องตรวจจับโลหะ สแกนโลหะ แบบเดินผ่าน  

(Walk through metal detector) 
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   เครื่องเอกซเรย์บุคคล หรือเรียกว่า Body Scanner จะเป็นเครื่องตรวจค้นหา  
ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ด อุปกรณ์ชาร์จ การท างานของเครื่องจะมีลักษณะเดียวกับเดียวกับ
เครื่องเอกซเรย์ที่ติดตั้งในสนามบิน สามารถตรวจเห็นสิ่งของต้องห้ามที่ผู้ต้องขังซุกซ่อนภายในร่างกาย
ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นช่องคลอด หรือทวารหนัก ซึ่งภาพจะมีความละเอียดสูงและแสดงให้เห็น
ภาพทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงรูปตัวอย่างเครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scanner) 
 

เมื่อผู้ต้องขังมาถึงจุดตรวจก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณที่คุมขังผู้ต้องขัง ผู้คุมจะ
ให้ผู้ต้องขังเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through metal detector) เข้าไปโดย
ที่ไม่ต้องถอดเสื้อผ้า หากเครื่องตรวจจับได้ว่ามีโลหะอยู่ในตัวผู้ต้องขัง จะมีเสียงสัญญาณเตือนออกมา
จากตัวเครื่อง ผู้คุมก็จะให้ผู้ต้องขังแสดงตัวว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ และให้น าออกมา จากนั้นจะให้เดิน
ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะอีกรอบ ซึ่งผู้ต้องขังจะต้องเดินผ่านเครื่องจนกว่าเครื่องจะไม่มีเสียงสัญญาณ
เตือน ผู้คุมบางคนจะใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือตรวจตัวผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้ต้องขัง
จะต้องขึ้นไปยืนบนเครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scanner) เพ่ือตรวจหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่
ซุกซ่อนในตัวผู้ต้องขังอย่างละเอียด เครื่องจะแสดงผลในจอคอมพิวเตอร์เป็นรายละเอียดชัดเจนตั้งแต่
ศีรษะจรดเท้า ซึ่งทุกขั้นตอนผู้ต้องขังไม่ต้องถอดเสื้อผ้า และไม่ถูกผู้คุมตรวจค้นตัวแบบสัมผัสร่างกาย 
หรือไม่ถูกล้วง จับบริเวณจุดซ่อนเร้น เช่น อวัยวะเพศ ทวารหนัก เป็นต้น เป็นการลดละเมิดสิทธิต่อ
เนื้อตัวหรือร่างกายของผู้ต้องขัง 
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ส าหรับสัมภาระที่ติดตัวผู้ต้องขังมา ผู้คุมจะท าการตรวจสอบโดยน าสัมภาระเข้า
เครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งเป็นเครื่องคัดกรองสัมภาระเพ่ือความปลอดภัยว่ามี โลหะ อาวุธ ยาเสพติด 
ระเบิด ปะปนอยู่หรือไม่  

 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงรูปตัวอย่างเครื่องสแกนเนอร์เพ่ือคัดกรองสัมภาระเพ่ือความปลอดภัย 

 
โดยสัมภาระที่อนุญาตให้ผู้ต้องขังน าเข้าไปในคุก ได้แก่ เสื้อและกางเกงของ

ผู้ต้องขัง จ านวน 1-2 ชุด ตามที่ผู้คุมเห็นสมควร ซึ่งกางเกงจะต้องเป็นกางเกงขาสั้นเท่านั้น หากเป็น
ขายาว ผู้คุมจะด าเนินการตัดขากางเกงให้กลายเป็นกางเกงขาสั้น ในส่วนของใช้ประจ าวันที่อนุญาตให้
น าเข้าไปในคุก ได้แก่ สบู่ แป้งฝุ่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ขันน้ า ส่วนสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้
น าเข้าไป เช่น เงินสด โทรศัพท์มือถือ สร้อยคอ สิ่งของมีค่าอ่ืนๆ ผู้ต้องขังจะต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่
รับฝากสิ่งของด้านนอกคุก จะได้รับคืนเมื่อพ้นโทษแล้วเท่านั้น สัมภาระที่ผู้ต้องขังน าติดตัวมา ส่วนใหญ่
ญาติจะเป็นผู้ซื้อเตรียมไว้ให้ขณะอยู่ที่ศาลก่อนที่จะถูกส่งตัวมาคุก แต่ส าหรับผู้ต้องขังคนใดที่ไม่มี
เสื้อผ้าหรือของใช้ประจ าวันติดตัวมาคุกก็จะจัดหาให้  

ผู้ต้องขังทุกคนไม่เว้นแม้แต่กะเทย ทั้งกะเทยที่แปลงเพศแล้วหรือยังไม่ได้แปลง
เพศทุกคนจะถูกตรวจค้นตัวและสัมภาระในลักษณะเดียวกันนี้  ส าหรับแก้ว อดีตสาวคาบาเรต์โชว์ วัย 
29 ปี รูปร่างผอมสูง ผ่านการแปลงเพศและท าหน้าอกมาเรียบร้อยแล้ว ชุดผู้ต้องขังที่เธอสวมใส่ใน
วันนี้ค่อนข้างจะรัดรูป เน้นสัดส่วนบริเวณช่วงหน้าอกของเธอมาก หน้าตาสะอาดสะอ้าน ไร้การ
ตกแต่ง ผมสั้นรองทรงของเธอถูกมัดไว้อย่างเรียบร้อย เธอติดคุกมาแล้วสองครั้ง เธอเคยผ่าน
ประสบการณ์การถูกตรวจค้นตัวทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ โดยได้เล่าถึงความรู้สึกการถูกตรวจค้นตัว
โดยผู้คุมผู้ชายให้ผู้ศึกษาฟัง ดังนี้ 
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ครั้งแรกที่ติดคุกอายุ 20 ปี ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2552 ตอนนั้นเค้ายังไม่ได้ตรวจ
ตัวด้วยเครื่องเหมือนสมัยนี้ ผู้คุมจะเป็นคนตรวจเอง จ าได้ไม่เคยลืม ตอนนั้นเป็น
การฝากขังผลัดแรก แต่เป็นคุกอีกที่หนึ่งนะ เพราะคดีเรายังไม่เด็ดขาด พอรถ
ที่มาส่งจอดหน้าคุก เจ้าหน้าที่ก็จะพาเดินผ่านประตูคุกเข้าไป ไปหยุดตรงที่เป็น
จุดตรวจค้น เราก็ยังไม่รู้ว่าเค้าจะท าอะไรบ้าง ผู้คุมเค้าก็จะให้ผู้ต้องขังใหม่นั่งรอ
เป็นแถว วันนั้นมีเข้ามาพร้อมหนูอีก 4 คน เป็นผู้ชาย รวมหนูก็จะเป็น 5 คน 
ของที่ติดตัวมาก็ให้วางไว้ด้านหน้าของแต่ละคน แล้วก็ตรวจสัมภาระของแต่ละ
คนอย่างละเอียด อะไรไม่อนุญาตให้เข้าไป ผู้คุมเขาก็จะเอาออก ของส าคัญหรือ
ของมีค่า เช่น สร้อยคอ แหวน กระเป๋าเงิน ก็จะให้ท าเรื่องฝากเจ้าหน้าที่ไว้ พอ
ตรวจสัมภาระเสร็จ ผู้คุมก็ให้พวกเรายืนขึ้น จากนั้นก็จะให้ถอดเสื้อผ้า พอได้ยิน
แบบนั้นหนูก็ตกใจ ถามผู้คุมว่า “ตรงนี้ เหรอคะ”เขาก็ตอบว่า “ใช่  ถอด
เหมือนกันหมดทุกคน เป็นระเบียบ” ตอนหลังมารู้ว่าที่ต้องถอดเพราะเขากลัว
ผู้ต้องขังซุกซ่อนยาเสพติด หรือโทรศัพท์มือถือเข้ามา ผู้คุมก็ให้เราถอดเสื้อพร้อม
กับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนอีก 4 คน มันก็ท าใจล าบากนะ เราเป็นกะเทยก็มีหน้าอก 
แล้วทุกสายตาก็จ้องมาที่เรา ก็พยายามต่อรองกับผู้คุม ว่าขอไม่ถอดได้ไหม หรือ 
ถ้าต้องถอดขอไปถอดในที่ลับตาคนได้ไหม เขาก็ไม่ยอม ยืนยันว่าจะต้องถอดตรง
นี้ แม้ว่าหนูจะเคยถอดเสื้อผ้าตอนเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเวลาโชว์ต่อหน้าพวกนาง
โชว์ด้วยกัน ยังไม่อายเท่าตอนนี้เลย อาจจะเป็นเพราะตอนนั้น ทุกคนก็ต้องถอด
เสื้อผ้าเพ่ือเปลี่ยนชุดโชว์ของตนเอง ไม่มีใครสนใจใคร แล้วก็เป็นกะเทย
เหมือนกัน แตกต่างจากตอนนี้มาก ทุกคนมองมาท่ีเราคนเดียว เลยตัดสินใจ ถอด
เสื้อ วินาทีที่เราถอดตอนนั้น ตัวมันชาๆ อาย รู้สึกวูบวาบที่ใบหน้า ในใจก็พูดว่า 
มันต้องขนาดนี้เลยเหรอ พอดีวันนั้นเสื้อที่ใส่เสื้อยืด รัดรูป พอหนูจับชายเสื้อได้ ก็
ดึงขึ้นทางศีรษะ ถอดออกมาเลย คิดว่าคงไม่นาน รีบๆท าจะได้เสร็จๆ ทีนี้จุด
สนใจก็อยู่ที่เราคนเดียวเลย ผู้คุมก็พูดแซว “โอ้โห ท ามาจากที่ไหนเนี่ย” “ท ามา
ตั้งแต่เมื่อไหร่” “ไซส์อะไร” หนูก็ต้องท าใจดีสู้เสื้อ ยิ้มๆ ตอบเขาไป จากนั้นเค้าก็
สั่งให้เรากลับหลังหัน เพ่ือดูด้านหลัง แล้วสั่งหันกลับมา แล้วก็ บอกให้เราใส่เสื้อ
ได้ จากนั้นผู้คุมก็จะเรียกเข้าไปในห้องทีละคน ในใจก็สงสัยว่าเข้าไปท าอะไร พอ
ถึงคิวของตัวเองก็ได้รู้ว่า เค้าให้เราถอดกางเกงออกให้หมด ทั้งกางเกงตัวนอก 
และกางเกงใน ให้เราลุกนั่ง ประมาณ 3-4 ครั้ง เพ่ือดูว่าเราซุกซ่อนสิ่งของผิด
ระเบียบไว้ทางทวารหนักหรือไม่ เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพาเข้าไป
แดนผู้ต้องขังใหม่ หนูคิดว่าคงเจอตรวจแบบนี้ครั้งเดียว แต่ที่ไหนได้ เราต้อง
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ออกไปขึ้นศาลตลอด พอออกศาลที กลับมาก็ต้องโดนตรวจทุกครั้ง จากที่เคย
อาย หน้าชา กลายเป็นความด้านชาแล้ว พอศาลตัดสินเด็ดขาด แล้วต้องย้ายมา
อยู่คุกที่นี่ ก็โดนตรวจค้นเหมือนกันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เดิม เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป
จากเมื่อก่อนเยอะ ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ต้องถูกตรวจค้นอะไรมาก เข้าเครื่อง
สแกนก็เห็นทุกอย่างเลย ไม่ต้องถอดเสื้อผ้า ถอดกางเกง เดินขึ้นทั้งชุดเลย มันก็ดี
ต่อผู้ต้องขังทุกคนด้วย และโดยเฉพาะพวกกะเทยเหมือนหนู  

แก้ว (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560) 
 

กะเทยส่วนใหญ่ที่แปลงเพศแล้ว พวกเธอจะรู้สึกไม่แตกต่างกันนัก จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าแล้วกะเทยที่ยังไม่ได้แต่งหญิง ไม่ได้แปลงเพศ หรือไม่ได้ท าศัลยกรรมหน้าอก ได้แก่ น้ าผึ้ง  
ปอง เอ็ม และพราว พวกเธอเหล่านี้รู้สึกเช่นไร จากค าบอกเล่าของทั้งสามคน จะแตกต่างออกไป พวก
เธอก็รู้สึกเฉยๆ ไม่ได้รู้สึกอาย น้ าผึ้ง เล่าความรู้สึกของเธอให้ฟังว่า ตอนที่เธอติดคุกครั้งแรก ตอนนั้น
เธอถูกคุมขังที่คุกอ่ืน ไม่ใช่คุกแห่งนี้ เธอก็จะถูกตรวจค้นร่างกายทั้งโดนให้ถอดเสื้อและถอดกางเกงเพ่ือ
ตรวจภายในช่องทวารหนัก ตอนที่ผู้คุมให้เธอถอดเสื้อออก เธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะเธอก็ไม่ได้มี
หน้าอก เหมือนกะเทยที่ท าศัลยกรรมหน้าอกแล้ว สภาพภายนอกก็เหมือนกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืน จึง
ท าให้ไม่รู้สึกเขินอาย แต่พอโดนตรวจภายในเธอก็รู้สึกเหมือนถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว 

 
ตอนตรวจค้นตัวก่อนเข้าคุก ผู้คุมเขาก็ให้หนูถอดเสื้อ หนูก็ถอด เพราะนักโทษคน
อ่ืนเขาก็ถอดกันหมด ก็เฉยๆ นะ ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่เขิน ไม่อาย ถอดมาก็
เหมือนกันหมด หนูก็ไม่ได้ท าหน้าอก แต่พอเวลาให้ถอดกางเกงเพ่ือตรวจภายใน
นี่  ก็ตกใจ ต้องตรวจด้วยเหรอ ตอนนั้นติดคุกครั้งแรก ไม่เคยรู้ ไม่เคยเจอ
เหตุการณ์แบบนี้มาก่อน แล้วแบบคือไม่ใช่หมอหรือพยาบาลที่เป็นคนตรวจ 
ขนาดตอนอยู่ข้างนอกยังไม่เคยตรวจเลย นี่ผู้คุมผู้ชายเป็นคนตรวจอีก มันก็แบบ
รู้สึกเหมือนถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว เพราะเราก็ไม่ได้เต็มใจที่จะให้เขาตรวจหรอก
นะ แต่ผู้คุมเขาก็ต้องตรวจตามระเบียบของเขาแหละ ก็จะดูว่าเรายัดอะไรเข้ามา
หรือเปล่า ผู้คุมเขาก็ไม่ได้อยากจะตรวจหรอกหนูว่า แต่เขาก็ต้องตรวจตามหน้าที่
ของเขา เราก็ไม่อยากให้ตรวจ แต่ก็ต้องยอม เพราะเราเป็นนักโทษท าอะไรไม่ได้  

น้ าผึ้ง (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560) 
 

ผู้ต้องขังทุกคนที่ออกจากประตูคุกไปสู่โลกภายนอกคุก เช่น ไปขึ้นศาล เมื่อกลับมา
ทุกคนก็จะผ่านพิธีกรรมการตรวจค้นตัวทุกครั้ง โดยไม่มีข้อยกเว้น การตรวจค้นตัวต้องท าอย่าง
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ละเอียด ตรวจทุกซอกทุกมุมในร่างกาย แม้แต่ทวารหนัก ซึ่งการตรวจในลักษณะนี้ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจของผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นกะเทย ที่พวกเธอจะต้องได้รับการปฏิบัติ
เหมือนกันผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ กะเทยบางคนก็จะถูกผู้คุมกลั่นแกล้ง หยอกเย้า พูดจาแซว พูดจาใน
เชิงสองแง่สองง่าม ซึ่งสร้างท าให้กะเทยบางคนรู้สึกอาย แต่บางคนก็สามารถโต้ตอบไปมากับผู้คุม
อย่างไม่เขินอาย สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้น  และปัจจุบันนี้ คุก
หลายแห่งได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจค้นตัวของผู้ต้องขัง โดยการน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ตรวจ 
ท าให้ไม่ไปละเมิดเนื้อตัวร่างกายของผู้ต้องขังมากนัก แต่หากว่าเครื่องตรวจระบุว่ามีสิ่งที่น่าสงสัยในตัว
ผู้ต้องขัง วิธีการเดิมก็ถูกน ากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง 

4.2.4 ชีวิตในแดนแรกรับ 
เมื่อขั้นตอนการตรวจตัวและสัมภาระเสร็จสิ้น ผู้คุมจะพากะเทยเข้าไปยังอีกด้าน

ของประตู ซึ่งด้านหลังประตูนี้จะเป็นที่อยู่ของผู้ต้องขัง ถือเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ตัดขาดโลก
ภายนอกและโลกภายในคุกออกจากกัน ผู้ต้องขังภายในคุกแห่งนี้จะถูกก าหนดให้อยู่เป็นแดนๆ ไม่
ปะปน และไม่สามารถพบเจอ ติดต่อ พูดคุยกันได้ระหว่างแดน ผู้ต้องขังทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใน
แดนไปจนกว่าจะครบก าหนดโทษ กะเทยจะถูกพาไปยัง “แดนแรกรับ” ซึ่งเป็นแดนที่คุมขังผู้ต้องขัง
เข้าใหม่เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในคุก 

แดนแรกรับ แดนนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2.2 ไร่ ภายในแดนจะประกอบไปด้วยอาคารที่ท า
การของเจ้าหน้าที่ 1 หลัง เรียกว่า “หมวด” ซึ่งจะอยู่ติดกับประตูแดน มีอาคารตึกนอน 1 หลัง ตึกนอน   
จะมีลักษณะเป็นอาคารปูนสองชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุน โล่ง โปร่ง ด้านบนจะเป็นห้องนอนของผู้ต้องขัง
แบ่งเป็น 4 ห้องใหญ่ๆ จะนอนรวมกันห้องละ ประมาณ 30-40 คน และมีห้องเล็กๆ อีก 3 ห้อง มีความจุ
ประมาณ 10 คน ใต้ถุนตึกนอนถูกดัดแปลงโดนการน าตะแกรงเหล็กมากั้นทั้งสี่ด้าน และท าประตูเข้า
ออกทางเดียว เพ่ือใช้เป็นโรงเลี้ยงส าหรับรับประทานอาหาร ด้านหลังของตึกนอน เป็นสถานที่อาบน้ า 
และซักเสื้อผ้า รวมถึงห้องสุขา (บล็อก) ด้านหน้าตึกนอนเป็นลานกว้าง ส าหรับการเคารพธงชาติในช่วง
เข้า สมาชิกในแดนแรกรับนี้ จะประกอบไปด้วยสมาชิก จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผู้ต้องขังเข้าใหม่
ซึ่งมีประมาณเดือนละ 50-100 คน ผู้ต้องขังจะใช้เวลาอยู่ในแดนแรกรับประมาณ 1 เดือน หลังจาก
นั้นจะถูกย้ายไปคุมขังที่แดนอ่ืน กลุ่มที่สอง คือ ผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไปซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่
เพ่ือมาช่วยท างานภายในแดน เรียกว่า “ผู้ช่วย”จ านวน 10 คน กลุ่มนี้จะอยู่ถาวรที่แดนแรกรับไม่ต้อง
ย้ายไปแดนอ่ืน และกลุ่มที่สาม คือ ผู้คุม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในแดนแรกรับ จ านวนประมาณ 7 คน 

ผู้ต้องขังที่ถูกตัวส่งมาถึงแดนแรกรับ เมื่อเดินผ่านประตูเข้ามา ก็จะโดนตรวจค้น
ตัวและสัมภาระจากเจ้าหน้าที่ภายในแดนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะได้รับแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ 
เครื่องนอน 3 ชิ้น (ผ้าปูที่นอน, ผ้าหนุนนอน และผ้าห่ม) เสื้อและกางเกง ที่ผู้ต้องขังเรียกกันว่า “ชุดจับหมู” 
จ านวน 5 ชุด เสื้อมีลักษณะเป็นเสื้อคอกลม ด้านหน้าติดกระดุม ส่วนกางเกงจะเป็นกางเกงขาสั้น
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ประมาณเข่า มีสองสี คือ ชุดสีฟ้า กับชุดสีน้ าตาล โดยชุดสีฟ้า จะเป็นชุดของผู้ต้องขังเด็ดขาด ซึ่งเป็น
ผู้ต้องขังที่ศาลมีค าพิพากษาตัดสินแล้ว ส าหรับชุดสีน้ าตาลจะเป็นชุดส าหรับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล และผู้ต้องขังจะได้รับผ้าส าหรับอาบน้ าคนละ 2 ผืน ผู้ต้องขังคนใดที่ไม่มีของใช้
ประจ าวัน เจ้าหน้าที่ก็จะจัดให้คนละ 1 ชุด ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวมาในเวลาเย็น ดังนั้น ใน
วันรุ่งขึ้นจะมีผู้คุมเข้ามาสอบท าประวัติผู้ต้องขัง 

- การท าประวัติผู้ต้องขัง  
  ในการท าประวัติผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่จะมาสอบประวัติต่างๆ ของผู้ต้องขังเข้า

ใหม่ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ ก่อนต้องโทษประกอบอาชีพอะไร รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ประวัติ
ครอบครัว ประวัติทางสังคม ประวัติการกระท าผิด เป็นต้น มีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องขัง และถ่ายรูป 
เพ่ือท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง น้ าเพชร เล่าให้ฟังว่า วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าผู้ชายจะเรียกผู้ต้องขัง หรือ 
เรียกว่า “เบิกตัว” มาท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขังที่บริเวณฝ่ายควบคุม โดยจะเรียกผู้ต้องขังเข้าใหม่
สัมภาษณ์อย่างละเอียดทีละราย เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ แก้วสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีขาว สวมกางเกงขา
สั้น ตัดผมสั้นเกรียน แต่งตัวสะอาดสะอ้านจะมาพาผู้ต้องขังใหม่ไปถ่ายรูป มาทราบทีหลังว่า เป็น
ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่มาช่วยท างาน ในคุกจะเรียก ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ว่า “ผู้ช่วย” ซ่ึง
ผู้ต้องขังบางคนที่มีความรู้ความสามารถ เรียนจบในระดับชั้นที่สูง เช่น ปริญญาตรี ก็จะได้รับการคัดเลือก
มาช่วยท างานเอกสาร เช่น พิมพ์งาน ส่งเอกสาร เป็นต้น หรือเป็นผู้ต้องขังที่บุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง มี
ต าแหน่งหน้าที่ ฝากมาให้ดูแล หรือที่เรียกว่า “เด็กฝาก” “เด็กนาย” เจ้าหน้าที่ก็จะให้มาเป็น “ผู้ช่วย” 
นอกจากนี้ “ผู้ช่วย” ก็ยังเป็นกลุ่มที่คอยดูแลผู้ต้องขังทั่วไปอีกทีหนึ่งเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระงานเจ้าหน้าที่ 

  เมื่อเจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ประวัติของผู้ต้องขังเข้าใหม่อย่างละเอียดเรียบร้อย
แล้ว ด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องขังเข้าใหม่ทีละคน จากนั้นก็เรียก “ผู้ช่วย” พาไปถ่ายรูป ซึ่ง
เป็นสถานที่โล่งแจ้ง ไม่มิดชิด ใครผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา  โดยผู้ต้องขัง
จะต้องถอดเสื้อ ยืนให้ด้านหลังชิดผนังซึ่งพ้ืนหลังส าหรับถ่ายรูป แก้วบอกว่า ลักษณะคล้ายกับพื้นหลัง
เวลาไปถ่ายบัตรประชาชน ที่จะมีเส้นบอกส่วนสูงของเราก ากับไว้ จะแตกต่างตรงที่เราต้องถือป้ายชื่อ
ของตน ที่มีค าน าหน้าชื่อว่า “น.ช.”ตามด้วยชื่อและนามสกุล รูปที่ถ่ายเป็นรูปที่ต้องแสดงให้เห็น
บริเวณหน้าจนถึงหน้าอกของผู้ต้องขัง ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย และด้านข้างขวา ส าหรับน้ า
เพชร ก็เป็นความอึดอัดและล าบากใจอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องถอดเสื้อออก ซึ่งดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า 
บริเวณท่ีถ่ายรูปไม่ได้ปิดอย่างมิดชิด ผู้ต้องขังคนอ่ืน เจ้าหน้าที่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
พอท าประวัติ ก็จะต้องถ่ายรูปติดทะเบียนประวัติ ก็จะต้องถอดเสื้อถ่ายรูป 
แล้วตรงที่ถ่ายรูปมันก็โล่งๆ ไม่ได้มีอะไรปิด ใครเดินไปเดินมาก็สามารถ
มองเห็นได้ตลอดเวลา ตรงนั้นคนก็เยอะด้วย ไหนจะนักโทษที่นั่งรอสัมภาษณ์
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ประวัติ ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ ส าหรับกะเทยมีหน้าอกอย่างหนู มันก็อายคนอ่ืน แต่
ก็พยายามแสดงออกว่าไม่อาย ใครจะมอง ใครจะแซว ก็จะท าไม่สนใจ ไม่ได้ยิน 
คิดในใจว่า ถ้าเรายิ่งชักช้า มันจะใช้เวลานาน ก็จะรีบถอดเสื้อ รีบถ่าย หันซ้าย 
หัวขวา หันหลัง ถ่ายเสร็จก็รีบใส่เสื้อ แต่สภาพจิตใจมันก็ไม่ไหวนะ เหมือนถูก
กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยที่เราไม่สามารถท าอะไรได้ หน้าชา หู อ้ือ ช่วงแรกหนู
รู้สึกแย่มากค่ะ 

    น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560)  
 

ส าหรับกะเทยที่ยังไม่มีหน้าอก อย่าง น้ าผึ้ง ปอง เอ็ม และพราว ก็อาจจะไม่มี
ปัญหานักในการถอดเสื้อถ่ายรูป แต่ส าหรับกลุ่มที่มีหน้าอก ก็อาจจะท าให้พวกเธอเหล่านี้มีความรู้สึก
เขินอาย แต่ก็ต้องยอมปฏิบัติตามกฎของคุก โดยไม่สามารถขัดขืนได ้

- เมื่อต้องตัดผมเกรียน 
จากนั้นกะเทยก็จะถูกพาไปตัดผม ภายในแดนแรกรับจะมีช่างตัดผมซึ่งเป็น

ผู้ต้องขังที่มีฝีมือสามารถตัดผมได้ หรือผู้ต้องขังที่เคยเป็นช่างตัดผมตอนอยู่ข้างนอก ซึ่งช่างตัดผม
ประจ าแดนมีประมาณ 2 คน และมีผู้ต้องขังเข้าแถวรอคิวตัดผมสองแถว แถวแรกจะเป็นผู้ต้องขังใหม่ 
อีกแถวจะเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนนี้ซึ่งมีไม่กี่คน (แดนนี้จะเป็นแดนส าหรับผู้ต้องขังใหม่ แต่จะมี
ผู้ต้องขังเก่าที่เป็นผู้ช่วยท างานในแดนอยู่ส่วนหนึ่ง) ส าหรับทรงผมผู้ต้องขังจะเป็นทรงรองทรงสูง บริเวณ
ด้านซ้ายและขวา รวมไปถึงท้ายทอยจะสั้นเกรียนเกือบติดหนังหัว ด้านบนจะยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
กะเทยทุกคนจะต้องตัดผมทรงนี้เหมือนผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ซึ่งกะเทยทั้ง 10 คน ที่ผู้ศึกษาได้ท าการ
สัมภาษณ์ มีบางคนขณะที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกไว้ผมยาว บางคนไว้ยาวประมาณไหล่ บางคน
ยาวถึงกลางหลัง ความรู้สึกที่พวกเธอโดนตัดผม พวกเธอรู้สึกเหมือนสูญเสียของรักบางอย่างไป ใจหาย 
เสียใจ บางคนถึงกับน้ าตาซึม ร้องไห้ออกมา พวกเธอรู้สึกเหมือนถูกกระท าซ้ าแล้วซ้ าอีก รู้สึกหมด
ก าลังใจ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าชีวิตในคุกของตนจะเจอกับอะไรอีกบ้าง 

แก้วบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ท าใจยากมาก เพราะตนเองไว้ผมยาวมาตั้งแต่
ออกจากโรงเรียน พอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เธอก็เริ่มไว้ผมยาว และไม่เคยตัดสั้นเลย ผมแก้ว
ยาวประบ่า ตรง สลวย เธอเป็นคนดูแลเส้นผมเป็นอย่างดี ไม่ชอบท าสีผม เธอบอกว่า เธอเป็นนางโชว์
ต้องท าผมทุกคืน ผมโดนสเปรย์ สี ความร้อน ท าให้เธอต้องดูแลเส้นผมเป็นพิเศษเพ่ือไม่ให้ผมเสีย    
แต่วันแรกที่เธอจะต้องตัดผมสั้น แก้วพยายามท าใจไว้แล้วว่า ยังไงก็จะต้องโดนตัดผมสั้นแน่นอน 
วินาทีที่กรรไกรตัดผมตัดฉับลงบนเส้นผมเธอ เธอบอกว่าน้ าตาแทบร่วงหล่นตามเส้นผมที่ค่อยๆ ปลิว
หล่นลงบนพ้ืน ทั้งเสียดายผม ทั้งเสียใจ ทั้งขัดใจ ความรู้สึกหลายอย่างเข้ามา ไม่อยากมองตัวเองใน
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กระจก จากนั้นช่างตัดผมค่อยๆ เอาปัตตาเลี่ยนไถผมออกด้านหลัง ด้านข้างออก จนกลายเป็นทรงสั้น
เกรียนเหมือนผู้ต้องขังชายคนอ่ืน 

 
มันเป็นความรู้สึกเหมือนสูญเสียของที่รักไป สูญเสียตัวตนที่ตัวเองเคยเป็นมา
หลายสิบ ปี ตอนนั้นก็กลายเป็นกะเทยหัวเกรียน หนูก็เคยไว้ผมรองทรงตอน
เรียน ม.ต้น แต่พอเรียนจบ หนูก็ไว้ผมยาวมาตลอดไง พอผมสั้นอีก คราวนี้มัน
ก็ไม่ค่อยชิน เราชินกับการไว้ผม ท าผม มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของตัวเราไป
แล้ว พอโดนตัดก็รู้สึกเสียใจ เสียดาย ไม่ชิน มันโล่งๆ ไม่คุ้นเคย ไม่อยากจะส่อง
กระจก ไม่ชอบ ไม่สวย 

แก้ว (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2561) 
 

การตัดผมจะเป็นสิ่งที่กะเทยที่เคยไว้ผมยาวขณะที่อยู่ข้างนอกรู้สึกเสียใจมาก 
เสียดายที่ถูกตัด เพราะผมกลายเป็นส่วนประกอบภายนอกของพวกเธอไปแล้ว ด้วยมุมมองเพศภาวะ
และเพศวิถีกระแสหลักท่ีส่งผลต่อค่านิยมเรื่องเพศของคนในสังคมที่เชื่อมโยงสรีระกับบทบาททางเพศ 
รวมไปถึงเรื่องการแต่งกายตามเพศสรีระ เช่น หากเกิดมาเป็นเพศหญิง สวมเสื้อผ้าตามแบบของผู้หญิง 
สวมรองเท้าส้นสูง หรือแม้แต่การไว้ผมยาว เป็นต้น ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็ได้หล่อหลอมวิธีคิดและวิถี
ปฏิบัติทางเพศของกะเทยบางส่วน กะเทยจะอ้างอิงลักษณะภายนอกของเพศหญิง และน ามา
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองให้เหมือนเพศหญิง แต่ก็มีกะเทยบางส่วนที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยน
รูปลักษณ์ของตนเองตามลักษณะของเพศหญิง คือไม่ได้แต่งตัวแบบผู้หญิง ไม่ได้ไว้ผมยาว ไม่ได้มีการ
ศัลยกรรมหรือแปลงเพศ ท าให้เมื่อพวกเธอต้องเผชิญกับกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น 
พวกเธอก็รู้สึกไม่ค่อยชอบ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัด ล าบากใจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกะเทยที่แต่งกาย
แบบผู้หญิง ไว้ผมยาว มีการแปลงเพศ และศัลยกรรมหน้าอก 

- การฝึกแถวเพื่อสร้างระเบียบวินัย 
การอยู่ในแดนแรกรับผู้ต้องขังใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกระเบียบแถวโดย

ไม่มีข้อยกเว้น แม้แต่กะเทยก็จะต้องเข้ารับการฝึก ซึ่งจะต้องฝึกทุกวันหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ
และสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30-11.30 น.สถานที่ส าหรับการฝึกจะเป็นลาน
เปิดโล่งด้านหน้าตึกนอน ไม่มีหลังคา ซึ่งลานนี้จะเป็นลานส าหรับเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าด้วย 
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ภายในแดนเป็นผู้ควบคุมดูแล้วการฝึก และมีผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ท าการฝึก 
ระเบียบแถวที่ฝึกก็จะมีการเข้าแถวตอน แถวหน้ากระดาน ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน การรายงาน
ตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เป็นต้น การฝึกระเบียบแถวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ต้องขังเกิดการเรียนรู้ในการ
รับค าสั่ง การปฏิบัติตามค าสั่งให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือท าผิดก็จะถูกลงโทษ กิจกรรมการ
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ฝึกระเบียบแถว เป็นกิจกรรมที่กะเทยทุกคนไม่ค่อยชอบ เนื่องจากว่าต้องฝึกกลางแดดร้อน และตอน
อยู่นอกคุกแต่ละคนก็ไม่เคยท ากิจกรรมในลักษณะนี้ ยิ่งกะเทยที่เคยเสพยาเสพติดมาก่อน เช่น ปอง 
อาร์ม เอ็ม และพราว โดยปองได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า 

 
ปกติพวกที่เสพยาเสพติดจะชอบนอนกลางวัน ไม่ชอบท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
ตอนกลางคืนก็จะตื่น เล่นยา ไปเที่ยวเล่น พอหมดฤทธิ์ยา ก็นอนหลับ ชีวิตก็
จะเป็นแบบนี้ พอมาอยู่ในคุกนี่ สร่างเมาเลย ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า ต้องฝึกเกือบ
ทุกวัน วันไหนที่มีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยเรื่องระเบียบ สิ่งของต้องห้าม ก็ไม่ต้องฝึก 
ก็จะดีหน่อย มันก็ฝึกไม่หนักหรอกนะ ประมาณให้ซ้ายหัน ขวาหัน วิ่ง กาย
บริหาร ฝึกรายงานตัวเวลาเจอเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่ค่อยจะชอบ ทั้งร้อน ทั้ง
เหนื่อย ฝึกเสร็จก็ยังไม่ได้อาบน้ า ต้องรออาบทีเดียวก่อนขึ้นตึก มันแบบว่า
เหม็นเหงื่อ สกปรก แต่ก็ต้องแอบไปอาบน้ า นายเขาก็แอบท าไม่เห็นบ้าง ก็ดี
นะพอถึงเวลานอนนี่หลับสบายไปเลย ลืมเรื่องเครียด เรื่องคดี เรื่องว่าจะอยู่
ยังไง เพราะมันเหนื่อย ก็ท าให้หลับสบาย สุขภาพก็เริ่มฟ้ืนฟูในคุกนี่แหละ 
ร่างกายปลอดสารเสพติด กินอยู่หลับนอนเป็นเวลา เลยท าให้อ้วนท้วนอย่าง
ทุกวันนี้ 

ปอง (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560) 
 

กะเทยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การฝึกระเบียบแถวเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่
อยากจะฝึก แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากมีผู้คุมภายในแดนคอยสอดส่องและควบคุมการฝึก 
นอกจากการฝึกระเบียบแถวแล้ว ในแดนแรกรับนี้ก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับทั้ง
ของเรือนจ าและของกรมราชทัณฑ์ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายราชทัณฑ์ สิ่งของต้องห้ามในเรือนจ า รวมไปถึงโทษที่จะได้รับเมื่อกระท าผิดวินัยใน
เรือนจ า เพ่ือให้ผู้ต้องขังเข้าใหม่ได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง 

จากการที่ผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในคุกตั้งแต่วันแรก จะท าให้เราเห็นถึงการท างาน
ของอ านาจของสถาบันการลงโทษที่กระท าต่อตัวผู้ต้องขัง โดยผ่านการให้ผู้ต้องขังท ากิจวัตรประจ าวัน 
ผ่านการกระบวนการน าผู้ต้องขังไปฝึกระเบียบแถว เพ่ือให้ผู้ต้องขังเคยชินกับการรับฟังและการท า
ตามค าสั่งได้โดยอัตโนมัติ ผู้ต้องขังเชื่อฟังและท าตามค าสั่งโดยไม่มีข้อแม้ และหากใครไม่ท าตามค าสั่ง
หรือท าผิด ผู้คุมก็จะมีการลงโทษคนที่ท าผิด ซึ่งอ านาจในลักษณะนี้ ฟูโกต์ เรียกว่า “Bio-power” 
หรือ อ านาจต่อร่างกาย (Foucault, 1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.6) เป็นการท างาน
ของอ านาจในรูปแบบใหม่ที่ให้ความสนใจและมุ่งกระท าต่อร่างกาย พฤติกรรม ทัศนคติ และวิถีชีวิต
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ของผู้คน เพ่ือให้ร่างกายกลายเป็นร่างกายที่เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย มีประโยชน์ (สายพิณ ศุพุทธมงคล, 
2542, น.10) เพ่ือปลูกฝังประสิทธิภาพด้านการใช้งานและการสยบยอม โดยการฝึกระเบียบวินัยนี้จะ
ด าเนินไปพร้อมกับการค่อยๆ ลดสัญญะที่ผูกพันกับร่างกายมาตั้งแต่ยังไม่ได้ติดคุกออก พยายามปลด
เปลื้องตัวตนเดิมของผู้ต้องขังออก โดยการท าให้รับรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของตนอีกต่อไป คุกมีอ านาจ
เหนือร่างกายเนื้อตัวและสิ่งของของผู้ต้องขัง สามารถตรวจค้นได้ตลอดเวลา ผู้ต้องขังต้องอยู่ในสายตา
ของผู้คุม ต้องเชื่อฟังค าสั่งของผู้คุม ไม่สามารถขัดค าสั่งได้ หรือขัดขืนได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ค่อยๆ 
จะแทรกซึมเข้าไป จนในที่สุดผู้ต้องขังก็จะสยบยอมต่ออ านาจของคุก 

4.2.5 เมื่อถูกส่งตัวเข้าแดนกะเทย 
ผู้ต้องขังเข้าใหม่จะอยู่ในแดนแรกรับประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะมีการประชุม

เพ่ือจ าแนกผู้ต้องขังแต่ละคนไปยังแดนต่างๆ คุกแห่งนี้ประกอบไปด้วยแดนที่ควบคุมผู้ต้องขัง จ านวน 
10 แดน โดยจะแยกควบคุมผู้ต้องขังตามก าหนดโทษและพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ดังนี้ 

แดน 1 ควบคุมผู้ต้องขังที่ก าหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 40 ปี ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ (กะเทย) ทั้งที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือยังไม่แปลงเพศ และผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษขัง
เดี่ยวเนื่องจากท าผิดกฎระเบียบของคุก 

แดน 2 เรียกว่า “เขตควบคุมพิเศษ” และเป็น “แดนความม่ันคงสูง” ที่เรียกแบบนี้ 
เพราะเป็นแดนที่ควบคุมผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่มีก าหนดโทษสูงเกิน 50 ปี หรือผู้ต้องขังที่มี
พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี หรือมีปัญหาในการควบคุมของคุก 
ถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนที่ต้องควบคุมเฝ้าติดตามเป็นพิเศษ 

แดน 3 ก าหนดให้ควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี และมีก าหนดโทษเหลืออยู่
ไม่เกิน 50 ปี 

แดน 4 ก าหนดให้ควบคุมผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 50 ปี และฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขัง 

แดน 5 ก าหนดให้เป็น “แดนความมั่นคงสูง” เนื่องจากควบคุมผู้ต้องขังในคดีอ่ืน
ทุกคดี (ยกเว้นคดียาเสพติดที่จะถูกคุมขังที่แดน 2) ที่มีก าหนดโทษเกิน 50 ปี ถึงประหารชีวิต คดี
อุกฉกรรจ์ หรือผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ หรือผู้ต้องขังที่คิดจะหลบหนี หรือมีปัญหาในการ
ควบคุมหรือถูกลงโทษทางวินัย 

แดน 6 ก าหนดควบคุมผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 50 ปี ผู้ต้องขัง
สูงอายุ ผู้ต้องขังพิการ ผู้ต้องขังป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

แดนแรกรับ หรือแดน 7 ก าหนดให้เป็นแดนควบคุมผู้ต้องขังเข้าใหม่เพ่ือรอการ
จ าแนกไปยังแดนอ่ืนๆ ควบคุมผู้ต้องขังมีก าหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 50 ปี และผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษขัง
เดี่ยว 

Ref. code: 25605408031119KIS



77 

 

แดน 8 ก าหนดให้ควบคุมผู้ต้องขังที่ออกไปท างานสาธารณะภายนอกคุกซ่ึงก าหนด
โทษเหลืออยู่ไม่เกิน 10 ปี และควบคุมผู้ต้องขังที่ท าหน้าที่ประกอบอาหาร ซึ่งก าหนดโทษเหลืออยู่ไม่
เกิน 20 ปี 

แดน 9 ก าหนดให้ควบคุมผู้ต้องขังที่มาเรียนหนังสือ แดนนี้จะไม่มีตึกนอน ไม่มี
โรงงานฝึกวิชาชีพ จะมีลักษณะคล้ายโรงเรียน 

แดน 10 หรือสถานพยาบาล ก าหนดให้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่จะต้องอยู่ในความ
ดูแลของแพทย์หรือพยาบาล 

กะเทยจะถูกส่งตัวไปคุมขังที่แดน 1 ซึ่งเป็นแดนที่ก าหนดให้ควบคุมกะเทย ทั้งที่
แปลงเพศแล้วหรือยังไม่ได้แปลงเพศ และจะต้องใช้ชีวิตภายในแดนร่วมกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ด้วย ใน
แดน 1 นี้มีผู้ต้องขังประมาณ 1,000 คน เจนนี่ยังเล่าชีวิตเมื่อถูกย้ายไปคุมขังที่แดนหนึ่ง ซึ่งเป็นแดนที่คุม
ขังกะเทย ก่อนถูกย้ายแดนเธอก็ได้รับรู้จากเพ่ือนผู้ต้องขังทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ว่ากะเทยจะต้องไปอยู่
รวมกันที่แดนกะเทย ซึ่งตอนแรกเจนนี่ก็เข้าใจว่าทั้งแดนจะมีเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นกะเทยเท่านั้น แต่เมื่อ
ได้มาอยู่ในแดนกะเทยจริงๆ แล้ว เจนนี่กลับพบว่า มันไม่ใช่แดนกะเทยล้วน แต่พวกเธอต้องอยู่กับ
ผู้ต้องขังชายคนอื่นๆ ด้วย กะเทยเป็นแค่เพียงผู้ต้องขังจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ต้องขัง
ชายในแดน ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะถูกจ าแนกย้ายไปขังที่แดนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะ
ย้ายออกจากแดนแรกรับแล้ว เพราะสามารถปรับตัวได้ในระดับหนึ่งแล้ว และรู้จักเพ่ือนๆ ที่เข้าคุกมา
พร้อมกัน แต่เนื่องจากระเบียบของคุกที่จะต้องย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมแดนอ่ืนตามประเภทคดีและ
ก าหนดโทษของตนเองที่กระท าผิดมา 

 
ก็อยู่ในแดนแรกรับประมาณ 1 เดือน จากนั้นก็จะถูกย้ายไปคุมขังที่แดนอ่ืนๆ โดย
ผู้ต้องขังทุกคนจะเข้ารับการจ าแนกว่าจะได้ไปแดนไหน ซึ่งผู้คุมเขาก็อธิบายให้เรา
ทราบแล้วว่า แต่ละแดนเป็นอย่างไร เราอยากไปแดนไหน ก็ให้แจ้งกรรมการวันที่
ประชุม ผู้ต้องขังคนอ่ืนเขาก็เลือกได้ว่าจะไปอยู่แดนไหน แต่เราเป็นกะเทยเขา
บอกว่าจะต้องไปอยู่ที่แดนหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเลือกไปแดนอ่ืนได้ จากนั้นอีก 
2-3 วัน เขาก็ย้ายเราไปอยู่แดนกะเทย ในแดนนี้มีผู้ต้องขังอยู่ในด้านนี้ประมาณ
พันกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังชาย มีกะเทยอยู่ไม่ถึงร้อยคน พอมาถึงหน้า
ประตูแดน ผู้คุมเขาก็จะตรวจค้นข้าวของ และค้นตัวเราอีกรอบ ท ากันตรงบริเวณ
ด้านหน้าประตูแดนเลย ต่อหน้าผู้ต้องขังชายในแดน เขาก็จะให้เราถอดเสื้อออก
เหมือนคนอื่นๆ เราก็อายนะ สายตาผู้ต้องขังในแดน เสียงวี้ดวิ้วจากผู้ต้องขังคนอื่น 
พอตรวจเสร็จก็ให้เอาของไปเก็บในตู้ล็อคเกอร์ ตอนเดินไปเก็บของยังได้ยินเสียง
แซวจากผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ดีหน่อยที่ทางแดนเขาจัดเราให้นอนรวมกับกะเทยคน
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อ่ืนๆ ซึ่งแดนนี้ก็จะแยกกะเทยไม่ให้นอนรวมกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ก็จะนอน
ห้องละประมาณ 10 คน คงกลัวกะเทยโดน เราก็กลัวนะ อยู่ในคุกนี่ต้องระวังทุก
เรื่อง เรื่องถูกขโมยของก็ต้องระวัง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
กางเกงชั้นใน ซึ่งจะหายกันบ่อยมาก ถ้าซักเสื้อผ้าไว้จะต้องนั่งเฝ้าจนแห้งแล้วก็พับ
เก็บในล็อคเกอร์ล็อคไว้เลย เรื่องกินก็ต้องแย่งกันกิน สภาพแวดล้อมก็แย่ น่าหดหู่ 
มาอยู่แดนใหม่ก็ต้องฝึกระเบียบแถวใหม่อีกรอบ ฝึกอีกประมาณ 1 เดือน จากนั้นก็
จะเข้ากองงาน เจ้าหน้าที่ในแดนเขาก็จะมาประชุมว่าจะให้เราไปสังกัดกองงานไหน 

