สวนที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
"นางโชว" หนึ่งในอาชีพในฝนของกะเทย ที่ไดแตงตัวสวยๆ งามๆ บนเวที เปนอาชีพของ
นักแสดงอยางหนึ่งที่ถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรม พวกเคาหรือเธอทําหนาทีเ่ ปนเอ็นเตอรเทนเนอรเพือ่
ลูกคาที่มาเยือนจะไดประทับจิต ติดใจกลับมาใชบริการอยางหนาแนน แสง สี เสียงของการแสดงลิปซิ้งค ได
เริ่มขึ้นทามกลางแขกผูมาเยือนอยางแนนเต็มผับ เพลงที่ดังขึ้นมาพรอมกับการแสดงของนางโชว สะกด
จิตคนดูทั้งหลายเหมือนกับทุกคนอยูในสมาธิ ทึ่ง อึ้ง ชื่นชมมีอารมณรวมโดยไมตองถูกบังคับ (เดชาวุฒิ
ฉันทากะโร. 2552 : ออนไลน)
โรงโชว เปนพื้นที่หนึ่งที่ทําใหกะเทยผูเปนนางโชวสามารถอางอิง และเปนที่เปนทางให
ไดรับความอบอุนจากครอบครัวอีกครั้งในฐานะที่ไมใชคนไรคา หลายเสียงใหความหมายวา โรงโชว
เปนพื้นที่ที่ทําใหไดชีวิตใกลชิดกับคนที่เขาอกเขาใจ หลายเสียงบอกวาโรงโชวเปนปจจัยชวยพลิกกลับ
ความหมายที่ครอบครัวเคยใหกับตัวตนกะเทยวาไมดี ไปสูการยอมรับในความเปนลูกที่ดี ที่จุนเจือผูมี
พระคุณ โรงโชวจึงเปนสถาบันที่ทําใหเกิดกลุมสังคม เกิดอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งขึ้น รอยรัด
และสะทอนภาพลักษณใหมๆ ของกะเทยกลับคืนใหสังคม (เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา. 2545 : 45)
การโชวคาบาเรตของกะเทยในคลับหรือบารเกย จะเปนการโชวเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อ
คั่น เวลา กะเทยซึ่ ง เป นนางโชว จ ะตองรั บผิ ด ชอบงานของตัว เอง ปรั บเปลี่ย นชุด การแสดงเองตาม
ความสามารถและศักยภาพของตน ลักษณะการทํางานจะตางกันไป เชน การวิ่งรอกโชว ที่ตองนัดหมาย
เวลาทํางานกับเจาของสถานประกอบการแตละแหงใหคลาดเคลื่อนกัน เพื่อจะไดมีเวลาสําหรับการ
เดินทางไปโชวไดในหลายที่ตอหนึ่งคืน เนื่องจากไมอาจทําการโชวประจําใหกับสถานบริการแหงใด
แหงหนึ่งอยางผูกขาดได เพราะเหตุผลวาอัตราคาจางที่ไดรับจากแตละแหงไมมากนัก หรือนางโชวที่
ทํางานโชวใหกับสถานประกอบการแหงใดแหงหนึ่งแบบโชวประจําที่มีคาตอบแทนในสองสัปดาหตอ
หนึ่งครั้งหรือรับเงินเดือนเปนวีค สวนใหญเปนเวทีโชวคาบาเรตขนาดเล็กในคลับหรือบารที่ไมเนนการ
ออกแบบเวทีหรือเสื้อผามากนักอีกทั้งใชนักแสดงในแตละชุดจํานวนไมมาก จะมีผูใชบริการแบบกลุม
ยอยหรือเดินทางมาใชบริการเพียงลําพัง
โชวคาบาเรตขนาดใหญอีกสองแหงบนถนนพัทยาสาย 2 คือ อัลคาซารและทิฟฟานี่ ที่มีการ
ประชันขันแขงกันลงทุนเพื่อชิงความเปนหนึ่งดานธุรกิจและรองรับนโยบายการทองเที่ยว เกิดภาพของ
ความเปนคาบาเรตโชวสองแบบคือ คาบาเรตโชวแบบดั้งเดิมกับอะเมซิ่งคาบาเรต แตไมวาจะแบบใดตาง
ทุมทุน เพื่อเนรมิตโรงโชวแบบเธียรเตอรขึ้นมา ประกอบดวยเวทีการแสดงขนาดใหญ การจัดแสงสีที่
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เต็มไปดวยรางไฟและเทคนิคทันสมัย ระบบเสียงดังที่ดังกระหึ่มเพื่อความสมจริง การจัดฉากที่อลังการ
เต็มไปดวยความงดงามและโรแมนติก เสื้อผาเครื่องแตงกายที่พิถีพิถันในการออกแบบและกลายเปนตัว
ควบคุมกําหนดอัตลักษณของนางโชวบนเวที การแสดงที่ผานการซักซอมอยางเขมขน และนักแสดง
ตองแสดงออกใหชัดในแตละบทบาทที่มีดนตรีกําหนด นอกจากองคประกอบบนเวทีที่คัดสรรจัดแตง
เปนอยางดีแลว ความเปนเธียเตอรยังตองอาศัยทีมงานดานอื่นๆเปนองคประกอบดวย ไมวาจะเปนงาน
ดานบริการ การประชาสัมพันธ หรือการวางแผนการตลาดโดยมีเครือขายโยงใยอยูกับบริษัททัวร
วิถีชีวิตของกะเทยรวมไปถึงชายรักรวมเพศเดียวกันในกรุงเทพมหานครยุคสมัยนี้ มักถูกนําไป
ผูกติดอยูกับถนนสายหนึ่งชื่อสีลม จนกลายเปนภาพลักษณใหมใหกับถนนสีลมไปแลววาตกค่ําเมื่อไร
จะกลายสภาพเปนชุมชนเกย ในทันทีแมจะมีหญิงชายเดินขวักไขว ในตลาดนัดสินคาคุณภาพดีราคาถูก
แมบาทวิถีจะถูกพอคาแมขายชวงชิงไปเปนถิ่นทํามาหากิน แมภาวะจราจรเปนอัมพาตจะกอความเบื่อ
หนายจนเริ่มชิน (ยศ สันตสมบัติ. 2539 : 22-23) แตสีลมกลับถูกใหความหมายใหมในฐานะ พื้นที่แหง
การเปดเผยตัวตนของชายรักชาย สถานบริการตางๆมีไวรองรับเกย-กะเทย ดังนั้น นางโชวจึงหนีไมพน
ที่จะปรากฎแกสายตานักทองราตรีที่สีลม และในยุคนี้ งานโชวคาบาเรตในบารหรือไนทคลับสําหรับ
ชายรักชายเพื่อเพิ่มสีสันคั่นเวลาจึงกําลังไดรับความสนใจอยางสูงที่สีลม

ความเปนมาของการดํารงอยูของอาชีพนางโชว
คาบาเรตเกิดขึ้นมาและเปนที่รูจักแพรหลายในสังคมไทยปจจุบันไดอยางไร มีที่มาของคําตอบ
ที่ไมตรงกันเลย นั่นอาจเปนการเมืองเรื่องของธุรกิจและการชวงชิงความเปนหนึ่งจากแตละสถาบัน เชน
จากนิ ต ยสารเกย ในบทสั ม ภาษณ คุ ณ วิ ชั ย เลิ ศ ฤทธิ์ เ รื อ งสิ น ผู ริ เ ริ่ ม คณะโชว แ ห ง หนึ่ ง ซึ่ ง ป จ จุ บั น
กลายเปนสถานประกอบการโชวคาบาเรตขนาดใหญและมีชื่อเสียงมากในเมืองพัทยา ภายใตสโลแกน
ที่วา "Original Cabaret Show" บทความทําใหรูวาเมื่อประมาณ 40 ปกอนคุณวิชัยเริ่มเปดบารเกยเปน
แหงแรกๆ ในกรุงเทพฯ เมื่อถึงงานเทศกาล เชน งานฉลองขึ้นปใหม ทางบารมักจัดใหมีการแสดงของ
ชายแตงกายเปนหญิงแลวออกมายืนทําปากมุบมิบประกอบเพลงเพื่อเรียกอารมณขันจากลูกคาในบาร
ตอมาคุณวิชัยขยายกิจการมาเปดบารเกยที่พัทยาใตและในวันที่มีลูกคานอยลง จึงไดลองนําการแสดง
โชวคาบาเรตมาแสดงที่พัทยาบาง จนไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ หลักจากนั้นมีผูที่สนใจในงานโชว
คาบาเรตไดเดินทางไปตางประเทศโดยเฉพาะอเมริกา ทําใหไดเห็นตัวอยางการแสดงประเภทนี้แลวนํา
เรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงมาเลากันจนมีหลายคนชวยออกความคิดปรับแตงการแสดงในรูปแบบนี้ให
พัฒนามามี ร ายละเอี ย ดมากขึ้น ทั้ งเรื่องของรู ป แบบการแสดง เพลงที่ เ ลือ กมาแสดง เครื่อ งแตงกาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกเลนที่สอดแทรกลงในเพลง (มิถุนา จูเนียร ฉบับที่ 31. 2529 : 102-108) การแสดง
ที่รูจักกันในชื่อการแสดงลิปซิงค คือการแสดงที่ออกมายืนทําริมฝปากใหเขากับเสียงเพลงที่เปดจากเทป
หรื อแผ น เสีย ง ในอดี ตการแสดงรูปแบบนี้ไ มมีการเคลื่ อนไหวมากนั ก เพิ่งมีวิวัฒนาการมาใสลีลา
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เคลื่อนไหว ในเครื่องแตงกายที่ฟูฟา และเมื่อมีการปรับแตงสอดแทรกเทคนิคตางๆทั้งภาคการแสดง
รวมทั้งเทคนิคกลวิธีทางการตลาดลงไปเปนผลใหจากลิปซิงคกลายมาเปนคาบาเรตโชว (มิถุนา จูเนียร
ฉบับที่ 34. 2529 : 21-23)
ทิฟฟานี่โชว เปนคาบาเรตคณะแรกของประเทศไทยและเอเชีย-แปซิฟค เมื่อประมาณ 29 ป
มาแลว โดยเริ่มจากการละเลนของกิจการบารเล็กๆ ณ พัทยาใต และไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในเมืองพัทยาจํานวนมาก หลังจากนั้น ทิฟฟานี่โชวก็
ยั ง คงได รั บ กระแสความนิ ย มอยู เ รื่ อ ยๆ ส ง ผลให เ ป น ที่ รู จั ก และได รั บ ความนิ ย มอย า งสู ง สุ ด จาก
นักทองเที่ยวทั่วโลก สมกับที่ไดรับการขนานนามวา "แมแบบแหงคาบาเรตไทย" (The Original
Transvestite Cabaret) ในป พ.ศ. 2517 ทิฟฟานี่โชวไดกอตั้งขึ้น ณ พัทยาใต ดวยนักแสดงเพียง 3 คนที่
รักในการแสดงและมีพรสวรรคดานการแสดง โดยแสดงเลียนแบบดารานักรองชื่อดังของละครบอรด
เวย, สหรัฐอเมริกา เชน มารีรีน มอนโร, บาบารา สไตแซน, ดอนนา ซัมเมอร การแสดงของทิฟฟานี่โชว
โดงดัง และมีนักทองเที่ยวมาชมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําใหทิฟฟานี่โชวไดยาย โรงละครไปอยูที่พัทยาสาย
สอง โรงละครมีความโองอา และทันสมัยของระบบแสง สี เสียง และเทคนิคของเวที ปจจุบัน ทิฟฟานี่
โชวมีนักแสดงกวา 100 ชีวิต ในการแสดงที่นาประทับใจ และเปนประสบการณที่นาจดจํา เพราะการ
แสดงที่สวยงามอลังการและเปนสถานที่แรกที่ถูกขนานนามวาเปน คาบาเรตโชวสาวประเภทสองที่
ใหญที่สุดและสวยที่สุดในเอเชีย
อัลคาซาร คาบาเรตโชว ไดเปดดําเนินการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ภายใต
แนวคิดของครอบครัว "เพ็ชรตระกูล" ซึ่งเดิมประกอบธุรกิจดานการรับเหมากอสรางในนาม "หาง
หุนสวนจํากัดสามประสิทธิ์" แรกเริ่มโรงละครอัลคาซารสามารถจุผูชมไดเพียง 350 ที่นั่ง และมีทีม
นักแสดงชาย และสาวประเภทสองกลุมเล็ก ๆ พรอมทีมงานเพียง 100 คนเศษเทานั้น แตดวยวิสัยทัศน
ของคณะผูบริหารที่ตองการรองรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไดอยางเพียงพอใน
อนาคต โรงละครหลังใหมจึงถูกสรางขึ้นใหมีขนาดใหญกวาเดิมภายใตรูปลักษณของสถาปตยกรรมอัน
ทันสมัยที่จุผูชมไดกวา 1,000 คนตอรอบการแสดง โรงละครหลังใหมจึงแลวเสร็จ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2533 โดยเปดแสดงรอบปฐมทัศนขึ้นพรอมระบบฉาก แสงสี เสียง และเวทีที่สมบูรณแบบบวกกับ
ความลงตัวของรูปแบบการแสดงที่เปนเอกลักษณยืนหยัดคูเมืองพัทยา โดยสามารถนําเงินตราตางชาติ
หมุนเวียนเขาสูประเทศไทยไดอยางมหาศาล จนถึงวันนี้นับไดวา อัลคาซาร คาบาเรต ถือเปนอีกหนึ่ง
ความหมายสําคัญที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตอบรับเขาชมการแสดง
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บทบาทและความสําคัญของนางโชว
บทบาทนางโชว มี ค วามสํ า คั ญ กั บ ตั ว ตนของผู แ สดงหรื อ นางโชว องค ป ระกอบของ
ภาพลักษณ ผานเรือนรางและทวงทาบนเวทีจึงเปนที่นาสนใจ สถานบริการที่มีนางโชวจึงเปนที่นา
ตื่นเตนแกนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชายหนุม การเปนนางโชวลิปสซิงหรือที่เรียกกันวาคาบาเรต ใชวา
เพียงทําปากพะงาบๆ ใหตรงกับเนื้อเพลงเพียงอยางเดียว แตการลิปสซิงนั้นตองมีพลัง ไหวพริบ ปฏิภาณ
และที่สําคัญ คือ มีบุคลิกและมาดเปนของตนเอง คนที่โชวเกงๆ ตองสามารถสะกดคนดูใหหยุดนิ่งขณะ
ตนเองแสดงได ใหเขารูสึกเหมือนผูโชวเปนตัวแสดงจริงๆ ไมใชแคทําปากขยับใหตรง โชวที่เกงจะตอง
เก็บรายละเอียดของเรื่องและรายละเอียดปลีกยอยไดหมด ไมเวนแมแตเสียงของลมหายใจ เสียงเอื้อน
เสียงในลําคอ แมกระทั่งหางเสียง ตองรูความหมายและอารมณของเพลง นําตัวเองเขาไปอยูในเพลงนั้น
ใหจงได ไมวาจะเปนแววตาทาทางและความรูสึก เพื่อสื่อออกมาใหชัดและตรง มีพลังสงถึงคนดู และ
ทําใหเขาคลอยตามถึงความรูสึกนั้นดวย (เดชาวุฒิ ฉันทากะโร. 2545 : 72)

ประเภทโชวในอาชีพนางโชว
การจัดประเภทโชวในอาชีพนางโชวอาจแบงไดเปนการจัดตามลําดับชั้นหรือวิธีการแสดง
และสถานที่ที่แสดง ตามรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดประเภทโชวตามวิธกี ารแสดง
นางโชว เปนอาชีพที่ไมมีหลักสูตร ตํารา กฎระเบียบตายตัว จะทําอะไรก็ได ที่ลูกคาชอบ
สรางความสุขใหลูกคา และตองแสดงใหดที ี่สุด คิวการแสดงหลักอาจจะแบงได ดังนี้
1.1 ประเภทโชวเปด ลักษณะของการแสดงเพลงเปด ตองเตรียมเพลงฝกรอง
แบบอลังการ เสื้อผาหนาผมตองเรียกความสนใจลูกคาได
1.2 ประเภทโชวเพลงกราวนโซโล เปนเพลงโชวความสามารถ ที่แสดงคนเดียว
ผูแสดง ตองสามารถสะกดคนดูได ลิปสซิงตองตรงกับปากมากที่สุด เพราะความสนใจทั้งหมดจะอยูที่
คนๆ เดียว
1.3 ประเภทโชวตลก ตองเรียกเสียงหัวเราะของผูชมได นางโชวตองใชความสามารถ
พิเศษสูงหรืออาจเปนผูที่มีประสบการณการแสดงนานพอสมควร หากโชวแลวผูชมไมมีอารมณรวม
จะเปนตลกฝด
1.4 ประเภทโชวปด ตองแสดงใหผูชมมีความประทับใจในชุดสุดทายที่แสดง
สามารถจูงใจใหผูชมกลับมาชมอีก อาจเปนการแสดงของทุกคนในทีมงาน หรืออาจใหทีมงานทุกคนมา
โชวตัวหลังจากการแสดงจบลงเพื่อเปนการขอบคุณ
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2. การจัดประเภทโชวตามสถานที่ที่แสดง
2.1 โชวแบบเธียรเตอร เปนโชวที่เนรมิตโรงโชวแบบเธียรเตอรขึ้นมา ประกอบดวย
เวทีการแสดงขนาดใหญ การจัดแสงสีที่เต็มไปดวยรางไฟและเทคนิคทันสมัย ระบบเสียงดังที่ดังกระหึ่ม
เพื่อความสมจริง การจัดฉากที่อลังการเต็มไปดวยความงดงามและโรแมนติก เสื้อผาเครื่องแตงกายที่
พิถีพิถันในการออกแบบและกลายเปนตัวควบคุมกําหนดอัตลักษณของนางโชวบนเวที การแสดงที่ผาน
การซักซอมอยางเขมขน และนักแสดงตองแสดงออกใหชัดในแตละบทบาทที่มีดนตรีกําหนด นอกจาก
องคประกอบบนเวทีที่คัดสรรจัดแตงเปนอยางดีแลว ความเปนเธียเตอรยังตองอาศัยทีมงานดานอื่นๆ
เปนองคประกอบดวย ไมวาจะเปนงานดานบริการ การประชาสัมพันธ หรือการวางแผนการตลาดโดยมี
เครือขายโยงใยอยูกับบริษัททัวร
2.2 โชวตามคลับหรือบารเกย เปนการโชวเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อคั่นเวลาเวที
โชวขนาดเล็กในคลับหรือบารไมเนนการออกแบบเวทีหรือเสื้อผามากนักอีกทั้งใชนักแสดงในแตละชุด
จํานวนไมมาก ผูแสดงโชวเปนผูจัดหาเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยตนเอง ไมไดพิถีพิถันในการออกแบบ
เหมือนกับในเธียรเตอร การแสดงมีการออกแบบและซักซอมกันเอง จะมีผูใชบริการแบบกลุมยอยหรือ
เดินทางมาใชบริการเพียงลําพัง

ภาพลักษณกะเทยนางโชว
ตัวตนและภาพลักษณภายนอกเปนสิ่งที่ถูกตัดสินเปนอันดับแรกในสังคมแหงการบริโภค
ความเปนกะเทยนางโชวในฐานะตัวตนทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง มีภาพลักษณและการแสดงออกใน
ความเปน ตั ว ตนของกะเทยในสั ง คมไทยในปจ จุ บัน แสดงความสามารถใหป ระจั ก ษ แ กสัง คมใน
หลากหลายแงมุมมากขึ้น ทั้งภาพลักษณกะเทยมักปรากฎเดนชัดอยูในหลายเมืองทองเที่ยว อาทิ เชน
เชียงใหม กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา จึงเปนที่นาสนใจวาภาพลักษณและตัวตนของกะเทยจะแสดงออก
อยางไรภายใตบริบทของเมืองทองเที่ยว และยิ่งไปกวานั้น ตัวตนของกะเทยในบริบทของนางโชว ซึง่ ถือ
เปนรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุมกะเทยจะตอสูอยางไรกับอิทธิพลของการผลิตเพื่อสนองการบริโภค
กะเทยนางโชว หลายคนมีอัตลักษณทางเพศที่ถูกโจทยขาน ถูกหัวเราะ ถูกลอเลียนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเลือกที่จะปรุงแตงรางกายดวยเสื้อผา เครื่องสําอาง และกลิ่นน้ําหอมที่ฉูดฉาดรอนแรง ถูกให
ความหมายวาเปนภาพลักษณตายตัวของกลุมกะเทย การปรุงแตงรางกายใหฉูดฉาดรอนแรง คือ วาท
กรรมความงามที่กะเทยเปนผูสรางใหกับสังคมไดรับรู ความเขมจัดของสีสันเมื่ออยูในบริบทการแสดง
แลวคือเสนหที่ดึงดูดสายตาผูชมใหเคลิบเคลิ้ม ความหลากหลายของเสื้อผาอาภรณถูกนําเสนอผาน
ทวงทํานองดนตรีและการรอยเรียงเรื่องราว กลายเปนภาพลักษณแหงการตอตานอํานาจกะเทยในบริบท
ของการทองเที่ยวแมรูดีวาตนเปนเพียงดอกไมประดับฉากใหแกบารเกย เพราะลูกคาสวนใหญมุงหา
ความเพลิดเพลินจากบริการของหนุมในบาร แตความสุขสวนหนึ่งของนางโชวในบาร คือการไดแสดง
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อารมณผานลีลาในเสียงเพลงที่ตนเลือกมาแสดงใหชาวบาร ทั้งลูกคา เด็กออฟ รวมทั้งกะเทยดวยกันได
เพลินเพลินรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากไดรับน้ําใจจากลูกคาเปนคาทิปหรือเรียกลงไปคุยดวยแลว
ก็จะเปนบรรยากาศที่จรรโลงใจกะเทยนางโชวในบารเปนอยางมาก
จากขอมูลที่ไ ดกล าวมาในขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษากระบวนการถ ายทอดทางสั งคม
การทํางานตออาชีพนางโชว เสนทางอาชีพนางโชว ในลักษณะการเขาสูอาชีพ ความคงอยูในอาชีพและ
การออกจากอาชีพนางโชว เพื่อทําใหทราบและเขาใจกระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานตอ
อาชีพนางโชว ลักษณะการเขาสูอาชีพ ความคงอยูในอาชีพและการออกจากอาชีพนางโชว และเปนการ
เปดมุมมองใหกับคนในสังคมไดรับรูวิถีชีวิตและความเปนไปไดในการประกอบอาชีพซึ่งมีพื้นฐานและ
ความเปนมาที่หลากหลายของผูประกอบอาชีพ อันอาจนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตออาชีพ
ในทางลบและเปดพื้นที่ทางสังคมใหผูประกอบอาชีพนี้ไดมีสถานภาพที่สูงขึ้นในสังคมวงกวาง

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเสนทางอาชีพในลักษณะการเขาสูอาชีพ ความคงอยูในอาชีพและการออกจาก
อาชีพนางโชว
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานตออาชีพนางโชว

ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1. พื้นที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี เลือกศึกษากะเทยผูประกอบอาชีพนางโชวใน
สถานประกอบการประเภทคลับหรือบารเปนแหลงขอมูลหลัก ซึ่งสถานที่ตั้งอยูบนถนนสายสีลมและ
ถนนราชดําเนิน ในกรุงเทพมหานคร
2. วิธีการศึกษา
ผูศึกษาใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ประกอบกับเทคนิคการสัมภาษณ ตลอดจนใช
การจดบันทึก โดยผูศึกษาผูศ ึกษาเขาไปสังเกตการประกอบอาชีพนางโชวในบาร และสัมภาษณนางโชว
เพื่อประกอบขอมูล
3. หนวยและระดับการวิเคราะห
การศึกษาครั้งนี้ มีหนวยการวิเคราะห คือ กะเทยผูประกอบอาชีพนางโชว จํานวน 4 คน
โดยพิจารณาอัตลักษณในการประกอบอาชีพ เสนทางอาชีพในลักษณะการเขาสูอาชีพ ความคงอยูใน
อาชีพการออกจากอาชีพนางโชว และศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานตออาชีพนางโชว
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4. ขั้นตอนการศึกษา
4.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ ทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) กระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางาน และอัตลักษณ
4.2 นําแนวคิดทฤษฎี มาสังเคราะหเปนความคิดรวบยอด และเปนกรอบแนวทางสําหรับ
ใชในการศึกษาและคิดขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณกรณีศึกษาและผูใ หขอมูลหลักเพื่อเก็บขอมูล
4.3 เขาไปศึกษาและเก็บขอมูลโดยเขาไปมีสว นรวมในเหตุการณและสถานที่จริง
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของมาเปนแนวทาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเกิดความเขาใจในเสนทางอาชีพ ลักษณะการเขาสูอาชีพ ความคงอยูในอาชีพและ
การออกจากอาชีพนางโชว
2. ทําใหทราบกระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานตออาชีพนางโชว
3. เปนการเปดมุมมองใหกบั คนในสังคมไดรับรูวิถีชีวิตและความเปนไปไดในการประกอบ
อาชีพซึ่งมีพื้นฐานและความเปนมาที่หลากหลายของผูประกอบอาชีพ อันอาจนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติที่มีตออาชีพในทางลบและเปดพื้นที่ทางสังคมใหกะเทยไดมีสถานภาพที่สูงขึ้นในสังคมวงกวาง
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สวนที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ
ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) เปนแกนหลักของสังคมวิทยาแนว
การตีความ (Interpretive Sociology) หรือสังคมวิทยาชีวิตประจําวัน (Sociology of everyday life) ที่เนน
ความสําคัญของความหมายในเชิงอัตวิสัย (Subjective meaning) นอกจากทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ
นี้แ ลว กรอบแนวคิด ที่อยูในชุดเดียวกันนี้ไดแ กแนวการวิ เคราะห ทฤษฎีเชิ งนาฎการ (Dramaturgy)
ทฤษฎีประทับตรา (Labeling Theory) ทฤษฎีอัตถภาวะนิยม (Existential Theory) และประชาวิธีวิทยา
(Ethnomethodology) (Doulas. 1980; อางอิงจาก ณัฐจรี สุวรรณภัฏ. 2546 : 10-11) ทฤษฎีนี้มีจุดรวมกัน
โดยมองวามนุษยอยูในโลกอยางมีความหมาย (Meaningful world) ซึ่งกระบวนการนิยามความหมาย
และการตีความหมายสามารถถูกสราง ปรับเปลี่ยน เรียนรู และถายทอด ไปทามกลางกระบวนทัศน
ปฏิสังสรรคสัญลักษณ
สัง คมวิ ท ยาชีวิ ต ประจํ า วั น เป น แนวทฤษฎี ที่มุง เนน ความสนใจในการรับรูป ระสบการณ
สั ง เกต ทํ า ความเข า ใจ พรรณนา วิ เ คราะห และสื่ อ สารเกี่ ย วกั บผู ค นท า มกลางการปฏิ สั ง สรรค ใ น
สถานการณเชิงรูปธรรม ที่แสดงใหเห็นจุดยืนสําคัญ 3 ประการ คือ (Doulas. 1980; อางอิงจาก
พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ. 2532) คือ
1. นักสังคมวิทยาชีวิตประจําวัน ทําการศึกษาการปฏิสังสรรคทางสังคมโดยการสังเกต
และรับประสบการณของกระบวนการดังกลาวในสถานการณธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงสถานการณที่
เกิ ด ขึ้ น อย า งเป น อิ ส ระจากการเข า ไปแทรกแซงของผู ศึ ก ษา เป น สถานการณ ที่ ป รากฏอยู ใ น
ชีวิตประจําวันอันเปนที่มาของการเรียกชื่อแนวคิดนี้วา “สังคมวิทยาชีวิตประจําวัน” หรือชื่ออื่นๆ เชน
“สังคมวิทยาจุลภาค” (Microsociology) “การปฏิสังสรรคนิยม” (Interactionism) และ“สังคมวิทยาแบบ
ธรรมชาติ” (Naturalistic sociology)
2. นักสังคมวิทยาชีวิตประจําวัน เริ่มตนจากการรับประสบการณและการสังเกตกลุมคนที่
กํ า ลั ง มี ป ฏิ สั ง สรรค ใ นสถานการณ รู ป ธรรม ซึ่ ง เป น การกระทํ า ต อ กั น โดยตรง (face-to-face) เป น
สถานการณ ที่ ส มาชิ ก ของสั ง คมได ทํ า การปฏิ สั ง สรรค โ ดยตรงกั บ คนอื่ น ๆ จริ ง ๆ นั ก สั ง คมวิ ท ยา
ชีวิตประจําวันเริ่มจากการรับประสบการณ และสังเกตสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตามธรรมชาติไมวาจะเปนการ
รูสึก การรับรู การคิด และการกระทําตางๆ ของสมาชิก
3. การวิเคราะหทั้งหลายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เริ่มจากการวิเคราะหความหมายที่
ใชโดยสมาชิกของกลุมสังคม (Members’ meaning) หรือผูถูกศึกษา ซึ่งมักเรียกวา “ความหมายตาม
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สามัญสํานึก” (Common-sense meaning) หรือ “ความหมายในชีวิตประจําวัน” (Everyday life meaning)
โดยสะทอนประสบการณภายในของสมาชิกที่เกี่ยวของกับการปฏิสังสรรคทางสังคมในรูปแบบตางๆ
นั่นคือ จุดสําคัญของนักสังคมวิทยาชีวิตประจําวันจะเริ่มตนการศึกษาโดยการพยายามทําความเขาใจ
และวิเคราะหสถานการณทางสังคมจากจุดยืนของสมาชิกทางสังคม
จุดสําคัญดังกลาวขางตนทั้ง 3 ประการ ทําใหสังคมวิทยาชีวิตประจําวันแตกตางไปจากสังคม
วิทยามหภาคแนวโครงสรางหรือสังคมวิทยาโครงสรางแนวปฏิฐานนิยม ซึ่งเปนสังคมวิทยากระแสที่สง
อิทธิพลครอบงําแนวความคิดทางสังคมวิทยามาหลายทศวรรษ แตทามกลางกระแสดังกลาวแนวคิด
สังคมวิทยาชีวิตประจําวันกลับไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ
ไดแก
1. ชีวิตสวนหนึ่งขึ้นอยูกับสถานการณหรือสิ่งแวดลอม
ชี วิ ต มนุ ษ ย เ ป น สิ่ ง ที่ “อยู ท า มกลางสถานการณ ” (Being-in-the-situation) ดั ง นั้ น
เพื่อที่จะศึกษาและสังเกตมนุษย ผูศึกษาจึงตองเขารวมในสถานการณทางสังคมและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ เพื่อที่จะสามารถรูไดอยางถูกตองเชื่อถือไดวาแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยเปน
อยางไร
2. ธรรมชาติของชีวิตสวนหนึ่งเปนสิ่งที่เปนปญหาเสมอ
ชีวิตสวนหนึ่งและสถานการณทั้งหลายในชีวิตเปนสิ่งที่เปนปญหาหรือทํานายไมได
จึงตองเปดกวางเตรียมพรอมไวสําหรับสถานการณที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ดัดแปลงสวนหนึ่งของตนให
เขากับสถานการณรูปธรรมที่เกิดขึ้น นั่นคือ บุคคลตองคํานึงถึงสถานการณและปรับการกระทําให
สอดคลองไปตามลักษณะของสถานการณนั้นๆ
3. ธรรมชาติ ข องชี วิ ต ส ว นหนึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ค อ นข า งจะเป น ป ญ หาและต อ งขึ้ น กั บ
สถานการณในขณะที่สิ่งอื่นๆ คอนขางจะทํานายไดและไมขึ้นอยูกับสถานการณหรือขามสถานการณ
มนุษยมีความสามารถในการยกระดับตนเองขามผานสถานการณรูปธรรมที่ตนเองเผชิญเพื่อบรรลุ
สถานการณบางประการในอนาคต เชน คนเราอาจจะมองขามความเจ็บปวดที่เทา เพื่อความปลอดภัยที่
ดีกวา เปนตน แตเราก็ตองกระทําดวยความระมัดระวังทามกลางสถานการณรูปธรรมเหลานี้
4. การสรางความหมายและวิถีการกระทํา
เนื่องจากความหมายและการกระทําตางๆ สวนหนึ่งมีลักษณะที่เปนปญหา ดังนั้น
บุคคลจึงตองสรางความหมายและการกระทําที่เปนรูปธรรมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทั้งหลายที่
ตองเผชิญในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวันของเราสวนใหญมีกฎเกณฑเบื้องตนที่ยึดถือรวมกันจนเกือบจะเปน
สากลและสวนใหญเปนสิ่งที่ไมมีปญหาใดๆ เปนกลุมความหมายและกฎเกณฑ รวมทั้งวิถีการกระทําที่
สามารถนํามาเชื่อมโยงกันเขาในลักษณะที่ไมเปนปญหาและกลายเปน “ตํารับการดํารงชีวิต” (Recipes
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of living) ที่ให “แหลงรวมความรู” (Stocks of knowledge) ที่ไมมีปญหาแกเรา แตสิ่งเหลานี้ไมไดเปน
ตัวขจัดปญหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตที่ดี เรายังคงตองระมัดระวังในการรวมความรูเหลานี้เขาดวยกันใน
แนวทางที่ถูกตองเหมาะสม สังเกตลักษณะพิเศษของสถานการณรูปธรรมที่มาตามตํารับการดํารงชีวิต
ของเราเอง แตสวนหนึ่งก็ยังคงเปดกวาง ขาดความแนนอน เปนปญหา รวมทั้งขึ้นอยูกับสถานการณ
รูปธรรมในแตละขณะดวย
สําหรับแนวคิดการปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) มีรากฐานแนวคิดมา
จากผลงานของนักคิดทฤษฎีหลายทาน ที่สําคัญ ไดแก ผลงานของ George Herbert Mead (1863-1931)
รวมกับนักคิดรุนบุกเบิกคนอื่นๆ อีก เชน John Dewey, William Jame, Charles Peirce, William Thomas
และ Charles Horton Cooley ซึ่ง Mead เองก็ไดเขียนบทความออกมาเปนจํานวนมาก แตสิ่งที่มีอิทธิพล
อยางมากตอแนวความคิดนี้ก็คือคําบรรยายในหองเรียนของเขา และการจดบันทึกจากบรรดาศานุศิษย
ทั้ง หลาย โดยมีเ ปนผูบัญญัติ ชื่อทั ศนภาพนี้ว า “Symbolic Interactionism” ซึ่งคําวา ปฏิสังสรรค
สัญลักษณนิยม นั้นหมายถึง ขอเท็จจริงที่วามนุษย “ตีความ” หรือ “ใหนิยาม” ซึ่งกันและกัน แทนที่จะมี
เพียงปฏิกิริยาตอการกระทําของกันและกันเทานั้น (Bluner. 1969 : 148) กรอบแนวคิดการปฏิสังสรรค
สัญลักษณนั้น ประกอบดวย สมมติธรรมหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก สังคมมนุษยประกอบดวย
บุคคลทั้งหลายที่มีอัตตะ (Self) ซึ่งหมายถึง “ความสามารถในการเปนวัตถุแหงการกระทําของตนเอง”
ประการที่สอง การกระทําของบุคคลไมใชสิ่งที่ถูกปลดปลอยจากแรงขับตามธรรมชาติ แตเปนผลมาจาก
การสรางสรรคโดยบุคคลนั้นๆ จากการบันทึกและการตีความลักษณะตางๆ ของสถานการณที่เขาไดกอ
การกระทํานั้นๆ ขึ้นมา และประการสุดทาย การกระทํารวม (join action) หรือการกระทําของกลุมเปน
ผลจากการประสานการกระทําของแตละบุคคลเขาหากัน (Bluner. 1969 : 148) อยางไรก็ตามกรอบ
แนวคิดดังกลาวไดรับการพัฒนาเปนอยางมากโดยบลูเนอร (Bluner. 1937) ผูสรางแนวคิดรากฐานใน
การวิเคราะหปรากฏการณตามทัศนภาพ การปฏิสังสรรคสัญลักษณเชิงกระบวนการไว 3 ประการ คือ
1. บุคคลทั้งหลายกระทําตอวัตถุตางๆ จากพื้นฐานของความหมายที่วัตถุเหลานี้มีตอเขา
ความคิดนี้เนนความคิดของ Mead พฤติกรรมมนุษยไมไดผลมาจากสภาวะทาง
จิตวิทยาแตเปนทัศนคติหรือแนวโนมเอียงที่จะกระทําของมนุษยก็มิไดมีสาเหตุมาจากมาจากเหตุปจจัย
ตางๆ ที่มักจะเนนหนักในกลุมนักสังคมวิทยา เชน เงื่อนไขของสถานภาพ บทบาททางสังคม บรรทัด
ฐานทางสังคม ตลอดจนคานิยมทางสังคม ฯลฯ แตการกระทําของมนุษยขึ้นอยูกับวาเขานิยมวัตถุตางๆ
อยางไร และทําการจัดระเบียบการกระทําของเขาที่มีตอหญิงบางคนเหมือนกับวาเธอเปนโสเภณีก็เพราะ
ชายคนนั้ น กํ าลั ง หาโสเภณี ไม ใ ช เ หตุ ผ ลที่ เ พี ย งพอ คํ า อธิ บ ายที่ ส มเหตุส มผลกว า นี้จ ะต อ งเริ่ ม จาก
ความหมายที่สตรีคนนั้นมีตอเขา ความหมายดังกลาวมิไดถูกนํามาเขามาสูสถานการณโดยชายคนนั้น
แตสิ่งที่เกิดขึ้นมาในระหวางการปฏิสังสรรคระหวางบุคคลทั้งสองพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสตรีคน
นั้น ซึ่งเปนตัวชวยใหชายคนนั้นนิยามเธอวาโสเภณีอาจไดแก ลักษณะการพูดจาและทาทางรางกายที่
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เปนไปในลักษณะของการเชิญชวน เมื่อชายคนนั้นไดนิยามวาเธอเปนโสเภณีแลว เขาจะเริ่มวางแผนการ
กระทําของเขาที่มีตอผูหญิงคนนั้น ซึ่งจะรวมเอาการสนทนาภายในตนเอง โดยการสวมบทบาทและ
ไตรตรองทดสอบแนวการกระทําตางๆ
2. ความหมายของวัต ถุ ตางๆ ที่มีตอ บุค คลเกิด ขึ้น ระหว า งการปฏิ สังสรรคท างสั ง คม
ระหวางเขากับคนอื่น
ความหมายของวัตถุทั้งหลายสําหรับบุคคลเกิดขึ้นมาจากวิถีทางที่คนอื่นๆ กระทํา
โตต อบเขาอั น มี ค วามเกี่ย วเนื่อ งกั บ วั ต ถุต า งๆ ดังนั้ น ความหมายจึ ง ไม ไ ดอ ยู ใ นวั ต ถุเ หล านั้ น และ
ความหมายของวัตถุก็ไมไดเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในความคิดของคนแตละบุคคลเชนกัน แตความหมายมี
รากฐานอยูในปฏิสังสรรคทางสังคม ตัวอยางเชน หญิงที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมบางแบบจะถูกคนอื่น
กระทําและใหนิยามในฐานะเปนโสเภณีจากลักษณะ และปฏิกิริยาของคนอื่น ทําใหบุคคลในระหวาง
การปฏิสังสรรคกับผูหญิงคนนั้นไดทําการนิยามเธอวาเปนโสเภณี นั่นหมายความวาโสเภณีเปนผลผลิต
ทางสังคมที่ถูกสรางขึ้นมาโดยบุคคลทั้งหลายในกระบวนการปฏิสังสรรคทางสังคม โดยขอเท็จจริงใน
สังคมอื่นๆ และในสถานการณอื่นๆ หญิงที่แสดงลักษณะทาทางและใชภาษาแบบเดียวกันกับลักษณะ
ของโสเภณี ตามความคิ ด ของเราอาจจะไมถูก นิย ามวา เปน โสเภณีก็ ไ ด ทั้งนี้เ นื่อ งจากวาบุ คคลผูซึ่ง
กําลังปฏิสังสรรคกับสตรีเหลานั้นมิไดมีประสบการณกับพฤติกรรมจากบุคคลอื่นๆ อันเปนผลโดยตรง
มาจากการปฏิสังสรรคกับสตรีผูมีกิริยา
3. ความหมายตางๆ ไดรับการจัดการภายในและถูกเปลี่ยนแปลงในระหวางกระบวนการ
ตีความที่บุคคลใชในการจัดการกับวัตถุตางๆ ที่เขาประสบ
บุคคลใชความหมายของวัตถุตางๆ ในการปฏิสังสรรคกับตนเองซึ่งตรงขามกับทัศ
นภาพภาพอื่นๆ จากจุดยืนของการปฏิสังสรรคสัญลักษณมีวา เมื่อบุคคลใชความหมายใชความหมาย เขา
กระทํ า มากไปกว า การประยุ ก ต เ พี ย งความหมายที่ ไ ด ม าจากการปฏิ สั ง สรรค ท างสั ง คม แต เ ขาใช
ความหมายตางๆ ในระหวางการมีพฤติกรรมในบงชี้วัตถุตางๆ ที่มีความหมายใหแกตนเองตลอดเวลา
ตามสถานการณและทิศทางการกระทําของเขาในแตละชวงเวลา การปรับเปลี่ยนอยูในความหมายนี้ คือ
กระบวนการตีความอันเปนกระบวนการซึ่งมีลักษณะของการกอรูปและใชความหมายตางๆ เพื่อนําแนว
ทางการการกระทําของบุคคล
นอกจากนี้บลูเมอรยังไดขยายความถึงความหมายของสิ่งหรือวัตถุตางๆ ที่พอสรุปไดดังนี้
1. ธรรมชาติของวัตถุถูกสรางมาจากความหมายที่วัตถุนั้นๆ มีตอบุคคลผูที่มันมีสภาพ
เปนวัตถุสําหรับของเขา กลาวคือ บุคคลจะใหความหมายตอสิ่งตางๆ รอบตัวของบุคคลตามความหมาย
นั้นๆ เชน การใหความหมายตอรถยนตวาเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ใชประดับบารมี
หรือแสดงถึงฐานะของผูใช เปนตน
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2. ความหมายนั้นไมใชความหมายที่แทจริง แตเปนความหมายที่ไดมาจากบุคคลที่
กระทําตอวัตถุนั้นๆ
3. วัตถุทั้งหลายเปนผลผลิตทางสังคมที่ถูกกอรูปและเปลี่ยนแปลงจากการนิยามที่
เกิดขึ้นในขณะที่เกิดการปฏิสังสรรคระหวางบุคคล
4. บุคคลพรอมที่จะกระทําตอวัตถุตางๆ จากพื้นฐานของความหมายที่วัตถุเหลานั้นมี
ตอเขา เมื่อเกิดปฏิสังสรรคบุคคลก็พรอมที่กระทําตอวัตถุตางๆ ที่อยูรอบตัวตามพื้นฐานของความหมาย
ของวัตถุเหลานั้น
5. จากการที่วัตถุหนึ่งๆ เปนสิ่งที่กําหนดชื่อได บุคคลสามารถที่จะจัดระเบียบการ
กระทําของเขาที่มีตอวัตถุหรือตัดสินใจวาจะกระทําตอวัตถุเหลานั้นหรือไม
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) ดังกลาว
ขางตน ที่มุงเนนศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่เปนรูปธรรมตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติใน
ชีวิตประจําวัน โดยใหสําคัญกับระบบความหมายที่ใชโดยสมาชิกกลุมหรือผูศึกษาภายใตสถานการณ
นั้นๆ ซึ่งรวมถึงการใหความสนใจในการวิเคราะห ตีความ การใหความหมาย การสรางความเขาใจของ
บุคคลเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของพวกเขา จึงทําใหแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรค
สัญลักษณมี “จุดยืน” ที่โดดเดนแตกตางจากแนวทฤษฎีหลักอื่นๆ ทางสังคมวิทยาสวนใหญมักจะให
ความสนใจศึกษาวิเคราะหในระดับ “โครงสราง” ขณะที่แนวทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณใหมุมมองใน
การวิเคราะหรูปแบบของการปฏิสังสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนการปฏิสังสรรคระหวาง
บุคคล โดยเฉพาะการปฏิสังสรรคทางตรงหรือแบบ “เผชิญหนา” (Face to face interaction) รวมทั้งจุด
สนใจในการศึกษาของแนวทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณที่มุงเนนศึกษาระบบคิด การใหความหมาย
และการตีความสถานการณ ซึ่งจะชวยในการทําความเขาใจพฤติกรรมของบุคคลไดอยางชัดเจน ทั้งนี้
เนื่องจากบุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาแนวทางใดยอมขึ้นอยูกับการที่พวกเขาใหความหมายกับสิ่ง
ตางๆ ในสถานการณนั้นๆ

กระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางาน
ดวซ และไรทแมน (บังอร โสฬส. 2538; อางอิงจาก Deaux and Wrightman. 1991) ไดแบง
การอบรมถายทอดสังคมขององคการ ของกลุมหรือองคกรออกเปน 9 ขั้น ไดแก
1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (Investigation) เปนระยะกอนการเปนสมาชิกขององคการ
(Perspective member) คือเปนระยะของการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจกันระหวางองคการ
และบุคคล เปนขั้นที่บุคคลแสวงหากลุมหรือองคการที่ตนปรารถนาจะเขาเปนสมาชิกดวย โดยการ
พิจารณาจากความรู ขอมูลเกี่ยวกับองคกรนั้ นเท าที่ตนจะหาได จัดเปนการถายทอดทางสังคมของ
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องคการใหกับบุคคลที่เขาสมัครรับการคัดเลือกเขาทํางาน นอกจากนี้กระบวนการของการคัดเลือกซึ่ง
ประกอบดวย การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร การทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ ฯลฯ ลวนมี
สวนในการอบรมถายทอดระบบวัฒนธรรมและสังคมขององคการใหผูสมัครไดเรียนรูเกี่ยวกับองคการ
ทั้งสิ้น ซึ่งชวยใหผูสมัครเกิดการเตรียมพรอมที่จะยอมรับสังคมขององคการอยางเขมขนตอไป
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับการเปน
สมาชิกใหม ในขั้นนี้องคการมักจัดใหมีการปฐมนิเทศ มีงานเลี้ยงตอนรับนองใหม หรืออาจมีพิธีการ
สาบานตนกอนเขารบตําแหนง ขั้นนี้จะเปนการอบรมถายทอดทางสังคมแบบเปนทางการ เพื่อชี้แจง
ระเบียบ นโยบายสวัสดิการตางๆ แนะนําบุคคล สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช รวมไปถึงการสรางขอผูกมัด
และการแสดงความจริงใจและความพรอมของสมาชิกใหม
3. ขั้นเรียนรู (Socialization/Learning) บุคคลเกิดการเรียนรูจากคําชี้แนะพรอมทั้งใหการ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและปฏิบัติตนในที่ทํางานตอจากการฝกอบรมในหนาที่ซึ่งกระทํา
ตอเนื่องจากขั้นที่ 2 ในระยะการเรียนรูนี้ สมาชิกใหมจะไดรับการอบรมถายทอดทางสังคมขององคการ
ที่ไมเปนทางการจากหัวหนางาน เพื่อรวมงานและผูบังคับบัญชา ขั้นนี้บุคคลจึงไดรับการกระตุนใหซึม
ซาบวัฒนธรรมและระเบียบประเพณีองคการจากสื่อหรือบุคคลตางๆ ที่กลาวมา และเปนขั้นของการ
ปรับตัวเขาสวมบทบาทใหมในองคการดวย
4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) เปนชวงเปลี่ยนอีกชวงหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่เขาทํางานในองคการ
หรือเปนสมาชิกของกลุมเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลง คานิยม ทัศนคติ และจิตลักษณตางๆ ให
สอดคลองกับองคการ มีความผูกพันแนนแฟนกับองคการและบุคคลอื่นๆ ในองคการ โดยผานขั้นตอน
จากการเปนสมาชิกใหมเปนสมาชิกโดยสมบูรณ ความสงสัยในบทบาทและความสามารถของตน
รวมทั้งความคลาดแคลงใจที่เพื่อนรวมงานมีตอตนไดหมดไป การถายทอดทางสังคมขององคการที่
เดนชัด คือ การผานขอผูกพันเรื่องการทดลองงาน ถึงขั้นนี้แลวความผูกพันในองคการของบุคคลมักจะ
สูงขึ้นอยางมาก
5. ขั้นดํารงรักษา (Maintenance) เปนขั้นที่บุคคลมีความรูสึกเปนสมาชิกขององคการอยาง
เต็มที่ องคการพยายามจะรักษาสมาชิกไวดวยคาตอบแทน การใหการเสริมแรงตางๆ โดยใหรางวัล
โบนัส เลื่อนขั้น หรือผลตอบแทนอื่นๆ เทาที่จะเปนไปได รวมทั้งสงเสริมพัฒนาสมาชิกใหทันความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ในขั้นนี้บุคคลไดผานการเปนสมาชิกที่สมบูรณขององคการ บุคคลมักรูสึก
สบายใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางอัตโนมัติดวยความเชี่ยวชาญและคุนเคย
6. ขั้น หักเห (Divergence) การเจรจาตอรองบางครั้งไมประสบความสําเร็จ กลุมหรือ
องคการไมอาจตอบสนองตอบตอความตองการของบุคคลไดตอไป บุคคลจะเริ่มหันหนีมองหาที่ทํางาน
ใหม มีปญหาและขอคําถามตางๆ เกิดขึ้นในใจ ความรูสึกผูกพันกับกลุม หรือองคการเดิมลดลง ในขณะ
ที่เริ่มหาขอมูลความรูเกี่ยวกับกลุมหรือองคการใหม
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7. ขั้ น ถ า ยทอดทางสั ง คมอี ก ครั้ ง (Resocialization) เป น ความพยายามของกลุ ม หรื อ
องคการที่จะเรียกความสํานึกในสมาชิก เรียกความสํานึกในสมาชิกภาพกลับคืนมา องคการจะตอง
พยายามจูงใจหรือใหการแรงเสริมจนเปนที่พึงพอใจแกทั้งฝายบุคคลและองคการ เชน การใหรางวัล
โบนัส เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง เปนตน
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก (Exit) อาจเปนตามวาระ การเกษียณอายุหรือวาระฉุกเฉิน
คื อ การลาออกหรื อ ให อ อก ทั้ ง กลุ ม และองค ก ารต า งย อ มมี ก ารเตรี ย มตั ว เพื่ อ วาระนี้ สํ า หรั บ การ
เกษียณอายุ กลุม หรือองคการมีการโยกยาย บุคคล ไปอยูตําแหนงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือ
เกี่ยวของกับบุคคลนอยลง
9. ขั้ น จดจํ า ความหลั ง (Remembrance) แม ว า ความผู ก พั น จะลดลงแต ค วามจดจํ า ใน
ความสัมพันธระหวางกลุมกับบุคคลทั้งที่นาพอใจและไมนาพอใจยังคงอยูและสะทอนถึงอนาคตของ
องคการดวย บุคคลรุนตอไปมีการรับรูในสวนนี้และนํามาใชประกอบการประเมินกลุมหรือองคการ
องคการหลายๆ องคการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้และพยายามกลาวถึงผูเกษียณออกไปในทางที่
ดีและเปนตัวแบบแกคนรุนหลังตอไป
ดวซ และไรทแมน (Deaux and Wrightman. 1988 : 428-432) ไดเสนอขั้นตอนที่ตอเนื่องกัน
ของถายทอดทางสังคมในการทํางานไวอยางชัดเจน ซึ่งประกอบดวยการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางาน 5 ระยะ และ 4 ชวงตัด รวมเปน 9 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 1
ความรูสึกผูกพัน วาที่สมาชิก
กับองคการ
แสวงหา

