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บทคัดย่อ 
 

“แบกเปู” เป็นการเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีเกิดขึ้นในหมูผูหญิงไทยปัจจุบัน 
งานวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความเคล่ือนไหวของนักแบกเปูหญิงไทย โดยใหความสําคัญในประเด็นอัตลักษณแตัวตน 
การกาวขามพรมแดนและภาพเหมารวม อคติ มายาคติ และการตอรองอํานาจทางเพศสถานะ 
งานวิจัยในครั้งนี้เผยใหเห็นถึงการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย ไมวาจะเป็นการกาวขาม
พื้นท่ีในบาน การกาวขามชนช้ันทางสังคม และการกาวขามลวงลํ้าเขาไปในพื้นท่ีตางสังคมวัฒนธรรม 
โดยพวกเธอแสดงถึงวิธีรับมือกับอคติ มายาคติ และตอรองตอสูอํานาจทางเพศสถานะ การศึกษาในครั้งนี้
ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชชาติพันธุแวรรณนาสตรีนิยม ใชวิธีสัมภาษณแดวยคําถามปลายเปิด 
การสัมภาษณแแบบเจาะลึกจากกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย ซึ่งมีอายุระหวาง 15 -62 ปี และ
วิธีสังเกตการณแอยางมีสวนรวม ผลการวิจัยในครั้งนี้สะทอนใหเห็นวา การแบกเปูเท่ียวกอใหเกิด
พื้นที่ตอรองตอสูของผูหญิงไทยในเชิงสังคมวัฒนธรรม พวกเธอมีวิธีตอรองอํานาจทางเพศสถานะ
อยางหลากหลาย การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวชวยใหพวกเธอกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนดวย
ตนเองและรื้อสรางอัตลักษณแตัวตนเดิม นําไปสูการสรางอัตลักษณแตัวตนในรูปแบบใหม พวกเธอสร้าง
ภาวะความเป็นผู้น าและเป็นผู้กระท าเช่นเดียวกับผู้ชาย ตลอดจนเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายใน
ตนเองและการต่อรองต่อสู้ทางสังคมวัฒนธรรมด้วย 
 
ค าส าคัญ: นักแบกเปูหญิงไทย, อัตลักษณแตัวตน, อคติ มายาคติ, การตอรองอํานาจทางเพศสถานะ 
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 ABSTRACT 
 

“Backpacking” is a new phenomenon in the Thai female society nowadays. 
This study begins by reviewing the motivation for Thai female solo backpackers.                 
It attempts at a fluctuation based on social identities, national boundaries and stereotypes, 
myths, and negotiating gender. This study examines a social identities and stereotypes of 
these women. It points out and investigate how their identities can be developed while 
they crossing the national boundaries. While travelling solo, how they cope with the 
myths, sexual harassment, and discriminated situations. Then, how they negotiate the part 
of gender and their obstacles. A research methodology consists of feminist ethnography 
and qualitative research. This study followed by the open-ended questions, in-depth 
interview with a sample of ten Thai females aged 15-62, and observatory participation are 
also proposed. The research revealed that the backpacking provided the participants a 
negotiating space imposed on them by societal and cultural rules. Then, they employed 
several tactics of negotiation. Participating outdoor activities helped them to construct 
their self-identities, transformed new borders to their identities, and provided the 
opportunity for leadership. They played both roles of masculinity and active gender role. 
Negotiating gender related to inner change and social change also.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรี เพศสถานะ และ
เพศวิถีศึกษา) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาตรแ ถือเป็นความพยายามของผูวิจัยมานาน
ตลอด 7 ปีเต็ม และดวยความหลงใหลสวนตัวของผูวิจัยในฐานะผูหญิงท่ีชอบแบกเปูเท่ียวคนเดียว
ประกอบกับความเป็นหญิงท่ีรักการเขียนไดอารี่ในทุกๆ ชวงของชีวิต ผูวิจัยจึงไดเขียนจดหมายซึ่ง
บันทึกเหตุการณแในชีวิตนักศึกษาปริญญาโทไว 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงคแ 2 ประการ คือ หนึ่ง เพื่อ
ขอบคุณพลังและคุณคาท่ีมีอยูในตัวเอง และสอง เพื่อกราบขอบพระคุณและระลึกถึง ผศ.ดร.สุกฤตยา 
จักรปิง จดหมายท้ังสองฉบับ มีเนื้อหาดังนี้  

จดหมายฉบับแรก ผูวิจัยขอขอบคุณ “ตัวเรา” มีใจความวา 
. . . เราเพิ่งไดรับเมลแจาก National University of Singapore  
ขอความในเมลแบอกวา เขาตอบรับบทความวิชาการที่เราสงไปเมื่ออาทิตยแท่ีแลว 
หลังจากนี้ ใหเราเตรียมตัวไปพรีเซ็นทแและตีพิมพแในวารสาร 
ตอนนั่งอานเมลแ ส่ิงท่ีคิดคือ เราแปลผิดหรือปุาว มันเป็นไปไดเหรอ 
เราเลย Forward ใหอาจารยแอีกที อาจารยแยืนยันวา เขาตอบรับเราจริง 
เรานี่ ดีใจจนมือไมส่ันไปหมด ดีใจท่ีเราทําได 
กอนอื่น ตองบอกเลยวา เราไมเคยเช่ือในศักยภาพของตัวเอง 
เพราะเราเติบโตมาแบบมาตรฐานรุน (ไมมีใครทําอะไรไดแยเทาเราอีกแลว : ผูวิจัย)  
เราจึงไมเคยเช่ือเลยวา ตัวเรามีพลัง/มีคุณคา  
แลวเราก็ใชชีวิตแบบอยูไปวันๆ มาโดยตลอด 
เราเริ่มตนจากศูนยแ และมาจาก Armed Forces ท่ีไมเคยแตะงานเขียนใดๆ เลย 
Academic Paper คืออะไร เราไมรูจัก จนกระท่ังวันท่ีเราเดินเขามาในรั้ว มธ. 
เช่ือไหม เวลาไมถึงปี มธ. สอนใหเราอานเป็น คิดเป็น และเขียนเป็น 
เราเริ่มอานบทความ/หนังสือท่ีเป็นภาษาอังกฤษเกือบท้ังหมด มีสวนนอยท่ีเป็นงานไทย  
ปีครึ่ง หลังจบคอรแสเวิรแค เราหมกมุนอยูกับการปั้นธีสิสเกือบหาปี 
จากปฏิทินเกาๆ ท่ีดานหลังวางเปลา เขียนและแกจนไดคําถามวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  
การลงสนาม และตบทายดวยการวิเคราะหแปรากฏการณแ 
ทุกๆ อาทิตยแ อาจารยแจะใหเราอานธีสิสอยางนอย 3 เลม สรุป แลว Debate กัน 
จากนั้น ใหเราเอาธีสิสมานั่งคุยกัน แลวกล่ันกรองประเด็นออกมา 
เราทําแบบนี้ซ้ําๆ กันนานเป็นปีๆ ทําแลว ทําอีก แกแลว แกอีก 
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จนตอนนี้ ธีสิสของเราเสร็จสมบูรณแแลว เหลือแค Proceeding กับตีพิมพแก็จบแลว 
คาเรียนตลอดเจ็ดปี เราไดทุนสนับสนุนจากแมเป็นเงิน 4,000 บาท  
คาใชจายท่ีเหลือท้ังหมด เราเก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนของเราเอง 
ดังนั้น เมลแตอบรับครั้งนี้จึงเป็นความภูมิใจท่ีสุดในชีวิตของเรา 
มันเป็น Masterpiece ท่ีทําใหเรารูวา เราสรางคุณคาไดดวยตัวเราเอง 
สุดทายนี้ ต้ังใจวา พรีเซ็นทแครั้งนี้ เราจะนั่งรถไฟจากหนาบาน (ยานเวสตแเกต)  
ไปถึงหนา NUS ท่ีสิงคโปรแ 
มานั่งรถไฟจากหนาบานเราไปหนาบานเขากันเถอะ 
ขากลับ เราจะดําน้ําไลมาทีละเกาะ จะดําน้ําจนตัวเป่ือยเลย คอยดู!!! . . . 
(พฤกษา บุญดําเนิน. คัดลอก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ทาพระจันทรแ). 4 กุมภาพันธแ 2563) 
จดหมายอีกฉบับ ผูวิจัยขอมอบแด ผศ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง มีใจความวา 
. . . ธีสิสเลมนี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาไมมี Adviser ท่ีเกงและเอาใจใสหนูตลอดรอดฝ่ัง 
อาจารยแสอนหนูต้ังแตหัดเขียน ก ไก ถึง ฮ นกฮูก 
สอนใหหนูเขียนแตละคํา เรียงรอยถอยคํา เอามารวมกันเป็นประโยค 
สอนใหหนูเอาแตละประโยคมาเรียงตอกันเป็น Paragraph 
และสอนใหหนูเอาแตละ Paragraph มา Debate กัน 
อาจารยแที่สอนอะไรแบบนี้ หนูเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก 
หนูปรับตัวอยูพักใหญๆ แตในท่ีสุด หนูกผ็ลิตงานเขียนดีๆ ได 
ธีสิสเลมนี้ หนูขออนุญาตแฮชแท็กความภูมิใจใหอาจารยแดวย 
อาจารยแบอลของหนูเป็นเมนเทอรแท่ีเจเงท่ีสุดเลยคะ อาจารยแบอลเปน็แมแบบของหนู  
และหนูไมมีอะไรจะตอบแทน นอกจากหนูจะ Keep Going ตอไป 
รักอาจารยแบอลสุดๆ อาจารยแบอลผูมอบเลนสแใหมใหหนูมองโลก 
อาจารยแบอลผูมอบชีวิตใหมใหแกหนู 
สุดทายนี้ หนูขอกราบขอบพระคุณอาจารยแบอลจากใจจริง . . . 
(พฤกษา บุญดําเนิน. คัดลอก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ (ทาพระจันทรแ). 4 กุมภาพันธแ 2563) 
ส่ิงสําคัญในงานวิจัยช้ินนี้ คือ ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากผูใหสัมภาษณแท้ัง 10 ราย คือ 

พี่พิม นองจอมขวัญ นองสุกี้ ปอ ปูาปุณ พี่นก พี่ยิ้ม เบลลแ พี่กลวย และพี่กิ๊ก ผูวิจัยขอขอบคุณสําหรับ
เรื่องเลาดีๆ ท่ีทุกทานมอบให การท่ีไดสัมภาษณแผูใหสัมภาษณแทุกรายทําใหผูจัยมีโอกาสไดถายทอด
ประสบการณแการแบกเปูเท่ียว จวบจนนําเรื่องเลาเหลานี้มาสรางเป็นองคแความรูชุดใหมสําหรับ
ผูหญิงไทยไดสําเร็จ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเป็นเพื่อนหญิง ความเป็นพี่ และความเป็นนอง แมวา
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ผูวิจัยจะเพิ่งเคยรูจักและพบเจอกับผูใหสัมภาษณแบางทานเป็นครั้งแรกก็ตาม แตผูจัยไดรับ
ความเมตตาจากทุกทานดวยดีเสมอมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เบลลแ เพื่อนสนิท ตั้งแตสมัยวัยรุน 
ท่ีอนุญาตใหผูวิจัยติดสอยหอยตามเพื่อไปสังเกตการณแขณะแบกเปูเท่ียวท้ัง 3 ทริป  

งานวิจัยช้ินนี้สําเร็จลุลวงดวยความรักความเมตตาของอาจารยแอีก 3 ทาน ศิษยแขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารยแ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒนแ สําหรับขอวิพากษแวิจารณแทั้งการสอบเปิดเลมและ
การสอบปิดเลมเพื่อใหไดนํากลับมาปรับปรุงตอไป ศิษยแขอขอบพระคุณ รศ.ดร.กําจร หลุยยะพงศแ 
ที่ทําใหศิษยแไดมองในมุมที่แตกตาง  ไดวิเคราะหแในประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และชวยปรับเสริมเติม
แตงอีกหลายประเด็นท่ีศิษยแมองขาม ขอขอบพระคุณ อาจารยแ ดร.สินิทธแ สิทธิรักษแ ท่ีแบงปันความคิด
และบทความท่ีนาสนใจในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวกับผูหญิง ตลอดจน ยังคงคอยเฝูาดูและติดตามผลงาน
ของศิษยแมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน พี่ นอง และเจาหนาท่ีในโครงการทุกทานท่ี
คอยใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือดวยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง นุ฿ก เพื่อนรุนเดียวกันท่ี
คอยผลัดกันอานงานเขียนและสงตอบทความ/หนังสือดีๆ มาใหอานอยูเสมอ และพี่เจ๊ียบ ผูดูแล
นักศึกษาปริญญาโทของโครงการ ผูคอยย้ําเตือนใหพวกเราลงทะเบียน คอยแกไขปัญหา คอยตอบ
ขอซักถาม ผูเป็นท่ีพึ่งและใหกําลังใจแกผูวิจัยและเพื่อนๆ อยางอบอุนตลอดหลายป ี

สุดทายนี้ หากงานวิจัยช้ินนี้ขาดตกบกพรองประการใด ผูวิจัยยินดีรับฟังและแลกเปล่ียน
ขอวิพากษแวิจารณแเพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขใหงานวิจัยในครั้งตอไปสมบูรณแยิ่งขึ้น 

 
 
 พันตํารวจตรีหญิง พฤกษา บุญดําเนิน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 บทน า 
 

 “แบกเปู” เป็นการเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีเกิดขึ้น ปัจจุบัน ผูหญิงไทยจํานวน
ไมนอยใชชีวิตเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังไปยังสถานท่ีตางๆ ท่ัวโลก เรื่องราวของพวกเธอมักปรากฏ
ตัวผานส่ือตางๆ รอบตัว ไมวาจะเป็น หนังสือ รายการโทรทัศนแ บทสัมภาษณแในนิตยสาร รายการ
สัมมนา เว็บไซตแ ฯลฯ ผูหญิงไทยหลายคนเป็นท่ีรูจักกันดีในวงการอุตสาหกรรมทองเท่ียว เริ่มต้ังแต 
มณฑล กสานติกุล เธอออกเดินทางทองเท่ียวกวา 60 ประเทศท่ัวโลก และผลิตงานเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
ดังเชน I ROAM ALONE: Thai-Siberia issue มิตรภาพระหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย (2557) 
และ I ROAM ALONE: Trekking Through South America ห้องเรียนแห่งขุนเขาอเมริกาใต้ 
(2558) อีกคนหนึ่งคือ ชลลดา เตียวสุวรรณ เธอผลิตงานเขียนแนวทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก 
เท่ียวย้อมใจ (2557) และ เดินเล่นบนหลังคาโลก (2550) ตามดวย กนกกร เปรมวิเชียร ผูเขียน
หนังสือ ผู้หญิงคนเดียวก็เท่ียวได้ : Journey of My Life (2558) อีกคนหนึ่งท่ีขาดไมได คือ พริม 
โกมลกิติ เธอออกเดินทางทองเท่ียวกวา 40 ประเทศท่ัวโลก และใชเวลากวาหนึ่งเดือนเพื่อเดินทาง 5 
ประเทศในทวีปแอฟริกา เธอตีพิมพแผลงานท่ีรูจักกันดี คือ Africa is not Africa (2562) มากไปกวานี้ 
ไดปรากฏกลุมนักเดินทางหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ อาทิ อัญวรรณ ทองบุญรอด, 
เกศณี ไทยสนธิ และอีกมากมาย เราสังเกตวา เมื ่อไมนานมานี้ ผูหญิงไทยเหลานี้ยังมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกดวย การเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพังของผูหญิงไทยจึง
ถือเป็นปรากฏการณแสําคัญท่ีกําลังเกิดขึ้นและขยายวงกวางทามกลางบริบทสังคมไทย ดังนั้น การแบกเปู
ของพวกเธอจึงสะทอนใหเห็นถึงความเคล่ือนไหวของผูหญิงไทยในการเขาสูพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
อยางชัดเจน 

การเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศของผูหญิงไทยเพียงลําพัง มีสิ่งที่นาครุนคิดวา 
พวกเธอเหลานี้ลวนแตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันหลายประการ นั่นคือ พวกเธอมักสะพายสัมภาระไว
บนหลังหรือหอบหิ้วสัมภาระไมมากนัก ออกเดินทางทองเที่ยวอยางยืดหยุน มีงบประมาณ จํากัด 
เนนจัดการแผนการเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับผูคนและ
วัฒนธรรมทองถิ่น อีกท้ัง พวกเธอยังออกเดินทางทองเท่ียวโดยไมมีผูไปเป็นเพื่อน ไมไปกับสามี 

Ref. code: 25625724035026EQD



2 
 
ไมติดตามไปกับครอบครัว หรือไมมีคนรับใชคอยติดสอยหอยตามไปดวย ผูหญิงไทยท่ีออกเดินทาง
ทองเท่ียวในลักษณะนี้มักเรียกวา นักแบกเปู (Backpacker)  

ในบริบทสังคมไทย เราพบวา มีบันทึกการเดินทางของนักแบกเปูหญิงท่ีมีช่ือเสียงหลายคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีบันทึกการเดินทางทองเท่ียวดวยเสนทางรถไฟสายทรานสแไซบีเรียในหนังสือ 
I ROAM ALONE: Thai-Siberia issue มิตรภาพระหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย ของ มณฑล 
กสานติกุล (2557) เธอเริ่มตนวางแผนเสนทางจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มุงหนาไปยังกรุงอูลันบาตอรแ 
ประเทศมองโกเลีย ทะเลสาบไบคาล เทือกเขาอัลไต กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และส้ินสุดเสนทางท่ี
เมืองเซนตแปีเตอรแสเบิรแก ประเทศรัสเซีย เธอวางแผนการเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง พรอมกับ
สะพายเปูไวบนหลัง ครั้งนี้ เธอใชระยะเวลาในการเดินทางราวสองเดือนอีกเสนทางหนึ่ง กรณีบันทึก
การเดินทางทองเท่ียวแนวผจญภัยในหนังสือ I ROAM ALONE: Trekking Through South America 
ห้องเรียนแห่งขุนเขาอเมริกาใต้ ของ มณฑล กสานติกุล (2558) เธอแบกเปูบุกเด่ียวโดยใชเสนทางพิชิต
เทือกเขาแอนดีส การเดินทางครั้งนี้ เธอเริ่มตนสํารวจทวีปอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใตโดย
ใชระยะเวลาในการเดินทาง 8 เดือน ตลอดการเดินทาง เธอไดเขารวมกิจกรรมทองถิ่น ไดแก 
การผจญภัยกลางหุบเขา การดําน้ํา เป็นตน และพบเจอสถานการณแท่ีไมคาดคิด ดังเชน การตกเครื่องบิน
หรือรถประจําทาง และสภาพรางกายท่ีเหนื่อยลา นอกจากนี้ ผูหญิงไทยหลายคนมักเลือกท่ีจะเดินทาง
ทองเที่ยวไปยังประเทศที่พัฒนามากกวาประเทศไทย โดยมีจุดหมายปลายทางที่มีความสวยงาม 
ทั้งแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ และตึกรามบานชองท่ีมีสถาปัตยกรรมแปลกตาหรือเมืองท่ีมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจสูงและมีความเจริญมาก มากไปกวานี้ นักแบกเปูหญิงบางคนยังให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมทองถิ่นอีกดวย 

ยกตัวอยางกรณีบันทึกการเดินทางทองเท่ียวในหนังสือ ผู้หญิงคนเดียวก็เท่ียวได้ : 
Journey of my life ของ กนกกร เปรมวิเชียร (2558) เธอออกเดินทางแบบแบกเปูเท่ียวบนเสนทาง
สายทรานสแไซบีเรีย โครเอเชีย และแอฟริกาใต นอกจากนี้ ยังมีบันทึกการเดินทางทองเท่ียวของ
นักเดินทางท่ีมักแสวงหาเสนทางแหวกแนวที่ไดขึ้นช่ือวา “ไปยากและไมคอยมีใครรูจัก” นั่นคือ กรณี
บันทึกการเดินทางทองเท่ียวทวีปแอนตารแกติกาในหนังสือ แอนตาร์กติกา แรกรัก...น้้าต้มผักยังแข็ง ของ 
เกศณี ไทยสนธิ (2557) การผจญภัยของเธอเริ่มตนดวยการลงเรือไปกับควารแก เอกซแเพดิช่ันสแ 
(Quark Expeditions) จากกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอารแเจนตินา แลนเรือผานหมูเกาะตางๆ 
ไปสิ้นสุดที่อูชูอาเอีย เธอเลือกที่จะเดินทางขามมหาสมุทรที่เกรี้ยดกราดและทนใชชีวิตทามกลาง
สภาพอากาศท่ีคาดเดาไมไดเพื่อพิชิตทวีปไรประวัติศาสตรแอยางแอนตารแกติกาและไปดูสัตวแขั้วโลกใต 
ไดแก เพนกวิน แมวน้ํา โลมา และวาฬ ดังนั้น เราเห็นไดชัดเจนวา ผูหญิงไทยกลุมนี้มักเลือกที่จะ
แบกเปูเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆ เพื่อแสวงหาประสบการณแแปลกใหม 
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มีนักวิชาการไทยหลายคนไดช้ีใหเห็นวา สังคมไทยมีอคติเชิงลบตอการ “เที่ยว” ของ
ผูหญิงไทยที่ออกเดินทางทองเที่ยว โดยพวกเธอมักถูกประนามในทิศทางที่ไมดี ดังจะเห็นไดจาก
งานศึกษาของนักวิชาการ ไดแก ส.พลายนอย (2544, น.27) กาญจนา แกวเทพ (2544, น.88) และ
วลัยพร สายเสมา (2546, น.60-61) นักวิชาการเหลานี้ไดถกเถียงในทํานองเดียวกันวา การ เท่ียว
สําหรับผูหญิงถือเป็นเรื่องเหลวไหล ไมควรทํา และเป็นส่ิงไมดี เพราะผูหญิงท่ีดีควรอยูกับเหยาเฝูากับเรือน 
หากผูหญิงออกเท่ียวนอกบาน สังคมจะสรางความหมายดานลบแกพวกเธอ ดังเชน แมรีแมแรด 
อยูไมติดบาน ไมเป็นแมศรีเรือน เป็นตน (วลัยพร สายเสมา, 2546, น.60-61) ดังนั้น การแบกเปูเท่ียว
แบบไปคนเดียวของผูหญิงไทยเหลานี้จึงกลายเป็นเรื่องนอกรีต สังคมไทยกระแสหลักไมใหความสําคัญ
ตอการแสดงความเคล่ือนไหวและพฤติกรรมของพวกเธอ นอกจากนี้ การออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง
ของผูหญิงไทยในตางแดนยังถือเป็นเรื่องนาอับอาย แสดงถึงความบาบิ่น เป็นเรื่องท่ีไมพึงกระทํา และ
เป็นการกระทําท่ีไมสอดคลองไปกับความเป็นหญิงท่ีดีตามท่ีสังคมคาดหวัง สังคมกระแสหลักมักเพงเล็งวา 
พฤติกรรมของพวกเธอมีลักษณะยอนแยงและสวนทางกับการกลอมเกลาของสังคมไทยท่ีอบรมใหผูหญิง
อยูกับเหยาเฝูากับเรือนและไมใชชีวิตโลดโผนนอกบาน การกระทําของพวกเธอจึงถูกเพงเล็งถึงเรื่องผิดขนบ
โดยช้ินเชิง ดังนั้น เราเห็นวา การเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังในตางประเทศของผูหญิงไทยจึงกอใหเกิด
ความไมเทาเทียมกันทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงอยางเดนชัด  

มากไปกวานั้น ตามขนบของสังคมไทยนับแตอดีต การออกเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทย
ถือเป็นการกระทําท่ีไมเป็นท่ียอมรับ เพราะการออกนอกบานเป็นการนําพาตนเองเขาไปอยูทามกลาง
สถานการณแเส่ียงอันตราย ทั้งทางรางกายและจิตใจ การเดินทางทองเที่ยวของพวกเธอจะเป็น
เรื่องชอบธรรมก็ตอเมื่อพวกเธอเดินทางไปในฐานะผูไปเป็นเพื่อน นั่นคือ มีวัตถุประสงคแ
ในการเดินทางเพื่อไปรับใชสามีและคอยปรนนิบัติคนในครอบครัว นอกจากนี้ สังคมไทยยังไดยกเวน
และเปิดโอกาสใหผูหญิงออกจากบานได หากพวกเธอออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติหรือไปไหวพระ  
แตพวกเธอตองมีผูคุมภัยติดสอยหอยตามไปดวย อีกทั้ง สังคมกระแสหลักไดเปิดโอกาสใหผูชาย
ออกเดินทางทองเท่ียวมากกวาผูหญิง การเดินทางทองเท่ียวสวนใหญจึงถือเป็นภาระอันพึงกระทําของ
ผูชายดวย  

แตปัจจุบัน เราพบอีกวา ในยุคโลกาภิวัฒนแ การแบกเปูเท่ียวคนเดียวของผูหญิงไทยได
เปลี่ยนแปลงไป ผูหญิงไทยหลายคนเลือกที่จะเดินทางขามพรมแดนไปยังพื้นที่ที่มีความเจริญ
ดานเศรษฐกิจสูงกวา มีคาครองชีพสูงกวา หรือเป็นประเทศท่ีไดขึ้นช่ือวา “พัฒนาแลว” (Developed 
Country) โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย หรือบางประเทศในแถบเอเชีย ไดแก 
ญี่ปุุน เกาหลี จีน เป็นตน ยกตัวอยาง หนังสือ Hello Tohoku : เฮลโหล โทโฮคุ ของ ปาลิดา พิมพะกร 
(2556) เลาถึงเรื่องราวการเดินทางของปาลิดาไปยังเมืองเซ็นได (Sendai) จังหวัดมิยางิ (Miyagi) 
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ประเทศญี่ปุุน และหนังสือ ฟินแลนด์ บาย แฮนด์ ของ กัญญแชลา นาวานุเคราะหแ (2555) เลาถึง
เรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ ตลอดจนเรื่องราวการใชชีวิตในฐานะนักเรียนทุน
ประเทศฟินแลนดแ เมื่อเป็นเชนนี้ มีส่ิงท่ีนาสนใจตอไปวา ผูหญิงไทยชนช้ันกลางเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียว
แบบประหยัดคาใชจาย โดยพวกเธอพยายามท่ีจะจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอ
ตลอดระยะเวลาการเดินทางทองเท่ียวได ดังนั้น การเดินทางแบบแบกเปูเท่ียวจึงเป็นท่ีนิยมทามกลาง
ผูหญิงไทยกลุมนี้  

อยางไรก็ดี การแบกเปูเท่ียวไปยังประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทยของผูหญิงไทยกลุมนี้ 
มีส่ิงท่ีนาสังเกต คือ การกระทําดังกลาวกอใหเกิดอคติและมายาคติตอผูหญิงไทยในลักษณะไมยุติธรรม 
ไมเทาเทียม หรือเป็นการถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศท่ีไปเยือน ยกตัวอยาง กรณีพาดหัวขาว 
“ยอดรามาไลไปกินปิ้งยางท่ีไทย กับ 10 ขอ ต่ิงเกาหลีควรรูกอนไปหาโอปปูา” จากขาวหนังสือพิมพแ
ไทยรัฐออนไลนแ ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 มีเนื้อความ ดังนี้  

. . . จากกรณีของสาวไทยคนนี้ ปัณณณแพัศ ศรีสวัสด์ิ เจาของเฟซบุ฿ก Punnabhat Sri 
เธอระบุวา ในระหวางที่เขาหองกักตัว เจาหนาที่กักตัวนานมาก รวมๆ ก็ 12 ชั่วโมง แถมตอนให
เขาหองเพื่อซักถาม ลามก็ใสอารมณแ พูดตัดบท เหมารวมอยางเดียววา เธอลักลอบเขามาเกาหลีเพื่อ
มาทํางาน แถมยังมีการกระชากเอกสารตางๆ ที่เธอเตรียมมาออกไปดวย ไมไดมีการเช็กดูดวยซ้ํา 
แบบนี้ก็นาจะพูดไดวา ทําเกินกวาเหตุไปรึเปลา? และเรื่องจะไมบานปลายมาถึงขนาดนี้  ถาลามไมพูด
คําวา ‘ถาอยากกินปิ้งยางก็กลับไปกินท่ีเมืองไทย’ . . .  

(ไทยรัฐออนไลนแ ฉบับวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560. “ยอดรามาไลไปกินปิ้งยางท่ีไทย กับ 
10 ขอ ต่ิง เกาหลีควรรูกอนไปหาโอปปูา”. สืบคนเมื่อวัน ท่ี  21 มิถุนายน 2560. https:// 
www.thairath.co.th/content/944125.) 

เนื้อขาวขางตน เราเห็นไดวา ผูหญิงไทยถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศท่ีพัฒนามากกวา
อยางไมเป็นธรรม พวกเธอถูกเขมงวดกวดขันในการผานเขา -ออกประเทศเกาหลีใตในลักษณะ
ถูกเลือกปฏิบัติ การถูกเลือกปฏิบัติในกรณีนี้เห็นไดจากการแสดงออกเชิงลบของเจาหนาท่ีและลาม 
ดังเชน การพูดจาไมดี การใสอารมณแ การกักตัวเป็นเวลานานเกินสมควร ดังนั้น เราสังเกตวา การแบกเปูเท่ียว
ของผูหญิงไทยจากประเทศกําลังพัฒนาไปยังประเทศท่ีพัฒนาแลวกอใหเกิดอคติ มายาคติ และ
เหตุการณแการถูกเหมารวมวา พวกเธอเป็นหญิงผูลักลอบเขาเมือง  

ตัวดิฉันซึ่งเป็นผูหญิงไทย อายุ 29 ปี กําลังศึกษาระดับปริญญาโทและทํางานรับราชการ 
พื้นเพของดิฉันจึงจัดอยูในกลุมชนช้ันกลางในสังคมไทย ดิฉันเป็นผูหญิงชอบเท่ียวเมืองนอกคนเดียว 
และในฐานะนักแบกเปูคนหนึ่ ง ท่ี เคยแบกเปูเ ท่ียวคนเดียวมาแลวกวา 20 ประเทศ ก็เคยมี
ประสบการณแท่ีคลายคลึงกัน ดิฉันพบเจอเหตุการณแการถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศท่ีไปเยือน
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หลายครั้ง ยกตัวอยาง การถูกกักตัวท่ีดานตรวจคนเขาเมือง การพูดจาไมดี เป็นตน ฉะนั้น เหตุการณแ
เหลานี้ จึงเป็นแรงผลักดันใหดิฉันมุง ท่ีจะศึกษาและตั้ง คําถามวา ในบริบทยุคโลกาภิวัฒนแนี้  
เมื่อ ผูหญิงไทยไดออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังจากประเทศกําลังพัฒนาไปยั งประเทศท่ีพัฒนา
มากกวานั้น อัตลักษณแตัวตนความเป็นผูหญิงไทยประกอบสรางมาอยางไร และดวยเหตุผลใด พวกเธอ
จึงเลือกท่ีจะเดินทางทองเท่ียวตามลําพัง ระหวางการเดินทาง ผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศเพียงลําพังพบเจออคติมายาคติ สถานการณแการถูกลวงละเมิดทางเพศ การถูกเลือกปฏิบัติ 
และพวกเธอมีมุมมองในการโตตอบตอสถานการณแท่ีเกิดขึ้นอยางไร และเมื่อพบเจออุปสรรคและส่ิงกีดขวาง
ระหวางออกเดินทางทองเท่ียวแลว ผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศตามลําพังพยายามรับมือ 
ตอตาน ตอรอง และตอสูตอสถานการณแท่ีเกิดขึ้นอยางไร  

 
1.2 วัตถุประสงค์/ค าถามงานวิจัย 
 

การศึกษาอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังใน
ตางประเทศในยุคโลกาภิวัฒนแ มีวัตถุประสงคแในการศึกษา 3 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก เพื่อศึกษาวา ในบริบทยุคโลกาภิวัฒนแนี้ เมื่อผูหญิงไทยไดออกเดินทางทองเท่ียว
เพียงลําพังจากประเทศกําลังพัฒนาไปยังประเทศท่ีพัฒนามากกวานั้น อัตลักษณแตัวตนความเป็นผูหญิงไทย
ประกอบสรางมาอยางไร และดวยเหตุผลใด พวกเธอจึงเลือกท่ีจะเดินทางทองเท่ียวตามลําพัง 

ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาวา ระหวางการเดินทาง ผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศเพียงลําพังพบเจออคติมายาคติ สถานการณแการถูกลวงละเมิดทางเพศ การถูกเลือกปฏิบัติ 
และพวกเธอมีมุมมอง ในการโตตอบตอสถานการณแท่ีเกิดขึ้นอยางไร 

ประการสุดทาย เพื่อศึกษาวา เมื่อพบเจออุปสรรคและส่ิงกีดขวางระหวางออกเดินทางทองเท่ียว
แลว ผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศตามลําพังพยายามรับมือ ตอตาน ตอรอง และตอสู
ตอสถานการณแท่ีเกิดขึ้นอยางไร 
 
1.3 ค านิยามศัพท์ 
 
 คํานิยามศัพทแในงานศึกษาชิ้นนี้ ประกอบดวยคํานิยามศัพทแ 4 คํา คือ อัตลักษณแตัวตน 
การเดินทาง นักแบกเปูหญิง และเพศสถานะ อธิบายดังนี้ 
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1.3.1 อัตลักษณ์ตัวตน 
 อัตลักษณแตัวตน ( Identity/ Identities) หมายถึง ตัวตนของแตละบุคคลซึ ่ง

เป็นผลมาจากการกลอมเกลาทางสังคม ไมวาจะเป็น การอบรมเล้ียงดูในครอบครัว การเรียนรูใน
หองเรียน หรือการประกอบสรางของสังคมองคแรวม  ตลอดจนปัจจัยทางประวัติศาสตรแและ
บริบททางการเมือง ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเป็นปัจจัยท่ีเอื้ออํานวยใหเกิดการประกอบสรางตัวตนของ
แตละบุคคลท้ังส้ิน โดยในงานศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑแในการวิเคราะหแอัตลักษณแตัวตนของกลุมตัวอยาง 
ไดแก อายุ อาชีพ เพศสถานะ รายได ครอบครัว การศึกษา การใชภาษาอื่น สถานภาพการสมรส 
ประสบการณแในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียว เป็นตน 

1.3.2 การเดินทาง 
 การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูอาศัยถาวรไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง

หรือไปนอกสถานท่ีเป็นการช่ัวคราว การเดินทางครอบคลุมถึงการเขามาภายในประเทศเพื่อการพักผอน 
การทํางาน การอยูอาศัย การศึกษา หรือการเปล่ียนเครื่องก็ได นอกจากนี้ ยังมีคํานิยามศัพทแท่ีให
ความหมายคลายคลึงกันอีก ๒ คํา คือ การทองเท่ียว และการแบกเปู อธิบายไดดังนี้ 

1.3.2.1  การท่องเที่ยว 
การทองเท่ียว (Tourism) หมายถึง สันทนาการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น

กิจกรรมยามวาง เป็นการเปล่ียนบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม หลีกหนีความวุนวายในชีวิตประจําวัน 
ความแออัดของสังคมเมือง แสวงหาความแปลกใหม และมักทํากิจกรรมตางๆ ท่ีสนุกสนานรวมดวย 

1.3.2.2  การแบกเป้ 
การแบกเปู (Backpacking) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวรูปแบบหนึ่ง

ท่ีเนนความประหยัดและความเป็นอิสระ โดยมีหวงระยะเวลาเดินทางทองเที่ยวที่ยาวนานและ
มักเดินทางไปในสถานท่ีหางไกล นอกจากนี้  ผูแบกเปูยังเลือกใชบริการขนสงสาธารณะ เลือกท่ีพัก
ราคายอมเยาวแ และเลือกท่ีจะเขารวมกิจกรรมทองถิ่นอีกดวย 

1.3.3 นักแบกเป้หญิง 
นักแบกเปูหญิง (Female Backpacker) คือ ผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิงท่ีมัก

สะพายสัมภาระไวบนหลังหรือหอบหิ้วสัมภาระไมมากนัก ออกเดินทางทองเที่ยวอยางยืดหยุน 
มีงบประมาณจํากัด เนนจัดการแผนการเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง และใหความสําคัญแก
การมีสวนรวมกับทองถิ่น การพบปะผูคน การเรียนรูวัฒนธรรมของผูอื่นและวิถีชีวิตพื้นเมือง และมัก
แสวงหาเสนทางผจญภัยอยูเสมอ 
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1.3.4 เพศสถานะ 
เพศสถานะ (Gender) เป็นการประกอบสรางทางสังคมหรือเป็นบทบาททางเพศ

ท่ีสังคมคาดหวัง โดย เพศสถานะเป็นการจัดหมวดหมูทางเพศเพื่อแบงแยกความแตกตางทางชีวภาพ 
เพศสถานะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและขีดความสามารถของ “ความเป็นชาย” หรือ “ความเป็นหญิง” 
นั่นคือ ผูชายมีลักษณะเป็นผูนํา เขมแข็ง กาวราว และมักใชเหตุผล ในขณะท่ีผูหญิงมีลักษณะเป็นผูตาม 
ออนแอ ออนโยน และมักใชความรูสึก 

1.3.5 มายาคติทางเพศสถานะ 
มายาคติทางเพศสถานะ (Gender Myth) หมายถึง คติ ความเช่ือ หรือทันคติท่ี

ไมใชเรื่องจริง เป็นเรื่องมายา หรือเป็นภาพลวงตาท่ีถูกสรางขึ้น จากนั้น ภาพลวงตาไดถูกทําให
ดูนาเช่ือถือและเป็นส่ิงท่ีสมควรยอมรับในสังคม ยกตัวอยาง ผูหญิงไมควรออกเดินทางทองเท่ียว 
เพราะเป็นการพาตัวเองเขาสูพื้นท่ีเส่ียงอันตรายตอสภาพรางกายของเพศหญิง เป็นตน 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ เราไดดึงเอาประสบการณแของผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศเพียงลําพังซึ่งถือเป็นเรื่องเลาของคนชายขอบมาสรางเป็นความรูชุดใหม เพราะ
ประสบการณแของผูหญิงกลุมนี้ไมคอยมีปรากฏใหเห็นในหนาประวัติศาสตรแมากนัก โดยประสบการณแ
สวนใหญไดมาจากบันทึกการเดินทางทองเท่ียวของผูชายเป็นหลัก ซึ่งกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน
ทางเพศสถานะ ในทางกลับกัน เราไดตระหนักอีกวา ประสบการณแของผูหญิงกลุม นี้ถือเป็น
เสียงสะทอนของนักทองเท่ียวชายขอบซึ่งแปลกแยกยอยออกไปจากความรูท่ีมีอยูกอน ทําใหเขาถึง
ความจริงอีกชุดหนึ่งท่ีมีผูหญิงเป็นองคแประธานในการสรางความรู ถือเป็นเรื่องราวท่ีทรงคุณคา            
และเป็นเรื่องเลาอีกดานหนึ่งท่ีขาดหายไปจากประสบการณแของนักทองเท่ียวกระแสหลัก ท้ังนี้ เรื่องเลา
จากเสียงของคนชายขอบจึงสะทอนถึงความเป็นจริงท่ีสังคมกระหลักมองขามไป ท้ังนี้ การสรางความรู
จากประสบการณแของผูหญิงมีท่ีมาท่ีไป ดังนี้ 

ในประเด็นนี้  มีขอถกถียงถึ งความเป็นมาของญาณวิทยาสตรีนิยม ( Feminist 
Epistemology) หรือการสรางความรูท่ีมาจากจุดยืนและประสบการณแของผูหญิงมาโดยตลอด 
โดยเราสัง เกตเห็นไดชัดเจนวา แตเดิมนั้น การผลิตความรู ถูกครอบงําภายใตกระบวนทัศนแ
แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งไดรับอิทธิพลจากวิทยาศาสตรแ โดยเช่ือวา ความรูเป็นส่ิงท่ีพิสูจนแได 
เป็นความจริงท่ีรอการคนพบ และแบงแยกผูวิจัยออกจากส่ิงท่ีกําลังถูกศึกษา จากนั้น ปฏิฐานนิยมมุง
แสวงหาคําตอบวา วิธีการทางวิทยาศาสตรแคืออะไร แมนยําอยางไร และความรูท่ีไดมามีคุณคาอยางไร 
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กระบวนทัศนแแบบปฏิฐานนิยมจึงถือเป็นรากเหงาของศาสตรแทุกแขนง รวมถึงการวิจัยทาง
สังคมศาสตรแ เมื่อเป็นเชนนี้ การวิจัยทางสังคมศาสตรแจึงมีคุณลักษณะหลัก คือ เช่ือถือได ไรอคติ 
พิสูจนแได และเป็นปรนัย ดังนั้น ความรูท่ีไดมาจึงเป็นอิสระจากบริบทแวดลอมทางสังคม อีกทั้ง 
ยังมองวา ประสบการณแของแตละบุคคลมีลักษณะไมเที่ยงแท มีอคติ และไรซึ่งคว ามเป็นกลาง 
ยุคถัดมา สตรีนิยมไดต้ังคําถามกับกระบวนทัศนแ ปฏิฐานนิยม โดยมองวา การผลิตความรูท่ีมีมาอยู
กอนไมเป็นกลาง เพราะเป็นความรูท่ีมาจากประสบการณแของผูชายและวางอยูบนพื้นฐานของขั้วตรงขาม 
สตรีนิยมจึงกระเทาะใหเห็นวา แนวคิดปฏิฐานนิยมทําใหคุณคาความเป็นหญิงถูกบั่นทอนลง และ
ประสบการณแของผูหญิงเป็นรองจากประสบการณแของผูชาย ยิ่งไปกวานั้น ตําแหนงแหงท่ีของผูหญิง
ยังไมสามารถเป็นศูนยแกลางหรือองคแประธานในการผลิตความรูได สตรีนิยมจึงรื้อสรางการผลิตความรู
ในรูปแบบใหม โดยวิพากษแความรูท่ีไดมาจากประสบการณแของผูชาย และใชประสบการณแของผูหญิง
เป็นแกนหลักในการผลิตสรางความรู ดังนั้น ประสบการณแและเรื่องราวผานมุมมองของผูหญิง
จึงถือเป็นรากเหงาของแนวคิดทางสตรีนิยมดวย ในความเห็นเรื่องการผลิตความรูท่ีมาจากจุดยืนและ
ประสบการณแของผูหญิงนั้น มีขอถกเถียงของ ทวิลักษณแ พลราชม (2553) ไดอธิบายถึงทฤษฎี
จุดยืนสตรีนิยม : ขอถกเถียงเชิงญาณวิทยาในการสรางความรู ที่มาจากประสบการณแผูหญิงไววา 
ขอถกเถียงในเชิงญาณวิทยาสตรีนิยม (Feminist Epistemology ) เนนใหความสําคัญกับ
การสรางความรูจากประสบการณแของผูหญิงซึ่งถือเป็นการเปิดโปงการกดทับความรูของผูหญิงใน
สังคมกระแสหลักดวย โดยทฤษฎีจุดยืนสตรีนิยมไดหยิบยืมแนวคิดของมารแกซิสท่ีมองวา ตําแหนงแหงท่ี
ทางสังคมสงผลตอการสรางความรูท่ีแตกตางกัน นํามาสูความเป็นเพศและการสรางเครื่องมือของ
แนวคิดสตรีนิยม โดยใหความสําคัญกับความสัมพันธแระหวางตําแหนงแหงท่ีและตัวตนของผูรูและ
ความรูท่ีเขาสรางขึ้น ท้ังนี้ ทวิลักษณแไดหยิบยกขอเสนอของ Mary Maynard (1994, p.18) ท่ีวา 
สตรีนิยมไดเปิดโปงใหเห็นถึงการลดคุณคาความรูของผูหญิงใหดอยกวาความรูของผูชาย และทวิ
ลักษณแเห็นวา การบั่นทอนคุณคาดังกลาวทําใหคุณลักษณะความเป็นหญิงกลายเป็นชายขอบของการ
สรางความรู โดยผูหญิงมีสถานะเป็นเพียงผูมองดู (Observer) เป็นตัวเสริม (Add) และเป็นผูถูก
ศึกษา (Object) เทานั้น และไมอาจมีสถานะเป็นองคแประธาน (Subject) ได ดังนั้น การสราง
ความรูท่ีมีอยูกอนจึงไมเป็นกลาง จากนั้น ทวิลักษณแไดอธิบายถึงขอโตแยงของ Christina Hughes 
(2002, p.153) ตอไปวา สตรีนิยมจึงไดวิพากษแแนวคิดกระแสหลัก โดยใชประสบการณแของผูหญิงเป็น
เครื่องมือในการตอบโตการสรางความรูแบบผูชาย ประสบการณแของผูหญิง จึงเป็นรากฐานของ
การเมืองสตรีนิยม (Feminist Politics) ดังสโลแกนท่ีวา “The personal is the political.”              
เมื่อเป็นเชนนี้ ทวิลักษณแเห็นวา การถกเถียงเชิงญาณวิทยาจึงเป็นเรื่องสําคัญในการสรางความเป็นศาสตรแ
ใหแกสตรีนิยม ตอมาทวิลักษณแไดพูดถึงประเด็นการยืนยันถึงความเป็นเพศท่ีแตกตางในกระบวนการ
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สรางความรูโดยหยิบยกขอคิดเห็นของ Lorraine Code (1991, p.13) ท่ีอธิบายวา ญาณวิทยาสตรีนิยม
มองวา การกอรูปประสบการณแท่ีแตกตางกันกอใหเกิดการรับรูท่ีแตกตางกันดวย และนํามาสูหนทาง
ของผูหญิงในการรู (Women’s Way of Knowing) และการสรางจิตสํานึกของผูหญิงซึ่งแตกตางไป
จากผูชาย นอกจากนี้ ทวิลักษณแเสริมขอโตแยงของ Rosemary Hennessy (1993, p.14-15) ตอไปวา 
การสรางความรูท่ีมาจากประสบการณแของผูหญิงเป็นความรูท่ีสอดคลองและมาจากความเป็นจริงของ
ชีวิตผูหญิงซึ่งถือเป็นจุดพิเศษ (Vantage Point) ท่ีกอใหเกิดความรูท่ีมีความผิดพลาดนอยกวาความรู
จากมุมมองผูชาย อยางไรก็ตาม ทวิลักษณแเสนอวา ความเขมขนของขอถกเถียงในการสรางทฤษฎี
จุดยืนสตรีนิยมเป็นผลมาจากการวิพากษแของผูหญิงผิวสีและผูหญิงโลกท่ีสามท่ีไดโตแยงวา การสร าง
ทฤษฎีความรู ตางๆ เกิดขึ้นจากประสบการณแของผูหญิงตะวันตกชนชั้นกลางเทานั้น และนํามาสู
ภาพเหมารวมของผูหญิงท้ังหลายวา มีประสบการณแเหมือนกัน ดังนั้น ผูหญิงตะวันตกชนชั้นกลาง
จึงเป็นผูพูดแทนประสบการณแของผูหญิงอื่นๆ ท้ังท่ีในความเป็นจริงแลว ประสบการณแของผูหญิงมี
ความแตกตางหลากหลาย (ทวิลักษณแ พลราชม, 2553, น.13-29) ขอเท็จจริงของทวิลักษณแ ทําใหเรา
เขาใจไดวา การสรางความรูจากประสบการณแของผูหญิงเป็นเรื่องสําคัญ โดยตามขนบเดิมนั้น ความรูของ
ผูหญิงถูกบั่นทอนคุณคาและกลายเป็นชายขอบของการสรางความรูกระแสหลัก ท้ังท่ีในความเป็นจริงแลว 
การสรางความรูท่ีมาจากประสบการณแของผูหญิงเป็นความรูท่ีสมบูรณแ เท่ียงแท และถูกตองตรงกับ
ความเป็นจริงมากกวาการสรางความรูจากมุมมองผูชาย แมกระนั้นการสรางความรูของผูหญิงก็ยังมี
ขอบกพรองตรงท่ีผูหญิงตะวันตกชนช้ันกลางเป็นองคแประธานในการสรางความรูจากประสบการณแ
เพียงฝุายเดียว ในขณะท่ีผูหญิงอื่นๆ ยังคงมีประสบการณแท่ีแปลกแยกยอยออกไปอีก อยางไรก็ตาม 
งานศึกษาของทวิลักษณแ (2553) ไดชวยทําความเขาใจไดวา ประสบการณแของผูหญิงสามารถนํามา
สรางความรูเพื่อเขาถึงความจริง (Truth) ไดดีกวาการสรางความรูแบบสังคมกระแสหลัก 

ตามท่ีกลาวมานี้ เรานําเอาญาณวิทยาสตรีนิยมมาปรับใชในงานช้ินนี้ เพื่อดึงเอา
ประสบการณแของผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพังมาสรางความรูชุดใหม โดย
ความรูท่ีไดมาดวยวิธีการใหมนี้ถือเป็นเสียงสะทอนท่ีเลาเรื่องราวของนักทองเท่ียวเพศหญิงท่ีเป็น
คนชายขอบซึ่งแปลกแยกยอยออกไปจากความรู ท่ีไดตามขนบเดิม (ความรูจากมุมมองของ
นักทองเท่ียวชาย) นํามาสูการเขาถึงความจริงอีกชุดหนึ่งท่ีมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น มีความคลาดเคล่ือน
ไปจากความเป็นจริงนอยลง และเป็นความจริงท่ีมีผูหญิงเป็นองคแประธานในการสรางความรู ท้ังนี้ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี งานชิ้นนี้เลือกศึกษาผูหญิงไทยที่เดินทางทองเที่ยว
เพียงลําพังในตางประเทศ โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีภูมิหลังแตกตางกัน ไดแก อายุ อาชีพ การศึกษา 
ระดับการใชภาษา  ชนช้ัน รายได ภูมิลําเนา สถานภาพการสมรส การมีบุตร อาชีพของบิดามารดา 
เป็นตน ผูใหสัมภาษณแมีจํานวนท้ังส้ิน 10 คน โดยนําเอาประสบการณแและเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจริงของ
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ผูใหสัมภาษณแท้ัง 10 คน มาศึกษาเพื่อนํามาสรางเป็นความรูอีกชุดหนึ่งโดยมีผูหญิงเป็นองคแประธาน 
(Subject) ในการไดมาซึ่งความรู  ประสบการณแของผูหญิงไทยกลุมนี้ จึงถือเป็นเรื่องเลาของ
นักทองเท่ียวชายขอบท่ีมีลักษณะแปลกแยกยอยไปจากผูเดินทางทองเท่ียวกระแสหลัก 
 
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใชชาติพ ันธุ แวรรณนาสตรีน ิยม (Feminist Ethnography) เพื ่อเก็บรวบรวมขอมูลใน
ประเด็นอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยท่ีเดินทางแบบแบกเปูในตางประเทศ อคติมายาคติท่ีพวกเธอ
พบเจอ รวมถึงสถานการณแการถูกลวงละเมิดทางเพศ และการตอรองอํานาจกับสถานการณแเลวราย
ท่ีเกิดขึ้น โดยงานช้ินนี้เราถักทอความรูใหมท่ีมีผูหญิงเป็นองคแประธานในการเรียนรูโดยใชวิธีสัมภาษณแ
ดวยคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) การสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
และใชวิธีการสังเกตการณแอยางมีสวนรวม (Observatory Participation) โดยอธิบายไดวา 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาหรือวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การตีความการศึกษาเชิงคุณภาพ งานศึกษาเชิงคุณภาพนี้มุงเนนและใหความสําคัญกับส่ิงท่ีผูวิจัย
สังเกตเห็นจากการลงสนามและการเก็บขอมูลจริงในสนามทดลอง (Field Work) แลวนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหแและสรุปผลการวิจัย ท้ังนี้ งานศึกษาเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคแเพื่อแสวงหาคําตอบของ
มนุษยแซึ่งเป็นสัตวแสังคม ตลอดจนการใหความหมายแกประสบการณแในชีวิตประจําวันของพวกเขา 
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพยังไดครอบคลุมถึงการสัมภาษณแแบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) เรื่องราว
ความเป็นมาของชีวิต อัตชีวประวัติ และวิธีการเลาเรื่อง ดังนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีคุณประโยชนแ
ในการเสาะหาการใหความหมายอยางลึกซึ้ง และไดมาซึ่งขอมูลท่ีสมบูรณแแบบ การเขาถึงขอมูลดวย
วิธีการเชิงคุณภาพจึงเป็นระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมในการเขาถึงขอมูลจากประสบการณแของ
ผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพัง  

งานช้ินนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) คือ การสืบคนขอมูลจาก
เอกสาร การสุมเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน จากนั้น ผูวิจัยจึงสัมภาษณแกลุมตัวอยางแบบ
เจาะลึกเพื่อใหผูใหสัมภาษณแสามารถตอบคําถามไดอยางกวางและไมจํากัด รวมถึงการแสดงอารมณแ
ความรูสึกระหวางใหสัมภาษณแ โดยผูว ิจัยสามารถเพิ ่มคําถามเมื่อใดก็ได เพื ่อใหเขาใจถึง
เรื่องราวท่ีกําลังใหสัมภาษณแมากขึ้น หลังการสัมภาษณแแบบเจาะลึก ผูวิจัยไดเลือกผูใหสัมภาษณแเพื่อ
ขอติดตามและเดินทางไปสังเกตการณแในตางประเทศดวย งานช้ินนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบงเป็น 3 สวน ดังนี้ 
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สวนแรก การสืบคนขอมูลจากเอกสารเป็นการรวบรวมขอมูลในภาพรวม แบงเป็น 2 
สวน คือ (1) เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก บันทึกการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง 
เป็นตน และ (2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก บทความของนักวิชาการ งานวิจัย 
หนังสือ เป็นตน เอกสารท้ังสองสวนนี้ชวยใหผูวิจัยเขาใจเรื่องราวและความเป็นมาของเรื่องท่ีกําลัง
ศึกษาในภาพรวมมากยิ่งขึ้น 

สวนท่ีสอง การสัมภาษณแแบบเจาะลึก ( In-Depth Interview ) เป็นวิธีการหนึ่ง
ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ียืดหยุน และคาดการณแไมได วิธีการนี้เปิดโอกาสใหผูใหสัมภาษณแ
ตอบคําถาม แสดงอารมณแ ความรู สึกนึกคิด และเลาถึงความคิดเห็นสวนตัวไดอยางไมจํากัด 
ผูใหสัมภาษณแจึงสามารถอธิบายและเลาประสบการณแสวนตัวไดอยางเต็มท่ี การศึกษาครั้งนี้ใชแบบ
สัมภาษณแปลายเปิด (Open Ended Question) และเป็นแบบสัมภาษณแที่ไมมีโครงสราง 
(Non-Structured Interview) นั่นคือ ไมเขมงวดในการตั้งคําถาม โดยผูวิจัยจะมีประเด็นหลัก
ในการซักถาม แลวใชคําถามแยกยอยเพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดลึกลงไป การซักถามไมไดเรียงคําถาม
ไวชัดเจน แตมีการซักถามคําถามสลับกันไปมาขึ้นอยูกับคําตอบของผูใหสัมภาษณแ ท้ังนี้ คําถามท่ี
นํามาใชในการสัมภาษณแ แบงเป็น 2 สวน คือ (1) คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณแ 
และ (2) คําถามเกี่ยวกับขอมูลในการเดินทางทองเท่ียว ระหวางสัมภาษณแ ผูวิจัยยังไดสังเกตเห็น
อากัปกิริยา ฟังน้ําเสียง และการแสดงอารมณแความรู สึกของผูใหสัมภาษณแ ซึ่งมีสวนชวยใน
การวิเคราะหแขอมูล จากนั้น ผูวิจัยจึงสามารถเขาถึงการใหความหมายแกประสบการ ณแของ
ผูใหสัมภาษณแแบบลึกซึ้ง  

สวนสุดทาย การสังเกตการณแอยางมีสวนรวม (Observatory Participation) เป็น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูวิ จัยสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
ผูให สัมภาษณแ ต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ังเขานอน เป็นการกิน อยู หลับ นอน และใชชีวิตอยูติดกันกับ
ผูใหสัมภาษณแในระยะใกลชิดเป็นเวลานานติดตอกันในแตละวันที่อยู ดวยกัน ผูวิจัยจะสังเกต
บริบทแวดลอม สภาพโดยท่ัวไป และความเป็นไปในชีวิตประจําวันของ ผูใหสัมภาษณแ ระหวาง
สังเกตการณแ ผูวิจัยใชวิธีการจดบันทึกเหตุการณแท่ีพบเจอเป็นประจําทุกวัน สังเกตการแสดงสีหนา 
น้ําเสียง อารมณแความรูสึกนึกคิดของผูใหสัมภาษณแ พรอมถายภาพ เพื่อใหสามารถจดจําประเด็นตางๆ 
ไดอยางละเอียดถี่ถวน ตลอดจนถึงการพูดคุยกัน ท้ังแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากระเบียบวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ท่ีมุงเนนการเขาถึงความจริงดวยวิธีการเชิงตัวเลขยัง
ไมตอบโจทยแการเสาะหาความหมายจากประสบการณแผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ
เพียงลําพังอยางสมบูรณแ ดังนั้น งานชิ้นนี้ ผูวิจัยจึงนําเอาระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมาปรับใช 
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โดยการสัมภาษณแผู ใหสัมภาษณแดวยคําถามปลายเปิด  การสัมภาษณแแบบเจาะลึก  และ
การสังเกตการณแอยางมีสวนรวม นั่นคือ การติดตามผูใหสัมภาษณแไปลงสนามดวย โดยขอติดตาม
ผูใหสัมภาษณแไปเท่ียวประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย จํานวน ๓ ครั้ง แตละครั้ง ใชระยะเวลา 
4-10 วัน เพื่อสังเกตการณแวา ระหวางเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังนั้น ผูใหสัมภาษณแมีการเตรียมตัวลวงหนา
อยางไร จัดเตรียมแผนการเดินทางอยางไร จัดสรรงบประมาณในแตละวันอยางไร มีปฏิสัมพันธแกับ
ผูคนท่ีพบเจออยางไร มีวิธีแกปัญหาเฉพาะหนาอยางไร และใหความหมายแกตนเองอยางไร 
นอกจากนี้ ในแตละวัน ผูวิจัยจะจดบันทึกรายละเอียดสถานการณแที่พบเจอ พรอมทั้งถายภาพ
ขณะลงสนามไวดวย หลังการเดินทางในแตละครั้ง ผูวิจัยจะสัมภาษณแผูใหสัมภาษณแด วยคําถาม
ปลายเปิดและเป็นการสัมภาษณแแบบเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบดูวา ขอมูลท่ีผูวิจัยสังเกตเห็น
จากการลงสนามจริงกับขอมูลท่ีออกมาจากเสียงสัมภาษณแของผูใหสัมภาษณแสอดคลองกันหรือ
แตกตางกันอยางไร เมื่อไดขอมูลดิบมาแลว ผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียง แยกประเด็น วิเคราะหแขอมูล 
และสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ตามวิธีการท่ีอธิบายมานี้ เราเห็นไดวา ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมี
ศักยภาพมากเพียงพอท่ีจะเอื้ออํานวยการเขาถึงความจริง (Truth) และนํามาสูการไดขอสรุปจาก
ความจริงอีกชุดหนึ่ง ดังนั้น ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพจึงตอบโจทยแและเหมาะสมท่ีสุดในงานช้ินนี้ 
อยางไรก็ดี ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอจํากัด คือ ผูวิจัยสามารถติดตามผูใหสัมภาษณแไดเพียง
ชวงระยะเวลาส้ันๆ ท่ีไปเท่ียวในตางประเทศเทานั้น แตไมสามารถติดตามผูวิจัยไดนานติดตอกัน
เป็นเดือนหรือเป็นปี ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการหยิบเอาการวิจัยเชิงชาติพันธุแวรรณนา
เชิงสตรีนิยม (Feminist Ethnography) มาปรับใชเทานั้น 
 
1.6 วิธีการ 
 

งานช้ินนี้ใชวิธีการศึกษาโดยการนําเอางานวิจัยเชิงวรรณกรรมมาเรียบเรียง จับประเด็น 
และวิเคราะหแขอมูล โดยงานเขียนท่ีนํามาใชประกอบดวย 2 สวน คือ (1) งานเขียนขั้นปฐมภูมิ ก็คือ 
เรื่องเลาของผูท่ีมีประสบการณแตรงซึ่งนํามาบันทึกไวเป็นหนังสือ และ (2) งานเขียนขั้นทุติยภูมิ ก็คือ 
บทความของนักวิจัยที่ไดศึกษาจากเรื่องเลาของผูที่มีประสบการณแตรงแลวนํามาวิจัยอีกทอดหนึ่ง 
เมื ่อคัดเลือกงานวิจัยเชิงวรรณกรรมไดแลว ผูวิจัยไดนํางานวิจัยดังกลาวมาสรุปและเรียบเรียงโดย
จัดลําดับตามประเด็นตางๆ หลายประเด็น ไดแก อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปู อคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูหญิงท่ีเดินทางคนเดียว การตอรองอํานาจ รวมถึง การปฏิเสธอัตลักษณแตัวตน 

ขั้นตอนตอไปเป็นการเก็บขอมูล โดยเริ่มจากการเลือกกลุมเปูาหมาย กลุมเปูาหมาย
หรือผูใหสัมภาษณแในการศึกษาครั้งนี้เป็นผูหญิงไทยท่ีมีประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวในประเทศ
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ท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทยเพียงลําพังต้ังแต 1 ครั้งขึ้นไป รวมถึงผูหญิงไทยท่ีกําลังศึกษาหรือทํางาน
อยูในตางประเทศ จุดหมายปลายทางของผูใหสัมภาษณแอาจมีท้ังประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย 
หรือบางรายอาจเคยเดินทางทองเท่ียวไปยังประเทศท่ีกําลังพัฒนามาแลวก็ได สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
มีผูใหสัมภาษณแท่ีมีอายุต้ังแต 18 ปีข้ึนไป จํานวนท้ังส้ิน 10 คน ซึ่งมีภูมิหลังแตกตางกัน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.1 
ตารางแสดงภูมิหลังท่ีแตกตางกันของผูใหสัมภาษณแจํานวนท้ังส้ิน 10 คน 
 

 
ชวงอายุ 
ที่แบกเปู 

อาชีพ 
รายได 
(บาท/
เดือน) 

บิดา
มารดา 

สถานภาพ
การสมรส 

การศึกษา ภาษา ภูมิลําเนา 

1 15-26 

นักเรียน
แลกเปลี่ยน-
อยูระหวาง
สมัครงาน 

ไมมี
รายได 

วิศวกร-
ขาราชการ 

โสด 
ไมมีบุตร 

ปริญญาโท 
ประเทศ
อังกฤษ 

อังกฤษ (ดีมาก) 
รัสเซีย (ดี) 

สุพรรณบุรี
/นนทบุรี 

2 20-62 
ขาราชการ
บํานาญ 

นอยกวา 
15,000 

รับเหมา
กอสราง-
แมบาน 

โสด 
ไมมีบุตร 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแ 

อังกฤษ (ดี) 
ฝร่ังเศส (พอใช) 

กรุงเทพฯ/
ชลบุรี 

3 30-40 ทันตแพทยแ 
มากกวา 
100,000 

ขาราชการ
บํานาญ-
แมบาน 

โสด 
ไมมีบุตร 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

อังกฤษ (ดี) 
เชียงใหม/
ปทุมธานี 

4 24-29 

Work and 
Holiday-
วิศวกร 
โรงปูน 

40,000-
50,000 

รับ
ราชการ-
แมบาน 

สมรส 
ต้ังครรภแ 

ปริญญาโท อังกฤษ (ดี) 
เชียงราย/
ภูเก็ต 

5 28-31 
อาจารยแ
พิเศษ 

60,000-
70,000 

รับจาง 
โสด 
ไมมีบุตร 

กําลังศึกษา 
ปริญญาเอก 

อังกฤษ (ดี) 
ตรัง/
สงขลา 

6 21 
นักเรียน
แลกเปลี่ยน 

ไมมี
รายได 

ตํารวจ-
พยาบาล 

โสด 
ไมมีบุตร 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแ 

อังกฤษ (ดี) 
ฝร่ังเศส  
(ดีมาก) 
เกาหลี (พอใช) 

พัทลุง/
ฝร่ังเศส 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 
ตารางแสดงภูมิหลังท่ีแตกตางกันของผูใหสัมภาษณแจํานวนท้ังส้ิน 10 คน 

 

 
ชวงอายุที่
แบกเปู 

อาชีพ 
รายได 
(บาท/
เดือน) 

บิดา
มารดา 

สถานภาพ
การสมรส 

การศึกษา ภาษา ภูมิลําเนา 

7 22-23 
พนักงาน
สายการ
บิน 

15,000
-
25,000 

คาขาย 
โสด 
ไมมีบุตร 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทร- 
วิโรฒ 

อังกฤษ (ดี) 
เกาหลี (พอใช) 

กรุงเทพฯ 

8 31-38 
นักเขียน
อิสระ 

30,000 คาขาย 
โสด 
ไมมีบุตร 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

อังกฤษ (ดี) 
 

กรุงเทพฯ/
เชียงใหม 

9 17-28 ไกดแอิสระ ไมระบุ ขาราชการ 
สมรส 
ไมมีบุตร 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

อังกฤษ (ดี) 
กรงเทพฯ/
พัทลุง 

10 31 

พนักงาน
บริษัท / 
เรียนภาษา
อยูที่ญ่ีปุุน 

45,000 คาขาย 
หยาราง 
มีบุตร 

ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

อังกฤษ (ดี) 
จีน (ดี) 
เกาหลี (พอได) 
ญ่ีปุุน (พอได) 

เลย/ชลบุรี 

 
เมื่อคัดเลือกกลุมเปูาหมายไดแลว การศึกษาในครั้งนี้มีผูวิจัยเป็นผูเก็บรวบรวมและ

วิเคราะหแขอมูล กลาวคือ ในลําดับแรก ผูวิจัยไดสัมภาษณแผูใหสัมภาษณแแบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) ดวยคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) จํานวน 40 คําถาม เพื่อเปิดโอกาสให
ผูใหสัมภาษณแสามารถเลาเรื่องราวและประสบการณแของพวกเธอไดอยางเต็มท่ี และทําใหไดมาซึ่ง
ขอมูลท่ีสมบูรณแแบบ แทจริง และถูกตองตรงกันกับความเป็นจริงมากที่สุด อีกทั้ง ในบางกรณี 
ผูสัมภาษณแก็ไมอาจคาดเดาคําตอบของผูใหสัมภาษณแได ระหวางสัมภาษณแ ผูวิจัยไดบันทึกเสียง
คําสัมภาษณแเพื่อชวยในการจดจําขอมูล โดยกอนสัมภาษณแ ผูวิจัยไดอธิบายเงื่อนไขและขอตกลงตาม
ใบยินยอมใหสัมภาษณแดวยความสมัครใจ (Consent Form) ใหผู สัมภาษณแฟังแลวทุกครั้ ง            
หากผูใหสัมภาษณแอนุญาต ผูวิจัยจึงเริ่มตนบันทึกเสียงคําสัมภาษณแได  

ลําดับถัดไป งานช้ินนี้ยังใชวิธีการเขาถึงขอมูลอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ การสังเกตการณแ
อยางมีสวนรวม (Observatory Participation) โดยการลงสนามไปกับผูใหสัมภาษณแในชวงระยะเวลา
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ท่ีผูใหสัมภาษณแเดินทางแบบแบกเปูในตางประเทศเพียงลําพัง จํานวนท้ังส้ิน 3 ครั้ง ระหวางลงสนาม 
ผูวิจัยมีหนาท่ีศึกษาบริบทสภาพโดยท่ัวไป เริ่มต้ังแตการเตรียมตัวกอนเดินทาง ไดแก การหาขอมูล
ของจุดหมายปลายทาง เสนทางท่ีใช การเลือกต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก การจองกิจกรรมตางๆ 
รวมถึงการแลกสกุลเงิน จากนั้น เมื ่อถึงกําหนดเดินทาง ผูวิจัยมีหนาที่สังเกตสถานการณแตาม
จุดสําคัญ ก็คือ จุดเช็คอินของสายการบิน ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย บนเครื่องบิน 
และดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศท่ีไปเยือน หลังจากนั้น เมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางแลว 
ผูวิจัยมีหนาท่ีศึกษาสภาพของสถานท่ีท่ีผูใหสัมภาษณแเดินทางไปเยือน มีการสังเกตคุณลักษณะเดนของ
จุดหมายปลายทาง หรือสถานท่ีนั้นมีอะไรนาสนใจ ลักษณะท่ีพักช่ัวคราว การเดินทางภายในประเทศ
ที่ไปเยือน การพูดคุยและพบปะกับผูคนระหวางทาง ทั้งคนพื้นเมืองและนักทองเที่ยวดวยกัน 
เรื่องอาหารการกินในแตละวัน รวมถึง การถูกเลือกปฏิบัติและการเอาตัวรอดจากสถานการณแลอแหลม 

ลําดับสุดทาย ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแผูใหสัมภาษณแแบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) ดวยคําถามปลายเปิดเชนเดียวกันกับคําถามขางตนอีกครั้งหนึ่ง แตในการสัมภาษณแ
ระหวางเดินทางอาจมีคําถามปลายเปิดเพิ่มเติมจากคําถามเดิมท่ีจัดเตรียมไวก็ไดโดยการสัมภาษณแ
ขึ้นอยูกับสถานการณแท่ีพบเจอในแตละวันเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณแท่ีเกิดขึ้นจริง จากนั้น ผูวิจัย
ใชวิธีการสังเกตดูวา ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสัมภาษณแถูกตองตรงกันกับความเป็นจริงท่ีสังเกตเห็น
หรือไม  เมื่อไดขอมูลท่ีสัง เกตเห็นมาแลว ผูวิ จัยจึงจดบันทึกคุณลักษณะของผู ให สัมภาษณแ 
ประสบการณแท่ีพวกเธอพบเจอ รวมถึงสถานการณแอื่นท่ีเกิดขึ้นจริงไว หลังจากนั้น ผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหแและเรียบเรียงตามลําดับตอไป 

 
1.7 แผนการด าเนินการวิจัย 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2562 
ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 
เขียนโครงรางงานวิจัย ต้ังแตเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 
เสนอหัวขอโครงราง ต้ังแตเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 
รวบรวมและศึกษาขอมูล ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 
สัมภาษณแกลุมเปูาหมายและเดินทางไปกับกลุมเปูาหมาย จํานวน 3 ครั้ง ต้ังแตเดือน

กุมภาพันธแ 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 คือ 
ครั้งท่ี 1 เดินทางไปยังประเทศสิงคโปรแ ใชเวลา 4 วัน ต้ังแตวันท่ี 10 - 13 กุมภาพันธแ 2562  
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ครั้งท่ี 2 เดินทางไปยังประเทศฮองกง ใชเวลา 7 วัน ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 
6 เมษายน 2562 

ครั้งท่ี 3 เดินทางไปยังประเทศญี่ปุุน ใชเวลา 10 วัน ต้ังแตวันท่ี 26 พฤษภาคม 2562 
ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 

วิเคราะหแและเขียนรายงานการวิจัย ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562 
เสนอผลงานวิจัย ต้ังแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 
 

ตารางท่ี 1.2  
ตารางแสดงแผนการดําเนินการวิจัย 

 

แผนการดําเนินการวิจัย 
ชวงปี 2560 ถึง 2562 

ส.ค.60 ธ.ค.60 เม.ย.61 ส.ค.61 ธ.ค.61 เม.ย.62 ส.ค.62 ธ.ค.62 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย  
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ        

เขียนโครงรางวิจัย        

เสนอหัวขอโครงรางวิจัย        
รวบรวมและศึกษาขอมูล       

สัมภาษณแกลุมเปูาหมาย         

วิเคราะหแและเขียนรายงาน          
เสนอผลงานวิจัย          

 
1.8 ข้อจ ากัดของงานชิ้นนี้ 
 

ภูมิหลังของผูวิจัยเป็นหญิงไทย อายุ 26 ปี กําลังศึกษาระดับปริญญาโทและทํางานประจํา 
มารดาของผูวิจัยประกอบอาชีพรับราชการ พื้นเพเรื่องครอบครัวของผูวิจัยจึงจัดอยูในกลุมชนช้ันกลาง 
ผูวิจัยเป็นผูหญิงชอบเท่ียวเมืองนอก การเดินทางไปเท่ียวคนเดียวครั้งแรกเริ่มเกิดข้ึนชวงกลางปี 2557 
ผูวิจัยเลือกท่ีจะไปเท่ียวจังหวัดฮกไกโด (Hokkaido) ประเทศญี่ปุุน ไปครั้งนั้นเพื่อตอบสนองความใครรูท่ีจะ 
“เท่ียว” ตอมาผูวิจัยเริ่มติดใจท่ีจะแบกเปูไปคนเดียวและเท่ียวแบบเรื่อยเปื่อยอีกหลายหน ความใครท่ีจะ
ไปเรียนรูวัฒนธรรมตางบานตางเมืองจึงเป็นจุดเริ่มตนใหผูวิจัยสนใจทําวิทยานิพนธแเรื่องผูหญิงไทย
เดินทางไปเท่ียวเมืองนอกเพียงลําพัง หลังจากนั้น ผูวิจัยเริ่มเก็บขอมูลภาคสนามและเดินตามผูถูกวิจัย
ไปเท่ียวเมืองนอกอีก 3 ครั้ง ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอจํากัดหลักในการเก็บขอมูลภาคสนาม 2 

Ref. code: 25625724035026EQD



17 
 
ประการ คือ (1) สถานะผูวิจัยหรือผูสังเกตการณแ (Observer) และ (2) สถานะของเพื่อนสนิท 
(Close Friend) โดยมีวัตถุประสงคแหลักของการลงสนาม ก็คือ ผูวิจัยไดฝึกหัดและเรียนรูท่ีจะใชชีวิต 
กิน อยู หลับ นอน และเขารวมกิจกรรมไปพรอมๆ กับผูถูกวิจัย แมจะเป็นหวงระยะเวลาเพียงไมกี่วัน
ก็ตาม ท้ังนี้ ผูวิจัยสามารถอธิบายขอจํากัดท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 

สถานะแรก ความสัมพันธแเชิงอํานาจระหวางผูวิจัยหรือผูสังเกตการณแและผูถูกวิจัยมี
ลักษณะเป็นการสรางขั้วตรงขามระหวาง “ตัวเรา” และ “ตัวเขา” อยางเดนชัด เมื่อลงสนาม ผูวิจัย
รับรูไดวา “ตัวตน” ของเรายังคงมีอยูในขณะเดียวกัน เราก็กําลังศึกษา “ตัวเขา” ไปดวย การใชชีวิต
อยูรวมกัน การพูดคุย การสัมภาษณแ และการสังเกตการณแเกือบตลอดเวลาไดบีบบังคับใหผูวิจัย
และผูถูกวิจัยจําตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น การ “ตัด” ตัวตนของผูวิจัย
ออกไปจากตัวตนของผูถูกวิจัยจึงเป็นเรื่องยากและแทบเป็นไปไมไดโดยส้ินเชิง เมื่อเป็นเชนนี้ ผูวิจัยจึง
อดท่ีจะลังเลใจไมไดวา การลงสนามไปกับผูถูกวิจัยถือเป็นการเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังเสียทีเดียว
หรือไม ยกตัวอยางการมีปฏิสัมพันธแระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัย ดังเชน เมื่อผานดานตรวจคนเขาเมือง 
ผูถูกวิจัยจะแสดงตนวา “มากับเพื่อนอีกคนหนึ่ง” คําบอกเลาของผูวิจัยสะทอนใหเห็นนัยยะท่ีวา 
“เราเดินทางมาดวยกันสองคน” ท้ังท่ีในความเป็นจริงแลว กอนท่ีจะลงสนาม ผูวิจัยไดอธิบายและ            
ทําความเขาใจกับผูถูกวิจัยไวลวงหนาแลววา ผูวิจัยจะขอติดตามและเดินทางไปดวยในฐานะ 
“ผูสังเกตการณแ” เทานั้น โดยผูวิจัยไมขอมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการเดินทางไมวา
เรื่องใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีเท่ียงตรงกับตัวตนของผูถูกวิจัยและความเป็นจริงใหมากท่ีสุด อยางไรก็ดี 
เราไมอาจปฏิเสธไดวา ผูถูกวิจัยอาจไมเขาใจถึงวิธีการวิจัยอยางถองแท ยิ่งไปกวานั้น การมีปฏิสัมพันธแ
ระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัยอาจสงผลใหความสนใจท่ีแทจริงของผูถูกวิจัยเกิดการเบี่ยงเบน และ
ผลลัพธแท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามอาจบิดพล้ิวหรือบิดเบือนไป ซ้ํารายความเป็นองคแประธาน
ของผูถูกวิจัยอาจเลือนลางลงไปดวย ในทางกลับกัน ผูวิจัยก็ไมอาจทําให “ตัวตน” ของตนเองหายไป 
เพราะคนเราทุกคนลวนมี “ตัวตน” เป็นของตัวเองท้ังส้ิน นอกจากนี้ ยังมีบางสถานการณแท่ีผูวิจัย
รับรูไดถึง “ความไปเป็นเพื่อน” ดังเชน เรื่องรานอาหาร ผูถูกวิจัยจะซักถามความสมัครใจของผูวิจัย
อยูเสมอวา รานนี้ดีไหม รานนี้กินไดไหม หรือรานนี้เป็นอยางไร เรื่องเลือกท่ีพัก ผูถูกวิจัยจะสงขอมูลท่ี
พักเพื ่อใหผูวิจัยเพื ่อชวยดูวา ที่พักนั้นทําเลดีไหม ปลอดภัยไหม สะอาดไหม หรือราคาตอคืน
แพงเกินไปไหม จากนั้น ผูถูกวิจัยจะเป็นผูเลือกดวยตนเอง ตลอดจนเรื่องจองต๋ัวเครื่องบิน ผูถูกวิจัย
จะเลือกดูหวงเวลาหรือชวงวันท่ีผูวิจัยวางตรงกันและสามารถเดินทางติดตามไปได หรือเลือกราคา
คาตั๋วไป-กลับในระดับท่ีผูวิจัยมีกําลังพอจาย แมกระท่ังการเลือกกิจกรรมตางๆ ผูถูกวิจัยก็มักจะ
คํานึงถึงสภาพรางกายและสภาวะจิตใจของผูวิจัยดวยวา ผูวิจัยพรอมท่ีจะเขารวมกิจกรรมดวยกันไหม 
ยกตัวอยาง การเลนเครื่องเลนในสวนสนุกท่ีมีลักษณะเร็ว แรง สูง และดูนาหวาดเสียว สถานการณแ
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เหลานี้ทําใหผูวิจัยรับรูไดวา ตัวตนของผูวิจัยเป็นเรื่องสําคัญในมุมมองของผูถูกวิจัยและยังคงมีอิทธิพล
ตอการวางแผนการเดินทางและการเขารวมกิจกรรมของผูถูกวิจัยมากพอควร ท้ังนี้ ผูถูกวิจัยจึง
พยายามท่ีจะลดบทบาทตัวตนของตนเองลง เพื่อใหความสําคัญแกตัวตนของผูถูกวิจัยมากยิ่งขึ้น 
โดยการไมปฏิเสธและยอมรับการตัดสินใจและการเลือกสรรส่ิงตางๆ ของผูถูกวิจัย แมวาผูวิจัยจะไม
สันทัดในบางเรื่องก็ตาม อยางไรก็ดี ยังมีเรื่องนาหวั่นเกรงในการลงสนามอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ เหลายา
และเพื่อนตางเพศ เรื่องเหลายานั้นถือเป็นเรื่องพึงระมัดระวังเป็นอยางยิ่ง เพราะการด่ืมเหลาเมายา
ถือเป็นชองทางในการนําพาตนเองเขาสูจุดเส่ียงอันตราย ในขณะเดียวกัน ผูวิจัยก็ยังตองรักษาชองวาง
ระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัยใหพอดี โดยผูวิจัยไมอาจหามปรามหรือจํากัดไดในกรณีท่ีผูถูกวิจัยพึงพอใจ
ท่ีจะด่ืมเหลาเพื่อสังสรรคแกับเพื่อนใหม เนื่องจากพฤติกรรมเรื่องการด่ืมเหลาเมายาถือเป็นขอสังเกต
สําคัญในการศึกษาครั้งนี้และมีสวนในการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหแในประเด็นเพศสถานะของผูหญิง 
ดังนั้น เรื่องการวางตัวใหเหมาะสมจึงเป็นเรื่องยากสําหรับผูวิจัย มากไปกวานั้น เรื่องการคบเพื่อนตางเพศ
เป็นเรื่องสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง เพราะการทําความรูจักกับเพื่อนใหมเมื่อพบหนาเพียงครั้งแรกมี 2 
ลักษณะดวยกัน คือ (1) การคบกันแบบเพื่อน คือ การสมาคมและทําความรูจักกัน อาจอยูในระดับ
พูดคุยผิวเผินหรือสนิทสนมได และ (2) การคบกันแบบพัฒนาเป็นคูรัก คือ การสมาคมกันโดยมี
วัตถุประสงคแท่ีจะคบหากันฉันทแชูสาวตอไป ในประเด็นนี้ เราปฏิเสธไมไดวา การคบเพื่อนตางเพศ
รวมถึงการสนทนากันระหวางผูถูกวิจัยและเพื่อนตางเพศถือเป็นเรื่องสวนตัวท่ีผูวิจัยไมอาจละเมิดตอ
ศีลธรรมและไมอาจนํามาเปิดเผยไดทั้งหมด โดยการเปิดเผยความเขมขนของขอมูลขึ้นอยูกับ
ความสมัครใจของผูถูกวิ จัยเป็นสําคัญ เพราะการเปิดเผยขอมูลมากเกินไปอาจสงผลให             
ความเป็นสวนตัวของผูถูกวิจัยสูญเสียไป นอกจากนี้ ระหวางลงสนาม ผูถูกวิจัยรูตัววา ผูวิจัยกําลัง
สังเกตการณแและเก็บขอมูลอยู ผูถูกวิจัยยอมตระหนักไดวา ตองระมัดระวังเรื่องการวางตัวและ
การเปิดเผยตัวตนตอหนาผูวิจัยดวย ในจุดนี้จึงอาจทําใหผูถูกวิจัยแสดงพฤติกรรมแตกตางออกไปจาก
เมื่อครั้งท่ีผูถูกวิจัยเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง  ขอพึงระวังอีกเรื่องหนึ่ง คือ เมื่อผูถูกวิจัยเลาถึง
เรื่องราวหรือวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง ในทางเส่ือมเสีย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระทําผิดกฎหมาย
ในบางพื้นท่ีและการลวงละเมิดทางเพศ ดวยวิธีการท่ีผูถูกวิจัยถายทอดประสบการณแของตนเอง
ในลักษณะเลาสูกันฟังแบบปากตอปากและเป็นการเลาเรื่องแบบไมเป็นทางการ ผูวิจัยก็ไมอาจนํา
ขอมูลท่ีรับฟังมาเปิดเผยได เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแกช่ือเสียงของผูถูกวิจัย จากการลงสนาม
ไปกับผูถูกวิจัย ผูวิจัยพบวา ตัวตนของผูถูกวิจัยในฐานะผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ
เพียงลําพังมีความแตกตางไปจากถอยคําสัมภาษณแท่ีผูถูกวิจัยเคยใหสัมภาษณแไวกอนหนานี้ นั่นคือ 
ผูวิจัยมองเห็นและรับรูไดถึงประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวของผูถูกวิจัยแบบเจาะลึกแบบวันตอวัน 
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อีกสถานะหนึ่ง ความสัมพันธแเชิงอํานาจระหวางเพื่อนสนิทซึ่งเป็นความสัมพันธแท่ีใกลชิด
และสนิทสนมกันมาก เราจึงหลีกเล่ียงไมไดวา ระหวางลงสนาม อํานาจของความเป็นเพื่อนยังคงมีอยู
และปรากฏใหเห็น โดยความสัมพันธแของเพื ่อนสนิทมีทั้งขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไป 
สําหรับขอดี ความเป็นเพื่อนสนิทยอมมีความหวังดีท่ีจะชวยเหลือใหงานศึกษาของเพื่อนสําเร็จลุลวงไปได 
ดังนั้น ความหวังดีตอเพื่อนจึงอาจมีสวนเอื้ออํานวยใหผลการศึกษาคลาดเคล่ือนไปไมมากก็นอย 
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไมอาจคาดเดาไดวา ขอมูลที่ผูถูกวิจัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทยินยอมใหขอมูลนั้น
เป็นเพราะผูถูกวิจัยไดรับอิทธิพลจากความหวังดีในฐานะเพื่อนหรือไม ในสวนขอเสียนั้น ผูวิจัยสัมผัสไดวา 
ความเป็นเพื่อนสนิทมีเสนกําแพงของความใกลชิดและสนิทสนมกันซอนอยู โดยสังเกตไดจาก
สถานการณแบางอยาง ยกตัวอยาง เรื่องการอาบน้ําในหองน้ําท่ีไมมีประตู ผูพักแรมจะตอง           
ชําระลางรางกายในหองน้ําซึ่งมีลักษณะเป็นหองใหญ  ภายในแบงแยกเป็นหองยอยเพียงฉากกั้น
ไรประตูคลายชองปัสสาวะของหองน้ําชาย ผูวิจัยและผูถูกวิจัยจึงตกลงกันวา จะสลับกันไปอาบน้ํา 
เพราะเราตางก็เขินอายซึ่งกันและกัน สถานการณแเชนนี้ เราตระหนักไดวา การกลอมเกลาตาม
ขนบแบบไทยไดพร่ําสอนวา การเปลือยกายตอหนาผูอื่นเป็นเรื่องนาอับอาย แมวาเราจะเปลือยกาย
ตอหนาคนสนิทหรือใชชีวิตอยูตางพื้นท่ี (ตางประเทศ) ก็ตาม แตขนบแบบไทยก็ยังคงติดตัวเราไปดวย
และเราไมอาจสลัดท้ิงไปได ในทางกลับกัน เมื่อเราตองแกผาอาบน้ํารวมกับผูหญิงคนอื่น ไมวาจะเป็น
หญิงท่ีมาจากชาติเดียวกันหรือไมก็ตาม เรากลับไมรูสึกถึงความเหนียมอายเทาใดนัก เราอาจกลาวไดวา 
ความเป็นเพื่ อนทําหนาท่ี เสมือนตัวแปรหนึ่ ง ในการกั้นกลางระหว างผู วิ จัยและผูถูกวิ จัย                 
ซึ่งความเป็นเพื่อนนี้มีสวนเกี่ยวของในการลงสนามของผูวิจัยอยางเห็นไดชัด การลง สนามจึงเป็น
ขั้นตอนในการทําวิจัยท่ีมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น 

โดยสวนตัว สําหรับตัวตนของผูวิจัยในฐานะผูหญิงไทยท่ีชอบแบกเปูเท่ียวเมืองนอก 
ผูวิจัยเคยลงสนามมาแลวหลายประเทศ ท้ังแบบเปล่ียนเครื่องและแบกเปูเท่ียวในประเทศ ไดแก พมา 
กัมพูชา ญี่ปุุน เกาหลีใต เนเธอแลนดแ นอรแเวยแ รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ เซอรแเบีย สวีเดน 
เดนมารแก เยอรมัน สิงคโปรแ ฮองกง มาเลเซีย เวียดนาม จีน และลาว โดยผูวิจัยเคยเดินทาง
หลายรูปแบบ คือ แบกเปูเท่ียวคนเดียว ไปกับครอบครัว และไปกับผูถูกวิจัย ประสบการณแแบกเปูเท่ียว
ทําใหผูวิจัยไดพบเจอเรื่องราวและสถานการณแเส่ียงอันตรายหลายหน ตลอดจนการถูกคุกคามทางเพศ 
การระเหเรรอน และอาชญากรรมตอทรัพยแสิน เรื่องราวเลวรายท่ีผูวิจัยเคยพบเจอมากอนสามารถ
เปิดเผยไดเพียงบางสวน ก็คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร แตผูวิจัยไมอาจเปิดเผยไดอยางหมด
เปลือกวา สถานการณแนั้นเกิดขึ้นประเทศใด คนเชื้อชาติใดเป็นผูกอเหตุ หรือพื้นที่ใดที่พบเห็น
การกระทําผิดกฎหมายอยางโจงครึ่ม เพราะการใหขอมูลอยางละเอียดลึกซึ้งจนเกินไปอาจสงผล
เสียหายตอช่ือเสียงและความสัมพันธแระหวางประเทศในแงการเมืองวัฒนธรรม ยกตัวอยาง เหตุการณแ
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ถูกผูชายเขามาตีสนิทและพูดหลอกใหหลงทาง แลวแสดงทีทาจะพาผูวิจัยเขาโรงแรม แตผูวิจัยก็
แสรงทําเป็นยินยอมและหลอกลอชายคนนั้นเพื่อใหตนเองหนีรอดมาได เหตุการณแถูกผูชายพูดจา
เกี้ยวพาราสีในโฮสเทล เหตุการณแผูหญิงฝรั่งดาวาและทําใหอับอายในโฮสเทล ผูวิจัยจึงตองแ จง
ขอเปล่ียนเตียงนอน เหตุการณแผูชายเขามาจับมือและลากแขนมารดาของผูวิจัยเพื่อหวังจะพามารดา
ของผูวิ จัยไปเป็นภรรยา แตโชคดีท่ีผูวิ จัยได เด็กหญิงวัย 14 ปี  ชาวอุสเบกิสถานท่ีพอจะพูด
ภาษาอังกฤษไดมาเป็นลามแปลภาษาให เหตุการณแถูกผูชายรีดไถเอาเงินไปจากกระเปาส ตางคแ 
เหตุการณแถูกผูชายจับมือถือแขนและสวมกอดโดยไมต้ังตัว เหตุการณแติดพายุตอนกลางคืนและหาทาง
ไปบานพักไมได เหตุการณแผูชายเดินตามตอนกลางคืน เหตุการณแผูหญิงไทยชักชวนใหไปเท่ียวผับและ
หลอกพาไปคาประเวณี เหตุการณแถูกกักตัวท่ีดานตรวจคนเขาเมือง เหตุการณแโดยสารรถบัสรอบดึก 
โดยมีผูชายผิวสีท้ังคันรถ และผูวิจัยถูกปลอยไวกลางถนนท่ีเงียบสงัดตอนตีส่ี เป็นตน 

อยางไรก็ดี ในการทํางานศึกษาชาติพันธุแวรรณาเชิงสตรีนิยม (Feminist Ethnography) 
ครั้งนี ้ ผูวิจัยไดเรียนรูประสบการณแภาคสนามซึ่งทําใหผูวิจัยรับรูวา เรื่องเ ลาการแบกเปูเที่ยว
เพียงลําพังของนักแบกเปูแตละคนมีเรื่องราวท่ีแตกตางกันออกไป โดยเรื่องเลาของแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับความสนใจใครเรียนรู ความช่ืนชอบ และความกลาท่ีจะทาทายตอส่ิงท่ีอยูตรงหนา ทายท่ีสุด 
เจาของประสบการณแจึงถักทอเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบันออกมาเป็นเรื่องเลาประสบการณแชีวิตท่ีมี
ความจําเพาะ การทํางานภาคสนามในแตละครั้ง ผูวิจัยปฏิเสธไมไดวา ตัวตนของผูวิจัย ( Self) 
เป็นผูท่ีมีอํานาจตอรูปแบบของงานศึกษาไมมากก็นอย โดยตัวตนของผูวิจัยเปรียบเสมือนตัวกลางท่ี
ชวยทําใหเรื่องเลาของผูถูกวิจัย (Subject) มีโอกาสไดถายทอดความรูชุดใหมดวยวิธีการดึงเอา
ประสบการณแของผูหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพังมาสรางความรูอีกชุดหนึ่ง 
เสียงของผูถูกวิจัยจึงถูกไดยิน และเป็นเสียงสะทอนใหเห็นความจริงอีกแงหนึ่งท่ีเลาเรื่องราวของ
นักทองเท่ียวเพศหญิงท่ีเป็นคนชายขอบซึ่งแปลกแยกยอยออกไปจากความรูท่ีผลิตจากมุมมองของ
นักทองเท่ียวกระแสหลัก นํามาสูการเขาถึงความจริงของนักทองเท่ียวชายขอบท่ีมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น 
มีความบิดเบือนไปจากความเป็นจริงลดนอยลง และถือเป็นความจริงท่ีมีผูหญิงเป็นองคแประธาน
ในการสรางความรู เมื่อประสบการณแของนักทองเท่ียวชายขอบปรากฏใหเห็น ความเหล่ือมลํ้าทางเพศสถานะ
จึงลดนอยลงไปดวย ดังนั้น ตัวตนของผูวิจัยจึงมีสวนชวยทําใหเรื่องราวของนักทองเที่ยวชายขอบ
ซึ่งเป็นเรื่องเลาท่ีขาดหายไปไมถูกมองขามอีกตอไป อีกท้ัง ประสบการณแภาคสนามยังถือเป็นเครื่องมือ
อีกช้ินหนึ่งท่ีทําใหเราเขาถึงความรูของนักแบกเปูคนชายขอบซึ่งวิพากษแตอเรื่องเลาของนักแบกเปู
กระแสหลักท่ีมีอยูกอนดวย ยิ่งไปกวานั้น ประสบการณแภาคสนามยังเป็นโลกการเรียนรูและคนหา
ตัวตนของผูวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูวิจัยตองพบเจอและเผชิญหนากับสถานการณแที่บีบคั้น 
ตึงเครียด และออนไหวตอความรูสึกของผูวิจัยอยางรุนแรง เชน ผูวิจัยตองเลนเครื่องเลนในสวนสนุก
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ท่ีมีลักษณะเร็ว แรง สูง และดูนาหวาดเสียว ท้ังๆ ท่ีผูวิจัยมักหลีกเล่ียงความทาทายเชนนี้ เพราะกลัววา 
ตนเองคงไมสามารถผานพนความรูสึกท่ีบีบค้ันหัวใจอยางยิ่งยวดมาได และอาจจะทําใหตนเองไดรับ
อันตรายจากการขึ้นเครื่องเลน แตสุดทาย ผูวิจัยก็เอาชนะหวงระยะเวลาของความหวาดเสียวเชนนั้น
มาไดอยางปลอดภัย และคนพบตัวตนของผูวิจัยวา ขีดความสามารถตอความเส่ียงภัยในตัวของผูวิจัยมี
เพิ่มมากขึ้น และตัวเราก็ไมไดออนแออยางท่ีเคยคิดไว ผูวิจัยจึงเรียนรูที่จะเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางจิตใจของตนเองไปในตัวดวย ดังนั้น ประสบการณแภาคสนามจึงเป็นกระจกสะทอนใหเห็นถึงตัวตน
ของผูวิจัยท่ีมีลักษณะเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ไมตายตัว ไมหยุดนิ่ง และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ในทางกลับกัน งานศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสังเกตวา “สนาม” ของผูวิจัยมีลักษณะแตกตางไปจากสนามท่ี
เป็นเพียงหมูบานซึ่งมีอาณาเขตแนนอน โดยท่ีผูวิจัยสามารถแทรกตัวเขาไปใชชีวิตอยูกับคนในหมูบาน
เป็นเวลานานเพียงพอท่ีจะสังเกตการณแครบรอบฤดูกาลทํานาขาวจากครั้งหนึ่งจรดอีกครั้งหนึ่งได             
แตรูปแบบสนามของผูวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะเป็นพื้นท่ีไมตายตัว กวางขวาง หางไกล ไมมีอาณาเขตแนชัด 
มีสังคมวัฒนธรรมหลากหลาย และยากตอการคาดเดาสภาพทางกายภาพ ดังนั้น ขอจํากัดของ
การทํางานในสนามในครั้งนี้ คือ ผูวิจัยไมสันทัดและไมมีความเขาใจตอชาวตะวันออกอยางเพียงพอ 
เห็นไดจากการติดตามผูถูกวิจัย  เขาไปสัมผัสชีวิตผูคนในชุมชนอินเดียซึ่งผูวิจัยเห็นวา เป็นพื้นท่ี
คอนขางเส่ือมโทรม ไมสะอาด มีความเช่ือทางศาสนาอยางเขมขน และผูคนมีพฤติกรรมแปลกๆ เชน 
กินขาวโดยไมใชชอนสอม แตใชมือหยิบปั้นขาว และชายอินเดียมักจองมองผูหญิงอยางไมลดละ
สายตา อีกครั้งหนึ่ง คือ ผูถูกวิจัยเคยพาผูวิจัยเขาไปนั่งรับประทานอาหารรวมโต฿ะเดียวกันกับชายจีนท่ี
แลดูเป็นมิตร แตผูวิจัยรูสึกผะอืดผะอมทุกครั้งท่ีเห็นชายจีนเค้ียวอาหาร แลวถุยเศษอาหารบนโต฿ะโดย
ไมมีภาชนะรองรับ การลงสนามในสังคมตะวันออกจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องอิหลักอิเหลื่อของ
ผูวิจัยเป็นอยางยิ่ง  ดังนั้น การเขาถึงวัฒนธรรมคนพื้นเมืองท่ีแตกตางไปจากบานเกิดเมืองนอนของ
ผูวิจัยอยางสุดขั้วจึงไมใชเรื่องงายเสียทีเดียว นอกจากนี้ ในการลงสนามนั้น ผูวิจัยยังไมสามารถ
ติดสอยหอยตามชีวิตและสังเกตการณแผูถูกวิจัยไดทั้งหมดจนครบทั้งวงจรชีวิต แตทําไดเพียง
การสังเกตการณแวงจรชีวิตของนักแบกเปูชายขอบในชวงเวลาส้ันๆ เทานั้น 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะศึกษาในประเด็นการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ

ผูหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพังจากประเทศกําลังพัฒนาไปยังประเทศท่ี
พัฒนามากกวา อคติมายาคติท่ีผูหญิงไทยกลุมนี้ไดพบเจอ  รวมถึงการตอรอง ตอตาน และตอสู
ตอสถานการณแท่ีเกิดขึ้นในบริบทยุคโลกาภิวัฒนแ ซึ่งงานศึกษาในเรื่องนี้มีความจําเป็นตองใชกรอบคิด
และมุมมอง ดังตอไปนี้ 

(1)  การสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเองในลักษณะแตกตางไปจากชนพื้นเมือง 

(Self and Other) 

(2)  อคติมายาคติในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง (Myths) 

(3)  การสรางตัวตนขององคแประธาน (Subjectivity) การเคล่ือนท่ี (Mobility) และ

การตอรองอํานาจ (Negotiation) ของผูหญิงท่ีเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว 

(4)  การปฏิเสธอัตลักษณแตัวตน (Disidentification) 

 
2.1 การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของตนเองในลักษณะแตกต่างไปจากชนพื้นเมือง (Self and Other) 
 

เมื่อผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว พวกเธอไดสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเองในลักษณะ
แตกตางไปจากชนพื้นเมือง โดยพวกเธอจัดวางสถานะของตนเองในลักษณะขั้วตรง ขามกับผูคน
ในประเทศท่ีพวกเธอไปเยือน ท้ังนี้ มีงานศึกษาทางวิชาการหลายช้ินช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธแเชิงอํานาจ
ของผูเดินทางและวัฒนธรรมของประเทศท่ีพวกเธอไปเยือนในลักษณะไมเทาเทียมกัน ความเหล่ือมลํ้า
ทางวัฒนธรรมนี้สืบเนื่องมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตรแและความเป็นมาของชาติพันธุแซึ่งเคยตกเป็น
อาณานิคมของชนชาติตะวันตกมากอน โดยผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีออกเดินทางทองเท่ียวไปยัง
ประเทศท่ีพัฒนานอยกวาจะมีความสัมพันธแเชิงอํานาจในลักษณะเหนือกวา การสรางตัวตนในลักษณะ
ขั้วตรงขามของพวกเธอเหลานี้เห็นไดจากงานศึกษาทางวิชาการ ดังนี้ 

งานศึกษาช้ินแรก บทความ Travel writing and gender ของ Susan Bassnett ใน 
The Cambridge Companion to Travel Writing (2016) ไดหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและ
สถานภาพของผูหญิงผิวขาวท่ีออกเดินทางทองเท่ียวในยุคจักรวรรดินิยม เพื่อสะทอนใหเห็น
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การแบงแยก “ตัวเรา” ออกจาก”ตัวเขา” โดยใชสารัตถะของ “เครื่องแตงกาย” งานช้ินนี้ Bassnett 
อางถึงงานเขียน Sultan to Sultan: Adventures among the Masai and Other Tribes of 
East Africa (1892) ของ May French-Sheldon ท่ีไดเดินทางผจญภัยทามกลางชนเผา Masai และ
ชนเผาอื่นๆ ในแถบแอฟริกาตะวันออก โดย Bassnett (2016, p.227) เสนอวา Sheldon มองตัวเอง
ในฐานะผูหญิงท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีเหนือกวาชาวพื้นเมืองอยางเช่ือมั่น จากประสบการณแ การเดินทาง
ครั้งนี้ Sheldon พบเห็นเครื่องแตงกายแบบยุโรปของสุลตาน Mireali โดยเธอบรรยายถึงเส้ือผาของ
เขาวา “เหมือนตัวตลก” และเสนอวา เขาควรจะสวมใสชุดพื้นเมืองมากกวา ดังนั้น งานช้ินนี้จึง
สรางอัตลักษณแตัวตนของชนพื้นเมืองในลักษณะตรงกันขามกับผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตก 

จากขอเท็จจริงขางตน สะทอนใหเห็นวา อัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางทองเท่ียว
ชาวตะวันตกจากมุมมองของ Sheldon ถูกสรางในทิศทางท่ีแตกตางไปจากอัตลักษณแ ตัวตนของ
ชนพื้นเมือง กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าซึ่งกันและกัน โดยอธิบายไดวา รางกายของชนพื้นเมือง
ไมควรนุงหมดวยเครื่องแตงกายแบบชาวตะวันตก แตพวกเขาควรสวมใสเครื่องแตงกาย
แบบพื้นเมือง จึงจะเหมาะสมกับพวกเขามากกวา จากบันทึกประสบการณแการเดินทางของเธอ 
ช้ีใหเห็นวา เธอเลือกปฏิบัติตอชนพื้นเมืองดวยสารัตถะของเครื่องแตงกายอยางเดนชัด 

บันทึกเ ดินทางทอง เ ท่ียวเลมนี้ ถือ เป็น ตัวอยาง ที่ดีของการสร า งตัวตนของ
นักเดินทางทองเท่ียวหญิงชาวตะวันตกในดินแดนแอฟริกาตะวันออก เริ่มจากการเลาใหเห็นภาพ
ขณะ Sheldon สตรีผิวขาวสัญชาติอเมริกัน พบเห็นสุลตาน Mireali ผูนําชนเผาพื้นเมือง พยายาม
แตงกายเลียนแบบบุรุษชาวตะวันตก ขอเท็จจริงขางตนสรางขั้วตรงขามระหวาง บุรุษชาวตะวันตก -
สุลตาน บุรุษชาวตะวันตกเป็นตัวแทนผูที่มาจากสังคมที่เจริญแลว สวนสุลตานเป็นตัวแทนของ
ชาติพันธุแผูดอยพัฒนา หากพิจารณาจากแกนแทแลว เราสามารถแยกองคแประกอบของเครื่องแตงกาย
ไดวา เป็นวัสดุท่ีมนุษยแใชสําหรับหอหุมหรือปกปูองเรือนรางของผูสวมใสจากสภาพอากาศและ
สภาพแวดลอม เพื่อใหความอบอุนแกรางกายเทานั้น งานชิ้นนี้ จึงใหความสําคัญกับการแตงกายท่ี
ไมสอดรับไปกับชาติพันธุแของผูสวมใส โดย Sheldon แบงแยกอัตลักษณแตัวตนของบุรุษชาวตะวันตก
และสุลตานดวยสารัตถะของเครื่องนุมหมกับผูสวมใส อาจกลาวโดยสรุปไดวา อัตลักษณแตัวตนของ
ผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของขั้วตรงขามอยางเห็นไดชัด 

นอกจากการจัดแบง “ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา” ดวยสารัตถะของเครื่องแตงกายแลว 
Bassnett ไดเนนย้ําการสรางอัตลักษณแตัวตนของ Sheldon บนพื้นฐานขั้วตรงขามกับชนพื้นเมือง
ในประเด็นความไมเทาเทียมกันของการลาอาณานิคมดวย กลาวคือ Bassnett (2016, p.227) เสนอวา 
Sheldon บรรยายถึงอุปนิสัยของชนพื้นเมืองไววา เป็นเผาพันธุแที่เป็นศัตรู มีการเขนฆากัน 
มีความเหี้ยมโหด และไรซึ่งความเป็นมนุษยแ ยกตัวอยางขอความท่ีวา “. . . ถาผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว
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ไกลกวาพันไมลแในแอฟริกาตะวันออก ทามกลางชนเผาซึ่งเป็นศัตรู ไปกับผูรับจางชาวแซนซิบารแ โดยไมมี
การฆาฟัน มาตรการท่ีเขมงวดเป็นส่ิงไมจําเป็น ความเหี้ยมโหด และปราศจากความไรซึ่งความเป็นมนุษยแ 
. . .” (Sheldon, 1892; Bassnett, 2016, p.227) ดังนั้น พฤติกรรมของชนพื้นเมืองจึงถูกมองวา 
เป็นพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

จากขอความในบันทึกการเดินทางของ Sheldon สะทอนใหเห็นวา ผูเดินทางทองเท่ียว
ชาวตะวันตกสรางอัตลักษณแตัวตนของตนอยางลักลั่นกับอัตลักษณแตัวตนของชนพื้นเมือง เธอมอง
ชนพื้นเมืองดวยมุมมองท่ีมีอคติมายาคติวา พวกเขาเป็นพวกปุาเถื่อน ดุร าย โหดเหี้ยม ไมเป็นมิตร 
และเอาชนะผูอื่นดวยวิธีการเขนฆา ฉะนั้น Sheldon จึงแบงแยก “ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา” ดวย
อุปนิสัยท่ีปราศจากความเป็นมนุษยแ  

ขอความปรากฏขางตน ช้ีใหเห็นคูตรงขามอีกคูหนึ่ง คือ ชาวตะวันตก-ชนเผาแอฟริกัน 
Sheldon เช่ือวา ชนพื้นเมือง เป็นชาติพันธุแท่ีไรซึ่งความเป็นมิตรโดยเนื้อแท มีนิสัยปุาเถื่อน ดุราย 
เหี้ยมโหด ทารุณ และเอาชนะดวยการทําลายชีวิตผูอื่น ความเช่ือของเธอท่ีมีตอชนพื้นเมือง
เปรียบเสมือนขั้วตรงขามระหวาง พระเอก-ผูราย ชาวตะวันตกเป็นตัวแทนของ “พระเอก” ผูรักสันติวิธี 
มีเมตตา และใหคุณคาแกชีวิต ตัดกับบทบาทของชนเผา  แอฟริกันถูกใหภาพลักษณแของ “ผูราย” 
ท่ีแสวงหาความรุนแรงและการฉุดคราชีวิต งานเขียนช้ินนี้ จึงแฝงดวยถอยคําดูหมิ่นและเหยียดหยาม
อุปนิสัยของชนพื้นเมืองในลักษณะแบงขั้วตรงขามโดยการใชความรุนแรง  

สอดคลองไปกับขอโตแยงของ Bassnett ขางตน มีงานศึกษา Nation, Empire and 
Gender : Two Genteel English Woman Writing about Australia and Hungary in the 
Mid-Nineteenth Century ของ Ildiko Domotor ใน The Journal of the European 
Association for Studies of Australia (2014) ศึกษางานเขียน 2 ช้ิน คือ The City of the 
Magyar or Hungary and her Institutions in 1839-40 (1840) ของ Julia Pardoe ซึ่ง Pardoe 
ไดบันทึกประสบการณแการเดินทางทองเที่ยวไปยังฮังการี  และ Notes and Sketches of 
New South Wales, during a Residence in that Colony from 1839 to 1844 ([1844] 
1973) ของ Mrs Charles Meredith ซึ่ง Meredith ไดบันทึกประสบการณแการเดินทางทองเที่ยว
ไปยังออสเตรเลีย งานช้ินนี้ Domotor (2014, p.93-94) ไดอธิบายถึงจุดออนของผูคนในสองประเทศ
ท่ี Pardoe และ Meredith ไปเยือน โดยช้ีใหเห็นวา Pardoe เปรียบเทียบพวกยิปซีชาวฮังกาเรียน
คลายกับคนท่ีมีสีผิวดํามาก โดยเฉพาะ Zigeuner ของพวกยิปซีชาวฮังการีเป็นผูท่ีมีสีผิวคลํ้ากวามาก 
ซึ่งตางจากพวกคนดําเพียงเล็กนอย ในทํานองเดียวกัน การแบงแยกในประเด็นเรื่องสีผิว (ดํา) นั้น 
Domotor ยังพบในเรื่องเลาบันทึกการเดินทางของ Meredith ซึ่งไดกลาวถึงชาวอะบอริจินใน
ออสเตรเลียดวย   

Ref. code: 25625724035026EQD



25 
 

ขอสังเกตของ Domotor ขางตน อธิบายไดวา จากประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว
ของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกท่ีเดินทางไปยังฮังการีและออสเตรเลียไดจัดวางสถานภาพของ
ตนเองเหนือกวาชนพื้นเมืองโดยแบงแยก “ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา” อยางไมเทาเทียมกันดวย
ประเด็นสีผิว (ดํา) พวกเธอมีทัศนคติเชิงลบตอผูคนที่พบเห็นในลักษณะดูหมิ่น เหยียดหยาม  
และบั่นทอนคุณคาของพวกเขาผานสีผิวที่คลํ้ากวามาก ดังนั้น Domotor จึง เผยใหเห็นวา 
จากประสบการณแเดินทางทองเท่ียวในฮังการีและออสเตรเลียนั้น Pardoe และ Meredith มีมุมมอง
ซึ่งกอใหเกิดเสนแบงพรมแดนระหวางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางทองเที่ยวชาวตะวันตก
และอัตลักษณแตัวตนของชนพื้นเมืองบนพื้นฐานขั้วตรงขามของ คนขาว-คนดํา โดยใชการแบงแยกทางสีผิว 

นอกเหนือไปจากการแบงแยกเรื่องสีผิว ในงานศึกษา Nation, Empire and Gender : 
Two Genteel English Woman Writing about Australia and Hungary in the Mid-Nineteenth 
Century ของ Ildiko Domotor ใน The Journal of the European Association for Studies 
of Australia นั้น ยังมีอีกตัวอยางหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นการสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงท่ี
ออกเดินทางทองเท่ียวท่ีแตกตางไปจากชนพื้นเมืองอยางชัดเจน กลาวคือ Domotor (2014, p.94) 
เสนอวา ท้ัง Pardoe และ Meredith เนนย้ําถึงวิถีชีวิตแบบสังคมเรรอนไปตามสถานท่ีตางๆ อีกท้ัง 
ในงานศึกษาอีกช้ินหนึ่งของเธอ คือ Ideas of home in the non-fictional narratives of British 
genteel women in colonial Australia ใน The Otemon of Australian Studies นั้น Domotor 
(2011, p.191-192) ช้ีใหเห็นวา บานเป็นทัศนะภายนอกของผูหญิงอังกฤษชนชั้นสูง ที่มองเห็น
ไดชัด โดย Domotor ยกตัวอยางใหเห็นภาพพฤติกรรมการปรับตัวของพวกเธอ ดังเชน การนอนเต็นทแ
ของ Louisa Clifton อีกคนหนึ่งคือ Tanya Dalziell ไดอางถึง “ระเบียง” ท่ีทําหนาท่ีเป็นสวนขยาย
ของพื้นท่ีสวนตัว สวนคนสุดทายคือ Harriett Daly เห็นวา ระเบียงเป็นอีกหนึ่งพื้นท่ีของการใชชีวิตในบาน 
และตลอดชวงพักรอน เธอยังใชเวลาวางใหหมดไปกับความเกียจครานทามกลางระเบียงอีกดวย 
ทั้งนี ้ Domotor (2011, p.192) เสนอวา ทั้งระเบียงและเต็นทแ ไมใชเพียงที่กําบังหลบภัย
เทานั้น แตยังเป็นพื้นท่ีสําหรับอยูอาศัย และพวกเธอสามารถสรางพื้นท่ีในบานเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 
ผูหญิงอังกฤษชนช้ันสูงจึงดําเนินชีวิตตอไปไดอยางปกติสุข 

ขอเท็จจริงขางตน Domotor สะทอนใหเห็นวา ท้ัง Pardoe และ Meredith ในฐานะ
ผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกไมเห็นดวยกับการใชชีวิตแบบสังคมเรรอนไปตามสถานท่ีตางๆ ของ
ชนพื้นเมืองในฮังการีและออสเตรเลีย แตพวกเธอเหลานั้นตองการมีถิ่นท่ีอยูอาศัยเป็นหลักแหลง 
มีท่ีพักทนทานและถาวร พวกเธอจึงใหความสําคัญกับ “บาน” และ “ระเบียง” ซึ่งเป็นองคแประกอบ
สวนหนึ่งในบาน ซึ่งก็หมายความรวมถึง “พื้นท่ีสวนตัว” (Private Sphere) นั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูง งานท้ังสองช้ินนี้ เผยใหเห็นวา “การมีบาน” เป็นอีกองคแประกอบสําคัญท่ี
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ชวยแสดงถึงอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกซึ่งแตกตางไปจากอัตลักษณแตัวตน
ของชนพื้นเมือง   

จากงานศึกษาทั้งสองชิ้นขางตน พบวา Domotor ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการสราง 
อัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกใหแตกตางไปจากชนพื้นเมืองผานความสัมพันธแ
ระหวางบุคคลและวัตถุ ซึ่งก็คือ “บาน” ในขณะท่ีชนพื้นเมืองในถิ่นท่ีพวกเธอไปเยือนไมจําเป็นตองมีบาน 
เพียงแตใชชีวิตเรรอนไปตามสถานที่ตางๆ เทานั้น อาจกลาวไดวา ทั้งการมีบานเพื่ออยูอาศัย 
เป็นท่ีกําบังหลบภัย และเป็นพื้นท่ีสวนตัวสําหรับผูหญิง รวมถึงการใชเวลาใหหมดไปกับการพักผอน
ทามกลางระเบียงบานตางเป็นความสัมพันธแท่ีผูกโยงใหผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกมีสวนอางอิง
และเกี่ยวพันกับวัตถุท้ังส้ิน ดังนั้น การสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกและ
ผูหญิงอังกฤษชนช้ันสูงจึงถูกประกอบสรางใหโดดเดนแตกตางไปจากชนพื้นเมืองโดยใชการแบ งแยก 
“ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา” ผานการมีบาน 

ในงานศึกษา Ideas of home in the non-fictional narratives of British genteel 
women in colonial Australia ของ Ildiko Domotor ใน The Otemon of Australian Studies นั้น 
การสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตก ไมเพียงแบงแยก “ตัวเรา” ออกจาก 
“ตัวเขา” ดวยความสัมพันธแกับการมีบานเทานั้น แตยังรวมถึงความสัมพันธแระหวางบุคคลกับ
ภูมิศาสตรแอื่นท่ีผูหญิงชาวอังกฤษ ชนช้ันสูงไดพบเห็นระหวางใชชีวิตอยูทามกลางดินแดนท่ีพวกเธอไป
เยือนดวย โดย Domotor (2011, p.194-195) อางวา ในแงภูมิศาสตรแ Elizabeth Ramsay-Laye 
นึกถึงภาพสวนแบบอังกฤษ เมื่อไดพบเห็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนและเต็มไปดวยตนไมท่ีวางเรียงกัน 
สวน Mrs Charles Meredith บรรยายถึงแนวพุมไมของพืช Hawthorn วา มีความสวยงามอันแสดงถึง
ความเป็นอังกฤษไดมากท่ีสุด ทําให Meredith หวนรําลึกถึงความทรงจําท่ีมีอยูกอนออกเดินทางทองเท่ียว 
สวนจึงทําหนาท่ีเป็นบานแหงดอกไมท่ีลํ้าคา เป็นส่ิงอันเป็นท่ีรักของผูมาต้ังรกราก และเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภัย
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีรกรางวางเปลา   

ขอความบรรยายของ Domotor ขางตน เผยใหเห็นวา เมื่อผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูง
ไดพบเห็นภูมิทัศนแท่ีเป็นลูกคล่ืนและมีตนไมวางเรียงกันคลายกับการจัดวางสวนแบบอังกฤษ 
ทําใหพวกเธอเกิดความรูสึกโหยหาและอาวรณแกับชีวิตท่ีเคยมีอยูกอน พวกเธอไดแสดงออกถึง
ความรูสึกคิดถึงบานมากยิ่งขึ้นเมื่อไดพบเห็นพันธุแพืชพื้นเมืองในตางแดน ซึ่งเป็นพืชชนิดเดียวกันกับ
พืชพื้นเมืองในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง จากขอถกเถียงของ Domotor เห็นไดวา สวนและพันธุแไม
ท่ีพบเห็นมีความสําคัญกับพวกเธอเฉกเชนส่ิงของอันเป็นที่รัก ทําใหพวกเธอรูสึกปลอดภัยมากกวา
การพบเห็นพื้นท่ีรกรางวางเปลา ส่ิงเหลานี้ยังทําใหพวกเธอรูสึกวา ตนเองเสมือนไดกลับมายังบานเกิด
อีกครั้งหนึ่งดวย 
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จากขอถกเถียงเรื่องภูมิศาสตรแท่ีผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูงไดพบเห็นในงานศึกษาของ 
Domotor ขางตน พบวา ผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกสรางอัตลักษณแตัวตนแตกตา งไปจาก
ชนพื้นเมืองดวยความสัมพันธแระหวางบุคคลและภูมิศาสตรแที่พบเห็น ซึ่งก็คือ สวนและพันธุแพืช ท้ังสวน
และพันธุแพืชจึงเป็นวัตถุท่ีทําหนาแบงแยกพรมแดนระหวาง “ตัวเขา” ออกจาก “ตัวเรา” บนพื้นฐาน
ขั้วตรงขามระหวางสวนและพืชพันธุแแบบอังกฤษ -พื้นที่รกรางวางเปลา ทําใหพวกเธอรู สึกถึง
ความปลอดภัยเหมือนไดอยูทามกลางสภาพแวดลอมในบาน เกิดเมืองนอนของตนเอง งานชิ้นนี้จึง
ใหความสําคัญกับรูปแบบสวนและพืชพันธุแพื้นเมือง โดยผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูงแบงแยกอัตลักษณแตัวตน
ของตนเองและชนพื้นเมืองใหโดดเดนยิ่งขึ้นดวยความสัมพันธแระหวางบุคคลและวัตถุท่ีพบเห็น  

นอกจากนี้ ในงานศึกษา Ideas of home in the non-fictional narratives of British 
genteel women in colonial Australia ของ Ildiko Domotor ใน The Otemon of Australian 
Studies ขางตน Domotor (2011, p.195-197) ยังอางถึงกิจกรรมยามวางสําหรับผูหญิงอังกฤษ
ชนช้ันสูงระหวางพํานักอยูตางแดนอีกดวย โดย Domotor บรรยายวา Louisa Anne Meredith 
ใชเวลาวางใหหมดไปกับการสเก็ตชแภาพดอกไมและพรรณนาเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีพบเห็นผานงานเขียน 
Some of My Bush Friends in Tasmania (1860) ภาพสเก็ตชแของ Meredith ยังใหขอมูล
เกี่ยวกับเพื ่อนและครอบครัวในออสเตรเลียดวย ในขณะที่ Mary Macleod Banks ไดให
ความสําคัญกับสัตวแ ท่ีพบเห็นเพื่อเรียนรู ส่ิงมีชีวิตทองถิ่น สวน Harriet Daly เอยถึงการเลน
เปียโน อันเป็นอัตลักษณแตัวตนท่ีมีคุณคาของผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูง นอกจากนี้ ยังมี Elizabeth 
Ramsay-Laye ท่ีไดเขารวมกิจกรรมข่ีมาและลาสัตวแเพื่อเรียนรูวา ชีวิตแบบออสเตรเลียนเป็นอยางไร 
และถือไดวา การขี่มาและลาสัตวแเป็นเครื่องยืนยันถึงอัตลักษณแตัวตนของ ผูหญิงชาวอังกฤษ
ชนช้ันสูงอีกดวย  

จากขอความบรรยายขางตน Domotor เสนอวา ผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูงท่ีเดินทางทองเท่ียว
ในออสเตรเลียแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมยามวางพวกเธอเพลิดเพลินไปกับ
การวาดภาพสเก็ตชแดอกไม การศึกษาสัตวแพื้นเมือง การเลนเปียโน และการขี่มา-ลาสัตวแ งานช้ินนี้จึง
ช้ีใหเห็นวา เมื่อออกเดินทางทองเท่ียวและเขามาตั้งรกรากในออสเตรเลีย พวกเธอไดนําเอา
การเขารวมกิจกรรมยามวางซึ่ง เป็นอัตลักษณแตัวตนแบบชาวอังกฤษชนชั้นสูงติดตัวไปดวย 
การเขารวมกิจกรรมเหลานี้จึงถือเป็นการสรางจุดเดนซึ่งแสดงถึงความเป็นผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูง  

ตามขอเสนอเรื่องกิจกรรมยามวางของผูหญิงชาวอังกฤษชนชั้นสูงซึ่งพบเห็นใน
งานศึกษาของ Domotor ขางตนนั้น พบวา ผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกสรางอัตลักษณแตัวตน
แตกตางไปจากชนพื้นเมืองดวยความสัมพันธแระหวางบุคคลและการกระทํา (Performance) ซึ่งก็คือ 
การวาดภาพสเก็ตชแดอกไม การศึกษาสัตวแพื้นเมือง การเลนเปียโน และการขี่มา-ลาสัตวแ กิจกรรมยามวาง
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ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จึงถือเป็นการกระทํา (Performance) ที่ทําหนาแบงแยกพรมแดนบนพื้นฐาน
ขั้วตรงขามระหวาง “ตัวเขา” ออกจาก “ตัวเรา” ใหเดนชัดยิ่งขึ้น อาจกลาวไดวา ผูหญิงชาวอังกฤษ
ชนช้ันสูงสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเองใหแตกตางไปจากอัตลักษณแตัวตนของชนพื้นเมืองดวย
ความสัมพันธแระหวางบุคคลและการกระทํา (Performance)  

อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญในงานศึกษา Nation, Empire and Gender : Two Genteel 
English Woman Writing about Australia and Hungary in the Mid-Nineteenth Century 
ของ Ildiko Domotor ใน The Journal of the European Association for Studies of 
Australia ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน พบวา Domotor (2014, p.94-95) ต้ังขอสังเกตถึงความเกียจ
ครานในการทํางานของชนพื้นเมืองที่ Pardoe และ Meredith ไดพบเห็น ทั้ง Pardoe และ 
Meredith ตางไมเขาใจวา เพราะเหตุใดผูคนในท้ังสองประเทศท่ีพวกเธอไปเยือนจึงไมขวนขวายท่ีจะ
ทํามาหากิน โดย Domotor หยิบยกขอความอธิบายจากบันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว 2 
ตัวอยาง ตัวอยางแรก คือ ถอยคําจากบันทึกการเดินทางในออสเตรเลียของ Meredith ([1844] 1973, 
p.104) ท่ีวา “การท่ีจะทําใหพวกเขาขยันทํางานเป็นเรื่องท่ีนาส้ินหวังท่ีสุด” และอีกตัวอยางหนึ่ง คือ 
ถอยคําจากบันทึกการเดินทางในฮังการีของ Pardoe (1840, p.1 168) ที่วา “พวกเขาเกียจคราน
มากเหลือเกิน (พวกเขา) มักปลอยใหเวลานานนับสัปดาหแผานลวงเลยไปอยางไรชีวิตชีวา (พวกเขา) 
ตางพากันหลบพักอยูใตตนไม โดยไมกระตือรือรนท่ีจะทํางานจนกวาจะหิวโหย” 

ตามขอเท็จจริงท่ี Domotor ยกตัวอยางขางตน สะทอนใหเห็นวา Meredith เอือมระอากับ
ความคาดหวังท่ีจะทําใหชนพื้นเมืองขยันทํางาน ในทํานองเดียวกัน Pardoe ก็เบ่ือหนายกับการใชชีวิต
ของชนพื้นเมืองที่ปลอยใหเวลาสูญเสียไปอยางเปลาประโยชนแ ในมุมมองของ Pardoe นั้น 
ชนพื้นเมืองในฮังการีไมใสใจท่ีจะทํามาหากิน แตพวกเขากลับนอนหลบอูอยูใตตนไม และรอเวลา
จนกวาจะรูสึกหิว 

ขอความปรากฏจากขอสังเกตของ Domotor ช้ีใหเห็นคูตรงขามระหวาง คนขยัน -
คนเกียจคราน ความขยันเป็นสัญลักษณแของผูเจริญ ในขณะท่ีความเกียจครานก็เป็นสัญลักษณแของ
ผูลาหลัง ดังนั้น คนขยันจึงเป็นตัวแทนของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตก สวนคนเกียจครานเป็น
ตัวแทนของชนพื้นเมือง เห็นไดวา อุปนิสัยความเกียจครานของชนพื้นเมืองถือเป็นจุดออนของพวกเขา
ผานสายตาของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตก  อุปนิสัยความเกียจครานของชนพื้นเมืองจึง
แบงแยกอัตลักษณแตัวตนของผูออกเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกออกจากอัตลักษณแตัวตนของ
ชนพื้นเมืองใหปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น  

บทความช้ินถัดมา มีงานศึกษาท่ีนาสนใจเรื่อง New directions or the end of the road? 
Women’s travel writing at the millennium ของ Maureen Mulligan ใน Journal of English 
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Students (2000) งานช้ินนี้ศึกษาจากงานเขียน 2 ช้ิน คือ บันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวในแถบ
ตอนเหนือของอินเดียทามกลางชนเผาเรรอน ซึ่งรูจักกันดีในช่ือ Rabari หรือ Raiki เรื่อง Desert 
Places (1996) ของ Robyn Davidson และบันทึกประสบการณแการเดินทางทองเที่ยวใน
ทวีปแอนตารแกติการแเรื่อง Terra Incognita: Travels in Antarctica (1996) ของ Sara Wheeler 
โดย Mulligan (2000, p.63) ไดต้ังขอกังขาและหยิบยกประเด็นเรื่องความลาสมัยในงานเขียน 
Desert Places (1996) ของ Davidson กลาวคือ บันทึกประสบการณแการเดินทางของ Davidson 
ครั้งนี้ไดอธิบายถึงลักษณะดอยของชาว Rabari ไววา เป็นชนเผาเรรอนท่ีมีความเป็นอยูอยางลาหลังมาก 
การเดินทางทองเท่ียวครั้งนี้นับเป็นการยอนกลับไปยังยุคอดีตท่ีเกาแกท่ีสุดอยางแทจริง เป็นชวงเวลาท่ี
ไมมีแมแตการทําเกษตรกรรม และพวกเขาไดรวบรวมวิถีด้ังเดิมของชนเรรอนเอาไว 

ตามท่ี Mulligan ไดต้ังขอกังขาไวนั้น เผยใหเห็นวา ผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตก
แสดงออกถึงอารมณแแดกดันและมีอคติซึ่งไมเห็นพองกับวิถีชีวิตแบบสังคมเรรอนของชนเผา Rabari 
ในแถบตอนเหนือของอินเดีย ชนเผาเรรอนไมรูจักการทําเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูกเล้ียงสัตวแ 
พวกเขาจึงถูกมองวา เป็นผูท่ีอาศัยอยูเบื้องหลังวัฒนธรรมที่ลาหลังกวามาก ดังนั้น วิถีชีวิตแบบ
ชนเรรอนจึงถือเป็นคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคแผานสายตาของผูท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีทันสมัยแลว  

ขอความบรรยายขางตนเผยใหเห็นขั้วตรงขามระหวาง ความทันสมัย -ความลาหลัง 
กลาวคือ ความทันสมัยของอารยธรรมชาวตะวันตกเกิดจากการกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของ
ชนเผาเรรอนวาดวยเรื่องความลาหลัง จากบันทึกถอยคําผานงานเขียนของผูเดินทางทองเท่ียว
ชาวตะวันตกระบุใหเห็นภาพการประณามและหยามเหยียดชนเผาชาว Rabari หรือ Raiki ในแง
ความไมเจริญและสภาพดอยพัฒนาเพราะพวกเขาไมใชแมแตผูท่ีมาจากสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิต
แบบชนเรรอนจึงทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือสําหรับตอกย้ําความลาสมัยของชนเผา และสรางภาพขั้วตรงขาม
ของผูท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีทันสมัยใหแกผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกในเวลาเดียวกันดวย อาจกลาวไดวา 
วิถีชีวิตแบบแรรอนและไรการทําเกษตรกรรมทําหนาท่ีเป็นเสนแบงพรมแดนซึ่งแบงแยกอัตลักษณแ
ตัวตนของผูเดินทางทองเท่ียวชาวตะวันตกออกจากอัตลักษณแตัวตนของชาว Rabari หรือ Raiki โดยใช
ขั้วตรงขามของความทันสมัย-ความลาหลัง 

แตปัจจุบัน โลกาภิวัฒนแไดเขามามีบทบาททําใหการติดตอส่ือสารสะดวกยิ่งขึ้น และ
การเดินทางทองเที่ยวไดแพรกระจายไปทั่วทุกมุมโลก โลกาภิวัฒนแจึงเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให
ผูหญิงท่ีมาจากประเทศกําลังพัฒนามีโอกาสเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวมากขึ้นดวย แตทวา
ประสบการณแการผจญภัยของผูหญิงเหลานี้ไดมีลักษณะผิดแผกไปจากประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกโดยวางอยูบนพื้นฐานของภูมิหลังทางประวัติศาสตรแ ความตกเป็นอาณานิคม 
ชาติพันธุแ และความเจริญทางเทคโนโลยี การเดินทางของผูหญิงกลุมนี้ปรากฏใหเห็นผานส่ือหลาย
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ชองทาง ไมวาจะเป็น หนังสือ รายการโทรทัศนแ บทสัมภาษณแในนิตยสาร รายการสัมมนา เว็บไซตแ 
ฯลฯ ในประเด็นนี้ เราพบวา ผูหญิงไทยหลายคนเลือกท่ีจะเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีความเจริญดานเศรษฐกิจ
สูงกวา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย หรือบางประเทศในแถบเอเชีย ไดแก 
ญี่ปุุน เกาหลี จีน เป็นตน การแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทยกลุมนี้ มีส่ิงท่ีนาสังเกต คือ พวกเธอมักพบเจอ
อคติและมายาคติในลักษณะไมยุติธรรม ไมเทาเทียม หรือเป็นการถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศ
ท่ีไปเยือน ยกตัวอยาง กรณีพาดหัวขาว “ยอดรามาไลไปกินปิ้งยางท่ีไทย กับ 10 ขอ ต่ิงเกาหลีควรรู
กอนไปหาโอปปูา” จากขาวหนังสือพิมพแไทยรัฐออนไลนแ ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 มีเนื้อความ 
ดังนี้  

. . . ตม. เกาหลีเขาลุกขึ้นมากวดขันตรวจสอบนักทองเท่ียวชาวไทยเขมงวดเป็นพิเศษ           
แตเรื่องท่ีเจาหนาท่ีพูดจาแย ใสอารมณแ และการกักตัวยาวนานเกินเหตุก็ไมคอยแฟรแเนอะ นี่           
ไดยินมาวา 70 เปอรแเซ็นตแ  ของคนท่ีติดอยู ใน ตม. เป็นผูหญิง และถูกสง ตัวกลับประมาณ             
70-100 คนตอวัน  

. . . 

แตจากกรณีของสาวไทยคนนี้ ปัณณณแพัศ ศรีสวัสด์ิ เจาของเฟซบุ฿ก Punnabhat 
Sri เธอระบุวา ในระหวางท่ีเขาหองกักตัว เจาหนาท่ีกักตัวนานมาก รวมๆ ก็ 12 ช่ัวโมง แถมตอนให
เขาหองเพื่อซักถาม ลามก็ใสอารมณแ พูดตัดบท เหมารวมอยางเดียววา เธอลักลอบเขามาเกาหลีเพื่ อ
มาทํางาน แถมยังมีการกระชากเอกสารตางๆ ท่ีเธอเตรียมมาออกไปดวย ไมไดมีการเช็กดูดวยซ้ํา 
แบบนี้ก็นาจะพูดไดวา ทําเกินกวาเหตุไปรึเปลา? และเรื่องจะไมบานปลายมาถึงขนาดนี้ ถาลามไมพูด
คําวา ‘ถาอยากกินปิ้งยางก็กลับไปกินท่ีเมืองไทย’ 

. . .  

(ไทยรัฐออนไลนแ ฉบับวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560. “ยอดรามาไลไปกินปิ้งยางท่ีไทย กับ 
10 ขอ ต่ิง เกาหลีควรรูกอนไปหาโอปปูา”. สืบคนเมื่อวัน ท่ี  21 มิถุนายน 2560. https:// 
www.thairath.co.th/content/944125.) 

เนื้อขาวขางตน เราเห็นไดวา ผูหญิงไทยถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศท่ีพัฒนามากกวา
อยางไมเป็นธรรม  พวกเธอถูกเขมงวดกวดขันในการผานเขา -ออกประเทศเกาหลีใตในลักษณะ
ถูกเลือกปฏิบัติ การถูกเลือกปฏิบัติในกรณีนี้เห็นไดจากการแสดงออกเชิงลบของเจาหนาท่ีและลาม 
ดังเชน การพูดจาไมดี การใสอารมณแ การกักตัวเป็นเวลานานเกินสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การเหมารวมวา พวกเธอเป็นคนลักลอบเขาเมือง ดังนั้น การกระทําดังกลาวจึงสะทอนใหเห็น วา 
เมื่อผูหญิงไทยซึ่งเดินทางจากประเทศกําลังพัฒนาไปยังประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจสูงกวา ผูคนใน
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ประเทศปลายทางมีอคติและมายาคติตอพวกเธอ พวกเขาจึงปฏิบัติตอผูหญิงไทยในลักษณะดอยกวา 
ไมเทาเทียม และดูหมิ่นดูแคลน  

อีกกรณีหนึ่ง เรื่องเลาประสบการณแการใชชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนแหงมหาวิทยาลัย
วาเซดะในกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุุน ในหนังสือ Tokyo without Banana ของ ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ 
เธอเลาถึงเหตุการณแที่เพื่อนฝรั่งเพศชายไดลวงละเมิดทางเพศตอตัวเธอ คนแรก  เป็นเพื่อนชาย
ชาวฟินแลนดแท่ีเธอเคยไปดื่มเหลาดวยกัน เธอเลาวา  “ . . . เคยไปแฮงกแเอาตแดวยแลว กลายเป็น
พวกผูชายท่ีชอบเอาฤทธิ์แอลกฮอลแมาเป็นขออาง จับนูนนิดนี่หนอย แถมชอบแทะโลมดวยคําพูดและ
สายตา . . .” อีกคนหนึ่ง เป็นเพื่อนชายชาวแคนาดา เพื่อนคนนี้มีนิสัยคลายคลึงกันกับเพื่อนคนแรก 
เธอเลาตอไปวา “. . . เคยหลวมตัวไปเตนดวยครั้งนึงก็มีการเอาตัวเขามาชิดจนเกินเหตุ จนแทบจะ
รวมรางเป็นหนวยเดียวกันอยูแลวจา ณิศราเลยเตนไมออก เอาแตยืนแข็งท่ือเป็นหิน พี่แกก็มีการมาส่ัง 
‘Move Your Hips, Mint!’ . . .” (ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ, 2558, น.102-104) ประสบการณแ
ของณิศราเผยใหเราเห็นวา เมื่อเดินทางทองเท่ียวในประเทศท่ีพัฒนาแลวและไดพบเจอกับ ผูชาย
ชาวตะวันตก ผูหญิงไทยมักตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศ พวกเธอเสี่ยงตอการถูกลวง ละเมิด
ทางเพศหลายระดับ คือ ระดับสายตา ระดับวาจา และระดับเนื้อตัวรางกาย ดังนั้น คําพู ดยั่วเยา 
สายตาแทะโลม และการแตะเนื้อตองตัวท่ีไมพึงประสงคแจึงถือเป็น การเลือกปฏิบัติของผูชาย
ชาวตะวันตกท่ีกระทําตอผูหญิงไทย โดยพวกเขาอาจเหมารวมวา ผูหญิงไทยไมรักนวลสงวนตัว 

ตัวอยางขางตน เราสัง เกตวา การแบกเปูเที ่ยวจากประเทศกําลังพัฒนาไปยัง
ประเทศท่ีพัฒนาแลวกอใหเกิดอคติ มายาคติ และเหตุการณแการถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียม  
โดยภาพรวม ผูหญิงกลุมนี้มักถูกมองวา พวกเธอเป็นหญิงขายบริการทางเพศหรือลักลอบเขาเมือง 
ดังนั้น เราเห็นไดวา ภาพเหมารวมท่ีเกิดขึ้นนี้มีนัยยะ การใหความหมายแกผูหญิงไทยในลักษณะ
เส่ือมเสียช่ือเสียง บั่นทอนคุณคา และมักถูกตราหนาถึงพฤติกรรมสุมเสี่ยง อัตลักษณแตัวตนของ
ผูหญิงไทยกลุมนี้จึงมีลักษณะบิดเบือนไปจากความเป็นจริง อีกท้ัง เรื่องเลาของพวกเธอยังทําให
เรารับรูไดวา การเดินทางทองเท่ียวสําหรับเพศสถานะของผูหญิงถือเป็นเรื่องยุงยากเพราะเพศสถานะ
ของพวกเธอผูกโยงอยูกับอคติมายาคติในสังคม ผูหญิงไทยจึงไมมีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะใชชีวิตนอกบาน
อยางอิสระ นั่นเอง 

สรุปวา การเดินทางทองเท่ียวกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางผูเดินทางและ
ประเทศปลายทาง เมื่อผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว พวกเธอไดสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเอง
ในลักษณะแตกตางไปจาก ชนพื้นเมือง โดยพวกเธอจัดวางสถานะของตนเองในลักษณะขั้วตรงขามกับ
ผูคนในประเทศท่ีพวกเธอไปเยือน โดยผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีออกเดินทางทองเท่ียวไปยัง
ประเทศท่ีพัฒนานอยกวาจะมีความสัมพันธแเชิงอํานาจในลักษณะเหนื อกวา ในขณะท่ีปัจจุบัน 
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โลกาภิวัฒนแไดเขามามีบทบาททําใหการติดตอส่ือสารและการเดินทางทองเที่ยวแพรกระจายไป
ท่ัวทุกมุมโลก เมื่อเป็นเชนนี้ ผูหญิงท่ีมาจากประเทศกําลังพัฒนาจึงมีโอกาสเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
มากขึ้นดวย แตทวาประสบการณแการผจญภัยของผู หญิงเหลานี้ไดมี ลักษณะผิดแผกไปจาก
ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกโดยวางอยูบนพื้นฐานของภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตรแ ความตกเป็นอาณานิคม ชาติพันธุแ และความเจริญทางเทคโนโลยี โดยการแบกเปูเท่ียว
ทําใหพวกเธอมักพบเจออคติมายาคติในลักษณะไมยุติธรรม ไมเทาเทียม หรือเป็นการถูกเลือกปฏิบัติจาก
ผูคนในประเทศท่ีไปเยือน 
 
2.2 อคติมายาคติในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิง (Myths) 
 

เรื่องความแตกตางระหวางการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงและผูชายนั้น มีนักวิชาการ
หลายคนช้ีใหเห็นวา การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงมีขอจํากัดมากกวาผูชาย โดยคุณลักษณะของ
ความเป็นหญิงสงผลใหพวกเธอตองพบเจออคติและมายาคติหลายประการ การเดินทางทองเท่ียวของ
ผูหญิงจึงถูกจัดวางในลักษณะพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคแหรือความไมเหมาะสม ฉะนั้น งานวิชาการ
ท่ีจะกลาวตอไปนี้จึงช้ีใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงและผูชาย 
ซึ่งเกิดมาจากองคแประกอบทางดานสังคม ดังเชน เพศสถานะ อายุ ความคาดหวังทางสังคม  
การใชเวลาวางของหญิงชาย ภูมิหลังทางประวัติศาสตรแ เป็นตน อคติและมายาคติซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวาง
การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงเห็นไดชัดเจนจากงานศึกษาทางวิชาการ ดังนี้ 

งานศึกษาช้ินแรก บทความเรื่อง Gendered Leisure: Are Women more Constrained 
in Travel for Leisure? ของ Sonia Khan ใน Tourismos: An International Multidisciplinary 
Journal of Tourism งานช้ินนี้ Khan ศึกษาถึงประเด็นความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชาย
และผูหญิงซึ่งเป็นส่ิงกีดขวางตอการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว โดย  Khan เริ่มสํารวจ
ความคิดเห็นจากผูชายและผูหญิงจํานวนท้ังส้ิน 400 คน แบงเป็นชาย 200 คน และเป็นหญิงอีก 
200 คน กลุมตัวอยางนี้มีอายุโดยเฉล่ียราว 25-40 ปี จากผลสํารวจครั้งนี้ พบวา ผูหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งมี
ความเห็นวา เพศสถานะของพวกเธอสงผลตอการเลือกใชเวลาวางเพื่อออกเดินทางทองเท่ียว ในขณะท่ี
ผูชายมีความเห็นวา เพศสถานะของพวกเขาไมสงผลตอการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวแตอยาง
ใด ท้ังนี้ Khan ใหเหตุผลไววา ทั้งชายและหญิงตางมีขอจํากัดเรื่องการใชเวลาวางเพื่อเดินทาง
ทองเที่ยวแตกตางกันไป โดยขอจํากัดในการใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเที่ยวสําหรับผูชาย
ขึ้นอยูกับการจางงาน พวกเขาเดินทางทองเท่ียวไดเฉพาะหวงวันหยุด อยางไรก็ตาม พวกเขาก็ยังคง
มีอํานาจในการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวในฐานะเจาของรายได ในทางกลับกัน ผูหญิง
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ตกเป็นฝุายเสียเปรียบในการใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว ขอจํากัดสําหรับพวกเธอ มีสวน
เช่ือมโยงกับความรับผิดชอบตอครอบครัว ความเช่ือฟังครอบครัวและสามี การเล้ียงดูบุตร รวมถึง
ระยะเวลาในการใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว ดังนั้น งานศึกษาของ Khan จึงเผยใหเห็นวา 
ชองวางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงมีความสัมพันธแกับการใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว 
เพศสถานะของผูหญิงถือเป็นอุปสรรคกีดขวางตอการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวมากกวา
เพศสถานะของผูชาย (Khan, 2011, p.105-120) 

ผลสํารวจของ Khan ขางตน สะทอนไดวา ความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชาย
และผูหญิงเป็นองคแประกอบสําคัญในการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว โดย Khan (2011) 
ระบุใหเห็นภาพวา จํานวนผูหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งรับรูไดวา เพศสถานะของพวกเธอมีสวนสําคัญ
ในการตัดสินใจเลือกใชเวลาวางเพื่อออกเดินทางทองเที่ยว พวกเธอยังคงถูกครอบงําภายใต
ความไมเทาเทียมกันทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิง ในขณะที่ผูชายหลุดพนจาก
ความไมเป็นธรรมทางเพศสถานะเพียงฝุายเดียวเทานั้น กลาวคือ Khan ไดจําแนกใหเห็นถึง
ความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงซึ่งมีสวนเช่ือมโยงกับการเลือกใชเวลาวางเพื่อ
เดินทางทองเท่ียว ขอจํากัดในการเดินทางทองเท่ียวสําหรับผูชายมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องการทํางาน
และการประกอบอาชีพเพื่อหารายได แตการวาจางก็เปิดโอกาสใหพวกเขาเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเท่ียว
มากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางทองเท่ียวในหวงวันหยุด นอกจากนี้ พวกเขายังเป็นฝุายไดเปรียบ
ในเรื่องอํานาจการตัดสินใจเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวมากกวาผูหญิง เพราะพวกเขาเป็น
เจาของรายไดท่ีไดมาจากการจางงานอีกดวย ในทางตรงกันขาม ขอจํากัดในการเดินทางทองเท่ียว
สําหรับผูหญิงมีสวนเช่ือมโยงกับความรับผิดชอบในบาน การเล้ียงดูบุตร การรับใชสมาชิกในครอบครัว 
การเช่ือฟังครอบครัวและสามี รวมถึงระยะเวลาท่ีไมเอื้ออํานวยใหพวกเธอหยุดพักและออกจากบาน
เพื่อเดินทางทองเท่ียว นอกจากนี้ ผูหญิงยังตกเป็นฝุายเสียเปรียบในการเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเท่ียว 
เนื่องจากพวกเธอมีความจําเป็นตองพึ่งพาเรื่องคาใชจายจากครอบครัวและสามี ดังนั้น ผลสํารวจของ 
Khan จึงสรุปไดวา ความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงเขามามีสวนเกี่ยวของกับ
การเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว โดยผูหญิงสวนใหญรับรูไดวา เพศสถานะของพวกเธอทําให
พวกเธอตกเป็นฝุายเสียเปรียบในการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวมากกวาผูชาย โดยมีขอจํากัด
จากภาระและหนาท่ีในบาน ในขณะท่ี ผูชายไมมีรับรูวา เพศสถานะของพวกเขาถือเป็นขอจํากัด
ในการเดินทางทองเท่ียว 

จากผลสํารวจขางตน เราเห็นไดชัดวา Khan ไดตอกย้ําถึงความไมยุติธรรมทางเพศสถานะ
ของผูหญิงในเรื่องการตัดสินใจเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเที่ยว กลาวคือ ขอจํากัด
ในการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวสําหรับผูชายสอดคลองกับการใชชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ 
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ซึ่งก็คือ การจางงานและการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน การไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอกบาน
ก็ยังเปิดโอกาสใหพวกเขาสามารถเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเท่ียวไดงายยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาเป็น
เจาของรายไดท่ีหามานั้น พวกเขาจึงมีอํานาจโดยชอบธรรมในเรื่องการวางแผนคาใชจายสําหรับ
เดินทางทองเท่ียวอยางอิสระ ท้ังนี้ การจางงานมิไดมีขอดีแกผูชายเพียงอยางเดียว แตยังมีขอเสีย
ท่ีเกิดขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ การเขารวมพื้นท่ีเดินทางทองเท่ียวของพวกเขาไดถูกจํากัดและควบคุมดวย
ระยะเวลาในการทํางาน พวกเขาจึงมีโอกาสเดินทางทองเท่ียวไดเฉพาะหวงวันหยุดเทานั้น อีกมุมหนึ่ง 
ขอจํากัดในการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวสําหรับผูหญิงมีสวนสัมพันธแกับการใชชีวิตใน
พื้นท่ีสวนตัว ซึ่งก็คือ ความรับผิดชอบตองานในบาน ผูหญิงมีหนาท่ีหลักในการรับเล้ียงบุตร การดูแล
สมาชิกในครอบครัว การปรนนิบัติสามี และไดรับการคาดหวังใหเช่ือฟังบุคคลในครอบครัวและสามี 
เมื่อพิจารณาจากเนื้องานในบานและส่ิงคาดหวังท่ีมีตอพวกเธอแลว เราเห็นไดวา การแบกรับภาระ
งานในบานซึ่งเป็นหนาท่ีสําคัญของผูหญิงมิไดปลดเปล้ืองใหพวกเธอมีโอกาสไดใชวันเวลาวางเพื่อหยุดพัก
จากการทํางานแตอยางใด นอกจากนี้ งานในบานท่ีพวกเธอตองรับผิดชอบนั้นยังมิไดรับการให คุณคา
ในรูปแบบของตัวเงินเชนเดียวกับการจางงานของผูชายอีกดวย หากแตคาใชจายของผูหญิงนั้นยังคง
ตองพึ่งพาอาศัยรายไดหลักท่ีครอบครัวและสามีหามาได ดังนั้น ผูหญิงจึงไมมีอํานาจในการวางแผน
เรื่องคาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวไดโดยตรง โดยพวกเธอมีสิทธิ์ใชรายไดของครอบครัวและสามี
โดยทางออม ท้ังนี้ การเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอจะเกิดขึ้นไดนั้นยังตองคํานึงถึงความยินยอมจาก
ครอบครัวและสามีเพื่อใหพวกเธอสามารถนํารายไดของครอบครัวและสามีมาใชจายในการเดินทางทองเท่ียว
อยางอิสระ เมื่อเป็นเชนนี้ ผูหญิงจึงไมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว 
เพราะพวกเธอขาดสภาพคลองในการวางแผนเรื่องคาใชจายอยางเต็มท่ี จากขอความอธิบายท่ีกลาวมานี้ 
อาจกลาวโดยสรุปไดวา Khan ช้ีใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงท่ี          
เขามามีบทบาทเช่ือมโยงกับการเลือกใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียว โดย Khan ใหความสําคัญกับ
การขาดสภาพคลองทางเศรษฐกิจของผูหญิงซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําใหพวกเธอไมสามารถกาวออกจาก
พื้นท่ีบานเขาสูพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวไดอยางเสรี   

ประเด็นถัดมา Khan ยังศึกษาประเด็นวาดวยเรื่องภาระและหนาที่ที่สมเหตุสมผล
ในการเดินทางทองเท่ียวของผูชายและผูหญิง กลาวคือ Khan ช้ีใหเห็นวา การเดินทางทองเท่ียวของ
ผูชายวางอยูบนพื้นฐานของการรบ การคา และการใชเวลาวาง ในขณะท่ีการเดินทางทองเท่ียวของ
ผูหญิงมีจุดมุงหมายยึดโยงกับความรับผิดชอบตอชาติและศาสนา และไมไดจัดวางอยูบนพื้นฐานของ
การพักผอนหยอนใจ โดย Khan เอยถึงขอเกื้อหนุนของ Richter (1994) ท่ีวา นัยยะของการเดินทางทองเท่ียว
ของผูชายและผูหญิงผิกแผกไปจากกัน ผูชายออกเดินทางทองเท่ียวเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ การรบ 
สงครามศาสนา การบุกเบิก และโอกาสทางการคา แตเมื่อผูหญิงเขามามีสวนรวมในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว 
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การเดินทางทองเที่ยวของพวกเธอมีเปูาหมายเพื่อการชวยเหลือชีวิต ดังเชน หมอสอนศาสนา  
การอพยพยายถิ่น การผจญภัยเพื่อแผขยายลัทธิจักรวรรดินิยม งานดานการทูต หรื อการเผยแผ
อารยธรรมของจักรวรรดินิยม จุดมุงหมายในการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอเหลานี้ลวนบอกเป็นนัย
ไดวา การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงมีภาระและหนาท่ีผูกพันกับการชวยงานของจักรวรรดินิยมและ
ศาสนา โดยมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการพักผอนหยอนใจแตอยางใด เราจึงเห็นไดชัดวา การเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงไมไดปลดแอกอยางแทจริง งานช้ินนี้เผยใหเห็นถึงการสรางอคติมายาคติที่เกิดขึ้น
ในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงในลักษณะท่ีแตกตางไปจากผูชาย โดยช้ีใหเห็นวา การเดินทางทองเท่ียว
ของผูชายวางอยูบนพื้นฐานของการรบ การคา และการใชเวลาวาง ในขณะท่ีการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงมีจุดมุงหมายยึดโยงกับความรับผิดชอบตอชาติและศาสนา และไมไดจัดวางอยูบนพื้นฐาน
ของการพักผอนหยอนใจ (Khan, 2011, p.108) 

จากขอความปรากฏขางตน Khan เผยใหเห็นถึงอคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นในการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิง อคติท่ีกลาวมานี้กอใหเกิดความไมยุติธรรมระหวางผูชายและผูหญิง โดยขอเสนอของ 
Khan อธิบายไดวา จุดมุงหมายในการเดินทางทองเท่ียวของผูชายมีสวนเช่ือมโยงกับภาระปกปูองชาติ 
การทําลายลาง ความอยูรอดของศาสนา การคนพบส่ิงใหม และการแสวงหาโอกาสเรื่องการคาและ
พาณิชยแ ในขณะท่ีเปูาหมายในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงยึดโยงและผูกพันกับการชวยเหลืองาน
ของจักรวรรดินิยมและศาสนา โดยพวกเธอทําหนาท่ีเป็นผูชวยฝุายชาย ภาระหนาท่ีของพวกเธอ
แสดงออกตามรูปแบบของหมอสอนศาสนา หนาท่ีของหมอสอนศาสนาเป็นผูชวยฝุายชายซึ่งก็คือ
พระผูเป็นเจาและบาทหลวง พวกเธอคอยรับใชพระผูเป็นเจา ชวยเหลือและเกื้อหนุนบาทหลวง 
รวมถึงชวยงานดานเผยแพรศาสนาและใหการศึกษา ไมเพียงหนาท่ีหมอสอนศาสนาเทานั้น ผูหญิงยัง 
ทําหนาท่ีสนับสนุนภายใตนามของ “รัฐ” ดวยงานดานการทูตและการแผขยายอารยธรรมของ
ประเทศบานเกิด พวกเธอเป็นตัวแทนของประเทศผูลาอาณานิคม โดยทําหนาท่ีครอบงําผูตกเป็นเหยื่อ
ของประเทศผูลาดวยความรุง เรืองของวัฒนธรรมตะวันตกอีกดวย เห็นไดวา จุดมุงหมาย
ในการเดินทางทองเที่ยวของผูหญิงไมปรากฏรูปแบบการบุกเบิกหรือการใชเ วลาวางดังเชน
การเดินทางทองเท่ียวของผูชายแตอยางใด นอกจากนี้ ยังมีผูหญิงอีกกลุมหนึ่งที่มิไดเดินทองเที่ยว
ในฐานะผูชวยของฝุายชายหรือทํางานเพื่อผลประโยชนแของรัฐ แตพวกเธอออกเดินทางทองเท่ียวเพื่อ
วัตถุประสงคแของการโยกยายถิ่นฐานในฐานะผูอพยพหรือผูลี้ภัย หากเราพิจารณาและตีความของ
การโยกยายถิ่นพํานักแลว พบวา การอพยพและการล้ีภัยใหความหมายถึงการประสบภัยจากการตามลา
หรือการกดขี่ เมื่อเราแยกแยะองคแประกอบของคําทั้งสองไดดังนี้ จึงเห็นไดวา ผูหญิงที่มีโอกาส
ออกเดินทางทองเท่ียวในกรณีอพยพหรือล้ีภัยถือเป็นเรื่องลดทอนศักด์ิศรีเมื่อเปรียบเทียบกับผูชาย 
การเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอจึงแสดงออกในเชิงหมิ่นเหมและไมสูดีนัก  

Ref. code: 25625724035026EQD



36 
 

ตามขอความอธิบายขางตน บอกเป็นนัยไดชัดเจนวา จุดมุงหมายในการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงไมไดรับการปลดแอกอยางแทจริง เปูาหมายในการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอมีลักษณะ
แปลกประหลาดไปจากวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวของผูชาย การจัดแบงจุดมุงหมาย
ในการเดินทางทองเท่ียวระหวางผูชายและผูหญิงในครั้งนี้ ช้ีใหเห็นท่ีมาของอคติมายาคติท่ีวา 
วัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวของผูหญิงมีความผูกพันกับภาระและหนาที่ที่สมเหตุสมผล 
โดยการเดินทางทองเที่ยวของผูชายวางอยูบนพื้นฐานของการรบ การคา และการใชเวลาวาง  
ในขณะท่ีการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงมีจุดมุงหมายยึดโยงกับความรับผิดชอบตอชาติและศาสนา 
และไมไดจัดวางอยูบนพื้นฐานของการพักผอนหยอนใจ งานชิ้นนี้จึ งถือเป็นตัวอยางที่โดดเดนของ
การสรางอคติมายาคติซึ ่งเป็นผลมาจากวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเที่ยวของผูหญิงที่มี
ความผูกพันกับภาระและหนาท่ีท่ีสมเหตุสมผล จากขอเท็จจริงขางตน Khan เลาใหเห็นภาพของ
ความไมสมดุลกันทางเพศสถานะของผูเดินทางทองเท่ียวชายและหญิง กอใหเกิดการสรางคูตรงขาม 2 
คู คือ ผูทําลาย-ผูให และ ผูบุกเบิก-ผูอพยพ อธิบายไดดังนี้ 

คูตรงขาม ผูทําลาย-ผูให อธิบายไดวา ภาระและหนาท่ีในการเดินทางทองเท่ียวของ
ผูชายไดรับการใหคุณคาในฐานะ “ผูกลาหาญ” ไมตางจากงานศึกษาของ Bassnett ขางตน คุณคา
ของผูกลาหาญคือ ผูฆาศัตรูและนํามาซึ่งชัยชนะแกพรรคพวกของตน หนาท่ีของพวกเขาคือ การฉุดครา 
ลิดรอน ทําลาย ครอบงํา และเอาไปซึ่งชีวิตของผูอื่น ในทํานองกลับกัน ภาระและหนาท่ี
ในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงถูกจัดวางผานหนาที่ของ “หมอสอนศาสนา” การใหคุณคาแก
พวกเธอจึงแอบแฝงและเต็มไปดวยบทบาทของผูชวยฝุายชาย หนาที่ของพวกเธอคือ การคํ้าจุน  
คอยปรนนิบัติ และรับใชฝุายชาย รวมถึงการทํางานใหแกรัฐดวย ภาพแทนของพวกเธอจึง จัดวางอยู
บนพื้นฐานของ “ผูให” สถานะผูใหถือเป็นเครื่องยกระดับบทบาทของผูหญิงใหเหนือกวาผูหญิงคนอื่นดวย 

คูตรงขามอีกคูหนึ่ง คือ ผูบุกเบิก-ผูอพยพ อธิบายไดวา การเดินทางทองเท่ียวของผูชาย
ไดรับการยกระดับในฐานะ “ผูบุกเบิก” เป็นผูสํารวจ ริเริ่ม พัฒนา เสาะหา เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงแปลกใหม
ในดินแดนท่ีไมเคยไปเยือนมากอน คุณคาของพวกเขาคือ เป็นผูมีสวนรวมในการกอต้ัง ใหกําเนิด และ
ความเป็นเจาของเหนืออาณาเขตท่ีไดไปเยือนนั้น จุดมุงหมายของการเดินทางทองเที่ยวของผูชาย
ในฐานะผูบุกเบิกนี้จึงไดรับการยกยองบนพื้นฐานของการพัฒนาหรือการนําพาความเจริญเขาไปใน
ถิ่นทุรกันดาร ในขณะท่ีเปูาหมายในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงถูกบั่นทอนคุณคาอยางถดถอย
ในฐานะ “ผูอพยพ” หรือ “ผูลี้ภัย” จุดมุงหมายในการอพยพและการลี้ภัยนี้แสดงออกถึง
ความเดือดรอน ภาวะทุกขแยาก และพลัดพรากไปจากถิ่นท่ีอยู 

การสรางคูตรงขาม 2 คู คือ ผูทําลาย-ผูให และ ผูบุกเบิก-ผูอพยพ ขางตน เผยใหเห็นวา 
วัตถุประสงคแในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงมีความสอดคลองกับภาระและหนาท่ีอยางสมเหตุสมผล 

Ref. code: 25625724035026EQD



37 
 
งานช้ินนี้ใหความสําคัญกับความแตกตางของจุดมุงหมายในการเดินทางทองเท่ียวท่ีไมสอดรับไปกับ
เพศสถานะของผูเดินทางทองเท่ียว โดย Khan เผยใหเห็นภาพรางขอบเขตซึ่งแบงแยกระหวาง
ผูเดินทางทองเท่ียวเพศชายและผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิงออกจากกันดวยความไมสมดุลทางเพศสถานะ
โดยใชความสมเหตุสมผลของวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเท่ียวระหวางผูชายและผูหญิง อาจกลาวไดวา 
อคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานท่ีผิดแผกไปจากผูชาย  

ประเด็นสุดทาย Khan ไดใหความสําคัญกับประเด็นอคติมายาคติที่ เกิดขึ้นกับ
ผูเดินทางทองเท่ียวหญิงซึ่งถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของขั้วตรงขามกับผูเดินทางท องเท่ียวชายโดยใช
ความคาดหวังทางสังคมดวย กลาวคือ Khan อางถึงขอเสนอของ Enloe (1989, p.21) ท่ีวา ในสังคม
สวนใหญ ความเป็นหญิงผูกโยงกับชีวิตในบาน สวนความเป็นชายทําหนาท่ีเป็นหนังสือเดินทางเพื่อ
กาวสูพื้นท่ีสาธารณะ ท้ังนี้ Khan เสริมไววา แตเดิมนั้น ผูชายท่ีเดินทางทองเท่ียวถือเป็นผูนาเคารพนับถือ 
ในขณะท่ีการกาวออกจากบานของผูหญิงถือเป็นเรื่องลดคุณคาและเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยเฉพาะ
การเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังของพวกเธอแสดงออกถึง ความหยาบโลนและความประพฤติ ท่ี
ไมเหมาะสม ในทํานองเดียวกัน Khan ยังไดหยิบยกขอสนับสนุนของ Rybczynski (1991) เพิ่มเติม
อีกวา บานเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับผูหญิง สวนการใชเวลาวางในโลกสาธารณะเป็นพื้นท่ีสําหรับ
ผูชายเพียงฝุายเดียว (Khan, 2011, p.108) 

ขอเท็จจริงขางตน สะทอนใหเห็นวา อคติมายาคติในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง
จากมุมมองของ Khan สรางขึ้นผิดแปลกไปจากผูชายโดยใชความคาดหวังทางสังคม อคติมายาคตินี้
กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิง โดยอธิบายไดวา หากพิจารณาจาก
ขอเสนอของ Enloe (1989, p.21) ขางตนท่ีวา ในสังคมสวนใหญ ความเป็นหญิงผูกโยงกับชีวิตในบาน 
สวนความเป็นชายทําหนาท่ีเป็นหนังสือเดินทางเพื่อกาวสูพื้นท่ีสาธารณะนั้น เราสามารถแยกแยะขั้วตรงขาม
ระหวาง ความเป็นหญิง-ความเป็นชาย ตามบรรทัดฐาน ทางสังคม ผูหญิงไดรับการอบรมบมเพาะให
เรียนรูและใชชีวิตในพื้นที่บาน ผิดไปจากผูชายที่ไดรับการสั่งสอนใหใชชีวิตโลดโผนทามกลาง
พื้นท่ีสาธารณะ ความเป็นชายจึงถือเป็นบัตรผานเขตแดนจากพื้นท่ีบานเขาสูพื้นท่ีของการเดินทางทองเท่ียว 
ในขณะที่ผูหญิงถูกปิดกั้นโอกาสที่จะกาวออกจากบานเฉกเชนผูชาย ทั้งนี้ Khan (2011, p.108) 
ยังเสริมอีกวา ผูชายท่ีเดินทางทองเท่ียวถือเป็นผูนาเคารพนับถือ ในขณะท่ีการกาวออกจากบานของ
ผูหญิงถือเป็นเรื่องลดคุณคาและเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยเฉพาะการเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังของ
พวกเธอแสดงออกถึงความหยาบโลนและความประพฤติท่ีไมเหมาะสม จากขอความปรากฏนี้ Khan 
สนับสนุนขอเสนอของ Enloe ไดวา เมื่อผูชายไดรับการเบิกทางเขาสูพื้นท่ีของการเดินทางทองเท่ียว 
พวกเขาจะไดรับการนับหนาถือตาและเชิดชูใหเห็นถึงความเป็นชายเหนือกวาผูอื่น ในขณะเดียวกัน 
ผูหญิงท่ีออกจากพื้นท่ีบานเขาสูโลกสาธารณะเพียงลําพังมักถูกเลือกปฏิบัติอยางเยยหยัน เกลียดชัง 
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และถูกดูหมิ่นใหเป็นหญิงผูหยาบโลนหรือหยาบคายจากความประพฤติเลวทราม พวกเธอจึงถูกทําให
คุณลักษณะของความเป็นหญิงท่ีพึงประสงคแสูญเสียไป ในทํานองเดียวกัน Khan ยังไดเนนย้ําขอเสนอ
ของ Enloe โดย Khan ไดหยิบยกขอสนับสนุนเพิ่มเติมของ Rybczynski (1991) ท่ีวา บานเป็น
สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับผูหญิง สวนการใชเวลาวางในโลกสาธารณะเป็นพื้นท่ีสําหรับผูชายเพียงฝุายเดียว 
จากขอสนับสนุนเพิ่มเติมนี้เปิดมุมมองใหเห็นวา สังคมคาดหวังใหผูหญิงดําเนินชีวิตอยูเพียงภายใน
พื้นท่ีบานเทานั้น บานจึงถือเป็นสถานท่ีจําเพาะสําหรับพวกเธอ ในทางตรงขามกันนั้น สังคมได
เปิดโอกาสและคาดหวังใหผูชายครอบครองพื้นที่สาธารณะเพียงฝุายเดียว พวกเขาจึงสามารถ
ใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆ ไดโดยชอบธรรม  

ขอเสนอของ Khan ขางตนเลาใหเห็นภาพไดวา การเปล่ียนพื้นท่ีของผูหญิงกอใหเกิด
การสรางอคติมายาคติในการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอในลักษณะขัดแยงไปจากผูชายบนพื้นฐาน
ของขั้วตรงขามระหวาง ความเป็นชาย-ความเป็นหญิง โดย Khan อธิบายถึงผูชายท่ีออกเดินทางทองเท่ียว
ในแงลักษณะเดน เป็นท่ียอมรับของสังคม และสอดรับกับความเป็นชายตามท่ีสังคมคาดหวัง แตทวาได
ต้ังขอเห็นแยงตอผูหญิงท่ีออกเดินทางทองเท่ียวแงลักษณะดอย สอใหเห็นถึงความนาเกลียดชัง  
ความไรยางอาย และพฤติกรรมท่ีไมคูควรกับความเป็นหญิงตามท่ีสังคมคาดหวัง ลักษณะดอยท่ีวานี้
ถือเป็นบอเกิดของอคติมายาคติในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงซึ่งไมสอดรับไปกับความเป็นหญิง 
ดังนั้น การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงจึงถูกแบงแยกออกจากผูชายในลักษณะ เสนกั้นเขตแดนโดยใช
ความคาดหวังทางสังคม  

งานศึกษาช้ินถัดมาซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ Khan ขางตน ยังมีบทความ Travel 
writing and gender ของ Susan Bassnett ใน The Cambridge Companion to Travel Writing 
(2016) โดย Bassnett ศึกษาถึงความไมเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงซึ่งมีรากเหงามาจาก
ความแตกตางกันทางเพศสถานะ และจุดประเด็นเรื่องอคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นกับการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิง งานช้ินนี้ Bassnett หยิบยกแนวความคิดท่ีวา “การผจญภัย” (Adventure) (Bassnett, 
2011, p.225) วางอยูบนพื้นฐานของความเส่ียงอันตรายและการบุกเบิกดินแดนท่ีไมเคยไปมากอน 
ผูชายมีแนวโนมท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวมากกวาผูหญิง เพราะพวกเขามีอิสระในโลกสาธารณะ 
ภาพลักษณแของพวกเขาจึงเป็นผูกลาหาญหรือผูแสวงหาโชคลาภและช่ือเสียง โดย Bassnett 
ยกตัวอยางตํานานการเดินทางทองเท่ียวของผูชายชาวยุโรป ดังเชน การสํารวจอยางนักรบผูกลาหาญ
ในเรื่อง The Norse Sagas และ The Arthurian Cycle การสํารวจทางทะเลในเรื่อง The Odyssey และ 
The Lusiads และการเดินทางทองโลกยุคเรเนซองสแในลักษณะ นักรบ-เจาหญิง ในเรื่อง Orlando 
Furioso และ Gerusalemme Liberate ในขณะท่ีการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงถูกเพงเล็งถึง
ความทาทาย การฝุาฝืน และความไมเห็นดวย เห็นไดจากรูปแบบงานเขียนงายๆ ดังเชน อัตชีวประวัติ 
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บันทึกประจําวัน และบันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว งานเขียนท่ีไมเห็นดวยกับภาพลักษณแ
แงบวกในการเดินทางทองเท่ียวของผูชายเห็นไดจากงานเขียนของ Redmond O’Hanlon และ Eric 
Newby (Bassnett, 2011, p.225) 

ขอเท็จจริงขางตน Bassnett วางรากฐานใหเห็นวา การเดินทางทองเท่ียวผูกโยงติดกับ
การผจญภัย การผจญภัยในมุมมองของ Bassnett มีนัยยะถึงการเส่ียงอันตรายและการเดินทางไปใน
สถานท่ีท่ีไมรูจักมากอน ขอเสนอขางตนอธิบายไดวา ผูชายสามารถเขาสูพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวได
อยางเสรี โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหไดมาซึ่งโชคลาภและช่ือเสียง ในขณะท่ีผูหญิงไมควรผจญภัย 
บุกเบิก หรือเขาไปในดินแดนใหม เพราะเป็นพื้นที่เสี ่ยงตออันตราย การผจญภัยทามกลาง
ดินแดนท่ีไมรู จักของพวกเธอจึงถูกประณามถึงความไมเหมาะสมและความไมเห็นพองไปกับ
ความเส่ียงภัย การเดินทางทองเท่ียวจึงถือเป็นเรื่องทาทายตอเพศสถานะของผูหญิงและเป็น
การเขารวมกิจกรรมท่ีฝุาฝืนตอความคาดหวังทางสังคมท่ีมีตอพวกเธอ ดังนั้น การเดินทางทองเท่ียว
ของพวกเธอจึงมีลักษณะขัดแยงหรือไมสอดรับกับการเดินทางทองเท่ียวของผูชาย ผูหญิงจึงไมไดรับ
การยอมรับใหออกเดินทางทองเที่ยวในโลกสาธารณะอยางเสรี งานชิ้นนี้จึง เผยใหเห็นถึง
การใหความหมายของการผจญภัยท่ีมี นัยยะถึงความเส่ียงอันตราย โดยความเส่ียงอันตรายนี้ถือเป็น
หัวใจสําคัญท่ีทําใหผูหญิงไมเทาเทียมกับผูชายในการเดินทางทองเท่ียว  

เราเห็นไดวา ผูชายไดรับความเห็นดวยท่ีจะเขารวมกิจกรรมเส่ียงภัยในโลกสาธารณะ 
ในขณะท่ีผูหญิงถูกหามปรามไมใหเขารวมกิจกรรมเส่ียงภัยเชนเดียวกับผูชาย งานช้ินนี้ Bassnett 
อธิบายใหเห็นภาพของความไมเทาเทียมกันทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงอยางเดนชัด 
กลาวคือ ผูชายท่ีออกเดินทางผจญภัย บุกเบิก หรือเขาไปในในดินแดนท่ีไมรูจักมากอน สะทอนถึง
ภาพลักษณแแงบวกในลักษณะผูแสวงหาโชคลาภหรือผูมีชื่อเสียงในดินแดนแหงใหม  ในขณะท่ี
ผูหญิงถูกจํากัดไมใหเขารวมพื้นท่ีโลกสาธารณะ การเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอสะทอนถึง
ภาพลักษณแแงลบ จากขอเสนอของ Bassnett เห็นไดชัดวา การผจญภัยถือเป็นใบเบิกทางสําหรับ
ผูชายเพียงฝุายเดียว พวกเขาจึงไดรับการยกระดับสถานะในฐานะของผูกลาหาญหรือผูท่ีสามารถ
เอาชนะความเส่ียงอันตรายได ในขณะท่ีผูหญิงถูกบั่นทอนและทําใหเส่ือมคุณคา เมื่อพวกเธอ
เขารวมกิจกรรมท่ีเส่ียงอันตรายในโลกสาธารณะ งานช้ินนี้จึงจุดประเด็นการผจญภัยท่ีไมสอดคลองไปกับ
เพศสถานะของผูหญิง  

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาทางวิชาการท่ีเห็นพองไปกับขอสังเกตของ Bassnett และ 
Khan ขางตน จากบทความ New Directions or the End of the Road? Women’s Travel 
writing at the Millennium ของ Maureen Mulligan ใน Journal of English Students (2000) 
งาน ช้ินนี้  Mulligan ต้ังขอถกเถียงประเ ด็นความไม เท า เทียมกันทาง เพศสถานะระหว าง
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นักวิทยาศาสตรแและผูบุกเบิกเพศชายและผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิง และช้ีใหเห็นถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจากอคติมายาคติในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง โดย Mulligan ศึกษางานเขียน 2 ช้ิน 
คือ บันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวในแถบตอนเหนือของอินเดียทามกลางชนเผาเรรอน  
ซึ่งรูจักกันดีในช่ือ Rabari หรือ Raiki เรื่อง Desert Places (1996) ของ Robyn Davidson และ
บันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวในทวีปแอนตารแกติการแเรื่อง Terra Incognita: Travels in 
Antarctica (1996) ของ Sara Wheeler จากงานเขียน Terra Incognita: Travels in Antarctica 
(1996) ของ Sara Wheeler นั้น Mulligan ยกตัวอยางใหเห็นภาพวา ดินแดนแอนตารแกติการแเป็น
สถานีวิจัยขนาดใหญและเป็นพื้นท่ีตองหาม มีเพียงนักวิทยาศาสตรแ นักวิจัยเฉพาะดาน หรือผูบุกเบิกชาย
ท่ีอาศัยอยูเทานั้น สถานท่ีนี้จึงเป็นสถานท่ีท่ีผูชายสามารถแสดงออกถึงความตอสูและความกลาหาญ
เพียงฝุายเดียว ในขณะท่ี การเดินทางทองเท่ียวและพักอาศัยของ Wheeler ผูเป็นนักเขียนหญิงท่ีอยู
ทามกลางดินแดนเดียวกันนั้นไมไดรับการยกยองถึงความกลาหาญ (Mulligan, 2000, p.75)     

ขอเท็จจริงขางตน Mulligan เผยใหเห็นวา บันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวใน
ทวีปแอนตารแกติการแของ Wheeler แสดงถึงมุมมองของผูชายท่ีไมยอมรับการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง 
ผูชายท่ีทํางานบนพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรแไดรับการยกยองในฐานะผูกลาหาญ ในทางกลับกัน 
ผูหญิงที่ทํางานในฐานะนักเขียนกลับไมไดรับการเชิดชูถึงการตอสูตอความยากลําบากใน
ดินแดนตองหาม ถอยคําที่ใชในงานเขียนของ Wheeler จึงมีลักษณะเหน็บแนม ตัดพอ และ
ประชดประชัน แมวา Wheeler จะเดินทางทองเที่ยวและใชชีวิตอาศัยอยูในพื้นที่เดียวกันกับ
เหลานักวิทยาศาสตรแและผูบุกเบิกเพศชายก็ตาม แตเธอก็ถูกเลือกปฏิบัติดวยอคติท่ีวา การเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงในดินแดนตองหามถือเป็นพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแผานสายตาของนักวิทยาศาสตรแ
และผูบุกเบิกเพศชาย 

ขอความบรรยายขางตนเผยให เห็นขั้วตรงขามระหวาง นักวิทยาศาสตรแและ
ผูบุกเบิกเพศชาย-ผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิง กลาวคือ ความเหล่ือมลํ้าทางเพศสถานะกอใหเกิด
อคติมายาคติตอผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิงท่ีเดินทางไปเยือนทวีปแอนตารแกติการแ จากบันทึกถอยคํา
ผานงานเขียนของ Wheeler บรรยายใหเห็นภาพการดูหมิ่นดูแคลนผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิง
ในแงความแตกตางทางเพศสถานะ เพราะเธอไมใชนักวิทยาศาสตรแหรือแมแตผูบุกเบิก เพศสถานะ
ท่ีติดตัวเธอไปจึงทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือสําหรับแบงแยก “ตัวเธอ” ออกจากเหลานักวิทยาศาสตรแและ
ผูบุกเบิกเพศชายในลักษณะขั้วตรงขาม อาจกลาวไดวา รากเหงาความแตกตางทางเพศสถานะ
ระหวางผูชายและผูหญิงทําหนาท่ีเป็นอุปสรรคกีดขวางและตอกย้ําการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง 
กอใหเกิดอคติมายาคติในการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธออยางเดนชัด  
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นอกจากประเด็นความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงแลว ยังมี
บทความ Travelling Beyond the Boundaries of Constraint: Women, Travel and 
Empowerment ของ Erica Wilson และ Candice Harris ใน Tourism & Gender: Embodiment, 
Sensuality and Experience (2007) โดย Wilson และ Harris ใหความสําคัญครอบคลุมในประเด็น
อคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นกับผูหญิงดวยกันเอง อคติมายาคตินี้สรางขึ้นบนพื้นฐานของความเหนือกวาโดยใช
คุณสมบัติการไดรับการศึกษาท่ีดี งานช้ินนี้ Wilson และ Harris พูดถึงขอคิดเห็นของ Clarke (1988) 
ท่ีเสนอไววา ในสมัยวิคตอเรียน บุตรสาวท่ีไดรับการศึกษาเลาเรียนและความดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัวอยางใกลชิดถือเป็นอภิสิทธิ์ชนเหนือผูหญิงคนอื่น นอกจากนี้ Wilson และ Harris ไดพูด
เสริมไววา กอนหนานี้ ผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียวดวยการไปเป็นเพื่อนสามี แตหลังจากท่ีพวกเธอ
ไดรับการศึกษาท่ีดีแลว พวกเธอก็เริ่มออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังอยางอิสระ (Wilson และ Harris, 
2007, p.237) 

ขอความปรากฏขางตน Wilson และ Harris เลาใหเห็นชัดวา ในสมัยวิคตอเรียน ผูหญิง
ท่ีไดรับการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูที่ดีถูกแบงแยกออกจากผูหญิงคนอื่น โดยคุณสมบัติของ
การไดรับการศึกษาท่ีดีและไดรับ ความดูแลเอาใจใสจากครอบครัวอยางใกลชิดนั้นถือเป็นคุณลักษณะเดน
ของพวกเธอ กลาวคือ พวกเธอเป็นบุตรสาวที่เกิดจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี มีกําลังทรัพยแเพียงพอท่ีจะ
สงเสียใหบุตรสาวไดรับการฝึกฝนและอบรมส่ังสอนเหนือกวาผูหญิงคนอื่น การเลาเรียนถือเป็น
ชองทางของความรู ซึ่งชวยใหพวกเธอสามารถเอาชีวิตรอดและดํารงอยูไดทามกลางอันตรายนอกบาน 
การมีความรูจึงเป็นเครื่องมือปกปูองคุมภัยและทําหนาท่ีเป็นเกราะกําบังส่ิงเลวรายรอบตัวในยาม
ใชชีวิตบนทองถนน ท้ังนี้ พวกเธอยังไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวดวยความฟูมฟัก ทะนุถนอม 
และเล้ียงดูอยางใกลชิด คุณสมบัติท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ลวนเป็นปัจจัยท่ีเอื้อใหพวกเธอสามารถตัดสินใจ
ใชเวลาวางเพื่อออกเดินทางทองเท่ียว โดยไมตองการความคุมครองจากผูชาย ดังนั้น งานช้ินนี้ Wilson 
และ Harris จึงสรางเสนแบงพรมแดนแบงแยกผูหญิงอภิสิทธิ์ชนออกจากผูหญิงคนอื่นดวยการมีความรู 
การศึกษาเลาเรียนท่ีดีนี้จึงถือเป็นปัจจัยท่ีชวยยกระดับคุณสมบัติเดนของผูหญิงอภิสิทธิ์ชนใหเทียบเทา
กับผูชายอีกทางหนึ่งดวย 

ขอสังเกตของ Wilson และ Harris ขางตน อนุมานไดวา อคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูหญิงดวยกันเองสรางขึ้นบนพื้นฐานของความเหนือกวาโดยใชการไดรับการศึกษาท่ีดี ผูหญิง ท่ีมี
การศึกษาท่ีดีมีสถานะเหนือกวาผูหญิงคนอื่นอยางไมเทาเทียม ผูหญิงท่ีมีความรูสามารถปลดแอกและ
เป็นอิสระจากความครอบงําภายใตอคติมายาคติเชิงลบ งานช้ินนี้จึงสะทอนใหเห็นวา การไดรับ
การศึกษาที่ดีของผูหญิงอภิสิทธิ ์ชนถือเป็นใบเบิกทางในการเดินทางทองเที่ยว เชนเดียวกับผูชาย 
การยกระดับสถานะของพวกเธอดวยการมีความรูยังแสดงถึงการรุกลํ้าเสนแบงพรมแดนของอคติมายาคติ
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ท่ีติดตัวไปกับเพศสถานะของผูหญิงดวย ทําใหพวกเธอสามารถเขามามีสวนรวมในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
ไดเพียงลําพัง ดังนั้น มุมมองของ Harris และ Wilson จึงเผยใหเห็นวา ผูหญิงอภิสิทธิ ์ชน
สามารถออกเดินทางทองเท่ียวไดเพียงลําพังเชนเดียวกับผูชาย โดยการพังทลายแนวชายแดนระหวาง
ตัวเธอกับผูหญิงคนอื่นดวยคุณสมบัติการไดรับการศึกษาท่ีดี   

บทความช้ินตอมา มีงานศึกษาท่ีนาสนใจเรื่อง Unsuitable For Ladies: An 
Anthology of Women Travellers (1994) ของ Jane Robinson โดย Robinson ตั้งคําถาม
ในประเด็นส่ิงกีดขวางทางเพศสรีระ เพศสถานะ สภาพแวดลอม และความคาดหวังทางสังคม 
ซึ่งเป็นท่ีมาของอคติมายาคติท่ีไมเอื้อใหผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว งานช้ินนี้ Robinson อธิบายไววา 
ภาพลักษณแของผูหญิงแสดงออกถึงความสุภาพ ความสวยงาม และเป็นเพศสภาพท่ีออนแอกวาผูชาย 
ในทางกลับกัน ยังมีผูหญิงท่ีตองการออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง และคาดหวังใหผูอื่นวิจารณแตัวเธอ
ถึงความกลาหาญ ความเส่ียง และความเป็นหญิงท่ีชาญฉลาด พวกเธอมีเจตนาท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียว 
โดยไมตองการรับความคุมครอง และสรางเรื่องราวซึ่งแสดงถึงความอดทนอดกล้ันจากประสบการณแ
การเดินทางในทะเลทราย การเดินทางขามขั้วโลก การพิชิตยอดเขา และการใชชีวิตอยูกับชนเผา
ในเขตรอน อยางไรก็ตาม การเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอยังมีอุปสรรคกีด ขวาง ไมวาจะเป็น
ความอันตรายจากการคุกคามทางเพศหรือการขมขืน สภาพรางกายของผูหญิงท่ีมีประจําเดือน           
การใหกําเนิดบุตร ความออนไหวทางอารมณแซึ่งอาจเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับฮอรแโมน ความประพฤติตน
ท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงและสวนทางกับชีวิตของผูหญิงทั่วไป นอกจากนี้  พวกเธอยังตองเผชิญหนา
ความรับผิดชอบตอครอบครัว รวมถึงการดูแลเล้ียงดูบุตร พอแม และภาระงานในบาน (Robinson, 
1994, p.xv) 

ขอเท็จจริงขางตน Robinson สะทอนใหเห็นวา ผูหญิงมีความตองการที่จะ
ออกเดินทางทองเท่ียวท่ีไมสอดรับไปกับเพศสรีระ เพศสถานะ สภาพแวดลอม และความคาดหวังทางสังคม 
กลาวคือ สังคมคาดหวังใหผูหญิงตองประพฤติตนดวยความสุภาพ ออนนอม แสดงออกอยางสงางาม 
นาช่ืนชม ภาพท่ีถูกนําเสนอของพวกเธอจึงแลดูเป็นเพศสถานะท่ีออนแอกวาผูชาย ท้ังนี้ สังคมยัง
คาดหวังใหพวกเธอมีความรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเป็นบุตรและพอแม รวมถึง
ความรับผิดชอบตองานในบาน ความคาดหวังทางสังคมประกอบกับสภาพสังคมในสถานท่ีท่ีพวกเธอ
ไปเยือนนั้นไดนําเสนอภาพลักษณแของการใชความรุนแรง ความรุนแรงที่ปรากฏใหเห็นแสดงออก
ในลักษณะของภัยคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลวงละเมิ ดทางเพศดวยการขมขืน 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากเพศสรีระของผูหญิงแลว พวกเธอยังตองเผชิญกับการมีประจําเดือน  
การต้ังครรภแและ ใหกําเนิดบุตร รวมถึงความเปล่ียนแปลงของฮอรแโมนท่ีทําใหพวกเธอมีอารมณแ
ออนไหวงาย ดังนั้น เมื่อผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว พวกเธอจึงไมควรเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง 
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และควรไดรับความคุมครองดวย  ในขณะเดียวกัน เพศสรีระ เพศสถานะ สภาพแวดลอม และ
ความคาดหวังทางสังคมท่ีกลาวขางตนนี้สวนทางกับความตองการของผูหญิงโดยส้ินเชิง กลาวคือ  
พวกเธอมีเจตนาท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง โดยไมไดรับความคุมครอง พวกเธอแสดงจุดยืน
เพื่อใหผูอื่นเห็นวา พวกเธอสามารถแสดงออกอยางกลาหาญ ผานพนอุปสรรคท่ีเส่ียงอันตรายได  
โดยพวกเธอคาดหวังใหสังคมเช่ือวา พวกเธอมีความเป็นหญิงอยางชาญฉลาด นอกจากนี้ พวกเธอยัง
พึงประสงคแท่ีจะสรางภาพลักษณแท่ีเขมแข็งดวยประสบการณแการเดินทางท่ีสามารถฟันฝุาขวากหนาม
ทามกลางถิ่นทุรกันดาร ดังเชน สภาพแหงแลงกลางทะเลทราย ความเหนื่อยยากบนเสนทางขามข้ัวโลก 
การบุกปุาฝุาดงกลางขุนเขา และการดําเนินชีวิตอยูกับชนเผาในแถบรอนช้ืน 