เจนนี่ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

การจ าแนกผู้ต้องขังไปอยู่แดนอ่ืนจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของคุก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ผู้บัญชาการฯ ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะประชุม
ร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาผู้ต้องขังแต่ละรายว่าเหมาะสมที่จะไปอยู่แดน
ไหน ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็จะพิจารณาตามความต้องการของผู้ต้องขัง ก าหนดโทษของผู้ต้องขัง ว่าแดนที่
ผู้ต้องขังต้องการจะไปอยู่มีอัตราโทษท่ีรองรับผู้ต้องขังได้หรือไม่ เช่น หาก น.ช.แดง ศาลตัดสินมา 50 ปี 
แต่ น.ช. แดง ต้องการจ าแนกไปอยู่ที่แดน 1 ซึ่งเป็นแดนที่ถูกก าหนดให้ควบคุมผู้ต้องขังที่ก าหนดโทษ
เหลืออยู่ไม่เกิน 40 ปี คณะกรรมการฯ ก็จะมีมติไม่ให้ น.ช.แดง ไปอยู่แดน 1 และจะร่วมกันพิจารณา
ว่าจะจ าแนก น.ช. แดง ไปอยู่ที่แดนใด ผู้ต้องขังบางคนมีญาติพ่ีน้องที่ติดคุกอยู่ ต้องการขอจ าแนกไป
อยู่กับญาติพ่ีน้อง คณะกรรมการฯ ก็จะอนุญาตให้ไปอยู่ด้วยกัน เพ่ือจะได้คอยช่วยเหลือกัน ญาติก็จะ
ได้มาเยี่ยมพร้อมกันเลยทีเดียว 

4.2.6. กิจวัตรประจ าวันในคุก 
ส าหรับกิจวัตรประจ าวันของผู้ต้องขังภายในแดน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกิจวัตร

ประจ าวันที่เหมือนกัน เป็นกิจวัตรที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องท าตามกิจวัตร
เหล่านี้ตั้งแต่เข้าคุกวันแรกไปจนถึงวันพ้นโทษ  

เวลาก ากับชีวิต  
ชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ า จะต้องด าเนินไปตามก าหนดเวลา ผู้คุมจะทราบว่า

เวลานี้ผู้ต้องขังจะอยู่ที่ไหน และท ากิจกรรมอะไรอยู่ เพ่ือให้สามารถควบคุม สอดส่องผู้ต้องขังได้
ตลอดเวลา คุก ได้ก าหนดกิจวัตรประจ าวันของผู้ต้องขังออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจวัตรวันธรรมดา 
และกิจวัตรวันหยุดราชการ  

กิจวัตรวันธรรมดา ดังนี้ 
  เวลา 05.30 น. ให้สัญญาณปลุก 
  เวลา 06.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ ลงจากห้องนอนแล้วปฏิบัติกิจส่วนตัว 
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  เวลา 07.00 น. เตรียมตัวและรับประทานอาหาร 
   เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ ฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่ 
  เวลา 08.30 น. เข้าโรงงานฝึกวิชาชีพหรือศึกษาอบรม 
  เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 น. เข้าโรงงานฝึกวิชาชีพหรือศึกษาอบรม 
  เวลา 14.00 น. เลิกงานแล้วปฏิบัติกิจส่วนตัว 
  เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
  เวลา 15.00 น. ขึ้นตึกนอน 
  เวลา 21.00 น. ปฏิบัติศาสนกิจก่อนนอน ให้สัญญาณนอน 

กิจวัตรวันหยุดราชการ 
เวลา 05.30 น. ให้สัญญาณปลุก 
เวลา 06.00 น. สวดมนต์ ไหว้พระ ลงจากห้องนอนแล้วปฏิบัติกิจส่วนตัว 
เวลา 07.00 น. เตรียมตัวและรับประทานอาหาร 
เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ ฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่  
เวลา 08.30 น. ท าความสะอาดสถานที่ เครื่องแต่งกาย เล่นกีฬาหรือท า

กิจกรรมตามอัธยาศัย 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. ปฏิบัติกิจส่วนตัว 
เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 15.00 น. ขึ้นตึกนอน 
เวลา 21.00 น. ปฏิบัติศาสนกิจก่อนนอน ให้สัญญาณนอน 

กิจวัตรประจ าวันเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลง กะเทยเข้ามาอยู่ใหม่ๆ ก็จะไม่ค่อยชิน
กับกิจวัตรเหล่านี้ เนื่องจากตอนยังไม่ได้ติดคุก ทุกคนก็จะมีวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ต้องมีกิจวัตรประจ าวัน
มาคอยก ากับ กะเทยบางคนท างานกลางคืน เช่น น้ าเพชร และแก้ว เป็นนางโชว์ในเวลากลางคืน ส่วน
เวลากลางวันก็เป็นเวลาพักผ่อนส่วนตัว ซึ่งสามารถจะท าอะไรก็ได้ตามอ าเภอใจตนเอง หรือพราวที่
ต้องตระเวนขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดกลางคืน กะเทยบางคนที่เสพยาเสพติด เช่น ปอง อาร์ม หยก 
กลุ่มนี้ก็จะมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน เสพยาเสพติด เที่ยวกลางคืน กินดื่มกับเพ่ือนฝูง ส่วนกลางวัน  
ก็จะนอน กะเทยทุกคนสามารถใช้ชีวิตภายนอกคุกอย่างไรก็ได้ตามใจตนเอง อยากท าอะไรก็ได้ท า 
อยากจะกินอะไรก็ได้กิน อยากไปไหนมาไหนก็สามารถไปได้ตามวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละคน  
แต่เมื่อทุกคนต้องมาใช้ชีวิตตามก าหนดเวลาภายในคุก ปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันที่ก าหนดไว้ตายตัว 
จึงสร้างความยากล าบากในการใช้ชีวิตในช่วงแรกอย่างมาก เนื่องจากทุกคนต้องปรับตัว ต้องตื่นนอน
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ตั้งแต่เช้า จากที่ไม่เคยตื่นเช้าเลย พวกเธอไม่สามารถที่จะตื่นนอนได้ตามใจตนเอง หรือแม้แต่จะ
อาบน้ า รับประทานอาหาร ไปจนถึงนอน การถูกก ากับชีวิตด้วยเวลาท าให้กะเทยรู้สึกว่าไม่ ได้เป็นตัว
ของตัวเอง ถูกบังคับ ไม่สามารถท าอะไรตามอ าเภอใจของตนเองได้ หรือแม้แต่จะไม่ท าก็ไม่ได้ เพราะ
ถ้าไม่ท าก็จะถูกผู้คุมลงโทษ ซึ่งอาจจะท าให้ยิ่งใช้ชีวิตล าบากไปกว่าเดิม ผู้ต้องขังมาใหม่ก็อาจจะท า
อะไรไม่ทันผู้ต้องขังที่อยู่มาก่อน และถ้าไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็จะโดยผู้ต้องขังเก่าหาเรื่องเอาได้ ชีวิตจึง
เต็มไปด้วยความหวาดหวั่น หวาดระแวง  

เมื่อช่วงกลางวันที่แสนจะเร่งรีบหมดไป เวลากลางคืนที่แสนยาวนานก็คืบคลาน
เข้ามา กะเทยต้องใช้เวลาบนตึกนอนที่ยาวนาน ซึ่งสร้างความทรมานใจให้กับพวกเธอยิ่งนัก เวลา
ประมาณ 15 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 15.00-06.00 น. ที่ไม่มีกิจกรรมอะไรให้กะเทยท า ไม่สามารถอ่าน
หนังสือ ไม่สามารถดูโทรทัศน์ช่องที่อยากดู หรือรายการที่อยากดูได้ ไม่สามารถออกไปนอกห้องนอน 
อยากจะกินอะไรก็ไม่ได้กิน ไม่สามารถปิดไฟนอนได้ ต้องใช้ชีวิตภายในห้องนอนสี่เหลี่ยมเล็กๆ พร้อมกัน
คนแปลกหน้าอีกประมาณ 10 ชีวิต ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ในช่วงแรกจึงไม่มีใคร
สามารถนอนหลับ มีแต่ความเบื่อหน่าย ความอึดอัดใจ มีเพียงเสียงถอนหายใจของแต่คน และเสียงพูดคุย
กันเบาๆ เพ่ือปรับทุกข์และให้ก าลังใจกันเท่านั้น 

แต่เมื่อจะใช้ชีวิตในคุกได้ระยะหนึ่งแล้ว ทุกคนก็จะเคยชินกับกิจวัตรประจ าวัน 
มีการปรับตัวเพ่ือให้ตัวเองไม่ต้องเร่งรีบกับเวลาภายในคุกมากนัก ท าให้ตัวเองพอจะมีเวลาส่วนตัวบ้าง 
เช่น อาร์มจะรีบตื่นก่อนเพ่ือนๆ ในห้อง เพ่ือให้ตนเองมีเวลาท าภารกิจส่วนตัว เช่น ขับถ่ายให้
เรียบร้อยก่อนลงจากตึก เพราะถ้าลงจากตึกแล้ว ห้องน้ าอาจจะไม่พอ การท าความรู้จักกับเพ่ือนใน
ห้องนอน เพ่ือจะได้คอยช่วยเหลือ ปรับทุกข์กัน 

 
ช่วงแรกมันล าบากมากนะ เพราะเราเคยใช้ชีวิตแบบไม่มีใครมาบังคับ อยากท า
อะไรก็ท า พอมาติดคุกชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย จากที่เคยท า
อะไรตามใจตัวเอง ต้องมาท าตามกฎระเบียบ ท าช้าก็ไม่ทันคนอื่นเขา อาบน้ าช้า
ก็ไปกินข้าวไม่ทัน แล้วถ้าคนอื่นกินข้าว แล้วเรายังอาบน้ าอยู่ก็ไม่ได้ คือ ถ้าเสร็จ
ก็ต้องเสร็จพร้อมกันทั้งหมด แรกๆ ก็อาบไม่ทันหรอก เรามันคนใหม่ ก็ยังไม่รู้
อะไรอยู่ตรงไหน ที่ของใครหรือเปล่า เวลาอาบน้ าก็อาบพร้อมกันทั้งแดน ที่
อาบน้ าก็ไม่พอ น้ าก็น้อย ถ้าอาบช้าน้ าในอ่างหมดอีก ต้องขอดน้ ามาอาบ ไหน
จะต้องซักผ้า ตากผ้าอีก ลนลานไปหมด ท าอะไรไม่ถูก มันแบบว่าจะร้องไห้ ดีที่
มีพ่ีกะเทยในห้องคอยแนะน าคอยบอกให้เราท าแบบนั้นแบบนี้ ไม่อย่างงั้นเรา
ตายแน่ กินข้าวก็กินกับพ่ีคนนี้แหละ กินที่โรงเลี้ยง นั่งกินกับเขา แต่ก็กินไม่ลง
หรอกนะ มันฝืดคอไปหมด กลืนไม่ลง แล้วเราก็ไม่เคยกินข้าวเช้าด้วย อยู่ข้าง
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นอกนี่มื้อเช้าและมื้อเที่ยงกินรวมกัน เพราะตื่นตอนเที่ยงแล้ว พอเริ่มปรับตัวได้ 
เริ่มเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร หนูก็เริ่มปรับตัวได้ หลังๆ หนูกลายเป็นคนตื่นเช้าไป
เลย เพราะเรานอนเร็วด้วยแหละ ตื่นตั้งแต่ตีสี่ เข้าห้องน้ าจัดการธุระส่วนตัวของ
ตัวเองให้เรียบร้อย พ่ีลองคิดดูสิ นอนกันสิบคน ถ้าตื่นพร้อมกัน ทุกคนก็ต้องเข้า
ห้องน้ าเหมือนกัน หรือถ้ารอไปเข้า “บล็อก”ข้างล่าง คนในแดนเป็นพัน ไม่ทัน
กันพอดี แล้วยิ่งเราเป็นกะเทย “บล็อก” ก็ไม่มิดชิด ก็ท าให้เสร็จบนตึกนอนไป
เลย หนูเลยตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ ตื่นจนติดเป็นนิสัยแล้ว ไม่ต้องดูนาฬิกาเลย เข้า
ห้องน้ าเสร็จ ก็นั่งคุยกับเพื่อน รอเวลาสวดมนต์ ลงจากตึก  

    อาร์ม (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

- พื้นที่ก ากับชีวิต 
พ้ืนที่ในแดน 1 หรือแดนกะเทยนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่เศษ ภายในแดนจะ

ประกอบไปด้วยอาคารที่ท าการเจ้าหน้าที่ 1 หลัง เป็นอาคารปูนชั้นเดียวขนาดเล็ก ภายในจะเป็นที่
ท างานของหัวหน้าฝ่ายควบคุมแดนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายในแดน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
ภายในแดน ตัวอาคารจะตั้งอยู่บริเวณใกล้ประตูแดน ซึ่งเป็นประตูเข้า-ออกของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ 
มีเพียงประตูเดียวเท่านั้น ผู้ต้องขังไม่สามารถที่จะเข้าหรือออกจากประตูได้ตามอ าเภอใจ หากไม่ได้
ออกไปเยี่ยมญาติ หรือไปโรงพยาบาล ผู้ต้องขังก็แทบจะไม่สามารถออกนอกแดนได้เลย ภายในแดนมี
ตึกนอน 1 หลัง เป็นอาคารปูนสองชั้นรูปตัวที ภายในมีห้องนอนขนาดเล็กใหญ่และขนาดเล็กเรียงราย
กันจ านวนมาก ห้องใหญ่จุผู้ต้องขังได้ประมาณ 40 คน และห้องเล็กจุผู้ต้องขังประมาณ 10 คน มีโรง
เลี้ยง 1 หลัง (ความจุประมาณ 1,000 คน) โรงงานฝึกวิชาชีพอีก 3 หลัง ทั้งโรงเลี้ยงและโรงงานจะมี
รูปแบบคล้ายคลึงกัน คือ เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดใหญ่ มีหลังคาทรงสูง มีสถานที่อาบน้ า ห้องสุขา 
อยู่ท้ายแดน มีพ้ืนที่ว่างบริเวณด้านหน้าตึกนอนกับโรงเลี้ยง ซึ่งเป็นพ้ืนที่โล่งใช้ส าหรับการเข้าแถว
เคารพธงชาติ และการตรวจนับยอดผู้ต้องขังก่อนขึ้นตึกนอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ส าหรับเล่น
กีฬาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด อาคารแต่ละหลังจะมีผู้คุม จ านวน 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่
ดังกล่าว ท าหน้าที่คอยควบคุม สอดส่องผู้ต้องขัง ในแดนนี้มีผู้คุมประมาณ 10 คน คอยควบคุมผู้ต้องขัง 
เนื่องจากอัตราของผู้คุมต่อจ านวนผู้ต้องขังเมื่อค านวณแล้ว ผู้คุม 1 คน จะต้องควบคุมผู้ต้องขัง จ านวน 
100 คน ซึ่งตามมาตรฐานสากลสหประชาชาติได้ก าหนดให้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง คิดเป็น 1: 5 
และตามมาตรฐานที่ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ก าหนดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง    
คิดเป็น 1:10 ดังนั้น การควบคุมผู้ต้องขังซึ่งมีจ านวนมากมิให้หลบหนี และกระท าผิดกฎระเบียบของ
คุก ทางแดนก็จะมีกล้องวงจรปิดติดไว้ตามจุดต่างๆ เพ่ือไว้คอยสอดส่องและจับตาดูผู้ต้องขังอีกทาง
หนึ่ง นอกจากนี้ การที่ผู้ต้องขังจ านวนมากอยู่รวมกัน เพ่ือให้สามารถควบคุม สอดส่องให้อยู่ในสายตา
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ของผู้คุม จึงมีการก าหนดให้ผู้ต้องขังอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง และการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของ
ผู้ต้องขังไปตามพ้ืนที่ต่างๆ จะเป็นไปตามก าหนดเวลา โดยจะเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆ กัน เช่น ผู้ต้องขัง
ทุกคนต้องลงจากตึกนอนพร้อมกัน และจะไม่มีผู้ต้องขังคนใดสามารถอยู่บนตึกนอนได้ ถ้าไม่ใช่เวลาที่
ก าหนด หลังจากทุกคนลงจากตึกนอนแล้ว ก็จะเคลื่อนตัวไปยังสถานที่อาบน้ า ซึ่งอยู่ท้ายแดน จากนั้น
มาที่โรงเลี้ยง เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าโรงงาน ทุกคนจะต้องเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆ กัน หากผู้ต้องขัง
คนใดคนหนึ่งอยู่ผิดที่ผิดเวลา ผู้คุมก็จะสามารถเห็นได้อย่างทันท่วงที  

- ชีวิตบนตึกนอน  
ตึกนอน จะมีลักษณะเป็นอาคารปูน 2 ชั้น รูปตัวที โดยทั้งสองชั้นจะถูกแบ่งย่อย

ออกเป็นห้องใหญ่และห้องเล็กๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ตึกนอนจะมีโถงระเบียงทางเดินเชื่อมต่อกัน จะ
อยู่ตรงกลางของอาคาร กะเทยจะถูกจัดให้นอนรวมกัน ไม่ปะปนกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ ซึ่งบริเวณหน้า
ห้องนอนแต่ละห้องก็จะมีป้ายแสดงจ านวนสมาชิกและรายละเอียดของสมาชิก ได้แก่ รูปถ่าย ชื่อ-สกุล 
คดี ก าหนดโทษ แต่ละห้องจะมีหัวหน้าห้องนอน 1 คน ท าหน้าที่ดูแลสมาชิกในห้องนอนไม่ให้ท าผิด
กฎ และไม่ให้ทะเลาะวิวาทกัน ภายในห้องนอนแต่ละห้องจะมีห้องส้วม หรือ “บล็อก” 1 ห้อง โดยสร้าง
เป็นทรงสี่แหลี่ยม ความสูงขึ้นมาจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร มีประตูบานพับอยู่ด้านหน้า เมื่อใครเข้าไป
ปฏิบัติกิจส่วนตัวก็จะสามารถมองเห็นหน้าได้ตลอดเวลา ห้องส้วมมีส าหรับปัสสาวะและขับถ่ายเท่านั้น 
ไม่อนุญาตให้อาบน้ าบนห้องนอนโดยเด็ดขาด แต่ก็ยังมีผู้ต้องขังบางคนก็จะแอบอาบน้ าบนตึกนอน ซึ่ง
หากผู้คุมรู้ก็จะลงโทษ โดยมาตรการการลงโทษอาจจะลงโทษผู้ต้องขังทั้งห้อง เช่น ยึดพัดลม หรือยึด
โทรทัศน์ โดยมีก าหนดเวลา เช่น 1 เดือน ท าให้ผู้ต้องขังในห้องจะคอยดูแล เตือนกัน ไม่ให้สมาชิกใน
ห้องนอนกระท าผิดกฎของคุก หรือผู้คุมอาจจะใช้มาตรการลงโทษส่วนบุคคล คือ การลงโทษเฉพาะ
คนที่กระท าผิด เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ให้บ าเพ็ญประโยชน์ในแดน เป็นต้น 

ในห้องนอนของผู้ต้องขัง คุกจะไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีอุปกรณ์อ่ืนใดเลย 
นอกเหนือจากเครื่องนอน 3 ชิ้นที่ผู้ต้องขังได้รับแจก มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง พัดลมติดเพดาน 1 ตัว นอกจากนี้
แล้วผู้ต้องขังจะไม่ได้รับอนุญาตให้น าสิ่งของขึ้นไปบนตึกนอนโดยเด็ดขาด เวลานอนจะเปิดไฟนอน ผู้ต้องขัง
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องนอน ทุกคนจะถูกก าหนดให้ขึ้นตึกนอนในเวลา 15.00 น ซึ่งเรียกว่า“ขึ้นขัง” แล้ว
ถูกก าหนดให้อยู่ในห้องนอนของตัวเอง เมื่อผู้ต้องขังขึ้นไปบนตึกนอนครบทุกคนแล้ว ผู้คุมก็จะท าการ
ล็อคกุญแจห้องนอนแต่ละห้อง และปิดล็อคตึกนอน หรือเรียกว่า “ปิดขัง” หลังจากนั้นผู้ต้องขังก็จะใช้
ชีวิตอยู่ภายในห้องนอนของตัวเอง คุกจะเปิดโทรทัศน์ให้ดู ซึ่งก็ไม่ได้เป็นรายการที่ผู้ต้องขังต้องการจะ
ดู แต่จะเป็นรายการที่คุกเห็นว่ามีประโยชน์ส าหรับผู้ต้องขัง เช่น พระราชพิธีส าคัญต่างๆ สารคดี 
รายการธรรมะ เป็นต้น เมื่อถึงเวลา 3 ทุ่มก็จะท าการปิดทีวี แต่ถ้ามีรายการกีฬานัดส าคัญ เช่น 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น ผู้คุมก็จะเปิดให้ดู และจะปิดเมื่อจบรายการ เมื่อสัญญาณ
นกหวีดดังขึ้น เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ต้องขังทราบว่าเป็นเวลานอน แต่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่บางคนก็ยัง
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ไม่นอน บางคนก็จะพูดคุยกับเพ่ือน บางคนก็จะไหว้พระสวดมนต์ ผู้ต้องขังจะต้องตื่นพร้อมกันในเวลา 
05.30 น. หลังจากนั้นก็จะพับเก็บที่นอนส่วนตัวให้เรียบร้อยวางไว้บริเวณกึ่งกลางของห้องให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน เจ้าหน้าที่จะมาท าการตรวจนับผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะไขห้องนอนแต่ละห้องเพ่ือให้ผู้ต้องขังลงมาจากตึก 

การที่กะเทยต้องมาใช้ชีวิตบนตึกนอนที่ยาวนาน ท าให้พวกเธอรู้สึกถึงการถูก
จองจ าในห้องสี่เหลี่ยม คืนแล้วคืนเล่าที่ผ่านไป แม้จะไม่มีเครื่องพันธนาการใดๆ แต่ความรู้สึกที่ไม่มี
อิสรภาพ ไม่มีเสรีภาพ เป็นสิ่งที่พันธนาการจิตใจผู้ต้องขังไว้ ตอกย้ า ให้หมกมุ่น ครุ่นคิด ถึงอิสรภาพ
ตลอดเวลา นับเป็นความทรมานจากการจองจ า แก้ว เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกเหนื่อยหน่ายและทรมาน
บนตึกนอน เธอเปรียบเทียบให้ผู้ศึกษาฟังว่า “เหมือนหายใจทิ้งไปวันๆ”และ “ไม่เคยเห็นพระจันทร์” 

 
อยู่บนตึกนอนสิบกว่าชั่วโมง มันนานมากนะพ่ี ก็ไม่มีอะไรให้ท า พอไม่มีอะไร
ให้ท า มันก็จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ต่างกับเวลากลางวันที่อยู่ล่าง
ตึกนอน รู้สึกว่าต้องท าอะไรอย่างเร่งรีบ หายใจหายคอไม่ทัน แป๊บๆ ก็จะต้อง
ขึน้ตึกนอนแล้ว พอขึ้นตึกมา อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม มองไปทางไหนก็มีแต่ผนัง ไม่
มีหน้าต่าง ไม่ได้เห็นเดือนเห็นแต่ตะวัน (หัวเราะ) เวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับ
การดูโทรทัศน์ พอหมดเวลาดู บางคนก็นอน บางคนที่ยังไม่นอน ก็จะคุยกับ
เพ่ือนๆ ในห้อง สมัยก่อนตอนที่หนูติดครั้งแรกประมาณปี  พ.ศ.2552 เขา
ยังให้เอาขนม นม น้ า ขึ้นไปกินบนตึกได้ บางคนถึงขั้นเอาข้าวถุง แกงถุงที่เบิก
จากร้านค้า (ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง) เอาขึ้นไปกินกันบนห้อง เมื่อก่อนเขา
อนุโลม เนื่องจากว่าในคุกจะกินข้าวเย็นเร็ว ประมาณบ่ายสอง บ่ายสองใครจะ
หิวล่ะพ่ี เพ่ิงกินเที่ยงไป บางคนเลยไม่กิน พอตกเย็นประมาณหกโมงเย็นหรือ
หนึ่งทุ่มก็อาจจะหิว ผู้คุมเลยอนุญาตให้เอาของกินขึ้นไปกินได้ เอาหนังสือขึ้น
ไปอ่านได้ เขียนจดหมายหาญาติได้ สัมภาระบางอย่าง เช่น เสื้อผ้า ของใช้
ส่วนตัว ผู้ต้องขังก็เอาขึ้นไปเก็บบนห้องนอน ท าให้ของใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังแต่
ละคนมีจ านวนมาก สมัยก่อนก็แอบอาบน้ ากันบนตึกนอนนี่แหละ แต่งตัวกัน
บนนี้ บางห้องเอาผ้าอาบน้ ามากั้นปิดห้องน้ า ท าให้ดูดีขึ้น ไม่เปิดโล่ง ก็ดีนะ 
กะเทยอย่างพวกหนูก็ชอบ มีที่อาบน้ ามิดชิด มีเวลาแต่งตัวมากขึ้น แต่พอ
เวลาผู้คุมมาตรวจค้นสิ่งของผิดระเบียบก็จะรื้อกันกระจุยกระจายหมด เขา
ตรวจล าบากไง ข้าวของเยอะแยะไปหมด แล้วมันก็สกปรกด้วย รก เป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรคอีก เขาเลยมีการจัดระเบียบคุก มีนโยบายให้เอาสิ่งของที่
เกินความจ าเป็นออกไป ท าให้สะอาดขึ้น โล่ง ห้ามอาบน้ าบนตึก ห้ามเอาของ
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ขึ้นตึก บนห้องนอนต้องไม่มีอะไรเลย นอกจากผ้าสามผืน  ก็ ไม่ค่อย
สะดวกสบายเหมือนสมัยก่อน แม้แต่ของกินเขาก็ห้ามเอาของกินขึ้นมา ให้เอา
น้ าขึ้นมาได้ขวดเดียว พ่ีคิดดูนะ ผู้ต้องขังต้องอยู่บนตึกนอนตั้ง 15-16 ชั่วโมง 
มันน่าเบื่ อ มันทรมาน  ทรมานกับความคิดตัวเอง วนเวียนไปเรื่อยๆ 
จินตนาการถึงชีวิตข้างนอก จินตนาการว่าได้ท าโน่นท านี่ ให้เวลาในแต่ละคืน
มันหมดไป 

 แก้ว (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560)  
 

- อาบลมห่มฟ้า 
เมื่อลงมาจากตื่นนอนทุกคนจะต้องรีบไปท ากิจธุระส่วนตัว คือ ปัสสาวะ 

อุจจาระ อาบน้ า ผู้ต้องขังภายในคุกจะต้องอาบน้ ารวมกันที่สถานที่อาบน้ าซึ่งจะอยู่บริเวณท้ายแดน 
จะเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีที่ก าบัง ลักษณะเป็นบ่อซีเมนต์ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าสูงขึ้นมาจากพ้ืนประมาณ 1 
เมตร ขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 4 เมตร จ านวน 4 บ่อ ผู้ต้องขังจะใช้ขันพลาสติกตักน้ าอาบ 
และผลัดกันเข้ามาอาบน้ า ผู้ต้องขังชายส่วนใหญ่ก็จะเปลือยกายอาบน้ า เพราะถือว่าอยู่ด้วยกันมานาน
และเป็นเพศชายด้วยกัน จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องอาย บางคนก็จะนุ่งกางเกงในตัวเดียวอาบน้ า การ
อาบน้ าจะใช้เวลานานไม่ได้ เนื่องจากผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ที่อาบทีหลังอาจจะไม่พอใจ และอาจจะเกิด
เรื่องราวทะเลาะวิวาทกันได้ การที่กะเทยต้องมาอาบน้ ารวมกับผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ ได้สร้างความอึดอัด
และล าบากใจให้กับพวกเธอเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจี้จ้า แก้ว หยก อาร์ม เจนนี่  และน้ าเพชร 
เนื่องจากพวกเธอท าศัลยกรรมหน้าอก และแปลงเพศแล้ว การที่ต้องมาเปลือยกาย อาบน้ าร่วมกับ
ผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ท าให้เธอรู้สึกเขินอาย หวาดหวั่นต่อสายตาหลายคู่ที่มองพวกเธอ รู้สึกกลัวการ
ถูกลวนลาม กลัวการถูกข่มขืน เนื่องจากก่อนที่จะมาอยู่ในคุก พวกเธอก็เคยได้ยิน ได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่อง
การถูกข่มขืนในคุก “การอัดถั่วด า” การที่ผู้ชายที่ติดคุกมาเป็นเวลานาน คุกจ ากัดเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อกะเทยซึ่งมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเพศหญิง 
อาจจะส่งผลให้กะเทยเหล่านี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ ท าให้พวกเธอรู้สึกว่าตนเองต้องระวังตัวมาก
ยิ่งขึ้น ไม่กล้าที่จะอาบน้ าเปลือยกาย พวกเธอแก้ปัญหาในการที่จะต้องอาบน้ าร่วมกันผู้ต้องขังชายคน
อ่ืนๆ โดยการใช้ผ้าส ารับ ส าหรับอาบน้ าที่คุกจะแจกให้ผู้ต้องขังทุกคน คนละ 2 ผืน โดยผืนแรกใช้
ส าหรับนุ่งกระโจมอกเพ่ือปกปิดร่างกายเวลาอาบน้ า และอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าส าหรับเปลี่ยนเวลาอาบน้ า
เสร็จ พวกเธอจะพยายามอาบน้ าโดยการรวมกลุ่มกับกะเทยคนอ่ืนๆ แต่ด้วยความสวยที่สะดุดตา 
ผิวพรรณที่ขาวผ่องของพวกเธอ และเป็นกะเทยหน้าใหม่ ก็จะมีเสียงผิวปาก เสียงตะโกนแซวมาจาก
ผู้ต้องขังชายคนอ่ืน เพ่ือนกะเทยบางคนที่อยู่ในคุกมานานก็จะตะโกนกลับว่า “อยากลองไหมจ๊ะ” 
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“ลองแล้วจะติดใจนะ” ก็จะมีเสียงตะโกนตอบกลับไปกลับมาระหว่างกันในเชิงเย้าแหย่ ซึ่งช่วยลด
ความตึงเครียดของบรรยากาศอึดอัดใจลงไปได้บ้าง 

 
มันก็รู้สึกกลัว อาย หนูไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน แล้วต้องมาใช้ชีวิต อาบน้ า
รวม พร้อมกันนักโทษชายคนอ่ืนๆ เห็นพวกผู้ชายบางคนเขาแก้ผ้าอาบน้ า 
เดินโทงๆ ไปมา เราก็อายแทน บางคนก็นุ่งกางเกงชั้นในตัวเดียวอาบน้ า 
เพ่ือนกะเทยที่อยู่มาก่อนเขาชวนเราไปอาบน้ าใกล้กัน แนะน าว่าต้องท า
อย่างไรบ้าง ซึ่งเราก็แก้ปัญหาโดยการเอาผ้าที่เขาแจก 2 ส ารับ ผืนแรกเอามา
นุ่งกระโจมอกอาบน้ า ส่วนผ้าอีกผืนหนึ่งก็ใช้ส าหรับเปลี่ยนเมื่ออาบเสร็จ โดย
จะหามุมที่พวกผู้ชายอาบกันไม่เยอะ อาบน้ าพร้อมกับเพ่ือนกะเทยผู้ต้องขัง
คนอ่ืนเขาก็อาจจะมองบ้าง แซวบ้าง เพราะด้วยความที่เราเป็นกะเทยน้อง
ใหม่ พออยู่ไปสักพัก เขาก็เลิกมอง เลิกแซว เพราะต่างคนก็ต้องปฏิบัติภารกิจ
ของตัวเอง อาบน้ า ซักผ้า ถ้าช้าน้ าจะหมด แล้วก็จะเริ่มชิน เริ่มปรับตัวได้ 

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

ส่วนกะเทยกลุ่มที่ยังไม่ได้แปลงเพศ แต่มีหน้าอก พวกเธอก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
จี้จ้า และน้ าเพชร อย่างเจนนี่ เธอก็จะกระโจมอกด้วยผ้าส ารับส าหรับอาบน้ า และอาบน้ าใกล้ๆ กับ
เพ่ือนกะเทยภายในแดน แม้เธอจะยังไม่ได้แปลงเพศ เธอก็ยังรู้สึกกระดากอาย เขิน ไม่กล้าที่จะเปลือย
กายโชว์สัดส่วนเวลาที่ต้องอาบน้ ารวมกับผู้ชาย 

 
ช่วงแรกๆ ที่เข้ามาในแดน เราก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่ไง ก็จะโดนแซว โดนแทะ
โลมจากผู้ชายในแดน ก็พยายามท าเป็นไม่ได้ยิน ท าหูทวนลมไป ตอนสมัยเป็น
วัยรุ่นเราก็โดนแซว โดนคนอ่ืนว่ามาบ้าง เช่น “ผิดเพศ” “อีตุ๊ด” ตุ๊ดหัว
เกรียน” เป็นต้น ก็พอจะมีภูมิต้านทางอยู่บ้าง พอมาอยู่ในคุกก็ต้องถูกแซว
เป็นธรรมดา แต่บางคนเขาก็ดีกับเรานะ ไม่แซว ไม่ล้อเลียน ให้ช่วยอะไรก็
ช่วยเหลือตลอด แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะ แรกๆ ก็ต้องกลัวเป็นธรรมดา แต่ต้อง
ท าเป็นใจกล้า เฉยๆไว้ ไม่อ่อนแอ ตอนอาบน้ าก็จะอาบพร้อมเพ่ือนกะเทยใน
แดน นุ่งกระโจมอกปกปิดหน้าอกเอา ปิด “งู” (อวัยวะเพศชาย) ด้วย 
ปลอดภัยที่สุด แต่ก็มีกะเทยบางคนก็อาบน้ าเปลือยท่อนบน และท่อนล่างนุ่ง 
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กางเกงใน พวกนี้ยังไม่ได้ท าหน้าอกและแปลงเพศ บางครั้งพวกนางก็ท าตัว
เหมือนเป็นผู้ชาย ไม่อาย ไม่เขิน 

เจนนี่ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

ส าหรับกะเทยบางคน เช่น น้ าผึ้ง ปอง เอ็ม และพราว พวกเธอยังไม่ได้
ท าศัลยกรรมหน้าอกและแปลงเพศ พวกเธอก็จะอาบน้ าเปลือยท่อนบนเหมือนกับผู้ต้องขังชายคนอื่นๆ 
โดยจะสวมกางเกงในปกปิดท่อนล่างไว้ขณะที่อาบน้ า พวกเธอรู้สึกว่าเมื่อรูปลักษณ์ของพวกเธอเป็น
เหมือนผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ จะมัวอาย หรือปกปิดร่างกาย ก็ยิ่งจะท าให้เสียเวลาในการอาบน้ า 
ส าหรับน้ าผึ้งแล้ว เธอมองว่า เป็นเรื่องธรรมดา เธอไม่ได้อาย หรืออึดอัดใจที่ต้องอาบน้ าร่วมกับ
ผู้ต้องขังชายคนแต่อย่างใด แต่กลับรู้สึกดี และมีความสุขกับการได้อยู่ท่ามกลางผู้ชาย 

 
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ ก็อาบได้ ผู้ชายบางคนก็เปลือยหมด เดินโทงๆ ยังไม่อาย
เลยบางคนก็ใส่กางเกงในอาบ ก็ไม่เห็นมีใครสนใจ ส่วนตัวหนูเองก็เฉยๆ อาบ
ได้ ดีเสียอีก มีอาหารตา (ยิ้มและหัวเราะ) ผู้ชายในนี้ก็ไม่มีอะไร เขาไม่ได้มา
ท าอะไรหรอก มีผู้คุมคอยดูอยู่ ไหนจะมีกล้องวงจรปิดทุกจุด เขาแค่ชอบมา
แกล้ง มาแซวเรา เราก็แซวกลับ บางคนก็เขินเราไปเองเลย (หัวเราะ) ก็ท าให้
ชีวิตมีสีสัน ไม่น่าเบื่อ อยู่ในนี้มันน่าเบื่ออยู่แล้ว ก็พยายามหาอะไรที่ไม่น่าเบื่อ
ท าบ้าง  

น้ าผึ้ง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2560) 
 

ในกรณีของพราวก็เช่นกัน พราวติดคุกครั้งนี้ครั้งแรก เธอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้
ท าศัลยกรรมแปลงเพศ ไม่ได้ท าหน้าอก การใช้ชีวิตขณะที่ยังไม่ได้ติดคุก เธอไม่ได้ไว้ผมยาวเหมือน
กะเทยคนอ่ืน ไม่ได้สวมกระโปรง หรือแต่งตัวแบบที่ผู้หญิงแต่งกัน แต่เธอก็ชอบใส่เสื้อตัวเล็ก รัดรูป 
นุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้น พราวเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า 

 
ก็รู้สึกเฉยๆ นะ ไม่ได้อาย เราก็ไม่เคยรู้ว่าในคุกอาบน้ ากันอย่างไร เพราะปกติ
เวลาใช้ชีวิตอยู่ภายนอก ก็อาบน้ าในห้องน้ ามิดชิด มันก็คล้ายๆ การอาบน้ า
เวลาไปเข้าค่ายที่ต้องอาบน้ ารวม ตักอาบ พอเข้ามาอยู่ในคุก ทีแรกก็กลัว 
เพราะไม่รู้อะไรเลย ข้างในนี้เขาอยู่กันอย่างไร ก็ค่อยๆ ปรับตัวไป เรื่องการ
อาบน้ า ก็อาบเหมือนผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ก็ถอดเสื้อ แต่สวมกางเกงชั้นใน
ปกปิดอวัยวะเพศ ในนี้ผู้ต้องขังชายบางคนก็เปลือยหมด ผู้ต้องขังชายบางคน
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ก็ใส่กางเกงในอาบน้ า ไม่มีใครสนใจใคร แต่กะเทยที่สวยๆ มีหน้าอก แปลง
แล้ว จะได้รับความสนใจจากพวกผู้ชาย อย่างพวกหนูนี่ เขาไม่ค่อยสนใจ (ยิ้ม) 
อาจจะมีแซวบ้าง หยิกแกมหยอกบ้าง พวกหนูก็แซวกลับไป ก็ท าให้ชีวิตไม่
เครียดเกินไป 

พราว (สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2560) 
 

เมื่อกะเทยติดคุกมาระยะหนึ่ง หรือบางคนที่เคยติดคุกมาหลายครั้งแล้ว พวก
เธอเหล่านี้ก็จะค่อยๆ เคยชินกับการอาบลมห่มฟ้า แต่ความเคยชินเหล่านี้ มิได้ท าให้พวกเธอปฏิบัติตน
เหมือนกับผู้ต้องขังผู้ชายอ่ืนๆ พวกเธอก็ยังกระโจมอกอาบน้ า แต่ความรู้สึกเขินอาย หรืออึดอัดใจ ก็จะ
ค่อยๆ จางหายไป จนกลายเป็นความเคยชิน ผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ก็จะเคยชินต่อกะเทยเหล่านี้ แต่
เมื่อมีกะเทยคนใหม่เข้ามาในแดนซึ่งจะกลายเป็น “น้องใหม่” มาแทนที่พวกเธอ น้องใหม่เหล่านี้ก็จะ
โดนจับจ้อง โดนแซว จากกลุ่มผู้ต้องขังชายในแดนเหมือนที่กะเทย “รุ่นพี”่ อย่างเช่นพวกเธอเคยโดน 

- สุขาอยู่หนใด 
ห้องสุขา หรือ “บล็อก” จะอยู่บริเวณด้านในสุดของแดน หรือเรียกว่า “ท้าย

แดน” สภาพที่เห็นเหมือนกล่องใหญ่ๆวางเรียงๆกัน พื้นของห้องสุขาจะยกสูงมีบันไดขึ้นไปประมาณ 3 
ขั้น จะมีก าแพงซีเมนต์ล้อมรอบ 3 ด้านสูงจากพ้ืนขึ้นมาประมาณ 1 เมตร ส่วนด้านหน้าจะสูงขึ้นมา
จากพ้ืนประมาณ 1 ฟุต  
 

  
 

ภาพที่ 4.5 แสดงรูปตัวอย่าง“บล็อก”หรือห้องสุขาในคุก 
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ผู้ต้องขังในขณะที่นั่งปฏิบัติกิจธุระส่วนตัวสามารถมองเห็นหน้าเพ่ือนผู้ต้องขัง
ที่ท ากิจวัตรส่วนตัวอยู่ใกล้กันได้ นอกจากนี้ ห้องส้วม บนตึกนอนก็จะมีลักษณะไม่ได้แตกต่างไปจาก
บล็อกท้ายแดนนัก จะดีกว่าตรงที่มีประตูเปิดด้านหน้าเวลาธุระส่วนตัว 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงรูปตัวอย่าง“บล็อก”หรือห้องสุขาบนตึกนอน 
 

กะเทยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกล าบากใจกับการที่จะต้องเข้า “บล็อก” ร่วมกับ
ผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ในแดน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของห้องส้วมที่ไม่ได้ปกปิดอย่างมิดชิด 
สามารถมองเห็นหน้าเพ่ือนผู้ต้องขังกันได้ตลอดเวลาที่ท าธุระส่วนตัว ท าให้พวกเธอรู้สึกไม่มีความเป็น
ส่วนตัว และกะเทยเข้าใหม่ยังไม่เคยชินกับการเข้า “บล็อก” พวกเธอมีวิธีจัดการกับปัญหาการเข้า 
“บล็อก” ของพวกเธอ โดยการเลือกช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีผู้ต้องขังเข้าไปใช้บล็อก เพ่ือที่พวกเธอจะเข้า
ไปท าธุระส่วนตัวของพวกเธอได้อย่างสะดวกใจ หรือบางครั้งก็ชวนเพ่ือนที่สนิทสนมไปเข้าด้วยกัน 
บางครั้งพวกเธอก็จะแอบเข้าไปใช้ห้องน้ าของเจ้าหน้าที่บนอาคารที่ท าการฝ่ายควบคุม หรือที่เรียกว่า 
“หมวด” โดยจะเข้าไปสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับ “ผู้ช่วย” ที่ท างานอยู่บน “หมวด” ผู้ช่วยก็จะ
อ านวยความสะดวกให้พวกเธอ พวกเธอจะใช้ห้องส้วมบนหมวดเฉพาะเวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่เท่านั้น 
ส่วนเวลาที่มีเจ้าหน้าที่อยู่กะเทยก็จะไม่เข้าไปใช้ 

อาร์ม ได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ชีวิตอยู่ในคุก ซึ่งเธอติดคุกรอบนี้เป็นรองที่สองแล้ว 
จากการที่ใช้ชีวิตในคุกมาประมาณ 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน เธอก็ยังรู้สึกอึดอัดกับสภาพที่
อาบน้ า ห้องขับถ่าย เธอรู้สึกว่าไม่มันเหมาะสมที่จะปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัว 
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รู้สึกแย่ที่ต้องมาใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้ มันไม่ดีเลย เพ่ิงเคยพบ
เคยเจอในนี้แหละ ห้องน้ าห้องส้วมไม่มิดชิด ไม่เหมาะที่จะท าธุระส่วนตัว แล้ว
ก็อยู่ไกล ท้ายแดน เวลาปวดฉี่พวกหนูต้องวิ่งไปนู่น (ชี้ไปทางท้ายแดน) เขา
น่าจะจัดพื้นที่ให้มิดชิดกว่านี้ ให้ถูกสุขลักษณะ นี่จะท าธุระส่วนตัวทั้งทีเห็นกัน
ทั้งแดน เปิดเผยมาก แล้วแบบบนตึกนอนนะ ไม่ไหวจริงๆ พวกคนใหม่ก็จะ
ถูกให้ไปนอนใกล้บล็อค ใครท้องเสียก็ได้กลิ่นกันทั้งห้อง ดีนะที่สมัยนี้มีประตู
ปิด เมื่อก่อนไม่มีประตูปิด เห็นกันหมด จะกั้นด้านข้างไว้ท าไม ในเมื่อด้านบน
มันเปิดโล่งขนาดนั้น หนูนี่ยังท าใจไม่ได้สักท ี