สมาชิกใหม
เรียนรู

บรรจุ

สมาชิกเต็มขั้น
ดํารงรักษา

ยอมรับ

สมาชิกใกลฝง
ทบทวน

หักเห

อดีตสมาชิก
จดจํา

ออก

ภาพประกอบ 1 กระบวนการอบรมถายทอดสังคมขององคการ (Deaux and Wrightman. 1988 : 429)
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ทฤษฎีพัฒนาการงานอาชีพ
วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2552 : 10-13) กลาววา ทฤษฎีพัฒนาการงานอาชีพตลอดชวงชีวิตของ
ซูเปอร (Developmental Theories: Super’s Life-span Approach) ทฤษฎีระยะแรกๆ ของซูเปอรไดรับ
อิทธิพลจากในสาขาจิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล จิตวิทยาพัฒนาการ สังคมวิทยา และทฤษฎี
บุคลิกภาพ ซูเปอรกลาววา ทฤษฎีของเขาประกอบดวยขอเสนอทางทฤษฎีหลายๆประการที่เกีย่ วของกัน
และเขาหวังวา ในที่สุดจะมีทฤษฎีที่บูรณาการทุกสิ่งเขาดวยกัน
ขอเสนอทางทฤษฎี 14 ประการ ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนขอเสนอของซูเปอรในป 1990 ที่ได
เพิ่มเติมจากของเดิม (Super. 1953, 1957 ;cited in Isaacson & Brown. 1993, p. 32-41)
1. คนเราแตกตางกันในเรื่องความสามารถและบุคลิกภาพ ความตองการ คานิยม ความสนใจ
คุณลักษณะ และอัตมโนทัศน
2. โดยคุณลักษณะดังที่กลาวขางตน ทําใหแตละคนมีคุณสมบัติที่จําเปนตอความสําเร็จใน
อาชีพไดหลายอาชีพ
3. แตละอาชีพตองการแบบแผนของความสามารถและบุคลิกภาพ ที่กวางพอที่ทําใหแตละ
บุคคลสามารถจะทําอาชีพทีห่ ลากหลายจํานวนหนึ่งได และทําใหบุคคลหลายคนที่มคี วามสามารถและ
บุคลิกภาพตางๆ สามารถทําอาชีพเดียวกันได
4. ความสามารถและความชอบในอาชีพ สถานการณที่บคุ คลอาศัยอยูและทํางาน และ
อัตมโนทัศน จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ แมวาอัตมโนทัศนซึ่งเปนผลจากการ
เรียนรูทางสังคม จะคอยๆคงที่ขึ้นเรื่อยๆ จากวัยรุนตอนปลายจนถึงผูใหญตอนปลาย ถายังคงมีการเลือก
อาชีพและการปรับตัวอยางตอเนื่อง
5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสรุปไดเปนลําดับขั้น ดังนี้
5.1 ความเจริญงอกงาม (growth) หมายถึง การเจริญงอกงามทางรางกายและจิตใจ
ในชวงนี้บุคคลจะสรางเจตคติและกลไกทางพฤติกรรมที่สําคัญตออัตมโนทัศน สวนมากในชีวิตของเขา
5.2 การสํารวจงานอาชีพ (exploration) เริ่มตอนที่บุคคลตระหนักวา อาชีพเปนดาน
หนึ่งของชีวิต ขั้นนี้แยกยอยไดเปน
5.2.1 การเพอฝน (fantacy) การเลือกมักไมอยูในความเปนจริง
5.2.2 เลือกอาชีพอยางชั่วคราว (tentative) ชวงนี้ตวั เลือกจะลดลง
5.2.3 ชวงที่เปนจริงของการสํารวจ (realistic phases of the exploratory stage)
5.3 การเขาสูงานอาชีพ (establishment) เกีย่ วของการที่บคุ คลเริ่มแรกเผชิญกับ
ประสบการณทํางานจริง ซึ่งขั้นนี้แยกยอยเปน
5.3.1 ชวงการทดลอง (trial) ในตอนตนบุคคลพยายามคนหาวาการเลือกและ
การตัดสินใจในชวงสํารวจมีความถูกตอง
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5.3.2 ชวงความมั่นคง (stable) เมื่อบุคคลมีประสบการณและมีความชํานาญมากขึ้น
บุคคลก็จะมีความมั่นคง นัน่ คือ งานเขามาอยูในอัตมโนทัศนของเขา และงานจะทําใหเขามีโอกาสไดรับ
ความพึงพอใจที่มีความสําคัญ
5.4 การคงอยูในงานอาชีพ (maintenance) บุคคลพยายามที่จะยังคงอยูและปรับปรุง
สถานการณในอาชีพของตน บุคคลสนใจที่จะคงรักษาสวนที่พึงพอใจในงาน และเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
สวนที่ไมพึงพอใจ
5.5 ระยะกอนออกจากอาชีพ (decline) เปนชวงกอนเกษียณออกจากงาน จุดเนนอยูท่ี
การเก็บรักษางานนั้นไว และการทําผลงานใหถึงมาตรฐานขั้นต่ํา (minimum standard of output)
นอกจากนี้ก็มีวงจรเล็กๆเกิดขึ้นในชวงเปลี่ยนผานจากขั้นหนึ่งไปสูขั้นตอไป หรือเมื่อบุคคลมี
ความมั่นคงนอยลงจากการที่อํานาจลดลง จากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความตองการบุคลากร จากความ
เจ็บปวยหรือการบาดเจ็บ หรือจากเหตุการณทางเศรษฐกิจสังคมหรือสวนบุคคลอื่นๆ การที่มีความไม
มั่นคงในงานอาชีพดังที่กลาวมา หรือการที่มีการทดลองงานอาชีพหลายครั้ง นํามาซึ่งความเจริญงอกงาม
(growth) ใหม การสํารวจอีกครั้ง (reexploration) และการเขาสูงานใหม (reestablishment)
1. ธรรมชาติของแบบแผนของงานอาชีพ ซึ่งไดแก ระดับอาชีพที่บรรลุ ขั้นตอน ความถี่
และชวงเวลาของการทดลองและความคงที่ในงาน ถูกกําหนดโดย ระดับเศรษฐกิจสังคมของบิดามารดา
ความสามารถทางสติปญญา การศึกษา ทักษะ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (ความตองการ คานิยม ความ
สนใจ จิตลักษณะ และอัตมโนทัศน) วุฒิภาวะดานงานอาชีพ (career maturity) และโอกาสในงานอาชีพ
2. ความสําเร็จในการจัดการกับขอเรียกรองทางสิ่งแวดลอมและบุคคลอื่นๆ ในบริบทของ
ของงานอาชีพในขั้นใดๆก็ตาม ขึ้นกับความพรอมของบุคคลที่จะจัดการกับขอเรียกรองเหลานี้ (นั้นคือ
ขึ้นกับวุฒิภาวะทางงานอาชีพ) วุฒิภาวะทางงานอาชีพ (career maturity) เปนกลุมของคุณลักษณะทาง
รางกาย จิตใจ และสังคม ที่แสดงถึงความพรอมและความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปญหาทาง
พัฒนาการ และความทาทายที่เขาเผชิญ คุณลักษณะเหลานี้มีองคประกอบทั้งทางอารมณและสติปญญาที่
ทําใหบุ ค คลพร อ มที่จ ะตอบสนองตอ สถานการณตา งๆ ถ าระดั บ วุ ฒิภ าวะพอๆ กั บ ปญ หา บุค คลก็
แกปญหาไดโดยไมยากเย็น แตถาวุฒิภาวะไมเพียงพอกับงานนั้น ก็เกิดการตอบสนองที่ไมเพียงพอ หรือ
เกิดความลมเหลว
3. วุฒิภาวะทางงานอาชีพเปนภาวะสันนิษฐาน (hypothetical construct) นิยามปฏิบัติการ
ของวุฒิภาวะทางงานอาชีพนัน้ ยากพอๆกับคําวาสติปญญา แตประวัติของมันสั้นกวา และความสัมฤทธิผล
ของมันแนนอนนอยกวา
4. บุคคลสามารถไดรับการชวยเหลือใหเลือกอาชีพไดอยางพึงพอใจโดย การสงเสริม
ความสามารถ ความสนใจ และโดยการใหบุคคลเขาใจจุดเดนจุดดอยของตนเอง
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5. ในขณะที่บุคคลพัฒนาและมีวุฒิภาวะ เขาจะมีภาพที่เกี่ยวกับตัวเอง หรืออัตมโนทัศน
(self-concept) บุคคลพยายามรักษาหรือเพิ่มพูนอัตมโนทัศนที่ตนตองการ ในขณะที่มีแรงผลักดันจาก
ภายในที่ตองการมีอัตมโนทัศนในอุดมคติ เขาก็อาจเผชิญกับขอจํากัดสวนบุคคลและสภาพแวดลอมทําให
บุคคลตองประนีประนอมหรือยอมรับอัตมโนทัศนที่อดุ มคตินอยกวา

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)
ทฤษฎีปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ไดกลาวถึง
การเรียนรูจากการสังเกต ซึ่งเปนการที่บุคคลเรียนรูจากการแสดงพฤติกรรมของผูอื่น ซึ่งมักเกิดขึ้น เมื่อมี
การสั่งสอนหรือการถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการ หรือโดยไมไดตั้งใจ เชน การที่เด็กสังเกต
วิธีการทํางานของพอแม
การเปนแบบอยาง การเรียนรูจากการสังเกต จะถูกควบคุมโดยกระบวนการที่เปนองคประกอบ
4 อยาง ดังตอไปนี้ (Bandura. 1977, 1986)
1. กระบวนการตั้งใจ (Attentional Processes) กระบวนการนี้บุคคลจะมีการสํารวจและ
รับรูกิจกรรมของตัวแบบ โดยบุคคลจะตองมีความตั้งใจ จึงจะรับรูอยางแมนยํา นอกจากนี้มีปจจัยบาง
ประการที่มีอทิ ธิพลตอกระบวนการนี้ เชน ความสามารถทางการรู การคิด และลักษณะอื่น ๆ ของผู
สังเกต และคุณสมบัติของกิจกรรมที่เปนแบบอยาง
2. กระบวนการเก็บจํา (Retention Processes) เปนการเปลีย่ นประสบการณที่ผานเขามาให
เปนความจํา ซึง่ จะอยูใ นรูปความหมายที่เปนสัญลักษณ เพื่อผูสังเกตจะสามารถสรางพฤติกรรมออกมา
ได และเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของพฤติกรรมที่ผูสังเกตแสด
3. กระบวนการกระทํา (Production Processes) เปนการเปลี่ยนความหมายในเชิง
สัญลักษณ ที่เก็บจําไวมาเปนการกระทํา ซึ่งบุคคลจะกระทําไดดเี พียงไรขึ้นกับการไดรับขอมูลปอนกลับ
จากตัวเอง และการเทียบการกระทําของตนกับสิ่งที่เก็บจําไวและยังขึ้นกับทักษะยอยทีป่ ระกอบเปนการ
กระทํานัน้
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่ตนเรียนรูม า
เมื่อมีสิ่งจูงใจใหกระทํา สิ่งจูงใจมาจาก 3 แหลง คือ 1) สิ่งจูงใจโดยตรง คือทําแลวไดรางวัลหรือสนุก
หรือรูสึกวาตนมีความสามารถจากการกระทํานั้น 2) สิ่งจูงใจทางออม คือจากการสังเกต ผลการกระทําที่
ผูอื่นไดรับ บุคคลจะมีแนวโนมการกระทําพฤติกรรมที่เห็นวาผูอื่นกระทําแลวไดรับรางวัล มากกวาการ
ถูกลงโทษ และ 3) สิ่งจูงใจทีต่ นเองสรางขึ้นโดยการการเชื่อมโยง ระหวางการกระทําตามแบบอยางของ
ตนกับความรูส ึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่สุดบุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ความรูสึกทางบวก
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อัตลักษณ
“อัตลักษณ” มีรากศัพทในภาษาลาติน “Idem” = “the same” เริ่มเขามามีบทบาทในสาขา
สังคมศาสตร แตใชคําวา the self แทน identity ซึ่งไดศึกษาการกระทําของมนุษยในชีวิตประจําวัน ทํา
ใหอัตลักษณ คือ การที่คนเราหรือทุกสิ่งจะแสดงอยางที่เปนอยูในลักษณะที่เหมือนกันในทุกที่ทุกเวลา
ไมมีความตอเนื่อง อัตลักษณจึงไมไดสนบริบทในเรื่องของเวลาและสถานที่ใดๆ มโนทัศนอัตลักษณ
เริ่มแรกนั้นจึงมีความหมายเชนเดียวกับคําวา เอกลักษณ ซึ่งหมายถึงความเปนหนึ่งเดียว ซึ่งวิธีคิดเชนนี้
ทําใหเกิดวิกฤตการณของอัตลักษณ (Gleason. 1983)
มโนทัศนอัตลักษณไดถูกอธิบายในมุมของนักสังคมวิทยา เชน ออกุสต ก็องต และเอมิล เดอร
ไคม อธิบายใหเห็นวาอัตลักษณนั้นมี 2 ระดับ คือ อัตลักษณที่เปนปจเจก และอัตลักษณรวม ซึ่งอัต
ลักษณรวมจะเปนตัวกําหนดใหปจเจกนิยมอัตลักษณของตนเองอยางไร แตก็ไมไดหมายความวาปจเจก
จะเปนหนึ่งเดียวกับอัตลักษณรวมนั้น สวนในทัศนะของคารล มารกซ นั้นใหความสําคัญกับเรื่องของ
ชนชั้นวาเปนสิ่งที่กําหนดอัตลักษณปจเจก โดยมองวาตัวตนนั้นขึ้นอยูกับตําแหนงแหงที่ในกระบวนการ
การผลิตและจิตสํานึกทางชนชั้นของตน อีกแนวคิดแนวชี้เชื่อวามนุษยมีลักษณะที่ตื่นตัวอยูเสมอ การ
กระทําและตัวตนของมนุษยจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ตอเนื่องทางสังคม โดยมีการกระทําระหวางกัน
ของบุคคล ผานการใชความหมายในเชิงสัญลักษณหรือการนิยามสถานการณ สําหรับลักษณะที่สําคัญ
ของการกระทําระหวางกันของมนุษยซึ่งเกี่ยวของกับหารใหความหมายนั้น การกระทําของบุคคลขึ้นอยู
กับความหมายทีบุคคลมีตอวัตถุ ความหมายของสิ่งตางๆ ไดมาจากการปฏิสังสรรคทางสังคม และ
ความหมายนั้นมีระดับความเฉพาะตัวเนื่องมาจากการตีความของแตละบุคคล
เช น เดี ย วกั บ อภิ ญ ญา ได ใ ห ทั ศ นะในการศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ ไ ว ว า การอธิ บ ายอั ต ลั ก ษณ โ ดย
เชื่อมโยงกับการศึกษาชาติพันธุ และเรื่องเพศจะสามารถเขาใจถึงการถูกเบียดขับใหกลายเปนคนชาย
ขอบของสังคมใหเห็นถึงกระบวนการของวิธีคิดและการอธิบายที่สังคมมองความแตกตางทางเพศ ใน
การศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุนั้น Geertz (1963) เปนการใหความหมายตอชนกลุมนอย เชื้อชาติ
สัญชาติ ที่นําศาสนา ประเพณี ภาษา มาเปนวาทกรรมที่แบงแยกและสรางการใหความสําคัญอันเปนตน
กําเนิดของการนิยามความไมเหมือนกัน โดยมีความรูถูกสรางขึ้นเพื่อสรางความจริงนั้นใหมีอํานาจเห
นรือกวาความจริงชุดอื่นๆ คนจึงถูกแบงออกเปนกลุมเปนกอนจากการที่พูดภาษาเดียวกัน นับถือศาสนา
เดียวกัน สืบทอดประเพณีที่เหมือนกัน อาศัยอยูในภูมิศาสตรเดียวกัน หรือเปนญาติสืบสายเลือดกันมา
เหลานี้เปนตัวกําหนดใหเกิดความเปนกลุมชาติพันธุของมนุษยที่หลากหลายมากมาย
Geertz ยังไดเสนอทัศนะในการยอมรับความจริงของความหลายทางชาติพันธุไปแบงแยกวา
ชาติพันธุกลุมใดที่ดีที่สุด ไมมองวาชาติพันธุอื่นนั้นลาหลังเพราะขอดีของเขานั้นเราอาจไมมี ชาติพันธุ
นั้นมีความสากล ไมมีชองวางระหวางพรมแดนที่จะมากั้นความสัมพันธทางชาติพันธุ และแตละกลุม
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ชาติพันธุอื่นนั้นลาหลังเพราะขอดีของเขานั้นเราอาจไมมีชาติพันธุลวนสามารถเปลี่ยนแปลงอยางมี
พลวัตที่สําคัญตองยอมรับคํานิยามที่มาจากการมองของคนใน