เราเห็นไดวา Robinson เนนย้ําใหเห็นถึงขอจํากัดทางสังคมและความตองการของ
ผูหญิงท่ีสวนทางกัน กลาวคือ มุมมองสังคมไมสนับสนุนใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเท่ียว 
โดยสังคมคาดหวังใหผูหญิง ประพฤติตนอยางสุภาพและสงางาม มีความรับผิดชอบตอครอบครัวและ
จัดการงานในบาน นอกจากนี้ Robinson ยังช้ีใหเห็นถึงอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นไดระหวางที่ผูหญิง
ออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ภัยคุกคามทางเพศ อีกทั้ง Robinson 
ยังเสริมใหเห็นวา เพศสรีระท่ีออนแออันเกิดจากการมีประจําเดือน การคลอดบุตร และความออนไหว
ทางอารมณแ ถือเป็นขอจํากัดในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงดวย อยางไรก็ตาม ผูหญิงยังคง
ยืนกรานท่ีจะแสดงถึงความอดทนอดกล้ัน ความยืนหยัด ความกลาทาทาย และสามารถเอาชนะ
อุปสรรคที่เกิดจากความไมเทาเทียมทางเพศสรีระและเพศสถานะได นอกจากนี้ พวกเธอยังไม
ทอถอยตอสภาพแวดลอมที่เป็นอันตรายและการประพฤติตนที่ขัดแยงกับความคาดหวังทางสังคม
อีกดวย ดังนั้น งานชิ้นนี้จึง จุดประเด็นอคติมายาคติเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศสถานะ สภาพแวดลอม 
และความคาดหวังทางสังคมท่ีไมสอดคลองกับการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง และสะทอนใหเห็นวา 
แมวาผูหญิงจะพึงพอใจท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง แตพวกเธอก็ยังถูกยับยั้งและ
ขัดขวางไมใหกาวเขาสูพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว  

นอกเหนือจากงานศึกษาของ Robinson ขางตน ยังมีบทความทางวิชาการเรื่อง 
Exploring their Boundaries: Gender and Citizenship in Women’s Travel Writing, 1880-
1914 ของ Laura Godsoe ใน Proceeding of the Western Society for French History 
(2009) โดย Godsoe ศึกษาบันทึกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวในโมร็อกโกเพียงลําพังของ 
Camille du Gast งานช้ินนี้ Godsoe หยิบยกเรื่องราวของ Du Gast ท่ีเลาใหเห็นภาพการเผชิญหนา
กับความทาทายไววา ในโมร็อกโกมีโจรปลนนักทองเท่ียวเป็นจํานวนมาก อีกท้ัง ยังมีอันตรายท่ัวท้ัง
ทวีปยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งในฝรั่งเศส นอกจากนี้ Godsoe ไดยกตัวอยางเรื่องราวสะเทือนขวัญของ 
Mlle Alexine Tinne อีกวา Tinne เดินทางทองเที่ยวไปยังแถบแอฟริกาหลายครั้ง แมวาเธอจะ
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สวมใสเส้ือผาพื้นเมืองของชนเผาท้ังเวลาออกนอกบานและอยูในบาน แตเธอก็ยังถูกฆาตกรรม 
(Godsoe, 2009, p.225)  

จากเรื่องราวขางตนนั้น Godsoe สนับสนุนภาพลักษณแการใชความรุนแรงในงานศึกษา
ของ Robinson ไดวา การเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังของผูหญิงสุมเสี่ยงตออันตรายรอบตัว  
โดย Godsoe ยกตัวอยางประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวในโมร็อกโกของ Du Gast และ
ประสบการณแการเดินทางทองเที่ยวในแอฟริกาของ Tinne จากตัวอยางทั้งสองนี้ Godsoe 
เลาใหเห็นภาพวา เมื่อผูหญิงตะวันตกเดินทางทองเท่ียวเขาไปในพื้นท่ีเส่ียงอันตรายโดยไมไดรับ
ความคุมครองแลว พวกเธอตองเผชิญหนากับอาชญากรรมในรูปแบบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอ
ทรัพยแสิน คือ โจรปลนนักทองเท่ียว และอาชญากรรมในรูปแบบของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
ชีวิตรางกาย คือ การฆาตกรรม ท้ังนี้ Godsoe ไดช้ีใหเห็นวา แมวาพวกเธอจะหลีกเล่ียงความเส่ียง
อันตรายโดยการปรับตัวดวยเครื่องแตงกายจากเส้ือผาแบบตะวันตกเป็นเครื่องแตงกายแบบ
ชนพื้นเมือง ไมวาจะเป็นยามออกนอกบานหรือพักอาศัยภายในบาน แตพวกเธอก็ไมสามารถหลีกหนี
อันตรายเหลานั้นได 

งานช้ินนี้จึงเห็นไดชัดวา Godsoe ตอกย้ําถึงความเส่ียงอันตรายซึ่งเป็นรากเหงาของ
อคติมายาคติท่ีเกิดขึ้นในการเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังของผูหญิง ภัยคุกคามทั้งอาชญากรรม
ในรูปแบบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอทรัพยแสินและอาชญากรรมในรูปแบบของความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
ตอชีวิตรางกายทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือขัดขวางการเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง 
โดยเฉพาะการเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง เราเห็นไดวา ความตองการเขารวมกิจกรรมการเดินทางทองเท่ียว
โดยไมตองการความคุมครองของผูหญิงไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมเส่ียงอันตราย เพราะพวกเธอ
ไมสามารถดูแลและปกปูองตัวเองได ดวยเหตุนี้ มุมมองสังคมจึงไมยอมรับและไมเห็นพองใหผูหญิง
ออกเดินทางทองเท่ียวอยางอิสระ  

งานศึกษาทางวิชาการอีกช้ินหนึ่ง ยังมีบทความทางวิชาการเรื่อง  A “Journey of her 
Own”? : The Impact of Constrains on Women’s Solo Travel (2004) ของ Erica Christine 
Wilson งานช้ินนี้ Wilson ศึกษาประเด็นแหลงท่ีมาของความกลัวในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง 
โดย Wilson พูดถึงขอคิดเห็นของ Valentine (1992) และชี้ใหเห็นวา Valentine ไดสงสาร
เรื่องความหวาดกลัวใหแกผูหญิง โดยอธิบายไววา สังคมและครอบครัวตักเตือนผูหญิงไมใหออกไป
ขางนอกคนเดียว การออกจากบานเพียงลําพังทําใหพวกเธอพบเจอคนแปลกหนา โดยเฉพาะ
การออกนอกบานในยามกลางคืน ท้ังนี้ Wilson โตแยงขอคิดเห็นของ Valentine อีกวา สังคมได
แนะนําใหพวกเธอหลบอยูในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ซึ่งก็คือ บาน เพราะนอกจากบานจะเป็นสถานท่ี
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คุมครองปูองภัยใหแกพวกเธอแลว บานยังเป็นสถานท่ีซึ่งพวกเธอสามารถหลีกหนีจากพฤติกรรม
ท่ีคาดไมถึง ของผูชายท่ีใชความรุนแรงตอผูหญิง (Wilson, 2004, p.227)  

จากขอโตแยงท่ี Wilson นําเสนอขางตน Wilson เผยใหเห็นวา สังคมและครอบครัว
หามปรามผูหญิงเพื่อไมใหพวกเธอเขารวมกิจกรรมการเดินทางทองเท่ียว โดยสงสัญญาณเตือนภัยให
พวกเธอพึงระวังวา สภาพแวดลอมนอกบานแอบแฝงไปดวยภัยอันตรายจากคนท่ีไมเคยรูจักมากอน 
ซึ่งเส่ียงตอการพบเจอผูชายท่ีประพฤติตนดวย  การใชความรุนแรง พวกเธอจึงควรระวังอันตราย
ท่ีเกิดจากการออกนอกบาน โดยเฉพาะการออกไปขางนอกเพียงลําพังและการอยูทามกลาง
โลกสาธารณะในยามวิกาล ท้ังนี้ ผลท่ีตามมาจากการพบเจอสถานการณแท่ีไมคาดฝันอาจทําใหพวกเธอ
เกิดความหวาดกลัวได ดังนั้น สังคมจึงเสนอแนะใหผูหญิงใชชีวิตอยูแตในบาน โดยกลอมเกลาใหพวกเธอ
ตระหนักและเช่ือวา บานเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับพวกเธอและเป็นเขตหวงหามสําหรับคนไมรูจัก 
นอกจากนี้ บานยังมีประโยชนแในทางออม คือ เป็นสถานท่ีซึ่งผูหญิงสามารถหลีกหนีจากผูชายท่ี
ประพฤติตนดวยการใชความรุนแรงอีกดวย 

ขอความอธิบายขางตนบงบอกไดวา งานช้ินนี้ Wilson ศึกษาประเด็นแหลงท่ีมาของ
ความกลัวในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง โดย Wilson ช้ีใหเห็นถึงการสรางอคติมายาคติใน
การเดินทางทองเที่ยวของผูหญิง อคติมายาคติในที่นี้ก็คือภัยอันตรายจากคนที่ไมรูจักมากอน  
การเผชิญหนากับผูชายท่ีใชความรุนแรงตอผูหญิง และการออกนอกบานเพียงลําพังในยามคํ่าคืน  
จากภาพลักษณแความนากลัวท่ีสังคมนําเสนอใหผูหญิงไดเห็นนั้น แสดงใหเห็นวา สังคมมีกุศโลบาย
ในการสรางหลุมพรางและวางกับดักผูหญิง โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อลอลวงใหพวกเธอเล็งเห็นมายาคติ
ของความเส่ียงภัย มายาคติของความอันตรายนี้สงผลใหพวกเธอเกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัว
เมื่อเขามามีสวนรวมในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวและไมกลาท่ีจะออกไปไหนมาไหนเพียงคนเดียว 
โดยเฉพาะในยามกลางคืน ยิ่งไปกวานั้น สังคมยังไดเนนย้ําวา เมื่อออกจากบาน และเขาสู
โลกสาธารณะแลว ผูหญิงไมสามารถดูแล ปกปูอง และใหความคุมครองตัวเองได โดยการไรความสามารถ
ในการดูแลตัวเองนั้นมีนัยยะถึงการเอาตัวไมรอดในพื้นท่ีสาธารณะนั่นเอง ในทํานองเดียวกัน สังคมยังได
พร่ําสอนใหผูหญิงรูจักการวางตัวอยางวานอนสอนงาย โดยช้ีแนะใหพวกเธอไววางใจเมื่อใชชีวิตอยูท่ีบาน 
โดยใหขอมูลสนับสนุนวา บานเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย เป็นสถานที่ที่มีไวเฉพาะสําหรับพวกเธอ  
และพวกเธอจะไดรับความคุมครองใหพนจากเงื้อมมือของชายแปลกหนาที่ประพฤติตนดวย
การใชความรุนแรง จากถอยคําโนมนาวที่สั่งสอนผูหญิง ตามที่กลาวมานี้ ทําใหพวกเธอเกิด
ความไววางใจเมื่ออยูอาศัยในบาน และไมกลาริอาจกอกบฏตอชีวิตในบานเพื่อกาวเขาสู
ชีวิตบนทองถนน 
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งานศึกษาทางวิชาการช้ินถัดไปเรื่อง A Social History of Women and Cycling in 
Late-Nineteenth Century New Zealand (1998) ของ Clare S. Simpson งานช้ินนี้ศึกษา
ประเด็นมายาคติท่ีเกิดขึ้นกับนักปั่นจักรยานเพศหญิง โดย Simpson เลาวา จักรยานและความเป็นหญิงท่ีดี
เป็นเรื่องท่ีไมสมเหตุสมผลซึ่งกันและกัน เมื่อผูหญิงเขารวมกิจกรรมขี่จักรยาน ผูพบเห็นไดแสดงออกถึง
ความไมยอมรับในการมีสวนรวมในกิจกรรมกลางแจงของพวกเธอ ภาพท่ีปรากฏผานสายตาของผูพบเห็น
มีลักษณะขัดแยงกับภาพลักษณแของผูหญิงท่ีดี  พวกเธอจึงถูกเพงเล็งถึงการประพฤติตนท่ีไรศีลธรรม 
ท้ังนี้ Simpson ไดหยิบยกขอเสนอของ Edna Taylor (1897, p.7) ท่ีวา การใชถนนหนทางและ
ยานพาหนะทุกชนิดถือเป็นเรื่องผิดทํานองคลองธรรมซึ่งทําใหผูหญิงถูกประณามหยามเหยียด 
นอกจากนี้ Simpson ยังเสริมความเช่ือทางสังคมอีกวา การใชจักรยานในพื้นท่ีสาธารณะของผูหญิง
ถือเป็นการกระทําท่ีแสดงถึงการรุกลํ้าและเขาไปในพื้นที่ของความเป็นชาย เมื่อเป็นเชนนี้  
นักปั่นจักรยานเพศหญิงจึงควรวางตนใหเหมาะสม โดยการหลีกเล่ียงสถานการณแเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได 
(Simpson, 1998, p.109-112) ดังนั้น งานช้ินนี้ จึงบงบอกใหเห็นวา ผูหญิงไมไดรับการยอมรับให
เขารวมกิจกรรมกลางแจง โดยเฉพาะการปั่นจักรยาน รวมถึงการใชถนนและยานพ าหนะ 
เพราะกิจกรรมเหลานี้นํามาสูภาพลักษณแท่ีขัดแยงกับเพศสถานะของผูหญิง และถือเป็นเรื่องเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงซึ่งทําใหพวกเธอแลดูไมนาเคารพนับถือ  

งานศึกษาทางวิชาการขางตนอธิบายไดวา Simpson (1998) เผยใหเห็นถึงทัศนคติของ
สังคมท่ีไมเห็นดวยกับการมีสวนรวมในกิจกรรมนอกบานของผูหญิง นั่นก็คือ การปั่นจักรยาน กลาวคือ 
สังคมไดนําเอากิจกรรมปั่นจักรยานมาใชเพื่อใหคุณคาแกความเป็นหญิงท่ีนาเคารพ ภาพลักษณแของ
ผูหญิงท่ีฝุาฝืนขอกําหนดของสังคมดวยการกาวเทาออกจากบานและเขารวมกิจกรรมขับขี่จักรยานได
แสดงออกในลักษณะการกระทําที่ไมเหมาะสมและขัดตอความคาดหวังทางสังคมที่พร่ําสอนให
พวกเธอตองใชชีวิตอยูในบาน ฉะนั้น เมื่อพวกเธอกลาทาทายและฝุาฝืนกฎกติกาท่ีสังคมกําหนดแลว 
พวกเธอจึงตกเป็นเปูาสายตาและถูกเพงเล็งถึงการประพฤติตนไมดีงาม ไมสอดคลองกับเพศสถานะ
ของผูหญิง และไมคูควรตออากัปกิริยาของกุลสตรี จากขอสังเกตของ Simpsom เราเห็นไดวา 
การหามมิใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมปั่นจักรยานถือเป็นมายาคติที่สังคมประกอบสรางขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อจํากัดสิทธิการเขามามีสวนรวมในพื้นท่ีสาธารณะของผูหญิง ทั้งนี้ Simpson 
ไดหยิบยกขอเสนอของ Taylor (1897, p.7) ท่ีบรรยายเพิ่มเติมไววา ผูหญิงไมไดถูกจํากัดสิทธิ
ในการเขารวมกิจกรรมปั่นจักรยานเทานั้นแตพวกเธอยังถูกจํากัดสิทธิในการใชถนนหนทางและ
ยานพาหนะทุกชนิดอีกดวย กลาวคือ สังคมไดใหความหมายตอการเขาใชพื้นท่ีถนนและการขับขี่
ยวดยานพาหนะเพื่อสัญจรไปมาของผูหญิงในลักษณะการกระทําท่ีผิดทํานองคลองธรรม ความหมาย
ท่ีเกิดขึ้นใหมนี้จึงทําหนาท่ีเป็นตัวช้ีวัดคุณคาการปฏิบัติตนของผูหญิงอีกนัยหนึ่ง โดยประเมินคา
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การปฏิบัติตนของพวกเธอในลักษณะประณาม ดูแคลน และหยามเหยียดช่ือเสียง นอกจากนี้ 
Simpson ยังเสริมความเชื่อทางสังคมอีกวา กิจกรรมปั่นจักรยานกลางแจงของผูหญิงถือเป็น
การลวงลํ้าและกาวเขาสูพื้นท่ีท่ีชายเป็นใหญ ดวยเหตุนี้ นักปั่นจักรยานเพศหญิงจึงพึงระมัดระวัง
การเขารวมกิจกรรมนอกบานอยางเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได จากขอเสริมนี้  
เราเห็นไดวา สังคมไดเขามามีบทบาทในการหามปรามการประพฤติตนในพื้นที่สาธารณะของ
ผูหญิง โดยทําใหพวกเธอตระหนักวา โลกนอกบานเป็นพื้นท่ีท่ีสงวนไวสําหรับผูชาย เมื่อพวกเ ธอ
ออกนอกบานและเขารวมกิจกรรมกลางแจง การกระทําของพวกเธอจึงแสดงถึงการกาวขามขอบเขตจาก
พื้นท่ีสวนตัว (Private Sphere) เขาสูพื้นท่ีโลกสาธารณะ (Public Sphere) ดวย เมื่อเป็นเชนนี้  
สังคมจึงแสดงบทบาทในการรักษาเสนพรมแดนระหวางโลกในบานและโลกนอกบานอยางชัดเ จน 
โดยการวากลาวตักเตือนผูหญิงเพื่อใหพวกเธอรับรูไดวา พื้นที่นอกบานเป็นสถานที่ที่อันตราย  
ซึ่งอาจเป็นสถานการณแท่ีสงผลรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยแสิน พวกเธอจึงควรระมัดระวังและ
ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับเพศสถานะของผูหญิง  

จากขอเสนอของ Simpson ขางตน เราแยกแยะไดวา สังคมไดจํากัดสิทธิในการใชชีวิตนอกบาน
ของผูหญิงดวยการหามปรามการเขารวมกิจกรรมกลางแจงของพวกเธอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปั่นจักรยาน 
และการใชถนนและยานพาหนะ กลาวคือ สังคมไดสรางเบาหลอมขอปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรม
สันทนาการของผูหญิง โดยหลอหลอมมายาคติเรื่องการใชพื้นท่ีนอกบานและช้ีใหเห็นวา จักรยานเป็น
ยานพาหนะท่ีไมสอดคลองกับเพศสถานะของผูหญิง ผูหญิงท่ีริอาจปั่นจักรยานในพื้นท่ีสาธารณะจึง
แสดงออกถึงการประพฤติตนท่ีไมยําเกรงตอขนบอันดีและแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณแท่ีไมนาเคารพนับถือ
ซึ่งขัดแยงตอความเป็นผูหญิงท่ีดีดวย ดังนั้น จักรยานจึงเป็นวัตถุท่ีทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือในการสราง
อคติในการเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง นอกจากนั้น Simpson ยังไดสนับสนุน
การสรางความเช่ือดังกลาวดวยขอเสนอของ Taylor (1897, p.7) ท่ีกลาวถึงการใชถนนและยานพาหนะ
ซึ่งเป็นบอเกิดของการทําลายช่ือเสียงของผูหญิง ท้ังการใชถนนและยานพาหนะถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรม 
เป็นเรื ่องไมถูกไมควร และเป็นสาเหตุใหผูหญิงถูกประณามถึงการประพฤติตนที่เลวทราม  
จากขอสนับสนุนนี้ สะทอนไดวา สังคมมิไดจํากัดสิทธิในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงดวยการหามปราม
การขี่จักรยานเทานั้น แตยังไดตีกรอบและยับยั้งการใชถนนหนทางและยานพาหนะชนิดอื่นๆ ดวย 
ดังนี้ เราเล็งเห็นไดวา สังคมไดยับยั้งโอกาสในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงดวยสิทธิในการใชทองถนน
และสิทธิในการขับขี่ยานพาหนะ เพราะทองถนนและเสนทางถือเป็นประตูท่ีทําใหผูหญิงสามารถ
โยกยายทําเลท่ีพักของตัวเองไปยังสถานท่ีตางๆ ไดอยางอิสระ ยิ่งไปกวานั้น ยานพาหนะยังถือเป็น
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายท่ีต้ังของพวกเธออีกดวย ท้ังการใชพื้นท่ีถนนและการขับขี่
ยานพาหนะจึงสงผลใหพวกเธอสามารถเดินทางทองเท่ียวไดงายขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ เราเห็นไดชัดวา 
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สังคมไดสรางกระบวนการขัดขวางการเดินทางทองเท่ียวอยางอิสระของผูหญิงดวยการปลูกฝังใหพวกเธอ
เรียนรูวา การใชถนนและยานพาหนะเป็นการเขารวมกิจกรรมนอกบานท่ีสวนทางกับศีลธรรมอันดี 
จากนั้น สังคมไดกําหนดบทลงโทษในการเขารวมกิจกรรมการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง             
โดยทําใหพวกเธอตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นไดกับช่ือเสียงในทางลบของพวกเธอดวย 
นอกเหนือจากนั้น Simpson ยังเสริมอีกวา สังคมไดตัดสินการเขารวมกิจกรรมปั่นจักรยานของผูหญิง
ในลักษณะการกาวกายและจาบจวงตอพื้นท่ีสาธารณะซึ่งเป็นพื้นท่ีของผูชาย พวกเธอจึงควร
ระมัดระวังและหลีกเล่ียงภัยการเขาใชพื้นท่ีนอกบาน จากขอเสริมนี้ เราเห็นไดวา สังคมไดทําหนาท่ี
ขัดเกลาการประพฤติตนในการเขารวมพื้นที่เดินทางทองเที่ยวของผูหญิงดวยวิธีการเตือนภัยให
พวกเธอรับรูถึงความหวาดกลัวตออันตราย การเตือนภัยจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีสังคมใชแบงแยก
พรมแดนระหวางพื้นท่ีในบานและพื้นท่ีนอกบานใหออกจากกันอยางเดนชัด ตามท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ 
เราอาจสรุปไดวา สังคมทําหนาท่ีเป็นส่ือกลางในการประกอบสรางอคติมายาคติในการเขารวมพื้นท่ี
การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง โดยใชกลยุทธแการใหคุณคาเชิงลบตอปรากฏการณแปั่นจักรยานของ
ผูหญิงและหามปรามการใชถนนและการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด จากนั้น สังคมไดกําหนดมาตรการ
การลงโทษสําหรับผูหญิงท่ีฝุาฝืนขอหามดังกลาวดวยวิธีการทําลายช่ือเสียงของพวกเธอ  

นอกจากนี้ ยังปรากฏงานศึกษาทางวิชาการเรื่อง “Lone Women should Exercise 
the Usual Caution” : the Construction and Embodiment of Risk in the Narrative of 
Solo Female Backpackers (2011) ของ Jennifer Lloyd งานช้ินนี้ Lloyd ไดเลาถึงประเด็นมายาคติ
ในการใชพื้นท่ีสาธารณะของผูหญิงในเวลากลางคืน โดยอางถึงขอเสนอของ Valentine (1989) ท่ีวา 
ผูหญิงรับรูไดถึงอันตรายทางกายภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกับผูชาย ดังเชนความหวาดกลัวและการคุกคามทางเพศ 
พวกเธอจึงถูกจํากัดในการใชพื้นท่ีสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน การใชพื้นท่ีนอกบาน
ของพวกเธอเป็นผลสืบเนื่องจากแนวคิดท่ีไดรับการปลูกฝังกันมาชานาน พวกเธอไดรับการส่ังสอนวา 
การออกนอกบานเพ ียง ลําพ ัง ในยามคํ่าค ืน เป ็น เรื ่อง ไม ปลอดภ ัย สําหร ับพวกเธอ ด ังนั ้น 
ประสบการณแในการใชพื้นท่ีสาธารณะของผูหญิงจึงมีลักษณะแตกตางออกไป โดยมักปรากฏใหเห็นวา 
ผูหญิงเป็นฝุายถูกจูโจม เมื่อเขาไปใชพื้นท่ีสาธารณะในยามวิกาล (Lloyd, 2011, p.19)  

จากขอคิดเห็นของ Valentine ขางตน อธิบายไดวา สังคมไดสรางความเชื่อเรื่อง
ความหวาดกลัวและการคุกคามทางเพศเพื่อใหผูหญิง ตระหนักถึงการเขารวมพื้นท่ีสาธารณะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน ความเช่ือทางสังคมไดปลูกฝังผูหญิงดวยวิธีการทําใหพวกเธอรับรูไดวา 
เพศสถานะของพวกเธอไมเหมาะสมท่ีจะออกไปนอกบานเพียงลําพังในยามวิกาล เพราะพวกเธอ
ไมสามารถปกปูองและดูแลตัวเองได การกระทําดังกลาวจึงถือเป็นเรื่องเส่ียงอันตรายและอาจทําให
พวกเธอไมไดรับความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และจิตใจ แนวคิดนี้มีข้ันตอนการทํางานอยางตอเนื่อง
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นับแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผูหญิงจึงถูกจํากัดเสรีภาพและหามปรามไมใหเขารวมพื้นท่ีสาธารณะ
มานานแลว เราจึงเห็นไดวา สถานะของผูหญิงในการเลือกใชพื้นท่ีสาธารณะตกเป็นรองมาโดยตลอด 
ท้ังนี้ สังคมยังไดริเริ่มบทลงโทษสําหรับผูหญิงที่กลาทาทาย ขัดขืน และไมปฏิบัติตามกลไกท่ี
สังคมสรางขึ้น โดยการทําใหพวกเธอไดเล็งเห็นผลของการเขาสูพื้นท่ีอันตรายดวยการตกเป็นเหยื่อ
ในฐานะผูถูกจูโจม เมื่อพวกเธอออกนอกบานเพียงลําพังในยามวิกาล ดังนั้น งานช้ินนี้จึงเผยใหเห็นวา 
สังคมไดสรางกลไกในการยึดครองพื้นท่ีสาธารณะจากผูหญิง โดยการจํากัดสิทธิการเลือกใชพื้นท่ีนอกบาน 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และการควบคุมการปฏิบัติตนของพวกเธอผานความเช่ือเรื่องเพศสถานะท่ี
ไมสอดรับกับภัยอันตรายในโลกภายนอก 

คําอธิบายขางตน เราวิเคราะหแไดวา สังคมไดสรางภาพความโหดราย นากลัว และ
ความไมปลอดภัยของความมืดขึ้น ความมืดจึงเป็นมายาคติท่ีเกิดขึ้นในการเขารวมพื้นท่ีสาธารณะ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน โดยสังคมไดมุงกลุมเปูาหมายมายังผูหญิงเพื่อกีดขวางไมให
พวกเธอกลาหาญในการใชชีวิตนอกบานเพียงลําพัง นอกจากนี้ สังคมยังทําใหผูหญิงเชื่ออีกวา  
ความมืดเป็นบอเกิดแหงเหตุการณแลวงละเมิดทางเพศและเป็นแหลงอาชญากรรมที่นํามาซึ่ง
ความเสียหายแกรางกาย ชีวิต และจิตใจของผูหญิง เพราะพวกเธอไมสามารถเอาตัวรอดพน
สถานการณแเส่ียงไดเพียงลําพัง เมื่อเป็นเชนนนี้ จึงเห็นไดวา ความมืดในเวลากลางคืนทําหนาท่ีเป็น
ภาพลวงตาและมายาคติในการเขารวมพื้นท่ีโลกสาธารณะของผูหญิง ไมเพียงการสรางมายาคติของ
ความมืดเทานั้น แตสังคมยังไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูหญิงท่ีไมเช่ือฟัง ไมปฏิบัติตาม และฝุาฝืนตอ
ภาพลวงตาของความมืด โดยทําใหพวกเธอรับรูไดวา การออกไปนอกบานเพียงลําพังในเวลากลางคืน
อาจทําใหพวกเธอตกเป็นสุมเส่ียงและถูกจูโจมจากสถานการณแไมปลอดภัยไดทุกเมื่อ ดังนั้น เราจึงเห็นไดวา 
สังคมไดสรางมายาคติของความมืดขึ้นและดึงเอามายาคตินี้มาใชเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทัศนคติ
เกี่ยวกับการเขารวมพื้นที่สาธารณะของผูหญิงในระดับจิตใจ เพื่อใหพวกเธอรูสึกหวาดกลัวตอ
ความโหดรายและถือเป็นการหามปรามไมใหพวกเธอกลาทาทายตอพื้นท่ีหวงหามในโลกนอกบาน 
ท้ังนี้ กลไกการทํางานของมายาคติเกี่ยวกับความมืดจึงถือเป็นขอจํากัดในการเขารวมพื้นท่ีเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงอีกนัยหนึ่งดวย 

นอกจากนี้  เราพบวา ผู เดินทางทองเท่ียวในฐานะองคแประธาน ( Subject) ยังมี
คุณลักษณะอีกประการหนึ่ง ก็คือ พวกเธอเป็นกลุมคนท่ีมีภูมิหลังทางประวัติศาสตรแท่ีแตกตางไปจาก
ชนชาติตะวันตก โดยพวกเธอไดรับการอบรมเล้ียงดูและเติบโตทามกลางวัฒนธรรมไทยอยางเดนชัด 
คุณลักษณะของผูหญิงไทยสงผลใหพวกเธอตองพบเจออคติมายาคติของวัฒนธรรมบานเกิดเมืองนอน
หลายประการ อคติมายาคติไทยซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางการเดินทางทองเที่ยวข องพวกเธอ
เห็นไดชัดเจนจากงานศึกษาทางวิชาการ ดังนี้ 
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สําหรับงานศึกษาทางวิชาการของไทยไดปรากฏหลักฐานงานศึกษาประเด็นอคติมายาคติ
ในการเดินทางทองเท่ียวไมมากนัก จากงานศึกษาทางวิชาการท่ีพบเห็นท่ัวไปนั้น พบวา มีงานเขียน 
พื้นท่ีในคติไทย ใน ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ ว่าด้วยประเพณี ความเปล่ียนแปลง และ
เรื่องสรรพสาระ  (2557) ของ นิธิ เอียวศรีวงศแ งานชิ้นนี้ นิธิศึกษาประเด็นการเขาสูพื้นที่อื่น  
โดยอธิบายวา คนไทยโบราณเช่ือวา ปุาเป็นพื้นท่ีพิเศษและมีผีปุาหรือเทพารักษแ เมื่อคนธรรมดา
เดินทางเขาปุาจึงตองเปล่ียนตัวเองใหเขากับกฎเกณฑแของพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ โดยคนเขาปุาตองทํา
พิธีกรรมเบิกไพร ดังตัวอยางในเรื่องสมุทรโฆษ หรืออาจต้ังศาลเพียงตาเพื่อบูชากรรมแกผีปุา 
นอกจากนี้ คนเขาปุายังพึงสํารวมกิริยาวาจา ดวยการไมพูดหยาบ ไมทําลามก ไมหยิบฉวยส่ิงของ            
ไมทักสัตวแราย ฯลฯ ทั้งนี ้ นิธิไดเสนออีกวา งานวรรณคดีไทยสมัยตนรัตนโกสินทรแลงมานั้น 
ปรากฏใหเห็นเดนชัดวา ชนช้ันสูงกลุมเจาขุนมูลนายเทานั้นท่ีจะเขาปุาเพื่อทองเท่ียวได คนสามัญชน
ไมนิยมทองเท่ียวในปุา ท้ังนี้ นิธิใหเหตุผลไววา ชนช้ันเจานายเป็นผูมีอิทธิฤทธิ์จึงเขาสูพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ได
โดยเปล่ียนตัวเองนอยกวาคนสามัญชน ยิ่งไปกวานั้น งานวรรณคดีสมัยอยุธยายังปรากฏเจานายท่ีมี
อิทธิฤทธิ์วิเศษ ดังเชน สมุทรโฆษมีพระขรรคแกายสิทธิ์ทําใหเหาะได (นิธิ เอียวศรีวงศแ, 2557, น.121-123) 

งานศึกษาเรื่องพื้นท่ีในคติไทยของนิธิขางตน บงบอกเป็นนัยวา ปุาเป็นพื้นที่เฉพาะ  
มีส่ิงล้ีลับท่ีมองไมเห็นจําพวกผีปุาหรือเทพารักษแ ปุาเป็นแหลงท่ีอยูของส่ิงมีชีวิตท่ีอันตรายซึ่งมองเห็นได 
ดังเชนสัตวแดุราย ดังนั้น ในสมัยโบราณ กอนคนเขาปุาจึงตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเป็นภัย 
ดวยการเปล่ียนตัวเองใหสํารวม ดังเชน ไมพูดหยาบ ไมทําลามก ไมหยิบฉวยส่ิงของ ไมทักสัตวแราย 
ฯลฯ และอีกวิธีหนึ่งคือ การพึ่งพาส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ดวยการทําพิธีกรรมเบิกไพรหรือต้ังศาลเพียงตา
เพื่อบูชาผีปุา ตามเหตุผลของสภาพแวดลอมในปุาท่ีเต็มไปดวยภัยอันตรายนั้น คติความเช่ือของไทย
นับแตสมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทรแลงมาจึงไมสงเสริมใหคนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง เดินทางเขาไป
ในปุาเพื ่อทองเที่ยว เวนแตพรานปุาลาสัตวแผูมีความจําเป็นตองประกอบอาชีพเพื ่อทํามาหากิน  
ในทางกลับกัน นิธิไดโตแยงวา มีเพียงกลุมคนชนช้ันสูงหรือเจาขุนมูลนายเทานั้นท่ีสามารถเขาปุา
ทองเที่ยวได เพราะเจานายเป็นผูมีอิทธิฤทธิ ์เหนือกวาคนทั่วไป โดยสื่อใหเห็นวา เจานาย
เป็น ผูมีความสามารถในการปกปูอง คุมครอง เอาชนะส่ิงเลวราย และเอาชีวิตรอดจากภัยราย 
ยกตัวอยาง สมุทรโฆษมีพระขรรคแกายสิทธิ์เป็นอาวุธประจํากาย ทําใหสามารถเหาะเหินเดินอากาศได 

จากขอถกเถียงของนิธิขางตน เราพิจารณาไดวา คนไทยโบราณสรางคติความเช่ือเรื่อง
พื้นท่ีปุา ภูตผี และเทวดาขึ้นเพื่อส่ังสอนใหคนรุนหลังหลีกเล่ียงการเขาปุาเพื่อทองเท่ียว เวนแตการเขาปุา
เพื่อทํามาหากิน การเท่ียวเลนในปุาจึงถือเป็นเรื่องแปลกใหมสําหรับคนไทย และเป็นกิจกรรมตองหาม
โดยเฉพาะผูหญิง จากงานศึกษาของนิธิยังไมพบหลักฐานใดท่ีปรากฏวา ผูหญิงไดรับอนุญาตใหเขาปุา
โดยชอบธรรม ท้ังนี้ นิธิไดเผยวา ผูท่ีสามารถกาวขามเขาสูพื้นท่ีปุาไดมีเพียงกลุมคนในฐานะชนช้ันสูง
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หรือเหลาเจาขุนมูลนายเทานั้น โดยชนช้ันสูงท่ีวานี้ใหความหมายถึง เจานายฝุายชายเพียงฝุายเดียว 
เจานายฝุายหญิงยังไมไดรับอนุญาตใหเดินทางทองเท่ียวอยางอิสระแตอยางใด จากขอเท็จจริงดังกลาว 
เราสามารถเล็งเห็นไดวา คติเรื่องพื้นท่ีของไทยถูกสรางขึ้นเพื่อนําเสนอภาพลักษณแท่ีทรงพลังของ
เจานายฝุายชายผูมีสถานะการเป็นผูนํา โดยสรางเรื่องราวท่ีนายกยองใหผูอื่นเช่ือวา ตนเป็นชายท่ีมี
อํานาจเหนือกวาชายท่ัวไป โดยอาศัยเรื่องราวในลักษณะผูมีฤทธิ์เดช มีอาวุธท่ีสามารถปกปูอง 
คุมครอง เอาชนะขวากหนาม สามารถเส่ียงภัยในปุา และเอาชีวิตรอดกลับมาไดดวยตัวเอง เมื่อชายท่ัวไป
เห็นไดดังนี้ เจานายฝุายชายจึงสามารถปกครองดูแลผูอื่นไดดวย ดังนั้น คติไทยเรื่องการเขาปุาเพื่อ
ทองเท่ียวจึงเป็นเครื่องมือในการสรางอํานาจใหแกเจานายฝุายชายเทานั้น สําหรับผูชายสามัญชนจะ
กาวขามเขาสูพื้นที่ปุาไดนั้นตองมีขอยกเวนเรื่องการทํามาหากินในฐานะพรานปุา พวกเขาจึง
ไดรับการอนุญาตใหเขาปุาไดโดยชอบธรรม โดยการเขาปุาของพรานปุาในลักษณะนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ
การประกอบอาชีพเทานั้น ยังมิไดรวมถึงการเขาปุาเพื่อทองเท่ียวแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้น คนท่ีจะเขาปุาได
ยังตองแสดงความเคารพตอภูตผีและเทวดาดวยการกระทําพิธีกรรมเบิกไพรหรือต้ังศาลเพียงตา 
รวมถึงการแสดงออกอยางเคารพตอสถานท่ีปุาอันศักด์ิสิทธิ์ดวยการสํารวมอากัปกิริยาหรือไมลบหลู
ส่ิงล้ีลับและสัตวแดุรายอีกดวย ในทางตรงกันขาม ภาพลักษณแของเจานายฝุายหญิงถูกนําเสนอให
เป็นแบบอยางของความเป็นหญิงท่ีดี โดยหลีกเล่ียงการเขาปุาเพื่อทองเท่ียว ดังนั้น งานศึกษาทางวิชาการ
เรื่องพื้นท่ีในคติไทยขางตนจึงทําหนาท่ีกลอมเกลาใหสามัญชนไมริอาจเขารวมกิจกรรมการใชชีวิตโลดโผน
ในพื้นท่ีปุาเพื่อทองเท่ียว ดวยการสรางคติความเช่ือเรื่องภูตผี เทวดา และสัตวแดุราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การหามปรามการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงอยางอิสระ ท้ังนี้ การเขาปุาเพื่อเท่ียวเลนไดสงวนไว
สําหรับเจานายฝุายชายเทานั้น โดยมีวัตถุประสงคแเพื ่อการสรางอํานาจใหแกผู ชายชนชั้นสูง 
ดังนั้น เราจะเห็นไดวา การเดินทางทองเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับผูชายบางชนช้ันใน
สังคมไทยเทานั้น นอกจากนี้ ผูหญิงยังเป็นกลุมเปูาหมายท่ีไมไดรับอนุญาตใหเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
โดยชอบธรรม ดังท่ีปรากฏใหเห็นถึงการประพาสตนหรือนิราศของผูหญิงอยางอิสระเพียงสวนนอย
ผานงานเขียนสมัยโบราณจําพวกโคลง ฉันทแ กาพยแ และกลอน ดังเชน การเที่ยวปุาลาสัตวแของ
นางพันธุรัตนแ การถูกเนรเทศเขาปุาของนางจันทนแในบทประพันธแ สังขแทอง ตอน หนีนางพันธุรัตนแ 
นิราศถ้ําจอมพล (2471) และนิราศสุโขทัย (2473) ใน อนุสรณ์บทประพันธ์ ของ คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา 
(2500) ของ สมจีน อุณหะนันทแ การเดินทางเพียงลําพังของนางประทุมวดี แตก็ถูกนายสําเภาฉุดลงเรือ 
เพราะอยากไดเป็นภริยาใน หนังสือชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้้า (2549) ของ คณะกรรมการ
ฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปี พุทธศักราช 2549 กรมศิลปากร ท้ังนี้ งานเขียนเหลานี้สะทอนใหเห็นเพียงการนําเสนอ
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ภาพความสัมพันธแระหวางผูหญิงและพื้นท่ีปุาในเชิงลบหรือการจัดวางตําแหนงของนางในวรรณคดีผาน
บทบาทตัวราย ซึ่งแสดงถึงความไมเหมาะสมในการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงเทานั้น  

นอกเหนือไปจากงานศึกษาของนิธิขางตนแลว ยังมีงานวิทยานิพนธแที่นาสนใจอีกช้ินหนึ่ง 
คือ เมื่อผู้หญิงแบกเป้เท่ียวคนเดียว (2546) ของ วลัยพร สายเสมา งานช้ินนี้ วลัยพรศึกษาประเด็น
มายาคติเกี่ยวกับกลางคืน โดยหยิบยกบทความเรื่อง ผูหญิงกับการใชเวลาวาง ของ สมสุข หินวิมาน 
ในหนังสือ สตรีศึกษา 2 ผู้หญิงกับประเด็นต่างๆ (2544) ทั้งนี้ วลัยพรไดอธิบายปรากฏการณแ
การเท่ียวกลางคืนซึ่งเป็นกิจกรรมยามวางของผูหญิง โดยการเขารวมกิจกรรมยามวางดวยการเดินทางทองเท่ียว
ในเวลากลางคืนนี้ถือเป็นการกระทําท่ีแหกกฎและทาทายกติกาของสังคม กลาวคือ การเท่ียวกลางคืน
เป็นการกระทําท่ีผูหญิงพาตัวเองออกจากพื้นท่ีบานและขัดตอความคาดหวังทางสังคมท่ีอบรมให
พวกเธอตองอยูกับเหยาเฝูากับเรือน อีกทั้ง มายาคติเรื่องเวลากลางคืนนั้นยังใหความหมา ยถึง
ความอันตรายและความช่ัวราย ดังนั้น เมื่อผูหญิงแบกเปูและอยูนอกบานในเวลากลางคืนจึงถือเป็น
การนําพาตัวเองไปในสถานท่ีท่ีอันตรายและเต็มไปดวยส่ิงช่ัวราย ในขณะท่ีผูชายไดรับอนุญาตให
เดินทางทองเท่ียวไดอยางเสรี แมในยามดึกดื่น นอกจากนี้ การเท่ียวกลางคืนยังไมถือเป็นเรื่องเส่ือมเสีย
สําหรับผูชายอีกดวย (วลัยพร สายเสมา, 2546, น.17) 

ขอเสนอของวลัยพรอธิบายไดวา ในสังคมไทย การเท่ียวกลางคืนมิใชกิจกรรมยามวาง
สําหรับผูชายเทานั้น แตยังรวมถึงผูหญิงดวย ทวาการเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวในยามคํ่าคืนมิได
สงผลกระทบท่ีทําใหผูชายเส่ือมเสียช่ือเสียงแตอยางใด หากแตเป็นกิจกรรมท่ีกอใหเกิดอคติแกช่ือเสียง
ในทางไมดีของผูหญิงเพียงฝุายเดียวเทานั้น กลาวคือ สังคมไดคาดหวังใหผูหญิงพึงพอใจกับ
การใชชีวิตในบานและดูแลงานบานงานเรือน อีกท้ัง พวกเธอยังไมไดรับอนุญาตใหออกนอกบานโดย
ไมมีเหตุอันสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกนอกบานในเวลากลางคืน นอกจากนี้ เวลากลางคืนยัง
มีความหมายถึงความเส่ียงตอสถานการณแอันตราย เป็นสถานการณแที่ผูหญิงไมอาจคาดคิดไดวา 
กําลังจะเกิดอะไรขึ้นแกพวกเธอ และใหความหมายรวมถึง ส่ิงช่ัวราย เป็นส่ิงไม ดีท่ีอาจทําใหผูหญิง
เส่ือมเสียช่ือเสียงไดโดยงาย การใหความหมายแกเวลากลางคืนจึงถือเป็นมายาคติที่เกิดขึ้นและ
สงผลกระทบแกการใชชีวิตนอกบานของผูหญิงเป็นอยางยิ่ง ดังนั้น เมื่อผูหญิงออกทองเที่ยวใน
เวลากลางคืนจึงถือเป็นการนําพา เนื้อตัวรางกายของพวกเธอออกจากพื้นที่ปลอดภัยของบาน
และเขาสูพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเหตุการณแที่ไมอาจคาดฝัน ซึ่งสิ่งที่ไมอาจคาดคิดนี้อาจนํามาซึ่ง
ความสูญเสียแกเนื้อตัวรางกาย ช่ือเสียง และนําความอัปยศมาสูตัวของพวกเธอเอง ในขณะเดียวกัน 
สังคมไดปฏิบัติตอผูชายในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ผูชายไดรับอนุญาตใหออกทองเท่ียวในยามวิกาลได
โดยชอบธรรม และรอดพนจากโอกาสการตกเป็นเหยื่อหรือตกอยูในกลุมสุมเส่ียงตอสถานการณแ
ท่ีคาดไมถึง  
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ขอสังเกตของวลัยพรขางตนจึงเผยใหเห็นวา สังคมไทยไดทําหนาที่ควบคุมและ
จํากัดการกระทําของผูชายและผูหญิงอยางไมเทาเทียมกัน ผูชายไดรับความยินยอมใหเขาสู
พื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวไดอยางเสรี แมในเวลาวิกาลซึ่งเส่ียงตอสถานการณแไมคาดคิดและ
เต็มไปดวยอันตราย ในขณะท่ีผูหญิงไมไดรับความเห็นพองใหใชชีวิตนอกบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยามดึกด่ืน โดยสังคมไดสรางมายาคติเรื่องเวลากลางคืนขึ้นเพื่อจํากัดการเขารวมกิจกรรม
การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง ทั้งนี้ หากผูหญิงออกเที่ยวกลางคืนแลว การกระทําของพวกเธอ
จึงส่ือถึงการฝุาฝืนกฎเกณฑแแหงมายาคติของความอันตรายและส่ิงเลวทราม พวกเธอจึงถูกตราหนาถึง
การตอตาน ทาทาย แหกกฎ และไมปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม นอกจากนี้ เรายังเล็งเห็นไดอีกวา 
การนําพาเนื้อตัวรางกายของพวกเธอเขาสูพื้นท่ีเส่ียงอันตรายนั้นเป็นการนํามาซึ่งขอกลาวหาวา  
พวกเธอเป็นผูหญิงไมดีอีกดวย ขอถกเถียงของวลัยพรขางตน เห็นไดชัดเจนวา สังคมทําหนาท่ีเป็น
ตัวกลางในการกลอมเกลาการกระทําของผูชายและผูหญิงอยางแตกตางกัน โดยสังคมไดสรางมายาคติ
ของเวลากลางคืนซึ่งสัมพันธแกับภาพส่ิงช่ัวราย เป็นสถานการณแเส่ียงอันตรายซึ่งไ มอาจลวงรูไดวา 
จะเกิดขึ้นหรือไม และถือเป็นชองทางนําพาส่ิงไมดีมาสูความอัปยศแกช่ือเสียงของผูหญิงเพียงฝุายเดียว 
ในขณะท่ีผูชายไดรับการปลดแอกจากมายาคติของเวลากลางคืน พวกเขาจึงสามารถเขารวมกิจกรรม  
การใชเวลาวางเพื่อเดินทางทองเท่ียวในเวลากลางคืนไดอยางอิสระ อาจกลาวโดยสรุปไดวา สังคมได
เลือกปฏิบัติตอผูหญิงดวยการส่ังสอนใหพวกเธอตระหนักและหลีกเล่ียงส่ิงเลวราย โดยไมริอาจออกไป
ใชชีวิตนอกบานโดยไมมี เหตุอันสมควร พวกเธอจึงไมควรเขารวมกิจกรรมการเท่ียวกลางคืนนั่นเอง 

ในงานช้ินนี้ วลัยพรยังไดรวบรวมนิยามดานลบตอการเท่ียวของผูหญิงในมุมมอง
สังคมไทย โดยวลัยพรศึกษารายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องความสัมพันธแระหวางการเท่ียว
และผูหญิงไววา สําหรับผูหญิงนั้น การเท่ียวเป็นเรื่องเหลวไหล ไมพึงกระทํา เป็นลักษณะของหญิงไมดี 
จากนั้น วลัยพรไดอธิบายลักษณะของหญิงไมดีไววา เป็นผูหญิงท่ีไมอยูติดบาน ละเลยงานบานงานเรือน 
และมีเวลาเท่ียวนอกบาน ท้ังนี้ วลัยพรไดยกตัวอยางใหเห็นภาพของความประพฤติของหญิงไมดี 9 
ประการ ดังปรากฏขอความในฎีกามหาสมัยสูตร ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของพระไตรปิฎกในหมวดพระสุตันตปิฎก 
ดังนี้ 

. . . ไปเท่ียวสวนเนืองๆ ไปเท่ียวปุาไมเนืองๆ ไปเท่ียวทาน้ํา ลําน้ําเนืองๆ ไปเท่ียวหา
วงศแญาติเนืองๆ ไปเที่ยวบานผูอื่นเนืองๆ ไปเที่ยวหาเครื่องแตงตัวเนืองๆ ชอบดื่มน้ําเมาเสมอ 
ชอบมองตามชองฝาและหนาตางและชอบยืนตามประตูบาน หรือผูหญิงคนใดเสพสุราเมรัย คลุกคลี
กับคนช่ัว ไมอยูบานผัว เท่ียวเตร็ดเตร มักมากในการนอน อาศัยบานผูอื่น ถือเป็นเหตุหายนะของ
ผูหญิง หาความเจริญไมได ผูชายไมควรเลือกมาเป็นเมียและแมของลูก . . . (ส.พลายนอย, 2544, น.
27, วลัยพร สายเสมา, 2546, น.60) 
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นอกจากนี้ วลัยพรไดหยิบยกตัวอยางของ กาญจนา แกวเทพ (2544, น.88) ซึ่งพูดถึง
ภาษิตสําหรับส่ังสอนผูหญิงท่ีออกนอกบาน ไวเพิ่มเติม ดังเชน “ผูหญิงเป็นแมรีแมแรด อยูไมติดบาน 
ไมเป็นแมศรีเรือน แมบานแมเรือน” “ศาลา นารี วิถี คงคา” และ “ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร 
โบราณวา . . .” โดยตัวอยางภาษิตพังเพยเหลานี้ลวนแตมีนัยยะในการพร่ําสอนผูหญิงใหตระหนักวา 
การเท่ียวเป็นเรื่องของผูชาย เพราะผูชายเปรียบด่ังเพศสถานะท่ีมีเปลือกหอหุมไว จะไปไหนมาไหนก็
ไมจําเป็นตองเป็นหวงมาก สวนผูหญิงพึงระมัดระวังตัว เพราะไปตกท่ีไหนก็จะเนาเปื่อย ทําใหเกิด
เรื่องเส่ือมเสียได ในทางตรงกันขาม ไดปรากฏภาษิตพังเพยสําหรับผูชายท่ีวา “ทองไปเจ็ดยานน้ํา” 
ซึ่งใหความหมายถึง ผูชายท่ีมีประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวอยางกวางขวาง หรือเป็นผูท่ีผานโลก
มามาก (วลัยพร สายเสมา, 2546, น.60-61) 

จากงานศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในสังคมไทยเรื่องความสัมพันธแระหวางการเท่ียวและ
ผูหญิงของวลัยพรขางตน เห็นไดวา วลัยพรตอกย้ําใหเห็นถึงทัศนคติเชิงลบของไทยท่ีมีตอการเท่ียว
ของผูหญิง กลาวคือ สําหรับผูหญิงแลว การเท่ียวถือเป็นเรื่องเหลวไหล ไรสาระ และไมคูควรแก
เพศสถานะของผูหญิง หากหญิงใดเขารวมกิจกรรมการเท่ียว หญิงนั้นจึงถูกเพงเล็งถึงคุณลักษณะ
เชิงลบของหญิงไมดี โดยวลัยพรไดเลาใหเห็นภาพคุณลักษณะของหญิงไมดีตอไปวา เป็นผูหญิงท่ีมีนิสัย
ไมชอบอยูติดบาน ไมใสใจหรือละเลยงานบานงานเรือน และมีเวลาวางเพียงพอแกการเท่ียวนอกบาน 
นอกจากนั้น วลัยพรไดยกตัวอยางการปฏิบัติตนของหญิงไมดีของ ส.พลายนอย (2544, น.27) ในฎีกา
มหาสมัยสูตร ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของพระไตรปิฎกในหมวดพระสุตันตปิฎก ไววา การเท่ียวธรรมชาติ คือ 
สวน ปุาไม และลําน้ํา การไปพบปะญาติพี่นองหรือบานผูอื่น การไปซื้อเครื่องแตงตัว การด่ืมสุรา  
การดอมมองลูทางหลบหนีจากบาน คือ ชองฝา หนาตาง และยืนตามประตูบาน การคบหาเพื่อนช่ัว 
การไมอยูบานดูแลสามี การคางแรมบานผูอื่น การเที่ยวเตร็ดเตร และการนอนมากเกินไป  
การประพฤติตนดังท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ถือเป็นชองทางนําความฉิบหายมาสูผูหญิงท้ังส้ิน เป็นเหตุให
พวกเธอหาความเจริญกาวหนาไมได ทั้งนี้ สังคมจึงสนับสนุนใหผูชายเลือกผูหญิงที่คุณลักษณะ
นอกลูนอกทางมาเป็นคูครองหรือแมของลูกตน                                                    

นอกเหนือไปจากคําสอนทางศาสนาแลว วลัยพรไดนําเสนอภาษิตวากลาวตักเตือน
ผูหญิงของ กาญจนา แกวเทพ (2544, น.88) ไวเพิ่มเติม ภาษิตแรก คือ “ผูหญิงเป็นแมรีแมแรด 
อยูไมติดบาน ไมเป็นแมศรีเรือน แมบานแมเรือน” ใหความหมายถึง ผูหญิงท่ีไมชอบอยูบานหรือขาด
ความเป็นแมศรีเรือนมักถูกเปรียบเปรยถึงสัตวแปุาจําพวกแรด ภาษิตถัดมา คือ “ศาลา นารี วิถี คงคา” 
เป็นภาษิตท่ีมีนัยยะเหยียดหยามสตรีเพศ โดยใหความหมายเชิงอุปมาระหวางผูหญิงกับสิ่งของ  
เป็นสมบัติท่ีผูใดจะหยิบมาใชสอยก็ได ผูหญิงจึงเป็นทรัพยแสินของคนท่ัวไป ท้ังนี้ ภาษิตดังกลาวยังได
เส้ียมสอนผูชายเพื่อใหคุณคาแกผูหญิงวา พวกเธอเปรียบด่ังแมน้ํา หนทาง โรงเหลา ท่ีชุมนุม และบอน้ํา 
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พวกเขาจึงไมพึงถือสาอุปนิสัยตํ่าชาของพวกเธอ และภาษิตสุดทาย คือ “ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร 
โบราณวา . . .” เป็นคําสอนท่ีคมคายและเฉียบแหลม กลาวคือ ภาษิตนี้ไดสะทอนใหเห็น
ความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิง โดยใชวิธีเปรียบเทียบผูชายและผูหญิงกับเมล็ดขาว 
ผูชายเหมือนขาวเปลือก ไมวาจะอยูท่ีใด ก็สามารถสืบเผาพันธุแตอไปได สวนผูหญิงเปรียบเสมือน
ขาวสาร หากไปตกหลนหรือพลาดทาเสียทีท่ีใด ก็จะเนาเปื่อยผุพัง และนําพาความสูญส้ินคุณคามาสู
ตนเองและวงศแตระกูล จากภาษิตสอนผูหญิงท้ังสามขางตน เห็นไดชัดวา สังคมไทยโบราณมีกุศโลบาย
เพื่อหลอหลอมและกลอมเกลาการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไวอยางแยบยล สํานวนโวหารเหลานี้
จึงลวนแตมีวัตถุประสงคแเพื่อควบคุม ยับยั้ง และหามปรามการประพฤติตนของผูหญิงใหเป็นไปตาม
ทํานองคลองธรรมท้ังส้ิน ในทํานองเดียวกัน เมื่อผูชายเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวแลว พวกเขา
ยังไดรับการยกยองเชิดชูใหเห็นถึงคุณลักษณะของชายท่ีดี ดังภาษิตท่ีวา “ทองไปเจ็ดยานน้ํา” ภาษิตนี้
ใหความหมายถึง ผูชายท่ีมีโอกาสใชชีวิตบนถนนหนทาง เป็นผูรอบรูดวยประสบการณแการเดินทาง
ทองเท่ียว เป็นผูมีทัศนวิสัยกวางไกล หรือเป็นบุคคลผูผานการมองโลกมามากแลว จากภาษิตดังกลาว 
เห็นไดชัดวา สังคมใหความสําคัญกับการเท่ียวของผูชาย การเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเที่ยวจึง
ทําใหคุณคาความเป็นชายโดดเดนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ สังคมไทยไดเปิดรับประสบการณแท่ีแปลกใหมและ
ใหโอกาสผูชายในการสรางอํานาจใหแกเพศสถานะของพวกเขาดวย 

ตามขอเสนอของงานช้ินนี้ เราวิเคราะหแไดวา สังคมไทยโบราณทําหนาท่ีสรางมายาคติ
เรื่องความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงในการเท่ียวแตกตางกัน โดยใชวิธีปลูกฝัง
จิตสํานึก สรางคานิยม และกําหนดบรรทัดฐานทางสังคมและขออบรมทางศาสนาเรื่องการปฏิบัติตนท่ี
พึงประสงคแของผูหญิง เพื่อควบคุมใหพวกเธอประพฤติตนอยูในขอบเขตทํานองคลองธรรม กลาวคือ 
สังคมไดเขามามีบทบาทในการหามปรามการประพฤติตนท่ีไมดีงามของผูหญิง โดยผลิตสรางมาตรฐานใหม
ซึ่งยึดโยงและผูกติดกับมายาคติเรื่องความแตกตางทางเพศสถานะในการเที่ยว จากนั้น สังคมไ ดใช
วิธีปลูกฝังระดับจิตสํานึกใหแกทัศนคติของผูหญิง โดยมีกลไกการทํางานท่ีทําใหผูหญิงเช่ือวา การเท่ียว
เป็นเรื่องเหลวไหลสําหรับพวกเธอ เมื่อพวกเธอกาวออกจากพื้นท่ีบานเขาสูโลกสาธารณะ พวกเธอจึง
ถูกประณามถึงการประพฤติตนไรสาระ ไมเป็นเรื่องดี และไมเขาขายส่ิงท่ีพึงกระทํา การเท่ียวนอกบาน
จึงไมกอใหเกิดประโยชนแหรือเป็นขอดีสําหรับพวกเธอ ดังนั้น มายาคติใหมท่ีเกิดขึ้นนี้จึงทําหนาท่ีเป็น
เครื่องมือสกัดกั้นและยับยั้งไมใหผูหญิงเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเท่ียวไดโดยงาย ท้ังนี้ วลัยพรได
เผยใหเห็นภาพคุณลักษณะของหญิงไมดี คือ เป็นผูหญิงท่ีไมรักการใชชีวิตในบาน เพิกเฉยและทอดท้ิง         
ความรับผิดชอบตอครอบครัวและสามี และหมั่นหาเวลาวางเพื่อออกเท่ียวนอกบาน 

จากนั้น วลัยพรไดสนับสนุนภาพตัวแทนของหญิงไมดี โดยยกตัวอยางขอความอธิบาย
ของ ส.พลายนอย (2544, น.27) ในฎีกามหาสมัยสูตร ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของพระไตรปิฎกใน
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หมวดพระสุตันตปิฎก ภาพท่ีถูกนําเสนอของหญิงไมดีในการเท่ียวตามคติไทย คือ การเท่ียวชม
ธรรมชาติ การไปพบปะญาติพี่นอง การสังสรรคแท่ีบานของผูอื่น การไปซื้อเครื่องแตงตัว การด่ืมสุรา 
การดอมมองและอยูใกลชองทางหลบหนีจากบาน การคบหาเพื่อนช่ัว การไมดูแลสามี การคางแรม
บานอื่นการเท่ียวเตร็ดเตร และการนอนมากเกินไป การประพฤติตนท้ังหมดนี้ถือเป็นหนทางเส่ือมเสีย
แกผูหญิงท้ังส้ิน ดังนี้ สังคมไดยุยงไมใหผูชายเลือกผูหญิงไมดีมารวมครองเรือน ตามขออบรมใน
ฎีกามหาสมัยสูตรขางตนนี้ เราเห็นไดวา สังคมทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการเขามาควบคุมอากัปกิริยา
ขั้นรุนแรงในระดับเนื้อตัวรางกายของผูหญิง โดยสรางมายาคติใหมที่เชื่อมโยงสัมพันธแระหวาง
การประพฤติตนตามหลักศาสนาและการเท่ียวของพวกเธอ การใหความสําคัญกับการนําหลักศาสนา
มาใชเชนนี้ยอมเล็งเห็นไดวา พุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน เป็นของสูงท่ีคนท่ัวไป
สักการบูชา หลักศาสนาจึงมีความนาเช่ือถือไปในตัวอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้นเมื่อสังคมไดหยิบเอา
ความศักด์ิสิทธิ์ของพุทธศาสนามาผูกโยงติดกับการเที่ยวของผูหญิงแลว ยอมทําใหพวกเธอไ มกลา
ฝุาฝืนการทุศีล ไมอาจลวงละเมิดหลักปฏิบัติตนท่ีดี และสามารถขมใจไมใหตนเองกาวพนพรมแดน
ของบานเพื่อเขาสูพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวดวย อาจกลาวไดวา สังคมไทยไดสรางคติการเท่ียวของ
ผูหญิงดวยการดึงเอาความพิเศษของพุทธศาสนาเขามาใช เพื่อจํากัดสิทธิ เนื้อตัวรางกายของพวกเธอ 
ทําใหเกิดความหลงใหลและมอมเมาทามกลางศีลธรรมอันดีดวยตัวของพวกเธอเอง  

อีกประการหนึ่ง วลัยพรยังไดเสริมตัวอยางภาษิตไทยท่ีมีอคติเชิงลบตอการเท่ียวของ
ผูหญิงของกาญจนา (2544, น.88) อีก 3 ประการ กลาวคือ ภาษิตแรก “ผูหญิงเป็นแมรีแมแรด 
อยูไมติดบาน ไมเป็นแมศรีเรือน แมบานแมเรือน” เป็นคําสอนท่ีมีนัยยะดุดาผูหญิงท่ีไมรักการอยูบาน
และไมทํางานเรือน โดยบั่นทอนคุณคาความเป็นมนุษยแของผูหญิงชอบเท่ียวใหเทียบเทากับสัตวแปุา
จําพวกแรด ภาษิตถัดมา “ศาลา นารี วิถี คงคา” เป็นคําสอนเชิงอุปมาระหวางผูหญิงกับสมบัติของคนท่ัวไป 
ผูหญิงไมดีมักพบเห็นไดตามแมน้ํา หนทาง โรงเหลา ที่ชุมนุม และบอน้ํา คําสอนนี้จึงมีนัยยะวา  
พื้นท่ีนอกบานลวนนําความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสูผูหญิงท้ังส้ิน โดยเฉพาะแหลงมั่วสุมยาเมา ยิ่งไปกวานั้น 
คําสอนดังกลาวยังใชอุบายในเชิงเส้ียมสอนผูชายใหละเลยและเลือกปฏิบัติตอผูหญิงไมดี โดยการไมถือสา 
ไมเก็บมาเป็นสาระสําคัญ และไมคูควรแกการเอาใจใสพวกเธอ ดังนั้น ภาษิตท่ีสองนี้จึงมีวัตถุประสงคแใน
การหลอหลอมทัศนคติเชิงลบของผูชายท่ีมีตอผูหญิงไมดีดวยมายาคติของสถานท่ีนอกบานกับการเท่ียว
ของผูหญิง ในสายตาของผูชายแลว พวกเธอจึงถูกลดคุณคาและแยกหมวดหมูในกลุมของหญิงท่ีมี
อุปนิสัยตํ่าชาดวย และภาษิตสุดทาย “ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร โบราณวา . . .” เป็นคําสอนท่ี
เปรียบเทียบระหวางชายหญิงและเมล็ดขาว ผูชายเหมือนขาวเปลือก ความพิเศษของผูชายขาวเปลือก 
คือ พวกเขาสามารถสืบพันธุแตอไปไดไมวาจะอยูท่ีใดก็ตาม การใชชีวิตนอกบานมิไดนําเรื่องเส่ือมเสียมาสู
ช่ือเสียงของพวกเขาแตอยางใด เพราะพวกเขามีเปลือกสําหรับหอหุมปูองกัน ซึ่งก็คือ เพศสถานะของ
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ผูชายนั่นเอง สวนผูหญิงเสมือนขาวสารเป็นการเปรียบเพศสถานะท่ีไรความสามารถของผูหญิงอยาง
ผิดแผกไป หากพวกเธอแวะคางอางแรมหรือออกจากเรือนไปอยูแหงหนใด ก็จะเนาเปื่อยผุพังดังเชน
ขาวสารท่ีไมมีเปลือกหุม ทําใหพวกเธอขาดคุณลักษณะของหญิงท่ีดี การเท่ียวจึงนําพามลทินติดตัวมาสู
พวกเธอเอง ดังนั้น คําสอนนี้จึงทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือเปิดโลกทัศนแและกรอบความคิดของผูคนใน
สังคมไทย โดยใหความสําคัญแกเพศสถานะของผูชาย ทําใหผูชายสามารถดํารงอยูทามกลางพื้นท่ีนอกบาน
ไดอยางอิสระ ในขณะเดียวกัน ยังไดยัดเยียดตราบาปและทําลายคุณคาความเป็นหญิงใหลดนอยลง 
ทําใหผูหญิงไมสามารถเผชิญหนากับพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวไดโดยชอบธรรม  

นอกเหนือไปจากคําสอนเชิงโจมตีการเท่ียวของผูหญิงแลว ยังมีตัวอยางภาษิตท่ียกยอง
การเท่ียวของผูชายอีกภาษิตหนึ่ง คือ “ทองไปเจ็ดยานน้ํา” คําสอนนี้มีนัยยะสงเสริมผูชายท่ีชอบเท่ียววา 
เป็นผูอุดมไปดวยความรูและประสบการณแบนทองถนน มีความชํานาญ และมีวิสัยทัศนแรอบดาน  
จากการตีความภาษิตนี้ เห็นไดชัดวา เพศสถานะของผูชายมีสวนสอดคลองสัมพันธแกับการเขารวม
กิจกรรมเดินทางทองเท่ียว โดยการเท่ียวทําใหคุณคาความเป็นชายโดดเดนยิ่งขึ้นและนําพา
ความสําเร็จมาสูพวกเขา  

ตามท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ สรุปไดวา สังคมไทยให การยอมรับการเขารวมพื้นท่ีเดินทางทองเท่ียว
ท่ีสอดคลองกับเพศสถานะของผูชายมากกวาผูหญิง การเท่ียวถือเป็นประสบการณแที่คูควรแกผูชาย  
ทําใหพวกเขาสามารถสรางอํานาจผานการใชชีวิตบนทองถนน ในทางกลับกัน สังคมไดผลิตสรางมายาคติ
เชิงลบเกี่ยวกับการเท่ียวของผูหญิง การเขารวมกิจกรรมเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอจึงมีนัยยะถึง
การประพฤติตนนอกลูนอกทาง ผิดแผกไปจากบรรทัดฐานทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการขัดขืนตอ
ทํานองคลองธรรมตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา ดังนั้น เราจึงเห็นไดชัดวา สังคมไดเขามามีบทบาท
ในการควบคุมสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิงอยางฝังลึก เริ่มจากการปลูกฝังอุปนิสัยและประกอบสราง
คานิยมในระดับจิตสํานึกเพื่อใหพวกเธอปฏิบัติตนในทิศทางท่ีดีงามจนกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคม
ท่ีพึงกระทํา จากนั้นสังคมไดผลิตสรางกฎเกณฑแใหมในระดับรากเหงาโดยดึงเอาความศักด์ิสิทธิ์ของ
พระเจาเขามาเป็นตัวชวย ขออบรมทางศาสนานี้จึงมีสวนสัมพันธแกับเพศสถานะของผูหญิงการเท่ียว 
และการครองเรือน ทําใหพวกเธอยึดติดอยูกับการใชชีวิตในบาน เป็นแมศรีเรือน หรือศรีภรรยาท่ีดี 
ท้ังนี้ พุทธศาสนายังสงผลทําใหพวกเธอรูสึกเกรงกลัวบาปบุญคุณโทษและไมกลาทาทายอํานาจท่ีมองไมเห็น
ของพระเจา พวกเธอจึงไมริอาจกาวออกจากบานเพื่อใชชีวิตบนทองถนน โดยตองยินยอมทําตาม
กฎเกณฑแใหมของสังคมแตโดยดี  

สรุปไดวา ความแตกตางทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงเป็นองคแประกอบ
สําคัญในการเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว โดยเพศสถานะของผูหญิงถูกจัดวางในลักษณะไมเทาเทียม 
ซึ่งเป็นผลมาจากการประกอบสรางทางสังคม ไดแก เพศสถานะ อายุ ความคาดหวังทางสังคม  
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การใชเวลาวางของหญิงชาย ภูมิหลังทางประวัติศาสตรแ เป็นตน การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงจึงถือเป็น
เรื่องไมพึงกระทําเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางทองเท่ียวของผูชาย 
 
2.3 การสร้างตัวตนขององค์ประธาน (Subjectivity) การเคลื่อนที่ (Mobility) และการต่อรองอ านาจ 

(Negotiation) ของผู้หญิงที่เข้าร่วมพื้นที่การเดินทางท่องเที่ยว 
 

การออกเดินทางทองเท่ียวกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแกผูเดินทางเพศหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การเปล่ียนแปลงภายในตนเองในลักษณะของการเพิ่มศักยภาพ เมื่อผูหญิงออกเดินทางทองเที่ยว  
เราพบวา พวกเธอไดสรางอัตลักษณแตัวตนดวยตนเองอยางคอยเป็นคอยไป การสรางอัตลักษณแตัวตน
ของผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิงเริ่มตนมาจากการคนพบตัวตน จากนั้น พวกเธอจึงมีเปล่ียนแปลง
ตนเองผานประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวที่ทรงพลัง การพบปะผูคน การไดพบเจอส่ิงแปลกใหม 
ตลอดจนการสรางปฏิสัมพันธแกับผูอื ่นระหวางเดินทางทองเที่ยว สิ่งเหลานี ้ลวนแตเ ป็นบอเกิด
ของอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางเพศหญิงท้ังส้ิน โดยการสรางอัตลักษณแตัวตนนี้วางอยูบนพื้นฐาน
หลายประการ ไดแก เพศสถานะ ชาติพันธุแ ภูมิหลังทางประวัติศาสตรแ เป็นตน ในประเด็นนี้ เราพบวา 
มีงานศึกษาทางวิชาการหลายช้ินศึกษาประเด็นการสรางตัวตนขององคแประธาน (Subjectivity) 
การเคล่ือนท่ี (Mobility) และการตอรองอํ านาจ (Negotiation)  ของผูหญิ ง ท่ีเขารวมพื้น ท่ี             
การเดินทางทองเท่ียว โดยงานศึกษาทางวิชาการเหลานี้แสดงใหเห็นวา เมื่อออกเดินทางทองเท่ียว 
ผูหญิงมีกระบวนการสรางตัวตน (Self) ซึ่งกอใหอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอเกิดการเล่ือนไหลได 
ปรากฏใหเห็นจากงานศึกษาทางวิชาการ ดังนี้ 

บทความเรื่อง This Trip Really Changed Me: Backpackers’ Narratives of 
Self-Change ของ Chaim Noy ใน Annals of Tourism Research (2004) งานชิ้นนี้ Noy 
ศึกษาประเด็นการเปล่ียนแปลงตนเอง (Self-Change) ของนักแบกเปูชาวอิสราเอลผานเรื่องเลาจาก
ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว โดยการเปล่ียนแปลงตนเองของผูเดินทางมีจุดเริ่มตนมาจาก
ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวท่ีทรงพลังและเป็นเรื่องราวท่ีแสดงถึงแกนแท  (Authenticity) 
ของผูเดินทาง เต็มไปดวยเรื่องราวการผจญภัยท่ีเขมขน ซอนเรนไปดวยอัตลักษณแตัวตนของเจาของ
ประสบการณแ อีกท้ัง Noy ไดเสริมขอเสนอของ Bruner (1991) และ Desforges (2000) อีกวา 
เรื่องเลาของผูเดินทางมีลักษณะพิเศษซึ่งบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Personal Change) 
ท้ังการเคล่ือนท่ีทางภูมิศาสตรแและการผลิตสรางแกนแท จากนั้น การเปล่ียนแปลงภายในตัวของผูเลา 
(Inner Change) ยังกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายนอก (External Change) อีกดวย งานช้ินนี้ Noy 
ไดอางถึง การรวบรวมงานศึกษาทางวิชาการท่ีมีมาอยูกอนของ Noy (2003) ไดแก งานศึกษาของ 
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Riley P. (1988) เป็นงานศึกษาท่ีมุงเนนโครงขายทางสังคม โดยเสนอวา นักเดินทางท่ีมีงบประมาณ
จํากัดไดสรางความเป็นมิตรและแบงปันสถานท่ีท่ีไดไปเยือนแกนักเดินทางคนอื่นๆ ดวยวิธีการบอกเลา
แบบปากตอปาก อีกช้ินหนึ่ง คือ งานศึกษาของ Loker-Murphy และ Peace (1995) และ Murphy 
(2001) เป็นงานศึกษาท่ีช้ีใหเห็นถึงปฏิกิริยาทางสังคม และลําดับสุดทาย คือ งานศึกษาของ 
Cederholm (2000), Elsrud (2001) และ Noy (2002a และ 2002b) เป็นงานศึกษาที่เนนย้ําถึง
การทองเท่ียวแบบแหวกแนว โดยผูเดินทางมีวัตถุประสงคแในการคนหาประสบการณแที่ ทาทาย 
เส่ียงภัย และสัมผัสถึงเนื้อแทของการเดินทางทองเท่ียว เป็นตน จากนั้น Noy หยิบยกขอคิดเห็นของ 
Ochs (1997) ท่ีไดอธิบายถึงอัตลักษณแของเรื่องเลาไววา เรื่องเลาเป็นเรื่องราวท่ีบรรยายถึงเหตุการณแ
ท่ีผานเขามาในชีวิตของผูเลา โดยเริ่มตนจากเหตุการณแในอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องเลาถือเป็น
การสรางสรรคแ บอกเลา ทบทวน และรื้อฟื้นชีวิตของผูเลาขึ้นใหมอีกครั้ง ยิ่งไปกวานั้น เรื่องเลายังไมอาจ
จบลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องเลาท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของบุคคล ในขณะเดียวกัน Noy ไดเสริม
อีกวา การเปล่ียนแปลงของชีวิตอาจเป็นผลมาจากการประกอบสรางของผูเลาหรือคูสนทนาก็ได และมีท้ัง
การใหความหมาย ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ นอกจากนี้ นักแบกเปูท่ีมีประสบการณแยังไดบอกเลาถึง
สถานท่ีแหงใหมของพวกเขา การบอกเลายังทําใหพวกเขาฉลาดขึ้น มีความรูมากขึ้น รวมถึงรูเทาทัน
สังคมและอารมณแดวย  

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ Noy ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางชนช้ันกลางและชนช้ันกลาง
คอนขางสูงท่ีนาสนใจเพียง 3 คน คือ Brian, Ruth และ Emily จากผลการสัมภาษณแพบวา Brian 
และ Ruth เลาถึงการเปล่ียนแปลงตัวเองอยางเป็นธรรมชาติ พวกเขาใหความสําคัญกับการผจญภัย
และการคนหาแกนแท การเดินทางทองเท่ียวของพวกเขาจึงกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางอัตลักษณแ
ตัวตนอยางคอยเป็นคอยไป อยางไรก็ตาม เรื่องเลาของ Brian มีลักษณะโดดเดนของความเป็นชาย 
(Masculinity) และเลาใหเห็นภาพของเรื่องราวผจญภัย ความทาทาย ความอันตราย และการแสวงหา
ส่ิงเราใจ ในขณะท่ีเรื่องเลาของ Ruth ซึ่งเป็นนักเดิมนทางเพศหญิงมีลักษณะสลับซับซอนมากกวา 
เพราะทําใหเสียงบอกเลาของผูหญิงเป็นท่ีรับฟังโดยเสียงของเธอสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงตนเอง
อยางเดนชัด อีกท้ัง ถอยคําของเธอยังบงบอกถึงการเดินทางทองเท่ียวท่ีธรรมดา แตเขมขนไปดวย
ประสบการณแของเธอเอง ในทํานองเดียวกัน ยังมีเรื่องเลาของ Emily ซึ่งมีลักษณะคลายกับเรื่องเลา
ของ Ruth โดย Emily เผยใหเห็นวา ชีวิตของเธอไดเปลี่ยนไปอยางลึกซึ้งและเป็นประสบการณแท่ี
ไรพรมแดน การเดินทางทองเท่ียวจึงทําใหเธอมีความเช่ือมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นดวย  

จากเรื่องเลาการเดินทางของกลุมตัวอยางท้ัง 3 คนขางตน Noy สรุปวา ประสบการณแ
การเดินทางทองเท่ียวผานเรื่องเลาถือเป็นหนทางซึ่งเสริมสรางความอดทนอดกล้ันและการแสวงหา
แกนแทใหแกผูเดินทาง ท้ังนี้ ประสบการณแดังกลาวมีความโดดเดนทางเพศสถานะ 2 ลักษณะ คือ (1) 
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เรื่องเลาของผูชายจะเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงตนเองในลักษณะจําเพาะ เนนการเสี่ยงภัย และ
การเขารวมกิจกรรมนอกบาน ดังเชน การปีนภูเขาไฟ และ (2) เรื่องเลาของผูหญิงเนนย้ําถึง
การวิพากษแความเป็นชาย โดยผูหญิงมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลงจากภายใน ( Inner Change) 
มากกวา ท้ังนี้ Noy ไดท้ิงทายไววา นักแบกเปูไดจัดวางตําแหนงแหงท่ีจากประสบการณแการเดินทาง
ทองเท่ียวดวยตัวของพวกเขาเอง (Noy, 2004, p.78-102) 

จากงานศึกษาของ Noy (2004) ขางตน เราเขาใจไดวา การออกเดินทางทองเท่ียว
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแกผูเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง 
โดยการเปล่ียนแปลงตนเองเป็นผลมาจากการผานพนประสบการณแระหวางท่ีไดออกเดินทาง ไดพบปะผูคน 
และไดพบเจอส่ิงแปลกใหม เรื่องเลาจากการเดินทางทองเท่ียวจึงเปี่ยมลนไปดวยประสบการณแท่ีทรงพลัง 
มีลักษณะเขมขน มีลักษณะโดดเดนถึงเนื้อแท การผจญภัย และสะทอนถึงอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทาง 
นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงภายใน (Inner Change) ยังสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงภายนอก 
(External Change) ดวย ท้ังนี้ Noy ไดศึกษาเจาะลึกในประเด็นอัตลักษณแตัวตนทางเรื่องเลา 
(Narrative Identities) ตอไปวา เรื่องเลากอเกิดมาจากเหตุการณแท่ีผูเลาไดเผชิญหนาหรือผานพน
เขามาในชีวิต โดยเหตุการณแที่ไดเลาถึงเป็นเหตุการณแซึ่งมีจุดเริ่มตนตั้งแตอดีตและสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน การบอกเลาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นถือเป็นการหวนรําลึกถึงความหลังของผูเลาและทําให
เหตุการณแนั้นๆ มีชีวิตขึ้นใหม อีกครั้ง ยิ่งไปกวานั้น การเลาเรื่องยังเป็นพยานหลักฐานซึ่งใหการยืนยันวา 
อัตลักษณแตัวตนของผูเลายังคงมีอยู นอกเหนือจากนี้ การเปล่ียนแปลงในชีวิตของผูเลาอาจเป็นผลมาจาก
การประกอบสรางเรื่องราวของผูเลาเองหรือผูท่ีพูดคุยกับผูเลาก็ไดจากประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว 
Noy พบวา การพบเจอโลกใบใหมทําใหผูเดินทางเฉลียวฉลาดมากขึ้น เป็นผูอุดมไปดวยความรู 
ตลอดจนมีวุฒิภาวะของความเป็นผูใหญ ท้ังทางสังคมและการควบคุมอารมณแตนเอง อยางไรก็ตาม 
งานช้ินนี้ Noy ไดแบงแยกประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวของผูเดินทางในลักษณะขั้วตรงขาม
ออกเป็น 2 รูปแบบ โดยใชทัศนคติทางเพศสถานะเป็นเกณฑแ คือ (1) ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว
ของผูเดินทางเพศชายใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงภายในตนเองในรูปแบบของความเป็นชาย 
(Masculinity) โดยมีลักษณะของความทาทาย ความอันตราย และการเขารวมกิจกรรมท่ีดุเดือด และ 
(2) ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวของผูเดินทางเพศหญิงใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลง
ภายในเป็นหลักเรื่องราวของพวกเธอจึงมีลักษณะเชิงวิพากษแตอความเป็นชายและไมเห็นดวยกับ
การเขารวมกิจกรรมท่ีตองใชพละกําลังมาก 

งานช้ินนี้ เราวิเคราะหแไดวา การเดินทางทองเท่ียวกอใหเกิดการแบงแยกอัตลักษณแตัวตน
ของผูเดินทางในลักษณะขั้วตรงขาม โดยใชแนวคิดเรื่องเพศสถานะเป็นเกณฑแ โดยประสบการณแ
การเดินทางทองเท่ียวของผูเดินทางเพศชายกอใหเกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบของความเป็นชาย
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อยางโดดเดน พวกเขาจึงแสดงออกในลักษณะการผจญภัย ความเส่ียงอันตราย การเอาชนะและฟันผา
อุปสรรค ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมซึ่งยากท่ีจะเอาชนะได ในขณะท่ีประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว
ของผูเดินทางเพศหญิงมีลักษณะไมสอดคลองกับรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวของผูเดินทางเพศชาย 
พวกเธอมีแนวโนมท่ีจะไมใสใจตอการเขารวมกิจกรรมท่ีตองใชพละกําลังมาก ในทางกลับกัน พวกเธอ
สามารถประกอบสรางเรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวท่ีแสนธรรมดาใหกลายเป็นเรื่องเลาการฝุาฟัน
อุปสรรคกีดขวางอยางนาต่ืนตาต่ืนใจได เพราะเสียงเลาเรื่องจากประสบการณแสวนตัวของพวกเธอมี 
ความสลับซับซอนมากกวา ท้ังนี้ Noy เสนอวา นักเดินทางเพศหญิงมีการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ 
(Inner Change) อยางเดนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความเช่ือมันในตนเอง ดังนั้น เราจึงเห็นได
ชัดวา การเปล่ียนแปลงภายในจิตใจของนักเดินทางเพศหญิงท่ีเกิดขึ้นนี้ทําหนาท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนให
พวกเธอสามารถเขารวมและใชชีวิตในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวไดอยางเต็มท่ี ตามท่ีกลาวมานี้  
เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา การเดินทางทองเท่ียวถือเป็นกิจกรรมท่ีประกอบสรางประสบการณแใน
ระดับบุคคล และกอใหเกิดการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางผานถอยคําในเรื่องเลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหอํานาจแกผูเดินทางเพศหญิงในการเลาถึงเหตุการณแท่ีพวกเธอสามารถ
ผานพนไปไดดวยตนเอง 

บทความเรื่อง Backpacking as a Means of Self-Discovery: The Case Study of 
Japanese Backpackers Traveling around Asia ของ Ohno Tetsuya ใน Journal of Ritsumeikan 
Social Sciences and Humanities (2010) โดย Tetsuya ศึกษาประเด็นการคนพบตัวเอง 
(Self-Discovery) ของนักแบกเปูชาวญี่ปุุนระหวางท่ีพวกเขาออกเดินทางทองเท่ียวในแถบเอเชีย  
งานช้ินนี้ Tetsuya เริ่มตนจากการต้ังคําถามของนักแบกเปูท่ีวา “เราเป็นใคร?” จากนั้น Tetsuya 
หยิบยกขอโตแยงของ Saito (1999) ซึ่งเรียกรูปแบบการตั้งคําถามในลักษณะนี้ไววา การคนพบตัวเอง 
(Self-Discovery) และ “Hikikomori” (Saito, 1999, น.36-41, Tetsuya, 2010, p.48) อีกท้ัง 
Tetsuya ไดเสริมขอเสนอของ Toru Takeda (1999) ตอไปวา ปรากฏการณแดังกลาวเป็นผลมาจาก
ภาพลักษณแของตนเองขัดแยงกับส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง นอกจากนี้ Tetsuya ยังสนับสนุนขอคิดเห็น
ของ Erik Cohen (1972) อีกวา นักแบกเปูใหความสนใจในประเด็นการคนพบตัวเอง ในขณะเดียวกัน 
Cohen ก็ไดแบงแยกคุณลักษณะพวกแบกเปูในลักษณะเดียวกันกับ “พวกเรรอน” (Drifters) และ 
“พวกเตร็ดเตร” (Wanderers) ยิ่งไปกวานั้น Tetsuya เสนอเพิ่มเติมวา หากการสรางความแตกตาง
ไปจากผูอื่น (Other) ทําใหนักแบกเปูสรางอัตลักษณแตัวตนแลว การเดินทางทองเที่ยวจึงถือเป็น
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาดวย  

เมื่อพิจารณาจุดเริ่มตนของการเดินทางทองเที่ยวทางประศาสตรแ Tetsuya พบวา 
ชวงทศวรรษ 1960 นั้น นักแบกเปูชาวญี่ปุุนโดยสวนใหญมาจากชนช้ันลางของสังคม โดยพวกเขา
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มักจะสะพายเปูไวบนหลัง ช่ืนชอบการทองเท่ียวในภูมิภาคฮอกไกโด และเป็นท่ีรูจักในนามพวกเดิน
ลากเทาหรือ “Kanizoku” (Asahi Newspaper August 7, 1967, Arai, 2001, Tetsuya, 2010, p.48) 
ครั้นชวงปี ค.ศ.1964 ซึ่งตรงกับยุคโลกาภิวัฒนแไดเกิดปรากฏการณแการเดินทางทองเท่ียวขามโพนทะเล
และการเคล่ือนไหวของคนหนุมสาวที่เรียกวา “ฮิปป้ี” ในสหรัฐอเมริกา การเคล่ือนท่ีของคนกลุมนี้ได
ขยายวงกวางอยางคอยเป็นคอยไป ถัดมาไมนานนัก ในปี ค.ศ.1996 ไดปรากฏนักแสดงตลกสัญชาติญี่ปุุน 
ช่ือ Saruganseki ออกเดินทางทองเที่ยวขามทวีปยูโรเซียดวยวิธีการโบกรถและขอโดยสารไปกับ
รถคนอื่นดวย (Hitchhiking) โดยเขาเริ่มออกเดินทางจากฮองกงไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เป็นเวลานานกวา 197 วัน  

จากปรากฏการณแขางตน Tetsuya อธิบายวา การเดินทางทองเท่ียวแบบแบกเปูเป็น
ปรากฏการณแทางสังคม โดยการแบกเปูกอใหเกิดการรับรูถึงความเปล่ียนแปลงของตนเอง (Sense of 
Self-Transformation) ของนักแบกเปู งานช้ินนี้ Tetsuya ไดศึกษาประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ Gaku นักเรียนอาชีวศึกษาชาวญี่ปุุน จากบทสัมภาษณแพบวา 
Gaku สัมผัสไดถึงทัศนคติของตนเองท่ีไดเปล่ียนแปลงไประหวางท่ีเขาออกเดินทางทองเท่ียว รวมท้ัง 
การเดินทางทองเท่ียวยังทําใหเขาไดพบเจอกับผูคนดวย จากถอยคําดังกลาว Tetsuya ไดแสดง
ขอคิดเห็นไวว า หากการเดินทางทองเที่ยวของ Gaku มีวัตถุประสงคแเพื ่อการคนพบตัวเอง 
(Self-Discovery) แลว กระบวนการเปล่ียนแปลงตัวเองของเขาก็คือการแสดงออกถึงเนื้อแท 
(Authentic) ของการแบกเปูนั่นเอง อีกประเด็นหนึ่ง แมวา Gaku จะประสบกับสถานการณแถูก
หลอกลวงแลว แตเขาก็ตระหนักไดถึงประสบการณแท่ีมีคา ดังนั้น ประสบการณแแบกเปูเท่ียวจึง
กอใหเกิดการพัฒนาตนเอง (Self-Development) ในทิศทางท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ Tetsuya ไดกลาวโดยสรุปไววา
การสรางตัวตนของผูคนที่นักแบกเปูไดพบเห็นในลักษณะของผูเป็นอื่น (Other) เป็นปัจจัยสําคัญ
ในการสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปู (Self) ดังนั้น ปฏิสัมพันธแทางสังคมจึงถือเป็นเครื่องมือ
ในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทาง และอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาจะเกิด
การเปล่ียนแปลงไปตามประสบการณแ การเดินทางทองเท่ียวและการผจญภัย (Tetsuya, 2010, p.47-55) 

บทความนี้ Tetsuya บงบอกใหเราเห็นไดวา ประสบการณแการทองเท่ียวแบบแบกเปู
เป็นหัวใจสําคัญของการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทาง โดยมีนักวิชาการหลาย
ใหคําจํากัดความถึงอัตลักษณแตัวตนของ นักแบกเปูไวหลายรูปแบบ ไดแก พวกเดินลากเทา  
(Kanizoku) (Asahi Newspaper August 7, 1967, Arai, 2001, Tetsuya, 2010, p.48) พวกเรรอน 
(Drifters) และพวกเตร็ดเตร (Wanderers) (Cohen, 1972) เป็นตน จากคําจํากัดความดังกลาว 
เรารับรูไดวา นักแบกเปูมีลักษณะการเดินทางทองเที่ยวแบบไมมีที่อยูเป็นหลักแหลง มีจุดเดน
ของการเดินเทา และใชชีวิตพเนจรบนทองถนนอยางไรจุดหมายในบริบทสังคมญี่ปุุน การแบกเปูมี
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จุดเริ่มตนจากการออกเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภูมิภาคฮอกไกโด  
นักแบกเปูในยุคเริ่มแรกถือกําเนิดมาจากกลุมชนช้ันลางท่ีมีรายไดยอมเยาวแ อายุนอย และมักสะพายเปู
บนหลัง ในขณะเดียวกัน ไดมีเกิดปรากฏการณแการเดินทางทองเท่ียวขามโพนทะเลหรือภายนอก
ประเทศในสหรัฐอเมริกา จากนั้น การเดินทางทองเท่ียวจึงเป็นท่ีนิยมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่ง ไดมี
นักแบกเปูชาวญี่ปุุนไดเริ่มออกเดินทางขามทวีปจากฮองกงสูกรุงลอนดอน ดวยวิธีการโบกรถ
ขอโดยสารไปดวย  

ตามบริบททางประวัติศาสตรแโลก เราสังเกตไดวา นักแบกเปูยุคเริ่มแรกในแถบ
ซีกโลกตะวันออกเป็นคนหนุมสาวท่ีมักพเนจรและออกเดินทางไปยังสถานที่ที่อยูไมไกลนัก ดังเชน
การเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ ในขณะท่ี นักเดินทางในแถบซีกโลกตะวันตกเริ่มออกเดินทาง
ไปยังสถานท่ีหางไกล ดังเชนการเดินทางทองเท่ียวนอกประเทศ ดังนั้น ปรากฏการณแการเดินทางทองเท่ียว
ในรูปแบบแบกเปูของชาวตะวันตกจึงมีวิวัฒนาการรุดหนามากกวาชาวตะวันออก ตอมาภายหลัง 
แนวคิดเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศไดแผขยายเขามายังซีกโลกตะวันออก ดังเห็นไดจาก
เรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวของ Saruganseki  

อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่นาสนใจตอไปวา แมวาพวกเขาจะถูกจัดวางอยูใน
กลุมชนช้ันลางของสังคม แตพวกเขาก็สามารถสรางประสบการณแการแบกเปูอยางนาต่ืนตาต่ืนใจ 
เพราะการเดินทางทองเท่ียวในลักษณะนี้ถือเป็นการเคล่ือนท่ี ในเชิงกายภาพ (Physical Mobility)  
คือ การนําพาตนเองจากสถานท่ีหนึ่งไปยังสถานท่ีอีกแหงหนึ่ง และการเคล่ือนไหวดานจิตใจ  
(Psychological Movement)  คือ การพัฒนาตนเองเพื่อกาวออกจากชีวิตประจําวันไปสูชีวิตบนทองถนน
อยางกลาหาญ ท้ังนี้ ประสบการณแใชชีวิตแบกเปูยังเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปล่ี ยนแปลง
ภายในตนเองของผูเดินทางอยางคอยเป็นคอยไปอีกดวย ท้ังนี้ Tetsuya ใหการยืนยันการเปล่ียนแปลง
ภายในตนเองของผูเดินทางท่ีวานี้ผานถอยคําสัมภาษณแของ Gaku ท่ีวา ทัศนคติของเขาคอยๆ 
เปล่ียนแปลงไป เพราะเขาสัมผัสไดถึงแกนแท (Authenticity) ของการแบกเปูเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การไดเผชิญหนากับประสบการณแ ท้ังเรื่องดีและเรื่องราย เหตุการณแตางๆ ท่ีเขาไดผานพนมาทําใหเขา
เกิดการพัฒนาตนเอง (Self-Development) ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นไดวา ประสบการณแการแบกเปูทําให
ผูเดินทางมีสถานภาพของ “ผูกระทํา” (Active) มากกวา “ผูถูกกระทํา” (Passive) อีกท้ัง การเป็นผูกระทํา
และไดแสดงออก (Perform) เชนนี้ทําใหผูเดินทางไดสรางองคแประธาน (Subject) ขึ้นเอง และ
กอใหเกิดอัตลักษณแตัวตน ของพวกเขาดวย 

บทความขางตน เราวิเคราะหแไดวา Tetsuya ศึกษาถึงกระบวนการสรางอัตลักษณแตัวตน
ของผูเดินทางผานประสบการณแการแบกเปูเที่ยว โดยมุงเนนศึกษาจากนักแบกเปูชาวญี่ปุุนท่ี
ออกเดินทางทองเท่ียวในแถบเอเชีย งานช้ินนี้ เราสังเกตไดวา การแบกเปูเท่ียวเป็นปรากฏการณแ
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ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไมนานนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในแถบเอเชีย ในบริบทสังคมญี่ปุุน นักแบกเปูไดสราง
ตัวตนของพวกเขาผานวิธีการแบงแยกความแตกตางระหวางตนเอง (Self) กับผูเป็นอื่น (Other) 
ตัวตนของพวกเขาและผูท่ีไดพบเห็นจึงมีลักษณะขั้วตรงขาม คือ ผูกระทํา-ผูถูกกระทํา ในฐานะของ
ผูกระทํานั้น พวกเขาไดแสดงออกอยางเปิดเผยวา พวกเขามีมุมมองในการมองโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม และหยั่งถึงแกนแท (Authenticity) ซึ ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการแบกเปู
อยางชัดเจน นอกจากนี้ การแบกเปูยังชวยใหพวกเขาเกิดการพัฒนาทักษะการรับมือกับเหตุการณแราย 
ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค และการเอาตัวรอดจากอันตรายในโลกสาธารณะดวย 
เมื่อพวกเขาไดพัฒนาตนเองผานประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวแลว เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา 
การแบกเปูทําหนาท่ีเป็นชองทางในการขับเคล่ือนอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางอยางแทจริง ยิ่งไปกวานั้น 
การแบกเปูยังถือเป็นการใหอํานาจแกผูเดินทางในการสรางองคแประธานในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
อีกดวย  

บทความเรื่อง Writing the World and the Female Self: A Cuban Woman’s 
Perspective of the Paris (1889) and Chicago (1893) World Expositions ของ Catherine 
Vallejo ใน Decimonónica (2004) โดย Vallejo ศึกษาถึงประเด็นการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของผูหญิงชาวคิวบาผานบันทึกการเดินทางทองเท่ียวของ  Aurelia Castillo de Gonzalez 
นักหนังสือพิมพแท่ีไดเดินทางไปสังเกตการณแในงานนิทรรศการนานาชาติท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
ในปี 1889 และเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี 1893 โดยเผยใหเห็นวา การเดินทางทองเท่ียวเป็น
การนําพาผูหญิงเขาไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง การเคล่ือนท่ีนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพภายในจิตใจและนําเสนอ
เรื่องราวทางเพศสถานะของความเป็นหญิงดวย เรื่องราวการเดินทางของพวกเธอไดรับความชอบธรรม
ผานความรู พวกเธอจึงเขาถึงอํานาจผานการผลิตงานเขียน อีกท้ัง Vallejo ไดเสริมขอเสนอของ 
Alieen Schmidt (1997) ตอไปวา บันทึกการเดินทางทองเท่ียวถือเป็นสัญลักษณแขององคแประธาน
ของพวกเธอดวย ในขณะเดียวกัน  Vallejo สนับสนุนอีกวา ขณะเดินทางทองเท่ียว ผูหญิงทําหนาท่ี 2 
บทบาท ท้ังในฐานะผูเดินทางและนักเขียน ประสบการณแการเดินทางของพวกเธอเป็นเรื่องราวท่ี
ไมธรรมดาและทรงพลัง งานเขียนท่ีพวกเธอผลิตขึ้นก็เป็นกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของตัวเธอเองผานตัวอักษรดวย เมื่อเป็นเชนนี้ อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงเกิดการส่ันคลอนและ
บิดเบือนไปจากตัวตนในพื้นท่ีบาน ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของผูเขียนหญิงที่เปลี่ยนพื้นที่จึงเกิด
การเปล่ียนผานอยางคอยเป็นคอยไป  

นอกจากนี้ Vallejo ยังอางถึงขอคิดเห็นของ Luisa Campuzano (1997) ที่วา 
บันทึกการเดินทางของ Castillo ใชเทคนิคการเขียนในลักษณะเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกับอีกส่ิงหนึ่ง 
โดย Castillo มองตัวเธอเองเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็นเป็นอันดับแรก ตามดวยการเปรียบใหเห็นถึง
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ความแตกตางเรื่องเช้ือชาติ ประกอบกับขอเสนอของ Jeanne Madeline Weimann (1981) ท่ีวา 
Castillo เพงเล็งถึงความงดงามดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแ รวมถึงการประยุกตแใชการเกษตรกรรม
ในแถบละตินอเมริกาดวย ยิ่งไปกวานั้น Vallejo ยังนําเสนอประเด็นการเคล่ือนไหวอิสรภาพของ
ผูหญิงชาวอเมริกันอีกวา Castillo แสดงความเห็นพองกับการแตงกายของสาวอเมริกันดวยการสวมใส
กางเกงหรือกระโปรงที่สั้นกวาเดิม เพราะนั ่นคือ อิสรภาพของผูห ญิงนั่นเอง อยางไรก็ตาม 
บันทึกการเดินทางของเธอก็ยังคงเป็นเพียงจุดเล็กๆ ของสังคม เพราะเธอเลาถึงเรื่องราวใน
งานนิทรรศการนานาชาติเพียงเทานั้น และมิไดกลาวถึงชีวิตในบานแตอยางใด จากงานชิ้นนี้  
อาจกลาวโดยสรุปไดวา บันทึกการเดินทางทองเที่ยวของ Castillo เป็นการผลิตงานเขียนท่ี
ใหความสําคัญกับความเป็นอื่น (Other) ในรูปแบบใหม นั่นก็คือ บริบทสังคมในประเทศท่ีเธอเดินทาง
ไปเยือน โดยอางอิงบนพื้นฐานของตัวเธอและความเป็นคิวบาเป็นหลัก (Self) ผลผลิตงานเขียนของเธอจึง
แสดงใหเห็นวา อัตลักษณแตัวตนของตัวเธอเองและชาวคิวบายังคงมีอยู โดยเธอมุงเนนการนําเสนอ
สถานภาพทางเพศสถานะและการขยายพื้นท่ีของผูหญิงชาวคิวบา (Vallejo, 2004, p.113-127) 

ขอเท็จจริงขางตน Vallejo (2004) ทําใหเราเขาใจไดวา การเดินทางทองเท่ียวของ
ผูหญิงจากประเทศท่ีเจริญนอยกวาไปยังพื้นท่ีท่ีมีเทคโนโลยีลํ้าสมัยกวาเป็นการนําพาเนื้อตัวรางกาย
ของผูหญิงเคล่ือนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง โดยการเดินทางทองเท่ียวในฐานะนักเขียนถือเป็น
ชองทางซึ่งผูหญิงสามารถนําเสนอเรื่องราวของตัวเธอเองไดอยางชอบธรรม เมื่อเสียงของพวกเธอ
ไดรับการรับฟัง พวกเธอจึงสามารถประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนในรูปแบบใหมผานการผลิตสราง
ความรูของความเป็นหญิง การเปล่ียนพื้นท่ีในลักษณะนี้สงผลใหอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของ
ผูหญิงเปล่ียนแปลงไป ตัวตนของพวกเธอไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ ผูหญิงท่ีใชชีวิตเพียงในพื้นท่ีบาน
เปล่ียนแปลงเป็นนักเดินทางและนักเขียนหญิงที่เดินทางมาจากประเทศใตอาณานิคมสเปน  
เมื่อเป็นเชนนี้ เราเห็นไดวา อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงเชื้อสายคิวบาจึงมีลักษณะเลื่อนไหลได  
และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดําเนินไปอยางชาๆ  

ยิ่งไปกวานั้น บันทึกการเดินทางทองเท่ียวของนักเขียนหญิงชาวคิวบายังสะทอนใหเห็น
อีกวา ผูหญิงจะไดรับความชอบธรรมและเห็นพองใหออกเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่อันไกลโพน  
ก็ตอเมื่อพวกเธอไดผลิตอัตลักษณแตัวตนของประเทศบานเกิดเมืองนอนของตนเองดวย  นั่นก็คือ 
นักเขียนหญิงชาวคิวบามิไดผลิตความรูของความเป็นหญิงเพื่อใหอํานาจแกตนเองเพีย งฝุายเดียว 
แตเธอยังไดถายทอดเรื่องราวและตัวตนท่ียังคงมีอยู (Existence) ของประเทศคิวบาดวย อีกประเด็นหนึ่ง 
งานช้ินนี้ยังมีจุดนาสนใจในประเด็นการเคล่ือนไหวทางอิสรภาพ โดยนักเขียนหญิงไดแสดงความช่ืนชม
กับการปลดแอกสิทธิท่ีผูหญิงอเมริกันถูกกดขี่ นั่นคือ การสรางอิสรภาพผานเครื่องแตงกาย โดยพวกเธอ
เลือกที่จะสวมใสกางเกงหรือกระโปรงที่สั้นขึ้นกวาเดิมไดอยางอิสระ ดังนั้น รูปแบบการเลือก
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เครื่องแตงกายจึงทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการสงสารใหผูหญิงชาวคิวบารับรูไดวา ผูหญิงในพื้นท่ี
ท่ีพัฒนามากกวามีวิธีการตอสูกับสังคมเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายผานการเลือกใชเครื่องนุงหมอยางเสรี  

ตามท่ีกลาวมานี้ เราเล็งเห็นไดวา เมื่อนักเขียนหญิงชาวคิวบาเดินทางไปยังประเทศท่ีมี
ความรุงเรืองดานเทคโนโลยีมากกวา เธอไดนําเอาความกาวหนาดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแ  
สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย รวมถึงวิทยาการดานเกษตรกรรมกลับไปยังประเทศของตนเอง  
เพื่อนําไปประยุกตแใชกับสภาพแวดลอมและสภาพสังคมในแถบละตินอเมริกาดวย ดังนั้น นักเขียนหญิง
ชาวคิวบาท่ีเดินทางทองเที่ยวไปในประเทศผรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาจึงทําหนาที่เป็นสื่อกลาง
ในการเก็บรวบรวมความรูและสะสมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรแท่ีลํ้าสมัยและนําส่ิงเหลานี้มาเผยแพร
ยังพื้นท่ีท่ีมีความเจริญนอยกวาดวย 

งานช้ินนี้  เราวิเคราะหแไดวา Vallejo (2004) เนนย้ําใหเห็นถึงการตอกกลับ
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ “ตัวเรา” (Self) และ “ตัวเขา” (Other) ท่ีมีมาอยูกอน โดยผูหญิง
ท่ีมาจากประเทศใตอาณานิคมไดนําเสนอใหเห็นถึงวิธีการประกอบสรางตัวตนของพวกเธอ  
โดยใชเทคนิคการสลับสับเปล่ียนขั้วอํานาจ นั่นก็คือ การสลับข้ัวอํานาจของตัวเรา (Self) ท่ีสืบเช้ือสาย
มาจากประเทศท่ีเจริญแลวมาเป็นการประกอบสรางตัวเรา (Self) ท่ีสืบเช้ือสายมาจากประเทศท่ี
เจริญนอยกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศใตอาณานิคมในแถบละตินอเมริกา โดยจัดวางใหผูคน
ที่พบเห็นในประเทศท่ีพวกเธอไปเยือนมีฐานะเป็นเพียงชายขอบ (Marginality) หรือผูเป็นอื่น 
(Other) เมื่อเชนนี้ ความเป็นอื่น (Other) ซึ่งมักใหความหมายถึง ผูท่ีมีอารยธรรมดอยพัฒนาหรือเป็น
ผูอาศัยอยูบริเวณชายขอบของความเจริญจึงบิดเบือนไป โดยความเป็นอื่น (Other) รูปแบบใหม
ท่ีเกิดขึ้นจากงานเขียนของผูหญิงละตินอเมริกาในท่ีนี้ ใหความหมายถึง ผูคนและสังคมท่ีพวกเธอพบเห็น
ในผืนแผนดินท่ีอุดมไปดวยอารยธรรมและเทคโนโลยีท่ีรุดหนามากกวา กระบวนการท่ีแปรเปล่ียนไป
ในลักษณะนี้จึงถือเป็นขั้นตอนการประกอบสรางองคแประธานของผูหญิง (Female Subjectivity) 
ในรูปแบบใหมดวย ดังนั้น การสรางองคแประธานและความรูในลักษณะใหมของผูหญิงละตินอเมริกานี้
จึงสงผลใหการแบงแยกอัตลักษณแตัวตนระหวาง “ตัวเรา” (Self) และ “ตัวเขา” (Other) ในลักษณะ
ผูเจริญ-คนชายขอบ ไมมีอยูจริงนั่นเอง  

นอกจากนี้ เราสังเกตไดวา งานเขียนท่ีผูหญิงละตินอเมริกันผลิตขึ้นมาใหมมีลักษณะ
สวนทางกับงานเขียนท่ีผลิตโดยผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกโดยส้ินเชิง โดยงานเขียนของผูหญิงละติน
อเมริกาไมไดจัดวางสถานภาพของตนเองในฐานะของผูท่ีตํ่าตอยกวาแตอยางใด ในขณะเดียวกัน  
งานเขียนเหลานี้ยังมีลักษณะของการรื้อสรางความเชื่อของลัทธิอาณานิคม (Decolonization) 
และการปลดปลอยเอกราชใหแกตนเองและประเทศของตนดวย ดังนั้น ภาษาและตัวอักษรใน
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บันทึกการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอจึงทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือในการตอรองและใหอํานาจแก
ผูหญิงละตินอเมริกาและประเทศของพวกเธอ 

นอกจากนี้ ยังปรากฏบทความเรื่อง Race and Gender at the Chicago Columbian 
Exposition, 1893: A Cuban Woman’s Perspective ของ Luz Mercedes Hincapie ใน 
Kunapipi (2004) โดย Hincapie ศึกษาถึงประเด็นความไมเทาเทียมทางชาติพันธุแ (Race) และ
เพศสถานะ (Gender) ซึ่งปรากฏใหเห็นในบันทึกการเดินทางทองเท่ียวของ Castillo งานช้ินนี้ 
Hincapie เผยใหเห็นวา เนื้อหาในจดหมายของ Castillo บงบอกถึงการเคล่ือนไหวเรื่องชาติพันธุแและ
เพศสถานะ ซึ่งสะทอนถึงเหตุการณแในอดีตเมื่อครั้งท่ีนักคิดชาวยุโรปและชาวอเมริกาเหนือไดแบงแยก
ผูคนในลักษณะขั้วตรงขาม คือ ผูที่มาจากชาติพันธุ แเหนือกวาและผูที่มาจากชาติพันธุแดอยกวา  
ในงานเขียนของ Castillo ไดกลาวถึงกลุมชาติพันธุแ 3 กลุม ไดแก (1) ชาวอินเดียน เป็นกลุมท่ีสืบเช้ือสาย
มาจากชาวอเมริกาเหนือและชาวเม็กซิโก (2) ชาวนิโกร และ (3) ชาวแองโกล-อเมริกัน ผิวขาว 
โดยเธอต้ังขอสังเกตไววา แมวาชาวพื้นเมืองจะเป็นประชากรกลุมใหญในแถบเม็กซิโก แตพวกเขาก็ถูก
ทอดท้ิงในบริบทสังคมโดยรวม ภาพลักษณแของพวกเขาแสดงออกถึงความเกียจคราน ความนารังเกียจ 
ความสกปรก และความโหดราย สถานภาพของพวกเขาจึงถูกจัดวางใหเป็นคนชายขอบของสังคม  
อีกท้ัง Castillo ไดโตแยงตอไปวา แมวาชาวอเมริกันพื้นเมืองจะมีปัญหาขัดแยงกับรัฐเรื่องดินแดนและ
พวกเขาก็ไมเห็นดวยกับวัฒนธรรมของตนเอง แต Castillo ก็ยังคงยืนยันวา สหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศท่ีมีความเทาเทียมกัน ยิ่งไปกวานั้น Castillo ยังแสดงขอคิดเห็นเรื่องการตกเป็นทาส โดยเธอ
ใหเหตุผลวา การตกเป็นทาสทําใหครอบครัวตองแตกแยก มีการกดขี่ขมเหงผูหญิง เป็นบอเกิดของ
การฆาตัวตายและการฆาทารก รวมถึงเป็นท่ีมาของความช่ัวรายและความเช่ือเหนือธรรมชาติ ท้ังนี้ 
ขอเห็นพองของ Castillo ในประเด็นดังกลาวยังถือเป็นขอสนับสนุนแนวคิดของ Beecher Stowe 
และยกระดับความเป็นประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาอีกดวย นอกจากนี้ Castillo ไดตั้งคําถาม
ในประเด็นความเทาเทียมทางเพศสถานะของผูหญิงใน Saint Louis และ Chicago โดยสังเกตวา 
พวกเธอสามารถเดินบนทองถนนไดโดยลําพัง และยังมีเสรีภาพในการขับข่ีรถมาดวย ในทางกลับกัน 
Castillo ไดโตเถียงอีกวา แมวาพวกเธอจะไดรับการศึกษาท่ีเทาเทียมกับผูชาย แตพวกเธอก็ตองรับมือ
กับสถานการณแในชีวิตประจําวันเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปัญหาเรื่องการหยาราง (Hincapie, 
2004, p.231-238) 

งานศึกษาของ Hincapie (2004) ขางตน เราเขาใจไดวา จดหมายของ Castillo 
ใหความสําคัญในประเด็นความไมเทาเทียมกันทางชาติพันธุแและเพศสถานะของชาวพื้นเมืองและ
ผูหญิงในประเทศท่ีเธอไปเยือน โดยสังคมไดเขามามีบทบาทในการลดคุณคาและใหความหมายแก
ชาวพื้นเมืองอยางไมยุติธรรม พวกเขาถูกบ่ันทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ อีกท้ัง ชาติพันธุแของพวกเขา
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ยังถูกเพงเล็งถึงความเกียจคราน ความนาขยะแขยง และ ความปุาเถื่อน สถานภาพของพวกเขาจึง
ตกเป็นบทบาทรองในสังคม อีกประเด็นหนึ่ง Castillo ไดสนับสนุนเรื่องการเลิกทาส โดยเธอช้ีใหเห็นวา 
การตกเป็นทาสเป็นจุดเริ่มตนของปัญหาระดับหนวยสังคมเล็กท่ีสุด นั่นก็คือ ครอบครัว เมื่อคนในครอบครัวใด
ตกเป็นทาส ครอบครัวนั้นยอมประสบกับปัญหาบานแตกสาแหรกขาด สังคมจะเอารัดเอาเปรียบ
ผูหญิงมากยิ่งขึ้น จากนั้น ปัญหาของครอบครัวก็จะลุกลามเป็นวงกวางไปจนถึงการฆาตั วตายและ
การฆาทารก อีกท้ัง การตกเป็นทาสยังสรางความเช่ือในรูปแบบใหม นั่นคือ ความเช่ือเรื่องเหนือธรรมชาติ 
ความเช่ือส่ิงล้ีลับหรือส่ิงท่ีมองไมเห็น ตลอดจนความเชื่อเรื่องผีสางและการนําพาความชั่วรายมาสู
คนในครอบครัว การศึกษาในประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องนาสนใจตอไปวา ขอโตแยงของ Castillo 
มีลักษณะยกยองและสงเสริมแนวคิดของนักเขียนหญิงสัญชาติอเมริกันอีกคนหนึ่ง คือ Beecher 
Stowe ยิ่ง ไปกวานั้น ขอโตแยงดังกลาวยังมีลักษณะใหความสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาดวย ประเด็นถัดมา Castillo ไดต้ังคําถามกับอิสรภาพของ
ผูหญิงชาวอเมริกัน โดยพวกเธอมีสิทธิใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะไดโดยชอบธรรม ดังเห็นไดจาก
สิทธิบนทองถนน ท้ังในฐานะผูเดินเทาและผูขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชถนนหนทาง
เพียงลําพัง ในขณะเดียวกัน Castillo มิไดช่ืนชมตออิสรภาพของผูหญิงชาวอเมริกันเพียงอยางเดียว 
แตเธอยังไดแสดงความขัดแยงอีกวา แมวาพวกเธอจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคกับผูชาย  
แตพวกเธอก็ยังคงตองเผชิญหนากับเรื่องเลวรายท่ีอาจพบเจอในชีวิตประจําวันดวย โดยเฉพาะ
การรับมือกับปัญหาเรื่องการหยารางกับสามี 

งานช้ินนี้ เราวิเคราะหแไดวา บันทึกการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงชาวคิวบาท่ีเดินทาง
ไปเยือนสหรัฐอเมริกากอใหเกิดการสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเขียน ก็คือ Castillo โดยเนื้อความใน
จดหมายของเธอทําหนาท่ีบอกเลาเรื่องราวของผูคนในประเทศท่ีเจริญกวาตามท่ีเธอไดพบเห็น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเป็นอยูของผูหญิง ท้ังนี้ Castillo ใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องความเหล่ือมลํ้ากัน
ทางชาติพันธุแและเพศสถานะ โดยช้ีใหเห็นวา แมวาชาติพันธุแที่สืบเช้ือสายมาจากชนพื้นเมืองอยูภายใต
ระบอบการปกครองของสังคมปิตาธิปไตย แตพวกเขากลับเป็นชนกลุมใหญท่ีไมไดรับการใหคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแเทาท่ีควร อีกท้ัง สังคมสวนใหญยังสรางกลไกในการกํากับดูแลกลุมชาติพันธุแ 
และชักจูงใหคนหมูมากหลงเช่ือดวยวิธีการสรางอคติมายาคติที่มีลักษณะเลวรายใหแกชนพื้นเมือง  
ทําใหพวกเขาถูกตีความอยางเหมารวมและถูกเหยียดหยามถึงความตํ่าชา ความดอยคุณคา และ
ไรซึ่งความเป็นมนุษยแในท่ีสุด อยางไรก็ตาม แมวาเราจะเล็งเห็นถึงเนื้อความในบันทึกของ Castillo 
ท่ีเลาถึงปรากฏการณแเหยียดเช้ือชาติระหวางชาวอเมริกันผิวขาวและชนพื้นเมืองอยางรุนแรง แตเราก็
เห็นไดชัดเจนวา แนวคิดของ Castillo มีลักษณะลําเอียงตอชนพื้นเมือง แตไดเขาขางกลุมคนผิวขาว
ท่ีมีอํานาจนําในสังคม ดังเห็นไดจากถอยคําท่ี Castillo ยังคงเอยปากสรรเสริญตอ “ความเป็นประชาธิปไตย” 
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ของชาวอเมริกัน ประการตอมา สําหรับประเด็นที่ Castillo ไดประณามถึงเรื่องการคาทาสนั้น 
เราสังเกตเห็นไดวา Castillo ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนของผูหญิงท่ีใชชีวิตอยูในครอบครัวทาส 
โดย Castillo มุงเนนการทําความเขาใจตอบอเกิดของปัญหาในระดับหนวยสังคมระดับยอยท่ีสุด นั่นคือ 
ครอบครัว เพราะครอบครัวถือเป็นรากฐานสําคัญท่ีผลิตสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแกสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบอันเกิดจากการกดขี่ การบังคับใชแรงงาน และการแสวงหาผลประโยชนแ
จากเนื้อตัวรางกายของผูหญิง จากนั้น ผลกระทบดังกลาวก็จะลุกลามและนํามาสูการฉุดคราชีวิต  
ท้ังการฆาตัวตายและการฆาทารก ส่ิงเหลานี้ลวนเป็นชองทางในการเอารัดเอาเปรียบผูหญิงแทบท้ังส้ิน 
จากประเด็นเรื่องการคาทาส เราเล็งเห็นนัยยะไดวา แนวคิดของ Castillo มีลักษณะสอดคลองไปกับ
นักคิดชาวอเมริกัน คือ Beecher Stowe อยางเห็นไดชัด จากนั้น Castillo ไดท้ิงทวนในประเด็น
ความเทาเทียมกันทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิงชาวอเมริกัน โดยเธอสงเสริมวา การที่ผูหญิง
ไดรับการศึกษาในระดับเดียวกันกับผูชายเป็นเรื่องเหมาะสม เพราะการใหความรูแกผูหญิงถือเป็น
เครื่องมือท่ีจะทําใหพวกเธอสามารถเอาตัวรอดไดในโลกสาธารณะ พวกเธอจึงไดรับความชอบธรรม
ท่ีจะใชสิทธิบนทองถนนอยางเต็มท่ี ทั้งในฐานะของผู เดินเทาเพียงลําพังและผูควบคุมยานพาหนะ 
ในขณะเดียวกัน Castillo ยังแสดงใหเห็นถึงผลท่ีตามมาอีกวา เมื่อผูหญิงมีความรูอยางเพียงพอแลว 
พวกเธอก็ตองเตรียมตัวใหพรอมกับปัญหาสังคม โดยเฉพาะเรื่องการหยารางดวย  

ตามแนวคิดเรื่องความเทาเทียมกันทางเพศสถานะของ Castillo เราเห็นไดวา Castillo 
ใหการยอมรับเรื่องสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาและสิทธิในการใชรถใชถนนของผูหญิงในสังคมอเมริกา 
โดยช้ีใหเห็นวา พวกเธอยังคงมีตัวตนอยูในสังคม โดยการกาวขามเสนแบงพรมแดนระหวางพื้นท่ีบาน
และพื้นท่ีสาธารณะ พวกเธอจึงสามารถใชชีวิตทามกลางพื้นท่ีนอกบานไดอยางอิสระ เราสังเกตไดวา 
การสรางตัวตนของนักเขียนหญิงชาวคิวบาเกิดขึ้นมาพรอมกันกับการสรางตัวตนของผูหญิงอเมริกัน
โดยวางอยูบนพื้นฐานของความแตกตางทางชาติพันธุแและเพศสถานะ นักเขียนหญิงชาวคิวบาใช
วิธีการเลาใหเห็นภาพลักษณะทางชาติพันธุแของชนพื้นเมืองผานสายตาชาวอเมริกันผิวขาว ตลอดจน
ความกินดีอยู ดีของผูหญิงชาวอเมริกัน ดังนั้น นักเขียนหญิงชาวคิวบาจึงสรางองคแประธาน 
(Subjectivity) ในฐานะผูบอกเลาเรื่องราวของผูเป็นอื่น ก็คือ ผูคนท่ีเธอไดพบเห็นในสหรัฐอเมริกา 
นั่นเอง ตามท่ีกลาวมานี้ เราอาจสรุปไดวา ถอยคําในจดหมายของ Castillo ไดจัดวางตัวตนของ
ชาวอเมริกันผิวขาว ในลักษณะเหนือกวาชนพื้นเมือง โดยใชลักษณะรางกายทางกายภาพ
ในการแบงแยกผูคน รวมถึง การใหความสําคัญกับนโยบายการเลิกทาส และความทันสมัย
เรื่องเพศสถานะ โดยใหสิทธิเสรีภาพแกผูหญิงเพื่อใหพวกเธอเขาถึงสาธารณประโยชนแมากยิ่งขึ้น 

ถัดมา บทความเรื่อง Traversing Hegemony: Gender, Body and Identity in the 
Narratives of Israeli Female Backpackers ของ Chaim Noy ใน Tourism Review International  
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(2008) โดย Noy ศึกษาถึงประเด็นอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของนักแบกเปูหญิงชาวอิสราเอล 
งานช้ินนี้ Noy เผยใหเห็นวา แตเดิมนั้น เรื่องเลาการออกเดินทางทองเท่ียวเป็นของผูชาย  พวกเขา
เดินทางเขาไปยังถิ่นพื้นเมืองในอิสราเอลและโลกตะวันตก ในขณะที่ยังไมปรากฏวา ผูหญิงได
ออกเดินทางทองเท่ียวแตอยางใด จากนั้น Noy ไดหยิบยกขอเสนอของ Noy และ Cohen (2005) 
ตอไปวา ในอิสราเอลนั้น การแบกเปูเท่ียวไปยังโลกท่ีสามในแถบเอเชียและอเมริกาใตเริ่มปรากฏให
เห็นราว 30 ปีมาแลว นักแบกเปูโดยมากเป็นพวกวัยรุนชนชั้นกลางที่สืบเชื้อสายมาจากชาวยิว  
เมื่อเป็นเชนนี้ Noy จึงเสนอวา การแบกเปูเท่ียวทําใหนักแบกเปูตองเผชิญหนากับความเป็นชายอยางเดนชัด 
สําหรับงานศึกษาท่ีมีอยูในปัจจุบัน Noy เสนอวา งานศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องเลาของ
นักแบกเปูหญิง โดยเรื่องเลาของพวกเธอมุงเนน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การสรางอํานาจ และ (2) 
การตอรองและการกอเกิดอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของผูเดินทาง  

งานชิ้นนี้ Noy ไดศึกษาอยางเจาะลึกในประเด็นเรื่องเลาของนักแบกเปูหญิง  
พบขอคิดเห็นของ Campbell (2004) ระบุวา ผูหญิงและการเดินทางทองเที่ยวมีความสัมพันธแกัน
มาชานาน โดยในชวงเริ่มแรก การเดินทางทองเท่ียวนําเสนอภาพลักษณแของการผจญภัย การบุกเบิก
และเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเพศสถานะของผูชายเป็นหลัก และในทํานองเดียวกัน ยังมีขอสังเกตของ 
Minh-Ha (1994) และ Pratt (1992) ก็พบอีกวา จากพยานหลักฐานท่ีมีอยูนั้น ผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิง
มีจํานวนนอย อีกขอโตแยงหนึ่ง Ardener (1981), Blunt และ Rose (1994) และ Mazali (2001) 
ถกเถียงไววา ผูหญิงถูกจํากัดสิทธิการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวภายใตระบอบปิตาธิปไตย
ท่ีมีชายเป็นใหญ อีกท้ัง Noy ไดเพิ่มเติมตอไปวา รางกายของผูหญิงทําหนาท่ีเป็นพื้นท่ีในบาน และ
การเดินทางทองเท่ียวในโลกสาธารณะถือเป็นเรื่องตองหามสําหรับพวกเธอ ตามขอโตแยงท่ีกลาวมานี้ 
Noy ไดเสนอขอสรุปของ Blake (1990, p.354) ไววา การจัดวางสถานภาพของผูหญิงในฐานะ
ผูเดินทางถือเป็นภาระสําหรับพวกเธอ เพราะอิสรภาพและการเคล่ือนท่ีเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของ
ผูชายเพียงฝุายเดียว ดังนั้น บันทึกการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงจึงนําเสนอถึงความยอนแยง
ระหวางสถานภาพของผูเดินทางและเพศสถานะของพวกเธออยางชัดเจน  

กลาวโดยสรุปแลว Noy เห็นวา นักแบกเปูหญิงชาวอิสราเอลตอสูบนพื้นฐานอัตลักษณแตัวตน
ทางเพศสถานะซึ ่งยึดติดอยู ก ับการบุกเบิกและความคาดหวังทางสังคม ความพยายามที่จะ
คนหาอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงถือเป็นการใหอํานาจแกพวกเธอเองและเป็นการตอรองกับ
ขอจํากัดทางสังคม จากงานศึกษาช้ินนี้ Noy พบวา บทสัมภาษณแการเดินทางทองเท่ียวของนักแบกเปูหญิง
ชาวอิสราเอลเผยใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศสถานะระหวางผูชายและผูหญิง โดยผูหญิง
ถูกมองวา เป็นตัวถวงของกลุมและพวกเธอตกเป็นผูถูกกระทํา (Passive) ในขณะเดียวกัน สภาพรางกาย
โดยธรรมชาติของพวกเธอก็ไมสอดคลองกับการเดินทางทองเที่ยว ดังเชน การมีประจําเดือน 
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การรักษาความสะอาด เป็นตน เพศสภาพท่ีมีคุณลักษณะเหลานี้ลวนแตช้ีใหเห็นถึงการประกอบสราง  
อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของพวกเธอท้ังส้ิน ดังนั้น เพศสถานะของผูหญิงจึงไมเหมาะสมกับ
กิจกรรมการแบกเปูเท่ียวนั่นเอง นอกจากนี้ เรื่องเลาการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอยังเผยใหเห็นถึง
ปฏิสัมพันธแภายในครอบครัว โดยการเดินทางทองเท่ียวเขามาแทนท่ีพื้นท่ีบาน เพราะพวกเธอตองการ
หลีกหนีออกจากภาระงานในบานดวยการแสวงหาเสรีภาพและความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง 
ดังนั้น พื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวจึงถือเป็นพื้นท่ีเชิงสัญลักษณแท่ีกอกําเนิดกระบวนการประกอบสราง 
อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของผูหญิง ท้ังนี้ นักแบกเปูหญิงไดแสดงวิธีการตอรองอีกวา พวกเธอ
ยินยอมทําตามขอจํากัดทางสังคมเทาท่ีจะทําได หรือเทาท่ีรางกายของพวกเธออดทนไหว  (Noy, 
2008, p.1-22) 

งานศึกษาของ Noy (2008) ขางตน เรารับรูไดวา การเดินทางทองเท่ียวของชาวอิสราเอล
และความเหล่ือมลํ้ากันทางเพศสถานะระหวางนักแบกเปูเพศชายและเพศหญิงมีสวนคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน
มาชานาน โดยนักแบกเปูเพศชายมีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะออกเดินทางทอง เที่ยวไปตามพื้นที่ตางๆ 
ทั้งระดับภายในประเทศ ดังเชน แถบพื ้นเมืองในอิสราเอล และระดับขามเขตแดน ดังเชน 
ภูมิภาคโลกตะวันตก ในขณะท่ีนักแบกเปูเพศหญิงแทบจะไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่ยืนยันไดวา  
พวกเธอมีการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวดังเชนนักแบกเปูเพศชาย ท้ังนี้ ดวยเหตุผลท่ีวา 
การเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวนั้นถือเป็นเรื่องตองหามสําหรับผูหญิง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเส่ียงภัย
และเป็นเรื่องการบุกเบิก เพศสถานะของผูหญิงจึงไมเหมาะสมท่ีจะแบกเปูเท่ียวดังเชนเพศสถานะของ
ผูชาย ดวยเหตุนี้ อิสรภาพและการเคล่ือนท่ีในพื้นท่ีโลกสาธารณะจึงเป็นสิทธิท่ีผูชายพึงกระทําได
เพียงฝุายเดียว โดยท่ีผูหญิงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตองานในบานอยางเขมงวด แตปัจจุบัน Noy 
(2008) พบวา เรื่องเลาการเดินทางทองเท่ียวของนักแบกเปูเพศหญิงไดปรากฏขึ้น โดยเรื่องเลาของ
พวกเธอแสดงถึงการใหอํานาจและการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอในฐานะผูเดินทาง 
เมื่อศึกษาลึกลงไป Noy โตแยงวา เรื่องเลาของพวกเธอมีลักษณะแตกตางไปจากเรื่องเลาของผูชาย
อยางส้ินเชิง โดยมีลักษณะยอนแยงระหวางสถานภาพของผูเดินทางและเพศสถานะความเป็นหญิง
อยางเดนชัด ดังนั้น Noy จึงเสนอตอไปวา นักแบกเปูเพศหญิงชาวอิสราเอลมีการเคลื่อนไหว
วางอยูบนพื้นฐานของอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะซึ่งยึดติดอยูกับสารัตถะของการผจญภัยและ
การสวมบทบาทแมเรือนที่ดีตามที่สังคมคาดหวัง ดังนั้น เมื่อผูหญิงตัดสินใจออกจากบานเขาสู
พื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวแลว การกระทําของพวกเธอจึงแสดงใหเห็นถึงการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของตนเองในฐานะนักแบกเปูเพศหญิง การออกเดินทางทองเท่ียวจึงเป็นท้ังการใหอํานาจและ           
การตอรองอํานาจตอบรรทัดฐานทางสังคมที่มีตอเพศสถานะความเป็นหญิงดวยอยางไ รก็ตาม 
นักแบกเปูเพศหญิงชาวอิสราเอลโดยมากเป็นพวกวัยรุน สืบเช้ือสายมาจากชาวยิว มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
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จัดอยูในในกลุมชนช้ันกลาง พวกเธอจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปยังกลุมประเทศท่ีมีคาครองชีพไมสูงมากนัก 
ดังเชน ดินแดนโลกท่ีสามในแถบเอเชียหรือแถบอเมริกาใต  

จากบทสัมภาษณแนักแบกเปูเพศหญิงในงานศึกษาช้ินนี้ Noy (2008) ไดคนพบ
องคแประกอบสําคัญในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูเพศหญิง นั่นคือ เพศสภาพ
โดยธรรมชาติท่ีติดตัวมากับผูหญิง โดย Noy (2008) อธิบายไววา เมื่อออกเดินทางทองเท่ียว ผูหญิง
ตกเป็นกลุมเปูาหมายและมักถูกเพงเล็งวา เพศสภาพของพวกเธอเป็นอุปสรรคตอการเดินทาง  
เพราะรางกายของผูหญิงมีตองขับประจําเดือน พวกเธอจึงหมั่นรักษาความสะอาดมากกวานักแบกเปูเพศชาย 
คุณลักษณะของเพศสภาพท่ีแตกตางกันในจุดนี้จึงสงผลตอการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูเพศหญิงซึ่งบิดเบือนไปจากอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูเพศชายดวย ตามที่กลาวมานี้  
เราเห็นไดวา การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูเพศหญิงชาวอิสราเอลขึ้นอยูกับ
สารัตถะของรางกายโดยธรรมชาติและขอจํากัดท่ีสังคมมุงหวังตอเพศสถานะของพวกเธอ นั่นเอง 

งานศึกษาของ Noy (2008) ขางตน เราสังเกตไดวา นักแบกเปูเพศหญิงชาวอิสราเอล
ผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนในฐานะผูเดินทางโดยจัดวางตนเองอยูบนพื้นฐานของเพศสถานะและ
บรรทัดฐานทางสังคม โดยพวกเธอจัดวางตัวตนตรงขามกับเพศสถานะของนักแบกเปูเพศชาย
ในลักษณะ “ผูเป็นอื่น” (Other) อยางเห็นไดชัด เพศสถานะความเป็นหญิงถูกปฏิเสธและถูกกีดกัน
ในการเขารวมกิจกรรมการเดินทางทองเที่ยว โดยสังคมไดกําหนดใหผูหญิงมีหนาที่รับผิดชอบตอ
งานในบานเป็นหลัก ในขณะท่ี สังคมไดเห็นพองใหผูชายสวมบทบาทของผูผจญภัย นักบุกเบิก และ
เป็นผูที่สามารถเอาตัวรอดไดทามกลางความ โหดรายของโลกภายนอก (Public Sphere) 
พื้นท่ีการเดินทางทองเที่ยวจึงไดรับความยินยอมและสงวนไวสําหรับเพศสถานะความเป็นชาย
เพียงฝุายเดียว นักแบกเปูเพศชายจึงไดรับสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะบุกเบิกและออกผจญภัย
ท้ังในทองถิ่นของอิสราเอลและโลกตะวันตก พวกเขาจึงสามารถเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวได
โดยเสรี ในขณะท่ีนักแบกเปูเพศหญิงไมไดรับอนุญาตใหกาวออกจากเสนพรมแดน โดยแบงออกเป็น 2 
ลักษณะ นั่นคือ (1) เสนพรมแดนระหวางโลกในบาน – โลกสาธารณะ และ (2) เสนพรมแดนระหวาง
อิสราเอล – โลกตะวันตก  

เมื่อเป็นเชนนี้ พื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวจึงทําหนาท่ีเป็นแหลงผลิตสรางอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูเพศชายชาวอิสราเอลและความเป็นชายอยางโดดเดน นอกจากนี้ พื้นท่ีดังกลาวยังได
ทําหนาท่ีเป็นแหลงกดข่ีและคุกคามตอเพศสถานะของนักแบกเปูเพศหญิง ในขณะเดียวกันดวย ดังนั้น 
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูเพศหญิงจึงเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นไดยาก ยิ่งไปกวานั้น  
นักแบกเปูเพศหญิงยังถูกจัดวางตําแหนงแหงท่ีในลักษณะ “ผูถูกกระทํา” (Passive) เมื่อเปรียบเทียบกับ
นักแบกเปูเพศชาย เนื่องจากคุณสมบัติเพศสภาพของผูหญิงมีสภาพรางกายที่มีภาวะรอบเดือน  
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พวกเธอจึงมีความจําเป็นท่ีจะตองรักษาความสะอาดดานสุขอนามัย ดวยเหตุนี้ เพศสถานะของพวกเธอจึง
ไมสอดคลองกับการเขารวมกิจกรรมการเดินทางทองเท่ียว พวกเธอจึงถูกบั่นทอนคุณคาความเป็นหญิง
ดังจะเห็นไดจากคําอนุมานนักแบกเปูเพศหญิงที่วา “ตัวถวง” เมื่อพิจารณาถอยคํา“ตัวถวง” แลว 
เราพบวา คํานี้เป็นการใหความหมายแกเพื่อนรวมทางในเชิงลบ และมีเจตนาในการสบประหมา
ผูท่ีถูกกลาวถึง ดวยเหตุผลดังนี้ นักแบกเปูเพศหญิงจึงมีกระบวนการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนท่ี
แตกตางไปจากเดิม โดยวางอยูบนพื้นฐานของความไมเทาเทียมกันทาง เพศสถานะระหวางชายหญิง
อยางเล่ียงไมได อยางไรก็ตาม แมวาผูหญิงจะถูกคุกคามตอเพศสถานะในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
อยางไมยุติธรรม แตพวกเธอก็ยังคงเลือกที่จะออกเดินทางทองเที่ยวไปกับนักแบกเปูเพศชาย  
การกระทําดังกลาวแสดงใหเราเห็นถึงความสัมพันธแเชิงอํานาจและการตอรองอํานาจของพวกเธอดวย
วิธีการใหอํานาจแกตนเองในการเขารวมกิจกรรมการผจญภัยเชนเดียวกับนักแบกเปูเพศชาย  
เมื่อเป็นเชนนี้ อัตลักษณแตัวตนของ นักแบกเปูเพศหญิงจึงเกิดขึ้นได โดยมีลักษณะแตกตาง
ไปจากอัตลักษณแตัวตนของนักเดินทางเพศชายอยางเห็นไดชัด 

งานศึกษาเรื่อง A Comparison between Asian and Australasia Backpackers 
Using Cultural Concensus Analysis ของ Cody Morris Paris, Ghazali Musa และ Thinaraneney 
Thirumoorthi ใน Current Issues in Tourism (2015) งานช้ินนี้ Paris และคณะมุงศึกษาประเด็น
ความแตกตางระหวางนักแบกเปูชาวออสตราเลเซีย (Australasia) (ออสราเลเซีย คือ กลุมประเทศ
ในแถบภูมิภาคโอเชียเนีย ไดแก นิวซีแลนดแ ออสเตรเลีย และหมูเกาะใกลมหาสมุทรแปซิฟิค : ผูเขียน) 
และนักแบกเปูชาวเอเชียนยุคหลังอาณานิคม (Post-Colonial) โดยใชการวิเคราะหแความเห็นพอง
ทางวัฒนธรรมของคนสวนใหญ (Cultural Consensus Analysis : CCA) ท้ังนี้ Paris และคณะได
ช้ีใหเห็นวา นักแบกเปูบางกลุมมีอัตลักษณแตัวตนแตกตางออกไปจากนักแบกเปูท่ีมีอยูกอนหนานี้   

งานช้ินนี้ Paris และคณะไดศึกษาอยางเจาะลึกในประเด็นประสบการณแทางวัฒนธรรม
และการเคล่ือนท่ีของนักแบกเปู (Motivation) โดย Paris และคณะคนพบขอเสนอของ Adkins และ 
Grant (2007), Axup และ Viller (2006), Axup, Viller, MacColl และ Cooper (2006), Enoch และ 
Grossman (2010), Murphy (2001) และ Peel และ Steen (2007) ท่ีวา การมีปฏิสัมพันธแทางสังคมกับ
นักแบกเปูคนอื่นและผูคนทองถิ่นเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการแบกเปู จากนั้น ขอคิดเห็นของ 
Murphy (2001) และ Maoz และ Bekerman (2010) ไดเนนย้ําตอไปวา เหลานักแบกเปูยังช่ืนชอบ
ท่ีจะมีปฏิสัมพันธแและแบงปันประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวกับนักแบกเปูท่ีมีสัญชาติและพูดคุย
ภาษาเดียวกันดวย ท้ังนี้ Paris และคณะไดท้ิงทวนดวยขอสรุปของ Howard (2005), Paris และ 
Teye (2010) และ Paris (2008) ที่วา ทั้งการพบปะผูอื่นและคนพื้นเมืองถือเป็นหัวใจหลักของ
การเคล่ือนท่ีของนักแบกเปูท้ังส้ิน สําหรับเรื่องเครื่องแตงกายและอาหารการกินนั้น Paris และคณะได
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เพิ่มเติมขอคิดเห็นของ Enoch และ Grossman (2010) และ Maoz และ Bekerman (2010) อีกวา 
นักแบกเปูชาวตะวันตกบางคนสวมใสชุดพื้นเมืองและพยายามลองรับประทานอาหารถิ่น แมวาพวกเขา
แทบจะไมไดไปเยือนทองถิ่นนั้นๆ เลยก็ตาม  

ประเด็นถัดมา Paris และคณะกลาวถึงเรื่องพฤติกรรมของนักแบกเปูท้ังสองกลุมขางตน 
พบขอเสนอของ Maoz และ Bekerman (2010), Ureily และ Belhassen (2006), Howard (2007) 
และ Aziz (1999) ท่ีวา นักแบกเปูบางคนมีพฤติกรรมเชิงลบ พวกเขามักยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
เครื่องด่ืมแอลกฮอลแ และการมีเพศสัมพันธแ นอกจากนี้ Paris และคณะไดหยิบยกขอโตแยงของ 
Germann Molz และ Paris (อยูระหวางการตีพิมพแ), Ball (2010), O’Reagan (2008), Hannam 
และ Diekmann (2010), Paris (2012), Paris (2009) และ Paris (2010a) ที่เพิ่มเติมไววา 
ขณะเดินทางทองเท่ียว นักแบกเปูหลายคนพกพาอุปกรณแเทคโนโลยี จําพวกโทรศัพทแมือถือ แท็บเล็ท 
คอมพิวเตอรแ กลองดิจิตอล แล็ปท็อป ไอพอด และอุปกรณแเช่ือมตออินเตอรแเน็ตแบบไรสาย โดย Paris 
และคณะไดอางถึงขอสนับสนุนของ Hannam, Butler และ Paris (2014) ท่ีเสนออีกวา การใชงาน
โทรศัพทแมือถือและอุปกรณแเทคโนโลยีตางๆ ให นักแบกเปูสามารถเขาถึงขอมูลและแบงปัน
ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวของพวกเขาเอง อีกท้ังจากผลการศึกษาครั้งนี้ Paris และคณะยัง
พบวา นักแบกเปูในกลุมตัวอยางติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันผานทางโปรแกรมเฟซบุค (Facebook) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสแ (E-mail) และเว็บไซตแสวนตัว (Blog) อีกดวย  

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาในภาพรวม Paris และคณะสรุปไววา อัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูชาวออสเตราเลเซียมีคุณลักษณะท่ีเหมือนกันกับนักแบกเปูชาวเอเชียบางประการ นั่นคือ 
มีอายุอยูในชวงวัย 20-30 ปีเศษ ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีงานทํา (มีรายได) มีจุดหมายปลายทาง
สวนใหญอยูในละแวกประเทศเพื่อนบาน และมักใหคําจํากัดความแกตนเองวา นักเดินทาง 
(Traveller) มากกวานักแบกเปู (Backpacker) หรือนักทองเท่ียว (Tourist) ในทางกลับกัน นักแบกเปู
ท้ังสองกลุมขางตนยังมีคุณลักษณะแตกตางกันดวย ดังเชน นักแบกเปูชาวออสตราเลเซียสวนใหญเป็น
ผูชายในขณะท่ีนักแบกเปูชาวเอเชียมีจํานวนประชากรชายหญิงใกลเคียงกัน และนั่นก็หมายความวา 
นักแบกเปูชาวออสตราเลเซียเพศหญิงมีความสัมพันธแและยึดติดอยูกับพื้นท่ีบาน (Private Sphere) 
มากกวานักแบกเปูชาวเอเชียเพศหญิงดวย อีกประการหนึ่ง นักแบกเปูชาวออสตราเลเซียมุงเนน
การเขารวมกิจกรรมสังสรรคแ การด่ืมแอลกฮอลแ การมีเพศสัมพันธแ การชิมอาหารแปลก การเดินทางทองเท่ียว
แบบไรเครื่องมือส่ือสารใดๆ ท่ีเรียกวา “Out of Beaten Track” ซึ่งมีจุดเดนของแนวผจญภัย และ
มักมีแผนการเดินทางท่ียาวนานกวา 6 สัปดาหแ ในขณะท่ี นักแบกเปูชาวเอเชียช่ืนชอบท่ีจะคนหา
ประสบการณแเพื่อใหไดสัมผัสกับความแทจริง (Authenticity) พกพาอุปกรณแส่ือสาร เดินทางไป
หลายๆ ประเทศในครั้งเดียว มีงบประมาณจํากัด และมีหวงเวลาระหวางทริปนอยกวา 2 สัปดาหแ 
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พวกเขาจึงมีการจัดเตรียมแผนการเดินทางไวลวงหนา จองท่ีพักหรือกิจกรรม ผานทางอินเตอรแเน็ต 
และออกเดินทางแบบไมยืดหยุนเทาใดนัก (Paris และคณะ, 2015, p.175-195) 

งานศึกษาของ Paris และคณะขางตน เราเขาใจไดวา ในยุคหลังอาณานิคมนั้น นักแบกเปูได
ประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเองผานประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวท่ีพวกเขาไดพบปะ
และมีปฏิสัมพันธแกับโครงขายทางสังคมของนักแบกเปูและวัฒนธรรมพื้นเมืองท่ีไดไปเยือน โดยพวกเขา
เขามามีสวนรวม พูดคุย แลกเปล่ียน และแบงปันเรื่องราวท่ีไดพบเจอระหวางเดินทางซึ่งกันและกัน 
อีกท้ัง พวกเขายังไดเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น (Other) ซึ่งก็คือ วัฒนธรรมของ
ชนพื้นเมือง ระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวย การมีปฏิสัมพันธแระหวางนักแบกเปูผานเรื่องราวของ
ตนเองจึงมีลักษณะของการบอกเลาเรื่องราวแบบปากตอปาก เรื่องเลาของ พวกเขาไดรับการถายทอด
และสงผานขอมูลการเดินทางทองเท่ียวจากนักแบกเปูคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งจนกอใหเกิดชุมชน
ขนาดเล็กในกลุมนักแบกเปูดวยกันอยางเห็นไดชัด จากกระบวนการที่เกิดขึ้นใหมทามกลาง
เหลานักแบกเปูในลักษณะนี้ เราสังเกตไดวา การเดินทางทองเท่ียวแบบแบกเปู ( Backpacking) 
ไดแสดงบทบาทซึ่งมีสวนทําใหเหลานักแบกเปูกเกิดการสรางโครงขายทางสังคมจนกลายเป็นชุมชน
ของนักแบกเปูขึ้นได  

จากงานช้ินนี้ เราเห็นไดวา Paris และคณะไดยืนยันอยางหนักแนนวา ท้ังการมีปฏิสัมพันธแ
ทามกลางเหลานักแบกเปูดวยกันและการสรางสัมพันธภาพระหวางนักแบกเปูและผูคนพื้นเมืองถือ
เป็นหัวใจหลักในการผลักดันใหเกิดแรงขับเคลื่อน (Motivation) ในการแบกเปูเที่ยวทั้งสิ ้น 
สําหรับประเด็นนี้ เราเล็งเห็นตอไปวา อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูไดปรากฏขึ้น โดยพวกเขา
ผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาเองดวยวิธีการแบงแยกและจัดวางวัฒนธรรมนักแบกเปู
ใหแตกตางไปจากวัฒนธรรมชนพื้นเมือง ซึ่งก็คือ พวกเขาไดจัดวางตําแหนงแหงท่ี (Position) ของ
วัฒนธรรมนักแบกเปูและวัฒนธรรมชนพื้นเมืองในลักษณะ “ตัวเรา” (Self) และ “ตัวเขา” (Other) 
นั่นเอง เมื่อเป็นเชนนี้  อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูจึงกอเกิดขึ้นไดดวยวิธีการประกอบสรางและ
แบงแยกวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น (Other)  

ยิ่งไปกวานั้น ในยุคความกาวหนาทางเทคโนโลยีนี้ เหลานักแบกเปูยังมีการเคล่ือนไหว
ผานส่ือสังคมออนไลนแ โดยพวกเขาสามารถเขาถึงขอมูลการเดินทางทองเท่ียว ท้ังสถานท่ีท องเท่ียว 
เสนทาง การโทรคมนาคม ท่ีพัก รวมถึงการจองกิจกรรมทองถิ่น และแบงปันเรื่องเลาจาก
ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวของตนเองผานทางโปรแกรมเฟซบุ฿ค (Facebook) อีเมลลแ (E-mail) 
และเว็บไซตแสวนตัว (Blog) ดังนั้น เราจึงสังเกตไดวา สื่อสังคมออนไลนแจึงมีเขามามีบทบาทสําคัญ 
โดยทําหนาท่ีเป็น “ตัวกลาง” เพื่อลําเลียงขอมูลและเรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวของเหลานักแบกเปู 
อีกท้ัง ยังทําหนาท่ีเป็น “ชุมชนเคล่ือนท่ี” ซึ่งเป็นศูนยแกลางในการแลกเปล่ียนประสบการณแและ
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เรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวของเหลานักแบกเปูดวย ท้ังนี้ เราสังเกตตอไปอีกวา ส่ือสังคมออนไลนแมี
คุณสมบัติในการเช่ือมโยงระหวางนักแบกเปูและขอมูลการเดินทางทองเท่ียวใหใกลชิดกัน พวกเขาจึง
สามารถเขาถึงขอมูลการเดินทางทองเท่ียวไดอยางสะดวก วองไว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้           
ส่ือสังคมออนไลนแยังมีคุณสมบัติในการอํานวยความสะดวกดานการจองต๋ัวโทรคมนาคม การจองท่ีพัก 
การจองกิจกรรมทองถิ่น รวมถึงการติดตอส่ือสารกับญาติพี่นองดวย ดังนั้น เราจึงเห็นไดวา ส่ือสังคมออนไลนแ
ทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือบั่นทอนระยะหางระหวางนักแบกเปูและแหลงขอมูลการเดินทางทองเท่ียว 
รวมถึงทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความไกลบานระหวางนักแบกเปูและคนในบานอีกดวย 
ตามท่ีกลาวมานี้ เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา นักแบกเปูไดสรางวิธีการตอรองอํานาจกับการใชชีวิตใน
พื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวท่ีเต็มไปดวยขวากหนามดวยวิธีการประยุกตแใชคุณสมบัติของส่ือสังคมออนไลนแ
ใหเขากับการใชชีวิตบนทองถนน ส่ือสังคมออนไลนแจึงถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีทําหนาท่ีเป็นส่ิงตอรอง
กับความอันตรายระหวางออกเดินทางทองเท่ียวดวย  

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาของงานช้ินนี้ Paris และคณะไดแบงแยกความแตกตาง
ระหวางนักแบกเปูชาวออสเตรลาเซียและนักแบกเปูชาวเอเชีย โดยนักแบกเปูท้ังสองกลุมนี้
มีการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนแตกตางกันออกไป กลาวคือ ในประเด็นเรื่องเพศสถานะนั้น Paris 
และคณะพบวา นักแบกเปูชาวเอเชียมีจํานวนประชากรเพศหญิงสูงกวานักแบกเปูชาวออสตราเลเซีย 
และเมื่อเปรียบเทียบกับนักแบกเปูชาวเอเชียดวยกันแลว พวกเธอยังมีจํานวนประชากรเพศหญิง
ใกลเคียงกับจํานวนประชากรเพศชายอีกดวย จากผลสํารวจจํานวนประชากรนักแบกเปูเพศหญิงดังนี้ 
เราวิเคราะหแไดวา ในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว ผูหญิงชาวเอเชียมีสถานภาพทางเพศสถานะสูงกวา
ผูหญิงชาวออสตราเลเซียอยางเห็นชัด  

อีกประเด็นหนึ่ง ในประเด็นวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเท่ียวนั้น Paris และคณะ
พบวา รูปแบบการใชชีวิตเดินทางทองเท่ียวของนักแบกเปูชาวเอเชียมีคุณลักษณะเดนของการหา
ประสบการณแ (Experiences) โดยมีการวางแผนไวลวงหนา พวกเขามักจัดเตรียมแผนการเดินทาง
ดวยวิธีการจองผานทางอินเตอรแเน็ต ประกอบกับระยะเวลาการเดินทางทองเท่ียวเป็นเพียงหวงเวลาส้ันๆ 
ไมเกินกวา 2 สัปดาหแ และมีงบประมาณอยูอยางจํากัด พวกเขาจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปเยือนหลาย
ประเทศตอครั้ง เราวิเคราะหแไดวานักแบกเปูกลุมนี้ใชชีวิตแบกเปูโดยวางอยูบนพื้นฐานสารัตถะของ
ความแทจริง (Authenticity) โดยมุงเนนการเขารวมกิจกรรมทองถิ่น การเรียนรูส่ิงแปลกใหม และ
การเขาถึงวัฒนธรรมพื้นเมือง อีกท้ัง พวกเขาไดวางแผนการเดินทางลวงหนา โดยยึดติดและ
วางอยูบนพื้นฐานความกาวหนาทางเทคโนโลยีเป็นหลัก พวกเขาเรียนรูท่ีจะประยุกตแใชอุปกรณแส่ือสาร
และใชประโยชนแดานการติดตอส่ือสารผานทางโครงขายสังคมออนไลนแ นอกจากนี้นักแบกเปูกลุมนี้ยัง
เสียเปรียบในเรื่องระยะเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัดและสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีออนแอกวาพวกเขาจึง
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หมั่นประหยัดคาใชจายและเลือกท่ีจะเก็บเกี่ยวประสบการณแจากหลายประเทศในครั้งเดียว การแบกเปูเท่ียว
จึงเป็นการเดินทางทองเท่ียวท่ีไมยืดหยุนสําหรับพวกเขาเทาใดนัก ในทางกลับกัน นักแบกเปูชาวออสตราเลเซีย
ใหความสําคัญกับการเดินทางทองเท่ียวแบบไมยึดติดอยูกับเทคโนโลยี การแบกเปูในมุมมองของพวกเขา
จึงมีคุณลักษณะเดนของการใชชีวิตผจญภัย นอกจากนี้ พวกเขามักจะเขารวมกิจกรรมสังสรรคแ  
ด่ืมแอลกฮอลแมีเพศสัมพันธแ และชิมอาหารแปลกรส ประกอบกับหวงระยะเวลาเดินทางทองเท่ียวของ
พวกเขาก็มีเวลาเฉล่ีย ยาวนานกวา 6 สัปดาหแ  

เราวิเคราะหแไดวา นักแบกเปูกลุมนี้ใชชีวิตแบกเปูโดยวางอยูบนพื้นฐานของสารัตถะการผจญภัย 
การใชชีวิตในรูปแบบท่ีไมอาจลวงรูถึงเหตุการณแท่ีกําลังจะเกิดขึ้น อีกท้ัง พวกเขาไดเขารวมกิจกรรมทองถิ่น
โดยวางอยูบนพื้นฐานสารัตถะของวัตถุ (Object) ไดแก เครื่องด่ืมมึนเมา อาหารถิ่น เป็นตน ประกอบกับ
พวกเขามักโปรดปรานการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนการสรางความบันเทิงและการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่น 
ท้ังเพื่อนใหมและการหาคูนอน นอกจากนี้ นักแบกเปูกลุมนี้ยังมีขอไดเป รียบในเรื่องระยะเวลา
การเดินทางทองเท่ียวท่ียาวนาน พวกเขาจึงสามารถเดินทางไปเยือนสถานท่ีตางๆ ไดอยางยืดหยุน 
และสามารถปรับเปล่ียนเสนทางใหมไดเสมอ 

งานศึกษาขางตน เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา การแบกเปูเท่ียว (Backpacking) มีหัวใจ
หลัก 2 ประการ คือ (1) การสรางปฏิสัมพันธแระหวางนักแบกเปูคนหนึ่งท่ีมีตอนักแบกเปูอีกคนหนึ่ง 
และ (2) การสรางปฏิสัมพันธแระหวางนักแบกเปูและผูคนทองถิ่น การสรางปฏิสัมพันธแท้ังสองประการนี้
ถือเป็นองคแประกอบสําคัญของการเคล่ือนท่ี (Motivation) ของนักแบกเปูดวย การแบกเปูเที่ยวใน
ยุคหลังอาณานิคม (Post-Colonial) นั้น มีคุณลักษณะเดนของการสรางชุมชนของนักแบกเปูดวย
วิธีการบอกเลาแบบปากตอปาก นอกจากนี้ อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูยังมีลักษณะแตกตางกัน
ออกไป โดยนักแบกเปูชาวออสตราเลเซียไดผลิตสรางตัวตนของพวกเขาเองจากการเดินทางทองเท่ียว
แบบยืดหยุนได ในขณะท่ีนักแบกเปูชาวเอเชียไดประกอบสรางตัวตนของ พวกเขาเองผานเงื่อนไข
ดานสภาพคลองทางเศรษฐกิจและระยะเวลาการเดินทางทองเท่ียวท่ีมีอยูอยางจํากัด อยางไรก็ดี  
งานช้ินนี้ไดเผยใหเห็นวา ในพื้นท่ีการแบกเปูเท่ียวนั้น ผูหญิงชาวออสตราเลเซียมีคุณลักษณะยึดติดอยูกับ
พื้นท่ีในบาน (Private Sphere) มากกวาผูหญิงชาวเอเชีย เมื่อเป็นเชนนี้ เราจึงเล็งเห็นไดวา สังคมออสตราเลเซีย
ไดเขามามีบทบาทในการจํากัดการเคล่ือนท่ี (Motivation) ของนักแบกเปูหญิงมากกวาสังคมเอเชีย 
ซึ่งก็หมายความวา สังคมออสตราเลเซียไดมีสวนร วมในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงอีกนัยยะหนึ่งดวย 

บทความเรื่อง The Social Identities of Japanese Backpackers ของ Houng T. Bui, 
Hugh C. Wilkins และ Young-Sook Lee ใน Tourism, Culture & Communication (2014) 
งานช้ินนี้ Bui และคณะต้ังคําถามในประเด็นอัตลักษณแตัวตนและการสรางปฏิสัมพันธแทางสังคมของ
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นักแบกเปูชาวญี่ปุุน ในขณะท่ีพวกเขาออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ โดยใชการสัมภาษณแแบบ
เจาะลึก บทสนทนาอยางไมเป็นทางการ และการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) 
การวิจัยในครั้งนี้ Bui และคณะ (2014) เผยถึงขอเสนอของ Teo และ Leon (2006) ท่ีวา การแบกเปูเท่ียว
เป็นปรากฏการณแทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมโลกตะวันตก  แตงานช้ินนี้ Bui และคณะ
มุงเนนศึกษาถึงการแบกเปูเท่ียวของนักแบกเปูชาวญี่ปุุนเป็นหลัก จากนั้น Bui และคณะไดอธิบายถึง
ขอคิดเห็นของ Pearce (1990) ตอไปวา นักแบกเปูมีคุณลักษณะเดนในการเลือกท่ีพักดวย
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด มุงใหความสําคัญกับการพบปะผูคน จัดการการเดินทางทองเท่ียวดวย
ตนเอง มีระยะเวลาในการเดินทางทองเท่ียวเป็นเวลานาน และช่ืนชอบการเขารวมกิจกรรมทองถิ่น
อยางไมเป็นทางการ สําหรับในประเด็นนักแบกเปูชาวญี่ปุุนนั้น Bui และคณะไดหยิบยกขอโตเถียงของ 
Yamaguchi (2010) ท่ีวา ในสังคมญี่ปุุน การแบกเปูเริ่มมีมากอนชนชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย โดยมี
จุดเริ่มตนมาต้ังแตชวงปี 1960 – 1970 และเป็นท่ีรูจักกันมากยิ่งขึ้นในชวงปี 1990 นอกจากนี้ Bui 
และคณะยังเสนอสํารวจของ Japan Travel Bureau (2005) และ Takai-Tokunaga (2007) ตอไปวา 
งานศึกษาหลายช้ินไดศึกษาเกี่ยวกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยปรากฏชัดเจนวา  
มีนักเดินทางรุนเยาวแเป็นจํานวนมากไดเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุุนตั้งแตชวงปี 2000 เป็นตนมา  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ Bui และคณะ พบวา อัตลักษณแตัวตนทางสังคมของนักแบกเปู
รุนเยาวแ ในญี่ปุุนยังไมคง ท่ี เนื่องจากพวกสเขามีความตองการ ท้ังการอยูอาศัยทามกลาง
สภาพแวดลอมตามแบบฉบับของสังคมญี่ปุุนและการอยูรวมพื้นท่ีเดียวกันกับผูคนท่ีมาจากวัฒนธรรม
ตางชาติเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษา ท้ังนี้ Bui และคณะไดแบงแยกนักแบกเปูรุนเยาวแชาวญี่ปุุน
ออกเป็น 2 กลุม โดยวางอยูบนพื้นฐานของการสรางปฏิสัมพันธแทางสังคมกับผูอื่นและความแตกตาง
ทางเช้ือชาติ (Nationality) คือ (1) การสรางปฏิสัมพันธแกับนักแบกเปูชาวญี่ปุุนดวยกัน ( In-Group 
Interaction) และ (2) การสรางปฏิสัมพันธแกับนักแบกเปูตางเช้ือชาติ (Out-Group Interaction) 
กลาวคือ นักแบกเปูในกลุมแรกนั้น (In-Group Interaction) มีความตองการท่ีจะอยูรวมกับนักแบกเปู
ท่ีเป็นเพื่อนรวมชาติเดียวกัน เพื่อหลีกเล่ียงการส่ือสารภาษาอังกฤษ พวกเขาจึงพึงพอใจท่ีจะเขารวม
สังคมท่ีมีลักษณะภาษา ความคิด ความรูสึก และอาหารการกินท่ีคลายคลึงกัน เพื่อบรรเทาอาการคิดถึง
บานและลดความกังวลใจในเรื่องการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอื่น (Cross-Cultural) อีกท้ัง พวกเขา
ยังสามารถสรางความเป็นเพื่อนกับนักแบกเปูคนอื่นไดงายยิ่งขึ้นดวย ดังนั้น นักแบกเปูในกลุมนี้จึง
ประกอบสรางรูปแบบชุมชนใหมซึ่งมีแบบจําลองมาจากสังคมญี่ปุุน (Pseudohome) อยางเห็นไดชัด 
ในขณะท่ีนักแบกเปูอีกกลุมหนึ่ง (Out-Group Interaction) มีความตองการท่ีจะพัฒนาทักษะดานภาษา 
และเรียนรูประสบการณแ วัฒนธรรม รวมถึงผูคนท่ีแปลกใหม พวกเขาจึงพึงพอใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมกับ
เพื่อนตางชาติ โดยมุงเนนการสรางอิสรภาพ การสังสรรคแ และการด่ืมแอลกฮอลแ การเขารวมกิจกรรม
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เหลานี้ทําใหพวกเขาไดพบปะและพูดคุยกับผูคนอยางหลากหลาย แตนาสังเกตท่ีวา นักแบกเปูกลุมนี้
ไดเรียนรูภาษาอังกฤษในบารแเป็นสวนใหญ นอกจากนี้ พวกเขายังชื่นชอบที่จะแบงปันที่พักกับ
เพื่อนตางชาติ เพื่อใหมีโอกาสส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

ยิ่งไปกวานั้น Bui และคณะยังไดจําแนกคุณลักษณะของนักแบกเปูชาวญี่ปุ ุนท่ี
เดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ โดยวางอยูบนพื้นฐานของความแตกตางเรื่องอายุ (Age) ตอไปวา 
นักแบกเปูดังกลาวมีคุณลักษณะแตกตางกันออกไป โดยแบงแยกออกเป็น 2 กลุม คือ (1) กลุมวัยรุน 
เป็นกลุมท่ีมีอายุอยูในชวงตํ่ากวา 25 ปี โดยมากกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย พวกเขามี
ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวนอย มักเดินทางดวยกันในกลุมเพื่อนฝูง และเนนจุดหมายปลายทาง
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวียดนาม และ (2) กลุมนักแบกเปูท่ี
ออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง เป็นกลุมท่ีมีอายุอยูในชวงสูงกวา 25 ปี โดยมากเคยทํางานมาบางแลว 
รวมถึงนักแบกเปูท่ีถือวีซานักทองเท่ียวทํางาน (Working Holiday Maker Visa) พวกเขาโปรดปราน
การเดินทางทองเท่ียวที่เนนการผจญภัยเป็นหลัก และมักสรางปฏิสัมพันธแกับผูคนพื้นเมือง อยางไรก็ดี 
Bui และคณะเปิดเผยอีกวา อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูชาวญี่ปุุนเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อพวกเขา
ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะของตนเองกับนักแบกเปูชาวญี่ปุุนคนอื่นๆ ท่ีมีคุณลักษณะแตกตางไปจาก
พวกเขา ดังนั้น ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวจึงกอใหเกิดอัตลักษณแตัวตนท่ีมีอยูรวมกันระหวาง
เหลานักแบกเปูดวยกัน (Bui และคณะ, 2014, p.147-159) 

งานศึกษาของ Bui และคณะขางตนทําใหเราเขาใจไดวา การแบกเปูเท่ียวเป็น
ปรากฏการณแทางสังคม โดยนักแบกเปูมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณในการเดินทางทองเที่ยว  
แตมีระยะเวลาในการเดินทางทองเท่ียวยาวนาน พวกเขาจึงวางแผนการเดินทางดวยตนเองอยางอิสระ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารวมกิจกรรมทองถิ่นและการสรางปฏิสัมพันธแกับคนพื้นเมือง สําหรับงานช้ินนี้ 
Bui และคณะใหความสําคัญกับการคนหาอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูชาวญี่ปุุนท่ีเดินทางทองเท่ียว
ในตางประเทศบนพื้นฐานความแตกตางกันเรื่องเชื้อชาติ (Nationality) โดยเปิดประเด็นวา 
การทองเท่ียวในสังคมญี่ปุุนคล่ือนไหวมาต้ังแตชวง 1960-1970 โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเดินทางทองเท่ียว
แบบขามพรมดน  (Cross-Border) ไดขยายตัวเป็นอยางมากในชวงปี 2000 ผลการศึกษาของ Bui 
และคณะเผยใหเราเห็นวา นักแบกเปูชาวญี่ปุ ุ นสรางปฏิสัมพันธแกับกลุมนักแบกเปูดวยกัน  
แบงออกเป็น 2 กลุม โดยใชเกณฑแความแตกตางเรื่องเช้ือชาติ  

กลุมแรกการสรางปฏิสัมพันธแกับกลุมนักแบกเปูท่ีมีเ ช้ือชาติเดียวกัน ( Japanese 
Backpackers) พวกเขามีกลยุทธแในการเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวโดยยึดหลักความเหมือนกัน 
(Familiarity) ก็คือ สภาพแวดลอมที่มีความคลายคลึงกันกับรูปแบบวัฒนธรรม ภาษา แนวคิด 
และวิถีชีวิตของคนญี่ปุุน นั่นเอง ดังนั้น พวกเขาจึงใหความสําคัญกับการสรางปฏิสัมพันธแระหวาง
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นักแบกเปูชาวญี่ปุุนอยางงายดายผานการส่ือสารภาษาแม (Mother Tongue) และวัฒนธรรมท่ีคุนเคย 
ท้ังนี้ พวกเขาอาศัยเทคนิคการใชชีวิตขณะเดินทางทองเท่ียว โดยเลียนแบบมาจากโลกเสมือนจริงซึ่ง
จําลองขึ้นจากสภาพแวดลอมของเพื่อนรวมชาติจากการจําแนกอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูใน
กลุมท่ีมีเช้ือชาติเดียวกันนั้น เราวิเคราะหแไดวา เมื่อออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศ นักแบกเปู
กลุมนี้ไดประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาเอง โดยอาศัยสารัตถะของวัฒนธรรมทางวัตถุ  
นั่นคือ สภาพแวดลอมทางสังคมและความเป็นญี่ปุุนท่ีติดตัวมา วัฒนธรรมทางวัตถุท่ีพวกเขานํามาใช
ในท่ีนี้ ไดแก ภาษา แนวคิด ความรูสึก และอาหาร ส่ิงเหลานี้ลวนทําหนาท่ีเป็นโลกเสมือนจริงหรือ
ชุมชนจําลอง (Pseudo Community) ชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหมนี้จึงเป็นพื้นท่ีจําลองท่ีมีลักษณะลอกเลียนแบบ
มาจากสังคมญี่ปุุนท่ีพวกเขาคุนเคย นอกจากนี้ ความเหมือนกันของชุมชนจําลองยังทําหนาท่ีเป็น
เปลือกหุมและเกราะคุมภัยจากการส่ือสารภาษาตางถิ่นอีกนัยยะหนึ่ง ดังนั้น กลยุทธแความเหมือนกัน
ของวัฒนธรรมทางวัตถุตามที่กลาวมานี้จึงถือเป็นวิธีการตอรองอํานาจและเอาตัวรอดไดใน
พื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวดวย  

กลุมถัดมาการสรางปฏิสัมพันธแกับกลุมนักแบกเปูท่ีมีเช้ือชาติอื่น (Non-Japanese 
Backpackers) พวกเขามีกลยุทธแในการเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว โดยยึดหลักความหลากหลาย 
(Diversity) ก็คือ การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น (Other) พวกเขาพึงพอใจท่ีจะใชชีวิต
อยูรวมพื้นท่ีเดียวกันกับนักแบกเปูชาวตางชาติ เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของผูคนท่ี
แปลกใหม รวมถึงการพัฒนาทักษะดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ พวกเขามีวิธีการสรางความเป็นมิตรกับ
เพื่อนตางถิ่นดวยวิธีการพักอาศัยในท่ีพักเดียวกัน การพูดคุยกันผานบทสนทนาในชีวิตประจําวัน  
การเขารวมงานรื่นเริง และการด่ืมแอลกฮอลแ กิจกรรมเหลานี้ จึงถือเป็นชองทางในการพบปะและ
สรางชุมชนแหงใหมกับเพื่อนตางถิ่นดวย เมื่อเป็นเชนนี้ เราเล็งเห็นไดวา เมื่อออกเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศ นักแบกเปูกลุมนี้ไดประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาเองโดยอาศัยสารัตถะ
ความแปลกใหม นั่นคือ สภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีมีรูปแบบวัฒนธรรมผสมผสานกัน (Cross-
Cultural) วัฒนธรรมท่ีหลากหลายนี้มีคุณลักษณะเดนของการแลกเปล่ียนความคิด การเรียนรู
ประสบการณแ การพัฒนาทักษะดานการส่ือสาร รวมถึงการพัฒนาตนเองใหเขากับพื้นท่ีทางวัฒนธรรม
ของผูเป็นอื่น พวกเขาจึงมุงเนนแนวคิดท่ีทันสมัย รอบรู และช่ืนชอบท่ีจะเปิดมุมมองใหมใหแกตนเอง
ผานประสบการณแการใชชีวิตอยูรวมพื้นท่ีเดียวกันกับผูเป็นอื่น (Other) อยางชัดเจน ดังนั้น นักแบกเปู
กลุมนี้จึงสามารถปรับตัวใหเขากับรูปแบบวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย และเอาชีวิตรอดทามกลาง
สังคมที่มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม ( Cross-Cultural )  ไดเป็นอยางดี นอกจากนี้  
เรายังสังเกตเห็นวา สารัตถะความแปลกใหมทางวัฒนธรรมทําหนาที่ดึงดูดใจและเป็นตัวกลาง
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ในการลดชองวางความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของนักแบกเปูชาวญี่ปุุนและเพื่อนตางชาติให
ใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น  

อีกประเด็นหนึ่ง งานช้ินนี้ Bui และคณะยังไดจําแนกประเภทของนักแบกเปูชาวญี่ปุุน 
โดยวางอยูบนพื้นฐานของความแตกตางเรื่องอายุ (Age) ออกเป็น 2 กลุม คือ (1) กลุมนักแบกเปูท่ีมี
อายุไมเกิน 25 ปี และ (2) นักแบกเปูท่ีมีอายุมากกวา 25 ปี กลาวคือ นักแบกเปูท้ังสองกลุมนี้ได
ประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนแตกตางกันออกไป โดยนักแบกเปูกลุมแรกมีจุดเดนในการเดินทางทองเท่ียว
ไปกับเพื่อนมหาวิทยาลัย และมักมีจุดหมายปลายทางในละแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขณะท่ี
นักแบกเปูอีกกลุมหนึ่งเนนการแบกเปูเท่ียวคนเดียว หลงใหลการผจญภัยและผูคนพื้นเมือง รวมถึงมี
ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณหรือคาใชจายไดอยางยืดหยุน เนื่องจากเป็นผูท่ีมีงานทําหรือ
เคยทํางานมาบางแลว ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นไดวา กลุมนักแบกเปูท่ีมีรายไดแลวมีขอไดเปรียบมากกวา
กลุมนักแบกเปูท่ีกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากพวกเขาสามารถวางแผนการเดินทางและ
จัดสรรคาใชจายไดอยางอิสระ พวกเขาจึงเหมาะสมที่จะเดินทางทองเที่ยวไดเพียงลําพัง ดังนั้น  
กลุมนักแบกเปูท่ีมีรายไดแลวจึงสามารถตอรองอํานาจในพื้นท่ีการแบกเปูเท่ียวไดมากกวากลุมนักแบกเปู
ท่ีกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดวย การจําแนกนักแบกเปูชาวญี่ปุุนโดยใชเกณฑแเรื่องอายุ (Age) 
ของ Bui และคณะ สะทอนใหเราเห็นไดชัดเจนวา เกณฑแการจําแนกเรื่องอายุ (Age) ของนักแบกเปูมี
ความสอดคลองกันกับการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูการตอรองอํานาจ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบการแบกเปู ท้ังการแบกเปูเท่ียวกับเพื่อนและการแบกเปูเท่ียวคนเดียว 
ท้ังนี้ เราอาจกลาวในภาพรวมไดวา Bui และคณะเผยถึงการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูชาวญี่ปุุน โดยวางอยูบนพื้นฐานของการสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเป็นอื่น (Other) นั่นคือ 
นักแบกเปูชาวญี่ปุุนดวยกันและนักแบกเปูตางเช้ือชาติ จากนั้น พวกเขาจึงผลิตสรางอัตลักษณแตัวตน
ของพวกเขาเอง (Self) ดังนั้น การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูชาวญี่ปุุนจึงเกิดขึ้นได
ในลักษณะการแบงแยก “ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา” ผานความแตกตางเรื่องเช้ือชาติอยางชัดเจน 

บทสรุปของผลการศึกษาครั้งนี้ เราวิเคราะหแไดวา อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปู
ชาวญี่ปุุนมีลักษณะไมแนนอน โดยนักแบกเปูกลุมท่ีมีปฏิสัมพันธแกับนักแบกเปูชนชาติเดียวกัน
ประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาเองวางอยูบนพื้นฐานของสภาพสังคมท่ีคลายคลึงกันซึ่ ง
เรียกวา “บานจําลอง” (Pseudo Community) พวกเขาจึงสรางความเป็นเพื่อน ความเป็นพวกพองเดียวกัน 
และสรางชุมชนแหงใหมรวมกันผานการสื่อสารดวยภาษาแม ( Mother Tongue ) ดังนั้น 
แรงขับเคล่ือนในการออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศของนักแบกเปู กลุมนี้ ก็คือ ความเหมือนกัน
ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุุน นั่นเอง ในขณะท่ีนักแบกเปูอีกกลุมหนึ่งสรางอัตลักษณแตัวตน
แตกตางออกไป พวกเขาผลิตอัตลักษณแตัวตนของตนเองวางอยูบนพื้นฐานของสภาพสังคมของ            
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ผูเป็นอื่น (Other) พวกเขาจึงแลกเปล่ียนประสบการณแการแบกเปูเท่ียว เรียนรู สังคมวัฒนธรรมของ
เพื่อนตางถิ่นผานภาษากลาง นั่นคือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงทําหนาที่เป็นตัวกลาง
ในการสรางปฏิสัมพันธแของนักแบกเปูในกลุมนี้ดวย อีกท้ัง งานช้ินนี้เผยใหเห็นวา พวกเขาเรียนรูและ
พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษตามแหลงทองเท่ียว ดังเชน บารแ เป็นตน บารแจึงถือเป็นหองเรียนขนาดเล็ก 
เป็นพื้นท่ีชุมนุมของผูคนหลากหลายภาษา และเป็นพื้นท่ีทางการศึกษาสําหรับนักแบกเปูในกลุมนี้ดวย 
พวกเขาจึงพัฒนาขีดความสามารถดวยตนเอง โดยมีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมตางถิ่นไดดีกวา
นักแบกเปูในกลุมแรก เมื่อเป็นเชนนี้ เราจึงเล็งเห็นไดวา แรงขับเคล่ือนในการเดินทางทองเที่ยว
ในตางประเทศของนักแบกเปูกลุมนี้ ก็คือ การผสมผสานกันทางสังคมวัฒนธรรม นั่นเอง ทั้งนี้  
เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา นักแบกเปูชาวญี่ปุุนมีวิธีการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาเอง 
(Self) โดยการแบงแยกและประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเป็นอื่น (Other) ก็คือ นักแบกเปู 
เพื่อนรวมชาติและนักแบกเปูเพื่อนตางชาติ นั่นเอง 

สรุปคือ การสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางเพศหญิงในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน โดยองคแประธานไดคนพบตัวตนของตนเอง จากนั้น ตัวตนของ
องคแประธานไดเกิดการเปล่ียนแปลงทีละนอยผานเรื่องราวผจญภัยระหวางเดินทางทองเท่ียว การพบผูคน 
และการเรียนรูส่ิงแปลกใหม อยางไรก็ตาม การออกเดินทางทองเท่ียวทําใหองคแประธานไดแสดงออก
ในลักษณะของการตอรองอํานาจ เพื่อใหคํานิยามแกวัฒนธรรมใหมท่ีพวกเธอไดไปเยือนดวย 
 
2.4 การปฏิเสธอัตลักษณ์ตัวตน (Disidentification) 
 

เมื่อผูหญิงท่ีมาจากประเทศกําลังพัฒนาออกเดินทางทองเท่ียว พวกเธอไดสรางตัวตน
ในลักษณะยอนแยงไปจากอัตลักษณแตัวตนตามบรรทัดฐานกระแสหลัก โดยเมื่อออกเดินทางทองเท่ียว
แบบไปคนเดียว พวกเธอไดพัฒนาอัตลักษณแตัวตนของตนเองโดยมีคุณลักษณะบางประการรวมกัน  
ไมวาจะเป็นในแงของพื้นท่ีท่ีพวกเธอไปเยือน การตอรองกับเหตุการณแเลวราย พฤติกรรมในการเท่ียว 
การมีปฏิสัมพันธแกับสังคมใหม เป็นตน ในประเด็นนี้  มีนักวิชาการหลายคนพูดถึงเรื่องไมระบุ 
อัตลักษณแตัวตน (Disidentification) และความสลับซับซอนของการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน 
ไดแก Kimberly D. Elsbach และ C.B. Bhattacharya (2001), การัณยภาส ภูยงยุทธแ (2559) และ 
Beverly Daniel Tatum (๒๐๐๐) เป็นตน การสรางตัวตนอยางไมสอดคลองไปกับวัฒนธรรมกระแสหลัก
ปรากฏใหเห็นจากงานศึกษาทางวิชาการ ดังนี้  

บทความแรก มีงานศึกษาท่ีนาสนใจเรื่อง Defining Who You Are By What You’re Not 
: Organizational Disidentification and The National Rifle Association ของ Kimberly D. Elsbach 
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และ C.B. Bhattacharya ใน Organization Science (2001) โดย Elsbach และ Bhattacharya 
ศึกษาถึงประเด็นการระบุอัตลักษณแตัวตนของบุคคลซึ่งไมสอดรับกับอัตลักษณแตัวตนของกลุมทางสังคมท่ี
พวกเขาเป็นสมาชิก งานช้ินนี้ Elsbach และ Bhattacharya (2001) เสนอวา การไมระบุอัตลักษณแตัวตน
ทางกลุมสังคม (Organizational Disidentification) เป็นการรับรูของบุคคล (Self-Perception) 
ท่ีวางอยูบนพื้นฐาน 2 ประการ คือ (1) การแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของบุคคลหนึ่งออกจากอัตลักษณแตัวตน
ของกลุมสังคมหรือองคแกร และ (2) การจัดหมวดหมูความสัมพันธแในเชิงลบของฝุายตรงขามหรือพวกศัตรู 
การไมระบอุัตลักษณแตัวตนทางกลุมสังคมกอเกิดขึ้นจากความตองการท่ีจะแสดงอัตลักษณแตัวตนของบุคคล 
ท้ังการเห็นพองไปกับคุณลักษณะเดน และการหลีกเล่ียงตอคุณลักษณะดอย การไมระบุอัตลักษณแตัวตน
ทางกลุมสังคมจึงทําใหบุคคลไดแสดงบทบาทในฐานะผูกระทํา (Active) ดวย ท้ังนี้ นักวิชาการหลายคน 
ไดแก Tajfel (1982) Turner (1987) Abrams และ Hogg (1990) และ Kramer (1993) ไดต้ังคําถามวา 
บุคคลใหความหมายแกตัวเองในลักษณะตรงกันขามกับกลุมสังคมหรือองคแกรท่ีพวกเขาเป็นสมาชิกอยางไร  

จากผลการศึกษาทางวิชาการ Elsbach และ Bhattacharya คนพบขอเสนอของ 
Rabbie และ Horwitz (1988) Hogg และ Abrams (1988) Ashforth และ Mael (1989) Dutton 
และคณะ (1994) และ Bergami และ Bagozzi (2000) ท่ีอธิบายวา บุคคลไดพัฒนาอัตลักษณแตัวตน
ทางสังคมอยูเสมอ นั่นคือ พวกเขาใหความหมายผานการรับรูของตนเอง โดยวางอยู บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธแระหวางอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาและอัตลักษณแตัวตนของกลุมสังคมหรือองคแกร 
จากนั้น Elsbach และ Bhattacharya ไดอางถึงขอสนับสนุนของ Hogg และ Abrams (1988) และ 
Dutton และคณะ (1994) ตอไปวา การไมระบุอัตลักษณแตัวตนทางกลุมสังคมถือเป็นเรื่องสําคัญ 
เพราะมีนัยยะถึงความเป็นอยูของบุคคลและกลุมสังคมหรือองคแกร ในระดับบุคคลนั้น การระบุอัตลักษณแตัวตน
ชวยใหบุคคลมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูงขึ้น ไดแสดงถึงคุณลักษณะเดน และมีความตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ Elsbach และ Bhattacharya ไดเพิ่มเติมขอคิดเห็นของ Bhattacharya และคณะ (1995) 
O’Reilly และ Chatman (1986) Adler และ Adler (1988) Mael และ Ashforth (1992, 1995) อีกวา 
การระบุอัตลักษณแตัวตนจึงถือเป็นประโยชนแตอกลุมสังคมหรือองคแกร เพราะสงผลใหกลุมสังคมหรือ
องคแกรนั้นมีจํานวนสมาชิกในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น งานช้ินนี้ Elsbach และ Bhattacharya หยิบยก
ขอโตแยงของ Brewer (1991) และ Steele และ Aronson (1995) ไววา บุคคลอาจจะจัดหมวดหมู
ดวยตัวเอง โดยการแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของตนเองออกจากกลุมสังคมหรือองคแกร เพราะพวกเขา
รับรูไดวา พวกเขาไมไดเป็นผูใหความหมายแกตนเอง ในประเด็นนี้ Elsbach และ Bhattacharya 
เพิ่มเติมไววา การจัดหมวดหมูดวยตัวเอง (Self-Categorization) เป็นเรื่องสําคัญ โดยเป็นส่ิงยืนยันวา 
อัตลักษณแตัวตนของบุคคลนั้นมีลักษณะเป็นพวกพองเดียวกันหรือแตกตางออกไปจากอัตลักษณแตัวตน
ของกลุมสังคมหรือองคแกรซึ่ง พวกเขาเป็นสมาชิกอยางไร ท้ังนี้ Elsbach และ Bhattacharya พาดพิง
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ถึงขอโตแยงของ Brewer (1991) ท่ีวา การใหความหมายดวยตนเองบงบอกวา บุคคลพยายามรักษา
และดํารงไวซึ่งอัตลักษณแตัวตนและคุณลักษณะเดนท่ีเหมาะสมสําหรับพวกเขามากท่ีสุด นอกจากนี้ 
Elsbach และ Bhattacharya โตแยงตอไปวา การจัดหมวดหมูทางสังคมเป็นการคุกคามบุคคล 
เพราะเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงและกวางมากเกินไป จากนั้น Elsbach และ 
Bhattacharya ไดเพิ่มเติมขอสนับสนุนของ Steele และ Aronson (1995) ท่ีวา บุคคลแยกตนเอง
ออกจากการจัดหมวดหมูทางสังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพวกเขาไมพึงประสงคแ ในขณะท่ี Snyder 
และ Fromkin (1980) พบวา บุคคลแบงแยกตนเองออกจากกลุมสังคมหรือองคแกรท่ีมีคุณลักษณะ
กวางมากเกินไป แมวาพวกเขาจะแสดงสถานภาพของตนเองเหนือกวาสมาชิกคนอื่นก็ตาม  