    อาร์ม (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

- อาหารฟรีมีท่ีโรงเลี้ยง 
ส าหรับอาหารในคุก คุกจะให้มีอาหารเพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขังโดย

การจัดเลี้ยงอาหารตามหลักโภชนาการให้แก่ผู้ต้องขังวันละ 3 มื้อ ปัจจุบันค่าอาหารของผู้ต้องขังต่อ
คนต่อวัน (รวมสามมื้อ) เท่ากับ 54 บาท โดยอาหารเช้าและอาหารเย็นจะเป็นข้าวสวยและมีกับข้าว   
2 อย่าง ส่วนอาหารเที่ยงจะจัดเป็นข้าวต้ม พร้อมด้วยกับข้าวอีก 1 อย่าง จะเป็นกับข้าวจ าพวกผัดผัก 
โดยมื้อเช้าจะรับประทานอาหารในเวลาประมาณ 07.00 น. มื้อกลางวันเวลา 12.00 น. และมื้อเย็นใน
เวลาประมาณ 14.30 น. ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องเข้าไปรับประทานอาหารที่โรงเลี้ยงพร้อมกัน โรงเลี้ยง
จะเป็นอาคารขนาดใหญ่สามารถจุผู้ต้องขังได้ประมาณ 1,000 คน มีโต๊ะส าหรับให้ผู้ต้องขังนั่งรับประทาน
อาหาร ก่อนที่ผู้ต้องขังจะเข้าไปกินอาหารในแต่ละมื้อ จะมีผู้ต้องขังส่วนหนึ่งท าหน้าที่เตรียมสถานที่ 
วางจานหลุมบนโต๊ะ ตักข้าว ตักกับข้าว เตรียมไว้ส าหรับผู้ต้องขังทุกคนในแดน เมื่อเสียงออดดังขึ้น 
ผู้ต้องขังทุกคนไปรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าโรงเลี้ยงและทยอยเข้าไปด้านใน ทุกคนจะต้องรอ
รับประทานอาหารพร้อมกัน ส่วนใหญ่การนั่งรับประทานอาหารก็จะนั่งตามความชอบใจ ใครจะนั่งกับ
ใครแล้วแต่ความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะนั่งรับประทานกับกลุ่มเพ่ือนสนิทของ
ตัวเอง ซึ่งกะเทยก็จะนั่งรับประทานอาหารรวมกับกลุ่มกะเทยที่เป็นเพ่ือสนิทของตน บางคนที่มีคู่รักก็
จะนั่งรับประทานกับแฟนหรือคู่รักของตนเอง 

 
รสชาติอาหารก็พอกินได้ กินไม่ได้ก็ต้องกิน ส่วนใหญ่กับข้าวนี่เน้นไก่ เมื่อก่อน
ยังแอบท าอาหารได้ เบิกของสดมา พริก มะนาว มาท าย ากิน แฟนอยากกินไร 
ก็เบิกวัตถุดิบมา เรามีหน้าที่ท ากับข้าว พอท าเสร็จ ก็มานั่งกินด้วยกัน แต่ว่า
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เดี๋ยวนี้ เขาบังคับให้กินข้าวที่โรงเลี้ยงทุกคน ใครไม่กินที่โรงเลี้ยงจะถูกลงโทษ 
หา้มท าอาหาร 

จีจ้า (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

- ร้านสะดวกซื้อในคุก 
นอกจากอาหารที่คุกจัดให้แล้ว หากผู้ต้องขังคนใดมีความต้องการที่จะซื้อ

อาหารหรือของใช้อ่ืนๆ เป็นพิเศษ เช่น ขนม เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ภายในคุกก็จะมีร้านค้า ที่เรียกว่า 
“ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ร้านค้า” เพ่ือให้บริการจ าหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภค
บริโภคให้กับผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขังเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ภายในคุก 
ซึ่งในแต่ละแดนจะมีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังทุกแดน มีเจ้าหน้าที่ประจ าร้านค้า 1 คน และมีผู้ต้องขังที่
เป็นผู้ช่วยคอยท างานภายในร้านค้า ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินได้วันละ 300 บาท แต่มิใช่เป็น
การจับจ่ายด้วยเงินสด เพราะภายในคุกไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังใช้เงินสด เงินที่น ามาใช้จ่ายในคุก ส่วน
หนึ่งจะเป็นเงินที่ติดตัวผู้ต้องขังมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าคุก เจ้าหน้าที่ก็จะเอาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ต้องขัง หรือเรียกว่า “บุ๊ค” ลักษณะคล้ายกับบัญชีธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ที่แสดงรายละเอียดการรับ
ฝาก การถอน เพ่ือเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายของผู้ต้องขังแต่ละคน “บุ๊ค” ที่มีไว้เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้
จับจ่ายใช้สอยขณะที่อยู่ในคุก และเงินอีกส่วนหนึ่งก็มาจากญาติผู้ต้องขังที่จะน าเงินมาฝากเข้า “บุ๊ค” 
ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยคุกจะจ ากัดวงเงินในการฝากไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน (ค านวณจากอัตราค่าจ้าง   
ขั้นต่ าวันละ 300 บาท) ส าหรับสถานที่รับฝากเงินจะอยู่ด้านนอกคุก จะมีเจ้าหน้าที่รับฝากเงินจากญาติ
เพ่ือเข้าบัญชีให้กับผู้ต้องขังได้ใช้จ่าย และเมื่อพ้นโทษผู้ต้องขังก็จะได้รับเงินที่เหลือใน “บุ๊ค” กลับคืน
เป็นเงินสด ผู้ต้องขังที่มีเงินใน “บุ๊ค”คนใดต้องการซื้อสินค้าที่มีจ าหน่ายในร้านค้า ก็สามารถเดินไปที่ 
“ร้านค้า” ที่ตั้งอยู่ภายในแดน ร้านค้าในคุกจะไม่มีสินค้าวางจ าหน่วย แต่จะมีรายการสินค้าที่มีจ า
หน่วยพร้อมราคาไว้ติดป้ายไว้ด้านหน้าร้านค้า ผู้ต้องขังก็จะจดรายการสินค้าที่ต้องการซื้อในใบสั่งซื้อ 
จากนั้นน าไปให้ ผู้คุม เพ่ือคิดราคา ส าหรับการจ่ายเงิน ผู้ต้องขังที่มีเงินใน “บุ๊ค”จะใช้วิธีการสแกน
ลายนิ้วมือเพ่ือช าระค่าสินค้า ซึ่งแต่ละวันต้องไม่เกิน 300 บาท จากนั้นร้านค้าในแดนจะรวบรวมและส่ง
รายการสินค้าที่ผู้ต้องขังในแดนสั่งซื้อไปยังร้านค้าซึ่งเป็นร้านที่ตั้งอยู่ด้านนอกคุก เพ่ือด าเนินการจัด
สินค้าส่งเข้ามาในแดน ผู้ต้องขังจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อในวันรุ่งขึ้น โดยร้านค้าจะแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบ
ผ่านเสียงตามสายภายในแดนเพ่ือให้มารับสินค้า สินค้าที่ผู้ต้องขังสั่งซื้อจะเป็นสินค้าจ าพวกของใช้
ประจ าวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ า สินค้าจ าพวกอาหาร เช่น กับข้าว
ต่างๆ ข้าวสวย ข้าวเหนียว ซึ่งอาหารที่ซื้อจากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังผู้ต้องขังสามารถน ามารับประทานใน
โรงเลี้ยงพร้อมกับอาหารของทางคุกได้ นอกจากนั้นก็จะเป็นสินค้าพวก บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป นม บุหรี่ 
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ส าหรับสินค้าที่ขายดีที่สุด คือ บุหรี่ ซึ่งถือเป็นของมีค่าภายในคุก เปรียบเสมือนเป็นเงินสดที่ใช้ส าหรับ
ซื้อสิ่งของต่างๆ ภายในคุก และผู้ต้องขังจะใช้บุหรี่เป็นค่าตอบแทนหรือเป็นค่าจ้างให้เพ่ือนผู้ต้องขังที่
ซักผ้าให้ ท างานแทนให้ 

โดย น้ าผึ้ง ชี้ให้เห็นปัญหาของกะเทย เกี่ยวกับสินค้าที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
มาจ าหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของกะเทย แต่พวกเธอก็จ าเป็นที่จะต้องซื้อ 

 
สินค้าที่มีขาย ให้เบิก ก็ไม่มีสินค้าส าหรับสาวประเภทสองเลย มีแต่ของผู้ชาย 
ราคาค่อนข้างสูง แต่เราก็ต้องซื้อเบิก อย่างโรลออน ครีมทาผิว ก็ของผู้ชาย 
อยากให้ขายสินค้าพวกเครื่องส าอางผู้หญิงบ้าง หรือไม่ก็ขายของใช้ยี่ห้อ
ผู้หญิง หรือพวกเสื้อชั้นในส าหรับผู้หญิง เพราะของพวกนี้เขาไม่ขายเลย พวก
หนูจ าเป็นต้องใช้มาก 

   น้ าผึ้ง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2560) 
 

- แถวตรง เตรียมตัวเคารพธงชาติ 
เมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องไปเข้าแถวเพ่ือเคารพ 

ธงชาติ ในเวลา 08.00 น. หลังจากนั้นจะสวดมนต์ กายบริหาร รับฟังข่าวคราวหรือนโยบายต่างๆจาก
ผู้คุมที่ท าหน้าที่ควบคุมการเข้าแถวในวันนั้น สถานที่ส าหรับเข้าแถวในแดนหนึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้า
ตึกนอน เป็นลานกว้าง โล่ง ไม่มีหลังคา จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนก็
จะต้องมาเข้าแถวพร้อมกันหมด การยืนเข้าแถวจะยืนประมาณ 15 แถว แถวละประมาณ 70-80 คน 
การยืนเข้าแถวจะยืนตามความสมัครใจ จะไม่ได้ก าหนดว่าใครยืนตรงไหน จากนั้นแต่ละแถวก็จะมีการ
ตรวจนับยอด และตรวจสอบยอดทั้งหมด ว่าตรงกับจ านวนผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังทั้งหมดในแดนหรือไม่ 
หากพบว่ามีผู้ต้องขังคนใดหรือกลุ่มใดไม่มาเข้าแถว ก็จะถูกลงโทษ การเข้าแถวก็จะเข้าทุกวันจันทร์ถึง
วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่ในการเข้าแถวเคารพธงชาติจะเป็นลานโล่ง ไม่มีหลังคา 
กะเทยบางคนก็จะไม่ชอบกิจกรรมนี้มากนักเนื่องจากอากาศร้อนและไม่อยากให้ผิวโดนแสงแดดมากนัก 

- ชีวิตในโรงงาน 
หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ ในเวลาประมาณ 8.30 น. ผู้ต้องขังทุกคน

จะต้องเข้ากองงานที่ตนเองสังกัด ซึ่งผู้ต้องขังทุกคนจะต้องสังกัดกองงาน เมื่อผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในแดน 
1 ประมาณ 1 เดือน ผ่านการฝึกระเบียบแถวภายในแดน 1 (เมื่อจ าแนกมาอยู่ในแดน 1 ผู้ต้องขัง
จะต้องมีการฝึกระเบียบแถวอีกครั้ง) หลังจากนั้นผู้คุมในแดนจะร่วมกันพิจารณาผู้ต้องขังเข้าใหม่แต่ละ
คนว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัด ทางด้านไหน ก็จะให้อยู่ในกองงานตามความเหมาะสม ซึ่ง
ลักษณะของกองงานจะมี 3 ลักษณะ ลักษณะแรกจะเรียกว่า “กองงานฝึกวิชาชีพ” เป็นกองงานที่มี
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การสอนวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังเพ่ือจะได้น าไปใช้ส าหรับการเลี้ยงตนเองและครอบครัวเมื่อ
พ้นโทษออกไปแล้ว เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างสี  ช่างเชื่อม ช่างศิลป์ ช่างโลหะ วิชาชีพการพิมพ์ 
เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งแต่ละแดนจะมีกองงานฝึกวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป คือ 

แดน 1 จะมีกองงานฝึกวิชาชีพการพิมพ์ 
แดน 4 จะมีกองงานฝึกวิชาชีพ ช่างสี ช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างศิลป์ 
แดน 5 จะมีกองงานฝึกวิชาชีพช่างก่อสร้าง 
แดน 7 จะมีกองงานฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม  
ในแดนนี้จะเป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการพิมพ์ จะฝึกให้กับผู้ต้องขังที่มีความ

ต้องการ หรือมีทักษะอาชีพในด้านนี้อยู่แล้ว หรือผู้ต้องขังที่ต้องการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพ เพ่ือให้ได้มี
อาชีพติดตัวไปประกอบภายหลังพ้นโทษ 

ลักษณะที่ 2 กองงานรับจ้าง เป็นกองงานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ต้องขังและ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษ ได้แก่ พับถุง (แดน 3 และแดน 4) บรรจุหลอด (แดน 3) งานเหล่านี้
ไม่ได้เป็นการฝึกวิชาชีพ แต่คุกจะก าหนดให้ผู้ต้องขังท า (บังคับให้ท า) ลักษณะงานไม่ยาก ไม่ต้องใช้
พ้ืนฐานด้านความรู้ความสามารถ ผู้ต้องขังทุกคนสามารถท าได้ ผู้ต้องขังที่เข้าไปใหม่จะเรียนรู้งานจาก
ผู้ต้องขังเก่าที่ท าอยู่ก่อนแล้ว เป็นผู้สอน ผู้คุมจะแต่งตั้งผู้ต้องขังเป็นหัวหน้ากลุ่มเพ่ือคอยดูแลเพ่ือน
ผู้ต้องขังอ่ืนๆ คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตา ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้คุมอีกทีหนึ่ง โดยการจ าแนกไป
ท างานในกองงานรับจ้าง คณะกรรมการจ าแนกฯ จะพิจารณาจากก าหนดโทษของผู้ต้องขัง ความแข็งแรง
ของร่างกายและสติปัญญา พ้ืนฐานความรู้ความช านาญ โดยวัตถุประสงค์ของการให้ผู้ต้องขังสังกัด  
กองงานรับจ้าง ก็เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีร่างกายแข็งแรง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่
ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันอย่างเปล่าประโยชน์ มีความขยันขันแข็ง แม้ว่าจะเป็นงานที่ให้
ผู้ต้องขังท าเพ่ือลงโทษ แต่กองงานรับจ้างเหล่านี้จะมีเงินปันผลให้กับผู้ต้องขัง เนื่องจากเป็นการว่าจ้าง
จากสถานประกอบการภายนอกคุกเพ่ือใช้แรงงานของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังที่สังกัดกองงานรับจ้างเหล่านี้
จะได้รับเงินปันผลจากการท างาน แต่ก็ได้ไม่มากนักเนื่องจากเป็นงานรับเหมาในราคาถูก เดือนละ
ประมาณ 30-40 บาท 

การเข้ากองงานทั้งสอง ผู้ต้องขังจะเป็นคนเลือกตั้งแต่ตอนที่ด าเนินการ
จ าแนกเพ่ือย้ายแดน ว่าตนเองอยากไปฝึกวิชาชีพอะไร ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อม ช่างศิลป์ 
ช่างโลหะ  วิชาชีพการพิมพ์ เป็นต้น เมื่อคณะกรรมการการจ าแนกพิจารณาองค์ประกอบหลายๆ 
อย่างรวมกัน ทั้งด้านสภาพร่างกายจิตใจ พ้ืนฐานการศึกษา พื้นฐานด้านอาชีพเดิม รวมถึงก าหนดโทษ 
ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้ผู้ต้องขังไปอยู่แดนที่ต้องการ แต่จะมีกรณีที่พิจารณา
แล้วเห็นว่า ผู้ต้องขังคนนี้ไม่เหมาะสม ก็จะจ าแนกไปอยู่กองงานอ่ืนได้แก่ พับถุง (แดน 3 และแดน 4) 
บรรจุหลอด (แดน 3) แม้ว่ากองงานรับจ้างเหล่านี้จะได้รับเงินค่าจ้าง แต่เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ยาก 
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ไม่ได้เป็นงานที่ใช้ทักษะหรือความรู้อะไรมากมายนัก ท าให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ หรือคนที่มีความรู้
ความสามารถ เคยมีอาชีพที่ดี จะไม่ต้องการเข้ากองงานรับจ้าง พวกเขาจะได้รับการพิจารณาไปเข้า
กองงานอ่ืนๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถมากกว่า ส่วนผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ที่ถูกจ าแนกมากองงานนี้ บาง
คนก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเข้ามาท างานในกองงานรับจ้างเหล่านี้ แต่เมื่อได้รับการจ าแนกเข้ามาก็ต้องอยู่ 
บางคนที่มีเงินใน “บุ๊ค” ก็จะจ้างผู้ต้องขังคนอ่ืนในกองงานท า ผู้ต้องขังสามารถที่จะเปลี่ยนกองงานได้ 
แต่จะต้องอยู่ในกองงานนั้นๆ จนครบ 3 เดือน จากนั้นก็จะท าเรื่องของย้ายกองงานเสนอไปยังหัวหน้า
ฝ่ายควบคุมแดนพิจารณาต่อไป 

กองงานในลักษณะที่สาม ผู้ศึกษาเรียกว่า กองงานที่ผู้ต้องขังจะต้องเสียสละ
แรงงานเพ่ือท าประโยชน์ให้กับคุก เช่น “กองงานฝ่ายควบคุม” มีหน้าที่ ช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่
ในแดน งานเอกสาร งานพิมพ์ เป็นต้น “กองงานพัฒนาแดน” มีหน้าที่ท าความสะอาดพ้ืนที่ในแดน 
“กองงานโยธา” มีหน้าที่ท างานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ในแดน “กองงานโรงเลี้ยงอาหาร” ก็จะมี
หน้าที่เตรียมอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร (จานหลุม) ตักข้าว ตักกับข้าวใส่จาน เตรียมให้แก่
ผู้ต้องขังทั้งแดน “กองงานบริการ” ท าหน้าที่ท างานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกองงานในลักษณะนี้
ทุกแดนจะคล้ายคลึงกัน 

ผู้ต้องขังที่อยู่ในกองงานฝึกวิชาชีพของแดน 1 ก็จะเข้าท างานในโรงงานฝึก
วิชาชีพ มีลักษณะเป็นอาคาร ทรงสูง มีหลังคา มีทางเข้าออกทางเดียว จะมีผู้คุมประจ าแต่ละโรงงาน 
ผู้ต้องขังที่เข้าไปในโรงงานต้องสังกัดกองงานฝึกวิชาชีพนั้นๆ หากไม่ได้สังกัดกองงานก็จะไม่สามารถ
เข้าไปในพ้ืนที่ของโรงงานได้ ส่วนผู้ต้องขังที่อยู่ในกองงานอ่ืนๆ จะถูกก าหนดพ้ืนที่ให้อยู่โดยไม่ไป
ปะปนกันกับกองงานอ่ืนๆ และมีผู้คุมคอยดูแลอีกเช่นกัน 

ส าหรับกะเทยที่อยู่ในแดนนี้ส่วนใหญ่จะถูกจัดให้อยู่ใน “กองงานพัฒนาแดน” 
ซึ่งเป็นกองงานผู้ต้องขังส่วนใหญ่สังกัดอยู่ เป็นกองงานที่ถ้าใครไม่ได้มีทักษะความสามารถมากนัก     
ก็จะถูกจัดให้อยู่ในกองงานนี้ แต่กะเทยมักไม่ต้องท าอะไรมากนักเพราะผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ มักจะ
คอยอ านวยความสะดวกให้พวกเธอ นอกจากนี้พวกเธอยังถูกมอบหมายให้รับผิดชอบงานในงานที่ต้อง
ใช้ความสวยงาม เช่น จัดดอกไม้ จับจีบผ้า จัดซุ้มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนานๆ ครั้งที่ในแดนจะจัดกิจกรรม
ในลักษณะนี้ ท าให้ในช่วงไม่มีงาน กะเทยก็จะไม่ต้องท างานเหมือนผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ เวลาส่วนใหญ่ก็
จะหมดไปกับการนั่งพูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนสนิท แต่งหน้า หรือการใช้เวลาอยู่กับแฟนหรือคนรักของตน 
อย่างไรก็ตามกะเทยที่พอจะมีความรู้ความสามารถ และท างานถูกใจเจ้าหน้าที่ ก็จะได้ถูกให้ไปช่วยใน
กองงานอ่ืนๆ ในกรณีของเอ็ม เธอเป็นกะเทยที่ไม่ได้สังกัดกองพัฒนาแดน แต่เอ็มสังกัด “กองงานฝ่าย
ควบคุม” ท าหน้าที่เป็นเสมียนประจ าแดน คอยดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ภายในแดน เขียนและพิมพ์
เอกสารที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการที่ผู้ต้องขังอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่หรือผู้คุมก็จะเป็นที่เกรงใจของผู้ต้องขัง
คนอ่ืนๆ  เมื่อมีเหตุการณ์หรือข่าวคราวอะไรก็จะได้รับทราบก่อนผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ 
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ดีนะท่ีเวลาหมดไปเร็วดีถ้าไม่มีอะไรท าอยู่เฉยๆเราจะคิดมากฟุ้งซ่าน เวลาผ่าน
ไปช้าๆ แต่ถ้าเรามีอะไรท ามีงานให้ท า แต่ละวันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว เป็น
ผู้ช่วยก็จะมีสิทธิพิเศษหน่อย มีภาษีกว่าผู้ต้องขังทั่วไป ไม่ต้องใส่ชุดจับหมู มี
ข่าวคราวอะไรเราก็รู้ก่อนคนอ่ืน การกินอยู่ก็จะดีกว่าผู้ต้องขังทั่วไป นายกิน
อะไรแล้วก็ได้กินกับนายด้วย 

 เอ็ม (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2560)  
 

4.2.7 ตรวจตรา สอดส่อง 
คุกจะมีผู้คุมคอยท าหน้าที่ตรวจตรา สอดส่องผู้ต้องขังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้

มีการหลบหนี หรือลักลอบท าสิ่งที่ผิดกฎ คุกเป็นพ้ืนที่แห่งการถูกจับจ้อง การเคลื่อนย้ายของผู้ต้องขัง
จากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดและเกือบตลอดเวลา 
เนื่องจากผู้ต้องขังจะเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งยังอีกสถานที่หนึ่งพร้อมกัน และในเวลาที่ก าหนด 
ดังนั้น ผู้คุมจะสามารถสังเกตได้ว่า ผู้ต้องขังคนไหนอยู่ผิดที่ผิดเวลา ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ลงโทษ ผู้ต้องขัง
ทุกคนต้องถูกตรวจนับยอดแทบจะตลอดเวลา “การตรวจนับยอด” หมายถึง การตรวจสอบจ านวน
ผู้ต้องขังว่ามีอยู่ครบตามจ านวนหรือไม่ ผู้ต้องขังจะถูกตรวจนับยอดครั้งแรกตั้งแต่ตื่นนอน เมื่อนับยอด
ครบแล้วก็จะลงจากตึกนอนเพ่ือปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัว การตรวจนับยอดครั้งที่ 2 จะท าการตรวจนับตอน
เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากนั้นเมื่อทุกคนแยกย้ายเข้ากองงาน ผู้คุมที่ประจ าแต่ละกองงานก็จะท า
การตรวจนับยอดผู้ต้องขังที่สังกัดกองงานของตนอีกครั้งทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ถือเป็นการตรวจ
นับครั้งที่ 3 และ 4 การตรวจยอดครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่ 5 ก็จะเป็นเวลาก่อนขึ้นตึกนอน 

นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่สามารถที่จะท าการตรวจค้นตัวและสัมภาระของ
ผู้ต้องขังได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนของผู้ต้องขัง ตู้ล็อคเกอร์ส าหรับใส่สัมภาระ รวมไปถึง
การตรวจค้นตัวซึ่งจะต้องตรวจค้นทุกครั้งเมื่อผู้ต้องขังมีการเข้าออกภายในแดน เช่น เวลาผู้ต้องขัง
ออกไปเยี่ยมญาติ ก่อนออกไปผู้ต้องขังก็จะถูกค้นตัว และเมื่อกลับมาจากเยี่ยมญาติก็จะถูกตรวจค้นตัว
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะท าการตรวจค้นบริเวณประตูแดน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ที่ประตูแดน 1 คน 
จะเป็นคนตรวจค้น โดยจะให้ผู้ต้องขังที่จะออกนอกแดน หรือเข้าแดนมา ยืนเข้าแถวหน้ากระดานเรียง
หนึ่ง จากนั้นจะให้ถอดเสื้อ ยกแขน หันหน้า หันหลัง จากนั้นจะท าการตรวจค้นทีละคน โดยจะใช้มือ
คล าบริเวณขาหนีบ อวัยวะเพศ เมื่อตรวจค้นตัวไม่พบอะไรก็จะให้ผู้ต้องขังออกจากแดน หรือเข้าแดน
ได้ การตรวจค้นตัวเป็นอุปสรรคส าคัญของกะเทย ทั้งการถูกตรวจค้นตัวการใช้มือสัมผัส การตรวจค้น
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชาย การใช้เครื่องตรวจโลหะตรวจตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น รักแร้ ขาหนีบ เป็น
ต้น เจ้าหน้าที่บางคนใจดีเขาก็จะไม่ให้กะเทยถอดเสื้อ แต่เจ้าหน้าที่บางคนก็จะปฏิบัติกับกะเทย
เหมือนกับผู้ต้องขังชายทั่วไป การที่ต้องถูกถอดเสื้อต่อหน้าผู้ต้องขังจ านวนมาก ท าให้กะเทยรู้สึกอับ
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อาย รู้สึกถูกจับจ้องจากผู้ต้องขังคนอ่ืน แต่ก็ไม่ได้โดนบ่อยนักเพราะเมื่อผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในแดนแล้ว 
ผู้ต้องขังจะไม่สามารถเดินไปแดนอ่ืนได้เลย กรณีที่ผู้ต้องขังสามารถออกนอกแดนได้ คือ การออกไป
เยี่ยมญาติ และการออกไปรับการตรวจรักษากรณีมีอาการป่วย เว้นแต่กะเทยคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่
น่าสงสัย ผู้คุมอาจจะเรียกมาท าการตรวจค้น หรือหากอยู่ในเหตุการณ์ที่น่าสงสัย ก็จะท าการค้นตัว
ตรงจุดที่เกิดเหตุการณ์นั้นทันที ส าหรับการตรวจค้นในส่วนที่ลึกว่านั้น เช่น หากมีการสืบข้อเท็จจริงได้
ว่ามีการซุกซ่อนสิ่งของผิดระเบียบเรือนจ าเข้ามาในแดน ซึ่งจะต้องท าการตรวจภายในผู้ต้องขังที่เป็น
กะเทย ผู้คุมก็จะพาตัวไปยัง “หมวด” ที่ท าการภายในแดนเพื่อท าการตรวจค้นตัวในห้องที่มิดชิด แต่ก็
จะต้องมีผู้คุมอ่ืนเป็นพยานในการตรวจค้นด้วย  

4.2.8 กลุ่มเพื่อนสนิทและกิจกรรมที่ท าร่วมกัน 
กะเทยเมื่อเข้ามาอยู่ในคุก พวกเธอจะต้องออกจากเพ่ือนกลุ่มเดิมที่เคยคบหา

สมาคมเมื่อครั้งยังอยู่ภายนอกคุก มาท าความรู้จักกลุ่มเพ่ือนใหม่ในคุก ในช่วงที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆ ก็จะ
พูดคุยกับผู้ต้องขังเข้าใหม่ที่มาเข้าคุกมาพร้อมกัน พวกเธอรู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่มีชะตากรรมเดียวกันกับ
เธอ เพราะผู้ต้องขังใหม่ทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างไปจากพวกเธอนัก ที่ทั้งกลัว ทั้งวิตก
กังวลกับสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะไปเจอกับใคร หรืออะไรบ้าง ก็จะพูดคุยถามไถ่ถึงสารทุกข์
สุขดิบ คดี โทษที่แต่ละคนได้รับ ซึ่งบางคนศาลพิพากษาตัดสินก าหนด 20-30 ปี ท าให้เกิดความรู้สึก
ว่ายังมีคนที่ต้องโทษติดคุกยาวนานกว่าตนอีกหลายคน ตนเองยังโชคดีที่ติดคุกไม่นาน นอกจากนี้ยังมี
ผู้ต้องขังที่เคยติดคุกมาหลายรอบ ก็จะบอกเล่าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุกให้พวกเธอฟัง เพ่ือนๆ ที่เจอกัน
ในแดนแรกรับเป็นเพ่ือนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นาน ทุกคนก็จะต้องแยกย้ายไปอยู่ตามแดนอ่ืน กะเทย
เหล่านี้จะเริ่มท าความรู้จักและสนิทสนมกับเพ่ือนใหม่อีกครั้ง เมื่อย้ายมาอยู่แดนกะเทย และจะ
กลายเป็นเพ่ือนสนิทและคอยช่วยเหลือกันยามที่อยู่ในคุกจนพ้นโทษ กะเทยจะถูกจัดให้นอนรวมกัน 
จึงท าให้มีโอกาสท าความรู้จักและสนิทสนมกับกะเทยที่อยู่ภายในห้องนอนเดียวกัน พูดคุยกับคนที่
นอนติดกัน กะเทยที่เข้าใหม่ก็จะได้รับความช่วยเหลือ ค าแนะน าในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ภายในคุก
จากกะเทยที่อยู่มาก่อน ท าให้สามารถปรับตัวกับความเป็นอยู่ภายในคุกได้เร็วขึ้น บางคนคอย
ช่วยเหลือให้หยิบยืมของใช้ประจ าวัน ให้ยืมเงินเพ่ือซื้อของกิน และด้วยจ านวนของกะเทยภายในแดน
ที่มีจ านวนไม่มากนัก ท าให้กะเทยเข้าใหม่ได้มีโอกาสรู้จักกันอย่างรวดเร็ว จากการได้พูดคุย การท า
กิจวัตรประจ าวันต่างๆ ในคุกด้วยกัน ก็จะท าให้เริ่มมีความสนิทสนมจนในที่สุด ก็จะกลายมาเป็นเพื่อน
สนิท 

กะเทยในคุกจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพ่ือนที่มีภูมิล าเนาเดียวกัน เช่น 
กะเทยภาคใต้ กะเทยภาคเหนือ เป็นต้น กลุ่มที่กระท าผิดในคดีเดียวกัน เนื่องจากกะเทยที่อยู่ในคุก
ส่วนใหญ่จะกระท าผิดในคดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ และคดีท าร้ายร่างกาย บางกลุ่มจึงสนิทสนมกัน
เพราะคดีคล้ายคลึงกัน และกลุ่มที่มีความชอบคล้ายกัน เช่น กะเทยที่ชอบแต่งตัว กะเทยที่ชอบ
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แสดงออก กะเทยนางโชว์ เป็นต้น ภายในกลุ่มจะไม่ค านึงถึงอายุ จะมีช่วงอายุที่หลากหลาย สาเหตุที่
กะเทยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็เพ่ือคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในคุก โดยการแบ่งปันอาหารการกิน 
แบ่งปันเครื่องส าอาง การให้หยิบยืมของใช้ประจ าวัน เช่น สบู่ แป้งฝุ่น ยาสระผม ยาสีฟัน การให้ยืม
เงิน ในกรณีที่กะเทยไม่มีเงิน หรือญาติไม่ได้มาฝากเงินให้ ก็จะยืมกะเทยคนที่มีเงินใน “บุ๊ค” ให้ช่วย
เบิกซื้อสินค้าให้ก่อน เมื่อมีญาติมาเยี่ยมก็จะคืนเงินให้ วิธีการคืนเงิน กะเทยจะบอกญาติของตนให้ฝาก
เงินเข้า “บุ๊ค” ของคนที่ตนเองติดหนี้สิน หรือกะเทยบางคนก็มีฐานะยากจน ไม่มีญาติมาเยี่ยม ก็จะอาศัย
เพ่ือนกะเทยในกลุ่มคอยช่วยเหลือทั้งในเรื่องอาหารการกิน ของใช้ โดยตนเองจะคอยซักผ้า ตากผ้า    
เก็บผ้า ให้เพ่ือนในกลุ่มเป็นการตอบแทน นอกจากนี้กลุ่มเพ่ือนก็จะคอยให้ก าลังใจแก่กันและกัน 
ปรึกษาหารือเรื่องคดีความ เรื่องแฟนหรือคู่รัก และบางคนเมื่อปล่อยพ้นโทษออกไปแล้ว ก็ยังคบหา
เป็นเพื่อนสนิทกันต่อ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเพ่ือนในคุกก็มีทั้งกลุ่มเพ่ือนที่จริงใจ และกลุ่มที่เข้ามาหาด้วย
การมุ่งหาผลประโยชน์จากกะเทยด้วยกันเอง น้ าเพชร ได้เล่าประสบการณ์ที่เธอได้เห็นและพบเจอใน
คุก เธอบอกว่า เธอโชคดีที่ได้เพ่ือนรุ่นพ่ีที่ดีคอยช่วยเหลือ แต่กะเทยบางคนไม่ได้โชคดีเหมือนเธอ
เพราะยังโดนกะเทยด้วยกันเองหลอก ถ้ากะเทยคนไหนที่มีญาติมาเยี่ยมทุกสัปดาห์ จะเป็นที่รู้กัน
ภายในคุกว่า ใครที่ญาติมาเยี่ยมบ่อย ญาติก็จะฝากเงินให้ แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่มีเงิน ดังนั้น ก็จะมี
กลุ่มเพ่ือนที่ไม่หวังดีเข้าไปท าความรู้จัก พยายามตีสนิทด้วยการให้ความช่วยเหลือ คอยแนะน าให้
ค าปรึกษา กะเทยที่เข้าคุกมาใหม่ทุกคนจะรู้สึกกลัว รู้สึกเคว้งคว้างเพราะไม่รู้จักใคร ยังไม่ชินกับการ
อยู่ในคุก พวกเธอก็จะรับความช่วยเหลืออย่างง่ายดายเพราะต้องการที่พ่ึงพาทางด้านจิตใจ ต้องการ
เพ่ือน ต้องการคนมาเห็นใจซึ่งกันและกัน เมื่อสนิทสนมกัน ก็จะถูกหลอกให้ซื้อของใช้ ให้ฝากเงินให้ 
กะเทยบางคนมารู้ตัวก็เสียเงินไปหลายบาทแล้ว 

 
หนูโชคดี เข้ามาในนี้ ได้พ่ีแคท (นามสมมุติ) คอยช่วยเหลือ พี่เค้าอายุเกือบ 50 ปี 
แล้วยังไม่ได้แปลงเพศ แต่มีหน้าอก พ่ีแคทช่วยปลอบใจ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
สอนวิธีการใช้ชีวิตในคุก สุดท้ายพ่ีแคทเลยชวนให้มาอยู่ด้วยกัน พ่ีแคทเป็นคน
ขยัน เราก็นับถือแกนะ พูดจามีเหตุมีผล ผู้ต้องขังชายคนอ่ืนก็ไม่มายุ่งกับพ่ีเค้า 
เราอยู่กับเค้าก็สบายใจ 

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

นอกจากนี้ ก็ยังมีการทะเลาะวิวาทระหว่างกะเทยด้วยกันเองบ้าง เนื่องจาก
อาจจะมีเรื่องไม่พอใจกันระหว่างกลุ่ม อิจฉาริษยากัน แอบชอบผู้ต้องขังชายคนเดียวกัน ซึ่งบางครั้งถึง
ขั้นลงไม้ลงมือตบตีเพ่ือแย่งชิงผู้ต้องขังชาย ซึ่งเมื่อเกิดเรื่องราวทะเลาะตบตีกันขึ้น กะเทยทั้งสองคนก็
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จะถูกลงโทษ ซึ่งโทษจากการทะเลาะวิวาทภายในคุก คือ การขังเดี่ยว (การขังในห้องซอยเล็กๆ ไม่
สามารถลงจากห้องขังได้จนกว่าจะครบก าหนดโทษที่ลง) ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถครอบครอบ
ผู้ต้องขังชายคนนั้นได้ และกะเทยทั้งสองคนท่ีทะเลาะกันก็ยังจะถูกลงโทษและเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ไปอีก 

4.2.9 เมื่อญาติมาเยี่ยม 
 คุกไม่ได้ตัดขาดผู้ต้องขังจากออกจากโลกภายนอกโดยเด็ดขาด แต่ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ต้องขังได้รับข่าวสารจากครอบครัวหรือญาติที่อยู่ด้านนอกคุก เพ่ือเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือและช่วย
ประคับประคองจิตใจของผู้ต้องขังให้สามารถใช้ชีวิตในคุกต่อไปได้ ลดภาวะความเครียด ความวิตก
กังวล และท าให้รับรู้ว่ายังมีครอบครัวรอคอยอยู่ข้างนอก ส าหรับการเยี่ยมญาติของคุกแห่งนี้ จะมี 2 
ประเภท ประเภทแรก คือ การเยี่ยมประเภทปกติหรือเยี่ยมผ่านสิ่งกีดขวาง การสื่อสารจะสื่อสารผ่าน
หูโทรศัพท์ ซึ่งผู้ต้องขังแต่ละคนจะสามารถเยี่ยมญาติได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งชั่วโมง โดยคุกจะ
เปิดบริการให้เยี่ยมในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.30 – 15.00 น. การเยี่ยม
ญาติประเภทที่ 2 คือการเยี่ยมแบบถึงตัวหรือ “Contact Visit” โดยทางคุกจะจัดโครงการพบญาติ
ใกล้ชิดประจ าปีให้กับผู้ต้องขังปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ต้องขัง 1 คน ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้จ านวนไม่
เกิน 10 คน บุคคลที่สามารถเข้ามาเยี่ยมก็จะเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวดองเป็นญาติกันเท่านั้น เช่น 
บิดา มารดา พ่ี น้อง การเยี่ยมในลักษณะนี้จะเป็นการเยี่ยมแบบใกล้ชิด ได้พูดคุย สัมผัสเนื้อตัวกันโดย
ไม่มีเครื่องกีดขวาง 
 ในแต่ละสัปดาห์ผู้ต้องขังที่อยู่ในแดน 1 หรือแดนกะเทย ก็จะได้รับอนุญาตให้
เยี่ยมญาติได้ในวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็น 5 รอบ รอบละ 30 นาที ผู้ต้องขังมีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยมญาติเพียงหนึ่งรอบต่อวันเท่านั้น 
ดังนั้น เวลาสามสิบนาทีที่พวกเธอได้รับ แม้ว่าจะมีเครื่องกีดขวางกั้นระหว่างเธอกับญาติอยู่ก็ตาม 
เสียงที่ได้ยินของกันละกันก็เป็นเสียงที่ผ่านมาทางสายโทรศัพท์ การได้เห็นหน้ากันผ่านกระจก ก็ท าให้
พวกเธอมีความสุข และท าให้พวกเธอได้รับรู้ถึงเรื่องราวของสังคมภายนอกคุก กะเทยทั้งสิบคน มี
มารดามาเยี่ยมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากมารดาแล้วก็อาจจะมีญาติคนอ่ืนๆ เช่น พ่ีสาว น้องสาว 
น้องชาย มาเยี่ยมสลับหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้กะเทยสามารถช่องติดต่อญาติผ่านการเขียน
จดหมาย 
 
 เดี๋ยวนี้การติดต่อญาติ ก็ต้องเขียนจดหมายอย่างเดียว เมื่อก่อนมีโทรศัพท์

สาธารณะให้โทรติดต่อหาญาติได้ แต่ถูกยกเลิกไป เพราะผู้ต้องขังบางคนเอาไป
ติดต่อขายยากัน เลยต้องยกเลิก ตอนนี้เหลือเยี่ยมญาติปกติได้อาทิตย์ละสองครั้ง 
เมื่อก่อนได้แค่อาทิตย์ละครั้ง  แต่ก็ สงสารคนที่ไม่มีญาติ บางคนญาติอยู่ไกล อยู่
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ต่างจังหวัด มาไม่ได้ นานๆ จะมาที นอกจากนี้ก็จะอาศัยการเขียนจดหมายเอา 
เขาจะให้เขียนจดหมายหาญาติ หาเพ่ือนได้ แต่ก็ไม่ได้เขียนได้ทุกวันนะ เขา
ก าหนดว่าชั้นเยี่ยมเขียนได้อาทิตย์ละสองฉบับ ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากส าหรับคนคุก 
คนคุกได้ก าลังใจจากจดหมายที่เขียนติดต่อจากญาติพ่ีน้อง และก็เพ่ือนนี่แหละ 
บางคนก็จะเล่นมิตรกัน ส่งจดหมายจีบกัน ก็เป็นความสุขทางใจที่พอจะหาได้
ภายในคุก 

    น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 18 กรกฎาคม 2560) 
 

 จะเห็นว่าช่องทางในการติดต่อญาติของผู้ต้องขัง คือ การเยี่ยมญาติปกติ การ
เขียนจดหมาย และเคยมีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถโทรศัพท์กลับบ้านได้ แต่เนื่องจากผู้ต้องขังใช้
เป็นช่องทางในการกระท าผิดกฎหมาย เช่น ใช้ติดต่อซื้อขายยาเสพติด จ้างวานฆ่า ท าให้คุกแห่งนี้ต้อง
ยกเลิกการติดต่อเยี่ยมญาติทางโทรศัพท์ไป เมื่อคนในคุกกระท าผิดกฎระเบียบของคุก แม้ว่าจะเป็น
การกระท าผิดของคนเพียงคนเดียว หรือคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่กฎระเบียบที่ออกมาบังคับใหม่ ก็จะ
เป็นกฎที่บังคับใช้กับผู้ต้องขังทุกคนในคุกให้ปฏิบัติตามแม้แต่ผู้ต้องขังที่ไม่ได้กระท าผิด  
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บทที่ 5 
เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยในคุก 

 
ในบทนี้จะแสดงถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กะเทยในคุกในประเด็นเกี่ยวกับมุมมอง

และประสบการณ์เพศภาวะและเพศวิถีในคุก ดังที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเพศภาวะและ
เพศวิถีของกะเทยก่อนติดคุกไปแล้วในบทที่ 4 จะเห็นว่ากะเทยในคุกมีหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่
ท าศัลยกรรมแปลงเพศ ท าศัลยกรรมหน้าอก และมีการแต่งกายแบบเพศหญิงด้วยการสวมเสื้อผ้า
แบบผู้หญิง สวมกระโปรง สวมรองเท้าส้นสูง แต่งหน้าแต่งตาสวยงาม ไว้ผมยาว มีการจัดแต่งทรงผม
แบบผู้หญิง นอกจากนี้ก็ยังมีการท าศัลยกรรมใบหน้า เช่น ท าตาสองชั้น ท าจมูก ท าคาง เป็นต้น 
(ได้แก่ อาร์ม จีจ้า หยก น้ าเพชร แก้ว และเจนนี่) และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่ยังไม่ได้ท าศัลยกรรม
แปลงเพศ ไม่ได้ท าศัลยกรรมหน้าอก และไม่ได้แต่งกายแบบเพศหญิง เช่น น้ าผึ้ง ปอง เอ็ม และพราว 
จะเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกของกะเทยในคุกแล้ว แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกัน
ออกไป จึงเป็นที่น่าสนใจว่า แล้วมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีขณะที่ติดคุก
ของพวกเธอเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งการนิยามตัวตน การมีคนรัก ประสบการณ์ทางเพศ โดยใน
ส่วนนี้จะน าเสนอของมูลในมิติต่างๆ เหล่านี้  

 
5.1 มุมมองและการนิยามตัวตน 
 

เมื่อผู้ศึกษาได้พูดคุยกับกะเทย ถึงมุมมองทางเพศของกะเทยแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 
ทุกคนจะใช้เวลาในการคิดค่อนข้างนานพอสมควร จากการสัมภาษณ์ พบว่า กะเทยไม่ได้จัดตัวเองว่า
เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง พวกเธอเกิดมามีเพศสรีระหรือเพศสภาพที่เป็นเพศชาย แต่พวกเธอมีเพศวิถี
ที่แตกต่างไปจากเพศสรีระ พวกเธอมีความรู้สึก ความต้องการ ความปรารถนาทางเพศในแบบที่พวก
เธอต้องการ ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง ท าให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเช่น
พวกเธอถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ “ผิดปกติ” “เบี่ยงเบนทางเพศ” แต่มุมมองที่พวกเธอมองตัวเองไม่ได้
เป็นเช่นนั้นเลย พวกเธอมองว่า ตนเองไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด ดังเช่นที่ เจนนี่ ได้บอกเล่า
มุมมองต่อตัวเองว่า เธอมองว่าตัวเองเป็นเพศที่อยู่ตรงกลางระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งกะเทย
แต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยบางคนอาจจะมีความโน้มเอียงไปทางเพศชาย เช่น มี
ลักษณะภายนอกไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การแสดงออก กิริยาท่าทางคล้ายผู้ชาย หรือบางคนที่มี
ความโน้มเอียงไปทางเพศหญิง ก็จะมีลักษณะภายนอกที่แต่งกายเหมือนเพศหญิง แต่งหน้าแต่งตาใช้
เครื่องส าอาง ไว้ผมยาว หรือการแสดงออก กิริยาท่าทางเหมือนผู้หญิง ซึ่งท าให้ลักษณะภายนอกของ
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กะเทยแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป ส าหรับตัวเจนนี่ เธอบอกว่าเธอก็มีความโน้มเอียงไปทาง
เพศหญิง แต่เธอก็ไม่ได้เป็นผู้หญิง แม้ว่าจะมีลักษณะภายนอกที่คล้ายเพศหญิง แต่ร่างกายภายในและ
จิตใจก็จะมีความแตกต่างจากเพศหญิง 