อัตลักษณทางเพศ
ในชวง ค.ศ.1890-1980 เปนชวงของการศึกษาทางเพศ ซึ่งฮารดดิ้ง (Harding. 1998) ชี้ใหเห็น
ว านั ก เพศศึก ษาถื อกํ า เนิ ด ในช ว งนี้ และเชื่ อ วา เรื่ อ งเพศนั้น เป น เรื่ อ งธรรมชาติ ไม ไ ด เ ป น เรื่ อ งของ
วัฒนธรรมและสังคมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทางเพศ ยกเวนเปนสิ่งที่ตอบสนองตอพฤติกรรม
เทานั้น พฤติกรรมทางเพศที่เปนไปในทางลบจําเปนตองถูกควบคุม ความรูทางเพศศึกษาจึงเปนความรูที่
เนนความเชื่อที่วาชายหญิงเทานั้นที่อยูคูโลก และมีความแตกตางในคุณสมบัติ พฤติกรรม และบทบาท
ทางเพศบนเงื่อนไขทางชีววิ ทยา เชน เพศชายเปนผูที่มี ความกาวหนา มีพลัง สวนเพศหญิงเปนผู ท่ี
ออนแอตองเลี้ยงดูบุตร
ปญหาของวิธีคิดดังกลาว Harding อธิบายวาถูกปฏิรูปและโตแยงจากกลุมเฟมินิสตที่เริ่มมี
ความคิดนอกเหนือจากแนวทางชีววิทยา ซึ่งไมสามารถไปไดไกลกวาการแบงแยกหญิงชายทางกายภาพ
ซึ่งไดขอสรุปเหมือนเดิมทุกครั้งที่วาชายตองอยูเหนือกวาหญิง จึงเกิดขอถกเถียงที่หลากหลายจากเดิม
ออกไปเพื่อความเทาเทียมกันของชายหญิง แตในทางปฏิบัติแลวไมไดเทาเทียมกัน เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติคุณคาทางสังคมยังคงใหชายเหนือกวาหญิงเชนเดิม เพราะคนเกิดมาก็ตกอยูในสังคม สังคมจึงเปน
ตัวกําหนดอัตลักษณของคนคนนั้นเปนสวนใหญ การแกปญหาใหไดจึงตองแกไขปญหาทางโครงสราง
ทางสังคม ไมใชเฉพาะกฎหมายและปจเจกเทานั้น
อัตลักษณทางเพศจึงเปนความเกี่ยวเนื่องกันของความเปนเพศที่ถูกกําหนดจากลักษณะทาง
กายภาพ เพศสภาพที่ถูกกําหนดจากสังคมและวัฒนธรรม เห็นไดจากการพยายามอธิบายเรื่องเพศของ
เฟมินิสต พอสรุปไดวารางกายของชายหญิงนั้นเปนเพียงวัตถุที่ไมมีความหมายใดๆ เรืองเพศจึงเปน
กระบวนการทางวัฒนธรรมเงื่อนไขทางธรรมชาติและวั ฒนธรรม รางกายธรรมชาติ ถูกนํามาสราง
ความหมายใหกับความเปนชายและความเปนหญิง ซึ่งมักกลาวถึงความเปนหญิงในมุมที่ดอยกวาความ
เปนผูชาย เชน การไรอํานาจ ความออนแอ ไรเหตุผล ดวยความพยายามนิยามอัตลักษณทางเพศของ
ผูหญิงใหผูหญิงหลุดออกมาจากกรงขังของสังคมชายเปนใหญ แตในสังคมเองก็ไมไดมีเพียงชายหญิง
เทานั้น
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อัตลักษณกะเทย
แมวาสังคมจะมี พัฒนาการทางความคิดไปอยางไรก็ตาม แตสังคมก็ยั งคงยอมรั บและให
ความสําคัญกับความเปนชายหญิง ซึ่งขางตนชี้ใหเห็นแลววาความแตกตางทางกายภาพของชายหญิงนั้น
เปนคนละเรื่องกับความหมายของความเปนชายหญิงที่ถูกสรางขึ้นจากสมมติฐานที่มีตอเพศตามชีววิทยา
ที่ ม ากํ า กั บ ร า งกาย แต พ บว า ความเป น ชายหญิ ง ที่ ถู ก สร า งขึ้ น นั้ น ไม จํ า เป น ต อ งสอดคล อ งกั บ เพศ
ธรรมชาติ วิ ธี คิ ด เช น นี้ ค วามเป น ชายหญิ ง อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ ใครก็ ไ ด การแสดงออกทางเพศจึ ง เป น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพและการเลนตามบทบาทตางๆ
การศึกษาในทางมานุษยวิทยาพบวานอกจากชายหญิงแลวในบริบทวัฒนธรรมที่แตกตาง
หลากหลาย แฮริส (Haris. 1995) พบวา “รักรวมเพศในกลุมผูชาย” เปนพฤติกรรมที่ยอมรับเชิดชูเกียรติ
จากสังคม และพิสูจนความเปนชาย แตการศึกษาของนักมานุษวิทยานั้นมักจะเปนการศึกษาในชนเผา
ตางๆซึ่งถูกมองวาเปนสังคมที่ไมมีอารยธรรม แตการคนพบความจริงเรื่องเพศที่ไมใชจะมีเฉพาะชาย
หญิง ไดถูกนํามาใชทาทายตอชุดความรูความสัมพันธทางเพศแบบปกติที่ยอมรับการแบงเพศเปนสอง
เพศ คือ ชายหญิงเทานั้น ซึ่งรักรวมเพศเติบโตตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1960s และพัฒนาไปสูการรวบรวม
กลุมเปนวัฒนธรรมยอยของสังคม
สําหรับปรากฏการณกะเทยในสังคมไทยที่เห็นไดชัด กะเทยพยายามกลืนความเปนหญิง
ใหกับตนเอง ซึ่งเปนการอธิบายความหมายทางเพศที่ละเมิดตออํานาจการกดขี่ทางเพศ ดวยภาพของ
กะเทยที่กลาเรื่องเพศ ทําใหกะเทยสามารถนิยามเรื่องทางเพศได โดยการพูดเรื่องที่นาละอาย สุกมล
วิภาวีพลกุล (2552 : ออนไลน) ไดกลาวไววา กะเทย เปนคําที่มีมาแตดั้งแตเดิมใชมานาน เปนคําที่เรียก
กลุมคนผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูมีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงในรางเดียวกัน (Hermaphrodite)
2. ชายหรือหญิงที่แปลงเพศ (Transexualism)
3. ชายหรือหญิงที่นิยมแตงกายในชุดของเพศตรงขาม (Transvestism)
4. ชายหรือหญิงผูมีใจรักใครเพศเดียวกัน (Homosexuality) สวนใหญหมายถึงชายรักชาย
และอาจหมายถึงหญิงรักหญิงดวยกัน
โดยการจําแนกทางการแพทยแลว กะเทยแบงเปน 4 ประเภท ตามลักษณะทางกายภาพ นิสัย
รสนิยม และพฤติกรรม ดังนี้
1. กะเทยแท (Hermaphrodite) คือ คนสองเพศในรางเดียวกัน (Two in one) เปนความผิดปกติ
ของธรรมชาติทางรางกาย มีผลทําใหจิตใจสับสนวาเราเปนผูชายหรือผูหญิงกันแน
2. กะเทยผิดเพศหรือแปลงเพศ (Transsexualism) คือ คนที่ไมพอใจและไมยอมรับเพศที่
แทจริงของตัวเองโดยกําเนิด มีพฤติกรรมแสดงออกแบบเพศตรงขามตลอดเวลา รูสึกวาตัวเองเกิดผิดเพศ
และมักอยากแปลงเพศใหเปนตรงกันขามกับตนฉบับเดิมที่แมใหมา อาจแปลงดวยวิธีการกินยาฮอรโมน
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หรือศัลยกรรมผาตัดซะเลย สวนใหญที่เจอะเจอมักเปนชาย กายเปนชายใจเปนหญิง จะรูสึกวาแทที่จริง
เธอเปนผูหญิง 100% มีแตรางกายหรือเครื่องเพศเทานั้นที่เปนผูชาย ที่นาสนใจก็คือเธอหลายคนสวยเดน
เหลือหลาย สะโพกผาย อกโต หุนเพรียวลมงดงาม ทําเอาผูหญิงแทมากมายรูสึกขายหนายิ่งนัก ถามีการ
ประกวดประชันกันระหวางนางสาวไทยกับมิสทิฟฟานีบนเวทีเดียวกัน ยังนึกภาพไมออกวาผลจะเปน
อยางไร ผมชักอยากถือหางกลุมประเภทหลังซะแลว ดูแลวนาจะเปนตอเล็กนอย มีการตั้งชื่อเรียกคน
กลุมนี้ตามสภาพความจริงวา “สาวประเภทสอง สาวดาวเทียม” หรือถาสวยหยาดเยิ้มบาดตาบาดใจก็
เรียกเธอวา “นางฟาจําแลง”
3. กะเทยลักเพศ (Transvestitism) คือ ไปลักเอาเพศอื่นมา กลุมนี้ชอบแตงกายเปนเพศตรง
ขาม แตงหนา ทําผม เทานี้ก็พอใจแลว อาจทําโดยเปดเผยหรือเฉพาะลับตาคนก็ได กลุมนี้ไมตองการ
แปลงเพศเหมือนกลุมแรก กลุมนี้อาจเปนไดทั้งรักใครเพศตรงขาม หรือเปนโฮโมหันมาชอบไมปา
เดียวกัน
4. รักรวมเพศ (Homosexuality) หมายถึง ผูที่ตองการมีความสุขกับเพศเดียวกัน อันไดแก
ชายรักชาย และหญิงรักหญิง ทั้งสองฝายอยูในกลุมเดียวกัน แตมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน คือ
ซึ่งสังคมไทยรับรูซึ่งภาพตางๆ ของกะเทยถูกนําไปปรากฏอยูบนสื่อ ทําใหสังคมเกิดภาพ
ตนแบบของกะเทยวาคือผูชายที่แสดงบทบาททางเพศแบบผูหญิง เชน การแตงตัว แตงหนาแบบผูหญิง
ชอบที่จับกลุมหรือมีความสัมพันธทางสังคมกับผูหญิง มีความสัมพันธทางเพศกับผูชายตองการกินอยู
หลับนอนกับผูชายแบบสามีภรรยา และเปาหมายความสําเร็จที่สําคัญของกะเทยเปนการทํารางการ
เปลี่ยนไปสูความเปนหญิง คือ การผาตัดแปลงเพศ ซึ่งอุษา ศรีพานิช (2541) อธิบายใหเห็นวาการแปลง
เพศนั้นเปนการสรางตัวตนเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางเปดเผยมากขึ้น การแปลงเพศจึงเปนการสรางนิยาม
ใหม ใ ห กั บ ตนเอง ซึ่ ง การตั ด สิ น ใจในการแปลงเพศนั้ น กะเทยมองว า เป น การตั ด สิ น ใจที่ ม าจาก
แรงผลักดันของกลุมกะเทย
อยางไรก็ตามตัวตนของกะเทยที่พยายามเปลี่ยนตัวตนไปสูความเสมือนหญิงในความหมาย
“สาวประเภทสอง” หรือ “กะเทย” ก็เพื่ออาชีพการงาน เพื่ออยูรอดได ในสังคมของสาวประเภทสอง
สวนใหญนั้นเปนอาชีพอิสระ จึงกลาวไดวาการแปลงเพศนับเปนกลยุทธหนึ่งที่ใชในการเปดเผยตัวเพื่อ
การไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในรูปตัวตนความเสมือนผูหญิง
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กรณีศก
ึ ษา : เสนทางชีวต
ิ “นางโชว”
กวาสิบหาปในเสนทางนางโชว : ตัวแบบที่ครบเครื่องเรื่องโชว (ตลก)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- “นิว” ------ 
นิว เขามาทํางานในเสนทางอาชีพ “นางโชว” มาเปนระยะเวลานาน นานจนรุนนองหลายคน
เรียก นิว วา “แม” ถึงแมวาอายุของนิวจะอยูที่ 30 ตนๆ แตหากวาประสบการณในการตอสูชีวิต
ประสบการณบนเวที ที่มีแสงไฟสาดสอง ก็มีคุณคายิ่ง ที่สามารถนํามาหยิบยกสอนใจรุนนองไดเสมอ
ซึ่งรุนนองในทีมบอกกันเปนเสียงเดียวกันวา “ แมนิว เปนคนนิสัยดีมาก ” ดังนั้นจุดนี้กระมังที่ทําใหรุน
นองมักมองนิวเปนตัวอยางทั้งในดานการใชชีวิตบนโลกความเปนจริง และบนเวที
นิว ถือไดวาเปนนางโชวรุนใหญ วัย 33 ป สูงประมาณ 170 ซม. ผิวสีน้ําผึ้ง ไวผมบอบปละบา
มีลีลาการพูดที่แสดงถึงความมั่นใจเปดเผย มีอารมณขัน นิวเลาใหฟงวา เริ่มเขาสูอาชีพนางโชวเมื่อ 15 ป
กอน เมื่ออายุประมาณ 17 – 18 ป ( สองปหลังจากที่นิวตัดสินใจยุติชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ) ดวย
การชักชวนของเพื่อน ดวยเหตุผลที่วา “เปนชวงที่ไมไดเรียนแลว และตอนเด็กๆ ก็เห็นเขาโชวบาง
เห็นเขาแตงตัวสวยๆ กัน ก็อยากแตงตัวสวยๆ อยากลองทําดูบาง ” ผูศึกษาจึงถามนิววา เพียงแคเหตุผล
วา “อยากสวย” เทานั้นเองหรือที่ทําใหตัดสินใจกาวสูความเปนนางโชว แลวในชีวิตจริงไมสามารถ
สวยไดหรือ นิวมีทาทีกระตือรือลน พรอมทั้งใชมือไมประกอบในการตอบวา
“ที่ตัดสินมาทํา อยางแรกๆ คือ ไดสวย ไดแตงตัวสวยๆ ซึ่งกะเทยทุกคนที่อยากมาเปนนางโชว
เพราะวาอยากสวย ชีวิตจริงก็สวยได แตสวยแบบไมมีประโยชน เดินไปเดินมาในซอย เขาก็ชมวาสวยก็
จบแคนั้น ไมมีคนดู ไมมีคนเห็น สูเราเอาความสวยของเราไปอยูหนาเวที อยางเราเปน “รถตู” 1 เราไปเขา
ก็เห็นวา “อีนี่สวย” มันก็เปนโอกาสใหเรากาวตอไป อาจชวนเราไปอยู “เธียรเตอร” 2อยูบารก็ได ไดไป
เมืองนอก หรือถาเราไปสายประกวด จากกะเทยธรรมดา จับแตงตัวก็อาจไดรางวัล ไดเดินสายประกวด
มันก็จะกาวหนาไปทีละขั้น ทีละขั้น จากเวทีเล็กๆ ก็ไปประกวดเวทีใหญ เชน ทิฟฟานี่ อัลคาซาร อีก
เหตุผลหนึ่ง คือ ใจรัก ชอบการแสดง ชอบแสดงออก ก็อาจถือไดวาเปนอาชีพที่ใฝฝน”
นิวไดเปดเผยการเริ่มตนชีวิตนางโชว วา หลังจากที่ตัดสินใจกาวเขาสูอาชีพนางโชว นิวเริ่ม
จากการไดเตนเปน “ตัวสแปร” 3 กอน ยังไมไดเปน “ตัวรอง” 4 เพราะวาในคณะมีตัวรองอยูแลวซึ่งตอมา
“ตลก” 5 ขาด หัวหนานางโชวเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษของนิวบางอยางจึงเสนอใหเลนตลก ซึ่งนิวตองแตง
------------------------------------------------1
2
3
4

การแสดงโชวในลักษณจางเหมาใหแสดงนอกสถานที่แลวแตผูวาจาง
การแสดงโชวในสถานสถานบันเทิงที่ไดจัดไวเพื่อมีการแสดงโชวโดยเฉพาะ
นักเตนที่ตองฝกซอมการแสดง และจะไดแสดงเสริมเมื่อนักเตนตัวจริงขาด
นักแสดงที่เปนนักแสดงเดน เปนผูถายทอดบทเพลง อารมณเพลง ดวยการขยับปากตาม เพลง (Lipsing)
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หนาเปนตลก ที่ไมมีความสวยงามหลงเหลืออยูเลย และดูเหมือนวาการเขาสูอาชีพ และเริ่มตนดวย การ
เลนตลก อาจไมเปนอยางที่นิวคาดหวังไว วานิวจะไดแตงตัวสวยๆ ไดแตงหนา ใสขนตา ใสวิกผม อยาง
ที่นิวเคยเห็นกะเทยรุนพี่ทํามากอน ในตอนนั้น นิวทั้งรูสึกนอยใจ เสียใจ และมีคําถามอยูในใจมากมายวา
ทําไมตนตองมาเลนตลก ทําไมถึงไมไดแตงตัวสวย ๆ และดูเหมือนรุนพี่จะเห็นถึงความนอยใจ ความ
ผิดหวังของนิวอยางแจมชัด จึงพูดกับนิววา
“มึงนะโง เลนตลกแหละดีแลว เงินดีกวา ไดติ๊บจากแขกเยอะกวา”
หลังจากนั้นนิวเริ่มทดลองการเลนบทบาทตลก ซึ่งในการขึ้นเวทีชวงแรกนั้นเต็มไปดวยความ
อาย ความไมมั่นใจ ไมรูวาจะแสดงอะไรใหคนดูหัวเราะ ซึ่งนิวเลาใหฟงวา
“ชวงแรก ๆ มันยากมาก เพราะมันเขินๆ อายๆ เราไมเคยเจอใคร ไมเคยเจอคนเยอะๆ คนมัน
มอง เจอไฟ มันแบบกลา กลัว ๆ ในชวงแรก เหมือนแรกๆ เราตื่นคน แรกๆ รุนพี่ก็ใหเลนคูกับเขากอน
ใหเลนตามเขาไปกอน พี่เขาก็จะสอนวาใหมองไฟ เพราะเราจะมองไมเห็นคน แลวก็เลนตามเพลงไป
ซึ่งการเลนตามเพลงมันยากมากเลยกวาเพลงจะจบ รุนพี่ก็เลยสอนวา เราจะตองเลนกับแขกดวย อะไร
ดวย มันทิ้งชวงการแสดง และตอนที่เราจําเพลงไมได ก็ชวยไดดวย แลวพอแขกเลนกับเรา เราก็ไมอาย
ก็เริ่มชินๆ ขึ้นมา เราตองหัดรับมุกใหได เขาพูดอะไรมาเราก็ตองรับมุกเขาใหได พอเลนไปเลนมา เริ่ม
ไดติ๊ปจากแขก ก็เริ่มรูสึกวา เลนตลกมันก็ดีเหมือนกัน ก็เลนตลกมาเรื่อยเลย”
นอกจากการแสดงตลกที่ยากแลว การปรับตัวกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในอาชีพก็ไมใชเรื่องงายๆ เลย
บางทีดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ยากลําบากกวาดวยซ้ํา แตถาตั้งใจจะอยูในอาชีพนี้แลว คงตองปรับตัวใหเขา
กับบริบททั้งมีชีวิตและไมมีชีวิตใหได ซึ่งนิวไดยอนเวลากลับไปสิบหาปและถายทอดภาพในชวงแรก
ของอาชีพวา “อยางพวกหนูมันรอยอารมณ เขาอยูเปนรุนพี่รุนนอง ถาเราเปนรุนนอง เราจะไปปน
เกลียวเขาก็ไมได เขาดาอะไรเรามา เราก็ตองทน ดากลับไมได เพราะเราเปนรุนนอง แรกๆ เขาจะจิกดา
เลย แตพอเขากันได เขาก็ชวยเหลือ เรียก “มา..เดี๋ยวแมสอนให” จะเห็นไดวาดานแรกที่ทดสอบวา คนๆ
หนึ่งจะสามารถเดินเขาสูเสนทางนางโชวไดหรือไมนั้นนอกจากความสามารถบนเวทีแลว ยังตองมีจิตใจ
ที่มุงมั่นและอดทนดวย ซึ่งความพยายามเหลานี้ครอบครัวอาจไมไดรับรูมากนัก ครอบครัวของนิวก็
เชนกัน ครอบครัวรับรูแตเพียงวา นิวมาทํางานคาบาเรตโชว และไมไดขัดขวางอะไร เพราะเห็นวานิว
เปนสาวประเภทสอง นิวจึงยึดอาชีพนี้เรื่อยมา
จากชั่วโมงบินบนเวที การตอบรับจากผูชม พรอมกับการสอนวิธีการแสดงตลกจากรุนพี่ก็ทํา
ให นิวเริ่มยอมรับบทบาทตลกเขามาเปนรูปแบบเฉพาะของตน และเริ่มพัฒนาทักษะความ เชี่ยวชาญ
แบบมืออาชีพดานตลก ดวยการสังเกตการแสดงตลกของรุนพี่ การแสดงโชวของคณะอื่น วาใชเพลง
อะไร มีวิธีการแตงหนา แตงตัว แสดงทาทาง มีการตอบโตอยางไร พรอมทั้งขึ้นประชัน
------------------------------------------------5

นักแสดงแสดงบทบาทตลก ดวยการแตงหนา การแสดงทาทาง เพื่อใหผูชมเกิดความสนุกสนาน
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การแสดงตลกกับคณะอื่นซึ่งก็คงเทียบไดกับการเปรียบมวยทั้งในรุนเดียวกัน และเทียบรุน สิ่งตางๆ
เหลานี้ถือเปนการเก็บเกี่ยวประสบการณใหมีความแหลมคม บวกกับจากพรสวรรคสวนตัวที่เปนคน
ตลก มีปฏิภาณในการโตตอบ ซึ่งนอกจากโชวตลกแลว นิวยังสามารถ “โชวสวย” 6 ไดดวย ถาเปรียบเปน
อาหารก็คงเปนอาหารที่ครบรส จึงทําให ณ ทุกวันนี้ นิวถือไดวาเปน “นางโชวตลกตนแบบ” สําหรับ
นองๆ รุนใหมที่กําลังกาวเขาสูอาชีพ หรือที่กําลังไตเตาและพัฒนาตนเองอยู จึงทําให นิวทุกวันนี้ ไมใช
เพียงแค ผูแสดงลีลาบนเวทีเทานั้น แตยังเปนเหมือน “ผูฝกสอน (Trainer)” ที่คอยปรับแตง เปดพื้นที่ให
ฝกทักษะ ทดลองความสามารถ แนะนํา ชี้แนะขอบกพรอง ใหกับผูกาวมาใหม และนิวยังบอกอีกวา
ถึงแมอาชีพนางโชวจะเปนอาชีพที่สาวประเภทสองสวนใหญใฝฝนจะกาวเขามา แตไมใชวา ทุกคนจะ
กาวเขามาได เพราะผูที่สามารถเดินบนเสนทางนี้ไดตอง
“ 1) มีความสามารถ ตองเตนได สวยไมสวยไมเปนไร ขอใหเตนได 2) หนาตา ก็ตองดูได
โอเคผาน แตถาหนาตาไมดี แลวไมแนใจวาจะแตงออกมาดูดีมั้ย แตถาเตนได ก็ฝกไปกอน ตองความจํา
ดี จําทาได แลวเรื่องหนาตาคอยไปทําอีกทีก็ได ถาเราสอนไปแลว จําทาไมได เตนไมได ก็คงตองบอก
ใหออกไปหาอาชีพอื่นทํา แตถาสวย แลวรองไดอยางเดียว เตนไมได ก็ไมมีความหมาย ไปไหนเขาก็ไม
รับ อยางเธียรเตอร ก็อาจทําได ซึ่งคุณตองสวยจริงๆ ”
ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกมีสองดานเสมอ อาชีพนางโชวก็เชนเดียวกัน
อาชีพนางโชวปนอาชีพที่นิวรัก เปนอาชีพที่ทําใหสาวประเภทสองมีที่ยืนในสังคม สรางความ
ภาคภูมิใจ เปดโอกาสใหไดพบปะผูคนมากมาย ไดพัฒนาตนเองในสายอาชีพ และไดเติบโตขึ้น จากอยู
ในคณะเล็กๆ ไปอยูคณะใหญ ไปอยูเธียเตอร แตในอีกแงมุมหนึ่งอาชีพนี้นิวกลับมองวาเปนอาชีพที่ใส
หนากากเขาหากัน ยิ่งตางคณะดวยแลว พบหนากันก็พูดคุยดี แตลับหลังกลับนินทาวาราย และยังมีแงมุม
ของการลดทอนคุณคาความเปนคน โดยนิวเรียกมันวา “ ขอทานในคราบผูดี ” ซึ่งในขณะเลาใหฟง
ดวงตาของนิว ฉาบไปดวยน้ําตา แตพยายามควบคุมไมใ หมันเออทนออกมา และพยายามเลาตอว า
“อาชีพนี้เปนอาชีพที่ทําใหเรามีเวทีที่ไดแสดงความเปนตัวของตัวเอง รูสึกวาคุณคามากขึ้น แตมันก็มี
ขอเสียคือ เหมือนพวกหนูเปน “ขอทานในคราบผูดี” ใสชุดราตรีสวยๆ ไปนั่งอยูขางโตะ คุกเขาขางโตะ
เขา แลวไปขอเงินเขา “พี่คะขอน้ําใจหนูหนอยสิ” แตงตัวสวย มีมงกุฎ เวลาลงไปหาแขก ไมมีโตะใหนั่ง
เราก็นั่งคุกเขาไหวเขา เพราะวาเงินเราก็อยากได เราก็ตองทํา ถาเราขอแลวไดเยอะ มันก็ดี แตถาเราไปขอ
แลวเขาทําทีทารังเกียจ เราก็รูสึกอยูเหมือนกัน ก็บอกเขาวา ถาไมใหก็ไมเปนไร พูดดีๆ กับหนูก็ได หนู
ขอพี่ดีๆ พี่มาพูดกับหนูอยางนี้หรอ ไมใหก็บอกดีๆ ก็ได ไมตองมาไล มาทํากับพวกหนูไมใชคน ดู
เหมือนวาในบางเวลาอาชีพนางโชวจะสรางคุณคา บางเวลากลับตรงกันขาม แตดวยความที่นิวคล่ํา
หวอดในวงการนางโชวมานาน นานเสียจนจะพูดไดวามีความผูกพันกับอาชีพนี้อยางฝงรากลึกเขาไปใน
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การแสดงโชวที่เนนความสวยงามทั้งการเสื้อผา การแตงหนา และลีลาทาทาง
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จิตวิญญาณ นิวเคยทิ้งอาชีพนี้ไปเปนชางแตงหนาซึ่งมีรายไดดีกวา แตก็ตองหวนกลับมาทําอาชีพนี้อีก
ครั้ง เพราะทนเสียงเรียกรองจากหัวใจไมได เพราะอาชีพนางโชว “เปนอาชีพที่เรารัก เราทํามานาน ถาจะ
ทิ้งเลย ก็คิดถึง แลวเราก็ยังมีความสามารถอยู ก็อยากจะแสดงใหเขาเห็น มันสนุก ปจจุบันก็เหมือนวา
มันยังสนุกอยู ยังสนุกไมพอ เหมือนกับวามันมีความสุขอยู คาบาเร ก็ทําไปจนกวาจะตายแหละ” แต
ความเปนจริงในอาชีพ ความเป นจริงในชี วิต ความตั้งใจที่ จะทํ าอาชีพนี้ไปจนตาย อาจไมเปนจริง
ตามนั้ น อาชี พ นี้ มี ข อ จํ า กั ด ด า นอายุ โดยเฉพาะการโชว ส วย ยิ่ ง อายุ ม ากยิ่ ง ไม อ ยากมี ค นดู แต ถ า มี
ความสามารถทางดานออกแบบทาเตน ก็สามารถผันตัวเองไปอยูเบื้องหลังเปนครูสอนเตน แตถาไมมี
ความสามารถพิเศษก็ตองหาอาชีพรองรับ บางคนออกจากอาชีพเพราะถึงจุดอิ่มตัว คือเบื่อในอาชีพ ปวย
หรือเสียชีวิต 15 ป กับเสนทางอาชีพนางโชว ทําใหนิวเห็นความเปนไปของอาชีพ จากเมื่อ 10 ปกอนเปน
ยุคคาเฟรุงเรือง ในคืนหนึ่งคณะของนิวออกแสดงโชว 5- 6 ที่ กลับมานอนไมกี่ชั่วโมงก็ตองออกแสดง
ตามงานที่วาจางมาในชวงกลางวันอีก แตมา 5 ปหลัง คาเฟปดเร็วขึ้น พิษเศรษฐกิจ ทําใหงานแสดงลดลง
ณ ปจจุบันนี้ คณะของนิวมีงานแสดงประจํา 2 แหงในยานนานา และสี่แยกคอกวัว ไดแสดงโชว 4 วัน
ตอสัปดาห คาตัวของนักแสดงก็ลดลง จาก 250 บาท เหลือ 200 และ 150 บาท ซึ่งภาวะขาลงของอาชีพที่
ผูกพวงกับภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ มีผลกระทบกับทุกคน รวมทั้งนิวดวย ถึงแมจะไดรับผลกระทบไมมาก
เทาไหรเมื่อเทียบกับ นางโชวแบบโชวสวย เพราะไมสามารถลงจากเวทีไปหาแขกได ผิดกับนิวที่เปน
โชวตลก ที่สามารถเขาถึงแขกและไดรับเงินพิเศษ (“ติ๊บ”) ไดมากกวา แตกระนั้นนิวคิดวา การยึดอาชีพ
นางโชวโดยไมหาอาชีพรองรับอาจเปนทางเลือกที่ไมฉลาดนัก ดวยมีฐานคิดที่วา “จะเตนกินรํากินไปจน
แกเปนไปไมไดหรอก ตองมีอาชีพรองรับ อยางของนิวก็คิดไว อาจจะเปนรานเสริมสวย หรือรานขาย
ของเล็กๆ ซึ่งเราตองเตรียมไว ซึ่งพอแมเขาก็เตรียมใหเราไว เพราะนิวเปนลูกคนสุดทอง เขาก็เตรียมไว
ใหเรา ซึ่งเราก็ตองเตรียมดวยตัวเองดวย ”
อาชีพนางโชว เปนอาชีพที่สรางความสุขใหกับผูชม แตเบื้องหลังฉากที่สวยงามเต็มไปดวย
ความมุมานะพยายามในการสรางสรรคการแสดงที่สะทอนถึงคุณคาของผูแสดงผานมาทางผลงาน กวา
จะเปนนางโชวที่ไดรับการยอมรับจากผูชมคงไมใชเรื่องงาย ตองผานการเคี่ยวกลําประสบการณทั้งบน
เวที และชี วิ ต จริ ง ผ า นความอดทนต อ ภาพมายาที่ ร ายล อ มอยู ร อบกาย และช ว งชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ แสดง
อัตลักษณใหปรากฎ ซึ่งเวทีการแสดงเปรียบเสมือนเวทีชีวิตที่มักมีคลื่นลูกใหมซัดคลื่นลูกเกาใหเขาฝง
เสมอ และผูมาใหมในวันนี้ ยอมรอคอยการปลดระวางในเวลาขางหนา ดวยเงื่อนไขของกาลเวลาและ
อายุ จึงไมแปลกอะไรเลยที่นางโชวรุนใหญอยางนิว จะเขาถึงสัจจธรรมขอนี้ และเตรียมอาชีพเล็กๆ ไว
เพื่อรองรับชีวิตในบั้นปลาย