อีกประเด็นหนึ่ง Elsbach และ Bhattacharya หยิบยกทฤษฎีความสมดุลของ Heider 
(1958) ท่ีอธิบายวา กลุมสังคมหรือองคแกรไดผลักดันใหบุคคลรักษาความสัมพันธแของพวกพองเดียวกัน
และตอตานผูเป็นอื่น หากบุคคลเริ่มตอตานพวกพองเดียวกัน  ความสมดุลจะสูญเสียไป ดังนั้น  
บุคคลจึงตองเปล่ียนแปลงทัศนคติของตนเองเพื่อรักษาสมดุลระหวางตนเองและพวกพองเดียวกันไว 
โดย Elsbach และ Bhattacharya เพิ่มเติมขอคิดเห็นของ Steele (1988) ตอไปวา บุคคลอาจจะ
แบงแยกอัตลักษณแตัวตนของตนเองออกจากกลุมสังคมหรือองคแกร เพื่อใหคุณคาแกพวกพองเดียวกันก็ได 
ในขณะเดียวกัน Elsbach และ Bhattacharya ไดเสริมอีกวา บุคคลอาจจะไมระบุอัตลักษณแตัวตนซึ่ง
มีสวนสัมพันธแกับกลุมสังคมหรือองคแกรท่ีพวกเขาเป็นสมาชิกอยู ไมไดเป็นสมาชิกอยู หรือเคยเป็นสมาชิก
มากอนก็ได มากไปกวานั้น Elsbach และ Bhattacharya เสนออีกวา ในบางกรณี บุคคลอาจจะให
ความหมายแกตนเองไดงายข้ึน โดยอางถึงกลุมสังคมหรือองคแกรท่ีพวกเขาไมไดเป็นสมาชิกอยู ดังเชน 
ฉันไมมั่นใจวา ฉันเป็นชางทาสีหรือไม แตฉันมั่นใจวา ฉันเป็นศิลปินแนนอน เป็นตน ในบางกรณี  
การแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของตนเองออกจากการจัดหมวดหมูทางสังคมอาจจะเป็น
การใหความหมายแกอัตลักษณแตัวตนขั้นตนซึ่งใหความหมายแกกลุมสังคมหรือองคแกรก็ได ดังเชน  
กลุมผูไมสูบบุหรี่ เป็นตน และในบางกรณี บุคคลอาจจะไมระบุอัตลักษณแตัวตนเลยก็ได จากตัวอยาง
ท่ีอางถึงนี้ อธิบายไดวา การแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของบุคคลออกจากกลุมสังคมหรือองคแกรอาจเป็น
การใหความหมายแกอัตลักษณแตัวตนของบุคคลคนหนึ่ง แมวาบุคคลนั้นจะไมได ใหความหมาย
ผานอัตลักษณแตัวตนของผูเป็นอื่นก็ตาม (Elsbach และ Bhattacharya, 2001, p.393-413) 

ขอเท็จจริงขางตน เราเขาใจไดวา Elsbach และ Bhattacharya (2001) มุงศึกษาประเด็น
การไมระบุอัตลักษณแตัวตนทางกลุมสังคม (Organizational Disidentification) โดยการไมระบุอัตลักษณแตัวตน
ทางกลุมสังคมเป็นการรับรู ของบุคคล นั่นคือ (1) การแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของบุคคลออก
จากอัตลักษณแตัวตนของกลุมสังคมหรือองคแกร และ (2) การจัดหมวดหมูทางสังคมตอผูเป็นอื่น 
ประเด็นแรก การแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของบุคคลออกจากอัตลักษณแตั วตนของกลุมสังคมหรือ

Ref. code: 25625724035026EQD



85 
 
องคแกรถือเป็นการใหความหมายแกตนเองในลักษณะเป็นปฏิปักษแกับกลุมสังคมหรือองคแกร โดยพวกเขา
ใหความหมายแกตนเองผานการรับรู (Self-Perception) วา คุณลักษณะของพวกเขาเหมือนหรือ
แตกตางไปจากคุณลักษณะของกลุมสังคมหรือองคแกรที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยูอยางไร ในทํานองเดียวกัน 
พวกเขายังแสดงถึงความพยายามท่ีจะใหความหมายแกตัวเองอยางเหมาะสมท่ีสุดดวย ในทางกลับกัน 
การจัดหมวดหมูทางสังคมท่ีมีอยูกอนมีนัยยะถึงการคุกคามบุคคล เพราะเป็นการจําแนกประเภท
บุคคลในลักษณะจําเพาะเกินไปหรือกวางมากเกินไปก็ได ซึ่งการจําแน กหมวดหมูนี้อาจเป็น
คุณลักษณะท่ีพวกเขาไมพึงประสงคแ อีกประเด็นหนึ่ง การจัดหมวดหมูบุคคลทางสังคมยังมีลักษณะ
บีบบังคับใหบุคคลตองรักษาความสัมพันธแระหวางตนเองและกลุมสังคมหรือองคแกรท่ีพวกเขาเป็น
สมาชิกอยูดวย อีกท้ัง กลุมสังคมหรือองคแกรยังไดแสดงอํานาจตอบุคคลโดยการโนมนาวใหพวกเขา
แสดงความรูสึกตอตานหรือไมเห็นดวยกับกลุมสังคมหรือองคแกรอื่น เพื ่อยกระดับและเพิ่มคุณคา
ใหแกกลุมสังคมหรือองคแกรของตนเอง ยิ่งไปกวานั้น งานช้ินนี้ไดช้ีแนะเพิ่มเติมวา บุคคลอาจจะ
ไมระบุอัตลักษณแตัวตนของตนเองหรือแสดงตัวตนวา ตนเองไมใชพวกเดียวกันกับกลุมสังคมหรือ
องคแกรอื่นก็ได ดังนั้น งานศึกษาช้ินนี้จึงทําใหเราเล็งเห็นไดวา การไมระบุอัตลักษณแตัวตนของบุคคล
เป็นเรื่องสําคัญ โดยแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณแของบุคคลในการท่ีจะสรางจุดยืนและใหความหมายแก
คุณลักษณะของตนเองอยางแทจริง การใหความหมายท่ีวานี้บงบอกใหเห็นวา พวกเขาแสดงออกอยาง
ไมเห็นดวยกับการจัดหมวดหมูท่ีมีมาอยูกอน และอาจไมยอมรับคุณลักษณะบางประการท่ีกลุมสังคม
หรือองคแกรคาดหวังไว ดังนั้น การไมระบุอัตลักษณแตัวตนจึงสะทอนถึงการแสดงออกในลักษณะ 
“ผูกระทํา” (Active) มากกวาการตกเป็น “ผูถูกกระทํา” (Passive) จากกลุมสังคมหรือองคแกรท่ีมี
อํานาจเหนือกวาพวกเขา 

งานช้ินนี้ เราสรุปไดวา อัตลักษณแตัวตนของบุคคลถูกประกอบสรางขึ้นจากความรับรู
สวนบุคคล (Self-Perception) โดยมีลักษณะไมสอดรับไปกับอัตลักษณแตัวตนท่ีสังคมกระแสหลักได
ใหความหมายหรือจัดหมวดหมูไว เพราะคุณลักษณะท่ีถูกจําแนกไวกอนหนานี้อาจมีความจําเพาะเจาะจง
หรือกวางมากเกินไปก็ได พวกเขาจึงเลือกท่ีจะใหความหมายแกตนเองในลักษณะทวนกระแสหลัก 
แสดงความไมเห็นพอง และตอตานอํานาจการจัดหมวดหมู ที่มีมาอยูกอนอยางเห็นไดชัด  
การใหความหมายแกตนเองมี 2 ชองทาง คือ (1) การแบงแยกอัตลักษณแตัวตนหรือคุณลักษณะของ
ตนเองออกไปจากพวกพองเดียวกัน การแบงแยกอัตลักษณะตัวตนของบุคคลในลักษณะนี้ถือเป็น
การใหอํานาจแกตนเองและตอรองอํานาจของสังคมกระแสหลัก พวกเขาจึงเป็น “ผูกระทํา” (Active) 
มากกวาตกเป็น “ผูถูกกระทํา” (Passive) อยางเห็นไดชัด และ (2) การจัดหมวดหมูดวยตนเองให
แตกตางไปจากกลุมสังคมหรือองคแกรอื่นก็ได การจําแนกคุณลักษณะตรงกันขามกับผูเป็นอื่นจึงมี
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ลักษณะเป็นการสรางความสัมพันธแคูตรงขาม คือ “ตัวเรา” (Self) และ “ตัวเขา” (Other) ดวย นอกจากนี้ 
ในบางกรณี พวกเขาอาจจะเลือกท่ีจะไมระบุอัตลักษณแตัวตนของตนเองหรือปฏิเสธตอความเป็นอื่นก็ได  

บทความถัดมา มีงานศึกษาท่ีนาสนใจเรื่อง นักทองเท่ียวแบบสะพายเปู (Backpacker) 
กับโฮสเทล (Hostel ) ของ การัณยภาส ภูยงยุทธแ  (2559) งานช้ินนี้  การัณยภาสตั้ง คําถาม
ในประเด็นอัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียวแบบสะพายเปู โดยการัณยภาสใชวิธีการสอบถามขอมูลท่ัวไป 
สํารวจทัศนคติในการเดินทางทองเท่ียวของกลุมเปูาหมาย รวมถึงการสังเกตการณแในฐานะพนักงานตอนรับ
ในโฮสเทล จากผลการศึกษา การัณยภาสเสนอวา นักทองเท่ียวสวนใหญบอกวา ตนเองไม ใช
นักทองเท่ียวแบบสะพายเปู (I’m not a backpacker.) แมวาทัศนคติและกิจกรรมท่ีพวกเขาเขารวม
ระหวางการเดินทางจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคํานิยามของ Welk (2004, p.80-81) ท่ีวา 
นักทองเท่ียวแบบสะพายเปูมีงบประมาณตํ่า ตองการพบปะผูคน ตองการความเป็นอิสระ เปิดรับ
ส่ิงแปลกใหม มักจะจัดการการเดินทางดวยตนเอง และใชเวลาเดินทางอยางยาวนาน ท้ังนี้              
การัณยภาสอธิบายตอไปวา หากพิจารณาลักษณะภายนอกแลว พบวา กลุมเปูาหมายมีคุณลักษณะ
สอดคลองตองกันกับการใหความหมายของ Welk (2004) อยางไมตองสงสัย แตนาแปลกใจวา 
พวกเขากลับใหความหมายแกตนเองแตกตางไปจากนักทองเท่ียวแบบสะพายเปู ( Backpacker) 
อยางเดนชัด ดังเชน นักแสวงหาวัฒนธรรม (Cultural Seeker) หรือนักสํารวจ (Explorer) ซึ่งเป็น
การใหความหมายท่ีมีวัตถุประสงคแบงบอกถึงการเดินทางอยางชัดเจน เพียงแตการใหความ หมาย
แกตนเองของกลุมเปูาหมายในทํานองนี้ ถือเป็นการแสดงออกในลักษณะสวนกระแสวัฒนธรรมหลัก
เทานั้น เมื่อเป็นเชนนี้ การัณยภาสสังเกตเห็นวา การใหความหมายแกตนเองของกลุมเปูาหมายมี
ความหลากหลายและแยกยอยลึกลงไปอีก แตจุดรวมท่ีเห็นไดชัด ก็คือ พวกเขามีอุดมการณแและ
ความคิดไปในทิศทางเดียวกัน (การัณยภาส ภูยงยุทธแ, 2559, น.1-13) 

ขอเท็จจริงขางตน เราวิเคราะหแไดวา การัณยภาส (2559) ช้ีใหเห็นถึงการใหความหมาย
แกอัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียวแบบสะพายเปู (Backpacker) ซึ่งมีลักษณะทวนกระแสกับ
การใหความหมายท่ีมีอยูกอน โดยนักทองเท่ียวสวนมากไมเห็นดวยและไมยอมรับท่ีจะเรียกตัวเองวา 
“นักแบกเปู” (Backpacker) พวกเขาพึงพอใจท่ีจะแสดงตัวในฐานะนักแสวงหาวัฒนธรรม (Cultural 
Seeker) หรือนักสํารวจ (Explorer) มากกวา ในขณะเดียวกัน การัณยภาสสังเกตเห็นวา พฤติกรรม
และคุณลักษณะในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวกลุมเปูาหมายมีความสอดคลองตองกันกับ
การใหความหมายแกนักทองเท่ียวแบบสะพายเปูท่ีตามท่ี Welk (2004) เคยใหความหมายไววา 
นักทองเท่ียวแบบสะพายเปูมีงบประมาณตํ่า ตองการพบปะผูคน ตองการความเป็นอิสระ เปิดรับ
ส่ิงแปลกใหม มักจะจัดการการเดินทางดวยตนเอง และใชเวลาเดินทางอยางยาวนาน ตามคํานิยม
ท่ีกลาวมานี้ เราจึงเห็นไดวา การัณยภาสตัดสินและใหความหมายแกนักทองเท่ียวแบบสะพายเปู 
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(Backpacker) ในกลุมเปูาหมาย โดยวางอยูบนพื้นฐานของสถานภาพทางเศรษฐกิจ การมีปฏิสัมพันธแ
กับผูอื่น ท้ังนักแบกเปูดวยกันและคนทองถิ่น รูปแบบวิถีชีวิตในการเดินทาง ทัศนคติและแนวความคิด
ท่ีมีตอการเดินทาง ความสามารถในการจัดการการเดินทาง และระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง  

จากการสังเกตการณแของการัณยภาสนั้น  เขาใชกฎเกณฑแเดียวกันกับกฎเกณฑแท่ี Welk 
(2004) กําหนดขึ้นเพื่อพิจาณาการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียวกลุมเปูาหมาย 
จากนั้น การัณยภาสไดเสนอวา นักทองเที่ยวกลุมเปูาหมายที่เขาพบเห็นและไดสัมภาษณแนั้น
มีอัตลักษณแตัวตนตรงกันกับการใหความหมายตามที่ Welk (2004) เคยจัดหมวดหมูไวแลว 
ในทางตรงกันขาม นักทองเท่ียวกลุมเปูาหมายไดใหความหมายแกตนเองไว 2 รูปแบบยอย นั่นคือ 
(1) นักแสวงหาวัฒนธรรม (Cultural Seeker) และ (2) นักสํารวจ (Explorer) เมื่อเราพิจารณาจาก
คํา “นักแสวงหาวัฒนธรรม” นั้น เราพบวา คําๆ นี้มีความหมายถึงผูเดินทางทองเท่ียวท่ีมีจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู สัมผัส และเขาถึงวัฒนธรรมของสังคมๆ หนึ่ง พวกเขาสนใจท่ีจะเรียนรูความเป็นอยูของ
คนทองถิ่น โดยอยากรูวา คนทองถิ่นกินอะไรอยูกันอยางไร ปลูกบานเรือนเป็นแบบไหน ประกอบอาชีพใด 
มีกิจกรรมพื้นเมืองอะไร เลนดนตรีรูปแบบไหนมีศิลปะลักษณะใด นับถือศาสนาใด พูดภาษาอะ ไร 
ฯลฯ จากความหมายของคําท่ีวานี้ เราเล็งเห็นไดวา นักทองเท่ียวกลุมนี้ออกเดินทางทองเท่ียวโดย
วิธีการสรางตัวตนอยูบนพื้นฐานของความตองการสายวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็นหลัก พวกเขามุงเนน
การเขาถึงสารัตถะของคนพื้นเมือง วัตถุพื้นเมือง และความเป็นอยูของผูเป็นอื่น (Other) อยางชัดแจง 
ดังนั้น นักทองเท่ียวกลุมนี้จึงประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเองบนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธแ
กับวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่นนั่นเอง อีกกลุมหนึ่ง เมื่อเราพิจารณาจากคํา “นักสํารวจ” นั้น เราพบวา คําๆ นี้
มีความหมายถึงผูเดินทางท่ีช่ืนชอบการเสาะแสวงหาและบุกเบิกเสนทางทองเท่ียวใหมๆ เป็นเสนทาง
ที่ไมซ้ําซาก ไมจําเจ หรือเป็นเสนทางที่ยังไมเคยไปมากอน พวกเขาจึงมักวางแผนและคิดคน
แผนการเดินทางดวยตัวเอง พวกเขาไมนิยมเสนทาง จุดหมายปลายทาง หรือการเขารวมกิจกรรมทองถิ่น
ท่ีพบเห็นไดทั่วไป การเดินทางในลักษณะของการสํารวจหรือบุกเบิกนี้จึงมีลักษณะเดนของ
ความยากลําบาก ตองฟันผาอุปสรรค และไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากนัก นักสํารวจบางคนอาจมี
ความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะพิชิตและไปใหถึง เปูาหมายมากกวานักทองเที่ยวทั่วไปดวย  
จากความหมายของคําท่ีวานี้ เรารับรูไดวา นักทองเท่ียวกลุมนี้ออกเดินทางทองเท่ียวโดยวิธีการสรางตัวตน
อยูบนพื้นฐานของความทาทายสิ่งแปลกใหมเป็นหลัก พวกเขาใหความสําคัญกับสารัตถะของ
ความไมรูจัก (Unknown) โดยมีแรงดึงดูดมาจากการไมเคยไปเยือนสถานท่ีนั้นๆ มากอน การไมเคยทํา
กิจกรรมนั้นๆ มากอน และความไมคุนเคยกับสังคมท่ีกําลังจะไดเผชิญหนา  

จากการสรางตัวตนของนักแสวงหาวัฒนธรรมและนักสํารวจขางตนนี้ เราเขาใจไดวา 
นักทองเท่ียวท้ังสองรูปแบบนี้มีคุณลักษณะรวมกัน คือ พวกเขามีเปูาหมายในการเดินทางทองเท่ียว
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ดวยวิธีการจัดการตนเองเป็นหลัก เป็นการเดินทางทองเท่ียวท่ีไมเนนพึ่งพาบริษัททัวรแหรือผูนําทาง 
รสนิยมการเดินทางทองเท่ียวของพวกเขาใหความสําคัญไปยังการเรียนรูส่ิงแปลกใหม ไดสัมผัสวิถีชีวิต
ของผูคนพื้นเมือง ไดพูดคุยกับนักทองเท่ียวดวยกัน ไดล้ิมลองอาหารการกินและความเป็นอยูของเจาถิ่น
ที่ไปเยือน ดังนั ้น การสรางตัวตนของนักทองเที่ยวทั้งสองรูปแบบนี ้จึงวางอยู บนพื ้นฐานของ
สารัตถะส่ิงแปลกใหมและตัวตนของ “ผูเป็นอื่น” (Other) ในขณะเดียวกัน นักทองเท่ียวท้ังสอง
รูปแบบนี้ยังมีคุณลักษณะบางประการท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ นักแสวงหาวัฒนธรรม 
(Cultural Seeker) มุงเนนการมีปฏิสัมพันธแกับผูอื่นระหวางทาง โดยวางอยูบนพื้นฐานของการเขาถึง
วัฒนธรรมพื้นเมือง ในขณะท่ีนักสํารวจ (Explorer) มุงเนนการเสาะหาเสนทางและจุดหมายปลายทาง
ท่ียังไมเคยไปมากอน โดยการเดินทางของพวกเขาวางอยูบนพื้นฐานของความไมรู (Unknown) เป็นหลัก 
จากบทวิเคราะหแขางตน เราสังเกตวา นักทองเท่ียวท้ังสูงรูปแบบขางตนไดระบุอัตลักษณแตัวตนของ
ตนเองผิดแผกไปจากการจัดหมวดหมูท่ีมีอยูกอนโดยส้ินเชิง  

เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา อัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียวกอรูปขึ้นจากการใหความหมาย
ผานสายตาและมุมมองความคิดของผูอื่น นั่นคือ ผูอื่นมองเราวา เราเป็นใคร เรามีคุณลักษณะอยางไร 
และเราแตกตางจากเขาอยางไร การใหความหมายในแงมุมนี้สะทอนใหเห็นถึงการแสดงอํานาจของ
สังคมท่ีมีตอตัวเราโดยวางอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมกระแสหลัก เมื่อเป็นเชนนี้ “ตัวเรา” จึงมีสถานภาพ
เป็น “ผูถูกกระทํา” (Passive) ดวย ในขณะท่ีนักทองเท่ียวกลุมเปูาหมายไดตอรองการใชอํานาจของ
คนกลุมใหญ โดยพวกเขาเลือกท่ีจะเป็น “ผูกระทํา” (Active) ดวยวิธีการใหความหมายแกตนเอง
ในฐานะ “นักแสวงหาวัฒนธรรม” (Cultural Seeker) และ “นักสํารวจ” (Explorer) โดยวางอยูบนพื้นฐาน
ความตองการและความหลงใหลสวนตัวเป็นหลัก ดังนั้น เราจึงสรุปไดวา อัตลักษณแตัวตนของ
นักทองเท่ียวผานมุมมองของสังคมมีลักษณะไมสอดคลองและบิดเบือนไปจากอัตลักษณแตัวตนท่ี
นักทองเท่ียวประกอบสรางขึ้นดวยตัวเอง 

บทความสุดทาย มีงานศึกษาช้ินสําคัญเรื่อง The Complexity of Identity : “Who 
Am I?” ของ Beverly Daniel Tatum ใน Adams, M., Blumenfeld, W. J., Hackman, H. W., 
Zuniga, X., Peters, M. L. (Eds.), Readings for diversity and social justice: An anthology 
on racism, sexism, anti-semitism, heterosexism, classism and ableism (2000) โดย 
Tatum ศึกษาถึงประเด็นความสลับซับซอนของการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน งานช้ินนี้ Tatum 
เสนอวา หลักการของอัตลักษณแตัวตนเป็นเรื่องสลับซับซอน ตัวตนของแตละบุคคลเป็นผลมาจากการกอรูป
ของครอบครัว ปัจจัยทางประวัติศาสตรแ รวมถึงบริบททางสังคมและการเมื อง การตั้งคําถามที่วา 
“ฉันเป็นใคร” นั้น ขึ้นอยูกับวา คนรอบตัวบอกวา “เราเป็นใคร” “เรามีลักษณะเดียวกันกับพวกเขา
หรือไม” หรือ “เราเป็นคนชายขอบทามกลางสังคมท่ีเรากําลังอาศัยอยูหรือไม” สภาพแวดลอม
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รอบตัวที่มีอิทธิพลตอการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของแตละคน ไดแก พอแม เพื่อน เพื่อนบาน 
ส่ือตางๆ  การแสดงออกทางวัฒนธรรม ภาษาพูด และตําแหนงแหงท่ีของเมืองหรือชุมชนท่ีอาศัยอยู 
โดย Tatum ไดหยิบยกขอสนับสนุนของ Erik Erikson (ม.ป.ป.) ซึ่งยืนยันไววา บริบททางสังคมวัฒนธรรม 
และเรื่องราวทางประวัติศาสตรแ ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีกอใหเกิดการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของแตละคน ดังนั้น การกอรูปอัตลักษณแตัวตนจึงเป็นเรื่องยุงยาก  

งานช้ินนี้ Tatum (2000) ไดสัมภาษณแดวยวิธีการสอบถามกลุมเด็กนักเรียนภายในเวลา 60 
วินาที วา “เธอเป็นใคร” จากผลการสอบถาม พบวา เด็กๆ อธิบายคุณลักษณะของตนเองผาน
บุคคลิกภาพ เชน อัธยาศัยดี ขี้อาย ฉลาด เป็นตน ปีถัดๆ มา เขาไดสังเกตเพิ่มเติม โดยพบวา  
นักเรียนผิวสีเอยถึงประเด็นเรื่องสีผิวหรือชาติพันธุแของตนเอง ดังเชน ผมเป็นคนดํา ชาวเปอรแโตริกัน 
เป็นลูกครึ่งอเมริกัน-เกาหลี ในขณะท่ี นักเรียนท่ีเติบโตมาทามกลางชนผิวขาวรับรูไดอยางชัดเจนวา 
เขาเป็นชาวไอริชหรือชาวอิตาเลียนแตโดยมากแลว พวกเขามักบอกวา ตนเองเป็นคนขาวมากกวา 
นอกจากนี้ Tatum ยังสังเกตเห็นวา เด็กนักเรียนยังพูดถึงประเด็นอื่นๆ อีก เป็นตนวา ประเด็นเรื่อง
เพศสถานะ ศาสนา และเพศวิถี ผูหญิงมักอางวา ตนเองเป็นผูหญิง ในขณะท่ี ผูชายไมคอยแสดงถึง
ความเป็นชายเทาใดนัก สวนนักเรียนเช้ือสายยิวมักพูดวา พวกเขาเป็นชาวยิว ในขณะท่ีชาวคริสตแ
นิกายโปรเตสแตนทแไมนิยมพูดถึงเรื่องศาสนาของตนเอง อีกท้ัง ยังมีนักเรียนอีกกลุมหนึ่งท่ีแสดงตนวา 
ตนเองเป็นเกยแ เลสเบียน หรือผูท่ีหลงใหลท้ังสองเพศ (Bisexual) จากผลการศึกษา Tatum (2000) 
ช้ีใหเห็นวา เมื่อสมาชิกคนใดถูกครอบงําภายใตคนกลุมใหญของสังคมแลว ตัวตนของเขาก็จะ
ไมถูกพูดถึงและหายไป  

ในบริบทของ Eriksonian นั้น ประสบการณแภายใน ( Inner Experience) และ
สภาพแวดลอมภายนอกจึงกลมกลืนไปกับอีกกลุมหนึ่ง ดังนั้น สวนหนึ่งของอัตลักษณแตัวตนก็คือ
ภาพสะทอนกลับท่ีผูคนมองมายังตัวเรานั่นเอง ทัศนคติของผูอื่นท่ีมีตอตัวเรานี้ไดกอรูปใหตัวเรามี 
“ความเป็นอื่น” (Other) ดวย ตัวอยางเชน เด็กคนหนึ่งอานหนังสือไดตั้งแตอายุเพี ยง 3 ขวบ 
เขาจึงโดดเดนกวาเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน ท้ังครูและเพื่อนๆ บอกวา ตัวตนของเขามีพรสวรรคแ
ดานการอาน ภาพลักษณแท่ีครูและเพื่อนมองเขาทําใหเขาไดใหความหมายแกตัวตนของตนเอง          
อีกท้ัง เขายังถูกแบงแยกออกจากเด็กผิวดําคนอื่นๆ ดวย สถานภาพของเขาจึงเ ป็น “ผูเป็นอื่น” 
(Other) บนพื้นฐานเรื่องการแบงสีผิวในขณะเดียวกัน ท้ังนี้ Tatum (2000) พูดถึง “ความเป็นอื่น” 
(Otherness) (Tatum, 2000, p.11) วา เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมอเมริกัน สังคมมักใหความหมายแก
ผูอื่นบนพื้นฐานเรื่องสีผิว ชาติพันธุแ เพศสถานะ ศาสนา รสนิยมทางเพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
และความสามารถดานกายภาพหรือจิตใจ ปัจจัยแตละประเภทนี้นํามาสูการกดขี่หลายรูปแบบ ดังเชน 
การเหยียดผิว การเหยียดเพศ การเหยียดศาสนา การใหคุณคาแกคนรักตางเพศ การแบงชนช้ัน เป็นตน 
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เมื ่อเป็นเชนนี้ สังคมจึงตัดสินใหคนกลุมสวนใหญเป็นสังคมกระหลัก (Dominated Group) 
สวนคนกลุมนอยเป็นสังคมกระแสรอง (Subordinated Group) ตกเป็นกลุมเปูาหมาย หรือเป็น
กลุมคนไรประโยชนแ  

Tatum (2000) สังเกตตอไปวา คนๆ หนึ่งมีสถานภาพเป็นท้ัง “ตัวเรา” (Self) และ 
“ตัวเขา” (Other) ในเวลาเดียวกัน นั่นคือ สังคมจะเพงเล็งคนๆ หนึ่งจากอัตลักษณแตัวตนท่ีเป็นจุดดอย 
และเพิกเฉยตอการอัตลักษณแตัวตนท่ีเป็นจุดเดน ดังนั้น คนๆ นั้นจึงถูกพิจารณาดวยอัตลักษณแตัวตนท่ี
เป็นดานลบเพียงฝุายเดียว กลุมสังคมกระแสหลักถือเป็นกลุมท่ีมีพลัง (Power) และอํานาจ 
(Authority) ตอความสัมพันธแทางสังคม พวกเขาสามารถตัดสินไดวา พลังและอํานาจจะถูกนําไปใชใน
ทิศทางใด คนกลุมใดควรไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุด ประวัติศาสตรแชาติใดมีคุณคาแกการเรียนรูในโรงเรียน และ
คนกลุมใดควรถูกขจัดใหหมดไปจากสังคม ดังนั้น กลุมสังคมกระแสหลักจึงมีอิทธิพลในการประกอบสราง
โครงสรางทางสังคมสูงท่ีสุด  

นอกจากนั้น ความสัมพันธแระหวางสังคมกระแสหลักท่ีมีตอสังคมกระแสรองอีกแงหนึ่ง 
คือ พวกเขาทําหนาท่ีบั่นทอนคุณคาคนกลุมนอยในฐานะผูอยูใตบรรทัดฐานของสังคม ดังเชน พวกคนดํา
มักถูกเหมารวมวาฉลาดนอยกวาพวกคนขาว หรือผูหญิงมีอารมณแหวั่นไหวมากกวาผูชาย เห็นไดวา 
การแสดงออกของสังคมกระแสรองมีลักษณะไรความสามารถ  เมื่อเป็นดังนี้ สังคมกระแสหลักจึง
ทําหนาท่ีเป็นบรรทัดฐานทางสังคม โดยพวกเขาไดแบงแยกใหคนกลุมนอยแตกตางออกไปจากคนกลุมใหญ 
ในความเป็นจริงนั้น สังคมกระแสรองยังคงมีอยูในสังคม โดยประสบการณแช้ันตนของพวกเขาถูกจํากัด
ขอบเขตจากการแบงแยกทางสังคม ในขณะที่ภาพลักษณแของสังคมกระแสหลักสามารถพบเห็นได
เป็นจํานวนมากผานส่ือตางๆ ไดแก โทรทัศนแ นิตยสาร หนังสือ และหนังสือพิมพแ ประหนึ่งวาเด็กผิวดํา 
ชาวละติน ท่ีอาศัยอยูในสังคมท่ีมีการแบงแยกสามารถเขาถึงกลุมคนขาวผานส่ือตางๆ ไดหลายชองทาง 
ในทางกลับกัน คนกลุมใหญสามารถเขาหาคนกลุมนอยไดอยางจํากัด นอกจากนี้ ยังมีภาพความสัมพันธแ
ในรูปแบบอื่นๆ ปรากฏใหเห็น ดังเชน คนรักตางเพศ (Heterosexual) มีอยูแพรหลายผานโทรทัศนแ 
ในขณะท่ีกลุมเกยแและเลสเบียนปรากฏใหเห็นในลักษณะภาพลอเลียนบุคคลหรือการแสดงตลก และ
ภาพลักษณแของคนขาวปรากฏใหเห็นอยางลมหลาม ในขณะท่ีมีภาพลักษณแของคนผิวสีเพียง 2-3 ภาพ 
ในสังคมท่ีมีความเหล่ือมลํ้ากันนั้น คนกลุมนอยยังคงเรียนรูท่ีจะอยูรอด ดังเชน เมื่อผูหญิงถูกผูชาย
ทํารายรางกาย พวกเธอก็ตองพัฒนาทักษะทางอารมณแใหเขมแข็งขึ้น เรียนรูวิธีการปูองกันตนเอง หรือ
หลีกเล่ียงความรุนแรงจากฝุายชาย ดังนั้น การอยูรอดในสังคมจึงอาจใหความหมายถึงการไมตอบโต
ตอความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ยังมีคนกลุมนอยอีกกลุมหนึ่งพยายามท่ีจะสราง
ภาพลักษณแของตนเองใหอยูเหนือคนกลุมมาก ดังเชน ชาวยิวท่ีตองการเปล่ียนรูปจมูกของเขา  
คนเอเชียนิยมทําศัลกรรมเพื่อใหหนาตาของเขาเปล่ียนไป คนดําท่ีทาครีมใหผิวซีดลง ผูหญิงเริ่มสูบบุหรี่
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และด่ืมแอลกฮอลแเพื่อเลียนแบบผูชาย หรือไมก็ตองยอมจํานนตอความรุนแรงของวัฒนธรรมกระแสหลัก 
(Tatum, 2000, p.9-14) 

ขอเท็จจริงขางตน Tatum (2000) สะทอนใหเห็นวา การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
เป็นเรื่องละเอียดออน โดยอัตลักษณแตัวตนของคนๆ หนึ่งมีท่ีมาจากการต้ังขอกังขาท่ีวา ผูคนท่ีอยูรอบตัว
เราบอกวา เราเป็นใครหรือเราแตกตางไปจากพวกเขาอยางไร จากงานศึกษาขางตน Tatum (2000) 
เสนอวา การกอรูปอัตลักษณแตัวตนของแตละบุคคลเกิดจากการแบงแยก “ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา” 
อยางเดนชัด การแบงแยกนี้นํามาสูการจัดหมวดหมูของคนในสังคม 2 กลุม คือ คนกลุมใหญ เรียกวา 
สังคมกระแสหลัก (Dominated Group) และคนกลุมนอย เรียกวา สังคมกระแสรอง (Subordinated 
Group) โดยคนกลุมใหญไดจําแนกคนกลุมนอยในฐานะ “ผูเป็นอื่น” (Other) บนพื้นฐานเรื่องสีผิว 
ชาติพันธุแ เพศสถานะ ศาสนา ความสามารถเฉพาะตัว รวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
การแบงแยกเชนนี้จึงกอกําเนิดใหเกิดความเหล่ือมลํ้าในสังคม กลาวคือ คนกลุมใหญจัดวางตนเอง
ในฐานะผูท่ีอยูเหนือกวาคนกลุมนอย จากนั้น พวกเขาไดใชอํานาจทางสังคมเพื่อควบคุมคนกลุมนอย
ดวยวิธีการบั่นทอนและลดคุณคาของคนกลุมนอยใหอยูภายใตบรรทัดฐานทางสังคมที่พวกเขา
กําหนดขึ้นเองเพียงฝุายเดียว ในขณะท่ีเสียงของคนกลุมนอยเริ่มจางหายไป ดังนั้น ความไมเทาเทียม
ทางสังคมจึงสงผลใหคนกลุมนอยถูกกดข่ีสารพัดรูปแบบอยางเห็นไดชัด  

นอกจากนี้ Tatum (2000) ยังช้ีใหเห็นตอไปวา อัตลักษณแตัวตนของคนๆ หนึ่งมีอยู 2 
ดาน ท้ังดานบวกและดานลบ นั่นก็คือ สถานภาพของคนๆ หนึ่งเป็นไดท้ัง “ตัวเรา” (Self) และ “ตัวเขา” 
(Other) ในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยูกับวา คนๆ นั้นจะถูกผูอื่นพิจารณาบนพื้นฐานวาดวยเรื่องใด  
จากตัวอยางขางตน Tatum (2000) หยิบยกประเด็นท่ีนาสนใจ คือ ตัวอยางเรื่องการเหยียดผิว  
โดย Tatum อธิบายไววา คนขาวเป็นคนกลุมใหญของสังคม พวกเขามีอํานาจเหนือกวาคนดําซึ่งเป็น
คนกลุมนอย แตเมื่อพิจารณาลึกลงไปอีกมิติหนึ่ง Tatum พบวา ผูหญิงผิวขาวก็ยังตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงของผูชายดวย ในมิตินี้ ผูชายผิวขาวจึงเป็นคนกลุมใหญท่ีมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงผิวขาว
ซึ่งเป็นคนกลุมนอยดวย เมื่อพิจารณาแลว เราพบวา อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงผิวขาวเป็น
เรื่องสลับซับซอนและยุงยาก เพราะสถานภาพของพวกเธอมี 2 บทบาทหลัก นั่นคือ (1) จุดเดนของ
ลักษณะผิวขาวท่ีติดตัวพวกเธอมาแตกําเนิดสงผลใหพวกเธอดํารงสถานภาพของ “ตัวเรา” (Self) 
ซึ่งมีอํานาจอยูเหนือผูดอยกวา (คนดํา) และ (2) จุดดอยของอารมณแท่ีออนไหวไดงายสงผลใหพวกเธอ
ดํารงสถานภาพของ “ตัวเขา” (Other) ซึ่งตกเป็นเหยื่อและอยูภายใตการครอบงําของผูเหนือกวา 
(ผูชาย) ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นไดวา สถานภาพของผูหญิงผิวขาวมี 2 แง ในเวลาเดียวกัน ก็คือ “ตัวเรา” 
หรือผูกระทํา (Active) และ “ตัวเขา” หรือผูถูกกระทํา (Passive)  
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นอกจากนี้  Tatum (2000) ไดหยิบยกตัวอยาง ท่ีนาเหลือเช่ือไววา คนดําท่ีมี
ความสามารถเรื่องการอาน ต้ังแตอายุไดเพียง 3 ขวบ ไดรับการยกยองวา เป็นผูฉลาดกวาคนขาว 
ยิ่งไปกวานั้น เขายังถูกแบงแยกออกจากกลุมคนดําอีกดวย จากตัวอยางนี้ เราวิเคราะหแไดวา 
สถานภาพของคนดําไดรับการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากสถานภาพของคนกลุมนอย
กลับกลายมาเป็นสถานภาพของคนกลุมใหญโดยอาศัยความสามารถดานการอาน นั่นคือ พรสวรรคแ
ดานการศึกษา นั่นเอง ความสามารถดานการศึกษาท่ีวานี้จึงถือเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหคนดําสามารถ
ตอรองอํานาจกับคนขาวไดวา เขามีความเฉลียวฉลาดมากกวาคนขาวในขณะเดียวกัน การถูกลดทอน
คุณคาจากการแบงแยกเรื่องสีผิวที่ติดตัวเขามาแตกําเนิดก็เลือนหายไปดวยการไมถูกเลือกปฏิบัติเรื่อง
การเหยียดสีผิวนี้จึงแสดงใหเราเห็นไดอีกวา อัตลักษณแตัวตนของเขาในฐานะคนดําไดหายไป ดังนั้น 
เขาจึงรอดพนและปลดแอกจากการเหยียดสีผิวผานความสามารถดานการศึกษา อีกท้ัง สถานภาพใหมของ
เขายังอยูเหนือกวาคนขาวโดยชอบธรรม  

จากขอสังเกตของ Tatum (2000) เราพิจารณาไดวา ในสังคมเดียวกันนี้ คนกลุมใหญ
สามารถเลือกใชและกําหนดทิศทางของพลังและอํานาจท่ีมีอยูอยางตามใจชอบ โดยไมคํานึงถึง
สารัตถะ (Essence) ของคนกลุมนอยแตอยางใด ท้ังนี้  พวกเขาไดเผยแพรอํานาจอยางกระจาย
ไปท่ัวทุกหยอมยานของสังคม พวกเขาสรางวัฒนธรรมกระแสหลักผานส่ือตางๆ เพื่อใหผูคนในสังคม
ไดรับรูและสนองตอบตอวัฒนธรรมใหมท่ีพวกเขาประกอบสรางขึ้น ดังนั้น ส่ือตางๆ จึงทําหนาท่ีเป็น
เครื่องมือในการสรางอํานาจใหแกคนกลุมใหญโดยมุงหมายท่ีจะกดขี่คนกลุมนอยดวย อยางไรก็ตาม 
มีคนกลุมนอยอีกกลุมหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความตองการของตนเองเป็นหลัก พวกเขาใชกลยุทธแ
ในการตอรองการแพรกระจายอํานาจของคนกลุมใหญท่ีกระทําตอพวกเขาอยางไมลดละ เห็นไดจาก
ตัวอยางของ Tatum ท่ีเอยถึงการปรับเปล่ียนคุณลักษณะทางรางกาย ไดแก การเปล่ียนรูปจมูกของ
ชาวยิว การทําศัลยกรรมใบหนาของคนเอเชีย และการใชครีมใหผิวซีดของคนผิวสี รวมถึง
การเลียนแบบพฤติกรรมของคนกลุมใหญ ดังเชนการสูบบุหรี่และด่ืมแอลกฮอลแของผูหญิงจากตัวอยาง
ท่ีกลาวมานี้ เราเล็งเห็นไดวา เมื่อคนกลุมใหญบอกวา “เราเป็นใคร” แลว คนกลุมนอยซึ่งเป็น
ผูถูกกระทําไดปฏิเสธอัตลักษณแตัวตนท่ีคนอื่นมองและใหความหมายแกพวกเขา โดยพวกเขาได
แสดงออกถึงความตองการของตนเองอยางแทจริง (Authenticity) จากนั้น พวกเขาไดตอรอง
กับอัตลักษณแตัวตนท่ีถูกตราหนาดวยวิธีการปรับเปล่ียนคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเองให
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมกระแสหลักอยางเดนชัด นอกจากนี้ วิธีการปรับเปล่ียนตนเอง
ของคนกลุมนอย ไดแก การทําศัลยกรรม การใชครีม การสูบบุหรี่ และการด่ืมแอลกฮอลแ จึงทําหนาท่ีเป็น
เครื่องมือในการตอตานและตอรองกับอํานาจของสังคมกระแสหลักอีกดวย 
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สุรปคือ การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของแตละบุคคลเกิดจากภาพสะทอนผาน
มุมมองหรือความคิดของผูอื่นท่ีบงบอกวา “เราเป็นใคร” หรือ “เราแตกตางจากพวกเขาอยางไร” 
จากนั้น การจําแนกอัตลักษณแตัวตนของ “ตัวเรา” (Self) จึงแยกออกจาก “ตัวเขา” (Other) อยางชัดเจน 
แตอัตลักษณแตัวตนก็มีท้ังภาพลักษณแดานบวกและภาพลักษณแดานลบอยูในคนเดียวกันขึ้นอยูกับวา 
สังคมจะเลือกใชกฎเกณฑแใดในการจํากัดขอบเขตอัตลักษณแตัวตนของกลุมเปูาหมาย เมื่อสังคมกระแสหลัก
ใหความหมายแกตัวตนของกลุมเปูาหมายแลว Tatum (2000) พิสูจนแใหเห็นแลววา กลุมเปูาหมายไดสนองตอบ
และไมยอมรับตออัตลักษณแตัวตนท่ีคนกลุมใหญบอกวา “เขาเป็นใคร” ท้ังนี้ การสรางอัตลักษณแตัวตนใหแก
กลุมเปูาหมายในบางกรณีนั้นมีลักษณะยอนแยงกับอัตลักษณแตัวตนท่ีพวกเขาสรางความหมายใหแก
ตนเองอยางเดนชัด พวกเขาจึงตอรองการสรางอัตลักษณแตัวตนของผูอื่นดวยวิธีการแสดงออก 
(Performance) ใหกลมกลืนกับวัฒนธรรมกระแสหลักเพื่อใหผูอื่นรับรูไดถึงอารมณแ ความรูสึก และ
ความตองการของพวกเขาอยางแทจริง ดังเชน การปรับสีผิวใหขาวขึ้น การศัลยกรรมใหใบหนาดูดีขึ้น 
รวมถึงการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการเสพยแบุหรี่และด่ืมของมึนเมา 

สรุปคือ งานศึกษาท่ีกลาวมานี้ถือเป็นรากเหงาสําคัญในการสรางอัตลักษณแตัวตนของ
ผูเดินทางเพศหญิงท่ีมาจากประเทศกําลังพัฒนา โดยอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอเกิดมาจาก
การประกอบสรางทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีจํากัดไมใหผูหญิงใชชีวิตนอกบานอยางอิสระ 
แตเมื่อออกเดินทางทองเท่ียว พวกเธอรับรูไดวา ตัวตนของตนเองมีคุณลักษณะไมสอดรับไปกับ  
อัตลักษณแตัวตนตามวัฒนธรรมกระแสหลัก พวกเธอจึงเลือกท่ีจะปฏิเสธและไมยอมรับการประกอบสราง 
อัตลักษณแตัวตนผานสายตาและมุมมองความคิดท่ีมีอยูกอน จากนั้น พวกเธอไดพัฒนาอัตลักษณแตัวตน
ของตนเองจากการเดินทางทองเท่ียวแบบทาทายและแบบไปคนเดียว    
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บทท่ี 3 
ประวัติศาสตร์การเดินทางท่องเท่ียวของผู้หญิง 

 
“แบกเป”ู เป็นการเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีเกิดขึ้นปัจจุบัน ผูหญิงไทยจํานวนไมนอย

ใชชีวิตเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วโลก เรื่องราวของพวกเธอมักปรากฏตัว
ผานส่ือตางๆ รอบตัว ไมวาจะเป็น หนังสือ รายการโทรทัศนแ บทสัมภาษณแในนิตยสาร รายการสัมมนา 
เว็บไซตแ ฯลฯ เราสังเกตวา เมื่อไมนานมานี้ ผูหญิงไทยเหลานี้ยังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกดวย 
การเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพังของผูหญิงไทยจึงถือเป็นปรากฏการณแสําคัญท่ีกําลังเกิดขึ้น
และขยายวงกวางทามกลางบริบทสังคมไทย การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทยกลุมนี้  
มีส่ิงท่ีนาครุนคิดวา พวกเธอลวนแตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันหลายประการ นั่นคือ พวกเธอมัก
สะพายสัมภาระไวบนหลังหรือหอบหิ้วสัมภาระไมมากนัก ออกเดินทางทองเที่ยวอยางยืดหยุน 
มีงบประมาณจํากัด เนนจัดการแผนการเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับ
ผูคนและวัฒนธรรมทองถิ่น อีกท้ัง พวกเธอยังออกเดินทางทองเท่ียวโดยไมมีผูไปเป็นเพื่อน ไมไปกับสามี 
ไมติดตามไปกับครอบครัว หรือไมมีคนรับใชคอยติดสอยหอยตามไปดวย ผูหญิงไทยท่ีออกเดินทาง
ทองเท่ียวในลักษณะนี้มักเรียกวา นักแบกเปู (Backpacker) เมื่อสืบคนท่ีมาท่ีไปของการแบกเปูเท่ียว
ในสังคมไทย เราพบวา การแบกเปูเท่ียวเป็นกิจกรรมยามวางของมนุษยแซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากความนิยม
ในการเดินทางทองเท่ียวของชาวตะวันตก จากนั้น การเดินทางทองเท่ียวไดแพรหลายสูชาวตะวันออก 
รวมถึงกลุมผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพัง โดยในบทท่ี 3 นี้ ผูวิจัยจะกลาวถึง
ประวัติศาสตรแและความเป็นมาของผูหญิงไทยที่เดินทางทองเที่ยวในตางประเทศเพียงลําพัง  
โดยแบงเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงตะวันตก ประเด็นถัดมา 
การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทย และประเด็นสุดทาย การแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทยท่ีเดินทาง
ทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพัง 
 
3.1 การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงตะวันตก 
 

การเดินทางทองเท่ียวเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย ไมเพียงแต
ผูเดินทางเพศชายเทานั้น แตยังรวมถึงผูเดินทางเพศหญิงดวย ท้ังนี้ Morris และ O’Connor (2000) 
ไดพูดถึงรูปแบบและอคติตอการไปเที่ยวของผูหญิงไววา การเดินทางของผูหญิงโดยปราศจาก
ความคุมครอง เพื่อนรวมทาง หรือสามี ยังไมเป็นท่ียอมรับ เพราะการออกเดินทางเป็นการพาตัวเอง
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ไปในสถานการณแเส่ียง ท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ (Morris และ O’Connor, 2000, p.8 อางใน 
Linda Mary Myers, 2010, p.54-55) ขอเสนอดังกลาว ทําใหเราเขาใจไดวา โดยท่ัวไป ผูหญิงไมควร
ออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง เพราะการไปเท่ียวคนเดียวเป็นหนทางนําไปสู ความอันตราย  
ส่ิงเลวราย และเรื่องราวท่ีไมพึงประสงคแ แตพวกเธอจะออกไปเท่ี ยวได ก็ตอเมื่อพวกเธอเป็น              
ผูรวมเดินทางไปกับผูคุมภัย มีเพื่อนรวมทาง หรือเป็นผูติดตามสามี ดังนั้น การไปเท่ียวสําหรับผูหญิง
จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีไมอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับผูชาย แตแทจริงแลว ในทางประวัติศาสตรแ 
นักวิชาการหลายคน ไดแก Craik (1997), Dann (1999), Hamalian (1981), Robinson (1990) 
และ Tinling, 1989 เป็นตน พบวา บันทึกการเดินทางทองเที่ยวของผูหญิงมีปรากฏใหเห็น  
โดยผูหญิงตะวันตกออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังมานานนับศตวรรษแลว (Craik, 1997; Dann, 
1999; Hamalian, 1981; Robinson, 1990; Tinling, 1989 อางใน Erica Christine Wilson, 
2004, p.38) ตามท่ีกลาวมานี้ การไปเท่ียวสําหรับผูหญิงจึงไมใชเรื่องผิดแปลก โดยการไปเท่ียวของ
ผูหญิงนับแตอดีตมีเรื่องราวและความเป็นมา ดังนี้ 

ผูหญิงเป็นผูเดินทางรุนแรกๆ ท่ีเดินทางไปยังเยรูซาเล็มและโฮล่ีแลนดแ (Hunt, 1982 
อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.39) หลักฐานทางประวัติศาสตรแท่ีไดรับการบันทึกไวเป็น
จํานวนมากแสดงใหเห็นถึงการเดินทางทองเที่ยวของผูเดินทางเพศหญิงเพียงกลุมหนึ่งเทานั้น  
ผูหญิงกลุมนี้เป็นผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกมักสืบชาติพันธุแในแถบโรมันและยุโรป ดังเชน Flavia Iulia 
Helena Augusta และ Ida Pfeiffer โดยเฉพาะอยางยิ่ง สตรีอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศ
เจาอาณานิคม ไดแก Lady Mary Worthy Montagu, Lady Elizabeth Craven, Rose de 
Freycinet, Monsieur และ Madame Giovanni เป็นตน สําหรับหญิงอเมริกันมีปรากฏใหเห็น
เพียงสวนนอย ผูเดินทางเพศหญิงชาวอเมริกันซึ่งเป็นท่ีรูจักกันดี คือ Sarah Kemble Knight และ 
Martha Moore ในขณะท่ีผูหญิงเอเชียแทบไมพบบันทึกหลักฐาน เนื่องจากผูหญิงเหลานี้มักไมไดรับ
การศึกษา เรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวของพวกเธอจึงมีลักษณะเป็นเพียงตํานานหรือเรื่องเลาท่ีเลาขาน
กันมาจากรุนสูรุน เวนแตบันทึกการเดินทางจากอินเดียไปยังนิวยอรแกในปี ค.ศ. 1883 ของ 
Anandabai Joshee อายุรแพทยแหญิงชาวอินเดียท่ีสืบเช้ือสายในแถบเอเชียใตใน The life of Dr. 
Ananabai Joshee, a kinswoman of the Pundita (1888) ของ Caroline Wells Healey Dall 
อยางไรก็ตาม เป็นท่ีนาสังเกตวา ผูหญิงท่ีมีโอกาสเดินทางทองเท่ียวเหลานี้มักสืบเช้ือสายมาจาก
ตนตระกูลของชนช้ันสูงหรือครอบครัวท่ีมีฐานะดี  

ผูหญิงชนช้ันสูงมักปรากฏในการเดินทาง คือ Flavia Iulia Helena Augusta พระมารดา
แหงจักรพรรดิคอนแสตนตินผูซึ่งเป็นกษัตริยแโรมันคริสติน (Colette Khalifa, 1997, p.4) นอกจากนี้ 
ยังมีผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีเกิดและเติบโตทามกลางครอบครัวชนช้ันสูงอีกจํานวนไมนอย 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครอบครัวเหลา ขุนนางอังกฤษ สตรี ในเหลาสังคมขุนนางท่ีขาดไมไดคือ Lady 
Mary Worthy Montagu บุตรสาวคนโตสุดของ Evelyn Pierrepont ดยุคคนแรกแหงคิงสแตันกับ 
Lady Mary Fielding บุตรสาวของ William เอิรแลแหงเดนไบ (Sarah J. Hale, 1884, p.vii) แมไมไดรับ
การศึกษาในโรงเรียน แตเธอก็ ศึกษางานวรรณกรรมและวรรณคดีดวยตนเองในหองสมุดของบิดา 
(Paul Baines, Julian Ferraro และ Pat Rogers, 2011, p.240) สวน Lady Elizabeth Craven 
บุตรสาวคนเล็กสุดของ Augustus ทานเอิรแลลําดับท่ี 4 แหงเบิรแกลียแ (Berkeley) และ Elizabeth 
บุตรสาวของ Henry Drax แหง Charborough มณฑลดอรแเซต (Dorset) (Craven, Elizabeth 
Craven, Baroness, 1750-1828; Broadley, Alexander Meyrick, 1847-1916; Melville, Lewis, 
1874-1932, 1914, p.xiii), Elizabeth Chudleigh ผูสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเกาแกยาน
เดวอนเชอรแ (Devonshire) และท่ีขาดไมไดคือ Lady Hester Stanhope บุตรสาวของ Charles 
Earl แหงสแตนโฮป (Stanhope) (Charles Lewis Meryon,1846, p.1) กับ Lady Hester Pitt 
บุตรสาวของทานเอิรแลแหงแชแทม (Chatham) (The Earl of Rosebery, K.G., K.T., 1914, p.2) 
นอกจากนี้ ยังไดรวมถึง Jemimy Kinderley ภริยานายทหารพันเอก Nathaniel Kindersley 
แหงกองรอยปืนใหญเบงกอล (Bengal Artillery) ท่ีเกรทยาเมาทแ (Great Yamouth) (Carolyn A. 
Barros และ Johanna M. Smith, 2000, p.176)  

ลําดับถัดมา ผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีไดออกเดินทางทองเท่ียวมักเป็นผูท่ีไดรับ
การศึกษาดีและไดรับการอบรมเล้ียงดูทามกลางครอบครัวพอคาท่ีมีฐานะร่ํารวย ผูหญิงกลุมนี้มักผลิต
ผลงานดานวรรณกรรม งานเขียน ปรัชญา และทํางานเป็นผูชวยเฉพาะทางใหแกผูชายหรือ
คณะเดินทาง ยกตัวอยาง Margery Kempe บุตรสาวของพอคาในแถบเมืองคิงสแไลนแ (King’s Lynn) มณฑล
นอรแฟอรแก (Norfolk) สหราชอาณาจักร (Leigh Ann Craig, 2009, p.136) เป็นผูเดินทางทองเท่ียวหญิง
ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดี ยังมี Ann Radcliffe บุตรสาวเจาของรานขายเครื่องแตงกายบุรุษ 
ไดเขาศึกษาในโรงเรียนสตรี Sophia Lee (Ann Ward Radcliffe และ Chloe Chard, 1999, p.xxiv) 
สวน Anna Laetitia Aikin บุตรสาวเจาของรานท่ีมาต้ังรกรากในกรุงลอนดอน (Ellis, Grace A., 
1874, p.7) เป็นผูหญิงท่ีมีความรูดานงานประพันธแและทํางานทามกลางเหลานักกวีที่มีชื่อเสียง
เป็นจํานวนมาก อาทิ Sir Walter Scott และ Wordsworth (Charles Dudley Warner, 2008, p.41) 
สําหรับสตรีนักการคาอยาง Monsieur และ Madame Giovanni ไดออกเดินทางทองเท่ียวบนเรือ
ดวยกัน พรอมดวยสินคาท่ีบรรทุกมาเพื่อเก็งกําไร (David W. Forbes, 2001, p. 160-161)  

อีกกลุมหนึ่ง ผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีออกเดินทางทองเท่ียวมีพื้นเพมาจากครอบครัว
ชาวนา แตนาสังเกตวา การใชถอยคําภาษาผานงานเขียนและบทประพันธแหลายเลมท่ีพวกเธอบันทึก
ไวสะทอนใหเห็นถึงความงดงามของการใชภาษาในการเลาเรื่องราว จุดเดนนี้ทําใหเช่ือไดวา พวกเธอ
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เป็นผูหญิงท่ีมีความรู ยกตัวอยาง ชุดจดหมายของ Mary Wollstonecraft นักปรัชญาและนักสตรีนิยม 
ผูเขียนหนังสือ A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and 
Moral Subjects (1792) (Joanna Kavenna, 2014, บทนํา) Elizabeth Justice เจาของงานเขียน 
A Voyage to Russia (1739) บันทึกเรื่องราวการเดินเรือของ Rose de Freycinet ใน National 
Library of  Australia News (The Captain’s  Wife Stows Away’; Vol. VIII, no.3) ซึ่งไดรับ
การบันทึกโดย Marc Serge Riviere ในหนังสือ A Woman of Courage: The Journal of Rose 
de Freycinet on Her Voyage Round the World 1817-1820  (Honore Forster, 2000, p.4) 
นอกจากนี้ ยังมีงานเขียนอีกหลายช้ินของ Frances Milton ซึ่งเป็นท่ีรูจักในนาม Frances Trollope 
(Frances Trollope และ Eleanor Ternan, 1895, p.8) ไดแก Belgium and western Germany 
in 1833 (1834), Paris romantique : voyage en France de Mrs. Trollope (avril-Juin 
1835) (1911), Paris and the Parisians in 1835 (1836), Vienna and the Austrians; with 
some account of a journey through Swabia, Bavaria, the Tyrol, and the Salzbourg 
(1838) และ A Summer in Brittany (1840) รวมถึงชุดจดหมายของ Isabella Bird นักเขียนหญิง
ชาวอังกฤษ ซึ่งไดรับการตีพิมพแใน A Lady’s Life in the Rocky Mountain (1879) (Bird, 1879)  

กลุมสุดทาย ผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีออกเดินทางทองเท่ียวเป็นหญิงท่ีเติบโตมาจาก
ครอบครัวในชนบท แตพวกเธอเป็นผูที่มีความรูเฉพาะทาง รวมถึงทําหนาที่เป็นผูชวยสามีหรือ
คณะเดินทางดวย ดังเชน Jeanne Baret หญิงสาวท่ีเกิดทามกลางครอบครัวชาวนา แตไดรูจักและ
คบหากับ Philibert de Commerson นักธรรมชาติวิทยา ภายหลังแตงงาน เธอจึงเป็นท้ังแมบาน 
คนรัก และผูชวยทางพฤกษศาสตรแใหแกสามี (Jeff Loveland, 2012, p.176) ชีวิตภายหลังแตงงาน
ของ Anna Maria Falconbridge เดิมชื่อวา Anna Maria Horwood ไดออกเดินเรือติดตาม
สามีไปพรอมกับคณะเดินทาง และเป็นผูชวยงานดานรณรงคแการเลิกทาส (Emmanuel Kwaku 
Akyeampong และ Henry Louis Gates, 2012, p.335-336) หญิงฝรั่งเศสอีกคนหนึ่ง คือ Rose 
de Freycinet ออกเดินเรือในฐานะผูชวยใหแกสามีและเป็นผูสังเกตการณแท่ีเฉลียวฉลาดเชนเดียวกับ 
Jeanne Bare (Honore Forster, 2000, p.4) นอกจากนี้ มีส่ิงท่ีนาสนใจอีกวา ทามกลางสังคมผูใชแรงงาน 
ยังมี Lorenza Stevens Berbineau สาวใชชนช้ันกลางชาวอเมริกัน ท่ีไดลงเรือติดตามครอบครัวของ 
Francis Cabot Lowell II ระหวางนั้น เธอยังไดบันทึกกิจวัตรประจําวันไวใน From Beacon Hill to 
the Crystal Palace (2002)  

ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน เราพบวา ผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีออกเดินทางทองเท่ียว
มาจากชนช้ันทางสังคมท่ีแตกตางกันไป โดยผูหญิงสวนใหญเป็นผูหญิงชนช้ันสูง มักสืบเช้ือสายมาจาก
ประเทศเจาอาณานิคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง สตรีชาวอังกฤษ ในประเด็นนี้ Robinson (1994) 
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ไดสนับสนุนไววา ในรัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแหงสหราชอาณาจักรนับเป็นยุคทองแหง
การเดินทางทองเท่ียวอยางแทจริง ซึ่งไดรวมถึงผูหญิงท่ีเดินทางทองเท่ียวเอาไวดวย (Robinson, 
1994 อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.39) ผูหญิงในยุคนี้ลวนแตเป็นชนช้ันอภิสิทธิ์ท้ังส้ิน 
โดยมากเป็นผูท่ีมีการศึกษาดี และไดรับความดูแลเอาใจใสสูง (Clarke, 1988a,b อางใน Erica 
Christine Wilson, 2004, p.40) นอกจากนี้ Turner (2001) ไดหยิบยกคํากลาวของ Dorothy 
Wordworth ท่ีวา “ชวงปลายศตวรรษที่ 18 จนถึงตนศตวรรษที่ 19 เป็นยุคแหงงานเขียนและตีพิมพแ
บันทึกการเดินทางทองเท่ียว” (Tour-Writing and Tour-Publishing Age) แมวางานเขียนท่ีไดรับ
การตีพิมพแจํานวนมากจะเป็นงานเขียนของผูชายก็ตาม แตในยุคนี้ไดเปิดโอกาสใหกับการเดินทางทองเท่ียว
และการเผยแพรงานเขียนของผูหญิงเป็นจํานวนมาก (Turner, 2001, p.127 อางใน Carl 
Thompson, 2011) จากนั้น Tuner (2001) ไดเสนอตอไปวา ระหวางปี ค.ศ.1763 จนถึง ค.ศ.1800 
ไดมีการปรากฏนักเขียนหญิงท่ีไดบันทึกการเดินทางทองเท่ียวกวา 20 คน (Turner, 2001, p.127 
อางใน Carl Thompson, 2011) อยางไรก็ตาม มีส่ิงท่ีนาสังเกตเพิ่มเติมวา ผูหญิงเหลานี้มีรูปแบบ
และลักษณะการเดินทางทองเท่ียวท่ีหลากหลาย บางก็ติดตามไปพรอมกับสามี ไปกับครอบครัว 
มีผูติดตามไปดวย เป็นผูติดตามเจานายหรือคณะเดินทาง ไปเท่ียวเพียงลําพัง ร วมถึงออกเดินทาง
ภายใตพันธกิจทางศาสนา 

ลักษณะการเดินทางท่ีเห็นไดชัดของผูหญิงสวนใหญมักเป็นการเดินทางทองเท่ียวแบบ
ติดตามไปกับสามี อาทิ ในปี ค.ศ.1716 Lady Mary Worthy Montagu เดินทางพรอมกับสามีไปยัง
คอนแสตนติโนเปิล (Constantinople) (เปล่ียนช่ือใหมเป็น เมืองอิสตันบูล : ผูเขียน) ประเทศตุรกี 
โดยมีวัตถุประสงคแดานการทูต และเดินทางกลับในปี ค.ศ.1718 (Jennifer Speake, 2003, p.806) 
การเดินทางทองเท่ียวในครั้งนี้ ไดสรางกระแสความฮือฮาทามกลางเหลาสมาชิกชนช้ันสูงในสังคมอังกฤษ
เป็นอยางมาก (Grundy, 1997 อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.39) ตอมาในปี ค.ศ.1756 
Margaret Steuart Calderwood ติดตามสามีออกเดินเรือผานสหราชอาณาจักรและแถบหมูเกาะใน
ยุโรปตะวันตก (Magaret Steuart Calderwood, 1756 อางใน Katharine Glover, 2011, p.180) 
เธอยังไดเขียนหนังสือ Letters and Journals of Mrs. Calderwood of Polton, from England, 
Holland and the Low Countries in 1756  ซึ่งไดรับการเรียบเรียงโดย Fergusson และ Alexander 
(1830-1892) และไดรับการตีพิมพแในปี ค.ศ.1884 ถัดมานั้น ต้ังแตชวงหนารอน ในปี ค.ศ.1794 Ann 
Radcliffe ออกเดินทางทองเท่ียวไปกับสามี (Cathy Hartley, 2003, p.364) ผานฮอลแลนดแ 
ชายแดนเยอรมันตะวันตก ลองเรือลงมายังลุมแมน้ําไรนแ (Rhine) ทะเลสาบในแถบแลงคาเชอรแ 
(Lancashire)  เ วสตแมอร แแลนดแ (Westmoreland)  และคัมเบอรแแลนดแ (Cumberland) 
(Ann Radcliffe และ Delphi Classics, 2013, p.ไมปรากฏหนา) ในปีถัดมา เธอยังไดเผยแพร
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บันทึกการเดินทางทองเท่ียวใน A Journey Made in the Summer of 1794 Through Holland 
and the Western Frontier of Germany, With a Return Down the Rhine (1795) และชวงปี 
ค.ศ.1817 – ค.ศ.1820 Rose de Freycinet สตรีชาวฝรั่งเศสท่ีไดลองเรือขามมหาสมุทรแปซิฟิคไป
ยังยูเรเนีย (Uranie) พรอมกับสามี (McCarthy, 2002 อางใน Report-Department of Maritime 
Archaeology No 236., p.2) โดย Pratt (1992) ไดอางวา เธอเป็นผูวางรากฐานการเดินทางทองเท่ียว
แบบอิสระอีกดวย (Pratt, 1992 อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.39) 

นอกจากนี้ ชวงเดือนเมษายน ค.ศ.1768 Jeanne Baret และ Anna Maria Falconbridge 
ไดออกเดินทางไปพรอมกับสามีและคณะเดินทาง โดย Jeanne Baret ลงเรือติดตามสามีไปยัง
หมูเกาะตาฮีตี และทํางานในฐานะผูชวยหลักของคณะเดินทาง (Glynis Ridley, 2010, p.1-2) 
สวน Anna Maria Falconbridge ออกเดินทางไปยังทวีปแอฟริกาพรอมกับสามีและคณะทํางาน
รณรงคแการเลิกทาสโดยการสนับสนุนของบริษัท Sierra Leone ตอมาในปี ค.ศ.1791 เธอไดเผยแพร
เรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวใน Narrative of Two Voyage to the River Sierra Leone 
During the Years 1791- 1792- 1793 (1794) อีกดวย (Emmanuel Kwaku Akyeampong และ 
Henry Louis Gates, 2012, p. 335-336)  

ยิ่งไปกวานั้น ไดปรากฏงานศึกษา The illustrated journeys of Celia Fiennes, 
1685- c.1712 ของ Morris (1985) ที่ไดกลาวถึง การเดินทางบนหลังมาของ Celia Fiennes 
ผูหญิงชาวอังกฤษชนช้ันสูง โดยมีคนรับใชคอยติดตามไปดวย เธอเริ่มออกเดินทางทองเท่ียวในแถบ
ซัมเมอรแเซ็ต (Somerset) วิลตแเชอรแ (Wiltshire) บารแกเชอรแ (Berkshire) และออกซแฟอรแดเชอรแ 
(Oxfordshire) ราวปี ค.ศ.1685 กรุงลอนดอน แฮมปเชอรแ (Hampshire) และเซอรแรียแ (Surrey) 
ราวปี ค.ศ.1691 ออกซแฟอรแด (Oxford) และซัสเซ็กสแ (Sussex) ราวปี ค.ศ.1694 เฮริฟอรแเชอรแ 
(Herefordshire) กลอสเตอรแเชอรแ (Gloucestershire) แฮมปเชอรแ (Hampshire) และเกาะไอสลแออฟไวทแ 
(Isle of Wight) ราวปี ค.ศ.1696 ท้ังนี้ เธอไดออกเดินทางครั้งยิ่งใหญเป็นครั้งแรกท่ัวท้ังทางเหนือ
ของสหราชอาณาจักร ตามดวยเมืองเคนทแ (Kent) ราวปี ค.ศ.1697 และเดินทางทองเท่ียวอยางสมบูรณแ
ไปยังนิวคาสเทิล (Newcastle) และคอรแนเวลลแ (Cornwall) ราวปี ค.ศ.1698 รวมท้ัง ออกเดินทาง
ระยะส้ันในบานเกิดของเธอ ราวปี ค.ศ.1701 ในเวลาตอมา เธอยังไดจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางในปี 
ค.ศ.1702 (Jennifer Speake, 2003, p.435) ซึ่งไดรับการตีพิมพแใน Through England On a Side 
Saddle: in the time of William and Mary, Being the Diary of Celia Fiennes (1888) 

อีกประการหนึ่ง ในเบื้องตน พบวา ชวงปี ค.ศ.325 ถึงปี ค.ศ.383 และตนศตวรรษท่ี 15 นั้น 
จุดหมายปลายทางของพวกเธอมีสวนสัมพันธแกับพันธกิจดานงานศาสนา โดยเฉพาะการเดินทางทองเท่ียว
ไปยังโฮล่ีแลนดแ (Holy Land) เมืองเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ปาเลสไตนแ อียิปตแ ดินแดนเมโสโปเตเมีย 
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และกรุงโรม ดังเชน การเดินทางของ Flavia Iulia Helena Augusta, Aquitanian Abbess Egeria 
และ Margery Kempe นับแตนั้นไดปรากฏชองวางของเรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิง 
จนถึงกลางศตวรรษที่ 17 แมวาในอดีตนั้น การเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เชนนี้มิไดเป็น
ปรากฏการณแพิเศษสําหรับคริสตแศาสนา เพราะเรามักไดยินเรื่องการเดินทางของพวกนอกรีต
สมัยกรีซโบราณไปยังกรุงเอเธนสแ และเขารวมเทศกาลพานาธิเนอิกเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติพระเจา
แหงเอเธนสแ รวมท้ังแสดงตนเป็นชาวเอเธนสแดวย (Coleman S และ Elsner J, 1995, p.28 อางใน 
Colette Khalifa, 1997, p.19) แต Flavia Iulia Helena Augusta ไดเขารวมนโยบายเผยแพร
คริสตแศาสนา และเป็นผูคนพบไมเกงเขนท่ีแทจริง (True Cross) จากเหตุการณแท่ีพระเยซูถูกตรึงบน           
ไมกางเขน (Colette Khalifa, 1997, p.4) เธอเดินทางไปยังโฮล่ีแลนดแระหวางปี ค.ศ.325 และ
ปี ค.ศ.326 (Coleman S และ Elsner J, 1995, p.28 อางใน Colette Khalifa, 1997, p.19) 
การเดินทางของเธอไปยังดินแดนปาเลสไตนแในครั้งนี้เป็นเรื่องท่ีเกินความคาดหมาย เพราะยังถือเป็น
การจาริกแสวงบุญดวย (Colette Khalifa, 1997, p.19) การจาริกแสวงบุญของเธอถือเป็นใบเบิกทาง
ใหแกผูจาริกแสวงบุญเพศหญิงคนอื่นดวย 

ผูจาริกแสวงบุญเพศหญิงท่ีขาดไมไดอีกคนหนึ่ง คือ Aquitanian Abbess Egeria (หรือ 
Etheria) หัวหนาสํานักชีชาวโรมัน ซึ่งใชเสนทางเดียวกันราวปี ค.ศ.383 (Birkett, 1991 อางใน Erica 
Christine Wilson, 2004, p.39) เธอไดออกสํารวจประเทศอียิปตแและสถานท่ีหางไกลอยางดินแดน
เมโสโปเตเมีย (ประเทศอิรัก) โดยการเดินตามรอยคัมภีรแไบเบิล (Jane Robinson, 1994, p.123) 
เรื่องราวของเธอเป็นสวนเติมเต็มในทางประวัติศาสตรแชวงปลายศตวรรษท่ี 4 อยางนาเหลือเชื่อ 
(San Antonio: Trinity, 1967 อางใน Martin Connell, 2006, p.16) การจาริกแสวงบุญไปยังเมือง
เยรูซาเล็มระหวางปี ค.ศ.381 และปี ค.ศ.383 นี้ ไดรับการบันทึกโดยเหลาสมาชิกในกลุมของเธอ 
(Martin Connell, 2006, p.17) ในเวลานั้น เธอยังไดบรรยายรายละเอียดของสถานท่ี สภาพบริบท 
และบันทึกรายละเอียดพิธีสักการะบูชาในสถานท่ีนั้นดวย (Martin Connell, 2006, p.17) นอกจาก
การจาริกแสวงบุญแลว ยังปรากฏบันทึกของ Katharine Evans และ Sarah Chevers ท่ีไดทอดท้ิง
สามีและลูก เพื่อทําหนาท่ีหมอสอนศาสนาแหง Quaker (สมาชิกของสมาคม Society of Friends             
ในสหราชอาณาจักร: ผูเขียน) อีกดวย (Alan Rudrum, Joseph Black, Holly และ Faith Nelson, 
2001, p.549) แตเรื่องราวการเดินทางของพวกเธอนั้นแตกตางไปจากผูจาริกแสวงบุญโดยส้ินเชิง 
เพราะตองประสบชะตากรรมท่ียากลําบากและนาอัปยศเสียมากกวา 

การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกขางตนสะทอนใหเห็นวา รูปแบบ
การเดินทางทองเที่ยวเหลานี้ลวนแลวแตเป็นที่ยอมรับของสังคม พวกเธอจึงไมถูกเพงเล็งถึง
ความเป็นหญิงไมดี ดังนั้น เราสังเกตไดวา ผูเดินทางเพศหญิงในยุคแรกๆ สวนใหญออกเดินทางทองเท่ียว
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ภายใตการคุมครองดูแลจากฝุายชายแทบทั้งสิ้น อยางไรก็ดี Jennifer Mori (2011) ไดเสนอไววา 
ในสมัยนั้น ผูหญิงเกือบท้ังหมดไมนิยมออกเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศจนกระทั่งแตงงานและ
มีครอบครัว นอกเสียจากสตรีชนช้ันสูง ยิ่งไปกวานั้น Hannah More (1799) ยังไดบันทึกไวอีกวา 
การเดินทางทองเท่ียวในตางแดนเป็นเรื่องเส่ือมทรามและไมนาเราใจสําหรับผูหญิง  และการตําหนิ
พวกเธออยางรุนแรงยิ่งทําใหพวกเธอเขามามีสวนรวมในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวไดยากขึ้น 

ในทางกลับกัน การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงท่ีไมไดรับการยอมรับจากสังคมยังคง
ปรากฏใหเห็นผานเรื่องราวความอัปยศอยางตอเนื่อง งานวรรณกรรมหลายชิ้นไดสอดแทรกขนบท่ี
บงบอกถึงความยากลําบากในการใชชีวิตนอกบาน ส่ิงช่ัวราย ปุาเถ่ือน การทารุณ และความเส่ือมทราม
ผานเรื่องราวชีวิตของพวกเธอ งานเขียนเหลานี้ยังคงไดรับการเผยแพรอยูไมนอย ดังจะเห็นไดจาก
จดหมายของ Anon (Mrs Vigor) ท่ีเขียนถึงมารดาใน Letters from Lady (1775) เธอเลาถึง
การเดินทางขามวันขามคืนโดยแครเล่ือนทามกลางหิมะท่ีตกหนักจากปีเตอรแสเบิรแกเป็นระยะเวลานานถึง 
4 วัน (Jane Robinson, 1994, p.78) หรือแมกระท่ังมูลสายปลายเหตุท่ี Lady Elizabeth Craven และ 
Margery Kempe ตองตัดสินใจออกเดินทาง อันเนื่องจากความอับอายและเรื่องอื้อฉาวท่ีไดหยาราง
กับสามี โดยกอนออกเดินทางทองเท่ียวไปยังตุรกีนั้น Craven ตองเผชิญหนากับเรื่องอื้อฉาวท่ีได
หยารางกับสามีประกอบกับสภาวะเดือดรอนทางการเงิน เชนเดียวกันกับ Kempe ท่ีไดหยารางกับ
สามีท่ีอยูดวยกันมากวา 20 ปี (Russell, 1986 อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.39) และ
ตองประสบความลมเหลวในกิจการคาอีกหลายแหง (Leigh Ann Craig, 2009, p.136) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เรื่องราวการถูกเนรเทศของ Katharine Evans ออกจากเกาะไวทแ (Isle of Wight) ในชวงปี ค.ศ.
1655 ถึงปี ค.ศ.1657 ในเวลาเดียวกันนั้น ไดมีนายทหารมายังขางเตียงนอน ไดลักพาตัวเธอจากเกาะแมน 
(Isle of Man) ขึ้นบนเรือ ขณะถูกคุมขังภายในคุกนานกวา 3 ปี ที่เมืองคอรแนวอลลแ (Cornwall) 
ท้ัง Evans และ Sarah Chevers ตางทุกขแทรมานกับความอดสูท่ีถูกเปลือยกาย ตรึงไวกับเสาประตู
ทามกลางตลาดยานซอลสแบรี (Salisbury) และถูกเฆี่ยนโบยอยางทารุณ ระหวางถูกกักขังนั้น  
พวกเธอไดเขียนบันทึกใน This is a Short Relation of Some of the Cruel Sufferings (For the 
Truth’s Sake) of Katharine Evans and Sarah Chevers (1662) ไดกลาวถึงเรื่องราวชีวิตท่ีไดรวบรวม
รายละเอียดความอดกล้ันท่ีตองเผชิญหนากับความเจ็บปวดท้ังทางกายภาพและจิตใจ ซึ่งไดรับการตีพิมพแ
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1662 หลังการตีพิมพแ พวกเธอไดถูกสงลงเรือไปกับกลุมครูสอนศาสนา
ไปยังสก็อตแลนดแ เวลสแ และไอรแแลนดแ Chevers เสียชีวิตในปี ค.ศ.1664 แต Evans ไดรวมทางไป
กับคณะสมาชิกและถูกกักขังท่ีเวชพูล (Welchpool) ในมอนตแกอเมอรีเชอรแ (Montgomeryshire) 
(1666) และนิวเกท (Newgate) ในบริสทอล (Bristol) (1682) กอนท่ีจะเสียชีวิตในปี ค.ศ.1692 
(Alan Rudrum และคณะ 2001, p.549) เรื่องราวของพวกเธอยังไดรับการเผยแพรใน A Brief 
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History of the Voyage of Katharine Evans and Sarah Cheevers, to the Island of Malta 
... To which is Added, a Short Relation from George Robinson, of the Sufferings which 
Befel Him in His Journey to Jerusalem (1715) นอกจากนี้ ยังพบบันทึกซึ่งสอดแทรกอุปสรรค
ความยากลําบากของผูหญิงท่ีเดินทางติดตามสามีและคณะทํางาน เห็นไดจากงานเขียน Voyage 
around the world ของ Etienne Taillemite คณะเดินทางบนเรือ Louise Antoine de Bougainville 
ซึ่งไดเดินเรือไปพรอมกับ Jeanne Baret ในขณะนั้น (Honore Forster, 2000, p.3) ไดต้ังสังเกตไววา 
เธอปลอมตัวเป็นชายโดยใชช่ือวา Jean Baret (Glynis Ridley, 2010, p.1-2) อีกดวย  

เรื่องราวบันทึกการเดินทางและภัยอันตรายท่ีผูหญิงเหลานี้ตองประสบพบเจอช้ีใหเห็นถึง
มุมมองของสังคมท่ีสงอิทธิพลตออัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางเพศหญิงที่ไมไดรับการคุมครอง
จากฝุายชายหรือเดินตามรอยพันธกิจทางศาสนา พวกเธอจึงไมไดรับการยอมรับอยางเทาเทียมกับ
ผูหญิงท่ีออกเดินทางทองเที่ยวในฐานะ “ผูติดตาม” หรือ “ผูที่ไดรับความคุมครอง” ดังนั้น 
งานเขียนเหลานี้จึงมุงเนนใหการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงจําเป็นตองไดรับความคุมครองจาก
เพศชายเป็นหลัก เป็นการเดินทางภายใตเงื่อนไขของผูจาริกแสวงบุญ หมอสอนศาสนา หรือ
การเดินทางเพื่อประโยชนแแหงพระผูเป็นเจา นอกจากนี้ สถานภาพของ “ผูติดตาม” นั้น ยังนํามาซึ่ง
บทบาทของการเป็น “ผูชวย” ท่ีดีใหแกฝุายชาย ซึ่งกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันทางเพศสถานะและ
เพศวิถีตออัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางเพศหญิงท่ีเป็นรองจากผูเดินทางเพศชายอีกนัยหนึ่งดวย 

อีกแงหนึ่ง ยังมีผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกหลายคนตัดสินใจออกเดินทางเพียงลําพัง
อยางอิสระ โดยไมคํานึงถึงการไดรับความคุมครองจากฝุายชายแตอยางใด Margery Kempe 
เริ่มออกเดินทางทองเท่ียวท้ังในแถบเทือกเขาแอลปของทวีปยุโรป เมืองเยรูซาเร็ม (Russell, 1986 
อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.39) และกรุงโรมในปี ค.ศ.1413-1415 (Leigh Ann Craig, 
2009, p.136) สวน Elizabeth Chudleigh ใชชีวิตเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังกอนการแตงงาน 
(Jennifer Mori, 2011, p.ไมปรากฏหนา) และชวงวัยรุนของ Lady Hester Lucy Stanhope 
เริ่มออกเดินทางเพียงลําพังไปยังแถบเมดิเตอเรเนียนฝ่ังตะวันออกเนื่องในโอกาสการเสียชีวิตพรอมกัน
ของผูดูแล ลุงซึ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดีแหงบริติช และเจาบาวของเธอ (Clarke, 1988a อางใน 
Erica Christine Wilson, 2004, p.39) ยิ่งไปกวานั้น การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวอยางอิสระดวย
ความเต็มใจ ดังเชน Maria Edgeworth, Mary Wollstonecraft และ Mary Berry ไมเพียงแตเป็น
การผลิตความรู เทานั้น แตถือเป็นการปลดปลอยและใหอิสรภาพแกพวกเธอจากขอจํากัด
ทางสังคมวัฒนธรรมในอังกฤษอีกดวย (Jennifer Mori, 2011, p. ไมปรากฏหนา) อาจกลาวไดวา 
ลักษณะของผูหญิงกลุมนี้เป็นเรื่องนาประหลาดใจ เพราะพวกเธอเส่ียงภัยในดินแดนท่ียังไมไดสํารวจ
มากอน ไมไดไปเป็นเพื่อน หรือพาตัวเองเขาไปในสถานท่ีอันตรายและอาจคุกคามตอชีวิ ต (Shirley 
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Foster และ Sara Mills, 2002, p.2) ท้ังนี้ Stanley และ Wise (1983) ไดสนับสนุนไววา 
ชวงปลายปี 1970 และปี 1980 นั้น ผูหญิงไดถูกเพิ่มเขามาเป็นสวนหนึ่งในวาทกรรมการเดินทางทองเท่ียว 
โดยปราศจากการอางถึงบริบทของการกาวขามทางเพศสถานะ ซึ่งไมตางจากการเติมลงในชองวาง 
(Stanley และ Wise, 1983 อางใน Linda Mary Myers, 2010)      

อีกประเด็นหนึ่ง การเดินทางทองเท่ียวแบบกาวขามพรมแดน (Border Crossing) นั้น 
ปรากฏวา มีท้ังผูหญิงท่ีเดินทางทองเท่ียวภายในภาคพื้นทวีปและกาวขามพรมแดนปะปนกันไป 
จากบันทึกเทาท่ีมีอยูนั้น ผูหญิงสวนใหญมักเดินทางภายในภาคพื้นทวีปเป็นหลัก ปรากฏชัดเจนจาก
เรื่องราวการเดินทางของ Elizabeth Chudleigh ไปยังเดรสเดิน (Dresden) กรุงเวียนนา (Vienna) 
เซนตแปีเตอรแสเบิรแก (St.Petersburgh) กรุงปารีส (Paris) และอีกหลายเมืองในทวีปยุโรป ในหนังสือ 
Authentic Particulars of the Life of the Late Duchess of Kingston, During Her 
Connection with the Duke, Her Residence at Dresden, Vienna, St. Petersburgh, Paris 
and Several Other Courts of Europe: Also, a Faithful Copy of Her Singular Will (1795) 
และพบจดหมายของ Mary Wollstonecraft ท่ีเขียนขึ้นระหวางพํานักช่ัวคราวในสวีเดน นอรแเวยแ 
และเดนมารแก ในปี ค.ศ.1796 (Mary Morris, 1993, p.8)   

ในชวงคาบเกี่ยวศตวรรษที่ 19 นั้น Maria Edgeworth ไดยายถ่ินฐานตามบิดามาพํานัก
ในเคานแตีลองฟอรแด (County Longford) ถึงแมวาเธอจะแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อนๆ ในสหราชอาณาจักร
และสก็อตแลนดแอยูบอยครั้ง แตระหวางชวงปี ค.ศ.1802 ถึง ค.ศ.1803 เธอก็ไดเดินทางทองเท่ียวใน
ทวีปยุโรปอีก 2 ครั้ง และในปี ค.ศ.1820 เธอไดพํานักอาศัยในยานชนบทของไอรแแลนดแ (Brian 
Hollingworth, 1997, p.2) ตอมาหลังจากจักรพรรดินโปเลียนสละราชสมบัติ ไดเปิดการเดินทางทองเท่ียว
ระหวางสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสอีกครั้ง Anna Laetitia Aikin นักกวีสัญชาติฝรั่งเศส ไดเขียนบันทึก
การไปเยือนกรุงปารีสในปี ค.ศ.1814 ซึ่งพรรณนาเนนย้ําถึงความหนาไหวหลังหลอก และการรับรูไดถึง
โลกทัศนแท่ียาวนานของวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดังเชน ความอันตรายท่ีผสมปนเปกับแฟชั่น การเกี้ยวพาราสี 
และอิสรภาพทางสังคม (Waltraud Maierhofer, Gertrud M. Roesch และ Caroline Bland, 
2007, p.47) นอกจากนี้ ยังมีผูเดินทางเพศหญิงท่ีเดินทางภายในภาคพื้นทวีปแถบสหรัฐอเมริกาคือ 
Sarah Kemble Knight และ Martha Moore หมอตําแยหญิง โดย Moore ออกเดินทางเพื่อ
ทําคลอดในแถบเมือง Maine รัฐแมสซาชูเซท สหรัฐอเมริกา และเป็นท่ีนาสังเกตวา ทุกๆ ครั้งท่ีเธอ
รอดพนอุปสรรคจากการเดินทาง เธอจะสวดมนตแเพื่อขอบคุณพระเจา เรื่องราวของเธอไดรับการตีพิมพแใน
งานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ A midwife’s tale ของ Laurel Thatcher Ulrich (1987) โดย Ulrich 
(1987) ไดยกยองวา สภาพวิถีชีวิตของเธอถือเป็นตนแบบผูบุกเบิกของนิวอิงแลนดแในยุคนั้นดวย 
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การเดินทางของผูหญิงตะวันตกที่ไดออกเดินทางออกนอกทวีปยุโรปหรือเดินทาง
ขามทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งยังมีปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง นับต้ังแตชวงศตวรรษท่ี 18 จนถึง
ศตวรรษท่ี 20 ผูเดินทางเพศหญิงท่ีสําคัญเริ่มปรากฏใหเห็นจากการตีพิมพแบันทึกการเดินเรือไปยัง
รัสเซียของ Elizabeth Justice ใน A Voyage to Russia (1739) ตามดวยการเดินทาง
นอกสหราชอาณาจักรของ Jemima Kinderley โดยชวงเดือนมิถุนายน ค.ศ.1764 Kinderley 
เริ่มเดินทางทองเท่ียวและเขียนจดหมายถึงสามี เรื่องราวในจดหมายของเธอไดบันทึกรายละเอียด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเธอมีสวนรวมตลอดระยะเวลา 5 ปี  เริ่มตนดวย
ประวัติศาสตรแของหมูเกาะคาเนรี (Canary Islands) การสังเกตการณแทางการเมืองและสังคมของ
เกาะเตเนรีเฟ (Tenerife) ภายใตการปกครองของกฎหมายสเปน และบราซิลภายใตการปกครองของ
กฎหมายโปรตุเกส ระหวางพํานักยานแหลมกู฿ดโฮป (Cape of Good Hope) เธอยังสังเกตและ
บรรยายเรื่องราวของชาวฮอตเทนทอต (Hottentot) ไวดวย ตอมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1765 
เธอออกเดินทางตอไปยังปอนดีเชอรี (Pondicherry) สวนท่ีเหลือของจดหมายเหลานั้น เธอบันทึก
ประวัติศาสตรแชนชาติอินเดียและเหตุการณแปัจจุบันไวอยางละเอียดถี่ถวน รวมถึงบทวิจารณแที่มีตอ
รัฐบาลพรรค East India Company เธอยังใหความสนใจเกี่ยวกับวิถีของหญิงอินเดียน ในชวงสุดทายนั้น 
เธอเดินทางกลับจากอินเดียในปี ค.ศ.1769 (Carolyn A. Barros, Johanna M. Smith, 2000, p.176) 
ทศวรรษเดียวกันนั้น แมไมปรากฏหลักฐานบันทึกการเดินทางของเธอเอง แตไดปรากฏหลักฐานใน 
The Discovery of Jeanne Baret: A Story of Science, the High Seas, and the First 
Woman to Circumnavigate the Globe (2010) กลาวถึงเรื่องราวของ Jeanne Baret ซึ่งไดรับ
การยกยองวา เป็นผูหญิงคนแรกท่ีเดินทางขามมหาสมุทรแปซิฟิคและเดินเรือรอบโลก  (London, 
1772) (Honore Forster, 2000, p.3)  

เป็นที่ทราบกันดีวา ในศตวรรษที่ 18 กรีซเป็นสถานที่ที ่อันตรายและหางไกล 
โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ผูหญิง  ซึ ่ ง ไม เหมาะสมกับภาพลักษณแของนัก เดินทางหรือ ผูบุก เบิก  
แตมีส่ิงท่ีนาสนใจวา Lady Mary Wortley Montagu (1718) ผูหญิงคนแรกท่ีเดินเรือทองเท่ียวไปยัง
ออตโตมัน (Ottoman) แมวาเธอจะไมเคยไดเหยียบผืนแผนดินแหงกรีกมากอน แตเธอก็ไดมอง
ดินแดนกรีซจากบนเรือ (Malcolm Jack, 1994, p.147-148 อางใน Vassiliki Kolocotroni และ 
Efterpi Mitsi, 2008, p.19) นับแตนั้นราว 70 ปีถัดมา ไดปรากฏหลักฐานการเดินทางทองเท่ียวของ 
Lady Elizabeth Craven ท่ีออกเดินทางเส่ียงอันตรายไปยังกรุงเอเธนสแในปี ค.ศ.1786 ตอมาชวงปี 
ค.ศ.1783 เธอตัดสินใจออกเดินทางไปยังฝรั่งเศสและต้ังรกรากในแวรแซาย (Versailles) (Craven, 
Elizabeth Craven และ Baroness, 1750-1828; Broadley และ Alexander Meyrick, 1847-
1916; MelvilleและLewis, 1874-1932, 1914, p.xxvi) ระหวางนั้น เธอไดเขียนจดหมายซึ่งไดรับ

Ref. code: 25625724035026EQD



105 
 
การเผยแพรใน A Journey Through the Crimea to Constantinople (1789) ตอมาภายหลัง 
เธอยังไดร ับการขนานนามวา เป็นนักเขียนหญิงคนแรกที่ไดเดินทางไปเยือนกรุง เอเธนสแ 
(Athens) อีกดวย (Vassiliki Kolocotroni และ Efterpi Mitsi, 2008, p.19)  

กวาทศวรรษตอมา ไดปรากฏบันทึกการเดินทางทองเท่ียวของ Lady Hester Lucy 
Stanhope ใน Travels of Lady Hester Stanhope; Forming the Completion of Her 
Memoirs (Stanhope, Hester Lucy และ Lady, 1776-1839; Meryon และ Charles Lewis, 
1783-1877) เธอออกเดินเรืออีกครั้ง เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธแ ค.ศ.1810 ท่ีพอรแตสมัท (Portsmouth) 
บนเรือรบขนาดกลางช่ือ Jason (Charles Lewis Meryon, 1846, p.2) พรอม Charles Lewis 
Méryon อายุรแพทยแสวนตัว จากชายฝ่ังของอังกฤษ (Frank Hamel, 1913, p.1) ไปยังหมูเกาะซิซิลี 
(Sicily) เพื่อพักอาศัยราว 2-3 ปี ตามความต้ังใจกอนท่ีจะเสียชีวิต (Charles Lewis Meryon, 1846, 
p.1-2) ชวงไลเล่ียกันนั้น Anna Maria Falconbridge ยังเป็นผูหญิงชาวอังกฤษคนแรกท่ีไดบันทึก
และตีพิมพแประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวไปยังทวีปแอฟริกาตะวันตก อันเนื่องมาจากพันธกิจ
รณรงคแการเลิกทาสของสามี และเดินทางกลับผานจาไมกา ( Jamaica) มายังสหราชอาณาจักร 
ในปี ค.ศ.1794 เธอไดเผยแพรเรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวใน Narrative of Two Voyage to the 
River Sierra Leone During the Years 1791- 1792- 1793 (1794) (Emmanuel Kwaku 
Akyeampong และ Henry Louis Gates, 2012, p.335-336) 

ครั้นปี ค.ศ.1817 ถึงปี ค.ศ.1820 มีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงเรื่องราวของ Rose de 
Freycinet ผูหญิงคนแรกท่ีจดบันทึกการเดินเรือรอบโลก และประสบเหตุการณแเรืออัปปางในแถบ
หมูเกาะฟอลแกแลนดแ (Falkland) (McCarthy, 2005, p.62) ตอมาเกือบกลางศตวรรษที่ 19 
ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1845 Monsieur และ Madame Giovanni ไดออกเดินทางทองเท่ียวบนเรือ 
Victoria เป็นเวลานาน 6 สัปดาหแ จากนิวซีแลนดแไปยังโฮบารแตทาวนแ (Hobert Town) แทสมาเนีย 
(Tasmania) แตเรื่องราวดูเหมือนจะถูกบิดเบือนไป เมื่อ Madame Giovanni กลาววา พวกเขา
ทอดสมออีกครั้งในโฮบารแตทาวนแ (Hobert Town) จนกระท่ังปลายเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1850 และ
รวมงานสังสรรคแกับแขกคนอื่น ซึ่งสืบเช้ือสายแหงเทือกเขาเวลลิงตัน (Mt.Wellington) ผูมาเยือนท้ัง
ลอนเซสตัน (Launceston) และพอรแตฟิลลิป (Port Phillip) ดวยเหตุนี้ พวกเขาจึงเดินเรือตอไปยัง
นิวซีแลนดแและหมูเกาะมารแเคซัส (Marquesas) ผานหมูเกาะตาฮีตีมาถึงซานฟรานซิสโกชวงเดือน
กุมภาพันธแ ค.ศ.1851 พวกเขาเขามาภายในประเทศไปยังแซคราเมนโต (Sacramento) และแมรี่สแวิลลแ 
(Marysville) Madame Giovanni ไดบรรยายถึงความโกลาหลของซานฟรานซิสโกในปี ค.ศ.1851 
รวมถึงอัคคีภัย (ราวเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1851) ตอมาเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1853 พวกเขาออกจาก
ซานฟรานซิสโกไปยังโฮโนลูลู (Honolulu) เธอยังไดต้ังขอสังเกตกับตลาดโฮโนลูลู การแขงมา และ
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ความช่ืนชอบกีฬาบิลเลียดของ Kamaha meha III กับ John Young เพื่อนสนิทของเขาอีกดวย 
ทายท่ีสุดนั้น เธอออกจากซานฟรานซิสโกเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม ค.ศ.1854 (David W. Forbes, 2001, 
p.160-161) ภายใตแวดวงการเดินเรือรอบโลก มีนักเขียนหญิงชาวอังกฤษท่ีขาดไมไดอีกคนหนึ่ง คือ 
Frances Milton เธอเป็นท่ีรูจักในนาม Frances Trollope ในปี ค.ศ.1827 เธอไดเดินเรือรอบโลก
พรอมครอบครัวไปยังนาโชบา (Nashoba Commune) และซินซินนาติ (Cincinnati) สหรัฐอเมริกา 
หลังจากเดินทางกลับสหราชอาณาจักร ในปี ค.ศ.1832 เธอไดเผยแพรงานเขียน Domestic 
Manners of the Americans (1832) (Kenneth D. Rose, 2014, p.ไมปรากฏหนา) 

สําหรับผูเดินทางทองเท่ียวเพศหญิงคนอื่นๆ นั้น Ida Pfeiffer ไดออกเดินทางจาก
เยอรมันไปยังลุมน้ําอะเมซอน จีน และเกาะตาฮีตี (Feifer, 1985 อางใน Erica Christine Wilson, 
2004, p.38-41) สวน Isabelle Eberhardt, Spaniard Aurora Betrana (Garcia-Ramon และ 
Albet I Mas, 2002) และ Isabella Bird ไดออกเดินทางในทวีปแอฟริกาเหนือ (Erica Christine 
Wilson, 2004, p.38-41) โดย Bird (1879) ไดบันทึกเรื่องราวการเดินทางใน A Lady’s Life in the 
Rocky Mountain ยิ่งไปกวานั้น เธอยังเดินทางมายังฮาวาย เกาหลี ญี่ปุุน เปอรแเซีย มาเลเซีย และจีน 
(ดู Bird, 1890, 1897/1970, 1880/1973, 1891, 1883, 1899, ตามลําดับ, ตามจํานวนของ
การเดินทางท้ังหมดนี้ อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.38-41) นอกจากนี้ ยังมี Mary 
Kingsley ไดแลนเรือในปี ค.ศ. 1893 ขณะอายุราว 30 ปี เธอเดินทางเพียงลําพังเป็นครั้งแรกไปยัง
ทวีปแอฟริกาตะวันออก (Kingsley, 1897/2002 อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.38-41) 
อีกดวย เวลาเดียวกันนั้น Lady Mary Anne Barker ไดบุกเบิกเสนทางมายังชายฝ่ังในแถบนิวซีแลนดแ 
โดยจดบันทึกใน Station Life in New Zealand (2000) ซึ่งพรรณนาสภาพชีวิตในชวงปี 1860 
สภาพบานพัก ประสบการณแการเดินทาง รวมถึงการมีประสบการณแรวม และยังไดผลิตหนังสือกวา 18 
เลม (Linda Mary Myers, 2010, p.55)  

จากประเด็นการกาวขามพรมแดนขางตนนี้ สะทอนใหเห็นถึงการสรางอัตลักษณแตัวตน
ของผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีเดินทางทองเท่ียวจากดินแดนท่ีเป็นเจาอาณานิคมไปยังดินแดนท่ีอยู
ภายใตอาณานิคมซึ่งเป็นดินแดนท่ีเจริญนอยกวา การเดินทางขามพรมแดนในลักษณะนี้กอใหเกิด
ความไมเทาเทียมกันในการผลิตความรูของผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีมีตอผูหญิงอื่นดวย กลาวคือ 
ผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกจัดวางตนเองในฐานะเป็นองคแประธาน (Subject) ผานงานเขียนและบันทึก
เรื่องราวของตัวเอง ในขณะท่ีผูหญิงอื่นถูกจัดวางสถานภาพใหเป็นผูเป็นอื่น (Others)  

อยางไรก็ดี บันทึกการเดินทางของผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกท่ีกลาวมานี้มิไดนํามาซึ่ง
ภาพลักษณแท่ีเส่ือมเสียเสมอไป แตไดนํามาซึ่งคุณประโยชนแอีกหลายประการ ดังเชนการคนพบตํานาน
ไมกางเขนแท (True Cross) การบุกเบิกเสนทางท้ังในภาคพื้นทวีป ระหวางทวีป และเดินเรือขาม
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มหาสมุทร นอกจากนี้ พวกเธอยังเป็นผูเผยแพรวิธีรักษาโรคและใหการสนับสนุนงานดานกีฏวิทยา  
ดังปรากฏผานจดหมายหลายฉบับของ Lady Wortley Montagu ซึ่งไดรับการตีพิมพแหลังจากท่ี
เธอเสียชีวิตลงแลว (Alan Lawson และ Chris Tiffin, 1994, p.156) โดยจดหมายฉบับหนึ่งนั้น 
ไดบันทึกเรื่องราวการปลูกฝีรักษาโรคไขทรพิษของชาวทองถิ่นในประเทศตุรกี หลังเดินทางกลับ  
เธอจึงนําการปลูกฝีมาเผยแพรในกรุงลอนดอน (Paul Baines, Julian Ferraro และ Pat Rogers, 
2011, p.240) หรือแมแต Evelyn Cheesman นักกีฏวิทยา ท่ีไดเดินทางทองเท่ียวในแถบหมูเกาะ
ตางๆ ทามกลางมหาสมุทรแปซิฟิก เธอทําการศึกษาและสะสมตัวอยางแมลงในตาฮีตี นิวเฮบริดสแ 
และนิวกินี (Fenton Huie, 1990 อางใน Erica Christine Wilson, 2004, p.41) นอกจากนี้ 
พวกเธอยังไดผลิตความรูและเป็นผูหญิงในยุคแรกๆ ท่ีไดเบิกทางและเป็นแรงผลักดันใหแก
ผูเดินทางเพศหญิงในเวลาตอมาดวย  

ในประเด็นการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงนั้น ไดมีผูรวบรวมเรื่องราวการเดินทางทองเท่ียว
ของพวกเธอไวในงานศึกษา An Anthology of Women’s Travel Writing (2002) ของ Shirley 
Foster และ Sara Mills และงานศึกษา Unsuitable for Ladies: An Anthology of Women 
Travelers (1994) ของ Jane Robinson ท้ังนี้ มีผูมุงศึกษาถึงอัตลักษณแตัวตนและการตอรองอํานาจ
ภายใตประเด็นเพศสถานะของผูเดินทางเพศหญิงผิวขาวชาวตะวันตก อาทิ งานศึกษา A 'Journey of 
Her Own'?: the Impact of Constraints on Women's Solo Travel (2004) ของ Erica 
Christine Wilson และงานศึกษา Women’s Independent Travel Experiences in New 
Zealand (2010) ของ Linda Mary Myers 

โดยภาพรวม สรุปวา การไปเท่ียวไมใชเรื่องผิดแปลกสําหรับผูหญิง เพราะผูหญิงผิวขาว
ชาวตะวันตกได เขาสูพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวมานานแลว แมวาตามอคติโดยท่ัวไป ผูหญิงไมควร
ออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพัง เพราะการไปเที่ยวคนเดียวเป็นหนทางนําไปสูความอันตราย 
ส่ิงเลวราย และเรื่องราวท่ีไมพึงประสงคแ แตพวกเธอจะออกไปเท่ียวได ก็ตอเมื่อพวกเธอเป็น
ผูรวมเดินทางไปกับผูคุมภัย มีเพื่อนรวมทาง หรือเป็นผูติดตามสามี ดังนั้น การไปเท่ียวสําหรับผูหญิง
จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีไมอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับผูชาย อยางไรก็ตาม ยังมีผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตก
อีกหลายคนเลือกท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังอยางอิสระ โดยมีวัตถุประสงคแท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังเชน เพื่อจาริกแสวงบุญ เพื่อการคา เพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อรักษาโรค การเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงกลุมนี้จึงแสดงถึงการตอรองอํานาจทางเพศสถานะในการเขารวมพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวดวย 
ในทํานองเดียวกัน มีส่ิงท่ีนาสนใจอีกวา การไปเท่ียวไดมีสวนสัมพันธแกับผูหญิงไทยดวย ตามอคติและ
ความเช่ือแบบไทย เราพบวา มีนักวิชาการไทยหลายคนไดพูดถึงอคติเชิงลบตอการ “เท่ียว” ของ
ผูหญิงในสังคมไทย ไดแก ส.พลายนอย (2544, น.27) กาญจนา แกวเทพ (2544, น.88) และวลัยพร 
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สายเสมา (2546, น.60-61) นักวิชาการเหลานี้ไดถกเถียงในทํานองเดียวกันวา การเท่ียวสําหรับผูหญิง
ถือเป็นเรื่องเหลวไหล ไมควรทํา และเป็นสิ่ง ไมดี เพราะผูหญิงที่ดีควรอยูกับเหยาเฝูากับเรือน 
หากผูหญิงออกเท่ียวนอกบาน สังคมจะสรางความหมายดานลบแกพวกเธอ ดังเชน แมรีแมแรด  
อยูไมติดบาน ไมเป็นแมศรีเรือน เป็นตน (วลัยพร สายเสมา, 2546, น.60-61) ดังนั้น การแบกเปูเท่ียว
แบบไปคนเดียวของผูหญิงไทยเหลานี้จึงกลายเป็นเรื่องนอกรีต ไมพึงปฏิบัติ และควรหามปราม 

 
3.2 การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงไทย 
 

บริบทสังคมไทยแตเดิมนั้น ผูหญิงมักไดรับการอบรมบมเกลาใหอยูกับเหยาเฝูากับเรือน
ดังปรากฏในตําหรับทาวศรีจุฬาลักษณแหรือนางนพมาศ อนิรุทธิ์คําฉันทแ กฤษณาสอนนอง และสวัสดิรักษา 
แตอันท่ีจริงแลว เหลาสตรีชาววัง ท้ังสตรีชนช้ันสูงและหญิงรับใชในวัง เป็นผูท่ีออกเดินทางทองเท่ียว
เสียมากกวา สืบเนื่องมาจากการตามเสด็จพระมหากษัติรยแ ตามท่ี ปิ่นเพชร จําปา (2545) กลาววา 
“สตรีราชสํานักมีโอกาสไดตามเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปในท่ีตางๆ ท้ังเป็นทางการและ
ไมเป็นทางการอยูพอสมควร รวมท้ังในคราวเสด็จตางประเทศดวย” (ปิ่นเพชร จําปา, 2545, น.277 
อางใน วลัยพร สายเสมา, 2546, น.61) อยางไรก็ตาม การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทยไดเริ่ม
ปรากฏต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นตนมา โดยมากเป็นการตามเสด็จภายในแผนดินสยาม แตมิได
ปรากฏบันทึกเรื่องราวการเดินทางของพวกเธอแตอยางใด เหตุผลอันเนื่องมาจากในสมัยนั้น ผูหญิงยัง
ไดรับการศึกษานอย จึงอานไมออกเขียนไมได ในขณะเดียว คนรุนหลังไดเรียนรูเรื่องราวการเดินทาง
ตามเสด็จเหลานี้จากบันทึกของผูชายเป็นหลัก รวมถึงเรื่องราวท่ีเลาสืบทอดกันมาในแตละรุน  

การเดินทางตามเสด็จของสตรีชาววังในสมัยรัชกาลท่ี 4 นั้น ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทรแ รัชกาลท่ี 4 (2507) ของเจาพระยาทิพากรวงศแ ไดบันทึกไวความวา เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีในคราวยกยอดมณฑปและบรรจุพระบรมธาตุ 
พระองคแไดโปรดใหสมเด็จพระนางรําเพยภมราภิรมยแ พระเจาลูกเธอ 15 พระองคแ เจาจอม 20 พระองคแ 
พระราชวงศานุวงศแฝุายในและเจาจอมเถาแก  ซึ่งไมเคยไปนมัสการพระพุทธบาท ก็โปรดฯ ใหตามเสด็จ
ขึ้นไปดวย (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2507, น.121) อีกครั้งหนึ่ง เมื่อคราวปฏิสังขรณแพระปฐมเจดียแ  
ไดกลาวถึงเจาหญิงและหมอมหามในกรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา บุตร ภรรยา พระยาอนุชิตชาญชัย  
ไดพากันไปเท่ียวขางหลังพระกับบาวไพรจนโดนผ้ึงแมลงตอยเอา (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2507, น.250) 
นอกจากนี้ สาระ มีผลกิจ (2542) ยังเสริมอีกวา ฝุายในหลายทานตามเสด็จพระเจาอยูหัวในสมัยนั้น 
อาทิ เจาจอมมารดาวาด เจาจอมมารดาเปี่ยม เจาจอมมารดาสุน เจาจอมมารดาเขียน และ
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เจาจอมมารดาหวง เพื่อไปปฏิบัติหนาท่ีจัดต้ังเครื่องเสวย (สาระ มีผลกิจ , 2542, น.187-188 อางใน 
วลัยพร สายเสมา, 2546, น.63) 

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ปรากฏการตามเสด็จนอกแผนดินสยาม ราชวังฝุายในท่ีตามเสด็จ
ในแผนดินสยาม เมื่อครั้งเสด็จประพาสครั้งท่ี 5 ปี พ.ศ.2439 เป็นการเสด็จประพาสสวนพระองคแไปยัง
สิงคโปรแและชวาเป็นครั้งท่ีสอง ใชระยะเวลาเสด็จนาน 3 เดือน 19 วัน โดยครั้งนี้ไดบันทึกถึงการตามเสด็จ
ของราชวังฝุายใน โดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีดวย ปรากฏใน ธิราชเจ้าจอมสยาม (2553) (วงเดือน 
นาราสัจจแ, ชมพูนุท นาคีรักษแ และ สุวรรณา สัจจวีรวรรณ, 2553, น.306) 

ตาม หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เรื่อง เสด็จประพาสต้น ของ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2543) นั้น ไดอธิบายวา การเสด็จประพาสหัวเมืองในพระราชอาณาเขตนั้น  
ไมทรงโปรดใหจัดการเสด็จเป็นทางราชการท่ีเรียกวา “เสด็จประพาสตน” อยูในการเสด็จเพื่อสําราญ
พระราชอิริยาบถ แตไมใหมีทองตราส่ังหัวเมืองใหจัดทําท่ีประทับแรม และเสด็จโดยมิใหใครรูจัก
พระองคแ การเสด็จประพาสตนเริ่มมีครั้งแรกเมื่อรัตนโกสินศก 123 (พ.ศ.2447) รายการเสด็จพระพาสตน
ครั้งนี้ นายทรงอานุภาพ (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ : ผูเขียน) ไดเขียนเลาเรื่องไว
โดยพิสดาร ในจดหมายนายทรงอานุภาพไดกลาวถึงเจานายฝุายหญิงท่ีตามเสด็จ 2 พระองคแ คือ 
สมเด็จพระปิตุจฉาเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และสมเด็จเจาฟูากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, น.คําช้ีแจง) การตามเสด็จของเจานายฝุายหญิงท้ังสอง
พระองคแปรากฏในจดหมายฉบับท่ี 4 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม ร.ศ.123 จากนายทรงอานุภาพถึง
พอประดิษฐแ เลาถึงเหตุการณแตามเสด็จมาถึงเมืองสมุทรสงคราม นายทรงอานุภาพเลาวา 

. . . วันท่ี 22 กรกฎาคม เวลาเชาเสด็จไปทอดพระเนตรวัดพวงมาลัย แลวเสด็จขึ้นไป
ประพาสตลอดคลองอัมพวา เสด็จเป็นอยางประพาสตนเหมือนเมื่อเสด็จวัดประดู แตวันนี้            
เกิดเหตุขัดของประพาสไมไดสะดวก ดวยในเมืองสมุทรสงครามนี้เขามีขอบังคับกวดขัน ถาเรือหรือ
ผูคนแปลกประหลาดมาในทองท่ี ราษฎรบอกกํานันผูใหญบาน กํานันผูใหญบานตองรีบลงเรือไปทักถาม
เป็นธรรมเนียมบานเมืองอยูดังนี้ วันนี้ไมไดบอกใหใครทราบวาจะเสด็จอัมพวา เขาคงจะทราบแตวา
มีเรือและคนแปลกประหลาดมาก็ทําตามหนาท่ี จนเรารําคาญ แจวกระดิกไปขางไหนก็พ บแตเรือ
กํานันผูใหญบานออกมาถามวาเรือใครไปไหน หลบลํานี้ไปเจอลําโนนเหมือนกับจะถูกลอมจับ ใชแต
เทานั้นเจานายท่ีไปตามเสด็จ 2 พระองคแ กับขุนสวรรคแวินิตมีญาติวงศแพงศาและพวกพองอยูใน
แถวอัมพวานี้มาก ทานพวกเหลาพอเหลือบแลเห็น ก็พากันช่ืนชมยินดีเรียกรองกันติดตามมารุมมาตุม 
ยิ่งหนีก็ยิ่งตาม ลงท่ีสุดพระเจาอยูหัวตองเสด็จลงเรือตนแยกไปประพาสแตลําเดียว ปลอยเรือพระท่ีนั่ง
มาดไวใหกํานันผูใหญบานและชาวอัมพวาติดตามใหพอใจ .  . . (นายทรงอานุภาพ, 2447 อางใน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, น.15) 
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ครั้นสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดพระราชนิพนธแกลอนนิราศเรื่อง นิราศมะเหลเถไถ (2465) 
ขณะเสด็จประพาสราชการทางชลมารคไปยังเมืองนครสวรรคแและพระนครศรีอยุธยาระหวางวันท่ี 15 
ตุลาคม 2465 ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2465 เพื่อเสด็จถวายผาพระกฐินสวนพระองคแ โดยในครั้งนี้ 
ทรงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา เสด็จถวายผาพระกฐินและ
เสด็จไปยังโรงทหารกองพลท่ี 6 ไปพรอมกันดวย  

เราพบวา การไปเท่ียวกับผูหญิงในสังคมไทยมีท่ีมาจากการตามเสด็จพระมหากษัตริยแไปยัง
สถานท่ีตางๆ และมีรากเหงามาจากกลุมเจานายฝุายหญิงช้ันสูง โดยมีวัตถุประสงคแในการเดินทางเพื่อ
คอยปรนนิบัติรับใชพระมหากษัตริยแ เป็นการไปเท่ียวแบบไปกับครอบครัว และการไปทําบุญไหวพระ 
แตยังมิไดปรากฏถึงการเดินทางทองเท่ียวเพื่อพักผอนหยอนใจแตอยางใด การไปเท่ียวของผูหญิงไทย
กลุมนี้มีขอนาสังเกตอีกวา การเดินทางทองเที่ยวโดยมากมักเกิดขึ้นภายในแผนดินสยามและ
ภูมิภาคอุษาคเนยแ 

วัฒนธรรมการเดินทางเพื่อทองเท่ียวไดแพรมาจากชนช้ันสูง การเดินทางทองเท่ียวของ
ผูหญิงกลุมนี้สวนใหญแลวเป็นการเดินทางของเจานายฝุายหญิงท่ีมักเดินทางไปพรอมกับครอบครัว 
ดังปรากฏใน นิราศยี่สาร (2422) ของ ก.ศ.ร.กุหลาบ ในบทความ เสนทางนิราศ เสนทางการคา ของ 
วลัยลักษณแ ทรงศิริ (2545, น.108) ไดบันทึกถึงการเดินทางของนายกุหลาบท่ีคิดจะพาบุตรสาวไป
ทองเท่ียวตากอากาศและไหวพระท่ีเขายี่สาร โดยใชเสนทางการขุดคลองลัดต้ังแตชวงปลายรัชกาลท่ี 4 
นอกจากนี้ วลัยพร สายเสมา (2546) ยังไดกลาวถึงการพาภรรยาและบุตรไปพักตากอากาศระหวาง
เดินทางไปบางปูของหลวงบุญมานพพานิชยแชวงปี พ.ศ.2484 และการเดินทางไปสัตหีบของ จวบ หงสกุล 
ชวงปี พ.ศ.2503 อีกดวย    

ครั้นตอมา ไดปรากฏการเดินทางของผูหญิงไทยท่ีออกเดินทาง โดยไมไดติดตามไปกับ
ครอบครัวหรือไปเป็นเพื่อน แตเป็นการเดินทางของเจานายฝุายหญิงท่ีมีบาวรับใชคอยติดสอยหอยตามไปดวย 
การเดินทางรูปแบบดังกลาวนี้ปรากฏในชวงปี พ.ศ.2571 คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา (สมจีน อุณหะนันทแ) 
ไดเดินทางไปยังถ้ําจอมพล จังหวัดราชบุรี เพื่อคลายความเศรา ในครั้งนี้ ทานไดประพันธแกลอนนิราศไว
บทหนึ่ง คือ นิราศถ้ําจอมพล ดังบันทึกใน อนุสรณ์บทประพันธ์ ของ คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา (2500) 
ในชวงใกลกันนั้น ยังมีการเดินทางของทานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อครั้งเดินทางไปยังเมืองสุโขทัย ในชวงปี 
พ.ศ.2473 เพื่อไปสงญาติไปรับราชการ แตในครั้งนี้ ทานไดประพันธแอยางชัดเจนวา เป็นการเดินทาง
แบบ “ไปคนเดียว” ซึ่งก็หมายถึง ไมไดไปเป็นเพื่อน หรือติดตามสามี แตมีบาวรับใชคอยติดตามไปดวย 
สําหรับงานประพันธแของสามัญชนมีลักษณะพิเศษท่ีเห็นไดชัดตรงท่ีมีวัตถุประสงคแของการประพันธแ
เพื่อสรรเสริญพระปรีชาสามารถของกษัตริยแ เนนถึงหลักพุทธศาสนากับวิถีชาวไทย และความไมนิยม
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ของฝรั่ง อีกท้ัง ยังมีลักษณะของการพร่ําสอนหญิงใหอยูกับเหยาเฝูากับเรือน เพราะการออกนอกบานถือเป็น
หนทางสูความยากลําบาก ความนากลัว และภัยอันตราย 

เราเห็นไดวา การเดินทางของผูหญิงไทยกลุมเจานายทั่วไปไดรับอิทธิพลมาจาก
การเดินทางทองเท่ียวของเจานายฝุายหญิงช้ันสูงอีกทอดหนึ่ง โดยการเดินทางของผูหญิงกลุมนี้
มีคุณลักษณะเดน คือ เป็นการเดินทางไปกับบุคคลในครอบครัว หรือเป็นการเดินทางท่ีมีผูคุมภัย  
โดยมีวัตถุประสงคแในการเดินทางทองเท่ียวเพื่อการไปทําบุญไหวพระ ยิ่งไปกวานี้ ไดมีหลักฐาน
ปรากฏชัดวา ผูหญิงสามัญชนเริ่มออกเดินทางทองเที่ยวไปกับครอบครัวโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
การพักผอนหยอนใจดังปรากฏในการเดินทางของครอบครัวนายกุหลาบ และการเดินทางของ
ครอบครัวหลวงบุญมานพพานิชยแ อยางไรก็ตาม โดยมากแลว การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงกลุมนี้
ยังเป็นเพียงการเดินทางภายในแผนดินสยามเทานั้น 

การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทยในยุคตน เราสังเกตวา ผูหญิงไทยท่ีมีโอกาสออกเดินทาง
ท้ังในและตางประเทศมีลักษณะคลายคลึงกับผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตก ก็คือ พวกเธอเป็นกลุมสตรีชาววัง
ชนช้ันสูง เป็นผูมียศถาบรรดาศักด์ิ หรือเป็นผูสืบเช้ือสายมาจากตระกูลท่ีมีช่ือเสียง โดยมีรูปแบบ
การเดินทางทองเท่ียวในลักษณะติดตามไปกับสามี  ครอบครัว และมีคนรับใชคอยติดตามไปดวย 
แตมีคุณลักษณะแตกตางไปจากการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงตะวันตกตรงท่ีการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงไทยเป็นเพียงการเดินทางในฐานะของ “ผูติดตาม” เทานั้น และยังไมปรากฏเรื่องราวหรือ
บันทึกการเดินทางของผูหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังแตอยางใด 

อยางไรก็ดี การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทยนับแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นตนมานั้น 
มิไดแสดงใหเห็นถึงความเพลิดเพลินท้ังส้ิน หากแตไดปรากฏตํานานโศกนาฏกรรม และสภาพความยากลําบาก
ระหวางเสนทางไวดวย ดังปรากฏเรื่องราวโศกนาฏกรรมของเจานายฝุายในในคราวเสด็จแปรพระราชฐาน
ไปยังพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม ชวงปีนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค และโปรดเกลาฯ ใหพระภรรยาเจา คือ พระองคแเจาสุนันทากุมารีรัตนแ 
พระองคแเจาสวางวัฒนา พระองคแเจาเสาวภาผองศรี และพระองคแเจาสุขุมาลมารศรี พรอมดวย
พระราชโอรส พระราชธิดา พระพี่เลี้ยง และเจาหนาที่ ตามเสด็จดวยแตระหวางตามเสด็จนั้น  
ไดเกิดอุบัติเหตุเรือ “ปานมารุต” ซึ่งโยงเรือพระประเทียบของพระองคแเจาสุนันทากุมารีรัตนแลมกลาง
แมน้ําเจาพระยา ตําบลบางพูด จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุใหพระองคแส้ินพระชนมแ พรอมกับสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟูากรรณาภรณแเพ็ชรรัตนแ พระราชธิดา และเจาฟูาในพระครรภแ (วงเดือน นาราสัจจแ, ชมพูนุท นาคีรักษแ 
และ สุวรรณา สัจจวีรวรรณ, 2553, น.85) 

นอกจากนี้ ในงานเขียนของสามัญชน ยังไดบรรยายถึงสภาพความทุลักทุลังในการขึ้นรถลงเรือ
อยูไมนอย รวมถึงการสอดแทรกตํานานของผูหญิงท่ีเดินทางทองเท่ียวออกจากบานใหเห็นถึง “ความไมดี” 
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ในตัวของหญิงนั้นดวย ดังจะเห็นไดจากเรื่องเลาท่ีปรากฏในนิราศท้ังบทขางตนของ สมจีน อุณหะนันทแ 
อาทิ บทยักษแสาวท่ีแกลงลมปุวย เพราะกินผลไมขณะเดินปุาในพระรถเมรี บทนาคแปลงเพศเป็นหญิง
มาปรนนิบัติกษัตริยแ แตตองพลัดพรากจากลูกและสามีตามพงศาวดารเหนือ และบทธิดาเมืองจีนท่ี
เดินทางโดยเรือสําเภาพรอมไพรพล อีกท้ัง ยังบรรยายถึงสภาพถนนหนทางที่รถไฟอาจทับคนตาย  
ภัยจากสัตวแรายจําพวกเสือ สภาพทุลักทุเลที่ตองนอนกลางดินกินกลางทาง ความไมสะดวกสบาย
ของท่ีพักแรมตางถิ่น อากาศท่ีหนาวเหน็บ และแมกระท่ังภัยจากไมซุงท่ีอาจกระแทกทองเรือแตก ผูเขียน
ยังพรรณนาถึงความปวดเมื่อยและรันทดอีกดวย จากสภาพทุกขแทรมานท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ สะทอนใหเห็นวา 
ทามกลางสังคมสมัยนั้นไมนิยมใหผูหญิงออกจากบาน และยังไมเปิดโอกาสใหผูหญิง เขาสู
พื้นท่ีโลกสาธารณะเทาท่ีควรนัก   

ตามหลักฐานท่ีปรากฏขางตน เราเล็งเห็นวา การเดินทางเป็นส่ิงไมคูควรกับผูหญิงไทย
เทาใดนัก เพราะการเดินทางของผูหญิงไทยมิไดแสดงถึงความเบิกบาน ความจรรโลงใจ หรือความเห็นดีเห็นงาม 
แตเป็นการเดินทางท่ีบงบอกถึงการกระทําท่ีไมพึงประสงคแ เป็นการนําพาตนเองเขาสูพื้นท่ีอันตราย
และทุรกันดาร นาหวาดกลัว และเป็นการกระทําท่ีผูหญิงไทยควรหลีกเล่ียง 

ถัดมา ไดปรากฏหลักฐานอีกวา มีผูหญิงไทยสามัญชนอีกกลุมหนึ่ ง ที่มีโอกาส
ออกเดินทางทองเท่ียว นั่นคือ พวกแมคา ในสวนนี้ ปรานี วงษแเทศ (2549) ไดเก็บความเรียบเรียงจาก 
“Women, Space, and History : Long-Distance Trading in Northwestern Laos” ใน The 
Legend of the Golden Boat : Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of 
Laos, Thailand, China and Burma ของ Andrew Walker (1999) โดยปรานีไดเลาถึง
การเดินทาง การคา และผูหญิงในอุษาคเนยแ ทํานองวา การเดินทางและการคาขายไดเปิดโอกาสให
ผูหญิงมีอิสระทางเพศ ไดผจญภัย และต่ืนเตนระหวางทาง โดยเฉพาะเมื่อไปเท่ียวกับเพื่อน พวกเธอได
พบเห็นประเพณีแปลกตา ไดซื้อเส้ือผา ทองคํา ไดล้ิมรสอาหาร และไดสัมผัสประสบการณแนาสยอง
ของหองน้ําเมืองจีน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลาวนั้น การคาของปลีกมักเป็นการคาโดย
ผูคาเพศหญิงท่ีเดินทางขามมาจากไทยและจีนเพื่อซื้อสินคาและอาหาร การคาในอุษาค เนยแ
มีส่ิงท่ีนาสังเกตวา การเดินทางคาขายเป็นส่ิงผิดปกติสําหรับผูหญิง เพราะผูหญิงสวนใหญมักเป็นเพียง
เจาของกิจการขนาดเล็กท่ีทําการคาเฉพาะในทองถิ่นเทานั้น อีกท้ัง ในสังคมพุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้น 
คานิยมทางศาสนายังมีสวนทําใหผูหญิงไมมีสวนรวมในการคาทางไกลดวย โดยความเช่ือแบบไทยได
เอยถึงเรื่องผีแมหมาย เพราะถือเป็นเรื่องผิดธรรมชาติและอันตรายท่ีจะปลอยใหผูหญิงเท่ียวเดินทาง
ไปอยางอิสระ ท้ังนี้ ปรานีไดเลาถึงลักษณะการเดินทางของพวกผูหญิงท่ีมายังอุดมไซไววา 

พวกผูหญิงท้ังหลายท่ีเดินทางมาท่ีอุดมไซและมีญาติสนิทมิตรสหายในปากแบงก็มักจะ
อยากคาขายท่ีนั่น ซึ่งตามปกติแลวจะพักท่ีบาน พักท่ีอยูเหนือทาเรือ บางคนก็นอนบนเรือ แลวก็แบง
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อาหารกินกับเจาของเรือ ซึ่งผูหญิงท่ีสามารถพักคางคืนก็มักจะอยูกับญาติมิตร เมื่อบรรทุกสินคา
เรียบรอยแลว พวกผูหญิงจะออกเดินทางไปพรอมพอคาตอ . . . 

สําหรับผูหญิงไทย ในชวงปี ค.ศ.1980 การเปิดเขตการคาระหวางลาวกับ
ชายแดนของพมาอยูตอนเหนือของสามเหล่ียมทองคําไดเปิดโอกาสใหผูหญิงสามารถทําการคาระหวาง
พรมแดนอยางไมเป็นทางการไดอีก การคาทางไกลจึงกลายเป็นอาชีพท่ีทําใหผูหญิงไดรับการยอมรับ 
โดยอาศัยความชวยเหลือจากญาติพี่นองและคนรูจัก การคายังทําใหผูหญิงเขาเมืองเพื่อไปเท่ียวและ
หาซื้อสินคาดวย ในทางตรงกันขาม เมื่อผูหญิงสามารถเดินทางไดมีขอหวงใยในเรื่องอัตลักษณแ
ของการเดินทางตอไปวา การเดินทางของผูหญิงไมใชเรื่องงาย แตเต็ม ไปดวยความตึงเครียด 
ความเจ็บปวด และความทรมาน อัตลักษณแของเพศสภาวะจึงเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดและมีปัญหามาก 
เพราะผูหญิงตองแสดงบทบาทระหวางการคาขายและหนาท่ีแม การเดินทางจึงทําใหผูหญิงตองพึ่งพา
ญาติมิตรใหชวยเล้ียงดูลูก นอกจากนี้ ผูหญิงยังวิตกกับสภาพความลําบากท่ีจะตองนอนเรือ แออัดใน
รถบรรทุก คนขับรถสูบบุหรี่ อากาศรอน พื้นดินเฉอะแฉะ ความลําบากของการถายสินคา และ
ปัญหากลโกง แตผูหญิงกลับไมเนนถึงความปลอดภัยของตนเองมากนัก (ปรานี วงษแเทศ , 2549, น. 
203-222) 

ขอความขางตน ปรานีทําใหเรารับรูไดวา การคาทางไกลทําใหหญิงชาวบานเขามามีสวนรวม
ในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียวไดและเป็นท่ียอมรับมากยิ่งขึ้น โดยการเดินทางของผูหญิงกลุมนี้ มิได
สะทอนถึงความสามารถดานคาขายเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังไดแสดงถึงความมีอิสระ ใน
การเดินทางทองเท่ียวโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการพักผอนหยอนใจดวย การพักผอนหยอนใจของผูหญิง
กลุมนี้สังเกตไดจากการเขารวมประเพณีพื้นเมือง การเขาถึงวัฒนธรรมเรื่องอาหาร และการเรียนรูส่ิงแปลกใหม 
ท้ังนี้ มีส่ิงท่ีนาครุนคิดวา การเดินทางของผูหญิง กลุมนี้จะเกิดขึ้นไมได หากพวกเธอไมไดรั บ
ความชวยเหลือเกื้อกูลจากญาติมิตร โดยเฉพาะหญิงท่ีมีลูก ในประเด็นนี้ เราพบวา ผูหญิงกลุมนี้จะ
บรรลุเปูาหมายของการเดินทางทองเท่ียวไดก็ตอเมื่อพวกเธอใหความสําคัญกับความสัมพันธแระหวาง
ญาติพี่นอง นั่นคือ การขอท่ีพักพิงระหวางทางทําใหพวกเธอรูสึกอุนใจและไดรับความปลอดภัยไปพรอมกัน 
การสรางเครือขายและมองหาลูทางในกิจการคาของตน รวมถึงการเล้ียงดูบุตร ดังนั้น การคาทางไกล
จึงถือเป็นตัวกลางในการลดชองวางระหวางผูหญิงและการเดินทางใหเขาถึงกันมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย
ความสัมพันธแระหวางเครือญาติเพื่อปลดแอกจากภาระหนาท่ีของความเป็นแม ยิ่งไปกวานั้น ปรานียัง
ช้ีใหเห็นอีกวา การเดินทางไดกอใหเกิดอคติมายาคติตอผูหญิงกลุมนี้อยางไมลดละ โดยเพศสถานะของ
ผูหญิงถูกจํากัดภายใตความเช่ือแบบไทย เห็นไดจากเรื่องผีแมหมาย เราสังเกตไดวา สังคมไทยสรางคํา 
“ผีแมหมาย” อธิบายคือ “ผี” หมายถึง สภาพลึกลับและความเลวทราม และ “แมหมาย” หมายถึง 
หญิงท่ีมีสามีแลว แตสามีตายหรือเลิกรากันไป ดังนั้น ผีแมหมายจึงแสดงถึงนัยยะของความช่ัวรายท่ีมา
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คูกับเพศสถานะของผูหญิง ความเช่ือเรื่องผีแมหมายจึงกอใหเกิดภาพมายาท่ีทําใหผูหญิงหลงเช่ือวา 
การไปเท่ียวเป็นชองทางนํามาซึ่งความฉิบหายแกชีวิตและรางกายของผูหญิง ดังนั้น การเดินทางของ
ผูหญิงไทยจึงยึดติดอยูกับความเชื่อตามสังคมพุทธศาสนาแบบเถรวาทอยางเห็นชัด นอกจากนี้  
การเดินทางยังกอใหเกิดอคติตอผูหญิงอีกประการหนึ่ง นั่นคือ สภาพความยากลําบาก โดยอคตินี้ได
สรางภาพลวงตาใหผูหญิงตระหนักวา การเดินทางเต็มไปดวยอุปสรรคระหวางทาง ท้ังสภาพอากาศท่ี
ไมเอื้ออํานวย สภาพภูมิประเทศท่ีทุรกันดาร ตลอดจนสภาพสังคมท่ีไมนาอยู ทําใหผูหญิงรับรูวา  
การผจญภัยเป็นเรื่องยากลําบาก และเป็นไปไดยากยิ่งขึ้น 
 
3.3 การแบกเป้เที่ยวของผู้หญิงไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเพียงล าพัง 

 
ปัจจุบัน เมื่อโลกาภิวัฒนแทําใหการติดตอส่ือสารสะดวกยิ่งขึ้น และการเดินทางทองเท่ียว

ไดแพรหลายไปท่ัวทุกมุมโลก การเดินทางทองเท่ียวแบบจัดการทุกอยางดวยตนเองไดปรากฏตัวขึ้น 
โดยเราพบวา “แบกเปู” เป็นการเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีกําลังไดรับความนิยม ผูหญิงไทย
จํานวนไมนอยใชชีวิตเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังไปยังสถานท่ีตางๆ ท่ัวโลก พวกเธอมักปรากฏตัว
ผานส่ือตางๆ รอบตัว ไมวาจะเป็น หนังสือ รายการโทรทัศนแ บทสัมภาษณแในนิตยสาร รายการสัมมนา 
เว็บไซตแ ฯลฯ ผูหญิงไทยหลายคนเป็นท่ีรูจักกันดีในวงการอุตสาหกรรมทองเท่ียว นอกจากนี้ ยังมี 
ลักขณา ปันวิชัย เจาของผลงาน จดหมายจากเกียวโต (2545) อีกคนหนึ่งคือ ชลลดา เตียวสุวรรณ 
เธอผลิตงานเขียนแนวทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก เท่ียวย้อมใจ (2557) และ เดินเล่นบนหลังคาโลก 
(2550) ตามดวย กนกกร เปรมวิเชียร ผูเขียนหนังสือ ผู้หญิงคนเดียวก็เท่ียวได้ : Journey of My Life 
(2558) อีกคนหนึ่งท่ีขาดไมได คือ มณฑล กสานติกุล เธอออกเดินทางทองเท่ียวกวา 60 ประเทศท่ัวโลก 
และตีพิมพแผลงานท่ีรูจักกันดี ไดแก I ROAM ALONE: Thai-Siberia issue มิตรภาพระหว่างเส้นทาง
สายทรานส์ไซบีเรีย (2557) และ I ROAM ALONE: Trekking Through South America ห้องเรียน
แห่งขุนเขาอเมริกาใต้ (2558) มากไปกวานี้ ไดปรากฏกลุมนักเดินทางหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียว
ในตางประเทศ อาทิ อัญวรรณ ทองบุญรอด, เกศณี ไทยสนธิ และอีกมากมาย เราสังเกตวา 
เมื่อไมนานมานี้ ผูหญิงไทยเหลานี้ยังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกดวย การเดินทางทองเท่ียวใน
ตางประเทศเพียงลําพังของผูหญิงไทยจึงถือเป็นปรากฏการณแสําคัญท่ีกําลังเกิดขึ้นและขยายวงกวาง
ทามกลางบริบทสังคมไทย  ดังนั้น การเดินทางทองเที่ยวของพวกเธอจึงสะทอนใหเห็นถึง
ความเคล่ือนไหวของผูหญิงไทยในการเคล่ือนท่ีจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งอยางชัดเจน 

ทุกวันนี้ เราสังเกตวา การเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทยมีรูปแบบและลักษณะ
หลากหลายมากขึ้น ไมวาจะเป็นแบบไปกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง แบบไปเรียนหรือไปทํางานและไปเท่ียว 
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แบบวีซาพิเศษ แบบวูฟ แบบไปคนเดียว เป็นตน รูปแบบการเดินทางทองเท่ียวเหลานี้มักปรากฏผาน
งานเขียนเชิงวรรณกรรม เรื่องเลา หนังสือ และเว็บไซตแตางๆ รูปแบบและลักษณะการเดินทางทองเท่ียว
ของผูหญิงไทยรวมสมัยปรากฏใหเห็น ดังนี้ 

การเดินทางแบบไปครอบครัวหรือเพื่อนฝูงของผูหญิงไทยยังคงปรากฏใหเห็นเรื่อยมา 
โดยเฉพาะในงานเขียนประเภทบันทึกการเดินทางทองเท่ียว นักเขียนหญิงไทยท่ีนาสนใจ คือ แวววรรณ 
หงษแวิวัฒนแ โดยงานเขียนช้ินสําคัญของเธอ ไดแก Hokkaido Home-Made (2557) เป็นการเดินทาง
ขามโพนทะเลไปยังฮอกไกโด ประเทศญี่ปุุน เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน อีกเลมหนึ่ง งานเขียน Wish Us 
Luck ขอให้เราโชคดี (2556) งานช้ินนี้เป็นการเดินทางทองเท่ียวท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ การเดินทางครั้งนี้
เป็นการเดินทางขามทวีปและเดินทางทางบก โดยแวววรรณเดินทางรวมกับฝาแฝดจากประเทศอังกฤษ
มายังสถานีหัวลําโพง ประเทศไทย ดวยเสนทางรถไฟ เป็นเวลา 30 วัน ดังนั้น การเดินทางของ
แวววรรณจึงถือเป็นการแสวงหาเสนทางแปลกใหมโดยผูหญิงไทยท่ีออกเดินทางทองเท่ียวแบบจัดการ
ทุกอยางดวยตนเองอีกดวย นอกจากนี้ ยังปรากฏ หนังสือ ฝันถึงแปซิฟิกไฮเวย์ ของ พิมพิดา กาญจนเวทางคแ 
(2551) การเดินทางของพิมพิดาเป็นการเดินทางแบบมีเพื ่อนรวมทาง โดยมีวัตถุประสงคแเพื ่อ
เรียนรูวิถีชีวิตของชาวออสซี่ดวยการขับรถตระเวนเท่ียวไปตามชายฝ่ังมหาสุมทรแปซิฟิก เป็นตน 

การเดินทางทองเท่ียวแบบไปเรียนและไปเท่ียวมักพบเจอผานงานเขียนของนักเรียนแลกเปล่ียน
ท่ีไปเรียนตอในตางประเทศ และใชเวลาวางเพื่อออกเดินทางทองเที่ยวไปพรอมกันดวย งานเขียน
ของผูเดินทางในฐานะนักเรียนมีหลายช้ิน ไดแก หนังสือ Tokyo without Banana ของ ณิศรา 
สิทธาธิการเวชชแ (2558) โดยณิศราเป็นนักเรียนทุนท่ีไดเดินทางไปเรียนตอเป็นเวลา 1 ปี ท่ี
มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน ในขณะเดียวกัน ณิศราก็ใชเวลาวางเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และเทศกาลประจําปีของชาวญี่ปุุน และหาประสบการณแทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ ใน
ประเทศญี่ปุุนดวย และหนังสือ Finland by Hand ฟินแลนด์ บาย แฮนด์ ของ กัญญแชลา นาวานุเคราะหแ 
(2555) โดยกัญญแชลาเป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีมหาวิทยาลัยยูวาสกูลา ประเทศฟินแลนดแ ระหวาง
ศึกษาปริญญาโท กัญญแชลาไดใชเวลาวางเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตของชาวฟินนแอยางใกลชิด แลวถายทอด
เรื่องราวท่ีเธอไดเรียนรูผานบันทึกขอความและการวาดรูปลายเสนอยางละเอียดลออ เป็นตน 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีวัยทํางาน ไดปรากฏการเดินทางของกลุมผูหญิงไทยท่ีมีโอกาสไดหาประสบการณแ
แบบเท่ียวไปและทํางานไปโดยอาศัยวีซาแบบพิเศษที่เรียกวา Working Holiday Visa ซึ่งเป็น
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและอีก 31 ประเทศท่ัวโลก การเดินทางในลักษณะนี้มักพบเห็นได
จากงานเขียนบางเลม ไดแก หนังสือ นิวซีแลนด์ เท่ียวไป ท้างานไป ไม่ยาก 12 Months in New 
Zealand by Working Visa ของ ฝูาย ณัชชา (2555) โดย ณัชชาไดเลาถึงประสบการณแการเดินทางทองเท่ียว
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ในนิวซีแลนดแเป็นเวลา 1 ปี ภายใตวีซาทองเท่ียวและทํางาน เพื่อพบปะผูคน คนหาตัวเอง และเรียนรู
วัฒนธรรมใหม เป็นตน 

วูฟ (WWOOF ยอมาจาก World Wide Opportunities on Organic Farms หรือ 
Willing Workers on Organic Farms) เป็นรูปแบบและลักษณะการเดินทางทองเท่ียวแบบแหวกแนว 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตในฟารแมเกษตรอินทรียแหรือเป็นการทําการเกษตรตาม
หลักธรรมชาติ (ปาลิดา พิมพะกร, 2557, น.บทนํา)  ท้ังนี้ ปาลิดา พิมพะกร (2557) ไดใหคํานิยามถึงวูฟ
ไววา  

การ “แลกเปล่ียน” ในท่ีนี้หมายถึง “โฮสตแ” (Host) หรือ “เจาบาน” จะเปิดรับ 
“อาสาสมัคร” หรือ “วูฟเฟอรแ” (WWOOFer) มาชวยทํางาน สวนวูฟเฟอรแไดรับความชวยเหลือเรื่องอาหาร
และท่ีพักอาศัย (กินฟรีอยูฟรี แตไมมีคาจางเป็นตัวเงิน) นอกจากนี้ ท้ังโฮสตแและวูฟเฟอรแจะได
แลกเปล่ียนมิตรภาพหรือไดทําความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีจะชวยทําให
ผูคนเขาใจในความแตกตาง (ปาลิดา พิมพะกร, 2557, น.7) 

การเดินทางทองเที่ยวแบบวูฟปรากฏใหเห็นในงานเขียน Hokkaido Summer ของ 
ปาลิดา พิมพะกร (2557) โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นท้ังการทํางานเป็นสาวใชในบานพักนักทองเท่ียว
และเป็นการไปเท่ียวของปาลิดา เธอพรอมกับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งไดอาสาเขารวมโครงการวูฟและ
เดินทางไปยังฟารแมในจังหวัดฮฮกไกโด ประเทศญี่ปุุน เป็นเวลากวา 37 วัน โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อ
เรียนรูประสบการณแและไดสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอยางแทจริง ดังนั้น การไปเท่ียวโดยอาศัย
โครงการวูฟของปาลิดาจึงเผยใหเห็นถึงการเดินทางท่ีเนนประหยัดคาใชจายของผูหญิงไทยรวมสมัย 
แตไดสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอยางเขมขน วูฟจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีผูหญิงไทยนํามาประยุกตแใชเพื่อ
ตอรองกับอํานาจทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีตองใชจายสูง แตเธอสามารถใชชีวิตอยูอาศัยและทองเท่ียวได
เป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น 

การเดินทางทองเท่ียวแบบสะพายเปูมักเป็นรูปแบบของการเดินทางท่ีเนนเรื่องราวผจญภัย 
แมจะแกะรอยจากหนังสือเดินทาง หรือไปตามคําแนะนําของผูที่เคยไปมากอนหรือคนทองถิ่น  
แตผูเดินทางทุกคนจะมีเสนทางของตัวเอง ไดหลงทาง ไดพบเจอเพื่อนใหม ไดพบเจอเรื่องราวท่ี
ไมคาดคิด ซึ่งอาจตองเปล่ียนแผนการเดินทางอยางกะทันหัน แตสิ่งเหลานี้ลวนเป็นบททดสอบ
ท้ังรางกายและจิตใจ (เกลียวซาย , 2556, น.10) การแบกเปูแบบไปคนเดียวมักปรากฏใหเห็น
ผานงานเขียนหลายช้ิน ไดแก หนังสือ ตะลุยเด่ียวเท่ียวเมืองดอยช์ จากแฟรงก์เฟิร์ตถึงมิวนิก ของ 
เกลียวซาย (2556) โดยการแบกเปูเท่ียวของเกลียวซายเป็นการเดินทางทองเท่ียวแบบจัดการทุกอยาง
โดยไมพึ่งพาบริษัททัวรแหรือตัวแทนใดๆ ระหวางทาง เกลียวซายเลือกท่ีจะแบกสัมภาระไวบนบา  
แลวออกเดินทางดวยงบประมาณท่ีมีอยูจํากัด ยิ่งไปกวานั้น ยังปรากฏการเดินทางผจญภัยแบบสุดขั้ว
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อีกหลายเลม ไดแก หนังสือ แอนตาร์กติกา แรกรัก ... น้้าต้มผักยังแข็ง ของ เกศณี ไทยสนธิ (2557) 
โดยเกศณีเลาถึงประสบการณแลองเรือท่ีแควนปาตาโกเนีย (Patagonia) ไปยังแอนตารแกติกาโดยใช
เสนทางผานอารแเจนตินา ซึ่งเป็นดินแดนท่ีเขาถึงไดยากและทาทาย นอกจากนี้ ยังมีหนังสือ I Roam 
Alone Trekking Through South America ห้องเรียนแห่งขุนเขาอเมริกาใต้ ของ มิ้นทแ (2558) 
(มิ้นทแ เป็นนามปากกาของ มณฑล กสานติกุล : ผูเขียน) โดยมิ้นทแไดบอกเลาประสบการณแแบกเปูบุกเด่ียว
พิชิตเทือกเขาแอนดีส และเรื่องราวผจญภัยบนภูเขา 6 ลูก 3 ประเทศในทวีปอเมริกาใต เป็นเวลา 8 
เดือน เพื่อสํารวจดินแดนธรรมชาติและทําความรูจักกับตัวเองใหมากยิ่งขึ้น อีกครั้งหนึ่ง มิ้นทแยังไดเลา
เรื่องราวแบกเปูผจญภัยบนเสนทางสายทรานสแไซบีเรีย เป็นเวลา 50 วัน ไวในหนังสือ I Roam 
Alone Thai-Siberia issue มิตรภาพระหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย ของ มิ้นทแ (2557) เป็นตน 
มากไปกวานั้น การเดินทางทองเท่ียวแบบสะพายเปูในราคาประหยัดยังเป็นท่ีนิยมของผูหญิงไทย 
โดยเฉพาะในเกาหลีใตและญี่ปุุน ดังปรากฏในหนังสือ เกาหลี สุดที่รัก ของ สม มินโฮ (2553) 
โดยสมมีแรงบันดาลใจมาจากความคลั่งไคลหนังและเพลงของศิลปินเกาหลี ทั้งทาเต น จังหวะ 
เครื่องแตงกาย และความเป็นผูนํา การแบกเปูเท่ียวเป็นเวลา 13 วัน ของสมจึงมีลักษณะเป็นการตามรอยซีรี่ยแ
อยางสุดโตง หนังสือ เท่ียวย้อมใจ ของ เพลงดาบแมน้ํารอยสาย (2557) (เพลงดาบแมน้ํารอยสายเป็น
นามปากกาของ ชลลดา เตียวสุวรรณ : ผูเขียน) เป็นบันทึกการเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังในญี่ปุุน 
โดยผูเขียนเนนสัมผัสส่ิงแปลกใหม ดังเชน การกินบะหมี่มานรูด การกินขาววัดเซน การนอนวัดแบบชุคุโบ 
และการอาบน้ําแรแชบอโคลนหมกทราย และหนังสือ Japan Chill Out ญี่ปุ่น ... ไม่ไกลเกินใจฝัน 
ของ ณ จันทรแ (2558) เป็นการเดินทางของผูหญิงไทยท่ีบินเด่ียวครั้งแรกไปยังญี่ปุุน โดยมีเพื่อนสนิทท่ี
กําลัง ศึกษาในญี่ปุุนรออยูปลายทาง การเดินทางครั้ งนี้  ผู เขียนเนนเยี่ยมชมสถานท่ีสําคัญ 
โดยเฉพาะศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ พระราชวัง และยานการคา เป็นตน 

สําหรับงานศึกษาทางมานุษยวิทยาของผูหญิงไทยท่ีเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศนั้น 
ปรากฏใหเห็นในหนังสือ บ้านและเรื่องในบ้าน : ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม ของ สายพิณ 
ศุพุทธมงคล (2557) โดยงานช้ินนี้มีลักษณะพิเศษ ก็คือ เป็นงานเขียนของนักมานุษยวิทยาไทยท่ี
มุงศึกษาถึงสังคมวัฒนธรรมยุโรป และเป็นงานเขียนเพียงช้ินเดียวที่ใหความสําคัญกับสังคมวัฒนธรรม
อิตาลีตอนใต การทําวิจัยครั้งนี้ สายพิณไดเลือกสนามสําหรับการวิจัย ก็คือ เมืองคาปัว ( Capua) 
ประเทศอิตาลี และพักอาศัยอยูกับครอบครัวด้ังเดิมของพื้นท่ี โดยมีวัตถุประสงคแเพื่ อเรียนรูภูมิทัศนแ 
ผูคน และวัฒนธรรม  

เราสังเกตอีกวา ผูหญิงไทยหลายคนเลือกท่ีจะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเจริญ
ดานเศรษฐกิจสูงกวา เป็นประเทศผูนําทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม หรือเป็นประเทศ ท่ี
ไดขึ้นช่ือวา “พัฒนาแลว” (Developed Country) โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา 
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ออสเตรเลีย หรือบางประเทศในแถบเอเชีย ไดแก ญี่ปุุน เกาหลี จีน เป็นตน ยกตัวอยาง หนังสือ  
เฮลโหล โทโฮคุ ของ ปาลิดา พิมพะกร (2556) เลาถึงเรื่องราวการเดินทางของปาลิดาไปยังเมืองเซ็นได 
(Sendai) จังหวัดมิยางิ (Miyagi) ประเทศญี่ปุุน หนังสือ ฟินแลนด์ บาย แฮนด์ ของ กัญญแชลา นาวานุเคราะหแ 
(2555) เลาถึงเรื่องราวการเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีตางๆ ตลอดจนเรื่องราวการใชชีวิตในฐานะ
นักเรียนทุนประเทศฟินแลนดแ และหนังสือ ตะลุยเด่ียวเท่ียวเมืองดอยช์ จากแฟรงก์เฟิร์ตถึงมิวนิก ของ 
เกลียวซาย (2556) เลาถึงการสะพายเปูเท่ียวจากเมืองแฟรงกแเฟิรแตสูเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน  
เมื ่อเป็นเชนนี้ มีสิ่งที ่น าสนใจตอไปวา ผูหญิงไทยกลุมนี้เลือกที่จะแบกเปูเที ่ยวคนเดียวไปยัง
ประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกวาประเทศไทย นั่นหมายความวา พวกเธอยอมตองมี
ส่ิงเกื้อหนุน ก็คือ “ทุนทรัพยแ” หรือ “การมีเงินพอจาย” พวกเธอจึงสามารถจัดสรรคาใชจายให
เพียงพอตลอดระยะเวลาการเดินทางทองเท่ียวได  

การแบกเปูเท่ียวไปยังประเทศท่ีพัฒานามากกวาประเทศไทยของผูหญิงไทยกลุมนี้  
มีส่ิงท่ีนาสังเกต คือ ผูหญิงหลายคนพบเจอเหตุการณแในลักษณะไมยุติธรรม ไมเทาเทียม หรือ
เป็นการถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศท่ีไปเยือน ยกตัวอยาง กรณีพาดหัวขาว “ยอดรามาไลไป
กินปิ้งยางท่ีไทย กับ 10 ขอ ต่ิงเกาหลีควรรูกอนไปหาโอปปูา” จากขาวหนังสือพิมพแไทยรัฐออนไลนแ 
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 มีเนื้อความ ดังนี้  

. . . ตม. เกาหลีเขาลุกขึ้นมากวดขันตรวจสอบนักทองเท่ียวชาวไทยเขมงวดเป็นพิเศษ           
แตเรื่องท่ีเจาหนาท่ีพูดจาแย ใสอารมณแ และการกักตัวยาวนานเกินเหตุก็ไมคอยแฟรแเนอะ นี่           
ไดยินมาวา 70 เปอรแเซ็นตแ  ของคนท่ีติดอยูใน ตม. เป็นผูหญิง และถูกสงตัวกลับประมาณ             
70-100 คนตอวัน  

. . . 
แตจากกรณีของสาวไทยคนนี้ ปัณณณแพัศ ศรีสวัสด์ิ เจาของเฟซบุ฿ก Punnabhat 

Sri เธอระบุวา ในระหวางท่ีเขาหองกักตัว เจาหนาท่ีกักตัวนานมาก รวมๆ ก็ 12 ช่ัวโมง แถมตอนให
เขาหองเพื่อซักถาม ลามก็ใสอารมณแ พูดตัดบท เหมารวมอยางเดียววา เธอลักลอบเขามาเกาหลีเพื่อ
มาทํางาน แถมยังมีการกระชากเอกสารตางๆ ท่ีเธอเตรียมมาออกไปดวย ไมไดมีการเช็กดูดวยซ้ํา  
แบบนี้ก็นาจะพูดไดวา ทําเกินกวาเหตุไปรึเปลา? และเรื่องจะไมบานปลายมาถึงขนาดนี้ ถาลามไมพูด
คําวา ‘ถาอยากกินปิ้งยางก็กลับไปกินท่ีเมืองไทย’ 

(ไทยรัฐออนไลนแ ฉบับวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560. “ยอดรามาไลไปกินปิ้งยางท่ีไทย กับ 
10 ขอ ต่ิง เกาหลีควรรูกอนไปหาโอปปูา”. สืบคนเมื่อวัน ท่ี  21 มิถุนายน 2560. https:// 
www.thairath.co.th/content/944125.) 
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เนื้อขาวขางตน เราเห็นไดวา ผูหญิงไทยถูกเลือกปฏิบัติจากผูคนในประเทศท่ีพัฒนา
มากกวาอยางไมเป็นธรรม พวกเธอถูกเขมงวดกวดขันในการผานเขา-ออกประเทศเกาหลีใตในลักษณะ
ถูกเลือกปฏิบัติ การถูกเลือกปฏิบัติ ในกรณีนี้เห็นไดจากการแสดงออกเชิงลบของเจาหนาท่ีและลาม 
ดังเชน การพูดจาไมดี การใสอารมณแ การกักตัวเป็นเวลานานเกินสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การเหมารวมวา พวกเธอเป็นคนลักลอบเขาเมือง ดังนั้น การกระทําดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นวา  
เมื่อผูหญิงไทยซึ่งเดินทางจากประเทศกําลังพัฒนาไปยังประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจสูงกวา  
ผูคนในประเทศปลายทางมีอคติและมายาคติตอพวกเธอ พวกเขาจึงปฏิบัติตอผูหญิงไทยในลักษณะ
ดอยกวา ไมเทาเทียม และดูหมิ่นดูแคลน  

เมื ่อ ผูหญิง ไทย เลือก ที่จะ เดินทางทอง เ ที่ยวจากประ เทศกําลังพัฒนาไปยัง
ประเทศท่ีพัฒนาแลว มีเรื่องท่ีนาพิจารณาอีกวา ถอยคําในบันทึกการเดินทางทองเท่ียวของผูหญิงไทย
กลุมนี้ไดบงบอกถึงอคติ มายาคติ และเหตุการณแการถูกเลือกปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นระหวางการเดินทางของ
พวกเธอ ยกตัวอยาง คําบอกเลาจากเรื่องราวการเดินทางไปญี่ปุุนคนเดียวเป็นครั้งแรกในหนังสือ 
Japan Chill Out ญี่ปุ่นไม่ไกลเกินใจฝัน ของ ณ จันทรแ (นามปากกา) (2558) เธอเลาถึงขอมูลท่ีหาไดวา 

. . . ญี่ปุุนขอวีซายากมาก (ตอนนี้เท่ียวไมเกิน 15 วัน ไมตองใชวีซา) ยิ่งเป็นผูหญิงโสด
เดินทางไปญี่ปุุนคนเดียวยิ่งหมดสิทธิ์ ถาไมไดทํางานประจํา ไมมีทางท่ีวีซาจะผาน เงินในบัญชีมีกี่แสน
เหรอ จะขอวีซาไปญี่ปุุน ตํ่ากวาแสนเขาไมใหนะ ญี่ปุุนเขาไมพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นกันหรอก 
พูดแตภาษาตัวเอง คาครองชีพที่ญี่ปุุนสูงมาก จะไปเที่ยวญี่ปุุนใชเงินไมใชนอยๆ นะ ฯลฯ .  . . 
(ณ จันทรแ, 2558, น.จากใจผูเขียน) 

นอกจากนี้ เธอไดเลาถึงเหตุการณแเมื ่อเดินผานสวนผูโดยสารขาออกตอไปวา  
เมื่อเจาหนาท่ีตรวจหนังสือเดินทางของเธอ เจาหนาท่ีคนดังกลาวก็รีบพูดใสวิทยุวา “. . . ตรวจใหหนัก 
. . .” จากนั้น เจาหนาท่ีก็เชิญตัวเธอไปตรวจเป็นกรณีพิเศษทันที ขณะนั้น เธอรับรูไดวา เธออาจถูก
เหมารวมถึงผูหญิงท่ีจะไปขายตัวหรือเอายาบาไปขายท่ีญี่ปุุน หลังจากตรวจรางกายแลว เจาหนาท่ียัง
เปิดและตรวจคนขาวของท่ีอยูในกระเปาของเธออีกดวย (ณ จันทรแ, 2558, น.16-18) 

คําบอกเลาและเหตุการณแขางตนช้ีใหเห็นวา ประเทศญี่ปุุนมีขั้นตอนคัดกรองผูเดินทาง
ชาวไทยอยางละเอียด โดยเฉพาะผูเดินทางเพศหญิง ท้ังนี้ พวกเขาเปิดโอกาสใหผูหญิงเพียงกลุมเดียว
สามารถเดินทางทองเท่ียวได ก็คือ ผูหญิงท่ีแตงงานแลว มีงานประจํา มีสถานภาพทางการเงินดี  
และมีความรู ในขณะท่ีผูหญิงอีกกลุมหนึ่งกําลังถูกกีดกันไมใหเดินทางเขาสูประเทศญี่ปุุน นั่นคือ 
ผูหญิงโสด ไมมีการงานท่ีมั่นคง สถานภาพทางการเงินไมดี และมีความรูนอย ดังนั้น เราเล็งเห็นไดวา 
ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดเลือกปฏิบัติตอผูหญิงไทยกลุมนี้อยางไมยุติธรรม ยิ่งไปกวานั้น กอนท่ีจะ
เดินทางออกนอกประเทศไทย ผูหญิงไทยกลุมนี้ยังถูกเลือกปฏิบัติจากเจาหนาท่ีรัฐดวยวิธีการตรวจคน
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รางกายและทรัพยแสินอยางเขมขน เนื่องจากสังคมไดสรางภาพเหมารวมใหแกพวก เธอในฐานะ           
ผูท่ีอาจกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการคาประเวณีและเรื่องยาเสพติด เหตุการณแการตรวจคนของ
เจาหนาท่ีรัฐครั้งนี้จึงถือเป็นขอสนุบสนุนอคติมายาคติการคัดกรองผูเดินทางชาวไทยท่ีจะเขา-ออกประเทศ
ญี่ปุุนอยางชัดเจน 

อีกกรณีหนึ่ง เรื่องเลาประสบการณแการใชชีวิตนักเรียนแลกเปล่ียนแหงมหาวิทยาลัยวาเซดะ
ในกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุุน ในหนังสือ Tokyo without Banana ของ ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ 
(2558) ณิศราเลาถึงเหตุการณแถูกเลือกปฏิบัติจากเพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุุน เธอเลาวา  

วันนั้น เรากําลังนั่งสอนภาษาไทยใหเพื่อนชาวญี่ปุุน ก็ไดยินเสียงคนพูดภาษาอังกฤษเสียง
ดังล่ันเลานจแเหมือนเรียกรองความสนใจ อารมณแประมาณ ‘เฮ พวกมึงฟังกูหนอยดิ กูเทมากนะ สึสสสส’ 

ตอนแรกนึกวาจะเป็นพวกเด็กแลกเปล่ียนดวยกันมาทําซา แตพอหันไปดูก็เห็นวา
ท้ังแก฿งคแเป็นญี่ปุุนสไตลแเด็กนอกกับลูกครึ่ง พอหันกลับไปสอน ก ไก ข ไข กับเพื่อนตอ พวกนั้นก็เริ่ม
เลนสเก็ตบอรแดกันในเลานจแเลยคาคุณผูชม 

คนเลนก็เลนโชวแชะแวบชะวาบ สวนคนท่ีไมไดเลนก็สงเสียงเชียรแเพื่อนกัน
โหวกเหวกโวยวาย เรากับเพื่อนไดแตหันมองหนากันไปมา สมาธิหลุดกระเจิง ตอนนี้ ก ไก ถึง ฮ นกฮูก 
ในสมองนี่เรียงกันมั่วไปหมดเพราะมัวแตลุน 

ยังคะ...คุณผูชมคะ ปรากฏวาหนึ่งในกลุมนั้นเริ่มปีนขึ้นบนโต฿ะยาวท่ีต้ังเรียงเอาไวให
นักศึกษานั่งอานหนังสือแลวคา ไมพอ...วิ่งเทาเปลากระโดดขามโต฿ะอีกตางหาก กะดวยตาเปลา เราวา
ระยะหางของโต฿ะแตละตัวก็นาจะเป็นเมตร นอกจากไมกลัววาจะกระโดดไมถึง นางยังไมแครแดวยวา
จะมีใครนั่งอยูในระยะท่ีเทาจะตกไปกระทบใบหนาเขาไดหรือไม โชคดีท่ีเรากับเพื่อนนั่งไกลจากพื้นท่ี
เสียงพอตัว 

สรุปตรงนี้วา ... from hell มากคะ (ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ, 2558, น.72) 
สถานการณแท่ีณิศราพบเจอทําใหเรารับรูไดวา เมื่อผูหญิงไทยไดใชชีวิตในกรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุุน เธอตองพบเจอกับผูคนทองถิ่น โดยผูหญิงญี่ปุุนบางกลุมเลือกปฏิบัติตอผูหญิงไทย
ในลักษณะไมเทาเทียม ผูหญิงญี่ปุุนเลือกท่ีจะไมตอนรับขับสู ไมยินดีตอผูหญิง ไทย และไมยอมรับ
ภาษาไทย นอกจากนี้ ผูหญิงญี่ปุุนยังมีกลยุทธแในการขับไลผูหญิงหญิงโดยวิธีการกอความเดือดรอนรําคาญ
เพื่อใหผูหญิงไทยรูสึกเกรงกลัวอีกดวย 

นอกจากนี้ ณิศรายังไดเลาถึงเหตุการณแไมพึงประสงคแ เมื่อครั้งที่เธอไดพูดคุยกับ
เพื่อนนักเรียนชาวแคนาเดียน เธอเลาวา 

. . . ไรอาหแ สาวแคนาเดียนท่ีหลงรักการแตงคอสเพลยแเป็นชีวิตจิตใจ หองนางอยูช้ัน 2 
ขางหองเพื่อนชาวนิวซีแลนดแของเรา . . . 
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ท่ีโดนมากับตัวเองคือ เราเรียนคลาสภาษาญี่ปุุนดวยกัน แตนางชอบขาดเรียน
อยูบอยๆ ขนาดวันสอบก็ยังไมมา จนเซนเซเป็นหวง เลยใหเราชวยสงขอความไปถามหนอยวา 
ไมสบายอะไรรึเปลา 

ดวยความหวังดี เย็นวันนั้น ณิศราก็เลยสงขอความผานเฟสบุ฿คแชตไป 
‘ไรอาหแ ฉันไมเห็นเธอมาเรียนหลายวันแลว วันนี้มีควิซท่ีหองดวยเซนเซฝากมา

ถามวาเธอโอเครึเปลา’ 
‘Thank you. But it’s not any of your business to be concerned of.’ 
ขอบคุณนะ แตมันไมใชธุระกงการอะไรของเธอ . . . (ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ, 

2558, น.93-94) 
บทสนทนาระหวางณิศราและไรอาหแขางตน เผยใหเราเห็นวา แมวาผูหญิงไทยจะเป็น

เพื่อนรวมหองเรียนเดียวกันกับผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตก แตผูหญิงไทยก็ถูกเลือกปฏิบัติอยาง
ไมพึงประสงคแ สังเกตไดจากถอยคําท่ีผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกตอบกลับท่ีวา “Thank you. But it’s 
not any of your business to be concerned of.” ขอความนี้สะทอนถึงความไมพึงพอใจท่ีจะ
รวมสนทนาดวย โดยผูหญิงผิวขาวชาวตะวันตกไดแสดงเจตนาชัดเจนวา เธอไมเป็นมิตรและไมยินดีท่ี
จะพูดคุยกับผูหญิงไทยอยางเห็นชัด 

อีกกรณีหนึ่ง เรื่องเลาประสบการณแการใชชีวิตนักเรียนแลกเปล่ียนแหงมหาวิทยาลัยวาเซดะ
ในกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุุน ในหนังสือ Tokyo without Banana ของ ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ 
(2558) เธอเลาถึงเหตุการณแท่ีเพื่อนฝรั่งเพศชายไดลวงละเมิดทางเพศตอตัวเธอ คนแรก เป็นเพื่อนชาย
ชาวฟินแลนดแท่ีเธอเคยไปด่ืมเหลาดวยกัน เธอเลาวา “ . . . เคยไปแฮงกแเอาตแดวยแลว กลายเป็น
พวกผูชายท่ีชอบเอาฤทธิ์แอลกฮอลแมาเป็นขออาง จับนูนนิดนี่หนอย แถมชอบแทะโลมดวยคําพูดและ
สายตา . . .” อีกคนหนึ่ง เป็นเพื่อนชายชาวแคนาดา เพื่อนคนนี้มีนิสัยคลายคลึงกันกับเพื่อนคนแรก 
เธอเลาตอไปวา “. . . เคยหลวมตัวไปเตนดวยครั้งนึงก็มีการเอาตัวเขามาชิดจนเกินเหตุ จนแทบจะ
รวมรางเป็นหนวยเดียวกันอยูแลวจา ณิศราเลยเตนไมออก เอาแตยืนแข็งท่ือเป็นหิน พี่แกก็มีการมาส่ัง 
‘Move Your Hips, Mint!’ . . .” (ณิศรา สิทธาธิการเวชชแ, 2558, น.102-104) ประสบการณแ
ของณิศราเผยใหเราเห็นวา เมื่อเดินทางทองเท่ียวในประเทศท่ีพัฒนาแลวและไดพบ เจอกับผูชาย
ชาวตะวันตก ผูหญิงไทยมักตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศ พวกเธอเส่ียงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศ
หลายระดับ คือ ระดับสายตา ระดับวาจา และระดับเนื้อตัวรางกาย ดังนั้น คําพูดยั่วเยา สายตาแทะโลม 
และการแตะเนื้อตองตัวที่ไมพึงประสงคแจึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติของผูชายชาวตะวันตกท่ีกระทําตอ
ผูหญิงไทย โดยพวกเขาอาจเหมารวมวา ผูหญิงไทยไมรักนวลสงวนตัว  
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ตัวอยางขางตน เราสังเกตวา การแบกเปูเที ่ยวจากประเทศกําลังพัฒนาไปยัง
ประเทศท่ีพัฒนาแลวกอใหเกิดอคติ มายาคติ และเหตุการณแการถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียม  
โดยภาพรวม ผูหญิงกลุมนี้มักถูกมองวา พวกเธอเป็นหญิงขายบริการทางเพศหรือลักลอบเขาเมือง 
ดังนั้น เราเห็นไดวา ภาพเหมารวมท่ีเกิดขึ้นนี้มีนัยยะ การใหความหมายแกผูหญิงไทยในลักษณะ
เส่ือมเสียช่ือเสียง บั่นทอนคุณคา และมักถูกตราหนาถึงพฤติกรรมสุมเสี่ยง อัตลักษณแตัวตนของ
ผูหญิงไทยกลุมนี้จึงมีลักษณะบิดเบือนไปจากความเป็นจริง อีกท้ัง เรื่องเลาของพวกเธอยังทําให
เรารับรูไดวา การเดินทางทองเท่ียวสําหรับเพศสถานะของผูหญิงถือเป็นเรื่องยุงยากเพราะเพศสถานะ
ของพวกเธอผูกโยงอยูกับอคติมายาคติในสังคม ผูหญิงไทยจึงไมมีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะใชชีวิตนอกบาน
อยางอิสระ นั่นเอง 
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บทท่ี 4 
คุณลักษณะท่ัวไปของนักแบกเป้หญิงไทย และระยะก่อนแบกเป้ 

 
ในบทนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะใหขอมูลเชิงกายภาพของนักแบกเปูหญิงไทยแตละคน โดยจัดแบง

คุณลักษณะท่ัวไปของผูหญิงไทยเป็น 2 หมวดหมู คือ (1) นักแบกเปูพวกมือใหม และ (2) นักแบกเปู
พวกมือเกา จากนั้น ผูวิ จัยมุ ง ท่ีจะศึกษาอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยโดยดูวา  
ในระยะกอนแบกเปูเท่ียว อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอถูกประกอบสรางอยางไร และผูหญิงไทยไดรับมือ
หรือตอรองอํานาจกอนกาวเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนอยางไร เราอธิบายไดดังนี้ 
 
4.1 คุณลักษณะทั่วไปของนักแบกเป้หญิงไทย 
 

ในงานศึกษา A Comparison between Asian and Australasia Backpackers Using 
Cultural Consensus Analysis ของ Cody Morris Paris, Ghazali Musa และ Thinaranjeney 
Thirumoorthic (2014) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของนักแบกเปูชาวออสเตรเลียเปรียบเทียบกับ
นักแบกเปูชาวเอเชีย พบวา จํานวนของนักแบกเปูท้ังสองกลุมเป็นชายสูงกวาเป็นหญิง โดยนักแบกเปู
ชาวออสเตรเลีย เป็นชายรอยละ 64.4 เป็นหญิงรอยละ 35.6 เชนเดียวกัน นักแบกเปูชาวเอเชีย  
เป็นชายรอยละ 53.6 เป็นหญิงรอยละ 46.4 อายุเฉล่ียของนักแบกเปูชาวเอเชียสูงกวาชาวออสเตรเลีย 
โดยชาวเอเชียมีอายุเฉล่ีย 30.5 ปี ขณะท่ีชาวออสเตรเลียมีอายุเฉล่ีย 25.2 ปี  นักแบกเปูท้ังสองกลุม
เป็นผูท่ีมีการศึกษาดี โดยรอยละ 75 ของนักแบกเปูแตละกลุม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท เป็นผูท่ีมีงานทํา ท้ังทํางานแบบนอกเวลา (Part Time) และทํางานแบบเต็มเวลา (Full Time) 
นักแบกเปูท่ีมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและวางงานชาวออสเตรเลียมีจํานวนสูงกวาชาวเอเชีย  
โดยชาวออสเตรเลียเป็นนักศึกษารอยละ 25.1 และวางงานรอยละ 15.9 ขณะท่ี ชาวเอเชียเป็น
นักศึกษารอยละ 11.3 และวางงานรอยละ 11.3 (Paris, Musa และ Thinaranjeney, 2014, p.185) 
ประกอบกับ Chiang และ Jogaratnam (2006) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ัวไปของนักเดินทางเพศหญิงท่ี
เดินทางเพียงลําพังจํานวนทั้งสิ้น 194 ราย พบวา ผูหญิงสวนใหญเคยเดินทางคนเดียวมากอน 
พวกเธอมีอายุเฉล่ีย 18-65 ปี โดยรอยละ 29.9 ใชเวลาเดินทาง 1-3 วัน รอยละ 27.8 ใชเวลาเดินทาง 
4-6 วัน และรอยละ 26.3 ใชเวลาเดินทาง 1 -3 สัปดาหแ ผูหญิงรอยละ 80.9 มีสถานภาพโสด 
และรอยละ 68.6 มีรายไดขั้นตํ่าปีละ 30,000 ดอลลารแสหรัฐ (Chiang และ Jogaratnam, 2006, p.63) 
จากผลการศึกษาของ Paris, Musa และ Thinaranjeney (2014) และ Chiang และ Jogaratnam 
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(2006) เราพบวา คุณลักษณะโดยท่ัวไปของผูเดินทางเพศหญิงมีชวงอายุ ต้ังแตวัยรุนจนถึง
วัยหลังเกษียณ เป็นผูมีการศึกษาดี มีสถานภาพโสด และเป็นผูมีรายไดดี 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้  เราพบวา ขอมูลเชิงกายภาพของนักแบกเปูหญิงไทย
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Paris, Musa และ Thinaranjeney (2014) และ Chiang และ 
Jogaratnam (2006) โดยกลุมตัวอยางซึ่งเป็นนักแบกเปูเพศหญิงท้ัง 10 ราย มีคุณลักษณะเดน คือ 
พวกเธอมีชวงอายุโดยมาก 21-38 ปี สวนใหญเริ่มออกเดินทางเมื่ออายุ 20-30 ปี ซึ่งเป็นชวงวัยเรียน
ระดับอุดมศึกษาและชวงกาวเขาสูวัยทํางาน พวกเธอประกอบอาชีพหรือเติบโตมาจากครอบครัวท่ีมี
ความมั่นคง นั่นคือ รับราชการหรือผูมีรายไดประจํา กลุมตัวอยางทุกรายจบการศึกษาขั้นตํ่าระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเป็นอยางดี ในขณะท่ี อีก 4 ราย สามารถส่ือสาร
ภาษาท่ีสามได กลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดมีสถานภาพโสด ไมสมรส มีเพียง 2 รายท่ีสมรสแลว มี 1 ราย 
อยูระหวางต้ังครรภแ และอีก 1 รายมีสถานภาพหยาราง นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญยั งมี
ภูมิลําเนาและพักอาศัยอยูในตางจังหวัดมากกวากรุงเทพมหานคร 

วิธีการแบกเปูเท่ียวของกลุมตัวอยางท้ัง 10 รายนั้น เราพบวา กลุมตัวอยางมักแบกเปู
เท่ียวคนเดียวครั้งแรกโดยมีจุดหมายปลายทางคือประเทศในแถบเอเชีย นักแบกเปูหญิงไทยโดยมาก
เคยมีประสบการณแการเดินทางมาแลวกวา 4 ครั้ง โดยมีนักแบกเปูหญิงไทยบางรายแบกเปูเท่ียวมากถึง 
10-20 กวาครั้ง ออกเดินทางไปยังหลายประเทศท่ัวโลก เราจัดหมวดหมูนักแบกเปูหญิงไทยโดยใช
เกณฑแจํานวนครั้งในการเดินทางทองเท่ียวออกเป็น 2 กลุม คือ พวกมือใหม (Ameteur) และพวกมือเกา 
(Professional) เราพบวา พวกมือใหมเป็นกลุมนักแบกเปูท่ีมีประสบการณแนอย มีความรูอยางแคบ 
เป็นพวกเริ่มฝึกฝนและเพิ่งสรางตัวในพื้นท่ีการเดินทางทองเท่ียว ยังไมคลองแคลวตอการแบกเปูเท่ียวคนเดียว 
พวกเธอจึงไมมีความชํานาญในการเดินทางทองเท่ียวอยางเต็มท่ี นักแบกเปูเพศหญิงกลุมนี้ มักมี
ประสบการณแการไปเท่ียวคนเดียวนอยครั้งกวาพวกมือเกา ในขณะท่ีพวกมือเกาเป็นกลุมนักแบกเปูท่ีมี
ประสบการณแสูง มีความรูอยางกวาง เป็นพวกชํ่าชองและมีฝีมือในพื้นท่ีการแบกเปูเที่ยวมานาน  
มักส่ังสมประสบการณแและเอาตัวรอดในตางแดนไดเป็นอยางดี นักแบกเปูเพศหญิ งกลุมนี้มักมี
ประสบการณแแบกเปูเท่ียวมากกวาพวกมือใหม 
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ตาราง 4.1 ตารางแสดงคุณลักษณะของนักแบกเปู  

คุณลักษณะของนักแบกเป ้
นักแบกเปพ้วกมือใหม่ (Ameteur) นักแบกเปพ้วกมือเก่า (Professional) 

(1) มีประสบการณแนอย  

(2) มีความรูอยางแคบ (พี่พิม นองจอมขวัญ และ

นองสุกี้ เพิ่งจะเริ่มแบกเปูเท่ียวไดเพียง 1-4 

ครั้งเทานั้น) 

(3) เริ่มฝึกฝนและเพิ่งสรางตัวในพื้นท่ีแบกเปู  

(4) ยังไมคลองแคลวตอการแบกเปูเท่ียวคนเดียว 

ไมชํานาญในการแบกเปูเท่ียวอยางเต็มท่ี  

(5) มีประสบการณแการไปเท่ียวคนเดียวนอยกวา

พวกมือเกา 

(1) มีประสบการณแสูง  

(2) มีความรูอยางกวาง (ปอ ปูาปุณ พี่นก     

พี่ยิ้ม พี่กลวย พี่กิ๊ก และเบลลแ เดินทาง

มาแลว 8-70 กวาครั้ง) 

(3) เป็นพวกชํ่าชองและมีฝีมือในพื้นท่ีแบกเปู  

(4) ส่ังสมประสบการณแและเอาตัวรอดได           

เป็นอยางดี  

(5) มีประสบการณแแบกเปู เ ท่ียวมากกว า          

พวกมือใหม 
 

 
จากกลุมตัวอยางท้ัง 10 รายนี้ เราพบวา นักแบกเปูพวกมือใหม มีจํานวน 3 ราย คือ 

พี่พิม นองจอมขวัญ และนองสุกี้ ในขณะท่ีนักแบกเปูพวกมือเกา มีจํานวน 7 ราย คือ ปอ ปูาปุณ พี่นก 
พี่ยิ้ม พี่กลวย พี่กิ๊ก และเบลลแ อธิบายไดดังนี้ 

  
4.1.1 นักแบกเป้พวกมือใหม่ (Ameteur) 

พวกมือใหมเป็นกลุมนักแบกเปูท่ีมีประสบการณแนอย เป็นพวกเริ่มฝึกฝน และ
ยังไมมีความชํานาญในการเดินทางทองเท่ียวอยางเต็มท่ี พวกเธอมักมีประสบการณแการไปเท่ียวคนเดียว
นอยครั้งกวาพวกมือเกา ในครั้งนี้ เราพบวา นักแบกเปูกลุมนี้มักเดินทางในภูมิภาคใดภูมิภ าคหนึ่ง
เทานั้น กลาวคือ พี่พิมและนองสุกี้เดินทางทองเท่ียวเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ในขณะท่ีนองจอมขวัญ
แบกเปูเท่ียวในภูมิภาคยุโรปเทานั้น นักแบกเปูพวกมือใหม มีจํานวน 3 คน คือ พี่พิม นองจอมขวัญ 
และนองสุกี้ อธิบายดังนี้ 

พี่พิมในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกและอาจารยแพิเศษเคยไปเท่ียวกับเพื่อนใน
มาเลเซีย และเพิ่งไปเท่ียวคนเดียวในญี่ปุุน เธอระบุวา  

. . . ตอนนั้นไปญี่ปุุนครั้งแรก อายุ 28 ปี ไปเท่ียว 10 วัน ตองไป Conference งานดวย 
แตไป Conference แค 2 วัน ท่ีเหลือก็กะวา ไดไปเท่ียว วางแผนไววา จะมีเพื่อนรวมทริปไปดวยประมาณ 
4-5 คน ปรากฏวา พอถึงวันเดินทางจริงๆ ไมมีใครรวมเดินทางไปกับเราสักคนเดียว เราก็มีความซวยมาก
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เลยท่ีจะตองไปคนเดียว แผนทุกอยางท่ีเราแพลนไวก็ลมหมดเลย พอเพื่อนไมไป เราก็ยังคงไปคนเดียวอยู
นะ มีไปเจอรุนพี่ที่โนนบาง แตสวนใหญก็ไปเท่ียวคนเดียว แลวก็ไปเจอท่ีโนน ก็ชวนกันไปเท่ียว เป็นเพื่อน
ท่ีไมเคยรูจักกันมากอน . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี . 
26 มกราคม 2562)  

นองจอมขวัญในฐานะนักเรียนแลกเปล่ียนในฝรั่งเศสเริ่มออกเดินทางทองเท่ียวใน
ยุโรปเป็นครั้งแรกขณะอายุเพียง 21 ปี โดยกอนหนานี้ เธอไมเคยไปเท่ียวตางประเทศมากอนแตอยางใด 
เธอกลาววา  

. . . จอมขวัญก็อยากไปเรียนตางประเทศมาตลอด ครั้งนี้เป็นโอกาสสุดทายท่ี
จะไดไปเรียนตางประเทศแลว จอมขวัญก็เลยเลือกไป . . . จอมขวัญคิดวา การไปตางประเทศ มันเป็น
อะไรที่ไกลมากเลย นี่ จอมขวัญก็มาฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในชีวิต มันตองนั่งเครื่องบินต้ัง 12 ช่ัวโมงนะ 
รูสึกเหมือน มันเป็น Wanderland ท่ีเราอยากจะไปคนพบ มันเหมือนเป็น List อยูในใจตลอดเลย . . . 
(จอมขวัญ . สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี . 27 มกราคม 2562) 

ระหวางไปเรียนตอในฝรั่งเศส เราพบวา นองจอมขวัญยังคงตัดสินใจท่ีจะไปเท่ียว
ในยุโรปเพียงลําพัง เธอแบกเปูเท่ียวไปยังตางเมืองในฝรั่งเศส ตลอดจนเช็ค ฮังการี ออสเตรีย และ
เยอรมัน เธอกลาวเสริมวา “. . . เท่ียวในประเทศ ก็เท่ียวบาง เท่ียวหนักสุด ก็ตอนท่ีไปเท่ียวคนเดียว 
ไปเท่ียวตางประเทศมา . . . ไปเท่ียวเช็ค ฮังการี ออสเตรีย และเยอรมัน มันสวยมาก พี่พึกตอง
มาใหไดเลย เดินคนเดียวมันเหงามากเลย คนอื่นเขาเดินจูงมือกัน เราเห็นแลวก็อื้อหืม จอมขวัญเพิ่ง
เท่ียวครั้งแรก ก็เท่ียวคนเดียวไปเลย ก็ติดใจสิ . . .” (จอมขวัญ . สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัส
เตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี . 27 มกราคม 2562) 

นองสุกี้ในฐานะพนักงานสายการบินเพิ่งแบกเปูเที่ยวในญี่ปุุนเมื่ออายุ 21 ปี  
เธออธิบายวา “. . . การเท่ียวตางประเทศ เริ่มหลังจากจบมหาลัย เที่ยวครั้งแรกคนเดียว ตอนนั้น
ไปญี่ปุุน อายุ 21 ปี ได Inspiration มาจากดูการแตูน ดูซีรี่ยแ พวกกระทูพันทิปดวย เห็นคนเขา
ไปเท่ียวกัน เออ ก็ใชเงินไมเยอะนะ มันเป็นการทองเท่ียวตางประเทศท่ีดูไมไกลเกินฝันจนเกินไป . . .” 
(สุกี ้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี . 29 มกราคม 2562) ในแถบ
ประเทศเพื่อนบาน เธอยังไปเท่ียวมาเลเซียเพียงลําพังอีกดวย เธอเลาวา “. . . ไปเท่ียวคนเดียวมา 4 
ทริปแลว ไปโตเกียว 2 รอบ ไปกัวลาลัมเปอรแ 1 รอบ ไปปีนัง 1 รอบ ไปโตเกียวรอบหลัง อารมณแเหมือน
แบบกลับบาน ไปรานท่ีเคยไป รานนั้นอรอย ก็ไปกินอีก ไปแบบชิลลแๆ ไมเนนถายรูปแลว เพราะคราวท่ีแลว
ก็ถายไปแลว . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

จากการใหขอมูลในภาพรวมของนักแบกเปูหญิงไทยท้ัง 3 รายขางตน เราพบวา 
นักแบกเปูหญิงไทยพวกมือใหมมีลักษณะคลายคลึงกันตรงท่ีพวกเธอเพิ่งเริ่มกาวเขาสูพื้นท่ีกิจกรรม
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การแบกเปูขามพรมแดนแบบไปคนเดียว พวกเธอแทบจะไมมีประสบการณแการแบกเปูคนเดียวมากอน 
เคยแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวเพียงไมกี่ครั้ง เป็นผูมีประสบการณแนอยกวาพวกมือเกา เพิ่งจะเขาสู
พื้นท่ีการแบกเปูเท่ียวคนเดียวไดไมนาน หรือเพิ่งเริ่มฝึกฝนการแบกเปูเที่ยวคนเดียว กรณีพี่พิม  
เธอเพิ่งจะแบกเปูเที่ยวคนเดียวเป็นครั ้งแรกและยังไมเคยมีประสบการณแแบกเปูเที่ยวมาก อน 
ในขณะท่ีกรณีนองจอมขวัญและนองสุกี้ พวกเธอเพิ่งจะเริ่มแบกเปูเท่ียวไดเพียง 1 -4 ครั้งเทานั้น  
อยางไรก็ดี นักแบกเปูพวกมือใหมยังคงมีลักษณะแตกตางกันตรงท่ีวัตถุประสงคแการแบกเปูเท่ียวของ
พวกเธอ กรณีพี่พิม เธอยืนกรานวา การแบกเปูเท่ียวสําหรับเธอไมไดเกิดขึน้ดวยความสมัครใจแตอยางใด 
แตเธอมีความจําเป็นตองไปเท่ียวญี่ปุุนเพียงคนเดียวเพราะขาดเพื่อนรวมทาง ดังนั้น การแบกเปูเท่ียว
ครั้งแรกของพี่พิมจึงแสดงออกดวยความกระอักกระอวนใจและเป็นภาวะท่ีไมมีทางเลือก ตรงกันขาม
กับนองจอมขวัญและนองสุกี้ พวกเธอแสดงออกอยางเต็มใจและพยายามที่จะหาหนทางเพื่อ
เขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียวคนเดียว กรณีนองจอมขวัญ เธอพยายามแสวงหาโอกาส
ในการไปเท่ียวคนเดียวดวยวิธีการไปเรียนตอในฝรั่งเศส การไปเรียนตอจึงถือเป็นใบเบิกทางเพื่อท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียวสําหรับเธอดวย สวนกรณีนองสุกี้ เธอแสดงออกถึงความตองการท่ีจะ
แบกเปูเที่ยวอยางไมลังเล ความตองการของเธอมีลักษณะเป็นความหลงใหลทางอารมณแและ
เป็นการสนองตอบตอความตองการทางจิตใจอยางลึกซึ้ง จากการใหขอมูลขั้นพื้นฐาน เราพบอีกวา 
นองจอมขวัญและนองสุกี้รูสึกพึงพอใจและติดใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียว พวกเธอยังมี
แนวโนมที่จะเขารวมกิจกรรมการแบกเปูแบบไปคนเดียวในครั ้งตอๆ ไปและยังคงสานตอ
พฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวอยางหนักแนน ตรงกันขามกับพี่พิมท่ีไมปรากฏวา  
เธอจะเขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวอีกหรือไม 