 
ความเป็นกะเทย ในมุมมองของแต่ละคนมันจะแตกต่างกัน หนูคิดว่า มันแล้วแต่บุคคล 
บางคนดูภายนอกเหมือนผู้ชาย แต่งตัวเป็นผู้ชายทั่วไป แต่กิริยาท่าทาง “ออกสาว” 
บางคนก็แต่งหญิง แต่งหน้า ท าผม ท านม แปลงเพศ บางคนก็ไม่ท า มันก็มีหลากหลาย
แบบ ถ้าเรามองกันภายนอก มันไม่ได้ตายตัวว่า ถ้าเป็นกะเทยแล้ว คุณจะต้องเป็นแบบ
นี้ แบบนั้น มันไม่เหมือนกับการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง คุณเกิดมาเป็นผู้ชาย คุณต้องเป็น
แบบนี้ แต่งตัวแบบนี้ ตัดผมแบบนี้ พูดครับ คุณเป็นผู้หญิง คุณต้องเป็นแบบนี้ แต่งตัว
แบบนี้ ตัดผมแบบนี้ พูดค่ะ หรือถ้าเป็นผู้ชายแต่งหน้าไม่ได้ ผู้หญิงแต่งหน้าได้ ผู้ชาย
ต้องตัดผมสั้น ผู้หญิงต้องไว้ผมยาว มันเหมือนก าหนดตายตัว แต่ในมุมมองของหนู หนู
ว่าการเป็นกะเทย หรือบางทีค าว่ากะเทยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้กับกลุ่มพวกหนู มันเป็นค า
ที่สังคมก าหนดขึ้นมาเรียก คนกลุ่มที่มีลักษณะแบบหนูมากกว่า ถ้าเขาไม่คิดค านี้ขึ้นมา 
ก็อาจจะเป็นค าอ่ืนๆ พี่ก็จะเรียกพวกหนูแบบอื่นๆ โดยส่วนตัว หนูมองว่า คนที่เป็นแบบ
หนู มันก็ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวว่า ถ้าเป็นแล้ว ต้องแบบนี้นะ ต้องแต่งตัวแบบนี้เท่านั้น
นะ ถึงจะเป็นกะเทย ต้องชอบผู้ชาย เวลามีอะไรกันต้องเป็นรับ แล้วพ่ีเคยเห็นไหม
กะเทยบางคนแต่งงานกับทอม กะเทยบางคนอย่างเพ่ือนหนูมีงู เวลามันมีเซ็กส์ก็ผลัด
เป็นรับเป็นรุก คือไม่ได้ตายตัว ถ้าให้หนูมองตัวหนูเองว่าจะให้นิยามตัวเองยังไง ก็คง
เป็นนิยามเฉพาะตัว ว่าเป็นอีกเพศหนึ่ง ที่ไม่ใช่เพศชาย เพศหญิง ที่มีรูปแบบวิถีชีวิตทาง
เพศที่แตกต่างไปจากผู้หญิงและผู้ชาย 

 เจนนี่ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

จากค าสัมภาษณ์ของเจนนี่ ที่เล่าให้ผู้ศึกษาฟังถึงการนิยามตัวตนของเธอ จึงเป็นที่น่าสนใจ
ว่า เมื่อเจนนี่ต้องมาติดคุก การใช้ชีวิตภายในคุกทั้งภายใต้สภาพแวดล้อม เพื่อนผู้ต้องขัง และผู้คุม      
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อการนิยามตัวของเธออย่างไรบ้าง  

 
หนูคิดว่า การที่อยู่ในคุก ด้วยความที่เป็นคุกชายล้วน ไม่มีผู้หญิง แล้วผู้ต้องขังก็ไม่ได้
เจอผู้หญิงเลย คือ ตัดขาดจากการติดต่อจากเพศตรงข้ามโดยสิ้นเชิง ตัดขาดการมี
เพศสัมพันธ์ แล้วแต่ละคนต้องใช้ชีวิตในคุกเป็นระยะเวลายาวนาน สภาพเหล่านี้ท าให้ 
หนูคิดว่า ท าให้พวกเขามองกะเทยเป็นตัวแทนของผู้หญิง เขาก็จะปฏิบัติกับเราเหมือน
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ทีป่ฏิบัติกับผู้หญิง คอยดูแล อ านวยความสะดวกต่างๆ มีอะไรก็ให้เราก่อน แบบ “เลดี้เฟิร์ส”
ซึ่งมันก็มีส่วนท าให้กะเทยรู้สึกว่าแบบตัวเองมีคุณค่า ซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกที่
กะเทยถูกมองเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกเหยียด และไม่ได้มีคุณค่าเท่า
เทียมกับเพศชายและเพศหญิง เป็นตัวตลก ส าหรับการนิยามตัวตนของหนู ตอนมาติด
คุก มันก็ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่มันก็มีส่วนท าให้เรามองตัวเองดีขึ้น มันช่วยให้เรามั่นใจใน
ตัวเอง ชัดเจนมากข้ึนค่ะ 

เจนนี่ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

ส าหรับน้ าเพชร และแก้ว มองว่า พวกเธอ คือ ผู้หญิงในร่างผู้ชาย ท าให้พวกเธอมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้เหมือนผู้หญิง ทั้งการท าศัลยกรรมแปลงเพศ ศัลยกรรมหน้าอก 
นอกจากนี้ก็ยังมีการท าศัลยกรรมใบหน้าให้สวยงาม เช่น ท าจมูก ท าคาง กรีดตา ฉีดโบท็อกซ์ เป็นต้น
เพ่ือให้พวกเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และมีอวัยวะภายนอก (หน้าอก, อวัยวะเพศ) แบบที่ผู้หญิงมี ใน
กรณีของแก้ว แก้วเริ่มรับรู้ตัวเองว่าเป็นกะเทยตั้งแต่จ าความได้ สมัยวัยเด็ก แก้วจะชอบเล่นตุ๊กตา 
หรือของเล่นที่เด็กผู้หญิงเล่นกัน เธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่เด็กผู้ชาย เธออยากไว้ผมยาวเหมือนเพ่ือนผู้หญิง 
อยากใส่ชุดผู้หญิง เมื่อเธอเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เธอก็เริ่มแต่งตัวคล้ายผู้หญิงมากขึ้น 
ไว้ผมยาว 

 
ตั้งแต่เกิดมา พอจ าความได้ ก็เล่นกับเด็กผู้หญิง เพ่ือนผู้หญิงแถวบ้าน พอเข้าโรงเรียน
เราก็ต้องแต่งชุดนักเรียนผู้ชาย ตัวเราเองรู้สึกไม่ค่อยชอบ อยากใส่กระโปรง เคยยืม
กระโปรงเพ่ือนแถวบ้านใส่ (หัวเราะ) แต่ใส่เล่นๆ กันนะคะ เล่นแต่งหน้า แต่งตัวกัน 
ชอบมาก พอเรียนจบ ออกจากโรงเรียนก็ เริ่มไว้ผมยาว ได้มัดผม ถักเปีย ติดกิ๊บ 
แต่งหน้า ทาปาก แต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ใส่กระโปรง เราจะใส่เสื้อตัวเล็กๆ นุ่งกางเกงยีนส์  
รัดรูปทรงผู้หญิง ก็ยังไม่ได้ “ออกสาว” มากเพราะยังอยู่ต่างจังหวัด ทีนี้พอเข้า
กรุงเทพฯ มีงานท า เริ่มมีเงิน ก็เริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิง ความตั้งใจเราคือ เราจะท า
หน้าอก และแปลงเพศให้ได้ จะได้เป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบ ซึ่งความปรารถนาเราก็
ส าเร็จ ส าเร็จ เพราะเราอยากเกิดเป็นผู้หญิง อยากให้สังคมยอมรับเรา ในฐานะผู้หญิง
คนหนึ่ง มีกฎหมายให้เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อจาก “นาย” เป็น “นางสาว” เพราะ
รูปลักษณ์ภายนอกเราเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว สภาพจิตใจเราก็เป็นผู้หญิง 

แก้ว (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560) 
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ในกรณีของ น้ าเพชร อดีตนางโชว์ในคาบาเรต์แห่งหนึ่ง เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่บอกว่า 
ตัวตนของเธอ คือ ผู้หญิง ถ้าเลือกเกิดได้ เธอจะเลือกเกิดเป็นผู้หญิง ตั้งแต่เด็ก เธอไม่เข้าใจว่าท าไม
เธอต้องใส่กางเกง ทั้งที่ตัวเธอชอบที่จะใส่กระโปรงมากกว่า ท าไมตัวเธอต้องตัดผมสั้น ทั้งที่เธอ
อยากจะไว้ผมยาว พอเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาอยู่ที่
โรงเรียนก็จะอยู่กับกลุ่มเพ่ือนสนิทที่เป็นผู้หญิงเล่นแต่งหน้ากับเพ่ือน เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ขณะนั้นเธออายุ 15 ปี เธอก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพ่ือมาช่วยบิดามารดาท างานในกรุงเทพมหานคร 
และในช่วงนั้นเองที่เธอก็เริ่มไว้ผมยาว เริ่มแต่งกายแบบผู้หญิง สวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิง นุ่งกระโปรง 
แต่งหน้าแต่งตา 

 
ตอนเด็กๆ ไม่ชอบใส่ชุดนักเรียนชาย คือ มันเป็นกางเกงไง ตัวหนูอยากใส่กระโปรง
เหมือนชุดนักเรียนหญิง เวลาอยู่บ้านคนเดียวก็แอบเอาชุดนักเรียนพ่ีสาวมาใส่ แอบทา
ลิปสติก ทาแป้งตลับของพ่ีสาว (ยิ้ม) บางครั้งก็ถึงขั้นทะเลาะกัน แต่หลังๆ เขาคงชิน อัน
ไหนที่เขาไม่ใช้ก็เอามาให้เราใช้ต่อ เวลาไปโรงเรียนก็แอบมีทาปาก ทาแก้ม แอบทากัน
กับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม แต่ก็ท าอะไรมากไม่ได้ เดี๋ยวครูว่า ถ้าครูจับได้  โดนยึดของหมด เริ่ม
มาแต่งเยอะตอนที่ออกจากโรงเรียนมาท างาน พอมาเป็นนางโชว์ พอเริ่มมีเงิน ก็เริ่มซื้อ
ของใช้ เริ่มแต่งตัวเยอะขึ้น ส่วนตัวก็เป็นคนรักสวยรักงาม ถ้าไม่สวยนี่ออกจากบ้าน
ไม่ได้ ก็ไปท าหน้าอก หลังจากนั้นก็แปลงเพศ ได้เป็นผู้หญิงสมใจ อยากจะแต่งตัวแบบ
ไหน ก็แต่งได้ตามใจชอบ มันท าให้เราได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดค่ะ ไม่เคยคิดเสียใจที่
แปลงเพศ เพราะตั้งใจอยู่แล้วว่า ถ้ามีเงินหรือมีโอกาส หนูก็จะท าทันที หนูไม่เคยชอบ
อวัยวะเพศของหนูเลย ตอนเด็กๆ ก็ไม่เข้าใจว่าท าไมตัวเองต้องมีแบบนี้ เสียใจ ร้องไห้ 
ว่าท าไมไม่มีเหมือนแม่ เหมือนพ่ีสาว คือ หนูอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ แม้ว่าคน
อ่ืนจะมองว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆ เพราะท้องมีลูกไม่ได้ เพราะไม่มีมดลูกเหมือนผู้หญิง
แท้ๆ แต่หนูก็พอใจกับตัวตนที่หนูเป็นตอนนี้มากๆ ค่ะ 

   น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

ทั้งน้ าเพชร และแก้ว เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี ลักษณะภายนอกของพวกเธอทั้งสอง
คนเหมือนผู้หญิง ทั้งน้ าเสียง กิริยาท่าทาง เมื่อพวกเธอติดคุก ด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคุก
ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือคุมขังผู้ต้องขังโดยแยกตามเพศสรีระ คือ คุกชายและคุกหญิง ดังนั้นกะเทยซึ่งหากจัด
ตามเพศสรีระที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ก็จะถูกส่งไปคุมขังที่คุกชาย ในช่วงแรกทั้งสองคนรู้สึกเสียใจ กลัว
และหวาดหวั่น ที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ อีกทั้งสภาพแวดล้อมในคุกที่ไม่เหมาะสม

Ref. code: 25605408031119KIS



103 

 

กับการใช้ชีวิตของกะเทย ซึ่งทั้งน้ าเพชรและแก้วที่มองว่าตัวเอง คือ ผู้หญิงคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ
การมองตัวตนของพวกเธอ โดยเฉพาะน้ าเพชร เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า  

 
คือ พวกหนูก็มีหน้าอก แปลงเพศ เหมือนผู้หญิงโดยสมบูรณ์ แล้วให้ไปอยู่รวมกับ
ผู้ต้องขังชาย แล้วพวกหนูจะอยู่ได้ไหม จะโดนล่วงละเมิดทางเพศไหม เขาก็ไม่ได้
ค านึงถึงจุดนี้ไง เขาแค่มองว่า ค าน าหน้าชื่อเป็นนาย ก็ต้องไปอยู่คุกชาย ค าน าหน้าชื่อ
เป็นนาง หรือนางสาว ก็ต้องไปอยู่คุกหญิง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเลือกไม่ได้ เพราะมันติดมา
กับอวัยวะเพศตั้งแต่วันแรกที่เราเกิด แต่ปัจจุบันเราเป็นผู้หญิง มีหน้าอก มีอวัยวะเพศ
เหมือนผู้หญิง มันท าให้หนูรู้สึกว่า สังคมก็ยังมองเราเป็นผู้ชายอยู่ดี ไม่ว่าเราจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแค่ไหน เปลี่ยนเพศไปแล้วก็ตาม ซึ่งก่อนแปลงเพศเขาก็ให้เราทดสอบต่างๆ 
นานา ว่าไม่ได้เป็นผู้ชาย เราต้องการที่จะเป็นผู้หญิงจริงๆ พอเข้ามาอยู่ในคุก มันท าให้
หนูมองตัวเองว่า หนูไม่ใช่ผู้หญิง ความรู้สึกเรามันลดลง จากที่หนูเป็นผู้หญิงร้อย
เปอร์เซ็นต์ กลับเป็นมันค่อยๆ ลดลงๆ สรุป คือ หนูเป็นผู้ชายใช่ไหม มันเป็นความรู้สึกที่
บอกไม่ถูกค่ะ ทุกอย่างมันท าให้ความรู้สึกเราลดลงหมดเลย แล้วยิ่งมาเจอต้องถูกตรวจ
ค้น ถอดเสื้อ ถอดกางเกง กิน อยู่ หลับ นอน มันแบบไม่ใช่ที่ส าหรับพวกหนูเลย”  

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

การที่พวกเธอต้องมาติดคุก ภายใต้สภาวะบีบบังคับในคุก บริบทของคุกที่เป็นคุกชาย 
ท าให้ความรู้สึกต่อตัวตนเดิมที่เคยมีหรือเคยเป็นก่อนติดคุกของพวกเธอถูกสั่นคลอน ถูกลดคุณค่าลง 
จนท าให้พวกเธอต้องกลับมาตั้งค าถาม และส ารวจตัวเองใหม่ว่า สรุปแล้ว“ตัวตนของเธอคืออะไร” 
เพราะสิ่งที่เธอเคยมองตัวเอง กับสิ่งที่สังคมมองพวกเธอมันสวนทางกัน 

นอกจากนี้ น้ าผึ้ง ปอง เอ็ม พราว ซึ่งพวกเธอเป็นกะเทยกลุ่มที่ยังไม่ได้แปลงเพศ ไม่ได้
ท าหน้าอก หรือท าศัลยกรรมใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่การแต่งกายในชีวิตประจ าวันของพวกเธอก็ไม่ได้แต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าแบบผู้หญิง ไม่ได้แต่งหน้าทาปาก ไม่ได้ไว้ผมยาว ตรงกับข้าม พวกเธอตัดผมสั้นรอง
ทรงเหมือนผู้ชายทั่วไป กลุ่มนี้ก็จะมุมมองและการนิยามตัวเองที่แตกต่างไปจากลุ่ มข้างต้น 
ยกตัวอย่าง เอ็ม อดีตพนักงานธนาคาร เอ็มแต่งกายไปท างานด้วยเครื่องแบบของธนาคารซึ่งเป็นชุด
ของผู้ชาย เวลาส่วนตัว เอ็มจะแต่งตัวเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแบบผู้ชาย จะมีบางครั้งเวลาที่ไปเที่ยวกับ
เพ่ือน เอ็มก็จะแต่งหญิง ใส่กระโปรง แต่งหน้าทาปาก ใส่วิกผมยาว สวมรองเท้าส้นสูง  

 
หนูก็เป็นแบบนี้แหละ แต่งหญิงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวเป็นผู้ชาย สบายๆ เวลาไป
ท างานใส่เครื่องแบบที่ท างาน ใส่กางเกงสแล็ค เสื้อเชิ้ต ผูกเน็กไท บางวันก็ลงรองพ้ืน 
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แป้งตลับ นิดหน่อย เบาๆ เวลาไปเที่ยวก็มีแต่งหญิงบ้าง พ่อแม่ท่านกร็ับได้นะที่หนูเป็น
แบบนี้ เพราะท่านก็ไม่เคยห้ามไม่ให้เป็น (หัวเราะ) ตอนเรียนมหาลัยก็เคยแต่งหญิง ไว้
ผมยาว ใส่ชุดนักศึกษาผู้หญิง รองเท้าส้นสูง แต่งมาเรื่อยๆ เริ่มมาเปลี่ยนการแต่งตัวเป็น
ผู้ชายเมื่อตอนปีสุดท้าย เพราะรู้สึกกลัวว่าจะหางานท าไม่ได้ เพ่ือนรุ่นพ่ีที่เป็นกะเทย
หลายคน เรียนจบก็ยังสมัครงานไม่ได้ ยิ่งงานราชการถ้าเป็นกะเทยแต่งหญิงนี่ไม่มีสิทธิ์
เลย เราก็กลัวตกงาน เลยเริ่มปรับเปลี่ยนการแต่งตัว ก็ค่อยๆ ลดความเป็นหญิงลง มา
แต่งตัวเป็นผู้ชาย พอเรียนจบก็สมัครงาน ได้ท างานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง เราก็ต้องวางตัว
ให้เหมาะสม จะออกสาวก็ไม่กล้า พอท างานไปสักพัก พอก็คงมองเห็นถึงความตั้งใจ 
ยอมรับในผลงานของเรา เขาก็ไม่ว่าอะไร มองข้ามเรื่องนี้ของเราไป ไม่มีใครสนใจที่จะ
ถามว่า “เธอเป็นกะเทยหรือเปล่า” “เธอเป็นตุ๊ดรึเปล่า” “เป็นเกย์รึเปล่า” ส่วนเพ่ือนที่
สนิท ก็จะชอบเรียกหนูว่า “อีกะเทย” “อีตุ๊ด” “อีดอก” หนูก็ไม่อะไร ถ้าจะให้หนู
นิยามตัวตนของหนูก่อนติดคุกว่าหนูนิยามว่าอะไร (เงียบไปสักพัก สีหน้าครุ่นคิด) ถ้าให้
คนอ่ืนนิยามหรือมองหนู หนูไม่ซีเรียส ว่าเขาจะเรียกหรือนิยามหนูว่าเป็นอะไร ส่วนตัว
หนู ซึ่งหนูว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่ช่วงเวลา กาลเทศะ ก็ไม่ได้อยากมีนม 
ไม่ได้อยากแปลงเพศ ไม่ได้เป็นผู้ชาย ไม่ได้เป็นผู้หญิง ไม่ได้เป็นเกย์ ชอบผู้ชาย เป็นรับ 
ไม่เคยรุกเลย แต่พอใจที่สุดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนนี้ 

เอ็ม (สัมภาษณ์, 4 กันยายน .2560)  
 

เอ็ม ได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า หลังจากที่เธอเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในคุก บริบทต่างๆ ของคุก 
ไม่ได้ท าให้มุมมองต่อตัวตนของเธอเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าเธอโชคดีที่เธอเป็น
แบบนี้ จึงเห็นได้ว่าตัวตนของเธอลื่นไหลและปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและสถานที่ 

นอกจากนี้ สังคมยังมีการก าหนดค าเรียกกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมากมาย 
เช่น เพศที่สาม เพศทางเลือก สาวประเภทสอง สตรีข้ามเพศ เป็นต้น ซึ่งค าเรียกหรือค าจ ากัดความ
เหล่านี้ อาจจะเป็นความพยายามในการจัดประเภทของกะเทยเหล่านี้หรือไม่ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า 
กะเทยในคุกเหล่านี้พวกเธอมีการนิยามหรือจัดประเภทตัวเองตามค าเรียกที่คนภายนอกให้ค าจ ากัด
ความหรือไม่ อย่างไร ผู้ศึกษา พบว่า มีกะเทยบางคนที่ไม่เรียกหรือนิยามตัวเองว่าอะไรเลย กะเทย
บางคนเรียกตัวเองว่าสาวประเภทสอง เช่น อาร์ม หยก และเจนนี่ ซึ่งการที่พวกเธอเหล่านี้จัดว่าตนเอง
เป็นสาวประเภทสอง เนื่องจากมองว่าตนเองเป็นผู้หญิงอีกประเภทหนึ่ง พวกเธอจัดให้บุคคลที่เกิดมามี
เพศสภาพเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่ก าเนิด จัดเป็นสาวประเภทที่หนึ่ง ส่วนพวกเธอ จัดเป็นสาวประเภทที่
สอง การจัดตัวเองเป็นสาวประเภทที่สองนี้ พวกเธอไม่ได้มองว่า เป็นกลุ่มที่รอง หรือมีคุณค่าที่ด้อย
กว่าสาวประเภทที่หนึ่ง สาวประเภทสองในความคิดของพวกเธอ คือ คนที่เกิดมามีเพศสภาพเป็นเพศ
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ชาย แต่มีความปรารถนาความต้องการแบบเพศหญิง ซึ่งความเป็นหญิงของพวกเธอจะค่อยๆ เพิ่มมาก
ขึ้น โดยการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก เช่น การแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายเพศ
หญิง การแต่งหน้า การไว้ทรงผมผู้หญิง การแสดงออกทั้งกิริยาท่าทาง การพูดจา ในส่วนของการ
ท าศัลยกรรมแปลงเพศ หรือท าหน้าอก การกินหรือฉีดฮอร์โมนเพศหญิง ก็เป็นส่วนประกอบส าคัญ
อย่างหนึ่งที่จะท าให้พวกเธอรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ขึ้น โดยจะเริ่มจากการท าหน้าอกก่อน 
หลังจากนั้นอาจจะท าการศัลยกรรมแปลงเพศในภายหลัง  

โดยหยก เรียกตัวเองว่า “สาวประเภทสอง” เธอเล่าว่า ตั้งแต่จ าความได้ช่วงประมาณ
อนุบาล เธอก็รู้สึกเธอไม่ใช่ผู้ชาย อยากจะใส่กระโปรงไปโรงเรียน อยากไว้ผมยาว ติดกิ๊บน่ารักๆ เธอ
จะชอบเล่นกับผู้หญิง พอเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น กลุ่มเพ่ือนที่เธอคบหาก็จะเป็นผู้หญิง เธอชอบแต่งหน้า
เล่นกับเพ่ือนผู้หญิง เวลาที่มีกิจกรรมที่โรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมร าไทย ซึ่งจะได้แต่งหน้า 
ทาปาก แต่งตัวสวยงาม เธอจะเข้าร่วมทุกครั้ง และมักจะขอรับบทบาทเป็นผู้หญิง และเมื่อเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เธอไม่ได้เรียนต่อ จึงเริ่มไว้ผมยาว เริ่มแต่งหน้าอ่อนๆ ทาลิปสติก เริ่มเอาเสื้อแบบ
ผู้หญิงตัวเล็กๆ พอดีตัวมาใส่ ความตั้งใจของเธอคือ เธอต้องการมีหน้าอก และแปลงเพศ เพ่ือที่มี
รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนผู้หญิง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2540 เธอตัดสินใจที่จะท าหน้าอก และหลังจาก
นั้นอีก 7 ปี จึงได้ท าศัลยกรรมแปลงเพศ  

 
หนูคิดว่า ตัวหนูไม่ได้ผิดแปลกจากผู้ชายหรือผู้หญิง เพียงแต่หนูเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่ใจ
เป็นหญิง ก็พยายามมีความสุขกับสิ่งที่เป็น ใครจะมองเราว่าเป็นอะไรไม่ค่อยเอามาใส่ใจ 
เพราะพวกเราถูกล้อเลียน เหยียดหยามจากคนอ่ืนมาตั้งแต่เด็กๆ ใครไม่มาเป็นแบบเรา
ก็ไม่เข้าใจหรอก หนูโชคดีที่พ่อกับแม่เข้าใจ เขาไม่ได้มาบีบบังคับว่าให้เราต้องเป็นผู้ชาย
นะ สมัยก่อนสังคมยังไม่ค่อยยอมรับเหมือนสมัยนี้ ขนาดสมัยนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เหยียดเพศ
อยู่เลย คนอ่ืนจะมองเราอย่างไรนั้น ก็ขึ้นกับตัวเราด้วยว่าเราวางตัวยังไง ท าตัวให้เขา
มองเรายังไง ถูกต้องตามกาลเทศะไหม กะเทยบางคนมีความรู้ความสามารถจนเป็นที่
ยอมรับในสังคมก็มีอยู่ มันอยู่ที่เราท าตัว ท าให้เรามีที่ยืนอยู่ในสังคมได้ กลุ่มคนที่เป็น
แบบหนู พวกเราก็ต้องการการยอมรับ ความเท่าเทียม เสมอภาค ไม่อยากได้ใครมา
เรียกโดยการใช้ค าหยาบ ดูถูก ล้อเลียนพวกเรา ไม่อยากให้เขามองเราเป็นตัวตลก  
ส าหรับหนูก็อยากเรียกตัวเองว่า “สาวประเภทสอง” ค่ะ 

หยก (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2560) 
 

ส่วน จีจ้า น้ าเพชร และแก้ว พวกเธอเรียกตัวเองว่า “สตรีข้ามเพศ” โดยมองว่า แม้ตัวเอง
จะเกิดมาเป็นเพศชาย แต่ตนเองไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นเพศชาย พวกเธอมีความต้องการที่จะ
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ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเองใหม่ เพ่ือให้มีลักษณะที่เหมือนเพศหญิงมากที่สุด ทั้งการท าศัลยกรรม
หน้าอก แปลงเพศ หรือท าศัลยกรรมอ่ืนๆ บนใบหน้า นอกจากนี้พวกเธอยังมีการแต่งกายในแบบของ
ผู้หญิงตลอดเวลา 

ส าหรับจีจ้า ปัจจุบันอายุ 27 ปี เธอมีรูปร่างสูง ส่วนสูงประมาณ 170 เซนติเมตร รูปร่าง
สมส่วน ผิวขาว หน้าตาดี วันที่ผู้ศึกษาพบเธอครั้งแรกในคุกเพ่ือท าการสัมภาษณ์พูดคุยกับเธอ เธอไม่
แต่งหน้า ตัดผมสั้นเกรียนทรงนักโทษ เธอเดินมาหาผู้สัมภาษณ์ด้วยท่าทางที่มั่นใจ สวมใส่ชุดนักโทษสี
ฟ้าที่ดัดแปลงโดยการตัดเย็บให้เป็นชุดที่รัดรูป เสื้อเข้ารูป เน้นสัดส่วนบริเวณหน้าอกและเอว       
ส่วนกางเกงเป็นขาสั้นเหนือเข่า (ตามปกติกางเกงนักโทษจะมีความยาวประมาณเข่า) เธอเล่าให้ฟังว่า
ในช่วงวัยเด็กของเธอ เธอจะเล่นกับพ่ีสาวและน้องสาว ไม่ไปเล่นกับ เด็กผู้ชาย เธอชอบเล่นตุ๊กตา   
เล่นขายของ ชอบเอาเสื้อผ้าของพ่ีสาวมาใส่ บิดามารดาเห็นเข้า ก็ไม่ได้ว่าอะไร อีกทั้งเมื่อรู้ว่าเธอชอบ
ใส่เสื้อผ้าเด็กผู้หญิง มารดาก็ซื้อเสื้อผ้าแบบของเด็กผู้หญิงมาให้เธอ ช่วงวัยรุ่น ขณะเรียนชั้น
มัธยมศึกษา เธอก็จะอยู่กับกลุ่มเพ่ือนผู้หญิง ท ากิจกรรมเป็นผู้น าเชียร์ของโรงเรียน แอบแต่งหน้า   
ทาปาก มาโรงเรียน เริ่มกินยาคุมเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขณะนั้นอายุ 14 ปี เนื่องจากร่างกาย
เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาการของเพศชาย เธอจึงเริ่มปรึกษาเพ่ือนๆ และตัดสินใจไปซื้อ
ยาคุมเพ่ือรับประทาน พอเข้าเรียนในระดับชั้นมหาวิทยาลัย เธอแต่งชุดนักศึกษาผู้หญิงไปเรียน ขณะ
เธอก าลังศึกษาระดับมหาลัยวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ตัดสินใจแปลงเพศ
และท าหน้าอก ซึ่งบุคคลในครอบครัวของเธอไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา พ่ีสาว น้องสาว ยอมรับใน
ตัวตนที่ เธอเป็น รวมทั้งยังสนับสนุนให้เธอท าศัลยกรรมหน้าอกและแปลงเพศ จีจ้าตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมและท าการแปลงเพศพร้อมกัน  

 
พอเราโตขึ้น เริ่มอยากสวย ก็เริ่มจากการซื้อยาคุมมากิน เพราะเขาบอกกินยาคุมแล้วจะ
ท าให้มีหน้าอก ผิวพรรณดีไม่แข็งกระด้างเหมือนผิวผู้ชาย ก็กินมาเรื่อยๆ พอเริ่มเรียน
มหาวิทยาลัยปีที่ 1 ก็เปลี่ยนมากินฮอร์โมนโดยตรงเลย ก็ไปซื้อตามร้านขายยาที่เขา
แนะน ากันในกระทู้ในอินเตอร์เน็ต แล้วก็มีไปฉีดบ้าง แต่ก็ไม่ได้ฉีดเองนะ หนูไปฉีดตาม
คลินิกเสริมความงาม ช่วงนั้นก็มีความคิดที่จะแปลงเพศ เพราะเราไม่ได้อยากมีตรงนั้น
มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เราก็ตัดสินใจที่จะท าหน้าอกและแปลงเพศ ก็เลยได้ปรึกษาหมอ 
พ่อแม่เราก็โอเค พ่ีน้องก็โอเค พ่อกับแม่ยังชอบพูดเลยว่าบ้านนี้มีลูกสาว 3 คน ท่านก็
ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น ไม่เคยปิดกันมาตั้งแต่เล็กๆ แล้ว อย่างค่าใช้จ่ายตอนท าที่บ้านก็
ออกให้นะ ส่วนเราก็ศึกษาหาข้อมูลคลินิกที่จะไปท า ท าเสร็จฟ้ืนขึ้นมาเจ็บปวดมาก  
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ช่วงนั้นก็พักฟ้ืนอยู่บ้าน ที่บ้านก็คอยดูแล พอทุกอย่างเริ่มเข้าที่ หนูก็ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิง
เต็มตัวแล้วค่ะ รู้สึกมีความสุขมาก 

จีจ้า (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

แม้ว่ากะเทยบางคนจะมีการเรียก หรือจัดกลุ่มตัวเองเป็นสาวประเภทสอง หรือสตรีข้าม
เพศ แต่ก็ยังมีบางคนที่ ไม่ได้ใช้ค าเรียก หรือจัดประเภทว่าตัวเองควรจะเป็นกะเทยกลุ่มไหน ได้แก่ 
น้ าผึ้ง เอ็ม ปอง และพราว พวกเธอเหล่านี้ไม่ได้คาดหวังว่าคนอ่ืนจะเรียกพวกตนว่าอย่างไร แต่ขอให้
เป็นค าเรียกที่ไม่เป็นค าหยาบคาย หรือดูถูก และให้เกียรติกัน และไม่อยากให้คนทั่วไปในสังคมมองว่า
พวกเธอเป็นพวกวิปริตผิดเพศ จะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรก็ได้ ดังเช่นปอง ปองซึ่งมีลักษณะภายนอกที่
ไม่ได้แตกต่างจากผู้ชายทั่วไป เธอไม่ได้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบผู้หญิง ไม่ได้ไว้ผมยาว ไม่ได้แต่งหน้า
แต่ง จะมีเพียงกิริยาท่าทางที่ “ตุ้งติ้ง” หรือ “ออกสาว” ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เธอเล่า
ว่า เธอมักจะโดนเพ่ือนล้อเป็นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ ว่าเป็น “กะเทยควาย” เพราะด้วย
ความที่เป็นรูปร่างที่สูงใหญ่ ผิวด าแดง ผมหยกศก ถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นที่โดนเพ่ือนล้อ ปองจะรู้สึกโกรธ 
บางครั้งก็วิ่งไล่กวดเพ่ือนคนที่ล้อ บางครั้งเมื่อโดนล้อหนักเข้า เธอก็จะแอบร้องไห้ ปัจจุบันแม้ว่าเธอจะ
ยังถูกล้ออยู่ แต่เธอก็ไม่ได้แสดงกิริยาอาการเหมือนสมัยวัยรุ่น เธอบอกว่าเธอพยายามไม่ใส่ใจ คิดและ
มองในเชิงบวกว่า ที่เพ่ือนๆ หรือคนอ่ืนๆ ล้อ เพราะพวกเขาให้ความสนใจตัวเธอ 

 
 กะเทยเป็นกลุ่มที่ถูกล้อเลียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว กว่าแต่ละคนจะผ่านจุดนั้นมาได้ 

มันล าบากนะ บางคนครอบครัวไม่ยอมรับ ถูกเพ่ือนล้อ เพ่ือนแกล้ง โดยเฉพาะเพ่ือน
ผู้ชาย สังคมไม่ยอมรับ มองพวกเราว่า “ผิดเพศ” เป็น“โรคจิต” พวกเราก็คนปกติทั่วไป 
แต่คนอ่ืนที่ไม่ใช่พวกเรา เป็นคนมาตัดสินพวกเรา มาจัดประเภทพวกเรา โดยสิ่งเหล่านี้
ไม่ได้มาจากพวกเราเลย ส าหรับตัวหนู ใครจะมองหรือจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่เขา แต่
ขอให้ใช้ค าที่เป็นการให้เกียรติกัน ไม่ดูถูก ไม่เหยียดหยามก็พอค่ะ 

 ปอง (สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2560)  
 

 จากข้อมูลข้างต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า กะเทยในคุกไม่ได้มองว่าเพศวิถีที่ตนเองเป็นมี
ความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ว่าความ “ปกติ” หรือ “ผิดปกติ” เกิดจากมุมมองของคนในสังคมที่มา
ตัดสินพวกเธอ และให้ค านิยามพวกเธอแตกต่างกันออกไป ทั้งในเชิงของการให้เกียรติหรือในเชิงที่เป็น
การดูถูกหรือตลกข าขัน ซึ่งกะเทยก็ต้องการการยอมรับจากสังคมในฐานะคนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิก
ของสังคม นอกจากนี้ “ความเป็นกะเทย” ของกะเทยแต่ละคนก็มีความแตกต่างหลากหลาย ซับซ้อน
ไม่ได้มีการก าหนดตายตัวว่า เป็นกะเทยแล้วต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิง เพราะบางคนที่เป็นกะเทยอาจจะ
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ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ “แต่งหญิง” หรือเป็นกะเทยแล้วจะต้องแปลงเพศท าศัลยกรรม เพราะกะเทยบางคน
พวกเธอก็ไม่ได้ท าศัลยกรรมแปลงเพศ กะเทยบางคนก็ไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นผู้หญิง ในขณะที่กะเทย
อีกคนหนึ่งมองว่าตนเองต้องเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบโดยการแปลงเพศ เป็นต้น ดังนั้น “ความเป็น
กะเทย” จึงอาจจะแตกต่างไปจาก “ความเป็นชาย” และ “ ความเป็นหญิง” ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคม
ประกอบสร้างขึ้นมา และเป็นมายาคติที่ด ารงอยู่ในสังคม ความเป็นกะเทยที่แตกต่างเหล่านี้ ท าให้ 
กะเทยในคุกได้นิยามตัวตนที่แตกต่างกันออกไป แต่การนิยามนี้ก็เป็นแบบตายตัว ว่าถ้าใครนิยามเป็น
กะเทย เธอจะต้องเป็นกะเทยตลอดไป แต่นิยามของแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามบริบท
ต่างๆ เช่น เวลาที่อยู่กับเพ่ือนก็จะนิยามตัวเองอย่างหนึ่ง อยู่ที่ท างานจะนิยามตนเองอีกอย่างหนึ่ง บาง
คนก็ที่บ้านกับครอบครัวก็จะนิยามตนเองอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น การนิยามตัวตนและอัตลักษณ์ของ
กะเทยจึงมีความแตกต่างออกไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
กะเทยไม่ได้ยึดนิยามใดนิยามหนึ่งไปจนตลอดชีวิต แต่จะเลือกใช้นิยามใดนิยามหนึ่งในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน รวมไปถึงการที่จะพยายามจัดประเภท (Categorize) ของคนกลุ่มนี้ว่า เป็น “กะเทย” 
“สาวประเภทสอง” “เพศที่สาม” “เพศทางเลือก” หรือค านิยามอย่างอ่ืน ค าเหล่านี้อาจจะไม่ได้
ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศ ความซับซ้อน ลื่นไหล เปลี่ยนแปลงไปมาของอัตลักษณ์ทาง
เพศของกลุ่มที่มคีวามหลากหลายทางเพศ 
 

5.2 เพศภาวะและเพศวิถีขณะติดคุก 

 
 คุก เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครคิดว่าตนเองจะเข้ามาอยู่ ไม่มีใครปรารถนาที่จะเข้ามาใช้ชีวิต
ในสถานที่ที่แห่งนี้เลย ชีวิตที่ถูกจ ากัดในทุกๆ ด้าน ขาดการติดต่อจากบุคคลภายนอก ถูกรังเกียจและ
ตีตราจากจากสังคมภายนอก สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ขาดอิสรภาพ ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
มากมาย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้คุมอย่างเข้มงวด จากที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อการใช้
ชีวิตประจ าวันของกะเทยคุกที่ได้อธิบายถึงการใช้ชีวิตประจ าวันในช่วงแรกของกะเทย ในส่วนนี้จะ
อธิบายว่า เมื่อกะเทยอยู่ในคุกไปสักระยะหนึ่งแล้วจนกะเทยสามารถที่จะปรับตัวกับการใช้ชีวิตในคุก 
พวกเธอเหล่านี้มีเพศวิถีอย่างไร  
 - ทรงผม เครื่องหมายแสดงตัวตน 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วถึงความรู้สึกของกะเทยในช่วงที่เข้าคุกมาวันแรก ทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า การติดคุกเป็นเรื่องที่ท าให้เธอเสียใจมาก เมื่อเข้ามาวันแรกพวกเธอยังโดนตัดผมสั้น
เกรียน เป็นทรงรองทรงสูง ด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นติดหนังหัว ส่วนบนยาวประมาณ 3 
เซนติเมตร แต่พอพวกเธอใช้ชีวิตไปประมาณ 3-6 เดือน ก็เริ่มปรับตัวได้ เคยชินกับกฎระเบียบภายใน
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คุก เมื่อผมเริ่มยาว พวกเธอก็ไม่ได้ไปตัดให้สั้นเหมือนเดิม ก็จะเริ่มกลายเป็นทรงรองทรงต่ า ด้านหน้า
ยาว วันดีคืนดีเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตัวเธอออกมาตัดผม ครั้งหนึ่งผู้ศึกษาได้เข้าไปสัมภาษณ์กะเทย
ภายในแดน วันนั้น กะเทยทุกคนถูกเจ้าหน้าที่เรียกมาตัดผม โดยให้ช่างตัดผมประจ าแดนซึ่งเป็น
ผู้ต้องขังด้วยกันเป็นผู้ตัด ผู้ศึกษาสังเกตเห็นสีหน้าพวกเธอแต่ละคน พบว่า แต่ละคนมีสีหน้าที่ไม่ค่อย
พอใจ ในมือแอบถือกระจกใบเล็กไว้ในมือคนละอัน คอยส่องเวลาช่างเล็มผมของตัวเอง บางคนคอย
บอกช่างตัดผมว่า “ผมสั้นแล้ว พอแล้ว” แต่ทุกคนก็ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน 
เจ้าหน้าที่ประจ าแดนบอกว่า “ถ้าไม่ท าให้เหมือนกันหมด คนโน้นแบบนี้ คนนี้แบบนั้น เดี๋ยวจะถูก 
“ร้องเรียน”1  ถ้าเรียก กะเทยมาตัดก็ต้องตัดทุกคน ถ้าตัดเฉพาะบางคน เดี๋ยวก็จะมาฟ้องว่าท าไมคน
นี้โดน คนนั้นไม่โดน เลยต้องเรียกมาตัดทุกคน” แต่ส าหรับการร้องเรียนเรื่องตัดผมของกะเทยนั้น ยัง
ไม่ถึงขั้นมีการร้องเรียน  

กฎระเบียบของคุกที่ให้ผู้ต้องขังทุกคนตัดผมสั้นเกรียนจะบังคับใช้กับผู้ต้องขังทุกราย 
ไม่เว้นแม้แต่กะเทย แต่ในบางช่วงเวลากฎระเบียบเหล่านี้ยังยืดหยุ่นให้พวกเธอเหล่านี้อยู่บ้าง เช่น 
ในช่วงที่มีกิจกรรมดนตรีของคุก ซึ่งคุกจะมีวงดนตรีที่เล่นและขับร้องโดยผู้ต้องขังด้วยกันเอง และ
มีแด๊นเซอร์หรือหางเครื่องเป็นกะเทย กะเทยกลุ่มนี้ก็จะได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวประมาณติ่งหู ส่วน
กะเทยที่ไม่ได้เป็นหางเครื่อง ก็จะไม่อนุญาตให้ไว้ผม ซึ่งกะเทยที่เป็นหางเครื่องมีจ านวน 10 คน เมื่อ
พวกเธอได้ไว้ผมยาวประมาณติ่งหู พวกเธอก็จะมีการมัดผมโดยใช้หนังยางมารัดผม มิใช้ยางส าหรับใช้
รัดผมแต่อย่างใด แต่เป็นยางส าหรับรัดแกงถุงซึ่งเป็นแกงที่คุกจ าหน่ายให้แก่ผู้ต้องขังผ่านร้าน
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง ส่วนกิ๊บติดผมเป็นสิ่งที่หายากมากในคุก พวกเธอจะได้รั บเมื่อมีงานของคุก 
เจ้าหน้าที่ก็จะน าเครื่องส าอาง พร้อมกิ๊บติดผมเข้ามาเพ่ือใช้ส าหรับแต่งหน้าและท าผม หรือน ามาเป็น

                                           
1 การร้องเรียน คือ ผู้ต้องขังที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือน

คนอ่ืนๆ จะเขียนค าร้อง ซึ่งอาจจะเขียนเอง หรือให้เพ่ือนผู้ต้องขังที่มีความรู้ หรือที่เรียกว่า “พวก
หัวหมอ” ซึ่งจะเป็นผู้ต้องขังที่มีการศึกษาดี หรือเคยรับราชการมาก่อน หรือไม่ก็เป็นพวกที่เคยติดคุก
มาหลายครั้งจนรู้เรื่องภายในคุกเป็นอย่างดี และพอมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย มีทักษะในการพูดและ
การเขียน มักจะเป็นพวกที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ต้องขังอ่ืนๆ โดยท าตัวเป็น “ทนายความประจ า
เรือนจ า” มีหน้าที่ คือ การรับจ้างเขียนค าอุทธรณ์ ฎีกาเกี่ยวกับคดี และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคดีและ
ลู่ทางต่างๆ (นัทธี จิตสว่าง, ม.ป.ป., น.103-111) โดยค าร้องจะส่งไปยังหน่วยงานภายใน เช่น 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเรือนจ า หรือหน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าที่รับค าร้องทุกข์ในกรณีที่บุคคล
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจึงไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้น 
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ของรางวัลให้แก่พวกเธอที่ร่วมท ากิจกรรม พวกเธอก็จะน าเครื่องส าอาง หรือกิ๊บติดผมมาแบ่งปันกัน
กับเพ่ือนๆ กะเทยที่สนิท  