M ---------------

นางโชว : เวทีแหงฝนชาวหัวใจสีมว
 ง

--------------- M

26
อีกมุมหนึ่งของชีวติ : นางโชวผูไมเคยหยุดนิ่ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------- “แกม” ------ 
ดวยรูปลักษณภายนอกแลว แกมถือวาเปนสาวประเภทสองที่ดูดีเลยทีเดียว ทั้งรูปรางหนาตา
การแตงตัว แตเมื่อไดสัมผัสพูดคุยทําใหเห็นไดวาสาวประเภทสองผูนี้ไมไดมีเพียงภาพความสวยงาม
ของรูปลักษณภายนอกเทานั้น แตยังมีภาพความสวยงามในดานความคิด ความมุงมั่นในการแสวงหา
โอกาส และพัฒนาตนเอง ซึ่งจากเรื่องราวชีวิตที่ถูกคลี่ภาพออกมาทําใหเราเห็นไดวา แกมทํางานแบบไม
มีวันหยุด จันทรถึงศุกรแกมเปนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมในสาขานาฏกรรม ซึ่งศึกษา
เพิ่มเติม จากปริญญาตรีรัฐศาสตรที่ไดจบการศึกษาแลวในป พ.ศ. 2545 สวนชีวิตภาคกลางคืนยึดพื้นที่
นางโชว นอกจากนี้ในวันหยุด เสาร-อาทิตย แกมยังสวมบทบาทมัคคุเทศกที่หลากความสามารถทั้งดูแล
ลูกทัวรและเอนเตอรเทนเนอร ที่ไดใจลูกทัวรไมนอย และกอนหนานี้แกมก็ยังเปนครูฝกสอนเตนที่
โรงเรียนสอนเตนอีกดวย อะไรที่ทําใหแกมตองทําอะไรมากมายเหลานี้ อะไรเปนแรงผลักดันใหเธอตอง
กาวเขามาสูอาชีพนางโชว นั่นเปนสิ่งที่แกมเต็มใจที่จะทําและตามลาฝนของตนใหเปนจริง
แกมเริ่มรูตัววาตัวเองชอบการแสดงโชว พรอมๆ กับ เริ่มเปนกะเทย7 จุดเปลี่ยนผันมาจากการ
เดินทางจากบานที่นครศรีธรรมราช เพื่อมาศึกษาตอที่มหาวิยาลัยรามคําแหงที่กรุงเทพฯ เมื่อเริ่มเรียน ก็
เลือกอยูชมรมศิลปะการแสดง โดยมีรุนพี่แนะนํา ที่ชมรมจะมีกิจกรรมใหทําหลากหลายมาก แกมได
เขารวม Workshop ฝกเตน ฝกการแสดงละครเวที และไดออกแสดงในงานตางๆ เชน งานแตงงาน ซึ่ง
แกมในขณะนั้น ยังมีรูปรางเปนผูชาย ทั้งผิวพรรณ หนาอกที่ยังไมไดเสริม แกมจึงไดแตเลนเปนลูกคู
เปนตัวรอง ตามที่รุนพี่จัดให แตเมื่อไดแสดงมากขึ้น แกมเริ่มมีทักษะและรูสึกวาทําไดดี จึงทํามาเรื่อยๆ
รุนพี่พาไปออกงานบอย ก็ดําเนินไปตามสายอาชีพของมัน เริ่มมีคนรูจักเห็นความสามารถ ติดตอใหเปน
อาจารยฝกสอนเตนที่ศูนยฝกอาชีพแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ เพื่อฝกใหกับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป
โดยสอนรอบค่ําตั้งแต 5 โมงเย็นถึง 2 ทุม แกมสอนอยูประมาน 4-5 ป และแลววันหนึ่ง ก็มีเพื่อนมา
ชักชวน ใหแกมลองมาทดสอบความสามารถที่สถานบันเทิงแหงหนึ่งชื่อวา “DJ station” ซึ่งขาดนางโชว
ในขณะนั้น เมื่อเจานายไดเห็นหนาตา รูปราง ความสามารถ จึงไดรับไวทํางาน

---------------------------------------------------7

การแสดงความเปนหญิงมากขึ้น เชน การแตงหนา แตงตัว
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การทํางานในชวงแรก แกมตองปรับตัวระยะหนึ่งวาจะทําไดหรือไม ซึ่งตองปรับทุกอยาง
ทั้งทักษะการแสดง การใชชีวิต การปรับตัวกับเพื่อนใหม แกมรูสึกวายาก ตามเขาไมทัน ตองตอทาตัวให
เตนตามคนอื่นได ก็ตองใชเวลาเปนป “ในชวงการปรับตัวก็ไปปรึกษารุนพี่ คุยกับเพื่อนเพื่อเปนกําลังใจ
และทําสําคัญตัวเราเองดวยที่ตองอดทน เพราะเราอยากอยูตรงนี้ใหได คนอื่นเขาทําได เราก็ตองทําได”
แมแตครอบครัว แกมก็ตองพยายามบอกใหเขาใจ “ตอนแรก ก็ไมกลาเปดตัวกับที่บานวามาทํานางโชว
จึงพาพี่สาวมาดูตอนที่ทํางาน เขาไมไดวาอะไร แมก็ไมไดวาอะไร เขารับได เพราะเราทํางานมีเงิน เลี้ยง
ตัวเองได แตเราลังเลเพราะไมใชงานประจํา ไมมีสวัสดิการ ไมมีประกันสังคม ไดคาจางเปนรายวัน”
แกมตองตอสูกับความรูสึกของตนเองที่ตองอดทน มีคําถามกับตนเองวา “ทําไมตองเปนอยางนี้ ทําไม
มันยาก” แกมมีอุปสรรคในเรื่องเวลา เพราะตองทํางานนางโชววันจันทร-ศุกร เสารอาทิตยตองออกทัวร
แลวก็ตองไปเรียนดวย แถมยังมีงานโชวตัวตามงานตางๆ เชน งานแตงงาน งานสังสรรคตางๆ ทําอยู
อยางนี้ โดยยึดเปนอาชีพประจําประมาณ 4 ปมาแลว ถึงแมจะเหนื่อย แตดวยใจสู และอดทนที่อยาก
ทํางานที่ตนเองรัก จึงทํางานนางโชวตอไป เพื่อเปนบันไดขั้นหนึ่ง ที่ทําใหกาวไปสูโอกาสอันดีในวัน
ขางหนา
ทุกอาชีพในสังคมมีการแขงขันกัน อยูที่วามันจะรุนแรงมากหรือนอยเพียงใด อาชีพนางโชวก็
เชนเดียวกัน แกมไดกะเทาะชีวิตการเปนนางโชวใหฟงวา คืนหนึ่งจะมีการแสดงประมาณ 5-6 โชว
สลับกันไป ตองเปลี่ยนการโชวตลอด ไมเหมือนกับอัลคาซารหรือทิฟฟานี ซึ่งโชวเดิมๆ ไมแตกตาง
อาชีพนี้ ตองใชรูปรางหนาตาเปนอันดับหนึ่ง สิ่งที่ยากที่สุดในการโชว คือ การสื่ออารมณใหลูกคาเห็น
วาเรารูสึกอยางไร ใช acting อารมณเพลง เชน การแสดง lip sing ตองรองใหเนื้อเพลงกับปากตรงกัน
ตองแปลงเนี้อเพลงภาษาอังกฤษมาเปนภาษาของเรา และสื่อใหลูกคาเห็นวาเรารูสึกอยางไร การฝก
acting ตองฝกเองดวยการดูและสังเกตจากรุนพี่เปนตนแบบสังเกตเยอะๆ ยิ่งดูเยอะ ก็ยิ่งมีขอเปรียบเทียบ
มีประสบการณ อาจเลียนแบบวิธีการรอง การแสดงของรุนพี่บาง แกมก็อาศัยจุดเดนของแตละคนมาเปน
แบบอยาง
คิวการแสดง จะมีการแบงเปนโชวเปด โซโล โชวตลก โชวปด ขึ้นอยูกับหัวหนาการแสดงจะ
เปนผูจัดคิว นางโชวตองรูวาจะใชเพลงแบบไหน ตองเลือกเสื้อผา แตงหนา ทําผมอยางไร บางทีตอง
แกปญหาเฉพาะหนา เชน กรณีขาดคนแสดง ตองสับเปลี่ยนคิว ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยมาก บางที่
จาก 6 โชวก็ลดลงเหลือ 5 โชว เชน ถาไดแสดงเพลงเปด ตองเตรียมเพลงฝกรองแบบอลังการ เรียกความ
สนใจลูกคาได เพลงกราวนโซโล ก็เปนเพลงโชวความสามารถที่แสดงคนเดียว ทุกชุดตองสามารถดึงดูด
ลูกคาทั้งรานได ดวยรูปราง ความสามารถและประสบการณ เปนตัว
--------------------------------------------------------------8
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ชุดการเตนที่สามารถปรับเปลี่ยนไปใชกับเพลงอื่นได
ทาใหมที่ออกแบบขึ้นสําหรับการแสดงนั้นโดยเฉพาะ
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กําหนดงานแสดงของนางโชวแตละคน แกมยังมีประสบการณไมมากนักเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ จึงได
เปนเพียงแดนเซอร ลูกคู จะไดเปนตัวเอกเพียงบางวัน บางคนที่เปนดาวดวยรูปลักษณ มีความสามารถ
และอายุงานนาน ไมตองเปนลูกคู ไดรองเพลงเปนตัวนําอยางเดียว
นางโชว เปนอาชีพที่ไมมีหลักสูตร ตํารา กฎระเบียบตายตัว จะทําอะไรก็ได ที่ลูกคาชอบ สราง
ความสุขใหลูกคา ตองแสดงใหดีที่สุด แสดงในเธคที่คั่นดวยการแสดงโชวครึ่งชั่วโมง ถือเปนการคืน
กําไรใหลูกคา แกมไดคาจางเปนรายวันๆละ 300 บาท เมื่อครบ 15 วันจะไดครั้งหนึ่ง คาจางขึ้นอยูกับ
อายุงานของแตละคน ถาชํานาญขึ้นไป จะได 350 บาท แตคาใชจายแตละวันก็เยอะเชนกัน มีวันหยุด 1
วันตออาทิตย มีสวัสดิการใหเครื่องดื่มวันละ 2 ดื่ม ที่ทํางานจะพาไปเที่ยวปละครั้ง แตก็มีกฎระเบียบ คือ
การเขางานสาย ตองหักเงิน ทําใหเหนื่อย เบื่อ เครียดบาง แตก็คุยกับทางบาน กับเพื่อนรวมงานเพื่อเปน
การระบาย แกมไดสะทอนความคิดเห็นตออาชีพนางโชววา เปนอาชีพที่ใหโอกาสในการเขามาพัฒนา
ความสามารถ ใหเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นวาชอบหรือถนัดดานไหน และพัฒนาดานนั้นตอไป เพื่อเพิ่ม
โอกาสใหตนเองในการประกอบอาชีพหรือสรางความมั่นคงใหชีวิตตอไป คนที่ทําอาชีพนี้ เงินก็เปน
สวนหนึ่ง แตสิ่งที่มีคาที่สุด คือ ความชอบและรักการแสดงมากกวา รวมถึงโอกาสที่จะทําใหเราเปนที่
รูจักมากกวา เมื่อมีคนรูจักแลว เราก็มีโอกาสมากขึ้น มีคนใหไปแสดงงานตางๆ แตเปนงานที่ไมมั่นคง
ไมรวย เพราะตองลงทุนในดานเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง หรือสรางสรรคงานใหมๆใหลูกคา
เห็นตลอด ถาอยากจะอยูในอาชีพนี้ไปเรื่อยๆ ก็คงตองมีการเปลี่ยนหนาที่ มาเปนการคุมการแสดง สอน
เตน จะใหอยูหนาเวทีตลอดก็คงไมได เหมือนเปนการเปลี่ยนระดับมาอยูเบื้องหลังแทน อาจจะเรียก
อาชีพนี้วา “ทําโชว ทําการแสดง” เวลาคนอื่นเรียกวานางโชวก็รูสึกเฉยๆ ประชาชนทั่วไปรูจักทิฟฟานี่
อัลคาซาร แตเราจะเปนสไตลบอรดเวย แนวสากล เพราะแขกสวนใหญเปนฝรั่งตางชาติ
4 ปในเสนทางสายอาชีพนี้ ทําใหแกมเห็นภาพชัดเจนวา ผูที่กาวเขามาทําอาชีพนี้ “ ตองรักใน
งานแสดง ตองเตนได ซึ่งในชวงแรก อาจมาเตนเปนลูกคูกอน และฝกฝน acting lip sing หนาตาก็มี
สวนเหมือนกัน แตศัลยกรรมชวยไดหมด” แตอาชีพนี้เปนอาชีพที่ไมใชจะทําไดงายๆ ถึงแมจะเปน
อาชีพแรกๆ ที่สาวประเภทสองอยากกาวเขามา มันขึ้นอยูกับโอกาสและความสามารถ อีกอยางอาชีพนี้
เปนอาชีพที่มีเสนหมากสําหรับสาวประเภทสอง เพราะเปนเวทีที่ทําใหแสดงความเปนตัวตนไดชัดเจน
ที่สุด ที่เวทีในชีวิตจริงไมสามารถตอบสนองได สาวประเภทสองบางคนไมไดทําอาชีพนางโชว แตก็
อยากเขามาโชว เชน เปนสจวต เจาหนาที่ของรัฐ ก็มาขอแสดง “ ชั้นขอสวยสักที อยากสวย อยากติดขน
ตา อยากใสวิก อยากใสสนสูงซึ่งในชีวิตจริงอาจไมมีโอกาส หรือทําไมได ซึ่งขอโอกาสครั้งนึงก็ยังดี
เพราะมีความเชื่อมานานแลววาตองสวย” และแกมมองวาอาชีพนางโชวไมใชอาชีพที่ทําแลวรวย หรือมี
ฐานะขึ้นมา แตเปนอาชีพที่คนกาวเขามาเพราะใจรัก และเปนเวทีที่เปดโอกาส รวมถึงเปนอาชีพที่มีอายุ
เวลา “ไมมีใครอยูเปนอมตะ” เมื่อถึงเวลาก็ตองไป เพราะการแสดงโชวเปนเรื่องของความสวยงาม “ไมมี
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ใครอยากดูนางโชวที่แกๆ ดูแลวไมสบายหู ไมสบายตา” ดวยเหตุผลนี้แกมจึงเลือกที่จะทํางานในหลาย
ดาน พรอมกับการพัฒนาตนเองไปดวย
การทํางานหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน อาจจะออกมาไมดีนัก แกมรูสึกกลัวเชนกัน แตที่
พยายามอดทนทําเชนนี้ ก็เพื่อตัวเองจะไดสบายในวันขางหนา เพื่อพอ แมและครอบครัว แกมคิดวา ถา
มีอาชีพติดตัว ก็จะทํางานไดหลากหลาย เมื่อถึงวันหนึ่งที่ไมสามารถทํานางโชวได ก็จะไปทําอยางอื่น
การมีอาชีพสํารองไวก็จะเปนกําไรใหเรามีทางเลือกที่หลากหลาย แกมคิดวาจะทําอาชีพนี้เพียงชวง
ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น มันมีเวลาของมัน พอเริ่มมีอายุมากขึ้น หลายคนเบี่ยงเบนไปทําอยางอื่น เชน อยู
เบื้องหลังในการจัดเสื้อผา ทาเตน ทําผม หรือออกไปทํากิจการของตัวเอง เชน รานเชาชุด จัดการแสดง
โชว ที่เปนองคประกอบของอาชีพนี้ หรืออาชีพที่ถนัดดานอื่นๆ สําหรับแกมแลวแกมมีความฝนหลาย
อยาง แกมอยากมีกิจการจัดงานแตงงาน (Wedding Studio) เปนของตัวเอง อยากเปนขาราชการ อยากมี
โรงเรียนสอนรําเปนของตัวเอง และอยากเปนครูสอนรํา ซึ่งแกมมองวา ความฝนทําใหมีพลังในการกาว
เดิน ถาไมสามารถไปถึงฝนใดฝนหนึ่งที่ตั้งไวได ก็ยังมีฝนอื่นที่มีคุณคาไมแพกันรองรับอยู และความฝน
สูงสุดของแกมคือ การมีอาชีพที่สรางความภาคภูมิใจใหกับครอบครัว และแนนอนยอมไมใชอาชีพนางโชว
ความไมหยุดนิ่งในการแสวงหาโอกาส และพัฒนาตนเองของแกม ทําใหผูศึกษาเห็นภาพนาง
โชวที่แตกตางจากภาพนางโชวที่ปรากฏในการศึกษาทางวิชาการที่ผานมา ที่มักชี้ใหเห็นมุมมองการใช
เวทีโชวเพียงเพื่อชวงชิงอัตลักษณ แสดงความเปนตัวตน ดํารงความมีคุณคาและการยอมรับ แตแกมให
มุมมองมากกวานั้น คือ นอกจากจะใชเวทีโชวเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวแลว แกมยังใชเสนทางนี้เพื่อเปด
โอกาสใหตนเองพัฒนาความสามารถ คนหาความถนัด คนหาเครือขาย แหลงสนับสนุน เพื่อเปนทุน
รอนใหตนเติบโตตอไปในทางที่ใฝฝนนอกเสนทางอาชีพนางโชว เพื่อหวนกลับสูวิถีกรอบสังคมดั้งเดิม
ที่ครอบครัวยอมรับ
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โชวตลก : หนึ่งฝนของชายหัวใจหญิง
------------------------------------------------------------------------------------------------------- “มิ้ว” ------ 
“มิ้ว” คนที่เรียกตัวเองวา “กะเทย” (ที่ยังไมแปลงเพศ) พักอาศัยอยูแถบชานเมือง (นนทบุรี)
เกิดมาทามกลางครอบครัวที่แตกแยกพอกับแมแยกทางกันตั้งแตเกิด ตอนนี้อายุ 20 ป แลว “มิ้ว” อาศัย
อยูกับยาอายุเกือบ 70 ป มาตั้งแตเล็กๆ “มิ้ว” รับจางทํางานทุกอยางเทาที่จะทําได ไมวาจะเปนลางจาน
ทําความสะอาดบาน ขายของ ทํากับขาวขาย รับจางทั่วไป โดยคาจางวันละไมกี่บาท แตก็เพียงพอทีจ่ ะทํา
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูได สังคมรอบๆ ตัว “มิ้ว” เปนสังคมที่ทุกคนตองดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู ใน
หมูบานที่ “มิ้ว” อาศัยอยูมีคนที่ประกอบอาชีพเปนนางโชวเปนจํานวนมาก ชีวิตของ “มิ้ว” อยูทามกลาง
สาวประเภทสอง ที่ปากกัดตีนถีบ นั่นคืออีกความฝนของ “มิ้ว” การไดแตงตัวสวยๆ ไดแสดงความเปน
ตัวเองออกมาใหคนอื่นไดยิ้มไดหัวเราะ “มิ้ว” เรียนจบ ม.ปลาย แลวไมไดเรียนตอเนื่องจากเหตุผลหลาย
ประการ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได คือ “ความยากจน” ที่ไดรับมาอยางไมมีทาง
หลีกเลี่ยงได
“มิ้ว” ไดขอความชวยเหลือจากเพื่อนรุนพี่ที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกันเพื่อเขาสูการเปนนาง
โชว ความหวังเล็กๆ ของ “มิ้ว” ไดบังเกิดขึ้นจากการใหโอกาสของเพื่อนรุนพี่คนนี้ “มิ้ว” รักและนับถือ
รุนพี่คนนี้มากจนเรียกเขาวา “แม” ซึ่งแมของ “มิ้ว” คนนี้ก็เปนสาวประเภทสองเชนเดียวกัน
“มิ้ว” ไดรับโอกาสใหแสดงโชวประเภทตลก ซึ่งดูจะขัดๆ กับบุคลิกของ “มิ้ว” โดยสิ้นเชิง
“มิ้ว” แสดงโชวตลกอยู 2 ที่ คือ สุขุมวิท ซอย 4 ในวันพฤหัสบดี วันเสารและวันอาทิตย และที่ตรอก
สาเก แยกคอกวัว ถนนราชดําเนิน ในวันอังคาร การแสดงจะเริ่มตอน 5 ทุมครึ่งจนถึงตี 1 กวาๆ โดย
“มิ้ว” แสดงโชวรวมกับเพื่อนรุนพี่ที่ “มิ้ว” นับถือเปน “แม” ถามเหตุผลที่ “มิ้ว” ไมแสดงโชวประเภท
สวยงามทั้งๆ ที่หนาตาของ “มิ้ว” คอนขางหวาน บวกกับที่บุคลิกภายนอกที่ดูขรึมๆ ไมคอยพูด มัน
ตรงกันขามกับการแสดงโชวประเภทตลกโดยสิ้นเชิง “มิ้ว” บอกวา “ชอบโชวตลกมากกวา อยากใหคน
อื่นยิ้มและหัวเราะกับการแสดงของหนู เวลาไดแตงหนาแบบขําๆ ทําตาเหมือนผี ปากหอย ฟนหลอ ผม
ยุงๆ แคเดินออกมาเขาก็ขําหนูแลว บางทีก็ไดติ๊บ 10 คะ มากกวาคาตัว 11 ของหนูซะอีก” ชีวิตที่อาจดู
ซ้ําซากจําเจนาเบื่อสําหรับใครหลายๆ คน แตสําหรับเด็กสูชีวิตคนนี้ทุกวันดูมีคาและมีความหมายมาก
กําลังใจของ “มิ้ว” มีมากมายเหลือเกิน ที่สําคัญ “มิ้ว” ไมรูสึกนอยเนื้อต่ําใจในชีวิตอีกแลว
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เงินรางวัลพิเศษที่ไดจากการผูชมที่ชื่นชมการแสดง
เงินที่ไดจากการแสดงในแตละคืน
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ครั้งแรกกับการแสดงโชวตลกสรางความเครียดและความกดดันให “มิ้ว” เปนอยางมาก เพราะ
กลัววามันจะไมตลก กลัววาเขาจะไมขําหรือหัวเราะกับสิ่งที่แสดงออกมา มันก็เกิดความผิดพลาดจนได
“แม” กับเพื่อนๆ เขามาปลอบใจและใหกําลังใจ กับการเริ่มตนที่ดูไมคอยดีเทาไหรก็แลกมาดวยมิตรภาพ
และความรูสึกดีๆ ที่คนรอบขางมีให ซึ่งสิ่งนั้นสําคัญยิ่งกวา แตสิ่งนั้นก็ไมไดทําให “มิ้ว” รูสึกทอแทและ
หมดหวังแตอยางใด “มิ้ว” พยายามศึกษาวิธีการสรางความสุขจากการแสดงเพื่อใหคนดูชื่นชอบ โดย
การดูการแสดงของรุนพี่ ดูวิดีโอ และอานหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความรูอยูสม่ําเสมอ “มิ้ว” มุงมั่นในการ
ทํางานมาก จนกระทั่งถึงวันนี้ 2 ปเต็ม “มิ้ว” รูสึกมั่นใจกับการสรางสรรคผลงานใหคนดูมากขึ้น ทุกครั้ง
ที่แสดงจะไดรับการตอบรับที่ดีจากผูชม เสียงหัวเราะรอยยิ้ม รวมทั้งเสียงปรบมือจากคนดู สรางกําลังใจ
ให“มิ้ว” เปนอยางมาก
น้ําเสียงของ “มิ้ว” ที่เลาถึงอาชีพที่ตนเองรักที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจและความสุขที่ได
ทําในสิ่งที่ตนเองรัก ซึ่งสรางแรงผลักดันในการสรางสรรคการทํางานอยางไมมีที่สิ้นสุด การแสดงใน
สัปดาหละไมกี่วัน กับรายไดที่นอยนิด คําถามที่ใครหลายๆ คนตองการคําตอบก็คือ “ทําไปเพื่ออะไร”
แตสําหรับ “มิ้ว” คําตอบเดียวที่ได และเปนคําพูดที่ออกมาจากใจของเด็กสูชีวิตคนหนึ่ง “หนูรักและชอบ
ที่จะทําอาชีพนี้คะ หนูมีความสุขเวลาทําใหคนอื่นไดหัวเราะและไดรับเสียงปรบมือจากคนดู หนูอยาก
แตงตัวสวยๆ และไดแสดงใหสิ่งที่หนูอยากแสดงออกมา หนูไมเคยเหนื่อยหรือรูสึกทอเลย หนูรักอาชีพ
นี้คะ และหนูก็จะทํามันตลอดไป”
สิ่งที่ไดรับจากอาชีพนางโชว “มิ้ว” บอกวาคุณคาของตนเองคือการไดแสดงโชว การไดเปนที่
ยอมรับจากเพื่อนๆ และคนรอบขาง ในเรื่องของความสามารถที่ตนเองมีอยู สุดทายสิ่งที่ไดรับคือความ
ภาคภูมิใจในการกาวเขามาสูการทํางานในอาชีพนี้ “มิ้ว” ไดรับคาตัวจากการแสดงวันละ 150 บาท ถาม
วาคุมคาไหมกับการตองเตรียมตัว เตรียมการแสดง การนั่งแตงหนาจากเครื่องสําอางของตนเอง และ
เวลาที่หมดไปกับการแตงหนาเกือบ 3 ชั่วโมง การคิดและออกแบบการแสดง รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่ใช
ในการแสดง กับคนอื่นคงบอกวาไมคุมเลย 150 บาทจะไปพออะไร กับ“มิ้ว” มันไมไดสําคัญเลย
ความสุขของมิ้ว คือ การไดแสดงมากกวา สําหรับ “มิ้ว” สิ่งที่ดีที่สุดกับอาชีพนี้ คือ การไดแตงหนา
แตงตัว การแสดง เสียงหัวเราะ และรอยยิ้มจากคนดู เรื่องการจะเลิกอาชีพนี้แลวไปประกอบอาชีพอื่น
ไมไดอยูในความคิดของ “มิ้ว” เลย อาจเปนเพราะยังเด็กยังมีโอกาสโลดแลนอยูในวงการนี้ไดอีกนาน
กับจุดยืนในการแสดงโชวตลกของ “มิ้ว” ทําใหไดทราบถึงความมุงมั่นและความรับผิดชอบตองานที่ดู
จะสูงเกินอายุของตัว “มิ้ว” เอง
คุณสมบัติที่ “มิ้ว” คิดวา นางโชวควรจะมีก็คือ ความรักและศรัทธาในอาชีพนี้ ความสามารถ
ในการแสดงซึ่งสามารถเรียนรูและฝกฝนได ถายิ่งใครมีพรสวรรคในเรื่องนี้ ยิ่งทําใหการทําอาชีพนี้
ประสบความสําเร็จไดอยางแนนอน สวนลักษณะที่สําคัญของคนที่จะมาเปนนางโชว คือ “ความกลา
แสดงออก” และเหตุผลสําคัญที่ทําใหสาวประเภทสองตองการเขามาสูอาชีพนี้ ก็คงไมตางกันเทาไหร
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“การไดแสดงออก และการแตงตัวสวยๆ” เปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหสาวประเภทสองมาตองการมาประกอบ
อาชีพนี้มาที่สุด และหลายคนก็ไมมีโอกาส วันนี้ “มิ้ว” ใชชีวิตกับอาชีพนี้อยางมีความสุข สวนอนาคต
ในวันขางหนา “มิ้ว” ยังไมไดคาดหวังอะไรมากมาย แตสิ่งหนึ่งที่เขาหวังไว คือ การไดแสดงโชว เชนนี้
ตลอดไป
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เดินตามฝน : มายไอดอล (Idle)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- “จูน” -----
จูน สาวประเภทสองวัยสิบเกา กาวสูอาชีพดวยความฝน ฝนวาสักวันจะเปนใหไดเหมือนพี่
ผึ้งทิฟฟานี่ ประกอบกับเสียงเรียกรองจากหัวใจที่มันบอกตลอดเวลาวา “นางโชวคืออาชีพที่ใช...ที่
ชอบ” จูนจึงตัดสินใจขัดใจพอเดินตามทางที่ตัวเองตองการ ถึงแมจะรูอยูเต็มอกวา พอไมยอมรับ แต
อยางนอยก็ยังมีแมที่เปนกําลังใจและยอมรับจูนเสมอไมวาจูนจะมีเพศ หรืออาชีพตามที่สังคมยอมรับ
หรือไม
จูนเติบโตในครอบครัวฐานะปานกลาง ที่ไมเดือดรอนเรื่องการเงิน แตมีความเดือดเนื้อรอนใจ
ในความเปนสาวประเภทสองของจูน โดยเฉพาะพอ พอคาดหวังวาจูนจะเปนลูกชายที่พอภูมิใจ แตจูน
รูสึกวาตนคงสามารถทําไดเพียงแคลูก และเปน “ลูกสาว” ที่ยังไมแนใจวาจะทําใหพอยอมรับหรือภูมิใจ
ไดหรือไม ความสัมพันธระหวางพอกับจูนจึงมีชองวาง และดูเหมือนชองวางนั้นจะขยายวงกวางออกไป
ทุกที ทุกที จึงไมนาแปลกใจเลยที่จูนมักรูสึกเสมอวาครอบครัวของตนไมอบอุน และยิ่งจูนตัดสินใจกาว
สูอาชีพ “นางโชว” ดวยแลว ยิ่งเปนการขยายวงใหมันกวางขึ้นไปอีก ซึ่งจูนทราบดี แตชีวิตตองเลือก
เลือกระหวางการทําตามความฝนของตัวเอง หรือทําตามความฝนของพอ เลือกระหวางการแสดงตัวตน
ที่แทจริง หรือการแสดงบทบาทตามที่สังคมขีดเสนกําหนดจากกรอบไว และจูนก็เลือก เลือกชีวิตที่เดิน
ตามฝนของตัวเอง ชีวิตที่เปดทางใหจูนไดแสดงความเปนตัวของตัวเอง โดยจูนมีพี่ผึ้งเปนตนแบบใน
ดวงใจ
พี่ผึ้งเปนสาวประเภทสองที่สวย หุนดี แสดงอยูที่ทิฟฟานี่โชว ซึ่งเปนสถานที่ที่ถือวาเปนสุด
ยอดของการโชวของสาวประเภทสอง ซึ่งการกาวเขาไปยืนบนเวทีทิฟฟานี่ไมใชเรื่องงายเลย ตองมีทั้ง
หนาตาเปนใบเบิกทาง ตองมากความสามารถ และมีชองทางการสนับสนุนที่ดีดวย แตพี่ผึ้งสามารถทํา
ได จูนจึงยึดพี่ผึ้งนางโชวรุนพี่ไวเปนแบบอยางในการกาวเดิน และวาดฝนไววา สักวันหนึ่งตนจะไป
เหยียบเวทีระดับชาติอยางทิฟฟานี่ หรืออัลคาซาใหได ซึ่งความฝนที่ยิ่งใหญของจูนครั้งนี้มันถูกเก็บ
สะสมไวมาเนิ่นนานหลายปตั้งแตเมื่อครั้งจูนยังเปนเด็กนักเรียนขาสั้น ซึ่งมันไดตอยอดความฝนการเปน
นางโชวที่มันไดกอรูปมาตั้งแตจูนยังเด็ก และเมื่อเพื่อนมาชักชวนใหจูนเขาสูเสนทางอาชีพนางโชว จูน
จึงตัดสินใจทิ้งอาชีพนักงานในรานโดนัท กระโดดเขาสูอาชีพนางโชวอยางไมลังเล
จูนเริ่มอาชีพนางโชวดวยการมาฝกเตนกอน เปนตัวสแปร ซึ่งในชวงแรกๆ จูนเตนไมทัน
เพื่อน จําทาไมได ทุกอยางมันยากไปหมด แตพี่ๆ คอยใหกําลังใจ และความอดทนตั้งใจ ก็ทําใหจูนอยู
ในอาชีพนี้มา 2 ปแลว ในชวงแรกๆ จูนเริ่มจากการเติมตําแหนงที่พี่เขาไมมา คอยเขยิบมาเตนแถวหลัง
และตอนนี้ก็กาวหนาขึ้นมาเตนแถวที่สองแลว โดยจูนพยายามพัฒนาความสามารถของตนดวยการซอม
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เตนจากซีดี และพัฒนาทักษะการแสดงเรื่อยมา ทุกวันนี้จูนแสดงโชวแบบสวยงาม มีงานแสดงประจําอยู
4 วัน และรับงานนอกไปกับพี่ๆ ตามงานบวช งานแตง แลวแตมีผูวาจางใหไปแสดง รายไดที่ไดก็ไมมาก
นัก ไดคาตัววันละ 150 บาท และไดรับเพิ่มเติมจากผูชมบางเปนสินน้ําใจ ซึ่งถาวันไหนได “ติ๊บ” เยอะ
หนอย ก็จะรูสึกดี แตถาวันไหนไมไดเลยก็รูสึกเฉยๆ ไมไดคิดอะไรมาก เพราะการไดแสดง แตงตัว
สวยๆ ก็ทําใหมีความสุขมากพอแลว ตลอดระยะเวลา 2 ปในอาชีพนางโชว จูนรูสึกภูมิใจ และมีความสุข
มาก เพราะไดทําในสิ่งที่ตนเองรัก ไดแสดงออก และไดอยูกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในทีมการแสดง ที่มีความ
จริงใจใหความชวยเหลือกันและกัน จนทําใหจูนแทบจะไมเห็นอีกมุมมองของอาชีพนี้เลย และอาจจะ
พูดไดวา โลกแหงอาชีพนางโชวสําหรับจูนแลวชางสวยงามและเต็มไปดวยความสุขจริงๆ
แมจะมีเสียงทางลบจากสังคมภายนอกมาใหจูนไดยินบางวาอาชีพนางโชวเปนอาชีพหนึ่งที่
เปนแหลงมั่วสุมของสาวประเภทสอง จูนก็เพียงแตรับฟงแตไมเก็บมาคิด เพราะรูสึกวาผูพูดไมไดเขามา
สัมผัสความจริงอยางถองแท รวมถึงเคยมีเสียงคัดคานจากคนรอบขางวาไมใหจูนมาทําอาชีพนี้ หรือให
ออกจากอาชีพ เพราะเปนอาชีพเตนกิน รํากิน รายไดก็นอย แตสําหรับจูนแลว “เงินไมใชเรื่องใหญ
ขอใหไดแสดงก็พอแลว ” โดยคิดวาคงจะอยูในอาชีพนี้ไปอีกนานเพราะอายุตนยังนอย ยังมีเวลามาก
พอที่จะเดินทางตามฝน และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหจูนไมจากอาชีพนี้ไปไหน คือ ความชอบและใจรัก
แตขณะเดียวกันสาวประเภทสองหลายคนที่กาวเขามาในอาชีพนี้แลว แตตองออกไปเพราะเขาอาจจะไม
มีความอดทนพอ ปรับตัวเขากับเพื่อนๆ พี่ๆ ไมได ไมมีความสามารถทางดานนี้ บางคนก็ออกจากทีมนี้
ไปเขาทีมโนน ไปเรื่อยๆ เพราะเขากั บคนในทีมไมไดก็มี หรื อไปอยูในทีมคณะที่ดีก วา ดังกว าก็มี
สําหรับจูนแลวจูนขอพัฒนาความสามารถของตนไปกอน พยายามจะเลนใหไดในทุกบทบาททั้ง โชว
สากล 12 โชวสวย โชวตลก ซึ่งคงตองอาศัยความอดทน ระยะเวลา เพื่อหลอหลอมความเปนนางโชว
อาชีพตามที่วาดฝนไว
ความฝนที่ยิ่งใหญ สวยงาม ยังคงตองรอเวลาในการพิสูจน วาสาวประเภทสองวัยสิบเกาผูนี้จะ
สามารถเดินกาวผานความไมยอมรับจากคนรอบขาง เดินตามรอยรุนพี่ กาวขึ้นสูเวทีที่เปนเหมือนเครื่อง
รับประกันคุณภาพ ฉายประกายความเปนตัวตนของสาวประเภทสอง ไดมากนอยเพียงใด ความรักใน
อาชีพ ความชอบสวนตัว คงเปนพื้นฐานสําคัญ แตยังคงตองมีความอดทน การฝกฝนตนเอง ความไมยอ
ทอ เปนอีกอาวุธสําคัญที่ใชกรุยทางที่ทําใหถึงความฝนนั้น