4.1.2 นักแบกเป้พวกมือเก่า (Professional) 
พวกมือเกาเป็นกลุมนักแบกเปูท่ีมีประสบการณแสูง มีฝีมือในพื้นท่ีการแบกเปูเท่ียว 

มักส่ังสมทักษะการเดินทางในพื้นท่ีแบกเปูมาชานาน นักแบกเปูกลุมนี้มักมีประสบการณแแบกเปูเท่ียว
มากกวาพวกมือใหม จากบทสัมภาษณแ เราพบวา นักแบกเปูในกลุมนี้กลาท่ีจะเดินทางไปเยือนภูมิภาคตางๆ 
ท่ัวมุมโลก ไดแก ปอ ปูาปุณ พี่นก พี่ยิ้ม และเบลลแ ในขณะท่ีอีก 2 ราย คือ พี่กลวยและพี่กิ๊ก แบกเปูเท่ียว
ภายในภูมิภาคเอเชียเทานั้น นักแบกเปูพวกมือเกา คือ ปอ ปูาปุณ พี่นก พี่ยิ้ม พี่กลวย พี่กิ๊ก และเบลลแ 
อธิบายดังนี้ 

ปอในฐานะนักศึกษาเพิ่งจบปริญญาโทเริ่มออกเดินทางทองเท่ียวครั้งแรกในฐานะ
นักเรียนแลกเปล่ียนในเยอรมัน ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 15 ปี และเดินทางแบบไปคนเดียวเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน เธอใหขอมูลวา “. . . เป็นนักเรียนแลกเปล่ียนประเทศเยอรมันปี 2006 อยูกับ Host 
Family (ขณะนั้นอายุ) 15 ปี . . . โดยชวงท่ีเรียนอยู ม.4 เรียนภาษาเยอรมันก็เลยอยากไปเรียน
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ภาษาเยอรมันเพิ่มเติม . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 
2562) เธอเคยเดินทางไปยังประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทยมากท่ีสุด จํานวน 30 ครั้ง ไดแก 
เยเมน อิหราน จอรแแดน มาซิโดเนีย และบัลแกเรีย รองลงมา คือ ประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย 
จํานวน 10 ครั้ง ไดแก รัสเซีย (สมัยกอน) อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมยุโรป
เกือบท้ังหมด ยกเวน บอสเนีย เฮอรแเซโกวีนา และเซอรแเบีย  และนอยท่ีสุด คือ ประเทศท่ีพัฒนา
ใกลเคียงกับประเทศไทย จํานวนหลายครั้ง ไดแก ตูนีเซีย และรัสเซีย (ปัจจุบัน) (การจัดลําดับประเทศ
ท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย ประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทย และประเทศท่ีพัฒนาใกลเคียง
กับประเทศไทย ไดมาจากบทสัมภาษณแผานมุมมองของกลุมตัวอยางแตละคนซึ่งไมไดเกิดจากอคติของ
ผูวิจัย : ผูวิจัย) เธอใหขอมูลเสริมวา  

. . . ประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทย โหย ตองนั่งนับ คือมันเยอะมาก  
แตละครั้งบางทีไปหลายประเทศ ถาเป็นครั้ง ก็นาจะสัก 40 ครั้ง แตบางครั้ง มันก็จะมีประเทศ 
จํานวนเยอะ ก็มีเยเมน อิหราน ไมแนใจวาจอรแแดนนี่นอยกวาไทยไหม มาซิโดเนีย จริงๆ คิดวา
บัลแกเรียก็นาจะนอยกวาไทยนะ ประเทศท่ีพัฒนาใกลเคียงกับไทย นึกกอนนะ ตูนีเซียก็ พอๆ กัน 
จริงๆ รัสเซียเมื่อกอน มันไมเทา แตเดี๋ยวนี้ ก็นาจะพอๆ ไปกันได สมัยกอน รัสเซีย มันสูงกวา  
แตวาคาเงินมันลดๆ ลงไปเยอะแลว เลยทําใหมันดาวนแลงไป เอาจริงๆ รัสเซีย มันสูงกวานะ  
อยางคา Rental คาเชาหองอะไรอยางนี้  ไทยยังถูกกวาเยอะ แตตอนนี้น าจะเทียบกันได  
ถาปัจจัยพื้นฐาน ก็นาจะพอๆ กันได . . . (ประเทศท่ีพัฒนามากกวาไทย) ก็อังกฤษ ในยุโรปเกือบ
ท้ังหมด ฝรั่งเศส อเมริกา สมัยกอนอยูแตฝ่ังโนน ก็เลยเท่ียวฝ่ังโนนเยอะ เพิ่งกลับไทยมา ตองบิน
ขามไปขามมา มันแพง นาจะสัก 30 ครั้งไดนะ ก็เกือบครบหมดแลว บอสเนีย เฮอรแเซโกวีนา เซอรแเบีย 
ท่ีอื่นเราไปมาหมดแลว เวนโซนท่ีมีปัญหาเวลาท่ีเราใชเช็งเกนเขาไปสมัยกอน  . . . (ปอ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

ปูาปุณในฐานะขาราชการวัยเกษียณเริ่มออกเดินทางครั้งแรกในสิงคโปรแต้ังแต
สมัยยังสาวๆ เมื่อราว 30-40 ปีกอนหนานี้ การแบกเปูเท่ียวครั้งแรกของเธอเกิดจากคําชักชวนของ
นองสาวที่ทํางานอยูในสิงคโปรแ เป็นการแบกเปูเท่ียวดวยระยะเวลาส้ันๆ เพียงหนึ่งสัปดาหแ เธอเผยวา 

“. . . ตอนแรกที่ไปเท่ียวเริ่มทริปแรกเมื่อไหร จําไมไดแลว แตรูวา มีนองสาว . . . 
ตอนนั้น มีเงินไมกี่บาท เขา (นองสาว) ก็ไปทํางานท่ีสิงคโปรแเลย พอเขาไปอยูตรงนั้นครั้งแรก เขาก็
ถามวา ‘มาไหมๆๆ’ ก็เลยเริ่มตนทริปแรกไปสิงคโปรแ ก็เลยไปอยูกับนองประมาณสัก 7-8 วัน . . . 
ตอนนั้นท่ีไป ก็นานมากแลวนะ เป็นสิบๆ สามสิบปี ส่ีสิบปีไดแลวมั้ง  . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง 
ราเมง หางสรรพสินคา เทสโก โลตัส สาขา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 
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ปูาปุณใหขอมูลเบื้องตนโดยภาพรวมวา เธอเคยแบกเปูเท่ียวมาแลวนับสิบๆ ครั้ง 
ท้ังแบบไปกับเพื่อนและไปคนเดียว โดยมีจุดหมายปลายทางในหลายประเทศท่ัวทุกมุมโลก  
ท้ังแถบอเมริกา แถบยุโรป และแถบเอเชีย บางพื้นท่ี เธอเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวไปในพื้นท่ีท่ีเธอเคย
เดินทางมากอนอีกหลายครั้ง และเธอยังคงวางแผนท่ีจะแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีท่ีไมเคยรูจักมากอน
ในโอกาสตอไป ปูาปุณเผยตอไปวา  

. . . เอารวมๆ ก็ไปหลายทริปนะ มีท้ังไปกับเพื่อน และไปคนเดียว ประมาณ 10 
กวาทริป มีฝรั่งเศส สเปน กรีนแลนดแ โรมาเนีย ยุโรปนะ ถาเอเชียก็หมดละ เหลือบรูไนยังไมไดไป 
อินเดียไมไดไป เท่ียวเอเซียบอย ไมรูกี่ครั้ง แตเวียดนามเป็นสิบครั้ง เวียดนามนี่หลับตาเดินไดแลว 
ถนนนั่น ถนนนี่ อะไรอยางนี้รูหมดแลว ฮองกงก็ไปหลายครั้งเหมือนกัน ญี่ปุุนก็ไป 2 ครั้ง ไปหมาเก฿ามา 
แตจีนยังไมไดไปแบบเป็นเรื่องเป็นราว กะวา ทริปจีนเนี่ยจะไปท่ีแบบสวยๆ ตอนนี้ ถาจะไป ก็วางแผน
อีกที . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคา เทสโก โลตัส สาขา พระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

พี่นกในฐานะทั นตแพทยแเริ่มแบกเปูเท่ียวชวง 5-7 ปีท่ีผานมา ราวๆ 60-70 ครั้ง 
เธอมีความชํ่าชองในการเดินทางมากกวา 30 ประเทศท่ัวโลก เธอเลาวา  “. . . เริ่มเดินทางจริงๆ 
ชวง 5-7 ปี แตหนักชวงทริปหลังๆ เกือบทุกเดือน ราวๆ 60-70 ทริป 30 กวาประเทศ ถาชอบท่ีไหน
มาก ก็จะไปซ้ําๆ กัน แตจะยายเมืองไปแตละเมือง อยางพี่ชอบจีนมาก พี่ก็ไมไดไปหมด แตจะเนน
พวก World Heritages  ใหมันครบ . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 23 มกราคม 2562) ยิ่งไปกวานั้น เธอแบกเปูไปเยือนประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทย 
ไดแก แถบแอฟริกา แทนซาเนีย เคนยา ซิมบับเว แซมเบีย อเมริกาใต อเมริกากลาง เกือบท่ัวหมดแลว 
ถัดมา ประเทศท่ีพัฒนาใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก บางสวนของอเมริกาใต บราซิล และ
อารแเจนตินา สุดทาย ประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย ไดแก จีนจํานวน 10 กวาครั้ง อิตาลี 
อเมริกา เดนมารแก ฟินแลนดแ เกาหลี ญี่ปุุนจํานวน 4 ครั้ง ฮองกงจํานวน 2 ครั้ง และสิงคโปรแจํานวน 3 
ครั้ง พี่นกเลาเสริมวา  

. . . ยังไมพัฒนา ก็จะเท่ียวเยอะ เยอะมาก ก็จะเป็นโซนแอฟริกา ก็จะเป็นพวก
แทนซาเนีย เคนยา ไมพัฒนาเนอะ แลวก็พวกซิมบับเว แซมเบีย ก็จะเป็นโซนๆ นั้น แลวก็อเมริกาใต 
อเมริกากลาง โซนนั้นเกือบท่ัวหมดแลว ไอท่ีพัฒนาพอๆ กับเมืองไทย พี่วามันมีบางสวนของอเมริกา
ใตท่ีมันพอๆ กับไทย นึกออกใชไหม พอๆ กับเมืองไทย เขาแบงยังไงละ อยางเชน อารแเจนตินา 
บราซิล อันนั้นนะ โซนพอๆ กัน แตจีนนาจะพัฒนากวานะ จีนไปเยอะ พี่ไปสิบครั้งแลวมั้ง จีนต้ังเปูาไว
สามสิบ ตอนนี้ไปไดสิบครั้ง อีกสักยี่สิบนาจะทั่วแลว แตวาบางโซนยังแพงมาก ตองรอกอน  
แพงเหลือเกิน (ประเทศท่ีพัฒนามากกวาไทย) ก็จะพวกจีน อิตาลี อเมริกา ก็โซนๆ นั้น เดนมารแก 
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ฟินแลนดแ (ยุโรป) ไมครบ พี่วาจะเก็บยุโรปไวตอนแก เพราะรูสึกวามันเท่ียวงาย พี่ไปเฉพาะท่ีเท่ียวท่ีมี
เรื่องราวกอนแคนั้นเอง ไมไดเท่ียวยุโรปบอยมาก ยุโรปนี่ 4-5 ประเทศเองมั้งท่ีเคยไป ไมไดเยอะมาก 
เกาหลี ญี่ปุุน เคยไปบอย เกาหลีเคยไป 1 ครั้ง แลวก็ญี่ปุุ นเคยไป 4 ครั้ง ฮองกงเคยไป 2 ครั้ง  
สวนสิงคโปรแเคยไปประมาณ 3 ครั้ง ออสเตรเลียกับนิวซีแลนดแยังไมเคยไป ก็มีคนเคยชวน แตพี่ยัง
ไมอยากไปโซนนั้นเทานั้นเทาไหร เด๋ียวรอกอน คือมันเหมือนยุโรป ถามันไมมีเรื่องราว มันก็จะซ้ําๆ 
นึกออกปุะ ไปเท่ียวประเทศนี้ท่ีมันหนาตาเหมือนกัน มันก็จะซ้ําๆ เก็บเอาไวกอนดีกวา เอาไวแกแลว 
เด๋ียวคอยไปทีหลังแลวกัน มันงาย อเมริกาเคยไปครั้งหนึ่ง แลวก็แคนาดาไมเคยไป มีเพื่อนที่นั่น  
เพื่อนสนิทมาก เพื่อนก็ชวน แตไมไปเสียที อะไรที่มันหนาตาเหมือนกัน พี่จะเก็บไวทีหลังนะ ยังไมมี 
Passion พอท่ีจะไป . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

พี่ยิ้มในฐานะวิศวกรโรงปูนออกเดินทางทองเท่ียวครั้งแรกในฐานะเยาวชนแลกเปล่ียน
โครงการของรัฐบาล (Work and Holiday) ต้ังแตอายุ 24-25 ปี แตขณะนั้นเธอยังไมมีงานทําเป็น
หลักแหลง เธอใหสัมภาษณแวา  

. . . ตัวพี่เอง จริงๆ แลว เป็นคนท่ีชอบเท่ียวมาก เพราะวาตอนเด็กๆ ไมคอยไดเท่ียว 
พอไมคอยพาไปเท่ียว ตอนเด็กๆ เป็นเด็กท่ีติดเรียน เรียนอยางเดียว พอโตขึ้นมา พอดีวา ไดมีโอกาส
เดินทางไปตางประเทศ ก็คือ ไปออสเตรเลียคนเดียว . . . แตหลังจากนั้น พี่มีโอกาสขอวีซาเองอีกครั้งหนึ่ง 
อันนี้ กังวลมากท่ีสุด ตอนนั้นอยูออสเตรเลีย แลวอยากไปเท่ียวนิวซีแลนดแ ท่ีนี้ พี่ก็เลยตองขอวีซาจาก
ท่ีออสเตรเลียเพื่อจะขอไปนิวซีแลนดแ ตอนนั้นคือ เราไมมีขอมูลอะไรเลย มันไมไดมีคนรีวิวใหเหมือน
ตอนท่ียื่นท่ีสถานทูตไทย เราก็ตองไปหาดาวนแโหลด ตอนนั้น พี่กลัวมาก เพราะวาเป็นการไปเท่ียว
นิวซีแลนดแคนเดียว . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

โดยกอนหนานี้ พี่ยิ้มเคยมีประสบการณแเดินทางมาแลวหลายพื้นท่ีในแถบเอเชีย 
ไดแก ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปรแ ญี่ปุุน และฮองกง หลังเรียนจบปริญญาโท  
เธอแบกเปูเท่ียวคนเดียวในออสเตรเลียและนิวซีแลนดแ เธอใหสัมภาษณแอีกวา “. . . กอนหนานี้ ก็เคย
เดินทางอยูบาง ต้ังแตสมัยเรียนมหาลัย แตเป็นการเดินทางเท่ียวรอบๆ นี้ ท้ังในประเทศไทยเองก็เท่ียว
เยอะมาก แลวก็รอบๆ อยางพวกลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปรแ ไปมาหมดแลว  
รอบประเทศนี้ไปมาหมดแลว . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) 

เบลลแในฐานะนักเรียนแลกเปล่ียนในสหรัฐอเมริกาและทํางานเป็นไกดแทองถิ่น 
การเดินทางแบบไปคนเดียวครั้งแรกเกิดข้ึนในฐานะนักเรียนทุนแลกเปล่ียน เธอบอกวา  

. . . ไดทุนนักเรียนแลกเปล่ียนของสหรัฐอเมริกา รัฐ Michican สหรัฐอเมริกา 
พักอาศัยอยูกับ Host Family อายุ 17-18 ปี เนื่องจากสอบไดทุน และขณะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เป็น
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ประเทศมหาอํานาจของโลก ภาพยนตแสวนใหญก็มาจากอเมริกา และมี ช่ือเสียงดานการศึกษาท่ีดี
มากๆ . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี.  10 มีนาคม 2562) 

หลังจากนั้น เธอเดินทางทองเท่ียวในประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทยและ
ประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทยมากพอๆ กัน ประเทศปลายทางท่ีเธอเคยไปเยือน ไดแก 
ชายแดนพมาฝ่ังจังหวัดเชียงราย ชายแดนลาวฝ่ังจังหวัดหนองคาย จีน สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฮังการี 
มาเลเซีย และสวีเดน จํานวนครั้งเดินทางรวมท้ังส้ิน 8 ครั้ง เบลลแบอกส้ันๆ วา “. . . พัฒนานอยกวา
ไทย เคยไปประมาณ 4 ครั้ง ก็มีชายแดนพมาฝ่ังเชียงราย ชายแดนลาวฝ่ังหนองคาย แลวก็ไปปักกิ่ง 
ใกลเคียงพอๆ กับไทย นาจะไมเคยไปนะ พัฒนามากกวาไทย ไปมา 4 ครั้ง แตก็จะไปเรื่อยๆ ไปเรียนท่ี
อเมริกา ท่ีไปเท่ียวก็มีอิตาลี ฮังการี มาเลเซีย สวี เดน ประมาณนี้ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

พี่กลวยในฐานะนักเขียนอิสระเริ่มออกเดินทางทองเท่ียวมาแลว 7 ปี เธอมักไป
เยือนประเทศตางๆ ในแถบเอเชียรวมแลว 20 กวาครั้ง แบงออกเป็นประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทย 
จํานวน 10 ครั้ง ไดแก อินโดนีเซีย พมา และบาหลี และประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย จํานวน 
10 ครั้งเศษ ไดแก มาเลเซีย ฮองกง และสิงคโปรแ พี่กลวยบรรยายเพียงส้ันๆ วา “. . . พี่เท่ียว มาเลเซีย 
สิงคโปรแ อินโดนีเซีย พมา ฮองกง แคนี้เทาท่ีนึกออก ไปมา เด๋ียวนะ มาเลเซีย สิงคโปรแ หืมมม (ลากเสียงยาว) 
นาจะสิบขึ้นไปนะ เยอะ ก็คือไปทุกปี บางปีพี่ก็เบาๆ ปีนี้พี่ไปปีท่ีเจ็ด แลวปีหนึ่ง คือไปสองครั้ง มันเฉล่ีย
จะเยอะ ไมเคยไปทัวรแเลย พี่เท่ียวเองทุกครั้งเลย . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

พี่กิ๊กในฐานะพนักงานบริษัทเอกชนเริ่มแบกเปูเท่ียวต้ังแตชวงปี 2557 เธอเคย
ทองเท่ียวในแถบเอเชียเทานั้น เธอเดินทางมาแลวกวา 15-16 ครั้ง จุดหมายปลายทางท่ีเธอไปเยือน
มากท่ีสุด คือ ประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย ไดแก ญี่ปุุน สิงคโปรแ จีน เกาหลี ไตหวัน ฮองกง 
และหมาเก฿า ถัดมาคือประเทศท่ีพัฒนานอยกวาประเทศไทย ไดแก พมา เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
นอยท่ีสุดคือประเทศท่ีพัฒนาใกลเคียงมากกวาประเทศไทย ไดแก มาเลเซีย เป็นตน เธออางวา  

. . . เริ่มเท่ียวเมื่อ 2 ปีมานี้เอง ต้ังแตปี 2557 ตอนนั้น อายุ 28 ปี จริงๆ แลว 
ชอบเท่ียวมาต้ังแตเด็ก แตยังไมเคยออกนอกประเทศ จะไปตางจังหวัดมากกวา จะแบกเปูไปกับเพื่อน 2 คน 
ตอนออกไปเท่ียวตางประเทศครั้กแรกเลย ไปฮองกง ไปกับเพื่อน ท้ังหมด 4 คน เราอยากไปเท่ียวเมืองนอก
ต้ังแตเด็ก เหมือนมันเป็นปม เห็นชาวบานเขาไปกัน ทําไมพอแมเราไมเคยพาไปเลย พอแมก็จะบอกวา 
ถาอยากไป ก็ตองเก็บตังคแไปเอง ตอนไปครั้งแรกคือตอนท่ีทํางานแลว ตอนไปฮองกง อายุ 27 ปี ตอนนั้น
เพิ่งทํางานไดประมาณปีนึง เก็บตังคแไดก็เลยไปเท่ียว . . . พี่เท่ียวเมืองนอกมาประมาณ 15-16 ครั้งแลว 
แตเพิ่งเริ่มมาเท่ียวจริงๆ จังๆ 2 ปีนี้ ประมาณ 11 ประเทศ (ประเทศท่ีพัฒนานอยกวาไทย) มีพมา 
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เวียดนาม มันพัฒนานอยกวาปุาวนะ (หัวเราะ) ไมคอยเห็นความแตกตาง อินโดนีเซีย พี่ยังรูสึกวา
มันนอยกวาอยูนะ นาจะมี 3 ประเทศ ประเทศละทริป อเอๆ มีมาเลเซีย ก็นาจะประมาณเรานะ  
(ประเทศท่ีพัฒนามากกวาไทย) ก็จะมี หนึ่ง ญี่ปุุน สอง สิงคโปรแ จีน เกาหลี ไตหวัน ฮองกง หมาเก฿า นาจะ
หมดแลวนะ ยุโรปยังไมเคยไปเลย เหตุผลหลักๆ คือ Money ไมพอ (หัวเราะ) . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

จากการใหขอมูลเบื้องตนของนักแบกเปูหญิงไทยพวกมือเกาท้ัง 7 ราย เราพบวา 
ลักษณะเดนท่ีพวกเธอพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือ พวกเธอมีวัตถุประสงคแหลักในการแบกเปูเท่ียวเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางจิตใจของตนเอง (Passion) การแบกเปูเท่ียวของพวกเธอมีลักษณะของ
ความเต็มใจท่ีจะแบกเปู เป็นกิจกรรมท่ีพวกเธอขวักไขวท่ีจะเขารวมอยางแทจริง และเป็นการเขารวม
พื้นท่ีการทองเท่ียวโดยไมเป็นการถูกบังคับหรือตองเขารวมเพราะภาวะจํายอมแตอยางใด ตางกันตรงท่ี
กลุมตัวอยางสวนใหญแบกเปูเท่ียวอยางชํ่าชองไปยังตางพื้นท่ีท่ัวทุกมุมโลกโดยไมลังเล ในขณะท่ี
กลุมตัวอยางสวนนอยมีประสบการณแแบกเปูเท่ียวอยางสูงเฉพาะในแถบบานเกิดเมืองนอนของ
พวกเธอเองเทานั้น เราสังเกตวา นักแบกเปูพวกมือเกายังคงมีลักษณะเดนท่ีคลายคลึงกันอีกอยางหนึ่ง 
ก็คือ ความถี่ของการแบกเปูเท่ียว จากบทสัมภาษณแเบื้องตน เราเห็นไดชัดวา พวกเธอเลือกที่จะ
แบกเปูเท่ียวอยางถี่ โดยเลือกท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวอยูบอยครั้ง ท้ังแบกเปูเท่ียวแบบรายเดือน  
เดือนละหลายครั้ง และแบกเปูเท่ียวแบบรายปี ปีละหลายครั้ง ดังนั้น ความถี่ในการแบกเปูเท่ียว
จึงสะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียวของพวกเธอดวย นอกจากนี้ 
เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยในกลุมนี้ยังคงมีแนวโนมที่จะแบกเปูเที่ยวคนเดียวอยางตอเนื่องและ
เขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวอยางสม่ําเสมอ  

กลาวโดยสรุป เราพบวา นักแบกเปูพวกมือใหมมักเป็นกลุมนักแบกเปูที่เพิ่งจะ
กอรางสรางรูป อยูระหวางยางกาวขั้นเริ่มตน มักพยายามฝึกฝน ส่ังสมประสบการณแการแบกเปูเท่ียว 
และอยู ในขั้นระยะเตรียมตัวที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นนักแบกเปูพวกมือเกา ในขณะเดียวกัน  
ถอยคําสัมภาษณแของนักแบกเปูพวกมือเกาก็เผยอยางชัดเจนวา พวกเธอเคยผานจุดเปลี่ยนซึ่งเป็น
ชวงเริ่มตนการแบกเปูเท่ียวเชนเดียวกับนักแบกเปูพวกมือใหม แตปัจจุบันนักแบกเปูกลุมนี้ไดฝึกฝน
ตนเองจนกระท่ังมีความชํ่าชองและมีประสบการณแสูงมากพอท่ีจะแบกเปูเท่ียวไดอยางคลองแคลวแลว 
นาสนใจวา การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยพวกมือเกาไดมีการส่ังสมและ
เพิ่มพูนประสบการณแอยางตอเนื่องในระยะเวลาท่ียาวนานเป็นปี จากนั้น ประสบการณแการแบกเปูเท่ียว
แตละครั้งจึงไดคอยๆ กอรูปตัวตนของพวกเธอใหคมชัดขึ้นทีละเล็กทีละนอย ตรงกันขาม นักแบกเปู
ท้ังสองกลุมนี้ตางกันตรงท่ีวัตถุประสงคแของการแบกเปูเท่ียว โดยการแบกเปูเท่ียวของนักแบกเปูพวกมือเกา
แสดงออกถึงการสนองตอบตออารมณแความรูสึกที่จะแบกเปูเที่ยวโดยแทจริง (Passion) พวกเธอ
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มักไมลังเลท่ีจะแบกเปูไปยังพื้นท่ีตางๆ ท่ัวมุมโลก ตรงกันขามการแบกเปูเท่ียวของนักแบกเปูพวกมือใหม
ยังปรากฏความไม เ ต็มใจให เห็นอยู  โดยกลุมตัวอยางบางราย ก็คือ  พี่พิม  แสดงออกถึง
ความกระอักกระอวนใจ เป็นภาวะท่ีไมมีทางเลือก และเป็นภาวะจํายอมท่ีจะแบกเปูเท่ียวเพราะตอง
ฝืนตอสถานการณแท่ีไมเอื้ออํานวย อีกท้ัง ยังไมปรากฏวา เธอจะเขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียว
แบบไปคนเดียวอีกหรือไม ในขณะท่ีนักแบกเปูพวกมือเกาทุกรายแสดงเจตจํานงคแชัดเจนวา พวกเธอ
พึงพอใจที่จะแบกเปูเที่ยวแบบไปคนเดียวและยังคงเขารวมกิจกรรมดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
ดังนั้น เราเห็นวา นักแบกเปูหญิงไทยแตละรายมีพื้นเพ ท่ีมาท่ีไป และประสบการณแในพื้นท่ีแบกเปู
เท่ียวแตกตางกัน พวกเธอผานกระบวนการการกอรูปกวาจะมาเป็นนักแบกเปูหญิงไทยอยางหลากหลาย 
เพราะพวกเธอแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีท่ีแทบจะไมซ้ํากัน ท้ังแถบเอเชีย แถบยุโรป แถบอเมริกา และ
พื้นท่ีตางๆ ครอบคลุมท่ัวทุกมุมโลก แบกเปูเท่ียวดวยความถี่ท่ีไมเหมือนกัน ท้ังแบกเปูเท่ียวแบบรายเดือน 
และแบกเปูเท่ียวแบบรายปี และยังคงแบกเปูเท่ียวในหวงระยะเวลาท่ีตางกันไปดวย ท้ังนี้ การจําแนก
นักแบกเปูหญิงไทยออกเป็นสองกลุมตามที่กลาวขางตนนั้นยังมีความสัมพันธแเ ชื่อมโยงตอ
การใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของพวกเธอเองดวย 

อีกประการหนึ่งท่ีขาดไมได เมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทางของนักแบกเปูหญิงไทย 
ท้ังพวกมือใหมและพวกมือเกา ปรากฏขอมูลท่ีนาสนใจวา รูปแบบการเดินทางของนักแบกเปูหญิงไทย
สวนใหญมี ท้ังการแบกเปูเท่ียวคนเดียวและการไปเ ท่ียวกับผูอื่น เราพบวา รอยละ 70 ของ
กลุมตัวอยางท้ังหมดมักเลือกท่ีจะออกเดินทางทองเท่ียวทุกรูปแบบ สวนจํานวนท่ีเหลืออีกรอยละ 30 
ของกลุมตัวอยางท้ังหมดเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว กลาวคือ ปูาปุณและพี่กิ๊กแบกเปูเท่ียว
ท้ังแบบไปกับเพื่อนและไปคนเดียว ปูาปุณเผยส้ันๆ วา “. . . เอารวมๆ ก็ไปหลายทริปนะ มีท้ังไปกับ
เพื่อน และไปคนเดียว ประมาณ 10 กวาทริป . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ตามดวยถอยคํากลาวอางของพี่กิ๊กท่ีตอบโตในลักษณะเห็นพองวา 
“. . . สวนใหญไปคนเดียว แลวก็มีไปกับเพื่อนบาง ไปคนเดียว หาครั้ง มีไตหวัน มีสิงคโปรแ มีจีน มีญี่ปุุน 
ญี่ปุุนสองรอบ ทริปท่ีไปกับเพื่อน มีญี่ปุุนครั้งหนึ่ง มีเกาหลี มีฮองกง มีหมาเก฿า มีเวียดนาม พมา มาเลยแ 
สิงคโปรแ 8 ครั ้ง สิงคโปรแ 2 ครั ้ง เกาครั ้ง  . . .” (กิ ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) ในขณะท่ีพี่พิมมักไปเท่ียวในเมืองไทยกับครอบครัวเป็นสวนใหญ 
แตในเอเชีย เธอเคยไปเท่ียวกับเพื่อนในมาเลเซียและไปเท่ียวญี่ปุุนแบบไปคนเดียวเพียงรูปแบบละครั้ง 
เธอระบุวา “. . . ถาในเมืองไทย มีท้ังไปกับครอบครัวและไปคนเดียว แตสวนใหญชอบไปคนเดียว
มากกวา เมืองนอกก็ไปคนเดียว . . . ตอนไปปีนัง ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง  . . .” (พิม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) สอดคลองกับพี่ยิ้ม พี่กลวย และพี่นก 
พวกเธอเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวทุกรูปแบบ โดยไปกับครอบครัว ไปเดินปุากับเพื่อน และไปทํางาน  
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แตสวนใหญพวกเธอเนนแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “ไดมีโอกาสเดินทางไป
ตางประเทศ ก็คือ ไปออสเตรเลียคนเดียว . . . แลวอยากไปเท่ียวนิวซีแลนดแ . . . ตอนนั้น พี่กลัวมาก 
เพราะวาไปเท่ียวนิวซีแลนดแคนเดียว . . . (ตอนไปญี่ปุุน) พี่ก็ชวนเพื่อนอีกคนไปเที่ยวดวยกัน .  . . 
ตอนพี่ไปมาเลยแ ไปกับแฟน . . . ตอนพี่ไปเขมร ครอบครัวแฟนชอบเท่ียวมาก เขาก็อยากไป เขาก็ชวน
พี่ไป . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  
คลายกัน พี่กลวยบรรยายวา “. . . พี่ไมเคยไปทัวรแเลย พี่เท่ียวเองทุกครั้งเลย ไปกับเพื่อน เคย ไปกับ
ครอบครัว ก็เคย ไปกับเพื่อน ก็มีมาเลเซีย สิงคโปรแ ไปกับเพื่อน แลวก็ฮองกงก็ไปกับเพื่อน ฮองกงมีไปกับ
พอกับแม มาเลเซีย สิงคโปรแ ไปกับเพื่อน 2 ครั้ง แลวก็ไปเองหลายครั้งเหมือนกัน พมาไปคนเดียว บาหลี
ไปกับเพื่อน . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 
2562)  ในขณะท่ีพี่นกเลาวา  

. . . สวนมากก็จะไปคนเดียว แตวามันก็จะมีบางทริปท่ีมันยากลําบากมากๆ เชน 
เราอยากไป Trekking ในปุาแตเราไมตองการไกดแ บางทีเรามีไกดแ แลวเราอยากทําอะไรท่ีมันรอย
เปอรแเซ็นตแ มันก็ทํานานๆ ไมได ก็จะชวนเพื่อนอยางนอยหนึ่งคนท่ีจะไปดวยกัน เทานั้นเอง ถาไมไป 
Trekking สวนมากก็จะไปคนเดียว จริงๆ ประเทศที่พัฒนาแลว ก็ไปคนเ ดียวหมดนะ . . . 
(นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562)   

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราพบขอมูลอีกวา กลุมตัวอยางหลายราย
แทบจะไมเคยเดินทางไปกับผูอื่นเลย พวกเธอเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวคนเดียวหรือไมก็เลือกท่ีจะรวมกลุมใหม
กับนักแบกเปูท่ีเพิ่งพบเจอกันระหวางทาง โดยเบลลแมักเดินทางแบบไปคนเดียวมากท่ีสุด และเธอเคย
เดินทางทองเท่ียวไปกับครอบครัวมากเทากับไปกับเพื่อน เธอบอกเพียงส้ันๆ วา “. . . ตอนเด็กๆ ก็ไปกับ
พอแม แลวก็ไปกับโรงเรียน ท่ีเหลือก็ไปคนเดียวหมด . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) ประกอบกับรูปแบบการเดินทางของปอท่ีเลือกแบกเปูเที่ยว
แบบไปคนเดียวเกือบทุกครั้ง บางครั้งเธอเลือกท่ีจะซื้อทัวรแทองถิ่น (Local Tours) โดยเธอใหเหตุผล
สนับสนุนท่ีวา “. . . ไปคนเดียว ไปเอง แตก็จะมีบางทีที่ลองคํานวณอยางเชนไอซแแลนดแ ถาไปเอง  
แลว Public Transport  มันไมคอยสะดวก ก็จะมีแบบเชาทัวรแ ก็จะเชาทัวรแของเขาทุกอยาง เหมือนเรา
แคไปซื้อทัวรแที่โนน เพราะวาเชารถเองมันแพงกวา . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) สุดทาย ปรากฏขอมูลท่ีนาสนใจวา กลุมตัวอยางซึ่งมีอายุนอยท่ีสุด
ท้ัง 2 ราย ก็คือ นองจอมขวัญและนองสุกี้เลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวทุกครั้ง โดยนองจอมขวัญ
กลาววา “. . . จอมขวัญเพิ่งเท่ียวครั้งแรก ก็เลยไปเท่ียวคนเดียวไปเลยครั้งแรก . . . พอหลังจากไปเท่ียว
หนาหนาวมาแลว จอมขวัญก็ไปทางใต ครั้งนั้นก็ไปคนเดียวเหมือนกัน . . . ตอนอยูฝรั่งเศส ไปเท่ียว
คนเดียวท้ังหมด 3 ทริปแลว . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
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27 มกราคม 2562) ตบทายดวยถอยคําอธิบายของนองสุกี้ ท่ีวา “. . . ตอน ม.ปลาย ไปเท่ียว
ตางจังหวัดใกลๆ กอน เคยนั่งรถไฟไปเดียว ไมนานมาก วันสองวัน สวนการเที่ยวตางประเทศ  
เริ่มหลังจากจบมหาลัย เท่ียวครั้งแรกคนเดียว . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)  

จากการใหขอมูลเบื้องตนในประเด็นรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด เราสรุปไดวา รูปแบบการเดินทางทองเท่ียวของนักแบกเปูหญิงไทยแตละคนซึ่งมีสวนสําคัญ
ในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอมีลักษณะหลากหลายและไมจําเพาะเจาะจงตอ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น พวกเธอมักเลือกรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวสลับสับเปล่ียนและ
หมุนเวียนกันไป เราสังเกตวา แมพวกเธอจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว แตบางครั้งพวกเธอก็เลือกท่ีจะ
รวมกลุมไปกับนักแบกเปูคนอื่นหรือไปเท่ียวกับผูอื่นบาง โดยการสลับสับเปล่ียนรูปแบบการเดินทางทองเท่ียว
ของพวกเธอนั้นมักขึ้นอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ปลายทางและงบประมาณที่มีอยู
อยางจํากัดเป็นส่ิงสําคัญ รูปแบบการเดินทางทองเท่ียวท่ีหมุนเวียนผลัดเปล่ียนดังกลาวจึงลักษณะ
ผสมผสาน เลื่อนไหลได ไมหยุดนิ่ง และไมแนนอนตายตัว ดังนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 10 ราย  
จึงมีประสบการณแท่ีเฉพาะตัว เราเห็นวา ประสบการณแแบกเปูเท่ียวของนักแบกเปูมือใหมมีลักษณะ
แตกตางไปจากนักแบกเปูมือเกาซึ่งสงผลใหการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ท้ังสองกลุมมีลักษณะแตกตางกันดวย ตามท่ีเราจะกลาวในถัดไป 
 
4.2 ระยะก่อนแบกเป้เที่ยว 
 

การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยระยะกอนแบกเปูเที่ยว  
เราพบวา ชวงกอนแบกเปูเท่ียวเป็นเสมือน “หัวเล้ียวหัวตอ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนของการตัดสินใจ
ท้ังหมด โดยพวกเธอมักประเมินขีดจํากัดความสามารถของตนเองและมักช่ังใจกอนวา พวกเธอพรอม
ท่ีจะเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวหรือไม ในภาวะเชนนี้ นักแบกเปูหญิงไทยมักเลือกท่ี
จะเตรียมความพรอมและเตรียมตัวเพื่อกาวเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวอยางสมบูรณแในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

4.2.1 ความคาดหวังทางสังคม 
เพศสถานะของความเป็นหญิงเป็นหัวใจสําคัญในการแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว 

การที่นักแบกเปูหญิงไทยออกเดินทางทองเที่ยวอยางอิสระถือเป็นการนําพาตนเองเขาสู
พื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีเส่ียงภัยโดยปราศจากผูปกครองหรือผูคุมภัย เมื่อแบกเปูเที่ยว พวกเธอจึง
ตกอยู ในภาวะเส่ียงตออันตรายอยางรอบดาน โดยพวกเธอเป็นผูมีอํานาจแต เพียงผู เ ดียว
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ในการตัดสินใจท่ีจะเอาชนะส่ิงท่ีพบเจอไดดวยตนเอง การแบกเปูเท่ียวคนเดียวแบบขามพรมแดนจึง
เป็นพฤติกรรมท่ีไมไดรับการยอมรับจากสังคมและวัฒนธรรมในบานเกิดเมืองนอนของพวกเธอ  
มากไปกวานั้น บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบภายในครอบครัวยังคงเป็นพันธกิจท่ีพวกเธอ
ไมอาจหลีกเล่ียงได ไมวาจะเป็นบทบาทของความเป็นหญิง ความเป็นลูกสาว ความเป็นคนรัก  
ความเปน็แม ความเป็นนองสาว และภาระงานนอกบาน เราอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงความคาดหวังทางสังคมท่ีมีตอผูหญิงไทย 

 
 

4.2.1.1 ความเป็นหญิงกับพื้นที่ต้องห้าม 
กอนแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยรับรูวา เพศสภาพของความเป็นหญิง

เป็นความคาดหวังทางสังคมเชิงพื้นท่ีตอการแบกเปูเที่ยว ในแถบประเทศมุสลิมยังคงปรากฏวา  
บางประเทศยังไมเปิดโอกาสใหผูหญิงไทยเดินทางทองเท่ียวอยางอิสระเชนเดียวกับนักเดินทางเพศชาย 
ตามท่ีปอกลาวไววา 

. . . ความเป็นผูหญิงก็อาจมีในบางพื้นที่ อยางเชน ซาอุดิอาระเบีย 
เราเขาไปไมได เพราะขอจํากัดของประเทศนี้ก็คือ คุณตองไปกับสามี พี่ชาย หรือพอของคุณเทานั้น 
แตผูหญิงไปเท่ียวคนเดียวไมได แตปอยังไมเคยพยายามท่ีจะเขาไปนะ แตก็หาขอมูลเอาไว เพราะรูวา 
เราเขาไมได มันก็จะมีแคบางพื้นท่ีในโลกใบนี้ ก็ไมไดรู สึกวา มันเป็นเรื่องใหญ เพราะเราก็ไมได

ความคาดหวัง
ทางสังคมที่มี
ต่อ ผู้หญิงไทย 

ลูกสาว 
ในบาน 

คนรัก 

ท่ีดี 

แมท่ีดี 

นองสาว
ในบาน 

งานนอก
บาน 

ความ
เป็นหญิง 
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อยากจะไปประเทศนี้อยางจริงจัง แตเราก็รับรูไดวา มันเป็นขอจํากัดของเรา . . . (ปอ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

ถอยคําของปอบงบอกวา เธอรับรูถึงขอจํากัดทางเพศสภาพของความเป็นหญิง 
ซาอุดิอาระเบียเป็นพื้นท่ีตองหามสําหรับผูหญิงท่ีแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว โดยผูหญิงจะไดรับ
โอกาสใหเดินทางเขาไปในพื้นท่ีดังกลาวไดก็ตอเมื่อเธอเดินทางในฐานะผูติดตามของบุคคลในครอบครัว 
ไมวาจะเป็นสามี พี่ชาย หรือพอเทานั้น ปอในฐานะผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวจึงไม
สามารถแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีดังกลาวไดอยางอิสระ จากถอยคํากลาวของปอ เราเห็นวา เพศสภาพของ
ความเป็นหญิงท่ีติดตัวนักแบกเปูหญิงไทยไปดวยถือเป็นขอจํากัดตอการแบกเปูเท่ียวในซาอุเดียอาระเบีย 
โดยการแบกเปูเท่ียวของพวกเธอยังคงขึ้นอยูกับความเป็นชายซึ่งติดไปกับเพศสภาพของผูชายท่ี
พวกเธอรวมเดินทางไปดวย พวกเธอจึงถือเป็นนักแบกเปูชายขอบซึ่งถูกประเทศปลายทางเลือกปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียม ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงเรื่องท่ีขาดหายไป โดยถูกบังคับให
ผูกติดหรือขึ้นอยูกับอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูเพศชายผูซึ่งพวกเธอตองติดสอยหอยตามไปดวย 
เพศสภาพของความเป็นหญิงจึงเป็นเรื่องสําคัญในการตัดสินใจวา พวกเธอควรหลีกเล่ียงท่ีจะแบกเปูเท่ียว
แบบไปคนเดียวในพื้นท่ีใด 

4.2.1.2 ลูกสาวในบ้าน 
“ลูกสาว” เป็นบทบาทในบานที่สําคัญที่สุดซึ่งนักแบกเปูหญิงไทย

ไมอาจหนีพน รอยละ 60 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดยอมรับเป็นเสียงเดียวกันวา พอแมของพวกเธอมัก
ไมเห็นดวยและยังคงแสดงออกอยางหวงใยตอพวกเธอเมื่อเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว 
ครอบครัวพี่ยิ้มไมสนับสนุนใหเธอกาวออกนอกบานต้ังแตเด็ก การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนจึง
เป็นเรื่องท่ีเธอทําไดอยางดันทุรัง ตามท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . พอแมพี่เป็นคนขี้กลัวมาก เขาไมยอมให
พี่ไปไหน ตอนเด็กๆ พี่แทบไมมีโอกาสไดไปไหนเลย เขาไมยอม เขาก็ไมรูจะทํายังไง เพราะเราจะไปใหได 
เราก็ด้ือ เขาก็ยอม กอนหนานั้น ชีไมโอเคมากๆ ไมวาจะไปท่ีไหน  . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) พี่ยิ้มยอมรับวา การออกนอกบาน
เป็นเรื่องยากลําบากซึ่งพอแมของเธอไมเปิดกวาง เธอจึงเลือกท่ีจะตอตานการหามปรามของพอแม
อยางด้ือรั้น การแบกแปูเท่ียวแบบขามพรมแดนจึงคอยๆ เกิดขึ้นไดดวยการไปเท่ียวแบบ “แอบหนีไปกอน” 
ตามคําพูดท่ีวา “. . . อยางไปเท่ียวประเทศใกลๆ พี่ก็ไมคอยบอกหรอก พี่ก็ไปกอน ไปเสร็จกอน  
แลวคอยบอก ตอนแรกๆ เขาก็วาเราอยูนะ ทําไมทําแบบนี้  . . .” (ยิ ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) การแอบหนีไปกอนจึงเป็นการแบกเปูเท่ียว
ในลักษณะไปเท่ียวโดยไมบอกกลาวลวงหนา เมื่อไปเท่ียวกลับมาแลว จึงคอยบอกใหพอแมรูทีหลัง 
ครั้งแรกๆ พี่ยิ้มยอมรับวา พอแมของเธอไมพอใจตอการหนีเท่ียวของเธอ สังเกตจากถอยคําตําหนิติเตียน
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ท่ีวา “ทําไมทําแบบนี้” ตรงกันขาม พี่ยิ้มยังคงเลือกท่ีจะหนีไปเท่ียวอยางไมลดละ การหนีเที่ยว
แบบซ้ําๆ กันหลายครั้งมีวัตถุประสงคแเพื่อท่ีจะย้ําเตือนใหพอแมของเธอไดเห็นวา เธอสามารถเอาตัวรอด
ไดดวยตนเอง และถือเป็นแรงสนับสนุนใหเธอมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยวตอไป  
การผานพนประสบการณแแบกเปูเท่ียวทําใหทัศนคติของพอแมเปล่ียนแปลงไปดวย ตามถอยคําสัมภาษณแ
ท่ีวา “. . . ตอนหลังเขาก็เริ่มหัวเราะแลว เอาอีกแลวนะๆ เขาก็จะเตือนเราตลอดวา ระวังตัวนะ 
ดูแลตัวเองดีๆ นะ ระวังตัวเองนะ อยาคิดวา ทุกท่ีปลอดภัย . . . หลังจากท่ีเรากลับมาจากออสเตรเลีย
ครั้งนี้ เขาก็เริ่มปลอยพี่ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 
มกราคม 2562) คําเตือนของพอแมบงบอกถึงความไวเนื้อเช่ือใจท่ีเพิ่มมากขึ้นและยอมรับท่ีจะใหพี่ยิ้ม
ซึ่งเป็นลูกสาวเขารวมกิจกรรมการแบกเปูเท่ียวตอไป โดยพวกเขายังคงทําหนาท่ีคอยเตือนสติใหพี่ยิ้ม
ระมัดระวังตัวเองระหวางแบกเปูเที่ยวเพียงลําพังเทานั้น การไปเที่ยวของพี่ยิ้มจึงใหเห็นภาพ
บทบาทของลูกสาวในบานซึ่งเป็นแรงฉุดรั้งและหามปรามไมใหเธอเขารวมพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว
อยางเห็นชัด 

สอดคลองกัน ปูาปุณเลือกท่ีจะหยุดพักกิจกรรมแบกเปูเท่ียวไวช่ัวคราว 
เพราะเธอตองแบกรับภาระในการดูแลแมท่ีกําลังชรา โดยเธอตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในฐานะลูกสาวท่ีพึงมีตอผูเป็นแมอยางไมอาจเล่ียงได ตามท่ีเธอเผยส้ันๆ วา “. . . แตตอนนี้อยูแนๆ 
คือ ดูแลแมท่ีพัทยา ก็ไปๆ มาๆ อยูตลอดเวลา ตอนนี้ เรารูหนาท่ีแลววา ตองทําอะไรกอน คุณแมพี่ 
แกแลว แลวก็ไมมีใครวางเลย เราก็ตองคอยดูแลเขา ถาเราไมอยูนาน เรากลัววา ถาเขาเป็นอะไรไป 
ไมมีใครรับผิดชอบแทนเรา . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส 
สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ปูาปุณยอมรับวา หนาท่ีท่ีเธอตองกระทํา
กอนท่ีจะแบกเปูเท่ียวก็คือ การดูแลแม การไรความรับผิดชอบของลูกสาวท่ีดีทําใหเธอรูสึกสํานึกผิด
และไมกลาทําผิดตอแมของเธอ เธอจึงเลือกที่จะอยูบานเพื่อใชเวลากับแมของเธอมากกวาที่จะ
เขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียว เธอเผยถึงตราบาปติดตัวท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตตอไปวา “. . . ตอนท่ีพอพี่เสียนี่ 
มันกะทันหันมาก แบบแปูบเดียว แลวไปเลย ครั้งนี้เราไมไดทําอะไรใหเขาเลย เรารูสึกผิดมากๆ ไง 
(เนนเสียงหนัก)” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) เรื่องราวการจากไปของพอแบบไมต้ังตัวทําใหเธอไมมีโอกาสท่ีจะ
แสดงความรับผิดชอบตอพอเทาท่ีควรจะทํา เหตุการณแความสูญเสียท่ีเคยเกิดขึ้นมากอนหนานี้จึงเป็น
บทเรียนและเป็นแรงกระตุนใหเธอรูสึกสํานึกและตระหนักตอบทบาทลูกสาวในบานมากยิ่งขึ้น  
เธอจึงเลือกท่ีจะ “แกตัว” ตอความรับผิดชอบในฐานะลูกสาวท่ีดีดวยการอยูบานดูแลแมเพื่อ
เป็นการทดแทนความรูสึกท่ีเคยสูญเสียไป การดูแลแมท่ีกําลังชราจึงเป็นเปูาหมายสําคัญมากกวาท่ีจะ
แบกเปูเท่ียว ตรงกันขาม ปูาปุณไมไดละท้ิงอัตลักษณแตัวตนในฐานะนักแบกเปูหญิงไทยโดยสิ้นเชิง  
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แตเธอเลือกท่ีจะหยุดพักกิจกรรมแบกเปูเท่ียวไวเพียงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น โดยเธอยืนยันอยางชัดแจงวา 
เธอจะกลับเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวอีกครั้งก็ตอเมื่อหนาท่ีดูแลแมส้ินสุดลง ตามท่ีเธอเผยอีกวา “. . . 
ครั้งนี้ พี่ก็เลยบอกแมวา พี่จะพักการเดินทางไปสักพักหนึ่ง คือ ดูแลแมกอน แตหลังจากนี้ ทริปนี้จะ
แบคแพ็คไปยาวเลย ไปครึ่งโลก ก็วางแผนไวแบบนี้นะ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) หลังจากการดูแลแม
สิ้นสุดลง ปูาปุณยืนกรานที่จะผันตัวเขาสูชีวิตแบกเปูเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยเธอวางแผนที่จะ
ออกเดินทางแบบยาวนานและไปไกลถึงครึ่งซีกโลก การหยุดพักกิจกรรมแบกเปูเท่ียวเพื่อหันมาดูแลแม
ท่ีกําลังชราจึงเป็นตัวชวยใหอัตลักษณแตัวตนของปูาปุณมีการเล่ือนไหลแบบสลับไปมา โดยเธอเลือกท่ีจะ
หยุดพักการเดินทางเพียงช่ัวคราวเทานั้น และเธอยืนยันท่ีจะกลับมาแบกเปูเท่ียวอี กครั้งก็ตอเมื่อ
หนาท่ีดูแลแมส้ินสุดลงแลว การพักเวนการแบกเปูเท่ียวไวกอนจึงเป็นการตอรองกับความคาดหวังทางสังคม
ท่ีจํากัดใหเธอตองทําหนาท่ีลูกสาวที่ดี 

คลายกัน ความสัมพันธแทางสังคมในฐานะลูกสาวยังคงปรากฏใหเห็น
ชัดเจนผานถอยคําสัมภาษณแของนองจอมขวัญ ปอ และพี่นก พวกเธอยอมรับเป็นทํานองเดียวกันวา 
พอแมมักแสดงความกังวลตอพฤติกรรมแบกเปูเท่ียว นองจอมขวัญกลาวถึงความหวงใยของแมตามท่ี
กลาวส้ันๆ วา “. . . แมก็หวงๆ แมเขาไมหามหรอก เพราะรูวา ถึงหามยังไงก็ไมฟัง เพราะเรามาแลว 
แมเขาก็ควบคุมเราไมได เราจะไปก็ไป แตจริงๆ แมหวงมาก รูแหละ แมถามทุกวัน เป็นไง อยูท่ีไหน 
ทําอะไร จะไปท่ีไหน ตอนท่ีไปปราก แมก็ไปฟังขาว เจอวา ท่ีปรากมีคนหนาวตาย แมก็เป็นหวงมาก  
. . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
เธอรับรูวา เมื่อเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยว แมรูสึกกังวลมาก แตไมอาจหามปรามลูกสาวได  
เพราะตัวเธออยูไกลจากแม ความหางไกลกันจึงเป็นตัวชวยใหเธอปลดแอกจากภาวะท่ีตองเช่ือฟังแม
อยางเครงครัด ในขณะเดียวกัน การมาเรียนตอแบบไกลบานยังเป็นประตูกาวเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเ ท่ียว
อยางอิสระดวย ขณะอยูไกลบาน การถามไถเรื่องราวในชีวิตประจําวันของลูกสาวและติดตาม
ขาวสารทองถิ่นจึงเป็นหนทางเยียวยาความหางไกลที่ผูเป็นแมพอจะทําได ในพื้นที่แบกเปูเที่ยว 
นองจอมขวัญเลือกท่ีจะตัดความวิตกกังวลของแมโดยการไมบอกกลาวลวงหนา ตามที่เธอกล าววา 
“. . . ไมเลาอะ เด๋ียวแมคิดมาก เป็นหวง เหมือนตอนท่ีจอมขวัญลงรถไฟผิดสถานี ตอนนั้นก็ไมบอกแม 
เด๋ียวแมเครียด คือ กลับมาแลว คอยเลาใหฟัง แมดุ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) เชนเดียวกับปอท่ีใหขอมูลเสริมวา “. . . ถาปอไปท่ีไหนท่ีมัน
อันตราย ปอก็จะไปใหเสร็จกอน แลวคอยกลับมาบอกเขา ก็รูวาเขาตองเป็นหวง ไมงั้นเราก็จะไมไดไปเลย 
. . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) คําพูด
ของนองจอมขวัญและปอสอดรับกันตรงท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะบรรเทาความหวงใยของพอแม ดวย
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การไปเท่ียวแบบ “ไปกอนบอกทีหลัง” มิเชนนั้น พอแมจะดุดาวากลาวและไมยินยอมใหพวกเธอ
แบกเปูเท่ียวตามท่ีตองการ ในขณะท่ีพี่นกเลือกท่ีจะใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาเป็นตัวชวย
ใหพอแมรูสึกคลายกังวล ตามท่ีเธอเลาอีกวา “. . . แรกๆ แมก็กังวลวา ถาหายไป แลวจะไปตามไดท่ีไหน 
ก็พยายามตามหา หลังๆ Social Media มันดีขึ้น ติดตอกันไดตลอด แตชวงแรกๆ ถาหาย ก็คือหายไปเลย 
สมัยนี้ทําทุกอยาง มันงายกวาสมัยกอนเยอะแลว . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) พี่นกมีวีธีปลดแอกจากความเป็นหวงของพอแมดวยการส่ือสารกัน
ผานทางส่ือในรูปแบบออนไลนแ ความทันสมัยของเครือขายแบบไรสายจึงเขามามีบทบาทเช่ือมโยง
ความผูกพันระหวางลูกสาวท่ีกําลังแบกเปูเท่ียวกับพอแมท่ีกําลังรอคอยอยูท่ีบาน จากถอยคําสัมภาษณแ
ของนองจอมขวัญ ปอ และพี่นก เราเห็นวา บทบาทความเป็นลูกสาวท่ีผูกติดอยูกับตัวตนของพวกเธอ
เป็นตัวหนวงท่ีสําคัญซึ่งจํากัดไมใหพวกเธอเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวอยางอิสระ เพราะพอแมมัก
หามปรามและแสดงความกังวลเมื่อพวกเธอกาวออกจากบานเพียงลําพัง การไปเท่ียวแบบไปกอนบอกทีหลัง
และการติดตอกันแบบไรสายจึงเป็นวิธีตอรองท่ีทําใหพวกเธอคอยๆ หลุดพนจากบทบาทลูกสาวในบาน   

ตรงกันขาม พอแมของพี่กิ๊กตําหนิติเตียนถึงพฤติกรรมแบกเปูเที่ยว
ในลักษณะส้ินเปลืองและไมเห็นดวยท่ีจะใหเธอเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียว ตามท่ีเธออางวา “. . . 
พอแมก็มีบาง จะบอกวา ไปบอยแลว ไมตองไปหรอก เปลืองเงินทอง เก็บไวบาง แตพี่ก็ไปอยูดี พี่ก็ฟังนะ 
แตก็ไมไดทําตาม . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 
2562) แมวาพอแมของพี่กิ๊กจะตอวาถึงพฤติกรรมแบกเปูเท่ียวเพราะเธอไปเท่ียวมาหลายครั้งแลว อีกท้ัง
พวกเขายังมองวา แบกเปูเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีไมเหมาะสมเพราะเป็นการใชเงินแบบฟุุมเฟือย แตพี่กิ๊กก็ยังคง
ด้ือท่ีจะแบกเปูเท่ียวตอไป ครอบครัวของพี่กิ๊กจึงสะทอนมุมมองทางสังคมของพอแมท่ีมักจะไมสนับสนุนให
ลูกสาวใชเงินใหหมดไปกับเรื่องไปเท่ียว โดยพวกเขาช้ีแนะวา การเก็บออมเงินไวเป็นเรื่องท่ีดีกวา คําตําหนิ
ของพอแมจึงเป็นมุมมองทางสังคมท่ีไมลงรอยกันซึ่งเป็นรอยปริแยกระหวางทัศนคติของรุนพอแมท่ีผิดแผก
ไปจากรุนลูกสาว ความขัดแยงของความเช่ือในเรื่องแบกเปูเท่ียวระหวางพอแมและลูกสาวจึงเป็นแรงเหนี่ยวรั้ง
ไมใหลูกสาวของบานแบกเปูเท่ียวไดตามท่ีเธอตองการ ความด้ือเงียบจึงเป็นชองทางตอรองท่ีพี่กิ๊กแสดงออก
เพื่อตอตานความคาดหวังของพอแมท่ีมีตอตัวเธอ โดยตองการใหเธอเก็บหอมรอมริบเงินทองไวและไมใช
จายใหหมดไปกับการไปเท่ียว 

สรุปวา “ลูกสาว” เป็นบทบาทในบานท่ีสําคัญท่ีสุดซึ่งนักแบกเปูหญิงไทย
หนีไมพน การดูแลพอแมเป็นงานหลักของลูกสาวในบานท่ีไมมีใครทําแทนไดประกอบกับการออกนอกบาน
เป็นเรื่องท่ีพอแมมักไมเห็นดวย พวกเขาพยายามฉุดรั้ งไมใหพวกเธอกาวเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวดวย
การแสดงความหวงใยและวากลาวผานคําติเตียน พวกเธอจึงพยายามหาหนทางเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียว
อยางคอยเป็นคอยไป ไมวาจะเป็น ไปเท่ียวแบบไปกอนบอกทีหลัง ไปเท่ียวหลายครั้งเพื่อพิสูจนแ
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ถึงการดูแลตัวเองได เป็นตน ในขณะท่ีพอแมทําไดเพียงคอยเตือนสติใหพวกเธอระมัดระวังตัวระหวาง
แบกเปูเท่ียวและเฝูารอคอยการกลับมาของพวกเธออยูท่ีบาน ความกังวลของพอแมจึงใหภาพตัวตน
ของลูกสาวในบานอยางเห็นชัด ในขณะท่ีคําตําหนิของพอแมเป็นความเช่ือท่ีขัดแยงซึ่งทําหนาท่ีเหนี่ยวรั้ง
ไมใหลูกสาวของบานแบกเปูเท่ียวไดตามท่ีเธอตองการ บทบาทความเป็นลูกสาวท่ีผูกติดอยูกับตัวตนของ
พวกเธอจึงเป็นตัวหนวงท่ีสําคัญซึ่งจํากัดไมใหพวกเธอเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวอยางอิสระ ตรงกันขาม 
นักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะไมละท้ิงตัวตนในฐานะนักแบกเปูโดยพวกเธอแสวงหาทางออกท่ีลงตัว
ใหกับตัวเธอและพอแมขึ้นอยูกับสถานการณแของแตละบุคคล ดังท่ีปูาปุณเลือกท่ีจะหยุดพักกิจกรรม
แบกเปูเท่ียวเพื่อหันมาดูแลแมท่ีกําลังชราไวช่ัวคราว หลังจากการดูแลแมส้ินสุดลง เธอยืนกรานท่ีจะ
ผันตัวเขาสูชีวิตแบกเปูเท่ียวอยางตอเนื่องอีกครั้ง พี่กิ๊ กแสดงออกในลักษณะดื้อเงียบเพื่อตอตาน
ความคาดหวังของพอแมท่ีตองการใหเธอไมใชจายเงินทองใหหมดไปกับการไปเท่ียว พี่ยิ้ม นองจอมขวัญ 
และปอเลือกท่ีจะไปเท่ียวแบบไปกอนบอกทีหลัง และพี่นกพยายามติดตอกับพอแมผานทางสื่อ
แบบออนไลนแ วิธีเหลานี้จึงถือเป็นการตอรองท่ีพวกเธอเลือกใชเพื่อตอสูกับบทบาททางสังคมท่ี
คาดหวังใหพวกเธอเป็นลูกสาวที่ดี วิธีตอรองของลูกสาวในแตละสถานการณแยังเป็นวิธีตอรอง
อยางแยบยลท่ีทําใหพวกเธอสามารถรักษาไวซึ่งตัวตนในฐานะนักแบกเปูและคอยๆ หลุดพนจาก
บทบาทลูกสาวในบานทีละนอยดวย ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยยังคงผูกตรึงอยูกับ
ตัวตนในฐานะลูกสาวของบานอยางเล่ียงไมได ตัวตนของพวกเธอจึงมีลักษณะเลื่อนไหลไดและ
สลับไปสลับมาขึ้นอยูกับการส้ินสุดของภาระหนาท่ีท่ีตองดูแลพอแม อีกท้ัง ยังเป็นตัวตนท่ีหลากหลาย
ขึ้นอยูกับการกลอมเกลาของแตละครอบครัว ตําแหนงแหงท่ีของพวกเธอ และสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีติดตัวพวกเธอมาดวย 

4.2.1.3 คนรักที่ดี 
ตัวตนของภรรยาในครัวเรือนท่ีมีอํานาจของผูชายเป็นใหญในสังคม

มีลักษณะเป็นคนชายขอบในบาน ภรรยาในบานเป็นผูถูกกระทําจากอุดมการณแของสามีอยางไมเทาเทียม 
สังคมไดคาดหวังใหภรรยาตองทําหนาท่ีอยูเหยาเฝูาเรือนและปรนนิบัติสามี บานจึงเป็นพื้นท่ีเหมาะสม
สําหรับภรรยาท่ีดี ในขณะเดียวกันการกาวออกนอกบานถือเป็นเรื่องไมพึงกระทําสําหรับพวกเธอ  
การไปเท่ียวของพวกเธอจึงควรไดรับความเห็นพองจากสามีดวย กอนแตงงาน พี่ยิ้มเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียว
ไปยังนิวซีแลนดแหลังจากแบกเปูเที่ยวในออสเตรเลียมาแลวกวาหนึ่งปี ในขณะที่แฟนหนุมของเธอ
ไมเห็นดวยกับการยืดระยะเวลาแบกเปูเท่ียว ความเห็นที่ไมลงรอยกันทําใหพี่ยิ้มเริ่มมีปากเสียงกับ
แฟนหนุม ตามท่ีเธอเลาวา “. . . พออยูออสเตรเลีย ใกลจะกลับแลว เราก็รูสึกวา อยากไปนิวซีแลนดแอีก 
พี่ก็เลยสมัครนิวซีแลนดแอีก แลวปรากฏวา พี่ไดเวย ท่ีนี้กลายเป็นวาทะเลาะกันเลย พี่ไมยอม พี่จะไป
นิวซีแลนดแใหได มันก็บอกวา เฮย ถาอยางนั้นก็เลิกกัน พี่บอกวา เลิกก็เลิกดิ แคปีเดียว รอไมไดก็
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ไมตองรอ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
แมวาแฟนหนุมจะไมยินยอมกับการขยายเวลาแบกเปูเที่ยวและทวีความรุนแรงถึงขั้นขอเลิกรา 
แตพี่ยิ้มก็ยังคงยืนกรานท่ีจะแบกเปูเท่ียวตอไปอยางไมลดละ การไปเท่ียวจึงเป็นประเด็นความขัดแยง
สําคัญท่ีกอใหเกิดรอยราวฉานระหวางแฟนหนุมท่ีกําลังรอคอยการกลับมาของแฟนสาว โดยเสียงของ
แฟนหนุมยังคงมองวา การไปเท่ียวเป็นเรื่องไรสาระแทนท่ีจะใสใจกับการทํามาหากิน ตามท่ีพี่ยิ้มเลา
ถึงคําพูดของแฟนหนุมอีกวา “. . . แฟนพี่ก็จะดาวา ชีวิตนี้ไมเคยคิดจะทํามาหากินอะไรเลยหรือไง 
เขายังมองอยูเลยวา ท่ีพี่ไป มันเสียเวลา พี่บอกเลยวา ถาฉันไมไป คุณไมไดเจอคนอยางฉัน ณ ทุกวันนี้
หรอก . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
แมวาแฟนหนุมจะดาทอถึงพฤติกรรมแบกเปูเท่ียว แตพี่ยิ้มยังคงไมเลิกลมความต้ังใจท่ีจะแบกเปูเท่ียวตอไป 
เราสังเกตวา แมสังคมจะหลอหลอมกลอมเกลาใหผูหญิงตองใชชีวิตแบบ “อยูติดบาน” แตทุกวันนี้ 
รูปแบบการใชชีวิตของพวกเธอไดเปล่ียนแปลงไปในลักษณะสลับข้ัว โดยพวกเธอกลายมาเป็น “ผูกลา” 
ท่ีจะกาวพนจากบานและโลดโผนโจนทะยานในพื้นท่ีนอกบานแบบขามพรมแดนมากขึ้น ตรงกันขาม
ผูชายในฐานะแฟนหนุมกลับทําหนาท่ีเป็นผูรอคอยการกลับมาของแฟนสาวอยูท่ีบาน แฟนหนุมจึงตกเป็น
เปูานิ่งโดยไมต้ังตัว ในขณะท่ีแฟนสาวกําลังใชชีวิตแบบเคล่ือนท่ีอยูในโลกกวางอยางอิสระโดยท่ีพวกเขา
ยังไมอาจหามปราม ควบคุม หรือใชกําลังบังคับใหแฟนสาวกลับ เขาสูโลกในบานไดโดยสิ้นเชิง 
การแบกเปูเท่ียวจึงเป็นพฤติกรรมรูปแบบใหมท่ีทําใหตัวตนของภรรยาในครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป
แบบขั้วตรงขามในลักษณะท่ีภรรยาในบานสามารถเท่ียวนอกบานไดอยางอิสระโดยไมตองขอ
ความเห็นพองจากสามี มากกวานั้น กอนไปปีนเขา พี่ยิ้มตัดสินใจที่จะแบกเปูเที่ยวแบบไปคนเดียว 
แตแฟนหนุมไมเห็นพองดวย ตามท่ีเธอเลาวา 

. . . ตอนท่ีพี่จะไปฟูจิ คนญี่ปุุนหลายๆ คนปีนขึ้นไปตอนเย็นไง ไปถึงตอนเชา 
เราก็อวดดีไง เฮย สบายๆ ไมไดออกกําลังอะไรดวยนะ ดวยความงกเต็มท่ี ไมเชา ไมพัก เดินกลางคืน
แมงเลย ขึ้นเขาตอนกลางคืนเวย พี่ก็บอกแฟนพี่วา ‘จะไปปีนเขานะ’ แฟนพี่ก็ถามวา ‘จะไปกับใคร’ 
เราก็บอกวา ‘เราจะไปคนเดียว’ มันก็บอกวา ‘เฮย เอาจริง หาเพื่อนไปดวยสิ’ . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คําบอกเลาของพี่ยิ้มใหภาพถึงการเขารวมกิจกรรมท่ีตองใชกําลังมาก  
เป็นกิจกรรมท่ีเธอตองเขารวมในเวลากลางคืน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีปุาซึ่งเป็นจุดเส่ียงอันตราย 
ไมมีท่ีพักระหวางทาง และตัวเธอเองก็ไมไดฝึกซอมรางกายเทาใดนัก แฟนหนุมจึงยินยอมท่ีจะอนุญาตให
พี่ยิ้มหาเพื่อนรวมทางไปดวย ตามท่ีเขาใหเหตุผลตอแฟนสาวในลักษณะประชดประชันวา “. . . ถาตกเขาตาย 
ใครจะรู ตองหาคนไปดวย จะทําไงก็ไดตองใหคนไปดวยคนนึง  . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คําพูดประชดของแฟนหนุมแอบแฝงถึง
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ความไมเต็มใจท่ีจะใหพี่ยิ้มไปปีนเขา แตก็หามปรามแฟนสาวไมไหว เขาจึงจําเป็นตองบังคับใหแฟนสาว
ชวนเพื่อนไปปีนเขาดวย ขณะพูดคุยกัน พี่ยิ้มอางวา ไมมีใครไปดวยเพราะไมมีใครวาง โดยเธอเสนออีกวา 
เหลือเพื่อนชายเพียงคนเดียวท่ีเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียดวยกันเทานั้น ตามท่ีเธอเลาวา “. . . เราก็บอกวา 
มันไมมีใครไปดวย คนอื่นเขาก็ทํางาน แตตอนนั้นมีเพื่อนพี่คนนึงเพิ่งกลับจากออสเตรเลียดวยกัน  
เพื่อนคนนี้เป็นผูชาย พี่เป็นคนท่ีเลาทุกเรื่องใหแฟนพี่ฟังอยูแลว เพราะฉะนั้นมันจะรูจักวาคนนี้
เป็นใคร . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
นาตกใจวา แฟนหนุมยินยอมใหพี่ยิ้มพาเพื่อนชายคนนี้ไปดวย ดังท่ีเขาพูดวา “ชวนคนนี้ไปดวยสิ” 
กลับกันพี่ยิ้มรูสึกแปลกใจท่ีวา “. . . จะมีผูชายท่ีไหนบอกใหผูหญิงชวนเพื่อนท่ีเป็นผูชายไปเท่ียว
ดวยกันสองคน คือ มันไวใจพี่มากเลยนะ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) บทสนทนาระหวางพี่ยิ้มและแฟนหนุมแสดงถึงทางออกท่ีนาท่ึง
ตรงท่ีเขาไมยินยอมท่ีจะใหแฟนสาวไปปีนเขาเพียงลําพัง ตรงกันขามเขากลับสงเสริมใหแฟนสาวพา
เพื่อนชายอีกคนหนึ่งไปดวยอยางเหลือเช่ือ การปีนเขาจึงเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีกอรูปอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงในลักษณะคลื่นลูกใหม โดยเดิมทีพวกเธอมักเดินทางในฐานะผูติดตามสามี  
แตทุกวันนี้พวกเธอสามารถแบกเปูเที่ยวและเขารวมกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายไดอยางอิสระโดย
แฟนหนุมเห็นพองท่ีจะใหผูชายอื่นซึ่งไมใชคนในบานรวมเดินทางแบบไปเป็นเพื่อน อัตลักษณแตัวตน
ของพวกเธอจึงผูกติดไปกับอัตลักษณแตัวตนความเป็นชายของเพื่อนชายท่ีเธอรวมเดินทางไปดวย  
โดยภาพรวม เราพบวา กิจกรรมแบกเปูเที่ยวของนักแบกเปูหญิงไทยยังคงมีสวนพัวพันกับ
ความคาดหวังในฐานะคนรักท่ีดี โดยความสัมพันธแทางสังคมในรูปแบบคนรักไดเขามามีสวนสําคัญ
ในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวอยางเห็นชัด  

เห็นพองกัน ปูาปุณตัดสินใจท่ีจะอยู เป็นสาวโสดโดยไมคิดที่จะ
มีครอบครัว ภาวะตัวคนเดียวจึงเอื้อใหเธอสามารถเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวไดอยางอิสระ ดังท่ีเธอเผยวา 
“. . . ปัจจุบัน ไมมีครอบครัว ยัง Single อยู ตัวนี้แหละเป็นตัวท่ีผลักดันเรามากท่ีสุดเลย . . .” (ปุณ. 
สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร.  
22 มกราคม 2562) การไรครอบครัวและอยูแบบตัวคนเดียวจึงทําหนาท่ีเป็นแรงกระตุนท่ีสําคัญท่ีสุดซึ่ง
สนับสนุนใหปูาปุณใชชีวิตแบกเปูไดอยางเต็มท่ี เธอใหเหตุผลถึงความไมเป็นอิสระของชีวิตครอบครัววา 
ครอบครัวเป็นบอเกิดของพันธะและความหวงใยซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งไมใหเธอแบกเปูเท่ียวอยางเป็นสุข 
ดังท่ีเธอเผยตอไปวา “. . . ไมมีภาระ ไมมีพันธะผูกพัน ถามีครอบครัว เธอก็ไปได แตเธอจะไมมี
ความสุขรอยเปอรแเซ็นตแ เธอยิ่งมีครอบครัว ทุกคนก็ยิ่งเป็นหวง มันก็จะเหนียวแนน ทุกคนเป็นหวงเป็นใย 
เธอไมสนใจเขาก็ได แตคนอื่นเขาสนใจเธอมากกวา รั้งเธออยู ก็เป็นไปไดนะ มันไมเหมือนกันนะ . . .” 
(ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 
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22 มกราคม 2562) ปูาปุณยอมรับวา พันธะท่ีมีตอครอบครัวทําใหเธอสรางความสุขตอการแบกเปูเท่ียว
ไดไมเต็มท่ี เพราะความเหนียวแนนทําใหคนในบานรูสึกเป็นหวงเมื่อเธอแบกเปูเที่ ยว แมวาเธอจะ
ไมสนใจใครเลย แตคนในบานยังคงไมหยุดท่ีจะหวงใยเธอ การมีครอบครัวจึงเป็นเสมือน “บวง” 
ท่ีทําหนาท่ีเหนี่ยวรั้งไมใหเธอแบกเปูเท่ียวอยางสบายใจ อัตลักษณแตัวตนของปูาปุณในฐานะผูหญิงโสด
จึงกอกําเนิดข้ึนจากภาวะไรครอบครัวโดยท่ีเธอไมมีพันธะและไมผูกโยงอยูกับความสัมพันธแทางสังคม
ในฐานะคนรักโดยส้ินเชิง  

คลายกัน พี่พิมซึ่ งเป็นสาวโสดยอมรับวา กอนแตงงาน แฟนหนุม
สนับสนุนใหเธอแบกเปูเท่ียวระหวางไปเรียนตออยางอิสระ ตรงขามกับหลังแตงงาน เขาหามปราม
ไมใหเธอแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว ดังท่ีพี่พิมระบุไววา “. . . พี่มีแฟนแลว เขาก็บอกวา พอเรียนนะ 
ก็ไปเลยๆ แตพอแตงงานแลว หามไปนะ . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) การไปเท่ียวหลังแตงงานจึงแตกตางไปจากชวงกอนแตงงาน
ตรงท่ีความเป็นอิสระในการไปเท่ียวลดนอยลงประกอบกับรูปแบบการไปเท่ียวมีแนวโนมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไป ตามคําระบุอีกวา “. . . ดวยครอบครัว ความรับผิดชอบ ถาพี่แตงงานแลว พี่ก็อยากไปกับ
ครอบครัวของพี่ เวลาเราไปท่ีหนึ่ง เรามีความสุข เราก็อยากใหคนท่ีพี่รักมีความสุขเหมือนกัน  . . .” 
(พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) การไปเท่ียว
หลังแตงงานยังคงดําเนินตอไป โดยพี่พิมไมยุติการแบกเปูเท่ียวโดยทันที แตเธอเลือกท่ีจะไปเท่ียวกับ
ครอบครัวมากกวาท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว โดยเธอใหเหตุผลถึงการใหความสําคัญตอ
ความรับผิดชอบกับคนในบานเป็นหลัก เธอจึงพึงพอใจที่จะแบกเปูเที่ยวโดยมีสามีไปดวย  
การแบกเปูเท่ียวของพี่พิมจึงขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสถานภาพการสมรสและความคาดหวังทางสังคม
ในฐานะภรรยาท่ีดีเป็นหัวใจหลัก อัตลักษณแตัวตนของพี่พิมในฐานะนักแบกเปูหญิงไทยจึงมีแนวโนม
ท่ีจะผกผันไปโดยขึ้นอยูกับสถานภาพการสมรสท่ีเปล่ียนแปลงไป บทบาทหนาที่ในฐานะภรรยา
ท่ีเพิ่มมากขึ้น ควบคูไปกับความตองการสวนตัวท่ีเธอพึงพอใจกับการแบกเปูเท่ียวแบบโรแมนติกกับ
คนรักมากกวาการไปเท่ียวแบบตัวคนเดียว 

ตรงกันขาม กอนหยาราง สามีของพี่กิ ๊ก ไมเห็นพอง ที่จะใหเธอ
แบกเปูเท่ียวเทาใดนัก แตเขาก็ยังคงทําหนาท่ีเป็นผูสนับสนุนงบประมาณในการแบกเปูเท่ียวใหแกเธอ 
ดังคําอางของพี่กิ๊กท่ีวา “. . . ถายังไมหยากัน ก็คิดวา ไดเท่ียวเหมือนเดิมแหละ แฟนบนก็ไมรูจะบนไป
ทําไม เพราะบนไป พี่ก็ไปอยูดี แฟนมีอิทธิพลในฐานะผูสนับสนุน  . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) แมสามีจะบนวาตอพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียว 
แตพี่กิ๊กก็ยังคงยืนกรานท่ีจะแบกเปูเท่ียวคนเดียวอยางไมหยุดยั้ง คําบนวาของสามีจึงแอบแฝงนัยยะท่ีวา 
การไปเท่ียวเป็นเรื่องไมพึงกระทําสําหรับภรรยาท่ีดี กลับกันสามีซึ่งไมเห็นดวยไปกับกิจกรรมแบกเปูเท่ียว
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ยังคงแสดงบทบาทสําคัญในฐานะผูสนับสนุนหลักเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวดําเนินตอไป โดยเขาเป็น
ผูออกคาใชจายในการแบกเปูเท่ียวใหแกภรรยา การท่ีสามียินยอมท่ีจะรับผิดชอบภาระคาใชจาย
ในการแบกเปูเท่ียวใหแกภรรยาบงบอกวา ทุกวันนี้ มุมมองเรื่องเที่ยวของสามีเปลี่ยนแปลงไปจาก
ความเชื่อที่เคยมีมากอน โดยเขาเชื่อมั่นวา ภรรยาซึ่งเป็นผูหญิงตัวคนเดียวสามารถเอาตัวรอดได
จากการเขารวมกิจกรรมดังกลาวหรือไมก็อาจเป็นไปไดวา ในมุมมองของสามีนั้น การไปเท่ียวไมใชเรื่องท่ี
เกินความสามารถของภรรยา กลับกันสามียังคงทําหนาท่ี “อยูดูแลบาน” แทนภรรยาระหวางท่ีเธอ
แบกเปูเท่ียวดวย การท่ีสามียอมท่ีจะอยูติดบานจึงแสดงถึงบทบาทสามีในบานรูปแบบใหมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากบทบาทสามีท่ีเคยมีมากอนดวย อัตลักษณแตัวตนของพี่กิ๊กจึงมีลักษณะไมยึดติดอยูกับ
บทบาททางสังคมในฐานะภรรยาในบานเทาใดนัก ในขณะเดียวกัน บทบาทของสามีในรูปแบบใหมก็
คอยๆ กอกําเนิดขึ้นดวยการเป็นผูสนับสนุนคาใชจายในการแบกเปูเท่ียวใหแกภรรยาและชวยภรรยา
ลดภาระงานในบานดวยการอยูดูแลบานระหวางท่ีเธอไมอยูดวย 

สรุปวา การแบกเปูเที่ยวเป็นกิจกรรมรูปแบบใหมที่มีสวนรื ้อสราง
ความคาดหวังทางสังคมของนักแบกเปูหญิงไทยในฐานะคนรักหรือภรรยาท่ีดี แมสังคมจะกลอมเกลาให
ผูหญิงตองใชชีวิตแบบอยูติดบาน แตทุกวันนี้ รูปแบบการใชชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะขั้วตรงขาม การไปเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีชวยลดภาระหนาท่ีของภรรยาในบาน ขณะเดียวกัน
ยังไดหลอหลอมใหพวกเธอกลายมาเป็น “ผูกลา” ในพื้นท่ีนอกบานแบบขามพรมแดนแทนบทบาท
ของสามีท่ีเคยมีมากอนดวย ตรงกันขาม บทบาทสามีในฐานะ “ชางเทาหนา” ซึ่งเคยถูกสรางใหมี
อํานาจเป็นใหญในครัวเรือนกลับถูกลดความสําคัญลง แลวสลับสับเปล่ียนมาเป็นผูสนับสนุน
งบประมาณในการแบกเปูเท่ียว เป็นผูดูแลเรื่องในบานแทนภรรยา และเป็นผูรอคอยการกลับมาของ
พวกเธอดวย ภาวะของสามีจึงมีลักษณะหยุดอยูกับท่ี ในขณะท่ีภรรยากําลังใชชีวิตแบบเคล่ือนท่ีนอกบาน
อยางอิสระ โดยท่ีสามีทําไดเพียงบนวาและดาทอเทานั้น แตพวกเขาก็ไมอาจหามปรามกิจกรรมแบกเปูเท่ียว
ของพวกเธอไดโดยส้ินเชิง การแบกเปูเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมรูปแบบใหมท่ีทําใหตัวตนของภรรยาใน
ครัวเรือนเปล่ียนแปลงไปแบบกลับหนามือเป็นหลังมือในลักษณะท่ีภรรยาในบานสามารถเท่ียวนอกบานได
อยางอิสระโดยแทบจะไมตองรองขอความเห็นพองจากสามีเทาใดนัก บทบาทคนรักจึงเขามามีสวนรวม
ตอการตัดสินใจท่ีจะแบกเปูเท่ียวของพวกเธอในขั้นมีปากเสียงหรือโตแยงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เทานั้น แตมิไดทวีความรุนแรงถึงขั้นจํากัดพื้นท่ีไมใหพวกเธอออกนอกบาน มากไปกวานั้น การแบกเปูเท่ียว
ยังทําหนาท่ีรื้อถอนอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยท่ีเคยผูกโยงกับอัตลักษณแตัวตนของสามี
หรือคนในบานท่ีเปน็ชายดวยการท่ีแฟนหนุมสงเสริมใหแฟนสาวหาเพื่อนเท่ียวโดยอนุญาตใหแบกเปูเท่ียว
ไปกับเพื่อนชายคนอื่นซึ่ ง ไม ใชคนในบานเดียวกัน อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงผูกติด
ไปกับอัตลักษณแตัวตนความเป็นชายของเพื่อนชายท่ีเธอรวมเดินทางไปดวย บทบาทของสามีใน
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รูปแบบใหมจึงคอยๆ กอกําเนิดขึ้นพรอมไปกับการกอเกิดอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ในลักษณะรื้อสรางโดยสลับขั้วไปจากรูปแบบครัวเรือนท่ีเคยมีมากอน 

4.2.1.4 แม่ที่ดี 
ความเป็นแมเป็นความคาดหวังทางสังคมท่ีนักแบกเปูหญิงไทยยังคง

ตระหนักถึงพอๆ กับบทบาทของความเป็นคนรัก รอยละ 40 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดใหสัมภาษณแถึง
ความรับผิดชอบและภาระหนาท่ีของความเป็นแมท่ีมีตอลูกอยางเห็นไดชัด พี่ยิ้มซึ่งเป็นกลุมตัวอยาง
เพียงคนเดียวที่กําลังต้ังครรภแใหสัมภาษณแถึงบทบาทความเป็นแมท่ีกําลังเกิดขึ้นในทํานองวา 

. . . สถานะของเราเปล่ียนไปแลว มันกลายเป็นวา เราไมใชตัวคนเดียว 
เมื่อกอน ตอนท่ีเรายังไมมีลูก ยังไมมีเด็กในทอง เราจะรูสึกวา ไมเห็นเป็นไรเลย ตายก็ตาย เป็นคนท่ีเห็นแกตัว 
เกิดมาท้ังทีเราก็อยากใชชีวิตใหคุม แตพอตอนนี้ มันเริ่มรูสึกวา มันยังไมอยากตายนะ เราอยากอยูกับ
อีกคนหนึ่งมากขึ้น พอพี่มีลูก ส่ิงท่ีคิดก็คือ พี่จะรอใหเขาโต แลวเราจะไปเท่ียวกับเขา ฉันไปกับลูกก็ได 
ฉันจะสอนลูกเอง เราโชคดีที่ลูกคนแรกไดลูกผูชายไง ก็ดีๆๆๆ ดีกวาถาไปกับผูหญิงสองคน  
มันก็ยิ่งอันตราย เราก็ยิ่งหวงลูก แตมีผูชายก็ดีนะ เด๋ียวเราฝึกลูกเป็นแบคแพคเกอรแดีกวา ยังไมท้ิงอาชีพ
นักทองเท่ียว ก็คงจะดํารงตอไป ตอนแรกที่พี่ลาออก พี่ตั้งใจวา พี่จะขอเวลาเดือนนึง พี่จะแบกเปู 
พี่อยากจะไปยุโรป พอบินกลับมา ก็จะกลับภูเก็ตเลย จะไปเริ่มชีวิตท่ีนั่น จะเตรียมมีลูกไง แตพอลูกมากอน 
ทําอะไรไมถูกเลย ส่ิงท่ีแพลนไว ส่ิงท่ีฝันไว สลายไปหมดเลย ก็ไมเป็นไร . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คําสัมภาษณแของพี่ยิ้มทําใหเห็นภาพวา ความรับผิดชอบที่มีตอลูกเป็น
ตัวแปรหลักในการแบกเปูเท่ียวของเธอ การตั้งครรภแทําใหเธอรับรูวา เธอไมไดอยูตัวคนเดียวอีกตอไป 
แตเธอยังมีสภาวะทับซอนของความเป็นแมอีกบทบาทหนึ่งดวยเธอตระหนักถึงภาระท่ีจะตองดูแล
ลูกของเธอ การดูแลลูกจึงเป็นความคาดหวังทางสังคมท่ีเธอหลีกเล่ียงไมได บทบาทความเป็นแมยังคง
สงผลใหเธอตองหยุดชะงักพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวแบบไปเดียวไวเพียงช่ัวคราว โดยเธอเลือกท่ีจะ
ทําหนาท่ีเป็นครูสอนใหลูกของเธอแบกเปูเท่ียวเชนเดียวกับตัวเธอ หลังจากท่ีลูกของเธอเติบโตขึ้นดวย 
ในฐานะแม พี่ยิ้มจึงทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการถายทอด ฝึกหัด และบมเพาะประสบการณแการแบกเปูเท่ียว
แบบไปคนเดียวใหแกลูกของเธอจากรุนแมสูรุนลูก ดังนั้น การมีลูกจึงทําใหนักแบกเปูหญิงไทย
หยุดชะงักพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่งเทานั้น โดยเธอเลือกท่ีจะ
กลับมาแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวอีกครั้ง ก็ตอเมื่อลูกของเธอเติบโตขึ้นและเธอไดทําหนาที่ของ
ความเป็นแมพรอมท้ังไดฝึกหัดใหลูกของเธอเป็นนักแบกเปูโดยสมบูรณแแลว เราเห็นวา บทบาทความเป็นแม
ที่กําลังเกิดขึ้นทําใหอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางเลี่ยงไมได  
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โดยอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอสามารถเปลี่ยนแปลงกลับสูสภาพเดิมไดอีกครั้งก็ตอเมื่อเธอได
ทําหนาท่ีของความเป็นแมโดยสมบูรณแแลว 

ทํานองเดียวกัน ปอในฐานะผูหญิงโสดยังคงคํานึงถึงสภาพชีวิตท่ีวุนวาย
หลังแตงงาน เธอเห็นดวยวา การสรางครอบครัวและการมีลูกถือเป็นขอจํากัดสําคัญตอพฤติกรรม
แบกเปูเท่ียวของเธอ โดยเธอเนนย้ําถึงความอิสระท่ีอาจลดนอยลงเมื่อเธอตองปรับเปล่ียนชีวิต
ไปเป็นแบบ “อยูบานเล้ียงลูก” ตามท่ีปออธิบายวา 

. . . ถาในอนาคต ปอมีลูกหรือมีครอบครัว ปอคิดวาก็ยังจะทําอยูนะ  
เราอาจตองแบงเวลาใหมันสมดุลกัน เรื่องทะเลาะกับแฟนหรือภาระเรื่องลูก ก็เคยคิดเหมือนกัน  
มันอาจเป็นปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับเราในอนาคต ไมวาจะเป็นเรื่องนี้หรือวาเรื่องงาน ก็นาจะทําใหเกิด
ขอจํากัด ถาตองอยูบานเล้ียงลูกจริงๆ ปอก็คงจะตองทําใจ  มันก็เลือกไมได พอเรามีลูก เราก็ตอง
พรอมแลวที่จะเสียสละอะไรอีกหลายๆ อยาง ถามีลูก อิสระในชีวิตมันคงหายไปมหาศาล ปอก็อาจจะ
เอาลูกแบกเปูใสหลังไปเท่ียวดวยกันนะ ถาลูกโตในระดับหนึ่ง เห็นฝรั่งหลายคนเขาก็ทํา ก็คิดวา
ไมนาจะมีปัญหา . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวลิลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

คําอธิบายของปอช้ีใหเห็นวา การมีลูกเป็นเรื่องวุนวายตอชีวิตประจําวัน
ของผูหญิงเพราะเธอตองลดเวลาความสุขสวนตัวใหนอยลงและแบงเวลาเพื่อดูแลลูกเพิ่มมากขึ้น  
การอยูบานเล้ียงลูกเป็นงานในบานท่ีเธอไมอาจหลีกเล่ียงไดและเป็นหนทางทําใหความอิสระใน
ชีวิตแบกเปูเท่ียวลดนอยลงไปดวย เราสังเกตวา ปอเห็นพองกับพี่ยิ้มตรงท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะพาลูกไป
แบกเปูเท่ียวแบบ “ไปดวยกัน” ก็ตอเมื่อลูกของพวกเธอเติบโตขึ้น การพาลูกไปแบกเปูเท่ียวดวยกัน
จึงถือเป็นชองทางที่ปอใชตอรองอํานาจโดยที่เธอไมละทิ้งกิจกรรมแบกเปูเที่ยว ดังนั้น ขณะมีลูก  
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยยังคงผูกโยงอยูกับความคาดหวังทางสังคมที่คาดหวังให
พวกเธอทําหนาท่ีของความเป็นแม พวกเธอจึงเลือกท่ีจะตอรองกับบทบาทของความเป็นแมท่ีติดตัวมาดวย
โดยการพาลูกของพวกเธอแบกเปูเท่ียวแบบ “ไปดวยกัน”  

ตรงกันขาม พี่กิ๊กซึ่งมีลูกแลวเลือกท่ีจะอยูบานดูแลลูก แมวาแมสามีของ
เธอจะอยูรวมบานเดียวกันก็ตาม เธอจึงไมสามารถแบกเปูเที่ยวแบบไปคนเดียวได ปรากฏตาม
คําอางส้ันๆ ท่ีวา “. . . ถาลูกมาอยูดวย ก็อาจจะไมไดไปเท่ียวคนเดียวแบบนี้ เพราะวามันไมมีใคร
ดูแลลูก คือ ลูกอยูกับเรานะ แตยาเขาก็มาอยูบานเดียวกันดวย . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) คํากลาวอางของพี่กิ๊กบงบอกวา 
การมีลูกทําใหเธอไมสามารถแบกเปูเท่ียวได เพราะไมมีใครดูแลลูกของเธอ แมวาแมสามีจะอยูดวยก็ตาม 
เราเห็นวา หนาท่ีดูแลลูกเป็นงานหลักสําหรับนักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีลูกแลว โดยแมสามีของเธอมี
บทบาทเพียงการอยูบานแบบ “อยูเป็นเพื่อน” เทานั้น แตภาระหลักของการเล้ียงลูกยังคงเป็นหนาท่ีท่ี
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พวกเธอไดรับมอบหมายอยางหนีไมพน ในขณะเดียวกัน แมวาพี่นกจะเป็นสาวโสด แตเธอเห็นพองไป
กับพี่กิ๊กตรงท่ีเธอยอมรับวา การมีลูกทําใหชีวิตประจําวันของเธอเปล่ียนแปลงไป เพราะเธอจะแบกเปู
เท่ียวไมได ตามท่ีพี่นกเลาเพียงส้ันๆ วา “. . . ถามีลูก ทุกอยางก็จะเปล่ียนไปทันทีเลย การมีลูกทําให
ไปไหนไมได . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 
คําบอกเลาของพี่นกสะทอนถึงขอจํากัดของความเป็นแมที่มีสวนบั่นทอนพฤติกรรมแบกเปูเที่ยว  
โดยเธอสนับสนุนวา ความรับผิดชอบท่ีมีตอลูกเป็นความเปลี่ยนแปลงตอชีวิตประจําวันซึ่งสงผลให
เธอออกนอกบานไดนอยลง ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีลูกจึงถูกตรึงอยูกับ
ความเป็นแมอยางเห็นชัด โดยหนาท่ีของความเป็นแมถือเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเธอตัดสินใจ
ท่ีจะไมแบกเปูเท่ียว 

สรุปวา สังคมไดคาดหวังใหเพศสถานะของความเป็นหญิงสําหรับ
นักแบกเปูหญิงไทยผูกโยงอยูกับชีวิตในบาน เมื่อพวกเธอมีลูก เพศสถานะของพวกเธอไมเอื้ออํานวย
ท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว การกาวออกจากบานเป็นเรื่องยากที่จะทําได ชีวิตในบานจึงเป็น
เรื่องบั่นทอนความเป็นอิสระในการแบกเปูเที่ยวของพวกเธอ โดยสังคมคาดหวังใหพวกเธอ
แบกรับภาระเรื่องในบานและงานดูแลลูก บทบาทความเป็นแมจึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุดสําหรับพวกเธอ 
แตการมีลูกทําใหพวกเธอหยุดชะงักพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
เทานั้น โดยพวกเธอเลือกท่ีจะทําหนาท่ีของความเป็นแมไปพรอมกับเป็นผูฝึกหัดใหลูกเป็นนักแบกเปู 
บทบาทความเป็นแมจึงเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไป
อยางเ ล่ียงไม ได  โดยอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอสามารถเปลี่ยนแปลงกลับสูสภาพเดิม
ไดอีกครั้ ง ก็ตอเมื่อพวกเธอไดทําหนาท่ีของความเป็นแมและไดถายทอดประสบการณแแบกเปูเท่ียว
จากรุนแมสูรุนลูกดวยวิธีการพาลูกไปเท่ียวดวยกันโดยสมบูรณแแลว 

4.2.1.5 น้องสาวในบ้าน 
“พี่-นอง” เป็นความสัมพันธแในสังคมไทยที่เนนถึงความอาวุโสหรือ

ความออนแกของอายุคนในบานซึ่งเกิดรุนราวคราวเดียวกัน การลําดับความสูงตํ่าในหมูพี่นองเป็น
วัฒนธรรมท่ียังคงปรากฏใหเห็นในครอบครัวแบบไทย ลูกคนแรกมักถูกสอนใหเป็น “พี่” ในขณะท่ี
ลูกคนคนถัดมามักถูกสอนใหเป็น “นอง” การแบงแยกความเป็นพี่นองยังช้ีใหเห็นถึงบทบาทและ
สถานภาพที่แตกตางกันของผูเป็นพี่และผูเป็นนอง ความเป็นพี่มักถูกสรางใหมีหนาที่ที่จะตอง
เป็นแบบอยางและวากลาวตักเตือนผูเป็นนอง ขณะเดียวกันพอแมมักปลูกฝังใหผูเป็นนองเช่ือฟัง  
นอบนอม และเคารพตอความเป็นพี่ ความเป็นพี่ยังคงแสดงบทบาทสําคัญในฐานะผูดูแลนองแทนพอแม 
พี่นองจึงเป็นความสัมพันธแทางสังคมท่ีไมเทาเทียมกันของคนในครัวเรือนดวย จากผลการศึกษา  
เราพบวา กลุมตัวอยางไดพูดถึงบทบาทนองสาวนอยท่ีสุด โดยมีพี่กิ๊กเพียงคนเดียวเทานั้นท่ีอางถึง
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มุมมองเรื่องเท่ียวท่ีไมลงรอยกันระหวางตัวเธอกับพี่สาว ตัวเธอเป็นผูหญิงชอบเที่ยว ในขณะท่ี
พี่สาวไมเท่ียวและชอบเก็บเงิน ตามคําอางท่ีวา “. . . พี่สาวของพี่ เขาจะไมคอยเท่ียว เขาชอบเก็บตังคแ 
เขาชอบแขวะ ส่ิงท่ีเราทําใหเขาเห็น ก็คือ เราไมเคยไปเบียดเบียนเขาหรือการไปเท่ียวของเราไมเป็น
ปัญหาของคนอื่น บางทีก็มีแบบเก็บตังคแไวบางนะ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) ทัศนคติเรื่องเท่ียวท่ีขัดแยงกันกอใหเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแวง
ระหวางพี่กิ๊กและพี่สาวดวยการพูดจาในลักษณะเสียดสีกันตามประสาพี่นอง พี่สาวมักมองวา  
การไปเท่ียวเป็นเรื่องส้ินเปลืองเงินทองดังเห็นจากคําเหน็บแนมท่ีวา “เก็บตังคแไวบางนะ” แตพี่กิ๊กก็
ยังคงเด็ดเด่ียวท่ีจะแบกเปูเท่ียวตอไป โดยเธอตอกกลับใหพี่สาวเห็นวา การไปเท่ียวเป็นเรื่องสวนตัว
และไมทําใหคนในบานเดือดรอน มากกวานั้น พี่สาวยังมองอีกวา การไปเที่ ยวเป็นกิจกรรมท่ี
ไมกอใหเกิดอรรถประโยชนแใดๆ ซ้ํารายการไปเท่ียวยังเป็นกิจกรรมท่ีนึกถึงแตความสุขของตัวเอง
เพียงคนเดียวซึ่งถือเป็นพฤติกรรมเห็นแกตัวตอคนในบาน ปรากฏใหเห็นจากคําพูดท่ีวา “. . . คิดถึง
คนอื่นบาง ทํางานมา ก็เอาแตเท่ียว นึกถึงแตตัวเองคนเดียวเลย คือ พี่สาวพูดไง เราก็กลับมาคิด คือ 
เราคนเท่ียว มันไมไดเท่ียวท้ังหมด แตเราก็จะเก็บตังคแกันเอาไว เราเอาสวนที่เหลือจากตังคแเก็บ
มาเที่ยวนะ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 
2562) พี่กิ๊กไมยอมรับวา การไปเท่ียวเป็นเรื่องฟุุมเฟือย เพราะเธอนําเงินสวนท่ีเหลือจากเงินเก็บไวใช
สําหรับกิจกรรมไปเท่ียว ถอยคําเสียดสีจากพี่สาวจึงมีสวนทําใหพี่กิ๊กรูสึกลําบากใจตรงท่ีวา “. . . 
อยูสังคมไทย มันตองทําใจจริงๆ นะ คนท่ีมองแคบ มันมีเยอะ เราก็แคไมสนใจ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) แมวาพี่กิ๊กจะรูสึกอึดอัดตอ
ถอยคําไมดีของพี่สาว แตดวยบทบาทนองสาวในบาน เธอจึงทําไดเพียงแสดงออกในลักษณะไมใสใจตอ
คําวากลาวของพี่สาวเทานั้น ในฐานะนองสาวในบาน อัตลักษณแตัวตนของพี่ กิ๊กยังคงเกี่ยวพันอยูกับ
ความสัมพันธแในครอบครัวแบบไทยท่ีเนนถึงหลักอาวุโส ความสูงตํ่าทางสังคมระหวางตัวเธอและพี่สาว
จึงปรากฏใหเห็น โดยสถานภาพท่ีตํ่ากวาไดตีกรอบใหพี่กิ๊กตองเช่ือฟังคําวากลาวตักเตือนของพี่สาว
อยางเล่ียงไมได  

4.2.1.6 งานนอกบ้าน 
แมวาความคาดหวังทางสังคมและบทบาทในบานท่ีตางกันจะอธิบาย

ความหลากหลายของการเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทย แตเราพบวา ทุกวันนี้ ตัวแปรท่ีขาดไมได
ตอการจํากัดพฤติกรรมการแบกเปูเที่ยวของพวกเธอ ก็คือ งานนอกบาน ถอยคําน้ําเสียงของพี่ยิ้ม  
พี่กิ๊ก และพี่พิมพูดเป็นทํานองเดียวกันวา งานนอกบานรวมถึงสังคมท่ีเกี่ยวพันกับงานท่ีพวกเธอทําถือเป็น
ขอจํากัดซึ่งทําใหกิจกรรมแบกเปูเท่ียวเป็นไปไดยาก “ท่ีทํางาน” จึงดูเหมือนจะเป็นแรงตานท่ีแทบจะ
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ตัดโอกาสในการเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวดวยวันลาพักผอนท่ีมีอยูจํากัดควบคูไปกับทัศนคติของ
เพื่อนรวมงานท่ีไมสูดีนัก  

พี่ยิ้มซึ่งทํางานเป็นวิศวกรโรงปูนทบทวนถึงวันลาพักผอนท่ีไมสอดคลองไปกับ
ชีวิตแบกเปูเท่ียว เธอจึงต้ังใจท่ีจะลาออกจากงานท่ีทําอยู ตามคําเลาท่ีวา “. . . พี่ต้ังใจวา ปีนี้พี่จะ
ลาออกอยูแลว พี่รู สึกวา เราเท่ียวไมได ปีนึงใหวันลาฉันสิบวัน ฉันจะไปท่ีไหนได ฉันอึดอัดนะ  
เราเป็นคนชอบเท่ียว ฉันไปไหนไมได จะลายาวๆ ทีนึง ก็เกรงใจ กระหมิดกระเหมี่ยน ก็เลยรูสึกวา 
เฮย มันไมใชทางวะ  . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี.  
27 มกราคม 2562) วันลาพักผอนในแตละปีท่ีมีอยูเพียงสิบวันไมเพียงพอตอการแบกเปูเท่ียวของพี่ยิ้ม 
เพราะหวงวันหยุดท่ีกินเวลาส้ันเกินไปทําใหเธอแทบจะแบกเปูเท่ียวไปไหนไมไดเลย การใหลาพักผอน
ตามขีดจํากัดของบริษัทโรงปูนจึงไมตอบโจทยแตอการใชเวลาวางของเธออยางแทจริง สังเกตวา  
แมวันลาจะเป็นสิทธิท่ีเธอพึงไดรับจากบริษัทซึ่งเป็นนายจาง แตการใชสิทธิวันลาก็ไมไดงายเสมอไป 
ดังคําพูดท่ีวา “. . . จะลายาวๆ ทีนึง ก็เกรงใจ กระหมิดกระเหมี่ยน . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ถอยคําน้ําเสียงคําตอบแบบ “เล่ียงๆ” 
ท่ีพี่ยิ้มเลาสูกันฟังทําใหเราสัมผัสไดวา ดูผิวเผิน การลาเหมือนจะเป็นสิทธิอันชอบธรรมท่ีเธอ “ใชได” 
แตคําอธิบายท่ีวา “ก็เกรงใจ” ผสมปนเปไปกับคํา “กระหมิดกระเหมี่ยน” ตีความไดวา การลาเป็นเรื่อง
นาลําบากใจสําหรับเธออยูไมนอยโดยสังคมนอกบานยังคงไมเห็นพองท่ีจะใหเธอพักผอนแบบหยุดยาวดวย  

ในขณะเดียวกัน พี่กิ๊กซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเชนเดียวกับพี่ยิ้มได
สนับสนุนสภาพการทํางานท่ีบีบรัดและไมเอื้ออํานวยตอการใชเวลาวางเพื่อไปเท่ียว ตามท่ีเธออางวา 
“. . . (แตละทริป) ไมเกิน 10 วัน เพราะเป็นวันหยุดของบริษัท พี่ลาไมไดดวยนะ นี่เป็นวันหยุดยาว
ของบริษัท ก็จะได 7-10 วัน เวลาหยุดทีนึง มันก็จะหยุดยาว  . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) วันหยุดของพี่กิ๊กตางกับวันลาของพี่ยิ้ม
ตรงท่ีเป็นวันหยุดท่ีเธอพอจะ “หาได” ซึ่งเป็นวันหยุดท่ีทางบริษัทนายจางเป็นผูกําหนดใหเป็นรายปี 
ปีละ 7-10 วันเทานั้น ตรงขามพี่กิ๊กซึ่งเป็นเพียงพนักงานกลับไมมี “สิทธิ” ท่ีจะลาตามอําเภอใจ 
ดังคําพูดท่ีวา “. . . พี่ลาไมไดดวยนะ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
24 มกราคม 2562) ชวงเวลาท่ีพี่กิ๊กจะแบกเปูเท่ียวไดจึงขึ้นอยูกับความเหนือกวาของบริษัทในฐานะ
นายจางซึ่งกระทําตอตัวพนักงานอยางเล่ียงไมได  

คลายกัน แมวาพี่พิมจะทํางานเป็นอาจารยแพิเศษและเจาของธุรกิจสวนตัว 
แตเธอก็หาเวลาไปเที่ยวอยางยากลําบาก ตามที่พี่พิมระบุสั้นๆ วา “. . . ยาก (เนนเสียงหนัก) 
จริงๆ พี่คิดวา ถาพี่เรียนจบ ป.เอก พี่จะไปอยูญี่ปุุนสัก 1-2 ปี แตมันทําไมได ดวยหนาท่ีการงาน 
ภารกิจ ทุกอยางท่ีตองรับผิดชอบ มันก็ทําไมได . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
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จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) คําวา “ยาก” ที่พี่พิมเนนน้ําเสียงหนัก ทําใหเรารับรูถึง
ภาวะบีบค้ันท่ีบังคับใหตัวเธอตองรับผิดชอบตองานนอกบาน ดูต้ืนๆ งานนอกบานท่ีพี่พิมทําอยูมี
ลักษณะเป็นงานแบบ “สองหนา” หนาหนึ่งเป็นครู อีกหนาหนึ่งเป็นนายจาง สังเกตวา “ครู” และ 
“นายจาง” ตางก็เป็นสถานภาพทางสังคมที่มีอํานาจเหนือกวานักเรียนและลูกนองโดยสิ้นเชิง  
ตรงขาม ลึกๆ แลว หัวโขนของครูและนายจางท่ีเธอสวมอยูกลับไมไดปลดปลอยพันธะงานนอกบาน
ออกจากตัวพี่พิมไดเลย การหาเวลาไปเท่ียวจึงเป็นเรื่องยากท่ีเธอจะทําได  

ถอยคําสัมภาษณแโดยรวม เราเห็นวา การหาวันหยุดเพื่อท่ีจะไปแบกเปูเท่ียว
สําหรับนักแบกเปูหญิงไทยเป็นเรื่องยากลําบาก วันวางจากงานนอกบานดูเหมือนจะเป็น “เวลาวาง” 
แตอันท่ีจริงแลวเวลาวางเพียงสั้นๆ กลับไมอาจตอบสนองความตองการในการแบกเปูเที่ ยวได
อยางเต็มท่ีและไมตรงกับเจตนารมณแที่จะพักผอนอยางแทจริง  สภาพจํากัดของวันวางจึง
ใหภาพขีดจํากัดของทรัพยากรในรูปแบบของ “เวลา” ที่ตองแยงชิงกันระหวาง “งานนอกบาน” 
กับ “ผูหญิง” ดวย หวงวันหยุดท่ีมีอยูอยางจํากัดควบคูไปกับบทบาทท่ีพวกเธอสวมอยูจึงทําหนาท่ีเป็น
ตัวแปรหนึ่งซึ่งยับย้ัง ช้ีนํา และควบคุมพฤติกรรมไมใหนักแบกเปูหญิงไทยเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียว
ไดอยางอิสระ    

อีกประเด็นหนึ่งท่ีขาดไมได สังคมท่ีเกี่ยวพันกับงานท่ีพวกเธอทําไดเขามา
มีบทบาทและแสดงออกตอพฤติกรรมแบกเปูเที่ยวของพวกเธออยูไมนอย โดย เฉพาะอยางยิ่ง 
เสียงสะทอนจากเพื่อนรวมงาน พี่กิ๊กยอมรับวา การไปเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเพื่อนรวมงานมักแสดงออก
ในลักษณะเดียดฉันทแ พวกเขามักจองมองดวยสายตาท่ีไมสูดีนัก ตามท่ีพี่กิ๊กอางส้ันๆ วา “. . . แรกๆ 
เขาก็เหลแหละ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 
2562) แมพี่กิ๊กจะเปิดประเด็นถึงอากัปกิริยาที่พวกเขาแสดงออกตอตัวเธอดวยคําพูดที่วา “เหล” 
เรายอมเล็งเห็นวา การไปเท่ียวทําใหพวกเขารูสึกตอตานตอพฤติกรรมของเธอผานการจองมอง 
(Gaze) ในระดับผิวเผิน มากกวานั้น การตอตานจากพวกเขายังทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกดวย
วิธีการเขามาทักทาย ตามคําพูดท่ีอางวา “. . .บางคน มาทัก เฮย แตจริงๆ แลว มาแขวะเรา . . .” 
(กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) การกลาวทักทาย
ทางวาจาท่ีวา “ . . . ดีจังเลย . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
24 มกราคม 2562) ดูเหมือนจะเป็นคําพูดธรรมดาๆ ท่ีเพื่อนพองถามไถกันตามประสาคนทํางานท่ี
เดียวกันเทานั้น ตรงขามกับพี่กิ๊กซึ่งรับฟังมากลับอดไมไดท่ีจะรูสึกไมสูดีนัก ดั งเห็นจากคําพูดท่ีวา 
“แขวะ” ลึกๆ แลว พี่กิ๊กรับรูวา คําทักทายขางตนอาจไมไดตีความตรงตัวถึงการทักทายตามประสาเพื่อน
เทานั้น แตเป็นคําพูดท่ีแอบแฝงนัยยะการเสียดสี เหน็บแนม พูดกระทบกระเทียบ และแดกดัน  
“คําทักทาย” ในท่ีนี้จึงใหภาพตรงกับภาษิตไทยในลักษณะปากปราศรัยใจเชือดคอ ซ้ําราย พวกเขายัง
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กาวกายการไปเท่ียวของเธอโดยวางอยูบนพื้นฐานของชนช้ันทางสังคม โดยมองวา การไปเท่ียวเป็น
กิจกรรมของผูมั่ง คั่งและมิใชกิจกรรมการใชเวลาวางที่ เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดประจํา  
การไปเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมเชิงสัญญะท่ีแบงแยกชนช้ันทางสังคมของผูหญิงท่ีมีสถานภาพตางกัน 
ดังท่ีพี่กิ๊กอางถึงพฤติกรรมละลาบละลวงของพวกเขาอีกวา “ . . . คนท่ีเห็นเราผานเฟสบุ฿คเนี่ย เขาก็
จะคิดวา เฮย เด๋ียวไปอีกแลวๆ มึงตังคแเยอะจังวะ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 
4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) คํา “ตังคแเยอะ” ตามท่ีพี่กิ๊กพูดถึงจึงใหภาพวา การไปเท่ียว
ถูกตีกรอบใหเป็นกิจกรรมแบบ “ขึ้นหิ้ง” ท่ียากตอการอาจเอื้อมสําหรับเธอ ตามความเช่ือแบบเดิมๆ 
ผูท่ีจะไปเท่ียวไดจึงตองมีกําลังทรัพยแมากเพียงพอที่ไปเที่ยวดังเชนเหลาสตรีชนชั้นสูงเทานั้น  
การไปเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณแที่ใหความหมายถึงชนชั้นทางสังคมของผูไปเที่ยวดวย  
ตรงขามกับความเชื่อลาสมัยของพวกเขา พี่กิ๊กกลับดึงเอาการไปเที่ยวเขามาเป็นกิจกรรมหลัก
ของการใชเวลาวางแบบ “ลงหิ้ง” ดวยวิธีการแบกเปูเท่ียว โดยเธอใหเหตุผลเทียบเคียงตอไปวา “. . . 
จริงๆ แลว ตังคแท่ีฉันเท่ียวเมืองนอกทริปนึง มันเทาๆ กับท่ีแกเท่ียวไทยทริปนึงเลยนะ  . . .” (กิ๊ก. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) คําพูดของพี่กิ๊ก
แสดงถึงการตอรองของผูหญิงโดยวางอยูบนพื้นฐานการแบงแยกชนช้ันทางสังคม โดยช่ังน้ําหนักวา 
งบประมาณท่ีเธอใชจายขณะแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนมีราคาพอๆ กับงบประมาณที่พวกเขา
ใชจายขณะเท่ียวเมืองไทย เธอยังคงยกตัวอยางใหเห็นภาพรายจายขณะแบกเปูเที่ยวในสิงคโปรแ
โดยละเอียดวา  

. . . พี่พาลูกไปเท่ียว Universal ท่ีสิงคโปรแ ไป 2 คืน 3 วัน ไปกัน 3 คน 
หมดคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ คาเขา คาเดินทาง คากิน คาที่พัก พี่หมดไปแคคนละ 4,500 เองนะ 
ไดตั๋วมาครึ่งราคา ตั๋วเครื ่องบินไปกลับ 1 ,400 บาท พี่ก็รูสึกวา ฉันประหยัด ฉันไป 4 คน 
หมดหมื่นสอง ถาไปเท่ียวไทย ฉันหมดเยอะกวานี้อีก เราไปในท่ีๆ เงินเราซื้อแลวเราไดประสบการณแ
มาดีกวา . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

คําพูดของพี่กิ๊กจึงเป็นการ “ชกกลับ” ทาทีลํ้าเสนท่ีพวกเขาแสดงออกตอเธอ
อยางคาดไมถึง เธอพิสูจนแใหเห็นวา การแบกเปูเท่ียวตางแดนกลายมาเป็นกิจกรรมที่ “จายได” 
ในราคาถูกยิ่งกวาการเท่ียวไทย โดยยึดหลักความประหยัดเป็นหัวใจสําคัญดวยการหาต๋ัวลดราคา
ควบคูไปกับการหาเพื่อนรวมทางเพื่อแบงเบาคาใชจายใหนอยลง มากกวานั้น เธอเลือกท่ีจะแสวงหา
และไดมาซึ่งประสบการณแการเดินทางท่ีแปลกใหมและคุมคามากกวาไปเท่ียวเมืองไทยดวย   

สรุปวา งานนอกบานรวมถึงสังคมท่ีเกี่ยวพันกับงานท่ีนักแบกเปูหญิงไทย
ทําถือเป็นขอจํากัดซึ่ ง ทําใหกิจกรรมแบกเปู เ ที่ยว เป็นไปไดยาก วันลาพักผอนในแตละปี
ท่ีมีเพียงระยะเวลาส้ันๆ ควบคูไปกับทัศนคติของเพื่อนรวมงานท่ีไมสูดีนักเป็นขอจํากัดโอกาส
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ในการเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยว วันวางจึง เป็นพื้นที่แยงชิงระหวางงานนอกบานและ
การใชเวลาวางของผูหญิงไทย ในขณะท่ีเสียงสะทอนจากเพื่อนรวมงานยังคงมีสวนสําคัญในการใหภาพ
ความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมนอกบานท่ีมีตอพฤติกรรมแบกเปูเท่ียว พวกเขามักแสดงความเห็นตอ
การไปเท่ียวของพวกเธอโดยวางอยูบนพื้นฐานของ “ชนช้ันทางสังคม” โดยมองวา การไปเท่ียวมิใช
กิจกรรมการใชเวลาวางที่เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดประจํา แตเป็นกิจกรรมของผูหญิงที่มี
ตําแหนงแหงท่ีทางสังคมท่ีเหนือกวา การไปเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมเชิงสัญญะท่ีแบงแยกชนช้ันทางสังคม
ของผูหญิงไทยท่ีมีสถานภาพตางกันดวย ตรงขามแมพวกเธอจะตองออกนอกบานเพื่อทํางาน
ในแบบแรงงานผิดกับสตรีชนช้ันสูง แตพวกเธอยังคงดําเนินกิจกรรมแบกเปูเท่ียวอยางตอเนื่องดวย
วิธีการจัดสรรงบประมาณอยางประหยัดเป็นหัวใจสําคัญควบคูไปกับการหาเพื่อนรวมทางเพื่อแบงเบา
คาใชจายใหนอยลง ส่ิงเหลานี้ลวนทําหนาท่ีเป็นตัวแปรซึ่งยับยั้ง ช้ีนํา และควบคุมพฤติกรรมแบกเปูเท่ียว
ของพวกเธอท้ังส้ิน งานนอกบานจึงเป็นพื้นท่ีชวงชิง ตอรอง และกอรูปกอรางตัวตนใหมๆ ของ
นักแบกเปูหญิงไทยอยางเห็นชัด 

4.2.2 พื้นฐานเร่ืองภาษา 
พื้นฐานเรื่องภาษาเป็นสิ่ง จําเป็นตอการแบกเปูเที่ยวแบบขามพรมแดน  

จากผลการศึกษา เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยทุกคนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับเอาตัวรอดไดดี 
และอีกหลายรายมีความสามารถพิเศษในการส่ือสารภาษาทองถิ่นขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม  
นักแบกเปูหญิงไทยมักเรียนรูและฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษต้ังแตวัยเด็กตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ สวนภาษาอื่นนั้น พวกเธอเลือกท่ีจะศึกษาตามความสนใจใครรูของตนเองหรือเป็นวิชา
ภาษาทางเลือกซึ่งไมไดจัดอยูในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ กลุมตัวอยางบางรายเพิ่งเริ่มหัดฝึกฝน
ภาษาทองถิ่นหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแลว โดยพื้นฐานเรื่องภาษาของนักแบกเปูหญิงไทย
แบงออกเป็น 2 กลุม คือ (1) นักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว และ 
(2) นักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่น กลาวคือ รอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง
มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว ในขณะท่ีรอยละ 60 ของกลุมตัวอยางมีทักษะ
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่น เราอธิบายดังนี้ 

กลุมแรก นักแบกเปูหญิงไทยท่ีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเพียงอยางเดียว 
พวกเธอสามารถพูดคุยและตอบโตกับชาวตางชาติไดดี โดยเฉพาะการพูดคุยในชีวิตประจําวัน ดังเชน 
คํากลาวทักทาย การสอบถามเสนทาง การติดตอท่ีพัก การส่ังอาหาร การขอความชวยเหลือ เป็นตน 
ในครั้งนี้ เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเพียงอยางเดียว คือ พี่นก  
พี่ยิ้ม พี่พิม และพี่กลวย ยกตัวอยาง พี่กลวยมีพื้นฐานการส่ือสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีเอาตัวรอดได 
เธอบรรยายวา  
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. . . ถามวาเตรียมตัวเรื่องอะไรไหม จะวาเรื่องภาษา ก็ไมนะ ตอนไปเมืองนอก
ครั้งแรก ไมรูตัวเลยวาเราพูดอังกฤษขนาดที่สื่อสารได ก็คิดวาเอาเถอะๆ เดี๋ยวก็รอด พอเราไป  
เราก็พบวา ท่ีเราเรียนมาต้ังแตเด็กจนโต มันก็เพียงพอแลวนะ พอจะส่ือสารกับคนอื่นได เราแคอยู
ประเทศเรา เราก็ไมไดพูดแคนั้น . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) 

สวนพี่พิมระบุถึงคํากลาวทักทายกับนักทองเท่ียวในญี่ปุุนวา  
. . . เขาก็บอกวา ‘เฮย มาไดยังไง’ (เนนเสียงหนัก) ‘เกงจังเลย’ (เนนเสียงสูง) 

‘มาคนเดียวจริงๆ เหรอเนี่ย’ (น้ําเสียงต่ืนเตน) ‘จริงเหรอๆ’ ทุกครั้งเลยท่ีเจอประโยคนี้ ขนาดเพื่อนท่ีมาจาก
สวิสตแก็ยังถามวา ‘เฮย มาคนเดียวจริงเหรอ’ เหมือนเขาก็ไมเช่ือ สวนเขามาจากยุโรป เขามากับทริป 
กลายเป็นวา เกงเลยเหรอ ประมาณนี้ . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
26 มกราคม 2562) 

อีกกลุมหนึ่ง นักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีทักษะท้ังภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่น 
พวกเธอสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ พวกเธอยังสามารถส่ือสารภาษาอื่นๆ 
ไดอีกดวย โดยระดับการส่ือสารภาษาทองถิ่น เราแบงออกเป็น 2 กลุม คือ (1) นักแบกเปูหญิงไทยท่ีมี
ทักษะส่ือสารภาษาอื่นในระดับสูง และ (2) นักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีทักษะส่ือสารภาษาอื่นใน
ระดับพื้นฐาน จากผลการศึกษา เราพบวา ครึ่งหนึ่งของนักแบกเปูหญิงไทยในกลุมนี้มีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอื่นในระดับสูง คือ ปอส่ือสารภาษารัสเซียไดในระดับบี 2 นองจอมขวัญส่ือสารภาษาฝรั่งเศสได
ในระดับดีเยี่ยม และพี่กิ๊กส่ือสารภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุุนไดในระดับพูดคุยโตตอบได ยกตัวอยาง 
นองจอมขวัญส่ือสารภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก และเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวในฝรั่งเศสเป็นสวนใหญ 
เธอกลาววา  

. . . สวนภาษาก็ไมไดเตรียมอะไร เพราะคิดวา ตามสถานท่ีทองเท่ียวก็นาจะมี
ภาษาอังกฤษอยูแลว ก็เลยคิดวานาจะรอด แตพอกลับมา ก็ไดเรียนรูภาษาเยอรมันท่ีเป็นคําพื้นฐาน 
อยางคําวา สวัสดี ขอบคุณ หรือการขอความชวยเหลือ ตอนนั้นไปเกสเฮาสแท่ีเมือง Fussen เจาของ
เป็นคนเยอรมัน พูดภาษาเยอรมันอยางเดียวเลย เคาไมพูดภาษาอังกฤษเลยจริงๆ จอมขวัญจะขอเขา
ใชไมโครเวฟหนอย พูดภาษาอังกฤษ เขาก็ไมเขาใจ นึกศัพทแภาษาฝรั่งเศสออก ก็พูดไป เขาก็ไมเขาใจ 
เราก็รูสึกวา นี่ถาเราเตรียมคําอะไรไปเสียหนอย ก็นาจะส่ือสารกันไดเขาใจมากขึ้น พอไ ปเมืองอื่น 
เขาก็พูดอังกฤษไดหมดเลย เพียงแตเราตองฟังสําเนียงเขาใหออก คือ ไมใชวาเขาจะออกเสียงได
ถูกตอง เราก็ตองเดาเองดวย เราเองก็พูดไมชัด แตก็ไมไดมีปัญหาอะไรมาก ตอนนั้น จอมขวัญไมมั่นใจ
ภาษาอังกฤษของตัวเองเลยนะ ลืมภาษาอังกฤษไปเยอะมาก เพราะไมไดเรี ยนมานานมาก 
ในมหาวิทยาลัย เขาก็บังคับภาษาอังกฤษแค 4 ตัวเองนะ มันนอยมาก เราก็รูสึกวา จะรอดไหมกับ
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ภาษาอังกฤษแคนั้น มันก็เป็นหนึ่งในความกังวลกอนไปเที่ยวเหมือนกัน พอไปมาแลว ก็รูสึกวา  
เราก็เอาตัวรอดไดนะ .  . . ตอนไปเที่ยวทางใต (ฝรั่งเศส) จะใชภาษาฝรั่ง เศสตลอดนะ คุยได 
เมืองทางใต เขาจะเป็นเมืองทองเท่ียวมากกวาเมืองท่ีจอมขวัญเรียนอยู ถาไปเมืองทางใต เขาเห็นเรา 
เขาก็หนีหาวเลย บางทีก็อันยองฮาเซโย แตจอมขวัญจะโดนพูดวา อันยองฯ ใสบอยมากเลย เขาคิดวา
เป็นคนเกาหลีมั้ง แตจอมขวัญก็ใชภาษาฝรั่งเศสคุยตลอด บางครั้ง เขาก็คุยอังกฤษใสเรา เราก็รูสึกวา
สําเนียงอังกฤษของคนฝรั่งเศส แย อยาพูดเลย สวนเมืองท่ีจอมขวัญไปเรียน มันไมใชเมืองทองเท่ียว 
พอเขาเห็นหนาเรา ไมวาจะเป็นคนชาติอะไร เขาก็พูดฝรั่งเศสใส ก็เลยไมไดลําบากอะไร 

ก็เรียนมาต้ังแต ม.4 มันก็สะสมมาเรื่อยๆ เรียนศิลป-ฝรั่งเศสมา อีกอยาง 
ครูที่โรงเรียน เขาสอนหนักมาก หนักกวาเด็กศิลป-ฝรั่งเศสท่ัวไป บางวันเรียนต้ังแตแปดโมงถึงหกโมง 
หรือบางทีก็นัดคาบศูนยแ มาแตเชา แลวก็เรียนถึงคาบสิบตอนเย็น ตอนมาเรียนมหาวิทยาลัย  
ก็จะรูเลยวา เด็กโรงเรียนพัทลุงจะเรียนภาษาฝรั่ งเศสหนักมาก กอนจะไปแลกเปล่ียน จอมขวัญก็
สงสัยวา จะพูดไดไหม เพราะวาตอนเจออาจารยแชาวฝรั่งเศสท่ีสอนในไทย จอมขวัญไมคอยกลาพูดกับเขา 
รูสึกวานึกคําไมออก คุยไมได แตพอไปอยูจริงๆ มันเป็นไปตามอัตโนมัติ เราคอยๆ ปรับตัวใหพูดได 
เดือนแรก คุยอะไรไมคอยไดเลย ดวยสภาพแวดลอมดวย สักพักหนึ่ง มันจะโอเค แลวก็ออกเท่ียวดวย 
แตก็ไมไดต่ืนเตนเรื่องภาษามาก ไปถึงโนน เราไปเรียนกอน ท่ีโนน เปิดเทอมประมาณกันยา -ตุลา 
จอมขวัญเริ่มไปเท่ียวคนเดียวชวงเดือนธันวา เริ่มจะเขาใจภาษาและเริ่มใชอยางเป็นธรรมชาติ
แบบคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสในหัวต้ังแตประมาณเดือนสองเดือนแรกเลย เมื่อกอนจะคิดเป็นภาษาไทยกอน 
แลวคอยแปลมา ดวยความท่ีตองพัฒนาตัวเองเยอะมาก เพราะเพื่อนในหองเรียนเกงมาก เราตามไมทัน 
เราก็ฝึกฟังฝึกพูดกับโฮสตแเยอะมากๆ แลวโฮสตแก็เป็นคนพูดเยอะดวย มันก็เลยชวยไดเยอะ  
ถาฟังโฮสตแไมรูเรื่อง ก็ถามเลย บอกวาฟังไมทัน ไมรูเรื่องวาแปลวาอะไร บางทีก็ใหโฮสตแเขียนดูวา  
คํานี้เขียนวาอะไร เราก็เปิดดิสกแเลย . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ในขณะท่ีอีกครึ่งหนึ่งของนักแบกเปูหญิงไทยกลุมนี้มีทักษะสื่อสารภาษาอื่น
ในระดับพื้นฐาน คือ เบลลแส่ือสารภาษาสวีดิชได นองสุกี้มีความรูภาษาเกาหลีเบ้ืองตน และปูาปุณถนัด
ภาษาฝรั่งเศส โดยพวกเธอเลือกท่ีจะเรียนรูภาษาทองถิ่นเพิ่มเติมดวยการจางครูเจาของภาษามาสอน
เป็นคอรแสแบบตัวตอตัว และการฝึกหัดตนเองดวยวิธีการซื้อหนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมือ  
อานเนื้อเพลงภาษาถิ่น และหัดออกเสียงดวยการรองตามเนื้อเพลง ยกตัวอยาง เบลลแ ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แตเธอเลือกท่ีจะเรียนภาษาสวีดิชเป็นภาษารอง โดยใหเหตุผลวา เธออยากไปเท่ียว
สวีเดนซึ่งเป็นประเทศท่ีไมไดส่ือสารภาษาอังกฤษอยางเป็นทางการ เธอจึงริเริ่มวางรากฐานเรื่อง
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ภาษาสวีดิชเพื่อท่ีจะเขาใจความเป็นอยูของคนพื้นเมือง เมื่อเธอเดินทางไปถึงสวีเดน เธอบอกถึง
จุดเริ่มตนในการฝึกหัดภาษาสวีดิชวา  

. . . เรื่องภาษา ภาษาหรอ ความอยากไปอะ มันมีโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน 
Exchange Student กูก็คิดวา อยางนอยก็ไมไดไปคนเดียวเสียทีเดียว เราไป survey กอน ไปกับเพื่อนๆ 
เป็นทีมแลกเปล่ียน มีคนไทยหลายคน จะไปดูวา กูไหวไหม ถาจะไปคนเดียวจริงๆ ภาษาอังกฤษเริ่มเรียน
แบบจริงจังก็ตอน ม.1 ถึง ม.3 สวนภาษาสวีดิช เริ่มเรียนต้ังแตรูตัววาอยากไปสวีเดน กูเรียนต้ังแตกอนไป
สวีเดนเลย ประมาณ 4 ปีท่ีแลว เรียนปีกวาๆ เรียนเป็นคอรแส เรียนพวกพื้นฐานไปกอน เรียนกับครูท่ี
เป็นลูกครึ่งไทย-สวีเดน แตกูไมไดเรียนตอเนื่อง เอาแคจบคอรแส แลวไมไดเรียนตอ . . . (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

สวนนองสุกี้ส่ือสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เธอเลือกท่ีจะเรียนรูภาษาเกาหลีเป็น
ภาษาท่ีสามต้ังแตสมัยเรียนช้ันมัธยมศึกษา โดยใหเหตุผลวา เธอหลงใหลวัฒนธรรมเกาหลีผานทาง
ภาพลักษณแของศิลปินสัญชาติเกาหลีท่ีเธอช่ืนชอบ จากนั้น เธอจึงเริ่มใหความสําคัญตอการเรียนรู
ภาษาเกาหลีอยางจริงจังดวยวิธีการฝึกหัดคัดตัวอักษรในภาษาเกาหลี การทําความเขาใจ
หลักไวยกรณแเบื้องตน และการหัดออกเสียงตามสําเนียงเกาหลีผานเนื้อรอง ตอมาหลังจากท่ีเธอเรียน
จบปริญญาตรี เธอจึงตัดสินใจท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวและเขาไปในพื้นท่ีท่ีเธอสามารถส่ือสาร
ภาษาทองถิ่นระดับพื้นฐานได ดังเชน เกาหลีและญี่ปุุน เธออธิบายวา 

. . . เรื่องภาษา สวนใหญแทบทุกประเทศท่ีไปมา ก็เจอคนท่ีเขาพูดภาษาอังกฤษ
ไดอยูแลว อยางตอนท่ีกี้ไปเกาหลี กี้พอจะมีพื้นฐาน อานออกเขียนไดอยูแลว ถาส่ังอาหาร ดูเมนูก็โอเค 
คือ อานได เขาใจวามันคืออะไร แตอาจจะพูดสนทนาไมได ก็ถือวาเอาตัวรอดไดในระดับหนึ่ง  
ประเทศอื่นๆ สวนใหญก็พูดเป็นภาษาอังกฤษ อยางไปสิงคโปรแ มาเลเซีย ญี่ปุุน ก็ใชภาษาอังกฤษ
ส่ือสารมากกวา จริงๆ แลว ภาษาอังกฤษนี่ กี้ไดใชมากขึ้นตอนทํางานแลว ตอนเรียนมัธยม  
เรียนมหาวิทยาลัย เราก็ไดใชบางแคเฉพาะตอนเรียน แตการสนทนา การพูด การฟังในชีวิตจริ ง 
มันไดมากขึ้นตอนท่ีทํางานมากกวา เพราะวากี้ตองใชในการทํางานทุกวัน ตอนเรียน เราก็เรียนเป็นพื้นฐาน 
เรียนท่ัวๆ ไป 

ภาษาเกาหลี กี้เริ่มเรียนตอนมัธยม ชวงนั้นเป็นเด็กวัยรุนที่ติดเกาหลี  
ชอบเกาหลี นักรองเกาหลี กี้ก็จะเอาแบบฝึกหัดของเขาท่ีคลายแบบเขียน ก ไก ข  ไข มานั่งเขียน 
แลวก็ เรียนไวยกรณแพื้นฐานนิดๆ หนอยๆ แต ทุกอยาง เราศึกษาเองหมดเลย ซื้อหนัง สือ
มาคัดตัวหนังสือเอง มาอานเอง เวลาอานเนื้อเพลงของนักรองท่ีชอบ ก็อยากอานเป็นรองเป็น  
ก็เลยเริ่มจากตรงนั้น แลวก็กลายเป็นติดตัวเราจนถึงทุกวันนี้  . . . (สุกี้ .  สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
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จากเรื ่องเลาสถานการณแคับขันในฝรั ่งเศส เราพบวา ภาษาทองถิ ่นเป็น
สิ่งจําเป็นที่ทําใหนักแบกเปูหญิงไทยสามารถหลีกหนีจากอันตรายใกลตัวไดอยางหวุดหวิด  
ชายฝรั่งกลาวหาวาปูาปุณเป็นหญิงไทยท่ีจะมาคาประเวณี และจะพาเธอไปลวงละเมิดทางเพศ
ในโรงแรม ขณะตกอยูในสถานการณแเสี่ยงภัยนั้น ปูาปุณพยายามที่จะเอาตัวรอดโดยใชวิธีตอตาน
และตอรองกับชายฝรั ่งคนดังกลาวดวยวิธีการแสดงตนวา เธอเป็นผูหญิงที่มีการศึกษาดีและ
สามารถส่ือสารภาษาเดียวกันกับชาวฝรั่งเศสได เธอจึงตัดสินใจท่ีจะโตตอบชายฝรั่งคนดังกลาวดวย
สําเนียงภาษาฝรั่งเศสวา “. . . Universite เออ! Universite!! . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ซึ่งหมายความวา 
“ฉันมาจากมหาวิทยาลัย” นั่นคือ เธอเป็นนักศึกษา เธอเป็นผูมีความรู และเธอไมใชหญิงไทย
ที่ลักลอบมาขายตัว ในฝรั ่ง เศส ทันใดนั้น  ปูาปุณก็ตัดสินใจที่จะยุติสภาวะตัวคนเดียว ใน
พื้นท่ีเส่ียงภัยดวยการเรียกรถรับจางสาธารณะเพื่อพาตัวเธอออกจากสถานการณแเลวรายดังกลาว 
ปูาปุณเผยวา 

. . . พี่ก็ เคยนะ ตอนไปฝรั่งเศส มันวาพี่ เป็นผูหญิงอยางวา กลัวจะตาย  
นี่ครั้งแรกในชีวิต มือเทาออนหมดเลย ออ เขาใจละวา ผูหญิง ทําไมเวลามีคนจะมาขมขืน มันสูไมไหว 
มันคิดวา ฉันเป็นผูหญิงอยางวา มันจะพาฉันไปโรงแรม สมองท่ีมีอันนอยนิด ขุดออกมาหมด พูดภาษา
ฝรั่งเศสใหมันดู ‘กูจบมหาวิทยาลัย กูไมเอาอะไรกับใคร Universite เออ! Universite!!’ ฉันบอกวา 
ฉันมาจากมหาวิทยาลัย เหลอหลาๆๆ วิ่งหนีแน็บเลย ประสบการณแแบบนี้ เรานะ มือเทาออนหมดเลย 
วิ่งหนีเลย เรียกรถมา ไปแลว กูแน็บแลว ไมรอแลว กูแน็บแลว . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราสรุปวา นักแบกเปูหญิงไทยสวนใหญ
เห็นพองวา พวกเธอมีขอจํากัดทางเพศสถานะของความเป็นหญิงไทย การแบกเปูเที่ยวคนเดียว
ในตางพื้นท่ีตางวัฒนธรรมจึงเป็นกิจกรรมท่ียังไมสะดวกสบายและไมเอื้อตอเพศสถานะของพวกเธอ
เทาท่ีควร การส่ือสารภาษาอังกฤษไดเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอตอการเอาชนะขอเสียเปรียบ
ทางเพศสถานะท่ีติดตัวพวกเธอไปและไมอาจทําใหพวกเธอรอดพนจากภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได 
พวกเธอจึงสรางเกราะคุมครองปูองกันตนเองดวยวิธีการเรียนรูภาษาถิ่นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเมื่อพวกเธอ
พบเจออันตรายหรือตกอยูในสถานการณแเส่ียงภัย พวกเธอสามารถเอาตัวรอดดวยวิธีการส่ือสารภาษา
เดียวกันกับคนทองถิ่นได กลาวอีกนัยยะหนึ่ง ก็คือ การเรียนรูภาษาถิ่นถือเป็นภูมิคุมกันและทําหนาท่ีเป็น
เครื่องมือสําคัญท่ีทําใหนักแบกเปูหญิงไทยสามารถตอรองเพื่อท่ีจะรอดพนจากการใชชีวิตในตางพื้นท่ี
แบบขามพรมแดน 
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4.2.3 “ตัวเขา” ในคติผู้หญิงไทย : อคติ มายาคติของผู้หญิงไทยที่มีต่อพวกต่างชาติ  
“ตัวเขา” ในคติผูหญิงไทยเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีบงช้ีถึงการตัดสินใจท่ีจะแบกเปูเท่ียว

ไปยังพื้นท่ีตางๆ ท่ัวทุกมุมโลก ภาพตัวตนของ “ตัวเขา” เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงการใหภาพตัวตนและ
สรางความหมายใหแก “ตัวเรา” ในเชิงเป็นพวกพองเดียวกันกับกลุมท่ีตัวเราสังกัดอยู ขณะเดียวกัน 
ไดปรากฏวา ภาพตัวตนของ “ตัวเรา” ยังคงใหความหมายตอภาพตัวตนของ “ตัวเขา” ในเชิงลบตอ
ผูคนท่ีสังกัดอยูตางกลุมดวย ดังท่ี มาลี สันภูวรรณแ (2558 , น.218) ไดหยิบยกแนวคิดของ 
Mummendey, Klink, และ Brown, (2001) ที่พูดถึงการสรางความเป็นอื่นในทํานองวา  
การสรางความเป็นอื่นกอเกิดจากการใหความหมายตออัตลักษณแของกลุมตัวเองแตกตางไปจากผูอื่น
ในลักษณะท่ีเหนือกวา โดยเกิดความเป็น “เขา” กับความเป็น “เรา” ขึ้น ความเป็นเขาเป็นสมาชิกใน
พื้นท่ีอื่นซึ่งแตกตางกับความเป็นเราตรงท่ีพื้นท่ีและสังคมวัฒนธรรม ขณะท่ีความเป็นเราสรางขึ้น
ในลักษณะสําคัญกวากลุมผูอื่น ในท่ีนี้ เราพบวา การสรางความเป็นอื่นในคติผูหญิงไทยสงผลตอ
พฤติกรรมกอนแบกเปูเท่ียวเขาไปในพื้นท่ีตางๆ ของพวกเธอ  

พี่กลวยใหภาพตัวตนของผูเป็นอื่นอยางคราวๆ ในลักษณะเหมารวมผานขาวสาร
ท่ีเธอเคยรับรูมากอนวา “. . . ญี่ปุุน พี่อานเจอ มันก็ไมไดเป็นประเทศท่ีปลอดภัยอยางท่ีคิด คนมันเครียด 
มันก็บาๆ บอๆ เยอะ สเปน โปรตุเกส แถวนี้ก็นาจะอันตราย สวนอินเดีย เขาบอกวา ถาชอบก็ชอบเลย 
ถาเกลียดก็เกลียดเลย กินอะไรก็จะปุวย เจอสภาพแวดลอมก็จะปุวย บาหลี เขาก็บอกวา มีคนขี้โกง
เยอะมาก . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 
2562) ถอยคําของพี่กลวยพิสูจนแใหเราเห็นวา กอนแบกเปูเที่ยว สื่อสิ่งพิมพแและการบอกเลา
แบบปากตอปากเป็นปัจจัยท่ีทําใหคติของผูหญิงไทยยังคงผูกติดอยูกับการใหภาพตัวตนของผูเป็นอื่น
แบบ “ติดลบ” ขาวสารท่ีพี่กลวยไดอานและรับฟังมากอนไดสรางชุดความคิดเกี่ยวกับผูที่สังกัด
อยูในตางพื้นท่ีตางวัฒนธรรม และกลอมเกลาใหพี่กลวยหลงเชื่อวา สังคมวัฒนธรรมของ
พวกเขาโหดรายยิ่งกวาบานเรามาก ขณะเดียวกัน พี่กลวยก็หยิบเอาภาพตัวตนของ “ตัวเรา” 
เขาปะทะกับภาพตัวตนของ “ตัวเขา” แลวจัดวางใหภาพตัวตนของคนไทยอยูเหนือกวาภาพตัวตน
ของพวกเขาดวย พี่กลวยจึงมีแนวโนมท่ีจะปฏิเสธและไมเขาไปในบางพื้นท่ี ดังเชน ญี่ปุุน สเปน 
โปรตุเกส อินเดีย และบาหลี  

มากกวานี้ พี่กลวยและพี่นกไดหยิบยกตัวอยางภาพตัวตนของ “ตัวเขา” ท่ีพวกเธอ
รับรูมากอน ตามท่ีพี่กลวยบรรยายวา 

. . . ภูฐานไมไดเป็นเมืองโลกสวย มันเป็นท่ีท่ีดาน Dark เยอะมาก เพื่อนพี่เป็น
ผูหญิงคนเดียว แลวเขาไปได แตมันมีคาเหยียบประเทศมัน ตองนั่งสายการบินของมัน เพราะว า
มันตองใชความเช่ียวชาญของคนขับเครื่องบินในการเอาเครื่องบินไปลงจอด หองน้ําก็ไมได  (ดี) เลย 
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ผูคนก็ไมไดใสปิ๊ง ใสซื่อบริสุทธิ์ คนภูฐาน Dark มากเหมือนกันนะ อัตราหยารางสูงท่ีสุดในโลก มันมั่ว
สลับกันไปมา กลางคืนก็ไปบารแรําวง . . . (กลวย. สัมภาษณแ.  หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีพี่นกเลาอีกวา  
. . . คนโซนทางใตของจีน เขาเรียกวา คนยูนนาน ท่ีเป็นพวกชาวเขา แชงกรีลา 

คุนหมิง ล่ีเจียง คนนิสัยไมคอยดี โวยวาย โหวกเหวก แตคนจีนก็ Confirm วา คนพวกนี้ไมมีอะไร 
เขา Good Heart แตพี่ก็ยังรูสึกวาเขานิสัยไมดี และคนจีนท่ีออกนอกประเทศมาทําเรื่องวุนวายหรือ
ทําใหเป็นขาว ก็นาจะมาจากโซนนี้ . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562)  

จากท้ังสองตัวอยางขางตน พี่กลวยและพี่นกอธิบายภาพตัวตนที่เป็นอื่นของ
พวกเจาถิ่นในภูฐานและจีนตอนใตโดยอาศัยนิสัยใจคอที่ตางกัน ความเป็น “เขา” ของพวกเจาถิ่น
ในภูฐานประกอบดวยกลยุทธแแบบผูกขาดรายเดียวผานสายการบิน ความสกปรก อัตราหยาราง  
การเปล่ียนคูนอน และวัฒนธรรมเท่ียวบารแรําวง ขณะท่ีความเป็น “เขา” ของพวกเจาถิ่นในจีนตอนใต
ประกอบดวยการพูดคุยเสียงดังและการกอเรื่องวุนวาย ท้ังหมดนี้ลวนเป็นพฤติกรรมเดนของ
พวกเจาถิ่นที่ผูหญิงไทยสรางความเป็นอื่นใหแกตัวตนของพวกเขาในลักษณะดอยกวา เห็นจากคําพูด
ของพี่กลวยที่วา “คาเหยียบประเทศ” “ไมได (ดี) เลย” “ไมไดใสปิ๊ง” “Dark มาก” และ 
“มั่วสลับกันไปมา” ประกอบกับคําพูดของพี่นกท่ีวา “นิสัยไมดี” “โวยวาย” “โหวกเหวก” “ทําเรื่อง
วุนวาย” และ “ทําใหเป็นขาว” คําเหลานี้ลวนสอถึงความหมายโดยตรงและโดยออมในเชิงลบท้ังส้ิน 
ภาพแทนของเจาถิ่นในภูฐานและจีนตอนใตในคติผูหญิงไทยจึงเป็นการกอรูปความแปลกแยก
ท่ีผูหญิงไทยสรางขึ้นตอตัวตนของพวกเขา 

ทํานองเดียวกัน กอนแบกเปูเท่ียว พี่พิมและปอใหภาพตัวตนของเจาถิ่นในเชิงลบ 
แตหลังแบกเปูเท่ียว พวกเธอกลับใหภาพตัวตนของเจาถิ่นท่ีพบเจอในลักษณะสวนทางกัน พี่พิมระบุถึง
ภาพตัวตนของเจาถิ่นในญี่ปุุนวา  

. . . ตอนแรกๆ ไมอยากไปมากเลย ญี่ปุุนไมเคยอยูในหัวเลย มีความรูสึกวา 
มันตองเครงครัด นากลัว ยากูซา บานเราตองนาอยูกวาแนนอน คนดูไมเป็นมิตรเลย เพราะดูในละคร
ชอบทําหนาบึ้งๆ ไมมีน้ําใจ ตอนแรกพี่ติดลบกับญี่ปุุนมากๆ อันตราย เราไมไดศึกษานิสัยคนมากอน 
เราก็เลยไมกลา . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

คําพูดของพี่พิมบอกเลาความเป็นอื ่นของเจาถิ ่นในญี ่ปุ ุนโดยเรียนรู จาก
รูปลักษณแทาทางของตัวละครโทรทัศนแประกอบกับการจัดฉากสภาพบานเมืองและความเป็นอยู
ของพวกเขา องคแประกอบท้ังสองนี้ไดสรางภาพพรางตาซึ่งทําใหพี่พิมหลงเช่ือวา ภาพตัวตนของ
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พวกเขาไมเป็นมิตรและบานเมืองท่ีเป็นอื่นเป็นพื้นท่ีอันตรายและไมเหมาะสมตอเพศสถานะของ
ผูหญิงไทย ดังคําพูดท่ีมีความหมายตรงวา “นากลัว” “ไมเป็นมิตร” “ไมมีน้ําใจ” และ “อันตราย” 
ประกอบกับคําพูดท่ีมีความหมายโดยออมวา “ยากูซา” “หนาบึ้ง” และ “ติดลบ” คํา “ยากูซา” 
สอถึงพวกปุาเถ่ือนท่ีมักใชความรุนแรง คํา “หนาบึ้ง” สอถึงผูท่ีไมสบอารมณแ และคํา “ติดลบ” สอถึง
ความรูสึกตอตาน ท้ังหมดนี้อนุมานใหเราเขาใจไดวา พี่พิมรูสึกหวาดกลัวตอภาพตัวตนที่เป็นอื่น
เพราะเชื่อวา บานเมืองของพวกเขาเต็มไปดวยพวกปุาเถื่อนและผู คนก็ไมเป็นมิตร พี่พิมจึง
แสดงออกแบบตอตานที่จะเขาไปในพื้นที่และสังคมวัฒนธรรมของพวกเขา กอนแบกเปูเที่ยว  
ภาพตัวตนของผูเป็นอื่นท่ีปรากฏใหเห็นในละครไทยจึงเป็นตัวยับยั้งไมใหผูหญิงไทยเขาไปในตางพื้นท่ี 
ดังเชนญี่ปุุน ขณะท่ีปอใหขอมูลวา “. . . ในมุมมองของคนไทยคือ คนรัสเซียนากลัวมาก เกรี้ยวกราด  
. . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) คําพูดของ
ปอเห็นพองกับพี่พิมตรงท่ีปอก็เคยหลงเช่ือตอภาพตัวตนของเจาถิ่นในรัสเซียทํานองเดียวกับคติไทย
ท่ีวา พวกเขาไมนาไวใจและชอบโมโหราย คติไทยท่ีมีมาอยูกอนจึงเป็นตัวแปรท่ีกอรางสรางภาพมายา
ของ “ตัวเขา” ในมุมมองของผูหญิงไทย  

ทางกลับกัน เมื่อผูหญิงไทยไดแบกเปูเท่ียวและเขาไปในพื้นท่ีของพวกเขาแลว 
พวกเธอไดประกอบสรางมายาคติใหมตอภาพตัวตนของผูเป็นอื่นในลักษณะยอนแยงกับคติไทย
ที่ติดตัวไปดวย ตามที่พี่พิมระบุวา “. . . แตพอไปเขาจริงๆ มันตรงกันขามกับบานเราโดยสิ้นเชิง  
ตอนแรกท่ีไปถึง เขาพยายามท่ีจะชวยเหลือเรา เขาไมไดกลัวชาวตางชาติ ไมเหมือนบานเรา  
บานเราเวลาเจอชาวตางชาติก็จะวิ่งหนี แตญี่ปุุนเขาจะพยายามวิ่งเขาหา เขาพูดไมได เขาก็จะ
เอาคนอื่นมาพูด . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี . 26 มกราคม 
2562) ประกอบกับปอท่ีใหขอมูลอีกวา “. . . ตอนท่ีปอไปอยูรัสเซียมา ปอก็จะรูจักคนท่ีนั่นคอนขางดี 
จริงๆ แลว ปอคิดวา คนรัสเซียเขาก็ไมไดนากลัวหรือรายแรงอะไรขนาดนั้น ถาเราไดรูจักเขาจริงๆ  
จะรูวา เขาก็มีสวนดีของเขา . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562) ถอยคําของพี่พิมและปอสอดรับกันตรงท่ีประสบการณแแบกเปูเท่ียวของแตละคน
ไดกอรางสรางรูปภาพตัวตนของผูเป็นอื่นในแงบวก พี่พิมมองวา นิสัยใจคอของพวกเจาถิ่นในญี่ปุุนผิด
กับคติคนไทยท่ีเธอรับรูมากอน กลายเป็นวา พวกเขาแสดงออกอยางมีน้ําใจและหยิบยื่นมือเพื่อจะ
ชวยเหลือคนตางถิ่นโดยไมเลือกปฏิบัติตอพี่พิมท้ังท่ีเธอเปรียบเสมือน “ผูเป็นอื่น” ในพื้นท่ีและสังคม
วัฒนธรรมของพวกเขา ขณะท่ีปอก็เห็นดวยวา ตัวตนท่ีแทจริงของเจาถิ่นในรัสเซียก็ไมไดเลวราย
อยางท่ีคิด พวกเขาตางก็มีขอดีในตัว มายาคติใหมท่ีพี่พิมและปอสรางขึ้นใหแกผูเป็นอื่นจึงพิสูจนแวา 
หลังแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยประกอบสรางตัวตนใหมของผูเป็นอื่นในลักษณะตรงขามกับภาพตัวตนท่ี
พวกเธอเคยรูจักมากอนผานคติแบบไทยโดยส้ินเชิง  
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อีกประการหนึ่ง “พูดเรื่องเพศ” เป็นปรากฏการณแท่ีนาสนใจ ตามคติแบบไทย 
การพูดคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องท่ีผูหญิงไทยจับตองไมได ใน ปฏิกิริยาแห่งความขัดแย้งในตัวตน ของ 
ผอบพร เจริญจิระภักดี (2558 , น.13) ไดอธิบายถึงมิติทางเพศไวทํานองวา การที่ผูหญิงไทยพูด
หรือหาความรูเรื่องเพศเป็นเรื่องนาละอายท้ังท่ีเรื่องเพศเป็นเรื่องโดยธรรมชาติ ผูหญิงท่ีเก็บงําและ
ซอนเรนความรูสึกเรื่องเพศไวในใจจึงไดขึ้นชื่อวา “ผูหญิงที่ดี” ตามกฎเกณฑแของสังคม ในที่นี้  
เมื่อผูหญิงไทยพูดถึงเรื่องเพศ เราสังเกตไดถนัดตาวา ถอยคําน้ําเสียงประกอบกับกิริยาอาการของ
ปูาปุณและนองสุกี้ตางก็แสดงทาทีต่ืนเตน อยากรูอยากเห็นแตถูกทําใหเก็บกดจนแทบจะพูดไมได 
และเป็นไปแบบระบายความอึดอั้นท่ีซอนเรนอยูในใจ ดังท่ีปูาปุณเผยวา “. . . ญี่ปุุนนี่ อยาบอกใคร
เลยนะ เรื่องเกมสแ เรื่องเซ็กสแ มันนาเกลียดมากเลย (น้ําเสียงต่ืนเตน) มันกลามากเลยนะ ญี่ปุุนนี่ชาง
ประดิดประดอย บาจริงๆ แตเรื่องเซ็กสแของญี่ปุุนนากลัวไมตางจากตางประเทศ ถาเป็นญี่ปุุน เรียนรู
ไมจบหรอก มันไมเหมือนชาติอื่น มันแปลกมาก . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ขณะท่ีนองสุกี้อธิบายวา “. . . ตอนแรกไปคนเดียวก็ยังไมรู
จะยังไง ก็เขิน อายคน เพราะตองแกผาตอหนาคนแปลกหนาเยอะๆ เขาก็ไมรู จักเรา แตมันก็
อดเขินไมได แตมันก็นาลอง นาสนใจเหมือนกันนะ เด๋ียวตองไปลอง  . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

ถอยคําสัมภาษณแท้ังสองรายจับใจความไดตรงกันตรงท่ีการพูดคุยเรื่องเพศทําให
ผูหญิงไทยรูสึกเหนียมอาย แมวาพวกเธอจะพูดคุยแบบสองตอสองกับผูวิจัยซึ่งเป็นผูหญิงดวยกันก็ตาม 
ผูหญิงไทยยังคงขาดอิสระในการแบงปันประสบการณแเรื่องเพศ พวกเธอถูกสอน ถูกหลอมหลอม และ
ถูกกําหนดทิศทางไมใหปริปากเรื่องเพศกับใคร ทาทีของปูาปุณและนองสุกี้จึงเป็นคําพูดแบบ “กั๊กๆ” 
พูดไมหมดเปลือก พูดไมตรงประเด็น และใชประโยคเลี่ยงที่จะพูด ดังคําพูดที่วา “อยาบอกใคร” 
“นาเกลียด” “กลามาก” และ “บาจริง” คํา “อยาบอกใคร” สอถึงเป็นเรื่องที่ไมมีใครพูดกันทั่วไป 
คํา “นาเกลียด” สอถึงความบัดสีบัดเถลิง คํา “กลามาก” สอถึงการแหกกฎทางสังคม และคํา 
“บาจริงๆ” สอถึงความอยากรูอยากเห็นท่ีกลบเกลื่อนไปดวยความรูสึกละอาย คําเหลานี้สอถึง
การท่ีปูาปุณพูดหลบหลีกเรื่องเพศเพราะถือเป็นเรื่องลับๆ ท่ีไมมีใครพูดกัน ท้ัง ที่จริงแลว ในใจลึกๆ 
ปูาปุณกลับรูสึกตื่นเตนสุดขีดท่ีจะไดเรียนรูประสบการณแเรื่องเพศท่ีแปลกออกไป ดังคําพูดยืนยันท่ีวา 
“เรียนรูไมจบ”  

ขณะท่ีนองสุกี้ก็แสดงทาทีลังเล อากัปกิริยาของเธอเป็นไปแบบเขินอายท่ีจะตอง 
“แกผา” ตอหนาคนท่ีไมรูจัก แตก็ตองการเก็บเกี่ยวประสบการณแเรื่องเพศท่ีแปลกใหม การท่ีนองสุกี้
ช่ังน้ําหนักเหตุผลท่ียอนแยงกันท้ังสองประการอธิบายไดวา เหตุผลแรก การแกผาเป็นพฤติกรรม
อนาจารหรือไม การเปลือยกายเป็นการกระทําท่ีสังคมไมยอมรับเพราะเป็นผลผลิตไปในทางลามก 
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การเปลือยกายจึงเป็นเรื่องพึงละอาย ช่ัวราย และเป็นนิสัยเสื่อมเสียแกผูเปลือยกาย ดังเห็นใน
งานเขียน การน้าเสนอภาพนู้ดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ของ ธพัชรินทรแ จิตราบุณยสร 
(2548, น.17) ท่ีพูดถึงแนวคิดเรื่องภาพเปลือยไววา การเปลือยกายเป็นตัวแทนของส่ิงไมดีตามขนบไทย 
หญิงท่ีดีไมควรเปลือยเปลารางกายตอสาธารณะเพราะรางกายเป็นวัตถุท่ีตองปกปิด การเปิดเผย
รางกายตอหนาผูอื่นจึงถือเป็นส่ิงเยายวนทางเพศและเป็นการกระทําในทางของหญิงช่ัว ในท่ีนี้ เราดูวา 
การแกผาตอหนาคนแปลกหนาเป็นพฤติกรรมสุมเส่ียงท่ีทําใหนองสุกี้ถูกตราหนาถึงหญิงไมดี ตาม
คติแบบไทยประกอบกับพื้นท่ีท่ีเธอจะเปลือยกายก็เป็นโรงอาบน้ํารวมซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นท่ีสาธารณะดวย 
การแกผาในโรงอาบน้ํารวมจึงเขาขายเป็นการกระทําอนาจารตอหนาธารกํานัลซึ่งเป็นพฤติกรรม
ในทางเลวรายตอเพศสถานะของผูหญิงไทย  

อีกเหตุผลหนึ่ง การแกผาเป็นผลผลิตของประสบการณแท่ีแปลกใหมเพื่อจะได
สัมผัสสภาพแวดลอม ดังเชน อากาศ อุณหภูมิ และกล่ิน ผานผิวหนังท่ีเปลือยเปลา รางกายจึงเป็น
ประสบการณแผัสสะบนเรือนรางของผูหญิงท่ีแทบจะไมเกี่ยวของกับเรื่องเพศเลยแมแตนอย ดังเห็นใน
งานเขียน อัปสรากลางไฟ : อัตวิสัย พื้นท่ี และประสบการณ์ผัสสะในชีวิตประจ้าวันของผู้หญิงบาร์
ชาวกัมพูชา ของ บุษบงก็ วิเศษพลชัย (2558, น.20) ท่ีพูดถึงประสบการณแผัสสะไววา ประสบการณแผัสสะ
เป็นภาพตัวแทนของวัฒนธรรม แมขอเสนอของฮารแวจะช้ีวา ประสบการณแผัสสะเป็นกระบวนการ
เช่ือมโยงระหวางจิตใจ รางกาย สิ่งแวดลอม และการเขาไปอยูในพื้นที่ (Howes, 2005) 
แตบุษบงกแใหความหมายถึงการทําความเขาใจปฏิบัติการ การเมือง และผัสสะท่ีถูกสรางขึ้นในพื้นท่ี
ผานความสัมพันธแระหวางผัสสะกับพื้นท่ีดวย ในท่ีนี้  เรามองวา การแกผาในโรงอาบน้ําเป็น
ประสบการณแผัสสะเพื่อใหไดเขาใจถึงภาพตัวแทนของพื้นท่ีและสังคมวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่นผาน
กระบวนการสัมผัสระหวางจิตใจ รางกาย และส่ิงแวดลอม ดวยการเขาไปอยูและทําความเขาใจกับ
การเมืองในพื้นท่ีนั้นๆ การแกผาในโรงอาบน้ําของผูเป็นอื่นจึงเป็นประสบการณแผัสสะที่แปลกใหม
บนเรือนรางของผูหญิงไทย ดังคําพูดท่ีนองสุกี้ยอมรับวา ขณะนั้น ตัวเธอก็รูสึก “เขิน” “อายคน” 
และ “อดเขินไมได” การพูดคุยเรื่องเพศสะทอนรอยปริแตกและแรงปะทะระหวางเรื่องเพศใน
คติแบบไทยกับตัวตนของผูหญิงไทยท่ีมีลักษณะสวนทางกันโดยส้ินเชิง ขณะเดียวกัน การพูดคุยเรื่องเพศ
ก็ทําหนาท่ีกอรางสรางรูปตัวตนใหมใหแกผูหญิงไทยใหกลายเป็นผูหญิงท่ีทาทายตอมายาคติเรื่องเพศ
ในคติแบบไทยและกลาพูดเรื่องเพศอยางเปิดเผยดวย 

4.2.4 จุดเปลี่ยน : ท าไมผู้หญิงไทยจึงตัดสินใจก้าวออกจากโลกในบ้านสู่โลกแบกเป้ 
ดังท่ี Chiang และ Giri (2006) ไดพิสูจนแใหเห็นวา ผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว

ดวยเหตุผลที่หลากหลาย ดัง เชน เพื่อหาประสบการณแผานวัฒนธรรมและชีวิตที่แตกตาง  
เพื่อทองเท่ียวไปยังท่ีใดที่หนึ่งและทํากิจกรรมบางอยาง เพื่อแสวงหาประสบการณแที่โรแมนติก  
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เพื่อพักผอน เพื่อใชชีวิตอยางหรูหรา เป็นตน โดยบทความ Why do Women Travel Solo for 
Purpose of Leisure? (2006) นั้น Chiang และ Giri ไดจัดหมวดหมูวัตถุประสงคแที่ทําให
ผูหญิงออกเดินทางเพียงลําพังไว 5 เหตุผล คือ (1) เพื่อหาประสบการณแ (2) เพื่อเขาหาสังคม 
(3) เพื ่อสรางความเช่ือมั่นใหแกตนเอง (4) เพื่อผอนคลาย และ (5)  เพื่อหลีกหนีชีวิตประจําวัน 
(Chiang และ Giri, 2006, p.63)  

 
ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดงจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูหญิงไทยตัดสินใจเขาสูโลกแบกเปู 

 
 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เราพบวา เหตุผลท่ีนักแบกเปูหญิงไทยตัดสินใจ
ที่จะกาวออกจากโลกในบานสูโลกแบกเปูสอดรับไปกับขอคิดเห็นของ Chiang และ Giri (2006) 
ขางตน โดยกลุมตัวอยางเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวดวยเหตุผลหลัก 3 ประการ 
คือ (1) เพื่อหาประสบการณแ (2) เพื่อคนหาตัวตน เอาชนะตัวเอง และสรางความเชื่อมั่น
ดวยตนเอง และ (3) เพื่อหลีกหนีความคาดหวังทางสังคมและเพื่อผอนคลายความจําเจ
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้น เหตุผลท่ีนักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะตัดสินใจออกนอกบานเพื่อไปเยือน
สังคมของผูเป็นอื่นแบบขามพรมแดนจึงเป็นองคแประกอบท่ีชวยสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ
ใหชัดเจนขึ้น เราอธิบายได ดังนี้ 

ประเด็นแรก Chiang และ Giri (2006) โตแยงวา ผู หญิงออกเดินทาง
ทองเที่ยวเพื ่อคนหาตัวตนผานประสบการณแจากสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย แลวคนพบ
เสนทางชีวิตท่ีพวกเธอตองการ โดยพวกเธอสํารวจดูวา ผู เป็นอื่นมีความเป็นอยูกันอยางไร  

ทําไมผูหญิงไทย
จึงตัดสินใจเขาสู

โลกแบกเปู 

เพื่อหาประสบการณแ 

เพื่อเขาหาสังคม 

เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกตนเอง เพื่อผอนคลาย 

เพื่อหลีกหนีชีวิตประจําวัน 
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ส่ิงตางๆ แปลกใหมไปจากส่ิงท่ีเคยพบเห็นอยางไร พวกเธอสามารถตามลาความใฝุฝันท่ีจะ เขาไป
ในพื้นท่ีท่ีอยากไปไดอยางไร และพวกเธอเขารวมกิจกรรมเชิงสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นอยางไร 
(Chiang และ Giri, 2006, p.63-64)  

ตามถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 3 
ราย คือ เบลลแ นองจอมขวัญ และนองสุกี้ ใหเหตุผลในทิศทางเดียวกับขอโตแยงของ Chiang และ 
Giri (2006) ขางตนที่ว า ผู หญิงไทยแบกเปูเที่ยวแบบขามพรมแดนเพียงลําพังเพื ่อแสวงหา
ประสบการณแท่ีแปลกใหมดวยความอยากรูอยากเห็นของตัวเอง โดยดูวา สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ในพื้นท่ีท่ีไปเยือนแตกตางไปจากเมืองไทยอยางไร ดังเชน พวกเขาสรางบานอยางไร สภาพภูมิประเทศ
ของพวกเขามีลักษณะเป็นเกาะแกงอยางไร เป็นตน สภาพสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นแปลกแยก
ไปจากสังคมวัฒนธรรมไทยและมีความหลากหลายอยางไร ดังเชน บทบาทในบานของผูชายท่ีเป็นอื่น
เป็นอยางไร เป็นตน พวกเธอไดสัมผัสอะไรผานการกิน อยู หลับ นอน เรียนรู และเขารวมกิจกรรม
กับผูเป็นอื่น ความเป็นอื่นมีจุดเหมือนและจุดตางกับอัตลักษณแตัวตนของพวกเธออยางไร ดังถอยคําสัมภาษณแ
ของกลุมตัวอยางแตละราย ดังนี้ 

เบลลแบอกวา  
.  .  .  เม ือง ไทยเทียบกับตางประเทศ มันไมเหมือนกัน  ทั้งภ ูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ความเป็นอยูของผูคน มันแตกตางกันแนนอน กูก็อยากไปรูความแตกตางตรงนั้น  
บานก็ตางกัน การสรางบานก็ตางกัน วัฒนธรรมก็ตางกัน อยางสวีเดนมีเกาะแกงมาก มีบอลติกไหลผาน
เป็นแหวงเป็นเวา แตเมืองไทยเป็นผืนแผนเดียวกัน ไมมีแบบนี้ ตางประเทศจะไมคอยดูถูกกัน  
เขาจะ Respect ตอกัน ผูชายสวีเดนจะทํางานบานเหมือนผูหญิง อยางเชน ทํากับขาว เลี้ยงลูก  
แตท่ีไทยจะบอกวาเป็นหนาท่ีของผูหญิง กูอยากไปเมืองนอกต้ังแต ม.ปลาย ครูสอนเกี่ยวกับตางประเทศ
วิชาโลกของเรา เมืองยุโรปมันเป็นแบบนี้ๆ กูก็งงวา มันเป็นยังไง นึกภาพไมออก กูอยากเห็นเอง กูไมอยาก
อานหนังสือ ถาเห็นเองก็จําได . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี.  
10 มีนาคม 2562) 

นองจอมขวัญกลาววา  
. . . อยากไปเรียนตางประเทศมาตลอด ครั้งนี้เป็นโอกาสสุดทายแลว ก็เลยเลือกไป 

การไปตางประเทศเป็นอะไรท่ีไกลมากเลย จอมขวัญมาฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในชีวิต มันเป็น 
Wanderland ท่ีเราอยากจะไปคนพบ เป็น List อยูในใจตลอด เราได Explore ส่ิงตางๆ ตลอดเวลา 
กลับไปเมืองไทยรอบนี้ ฉันตองใชชีวิตใหคุม ฉันจะออกไปเท่ียว ตอนนั้น อยากเห็นหิมะดวย แตปีนั้นท่ี
ฝรั่งเศสไมมีหิมะ ตองไปประเทศอื่น ก็เลยพยายามท่ีจะไปเท่ียว นั่นคือจุดประสงคแหลัก ทีนี้ ก็คิดวา 
ถาเราอยูหอเฉยๆ หรืออยูกับโฮสทแเฉยๆ มันก็ดูไมคอยคุม ก็เลยพยายามหาท่ีเท่ียว เราไดเห็นอะไรใน
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หนังสือท่ีเรียนมา เราอานมาตลอด มันคือโอกาสท่ีเราจะไดไปเห็นของจริงแลว เราอยากไปเห็น
สถานท่ีท่ีเราเคยเห็นมากอนในหนังสือเรียน . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแ
วิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

และนองสุกี้อธิบายวา  
. . . อยากไปเห็นโลกท่ีกวางขึ้น สมัยเด็กๆ เราเรียนวิชาสังคม ดูทีวี เคยเห็นแตในภาพ 

ไมเคยเห็นวาของจริงเป็นยังไง เท่ียวในไทยก็ไมพอเพราะตางประเทศก็ตางภาษาตางวัฒนธรรม  
มันเปิดโลกใหเรากวางขึ้นกวาเดิม กี้จะเนนเรื่องวัฒนธรรม การใชชีวิตของผูคนในแตละที่  ดูวา
เขาเป็นยังไง เราตองการเห็นอะไรท่ีแปลกกวา ไปเห็นอะไรท่ีเมืองไทยไมมี . . . (สุกี้. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)   

ถอยคําของเบลลแ นองจอมขวัญ และนองสุกี้ ขางตนสะทอนใหเราเห็นวา  
ความพยายามท่ีจะเปิดรับสิ่งแปลกใหมจากสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นดวยการแบกเปูเที่ยว
แบบตัวคนเดียวถือเป็นเหตุผลในการตัดสินใจที่จะรื้อสรางตัวตนเดิมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของผูหญิงไทยจากตัวตนเดิมท่ีถูกผูกติดอยูกับบานใหกลายเป็นตัวตนใหมท่ีกลาท่ีจะกาวออกนอกบาน
เพื่อสรางมุมมองท่ีจะมองโลกใหกวางขึ้น ประสบการณแท่ีแปลกใหมจึงเป็นตัวชวยประกอบสราง    
อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยโดยพวกเธอไดสรางตัวตนดวยตนเอง เพื่อตัวเธอเอง  และ
เป็นตัวตนใหมท่ีกอเกิดจากความตองการท่ีแทจริงของพวกเธอเอง 

ประเด็นถัดมา ในงานศึกษา Meaningful Travel: Women, Independent 
Travel and the Search for Self and Meaning ของ Erica Wilson และ Candice Harris 
(2006) อธิบายเพิ่มเติมวา ผูหญิงออกเดินทางทองเที่ยวเพื่อคนหาตัวเอง ปรากฏใหเห็นจาก
ถอยคําของเหลานักเดินทางท่ีไปเท่ียวคนเดียวที่วา การเดินทางเป็นองคแประกอบของการคนหาตัวตน
เหมือนกับการไดปลดปลอยตนเอง (Amanda, นักเดินทางคนเดียว) การเดินทางไมใชแค
เรื่องทางกายภาพ แตเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณแ มันเป็นการโบยบินทางกายภาพ และ
เป็นการโบยบินทางจิตใจดวย (Maryse, นักเดินทางคนเดียว) โดย Mary บันทึกไววา การเดินทางคือ
การรูจักตนเอง ท้ังดานดีและดานราย เพื่อรูจักจุดออนและจุดแข็งของตนเอง (Mary, นักเดินทางคนเดียว) 
นอกจากความกลัวแลว การเดินทางยังทําใหรูสึกเช่ือมั่นมากขึ้นและเป็นผูใหญยิ่งขึ้น โดย Kay เห็นวา 
การเดินทางทําใหตัวเธอรูสึกมั่นใจในตัวเองและทําใหเธอรูสึกแข็งแกรง (Kay, นักเดินทางคนเดียว) 
ขณะท่ี Hillary สนับสนุนวา การเดินทางเป็นการเปิดโอกาสใหจิตใจภายในเขมแข็งดวยการเอาชนะ
อุปสรรคและกลาเผชิญหนากับความทาทาย (Hillary, นักเดินทางคนเดียว) (Wilson และ Harris, 
2006, p.165) 
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ตามถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 2 ราย 
คือ พี่ยิ้มและปอ เห็นพองไปกับขอเสนอของ Wilson และ Harris (2006) ขางตนที่วา ผูหญิงไทย
แบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพังเพื่อคนหาตัวตน เอาชนะตัวเอง และสรางความเช่ือมั่น
ดวยตนเอง โดยพี่ยิ้มรับรูวา การแบกเปูเท่ียวคนเดียวสงผลตอภาวะจิตใจสูง เพราะการเดินทาง
ทําใหอัตลักษณแตัวตนของตัวเธอมีความหมายมากขึ้น โดยทําใหตัวเธอมีเปูาหมายในชีวิตท่ีแนนอน
และชวยลดทอนความรูสึกเควงควาง การเผชิญโลกเพียงลําพังทําใหตัวเธอรูสึกเอาชนะจุดออน
ในตัวเองและสรางความกลาหาญเพียงพอท่ีจะกลาเดินทางไปยังปลายทางอื่นๆ ดวยตัวคนเดียว 
ขณะท่ีปอรับรู วา การเดินทางทําใหตัวเธอคนพบตัวเอง รู สึกเป็นตัวของตัวเอง และคนพบ
ความสามารถท่ีตัวเองทําได ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีทําใหนักแบกเปูหญิงไทย
ไดคนพบอัตลักษณแตัวตนท่ีแทจริงซึ่งอยูเบื้องหลังภายในตัวเอง เป็นการคนพบตัวตนดวยตัวเอง  
และเป็นความเอาชนะอุปสรรคภายในจิตใจตนเองดวย  

ดังถอยคําสัมภาษณแของพี่ยิ้มท่ีใหสัมภาษณแวา  
. . . ฉันอยากไป ฉันอยากรู ฉันอยากเห็นดวยตัวฉันเอง หลังเรียนจบ ตัวเองรูสึกวา 

อยากไปตามหาความฝัน เราเห็นเพื่อนไป Work and Travel แลวเราอยากไป อยากใชชีวิต
ตางประเทศ ก็เลยหาโครงการ Work and Holiday เป็นโครงการของรัฐบาลท่ีใหโอกาสเยาวชนไทย 
ใหวีซาไปออสเตรเลียปีนึง แลวคาใชจายนอยมาก เราจะมาท่ีนี่เพื่อทํางานเก็บเงินอยางเดียวไมได  
เราตองใชชีวิตใหคุม ก็เลยหาท่ีเท่ียว จุดเริ่มตนของการเที่ยวก็คือจุดนั้น การไปเที่ยวเมืองนอก
เป็นอะไรท่ีไกลตัวมากเพราะเราอยูบานนอก ภาษาอังกฤษก็ไมได เงินก็ไมมี ที่กลาไปเพราะเราจบ  
ป.โท แลว มันเวงวาง ไมมีเปูาหมายอะไรในชีวิต เราอยากออกไปเผชิญโลกกอนท่ีจะกลับมาหางานทํา 
ก็เลยตัดสินใจไปออสฯ การไปออสฯ เป็นจุดเริ่มตนที่สําคัญมากทําใหเรากลาไปทั่วโลกคนเดียว 
พี ่อานขอมูลละเอียดมาก เขาไปยังไง สมัครยังไง ปลอดภัยไหม พอคุยกับพอแม เราก็มีขอมูล
สนับสนุนไมใชวาไปเลนๆ แตเราศึกษามาแลว แรงผลักดันก็คือภาษา เรากลัวจนเราตองถีบตัว เอง 
ทําไมเราถึงไมกลาพูด ไมกลาทักทาย ไมกลาทําอะไรเลย ยิ่งกลัวก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันใหเผชิญกับมัน
ไดเร็วเพื่อท่ีจะเอาชนะมันใหได ถาเราอยูเมืองไทย เราก็มีเพื่อนเป็นคนไทย เรากลับมาอยูในบาน 
ส่ิงแวดลอมมันก็เ ดิมๆ ก็ยังคงใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษไมไดเพิ่ม พี่ ก็ เลยตัดสินใจเปล่ียน
สภาพแวดลอม ไปอยูในเมืองท่ีเขาใชภาษาอังกฤษและท่ีสําคัญเราไมรูจักใคร  . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีปอใหขอมูลวา  
. . . ตอนนั่งรถไฟสายทรานสแไซบีเรียเป็นการเดินทางครั้งแรกๆ  เดินทาง

แบบจริงจัง เราตัดสินใจนั่งรถไฟไปทะเลสาบไบคาล ใชเวลาประมาณ 4 วัน ท่ีเราอยูบนรถไฟ 

Ref. code: 25625724035026EQD



167 
 
ไปคนเดียว แลวก็ออกเท่ียวตอ เป็นการทดสอบวา เฮย เราก็ทําไดนี่หวา กอนหนานี้ เราไมเคย
คิดเลยวาจะเท่ียวคนเดียวได มันอิสระในการเลือกท่ีจะทําแตละอยาง  ตอนท่ีปอเจอคนญี่ปุุนแบกเปู
เที่ยวคนเดียว เราก็รูสึกวา เอ฿ะ ทําไมคนญี่ปุุนทําได เราก็นาจะทําได คนญี่ปุุนจะ Individual 
เป็นตัวของตัวเอง พวกฝรั่งก็เยอะ เราก็อยูท่ีโนนมาดวย ไดซึมซับแนวคิดหรือวิธีคิด ในการใชชีวิต
ของเขา มันไมจําเป็นเลยวาเราจะตองไปกับใคร . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

ถอยคําของพี่ยิ้มและปอขางตนสะทอนใหเราเห็นวา ความพยายามท่ีจะคนหาตัวตน 
เอาชนะตัวเอง และสรางความเช่ือมั่นดวยตนเองดวยการแบกเปูแบบตัวคนเดียวถือเป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจที่จะรื้อสรางตัวตนเดิมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูหญิงไทยใหกลายเป็น
ตัวตนใหมที่รูจักจุดออนและจุดแข็งที่มีอยูภายในตัวเอง การคนหาตัวตน เอาชนะตัวเอง  และ
สรางความเช่ือมั่นดวยตนเองจึงเป็นตัวชวยประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยกอเกิดเป็น
ตัวตนใหมท่ีกอเกิดจากความพยายามท่ีแทจริงของพวกเธอเอง 

ประเด็นสุดทาย Chiang และ Giri (2006) เสนออีกวา ผูหญิงออกเดินทางทองเท่ียว
เพื่อหลีกหนีชีวิตประจําวันและตองการความผอนคลาย โดยพวกเธอตองการท่ีจะใชชีวิตดวยตัวคนเดียว
อยางแทจริง และเพื่อหาหนทางท่ีจะหลีกหนีไปจากความกดดันและความรับผิดชอบท่ีสังคมคาดหวัง
ตอบทบาทของพวกเธอ พวกเธอจึงตองการท่ีจะไดพักผอนเพื่อที่จะไมตองรับผิดชอบอะไร  และ
เพื่อแสวงหาวันหยุดท่ีจะไดผอนคลายอยางแทจริง (Chiang และ Giri, 2006, p.64)  

ตามถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 2 ราย 
คือ พี่กลวยและพี่กิ๊ก แสดงความเห็นพองสอดรับไปกับขอคิดเห็นของ Chiang และ Giri (2006) 
ขางตนท่ีวา ผูหญิงไทยแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพังเพื่อหลีกหนีความคาดหวังทางสังคม
และเพื่อผอนคลายความจําเจในชีวิตประจําวัน  พี่กลวยมองวา การไปเที่ยวคนเดียวเป็นหนทาง
ท่ีจะทําใหตัวเธอพนไปจากความสัมพันธแทางสังคมท่ีผูกโยงอยูกับคนในครอบครัว โดยการนําพาตัวเอง
ออกจากสังคมท่ีเธอใชชีวิตอยูในชีวิตประจําวันเป็นการหลบหนีชีวิตท่ีจําเจ แลวกาวเขาสูโลกของตัวเอง
เพื่อท่ีจะไดหยุดอยูนิ่งๆ กับท่ี การเดินทางคนเดียวจึงทําใหตัวเธอรูสึกไดพักผอนและไดเติมพลังชีวิต 
ขณะท่ีพี่กิ๊กเสริมวา การไปเท่ียวคนเดียวทําใหตัวเธอไมตองรับผิดชอบตอเพื่อนท่ีไปเท่ียวดวยกัน 
ดังเชน ไมตองรูสึกเกรงใจซึ่งกันและกัน ไมรูสึกรําคาญกันและกัน ไมตองเรงรีบ และเป็นอิสระ
ทามกลางสภาพแวดลอมใหมๆ ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีทําใหนักแบกเปูหญิงไทย
ไดนําพาตัวเองใหหางไปจากความคาดหวังทางสังคมที่ผูกติดอยูกับบทบาทของพวกเธอและ
ชวยเยียวยาทางจิตใจใหพวกเธอรูสึกพนไปจากความตึงเครียดในชีวิตประจําวันท่ีจําเจ ปรากฏใหเห็นจาก
ดังถอยคําสัมภาษณแของพี่กลวยที่บรรยายวา  
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. . . พี่ไปคนเดียวเพราะวามีเพื่อนคนหนึ่งบอกวา เธอเดินทางคนเดียวได 
เขาก็ซื้อต๋ัวใหเลย กอนไปเท่ียวเมืองนอก ไดไปเท่ียวเมืองไทยเยอะแลว มันไมมีอะไรท่ีจะอยากเห็นอีกแลว 
เราก็เลยอยากลองไปเท่ียวท่ีอื่นดูบาง ตอนเด็กๆ เราชอบท่ีจะพูดคุยกับคน ไดเพื่อนใหมๆ ตามท่ีพัก 
เราจะต่ืนเตนกับการมีเพื่อนเป็นนักเดินทาง เลาเรื่องโนนเรื่องนี้ พอโตมา ไดออกหางจากผูคน  
ไดอยูคนเดียว มันสบาย ชีวิตประจําวันของเราเจอคนเยอะ เราก็ไมอยากเจอคนเยอะเวลาไปเที่ยว  
เราอยากอยูในท่ีสบายๆ แลวก็อยูนิ่งๆ ไดพักผอน ก็เลยชอบไปคนเดียว . . . (กลวย. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)   

ประกอบกับคําพูดของพี่กิ๊กท่ีอางวา  
. . . หลังๆ เราเริ่มปีกกลาขาแข็งในประเทศแลว เราก็คิดวา เฮย ฉันก็พูดจีนได  

พูดอังกฤษไมได ฉันรอด ก็เลยลองไปฮองกงกอน พอไปมา 2 ทริป ก็รูวา มันไมใช เราเริ่มอยาก
ไปคนเดียว อยากไปในท่ีท่ีเขาไมไปกัน ก็เลยเริ่มไปคนเดียว  พี่กลัวรําคาญคนอื่นและกลัวคนอื่น
รําคาญตัวเอง ฉันอยากอยูตรงนี้ ไมอยากรอใคร ไมอยากใหใครเรง มีโลกสวนตัวสูง เราก็จะเกรงใจ
ชาวบาน เราไปคนเดียวดีกวา เราจะสบายใจมากกวา เราไดใชเวลาอยูกับตัวเอง ใชเวลาอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีเราไมรู จัก เราก็จะไดเปิดใจ ไดมอง ไดเรียนรู ไดใชภาษา . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

ถอยคําของพี่กลวยและพี่กิ๊กขางตนสะทอนใหเราเห็นวา ความพยายามที่จะ
หลีกหนีความคาดหวังทางสังคมและเพื่อผอนคลายความจําเจในชีวิตประจําวันดวยตนเอง
ดวยการแบกเปูเท่ียวแบบตัวคนเดียวถือเป็นเหตุผลในการตัดสินใจท่ีจะรื้อสรางตัวตนเดิมซึ่งเป็น
จุดเปล่ียนแปลงชีวิตของผูหญิงไทยใหกลายเป็นตัวตนใหมท่ีหลุดพนไปจากความสัมพันธแทางสังคมท่ี
ผูกโยงอยูกับตัวเธอและเป็นวิธีเยียวยาทางจิตใจเพื่อบรรเทาความตึงเครียดจากชีวิตจําเจ การท่ีผูหญิงไทย
พยายามท่ีจะหลีกหนีสังคมและความตองการท่ีจะพักผอนจึงเป็นตัวชวยประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของผูหญิงไทยกอเกิดเป็นตัวตนใหมท่ีมาจากความตองการท่ีแทจริงของพวกเธอเอง 

กลาวโดยสรุปวา นักแบกเปูหญิงไทยตัดสินใจท่ีจะกาวออกจากบานเขาสูโลกแบกเปู
แบบไปคนเดียวโดยวางอยูบนพื้นฐานของเหตุผล 3 ประการ คือ (1) เพื่อหาประสบการณแ  
(2) เพื่อคนหาตัวตน เอาชนะตัวเอง และสรางความเชื่อมั่นดวยตนเอง และ (3) เพื่อหลีกหนี
ความคาดหวังทางสังคมและเพื่อผอนคลายความจําเจในชีวิตประจําวัน โดยเหตุผลขางตนถือเป็น
จุดพลิกผันท่ีทําใหอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลายเป็นตัวตนใหม
ท่ีเปิดรับส่ิงแปลกใหมจากสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น สรางมุมมองท่ีจะมองโลกไดกวางขึ้น 
ไดคนหาตัวตน รูจักจุดออนและจุดแข็งท่ีมีอยูภายในตัวเอง เอาชนะตัวเอง สรางความเช่ือมั่น
ดวยตนเอง ไดหลุดพนไปจากความสัมพันธแทางสังคม และรูจักเยียวยาจิตใจดวยตนเอง เหตุผลท่ี
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ผูหญิงไทยตัดสินใจท่ีจะแบกเปูเท่ียวคนเดียวจึงเป็นตัวชวยประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ 
โดยรื้อสรางตัวตนเดิม แลวกอรูปตัวตนใหมใหปรากฏชัดขึ้น 