แม้ว่าการไว้ผมสั้นรองทรงสูงจะเป็นกฎระเบียบของคุก แต่ก็มีบางช่วงเวลาที่ยังพอ
ยืดหยุ่นให้กะเทยได้ไว้ผมยาวขึ้นได้บ้าง ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับหัวหน้าฝ่ายควบคุม หรือเรียกว่า “ผู้บังคับ
แดน” (เป็นต าแหน่งการบริหารเรือนจ า เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดภายในแดนที่ควบคุมผู้ต้องขัง แต่ละแดน
จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็น “ผู้บังคับแดน” 1 คน ซึ่งต าแหน่งนี้จะมีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนแดนกันไปเป็นคราวๆ 
คราวละประมาณ 2-3 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน) ว่าผู้บังคับแดนแต่ละคนมีความเข้มงวดกับ
กฎระเบียบมากน้อยแค่ไหน บางคนก็จะเข้มงวดมาก ก็จะให้ ผู้ต้องขังทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัด บางคนก็จะยืดหยุ่นให้กะเทยได้ไว้ผมยาวได้บ้าง แต่ก็ยาวประมาณติ่งหูเท่านั้น ไม่สามารถที่
จะไว้ยาวถึงบ่าหรือกลางหลังได้ 

หยก ได้เล่าประสบการณ์ที่เธอเคยผ่านคุกมาหลายครั้งว่า เรื่องทรงผมของกะเทยก็มี
บางช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในแดนเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบ กะเทยทุกคนก็จะต้องตัดผมสั้น
ตามระเบียบคุก บางช่วงเวลาก็จะอนุญาตให้กะเทยไว้ผมสั้นประมาณติ่งหูได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับแดนแต่
ละคน พวกเธอจะไม่ค่อยชอบผู้บังคับแดนที่เข้มงวดกับกฎระเบียบมากนัก ซึ่งพวกเธออาจจะ
แสดงออกว่าไม่พอใจที่ถูกตัดผมสั้น แต่จะเป็นปฏิกิริยาที่แสดงในกลุ่มเพ่ือนเท่านั้น พวกเธอรู้ดีว่าหาก
แสดงกิริยาที่ไม่พอใจต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พวกเธออาจจะโดยลงโทษได้  

 
วันแรกที่ถูกตัดผมสั้น เกรียนติดหนังหัว ก็รู้สึกเสียใจ ใจหาย เสียดาย มันรู้สึกแบบ 
ต้องขนาดนี้เชียวเหรอ แต่วันนั้นทุกคนที่เข้ามาก็ถูกตัดสั้นกันหมด พออยู่ไปผมเริ่ ม
ยาวขึ้น มันก็เริ่มโอเค ก็เห็นเพ่ือนกะเทยคนอ่ืนก็ผมสั้นเหมือนกัน ก็เริ่มท าใจได้ มีบาง
ช่วงเวลาที่ ผ.บ.แดนเขาให้กะเทยไว้ผมได้ แต่ก็ไม่ได้ให้ไว้จนยาวมากนะคะ แค่
ประมาณติ่งหู กะเทยบางคนก็จะไว้ผมสั้นแบบนักเรียน บางคนสไลด์ผม บางคนก็จะ
ตัดหน้าม้า เปียผมได้ หนูก็รู้สึกดีนะ ได้ท าอะไรที่สวยงามกับผมบ้างตามความชอบ 
ของตัวเอง พอมีการเปลี่ยน ผบ.แดน ถ้าคนที่มาประจ าที่แดนเขาเข้มงวด เขาก็จะให้
กะเทยตัดผมสั้นเหมือนผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ กะเทยบางคนก็รับได้ บางคนเขาก็จะไม่
ค่อยพอใจ ไม่ชอบใจนัก แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปประท้วง ร้องเรียน เพราะร้องเรียนไปก็
ไม่ชนะ เพราะนายเขาก็ท าตามระเบียบ ก็ได้แค่บ่นๆ กัน ท าอะไรไม่ได้ ต้องยอม 

หยก (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2560) 
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- เครื่องแต่งกาย  
  ผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่ในคุกจะต้องสวมเครื่องแบบนักโทษ ซึ่งมีลักษณะชุดคล้ายเสื้อเชิ้ต
ที่ไม่มีคอปก แขนสั้น มีกระดุมด้านหน้า กางเกงขาสั้นประมาณเข่า เสื้อและกางเกงจะเป็นชุดสี
เดียวกัน ส าหรับผู้ต้องขังที่คดีเด็ดขาด พวกเขาจะต้องสวมใส่ชุดสีฟ้า ส่วนผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการ
อุทธรณ์หรือฎีกา จะใส่ชุดผู้ต้องขังสีน้ าตาลเข้ม กะเทยก็จะต้องสวมใส่ชุดนักโทษสีฟ้าเหมือนผู้ต้องขัง
ชายคนอื่นๆ ผู้ศึกษาสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของชุดผู้ต้องขังของพวกเธอว่า มีความแตกต่างไปจาก
ชุดของผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ เสื้อที่มีลักษณะค่อนข้างรัดรูป เน้นทรวดทรง ช่วงเอวคอด ส่วนกางเกงจะ
ค่อนข้างสั้น จากเดิมที่ความยาวของกางเกงจะยาวประมาณเข่า ก็จะสั้นขึ้นมาประมาณขาอ่อน จาก
การพูดคุยกับพวกเธอ พบว่า พวกเธอจะน าชุดนักโทษมาตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างของตนเอง กางเกงก็
จะน ามาตัดขาให้สั้นขึ้นโดยใช้กรรไกรตัด แล้วก็ใช้เข็มเย็บผ้าเย็บให้เรียบร้อย โดยปกติแล้วอุปกรณ์
จ าพวกกรรไกร มีดคัตเตอร์ หรือเข็ม เป็นสิ่งของที่ผู้ต้องขังไม่สามารถครอบครองได้ เพราะผู้ต้องขัง
อาจจะน าไปใช้เป็นอาวุธท าร้ายตัวเองหรือท าร้ายเพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกันเองซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การควบคุมตามมา ท าให้ผู้คุมจึงคอยเฝ้าระวัง และตรวจตราไม่ให้ ผู้ต้องขังมีสิ่งของเหล่านี้ไว้ใน
ครอบครอง แต่เนื่องจากกรรไกรหรือมีดคัดเตอร์เป็นอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ที่หมวดท าการ
ของเจ้าหน้าที่ พวกเธอจึงอาศัยความสนิทสนมกับ “ผู้ช่วย”ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่ท างานช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่หยิบยืมอุปกรณ์พวกนี้มาใช้ เมื่อใช้เสร็จก็จะน าไปคืน ในส่วนของเข็มเย็บผ้าและด้าย พวก
เธอได้มาจากกองงานเย็บจักร ซึ่งจะให้เพ่ือนที่สังกัดกองงานดังกล่าวลักลอบเอาออกมาให้ กะเทยบาง
คนที่มีเพ่ือนหรือคนรู้จักท่ีสังกัดกองงานเย็บจักรก็จะน าไปให้เพ่ือนช่วยเย็บ หรือบางครั้งก็ลักลอบเย็บ
กันเองโดยไม่ได้เจ้าหน้าที่ภายในแดนรู้ มีกะเทยบางคนรับจ้างเย็บ ก็จะไปจ้างกะเทยพวกนี้ โดยจ่ายค่าจ้าง
เป็นเงินประมาณ 200 บาทต่อ 1 ชุด ถ้าจ้างเป็นเงินก็จะให้ญาติโอนผ่านบัญชีธนาคารข้างนอก หรือมา
ฝากเข้า “บุ๊ค” ของกะเทยที่รับจ้างให้ หรือถ้าจ่ายเป็นสิ่งของก็ใช้เป็นบุหรี่ จะเท่ากับ 2 ซอง (ราคาบุหรี่ใน
คุก ซองละ 90 บาท) ซึ่งบุหรี่ในคุกเปรียบได้กับเงินสดในโลกภายนอก ผู้ต้องขังก็จะใช้บุหรี่เป็นตัวกลาง
เพ่ือจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของที่ตนเองต้องการกับเพ่ือนผู้ต้องขัง กะเทยจะต้องคอยระมัดระวัง
ไม่ให้ผู้คุมจับได้ว่าแอบใช้เข็มเย็บผ้า หรือกรรไกร หากถูกจับได้ก็จะโดนลงโทษ กะเทยบางคนก็ได้รับ
ชุดผู้ต้องขังจากเพ่ือนกะเทยที่ได้รับการปล่อยตัวไปก่อนมอบให้ โดยชีวิตประจ าวันภายในแดนของ
พวกเธอก็จะแต่งกายด้วยชุดผู้ต้องขังที่รัดรูป เจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ภายในแดนก็ไม่ได้ว่ากล่าวหรือ
ลงโทษพวกเธอแต่อย่างใด เนื่องจากมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกับผู้ต้องขังที่อยู่ภายในแดนแล้ว   
แต่หากว่าพวกเธอต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวด พวกเธอก็จะกลับมาใส่
ชุดผู้ต้องขังชายที่ไม่รัดรูป ซึ่งกะเทยจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะแต่งกายอย่างไร 
 นอกจากนี้ กะเทยกลุ่มที่ท าศัลยกรรมหน้าอก พวกเธอมีความจ าเป็นที่จะต้องใส่เสื้อ
ชั้นใน แต่ในคุกชายซึ่งการจัดการพ้ืนที่เป็นไปตามเพศสรีระส าหรับเพศชายเท่านั้น ไม่ได้รองรับกับ
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ความต้องการของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้น เสื้อชั้นใน เป็นสิ่งที่ไม่มีความจ าเป็นในคุก
ชายเลย แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกะเทยที่ท าศัลยกรรมหน้าอกแล้ว ผู้ศึกษาพบว่า กะเทยที่ท า
หน้าอก พวกเธอจะใส่ชุดชั้นใน จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า พวกเธอเอาเสื้อชั้นในมาจากไหน ทั้งที่ใน
คุกแห่งนี้ก็ไม่ได้มีการจ าหน่ายเสื้อชั้นในที่ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ซึ่งจีจ้า ได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า 
 
 กะเทยพวกที่มีหน้าอก ส่วนหนึ่งก็จะติดตัวมาตั้งแต่วันที่เข้าคุก บางคนก็มีญาติซื้อ

เตรียมให้ตอนอยู่ที่ศาล เจ้าหน้าที่เขาก็อนุญาตให้เอาเข้ามาในคุกได้ แต่ละคนก็ไม่ได้มี
เยอะเหมือนข้างนอกค่ะ มีเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น บางทีก็โดนขโมยไปบ้าง ให้เพ่ือนบ้าง 
บางครั้งทางแดนเขาก็มีเสื้อชั้นในมาแจก ก็มีคนภายนอกเขามาบริจาคให้แต่นานๆ ที
ถึงจะมีมาสักครั้ง เห็นรุ่นพ่ีที่เขาอยู่มานานเขาก็เล่าว่า เมื่อก่อนประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว 
เขาให้กะเทยเขียนค าร้องให้ญาติเอาพวกชุดชั้นในมาฝากให้ได้ คือ จะต้องเขียนค าร้อง
เสนอไปยังผู้บัญชาการฯ ถ้าท่านอนุญาต เราก็จะแจ้งญาติ แล้วให้ญาติน ามาฝากให้ได้ 
แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว หนูว่ามันก็จ าเป็นนะ จะให้ไม่ใส่ แล้วเดินโทงๆ มันก็ไม่ได้ ของที่
มีอยู่มันก็เสื่อมสภาพยืดบ้าง ก็อยากจะให้เห็นใจพวกเราตรงนี้ ส่วนพวกที่ยังไม่ได้ท า
นม ก็จะโชคดีหน่อย บางคนที่มีหน้าอกนิดหน่อย เขาก็จะใส่เสื้อยืดปกปิดไว้ด้านใน 
แล้วสวมเสื้อผู้ต้องขังทับ 

จีจ้า (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

 - เครื่องส าอางในคุก 

 เครื่องส าอางซึ่งเป็นสิ่งที่หายากที่สุดภายในคุก แม้ว่าจะไม่ได้มีข้อห้ามที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่า ไม่อนุญาตให้มีเครื่องส าอาง แต่การที่เป็นคุกชาย และตามความเชื่อค่านิยมความเป็น
ชายของคนส่วนใหญ่ในสังคม ที่มองว่าผู้ชายจะต้องไม่แต่งหน้า ผู้หญิงแต่งหน้าได้ ดังนั้น ผู้ชายจึงไม่ใช้
เครื่องส าอาง และด้วยการที่คุกเป็นพ้ืนที่ที่จ ากัดในเรื่องต่างๆ ของผู้ต้องขัง เข้าไปควบคุมจัดการถึง
ชีวิตส่วนตัวของผู้ต้องขัง ควบคุมสิ่งของที่ผู้ต้องขังสามารถครอบครองได้ คือ คุกจะอนุญาตให้ผู้ต้องขัง
มีและครอบครองสิ่งของที่มีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตเท่านั้น เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้
ประจ าวัน เป็นต้น สิ่งของหรือข้าวของเครื่องใช้อ่ืนๆ ที่คุกไม่อนุญาตจะไม่สามารถครอบครองไ ด้ 
ดังนั้น เครื่องส าอาง จึงเป็นสิ่งของที่ไม่ได้มีความจ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตภายในคุก 
 กะเทยที่มาอยู่ในคุก พวกเธอไม่สามารถแต่งหน้า แต่งตา เขียนคิ้ว ทาปากได้เหมือนที่
เคยท าตอนใช้ชีวิตภายนอกคุก พวกเธอก็ไม่สามารถครอบครองเครื่องส าอางได้เหมือนที่ เคย
ครอบครองอยู่ภายนอกคุก จะมีสินค้าที่พวกเธอสามารถครอบรองได้ คือ สินค้าที่คุกมีจ าหน่ายที่
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ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังของเท่านั้น เช่น โฟมล้างหน้า โลชั่น โรลออน ครีมบ ารุงผิว เป็นต้น แต่ไม่ได้
มีพวกแป้งตลับ ดินสอเขียนคิ้ว อายไลเนอร์ มาสคาร่า บรัชออน เป็นต้น มาจัดจ าหน่าย 

 
มันก็ต้องใช้ มีอะไรให้เบิก ก็เบิก อย่างพวกลูกกลิ้ง โลชั่นทาผิว โฟมล้างหน้า แป้งฝุ่น 
แม้ว่าจะเป็นยี่ห้อส าหรับผู้ชายก็ต้องเบิกมาใช้ เราก็ต้องดูแลตัวเอง อยากให้เขาเอา
ของพวกผู้หญิงมาขายบ้าง ถ้าให้ดีพวกดินสอเขียนคิ้ว สิปสติก แป้งตลับ มาขายบ้างก็
ดี ตอนอยู่ข้างนอก หนูเป็นคนชอบแต่งหน้า ถ้าท างานนี่เราก็ต้องแต่งแบบครบเครื่อง 
ลงรองพ้ืน ลงแป้ง เขียนคิ้ว กรีดตา แต่ถ้าไม่ท างานก็แต่งไม่เยอะ แต่คิ้วต้องมี ส่วน 
เครื่องส าอางหนูมีเยอะมาก (ลากเสียงยาว) แต่พอมาติดคุก ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลย 
ช่วงแรกๆ ไม่ก็ไม่ชินหน้าตัวเองนะ มันซีดๆ เหมือนไก่ต้ม เหมือนป่วย ยิ่งเครียดเรื่อง
คดี เรื่องโทษอยู่แล้ว หน้ายิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งโทรม 

แก้ว (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2560) 
 

 แม้ว่าเครื่องส าอางจะเป็นสิ่งที่หายาก แต่จากการสังเกตของผู้ศึกษา เห็นว่า กะเทย
บางคนแต่งหน้าอ่อนๆ เขียนคิ้ว ปัดแก้ม ทาลิปสติก ซึ่งจากการสอบถามพบว่า เครื่องส าอางก็พอท่ีจะ
หาได้ในคุก เช่น แป้งตลับ ดินสอเขียนคิ้ว ที่ปัดแก้ม ลิปสติก ซึ่งได้มาจากกะเทยรุ่นก่อนๆ ที่เขาปล่อย
ตัวไปแล้วเขาก็ทิ้งไว้ให้ หรือหากในช่วงที่มีกิจกรรมที่กะเทยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การแข่งขัน
กีฬา การประกวดร้องเพลง การประกวดเต้น เป็นต้น คุกก็จะอนุญาตให้พวกเธอและเพ่ือนๆ ได้มี
โอกาสแต่งตัวสวยงาม แต่งหญิง แต่งหน้า แต่งตา ทาปากอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท าให้พวก
เธอรู้สึกมีความสุขขึ้นบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนน าเครื่องส าอางมาให้ จะเป็นเครื่องส าอางที่ใช้ใน
การแต่งหน้าทั่วๆ ไป เช่น รองพ้ืน แป้งตลับ ลิปสติก ดินสอเขียวคิ้ว ที่ปัดแก้ม ที่ทาตา เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะให้กะเทยเก็บรักษาไว้เป็นส่วนกลางและเมื่อมีงานในคราวต่อไปจะได้น า
ออกมาใช้ และบางครั้งก็มอบให้เป็นของรางวัลให้กับกะเทยที่ร่วมกิจกรรม กะเทยก็จะน าเครื่องส าอาง
ที่ได้รับไปใช้ และมีการแบ่งปันเครื่องส าอางระหว่างเพ่ือนสนิท หรือกลุ่มเพื่อนของตนเอง  
 กะเทยที่อยู่ภายในแดนมีทั้งกลุ่มที่แต่งหน้าและไม่ได้แต่งหน้า ส าหรับกลุ่มที่แต่งหน้า
นั้น จะพบว่า ขณะที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ในแดนพวกเธอก็จะแต่งหน้าในชีวิตประจ าวัน แต่ก็ไม่ได้
แต่งหน้าจัด หรือแต่งแบบครบเครื่องเหมือนใช้ชีวิตอยู่ภายนอกคุก พวกเธอจะทาแป้งตลับ เขียนคิ้ว 
ทาลิปสติกสีอ่อนๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ภายในแดนก็ไม่ได้ว่ากล่าวหรือลงโทษพวกเธอแต่อย่างใด 
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พวกหนูกับเพ่ือนๆ ก็มีกันบ้างค่ะ คนละนิดละหน่อย ไม่ได้เยอะ ใครมีอะไรก็แบ่งกัน 
จะได้แบ่งกันสวย (ยิ้ม) หัวหน้าเป็นคนเอามาให้เวลามีกิจกรรมข้างใน ต้องแต่งหน้า 
มันก็ต้องใช้เพ่ือความสวยงาม แต่กิจกรรมก็ไม่ได้มีบ่อย เขาก็จะให้เราเก็บไว้เป็น
กองกลางเวลามีงานก็เอาของพวกนี้มาใช้ได้ พอหมดก็บอกหัวหน้า เขาก็จะเอามา
เสริมให้ บางอย่างก็หมดจริง บางอย่างก็หมดไม่จริง ก็แอบๆ แบ่งไปใช้ เขาก็รู้แหละ 
แต่ก็ไม่ว่าอะไร คงเห็นใจพวกหนูด้วยแหละ บางทีก็ได้รับเป็นรางวัล กะเทยนี่เค้าไม่
ต้องการของแบบพวกผู้ชาย เช่น พวกของใช้ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน กะเทยนี่อยากได้
แป้งตลับ ลิปสติก ดินสอเขียวคิ้ว นี่จะดีใจมากค่ะ แต่พวกหนูก็ไม่ได้แต่งจัดนะคะ 
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ว่าเอา แต่งเบาๆ บางคนเขาก็ไม่แต่ง แค่ทาแป้งฝุ่นก็พอแล้ว 

จีจ้า (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

- ประสบการณ์การมีคู่รักในคุก 

เมื่อกะเทยเข้ามาอยู่ในคุก และย้ายไปอยู่ในแดนกะเทย พวกเธอจะมีผู้ต้องขังชายเข้ามา
ทาบทามและชักชวนให้ไปอยู่ด้วยกันในบ้าน ซึ่งการอยู่ของผู้ต้องขังภายในคุกจะอยู่รวมกับเป็น บ้าน1  

                                           
1 บ้านเป็นการรวมกลุ่มกันของนักโทษภายในเรือนจ า ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

นักโทษด้วยกันเอง เป็นการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือช่วยบรรเทาความกดดันต่างๆ คอย
ช่วยเหลือกัน ท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม และเพ่ือไม่ให้โดนรังแก
จากนักโทษคนอ่ืน โดย เคลมเมอร์ (อ้างถึงใน พรรณเลขา พลอยสระศรี, 2546, น.34-35) ได้แบ่งกลุ่มของ
ผู้ต้องขังออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มของผู้ต้องขังที่เรียนรู้ชีวิตในเรือนจ า
มานาน มีความเข้าใจในชีวิตเรือนจ าดี และพร้อมที่จะรวมกลุ่มกับผู้ต้องขังอ่ืนๆ เมื่อกลุ่มของพวกนี้รวมกัน 
สมาชิกของกลุ่มจะมีความผูกพันกันมาก เกิดความรู้สึก “เป็นพวกของเรา” ความขัดแย้งที่มีระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มจะมีไม่มาก และจะไม่เป็นการขัดต่อความสัมพันธ์ของกลุ่ม ประเภทที่ 2 กลุ่มก่ึงปฐมภูมิ 
เป็นกลุ่มของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกลุ่มโดยจะไม่ผูกพันตนเองกับกลุ่มมากนัก อาจจะมีการใช้สิ่งของร่วมกัน 
บอกความลับในระดับหนึ่ง แต่ไม่บอกทุกสิ่งทุกอย่าง และจะไม่คบคนกลุ่มเดียว แต่จะเป็นเพ่ือนกับหลายๆ 
กลุ่ม ประเภทที่ 3 พวกไม่สังกัดกลุ่ม คือ จะอยู่อย่างอิสระ พวกนี้มักจะได้แก่ พวกท่ียังความผูกพันกับ
ครอบครัวเป็นอย่างดี ท าให้กลุ่มอ้างอิงของเขาภายนอกเรือนจ าเป็นต้องควบคุม ความประพฤติของเขาใน
เรือนจ า พวกนี้อยากจะหลีกเลี่ยงปัญหาจึงไม่เข้ากลุ่มหรือแก๊งใด นอกจากนี้พวกไม่มีกลุ่มยังอาจเป็นพวกที่
ไม่มีกลุ่มใดยอมรับ หรือเป็นพวกอ่อนแอ หนีโลก ไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับกลุ่มต่างๆ ได้ จึงแยกตัว
ออกมาโดดเดี่ยว และมีความเย็นชาต่อการคบหาสมาคมกับผู้อื่น  
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ซึ่งเป็นค าเรียก การรวมกลุ่มของผู้ต้องขัง ซึ่งจะใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในคุก  สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ แบบแรก คือ การรวมกลุ่มจะมีพ้ืนฐานมาจากคนพ้ืนเพเดียวกัน เช่น บ้านนนท์ 
ในย่านฝั่งธนบุรี หรือบ้านปทุม ก็จะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น และอีก
แบบหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มผู้ต้องขังที่กระท าผิดในคดีเดียวกัน การเข้ากลุ่มก็จะผ่านการเชิญชวนจาก
เพ่ือนผู้ต้องขังที่รู้จักกัน หรือจะถูกชักชวนจากเพ่ือนผู้ต้องขังให้เข้าไปเป็นสมาชิกของบ้านนั้นๆ เรียก
สมาชิกในแต่ละบ้านว่าว่า “เด็กในบ้าน” จะมี “พ่อบ้าน” หรือ “ขาใหญ่”1 เป็นหัวหน้ากลุ่มคอยดูแล

                                           
1 นัทธี จิตสว่าง (ม.ป.ป., น.103-111) ได้อธิบายพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่เป็นขาใหญ่ ว่า

หมายถึง พวกผู้ต้องขังที่กล่าวกันว่ามีเส้นใหญ่หรือมีความสนิทชิดชอบกับเจ้าหน้าที่หรือได้รับการดูแล
จากเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหรือมีความฝากมา ขาใหญ่มีหลายพวก พวกแรกเป็นพวกเด็กฝาก คือ ได้รับฝาก
ฝังจากผู้ใหญ่หรือนักการเมืองให้ได้รับความสะดวกในเรือนจ า หรือเป็นพวกที่เคยรู้จักกับเจ้าพนักงาน
มาก่อน พวกที่สองเป็นพวกที่มีเงิน เช่น พวกคดีเช็ค คดีแชร์ พวกนี้จะฝากตัวเองกับเจ้าหน้าที่โดยท า
ความรู้จักคุ้นเคยและให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ โดยการแลกเปลี่ยนกับความสะดวกของตนใน
เรือนจ า พวกสุดท้ายคือพวกผู้ต้องขังท่ีเจ้าหน้าที่คัดไว้เป็นคนของตนเพ่ือใช้งาน เช่น ให้เป็นผู้ช่วยหรือ
เป็นสายหรือท างานในหน่วยงานต่างๆ แทนเจ้าหน้าที่ พวกสุดท้ายนี้ปกติจะเป็นผู้ที่ฉลาดและรู้จัก
ประจบเจ้าหน้าที่โดยชอบแสดงผลงานของตนให้เห็นเพ่ือประโยชน์ของตนในการได้อยู่สบาย 

พวกขาใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ต้องขังที่มีพ้ืนฐานการศึกษาดี เคยผ่านงานเป็นพนักงาน
ของบริษัทเอกชนหรือไม่เคยรับราชการมาก่อน หรืออาจเป็นนักธุรกิจ พวกขาใหญ่มักจะถือการติดคุก
เพราะพลาดพลั้งไปหรือถูกกลั่นแกล้ง ตนนั้นไม่ใช่ผู้ร้าย การมาอยู่ในคุกจึงเป็นการชั่วคราว และโดย
เหตุที่ตนรู้จักกับคนใหญ่คนโต ดังนั้น ควรได้รับการคุ้มครอง เจ้าหน้าที่เองก็ควรให้ความสะดวกต่อ
พวกเขาบ้าง เพราะผู้ต้องขังที่มาติดคุกมีพื้นเพที่แตกต่างกัน เรือนจ าควรใช้คนให้เหมาะสมกับงาน พ้ืน
เพ และสติปัญญาของผู้ต้องขัง โดยทั่วไปพวกขาใหญ่ไม่กลัวคุกเพราะถือว่าตนสามารถอยู่ได้ไม่ล าบาก
นัก อย่างไรก็ตาม พวกขาใหญ่ก็ท าทุกวิถีทางที่ไม่ท าให้ตนเองต้องติดคุกเช่นกัน 

โดยปกติพวกขาใหญ่จะเป็นพวกที่ชอบคุยว่าตนได้รับความสะดวกหลายประการซึ่งเรียกว่า
เป็นการผ่อนปรนมากกว่าผู้ต้องขังอ่ืน เช่น กินอาหารทีหลังหรือขึ้นเรือนนอนทีหลังอาจถูกตัดเป็นยอด
ลอยไม่ต้องท างาน หรือละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎของเรือนจ าอ่ืน ที่เป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนัก พวกนี้เป็น
พวกที่คิดว่าตนมีเส้นใหญ่ จึงมักไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่และท าความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย 
ท าให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยมักไม่ชอบพวกขาใหญ่ เพราะเห็นว่าพวกขาใหญ่ประจบเก่ง หลีกเลี่ยงงาน 
ชอบสบาย ชอบสร้างอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ โดยอ้างเจ้าพนักงานตีสนิทเจ้าหน้าที่ในระยะแรก
แล้วใช้เป็นเครื่องมือในระยะหลัง พวกผู้ต้องขังเองส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบพวกขาใหญ่เพราะชอบเบ่ง ข่มขู่
ตน อย่างไรก็ตาม พวกขาใหญ่แม้จะดูเหมือนมีอิทธิพลไปในทางแสวงหากิจกรรมที่ผิดกฎหมายใน
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สมาชิกในกลุ่ม ไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน หรือคอยห้ามปรามไม่ให้สมาชิกในกลุ่มประพฤติตนไม่
เหมาะสม การรวมกลุ่มของผู้ต้องขังในคุกก็เพ่ือที่จะคอยช่วยเหลือดูแลเรื่องการกินอยู่ สมาชิกคนไหน
ไม่มีเงิน ไม่มีญาติมาเยี่ยม สมาชิกคนอ่ืนๆ ในบ้านก็จะคอยแบ่งปันของใช้ให้ เมื่อกะเทยเข้ามาอยู่ใน
แดน จะถูกเรียกว่า “พวกน้อง1” ซึ่งเป็นสนใจและชอบใจของผู้ต้องขังชายทั่วไป ถ้าคนไหนที่มี
ลักษณะภายนอกเหมือนผู้หญิงก็จะได้รับความสนใจจากผู้ต้องขังชายมาก ส่วนกะเทยที่ยังไม่ได้แปลง
เพศหรือไม่มีหน้าอก ปฏิกิริยาของผู้ต้องขังชายก็จะน้อยลง จนเมื่ออยู่ไปนานๆ ก็จะหมดความสนใจไป
เอง จนกระทั่งเมื่อมีกะเทยหน้าใหม่เข้ามาในแดน กะเทยหน้าใหม่เหล่านี้ก็จะได้รับความสนใจจาก
ผู้ต้องขังในแดน 

- ช่วงแรกของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ 
ในช่วงแรกของการใช้ชีวิตในแดนกะเทย พวกเธอถือเป็นกะเทยหน้าใหม่ ถ้าคนไหน

เป็นที่ต้องตา ต้องใจ หรือถูกใจ “พ่อบ้าน” หรือผู้ต้องขังชายภายในแดน พ่อบ้านก็จะไปชักชวนให้มา
อยู่บ้านเดียวกัน ด้วยการเข้าไปพูดคุย ซักถามสารทุกข์สุกดิบของพวกเธอ ซื้อของฝากให้พวกเธอ หรือ
แม้แต่ผู้ต้องขังชายในแดน ที่ชอบกะเทยก็จะมีการซื้อของฝากให้ มีการเขียนจดหมายรักมาจีบ 
(ส าหรับกระดาษกับปากกา ผู้ต้องขังสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง โดยคุกจะมีการจัด
จ าหน่ายกระดาษเขียนจดหมายที่มีลายน่ารัก สวยงาม มีรูปแบบกระดาษที่หลากหลาย ให้ผู้ต้องขังได้
เลือกซ้ือ ซึ่งจุดประสงค์ในการจ าหน่ายก็เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีอุปกรณ์ในการเขียนจดหมายหาครอบครัว 
ซึ่งคุกอนุญาตให้ผู้ต้องขังเขียนและรับจดหมายจากญาติได้) บางคนจะท าการ์ดแทนความรู้สึกส่งไปจีบ 
(ผู้ต้องขังจะประดิษฐ์การ์ดโดยใช้กระดาษวาดรูป ซึ่งสามารถหาได้ในกองงานช่างศิลป์ ในโรงงานนี้จะ
มีกระดาษส าหรับวาดรูป มีสี มีอุปกรณ์การวาดรูป ผู้ต้องขังคนไหนที่มีฝีมือก็จะท าเอง หรือบางคนก็
จะจ้างเพ่ือนผู้ต้องขังให้ท าให้) ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะจีบกะเทย แต่ถ้าหากเป็นผู้ต้องขังชายทั่วๆ ไป 
อาจจะมีภาษีสู้พวกพ่อบ้าน ซึ่งเป็นพวกขาใหญ่ มีฐานะร่ ารวยไม่ค่อยได้ ซึ่งของฝากที่กะเทยที่ได้รับ 
หากพิจารณาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งของที่มีค่า หรือมีมูลค่าเมื่อเปรียบกับโลกนอกคุก แต่เมื่ออยู่ในคุกสิ่งของ

                                                                                                                         
เรือนจ าเหมือน “พวกอิทธิพล” พวกขาใหญ่เพียงแต่ต้องการความสบายส่วนตนเท่านั้น โดยปกติใน
เรือนจ าหนึ่งๆ จะมีพวกขาใหญ่ไม่มากนัก แต่ก็เป็นจุดเด่นซึ่งผู้ต้องขังทั้งหลายจะทราบกันดีว่าใครอยู่
ในจ าพวกนี้บ้าง พวกขาใหญ่จะอยู่ในเรือนจ าแบบฆ่าเวลาให้หมดไปวันๆ จนกว่าจะถึงวันออก 

1 นัทธี จิตสว่าง (ม.ป.ป., น.103-111) ได้ให้ความหมายของค าว่า “พวกน้อง” คือ ผู้ต้องขังที่เป็น
กระเทยโดยเพศเป็นชายแต่ท าตัวเป็นหญิง และมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน ในเรือนจ ามีกระเทย        
อยู่ 2 ประเภท คือ พวกกระเทยที่เป็นกระเทยอยู่ก่อนแล้วกับพวกเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่มาพบกับพฤติกรรม
รักร่วมเพศในเรือนจ า แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด พวกนี้จะถูกเรียกว่า “น้อง”(ค าว่า “กระเทย”สะกด
ตามหนังสือที่อ้างอิง) 
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เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งของที่มีค่า มีราคา นั่นคือ สินค้าที่มีจ าหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จ าพวก 
กาแฟ โอวัลติน นมกล่อง ขนม รวมไปถึงของกินที่เป็นกับข้าว ของใช้ประจ าวัน ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ยา
สระผมผงซักฟอก เป็นต้น หรือหากใครสามารถหาเครื่องส าอาง กิ๊บติดผม ได้ ก็จะพยายามหามาให้
กะเทยที่ตนเองชอบ ซึ่งผู้ต้องขังที่รักชอบกะเทยก็จะน าสิ่งของเหล่านี้ไปเป็นของก านัลให้แก่กะเทยที่
ตนเองถูกใจ กะเทยที่หน้าตาดี แปลงเพศ มีหน้าอก ก็จะได้ของก านัลเหล่านี้มากกว่ากะเทยที่หน้าตา
ไม่ดีหรือพวกที่ยังไม่ได้แปลงเพศ นอกจากนี้ก็จะพยายามหาช่วงจังหวะเวลาว่างเพ่ือเข้ามาพูดคุยกับ
กะเทย เพ่ือท าความรู้จัก ศึกษาดูใจกัน หากกะเทยพึงพอใจผู้ต้องขังชายคนนั้น ก็จะมีการตกลงเป็น
แฟนกัน ระยะเวลาในการจีบหรือศึกษาดูใจของกะเทยก็จะแตกต่างกันออกไป บางคนใช้เวลาไม่นาน
ประมาณ 3-6 เดือน ก็ตกลงคบกันเป็นแฟน บางคนก็ใช้ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หรือกะเทยบาง
คนก็ไม่ได้ตกลงคบกับใครเป็นแฟน 

แต่ถ้าหากกะเทยที่อยู่ในคุกเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ต้องขังชายหลายคน ก็อาจจะเกิด
เรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างผู้ต้องขังชายที่ชอบกะเทยคนเดียวกัน หากพูดคุยตกลงกันไม่ได้ ก็จะเกิด
การทะเลาะชกต่อยกันระหว่างบุคคล แต่ไม่ถึงขั้นยกพวกในบ้านตีกัน เพราะถือว่าเป็นความชอบ
ส่วนตัว และ “พ่อบ้าน” หรือ “ขาใหญ่”จะคอยดูแล ห้ามปรามสมาชิกในบ้านไม่ให้ทะเลาะกัน
ระหว่างบ้าน เพราะหากเหตุการณ์ลุกลามจะส่งผลกระทบต่อตัวพ่อบ้านและสมาชิกในบ้าน เช่น ถูก
ลงโทษ ถูกย้ายคุก เป็นต้น แต่ถ้า “ขาใหญ่”กับผู้ต้องขังทั่วไป ต้องตาต้องใจกะเทยคนเดียวกัน ส่วน
ใหญ่ขาใหญ่ก็จะได้ครอบครองกะเทย เพราะผู้ต้องขังทั่วไปไม่อยากมีเรื่องกับขาใหญ่ และส่วนใหญ่
กะเทยก็จะยอมให้ขาใหญ่เลี้ยง เนื่องจากเป็นพวกที่มีอิทธิพลสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองได้ 
รวมทั้งมีก าลังเงินในการส่งเสียเลี้ยงดูกะเทย ส าหรับการทะเลาะวิวาทกันเพ่ือแย่งชิงกะเทยของ
ผู้ต้องขัง ผู้คุมจะรู้สึกไม่ชอบใจเท่าไหร่นัก เพราะเป็นการสร้างปัญหาส าหรับการควบคุม หากผู้คุมรู้  
ทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะกันก็จะถูกลงโทษ อาจจะถึงขั้น “ขังเดี่ยว” คือ เป็นการลงโทษแยกขังในห้องขัง
เล็กๆ ต้องอยู่เพียงล าพัง ไม่สามารถออกมานอกห้องได้ จะต้องอยู่ไปจนครบตามโทษที่ถูกลง เช่น 1 เดือน, 
3 เดือน เป็นต้น หากเรื่องไม่ถึงหูผู้คุม คนที่ชนะก็จะได้ครอบครองกะเทยคนนั้นไป 

แต่ในกรณีของกะเทยที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้สวยงาม (เช่นน้ าผึ้ง) พวกเธอจะเป็นฝ่ายเริ่ม
ไปจีบผู้ชายก่อน ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มกะเทยที่รูปร่างหน้าตาดี ก็จะมีชายหนุ่มเข้ามาจีบก่อน  
 
 หนูไม่ได้สวย ไม่ได้ผิวขาว ไม่ได้มีหน้าอก ไม่ได้แปลงเพศ ก็คงจะไปสู้กะเทยพวกนั้น

ไม่ได้ ตอนอยู่ข้างนอกก็โดนล้อ โดนแกล้ง เหมือนตัวตลก พอเข้ามาอยู่ข้างในก็โดนล้อ 
โดนแซวบ้าง แต่หนูก็เฉยๆ แล้ว ถ้าเขาล้อหรือแซวมา เราก็แซวเขากลับ จนบางคน 
(ผู้ต้องขังชาย) ก็ไม่กล้ามายุ่งกับหนู (ยิ้ม) แต่ด้วยบุคลิกของหนูด้วย หนูถือคติ “สวย
มักนก ตลกมักได้” แฟนที่คบกันอยู่ในนี้ หนูก็เป็นฝ่ายไปจีบเขาก่อน เขาก็เป็นคนดี 
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ไม่ได้ร่ ารวย หรือไม่ได้เป็นขาใหญ่อะไร ท างานรับจ้างเขาในคุก หาเงิน ก็เห็นเขาว่า
ขยันท างาน มีอะไรก็ท าหมดไม่เกี่ยง แล้วพอเรามีปัญหาอะไร เขาก็ช่วยเหลือแนะน า
เรา ก็เลยจีบซะเลย หนูก็เริ่มจากเข้าไปคุยกับเขาบ่อยๆ มีอะไรที่ช่วยเขาได้ หนูก็จะ
ช่วย เช่น ซักผ้า เก็บผ้า ถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้าไปหา ชวนคุย ชวนกินขนม จนเพ่ือนเขา
เริ่มแซว หนูก็ไม่อายนะ ก็เดินหน้าจีบเขาเต็มตัว เขาก็ยอมให้หนูช่วยท างาน ไม่เห็นเขา
แสดงอาการไม่พอใจ หรือหรือไม่ชอบ หลังๆ เขาก็ซื้อขนม กับข้าวมากินด้วยกัน มา
ฝากหนูบ้าง เขาได้เงินมา ก็ฝากเข้าบุ๊คเราบ้าง 

น้ าผึ้ง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2560) 
 

- เมื่อตกลงปลงใจเป็นแฟนกัน 
เมื่อตกลงคบหาเป็นแฟนกัน ก็จะพยายามหาเวลามาอยู่ด้วยกัน เมื่อคู่รักมีเวลาที่ว่าง

จากงานก็จะหามุมหรือพ้ืนที่นั่งพูดคุยกัน กินขนมขบเคี้ยว รับประทานอาหารด้วยกัน กะเทยจะมี
หน้าที่เตรียมส ารับกับข้าว ขนม ปอกผลไม้ เมื่อพร้อมแล้ว เธอก็จะไปตามแฟนหนุ่มมารับประทาน
อาหารด้วยกัน ซึ่งทั้งสามมื้อกะเทยก็จะนั่งรับประทานอาหารร่วมกับแฟนหนุ่ม ยกตัวอย่าง น้ าเพชร 
เธอใช้ชีวิตในคุกแห่งนี้มาประมาณ 3 ปี ในช่วงแรกที่เข้ามา เธอเพ่ิงเลิกรากับแฟนหนุ่มข้างนอก ที่คบ
กันมาได้ประมาณ 2 ปี เมื่อเธอเข้ามาในคุก ในช่วงแรก ก็มีผู้ต้องขังชายหลายคนเข้ามาท าความรู้จัก
กับเธอ กว่าที่เธอจะตัดสินใจคบกับแฟนคนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน สาเหตุที่เธอตกลงคบกับแฟน
คนนี้เนื่องจากเธอต้องการให้มีคนคอยปกป้องคุ้มครอง และเพ่ือไม่ให้ถูกรังแกจากผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ซึ่ง
แฟนของเธอติดคุกในคดียาเสพติด ศาลตัดสินมา 25 ปี อยู่ในแดนนี้มาแล้วเกือบ 10 ปี เมื่อมีเวลาอยู่
ด้วยกัน ก็จะเป็นเวลาที่กินข้าว ส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากทั้งสองคนไม่ต้อง
ท างานจึงท าให้มีเวลาอยู่ด้วยกัน ก็จะเดินไปไหนมาไหนด้วยกัน หรือไม่ก็นั่งคุยกันตรงบริเวณมุมตึกซึ่ง
เป็นที่ประจ าของทั้งสองคน 

 
เขาก็เข้ามาจีบเราก่อน แรกๆ ก็จะฝากให้เพ่ือนของเขาเอาขนม ของใช้มาให้เรา หนูก็
ไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร ตัวหนูเองก็เกรงใจ ไม่กล้ารับ แต่เพ่ือนๆ ก็บอกให้รับไว้ กลัวจะ
เสียน้ าใจ ช่วงหลังเขาก็เริ่มมีส่งจดหมายรักมาให้ ท านองว่า เราคบใครอยู่รึป่าว มีแฟน
อยู่ข้างนอกไหม ถ้าไม่มีรับเขาไว้พิจารณาสักคน แรกๆ หนูก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก หนู
ว่าช่วงติดคุกใหม่ๆ คงไม่มีใครคิดเรื่องฟงหรือแฟนหรอก มัวแต่กังวลเสียมากกว่า ว่า
จะอยู่ได้ไหม ญาติจะมาเยี่ยมวันไหน เมื่อไหร่จะถึงเวลาเยี่ยมญาติ พอเริ่มอยู่ไปสักพัก
เริ่มดีขึ้น พ่ีเขาก็เข้ามาพอดี ก็คุยกันไปสักพักก็ตกลงคบเป็นแฟน ที่หนูชอบเขาเพราะ
เขาดูเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็อยู่มาก่อนเรา เขาก็เข้าใจอะไรๆ ในคุกมากกว่าเรา ให้ค าปรึกษา
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เราได้ ก็เลยตกลงเป็นแฟนกัน อยู่ในนี้ ส่วนใหญ่เขาจะติดหนูนะ เสาร์อาทิตย์นี่ตัวแทบ
จะติดกันเลย เขาก็คอยดูแลเรื่องเงินให้เราด้วย ฝากเงินให้เรา หนูแทบจะไม่ได้ใช้เงิน
ในบุ๊คตัวเอง เพราะส่วนใหญ่จะเบิกบุ๊คของพ่ีเขา หนูจะคอยดูแลเรื่องซักเสื้อผ้า เก็บผ้า 
เตรียมกับข้าวไปกินกับข้าวหลวงที่โรงเลี้ยง เตรียมผลไม้ไว้ให้เขา ก็นั่งกินด้วยกัน มี
กลุ่มเพ่ือนของเขาก็นั่งใกล้ๆ กัน เวลาอยู่ต่อหน้าเพ่ือนๆ หนูจะก็จะเรียกชื่อเล่นพ่ีเขา 
ส่วนพ่ีเขาก็จะเรียกชื่อหนู แต่ถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็มีบางทีที่เรียก “ตัวเอง” “เค้า” 
การมีแฟนในนี้มันก็ให้ความรู้สึกดีอยู่นะ รู้สึกดีที่มีคนดูแล คอยเอาใจใส่ มีอะไร
สามารถพูดคุยกันได้ ขาดเหลืออะไรก็ช่วยกันได้ แต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนความรู้สึก
ข้างนอกนะ มันเป็นความสุขคนละแบบกัน 

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

เช่นเดียวกับแก้ว เธอเล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนที่เข้ามาใหม่ๆ รู้สึกกลัว เพราะเข้ามาใหม่ 
ยังไม่รู้จักใคร แต่เมื่อมีคนเข้ามาดูแล สอบถามสารทุกข์สุกดิบ ซื้อของใช้ ซื้อขนมมาให้ เลยตัดสินใจ
ตกลงคบหากับแฟนคนนี้ ซึ่งคบหากันมาได้ประมาณ 2 ปี 