-------------------------------------------------12

การแสดงที่มีลักษณะการใชดนตรี การแสดง เสื้อผา เปนรูปแบบตางประเทศ เชน การแสดงรูปแบบญี่ปุน จีน
รูปแบบภาพยนตตางชาติ ฮอลลีวูด เปนตน
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สวนที่ 3
การพัฒนากรอบแนวทางในการศึกษาเสนทางอาชีพนางโชว
เนื่องดวยอาชีพนางโชวเปนอาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องเพศสภาพ (Gender) ที่ไมได
มองวาเพศบนโลกมีเพียงเพศหญิงหรือชายเทานั้น อาชีพนี้จึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ
ในหลายๆ ดานของกลุมเพศที่สามทั้งสาวประเภทสองหรือเกย โดยในการศึกษาครั้งนี้มุงประเด็นความ
สนใจไปที่กลุมสาวประเภทสองที่ประกอบอาชีพนางโชว และเพื่อชวยใหการศึกษาเสนทางอาชีพนี้มี
แงมุมในเชิงกวาง และเชิงลึก ผูศึกษาจึงพยายามบูรณาการมุมมองจากหลายทฤษฎีเพื่อชวยในการศึกษา
ดังนี้
1. ศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ กอนการเขาสูวิชาชีพ เพื่อทําความเขาใจปจจัยที่ผลตอการรับรู
หรือยอมรับวาตนเปนสาวประเภทสองที่มีความเกี่ยวโยงกับการเลือกเขาสูเสนทางอาชีพนางโชว ตาม
องคความรูทางดานจิตสังคม และการแพทย13 และแนวคิดของทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญญลักษณนิยม
(Symbolic Interactionism) ซึ่งทําใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานชีววิทยา เชนพันธุกรรม
สมอง ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กรั บ รั บ รู เลื อ กมี ป ฏิ สั ง สรรค เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ตะของตนเอง ใน
กระบวนการการถายทอดทางสังคม เชน เลือกพัฒนาตนเองจากบุคคลนัยสําคัญ (significant other) ที่
เปนบุคคลที่ตนรูจักคุนเคยและทําอาชีพนางโชว หรือบุคคลนัยสําคัญ คนอื่นๆ (generalized other) ซึ่ง
อาจเป น สาวประเภทสองที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในเสน ทางอาชี พ นี้ หรือ การพาตนเองเข าไปอยู ใ น
วัฒนธรรมยอยของสาวประเภทสองที่ทําอาชีพนางโชว
2. ศึกษากระบวนการเรียนรูขณะอยูในอาชีพ จากแนวความคิดทฤษฎีปญญาสังคม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura) เพื่อชวยอธิบายถึงกระบวนการ หรือวิธีการที่กรณีศึกษาใช
ในการเรียนรู พัฒนาทักษะทางอาชีพ และการปรับตัว
3. ศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางาน โดยศึกษาจากทฤษฎีพัฒนาการงานอาชีพตลอด
ชวงชีวิตของซูเปอร (Developmental Theories: Super’s Life – span Approach) เทียบเคียงกับทฤษฎีการ
ถายทอดทางสังคมในองคการของ ดวช และไรทแมน (Deaux and Wrightsman)
---------------------------------------------------------------13

นักวิเคราะหทางจิตสังคม บอกวา เด็กชายเติบโตโดยหางพอ หรือใกลชิดทางจิตใจกับมารดาอยางมาก ทําใหเด็กชาย
สวมบทบาทของหญิงแทนที่จะเปนชาย จึงกลายเปน “วาที่กะเทย” ตั้งแตบัดนั้นมา สวนนักวิจัยทางกายภาพ พบวา
กะเทยกลุมชายรักชายมีฮอรโมนเพศชายนอยกวาชายทั่วไป ฝาแฝดไขใบเดีย วกันมีโอกาสเปนกะเทยเหมือ นกัน
มากกวาคนทั่วไป จากขอมูลดังกลาวจึงเชื่อกันวา กะเทยหรือสาวประเภทสองเกิดจากสาเหตุผสมผสานกันอยางลงตัว
ตั้งแตพันธุกรรม สมอง การเลี้ยงดู และสภาพแวดลอม (อางอิงจากนายแพทยสุกมล วิภาวีพลกุล)
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เพื่อศึกษากระบวนการเสนทางอาชีพทั้งในชวงกอนเขาสูอาชีพ การเขาสูอาชีพ ความคงทนในอาชีพ
และออกจากอาชีพ ซึ่งการเทียบเคียงทฤษฏีพัฒนาการงานอาชีพตลอดชวงชีวิตของซูเปอรกับทฤษฎีการ
ถายทอดทางสังคมในองคการของ ดวช และไรทแมน ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดดังนี้
ทฤษฎีพัฒนาการงานอาชีพตลอดชวงชีวติ
ของซูเปอร
1. ระยะเติบโต (ตั้งแตเกิดจนถึง 14 ป)
ขั้นการพัฒนาอัตมโนทัศนดวยการเลียนแบบ
บุคคล สําคัญในครอบครัวและโรงเรียน
(ออมเดือน สดมณี. 2543 : 18)
2. ระยะสํารวจ ( 15 - 24 ป )
ขั้นการสํารวจตนเองและอาชีพเพื่อหาขอมูล
ประสบการณ
3. ระยะเริ่มตนประกอบอาชีพ ( 25 – 44 ป )
บุคคลเริ่มทํางานที่ถาวร แตอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะตนๆ แบงเปน 2 ขั้นตอน
ยอย คือ ระยะทดลองปฏิบัติงาน และระยะ
ประกอบอาชีพ

4. ระยะความมั่นคงในอาชีพ ( 45 – 64 ป )
ชีวิตมีความมั่นคงและแสวงหาความกาวหนา
ในการทํางาน ยึดมั่นในอาชีพ

M ---------------

ทฤษฎีการถายทอดทางสังคมในองคการ
ของ ดวช และไรทแมน

1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก
ขั้นกอนเขาเปนสมาชิกขององคการ มีการ
แสวงหาขอมูลขององคการ การคัดเลือกเขาทํางาน
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน
การถายทอดทางสังคมแบบเปนทางการ เพื่อ
ชี้แจงกฎระเบียบ นโยบาย แนะนําบุคลากร เปน
ตน มักเปนรูปแบบการปฐมนิเทศน
3. ขั้นเรียนรู
เปนขั้นการปรับตัว ที่บุคคลเรียนรูจากการ
ถายทอดทางสังคมแบบไมเปนทางการ เพื่อซึมซับ
วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีขององคการ
4. ขั้นยอมรับ
บุคคลเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลงคานิยม
ทัศนคติ และจิตลักษณตางๆ ใหสอดคลองกับ
องคการ เริ่มมีความยึดมัน่ ผูกพันกับองคการ
5. ขั้นดํารงรักษา
บุคคลผานการเปนสมาชิกอยางสมบูรณแลว
ปฏิบัติงานไดอยางอัตโนมัติ เชี่ยวชาญ มีการ
เจรจาตอรองในดานตําแหนง เงินเดือน บทบาท
ซึ่งองคการจะพยายามรักษาสมาชิกไว แตองคการ
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ทฤษฎีพัฒนาการงานอาชีพตลอดชวงชีวติ
ของซูเปอร

ทฤษฎีการถายทอดทางสังคมในองคการ
ของ ดวช และไรทแมน
มักละเลยการจัดฝกอบรมหรือการถายทอดทาง
สังคมในรูปแบบอื่น
6. ขั้นหันเห
มองหางานใหม ความผู ก พั น ลดลง เนื่อ งจาก
เจรจาตอรองไมสําเร็จ เริ่มหาขอมูลขององคการ
ใหม
7. ขั้นถายทอดทางสังคมอีกครั้ง
องค ก ารพยายามเรี ย กความเป น สมาชิ ก ภาพ
กลับคืนมา ดวยการใหแรงเสริม เปนตน

5. ระยะประสิทธิภาพ (65 ปเปนตนไป)
ระยะเปนชวงที่มีสวนรวมในงานลดลง
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก
ความผูกพันกับองคการสิ้นสุดลง อาจจะเปน
การโยกยาย ลาออก ปลดเกษียณ
9. ขั้นตอนการจดจําความหลัง
ใน 4 ขั้นตอนแรกจะชวยเสริมสรางลักษณะตางๆ
ที่ทําใหเกิดความผูกพันกับองคการมากขึ้น สวน
ในขั้ น ตอนหลั ง ๆ เป น การรั ก ษา และบรรเทา
ระดับของการลดความผูกพันในองคการ
จากการเทียบเคียงทั้ง 2 ทฤษฎี สามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาเสนทางอาชีพนางโชว ดังนี้
1. ขั้นกอนเขาสูอาชีพ
• ใชประเด็นเนื้อหาในระยะเจริญเติบโต และระยะสํารวจ ของซูปเปอร
• ใชประเด็นเนื้อหาในแสวงหาและคัดเลือกของดวช และไรทแมน
2. ขั้นการเขาสูอาชีพ
• ใชประเด็นเนื้อหาในระยะเขาสูงานอาชีพของ ซูปเปอร
• ใชประเด็นเนื้อหาในขั้นบรรจุเขาทํางาน ขั้นเรียนรู ของดวช และไรทแมน
3. ขั้นการยึดอาชีพ
• ใชประเด็นเนื้อหาในระยะความคงอยูในอาชีพของซูปเปอร
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• ใชประเด็นเนื้อหาในขั้นการยอมรับ ดํารงรักษาของ และขั้นการถายทอดทางสังคม
อีกครั้งของดวช และไรทแมน
4. ขั้นการตัดสินใจออก หรือออกจากอาชีพ
y ใชประเด็นเนื้อหาในขั้นหันเห ขั้นออกจากสมาชิกของดวช และไรทแมน

กรอบแนวทางในการศึกษาเสนทางอาชีพนางโชว
จากฐานแนวความคิดทฤษฎีดังกลาวสามารถพัฒนากรอบแนวทางในการศึกษาไดดังนี้
ความเปนกะเทยตามแนวคิดจิตสังคม และทางการวิจัยทางกายภาพ กับ
การสรางอัตมโนทัศนตามแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญญลักษณนิยม

อัตลักษณ : ภาพแหง
ความเปนกะเทยนางโชว

อาชีพนางโชว
ขั้นกอนเขาสูอาชีพ
2. ขั้นเขาสูอาชีพ
3. ขั้นการยึดอาชีพ
4. ขั้นตัดสินใจออก หรือออกจากอาชีพ
1.

ศึกษากระบวนการเรียนรู ขณะอยูในอาชีพจากทฤษฎีปญญาสังคม
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การวิเคราะหเสนทางอาชีพ กระบวนการถายทอดทางสังคมของอาชีพนางโชว
ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ขอมูลทั่วไป
2. การวิเคราะหขอมูลเสนทางอาชีพ
2.1 การพัฒนาอัตมโนทัศนภาพแหงความเปนกะเทยนางโชว
2.2 พัฒนาการและการถายทอดทางสังคมในอาชีพนางโชว
2.2.1 ขั้นกอนการเขาสูอาชีพ
2.2.2 ขั้นเขาสูอาชีพ
2.2.3 ขั้นการยึดอาชีพ
2.2.4 ขั้นเตรียมตัวกอนออกจากอาชีพ
2.2.5 ขั้นการตัดสินใจออก หรือออกจากอาชีพ
1. ขอมูลทั่วไป
รายไดตอวัน (บาท)

กรณีศึกษา

อายุ (ป)

อายุงาน
(ป)

นิว

33

15

ไมจบ ม. 3

แกม
มิ้ว
จูน

28
20
19

4
2
2

ปริญญาตรี
ม.6
ม. 3

การศึกษา

ประเภทการแสดง

(ไมรวมเงินพิเศษที่
ไดรับจากผูชม)

โชวตลก
แตสามารถโชวสวยได
โชวสวย
โชวตลก
โชวสวย

200
300
150
150

2. การวิเคราะหขอมูลเสนทางอาชีพ
2.1 การพัฒนาอัตมโนทัศน : ภาพแหงความเปนกะเทยนางโชว
กรณีศึกษา
นิว
แกม

เนื้อความ
“กะเทยทุกคนอยากสวย อยากแตงตัวสวยๆ ใจรักชอบการแสดงเปนพื้นฐาน เห็นรุนพี่
แตงตัวสวยกัน ก็อยากแตงตัวสวยบาง เปนอาชีพที่ใฝฝน”
กรณี ศึ ก ษาเริ่ ม รู ตั ว ว า ตั ว เองชอบการแสดงโชว พร อ มๆ กั บ เริ่ ม เป น กะเทย และ
พยายามแสวงหาโอกาสเพื่อใหตนไดปฏิสังสรรค ไดรับโอกาสเรียนรูจากการเขารวม
ชมรมศิลปะการแสดง
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กรณีศึกษา
มิ้ว

จูน

เนื้อความ
กรณีศึกษาเติบโตทามกลางสภาพแวดลอมที่มีคนที่ประกอบอาชีพเปนนางโชวเปน
จํานวนมาก และมีความฝนถึงการไดแตงตัวสวยๆ ไดแสดงความเปนตัวเองออกมาให
ผูอื่นไดเห็น
อาชีพนางโชวเปนอาชีพที่ใฝฝน “นางโชวคืออาชีพที่ใช...ที่ชอบ” บวกกับมีนางโชว
รุนที่ที่ทั้งสวยและประสบความสําเร็จในสายอาชีพเปนตนแบบใหเดินตามฝน

กรณีศึกษาพัฒนาอัตลักษณจากความเปนธรรมชาติของกะเทยสาวประเภทสองที่มีความเปน
หญิงอยูในตัว ชอบการแสดงออก ชอบความสวยงาม ประกอบกับไดปฏิสังสรรคกับกลุมเพื่อน รุนพี่ที่
เปนสาวประเภทสองดวยกันที่ประกอบอาชีพนางโชว ซึ่งถือเปนบุคคลนัยสําคัญ (significant other) ที่
กรณีศึกษาไดรับอิทธิพลในดานความคิด พฤติกรรม ทั้งโดยตรงและโดยออม สงผลใหมีอัตลักษณทาง
เพศ ที่แสดงบทบาทตามความปรารถนาภายในที่ไมไดเปนไปตามเพศทางกายภาพ รวมถึงการถายทอด
ทางสังคมหลอหลอมใหมีทัศนคติวา อาชีพนางโชวเปนอาชีพที่ใฝฝน และมีความพยายามพัฒนาตนเอง
ตามแบบอยางที่เห็น ซึ่งเปนแรงผลักดันใหตัดสินใจใหกาวสูอาชีพนางโชว
2.2 พัฒนาการและการถายทอดทางสังคมในอาชีพนางโชว
2.2.1 ขั้นกอนเขาสูอาชีพ
กรณีศึกษา
นิว