4.2.5 บทบาทของ “สื่อ” ก่อนแบกเปเ้ที่ยว 
กอนแบกเปูเท่ียว “ส่ือ” เขามามีบทบาทสําคัญตอการวางแผนการเดินทางของ

นักแบกเปูหญิงไทย บทบาทของส่ือมีอิทธิพลตอการเตรียมตัวและการตัดสินใจกอนแบกเปูเที่ยว
อยางรอบดาน ไมวาจะเป็น การคนหาต๋ัวเดินทาง การใชแผนท่ี รวมถึงการคนหาขอมูลเสนทางและ
แหลงทองเท่ียว ส่ือตางๆ ท่ีพวกเธอหยิบใชจึงทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือหลักในการใหขอมูลขาวสาร 
ประชาสัมพันธแ เปรียบเทียบราคา ช้ีแนะความคิดเห็น โนมนาวการตัดสินใจ วางแผนการเดินทาง 
ตลอดจนแสดงตําหนงแหงท่ีของผูใช ส่ือ สื่อที่นักแบกเปูหญิงไทยเลือกใชสําหรับเตรียมตัว
กอนแบกเปูเท่ียวก็คือการใชงานผานเครือขายอินเตอรแเน็ต จากผลการศึกษาในภาพรวม เราพบวา 
นักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะหยิบใชส่ือตางๆ ตามวัตถุประสงคแของการใชงานท่ีแตกตางกันออกไป 
โดยพวกเธอมุงเนนการใชงานผานเครือขายอินเตอรแเน็ตมากกวาส่ิงพิมพแ ดังนั้น ส่ือจึงทําหนาท่ี
เป็นตัวชวยสําคัญในการเตรียมตัวและการตัดสินใจกอนแบกเปูเที่ยวสําหรับนักแบกเปูหญิ งไทย
อยางเห็นชัด เราอธิบายไดดังนี้ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบไรพรมแดนเป็นเครื่องมือท่ีขาดไมไดสําหรับ
การวางแผนเดินทางแบบลวงหนาของนักแบกเปูหญิงไทย พวกเธอมักแสดงพฤติกรรมการใชงานผาน
เครือขายอินเตอรแเน็ตอยางแพรหลาย การเขาถึงเครือขายแบบไรสายทําใหพวกเธอสามารถ
ติดตอส่ือสารกับผูคน รับขอมูลขาวสาร และวางแผนการเดินทางไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยไมจําเป็นตองพึ่งพาบริษัททัวรแ พวกเธอมักสืบคนขอมูลแบบออนไลนแ (Online) โดยคนหาขอมูล
จากเว็บไซตแหลักควบคูไปกับการใชแอปพลิเคชัน (Applications) เพื่อตอบสนองความตองการท่ีวา 
พวกเธอควรจะไปสถานท่ีใด พวกเธอจะไปถึงสถานท่ีนั้นไดอยางไร พวกเธอจะไปพักอยางไร  
พวกเธอควรออกเดินทางชวงใด ทําไมพวกเธอจึงตองเดินทางไปยังสถานที่นั้น พวกเธอสามารถ
เขารวมกิจกรรมใดในสถานที่นั้นไดบาง และพวกเธอจะเตรียมตัวกอนออกเดินทางอยางไร  
การวางแผนลวงหนาผานเครือขายอินเตอรแเน็ตจึงเสมือนการจําลองสถานการณแจริงกอนท่ีพวกเธอจะ
แบกเปูเท่ียว จากถอยคําสัมภาษณแ เราพบวา รอยละ 60 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดมีเปูาหมาย
เพื่อจองต๋ัวเดินทาง รอยละ 30 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดมีเปูาหมายเพื่อใชงานบนแผนท่ีแบบออนไลนแ 
และรอยละ 20 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดมีเปูาหมายเพื่อคนหาขอมูลเสนทางและแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้ 
เราไดใหรายละเอียดถึงความสําคัญของเครือขายอินเตอรแเน็ตซึ่งเขามามีสวนชวยในการเตรียมตัว
แบกเปูเท่ียวแบบลวงหนาดังจะแสดงตอไปนี้  
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ประเด็นแรก กลุมตัวอยางเลือกท่ีจะจองต๋ัวเดินทางผานแอพพลิเคช่ันมากกวา
เว็บไซตแหลัก พวกเธอมักพูดถึงและเลือกใชงานแอพพลิเคชั่นดานการทองเ ที่ยวที่ ชื่อวา  
สกายสแกนเนอรแ (Skyscanner) มากพอๆ กับเอ็กซแพีเดีย (Expedia) รองลงมาคือ ทริปแอดไวสแเซอรแ 
(Tripadviser) ทราเวลโลกา (Traveloga) เยลโลเพจเจส (Yellow Pages) ติดโปร และอาแปะ 
โดยพวกเธอมีวัตถุประสงคแเพื่อจองต๋ัวเครื่องบินและต๋ัวสําหรับการคมนาคมทองถิ่นจําพวกต๋ัวเรือและ
ต๋ัวรถไฟ ตามท่ีปอใหขอมูลวา  

. . . ต๋ัวเครื่องบิน จะ Book ผาน Skyscanner, Traveloga, Expedia แตมักจะ
ไดต๋ัวตั้งแต Skyscanner แลว หรือไมก็เป็นเว็บไซตแของสายการบินนั้นๆ บางทีเราอยากไดสายการบิน
นั้นๆ แตมันไมมีลิสตแขึ้นมาใน Skyscanner เว็บไซตแ Skyscanner จะใชงานงาย ราคาต๋ัวสมเหตุสมผล 
มีตัวเลือกใหเราคอนขางเยอะ เมื่อเปรียบราคากับเว็บไซตแอื่นแลวก็ถือวา เป็นราคาท่ีถูกเป็นลําดับตนๆ 
ไมยุงยาก ไมเคยเจอเรื่องเสียหาย เพราะบางเว็บไซตแมีการโกง ต๋ัวเรือ ต๋ัวรถไฟ ก็จะ Book ผาน 
Local Websites ของแตละประเทศ ปอจะสืบคนกอนวา อะไรเป็นเว็บไซตแที่จองไดโดยตรง  
เพราะถาไปจองผานเอเจนซีก็จะเสียคา Commission อีก . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

ประกอบกับคําบอกเลาส้ันๆ ของเบลลแท่ีวา “. . . จองผาน Skyscanner ดูจาก 
Expedia ดูหลายๆ แอพพลิเคช่ัน ตอนไปเท่ียวยุโรป ก็หาจากแอพพลิเคช่ัน ราคาต๋ัวเวลาไปเท่ียว
ประเทศอื่น แลวแตโปรโมช่ัน อยางเชนมาสวีเดน คาต๋ัวไปกลับ 23,000 บาท แลวบินตอไปท่ี
บูดาเปสตแ ไปกลับ 2 ,000 กวาบาท . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4  
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

คําพูดของปอและเบลลแบงบอกวา กอนแบกเปูเท่ียว พวกเธอคนหาต๋ัวเครื่องบิน
ผานทางแอพพลิเคชันอยางหลากหลาย ไมวาจะเป็นสกายสแกนเนอรแ (Skyscanner) ทราเวลโลกา 
(Traveloga) และเอ็กซแพีเดีย (Expedia) ควบคูไปกับการคนหาต๋ัวเครื่องบินราคาพิเศษท่ีเรียกวา 
“ชวงโปรโมชัน” แอพพลิเคชันท่ีพวกเธอพึงพอใจมากท่ีสุดก็คือ สกายสแกนเนอรแ (Skyscanner) และ
เอ็กซแพีเดีย (Expedia) โดยปอใหเหตุผลวา สกายสแกนเนอรแ (Skyscanner) ไมยุงยากตอการใชงาน 
ใหราคาอยางสมเหตุสมผล มีหลายทางเลือก เปรียบเทียบราคาได มีความนาเช่ือถือ และพบเจอ
ต๋ัวเครื่องบินที่ตอบโจทยแความตองการของเธอ นอกจากนี้ หากสายการบินท่ีเธอตองการไมปรากฏใน
แอพพลิเคชัน เธอยังคงเลือกท่ีจะจองต๋ัวเครื่องบินผานทางเว็บไซตแของสายการบินนั้นโดยตรงดวย 
ตรงกันขาม เธอเลือกท่ีจะเสาะหาต๋ัวสําหรับการคมนาคนภายในทองถิ่น ทั้งตั๋วเรือและตั๋วรถไฟ  
ดวยวิธีสืบคนขอมูลจากเว็บไซตแทองถิ่น โดยดูวา ต๋ัวเดินทางนั้นๆ สามารถจองผานเว็บไซตแทองถิ่น
แบบโดยตรงไดอยางไร โดยเธอใหเหตุผลวา หากจองต๋ัวดังกลาวผานทางตัวแทนจําหนาย เธอจะตอง
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เสียคาใชจายในราคาท่ีแพงกวาเดิม คลายกับปอ เบลลแสนับสนุนอีกวา เธอพยาย ามเสาะหา
ต๋ัวเครื่องบินในราคาถูกขึ้นอยูกับขอเสนอของแตละสายการบิน โดยเธอมักเลือกบริษัทที่เสนอ
ราคาดีท่ีสุดเสมอ ควบคูไปกับการเดินทางแบบมีจุดพักระยะเดินทาง จากนั้น เธอจึงแสวงหา
ต๋ัวเครื่องบินราคายอมเยาวแเพื่อเดินทางตอไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยูภายในภาคพื้น ทวีปเดียวกัน 
เห็นไดจากการท่ีเธอเลือกจองราคาต๋ัวเครื่องบินแบบไปกลับในราคา 23,000 บาท โดยมีจุดหมายปลายทาง
ไปยังสวีเดน จากนั้น เธอจึงเลือกจองต๋ัวเครื่องบินแบบไปกลับอีกทอดหนึ่งในราคา 2 ,000 บาท 
เพื่อเดินทางจากสวีเดนตอไปยังเมืองบูดาเบสทแซึ่งเป็นการวางแผนเดินทางภายในทวีปเดียวกัน  

ตามคําพูดของปอและเบลลแ เราเห็นวา นักแบกเปูหญิงไทยใหความสําคัญกับ
การใชงานผานทางแอพพลิเคชันดานการทองเท่ียวและเว็บไซตแโดยตรงในลักษณะเป็นทางเลือก  
โดยไมจําเพาะเจาะจงเพียงชองทางใดชองทางหนึ่งเทานั้น แตพวกเธอมักเลือกที่จะคนหา
ต๋ัวเดินทางผานเครือขายอินเตอรแเน็ตแบบเปิดกวางขึ้นอยูกับโอกาส สถานการณแ และความเหมาะสม
ในการเขาถึงต๋ัวเดินทางแตละประเภท โดยปอมีวิธีการตัดสินใจท่ีจะเลือกซื้อต๋ัวเดินทางอยางเป็นขั้นตอน
ดวยการสํารวจชองทางการเขาถึงต๋ัวเดินทางแบบผิวเผินควบคูไปกับการพิจารณาคุณสมบัติของ
ชองทางนั้นๆ โดยเบื้องตน เธอมักสํารวจกอนวา มีชองทางใดบางท่ีเธอสามารถเขาถึงต๋ัวเดินทาง 
ชองทางในการเขาถึงต๋ัวเดินทางมีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด ชองทางดังกลาวมีความนาเช่ือถือ
อยางไร และเธอมีประสบการณแการซื้อต๋ัวเดินทางผานชองทางดังกลาวอยางไร ถัดมา เธอมักคํานึงถึง
ตอไปวา ชองทางดังกลาวมีวิธีการใชงานท่ีสะดวกอยางไร ชองทางดังกลาวมีตัวเลือกอยางไร ชองทาง
ดังกลาวมีคุณสมบัติอยางไร ชองทางดังกลาวชวยเปรียบเทียบความแตกตางทางราคาท่ีแตละบริษัท
เสนอใหอยางไร ชองทางดังกลาวสามารถตัดตัวเลือกอื่นไดอยางไร และชองทางดังกลาวใหราคา
สอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางไร ลึกลงไป การวางแผนเดินทางแบบลวงหนา
ในระดับคมนาคมทองถิ่น เธอเลือกที่จะจองตั๋วเดินทางผานเว็บไซตแทองถิ่นโดยต รงดวยตนเอง
เพื่อท่ีจะสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางประหยัดและคุมคาท่ีสุด ในขณะท่ีเบลลแมีวิธีวางแผนเดินทาง
แบบลวงหนาในลักษณะจองตั๋วเครื่องบินในราคายอมเยาวแควบคูไปกับการวางแผนเดินทาง
แบบมีจุดพักระยะ ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงถูกประกอบสรา งขึ้นดวย
วิธีจองตั๋วเดินทางแบบลวงหนาดวยตนเองผานทางการใชงานแอพพลิเคชันอยางหลากหลาย  
ควบคูไปกับการเขาถึงเว็บไซตแโดยตรง โดยพวกเธอมีวัตถุประสงคแเพื่อเทียบเคียงราคาต๋ัวเดินทางของ
แตละบริษัท เพื่อใหไดมาซึ่งต๋ัวเดินทางในราคาประหยัด ใชงบประมาณอยางคุมค า และตอบโจทยแ
ความตองการในการจัดสรรงบประมาณของพวกเธอท่ีมีอยูอยางจํากัด  

สอดคลองกัน ปูาปุณยอมรับวา การจองต๋ัวเดินทางในสมัยแรกๆ ท่ีเธอเริ่มแบกเปูเท่ียว
เป็นเรื่องยากลําบากมาก เธอเลือกท่ีจะคนหาต๋ัวเครื่องบินอยางหลากหลายวิธี โดยไมจําเพาะเจาะจงท่ีจะ
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เขาถึงเว็บไซตแเทานั้น แตยังรวมถึงการเขาถึงตัวแทนจากสายการบินโดยตรงควบคูไปกับการถามไถจาก
เพื่อนท่ีมีประสบการณแมากอนและนองสาวท่ีทํางานอยูในตางประเทศดวย ปรากฏตามท่ีเธอเผยวา 

. . . หนึ่ง เราตองไปทําพาสปอรแต ซื้อต๋ัวเครื่องบิน ก็ตระเวนหาต๋ัวเครื่องบิน  
ต๋ัวเครื่องบินหาจาก Yellow Pages อยางนอยท่ีสุด เรารูวา การบินไทยมันมี ออ มีสิงคโปรแแอรแไลนแ 
เริ่มรู แตก็จะหาวา ท่ีไหนราคาถูกบาง อันท่ีสอง ก็สอบถามจากใครท่ีเขาไปตางประเทศ เพื่อนๆ เขา
ไปตางประเทศกันบอย เขาซื้อต๋ัวท่ีไหน อะไร ยังไง มีต๋ัวเครื่องบินท่ีไหนราคาถูกไหม เมื่อกอนไมมี
อะไรเลย ตองใชโทรศัพทแติดตอกับนอง นองเขาบอกวา ต๋ัวเครื่องบินเด๋ียวเขาจะดูใหวา ตอนไหนราคาถูก 
แลวจะบอก ไมงั้นก็จะสงต๋ัวเครื่องบินมาให (ปัจจุบัน) จองต๋ัวเครื่องบินก็เขาเว็บไซตแหมดแหละ เด๋ียวนี้ 
Broker ไมมีแลว . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

คําเผยของปูาปุณสะทอนวา สมัยท่ีเธอเริ่มแบกเปูเท่ียว การจองต๋ัวเครื่องบิน
ไมใชเรื่องงายและเป็นเรื่องยุงยากแตกตางไปจากทุกวันนี้ ขณะนั้นเธอมีชองทางแสวงหาต๋ัวเครื่องบิน 
3 วิธี โดยไมพึ่งพาบริษัททัวรแ ก็คือ การใชงานผานทางเว็บไซตแเยลโลเพจเจส ( Yellow Pages) 
ประกอบกับการหาซื้อต๋ัวเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง ไดแก การบินไทย สิงคโปรแแอรแไลนแ  
เป็นตน ควบคูไปกับการสอบถามจากผูท่ีมีประสบการณแมากอน ไมวาจะเป็นเพื่อนหรือนองสาว 
หรือไมก็ใหนองสาวเป็นผูจองแลวสงต๋ัวเครื่องบินมาให โดยขั้นตอนการตัดสินใจท่ีจะจองต๋ัวเครื่องบิน
ขึ้นอยูกับวา เธอสามารถหาซื้อต๋ัวเครื่องบินไดจากท่ีใดบาง ชองทางใดเสนอต๋ัวเครื่องบินในราคาถูก 
เธอสามารถซื้อต๋ัวเครื่องบินไดจากท่ีไหน เธอสามารถซื้อต๋ัวเครื่องบินไดอยางไร และราคาต๋ัวเครื่องบิน
ราคาถูกสามารถหาซื้อไดเมื่อใด จากนั้น เธอจึงตัดสินใจตอไปวา ชองทางใดเสนอราคาดีท่ีสุดและ
เธอสามารถซื้อต๋ัวเครื่องบินนั้นไดอยางไร ในทางกลับกัน เธอยอมรับวา ปัจจุบัน การจองต๋ัวเครื่องบิน
เป็นเรื่องงาย เธอสามารถแสวงหาต๋ัวเครื่องบินดวยตนเองผานทางเว็บไซตแโดยตรงโดยไมจําเป็นตอง
ผานพวกนายหนา (Broker) ซึ่งทําหนาท่ีเป็นตัวแทนจําหนายต๋ัว (Agency) อีกตอไป  

จากคําเผยของปูาปุณ เราเห็นวา อัตลักษณแตัวตนของปูาปุณคอยๆ กอรางขึ้น
ทีละนอยและมีการเปล่ียนแปลงอยางคอยเป็นคอยไปผานการจองต๋ัวเครื่องบินโดยแปรผัน
ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบไรสาย แตเดิมนั้น การจองตั๋วเครื่องบินมีขอจํากัดและ
เป็นเรื่องสลับซับซอน ปูาปุณจึงเลือกที่จะแสวงหาตั๋วเครื่องบินแบบรอบดาน ( Adaptable) 
ดวยวิธีการใชงานผานทางเว็บไซตแพรอมกับการไถถามจากส่ือประเภทบุคคล ไมจะเป็น ตัวแทนสายการบิน 
เพื่อนท่ีเคยไปมากอน และนองสาวที่ทํางานอยูตางประเทศ การแสวงหาต๋ัวเครื่องบินสําหรับเธอจึงมัก
ขึ้นอยูกับโอกาสและสถานการณแในแตละครั้ง รวมถึงความสัมพันธแทางสังคมระหวางตัวเธอและ
ผูใหขอมูลดวย ท้ังความผูกพันธแทางธุรกิจในรูปแบบผูขายและผูซื้อ ความสนิทสนมในรูปแบบเพื่อนพอง 
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และความใกลชิดในรูปแบบครอบครัวเดียวกัน ในขณะท่ีการจองต๋ัวเครื่องบินทุกวันนี้สามารถทําได
อยางสะดวกขึ้น และสามารถทําไดดวยตนเองผานทางเว็บไซตแโดยตรง การจองตั๋วเครื่องบิน
แบบขามประเทศจึงไมใชอุปสรรคสําหรับเธออีกตอไป ตางกันตรงที่การจองตั๋วเครื่องบิน
ไมจําเป็นตองอาศัยรูปแบบความสัมพันธแระหวางคนในสังคมในรูปแบบของเพื่อนฝูงและญาติมิตร 
แตเหลือเพียงความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจระหวางผูบริการและผูใหบริการเทานั้น การหาซื้อต๋ัวเครื่องบิน
จึงอาจเป็นเพียงการแขงขันและการตางตอบแทนของผลประโยชนแทางเศรษฐกิจและเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแตละคนมากขึ้นดวย นาสังเกตวา หมุดหมายของการตัดสินใจ
เลือกซื้อตั๋วเครื่องบินสําหรับปูาปุณยังคงสอดคลองไปกับเจตนารมณแของปอ เบลลแ และพี่ยิ ้ม 
ตรงที่เธอเลือกท่ีจะแสวงหาต๋ัวเครื่องบินราคาประหยัดเพื่อจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดได
อยางคุมคาท่ีสุด ดังนั้น การสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของปูาปุณจึงคอยๆ กอกําเนิดขึ้นทีละนอยและ
สามารถเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับความแปรผันของความกาวหนาทางเทคโนโลยีผานพฤติกรรมการ
จองต๋ัวเครื่องบิน จากเดิมท่ีพฤติกรรมและการตัดสินใจจองต๋ัวเครื่องบินของเธอยังคงผูกโยงอยูกับ
ความสัมพันธแทางสังคมในรูปแบบเพื่อนฝูงและคนในครัวเรือนกลายมาเป็นการจองต๋ัวเครื่องบินซึ่ง
ขึ้นอยูกับการแลกเปล่ียนผลประโยชนแทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการแสดงตัวตนของปัจเจกบุคคล
ท่ีสูงขึ้นดวย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงมีสวนสําคัญตอการลดรูปความสัมพันธแทางสังคมระหวาง
นักแบกเปูหญิงไทยและพวกพองของเธอผานการจองต๋ัวเครื่องบินราคาถูกดวยวิธีการใชงาน
ทางเว็บไซตแดวยตนเอง 

ประเด็นถัดมา ดังท่ีบทความ Putting Multiliteracies into Practice in 
Teacher Education: Tools for Teaching and Learning in a Flat World ของ D. Bruce 
Taylor และ Lindsay Sheronick Yearta (2013) ไดกลาวถึงการสํารวจกับอินเตอรแเน็ตไววา 
อินเตอรแเน็ตทําหนาท่ีเป็นเครื่องมือในการสํารวจโลกโดยท่ีไมจําเป็นตองออกนอก หองเรียน 
อินเตอรแเน็ตประกอบไปดวยเว็บไซตแจํานวนมากมายท่ีอนุญาตใหนักเรียนและครูสามารถเขาดู
พิพิธภัณฑแแบบออนไลนแ สถานท่ีทางประวัติศาสตรแ รวมถึงภูมิประเทศท่ีสวยงาม และสามารถเขาดู
วีดีโอหรือทองโลกกวาง เว็บไซตแ ดังเชน Google Lit Trips อนุญาตใหนักเรียนตามรอยงานวรรณคดี 
Google Earth และ Google Maps เป็นการเดินทางเสมือนจริงซึ่งประกอบดวยภาพดาวเทียม 
ภาพดิจิทัล ขอเท็จจริง และการใหขอมูล (Taylor และ Yearta, 2013, p.254) ขอโตแยงของ Taylor 
และ Yearta (2013) ขางตน ทําใหเราเขาใจไดวา กอนออกเดินทาง อินเตอรแเน็ตเขามามีบทบาท
ในการวางแผนเสนทางใหเป็นไปไดงายขึ้น โดยทําหนาท่ีเป็นตัวชวยใหผูเดินทางสามารถสํารวจ 
เรียนรู และหาขอมูลของสถานท่ีปลายทาง ดังเชน การเขาดูภาพถายสถานที่จริงผานดาวเทียม 
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การตรวจดูขอมูลเสนทาง เป็นตน ดังนั้น การใชงานอินเตอรแเน็ตกอนออกเ ดินทางจึงมีสวนชวย
ประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางดวย 

จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ เราพบวา กลุมตัวอยางใหขอมูล
เกี่ยวกับบทบาทของอินเตอรแเน็ตในชวงกอนออกเดินทางสอดรับไปกับขอโตแยงของ Taylor และ 
Yearta (2013) ขางตน โดยนักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะเขาใชงานอินเตอรแเน็ตในรูปแบบของ 
Google Maps เพื่อทดลองใชเสนทางในโลกเสมือนจริงผานภาพถายทางดาวเทียม การทดลองใช
เสนทางในท่ีนี้เป็นการทดลองเดินทางใหรูตําแหนงของสถานท่ีตางๆ กอนที่จะกาวออกจากบาน
อยางจริงจัง โดยดูวา มีรานคาเฟุอยูท่ีใด ท่ีพักอยูตําแหนงใด สถานท่ีต้ังของท่ีพักปลอดภัยหรือไม 
เสนทางจากสนามบินไปยังท่ีพักเช่ือมตอกันอยางไร เป็นตน ดังถอยคําของพี่กลวยที่บรรยายวา  

นอกจากอานรีวิว พี่ไปเดินเลนใน Google Maps ดวย เดินใหแนใจวา ตรงนี้มัน
โอเคนะ ไปดูวา มีคาเฟุอยูตรงนี้ โรงแรมเราอยูตรงนี้ ไมไดเขาซอย ไมไดอยูกลางปุากลางทุง
มากเกินไป พอออกจากสนามบินแลว ตองเดินไปที่ปูายเขียนวาอะไร ตองนั่งรถไฟเขาเมือง 
ไปตอตรงไหน เดินออกจากรถไฟตรงนี้ ตองออก Exit อะไร เขียนทุกอยางแบบยังไงก็ไมหลง มีพันทิป 
มี Google Maps ชวยเราไดเยอะเหมือนกัน พี่เป็นคนท่ีเดินเลนใน Google Maps ตลอดเวลา 
ไมกลัวหลง พี่เป็นคนท่ีรูแผนท่ีหมดเลยต้ังแตออกจากบานจนถึงสนามบิน กอนไปนี่ พี่รูหมดแลววา 
แผนที่รอบโรงแรมมีอะไร อยูตรงไหน . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)  

คําพูดของพี่กลวยทําใหเรารับรูไดวา อินเตอรแเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่ง Google Maps 
เขามามีบทบาทในการวางแผนเสนทางกอนท่ีผูหญิงไทยจะกาวออกจากบาน โดย Google Maps 
ชวยกอรางสรางรูปแผนการเดินทางของพวกเธอใหมีความเป็นไปไดมากยิ่งขึ้นดวยการเขาไปสํารวจ
เสนทางแบบเสมือนจริงควบคูไปกับการหาขอมูลตําแหนงของแตละสถานท่ีเพื่อเช่ือมโยงเสนทางจาก
สถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ดังนั้น การใชงาน Google Maps จึงทําหนาที่เป็นตัวชวย
ประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยดวย 

ประเด็นสุดทาย จากบทความ An Impact of Social Media and Online 
Travel Information Search in Vietnam ของ Vi Thi Tuong Tran และคณะ (2017) อางไววา 
ส่ือสังคมออนไลนแไดเขามามีบทบาทตอนักเดินทางอยางแพรหลาย นักเดินทางมักใชโปรแกรมสืบคนขอมูล
เพื่อตัดสินใจวางแผนการเดินทาง ยิ่งกวานั้น เว็บไซตแตางๆ ยังกลายมาเป็นแหลงขอมูลของนักเดินทางดวย 
ดังเชน ในเวียดนามพบวา รอยละ 83 ของผูบริโภคมักใชงานโปรแกรมสืบคนขอมูลกอนที่จะ
วางแผนการทองเท่ียวและมากกวาหนึ่งในหาของประชากรท้ังหมดก็เป็นสมาชิกของผูใชงานเฟสบุ฿ค 
(Facebook) ดวย (Tran และคณะ, 2017, p.414) ประกอบกับบทความ Social Media Use in 
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Pre-trip Planning by Tourists Visiting a Small Regional Leisure Destination ของ Anja 
Pabel และ Bruce Prideaux (2016) ไดศึกษาถึงการสืบคนขอมูลผานส่ือสังคมออนไลนแไววา 
Kietzmann และคณะ (2011, p.241) เสนอวา สื่อสังคมออนไลนแใชโทรศัพทแมือถือและ
โปรแกรมประยุกตแ ท่ีเขาใชงานผานเว็บไซตแเพื่อสรางปฏิสัมพันธแระหวางบุคคลและชุมชน 
เพื่อสรางปฏิสัมพันธแรวมกัน เพื่อโตแยงซึ่งกันและกัน และเพื่อสรางประสบการณแบนเว็บไซตแ ดังนั้น 
ผูบริโภคจึงเรียนรูซึ่งกันและกันผานประสบการณแรวมกัน (Blackshaw และ Nazzaro, 2006) 
ส่ือสังคมออนไลนแยังคงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีทรงพลังดวย โดยเป็นพลังท่ีสรางสรรคแ 
แบงปัน และการอานส่ือสังคมออนไลนแยังเขามามีพลังตอผูใชระดับปัจเจกดวย (Kietzmann และ
คณะ, 2011) ดังเชน บล็อกและส่ือสังคมออนไลนแรูปแบบอื่นๆ ซึ่งถูกสรางขึ้นโดยนักเดินทางแตละคน 
(Huang และคณะ, 2011) ส่ือสังคมออนไลนแจึงเปล่ียนบทบาทของผูบริโภคในฐานะผูถูกกระทํา
กลายเป็นผูกระทํา (Ryan และ Jones, 2009) (Pable และ Prideaux, 2016, p.337) 

จากขอคิดเห็นของ Tran และคณะ (2017) และขอโตแยงของ Prideaux (2016) 
ทําใหเราเขาใจไดวา กอนออกเดินทาง ส่ือสังคมออนไลนแไดเขามามีบทบาทตอการตัดสินใจและ
การวางแผนเสนทางของนักเดินทางอยางแพรหลาย โดยพวกเขามักเขาใชงานโปรแกรมประยุกตแและ
เว็บไซตแบนอินเตอรแเน็ตเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแการเดินทางของนักเดินทางแตละคนควบคูไปกับ
การสรางปฏิสัมพันธแรวมกัน ส่ือสังคมออนไลนแจึงกลายมาเป็นตัวชวยท่ีเปล่ียนแปลงบทบาทของ
นักเดินทางในระดับปัจเจกจากผูถูกกระทําใหกลายเป็นผูกระทํา ดังนั้น ในชวงกอนออกเดินทาง 
ส่ือสังคมออนไลนแจึงทําหนาท่ีเป็นตัวชวยในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักเดินทางดวย 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เราพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชงาน
ส่ือสังคมออนไลนแกอนแบกเปูสอดคลองไปกับขอโตแยง ขางตน โดยนักแบกเปูหญิงไทยมี
การเตรียมตัวลวงหนาดวยวิธีการสืบคนขอมูลเสนทางผานเว็บไซตแบนอินเตอรแเน็ต ดังเชน พันทิป 
พวกเธอมักเก็บรายละเอียดและสํารวจดูวา วิธีเดินทางไปยังสถานีขนสงตองขึ้นรถสายอะไร 
ระบบรถไฟเป็นอยางไร คาใชจายในการเดินทางมากนอยเพียงใด ระยะเวลาในการเดินทางนานเทาใด 
ต๋ัวเดินทางแตละประเภทแตกตางกันอยางไร แผนท่ีของเมืองปลายทางเป็นอยางไร และสถานท่ีทองเท่ียว
ต้ังอยูท่ีใด ดังท่ีนองจอมขวัญกลาวไววา 

. . . เสิรแชพันทิป เสิรแชอะไรไปเรื่อยๆ จอมขวัญจะเขียนแพลนทุกอยางเลยวา 
วันนี้ เราตองไปสถานีนี้ เราตองขึ้นรถสายอะไร แตก็กลัวมันจะพลาด ไปถึงปรากตอนสองทุมหานาที 
เรามีโพย เรามีแผนเท่ียว จอมขวัญเขียนแผนเท่ียวทุกวัน แลวก็เอาใสกระดาษขนาดครึ่ง  A4 
แลวก็แม็ครวมกันใสกระเปาเสื้อได หยิบมาดูไดตลอดเวลา กอนไปเที่ยว ตองเตรียมกอนวา 
จะไปเท่ียวท่ีไหน เราก็หาขอมูลวา การท่ีจะไปเท่ียวเมืองนั้น เราตองทํายังไงบาง เราตองขึ้นรถสาย
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อะไร เราตองศึกษาระบบรถไฟของประเทศนั้น พอศึกษาระบบรถแลว จอมขวัญก็เขียนเป็น  
Plan เลยวา จากจุดนี้ไปจุดนี้ เราตองขึ้นสถานีไหน ใชเวลาเทาไหร คาต๋ัวเทาไหร ซื้อต๋ัวแบบไหนถูกสุด 
จะเขียน Plan ทุกอยางไวเลย พอไปเท่ียวจริง เราก็แคเดินตาม Plan นั้น . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

จากถอยคําของนองจอมขวัญช้ีใหเราเห็นวา กอนแบกเปูเที่ยว ผูหญิงไทยใช
ส่ือสังคมออนไลนแในการตัดสินใจและวางแผนการเดินทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเว็บไซตแ ดังเชน พันทิป 
ส่ือสังคมออนไลนแจึงทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและแบงปันประสบการณแการแบกเปู
ในหมูนักแบกเปูดวยกัน การเขาใชงานพันทิปจึงชวยกอรางสรางรูปชุมชนของนักแบกเปูหญิงไทย
ใหกวางขึ้น นักแบกเปูหญิงไทยแตละบุคคลจึงกลายมาเป็นผูกระทําแทนที่จะเป็นผูรับสารจาก
เว็บไซตแของผูผลิตเพียงฝุายเดียว ดังนั้น เว็บไซตแ  ดัง เชน พันทิป จึงทําหนาท่ีเป็นตัวชวย
ในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในชวงการตัดสินใจกอนที่จะแบกเปูเที่ยว
แบบไปคนเดียวดวย 

4.2.6 ผู้หญิงกับการใช้เงิน : วิธีจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อคุ้มค่าที่สุด 
ดังที่ Australian Government Financial Literacy Foundation (2008) 

ไดเสนอวา ผูหญิงมีความสามารถในการจัดสรรงบประมาณไดดี แตผูหญิงจํานวนกวาครึ่งหนึ่งโตแยงวา 
พวกเธอไมไดจัดสรรงบประมาณเสมอไป แมวาผูหญิงจะบริหารงบประมาณไดดีกวาผูชาย แตพวกเธอ
ก็ผานชวงภาวะเงินขัดสนทางการเงินไดนอยกวาผูชายดวย รอยละ 82 ของผูหญิงท้ังหมดมักหาทางท่ี
จะจัดสรรคาใชจายในชีวิตประจําวันโดยงาย และรอยละ 80 ของพวกเธอพยายามท่ีจะลดคาใชจาย
เหลานั้น มากกวานั้น รอยละ 77 ของพวกเธอสามารถท่ีจะผานพนชวงขัดสนทางการเงินไปได และ
รอยละ 69 ของพวกเธอก็มักจะไมมีปัญหาทางการเงินเมื่อตองใชจายงบประมาณซึ่งเป็นเงินจํานวนมาก 
ผูหญิงสามารถรับมือกับการประหยัดคาใชจายไดดีและมีพฤติกรรมที่จะจํา กัดคาใชจายไดดีดวย 
แตผูหญิงจํานวน 1 ใน 5 โตแยงวา พวกเธอไมไดประหยัดคาใชจายแตอยางใด ผูหญิงและผูชาย
ตางก็มีทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในลักษณะคลายกัน 
แตผูหญิงมักจะบริหารคาใชจายใหคุมคากอนท่ีพวกเธอจะใชสอยดวย วิธีท่ีจะชวยใหการจัดสรร
คาใชจายบรรลุผลสําเร็จก็คือตองเริ่มท่ีจะประหยัดต้ังแตเนิ่นๆ ผูคนมักจะพัฒนาขีดความสามารถท่ีจะ
รับมือกับสถานการณแฉุกเฉิน พวกเขาจึงรูสึกกังวลนอยลงดวย รอยละ 88 ของผูหญิงทั้งหมด
มีความสามารถท่ีจะประหยัดคาใชจาย รอยละ 66 ของพวกเธอตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู
ท่ีจะประหยัดงบประมาณ รอยละ 73 ของพวกเธอมีเคล็ดลับท่ีประหยัดคาใชจาย รอยละ 62 ของ
พวกเธอใชสอยอยางคุมคาเป็นประจํา และรอยะ 75 ของพวกเธอยอมรับวา พวกเธอรูจักเก็บหอมรอมริบ
ต้ังแตชวงวัยรุน เมื่อพูดถึงหัวใจหลักของการเก็บออมนั้น รอยละ 52 ของผูหญิงทั้งหมดเลือกที่จะ
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หาหนทางท่ีจะลดคาใชจายกอนท่ีพวกเธอจะตองใชจาย และรอยละ 42 เลือกท่ีจะใชจายไปกอน 
แลวจึงเก็บออมทีหลัง อยางไรก็ตาม ยังมีรอยละ 22 ของพวกเธอท่ียอมรับวา พวกเธอไมไดเก็บออม
แตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดสรรคาใชจายอยางประหยัดแลว ผูหญิงยังคง
เลือกท่ีจะเก็บออมกอนท่ีจะใชสอยและตระนักถึงการเรียนรู ท่ีจะเก็บออมมากกวาผูชายดวย 
(Australian Government Financial Literacy Foundation, 2008, p.10-13) 

ตามท่ีกลาวมาขางตน เราพบวา นักเดินทางหญิงแสดงพฤติกรรมในการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดและตระหนักถึงการใชเงินแบบประหยัดกอนเพื่อท่ีจะออกเดินทาง
ไดมากขึ้นซึ่งสอดรับไปกับขอเสนอของ Australian Government Financial Literacy 
Foundation (2008) ดังเห็นไดจากผลสํารวจของ Kristin (2018) นักเดินทางหญิงชาวแคลิฟอรแเนียน
ท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง ซึ่งไดสัมภาษณแถึงวิธีแบกเปูเที่ยวที่ถูกที่สุดดวย
การสอบถามเพื่อนนักเดินทางหญิง พบวา พวกเธอมีวิธีจํากัดคาใชจายแตกตางกันไป อธิบายไดดังนี้ 

Kristin เลือกที่จะแบกเปูเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะคาครองชีพ
ถูกกวาสหรัฐอเมริกามากและทําใหคุณคาของเม็ดเงินท่ีมีอยูอยางจํากัดมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นดวย (Kristin, 
California) ขณะท่ี Nicole เลือกท่ีพักแบบ Home Exchange ดังเชน Airbnb โดยเธอตอบรับคําขอ
ของนักเดินทางท่ีตองการเขาพักอาศัยในบานของเธอ แลวเธอก็แลกเปล่ียนท่ีพักกับพวกเขา (Nicole, 
Atlanta)  

Lilly มีรายไดเพียงเดือนละ 280 ดอลลารแสหรัฐ แตเธอก็หักเงินเดือนเพื่อเก็บไว
สําหรับการเดินทางเดือนละ 40 ดอลลารแสหรัฐ ประกอบกับการคนหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกซึ่ง
ตองจองลวงหนาเป็นปีๆ เขาพักในโฮสเทลหรือบานของคนทองถิ่น และกินอาหารแบบ Street Food 
(Lilly เจาของอิสตราแกรม Trails to Bliss, ฟิลิปปินสแ) ขณะที่ Merie นักเดินทางหญิงจาก
ประเทศโลกท่ีสามรอคอยท่ีจะจองต๋ัวเครื่องบินราคาถูกในชวงท่ีสายการบินลดราคาพรอมกับเขาพัก
ในโฮสเทลท่ีมีส่ิงของท่ีใหฟรี จําพวกอาหารมื้อหลัก อาหารเชา กาแฟ เครื่องใชในครัว เครื่องอาบน้ํา 
(สบู ยาสระผม) ฯลฯ งดการเขาหางสรรพสินคา รานคา และรานขายของชํา เพื่อลดหนทางท่ีเธอ
จะตองใชสอย และใชรางวัลจากรานคาหรือสวนลดในบัตรสมาชิกและบัตรเครดิต ( Merie 
เจาของบล็อก Miss Merie Clarete, ฟิลิปปินสแ) สวน Maggie เลิกไปรานอาหารนอกบาน
และงดดื่มแอลกฮอลแ เธอจึงมีเงินราวๆ สัปดาหและ 100 ดอลลารแสหรัฐ จากนั้น เธอจึงหันมา
ทํากับขาวกินเองท่ีบาน (Maggie, California)  

Sarah เลือกที่จะหางานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานประจําในพิพิธภัณฑแ 
เธอหางานพิเศษผานทางเว็บไซตแ Craig’s List ดังเชน ทํางานดูแลแมวใหเจาของบานท่ีไมอยูโดย
ไดรับคาจางคิดเป็นเงิน 21 ดอลลารแสหรัฐตอการทํางาน 30 นาที เขารวมการสํารวจคอนแท็คเลนสแ
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สําหรับผูหญิงนัยนแตาสีน้ําตาลคิดเป็นเงินรายละ 300 ดอลลารแสหรัฐ รับบริจาคส่ิงของท่ีเหลือใชจาก
การอาบน้ําเด็กออน แลวนํามาทําอาหารไดอีกมื้อหนึ่ง หรือเก็บบล็อกเคอรี่ ท่ีเหลือจากงานเล้ียง
กลับไปอุนที่บาน (Sarah เจาของบล็อก Sarah Ann Yond, New York City ) ขณะที่ Lexie 
หารายไดเพิ่มดวยการประกอบอาชีพเสริมต้ังแตเมื่อ 3 ปีท่ีแลว เธอทํางานเสริมทุกวันหยุดสุดสัปดาหแ 
การทํางานเพิ่มข้ึนทําใหเธอมีรายไดมากขึ้นซึ่งเพียงพอสําหรับการออกเดินทางโดยท่ีไมตองปรับเปล่ียน
การใชจายในชีวิตประจําวันมากนัก ดังเชน เธอเดินทางไปยังสเปนและโมร็อกโกนาน 11 วัน 
ดวยเง ินที่ไดมาจากการทํางานพิเศษจํานวน 100 ดอลลารแสหรัฐ เธอจึงไมตองหักคาใชจายจาก
เงินเดือนประจําของเธอแตอยางใด (Lexie, Pennsylvania)  

Becky หักคาใชจายอยางนอยรอยละ 20 ของเงินท้ังหมดท่ีใชจายในแตละวัน
เพื่อการเดินทาง และอีกรอยละ 10 ของเงินเหลานั้นเพื่อเป็นเงินทุนพิเศษ นอกจากนี้ เงินอื่นๆ ท่ีไดมา
โดยไมคาดคิด ดังเชน คาของขวัญ เงินท่ีไดจากการขายของเกาๆ ภาษีเงินคืน ฯลฯ ก็นํามาสมทบเป็น
กองทุนเพื่อเดินทางดวย และงดทริปเดินทางระยะส้ันๆ เพื่อรอคอยทริปเดินทางท่ีไกลและยาวนานกวา 
(Becky, Wisconsin) ขณะท่ี Kristen ใชนโยบาย 52 Week Weekly Challenge โดยเธอจะเก็บเงิน
เพิ่มขึ้นสัปดาหและ 1 ดอลลารแสหรัฐ เชน สัปดาหแแรกของปี จะเก็บเงินไว 1 ดอลลารแสหรัฐ สัปดาหแท่ี 2 
จะเก็บเงินไว 2 ดอลลารแสหรัฐ จนถึงสัปดาหแสุดทายของปี จะเก็บเงินไว 52 ดอลลารแสหรัฐ 
เมื ่อครบส้ินปี เธอจะมีเงินเก็บเป็นเงิน 1 ,300 ดอลลารแสหรัฐ สําหรับการออกเดินทาง (Kristen, 
Massachusetts)  

Kristin ขายขาวของเครื่องใชในบานท่ีเธอไมไดใชแลวผานทางเว็บไซตแ Craig’s List 
ในปี 2012 หลังจากนั้น ภายใน 1 สัปดาหแ เธอสามารถหาเงินจากการขายสินคาเหลานั้นไดมากถึง 
600 ดอลลารแสหรัฐ ในขณะท่ีเธอซื้อสินคาเหลานั้นในราคา 700 ดอลลารแสหรัฐ เธอจึงนําเงินท่ี
ขายของออนไลนแมาเป็นกองทุนสําหรับการเดินทาง และเธอก็พบวา Yana ซึ่งเป็นสมาชิกของ BMTM 
Solo Female Traveler Community ก็ใชวิธีเพิ่มงบประมาณในลักษณะเดียวกันดวย (Kristin, 
California) Yana ใชวิธีขายขาวของภายในอพารแทเมนตแท่ีเธอไมไดใชประโยชนแแลวผานทางออนไลนแ 
ดังเชน ขายสินคาและเครื่องใชสอยท่ีมีน้ําหนักมากผานทางเว็บไซตแ Craig’s List ตามที่เธอขาย
เครื่องปั่นน้ําผลไมตัวเกาในราคา 100 ดอลลารแสหรัฐ ขายเครื่องใชไฟฟูาผานทางเว็บไซตแ eBay 
ขายเส้ือผาผานทางเว็บไซตแ Poshmark เธอจัดการกับสินคาทุกอยางดวยการใชโทรศัพทแมือถือ 
แลวทําเครื่องหมายเมื่อสินคาถูกขายไป โดยวิธีท่ีจะขายเส้ือผาไดงายก็คือจัดแสงใหสวางพอดี (Yana 
เจาของบล็อก Bear and Curly) 

จากขอคิดเห็นท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน เราเขาใจไดวา ผูหญิงสามารถจัดสรร
งบประมาณในแตละวันไดด ีกวาผู ชาย โดยพวกเธอมีว ิธ ีร ับมือและตอรองกับการจัดสรร
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งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนแตอการเดินทางเพียงลําพังสูงสุด วิธีการท่ีพวกเธอ
นํามาปรับใชและตอรองกับคาใชจายในการเดินทางมีวิธีแตกตางกันออกไป ท้ังการลดภาระคาใชจาย
ในชีวิตประจําวัน การเก็บหอมรอมริบ การทํางานพิเศษเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจาก
เงินเดือนท่ีไดจากงานประจํา และการขายสินคาท่ีมีอยูในบานซึ่งไมไดใชประโยชนแแลวผานทาง
เว็บไซตแบนอินเตอรแเน็ต ดังนั้น วิธีการท่ีผูหญิงพยายามที่ จะหาหนทางเพื่อสมทบเงินทุนสําหรับ
การเดินทางตามท่ีกลาวมาขางตนนี้จึงเป็นตัวชวยในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิง
เพื่อใหพวกเธอสามารถออกเดินทางไดดวย 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ เราพบวา กลุมตัวอยางใหสัมภาษณแสอดคลองไปกับ
ขอคิดเห็นของ Australian Government Financial Literacy Foundation (2008) และผลสํารวจ
ของ Kristin (2018) ขางตน โดยนักแบกเปูหญิงมีวิธีจัดสรรคาใชจายท่ีมีอยูอยางจํากัดกอนท่ีพวกเธอ
จะแบกเปูเท่ียวแตกตางกันออกไป ดังท่ีพี่ยิ้มเนนหาต๋ัวเครื่องบินราคาถูกควบคูไปกับการสะสมแตม
ของสายการบิน พี่กลวยจํากัดคาใชจายในแตละวันโดยคิดตามจํานวนวันที่เธอแบกเปูเที่ยว 
นองสุกี้หักเงินเก็บไวทุกเดือน เดือนละ 3,000 – 5,000 บาท และปอจองต๋ัวรถไฟลวงหนานานเป็นเดือน 
เห็นไดจากถอยคําสัมภาษณแ ดังนี้ 

พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  
. . . เลือกท่ีคุมท่ีสุด ถูกท่ีสุด เดินทางดวยต๋ัวประหยัด บาของถูก พี่เคยไปญี่ปุุน 

ไปกลับราคา 3,150 บาท บวกกับแตมของแอรแเอเชียอีก 500 แตม ไป 7-8 วัน หมดไปไมถึงสองหมื่น 
ไดของถูกและคุม เดือนท่ีแลว มีต๋ัวหลุดของนิวซีแลนดแไปกลับสองพันเจ็ด พี่ Book ไวกอน ที่โนน 
คาครองชีพแพงมาก ส่ิงท่ีทําไดคือซื้อมาทําเอง . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

พี่กลวยบรรยายวา “ . . . จะเตรียมเงินไวกอนหนึ่งวา ในเมืองนาจะใชสามพันบาท 
เงินสดจะถือไปนอยมาก เป็นคากินรายวัน ดูวา มื้อเชาสองรอยบาท มื้อกลางวันสามรอยบาท มื้อเย็น
หารอยบาท คิดแบบนี้ แลวคูณเป็นวัน รวมเป็นงบเบ็ดเตล็ด แลวก็มีงบเผ่ือฉุกเฉิน  . . .” (กลวย. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

นองสุกี้อธิบายวา “. . . ไปญี่ปุุนรอบหลัง ก็เก็บเงินไว 5 เดือน หักไวเดือนละ 
3,000 บาท อยางเดือนหนาจะไปเกาหลี ก็เก็บเงินเดือนหลังพฤศจิกายนอีก 3 เดือน เก็บเดือนละ 
5,000 บาท ก็จะหักแยกไวเลย . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) 

ปอใหขอมูลวา “ . . . สมัยท่ียังเป็นนักเรียน เรามี Budget จํากัด ทุกทริปจะ
คอนขางวางแผน ถาเป็นโซนท่ีคาครองชีพสูงมากๆ ก็จะวางแผนเป็นอยางดี ต๋ัวรถไฟซื้อลวงหนาเดือนหนึ่ง
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เพื่อใหไดราคาถูกท่ีสุด . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562)    

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางขางตนช้ีใหเราเห็นวา กอนแบกเปูเที่ยว
ไปยังประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงกวาเมืองไทย พวกเธอเลือกท่ีจะจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด
เพื่อใหประโยชนแตอการแบกเปูเท่ียวสูงสุด โดยวิธีท่ีพวกเธอใชรับมือและตอรองกับภาวะท่ีตองแบกรับ
คาใชจายสูง ก็คือ การเสาะหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกควบคูไปกับการสะสมแตมของสายการบิน 
การจํากัดรายจายในแตละวันโดยคิดตามระยะเวลาที่แบกเปูเที่ยว การเก็บหอมรอมริบดวย
การหักเงินเดือนเก็บไวเป็นประจําทุกเดือน และการจองต๋ัวรถไฟลวงหนาเป็นเวลานานเพื่อใหได
ต๋ัวเดินทางในราคาที่ถูกกวา ดังนั้น วิธีการที่ผูหญิงไทยนํามาปรับใชและรับมือกับคาใชจาย
ในการแบกเปูเท่ียวไปยังประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงกวาบานเกิดเมืองนอนของตนเองจึงเป็น
องคแประกอบสําคัญท่ีชวยกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยดวย 
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บทท่ี 5 
ระยะระหว่างแบกเปเ้ท่ียว และระยะหลังแบกเป้เท่ียว 

 
ในบทที่ 5 นี้ ผูวิจัยมุงที่จะเรียบเรียงประสบการณแการเดินทางของผูหญิงไทยท่ี

แบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพังโดยวางอยูบนพื้นฐานของเงื่อนเวลา คือ (1) ระยะระหวาง
แบกเปูเท่ียว และ (2) ระยะหลังแบกเปูเท่ียว โดยดูวา อัตลักษณแตัวตนใหมของผูหญิงไทยเปล่ียนแปลง
ไปจากอัตลักษณแตัวตนเดิมอยางไร และผูหญิงไทยไดตอรองอํานาจ (Negotiation) ขณะเขารวมพื้นท่ี
การเดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังอยางไร อธิบายไดดังนี้ 
 
5.1 ระยะระหว่างแบกเป้เที่ยว 
 

5.1.1 ก้าวแรกสู่โลกแบกเป้แบบข้ามพรมแดน 
ขณะกาวเขาสูโลกแบกเปูแบบขามพรมแดน สังคมปิตาธิปไตยที่มีชายเป็นใหญ

ทําใหผูหญิงรูสึกหวาดหวั่น พวกเธอจึงวิตกกังวลท่ีจะตัดสินใจกาวขามพรมแดนบานเกิดเมืองนอนเพื่อ
แบกเปูเท่ียวเพียงลําพัง โดยพฤติกรรมของพวกเธอมักถูกตีกรอบและควบคุมภายใตแนวคิดทางสังคม
เชิงกายภาพ ดังเชน ความไมปลอดภัย และอคติ มายาคติ ตามท่ี Mireia Brugulat Cortada (2018) 
หยิบยกไววา สังคมกําหนดใหผูหญิงตองรูสึกหวาดกลัวเพื่อขัดขวางไมใหพวกเธอกาวขามพรมแดนของ
ความปลอดภัย (Yang และคณะ, 2017) การกาวเขาสูพื้นท่ีทองเท่ียวสําหรับผูหญิงมักถูกครอบงํา
ภายใตอํานาจชายเป็นใหญ อํานาจควบคุมทางสังคม และการตัดสินวา พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอ
ผูหญิงควรเป็นอยางไร ความหวาดกลัวของผูหญิงกอเกิดจากแนวคิดทางสังคมท่ีถูกสรางขึ้น ดังเชน 
ส่ือและภาพยนตรแ ส่ิงเหลานี้ลวนสนับสนุนใหพวกเธอตระหนักถึงภาวะเส่ียงภัย ภาวะท่ีตองมี
ผูคุมครอง และภาวะท่ีพวกเธอพึงระมัดระวัง (Wilson และ Little, 2011, p.170) ขอจํากัด
ในการเขารวมกิจกรรมนอกบานสําหรับนักเดินทางเพศหญิงจึงมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อพวกเธอเดินทางขามพรมแดนเพียงลําพัง ดังที่ปรากฏวา ในปี 1996 นักเดินทางเพศหญิง
ชาวออสเตรเลียทางใตตองเผชิญหนากับอุปสรรคตางๆ ดังเชน งบประมาณ ระยะเวลา การขาดแคลนขอมูล 
การขาดเพื่อนรวมทาง ความรับผิดชอบในบาน และความเส่ียงท่ีจะตกเป็นเหยื่อหรือถูกขมขืน 
(Wilson และ Little, 2005) (Brugulat Cortada, 2018, p.29) ขอหยิบยกของ Brugulat Cortada 
(2018) พิสูจนแใหเราเห็นวา เมื่อผูหญิงกาวเขาสูพื้นท่ีทองเท่ียวแบบขามพรมแดน พวกเธอยังคงถูก
ครอบงําจากอํานาจปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญ ซึ่งอํานาจเหนือท่ีมีตอพวกเธอนี้ไดทําหนาท่ีตีกรอบ 
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ช้ีนํา และควบคุมพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวของผูหญิงใหเป็นไปตามความคาดหวังท่ีสังคมสรางขึ้น 
พวกเธอจึงควรรับรูและหวาดกลัวตอพื้นท่ีนอกบานเพราะเป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยสําหรับเพศสถานะของพวกเธอ 

ในความเป็นจริงไดปรากฏขอมูลท่ีสอดคลองไปกับประเด็นท่ี Brugulat Cortada 
(2018) ต้ังประเด็นไวขางตน จากผลการศึกษา เราพบวา ขณะกาวเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน 
ดังเชน พื้นท่ีสนามบินและดานตรวจคนเขาเมือง ผูหญิงไทยมักพบเจอและเผชิญหนากับอคติมายาคติ
ภายใตอํานาจปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญในสังคม ดังท่ีเห็นไดจากเจาพนักงานสายการบินและ
เจาหนาท่ีของรัฐมักตอนรับขับสูผูหญิงไทยในทํานองเลือกปฏิบัติและต้ังขอรังเกียจตอพวกเธอในฐานะ
ผูกระทําผิดกฎหมาย ดังเชน ผูขนถายยาเสพติด ผูลักลอบเขาเมือง และผูกอการราย ดังท่ีเห็นไดจาก
คําบอกเลาสถานการณแท่ีกลุมตัวอยางเคยพบเจอ อธิบายดังนี้ 

พี่นกมักพบเจอสถานการณแการสุมตรวจยาเสพติดบริเวณชายแดนแถบอเมริกาใต 
ดังเชน นิการากัวและคอสตาริกา โดยเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองมักซักถามแผนการเดินทาง
อยางละเอียดและเพงเล็งไปยังพฤติกรรมสุมเส่ียงเกี่ยวกับยาเสพติด ตามท่ีพี่นกเลาวา 

. . . ตอนขามชายแดนนิการากัวเป็นการสุมตรวจ พี่เดินทางจากโคลอมเบียไปท่ี
คอสตาริกา สองประเทศนี้ มันเอาโคเคนเขาได แตพอออกจากคอสตาริกา มันจะตองเขาไปท่ี
นิการากัว เขาก็มีวิธีสุมเช็ค มันจะไมใชการ Freezed เขาเช็ควา เราเดินทางจากไหนไปไหน 
เขาเช็คคอนขางละเอียด ตอนแรกก็จะหาวา  เรามีประวัติยาเสพติด ขนยาเสพติดไหม 
เป็นผูรายขามแดนไหม แลวเขาก็ถามวา คุณมีแผนการเดินทางอยางไร ไปไหน มาจากไหน 
นอนโรงแรมอะไร จองโรงแรมไวกี่วัน จะอยูประเทศนี้กี่วัน มีเงินเทาไหร เราจะบอกวา มีพันเหรียญ
จะดูไหม เรารูอยูแลววา ตองมีอยางนอยหารอยเหรียญ เขาจึงจะใหเขาประเทศ หรือตองยืนยัน
อยางเชน อยูหาวันเอง ไมเกินหาวันแนนอน . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

สถานการณแท่ีพบเจอขางตนยังคงสอดรับไปกับขอสนับสนุนท่ีพี่นกตั้งขอสังเกตวา 
พนักงานสายการบินตะวันออกกลาง ดังเชน เอทิฮัด (Etihad) มักใหภาพเหมารวมในแงรายตอ
ผูหญิงไทยในฐานะมีสวนพัวพันกับยาเสพติด พวกเขามักซักถามถึงการขนถายยาเสพติดประกอบกับ
สีหนาทาทางท่ีแสดงออกในลักษณะพยายามท่ีจะเอาผิดกับผูหญิงไทยท่ีเดินทางไปยังอเมริกาใต 
ตามท่ีพี่นกเลาวา 

. . . Etihad เมื่อ 5-6 ปีท่ีแลว บางทีพนักงานสายการบินก็ตัดสินลูกคาดวย
การแตงตัว สมัยท่ีพี่ไปอเมริกาใตครั้งนั้น อเมริกาใตมันอันตรายมาก ก็ตองเตรียมเส้ือผาเกาๆ ไป 
เขาก็จะคุยวา ไปทําไม เขาคิดวา คนไทยท่ีไปอเมริกาใตนอยมากจนแทบไมมีคนไปเลย เขาก็จะถาม
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ทํานองวา ไปคายาไหม เขาพยายามท่ีจะจับผิด . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

จากคําบอกเลาสถานการณแท่ีพี่นกพบเจอ เราเห็นวา อํานาจปิตาธิปไตย
ที่มีชายเป็นใหญในสังคมไดแสดงอํานาจควบคุมพฤติกรรมของผูหญิงไทยที่แบกเปู เ ที่ ย ว
แบบขามพรมแดนโดยวางอยูบนพื้นฐานเพศสถานะ ชาติพันธุแ และพื้นท่ีปลายทางที่เธอไปเยือน 
นั่นคือ ตัวตนท่ีมีเพศสถานะความเป็นหญิงควบคูไปกับเป็นผูท่ีมาจากชาติพันธุแของประเทศไทย
ประกอบกับตัวเธอกําลังเดินทางไปยังแถบอเมริกาใตซึ่งเป็นพื้นท่ีสุมเส่ียงตอพฤติกรรมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พนักงานสายการบินและเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองจึงแสดงออกในลักษณะ
ต้ังขอสงสัย ต้ังขอรังเกียจ และกลาวหาเพื่อจะเอาผิดตอผูหญิงไทยในลักษณะใหภาพเหมารวม
ในฐานะผูขนถายยาเสพติด การสรางภาพแทนตออัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในท่ีนี้จึงทําใหเห็นภาพ
อํานาจรัฐท่ีกําลังควบคุม ช้ีนํา ตัดสิน และกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผูหญิงไทยดวย ขณะเดียวกัน 
เราสังเกตอีกวา เมื่อตัวแทนอํานาจรัฐ ดังเชน พนักงานสายการบิน และเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง 
ใหภาพเหมารวมตออัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในทางรายนั้น ผูหญิงไทยเองยังคงตอตาน และ
ตอรองกับอํานาจรัฐท่ีกําลังเกิดขึ้นตอเนื้อตัวรางกายของเธอดวยการปฏิเสธการถูกเหมารวมและ
ใหภาพอัตลักษณแตัวตนของตนเองในฐานะนักแบกเปู ดังเชน พี่นกเลือกท่ีจะแสดงสถานภาพทางสังคมวา 
ตัวเธอมีเงินเพียงพอท่ีจะไปเท่ียวได และตัวเธอมีแผนการเดินทางท่ีชัดเจน 

นอกเหนือไปจากสถานการณแท่ีพูดถึงขางตน เราพบวา เมื่อผูหญิงไทยกาวขามพรมแดน 
เพศสถานะความเป็นหญิงยังคงมีสวนทับซอนกับชาติพันธุแของผูหญิงไทยท่ีติดตัวมากับพวกเธอดวย 
โดยสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญไดมองวา ผูหญิงไทยเป็นพวกสุมเส่ียงท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย 
ตามท่ีพี่นกพบเจอวา พนักงานสายการบินปฏิเสธสิทธิในการกาวขามพรมแดนของผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียว
ในอเมริกาใตโดยไมยินยอมใหเธอโดยสารเครื่องบินโดยชอบธรรม พวกเขาเลือกปฏิบัติตอผูหญิงไทย
ดวยวิธีไมยอมรับหนังสือเดินทางช่ัวคราวของเธอ แมวาจะเป็นเอกสารราชการท่ีออกโดยสถานทูตไทย
อยางถูกตองก็ตาม ประกอบกับกิริยาทาทางท่ีพวกเขาตอนรับขับสูผูหญิงไทยแบบไมสูดีนัก ดังเชน 
ทีทาพยายามจะเอาชนะ การปกปิดตัวตนของพนักงาน และคําพูดท่ีไมเป็นมิตร ตามท่ีพี่นกเลาไววา   

. . . เอกวาดอรแ มีปัญหาเรื่องพาสปอรแต พาสปอรแตเป็นเลม ช่ัวคราว เลมสีเขียว
ซึ่งออกท่ีสถานทูตไทย แลวพี่จะกลับ แตมันไมใหขึ้นเครื่อง มันบอกวา พาสปอรแตอะไรก็ไมรู 
มันไมรูจัก ฉันเขาได แตทําไมเธอไมใหฉันออก เราก็บอกแลววา สถานทูตไทยในเปรูออกให 
ทะเลาะกันนานมาก พี่จะบินจากเอกวาดอรแไปบราซิล แลวนางก็บอกวา ถาบราซิลไมใหพี่เขา 
นางก็จะมีปัญหา พี่ก็เลยบอกวา ทําไมบราซิลจึงจะไมใหเขา เพราะบราซิลนี่งายที่สุดในโลกเ ลย 
อีกอยาง ฉันก็ไมตองใชวีซา สวนพนักงานก็หาเรื่องเหมือนจะเอาชนะลูกคา สุดทาย นางก็พูดทํานองวา 
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พี่จะตองขอรองใหนางชวยหนอย แลวนี่ นางก็ชวยแลวนะ ตอนแรกพี่บอกวา แบบนี้ตองบอก
สายการบินแลว แลวคงตองฟูอง พอขอดูช่ือ นางก็ปิดช่ือ ก็ไมเป็นไร เด๋ียวถาย (รูป) หนาของนางไว 
เอาไปฟูองสายการบิน จะเอาเรื่องสายการบิน แลวใหสายการบินมาเอาเงินคาตั๋วเครื่องบินกับนาง 
ท้ังจากเอกวาดอรแไปบราซิล และจากบราซิลกลับประเทศไทย ตอนนั้น แพงนะ 7-8 หมื่น ใหเอาจาก
เงินเดือน (ของ) นาง พี่บอกแบบนี้เลย และถาพิสูจนแแลวพบวา พาสปอรแตนี้ใชได และทางบราซิล
ไมไดปฏิเสธพาสปอรแต ทางสายการบินนั่นแหละผิด เพราะฉะนั้น พี่ก็คงตองแจงไปทางสายการบิน 
แลวก็คงจะตองฟูองรองสายการบินดวย นางก็เลยไปเรียกหัวหนามาคุย สุดทาย นางก็ยังคงพูดวา 
นี่ นางอุตสาหแชวยแลวนะ ตอนนั้น พี่โมโหมาก พี่ทุบโต฿ะเลย ทางสายการบินตองพัฒนาพนักงาน . . . 
(นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

จากคําบอกเลาสถานการณแจริงท่ีพี่นกพบเจอ เราเห็นวา พนักงานสายการบินได
เลือกปฏิบัติตอผูหญิงไทยโดยวางอยูบนพื้นฐานทางชาติพันธุแท่ีแตกตางกัน พวกเขาไดสรางภาพมายา
ตอผูหญิงไทยในฐานะผูลักลอบขามพรมแดนดวยวิธีการปฏิเสธหนังสือเดินทางของเธอ ลึกลงไป 
เราเล็ง เห็นอีกวา ถอยคําหลักฐานที่ปรากฏอยูบนหนังสือเดินทางเป็นเครื่องบงบอกและ
ยืนยันถึงอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย โดยบอกใหรูวา เธอเป็นใคร มาจากไหน มีท่ีมาท่ีไปอยางไร 
เคยไปไหนมาแลวบาง หรือมีประวัติการเดินทางเป็นมาอยางไร ดังนั้น การท่ีพนักงานสายการบิน
ปฏิเสธหนังสือเดินทางของผูหญิงไทยและไมอนุญาตใหเธอเดินทางขามพรมแดนจึงมีนัยยะที่วา 
พวกเขาไมยอมรับชาติพันธุแที่ตางไปจากพวกเขา มองขามอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย และตอตาน
ความมีตัวตนของผูหญิงไทยดวย 

ตามท่ีพี่นกพูดถึงสถานการณแท่ีพบเจอขางตน แมวาพนักงานสายการบินจะ
ลดทอนความมีตัวตนของผูหญิงไทยอยางไมเทาเทียม แตพี่นกก็พยายามท่ีจะตอสูและตอรองกับ
ภาพมายาท่ีพวกเขาตัดสินตัวเธอดวยวิธีการตอกย้ําวา หนังสือเดินทางของเธอเป็นเอกสารท่ีสามารถ
ใชงานไดโดยชอบธรรม เพราะเป็นเอกสารราชการที่รัฐไทยออกให เพียงแตเป็นเลมชั่วคราว
เทานั้น ดังนั้น ตัวเธอจึงมีสิทธิที่จะเดินทางแบบขามพรมแดนไดอยางถูกตองดวย ประกอบกับ
เจาพนักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองก็ยินยอมใหเธอใชหนังสือเดินทางช่ัวคราวเมื่อครั้งเดินทางขาเขา
มายังเอกวาดอรแ การเขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมายจึงเป็นส่ิงยืนยันวา หนังสือเดินทางช่ัวคราว
ของเธอสามารถใชงานไดจริงเพราะเจาพนักงานรัฐไดรับรองการเขาเมืองของเธอไวแลว อีกทั้ง 
พี่นกยังใหเหตุผลสนับสนุนตอไปวา บราซิลเป็นพื้นท่ีปลายทางท่ีเปิดรับผูคนตางถิ่นอยางกวางขวาง 
รวมถึงการยกเวนวีซาสําหรับผูท่ีมีสัญชาติไทยดวย ในท่ีนี้ เราเห็นวา พี่นกใชวิธีสรางอัตลักษณแตัวตน
ใหแกบราซิล แลวจัดวางตําแหนงแหงท่ีของบราซิลโดยวางอยูบนพื้นฐานทางชาติพันธุแ เพื่อใหเห็นภาพวา 
บราซิลถูกจัดวางตัวตนตางไปจากไทยในลักษณะดอยกวา ควบคูไปกับวิธีแบงแยกตัวตนของตัวเธอ

Ref. code: 25625724035026EQD



185 
 
ในฐานะผูหญิงไทยใหตางไปจากชาวบราซิลในลักษณะเหนือกวาผานขอความท่ีวา “ . . . ทําไมบราซิล
จึงจะไมใหเขา เพราะบราซิลนี่งายที่สุดในโลกเลย อีกอยาง ฉันก็ไมตองใชวี ซา . . .”  เพื่อลบลาง
ขอคัดคานของพนักงานสายการบิน ถอยคําถกเถียงท่ีพี่นกยกขึ้นสูกับขอคัดคานของพนักงานสายการบิน
จึงสะทอนถึงความมีตัวตนของผูหญิงไทยท่ีสลับสับเปล่ียนไปมาไดในพื้นท่ีตางถิ่นและเป็นตัวตนท่ีมี
อํานาจเพียงพอท่ีจะดํารงอยูไดโดยชอบธรรม โดยผูหญิงไทยไมจําเป็นตองยอมทําตามพนักงานสายการบิน
เพียงฝุายเดียว แตเธอมีอํานาจเพียงพอท่ีจะตอรองกับพวกเขาได อีกวิธีหนึ่ง เราสนใจวา พี่นกแสดงทาที
โตแยงและยืนกรานในลักษณะสวนทางกับคําพูดสบประมาทของพนักงานสายการบินอยางเอาจริงเอาจัง 
เธอเลือกท่ีจะแจงเหตุขัดของไปยังสายการบินโดยตรง นั่นคือ ผูท่ีมีอํานาจเหนือพนักงานสายการบิน
คนดังกลาว เพื่อใหผูท่ีมีอํานาจทําหนาท่ีไกลเกล่ีย ชวยเหลือ และรับมือกับสถานการณแความขัดแยง
ท่ีกําลังเกิดขึ้นระหวางตัวพนักงานกับผูโดยสาร วิธีตอรองของพี่นกจึงสะทอนวา เมื่อเกิดเหตุการณแ
ท่ีตองปะทะกัน เธอเลือกท่ีจะใชวิธีหาคนกลางมาทําหนาท่ีไกลเกล่ียความรุนแรงนั้นเพื่อควบคุมไมให
สถานการณแบานปลายมากขึ้น 

นอกจากสถานการณแท่ีพี่นกพูดถึงขางตนแลว เราพบวา เพศสถานะความเป็นหญิง
ท่ีติดตัวมากับผูหญิงไทยยังคงมีสวนทับซอนกับชนช้ันทางสังคม โดยการเขาออกประเทศท่ีมีการกอการราย
ทําใหผูหญิงไทยถูกมองในฐานะผูกอการรายดวย ตามท่ีปอพบอีกวา ประวัติการเดินทางเขาออก
ในแถบตะวันออกกลางอยูบอยครั้งสงผลใหเจาพนักงานตํารวจตรวจคนเขาเมืองเพงเล็งมายังตัวเธอ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสนามบินในสหรัฐอเมริกา พวกเขาจึงมักเรียกเธอไปเพื่อสัมภาษณแ เพราะอาจ
เขาขายผูกอการรายหรือผูรายขามแดน ตามท่ีปอใหขอมูลวา “. . . ตอนไปอเมริกา เจอเรื่อง 
Conflicts ระหวางประเทศ เขาเห็นเรามีวีซาของประเทศแถบ Middle East เยอะๆ เขาก็เลย
เรียกปอไปสัมภาษณแ เขาก็คงสงสัยวา ทําไมเราไปแถบนั้นเยอะ  . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุร ี. 22 มกราคม 2562) จากถอยคําของปอ เราเห็นวา 
เจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองต้ังขอสันนิษฐานตออัตลักษณแตัวตนของปอในลักษณะผูกอการราย
หรือผูรายขามแดนผานพื้นท่ีสงครามท่ีเธอเคยไปเยือนควบคูกับความถ่ีท่ีเธอเคยเดินทางเขาไปยังพื้นท่ี
แถบนั้นๆ พวกเขาจึงนาเช่ือวา ปออาจเขาขายผูกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนท่ีพวกเขา
สรางภาพมายาใหแกผูหญิงไทยจึงมีลักษณะขั้วตรงขามระหวางตํารวจกับโจร/ผูราย 

จากผลการศึกษายังปรากฏใหเห็นอีกวา ในสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญ 
เจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองและครูในโรงเรียนไดสรางภาพแทนตอผูหญิงไทยในลักษณะ
แบงแยกเช้ือชาติใหพวกเธอแตกตางไปจากพวกผิวขาวชาวตะวันตก เห็นไดจากการจัดแบงผูคนตาม
เช้ือชาติ และการสรางกฎเกณฑแท่ีแตกตางกันระหวางเด็กอเมริกันและนักเรียนตางถิ่นเพื่อจํากัดและ
ควบคุมการกระทําของนักเรียนตางถิ่นอยางเขมงวด อธิบายดังนี้ 
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เ บลลแบอกถึง สภาพภาย ใน ดานตร วจคน เขา เ ม ือ ง ใน อ เมร ิก า  โ ด ย
เจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองไดจัดแบงผูคนตางถิ่นใหตางจากคนพื้นเมืองดวยการจัดแถวตรวจ
หนังสือเดินทางโดยวางอยูบนพื้นฐานของเช้ือชาติท่ีตางกัน ยิ่งกวานั้น เมื่อกาวเขาสูพื้นที่ตางถิ่น
ในฐานะนักเรียนแลกเปล่ียนแลว เบลลแยอมรับวา ตัวเธอถูกบังคับใหทําตามกฎระเบียบของโรงเรียน
อยางเครงครัด ดังเชน หามมีแฟน หามด่ืมแอลกฮอลแ หามออกจากบานคนเดียว หามทําสีผม และ
ตองเช่ือฟังโฮสตแ นอกจากนี้ เบลลแยังรับรูวา ตัวเธอมีสิทธิพลเมืองดอยกวาเด็กรุนราวคราวเดียวกัน
ท่ีมีเช้ือสายพื้นเมืองเพราะรัฐกําหนดใหตัวเธอไมสามารถทํางานได ขณะที่เด็กอเมริกันทั่วไป
มีสิทธิเขาทํางานโดยชอบธรรม ตามคําบอกเลาของเบลลแท่ีวา 

. . . ไปถึงท่ี ตม. อเมริกา เดินผาน ตม. จะโดนแยกออกจากคนขาว คือ 
เขาจะแบงคนละแถว คนชาติอเมริกัน เขาก็จะมีแถวของเขา สวนเช้ือชาติอื่น ก็จะแยกแถว เฮย 
ทําไมประเทศนี้ มันเป็นแบบนี้วะ ทําไมนิสัยเขาเป็นแบบนี้ เขาบอกวา หามมีแฟน หามด่ืมแอลกฮอลแ 
หามไปไหนคนเดียว ถาจะไปไหนก็ตองบอกโฮสตแ กฎของนักเรียนแลกเปลี่ยน ตอนไปเรียน 
กฎหมายที่นั ่นบอกวา ทํางานไมได ปกติเด็กอเมริกัน เขาจะทํางานกัน แตเราทํางานไมได 
เพราะเราไปในฐานะนักเรียน กูนี ่ เป็นระเบียบเรียบรอยมาก หามยอมผมดวย เหมือนกูอยู
โรงเรียนประจํา . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

จากคําบอกเลาของเบลลแ เราพบวา อํานาจปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญในสังคม
ไดแสดงอํานาจทางการเมืองผานเนื้อตัวรางกายของผูหญิงไทยอยางไมเทาเทียม โดยพวกเขาเป็นผูกําหนด 
สรางกฎเกณฑแ วางเงื่อนไข และบังคับใหผูหญิงไทยตองปฏิบัติตามความคาดหวังท่ีสังคมของพวกเขาสรางขึ้น 
ดังเชน การท่ีพวกเขาสรางกฎโรงเรียนขึ้นภายใตอํานาจรัฐเจาถิ่นไดเขามามีบทบาทควบคุมพฤติกรรม
ของผูหญิงไทยในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน ดังเชน สิทธิการมีคนรัก สิทธิการมีเพศสัมพันธแ 
สิทธิการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกฮอลแ สิทธิการออกนอกบาน สิทธิการเขารวมกิจกรรมนอกบาน 
สิทธิในการทํางาน สิทธิการไดรับคาจาง และสิทธิการแตงกาย สิ่ง เหลานี้ลวนเป็นตัวชี้ท่ี
พิสูจนแใหเราเห็นวา พวกเขาไดจัดวางตําแหนงแหงที่อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในลักษณะ
ดอยกวาคนพื้นเมืองโดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแที่ตางกัน  

ปูาปุณเผยเพิ่มเติมถึงสถานการณแที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยวางอยูบนพื้นฐาน
ชาติพันธุแท่ีตางไปจากคนพื้นเมืองในลักษณะดอยกวา โดยเธอสังเกตวา ขณะโดยสารสายการ บิน
สัญชาติฝรั่งเศส พนักงานสายการบินไดใชคําพูดตอเธอในลักษณะท่ีไมเต็มใจท่ีจะใหความชวยเหลือ 
ดังเชน เมื่อเธอสอบถาม พวกเขามักตอบกลับแบบส้ันๆ หวนๆ ตามท่ีปูาปุณเผยวา “. . . เคยใชของ 
Air France ฝรั่งมันดูถูกเราจะตาย บางทีมันพูดจาเหมือนกับไมอยากใหความชวยเหลือ เวลาเราถาม 
มันก็ตอบคําสองคํา เราก็ไมใชบริการเขา ถาไมอยากพูดดวย (เรา) ก็ไมอยากพูดดวย . . .” 
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(ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 
22 มกราคม 2562) ถอยคําของปูาปุณสะทอนใหเห็นวา ในพื้นท่ีอากาศยาน ดังเชนเครื่องบินซึ่งเป็น
พื้นท่ีครอบงําภายใตสัญชาติของสายการบินผูเป็นเจาของ ผูหญิงไทยยังคงตกอยูภายใตการครอบงํา
ของเจาของสัญชาตินั้นๆ ดวย ดังที่ปูาปุณโดยสารเครื่องบินสัญชาติฝรั่งเศส ตัวเธอก็ตกอยู
ภายใตอํานาจเหนือกวาของเจาถิ่นชาวฝรั่งเศสดวย โดยพนักงานสายการบินแสดงทาทีไมยอมรับ
ผูหญิงไทยดวยวิธีการไมสมัครใจท่ีจะใหบริการเธอผานถอยคําแบบถามคํา-ตอบคํา การเลือกปฏิบัติท่ี
พนักงานสายการบินกระทําตอผูหญิงไทยจึงบงบอกวา พวกเขาใหคุณคาอัตลักษณแตัวตนของ
ผูหญิงไทยอยางไมยุติธรรมโดยจัดวางตําแหนงแหงท่ีของเธอในลักษณะดอยกวา 

เราพบอีกวา พนักงานสายการบินไดแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย
ในลักษณะดอยกวาโดยวางอยูบนพื้นฐานของสถานภาพทางเศรษฐกิจ พวกเขามักมองวา ผูหญิงไทย
ไมมีเงินเพียงพอท่ีจะแบกเปูเท่ียวได พวกเขาจึงแสดงทาทีต้ังขอรังเกียจตอผูหญิงไทยแบบดูหมิ่นดูแคลน 
ดูถูกเหยียดหยาม และมองวาเป็นพวกตํ่าตอย ดังท่ีพี่นกพบเจอสถานการณแปะทะกับพนักงานสายการบิน
อยูบอยครั้ง โดยพวกเขาจัดวางสถานภาพทางเศรษฐกิจของเธอผานเครื่องแตงกายที่มีลักษณะ
ไมประณีตและเงินสดท่ีพกติดตัวไปดวย ตามคําบอกเลาท่ีวา 

. . . พี่ไป Leh Ladakh เส้ือผาก็ไมไดเตรียมอะไรไป พวกเส้ือกันหนาวแบบรุงรังๆ 
แลวอินเดียมันไมตองแตงสูท ก็แตงตัวแบบเซอ  ๆมอม  ๆนองเขาก็พูดไมคอยดี มีปัญหาเรื่องการโหลดกระเปา 
เรื่องน้ําหนักของ เราซื้อน้ําหนัก 20 โล มีกระเปา 2 ใบ เราซื้อคนเดียวได แตสมัยกอน (ทํา) ไมได 
ซื้อของใครของมัน แลวใหน้ําหนักแคคนละไมกี่โล ของพี่เกิน ของเพื่อนขาด แลวแทนท่ีนางจะบอกวา 
เฉล่ียน้ําหนักกระเปาของกันและกันก็ได จริงๆ หมายถึง เอามาช่ังรวมกันสองคน แลวเอาน้ําหนักเฉล่ีย
เลยก็ได ก็จบใชหรือเปลา นี่ นางไมยอม พูดจาไมดี ทําทาเหยียดหยาม แลวบอกวา พี่จะตองจายเงิน
เพิ่มเทานั้น พี่ก็เลยเถียงวา จะจายเงินเพิ่มไดยังไง ในเมื่อมาดวยกัน ก็เอาของคนนี้มาใสคนนี้ก็ได 
มันก็ไมยอม มันจะเก็บเงินเพิ่มอยางเดียว ก็เลยทะเลาะกัน สุดทายก็เลยไปเรียกผูจัดการ แตนางไปเรียก 
รปภ. เราก็เลยถามวา ทําไมตองทําแบบนี้ สุดทายพี่ก็เอาของใสกระเปาเพื่อน รูสึกโมโห มารยาทไมโอเคเลย 
พอเราจัดการทุกอยางเสร็จ ผูจัดการก็บอกวา นางเป็นพนักงานใหม พี่ก็โอโห มันควรจะตองอบรม
มารยาทบางหรือเปลา . . . เขาชักน้ําเสียง แลวพูดวา เอาเงินไปเทาไหร เราก็เอาเงินไปแคหมื่นเดียว 
เอาไปหมื่นเดียวเนี่ยหมายถึงเงินท่ีอยูในมือ ไมไดรวมถึงเงิ นที่เราจะกดระหวางการเดินทาง 
เราก็วางแผนวาจะกดเงินเอา ก็เลยไมไดพกเงินไปเยอะ เราเตรียมการเดินทางไปแบบนี้ ก็กลัววา 
จะโดนปลน เขาก็จะบอกวา ไปไมได ใหข้ึนเครื่องไมได เราไมใหคุณขึ้นเครื่อง เราก็บอกวา ไมใหขึ้นไดไง 
มันใชประโยคนี้ เราไมใหคุณขึ้นเครื่อง!! เราก็บอกวา เธอเป็น Immigration เหรอ ก็เลยทะเลาะกัน 
เขาก็ยังบอกวา ใหไปไมได!!! เขาไมไดพยายามท่ีจะบอกเหตุผลเรา เราก็เลยเอาบัตรเครดิตแพลทินัม
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เขวี้ยงใส ก็เลยมีเรื่องกัน . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562)  

ถอยคําบอกเลาของพี่นกสะทอนใหเราเห็นวา ความเช่ือของพนักงานสายการบิน
ท่ีมีผูโดยสารมักเป็นไปในลักษณะเป็นผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีและมีเงินมากเพียงพอที่จะ
ไปเท่ียวได ขณะเดียวกันพวกเขาก็ใหภาพเหมารวมตอผูหญิงไทยในเชิงลบ ไมใหคุณคา และดูแคลน 
โดยพวกเขามองวา พวกเธอเป็นผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดอยกวาและไมนาจะมีเงินมากพอท่ีจะ
ไปเท่ียวได เพราะพวกเธอสวมใสเครื่องแตงกายท่ีแลดูมอซอ รกรุงรัง และไมไดสวมชุดสูท ควบคูไปกับ
จํานวนเงินสดเพียงหนึ่งหมื่นบาทท่ีพกติดตัวไปดวย ดังนั้น พนักงานสายการบินจึงใหคุณคาและ
สรางความหมายตออัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในลักษณะดอยกวาโดยวางอยูบนพื้นฐาน
สถานภาพทางเศรษฐกิจผานเครื่องแตงกายประกอบกับจํานวนเงินสดท่ีมีมูลคาไมมากนัก นาสนใจวา 
พี่นกไดปะทะและรับมือกับสถานการณแท่ีพนักงานสายการบินปฏิบัติตอเธออยางดูหมิ่นดู แคลน
ดวยวิธีการแสดงบัตรเครดิตท่ีเธอพกติดตัวมาดวยตอหนาพวกเขาเพื่อแสดงตนใหเห็นวา ตัวเธอมีเงิน
มากเพียงพอที่จะไปเที่ยวได จากสถานการณแนี ้ เราเห็นวา ผู หญิงไทยใชบัตรเครดิตเป็น
เครื่องมือตอรองตอสูในการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจที่เหนือกวาของตนเอง เพราะผูที่ จะมี
บัตรเครดิตไวใชงานไดจะตองเป็นผูท่ีผานการรับรองสถานภาพทางการเงินจากสถาบันหรือองคแกร
ที่เช่ือถือได ดังเชน ธนาคาร มากอนแลว ดังนั้น การท่ีพี่นกแสดงบัตรเครดิตแบบแพลทินัมตอหนา
พนักงานสายการบินจึงมีนัยยะวา ตัวเธอเป็นผูหญิงไทยท่ีมีสถานภาพทางการเงินท่ีดีและเพียงพอท่ีจะ
ไปเท่ียวได 

5.1.2 ความสนใจของนักแบกเป้หญิงไทย 
เมื่อแบกเปูเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพัง นักแบกเปูหญิงไทยมีความสนใจตอ

สภาพแวดลอมรอบตัวอยางหลากหลาย โดยภาพรวม พวกเธอมักช่ืนชอบและมีวัตถุประสงคแหลัก
เรื่องความงดงามทางธรรมชาติ ความหลากหลายของคนพื้นเมือง การลิ้มลองอาหารพื้นเมือง 
การเรียนรูวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ประวัติศาสตรแ เทคโนโลยีทันสมัย ความแปลกใหมทางสถาปัตยกรรม 
การเท่ียวแบบไปตามแลนดแมารแก การเขารวมกิจกรรมทองถิ่น ความต่ืนเตนในสวนสนุก และการชอปปิ้ง 
ท้ังนี้ ความสนใจพิเศษของนักแบกเปูหญิงไทยเหลานี้ยังสะทอนใหเห็นถึงตัวตนของพวกเธออีกดวย 
จากผลการศึกษา เราพบวา ความสนใจขณะแบกเปูเท่ียวของกลุมตัวอยางไลเรียงจากความช่ืนชอบ
มากท่ีสุดไปยังนอยท่ีสุดตามลําดับ คือ รอยละ 80 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดช่ืนชอบแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติและผูคนทองถิ่น รอยละ 50 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดมักลิ้มลองอาหารพื้นเมือง 
รอยละ  40 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดสนใจดานวัฒนธรรมท่ีแปลกใหมและความเป็นมาของ
โบราณสถาน รอยละ 30 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดเขารวมกิจกรรมทองถิ่น รอยละ 20 ของ
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กลุมตัวอยางทั้งหมดเดินทางแบบผูสัง เกตการณแ เที่ยวแบบไปตามแลนดแมารแค ตื่นเตนกับ
เทคโนโลยีที่ ทันสมัย และชอปปิ้ง และรอยละ 10 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดใชเวลาใหหมดไปกับ
เครื่องเลนในสวนสนุก ความสนใจของนักแบกเปูหญิงไทย อธิบายดังนี้ 

5.1.2.1 ธรรมชาติและผู้คน 
นักแบกเปูเพศหญิงเกือบทุกรายใหความสําคัญกับการทองเที่ยว

เชิงธรรมชาตินิยมผสมผสานกับการเอาใจใสตอวิถีของผูคนพื้นเมือง เราพบวา โดยมาก กลุมตัวอยาง
มักช่ืนชอบท้ังธรรมชาติและผูคนควบคูกันไป ปูาปุณและนองจอมขวัญชอบธรรมชาติมากกวามองดูผูคน 
ในขณะท่ีพี่นก ปอ และเบลลแชอบท่ีจะศึกษานิสัยใจคอของคนพื้นเมืองมากกวาความสวยงามของ
ธรรมชาติ อยางไรก็ดี กลุมตัวอยางบางรายช่ืนชอบเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ พี่พิมและพี่ยิ้มเนน
สัมผัสความละลานตาของธรรมชาติ สวนนองสุกี้เนนการสังเกตผูคนในประเทศที่เธอไปเยือน  
ในประเด็นความสนใจตอความงดงามทางธรรมชาติ เราพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอ
ส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ ท้ังส่ิงมีชีวิต ไดแก พืชและสัตวแ และส่ิงไมมีชีวิต ไดแก หิมะ และภูเขา 

ในพื้นท่ีธรรมชาตินั้น เราพบวา พี่นกช่ืนชอบความบริสุทธิ์ของปุาเขา
มากเป็นพิเศษ ความโปรดปรานการผจญภัยในพื้นท่ีปุาชอุมยังมีสวนเช่ือมโยงสัมพันธแกับกิจกรรมท่ี
เธอเลือกทําอีกดวย นั่นคือ การเดินปุา (Trekking) การถายภาพทิวทัศนแ และการนอนเปลญวน 
เธอชอบท่ีจะเดินเขาไปในปุาแบบไปเรื่อยๆ เพื่อท่ีจะไดสัมผัสกับความเขียวขจีของผืนปุา แตไมเนน
พื้นท่ีปุาท่ีมีอากาศหนาวเย็นจนเกินไป การเดินเขาไปในปุาสําหรับเธอถือเป็นการเยียวยา บําบัดตนเอง 
และรักษาโรคภูมิแพดวยการสูดอากาศสดชื่น หลังกิจกรรมเดินปุา เธอเลือกที่จะผูกเปลญวน 
แลวนอนนิ่งๆ ทามกลางหุบเขา ฟังเสียงลม และไดเติมพลังชีวิต เธอเลาวา  

. . . มีความสนใจเป็นพิเศษดานถายภาพ แนว Landscape กิจกรรมเดินปุา 
ชอบ Trekking . . . ชอบปุามากกวา กิจกรรม Trekking ทําใหเราไดเดินไปเรื่อยๆ และไดอยูกับ
ธรรมชาติ . . . ออกแนวตนไมเขียวๆ ไมชอบสไตลแหิมะ เพราะปกติเป็นภูมิแพ . . . แตทันทีท่ีเราเขาไปปฺุบ 
มันหาย มันเหมือนกับเป็นการบําบัดตัวเอง ไดสูดอากาศ ไดเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ท่ีชอบมากท่ีสุด คือ 
ไปนอนบนเขา ผูกเปลญวน รูสึกวา การนอนบนเปลญวนเป็นการนอนท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยนอนทุกอยาง
มาหมดแลว ไมวาแพงขนาดไหน แตท่ีสุขท่ีสุดคือการนอนในเปลบนภูเขา แลวก็ฟังเสียงลม มันเหมือน
การเติมพลังชีวิต . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

กิจกรรมในปุาท่ีพี่นกเลาใหฟัง เราเห็นวา การแบกเปูเท่ียวของนักแบกเปูหญิงไทย
ไมไดมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อการเยี่ยมชมความงามทางธรรมชาติเทานั้น แต เธอออกเดินปุาเพื่อท่ีจะ
เขาถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเติมพลังชีวิตทดแทนความเหนื่อยลาในชีวิตประจําวัน แมวาการเดินปุา
จะเป็นกิจกรรมท่ีอันตรายและตองใชพละกําลังมากสําหรับเพศสถานะของนักแบกเปูเพศหญิง 
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แตเราสังเกตไดวา พวกเธอยังคงเลือกท่ีจะปะทะกับความเส่ียงในปุามากกวาการหลีกหนี พวกเธอมัก
เอาชนะความเส่ียงดวยการทาทายและหาหนทางพาตัวเองเขาไปในพื้นท่ีตองหามเชนนั้น ตรงกันขาม 
เมื่อเธอไปถึงยอดเขา กิจกรรมท่ีเธอเลือกท่ีจะทําตอไปกลับสอดคลองกับเพศสถานะความเป็นหญิง 
นั่นคือ การนอนเปลญวนและฟังเสียงลม กิจกรรมนี้สะทอนถึงการแสดงออกทางอารมณแและ
ความสุนทรียแโดยสภาพความเป็นหญิงดวย 

นาสนใจวา การเดินปุาถือเป็นกิจกรรมท่ีไมเอื้ออํานวยตอเพศสถานะของ
นักแบกเปูเพศหญิง พื้นท่ีปุาถือเป็นสถานท่ีเส่ียงภัย ท้ังสัตวแดุราย สภาพอากาศท่ีไมแนนอน และ
เป็นพื้นท่ีไมมีส่ิงคุมภัย ขณะแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว พี่นกเลือกท่ีจะละท้ิงสถานภาพการอยูคนเดียว
เพียงลําพัง เธอตัดสินใจท่ีจะหาเพื่อนรวมทางเมื่อเขาสูพื้นท่ีปุา เธอลดบทบาทความเป็นผูนําตนเอง 
แลวเปล่ียนสถานภาพของเธอมาเป็นผูติดตามแทน เธอตัดสินใจท่ีจะเขารวมทริปและเป็นสวนหนึ่งของ
กลุมนักแบกเปูเพศชายท่ีมีความแข็งแรงมากกวา เราเห็นวา อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยมี
ความเล่ือนไหลและเปล่ียนสภาพตลอดเวลา โดยเธอจะลดบทบาทของตัวเองใหนอยลงเมื่อเธอเล็งเห็นวา 
พื้นที่ที่เธอไปเยือนมีความเสี่ยงอันตรายมากเกินไป ซึ่งเธออาจไดรับบาดเจ็บหรือเสี ยชีวิตได 
ดังนั้น การแบกเปูแบบไปคนเดียวของนักแบกเปูหญิงไทยจึงมีขีดจํากัดอยางเห็นชัด และเธอจะ
ลดรูปอัตลักษณแตัวตนของเธอเมื่อรับรูวา เธอกําลังตกอยูในสถานการณแท่ีเกินขอบเขตความสามารถ
ของตนเองพี่นกเลาตอไปวา “. . . ท่ีชอบมากคือ ภูเขา ก็จะพยายามขึ้นไปใหไดมากท่ีสุด เพราะ
ถาไปคนเดียวมันจะมีขอจํากัด เราไมสามารถสราง Private Guide ได เพราะมันจะแพงมาก 
เราก็ตองไปแจมทริปกับเขา แตมันก็เป็นอะไรท่ีนรกมาก เพราะเราจะถายรูปไมได ก็ตองรีบจ้ัมใหทันฝรั่ง 
. . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) นอกจากนี้ 
หัวใจสําคัญในกิจกรรมเดินปุาของพี่นกยังแตกตางไปจากนักแบกเปูเพศชาย ลักษณะการเดินปุาของเธอ
ไมใชเพื่อการเอาชนะและไปถึงจุดหมายอยางผูพิชิต แตเธอเนนเรื่องราวระหวางทางมากกวา 
เธอเลาตอไปวา  

. . . ถาพี่ Trekking พี่จะไมเนนวา ตองไปใหถึงยอด มันไมใชเปูาหมาย 
การ Trekking ของพี่คือการมีความสุขกับทุกอยางท่ีอยูขางทางตลอดเวลา ความงามจะอยูขางทาง 
ไมไดอยูท่ียอด เมื่อเราไดความงามจากขางทาง พอไปถึงยอด ปรากฏวา ฟูาไมเปิด ฟูาปิด พี่ก็ไม 
Serious ถาอยูดีๆ เกิดปุวย ขึ้นไมไหว ไปไมถึง พี่ก็ไมเสียใจ เพราะพี่ไดขางทางเรียบรอยหมดแลว 
มันตางจากพวกฝรั่งหลายคน ฝรั่งตองการท่ีจะท็อปแคอยางเดียว ไมสนใจขางทางเลย มันไมใช
วิธีของพี่ไง . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

คลายกับพี่นก พี่ยิ้มช่ืนชอบกิจกรรมเดินปุาโดยเฉพาะแหลงดินภูเขาไฟ
ในเขตเมืองหนาว เธอเลือกท่ีจะปีนเขาในนิวซีแลนดแดวยเหตุผลท่ีวา เธอหลงใหลความงามของหิมะ
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บนยอดเขาผานภาพถายในกระทูพันทิป ซึ่งเธอไมเคยเห็นมากอน จากเรื่องราวของพี่ยิ้ม เราสังเกตวา 
เธอรับรูตัวตนของตนเองวา เธอชอบเดินปุาดินภูเขาไฟมากกวาการปีนเขาในปุาเมืองรอน เพราะเธอมี
ขอจํากัดเรื่องกลัวสัตวแขนาดเล็กจําพวกหนอน ไสเดือน และบุง พี่ยิ้มพรรณนาถึงความงามท่ีเธอได
สัมผัสวา 

. . . พี ่ไมเคยเห็นหิมะ พี่ประทับใจนิวซีแลนดแมากที่สุด นิวซีแลนดแ
เกิดจากอะไร จริงๆ แลว เกิดจากกระทูในพันทิปซึ่งเจาของกระทูไปเท่ียวคนเดียวเหมือนกัน 
แตเขาออกจะเป็นกะเทย แลวเขาเขียนรีวิวไดฮามาก (เนนเสียงสูง) สนุก ตลก เขาใชกลอง Compact 
ธรรมดาถาย กลอง Compact แบบราคาสามพัน แลวภาพท่ีไดมา มันไมใชภาพท่ีคุณภาพ พอพี่เห็น
ภาพเบลอๆ ท่ีถายจากกลอง compact ราคาถูก พี่รูสึกวา เฮย มันขนาดนี้เลยเหรอ ภาพมันไมไดสวย 
แตพี่รูสึกวา อันนี้แหละ คือของจริง ไมใชวา พอเราเห็นภาพสวยๆ แลว เราไปเห็นของจริง อาว !! 
ทําไมมันไมเห็นเหมือนในภาพเลย เขาถายที่ไหนมาใหเราดู แตนี่เราดู มันภาพธรร มดามาก 
ขนาดภาพธรรมดาๆ ยังดูขนาดนี้เลย แลวภาพที่เห็นดวยตาจะขนาดไหน ก็เลยตัดสินใจไป 
ชีวิตนี้ไมตองการอะไรแลว ก็คือ Mt.Cook ของนิวซีแลนดแ ตอนท่ีพี่ไปมันใกลๆ จะหมดหนาวแลว 
แตหิมะปกคลุมอยู และดวยความท่ีเราไมเคยเห็นขนาดนี้ ท่ีออสเตรเลีย มันมีหิมะนะ เราเคยไปเลนสกี 
แตเป็นสกีท่ีขาวไปท้ังโพลน อันนั้น เราก็วาต่ืนเตนแลว แตท่ีนิวซีแลนดแ มันเป็นหิมะท่ีอยูบนยอดเขา 
แตวามันเป็นยอดเขาท่ีใหญมาก แลวก็สูงมาก เรารูสึกวา มันมีแบบนี้จริงๆ หรอ ก็เลยชอบท่ีมันเป็น
ธรรมชาติแนวนี้ . . . สวนตัว พี่ชอบ Trekking จริง แตพี่ Trekking ไดเฉพาะเมืองหนาว ประเทศไทย 
พี่ไมเคยขึ้นดอยไหนเลย เพราะพี่มีขอจํากัดอยูอยางนึง คือ พี่กลัวหนอน กลัวไสเดือน กลัวบุง 
กลัวแบบชีวิตนี้เจอมันไมได พวกปุาดิบชื้น พี่จะไมเขาไปเลย เพราะฉะนั้น พี่จะไมมีประสบการณแ
ในการเดินปุาในไทยเลย พี่ชอบเดินพวกดินภูเขาไฟ มันจะไมมีพวกนี้อยู พี่ก็จะเดินได  . . . 
(ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

สวนนองจอมขวัญกลาวถึงความตื่นตาของหิมะในปราก ซึ่งเธอยัง
ไมเคยเห็นมากอน เธอกลาวอยางส้ันๆ วา “ . . . ขึ้นเครื่องจากปารีสไปลงปรากกอน ปรากก็สวยนะ 
เพิ่งไปเจอหิมะเป็นครั้งแรก รูสึกมัน Complete มาเพราะอยากมาเจอหิมะ แลวหิมะท่ีปรากก็เยอะมาก 
. . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ในทางกลับกัน การแบกเปูเท่ียวเชิงธรรมชาตินั้น ปอใหความสําคัญกับ
การไปเห็นสิ่งมีชีวิตของจริง นั่นคือ พืช เธอใหขอมูลถึง ความสนใจพิเศษตอตนเลือดมังกร 
(Dragon Blood) เนื่องจากเป็นตนไมที่มีรูปลักษณแแปลกตา  แตกกิ่งกานสาขาจํานวนมาก 
และเป็นพืชท่ีทนทานตอสภาพความรอนและแหงแลงอยางรุนแรง พืชชนิดนี้มักขึ้นอยูบนเกาะ 
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Socotra Island ประเทศเยเมน ความพิเศษของพืชชนิดนี้จึงเป็นแรงดึงดูดใจใหปอตัดสินใจท่ีจะ
แบกเปูเท่ียวไปยังพื้นท่ีบนเกาะดังกลาวอยางไมลังเล เธอใหขอมูลวา  

.  .  .  เ รื ่อง ธรรมชาติที ่ม ีความพิเศษ มันพิเศษตรงที ่มีตน ไมชื ่อ  
Dragon Blood มันเป็นตนไมท่ีมีกิ่งขยายเยอะๆ เขาเรียกวาตนเอเบี่ยน เรารูสึกชอบ เหตุผลงายๆ 
เลย คือ เสิรแชเห็นภาพตน Dragon Blood ในอินเตอรแเน็ต ก็เลยเสิรแชเขาไปดูตอวา ตนไมตนนี้อยูท่ีไหน 
. . . ปอเนน Theme ธรรมชาติเป็นหลัก แตก็จะมีเมืองบาง อยางท่ีไปเกาะ Socotra Island รูสึกวา 
มันเหมือนแบบออกไปนอกโลกดี มันสวยดี . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

เรื่องเลาของปอสะทอนใหเราเห็นวา กลไกท่ีทําใหนักแบกเปูหญิงไทย
เลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวเพียงลําพัง นั่นคือ เธอมีความอยากรูอยากเห็นและตองการทําความรูจักกับ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเธอไมเคยพบเห็นมากอน โดยเฉพาะพืชทะเลทรายซึ่งไมมีถ่ินกําเนิดในเมืองไทย การแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดนสําหรับปอจึงเกิดขึ้นจากความตองการเรียนรูส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก 

การเขาสูพื้นที่ธรรมชาติสําหรับปูาปุณแตกตางออกไป เปูาหมายหลัก
ในการเขาปุาของเธอ ก็คือ การชมสัตวแ โดยเฉพาะนก เธอสนใจที่จะอยูในปุาแบบอยูกับท่ี 
นอนเฉยๆ ไมเนนการเคล่ือนไหวรางกายหรือใชกําลังมาก เราสังเกตวา กิจกรรมในปุาของเธอเนน
สุนทรียภาพทางอารมณแเป็นหลัก เธอมักสรางความเพลิดเพลินดวยการจินตนาการผานตัวสัตวแเหมือน
การดูละครสัตวแในชีวิตจริง เนนเราอารมณแรักแบบโรแมนติกดวยวิธีการสวมบทบาทพระเอกแกนกตัวหนึ่ง 
และสวมบทบาทนางเอกแกนกอีกตัวหนึ่ง ระหวางชมสัตวแ เธอเลือกท่ีจะสองกลองเพื่อสรางความใกลชิด
ระหวางตัวเธอกับสัตวแท่ีกําลังมองผานเลนสแ และเธอจะรูสึกบรรลุเปูาหมายของการชมนกก็ตอเมื่อ
สัตวแสองตัวมาพบกัน แลวเธอก็ถายภาพเก็บไว ดังนั้น ความสุขในการเขาปุาของปูาปุณจึงมีลักษณะ
คลายการเขาชมโรงละครสัตวแ การชมสัตวแนี้จึงสะทอนอัตลักษณแตัวตนความเป็นหญิงของ ปูาปุณ
อยางเดนชัด ปูาปุณเผยถึงศิลปะการชมนกวา  

. .  .  ถาไปไหนแลวมันมีเรื่องของนก เรื ่องของสัตวแ อะไรแบบนี้ 
แลวมีกลอง ไปนอน กินกาแฟ โรแมนติกนะ คอยดูมัน เรามานั่งนึกวา ตองหาพระเอก หานางเอก 
ยากเป็นบาเลย ไอสัตวแตัวนี้ เมื่อไหรจะมา (เนนเสียงสูง) เราก็นอนรอ นอนดู มันมาเมื่อไหร ดีใจตายเลย 
แลวถายรูปมันเอาไว อูย (ลากเสียงยาว) ดูมันแลวมีความสุข ไอนกมันอาบน้ําอาบทา มันแตงตัว 
คุยกับเพื่อนอยางกับคนแอบดู ถ้ํามอง อะไรแบบนั้น . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

เชนเดียวกับปูาปุณ พี่พิมแสดงจุดยืนเป็นท่ีประจักษแวา เธอชอบอะไร 
เธอไมชอบอะไร โดยเธอใหเหตุผลท่ีจะหลีกหนีสังคมเมืองวา เธอไมชอบส่ิงท่ีมนุษยแสรางขึ้น ดังเชน 
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วัด โบราณสถาน และสวนสนุก แตเธอชอบท่ีจะนั่งรถชมวิวและนั่งนิ่งๆ เป็นระยะเวลานานหลายช่ัวโมง
ทามกลางพื้นท่ีปุาเขาเพื่อท่ีจะสังเกตพฤติกรรมการหลบหนาวของนกนอกเมือง ดังนั้น อัตลักษณแตัวตน
ของพี่พิมจึงปรากฏใหเห็นผานการปฏิเสธสังคมเมืองและการเขารวมกิจกรรมชมวิวและชมนก 
เธอระบุถึงการชมนกวา  

. . . พี่ชอบธรรมชาตินะ อยางฟูจิ เป็นธรรมชาติท่ีธรรมชาติสรางขึ้น 
ไมใชธรรมชาติท่ีมนุษยแสรางขึ้น อยางวัด พี่เป็นคนไมชอบวัด พี่ไมใชโบราณสถาน ที่ที่คนเยอะๆ 
ตองไปกระจุกๆ อยู หรือแมกระท่ัง ดิสนียแแลนดแ พี่ก็ไมชอบ ไมอยากเลน แตถาธรรมชาติ พี่ก็นั่งได
เป็นวันๆ เลย นั่งในรถชมวิว ดูเมืองรอบๆ ดวยขอจํากัดเรื่องอากาศ ก็เลยไมไดไปทําอะไร พวกไปดูนก 
ไปดูอะไร พี่ชอบประมาณนี้  มันมีนกที่มาหลบหนาวจากขางนอกเขามาในเมืองดวย  . .  . 
(พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

สอดคลองกับพี่พิม พี่ยิ้มเห็นดวยวา เมื่อแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว 
อัตลักษณแตัวตนของเธอเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น โดยเธอรับรูไดวา เธอสนใจอะไร เธอไมสนใจอะไร 
พี่ยิ้มปฏิเสธสังคมเมืองโดยมองวา สิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นจําพวกตึกรามบานชองถือเป็นเรื่องปกติ
สําหรับเธอมาก และไมทําใหเธอรู สึกต่ืนเตนเทากับความงามของธรรมชาติ เธอมักใชเวลาอยูกับ
พื้นท่ีธรรมชาติเป็นหลัก ไมวาจะเป็น ภูเขา น้ําตก และทะเล การไปเยือนแหลงธรรมชาติดังกลาว
มีเหตุผลมาจากความอยากรูอยากเห็นดวยตาของตนเอง เธอเปรียบเทียบระหวางพื้นท่ีในเมืองกับ
พื้นท่ีธรรมชาติวา  

. . . มันคือสถานที่ทองเที่ยวนี่ละคะ มันคือความงามของธรรมชาติ 
โดยสวนตัวเป็นคนชอบอะไรท่ีเป็นธรรมชาติมาก ไมไดชอบส่ิงท่ีมนุษยแสรางขึ้น หมายถึง ตึกรามบานชอง 
ตึกสูงๆ เฉยๆ ดู Normal มาก แตถาเป็นอะไรท่ีธรรมชาติสรางขึ้น เป็นภูเขา น้ําตก ทะเล ท่ีมันแบบ 
เฮย มันขนาดนั้นเลยเหรอ มันเหมือนกับวา ยอมเอาทุกอยางมาแลกได อยากเห็นกับตา สวนตัว
เป็นคนท่ีชอบไปใหเห็น . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27มกราคม 2562) 

นอกจากการชมนกแลว ความเป็นหญิงท่ีติดตัวปูาปุณ เบลลแ และพี่พิมยัง
สะทอนไดจากความสนใจทางธรรมชาติอีกอยางหนึ่ง ก็คือ การชมดอกไม และการชมใบไมเปล่ียนสี 
เมื่อแบกเปูเท่ียว ปูาปุณและเบลลแเลือกท่ีจะชมสีสันของดอกไม พื้นท่ีท่ีเธอเลือกท่ีจะเขาไป ก็คือ สวน
หรือสถานท่ีจัดแสดงดอกไม โดยเฉพาะดอกซากุระ โดยปูาปุณเผยถึงการชมดอกไมอยางส้ันๆ ว า 
“. . . ฉันสนุกกับการท่ีไดเห็นอะไรที่ไมเหมือนกับในชีวิตประจําวัน ชอบดอกไม สวน นิทรรศการ . . . 
ซากุระนี่ ไปดูซากุระอยางเดียว อู฿ยยยย ไปจนซากุระหมดตน  . . .” (เบลลแ.  สัมภาษณแ.  หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) และเบลลแบอกวา “. . . สวนสาธารณะของจีน 
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ตนไมสวยมาก โอ฿ย สวยๆๆๆๆๆ มีดอกซากุระดวย เมืองจีนก็นาไปอยูนะ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) ในขณะที่พี่พิมเลือกที่จะไปชม
สถานท่ีท่ีมีใบแปะก฿วยเปล่ียนสีบอยท่ีสุด พี่พิมระบุอยางส้ันๆ วา “. . . สถานท่ีท่ีพี่ไปดูบอยมาก 3 วันติด 
ก็คือ ใบแปะก฿วยเปล่ียนสี พี่ชอบแบบนี้ ไปนั่งเลน ท้ังๆ ท่ีคนอื่นเขาก็มองวา เรามาทําอะไรวะ เราจะชอบ
เดินไปหาจุดไหนท่ีมีใบไมเปล่ียนสีเยอะๆ อยางไปโยโกฮามา มันก็สวย แตถาใหไปเลน ก็ไมไปหรอก 
ก็เฉยๆ . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราสรุปวา ความสนใจธรรมชาติของ
นักแบกเปูหญิงไทยมีความหมายแตกตางกันไป คือ เป็นการเติมพลังชีวิต อยากรูอยากเห็น หลีกหนีสังคม 
ชมสัตวแ และชมตนไมดอกไม  โดยพื้นท่ีหลักท่ีพวกเธอตัดสินใจท่ีจะเขาไปเยือน ก็คือ ปุาเขา 
ทะเลทราย และสวนดอกไม แมวาพื้นท่ีท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะเขาไปจะมีลักษณะขัดแยงตอเพศสถานะ
ของความเป็นหญิง แตกิจกรรมท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะทําในพื้นท่ีธรรมชาติยังคงมีลักษณะสอดคลองไปกับ
เพศสถานะที่ติดตัวพวกเธอไป พวกเธอมักเขารวมกิจกรรมที่สามารถทําไดเพียงคนเดียว ดังเชน 
การนอนเปลญวน การชมสัตวแ การชมดอกไม เป็นตน นอกจากนี้ การแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวใน
เสนทางธรรมชาติยังชวยใหอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอปรากฏเดนชัดขึ้น โดยพวกเธอรับรูวา 
ตัวเธอชอบทําอะไร ไมชอบทําอะไร และชอบไปท่ีไหน ไมชอบไปท่ีไหน เพราะเหตุใดอีกดวย 

กิจกรรมผจญภัยของผูหญิงเป็นปรากฏการณแท่ีนาสนใจ การแบกเปูเท่ียวในปุา
ของพวกเธอมีลักษณะไมสอดรับไปกับแนวคิดของสังคมปิตาธิปไตยอยางเห็นชัด ดูผิวเผิน 
สังคมท่ีมีชายเป็นใหญไดจองจําผูหญิงใหอยูติดบาน การไปนอกบานจึงเป็นเรื่องตองหามและทาทาย
ตอเพศสถานะของผูหญิง ลึกลงไป สังคมไทยมีมายาคติท่ีวา “นอกบาน” และ “กลางคืน” เป็นสัญลักษณแ
ของส่ิงเลวทราม ซ้ําราย ภาพมายาของ “ปุา” ก็ยิ่งทวีคูณความดิบเถื่อนขึ้นไปอีก เพราะพื้นท่ีปุาเป็น
พื้นท่ีอันตราย เป็นพื้นท่ีตองหามสําหรับเพศสถานะของผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เป็นพื้นท่ีตองหาม
สําหรับผูหญิงไทย การท่ีผูหญิงเดินเขาปุาจึงเป็นเสมือนพฤติกรรมแหกคุกตอพื้นท่ีบานซึ่งผูชายได
ตีกรอบและสรางพื้นท่ีใหแกพวกเธอแลว ตรงขามการเท่ียวปุาใหภาพผูหญิงไดกาวผ านภาพลักษณแ
ความเป็นผูหญิงแบบท่ีเคยมีอยูกอนและกอรางตัวตนของผูหญิงแบบใหม ขณะเขาปุา ตัวตนของ
ผูหญิงถูกสรางขึ้นใหมอยางหลากหลาย ดังเชน ผูพักแรม ผูมาเยือน ผูจองมอง ผูแอบดู ผูถายภาพ 
และผูกํากับละครสัตวแ รางกายผูหญิงท่ีตางกันยังไดแสดงพฤติกรรมเท่ียวปุาและมีประสบการณแผจญภัย
ท่ีแตกตางกันดวย ยกตัวอยางการปีนเขาของพี่ยิ้มท่ีเลาวา  

. . . ตอนไปญี่ปุุน ไมชอบท่ีสุด ก็คือ ฟูจิ ชอบท่ีสุด ก็คือ ฟูจิ ถาไปฟูจิอีกครั้ง 
พี่จะเชาบานพัก สามพันพี่ก็ยอมจาย ตอนนั้น พี่จะตายแลว คือ พี่ไมออกกําลังกายเลย แต พี่เป็น
คนเดินเยอะอยูแลว พี่ก็คิดวา พี่เดินไหว เราไปถึงฟูจิตอนประมาณเท่ียง แตไมออกเดิน เพราะกลัววา 
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เด๋ียวจะไปถึงกอน เด๋ียวขางบนมันหนาว โงฉิบหายเลย เราเริ่มเดินตอนสี่โมงเย็น ตอนที่เดินไป 
เราก็เห็นวา อเอ ยอดมันอยูตรงนี้นะ ชิลลแๆ ถายรูปก็เห็น โบกมือบ฿ายบายทักทายกอน ปีนเขาเป็นอะไรท่ี
เดินสบายมาก แตเราก็เห็นวา ยอดเขาอยูขางหนาเรา คิดวาไมไกล พอเดินๆ ไปสักพัก มืดละ ทุมนึง 
พระอาทิตยแเริ่มตกแลว เฮย ทําไมมันยังไมถึง รูสึกวาตัวเองเดินไมถึงไหน ตอนกลางคืน มันกลายเป็น 
4 องศา 5 องศา แตเป็น 4-5 องศาท่ีลมแรงมาก อากาศหนาวไมเป็นไรนะ แตลมเนี่ยตัวดี หนักมาก 
ตอนกลางคืน ยิ่งดึก ยิ่งหนาว รางกายมันไมไหวแลว ยิ่งเดิน ยิ่งหายใจไมออก เท่ียงคืนก็ยังเดินอยูนะ 
รูสึกวา เดินไปไดแคสิบกาวก็หายใจไมออกแลวนะ มันเหนื่อยมากประมาณตีสอง รางกายก็ไมไหวแลว 
เริ่มรูสึกวา มันทนความหนาวไมไดแลว ทรมานมาก พี่ก็เดินตอไมไหวแลว ก็รอจนกวาแสงพระอาทิตยแ
จะขึ้น ถึงจะเดินตอได พอพระอาทิตยแขึ้น เริ่มมีแสงแลว ก็ทนหนอย เพื่อนพี่ก็บอกวา แก ผูหญิงแบกเปู
นะเวย แกตองสูนะเวย พี่ก็บอกวา ผูหญิงแบกเปูอะไร กูไมเอาอะไรอีกแลว กูจะกลับ ในใจคิดวา 
ถามึงไปไหว มึงไปเลยนะ กูจะนั่งรออยูตรงนี้แหละ พี่ไมเอาอะไรอีกแลว พี่รูสึกเลยวา พี่ไมควรมาท่ีนี่
อยางยิ่ง มันเป็นผูชาย แรงมันก็จะมีเยอะกวาเรา มันก็จะไปหยุดรออยูขางหนา ประมาณรอยเมตร 
มันก็จะตะโกนเรียก กวักเราขึ้นไป เราก็บอกวา ไปเหอะๆ แตมันก็ยังรอไง เราไมขึ้น มันก็รอ สุดทาย 
มันฮึดอะไรไมรู เพื่อนบอกวา คุณมาแลวนะ แลวคุณเป็นคนชวนผมมานะ ตองขึ้นนะ เราตองขึ้นนะ 
เราตองขึ้นไปถึงใหไดนะ พี่ก็เลยบอกวา โอเค ขึ้นก็ได แตคุณไมตองรอฉัน เพราะถาคุณรอฉัน 
คุณจะเสียเวลา ฉันจะคอยๆ ข้ึนไปของฉัน คุณขึ้นไปรอฉันเลย ขางบน เด๋ียวฉันถึงแลว เราคอยไปเจอ
กันขางบน เพราะพี่รับปากมันแลววา พี่จะขึ้นใหถึง แตไมตองรอ เพราะพี่เกรงใจมันไง มันก็ขึ้นไปรอ
ขางบน รอประมาณ ๒ ช่ัวโมงได กวาพี่จะขึ้นไปถึง พี่เริ่มสตารแทตั้งแตสี่โมงเย็นนะ ไปถึงขางบนก็
เกาโมงเชา พอไปถึง ก็ไมไหวแลว ตอนนั้น เวียนหัวมาก เหมือนรางกายมันขาดออกซิเจน พี่ก็เลยไป
ขอยาเขา เขาก็พยายามหาพารามาใหเรา ไมมีแรงแลวตอนนั้น แตก็พยายามลงมาจนได ก็คิดกันอยู
สองคนนะวา มาทําไม แตทุกวันนี้ก็ยังดีใจนะท่ีไป ยังอยากจะกลับไปอีก . . . (ยิ ้ม . สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

จากเรื่องเลาของพี่ยิ้มวัย 29 ปี แมวาจะไมไดฝึกซอมรางกายกอนปีนเขา 
แตเธอยังคงชะลาใจตอการเท่ียวปุา พี่ยิ้มประเมินวา ปีนเขาเป็นเรื่องงายเพราะเธอเป็นคนชอบเดิน 
การเขาปุาจึงไมใชเรื่องเกินความสามารถของเธอ แตคาดไมถึงวา ยิ่งดึกก็ยิ่งหนาว รางกายก็ยิ่งออนแอ 
พี่ยิ้มยอมรับวา สภาพอากาศท่ีผกผันอยางรุนแรงเป็นขวากหนามท่ีทําใหการไปเท่ียวปุายากลําบากขึ้น 
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหเธอรับรูถึงความออนแอตรงท่ีเธอรูสึกเหนื่อยงายขึ้นควบคูกับการหายใจไมออก 
แมวาจะเดินไดเพียงสิบกาวก็ตาม การเดินปุาในเวลากลางคืนประกอบกับสภาพอากาศที่ยิ่งทวี
ความหนาวเหน็บจึงเป็นตัวฉุดรั้งใหการเท่ียวปุาของผูหญิงเป็นไปไดยากยิ่งขึ้น อัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยจึงกอรูปกอรางแบบใหมโดยขึ้นอยูกับมายาคติของ “กลางคืน” และ “ปุา” 
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ตามท่ีสังคมสรางขึ้นควบคูไปกับสภาพทางกายภาพของภูมิอากาศ ดวยสภาพรางกายที่เปราะบาง
ของผูหญิง พี่ยิ้มเลือกท่ีจะหยุดพักการเดินปุาไวชั่วคราวและรอจนกวาอากาศหนาวจะทุเลาลง 
เมื่อความอบอุนจากแสงแดดเริ่มเขาแทนท่ี เธอก็เลือกท่ีจะเดินปุาตอไป รุงเชาวันถัดมา ขณะรางกาย
โรยราเต็มท่ี พี่ยิ้มแทบจะลมกลางคันและใหเพื่อนชายหยุดรอเป็นระยะๆ ตรงขามเพื่อนชายกลับ
พยายามพูดปลุกใจใหพี่ยิ้มพยายามเดินปุาตอไป ตามท่ีเลาวา “. . . เพื่อนพี่ก็บอกวา แก ผูหญิงแบกเปูนะ 
แกตองสูนะเวย พี่ก็บอกวา ผูหญิงแบกเปูอะไร กูไมเอาอะไรอีกแลว กูจะกลับ ในใจคิดวา ถามึงไปไหว 
มึงไปเลยนะ กูจะนั่งรออยูตรงนี้แหละ พี่ไมเอาอะไรอีกแลว พี่รูสึกเลยวา พี่ไมควรมาท่ีนี่อยางยิ่ง . . .” 
และคําพูดที่วา “. . . มันเป็นผูชาย แรงมันก็จะมีเยอะกวาเรา มันก็จะไปหยุดรออยูขางหนา 
ประมาณรอยเมตร มันก็จะตะโกนเรียก กวักเราขึ้นไป เราก็บอกวา ไปเหอะๆ แตมันก็ยังรอไง เราไมขึ้น 
มันก็รอ . . .” เมื่อเดินปุาไมไหว พี่ยิ้มก็เริ่มถอดใจท่ีจะไปใหถึงจุดหมาย ตรงขามกับเพื่อนชายซึ่ง
พยายามท่ีจะพาพี่ยิ้มไปใหบรรลุถึงปลายทาง การเท่ียวปุาของผูหญิงจึงตางจากเพื่อนชายตรงท่ี
เธอเขาปุาเพื่อท่ีจะเป็น “ผูมาเยือน” (Visitor) และเรียนรูขีดจํากัดของรางกายตัวเองมากกวาท่ีจะ
เท่ียวปุาแบบ “ผูพิชิต” (Conqueror)  

นาครุนคิดวา นักแบกเปูหญิงไทยรับรูวา เพศสรีระท่ีติดตัวมากับผูหญิง
มีลักษณะแตกตางไปจากเพื่อนชายตรงท่ีรางกายของเธอบอบบางและมีพละกําลังนอยกวารางกาย
ของผูชาย รางกายของผูหญิงท่ีออนแอกวาผูชายจึงเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหพฤติกรรมเท่ียวปุาของ
เธอแตกตางไปจากเพื่อนชายในลักษณะขั้วตรงขามดวย การเท่ียวปุาของพี่ยิ้มจึงสรางรูปอัตลักษณแตัวตน
ของเธอโดยอาศัยเพศสภาพท่ีเปราะบาง (Weakness) ของผูหญิงอยางเล่ียงไมได ประสบการณแเท่ียวปุา
ของพี่ยิ้มนาแปลกใจตรงท่ีเพื่อนชายท่ีมาดวยกันกลายเป็นแรงผลักดันหลักท่ีทําใหเธอบรรลุจุดหมาย
อยางสําเร็จ ตามท่ีเลาวา “. . . สุดทาย มันฮึดอะไรไมรู เพื่อนบอกวา คุณมาแลวนะ แลวคุณเป็น
คนชวนผมมานะ ตองขึ้นนะ เราตองขึ้นนะ เราตองขึ้นไปถึงใหไดนะ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) พี่ก็เลยบอกวา “. . . โอเค ขึ้นก็ได 
แตคุณไมตองรอฉัน เพราะถาคุณรอฉัน คุณจะเสียเวลา ฉันจะคอยๆ ข้ึนไปของฉัน คุณขึ้นไปรอฉันเลย 
ขางบน เด๋ียวฉันถึงแลว เราคอยไปเจอกันขางบน . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแ
วิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คําพูดของเพื่อนชายถือเป็นแรงขับเคลื่อนใหพี่ยิ้ม
ลุกขึ้นสูและเดินปุาอีกครั้งดังเห็นจากถอยคําที่วา “คุณมาแลวนะ แลวคุณเป็นคนชวนผมมานะ 
ตองขึ้นนะ เราตองขึ้นนะ เราตองขึ้นไปถึงใหไดนะ” คําพูดนี้บงบอกวาเขาโนมนาวใหพี่ยิ้มสรางแรงสู
และรูสึกฮึกเหิมดวยเหตุผลวา เธอมาถึงท่ีนี่แลว เธอก็ตองไปใหถึง เมื่อยอนกลับไปแรกเริ่มเดิมที 
พี่ยิ้มยังเป็นตัวตั้งตัวตีท่ีจะชวนเขามาปีนเขาดวย การยอมแพงายๆ จึงเป็นพฤติกรรมท่ีไมควรเกิดขึ้น
และเป็นทางเลือกท่ีไรความรับผิดชอบตอผูชักชวน คําพูดของเพื่อนชายจึงเป็นแรงกระตุนหลักท่ีทําให
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พี่ยิ้มคอยๆ รูสึกเขมแข็งไปพรอมๆ กับการสรางสํานึกผิดตอความพายแพ เธอจึงตัดสินใจที่จะ
ลุกเดินตอไปและรับปากท่ีจะตามไปใหถึงจุดหมาย คําปลุกใจของเพื่อนชายจึงคอยๆ สรางสํานึกรู
ในระดับจิตใจของพี่ยิ้มและผลักดันใหเธอผานพนอุปสรรคระหวางแบกเปูเที่ยวปุาไดอยางบรรลุผล 
นาท่ึงวา ขณะเขาปุา เพื่อนชายซึ่งไปเป็นเพื่อนกลายมาเป็นผูชวยเหลือมากกวาท่ีจะเป็นผูบั่นทอน
พฤติกรรมแบกเปูเท่ียวของเธอ การเท่ียวปุาของนักแบกเปูหญิงไทยจึงเกิดขึ้นไดดวยความสนับสนุน
จากคําพูดท่ีทรงพลังของเพื่อนชายดวย เรื่องเลาประสบการณแปีนเขาฟูจิของพี่ยิ้มจึงสะทอนถึง
การกอรูปกอรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยแบบใหมตรงที่เธอเป็นผูมาเยือน 
ผูกาวขามคติแบบไทย และผูผานพนสภาพเลวราย ดังนั้น เรื่องเลาของพี่ยิ้มจึงสะทอนใหเราเห็นวา 
การท่ีผูหญิงไทยเขาไปในพื้นท่ีปุาทําใหเธอรูสึกกลาหาญมากขึ้น เธอมีความสามารถท่ีจะเป็น 
“ผูกระทํา” เชนเดียวกับเพื่อนชายท่ีไปดวยกัน แมวารางกายของเธอจะเปราะบางสูงกวาเพื่อนชายก็ตาม 

“เพศสภาพ” กับ “ผูหญิง” เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีเหนียวแนนและ
ถูกพูดถึงบอยในหมูนักแบกเปูหญิงไทย แมจะมีเพศสรีระเป็นหญิงเหมือนกัน แตรางกายของผูหญิง
แตละคนมีความละเอียดออนตางกันไป นักแบกเปูหญิงไทยแตละคนจึงแสดงและกระทําพฤติกรรม
แบกเปูเท่ียวท่ีตางกันดวย พี่พิมและปอพูดคลายกันวา พวกเธอรับรูถึงความดอยกวาของรางกาย
เมื่อเทียบกับผูชาย พี่พิมระบุวา “. . . ดวยแรงเทาๆ กัน พี่คิดวา ผูหญิงไมคอยนากลัวเทาไหร 
แตผูชาย เราก็สูแรงเขาไมได สภาพรางกายเราดอยกวาเขาดวย เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมา เราขัดขืนเขา
ไมได ผูหญิงกับผูชาย มันก็ตางเพศกันอยูแลว มันก็มีภาวะความเส่ียงอันตราย . . .”  (พิม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) ประกอบกับคําพูดของปอ
ที่วา “. . . เวลาท่ีตองทําอะไรท่ีตองใชกําลังมาก ก็จะเหนื่อยมากกวาผูชาย อยางเรื่องปีนเขาก็จะ
เหนื่อยมากกวาเพราะวามันเป็นเนเชอรแของผูหญิง . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) คําพูดของพี่พิมและปอยืนยันคลายกันวา เรี่ยวแรงของผูหญิง
สูผูชายไมได พี ่พิมเห็นตางตรงที่ผูหญิงเป็นเพศสภาพที่เสี่ยงอันตรายมากกวาผูชาย ในขณะที่ปอ
เห็นดวยตรงท่ีผูหญิงจะรูสึกเหนื่อยงายกวาผูชายเมื่อเขารวมกิจกรรมท่ีตองใชกําลังมาก ในพื้นท่ีผจญภัย 
ผูหญิงแตละคนยังมีประสบการณแและเขารวมกิจกรรมตางกันไป พี่นกและพี่ยิ ้มชอบเที่ยวปุา 
ตรงขามพี่กลวยหลีกเล่ียงท่ีจะปีนเขาโดยส้ินเชิง ตามท่ีวา “. . . อุปสรรคคือเราวายน้ําไมได จึงทํา
กิจกรรม Adventure ไมได ถาตายบนเขาขึ้นมา พอแมตองเป็นหวงแนเลย จะมีคนมาเจอศพฉันไหม 
ไมเอาดีกวา . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
พี่กลวยไมเนนกิจกรรมในปุาดวยเหตุผลที่วา “วายน้ําไมได” เหตุผลนี้ชี้ทางวา การวายน้ําเป็น
เรื่องเกินขีดความสามารถและอาจทําใหเธอชวยเหลือตัวเองไมไดเมื่อเผชิญอันตราย พื้นท่ีปุาจึงเป็น
พื้นท่ีแบบ “เส่ียงตาย” สําหรับเธอ การวายน้ําจึงเป็นตัวแปรหลักท่ีตีกรอบไมใหพี่กลวยลวงลํ้าเขาไป
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เท่ียวปุาอยางเห็นชัด แมวาเพศสภาพจะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับผูหญิงโดยตรง แตสภาพรางกายท่ีเป็นหญิง
ยังคงเป็นตัวแปรสําคัญตอนักแบกเปูหญิงไทยท่ีเป็นสาวทอมดวย พี่กลวยตั้งคําถามถึงเรื่องราวผจญภัย
บนรถไฟของสาวทอมในอินเดียท่ีวา “. . . พี่เห็นนองผูหญิงคนหนึ่งโพสตแวา นางไปอินเดียคนเดียว 
แลวนั่งรถไฟ ก็ถายรูปมาแบบอยูบนรถไฟ มีแตผูชายท้ังนั้นเลย คือนางเป็นหญิงเพียงหนึ่งเดียว 
แลวนางก็ไมไดรูเลยวา มันอันตราย แตสายตาของผูชายในรูปนากลัวมาก แคพี่ดูรูป มันยังนากลัว
มากเลย พี่ยังขนลุก . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 
มกราคม 2562) พี่กลวยต้ังคําถามท่ีวา รางกายที่เป็นหญิงของสาวทอมเป็นจุดออนที่กอใหเกิด
การลวงละเมิดทางเพศ ขณะท่ีสาวทอมแบกเปูเท่ียวคนเดียว ผูชายเจาถิ่นไดคุกคามทางเพศสถานะ
ตอสาวทอมผานการจองมองดวยสายตาจับจองท่ีไมสูดีนักดังท่ีเห็นไดจากคํา “สายตาของผูชายในรูป
นากลัวมาก” พี่กลวยตั้งขอสันนิษฐานตอเหตุการณแที่เกิดขึ้นอีกวา “. . . นางก็คงเป็นผูหญิงลุยๆ 
ไมไดรักสวยรักงาม พวกผูหญิงลุยๆ มักชอบคิดวา มีหนาตาเป็นอาวุธ คงไมโดนอะไรหรอก ผูหญิงมัน
ก็คือผูหญิง ผูชายมันมอง มันไมคิดเหมือนเรา คนจะขมขืน มันไมคิดเหมือนเราหรอก นากลัวมาก . . .” 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) แมสาวทอมจะ
แสดงถึงความเป็นชาย ในลักษณะชอบทาทาย ชอบลุยๆ และไมเนนสวยงาม แตพี่กลวยยืนกรานวา 
การลุยเด่ียวของสาวทอมเป็นพฤติกรรมลอตาลอใจใหผูชายเจาถิ่นลวงละเมิดทางเพศอยางงายดาย  

ในที่นี้ เราเห็นวา รางกายที่เป็นหญิงที่ติดมากับสาวทอมเป็นตัวตน
ผานเรือนกายซึ่งทําหนาท่ีเป็นตัวรับรูถึงภาวะอันตราย ตามท่ีพี่กลวยยืนยันถึงสายตาไมนาไวใจของ
ผูชายในรูปนั้นช้ีใหเราเห็นวา เพศสภาพท่ีเป็นหญิงเป็นขอดอยสําคัญท่ีผูชายสามารถใชอํานาจกระทําตอ
รางกายของผูหญิงผานสายตาดวยการจองมอง รางกายท่ีเป็นหญิงจึงเป็นจุดลอแหลมท่ีเปิดชองทางให
ผูชายเจาถิ่นลํ้าเสนตอเนื้อตัวของผูหญิงไดซึ่งอาจทวีความรุนแรงจนถึงขั้นขมขืน ขณะเดียวกันรางกาย
ของผูหญิงก็เป็นจุดเริ่มตนของเพศสถานะความเป็นหญิงซึ่งเขามามีบทบาทตอการกอรูปตัวตนของ
พวกเธอดวย การผจญภัยตัวคนเดียวของสาวทอมจึงเป็นพื้นท่ีตอสูระหวางเพศสถานะท่ีเป็นชายกับ
เพศสภาพที่เป็นหญิง เพศสภาพและขีดความสามารถท่ีตางกันจึงกอกําเนิดประสบการณแแบกเปูเท่ียว
ของผูหญิงแตละคนในลักษณะหลากหลายและชวยกอรูปอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอในทิศทาง
ท่ีตางกันดวย 

ดวยรางกายท่ีเป็นหญิง เราปฏิเสธไมไดวา ภาวะรอบเดือนเป็นส่ิงท่ีถูกพูดถึง
อยูเสมอ พี่ยิ้มยอมรับวา ภาวะรอบเดือนเป็นภัยเจ็บปุวยที่รุนแรง ตามท่ีวา “. . . เวลาพี่มีประจําเดือน 
พี่จะเป็นคนท่ีปวดทองมาก ก็จะเป็นปัญหา แคเดินก็จะเดินไมรอดอยูแลว แตวามาแลว เสียตังคแแลว 
ก็ตองเดิน ก็ทรมานกันไป . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) แมวาพี่ยิ้มจะรูสึกทรมานจากอาการปวดทองรอบเดือน แตเธอก็ยังคงแบกเปูเท่ียว
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ตอไปเพราะเกรงวาจะสูญเสียโอกาสในการแบกเปูเท่ียวโดยไมคุมคากับคาใชจาย คลายกัน พี่กิ๊กและ
ปูาปุณรับรูวา รางกายของผูหญิงท่ีมีรอบเดือนจะไมเป็นภัยรายกาจตอการไปเท่ียว แตการไมมีรอบเดือน
เป็นเรื่องท่ีดีกวา ดังเห็นจากคําพูดของพี่กิ๊กท่ีวา “. . . มันก็รําคาญ แตไมไดเป็นอุปสรรคอะไร ยังไงฉัน
ก็จะไป . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 
ขณะท่ีปูาปุณเสริมส้ันๆ วา “. . . ถาเล่ียงได ก็จะเล่ียงนะ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร . 22 มกราคม 2562) ตรงขาม
นองจอมขวัญและปอปฏิเสธถึงความเจ็บปุวยขณะมีรอบเดือน ตามถอยคําของนองจอมขวัญท่ีวา 
“. . . เป็นคนโชคดีมาก ไมปวดทองเลย ไมอารมณแเสียดวย จอมขวัญไปหาหมอ หมอบอกวา 
จอมขวัญมีฮอรแโมนผูชายเยอะเฉยๆ ไมคอยมีฮอรแโมนผูหญิง . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) สอดรับไปกับคําพูดส้ันๆ ของปอท่ีวา 
“. . . ปอไมคอยปวดทอง ก็เลยไมคอยมีปัญหา . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) นาแปลกใจวา แมภาวะรอบเดือนจะเป็นสิ่งคูกันมากับ
รางกายเชิงกายภาพของผูหญิง แตมีพี่ยิ้มเพียงคนเดียวเทานั้นท่ียืนยันวา ภาวะรอบเดือนเป็นภัยตอ
พฤติกรรมแบกเปูเท่ียวขั้นรุนแรง ในขณะท่ีพี่กิ๊กและปูาปุณกลับรูสึกรําคาญในขั้นผิวเผินเทานั้น 
และนาดีใจอีกวา ภาวะรอบเดือนไมไดรบกวนตอชีวิตประจําวันของนองจอมขวัญและปอเลย 
ถอยคําสัมภาษณแเหลานี้จึงใหภาพสภาพรางกายและความเจ็บปุวยของภาวะรอบเดือนท่ีติดตัวมากับ
นักแบกเปูหญิงไทยแตละคนมีลักษณะแตกตางกัน ภาวะรอบเดือนที่ตางกันนี้จึงเป็นตัวชี้นํา
พฤติกรรมแบกเปูเท่ียวและสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอท่ีตางกันดวย  

จากผลการศึกษา เราพบอีกวา ปูาปุณหลงใหลวัฒนธรรมแถบยุโรป 
เธอเห็นวา อาหารอิตาเลียนรสชาติดี สวนในสเปนก็มีสมุนไพรเป็นจํานวนมาก สอดคลองกับวิถีของคนไทย
ท่ีนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคภายในครัวเรือน ปูาปุณเผยอยางส้ันวา “. . . ก็หวังวา จะไปอยูอิตาลี
สักเดือนหนึ่ง . . . อาหารการกินก็พอใชได มันมี Herb เยอะ สเปนนะ คลายๆ เรารับของจากสเปนมา 
คนไทยเรายังสามารถปลูกผักปลูกอะไรของเรากินเองได . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) จากคํากลาวของ
ปูาปุณ เรามองวา นักแบกเปูหญิงไทยใหความสนใจตอวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่นโดยมีขอบเขตไปยังพื้นท่ีในบาน 
เธอหมกมุนอยูกับเรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะสมุนไพร ดังนั้น สมุนไพรจึงถือเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
ท่ีสะทอนตัวตนของความเป็นหญิงท่ีติดตัวเธอไปดวย 

อีกตัวอยางหนึ่ง พี่กลวยและพี่พิมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการแตงกาย
ในพื้นท่ีสาธารณะ พี่กลวยแสดงความสนใจตอเครื่องแตงกายตามสมัยนิยมอยางส้ันๆ วา “. . . อยางฮองกง 
เพื่อนถามวาไปทําไมไปอยูได ก็เชียงใหมมันบินแปูบเดียวถึง ไปดูอะไร ไปดูคน อื้ม แตงตัวเกงจัง . . .” 
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(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) ลึกไปกวานั้น 
พี่พิมโปรดปรานการแตงกายดวยเครื่องนุมหมของหญิงพื้นเมือง โดยเธอเลือกท่ีจะสวมใสชุดกิโมโน
ของหญิงญี่ปุุนมากกวาชุดฮันบกของหญิงเกาหลี พี่พิมใหเหตุผลถึงความโปรดปรานตอไปวา 
เธอสนใจรูปแบบและสีสันของเส้ือผาพื้นเมือง แตเธอปฏิเสธท่ีจะสวมใสชุดกิโมโนท่ีปักลวดลาย
ดอกไมโดยส้ินเชิง รวมท้ังการประดับดอกไมทัดศีรษะดวย พี่พิมแสดงเจตนารมณแชัดเจนถึงรูปแบบ
การแตงกายซึ่งสะทอนอัตลักษณแตัวตนของเธอมากท่ีสุด นั่นคือ เครื่องแตงกายแบบเรียบๆ และ
ประดับลวดลายเพียงเล็กนอยเทานั้น เธอระบุวา  

. . . อยางญี่ปุุน จะมีกิโมโน ก็ชอบชุดของเขา พี่คิดวา ระหวางกิโมโน
กับฮันบก กิโมโนนาสนใจกวา ตอนนี้ พี่กําลังต้ังคําถามอยูวา พวกชุดกิโมโน ชุดอะไร พี่จําชื่อไมได 
มันมีหลายแบบ มันตางกันยังไง ชอบการแตงกาย ชอบสีสันดวย มันนาจะยุงยาก แตสีสันมันก็สวยดี 
พี่ชอบอะไรก็ไดที่ไมใชลายดอกไม ลาสุดเห็นเพื่อนบนเฟซบุ฿ก ดอกไมมาจเาเลย พี่คิดในหัวเลยวา 
ถาตูใสชุดนี้ ตูจะไมเอาลายดอกไมเด็ดขาด แลวตูก็จะไมเอาดอกไมทัดบนหัวอีกทีนึง พี่จะแตงแบบ
เรียบๆ มีลายนิดๆ หนอยๆ แบบกลีบซากุระเบาๆ . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

จากขอระบุของพี่กลวยและพี่พิม เราเห็นวา ความสนใจวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น
ของนักแบกเปูหญิงไทยยังคงหนีไมพนเพศสถานะความเป็นหญิง พวกเธอมักใหความสนใจตอ
เครื่องแตงกายที่บงบอกถึงตัวตนของหญิงพื้นเมืองประกอบกับอัตลักษณแตัวตนของตัวเธอเอง 
โดยรูปแบบการแตงกายท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะสวมใสยังคงเช่ือมโยงอยูกับแบบแผนวัฒนธรรมของ
ชาวพื้นเมือง แตพวกเธอไดผสมผสานตัวตนของตัวเธอเองผานลวดลายและสีสันที่ปรากฏบน
เครื่องนุมหมนั้นดวย ตามท่ีกลาวมานี้ เราสรุปวา เมื่อนักแบกเปูหญิงไทยแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีเป็นอื่น 
พวกเธอไดรับเอาความเป็นอื่นเขามาผสมผสานและทําใหเขากับอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ
อยางกลมกลืนท่ีสุด โดยการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยนั้นปรากฏขึ้นผาน
วัฒนธรรมทางวัตถุท่ีจับตองได นั่นคือ อาหารการกินและเครื่องแตงกาย  

แมพี่พิมจะเลือกเครื่องแตงกายแบบผสมผสานระหวางตัวตนของเธอและ
วัฒนธรรมพื้นเมือง แตเธอก็ยังคงไมละท้ิงท่ีจะแตงกายดวยเส้ือผาท่ีนําติดตัวไปดวย เธอมักสวมใส
เส้ือผาท่ีมีสีสันฉูดฉาดผิดกับผูหญิงพื้นเมืองตรงท่ีพวกเขามักนุงหมเส้ือผาสีพื้น (Modest Clothing) 
การนุมหมดวยสีสันสะดุดตาจึงเป็นตัวปลุกเราใหพวกเขาจองมองมายังตัวเธอ ตามท่ีระบุวา “. . . 
เขาคงคิดวา เราไมใชคนญี่ปุุนแนนอน เพราะคนของเขาไมคอยใส เขาก็มอง เราก็รูสึกวา โดนมอง 
สวนใหญจะใสสีดํา สีน้ําตาล สีครีม แตสีครีมก็ไมคอยเจอ สวนสีดํา สีกรมทา สีน้ําเงิน ก็จะเจอบอย 
แตชุดของพี่ มันแดงจริงๆ . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
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26 มกราคม 2562) พี่พิมสัมผัสถึงสายตาของผูหญิงพื้นเมืองท่ีจองมองมายังตัวเธอผานเส้ือผาท่ีมี
สีสันไมเขาพวก การจองมองจึงเป็นการกระทําแบบ “แบงฝักแบงฝุาย” โดยสรางขั้วตรงขามระหวาง 
เจาถิ่น -ผูมาเยือน ดูผิวเผิน เจาถิ่นเป็นตัวแทนคนในซึ่งเป็นเจ าของวัฒนธรรมการแตงกาย
แบบราบเรียบ ขณะท่ีผูมาเยือนเป็นตัวแทนคนนอกซึ่งเป็นผูที่มาจากวัฒนธรรมการแตงกาย
แบบสะดุดตา ลึกลงไป การนุงหมแบบ “สีพื้น” ยังแอบแฝงนัยยะของผูท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีเนน
กาลเทศะซึ่งบงบอกถึง “สังคมผูดี” ตรงขามกับเส้ือผาสีฉูดฉาดท่ีเนนการใหคุณคาตอตัวตนของ
แตละบุคคลมากกวาสวนรวม เครื่องนุงหมสีฉูดฉาดจึงเป็นองคแประกอบที่ชวยสรางตัวตนของพี่พิม
ในสังคมผูหญิงญี่ปุุน 

อีกพื้นท่ีหนึ่ง ในสังคมเมือง นักแบกเปูหญิงไทยยังคงใหความสําคัญกับ
ผูคนท่ีพบเจอระหวางทาง พวกเธอมักเรียนรูวัฒนธรรมของผูคนท่ีอาศัยอยูในแตละพื้นท่ีควบคูไปกับ
การชมทัศนียภาพทางธรรมชาติ นักแบกเปูหญิงไทยมักสังเกตถึงความเคล่ือนไหวของผูคนรวมถึง
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับคนพื้นเมืองรอบตัวเธอ พวกเธอมักเฝูามองและจองดูผูคนใน
แตละทองถิ่นผานมุมมองความเป็นหญิงโดยวางอยูบนพื้นฐานเ รื ่องชาติพันธุแ นิสัยใจคอ และ
เครื ่องแตงกาย ปอไดเกริ ่นนําขอดีของการเขาไปคลุกคลีกับคนพื้นเมืองและขอ เสียของ
การชมธรรมชาติในชวงเวลาท่ีตางกัน เธอใหขอมูลวา  

. . . ปอชอบการไดเขาไปสัมผัสกับคนพื้นเมือง เราไดรูจักกับพวกเขา
จริงๆ แลวก็ชอบธรรมชาติ รูสึกวาท้ังสองอยางนี้เป็นส่ิงท่ีเราไปแตละครั้ง มันก็จะแตกตางกันออกไป 
อยางเชน ธรรมชาติมันก็จะเส่ือมลงไปเรื่อยๆ สวนคนพื้นเมืองในแตละยุคแตละสมัยก็จะมี
การเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ แตตึกตางๆ มันจะใชเวลาหลายสิบปี กวามันจะเปล่ียนแปลงไป เราก็เลย
รูสึกวา จะอินอยูกับสองเรื่องนี้มากกวา . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562)  

ในขณะที่พี ่นกเสริมถึงวิธีการเฝูาสังเกตการณแความเคลื่อนไหวของ
คนทองถิ่นโดยเพงเล็งไปยังลักษณะท่ีหลับนอนท่ีพวกเขาอาศัยอยู นิสัยใจคอท่ีพวกเขาชอบท่ีจะ
กระทําและไมชอบท่ีจะกระทํา อีกท้ัง พี่นกยังเปรียบเทียบภาพเหมารวมของผูคนในแตละพื้นท่ีวา 
พวกเขามีความเหมือนหรือแตกตางไปจากผูคนในพื้นท่ีอื่นอยางไร เธอเลาอยางเขาใจ งายวา “. . . 
ไปดูวา ชาวบานเขาอยูกันอยางไร อยากรูนิสัยใจคอของคนทองถิ่นวา คนประเทศนี้แตกตางจาก
คนประเทศอื่นยังไง พวกออสเตรเลียกับนิวซีแลนดแ จะไมเนน เพราะวา ไปแลวตองเชารถขับ  . . .” 
(นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) ขอเสริมของพี่นก 
เราเห็นวา เธอเลือกท่ีจะเขาถึงวิถีชีวิตของคนทองถิ่นดวยวิธีการสังเกตความเป็นอยูของพวกเขาซึ่ง
เช่ือมโยงกับเรื่องในบาน โดยดูวาพวกเขากินอะไร อยูอยางไร และอาศัยท่ีพักแบบใด ซึ่งเราเขาใจวา 
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เธอใหความสําคัญตอเรื่องบานเรือนของคนทองถิ่นตลอดจนการประกอบสรางตัวตนของพวกเขาดวย 
อีกวิธีหนึ่งท่ีพี่นกหลีกเล่ียง ก็คือ การเชารถขับ เราเห็นวา แมการเชารถขับจะเป็นวิธีเดินทางท่ี
อํานวยความสะดวกสบาย แตสําหรับนักแบกเปูหญิงไทยแลว การเชารถขับกลับทําใหพวกเธอ
ออกหางจากการจองมองวิถีความเป็นอยูของคนทองถิ่นมากขึ้น ดังนั้น นักแบกเปูหญิงไทยจึงมัก
เดินทางดวยวิธีคมนาคมเชนเดียวกับคนทองถิ่นเพื่อเขาใจถึงตัวตนของพวกเขามากยิ่งขึ้นดวย 

สอดคลองกัน นองสุกี้มุงเนนที่จะศึกษาพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน
ของชาวญี่ปุุน โดยมองดูวา ในแตละวัน พวกเขาไปไหนกัน ไปทําอะไรกัน มักทําอะไรซ้ําๆ กัน 
และในแตละสถานท่ี พวกเขามีการแสดงออกทางวัฒนธรรมอยางไร เมื่อแบกเปูเที่ยวคนเดียว 
นองสุกี้เลือกท่ีจะเขาไปจับตามองพฤติกรรมของชาวญี่ปุุนในบางพื้นท่ี นั่นคือ บนถนน รานอาหาร 
สวนสาธารณะ และสวนสัตวแ เราเห็นวา พื้นท่ีสวนใหญท่ีนองสุกี้เลือกท่ีจะเขาไปนั้นมักมีสวนเช่ือมโยงกับ
พื้นท่ีกิจกรรมยามวางหรือเป็นพื้นท่ีครอบครัวท่ีสมาชิกในบานทุกเพศทุกวัยสามารถเขารวมกิจกรรม
แบบครอบครัวพรอมกันได โดยเฉพาะสวนสาธารณะและสวนสัตวแ เธอมักเฝูามองดูวา ขณะขามถนน 
พวกเขาปฏิบัติตนอยางไร เมื่อไปถึงรานอาหาร พวกเขามีขนมธรรมเนียมในการส่ังอาหารอยางไร 
หรือพวกเขารับประทานอะไรกัน วัยรุนชายหญิงจีบกันอยางไร ไปเดทกันท่ีใด และในหวงวันหยุด 
ครอบครัวมักพากันไปดูสัตวแอะไรบาง นองสุกี้อธิบายอยางละเอียดวา  

. . . ชอบดูบรรยากาศ ชอบดูการใชชีวิตของคนที่นั่น การขามถนน 
การไปรานอาหาร การส่ังอาหาร คนท่ีเขาทํางานแลว เขาก็ยังไปเดทกันท่ีสวนสาธารณะ อยางบานเรา
สวนสัตวแก็มีแตเด็กๆ ไป พอเราโตๆ กันแลว ก็ไมคอยมีใครไปกัน แตคนท่ีโนน คนออฟฟิศ คนทํางานแลว 
ทุกเพศทุกวัย เขาก็ยังไปกัน ไปเดินดูแมวน้ํา ดูนั่นนี่ เออ มันก็แปลกดี นะ ไมเหมือนที่บานเรา 
แนวธรรมชาติ พวกภูเขา ปุาอะไร ไมคอยไดไป สวนใหญจะอยูแตในเมือง  . . . (สุกี้. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)  

ถอยคําสัมภาษณแของนองสุกี้ เราสังเกตวา ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทย
มักหมกมุนอยูกับเรื่องภายในบานของคนพื้นเมือง โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับเรื่องครอบครัวและ
การแสวงหาความรักแบบโรแมนติก พวกเธอไมไดปฏิบัติตนในฐานะผูสังเกตการณแเทานั้น แตพวกเธอ
ยังทําหนาท่ีในฐานะผูสอดแนมหรือเป็นแมวมองคอยเก็บขอมูลและบันทึกเรื่องราวความเคล่ือนไหว
และความเป็นไปของผูคนในทองถิ่นอีกดวย  

จากกลุมตัวอยางอีก 2 ราย คือ ปูาปุณและพี่นก เราพบวา เมื่อแบกเปูเท่ียว
แบบไปคนเดียว นักแบกเปูหญิงไทยทําหนาที่ไดเพียงเป็นผูสังเกตการณแเทานั้น ปูาปุณยอมรับ
อยางส้ันๆ วา “. . . อันดับแรกเลย พี่ไป Observe อยางเดียว มีท้ังมอง มีท้ังอะไรหลายๆ อยาง . . .” 
(ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 
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22 มกราคม 2562) ในขณะท่ีพี่นกเสริมตอไปวา เธอไมสามารถเขาถึงหรือเป็นสวนหนึ่งของ
คนพื้นเมืองได โดยพี่นกยังคงยอมรับวา ส่ิงท่ีเธอสังเกตหรือพบเห็นในชีวิตประจําวันของคนพื้นเมืองนั้น 
อาจเป็นการนําเสนอวิถีชีวิตของพวกเขาเพียงแงใดแงหนึ่งเทานั้น ซึ่งความเป็นจริงท่ีตัวเธอไดพบเห็น
และซึมซับมานั้น อาจไมใชตัวตนท่ีแทจริงท้ังหมดของคนพื้นเมืองก็ได โดยวัตถุประสงคแของเธอ ก็คือ 
การแอบดูวาพวกเขาทําอะไร เพื่อเปิดโลกทัศนแของเธอใหกวางขึ้นเทานั้น พี่นกเลาถึงการสวมบทบาท
ในฐานะผูสังเกตการณแวา   

. . . เราไมมีวันที่จะเขาถึงหรือเป็นสวนหนึ่งของเขา เราทําไดแค
นักสังเกตการณแเทานั้นเอง ส่ิงท่ีเราเอามาเลาตอ หรือท่ีเรารู เห็น ก็คงไมใชรอยเปอรแเซ็นตแของ
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง เราเรียกตัวเองวา นักสังเกตการณแ แอบดูวา เขาทําอะไร เทานั้นเอง การเดินทาง
ทําใหใจของเราเปิดมากขึ้น เหมือนท่ีฝรั่งโงๆ พวกนั้นมาเมืองไทย เขาก็จะรูวา ผูหญิงไทยทุกคน
ไมใชโสเภณี ผูหญิงไทยที่มีการศึกษาก็มี  . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

ในขณะที่ก ลุมตัวอยา งขางตน ชื่นชอบที่จะสัง เกตกิจกรรมของ
ผูคนพื้นเมือง นาสนใจตอไปวา ปูาปุณยังช้ีใหเห็นถึงความหลงใหลในแงพื้นท่ี นั่นคือ การไปตลาด 
ปูาปุณไดสนับสนุนขั้นตอนการทําความรูจักกับวัฒนธรรมของผูอื่นดวยวิธีสังเกตความเคล่ือนไหวของ
ผูคนรอบขาง เธอจึงมักไปเท่ียวแบบนั่งแชหรือหยุดอยูกับสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
โดยพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเฝูาดูผูคน ก็คือ งานเทศกาลและตลาด เธอเผยอย างส้ันวา “. . . 
อีเวนทแตางๆ Traditional . . . วันนี้อยากนั่งนอนท่ีนี่ เราก็ไป อยากดู อยากโนน อยากนี่ อยากดูผูคน 
อยากรูวัฒนธรรมเขา อยากรูวิถีการใชชีวิตเขาเป็นยังไง .  . . แตพี่ชอบตั้งแตพอพาไปเที่ยวตลาด 
ไปเมืองนอกก็ไปตลาด . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเททสโก โลตัส 
สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ขอสนับสนุนของปูาปุณสะทอนให
เราเห็นวา พื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการเฝูาดูผูคนขณะแบกเปูเท่ียวสอดรับกับความเป็นหญิงท่ีติดตัวเธอ 
นั่นคือ พื้นท่ีตลาด เพราะตลาดถือเป็นศูนยแกลางสําหรับผูหญิงแทบทุกบทบาท ไมวาจะเป็น แรงงานในบาน 
ผูบริโภค รวมถึงแมคา ในครัวเรือนตางๆ อํานาจทางการเงินสวนใหญจะตกอยูในมือของผูหญิง 
พวกเธอมักกุมอํานาจการตัดสินใจซื้อในครอบครัว ท้ังสินคาอุปโภคและบริโภค และกลายมาเป็น
ผูมีอิทธิพลในการจับจายใชสอย พวกเธอมักมีกําลังซื้อสูง  ผูหญิงจึงถือเป็นฟันเฟืองสําคัญ
ในการขับเคล่ือนท้ังดานสังคมและดานเศรษฐกิจในหนวยยอย นั่นคือ ระดับครัวเรือน ดังนั้น การไปตลาด
ก็คือการจองดูกิจกรรมแตละวันของผูหญิง ตลอดจนการไปสังเกตดูพฤติกรรมการใชเวลาและการใชจาย
ของผูหญิงในตลาดดวย กิจกรรมการไปตลาดของปูาปุณจึงเป็นการกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของเธอ 
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ก็คือ อัตลักษณแตัวตนของปูาปุณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเธอเขาไปสังเกตดูความเคลื่อนไหวของ
ผูคนพื้นเมืองในพื้นท่ีตลาด  

จากผลการศึกษา เราพบวา กลุมตัวอยางต้ังขอสังเกตถึงนิสัยใจคอ
ท่ีนาช่ืนชมของคนพื้นเมืองมากกวาการตําหนิถึงคุณลักษณะที่เสื่อมเสีย นักแบกเปูหญิงไทย
จัดหมวดหมูผูคนท่ีพวกเธอพบเจอในพื้นท่ีท่ีไปเยือนในลักษณะขั้วตรงขามโดยใชลักษณะนิสัยใจคอ
เป็นเกณฑแในการแบงแยกความแตกตางระหวาง “ตัวเรา” ออกจาก “ตัวเขา”พี่ยิ้มสังเกตคราวๆ 
เกี่ยวกับวิถีชีวิตเรียบงายของชาวนิวซีแลนดแท่ีผูกติดอยูกับธรรมชาติท่ีเงียบสงบวา  

. . . ตอนนั้น ไปมา 7 เมืองได เฉล่ียแลวก็วันครึ่ง วันละเมือง มี Tekapo, 
Christchurch, Mt.Cook, Wanaka, Milford Sound, Queenstown ตรง Queenstown พี่ซื้อ 
One Day Trip ไปนะ หลังจากนั้น จะไป Fox Gracier คนท่ีโนน เขา Nice นะ พี่รูสึกวา ชีวิตเขาอยูกับ
ธรรมชาติจริงๆ เหมือนเขาเป็นคนท่ีไมไดเรงรีบ รูสึกวา คนท่ีนั่นจริงๆ นอยมาก สวนใหญท่ีเห็นจะเป็น
นักทองเท่ียวท้ังนั้นเลย ท่ีเขาไป เป็นเมืองท่ีคอนขางสงบ . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

ในฝรั่ง เศส นองจอมขวัญเฝูาดูหญิงฝรั่ง เศสวา พวกเธอเป็นใคร 
โดยมองจากรสนิยมท่ีพวกเธอโปรดปรานผานเครื่องแตงกายท่ีพวกเธอกําลังสวมใสอยู เธอเรียนรู
วัฒนธรรมการสวมใสเ สื้อผาตามสมัยนิยมบนเรือนรางของหญิงฝรั่ง เศส เธอมักสัง เกตวา 
แมฝรั ่งเศสจะเป็นเมืองแฟชัน แตหญิงฝรั่งเศสมักสะทอนตัวตนผานความพึงพอใจในการแตงกาย
แบบเรียบหรูดูดี ไมเนนเสื้อผาที่มีสีสัน แตพวกเธอชื่นชอบเสื้อผาโทนสีดําเป็นหลัก เสื้อผาเหลานี้
จึงบงบอกถึงตัวตนของหญิงฝรั่งเศสท่ีเนนการรักษาความด้ังเดิมตามแบบฉบับไวดวย ในขณะเดียวกัน 
นองจอมขวัญไดแบงแยกนักทองเท่ียวตางถิ่นออกจากหญิงฝรั่งเศสผานสีสันของเครื่องแตงกาย 
เธอช้ีแนะวา นักทองเที่ยวชาวตางถิ่นมักสวมใสเสื้อผาที่มีสีสันฉูดฉาดผิดกับรสนิยมดั้งเดิมของ
หญิงพื้นเมือง เธอกลาววา  

. . . ฝรั่งเศสเขาไมไดแตงตัวแฟชันจเาขนาดนั้นนะ แตรูสึกวา มันคลาสสิค 
จอมขวัญเห็นคนแกๆ เขาแตงตัว มันก็ออกแนวเรียบหรูดูดี คือตอนนี้หนาหนาว ทุกคนก็จะแตงสีดํา 
ไมมีแฟชัน แตถาแตง มันก็จะเรียบหรู บอกไมถูก .  . . คนที่นี่จริงๆ เขาจะแตงกันเรียบๆ สีดํา 
เส้ือคลุมธรรมดา คนทองถิ่นเขาก็ชินแลวกับการที่เจอนักทองเที่ยวแตงตัวฉูดฉาด แตจอมขวัญ
ยัง ไม เคยไปเดิน Champs-Élysées ถนนท่ีมีรานเยอะๆ ตอนกลางวัน คิดวา แถวๆ นั้นนาจะ
นักทองเท่ียวเยอะ นาจะมีคนแตงตัวสวยๆ เยอะ . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
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จากบทสัมภาษณแของนองจอมขวัญ เรามองวา เมื่อนักแบกเปูหญิงไทย
แบกเปูเท่ียวเพียงลําพัง กิจกรรมท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะทํายังคงผูกโยงอยูกับเพศสถานะความเป็นหญิง
ท่ีติดตัวเธอมา นั่นก็คือ ไปดูผูหญิงแตงตัว นองจอมขวัญสนใจวัฒนธรรมการแตงกายของหญิงพื้นเมือง 
เธอมักสังเกตรูปแบบการแตงกายและสีสันเสื้อผาที่หญิงพื ้นเมืองเลือกสวมใส มากกวานั้น 
นองจอมขวัญยังแสดงเจตนารมณแที่จะเขาไปในพื้นที่เฉพาะสําหรับผูหญิง ก็คือ ถนนคนเดิน  
ซึ่งถนนดังกลาวถือเป็นแหลงศูนยแกลางการแลกเปล่ียนความคิดริเริ่มสรางสรรคแในการแตงกายของ
ผูหญิงฝรั่งเศส และเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีทําใหเห็นถึงเสรีภาพบนเรือนรางของผูหญิงฝรั่งเศสผาน
การแตงตัวดวย ดังนั้น รสนิยมการแตงกายผานเรือนรางของหญิงพื้นเมืองและพื้ นท่ีแฟชันจึง
ถือเป็นกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับเพศสถานะของความเป็นหญิงอีกรูปแบบหนึ่งที่นักแบกเปูหญิงไทย
ใหความสําคัญดวย 

ในมาเลเซีย เราพบวา นองสุกี้ จําแนกชาวมุสลิมออกจากตัวเธอ
บนพื้นฐานความแตกตางทางชาติพันธุแ การศึกษา เศรษฐกิจ ผังเมือง และศาสนา กลาวคือ เธอมองวา 
ผูคนในมาเลเซียมีรูปรางหนาตาคลายชาติพันธุแคนแขก พวกเขามักพูดคุยและส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี 
มีการจัดวางรูปแบบบานเมืองเป็นระเบียบ การคาขายมีวินัย ไมต้ังรานเกะกะ และพอคาแมคาก็
ไมฉวยโอกาสโกงราคาส้ินคา นอกจากนี้ เธอยังช้ีแนะอีกวา ชาวมุสลิมเป็นผูเคารพสิทธิเนื้อตัวรางกาย
โดยเฉพาะผูหญิง โดยพวกเขาจะไมแตะเนื้อตองตัวผูหญิงอยางพร่ําเพรื่อตามบทสัมภาษณแ 
นองสุกี้รูสึกหลงเสนหแผูคนและศิลปะขางถนนของปีนัง รวมถึงความเจริญของบานเมืองในมาเลเซีย 
เธออธิบายวา  

.  .  .  หนูรู สึกวา มันมีเสนหแผูคนเป็นมิตร คนมาเลจะหนาแขกๆ 
เขาเป็นมิตร มีน้ําใจมาก หนูเป็นคนแปลกหนา เขายังมีน้ําใจดวยเลย สวนใหญพูดภาษาอังกฤษได 
แทบทุกคนเลย ขาวของราคาไมแพง อารมณแเหมือนอยูบานเรา ซื้อของไมเคยโดนโกง ไมเคยโดน
โกงราคาเลย เราเป็นนักทองเท่ียว เขาก็ชวยเหลือ . . . อยางปีนัง มันเป็นเมืองทองเท่ียว เป็นเมือง
มรดกโลก มันสงบ ไมมีผับบารแ คนก็จะไปถายรูปพวกสตรีทอารแท ตางจากกัวลาลัมเปอรแ หนูก็ชอบ
ปีนังนะ . . . รูสึกวา บานเขาพัฒนามากกวา อยางมาเล หนูไปแบบไมคาดหวังอะไร คิดวา มาเลก็อยู
ใกลๆ ไทยเอง แตพอไปแลว ก็เห็นความแตกตางเยอะ ถาอยากไปดูประเทศท่ีมันเจริญ ไมตองไปไกล
ถึงญี่ปุุนก็ได ไปแคมาเลก็เห็นแลว มาเลตางจากไทยตรงที่คนคาขายขางถนน พอคา แมคา 
พูดภาษาอังกฤษไดหมดเลย จะพูดมากพูดนอย แตเขาพูดไดหมดเลย บานเมืองเขา ริมฟุตบาธ 
ไมมีของขายเลย ผังเมืองหรือถนน มันก็ดูสะอาดไปหมด ถนนก็เรียบ ไมใชมีฝาทอไมเทากัน ฟุตบาธก็
นาเดิน มันเป็นประเทศท่ีดูเจริญแลว ใหประชาชนเดินกันได คนมาเลเขาก็ดูเหมือนมีอารยธรรม 
มาเลไมคอยมีใครมาแตะเนื้อตองตัวกัน มันเป็นเมืองมุสลิมดวย เขาไมคอยแตะตัวผูหญิงแปลกหนา 
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หนูก็มีเพื่อนเป็นคนมาเลดวย อยางฐานใหญของแอรแเอเชียก็อยูท่ีมาเลดวย เขาก็จะคุนเคยกับมาเล 
มีรอบหนึ่งไปอยูเกือบเดือน หนูก็ชอบนะ . . . (สุกี ้.  สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของนองสุกี้ เรามองวา เมื่อเขาไปในพื้นที่มุสลิม 
นักแบกเปูหญิงไทยยังคงคํานึงถึงเพศสถานะท่ีติดตัวเธอไปอยูตลอดเวลา เธอระวังตัวเสมอบนพื้นฐาน
ของความเป็นหญิงดังท่ีเห็นชัดเจนคือ เธอมักสังเกตวา ชาวมุสลิมจะไมแตะเนื้อตองกัน อาจเป็นเพราะ
เธอเป็นผูหญิง เป็นหญิงท่ีมาจากตางถิ่น และขัดตอหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ตัวตนความเป็นหญิง
ของเธอยังแสดงออกเดนชัดยิ่งขึ้นผานถอยคําสนทนาซึ่งเธอมักเอยถึงความเป็นระเบียบเรียบรอย 
ไมวาจะเป็น การจัดระเบียบบนถนนหรือแหลงคาขาย เธอมักใหความสนใจวา พื้นถนนเรียบและไมมี
ฝาทอบนทองถนนท่ีไมเทากันเลย เราพบวา การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนองสุกี้เกิดขึ้นจาก
การถูกจองมองในฐานะผูเป็นอื่น ในขณะเดียวกันนองสุกี้ก็แบงแยกคนพื้นเมืองออกจากตัวเธอผาน
สายตาดวยวิธีการจองมองพวกเขาดวย 

นาสนใจวา สังคมมุสลิมเป็นพื้นท่ีตางวัฒนธรรมกับสังคมไทย พวกเจาถิ่น
มักจองมอง (Gaze) และปฏิบัติตอผูหญิงไทยในลักษณะเป็น “ผูแปลกหนา” (Stranger) พี่กลวยสัมผัสถึง
ชาติพันธุแที่ตางไปจากเจาถิ่นโดยเธอถูกแบงแยกใหเป็น “พลเมืองช้ันสอง” (Second-Class Citizen) 
ในมาเลเซียดังท่ีวา “. . . เวลาไปมาเลเซีย มันจะโฆษณาตัวเองวา มาเลเซียเป็น Truly Asia พี่ไมเคย
เขาใจเลย แตพอพี่ไปถึง ถึงไดเขาใจ มันเป็นเมืองแบบคนมุสลิมเป็นประชากรช้ันหนึ่งของประเทศ 
เพราะเป็นประเทศมุสลิม คนอื่นท่ีมันมารวมกันในประเทศเป็นประชากรระดับรองลงมา  . . .” 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) ดูผิวเผิน 
คํา “Truly Asia” มีท่ีมาจากแนวคิด “One Malaysia Truly Asia” ซึ่ง อิสกานดา มิรซา มูฮําหมัด ยูซุฟ 
(2014) เคยอธิบายไววา “เราจะพยายามโปรโมทความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี เช้ือชาติหรือ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ความเป็นประเพณีความเป็นหนึ่งเดียว เชน มุสลิม เทศกาลเดือนรอมฎอนฮารีรายอ 
คนจีนมีเทศกาลตรุษจีน อินเดียเป็นเทศกาลแหงแสงไฟดีปาวารีในรัฐซาบาหแฤดูเก็บเกี่ยว และ
เทศกาลคริสมาสตแของชาวคริสตแ” แนวคิดนี้ยังคงตรงกับท่ีพี่กลวยต้ังขอสังเกตตอผูคนพื้นเมืองท่ีวา 

. . . จีนก็มี อินเดียก็มี แขกจะมีแขกอินเดียกับแขกมาเล เราไมรูหรอก 
แขกก็คือแขก ยังมีแขกบังคลาเทศ แขกศรีลังกา พวกนี้มาขายแรงงาน นากลัว ยังมีคนโปรตุเกสอีก 
อยูมาต้ังแตมันมายึดครองเมืองมะละกา พี่ยังเห็นมันอยูบานคนโปรตุเกส คนพวกนั้นก็ยังใชชีวิตปกติอยู 
แลวก็ฝรั่งจํานวนมาก ท่ีเห็นเยอะๆ เลยก็คือแขกมาเลกับคนจีน . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 
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ลึกลงไป คํานี้มีนัยยะแอบแฝงตรงท่ีผูคนทุกเช้ือชาติท่ีมีอยูอยางหลากหลายตางก็ถูกจัดลําดับช้ันทางสังคม
ดวยกันท้ังส้ิน พวกเขายกระดับใหพวกมุสลิม (Muslim) เป็นพลเมืองช้ันหนึ่ง ขณะท่ีชาติพันธุแอื่นๆ 
(Non-Muslims) มีสถานภาพเพียงพลเมืองช้ันรองเทานั้น  

มายาคติท่ีคนพื้นเมืองสรางขึ้นยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไมเพียงกดทับ
ชาติพันธุแท่ีเป็นรองในฐานะผูอาศัยเทานั้น แตยังรวมถึงผูมาเยือนดวย พี่กลวยเผยถึงประสบการณแ
ตรงท่ีวา “. . . เจาของจะสงขอความหาเราตลอด อยางเธออยูตรงไหน เธอกินขาวยัง เธอมาสิ 
ฉันเล้ียงขาว เขาก็จะเปรียบเทียบระหวางไทยกับมาเลยแ แลวพูดออกมาตลอดจนพี่รําคาญ อยางเชน 
เนี่ย ประเทศฉันเมื่อกอนตองไปดูงานท่ีประเทศไทย เด๋ียวนี้ ตลกมาก คนไทยมาดูงานบานฉันเต็มเลย 
. . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
ถอยคําของพี่กลวยใหภาพเจาถิ่นท่ีพยายาม “ขม” ชาติพันธุแอื่นผานทางวาจา คําพูดของพวกเขา
มีลักษณะเหน็บแนมผูหญิงไทยเห็นจากคํา “ตลกมาก” คํานี้ไมไดทําใหพี ่กลวยรูสึกตลกเลย 
กลับกันเธอรับรูวา คําพูดของเจาถิ่นไมใชเรื่องขบขัน แตเป็นคําดูถูกดูแคลนชาติพันธุแของผูหญิงไทย
ที่ติดตัวมาดวย ซ้ําราย คําดูหมิ่นชาติพันธุแยังคงทวีความรายกาจขึ้นอีกดูจากขอคิดเห็นของพวกเขา
ท่ีวา “ประเทศฉันเมื่อกอนตองไปดูงานท่ีประเทศไทย” และ “คนไทยมาดูงานบานฉันเต็มเลย” 
ขอความในท่ีนี้ใหความหมายตรงตัวท่ีวา บานเราเคยเจริญกวาบานเขา แตตอนนี้บานเขาเจริญกวา
บานเราอยางกาวกระโดด คํา “ดูงาน” จึงใหความหมายโดยออมที่วา บานเราลาหลังกวาบานเขา 
เราจึงตองเอาความเจริญของบานเขาเป็นแบบอยาง ถอยคําของเจาถิ่นจึงใหภาพท่ีพวกเขาจัดวาง
ตัวตนของตนเองใหอยูเหนือกวาผูหญิงไทยในลักษณะตางขั้ว  

การเหยียดหยามชาติพันธุแยังคงปรากฏใหเห็นอยางไมหยุดยั้งโดยพวกเขา 
“แสดง” ความแบงแยกผูหญิงไทยผานการจองมองและปฏิบัติอยางไมเป็นธรรม ตามคําพูดของ
พี่กลวยท่ีวา “. . . เราใสเส้ือไมมีแขน ผูหญิงมาเลก็มองเราแบบเหยียด แลวก็แกลง มันผลักไมใหขึ้นรถ 
ตอนจะขึ้นรถเมลแ มันก็ผลักออก เราก็ผลักกลับ เหมือนแบบพวกแกเป็นใคร ฉันเป็นเจาถิ่น 
แกถอยไป . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 
2562) การถูกจองมองใหภาพผูหญิงไทยตกเป็นเปูาสายตาของเจาถิ่นในลักษณะ  “ผูถูกกระทํา” 
(Passive) สถานะของพวกเธอจึงเป็นเพียง “วัตถุ” (Object) แหงการจองมองเทานั้น กลับกันเจาถิ่น
ซึ่งเป็นฝุายจองมองกลายเป็น “ผูกระทํา” (Actice) โดยส้ินเชิง พวกเขาแสดงอํานาจและจัดวางตัวตน
ในลักษณะท่ีเหนือกวาผูหญิงไทยดวยสายตาเหยียดหยามผานการนุงหมเครื่องแตงกายที่ตางกัน 
รายกวานั้น เจาถิ่นไดทวีคูณความเป็นชนช้ันหนึ่งดวยการกระทําระดับเนื้อตัวรางกายท่ีอุกอาจยิ่งขึ้น 
พวกเขาแสดงออกในลักษณะผลักไสไลสงผูหญิงไทยดวยการใชกําลังผลักพวกเธอใหออกไปจาก
รถโดยสารดวยวิธีแยงขึ้นรถกอนดังคําพูดท่ีวา “มันผลักไมใหข้ึนรถ” การแยงขึ้นรถจึงเป็นวิธีแสดงตัวตน
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ของเจาถิ่นในลักษณะผูเป็นท่ีหนึ่ง ผูชนะ ผูมากอน ผูครอบครอง และผูเป็นเจาของพื้นท่ีนั้นๆ ตรงขาม
ตัวตนของผูหญิงไทยกลายเป็นผูเป็นรอง ผูมาทีหลัง  ผูมาเยือน ผูถูกกดทับ และผูหยิบยืม 
ตัวตนของผูหญิงไทยจึงมีลักษณะของ “ผูเป็นอื่น” โดยไมทันต้ังตัว การขึ้นรถโดยสารจึงเป็น
พื้นที่ชวงชิงการแสดงตัวตนระหวางเจาถิ่นและผูหญิงไทยอยางเห็นชัด ขณะเผชิญหนากับ
เหตุการณแแยงชิง ผูหญิงไทยไดตอกกลับและแยงชิงตัวตนกลับคืนมา พี่กลวยเลือกที่จะแกเผ็ด 
เจาถิ่นตามท่ีวา “. . . พี่ไมใชประชากรประเทศมัน มันผลักพี่ พี่ก็ผลักกลับสิ แลวพี่ก็เดินเบียดขึ้นไป 
. . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
การแกเผ็ดของพี่กลวยดวยการผลักกลับและเบียดขึ้นรถโดยสารจึงเป็นการตอรองตอสูแบบ 
“ตาตอตาฟันตอฟัน” โดยเธอไมยอมใหเจาถิ่นกระทําตอเธอเพียงฝุายเดียว เรื่องเลาของพี่กลวยจึง
ใหภาพตัวตนของผูหญิงไทยท่ีถูกแบงแยกออกจากมุสลิมเจาถิ่นโดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแ
และเครื่องแตงกายท่ีตางกัน ผูหญิงไทยจึงกลายเป็นอื่น อยางไมเป็นธรรมและถูกเลือกปฏิบัติจาก
เจาถิ่นอยางไมเทาเทียม ขณะเดียวกันเธอก็ยังคงตอสูดวยการผลักกลับและแยงขึ้นรถโดยสารเพื่อ
ชวงชิงพื้นท่ีแสดงตัวตนกลับคืนมา 

นาสังเกตวา “เครื่องแตงกาย” เป็นประเด็นท่ีปรากฏใหเห็นผานเรื่องเลา
ประสบการณแแบกเปูเท่ียวของนักแบกเปูหญิงไทยอยางตอเนื่อง พี่กลวยตั้งขอสังเกตถึงวิธีการแตงกาย
ท่ีตางกันวา  

. . . มันเป็นเมืองรอน พี่ไปครั้งแรก พี่แตงตัวไมเป็น ไปเมืองรอนก็
ใสเ ส้ือกลาม ไปสิงคโปรแก็ใส เ ส้ือกลามพอไปมาเลก็ใสเ ส้ือกลาม ขางนอกเป็นกางเกงเลคกิ้ง 
มีกระโปรงทับอีกช้ันหนึ่ง เราก็มองวา สุภาพแลว แตปรากฏวาสายตาของผูหญิงมาเลที่มองเรา 
มันไมโอเคเลย เพราะวาคนมาเลเขาแตงตัวเรียบรอยมาก  . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)   
พี่กลวยแตงกายดวยเส้ือกลามคูกับกางเกงรัดรูปท่ีมีกระโปรงสวมทับเพราะเห็นวาเป็นชุดท่ีเหมาะสม
ตอสภาพแวดลอมแลว แตคาดไมถึงวา ผูหญิงเจาถิ่นกลับรูสึกไมพอใจกับวิธีแตงกายของผูหญิงไทย
ท่ีตางออกไป พี่กลวยใหเหตุผลถึงเครื่องนุงหมท่ีไมเขากันตอไปวา “. . . ทําใหเรารูวา เวลาเราจะไป
ตางประเทศ เราตองดู Tradition ของท่ีนั้นๆ ดวย ดูวาเขาแตงตัวกันยังไง มาเลเขาแตงตัวกัน
เรียบรอยจนบางทีถึง Level ท่ีตองคลุมผา กระโปรงส้ันนะ ถาไมใชเมืองหลวง แทบไมมีคนใสเลย . . .” 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) พี่กลวย
ยอมรับวา เครื่องนุมหมเป็นวัตถุเชิงสัญลักษณแท่ีทําใหผูหญิงเจาถิ่นจดจองมาท่ีตัวเธอ แมสภาพอากาศ
ของบานเขาจะเหมือนกับบานเรา แตวัฒนธรรมบานเขาตางกันมาก เครื่องแตงกายท่ีผูหญิงไทยสวมใส
จึงเป็นเปูาสายตาของผูหญิงเจาถิ่นอยางไมทันคิด  

Ref. code: 25625724035026EQD



209 
 

ถอยคําของพี่กลวยประกอบกับขอสนับสนุนของนองสุกี้ท่ีวา “. . . อยาง
ตอนไปมาเล ดวยความที่เขาเป็นเมืองมุสลิม เขาก็จะไมใสขาสั้น แขนสั้นกัน แตบานเขาก็รอน 
เวลาเราใส เขาก็จะมอง เขาก็มองท่ีเราใสขาส้ัน บางทีก็ใสเส้ือกลามแขนกุด เขาก็มอง มันทําใหเรา
รูสึกเหมือน เราแปลกแยก . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) นองสุกี้เห็นดวยวา เส้ือผาแบบแขนส้ันขาส้ันเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม
การแตงกายท่ีตางกันผานรางกายของผูหญิงไทย ผูหญิงเจาถิ่นจึงจองมองผูหญิงไทยในลักษณะ
แปลกแยกจากพวกเขา เส้ือผาท่ีผูหญิงไทยสวมใสจึงเป็นวัตถุเชิงสัญญะท่ีบงช้ีความไมเขาพวกระหวาง 
“ตัวเรา” และ “ตัวเขา” ผานรูปแบบเครื่องนุงหมท่ีตางกัน  

สอดรับกัน ปอเผยถึงประเด็นฮิญาบวา “. . . อยางประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง เจอบอยมาก เราไปบางประเทศท่ีเขาตองคลุมฮิญาบ มันคงเดนมากท่ีเราหนาเอเชีย 
เขาก็มองเราตลอดทาง เขามองเราแบบประหลาดใจ . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) แมแบกเปูเท่ียวในแถบตะวันออกกลาง วัฒนธรรมการแตงกาย
แบบไทยท่ีติดตัวมากับปอตางจากผูหญิงเจาถิ่นตรงท่ีเธอไมไดคลุมฮิญาบ ผูหญิงเจาถิ่นจึงจองมองปอ
ดวยสายตาแบบไมใชพวกพองเดียวกันดังคําท่ีวา “เขามองเราแบบประหลาดใจ” ฮิญาบจึงเป็น
วัตถุเชิงสัญญะท่ีแบงแยกผูหญิงไทยออกจากผูหญิงมุสลิมโดยส้ินเชิง ขณะแบกเปูเท่ียว อัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงไทยจึงถูกแบงแยกออกจากผูหญิงเจาถิ่นในลักษณะขั้วตรงขาม โดยจัดวางตัวตน
แบบ “ตัวเขา” และ “ตัวเรา” ผานสารัตถะของเครื่องแตงกายท่ีตางกัน  

อีกประการหนึ่ง เพศสถานะความเป็นหญิงท่ีติดตัวนองสุกี้ยังคงปรากฏใหเห็น
ผานพื้นท่ีท่ีเธอเลือกท่ีจะเขาไปเยือน นั่นคือ พื้นท่ีตลาด และถนนศิลปะ ในยานการคา เธอเลือกท่ีจะ
จับจายใชสอยสินคาและมีการเปรียบเทียบราคาสินคาแตละราน เธอมักดูวา พอคาแมคามักจําหนาย
สินคาราคาใกลเคียงกัน โดยไมเอากําไรจากลูกคามากเกินควร และในการซื้อสินคา เธอก็ไมได
ตัดสินใจซื้อสินคาโดยทันที แตมีการตรวจสอบราคาสินคาแตละรานกอนชําระเงินเสมอ ตางไปจาก
การใชจายของผูชายที่มักไมเลือกมากและจะซื้อสินคาทันทีที่พวกเขาพบเห็น อีกสถานที่หนึ่ง 
ถนนศิลปะ เราสังเกตวา นองสุกี้เลือกท่ีจะเขาไปในพื้นท่ีแหลงอารยธรรมมากกวาพื้นที่เสี่ยงตอ
เพศสถานะความเป็นหญิง ดังเชน พื้นท่ีผับบารแ เพราะเธอเล็ง เห็นวา พื้นที่มรดกโลกเป็น
พื้นที่ที่มีความปลอดภัยสําหรับนักแบกเปูหญิงไทยสูงกวากัวลาลัมเปอรแซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงตอ
การดื่มเหลาเมาสุรา เมืองปีนังจึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเพศสถานะของเธอ อีกท้ัง กิจกรรมท่ี
เธอเลือกท่ีจะทําในเมืองปีนัง ก็คือ ถายรูปริมถนนศิลปะ เราสังเกตวา ความงดงามทางศิลปะเป็น
ความสนใจที่สอดรับไปกับเพศสถานะของความเป็นหญิง เพราะถนนศิลปะเป็นพื้นที่ที่เนน
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อารมณแสุนทรียแเป็นหลัก มักเงียบสงบ แตเพลิดเพลินไปกับสีสันระหวางทาง และสามารถตอบสนอง
ความตองการทางจิตใจของผูหญิงไดอยางพอดี 

เบลลแไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชีวิตวัยทํางานของชาวยุโรป
และชาวเอเชียโดยใชเกณฑแการหยุดพักระหวางทํางานวา ชาวยุโรปเนนการทํางานแบบไมหักโหม 
พวกเขามีช่ัวโมงพักระหวางวัน และมักใหความชวยเหลือตอนักทองเท่ียวขณะถามทาง ตรงกันขาม 
ชาวเอเชียอยางคนไทยและคนจีนมักเนนงานหนัก และไมสนใจการผอนคล ายระหวางวัน 
เธอเปรียบเทียบไววา “. . . โซนยุโรป เขาจะใชชีวิตไปเรื่อยๆ มีความสุข อยางคนทํางาน ก็จะมีเบรค
หลายครั้ง เขาจะพักจิบกาแฟ แลวก็ไปทํางานตอ แตเมืองไทยหรือจีน จะเนนแบบทํางานหนัก ไมคอย
สนใจเรื่องคุณภาพชีวิตเทาไหร ความสุขก็ไมคอยมีเทาไหร ตอนไปตางประเทศ เวลาเราถามทาง เขาก็จะ
ชวยเหลือเราดี . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 
2562) ขอเปรียบเทียบของเบลลแช้ีใหเราเห็นวา เธอไดแบงแยกชาวยุโรปออกจากชาวเอเชีย
ในลักษณะขั้วตรงขามผานเกณฑแการหยุดพักระหวางวัน  