 
หนูก็มีแฟนอยู่ข้างใน ก็เรียกเขาว่า ที่รัก แต่จะเรียกเฉพาะเวลาอยู่ด้วยกันสองคนนะ 
เวลาอ่ืนๆ ก็เรียกชื่อเขาตามปกติ เขามาจีบหนูก่อน ตอนแรกหนูก็ยังไม่ชอบหรอก แต่
เพราะเขาคอยดูแลเรา จิตใจเราตอนนั้นมันก็เคว้งคว้างด้วย หวาดกลัวไปหมด พอมีคน
เข้ามาเราก็เลยหาเขาเป็นที่พ่ึงพาไว้ก่อน อยู่ข้างในกะเทยไม่ต้องล าบากเลย มีคนคอย
ดูแล เรื่องเงินนี่แทบจะไม่เดือดร้อน ไม่มีญาติก็สามารถอยู่ได้ ช่วงแรกท่ีถูกย้ายมาแดน
นี้ หนูเสียใจมาก เพราะต้องแยกอยู่กับแฟน ไม่อยากย้าย แต่สักพักแฟนหนูก็ท าเรื่อง
ย้ายแดนตามหนูมา แฟนหนูเขาคอยดูแลเขาทั้งเรื่องการกิน ของใช้ ส่วนเราก็ท าหน้าที่
คอยท ากับข้าว เมื่อก่อนมันท าได้ไง ท าเสร็จก็มานั่งกินด้วยกันสองคน กินเสร็จเราก็
เก็บล้าง ส่วนเขาก็ไปท างานต่อ มีเวลาว่างก็มานั่งคุยกัน มันก็มีความสุขตามอัตภาพ
แหละพ่ี จะให้สุขเหมือนอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ใช่ แต่มันแตกต่างจากข้างนอกตรงที่ ข้าง
นอกเราต้องเลี้ยงผู้ชาย แต่อยู่ในนี้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลี้ยงดูเรา แต่พอออกจากคุกไป ก็คง
แยกย้ายกันไปนั่นแหละ เพราะแฟนหนูเองเขาก็มีครอบครัวมีลูกเมียอยู่ข้างนอก 
ความสัมพันธ์มันไม่ได้ยืนยาวหรอก ก็ดูแลกันไปในนี้เท่านั้น ส าหรับมุมมองต่อการมี
แฟนของกะเทยในคุก หนูว่า กะเทยส่วนใหญ่ก็อยากมีคนคอยดูแล เอาใจใส่ เอาอก
เอาใจ เพราะการที่ต้องมาใช้ชีวิตในคุก มันก็ล าบากอยู่แล้ว สภาพจิตใจก็ย่ าแย่ ก็อยาก
ที่จะหาคนมาคอยให้การสนับสนุนทางจิตใจ แต่บางทีก็เป็นการแข่งขันกันนะ บางคนที่
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เป็นแฟนขาใหญ่ พวกมีอิทธิพล ก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักมากกว่ากะเทยที่มีแฟนเป็น
นักโทษทั่วไป อาจจะกลายเป็นดาวเด่น เป็นที่รู้จักภายในแดน นักโทษคนอ่ืนก็จะไม่
กล้าเข้าไปยุ่งแล้ว เพราะกลัวจะมีเรื่องกับขาใหญ่ ท าให้ตัวเองมีเงินมีทองมากขึ้น 
สบายขึ้น แต่ส าหรับตัวหนูเอง การที่หนูมีแฟนในคุกก็เพ่ือดูแลกันทางด้านจิตใจ ดูแล
เรื่องความเป็นอยู่ภายในคุก คนคุกด้วยกันจะเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของกันละกัน
เป็นอย่างดี มันช่วยทดแทนสิ่งที่เราถูกตัดขาดจากภายนอก 

แก้ว (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560) 
 

 จากการศึกษา พบว่ากะเทยทั้ง 10 คน ขณะที่อยู่ในคุก ทั้งหมดมีแฟนขณะที่ติดคุก 
แม้แต่น้ าผึ้ง หรือหยก ซึ่งเธอทั้งสองคนขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกที่ยังไม่ติดคุก พวกเธอไม่เคยมีแฟน
เลย แต่เมื่อมาใช้ชีวิตในคุก ทั้งสองคนก็มีแฟนหรือคู่รักภายในคุกเป็นครั้งแรก ไม่ว่ากะเทยแต่ละคนจะ
มีที่มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันอย่างไร ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมีคนรักของพวกเธอ กะเทยบางคน
มีแฟนเพื่อหวังที่จะมีชีวิตที่สุขสบาย มีคนคอยดูแลเอาอกเอาใจ มีคนที่คอยดูแลทางการเงิน แต่กะเทย
บางคนก็มีแฟนโดยที่ไม่ได้หวังเรื่องเงินทอง แต่เพ่ือตอบสนองความสุขทางด้านจิตใจที่คุกได้ตัดขาดสิ่ง
เหล่านี้ออกไปจากชีวิตของพวกเธอ น าความสุขที่ได้รับมาทดแทน และหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเธอ
ขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในคุกแห่งนี้ 

- การอยู่ด้วยกันของกะเทยกับคู่รัก: “เลี้ยงน้อง” 
เมื่อกะเทยตัดสินใจคบหาเป็นแฟนกับผู้ต้องขังคนใดคนหนึ่ง ก็จะน าไปสู่การอยู่กินด้วยกัน

ฉันท์สามีภรรยา หรือที่ในคุกเรียกว่า “การเลี้ยงน้อง” คือ การอยู่กินกับกะเทยในคุก ซึ่งผู้ต้องขังที่อยู่กิน
กับกะเทยจะต้องเป็นผู้ดูแลกะเทย คอยส่งเสียเลี้ยงดู ก่อนที่จะอยู่กินฉันท์สามีภรรยาในคุก คู่รักของ
กะเทยก็จะประกาศให้เพ่ือนผู้ต้องขัง หรือสมาชิกใน “บ้าน” รับทราบว่า ได้คบหากับกะเทยเป็นคู่รัก 
ซึ่งก็คล้ายกับพิธีแต่งงาน หลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงอาหารกันภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นอาหารที่ซื้อจาก
ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขัง หรือถ้าเป็นผู้ต้องขังที่มีเงิน หรือเป็นขาใหญ่ในคุก ก็จะมีงานแต่งงานใหญ่โต 
โดยมีเจ้าหน้าที่ภายในแดนรับรู้เป็นสักขีพยาน ขาใหญ่จะซื้ออาหารจากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังมาเลี้ยง
สมาชิกในบ้าน (ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ผู้ต้องขังแต่ละคนจะใช้บุ๊คของตัวเองซื้อของได้วันละ 300 บาท 
ในกรณีนี้ขาใหญ่จะให้ญาติน าเงินมาฝากไว้ในบุ๊คของสมาชิกในบ้านก่อน จากนั้นจะรวบรวมบุ๊คของ
สมาชิกในบ้านน าไปซื้ออาหารมาเลี้ยงสมาชิกรวมไปถึงผู้คุม) และอาจจะมีการเชิญชวนเพ่ือนจากบ้าน
อ่ืนๆ มาร่วมเป็นสักขีพยาน กะเทยส่วนใหญ่ก็จะมีคู่รักไม่ว่าแต่ละคนจะมีหน้าตาเช่นไร จะแปลงเพศ
มาแล้วหรือไม่ก็ตาม การอยู่กินก็จะอยู่แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” คือ เมื่อตกลงใจคบกับคนนี้แล้วก็
จะต้องอยู่กินกับคนนี้ ไม่มีการนอกใจ หรือคบซ้อน หรือไปมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังชายคนอ่ืน ส าหรับ
การมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักภายในแดน แม้ว่าในแดนจะมีการควบคุมสอดส่องจากผู้คุมอย่างใกล้ชิด      
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มีกล้องวงจรปิดติดเพ่ือให้สามารถเห็นผู้ต้องขังได้ตลอดเวลา กะเทยในคุกจะแอบมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับแฟนหรือสามี ซึ่งก็จะแอบไปมีเพศสัมพันธ์กันในสถานที่ค่อนข้างจะลับตาคน เช่น “บล็อก”   
ซึ่งเป็นห้องน้ าซึ่งต้องอยู่บริเวณท้ายแดน หรืออาจจะหามุมในโรงงานที่เจ้าหน้าที่มองไม่เห็น โดยหา
สิ่งของมากั้นหรือบังตาไม่ให้คนอื่นเห็น หรือแอบมีในห้องน้ าของเจ้าหน้าที ่

จีจ้า เล่าประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเธอและแฟนหนุ่ม ว่าเมื่อคบกันเป็น
แฟนแล้ว กะเทยกับแฟนหรือคู่รักก็จะมีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นภายในคุก 
นักโทษชายที่มีแฟนเป็นกะเทยจะไม่ถูกล้อเลียนจากนักโทษชายคนอ่ืนๆ เขาจะเปิดเผยตัวว่าคบกับ
กะเทยคนนี้ ซึ่งจะแตกต่างโลกภายนอกคุก ที่ผู้ชายบางคนจะไม่เปิดเผยตัวว่าคบหา อยู่กินกับกะเทย 
เพราะกลัวถูกเพ่ือนล้อว่า “เป็นเกย์” “ไม่แมน”  

ส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ในคุก กะเทยและคู่รักไม่ได้อยู่ห้องเดียวกัน กะเทยจะต้อง
นอนรวมกับกะเทย แยกห้องนอนกับนักโทษชายคนอ่ืนๆ ท าให้ในช่วงเวลากลางคืนกะเทยกับคู่รักไม่
สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้ จะต้องใช้เวลาในช่วงกลางวันที่อยู่ด้วยกันและ “มีอะไรกัน” โดยใช้
พ้ืนที่ที่ลับตาคนเพ่ือที่จะมีอะไรกัน หรือให้เพ่ือนนักโทษด้วยกันดูต้นทางให้ จีจ้า เล่าว่า บางครั้งที่เธอ
มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม เธอไม่ได้ส าเร็จความใคร่ แต่แฟนหนุ่มจะเป็นฝ่ายที่ส าเร็จความใคร่ทุกครั้ง 
แต่เธอก็มีความสุขที่แฟนหนุ่มมีความสุข  

 
การมีอะไรกันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะพ่ี คนข้างในนี้เขาก็เข้าใจ ก็ไม่ได้ล้อเลียน 
ไม่ได้แซวอะไรกันนะ แต่จะไม่ปกติตรงที่  พวกเราไม่มีสถานที่ที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน 
ต้องหาที่ลับตาคน ลับตาเจ้าหน้าที่ บางครั้งต้องให้เพ่ือนนักโทษคอยดูต้นทางให้ ซึ่งมัน
ก็จะต้องเร่งรีบ มันแตกต่างจากข้างนอกอย่างสิ้นเชิง ข้างนอกมีห้องหับมิดชิด อยากมี
ช่วงไหนก็มีกันได้ แต่อยู่ในนี้มันไม่ได้ นอนก็แยกกันนอน อยู่คนละห้อง บางครั้งหนูก็
ไม่ได้มีความต้องการนะ แต่แฟนเขาต้องการ หนูก็ยอมให้เขา เพราะบางทีด้วยสถานที่ 
เวลา มันไม่เอ้ืออ านวย พวกผู้ชายพออยู่ใกล้แฟนก็มักจะมีอารมณ์ทางเพศ บางช่วงพอ
หนูมีอารมณ์ มันไม่มีที่ไง บางครั้งด้วยเวลาที่เร่งรีบ หนูก็จะท าให้เขาส าเร็จความใคร่
ก่อน ส่วนตัวหนูก็ถึงบ้าง ไม่ถึงบ้างก็ไม่เป็นไร ให้แฟนเขามีความสุขก็พอแล้ว เพ่ือน
กะเทยของหนูบางคนเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า บางทีแฟนเขาก็ขอมีอะไรทางทวารหนัก ซึ่ง
พวกเธอก็ยินยอม แต่ส าหรับหนู แฟนเขาไม่เคยขอนะ มีอะไรก็ทางด้านหน้าตลอด   
(จีจ้าแปลงเพศแล้ว) ก็กลัวว่าเขาจะขอเหมือนกัน แต่เขาก็ไม่เคย อยู่ในนี้ก็อยู่ “แบบ
ผัวเดียวเมียเดียว” นะพ่ี คือ ถ้าตกลงอยู่กินกับคนนี้แล้ว ก็ต้องอยู่กับเขาตลอด ไม่ไปมี
อะไรกับคนโน้นคนนี้ไม่ได้ เพราะอยู่ในแดนมันก็รู้กันหมดว่ากะเทยคนไหนคบกับใคร 
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แล้วก็เพ่ือความปลอดภัยด้วย ส่วนตัวหนูก็กลัว ก็ไปตรวจเลือดกันอยู่บ่อยๆ1 ถ้าเกิดไป
มีอะไรกับคนอ่ืน เราก็ไม่รู้ไงว่าใครป่วยบ้าง ไม่ป่วยบ้าง แต่กับคู่เรา เรามั่นใจ เพราะก็
ตรวจเลือดกันอยู่ บางคู่อยู่กันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยออกไป อีกฝ่ายถึงจะคบคนใหม่ 
แต่เท่าที่หนูอยู่มา ก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนคู่กันบ่อยนัก กะเทยจะติดคุกไม่นาน แต่แฟนจะ
ติดนานกว่า กะเทยก็จะถูกปล่อยตัวออกไปก่อนแฟน 

จีจ้า (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
 

กะเทยในคุกหลายคนมีคู่รัก แต่ก็ยังมีกะเทยบางคนที่ไม่มีแฟน ไม่มีบ้าน ไม่มีสังกัด 
พวกเธอบางคนก็อาจจะมีแอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังชายมากหน้าหลายตาได้ แต่จะส่วนใหญ่การมี
เพศสัมพันธ์กับกะเทยจะเป็นไปด้วยความสมยอม กะเทยบางรายก็จะมีการขายบริการทางเพศในคุก 
โดยมีการคิดค่าบริการหลักร้อย หรือจ่ายเป็นสิ่งของ เช่น บุหรี่ 2 ซอง, นมกล่อง หรือบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ซึ่งก็จะอยู่ที่การตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายว่าจะให้ท าอะไรแค่ไหน เช่น อาจจะแค่กอดจูบ
ลูบคล า สอดใส่ หรือท าให้ส าเร็จความใคร่โดยไม่มีการสอดใส่ และจะจ่ายด้วยเงินหรือสิ่งของ   

                                           
1 การตรวจเลือดของผู้ต้องขังในคุก เป็นนโยบายส าคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส เป็นต้น และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้าน
สุขภาพอนามัยที่คุกจะต้องจัดให้แก่ผู้ต้องขังทุกคน โดยผู้ต้องขังจะไปเข้ารับการตรวจเลือดที่
โรงพยาบาลซึ่งอยู่ติดกับคุกแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ผู้ต้องขังมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องขังในคุกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังชายทั่วไปหรือกลุ่มผู้ต้องขังที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ซึ่งสาเหตุมาจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน (แอบเสพยาเสพติด) หรือการใช้เข็มสักร่วมกัน การ
แอบตกแต่งอวัยวะเพศ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย การขายบริการทางเพศ เป็น
ต้น และจากการที่คุกไม่ค่อยมีการแจกถุงยางอนามัย เนื่องจากอาจจะความเชื่อที่ว่าเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ต้องขังมีเพศสัมพันธ์กัน หรือผู้ต้องขังจะน าถุงยางอนามัยไปใช้ในการกระท าผิดวินัยของคุก เช่น เอา
ยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามอ่ืนๆ ใส่ในถุงยางอนามัยแล้วซุกซ่อนไว้ในทวารหนักเพ่ือลักลอบน าเข้า
ไปในคุก หรือบนตึกนอน ดังนั้น คุกจึงไม่ค่อยมีถุงยางอนามัยแจก หรือถ้ามีให้แจก ผู้ต้องขังจะไม่กล้า
ไปขอรับ เพราะต้องลงชื่อรับ ท าให้รู้สึกอาย และกลัวถูกมองว่า “ไม่แมน” หรือเป็น “เกย์” ดังนั้น 
กะเทยและคู่รักกะเทยส่วนใหญ่จะไปตรวจเลือดก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศ เพ่ือเป็นการป้องกัน
การติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ 
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ในกรณีของหยก หยกเป็นกะเทยที่ไม่เคยมีแฟนอยู่นอกคุก แต่เมื่อเธอมาอยู่ในคุก เธอ
ก็มีแฟนที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งแฟนคนปัจจุบันอยู่ด้วยกันมาประมาณ 3 ปี หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่หก
ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ ารวมๆ ประมาณ  10 กว่าปี ซึ่งรอบนี้มีก าหนดโทษ 3 ปี 9 เดือน และตอนนี้หยก
เหลือเวลาที่ต้องอยู่ในคุกอีกประมาณ 3 เดือนเท่านั้น  

 
หนูใกล้จะกลับบ้านแล้ว รอบนี้ก็เป็นรอบที่สาม ติดคุกมาสามปีกว่า ไม่ใช่ว่าหนูอยาก
ติดคุกนะ หนูออกไปก็หางานท า ที่ไหนเขาก็ไม่อยากรับคนคุกเข้าท างาน ยิ่งติดคุก
หลายรอบอย่างหนู ปล่อยตัวกลับบ้านไปทุกรอบ หนูก็คิดนะว่า จะไม่กลับมาติดคุกอีก
แล้ว แต่มันก็ไม่มีงาน ไม่มีเงิน สุดท้ายหนูก็กลับไปท าอย่างเดิม ขายยามันได้เงินมา
ง่ายๆ ไม่ต้องท างานหนัก ไม่ต้องเหนื่อย ก็ได้เงินมาใช้แล้ว อยากจะเอาไปท าอะไรก็ได้ 
จะกินอะไรก็ได้ หรือเอาไปท าศัลยกรรมก็ได้ มันสะดวก คล่องมือ แต่พอถูกจับหลาย
รอบเข้า แล้วอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วสภาพความเป็นอยู่ในคุกตอนนี้ก็ ไม่เหมือน
เมื่อก่อน ล าบากกว่าเมื่อก่อนมาก เมื่อก่อนกะเทยติดคุกสบาย มีผู้ชายเลี้ยง ออกไปก็มี
ทุน บางคนออกไปมีเงินท านม แปลงเพศ แต่ประมาณปี พ.ศ.2558 ที่ คสช.1เขามา
เป็นรัฐบาล ท าให้มีการใช้ระเบียบเข้มมากขึ้น มันก็ไม่สบายเหมือนเมื่อก่อน รอบนี้ก็
ตั้งใจว่าจะอดทนให้มากกว่าเดิม เราก็ 40 กว่าปี แล้ว ถ้ามัวเข้าๆ ออกๆ คงแต่ตายใน
คุก ส่วนแฟนของเรา ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกัน เขาก็ช่วยเหลือดูแลเรา มีอะไรก็แบ่งๆ กัน มี
ของกินของใช้ก็มาแบ่งกัน ขาดเหลืออะไรก็คอยช่วยเหลือกัน ส่วนเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์ มันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติ เขาก็เป็นผู้ชาย มีความต้องการ ยิ่งอยู่ในคุกไม่มี
ที่ให้ระบาย พอมีแฟน เขาก็ต้องการที่จะมีอะไรกับแฟนเขา ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างกะเทยกับแฟนก็เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ต้องแอบท าในที่ลับตาเพ่ือนผู้ต้องขัง
คนอ่ืน รวมไปถึงไม่ให้ผู้คุมเห็น เวลามีอะไรกันหนูว่า หนูชอบทางด้านหลัง (ทวารหนัก) 
มากกว่าค่ะ เพราะทางด้านหน้า (อวัยวะเพศ) หนูรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกทางเพศ 
แฟนหนูก็ชอบทางด้านหลังมากกว่า บางทีเขาก็เริ่มจากด้านหน้า แต่พอสักพักก็เปลี่ยน
มาด้านหลัง สุดท้ายมาจบที่ด้านหลัง ก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะ รูปแบบของแต่ละคู่
อาจจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ความชอบ ส่วนใหญ่เราก็แล้วแต่แฟนว่าเขาชอบแบบไหน 

                                           
1 คณะรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นคณะผู้ยึดอ านาจการ

ปกครอง โดยรัฐประหารยึดอ านาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (“คสช”, สืบค้น
เมื่อ 13 มิถุนายน 2560) 
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ก็จะท าตามใจเขามากกว่า ให้เขามีความสุข ส่วนกะเทยบางคนเขาไม่ยอมมีแฟนเป็น
ตัวเป็นตน เขาก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอ่ืนๆ ไปเรื่อยค่ะ มองตากัน ถ้าโอเค ก็ไปค่ะ 
ส่วนเรื่องกะเทยขายบริการนี่ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้ว แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนประมาณ 10 ปี ที่
แล้วก็มีนะ ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ กะเทยจะเปิด “ซุ้ม” คือ เป็นพ้ืนที่
ส่วนตัวของกะเทยแต่ละคน บางคนอาจจะเป็นพื้นที่ตรงสนามหญ้า บางคนก็ชายคาตึก 
เอามาผ้ากั้น เอากล่องหีบลังมาปู ก็ท าให้มิดชิด แล้วอยู่กับแฟน ก็มีอะไรกัน เขา
เรียกว่า “มุดซุ้ม” นายเขาก็ไม่ว่า เพราะเป็นเสาร์อาทิตย์ไม่มีงาน เขาก็ให้ผู้ต้องขังได้
ปลดปล่อยบ้าง กะเทยบางคนหัวดี เปิดซุ้ม ให้ผู้ต้องขังคนอ่ืนมุด แบบขายตัวน่ะพ่ี  
บางคนท าเป็นล่ าเป็นสัน ไม่ใช่นายเขาไม่รู้ แต่เขาปล่อย เพราะถือว่าเป็นความพอใจ
ของแต่ละคน อย่าให้มีเรื่องมีราวทะเลาะ หรือเกิดปัญหากันก็พอ หนูเข้ามาก็มีแฟนทุก
รอบ เข้ามารอบนี้ แฟนคนเก่าเขาปล่อยออกไปแล้ว หนูก็เข้าใจนะว่าพอต่างคนต่าง
ปล่อยออกไป ต่างคนก็มีทางเดินของแต่ละคน มันมีส่วนน้อยที่จะออกไปอยู่ด้วยกัน
จริงจัง แค่อยู่ดูแลกันในคุกเท่านั้น รอบนี้หนูจะปล่อยก่อนแฟน แฟนเขาก็เศร้าๆ นะ 
แต่ก็ตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมเขาอยู่ 

   หยก (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2560) 
 

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าสถานที่ในคุกจะไม่ได้เอ้ืออ านวยให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ด้วย
การจัดการด้านเวลา (เร่งรีบ) พ้ืนที่ เช่น ตึกนอน ที่มีการจัดการด้านพ้ืนที่แยกกันระหว่างห้องของ
กะเทย กับห้องของผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ ไม่สามารถอยู่ปะปนกันได้ ท าให้พวกเธอต้องแยกกันนอนกับ
คู่รัก พวกเธอจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้ต่อเมื่อลงมาจากตึกนอนแล้ว มีได้ในสถานที่ลับตาคนที่ไม่ได้
สร้างความร าคาญให้กับผู้ต้องขังคนอื่นๆ ในจุดที่กล้องวงจรปิดส่องไม่เห็น นอกจากปัญหาด้านสถานที่
ที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้ว ถุงยางอนามัยนับเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับคู่รักในคุก แต่คุกไม่มีมีการจ าหน่าย 
จะมีเพียงการแจกถุงยางเป็นครั้งคราว หากใครจะใช้ถุงยางก็สามารถไปลงชื่อรับได้ที่ “หมวด”ที่ท า
การเจ้าหน้าที่ภายในแดน หากไปลงชื่อรับบ่อยเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะซักถาม หรือแซวว่า “ท าไมมารับ
บ่อย” “เอาไปท าอะไรเยอะแยะ” ก็จะไม่ค่อยมีใครกล้าไปรับ และอีกช่องทางหนึ่งของการรับถุงยาง 
คือ ผู้ต้องขังไปขอจากสถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลก็จะแจกให้ผู้ต้องขังได้ใช้กันเพ่ือเป็นการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยพราว ได้เล่าให้ฟังถึงปัญหาของการขาดแคลนถุงยางอนามัย ให้
ผู้ศึกษาฟัง 

 
เวลาออกไปหาหมอ ก็จะไปขอ ก็ได้รับแจกมาตามสมควร เราก็เป็นกะเทย เขาก็จะไม่
ว่าอะไร แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะเป็นกล่องๆ หมอเขาก็ให้ตามสมควร เพราะเราก็มีความ
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จ าเป็นต้องใช้ แต่ในแดนไม่ค่อยมีแจก เขาคงกลัวว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีอะไร
กันเลยไม่แจก นานๆ ทีจะมีมาสักครั้ง แล้วไม่แจกธรรมดานะคะ ใครอยากได้ต้องไปลง
ชื่อรับ ไปเอาบ่อยเขาก็ว่า ถามว่าจะเอาไปท าอะไร ซึ่งเจ้าที่หน้าก็รู้อยู่แล้วไงว่าเอาไป
ท าอะไร แต่เราก็เข้าใจนะว่า ที่เขาไม่ค่อยแจก เพราะกลัวว่าผู้ต้องขังจะเอาสิ่งของ
ต้องห้ามใส่ถุงยางแล้วยัดทวารหนักซุกซ่อนไว้ ถุงยางก็เลยจะหายากมาก แต่เราก็ต้อง
ป้องกันตัวเอง ดีหน่อยที่แบบผู้ต้องขังสามารถไปตรวจเลือดได้ คู่ของเราก็ไปตรวจ เรา
ก็ไปตรวจ เลยโอเคหน่อย แล้วเราก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับคนอื่นๆ มั่วๆ มีกับแฟนเราแค่คน
เดียว อีกอย่างในนี้สถานที่ที่จะมีอะไรกันนี่ไม่มีเลย กะเทยกับแฟนนี่แทบจะไม่มีเวลาที่
จะอยู่ด้วยกัน เวลาจะไปมีอะไรกันก็ไม่มี ขึ้นนอนกับจับแยกห้อง บางทีหนูก็ต้องไป
แอบมีกับแฟนที่หลัง “บล็อก” ท้ายแดน 

   พราว (สัมภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2560) 
 

จะเห็นได้ว่า แม้คุกจะเป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยการใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ก็ไม่อาจ
ที่จะห้ามความปรารถนาทางเพศของผู้ต้องขังได้ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เป็น
ช่องทางที่ท าให้ผู้ต้องขังรู้สึกผ่อนคลายจากกฎระเบียบของเรือนจ าที่เคร่งครัด ซึ่งรูปแบบของการมี
เพศสัมพันธ์ของกะเทยส่วนใหญ่ ก็จะมีกับแฟนหรือคู่รักของตัวเอง ส่วนใหญ่จะไม่มีการถูกบังคับขืนใจ
และจะสมยอมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ปัญหาอย่างหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ในคุก คือ ลักษณะทาง
กายภาพของคุกที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการมีเพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
อาจจะท าให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ตามมา ซึ่งกลุ่มกะเทยและคู่รักของกะเทยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่
จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาวะทางเพศเป็นอย่างยิ่ง 

จากประเด็นประสบการณ์การมีคนรักของกะเทยขณะที่อยู่ในคุก ท าให้เห็นรูปแบบ
พฤติกรรมการมีคู่รักของกะเทย ที่เริ่มต้นตั้งแต่พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี (Courtship Behavior) คือ 
เมื่ออีกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าไปจีบ โดยการเข้าไปคุย ทักทาย การออกเดท (Dating) 
เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน ศึกษาดูนิสัยใจคอว่าเข้ากันได้ไหม หากเกิดความชอบกันก็จะตกลงเป็นแฟน
กัน จนน าไปสู่การแต่งงาน และมีเพศสัมพันธ์ และจะต้องอยู่แบบผัวเดียวเมียเดียว ฝ่ายชายก็จะมี
หน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ท างานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูฝ่ายภรรยา ภรรยามีหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดูแลเรื่อง
ภายในบ้าน ท ากับข้าว ซักเสื้อผ้า ท าให้เห็นว่า วิถีชีวิตทางเพศของกะเทยในคุก ก็เป็นการผลิตซ้ าบรรทัด
ฐานรักต่างเพศ (Heterosexuality) โดยการอ้างอิงรูปแบบพฤติกรรมระหว่างเพศชายและหญิงมาใช้ซึ่ง
อาจจะท าให้ไม่สามารถท่ีจะหลุดจากบรรทัดฐานของรักต่างเพศได้ ทั้งที่ตัวกะเทยเองก็ไม่ได้มองตัวเอง
หรือนิยามตัวเองว่าเป็นเพศหญิง แต่ก็น าบทบาทของเพศหญิงมาอ้างอิงในการใช้ชีวิตคู่ในคุก อย่างไรก็
ดีมีกะเทยเพียงบางคนที่ไม่ได้ด าเนินชีวิตตามบรรทัดฐานรักต่างเพศอย่างสิ้นเชิง เช่น กะเทยบางคน 
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(โดยเฉพาะที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้สวยงาม) ที่เป็นฝ่ายเข้าไปจีบผู้ต้องขังชายก่อน แต่ต่อมาก็ใช้ชีวิตอยู่
กินกันแบบคู่รัก หรือกะเทยบางคนที่ไม่ได้มีคู่รักเป็นตัวเป็นตน แต่ก็คบผู้ต้องขังชายและมีเพศสัมพันธ์
ไปเรื่อยๆ เป็นต้น 

- เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยินยอม : อัดถั่วด า 
คุกหรือเรือนจ าจะแยกการคุมขังระหว่างผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงอย่างชัดเจน 

ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้  แต่ในความเป็นจริงกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีอยู่ในคุกซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศ จาก
ค าบอกเล่าที่ได้เล่าต่อกันมาถึงการถูกข่มขืนในคุก หรือเรียกว่า “อัดถั่วด า” หรือ “ตุ๋ย” ไม่ว่าจะเป็นคุก
หญิงหรือคุกชาย เป็นเรื่องที่คนภายนอกคุกสนใจใคร่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งไม่มี
ใครรู้ดีไปกว่าคนที่เคยอยู่คุกมาก่อน กะเทยทุกคนเมื่อรู้ว่าตนเองจะต้องติดคุก สิ่งที่ทุกคนกลัวคือการ
ถูกข่มขืน ไม่ว่าจะเป็นพวกที่แปลงเพศแล้วหรือยังไม่ได้แปลงเพศ ยิ่งกะเทยบางคนมีรูปลักษณ์
ภายนอกเหมือนผู้หญิงก็จะยิ่งกลัวมากว่าตนอาจจะมีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จะมีเหตุการณ์
เหล่านี้เกิดข้ึนกับพวกเธอหรือไม่ จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

หยก ได้บอกเล่าประสบการณ์การจ าคุกของเธอ ซึ่งเธอใช้ชีวิตในคุกมา 3 ครั้งแล้ว ซึ่ง
นับว่ามีระยะเวลาการใช้ชีวิตในคุกมากกว่ากะเทยคนอ่ืนๆ เธอติดคุกครั้งแรกตั้งแต่อายุ 21 ปี ประมาณปี 
พ.ศ. 2540 จนปัจจุบันเธอมีอายุ 41 ปี หยกเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า ตอนแรกก็กลัวเรื่องที่จะถูกข่มขืนในคุก
มาก เพราะได้ยินมาจากค าบอกเล่า จากข่าวคราวต่างๆ แต่เมื่อเธอมาอยู่แล้ว เธอกลับพบว่า สิ่งที่เธอคิด
แตกต่างไปจากสิ่งที่เธอพบเจอมาก 

 
ก็ไม่เคยโดนนะ โดน “ตุ๋ย” หรือ “อัดถั่วด า” แต่เคยได้ยินมาเหมือนกัน ว่าพวกที่ ก่อ
คดีพวกข่มขืนเด็ก ฆ่าพ่อฆ่าแม่ คดีพวกที่มันทารุณโหดร้าย พวกนี้จะโดน “ตุ๋ย” 
เรียกว่า รับน้อง โดนจนต้องเข้าโรงพยาบาล พวกผู้ต้องขังถึงแม้จะโดนคนข้างนอก
มองว่าน่ากลัว โหดร้าย เป็นคนไม่ดี เป็นอาชญากร แต่พวกเขาก็ไม่ชอบพวกที่ก่อคดี
แบบนี้ ส าหรับกะเทย โดยส่วนตัว หยกไม่เคยโดนนะ พวกกะเทยพอเข้ามา เขาก็จะ
หาบ้านอยู่ จะมีพวกพ่อบ้านมาจีบมาทาบทามเข้าไปอยู่ในบ้าน เขาก็จะชวนเราเข้าไป
อยู่ในบ้าน กะเทยก็มีหน้าที่จะคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน เสื้อผ้า เพราะเมื่อก่อน
ผู้ต้องขังจะแอบท ากับข้าวกิน ไม่ค่อยกินของหลวงกัน ก็จะเป็นหน้าที่ของกะเทยที่จะ
คอยท ากับข้าวให้คนในบ้าน บางคนก็จะอยู่กับเพ่ือนกะเทย กินอยู่ด้วยกัน ส่วนเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์ ว่าจะต้องมีอะไรกับพวกขาใหญ่ที่เป็นพ่อบ้านหรือไม่ ถ้าใครที่พอใจ
ก็เป็นการสมยอมกันมากกว่า แต่ถ้ากะเทยไม่เล่นด้วยเขาก็แต่จะไม่มีการข่มขืนกันนะ  
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ถ้ามีคู่แล้วเขาก็จะไม่มายุ่ง เพราะหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะถูกนายลงโทษ 
หยก (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2560) 

 
 จากค าบอกเล่าของหยกสอดคล้องกับค าบอกเล่าของกะเทยหลายคน ไม่ว่าจะแปลง
เพศหรือไม่แปลงเพศ จะสวยหรือไม่สวย เมื่อเข้ามาอยู่ในแดนก็จะถูกทาบทามหรือเชิญชวนจากพวก
ขาใหญ่ให้ไปอยู่ด้วยในบ้าน ซึ่งการอยู่เป็น “บ้าน” เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ต้องขังเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยป้องกันมิให้โดนรังแกจากผู้ต้องขังคนอื่นๆ โดยส่วนใหญ่การรวมตัวกันจะ
รวมกันตามภูมิล าเนา เมื่อมีบ้านสังกัดก็จะท าให้ผู้ต้องขังรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เป็นความปลอดภัย
ทางด้านจิตใจที่มีคนลักษณะคล้ายคลึงกันคอยดูแลช่วยเหลือ กะเทยจะได้รับความสะดวกสบายเพราะ
ได้รับการเอาอกเอาใจ ได้รับสิ่งของฝาก ได้รับของกินของใช้จากผู้ต้องขังคนอ่ืนๆ ในส่วนของการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ กะเทยเมื่อมีบ้านสังกัด มีพ่อบ้านคอยดูแล ก็จะไม่ค่อยมีใครมียุ่งวุ่นวายกับพวกเธอ 
และยิ่งคุกมีการแยกห้องนอนส าหรับกะเทยโดยเฉพาะ จึงท าให้ในเวลากลางคืนจึงไม่มีโอกาสที่กะเทย
จะได้เจอกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ดังนั้น เวลากลางคืนกะเทยจะปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ หากในกรณีผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศในกรณีอ่ืนๆ ที่ต้องนอนรวมกับผู้ต้องขังชายคน
อ่ืนๆ ก็อาจจะมีโอกาสถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ หากเป็นช่วงเวลากลางวัน เมื่อลงจากตึกนอนก็ยัง
ได้รับการคุ้มครองจากพวกพ่อบ้านซึ่งเป็นขาใหญ่ หรือพวกที่มีอิทธิพลในคุก ก็จะไม่มีผู้ต้องขังชายคน
อ่ืนๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยว เพราะไม่อยากมีเรื่องกับพวกขาใหญ่ 
 แม้ว่ากะเทยจะไม่ถูกละเมิดทางเพศทางตรง แต่ก็จะหลีกหนีไม่พ้นการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศโดยอ้อม เช่น การกระท าผ่านการตรวจค้นร่างกายของผู้ต้องขังของผู้คุม ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจค้นในห้องมิดชิดหรือต่อหน้าเพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกันเอง โดยให้กะเทยเปลือยอกต่อหน้าผู้ต้องขัง
คนอ่ืน การจับหน้าอก หรือของสงวน เป็นต้น หรือแม้แต่การเปลือยกายอาบน้ าซึ่งบริเวณสถานที่
อาบน้ ามีการติดวงจรปิด รวมไปถึงการล้อเลียนใช้ค าที่เป็นการเหยียดหยามทางเพศจากผู้คุมหรือ
เพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกันเองท าให้กะเทยกลายเป็นตัวตลก สนุกสนาน สิ่งเหล่านี้กะเทยทุกคนต้องประสบ
พบเจอ ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะถือว่าเป็นกฎของคุก 
 
5.3 กะเทย: ตัวตนที่ไม่ต้องปิด 
 
 การที่กะเทยทั้ง 10 คน ต้องมาติดคุก แม้ว่าในช่วงแรกของการใช้ชีวิตภายในคุกของ
พวกเธอจะต้องมีปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนผู้ต้องขังชาย ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
คุกที่แตกต่างจากสังคมภายนอก อีกทั้งยังมีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ๆภายใน
คุกมากมาย เพราะเป็นโลกใหม่ที่แตกต่างจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง เมื่อพวกเธออยู่ในคุกไปได้ระยะ
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หนึ่ง โดยใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน พวกเธอเริ่มรู้สึกว่าพออยู่ได้ กะเทยทั้ง 10 คน เริ่มรู้สึกมีความสุข
ขึ้นกว่าตอนที่เข้ามาอยู่ในช่วงแรก เนื่องจากเริ่มที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ กับเพ่ือนผู้ต้องขัง 
รวมทั้งกฎระเบียบของคุกได้บ้างแล้ว จึงท าให้คลายความวิตกกังวลที่มีในช่วงแรกได้ มีกลุ่มเพ่ือนที่
เป็นกะเทยที่คอยช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งต่างๆ ภายในคุก การที่คุกตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของ
กะเทย แม้กระทั่งครอบครัว ญาติสนิท เพ่ือนฝูง หน้าที่การงาน หรือแม้แต่ตัวตนของตนเองที่เคยเป็น
ขณะที่อยู่ข้างนอก ดังนั้น การอยู่ในคุกของกะเทยบางคน จึงไม่จ าเป็นจะต้องปกปิดตัวตนเหมือนตอน
ที่อยู่ข้างนอก ดังเช่น เอ็มและอาร์ม ซึ่งทั้งสองคนมีการแต่งกายสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างการแต่ง
หญิงและแต่งเป็นชาย โดยชีวิตประจ าวันของเอ็มจะแต่งกายแบบผู้ชาย แต่จะมีบางช่วงเวลาที่เธอก็
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของผู้หญิง ส าหรับอาร์ม เธอไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของเธอกับ
บุคคลในครอบครัวได้ เนื่องจากกลัวบิดามารดาไม่ยอมรับ ดังนั้น เวลาที่เธออยู่กับบิดามารดา เธอจะ
ไม่สามารถแสดงตัวตนของเธอได้ โดยจะต้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบบผู้ชาย ตัดผมทรงผู้ชาย แสดงกิริยา
อาการ น้ าเสียง เหมือนผู้ชาย แม้เวลาที่มาอยู่หอพัก แม้ว่าจะสามารถความต้องการของตัวเองได้อย่าง
เต็มที่ ได้แต่งกายแบบผู้หญิง ท าผมทรงผู้หญิง แต่งหน้า แต่เธอก็อยากที่จะเปิดเผยกับบิดามารดา 
อยากให้พวกท่านยอมรับ การที่ต้องมาติดคุก ท าให้อาร์มสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ สามารถ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างเต็มที่  
 
 ตอนอยู่ข้างนอก หนูก็อยากที่จะบอกพ่อแม่นะ แต่ก็ไม่กล้า เพราะท่านคงจะยอมรับ

ไม่ได้ เวลาที่หนูอยู่กับที่บ้าน หนูก็จะวางตัวเป็นผู้ชาย เพ่ือไม่ให้ท่านสงสัย แต่ถ้าไม่ได้
อยู่บ้าน หนูก็เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ แต่มันก็ยังรู้สึกอะไรบางอย่าง เหมือนเรายังต้อง
ปกปิด กลัวพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องมาเห็นเรา หรือเอาไปบอกที่บ้าน คนอ่ืนหนูไม่ได้สนใจนะ
ว่าเขาจะยอมรับคนที่เป็นแบบพวกหนูได้หรือไม่ แต่หนูแคร์คนในครอบครัวหนูมากกว่า 
เลยไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ พอมาติดคุก มาอยู่ในนี้ ไม่มีใครรู้ว่า เราเป็นใคร หรือเคยเป็น
อะไร อยู่ในนี้ ทุกคนคือผู้ต้องขังเหมือนกัน ถูกกดดันหลายๆ อย่าง แต่มันก็คือโลกใน
ก าแพงสี่เหลี่ยมที่คนนอกไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอย่างไร ส่วนคนในก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราว
ของคนภายนอกคุก ดังนั้น อยู่ในนี้ หนูก็ไม่ได้ปกปิดอะไร แสดงความเป็นตัวเองเต็มที่ 
ไม่ต้องกลัวพ่อแม่หรือใครๆ จะมาเห็น เพราะเขาไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้อย่างแน่นอน 
ในคุกอาจจะไม่ได้แต่งตัวสวยงาม ไม่ได้แต่งหน้าทาปาก ไม่ได้ท าผมสวยๆ หนูว่าพวกนี้
มันเป็นของภายนอก ถึงแม้จะอยากสวยแค่ไหน อยากแต่งตัวแค่ไหน แต่ในเมื่อมันท า
ไม่ได้ เราก็แสดงออกในแบบที่เราสามารถท าได้ มันจะได้ไม่กดดันมาก กะเทยบางคนอยู่
ในคุกนี้ภายนอกดูเหมือนเขามีความสุขมาก ไม่ทุกข์ไม่ร้อน แต่ลึกๆ แล้ว ไม่มีใครมี
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ความสุขที่อยู่ในคุกหรอกพ่ี มันก็ต้องพยายามหาความสุขท่ีสิ่งที่มี ถ้าจมกับความทุกข์ 
ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ 

อาร์ม (สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2560) 
 

 ส าหรับน้ าผึ้ง เธอบอกว่าเธอเป็นกะเทยหน้าตาไม่ดี ผิวคล้ า ตัวเล็ก ฟันยื่น ก่อนติดคุกเธอ
มักจะโดนล้อจากเพ่ือนผู้ชาย หรือผู้ชายคนอ่ืนๆ ว่า “ตุ๊ดหัวโปก” “กะเทยหัวโปก” “แก้วหน้าม้า” หรือ
ได้ยินค าพูดอ่ืนๆ ในเชิงดูถูกเหยียดหยามเธอ แต่เมื่อเธอมาติดคุก แม้ว่าจะโดนล้อบ้าง แต่เธอก็รู้สึกว่า
เธอได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากเพ่ือนผู้ต้องขังชายในคุกดีกว่าข้างนอก  
 
 อยู่ในนี้ หนูรู้สึกว่า หนูมีความสุขกว่าใช้ชีวิตข้างนอก อยู่ข้างนอกกะเทยสวยๆ มีเยอะ 

ไหนจะผู้หญิงอีก กะเทยอย่างหนูจะหาแฟนล าบาก สวยก็ไม่สวย โดนล้อ โดนแกล้ง 
เป็นประจ า แต่ใครมาว่าหนู หนูก็ว่ากลับนะ ชีวิตเราเติบโตในชุมชน ในตลาด เลยท าให้
มีภูมิต้านทานดี (หัวเราะ) อยู่ในนี้หนู พวกผู้ชายก็มีล้อบ้าง แต่พอสักระยะหนึ่งก็เลิกล้อ 
พวกผู้ชายก็คอยช่วยเหลือเรา ขอความช่วยเหลืออะไร เขาก็ช่วยเหลือตลอด บางทีเวลา
กิจกรรมอะไร เขาก็ให้เราก่อน อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยมีแฟน ก็มามีตอนอยู่ในนี้แหละ 

น้ าผึ้ง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2560) 
 