แกม

เนื้อความ
“ เห็นรุนพี่แตงตัวสวยๆ อยากลองทําดูบาง เมื่อเพื่อนมาชวนจึงตอบตกลงโดยไมลังเล
และที่ตัดสินมาทํา อยางแรกๆ คือ ไดสวย ไดแตงตัวสวยๆ ซึ่งกะเทยทุกคนที่อยากมา
เปนนางโชวเพราะวาอยากสวย ชีวิตจริงก็สวยได แตสวยแบบไมมีประโยชน เดินไปเดิน
มาในซอย เขาก็ชมวาสวยก็จบแคนั้น ไมมีคนดู ไมมีคนเห็น สูเราเอาความสวยของเรา
ไปอยูหนาเวที อยางเราเปน “รถตู” เราไปเขาก็เห็นวา “อีนี่สวย” มันก็เปนโอกาสใหเรา
กาวตอไป อาจชวนเราไปอยู “เธียรเตอร” อยูบารก็ได ไดไปเมืองนอก หรือถาเราไปสาย
ประกวด จากกะเทยธรรมดา จับแตงตัวก็อาจไดรางวัล ไดเดินสายประกวด มันก็จะ
กาวหนาไปทีละขั้นๆ จากเวทีเล็กๆ ก็ไปประกวดเวทีใหญ เชน ทิฟฟานี่ อัลคาซาร อีก
เหตุผลหนึ่ง คือ ใจรัก ชอบการแสดง ชอบแสดงออก ก็อาจถือไดวาเปนอาชีพที่ใฝฝน”
กรณีศึกษาเลือกเขาอยูชมรมศิลปะการแสดง โดยมีรุนพี่แนะนํา และไดรับการฝกฝน
ทักษะการแสดงที่หลากหลาย เชน ฝกเตน ฝกการแสดงละครเวที และรุนพี่ไดชักชวนให
ออกแสดงในงานตางๆ เชน งานแตงงาน ซึ่งในขณะนั้นกรณีศึกษายังมีรูปรางเปนผูชาย
ยังไมไดเสริมหนาอก จึงไดแตเลนเปนลูกคู เปนตัวรอง ตามที่รุนพี่จัดให และระยะเวลา
ทําใหกรณีศึกษามีความมั่นใจในความสามารถของตนมากขึ้น จนไดนําทักษะการเตน
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กรณีศึกษา

มิ้ว

จูน

เนื้อความ
ของตนไปเปนอาจารยฝกสอนเตนที่ศูนยฝกอาชีพ เพื่อเปนการสั่งสมประสบการณใน
สายอาชีพ และเมื่อมีเพื่อนมาชักชวนใหทําอาชีพนางโชวจึงตัดสินใจมาทําดวยเหตุผลที่
สําคัญคือ เปนอาชีพที่รัก ชอบการแสดงออก และทําใหมีโอกาสเปนที่รูจัก และกาวหนา
ตอไป
กรณีศึกษาเกิดมาทามกลางครอบครัวที่แตกแยกพอกับแมแยกทางกันตั้งแตเกิด อาศัย
อยูกับยา รับจางทํางานทุกอยาง ฐานะครอบครัวยากจน ประกอบกับมีความฝนตั้งแตเด็ก
ถึงการทําอาชีพโชว จึงขอความชวยเหลือจากเพื่อนรุนพี่ที่อาศัยอยูในละแวกเดียวกันเพื่อ
เขาสูอาชีพนางโชว
กรณีศึกษามีความฝนวาจะเดินตามรอยนางโชวรุนพี่ จะกาวไปสูเวทีทิฟฟา หรือ
เวทีระดับชาติใหได จึงตัดสินใจทิ้งอาชีพนักงานในรานโดนัท กระโดดเขาสูอาชีพนาง
โชวอยางไมลังเล

กอนการเขาสูอาชีพกรณีศึกษาทั้งหมดมีภาพอาชีพนางโชวอยูในใจอยูแลว ซึ่งภาพดังกลาวได
ถูกสรางขึ้นผานขั้นตอนการสํารวจตนเองถึงอัตลักษณของการเปนสาวประเภทสองมาอยางยาวนาน
และใชการปฏิสังสรรค การสังเกต การเขาไปอยูในวัฒนธรรมกลุมยอย เพื่อคนหาภาวะแหงตน และ
อาชีพที่เหมาะสม ดวยการหาขอมูลจากการไดรับรูจากการเห็น การบอกเลา ทั้งเห็นตัวแบบไดรับการ
ยอมรับจากกลุม ไดแตงตัวสวยงาม เห็นโอกาสในการกาวหนา และการไดตอบสนองความตองการตาม
ความชอบสวนตัว สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในกระบวนการมีปฏิสังสรรค การถายทอดทางสังคมในกลุม
ยอย ที่ทําใหอาชีพนางโชวเปนอาชีพที่ทรงคุณคา มีความหมายในสายตาของสาวประเภทสอง มากกวา
เป น เพี ย งแค อ าชี พ หนึ่ ง ในการเลี้ ย งปากเลี้ ย งท อ ง โดยเหตุ ผ ลหลั ก สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ส าวประเภทสอง
ตัดสินใจกาวเขาสูอาชีพนางโชว คือ อาชีพนางโชวเปนอาชีพที่เปดโอกาสใหไดทําในสิ่งที่ชอบ ได
แสดงความสามารถใหสังคมไดรับรู ไดแตงตัวสวยงาม และเปนบันไดที่ชวยสงตอใหมีโอกาสกาวหนา
มากขึ้น เปดโอกาสใหรูจักผูคน เมื่อพัฒนาความสามารถมากขึ้นจนเปนที่รูจัก อาจไดรับการติดตอให
ทํางานในองคการ หรือคณะที่ใหญหรือมีชื่อเสียงมากขึ้น
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2.2.2 ขั้นเขาสูอาชีพ
กรณีศึกษา
นิว

แกม

มิ้ว

เนื้อความ
เริ่มจากการฝกเตน เตนเปนตัวประกอบเสริมตัวแสดงที่ขาดกอน และคอยขยับขึ้นไป
เรื่อยๆ ชีวิตการแสดงผลิกผันเมื่อนักแสดงโชวตลกขาด และหัวหนานางโชวเห็นถึง
ความสามารถพิ เ ศษจึ ง ชั ก ชวนและมอบหมายหน า ที่ ใ ห กรณี ศึ ก ษาจึ ง ต อ งจํ า ใจรั บ
บทบาทตลกอยางขาดเสียไมไดทั้งที่ขัดกับความปรารถนาแตเดิมที่ตองการแสดงออกใน
เชิงสวยงามมากกวา
ในชวงแรกของการเริ่มตนอาชีพเปนชวงเวลาแหงการปรับตัวทั้งในดานการแสดงบน
เวที และการใชชีวิต ในดานการแสดงนั้นเปนชวงเวลาที่ยากที่สุด เพราะตองเอาชนะ
ความอาย สายตาของผูชม และสรรหาเรื่องราว ทาทางใหผูชมไดผอนคลาย หัวเราะ การ
สอนอยางใกลชิด เอาใจใส จากรุนพี่ รวมกับการฝกฝน การสังเกตบริบทรอบขางของ
กรณีศึกษาเองดวยก็ทําใหการปรับตัวดานงานผานไปไดอยางสวยงาม สวนการปรับตัว
ในดานการใชชีวิต กรณีศึกษาตองใชความอดทนอยางมหาศาลกับภาวะอารมณพื้นฐาน
ของสาวประเภทสอง ที่กรณีศึกษาใชคําวา “อยางพวกหนูมันรอยอารมณ ” โดยตองยอม
ใหเขาดาวา ไมโตตอบ เพื่อแลกกับการไดยืนบนเวที และความอดทนอยางตอเนื่องของ
กรณีศึกษาก็เปนผล กรณีศึกษาสามารถเขาเปนสวนหนึ่งของกลุม และไดรับความเอื้อ
อาทรชวยเหลือ
กรณีศึกษาเขาสูอาชีพนางโชวดวยการชักชวนของเพื่อน และดวยรูปรางหนาตาและ
ความสามารถในการเตน การแสดง ซึ่งในชวงแรกของอาชีพตองปรับตัวในทุกดานทั้ง
ทักษะการแสดง การใชชีวิต การปรับตัวกับเพื่อนใหม ในระหวางนี้กรณีศึกษามีความ
สับสน และกดดัน มักมีคําถามกับตัวเองเสมอๆ วา “ทําไมตองเปนอยางนี้ ทําไมมันยาก
เตนก็ไมทันเขา” กรณีศึกษาใชเวลาถึง 1 ปในการปรับตัวเพื่อเขากับบริบททั้งที่มีชีวิต
และไมมีชีวิต ดวยการการขอคําปรึกษาจากรุนพี่ คุยกับเพื่อนเพื่อเปนกําลังใจ และดวย
ความอนทนของตนเองที่อยากทํางานที่ตนเองรัก จนทําใหกรณีศึกษาปรับตัว เรียนรู
วัฒนธรรมกลุมยอยของนางโชว และสามารถยืนอยูบนเสนทางอาชีพนี้ได
กรณีศึกษากาวเขาสูอาชีพดวยการไดรับโอกาสใหแสดงโชวประเภทตลก ครั้งแรกกับ
การแสดงโชวตลกสรางความเครียดและความกดดันเปนอยางมาก และการแสดงก็เกิด
ความผิดพลาดชึ้น แตรุนพี่กับเพื่อนๆ เขามาปลอบใจและใหกําลังใจ กับการเริ่มตนที่ดู
ไมคอยดีเทาไหรก็แลกมาดวยมิตรภาพและความรูสึกดีๆ ที่คนรอบขางมีให ทําให
กรณีศึกษาพยายามศึกษาวิธีแสดงเพื่อสรางความสุขใหกับผูชม ดวยการเก็บเกี่ยวคําแนะ
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กรณีศึกษา
จูน

เนื้อความ
นํา สังเกตการแสดงจากรุนพี่ วิธีการแตงหนา มาพัฒนาความสามารถทางอาชีพของตน
กรณีศึกษาเริ่มจากการเตนเติมตําแหนงที่ขาด คอยเขยิบมาเตนแถวหลัง และตอนนี้ก็
กาวหนาขึ้นมาเตนแถวที่สองแลว ซึ่งในชวงแรกๆ กรณีศึกษาเตนไมทันเพื่อน จําทา
ไมได ทุกอยางมันยากไปหมด เกิดความรูสึกทอแท จะลมเลิกหลายครั้ง แตมีพี่ๆ คอยให
กําลังใจ และความอดทนตั้งใจ จึงทําใหผานขั้นตอนทดลองงานในชวงแรกมาได

การเขาสูอาชีพนางโชวของกรณีศึกษา ในชวงแรกหรือชวงทดลองงาน สมาชิกที่เพิ่งบรรจุเขา
ทํางาน หรือขั้นการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาแหงการปรับตัวทั้งดานอาชีพ และดานสังคม
การปรับตัวดานอาชีพนั้นกรณีศึกษาตองฝกฝนความสามารถในดานการแสดง โดยในการ
แสดงโชวแบบสวยตองฝกทักษะการเตน ซึ่งในการแสดงแตชุดมักมีทาเตนที่แตกตางกัน จึงตองมี
ความสามารถในการเรียนรู จดจําทาเตนได สวนการแสดงโชวแบบตลก ตองกลาแสดงออก มีไหวพริบ
ปฏิภาณในการแสดง มีทักษะความสามารถในการแตงหนา แตงตัวเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผูชม ซึ่งใน
ระยะนี้กรณีศึกษาจะไดรับบทบาทหนาที่การแสดงจากบทเล็กๆ กอน เชน เปนนักเตนตัวเติมตัวเตนที่
ขาดไป แลวคอยพัฒนามาเตนเปนตัวจริง จากแถวหลัง มาสูแถวที่สอง และแถวหนาตามลําดับ แลว
พัฒนาขึ้นมาเปนตัวรองนําตอไปถาความสามารถและหนาตาไปถึง หรือเลนตลกคูกับรุนพี่กอน เมื่อมี
ทักษะ สรางสรรคมุขการแสดงของตนไดมากขึ้น ก็เริ่มแสดงเดี่ยวได ซึ่งการในระยะนี้กรณีศึกษาทุกคน
ประสบปญหาในการฝกทักษะการแสดง มีปญหาติดขัดที่ไมสามารถแสดงตามมาตรฐานที่ควรจะเปน
หรือไมเปนไปตามความคาดหวังของทั้งตนเองและทีม จึงนํามาซึ่งความกดดัน ทอแท แตกรณีศึกษา
ทุกคนใชความอดทน เรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรม แนวคิด การแสดงของตัวแบบที่อาจเปนรุนพี่หรือ
เพื่อนรอบตัว ดวยกระบวนการตั้งใจ (Attentional Processes) เก็บจําประสบการณเขามาเปนความจําที่
อยูในรูปความหมายที่เปนสัญลักษณ (Retention Processes) และเปลี่ยนความหมายในเชิงสัญลักษณมา
เปนการกระทํา การเตน การแสดงโชวตลก(Production Process) รวมถึงมีแรงจูงใจ (Motivation
Processes) ทั้ ง ทางตรง ที่ จ ะได สั ม ผั ส กั บ ความรู สึ ก ว า ตนมี ค วามสามารถ แรงจู ง ใจทางอ อ ม ที่ ไ ด
สังเกตเห็นรุนพี่ไดรับการยอมรับ หรือมีโอกาสที่มากขึ้นในสายอาชีพ รวมถึงมีแรงจูงใจที่กรณีศึกษาได
สรางขึ้น โดยตั้งใจวาตนตองอยูในอาชีพที่ใฝฝนใหไดดังเชนสาวประเภทสองคนอื่น จึงทําใหกรณีศึกษา
ทุก คนมี ค วามมุ ง มานะ พยายาม และอดทนในการฝ ก ฝนทั ก ษะการแสดง ซึ่ ง กระบวนการเหล า นี้
กรณีศึกษาไดรับการถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการ โดยไมมีหลักสูตรอบรมการแสดงอยางเปน
ทางการเลย มีเพียงการสอนการเตนจากรุนพี่ คนออกแบบทาเตน การสอนการแสดงตลกจากรุนพี่ แต
สวนมากจะเรียนรูจากการสังเกตเอา หรือแบบครูพักลักจําซะมากกวา
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การปรับตัวดานสังคม มีกรณีศึกษา 2 รายที่พูดถึงความยากลําบากในการปรับตัวดานสังคม
กับกลุมรุนพี่หรือเพื่อนสาวประเภทสองรวมอาชีพ แตการเรียนรูจากการสังเกต การไดรับการถายทอด
ทางสังคมอยางไมเปนทางการ เชน การไดรับการถายทอดแนวคิด “เปนรุนนอง ปนเกลียวรุนพี่ไมได ”
การสนับสนุนใหอดทน รวมถึงการไดรับการสนับสนุนทางดานอารมณจากบุคคลรอบขาง เชน การ
ไดรับคําปรึกษา การใหกําลังใจจากพี่หรือเพื่อน ทําใหกรณีศึกษาปรับตัวเขากับบริบท ซึมซับวัฒนธรรม
ของกลุมได ยิ่งไดรับการสนับสนุนทางอารมณเชิงบวกมาก ก็ทําใหสามารถปรับตัวเขากับอาชีพไดดีขึ้น
ดังที่พบในกรณีศึกษามิ้ว และจูน ที่ไดรับการสนับสนุนเชิงบวกจากกลุมอาชีพ ทําใหกรณีศึกษาทั้งสอง
ไมพบปญหาการปรับตัวทางดานสังคม
2.2.3 ขั้นการยึดอาชีพ
กรณีศึกษา
นิว

แกม

เนื้อความ
จากชั่วโมงบินบนเวที การตอบรับและเงินรางวัลจากผูชม พรอมกับการสอนวิธีการ
แสดงตลกจากรุนพี่ก็ทําใหกรณีศึกษาเริ่มยอมรับบทบาทตลกเขามาเปนรูปแบบเฉพาะ
ของตน โดยมองว า เป น อาชี พ ที่ รั ก ไม ส ามารถทิ้ ง ไปได ถ า ยั ง มีค วามสามารถอยู ก็
อยากจะแสดงใหเห็นความสามารถ มันสนุก ปจจุบันก็เหมือนวามันยังสนุกอยู ยังสนุก
ไมพอ เหมือนกับวามันมีความสุขอยู คาบาเร ก็ทําไปจนกวาจะตายแหละ และไดเริ่ม
พัฒนาทักษะความ เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพดานตลก ดวยการสังเกตการแสดงตลกของ
รุนพี่ การแสดงโชวของคณะอื่น พรอมทั้งขึ้นประชันการแสดงตลกกับคณะอื่นเพื่อเก็บ
เกี่ยวประสบการณใหมีความแหลมคม บวกกับจากพรสวรรคสวนตัวที่เปนคนตลก มี
ปฏิภาณในการโตตอบ ซึ่งนอกจากโชวตลกแลว กรณีศึกษายังสามารถ “โชวสวย” ได
ดวย ในทุกวันนี้ กรณีศึกษาถือไดวาเปน “นางโชวตลกตนแบบ” สําหรับนองๆ รุนใหม
ที่กําลังกาวเขาสูอาชีพ หรือที่กาวเขามาแลวและอยูระหวางการพัฒนาตนเองกรณีศึกษา
ไดพัฒนาบทบาทจากผูแสดงมาเปนผูฝกสอน (Trainer) ที่คอยสอน แนะนํานองนางโชว
ที่กาวเขามาใหมดวย
หลังจากกรณีศึกษากาวเขาสูอาชีพไดพยายามปรับตัวและฝกทักษะทางอาชีพดวยการ
ฝก acting ดูแบบจากรุนพี่ สังเกตเยอะๆ ยิ่งดูเยอะ ก็ยิ่งมีขอเปรียบเทียบ มีประสบการณ
อาจเลียนแบบวิ ธีการรอง การแสดงของรุนพี่ บ าง อาศัย จุ ดเดนของแตละคนมาเป น
แบบอยาง และพั ฒนาความสามารถของตนเองมาเรื่อ ยๆ อาชีพ นี้เ ป นอาชีพที่ไ มใ ห
รายไดที่มากมายอะไร แตเปนอาชีพที่ผูกาวเขามาทําดวยความรักในอาชีพ เมื่อไดกาวเขา
มาแลว ก็ยากที่จะถอนตัว เหมือนมัน “ ฝงเขาไปอยูในเสนเลือดแลว ”
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กรณีศึกษา
มิ้ว

จูน

เนื้อความ
รอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ เสี ย งปรบมื อ จากผู ช ม เป น เหมื อ นรางวั ล ชิ้ น เยี่ ย มที่ มั น มี ค า
มากกวาเงินทอง ที่ทําใหกรณีศึกษายึดมั่นผูกพันกับอาชีพนี้ จึงทําใหกรณีศึกษาพยายาม
หาวิธีการสรางความสุขจากการแสดงเพื่อใหคนดูชื่นชอบ ดวยการดูการแสดงของรุนพี่
ดูวิดีโอ และอานหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความรูอยูสม่ําเสมอ
กรณีศึกษาคิดวา “เงินไมใชเรื่องใหญ ขอใหไดแสดงก็พอแลว” โดยคิดวาคงจะอยูใน
อาชีพนี้ไปอีกนานเพราะอายุตนยังนอย ยังมีเวลามากพอที่จะเดินทางตามฝน และสิ่งที่
สําคัญที่สุดที่ทําใหไมจากอาชีพนี้ไปไหน คือ ความชอบและใจรัก และพยายามพัฒนา
ความสามารถของตนจากการซอมเตนจากซีดี สังเกตการแสดงของรุนพี่ และการแสดง
ของคณะอื่น

กรณีศึกษาทุกคนมีความยึดมั่นผูกพันกับอาชีพนางโชว และยอมรับเอาอาชีพนางโชวเปน
สวนเติมเต็มความฝน ความสุข ซึ่งสิ่งที่ยึดมั่นกรณีศึกษาใหคงอยูในอาชีพไมใช “เงิน” แตเปน “ความรัก
ในอาชีพ ความรักในการไดแสดงออก ไดมีโอกาสแสดงความสามารถใหเปนที่ปรากฎ” และดวยความ
ตองการที่จะคงอยูในอาชีพ กรณีศึกษาทุกคนไดพยายามพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงของตน
อยางไมหยุดยั้ง ดวยการใชกระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ การเรียนรูจากสื่อ การเรียนรูจาก
การแสดงประชันกับคณะอื่น เพื่อใหตนสามารถคงอยูในอาชีพและมีโอกาสเติบโตกาวหนาในอาชีพ
หรือเดินตามทางฝนของตนได
2.2.4 ขั้นการตัดสินใจออก หรือออกจากอาชีพ
กรณีศึกษา
นิว

แกม

มิ้ว

เนื้อความ
กรณีศึกษายังไมไดตัดสินใจอยางชัดเจนวาตนจะออกจากอาชีพนี้เมื่อไร แตคิดวาเมื่อ
ถึงเวลาที่เหมาะสมคงตองอําลาเวทีโชว และเตรียมอาชีพเล็กๆไวรองรับปนปลายชีวิต
เนื่องจากคงไมสามารถเตนกินรํากินไปจนแกได
กรณีศึกษาวางแผนไววาหากตนศึกษาจบปริญญาตรีดานนาฎกรรมไทย คงมีโอกาสได
ผันตัวออกจากอาชีพไปทํางานดานการสอนที่ตนชอบ และสรางความภาคภูมิใจใหกับ
ครอบครัวไดมากกวา เพราะอาชีพนางโชวเปนอาชีพทีมีอายุจํากัด เมื่อแกตัวลงก็ไมมี
ใครอยากดู
กรณีศึกษายังไมมีความคิดในการออกจากอาชีพ เนื่องจากเพิ่งกาวเขาสูอาชีพไดเพียง
2 ป และภาพเสนทางอาชีพเต็มไปดวยความสวยงาม
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กรณีศึกษา
จูน

เนื้อความ
กรณีศึกษายังไมมีความคิดในการออกจากอาชีพ เนื่องจากเพิ่งกาวเขาสูอาชีพไดเพียง
2 ป และมองอาชีพนางโชวในดานบวก และยังไมเห็นมุมมองในดานลบ

กรณีศึกษาที่มีอายุงาน 15 ป และ 4 ป ดังเชนนิวและแกม มีแนวความคิดในการตัดสินใจ
ออกจากอาชีพเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมที่มีความพรอมดานเงินทุน หรือความรู เพียงพอในการผันตัวเอง
ไปสูอาชีพอื่น โดยสาเหตุที่ทําใหตัดสินใจออกมีความแตกตางกัน เชน นิวออกเพราะเหตุผลดานอายุ
สวนแกมออกเพราะตองการทําอาชีพที่มีความมั่นคง และสรางความภาคภูมิใจใหกับครอบครัวได
มากกวา สวนกรณีศึกษา มิ้ว และจูน ที่กาวเขาสูอาชีพเพียง 2 ป ยังไมมีความคิดเรื่องการออกจากอาชีพ
เนื่องจากกรณีศึกษาทั้งสองยังมีอายุนอย สามารถเดินในเสนทางอาชีพนี้ไดอีกยาวไกล และมุมมองตอ
อาชีพในเชิงบวกบริสุทธิ์

ประเด็นที่พบเพิ่มเติมจากการสัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษา
1. ขั้นเตรียมตัวกอนออกจากอาชีพ
กรณีศึกษา
นิว

แกม

มิ้ว
จูน

เนื้อความ
กรณีศึกษาคิดวาการยึดอาชีพนางโชวโดยไมหาอาชีพรองรับอาจเปนทางเลือกที่ไม
ฉลาดนัก เพราะ “จะเตนกินรํากินไปจนแกเปนไปไมไดหรอก กรณีศึกษาวางแผนใน
อนาคตวาอาจจเปดรานเสริมสวย หรือรานขายของเล็ก ๆ เปนของตนเอง ซึ่งกรณีศึกษา
ไดเก็บหอมรอมริบ และบิดามารดาก็ไดเตรียมเงินทุนกอนหนึ่งไวใหกรณีศึกษาไวดวย
กรณีศึกษามีความเห็นวาอาชีพนางโชวเปนอาชีพที่มีอายุเวลา “ไมมีใครอยูเปนอมตะ”
เมื่อถึงเวลาก็ตองไป เพราะการแสดงโชวเปนเรื่องของความสวยงาม “ไมมีใครอยากดู
นางโชวที่ แ ก ๆ ดู แ ล ว ไมส บายหู ไมส บายตา” ด ว ยเหตุ ผ ลนี้ กรณี ศึ ก ษาจึ ง เลื อ กที่จ ะ
ทํางานในหลายดาน พรอมกับการพัฒนาตนเองในดานอื่นไปดวย เชน การศึกษาตอดาน
นาฏกรรมไทย การเปนมัคกุเทศก
ยังไมมีการเตรียมตัว
ยังไมมีการเตรียมตัว