ตรงกันขามกับเบลลแ พี่นกไดเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวางนิสัยใจคอ
ของพวกฝรั่ง คือ ชาวเยอรมันและชาวนิวยอรแก และพวกเอเชีย คือ ชาวญี่ปุุน โดยวางอยูบนพื้นฐาน
เรื่องชาติพันธุแ เธอมักสังเกตพฤติกรรมท่ีพวกเขากระทําตอตัวเธอวา ชาวเยอรมัน ชาวญี่ปุุน 
และชาวนิวยอรแกมักปฏิบัติตอนักแบกเปูหญิงไทยอยางเทาเทียมกัน พวกเขาไมคอยแสดงออกถึง
การเหยียดชาติพันธุแของเธอ โดยพวกเขาจะปฏิบัติตอตัวเธออยางสุภาพ ออนนอม และชวยเหลือเธอ
เป็นอยางดี พี่นกเลาวา  

. . . อยางเยอรมัน เวลาเจอนอกประเทศ มันดี ก็อยากไปดูวา เวลามันอยู
ในประเทศ พฤติกรรมมันเหมือนตอนออกนอกประเทศหรือเปลา สิ่งที่พี่จะพูดถึงทุกทริปที่กลับมา 
จะเป็นคนกอนสถานท่ีดวยซ้ํา . . . ประเทศที่ดีที่สุด ก็คือ เยอรมัน คนเยอรมันนิสัยดี คนเยอรมัน
ไมเหยียดคนชาติอื่น สุภาพ แมวาเขาจะคิดอะไร เขาก็จะไมแสดงออก (คน) เยอรมันกับ (คน) ญี่ปุุน
จะออกคลายๆ กัน . . . สวนแถบฝรั ่ง มันเหมือนอะไรที่มันสรางออกมาเสร็จเรียบรอยแลว 
อยางนิวยอรแกคนท่ีนั่นชวยเหลือดีมาก คนนารักนะ ขอถามทาง หรือมีคนมาใหความชวยเหลือ 
หนาตายิ้มแยม และไมเหยียดหยามเรา . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

นอกจากนี้ ในจีน เบลลแและพี่นกยังไดเปิดเผยทัศนคติท่ีมีตอคนพื้นเมือง 
พวกเธอมองวา คนจีนมีท้ังขอดีและขอเสียปะปนกันไป แมพวกเขาจะอาศัยอยูในพื้นท่ีเดียวกันก็ตาม 
โดยเบลลแและพี่นกมีมุมมองตรงกันวา คนจีนติดนิสัยชอบสรางอะไรๆ ใหดูยิ่งใหญเสมอ สถานท่ีแตละแหง
มักโออาและกวางขวาง ดังเชน วังและอุทยานแหงชาติ พี่นกเนนวา การกอสรางสถานที่แตละแหง
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ในจีนมักไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและไมเกิดการสูญเสียทัศนียภาพ สวนเบลลแเนนวา การทํางาน
ตามแบบฉบับของคนจีนมักทํางานแขงขันกับเวลาและพวกเขาชอบที่จะทํามาหากินเป็นหลัก 
สําหรับขอเสียของคนจีนนั้น เบลลแเห็นวา ชีวิตประจําวันของพวกเขาแสดงออกอยางรีบเรงจนเกินไป 
และทําใหพวกเขาแลดูไมเป็นสุขเทาท่ีควร เธอยังไมชอบใจอีกวา คนจีนมักพูดเสียงดังและไมรักษา
ความสะอาดในหองน้ํา ในขณะท่ีพี่นกเห็นดวยวา คนจีนมักทําใหเธอรูสึกขุนเคืองใจอยูตลอดเวลา 
เบลลแสังเกตวา  

. . . คนจีนจะรีบเรงทุกอยาง พูดจาเสียงดังฟังชัด มากเกินไป (เนน
เสียงหนัก) หองน้ําไมคอยสะอาด เขาจะเนนทํามาหากิน เนนทํางานแขงกับเวลา ทําใหรูสึกวา 
ชีวิตรีบไปไหม มีความสุขไหมกับชีวิต ตอนไปจีน กูไปมาอาทิตยแนึง ไปสมัยตอนอยูปี 3 ไปปักกิ่งเมือง
เดียว เป็นเมืองใหญ อลังการมาก ปราสาทอะไร สรางแบบโอโห กวาง .  . . โดยภาพรวม จีน
เจริญกวาไทย สรางอะไรก็อลังการ สรางใหญๆ มหึมามาก แตคนจีนเนนหาเงิน ไมคอยแครแใคร เขา
เนนไปทํางาน เนนหาเงิน ตองรีบเรง ตอนท่ีกูไป คนจีนนี่ โอโห กูคิดวา นี่ รีบไปไหน กูตกใจ เขา
เดินแขงกันเร็วมากๆๆๆ เขารีบๆ กัน ไมรูคนปักกิ่งจะรีบไปไหน . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
ในขณะท่ีพี่นกเลาวา 

. . . อีกท่ีหนึ่งท่ีชอบมากจริงๆ ก็คือ จีน . . . มันเป็นประเทศเดียวท่ีมี
ธรรมชาติอลังการจนนากลัว ถาไดขึ้นชื่อวาเป็น National Park ของจีนแลว มันจะไมเคยมีที่ไหน
ท่ีมันเล็ก คนจีนก็เขาไปกอสรางนั่นนี่ โดยท่ีไมทําใหธรรมชาติเสียทัศนยภาพ นี่คือ ความสามารถจริงๆ 
ของคนจีน แลวจีนก็ทําใหพี่โกรธ โมโหไดตลอดเวลา แตทุกครั้งท่ีไปเท่ียวจีนแบบยายเมืองไป 
มันไมเหมือนเดิม มันเหมือนไมใชประเทศเดียวกัน คนก็จะแตกตางกัน ท้ังหนาตาและนิสัย มันก็มี
แบบแฮปปี้สุดขีดและช่ัวรายสุดๆ เรารูสึกวา มีความหลากหลาย ทําใหเรากลับไปไดหลายๆ ครั้ง 
โดยไมรู สึกวา เราไปท่ีเดิม” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562) 

อีกท้ัง พี่นกยังมองลึกลงไปอีกวา ในจีน แมวาจะอาศัยอยูตางละแวกกัน 
รูปพรรณสัณฐานของพวกเขาก็แตกตางออกไปดวย เธอมองวา รูปรางหนาตาของพวกแมนจูมักมี
หนาผากกวาง จมูกใหญ และมีด้ังจมูกโดง ในทางกลับกัน พวกยูนนานมักมีสีผิวคลํ้าและหยาบกราน 
นอกจากนี้ พวกแมนจูยังแสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีตอเธอดวยการใหความชว ยเหลือเบื้องตน 
ท้ังชวยยกกระเปาและใหขอมูลเมื่อถามทาง เธอเลาวา  

. . . คนที่มาจากแมนจู แถบฝั่งขวา ทางตะวันออก เขาชวยเหลือดี 
ชวยยกกระเปาท้ังท่ีเราไมไดขอ ถามทาง  เขาก็บอก ใบหนายิ้มแยม นิสัยดีมาก และหองน้ําก็สะอาดดวย 
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ถาพวกแมนจูนี่ดีมาก พี่รูสึกวา เฮย มันใชจีนเหรอ ทําไมมันแตกตางกันขนาดนี้ แลวหนาตาเขาก็
ไมเหมือนกันดวย เขาหนาผากกวางๆ จมูกใหญๆ โดงๆ แตถาเป็นโซนยูนนาน ก็จะดําๆ หนอย 
ผิวกรานๆ . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 
จากขอคิดเห็นของพี่นก เราเห็นวา เมื่อแบกเปูเท่ียวคนเดียว พี่นกไดสรางภาพเหมารวมตอพวกแมนจู
และพวกยูนนานในลักษณะขั้วตรงขามโดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแ โดยเธอจัดหมวดหมูคนจีน
ท้ังสองกลุมดวยวิธีสังเกตเบ้ืองตนจากการแสดงออกของรูปรางหนาตาและสีผิว  

จากกลุมตัวอยาง เราพบอีกวา ในพื้นท่ีวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น นักแบกเปูหญิงไทย
มักใหความสําคัญตอวัฒนธรรมทางจิตใจ โดยวัฒนธรรมท่ีพวกเธอเปิดรับและเอามาปฏิบัติตามมักเป็น
เรื่องภายในบาน เป็นเรื่องใกลตัว และเป็นกิจกรรมที่สอดรับไปกับเพศสถานะของความเป็นหญิง 
นั่นคือ สูตรของหวาน การตกแตงบานเรือน การแชออนเซ็น ศาสนา ศิลปะ นโยบายสงเสริมการทองเท่ียว 
แบบแผนทางการคา และการมองดูชีวิตผูคนพื้นเมืองแบบอยูกับท่ี เราอธิบายดังนี้ 

ภายในครัวเรือน เราพบวา เบลลแเพงเล็งไปยังความเป็นมาและวิธีปรุงแตง
มากกวารสชาติของอาหาร เธอใหความสนใจตอวัฒนธรรมของหวานพื้นเมืองซึ่งเป็นที่นิยม
ชวงเทศกาลคริสตแมาสในสวีเดน ของหวานท่ีเธออางถึง ก็คือ ช็อกโกแลต ท่ีเรียกวา “ฟัดจแ” โดย
เธอมุงเนนไปยังวิธีทําฟัดจแ นั่นคือ การเค่ียวช็อกโกแลตดวยความรอน แลวเติมเครื่องปรุงแตง
ท่ีตองการลงไป จากนั้น คนพื้นเมืองในสวีเดนก็จะนําขนมฟัดจแนี้มาแจกใหกันและกัน เบลลแบอกวา  

. . . คริสมาสตแที่ผานมา เพื่อนกูทําฟัดจแ (Fudge) ไปแจกที่ทํางาน
เป็นพันๆ ช้ินเลย ฟัดจแเป็นช็อกโกแลต มันซื้อช็อกโกแลต Marabou เอามาเค่ียวใหละลาย แลวก็ใส
เยลล่ี ใสลูกเกด ใสอะไรที่เราอยากกินลงไป รอใหมันแหง แลวก็ใสกลองไปแจก คนสวีเดน 
เขาแจกฟัดจแกันเยอะเลย ฟัดจแเป็นสวนหนึ่งของ Traditional Swedish Christmas เพื่อนเอาฟัดจแ
มาแจกกู 200 ช้ิน ยังกินไมหมดเลย . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

จากคําบอกเลาของเบลลแ นาสนใจวา นอกเหนือไปจากการลิ้มลอง
ชิมรสชาติอาหารพื้นเมืองระดับผิวเผินแลว ในเบื้องลึก นักแบกเปูหญิงไทยยังคงเอาใจใสอยูกับ
ภาระหนาท่ีในครัวเรือน นั่นคือ การทําอาหาร ตามท่ีทราบกันดีแลววา ระเบียบกฎเกณฑแในครัวเรือน
เป็นเรื่องของผูหญิง กิจการงานในเรือนก็ตกเป็นภาระหนาท่ีของผูหญิงดวย สังคมมักคาดหวังใหผูหญิง
อยูกับบานเขาครัวทําอาหาร ผูหญิงในฐานะแมศรีเรือนจึงตองดูแลและจัดเตรียมเรื่องอาหารคาวหวาน
เป็นงานหลัก ดังนั้น ครัวจึงเป็นพื้นท่ีของอํานาจท่ีทรงพลังและเป็นพื้นท่ีแสดงกิจกรรมของผูหญิง  
นอกจากนี้ ครัวยังทําหนาท่ีเป็นศูนยแกลางกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวดวย ในที่นี้ 
เราเห็นวา ทามกลางพื้นท่ีครัวในวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น นักแบกเปูหญิงไทยไดแลกเปล่ียนความรู
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ในการผลิตอาหารหวานและท่ีมาท่ีไปของอาหารหวานกับหญิงพื้นเมือง การแลกเปล่ียนเคล็ดลับใน
พื้นที่ครัวเรือนเชนนี้จึงเป็นวิธีเพิ่มพูนเสนหแปลายจวักของเพศสถานะความเป็นหญิง อีกทั้ง 
การแลกสูตรอาหารหวานยังแสดงออกถึงความล่ืนไหลของเสนหแปลายจวักระหวางผูหญิงไทยและ
หญิงพื้นเมืองในสังคมยุคนี้ดวย 

ชวงเทศกาลสําคัญของคนพื้นเมือง เบลลแสนใจตอไปวา คนพื้นเมือง
ในสวีเดนมักเฉลิมฉลองในวันคริสมาสตแ ขนบธรรมเนียมที่ขาดไมไดสําหรับพวกเขา ก็คือ 
การตกแตงบานเรือน คนพื้นเมืองมักแสดงออกดวยการแขวนสัญลักษณแท่ีมีรูปดวงดาวขนาดใหญ 
ตั้ง เชิงเทียน และจัดวางหลอดไฟเป็นรูปสามเหล่ียมคลายรูปทรงหลังคาบาน การประดับประดา
ภายในบานยังมีตนคริสมาสตแ ซานตาครอส และกลองของขวัญอีกดวย  เบลลแบอกวา “. . . 
ชวงเทศกาลแบบนี้ เขาจะแตงบานกัน มีซานตาครอส มีตนคริสมาสตแ มีกลองของขวัญ ท่ีหนาตางจะ
มีดาวสวยๆ เป็นดาวดวงใหญ แลวก็มีเชิงเทียน เด๋ียวนี้เป็นหลอดไฟทําเป็นรูปสามเหล่ียมเหมือนรูป
หลังคาบาน เขาจะแตงบานกันทุกหลังเลย . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) จากคําบอกเลาของเบลลแ เรามองวา เธอสนใจตอขนบธรรมเนียม
ตามเทศกาลสําคัญของคนพื้นเมือง ก็คือ การประดับบานเรือนตามขนบที่คนพื้นเมืองกระทํา
สืบทอดกันมา เราปฏิเสธไมไดวา การดูแลบานเรือนและท่ีพักอาศัยเป็นงานอีกอยางหนึ่งของผูหญิง 
พวกเธอถูกสวมบทบาทใหดูแลความสะอาดสะอาน ความเรียบรอย และความนาอยูของพื้นท่ีในบาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลเฉลิมฉลอง ผูหญิงยังคงตองรับภาระหนาท่ีในการตกแตงบานเรือน
ใหเขากับขนบประเพณีดวย ดังนั้น เราเห็นวา ท้ังการเขาครัวทําอาหารและการตกแตงบานเรือน
ถือเป็นความสนใจท่ีนักแบกเปูหญิงไทยมีตอวัฒนธรรมอื่นซึ่งมีลักษณะสอดรับไปกับเพศสถานะของ
ความเป็นหญิงและความรับผิดชอบในครัวเรือนตามท่ีสังคมคาดหวังดวย 

อีกรูปแบบหนึ่ง การอาบน้ําถือเป็นเรื่องใกลตัวอีกอยางหนึ่งท่ีนักแบกเปูหญิงไทย
ใสใจท่ีจะเรียนรู พี่พิมแสดงความตองการท่ีจะทดลองการอาบน้ําแรท่ีเรียกวา “ออนเซ็น” เจตจํานงคแ
ของพี่พิมสะทอนใหเราเห็นวา นักแบกเปูหญิงไทยตองการท่ีจะเขาถึงความเช่ือของชาวญี่ปุุนดวย
วิธีการอาบน้ําแรธรรมชาติ โดยคนพื้นเมืองเช่ือกันวา ขณะแชน้ําแรในอุณหภูมิสูง จะชวยทําให
รางกายปรับสมดุลและหายจากโรคภัยไขเจ็บได ในมุมมองของพี่พิม เธอเนนวา การแชน้ําแรทําให
เธอรูสึกอบอุนทามกลางอากาศหนาวเย็น การอาบน้ําแรจึงถือเป็นวิธีผอนคลายหลังจากการเดินทาง
ทองเท่ียวอีกวิธีหนึ่งดวย เธอระบุอยางส้ันวา “. . . วาจะไปออนเซ็น แตแผนมันก็ลมหมดเลย ก็เลย
ไมไดไป พี่ยังไมเคยออนเซ็นเลย กะวาจะไปรอบหนา อากาศหนาว พออากาศหนาว เราก็ตองหาท่ีอุนๆ อยู 
มันนาจะโอเค เวลาอากาศหนาว เราก็อยากแชในอางน้ํารอน พี่คิดวา มันเป็นน้ําแรธรรมชาติ  . . .” 
(พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) ความตองการ
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ของพี่พิม เราเห็นวา ในวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น นักแบกเปูหญิงไทยมีความสนใจตอเรื่องการชําระลาง
รางกายและการบําบัดโรค พวกเธอเพงเล็งไปยังกิจกรรมภายในบานซึ่งผูกโยงอยูกับเพศสถานะของ
ความเป็นหญิง นั่นคือ การอาบน้ํา พวกเธอเล็งเห็นวา การอาบน้ําแรถือเป็นแบบแผนอันดีงามท่ี
ชาวญี่ปุุนปฏิบัติสืบทอดกันมา จากนั้น พวกเธอจึงตัดสินใจที่จะรับเอาการแชน้ําแรดังกลาวมาเป็น
วิถีปฏิบัติสวนตัวอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น ความเช่ือเรื่องการแชออนเซ็นจึงทําหนาท่ีเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ
ท่ีนักแบกเปูหญิงไทยใหความสําคัญดวย 

นอกบาน ปูาปุณแสดงความสนใจและสรางกิจกรรมยามวางใน
พื้นที่ศาสนา โดยเฉพาะคริสตแ เธอใหเหตุผลวา รากเหงาของเธอเติบโตตามแบบฉบับของชาวคริสตแ 
และเธอยังมีสถานภาพเป็นคริสตแศาสนิกชนอีกดวย ดังนั้น เธอจึงเลือกท่ีจะเขาไปในสังคมคริสตแเป็นหลัก 
ความสนใจของเธอในพื้นที่คริสตแมักแสดงออกผานความงดงามทางศิลปะ วัฒนธรรมที่เกาแก 
เรื่องราวทางประวัติศาสตรแ และมองดูความสรางสรรคแในการแตงกาย ปูาปุณเผยอยางกระชับวา  

. . . ชอบฝรั่งเศส . . . มันมีศิลปะบวกดวยวัฒนธรรมเกาแก เขาศาสนา
คริสตแ พี่ก็ศาสนาคริสตแ ก็เลยชอบ มันมีท้ังศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตรแ อเอๆๆ มี
แฟชั่น ชอบไปดูไอเดีย แตงไมได ฉ ันไมใชผู หญิงจเาแบบนั ้น ไม ไดชอบตุ ฿กตา เอาตุ฿กตามา
กระทืบๆๆๆ (หัวเราะ) พูดเลน แตตอนนั้น เลนแคะขนมครก . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562)  
เราเห็นวา เมื่อแบกเปูเท่ียวในแถบยุโรป ความสนใจของปูาปุณยังคงเช่ือมโยงอยูกับรากเหงาและ
ตัวตนในฐานะผูนับถือศาสนาคริสตแ รวมถึงเพศสถานะของความเป็นหญิงคอนขางสูง  

คลายกันนั้น นองจอมขวัญก็มีความสนใจไมตางไปจากปูาปุณ โบสถแใน
ฝรั่งเศสเป็นสถานท่ีดึงดูดใจใหนองจอมขวัญเขาไปสํารวจ เธอโตแยงวา โบสถแในฝรั่งเศสแตกตางไปจาก
วัดไทย ในฝรั่งเศส โบสถแคริสตแมีลักษณะเรียบงายกวา มีเพียงอาคารเดียว ตกแตงดวยกระจกสี 
และมีพระเยซูเป็นสัญลักษณแของผูนําทางศาสนา สวนวัดในเมืองไทยจะประกอบไปดวยส่ิงกอสราง
หลายรูปแบบ ไดแก โบสถแพุทธ กุฏิ และโรงธรรม ในพื้นท่ีโบสถแคริสตแ เธอเพงเล็งไปท่ีรูปรางภายนอก 
ก็คือ สถาปัตยกรรมท่ีเนนความละเอียดออนในการกอสรางสถานท่ี เชนเดียวกับการเดินเลนใน
หางสรรพสินคา นองจอมขวัญเลือกท่ีจะมองดูการตกแตงรานเป็นหลัก โดยเนนวาคนพื้นเมืองจัด
หนารานกันอยางไร เธอใหเหตุผลวา ตัวเธออยากเรียนดานการออกแบบ ชอบวาดรูป ชอบใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรคแ และชอบการผสมหลายสีใหมารวมอยูดวยกัน เธอกลาววา  

. . . ตอนอยูฝรั่งเศส จอมขวัญก็เขาโบสถแเยอะ แตรูสึกวา โบสถแมันไมเฟี๊ยว
เหมือนท่ีไทย มันมีแคอาคารเดียว มีพระเยซู มีกระจกสี แคนั้นแหละ มันไมเหมือนที่ไทย ที่มีโบสถแ 
มีกุฏิ มีโรงธรรม มีอะไรอยางนี้ ถาไมมีอะไรอยากเขาไปดู จอมขวัญก็ไมไดเลือกเขาโบสถแ สวนมาก 
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จอมขวัญจะดูความละเอียดในการกอสรางภายนอกมากกวา เหมือนเดินหาง จอมขวัญก็ชอบดูวา 
เขาจัดหนารานยังไง เกือบเรียนออกแบบแลวนะ ถาหากวา วาดรูปเกงเนี่ย ถามีตังคแนี่ เรียนแลว 
(หัวเราะ) จอมขวัญชอบออกแบบ ไดใชความคิด จอมขวัญไมมีสีอะไรที่ชอบ แตจอมขวัญชอบ
เวลาท่ีสีมันมาอยูดวยกัน . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) 

จากคําพูดของนองจอมขวัญ เราเห็นวา พื้นท่ีท่ีนองจอมขวัญเลือกท่ีจะเขาไป 
ก็คือ พื้นท่ีทางศาสนาและพื้นท่ีหางสรรพสินคา โดยพื้นท่ีทางศาสนาถือเป็นสถานท่ีปลอดภัยสําหรับ
เพศสถานะของความเป็นหญิง เป็นพื้นท่ีท่ีคนท่ัวไปเลือกท่ีจะไมกระทําเรื่องผิดศีลธรรมและมักเกรงกลัว
ตอบาปบุญคุณโทษ สวนพื้นที่หางสรรพสินคาเป็นแหลงที่มีผูคนเดินไปมาอยางพลุกพลาน 
และเป็นสถานที่ซึ่งทําใหเธอไมรูสึกถึงสภาวะของการอยูตัวคนเดียว โดยทั้งสองพื้นที่ดังกลาว
ยังคงเช่ือมโยงกับตัวตนของเธอเอง กลาวคือ คนไทยชอบไปวัด และเมื่อแบกเปูเท่ียวคนเดียว 
นักแบกเปูหญิงไทยก็ชอบที่จะเขาไปยังพื้นที่วัด แตเป็นวัดแบบคริสตแศาสนา นั่นคือ โบสถแ 
อีกประการหนึ่ง เธอเลือกท่ีจะมุงสนใจงานศิลปะ เนนการออกแบบ ใสใจตอความละเอียดออน 
และช่ืนชอบการอยูรวมกันของสีสันตางๆ ดังนั้น ความสนใจตอโบสถแและการตกแตงจึงสะทอนถึง
ตัวตนความเป็นหญิงของนองจอมขวัญโดยมีตัวเธอเป็นศูนยแกลางในการเรียนรูวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น 

พื้นที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปูาปุณสนับสนุนนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวทุกหยอมยานตามแนวคิดของชาวญี่ปุุน พวกเขาสรางวิธีแสวงหารายไดจาก
การทองเท่ียวโดยมีสัตวแเล้ียงเป็นตัวกลางในการโฆษณาโดยท่ีไมตองวาจางนักแสดงหรือศิลปะท่ีมี
คาตัวแพง ปูาปุณเพงเล็งแนวคิดท่ีวา ชาวญี่ปุุนริเริ่มที่จะเผยแพรสถานที่ทองเที่ยวภายในประเทศ 
การบริการ และการจําหนายสินคาพื้นเมืองดวยวิธีนํากิจกรรมของสัตวแเล้ียงจําพวกสุนัขและแมว
มาสรางแรงดึงดูดใจใหแกนักทองเที่ยว พวกเขามุงเนนไปยังกลุมนักทองเที่ยวเพศหญิง เพราะ
เพศสถานะของพวกเธอเอื้อใหกับความออนโยนและความนารักของสัตวแเล้ียง โดยกิจกรรมพื้นฐานท่ี
พวกเขาพาสัตวแเล้ียงไปเท่ียวมีลักษณะเป็นเพียงความเป็นอยูงายๆ ในชีวิตประจําวันของสัตวแ นั่นคือ 
พาไปดูวา สัตวแกินอะไร ไปกินท่ีรานไหน อาบน้ําอยางไร นอนอยางไร นอนกันท่ีไหน และมีกิจกรรมพิเศษ
อะไร ดังเชน เลนสกี เป็นตน ในแตละวันหรือแตละกิจกรรมของสัตวแนั้น ยังมีการพากษแเสียงประกอบ
เรื่องราวชีวิตสัตวแเพื่อสรางความนาต่ืนเตนอีกดวย ดังนั้น ปูาปุณจึงเห็นดวยวา แนวคิดการสงเสริม
การทองเท่ียวดังกลาวถือเป็นการโฆษณาธุรกิจโรงแรมและรานอาหารผานการเขารวมกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันของสัตวแเ ลี้ยง แมวาจะเป็นการตลาดที่มีความสลับซับซอน  แตก็ถือเป็น
แนวคิดการตลาดท่ีโดดเดนมากดวย นโยบายการทองเท่ียวดังกลาวจึงมีลักษณะผสมผสานระหวาง
พื้นท่ีการทองเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจควบคูกันไป ปูาปุณเผยวา   
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. . . อยางญี่ปุุนนี่ มันขายทุกจังหวัดของมันแลว (เนนเสียงหนัก) โอโห 
สุดยอดเลย มันมีสารคดีเรื่องหนึ่งท่ีมันพาหมาเท่ียว มันไปจังหวัดท่ีสนับสนุนโรงแรมหมา ท่ีพักหมา 
รานกินของหมา อะไรทุกอยางเลย อูหูวแ มันไปท่ีไหนวะ แลวมันก็ทําทาเท่ียวไปดวยเลย เขาทาเลย 
สถานที่ทอง เ ที่ยวสวยมากเลย มี เรื่อง  มีรําพงรําพัน  มีสกี  มี โนน  มีนี่  เฮย ! !  แบบนี้ เนี่ย 
เป็นการทองเท่ียวที่เกงมากเลย นี่เป็นเปูาหมายของการทองเท่ียวท่ีดีมากๆ เลย แลวบานแตละบาน
ท่ีไปนะ มันทําพื้นท่ีใหหมาวายน้ํา อาบน้ําเลน โอ฿ยยยย (ลากเสียงยาว) สวยมาก หมาแมวญี่ปุุนนี่ 
มันดีมากเลย มันมี Service ดีกวาคนอีก ดูมันแลว ขนลุกเลย งานไมเขานะ สุดยอด ญี่ปุุนงานไมเขา
เนี้ยบมาก . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 23 มกราคม 2562) 

จากขอเปิดเผยของปูาปุณ เราเห็นวา ความสนใจวัฒนธรรมทางจิตใจของ
นักแบกเปูหญิงไทยผานทางแนวคิดสงเสริมการทองเท่ียวยังคงมีลักษณะผูกโยงอยูกับเพศสถานะของ
ความเป็นหญิง ปูาปุณเลือกท่ีจะใชเวลาอยูกับพื้นท่ีการตลาดและกิจกรรมยามวางของผูหญิง นั่นคือ 
การพาสัตวแเล้ียงไปเท่ียว เธอมักสังเกตทวงทาและอิริยาบทของสัตวแเล้ียงควบคูไปกับเสียงพากษแ
กิจกรรมของสัตวแ การใหความสนใจตอเสียงพากษแที่มีอรรถรสแสดงถึงความเอาใจใสตอศิลปะ
การเลาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เนนอารมณแ ความรูสึก บริบททางสังคม ประกอบกับความเชื่อ
ของผูเลาปะปนไปดวย ดังนั้น ความสนใจตอชีวิตสั ตวแเ ลี้ยงจึงถือเป็นกิจกรรมที่สะทอนถึง
ตัวตนความเป็นหญิงของนักแบกเปูหญิงไทย ลึกกวานั้น ปูาปุณยังเนนที่จะใหความสําคัญตอ
แนวคิดทางการตลาดท่ีสลับซับซอนของคนพื้นเมือง เธอมักเพงเล็งไปที่พื้นที่การตลาด โดยดูวา 
คนพื้นเมืองมีเทคนิคการเขียนแผนการตลาดกันอยางไร พวกเขามีวิธีสรางรายไดดวยขอจํากัด
เรื่องตนทุนอยางไร พวกเขาริเริ่มพัฒนาธุรกิจในระดับทองถิ่นซึ่งเป็นหนวยสังคมขนาดเล็กอยางไร 
และพวกเขาประสบความสําเร็จจากการวางแผนการตลาดนั้นไดอยางไร เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทย
ยึดติดอยูกับพื้นท่ีตลาดคอนขางสูง ซึ่งมิไดเป็นเพียงวิธีจับจายใชสอยเทานั้น แตเธอเนนใหความสนใจ
ครอบคลุมไปถึงแนวคิดดานการตลาดดวย ดังนั้น ความสนใจวัฒนธรรมทางจิตใจของนักแบกเปูหญิงไทย
จึงปรากฏผานแนวคิดการตลาดของคนพื้นเมืองอีกดวย 

พื้นที่ตลาด นาสนใจวา เพราะเหตุใดนักแบกเปูหญิง ไทยจึงเลือกที่จะ
เขาไปในพื้นท่ีตลาด พื้นท่ีตลาดท่ีพวกเธอสนใจมีลักษณะเป็นแหลงรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนสินคา
เป็นการช่ัวคราว ไมต้ังอยูแบบประจํา ไมมีกฎเกณฑแตายตัว บางแหงจําหนายสินคาตามฤดูกาล
หรือเฉพาะชวงเทศกาลเทานั้น ตลาดมักตั้งอยูบริเวณโลงแจง อาจเป็นทางเทา ถนนคนเดิน 
แหลงทองเที่ยว  หรือมุมใดมุมหนึ่งยานใจกลางเมือง ตลาดเป็นศูนยแรวมการแลกเปลี่ยน
สินคา การบริการ เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ท้ังวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองและคนตางถิ่น 
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ตลาดกอรูปขึ้นมาจากพื้นท่ีเมือง การดํารงชีวิตของผูคน และชุมชน พฤติกรรมที่ผูคนแสดงออก
ในพื้นท่ีตลาดมักเป็นการกระทําท่ีมีความหมายและสะทอนถึงอัตลักษณแและความผูกพันของผูคน
ในชุมชน การแสดงของผูคนในตลาดกอกําเนิดจากการหลอหลอมกลอมเกลาของสถาบันทางสังคมซึ่ง
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความจําเพาะ ดังเชน ระเบียบวินัยในการซื้ออาหาร 
การตอรองราคา ศิลปะการแตงกายของผูคน เป็นตน ตัวตนของผูคนในตลาดมีลักษณะเคล่ือนท่ีอยู
ตลอดเวลา ไมหยุดอยูนิ่ง ไมตายตัว มีความหลากหลาย และไมเป็นหนึ่งเดียว เมื่อนักแบกเปูหญิงไทย
นําพาตนเองเขาสูพื้นท่ีตลาด เราเห็นวา ตัวตนของพวกเธอประกอบสรางและมีการใหความหมาย
ในเชิงสังคมวัฒนธรรม กอเกิดการแลกเปล่ียนตัวตนแบบผสมผสานผานการเขารวมกิจกรรมภายใน
พื้นท่ีตลาด ตลาดจึงเป็นพื้นท่ีแสดงตัวตนและวัฒนธรรม ท้ังคนพื้นเมืองและนักแบกเปูหญิงไทย 
พวกเธอมีปฏิสัมพันธแกับการแสดงในพื้นท่ีตลาดผานการแลกเปล่ียนทัศนคติ การปฏิบัติตน ความเช่ือ 
และคานิยม ดังนั้น การกอรูปของพื้นท่ีตลาดจึงมีสวนเช่ือมโยงกับคนพื้นเมืองในฐานะ “คนใน” และ
นักแบกเปูหญิงไทยในฐานะ “คนนอก” ดวย นักแบกเปูหญิงไทยมักเขารวมกิจกรรมสรางปฏิสัมพันธแกับ
คนพื้นเมืองในพื้นท่ีตลาด โดยพวกเธอมักปฏิบัติตนตามชีวิตประจําวันเชนเดียวกับคนพื้นเมือง ดังเชน 
การใชบริการในรานกาแฟ การนั่งเฝูาสังเกตการณแ การไปเดินเลน การเป็นแมคา เป็นตน การเขาไปดู
กิจกรรมของคนในทําใหนักแบกเปูหญิงไทยสามารถเขาถึงวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นดวยวิธีการมองเห็นภาพ
การดํารงชีวิตของคนพื้นเมืองอยางถองแท พวกเธอมักเรียนรูวา คนพื้นเมืองโดยรวมมีความคิดเห็นตอ
ส่ิงแวดลอมรอบตัวเป็นอยางไร พวกเขามีความเช่ือและมีแรงศรัทธาตอส่ิงใด หรือพวกเขามักตัดสินใจ
ทําอะไรกัน การเฝูาดูวัฒนธรรมอื่นทําใหนักแบกเปูหญิงไทยไดเสพยแความแตกตางทางวัฒนธรรมและ
นํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน พื้นท่ีตลาดจึงเป็นพื้นท่ีสําคัญท่ีกอเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
และการปะทะกันระหวางวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองท่ีมีอยูกอนและวัฒนธรรมของนักแบกเปูหญิงไทย
ท่ีติดตัวไปดวย 

พี่กลวยใหความสําคัญตอวัฒนธรรมทางจิตใจในรูปแบบแบบแผนทางการคา
ของคนพื้นเมือง เธอเลือกท่ีจะเขาไปในยานการคาของคนจีน จากนั้ น เธอไดจําลองการใชชีวิต
แบบเดียวกับคนจีนท่ีเขาคาขายกันในชีวิตจริง โดยเธอมีเปูาหมายท่ีจะเรียนรูขนบการคาแบบคนจีน 
การใชชีวิต วิธีคิด และปรัชญาการขายสินคาของพวกเขา เธอต้ังขอสังเกตดูวา พวกเขามีวิธีคาขาย
ในรานคาซึ่งเป็นหนวยยอยท่ีสุดอยางไร เธอเริ่มจากการนั่งจัดหนาราน เข็นรถเข็น และนั่งขายของ 
นอกจากนี้ เธอยังสนใจท่ีจะเขาถึงวิถีของคนคาขายอยางงายๆ ดวยการพูดคุยและสอบถามเจาของ
รานน้ําจับเล้ียงซึ่งเป็นผูอาวุโสในชุมชนท่ีมีประสบการณแการคาขายมายาวนาน เธอเรียนรูจาก
คนเฒาคนแกวา การคาขายแบบคนจีนมีท้ังขึ้นและลง พวกเขาไมไดขายของไดทุกวัน บางวันขายดี
เพราะไดทําเลเหมาะสม โดยเฉพาะชวงเทศกาลถือเป็นเวลาขาขึ้นของพวกเขา แตในวันที่ฝนตก 
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ก็จะไมมีลูกคามาซื้อของเลย การคาขายแบบคนจีนยังเป็นที่นิยมเฉพาะพวกผูสูงอายุเทานั้น 
สวนพวกหนุมสาวมักไปทํางานเป็นลูกจางตามบริษัทมากกวา ดังนั้น วิถีคาขายแบบคนจีนจึง
ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย พี่กลวยบรรยายวา  

. . . อยางปีท่ีแลว ไปมะละกา ไปอยูโฮสเทลของลุง สนิทกันจนนับญาติกัน
ไปแลว ท่ีครั้งแรกไปเจอเขา แลวก็ยังไปหาเขาตลอด มีเพื่อนอยูท่ีนั่น เราก็ไปลองใชชีวิตแบบคนจีนท่ี
เขาคาขาย เพื่อนพี่มีรานขาย Handicap อยูท่ีนั่น เชาต่ืนมาก็ลองดูวา เขาทํากันยังไง มันจะสอนเรา
เรื่องการใชชีวิตแบบคนจีน วิธีคิดหรือปรัชญาท่ีคนจีนคิดเวลาขายของ เชน มันพาเราไปดูรานน้ําจับเล้ียง 
แลวก็คุยกับลุงเจาของราน แลวก็บอกวา ‘ลุง ขายดีปุาว’ ลุงตอบวา ‘วันนี้ ก็พอได’ ก็ถามวา 
‘แลวเมื่อวานละ’ ลุงตอบ ‘ไมไดเลย’ มันก็หันมาแลวบอกเราวา ‘เนี่ย การคาขายเป็นแบบนี้ มันจะมี
วันท่ีฝนตกและวันท่ีแดดออก วันท่ีฝนตกคือวันท่ีคุณเดินต้ังแตเชาจรดเย็นไมมีลูกคาสักคนเดียว 
แตวันท่ีแดดออก อากาศดี มีเทศกาล ก็จะขายดีท้ังวัน’ เราก็อยูอยางเขาใจ แตวาเด็กรุนใหม
ไมคอยเขาใจ เพราะฉะนั้นก็จะไมมีทายาทมาทําอะไรแบบนี้ตอหรอก หมดรุนลุงก็ไมมีใครแลว 
แลวมันก็หันไปถามลุงเป็นภาษาจีนวา ‘ลูกหลานทําอะไร’ ลุงตอบ ‘ลูกหลานก็ไปทํางานบริษัท
กันหมด พอหมดรุนลุงก็ไมมีแลว’ คือเราไปอยูแบบนี้ พี่ไปขายของท่ีถนนคนเดิน จะบอกวา ไปนั่งจัดราน 
เข็นรถเข็น ไปนั่งขายของ พี่รูสึกวา นี่แหละคือการทองเท่ียวของเรา ชอบอยูกับคน ชอบมีเพื่อนเป็น
คน Locals ก็จะคุยวา เขาอยูกันยังไงหรอ อยากรู . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

จากถอยคําบรรยายของพี่กลวย เรามองวา นักแบกเปูหญิงไทยเนนย้ํา
วัฒนธรรมทางจิตใจ โดยเฉพาะแบบแผนการคาขาย การใชชีวิต วิธีคิด หลักปรัชญา และ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนพื้นเมือง วัฒนธรรมทางจิตใจที่เธอสนใจนี้ ยังคงผูกพันกับ
ความเป็นหญิง เธอสนใจพื้นท่ีตลาดโดยจัดวางตนเองในฐานะผูคาขายในยานคนจีน เธอเลือกท่ีจะ
เขาถึงวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่นดวยวิธีแนบเนียนท่ีสุด ก็คือ เป็นแมคา เธอใชชีวิตคลุกคลีอยูกับคนพื้นเมือง 
จากนั้น เธอไดเรียนรูและสัมผัสวัฒนธรรมการคาแบบคนจีนผานประสบการณแท่ีถองแทและศึกษา
โดยตรงจากพวกเขา ดังนั้น แบบแผนการคาแบบคนจีนจึงทําหนาท่ีเป็นส่ือกลางรูปแบบหนึ่งท่ีทําให
นักแบกเปูหญิงไทยสามารถเขาถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองไดใกลชิดยิ่งขึ้น 

กิจกรรมท่ีแปลกออกไป ปูาปุณและพี่กลวยพูดตรงกันวา พวกเธอเลือกท่ีจะ
เขาถึงวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตของผูเป็นอื่นดวยวิธีไปเท่ียวแบบอยูกับท่ี ส่ิงท่ีปูาปุณเลือกท่ีจะทํา 
นั่นคือ การนั่งอยูกับท่ี เธอเลือกท่ีจะหยุดความเคล่ือนไหวและตรึงตนเองใหอยูติดกับพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง
โดยจัดวางตนเองคลายศูนยแกลางของกิจกรรมทั้งหมด เธอมักคอยสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงและ
จองดูความเคล่ือนไหวของผูอื่นวา มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบาง คนท่ีนั่นเขาทําอะไรกัน กิจกรรมยามวาง

Ref. code: 25625724035026EQD



219 
 
ของพวกเขาเป็นอยางไร รถวิ่งไปไหน และผูหญิงพื้นเมืองทํากิจกรรมอะไร สถานที่ที่เหมาะสมซึ่ง
ปูาปุณเฝูาสังเกตการณแ ก็คือ รานกาแฟ โดยพื้นที่รานกาแฟมักมีลักษณะเป็นสถานที่กลางแจง 
ต้ังนอกราน เปิดโลง และเหมาะแกการพรางตัว เธอมักนั่งจิบกาแฟและพกหนังสือไปอานเลนระหวาง
ท่ีกําลังนั่งเฝูาดูกิจกรรมของคนพื้นเมืองดวย ปูาปุณเผยวา 

. . . ชอบนั่งกินกาแฟนานๆ แลวก็นั่งดู เหมือนคนนั่งวิพากษแวิจารณแ 
เหมือนคนนั่งประชุม มีกลุม ชอบไปนั่งคุยในรานอาหาร รานกาแฟ โต฿ะมันจะต้ังอยูขางนอกหมดเลย 
นอกถนนบาง เป็น Outdoor หมดเลย มัน Open นะ Leisure Time ของคุณมาดูส่ิงแวดลอม สนุกดี 
มันก็มีอะไรเปล่ียนแปลง รถรา ผูคน ผูหญิง เราไปนั่งจิบกาแฟทั้งวันก็ไมเบื่อนะ มันแปลกดีนะ 
นั่งก็เอาหนังสือไปเลมนึง พวกนี้มันก็นั่งกันนานๆ ท้ังนั้น . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

จากบทสนทนาของปูาปุณ กิจกรรมที่เธอเลือกที่จะทํามักมีลักษณะ
ไมเนนการใชกําลัง แตเป็นเพียงการนั่งอยูเฉยๆ เธอมักจดจออยูกับวัฒนธรรมทางศิลปะและ
การแสดงออกทางอารมณแความรูสึกท่ีออนไหวงาย ดังนั้น กิจกรรมท่ีปูาปุณเลือกท่ีจะทําจึงสอดรับไปกับ
เพศสภาพที่เปราะบางและเพศสถานะของความเป็นหญิง  

คลายคลึงกัน พี่กลวยยอมรับวา รูปแบบการแบกเปูเท่ียวของเธอข้ึนอยูกับ
บริบทของสถานที่ที่เธอไปเยือน อันดับแรก เธอมักพิจารณากอนเสมอวา พื้นที่ที่เธอกําลังจะ
เดินทางไปนั้น มีเนื้อแทหรือแกนสาระเป็นอยางไร มีพิพิธภัณฑแที่นาสนใจหรือไม มีถนนคนเดิน
ใหเลือกซื้ออาหารท่ีมีช่ือเสียงหรือไม และบางครั้ง เธอก็เลือกท่ีจะพักผอนหยอนใจและหยุดอยูกับท่ี
ภายในท่ีพักท่ีหรูหราโดยงดการเขารวมกิจกรรมใดๆ การทองเที่ยวสําหรับพี่กลวยมีลักษณะพิเศษ 
ก็คือ เป็นการเดินทางท่ีหยุดนิ่งอยูกับท่ี นั่นหมายถึง เธอมักหยุดอยูในพิพิธภัณฑแแหงใดแหงหนึ่งเป็น
ระยะเวลานานเพื่อชมเรื่องราวท่ีจัดแสดง เธอมักหยุดอยูกับท่ีภายในอาณาบริเวณของถนนคนเดิน
ยานใดยานหนึ่งโดยไมเนนไปเท่ียวสถานท่ีอื่นเพื่อชิมอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะ และเธอมักหยุดอยูกับท่ี
ภายในโรงแรมท่ีอํานวยความสะดวกสบายเพื่อหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน ดังนั้น การแบกเปูเท่ียว
ของเธอจึงมีลักษณะเลื่อนไหลไปตามจุดหมายปลายทางที่เธอเดินทางไปเยือน เธอใหเหตุผล
สนับสนุนอีกวา เธอชอบท่ีจะเท่ียวแบบหยุดอยูกับท่ีภายในเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นเวลานานมากกวา
ท่ีจะเคล่ือนท่ีแบบไปเรื่อยๆ เพราะเธอรูสึกวา การเคลื่อนที่ทําใหเธอรูสึกเหนื่อยลามากเกิ นไป 
และเธอจะเลือกไปเท่ียวในเมืองอื่นก็ตอเมื่อเธอแบกเปูเท่ียวครั้งถัดไป ขณะเดียวกัน พี่กลวยยังคง
ประเมินระดับความรุนแรงตอสถานการณแเส่ียงภัยตอตัวเธอ โดยเธอเลือกท่ีจะไมพาตัวเองเขาไปใน
พื้นท่ีเส่ียงอันตรายเกินไป เธอยอมรับวา แมเธอจะชอบวัฒนธรรมของชาวยุโรปมากกวาญี่ปุุน 
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แตเธอก็รูสึกเสี่ยงอันตรายในพื้นที่แถบยุโรปมากกวาญี่ปุุนดวย เธอจึงตัดสินใจที่จะแบกเปูเที่ยว
เฉพาะในแถบเอเชียเทานั้น พี่กลวยบรรยายวา  

. . . พี ่เปลี่ยน Theme ทุกทริป แลวพี ่ก็ Design มันวา ทริปนี้ 
อยากใหเป็นแบบนี้ แลวพี่ก็เลือกสถานท่ีใหมันตรงตาม Theme ของมัน . . . บางทริปก็ไปดู
พิพิธภัณฑแอยางเดียว บางทริปก็ไปกินอยางเดียว หรือบางทริปก็ไมทําอะไรเลย เพราะวาจะไป
นอนโรงแรมท่ีแพง เราก็จะงดคากิจกรรมตางๆ ไปโปะกับโรงแรม เราก็จะไดนอนโรงแรมแพงๆ 
เราก็อยูในโรงแรมท้ังวัน พี่ก็จะเปล่ียนไปเรื่อยๆ พี่อยากไปยุโรปมากกวาญี่ปุุน เพราะบานเมือง
มันแตกตาง ผูคนมันแตกตาง กลัวเหมือนกัน มีคนเตือนเยอะ พอเรากลัว เราก็มาเขาแพลนเราท่ีวา 
เลือก Location . . . เวลาเท่ียว พี่ชอบอยูเมืองหนึ่งนานๆ ไมใชยายไปอีกเมืองหนึ่ง ไปเรื่ อยๆ 
มันเหนื่อย พี่ชอบอยูสักอาทิตยแ สองอาทิตยแ แลวคอยกลับมาเก็บตังคแ แลวคอยกลับไปใหม . . . 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

ในตางพื้นท่ี เราเห็นวา การไปเท่ียวของพี่กลวยมีหลายรูปแบบดวยกัน 
แตละครั้งท่ีเธอแบกเปูเท่ียว เธอจะเลือกไปเที่ยวเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น ดังเชน 
ไปดูพิพิธภัณฑแเพียงอยางเดียว ไปกินเพียงอยางเดียว หรือไปพักผอนเพียงอยางเดียว นาสนใจตอไปวา 
สถานท่ีท่ีเธอเลือกท่ีจะเขาถึงวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น ก็คือ พิพิธภัณฑแ พิพิธภัณฑแเป็นสถานท่ีรวบรวม 
เก็บรักษา และจัดแสดงวัตถุจริง เป็นวัตถุจําพวกของเกาแก สิ่งประดิษฐแทางวิทยาศาสตรแ 
ผลงานศิลปะ ความเป็นมาทางประวัติศาสตรแ วัฒนธรรมทองถิ่น เป็นตน พิพิธภัณธแจึงเป็นแหลงเรียนรู 
เป็นพื้นท่ีสืบเสาะและคนหารากเหงาของวิถีชีวิตผูคนในทองถิ่น และทําหนาท่ีเป็นครูผูใหประสบการณแ
ท่ีมาท่ีไปของแตละทองถิ่นแกนักทองเท่ียวดวย นอกจากนี้ พิพิธภัณฑแยังเป็นสถานท่ีจําลองของเสมือนจริง
ซึ่งนักทองเท่ียวสามารถเขามามีสวนรวมหรือทดลองใชส่ิงจําลองนั้นได นักทองเท่ียวจึงไดสัมผัสและ
สรางความเขาใจพื้นท่ี ผูคน วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตที่มีลักษณะจําเพาะของทองถิ่นนั้นๆ 
อยางถองแท ดังนั้น เรื่องราวท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑแจึงถือเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจท่ี
นักแบกเปูหญิงไทยไมอาจมองขาม อยางไรก็ดี เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยยังคงคํานึงถึงเพศสภาพ
ที่เปราะบางของเธอเอง โดยการเลือกที่จะเที่ยวแบบหยุดอยูก ับสถานที่ใดสถานที่หนึ ่งนั ้น 
เนื่องจากเธอไมตองการท่ีจะเคล่ือนไหวหรือยายท่ีพักแบบไปเรื่อยๆ และเธอตองการท่ีจะหลีกเล่ียง
การเดินทางที่ตองใชพละกําลังมากดวย มากกวานั้น นักแบกเปูหญิงไทยยังใหความสําคัญตอ
เพศสถานะของความเป็นหญิงอยูเสมอ โดยเธอเลือกท่ีจะประเมินสถานการณแท่ีเส่ียงตอการคุกคาม
และการลวงละเมิดทางเพศ 

นอกจากนี้ พี่กลวยเสริมอีกวา การเขาถึงวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น
ยังเช่ือมโยงกับการละคร โดยเธอเริ่มทําความรูจักกับวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองต้ังแตวัยเยาวแผานทาง
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ละครและนักแสดงท่ีเธอโปรดปราน ขณะชมละคร เธอมักสังเกตวา คนฮองกงมักตื่นแตเชาเพื่อ
ไปจับจายใชสอยขาวของในตลาด ไปนั่งตามรานอาหาร มื้อเชาของพวกเขามักซดน้ําซุปอุนๆ 
รับประทานพรอมกับอาหารเชาชุดยอม จําพวกขนมปังหรือแซนดแวิช ดังนั้น เมื่อเติบโตมา พี่กลวยจึง
เลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวไปยังพื้นท่ีตนตํารับซึ่งผลิตละครท่ีเธอเคยดูสมัยเด็ก โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อไป
เรียนรูวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองแบบไปตามรอยละคร เธอบรรยายอยางกระชับวา “. . . อยางทริปแรก
ท่ีไปฮองกง พี่ก็ไปเดินตามรอยซีรี่ยแที่เคยดูตอนเด็กๆ อยากไปดูชีวิตคนฮองกงท่ีเชาต่ืนมาไปจายตลาด 
มีคนตมน้ําซุปใหกิน อาหารเชาเป็นขนมปังหรือแซนดแวิชตามรานอาหาร แลวก็อยากไปตามรอยหนัง 
หวอง กาไว ท่ีมันขึ้นบันไดเล่ือนสูงๆ อยากเอาพวกนี้ใสไปในแพลนของเรา . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) ถอยคําบรรยายของพี่กลวย 
เราเห็นวา นักแบกเปูหญิงไทยมีรูปแบบการไปเท่ียวท่ีผูกโยงไปกับเพศสถานะของความเป็นหญิง 
เธอมุงเนนไปท่ีการศึกษาวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่นผานการดูละครโดยมีนักแสดงชาวพื้นเมืองเป็นตัวกลาง
ในการเรียนรู ละครถือเป็นการบริโภครูปแบบหนึ่ งสําหรับผูหญิง ละครเป็นแหลงผลิตสราง
พื้นที่วรรณกรรมที่ทรงพลัง เป็นผลผลิตเรื่องราวสะทอนชีวิตที่มีอรรถรส และเป็นเครื่องมือสราง
ความเริงรมยแในบานใหแกผูหญิงดวย ดังนั้น ละครจึงมีสวนชวยทําใหกิจกรรมยามวางของผูหญิงมี
ความสุนทรียแมากขึ้นดวย นาสนใจวา เมื่อผูหญิงแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน พวกเธอก็ยังเลือกท่ีจะ
ไปเท่ียวแบบตามรอยละครดวย การไปเท่ียวแบบตามรอยละครชวยเพิ่มพลังใหแกการเดินทาง
ของผูหญิง เพราะการตามรอยละครชวยกอกําเนิดอารมณแความรูสึกที่นาตื่นเตน รวมทั้งยัง
ชวยเติมเต็มการสานตอความฝันท่ีสัมผัสไดดวยตนเอง สรุปคือ นักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะเขาถึง
วัฒนธรรมทางจิตใจผานการดูละครดวยวิธีไปเท่ียวแบบตามรอยละครท่ีพวกเธอเคยดูสมัยเด็ก 

โดยภาพรวม การเขาสํารวจในพื้น ท่ีวัฒนธรรมอื่นเพื่อใหไดมาซึ่ ง
ประสบการณแทางจิตใจของนักแบกเปูหญิงไทยสะทอนใหเราเห็นวา พวกเธอพยายามท่ีจะเขาถึง
วิถีชีวิตและความเป็นอยูของคนในซึ่งเป็นคนพื้นเมืองในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ พวกเธอเสาะแสวงหา
หนทางเพื่อใหตัวเธอเขาถึงประสบการณแในชีวิตประจําวันของผูคนตางวัฒนธรรมอยางลึกซึ้งผาน
วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ ทั้ง ในระดับผิวเผินและระดั บสัมผัสรากเหงา 
ความพยายามท่ีจะเขาถึงคนในนั้นจึงบงบอกสถานภาพของพวกเธอในฐานะ “คนนอก” อยางชัดเจน 
แนนอนวา ในฐานะคนนอก พวกเธอรับรู วา อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอแปลกแยกและ
แตกตางไปจากอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมือง ดังนั้น เมื่อพวกเธอเขาไปฝังตัวอยูในสภาพแวดลอม
วัฒนธรรมอื่น พวกเธอจึงแสดงออกในลักษณะลดรูปอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยใหนอยลง 
จากนั้นพวกเธอไดพอกพูนประสบการณแในชีวิตประจําวันเพื่อทําใหคลายคลึงกับอัตลักษณแตัวตน
ของคนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การลดรูปอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงมี
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ลักษณะปรับเปล่ียนทิศทางจากคนนอกไปสูคนในดวย กระบวนการปรับเปล่ียนอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยแตละรายยังคงบงบอกอีกวา พวกเธอบันทึกเรื่องราวอะไรในประสบการณแแบกเปูเท่ียว 
การเขาถึงวัฒนธรรมของคนในใหความหมายตอประสบการณแของพวกเธอในฐานะคนนอกอยางไร 
และประสบการณแของคนนอกท่ีไดรับกลับมานั้นมีความสําคัญอยางไรตอการสรางองคแความรูใหม
ใหแกพวกเธอ เราสังเกตวา นักแบกเปูหญิงไทยมีวิธีปฏิบัติตน คือ วิธีการเดินเขาไปในชุมชนของ
ผูเป็นอื่นประกอบกับวิธีการปรับตัวเพื่อใหอัตลักษณแตัวตนในฐานะคนนอกมีลักษณะกลมกลืน
ไปกับอัตลักษณแตัวตนของคนใน โดยเราสังเกตวา นักแบกเปูหญิงไทยไดปรับเปล่ียนอัตลักษณแตัวตน
ในฐานะคนนอกแบงออกเป็น 2 ระดับดวยกัน นั่นคือ (1) ระดับผิวเผิน และ (2) ระดับสัมผัสรากเหงา 
เพื่อใหมองเห็นภาพอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอและขีดความสามารถในการเขาถึงวัฒนธรรมอื่น 
จากกลุมตัวอยาง เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยพยายามท่ีจะเขาถึงวัฒนธรรมในระดับผิวเผินนอยกวา
ระดับสัมผัสรากเหงา เราอธิบายดังนี้ 

การเขาถึงวัฒนธรรมอื่นระดับผิวเผิน เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทย
พยายามเขาถึงวัฒนธรรมคนในเพียงการเรียนรูชีวิตประจําวันขั้นเบื้องตนดวยวิธีการเฝูาดูผานมุมมอง
และสายตาของคนนอก นาครุนคิดวา เมื่อพิจารณาลึกลงไป เราไมอาจแบงแยกสถานภาพขั้วตรงขาม
ระหวางคนในและคนนอกโดยส้ินเชิง โดยการเขาถึงวัฒนธรรมอื่นในฐานะคนนอกอยางเดนชัดมีเพียง 
2 กรณีเทานั้น กลาวคือ กรณีนองจอมขวัญเขาไปดูสถาปัตยกรรมภายในโบสถแของชาวฝรั่งเศส 
ภาวะคนนอกของนองจอมขวัญกอเกิดจากเสนแบงแยกข้ัวตรงขามโดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแ
และศาสนา นองจอมขวัญจึงดํารงอยูภายใตภาวะคนนอกในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เขาไป
ในพื้นที่สถาปัตยกรรมของคริสตแศาสนิกชนชาวฝรั ่งเศส อีกตัวอยางหนึ่ง กรณีปูาปุณเรียนรู
แนวคิดการตลาดในอุตสาหกรรมทองเท่ียวของชาวญี่ปุุนผานรายการสารคดีทองเท่ียว ภาวะคนนอก
ของปูาปุณแสดงออกในลักษณะขั้วตรงขามกับคนพื้นเมืองโดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแ 
อัตลักษณแตัวตนของปูาปุณมีลักษณะแปลกแยกออกไปจากชาวญี่ปุุนโดยเธอจัดวางตําแหนงแหงท่ี
ของตัวเธอในฐานะชาวไทย สถานภาพคนนอกของปูาปุณจึงไมเขาพวกทามกลางแนวคิดของ
ชาวญี่ปุุนอยางเห็นชัด จากกรณีตัวอยางของนองจอมขวัญและปูาปุณ นักแบกเปูหญิงไทยได
จัดวางอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอในฐานะคนนอก พวกเธอรับรูถึงความแปลกแยกจากคนพื้นเมือง
โดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแและศาสนา  

อีกประการหนึ่ง เราพบอีกวา นักแบกเปูหญิงไทยหลายคนไมอาจ
แบ งแยกสถานภาพขั ้วตร งขามระหวา งคนในและคนนอกออกจากกัน ไดอย างช ัดเจน 
เนื่องจากอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอมีลักษณะซอนทับและคลายคลึงกับอัตลักษณแตัวตนของ
คนพื้นเมืองเพียงบางสวนโดยวางอยูบนพื้นฐานของเพศสถานะและศาสนา การเขาถึงวัฒนธรรมอื่น
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ของพวกเธอจึงตกอยูในภาวะท่ีไมใชคนนอกเสียทีเดียว แตก็ยังไมใชคนในอยางชัดเจน สถานภาพก้ํากึ่ง
ระหวางคนนอกและคนในปรากฏใหเห็นจากกรณีตัวอยาง 4 กรณีดวยกัน กลาวคือ กลุมแรก 
กรณีพี่กลวยสนใจท่ีจะจองดูเครื่องแตงกายของชาวฮองกง กรณีเบลลแมักสังเกตดูการตกแตงบานเรือน
ตามเทศกาลของชาวสวีดิช และกรณีนองจอมขวัญมักสังเกตดูการจัดหนารานภายในหางสรรพสินคา
ของชาวฝรั่งเศส จากตัวอยางท้ัง 3 กรณีนี้ นักแบกเปูหญิงไทยรับรูวาพวกเธอดํารงสถานภาพของคนนอก
โดยวางอยูบนพื้นฐานเรื่องชาติพันธุแ แตนาครุนคิดวา อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอมีจุดรวมกับ
คนพื้นเมืองโดยวางอยูบนพื้นฐานเรื่องเพศสถานะอยางเห็นชัด ขณะท่ีพวกเธอถูกทําใหแปลกแยกไปจาก
คนพื้นเมืองดวยชาติพันธุแของชาวตะวันออก ในเวลาเดียวกันพวกเธอยังรับรูถึงภาวะคนในอีกวา 
อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอมีสวนทับซอนและคลายคลึงกับอัตลักษณแของคนพื้นเมืองโดย
วางอยูบนพื้นฐานเรื่องเพศสถานะผานการจองดูเครื่องแตงกายของคนพื้นเมืองและการเอาใจใสตอ
เรื่องในบาน ดังนั้น นักแบกเปูหญิงไทยจึงมีการจัดวางอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอในลักษณะก้ํากึ่ง
ระหวางคนนอกและคนในอยางแยกไมออกโดยวางอยูบนพื้นฐานของเพศสถานะ อีกกลุมหนึ่ง 
กรณีปูาปุณใหความสนใจตอคริสตแศาสนาและเขาไปดูศิลปะ ประวัติศาสตรแ และเครื่องแตงกายของ
คนพื้นเมืองในฝรั่งเศส เมื ่อมองลึกลงไป เราพบวา อัตลักษณแตัวตนของปูาปุณมีสวนซอนทับ
กับอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองตรงที่ปูาปุณดํารงสถานภาพของคริศตแศาสนิกชนเชนเดียวกับ
คนพื้นเมืองสวนมาก ตามถอยคําส้ันๆ ที่ปูาปุณเอยวา “. . . เขาศาสนาคริสตแ พี่ก็ศาสนาคริสตแ 
ก็เลยชอบ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) อัตลักษณแตัวตนของปูาปุณจึงไมอาจแบงแยกออกจาก  
อัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองอยางชัดเจน ดังนั้น ปูาปุณจึงจัดวางอัตลักษณแตัวตนของเธอ
ในฐานะคนในโดยวางอยูบนพื้นฐานเรื่องศาสนาดวย  

จากตัวอยางท้ัง 4 กรณีนี้ เราสรุปวา อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
หลายคนมีลักษณะซอนทับและคลายคลึงกับอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองเพียงโดยวางอยูบนพื้นฐาน
ของเพศสถานะและศาสนา สถานภาพของพวกเธอจึงมีลักษณะก้ํากึ่งระหวางคนนอกและคนใน
อยางแยกไมออก โดยภาพรวม เราอาจกลาวไดวา การเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับผิวเผินเป็นเพียง
การเรียนรูชีวิตประจําวันขั้นเบื้องตนดวยวิธีการเฝูาดูผานมุมมองและสายตาของนักแบกเปูหญิงไทย 
โดยพวกเธอไดจัดวางอัตลักษณแตัวตนของตนเองท้ังในฐานะคนนอกโดยสมบูรณแและในฐานะก้ํากึ่งซึ่ง
ไมอาจแบงแยกระหวางคนนอกและคนในไดอยางชัดเจนโดยวางอยูบนพื้นฐานของชาติพันธุแ ศาสนา 
และเพศสถานะ ดังนั้น การเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับผิวเผินจึงมีลักษณะเป็นการเริ่มเปิดประตูเขาสู
วัฒนธรรมคนในเพื่อท่ีจะเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับรากเหงาตอไป 
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อีกประการหนึ่ง การเขาถึงวัฒนธรรมอื่นระดับรากเหงา เราพบวา 
นักแบกเปูหญิงไทยพยายามเขาถึงวัฒนธรรมคนในแบบเขาไปฝังตัว ในพื้น ที่ชุมชนหรือ
ในครัวเรือนและทําพฤติกรรมเลียนแบบคนพื้นเมือง การเรียนรูวัฒนธรรมใหมของพวกเธอยังคง
ไมไดมีอะไรยุงยากซับซอน เพียงแตตองอาศัยวิธีเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมประจําวันของคนใน
ตั้งแตต่ืนเชาจนกระท่ังเขานอนประกอบกับการสังเกตการณแอยางมีสวนรวม ขณะฝังตัวอยูกับ
วัฒนธรรมคนใน พวกเธอในฐานะคนนอกมักเรียนรูภาษา ขนบธรรมเนียม และวิถีในชีวิตประจําวัน
ของคนพื้นเมือง แลวพยายามท่ีจะเขารวมกิจกรรมนั้นๆ การเขาถึงวัฒนธรรมอื่นระดับรากเหงาของ
นักแบกเปูหญิงไทยจึงมีลักษณะไมตางไปจากการลงสนามของผูวิจัยมากนัก ประสบการณแแบกเปูเท่ียว
ทําหนาท่ีเป็นเวทีโลงแจงและเป็นเวทีปะทะกันระหวางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ในฐานะคนนอกกับอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองในฐานะคนใน เวทีแหงนี้เป็นพื้นที่สําคัญ
ซึ่งอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยไดกอกําเนิดขึ้นอยางคอยเป็นคอยไปผานเรื่องราวท่ีไดเลาถึง
ตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ การเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับรากเหงา
จึงมีสวนสําคัญที่ชวยใหอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยกอเกิดการปรับเปลี่ยนแบบ
ขจัดอัตลักษณแตัวตนของคนนอกไปเป็นอัตลักษณแตัวตนแบบผสมผสานเพื่อใหกลมกลืนไปกับ  
อัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้น  

จุดเริ่มตนการปะทะกันระหวางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ในฐานะคนนอกและอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองในฐานะคนในเริ่มตนจากกรณีตัวอยางของปูาปุณ
ท่ีเขาฝังตัวอยูในพื้นท่ีชุมชนของชาวฝรั่งเศสดวยวิธีการเลียนแบบพฤติกรรมยามวางในรานกาแฟ
ประกอบกับการเฝูาสังเกตการณแความเคลื่อนไหวของคนพื้นเมืองอยางเรียบงายเพื่อเขาถึง
เบื้องลึกเบื้องหลังวัฒนธรรมคนในไดอยางเที่ยงแทแมนยํา ตรงกันขามความไมเขาพวกท่ี
ติดอยูกับอัตลักษณแตัวตนของปูาปุณยังคงทําหนาที่เป็นตัวชวยที่จะเรียนรูวัฒนธร รมคนในและ
ทําความเขาใจชุมชนคนในไดอีกดวย ขณะฝังตัวในรานกาแฟ ปูาปุณตองปรับตัวใหอัตลักษณแตัวตน
ของตัวเธอเขากับสถานการณแโดยอาศัยอารมณแความรูสึกและประสบการณแที่เคยสั่งสมมากอน 
การส่ังสมประสบการณแดวยวิธีการฝังตัวในพื้นที่ชุมชนจึงชวยบมเพาะความรูใหมจนกลา ยเป็น
คลังประสบการณแเฉพาะตัว คลังประสบการณแที่วานี้ยังทําหนาที่เป็นใบเบิกทางในการตัดสินใจ
โดยชวยทําใหปูาปุณกลาเลือกท่ีจะฝังตัวและใชชีวิตเชนเดียวกับคนพื้นเมืองแบบนานเป็นเดือนๆ 
ในพื้นท่ีอื่น ตามท่ีเธอไดเผยไวแลววา “. . . ก็หวังวา จะไปอยูอิตาลีสักเดือนหนึ่ง . . . อาหารการ
กินก็พอใชได . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 23 มกราคม 2562) การเลียนแบบพฤติกรรมของคนในยังคงปรากฏชัดเจน
ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปูาปุณยอมรับเรื่องอาหารการกินของคนใน และเธอเนนย้ําการเปิดรับวัฒนธรรมคนใน
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ตอไปอีกวา เธอแสดงความเต็มใจท่ีจะเขาไปใชชีวิตและดํารงวิถีชีวิตในแตละวันเชนเดียวกับคนใน
ควบคูไปกับการอาศัยอยูในพื้นท่ีเดียวกับคนในอีกดวย การตัดสินใจท่ีจะฝังตัวแบบนานเป็นเดือนของ
ปูาปุณจึงบงบอกใหเห็นถึงอัตลักษณแตัวตนเดิมของปูาปุณท่ีคอยๆ เลือนลางลงซึ่งเกิดขึ้นพรอมๆ กับ
การส่ังสมประสบการณแและคอยๆ สรางรูปอัตลักษณแตัวตนใหมท่ีมีลักษณะกลมกลืนไปกับอัตลักษณแตัวตน
ของคนใน การฝังตัวอยูในชุมชนหนึ่งเป็นเวลานานพอสมควรยังชวยทําใหปูาปุณไดสังเกตวงจรชีวิต
ในชุมชนนั้นๆ ไดครบ โดยดูวา ในระยะเวลาครบสัปดาหแ คนในทําอะไรกัน กินอะไรกัน หรือไปท่ีไหนกัน 
แลวเมื่อครบรอบเดือน พวกเขายังคงปฏิบัติตัวเชนเดียวกันหรือมีอะไรเปล่ียนแปลงไปหรือไม 
ปูาปุณฝังตัวอยูในพื้นท่ีชุมชนเล็กๆ เขาไปกินนอน และเรียนรูชีวิตของคนในไปพรอมๆ กับเรียนรู
ท่ีจะอาศัยอยูรวมกับพวกเขา แมวาจะเป็นเพียงชวงระยะเวลาส้ันๆ เพียงหนึ่งเดือน ขณะเดียวกัน
ปูาปุณยังคงสังเกตความเคล่ือนไหวไปเรื่อยๆ ตามสถานการณแท่ีเกิดขึ้นและสับเปล่ียนหมุนเวียนกัน
ภายในชุมชน จากนั้นเธอจึงทําหนาท่ีรวบรวมเรื่องเลาและบันทึกเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในแตละวันเพื่อ
สรางองคแความรูใหมใหแกตัวเธอเอง  

สอดคลองกับการฝังตัวของปูาปุณ เราพบอีกวา นักแบกเปูหญิงไทยยังคง
พยายามท่ีจะเขาถึงวัฒนธรรมคนในมากยิ่งขึ้น พวกเธอพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนกิจวัตรแตละวัน
ในระดับเนื้อตัวรางกาย เป ลี่ยนมุมมองในการมองโลก และหลีกหนีความซ้ํา ซากจําเจ 
การปรับเปล่ียนอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอทีละนอยยังชวยบรรเทาความรูสึกวา ตัวเธอแปลกแยกไปจาก
สังคมวัฒนธรรมคนใน การเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับรากเหงาจึงเป็นกระจกท่ีทําใหพวกเธอได
ยอนมองดูความตองการของตัวเองดวย จากกรณีตัวอยาง เราพบวา พี่พิมพยายามท่ีจะเขาถึง
วัฒนธรรมคนในดวยวิธีการสวมใสชุดกิโมโนและความตองการท่ีจะแชออนเซ็น สวนเบลลแพยายาม
ท่ีจะเขาครัวเพื่อศึกษาวิธีทําและลองชิมขนมฟัดจแ ในขณะที่พี่กลวยสังเกตพฤติกรรมของคนใน
ผานละคร แลวตัดสินใจที่จะไปเดินตามรอยละคร หรือไมก็นอนนิ่งๆ อยูภายในโรงแรม 
จากกรณีตัวอยาง เราเห็นวา นักแบกเปูหญิงไทยพยายามเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับรากเหงา
ดวยวิธีปรับเปล่ียนกิจจัตรอยางงายๆ ไมวาจะเป็น การเปล่ียนเครื่องแตงกายใหกลมกลืนไปกับคนใน
เพื่อลดความรู สึกไมเขาพวก ความอยากทดลองอาบน้ําแรแบบออนเซ็นเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
ในการใชชีวิตประจําวันและพยายามทําความเขาใจตอความเช่ือของคนใน การหลีกหนีความซ้ําซากจําเจ
จากการทําอาหารแบบเดิมๆ โดยเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู วิธีทําอาหารแบบใหมและลิ้มลอง
รสชาติแปลกใหมซึ่ ง เป็นวัฒนธรรมการทําครัวของคนใน ตลอดจนการหลีกหนีรูปแบบ
การใช ชีวิตประจําวัน ท่ีคุ นเคยกลายมาเป็นการทดลองใช ชีวิตแบบคนใน โดยอาศัยอยู ใน
ที่พักแบบคนในและไปยังสถานที่ตางๆ แบบคนในดวยวิธีการตามรอยละครที่เคยดูมากอน 
มากกวานั้น เราพบอีกวา พี่กลวยเป็นกรณีตัวอยางท่ีนาสนใจ เธอเขาไปในชุมชนคาขายของคนจีน
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เพื่อไปขายของและถามไถความเป็นไปของพอคาผูเฒา ถึงแมวาพี่กลวยจะลองใชชีวิตแบบคนจีน
คาขายประกอบกับไดพูดคุยแบงปันการใชชีวิตกับพอคาจีนท่ีเขามาคาขายอยูกอน แตใชวาเธอจะ
สามารถทึกทักเอาวาเป็นคนในโดยสมบูรณแ แมวาพี่กลวยจะใชชีวิตเลียนแบบพอคาแมขายใน
พื้นท่ีชุมชนคนจีนต้ังแตต่ืนนอนจรดเขานอน ต้ังแตนั่งจัดราน เข็นรถเข็น ไปนั่งขายของ พูดคุย และ
ฝึกฝนการสัมภาษณแพอคาผูเฒา แตเธอก็ไมไดใหความหมายตอตนเองในฐานะแมคาและไมมี
จิตวิญญาณท่ีจะเป็นแมคาอยางจริงจัง  เพียงแตเป็นความพยายามที่จะเขาถึงวิถีชีวิตและ
การมองโลกแบบคนในเทานั้น อีกมุมหนึ่ง การเขาไปใชชีวิตคลุกคลีกอยูกับคนในยังมีลักษณะเป็น
การเปิดโปงอัตลักษณแตัวตนทางสังคมของคนในซึ่งสรางรูปมาจากพื้นฐานทางเพศสถานะและ
ชนช้ันท่ีแตกตางกันดังท่ีพี่กลวยบรรยายไวแลววา “. . . วันท่ีฝนตกคือวันท่ีคุณเดินต้ังแตเชาจรดเย็น
ไมมีลูกคาสักคนเดียว แตวันท่ีแดดออก อากาศดี มีเทศกาล ก็จะขายดีท้ังวัน เราก็อยูอยางเขาใจ แตวา
เด็กรุนใหมไมคอยเขาใจ เพราะฉะนั้นก็จะไมมีทายาทมาทําอะไรแบบนี้ตอหรอก หมดรุนลุงก็
ไมมีใครแลว . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 
2562) ถอยคําบรรยายของพี่กลวยเปิดโปงใหเราเห็นรอยกลวงของวัฒนธรรมคนใน คําเปิดโปง
บงบอกถึงความรูสึกนึกคิดของคนในท่ีมีตอคนในดวยกัน เป็นการกระเทาะรอยราวจากรุนปูุยาตายาย
ไปยังเด็กรุนหลังดวยคําคาดการณแวา ตอไปอาชีพคาขายของคนจีนกําลังจะหายไปหลังจากห มด
รุนผูเฒาผูแก คําบอกเลาของผูเฒาจึงแสดงใหเห็นถึงรอยปริผานแนวคิดที่ขัดแยงกันระหวาง
รุ นปู ุยาตายายท่ีไมลงรอยกับความตองการของเด็กรุนหลัง กลาวโดยรวม นักแบกเปูหญิงไทย
พยายามเขาถึงวัฒนธรรมคนในระดับรากเหงาแบบเขาไปฝังตัวในพื้นที่ชุมชนหรือในครัวเรื อนและ
ทําพฤติกรรมเลียนแบบคนในเพื่อเรียนรูวัฒนธรรมใหมอยางไมสลับซับซอน โดยอาศัยวิธีเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมของคนในต้ังแตต่ืนเชาจรดเขานอนประกอบกับการสังเกตการณแอยางมีสวนรวม 

ลึกลงไป เราพบอีกวา นักแบกเปูหญิงไทยไดเขาไปฝังตัวอยูในเมือง
เพื่อเนนสรางปฏิสัมพันธแกับผูคนทองถิ่น ซึ ่งไมใชเพียงแคการจองมองวิถีชีวิตของพวกเขา
เทานั้น แตพวกเธอยังเพงเล็งไปที่การเขาไปใชชีวิตและมีปฏิสัมพันธแโตตอบกับคนทองถิ่นดวย  
การเขารวมกิจกรรมพื้นเมืองถือเป็นหัวแรงสําคัญของการแบกเปูเที่ยวสําหรับนักแบกเปูหญิงไทย 
พวกเธอพยายามท่ีจะเขาใจวิถีชีวิตความเป็นอยูของเจาถิ่นในแตละสังคมวัฒนธรรมโดยเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมพื้นเมือง การเขาไปมีสวนรวมในพื้นที่กิจกรรมพื้นเมืองจึงถือเป็นหัวใจหลักของ
การแบกเปูเท่ียวและเพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณแในชีวิตประจําวันของวัฒนธรรมคนในอยางถองแท 
พวกเธอมักเขาไปดูวา พวกเขาทําอะไรกัน พวกเขาใชเวลาวางกันอยางไร พวกเขาสรางปฏิสัมพันธแ
ระหวางคนในดวยกันอยางไร และพวกเขาสรางปฏิสัมพันธแขณะเขารวมกิจกรรมหรือมีความรูสึกนึก
คิดตอพวกเธอในฐานะคนนอกอยางไร ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมของพวกเธอจึงเป็นไปแบบ 
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“เขานอกออกใน” และพยายามท่ีจะปฏิบัติตนตอเจาถิ่นในแบบ “คนกันเอง” เพื่อใหไดเขาใจ
วัฒนธรรมในแบบเดียวกันกับตามที่พวกเจาถิ่นเขาใจ พวกเธอพยายามจัดวางตําแหนงแหงที่ของ
ตัวเธอเองในลักษณะการเป็นคนท่ีอยูขางใน และตองการท่ีจะมองโลกดวยสายตาและมุมมอง
ในแบบเดียวกันกับพวกเขาดวย การเขารวมกิจกรรมพื้นเมืองของนักแบกเปูหญิงไทยจึงเป็นคนนอก
ซึ่งเป็นคนชายขอบท่ีพยายามทําตัวใหเป็นคนในหรือพยายามท่ีจะตอบโจทยแท่ีวา อัตลักษณแตัวตนของ
พวกเธอผิดแปลกไปจากคนในอยางไร พวกเธอมักเขารวมกิจกรรมภายในสังคมวัฒนธรรมอื่น ท่ีมี
วิถีชีวิตด้ังเดิมในพื้นท่ีท่ีพัฒนามากกวาบานเกิดเมืองนอน โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีเคยเป็นเจาของอาณานิคม 
ดังเชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และจีน ประสบการณแเขามามีสวนรวมในสังคมวัฒนธรรมตางๆ 
ของนักแบกเปูหญิงไทยแตละคนจึงมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ประสบการ ณแแบกเปูเที่ยว
ในฐานะคนชายขอบเนนย้ําวา นักแบกเปูหญิงไทยแตละคนบันทึกเรื่องราวตามแบบฉบับของตนเอง
อยางไร การเขารวมกิจกรรมในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งมีความหมายตอความมีตัวตนของพวกเธออยางไร 
และเสียงสะทอนของคนในมีความสําคัญอยางไรตอการสรางองคแความรูชุดใหมแก พวกเธอ 
การเขารวมกิจกรรมพื้นเมืองจึงเป็นเสมือนการตั้งคําถามกับอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอดวย 
พวกเธอยังคงยอนกลับไปดูตัวตนที่เคยผานมาแลวเพื่อคนหาวา พวกเธอไดเรียนรูอะไรจาก
การกินอยูหลับนอนและผูกสัมพันธแกับเจาถิ่น ขณะแบกเปูเที่ยว สังคมวัฒนธรรมของเจาถิ่นจึ ง
ทําหนาท่ีเป็นเสมือนเวทีแสดงออก ในขณะท่ีคนในซึ่งอาศัยอยูในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ทําหนาท่ี
เป็นเสมือนตัวละครในฉากสําคัญ ประสบการณแในการมองคนในของนักแบกเปูหญิงไทยแตละคน
ยังคงผูกพันอยูกับพื้นเพสวนตัว การศึกษา ระดับการใชภาษา พื้นฐานความเขาใจที่มีตอแตละ
สังคมวัฒนธรรม ประกอบกับรากฐานทางความคิดของแตละคน เรื่องเลาประสบการณแท่ีมีตอ
วัฒนธรรมคนในยังคงใหภาพของสังคมวัฒนธรรมอื่นท่ีโยงใยกันผานความสัมพันธแในแบบจําลอง
เครือญาติหรือความเป็นเพื่อนพอง  

ความสัมพันธแแบบจําลองเครือญาติเป็นความสัมพันธแ ในลักษณะ
ครอบครัวสมมติ เป็นการเขาไปรวมใชชีวิตกินอยูหลับนอนอยูกับครอบครัวของเจาถิ่น ไดสัมผัส
วัฒนธรรมคนในอยางแนบแนน ตามท่ีนองจอมขวัญเลือกท่ีจะเขาพักอาศัยแบบ “ขอพักฟรี” 
(Couchsurfing) กับครอบครัวโฮสตแท่ีวา  

. . . พอถึงท่ีบาน ก็เจอสามีเขา เจอนองเขย ทุกคน Friendly ดีมากเลย 
เขาใหอยูหองลูกสาวเขา ตอนนั้นลูกสาวเขาไปนอนอีกบานหนึ่ง หองดีมาก เขาดูแลดีมาก เขาพาไปดู
หองน้ํา ตรงนี้หองครัว อยากกินอะไร หยิบเลย ทําอะไรทําเลย เขาเปิดฟรีใหเรามาก ลูกสาวเขา
แค 5-6 ขวบเอง ดูแลวนาจะมีคนมาอยูบานแบบจอมขวัญบอย ลูกสาวเขาก็ดูชิน เขามีลูกสาวกับ
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ลูกชาย นารักมาก ใจดีมากๆ (เนนเสียงสูง) . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ครอบครัวเจาถิ่นที่นองจอมขวัญเขาไปขอพักอาศัยมีลักษณะเป็น
เวทีจําลอง เป็นพื้นท่ีเสมือนจริงท่ีใหความรูสึกวา เธอไดสัมผัสชีวิตและเขาไปเป็นสวนหนึ่งใน
ครอบครัวของเจาถิ่นแบบจริงจัง ขณะที่ความสัมพันธแแบบเครือญาติจําลองคอยๆ กอเกิดขึ้น
อยางถอยทีถอยอาศัย สมาชิกในครอบครัวเจาถิ่นยังทําหนาที่เสมือนตัวละครสําคัญในฉาก 
เป็นตัวละครท่ีโยงใยความสัมพันธแสมมติระหวางนองจอมขวัญและคนอื่นๆ ในครอบครัวใหผูกโยง
เขาดวยกัน สถานภาพภายในครอบครัวจําลองบงบอกวาพวกเขาจัดวางตําแหนงแหงที่ของ
นองจอมขวัญในฐานะเดียวกันกับ “ลูกสาวของบาน” ดังคําพูดที่วา “เขาใหอยูหองลูกสาวเขา 
ตอนนั้นลูกสาวเขาไปนอนอีกบานหนึ่ง” อีกนัยหนึ่ง ความเป็นสวนตัวยังคงปรากฏใหเห็นผาน
การจําลองความสัมพันธแแบบเครือญาติ จริงอยูท่ีครอบครัวเจาถิ่นเลือกที่จะใหนองจอมขวัญเขาไป
พักอาศัยหลับนอนในหองนอนของลูกสาว ขณะเดียวกันพวกเขาก็ใหลูกสาวยายไปนอนอีกหองหนึ่งดวย 
พวกเขาเลือกท่ีจะแบงแยกพื้นท่ีความเป็นสวนตัวระหวางนองจอมขวัญและลูกสาวอ อกจากกัน 
เพื ่อกําหนดทิศทางความเป็นสวนตัวของครอบครัวตนเองและนองจอมขวัญในฐานะแขกคนนอก 
ความมีตัวตนของนองจอมขวัญจึงปรากฏคมชัดขึ้นผานเสนแบงแยกระหวางคนในและคนนอก 
ความสัมพันธแแบบเครือญาติในครอบครัวเจาถิ่นจึงไมไดเป็นไปแบบแนบชิดสนิทกันเสียทีเดียว 
แตยังคงปรากฏเสนกั้นความเป็นสวนตัวที่ครอบครัวเจาถิ่นกําหนดขึ้น อัตลักษณแตัวตนของ
นองจอมขวัญในฐานะแขกคนนอกจึงไมไดลดรูปหรือจางหายไปเสียทีเดียว  

นองจอมขวัญเลาตอไปถึงอัตลักษณแตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 
ภายใตความสัมพันธแแบบเครือญาติในครอบครัวเจาถิ่น โดยเริ ่มจ ากการเขาไปมีสวนรวมกับ
กิจกรรมงายๆ รวมกับสมาชิกในครอบครัว ท้ังการทําอาหารและกินอาหารมื้อเย็นอยางพรอมเพรียงกัน 
ตามคําพูดท่ีวา “. . . ตอนเชาก็เรียกไปกินขาว กินขนมปัง ทาแยม ทาเนยให  . . .” (จอมขวัญ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) และ “. . . ทุกเย็น 
เราก็ทานอาหารเย็นกับเขาเลย เขาก็จะเรียกมากิน ดีมากเลย ตองลองๆ อยางโฮสตแของจอมขวัญ 
เขาก็พูดภาษาอังกฤษไมคอยได ก็เลยส่ือสารฝรั่งเศสกันไปเลย . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) การนั่งลอมโต฿ะอาหารเป็นกิจกรรมท่ี
สมาชิกในบานซึ่งไมแบงแยก เด็กหรือผูใหญสามารถเขามามีสวนรวมไดพรอมกัน ไมวาจะเป็น
รุนพอแมและรุนลูกหลาน การลอมวงอาหารเป็นการกินอาหารแบบงายๆ ท่ีทํากินเองไดในครัวเรือน 
ขนมปังทาแยมและเนยเป็นอาหารท่ีไมยุงยากซับซอนท่ีเช่ือวาใครๆ ก็ทําได ครอบครัวเจาถิ่นนิยม
ลอมโต฿ะอาหารในบานโดยเฉพาะมื้อเชาและมื้อเย็น สวนมื้อกลางวันเป็นการกินแบบตามอัธยาศัย 
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โดยนองจอมขวัญเลือกท่ีจะกินขาวนอกบาน การทําอาหารกินเองในครอบครัวจึงชวยใหสมาชิกทุกคนในบาน
ไดพบปะ พูดคุย ถามไถซึ่งกันและกัน โดยนองจอมขวัญเลือกท่ีจะส่ือสารกับคนในครอบครัวดวย
ภาษาพื้นเมือง การส่ือสารดวยภาษาของเจาถิ่นบงบอกถึงความรูสึกรวมท่ีมีตอกัน เป็นพวกพองเดียวกัน 
และลดรูปอัตลักษณแตัวตนท่ีแปลกแยกซึ่งติดตัวมากับนองจอมขวัญ ความสัมพันธแแบบเครือญาติบน
พื้นท่ีโต฿ะอาหารจึงเป็นไปอยางกลมกลืนและราบรื่นมากขึ้น การพูดภาษาเดียวกันกับ “ตัวละคร” ใน 
“ฉาก” อาจเป็นวิธีแสดงออกแบบหนึ่งท่ีทําใหคนฟังรูสึกหลงใหลแบบ “จับใจ” โดยนองจอมขวัญได
เนนย้ําความหลงใหลแบบจับใจอีกวา “. . . เขาพยายามพูดกับเราเยอะๆ เราก็คุย เขารูวา เราเรียน
ภาษาฝรั่งเศส เราก็คุยกันได คุยกันสนุก . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) การพูดภาษาถิ่นจึงเป็นเครื่องมือเชิงศิลปท่ีนักแบกเปูหญิงไทย
หยิบยืมมาใชเพื่อใหเขาถึงตัวตนของคนในมากขึ้นดวย การอยูรวมกันบนโต฿ะอาหารของบานตามแบบ
วัฒนธรรมคนในจึงสะทอนถึงความเกื้อกูลกันระหวางคนในครอบครัวเดียวกันและอยูรวมกัน
อยางถอยทีถอยอาศัย ครอบครัวเจาถิ่นรุนพอแมเห็นวา นองจอมขวัญโตพอท่ีจะชวยเหลือตัวเองได 
พวกเขาจึงไววางใจใหนองจอมขวัญรับผิดชอบตออาหารของเธอเองโดยการยินยอมใหเธอจัดเตรียม
ขนมปังทาแยมและเนย นองจอมขวัญยังคงเลือกที่จะกินอาหารเชาแบบเจาถิ่นดวยเหตุผลที่วา 
“พวกเขาพากิน” โดยครอบครัวเจาถิ่นไดจัดเตรียมวัตถุดิบสําเร็จรูปสําหรับการทําอาหารมื้อ
เชาไวใหแลว วัตถุดิบมื้อเชาเป็นอาหารประจําบานที่หางายและปรุงแตงสะดวก นองจอมขวัญ
เพียงแตสรางความคุนเคยตออาหารเชาตามแบบฉบับวัฒนธรรมคนในเทานั้น โต฿ะอาหารจึงเป็น
พื้นท่ีท่ีสรางความหมายตอนักแบกเปูหญิงไทยเพราะเป็นเวทีท่ีพวกเธอไดพบปะพูดคุยกับเจาถิ่น
อยางเอื้ออาทร 

ความสัมพันธ แแบบ จําลอง เคร ือญาติยัง คงปรากฏใหเห็น ผาน
ความชวยเหลือเกื้อกูลของคนในครอบครัว แมนองจอมขวัญจะพยายามจัดวางตําแหนงแหงท่ี
ของตัวเธอในสถานการณแจําลอง แตพวกเขาก็ยังคงสํานึกรู ถึงอัตลักษณแตัวตนของคนนอก
อยูตลอดเวลา โดยเริ่มจากเหตุการณแพบปะต้ังแตแรก ครอบครัวเจาถิ่นตระหนักตอความมีตัวตนของ
นองจอมขวัญในฐานะ “ผูมาเยือน” การแสดงกระทําของพวกเขาจึงแสดงออกในลักษณะประหมาวา 
เธออาจจะหลงทางก็ได ตามคําพูดของนองจอมขวัญท่ีวา “. . . ไปอยู 3 คืน คืนแรก เราจะนั่งรถไฟฟูา
ไปก็ได แตเขาก็มารับถึงท่ีสถานีเลย อันนั้นคือความประทับใจแรก  . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ถัดมา ขณะแบกเปูเที่ยว 
พวกเขายังคงเอาใจใสตอการหลอหลอมความเป็นคนในใหแกนองจอมขวัญผานการทําความรูจัก
แผนผังของเมือง ตามคําพูดของนองจอมขวัญท่ีวา “. . . แลวเขาก็เอาแผนท่ีรถไฟฟูาในเมืองมาใหอีก 
เขาก็แนะนําวา ถาไปในเมืองตองไปตรงนี้ๆ เขาจะไมไดพาเราเท่ียวนะ เขาแคเป็นท่ีพักใหเรา 
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เขาก็แนะนําดีมาก . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) ความชวยเหลือท่ีพวกเขาแสดงตอนองจอมขวัญบงบอกถึงความพยายามท่ีจะ
ถอดรูปตัวตนของคนนอก แลวสวมใสตัวตนของคนในเขาแทนท่ีทีละนอย หรือไม นี่อาจเป็นเพียง
การตอนรับขับสูในฐานะเจาบานเทานั้น ไมวาจะดวยเหตุผลกลใด ความสัมพันธแแบบจําลองเครือญาติ
ยังคงใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของนองจอมขวัญ โดยเธอรับรูถึงความเกื้อกูลของ
คนในครอบครัวในระดับจิตใจดังคําพูดท่ีวา “. . . ตอนออกจากบาน น้ําตาซึมเลย เขาดูแลเราดีมาก 
. . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
ครอบครัวจําลองจึงเป็นเสมือนพื้นท่ีท่ีใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย  

สอดคลองไปกับนองจอมขวัญ คําชักชวนจากเพื่อนฝูงของปอก็เป็น
อีกตัวอยางหนึ่งท่ีบงบอกวา การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมครัวเรือนเพียงเล็กๆ นอยๆ ไมวาจะเป็น
ทําอาหารและกินขาวพรอมกัน  ตางก็ เป็นปฏิสัมพันธแทางสังคมที่สรางความผูกพันธแ ให
นักแบกเปูหญิงไทยไดเขาไปใชชีวิตและจัดวางตัวเองเขาเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมคนใน 
ดังคําพูดท่ีวา “. . . บางทีเขาก็ชวนเราไปอยูกับเขาเลย เขา Treat เราดีมากๆ จนเรารูสึกเหมือน
อยูบานตัวเองเลย เขาชวนเรามาทําอาหาร การดินเนอรแดวยกัน ทําอาหารกินกัน ก็เลยรูสึกประทับใจ 
. . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 
กิจกรรมในครัวเรือนจึงเป็นวิธีผูกสัมพันธแแบบ “ไปอยูกับเพื่อน” ซึ่งกอเกิดความเป็นพวกพองเดียวกัน
โดยไมแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของคนในและคนนอกใหหางไปจากกัน ประสบการณแการมีสวนรวมกับ
วัฒนธรรมคนในผานการเขารวมกิจกรรมในครัวเรือนและความเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึง
สะทอนถึงอัตลักษณแตัวตนท่ีกําลังกอรูปอยางคอยเป็นคอยไป ปฏิบัติการสรางตัวตนของพวกเธอจึง
เป็นไปในแงการคนพบตัวตนใหมซึ่งดูเป็นภาพ “ดานสวาง”  

ตรงกันขามประสบการณแการมีสวนรวมกับวัฒนธรรมคนในในแงเปิดโปง
เบื้องลึกของความจริงสะทอนถึงความไมลงรอยกันระหวางความรูสึกนึกคิดของคนในและคนนอก 
ในบางเหตุการณแ การตีแผความเป็นจริงผานการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของนักแบกเปูหญิงไทย
จึงดูเป็นภาพ “ดานมืด” เสียมากกวา เสนแบงความคิดของสองวัฒนธรรมท่ีไมลงรอยกันไดปะทุขึ้น
ในครอบครัวเจาถิ่นที่เบลลแไปอาศัยอยู ถอยคําตําหนิติเตียนของคนในรุนแมสวนทางกับคําแกตัวของ
คนนอกรุนลูก ถอยคําดุดาวากลาวท่ีเจาถิ่นตักเตือนเบลลแเผยใหเห็นภาพความเป็นคนในและตัวตน
ของคนนอกท่ีแนบกันไมสนิท คําตักเตือนของเจาถิ่นอาจเป็นตัวชวยใหคนนอกอยางเบลลแไดเรียนรู
และเขาใจแบบแผนการใชชีวิตตามแบบฉบับวัฒนธรรมคนในก็เป็นได การไปกินอยูหลับนอนเสมือน
สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวยอมเป็นเรื่องท่ีเบลลแไมอาจคาดการณแไดท้ังหมดวา เหตุการณแตอไป
จะเกิดอะไรขึ้น และเมื่อเกิดแรงปะทะขึ้นแลว เธอจะตองทําอะไรตอไป ตามท่ีเบลลแไดปะทะกับ
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วัฒนธรรมท่ีแตกตาง เธอเลือกท่ีจะสวนกลับแบบพูดตรงๆ เพื่อใหเจาถิ่นเขาใจพื้นเพที่มาที่ไปขอ ง
ตัวเธอ ตามท่ีเธอบอกโดยละเอียดวา  

. . . กูเคยโดนโฮสตแวา เรื่องความเรียบรอย อยูเมืองไทย ตื่นนอนมา 
ท่ีนอนก็จะไมเก็บ กูก็จะปลอยท้ิงไวอยางงั้น เส้ือผาก็จะใสตะกราไว พอเต็มคอยเอาไปซัก หรือวา
ลนๆ ตะกราแลว คอยเอาไปซัก กับขาว เราก็ไมไดทํา อยูบาน พอแมทําใหกิน แตอยูตางประเทศ
ตองมีระเบียบ ถึงแมวาโฮสตแทํากับขาว เราก็ตองมาชวยเป็นลูกมือ ตองมีสวนรวม ไมใชกินอยางเดียว 
ท่ีนอน ต่ืนมาก็ตองเก็บตองพับใหเรียบรอย กูก็อึดอัด แตหลังๆ ก็ชิน กูไมเชิงเถียงโฮสตแนะ กูก็บอกวา 
‘I don’t know . . . In Thailand, I don’t have to do . . . My family doesn’t tell me to do’. . . 
(เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

คําตอบหวนๆ ท่ีเบลลแโตตอบเจาถิ่นรุนแมไมอาจคาดเดาไดวา เจาของบาน
จะโกรธเธอหรือไม การกินอยูหลับนอนในบานของเจาถิ่นจึงเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณแ
เขานอกออกในที่ไมไดมีคําตอบไวลวงหนา คําปะทะในเรื่องนี้บงบอกวา วัฒนธรรมคนในมี
อะไรบางอยางท่ีแตกตางไปวัฒนธรรมคนนอก แตคําตอบของเบลลแก็ช้ีชัดวา วิถีชีวิตท่ีจําตองปรับตัว
แตกตางไปจากวิถีชีวิตท่ีติดตัวเธอมาอยางตรงกันขาม เธอจึงตองพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงกิจวัตร
และเปลี่ยนความคิดเพื ่อลดละความแปลกแยกไปจากพวกเขาจนหลอหลอมกลายเป็น
แบบแผนการใช ชีวิตรูปแบบใหม มุมมองการมองโลกของเบลลแจึงขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันกับ
เจาถิ่นจนเป็นท่ีประจักษแชัด ตามท่ีเบลลแบอกวา “. . . ตอนอยูอเมริกาตองทําอะไรทุกอยางดวยตัวเอง 
ท่ีไทย ก็สบายๆ พอแมทําใหทุกอยาง แตอยูอเมริกา เราตองขวนขวายหาดวยตัวเอง  . . .” (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) เธอยกตัวอยาง
พฤติกรรมท่ีตองเรียนรูใหมและความรูสึกนึกคิดท่ีเปล่ียนแปลงตอไปวา  

. . . อยางเวลาทํากับขาวเนี่ย เขาก็กลัววา น้ํามันจะโดนมือเด็ก เขาก็จะ
ไมใหเด็กมายุงเลย แตวาอยูท่ีอเมริกา ทุกคนตองมีสวนรวม ตองมาชวยพอแมทํากับขาว สวนใหญ
กูก็จะลางจาน แลวก็ดูดฝุุน โฮสตแเขาเนนเรื่องความสะอาด .  . . ก็ตองปรับตัว เหมือน (เมืองไทย) 
เราจะแสดงความคิดเห็นแบบสุดโตงไมได คิดไมได ผูใหญพูดแบบนี้ เราก็ตอง คะๆๆๆ เรา จะแสดง
ความคิดเห็นแบบท่ีเราคิดอยูไมได เขาก็จะบอกวา เราเถียงผูใหญ  แตตางประเทศ เขายิ่งชอบเลย 
เขาอยากใหเด็กแสดงความคิดเห็น เด็กๆ ก็จะแยงกันถามครู  . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

ถอยคําของ เบลลแ ใหภาพอัต ลักษณแ ตัวตนของ เธอซึ่ ง มี ลักษณะ
เปล่ียนแปลงอยางคอยเป็นคอยไป แบบแผนการใชชีวิตประจําวันของเธอภายในครัวเรือนเจาถิ่น
ปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อเธอเขามาเป็นสวนหนึ่งในกิจกรรมระดับครัวเรือน โดยเริ่มจากงานบานเล็กๆ นอยๆ 
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ท่ีไมเหนือบากวาแรงและเป็นกิจกรรมท่ีพอจะทําได ไมวาจะเป็นลางจานและดูดฝุุน อัตลักษณแตัวตน
ของเบลลแยังขยายวงกวางออกไปในพื้นท่ีนอกบาน โดยเธอแสดงความรูสึกนึกคิดตอความยอนแยง
ระหวางวัฒนธรรมคนนอกและวัฒนธรรมคนในโดยวางอยูบนพื้นฐานเรื่องการศึกษา อีกทางหนึ่ง 
อัตลักษณแตัวตนของเบลลแอาจเป็นเพียงคนนอกท่ีถูกฝึกฝนและผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ใหเป็นคนในหรือมีแบบแผนปฏิบัติเชนเดียวกับวัฒนธรรมคนใน เพราะระหวางกินอยูหลับนอนใน
วัฒนธรรมอื่น เธอยังคงยืนยันอยาแข็งขันถึงสํานึกรูตออัตลักษณแตัวตนท่ีติดตัวมาท่ีเป็นท้ังคนนอกและ
คนในอยูตลอดเวลา อัตลักษณแตัวตนท่ีขับเคล่ือนจากทิศทางของคนนอกมุงหนาไปยังคนในชี้ชัดวา 
ในพื้นท่ีตางสังคมวัฒนธรรม เบลลแไดหอบหิ้วอัตลักษณแตัวตนท่ีติดตัวไปอยางสูง แตเมื่อไดพบเจอ
แรงปะทะระหวางสองวัฒนธรรม เธอก็เลือกท่ีจะโยนอัตลักษณแตัวตนท่ีติดตัวมาท้ิงไป แลวช่ังใจดูวา 
อัตลักษณแตัวตนแบบใดท่ีเหมาะสมสําหรับตัวเธอ จากนั้นเธอจึงคอยๆ กอรูปอัตลักษณแตัวตนแบบใหม
ใหสอดคลองไปกับแบบแผนการดําเนินชีวิตของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ โดยไมรูตัวการเขารวมกิจกรรม
กับคนในเอื้อใหเธอเล็งเห็นความเป็นจริงของวัฒนธรรมคนในไดมากขึ้น มองผานสายตาของเธออยางลึกซึ้ง 
และทําความเขาใจกับตัวตนของคนในท่ีมีความสลับซับซอนขึ้นเรื่อยๆ การเขารวมกิจกรรมกับคนใน
จึงมีความเคล่ือนไหวไปเรื่อยๆ ข้ึนอยูกับสถานการณแของแตละทองถิ่น การไดสัมผัสวัฒนธรรมเจาถิ่น
ทําใหเธอสรางองคแความรูชุดใหมท่ีทรงคุณคาผานประสบการณแที่ไดเขาไปมีสวนรวมซึ่งกอเกิดจาก
ทัศคติของคนชายขอบ ประสบการณแเขานอกออกในจึงมีความหมายในฐานะเครื่องมือท่ีชวยใหเขาถึง
พลังของคนชายขอบดวย  

ในพื้นท่ีวัฒนธรรมด้ังเดิม นักแบกเปูหญิงไทยพยายามเขาถึงความเป็นตัวตน
ของคนในผานวัฒนธรรมแบบฉบับเฉพาะตัวของพวกเขา การเตนรําเป็นกิจกรรมการแสดงทางศิลป
ท่ีไมใชแคการแสดงทวงทาประกอบจังหวะหรือใหเป็นไปตามทวงทํานองเพลงพื้นเมืองเทานั้น 
แตการแสดงออกผานวิธีเตนรําพื้นเมืองยังเต็มไปดวยประวัติศาสตรแที่สืบทอดกันมาผานทาเตน
และเนื้อรองท่ีมีความหมายตอตัวตนของพวกเขา ทาเตนและเนื้อรองพื้นเมืองเป็นเครื่องมื อ
ในการถายทอดเชิงศิลปท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและแตกตางไปจากวัฒนธรรมอื่นและเป็นหนทาง
ในการถายทอดอารมณแความรูสึกนึกคิดของคนเตนรําผานรางกาย ทวงทา และลีลาของพวกเขา 
ขณะแบกเปูเที่ยว นักแบกเปูหญิงไทยเลือกที่จะเขารวมกิจกรรมเตนรํารวมกับคนพื้นเมือง 
โดยพี่กิ๊กอางถึงการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมการเตนรําชวงเย็นของคนพื้นเมืองในลี่เจียง 
ตามคําพูดท่ีวา “. . . เคยไปเตนกับคนจีนท่ีล่ีเจียง คือ ตอนเย็น คนจีนจะชอบออกมาเตนรํากัน 
พี่ก็ดูวา มันนาสนุกดีนะ ก็ออกไปเตนดวย ปกติ นักทองเที่ยวเขาก็เขาไป Join อยูแลว . . .” 
(กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562)  
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คําพูดของพี่กิ๊กบงบอกถึงการจัดวางตําแหนงแหงที่ของตัวเธอใน
พื้นที่วัฒนธรรมเตนรําของคนพื้นเมืองในล่ีเจียง ขณะท่ีเหตุการณแหมุนเวียนเปล่ียนผันไปตามบริบท
สังคมวัฒนธรรมทองถิ่น พื้นท่ีเตนรําเป็นเสมือนโรงละครขนาดใหญ ขณะเดียวกันนักแบกเปูหญิงไทยก็
มีสถานภาพไมตางไปจากตัวละครที่กําลังแสดงอยูภายในโรงละครนั้น การเขารวมกิจกรรมเตนรําของ
พี่กิ๊กเป็นการเขารวมวัฒนธรรมการเตนรําตามแบบฉบับคนในแบบ “มือสมัครเลน” โดยไมมีการซักซอม
หรือเตรียมตัวมากอนหนานี้และไมรูบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพวกเขาเลย เป็นการเตนรํารวมกับ
ความสัมพันธแแบบเตนรําไปกับคนแปลกหนา แตเตนรําอยางเป็นกันเองและไมแบงแยกเขาแยกเรา 
การเตนรําของเธอจึงเป็นการเตนรําโดยทั่วไปที่ไมไดเป็นไปตามไวยากรณแการเตนรําอะไรมาก 
แตก็เป็นการเขารวมกิจกรรมที่มีความหมาย ทั้งความห มายในเชิงพื้นที่ สไตลแการเตนรํา  
พื้นเพของคนเตนรําท่ีแสดงอยูกอน รวมถึงความหมายของทาทีการเตนรําท่ีเตนโดยคนนอกวัฒนธรรม 
การเตนรําเป็นชองทางท่ีดีในการเขาถึงความเป็นอยูของพวกคนใน นักแบกเปูหญิงไทยในฐานะคนนอก
ศึกษาตัวตนของพวกเขาผานการเคลื่อนไหวรางกาย โดยดูวา ลักษณะทาทางของพวกเขามี
ระบบระเบียบเป็นมาอยางไร มีเงื่อนไขอะไรท่ีทําใหรางกายของพวกเขาเคล่ือนไหวในแบบตางๆ 
ทาเตนรําของพวกเขาเคล่ือนไหวแบบใดบาง พวกเขาเคล่ือนไหวแบบแยกจากกันหรือกระจุก
อยูดวยกัน ทาทางท่ีพวกเขาเคล่ือนไหวมีแบบแผนและส่ือความหมายอยางไร พวกเขาเคล่ือนไหว
รางกายสอดคลองหรือเป็นปฏิปักษแตอสภาพแวดลอมอยางไร และพวกเขาคนพบตัวตนของพวกเขาเอง
ผานการเตนรําประกอบเนื้อเพลงอยางไร การเตนรําเป็นวิธีถายทอดแบบแผนกิจกรรมของพวกคนใน
อยางมีรูปแบบทางวัฒนธรรม การเคล่ือนไหวรางกายดวยการเตนรํากอเกิดจากการแสดงออกเชิงศิลป
ของผูเตนรําและการแสดงออกถึงชาติพันธุแของผูคนที่อาศัยอยูในสังคมนั้นๆ ทาทางและจังหวะ
การเตนรําจึงเป็นเสมือนการใสรหัสพื้นเมืองบางอยาง รหัสนั้นจะถูกสงตอก็ตอเมื่อมีผูเตนรํา
ทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการสงผานรหัสนั้นไปยังผูรับรหัสพื้นเมืองปลายทาง ก็คือ ผูชม ขณะแบกเปูเท่ียว 
นักแบกเปูหญิงไทยไมเพียงแตตอบรับรหัสพื้นเมืองผานการชมการเตนรํา แตเธอยังเลือกรับรหัสนั้น
ดวยวิธีเขาไปเตนรํารวมกับผูสงรหัสนั้นดวย นักแบกเปูหญิงไทยในฐานะผูรับสารจากตา งถิ่นจะใช
ประสบการณแท่ีส่ังสมอยูในตัวเธอชวยตีความและใหความหมายตอการเตนรําแตกตางกันไป  
ความหมายของการเตนรําสําหรับพวกเธอจึงเหมือนเป็นเรื่องของพลังในการสรางความสนุกสดช่ืนในชีวิต 
ดังนั้น นักแบกเปูหญิงไทยจึงเรียนรูอัตลักษณแตัวตนของคนในผานวัฒนธรรมการเตนรํา โดยไมใช
การพูดคุย แตเนนท่ีจะ “รับสาร” และถอดรหัสสารจากวัฒนธรรมผูเป็นอื่นผานทางรางกาย
ของเธอ พื้นท่ีเตนรําและการเตนรําจึงเป็นพื้นที่กิจกรรมที่มีความหมายตออัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยอยางเดนชัด 
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นอกจากนี้ นักแบกเปูหญิงไทยแตละคนเลาเรื่องราวท่ีไดเขาไปมีสวนรวม
ในสังคมวัฒนธรรมอื่นและความผูกพันท่ีมีตอตัวละครในแตละเหตุการณแอยางเป็นกันเอง 
ประสบการณแเขานอกออกในทําใหพวกเธอไดสัมผัสวัฒนธรรมคนในอยางหลากหลาย ตั้งแต
ครอบครัวเจาถิ่น เพื่อนฝูง  และชาวชนบทในจีน เรื ่องเลาของพวกเธอมีลักษณะโดดเดน ท่ี
อารมณแความรูสึกเมื่อไดเผชิญหนากับเหตุการณแตางๆ ไมวาจะเป็น ความสัมพันธแเครือญาติ
แบบเป็นมิตรในครอบครัวจําลอง ความเอาใจใสตอเพื่อนเจาถิ่น ความสนุกสนานที่ไดเตนรํากับ
คนล่ีเจียง และความอิหลักอิเหล่ือท่ีตองขวนขวายและทํางานบานทุกอยางดวยตัวเอง การที่พวกเธอ
สรางปฏิสัมพันธแกับผูคนทองถิ่นจึงสะทอนวา พวกเธอเริ่มมีความเขาใจตออัตลักษณแตัวตนของพวกเขา 
มีการโตตอบระหวางตัวเธอเองกับผูเป็นอื่น และสรางอัตลักษณแตัวตนใหมของตนเองอยางมีพลวัต 
ซึ่งเป็นตัวตนที่มีพลังเคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นตัวตนท่ี
เคล่ือนท่ีไปขางหนาดวยพลังท่ีมีอยูในตัวเองผานวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น การเขารวมกิจกรรมกับเจาถิ่นจึง
เป็นเวทีจําลองใหพวกเธอไดเรียนรูความมีตัวตนของผูเป็นอื่นควบคูไปกับการคนหาอัตลักษณแ ตัวตน
รูปแบบใหมใหแกตัวเธอเอง ประสบการณแเขานอกออกในแบบคนกันเองจึงเป็นเครื่องมือบมเพาะและ
เป็นกระจกสะทอนอัตลักษณแตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทย อัตลักษณแตัวตนในฐานะคนนอก
ท่ีผูกติดตัวพวกเธอเป็นผลมาจากตัวตนทางสังคมท่ีกอรางสรางรูปบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน ท้ังเพศสถานะ ชนช้ัน การหลอหลอมกลอมเกลา พื้นเพ และการศึกษา ดังนั้น 
ประสบการณแเขานอกออกในแบบคนกันเองของนักแบกเปูหญิงไทยแตละคนจึงสรางองคแความรูชุดใหมท่ี
สะทอนความเป็นจริงอยางคละเคลาและหลากหลาย  

สรุปวา การเขาสํารวจในพื้นท่ีวัฒนธรรมอื่นของนักแบกเปูหญิงไทยมี
วัตถุประสงคแเพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณแทางจิตใจ (Non-Material Experiences) มากกวา
ประสบการณแทางวัตถุ (Material Experiences) พวกเธอพยายามท่ีจะเขาถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู
ของคนในซึ่ง เป็นคนพื ้นเมืองในสังคมวัฒนธรรมนั ้นๆ อยางลึกซึ ้งผานวัฒนธรรมทางวัตถุ 
(Material Culture) และวัฒนธรรมทางจิตใจ (Non-Material Culture) ท้ังในระดับผิวเผินและ
ระดับสัมผัสรากเหงา ไมวาจะเป็นการไปดูวิถีของคนใน ไปแชน้ําแร ไปเขาครัวทําอาหาร รวมถึง
ไปใชชีวิตกินอยูแบบคนใน ในพื้นท่ีสังคมเมือง นักแบกเปูหญิงไทยมีวัตถุประสงคแหลักในการเขาไปใน
แหลงชุมชนเพื่อสังเกตดูวิถีชีวิตของผูคนพื้นเมือง จากนั้น พวกเธอมักสรางตัวตนของตัวเธอเอง
ใหตางไปจากคนพื้นเมืองในลักษณะขั้วตรงขามระหวาง “ตัวเรา” และ “ตัวเขา” อยางชัดเจน 
โดยพวกเธอเลือกที่จะจัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของตัวเธอและคนพื้นเมืองบนพื้นฐานของ
ความแตกตางเรื่องชาติพันธุแ นิสัยใจคอ และเครื่องแตงกาย ผานมุมมองทางเพศสถานะของความเป็นหญิง
ท่ีติดตัวพวกเธอมา สังเกตไดจากความสนใจของนักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีตอเรื่องในบานของคนพื้นเมือง 
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ไมวาจะเป็นท่ีอยูอาศัย ความเป็นอยู อาหารการกิน และกิจกรรมยามวางของครอบครัว พื้นท่ีหลักท่ี
พวกเธอเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวในเมืองแบบไปคนเดียว ก็คือ ตลาด รานอาหาร สวนสาธารณะ 
สวนสัตวแ และถนนศิลปะ ท้ังนี้ เมื่อแบกเปูเท่ียวคนเดียว นักแบกเปูหญิงไทยมักทําหนาที่เป็น
ผูสังเกตการณแเทานั้น พวกเธอมีหนาท่ีสอดแนมและเป็นแมวมองในการจองดูพฤติก รรมของ
คนพื้นเมืองท่ีกระทําซ้ําๆ กันในละวัน การท่ีพวกเธอเขาไปในชุมชนของคนในยังสงผลใหอัตลักษณแตัวตน
ของพวกเธอแปรเปลี่ยนไป โดยพวกเธอคอยๆ ลดรูปอัตลักษณแตัวตนที่ติดตัวมาแตเดิมแลว
สรางรูปอัตลักษณแตัวตนแบบใหมซึ่งมีลักษณะผสมผสานและกลมกลืนไปกับอัตลักษณแของคนใน
อยางคอยเป็นคอยไปทีละนอย กลาวคือ การเขาไปฝังตัวอยูในพื้นท่ีวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่นทําให
พวกเธอมองโลกในลักษณะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตลักษณแตัวตนของตนเองและ
ผูเป็นอื่นในลักษณะขั้วตรงขามชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้น พวกเธอไดมองยอนกลับดวยการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางอัตลักษณแตัวตนของตนเองท่ีอยูในพื้นท่ีอื่นและในพื้นที่บานเกิดเมืองนอน
ของตนเองดวย โดยพบวา อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอเป็นตัวตนท่ีเกิดขึ้นใหมมีลักษณะเล่ือนไหลได
และไมไดตัดขาดไปจากตัวตนเดิมโดยส้ินเชิง 

5.1.2.2 อาหารการกิน 
อาหารการกินเป็นเรื่องท่ีขาดไมไดสําหรับนักแบกเปูหญิงไทย เมื่อพิจารณา

รากเหงาความผูกพันระหวางเพศสถานะของความเป็นหญิงกับอาหารการกิน เป็นท่ีทราบกันดี วา 
ในระบบความสัมพันธแเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงภายใตระบบปิตาธิปไตย
ที่มีชายเป็นใหญ สังคมกําหนดใหผูหญิงดูแลเรื่องในบานและรับผิดชอบตอหนาท่ีหลักในครัวเรือน 
ผูหญิงตองมีบทบาทในฐานะการเป็นแมบานแมเรือนที่ดี พวกเธอตองอยูกับเหยาเฝูากับเรือน 
ดูแลการหุงหาอาหาร ดูแลความเรียบรอยของพื้นท่ีบาน และมีเสนหแปลายจวัก ครัวเรือนจึงเ ป็น
พื้นที่สัญลักษณแและใหความหมายสําหรับเพศสถานะของผูหญิง โดยเป็นพื้นที่อํานาจซึ่งทําให
การแสดงตัวตนของผูหญิงปรากฏชัดเจนขึ้น การแสดงออกในฐานะภรรยาท่ีดีถือเป็นหนทางควบคุม
ตัวตนของผูหญิง และสงผลใหผูหญิงตองสํานึกรูและยอมปฏิบัติตนตามความคาดหวังทางสังคม
อยูตลอดเวลา ในระดับสํานึกรู ผูหญิงมักตระหนักถึงงานในบานและจดจออยูกับการสรางตัวตนผาน
ความสําเร็จของงานในบาน ภายใตความเป็นใหญของผูชายนั้น สังคมไดประกอบสรางอุดมการณแและ
สรางชุดความจริงท่ีวา ผูหญิงตองหุงหาอาหารและดูแลสํารับกับขาวไมใหขาดตกบกพรอง 
นั่นหมายความวา ภรรยาท่ีดีตองหุงขาวเป็นและทํากับขาวอรอย ท้ังเครื่องคาวและอาหารหวาน 
เสนหแปลายจวักของผูหญิงจึงทําใหผูชายติดใจขาวที่บานและไมวอกแวกไปรับประทานอาหารบานอื่น 
ระดับครัวเรือน ภรรยาที่มีเสนหแปลายจวักจนเป็นที่เลื่องลือไปยังครัวเรือนอื่น ยิ่งทํา ใหเป็น
เครื่องเชิดหนาชูตาสามีอีกดวย อยางไรก็ดี เราตองยอมรับวา ปัจจุบัน ผูหญิงหลายคนทํากับขาว
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ไมเกงหรืออาจทําอาหารไมเป็นเลยก็ได ประกอบกับพวกเธอยังตองทํางานนอกบาน ทําใหไมมีเวลา
มากเพียงพอท่ีจะจัดเตรียมอาหารในครัว พวกเธอจึงสรางเสนหแปลายจวักในรูปแบบ ใหม นั่นคือ 
การเลือกท่ีจะซื้อกับขาวจากรานอาหารท่ีมีรสชาติอรอยถูกปากคนในบานหรือพาครอบครัวไป
รับประทานอาหารนอกบานเป็นการทดแทน เราสังเกตดูวา เมื่อนักแบกเปูหญิงไทยแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดน พวกเธอยังคงสํานึกรูและใหความสนใจตอเรื่องอาหารการกินซึ่งเป็นกิจก รรม
ภายในพื้นท่ีครัวเรือน พวกเธอเลือกสรรและบริโภคอาหารพื้นเมืองเป็นหลัก  

จากผลการศึกษา เราพบวา รอยละ 60 ของกลุมตัวอยางนิยมล้ิมลอง
อาหารพื้นเมือง อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยไดถูกประกอบสรางอยางหลากหลาย
โดยวางอยูบนพื้นฐานการเขาถึงอาหารการกินของคนพื้นเมือง ในกลุมนี้ ทุกคนยอมรับท่ีจะ
รับประทานอาหารพื้นเมืองท่ีมีรสชาติอรอยและถูกปาก ในขณะท่ีเบลลแและนองจอมขวัญแบงรับแบงสู
หรือปฏิเสธอาหารพื้นเมืองบางประเภท ทุกคนชื่นชอบที่จะลิ้มลองของคาวมากกวาของหวาน 
โดยนองจอมชวัญเลือกท่ีจะทดลองของคาวและอาหารหวานควบคูกันไป สวนพี่นกเลือกท่ีจะล้ิมลอง
ของคาว ผักและผลไมควบคูกันกันไป และมีกลุมตัวอยางเพียงคนเดียว ก็คือ เบลลแ เลือกที่จะ
ชิมอาหารใหครบทุกประเภท ท้ังของคาว ของหวาน ผักและผลไม กลุมตัวอยางจํานวน 3 คน คือ 
ปูาปุณ นองจอมชวัญ และเบลลแ เลือกสรรประเภทอาหารที่ใกลเคียงกับวัฒนธรรมอาหารไทย
หรือเป็นอาหารที่พวกเธอมักจะรับประทานในชีวิตประจําวัน นักแบกเปูหญิงไทยสวนใหญเลือกท่ีจะ
ซื้อหาหรือรับประทานอาหารในรานแบบติดแอรแมากกวาตลาดสดหรือริมถนน เราอธิบายไดดังนี้ 

นักแบกเปูหญิงไทยท่ีแสดงความยอมรับตออาหารพื้นเมือง มีจํานวน 6 คน 
คือ นองสุกี้  พี่พิม ปูาปุณ พี่นก นองจอมขวัญ และเบลลแ เริ่มจากนองสุกี้  เธอใหความสําคัญ
ไปยังอาหารจานหลัก ในขณะที่กลุมตัวอยางคนอื่นเลือกที่จะรับประทานอาหารทานเลน 
นองสุกี้แสดงความตองการตอวัฒนธรรมอาหารญี่ปุุน ก็คือ ขาวราดหนาเนื้อและนาเบะ อาหารจานหลัก
ท่ีนองสุกี้เลือกบริโภคยังคงหนีไมพนวัฒนธรรมการกินแบบคนไทย นั่นคือ การรับประทานขาวสวย
โดยมีกับขาวจําพวกเนื้อสัตวแทานควบคูกัน นาสนใจวา พื้นท่ีการบริโภคอาหารของนองสุกี้  
ไมเนนการกินตามทองถนน รถเข็น หรือรานแผงลอย แตเธอยอมจ ายคาอาหารในรานสะดวกซื้อ
ซึ่งมีลักษณะเป็นรานขายอาหารแบบติดแอรแท่ีเปิดตลอดเวลาสอดคลองตามวิถีชีวิตของคนรุนใหม 
โดยเธอใหเหตุผลวา เพราะรานดังกลาวมีอาหารใหเลือกหลายชนิดและราคายอมเยาวแ เธออธิบายวา  

. . . ชอบเรื่องอาหาร อาหารมันหลากหลาย อรอยทุกมื้อเลย รูสึกวา 
อาหารของเขามันอรอยทุกอยางเลย ในมินิมารแทก็ยังอรอยเลย ชอบกินมาก เพราะวา อยากเห็น
ความแตกตางจากมินิมารแทในไทย พอเขาไปแลว อูย (ลากเสียงยาว) ของกิน ละลานตามาก 
แลวก็ราน Sukiya รานท่ีเขาเปิด 24 ชั่วโมง รานขาวราดหนาเนื้อ รานนาเบะอยางนี้ อันนั้นก็
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อรอยนะ ราคาไมแพงดวย เพราะวา ไมไดเนนกินแบบหรูมาก แตวาเนนกินแบบหลากหลายขึ้น . . . 
(สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

ถอยคําอธิบายของนองสุกี้ เราสังเกตวา วิถีการกินของนองสุกี้ยังคง
สะทอนถึงความผูกพันระหวางอัตลักษณแตัวตนของอาหารพื้นเมืองและอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยซึ่งแสดงออกในลักษณะผสมผสาน เธอยอมรับที่จะบริโภคอาหารพื้นเมือง
อยางไมลังเล แตเธอมีการปรับตัวเพื่อเขาถึงอาหารพื้นเมืองแบบก้ํากึ่ง วิถีการกินของนองสุกี้มี
ลักษณะเดนตรงท่ีความเรียบงาย เธอพยายามปรับตัวเขาหาวัฒนธรรมอาหารการกินของคนพื้นเมือง
ควบคูไปกับการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีลักษณะใกลเคียงไปกับอาหารการกินของคนไทย
ที่ติดตัวเธอไป เธอเนนการจับจายใชสอยภายใตงบประมาณที่มีอยู อยางจํากัด ไมนิยมบริโภค
อาหารที่มีราคาแพง และไมนิยมความหรูหรา เรื่องกินของเธอมีวัตถุประสงคแหลักเป็นการกินเพื่อ
ความอยูรอด นาสนใจวา การเลือกกินของเธอไมไดสะทอนถึงพื้นที่เลือกซื้ออาหารเทานั้น 
แตยังบงบอกถึงการใชเวลาและรูปแบบการใชชีวิตของคนในเมืองที่มักรับประทานอาหาร
แบบยืดหยุน ไมเนนกินตรงเวลา และไมจําเป็นตองหุงหาอาหารเอง ลึกลงไป เราพบวา ภูมิหลังของ
นองสุกี้เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ดังนั้น เมื่อเธอแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดน เราจึงแปลกใจวา วิถีการกินของเธอจะมีลักษณะสอดคลองไปกับพื้นเพของ
เธอในฐานะผูอยูอาศัยในสังคมเมืองประกอบกับสถานภาพทางสังคมในฐานะนักศึกษาจบใหม
และเพิ่งเขาทํางานเป็นมนุษยแเงินเดือน เธอจึงเลือกท่ีจะบริหารรายจายของตนเองใหสอดรับไปกับ
รายไดของเธอดวย  

นาสนใจวา นักแบกเปูหญิงไทยท่ีอยูในวัยเรียนหรือเป็นชวงวัยรุนมัก
ใหความสําคัญตอการจับจายใชสอยท่ีเนนความประหยัดเป็นหลัก พวกเธอมักแสวงหาวิธีลดภาระ
คาใชจายคาอาหารใหนอยท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงคแในการกินเพื่อความอยูรอดของปากทองประกอบกับ
ความทาทายและอยากลองกินผลไมหายากซึ่งมีราคาแพงในบานเกิดของเธอเอง เบลลแเพงเล็งไปท่ี
ผลไมรสเปรี้ยวหวานจําพวกตระกูลเบอรแรี่ ดังเชนบลูเบอรแรี่และสตรอวแเบอรแรี่ เพราะผลไมสองชนิดนี้
เป็นอาหารพื้นเมืองท่ีหาไดงายดวยวิธีการเดินเขาปุา แลวเก็บมากินโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
ของคาวที่แสดงถึงรสนิยมสูงอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ไขปลาคารแเวียรแ เพราะเป็นอาหารพื้นเมืองท่ีหาซื้องาย
และราคาถูก เธอบอกวา  

. . . พวกบลูเบอรแรี่ สตรอวแเบอรแรี่ เพราะวาบลูเบอรแรี่ที่นี่ มันเก็บฟรี 
แลวก็จะมีไขปลาคารแเวียรแ ตอนกูไปเจอไขปลาคารแเวียรแ กูคิดถึงมึงเลย กระปุกนึงเหลือ 10 โครน 
กูคิดแลววา มึงตองกรี๊ด กระปุกละ 40 บาท แตมันอยูไดแค 12 ชั่วโมง มันก็ Spoil แลว กูกะวา 
จะซื้อมาพอกหนา คนท่ีนี่ก็คงมองวา มันเป็นของธรรมดาเหมือนกับขาว เมืองไทยมองวา Luxury ไฮโซ 
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หาดาว เมืองไทยต้ังสองพันส่ี ท่ีนี่แคสิบโครนเอง . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

คําบอกเลาของเบลลแสะทอนวา การเขาถึงของกินพื้นเมืองมีวัตถุประสงคแ
เพื่อลดขีดจํากัดของสถานภาพทางเศรษฐกิจ และมุงตอบสนองความตองการท่ีอดทนอดกลั้น
ในพื้นท่ีบานเกิดเมืองนอนของเธอ เพราะของกินพื้นเมืองท่ีนําเขามาจําหนายในเมืองไทยมักเป็น
ของหายาก ราคาแพง และไมคุมคากับการยอมจาย เหตุผลดังกลาวทําใหนักแบกเปูหญิงไทยรับรูถึง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจในการเขาถึงของกินตางถิ่น เมื่อแบกเปูเท่ียว เธอจึงแสดงออกในลักษณะ
ปลดปลอยความอัดอั้นและกาวขามขีดจํากัดสถานภาพทางเศรษฐกิจของตัวเธอดวย มากกวานั้น 
เธอไดตอกย้ําขอจํากัดทางการเงินตอไปดวยวิธีการมองหาของฟรีและของกินราคาถูก เธอเลือกท่ีจะ
เขาไปในพื้นท่ีอันตราย ก็คือ ปุา โดยมีเปูาหมายเพื่อแสวงหาผลไมพื้นเมืองโดยไมตองจายเงิน 
เป็นพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีสดใหม ปุายังเป็นพื้นท่ีท่ีใหความหมายตอความทาทายเรื่องปากทองของเธอ 
อีกทั้ง คําพูดของเบลลแยังมีลักษณะตอกกลับสถานภาพเรื่องชนชั้นของเธอดดวยขอความที่วา 
“กูกะวา จะซื้อมาพอกหนา” และอีกขอความท่ีวา “เมืองไทยมองวา Luxury ไฮโซ หาดาว เมืองไทย
ต้ังสองพันส่ี ท่ีนี่แคสิบโครนเอง” คําพูดของเบลลแตอบโตชัดเจนวา เธอสามารถเลือกกิน เลือกซื้อ 
เลือกหา และเขาถึงอาหารการกินซึ่งเป็นท่ีนิยมในกลุมผูมีรสนิยมสูงตามมุมมองของคนไทยไดโดยงาย 
การเขาถึงของกินพื้นเมืองของเบลลแจึงมีลักษณะกาวขามชนช้ันผานของกินท่ีหาไดฟรีและราคาถูกดวย 
ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของเบลลแจึงประกอบสรางขึ้นแบบกาวขามชนช้ันทางสังคมผานการเลือกหา
ของกินพื้นเมืองท่ีหายากและราคาแพงในบานเกิดเมืองนอนของเธอ  

เบลลแยอมรับอีกวา เธอเลือกซื้อหาอาหารในรานอาหารจานดวนจําพวก
รานฟาสฟููด โดยเลือกส่ังอาหารท่ีเพียงพอตอความตองการของรางกาย ดังเชน มันฝรั่งทอด 
ปีกไกทอด ไอศกรีม แฮมเบอรแเกอรแ และนักเก็ต ชุดอาหารที่เธอพึงพอใจยังคงหนีไมพน
เมนูอาหารจานดวนท่ีทางรานลดราคาเป็นพิเศษ ราคาอาหารตอมื้อโดยเฉล่ียประมาณ 400-800 บาท 
และราคาอาหารถูกที่สุดอยูที่รอยกวาบาทเทานั้น นอกจากนี้ เธอมักศึกษาขอมูลทองถิ่นของ
พื้นท่ีท่ีเธอไปเยือนเพิ่มเติมวา พื้นที่นั้นมีระบบสาธารณูปโภคสะอาดหรือไม หากพื้นที่ใดสามารถ
ด่ืมน้ําประปาได เธอก็จะหลีกเล่ียงการซื้อน้ําด่ืมโดยหันมาด่ืมน้ําประปาอีกดวย เบลลแบอกวา 

. . . พวกรานเบอรแเกอรแคิงท่ีนี่ถูกกวาเมืองไทย กูเคยกินแม็คโดนัลดแดวย 
เฟรนชแฟรายดแอรอยดี กูชอบ ชุด Chicken Wings ถูกสุด 20 โครน 80 บาท มันอิ่มนะ แลวมันก็มี
โปรโมชั่นอีก ซื้อ 2 ชิ้น ยังมีไอติม แฮมเบอรแเกอรแ นักเก็ตอีกนะ .  . . คาอาหารมื้อนึง กูกิน
ประมาณ 7-8 รอยบาท แตบางทีก็ 400 บาท ถูกสุด 30 โครน รอยกวาบาท อยูนี่ กูกินน้ําก็อก 
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น้ําขางนอก กูไมไดซื้อเลย เพราะวาน้ําท่ีนี่มันฟรีและสะอาด แลวเขาก็ยังมีแกววางเอาไวใหเรากิน . . . 
(เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

เราสังเกตวา พฤติกรรมการเลือกกินของเบลลแมีสวนลักษณะคลายกันกับ
นองสุกี ้ นั ่นคือ การเลือกบริโภคอาหารราคาถูก โดยมีวัตถุประสงคแการกินเพื ่อความอยูรอด 
และเนนพื้นท่ีจําหนายอาหารในรานสะดวกซื้อแบบติดแอรแ ตามสารัตถะของรานอาหารแบบฟาสฟููด 
เราพบวา พื้นท่ีดังกลาวมีลักษณะเดนของการปรุงแตงอาหารดวยความรวดเร็ว ฉับไว ไมพิถีพิถัน 
เป็นพื้นท่ีจําหนายอาหารประเภทจานดวน มักเป็นอาหารแปรรูปที่ผานกระบวนการแชแข็ง 
มีขั้นตอนในการจัดเตรียมกอนรับประทานท่ีไมยุงยาก และสะดวกตอการบริโภคเพราะผูซื้อสามารถ
นั่งกินในรานไดทันที การรับประทานอาหารแบบฟาสฟููดมักเพงเล็งกลุมเปูาหมายไปยังผูบริโภคท่ีมี
รายไดนอยถึงปานกลาง โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และวัยรุน ดังนั้น เมื่อนักแบกเปูหญิงไทย
เลือกท่ีจะเขาไปในพื้นท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงประกอบกับพื้นเพในฐานะคนในสังคมเมือง พวกเธอจึง
เลือกท่ีจะหาซื้ออาหารในรานสะดวกซื้อแบบกินงายจายเร็ว และสอดคลองไปกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ท่ีพวกเธอยอมจายได นอกจากนี้ เราพบวา อัตลักษณแตัวตนของเบลลแถูกประกอบสรางแตกตางไปจาก
นองสุกี้ตรงท่ีเธอไดแสดงออกถึงการปรับตัวเรื่องอาหารการกินผานความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมท่ีเบลลแเคยมีความเช่ือแบบไทยท่ีวา น้ําประปาเป็นน้ําสกปรก เป็นอันตราย และไมถูก
สุขอนามัย แตความเช่ือของเธอไดเปล่ียนแปลงไปเมื่อเธอเขาไปอยูในพื้นท่ีท่ีเจริญกวาบานเกิดของเธอ 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตอนเหนือ ความเช่ือของเธอไดเปล่ียนไปในลักษณะขั้วตรงขาม
ตามความเช่ือท่ีวา น้ําประปาเป็นน้ําสะอาด สามารถกินได และไมเป็นพิษตอรางกาย หลังจากท่ีความเช่ือ
เรื่องน้ําประปาไดสลับสับเปล่ียนไป พฤติกรรมการกินของเธอก็เปล่ียนแปลงไปตามความเช่ือใหมนั้นดวย 
อัตลักษณแตัวตนของเบลลแจึงมีลักษณะสลับสับเปล่ียนกันไปตามความเช่ือของคนพื้นเมืองดวย ดังนั้น 
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงปรากฏขึ้นผานพื้นท่ีรานอาหารแบบฟาสฟููด
และความเช่ือเรื่องการดื่มน้ําประปาของคนพื้นเมือง  

ตรงกันขาม นักแบกเปูหญิงบางรายนิยมเลือกซื้ออาหารที่มีราคาสูง 
แตคุณภาพดี โดยพี่พิมเนนไปยังอาหารคาวจําพวกเนื้อสัตวแทะเล ก็คือ ปลาดิบ เธอเลือกท่ีจะบริโภค
เนื้อปลาสด โดยใหเหตุผลวา เพราะปลาดิบในญี่ปุุนมีความสดใหมมากกวาในเมืองไทยและคุมคากับ
ราคาท่ีเธอตองจายไป เธอยังเปรียบเทียบอีกวา จริงอยูท่ีอาหารญี่ปุุนมีราคาแพง แตอาหารของเขามี
คุณภาพสูง ผิดไปจากอาหารไทยท่ีดูเหมือนวา ราคาถูกกวา แตไรคุณภาพ เธอจึงเห็นวา อาหารไทย
ราคาแพงกวาและไมคุมคากับการยอมจาย พี่พิมแสดงความถูกอกถูกใจตออาหารญี่ปุุนมากเป็นพิเศษ 
เธอระบุวา  
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. . . (ชอบอาหารญี่ปุุน) มาก (หัวเราะ) ชอบปลาดิบ เราหากินไมได ท่ีนี่ 
มันดิบ แตมันก็ไมสด จานหนึ่งก็แพง คําหนึ่งก็สามรอยไดมั้ง บาไปแลว แตตอนกิน มันก็ฟินนแมากเลย 
ไมไดเรื่องเงินเลยนะ มันก็คุมคามาก (หัวเราะ) .  . . (บานเรา) ถามองนาจะแพง แตเรื่องของกิน 
พี่เฉยๆ ดวยตัวคุณภาพของเขา มันโอเค สําหรับพี่ ถาของดี ไมไดแพงเวอรแ พี่รับได แตถาเป็นบานเรา 
ขายลูกช้ินปิ้ง ฝรั่ง ขายไกทอดดําๆ แลวยังขายแพง ช้ินละ 40-50 อยางนี้ แพง ไมดี . . . (พิม. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

ขอระบุของพี่ พิม เรามองวา พี่พิมไดรับเอาอาหารพื้นเมืองและ
มีการปรับตัวใหเขากันกับวิถีการกินของคนพื้นเมือง เธอเลือกท่ีจะบริโภคเนื้อปลาดิบซึ่งไมผาน
กรรมวิธีปรุงแตงอาหาร แตเนนไปท่ีความสดใหมของอาหาร ซึ่งขัดแยงกับวิถีการกินของคนไทย
ท่ีเนนบริโภคอาหารสุกใหมหรือผานการปรุงรสมาแลว สังเกตวา พี่พิมอางถึงพื้นท่ีเลือกซื้ออาหารวา 
“จานหนึ่งก็แพง คําหนึ่งก็สามรอยไดมั้ง” นั่นหมายถึง เธอเลือกท่ีจะบริโภคอาหารพื้นเมืองภายใน
พื้นท่ีรานอาหาร รานอาหารเป็นสถานท่ีจําหนายอาหารที่มีราคาคอนขางสูง แตมีความโดดเดน
ตรงท่ีลูกคาจะไดรับประทานอาหารท่ีเพิ่งจัดเตรียมใหมและไดรับบริการจากผูขายอยางใกลชิด 
ในบางราน เจาของรานซึ่งเป็นคนพื้นเมืองอาจแสดงวิธีประกอบอาหารใหลูกคาดูดวย สังเกตวา 
ถอยคําของพี่พิมสะทอนใหเราเห็นภาพวิธีคิดของนักแบกเปูหญิงผานกระบวนการตัดสินใจที่จะ
จายคาอาหาร เธอไดช่ังน้ําหนักระหวางความสดใหมของอาหารกับเงินที่ตองจายไป จากนั้น 
เธอจึงตัดสินใจวา ความสดใหมของอาหารนั้นเหมาะสมและคุมคากับเงินที่เธอจะตองจายไป 
เธอจึงยอมท่ีจะจายแพงกวาเพื่อใหไดสินคาตอบแทนท่ีสดกวาดวย ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของพี่พิมจึง
ประกอบสรางผานรูปแบบอาหารพื้นเมืองท่ีเป็นอาหารดิบ แตมีความสดใหม ประกอบกับการตัดสินใจ
ท่ีเธอยอมเอาเงินจํานวนมากไปแลกกับอาหารมื้อนั้น เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพทางสังคมของพี่พิม 
เราพบวา เธอทํางานเป็นอาจารยแซึ่งมีรายไดสูง การตัดสินใจท่ีจะเลือกรับประทานอาหารในรานอาหาร
ของคนพื้นเมืองซึ่งมีราคาแพงจึงมีลักษณะสอดรับไปกับรายไดท่ีเธอไดรับในแตละเดือนดวย 

สอดคลองกัน ปูาปุณเปิดรับอาหารการกินของวัฒนธรรมผูเป็นอื่น 
เธอเลือกท่ีจะล้ิมลองอาหารคาวซึ่งเป็นอาหารทานเลนระหวางมื้อหลักจําพวกไสกรอก ไสกรอก
เป็นอาหารถิ่น มีลักษณะเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูป กินงาย เพียงแคนําไปอุนในระยะเวลาสั้นๆ 
ปูาปุณแสดงความสนใจตอไสกรอกตรงที่มีความหลากหลายทางรสชาติ รสชาติของไสกรอก
แตละชนิดยังสะทอนถึงอารมณแ ความรูสึก และอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองผูปรุงแตงรสของ
ไสกรอกดวย รสชาติท่ีคลุกเคลาแตกตางกันในเนื้อไสกรอกแตละชนิดทําใหปูาปุณรูสึกต่ืนเตนไปกับ
การชิมไสกรอกดวย เธอเปรียบเทียบและตัดสินวา แมไสกรอกสเปนจะมีรสชาติหลากหลาย แตรสชาติ
ไสกรอกในสเปนก็ยังอรอยถูกปากสูไสกรอกอีสานของคนไทยไมได ตรงกันขาม ปูาปุณปฏิเสธและ
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แสดงความขุนเคืองใจตอระยะเวลาในการจับจายใชสอยสินคาท่ีจํากัดในบางพื้นท่ี ดัง เชน 
หางสรรพสินคาในออสเตรเลียจะเปิดใหบริการเพียงหกโมงเย็นในวันจันทรแถึงวันศุกรแเทานั้น เป็นตน  
เธอจึงพึงพอใจมากกวาท่ีรานคาในเมืองไทยเปิดใหบริการแบบท้ังวันท้ังคืน เธอเผยวา  

. . . ไปสเปนเนี่ยนะ ไสกรอกมันเยอะมากเลย แกะกินไมถูกเลยวา 
มันจะกินไสกรอกแบบไหน นากินมากเลย ไสกรอกมันเหมือนๆ กัน ไสกรอกอีสานอยางบานเราอยางนี้ 
มันทํานะ พวกนี้มันกินดานๆ ท้ังนั้นแหละ แตเรื่องอาหารนี่นะ สูบานเราไมไดหมดแหละ จะกินอะไร 
ต่ืนมาต้ังแตตีหาจนไปถึงยี่สิบส่ีช่ัวโมง บานเรามีหมด ออสเตรเลียนี่เงียบ พอหกโมงปฺุบ หางปิดหมดเลย 
เสา-อาทิตยแดันปิดหางอีก เฮย มันไมรับเงินหรือไง ไมสนใจ ออสเตรเลียนี่สุดยอด โหดรายไหม . . . (ปุณ. 
สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร . 
22 มกราคม 2562)   

ขอเปิดเผยของปูาปุณสะทอนใหเราเห็นวา เมื่อนักแบกเปูหญิงไทยเขาสู
พื้นที่ที่เป็นอื่น เธอมีการปรับตัวเรื ่องอาหารการกินใหเขากันกับวิถีการกินของคนพื้นเมือง 
เธอพยายามท่ีจะทําความเขาใจนิสัยใจคอของคนพื้นเมืองแบบเอาใจเขาใสใจเราผานพื้นท่ีอาหาร
ดวยวิธีการล้ิมรสไสกรอกอยางหลากหลาย แตเธอก็ยอมรับวา อัตลักษณแตัวตนของเธอยังคงผูกโยงอยูกับ
รสชาติไสกรอกอีสานซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองในภาคอีสานของไทยมากกวา ดังนั้น การเขาถึงเรื่อง
อาหารการกินของคนพื้นเมืองสําหรับปูาปุณจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อแสวงหารสชาติท่ีแปลกใหม
เป็นหลัก สังเกตวา รูปแบบอาหารท่ีปูาปุณเลือกบริโภคมีลักษณะสอดคลองไปกับวิถีการกินไสกรอกอีสาน
ของคนไทย การกินไสกรอกจึงเป็นการรวมเอาอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองมารวมไวกับอัตลักษณแตัวตน
ของคนไทยอีสาน กอใหเกิดอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหวาง
วิถีการกินไสกรอกของทั้งสองวัฒนธรรม อีกทั้ง ตัวตนของปูาปุณในฐานะคนในเมืองยังคง
ปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้นผานการเลือกกินไสกรอก เพราะการกินไสกรอกเป็นอาหารระหวางมื้อหลัก
ท่ีแสดงถึงการกินท่ีเนนสะดวก รวดเร็ว ไมตองปรุงแตงมาก และเป็นวิธีบริโภคท่ีงายและเหมาะสมกับ
ชีวิตประจําวันท่ีเรงดวน ตัวตนในฐานะคนในเมืองยังคงปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อปูาปุณเผยถึง
การจับจายใชสอยอยางยืดหยุน ปูาปุณปฏิเสธหวงระยะเวลาการทํามาหากินของรานคาในตางพื้นท่ี 
ขอเปิดเผยของเธอสะทอนตอไปวา การใหบริการของรานคาในพื้นท่ีตางถิ่นขัดแยงไปจากวิถีการกิน
ในชีวิตประจําวันของเธอ เธอชอบมากกวาท่ีจะเลือกกินเวลาใดก็ไดโดยปราศจากขอจํากัด
ในการเดินเขาหางสรรพสินคา ดังนั้น วิถีการกินของเธอจึงมีลักษณะไมแนอน ไมตายตัว และไมเป็น
เวลาซึ่งสอดรับไปกับชีวิตประจําวันของคนในสังคมเมือง 

วัฒนธรรมอาหารการกินแบบชาวตะวันตก เบลลแยอมรับวา ชีวิตประจําวัน
ของเธอสอดคลองไปกับอาหารระหวางมื้อหลักซึ่งมีลักษณะเป็นการกินแบบรองทอง อาหารรองทองท่ี
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เธอเลือกท่ีจะกินเป็นของกินจําพวก ขนมปัง ไขตม โยเกิรแต และซุป โดยมีอาหารพื้นเมืองท่ีเนน
สวนประกอบของนมและชีส ทานควบคูไปกับแซนดแวิชและน้ําผลไม เธอบอกวา 

. . . พวกขาวของอะไร กูดูพวกของกินเป็นหลัก ดูอาหาร ไปกินขนมปัง
ของเขา อาหารตอนเท่ียง ตอนเชา เขากินอะไรกัน เขาก็จะกินขนมปัง กินไขตม กินโยเกิรแต แตก็ไมได
เหมือนกับพวกฝรั่งอังกฤษนะ แบบท่ีมีซุปดวย แตท่ีนี่เนนไข เนนนม เนนชีส กินแซนดแวิช อาหาร 
Traditional กูกินซุปอะไร จําไมได เป็นซุปทํามาจากผลไมหรือดอกไมไมรู สีแดงๆ ใสวิปปิ้งครีม 
กูเรียกไมถูก ช่ือวา คารแลูปๆ อะไรไมรู อรอยอยูนะ กูกินได น้ําก็มีน้ําผลไมท่ัวไป . . . (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

ถอยคําบอกเลาของเบลลแมีลักษณะเดนของการเลียนแบบวัฒนธรรม
และพฤติกรรมอาหารการกินของคนพื้นเมือง โดยมีขอสังเกตถึงวัฒนธรรมการกินท่ีสอดรับไปกับ
คนพื้นเมืองวา เธอไมเนนการกินอาหารจําพวกขาว แตยังคงเป็นอาหารจําพวกแปูงท่ีใหพลังงานสูง 
อาหารท่ีเธอเลือกท่ีจะกิน ก็คือ การกินขนมปัง แซนดแวิช ควบคูไปกับนม ไข และชีส โดยมีซุป
และน้ําผลไม อีกท้ัง พฤติกรรมการกินของเธอยังมีลักษณะท่ีวา หวงเวลาในการรับประทานอาหาร
เป็นอาหารระหวางมื้อเชาและมื้อกลางวันของชาวตะวันตกท่ีเรียกวา “บรันชแ” (Brunch) ซึ่ง
ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยท่ีเนนรับประทานอาหารหนักทองในชวงมื้อเชาและ
มื้อเท่ียง ดังนั้น วัฒนธรรมและพฤติกรรมการกินของเบลลแจึงมีลักษณะเปล่ียนแปลงไปและ
มีการปรับตัว ท้ังรูปแบบอาหารที่เธอเลือกกินและเวลาในการกิน  

มากกวานั้น เราพบวา วัฒนธรรมการกินของเบลลแยังคงมีลักษณะเล่ือนไหล 
ไมหยุดนิ่ง และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมของผูคนพื้นเมืองท่ีเธอเผชิญหนา 
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนแบบเลียนแบบพฤติกรรมของคนพื้นเมืองผานเรื่องอาหารการกิน
ของเบลลแยังคงปรากฏเดนชัดอีกครั ้ง เมื ่อเธออางวา เธอไดปรับเปลี่ยนวิถีการกินของเธ อ 
โดยหันมากินอาหารที่ใชทาขนมปังแบบบรรจุหลอดท่ีเรียกวา “แซลมอน สเปรด” ทานควบคูไปกับนม 
แตไมนิยมด่ืมน้ําเปลา เธอใหเหตุหลักวา เธอไดแนวคิดนี้มาจากเพื่อนคนพื้นเมือง เพราะพวกเขานิยม
บริโภคกันทุกครัวเรือน และเป็นอาหารพื้นเมืองท่ีมีราคายอมเยาวแ เพียงหลอดละ 40 บาทเทานั้น และ
เธอยอมจายไดเพื่อแลกกับการไดล้ิมลองอาหารดังกลาว เธอบอกอยางส้ันๆ วา “. . . อาหารท่ีนี่ มันจะมี 
Salmon Spread กูเห็นเพื่อนฝรั่งกินแบบนี้ กูก็ซื้อมากินตาม มันอรอยดีนะ ราคาหลอดละ 40 บาท 
หลอดใหญนะ หลอดเล็ก 20 กวาบาท กูเห็นเขาก็กินกันเกือบทุกบาน บางมื้อ เพื่อนกูมากินขาวดวย 
กูเห็นเขากินขาว แตไมกินน้ํา กินนมอยางเดียว เขากินนมกันเยอะมาก  . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) อีกคําพูดหนึ่งท่ีวา “. . . กูก็พูด
ภาษาจีนไมได กูก็ไปนั่งดูเมนู แลวก็ใชนิ้วช้ีเอา สวนใหญกูกินเส่ียวหลงเปา เป็นซาลาเปาอันเล็กๆ 
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อรอยมาก กูกินทุกวัน . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) คําบอกเลาเพียงส้ันๆ ของเบลลแสะทอนใหเราเห็นอีกวา นักแบกเปูหญิงไทย
มีการปรับตัวเรื่องอาหารการกินโดยวางอยูบนพื้นฐานคานิยมของคนพื้นเมืองประกอบกับ
ความสอดคลองไปกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของเธอ เธอมักมีวิธีคิดโดยคํานึงถึงการเขาถึง
วัฒนธรรมอาหารของผูเป็นอื่นควบคูไปกับการจับจายใชสอยสินคาพื้นเมือง อีกท้ัง การจับจายใชสอย
ของนักแบกเปูหญิงไทยยังเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ใหความหมายแคบขึ้น เมื่อเธอ
สรางอํานาจตอรองกับพอคาแมคาคนพื้นเมือง เบลลแอางถึงการตอรองราคาสินคาใหถูกลงกวาราคาท่ี
พวกเขาเสนอขาย เธอบอกอยางส้ันๆ วา “. . . ตอนไปกําแพงเมืองจีน กูเดินไมไหว กูก็เลยเดินลงมาเลย . . . 
กูไปหาเนื้อยางกินดีกวา . . . มีผูชายคนนึงเป็นเจาของรานน้ําเตาหู กูตองเดินไปกินน้ําเตาหูเกือบทุกวัน 
. . . คนจีน พูดกันทีนึง กูคิดวา เขาดากัน เวลาซื้อของ เหลาซือเขาจะเนนตอราคา  . . .” (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําพูดของเบลลแ
บงบอกวา ในบางพื้นท่ี เธอใสใจกับการเลียนแบบพฤติกรรมการตอราคากับคนพื้นเมือง โดยสังเกตจาก
นิสัยการจับจายของคนจีนท่ีนิยมตอราคาเสนอขายใหถูกลงไปจากราคาท่ีผูซื้อตองการ และเป็นราคากลาง
ท่ีพึงพอใจท้ังผูขายและผูซื้อ การตอรองราคาสินคาจึงเป็นการแสดงออกอยางใหความหมายภายใต
พื ้นที่ตลาดดวย ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของเบลลแจึงถูกประกอบสรางขึ ้นผานวัฒนธรรม 
คานิยม พฤติกรรมการกิน และการตอราคาซึ่งมีลักษณะเลียนแบบวิถีคนพื้นเมืองควบคูไปกับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีติดตัวเธอไปดวย 

เชนเดียวกัน พี่นกแสดงความยอมรับขับสูตอการรับประทานอาหารพื้นเมือง
จําพวกผักผลไมและเนื้อสัตวแ ของกินท่ีพี่นกสนใจมีลักษณะเดน ก็คือ เป็นของหายาก เป็นของแปลกประหลาด 
และเป็นของกินท่ีคนพื้นเมืองนิยมบริโภคกันภายในทองถิ่น พี่นกไมเนนความอรอยของรสชาติอาหาร 
แตเนนที่จะเรียนรูวัฒนธรรมอาหารการกินที่แปลกใหมผานของกินแบบพื้นเมืองอยางถองแท 
เมื่อเขาไปในตลาด โดยเฉพาะตลาดในโลกที่สาม ดังเชน โซนอเมริกาใตและโซนอเมริกากลาง 
เธอมักสังเกตดูวา คนพื้นเมืองมีพฤติกรรมอยางไร พวกเขากินสัตวแอะไร และเขากินผักผลไมอะไร 
เราพบวา สถานท่ีเลือกซื้อหาของกินสําหรับพี่นก มีท้ังรานสะดวกซื้อแบบซุปเปอรแมารแเก็ตและเป็น
ตลาดสดแบบพื้นเมืองโดยแท พี่นกเลาโดยละเอียดวา 

. . . สวนมากพี่จะไปเดินซุปเปอรแมารแเก็ตเพื่อท่ีจะไปดูของกิน ไปดูวา
เขาทําอะไรอยูในนั้น เหมือนไลฟสไตลแของคนท่ีนั่น เขาทําอะไรกัน หลังจากนั้นก็ไมไดทําอะไรอีกเลย 
เพราะพี่เป็นคนไมซื้อของฝาก พวกตลาดวันหยุดในแถบยุโรปก็เดินอยูบาง แตพี่เนนของกินลวนๆ 
สวนมากเป็นพวกผลไมและผัก ของพวก Traditional จริงๆ แถบยุโรป เขาก็ไมคอยมีอะไรกินไมใชหรือ 
มันเป็นของเดิมๆ อยางไปเดนมารแก พวกสตรอวแเบอรแรี ่ มันถูกและอรอยมาก ก็จะไปโซนนั้น 
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ประเทศแถบยุโรป มันไมคอยมีความต่ืนเตนเทาไหรนะ เพราะของมันจะเหมือนกันหมด แตตลาดท่ี
นาต่ืนเตน นาสนใจจริงๆ ก็คือ ตลาดของประเทศโลกท่ีสาม มันสนุก เพราะมันจะมีของแปลกๆ 
เหมือนโซนอเมริกาใต อเมริกากลาง มันจะมีของกินประหลาดๆ ของเขาท่ีเราไมรูจัก อาจจะกินไมได 
แตมันก็นาสนใจ ความจริงอารมณแมันจะเหมือนประเทศลาว มันไมไดมีแตหมูหรือไก มันจะมีเนื้อ
ตัวอะไรบาง กินเนื้อตัวประหลาด เราก็จะไปดู กินเนื้อกินหนอนบาง กินหนูอะไรอยางนี้ แลวก็จะ
เดินไปดูวา เขาทําอะไรกัน แลวก็ผลไมพื้นเมือง พวกผลกระบองเพชร มันเป็นอะไรท่ีบานเราไมมี 
มันจะดูนาต่ืนตาต่ืนใจ อยางไปจีน ก็จะไปดูวาเขากินอะไรกัน ก็จะไปดูวา ในตลาดมีของกินอะไร
นาสนใจไหม จีนจะมีของอรอยซอนอยูดวยในบางท่ี มันเป็นประเทศท่ีมีอะไรเยอะๆ มันนาสนใจกวา 
ก็จะชอบสไตลแนั้นมากกวา . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 
มกราคม 2562) 

ถอยคําบอกเลาของพี่นก สะทอนใหเห็นวา พื้นท่ีตลาดท่ีเธอเลือกท่ีจะเขาไป
เป็นพื้นท่ีซึ่งสามารถเลือกซื้อของกินท่ีเธอไมเคยรูจักหรือพบเห็นมากอน พี่นกยังคงสังเกตการณแ
เรื่องวิถีการกินและพฤติกรรมของคนพื้นเมือง โดยดูวาพวกเขาทําอะไรซ้ําๆ กัน และของกินของ
พวกเขาแตกตางไปจากคนพื้นเมืองในพื้นท่ีอื่นอยางไร ขอสังเกตของพี่นกทําใหเธอไดเรี ยนรู
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองผานเรื่องของกินที่มีลักษณะจําเพาะโดยแท 
เราสังเกตวา พี่นกยังคงเลือกซื้อหาอาหารในรานสะดวกซื้อแบบติดแอรแ ตลาดนัดวันหยุด และตลาดสด 
ดังนั้น พื้นท่ีตลาดท่ีเธอเลือกท่ีจะเขาไปจึงมีลักษณะผสมผสานระหวางคนในสังคมเมือ งและ
คนในสังคมชนบทสลับสับเปล่ียนกันไป ดังนั้น การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของพี่นกผาน
เรื่องอาหารการกินจึงมีลักษณะล่ืนไหลได ไมหยุดนิ่ง ไมคงท่ี ไมแนนอน และไมตายตัว 

จากกลุมตัวอยาง เราพบวา เบลลแและนองจอมขวัญเขาถึงวัฒนธรรม
อาหารการกินของคนพื้นเมืองแตกตางไปจากกลุมตัวอยางรายอื่น พวกเธอแสดงออกถึง
การแบงรับแบงสูตอของกินพื้นเมืองในบางพื้นท่ี โดยพวกเธอไมยอมรับท่ีจะเลือกกินอยางชัดเจน
และไมปฏิเสธท่ีจะไมเลือกกินอาหารพื้นเมืองเหลานั้น ดังนั้น การยอมท่ีจะเลือกกินอาหารพื้นเมือง
บางประเภทจึงมีลักษณะตกอยูในภาวะจํายอม ยากท่ีจะขัดขืน กินเพื่อเป็นส่ิงทดแทนอาหารท่ีคุนเคย 
และอาจเป็นการเลือกกินแบบไมสมัครใจอยางเต็มที่ เบลลแแสดงความรูสึกกึ่งยอมรับกึ่งปฏิเสธ
ตออาหารมุสลิมจําพวกแกงผัด เธอยอมรับวา แกงผัดแบบมุสลิมเป็นอาหารที่เธอพอกินได 
แตเธอก็ปฏิเสธท่ีจะตองกินอาหารดังกลาวเป็นประจําทุกวัน เธอบอกอยางส้ันๆ วา “. . . อาหารทองถิ่น
ของเขา ก็กินได อยางไกผัดเครื่องแกงอะไรสักอยาง ออกแนวแขกนิดนึง มันก็อรอยไปอีกแบบ 
แตถามวา กินทุกวันไหม ก็ไมทุกวัน ไมเอา . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําพูดส้ันๆ ของเบลลแสะทอนอยางชัดเจนวา วัตถุประสงคแ
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ในการกินอาหารพื้นเมืองสําหรับเธอเป็นการกินเพื่อใหรู  แมวาอาหารมุสลิมจะมีรสชาติดี 
แตเธอก็ปฏิเสธท่ีจะกินอาหารเหลานั้นเป็นประจํา อีกครั้งหนึ่ง เบลลแอางถึงภาวะจํายอมที่จะตอ ง
กินอาหารพื้นเมืองในรานอาหารของคนจีน โดยเธอใหเหตุผลที่ไมอาจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงที่จะ
ไมกินวา เธอไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา ขณะนั้น ไมมีแมแตรานสะดวกซื้อ และไมมีรานขายขาว 
เธอจึงจํายอมท่ีจะกินอาหารพื้นเมืองท่ีเธอไมชอบ แตก็ไมไดเต็มใจท่ีจะกินเทาใดนัก เบลลแบอกหวนๆ วา 
“. . . เขามีกเวยเต๋ียวราดน้ํามัน มันผัดๆ กูงงเลย น้ํามันทวม กูไมมีขาวกิน กูก็ตองกิน รานเซเวน 
มินิมารแทอะไร กูไมเห็นเลย มีแตรานขายของจีน . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) ประกอบกับนองจอมขวัญแสดงความไมพอใจตออาหารตะวันตก
ท่ีมีสวนประกอบของเนื้อครีมและรสมันมากเกินไป แมวารสชาติจะอรอย แตก็ยังไมถูกปากเสียทีเดียว 
เธอพูดอยางกระชับวา “. . . อาหารเป็นครีม มันเล่ียนๆ แตก็อรอย เต็มสิบใหแปด . . .” (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําพูดของเบลลแและ
นองจอมขวัญคลายกันตรงท่ีพวกเธอตองจําใจกินอาหารพื้นเมืองอยางเล่ียงไมได โดยพวกเธอเลือกท่ีจะ
กินอาหารที่ไมชอบเพื่อความอยูรอดของปากทอง พวกเธอตองกินเพราะตกอยูในภาวะท่ีไมสามารถ
หาของกินอื่นทดแทนได เราพบอีกวา พฤติกรรมการกินของนองจอมขัญปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อเธอตอกย้ําตอไปวา “. . . ตัดหนึ่ง เป็นครีม มันเล่ียน ตัดหนึ่ง กินแลวอวนแนๆ เลย . . .” (จอมขวัญ. 
สัมภาษณแ.  หมู บานเดอะคลัสเตอรแว ิลลแ 4 จังหวัดนนทบุร ี.  27 มกราคม 2562) สัง เกตวา 
พฤติกรรมการกินของนองจอมขวัญเนนไปท่ีการกินอาหารโดยวางอยูบนพื้นฐานเรื่องการรักษาสุขภาพ 
เธอคํานึงถึงอาหารการกินแบบกินคลีนมากกวาอาหารที่มีรสมันจัด ความพยายามที่จะกินคลีนจึง
บงบอกถึงพฤติกรรมการกินท่ีทันสมัยของคนในสังคมเมืองดวย 

ในขณะท่ีนองจอมขวัญเลือกกินผลไมนําเขาเป็นอาหารทดแทน เธอเลือกท่ีจะ
กินผลไมท่ีหาซื้อไดงายในบานเกิดเมืองนอนซึ่งเธอรูสึกคุนเคย ดังเชน มะมวง กลวย แอปเปิ้ล เป็นตน 
แตเธอก็แสดงความรูสึกไมพึงพอใจกับรสชาติเทาที่ควร เพราะเธอรูสึกวา รสชาติผลไมในฝรั่งเ ศส
ไมอรอยและผิดไปจากรสชาติผลไมท่ีเธอเคยกินมากอน นองจอมขวัญกลาวโดยละเอียดวา  

. . . ฝรั่งเศสไมคอยมีผักผลไมเป็นของตัวเอง สวนใหญนําเขา อยางมะมวงก็
ไมอรอย มะมวงนําเขา กลวยก็นําเขา เจอตนกลวยนับตนไดเลย ไมคอยมีตนกลวย แตแอปเปิ้ลก็ไมอรอย
เทาท่ีเรากินท่ีไทย แอปเปิ้ลท่ีนี่ กินแลวรูเลยวา เกษตรกรปลูกดวยตัวเองจริงๆ ท่ีไทยมันจะอรอย
ไรท่ีติจริงๆ แตท่ีนี่ ผลมันก็ไมไดเป็นสีสวยแบบแดงท้ังลูก มันจะมีสีผสม มีสีเขียว สีแดง เหมือนมะมวง
สีสมผสมสีเขียว ตอนแรกท่ีเห็น จอมขวัญไมรูวา นี่คือมะมวง คืองงมาก รสชาติก็ไมคอยมะมวงดวย 
ตอนนี้อยากกินมะมวงมาก ถาไดกลับไปท่ีไทย ไดกินมะมวงคงน้ําตาไหล เราไมไดกินมะมวงเลย 
จอมขวัญบอกวา ท่ีไทยมีผลไมแบบนี้ๆ แตฝรั่งเศสเขาแทบไมมีผลไมเลย เขานําเขาพวกสตรอวแเบอรแรี่ 
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ตามประสาเมืองหนาว แตก็ไมไดเยอะ . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คํากลาวของนองจอมขวัญเผยใหเห็นวา เธอยอมท่ีจะกินผลไมเมืองรอน
ซึ่งเป็นสินคานําเขาในฝรั่งเศส โดยใหเหตุผลวา เธอตองการแสวงหาอาหารทดแทนเพื่อตอบสนอง
ความตองการและชดเชยความรูสึกคิดถึงบาน การไดสัมผัสรสชาติท่ีใกลเคียงและชนิดผลไมท่ีเธอรูสึก
คุนเคยชวยใหเธอรูสึกผอนคลายความตึงเครียดระหวางอาศัยอยูในพื้นท่ีตางสังคมวัฒนธรรม
เป็นเวลานาน ดังนั้น นองจอมขวัญจึงแสดงออกอยางแบงรับแบงสูตอผลไมนําเขาในฝรั่งเศส 
การแสดงออกในเชิงก้ํากึ่งสําหรับนองจอมขวัญยังปรากฏชัดเจนอีกครั้ง เธอยังคงตอกย้ําความรูสึก
ตอตานและไมคุนเคยกับธรรมเนียมการกินอาหารแบบตะวันตก เธอไมชินที่ตองดื่มไวนแระหวาง
มื้ออาหารผิดไปจากธรรมเนียมการกินของคนไทยท่ีมักกินขาวกับด่ืมน้ํา แตเธอก็เลือกท่ีจะลองชิมไวนแ
หลายประเภทตามท่ีโฮสตแซึ่งเป็นคนพื้นเมืองจัดเตรียมให เธอกลาวส้ันๆ วา  

. . . มันจะลําบากก็ตอนท่ีโฮสตแชอบใหลองไวนแเยอะๆ ปกติจอมขวัญไมชอบ
ด่ืมแอลกฮอลแเทาไหร ชวงแรกๆ ไมชอบเลย แตเราก็กินนะ เพราะรูสึกวาเรามาถึงท่ีแลว โฮสตแเขาก็
เขาใจนะวาเราไมไดคุนเคยกับการกินไวนแระหวางมื้ออาหาร เพราะปกติเรากินขาวกับน้ํา เราไมไดกินขาว
กับไวนแถูกไหม เขาก็จะชวยชงให ชวยบอกวากินอันนี้ผสมกับอันนั้น . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

สังเกตวา การจิบไวนแระหวางมื้ออาหารจึงเป็นการแสดงออกในลักษณะ
เลียนแบบพฤติกรรมของคนพื้นเมือง อีกแงหนึ่ง การกินอาหารควบคูไปกับการจิบไวนแระหวางมื้อยังคง
เขามามีบทบาทแทนท่ีวัฒนธรรมการกินของคนไทยท่ีมักจะกินขาวพรอมกับด่ืมน้ําดวย ดังนั้น 
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยท่ีติดตัวเธอมาผานวัฒนธรรมอาหารการกินจึงถูกกลบเกล่ือน
และเขาแทนท่ีดวยวัฒนธรรมการกินของคนพื้นเมือง การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยในพื้นท่ีบนโต฿ะอาหารจึงมีลักษณะสยบยอมตออัตลักษณแตัวตนของเจาถิ่น 

จากถอยคําสัมภาษณแของนองจอมขวัญ เราพบวา ขณะท่ีนองจอมขวัญ
แสดงออกอยางแบงรับแบงสูตออาหารพื้นเมืองบางประเภท เธอยังคงปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
อาหารการกินของคนพื้นเมืองดวยเทคนิคเฉพาะตัว เธอกลาวถึงสภาพขนมปังฝรั่งเศสท่ีมีลักษณะแข็ง
และกินลําบากวา “. . . แลวก็ขนมปัง แข็งมาก ท่ีโลตัสแข็งยังไง ท่ีนี่ก็แข็งอยางนั้น แตมันก็ตองเลือก 
ขนมปังท่ีโรงอาหารมหาลัย แข็ง ถาไปซื้อท่ีรานขนมปัง ก็ไมเทาไหร แตในรานขนมปัง มีแตขนมปังนากิน 
. . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
เธอจึงแสดงความรูสึกเขาถึงวัฒนธรรมการกินขนมปังแบบก้ํากึ่ง แตเธอก็เล่ียงท่ีจะไมกินขนมปังไมได 
จากนั้น เธอไดแสดงความพยายามท่ีจะกินขนมปังแข็งดวยเทคนิคเฉพาะตัวโดยใชวิธีการแบงขนมปัง
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ออกเป็นช้ินเล็กๆ แลวนํามาอมในปากจนกวาเนื้อขนมปังจะมีลักษณะออนนิ่ม เธอจึงสามารถกิน
ขนมปังแข็งไดงายขึ้น อีกวิธีหนึ่ง เธอก็เลือกท่ีจะกินขนมปังเพียงบางสวน ก็คือ เลือกกินเฉพาะ
เนื้อขนมปังดานในและเลือกท่ีจะไมกินเปลือกขนมปังท่ีมีลักษณะแข็ง นองจอมขวัญกลาววา  

. . . สวนมาก ก็คอยๆ บิกินเอา จอมขวัญจะใชวิธีบิ แลวอมใหมันละลาย 
คนแกๆ ท่ีนี่ ฟันหางหมดเลย มันทําลายฟัน จอมขวัญดูอาจารยแ ฟันหางกันหมดเลย โฮสตแจอมขวัญก็
ฟันหาง คนแกทุกคนฟันหางกันหมดเลย ขนมปังมันแข็งจริงๆ นะ ถาเลือกดีๆ ก็ไมคอยแข็งหรอก 
ขนมปังท่ีโรงอาหารมหาลัย อันนั้นตีหัวแตกแนๆ (หัวเราะ) มันจะแข็งดานนอก จอมขวัญจะแกะดานนอก 
แลวกินดานในท่ีนุมๆ เอา . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) 

สังเกตวา การเขาถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของคนพื้นเมืองสําหรับ
นองจอมขวัญไมไดมีลักษณะเลียนแบบคนพื้นเมืองเทานั้น แตยังมีลักษณะของการปรับตัวเพื่อใหได
กินอาหารพื้นเมืองดวย นักแบกเปูหญิงไทยแสดงถึงวิธีการปรับตัวใหเขากับสภาพอาหารที่ผิดแผกไปจาก
บานเกิดเมืองนอนของเธอประกอบกับการสรางเทคนิคเฉพาะตัวเพื่อใหตนเองสามารถกินอาหาร
ท่ีไมถูกปากไดงายขึ้น ดังนั้น การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนองจอมขวัญในพื้นท่ีวัฒนธรรมอาหาร
จึงมีลักษณะไมแข็งท่ือและไมตายตัวผานการเลียนแบบวิถีการกินของคนพื้นเมืองผสมผสานกับ
การปรับตัวและการสรางเทคนิคการกินเฉพาะตัวของเธอเอง 

จากผลการศึกษา เราพบวา เบลลแและนองจอมขวัญยังแสดงออกตอ
การเขาถึงแบบปฏิเสธอาหารการกินของคนพื้นเมือง แมวาเบลลแจะโปรดปรานท่ีจะกินปลาราไทย 
แตเธอเลือกท่ีจะกินปลาราแบบสวีดิชเพียงเล็กนอย โดยใหเหตุผลวา รสชาติของปลาราพื้นเมือง
ไมอรอยถูกปาก และอาหารสวีดิชเนนรสเค็มมากเกินไป เธอบอกส้ันๆ วา “. . . ปลาราไทยท่ีเอามาขาย
สวีเดนกระปุกละ 400 บาท สวนปลาราของสวีเดน เขาก็มี กูเคยกิน แตกินไดไมเยอะ กูจะอวก 
ปะแลมๆ เค็มๆ มันๆ บางบานท่ีนี่เขาก็กินกัน แตบางคนก็ไมกิน อาหารสวนใหญของท่ีนี่ เขาจะเนนเค็ม 
เนนเนย ขนาดลูกอมยัง Salty เลย ลูกอมดําๆ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) อีกท้ัง เบลลแยังปฏิเสธและหลีกเล่ียงท่ีจะกินเนื้อสุนัขในตลาดสด
ของจีน โดยเธอเลือกท่ีจะไมเขาไปในพื้นท่ีตลาดสดซึ่งต้ังแผงขายเนื้อสุนัขดวย เธอพูดหวนๆ วา “. . . 
เมืองจีนมีเนื้อหมา เอามากินกัน ขายเหมือนแผงหมูบานเรา ขายในตลาด แตกูไมกลาเดินเขาไป 
เขาก็กินกันบางคน เหมือนสกลนคร . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุร ี. 10 มีนาคม 2562) คําบอกเลาของเบลลแบงบอกถึงการไมเปิดรับและตอตาน
วัฒนธรรมอาหารการกินของคนพื้นเมืองอยางไมลังเล โดยการปฏิเสธท่ีจะเขาถึงของกินพื้นเมือง
สําหรับเธอนั้นขึ้นอยูกับความถูกปากของรสชาติอาหารประกอบกับความเชื่อที่ติดตัวเธอมา 
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ตามความเช่ือแบบไทยนั้น หามกินเนื้อสุนัข เพราะจะโดนวิญญาณสุนัขเขาสิง ทําใหมีกลิ่นตัวและ
เหาหอนเหมือนสุนัข สอดคลองกับขอปฎิบัติของพุทธศาสนาที่วา กลิ่นสุนัขจะติดตัวและ
เส่ียงตอการถูกสัตวแอื่นทําราย ประกอบกับความรูเชิงวิทยาศาสตรแท่ีวา สุนัขเป็นแหลงเพาะเช้ือโรค 
ในรางกายของสุนัขมักมีเช้ือโรคอาศัยอยู ดังเชน เห็บ หมัด ไร และพยาธิ การเขาใกลสุนัขอาจทําให
เช้ือโรคแพรกระจายเขาสูรางกายดวย อีกทั้ง เนื้อสุนัขที่ผานกรรมวิธีการแลมาแลว ยังมีสีเขม
และสงกล่ินแรงดวย ส่ิงเหลานี้ลวนเป็นอคติมายาคติท่ีครอบงําความเช่ือของนักแบกเปูหญิงไทย
ในระดับจิตสํานึก ดังนั้น เมื่อแบกเปูเท่ียว เบลลแจึงเลือกท่ีจะไมกินเนื่อสุนัข ความเช่ือท่ีติดตัวเธอไปยัง
ตอกย้ํามากขึ้นผานการแสดงออกของเธอ โดยเธอตอตานและหลีกเล่ียงท่ีจะอยูหางจากตลาดสดซึ่ง
เป็นพื้นท่ีจําหนายเนื้อสุนัข 

นาสนใจตอไปวา อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยมีลักษณะ
เคลื่อนไหวไดผานวัฒนธรรมอาหาร เราพบวา นองจอมขวัญแสดงทาทีเปลี่ยนแปลงไปตอ
อาหารพื้นเมืองท่ีเธอหลีกเล่ียงท่ีจะเลือกกิน ในชวงแรก เธอปฏิเสธท่ีจะเลือกกินอาหารบางประเภท 
ดังเชน ผักใบเขียว และชีส เธอกลาวหวนๆ วา “. . . อยูท่ีไทย จอมขวัญไมกินผักใบเขียวเลยนะ . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) และ
อีกคํากลาวส้ันๆ ท่ีวา “. . . อีกอยางท่ีลําบากก็คือ ชีส ชีสฝรั่งเศสแตละอยาง แหยะมาก เนามาก 
บางอันขึ้นราเป็นสีน้ําเงินแลว กินไมได . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) แตภายหลัง เธอพยายามปรับตัวที่จะเลือกกินผักใบเขียวมากขึ้น 
และคอยๆ ฝึกหัดท่ีจะกินชีสหลายประเภททีละเล็กทีละนอยตามวิถีของคนพื้นเมือง เธอกลาววา “. . . 
ผักท่ีนี่กินอรอย . . . ท่ีนี่ จอมขวัญซื้ออาทิตยและหัว หัวใหญมาก กินไดเป็นกําๆ คือกินแบบอรอยมากเลย 
ผักมันไมเหม็นเขียว แลวมันกรอบอรอย บอกไมถูก ชวงหนาหนาว มันก็มีขายในคารแฟูรแ มันอาจจะมี
โรงเรือนปลูก . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 
2562) และเธอพบความเปล่ียนแปลงตอไปวา “. . . แตกอนจะกลับ โฮสตแบอกวา เธอรูไหม 
วันแรกกับวันนี้ เธอกินชีสไดเยอะขึ้นมากๆ เมื่อกอนจากที่กินนิดเดียว กลายเป็นวา วันนี้ขอ เพิ่มๆ 
มันก็คอยๆ ปรับตัวไป . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) ถอยคํากลาวของนองจอมขวัญบงบอกวา พฤติกรรมการกินอาหารพื้นเมือง
ของเธอมีลักษณะปรับเปล่ียนอยางคอยเป็นคอยไป จากเดิมท่ีเธอเลือกท่ีจะปฏิเสธกลับกลายมาเป็น
เลือกกินอาหารบางประเภททีละนอย และมีแนวโนมวา จะเลือกกินในปริมาณท่ีมากขึ้นดวย ดั งนั้น 
อัตลักษณแตัวตนของนองจอมขวัญจึงมีลักษณะเคล่ือนไหวได ไมหยุดนิ่ง และเกิดการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา 
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จากประสบการณแแบกเปูเท่ียวในหลายพื้นท่ี เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทย
พยายามท่ีจะสรางองคแความรูใหมผานเรื่องอาหารการกิน พวกเธอมักเริ่มตนจากความสนใจสวนตัว
หรืออาหารที่พวกเธอโปรดปรานอยูแตเดิม ประกอบกับความผสมผสานระหวางอาหารการกินท่ีหาได
ในบานเกิดเมืองนอนปนเปกับความประทับใจท่ีมีตออาหารการกินท่ีมีลักษณะจําเพาะของคนพื้นเมือง 
การกอเกิดอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอโดยวางอยูบนพื้นฐานเรื่องอาหารการกินจึงเป็นความพยายาม
ท่ีจะแสวงหา “ตัวตน” โดยมุงตอบโจทยแที่วา ตัวเธอคือใคร ตัวเขาคือใคร ตัวเธอชอบกินอะไร 
ตัวเขากินอะไรกนั ตัวเธอไมชอบกินอะไร ตัวเขาไมกินอะไรกัน และตัวเธอเลือกท่ีจะรับเอาหรือปฏิเสธ
อาหารการกินของตัวเขาอยางไร แทจริงแลว การเลือกกินของนักแบกเปูหญิงไทยมีลัก ษณะ
เป็นการคนหา “ตัวตน” ของตัวเธอเองเพื ่อมุ งหาคําตอบที่พวกเธอตองการมากกวาที่จะ
ขจัดอัตลักษณแตัวตนและอคติที่ผูกติดมากับอาหารการกินในบานเกิดเมืองนอนของพวกเธอ 
ระหวางแบกเปูเท่ียวและเลือกอาหารการกิน อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอเริ่มปรากฏเดนชัดขึ้น
อยางคอยเป็นคอยไปซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเคยชินที่ไดกินอาหารพื้นเมืองอยูเป็นประจํา
ประกอบกับพวกเธอพยายามท่ีจะปรับตัวใหเขากับอาหารการกินของคนพื้นเมืองและยอมรับ
กฎเกณฑแเรื่องอาหารการกินของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ท่ีพวกเธอไดเขาไปอาศัยอยูไปพรอมกันดวย 
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยในฐานะคนนอกจึงปะทะกับอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมือง
ในฐานะคนในผานเรื่องอาหารการกินไมมากก็นอย พวกเธอจึงเริ่มตระหนักถึงอัตลักษณแตัวตน
ของตัวเธอเองผานความพยายามท่ีจะเรียนรูอาหารการกินของคนใน  

จากผลการศึกษา เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยมุงเนนท่ีจะแสวงหา
ประสบการณแล้ิมลองอาหารการกินท่ีแปลกใหมและท่ีมาท่ีไปของอาหารนั้น  ๆผานเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรม
ของคนในมากกวาท่ีจะยึดติดอยูกับสภาพทางกายภาพของอาหารพื้นเมือง นักแบกเปูหญิงไทยจึงให
ความสําคัญตอการใหคุณคาแกอาหารพื้นเมืองในแงคุณคาทางจิตใจมากกวาคุณคาทางวัตถุ 
ดังตัวอยาง กรณีนองสุกี้เลือกกินขาวหนาเนื้อและนาเบะแบบญี่ปุุน กรณีพี่พิมเลือกกินปลาดิบแมวา
จะมีราคาแพงถึงช้ินละเกือบสามรอยบาท กรณีปูาปุณเลือกกินของกินเลนจําพวกไสกรอกสเปน 
กรณีเบลลแเลือกกินอาหารเชาแบบสวีดิชและอาหารแบบจีน และกรณีพี่นกเลือกกินเนื้อตัวประหลาด
จําพวกหนอนและหนูและพืชหายากจําพวกกระบองเพชร ตามตัวอยางท่ีวานี้ นักแบกเปูหญิงไทย
สรางชุดความรูใหมและทัศนคติการเลือกกินอาหารพื้นเมืองซึ่งเปล่ียนแปลงไปจากการเลือกกินแบบท่ี
เคยกินมากอน พวกเธอปรับเปลี่ยนวิถีในการเลือกกินไปตามกระแสสังคมวัฒนธรรมคนใน 
นองสุกี้และเบลลแปรับเปล่ียนรูปแบบการกินในรูปแบบผสมผสานระหวางอาหารการกินท่ีเคยกินมากอน
และอาหารการกินตามแบบฉบับของวัฒนธรรมคนใน โดยนองสุกี้เลือกท่ีจะกินขาวหนาเนื้อซึ่ง
สอดคลองกับอาหารการกินของคนไทยท่ีมักกินขาวควบคูไปกับกับขาวจําพวกเนื้อสัตวแ ขณะท่ีเบลลแ
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เลือกท่ีจะกินกเวยเต๋ียวผัด เนื้อยาง และน้ําเตาหู มากกวานั้น ปูาปุณยังเลือกที่จะกินไสกรอกสเปน
ซึ่งเป็นของกินเลนคลายกับไสกรอกอีสานบานเรา พวกเธอพึงพอใจท่ีจะแสวงหาประสบการณแท่ีแปลกใหม
ผานอาหารการกินในสังคมวัฒนธรรมคนใน พวกเธอเลือกท่ีจะล้ิมลองอาหารพื้นเมืองท่ีขึ้นช่ือและ
เป็นท่ีนิยมตามแบบฉบับของวัฒนธรรมเจาถิ่น พวกเธอยังคงสนใจและใหคุณคาตอเรื่องราวของ
อาหารท่ีไดล้ิมลองในแงความเป็นมาดวย อาหารพื้นเมืองเหลานี้จึงมีความหมายทางจิตใจตอ
นักแบกเปูหญิงไทยอยางเห็นชัด การล้ิมลองอาหารพื้นเมืองซึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาเฉพาะตัว
จึงเป็นหนทางท่ีชวยใหเสนแบงแยกระหวางนักแบกเปูหญิงไทยในฐานะคนนอกกับคนพื้นเมือง
ในฐานะคนในเลือนลางลงไปดวย  