แม้ว่าคุกจะจ ากัดเสรีภาพของผู้ต้องขัง คือ ผู้ต้องขังทุกคนต้องอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด ไม่
สามารถที่จะไหนมาไหนได้ ไม่สามารถเดินจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนึ่งหรือจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึก
หนึ่งตามอ าเภอใจ ถูกตัดขาดจากครอบครัว และญาติมิตร ซึ่งก็ท าให้ผู้ต้องขังได้รับความกดดันเป็น
อย่างมาก อีกทั้งยังถูกจ ากัดสิทธิไม่สามารถท าตามความต้องการส่วนตัวของตัวเองได้ ไม่มีที่พักผ่อน
เป็นส่วนตัว ไม่มีเครื่องใช้อุปกรณ์เป็นของตนเอง ไม่มีแม้ “เวลา” ที่จะเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งยังถูก
ตัดขาดจากเพศตรงข้าม ผู้ต้องขังต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เคร่งครัด ถูกจับจ้อง ตรวจตราอยู่
ตลอดเวลา ปฏิบัติกิจกรรมแบบเดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่าไปจนถึงวันที่พ้นโทษ กะเทยในคุกเหล่านี้ไม่
สามารถที่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ตนเองอยากจะสวมใส่ ไม่สามารถไว้ผมยาว ไม่สามารถท าผมทรงที่
ตัวเองต้องการได้ ไม่สามารถแต่งหน้าตามใจชอบได้ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่สามารถครอบครองเกิน
ความจ าเป็นได้ สิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะท าให้กะเทยรู้สึกถูกกดดัน ถูกตัดขาดจากตัวตนเดิมของพวกเธอ แต่
ก็ไม่สามารถปิดกั้นการแสดงออกถึงตัวตนของพวกเธอ ที่ได้ถ่ายทอดผ่านการแสดงออกทางการพูดจา 
กิริยาการแสดงออกต่างๆ  
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5.4. การปรับตัวและการต่อรองของกะเทยในคุก  
 

คุก เป็นสถาบันเบ็ดเสร็จที่ควบคุมและจัดการชีวิตของผู้ต้องขังในทุกด้าน และลงลึกไป
ถึงรายละเอียดในชีวิตประจ าวันของผู้ต้องขังแต่ละคน โดยการเข้าไปจัดการพ้ืนที่ จัดการเวลา และ
จัดการร่างกายของผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องท าตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของคุก โดยมีผู้คุมท า
หน้าที่สอดส่อง ดูแล จับจ้องผู้ต้องขัง เพ่ือไม่ให้มีการละเมิดกฎระเบียบ และจะด าเนินการลงโทษคนที่
ฝ่าฝืนระเบียบของคุก ซึ่งการลงโทษก็จะมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับที่ เบาที่สุดคือการว่ากล่าวตักเตือน
ไปจนถึงระดับที่หนัก เช่น การถูก “ขังเดี่ยว” การถูกตัดจ านวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ เป็นต้น 
การถูกลงโทษเป็นสิ่งที่ผู้ต้องขังไม่อยากจะโดน ดังที่แสดงให้เห็นไปแล้วว่าเมื่อกะเทยเข้ามาอยู่ในคุกชาย 
คุกมีกระบวนการต่างๆ ใน “ปลดเปลื้อง” ตันตน (ดังที่ Goffman เรียกว่า Mortification Process) หรือ 
ดังที่ฟูโกต์เรียกว่า “กระบวนการลดความหมายเชิงสัญญะที่ผูกพันกับร่างกาย” ออกเพ่ือประกอบ
สร้างใหม่ (Foucault, 1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.10-11) กระบวนการเหล่านี้กระท า
ต่อร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและตัวตนของกะเทยในคุกผ่านการควบคุมพ้ืนที่และเวลาในการ
ใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตด้านเพศ แล้วพวกเธอเหล่านี้จะท าอย่างไรให้สามารถธ ารงเพศวิถี
ที่หลากหลายอยู่ในคุกได้ มีการปรับตัว เอาตัวรอด ต่อรอง และหาทางเลือก/ทางออกในการใช้
ชีวิตประจ าวันในคุกอย่างไร 

 
5.4.1 การปรับตัวและการต่อรอง 

จากการสัมภาษณ์กะเทยทั้ง 10 คน พบว่า กะเทยมีทางเลือกและทางออกเพ่ือให้
ตนเองสามารถแสดงบทบาททางเพศและเพศวิถีของตนภายในคุกได้บ้าง แม้ว่าจะก็ไม่สามารถ
แสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่สามารถที่จะแต่งตัวในแบบที่ตัวเองชอบเพราะต้องแต่ง
กายด้วยเครื่องแบบนักโทษ ไม่สามารถที่จะแต่งหน้าแต่งตาตามความต้องการของตัวเองได้ ไม่
สามารถไว้ผมยาวหรือตัดผมตามทรงที่ตัวเองอยากจะตัดได้ ไม่สามารถครอบครองสิ่งของเครื่องใช้ที่
ตนเองต้องการได้เพราะคุกได้ก าหนดสิ่งของที่ผู้ต้องขังสามารถครอบครองได้ พวกเธอเหล่านี้จะต้อง
ปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันของคุกไปจนกว่าจะครบก าหนดโทษ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสอดส่อง
ของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่เวลาที่นอนหลับหรือแม้แต่เวลาที่ปฏิบัติกิจส่วนตัว ดูเหมือนว่า
ปฏิบัติการของอ านาจภายในคุกที่ได้กระท าต่อตัวกะเทย ได้ส่งผลทั้งการควบคุมทางด้านร่างกายแล้ว 
อ านาจยังกระท าต่อจิตใจ อารมณ์และความรู้สึกของผู้ต้องขังกะเทยในคุกอีกด้วย การถูกควบคุมและ
กดดันบีบคั้นจากกฎระเบียบ ท าให้พวกเธอไม่สามารถแสดงตัวตนในแบบที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ 
ดังนั้น พวกเธอจึงปรับตัว ต่อรอง หาทางออก เพ่ือให้พวกเธอพอที่จะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่พวกเธอ
ต้องการได้ หรือพอจะให้พวกเธอแสดงตัวตนในแบบที่พวกเธอต้องการได้บ้าง 
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ดังที่อธิบายไปแล้วในบทที่ 4 ว่าเมื่อกะเทยเข้ามาอยู่ในคุก ช่วงแรกพวกเธอ
จะต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตตามระเบียบของคุก เช่น การตัดผม การแต่งกาย การกินอยู่หลับนอน การ
ท างาน เมื่อพวกเธอเหล่านี้ใช้ชีวิตไปได้ระยะหนึ่งก็จะพอสามารถปรับตัวหรือพอรู้ “ทางหนีทีไล่” 
เพ่ือให้สามารถอยู่ในคุกได้ ระยะเวลาในการปรับตัวของกะเทยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป 
ประมาณ 3- 6 เดือนหรือบางกรณีก็ต้องใช้เวลาเป็นปี เมื่อพวกเธอเริ่มจะคุ้นชินกับกฎระเบียบของคุก 
เริ่มรู้จักเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพ่ือนผู้ต้องขังด้วยกันเองมากขึ้น พวกเธอก็เริ่มที่จะต่อรองกับกฎระเบียบ
ของคุกในเรื่องต่างๆ บ้าง เช่น การไว้ผมของผู้ต้องขังกะเทย พวกเธอไม่ชอบการที่ถูกตัดผมสั้นเกรียน
ติดหนังศีรษะ ความปรารถนาของพวกเธอคือการได้ไว้ผมยาวขึ้นมานิดหน่อย และได้ท าทรงผมตามที่
ต้องการบ้าง  

ส าหรับการตัดผมภายในแดนนั้น ทางแดนจะไม่ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ต้องขังทุกคน
จะต้องตัดผมทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน การตัดผมจะเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง เมื่อ
รู้ตัวว่าตนเองผมเริ่มยาว ก็จะต้องไปตัดผม โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้คุมสั่งให้ไปตัด ด้วยกฎเกณฑ์ที่เน้นการ
ดูแล ควบคุมตนเอง (self-monitoring) เช่นนี้ จึงพอจะเปิดช่องให้กะเทยได้ต่อรองกับหรือตีความกับ
กฎเกณฑ์นี้  กะเทยบางคนจึงเลือกที่จะไม่ไปตัดผม และไว้ผมของตนเองให้ยาวขึ้นนิด ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ กะเทยบางคนเลือกที่จะไว้ผมให้ยาวถึงประมาณใบหู ขณะที่บาง
คนไว้ยาวประมาณติ่งหู หากผู้คุมไม่เรียกให้ไปตัดผม พวกเธอก็จะไม่เข้าไปตัดผม หากมีการเตือนจาก
ผู้คุม พวกเธอก็จะใช้การต่อรองที่ละมุนละม่อมโดยอาศัยการที่ผู้คุมคุ้นชินกับ “ความเป็นกะเทย” ใน
คุก และพอเอ็นดูพวกเธออยู่บ้าง พวกเธอจะพยายามอธิบายกับผู้คุม เช่น บอกว่า “คิวตัดผมยาว” 
“เดี๋ยวหนูไปตัดค่ะ” “เดี๋ยวจะมีงานค่ะ ถ้าตัดมันจะยาวไม่ทัน” ซึ่งผู้คุมบางคนก็รู้ว่าเป็นข้ออ้างของ
พวกเธอ แต่ก็จะอะลุ่มอล่วยให้ แต่ถ้าหากว่าผู้คุมคนใดไม่ยินยอม และสั่งอย่างเด็ดขาดให้พวกเธอไป
ตัดผม พวกเธอก็จะยินยอม เพราะไม่อยากถูกลงโทษ และดีไม่ดีอาจจะถูกกล้อนผมจนติดหนังศีรษะก็
เป็นได้  

กะเทยในคุกเหล่านี้บอกว่า เจ้าหน้าที่ภายในแดนแต่ละคนจะเข้มงวดไม่เท่ากัน 
แต่ส่วนใหญ่จะใจดี เพราะอยู่ภายในแดนด้วยกันมานาน จนมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สามารถ
พูดคุยต่อรองได้ พวกเธอจะใช้ “ลูกอ้อน” จนผู้คุมใจอ่อนยอมอะลุ่มอล่วยให้ แต่บางคนพวกเธอก็ไม่
กล้าที่จะต่อรอง เพราะรู้ว่าเป็นผู้คุมที่เข้มงวด นอกจากนี้กะเทยบางคนก็แอบติดกิ๊บลวดลายต่างๆ 
สีสันสดใสในเวลาที่อยู่กับกลุ่มเพ่ือนหรือคนรัก โดยจะเลือกช่วงเวลาหรืออยู่ในบริเวณที่ผู้คุมไม่
สามารถสอดส่องดูแลได้อย่างทั่วถึง เพราะถ้าผู้คุมเห็น พวกเธอก็อาจจะโดนริบของเหล่านี้ไป พวกเธอ
จะแอบติดเฉพาะเวลาที่อยู่ด้านล่างตึกนอน เพราะบนตึกนอนและในห้องนอนจะไม่อนุญาตให้มี
สิ่งของอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากเครื่องนอน 3 ชิ้นเท่านั้น และจะแอบเก็บไว้ในล็อคเกอร์ส่วนตัว 
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นอกจากเรื่องเกี่ยวกับทรงผมของพวกเธอแล้ว พวกเธอยังแอบดัดแปลงชุด
นักโทษชายให้เป็นชุดที่รัดรูปเน้นทรวดทรง ซึ่งพวกเธอบอกว่า เป็นทางออกหนึ่งที่กะเทยจะแสดงออก
ถึงความต้องการของตนเองได้ แม้ว่าจะไม่ได้แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าแบบผู้หญิงที่สวยงาม และไม่ได้มี
ชุดหลากหลายแบบให้เลือกใส่ แต่พวกเธอก็พยายามที่จะแสดงออกถึงตัวตนของพวกเธอผ่านการ
ดัดแปลงเสื้อผ้าเครื่องแบบผู้ต้องขังที่พวกเธอสวมใส่อยู่ให้มีลักษณะเล็ก พอดีตัว และรัดรูป โดยจะ
แอบตัดเย็บกันเอง หรือจ้างกะเทยซึ่งรับจ้างท าตัดเย็บเข้ารูปเสื้อผ้า หากโดนผู้คุมจับได้ซึ่งหน้าว่าก าลัง
ตัดเย็บกะเทยคนนั้นก็จะถูกลงโทษ จึงเป็นเรื่องที่ต้องแอบท ากันไม่ให้ผู้คุมรู้ แต่ผู้คุมก็ไม่ได้ลงโทษ
กะเทยที่แต่งชุดผู้ต้องขังที่รัดรูป 

กะเทยที่ต้องปรับตัวมาก คือ กลุ่มกะเทยที่มีเพศวิถีขณะที่อยู่ภายนอกคุกที่มีการ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบผู้หญิง ไว้ผมยาว ท าศัลยกรรมแปลงเพศและท าหน้าอกแล้ว 
เมื่อพวกเธอเหล่านี้มาใช้ชีวิตในคุกที่มีการใช้ชีวิตประจ าวันแตกต่างกับชีวิตที่เคยใช้อยู่นอกคุกอย่าง
สิ้นเชิง ท าให้พวกเธอมีความรู้สึกกดดัน ความอึดอัด และไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ 
และถูกปลดเปลื้องตัวตนเดิมออกไปจนหมดสิ้น น้ าเพชร ได้เล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในคุกให้       
ผู้ศึกษาฟังว่า ชีวิตภายในคุกแตกต่างจากชีวิตภายนอกคุกอย่างสิ้นเชิง ขณะที่อยู่ข้างนอกคุก เธอใช้
ชีวิตโดยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้หญิง ท าศัลยกรรมแปลงเพศ ท าหน้าอก เรียบร้อย
แล้ว มีแฟนที่คบหาดูใจกัน จนถึงขั้นอยู่กินด้วยกัน เมื่อมาติดคุก ท าให้เธอต้องมาใช้ชีวิตในสถานที่ที่ไม่
น่าพึงปรารถนา ถูกตัดผมสั้นเกรียนจนเกือบติดหนังศีรษะตั้งแต่วันแรกที่เข้าคุก ไม่สามารถใส่เสื้อผ้า
ผู้หญิงได้ ต้องสวมใส่ชุดนักโทษตัวใหญ่ๆ เนื้อผ้าหยาบ ไม่ได้แต่งหน้า ไม่มีเครื่องส าอาง ไม่มีของใช้ที่อยาก
ได้ สิ่งเหล่านี้ท าให้น้ าเพชรรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนของตัวเองไป แต่เมื่อเธอใช้ชีวิตอยู่ภายในแดน
ประมาณ 3-6 เดือนแล้ว น้ าเพชรก็เริ่มเรียนรู้กฎระเบียบของคุก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ภายในเรือนจ าและเพ่ือนผู้ต้องขังได้ ท าให้เธอเริ่มมีทางเลือก/ทางออกเพ่ือให้เธอได้สามารถใช้ชีวิตใน
แบบที่เธอต้องการ แม้ว่าจะไม่สามารถท่ีจะแสดงได้อย่างเต็มที่ แต่ก็มีทางออกให้เธอได้เป็นตัวเองบ้าง 

 
ก็เหมือนที่หนูเล่าไปตอนแรกค่ะ ว่ามันอึดอัด กดดัน ล าบากใจ มันรู้สึกว่าชีวิตนี้
หมดสิ้นทุกอย่างแล้ว ไม่เหลืออะไร ชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่า ตัวเองต้องมาใช้ชีวิต
ในคุก ไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ในหัวสมองเลยค่ะ พอมาติดจริงๆ มันก็ช็อคไปเลยค่ะ 
สมองมันมึน มันเบลอไปหมด คิดอะไรไม่ออก มันเสียใจมากๆ กลัว กังวล เราจะ
อยู่ยังไง ข้างในมันเป็นยังไง จะต้องท ายังไงบ้าง มืดแปดด้านไปหมด พออยู่ไปสัก
ระยะหนึ่ง เริ่มรู้จักเพ่ือน รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งไหนควรท า สิ่งไหนไม่ควรท า มี
เพ่ือนๆ คอยพูดคุย ปรึกษา ให้ก าลังใจกันและกัน ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้จากเพ่ือนที่
อยู่มาก่อน เขาก็จะคอยบอก เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ สังเกตเพ่ือนๆ ว่าเขาอยู่
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อย่างไร เขาท ายังไง ตอนแรกก็สงสัยว่า แบบนี้มันท าได้เหรอ แบบนั้นมันได้เหรอ 
ก็อาศัยถามๆ กันไป ก็ เริ่มเรียนรู้มาเรื่อยๆ มันก็พออยู่ ได้  พอเริ่มชินกับ
กฎระเบียบ เพ่ือนในคุก ก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าที่จะท าอะไรมากขึ้น ใจ
เราก็อยากจะท าโน่นท านี่ ท าตามใจตัวเอง อยากสวย อยากแต่งตัว อยากมีข้าว
ของเครื่องใช้อย่างอ่ืนบ้าง อยากได้ลิปสติก อยากได้แป้งตลับ มันก็หาไม่ได้ ถ้า
ใครรู้ช่องทางว่าจะได้มาอย่างไร ก็อาจจะให้เขาช่วยหามาให้เรา ซึ่งบางครั้ง
อาจจะผิดระเบียบ แต่ถ้าเรื่องไม่รู้ถึงหูผู้คุมก็ไม่เป็นไร ส่วนตัวหนู ก็ไว้ผมให้ยาว
หน่อย ไม่ค่อยไปตัดผม มันก็ไม่ได้ยาวมากหรอก แค่ยาวกว่าผู้ต้องขังชายคนอื่นๆ 
ประมาณใบหู แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้ว ไม่อยากตัดทรงผู้ชาย แต่ผู้คุมเขาก็ไม่ว่าอะไรนะ 
มีช่วงเวลาที่เข้มงวด มีบางช่วงเวลาที่ไม่เข้มงวด ก็แล้วแต่ ผ.บ. (ผู้บัญชาการ
เรือนจ า) เพราะมีการสับเปลี่ยนกันบ่อย ถ้ามาใหม่ก็ต้องดูแนวการบริหารของคน
ใหม่ แต่ส าหรับผู้ชายก็ตัดสั้นเหมือนเดิมนะ ส่วนกะเทยก็อะลุ่มอล่วยให้บ้าง 
กะเทยบางคนก็ไม่ได้ไว้ผม ก็ตัดสั้นรองทรงสูงเหมือนผู้ต้องขังชายคนอื่น ก็ไม่ได้มี
ปัญหาอะไร ส่วนเรื่องชุดที่เอาไปตัดให้เข้ารูป ก็แอบท ากันเอง คือ ชุดผู้ต้องขังที่
พวกหนูได้มา ถ้าใส่ปกติมันก็หลวม โคร่ง ก็เลยท าให้พอดีตัว บางทีก็ได้มรดกตก
ทอดมาจากคนที่ปล่อยไปแล้ว (ยิ้ม) ก็แบ่งปันกัน ผู้คุมก็ไม่ว่านะที่เราใส่แบบนี้ 
แต่อย่าให้เขารู้ว่าเอาแอบท า แอบเย็บกันตรงไหน เอาเข็มมาจากไหน อาจจะถูก
ลงโทษได้ แต่ผู้คุมบางคนเขาก็ไม่ชอบที่พวกหนูใส่รัดรูป พวกหนูก็จะไม่ใส่เวลาที่
ผู้คุมคนนี้เข้ามาในแดน ก็ต้องรู้จักสอดส่ายสายตาให้ดี ผู้ต้องขังเขาจะเรียนรู้ว่าผู้
คุมแต่ละคนเป็นอย่างไร คนนี้ใจดี คนนี้เคร่งครัดเรื่องระเบียบ ท าให้ผู้ต้องขังมี
วิธีการที่จะเข้าหาผู้คุมหรือเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแดนที่ไม่ท าให้ตัวเองถูกลงโทษ 

น้ าเพชร (สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

นอกจากนี้พวกเธอยังมีวิธีการต่อรองในกรณีที่พวกเธอได้ท าประโยชน์ให้กับคุก 
ยกตัวอย่างเช่น หากมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในคุกซึ่งกะเทยมีส่วนร่วม เช่น มาช่วยจัดสถานที่ จัด
ดอกไม้ ตกแต่งบริเวณงาน หรือบางคนก็จะได้รับมอบหมายให้เป็น “หางเครื่อง” หรือ “แด๊นเซอร์” 
ในงานดนตรี บางคนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าเชียร์ในงานกีฬา เป็นต้น พวกเธอจะต่อรองกับผู้คุมที่
รับผิดชอบ ขอเป็นรางวัลให้พวกเธอในการร่วมกิจกรรม โดยของรางวัลที่พวกเธอขอ ก็จะเป็นของใช้ที่
ไม่สามารถหาได้ในคุก เช่น แป้งตลับ ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว เสื้อชั้นใน กิ๊บหรือโบว์ติดผม เป็นต้น  
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ซึ่งบางครั้งพวกเธอก็จะได้รับสิ่งของที่พวกเธอต้องการ เพ่ือเป็นการตอบแทนการที่พวกเธอได้ท า
ประโยชน์ให้แก่คุก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า กะเทยอาจจะมีการต่อรองกับระเบียบของคุก
บ้าง ก็เพ่ือให้สามารถแสดงตัวตนของพวกเธอออกมาได้บ้าง แต่พวกเธอก็เรียนรู้ว่าถ้าหากต่อรองแล้ว
ท าให้พวกเธอเสียสิทธิประโยชน์ หรือถูกลงโทษ ก็จะไม่เสี่ยงที่จะต่อรอง หรือเลือกที่จะน าวิธีการอ่ืนๆ 
มาใช้ เช่น การหลีกเลี่ยงที่จะให้ผู้คุมเห็น การกระท าการบางอย่างโดยที่ ผู้คุมที่ไม่รู้ เช่น แอบไปเย็บ
เสื้อ แอบเอาเครื่องส าอางมาใช้ แอบไว้ผม และตราบเท่าที่พวกเธอเหล่านี้ไม่สร้างปัญหาให้กับคุก เช่น 
เกิดการทะเลาะวิวาทแย่งชิงข้าวของเครื่องใช้ การตบตีท าร้ายร่างกายกัน การครอบครอบสิ่งของ
ต้องห้าม เป็นต้น พวกเธอจะสามารถที่จะท าได้อยู่ หรือตราบเท่าที่ผู้คุมยินยอมให้พวกเธอท า ผู้คุมใน
ฐานะที่เป็นคนใช้อ านาจ เป็นผู้มีสิทธิที่จะให้พวกเธอท าหรือไม่ท าก็ได้ กะเทยจะเลือกต่อรองกับผู้คุมที่
พวกเธอคิดว่าน่าจะต่อรองได้ กรณีที่พวกเธอต่อรองไม่ได้ ก็จะยินยอมท าตามค าสั่งของผู้คุมคนนั้น 
แม้ว่าอาจจะท าให้พวกเธอรู้สึกไม่พอใจ หรือขัดใจแค่ไหนก็ตาม เพราะพวกเธอทราบดีว่า หากพวกเธอ
ไม่ท าตาม พวกเธออาจจะถูกลงโทษได้เพราะการฝ่าฝืนกฎของคุก และเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า 
นอกจากผู้ต้องขังจะเรียนรู้กฎระเบียบของคุกแล้ว ผู้ต้องขังมีการเรียนรู้ “ผู้คุม” โดยการท าความรู้จัก 
สังเกตพฤติกรรม ศึกษานิสัยใจคอของผู้คุมแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพ่ือที่จะ
ท าให้ตัวเองสามารถใช้ชีวิตในคุกโดยที่ไม่ถูกลงโทษ เพราะการถูกลงโทษเป็นการท าให้ตัวของผู้ต้องขัง
เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ถูกงดเยี่ยมญาติ ถูกงดซื้อสินค้าในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ถูกลดชั้น 1ถูก
ตัดวันลดโทษซึ่งวันลดจะท าให้ผู้ต้องขังได้ปล่อยตัวกลับบ้านก่อนครบก าหนดโทษจริง  

 
5.4.2 อนาคตภายหลังพ้นโทษ 

- ความคาดหวังเรื่องอาชีพภายหลังพ้นโทษ  
คุก มิได้จองจ าผู้ต้องขังไว้ตลอดกาล แต่จองจ าแค่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เท่านั้น เมื่อผู้ต้องขังทุกคนถูกจองจ าครบก าหนดโทษที่ศาลตัดสินมาแล้ว ก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมท่ีแต่ละคนจากมา ซึ่งบางคนได้สูญเสียหน้าที่การงานจากการติดคุกไปแล้ว จนไม่สามารถกลับไป

                                           
1 ชั้นของนักโทษ จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นเลวมาก ชั้นเลว ชั้นกลาง ชั้นดี ชั้นดี

มาก ชั้นเยี่ยม ชั้นของนักโทษเด็ดขาด มีประโยชน์เพราะจะเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ 
เช่น การได้รับพระราชทานอภัยโทษ การลดวันต้องโทษจ าคุก การได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน การออกไปท างานนอกเรือนจ า การให้ความสะดวกขณะอยู่ในเรือนจ าและการพักการ
ลงโทษ เป็นต้น โดยนักโทษที่เข้าเรือนจ าเป็นครั้งแรก จะถูกจัดให้เป็นนักโทษชั้นกลาง นักโทษจะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น ปีละ 2 ครั้ง ตามกระบวนการของกรมราชทัณฑ ์
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ท างานเดิมของตนเองได้ สูญเสียคนรัก เพ่ือนฝูงที่เคยสนิทชิดเชื้อ สูญเสียครอบครัว ในบางกรณีบิดา
และมารดาได้เสียชีวิตไปแล้วในระหว่างที่กะเทยติดคุก การกลับไปเริ่มต้นชีวิตในสังคมเดิมที่จากมาก็
เป็นความยากล าบากไม่แพ้ในช่วงแรกที่เริ่มต้นใช้ชีวิตในคุก ทั้งที่ทุกคนได้รับอิสรภาพกลับคืนมาแต่
สถานะทางสังคมบางอย่างที่สูญเสียไปก็ไม่อาจจะเรียกกลับคืนมาได้ อีกทั้งยังถูกตีตราว่าเป็นคน“ขี้คุก” 
“ขี้ตะราง” โดย หยก เล่าความรู้สึกของตนเองที่ใกล้จะพ้นโทษให้ผู้ศึกษาฟังด้วยน้ าเสียงและแววตาที่
มีความกระตือรือร้น เพราะอีก 3 เดือนเธอก็จะได้กลับบ้านเธอรู้สึกดีใจมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้
เป็นความรู้สึกดีใจอย่างเต็มเปี่ยม แต่กลับแฝงไปด้วยความวิตกกังวลถึงอนาคตของเธอหลังจากพ้น
โทษ ความรู้สึกที่ปะปนกันเหล่านี้ได้สะท้อนให้ผู้ศึกษามองเห็นผ่านแววตาและค าบอกเล่าของเธออย่าง
ชัดเจน  

 
อีก 3 เดือนค่ะ หนูก็ได้กลับบ้านแล้ว ดีใจมาก ตอนนี้ก็นับวันรอ ถ้ามีปฏิทินก็
คงขีดปฏิทินรอ (ยิ้ม) มันก็จะฟุ้งซ่านนะ นอนคิดว่าออกไปแล้ว จะไปท า
อะไรบ้าง “มโน”ค่ะ หนูคิดว่าทุกคนตอนใกล้พ้นโทษก็คิดเหมือนกันหมดว่า 
คิดว่าจะไม่กลับมาที่แห่งนี้อีก ซึ่งออกไปทุกครั้งหนูก็คิดนะ แต่บางทีมันก็มี
สถานการณ์พาเรามาอยู่ในนี้อีก มันก็เกิดจากตัวเราเองนี่แหละ พอติดคุกหลาย
ครั้งเข้า มันก็ท าให้เรารู้สึกว่า เราเคยผ่านครั้งแรกมาได้แล้ว ครั้งที่สองท าไมจะ
อยู่ไม่ได้ล่ะ ท าให้เราเกิดความเคยชินกับคุก ปล่อยไปครั้งนี้ หนูก็ตั้งใจว่าจะไม่
กลับมาอีกแล้ว สิ่งแรกที่คิดไว้ คือออกไปก็กลับบ้าน ไปหาแม่ก่อน กราบเท้า
แม่ ส่วนพ่อเสียไปสักพักแล้ว ตอนนี้เหลือแม่คนเดียว พ่ีสาวดูแลอยู่ แม่อายุ
เยอะแล้ว หนูก็อายุเยอะแล้ว ถ้าติดคุกอีกรอบคงแก่ในคุก แม่ก็อาจจะไม่อยู่รอ
เราแล้ว ออกไปรอบนี้ ตั้งใจจะเปิดร้านของตัวเอง เพราะถ้าไปสมัครงานที่ไหน
เขาก็คงไม่รับ แถมยังเคยติดคุกมา หนูก็มีประสบการณ์พวกนี้มาแล้ว มันยาก 
ใครเขาจะรับเราเข้าท างาน ว่าเราเป็นพวกขี้คุก ขี้ยาเอาดีไม่ได้ ถ้ารับเข้า
ท างาน กลัวจะไปขโมยของเขา แอบเสพยา ท างานเขาเสีย คราวนี้หนูวางแผน
ไว้แล้วว่า จะออกไปเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง หนูพอมีฝีมือทางด้านการ
ท าอาหาร อยู่ในนี้ก็ท ากับข้าวให้นายกิน เขาก็ชมว่าท าอร่อย ท าไมไม่ออกไป
เปิดร้านขายล่ะ หนูก็พอมีเงินทุนที่จะเปิดร้านอยู่บ้าง ก็เงินเก็บหนูเองส่วนหนึ่ง 
แฟนเขาก็บอกจะช่วยเหลือถ้าหากว่าไม่พอ แต่เราก็ไม่ได้จะหวัง พ่ึงเขาหรอก
นะ เพราะแฟนเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยตัว เราออกก่อนแฟน หนูพอจะช่วยเหลือ
ตัวเองได้อยู่ ก็น่าจะไปรอด เมื่อก่อนกะเทยเข้ามาในคุก พอถูกปล่อยตัว มีเงิน
กันเป็นก้อนเลยนะพ่ี เพราะผัวในคุกเลี้ยง ฝากเงินเข้าบุ๊คให้ ก็เก็บสะสม บาง
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คนปล่อยไป ไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้จักเอาไปท ามาหากิน เอาไปท านม แปลงเพศหมด 
พอหมดตัว ก็หาเรื่องมาติดคุกอีก กะเทยส่วนใหญ่เลยชอบเข้าๆ ออกๆ คุก 
เพราะเข้าคุกเหมือนมันได้มาหาทุน ตอนอยู่ข้างนอกก็โทรม ผอมหยั่งกะผีตาย
ซากเพราะอัพยา เที่ยว แต่พอมาอยู่ในคุกนี่สวย เพราะได้พักฟ้ืนร่างกาย ไม่ได้
เสพยา มีชีวิตสุขสบาย มีผู้ชายเลี้ยง แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้ว 4-5 ปีที่
ผ่านมานี้ เขาเริ่มมีระเบียบที่เคร่งครัด เมื่อก่อนนอนที่นอน มีหมอน ตอนนี้มีผ้า
แค่สามผืน เมื่อก่อนมีเสื้อผ้าได้หลายชุด ท าเรื่องเอาเสื้อผ้า (เสื้อยืด กางเกงขา
สั้น) ชุดชั้นในเข้ามาได้ เดี๋ยวนี้ต้องใส่ชุดผู้ต้องขัง มีได้แค่คนละ 5 ชุด ของอะไร
ที่ไม่จ าเป็น เขาเอาไปทิ้งหมดแล้ว ถึงผู้ชายเขาจะดูแลดี มันก็ดูแลกันเฉพาะใน
นี้แหละ ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าคนในคุกอีกแล้ว หัวอกเดียวกัน อยู่ในคุกผู้ชาย
เลี้ยงกะเทย อยู่นอกคุกกะเทยต้องเลี้ยงผู้ชาย (หัวเราะ) เห็นหลายคู่ กับตัวเอง
ก็เจอมาแล้ว ช่วงแรกก็อาจจะมีมาเยี่ยมกัน พอหลังๆ นี่หายไปแล้ว มันก็เป็น
เรื่องธรรมดา ต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเอง 

หยก (สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2560) 
 

หยก ได้วางแผนอนาคตว่า หลังจากพ้นโทษออกไป จะออกไปท าอาชีพขาย
อาหารตามสั่งตามความถนัดของเธอ โดยจะเปิดร้านบริเวณหน้าบ้านซึ่งพอจะมีพ้ืนที่ให้เปิดร้านอาหาร
เล็กๆ ส่วนน้ าเพชร และแก้ว ทั้งสองคนบอกว่าจะกลับไปท างานคาบาเรต์อีกครั้ง เพราะมีคนรู้จักยัง
ท างานในสายงานนี้อยู่ และยังติดต่อกันอยู่ ส าหรับกะเทยคนอื่นๆ พวกเธอบอกว่าเมื่อพ้นโทษ พวกเธอ
ยังไม่รู้จะไปท าอะไร เพราะตอนนี้พวกเธอยังต้องอยู่ในคุกเป็นระยะเวลาอีกนานหลายปี ยังไม่อยากจะไป
คิดหรือกังวลอะไรมากนัก จึงยังไม่ได้วางแผนว่าออกไปแล้วจะไปท าอะไร  
 - ความคาดหวังต่อความสัมพันธ์กับคนรัก 
 เมื่อบทสนทนาระหว่างผู้ศึกษากับพวกเธอใกล้จบลง ซึ่งผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามถึง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับแฟนหรือคู่รักในคุก โดย น้ าผึ้ง อาร์ม หยก และแก้ว พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า มันเป็นแค่ความสัมพันธ์ในคุก ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอและคู่รักไม่ได้ยืนยาวไปภายหลังพ้น
โทษ พวกเธอเหล่านี้เคยมีประสบการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว เพราะแต่ละคนติดคุกมากกว่าหนึ่ง
รอบ บางคนอย่างเช่น แก้ว ปัจจุบันแฟนที่แก้วคบอยู่ในคุก เขามีภรรยาและลูกอยู่ภายนอก ซึ่งขณะที่
ติดคุก ตัวเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับภรรยา แก้วรู้ดีว่าเมื่อปล่อยตัวพ้นโทษออกไปแล้ว แฟนหนุ่มก็ต้อง
กลับไปหาครอบครัว คือ ภรรยาและลูก ส าหรับกะเทยคนอ่ืนๆ ก็มีความเห็นว่า ชายหนุ่มที่เป็นแฟน
กะเทยภายในคุก เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว แต่ละคนก็มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันไป บางคนก็จะอาจจะ
ไปมีแฟนเป็นผู้หญิง พวกเธอเชื่อว่าความรักของกะเทยค่อนข้างจะมีอุปสรรค ทั้งการยอมรับจาก
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ครอบครัวของฝ่ายชายเอง ที่ไม่ยอมรับกะเทย รวมไปถึงกะเทยไม่สามารถที่จะมีทายาทสืบสกุลได้ 
เพ่ือนฝูงหรือคนอื่นในสังคมอาจจะมองว่าผู้ชายที่คบกับกะเทย “ไม่แมน” เป็น “เกย์” ซึ่งอาจจะท าให้
ฝ่ายชายไม่กล้าจะสานสัมพันธ์กับกะเทยให้ยืนยาว ความสัมพันธ์ของพวกเธอกับคู่รักภายในคุกก็เป็น
เพียงความสัมพันธ์ภายในคุกเท่านั้น ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในแบบที่คอยช่วยเหลือแบ่งปัน 
ดูแลกันทางด้านจิตใจ ทดแทนสิ่งที่ในคุกไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเธอและเขาได้
เท่านั้นเอง ส าหรับน้ าผึ้งแล้ว ขณะที่เธออยู่ข้างนอก เธอไม่มีแฟน เธอมามีแฟนครั้งแรกและคนแรกใน
คุก ทั้งสองครั้งท่ีน้ าผึ้งติดคุก เธอมีแฟนทั้งสองครั้ง   
 

ก็เหลืออีกหลายปีกว่าจะได้กลับ แฟนเขาก็บอกว่า ถ้าเขาปล่อยไปก่อน เดี๋ยว
เขาจะมาเยี่ยม คนแรกก็พูดแบบนี้แหละ บอกจะมาเยี่ยม แต่ก็หายไปเลย รอบ
นี้ก็มาคบกับคนปัจจุบันนี้ แต่เราก็เตรียมใจแล้ว เห็นมาหลายคู่แล้ว ออกไปไม่
รอดสักคู่ มีบางคู่ที่ช่วงแรกเหมือนจะไปกันได้นะ แต่สุดท้ายผู้ชายเขาก็กลับไป
คบกับผู้หญิง ตัวหนูเองก็ประสบการณ์ตรงนี้มาก่อน เราก็ต้องพยายามท าใจ 
ข้างนอกผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจกะเทย ยิ่งหน้าตาไม่สวยเหมือนหนูอีก ยิ่งไป
กันใหญ่ กะเทยที่สวยๆ ก็เห็นโดนทิ้งเยอะแยะ แต่ใช่ว่าจะไม่มีนะผู้ชายที่รัก
กะเทยที่คบหากันจริงจัง ก็มีอยู่ แต่ส าหรับตัวหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไร ตอนนี้ก็
มีความสุขในแบบท่ีจะมีได้ ปล่อยไป ก็ค่อยคิดว่าจะท ายังไงกันต่อ 

น้ าผึ้ง (สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2560)  
 

จะเห็นได้ว่า แม้คุกจะจ ากัดหรือท าให้กะเทยไม่สามารถแสดงตัวตนของตนเอง
ได้ แต่ยังพอที่จะช่วยให้พวกเธอสามารถธ ารงเพศวิถีที่หลากหลายขณะที่อยู่ในคุกได้โดยที่ไม่ท าให้พวก
เธอกดดันมากนัก ยังมีช่องทาง ทางเลือก ทางออก ให้พวกเธอได้พอแสดงตัวตนและเพศวิถีของพวก
เธอได้บ้าง เมื่อพวกเธอเหล่านี้พ้นโทษออกไป บางส่วนก็มีการเตรียมตัวเรื่องการใช้ชีวิตภายหลังพ้น
โทษ มีการวางแผนเรื่องการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เตรียมตัว 
เนื่องจากยังต้องถูกคุมขังในคุกเป็นระยะเวลายาวนาน ส าหรับความสัมพันธ์กับคู่รักภายในคุก เป็น
ความสัมพันธ์ที่ผู้ต้องขังสร้างขึ้น หรือสมมุติขึ้น ที่เรียกว่า “โลกสมมุติ” เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านจิตใจของผู้ต้องขัง ผ่อนคลายความตึงเครียด บรรเทาความรู้สึกกดดันจากการใช้ชีวิตที่เต็มไป
ด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยคู่รักจะคอยดูแลช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งต่างๆ ภายในคุก พูดคุย ให้
ก าลังใจกัน ให้ค าปรึกษา มีการอยู่กินฉันท์สามีภรรยากัน มีบทบาทหน้าที่ระหว่างคู่รัก ฝ่ายชายจะท า
หน้าที่หาเงินมาเลี้ยงดูกะเทย กะเทยก็จะท าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ เสื้อผ้า อาหาร ของใช้ให้แก่คู่ของ
ตน ซึ่งการที่กะเทยได้รับการดูแลที่ดีจากคู่รัก การเอาใจใส่ เอาอกเอาใจ เลี้ยงดู ส่งเสีย ท าให้กะเทย
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รู้สึกว่ามีคนคอยปกป้องคุ้มครองขณะที่อยู่ในคุก สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้แก่พวกเธอ มี
กะเทยหลายคนที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในคุก ท าให้พวกเธอรับรู้ว่า 
ความสัมพันธ์ของคู่รักภายในคุกนั้น ไม่ได้ยืนยาวออกไปเมื่อพ้นโทษ แต่เป็นความสัมพันธ์ภายใน
ก าแพงสี่เหลี่ยมเท่านั้น เมื่อพ้นโทษออกไปแต่ละคนก็กลับไปใช้ชีวิตของแต่ละคน ผู้ต้องขังชายบางคน
มีครอบครัว ภรรยา และบุตรรอคอยอยู่ บางคนที่ก็กลับไปมีคนรักหรือคบหากับผู้หญิง ท าให้เรื่องราว
ความรักของพวกเธอจบลงแค่ภายในคุกเท่านั้น ไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อในโลกภายนอก  
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 การใช้ชีวิตของกะเทยภายในคุก  
 
  งานศึกษาเกี่ยวกับกะเทยส่วนใหญ่ที่พบจะเน้นศึ กษากะเทยในบริบทต่างๆ เช่น        
คาบาเรต์โชว์ (เช่น งานศึกษาของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา, 2546 และงานของเรืองฟ้า บุราคร, 
2550) ครอบครัว (เช่น งานศึกษาของ ชรินทร์พร มะชะรา, 2552) โรงเรียนมัธยม (เช่น งานศึกษา
ของเทียมเทพ ทั่งศิริ, 2546) มหาวิทยาลัย (เช่น งานศึกษาของกฤษฎยชนม์ สุขยะฤกษ์, 2552) เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละบริบทก็มีผลต่อการใช้ชีวิตของกะเทยที่แตกต่างกัน งานศึกษาบางส่วนก็ จะเน้นถึง
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของกะเทยที่มองว่า อัตลักษณ์ของกะเทยมีกระบวนการพัฒนาตัวตนที่
เป็นขั้นตอนไปจนถึงการเปิดเผยตัวตนว่าเป็นกะเทย มีอัตลักษณ์ทางเพศที่ตกผลึกและชัดเจน (เช่น        
งานศึกษาของ สมฤดี สงวนแก้ว, 2546 และงานของพลสิทธิ์ แววศักดิ์, 2550) แต่งานศึกษาชิ้นนี้ศึกษา
เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยผ่านบริบทคุก กล่าวได้ว่าคุกเป็นสถาบันทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
ลงโทษ ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและส่งกลับสู่สังคม เป็นที่น่าสนในว่าเพศสรีระถูกน ามาใช้จัดการและจัดแบ่ง
พ้ืนที่ในคุก คือ มีการแบ่งแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจนออกเป็น “คุกชาย” ซึ่งเป็นพ้ืนที่คุมขังเฉพาะนักโทษ
ชาย และ “คุกหญิง” เป็นพ้ืนที่ที่คุมขังเฉพาะนักโทษหญิง ดังนั้นเมื่อกะเทย (ไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์
อย่างไร แปลงเพศแล้วหรือไม่ก็ตาม) ถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิด พวกเธอก็ต้องถูกคุมขังในคุ ก
ชายตามเพศสรีระที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด จึงเป็นที่น่าสนใจว่ากะเทยซึ่งเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทาง
เพศจะใช้ชีวิตอยู่ในภายในคุกอย่างไร ภายใต้ความเชื่อที่ว่าคุกเป็นพ้ืนที่ที่เข้มข้นไปด้วยการบังคับผ่าน
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ พวกเธอพอมีทางเลือก ทางออกต่อการใช้ชีวิตประจ าวันในคุกอย่างไร  

 งานศึกษาครั้งนี้อาศัยแนวคิดความหลากหลายทางเพศ ตามกระบวนทัศน์เชิงประกอบ
สร้างทางสังคม (Social construction) และกระบวนทัศน์เควียร์ (Queer) ที่มองว่าเพศภาวะและเพศวิถี
ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติก าหนดเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีความเป็นสากล ไม่ได้มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัว 
แต่เป็นสิ่งที่สังคมประกอบสร้างขึ้นมา สังคมได้ก าหนดบทบาททางเพศจากเพศสรีระของบุคคล เช่น 
ความเป็นชาย ความเป็นหญิง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม ซ่ึงจะแตกต่างไปตามแต่ลักษณะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในแต่ละสังคม และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้ (กฤตยา 
อาชวนิจกุล, 2554; ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2550; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2551; วาทินีย์ วิชัยยา, 
2556) นอกจากนี้กระบวนทัศน์เควียร์ (Queer) ได้อธิบายความหลากหลายทางเพศไว้ว่า เรื่องเพศมี
ความหลากหลาย ซับซ้อน เราไม่สามารถจัดประเภท ติดป้ายชื่อ และใส่กล่องได้เพราะการจัดประเภท
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นี้น าไปสู่การจัดล าดับช่วงชั้นสูงต่ า ท าให้มีการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน โดยมองว่าสิ่งหนึ่งดีกว่าอีกสิ่ง
หนึ่ง เช่น การคุณค่าผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง หรือการจัดประเภทของรักต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน 
สังคมก็จะให้คุณค่าและยอมรับพฤติกรรมรักต่างเพศ ส่วนพฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็จะไม่ได้รับการ
ยอมรับ ถูกให้คุณค่าในเชิงลบ ท าให้เกิดการกีดกันและเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ และก่อให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมทางสังคม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558ก; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2557) ดังนั้น งานศึกษา
ในครั้งนี้จึงมองเพศภาวะและเพศวิถีจากกรอบแนวคิดที่ว่า เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยในคุกไม่ได้
เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว แต่กลับมีความลื่นไหล ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ช่วงชีวิต (life cycle) และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของกะเทย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่กะเทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนอ่ืนๆ 

กะเทยในงานศึกษาครั้งนี้มีทั้งที่แปลงเพศ ท าหน้าอกและแต่งกายแบบผู้หญิงแล้ว 
(ได้แก่ อาร์ม จีจ้า หยก น้ าเพชร เจนนี่ และแก้ว) และกะเทยที่ยังไม่ได้แปลงเพศ ยังไม่ได้ท าหน้าอก 
ไม่ได้แต่งกายแบบผู้หญิง (ได้แก่ น้ าผึ้ง ปอง เอ็ม และพราว) พวกเธอติดคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต 