กรณีศึกษาที่มีอายุงาน 15 ป และ 4 ป ดังเชนนิวและแกม มีการเตรียมความพรอมกอนออก
จากอาชีพ โดยนิวไดเก็บออมเงิน พรอมทั้งไดปรึกษากับครอบครัว และบิดามารดาไดเตรียมเงินทุนกอน
หนึ่งไวใหทําธุรกิจเล็กๆ สวนตัว สวนแกมเตรียมพรอมดวยการศึกษาปริญญาตรีอีกใบในสาขาดาน
นาฏกรรมไทยเพื่อสรางฐานความรู ความเชี่ยวชาญในการเปนครูสอนรํา หรือเปดโรงเรียนสอนรําเล็กๆ
เปนของตนเอง สวนมิ้วและจูนที่ยังไมมีความคิดในการออกจากอาชีพยังไมมีการเตรียมความพรอมใดๆ
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2. ความรูสึกที่มีตออาชีพ
กรณีศึกษา
นิว

แกม

มิ้ว

จูน

เนื้อความ
เปนอาชีพที่รัก ทําใหมีที่ยืนในสังคม สรางความภูมิใจ เปดโอกาสใหไดพบปะผูคน
มากมาย ไดพัฒนาตนเองในสายอาชีพ แตในอีกแงมุมหนึ่งเปนอาชีพที่ใสหนากากเขาหา
กัน ยิ่งตางคณะดวยแลว พบหนากันก็พูดคุยดี แตลับหลังกลับนินทาวาราย และยังมี
แงมุมของการลดทอนคุณคาความเปนคน โดยกรณีศึกษาเรียกมันวา “ขอทานในคราบ
ผูดี” ที่ตองยอมลดศักดิ์ศรีความเปนคนเพื่อใหไดเงินมาเพื่อเลี้ยงปากทอง
นางโชว เปนอาชีพที่ไมมีหลักสูตร ตํารา กฎระเบียบตายตัว จะทําอะไรก็ได ที่ลูกคา
ชอบ สรางความสุขใหลูกคา ตองแสดงใหดีที่สุด เปนอาชีพที่ไมใชจะทําไดงายๆ ถึงแม
จะเป น อาชี พ แรกๆ ที่ ส าวประเภทสองอยากก า วเข า มา มั น ขึ้ น อยู กั บ โอกาสและ
ความสามารถ อีกอยางอาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเสนหมากสําหรับสาวประเภทสอง เพราะ
เป น เวที ที่ ทํ า ให แ สดงความเป น ตั ว ตนได ชั ด เจนที่ สุ ด ที่ เ วที ใ นชี วิ ต จริ ง ไม ส ามารถ
ตอบสนองได รวมถึงใหโอกาสในการเขามาพัฒนาความสามารถ ใหเห็นตัวเองชัดเจน
มากขึ้นวาชอบหรือถนัดดานไหน เพื่อเพิ่มโอกาสใหตนเองในการประกอบอาชีพหรือ
สรางความมั่นคงใหชีวิตตอไป คนที่ทําอาชีพนี้ เงินก็เปนสวนหนึ่ง แตสิ่งที่มีคาที่สุด คือ
ความชอบและรักการแสดงมากกวา
“หนูรักและชอบที่จะทําอาชีพนี้คะ หนูมีความสุขเวลาทําใหคนอื่นไดหัวเราะและ
ไดรับเสียงปรบมือจากคนดู หนูอยากแตงตัวสวยๆ และไดแสดงใหสิ่งที่หนูอยากแสดง
ออกมา หนูไมเคยเหนื่อยหรือรูสึกทอเลย หนูรักอาชีพนี้คะ และหนูก็จะทํามันตลอดไป”
และอาชีพนางโชวยังใหกรณีศึกษาไดสัมผัสถึงความมีคุณคาในตนเอง การไดเปนที่
ยอมรับจากเพื่อนๆ และคนรอบขาง และไดรับความภาคภูมิใจในการกาวเขามาสูการ
ทํางานในอาชีพนี้
กรณีศึกษารูสึกภาคภูมิใจในบทบาทนางโชว และมีความสุขมาก เพราะไดทําในสิ่งที่
ตนเองรัก ไดแสดงออก และไดอยูกับเพื่อนๆ พี่ๆ ในทีมการแสดง ที่มีความจริงใจให
ความชวยเหลือกันและกัน เงินไมใชเรื่องสําคัญ เพียงแคไดแตงตัวสวยๆ ไดทําสิ่งที่ชอบ
ก็พอแลว

กรณีศึกษาทุกคนมีความรูสึกเชิงบวกตออาชีพนางโชว โดยมีความรูสึกวาอาชีพนางโชว เปน
อาชีพที่รัก ไดทําในสิ่งที่ชอบ ทําใหมีที่ยืนในการแสดงความเปนตัวตน แสดงความสามารถ เปนอาชีพที่
สรางความภาคภูมิใจ และใหโอกาส และเปนที่นาสังเกตวากรณีศึกษา 3 ใน 4 รายใหแตมุมมองตอ
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อาชีพในเชิงบวกเทานั้น มีเพียงนิวที่มีอายุงาน 15 ป ใหมุมมองเชิงลบตออาชีพนางโชว โดยมองวาอาชีพ
นางโชวเปนอาชีพที่หาความจริงใจไดนอย ตองใสหนากากเขาหากัน โดยเฉพาะนางโชวที่มาจากตาง
คณะกัน และยังใหมุมมองวานอกจากอาชีพนี้จะสงเสริมคุณคาของนางโชวแลว ยังสามารถลดทอน
คุณคาลงไดดวยเมื่อตองแสดงบทบาทการขอปนเงินในกระเปาของผูชมเพื่อเลี้ยงปากทอง
3. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพนางโชว
กรณีศึกษา
นิว

แกม
มิ้ว

จูน

เนื้อความ
ถึงแมอาชีพนางโชวจะเปนอาชีพที่สาวประเภทสองสวนใหญใฝฝนจะกาวเขามา แต
ใชวา ทุกคนจะกาวเขามาได เพราะผูที่สามารถเดินบนเสนทางนี้ไดตอง 1) มี
ความสามารถ ตอง เตนได สวยไมสวยไมเปนไร ขอใหเตนได 2) หนาตา ก็ตองดูได
โอเคผาน แตถาหนาตาไมดี แลวไมแนใจวาจะแตงออกมาดูดีมั้ย แตถาเตนได ก็ฝก ไป
กอน ตองความจําดี จําทาได แลวเรื่องหนาตาคอยไปทําอีกทีก็ได ถาเราสอนไปแลว
จําทาไมได เตนไมได ก็คงตองบอกใหออกไปหาอาชีพอื่นทํา แตถาสวย แลวรองได
อยางเดียว เตนไมได ก็ไมมีความหมาย ไปไหนเขาก็ไมรบั อยางเธียรเตอร ก็อาจทําได
ซึ่งคุณตองสวยจริงๆ ”
ผูที่กาวเขามาทําอาชีพนี้ “ ตองรักในงานแสดง ตองเตนได อาจเริ่มดวยการหัดเตนกอน
หนาตาก็มีสว นเหมือนกัน แตศัลยกรรมชวยไดหมด ”
นางโชวควรจะมีก็คือ ความรักและศรัทธาในอาชีพนี้ ความสามารถในการแสดงซึ่ง
สามารถเรียนรูและฝกฝนได ถายิ่งใครมีพรสวรรคในเรื่องนี้ ยิ่งทําใหการทําอาชีพนี้
ประสบความสําเร็จไดอยางแนนอน สวนลักษณะที่สําคัญของคนที่จะมาเปนนางโชว
คือ “ความกลาแสดงออก”
กรณีศึกษาคิดวา ผูที่จะกาวเขามาสูอาชีพ และสามารถคงอยูในอาชีพนีไ้ ดตองมี
ความอดทนพอ ปรับตัวเขากับเพื่อนๆ พี่ๆ ได มีความสามารถทางดานการแสดง

คงไมใชสาวประเภทสองทุกคนที่สามารถกาวสูอาชีพนี้ได เนื่องจากผูที่จะกาวสูอาชีพนาง
โชวไดตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ตองมีใจรัก ศรัทธาในอาชีพเปนหัวใจสําคัญ และสิ่งที่สําคัญไมยิ่ง
หยอนกวากัน คือ ความสามารถดานการแสดง ตองสามารถเตนได หรือแสดงตลกได สวนเรื่องรูปราง
หนาตาเปนประเด็นสําคัญรองๆ ลงมา เนื่องจากศัลยกรรมสามารถชวยปรับปรุงขอดอยดานนี้ได ซึ่งถา
สาวประเภทสองผูใดขาดคุณสมบัติดานใจรัก ความสามารถ ถึงแมจะมีรูปรางหนาตาที่ดีเพียงใด ก็คงไม
สามารถฝาฟนเบียดขึ้นมายืนอยูบนเสนทางอาชีพนางโชวได
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สรุปการถายทอดทางสังคมในการทํางานของกรณีศึกษา
การถายทอด
กอนเขาสูอาชีพ
-ระยะเจริญเติบโต

นิว

แกม

มิ้ว

จูน

-นางโชวเปนอาชีพที่ใฝฝน เห็นรุน
-กะเทยทุกคนอยากสวย ใจรัก -เริ่มรูตัววาชอบแสดง เมื่อรูต ัววา -มีความฝนอยากแตงตัวสวยๆ
พี่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
การแสดง อาชีพที่ใฝฝนเห็นรุน เปนกะเทย
อยากเปนแบบนั้นบาง
พี่แตงตัวสวย
-ไปดูรุนพีแ่ สดง
-เขาชมรมศิลปะการแสดง ฝกการ -สังเกตเห็นรุนพี่แตงตัวสวย มีเงิน -ติดตาม สังเกต ความสําเร็จ ความ
-ระยะสํารวจ/
ใช ขอใหรุนพีพ่ าเขาทํางาน
สวยงามของรุน พี่
แสดง และออกแสดงกับชมรม
แสวงหาคัดเลือก
-กอนเขาสูอาชีพ กรณีศึกษาจะอยูใ นแวดวง และอยูใ นสภาพแวดลอมที่มีรุนพี่ประกอบอาชีพ ซึ่งรุนพี่ถือวาเปน บุคคลนัยสําคัญ (significant
กระบวนการ
ถายทอด/การเรียนรู others) โดยมีการถายทอดจากรุนพี่ ดวยการถายทอดแบบสองทางระหวางกรณีศึกษา กับตัวรุนพี่อยางตอเนื่องและไมมีรูปแบบตายตัวแนนอน
ในระยะกอนเขาสู ซึ่งเปนการถายทอดทางสังคมในกลุมวัฒนธรรมยอย (socialization into various subculture) มีการเห็นสัญญลักษณืโดยไมรูตัว เชนไดเห็นการ
แตงตัวสวยๆ ของรุนพี่ ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงในดานรูปรางหนาตา จากรูปรางแบบผูชายเปนผูห ญิงมากขึ้น
อาชีพ
- ผานกระบวนการเรียนรูจ ากการสังเกตตัวแบบที่ตนพึงพอใจ สังเกตดวยความตั้งใจ รับรูภาพ ประสบการณ และเก็บจําเปนสัญลักษณ เชน เก็บ
จําเปนภาพอาชีพที่สวยงาม ใฝฝน และทําใหมีแรงจูงใจที่จะเปนเหมือนตัวแบบ เนื่องจากเห็นตัวแบบไดสิ่งที่ตนพึงพอใจ
เขาสูอาชีพ
-เดินมาขอแสดงดวยตนเอง
-จากการชักชวนของเพื่อน
-จากการชักชวนของเพื่อน
-จากการขอใหรุนพี่พามาทํางาน
-ระยะเขาสูงาน
-เริ่มจากทดลองเตน มาเปนตัว -เริ่มจากเตนประกอบ และพัฒนา -แสดงตลกประกอบ ชวงแรกก็ทํา -เริ่มจากทดลองเตน มาเปนตัว
อาชีพ
ประกอบ และตามดวยเปนตัว มาเตนเปนตัวจริง
ไดไมดี เครียด และพัฒนาการแสดง ประกอบ
-การบรรจุเขา
จริง
ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการสอน การสังเกต
ทํางาน
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การถายทอด
-ขั้นการเรียนรู

นิว
แกม
มิ้ว
จูน
-ปรับตัวกับสภาพสังคม นิสัยใจ -ปรับตัวกับเพือ่ น มีเพื่อนคอยให การดู วีซีดี จากรุนพี่ และเพือ่ นๆ
-ทอแท เพราะเตนไมทันเพื่อน จะ
คอของพี่และเพื่อนรวมงาน
กําลังใจ
-ไดกําลังใจจากรุนพี่ และเพือ่ น ใน ลมเลิกหลายครั้งแตไดกําลังใจ
-รุนพี่ถายทอดทักษะการแสดง -คณะฝกเตน ถายทอด สอนการ การปรับตัวกับอาชีพ
จากพี่ๆ เพื่อนๆ และพยายาม
ตลกจากรุนพี่ และสังเกตวิธีการ เตนและสังเกตการแสดงของคน
อดทนตั้งใจในการฝกฝน
แสดง
-เรียนรูการใชชีวิต และการแสดง
อื่นๆ
- การถายทอดผานการมีปฏิสังสรรค การสื่อสารสองทาง ระหวางกรณีศึกษา และพีห่ รือเพื่อนรวมงาน ทั้งเปนแบบตั้งใจ ไมตงั้ ใจ และแบบ
กระบวนการ
ทางการ และไมเปนทางการ (จากสอนโดยตรง จากการสังเกต) และเรียนรูวัฒนธรรมยอยของวิชาชีพ และพัฒนาทักษะความสามารถในการ
ถายทอด / การ
เรียนรูในระยะเขาสู แสดงจากการสังเกตมากกวา เปนการเรียนรูแบบ “ครูพัก ลักจํา” เปนสวนใหญ โดยเนื้อหาการถายทอดสวนใหญจะเปนเรื่องการปรับตัวใน
ระยะแรกการเขาสูอาชีพ ทักษะความสามารถในการแสดง
อาชีพ
ขั้นการยืดอาชีพ
-ความคงอยูใ น
อาชีพ
-การยอมรับ
-ดํารงรักษา
-การถายทอดทาง
สังคมอีกครั้ง

-เปนอาชีพที่รกั ผูกพันในอาชีพ
-ยอมรับบทบาทการแสดงตลก
เปนบทบาทเดนของตน
-พัฒนาฝมือการแสดงดวย
การประชันการแสดงกับวงอืน่
การสังเกต
-มีบทบาทเปนผูถายทอดการ
แสดง เปนตัวแบบใหรนุ นองได
เรียนรู
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-เปนอาชีพที่รกั เขามาทําแลวถอน
ตัวไมขึ้น เพราะฝงเขาไปอยูใ น
สายเลือดแลว ผูกพันในอาชีพ
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การถายทอด
นิว
แกม
มิ้ว
จูน
การถายทอดทางสังคม และกระบวนการเรียนรูในระยะนี้ เปนการเรียนรูจากการมีปฏิสังสรรคกับรุนพี่ เพื่อนๆ ทั้งในทีมเดียวกัน ตางทีม
กระบวนการ
ถายทอด/การเรียนรู ซึ่งเปนการถายทอดแบบไมเปนทางการ เปนสวนใหญ โดยมักเลือกสังเกตวิธีการแสดงของตัวแบบอยางตั้งใจ และเก็บเปนประสบการณ เปน
ในระยะขั้นการยืด ความจํา ซึ่งอยูใ นรูปความหมายที่เปนสัญลักษณ วาการแสดงใดแบบมืออาชีพเปนอยางไร และนําภาพที่ตนสังเกตและเก็บภาพไว มาชวยในการ
แสดงจริง ซึ่งผลการแสดงออกมาเปนที่พอใจ ทําใหเกิดความรูสึกมั่นใจในความสามารถของตนขึ้น มีความสุขและความพอใจในอาชีพ จึงรับเอา
อาชีพ
อาชีพนางโชวเขาเปนอัตลักษณของตน ยอมรับในบทบาท และพยายามดํารงรักษาดวยการพัฒนาตนเอง มีความกาวหนาในอาชีพ จากการเตน
เปนตัวทดลอง มาเปนตัวเสริม และเปนตัวจริงในที่สุด และเปลี่ยนบทบาทจากผูรับการถายทอด สังเกตตัวแบบ มาเปนผูฝกสอน และเปน
ตนแบบแทน
-เรียนจบ จะฝนตัวเองไปทํางาน
ขั้นตัดสินใจออก / -ยังไมตดั สินใจ
ดานการสอน ที่สรางความภูมิใจ
หรือออกจากอาชีพ -ไมมีใครเตนกินรํากินได
จนแก
มากกวา
-------ขั้นหันเห
-ขั้นออกจากสมาชิก -เตรียมอาชีพไวรองรับ
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การตีความเสนทางอาชีพนางโชว
จากการวิเคราะหขอมูลเสนทางอาชีพนางโชว ผูศึกษาพบประเด็นที่ของเกี่ยวกับเสนทางอาชีพที่
เพิ่มเติมจากกรอบแนวทางการศึกษา คือ พบขั้นตอนการเตรียมตัวกอนออกจากอาชีพ และพบประเด็นที่
นาสนใจในเรื่องความรูสึกที่ มีตออาชีพ คุณ สมบัติของผูประกอบอาชีพนางโชว จึงนํ ามาวิเคราะห
เพิ่มเติม เพื่อทําใหสามารถตีความเสนทางอาชีพนางโชวไดแงมุมที่แจมชัดขึ้น โดยสามารถอธิบายได
ตามแผนภาพดังนี้
ความเปนกะเทยตามแนวคิดจิตสังคม และทางการวิจัยทางกายภาพ
กับการสรางอัตมโนทัศนตามแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณนยิ ม
อัตตลักษณ :
ภาพแหงความเปนกะเทยนางโชว

อาชีพนางโชว
1.
คุณสมบัติ
ความรูสึกที่มีตออาชีพ

2.
3.
4.
5.

ขั้นกอนเขาสูอาชีพ
ขั้นเขาสูอาชีพ
ขั้นการยึดอาชีพ
ขั้นการเตรียมตัวกอนออกจากอาชีพ (เพิ่มเติม)
ขั้นตัดสินใจออก หรือออกจากอาชีพ

ศึกษากระบวนการเรียนรู ขณะอยูในอาชีพจากทฤษฎีปญญาสังคม

เสนทางอาชีพนางโชว เริ่มจากการพัฒนาอัตลักษณจากความเปนธรรมชาติของกะเทยสาว
ประเภทสองที่มีความเปนหญิงอยูในตัว ชอบการแสดงออก ชอบความสวยงาม ประกอบกับไดปฏิสัง
สรรคกับกลุมสังคมสาวประเภทสองที่ประกอบอาชีพนางโชว ซึ่งถือเปนบุคคลนัยสําคัญ (significant
other) ที่กรณีศึกษาไดรับอิทธิพลในดานความคิด พฤติกรรม ทั้งโดยตรงและโดยออม สงผลใหมีอัต
ลักษณทางเพศ ที่แสดงบทบาทตามความปรารถนาภายในที่ไมไดเปนไปตามเพศทางกายภาพ รวมถึง
การถายทอดทางสังคมหลอหลอมใหมีทัศนคติวา อาชีพนางโชวเปนอาชีพที่ใฝฝน และมีความพยายาม
พัฒนาตนเองตามแบบอยางที่เห็น ซึ่งเปนแรงผลักดันใหตัดสินใจใหกาวสูอาชีพนางโชว
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ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตน นําสูขั้นตอนกอนเขาสูอาชีพ โดยสาวประเภทสองจะคนหาภาวะ
แหงตน และอาชีพที่เหมาะสม ดวยการหาขอมูลจากการไดรับรูจากการเห็น การบอกเลา สังเกตตัวแบบ
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งในกระบวนการมีปฏิสังสรรค การถายทอดทางสังคมในกลุมยอย ที่ทําให
อาชีพนางโชวเปนอาชีพที่ทรงคุณคา มีความหมาย โดยเหตุผลหลักสําคัญที่ทําใหสาวประเภทสอง
ตัดสินใจกาวเขาสูอาชีพนางโชว คือ อาชีพนางโชวเปนอาชีพที่เปดโอกาสใหไดทําในสิ่งที่ชอบ ได
แสดงความสามารถใหสังคมไดรับรู ไดแตงตัวสวยงาม และเปนบันไดที่ชวยสงตอใหมีโอกาสกาวหนา
มากขึ้น
การเขาสูอาชีพนางโชว เปนชวงเวลาแหงการปรับตัวทั้งดานอาชีพ และดานสังคม โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะของผูประกอบอาชีพนี้ที่ตองมีใจรัก มีความสามารถ เปนตัวคัดกรองอีกชั้นวาผูเขาสู
อาชี พ จะมี ค วามเหมาะสมในอาชี พ นี้ ห รื อ ไม โดยการปรั บ ตั ว ด า นอาชี พ นั้ น ต อ งมี ก ารฝ ก ฝน
ความสามารถในดานการแสดงอยางเขมขนใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตั้งไวของคณะการแสดง หรือโรง
โชวแตละที่ โดยมีไตระดับจากการแสดงจากตัวแสดงที่มีความสําคัญนอยไปสูความสําคัญมาก
ซึ่ ง เป น ช ว งเวลาที่ต องอาศัย ความอดทนอยางยิ่ง ยวด ควบคูกั บ การพัฒนาทั ก ษะความสามารถจาก
กระบวนการเรียนรูอยางไมเปนทางการ แบบครูพักลักจํา ขณะเดียวกันยังตองปรับตัวทางสังคมใหเขา
กับวัฒนธรรมของกลุมอาชีพใหไดดวย ซึ่งตองใชความอดทน การถายทอดทางสังคมในแงความคิด การ
เห็นตัวแบบการวางตัว รวมถึงการไดรับการสนับสนุนทางอารมณ การใหกําลังใจเปนแรงผลักดันที่
สําคัญดวย ซึ่งสาวประเภทสองบางคนอาจไมมีความสามารถมากพอ หรือไมมีความอดทนมากพอจึงไม
สามารถผานขั้นตนอการเขาสูอาชีพ เพื่อดําเนินตอไปยังการยึดอาชีพนางโชวเปนอาชีพหลักได
ขั้นการยึดอาชีพ ความรูสึกที่มีตออาชีพเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพันกับ
อาชีพ ซึ่งสิ่งที่ยึดใหคงอยูในอาชีพไมใช “เงิน” แตเปน “ความรักในอาชีพ ความรักในการไดแสดงออก
ไดมีโอกาสแสดงความสามารถใหเปนที่ปรากฎ” และความตองการยืดระยะเวลาการคงอยูในอาชีพให
ยาวนาน นางโชวจึงตองพยายามพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงของตนอยางไมหยุดยั้ง ดวยการ
ใชกระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ การเรียนรูจากสื่อ การเรียนรูจากการแสดงประชันกับคณะอื่น
ขั้นการเตรียมตัวกอนออกจากอาชีพ และขั้นตอนการออกจากอาชีพ เปนขั้นตอนที่มีความ
คาบเกี่ยวกัน แตอาจไมตอเนื่องกันในชวงเวลาอันใกลก็ได เนื่องจากขั้นการเตรียมพรอมกอนออกจาก
อาชีพ ปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อนางโชวไดเขาสูอาชีพเปนระยะเวลาที่มากพอที่ไดเห็นสัจจธรรมของ
อาชีพ วาอาชีพนางโชวเปนอาชีพที่ขายความสวยงาม ความอลังการ ความสนุกสนานที่ตองใชพลังใน
การแสดงมาก ดังนั้นจึงปฏิเสธไมไดเลยวา คนที่ยืนอยูบนเวทีตองมีความสวยงาม หรือมีกําลังวังชาใน
การถายทอดความสนุกสนาน ดวยเหตุผลนี้จึงขอจํากัดในเรื่องของอายุ นางโชวที่ไดเห็นความจริงในขอ
นี้จึงมีความพยายามเตรียมความพรอมของตนไมวาจะเปนดานเงินทุน ความรูความสามารถ เพื่อเปน
ตนทุนในการสรางอาชีพหลังจากออกจากอาชีพนี้แลว แตการที่นางโชวคนหนึ่งตองตัดสินใจออกจาก
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อาชี พ ที่ ต นรั ก คงไม ใ ช เ รื่ อ งง า ย อี ก ทั้ ง ถ า ยั ง ไม มี เ ป า หมายที่ ชั ด เจนและมี ค วามเป น ไปได ม ากพอ
สาวประเภทสองที่ยืนอยูบนอาชีพนี้ก็คงจะมีความปรารถนาจะยึดอาชีพที่ตนรักใหยาวนานที่สุดเทาที่จะ
ทําได ซึ่งนั่นหมายถึงวา ระยะเวลานับจากเริ่มมีแนวความคิดในการเตรียมตัวกอนออกจากอาชีพ อาจทิง้
ระยะเวลาหางจากการออกจากอาชีพจริงเปนระยะเวลานานนับ 5 ป 10 ป หรือระยะเวลาสั้นเชน 2 ป ก็
ไดขึ้นอยูกับความพรอมในหลายๆ ดาน ทั้งความพรอมดานจิตใจ เงินทุน ความรู ความสามารถ และการ
ยอมรับของบริบทแวดลอมในอาชีพใหมดวย
----------------------------------------------------
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