การเลือกกินเป็นบริบทหนึ่งซึ่งมีความสําคัญทางสังคมวัฒนธรรม 
เป็นการเรียนรู   ทําความเขาใจเรื ่องราวความเป็นไปของคนในในมิติทางสังคมวัฒนธรรม 
และทางเศรษฐกิจ การเลือกกินยังเป็น การเปิดอัตลักษณแตัวตนเพื่อใหนักแบกเปูหญิงไทย
เขาใจองคแความรู ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม และวิธีกินของคนในในสังคมนั้นๆ ตามท่ีเบลลแเลียนแบบ
ท่ีจะกินอาหารเชาแบบสวีดิชควบคูไปกับซุปคารแลูปและแซลมอนสเปรด อาหารท่ีเบลลแเลือกท่ีจะกิน
จึงเป็นตัวกลางสําคัญท่ีชวยใหเธอเรียนรูและทําความเขาใจวิถีชีวิตของคนใน แบบแผนการดํารงชีวิต 
กฎเกณฑแการกิน บริบททางสังคมวัฒนธรรม และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของพวกเขาดวย 
การเลือกกินของเบลลแจึงใหคุณคาตอวัฒนธรรมท่ีผูกติดมากับอาหารการกินมากกวาท่ีจะตอบสนอง
ตอความหิวโหย ในพื้นท่ีสังคมตางๆ ลวนแลวแตมีวัฒนธรรมการกินอยางหลากหลายและมีวีธีกิน
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมเฉพาะตัว วัฒนธรรมการกินของคนในแตละกลุม
บงช้ีวา ตัวตนของพวกเขาเป็นอยางไร มีการปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาอยางไร ดังเชนวัฒนธรรมการกิน
ของพวกตะวันออกเนนการกินขาวคูกับเนื้อ ขณะท่ีวัฒนธรรมการกินของแถบประเทศกําลังพัฒนาเนน
การกินเนื้อสัตวแประหลาดและพืชหายาก เชน หนอน หนู กระบองเพชร เป็นตน การเลือกกินจึงแฝงดวย
การใหความหมายตออาหารการกินท่ีมีลักษณะจําเพาะมากกวาท่ีจะตอบสนองความตองการดวย
ความเอร็ดอรอยของอาหารเพียงอยางเดียว วัฒนธรรมการกินจึงสอดแทรกไปดวยฐานคิด
ท่ีผูกติดมากับความเช่ือ คานิยม และขนบปฏิบัติของเจาถิ่น ไดรับพัฒนาจากรุนสูรุนจนกลายมาเป็น
อาหารการกินท่ีทรงความหมายเฉพาะตอเจาของวัฒนธรรมการกินในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง การเลือกกิน
จึงเปิดพื้นท่ีใหอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยไดปรากฏคมชัดยิ่งขึ้นและเป็นภาพตัว แทน
ซึ่งใหความหมายเฉพาะของอาหารการกินแตละทองถิ่นดวย ดังนั้น การเลือกกินจึงมีบทบาทสําคัญ
ตอการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย โดยเป็นการเปิดพื้นท่ีการเรียนรู 
แลกเปล่ียนอัตลักษณแตัวตน และสัมผัสประสบการณแซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในแตละทองถิ่น 
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เราไมอาจปฏิเสธความเป็นจริงท่ีวา นักแบกเปูหญิงไทยแตละคนลวนมี 
“ตัวตน” ท่ีเป็นปัจเจกชนผูหนึ่ง ตัวตนของพวกเธอกอกําเนิดจากการปรุงเสริมเติมแตงและเขาเบาหลอม
ของสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีพวกเธอเติบโตขึ้นมา เริ่มต้ังแตการหลอหลอมกลอมเกลา
ผานสถาบันทางสังคม ดังเชน คนในครอบครัวกินอะไร ไมกินอะไร มีความเช่ือตออาหารการกินมา
อยางไร มีคานิยมตอการเลือกกินอยางไร และมีอคติตออาหารการกินอยางไร การบมเพาะอุดมการณแ
ในอาหารการกินยังคงแอบแฝงและผูกติดอยูกับอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยมาแตเดิมดวย 
เราพบวา อัตลักษณแตัวตนการเลือกกินของนักแบกเปูหญิงไทยถูกประกอบสรางและยึดโยงอยูกับอคติ
ท่ีติดตัวเธอมา จากถอยคําสัมภาษณแจึงปรากฏชัดเจนวา พวกเธอเลือกท่ีจะไมกินอาหารบางประเภท 
ตามท่ีนองจอมขวัญกลาววา “. . . อีกอยางท่ีลําบากก็คือ ชีส ชีสฝรั่งเศสแตละอยาง แหยะมาก 
เนามาก บางอันขึ้นราเป็นสีน้ําเงินแลว กินไมได . . . แตกอนจะกลับ โฮสตแบอกวา เธอรูไหม วันแรก
กับวันนี้ เธอกินชีสไดเยอะขึ้นมากๆ . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) และ “. . . มันจะลําบากก็ตอนท่ีโฮสตแชอบใหลองไวนแเยอะๆ 
ปกติจอมขวัญไมชอบด่ืมแอลกฮอลแเทาไหร ชวงแรกๆ ไมชอบเลย แตเราก็กิน . . . ปกติเรากินขาวกับน้ํา 
เราไมไดกินขาวกับไวนแถูกไหม . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) อีกรายหนึ่ง เบลลแบอกวา “. . . ปลาราไทยท่ีเอามาขายสวีเดนกระปุกละ 400 บาท 
สวนปลาราของสวีเดน เขาก็มี กูเคยกิน แตกินไดไมเยอะ กูจะอวก ปะแลมๆ เค็มๆ มันๆ . . .” (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) เบ้ืองหลังการปรับตัว
เรื่องอาหารการกิน นองจอมขวัญยอมรับท่ีจะล้ิมลองชีสและด่ืมไวนแระหวางมื้ออาหารตามความนิยม
ของวัฒนธรรมคนในมากขึ้น นั่นอาจเป็นเพราะนองจอมขวัญไดคนพบตัวตนใหม เธอคนพบวา 
รสชาติของชีสและการดื่มไวนแระหวางมื้ออาหารก็ไมไดแยอยางท่ีเคยสรางภาพเอาไว ตรงกันขามเบลลแ
ปฏิเสธที่จะกินปลาราแบบสวีดิช แตหันกลับมาเลือกกินปลาราแบบไทยเพราะเป็นวิถีปฏิบัติท่ีคุนเคย 
ซึ่งอาจมองไดวา เบลลแใหความสําคัญตออัตลักษณแตัวตนเรื่องอาหารการกินท่ีติดตัวเธอมามากกวาท่ีจะ
สรางอัตลักษณแตัวตนในรูปแบบใหม โดยเธอเลือกกินปลาราของคนพื้นเมืองเพื่อการเรียนรูรสชาติ
ท่ีแปลกใหมเทานั้น สุดทายเบลแจึงเลือกท่ีจะยุติการรับเอาการกินปลาราแบบสวีดิชโดยส้ินเชิง ลึกลงไป 
เบลลแยังคงยืนยันอีกวา “ปลาราไทยท่ีเอามาขายสวีเดนกระปุกละ 400 บาท” ถอยคํายืนยันของเบลลแ
แสดงถึงวิถีปฏิบัติท่ีคุนเคยอยางแนบแนน แมแบกเปูเท่ียว เธอยังคงเลือกท่ีจะหาซื้อปลาราไทย
สําเร็จรูปท้ังท่ีราคาปลาราไทยตอกระปุกจะสูงถึงหลายรอยบาทซึ่งเป็นราคาขายท่ีแพงกวาราคาขายจริง
ในบานเกิดเมืองนอนถึงหลายเทาตัว แตเธอก็ยังมีแนวโนมท่ีจะยอมจายคาปลาราไทยราคาแพงเพื่ อ
แลกกับการคงไวซึ่งอัตลักษณแตัวตนท่ีติดมากับตัวเธอ การเลือกกินปลาราไทยของเบลลแจึงมีลักษณะ
ยอนแยงไปจากการกินแบบ “พวกเขาพากิน” ดวย สรุปวา นักแบกเปูหญิงไทยแตละคนลวนมี 
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“ตัวตน” ท่ีเป็นปัจเจกชนซึ่งกอกําเนิดจากความเช่ือและขนบธรรมเนียมของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีพวกเธอเติบโตขึ้นมา ขณะแบกเปูเท่ียว อัตลักษณแตัวตนท่ีติดตัวมานี้ก็ยังคงปรากฏใหเห็นผาน
อคติท่ีมีตอเรื่องอาหารการกินของคนพื้นเมือง 

นาสนใจตอไปวา การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมการกินของนักแบกเปูหญิงไทย
และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของพวกเธอมีบอเกิดมาจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก ความทันสมัยของเทคโนโลยีการคาอาหารของเจาถิ่นประกอบกับ
สภาพคลองทางเศรษฐกิจของนักแบกเปูหญิงไทยเป็นปัจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารในแตละมื้อและผลักดันใหพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของพวกเธอเปลี่ ยนแปลง
ไปจากเดิม วัฒนธรรมการกินของนักแบกเปูหญิงไทยยังคงมีขอจํากัดของสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง การเลือกกินของนักแบกเปูหญิงไทยสวนใหญมักนําเสนอภาพตัวแทน
ในมุมกวางของขนบการกิน ความเช่ือ บริบททางสังคมวัฒนธรรมของคนใน และชนช้ันทางเศรษฐกิจ
ของตัวเธอเอง จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางปรากฏชัดวา นักแบกเปูหญิงไทยเนนการกินขาว
แบบ “กินขาวนอกบาน” ตามสมัยนิยม และเนนการจับจายในพื้นท่ีตลาด ขณะเดียวกันพวกเธอ
ไดลดรูปการเขาครัวเรือนเพื่อประกอบอาหารสําหรับกินเองไปในตัว แตเขาแทนท่ีดวยการ
ใหความสําคัญตอพื้นท่ีครัวเรือนแบบใหม ก็คือ ธุรกิจบริการ ไมวาจะเป็นธุรกิจในรูปหางสรรพสินคา 
รานสะดวกซื้อ และรานอาหารแบบเปิด 24 ช่ัวโมง ธุรกิจบริการเหลานี้ลวนเป็นกลไกสําคัญ
ตอการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนรูปแบบใหมของนักแบกเปูหญิงไทย อาหารแนวใหมจําพวก
อาหารจานดวนจานเดียวท่ีไมยุงยาก อาหารสําเร็จรูปท่ีหางาย และอาหารสดบรรจุหีบหอท่ีไมเนน
ความพิถีพิถัน มักเป็นผลิตภัณฑแท่ีไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อาหารเหลานี้ถือเป็นอาหาร
กลุมเปูาหมายสําหรับพวกเธออยูเสมอๆ ปรากฏการณแการเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจบริการในรูปแบบ
ดังกลาวจึงสะทอนถึงแรงปะทะระหวางความสะดวกสบายในการเลือกกินกับการเขาถึงอาหารการกิน
แบบของแทด้ังเดิมตามแบบฉบับวัฒนธรรมคนใน ตรงกันขามปรากฏการณแดังกลาวอาจเป็นเพียง
การปรับตัวในเรื่องการกินภายใตความทันสมัยของเทคโนโลยีการคาขายอาหารหรือเป็น
วิถีความพยายามเอาตัวรอดตอคาครองชีพที่สูงกวาบานเกิดเมืองนอนของพวกเธอเทานั้น 
เราอาจพูดโดยงายวา ปรากฏการณแการเลือกซื้ออาหารในรานคาแบบติดแอรแเป็นภาพสะทอน
แรงปะทะระหวางความทันสมัยกับความด้ังเดิมทามกลางพื้นที่ที่พัฒนามากกวาบานเกิดเมืองนอน
ของพวกเธอ การเลือกกินรูปแบบดังกลาวจึง บงบอกวา ขณะแบกเปูเที่ยว พวกเธอรับมือ
เรื่องอาหารการกินตอสภาพเศรษฐกิจท่ีเหนือกวาอยางไร การเลือกซื้ออาหารในรานคาแบบติดแอรแ
จึงถือเป็นปรากฏการณแรูปแบบใหมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ใหสอดคลองไปกับขีดจํากัดของสถานภาพทางเศรษฐกิจดวย การเลือกกินอาหารเหลานี้ จึง
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ถือเป็นการสรางองคแความรูชุดใหมในวัฒนธรรมการกินตามสมัยนิยมดวย อีกแงหนึ่ง รานคาแบบติดแอรแ
ยังเป็นศูนยแรวมตัวของนักแบกเปูหญิงไทยซึ่งเป็น “พื้นที่” แสดงออกของอัตลักษณแตัวตน 
เป็นพื้นที่แสดงอํานาจท่ีจะตอรองการซื้อขายอาหารพื้นเมือง และเป็นพื้นท่ีซึ่งเนนย้ําความมีตัวตน
ของพวกเธอโดยตัวตนดังกลาวปรากฏผานรูปแบบอาหารท่ีพวกเธอเลือกกิน รานคาแบบติดแอรแ
จึ ง เป็นพื้น ที่ สําคัญ ที่มีความหมายตอการหลอหลอมอัตลักษณแตั วตน รูปแบบใหมขอ ง
นักแบกเปูหญิงไทยและเป็นกระจกสะทอนชนช้ันทางสังคมของพวกเธอดวย เราจึงมักสังเกตเห็นวา 
ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยสวนใหญนิยมเลือกกินอาหารจากหางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ 
หรือรานอาหารแบบเปิด 24 ช่ัวโมง เพื่อเนนตอบโจทยแวัฒนธรรมการกินท่ีมีความหมายจําเพาะ
ตามแบบฉบับขนบการกินของคนในไวอยางเหนียวแนน การปฏิบัติวัฒนธรรมการกินในรูปแบบ
ดังกลาวจึงเป็นเสมือนสัญลักษณแวัฒนธรรมการกินของนักแบกเปูหญิงไทย คือมีโอกาสไดเขาถึง
วัฒนธรรมการกินของคนในดวยราคาท่ีถูกกวา การเลือกซื้ออาหารในรานคาแบบติดแอรแจึงกลายเป็น
วัฒนธรรมใหมท่ีนักแบกเปูหญิงไทยประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นแบบแผนเดียวกัน 

 สรุปวา การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยวางอยูบนพื้นฐาน
การเขาถึงอาหารพื้นเมืองโดยมีลักษณะเดน 2 ประการ คือ (1) เป็นอัตลักษณแท่ีล่ืนไหลได ไมแนนอน 
ไมตายตัว และสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา และ (2) เป็นอัตลักษณแที่มีความหลากหลาย 
ไมจําเพาะ และไมเป็นหนึ่งเดียว กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับท่ีจะเลือกกินอาหารพื้นเมือง 
โดยเฉพาะอาหารท่ีหาซื้อไดตามรานคาแบบติดแอรแ  พวกเธอมักแสดงออกทางพฤติกรรม
ในลักษณะเดียวกันกับคนในสังคมเมือง ในขณะที่กลุมตัวอยางเพียงสวนน อยเทานั้นที่เขาถึง
อาหารพื้นเมืองในลักษณะแบงรับแบง สู ปฏิเสธที่จะไมเลือกกิน และมีการปรับตัวเขาหา
อาหารพื้นเมืองบางประเภท ท้ังนี้ วัฒนธรรมการกินของพวกเธอยังคงสอดคลองไปกับอัตลักษณแตัวตน
ท่ีติดตัวพวกเธอไปผสมผสานกับอัตลักษณแตัวตนของผูเป็นอื่นซึ่งขึ้นอยูกับปัจจัยท่ีหลากหลาย ไดแก 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม ความเช่ือ คานิยม เป็นตน 

5.1.2.3 การสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่านสถานที่ท่องเที่ยว 
ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยใหความสําคัญตอ “พื้นท่ี” พวกเธอ

เลือกท่ีจะจัดวางตําแหนงแหงท่ีของตัวเองในพื้นท่ีแตกตางกัน โดยพวกเธอสรางความหมายตอพื้นท่ีนั้นๆ 
และคนพบอัตลักษณแตัวตนรูปแบบใหมผานการเขารวมกิจกรรมในสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ไมวาจะเป็น
โบราณสถาน จุดชมเมืองแบบแลนดแมารแก หางสรรพสินคา และสวนสนุก พื้นท่ีท่ีพวกเธอเลือกที่จะ
เขาไปนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่ใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ การสรางพื ้นที่ทางสังคม
อยางมีความหมายของพวกเธอก็เพื่อวาอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจะไดแสดงออกผานกิจกรรมท่ี
พวกเธอเลือกท่ีจะทําและตัวตนของพวกเธอเป็นท่ียอมรับในสังคม การใหความหมายตอพื้นท่ีทางสังคม

Ref. code: 25625724035026EQD



254 
 
เกิดขึ้นไดเพราะนักแบกเปูหญิงไทยไดแสดงแบบแผนของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีดังกลาว เชน 
พฤติกรรมการสํารวจเรื่องราว พฤติกรรมการชอปปิ้ง พฤติกรรมการเลนเครื่องเลน เป็นตน พื้นท่ีแตละแหง
จึงมีความหมายแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวแปรที่หลากหลาย ไดแก เพศสถานะ ระดับการศึกษา 
ชนช้ัน รากฐานแนวคิด และประสบการณแส่ังสมท่ีติดตัวมากับนักแบกเปูหญิงไทยแตละคน 
เราสามารถอธิบายการสรางพื้นท่ีทางสังคมผานสถานท่ีทองเท่ียว ท้ังสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ 
(Historical Tourist Attractions) และสถานท่ีทองเท่ียวท่ัวไป (General Tourist Attractions) 
ดังตอไปนี้ 

แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ (Historical Tourist Attractions) 
เป็นพื้นท่ีทองเท่ียวหลักท่ีนักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะเขาไปศึกษาเรียนรูและทําความรูจักกับรากเหงา 
ท่ีมาท่ีไป และอัตลักษณแตัวตนของเจาถิ่น เมื่อพิจารณาสารัตถะของสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ 
เป็นท่ีทราบกันดีวา สถานท่ีดังกลาวมีความสําคัญตรงท่ีเป็นพื้นท่ีหาความรูซึ่งผานกรรมวิธีการสอบสวน
ดวยเหตุและผลจากผูรูมาแลว เป็นพื้นท่ีคนพบ เป็นแหลงรวบรวม และเป็นเสมือน “ฉากหลัง” ท่ีทําหนาท่ี
ฉายภาพเหตุการณแท่ีเคยเกิดขึ้นมากอนในอดีตและไดผานพนไปแลว ในท่ีนี้ เราพบวา รอยละ 40 
ของกลุมตัวอยางท้ังหมดสนใจแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ จากถอยคําสัมภาษณแโดยภาพรวม 
สังเกตวา เมื่อแบกเปูเที่ยวและเขาไปในพื้นที่ทางประวัติศาสตรแ นักแบกเปูหญิงไ ทยไดเขาถึงและ
ทําความเขาใจตอเหตุการณแในอดีตดวยวิธีตั้งคําถามผานมุมมองของพวกเธอวา เกิดอะไรขึ้น 
เกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นที่ไหน เหตุใดจึง เกิดขึ้น และเกิดขึ้นไดอยางไร กลุมตัวอยางสวนมาก
พูดทํานองเดียวกันวา “ความมีเรื่องราว” เป็นแรงดึงดูดใจใหพวกเธอเลือกที่จะเขาไปใน
พื้น ที่ประวัติศาสตรแของ ผู เป็นอื่น  โดยปูาปุณเกริ่นนําถึงความสนใจตอแหลงทอง เ ที่ย ว
แนวประวัติศาสตรแอยางส้ันๆ วา “. . . ตอนหลัง พี่ไปแนวประวัติศาสตรแอยางเดียวเลย มันตองมี 
Story มีเรื่องราว แลวมันจะสนุก พอเราไปเห็น เราจะเห็นเหมือน Story ท่ีมีชีวิตอยู ทําโนน ทํานี่อยู . . .” 
(ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 
22 มกราคม 2562) คําพูดของปูาปุณบงบอกวา ขณะแบกเปูเท่ียว ปูาปุณพึงพอใจท่ีจะเขาไปใน
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ โดยเธอใหเหตุผลหลักถึงการไดสัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากอน
ทําใหเธอรูสึกสนุกสนานเพราะไดเห็นความมีชีวิตชีวาของตัวละครและเรื่องราวท่ีเคยเกิดขึ้นผาน
จิตนาการของตัวเธอเองประกอบกับภูมิหลังของผูเป็นอื่น จากคําสัมภาษณแของปูาปุณ เราเห็นวา 
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแเป็นพื้นท่ีหลักสําหรับนักแบกเปูหญิงไทย โดยพื้นท่ีดังกลาว
มีความสําคัญตรงท่ีเป็น “โรงละครเสมือนจริง” ซึ่งทําหนาท่ีแสดงเหตุการณแจริงของผูคนในอดีต 
สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแจึงเปิดโอกาสใหนักแบกเปูหญิงไทยเขาไปมีสวนรวมกับ
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บริบททางประวัติศาสตรแของสังคมผูเป็นอื่นผานความรูสึกนึกคิดและจินตนาการเฉพาะตัวบุคคล
ประกอบกับภูมิความรูท่ีติดตัวเธอไปดวย 

สอดคลองกับปูาปุณ พี่นกเลาถึงมูลเหตุความสนใจพื้นท่ีทางประวัติศาสตรแ 
โดยเธอมุ งประเด็นหลักไปที่ความสมเหตุสมผลของสภาพทางสังคมของผูเป็นอื่น โดยดูว า 
รากเหงาทางอารยธรรมท่ีปรากฏขึ้นในสังคมของพวกเขากอกําเนิดมาอยางไร สาเหตุของสงครามและ
ความสูญเสียในบางพื้นที่มีมูลเหตุมาจากอะไร ทําไมสังคมของพวกเขาจึงมีอาชญากรรมสูง 
และอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาประกอบสรางในบริบททางประวัติศาสตรแอยางไร ในมุมมองของพี่นก 
เธอเห็นพองวา การแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีภูมิหลังซึ่งสะทอนเรื่องราวในอดีตเป็นการเรียนรูแบบ 
“นอกหองเรียน” และเป็นความรูแทจริงท่ีเธอไดมาพบเจอดวยตัวเอง การเรียนนอกหองจึงเป็น
ชองทางการเขาถึงความรูท่ีดีกวาการทองจําผานตํารา ความระลึกถึงสถานท่ีท่ีเธอไดไปเยือนมาแลว
จึงเป็นวิธีจดจํา เก็บเกี่ยว และแสวงหาประสบการณแเพื่อท่ีจะไดกล่ันกรองกลายเป็นบทเรียนสําหรับ
เหตุการณแในภายหนา ตามคําบอกเลาของพี่นกท่ีวา 

. . . พี่เป็นคนท่ีสนใจเรื่องประวัตศิาสตรแ สนใจมาก อยากรูวา เมื่อพันปีท่ีแลว 
สองพันปีท่ีแลว ท่ีนี่เกิดอะไรขึ้น ทําไมประเทศนี้ มันจึงเจริญนัก ทําไมประเทศนี้ มันจึงพินาศนัก 
ประเทศนี้ มันเกิดอะไรขึ้น ทําไมโจรมันเยอะขนาดนี้ ทําไมคนจึงดํารงชีวิตอยูแลวเป็นแบบนี้ 
พอเราไปปฺุบ มันจึงเป็นเหมือนการเรียนนอกหองเรียน เป็นความรูนอกหองเรียน ส่ิงท่ีฉันไดมาเจอตรงนี้ 
มันเป็นอะไรท่ีมากกวาในหองเรียน เหมือนช่ือเมืองหลวง ทองจําแทบเป็นแทบตายยังไง ก็จําไมได 
แตถาเดินทางไปปฺุบ นึกออกทันที เมืองหลวงช่ือยากขนาดไหนก็จําได แลวก็รูดวยวา มันเกิดอะไรขึ้นท่ีนั่น 
ตรงนี้เคยมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นท่ีนั่น ตรงนี้เคยมีการฆาลางเผาพันธุแเกิดขึ้นนะ มันทําใหเรารูสึกวา 
เราเขาใจโลกมากข้ึน เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญตรงท่ีถาคุณรูวาตรงนี้เคยเกิดอะไรขึ้น แลวคุณชวยกัน
ท่ีจะเผยแพรความรูนี้ตอไป เพื่อไมใหเรื่องรายๆ นี้เกิดขึ้นไดอีก . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

จากถอยคําบอกเลาของพี่นก เราเห็น ไดวา ขณะแบกเปูเที่ยวใน
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ นักแบกเปูหญิงไทยไดสรางรูปอัตลักษณแตัวตนในฐานะผูสืบสาว
เรื่องราวในอดีต เธอใหความสนใจอยางแคบถึงความสัมพันธแระหวางอัตลักษณแตัวตนของผูเป็นอื่น
ท่ีผูกติดมากับรากเหงาของพวกเขา ภาพตัวแทนของพวกเขาที่ปรากฏผานพื้นที่ทางสังคมและ
พื้นท่ีทางกายภาพ การเมืองในการสรางภาพแทน ความผูกรอยของพื้นที่ทางสังคมและสถานท่ี
ซึ่งเป็นหมุดหมายทางกายภาพ การปะทะกันของการสรางชุดความคิดแบบชาตินิยมของคนพื้นเมือง 
ความขัดแยงทางศาสนาและชาติพันธุแซึ่งนํามาสูการฆาลางเผาพันธุแ (Genocide) ที่มาเบื้องลึก
ของการกออาชญากรรม รวมถึงบทเรียนทางประวัติศาสตรแซึ่งเป็นวิถีการใหมุมมองตอเรื่องราว
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ท่ีกําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ความสนใจเหลานี้ลวนบงบอกถึงการสรางอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยตรงท่ีเธอใหคุณคาตอ “เครื่องมือทางการเมือง” ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่สังคมนั้นๆ 
ไมวาจะเป็น การสรางความหมายของคนพื้นเมืองผานภาพแทนในพื้นที่ทางประวัติศาสตรแ 
พื้นเพของพวกเขาท่ีสะทอนผานส่ิงปลูกสรางของชนชาติ และการครอบงําจากผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา 
ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยในพื้นที่ทางประวัติศาสตรแจึงกอกําเนิดขึ้นผาน
การเขาไปเรียนรูในพื้นท่ีทางประวัติศาสตรแ ซึ่งเป็นพื้นท่ีแสดงอํานาจปิตาธิปไตยของสัง คมนั้นๆ 
แบบ “นอกหองเรียน” โดยเพงเล็งไปที่การกระเทาะรากเหงาของการเมืองที่เคยเกิดขึ้นและ
ผานพนไปในสังคมของผูเป็นอื่น  

นาสนใจตอไปวา ความโปรดปรานในพื้นท่ีทางประวัติศาสตรแของพี่นกมี
จุดเดนตรงท่ีเธอเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวไปยังแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม (World Heritage Site) 
และเป็นสถานท่ีซึ่งไมคอยมีผูไปเยือนเทาใดนัก แมวาสถานท่ีดังกลาวจะต้ังอยูในดินแดนอันไกลโพนก็ตาม 
เมื่อพิจารณาลึกลงไป เราพบวา มรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตรแซึ่งเป็น
หลักฐานยืนยันถึงการมีอยูของอารยธรรมในอดีต และเป็นสิ่ งปลูกสรางที่มีความโดดเดนซึ่ง
แสดงภาพแทนของพัฒนาการเชิงวัฒนธรรม ขนบ ประเพณี ความเชื่อ แนวคิด สถาปัตยกรรม 
วิธีปลูกสราง การเลือกทําเลท่ีต้ัง ตลอดจนการตั้งรกรากของคนสมัยกอน ตามท่ีพี่นกเลาไววา 

. . . อยางตอนใตของโคลัมเบีย ไมคอยมีใครไป เพียงเพื่อไปดูเมืองโบราณ 
San Agustin ก็อยากจะรูวา ทําไมตรงนี้ไดเป็น UNESCO World Heritage พี่ชอบเพราะพี่เป็น
คนถายรูปเนน Landscape เนนโบราณสถาน ตึกตางๆ พี่เป็นคนชอบเรื่องราว พี่อาจจะไปแลวใหรูวา 
เคยมีอะไรเกิดขึน้ท่ีนี่มากอน ทําไมทุกวันนี้จึงยังเป็นแบบนี้ . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

ถอยคําบอกเลาของพี่นกสะทอนวา  ในพื้นที่ทางประวัติศาสตรแ 
นักแบก เปูหญิงไทยใหความสําคัญตอแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการยกยองใหเป็นแหลงมรดกโลก 
พฤติกรรมการแบกเปูเที่ยวไปยังสถานที่ดังกลาวยังคงมีนัยยะแอบแฝงอีกวา การไดไปเยือน
แหลงมรดกโลกกลายเป็นหนึ่งในคานิยมของนักแบกเปูหญิงไทย เพราะสถานที่ดังกลาวถือเป็น
พื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแแบบ “แนวหนา” และเป็นพื้นท่ีซึ่งเป็นท่ียอมรับในหมูนักทองเท่ียวกระแสหลัก 
การไดไปเยือนแหลงมรดกโลกจึงใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยในแงท่ีวา 
ระหวางแบกเปู เธอสามารถเขาถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตรแที่ ลํ้าคา เป็นพื้นที่ที่มี ความสําคัญ 
และเป็นพื้นท่ีพึงปรารถนาของนักทองเท่ียวสวนใหญ พฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวในลักษณะนี้จึงชวย
ยกระดับอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย โดยมีสวนชวยลดทอนชองวางความเป็นชายขอบ
ใหนอยลง เป็นการสรางภาพแทนอัตลักษณแตัวตนในรูปแบบใหมท่ีเคยขาดหายไป และก อใหเกิด

Ref. code: 25625724035026EQD



257 
 
การยอมรับอัตลักษณแตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยในหมูนักทองเท่ียวกระแสหลักดวย ดังนั้น 
การแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีแหลงมรดกโลกจึงถือเป็นหนทางหนึ่งในการกอรูปอัตลักษณแตัวตนใหม
ของนักแบกเปูหญิงไทยผานการไปเยือนพื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแแบบแนวหนา 

ลึกลงไป ในพื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแ เบลลแมุงเนนไปที่แหลงทองเที่ยว
ในรูปแบบสถานท่ีจริงควบคูไปกับไปชมพิพิธภัณฑแเป็นหลัก เธอพยายามเขาถึงวิถีชีวิตและ
ทําความเขาใจความเป็นอยูของคนพื้นเมืองสมัยกอนผานทางวัตถุจําพวกของเกา ไมวาจะเป็น
ตึกรามบานชองที่มีอยู จริง ของจริงที่เคยมีอยูในอดีต และสิ่งของเสมือนจริง ไดแก สัตวแน้ํา 
เครื่องใชไมสอย เครื่องแตงกาย เป็นตน ระหวางเขาไปในพื้นท่ีดังกลาว พฤติกรรมการแบกเปูเท่ียว
ของเธอมีจุดเดนตรงท่ีเธอยังคงมองยอนกลับมาดูตัวเอง โดยเธอมักเปรียบเทียบของเกาท่ีไดพบเห็น
ในตางเมืองกับของเกาท่ีปรากฏอยูในบานเกิดเมืองนอนของเธอเอง ตามขอความปรากฏท่ีวา 

. . . ก็ไปโบสถแ ไป Vasa Museet มันเป็นเรือใหญๆ มีของเกาๆ แลวไป 
Gamla Stan เจอพวกของเกาๆ เป็นบานสมัยกอน เป็นจุดแรกเริ่มของสวีเดน ต้ังแตตอนท่ีเอาเรือมา 
ประมาณเจ็ดรอยปีเห็นจะไดแลวมั้ง พอเห็นของเกาของเขา เขาคงวัฒนธรรมไว เขาดูแลของเกา
ของเขาดีมาก แลวประชาชนก็ใหความรวมมือดี แทนท่ีจะขีดเขียนอะไร นี่ก็ไมไดขีดเขียน 
เขาก็ชวยกันไมทําลาย แตเมืองไทย ไปดูวัดสิ เขียนตามกําแพง โอ฿ย เสียดาย ดูเจ็ดรอยปีของเขา 
แลวมาดูเจ็ดรอยปีของเรา อยุธยายังไมถึงเจ็ดรอยเลยมั้ง กูชอบตึกเกาๆ Museum ที่นั่นมีของ
ใหดูต่ืนตาต่ืนใจเยอะ มันจะมีจําลองวิถีชีวิตของคนสวีดิชสมัยกอน ทําเป็นบานใหเขาไปดูไดเลย 
เขาเป็นแนวชาวประมง มีปลาหอยลงมา มีเครื่องไมเครื่องมือ มีชุด กูนึกสภาพออกเลยวา สมัยกอน
เขาอยูกันยังไง . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562)   

คําพูดของเบลลแช้ีวา ขณะแบกเปูเท่ียว เธอเลือกท่ีจะคลุกคลีอยูกับ
เรื่องราวในอดีตของคนพื้นเมือง เธอพยายามสืบเสาะเชิงลึกตั้งแตจุดกําเนิดความมีตัวตนของ
คนพื้นเมือง โดยดูวา พวกเขาเริ่มลงหลักปักฐานในพื้นท่ีนั้นๆ ต้ังแตเมื่อใด พวกเขาตั้งรกราก
มานานเทาไหรแลว ยานพาหนะของพวกเขาเป็นอยางไร พวกเขาทะนุถนอมและเก็บรักษามรดกของ
ชนชาติอยางไร และพวกเขามีความเป็นอยูนับแตอดีตมาอยางไร มากกวานั้น เธอไดเปรียบเทียบโดย
ลําดับเวลาเหตุการณแท่ีเคยเกิดขึ้นมาแลวในบานเกิดเมืองนอนของเธอเองควบคูไปดวย โดยดูวา 
ขณะท่ีพวกเขากําลังเริ่มกอรางสรางตัวตนอยูนั้น ไดสอดคลองกับลําดับเหตุการณแของชนชาติพวกเรา
อยางไร และขณะนี้ มรดกชนชาติท่ียังคงปรากฏอยูของพวกเขาและพวกเราแตกตางกันอยางไร 
นาสนใจอีกวา การเขาถึงรากเหงาของคนพื้นเมืองของเบลลแมีวิธีการเรียนรูแบบงายท่ีสุดตรงท่ีเธอ
เลือกท่ีจะเขาไปฝังตัวอยูในพิพิธภัณฑแซึ่งเป็นพื้นท่ีจําลองวิถีชีวิตของพวกเขาเพื่อมองดูวา บานเรือน
ของพวกเขามีรูปรางหนาตาแบบใด ภายในบานเรือนของพวกเขามีอะไรบาง ภาพแทนวิถีชีวิตพื้นถิ่น
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ของพวกเขายึดโยงอยูกับการทํามาหากินแบบใด พวกเขาใชเครื่องมือเครื่องไมอะไรบาง พวกเขาจับ
สัตวแอะไรมากินกันบาง พวกเขาสวมใสเส้ือผาแบบใด และพวกเขาใชชีวิตกันอยางไร ตามถอยคําพูด
ของเบลลแ เราสังเกตวา ตึกรามบานเรือนท่ียังคงหลงเหลืออยูประกอบกับการจําลองสภาพสังคมในอดีต
แบบเสมือนจริงเป็นหมุดหมายหลักในการเขาถึงรากเหงาและวัฒนธรรมผูเป็นอื่น นักแบกเปูหญิงไทย
ไดเรียนรูตนตอการสรางตัวตนของพวกเขาในพื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแ พื้นท่ีเมืองเกาซึ่งเป็นผลผลิตทางสังคม
จึงถือเป็นพื้นท่ีสําคัญท่ีใหความหมายตอการสรางอัตลั กษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย 
ในขณะเดียวกัน ของจริงท่ีเคยมีอยูในอดีตซึ่งหลงเหลือมาถึงปัจจุบันและสิ่งของเสมือนจริงท่ี
ถูกจําลองขึ้นในพิพิธภัณฑแยังคงทําหนาท่ีเป็นส่ือกลางในการเขาถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตรแและ
ความเป็นอยูของผูเป็นอื่นดวย ดังนั้น นักแบกเปูหญิงไทยจึงสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของเธอดวย
วิธีการเขาไปสืบเสาะเรื่องราวในอดีตในพื้นท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแผานตึกรามบานเรือน
ท่ีหลงเหลืออยูประกอบกับของเสมือนจริงท่ีถูกจําลองขึ้นในพิพิธภัณฑแของคนพื้นเมือง  

นาแปลกใจวา เบลลแเลือกท่ีจะเขาไปในพื้นท่ีพิพิธภัณฑแเชิงประวัติศาสตรแ
ในรูปแบบหอคอยสําหรับคุมนักโทษสมัยกอน พื้นที่หอคอยดังกลาวเป็นพื้นที่บอกเลาเรื่องราว
การจํากัดอิสรภาพของนักโทษ เป็นพื้นท่ีควบคุมการกระทําของนักโทษ เป็นพื้นท่ีแหงการลงทัณฑแ 
และเป็นพื้นท่ีชีวิตของนักโทษ ตามคําพูดท่ีเธอบอกวา  

. . . กูไป Gothenburg ไป Trosa มันเป็นเมืองเล็กๆ มีแมน้ํา มีทาเรือ 
มีรานชอปปิ้งไมกี่ราน มีรานกาแฟ สวน Gothenburg กูก็ชอบ มันไมวุนวายเหมือน Stockholm 
ก็จะเงียบหนอย กูไปดูสวน เดินบนหอคอยท่ีเอาไวคุมนักโทษสมัยกอน นักโทษท่ีนี่ไฮโซ มีการศึกษา 
ไดกินอาหารดีๆ ไดนอนหองตัวเอง มีหองน้ําสวนตัว ไมเหมือนนักโทษไทยเลย เขาไดเรียนกันถึง ป.เอก . . 
. (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562)   

คําพูดของเบลลแบงบอกวา ขณะไปเยือนหอคอยสําหรับคุมนักโทษ
สมัยกอน เบลลแตั้งขอสังเกตถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแของนักโทษพื้นเมืองที่ยังคงปรากฏอยู 
เธอพิจารณาพื้นท่ีทางสังคมควบคูไปกับพื้นท่ีทางกายภาพ โดยดูวา ความเป็นอยูของพวกเขา
เป็นอยางไร พวกเขาสามารถเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางไร พวกเขากิน อยู และหลับนอนกัน
อยางไร พื้นที่คุมขังเชิงกายภาพถูกแบงแยกแบบเป็นสัดสวนอยางไร และสิทธิขั้นพื้นฐานของ
นักโทษพื้นเมืองแตกตางไปจากนักโทษในบานเกิดเมืองนอนอยางไร ตามคําพูดของเบลลแ เราตระหนักวา 
เบลลแใหความหมายตอ “พื้นท่ีคุก” ของคนพื้นเมืองแตกตางไปจากพื้นท่ีคุกในบานเกิดเมืองนอนของเธอ 
โดยเธอมองวา พื้นท่ีคุกสําหรับนักโทษพื้นเมืองเป็นพื้นท่ีปลอดภัยตอการกดขี่ศักด์ิศรีความเป็นมนุษยแ 
สังเกตไดจากพวกเขาสามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีควรไดรับ โดยพวกเขามีสิทธิในการศึกษาตอ 
ไดกินอาหารคุณภาพดี ไดพักอยูในพื้นท่ีท่ีจัดไวใหอยางเป็นสัดสวน และไดหลับนอนในหองพักซึ่งมี
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ความเป็นสวนตัว ในมุมมองของเบลลแ พื้นที่คุกของคนพื้นเมืองจึงไมใชพื้นที่กดขี่หรือขมเหงตอ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษยแ แตพื้นท่ีคุกเป็นเพียงพื้นท่ีแหงการควบคุมอิสรภาพของนักโทษเทานั้น ดังนั้น 
ในพื้นท่ีหอคอยสําหรับคุมนักโทษสมัยกอน นักแบกเปูหญิงไทยไดกอรูปอัตลักษณแตัวตนของเธอผาน
การตั้งขอสังเกตถึงสภาพความเป็นอยูของนักโทษพื้นเมืองควบคูไปกับการใหความหมายตอพื้นท่ีคุก
ท้ังในทางสังคมและกายภาพ 

สุดทาย พี่ยิ้มเลือกท่ีจะเขาไปสํารวจในพื้นที่เชิงประวัติศาสตรแโดย
วางอยูบนพื้นฐานของการกระตุนคานิยมในการหวงแหนมรดกของเผาพันธุแ เธอตระหนักถึงคุณคา
ของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมนุษยแในอดีตไดสรางไวในโบราณสถานของกัมพูชา ตามท่ีเธอใหสัมภาษณแ
อยางส้ันๆ วา “. . . พี่มองวา นครวัดนครธม ปราสาทตาพรหม มันเป็นอะไรท่ีมหัศจรรยแ มันเป็น
ส่ิงท่ีมนุษยแสรางขึ้นก็จริง แตสรางขึ้นในอดีต  หลายรอยหลายพันปี ทําไดยังไงนะ ประเทศนี้ 
รู สึกประทับใจ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  
คําสัมภาษณแของพี่ยิ้มเผยวา ขณะเขาไปสํารวจโบราณสถาน เธอรูสึกตรึงใจตอส่ิงปลูกสรางใน
โบราณสถาน โดยตั้งคําถามเพียงสั้นๆ วา ในสมัยกอน คนพื้นเมืองสรางเมืองและปราสาทที่มี
ความรุงเรืองทางอารยธรรมไดอยางไร ตามถอยคําสัมภาษณแของพี่ยิ้ม เราพบวา ขณะแบกเปูเท่ียว
ในศาสนสถานท่ีเกาแก นักแบกเปูหญิงไทยใหความสําคัญตอพื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแควบคูไปกับ
พื้นท่ืทางศาสนา เธอเพงเล็งความสนใจอยางคราวๆ ไปท่ีวิธีการกอสรางสถานท่ี วัสดุท่ีนํามาสรางสถานท่ี 
และสถาปัตยกรรมท่ีประณีตซึ่งปรากฏใหเห็นบนวัสดุท่ีนํามากอสรางสถานท่ีดังกลาว ส่ิงเหลานี้ลวน
ทําให เธอรู สึกตระหนักถึงความมีอารยะของคนพื้นเมืองผานพื้น ท่ีทางศาสนาควบคู ไปกับ
ความกาวหนาทางศิลปวิทยาการของคนสมัยกอน ดังนั้น ขณะแบกเปูเที่ยว นักแบกเปูหญิงไทย
ไดสรางอัตลักษณแตัวตนของเธอเองดวยวิธีการเขาไปสํารวจโบราณสถานของคนพื้นเมืองซึ่งเป็น
พื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแควบคูไปกับพื้นท่ืทางศาสนา  

สรุปคือ แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแเป็นพื้นที่ทองเที่ยวหลักท่ี
นักแบกเปูหญิงไทยเลือกที่จะเขาไปศึกษาเรียนรู และทําความรู จักกับรากเหงา ที่มาที่ไป 
และอัตลักษณแตัวตนของเจาถิ่น พวกเธอพยายามเขาถึงเหตุการณแในอดีตดวยวิธีตั้งคําถามที่วา 
เกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นเมื่อใด เกิดขึ้นท่ีไหน เหตุใดจึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นไดอยางไร โดยพวกเธอมัก
พูดทํานองเดียวกันวา “ความมีเรื่องราว” เป็นแรงดึงดูดใจใหพวกเธอเลือกที่จะเขาไปสํารวจใน
พื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแของผูเป็นอื่น พื้นท่ีดังกลาวมีความสําคัญตรงที่เป็น “โรงละครเสมือนจริง” 
ซึ่งทําหนาท่ีแสดงเหตุการณแจริงของผูคนในอดีตประกอบกับไดเปิดโอกาสใหพวกเธอเขาไปมีสวนรวมกับ
บริบททางประวัติศาสตรแของพวกเขาผานความรูสึกนึกคิด จินตนาการ และภูมิความรูท่ีติดตัวพวกเธอ
ไปดวย การเขาไปในพื้นท่ีดังกลาวยังถือเป็นการเรียนรูแบบ “นอกหองเรียน” โดยเพงเล็งไปท่ี
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การกระเทาะรากเหงาทางการ เมือง ที่ เคยเกิดขึ้นและผานพนไปในสังคมของพวกเขา 
พื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแจึงทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการเขาถึงเรื่องราวในอดีตของผูเป็นอื่น ดังนั้น 
นักแบกเปูหญิงไทยจึงสรางรูปอัตลักษณแตัวตนใหมของพวกเธอดวยวิธีการเขาไปสืบเสาะและแสวงหา
ความเป็นจริงท่ีเคยเกิดขึ้นและผานพนไปในพื้นท่ีเชิงประวัติศาสตรแผานส่ิงปลูกสรางท่ียังคงหลงเหลืออยู
ประกอบกับการจําลองของเสมือนจริงในพิพิธภัณฑแของพวกเขา โดยพวกเธอมักตั้งขอสังเกตถึง
สภาพความเป็นอยูของพวกเขาควบคูไปกับการใหความหมายตอพื้นท่ีในทางสังคมผสมผสานไปกับ
พื้นท่ีทางกายภาพ 

นอกจากนี้ เราพบวา “แลนดแมารแก” (Landmark) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ัวไป 
(General Tourist Attractions) ซึ่งเนนเท่ียวตามจุดสังเกตหลักของพื้นท่ีท่ีไปเยือนหรือเป็นพื้นท่ีสัญลักษณแ
ของเมืองนั้นๆ สถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกมักเป็นสถานท่ีซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองหรือพื้นท่ีโดยรอบ 
อาจเป็นจุดอางอิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นส่ิงกอสรางก็ได ยกตัวอยาง ภูเขาไฟฟูจิใกล
กรุงโตเกียวเป็นสัญลักษณแของญี่ปุุน หอไอเฟลกลางกรุงปารีสเป็นสัญลักษณแของฝรั่งเศส เป็นตน 
จากผลการศึกษาในภาพรวม เราพบวา ขณะแบกเปูเท่ียว นองจอมขวัญใหความสําคัญตอการไปเท่ียว
ตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกในยานเมืองเล็กของยุโรป เธอกลาวโดยละเอียดวา  

. . . สวนใหญ จอมขวัญจะไปดูแลนดแมารแคของเมืองนั้นๆ อยางออสเตรีย 
จอมขวัญก็เท่ียวแคเวียนนา ซัลซแบวรแก ฮัลลแสตัททแ สวนมากท่ีจอมขวัญไป มันไมใชเป็นตึก
อยูในเมืองแบบนั้น เมืองท่ีจอมขวัญไป มันไมไดเป็นเมืองธุรกิจ มันเป็นเมืองนารักๆ บานสวยๆ วิวดีๆ 
จอมขวัญชอบซัลซแบวรแกกับ Český Krumlov จอมขวัญคิดวา บานมันเล็กๆ นารัก แลวก็มันมี
ปราสาท มองวิวลงมาจากปราสาท มันมีหิมะหนามาก บานทุกหลัง หลังคาปกคลุมดวยหิมะ 
บานก็มีสีสัน คือ วิวดีมาก เดินเท่ียวในเมือง เตร็ดเตรไปเรื่อย แลวไปดูปูอมชาวประมง มองวิวลงมา 
จอมขวัญไปเมืองซัลซแบวรแก สวยแบบอาปากคางเลย แลวก็พูดกับตัวเองวา หูย (ลากเสียงยาว) 
เป็นประเทศท่ีสวยมาก มันเป็นบานเกิดโมสารแท แถวๆ บานโมสารแทก็เป็นแลนดแมารแคท่ีคนไปเท่ียวกัน 
. . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คําพูดของนองจอมขวัญช้ีใหเห็นวา ขณะแบกเปูเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียว
แบบแลนดแมารแก นองจอมขวัญสนใจตอชุมชนเมืองขนาดเล็กท่ีประกอบดวยบานเรือนผูคนผสมปนเปกับ
ปราสาทตามแบบฉบับของคนพื้นเมืองมากกวาพื้นท่ีท่ีมีตึกสูงในยานธุรกิจ เธอช่ืนชอบสิ่งปลูกสราง
ซึ่งเป็นจุดสังเกตท่ีมีรากเหงาความเป็นมาของคนพื้นเมือง ดังเชน ปราสาท หมูบานชาวประมง และ
บานพักของศิลปินที่มีช่ือเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดชมทิวทัศนแของเมืองระหวางท่ีเธอไดเดินเลน
ภายในเมืองนั้นๆ การแบกเปูเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวแบบแลนดแมารแกในยุโรปจึงมีสวนชวย
ในการสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของนองจอมขวัญอยางเดนชัด การกอรูปอัตลักษณแตัวตนของ
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นักแบกเปูหญิงไทยผานการไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกมีวัตถุประสงคแเพื่อให
ไดรูวา ผูท่ีไปเยือนไดเดินทางมาถึงเมืองหรือประเทศนั้นๆ แลว และผูท่ีไดมาเยือนไดเกิดการจดจํา
สถานท่ีท่ีไดมาเยือน ตามท่ีเธอกลาวถึงการไปเท่ียวหอไอเฟลอยางส้ันๆ วา “. . . เพิ่งมาเห็นหอไอเฟล
ก็ตอนท่ีมหาลัยพาไปเท่ียว มันก็รู สึกต้ืนตันวา เราไดมาถึงท่ีนะ แตในแงท่ีวา ฉันไดมาเห็นส่ิงนี้
เพราะวามันสวยจัง ก็ไมนะ มันก็เป็นแคแลนดแมารแคท่ีเราไดมาแลว  . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คําพูดของนองจอมขวัญบงบอกวา 
การไปเยือนหอไอเฟลซึ่งเป็นจุดสังเกตหลักของกรุงปารีสในฝรั่งเศสไดสรางความหมายตออัตลักษณแตัวตน
ของเธอในแงของ “การมาถึง” มากกวาการช่ืนชมความงดงามของส่ิงปลูกสรางท่ีคนพื้นเมืองประดิษฐแขึ้น 
“การมาถึง” ของนองจอมขวัญจึงใหความหมายเพียงการไดมาเยือนฝรั่งเศสและเธอไดจดจําหอไอเฟล
ซึ่งเป็นพื้นท่ีทางสัญลักษณแของกรุงปารีสแลวเทานั้น จากถอยคําสัมภาษณแของนองจอมขวัญ 
เราเห็นวา การไปเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวแบบแลนดแมารแกสําหรับนักแบกเปูหญิงไทยมี
ความสําคัญตรงท่ีทําใหเธอไดยอนคิดกลับไปสํารวจดูวา เกิดเหตุการณแอะไรขึ้นกับคนพื้นเมืองในอดีต 
พวกเขามีปฏิสัมพันธแกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นอยางไร และอัตลักษณแตัวตนของพวกเขาคอยๆ กอรูปผาน
สัญลักษณแท่ีผูกติดมากับส่ิงปลูกสรางของพวกเขาอยางไร นาสนใจตอไปวา สัญลักษณแของเมืองนั้นๆ 
ท่ีผูกติดมากับสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกไดทําหนาท่ีเป็นตัวละครเอกและเป็นจุดขายเพื่อ
สะทอนถึงอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีนั้นๆ และบอกเลาเรื่องราวความเป็นไป
ของพวกเขาดวย นองจอมขวัญกลาวตอไปวา  

. . . ตอนกลางคืน สวย มันเป็นไฟสีเหลืองสวาง ตอนกลางวัน มันก็เหมือน
กองเหล็กมาต้ังอยู ไมไดสวยอะไร อีกอยาง มันก็ไมไดมีความเป็นมาแบบท่ีทําใหเราซาบซึ้ง มันก็แค
เอาไวโปรโมทประเทศ ก็แคนั้น เอาจริงๆ อันนี้ มันก็เป็นส่ิงท่ีคนฝรั่งเศสเขาคิด เมื่อกอน ตอนท่ีสราง 
เขาก็ไมได Appreciate กับส่ิงๆ นี้ คนก็ดา เหมือนตอนนั้นมันมีงานเอ็กซแโปก็โชวแวา ฉันสรางเหล็กได 
สรางตึกสูงได เอาจริงๆ มันก็เป็นท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัส
เตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คําพูดของนองจอมขวัญสะทอนวา ขณะไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียว
แบบแลนดแมารแกในกรุงปารีส ในฐานะคนนอก เธอรับรูไดวา หอไอเฟลเป็นสัญลักษณแท่ีคนพื้นเมือง
สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อเป็นจุดขายดานการทองเท่ียวของกรุงปารีสเทานั้น ตรงกันขาม 
การสรางหอไอเฟลกลับไมไดทําใหเธอรูสึกตระหนักถึงรากเหงาและความเป็นไปของคนพื้นเมือง
แตอยางใด ในขณะเดียวกัน นองจอมขวัญก็สนใจตอความรูสึกนึกคิดของคนพื้นเมืองในฐานะคนใน
ท่ีมีตอหอไอเฟลดวย โดยเธอเห็นวา แทจริงแลว คนพื้นเมืองก็ไมไดเห็นพองและยังคงโตแยง
ตอการสรางหอไอเฟลในกรุงปารีส จากถอยคําสัมภาษณแของนองจอมขวัญ เราเห็นวา สัญลักษณแ
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ท่ีบงบอกตัวตนของคนพื้นเมืองเป็นเสมือนส่ิงแทนความจดจําท่ีไมจําเพาะแตสถานท่ีท่ีนักแบกเปูหญิงไทย
ไดไปเยือนเทานั้น แตยังรวมถึงความสัมพันธแระหวางตัวตนของคนพื้นเมือง สัญลักษณแของพวกเขา 
และตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยดวย สถานที่ทองเที่ยวแบบแลนดแมารแกจึงทําหนาที่เสมือน
สถานท่ีแหงความระลึกถึงซึ่งทําใหผูมาเยือนไดจดจําถึงเรื่องราวและความรูสึกนึกคิดของตนเอง
และผูเป็นอื่น สถานท่ีทองเท่ียวเชิงสัญลักษณแในที่นี้จึงไมไดปรากฏเพียงมุมมองและประสบการณแ
ของนักแบกเปูหญิงไทยเพียงฝุายเดียว แตสามารถมองสถานที่เชิงสัญลักษณแดังกลาวผาน
บริบททางประวัติศาสตรแ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมดวย สัญลักษณแท่ีผูกโยงมากับสถานท่ีทองเท่ียว
แบบแลนดแมารแกจึงเป็นการสรางภาพตัวแทนซึ่งสะทอนถึงรากเหงาอันยาวนานท่ีตรึงแนนมากับตัวตน
ของคนพื้นเมือง ในท่ีนี้ ตัวตนของคนฝรั่งเศสไดกอรูปจากกระบวนการสรางภาพตัวแทนใหกับ
หอไอเฟล หอไอเฟลซึ่งเป็นสัญลักษณแของคนพื้นเมืองบงบอกถึงความมีอารยธรรม เป็นภาพชวนฝัน 
และชวนใหผูพบเห็นไดเชื่อวา คนฝรั่งเศสมีดีตรงที่มีความลํ้าหนาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
พวกเขาจึงสรางส่ิงปลูกสรางท่ีสูงตระหงานได ฝรั่งเศสจึงถูกทําใหเช่ือวา เป็นดินแดนแหงความมีอารยะ
และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวซึ่งดึงดูดใหผูอื่นเดินทางมาเยือน จากกรณีของนองจอมขวัญ เราสรุปวา 
การแบกเปูเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกในยุโรปมีสวนชวยในการสรางรูปอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงไทย โดยกระบวนการกอรูปอัตลักษณแตัวตนของเธอกําเนิดขึ้นผาน “การไดมาถึง” 
ประกอบกับการสรางปฏิสัมพันธแตอภูมิหลังของคนพื้นเมือง ท้ังแงการเมืองและสังคมวัฒนธรรม 
รวมถึงสัญลักษณแท่ีถูกถายทอดและผูกติดมากับสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกอยางคอยเป็นคอยไป 

ทํานองเดียวกัน ขณะแบกเปูเท่ียว เบลลแเห็นพองกับการไปเท่ียวตาม
สถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแก เธอเลือกท่ีจะวางแผนการเดินทางโดยมุงไปยังจุดสังเกตของแตละเมือง 
ท้ังส่ิงปลูกสรางและสถานท่ีท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังเชน ปราสาท พระราชวัง และชายหาด 
ปรากฏขอความตามท่ีเธอบอกอยางละเอียดวา  

. . . อิตาลีเป็นเมืองปราสาท กูชอบเมือง สวยดี ท่ีนี่ มีปราสาท มีพระราชวัง 
วังของเขาเป็นแบบ Medieval เกาแก ลักษณะปราสาทเหมือนแนวเจาชายเจาหญิงในเทพนิยาย 
เป็นกอนหิน มีกําแพงสูงๆ กูไปชายทะเล Rimini น้ําเย็นดี มันเป็นทะเลเมดิเตอรแเรเนียน แตทะเลบาน
เราสวยกวา สวนบานเขาสะอาดกวา ทะเลบานเขาเลนน้ําได แตน้ําเย็นมาก มีแตกอนหิน ไมคอยมี
ชายหาด กูไปเท่ียวในกรุงปักกิ่ง พระราชวังตองหาม กําแพงเมืองจีน ไปดูสุสาน พระราชวังตองหาม
เป็นวังของกษัตริยแจีน มีตึกนางสนม แบงเป็นบานแตละหลัง มันไมนากลัว ดูปลอดภัย กวาจะเขาไปถึง
โซนขางใน มันแบงหลายช้ัน มีทหารลอมแตละช้ัน แตละช้ันยังมีกําแพง มีประตูทางเขาอีก . . . (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562)   
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คําบอกเลาของเบลลแสะทอนวา ขณะแบกเปูเท่ียว เบลลแใหคุณคาตอ
สถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกประเภทส่ิงปลูกสรางในรูปแบบปราสาท พระราชวัง กําแพงเมือง 
และสุสานมากกวาจุดสังเกตประเภทแหลงธรรมชาติจําพวกริมชายหาด โดยเธอใหเหตุผลวา 
เธอพึงพอใจกับความเกาแกของสถานท่ีผสมผสานกับความงดงามดานศิลปะของตัวปราสาทซึ่ง
ถูกประดิษฐแขึ้นตามแบบฉบับพื้นเมือง ความจําเพาะของตัวปราสาทท่ีเธอไดพบเห็นยังทําใหเธอรูสึก
ชวนฝันดังเชนความโรแมนติกแบบเจาชาย-เจาหญิงในนิทานปรัมปราดวย ความพึงพอใจของเธอ
ท่ีมีตอสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกในอิตาลีจึงเป็นไปในรูปแบบ “ขายฝัน” อยางชัดเจน 
ในทํานองคลายกัน เบลลแรูสึกโปรดปรานความอลังการของพระราชวังแบบจีน กําแพงเมือง และสุสาน 
เธอยังคงใหความสนใจกับความเป็นสัดสวนของสถานท่ี ความละเอียด และความลึกลับซับซอน
ของตัวพระราชวัง อีกแงหนึ่ง เบลลแเลือกที่จะไปเยือนจุดสังเกตในรูปแบบชายทะเล โดยเธอยังคง
ชั่งน้ําหนักขอดีขอเสียและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชายหาด “บานเขา” และ “บานเรา” 
โดยเธอดูวา ชายหาดบานเขามีขอดีอยางไร ชายหาดบานเขามีขอเสียอยางไร และชายหาดบานเขา
แตกตางไปจากชายหาดบานเราอยางไร จากคําบอกเลาของเบลลแ เราเห็นวา ขณะแบกเปูเที่ยว 
นักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแก โดยสถานท่ีทองเท่ียว
ดังกลาวมักเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีอยูในกระแสความสนใจและเป็นสถานท่ีท่ีไดรับความนิยมในหมู
นักทองเที่ยวกระแสหลัก พฤติกรรมการแบกเปูเที่ยวของนักแบกเปูหญิงไทยจึงแสดงออกถึง
วัฒนธรรมการเดินทางตามกระแสนิยมดวย ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวของเบลลแจึงสรางรูปอัตลักษณแตัวตน
ของตัวเธอผานการไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีทับซอนไปกับ
วัฒนธรรมการเดินทางของนักทองเท่ียวกระแสหลัก 

สรุปวา พฤติกรรมการไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกของ
นักแบกเปูหญิงไทยเป็นการบริโภคดานการทองเท่ียวที่ไมไดวางอยูบนพื้นฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอ
แหลงทองเท่ียวโดยท่ัวไปเทานั้น แตเป็นการบริโภคท่ีสังคมไดสวมใสความหมายเพื่อผูกโยง
ความสัมพันธแระหวางนักแบกเปูหญิงไทยใหเขากับสัญลักษณแของสถานท่ี และเป็นการใหความหมาย
ตอสถานท่ีในลักษณะท่ีแตกตางไปจากสถานที่รูปแบบเดียวกันซึ่งตั้งอยูในสังคมอื่น การบริโภค
ดานการทองเท่ียวในลักษณะนี้จึงเป็นการบริโภคเชิงสัญญะ นั่นคือ เป็นการเพิ่มมูลคาเชิงสัญญะ 
(Sign Value) เป็นความหมายท่ีแอบแฝงอยูกับตัวสถานท่ี โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อแสดงถึงอัตลักษณแตัวตน
ของคนพื้นเมือง การเมือง สถานภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต และรากเหงา
ทางประวัติศาสตรแ ดังเชน หอไอเฟลเป็นสัญลักษณแท่ีบงบอกถึงความมีอารยธรรมของคนฝรั่งเศส 
พระราชวังตองหามเป็นสัญลักษณแแสดงความโออาของคนจีน เป็นตน สัญลักษณแที่ผูกติดมากับ
สถานที่ทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกจึงเป็นเครื่องมือทางสัญญะท่ีคนพื้นเมืองประดิดประดอยขึ้นเพื่อ
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รักษาสถานภาพทางสังคมของตนเอง ชวยยกระดับความมีอารยะทางวัฒนธรรม ชวยกอรูปอัตลักษณแตัวตน
ของตนเองใหเหนือกวาหรือแตกตางไปจากผูเป็นอื่น รวมท้ังเพื่อสรางความหมายใหแกสังคมของตนเอง 
ดังนั้น พฤติกรรมการไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับ
นักแบกเปูหญิงไทย เพราะการไปเท่ียวในลักษณะนี้มิใชเป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ตอสถานท่ีขั้นพื้นฐานเทานั้น แตเป็นการตอบสนองความตองการทางจิตใจซึ่งแอบแฝงไปดวยนัยยะ
ผสมผสานกับการใหความหมายในการบริโภค การตอบสนองความตองการในการบริโภค
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงสัญญะจึงเป็นพฤติกรรมสําคัญซึ่งมีบทบาทในการกอรางและสรางรูปอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงไทยผานการไปเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแก 

ยิ่งไปกวานั้น เราพบวา “หางสรรพสินคา” เป็นพื้นท่ีตลาดตามสมัยนิยม
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนักแบกเปูหญิงไทยมักเขามารวมตัวกับพอคาแมขายชาวพื้นเมืองเพื่อทํากิจกรรมซื้อขาย
หรือแลกเปล่ียนสินคา สินคาท่ีนํามาซื้อขายภายในหางสรรพสินคามักเป็นปัจจัยท่ีโยงใยอยูกับ
วิถีชีวิตประจําวันของผูคนในแตละสังคมวัฒนธรรม หางสรรพสินคาเป็นพื้นท่ีสมมติหรือเป็น
ส่ิงประดิษฐแทางวัฒนธรรมท่ีถูกกอสรางขึ้นอยางถาวร มีกฎเกณฑแการแลกเปล่ียนสินคา ท้ังเวลาซื้อขาย
และราคาสินคา โดยกําหนดใหผูขายควบคุมมาตรฐานของสินคาใหไดคุณภาพท่ีดีและเป็นไปตาม
เกณฑแการคาหรือเงื่อนไขท่ีทางหางกําหนดขึ้น สินคาท่ีวางขายภายในพื้นท่ีหางสรรพสินคาจึงมักเป็น
สินคาท่ีมีราคาสูงกวาสินคาท่ีหาซื้อไดตามตลาดสด เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทางการคาขาย
และสินคา หางสรรพสินคาแตละแหงมีการจัดระเบียบพื้นท่ีแบบตายตัวโดยมีผูควบคุมดูแลคอย
ทําหนาที่บริหารจัดการภายในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น หางสรรพสินคาจึงเป็น “พื้นที่แบบอารยะ” 
โดยมีการจัดแบงการใชงานพื้นท่ีใหเป็นไปตามประเภทการใชงาน บางแหงอาจมี “พื้นท่ีสาธารณะ” 
เชน ลานพักผอน สวนสนุกสําหรับเด็ก เพื่อสงเสริมความเป็นชุมชน สรางพื้นท่ีประดิษฐแเพื่อใหผูคน
เขามาอาศัยอยูในพื้นท่ีเดียวกัน มีการติดตอสัมพันธแซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสรางกิจกรรมรวมกัน
ระหวางครอบครัวและเพื่อนพอง ลึกลงไป ในเชิงสังคมวัฒนธรรม บทบาทของหางสรรพสินคามีอะไร
มากกวาการคาขาย หางสรรพสินคาในแตละทองถิ่นไดสะทอนภาพลักษณแอัตลักษณแตัวตนของเจาถิ่น
ตามสมัยนิยม โดยเป็นภาพสะทอนวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินคาผานมุมมองความคิดของ
คนในวัฒนธรรม แลวนําเสนออัตลักษณแตัวตนของคนในไปยังมุมมองความคิดของคนนอกวัฒนธรรม 
พื้นท่ีหางสรรพสินคายังเป็นพื้นท่ีพบปะสังสรรคแและเป็นพื้นท่ีตอรองระหวางนักแบกเปูหญิงไทย
ในฐานะคนนอกและผูขายพื้นเมืองในฐานะคนใน หางสรรพสินคาจึง เป็นพื้น ที่ สําคัญตอ
นักแบกเปูหญิงไทยเพื่อจะเรียนรูอัตลักษณแตัวตนของคนในผานกิจกรรมซื้อขายสินคา  

ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะเขาไปในหางสรรพสินคา
ของแตละทองถิ่นเพื่อหาซื้อสินคาท่ีสอดคลองไปกับความตองการสวนตัวของพวกเธอ หางสรรพสินคา
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ไมใชเพียงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีอาณาเขตเทานั้น แตเป็นพื้นที่ที่มีความหมายตอการกอ รางสรางรูป 
อัตลักษณแตัวตนทางสังคมวัฒนธรรมของนักแบกเปูหญิงไทยในฐานะผูซื้อซึ่งเป็นคนตางถิ่นท่ีมาจาก
นอกวัฒนธรรมผานปฏิสัมพันธแการแลกเปล่ียนสินคาระหวางผูซื้อและผูขาย พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
เป็นการกระทํา ที่ไดรับการหลอหลอมกลอมเกลามาจากสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
พวกเธอเกิดและเติบโตมา หางสรรพสินคาจึงสะทอนความสัมพันธแเชิงอํานาจระหวางพื้นท่ีการทองเท่ียว
และการบริโภคสินคาไปพรอมกันดวย  

การใหความสนใจตอพื้นท่ีหางสรรพสินคาเป็นพฤติกรรมทางสังคมของ
นักแบกเปูหญิงไทยรูปแบบหนึ่ง ความสนใจของพวกเธอที่มีตอหางสรรพสินคาและยานเศรษฐกิจ
ในมาเลเซียปรากฏตามคําพูดของเบลลแท่ีวา “. . . ตอนไปที่โนน กูไปเที่ยวหาง หางที่ไทยใหญกวา 
แตความ Luxury ความดูดี มันโออา คือ มันเป็นหางอันดับใหญท่ีสุด แตกูก็วา มันสูพารากอนไมได 
รานอาหารท่ีพารากอนเยอะกวา การจัดระบบดีกวา หางบานเรา มันจะแบงเป็นโซน ชั้นนี้เป็นเสื้อ 
ช้ันนี้เป็นอาหาร . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
ขณะแบกเปูเท่ียว เบลลแใหความสําคัญตอพื้นท่ีหางสรรพสินคาในมาเลเซีย เธอเปรียบเทียบรูปรางหนาตา
ของหางสรรพสินคาในเมืองไทยและในมาเลเซีย ท้ังรูปลักษณแภายนอกและการจัดระเบียบภายใน 
เบลลแมองยอนกลับมาดูหางสรรพสินคาในบานเกิดเมืองนอน โดยดูวา รูปลักษณแภายนอกของ
หางสรรพสินคาของพวกเขาเป็นอยางไร มีเนื้อท่ีมากนอยเทาใด สภาพรูปรางหนาตาภายนอก
หางสรรพสินคาเป็นอยางไร หางสรรพสินคาของพวกเขาแตกตางหรือเหมือนกันกับหางสรรพสินคา
ของบานเราอยางไร เมื่อมองลึกเขาไป หางสรรพสินคาของพวกเขามีการจัดระบบแบบแผนของ
พื้นท่ีใชสอยอยางไร และพวกเธอช่ืนชอบหางสรรพสินคาของใครมากกวาและช่ืนชอบดวยเหตุผลใด 
ในท่ีนี้ เบลลแช้ีแจงจุดรวมและจุดตางระหวางหางสรรพสินคาในมาเลเซียและหางสรรพสินคาพารากอน
ในเมืองไทยวา หางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดของมาเลเซียมีความหรูหรา มีความดูดี และมีความอลังการ
มากกวาหางสรรพสินคาในเมืองไทย ตางกันตรงท่ีหางสรรพสินคาในเมืองไทย โดยเฉพาะพารากอน 
มีการจัดระเบียบภายในเป็นสัดสวนมากกวาหางสรรพสินคาในมาเลเซีย โดยแบงพื้นท่ีภายใน
หางสรรพสินคาตามลักษณะการใชงานของพื้นท่ี ดังเชน พื้นท่ีขายอาหาร พื้นท่ีขายเส้ือผา เป็นตน 
การเปรียบเทียบรูปรางหนาตาของหางสรรพสินคาในเมืองไทยและในมาเลเซีย ท้ังรูปลักษณแภายนอก
และการจัดระเบียบภายใน จึงเป็นองคแประกอบหนึ่งที่ชวยผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของเบลลแ 
โดยบงบอกวา ตัวเธอเป็นใคร พวกเขาเป็นใคร ตัวเธอชอบหางสรรพสินคาท่ีใดและดวยเหตุผลใด 
ตัวเธอแบงแยกพวกเขาออกไปจากตัวตนของเธอโดยใชกฎเกณฑแใด และพื้นท่ีหางสรรพสินคาในบานเกิด
ของตัวเธอมีจุดรวมและจุดตางกับพื้นท่ีหางสรรพสินคาของพวกเขาอยางไร ดังนั้น ขณะแบกเปูเท่ียว 
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อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงกอรูปมาจากการมองยอนดูพื้นที่หางสรรพสินคา
ในบานเกิดเมืองนอนโดยเปรียบเทียบจุดรวมและจุดตางกับพื้นท่ีหางสรรพสินคาเจาถิ่น  

นาสนใจวา การเลือกซื้อสินคาเป็นกิจกรรมการใชเวลาวางท่ีแสดง
พฤติกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของนักแบกเปูหญิงไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ความสัมพันธแของผูหญิง
กับสินคายังคงเป็นประเด็นท่ีปรากฏใหเห็นผานถอยคําสัมภาษณแของพวกเธอ พวกเธอมีวิธีเลือกซื้อสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการสูงสุดภายใตขอจํากัดของงบประมาณท่ีมีอยู การเลือกซื้อประเภทสินคา
กอรูปมาจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมวัฒนธรรมผานการซึมซับคานิยมท่ีกลอมเกลามาจาก
สถาบันทางสังคมจนกอเกิดเป็นคานิยมของนักแบกเปูหญิงไทยที่มีติดตัวมาประกอบกับคานิยม
ตามสมัยนิยมของตัวสินคา คานิยมดังกลาวจึงมีสวนสําคัญตอการสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยท่ีมีตอการเลือกซื้อสินคาแตละชนิดในพื้นท่ีหางสรรพสินคาของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ 
อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงเป็นผลผลิตที่ผสมผสานกันระหวางแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรม
ปะปนกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแ อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอมักแสดงออกและถูกถายทอดใน
พื้นท่ีหางสรรพสินคาผานการเลือกซื้อสินคาแตละชนิด การเลือกซื้อสินคายังคงแสดงออกแบบ
การสรางภาพแทนของเพศสถานะและชนช้ันทางสังคม ในพื้นท่ีหางสรรพสินคา พวกเธอมุงท่ีจะ
ตอบโจทยแวา ตัวเธอเป็นใคร ตัวเธอชอบอะไร พวกเขาขายอะไรกัน พวกเธอจะซื้ออะไร และพวกเธอ
หลีกเลี่ยงที่จะไมซื ้ออะไร พฤติกรรมการเลือกซื ้อสินคาของพี่พิมเกิดขึ้นมาจากเพศสถานะ 
รากฐานความคิด ความเช่ือ คานิยม รสนิยมสวนตัว อาชีพ และการกลอมเกลาทางสังคมท่ีติดตัวเธอมา 
พี่พิมตัดสินใจที่จะใชงบประมาณที่มีอยู อยางจํากัดโดยมีความตองการซื้อสินคาจําพวกขนม 
เครื ่องแตงกาย อุปกรณแทําอาหาร รม และเครื่องสําอาง ในขณะท่ีเบลลแเลือกท่ีจะเลือกซื้อสินคา
จําพวกเครื่องสําอางเพียงอยางเดียวและปฏิเสธที่จะไมซื้อสินคาแบรนดแเนมราคาแพง ดังเชน 
สินคาจากหลุยสแ เป็นตน 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองของพี่พิมผูกโยงอยูกับเพศสถานะ 
โดยเริ่มจากการเลือกซื้อสินคาภายในครัวเรือน ก็คือ อุปกรณแทําอาหาร ตามคําพูดท่ีเธอระบุวา “. . . 
พวกอุปกรณแทําอาหารมันเยอะจริงๆ พี ่ยังหัวเราะอยูเลย ก็หัวเราะวา เราจะไปแบกมาทําไม 
ขนาดตะเกียบ พี่ยังซื้อมาเยอะเลย พี่ชอบแบบนี้ก็เลยแบกมา  . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) สินคาจําพวกอุปกรณแทําอาหาร
บงบอกถึงอัตลักษณแตัวตนของพี่พิมโดยวางอยูบนความคาดหวังทางสังคมท่ีหลอหลอมกลอมเกลาให
ผูหญิงตองรับผิดชอบตอพื้นที่ภายในครัวเรือน โดยเฉพาะหนาที่หุงหาอาหารและจัดเตรียม
สํารับอาหาร ขณะแบกเปูเท่ียว พี่พิมยังคงเลือกท่ีจะซื้อตะเกียบซึ่งเป็นอุปกรณแประจําโต฿ะอาหาร 
พฤติกรรมการเลือกซื้อตะเกียบแสดงวา ในระดับสํานึกรู พี่พิมยังคงตระหนักและจดจออยูกับ
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การสรางตัวตนผานความสมบูรณแแบบของงานในครัวเรือนเพื่อไมใหหนาท่ีของเธอขาดตกบกพรอง 
ในระดับครัวเรือน พี่พิมเป็นผูหญิงสมัยใหมที่ทํางานนอกบานควบคูไปดวย โดยเธอทํางานเป็น
อาจารยแพิเศษและเจาของธุรกิจสวนตัว เธอสรางเสนหแปลายจวักตามวิถีแมบานสมัยนิยม นั่นคือ 
การเลือกซื้ออาหารท่ีมีรสชาติอรอยถูกปาก ขณะแบกเปูเท่ียว พี่พิมรับรูถึงวิธีสรางเสนหแปลายจวัก
ดวยการซื้อขนมอรอยๆ กลับไปเป็นของฝาก ดังคําพูดท่ีวา “. . . (ซื้อ) ขนม เพราะขนมญี่ปุุนอรอย 
เราก็ซื้อมาฝากลูกศิษยแดวย . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
26 มกราคม 2562) การแสวงหาขนมอรอยมาฝากผูอื่นจึงตอบโจทยแความสําเร็จของงานในครัวเรือน
อีกรูปแบบหนึ่ง แมวาพี่พิมจะไมไดเขาครัวทําขนมดวยตัวเอง แตเธอก็สามารถแสวงหาขนมอรอย
มาฝากผูอื่นเป็นการทดแทน การซื้อขนมอรอยมาฝากจึงเป็นวิธีสรางเสนหแปลายจวักตามสมัยนิยมของ
พี่พิมดวย 

นาสนใจวา ขณะแบกเปูเท่ียว วัฒนธรรมการซื้อของฝากยังคงเป็น
ประเด็นท่ีปรากฏผานถอยคําพูดของนักแบกเปูหญิงไทย พวกเธอมักเลือกซื้อสินคาแบบช้ินเล็กๆ นอยๆ 
มาเป็น “ของฝาก” โดยดูวา สินคาที่จะเลือกซื้อเป็นของฝากนั้น เป็นสินคาราคาถูกหรือไม 
เป็นสินคาคุณภาพดีหรือไม เป็นสินคาที่หอบหิ้วไดสะดวกหรือไม เป็นสินคาที่สอดรับไปกับ
ความตองการของผูไดรับของฝากหรือไม และเป็นสินคา ท่ีบงบอกถึงตัวตนของความเป็นพื้นเมือง
หรือไม พวกเธอมักใหความสําคัญกับคุณภาพและราคาของสินคาเพื่อใหสมดุลไปกับงบประมาณ
ท่ีมีอยูอยางจํากัด พวกเธอมักซื้อของไปฝากคนรอบตัว ไมวาจะเป็น ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง 
เพื่อนรวมงาน เป็นตน ยกตัวอยาง คําพูดของพี่พิมท่ีซื้อของไปฝากลูกศิษยแท่ีวา “. . . เพราะขนมญี่ปุุน
อรอย เราก็ซื้อมาฝากลูกศิษยแดวย . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
26 มกราคม 2562) ขณะแบกเปูเที่ยวญี่ปุุน พี่พิมเลือกที่จะซื้อหา “ขนม” เพื่อนํากลับมาเป็น 
“ของฝาก” ใหแกลูกศิษยแของเธอเอง ขนมท่ีพี่พิมซื้อไปฝากเด็กๆ เป็นเพียงขนมหวานเล็กๆ นอยๆ 
ท่ีไมใชของฝากราคาแพง แตรสชาติอรอยถูกปาก และสามารถซื้อกลับไปฝากไดในปริมาณมาก 
การซื้อของฝากจึงเป็นพฤติกรรมการเลือกซื้อแบบ “ซื้อไปฝาก” และเป็นการเลือกซื้อเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูไดรับของฝากเป็นหลัก การซื้อขนมไปฝากของพี่พิมเนนไปยังกลุมเปูาหมายท่ีจะ
ซื้อไปฝากก็คือพวกลูกศิษยแของเธอเอง ลึกลงไป ในเชิงสังคมวัฒนธรรม ขนมหวานในฐานะ 
“ของฝาก” ถือเป็นสัญลักษณแของการมาเยือนญี่ปุุนเพราะเป็นสินคาท่ีเมื่อพูดถึงทุกคนก็ทราบวา
สินคานี้มีถิ่นที่มาจากแหลงใด การที่พี่พิมซื้อขนมมาฝากพวกเด็กๆ ก็เป็นเครื่องหมายแสดงวา 
เธอเคยไปเที่ยวหรือมาถึงแผนดินญี่ปุุนแลว เธอมองวา ขนมญี่ปุุนเป็นสินคาที่เหมาะสมตอ
การซื้อมาเป็นของฝาก เพราะคุมคาตอคุณภาพและราคาสินคาซึ่งสอดคลองไปกับงบประมาณ
ท่ีเหมาะสม สินคาของฝากจําพวกอาหารหรือของกินเลนเป็นสินคาท่ีเหมาะสมตอการเลือกซื้อมาเป็น
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ของฝากสําหรับเด็กๆ เพราะหาซื้องาย รสชาติอรอยถูกปาก และเหมาะสมกับชวงวัยของผูรับ 
การซื้อขนมมาฝากยังบงบอกถึงความเป็นตัวตนของคนพื้นเมืองโดยแสดงออกผานรูปแบบผลิตภัณฑแ 
ภาษาบนบรรจุภัณฑแ รูปรางหนาตาของขนม สวนผสมของเนื้อขนม และรสชาติของขนม 
การล้ิมรสขนมของฝากจึงใหความรูสึกถึงตัวตนของชนชาติผูผลิตขนมนั้นดวย การซื้อขนมเป็นของฝาก
จึงเป็นการถายทอดวัฒนธรรมขนมหวานของคนพื้นเมืองไปยังผูไดรับของฝากโดยผานตัวกลางคือ
ผูซื้อมาฝาก ในท่ีนี้ พี่พิมจึงทําหนาท่ีเป็น “ทูตวัฒนธรรม” หรือตัวกลางในการถายทอดวัฒนธรรม
ขนมหวานจากคนพื้นเมืองในญี่ปุุนไปยังเด็กๆ ในเมืองไทยซึ่งเป็นผูรับฝาก เด็กๆ ในฐานะลูกศิษยแท่ี
พี่พิมซื้อขนมมาฝากจึงไดเรียนรูอัตลักษณแตัวตนของคนพื้นเมืองในญี่ปุุนผานขนมของฝากที่พี่พิม
ซื้อติดไมติดมือไปพรอมกันดวย การที่พี่พิมซื้อขนมญี่ปุุนไปฝากลูกศิษยแจึงมุงตอบโจทยแความตองการ
ดานจิตใจมากกวาดานรางกายและเนนไปท่ีคุณภาพมากกวาปริมาณของสินคา  

อีกแงหนึ่ง ในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย เป็นท่ีทราบกันดีวา “วัฒนธรรม
การซื้อของฝาก” เป็นเรื่องสําคัญตอการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูไปเท่ียว เป็นท่ีทราบกันดีวา 
การไปเท่ียวเป็นชองทางการแสวงหาความสุขสําราญใสตัวของผูไปเท่ียว ยิ่งไปเท่ียวไกลถึงเมืองนอก 
ก็ยิ่งแสดงออกถึงสถานภาพทางการเงินท่ีมีมากไปดวย ดังนั้น เมื่อใครไปเท่ียว ยิ่งไปเท่ียวเมืองนอก 
ก็ยิ่งตองมีเงินมากพอท่ีจะไปเท่ียว ในทางกลับกัน คนรอบขางท่ีไมไดไปเท่ียวดวยก็มักแสดงออกตอ
เรื่องไปเท่ียวอยูเสมอๆ ท้ังในแงดีและแงไมดี ผูไปเท่ียวจึงมักถูกเพงเล็งวา ขณะไปเท่ียวอยางมีความสุข 
พวกเธอไดคํานึงถึงคนท่ีรอคอยอยูขางหลังบางหรือไม หรือไมก็พวกเธอจะซื้ออะไรมาฝากคนขางหลัง
บางหรือไม ขณะเดียวกัน คนขางหลังก็มักต้ังหนาต้ังตารอคอยของฝากจากผูไปเที่ยว ในแงดี 
ผูไปเที่ยวจึงมักแสดงออกถึงความเอาใจใสและความมีน้ําใจตอผูรอคอยขางหลังวา ขณะไปเที่ยว 
พวกเธอยังคงแสวงหาวิธีแบงปันความสุขท่ีไดไปเท่ียวใหแกผูรอคอยโดยแบงปันความสุขในรูปแบบของ 
“ของฝาก” วัฒนธรรมการซื้อของฝากจึงถูกใหความหมายตอการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของ
ผูไปเท่ียว รวมถึงนักแบกเปูหญิงไทยดวย การท่ีพี่พิมซื้อขนมญี่ปุุนไปฝากลูกศิษยแจึงบงบอกอัตลักษณแตัวตน
ของพี่พิมในฐานะ “ครู” ท่ีแสดงความเป็นหวงเป็นใย มีน้ําใจ และเอาใจใสตอลูกศิษยแอยูตลอดเวลาท่ี
เธอแบกเปู เท่ียว ลูกศิษยแซึ่ ง เป็นคนใกล ชิดกับพี่พิมจึงเป็น ส่ิงกระตุนและเป็นมูลเหตุจูงใจ
ในการตัดสินใจซื้อของฝากสําหรับพี่พิมประกอบกับสถานภาพทางสังคมท่ีติดตัวมากับอัตลักษณแตัวตน
ของเธอเอง ไมวาจะเป็น อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และความคาดหวังตอบทบาทในอาชีพ 
ดังนั้น วัฒนธรรมการซื้อของไปฝากจึงเป็นองคแประกอบหนึ่งท่ีชวยกอรูปอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยใหคมชัดยิ่งขึ้น 

แตกตางไปจากพี่พิม ในพื้นท่ีอาหารการกินยังคงปรากฏวา นักแบกเปูหญิงไทย
ไดนําเสนอแนวคิดท่ีจะสงออกอาหารการกินของบานเกิดเมืองนอนไปยังพื้นที่ที่เธอไปเยือน 
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เราปฏิเสธไมไดวา ปลาราเป็นอาหารการกินพื้นเมืองกึ่งไทยลาวชนิดหนึ่งท่ีมีรสชาติเฉพาะตัวและ
เป็นท่ีนิยมท่ัวทุกภาคของไทยอยางแพรหลาย ปลาราถือเป็นวัตถุดิบสําคัญในตํารับอาหารของ
แตละครัวเรือน ไมวาจะเป็น กินปลารากับขาวเหนียว สับปลาราปรุงอาหารคาว หรือใชเป็นสวนผสม
ของอาหาร ปลาราจึงเป็นอาหารการกินติดกนครัวของไทย เป็นทรัพยากรอาหารที่ทรงคุณคา 
เป็นของกินท่ีมีท่ีมาท่ีไปจากการส่ังสมบมเพาะภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สืบทอด สานตอ และ
ถายทอดวัฒนธรรมการกิน ท่ีจําเพาะมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นแบบแผนการกิน
ในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมการกินปลาราถูกกลอมเกลามาจากประสบการณแและทักษะจากรุนปูุยา 
รุนพอแม แลวถายทอดมายังรุ นลูกหลาน ลูกหลานจึงซึมซับวัฒนธรรมการกินปลาราแบบ 
“เป็นสวนหนึ่งของชีวิต” และเป็นแบบ “กินตามกันมา” วัฒนธรรมการกินปลารายังเป็นพฤติกรรมการกิน
ท่ีมีความหมายโดยเป็นอาหารติดครัวที่ผูกโยงไปกับความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิต และองคแความรู
ของคนไทยลาวทั้งในเชิงศาสตรแทางความรูผสมผสานกับเชิงศิลปดานอาหาร วัฒนธรรมการกินปลารา
จึงถือเป็น “จุดเดน” ของแบบแผนการกินของคนไทย  

เมื่อแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยไดนาํวัฒนธรรมการกินปลาราไป
เผยแผในพื้นท่ีเจาถิ่นอยางขยายวงกวาง วัฒนธรรมการกินปลาราจึงไมไดเป็นเพียงวัฒนธรรมการกิน
ภายในครัวเรือนบานเกิดเมืองนอนเทานั้น แตพวกเธอยังเห็นพองท่ีจะนําปลาราสําเร็จรูปติดตัวไปดวย
และมีแนวโนมวา เธอจะเสนอขายปลาราดังกลาวในประเทศท่ีเธอไปเยือนดวย ตามคําพูดของเบลลแ
ท่ีวา “. . . ก็มีสวีเดน ไปมา 3 รอบแลว มีเพื่อนอยูท่ีโนนเยอะ ตอนนี้ ไปดูตลาดดวย กูวาจะสงปลารา
ไปขาย . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
ตามคําพูดดังกลาว แมวาสวีเดนจะเป็นประเทศปลายทางท่ีอยูหางจากเมืองไทยอยางไกลโพนและ
ใชเวลาเดินทางนานเป็นสิบช่ัวโมง แตเบลลแยังคงเลือกท่ีจะเดินทางไปยังสวีเดนแบบซ้ําๆ กันมากถึง 3 
ครั้งมาแลว โดยเธอมีเปูาหมายในการแบกเปูเท่ียวอยางแคบ ก็คือ “ไปเพื่อสํารวจตลาด” เป็นไปไดวา 
เบลลแเขาไปสํารวจตลาดพื้นเมืองในสวีเดน โดยดูวา ปลาราไทยเป็นท่ีตองการของตลาดสวีเดนหรือไม 
เธอจะขายปลาราใหใคร เธอจะเริ่มตนทําการคาดวยวิธีใด ถาปลาราไทยตอบโจทยแตอความตองการ
ของคนพื้นเมืองในสวีเดนแลว เธอจะมีวิธีนําปลาราดังกลาวเขาไปขายในตลาดพื้นเมืองในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นอยางไร และการหิ้วปลาราไปขายในตลาดพื้นเมืองนั้นคุมคาตอตนทุนการขนสงหรือไม 
วัฒนธรรมการกินปลาราจึงไมไดแสดงบทบาทในพื้นท่ีทางสังคมวัฒนธรรมเทานั้น แตยังรุกลํ้าเขาไปใน
พื้นท่ีเศรษฐกิจแบบเพื่อการคาดวย เบลลแเสนอวา เธออยากนําปลาราพกติดตัวเขาไปในพื้นท่ีท่ีเธอไปเยือน
โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อจําหนายปลาราดังกลาวแบบเจาะตลาดธุรกิจขนาดยอมระดับครัวเรือนใหแก
เพื่อนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีนั้นๆ จุดเริ่มตนของการคาปลาราสําเร็จรูปในสวีเดนสําหรับเบลลแจึงเป็นแบบ 
“ปากตอปาก” โดยยังไมไดจําหนายสินคาแบบวางขายในรานคาหรือหางสรรพสินคาขนาดใหญ
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อยางจริงจังและยังไมมีรูปแบบการขายท่ีชัดเจนตายตัว แนวคิดท่ีจะนําปลาราสําเร็จรูปไปขายใน
สวีเดนจึงเป็นแบบ “ไปสํารวจตลาด” เพื่อวางรากฐานการสงออกสินคากอนท่ีจะวางแผนการตลาด
ในขั้นตอนถัดไป ในทางสังคมวัฒนธรรม ปลาราสําเร็จรูปเป็นภาพแทนอัตลักษณแตัวตนของคนไทยซึ่ง
บงบอกถึงวิถีการกินในครัวเรือน ความเช่ือ คานิยม และการถนอมอาหาร โดยมีนักแบกเปูหญิงไทย
ทําหนาท่ีเป็น “ทูตวัฒนธรรมดานอาหาร” ผานวิธีการคาแบบสงออกปลาราสําเร็จรูปไปยังคนพื้นเมือง
ในพื้นที่เจาถิ่น ในขณะเดียวกันเธอยังเขารวมกิจกรรมการคากับเจาถิ่นในฐานะผูขายตางถิ่นดวย 
การไปสํารวจตลาดของเบลลแจึง เป็นสวนสําคัญในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ
นักแบกเปูหญิงไทยผานการเขารวมกิจกรรมการคาในพื้นท่ีตลาดเจาถิ่น 

ระดับเนื้อตัวรางกาย การเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองโดยวางอยูบนพื้นฐาน
ทางเพศสถานะปรากฏผานสินคาจําพวกเครื่องแตงกายและเครื่องสําอางเป็นหลัก พี่พิมนิยมเลือกซื้อ
เส้ือผาท่ีเธอรูสึกช่ืนชอบจริงๆ ตามคําพูดท่ีวา “. . . สวนเส้ือผา เราก็ไมคอยซื้อ เพราะมันเอามาใช
บานเราไมได ชวงนั้น ฤดูหนาว มันก็จะมีแฟช่ันแนวฤดูหนาว ยกเวนชุดท่ีเราชอบจริงๆ . . .” (พิม. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) การเลือกซื้อเส้ือผาของ
พี่พิมข้ึนอยูกับสภาพอากาศของบานเกิดเมืองนอนและประเภทการใชงานในชีวิตประจําวันเป็นหลัก 
โดยเธอใหเหตุผลวา สภาพอากาศเมืองไทยไมสอดคลองกับเส้ือผาท่ีวางขายในญี่ปุุน แตเธอเลือกท่ีจะ
ซื้อเส้ือผาท่ีเธอรูสึกช่ืนชอบจริงๆ การเลือกซื้อเส้ือผาตามความช่ืนชอบของพี่พิมจึงเป็นการเลือกซื้อ
ท่ีโยงใยอยูกับหนาตา สีสัน และรูปรางสินคา ควบคูกับคานิยมการสวมใสเสื้อผาทางสัมคมแบบ 
“เขาใสกัน เราใสดวย” ซึ่งเป็นการเลือกซื้อตามแฟช่ันนิยมเป็นหลัก การเลือกซื้อเส้ือผาของพี่พิมยังคง
เช่ือมโยงกับการเลือกซื้อขาวของเครื่องใชอื่นๆ ดวย พี่พิมสนใจท่ีจะเลือกซื้อรมซึ่งเป็นเครื่องใชสอย
ในชีวิตประจําวันและเป็นสินคาท่ีคาบเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ตามคําพูดท่ีวา “. . . รมขาวๆ ใสๆ 
เมื่อกอนประเทศไทยไมมีขาย พี่ก็แบกมาจากญี่ปุุนเหมือนกัน (หัวเราะ) . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) พี่พิมเลือกซื้อรมโดยใหเหตุผลวา 
เพราะรมแบบใสไมมีขายในเมืองไทย  การเลือกซื้อรมของพี่พิมจึงเป็นการเลือกซื้อของใชสอย
แบบเดียวกับการเลือกซื้อเส้ือผา นั่นคือ เลือกตามความชอบสวนตัว แตเป็นความชอบท่ีผูกติดอยูกับ
หนาตาและสีสันของสินคา ตางกันตรงท่ีเธอไมไดคํานึงถึงสภาพอากาศในบานเกิดเมืองนอนและ
ความคุมคาตอการใชงานเทาใดนัก คานิยมการเลือกซื้อรมของพี่พิมจึงเป็นแบบ “ของแปลกตา 
เราก็อยากใช” การเลือกซื้อรมตามแบบท่ีมีไมเหมือนใครยังคงสะทอนอัตลักษณแตัวตนของพี่พิม
ใหแตกตางไปจากผูคนในบานเกิดเมืองนอนของเธอเองผานการเลือกใชรมแบบใสอีกดวย 
อัตลักษณแตัวตนของพี่พิมจึงเป็นแบบ “คนแปลกหนาภายในสังคมตัวเอง” เพราะตัวตนของเธอมี
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รอยปริแตกโดยแสดงออกในลักษณะยอนแยงไปจากผูคนในบานเกิดเมืองนอนของเธอผานเครื่องแตงกาย
และของใชสอยในชีวิตประจําวัน     

อีกประเภทหนึ่ง สินคาจําพวกเครื่องสําอางเป็นผลิตภัณฑแที่ตอบโจทยแ
วิถีชีวิตผูหญิงทันสมัย พี่พิมและเบลลแใหความสําคัญกับเครื่องสําอางท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีไมแพง
จนเกินไปและเป็นราคาท่ีสอดคลองไปกับกําลังซื้อของพวกเธอ การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนม
ราคาถูกบงบอกวา พี่พิมและเบลลแใสใจตอสุขภาพความสวยความงาม โดยเฉพาะการตกแตงบนใบหนา 
ตามท่ีพี่พิมระบุวา 

. . . เครื่องสําอาง พี ่ซื้อเฉพาะที่เขียนคิ้วของ Kate เพราะวาของ
อยางอื่นก็ไมนาสนใจ พี่คิดวา ประเทศเขากับประเทศเรา มันตางกัน ประเทศเขาเป็นเมืองหนาว ถา
เอาเครื่องสําอางบานเขามาใชบานเรา มันเลอะ มันเยิ้ม พี่ก็เลยไมไดซื้อมา พี่ก็ไมไดใชวิปโฟมดวย 
พี่ก็เลยไมซื้อ ไมคอยซื้ออะไรท่ีมันไมอยากได . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 
สอดคลองกับคําพูดของเบลลแท่ีวา “. . . กูไปชอปปิ้งบาง ไปท่ีหาง NK ราคาของถูกกวาเมืองไทย 
อยางเชน Lip MAC แทงละ 400 กวาบาทเอง ท่ีไทยก็ 800 บาท ท้ังๆ ท่ีไทยไดเงินเดือนนอยกวา 
เครื่องสําอางอยางอื่นก็ถูก ท่ีนี่ เขาไดเงินเดือนกันเป็นแสน แลวไดราคาถูกกวาไทย . . .” (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562)  

การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนมยังคงตอบโจทยแการซื้อสินคาตาม
คานิยมทางสังคมและรสนิยมของพี่พิมและเบลลแ โดยพวกเธอดูวา สินคาแบรนดแเนมตัวนี้ใชดี 
ราคาถูกกวาเมืองไทย และคนนิยมใชกัน พวกเธอจึงเลือกที่จะ “ซื้อตามกัน” ตามกระแสนิยม
ในบานเกิดเมืองนอนของตัวเอง กระแสนิยมทางสังคมวัฒนธรรมอาจไมใชเหตุผลหลักท่ีทําใหพี่พิม
และเบลลแตัดสินใจท่ีจะเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนมมาใช แตการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนม
ดังกลาวเป็นภาพนําเสนอแนวคิดท่ีจะสืบเสาะคุณภาพดีภายใตขอจํากัดของราคาท่ีดีท่ีสุดเป็นหลัก 
พี่พิมเนนย้ําหลักเกณฑแในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนมวา ในภาพรวม เธอไมไดพึงพอใจ
เครื่องสําอางญี่ปุุนทุกประเภท แตเธอพึงพอใจเครื่องสําอางบางประเภทเทานั้น นั่นคือ ดินสอเขียนค้ิว
ยี่หอเคท (Kate) โดยเธอใหเหตุผลวา เครื่องสําอางของญี่ปุุนอาจไมเหมาะสมตอสภาพอากาศ
ในบานเกิดเมืองนอน เพราะประสิทธิภาพของเครื่องสําอางอาจลดนอยลง และอาจทําใหผิวมันเยิ้ม
และสกปรกเลอะเทอะ เธอจึงเลือกซื้อเครื่องสําอางเฉพาะสินคาท่ีอยากไดเทานั้น ในขณะท่ีคําพูดของ
เบลลแบงบอกถึงหลักการเลือกซื้อเครื่องสําอางโดยวางอยูบนพื้นฐานของความประหยัดและคุมคาตอ
ราคาอยางเดนชัด โดยเธอเปรียบเทียบสินคาชนิดเดียวกันท่ีวางขายในเมืองไทยและสวีเดนวา ลิปสติก
ยี่หอแม็ค (MAC) ท่ีวางขายในสวีเดนราคาถูกกวาในเมืองไทยถึง 2 เทา เธอจึงพึงพอใจท่ีจะเลือกซื้อ
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สินคาดังกลาวในสวีเดนมากกวาในเมืองไทยโดยส้ินเชิง ในทางกลับกัน ขณะท่ีสินคาในสวีเดนราคาถูกกวา
ในเมืองไทย แตเงินเดือนโดยเฉล่ียของคนพื้นเมืองในสวีเดนยังคงสูงกวาในเมืองไทยถึงหลักแสนบาทดวย 
คําพูดของเบลลแจึงช้ีใหเห็นวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางราคาสินคาท่ีวางขายและรายไดโดยเฉล่ียของ
ผูคนในสวีเดนและเมืองไทย เธอเห็นดวยวา ชองวางระหวางรายไดและราคาสินคาของผูคนในสวีเดน
แตกตางไปจากสภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยโดยวางอยูบนพื้นฐานการเมืองและเศรษฐกิจ  

อีกแงหนึ่ง การเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนมยังอาจมีองคแประกอบอื่นๆ 
เพื่อสงเสริมการตัดสินใจท่ีจะเลือกซื้อหรือปฏิเสธที่จะไมซื้อ ดังเชนพวกเธอเคยมีประสบการณแท่ีเคยใช
เครื่องสําอางมากอนหรือไมก็เคยไดรับขาวสารหรือไดยินผานหูผานตาเกี่ยวกับรายละเอียดตัวสินคานั้นๆ 
พวกเธอจึงมักทราบเป็นอยางดีวา พื้นท่ีใดท่ีเสนอราคาไดดีท่ีสุดเพื่อท่ีจะตอบสนองความตองการของ
ตนเองไดอยางคุมคาท่ีสุดดวย การสํารวจราคาสินคาเพื่อใหไดมาซึ่งราคาขายท่ีตํ่าท่ีสุดนั้น เป็นไปไดวา 
นักแบกเปูหญิงไทยพยายามท่ีจะหาขอมูลกอนท่ีจะตัดสินใจซื้อโดยแสวงหาขอมูลผานทางเทคโนโลยีท่ี
สะดวก รวดเร็ว และถูกตองแมนยําสูง ตลอดจนการเจาะขอมูลเชิงประสบการณแแบบ “ปากตอปาก” 
พวกเธอสามารถคนควาหาขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีเลือกซื้อ ดังเชน ขอมูลการเปรียบเทียบราคาสินคา 
รายละเอียดสินคา แหลงจําหนายสินคา และชองทางการ เขาถึงตัวสินคา พวกเธอมักดูตอไปวา 
ราคาสินคาท่ีหาไดถูกท่ีสุดนั้นเหมาะสมกับคุณภาพของสินคานั้นๆ มากนอยเพียงใดหรือสมเหตุสมผล
ท่ีจะเลือกซื้อหรือไม อีกท้ัง ราคาดังกลาวยังสอดคลองไปกับกําลังซื้อท่ีมีอยูอยางจํากัดและสามารถ
ตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันไดคุมคาหรือไม โดยภาพรวม นักแบกเปูหญิงไทยจึง
เป็นผูซื้อตางถิ่นท่ีสนใจตอรูปลักษณแและความงามในการแตงหนา เครื่องสําอางจึงเป็นสินคาท่ี
พวกเธอมักเลือกซื้อหามาใชในชีวิตประจําวัน อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงกอรูปผานการตัดสินใจ
ท่ีจะเลือกซื้อเครื่องสําอางโดยวางอยูบนพื้นฐานของสินคาคุณภาพดีและราคาถูกเป็นหลักสําคัญ  

แมวานักแบกเปูหญิงไทยจะตัดสินใจท่ีจะเลือกซื้อเครื่องแตงกายและ
เครื่องสําอางแบรนดแเนมเพื่อสงเสริมภาพลักษณแความสวยงามและแสดงถึงชนชั้นทางสังคมผาน
เรือนรางของพวกเธอ แตปรากฏวา นักแบกเปูหญิงไทยเลือกที่จะตอตานสินคาแบรนดแเนม
บางประเภทดวย นาสนใจตอไปวา การเลือกซื้อสินคาแบรนดแเนมมีสวนสัมพันธแกับการประกอบสราง 
อัตลักษณแตัวตนของผูซื้ออยางไร ตรงกันขาม การตอตานท่ีจะเลือกซื้อสินคาดังกลาวไดบงบอกถึง
ความมีตัวตนของผูซื้ออยางไรดวย เมื่อพิจารณารากเหงาที่มาที่ไปของสินคาแบรนดแเนม พบวา 
สินคาแบรนดแเนมถูกผลิตขึ้นโดยผานกระบวนการสรางสัญญะและการใหความหมายทางสังคม
ใหแกสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นสินคาท่ีถูกปรุงแตงเพื่อใหทรงคุณคาทางจิตใจ เป็นสินคาที่ผาน
การสรางภาพลักษณแใหแกตัวสินคา เป็นสินคาที่มีเพียงหนึ่งเดียว เป็นสินคาที่มีความจําเพาะ 
และเป็นสินคาท่ีสามารถสรางตัวตนของผูซื้อผานการเลือกซื้อสินคานั้นๆ ผูซื้อมักตองจายเงินใน
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ปริมาณมากเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาดังกลาว ในเชิงสังคมวัฒนธรรม การเลือกซื้อสินคาแบรนดแเนมได
ส่ือความหมายถึงตําแหนงแหงท่ีทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรม รสนิยมเฉพาะตัวบุคคล 
รูปแบบการใชชีวิต คานิยมในการบูชาสินคา ความนาเชื่อถือ การสรางภาพลักษณแ รวมไปถึง
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูซื้อเองดวย การใชสินคาแบรนดแเนมจึงบงบอกทิศทางของ
ความมีตัวตนในสังคมนั้นๆ โดยจัดวางตําแหนงแหงท่ีวา เธอเป็นใคร สถานภาพทางสังคมของเธออยูใน
ชนช้ันใด รวมถึงเป็นการส่ือนัยยะตัวตนของเธอเองไปยังกลุมเปูาหมายเพื่อแสดงความเป็นพวกพองเดียวกัน
หรือแตกตางไปจากพวกเขาดวย สินคาแบรนดแเนมจึงกลายมาเป็นตัวกลางท่ีชวยแบงแยกตัวตนของผูซื้อ
และสรางปฏิสัมพันธแของผูคนในแตละสังคม การเลือกท่ีจะซื้อหรือไมซื้อสินคาแบรนดแเนมจึง
มีสวนสําคัญตอการแสดงความสัมพันธแทางสังคมผานการเลือกใชสินคา สินคาแบรนดแเนมราคาแพง
ที่วางขายทามกลางความเรียบหรูของรานคายังคงใหความหมายอยางเป็นสัญญะของชนช้ันสูงหรือ
เป็นผูมีสถานภาพทางเศรษฐกิจคลองตัว อีกแงหนึ่ง การเลือกใชสินคาแบรนดแเนมเป็นชองทาง
ในการสรางความพึงพอใจ และเป็นวิธียกระดับชนช้ันทางสังคมของผูซื้อ 

ในทางกลับกัน ผูซื้ออีกจํานวนหนึ่งเลือกท่ีจะไมซื้อสินคาแบรนดแเนม
ดังกลาวมาใช พวกเธอเลือกท่ีจะไมบริโภค “สัญญะ” ท่ีผูกติดมากับสินคาแบรนดแเนม ไมเลียนแบบ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของชนช้ันท่ีเหนือกวา อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงเป็นอิสระและ
ไมผูกติดอยูกับสัญญะของสินคาแบรนดแเนม เป็นไปไดวา พวกเธอเลือกที่จะซื้อสินคาแตละชนิด
โดยวางอยูบนพื้นฐานของสารัตถะของสินคานั้นๆ โดยดูวา ตัวสินคาที่บริโภคอยูนั้นคืออะไร 
ตัวสินคานั้นผูกติดอยูกับ “รหัสทางสังคม” อยางไร และราคาสินคาดังกลาวคุมคาตอการใชสอยสินคานั้น
หรือไม พวกเธออาจมองวา “แบรนดแเนม” เป็นเพียงภาพมายาท่ีถูกผูผลิตจําลองขึ้น แลวสวมใส 
“คุณคา” ใหแกสินคาเทานั้น เพื่อใหผูซื้อตระหนักวา สินคาของพวกเขาใหความหมายตอจิตใจ 
มีเพียงหนึ่งเดียว มีความจริงแท และมีคุณภาพเหนือกวาสินคายี่หออื่นๆ แทท่ีจริงแลว พวกเธอก็เลือกซื้อ
เพียงประโยชนแใชสอยตามสารัตถะและความจําเป็นพื้นฐานของสินคาแตละประเภทเทานั้น 
อีกแงหนึ่ง ในเชิงทุนทางวัฒนธรรม นักแบกเปูหญิงไทยอาจมีตนทุนทางวัฒนธรรมแตกตางไปจาก
ผูซื้อสินคาแบรนดแเนมแบบ “ขาประจํา” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการหลอมหลอมของครอบครัว
และสังคมนอกบานท่ีอยูรอบตัวพวกเธอ พวกเธอจึงมีการแสดงอัตลักษณแตัวตนทางสังคมแตกตางไปจาก
พวกผูซื้อขาประจํา โดยดูวา พวกเธอเป็นใคร พวกเขาเป็นใคร พวกเธอนิยมใชสอยอะไร พวกเขานิยม
ใชสอยอะไร พวกเธอเลือกซื้อและไมซื้อสินคาแบรนดแเนมดวยเหตุผลใด และพวกเขาเลือกซื้อและ
ใชสอยสินคาแบรนดแเนมดวยเหตุผลใด อัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงคอยๆ กอตัวขึ้นผาน
รูปแบบการใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมการบริโภคสินคาของสังคมวัฒนธรรมท่ีเติบโตมา จนกลายมาเป็น
การแสดงออกถึงความตัวตนของพวกเธอ ท้ังในแงจิตใตสํานึกและในแงพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
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ตามถอยคําสัมภาษณแของพวกเธอยังคงปรากฏถึงการตอตาน
สินคาแบรนดแเนมบางชนิด นักแบกเปูหญิงไทยยังคงปฏิเสธท่ีจะเลือกซื้อและหลีกเล่ียงท่ีจะเขาไปใน
บางพื้นท่ี โดยเฉพาะรานขายสินคาแบรนดแเนม ยกตัวอยาง รานหลุยสแวิตตอง (Louise Vuitton) 
ดังคําพูดของเบลลแท่ีวา “. . . รานหลุยสแนี่ กูยังไมไดไปดูเลย กูกลัวเหมือนรานหลุยสแที่เมืองไทย
ที่ตองตอแถว เขาไปแลวไมซื้อ กูก็เกร็ง เขามองวา พวกเอเชียเป็นพวกไมมีตังคแ กูไมใชแบรนดแเนม
ดวย . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
คําพูดส้ันๆ ของเบลลแบงบอกวา ขณะแบกเปูเท่ียว เธอเลือกท่ีจะไมเขาไปในพื้นท่ีรานหลุยสแวิตตอง 
เพราะรับรูวา สังคมภายในรานแบรนดแเนมดังกลาวอาจปฏิเสธความมีตัวตนของเธอประกอบกับ
การหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมที่เธอเติบโตมานั้น ก็ไมนิยมใชสินคาแบรนดแเนม
แบบเป็นกิจวัตร เบลลแจึงตอตานท่ีจะไมซื้อสินคาแบรนดแเนมยี่หอหลุยสแวิตตองโดยสิ้นเชิง 
ตัวแปรของการแบงแยกชนช้ันและการขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรมจึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให
เธอเลือกที่จะไมซื้อสินคาแบรนดแเนม ลึกลงไป เบลลแไมรับเอาการบริโภคสินคาเชิงสัญญะ 
โดยเธอใหความสําคัญตอการถอดรหัสทางสังคมที่ผูกติดมากับสินคาออกไปจากตัวสินคานั้นๆ 
เธอจึงเลือกรับเอาเฉพาะสารัตถะของตัวสินคาเทานั้น ตรงกันขาม อัตลักษณแตัวตนของเบลลแอาจ
เป็นอิสระมากกวาพวกลูกคาขาประจําเพราะตัวตนของเธอไมไดโยงใยอยูกับสัญญะที่ติดมากับ
ตัวสินคา ดังนั้น ขณะแบกเปูเที่ยว การตอตานสินคาแบรนดแเนมทําหนาที่เป็นตัวแปรสําคัญที่ชวย
กอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย 

อัตลักษณแตัวตนทางสังคมวัฒนธรรมของนักแบกเปูหญิงไทยเป็น
มิติภายในซึ่งประกอบไปดวยความรูสึกนึกคิด รากฐานแนวคิด การใหความหมายตอพื้นท่ีรอบตัวผาน
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และการใหความหมายภายในแกตัวตนของตนเอง 
อัตลักษณแตัวตนท่ีกําลังกอรูปขึ้นนี้ยังคงผูกโยงอยูกับสถานภาพทางสังคมท่ีติดตัวพวกเธอมา ไดแก 
เพศสถานะ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ชนช้ัน อาชีพ และพื้นเพ อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ในพื้นท่ีหางสรรพสินคายังมีความสลับทับซอนอยูในตัวผานการจัดวางตําแหนงแหงท่ีในสังคม
วัฒนธรรมนั้นๆ ในท่ีนี้  อัต ลักษณแตัวตนของพวกเธอมีสวนคาบเกี่ยวกันระหวาง ในฐานะ 
“นักทองเท่ียว” และ “ผูซื้อ” โดยมีการปรับเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมในพื้นท่ีนั้นๆ 
เชน ผูหญิงมักเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดแเนมท่ีราคาถูกกวาหางสรรพสินคาในบานเกิดเมืองนอน 
ผูหญิงชอบซื้อเส้ือผาแฟช่ันตามสมัยนิยม ผูหญิงมักเลือกซื้ออุปกรณแทําอาหารอยางหลากหลาย 
เป็นตน สินคาแตละชนิดท่ีพวกเธอเลือกซื้อจึงบงบอกถึงอัตลักษณแตัวตนขอ งพวกเธอดวย 
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงเช่ือมโยงกับมิติภายในและการรับรูตัวตนของตัวเธอเอง 
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สรุปคือ หางสรรพสินคาเป็น “พื้นท่ี” ท่ีเต็มไปดวยการใหความหมาย
เพราะเป็นพื้นท่ีแหงชีวิตท่ีเปิดกวางใหผูคนไดเขามาพบปะกัน ตอรองและซื้อขายสินคาอยางมีกรอบคิด 
สรางแบบแผนกิจกรรมทางการคา ตลอดจนถายทอดอัตลักษณแตัวตนระหวางเจาถิ่นและผูมาเยือน
โดยวางอยูบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ หางสรรพสินคาจึงเป็นการผลิตพื้นที่ใหม
ที่มีลักษณะเป็นพื้นท่ีแบบรูปธรรมและพื้นท่ีแบบนามธรรม โดยพื้นท่ีแบบรูปธรรมเป็นพื้น ท่ีท่ีแสดง
อาณาเขตแนนอนตายตัว เชน พื้นที่ขายอาหาร พื้นที่ขายเครื่องแตงกาย พื้นที่ขายเครื่องครัว 
พื้นที่ขายเครื่องสําอาง เป็นตน ในขณะท่ีพื้นท่ีแบบนามธรรมเป็นพื้นท่ีในเชิงสังคมวัฒนธรรมท่ีไมมี
อาณาเขตแนนอนตายตัว เชน พื้นท่ีทํากิจกรรมคาขาย พื้นท่ีตอรองราคาสินคา พื้นท่ีแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสาร พื้นท่ีแสดงออกทางอัตลักษณแตัวตน เป็นตน ในมุมมองของนักแบกเปูหญิงไทย 
หางสรรพสินคาดูเหมือนจะเป็นการผลิตสรางพื้นท่ีใหมท่ีมีความหมายในเชิงพื้นท่ีแบบนามธรรม
มากกวาพื้นท่ีแบบรูปธรรม เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีพวกเธอเนนท่ีจะเขาไปตอรองการแลกเปล่ียนสินคาและ
แสดงออกถึงอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ หางสรรพสินคาจึงไมใชเพียงพื้นท่ีสําหรับซื้อขายแลกเปล่ียน
สินคาเทานั้น แตเป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปดวยความหมาย เป็นพื้นท่ีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีการปะทะกัน
ระหวางอัตลักษณแตัวตนของผูขายในฐานะคนในและผูซื้อในฐานะคนนอก และเป็นพื้นท่ีกิจกรรม
ท่ีแตละคนไดแสดงพฤติกรรมทางสังคม หากพื้นท่ีหางสรรพสินคาขาดองคแประกอบของกิจกรรมผูคนแลว 
พื้นท่ีดังกลาวจึงเป็นเพียงพื้นท่ีวางเปลาที่ไรความหมายเทานั้น ในภาพรวม หางสรรพสินคาจึง
ทําหนาท่ีเสมือน “สนามประสบการณแ” และเป็นกระจกเงาสะทอนท่ีทําใหนักแบกเปูหญิงไทย
เขาใจอัตลักษณแตัวตนของตัวเธอเองกับความมีตัวตนของผูอื่นอยางลึกซึ้ง  

มากกวานี้ เราพบอีกวา “สวนสนุก” เป็นพื้นท่ีกิจกรรมยามวางท่ีสําคัญ
ตอการผลิตสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย สวนสนุกเป็นพื้นท่ีกิจกรรมท่ีผูคนสามารถ
เขาใชบริการเครื่องเลน ดูการแสดง เลนสวนน้ํา เขาชมอุทยานแนวคิด รวมถึงเขาไปดูเรื่องราวตางๆ 
ภายในพิพิธภัณฑแสวนสนุก คาผานประตูและคาเครื่องเลนยังคงมีราคาแพงมากซึ่งอาจสูงถึงหลักพัน
หรือหลายพันบาท สวนสนุกเป็นพื้ นที่ เขารวมกิจกรรมยามวางภายในชวงระยะเวลาสั้นๆ 
มีท้ังแบบเท่ียววันเดียวและแบบคางคืน เป็นพื้นที่พักผอนหยอนใจ เป็นพื้นที่สรางความทาทาย 
เป็นพื้นท่ีเติมเต็มความสนุก เป็นพื้นท่ีสรางความต่ืนเตนแบบหวาดเสียว เป็นพื้นท่ีปลดปลอย
ความรูสึกเก็บกดจากความตึงเครียด โดยดูวา เขาไปดูการแสดงอะไร เขาไปเลนอะไร เขาไปชม
อุทยานตามแนวคิดแบบใด และมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบางในพิพิธภัณธแของสวนสนุกนั้นๆ 
ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยเขารวมกิจกรรมยามวางในพื้นท่ีสวนสนุก โดยดูวา พวกเธอมี
วัตถุประสงคแในการเขารวมพื้นท่ีสวนสนุกอยางไร พวกเธอตองการเขาไปดูอะไร พวกเธอตองการ
เขาไปใชบริการเครื่องเลนอะไร พวกเธอตองการเติมเต็มความสนุกสนานใหแกชีวิตท่ีจําเจอยางไร 
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พวกเธอตองการความทาทายหวาดเสียวอยางไร พวกเธอตองการปลดปลอยความตึงเครียดอยางไร 
ราคาคาผานประตูและใชบริการเครื่องเลนท่ีตองจายไปคุมคาตอการตอบสนองความตองการมากนอย
เพียงใด และสวนสนุกนั้นๆ มีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด ตามท่ีเบลลแบอกวา 

. . . แลวก็ไปสวนสนุก สวนสนุกตางจากดรีมเวิรแด กูวา ดรีมเวิรแดของเลน
เยอะกวา เอ฿ะ กูวา ดรีมเวิรแดกวางกวา แตของเลนพอๆ กันมั้ง กูไมไดนับของเลน แตท่ีนี่มันมีของเลนเด็ก
กับของเลนผูใหญแยกกัน กูซื้อบัตรแบบรวม เลนอะไรก็ได ตกวันละเทาไหร จําไมได ประมาณ 3-4 
พันบาท มันสองปีมาแลว กูเลนอะไรไมเยอะหรอก เพราะกูมึนหัว กูจะอวก กูเลนไวกิ้ง มาหมุน บานผีสิง 
นั่งเปลเกาอี้ท่ีมันเหวี่ยงๆ กูชอบช้ินสุดทายมากท่ีสุด มันเป็นเกาอี้เหวี่ยงๆ มันเห็นวิวดี แตกูไมชอบ
ไวกิ้ง เพราะกูจะอวก แหวะ กูเลนไมครบ . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

คําพูดของเบลลแบงบอกวา ขณะแบกเปูเที่ยว เธอเลือกที่จะเขาไปใน
พื้นท่ีสวนสนุกและมองยอนกลับมาดูขอแตกตางระหวางสวนสนุกในบานเกิดเมืองนอนกับสวนสนุก
ในตางประเทศ เธอเปรียบเทียบโดยดูวา ขนาดของสวนสนุกบานเรามีขนาดใหญกวาสวนสนุกของ
บานเขา แตมีจํานวนเครื่องเลนนอยกวา ตรงกันขาม สวนสนุกของบานเขาไดแบงแยกชนิดเครื่องเลน
โดยวางอยูบนพื้นฐานของอายุ เบลลแตัดสินใจท่ีจะเลือกเขาไปในพื้นท่ีสวนสนุกโดยเสียคาใชจาย
แบบเหมารวม คือ เป็นบัตรที่สามารถเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดโดยไมจํากัดระยะเวลาและจํานวนครั้ง
ในการเลน ราคาคาเขาสวนสนุกสนนราคาอยูที่หลายพันบาทซึ่งนับวา เป็นราคาที่แพงมาก 
การตัดสินใจซื้อบัตรผานประตูแบบเหมารวมในราคาสูงสะทอนวา เบลลแใหความสําคัญตอพื้นท่ีสวนสนุก
และการเลนเครื่องเลนภายในสวนสนุกมากพอท่ีจะยอมจายเงินราคาแพงเพื่อที่จะเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมของสวนสนุกดังกลาว คําพูดของเธอบงบอกตอไปวา เธอไมคอยโปรดปรานเครื่องเลน
แบบผาดโผน ดังเชนไวกิ้ง แตเธอช่ืนชอบเครื่องเครื่องเลนแบบเคล่ือนท่ีไปเรื่อยๆ หรือหยุดอยูกับท่ี
มากกวา ดังเชนมาหมุน และบานผีสิง แมวาเบลลแจะยืนยันวา เธอช่ืนชอบเครื่องเลนแบบเกาอี้เหวี่ยง
มากท่ีสุด เพราะทําใหเธอไดมองเห็นวิวและไดชมทิวทัศนแของบานเมือง แตนาสังเกตวา เครื่องเลน
ดังกลาวยังคงเป็นเครื่องเลนท่ีเต็มไปดวยความทาทาย มีความสูง นาหวาดเสียว และเส่ียงตออันตราย
คอนขางมาก  

การตัดสินใจเลือกเครื่องเลนที่เ สี่ยงตออันตรายยังคงสะทอนวา 
นักแบกเปูหญิงไทยตองการตอบสนองความตองการแงจิตใจโดยการเขาไปในพื้นที่สวนสนุก 
พวกเธอแสวงหาความทาทาย ความต่ืนเตน ความหวาดเสียวและความนาสะพรึงกลัวผานเครื่องเลน
และสถานการณแจําลองตลอดเวลาที่เขารวมกิจกรรมภายในสวนสนุก พื้นที่สวนสนุกจึงเป็น
พื้นท่ีจําลองสถานการณแเส่ียงภัยสําหรับพวกเธอ การเอาชนะความทาทายในพื้นท่ีสวนสนุกยังคงทําให
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นักแบกเปูหญิงไทยรูสึกบรรลุและผานพนความเส่ียงภัย ทําใหพวกเธอรูสึกภูมิใจและเล็งเห็นคุณคา
ของตนเองมากขึ้น แมวาพวกเธอจะมีเพศสถานะท่ีเปราะบางและออนแอ แตพวกเธอก็สามารถขามพน
ส่ิงกีดขวางภายในสวนสนุกมาได การเอาชนะสถานการณแท่ีไมพึงประสงคแจึงคอยๆ กอรูปอัตลักษณแตัวตน
ของพวกเธอใหกลายเป็นผูหญิงที่เขมแข็งและเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน พื้นที่สวนสนุก
ยังคงมีนัยยะแอบแฝงอีกวา เป็นพื้นท่ีจําลองสําหรับความเส่ียงอันตรายหรือเป็นพื้นท่ีประดิษฐแ
ที่สรางขึ้นเพื ่อสมมติสถานการณแอันเลวรายเทานั้น แตพื ้นที่ดังกลาวยังคงถูกควบคุมภายใต
บรรทัดฐานความปลอดภัยของผูควบคุมสวนสนุกนั้นๆ ดวย พื้นที่สวนสนุกจึงเป็นเพียงพื้นที่สมมติ
ซึ่งเป็นพื้นท่ีใหความหมายตอการสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยเทานั้น แตสวนสนุก
ไมใชพื้นท่ีเส่ียงภัยสําหรับพวกเธออยางแทจริง 

สรุปวา ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทยเลือกท่ีจะจัดวางตําแหนงแหงท่ีของตัวเอง
ผานสถานท่ีทองเท่ียวแตละรูปแบบในลักษณะแตกตางกัน โดยพวกเธอสรางความหมายตอพื้นท่ีท่ีพวกเธอ
เขาไปเยือนและคนพบอัตลักษณแตัวตนรูปแบบใหมผานการเขารวมกิจกรรมใน พื้นที่ตางๆ 
อยางหลากหลาย โดยสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแเป็นพื้นที่ที่ผูหญิงไทยให ความสําคัญ
กับเรื่องราวในอดีตและความเป็นมาของสังคมผูเป็นอื่นอยางเขมขน ขณะท่ีสถานท่ีทองเท่ียวท่ั วไป 
ดังเชน แลนดแมารแก หางสรรพสินคา และสวนสนุก เป็นเพียงพื้นท่ีท่ีพวกเธอเขาไปเพื่อใหคุณคา
ตอการเขารวมกิจกรรมเทานั้น ดังเชน อาหารการกิน การชอปป้ิง การเท่ียว และการเลนบนเครื่องเลน 
สถานท่ีเหลานี้ จึงเป็นพื้นท่ีท่ีพวกเธอใหความสําคัญกับการเขาถึงเรื่ องราวเชิงประวัติศาสตรแ
ของผูเป็นอื่นอยางผิวเผิน พื้นที่ที่พวกเธอเลือกที่จะเขาไปนั้นจึง เป็นพื้นที่ที่ใหความหมาย
ตออัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ 

5.1.2.4 อินเตอร์เน็ตและบล็อก : การประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของ
นักแบกเป้หญิงไทยผ่านสื่อออนไลน์ 

Vukica Majstorovic และคณะเสนอวา ในยุคโลกาภิวัฒนแ อินเตอรแเน็ต
เขามามีบทบาทสําคัญตอการเดินทาง ผูเดินทางชาวยุโรปมักจะวางแผนการเดินทางผานทางออนไลนแ
เพราะพวกเขาใชงานอินเตอรแเน็ตเป็นประจําและเขาถึงบริการอื่นๆ ผานเครือขายอินเตอรแเน็ต ดังเชน 
การจอง การชําระเงิน และการส่ังสินคา พวกเขาจึงสามารถใชบริการตางๆ ไดดวยตนเองโดยไมตอง
ออกนอกบาน พวกเขาจึงไมจําเป็นตองใชบริการจากบริษัททัวรแ เพราะพวกเขาสามารถเขาถึง
ขอมูลการเดินทางตางๆ ไดผานทางอินเตอรแเน็ตท้ังส้ิน (Majstorovic และคณะ, 2013, p.149) 
ขอเสนอของ Majstorovic และคณะทําใหเราเห็นภาพวา ในยุคโลกาภิวัฒนแ อินเตอรแเน็ตเป็น
เครื่องมือท่ีชวยใหการวางแผนการเดินทางดวยตนเองเกิดขึ้นไดงายโดยไมตองพึ่งพาบริษัททัวรแ 
การเขาถึงเครือขายออนไลนแทําใหผูเดินทางสามารถเขาถึงขอมูลการเดินทาง บริการ การจอง 
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ตลอดจนการชําระเงินดวย การใชงานอินเตอรแเน็ตจึงเป็นตัวแปรสําคัญที่ชวยกอรูปรูปแบบ
การเดินทางแบบพึ่งตนเองใหเกิดขึ้นได จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราพบวา ขณะแบกเปูเท่ียว 
ผูหญิงไทยใหความสําคัญกับการใชงานอินเตอรแเน็ตโดยมีวัตถุประสงคแหลักเพื่อวางแผนการเดินทาง 
คนหาขอมูลการเดินทาง จองตั๋ว ดูแผนที่ แปลภาษา และติดตอสื่อสาร  พวกเธอยอมรับวา 
บทบาทของอินเตอรแเน็ตเขามามีสวนชวยใหการแบกเปูเที่ยวดวยตนเองเกิดขึ้นไดงายขึ้น ดังท่ี
กลุมตัวอยางจํานวน 6 ราย คือ นองจอมขวัญ ปอ พี่ยิ้ม เบลลแ พี่พิม และพี่กิ๊ก อธิบายไวดังนี้ 

จอมขวัญใชงานอินเตอรแเน็ตเป็นหลักควบคูไปกับการคนหาขอมูลจาก
หนังสือและการสอบถามขอมูลทองเท่ียวจากศูนยแบริการนักทองเท่ียวของแตละเมือง เธอมองวา 
ขอมูลการเดินทางในหนังสืออาจไมเป็นปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในอินเตอรแเน็ตประกอบกับ
เนื้อหาในอินเตอรแเน็ตมีจุดเดนตรงท่ีมีผูคนวิจารณแแผนการเดินทางอยางกวางขวาง เนื้อหาท่ีหาไดจาก
อินเตอรแเน็ตจึงชวยในการตัดสินใจสูงกวาเนื้อหาในหนังสือดวย จอมขวัญมักคนหาขอมูลการเดินทาง
จากเว็บไซตแและกระทูในพันทิป (Pantip) จองท่ีพักผาน Booking ดูแผนท่ีดวย Global Positioning 
System (GPS) เป็นตัวชวยหลักประกอบกับการดาวนแโหลดแผนท่ีแบบออฟไลนแ แลวเดินตามเสนทางใน 
Google Maps ตามท่ีเธอกลาววา 

. . . ดูในเว็บไซตแเป็นหลัก อานหนังสือบางแตไมเยอะ เพราะวาขอมูลใน
หนังสือไมไดอัพเดต ถาหาในเน็ต เราจะเจอรีวิวเยอะ มันก็จะชวยเวลาที่เราจะตัดสินใจ จอมขวัญ
เริ่มจากพันทิป มันจะมีตัวอยางท่ีเขาไปเท่ียวกันมา เขาจะจัดเป็นทริปเลยวา เขาไปท่ีไหนมาบาง 
แลวเขียนเป็นกระทูของเขา จอมขวัญจะเขาไปดูสถานท่ีทองเท่ียวตาม Circuit ของเขา เขาไปไหน 
ไปยังไง แลวเราก็เอามาประกอบกัน แลวเอามาดูตามแผนที่ดวย เวล าเอาหนังสือของโฮสตแมา 
ก็จะเอามาดูแผนท่ี จอมขวัญก็จ้ิมวาจะเดินจากตรงนี้ไปตรงนี้ กินขาวตรงนี้ เราก็จะหาวา จะไปเท่ียว
เมืองนั้น ควรจะไปท่ีไหนบาง ฝรั่งเศสจะดีอยางหนึ่งก็คือเขาจะมี Office สําหรับการทองเท่ียวอยูตรง
ใจกลางเมือง มันจะหางาย จอมขวัญก็เดินเขาไป ถามเขาวา มีท่ีเท่ียวอะไรบาง ขอแผนที่หนอย 
เขาก็จะแนะนํามา ก็เดินตามนั้นเลย จอมขวัญเสิรแชหาในเว็บไซตแ Booking จอมขวัญก็ดูวา 
แลนดแมารแกมันไปกระจุกกันอยูตรงไหน แถวนั้นมีสถานีรถไฟใตดินอะไรบาง แลวก็เอาสถานีรถไฟใตดิน
นั้นไปเสิรแชใน Booking มันจะขึ้นโฮสเทลขึ้นมา แลวจอมขวัญก็เสิรแชไปเรื่อยๆ ไปเจอในพันทิป  
จอมขวัญก็เท่ียวตามเขาเลย ใช GPS เยอะ เป็นหลักเลย ใช Map เดินตาม ใชไวไฟโรงแรม แลวโหลด
แผนท่ีออฟไลนแไว วันหลังๆ มาก็ใชแผนท่ีออฟไลนแแทน แผนท่ีโหลดเป็นหลักมากๆ เปิดแทบ
ตลอดเวลา ที่ใชอีกอยางคือ Google Maps มันเหมือนไปเดินถนนได จอมขวัญมีซิมของฝรั่งเศส 
มันจะใชอินเตอรแเน็ตในยุโรปไดหมดเลย ประเทศละ 35 วันตอปี แตเน็ตมันจะลิมิต พอวันทายๆ 
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เน็ตมันจะหมดแลว ก็ใชไวไฟโรงแรม . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คลายกัน การแบกเปูเท่ียวของปอขึ้นอยูกับแตละสถานการณแ ปอไมยึดติด
กับการใชงานอินเตอรแเน็ตมากนัก แตเธอมักใชงานอินเตอรแเน็ตควบคูไปกับการสอบถามผูคนท่ีพบเจอ
ระหวางทาง ท้ังนักทองเท่ียวและคนทองถิ่น ในมุมมองของปอ การใชงานอินเตอรแเน็ตมีเปูาหมายหลัก
เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ดังเชน คนหาวิธีแกไขปัญหา การชําระคาตั๋ว และ
การเก็บขอมูลต๋ัวแบบบารแโคด ปอมักใชงานเว็บไซตแ Tripadviser เพราะเป็นพื้นท่ีแบงปัน
ประสบการณแของผูท่ีเคยไปมากอน เมื่อเราสัมภาษณแตอไป ปอยืนยันวา แมวาจะไมมีอินเตอรแ เน็ต
ใหใชงาน แตเธอก็สามารถแบกเปูเท่ียวดวยตนเองไดดวยการคนหาขอมูลจากส่ือส่ิงพิมพแ ดังเชน 
Lonely Planet ประกอบกับการดูแผนท่ีซึ่งสามารถหาไดงายจากสนามบินของแตละเมือง ตามท่ีปอ
ใหขอมูลวา 

. . . สวนใหญจะคนขอมูลผานทางอินเตอรแเน็ตและพูดคุยกับ Travellers 
ท่ีเราไปเจอ เวลาไปพักโฮสเทล เราก็จะถามวา คุณไปไหนมา ชอบมั้ย แลวมันก็จุดประกายเราวา 
ท่ีนี่มีบนโลกดวยเหรอ เราก็เลยไป ตอนปอไปเยเมน ปอก็ไปแบบไมรูอะไรเลย เราก็ไปหาขอมูลจาก
คน Locals แลกเปล่ียนกับเขา พยายามหาขอมูลในอินเตอรแเน็ต สวนใหญจะหาใน Tripadviser 
จะมีคนมาเลา Experience แตมันก็ไมใชไกดแบุ฿ควา คุณจะตองไปจากนี่ไปนี่ นี่ไปนี่ ก็จะพยายามหาวา 
อะไรที่เราสามารถใชประโยชนแไดมากท่ีสุด สมัยนี้ เราไมรูอะไร เราก็เสิรแชได ทําใหเราเห็น Options 
วิธีแกปัญหา แนวทางตางๆ ท่ีเราจะเอามาใชในทริปของเราได การซื้อต๋ัว เด๋ียวนี้เราก็ไมตองปริ้นทแแลว 
เราแค Save ไวใน App ของเขา เวลาขึ้นรถไฟในยุโรป เขาก็แคสแกนบารแโคด มันเป็นแบบ 
Paperless ถาเราไมมีอุปกรณแสื่อสารหรือเทคโนโลยีในการเดินทางเลย เราก็ไปเที่ยวคนเดียวได 
แตเราอาจจะตองซื้อ Lonely Planet หรือวาหาขอมูลแลวก็ลุยไปเรื่อยๆ ปอเองก็เคยทํา 
ตอนนั้นไปยุโรป ปกติปอไมใชพ็อคเก็ตไวไฟ ไมเคยซื้อซิม ไปถึงสนามบินก็ไปหยิบแผนที่มา 
หลังจากนั้นก็เท่ียวตามแผนท่ี เรื่องอินเตอรแเน็ตหรือไวไฟ ปอไมเคยเตรียมไปกอนเลย ไปหาเอาท่ีโนน 
บางประเทศหาอินเตอรแเน็ตไมได ก็ไมเป็นไร เพราะไมไดติดตอกับใครอยูแลว อยางการเดินทางจาก
สนามบินไปยังท่ีพัก ปอก็จะหาขอมูลไปลวงหนาแลว จึงไมคอยมีปัญหามากนัก . . . (ปอ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

ทํานองเดียวกัน พี ่ยิ้มใชงานอินเตอรแเน็ตควบคูไปกับการสอบถาม
ผูคนทองถิ่น เธอใหความสําคัญกับการสืบคนขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว วิธีเดินทาง และการจองต๋ัว 
โดยดูวา มีท่ีไหนนาสนใจ มีรูปประกอบไหม เดินทางไปอยางไร เตรียมตัวอยางไร และเรียงลําดับ
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สถานท่ีอยางไร ชองทางที่เธอมักเขาใชงานผานทางอินเตอรแเน็ ต ดังเชน Google พันทิป และ
เว็บไซตแตรง ตามท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  

. . . หลักๆ เลยก็คือ Google หลักๆ ของ Google ก็คือพันทิป 
พี่จะดูรีวิวจากพันทิปวา เขาไปดูอะไรกันบาง อะไรนาสนใจบาง เราก็จะดูรูปจากในพันทิปเป็นหลักวา 
นาไปไหม ทีนี้ก็จะเท่ียวตามนั้น เรื่องรถไฟ รถบัส ก็เตรียมตัวบาง เขาไปอานวิธีการเดินทางของท่ีนั่น 
ชวงแรกๆ เราไมรู จะก็จะอานท่ีเป็นภาษาไทยกอน หลังจากนั้น พอภาษาอั งกฤษเราเริ่มดีขึ้น 
เราก็เสิรแชเป็นภาษาอังกฤษเลย แลวก็พยายามอานเว็บไซตแของเขาโดยตรง อยางพวกราคา Ticket 
หรือ How to ฯลฯ พอไปถึง จะถามคนท่ีอยูแถวนั้นกอนวา ท่ีนี่ เขาเท่ียวอะไรกันบาง พอไดคราวๆ 
เราก็จะเอาช่ือพวกนี้ไปเสิรแชในอินเตอรแเน็ตดู มันก็จะมี 10-20 สถานท่ีท่ีนาสนใจ เราก็เอามาเรียงดู 
แลวก็จะดูวาตรงไหนใกลกับตรงไหนบาง เพราะวาเราจะไดไปทีเดียว ไปเป็นกลุมๆ เก็บใหหมด . . . 
(ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

เราสังเกตวา คําพูดของนองจอมขวัญ ปอ และพี่ยิ้มมีลักษณะรวมกัน
ตรงท่ีพวกเธอใชงานอินเตอรแเน็ตสลับสับเปล่ียนไปกับส่ือประเภทอื่น ท้ังส่ือส่ิงพิมพแและส่ือบุคคล 
ดังเชน หนังสือ แผนท่ี ศูนยแบริการนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวดวยกัน และผูคนทองถิ่น การใชงาน
อินเตอรแเน็ตของพวกเธอจึงเป็นไปในลักษณะผสมผสานซึ่งไม ยึดติดอยูกับการเขาถึงเครือขาย
อินเตอรแเน็ตเพียงอยางเดียว นองจอมขวัญและพี่ยิ้มใชงานอินเตอรแต้ังแตชวงแรกท่ีวางแผนการเดินทาง
จนถึงส้ินสุดการเดินทาง โดยนองจอมขวัญคนหาขอมูลจากกระทูพันทิปแลวเดินตามแผนท่ีแบบออฟไลนแ 
ขณะท่ีพี่ยิ้มสืบคนจากกระทูพันทิปแลวเจาะลึกไปยังเว็บไซตแโดยตรงประกอบกับการสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากคนทองถิ่น ในขณะท่ีปอเริ่มตนดวยการสอบถามขอมูลการทองเท่ียวจาก
นักทองเท่ียวดวยกันแลวเขาถึงอินเตอรแเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลและวางแผนการเดินทาง การแบกเปูเท่ียว
ดวยตนเองของพวกเธอจึงเช่ือมโยงกับการใชงานอินเตอรแเน็ตเพียงบางสวนเทานั้น  

สอดคลองกัน เบลลแใชงานอินเตอรแเน็ตดวยการคนหาขอมูล แปลภาษา 
และติดตอส่ือสารเป็นรูปแบบหลัก ชองทางท่ีเธอใชงานเป็นประจํา ไดแก แผนท่ีแบบออฟไลนแ 
Google และไลนแ การใชงานอินเตอรแเน็ตสําหรับเบลลแมีจุดเดนตรงท่ีการติดตอส่ือสาร อินเตอรแเน็ต
เขามามีสวนชวยใหเธอพูดคุยกับคนทองถิ่นไดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและชวยใหเธอสามารถขอ
ความชวยเหลือจากผูอื่นไดงายขึ้น ดังเชน เมื่อหลงทาง เธอก็ติดตอใหโฮสตแใหมารับ และ
เมื่อถึงปลายทาง เธอก็ติดตอใหเพื่อนมารับ ตามท่ีเบลลแบอกวา 

. . . อินเตอรแเน็ตจําเป็นสําหรับหาขอมูล แลวก็แปลภาษา ไปแรกๆ 
เขาจะฟังสําเนียงเราไมรูเรื่อง เรื่องท่ีเลวราย ก็หลงทาง นั่งรถบัส ไปลงผิดปูาย แตโชคดีท่ีมี
อินเตอรแเน็ต ก็เลยโทรหาโฮสตแ แลวก็แชรแ Location ใหโฮสตแมารับ ในมาเลเซีย จะเปิด Map คางไว 
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เป็น Map แบบออฟไลนแ ในสวีเดน พอมาถึง ก็ตอ Free Wifi โทรบอกเพื่อน แลวเพื่อนก็ขับรถมารับท่ี
แอรแพอรแต อยูจีน ใชแตไวไฟในโรงแรม Google นาจะเขาได จําไดวา เลนไลนแไดดวย . . . (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

สอดรับกัน พี่พิมใชงานอินเตอรแเน็ตในรูปแบบแผนท่ีและคนหาขอมูล
การเดินทางเป็นหลัก เธอยอมรับวา อินเตอรแเน็ตเป็นตัวชวยสําคัญท่ีทําใหการแบกเปูเท่ียวสะดวกยิ่งขึ้น 
โดยเธอเลือกท่ีจะเตรียมความพรอมต้ังแตพกพาพ็อคเก็ตไวไฟ (Pocket Wifi) ติดตัวไปจากเมืองไทย 
แลวเปิดใชงานทันทีท่ีไปถึงสนามบินปลายทาง ตามท่ีพี่พิมระบุวา “. . . ท่ีสําคัญเลย ก็คือ ใชแผนท่ี 
เราใชเสิรแชหาขอมูลการเดินทางมากกวาท่ีเท่ียวหรือขอมูลรถ มันสะดวกตรงนั้นมากๆ สะดวกจริงๆ 
อันนี้ยอมรับ มีพ็อคเก็ตไวไฟ พอเราไปถึง เราก็เปิดไดเลย ใชงานไดสบายมาก ตองเขาใจวา เราไมเคย
ไปถึงบานเขา มันก็มืด นากลัวไปหมด มันเป็นการเดินทางตางประเทศครั้งแรกนะ คิดดูสิ . . . (พิม. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

คลายกัน พี ่กิ๊กใหความสําคัญกับการใชงานอินเตอรแเน็ตสูงมาก 
โดยใหเหตุผลวา เธอจําเป็นตองใชงานแผนท่ีออนไลนแอยูตลอด ดังเชน Google Maps และ Google 
เธอจึงเลือกท่ีจะจัดเตรียมซิมการแดติดตัวไปดวยเสมอ เพราะใชงานไดคุมคามากกวาพ็อคเก็ตไวไฟ 
การเลือกใชซิมการแดสําหรับพี่กิ๊กจึงวางอยูบนพื้นฐานของความประหยัดเป็นหลักดวย แตในบางพื้นท่ี 
ดังเชน จีน เธอเลือกใชบริการขามเครือขาย (Roaming) เนื่องจากบางเว็บไซตแไมอนุญาตใหเขาถึงได 
ตามท่ีพี่กิ๊กอางวา 

. . . เรื่องอินเตอรแเน็ต ซีเรียสท่ีสุด เพราะวาตองใช Google Maps และ 
Google ตลอดเวลา ถาไมมีเน็ตนี่ ตาย มาญี่ปุุนครั้งแรก พ็อคเก็ตไวไฟ มันไมมีโปรโมช่ัน ตองใช
ซิม 2 กิ๊ก 1 เดือน มันคุมกวา มันถูกกวา ก็เลยเอาแบบซิม เรามาแค 6 วัน แตเราไดโปรพ็อคเก็ตไวไฟ
แครอยเดียว ก็เลยเอาพ็อคเก็ตไวไฟ เอาความถูก ตอนไปจีน ถาเราไมเปิด Roaming ไป เราตองไป
ขาม VPN ก็จะเลนเฟสบุ฿ค เลนอะไรไมไดเลย พี่ก็เลยเปิด Roaming ไป คือ พี่จะยกใหอินเตอรแเน็ต
สําคัญเป็นอันดับหนึ่ง ถาเราตกรถตกรา หาอะไรไมเจอ เราก็จะหา Google . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

เราสังเกตวา ถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางท้ัง 3 ราย คือ เบลลแ 
พี่พิม และพี่กิ๊ก มีลักษณะเดนรวมกันตรงท่ีพวกเธอเขาใชงานอินเตอรแเน็ตเพื่อคนหาขอมูลการเดินทาง
ประกอบกับดูแผนท่ีออนไลนแผานชองทาง Google Maps และ Google โดยพี่กิ๊กรับรูวา อินเตอรแเน็ต
เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนการเดินทางจนแทบจะเป็นส่ิงท่ีขาดไมได ขณะท่ีพี่พิมเห็นพองวา 
อินเตอรแเน็ตเป็นตัวชวยสําคัญที่เอื้ออํานวยใหการแบกเปูเที่ยวเป็นไปอยางสะดวกสบายยิ่งขึ้น
และเป็นตัวชวยสรางความเช่ือมั่นระหวางแบกเปูเท่ียวดวย ตามท่ีกลาวมานี้ เราเห็นวา อินเตอรแเน็ต
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ทําหนาท่ีเป็นตัวชวยหลักในการตัดสินใจและวางแผนการเดินทางสําหรับผูหญิงไทย การใชงาน
อินเตอรแเน็ตจึงเขามามีบทบาทในการกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ขณะแบกเปูเท่ียวสูง 

อีกประเด็น เราพบวา การเขียนบล็อกและโพสตแท้ังขอความและภาพถาย
เป็นกิจกรรมยามวางท่ีกําลังเกิดขึ้นควบคูไปกับการแบกเปูเที่ยวของผูหญิงในยุคโลกาภิวัฒนแ 
โดยพวกเธอมักเขียนขอความที่ตนเองรู สึกนึกคิดและโพสตแภาพถายบนอินเตอรแเน็ตเพื ่อ
สะทอนถึงอัตลักษณแตัวตนระหวางแบกเปูเที่ยว ตามที่ปรากฏในบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ
การเขียนบล็อกและการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนผานส่ือออนไลนแ เราอธิบายได ดังนี้ 

บทความ Blogging and Identity Construction: A Study on Blogging 
Continuance Intentions ใน Twentieth Americas Conference on Information Systems 
ของ Yuan Li (2014) อางถึงขอเสนอของ McCullagh (2008) ท่ีวา บล็อกเป็นขอความท่ีทําใหผูอาน
เขาใจถึงน้ําเสียง บุคลิกภาพ หรืออัตลักษณแตัวตนท่ีซอนอยูเบื้องหลังขอความ ประกอบกับ Whitley, 
Gal และ Kjaergaard (2014) โตแยงวา ผูคนใชบล็อกในการประกอบสรางและรักษาไวซึ่งอัตลักษณแตัวตน
ทางออนไลนแ โดยพวกเขาใหความหมายตอการรับรูตัวตนของตนเองบนอินเตอรแเน็ต ดังเชน 
ตัวฉันเป็นใคร จากนั้น Li (2014) เห็นพองวา บล็อกทําหนาท่ีเป็นส่ือกลางทางสังคมในการแสดงความคิด
ดวยตนเอง (Li, 2014, p.1-2) ประกอบกับบทความ Veiling and Blogging: Social Media as Sites 
of Identity Negotiation and Expression among Saudi Women ใน Journal of International 
Women's Studies ของ Hala Guta และ Magdalena Karolak (2015) ไดพูดถึงผูหญิง
ชาวซาอุดิอาระเบียท่ีใชส่ือออนไลนแเพื่อตอรองตอสูกับการถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมปิตาธิปไ ตย
ที่มีชายเป็นใหญและแสดงออกถึงอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอ โดย Guta และ Karolak (2015) 
โตแยงถึงขอคิดเห็นของ Boyd (2007) ท่ีวา ส่ือออนไลนแชวยใหเสียงของผูหญิงทรงพลังและรื้อถอน
สถานภาพที่พวกเธอตกเป็นเหยื่อซึ่งถูกกดทับในสังคมปิตาธิปไตย อินเตอรแเน็ตจึงทําใหผูหญิงสามารถ
ตอรองกับอัตลักษณแตัวตนท่ีสังคมวัฒนธรรมคาดหวังและสามารถสรางอัตลักษณแตัวตนใหมท่ีพวกเธอ
ตองการได จากผลการศึกษาครั้งนี้ Guta และ Karolak (2015) พบวา อินเตอรแเน็ตชวยเปิดพื้นท่ีให
ผูหญิงซาอุดิอาระเบียสามารถกาวขามพรมแดนทางสังคมวัฒนธรรมดวยการใชช่ือเลน การปกปิดภาพ
ของตนเอง การใชช่ือตนโดยไมใชนามสกุล และการเขาใชงานหลายบัญชี อินเตอรแเน็ตจึงเป็นชองทางใหม
และเป็นพื้นท่ีปลอดภัยท่ีทําใหผูหญิงสามารถเปิดเผยความรูสึกนึกคิดได (Guta และ Karolak, 2015, 
p.115-127)นอกจากนี้ บทความ Blogging to express self and social identities, any one? 
ใน ECIS 2009 Proceedings ของ Wee-Kek Tan และ Hock-Hai Teo (2009) ไดพิสูจนแใหเห็นวา 
การเขียนบล็อกเป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งผูเขียนบล็อกไดสรางขอความในเรื่องที่พวกเขานึกคิด 
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และผูอานไดตอบโตขอความท่ีสรางขึ้น (Nardi และคณะ, 2004a) การเขียนบล็อกจึงเป็นชุมชน
ระหวางผูเขียนบล็อกและผูอาน (Gumbrecht, 2004) โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อจดบันทึกเรื่องราวประจําวัน 
ถายทอดความรูสึกนึกคิดและโนมนาวผูอื่น แสดงอารมณแ พัฒนากระบวนการคิด และสราง
ชุมชนทางออนไลนแ (Nardi และคณะ, 2004a, Nardi และคณะ, 2004b และ Schiano และคณะ, 
2004) อีกท้ัง ยังพูดคุยถึงกิจวัตรประจําวัน สนทนากันระหวางผูเขียนบล็อก แลกเปล่ียนขาวสาร 
และรายงานเหตุการณแ (Java และคณะ, 2007) โดย Wee-Kek Tan และ Hock-Hai Teo (2009) 
สนับสนุนวา การเชียนบล็อกเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมท่ีสะทอนถึงบุคคลิกภาพหรือชีวประวัติ
โดยการบันทึกเหตุการณแ ทัศนคติ และอารมณแของแตละบุคคล ผูคนยังใชบล็อกเป็นเครื่องมือ
ในการสรางชุมชนดวย (Wee-Kek และ Hock-Hai, 2009, p.269) 

ตามท่ีอธิบายไวขางตน เราพบขอเท็จจริงท่ีสอดคลองกับบทความทาง
วิชาการอีกวา การเขียนบล็อกและโพสตแมีสวนเกี่ยวของเช่ือมโยงกับการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงไทย โดยพวกเธอเขียนบล็อกในรูปแบบขอความและภาพถายเพื่อถายทอดใหรูวา 
ตัวเธอเป็นใคร พวกเธอเลือกไปท่ีไหน พวกเธอชอบทําอะไร และส่ิงท่ีพวกเธอชอบทําเป็นอยางไร 
บล็อกจึงเป็นเครื่องมือที่นักแบกเปูหญิงไทยใชจดบันทึกเรื่องราวประจําวัน เป็นพื้นที่พูดคุยถึง
กิจวัตรในแตละวัน เป็นพื้นท่ีแสดงความรูสึกนึกคิดดวยตนเอง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนขาวสาร 
และเป็นบันทึกรายงานเหตุการณแแบบออนไลนแ ขณะเดียวกัน ผูอานก็สามารถสื่อสารกับ
เจาของบล็อกเพื่อเขาใจถึงกระบวนการคิด วิธีตัดสินใจ และรับรูอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ที่ซอนอยูเบื้องหลังขอความและภาพถายนั้นดวย บล็อกจึงทําหนาที่เป็นสื่อกลางทางสังคมซึ่ง
สรางชุมชนใหมทางออนไลนแระหวางนักแบกเปูหญิงไทยกับผูอาน  

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราพบว า ผูหญิ งไทยให
ความสําคัญกับการเขียนบล็อกและโพสตแ ดังท่ีปอใหขอขอมูลวา “. . . กลับมาทํารีวิว เก็บไวเป็น
ความทรงจํา มีคนมาถามในเพจเรื่อยๆ เวลาเขาอานในกระทู มีจดบันทึกระหวางทาง ปอมีสนุตโน฿ต
อันหนึ่ง เวลาไปไหนก็จะจด ถายรูปไวทุกครั้ง รูปจะสําคัญกวา Text รูปหนึ่งรูปนี่อธิบายอะไรได
ไมรูกี่คํา ปอก็จะเก็บรูปไว . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562) ขณะท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . ขอมูลท่ีเราหามา นั่งศึกษามาเป็นเดือนสองเดือน 
แลวยังไปเห็นดวยตาอีก ยังไปสัมผัส ขอมูลเราเปฺะมาก ทําไมเราไมชวยคนอื่น เวลาพี่ไป พี่ก็จะอาน
ของคนอื่น ก็จะเขาพันทิป อานบล็อก อานรีวิว ขอความชวยเหลือคนอื่นตลอด ก็เลยคิดท่ีจะเขียนกระทู
ในพันทิปขึ้นมา พยายามเอาขอมูลทุกอยางยัดเขาไป . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ถอยคําสัมภาษณแของปอและพี่ยิ ้มสะทอนใหเราเห็นวา 
บล็อกเป็นพื้นที่เก็บรวบรวมความทรงจําระหวางที่ผูหญิงไทยแบกเปูเที่ยวซึ่งมีลักษณะเป็น
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รายงานประจําวันท่ีเพิ่งเกิดขึ้น บล็อกจึงเป็นบันทึกเหตุการณแท่ีมีลักษณะสดใหม บริสุทธิ์ ทันสมัย 
และทันเหตุการณแ ยิ่งกวานั้น ขอความและภาพถายในบล็อกยังเผยใหเห็นอัตลักษณแตัวตนของ
ผูหญิงไทยขณะแบกเปูเท่ียวภายใตอํานาจของสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญซึ่งไดกร ะทําตอ
เรือนรางของผูหญิง และชวยเปิดโปงขอเท็จจริง ที่ซอนอยู เบื้องหลัง  ทําใหเสียงเงียบของ
นักแบกเปูหญิงไทยท่ีขาดหายไปถูกไดยิน บล็อกจึงทําหนาที่เป็นตัวชวยรื้อสรางสถานภาพท่ี
ผูหญิงไทยตกเป็นเหยื่อซึ่งติดตัวมากับเพศสถานะและชาติพันธุแของพวกเธอ เสียงเงียบท่ีถูกไดยินจึง
เป็นเสียงท่ีทรงพลังซึ่งสามารถตอรองตอสูกับอัตลักษณแตัวตนท่ีสังคมวัฒนธรรมคาดหวังและสามารถ
สรางอัตลักษณแตัวตนใหมตามท่ีพวกเธอตองการได 

สรุปวา การเขียนบล็อกและโพสตแทั ้งขอความและภาพถายเป็น
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมท่ีกําลังเกิดขึ้นควบคูไปกับการแบกเปูเท่ียวของผูหญิงในยุคโลกาภิวัฒนแ 
โดยบล็อกเป็นชุมชนแบบออนไลนแท่ีทําใหผูอานสามารถเขาถึงอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย
ผานขอความและภาพถายท่ีพวกเธอแสดงความรูสึกนึกคิด ขณะเดียวกัน บล็อกก็ทําใหการประกอบสราง 
อัตลักษณแตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยถูกเปิดเผย โดยทําหนาที่เป็นเครื่องมือของผูหญิงไทย
ในการตอรองตอสูกับอคติมายาคติภายใตอํานาจสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญ 

5.1.2.5 การเลือกคมนาคมกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของ
นักแบกเป้หญิงไทย 

 ขณะแบกเปูเที่ยว การเลือกคมนาคมมีสวนเกี่ยวโยงสัมพันธแกับ
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย โดยผูหญิงไทยใหความสําคัญกับวิธีเดินทาง
ท่ีประหยัดเป็นหลักดวยการเปรียบเทียบราคาขนสงสาธารณะแตละประเภท ท้ังเครื่องบิน รถไฟ 
รถบัส และการเดินเทา โดยดูวาพวกเธอตองเดินทางวิธีใดจึงจายในราคาถูกที่สุดและคุมคาที่สุ ด 
จากถอยคําสัมภาษณแของปอและปูาปุณ เราอธิบายไดดังนี้ 

 ปอใชวิธีเปรียบเทียบราคาต๋ัวโดยสารของขนสงสาธารณะแตละประเภท
ควบคูไปกับเวลาท่ีใชในการเดินทางและความปลอดภัยในการเดินทางไปยังท่ีพัก ดังเชน หากตองใช
ระยะเวลาเดินทางใกลเคียงกัน วิธีใดใหราคาประหยัดมากกวา หรือสายการบินใหราคาสวนลดสูงกวา 
แมวาปอจะเลือกวิธีเดินทางที่ประหยัดและคุมคาที่สุด แตเมื่อตองเดินทางในเวลากลางคืน 
เธอก็เลือกท่ีจะใหความสําคัญกับความปลอดภัยตอเพศสถานะของความเป็นหญิงสูงกวา
การจายคาต๋ัวโดยสารราคาประหยัด โดยเธอเลือกที่จะยอมจายเงิ นเพิ่มมากขึ้นเพื่อแลกกับ
ความปลอดภัยในการเดินทางไปยังท่ีพักท่ีสูงขึ้นดวย ตามท่ีปอใหขอมูลวา  

 . . . ปอจะเลือกการเดินทางที่มันถูกกวา แตเราก็จะตองคํานวณ
เรื่องระยะเวลาดูดวย ถาเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง เราก็จะดูราคาต๋ัวรถไฟ แตถาราคาต๋ัว
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รถบัสถูกกวาครึ่งหนึ่ง  ปอก็จะเลือกไปรถบัส สายการบินอะไรถูกก็เอาอันนั้น อาจเพิ ่มเงิน
เพียงเล็กนอยเพื่อเลือกสายการบินท่ีแลดูปลอดภัยมากกวา และดูเรื่องเวลา ถาเรานอนโฮสเทล 
บางทีมันอันตราย ยิ่งเดินทางตอนกลางคืน สายการบิน LCA (Low Cost Airlines) มันก็มีผล 
สายการบินท่ีใชบอยท่ีสุดนาจะเป็น Lions Air เป็นสายการบินราคาถูกของยุโรป ถาบินระยะไกล 
ก็เลือก Emirates เพราะมีโปรโมช่ันบอย . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

 แมวาปูาปุณจะใชขนสงสาธารณะท่ีจายไดในราคาประหยัดท่ีสุด
เชนเดียวกับปอ แตการเดินทางในสมัยท่ีต๋ัวเครื่องบินยังมีราคาแพงมากและยังไมมีรถไฟฟูาใตดินนั้น 
ปูาปุณก็เลือกท่ีจะโดยสารรถประจําทาง ดังเชน รถตู ควบคูไปกับวิธีเดินเทา ดังเชน การเดินไปตลาด
หรือหางสรรพสินคา ตามท่ีปูาปุณเผยวา  

 . . . ตอนนั้นยังไมมีรถไฟฟูาใตดิน เราเดินไปท่ีตลาดกอน เดินไปท่ีชุมชน 
สอง เดินไปในหาง ไมพอก็เดินไปดูรานของกิน เดินสุมเอา เดินสุมนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมาก 
หลงประจํา หนึ่ง ไปชุมชน สอง ไปถนนท่ีมันดังๆ ตอนแรกไมซื้อต๋ัวเครื่อ งบิน ตอนท่ีมันแพงๆ 
นั่งรถไปแสวงหารถตู รูวา รถตูพาคนไทยไปเวียดนาม ไปเขมร ไปเลนบอน ต้ังแตกี่โมง แลวจากตรง
บอนนั้น มันมีรถตูผานไปจนถึงชายแดนของเวียดนามกี่โมง รูหมด เสนตารางการเดินทางนี่รูหมด 
ไปยังไงไปใหมันราคาถูก . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส 
สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

 จากถอยคําสัมภาษณแของปอและปูาปุณ เราพบวา ปอและปูาปุณ
ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชขนสงสาธารณะท่ีใหราคาถูกท่ีสุดและคุมคาสูงสุด ดังเชน สายการบิน LCA รถไฟ 
รถบัส และรถตูประจําทาง ปอและปูาปุณจึงมีวิธีเลือกคมนาคมโดยยึดความประหยัดเป็นหลัก 
แตเราสังเกตวา ในบางสถานการณแ ผูหญิงไทยก็เลือกที่จะยอมจายเงินมากขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความปลอดภัยตอเพศสถานะของความเป็นหญิงท่ีสูงขึ้นดวย ดังเชน ในเวลากลางคืน ปอยอมจายเงิน
คาต๋ัวเครื่องบินแพงกวาเพื่อใหเดินทางไปถึงท่ีพักไดปลอดภัยยิ่งกวา การตัดสินใจของปอจึงสะทอนให
เราเห็นวา ในเวลากลางคืนซึ่งเป็นชวงเวลาท่ีอันตรายสําหรับผูหญิง ผูหญิงไทยใหความสําคัญตอ
เพศสถานะของความเป็นหญิงเหนือกวาการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยาง จํากัดเพื่อจาย
คาต๋ัวโดยสารราคาถูก 

 เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา การเลือกคมนาคมขณะแบกเปูเท่ียวเป็นตัวชวย
ในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย โดยสะทอนใหเห็นวา ผูหญิงไทยจัดสรร
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดผานการเลือกวิธีเดินทางท่ีประหยัดเป็นหลักเพื่อตอบโจทยแวิธีเดินทาง
ท่ีคุมคาสูงสุด พวกเธอจึงมักเลือกใชขนสงสาธารณะ ท้ังสายการบิน LCA รถไฟ รถบัส และรถตูโดยสาร 
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อยางไรก็ดี การเลือกคมนาคมยังคงมีสวนทับซอนกับเพศสถานะของความเป็นหญิง โดยในเวลากลางคืน 
ผูหญิงไทยเลือกท่ีจะใหความสําคัญตอเพศสถานะของความเป็นหญิงเหนือกวาต๋ัวโดยสารราคาถู ก 
ดังนั้น การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยผานการเลือกคมนาคมจึงมี
ความคาบเกี่ยวกับเพศสถานะความเป็นหญิงดวย 

5.1.2.6 โฮสเทล และที่พักทางเลือก : การประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของ
นักแบกเป้หญิงไทยผ่านการเลือกสถานที่กิน อยู่ หลับ นอน และความรุนแรงทางเพศสถานะของ
ความเป็นหญิงในที่พักต่างถ่ิน 

ดังท่ี Majstorovic และคณะ (2013) เสนอวา นักทองเท่ียวเขาพักตามท่ีพัก
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับความตองการสวนบุคคลประกอบกับงบประมาณท่ีมีอยู ทุกวันนี้ มีท่ีพัก
หลากหลายรูปแบบใหเลือกสรร ราคาของท่ีพักแตละประเภทขึ้นอยูกับท่ีต้ัง รูปแบบ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และคุณภาพของบริการ จากผลการศึกษา พบวา โดยมาก นักทองเท่ียวชาวยุโรปเลือกท่ีพักแบบโฮสเทล 
ถัดมาเป็นหองเดี่ยว แคมป โรงแรม บานพักของคนทองถิ่น (Couchsurfing) และอื่นๆ ดังเชน 
บานเพื่อนหรือญาติ ท่ีพักท่ีมีท่ีนอนและอาหารเชา (Bed & Breakfast) และเต็นทแหรือถุงนอน 
ตามลําดับ พวกเขาช่ืนชอบโฮสเทลเพราะราคาถูก มีบริการขั้นพื้นฐานในหองพักรวม บางแหงมีหองพัก
เชนเดียวกับโรงแรม ดังเชน หองเตียงคู (Two-Bed Deluxe Room) ซึ่งมีราคาสูงขึ้นเล็กนอย 
แตถูกกวาโรงแรมและคุมคา ขณะท่ีบานพักของคนทองถิ่น (Couchsurfing) ยังไมเป็นท่ีนิยมมากนัก 
แตมีขอดีคือไมตองจายคาท่ีพัก (Majstorovic และคณะ, 2013, p.150) สอดรับกับผลการศึกษาในครั้งนี้
ท่ีพบวา ขณะแบกเปู ผูหญิงไทยพึงพอใจรูปแบบท่ีพักแบบโฮสเทลสูง เพราะมีทําเลที่ตั้งสะดวก 
ใกลสถานีรถไฟเป็นหลัก และราคาถูก สนนราคาเฉล่ียอยูท่ี 200 -700 บาทตอคืน โดยกลุมตัวอยาง
จํานวน 5 ราย คือ ปอ พี่นก นองจอมขวัญ พี่กิ๊ก และเบลลแ เลือกเขาพักในหองนอนรวมชายหญิง 
ขณะท่ีกลุมตัวอยางอีก 2 ราย คือ นองสุกี้และพี่กลวย เลือกเขาพักในหองนอนหญิงลวน อธิบายดังนี้ 

ความปลอดภัยเป็นประเด็นหลักที่ผูหญิงไทยคํานึงถึงเป็นอันดับแรก 
จากผลการศึกษา เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 4 ราย คือ พี่ยิ้ม พี่กิ๊ก นองสุกี้ และพี่กลวย เลือกพัก
หองนอนรวมแบบแยกเพศระหวางหญิงชาย ขณะท่ีเบลลแเป็นกลุมตัวอยางเพียงคนเดียวเทานั้น
ท่ีเลือกหองนอนรวมแบบไมแยกเพศ แตขณะเขาพัก ยังคงปรากฏวา ภายในหองพักของเบลลแมี
ผูเขาพักท่ีเป็นหญิงนอนรวมอยูดวย ปรากฏตามถอยคําสัมภาษณแดังนี้ 

พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  
. . . จองเป็น Female Only กอน ถึงแมวาจะจองถูก แตความสะอาด 

ความปลอดภัย ใกลแหลงทองเท่ียว ตองมากอน พอสแกนราคาเสร็จก็มาดูสถานที่ แลวจอง 
พี่จะกังวลเรื่องท่ีพัก พี่ใหความสําคัญกับท่ีพักมาก ท่ีพักของพี่ไมไดหมายความวาตองหรูหรา
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แตตองปลอดภัย เราเป็นผูหญิงคนเดียว เพราะฉะนั้นท่ีพักเวลาเดินทางนี่ สําคัญ . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

พี่กิ๊กอางวา  
. . . นอนโฮสเทลและ Dorm การนอนแบบ Dorm เป็นการนอน

แบบแคปซูล ไมมีหองพักแยก ท่ีพักราคาต้ังแต 200 บาท จนถึง 1,500 บาท การนอนแบบโฮสเทล 
เป็นการนอนแบบเตียงสองช้ัน ชอบแยกชายหญิง กังวลเรื่องความปลอดภัย ตางคนก็ตางท่ีมา กลัววา 
ถาจองแบบรวมชายหญิง จะเจอผูเขาพักชาย 7 คน มีเราเป็นผูหญิงแคคนเดียว . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562)  

นองสุกี้อธิบายวา “. . . เลือกโฮสเทล เป็นหองรวม 8 เตียง แยกชายหญิง 
เพราะวาเป็นการเท่ียวตางประเทศครั้งแรก อยากลองอยูกับผูหญิงดูกอน นาจะสะดวกใจมากกวา 
คาหองพักโดยเฉล่ียตกคืนละประมาณ 700 กวาบาท . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

พี่กลวยบรรยายวา “. . . เคยนอนโฮสเทลแบบแยกชายหญิง ราคา
คอนขางสูง อยาง 300 – 500 บาท มันเป็นการคัดคนไปในตัว เราจายแพงขึ้น ตามราคาปกติท่ี
คนเขาจายกัน มันก็จะมีคนอีกแบบหนึ่ง มันก็ไมไดการันตีท้ังหมด . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

เบลลแบอกวา  
. . . ไปนอน Backpacker Hostel พัก 6 เตียง ในหองมีผูชายนอนดวย 

ในหองมีผูหญิงอีก 3 คน ใชหองน้ํารวม แยกผูหญิงผูชาย ที่พักเขามีพาสปอรแตของคนที่เขาพัก 
เราก็รูวา คนขางในเป็นใคร ไมใชวา ใครๆ ก็เขาได แตละคนก็จะตองมีพาสเวิรแดของหองพักตัวเอง 
คาโรงแรมตอคืน ไดราคาประมาณพันนึง . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางท้ัง 5 รายขางตน เราเขาใจไดวา 
ขณะแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยเลือกพักโฮสเทล โดยเฉพาะอยางยิ่งหองนอนแยกชายหญิง แมวาเบลลแ
จะเขาพักหองนอนรวมชายหญิง แตเธอก็รูสึกปลอดภัยเพราะมีผูเขาพักท่ีเป็นหญิงนอนรวมอยูดวย 
การเลือกรูปแบบหองพักภายในโฮสเทลของผูหญิงไทยบงบอกวา พวกเธอใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยในเรื่องเพศสถานะสูง ดังเชนการถูกขมขืน หองพักแบบแบงแยกเพศสถานะระหวาง
ชายหญิงจึงเป็นพื้นท่ีปลอดภัยสําหรับการเขาพักรวมระหวางแบกเปูเท่ียวคนเดียว 

ถัดมา เราพบวา ความประหยัดเป็นหลักพื้นฐานในการเลือกท่ีพักสําหรับ
ผูหญิงไทยเพราะพวกเธอตองจัดสรรคาใชจายใหสอดรับไปกับงบประมาณที่มีอยู อยางจํากัด 
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ขณะแบกเปูเท่ียว พวกเธอจึงมักเลือกท่ีพักในราคายอมเยาวแ โดยมักเปรียบเทียบราคาจากตํ่าสุดไป
สูงสุด ประกอบกับทําเลท่ีต้ัง ความสะอาด ความปลอดภัย สภาพท่ีพัก และส่ิงอํานวยความสะดวก 
ตามท่ีปรากฏจากถอยคําสัมภาษณแดังนี้ 

พี่นกพึงพอใจหองพักรวมแบบชายหญิง จํานวน 7 -8 เตียงขึ้นไป 
เฉลี่ยราคาท่ีพักตอคืน 500-600 บาท และมักหลีกเล่ียงหองพักเด่ียว โดยใหเหตุผลวา หองพักเดี่ยวมี
ราคาสูง ภายในหองพักมีส่ิงอํานวยความสะดวกไมครบ และมีคาใชจายเพิ่ม ดังเชน รายการโทรทัศนแ 
และอินเตอรแเน็ต นอกจากนี้ หองพักขนาดเล็กยังทําใหเธอรูสึกอึดอัดดวย การเขาพักหองพักรวม
ภายในโฮสเทลจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับเธอมากกวาหองพักเด่ียวภายในโรงแรม ดังท่ีเธอเลาวา 

. . . พี่จะเลือกนอน Dorm 7-8 คน หรือ 10 กวาคนขึ้นไป แถบยุโรป
นอนรวมชายหญิง ราคาจะถูกกวา Dorm แยกชายหญิงมาก มันถูกกวากันเป็นรอย แตถาออกไปนอน
ขางนอกเมือง คาท่ีพักจะถูก พี่จะ Stop อยูตรงเมืองแควันเดียวหรือไมก็ไมเคยเกินวัน แลวก็ออกจาก
เมืองทันที ท่ีพี่ไปมา 60-70 ทริป ก็นอนโฮสเทลอยางเดียวเลย แตบางที่ที่มันไมมีโฮสเทลจริงๆ 
ก็จะเป็นหองเด่ียว ถาไมจําเป็น พี่ก็จะไมนอนหองเด่ียว ครั้งแรก เมื่อประมาณสิบกวาปีท่ีแลว 
พี่ไปกรีนแลนดแ ท่ีพักก็แพงมาก เมื่อกอนไมมีโฮสเทล พี่นอนคืนละ 5,000 บาท หองเล็กมาก 
มีแตเตียง ทีวีก็ไมมี จําไดเลย แมแตน้ําก็ไมมีใหกิน เป็นหองวางๆ เลย แลว 5,000 บาท รูสึกตกใจ 
มีแคเตียงๆ เดียว แลวก็นอน Hilton ติดสนามบินเลย คืนละหมื่นจะเป็นลม แพงมาก พอจะดูทีวี 
อยากดูชองท่ีมีภาษาอังกฤษ ก็ตองจายเงินเพิ่มอีก จะเลนไวไฟ  อินเตอรแเน็ต ก็ตองจายเงินเพิ่มอีก 
เมื่อกอนอินเตอรแเน็ตเป็นแบบเสียบสาย ยังไมมีไวไฟ ก็ตองจายเงินเพิ่ม รูสึกไมคอยโอเค  . . . 
(นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

พี่ยิ้มมักเลือกท่ีพักดวยความละเอียดรอบคอบ โดยเลือกจากราคาขั้นตํ่าสุด
ไปยังราคาสูง จากนั้น เธอจึงตรวจดูสภาพที่พัก คําวิจารณแของผูเขาพัก และความปลอดภัย 
แลวตัดสินใจเลือกท่ีพักท่ีคุมคาสูงสุด ดังท่ีเธอใหสัมภาษณแวา  

. . . พี่จะใชเวลาหาท่ีพักนานมาก จะเสิรแชทุกท่ี ดูเรท เอาราคาตํ่าสุด
มาสูงสุดกอน แลวก็เขาไปดูตํ่าสุดไปเรื ่อยๆ เขาไปทุกอัน เช็คดูสภาพวาเป็นยังไง พอเห็น
รูปภาพแลว ตองมาเช็คคอมเมนตแ ดูรีวิว ตองอานรีวิว อันนี้บอกวาดี อันนี้บอกวาไมดี แลวก็
เลือกท่ีมันคุมคาท่ีสุด คือ ไมแพง แตปลอดภัย . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

นองจอมขวัญมักเลือกพักโฮสเทลแบบหองนอนรวมชายหญิงที่มี
ทําเลสะดวก ใกลรถไฟฟูา เพราะราคาถูกกวาหองพักของโรงแรม และมีหองครัวสําหรับทําอาหาร
รับประทานเองได ดังท่ีเธอกลาววา “. . . พอไปถึง มันอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง ขึ้นมาจากรถไฟใตดินก็ถึงเลย 
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ถึงประตูเลย ใกลมาก ท่ีพักเป็นโฮสเทลคลายๆ หอพัก รวมเตียงกันหลายคน คาท่ีพักท่ีปรากรวมท้ังหมด
ถูกมาก มันสะดวกกวานอนโรงแรม สบาย ไมมีอะไรตองรับผิดชอบ มีหองครัวใหดวย ทําอาหารได ถูกกวา
อยูโรงแรมอีก . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางท้ัง 3 รายขางตน เราเขาใจไดวา 
ขณะแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยเลือกพักโฮสเทลแบบหองนอนรวมที่มีราคาถูก โดยพิจารณาดูจาก
ราคาถูกท่ีสุดไปจนถึงราคาสูง เพราะราคาท่ีพักดังกลาวประหยัดและคุมคาสูงกวาหองพักของโรงแรม 
มีส่ิงอํานวยความสะดวก มีพื้นท่ีสําหรับทําครัว และเขากันกับชีวิตประจําวันของพวกเธอ ดังเชน 
ตองทําอาหารเอง และอยูใกลสถานีรถไฟทําใหเดินทางสะดวก หองพักภายในโฮสเทลท่ีมีราคาถูกกวา
โรงแรมจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวคนเดียว 

จากขอความขางตน เราพบวา ที่พักแบบโฮสเทลเป็นพื้นที่ชีวิตสําหรับ
ผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวคนเดียว เพราะพวกเธอมักพบปะเพื่อนใหมอยูเสมอ ไดพูดคุย ไดฝึกหัด
ภาษาตางถิ่น ไดแลกเปล่ียนประสบการณแระหวางตัวเธอและพวกเขา ตลอดจนไดจุดประกายและ
วางแผนเสนทางใหมๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงหลังอาบน้ําเสร็จหรือกอนเขานอน และ
พื้นที่หองนั่งเลน (Lobby) ผูเขาพักท่ีเป็นหญิงมักจะทํากิจกรรมสวนตัว ดังเชน หยิบกลองถายรูป 
หยิบหนังสือ เป็นตน แลวพูดทักทายหรือทําความรูจักซึ ่งกันและ กัน ชวงกอนเขานอนและ
พื้นท่ีหองนั่งเลนจึงเป็นหวงเวลาและพื้นท่ีท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณแ
การเดินทางและสรางปฏิสัมพันธแระหวางนักแบกเปูที่เป็นหญิงดวยกัน ปรากฏใหเห็นจาก
ถอยคําสัมภาษณแของพี่ยิ้มท่ีวา 

. . . โฮสเทลมันจะมีขอดีของมันอยู คือ สวนใหญคนท่ีพักโฮสเทลจะเป็น
พวกฝรั่งท้ังนั้นเลย พวกตางชาติ พวกยุโรป เวลาเรานอน เราเหมือนไดเพื่อนอยูดวย เราจะไดคุย 
ไดแลกเปล่ียน เป็นการฝึกภาษาเรา เหมือนไดเพื่อนตางประเทศ เคยนอนรวมท้ังชายหญิง นาจะ 
3-4 ครั้งได มันก็ตางกันนะ ถาเป็นแบบผูหญิงอยางเดียว เราจะมีโอกาสไดคุยกันมากขึ้น พอเป็น 
Female Only พออาบน้ําเสร็จ ทุกคนก็จะหยิบกลอง หยิบหนังสือ หยิบอะไรมาท่ีเตียงของแตละคน 
เราก็จะทักทาย เราก็จะไดคุย แตถาเป็นแบบผูชายบางผูหญิงบาง เราก็จะไมกลาคุย พี่ก็จะไมคอยกลายุง 
ก็จะตางคนตางอยู . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีปอเห็นพองวา “. . . ชอบนอนโฮสเทล เพราะไปเท่ียวคนเดียว 
มักไดเพื่อนใหม ไดแลกเปล่ียนไอเดียอยูตลอด แลวนําไอเดียมาวางแผนทริปของตัวเอง รูสึกไมอยู
ตัวคนเดียว . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 
2562) ประกอบกับพี่กิ๊กสนับสนุนอีกวา “. . . ชอบโฮสเทล แบบไมเกิน 8 เตียง เพราะเราจะไดรูจัก
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เพื่อนใหม มีล็อบบี้สวนรวม เป็นเพื่อนแบคแพคเกอรแดวยกัน  . . .” (กิ ๊ก. สัมภาษณแ.  หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) ตามท่ีกลาวมานี้ เราเห็นไดวา โฮสเทล
เป็นพื้นท่ีสรางความหมายสําหรับผูหญิงไทยเพราะเป็นพื้นที่สรางปฏิสัมพันธแระหวางตัวเธอกับ
เพื่อนนักแบกเปูท่ีมาจากชาติอื่น และชวยบั่นทอนความโดดเด่ียว ทําใหพวกเธอไมรูสึกเหงาระหวาง
แบกเปูเท่ียวคนเดียว โดยพวกเธอมักแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดซึ่งกันและกัน ไดพบปะสังสรรคแ 
ไดฝึกหัดภาษาตางถิ่นผานการพูดคุย รวมถึงไดริเริ่มเสนทางท่ีแปลกใหมผานการแลกเปล่ียน
ประสบการณแการเดินทางซึ่งกันและกัน โดยผูหญิงไทยมีแนวโนมวา พวกเธอมักเขากั นไดดีกับ
นักแบกเปูท่ีเป็นหญิงดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพูดคุยชวงกอนเขานอนและการพบปะใน
พื้นท่ีหองนั่งเลน 

ตามที่กลุมตัวอยางใหขอมูลมาแลวขางตน เราเห็นวา โฮสเทลเป็น
พื้นท่ีหลับนอนสําคัญท่ีเกี่ยวพันมากับการสรางรูปตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย ผูหญิงไทยมักเขาพัก
โฮสเทลแบบหองนอนรวม (Mixed Dormitory) หองนอนรวมมีลักษณะเดนตรงท่ีเป็นหองพัก
ท่ีนอนรวมกันไดหลายคนท้ังชายและหญิง สภาพพื้นท่ีแบบหองนอนรวมจึงเป็นศูนยแรวมความสัมพันธแ
ทางเพศสถานะสูง นองจอมขวัญเขาพักหองนอนรวมเป็นหลักและมักพบเจอเพื่อนชายใ น
หองพักเดียวกันเสมอตามท่ีกลาววา “. . . ท่ีพักเป็นโฮสเทลคลายๆ หอพักรวมเตียงกันหลายคน 
ไดนอนกับผูชายเต็มหอง ไมมีผูหญิงตลอดเลย . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ประกอบกับตัวอยางเหตุการณแท่ีวา “. . . หองท่ีปรากมี 8 เตียง 
มีผูชาย 7 คน เราก็เป็นผูหญิงคนเดียว ท่ีบูดาเบสตแก็ไดแบบนี้ ไดผูชายทั้งหอง มีนอนอยู 3 คน 
เป็นผูชาย 2 คน จอมขวัญเป็นผูหญิงคนเดียว ก็ไดหองที่มีแตผูชาย  โอ฿ย (ลากเสียงยาว) . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) หองนอน
รวมจึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูหญิงไทยเลือกไมไดตรงท่ีเธอไมอาจรูลวงหนาไดเลยวาเพื่อนรวมหองเป็นใคร และ
เป็นไปไดสูงวาเธอจะเป็นผูเขาพักหญิงเพียงคนเดียวขณะท่ีเพื่อนรวมหองเป็นชายท้ังหมด อีกท้ัง 
เธอยังไมอาจลวงรูไดวา จะเกิดเหตุการณแอะไรขึ้นบาง หองนอนรวมจึงเป็นพื้นที่หลับนอนแบบ 
“เส่ียงทาย” ซึ่งผูหญิงไทยจะตองลุนหองพักในลักษณะไปตายเอาดาบหนา นองจอมขวัญกลาวเสริมถึง
ความกดดันท่ีมีเพื่อนรวมหองตอไปวา “. . . พอเปิดประตูเขาไป ก็ผงะนิดนึง แตก็เอานา ไมเป็นไรหรอก 
ทําใจเย็นๆ ไว อยูกับผูชาย ก็เราไมไดทําอะไรกันนี่ (หัวเราะ) คืนแรกกลัวอยู มีผูชายคนหนึ่ง
เหม็นกลิ่นเหลามาก มันไมใชกลัวจนนอนไมหลับหรอก ก็อยูกันแบบตางคนตางอยูมาก  . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุร ี. 27 มกราคม 2562) 
ขณะพบเจอหองนอนรวมท่ีเป็นชายลวน นองจอมขวัญแสดงทาทีชะงักงันตามท่ีพูดวา “ผงะนิดนึง” 
ซ้ําราย เพื่อนรวมหองท่ีเป็นชายยังมีกล่ินเหลาติดตัวมาดวย แตเธอก็ตอสูกับความหวั่นกลัวดวยการทําใจ
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ใหนิ่งสงบท่ีวา “ทําใจเย็นๆ ไว อยูกับผูชาย” ในท่ีนี้ พื้นท่ีชายลวนทําใหผูหญิงไทยรับรูถึงจุดลอแหลม
ทางเพศสถานะ คําพูด “กลัว” จึงสอถึงความเป็นไปไดท่ีเพื่อนรวมหองท่ีเป็นชายจะคุกคามตอตัวเธอ 
ตรงขามนองจอมขวัญยังคงเลือกพักหองนอนรวมในครั้งอื่นตอไปอีก เราสันนิษฐานไดวา หองนอนรวม
ไมไดมีผูชายนอนดวยแบบ “สองตอสอง” แตยังมีผูเขาพักอีกหลายคน ประกอบกับยุโรปเป็น
พื้นท่ีท่ีเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายสูง เธอจึงเช่ือวา หองนอนรวมไมใชพื้นท่ีอันตรายเกินกวาท่ีจะ
ผานพนมาได ขณะเดียวกันนองจอมขวัญพยายามผานพนความกลัวท่ีมีตอเพื่อนรวมหองท่ีเป็นชาย
ดวยวิธีแบบ “ตางคนตางอยู” นั่นหมายถึงวา เธอไมยุงเกี่ยว ไมสุงสิง และไมตีสนิทกับพวกเขา
แมแตนอย ภาวะตางคนตางอยูจึงเป็นวิธีท่ีผูหญิงไทยจัดวางตําแหนงแหงท่ีของตนเองในลักษณะ
เหนือกวาผูหญิงที่พรอมมีเพศสัมพันธแกับชายแปลกหนาแบบใจงาย หองนอนรวมจึง เป็น
พื้นท่ีสรางความหมายตอเพศสถานะความเป็นหญิงซึ่งผูกโยงกับการจัดวางตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย 

ดวยวัฒนธรรมทางเพศสถานะท่ีตางกันทําใหประสบการณแในหองนอนรวม
ของผูหญิงไทยแตละคนตางกันไป ปอเผชิญหนากับชีวิตประจําวั นที่ตองกินอยูหลับนอนใน
พื้นท่ีเดียวกันกับผูชาย พวกเขายังคงปฏิบัติตนตามปกติโดยไมคํานึงถึงตัวตนของผูหญิงไทย
ท่ีเขาพักดวยกันตามท่ีวา  

. . . พวก Shirtless มันปกติอยูแลว ปอก็เขินๆ บาง เวลาเขาเปล่ียนเส้ือผา 
อีผูชายบางคนมันก็ถอดกางเกงลงมาเลย เราก็พยายามทําเป็นไมสนใจ เขาไมไดเขามายุงอะไรกับเรา 
เพราะมันเป็น Concerns เหมือนกัน ผูชายยุโรปมันไมคอยมีความอายเทาไหร นึกจะถอดอะไร
ก็ถอดตรงนั้น เคยหนักท่ีสุดคือ มีกางเกงในตัวเดียว . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