เมื่อพิจารณาถึงการใช้ชีวิตประจ าวันของกะเทยในคุก พบว่า การใช้ชีวิตในคุกได้สร้าง
ความยากล าบากให้แก่กะเทยทุกคน เพราะชีวิตภายในคุกมีความแตกต่างจากชีวิตข้างนอกอย่าง
สิ้นเชิง คุกมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด มีกิจวัตรประจ าวันที่แน่นอนตายตัว คุกจัดการเรื่องเวลา 
พ้ืนที่ จนไปถึงร่างกายของผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังต้องอยู่ในสายตาของผู้คุมตลอดเวลา ความรู้สึกวัน
แรกที่กะเทยทุกคนก้าวย่างเข้ามาอยู่ในคุก คือ เสียใจ กลัว หดหู่ เครียด วิตกกังวล เพราะไม่รู้ว่าจะ
เจอกับอะไรบ้าง ในคุกจะเป็นอย่างไร สภาพความเป็นอยู่คงจะเลวร้าย เนื่องจากภาพของคุกที่ทุกคน
ได้รับรู้ เป็นภาพที่น่ากลัว สกปรก มีความรุนแรง ผู้คุมโหดร้าย ทารุณ ทุบตีนักโทษ แม้ว่ากะเทยบาง
คนจะเคยติดคุกมาหลายรอบ (ได้แก่ น้ าผึ้ง อาร์ม หยก และแก้ว) แต่เมื่อย้อนคิดไปถึงวันแรกที่ติดคุก
ทุกคนจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันมากนัก 

กะเทยไม่ได้แค่เผชิญกับความรู้สึกที่สับสนปนเปที่ต้องย่างก้าวเข้ามาอยู่ในคุกเท่านั้น 
พวกเธอยังต้องเผชิญกับกระบวนการปลดเปลื้องตัวตน โดยเอาตัวตนที่เคยมีอยู่เดิมออกไป และจะถูก
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงสถานะจากคนนอกให้กลายเป็นคนในคุก (Goffman, 1961) หรืออาจพิจารณาได้
อีกอย่างว่าเป็นการลดความหมายเชิงสัญญะที่ผูกพันกับร่างกายออกให้เหลือน้อยที่สุด (Foucault, 1991 
อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.10) การปลดเปลื้องตัวตนของกะเทยในคุก เริ่มตั้งแต่การที่
พวกเธอไม่สามารถน าสิ่งของติดตัวอันเป็นเครื่องบ่งบอกสัญลักษณ์ความเป็นตัวตน เป็นเจ้าของและมี
ความผูกพันเข้าไปในคุกได้ เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ สายสร้อยพร้อมพระเครื่องห้อยคอ เป็น
ต้น เมื่อพวกเธอเข้าไปอยู่ใน “แดนแรกรับ” ซึ่งเป็นแดนส าหรับผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่ เจ้าหน้าที่จะมอบ
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สิ่งของเครื่องใช้เหมือนๆ กันให้กับผู้ต้องขังทุกคน พวกเธอไม่สามารถแสดงความเป็นตัวตนผ่านสิ่งของ
เครื่องใช้ที่เหมือนๆ กันเหล่านั้นได้ นับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการปลดเปลื้องตัวตนในคุก 

การปลดเปลื้องตัวตนและการใช้อ านาจควบคุมผ่านกลไกในการสร้างระเบียบวินัยต่อ
กะเทยและผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ยังถูกกระท าผ่านกิจวัตรประจ าวันที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และเวลา ตั้งแต่
ตื่นนอนในตอนเช้าไปจนกระทั่งถึงเวลานอนในตอนค่ า มีการก าหนดกิจกรรม พื้นที่และเวลาที่ตายตัว
ให้ปฏิบัติตาม นักโทษต้องปฏิบัติกิจวัตรที่ซ้ าซากแบบนี้ทุกวัน และถูกฝึกระเบียบแถวทุกวันซึ่งเป็น
กิจกรรมที่กะเทยส่วนใหญ่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากและไม่ค่อยชอบ เนื่องจากต้องทนกับแสงแดดและ
อากาศร้อน กิจวัตรประจ าวันที่เคร่งครัดและตายตัวตั้งแต่เช้าจรดค่ าเช่นนี้ได้สร้างความยากล าบากต่อ
กะเทยในการใช้ชีวิตภายในคุกในช่วงแรกๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนอยู่ข้างนอกกะเทยบาง
คนท างานกลางคืนหรือไม่ได้ท างาน ตื่นสายและใช้ชีวิตอิสระตามอ าเภอใจของตน ท าให้พวกเธอไมคุ่้น
ชินกับการตื่นเช้าเมื่อต้องมาใช้ชีวิตในคุก 

กระบวนการปลดเปลื้องตัวตนในคุกยังกระท าต่อเนื้อตัว ร่างกาย จิตวิญญาณในชีวิต
ของกะเทย ไม่เว้นแม้แต่มิติด้านเพศ หลังจากฝากสิ่งของติดตัวไว้กับเจ้าหน้าที่แล้ว พวกเธอต้องผ่าน
การตรวจค้นเนื้อตัว ร่างกายอย่างละเอียดจากผู้คุมที่เป็นผู้ชาย พวกเธอต้องถอดเสื้อ ถูกจับหน้าอก หรือ
แม้แต่ต้องถูกล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศและทวารหนัก เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าไม่มีการซุกซ่อนสิ่งของที่
ผิดระเบียบของคุกเข้าไปด้านใน ถูกตัดผมสั้นเกรียน รวมทั้งต้องใส่ชุดนักโทษที่หลวมๆ เนื้อผ้าหยาบๆ 
เป็นที่น่าสังเกตว่ากะเทยก็ไม่ได้มีความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (homogeneity) ภายใต้กระบวนการ   
ปลดเปลื้องตัวตนที่กระท าต่อเพศภาวะและเพศวิถีนี้ กะเทยก็มีความรู้สึกและประสบการณ์ที่ต่างกัน 
ส าหรับกะเทยที่มีรูปร่างสวยงาม ผ่านการท าศัลยกรรมหน้าอกและ/หรือแปลงเพศ พวกเธอจะรู้สึก
หวาดกลัว อับอาย ไม่เต็มใจ เสียใจ และตัวตนของพวกเธอถูกตัดออกตามผมที่ถูกตัดให้สั้นลง ในขณะที่
กะเทยที่ไว้ผมสั้นและไม่ได้แต่งตัวแบบผู้หญิง รูปร่างท้วม ไม่ได้สวยงามสมส่วน และไม่ได้ศัลยกรรม
หน้าอกหรือแปลงเพศ พวกเธอรู้สึกอึดอัดใจกับการถูกกระท าเช่นนี้อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอับอายและไม่
เป็นจุดสนใจจากนักโทษชายหรือผู้คุมผู้ชายมากนักเมื่อเทียบกับกะเทยกลุ่มแรก 

กระบวนการปลดเปลื้องตัวตนหรืออาจพิจารณาได้อีกอย่างว่าเป็นการลดความหมาย
เชิงสัญญะที่ผูกพันกับร่างกายออกให้ เหลือน้อยที่สุด ยังคงด าเนินไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องใน
ชีวิตประจ าวันแต่ละวันของกะเทยในคุกขณะที่พวกเธออยู่ใน “แดนแรกรับ” (เป็นเวลา 1 เดือน) และ
ต่อมาเมื่อต้องไปอยู่ที่แดนกะเทย1 (แดน 1) สภาพแวดล้อมภายในคุกไม่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
                                           

1 แดนนี้ถูกเรียกว่า “แดนกะเทย” เนื่องจากกะเทยท่ีกระท าผิดจะถูกก าหนดให้อยู่ในแดนนี้ 
แม้ว่าจะเรียก “แดนกะเทย” แต่ก็มีผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ อยู่ด้วย แดนนี้มีนักโทษอยู่ประมาณ 1,000 คน 
มีผู้ต้องขังที่เป็นกะเทย (มีแบบแผนพฤติกรรมที่ชัดเจน สามารถสังเกตได้ไม่ยากนัก) ประมาณ 60 คน 
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ของผู้มีเพศวิถีที่หลากหลายอย่างกะเทย อาคารและสถานที่ต่างๆ ถูกสร้างไว้ส าหรับผู้ต้องขังชาย เช่น 
ห้องอาบน้ าและห้องขับถ่ายที่ไม่ได้ปิดมิดชิด เป็นส่วนตัว ส่งผลให้กะเทยบางคน (โดยเฉพาะกลุ่มที่มี
หน้าตาสวย แปลงเพศและมีหน้าอก) รู้สึกเขินอาย อึดอัด เมื่อถูกแซวและถูกจับจ้องเนื้อตัว ร่างกาย
จากผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ในขณะก าลังอาบน้ าหรือใช้ห้องขับถ่าย รวมทั้งห้องนอนที่พวกเธอต้องนอน
รวมกับเพ่ือนกะเทยคนอ่ืน ท าให้พวกเธอรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายพื้นที่
ของผู้ต้องขังจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและเวลา เพ่ือให้ผู้คุมสามารถสอดส่องและดูแลผู้ต้องขังได้ 
การเข้าออกสถานที่ต่างๆ ภายในแดนก็จะต้องท าเป็นเวลา ในช่วงที่เข้าไปอยู่ในคุกใหม่ๆ กะเทยยังไม่
ค่อยมีความคุ้นชินกับชีวิตในคุกมากนัก พวกเธอจึงเลือกที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ในคุก    
เพ่ือไม่ให้ถูกลงโทษ การใช้อ านาจและกลไกการสร้างระเบียบวินัยผ่านกิจวัตรประจ าวันภายในคุก    
ที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และเวลาที่ถูกก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ยังสะท้อนให้เห็นการควบคุมภายใต้อ านาจ
รูปแบบใหม่ที่ฟูโกต์ เรียกว่า ชีวอ านาจ (นพพร ประชากุล, 2558) หรือ อ านาจที่กระท าต่อร่างกาย  
(bio-power) (Foucault, 1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542, น.6) คือ คุกท าให้นักโทษรู้สึกว่า
ตนเองถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลา โดยที่ไม่รู้เลยว่าถูกจับตามองอยู่หรือไม่ ท าให้นักโทษมีการควบคุม 
และระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้อยู่ในระเบียบวินัย  ไม่ถูกลงโทษ และการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันซ้ าๆ ไปจนกระทั่งวันที่นักโทษได้รับการปล่อยตัว สะท้อนให้ เห็นถึงอ านาจที่
กระท าต่อร่างกายของกะเทย แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตพวกเธอยังไม่สามารถที่จะท าตาม
อ าเภอใจได้ จะต้องท าในสิ่งที่คุกก าหนดเท่านั้น หากไม่ท าตามก็จะถูกลงโทษ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
เป็นการท าให้ร่างกายของนักโทษเป็นร่างกายที่เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย การสยบยอม เพ่ือให้พร้อมที่
จะประกอบสร้างตัวตนใหม่ และเพ่ือให้นักโทษควบคุมตรวจตราตนเอง (self-monitoring) ไปพร้อมๆ 
กัน อันจะสร้างระเบียบภายในคุก รวมทั้งความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมเมื่อพวกเขาพ้นโทษและกลับ
ไปสู่สังคมภายนอกอีกด้วย 

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีการใช้กระบวนการปลดเปลื้องตัวตนและการใช้อ านาจควบคุม
ผ่านกลไกการสร้างระเบียบวินัยต่อผู้ต้องขังในคุกดังที่ได้อธิบายไปแล้ว แต่คุกก็ยังพอเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังได้ผ่อนคลายบ้างและพอรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง  โดยเปิด
โอกาสให้ญาติมาเยี่ยมซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่เชื่อมโยงพวกเธอไว้กับโลกภายนอก ให้ผู้ต้องขังสามารถ
สร้างสัมพันธ์กับเพื่อนในคุกได้โดยสมัครใจ และยอมให้มีวันหยุดพักและเวลาว่างในช่วงวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ แต่สภาพแวดล้อมภายในคุกก็ไม่ได้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมต่างๆ มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะนั่ง
พูดคุยจับกลุ่มกัน กะเทยบางคนก็จะอยู่กับคู่รักของตนเอง บางคนเขียนจดหมายหาญาติหรือเพ่ือนที่
อยู่นอกคุก นอกจากนี้หลังจากที่พวกเธอพอยอมรับกับชีวิตความเป็นอยู่ในคุกได้ ทุกคนเห็นว่าการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้ชายก็ไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้ชีวิตของพวกเธอนัก แม้ว่าจะสร้างความอึดอัด
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ใจในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเธอก็สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันร่วมกับผู้ต้องขังชายได้ 
และยังได้รับการอ านวยความสะดวก ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จากนักโทษชายอื่นๆ 
 
6.2. เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยในคุก 
 

ด้านเพศวิถีของกะเทยทั้ง 10 คน ก่อนที่จะมาติดคุก พบว่า พวกเธอมีรูปแบบการใช้
ชีวิตในด้านประสบการณ์เพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่างหลากหลาย เช่น บางคนแต่งกายใส่เสื้อผ้า
ตามแบบผู้หญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ศัลยกรรมใบหน้า หน้าอกและแปลงเพศ ขณะที่กะเทยบางคน
ไม่ได้แปลงเพศ แต่ท าศัลยกรรมหน้าอกและแต่งกายในลักษณะของผู้หญิง หรือกะเทยบางคนก็ไม่ได้
ศัลยกรรมหน้าอกและไม่ได้แปลงเพศ และแต่งกายแบบผู้ชาย แต่มีกิริยาท่าทางตุ้งติ้ง พวกเธอต้อง
เผชิญกับความกดดัน การไม่ได้รับการยอมรับหรือการถูกเลือกปฏิบัติต่อความเป็นเพศของพวกเธอ
จากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและสังคมมากน้อยแตกต่างกันไป 

สังคมภายนอกให้ค านิยามและพยายามจัดประเภทของกะเทย เช่น เรียกพวกเธอว่า  
“สาวประเภทสอง” “เพศที่สาม” “สตรีข้ามเพศ” เป็นต้น เป็นที่น่าสนใจว่ามุมมองของกะเทยที่มีต่อเพศ
ภาวะและเพศวิถีของตนเองมีความซับซ้อน ในแง่หนึ่งพวกเธอก็พยายามหาค านิยามตนเองตามท่ีสังคม
นิยามไว้ แต่ในอีกแง่หนึ่งพวกเธอก็ไม่ได้มองเพศภาวะและเพศวิถีของตนเองตามการจัดประเภทที่สังคม
ก าหนดไว้ กะเทยบางคนเรียกตัวเองว่า สาวประเภทสอง บางคนคิดว่าน่าจะเรียกตัวเองว่า สตรีข้ามเพศ 
ยังมีกะเทยบางคนที่ไม่ได้ใช้ค าเรียกหรือจัดประเภทว่าตัวเองควรจะเป็นกะเทยกลุ่มไหน หรือควรจะเรียก
ตัวเองว่าอะไร พวกเธออยากให้คนในสังคมให้เกียรติพวกเธอเหมือนชายหญิงคนอ่ืนๆ กะเทยในคุกรับรู้ว่า
สังคมจัดประเภท ตีตราและกดทับความเป็นเพศของกะเทย แต่พวกเธอเองก็ไม่ได้มองว่าเพศวิถีที่ตนเอง
เป็นและรู้สึกอยู่นั้นมีความผิดปกติแต่อย่างใด ความกดดันที่พวกเธอได้รับจากสังคมนั้นสะท้อนให้เห็นว่า
แนวคิดระบบสองเพศสภาพ (Dichotomous Gender System) ที่สังคมก าหนดสร้างขึ้นมาถูกน ามาใช้
บ่งชี้ว่าเพศภาวะและเพศวิถีแบบใดที่ “ปกติ” และแบบใดที่ “ผิดปกติ” (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2550) 
โดยถูกขัดเกลาและส่งผ่านจนท าให้ผู้คนในสังคมเชื่อและรับเอามาตรฐานของระบบสองเพศสภาพมา
ตัดสินพวกเธอ รวมทั้งเมื่อน ากระบวนทัศน์เควียร์มาเป็นกรอบวิเคราะห์ จะช่วยรื้อถอนแนวคิดการ
แบ่งแยกขั้วตรงข้ามหรือจัดประเภท เพราะสิ่งเหล่านี้น าไปสู่การจัดล าดับช่วงชั้นสูงต่ า ท าให้มีการให้
คุณค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งน าไปสู่การให้คุณค่าและยอมรับพฤติกรรมรักต่างเพศ ส่วนพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันก็จะไม่ได้รับการยอมรับ ถูกให้คุณค่าในเชิงลบ ท าให้พวกเธอกลายเป็น  “คนชายขอบ”หรือ 
“คนอ่ืน” ในสังคม ถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม 
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558, น. 16-18; พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2557, น.17-18) งานศึกษานี้ยังชี้ให้เห็น
ถึงการปะทะกันระหว่างแนวคิดระบบสองเพศสภาพที่กะเทยเองก็ถูกปลูกฝัง ขัดเกลาในฐานะที่เป็น
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สมาชิกของสังคม รับรู้ถึงการนิยาม “ป้ายชื่อ” ที่สังคมมอง จัดประเภทความเป็นเพศของกะเทย แต่
ในขณะเดียวกันพวกเธอก็ส ารวจและเรียนรู้เพศภาวะและเพศวิถีผ่านประสบการณ์ชีวิต อารมณ์ 
ความรู้สึกของพวกเธอ และเลือกท่ีจะมองว่าพวกเธอก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากสังคม 

ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกต่อการใช้ชีวิตด้านเพศในคุกของกะเทยมีความลักลั่น 
(paradoxical) ในแง่หนึ่งคุกเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยอ านาจและการควบคุมทุกตารางนิ้ว ตัวตนของ
กะเทยในฐานะที่เป็นมนุษย์ มีเลือดเนื้อ อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการใช้ชีวิตตามที่ตนเองปรารถนา 
ไม่เว้นแม้กระทั่งชีวิตในด้านเพศกลับถูกปลดเปลื้อง ก ากับและควบคุมผ่านกระบวนการต่างๆ ในคุก 
ดังที่อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 6.1 อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งคุกกลับเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้กะเทย
สามารถส ารวจ เรียนรู้ เปิดเผยและแสดงออกถึงชีวิต อารมณ์ ความปรารถนาทางเพศของพวกเธอได้ 
ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ละเมิดกฎระเบียบหลักของคุกและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในคุก กล่าวคือ 
ในขณะที่อยู่โลกภายนอกและยังไม่ติดคุก กะเทยบางคนต้องปกปิดตัวตนและความเป็นเพศของตนเอง 
สามารถแสดงออกได้ในบางสถานการณ์ เช่น เวลาที่อยู่กับเพ่ือนสนิท รวมทั้งรู้สึกกดดันและถูกเลือก
ปฏิบัติทั้งจากครอบครัวและสังคมดังที่กล่าวไปแล้ว แต่ภายในคุก ซึ่ง เป็นพ้ืนที่ที่ตัดขาดโลกภายนอก
และผู้คนที่กะเทยรู้จักและคุ้นเคย ท าให้กะเทยไม่จ าเป็นที่จะต้องปกปิดตัวตนทางเพศของพวกเธอ 
เพราะเมื่อพ้นโทษไปแล้ว คนในคุกเหล่านี้ก็อาจไม่ได้ติดต่อหรือกลับมาพบปะกันอีกเลย การที่กะเทย
อาศัยอยู่ในคุกชายซึ่งมีสัดส่วนของนักโทษชายเป็นจ านวนมากกว่ากะเทยหลายเท่า ก็ส่งผลให้พวกเธอ
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจ าวันจากนักโทษชาย รวมทั้งพวกเธอยังได้รับความ
เอ็นดูจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมบ้าง ในด้านชีวิตรักกะเทย ในงานศึกษาชิ้นนี้ พบว่า ในขณะที่กะเทยใช้ชีวิต
อยู่ในคุก ทุกคนมีคนรักที่เป็นผู้ต้องขังชาย กะเทยบางคนก่อนมาติดคุกไม่เคยมีคนรักเลย แต่เมื่อมาติด
คุก พวกเธอก็มีโอกาสได้มีคนรัก กะเทยบางคนมีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะมีแต่คนเอาใจ ได้รับของกิน
ของใช้ เงินทอง และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ต้องขังชายที่เป็นแฟนหรือคู่รัก ในทางกลับกัน 
ขณะที่กะเทยใช้ชีวิตอยู่ภายนอก พวกเธอกลับต้องเป็นฝ่ายหาเลี้ยงคนรักชาย ทั้งการท างานหารายได้
มาใช้จ่าย ดูแลอาหารการกิน ท างานบ้านและตอบสนองความสุขทางเพศให้กับคู่รักของตน หากเธอ
ไม่สามารถหาเลี้ยงและปรนนิบัติคนรักได้เป็นอย่างดี พวกเขาก็อาจจะเลิกราและไปมีคู่รักเป็นผู้หญิง
แทน ดังที่กะเทยในงานศึกษานี้ให้เสียงสะท้อนว่า “อยู่นอกคุก กะเทยต้องเลี้ยงผู้ชาย อยู่ในคุก ผู้ชาย
เลี้ยงกะเทย” 

ในบางครั้งเพศวิถีของกะเทยมักจะถูกน าเสนอให้เห็นว่าแตกต่างไปจากบรรทัดฐานรัก
ต่างเพศ เช่น งานศึกษาของพรเทพ แพรขาว (2556) ที่ศึกษาเพศวิถีของกะเทยอีสานในพ้ืนที่หมอล า 
ชี้ให้เห็นว่าในงานหมอล า กะเทยจะแต่งตัวกันเต็มที่ เพ่ือให้ตนเองเป็นที่สะดุดตา งานหมอล ายังเปิด
โอกาสให้กะเทยได้จีบ หยอกล้อและมีเพศสัมพันธ์กับ “ผู้บ่าว” โดยพวกเธอเรียกว่า “แล่นไม้” คือการ
ที่ต้องรีบหาผู้ชาย เพ่ือที่จะได้มีประสบการณ์ทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายให้ได้หลายคนในงาน
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หมอล า เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ และก็เลิกแล้วกันไป ไม่ได้มีความยืนยาว มีข้อสังเกตว่างาน
ศึกษาในครั้งนี้กลับพบประสบการณ์ทางเพศของกะเทยในคุกที่แตกต่างไปจากงานศึกษาข้างต้น 
กล่าวคือในขณะใช้ชีวิตอยู่ ในคุก กะเทยในงานศึกษาครั้งนี้ทุกคนมีคนรักที่ เป็นผู้ต้องขังชาย 
ความสัมพันธ์ของพวกเธอและคนรักสอดคล้องกับความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ กล่าวคือ กะเทยได้
เล่าประสบการณ์ของการทีฝ่่ายชายจะเป็นฝ่ายเข้าจีบพวกเธอก่อน โดยให้เพ่ือนผู้ต้องขังที่สนิทมาบอก 
เข้ามาพูดคุยด้วยตนเอง ส่งจดหมายมาจีบบ้าง มีขนมและของใช้มาให้ และคอยดูแลอ านวยความ
สะดวกให้กับกะเทย เมื่อพูดคุยกันถูกใจในระดับหนึ่งก็จะตกลงปลงใจคบกันเป็นแฟนหรืออยู่กินแล้ว 
ก็จะมีพิธี “การแต่งงาน” และ “งานเลี้ยง” ซึ่งจะเบิกอาหารจากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังมากินกับ
เพ่ือนผู้ต้องขังในกลุ่มหรือในบ้าน นอกจากนี้บทบาททางเพศที่กะเทยแสดงออกก็สอดคล้องกับบรรทัด
ฐานรักต่างเพศด้วยเช่นกัน คือพวกเธอจะซักผ้า ดูแลอาหารการกินของคนรัก ขณะที่คนรักก็จะให้เงิน 
ส่งเสียเลี้ยงดูเธอ อย่างไรก็ตามมีกะเทยบางคนที่หน้าตาไม่สวย รูปร่างไม่ดี ไม่ได้ศัลยกรรมแปลงเพศ 
ไม่ได้แต่งตัวลักษณะแบบผู้หญิง (ก่อนติดคุก ไม่เคยมีแฟนมาก่อน) ก็จะเป็นฝ่ายไปจีบนักโทษชายที่ตน
สนใจก่อน รวมทั้งข้อมูลจากที่กะเทยเล่าให้ฟังว่าก็พอมีกะเทยในคุกบางคน (แต่เป็นส่วนน้อย) ที่ไม่มี
คนรักเป็นตัวเป็นตน มีเพศสัมพันธ์กับนักโทษชายคนอ่ืนๆ โดยที่ไม่ได้อยู่กันแบบคนรัก 

ในส่วนของการแสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศ คุกที่เป็นพ้ืนที่ที่ เต็มไปด้วย
กฎระเบียบ การจับจ้องและตรวจตราจากผู้คุมและมีกล้องวงจรปิดติดเพ่ือให้สามารถเห็นผู้ต้องขั งได้
ตลอดเวลา กะเทยและคู่รักจะหาโอกาสพลอดรักและมีเพศสัมพันธ์กันภายในคุกในที่ลับตาคน กะเทย
บางคนก็ได้รับความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก ขณะที่กะเทยบางคนในบางครั้งก็เลือกที่จะเป็น
ฝ่ายท าให้คู่รักของตนมีความสุขทางเพศก่อน เนื่องจากสถานที่ในคุกไม่ได้เอ้ือต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

จึงเห็นได้ว่าคุกซึ่งเป็นพ้ืนที่แห่งการควบคุม ตรวจตรา เป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยระเบียบ
วินัย และกฎเกณฑ์ ผู้ต้องขังถูกก าหนดให้ใช้ชีวิตและด าเนินกิจกรรมที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และเวลาที่
เคร่งครัด กะเทยต้องเผชิญกับกระบวนการปลดเปลื้องตัวตนไม่เว้นแต่มิติเพศภาวะและเพศวิถี 
อย่างไรก็ตามประสบการณ์และมุมมองของกะเทยที่สะท้อนในงานครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าในอีกแง่หนึ่งคุกก็
ยังพอเปิดโอกาสให้กะเทยใช้ชีวิตด้านเพศตามที่ตนเองปรารถนาได้บ้าง รวมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่พวกเธอ
และคนรักจ าลอง “ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ” ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของ Butler 
(1990 อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2559, น.10.) ว่าเพศภาวะและเพศวิถีมีลักษณะเหมือนการแสดง 
(acting) มากกว่าที่จะเป็นอัตลักษณ์ตายตัวตามอวัยวะเพศ เพศภาวะและเพศวิถีไม่ได้แยกหรือตัดขาด
จากเพศสรีระ ในบางครั้งเพศภาวะและเพศวิถีก็มีส่วนหล่อหลอมเพศสรีระ ดังเช่นที่กะเทยส ารวจ 
เรียนรู้เพศภาวะและเพศวิถี พร้อมทั้งดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเพศสรีระของตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เมื่อครั้งที่พวกเธอยังเป็นวัยรุ่น วัยเรียน วัยท างานหรือแม้กระทั่งเมื่อพวกเธอต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในคุก 
ดังนั้นงานศึกษาครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นถึงเพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยว่ามีความสลับซับซ้อน ลื่นไหล   
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ไม่คงที่ และมีพลวัต สัมพันธ์กับสถานภาพทางสังคม ช่วงชีวิต (life cycle) และความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในคุกผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอกับผู้คุม ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังกะเทยด้วยกัน 

 
6.3.การต่อรอง หาทางเลือก ทางออกของกะเทยในคุก 
  

คุกซึ่งถูกมองว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จที่มาควบคุมและจัดการชีวิตของผู้ต้องขังในทุกๆ 
ด้านของชีวิต และลงลึกไปถึงรายละเอียดในการใช้ชีวิตประจ าวัน แต่ก็ยังมีผู้ต้องขังบางส่วนมีการ
ต่อต้านท้าทายอ านาจของคุก โดยการฝ่าฝืนกฎระเบียบของคุก เช่น ลักลอบมียาเสพติด แอบเล่นการ
พนัน ครอบครองโทรศัพท์มือถือ การแหกหักหลบหนี การก่อจลาจล การทะเลาะวิวาท เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ปฏิบัติการของอ านาจอาจจะท าให้มีคนบางส่วนไม่ยินยอมที่จะท าตาม 
พยายามที่จะต่อต้าน ขัดขืนปฏิบัติการของอ านาจดังกล่าว 

ดังที่อธิบายไปแล้วว่ากระบวนการต่างๆ ในคุกได้เข้าไปปลดเปลื้อง จัดการ และควบคุม
ร่างกาย ตัวตน เพศภาวะและเพศวิถี  รวมไปถึงจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของกะเทย ภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าว แม้จะสร้างความอึดอัด คับข้องใจ ความไม่เป็นตัวของตัวเอง และความอับอาย
ให้แก่กะเทย แต่เมื่อพวกเธอเริ่มยอมรับและพอปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ พวกเธอก็พยายามหาทาง
เลือก ทางออกเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านร่ายกาย จิตใจ และเพศภาวะ เพศวิถีของพวก
เธออยู่บ้าง เช่น กะเทยบางคนเลือกที่จะดัดแปลงเครื่องแต่งกายนักโทษให้มีลักษณะที่รัดรูป เน้น
สัดส่วนของพวกเธอ แต่งหน้าอ่อนๆ ด้วยเครื่องส าอางเท่าที่พอจะหาได้ในคุก กะเทยบางคนแอบไว้
ผมยาวกว่าทรงนักโทษปกติ ขณะที่บางคนแอบติดกิ๊บที่ผมและรัดผมเป็นทรงต่างๆ 

การที่ต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวหรืออดีตคนรัก ท าให้พวกเธอรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อต้อง
มาอยู่อาศัยในคุกเพียงล าพังท่ามกลางผู้ต้องขังชายที่กระท าผิดหลากหลายคดี กะเทยจึงหาทางเลือก
และต่อรองกับอารมณ์ ความรู้สึกรักใคร่และความปรารถนาทางเพศของตนเอง โดยการเข้าไปเป็น
สมาชิกใน “บ้าน” และมีคนรัก เพ่ือตอบสนองความต้องการทางกายและจิตใจ และท าให้พวกเธอ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง เมื่อกะเทยตกลงปลงใจคบหาและอยู่กินกันฉันท์คนรักกับคนรักที่เป็น
ผู้ต้องขังชาย ทั้งคู่จะคอยช่วยเหลือดูแลกันและกันขณะที่อยู่ภายในคุก พูดคุยให้ค าปรึกษา และมี
เพศสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นภายในคุก เมื่อพวกเธอ
หรือคู่รักพ้นโทษจากคุกไป ความสัมพันธ์มักจะยุติลง ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการหาทางเลือก 
ทางออก และกระบวนการปรับตัว (Adaptation Alignment) ที่กอฟฟ์แมน (1961) เรียกว่าการสร้างโลก
สมมติ (A kind of Colonization) เป็นการที่ผู้ต้องขังสร้างโลกสมมติขึ้นในการใช้ชีวิตในสถาบันเบ็ดเสร็จ
โดยอ้างอิงประสบการณ์จากโลกภายนอกเพ่ือท าความเข้าใจหรือแสดงออกถึงความปรารถนาของ
ชีวิตภายในสถาบันเบ็ดเสร็จ โดยที่พวกเธอสร้างความสัมพันธ์และโลกสมมติของการเป็นสมาชิกใน 
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“บ้าน” และการใช้ชีวิตกับคนรักในคุก ข้อค้นพบในงานศึกษาครั้งนี้คล้ายคลึงกับงานศึกษาของ   
สายพิณ ศุพุทธมงคล (2542) ที่ได้ท าการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงใน  ทัณฑสถาน
หญิงกลาง และการต่อต้านขัดขืนอ านาจของคุกที่ถูกจัดว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จประเภทหนึ่งที่มี
อ านาจครอบง าและจัดการทุกแง่มุมของชีวิตผู้ต้องขัง แต่ผู้ต้องขังก็ยังมีช่องทางหรือโอกาสในการ
ต่อต้านขัดขืนอ านาจเหล่านั้นโดยการสร้างโลกสมมุติ (Colonization) ซึ่งเป็นการอ้างอิงประสบการณ์ 
ที่เคยได้รับจากภายนอกคุกมาใช้ เช่น การมี “บ้าน” ในคุก โดยสมมติว่าเพ่ือนผู้ต้องขังมีบทบาทเป็น
บิดา มารดาและลูก หรือการแสดงบทบาทสามี ภรรยา 

เมื่อพิจารณาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกะเทย (inmates) กับผู้คุม (staffs) กอฟฟ์แมน 
(1961) อธิบายว่าในกระบวนการปลดเปลื้องตัวตน (Mortification Process) จะพบว่ามีระบบของอ านาจ 
(Authority) เข้ามาเกี่ยวข้อง 3 ลักษณะ ดังนี้ ประการแรก มีการจัดระบบอ านาจในองค์กรกลุ่ม “staffs” 
จะมีอ านาจในการควบคุมกลุ่ม “inmates” ประการที่สอง สิทธานุมัติ (ทั้งในแง่การลงโทษและให้รางวัล) 
จะเกี่ยวข้องกับอ านาจที่ชอบธรรมของ “staffs” ในการก ากับและควบคุม “inmates” ในทุกๆ เรื่อง ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย พฤติกรรม และการติดต่อกับ “inmates” คนอ่ืนๆ ภายในสถาบัน
เบ็ดเสร็จ ประการที่สาม อ านาจที่ถูกใช้ในสถาบันเบ็ดเสร็จจะมีลักษณะต่อเนื่อง หาก “inmates”      
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่ท ากิจกรรมหนึ่งในสถานที่หนึ่งภายในสถาบันเบ็ดเสร็จ พวกเขาก็จะ
ถูก “staffs” จับจ้อง ควบคุมเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาต้องไปท าอีกกิจกรรมหนึ่งในอีกสถานที่หนึ่งภายใน
สถาบันเบ็ดเสร็จ ในงานศึกษานี้ก็พบการใช้อ านาจผ่านกลไกการสร้างระเบียบวินัยทั้งการควบคุม
ทางตรงจากผู้คุมหรือการที่กะเทยและผู้ต้องขับอ่ืนๆ ควบคุมตนเองเพ่ือมิให้ท าผิดกฎระเบียบของ
เรือนจ า ดังที่กล่าวไปแล้วในบทสรุป หัวข้อการใช้ชีวิตประจ าวันในคุก: ตัวตน เพศภาวะและเพศวิถีที่ถูก
ปลดเปลื้อง ควบคุม  

หากน าแนวคิดเรื่องอ านาจของฟูโกต์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ในคุกจะพบว่า 
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้คุมและกะเทยในคุกไม่ได้มีลักษณะของการบังคับใช้ระเบียบ
กฎเกณฑ์เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นอ านาจที่ฟูโกต์ เรียกว่า อ านาจที่กระท าต่อร่างกาย (Bio-power) 
(Foucault, 1991 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล,2542, น.6) หรือที่นพพร ประชากุล (2558, น.15) 
เรียกว่า ชีวอ านาจ เป็นรูปแบบอ านาจสมัยใหม่ที่มุ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านกลไกที่มีระเบียบ
วิธีที่ซับซ้อน ต่อเนื่อง และมุ่งกระท าต่อพฤติกรรม ทัศนคติและวิถีชีวิตของผู้คน เพ่ือให้กลายเป็น
ร่างกายที่เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย มีประโยชน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากะเทยและผู้ต้องขังชายอ่ืนๆ ก็จะถูก
ควบคุมและตรวจตราอยู่ตลอดเวลาโดยผู้คุม ดังนั้น ผู้ต้องขังทุกคนต้องจึงอยู่ในระเบียบวินัย 
ระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองเพ่ือไม่ให้ละเมิดต่อกฎเกณฑ์ของคุก มิเช่นนั้นอาจจะถูกลงโทษ หรือ
เสียสิทธิประโยชน์บางอย่างไป การท าให้นักโทษรู้สึกว่าตนเองถูกผู้คุมจับตามองตลอดเวลา โดยที่ไม่รู้
เลยว่าถูกจับตามองอยู่จริงหรือไม่ ท าให้นักโทษควบคุม ระมัดระวังพฤติกรรมของตนเองอยู่ตลอดเวลา
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เพ่ือให้อยู่ในระเบียบวินัย และไม่ถูกผู้คุมลงโทษ ทั้งที่จริงๆ แล้ว อาจจะไม่มีผู้คุมจับตามองอยู่ก็ได้ 
ลักษณะเช่นนี้เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากผู้คุมและรัฐไปยังตัวผู้กระท าผิด ซึ่งท าให้นักโทษกลายเป็น
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า คือ เป็นผู้กระท าในฐานะผู้คุม (คอยควบคุม สอดส่องพฤติกรรมตนเอง) และ
มีหน้าที่เป็นผู้ถูกกระท า คือ การถูกควบคุมให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อ านาจได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปก ากับควบคุมจิตใจมนุษย์ซึ่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากกว่าการควบคุมร่างกาย (นพพร ประชากุล, 2558; ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, พรรณราย 
โอสถาภิรัตน์, และสุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2541, น.29-32; สายพิณ ศุพุทธมงคล, 2542) โดยอ านาจ
ท างานผ่านกลไกการสร้างระเบียบวินัยซึ่งมิใช่ผ่านลงโทษและให้รางวัลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
ยังกระท าผ่านกลไกที่แยบยล เช่น การก าหนดให้ใช้ชีวิตในพ้ืนที่และเวลาที่ เคร่งครัด การมีกิจกวัตร
ประจ าวันที่ต้องปฏิบัติซ้ าๆ การเน้นหลักศีลธรรม การอบรมโดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ และท ากิจกรรม
อ่ืนๆ เช่น การฝึกระเบียบแถว การตรวจสุขภาพ การฝึกอาชีพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามฟูโกต์ (Foucault, 
1980, p.162 อ้างถึงใน สายพิณ ศุพุทธมงคล, น.15) ยังชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของอ านาจว่า “ที่ใดมี
อ านาจ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน” เนื่องจากผู้ต้องขังมีการท าผิดกฎของคุก แสดงให้เห็นว่า ยังมี
ผู้ต้องขังบางกลุ่มที่ไม่ยอมสยบยอมต่ออ านาจที่มากระท า ยังพยายามที่จะต่อต้าน ขัดขืน  ซึ่งอาจจะ
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ ท าให้เห็นว่าอ านาจไม่สามารถที่จะท าให้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้ปฏิบัติการของ
มันยินยอมพร้อมใจทั้งหมด งานศึกษานี้พบเช่นกันว่ากะเทยในคุกก็ยังพอจะหาช่องทางในการต่อต้าน 
ขัดขืนดังที่ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้นทั้งในแง่การแต่งกายและการใช้ชีวิตด้านเพศ แต่พวกเธอก็จะคอย
ระมัดระวังไม่ให้การต่อต้านเช่นนี้ไปละเมิดกฎระเบียบของคุก จนก่อให้เกิดความไม่สงบและไร้
ระเบียบเกิดข้ึนในคุก 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมและผู้ต้องขัง กอฟฟ์แมน (1961) ยังอธิบายเพ่ิมเติม
ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “inmates” (ซึ่งก็คือนักโทษ หรือ ผู้ต้องขัง) กับ “staffs” (ซึ่งก็คือผู้คุม) ทั้งสองฝ่าย
มักจะมีภาพเหมารวมซึ่งกันและกันในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน (narrow hostile stereotypes) “staffs” 
ก็จะมอง “inmates” ว่าเป็นพวกหัวรุนแรง ไม่น่าไว้วางใจ ในขณะที่ “inmates”ก็มักจะมอง “staffs”ว่าเป็น
พวกที่มีอ านาจเหนือกว่าตนเอง และใช้อ านาจโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น (Davies, 1989; Goffman, 
1961; Scott, 2010) ในงานศึกษาครั้งนี้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยและผู้คุมไม่จ าเป็นจะต้อง
เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเสมอไป ในด้านหนึ่งผู้คุมมีอ านาจในการตรวจตรา จับจ้องและควบคุมพฤติกรรม
ของกะเทยและผู้ต้องขังชายคนอ่ืนๆ ให้อยู่ในกฎระเบียบวินัย ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับ
กะเทยและผู้ต้องขังชายไม่มากก็น้อย แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผู้คุมบางคนก็พอจะอนุโลมให้กะเทยแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ได้ยอมตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างสิ้นเชิง เช่น ผู้คุมบางคนก็จะไม่ได้ว่า กล่าวหรือ
ตักเตือนกะเทยที่แต่งหน้าอ่อน ไว้ผมยาวบ้างนิดหน่อย หรือติดกิ๊บ รวบผม รวมทั้งอาจท าตัวแบบ 
“เอาหูไปนา เอาตาไปไร่” เมื่อกะเทยกับคู่รักแอบมีเพศสัมพันธ์ในที่ลับตา ขณะที่ผู้คุมบางคนก็จะ
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เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย เมื่อใช้ชีวิตในคุกไปนานๆ กะเทยเองก็จะพอ “รู้ทางหนี ทีไล่” ว่าผู้คุมคน
ไหนที่อนุโลมในเรื่องต่างๆ กะเทยก็จะกล้าต่อรอง กล้าอ้อน หากเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย 
กะเทยก็จะไม่กล้าต่อรองมากนัก  

จึงเห็นได้ว่า ประสบการณ์ชีวิต เพศภาวะและเพศวิถีของกะเทยในคุกมีความหลาย
หลาย ซับซ้อนและลักลั่น คุกเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยอ านาจใน
การควบคุม ตรวจตรา จับจ้องและสอดส่องความประพฤติของผู้ต้องขัง เป็นพ้ืนที่มีกระบวนการปลด
เปลื้องตัวตนในทุกๆ ด้านไม่เว้นแม้มิติทางเพศ เป็นพ้ืนที่ก ากับชีวิตของพวกเธอในทุกๆ วันผ่านกิจวัตร
ประจ าวันที่สัมพันธ์กับตารางเวลาและพ้ืนที่ แต่ในขณะเดียวกัน คุกกลับเป็นพื้นที่ที่ยินยอมให้พวกเธอ
พอจะแสดงออกถึงเพศภาวะ อารมณ์ ความรู้สึกและความปรารถนาทางเพศได้ เป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาส
ให้กะเทยบางคนได้มีความรักและคนรักเป็นครั้งแรก ได้ใช้ชีวิตกับคู่รักที่คอยเลี้ยงดู เอาอกเอาใจพวก
เธอ เป็นพ้ืนที่ที่ท าให้กะเทยรู้สึกว่าไม่ต้องปิดบังเพศภาวะและเพศวิถีของตนเอง เนื่องจากคุกถูกตัด
ขาดจากโลกภายนอกและจากคนที่พวกเธอคุ้นเคย รวมทั้งคุกยังเป็นพ้ืนที่ที่หลอมเพศภาวะและเพศวิถี
ของพวกเธอให้ลื่นไหล ปรับเปลี่ยน ให้พวกเธอได้เรียนรู้และส ารวจเพศภาวะและเพศวิถีในฐานะที่เป็น
มนุษย์คนหนึ่งที่ถูกขัดเกลาและเติบโตขึ้นในสังคมกระแสหลักที่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์แบบหญิง
ชายภายใต้สถาบันการสมรส  

 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
  

 6.4.1 ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
  1) ควรมีการก าหนดแนวทางการดูแลผู้กระท าผิดในกลุ่มที่มีความหลากหลายทาง

เพศ (โดยเฉพาะกลุ่มกะเทย) ของเรือนจ าในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป เนื่องจากสภาพความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยเอ้ืออ านวยต่อการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่มนี้  โดยการด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อมแยกส าหรับผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น มีการจัดห้องอาบน้ า ห้องสุขา
ทีเ่หมาะสม 
  2) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขัง ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดต่อ

โรคทางเพศสัมพันธ์ จึงควรมีการรณรงค์ให้มีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเพ่ือเป็นการป้องกันโรค 
เช่น การแจกถุงยางอนามัยให้กับผู้ต้องขัง โดยที่ไม่ต้องลงชื่อเพ่ือแสดงตัวตน 
 6.4.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1) มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทาง

เพศท่ีชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันจ านวนผู้กระท าผิดที่มีความหลากหลายทางเพศมีจ านวนมากขึ้น 
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  2) มีการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับผู้พ้นโทษ เพ่ือให้โอกาสกับกลุ่มผู้กระท าผิด เพ่ือ
ลดโอกาสในการกลับมากระท าผิดซ้ า 
 6.4.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 กะเทยบางส่วนเมื่อพ้นโทษไปแล้วหวนกลับมากระท าผิดซ้ า ซึ่งการเป็นทั้งกะเทย

แล้วยังเคยผ่านการจ าคุก ถูกประทับตรา ยิ่งท าให้พวกเธอกลายเป็น “ความเป็นชายขอบซ้ าซ้อน” 
(Multiple Marginalities) ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติจากสังคม ถูกกีดกัน สังคมไม่ยอมรับ 
นอกจากนี้พวกเธอต้องต่อสู้ดิ้นรน ท ามาหากิน บางคนต้องหาเงินส่งเสียคู่รัก เมื่อมาพบเจอกับการไม่
ยอมรับและไม่ให้โอกาสจากสังคม สิ่งเหล่านี้อาจจะผลักดันให้กะเทยกลับไปกระท าผิดซ้ า ซึ่งควรจะ
น ามาศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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