ในหองนอนรวม ปอไมพอใจตอพฤติกรรมเปลือยกายของเพื่อนรวม
หองท่ีเป็นชายโดยไมทันระวัง พวกเขามักแกผาแกผอนอยางเปิดเผยแมจะอยูในหองพักก็ตาม ในท่ีนี้ 
จริงอยูท่ี “หองพัก” เป็นพื้นท่ีสวนตัว (Private Zone) ซึ่งเหมาะสมท่ีจะทํากิจกรรมลับเฉพาะของ
แตละบุคคล การเปลื้องผาในหองพักจึงเป็นเรื ่องโดยปกติวิสัย ตรงขามเมื่อหองพักไมไดเป็น
พื้นท่ีเฉพาะบุคคล แตมีผูอื่นพักอาศัยรวมอยูดวย หองพักจึงไมใชพื้นท่ีสวนตัวอีกตอไป การเปล้ืองผา
ในหองพักอยางโจมครึ่มจึงเป็นเรื่องไมเหมาะสมทางเพศสถานะดวย การที่เพื่อนรวมหองชายไมสวมเส้ือ 
(Shirtless) หรือถอดผาเหลือเพียงชุดช้ันในจึงเป็นพฤติกรรมขบถตอแนวคิดเรื่องพื้นที่และเวลา
แบบ “ไรยางอาย” ตามคติแบบไทย การท่ีผูหญิงจองมองผูชายขณะเปล้ืองผาไดตอกย้ําสถานภาพ 
“ผูถูกกระทํา” ยิ่งขึ้นไปอีกผิดกับผูชายจองมองผูหญิงโดยส้ินเชิง ตามท่ีปอเผยความรูสึกวา “เขินๆ” 
และ “พยายามทําเป็นไมสนใจ”  
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มากกวานั้น ดังท่ีปอสนับสนุนอีกวา “เขาไมไดเขามายุงอะไรกับเรา 
เพราะมันเป็น Concerns” นั่นหมายถึงวา การเปลือยกายไมไดขัดตอกฎบัตรกฎหมายของเจาถิ่น 
แตตางกันตรงที่วัฒนธรรมทางเพศสถานะของพวกเขาผิดกับเรื่องเพศตามคติแบบไทยเทานั้น 
ดวยวัฒนธรรมแบบไทยท่ีติดตัวไป ปอเสนอถึงวิธียับยั้งการปะทะกับวัฒนธรรมทางเพศสถานะ
ของเจาถิ่นตามท่ีวา “. . . ถาถอดหมดก็ไมไหวนะ จะบอกใหไปเขาหองน้ํา จะดามัน จะบอกวา 
‘You! This is a girl.’. . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562) ปอยืนยันวา พฤติกรรมเปล้ืองผาไมควรเกิดขึ้นอีกตอไปโดยสนับสนุนให 
“หองน้ํา” เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะมีความเป็นสวนตัว (Privacy) สูงกวาหองพัก ประกอบกับ
ปอแสดงตัวตนดวยวิธีพูดดาดังคําวา “This is a girl.” คํานี้สอถึง “การมีอยู” (Existence) ของตัวปอ
ในพื้นท่ีเดียวกันดวย การแสดงตัวตนจึงเป็นวิธีตอสูดวยวาจาของผูหญิงไทยเมื่อตองปะทะกับ
วัฒนธรรมทางเพศสถานะท่ีตางกัน 

แตกตางออกไป เบลลแ พี่กิ๊ก และพี่กลวยปฏิเสธท่ีจะเขาพักหองนอนรวม
ท่ีเป็นชายลวน เบลลแรูสึกกลัวผูเขาพักท่ีเป็นชายตามท่ีวา “. . . ถากูเจอผูชายหมดเลย กูก็คงช็อคสิ 
กูก็อาจจะกลัวนิดนึง ผูชายหาคนนะมึง (เนนเสียงหนัก) กูก็คงขอเปลี่ยนหอง กูยังไมกลาขนาดนั้น 
อันนั้นก็หนักเกิน  . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) จากถอยคําของเบลลแดังคํา “กูก็คงช็อคสิ” ผสมไปกับน้ําเสียงท่ีเนนหนักดังคํา 
“ผูชายหาคนนะมึง” ทําใหรับรูไดวา เบลลแไมยอมพาตัวเองเขาไปอยูในพื้นท่ีชายลวนโดยเธอตอรอง
ดวยการขอเปล่ียนหองพัก ในขณะท่ีพี่กิ๊กสนับสนุนวา “. . . พี่เคยเจอผูหญิงไตหวันคนหนึ่ง ช่ือ ตองอู 
เห็นเขาออกมานั่งเลนท่ีหองนั่งเลนรวม เขาบอกวา ในหองมีผูชายอยู 7 คน ก็เลยไมนอน ถาเป็นพี่ 
พี่ก็ไมนอนนะ . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุ รี. 24 มกราคม 
2562) พี่กิ๊กยืนกรานวา หองนอนรวมท่ีเป็นชายลวนทําใหเธอรับรูถึงไมปลอดภัยและเลือกท่ีจะไมนอน
ในหองพักดังกลาวตอไป หองนั่งเลนจึงเขามาแทนท่ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากกวาหองนอนรวม
ท่ีเป็นชายลวน คลายกัน พี่กลวยไมกลาเขาพักหองนอนรวมที่เป็นชายลวนตามท่ีวา “. . . เคยจองไปนะ 
แตก็ไมกลาไปนอน มันเขิน มันมีผูชายเดินไปเดินมา เราก็งงๆ ถาเลือกไดจะเลือกหองแบบหญิงลวนกอน 
. . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
พี่กลวยหลีกเล่ียงท่ีจะใชชีวิตกินอยูหลับนอนในพื้นท่ีเดียวกับผูชาย โดยเธอเลือกท่ีจะเขาพักหองนอน
แบบหญิงลวนมากกวาหองนอนรวม ถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางท้ัง 3 คน มีทิศทางเดียวกัน
ตรงท่ีพวกเธอรับรูวา หองนอนรวมท่ีเป็นชายลวนเป็นพื้นท่ีเชิงสัญญะท่ีใหความหมายถึงภาวะเส่ียงตอ
เพศสถานะของความเป็นหญิง พวกเธอจึงหลีกเล่ียงท่ีจะใชชีวิตกินอยูหลับนอนในพื้นที่ดังกลาว
ดวยวิธีการหลากหลาย ดังเชน ขอเปล่ียนหองพัก ยายไปหองนั่งเลน และเลือกหองพักแบบหญิงลวน 
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พื้นท่ีเหลานี้จึงเป็นพื้นท่ีตอรองตอสูสําหรับผูหญิงไทยเมื่อตองเผชิญหนากับเพื่อนรวมหองที่มี
เพศสถานะตางกัน พฤติกรรมการเขาพักในโฮสเทลจึงเป็นตัวแปรสําคัญท่ีสรางความหมายตอตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงไทยโดยวางอยูบนพื้นฐานเพศสถานะของความเป็นหญิง 

นอกเหนือไปจากโฮสเทลแลว เราพบอีกวา นักแบกเปูหญิงไทย
ใหความสําคัญกับการกิน อยู หลับ นอน และสรางปฏิสัมพันธแรวมกับคนทองถิ่นผานที่พักดวย 
โดยพวกเธอเลือกท่ีจะเขาพักในท่ีพักของคนทองถิ่นแตกตางกันไป ไมวาจะเป็น Couchsurfing, 
AirBNB และ Host Family จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ราย คือ นองจอมขวัญ 
เบลลแ และพี่กลวย เราอธิบายไดดังนี้ 

นองจอมขวัญเคยพักอาศัยในบานของคนทองถิ่นแบบ Couchsurfing 
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท่ีพักดังกลาวมีลักษณะเป็นการขอไปพักอาศัยกับเจาบาน (โฮสตแ) ผูเขาพัก
อาจนอนรวมหองพักเดียวกันกับเจาบานหรือใหอาศัยโซฟาในหองรับแขกเพื่อหลับนอนก็ได 
โดยผูเขาพักจะเขาพักกับเจาบานดวยการยื่นคําขอไปยังเจาบาน ดังท่ีเธอกลาววา  

. . . จอมขวัญเคยไปเท่ียวแถบเมืองตะวันออกของฝรั่งเศส อยากไป
ลองพักกับ Couchsurfing ไปหาบานคนทองถิ่น มันคือการหาบานคนทองถิ่นเพื่อไปพัก แตไมตอง
เสียคาอะไรเลย คนท่ีเขาเป็นโฮสตแ เขาก็อาจจะใหเรานอนดวย บางทีเขาก็อาจจะใหเรานอนท่ี
โซฟาตัวเดียว มีหองรับแขก มันก็จะมีขอมูลไวตอนท่ีเราเลือก เราจะขอสงคํารองไปพักกับโฮสตแคนนี้ 
เราก็จะรูขอมูลอยูแลววา เราไปพักหองแบบไหน มันจะเลือกไดหมดเลยวา บานนี้ไมรับคนสูบบุหรี่ 
บานนี้มี สัตวแเ ล้ียง บานนี้รับคนพิการ มี Wheel Chair ได มันคลายๆ AirBNB แต AirBNB 
มันตองจายเงินนะ ท่ีไปก็อยากลองจริงๆ . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27มกราคม 2562) 

พี่กลวยเขาพักอาศัยในบานคนทองถิ่นแบบใหเชาที่เรียกวา AirBNB 
บานเชาท่ีพี่กลวยเลือกพักมีลักษณะเป็นอพารแทเมนตแซึ่งเจาบานแบงใหเชาเพียงหองนอนเดียว 
โดยใชหองรับแขกและหองรับประทานอาหารรวมกับผูเขาพักคนอื่น นอกจากนี้ พี่กลวยยังสนับสนุน
อีกวา เธอเคยพบเจอเจาบานท่ีเอ็นดูเธอ ดังเชน มายืนรอรับหนาบาน ทําใหเธอมีประสบการณแ
แปลกใหมในทางท่ีดีในการสรางปฏิสัมพันธแกับคนทองถิ่นอยางใกลชิดมากขึ้นดวย ตามท่ีเธอบรรยายวา  

. . . เรื่อง AirBNB สมมติพี่มีอพารแทเมนตแ แลวพี่อยากมีรายไดเสริม 
พี่ก็ไปสมัครเขารวมเว็บ AirBNB พี่เคยไปนอนแบบนั้นดวย มันเป็นอพารแทเมนตแของชาวบานท่ัวไป 
ตอนไปถึงครั้งแรก มันเป็นคอนโดหรูมากอยูริมทะเล ในคอนโดนี้ก็มี 3 หองนอน เขาก็แบงใหเชา 
เราก็เชาแคหองนอนเดียว แลวก็ใชหองรับแขก หองกินขาว รวมกับคนอื่น ก็เป็นประสบการณแท่ีแปลกดี 
พี่ไปถึงคอนโดนี้เป็นครั้งแรก ยามก็จะถามวา มาทําไม พี่ก็บอกวา มาพบคุณคนนี้ ช่ือนี้ เขาก็จะขอถาย
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พาสปอรแตเราเก็บไว ใหกุญแจหอง แลวบอกใหเดินไปทางนี้ๆ เราก็ถือกุญแจเดินเขาไปคนเดียว 
พี่ก็ไขประตูหองเขาไป พอไปมาเลยแ เจาของเป็นคุณลุงใจดีมาก เขารูวา เราเดินทางคนเดียว เขาก็มา
ยืนรอเราหนาบานวา เมื่อไหรเราจะมาถึง พอไปถึง เขาดูแลเราดีมาก เหมือนเราเป็นลูกหลาน 
มันก็เลยทําใหเรามั่นใจท่ีจะเดินทางคนเดียว เพราะวาประสบการณแครั้งแรกมันดีมากเลย  . . . 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

นอกจากนี้ เบลลแเคยพักอาศัยกับคนทองถิ่นแบบ Host Family 
เธอแสดงทัศนะเพิ่มเติมวา การเขาพักอาศัยกับคนทองถิ่นทําใหเธอไดสัมผัสความเป็นอยูของพวกเขา
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดวยการเรียนรูวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นผานอาหารการกิน อีกท้ัง ยังชวยใหเธอประหยัด
คาท่ีพักไดอีกทางหนึ่งดวย ดังท่ีเธอบอกวา “. . . ชอบพักกับคนทองถิ่น เพราะไดสัมผัสบรรยากาศ
และเรียนรูวัฒนธรรมของคนทองถิ่นอยางลึกซึ้ง ไดเรียนรูอาหารการกิน และเรียนรูชีวิตของ
คนทองถิ่นวา พวกเขากินอะไร อยูกันอยางไร การพักอยูกับ Host Family ทําใหเราไมตองจายคาท่ีพัก 
ถือเป็นการประหยัดงบประมาณ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางท้ัง 3 รายขางตน ทําใหเรารับรูไดวา 
นักแบกเปูหญิงไทยใหความสําคัญกับการเรียนรูวัฒนธรรมกิน อยู หลับ นอน ของผูเป็นอื่นผาน
การ เลือกเขาพักอาศัยและใชชีวิตในพื้นท่ีเดียวกันกับบานพักของคนทองถิ่น การเขาพักแบบ 
Couchsurfing, AirBNB และ Host Family ทําใหพวกเธอไดสรางปฏิสัมพันธแกับพวกเขาอยางใกลชิด
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยดูวา พวกเขากินอยูกันอยางไร พวกเขาหลับนอนกันอยางไร และพวกเขา
ปฏิบัติตอพวกเธออยางไร การเลือกท่ีพักของคนทองถิ่นจึงมีสวนชวยในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูหญิงไทยใหชัดเจนขึ้นดวย 

ในประเด็นเรื่องท่ีพักตางถิ่น เราพบประเด็นท่ีนาสนใจอีกวา การท่ีผูหญิงไทย
กลัวถูกขมขืนในท่ีพักของเจาถิ่นท่ีเปิดใหเชายังคงเป็นประเด็นท่ีปรากฏใหเห็น พี่กลวยบรรยายถึง
สภาพหองเชาในปีนังวา “. . . มันเป็นอพารแทเมนตแของชาวบานท่ัวไป แลวไปคนเดียว ก็ไปนอนท่ีปีนัง
ครั้งแรก เจาของบานเป็นผูชาย เขาก็เป็นมุสลิม . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) หองเชาท่ีพี่กลวยเขาพักมีจุดเดนตรงที่เป็นที่พักของชาวบาน
โดยมีเจาของเป็นชาย แมเจาของจะไมไดพักอยูในพื้นที่เดียวกันและมีผูเขาพักหญิงอาศัยอยู
อีกหองหนึ่งดวย แตพี่กลวยก็รูสึกกลัวภัยคุกคามทางเพศสถานะไมนอยดังท่ีวา “. . . พี่ก็กลัวนะ 
หลังจากนั้น พี่ก็ไมเคยไปนอนอีกเลย มีผูหญิงอีกคนหนึ่งอยูในคอนโดเดียวกัน แตผูหญิงคนนั้นอยูใน
หองท่ีมีหองน้ําในตัว แลวมันไมออกมาเลย มันก็เหมือนพี่ไปอยูบานใครก็ไมรูคนเดียวท้ังคืน . . .” (กลวย. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) พี่กลวยต้ังขอสังเกตวา 
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การเขาพักในท่ีพักซึ่งมีเจาของเป็นชายก็เหมือนกับการไปอยูบานคนอื่นซึ่งเธอไมรูจักมากอน อีกท้ัง 
เธอยังตองกินอยูหลับนอนแบบตัวคนเดียวตลอดท้ังคืนดวย ตรงขามแมพี่กลวยจะลงกลอนประตูแนนหนา 
แตเธอก็ไมไดรูสึกปลอดภัยเลย ตามท่ีเธอใหเหตุผลอีกวา “. . . ตัวล็อกในหองนอน มันมี 3-4 ช้ัน 
มันก็แนนหนาอยู แตเราก็มีความกังวล เพราะวาเราไมรูอะไรเลย เราไมรูวาคนท่ีเดินเขามา มันจะเป็นใคร 
มันจะเป็นโจรหรือเปลา มันจะมีกุญแจไขเขามาในหองเราไหม . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) พี่กลวยครุนคิดอยางหนักและแสดงทาที
หวาดระแวงสูง โดยเธอคํานึงถึงการบุกรุกพื้นท่ีสวนตัวจากผูชายเจาถิ่นในยามวิกาล  

จากถอยคําของพี่กลวย เราสันนิษฐานไดวา ในระดับจิตใจ ความกลัว
คอยๆ กอตัวขึ้นจากมายาคติแบบไทยท่ีติดตัวเธอไปดวย มายาคติท่ีเขามากอรูป “ความกลัว” ในท่ีนี้ 
มีองคแประกอบ 3 ประการ คือ ผูชายเป็นภาพแทนของเพศสถานะท่ีแข็งแรงกวา ความไมรูจักเป็นภาพแทน
ของความแปลกหนาซึ่งไวใจไมได และกลางคืนเป็นภาพแทนของความช่ัวราย เมื่อมายาคติท้ัง 3 ส่ิงนี้
มารวมตัวเขาดวยกันและกําลังเกิดขึ้นไปพรอมๆ กันจึงทําใหพี่ กลวยรับรูไดวา ภาวะเชนนี้เป็น
พื้นที่อันตรายตอเพศสถานะความเป็นหญิงที่ติดตัวไปดวยสูง ซ้ําราย ความอันตรายยังอาจทวี
ความรายกาจถึงขั้นถูกขมขืนดวย  

นอกจากนี้ พี่กลวยยกตัวอยางเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นจริงกับเพื่อนสาว
ท่ีเคยไปพักท่ีบานของเจานายผูชายซึ่งเป็นเจาถิ่นในปารีสท่ีวา “. . . เขาเคยเลาใหฟังวาเกือบจะ
โดนขมขืน มันโดนสงไปท่ีปารีส เจานายสงใหไปอยูท่ีบานของเพื่อนซึ่งเป็นคนขาว ตอนกลางคืน 
เขาก็เขามาแลวจะขมขืนมัน มันโดนแต฿ะอั๋งบาง . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) เรื่องเลาของเพื่อนสาวไดพิสูจนแและตอกย้ํามายาคติแบบไทย
ของผูชาย ความแปลกหนา และกลางคืน ซึ่งเป็นภัยตอเพศสถานะความเป็นหญิงยิ่งขึ้นไปอีก 
การโดนจับตองในระดับเนื้อตัวรางกายดังคํา “โดนแต฿ะอั๋ง” และการจะถูกขมขืนในระยะกระช้ันชิด
ดังคํา “เขาก็เขามาแลวจะขมขืนมัน” เป็นพฤติกรรมความรุนแรงของผูชายเจาถิ่นท่ีใหภาพผูหญิงไทย
ถูกเอารัดเอาเปรียบและลวงละเมิดทางเพศสถานะอยางไมเทาเทียม พี่กลวยวิเคราะหแสถานการณแท่ีเกิดขึ้น
ตอไปวา  

. . . ผูชายคนนั้นก็เป็นผูใหญ แตบางทีผูชายกับผูหญิงอยูบานเดียวกัน 
แลวอยูกันสองคน แมวาจะอยูกันคนละหองนอน นี่ก็เป็นเด็กสาว ผูชายก็อาจจะแกแลว แลวฝรั่ง
มันมองคนเอเชีย มันก็คิดวา ไดไง คิดวางายๆ แตจริงๆ แลว ผูหญิงก็คือผูหญิงนะ ขืนใจก็คือขืนใจ ไมวา
จะประเทศชาติไหน ขืนใจก็คือการบังคับใจกัน . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)  
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จากตัวอยางท่ีพี่กลวยยกขึ้นสนับสนุน เราวิเคราะหแไดวา พี่กลวยมอง
ความเป็นไปไดของการถูกขมขืนโดยเพงเล็งวา “ผูชายแก” เป็นตัวแทนของคนราย (Criminal) 
“เด็กสาว” เป็นตัวแทนของเหยื่อ (Victim) “กลางคืน” เป็นตัวแทนของเวลา (Time) และ “สองคน” 
เป็นตัวแทนของโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นได (Opportunity) เมื่อองคแประกอบ 4 ส่ิงนี้เกิดขึ้นพรอมกัน 
ความเป็นไปไดท่ีเด็กสาวจะถูกผูชายแกขมขืนจึงเป็นเรื่องงาย ในทางสังคมวัฒนธรรม เราจัดวาง
ตําแหนงแหงท่ีของตัวละครในลักษณะขั้วตรงขาม การท่ีเด็กสาวจะถูกผูชายแกขมขืนเป็นความเหล่ือมลํ้า
ทางเพศสถานะซึ่งผูกโยงอยูกับความสัมพันธแทางสังคม 3 คูดวยกัน คือ หนึ่ง เจานาย -ลูกนอง 
เจานายเป็นตัวแทนของผูมีอํานาจเหนือกวา ขณะท่ีลูกนองเป็นตัวแทนของผูอยู ใตอํานาจบงการ 
สอง ผูชาย-ผูหญิง ผูชายเป็นตัวแทนของผูมีพละกําลังมาก ขณะท่ีผูหญิงเป็นตัวแทนของผูท่ีมีรางกาย
เปราะบาง และสาม ฝรั่งเศส-ไทย ฝรั่งเศสเป็นตัวแทนของชาติพันธุแเจาถิ่นท่ีพัฒนาแลว ขณะท่ีไทย
เป็นตัวแทนของชาติพันธุแตางถิ่นที่ลาหลัง จากตัวอยางขางตน เราเห็นวา คนรายมีสถานภาพทางสังคม
เหนือกวาเหยื่อ ผูชายแกจึงเป็นตัวแทนของเจานายผูชายซึ่งมาจากชาติพันธุแเจริญแลว ขณะท่ีเด็กสาว
เป็นตัวแทนของลูกนองผูหญิงซึ่งมาจากชาติพันธุแลาหลัง เหยื่อในท่ีนี้จึงตกเป็นฝุายเสียเปรียบคนราย
โดยวางอยูบนพื้นฐานชาติพันธุแและเพศสถานะที่เหลื่อมลํ้ากันดังคําที่วา “ฝรั่งมันมองคนเอเชีย 
มันก็คิดวา ไดไง คิดวางายๆ” ประกอบกับคํา “ผูหญิงก็คือผูหญิงนะ ขืนใจก็คือขืนใจ . . . ขืนใจก็คือ
การบังคับใจกัน” การท่ีผูหญิงไทยกลัวถูกขมขืนในท่ีพักของเจาถิ่นจึงเป็นปรากฏการณแทางสังคม
ท่ีสําคัญซึ่งกอรูปกอรางตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยอยางหลายมิติ  

เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา ความรุนแรงทางเพศสถานะ ดังเชน 
ความกลัวที่จะถูกขมขืนในท่ีพักของเจาถิ่นที่เปิดใหเชา เป็นปรากฏการณแท่ีกอเกิดจากความเปราะบาง
ทางเพศวิถีของความเป็นหญิงที่ติดตัวมากับนักแบกเปูหญิงไทย โดยเพศสถานะความเป็นหญิง
ยังคงมีสวนทับซอนกับตําแหนงแหงท่ีทางสังคมและชาติพันธุแ เราอธิบายไดวา ผูหญิงไทยเลือกที่จะ
ไมเขาไปในพื้นท่ีเส่ียงตอการถูกขมขืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลากลางคืน ดังเชน การไมออกนอกท่ีพัก
ในยามวิกาล การไมอยูแบบสองตอสองกับผูชายเจาถิ่น เป็นตน เพศสถานะความเป็นหญิงเป็นตัวสราง
ความเปราะบางใหแกพวกเธอ ผูหญิงไทยยังคงถูกครอบงําภายใตความเชื่อที่สังคมปิตาธิปไตย
พร่ําสอนใหพวกเธอเช่ือวา สรีระรางกายของผูหญิงเป็นจุดออนท่ีทําใหผูหญิงถูกขมขืนได ความเช่ือ
ที่วานี ้จึงใหความหมายวา ผูหญิงเป็นผูที่ถูกขมขืนไดดวย เมื ่อผูหญิงไทยเชื่อฟังความเชื่อ ท่ี
สังคมปิตาธิปไตยสรางขึ้น พวกเธอจึงเช่ือดวยวา ขณะแบกเปูเท่ียว เพศสรีระเป็นตัวกําหนดทิศทาง
และการกระทําของพวกเธอ ผูหญิงไทยจึงเลือกท่ีจะเขาพักในหองพักท่ีมีแตผูหญิงลวน การเลือกหองพัก
แบบหญิงลวนจึงสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือของผูหญิงไทยท่ีวางอยูบนพื้นฐานทางเพศสถานะซึ่ง
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มีสวนกลอมเกลาใหผูหญิงกลายมาเป็นผูหญิงท่ีมีความเป็นหญิง ดังนั้น การท่ีผูหญิงไทยกลัวถูกขมขืน
จึงเป็นปรากฏการณแทางสังคมซึ่งกอรูปอัตลักษณแตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

5.1.2.7 การเที่ยวกลางคืนและด่ืมสิ่งมึนเมา : พื้นที่และกิจกรรมอันตราย
ส าหรับเพศสถานะของนักแบกเป้หญิงไทย 

“กลางคืน” เป็นมิติเวลาที่สําคัญสําหรับเพศสถานะของผูหญิงไทย 
เพราะการท่ีผูหญิงออกนอกบานในเวลากลางคืนมีลักษณะตอตานขนบธรรมเนียมของสังคมแบบ
ชายเป็นใหญ การออกนอกบานยามวิกาลเป็นการกระทําที่เป็นภัยตอเพศสถานะของผูหญิง 
พวกเธอมักถูกสอน ถูกบอก และถูกช้ีนําใหเช่ือวา กลางคืนเป็นเวลาอันตราย พวกเธอจึงควร
อยูในบานซึ่งเป็นพื้นท่ีกําบังท่ีปลอดภัยเหนือกวาพื้นท่ีนอกบาน กลางคืนจึงเป็นมิติเวลาที่ทําหนาท่ี
ตีกรอบการกระทําและจํากัดใหผูหญิงอยูอาศัยหรือไมใหเขาไปในพื้นที่ใดๆ ตามอําเภอใจ ใน 
ว่างยังวุ่น : ชนช้ัน เพศสถานะ และเวลาว่างของผู้หญิง  ของ สมสุข หินวิมาน (2558, น.86) 
พูดถึงมายาคติของกลางคืนท่ี พิเชษฐแ สายพันธุแ (2537) เคยอางไววา ตามคติไทยนั้น กลางคืน
เป็นสัญญะของความช่ัวราย เห็นจากนกแสกท่ีชอบออกหากินในเวลากลางคืนใหความหมายถึง
เหลาภูตผีท่ีออกทํารายมนุษยแในยามวิกาล นกแสกจึงเป็นสัญญะของความตายดวย ในประเด็น
ผูหญิงกับเวลากลางคืนท่ีกําลังพูดถึงนี้ เราจึงอนุมานไดวา การที่ผูหญิงออกนอกบานในยามคํ่าคืน
จึงเป็นสัญญาณของการประสพพบเจอส่ิงเลวรายหรือเป็นหนทางนําไปสูความตายดวย สมสุข (2558, 
น.86-89) ต้ังขอสังเกตอีกวา ในกรณีไปพบปะญาติมิตรในวาระสําคัญ ผูหญิงสามารถไปเท่ียว
ในเวลากลางคืนได แตพวกเธอก็เลือกท่ีจะไมไปไหนมาไหนเพียงลําพังเด็ดขาด เพราะการไปเท่ียวคนเดียว
ในยามวิกาลทําใหถูกตราหนาในลักษณะผูหญิงไมดีและเป็นรหัสของความช่ัวราย ขอสังเกตของ
สมสุขทําใหเราเขาใจไดวา ผูหญิงรับรูถึงมิติเวลากลางคืนเป็นชวงเวลาที่เป็นภัยตอเพศสถานะ
ของพวกเธอ การไปเท่ียวคนเดียวในยามคํ่าคืนเป็นพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตามกฎกติกาทางสังคม
ท่ีพวกเธอเป็นสมาชิกอยูเพราะเป็นการกระทําท่ีบงบอกถึงความไมดีไมงาม  

ในที่นี้ เราพบวา ขณะแบกเปูเที่ยว ผูหญิงไทยรับรู วา กลางคืนเป็น
พื้นท่ีสรางตัวตนของพวกเธอ โดยมิติเวลาเขามามีบทบาทจํากัด ควบคุม และนําทางการเขาไปหรือไม
เขาไปในแตละพื้นท่ีของผูหญิงไทย ตามท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแในภาพรวมวา “. . . จะกลับเขามาไมเกิน
สามทุม กลับดึกสุดประมาณสี่ทุมครึ่ง รูสึกวา เสียวฉิบเปูงเลย เดินนี่แทบจะไมไดมองขางหนา 
หันมองขางหลัง หนาหลังๆ เหมือนคนบาเลย กลัว มันเป็นอะไรท่ีทรมานใจสุดๆ เดินดึกๆ แลวกลับ
คนเดียว . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
ถอยคําของพี่ยิ้มสอดคลองกับคติเรื่องเวลาตรงท่ีผูหญิงไทยถูกสอน ถูกบอก และถูกกําหนดวา 
กลางคืนเป็นเวลาอันตรายและพวกเธอควรอยูในบาน พี่ยิ้มรับรูวา กลางคืนเป็นมิติเวลาท่ีไมเหมาะสม

Ref. code: 25625724035026EQD



298 
 
ตอการแบกเปูเท่ียวคนเดียว ดังคําพูดท่ีวา “เสียวฉิบเปูง” “กลัว” และ “ทรมานใจสุดๆ” ลวนสอวา 
คติสอนหญิงเกี่ยวกับมิติเวลาเป็นตัวกระตุนใหผูหญิงไทยตระหนักและรับรู ถึงความชั่วรายของ
เวลากลางคืนแบบฝังรากลึกในจิตใจ การรับรูคติเรื่องเวลาของผูหญิงไทยยังคงปรากฏชัดขึ้น
เมื ่อพี ่ยิ ้มแสดงทีทาการเดินแบบลุกลี้ลุกลนตางไปจากการใชชีวิตตอนกลางวัน ดังคําพูดที่วา 
“จะกลับเขามาไมเกินสามทุม” “แทบจะไมไดมองขางหนา” “หันมองขางหลัง” และ “หนาหลังๆ 
เหมือนคนบา” ทาทีเหลานี้ลวนยืนยันวา ขณะเดินขางนอกคนเดียว การแสดงออกของพี่ยิ้ม
เปล่ียนแปลงไปตรงท่ีเดินแบบหวงหนาพะวงหลังและระแวดระวังขางหลังมากกวาขางหนาผิด
จากวิสัยของคนปกติท่ีจะเดินตรงไปขางหนาโดยไมเหลียวหลังเสียมากกวา ทาเดินท่ีดูนาพิกลจึงเป็น
เครื่องหมายยืนยันถึงความกลัวที่มีตอมายาคติเรื่องกลางคืนท่ีกําลังกอเกิดในระดับจิตใจของผูหญิง  

จากถอยคําของพี่ยิ้ม เราต้ังขอสังเกตอีกวา ผูหญิงไทยมีการจัดระเบียบ
พฤติกรรมแบกเปูเท่ียวท่ีผิดแผกไปจากพฤติกรรมปกติในเวลากลางวัน ดังเชนพี่ยิ้มกําหนดเวลากลับ
เขาท่ีพักไมเกินสามทุม การท่ีพี่ยิ้มปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีคาบเกี่ยวกับมิติเวลามีลักษณะสอดคลองไปกับ
ขอเสนอของสมสุข (2558, น.87) ที่เคยหยิบยกทัศนะของ พิเชษฐแ สายพันธุแ (2537) ไววา 
เวลากลางคืนตางไปจากตอนกลางวัน มนุษยแจึงจัดระเบียบทางสังคมใหมท่ีไมไดกระทําเป็นปกติ
ในเวลากลางวันดวย พี่ยิ้มไดอธิบายตอไปวา  

. . . ประสบการณแที่รูสึกวาแยมาก (เนนเสียงหนัก) ยังกลัวมาจนถึง
ทุกวันนี้ แบคแพคไปมาเล ไปคนเดียว ตอนกลางวัน คนก็จะพลุกพลาน แตพอประมาณทุมครึ่ง
เกือบสองทุมก็เริ่มรูสึกวา เฮย คนนอยแลว จากท่ีคนเต็มพรึ่บตอนเย็นๆ มันก็ไมมีคน คนเดินบนถนน
นอยมาก รูสึกวังเวง รูสึกไมปลอดภัยแลว  . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ตัวอยางท่ีพี่ยิ้มพูดถึงบงบอกวา ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียว ตัวตนของ
ผูหญิงไทยไดกอรูปข้ึนและใหภาพปรากฏของผูสังเกตการณแ (Observer) เมื่ออยูนอกบานเพียงลําพัง 
พี่ยิ้มคํานึงถึงเรื่องมิติเวลาอยูเสมอโดยสังเกตและประเมินดูวา พื้นท่ีท่ีเธอเขาไปนั้นปลอดภัยหรือ
อันตรายหรือไม ดวยวิธีดูจากความถี่ของผูคนท่ีสัญจรผานตัวเธอ และเมื่อสังเกตพบวา ผูคนในพื้นท่ีนั้นๆ 
เริ่มลดนอยลง เธอก็รับรูวา พื้นท่ีนั้นๆ เริ่มอันตรายมากขึ้นดวย ความผกผันระหวางจํานวนผูคนกับ
ความอันตรายจึงเป็นตัวช้ีวัดท่ีพี่ยิ้มหยิบมาใช ดังนั้น ขณะแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยจึงสรางรูปตัวตนใหม
ผานวิธีเฝูาดูความถี่ของผูคนในแตละพื้นท่ี ขณะเดียวกัน การท่ีผูหญิงไทยรับรูและเตือนตนเองถึง
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นไดยังเป็นผลลัพธแท่ีพิสูจนแวา มายาคติเรื่องมิติเวลากลางคืนเป็นกุศโลบายชั้นดี
ท่ีสังคมนํามาใชควบคุมการกระทําและพื้นท่ีของผูหญิงอยางสัมฤทธิ์ผลดวย 
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สอดคลองกัน ขณะอยูนอกท่ีพักในเวลากลางคืน พี่นกและนองจอมขวัญ
เรียนรูที่จะจัดแบบแผนชีวิตประจําวันในเวลากลางคืนตางไปจากตอนกลางวัน ดังคําพูดของพี่นกท่ีวา 
“. . . ท่ีไหนอันตราย เราก็ไมควรออกไป ชวงกลางคืน พอฟูาเริ่มมืด เราก็เขาท่ีพัก ท่ีไหนท่ีมันเปล่ียว 
เราก็อยาไปตรงนั้นคนเดียว . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562) และคําพูดของนองจอมขวัญท่ีวา “. . . ทุม สองทุม พอพระอาทิตยแตกแลว 
จอมขวัญก็หาทางกลับโฮสเทลเลย พระอาทิตยแตกประมาณ 4-5 โมงเย็น พอมืดก็กลับเลย ไมไดอยู
เท่ียวท่ีไหนอีก ดึกสุดท่ีอยูขางนอกก็ประมาณสองทุม ตอนนั้น อยูเวียนนา คนเยอะ ไมเป็นไร  . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) พี่นกและ
นองจอมขวัญจัดระเบียบพฤติกรรมในเวลากลางคืนเชื่อมโยงระหวางเรื่องมิติเวลากับลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นท่ีและผูคน โดยพี่นกมองวา พื้นท่ีเปล่ียวเป็นพื้นท่ีอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยามคํ่าคืน การเขาไปในพื้นท่ีเปล่ียวใน เวลากลางคืนเพียงลําพังเป็นกฎกติกาที่พี่นกและ
นองจอมขวัญยอมรับซึ่งสอดรับไปกับคติแบบไทยท่ีสังคมบอกใหผูหญิงไมควรเขาไปในพื้นท่ีนั้นๆ 
เมื่อฟูาเริ่มมืด พี่นกและนองจอมขวัญจึงยุติท่ีจะแบกเปูเท่ียวหรือออกไปนอกท่ีพัก พฤติกรรมแบกเปูเท่ียว
ในยามคํ่าคืนของพี่นกและนองจอมขวัญจึงเป็นไปภายใตการตีกรอบของสังคมผานมายาคติ
เรื่องมิติเวลากลางคืน การยินยอมท่ีจะปรับเปล่ียนแบบแผนชีวิตตอนกลางคืนจึงพิสูจนแวา มายาคติ
ของกลางคืนเป็นอุบายท่ีสําคัญตอการจัดระเบียบพฤติกรรมแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทย กลางคืนยังคง
เป็นพื้นท่ีใหความหมายตอพฤติกรรมแบกเปูเที่ยวของพี่นก โดยพี่นกและนองจอมขวัญมองวา 
การออกนอกท่ีพักและตองเดินทางขณะฟูายังมืดอยูเป็นเรื่องยากท่ีจะทําได ดังท่ีเธอยกตัวอยางอีกวา 
“. . . พี่ไปอิตาลีคนเดียว ท่ีโรม ออกมาตอนตีส่ี ไปขึ้นรถไฟหกโมงเชา มันยังมืดอยู และรูวา 
โรมอันตราย ตอนพี่ลงมาจากรถ ก็มีไอมืดคนหนึ่งพุงตัวเขามา แคมันกาวมาขาเดียว พี่ก็ไปแลว 
พี่เห็นมันมองคางเลย . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562) สอดรับไปกับคําพูดของนองจอมขวัญท่ีวา “. . . ไปตกรถไฟท่ีเยอรมัน เป็น
สถานีมืดๆ เปล่ียวๆ ไมมีคน ไมมีเจาหนาท่ี นากลัวมาก ตอนนั้น ทุม สองทุม มันมืดต้ังแตหาโมง 
ถือวาดึกแลว ไปครั้งแรก ต่ืนเตนมาก กลัวตายมากเลย จอมขวัญกลัววา เราจะรอดชีวิตไหม  . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

ถอยคําของพี่นกและนองจอมขวัญมีสาระสําคัญตรงกันตรงท่ีพวกเธอรับรูวา 
การใชชีวิตกลางคืนทําใหสภาพจิตใจของพวกเธอเปล่ียนแปลงไป พี่นกรูสึกหวาดกลัวตอพื้นท่ีมืดและ
ผูคนผิวสีท่ีอยูในพื้นท่ีเดียวกัน ขณะเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืน พี่นกแสดงทาทีระวังตัวสูงกวา
ตอนกลางวัน แมวาพี่นกจะพบเจอคนผิวสีในสถานีรถไฟซึ่งเป็นพื้นท่ีนอกบานประกอบกับชายผูนั้น
เพียงแคเขามาใกลตัวเทานั้น แตทันท่ีพบเห็นเขาในระยะกระช้ันชิด พี่นกก็เลือกที่จะหลีกหนี
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ใหหางจากเขาและพาตัวเองออกจากพื้นที่นั้นโดยไมลังเล ขณะที่นองจอมขวัญก็เห็นพอง วา 
สภาพทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีเขาไปท่ี “มืด” และ “เปล่ียว” ทําใหเธอรูสึกเขาใกลสถานการณแเส่ียงตาย
มากขึ้นประกอบทาทีปลอบประโลมตัวเอง  

การท่ีพี่นกและนองจอมขวัญกระทําเชนนั้นยอมทําใหเราเขาใจไดวา 
มิ ติ เวลากลางคืนเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมแบกเปู เ ที่ ยวของ ผูหญิง ไทย 
ในเวลากลางคืน ผูหญิงรับรูถึงภาวะเส่ียงอันตรายสูงกวาตอนกลางวัน ตามท่ีพี่นกไดสรางความหมายตอ
พื้นท่ีและผูคนท่ีพบเจอ โดยเช่ือวา “โรม” เป็นพื้นท่ีอันตราย และ “ชายผิวสี” ก็เป็นพวกไมควรเขาใกล 
เห็นจากคําพูดวา “ยังมืดอยู” “โรมอันตราย” และ “ไอมืด” สังเกตคํา “ไอมืด” ท่ีพี่นกใชเรียกชายผิวสี 
สอใหเห็นวา “ไอ” เป็นคําเรียกชายท่ีมีสถานภาพทางสังคมดอยกวา และ “มืด” เป็นคําใชแทนส่ิงไมดี 
คําเรียกระบุตัวตน “ไอมืด” จึงมีนัยยะท่ีวา พี่นกจัดวางตัวตนของชายผิวสีในลักษณะไมดี
ดวยการใหสัญญะผานสีผิวของเขา ประกอบกับการที่ชายผิวสีจัดวางตัวตนอยูในกรุงโรมซึ่งพี่นกเช่ือวา 
เป็นพื้นท่ีอันตราย ก็ยิ่งตอกย้ํามายาคติของกลางคืนใหชัดเจนขึ้นดวย ทํานองเดียวกัน นองจอมขวัญ
ก็เช่ือวา พื้นท่ีท่ีไมมีผูคนเป็นพื้นท่ีอันตราย เห็นจากคําพูดวา “มืดๆ เปล่ียวๆ ไมมีคน ไมมีเจาหนาท่ี 
นากลัวมาก” “กลัวตายมากเลย” และ “เราจะรอดชีวิตไหม” คําเหลานี้สอนัยยะท่ีวา การจัดวางตนเอง
อยูในท่ีมืดและเปล่ียวทําใหนองจอมขวัญรูสึกเขาใกลความตายมากยิ่งขึ้นและตัวเธอก็พยายาม
ท่ีจะเอาชีวิตใหรอดพนจากพื้นที่นั้นๆ คําเหลานี้จึงพิสูจนแวา น องจอมขวัญไดใหความหมายตอ
พื้นท่ีทางกายภาพและผูคนในลักษณะอันตรายเชนเดียวกันกับพี่นก ดังนั้น การท่ีพี่นกวิ่งหนีชายผูนั้น
ประกอบกับการท่ีนองจอมขวัญกําหนดเวลากลับเขาท่ีพักจึงเผยใหเห็นการท่ีผูหญิงไทยจัดระเบียบ
พฤติกรรมชีวิตกลางคืนในรูปแบบใหมผานมายาคติเรื่องมิติเวลาผสมกับการสรางความหมายใหแก
ลักษณะพื้นท่ีทางกายภาพและการกอรูปตัวตนของผูคนท่ีอยูในสถานการณแนั้นๆ การรับรูความอันตราย
ในเวลากลางคืนของพี่นกและนองจอมขวัญจึงประกอบไปดวยคติของเวลา พื้นท่ี และผูคน 

ทํานองเดียวกัน ปอสนับสนุนวา สังคมไดเขามามีบทบาทในการกําหนด
และจัดระเบียบพฤติกรรมชีวิตกลางคืนของผูหญิง ดังคําพูดท่ีวา “. . . สถานการณแท่ีรูสึกอันตรายท่ีสุด 
ปออยูเคปทาวนแ เราก็เดินเรื่อยเป่ือย เดินเออระเหย แตเขาก็แนะนําแลววา อยาอยูขางนอกคนเดียว 
ยิ่งเป็นตอนกลางคืน และยิ่งเป็นผูหญิงดวย . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) คําพูดของปอสอดรับไปกับทัศนะเรื่องมิติเวลาท่ีสมสุข (2558) 
เคยเสนอไวตรงท่ีผูหญิงถูกสอนไมใหไปเท่ียวเพียงลําพังในเวลากลางคืน ในที่นี้ สังคมเจาถิ่นได
ทําหนาท่ีช้ีนําพฤติกรรมไปเท่ียวของปอซึ่งเป็นผูมาเยือนเพศหญิงดวยการช้ีแนะวา เวลาใด ปอไมควร
เขาไปอยูท่ีใดและไมควรทําอะไร ขณะเดียวกัน ความรับรูของปอก็สอดรับไปกับคติเรื่องกลางคืน
ที่สังคมกําหนดไวดวย ปอยอมรับวา การใชชีวิตกลางคืนแบบผิดที่ผิดเวลาทําใหเธอรับรู ถึง

Ref. code: 25625724035026EQD



301 
 
ความอันตรายท่ีสูงขึ้น ดังเชนการไปเดินเลน ดังคําพูด “เราก็เดินเรื่อยเปื่อย” และ “เดินเออระเหย” 
สองคํานี้สอนัยยะวา ตามทัศนะของปอแลว การเดินเลนในลักษณะนี้เป็นการกระทําท่ีไมจําเป็นและ
เกินขอบเขต ประกอบกับตามท่ีปอยืนยันความรูสึกท่ีกําลังกอเกิดขึ้นในขณะนั้นวา “รูสึกอันตรายท่ีสุด” 
คํานี้บงบอกถึงสภาพจิตใจในตัวปอที่เปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นที่ตัวเธอสามารถรับรูไดดี ความรับรูถึง
จุดอันตรายท่ีปอสัมผัสไดจึงเกิดขึ้นไดเพราะปอไมเช่ือฟังกฎกติกาของสังคมเจาถิ่น ความรูสึกใหมนี้
จึงเป็นเครื่องหมายยืนยันวา เมื่อผูหญิงไมเช่ือฟังขนบธรรมเนียมของสังคม ผูหญิงก็ควรไดรับ
บทลงโทษเพื่อใหรูสึกหลาบจําและไมกลาที่จะกระทําเชนนั้นอีก ขอชี้แนะของสังคมเจาถิ่นจึง
เขามามีสวนในการจัดแบบแผนพฤติกรรมแบกเปูเท่ียวของผูหญิงอยางเห็นชัด 

ในประเด็นมิ ติเวลากลางคืนท่ีคาบเกี่ยวกับมิ ติเรื่ องพื้น ท่ี เราพบ
ปรากฏการณแท่ีนาสนใจวา ผูหญิงเลือกท่ีจะใชเวลาวางใหหมดไปกับการไปเท่ียวกลางคืนเชนเดียวกับ
วิสัยปกติของผูชาย สมสุข (2558) เสนอขอแตกตางในการเท่ียวกลางคืนของชายหญิงไววา สังคมมองวา 
การท่ีผูชายไปนั่งกินเหลา เท่ียวผับ ดิสโกเทค หรือคาเฟุ ท้ังท่ีไปคนเดียว เป็นเรื่องปกติวิสัยหลังจาก
การทํางาน ตางจากผูหญิงท่ีไมสามารถท้ิงบานท้ิงลูกเพื่อไปเท่ียวกลางคืนคนเดียว เวนแตจะเป็น
กิจกรรมยามราตรีในหมูญาติหรือเป็นโอกาสสําคัญ ในทางกลับกัน สมสุขเห็นวา แมสังคมจะมองวา 
เป็นผูหญิงไมดี แตพวกเธอก็สามารถเท่ียวกลางคืนได หากผูหญิงไดปรับเปล่ียนระเบียบทางสังคม
เรื่องเพศสภาพใหม โดยสมสุขไดหยิบยกขอสังเกตของ Madoc-Jones (1996) ท่ีวา การไปเท่ียวกลางคืน
เป็นทางเลือกในการรวมตัวกันและเปิดโอกาสใหแกผูหญิง เพื ่อที่จะไดพบปะสังสรรคแและ
สรางความบันเทิงสวนตัว ผูหญิงจึงสามารถสัมผัสโลกที่ตางไปจากชีวิตปกติของพวกเธอ 
การไปเท่ียวกลางคืนจึงกอรูปลักษณะใหผูหญิงมีท่ียืนในพื้นท่ีสาธารณะ (สมสุข , 2558, น.85-89) 
ในท่ีนี้ เราพบวา ผูหญิงไทยใชเวลาวางในยามคํ่าคืนเพื่อไปเท่ียวตามสถานเริงรมยแ ดังเชน ผับและบารแ 
ตามคําพูดของปอท่ีวา “. . . ตอนด่ืมก็ไปท่ีผับ ไปท่ีบารแ มันเป็นท่ีท่ีเขาด่ืมกันอยูแลว . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) และ “. . . เราก็ไปดริ้งคแกัน . . .” 
(ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ประกอบกับคําพูด
ของพี่กลวยท่ีวา “. . . ถาพี่จะเท่ียวกลางคืน จะไปเท่ียวบารแท่ีดีๆ หนอย แลวก็ไมกลับดึกมากนัก 
ไปฟังเพลงแลวก็กลับ . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) 

จากถอยคําขางตน เราเห็นวา การไปเท่ียวกลางคืนของปอและพี่กลวย
เหมือนกันตรงท่ีพวกเธอตางก็เลือกที่จะเขาไปในผับหรือบารแ ปอใหเหตุผลวา ผับหรือบารแเป็น
พื้นท่ีรวมตัวโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหผูคนไดด่ืมเหลากันเป็นปกติวิสัยอยูแลว ผับหรือบารแจึงเป็น
พื้นที่ท่ีเหมาะสมสําหรับเหลานักเท่ียวราตรี ในท่ีนี้ ผับหรือบารแเป็นพื้นท่ีทางเลือกท่ีเปิดโอกาสให
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ผูหญิงไดใชเวลาวางในเวลากลางคืนในรูปแบบใหมใหหมดไปกับการเสพสําราญและการพบปะ
เพื่อนใหมๆ แตการไปเท่ียวกลางคืนของผูหญิงไทยก็มีลักษณะตางไปจากการไปเท่ียวกลางคืนของ
ผูหญิงท่ีเคยมีมาอยูกอนดวย เพราะการไปเท่ียวกลางคืนในท่ีนี้มิใชการรวมกลุมเพื่อพบปะกัน
ในหมูญาติหรือเพื่อนพองท่ีรูจักมักคุนกัน แตเป็นการไปเท่ียวในหมูเพื่อนใหมท่ีไมเคยรูจักกันมากอน
และมิใชการไปเที่ยวตามวาระตางๆ ตามขนบทางสังคม แตเป็นการไปเที่ยวแบบนานทีปีหนท่ี
มิไดเกิดข้ึนแบบเป็นนิจศีล จากถอยคําของปอและพี่กลวย เราพบวา เมื่อผูหญิงไทยไปเท่ียวกลางคืน 
การใชเวลาวางในพื้นท่ีผับหรือบารแมีลักษณะที่แตกตางกัน โดยปอเลือกที่จะไปผับเพื่อดื่มเหลา  
ขณะท่ีพี่กลวยไปนั่งตามบารแเพื่อฟังเพลง  

ลึกลงไป เราพบประเด็นท่ีนาสนใจอีกวา การด่ืมส่ิงมึนเมาเป็นกิจกรรมทางสังคม
รูปแบบใหมสําหรับนักแบกเปูหญิงไทย โดยพวกเธอตระหนักวา เมื่อแบกเปูเท่ียวคนเดียว การด่ืมส่ิงมึนเมา
ในตางพื้นท่ียอมเป็นหนทางท่ีทําใหพวกเธอตกอยูในสภาพขาดสติ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ในยามคับขัน และอาจนําพาตนเองใหกระทําการใด ที่มีลักษณะเสื่อมเสียตอตนเองได ดังนั้น 
พวกเธอจึงเลือกท่ีจะด่ืมส่ิงมึนเมา แตไมขาดสติ ดังท่ีปออธิบายไววา “. . . เคยดื่มแอลกฮอลแ 
แตไมเคยเมา ตอนด่ืมก็ไปท่ีผับ ไปท่ีบารแ มันเป็นท่ีท่ีเขาด่ืมกันอยูแลว . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ขณะท่ีเบลลแก็ยอมรับวา “. . . ไปเท่ียวดูวิว 
เพราะท่ีนั่น (มาเลเซีย) ดังเรื่องตึกแฝด กูก็ไปเดินเลน ไปด่ืมไวนแ กินไมเมา จิบๆ แกวนึงประมาณ 6-7 
รอยบาท ราคาพอๆ กับไทย . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) เชนเดียวกัน นองสุกี้เผยวา “. . . ตอนไปปีนัง มีเพื่อนท่ีโฮสเทลมาชวนไปกินดวย 
แตเราก็กินนิดๆ หนอยๆ ไมไดกินจนเมา กินตามมารยาท เพื่อเขาสังคมกับเพื่อน  . . .” (สุกี้ . 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) อีกคนหนึ่ง พี่นกแนะนํา
เรื่องการตัดสินใจท่ีจะด่ืมสังสรรคแกับเพื่อนระหวางทางวา  

. . . แถบยุโรป พี่ไมคอยเท่ียวสไตลแทํานองนั้น ถาจะไป ก็ตองเป็นคนท่ี
เรารูจักกันพอสมควร แตก็ไมถึงขนาดกินเหลาเมา พี่จะคอนขางระวังตัว ควรท่ีจะมีสติตลอดเวล า 
อยางพี่ไปกาลาปากอสท่ีเอกวาดอรแ ชวงปีใหม ก็ไปเจอพวกนัก Windsurf ชาวเยอรมัน ไปปารแต้ีนิดนึง 
แตก็ไมไดเมา แลวก็กลับ มันก็ไมมีอะไร แตสวนมากก็จะไมทํา มันไมฉลาดนักท่ีจะทําแบบนั้น 
มันดูอันตรายมากกวา . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จั งหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางขางตน เราเล็ง เห็นไดวา 
มิติเวลากลางคืนและพื้นท่ีผับบารแทําใหอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไปจาก
ตัวตนเดิมท่ีสังคมคาดหวังใหผูหญิงตองอยูติดบานและไมควรด่ืมสุรายาเมา โดยการพฤติกรรมดังกลาว
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เป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหมที่ทําใหพวกเธอสามารถสื่อสาร สรางปฏิสัมพันธแทางสังคม 
และเขาถึงอัตลักษณแตัวตนของเพื่อนนักแบกเปูตางชาติไดงายขึ้น การเที่ยวกลางคืนและสุราจึง
ทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการเรียนรูและแลกเปล่ียนอัตลักษณแตัวตนระหว างนักแบกเปูหญิงไทยกับ
นักแบกเปูตางถิ่นผานการพูดคุยกันในวงเหลา ดังนั้น พฤติกรรมเท่ียวกลางคืนและการด่ืมส่ิงมึนเมา
จึงเป็นพื้นท่ีสรางความหมายตออัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย 

5.1.2.8 พื้นที่อันตรายต่อเพศสถานะความเป็นหญิงของนักแบกเป้หญิงไทย : 
ห้องน้ าสาธารณะ พื้นที่สงคราม และพื้นที่ประเทศไทย 

จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยางท้ัง 10 ราย เราพบวา ขณะแบกเปูเท่ียว 
นักแบกเปูหญิงไทยแสดงทัศนะถึงพื้นท่ีอันตรายเชิงกายภาพตอเพศสถานะความเป็นหญิง 
โดยพื้นที่อันตรายแบงออกเป็น 3 กลุม คือ หองน้ําสาธารณะ พื้นท่ีสงคราม และพื้นท่ีประเทศไทย 
เราอธิบายได ดังนี้  

(1) ห้องน้ าสาธารณะ 
หองน้ําสาธารณะ เป็นพื ้น ที่ทางกายภาพซึ ่งปรากฏใหเห็นถึง

ความไมเทา เทียมทางเพศสถานะระหวางชายหญิง โดยผูหญิงรับรู ถึงความอันตรายและ  
ความไมเป็นสวนตัวเมื ่อพวกเธอเขาใชหองน้ําสวนรวม ดัง ที่ Terry S. Kogan (2007)        
เคย ชี้ให เห็นถึงการจัดแบงพื ้น ที่ห องน้ําสาธารณะโดยวางอยู บนพื ้นฐานเพศสรีระตาม
ธรรมชาติที่แตกตางกันของผูชายและ ผูหญิง โดย Kogan อางถึงขอเสนอของ Massachusetts 
General Laws บทท่ี 149 หมวด 133 (1999) ท่ีวา การท่ีชายหญิงมีเพศสรีระทางรางกาย           
เชิงกายภาพท่ีแตกตางกัน สังคมจึงตองกําหนดใหสถานท่ีสาธารณะจัดใหมีหองน้ําสาธารณะเพื่อ
รองรับความเป็นสวนตัวและความปลอดภัยของผูชายและผูหญิงดวย (Kogan, 2007, p.3)  

จากขอคิดเห็นของ Kogan (2007) เราเห็นดวยวา การท่ีผูหญิงเขาใช
พื้นท่ีหองน้ําสาธารณะรวมกับผูชายเป็นหนทางท่ีทําใหผูหญิงตกเป็นเหยื่อทางเพศสถานะ โดยผูชายมัก
ละเลยความเป็นสวนตัวของเพื่อนตางเพศและไมใสใจตอความแตกตางทางเพศสภาพระหวางชายหญิง 
ดังท่ีผูชายมักแสดงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอยางเปิดเผย ดังเชน การถอดเสื้อในพื้นที่สาธารณะ 
การใชโถปัสสาวะท่ีมีเพียงผนังกั้น เป็นตน ในขณะท่ีผูหญิงมักปกปิดรางกายหรือเครื่องแตง กาย           
ที่อาจสอถึงการกระตุนอารมณแทางเพศไปยังผูชาย ดังท่ีพวกเธอตองเก็บซอนชุดช้ันในเพื่อไมให
ผูชายมองเห็นได แมวาจะไมไดสวมใสอยูบนรางกายก็ตาม การใชหองน้ําสาธารณะจึงสะทอนใหเห็นถึง
แนวคิดทางสังคมท่ีเอื้อใหผูชายเป็นใหญ ในขณะท่ีผูหญิงกําลังถูกกดทับผานการใชสอยพื้นท่ีสวนรวม 
จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราพบวา นักแบกเปูหญิงไทยรับรูถึงความอันตรายเมื่อเขาใชหองน้ํา
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รวมกับผูเขาพักชายดวยกันโดยวางอยูบนพื้นฐานความไมเทาเทียมทางเพศสถานะ ดังถอยคําของ
พี่ยิ้มท่ีวา  

. . . หวั่นๆ ใจบาง ท่ีกังวลคือเรื่องเขาหองน้ํารวม การอาบน้ํา มันไม
คอยสวนตัว กอนที่เขาจะเขา ผูชายจะถอดเสื้อกอน เราก็จะรู สึกเกร็งๆ ก็มีแอบคิดบางวา          
มันจะทําอะไรไหม รู สึก ไมอยากมอง เราจะเอายกทรงหรือกางเกงใน ตองกระหมิบกระเหมี่ยน          
เอาซุกเขาไปในเส้ือผา กางเกง เอาผาขุนหนูปิดบัง มันไมสะดวกเหมือนแบบผู หญิงลวน . . .          
(ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ตามที่พี่ยิ้มแสดงทัศนะไวขางตน เราสังเกตวา เมื่อเขาใชหองน้ํา
รวมในท่ีพักซึ่งมีผูเขาพักชายอยูดวย ผูหญิงไทยรูสึกกังวลใจและแปลกแยกไปจากพวกเขา ดังท่ีพี่ยิ้ม
ยกตัวอยางไววา “. . . กอนท่ีเขาจะเขา ผูชายจะถอดเส้ือกอน เราก็จะรูสึกเกร็งๆ ก็มีแอบคิดบางวา 
มันจะทําอะไรไหม รูสึกไมอยากมอง . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 27 มกราคม 2562) การท่ีพี่ยิ้มมองเห็นผูชายถอดเส้ือกอนเขาหองน้ําทําใหเธอรูสึกเกร็ง           
ไมอยากพบเห็น และกังวลใจตอไปวา พวกเขาจะลวงละเมิดทางเพศตอตัวเธอหรือไม สอดคลองกัน          
พี่ยิ้มทําใหเราเห็นภาพอีกวา ขณะเขาใชหองน้ํารวมรวมกับผูชาย เธอจําเป็นตองจัดระเบียบ
ชีวิตประจําวันรูปแบบใหมในลักษณะไมเปิดเผย ปิดบัง ซอนเรน และใสใจตอเพศสถานะความเป็น
หญิงมากยิ่งขึ้น ดังถอยคําท่ีวา “. . . เราจะเอายกทรงหรือกางเกงใน ตองกระหมิบกระเหมี่ยน เอาซุกเขาไป
ในเส้ือผา กางเกง เอาผาขุนหนูปิดบัง มันไมสะดวกเหมือนแบบผูหญิงลวน . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คําพูดของพี่ยิ้มสะทอนใหเรา
เขาใจไดวา เมื่อตองใชชีวิตอยูรวมพื้นท่ีเดียวกันกับผูชาย ผูหญิงไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมตางไปจาก
การอยูรวมกับผูหญิงดวยกัน พวกเธอมักใหความสําคัญกับความแตกตางทาง เพศสถานะ 
โดยเฉพาะในเชิงกายภาพ ดังเชน เครื่องแตงกาย ตามที่เห็นไดจากชุดชั้นในซึ่งเป็นสัญลักษณแ
แทนเรือนรางที่พึงสงวนของผูหญิง ชุด ชั้นในจึงแสดงถึงความเปราะบาง เป็นสิ่งพึงระวัง          
ตองปกปิด และเป็นเครื่องยั่วกามารมณแของผูชาย การท่ีพี่ยิ้มรูสึกกระหมิบกระเหมี่ยนจึงทําให
เราเชื่อไดวา ผูหญิงรับรู ถึงความอันตรายทาง เพศสถานะท่ีกําลังเขาใกลตัว และพวกเธอกําลังถูก
ผูชายแยงชิงพื้นท่ีในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ดี เราพบอีกวา พี่ยิ้มไดตอรองตอสูกับสถานการณแ
ดังกลาวดวยการซุกซอนชุดช้ันในใหมิดชิดจากสายตาของผูชาย โดยซุกซอนไวในเสื้อผา แลวนํา
ผาเช็ดตัวปิดทับอีกผืนหนึ่ง การที่พี่ยิ้มปรับพฤติกรรมการเขาใชหองน้ําสวนรวมจึงสะทอนถึง
ความไมเทาเทียมทางเพศสถานะระหวางชายหญิงซึ่ง ทําใหอัต ลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย
เปล่ียนแปลงไปดวย  
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จากการสัมภาษณแภาคสนามในครั้งนี้  เราพบอีกวา สภาพหองน้ํา
สาธารณะเชิงกายภาพในสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตางไปจากสังคมวัฒนธรรมไทยทําใหผูหญิงไทยรูสึกถึง
ความไมปลอดภัยและกังวลตอความไมเป็นสวนตัว ดัง ที่เบลลแบอกวา “ . .  .  เรื ่องหองน้ํา            
เขาตอแถวกันยาวๆ ไมมีประตู เป็นแคชองๆ นั่งฉี่เหมือนกับหองน้ําผูชาย แตผูหญิงแคนั่งยองๆ             
ไมมีประตู กูอึ้ง กูไมไดชอบแตก็ตองเขา แลวในหองน้ําก็ไมมีกระดาษทิชชูอีก มีนักทองเท่ียวอีกคน         
เดินไปตักน้ํามาใหเพื่อนดวย . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) จากคําพูดของเบลลแ เราเขาใจไดวา รูปแบบหองน้ําสาธารณะในพื้นที่สังคม
วัฒนธรรมที่เป็นอื ่นชวยประกอบสรางใหอัต ลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น             
โดยหองน้ําสาธารณะเป็นพื้นท่ีคาบเกี่ยวระหวางความเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ความเป็นสวนตัว              
และความเป็นพื้นท่ีปลอดภัย ตามท่ีเบลลแอธิบายใหเห็นภาพวา หองน้ําสาธารณะในจีนไมได
จัดแบงพื้นที่แตละหองและไมมีประตูปิดมิดชิด แตกั้นเป็นชองๆ คลายโถปัสสาวะของผูชาย 
โดยผูหญิงตองเขาไปในชองดังกลาว แลวนั่งยองๆ เพื ่อปัสสาวะ อีกทั้ง  เบลลแยัง เนนย้ําถึง          
ความไมเป็นสวนตัวอีกวา แตละชองกั้นไมมีน้ําจัดไวให ดังถอยคําท่ีวา “มีนักทองเท่ียวอีกคนเดิน
ไปตักน้ํามาใหเพื่อนดวย” การท่ีนักทองเท่ียวตักน้ํามาใหเพื่อนจึงเล็งเห็นถึงความมีตัวตนของเพื่อนซึ่ง
เป็นคนรูจักมักคุนกันมากอนสามารถพบเห็นเพื่อนกําลังปัสสาวะซึ่งเป็นการประกอบกิจกรรมสวนตัวดวย 
เพื่อนท่ีกําลังปัสสาวะจึงอาจรูสึกเหนียมอายระหวางเพื่อนสนิทดวยกัน หองน้ําสาธารณะแบบจีนท่ีมี
ลักษณะเป็นเพียงชองกั้นจึงเป็นการละเมิดความเป็นสวนตัวของผูใชหองน้ําและบังคับใหผูหญิงแตละคน
จําเป็นตองเปิดเผยตัวตนอยางเล่ียงไมไดดวย  

จากคําบอกเลาของเบลลแ เราเขาใจวา ผูหญิงไทยรูสึกไมปลอดภัยเมื่อ          
พวกเธอไมสามารถปกปิดความลับขณะประกอบกิจกรรมสวนตัวได หองน้ําสาธารณะจึงไมใช            
พื้นท่ีลับตาผูคน แตกลายมาเป็นพื้นที่อันตรายสําหรับเพศสถานะความเป็นหญิง ผูหญิงไทยจึง           
สรางความหมายตอหองน้ําสาธารณะในฐานะพื้นท่ีสําหรับประกอบกิจกรรมสวนตัวควบคูไปกับ          
พื้นท่ีท่ีปลอดภัย ในขณะท่ีสังคมวัฒนธรรมจีนไดใหความหมายตอหองน้ําสาธารณะในฐานะพื้นท่ีสําหรับ
ขับถายเทานั้น ตัวอยางของหองน้ําสาธารณะในจีนจึงทําใหเรามองเห็นภาพผูหญิงไทยไดเปลี่ยน
ความหมายของหองน้ําสาธารณะในฐานะพื้นท่ีขับถายกลายเป็นพื้นท่ีประกอบกิจกรรมสวนตัว 
การใหความหมายตอพื้นที่หองน้ําสาธารณะของผูหญิงไทยจึงมีความสลับซับซอนมากกวา          
การใหนิยามตอหองน้ําของสังคมวัฒนธรรมจีน โดยผูหญิงไทยตีความในลักษณะหลากหลาย           
ล่ืนไหล ไมตายตัว และไมเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น หองน้ําสาธารณะจึงเป็นพื้นท่ีใหความหมายซึ่ง         
ทําใหอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยถูกเปิดเผยตอผูหญิงดวยกันอยางเล่ียงไมได 
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สรุปวา หองน้ําสาธารณะเป็นพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นท่ีใหความหมาย         
ทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งปรากฏใหเห็นถึงความไมเทาเทียมทางเพศสถานะระหวางชายหญิงและผูหญิง
ดวยกัน โดยแบงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ผูหญิงไทยรับรูถึงความอันตรายทางเพศสถานะ            
เมื่อพวกเธอเขาใชหองน้ําสวนรวมรวมกับผูชาย โดยวางอยูบนพื้นฐานทางเพศสรีระตามธรรมชาติท่ี
แตกตางกันของผูชายและผูหญิง ผูหญิงไทยจึงรับรูถึงภาวะลอแหลมท่ีอาจถูกผูชายลวงละเมิดทางเพศ         
ในลักษณะกําลังเขาใกลตัว โดยพวกเธอรับรูวา ผูชายกําลังแยงชิงพื้นท่ีในชีวิตประจําวันผานหองน้ํา
สวนรวม และ (2) ผูหญิงไทยรูสึกถึงความไมปลอดภัยและกังวลตอความไมเป็นสวนตัวเมื่อตองใช
หองน้ําสาธารณะแบบชองกั้น พวกเธอรับรูวา ตัวเธอกําลังถูกลวงละเมิดความเป็นสวนตัวและ          
ถูกกดดันใหเปิดเผยตัวตนตอหนาผูหญิงดวยกันอยางเล่ียงไมได ดังนั้น หองน้ําสาธารณะจึงเป็ น             
พื้นท่ีใหความหมายซึ่งทําใหอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีความสลับซับซอนและเปล่ียนแปลงไป 

(2) พื้นที่สงคราม 
ดังที่ วรนุช จรุงรัตนาพงศแ (2551) ไดพูดถึงประเด็น ผูหญิงใน  

พื้นท่ีของผูชาย : เพศสถานะถูกกําหนดจากบทบาท โดยวรนุชไดหยิบยกขอคิดเห็นของสุนทรภู 
(2529) ไววา “นางละเวงปฏิเสธการขึ้นครองเมืองลังกาดัวยเหตุผลวา “การนครควรคูกับผูชาย” 
(สุนทรภู, 2529, น.313) และเมื่อนางวาลีมาถวายตัวก็ไดรับคําตอบจากพวกขุนนางวา “พวกเสนาวา
ทหารใชการหญิง” (สุนทรภู, 2529, น.256)” จากขอคิดเห็นของสุนทรภูนั้น วรนุชเห็นดวยวา 
“การเมืองและการทหารเป็นเรื่องของผูชาย ผูชายสมควรเป็นผูนําเพราะผูชายมีเหตุผล คํากลาว
เหลานี้เป็นท่ีคุนเคยและเช่ือวาเป็นจริง พื้นที่ภายนอกจึงเป็นพื้นที่ของผูชาย เหลานี้เป็นบรรทัด
ฐานทางเพศท่ีถูกเช่ือและถือเป็นหลักปฏิบัติมาเป็นเวลานาน” (วรนุช, 2551, น.71) อีกท้ัง วรนุชยังได
ช้ีใหเห็นตอไปวา ตัวละครท่ีเป็นหญิงจะมีบทบาทในพื้นที่การเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของเพศชายได             
ก็ตอเมื่อพวกเธอปรับเปล่ียนรางกายของผูหญิง ดังเชน คาดเข็มขัด รัดหนาอกใหแนน แตงกายเป็นชาย 
เป็นตน การปรับเปล่ียนรางกายของผูหญิงเชนนี้จึงตอกย้ําคติไทยท่ีวา ผูหญิงไมเหมาะสมกับ          
ศึกสงคราม (วรนุช, 2551, น.74) 

ตามขอโตแยงของวรนุช (2551) ขางตน เราพบขอเท็จจริงภาคสนามท่ี
สอดคลองตองกันวา เมื่อแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง ผูหญิงไทยเลือกท่ีจะจัดวางตนเอง
ใหหางออกไปจากพื้นท่ีสงครามหรือพื้นท่ีเส่ียงตออาชญากรรม โดยพวกเธอรับรูวาพื้นท่ีดังกลาวเป็น
พื้นท่ีอันตรายสําหรับเพศสถานะความเป็นหญิง เห็นไดจากถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง 3 ราย 
คือ ปอ พี่ยิ้ม และเบลลแ ดังท่ีปอใหขอมูลวา  

. . . อยากไปประเทศที่ลงทายดวย –สถาน ที่ชอบมากที่สุดนาจะ
เป็นเยเมน จริงๆ ดีใจมากท่ีตัดสินใจไป ถาไปตอนนี้ ก็ไปไมไดแลวเพราะวามีสงคราม ถาเป็นพื้นท่ีเส่ียงก็
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จะรูสึก (กลัว) บาง ถาเป็นพื้นท่ีอาชญากรรมเยอะๆ อยาง Johannesburg เราก็ไมควรไป เราก็
ควรอยูกับบาน ตอนดึกๆ มันก็ไมไดปลอดภัย . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 
ขณะท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . พวกกอการราย พี่ยอมรับเลยวาเป็นสิ่งที่พี่ยังกลัวอยู พวกไอเอส 
พี่ยังเห็นอยู พี่ไมคอยกลาไปโซนนั้น รูสึกวาชีวิตเราจะตายวันไหนก็ได ถาไปตรงนั้น ส่ิงท่ีกังวลคือ
มันมีไอเอสขึ้นมา มันนากลัวมาก มันใกลตัวมากจริงๆ มันไมไดไกลตัวเลย . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ประกอบกับเบลลแบอกวา “ . . . 
ท่ีโนนไมไดปลอดภัยรอยเปอรแเซ็นตแ ทุกคนพกปืนได เด็กก็มีปืนได เขาอนุญาตใหเด็กอายุ 18 ปี 
มีปืนได ซื้อปืนได มีปืนเป็นอาวุธสวนตัวได ตอนมีขาววา มีเด็กยิงกัน กูก็กลัวนะ เพราะไมรูวา
ใครคิดยังไง . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

จากคําพูดของกลุมตัวอยางขางตน เราเขาใจไดวา ขณะแบกเปูเท่ียว           
ผูหญิงไทยเลือกท่ีจะไมเขาไปในพื้นท่ีสงคราม โดยพวกเธอมักสํารวจขอมูลเชิงกายภาพดูวา             
เป็นพื้นท่ีท่ีมีสงครามหรือไม เป็นพื้นท่ีท่ีมีอาชญากรรมสูงหรือไม เป็นพื้นท่ีท่ีมีขาวกอการรายหรือไม 
และกฎหมายการพกพาอาวุธของพื้นท่ีนั้นเป็นอยางไร ดังท่ีปอสังเกตสัญลักษณแความอันตรายจาก
ชื่อประเทศที่ลงทายดวยคํา “-สถาน” ประกอบกับสถิติอาชญากรรมทองถิ่น พี่ยิ้มสังเกตสัญลักษณแ
ความอันตรายจากขาวพวกไอเอส และเบลลแสังเกตความอันตรายจากการพกพาอาวุธปืนซึ่งเป็น
อาวุธตอสูของผูชายประกอบกับขาวอาชญากรรมทองถิ่น การท่ีผูหญิงไทยสํารวจขาวสารทองถิ่นและ
กฎหมายของแตละพื้นท่ีท่ีไปเยือนจึงทําใหเราเล็งเห็นไดวา อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยกอเกิดจาก
การท่ีพวกเธอรับรูถึงพื้นท่ีสงครามในฐานะพื้นท่ีอันตรายสําหรับเพศสถานะความเป็นหญิง และพวกเธอ
ก็ยอมรับวา เพศสถานะของผูหญิงไมเหมาะสมท่ีจะกาวลวงหรือเขาไปในพื้นท่ีนั้นๆ ดวย 

สรุปวา ขณะแบกเปูเที่ยว พื้นที่สงครามและพื้นที่ที่มีอาชญากรรม
เกิดขึ ้นสูง เป็นพื ้น ที ่ให ความหมายตอการประกอบสรางอ ัตลักษณแตัว ตนของ ผู หญิง ไทย           
โดยพวกเธอตีความตอพื ้น ที่ด ังกลาวในฐานะพื ้นที่เ สี ่ยงภัยตอ เพศสถานะความเป็นหญิง           
โดยดูจากขอมูลเชิงกายภาพ ท้ังขาวสารทองถิ่นและกฎหมายบานเมืองในแตละพื้นท่ี พวกเธอจึง
เช่ือวา เพศสถานะของผูหญิงไม เหมาะสมท่ีจะกาวลวงเขาไปในพื้นท่ีนั้นๆ ดวย 

(3) พื้นที่ประเทศไทย 
ตามท่ี The World Economic Forum (WEF) ปี 2017 เผยใหเห็นวา 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวในดานความปลอดภัยอยูท่ี
อันดับ 118 จากทั้งหมด 136 ประเทศ ซึ ่งถือวาติด 20 อันดับสุดทายของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (WEF, 2017, p.35) ประกอบกับหนังสือพิมพแ The Sun ของอังกฤษ          
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ฉบับลงวันท่ี 28 มีนาคม 2018 หัวขอขาว Holiday Horror : These are the Deadliest 
Countries in the World for Young Brits to Visit, with Dozens Dying in Accidents, 
Suicides and Mysterious Circumstances. เขียนโดย Tom Michael (2018) รายงานสนับสนุน
อีกวา  

. . . ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอันตรายท่ีสุดสําหรับชาวอังกฤษท่ีมีอายุ
ตํ่ากวา 40 ปี เมื ่อเทียบกับจํานวนชาวอังกฤษที่เสียชีวิตมากที่สุดในปีที่ผานมา โดยมีชาวอังกฤษ
เสียชีวิต 25 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 6 คน ตอ 100,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับชาวอังกฤษท่ี         
เดินทางเขามาในประเทศไทยท้ังหมด 410 ,000 รายตอปี ดังเชนกรณีการตายปริศนาที่เกาะเตา 
(Death Island, The Sun, 2018) อีกท้ัง ประเทศไทยยังมีอัตราอุบัติเหตุการตายจากรถจักรยานยนตแ 
สูงท่ีสุดในโลกดวย ดังเชนกรณี Sophie Emma Rose หญิงสาวซึ่งเสียชีวิตขณะต้ังครรภแ (The Sun, 
2018) . . .  

(The Sun ฉบับวันท่ี 28 มีนาคม 2018. “Holiday Horror : These 
are the Deadliest Countries in the World for Young Brits to Visit, with Dozens Dying in 
Accidents, Suicides and Mysterious Circumstances.”. สืบคนเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2562. 
https://www.thesun.co.uk/news/5908851/most-deadly -countries-world-young-british-
deaths-cambodia-thailand-spain/.) 

จากรายงานสถานการณแความปลอดภัยของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
ขางตน ช้ีใหเราเล็งเห็นวา ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีอันตรายและเส่ียงภัยตอนักทองเท่ียว
สูงเป็นอันดับตนๆ ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักทองเท่ียวท่ีเป็นหญิง ผูหญิงจึงถูกสรางภาพแทน          
ในฐานะเหยื่อหรือผูถูกกระทําในพื้นท่ีประเทศไทยอยางเดนชัด 

สอดคลองกับรายงานขาวและสถานการณแประเทศไทยของ WEF (2017) 
และหนังสือพิมพแ The Sun (2018) ที่กลาวมานี้ จากบทสัมภาษณแของกลุมตัวอยาง เราพบวา  
นักแบกเปูหญิงไทยเกือบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันวา พื้นท่ีประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ี
มีความอันตรายตอเพศสถานะความเป็นหญิงสูงกวาการแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง         
ดังท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . อยางนิวซีแลนดแกับออสเตรเลีย พี่เช่ือวาปลอดภัยกวาไทยแลนดแเยอะมาก 
พี่ก็เลยกลาเท่ียวคนเดียว เมืองไทย พี่ยิ่งกลัว ถาเที่ยวคนเดียว พี่ตองดูกอนนะวา สถานที่ไปที่ไหน 
ถาเป็นสถานท่ีท่ีเปล่ียวๆ พี่ก็กลัว . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) ขณะท่ีพี่พิมระบุวา “. . . นอนท่ีญี่ปุุนนาจะปลอดภัยกวา บานเรานี่ ไมไหวเลย 
ติดลบมาก ถาใหเลือกระหวางเดินหนารามตอนเที่ยงคืนกับเดินญี่ปุ ุน ญี่ปุ ุนนาเดินกวาเยอะ           
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ในเมืองไทยนากลัว . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 
2562) 

จากคําพู ดของพี่ ยิ้ มและพี่ พิม เราเข าใจไดว า ผูหญิ งไทยรับรู ว า          
ประเทศไทยซึ ่ง เป ็นบาน เกิดเมืองนอนเป็นพื้นท่ีอันตรายสําหรับเพศสถานะของพวกเธอ            
โดยเห็นพองตองกันวา น ิวซ ีแลนดแ ออสเตรเลีย  และญี ่ปุ ุน  ซึ ่ง เป็นประเทศที่พ ัฒนาแลว              
มีความปลอดภัยตอเพศสถานะความเป็นหญิงสูงกวาประเทศไทยเมื่อพวกเธอตองอยูนอกบาน          
ในเวลากลางคืน เห็นไดจากคําพูดของพี่ยิ้มท่ีวา “พี่ยิ่งกลัว ถาเท่ียวคนเดียว” และคําพูดของพี่พิมท่ีวา 
“บานเรานี่ ไมไหวเลย ติดลบมาก” ท้ังสองคํานี้สะทอนใหเห็นวา การแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีประเทศไทย
เป็นพฤติกรรมเส่ียงภัยท่ีทําใหผูหญิงไทยรูสึกหวาดกลัว ไมไววางใจ รูสึกไมปลอดภัย และหลีกเล่ียง           
ท่ีจะแบกเปูเท่ียวในประเทศไทยเพียงลําพัง อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงถูกกอรางสรางรูป
ผานพื้นท่ีประเทศไทยในฐานะพื้นท่ีท่ีอันตรายโดยวางอยูบนพื้นฐานทางเพศสถานะความเป็นหญิงดวย 

สร ุปว า  ขณะแบกเป ูเ ที ่ยว  พื ้น ที ่ประ เทศไทยซึ ่ง เป ็นพื ้น ที ่ที ่มี
อาชญากรรมเกิดขึ้นสูง เป็นพื้นที่ใหความหมายตอการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของ            
ผูหญิงไทย โดยผูหญิงไทยสรางความหมายตอพื้นท่ีบานเกิดเมืองนอนในฐานะพื้นที่เสี่ยงภัยตอ
เพศสถานะความเป็นหญิง พวกเธอจึงเช่ือวา เพศสถานะของผูหญิงไมเหมาะสมท่ีจะแบกเปูเท่ียว         
ในประเทศไทยเพียงลําพัง 

ตามที่กลาวมาทั้งหมดนี ้ เรากลาวโดยสรุปวา หองน้ําสาธารณะ  
พื้นท่ีสงคราม และพื้นท่ีประเทศไทยเป็นพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นท่ีใหความหมายทางสังคมวัฒนธรรม
ซึ่งปรากฏใหเห็นถึงความไมเทาเทียมทางเพศสถานะระหวางชายหญิง โดยผูหญิงไทยรับรูถึง           
ความอันตรายตอเพศสถานะความเป็นหญิงเมื ่อพวกเธอตองกาวขามพื้นที่หรือเขาไปอยูในพื้นท่ี
ดังกลาว กลาวคือ เมื่อเราจัดวาง อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในพื้นท่ีดังกลาวแลว เราสังเกตวา          
อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีลักษณะเป็นพหุอัตลักษณแ มีความหลากหลาย เปล่ียนแปลงได 
เป็นตัวตนท่ีมีลักษณะล่ืนไหล ไมหยุดนิ่ง และไมตายตัว โดยพวกเธอมักถูกสรางความหมายในฐานะ 
“ผูถูกกระทํา” (Passive) ดังเชน (1) ในพื้นท่ีหองน้ําสาธารณะ ผูหญิงถูกแยงชิงความเป็นสวนตัวใน
ชีวิตประจําวันประกอบกับพื้นท่ีหองน้ําสวนรวมก็ถูกครอบครองโดยผูชาย (2) พื้นท่ีสงครามเป็น
สัญลักษณแของความเป็นชาย ในขณะท่ีผูหญิงถูกบังคับใหออกจากพื้นท่ีดังกลาวอยางเล่ียงไมได 
เนื่องจากเพศสถานะความเป็นหญิง ท่ีเปราะบาง และ (3) พื้นท่ีประเทศไทยเป็นตัวแทนของพื้นท่ี
ปิตาธิปไตยในลักษณะ “ผูลา/โจร/ผูราย” ท่ีมีชายเป็นใหญในสังคม ขณะท่ีผูหญิงตกเป็น “เหยื่อ”  
จากการถูกกระทํา ดังนั้น หองน้ํ าสาธารณะ พื้น ท่ีสงคราม และพื้น ท่ีประเทศไทย จึงเป็น               
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พื้นท่ีสรางความหมายทางสังคมวัฒนธรรมท่ีประกอบสราง  อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยใหมี
ลักษณะสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 

5.1.2.9 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
การสรางปฏิสัมพันธแกับผูอื่น (Interaction) เป็นปรากฏการณแทางสังคม

ของนักแบกเปูท่ีปรากฏใหเห็น ขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไดพบเจอผูคนหลากหลาย โดยคนพื้นเมือง
เป็นเปูาหมายสําคัญในการสรางปฏิสัมพันธแระหวางพวกเธอและผูเป็นอื่น ตามแนวคิดโลกท้ังโลกคือ
หมูบานเดียวกันของ Welk (2004, p.80-81) ใน The Beaten Track: Anti-Tourism as an 
Element of Backpacker Identity Construction  จากบทสัมภาษณแกลุมตัวอยางท้ัง 10 ราย 
เราพบขอเท็จจริงท่ีสอดรับไปกับขอคิดเห็นของ Welk (2004) โดยขณะแบกเปูเท่ียว นักแบกเปูหญิงไทย
สรางปฏิสัมพันธแกับผูคนท่ีพวกเธอพบเจออยูเสมอ ท้ังคนพื้นเมืองและนักแบกเปูดวยกัน เราอธิบายได ดังนี้   

เบลลแ นองจอมขวัญ และนองสุกี้ พูดเป็นเสียงเดียวกันวา พวกเธอ
สรางปฏิสัมพันธแกับเจาถิ่นผานการพูดคุย เรื่องราวท่ีพวกเธอมักพูดคุยกับเจาถิ่นเป็นหัวขอท่ีผูกโยงกับ
การแบกเปูเท่ียวเสมอ เบลลแมักสอบถามขอมูลท่ีเท่ียวกับพนักงานในโฮสเทลท่ีวา “. . . ถามพนักงานท่ี
โฮสเทล กูจะถามเขาวา มีท่ีเท่ียวท่ีไหนบาง เขาก็จะให Map มา แลวกูก็ไปตาม Map เขาพูดจา
เป็นกันเอง บอกวา มีอะไรก็ถามได ถาหาอะไรไมเจอก็โทรมาเบอรแนี้นะ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) พนักงานโฮสเทลแสดงทาที
ตอนรับขับสูตอเบลลแดวยการแนะนําท่ีเท่ียวและใหความชวยเหลือดวยการใหแผนท่ีอยางเป็นกันเอง 
การสรางปฏิสัมพันธแระหวางเบลลแและเจาถิ่นจึงเกิดขึ้นไดดวยวิธีพูดคุยและใหความชวยเหลือตอ
การถามทาง กรณีของเบลลแนั้น เราพบวา การสรางปฏิสัมพันธแระหวางเบลลแและพนักงานมี ลักษณะ
ขั้วตรงขามแบบ ลูกคา -พนักงาน ลูกคา เป็นตัวแทนของผูซื ้อบริการที่มีอํานาจเหนือกวา 
ขณะที่พนักงานเป็นตัวแทนของผูใหบริการท่ีมีหนาท่ีบริการลูกคา ความสัมพันธแทางสังคมระหวาง
เบลลแและพนักงานจึงวางอยูบนพื้นฐานของตําแหนงแหงท่ีทางสังคมและเศรษฐกิจดวย  

อีกพื้นท่ีหนึ่ง ในบานของโฮสตแ เบลลแสรางสัมพันธแอันดีกับลูกสาวของ
ครอบครัวท่ีเธอไปอยูดวยตามท่ีวา “. . . ครอบครัวท่ีกูไปอยู มีพอแม ลูก กูสนิทกับลูกสาวของเขาท่ี
เป็นผูหญิง เพราะวาอายุไลเลี่ยกัน ก็คุยกันวา ไปเที่ยวไหนดี เลนอะไรกันดี ไปโยนโบวแลิ่งไหม 
ท่ีโรงเรียนเป็นยังไงบาง . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) เบลลแใชวิธี “ตีสนิท” กับเจาถิ่นดวยการพูดคุยเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ดวยการชวนไปเท่ียว ชวนไปเลน และถามไถชีวิตในโรงเรียน วิธีตีสนิทของเบลลแมีจุดเดนตรงท่ี
เธอเลือกท่ีจะคบหากับสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็น “ลูกสาว” เพราะเป็นเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันและ
เป็นผูหญิงเหมือนกัน การสรางปฏิสัมพันธแกับเจาถิ่นในที่นี้จึงเป็นการสรางชุมชนใหมภายในครัวเรือน
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โดยเบลลแไดดึงเอา “ความเป็นพี่สาวนองสาว” (Sisterhood) มาเป็นตัวสานสัมพันธแระหวาง
ลูกสาวตางถิ่นกับลูกสาวเจาถิ่น การตีสนิทแบบพี่สาวนองสาวจึงเป็นวิธีตอรองที่เบลลแนํามาใช
เพื่อใหเธอดํารงอยูกับครอบครัวเจาถิ่นไดอยางสนิทใจ ขณะเป็นนักเรียนแลกเปล่ียน เบลลแยอมรับวา 
ตัวเธอถูกจํากัดพื้นท่ีไมใหออกนอกบานเพียงลําพัง ตามท่ีวา “. . . ตอนอยูอเมริกาไมเคยไปเท่ียวคนเดียว
เพราะมีกฎหาม เวลาไปเท่ียว โฮสตแก็จะพาไปหรือไมก็จะมีเพื่อนขับรถมารับ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) สถานะนักเรียนแลกเปล่ียน
ท่ีติดตัวมากับเบลลแทําใหตัวตนของเธอยังคงผูกติดอยูกับ “ความเป็นเด็ก” และ “ภาวะตัวคนเดียว” 
เบลลแจึงถูกจํากัดพื้นท่ีใหอยูแตในบานของเจาถิ่น การไปเท่ียวนอกบานอยางอิสระจึงเป็นเรื่องยาก
สําหรับตัวเธอ กลับกันเบลลแจะไปเท่ียวนอกบานไดก็ตอเมื่อมีผูพาไปดวย ดังเชน ติดสอยหอยตามไปกับ
ครอบครัวเจาถิ่นหรือไมก็มีไปกับเพื่อน ตัวตนของเบลลแในฐานะนักเรียนแลกเปล่ียนจึงขึ้นอยูกับตัวตน
ของผูท่ีเธอติดตามไปดวย ขณะท่ีตัวตนของเธอก็คอยๆ กอรูปกอรางในลักษณะ “ผูไปเป็นเพื่อน” ดวย  

สอดคลองกัน นองจอมขวัญแสดงทาทีพูดคุยกับเจาถิ่นดวยการสอบถาม
ภูมิประเทศตามท่ีกลาววา “. . . เขาก็ถามเรา คุยกับเราดี เขายอมรับคนตางชาติดี เมืองท่ีจอมขวัญอยู 
จอมขวัญรูสึกไดถึงความ Friendly เหมือนเจอใครก็ใจดีไปหมดเลย ตอนนั่งรถไฟ เราเห็นภูเขาสวยๆ 
เราก็ถามคนขางๆ วา ภูเขาชื่ออะไร เขาก็เสิรแชใหดูในเน็ตเลยวา อันนี้ๆ เอารูปใหดูดวย  . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ทาทีโตตอบ
ของเจาถิ่นแสดงออกในลักษณะเป็น “เจาบานท่ีดี” (Good Host) พวกเขาพูดคุยอยางเป็นมิตรและ
ใหขอมูลภูมิประเทศในบานเกิดผานภาพถายอยางเต็มใจ  

คลายกัน นองสุกี้พูดคุยและแลกเปล่ียนขอมูลติดตอกับเจาถิ่นตามที่วา 
“. . . เขาเขามาถามเรื่องกลองวา ใชกลองอะไรเหรอ มาจากไหน จะกลับแลวเหรอ แลวเขาก็พูดวา 
‘ขอแลกไลนแไดไหม’ เราก็บอกวา ‘ไดๆ’ แลวเขาก็ใหนามบัตรไว . . .” (สุกี้.  สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) นองสุกี ้สนทนากับเจาถิ่นดวย
ความสนใจเรื่องกลองระหวางท่ีเธอแบกเปูเท่ียว “การพูดคุย” จึงเป็นวิธีสรางปฏิสัมพันธแระหวาง
นักแบกเปูหญิงไทยกับผูคนทองถิ่น พวกเธอมักสนทนาเรื่องราวท่ีเกี่ยวโยงกับการแบกเปูเท่ียว 
ไมวาจะเป็น สอบถามท่ีเท่ียว ขอแผนท่ี ความสนใจเรื่องกลองถายรูป แผนการเดินทาง รวมถึง
การแลกเปล่ียนขอมูลติดตอซึ่งกันและกัน การแบกเปูของผูหญิงไทยในยุคโลกาภิวัฒนแจึงมีจุดเดน
ของการสรางชุมชนระหวางผูหญิงไทยและคนทองถิ่นดวยวิธีบอกเลาแบบปากตอปากผสมกับ
การสรางเครือขายผานอินเตอรแเน็ตดังคําพูดของนองสุกี้วา “ขอแลกไลนแไดไหม” และคํา “เขาก็
ใหนามบัตรไว” การสรางปฏิสัมพันธแดวยการพูดคุยกับคนพื้นเมืองจึงเป็นการสรางชุมชนแบบ 
เจาถิ่น-ผูมาเยือน และใหภาพการสรางรูปตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยชัดเจนขึ้น 
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จากการสํารวจภาคสนาม เราพบขอเท็จจริงตอไปวา การแบงแยกตัวตน
ของผูหญิงไทยใหตางไปจากคนทองถิ่นในลักษณะขั้วตรงขามแบบ “ตัวเรา” (Self) และ “ตัวเขา (Others) 
ยังคงปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง เบลลแ พี่ยิ้ม และปอเผยถึงความเหลื่อมลํ้าทางชาติพันธุแที่ตางกัน
ในทํานองเดียวกันวา พวกเขามักดูหมิ่นดูแคลนผูหญิงไทยดวยการเหมารวมและสรางภาพแทน
ในลักษณะเป็นผูหญิงจีน เป็นผูหญิงเอเชีย และเป็นพวกลาหลัง ภาพแทนท่ีพวกเขาสรางขึ้นใหม
และสวมใสใหแกตัวตนของผูหญิงไทยจึงสอถึง “ความเป็นชายขอบ” (Marginality) อยางเดนชัด 
เบลลแมักพบเจอเพื่อนฝรั่งท่ีลอเลียนถึงชาติพันธุแของผูหญิงไทยตามท่ีบอกวา “. . . ฝรั่งเขาก็แซววา 
‘You’re from Thailand?’ นึกวามาจากประเทศจีน ทําไมตาต่ีจัง เพื่อนเราเป็นคนจีนขาวๆ 
ตาชั้นเดียว ฝรั่งเขาก็ทําทาขยี้ตาตัวเองไปดวย เหมือนกับลอเลียนวา ตาต่ี . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําพูดนี้ใหภาพวา พวกเขาแบงแยก
ตัวตนของผูหญิงไทยใหออกไปจากตัวตนแบบฝรั่งโดยอาศัยชาติพันธุแท่ีตางกัน การลอเลียนผานวาจา
ท่ีวา “You’re from Thailand?” และคํา “ทําไมตาต่ีจัง” ควบคูกับทาทีขยี้ตาเป็นพฤติกรรมแสดงออก
ของฝรั่งเจาถิ่นท่ีสอถึงความเดียดฉันทแตอผูหญิงไทยผานรูปลักษณแทางกายภาพ (Physical Body) 
ท่ีตางกัน หนาตาแบบ “ตาช้ันเดียว” จึงเป็นลักษณะดอยท่ีพวกเขาสรางภาพตัวตนใหมใหแก
ผูหญิงไทย คําพูดของฝรั่งเจาถิ่นทวีความรายกาจยิ่งขึ้นไปอีก พวกเขามักพูดคุยกับผูหญิงไทย
ในลักษณะเยยหยัน ตามท่ีเบลลแบอกวา “. . . เขาก็จะถามเราวา บานเธอมีตูเย็นไหม บานเธอยังขี่ชาง
ไปโรงเรียนไหม เขาไมรูอะไรเกี่ยวกับ Asian เลย (เนนเสียงหนัก) เขารูจักแคคนเอเชีย แตเขาไมรูจักวา 
คนเอเชียอยูกันยังไง . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) ถอยคําถามไถของฝรั่งเจาถิ่นเนนย้ําวา พวกเขามองผูหญิงเอเชียเป็นผูท่ีมาจาก
ชาติพันธุแที่ไมเจริญ ดังคํา “ตูเย็น” และ “ขี่ชาง” สองคํานี้ใหความหมายแอบแฝงนัยยะทางสังคมโดยออม 
ตูเย็นเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีในพื้นท่ีพัฒนาแลว ขณะท่ีการขี่ชางเป็นตัวแทนของบานปุาเมืองเถื่อน 
ฝรั่งเจาถิ่นจึงสรางตัวตนใหมใหแกผูหญิงไทยในลักษณะชาติพันธุแท่ีลาหลังผานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
กลับกันเบลลแไมกลาเขาไปในพื้นท่ีรานคาแบบแบรนดแเนม (Brand Name) เพราะพวกเจาถิ่นมัก
เพงเล็งถึงผูหญิงเอเชียในลักษณะไมมีเงินตามท่ีวา “. . . รานหลุยสแนี่ กูยังไมไดไปดูเลย เขาไปแลวไมซื้อ 
กูก็เกร็ง เขามองวาพวกเอเชียเป็นพวกไมมีตังคแ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําพูดของเบลลแใหภาพฝรั่งเจาถิ่นไดแบงแยกผูหญิงไทย
ใหออกไปจากพื้นที่รานคาของพวกเขาโดยวางอยูบนพื้นฐานของสภาพทางเศรษฐกิจที่ตางกัน 
พวกเขามักมองวา สถานภาพทางการเงินของผูหญิงเอเชียตํ่าตอยเกินกวาท่ีจะจับจายใชสอยสินคา
จากพื้นท่ีรานคาของพวกเขา พื้นท่ีรานคาแบบแบรนดแเนมจึงไมใชพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับผูหญิงไทย  
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ทํานองเดียวกัน นองจอมขวัญยอมรับวา ผูหญิงไทยมักถูกเหมารวม
เป็นคนจีน ตามคําพูดท่ีวา “. . . เพื่อนที่อยูอีกเมืองหนึ่งก็โดน อยาง ‘Chinese Chinese’ คือ
โดนเหมารวมวาเป็นคนจีนหมด แลวเราก็ไมไดชอบท่ีจะถูกเรียกวาคนจีน บางทีเขาเรียกแลว
เขาก็หัวเราะ . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 
2562) คําพูดนี้สนับสนุนวา รูปลักษณแภายนอก  (Appearance) ที่ติดตัวมากับผูหญิงไทยทําให
พวกเธอถูกเจาถิ่นครอบงําและถูกจัดจําแนกใหรวมกับคนจีนอยางเล่ียงไมไดดังเชนคํา “Chinese 
Chinese” และคํา “โดนเหมารวมวาเป็นคนจีนหมด” ควบคูไปกับทาทีหัวเราะ คําพูดและ
พฤติกรรมแสดงออกของเจาถิ่นจึงทําใหเราสัมผัสไดวา เจาถิ่นสรางภาพมายาใหมและสวมใสใหแก
ผูหญิงไทยโดยวางอยูบนพื้นฐานชาติพันธุแที่ตางกันผานคําพูดและการกระทําในเชิงตลกขบขัน 
ความขบขันจึงใหภาพการจัดวางตัวตนของเจาถิ่นในลักษณะเหนือกวาผูหญิงไทย กลับกันผูหญิงไทย
ไมไดรูสึกสนุกหรือตลกไปกับทาทีของพวกเขาดังท่ีนองจอมขวัญยืนกรานวา “. . . เราก็ไมไดชอบท่ีจะ
ถูกเรียกวาคนจีน . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
27 มกราคม 2562) โดยสวนตัว นองจอมขวัญถูกเขาใจผิดในลักษณะตางไปจาก “เป็นจีน” 
พวกเขามักทักวา หนาตาของเธอละมายคลายกับผูหญิงเกาหลีตามท่ีวา “. . . หนาจอมขวัญ 
คนทักวาเป็นคนเกาหลีเยอะ อาจเป็นเพราะชอบทาปากแดงๆ เหมือนเด็กเกาหลี เด็กเกาหลีมันก็ชอบ
ทาปากแดงๆ อยางเดียวแบบนี้  อยางตอนอยูฝรั่งเศสก็จะมีคนทักวา เป็นคนเกาหลีอยูบอยๆ 
เหมือนกัน . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 
2562) คําพูดนี้บงบอกวา ตัวตนของนองจอมขวัญมักถูกแบงแยกใหตางไปจากภาพเหมารวมแบบเป็นจีน 
รูปรางหนาตาท่ีติดมากับตัวเธอควบคูกับการแสดงออกในชีวิตประจําวันตามท่ีเธอกลาววา “ชอบ
ทาปากแดงๆ” ทําใหพวกเขาเขาใจผิดวา ตัวตนของเธอเป็นเกาหลี ตัวตนของนองจอมขวัญจึง
ถูกแบงแยกออกจากตัวตนของเจาถิ่นในลักษณะ “ตัวเรา” และ “ตัวเขา” โดยวางอยูบนพื้ฐานของ
รูปรางหนาตาทางกายภาพควบคูกับการแสดงออกในชีวิตประจําวัน 

สอดรับกับขางตน พี่ยิ้มและปอสนับสนุนคลายกันวา เจาถิ่นมักเขาใจผิดวา
พวกเธอเป็นผูหญิงจีน ตามถอยคําสัมภาษณแของพี่ยิ้มท่ีวา  

. . . เขาไมยินดีบริการเรา ตอบไมโอเค ใชสีหนาไม โอเค เขาก็ถามวา 
‘มาจากไหน’ เราก็บอกวา ‘ไทยแลนดแ’ เขาก็บอกวา ‘คุณเป็นคนไทยเหรอ ยินดีตอนรับ ฉันก็นึกวา
คุณเป็นคนจีน’ เราก็บอกวา ‘ปุาวๆ ฉันมาจากไทย’ เขาก็บอกวา ‘คนจีนไมไหวเลย คนไทยโอเคนะ 
สะอาด แตคนจีนสกปรก ฉันไมคอยชอบ’ ท่ีแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะนึกวาเราเป็นคนจีน . . .” 
(ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  
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ประกอบกับคําพูดของปอท่ีวา “. . . ตอนแรกๆ ท่ีไปรัสเซีย เขาก็คงคิดวาเราไมใชคนไทย สวนคนรัสเซีย
ก็จะคิดวาคนเอเชียมีอยูชาติเดียวก็คือคนจีน . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562)  

ถอยคําของพี่ยิ้มและปอใหภาพผูหญิงไทยในมุมมองของเจาถิ่นลักษณะ
เหมารวม (Stereotype) รูปรางหนาตาท่ีติดตัวไปกับพวกเธอมักถูกเขาใจผิดเสมอวา “เป็นจีน” 
ภาพหลอแบบเป็นจีนจึงเป็นตัวตนใหมท่ีเจาถิ่นสรางขึ้นและจัดหมวดหมูชาติพันธุแของผูหญิงไทย
ใหเขาพวกกับผูหญิงจีนซึ่งเป็นชาติพันธุแกลุมใหญในเอเชีย ซ้ําราย ความเขาใจผิดบนพื้นฐานชาติพันธุแ
ท่ีตางกันยังกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติท่ีตางกันดวย เจาถิ่นมักไมตอนรับขับสูผูหญิงไทยภายใตภาพรวม
แบบจีนดวยการพูดจาไมดี การแสดงสีหนา และการปฏิเสธท่ีจะใหบริการ ภาพรวมแบบจีนท่ีเจาถิ่น
สวมใสใหผูหญิงไทยจึงเป็นมายาคติท่ีทําใหพวกเธอถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมดวย พรอมกันนั้น
พี่ยิ้มตอบโตตอภาพรวมแบบจีนท่ีกระทําตอตัวเธอดวยการแสดงตัวตนในฐานะผูหญิงไทย การท่ีพี่ยิ้ม
อางถึงชาติพันธุแยอยท่ีติดตัวมากับเธอจึงเป็นการปฏิเสธภาพรวมแบบจีนดวย เมื่อเจาถิ่นสรางมายาคติใหม
และเหมารวมใหผูหญิงไทยเขาพวกกับชาติพันธุแจีน ผูหญิ งไทยจึงตอสูดวยการแสดงตัวตนของ
ผูที่มาจากชาติพันธุแยอยเพื่อแบงแยกใหตัวตนของพวกเธอตางไปจากตัวตนแบบจีนและทําใหตัวตน
ของผูหญิงไทย “ยังคงมีอยู” ในสังคมวัฒนธรรมเจาถิ่น 

ลึกลงไป เราพบขอเท็จจริงของการสรางปฏิสัมพันธแในเชิงลบ (Negative 
Interaction) ระหวางผูหญิงไทยกับผูเป็นอื่นอีกวา ขณะแบกเปูเท่ียว ผูเป็นอื่นไดสรางความหมายและ
ใหคุณคาตออัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในลักษณะเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติตอผูหญิงไทย
โดยวางอยูพื้นฐานของการแบงแยกทางชาติพันธุแอยางชัดเจน ดังท่ีพี่นกยกตัวอยางสถานการณแท่ีพบเจอไววา  

. . . ทะเลเกลือก็จะเป็น Road Trip เป็นรถ Four Wheels คันหนึ่งนั่งได
ประมาณ 4 คน พอดีวา มันตองหยุดพักเป็นระยะ แตละคืน มันก็หยุดพักท่ีพักเดียวกัน คืนสุดทาย 
เราก็ไปนอนกันท่ีโรงแรมเกลือ เราก็เลยตองมารวมกันกับ Group พวกนี้ ซึ่งหองน้ํามีเพียงหองเดียว 
ทุกคนก็จะตองมายืนรออาบน้ํา รีบกลับไปใหทันกินขาว ก็มียัยฝรั่งเศสสองผัวเมียเดินเขาไปในหองน้ํา 
ใชเวลานานมาก ต้ัง 15 นาที ไมออกมา จนกระท่ังตองเคาะประตู เราก็รอคิว โดยมีพวกมัน 4 ตัว 
อีก 2 ตัว เขาไปในหองน้ําแลว มีอีกตัวหนึ่งเป็นผูชายยืนรออยูขางนอก และมียัยผูหญิงอีกคนหนึ่งมา
ทําเป็นเนียน ทําเป็นปวดหัว ทําเป็นเศราสรอย แลวก็เนียนๆ แซงคิวไป ทุกคนก็บน เราก็เลยเคาะประตู 
บอกวา ‘ออกมาเด๋ียวนี้!!! ออกมาไดแลว คนอื่นอีก 30 – 40 คน จะทํายังไง’ ตอนที่เราเคาะประตู 
ยัยผูหญิงคนท่ีเนียนแซงคิวก็ทําเป็นออกรับแทนเพื่อนวา ‘ทําไมจะไมได I รอนแรมมาตั้งสามวัน 
ไมไดอาบน้ํา นี่เป็นท่ีเดียวเลยนะท่ี I จะรูสึกวา I มีความสุข ก็ตองใหเพื่อน I มีความสุข’ เราก็เลยบอกวา 
‘ไมมีสิทธิ์จะทําแบบนี้’ มันก็บอกวา ‘ท่ีนี่ไมใชประเทศ You ถาอยากจะสบาย ก็กลับไปเท่ียวท่ี
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ประเทศตัวเอง ไมตองมาเที่ยวแถวนี้’ เราก็เลยบอกวา ‘ที่นี่ก็ไมใชประเทศของเธอเหมือนกัน 
ถาอยากจะอาบน้ํานานๆ ก็กลับไปอาบท่ีประเทศเธอ คนเขาก็รอกันต้ังกี่คน เธอแซงคิว ไมมีมารยาท 
อยาคิดนะวา ฉันจะใหเธอเขาไป’ แลวพี่ก็หันไปบอกทุกคนวา ‘ยัยคนนี้แซงคิว’ สุดทาย เราก็ทุบประตูกัน 
ปังๆๆ แลวสองคนนั้น มันก็ออกมา แตมันช่ัวรายตรงท่ียัยผูหญิงมันแกลงทําเป็นหกลม มันแกลง
ทําเป็นเจ็บเหมือนแขนมันหัก มันโกหก ทําเป็นลมโครม แลวกรีดรองทําเป็น ‘ไมไหวแลว’ แลวก็ให
แฟนอุมไป พอตอนเชา เราก็เห็นไอ 4 คนนี้ คนแรกเลย ไอผูชายเขาหองน้ําแลวไมราดสวม 
สวนยัยผูหญิงท่ีรองวาแขนหักก็วิ่งปรเอเขาไปเลย แลววิ่งไปบนรถ ไอ 4 คนนี้ทําใหทุกคนที่อยูในรถ
ไดออกเป็นคันสุดทาย ไมเกรงใจใครเลย . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 23 มกราคม 2562)  

จากสถานการณแท่ีพี่นกเลาถึงขางตน เราวิเคราะหแไดวา พี่นกตองเดินทาง
ไปพรอมกับขบวนรถคาราวานซึ่งเดินทางในทะเลเกลือติดตอกันเป็นเวลานาน 3 วัน โดยไมมีใครไดอาบน้ํา 
อํานาจในการเคล่ือนท่ี อํานาจในการจัดการแผนเดินทาง และอํานาจในการหยุดพักระหวางทาง
จึงตกเป็นอํานาจผูกขาดของขบวนคาราวานแตเพียงผูเดียว โดยท่ีพี่นกและนักทองเท่ียวคนอื่นๆ 
ไมมีโอกาสไดตอรองกับขบวนคาราวานแตอยางใด พี่นกจึงตกอยูในภาวะจํายอมท่ีจะตองยอมทําตาม
แผนการเดินทางของขบวนคาราวานอยางขัดขืนไมได เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ขบวนคาราวาน
ไดจัดใหมีหองน้ํารองรับเพียงหองเดียวเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของผูเขาใชหองน้ํากวา 
50 คน โอกาสท่ีพี่นกจะไดเขาไปใชหองน้ําจึงถูกบีบบังคับใหตัวเธอตองชวงชิงกับผูเขาใชคนอื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศสท้ัง 4 คนดวย ประกอบกับเวลาท่ีมีอยูเพี ยงชวงสั้นๆ 
ทําใหพี่นกมีโอกาสท่ีจะเขาใชหองน้ําอยางถูกจํากัด พี่นกจึงไมสามารถใชหองน้ําไดอยางอิสระ อีกท้ัง 
การท่ีพี่นกถูกจัดใหรวมกลุมอยูกับชาวฝรั่งเศสยังทําใหพี่นกตองพบเจอกับมายาคติท่ีติดตัวมากับ
ชาวฝรั่งเศสท้ัง 4 คน ท่ีพวกเขาถูกทําใหเช่ือวา ฝรั่งเศสเป็นชาติพันธุแท่ีเหนือกวาชาติพันธุแอื่นๆ 
พี่นกและนักทองเท่ียวคนอื่นๆ จึงถูกพวกเขาเอารัดเอาเปรียบดวยการท่ีเปิดโอกาสใหสามีภรรยา
ชาวฝรั่งเศสเขาใชหองน้ําเป็นเวลานานเกินความจําเป็น ประกอบกับเพื่อนชาวฝรั่งเศสท่ีรออยูขางนอก
ก็ชวยสนับสนุนการกระทําของสามีภรรยาคูนั้นพรอมกับกีดขวางไมใหนักทองเที่ยวคนอื่นเขาใช
หองน้ําดังกลาวดวยการแกลงหกลม แลวแซงคิวผูอื่นอยางไมละอาย การท่ีผูหญิงชาวฝรั่งเศสแกลงหกลม
จึงเป็นแผนการท่ีเธอแปลงสภาพรางกายของตนเองจากผูท่ีแข็งแรงใหกลายเป็นผูปุวยเพื่อท่ีจะไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจจากผูอื่นและใชอภิสิทธิ์หลีกเล่ียงท่ีจะไมสํานึกผิดตอการกระทําท่ีเธอรวมกระทําผิด
กับเพื่อนอีก 3 คน ตามท่ีอธิบายมานี้ พี่นกและนักทองเท่ียวคนอื่นๆ จึงตกเป็นเหยื่อจากสถานการณแ
ดังกลาว ดังนั้น การกระทําท่ีนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศสท้ัง 4 คน ปฏิบัติตอพี่นกและนักทองเท่ียวคนอื่นๆ 
จึงมีลักษณะเป็นการเอารัดเอาเปรียบตอผูอื่นโดยวางอยูพื้นฐานของการแบงแยกทางชาติพันธุแฝรั่งเศส
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ท่ีเหนือกวาอยางชัดเจน อยางไรก็ดี เราพบวา พี่นกในฐานะผูหญิงไทยท่ีถูกทําใหเช่ือวา ตัวเธอมาจาก
ชาติพันธุแที่ดอยกวาฝรั่งเศส ก็ไมยินยอมใหพวกเขาเอารัดเอาเปรียบแตเพียงฝุายเดียว โดยพี่นกตอรองตอสู
กับสถานการณแขางตนดวยการเคาะประตูใหสามีภรรยาคูนั้นออกจากหองน้ํา แลวพูดตอหนา
นักทองเท่ียวคนอื่นๆ วา ผูหญิงฝรั่งเศสแซงคิว เพื่อตักเตือนใหพวกเขาท้ัง 4 คน รับรูวา การกระทํา
ดังกลาวเป็นพฤติกรรมท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม และพวกเขาควรหยุดท่ีจะกระทําผิดในลักษณะนี้ 
ขณะเดียวกัน พี่นกก็ตอรองตอสูกับผูหญิงฝรั่งเศสผานทางวาจาโดยเนนย้ําอีกวา พวกเขาไมมีสิทธิ์ท่ีจะ
ทําแบบนี้ เพราะท่ีนี่ไมใชแผนดินของฝรั่งเศส คําพูดตอกกลับของพี่นกจึงสอใหเห็นวา ในแผนดินของ
ประเทศอื่นนั้น ความเป็นฝรั่งเศสไมมีอํานาจเหนือกวาชาติพันธุแอื่น พวกเขาจึงตองจัดวางอัตลักษณแตัวตน
ของฝรั่งเศสในลักษณะเทาเทียมกับชาติพันธุแอื่นดวย การกระทําท่ีพวกเขาเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
จึงเป็นการกระทําท่ีไมชอบธรรม กลยุทธแท่ีผูหญิงไทยเลือกใชตอรองตอสูกับชาวฝรั่งเศสท้ัง 4 คน 
จึงวางอยูบนพื้นฐานของการจัดวางทุกชาติพันธุแในลักษณะไมเหลื่อมลํ้าซึ่งกันและกัน ดังนั้น 
อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยจึงถูกประกอบสรางจากการสรางปฏิสัมพันธแเชิงลบท่ีผูเป็นอื่นบั่นทอน
คุณคาตอตัวตนของผูหญิงไทยโดยวางอยูบนพื้นฐานของการแบงแยกทางชาติพันธุแอยางชัดเจน 

คลายกับขางตน พี่กลวยเนนประเด็นการเหยียดผิว (Racism) ผานเรื่องเลา
แบบปากตอปากตามท่ีวา  

. . . เพื่อนเขามีแฟนเป็นคนไทย แฟนเขาอยูไมไดเลย เขาเหยียดมาก 
ผูหญิงคนนั้นอยูไมได แฟนเขาอยูแบบไมมีความสุข จนตอนหลังหมอคนนี้ตองยายไปอยูอังกฤษแทน 
เพราะวาออสเตรียนอกจากจะเหยียดแลว เขายังใชภาษาเยอรมันพูดกัน มันยาก แฟนเขาก็
พูดไมไดดวย ออสเตรียเหยียดผิวหนักมาก . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
เรื่องเลาของพี่กลวยเห็นดวยวา ตัวตนของผูหญิงไทยถูกแบงแยกจากตัวตนของเจาถิ่นในลักษณะ
เหยียดหยามชาติพันธุแ พี่กลวยเนนย้ําถึงความรายกาจที่ผูหญิงไทยตองพบเจอในชีวิตประจําวัน
โดยดูจากคําพูดและน้ําเสียงซ้ําไปมาวา “อยูไมได” “ไมมีความสุข” “พูดไมได” และ “เหยียดผิว
หนักมาก” คําเหลานี้ใหภาพถึงชีวิตท่ีไมเป็นสุขของผูหญิงไทยในสังคมวัฒนธรรมเจาถิ่น โดยตัวตน
ของผูหญิงไทยไมเป็นท่ียอมรับและไมเขาพวกกับตัวตนของพวกเขาผานภาษาท่ีใชและสีผิวท่ีตางกัน 
ซ้ําราย ตัวตนของผูหญิงไทยยังถูกทําใหหายไปจากพื้นท่ีของพวกเขาโดยทางออมดังท่ีวา “หมอคนนี้
ตองยายไปอยูอังกฤษแทน” การยายออกจึงเป็นทางเลือกใหมท่ีสอใหเห็นวา เจาถิ่นจัดวางตัวตน
ในลักษณะท่ีเป็นศนยแกลางและสรางความเป็นอื่นใหแกตัวตนท่ีตางกัน ผิดกับตัวตนของผูหญิงไทยท่ี
เป็นเพียง “ชายขอบ” ในพื้นที่ของพวกเขาเทานั้น โดยพวกเขาไดสรางอคติและภาพมายาเชิงลบ
ตอผูหญิงไทยในลักษณะดูหมิ่นดูแคลนและบั่นทอนคุณคาผูเป็นอื่นใหลดนอยลง 
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การสรางชองวางระหวางเจาถิ่นและผูหญิงไทยยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
ฝรั่งเจาถิ่นมักสรางภาพมายาและแสดงทาทีเอือมระอาผูหญิงไทยผานการส่ือสารภาษาท่ีไมเขาใจกัน
ตามท่ีเบลลแบอกอีกวา  

. . . เพื่อนบางคนไมชอบพวกเอเชีย มองวาเป็นพวกบานนอก เขาก็ชอบ
ถามวา ‘อะไรนะๆๆ’ บางคนเขาก็จะหงุดหงิดวาเราพูดอะไร เขาฟังไมรูเรื่องเลย เขาก็จะถามย้ําหลาย
รอบ รูสึกแบบ โอ฿ย (ลากเสียงยาว) ขี้เกียจคุยกับมัน เขาอยากฟังคนท่ีคุยแลวเขาใจกันมากกวาคนท่ี
คุยแลวรูสึกวา ‘คุณพูดอะไร’ (เนนเสียงหนัก) . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
น้ําเสียงลากยาวและเนนหนักทําใหรับรูไดวา เบลลแรูสึกแยกับสถานะ “ตัวประหลาด” ในสังคมวัฒนธรรม
ของฝรั่งเจาถิ่น พวกเขาแบงแยกตัวตนของเบลลแออกจากตัวตนของพวกเขาผานสําเนียงและภาษาพูด
ท่ีตางกัน โดยพวกเขามักพูดลอเลียนผูหญิงไทยดังคําท่ีวา “อะไรนะๆๆ” และคํา “คุณพูดอะไร” 
ประกอบกับแสดงทีทาขณะพูดในลักษณะซ้ําไปมาหลายครั้ง ทาทีโตตอบของฝรั่งเจาถิ่นท่ีกระทําตอ
ผูหญิงไทยจึงใหภาพวา พวกเขาไดจําแนกตัวตนของผูหญิงไทยในลักษณะขั้วตรงแบบ เมืองกรุง-บานนอก 
เมืองกรุงเป็นตัวแทนของฝรั ่งเจาถิ่น ขณะที่บานนอกเป็นตัวแทนของผูหญิง ไทย ตัวตนแบบ 
“บานนอก” ท่ีฝรั่งเจาถิ่นสรางภาพใหมใหแกผูหญิงไทยจึงมีลักษณะเป็นชายขอบ (Marginality) 
ดวยวิธีการยกตนขมทานเพื่อบั่นทอนชาติพันธุแที่ติดตัวมากับผูหญิงไทยใหดอยคุณคาลง ตรงขามเบลลแ
โตตอบคําสบประมาทตามท่ีวา “. . . Thailand ก็เหมือนอเมริกา เผลอๆ กรุงเทพใหญกวาเมืองท่ีอยู
ตอนนี้ซะอีก . . .” เขาก็บอกวา “. . . ‘Oh, I’ve rarely gone there before’ . . . ‘I don’t know’ 
. . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําโตเถียง
ของเบลลแไดตอกกลับมายาคติท่ีติดตัวมากับฝรั่งเจาถิ่นอยางผิดคาด เบลลแสอใหเห็นวา “บานนอก” 
สําหรับพวกเขาไมใชพื้นท่ีลาหลังตามท่ีพวกเขาคาดไว แตกลับเหนือกวาบานเขาตรงท่ีมีพื้นท่ีกวางขวาง
กวามาก คําโตแยงของเบลลแจึงเป็นการแสดงจุดยืนตัวตนของผูหญิงไทยในสังคมวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น 

ทํานองเดียวกัน การส่ือสารภาษาเจาถิ่นไมรูเรื่องยิ่งทําใหเบลลแไมกลา
สูหนากับพวกเขาตามท่ีวา  

. . . กูก็มี Homesick ดวยภาษา แลววัฒนธรรม (เขา) เราตองมีสวนรวมกับ 
Host Family ตลอดเวลา เราพูดภาษาไมได เราก็จะอยากเก็บตัว เราก็จะไมอยากออกไปคุยกับโฮสตแ
เทาไหร ก็จะอยูแตในหอง พอตอนหลัง เขาก็มาถามวา เราเป็นอะไร กูก็บอกโอสตแวา หนูส่ือสารอะไร
ไมไดเลย ก็เลยไมอยากจะคุยอะไร . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
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การใชภาษาเจาถิ่นท่ีไมแข็งแรงจึงเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําใหตัวเบลลแรูสึกแปลกแยกและไมเขาพวก
กับเจาถิ่น เธอจึงแสดงออกในลักษณะหลีกหนีสังคมดวยการเก็บตัวอยูเพียงลําพัง การเก็บตัวจึง
เป็นวิธีตอตานสังคมวัฒนธรรมท่ีผูหญิงไทยกําลังฝังตัวอยู ภาษาพูดท่ีตางกันจึงเป็นภาพมายาท่ีเจาถิ่น
ใชแบงแยกตัวตนของผูหญิงไทยใหตางไปจากตัวตนของพวกเขาดวย แมในพื้นท่ีอื่น ภาษาถิ่นท่ีตางกัน
ยังคงแสดงบทบาทสําคัญตอการแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทย เบลลแเห็นวา ภาษาอังกฤษท่ีแปลจาก
ภาษาถิ่นโดยตรงมีลักษณะพิลึกพิล่ันและเขาใจไดยาก  

อีกท้ัง ในบางพื้นท่ี พวกเจาถิ่นก็ไมใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
พวกตางชาติดวย ตามท่ีวา “. . . รานอาหารที่โนน มันมีแตภาษาแขก ถึงจะมีภาษาอังกฤษ แตเราก็จะ 
อะไรวะ! (เนนเสียงหนัก) . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) ประกอบกับคําพูดท่ีวา “. . . เมืองอิสตันบูล กูเดินไปอีก Gate หนึ่งพอเดินไปปฺุบ 
ก็เพิ่งรูวา อุ฿ย มันไมใชแลว กูตองไปอีก Gate หนึ่ง กูเดินไปถามใคร เขาก็พูดภาษาอังกฤษไมไดเลย . . .” 
(เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) ถอยคําเนนเสียงหนัก
ทําใหเราสัมผัสไดวา ภาษาท่ีตางกันทําใหผูหญิงไทยส่ือสารกับเจาถิ่นไมรูเรื่อง แมวาในบางสถานท่ี
พวกเขาจะกํากับดวยภาษาสากลก็ตาม ภาษาพูดท่ีไมเขาใจตรงกันจึงทําใหการส่ือสารระหวาง
ผูหญิงไทยและเจาถิ่นเป็นไปในลักษณะไมกลมกลืน รัสเซียเป็นอีกพื้นท่ีท่ีเป็นปัจเจกสูง พวกเขามักพูด
และใชภาษาถิ่นเป็นภาษาหลักและไมนิยมภาษาอื่น การใชภาษาถิ่นเพียงหนึ่งเดียวยิ่งทําใหผูหญิงไทย
แบกเปูเท่ียวไดยากลําบากขึ้นตามท่ีเบลลแยกตัวอยางเหตุการณแในสนามบินวา  

. . . รัสเซีย นี่ สุดๆ เลย ไมมีใครพูดภาษาอังกฤษกับกูไดเลย กวากูจะหา 
Information เจอ กูก็งงอยูนานเลย มันต้ังอยูในหลืบ ถามันพูดอังกฤษไมไดก็ยุบสนามบินไป เถอะ 
ใครจะพูดภาษาของมันไดวะ กูแคจะถามมันวา Gate มันอยูตรงไหน ชวยกูดูหนอยไดไหม กูแค
อยาก Confirm วา กูมาถูก Gate แลว . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
แมสนามบินจะเป็นพื้นท่ีรวมตัวของผูมาเยือนตางถิ่น แตเบลลแโตแยงวา พื้นท่ีสนามบินในรัสเซีย
ไมเหมาะสมสําหรับพวกตางชาติเพราะพวกเขาไมพูดคุยภาษาสากลเลย การใชภาษาถิ่นเพียงหนึ่งเดียว
จึงทําใหผูหญิงไทยซึ่งมาจากตางถิ่นขอความชวยเหลือจากใครไมไดดวย ในภาวะเชนนี้ เบลลแเลือกท่ีจะ
สอบถามพนักงานสายการบินซึ่งเป็นผูท่ีมีหนาท่ีดูแลผูโดยสารโดยตรงตามท่ีวา “. . . ตอนนั้น 
กูถามแอรแโฮสเตส มันก็พูดภาษารัสเซียกับกู กูก็ถามเป็นภาษาอังกฤษ มันก็ยังจะตอบภาษารัสเซีย
กลับมาอีก คุยไมรูเรื่องเลย มันพูดประโยคอะไรมาก็ไมรู ยาวเหยียด ฟังไมรูเรื่องเลย กูก็เลยบอก
ไปวา ‘Ok.’ ‘No.’ ‘Never mind.’ ‘Thank you.’ ‘Bye bye.’ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) การท่ีเบลลแเลือกท่ีจะสอบถามขอมูลจาก
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พนักงานสายการบินสอใหเห็นวา ตัวเบลลแคาดหวังถึงคุณสมบัติที่พนักงานสายการบินพอจะพูดคุย
ขั้นพื้นฐานกับคนตางถิ่นได แตคาดไมถึงวา ตัวตนของเจาถิ่นจะเป็นปัจเจกสูงมากถึงขั้นปฏิเสธตัวตน
ของผูเป็นอื่นโดยส้ินเชิง แมวาอาชีพท่ีพวกเขาทําอยูจะเป็นความคาดหวังของพวกตางถิ่นก็ตาม 
พวกเขาแสดงออกในลักษณะไมรับเอาและตอตานภาษาอื่นโดยส้ินเชิงดังคําวา “มันก็ยังจะตอบ
ภาษารัสเซียกลับมาอีก” พื้นท่ีสนามบินจึงเป็นพื้นท่ีปะทะระหวางตัวตนของเจาถิ่นกับตัวตนของ
ผูหญิงไทยผานภาษาใชท่ีตางกัน 

สอดคลองกัน พี่นกเขาไปในพื้นที่อนุรักษแนิยมสูง พวกเขาใชภาษาถิ่น
ในการส่ือสารโดยท่ีไมมีภาษากลางกํากับไวตามท่ีเลาวา “. . . การเดินทางครั้งแรกท่ีรูสึกกลัวคือ
ที่เดนมารแก ตอนนั้นไปครั้งแรกก็ไปโผลท่ีเดนมารแกเลย แลวเดนมารแกสมัยกอน รถไฟฟูามันไมมี
ภาษาอังกฤษเลย พี่ก็ไมเขาใจเรื่องการจายเงินตรงไหน แลวจะเอาเหรียญมาจากไหน เพราะมันตองไป
จายเงินตรงตู แลวก็ไปข้ึนรถเลย . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562) คําพูดของพี่นกตอกย้ําตัวตนของผูหญิงไทยท่ีผิดแผกไปจากตัวตนของเจาถิ่น 
ในบานเขา พวกเขาใชภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาหลัก ขณะที่ผูหญิงไทยใชภาษาอังกฤษเป็นชองทาง
ในการรับรูขาวสาร การใชภาษาท่ีไมตรงกันจึงสอถึงรอยปริแตกทางสังคมวัฒนธรรมระหวางตัวเขา
และตัวเราผานภาษาสื่อสารที่ตางกัน การใชภาษาที่ไมลงรอยกันยังคงคาบเกี่ยวถึงชีวิตประจําวัน
ของผูหญิงไทยดวย  เหตุการณแขึ้นรถไฟฟูาในบานเขาท่ีมีภาษาถิ่นเพียงอยางเดียวทําใหการขึ้นรถ
ของพี่นกสับสนวุนวายเพราะพวกเขาไมใชภาษากลางควบคูกับภาษาถิ่น พี่นกจึงจับตนชนปลาย
ไมถูกวา เธอจะจายเงินอยางไร และเธอจะแลกเหรียญไดอยางไร รถไฟฟูาจึงเป็นพื้นที่ครอบงํา
ทางภาษาของเจาถิ่นซึ่งทําใหตัวตนของผูเป็นอื่นเลือนหายไป ในพื้นที่ของพวกเขา ผูหญิงไทยจึง
ตกอยูในภาวะไรตัวตนโดยปริยาย 

คลายกัน พี่พิมสนับสนุนถึงภาษาถิ่นที่แปลมาเป็นภาษาอังกฤษท่ีวา “. . . 
มันเป็นภาษาญี่ปุุนดวย ภาษาอังกฤษดวย แตวามันฟังไมออกเลยซะทีเดียว . . .” (พิม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) และคําพูดที่วา “. . . มันมี
ภาษาอังกฤษ แตมันอานไมออก ของเขา พยายามอานแลว แตคําภาษาอังกฤษของเขาก็อานไมเหมือน
บานเรา เราอานแบบหนึ่ง เขาอานอีกแบบหนึ่ง . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) คําพูดของพี่พิมทําใหรูไดถึงสําเนียงภาษาท่ีตางกัน แมวาจะใช
ภาษากลางเดียวกันก็ตาม พี่พิมแสดงทาทีงุนงงตอภาษาอังกฤษท่ีสําเนียงตางกันดังคําวา “ฟังไมออก” 
และ “อานไมออก” ขณะท่ีคํา “อานไมเหมือนบานเรา” บงบอกวา ตัวพี่พิมก็รูสึกถึงความเป็นอื่นและ
ผิดแผกไปจากเจาถิ่นผานสําเนียงภาษาท่ีแปลกออกไปดวย ภาษาท่ีตางกันยังคงเป็นเรื่องทาทาย
สําหรับพี่พิมมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอพบเจอกับท่ีพักตางถิ่นที่ปิดเงียบตามท่ีวา  
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. . . อื้อหือ มันนาตบมาก ตอนไปถึงปีนัง มันก็คํ่าแลว สองทุมแลว มัน
ไมมีคนเฝูาโรงแรม ท่ีปีนังก็มีคนพูดมาเลกับคนพูดจีน คนพูดอังกฤษก็มี แตนอย สวนใหญคนพูด
จีนมากกวา แลวก็ไมมีไวไฟดวย เราคิดวา มันใกลไทย ลงรถ ตูปฺุบถึงโรงแรมปั๊บ หารูไมวา ไปถึง
โรงแรมเสร็จ ตองไปหาเอง ไปหาดู โรงแรมก็ปิด . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562)  
พี่พิมช้ีแจงถึงความเงียบงันของท่ีพักเจาถิ่นเพราะไมมีพนักงานคอยใหบริการ การไมมีพนักงานประจํา
ท่ีพักจึงเป็นภาวะท่ีพี่พิมไมอาจพึ่งใครไดเลย อีกท้ัง ไวไฟซึ่งเป็นชองทางสื่อสารยังใชการไมไดดวย 
ในภาวะเชนนี้ พี่พิมเลือกท่ีจะขอความชวยเหลือจากผูอื่นตามท่ีระบุตอไปวา “. . . พี่ก็เลือกคนคุยหนอย 
พี่ก็เขาไปคุยกับนองท่ีดูมีการศึกษาหนอย เขาพูดภาษาอังกฤษได พี่ก็ขอยืมโทรศัพทแเขา ใหเขาชวย
ตอสายใหเรา . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 
2562) สังเกตวา การท่ีพี่พิมเลือกคนคุยเป็นวิธีท่ีผูหญิงไทยขอความชวยเหลือจากชาวบานเจาถิ่น
โดยดูวา เป็นผูมีการศึกษาดี นาจะส่ือสารกับตัวเธอได และนาจะชวยเหลือตัวเธอแบบตรงประเด็น 
ดังคําพูดวา “นองท่ีดูมีการศึกษาหนอย เขาพูดภาษาอังกฤษได” การขอยืมโทรศัพทแจากนักศึกษาเจาถิ่น
จึงเป็นวิธีเอาตัวรอดของผูหญิงไทยใหพนจากภาวะท่ีเธอพึ่งใครไมได  

ตางออกไป นองจอมขวัญสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง
ไมคลองแคลว ตามท่ีกลาววา “. . . มันเป็นท่ีเที่ยว ตองใชภาษาอังกฤษดวย แลวภาษาอังกฤษ 
จอมขวัญก็งอย คือ ชีวิตนี้นอกจากภาษาฝรั่งเศส ก็ไมเกงอะไรแลว งูๆ ปลาๆ มาก . . .” (จอมขวัญ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คําพูดของนองจอมขวัญ
ทําใหเราสัมผัสไดวา ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีขาดไมไดสําหรับการแบกเปูเท่ียว การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไมไดทําใหตัวเธอรับรูขาวสารในแหลงทองเท่ียวไดยากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตัวเธอยังรับรูถึง
ตัวตนท่ีไมเขาพวกผานภาษาอังกฤษท่ีตองใชเป็นส่ือกลางดังคําวา “งอย” และ “งูๆ ปลาๆ” สองคํานี้
ใหนัยยะถึงความสามารถของผูใชภาษาในลักษณะไมเอาถาน และสอใหเห็นวา นองจอมขวัญได
จัดลําดับตําแหนงแหงท่ีตัวตนของเธอในพื้นท่ีสังคมอื่นในลักษณะดอยกวาตัวตนของผูอื่นผาน
ภาษากลางท่ีพวกเขาใชกัน ความไมเอาถานในการใชภาษากลางยังเขามามีบทบาทตอชีวิตแบกเปูเท่ียวดวย 
โดยนองจอมขวัญยกตัวอยางอีกวา “. . . บางทีเราอานภาษาเขาไมออก เราก็ไมรูวา ขั้นตํ่าท่ีจะรูดบัตรได 
มันเทาไหร เราก็ตองพกเงินสดไปเลย . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) และคําพูดท่ีวา “. . . กอนไปก็ตองศึกษาระบบรถ แลวมันเป็น
ภาษาอังกฤษหมดเลย คือ จะอวกเลย . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ในท่ีนี้ เราเห็นวา ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากเข็ญสําหรับเธอดังคําวา 
“อานภาษาเขาไมออก” และ “จะอวกเลย” ตัวตนของเธอจึงดํารงอยูไดยากในพื้นท่ีครอบงําทางภาษา
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ของพวกเขาดังท่ีเธอยกตัวอยางถึงการใชบัตรเครดิตและการใชระบบรถในบานเขา กลับกันนองจอมขวัญ
ไดแสดงวิธีตอรองกับการใชภาษาอังกฤษแบบไมเอาไหนดวยการพกเงินสดเพื่อสํารองจายและ
การศึกษาระบบรถกอนไปเท่ียว สองวิธีการนี้จึงเป็นวิธีเอาตัวรอดของผูหญิงไทยเพื่อใหผานพน
การส่ือสารภาษาท่ีตางกันในพื้นท่ีครอบงําของบานเขา  

นาสนใจตอไปวา การแบกเปูเท่ียวในพื้นท่ีท่ีใชภาษาตางกันทําใหตัวตน
ของผูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไป การพูดคุยผานภาษาของผูเป็นอื่นชวยยกระดับตัวตนของพวกเธอ
ในทิศทางท่ีดีขึ้น ขณะแบกเปูเที่ยว ปูาปุณไดพัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
อยางกาวกระโดดตามท่ีเผยวา  

. . . ตอนแรกพูดภาษาอังกฤษไมคอยจะเกง พอวันท่ีสามนี่ มันพูดไปเอง
อัตโนมัติเลย เราก็เริ่มเรียนรูแลว มันมีกระบวนการเรียนรูซึ่งเรียนรูไดโดยอัตโนมัติ มันไมใชแบบท่ี 
‘I . . . am . . . going . . . to . . .’ มันไมใชตามแบบท่ีครูสอน ตาม Verb ตามสเต็ปอะไรอยางนี้ 
แตมันมีการโตตอบท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ มันออกมาเอง . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

 การแบกเปู เ ท่ียวดวยระยะเวลาเพียง ส้ันๆ ทําให ทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของปูาปุณเกิดขึ้นไดในลักษณะเป็นอัตโนมัติ การพูดแบบท่ีไมตองคํานึงถึงกฎเกณฑแ
หลักภาษาจึงเป็นวิธีเรียนรูภาษาของปูาปุณแบบเป็นธรรมชาติ เรียนรูจากเจาของภาษาโดยตรง 
เรียนรูไดดวยตัวเอง และเรียนรูโดยไมรูตัว การแบกเปูเที่ยวและไดพูดคุยกับเจาถิ่นจึงเป็น
ชองทางการเรียนรูภาษาท่ีเป็นอื่นของผูหญิงไทยอยางสัมฤทธิ์ผล ปูาปุณอธิบายการใชภาษาอื่น
แบบเป็นธรรมชาติอีกวา “. . . เรียนภาษาอังกฤษมันไมไดอยูที่ทองจําเลย มันอยูที่เราไดฟังบอยๆ 
มันเกิดการซึมซับ มันอยูใตจิตสํานึก แลวก็ไดโตตอบโดยอัตโนมัติ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง 
ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร . 22 มกราคม 2562) 
การฟังภาษาเจาถิ่นในชีวิตประจําวันระหวางแบกเปูเที่ยวชวยทําใหปูาปุณเกิดการซึมซับทีละนอย
จนเกิดการจดจําในระดับจิตสํานึก จากนั้นเธอจึงสามารถพูดโตตอบเจาถิ่นไดโดยทันที ตามท่ีปูาปุณ
อธิบายนี้ทําใหเรารูวา การพูดคุยกับเจาถิ่นเป็นชองทางการฝึกปรือการใชภาษาของพวกเขาและ
กอเกิดกระบวนการเรียนรูภาษาอื่นแบบไมใชวิธีทองจํา แตเป็นการเรียนรูภาษาใหมตามสัญชาตญาณ
ของมนุษยแ การเรียนรูภาษาใหมจึงเป็นการสรางรูปตัวตนใหมใหแกผูหญิงไทยผานขีดความสามารถ
ทางภาษาอื่นท่ีเพิ่มมากขึ้นดวย 

มากกวานั้น พี่กลวยช้ีแนะวา การไปเท่ียวคนเดียวเป็นการเสริมสราง
ความเช่ือมั่นใหเธอกลาท่ีจะพูดภาษาอังกฤษกับผูอื่น ตามท่ีวา “. . . เมื่อกอนพี่ไมเดินทางเพราะรูสึกวา
พี่พูดภาษาอังกฤษไมได พอไปคนเดียวครั้งแรก เรารูเลยวาภาษาอังกฤษท่ีเราเรียนมาต้ังแตอนุบาลจนจบ
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มหาลัยเพียงพอเพื่อใชได เพียงแตเราไมมีโอกาสไดใช เราก็จะไมกลาพูด พอพี่ไปคนเดียว มันทําใหพี่
ตองกลาพูด พี่พูดไดหมดเลย . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) คําพูดของพี่กลวยสะทอนวา การท่ีผูหญิงไทยพูดภาษาอื่นไมไดทําใหพวกเธอรูสึกผิด
และไมกลาท่ีจะพูดคุยกับผูอื่น แตพี่กลวยยืนยันวา ภาวะตัวคนเดียวเป็นตัวเรงใหผูหญิงไทยเรียนรูท่ีจะ
ปรับตัวตอภาษาท่ีตางกันดวยวิธีการสราง “ความกลา” ท่ีจะพูดคุยภาษาท่ีเป็นอื่น ความกลาจึงเป็น
การสรางความเช่ือมั่นในระดับจิตใจดวยตนเอง เป็นการปรับตัวใหเขากับสังคมวัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น 
เป็นความพยายามเอาตัวรอด และเป็นการเรียนรูขีดความสามารถของตนเอง การท่ีผูหญิงไทยกลาท่ีจะ
พูดคุยกับผูอื่นดวยภาษาของพวกเขาจึงช้ีใหเห็นถึงการจัดวางตัวตนของพวกเธอผานขีดความสามารถ
ในการใชภาษาอื่นดวย พี่กลวยตั้งขอสังเกตถึงความกลัวที่จะพูดภาษาอื่นอีกวา 

. . . ฝรั่งคนหนึ่งบอกพี่วา เวลาเจอฝรั่ง อยาไปกังวลวาเราพูด เขาฟังเรา
ไมรู เรื่อง ฝรั่ง ท้ังหมดท่ีเราเห็น ไมไดแปลวา พวกนั้นจะพูดภาษาอังกฤษเก งทุกคน ฝรั่ง ท่ีใช
ภาษาอังกฤษหลักๆ เลยก็คือ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แตฝรั่งยุโรปบางคนพูดอังกฤษไมไดเลย 
พูดไดบางทีก็สําเนียงไมไดดีไปกวาพวกเรา พูดไดงูๆ ปลาๆ เหมือนกัน . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

พี่กลวยแสดงวิธีจัดวางตัวตนของผูหญิงไทยผานการพูดคุยภาษาท่ีเป็นอื่น
ในลักษณะรูเขารูเราโดยช้ีใหเห็นภาพตัวตนแยกยอยของผูเป็นอื่นดวยการไมมองแบบภาพเหมา 
พี่กลวยชี้แนะถึงตัวตนของพวกเขาในลักษณะท่ีมีความหลากหลายและเนนย้ําจุดดอยท่ีวา แทจริงแลว
ไมใชฝรั่งทุกคนท่ีจะพูดภาษาอังกฤษได แตมีเพียงบางพื้นท่ีเทานั้นท่ีใชภาษาอังกฤษโดยตรง ขอเนนย้ํา
ของพี่กลวยจึงสอถึงการท่ีผูหญิงไทยลดระดับความกลัวท่ีจะพูดคุยภาษาท่ีเป็นอื่นและกลาท่ีจะสูหนา
กับผูคนท่ีเป็นอื่นอยางมั่นใจ การกระเทาะตัวตนของผู เป็นอื่นทีละนอยจึงเป็นการลบลางภาพมายา
แบบฝังหัวท่ีติดตัวมากับผูหญิงไทย การแบงแยกตัวตนของผูเป็นอื่นในลักษณะยอยลงไปจึงเป็น
วิธีลดชองวางตัวตนของผูเป็นอื่นท่ีเหนือกวาตัวตนของผูหญิงไทยและตอกกลับตัวตนของผูเป็นอื่น
ใหชัดเจน ขณะท่ีตัวตนของผูหญิงไทยก็คอยๆ ปรากฏขึ้นในสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นดวย 

สรุปวา การสรางปฏิสัมพันธแกับคนพื้นเมืองเป็นปรากฏการณแทางสังคม
ท้ังทางดีและทางราย ทางท่ีดี นักแบกเปูหญิงไทยมักพูดคุยกับเจาถิ่นผานเรื่องราวแบกเปูเที่ยว 
การพูดคุยกับเจาถิ่นจึงเป็นหนทางสรางชุมชนระหวางผูหญิ งไทยและคนทองถิ่นดวยวิธีบอกเลา
แบบปากตอปากผสมกับวิธีสรางเครือขายผานอินเตอรแเน็ต การสรางชุมชนแบบ เจาถิ่น -ผูมาเยือน 
จึงใหภาพการสรางรูปตัวตนของพวกเธอดวย ผิดกับทางท่ีดี ขณะพบเจอคนทองถิ่น พวกเขามัก
แบงแยกตัวตนของผูหญิงไทยใหตางออกไปในลักษณะขั้วตรงขามแบบ “ตัวเรา” และ “ตัวเขา” 
ดวยการสรางภาพเหมารวม รูปรางหนาตาท่ีติดตัวไปกับผูหญิงไทยมักถูกเขาใจผิดเสมอวา “เป็นจีน” 
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ภาพหลอเป็นจีนจึงเป็นตัวตนใหมท่ีเจาถิ่นสรางขึ้นและจัดหมวดหมูชาติพันธุแของผูหญิงไทยใหเขาพวกกับ
ผูหญิงจีน ซ้ําราย ความเขาใจผิดนี้ยังกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติท่ีตางกันดวย เจาถิ่นมักมักพูดจาไมดี 
แสดงสีหนา และปฏิเสธท่ีจะใหบริการ ภาพรวมแบบจีนจึงเป็นมายาคติใหมท่ีทําใหผูหญิงไทย
ถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมดวย เมื่อเจาถิ่นสรางภาพเหมารวมแบบเป็นจีนใหแกผูหญิงไทย 
พวกเธอจึงตอสูดวยการแสดงตัวตนของผูท่ีมาจากชาติพันธุแยอยเพื่อแบงแยกตัวตนของพวกเธอ
ใหตาง ไปจากภาพเหมารวมแบบเป็นจีน ผูหญิงไทยจึง “มีตัวตน” ในสังคมวัฒนธรรมเจาถิ่น 
นอกจากนี้ การใชภาษาท่ีไมตรงกันยังสอถึงรอยปริแตกทางสังคมวัฒนธรรมระหวางตัวเขาและตัวเรา
โดยคาบเกี่ยวถึงชีวิตประจําวันของผูหญิงไทยดวย การครอบงําทางภาษาของเจาถิ่นทําใหตัวตน
ของผูหญิงไทยเลือนหายไป พวกเธอจึงตกอยูในภาวะไรตัวตนโดยปริยาย ตรงขามการใชภาษาตางกัน
สงผลใหตัวตนของผูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไป โดยชวยยกระดับตัวตนของพวกเธอในทิศทางที่ดีขึ้น 
ผูหญิงไทยพัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาอื่นอยางกาวกระโดดเพราะพวกเธอไดฝึกปรือและ
เรียนรูภาษาใหมตามสัญชาตญาณ การสรางรูปตัวตนใหมใหแกผูหญิงไทยผานการใชภาษาอื่น
จึงกอเกิดขึ้น อีกท้ัง ภาวะตัวคนเดียวและการไมเหมารวมตัวตนของพวกเขายังเสริมสรางความเช่ือมั่น
ใหพวกเธอดวย การรูเขารูเราชวยใหพวกเธอกลาท่ีจะพูด การกลาพูดกับผูเป็นอื่นจึง ทําใหพวกเธอ
สูหนากับพวกเขาอยางมั่นใจ ตัวตนของผูเป็นอื่นท่ีถูกกระเทาะทีละนอยจึงเป็นวิธีลบลางภาพมายา
แบบฝังหัวท่ีติดตัวมากับผูหญิงไทย เป็นวิธีลดชองวางตัวตนของผูเป็นอื่นท่ีเหนือกวา และเป็นการตอกกลับ
ตัวตนของผูเป็นอื่นใหชัดเจน ขณะที่ตัวตนของผูหญิงไทยก็คอยๆ ปรากฏขึ้นในสังคมวัฒนธรรม
ของผูเป็นอื่นดวย 

นาสนใจอีกวา ขณะท่ีผูหญิงไทยตองตอสูและตอรองกับการแบงแยกตัวตน
ในสังคมวัฒนธรรมของผูเหนือกวา จากบทสัมภาษณแ เราพบวา ผูหญิงไทยไดจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่น
ในลักษณะขั้วตรงขามแบบ “ตัวเรา” และ “ตัวเขา” ดวย พี่นกไดจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่นโดยอาศัย
นิสัยใจคอของพวกเขาท่ีวา “. . . คนโซนทางใตของจีน ไปขอความชวยเหลือก็ไมชวย แลวก็ชอบ
ตะคอกใสหนา พูดไมดี ชอบหาเรื่อง ไมเกรงใจ ถาไปนอนโรงแรม แลวมานอน Dorm รวมกับเรา 
คนท่ีมาจากโซนนี้จะนิสัยแยมาก ไมมีความเกรงใจอะไรท้ังส้ิน แตตองการใหเราเกรงใจเขา  . . .” 
(นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) คําพูดของพี่นกสอถึง
การแบงแยกตัวตนของผูเป็นอื่นในลักษณะดอยกวาผานการกระทําแบบจงเกลียดจงชังดังเห็นจาก
ปฏิกิริยาโตตอบของพวกเขาวา “ไมชวย” “ตะคอกใสหนา” “พูดไมดี” “ชอบหาเรื่อง” และ 
“ไมเกรงใจ” ขณะท่ีพี่นกก็ยืนยันวา การกระทําของพวกเขาผิดแปลกไปจากความคาดหวังของสังคม
ดังคําวา “นิสัยแยมาก” พี่นกยกตัวอยางเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นจริงตอไปวา  
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. . . เรานอนอยู เขาอยากจะกลับมาตอนดึกเทาไหร ก็กลับ แทนที่เขา
จะเงียบๆ ก็กลับโวยวายเสียงดัง ปิดประตูโครมคราม คุยกันท้ังท่ีเราหลับอยู ไมแครแเรา พอเราพูดอะไรไป 
ก็มาตะคอกใสหนา เราไมคอยโอเค แตถาเราทําเสียงนิดๆ หนอยๆ เขาก็ทําเป็นโวยวายใสเรา อยางเรา
ต่ืนเชามา เก็บของรูดซิปกระเปา เขาก็ตื่นมาดาเรา . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 
เรื่องราวท่ีพี่นกพบเจอในโฮสเทลบงบอกวา การกระทําของพวกเขาบงบอกถึงตัวตนของผูเป็นอื่น
ในลักษณะไมสนใจเพื่อนรวมหอง ชอบสงเสียงดัง ตะคอกใสหนา และไมชอบการถูกรบกวน 
ตรงขามพี่นกกลับแสดงออกในลักษณะเขากันไมไดกับนิสัยใจคอของพวกเขาดังคําวา “แทนท่ีเขาจะ
เงียบๆ ก็กลับโวยวายเสียงดัง” “ไมแครแเรา” และ “เราไมคอยโอเค” คําเหลานี้ลวนชี้ใหเห็นวา 
พี่นกแบงแยกตัวตนของเธอตางไปจากพวกเขาผานการกระทําท่ีพวกเขาแสดงออกและนิสัยใจคอท่ีตางกัน 

อีกตัวอยางหนึ่ง พี่นกเลาถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นท่ีผิดไปจาก
ความคาดหวังของตัวเธอตามท่ีวา  

. . . พี่ไปโบลิเวีย มันมีน้ําพุรอน มันหนาวมาก อุณหภูมิติดลบยี่สิบได 
คนก็ไมไดอาบน้ํา แตพอไปถึงตรงนั้น ทุกคนก็จะอยากแชน้ํารอนเพื่อท่ีจะไดสดช่ืน พี่เห็นฝรั่ง
มันก็กระโดดลงไปโครมครามๆ พี่ก็นั่งดูอยู  แลวพี่ก็ เห็น Tampon ใครก็ไมรูลอยขึ้น ฟรื้บ 
พี่ก็ขยะแขยง พี่เห็นเป็นผาอนามัยแบบสอด พี่ก็โอโห รับไมไดอยางรุนแรง . . . (นก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 
และคําพูดท่ีวา “. . . พี่เคยลองจะลงแลวแตไมสําเร็จ พี่เดินเขาไปขางหนาแลวก็ถอยดวยกลิ่น 
เราก็คิดวา เฮย ทําไมเขาเลนกันลง . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 23 มกราคม 2562) คําพูดของพี่นกบอกเลาถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมของพวกเขาท่ี
แยเกินกวาท่ีตัวเธอจะยอมรับไหว พี่นกเลาถึงตัวตนของท่ีเป็นอื่นในลักษณะสกปรกดังคําวา 
“ขยะแขยง” และ “รับไมไดอยางรุนแรง” พี่นกไมพอใจตอผาอนามัยแบบสอดท่ีลอยอยูตรงหนา 
ดูผิวเผิน ในเชิงกายภาพ พี่นกต้ังขอรังเกียจถึงวัตถุที่มีสภาพภายนอกเป็นเพียงขยะที่ใชแลว 
แตกลับถูกท้ิงขวางผิดท่ีผิดทางในน้ําพุรอนซึ่งเป็นพื้นท่ีสาธารณะ แตลึกลงไป ในเชิงสังคมวัฒนธรรม 
พื้นท่ีในคติไทยไมไดเป็นผืนเดียวกัน แตแบงแยกพื้นท่ีในแนวด่ิงดวย การแบงพื้นท่ีตามแนวด่ิงได
จําแนกผูคนในพื้นท่ีตางระดับกัน โดยผูชายจะมีพื้นท่ีสูงกวาพื้นท่ีของผูหญิง  ในพื้นท่ีสูงยอมไมเอา
อวัยวะท่ีถือเป็น “ของตํ่า” เกลือกกลั้วดวย ดังเชนผานุงของผูหญิงตํ่ากวาเสื้อผาของผูชาย ตามท่ี 
นิธิ เอียวศรีวงศแ (2557) ไดอธิบายถึงพื้นท่ีในคติไทยไวใน ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ 
ว่าด้วยประเพณี ความเปล่ียนแปลง และเรื่องสรรพสาระ ในท่ีนี้ ผาอนามัยแบบสอดเป็นวัตถุท่ีอยูคูกับ 
“ที่ลับผูหญิง” ซึ่งถือเป็น “ของตํ่า” ตามแนวคิดพื้นที่ในคติไทย ประกอบกับวัตถุดังกลาวได
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ลวงลํ้าเขาไปในพื้นท่ีสาธารณะซึ่งเป็นพื้นท่ีสูงกวาผูหญิง การพบเจอผาอนามัยแบบสอดในน้ําพุรอน
จึงถือเป็นพฤติกรรมเลวทรามตามคติแบบไทยท่ีติดตัวไปกับพี่นก ขณะเดียวกันพฤติกรรมของพี่นก
ก็แสดงออกในลักษณะเขากันไมไดกับวัฒนธรรมการแชน้ําของพวกเขาดังท่ีเธอตอกย้ําวา “พี่เดินเขาไป
ขางหนาแลวก็ถอยดวยกล่ิน” คําพูดและการแสดงออกของพี่นกจึงเลาถึงการจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่น
ในลักษณะเลวรายกวาตัวตนท่ีติดมากับตัวเธอผานนิสัยใจคอของพวกเขา  

คลายกัน พี่ยิ้มและพี่พิมพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงสภาพบานเมืองท่ีสกปรก 
พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . เดือนกันยา พี่ไปท่ีเจดียแชะเวดากอง มันเป็นชวงฝนตก คนพมากินหมากสีแดงๆ 
เค้ียวหมากแลวบวนตรงถนน สกปรกมาก (เนนเสียงหนัก) พี่ก็ไมใชคนจะติดสวยติดงาม แตพี่ไมชอบ
ความสกปรก . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
ขณะท่ีพี่พิมระบุวา “. . . ไปปีนัง แตไมประทับใจเอาเสียเลย พี่คิดวา มันดูสกปรก คนนะ เวลาเดินๆ 
แลวชอบถมน้ําลาย ตัวก็เหม็น . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
26 มกราคม 2562) จากถอยคําสัมภาษณแ เราเห็นวา ถอยคําของพี่ยิ้มใหภาพวัฒนธรรมของเจาถิ่น
ดวยการเค้ียวหมากแลวบวนลงพื้น ขณะที่ถอยคําของพี่พิมใหภาพนิสัยใจคอของเจาถิ่นดวย
การถมน้ําลายลงพื้นและกล่ินตัวเหม็น พฤติกรรมของเจาถิ่นเหลานี้จึงบอกเลาตัวตนของผูเป็น อื่น
ในลักษณะ “สกปรก” ดังท่ีพี่ยิ้มเนนคําวา “สกปรกมาก” ขณะท่ีพี่พิมเนนคําวา “ชอบถมน้ําลาย” 
และ “ตัวก็เหม็น” เสียงเนนย้ําของพี่ยิ้มและพี่พิมจึงแอบแฝงนัยยะของการแบงแยกตัวตนของ
ผูหญิงไทยใหตางไปจากตัวตนของเจาถิ่นโดยอาศัยวัฒนธรรมที่ตางกันผานความสกปรกดวย
การกระทําของเจาถิ่นท้ังสามรูปแบบ พี่ยิ้มอธิบายเสริมถึงความสกปรกท่ีพบเจอตอไปวา “. . . เวลาพี่เดิน
ท่ีพมา พี่แทบไมไดดูวิวเลย ตองมองดูพื้นดูถนนวา พี่จะเหยียบมันไหม มันเป็นอะไรท่ีทรมานสุดๆ 
ตองถอดรองเทาไวท่ีรถ แลวก็เดิน แลวพื้นมันก็แฉะ มันสยิว มันสกปรกแบบสุดๆ (เนนเสียงสูง) 
พี่ไมชอบ พี่เจอประสบการณแแบบท่ีไมโอเคมากในเรื่องของความสกปรก . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) การคายหมากลงพื้นตามวัฒนธรรม
ของเจาถิ่นทําใหพี่ยิ้มตองใชชีวิตผิดแผกไปจากเดิม พี่ยิ้มจํายอมท่ีจะถอดรองเทาแลวเดินย่ําพื้นถนน
ท่ีสกปรกดวยเทาเปลาอยางไมเต็มใจ ดังคําวา “ทรมานสุดๆ” “สยิว” “สกปรกแบบสุดๆ” ไมชอบ” 
และ “ไมโอเค” คําเหลานี้ลวนแสดงถึงตัวตนใหมของพี่ยิ้มซึ่งขัดไปจากตัวตนแบบเดิมท้ังส้ิน 
ขณะเดียวกันตัวตนแบบเดิมตามวัฒนธรรมแบบไทยที่ตองสวมใสรองเทาที่ติดมากับตัวเธอก็
ถูกละท้ิงไปดวย การคายหมากลงพื้นและการเดินเทาเปลาจึงใหภาพปะทะระหวางตัวตนของเจาถิ่น
กับตัวตนของผูหญิงไทยท่ีขัดแยงกัน คําพูดและการแสดงออกของพี่ยิ้มและพี่พิมจึงแสดงถึงการจัดวาง
ตัวตนของผูเป็นอื่นในลักษณะสกปรกกวาตัวตนท่ีติดมากับตัวเธอผานวัฒนธรรมท่ีตางกัน 
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เชนเดียวกัน พี่กลวยจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่นโดยอาศัยชาติพันธุแของ
ผูเป็นอื่นท่ีวา “. . . คนไทยเรากลัวแขกกับคนดําอยูแลว ตอใหเขาจะนากลัวหรือไมนากลัว แตเราก็
กลัวเขา . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
พี่กลวยยืนกรานวา ความกลัวท่ีมีตอพวกแขกและพวกผิวสีกอเกิดจากรูปลักษณแภายนอกและ
สีผิวท่ีตางกันระหวางตัวเขาและตัวเราในลักษณะไมเขาพวก คําพูดของพี่กลวยจึงแบงแยกตัวตน
ของผูหญิงไทยออกจากผูเป็นอื่นโดยวางอยูบนพื้นฐานลักษณะทางกายภาพ (Physical Body) 
ท่ีผิดแปลกไปจากตัวตนของเธอ พี่กลวยยกตัวอยางอีกวา “. . . พี่เคยไปปีนัง ไปคนเดียว ยานท่ีพี่อยู
เป็นยานท่ีมีแขกบังคลาเทศอยู เยอะ เขาก็ไมไดมาทําอะไรนะ แตพี่ก็กลัว เดินออกมาแลวก็กลัว 
แลวก็ไมกลากลับโรงแรมมืดมากนัก ถามวามีอาชญากรรมกับคนพวกนี้ไหม ตอบไมไดหรอก 
แตถามวากลัวไหม กลัว!! . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) และคําพูดท่ีวา “. . . กัวลาลัมเปอรแ มันมีคนจีนอยูก็จริง เหมือนถนนสีลม
ตอนกลางคืน มีแขกมาขายของเกล่ือนเลย อันนี้นากลัวมาก อันตรายมาก ไมควรไปนอนเลย . . .” 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) คําพูดของ
พี่กลวยยังคงโยงใยอยูกับตัวตนทางกายภาพของผูเป็นอื่นประกอบกับอคติท่ีติดตัวเธอมา ในท่ีนี้ 
สังคมไทยมีมายาคติวา สีดําเป็นสัญลักษณแของความอันตรายและความชั่วราย ฉะนั้น คนที่มีสีผิว
ในทํานองเดียวกับ “สีดํา” จึงถูกสรางภาพมายาและสวมใสหัวโขนของ”ผูราย” พวกผิวสีและพวกแขก
จึงถูกสรางภาพลวงตาควบกับการสวมใสรหัสวัฒนธรรม (Cultural Code) แลวใหภาพแทนของ 
“คนไมดี” ดวย ถอยคําของพี่กลวยจึงสะทอนถึงภาพมายาของสีดําตามคติแบบไทยท่ีเขาไปพัวพันกับ
ตัวตนของผูเป็นอื่นและจัดวางตัวตนของพวกเขาในลักษณะดอยกวาตัวตนของผูหญิงไทยโดย
วางอยูบนพื้นฐานรูปลักษณแทางกายภาพที่ตางกัน 

สอดคลองกัน ปูาปุณยอมรับถึงความกลัวเมื่อตองเผชิญหนากับคนผิวสี
ท่ีวา “. . . ชอบฝรั่งเศส ยิ่งทางใต มีแตพวกคนดําท้ังนั้น แตเวลาเจอคนดํานี่ กลัวกอนแลว  . . .” 
(ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 
22 มกราคม 2562) ดูผิวเผิน อคติของสีดําใหสัญญะของส่ิงไมดีและแอบแฝงภาพมายาของภยันตราย 
การท่ีปูาปุณหวาดกลัวตอคนผิวสีจึงเป็นผลพวงจากอคติแบบไทยที่ติดตัวมากับเธอ รายกวานั้น 
ความกลัวนี้ไดกอเกิดขึ้นในระดับลึกของจิตใจในลักษณะเป็นสัญชาตญาณและเป็นอัตโนมัติดังคํา 
“เวลาเจอคนดํานี่ กลัวกอนแลว” คําพูดของปูาปุณจึงสอถึงการแบงแยกตัวตนของผูหญิงไทย
ใหตางไปจากผูเป็นอื่นผานรูปรางหนาตาทางกายภาพท่ีตางกันควบไปกับอคติแบบไทยท่ีติดตัวมา 
ลึกลงไป ปูาปุณยังใหภาพตัวตนของผูเป็นอื่นในรูปแบบใหมโดยอาศัยภาพลวงตาตามคติแบบไทย
ดังท่ีวา “. . . ไปนิวยอรแก พี่ยังกลัวเลย นั่งรถไฟคนเดียว ไปเจอไอดํา ขากลับ ดึกแลว สี่ทุมกวา 
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เหลือแตไอคนดํากับพี่ อยางเดียวท่ีทําไดก็คือ สวดมนตแ อยาใหมันเกิดอะไรขึ้นเลยนะ สวดๆๆๆๆๆๆ 
สวดอยางเดียว พอถึงเวลานะ รีบๆๆๆ รีบลงเลย . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ปูาปุณตอกย้ํา
ความกลัวท่ีมีตอภาพตัวตนของคนผิวสีดวยน้ําเสียงพูดซ้ําๆ ถึงคํา “สวดมนตแ” และ “รีบลง” คํา 
“สวดมนตแ” ใหความหมายแฝงถึงการขับไลภูตผีปีศาจ ในท่ีนี้ การใชคํา “สวดมนตแ” จึงแสดงถึงภาพลวงตา
ท่ีปูาปุณสรางใหแกคนผิวสีในลักษณะ “ผูราย” ประกอบกับคํา “รีบลง” ใหความหมายโดยตรงถึง
การไปใหพน ในท่ีนี้ เราจึงเขาใจไดวา ผูหญิงไทยสรางภาพมายาใหแกตัวตนของผูเป็นอื่นผาน
สีผิวท่ีตางกันในลักษณะผูรายท่ีเธอเล่ียงท่ีจะเขาใกล  

ทํานองเดียวกัน ปอใหภาพมายาตอเจาถิ่นในลักษณะเหมารวมท่ีวา “. . . 
กระเปาหายครั้งแรก เขาก็บอกเราตลอดวา ‘Don’t worry. พรุงนี้กระเปาคุณมาแนนอน’ เขาตอบแค
พรุงนี้ๆๆ แลวก็พรุงนี้มาทุกวัน แตกวาจะไดกระเปาก็ 4-5 วันไปแลว ตอนนั้นอยูแอฟริกา แตถาหายท่ี
ยุโรปคงไมขนาดนี้ . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 
2562) คําพูดของปอสอถึงอคติท่ีปอมีตอตัวตนของผูเป็นอื่นเห็นจากคํา “ตอนนั้นอยูแอฟริกา 
แตถาหายท่ียุโรปคงไมขนาดนี้” คํานี้สรางคูตรงขาม แอฟริกา-ยุโรป แอฟริกาเป็นตัวแทนของสีดํา 
ความชั่วราย การลักขโมย และความลาหลัง ขณะที่ยุโรปเป็นตัวแทนของสีขาว ความบริสุทธิ์ 
ความปลอดภัย และความเจริญ ปอจึงใหความหมายตอเจาถิ่นในแอฟริกาในลักษณะ “เป็นโจร” 
ประกอบกับคําท่ีปอเนนซ้ําไปมาว า “พรุงนี้” ใหนัยยะถึงการรอคอยอยางไม ส้ินสุด คํานี้ยัง  
ใหความหมายโดยออมถึง “ความหลอกลวง” ดวย คําพูดของปอจึงใหภาพลวงตาตอตัวตนของผูเป็นอื่น
ในลักษณะดอยกวาผานสีผิวและพื้นท่ีท่ีตางกัน 

สรุปวา ขณะแบกเปูเที่ยว ผูหญิงไทยไดจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่น
ในลักษณะขั้วตรงขามแบบ “ตัวเรา” และ “ตัวเขา” โดยพวกเธอไดจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่นโดยอาศัย
รูปลักษณแทางกายภาพที่ตางกัน นิสัยใจคอที่ตางกัน วัฒนธรรมที่ตางกัน และพื้นที่ที่ตางกัน 
พวกเธอมักใหภาพมายาตอผูเป็นอื่นในลักษณะดอยกวา เลวรายกวา และสกปรกกวาตัวตนของพวกเธอ 
ภาพมายาท่ีผูกติดมากับคติแบบไทยจึงแสดงถึงการจัดวางตัวตนของผูเป็นอื่นผานสายตาของ
ผูหญิงไทยในเชิงบั่นทอนคุณคาตัวตนของพวกเขาดวย ดังเชน คนจีนนิสัยไมดี ชาวโบลิเวียสกปรก 
คนพมาชอบคายหมากลงพื้น คนปีนังชอบถมน้ําลายลงพื้น และคนผิวสีเป็นผูราย ภาพเหลานี้ลวนเป็น
ตัวตนใหมท่ีผูหญิงไทยสรางภาพเหมารวมใหแกผูเป็นอื่นท้ังส้ิน ขณะเดียวกัน ตัวตนของพวกเขาก็
เขามามีบทบาทและชวยลดรูปตัวตนของผูหญิงไทยในแตละสถานการณแดวยดังเชนการท่ีพี่ยิ้มยอม
เดินเทาเปลา การเดินเทาเปลาจึงขจัดตัวตนแบบเดิมและกอรูปกอรางตั วตนใหมใหแกผูหญิงไทย
ไปพรอมกันดวย ตัวตนแบบเดิมตามวัฒนธรรมแบบไทยที่ตองสวมใสรองเทาที่ติดมากับพี่ยิ้มจึง
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ถูกละท้ิงไป พฤติกรรมรูปแบบใหมของผูหญิงไทยจึงใหภาพปะทะระหวางตัวตนของเจาถิ่นกับ
ตัวตนแบบเดิมท่ีขัดแยงกัน ถอยคําบอกเลาเหลานี้จึงแสดงถึงการท่ีผู หญิงไทยแบงแยกตัวตนของ
พวกเธอใหตางไปจากตัวตนของผูเป็นอื่นในลักษณะ ผูกระทํา-ผูถูกกระทํา โดยผูกระทําเป็นตัวแทน
ของผูหญิงไทย ขณะท่ีผูถูกกระทําเป็นตัวแทนของผูเป็นอื่น คูตรงขามในท่ีนี้จึงแอบแฝงถึงอํานาจทางสังคม
ท่ีผูหญิงไทยกระทําตอพวกเขาดวยการจําแนกและจัดหมวดหมูตัวตนของพวกเขาใหเป็นคนชายขอบ
ของตัวเธอ 

นอกเหนือไปจากการสรางปฏิสัมพันธแกับคนพื้นเมืองแลว ยังปรากฏอีกวา 
ในหมูนักแบกเปูดวยกัน พวกเขามีปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกันดวย แมจะไมเคยรูจักกันมากอนก็ตาม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีโฮสเทล ตามท่ีการัณยภาส (2559) เคยต้ังขอสังเกตไววา การสรางปฏิสัมพันธแ
ของนักแบกเปูเป็นกิจกรรมท่ีมักเกิดขึ้นในพื้นท่ีโฮสเทล ดังเชน การพูดคุย แลกเปล่ียน เล้ียงฉลอง 
และชวนกันไปเท่ียว พวกนักแบกเปูมักเป็นมิตรกับคนแปลกหนาไดงาย บางครั้งพวกเขาก็ชวนกัน
มาพักท่ีเดียวกันและรูจักกับคนใหมๆ เพิ่มขึ้นอีก แมวาพวกเขาจะเดินทางดวยตัวคนเดียว แตก็ไมได
ตองการความโดดเด่ียวอยางสมบูรณแ โดยพื้นท่ีท่ีพวกเขาพบปะกับมิตรภาพจากผูคนประเภทเดียวกัน
ก็คือพื้นท่ีโฮสเทล (การัณยภาส , 2559, น.9) จากขอโตแยงของการัณยภาส (2559) ขางตน 
เราพบขอเท็จจริงภาคสนามที่สอดรับกันวา ขณะแบกเปูเที่ยวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง 
นักแบกเปูหญิงไทยไดสรางปฏิสัมพันธแกับนักแบกเปูดวยกัน ไมวาจะเป็นนักแบกเปูตางชาติและ
คนไทยท่ีพวกเธอพบเจอ โดยเฉพาะในพื้นท่ีโฮสเทล ดังท่ีพี่กลวยบรรยายวา  

. . . เวลานอนโฮสเทล เราจะเจอนักเดินทางท่ีเป็น Professional ระดับหนึ่ง 
พวกท่ีนอนโฮสเทล เขาจะประหยัดตังคแ เพราะจะไดเดินทางไดนานขึ้น พวกนี้ประสบการณแเยอะ 
เวลาคุย มันจะไดแลกเปล่ียนประสบการณแเยอะ ตอนเชาต่ืนมา ไดนั่งกินขาวดวยกัน ทุกคนมันจะคุยกันได 
มันก็จะคุยแบบ ‘เธอมาจากไหนหรอ’ ‘เธอจะไปไหน’ มันก็จะสนุกตรงนั้น หญิงชายก็คุยไดหมด 
ตอนเชา มันจะมีโต฿ะ แลวทุกคนก็มากินขาวรวมๆ กัน ยิ่งเราเดินทางคนเดียว เราจะพูดหรือคุยกับ
คนอื่นมากกวาท่ีเราไปกับครอบครัว เพราะปกติคนเราตองการท่ีจะพูด ธรรมชาติของคน ต่ืนมาก็ตองพูด 
มันไมมีใครนั่ง เงียบกับตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ตอใหเดินทางคนเดียว มันก็ตองพูด 
การเดินทางคนเดียวมันทําใหเราหันไปคุยกับคนอื่นงายขึ้น พี่พูดถึงมื้อเชาบอย เพราะวามันเป็น
เวลาเดียวท่ีทุกคนไดเจอกันกอนท่ีจะแยกยายกันไปเท่ียว คนเดินทาง ไมวาจะเอเชียหรือฝรั่ง ต่ืนนอนมา 
มันจะ ‘Hello’ ‘Good Morning’ อยูแลว มันจะตองยิ้ม พอเริ่มทัก มันก็จะพูดๆ ไป เราไมไดแยกวา
ฝรั่งหรือเอเชีย เราคุยกันหมด . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562)  
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ตามท่ีพี่กลวยเกริ่นนําขางตน เราสังเกตวา การเขาพักในพื้นที่โฮสเทล
ทําใหผูหญิงไทยตองใชชีวิต กิน อยู หลับ นอน รวมกับผูอื่นตลอดเวลา พวกเธอจึงตองพบปะกับ
ผูคนใหมๆ อยูเสมอ ประกอบกับการแบกเปูเท่ียวแบบตัวคนเดียว ก็ยิ่งบังคับใหพวกเธอตองปรับตัวเขาหา
สภาพแวดลอมโดยธรรมชาติอยางเป็นอัตโนมัติ ดังที่พวกเธอพยายามที่จะพูดคุยกับผูคนรอบขาง 
โดยมื้ออาหารเชาเป็นพื้นท่ีในโฮสเทลท่ีสรางความหมายตออัตลักษณแตัวตนของพวกเธอและ
เป็นเวลาสําคัญที่สุดในการพบปะเหลานักแบกเปูกอนที่แตละคนจะแยกยายกันเพื่อไปเขารวม
กิจกรรมทองเท่ียวแบบสวนตัว ในชวงมื้ออาหารเชานี้ พี่กลวยเริ่มตนเขาหาเพื่อนนักแบกเปูเพื่อ
พบปะกับผูคนท่ีหลากหลายดวยคําพูดทักทายเพียงส้ันๆ งายๆ ดังเชน “Hello” และ “Good Morning” 
ประกอบกับอากัปกิริยาแสดงออกดวยทาทีเป็นมิตร ดังเชนการยิ้ม คําพูดทักทายและการยิ้มจึงเป็น
ใบเบิกทางในการสรางปฏิสัมพันธแระหวางตัวเธอกับผูเป็นอื่นอยางเรียบงาย การที่พี่กลวยเขาหา
พวกเขาจึงเป็นความพยายามท่ีจะชักนําตัวเองเขาสูชุมชนของนักแบกเปูซึ่งถือเป็นการเปิดรับ
ความสัมพันธแท่ีอิสระและเป็นการตอนรับผูคนใหมๆ เขามาในชีวิต จากนั้น พี่กลวยไดปรับเปลี่ยน  
สถาพภาพตัวตนของตนเองจาก “ผูเป็นอื่น” (Other) ในสายตาของพวกเขาใหกลายมาเป็นนักแบกเปู
พวกเดียวกันกับพวกเขาเพื่อกาวเขาสูชุมชนของนักแบกเปูอยางแทจริง โดยพี่กลวยไดทําความรูจักกับ
ตัวตนของผูเป็นอื่นใหมากยิ่งขึ้นดวยการสรางบทสนทนาเพื่อพูดคุยกับพวกเขา พี่ก ลวยใชเพียง
ขอความสนทนาท่ีมีลักษณะเป็นประโยคส้ันๆ ดังเชน “เธอมาจากไหนหรอ” และ “เธอจะไปไหน” 
ประโยคที่พี่กลวยหยิบยกมานี้จึงสอใหเห็นถึงความพยายามที่พี่กลวยจะแลกเปลี่ยนและถายโอน  
อัตลักษณแตัวตนของตัวเธอกับพวกเขาอยางกลมกลืน กระบวนการนี้จึงเป็นขั้นตอนทางสังคมวัฒนธรรม
ท่ีสําคัญในการแลกเปล่ียนท่ีมาท่ีไปและแบงปันประสบการณแแบกเปูระหวางตัวเธอกับนักแบกเปูแตละคน 
โฮสเทลจึงเป็นหมุดหมายสําคัญที่ชวยประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยให
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทํานองเดียวกับพี่กลวย เราพบวา ปอสามารถเขาถึงชุมชนของนักแบกเปูดวยกัน
ดวยการแลกเปล่ียนประสบการณแแบกเปูเท่ียวแบบเจาะลึกประกอบกับการแลกเปล่ียนชองทางส่ือสาร
แบบออนไลนแเพื่อถามไถขาวสารซึ่งกันและกัน ดังเชน Facebook, Whats App และเว็บเพจ เป็นตน 
ดังท่ีปอใหขอมูลสนับสนุนอีกวา  

. . . แลก Contacts Facebook, Whats App คุยกัน แลกเปล่ียนประสบการณแ
ทุกครั้ง บางคน เขาเท่ียวมา 120 หรือ 190 กวาประเทศแลว เราก็ถามเขาวา ‘Do you have the 
best place that I should visit?’ เขาก็แนะนํามา เราก็ต้ัง List ของเราไว เราก็จัดสรรทริปตอไป 
มีพี่คนหนึ่ง เรารูจักกันท่ีโปแลนดแ เขาก็ยังไมรูจักเรา เพราะเราเพิ่งทําเพจครั้งแรก พอเราลงรูป 
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เขาก็ Message มาในเพจเลยวา พี่ดีใจมากเลยท่ีเป็นแฟนคลับนอง . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

จากถอยคําของปอ เราสังเกตวา สื่อสังคมออนไลนแไดเขามามีบทบาท
ในการสรางปฏิสัมพันธแระหวางผูหญิงไทยกับนักแบกเปูดวยกัน โดยการติดตอกันผานแอปพลิเคชัน
แบบออนไลนแทําหนาท่ีเป็นตัวชวยกระชับใหพวกเธอสามารถรับ -สงขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันได
แบบปัจจุบันทันดวน ทําใหพวกเธอไดรับสารท่ีสดใหมและทันตอเหตุการณแ อีกทั้ง เรายังเห็นวา 
ผูหญิงไทยไดพูดคุยกับนักแบกเปูดวยกันในลักษณะเจาะลึกและลึกซึ้งมากกวาการทักทายกันเพียงผิวเผิน 
โดยพวกเธอเนนถึงบทสนทนาในเชิงแลกเปลี่ยนอุดมการณแ แบงปันทางความคิด แล ะแสวงหา
การสรางความหมายใหแกอัตลักษณแตัวตนของพวกพองเดียวกัน ขณะพูดคุย ปอจึงเลือกใช
คําถามปลายเปิดเพื่อสัมภาษณแนักแบกเปูท่ีมีประสบการณแสูงกวา ดังเชน ถาฉันจะไปเท่ียว คุณคิดวา 
สถานท่ีใดนาไปเยือนมากท่ีสุด (Do you have the best place that I should visit?) การพูดคุย
เชิงสัมภาษณแท่ีปอต้ังคําถามตอพวกเขาจึงมีวัตถุประสงคแเพื่อขอคําแนะนําจากผูที่เคยไดสัมผัสหรือ
ไปเยือนสถานท่ีนั้นๆ มากอนแลว โดยดูวา ตัวเธอตองเดินทางไปท่ีไหน ตัวเธอตองเดินทางชวงเวลาใด 
ตัวเธอตองเตรียมตัวอยางไร และตัวเธอตองวางแผนเสนทางอยางไร การพูดคุยโดยมุงท่ีจะแลกเปล่ียน
ประสบการณแแบกเปูเท่ียวท่ีปอดึงมาใชจึงสอใหเห็นถึงการสรางความสัมพันธแท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน
ของนักแบกเปูดวยกันเอง โดยเป็นการรับรูขอมูลขาวสารจากผูที่มีประสบการณแจริง ซึ่งไมใชเพียง
คําโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพแเทานั้น จากนั้น ปอยังไดถายทอดประสบการณแแบกเปูเท่ียวของตัวเธอเอง
ผานหนาเว็บเพจเพื่อใหนักแบกเปูชาวไทยดวยกันสามารถรับสารจากประสบการณแตรงที่ปอเคย
ผานพนมากอนดวย ดังนั้น ตัวปอจึงทําหนาท่ีเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงชุมชนของนักแบกเปู
ระหวางนักแบกเปูท่ีเธอพบเจอกับนักแบกเปูชาวไทยท่ีติดตามประสบการณแแบกเปูเท่ียวของปอดวย 
การสรางปฏิสัมพันธแระหวางนักแบกเปูหญิงไทยกับผูเป็นอื่นผานสื่อสังคมออนไลนแควบคูไปกับ
การสัมภาษณแแบบเจาะลึกจึงเป็นตัวชวยในการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย
ใหคมชัดยิ่งขึ้น 

ลึกกวาการสรางปฏิสัมพันธแขางตน เราพบวา การสรางปฏิสัมพันธแกับ
นักแบกเปูหญิงดวยกันทําใหอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น
โดยวางอยูบนพื้นฐานเพศสถานะความเป็นผูหญิงโดยโฮสเทลเป็นพื้นที่สรางความหมายของ
เหลานักแบกเปูหญิงทุกคน ผูหญิงตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยไมแบงแยกเช้ือชาติ ภาษา 
ศาสนา สีผิว ชนชั้น และสถานภาพทางสังคม พวกเธอรูจักพึ่งพาผูหญิงอื่นและเป็นที่พึ่งพิงให
ผูหญิงอื่นในเวลาเดียวกันดวย การพึ่งพาอาศัยกันในหมูนักแบกเปูหญิงที่ไมเคยรูจักกันมากอนจึง
เป็นไปในลักษณะ “พี่สาวนองสาว” (Sisterhood, Bell Hooks, 2000) ดังที่ สุนี ไชยรส (2547) 

Ref. code: 25625724035026EQD



331 
 
เคยพูดถึงแนวคิดเฟมินิสตแผิวดําและผิวสี (Black Feminist) ในหนังสือของ Hooks เรื่อง Feminism 
is for Everybody : Passionate Politics (2000) ไววา ฮูคสแสนับสนุนพลังสมานฉันทแของผูหญิงท่ัวโลก
ตามคําขวัญของเฟมินิสตแท่ีวา “พี่นองท้ังมวลจงรวมกันตอสู” ผูหญิงจําเป็นตองมีความสมานฉันทแ 
ตองตอสูเป็นกลุมกอนเพื่อผลักดันเชิงนโยบายรวมกัน เฟมินิสตแทุกคนจึงตองมีจิตสํานึกวา จะตอง
ไมครอบงําซึ่งกันและกัน เฟมินิสตแท่ีแทจริงตองกาวขามพรมแดนแหงชนช้ันและสีผิว ตองตอสูขจัดตนตอ
ของปัญหาท้ังระบบ เพื่อผูหญิงท้ังมวลอยางแทจริง (สุนี , 2547, น.53-54) จากขอเสนอขางตน
ประกอบกับผลการศึกษาภาคสนามในครั้งนี้ เราเห็นพองวา ในพื้นท่ีโฮสเทลซึ่งถูกใหความหมาย
ในฐานะบานท่ีอบอุนของนักแบกเปูหญิง ผูหญิงแตละคนไดกาวขามพรมแดนของการแบงแยก
และจัดหมวดหมูทางสังคมวัฒนธรรม พวกเธอตางชวยเหลือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
รูสึกเป็นหนึ่งเดียวกัน โฮสเทลจึงเป็น “พื้นท่ีบาน” ของพวกเธอโดยแทจริง  

จากขอโตแยงดังกลาว เราพบขอเท็จจริงในบทสัมภาษณแของพี่กลวย 
พี่ยิ้ม และเบลลแ เราอธิบายได ดังนี้ 

พี่กลวยบรรยายวา 
. . . พี่เจอนักทองเท่ียวฝรั่ง เป็นผูหญิงหลงทาง พี่ก็ชวยเขา หนาตาเขา

ดูเหนื่อยมาก เหงื่อออกเยอะ ดูเครียดมาก เขาก็ถามทางจะไปโรงแรมเกาๆ พี่ก็บอกทางเขาไป 
พี่บอกวา ‘โรงแรมนั้น มันเกามากเลยนะ จะไปนอนไหวเหรอ นี่หาโฮสเทลอยูใชไหม แถวโฮสเทล 
ของเรามีหองพักราคาถูก พาไปดูมั้ย’ พี่ก็พาเขาไปดู พอไปดู เขาก็ชอบ แลวก็เปิดหองเอาไว 
ดวยความท่ีมันเป็นโฮสเทลราคาถูก มันก็นากลัวนิดนึง แลวก็ไมมีแอรแดวย พี่ก็เลยบอกวา ‘เอาอยางนี้ 
เธอเก็บของใหเรียบรอย แลวเธอก็มานั่งคุยท่ีหองฉันก็ได’ เราก็เป็นเพื่อนกับเขาต้ังแตตอนนั้น 
พี่ก็พาเขามาท่ีหอง เขาก็เลาเรื่องวา เขามีปัญหาเรื่องบัตรเครดิต เขาไปธนาคารแลว แตเบิกเงินไมได 
เราก็เขาใจ เขาบอกวา เขาเป็นนักศึกษามาจากออสเตรีย เป็นผูหญิงแลวก็เดินทางคนเดียว เขามาดู
หองน้ําพี่ดวย พี่มีหองน้ําสวนตัว เขาก็ขออนุญาตเอาเส้ือผามาอาบน้ําดวย เราก็เขาใจนะวา เขาเป็นผูหญิง 
เราก็บอกวา ‘มาไดนะ แตตอนกลางคืน เธอก็กลับไปนอนหองเธอนะ’ เขาก็อาบน้ํา พอกลับไปนอน 
รุงเชา เขาก็มาเคาะประตูหองอีก มันก็ขอยืมคอมพิวเตอรแของพี่ อี เมลลแไปบอกแมกับพี่สาว บอกวา 
เขาปลอดภัย แลวเขาก็เจอพี่ อีกวันหนึ่ง เราก็บอกวา ‘เขาใจวา ท่ีโนนมันนากลัว ก็ใหยายมานอน
ดวยกัน’ เราก็เลยมานอนดวยกัน แลววันตอมา ก็พาเขาไปเบิกเงินที่ธนาคาร เราก็พาเขาไป 
แลวก็แกปัญหาได ก็เป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้ เขาก็เชิญชวนวา ถาไปออสเตรีย ก็ไปนอนท่ีบานของ
เขาได . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  
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. . . พี่ ไปนอนโฮสเทลที่นิวซีแลนดแคืนนึง  ผูหญิงมาเลเซีย 2 คน 
พักหองเดียวกัน เช่ือไหมวา แคคืนเดียว พี่กลายเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนพี่ท่ีมาเล สนิทกันมากจน
พี่กลับมาเมืองไทย เขาก็มาเที่ยวเมืองไทย พี่ก็พาไปนอนที่บานเลย 2 คืน แลวเพื่อนมาเลก็มี
เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนไตหวัน มาเจอกัน กลายเป็นวา พี่ไดเพื่อนเพิ่ม ท้ังมาเลและไตหวัน พี่ก็พาเขาเท่ียว 
พอพี่ไปปีนัง เพื่อนพี่ก็จะรับไปเท่ียว Take Care มันเป็นมิตรภาพจริงๆ . . . ตอนไปนิวซีแลนดแ 
เรา Book รถบัสไวแลวตอนประมาณ 8 โมงเชา แบตเราหมด ตอนนั้น เหลือเวลาอีก  15 นาที 
พี่หลับอยู พี่โชคดีมากๆ ท่ีเพื่อนรูวารถจะมารับพี่ แลวมันต่ืน มันก็รีบลงมาปลุกพี่ ‘เฮย ยิ้มๆๆ นี่ 
มันกี่โมงแลว รถมารับคุณแปดโมงไมใชหรอ’ เราก็เดงเลย ถาพี่ตกรถบัสในวันนั้น Plan ท้ังหมด 
พี่จะเล่ือนหมดเลย คาหอง คารถบัสท้ังหมด พี่ Book ไว พี่จายไปหมดแลว . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

เบลลแบอกวา  
. . . ตอนอยูแคมปกับเพื่อนคนไทย สนิทกับเพื่อนคนไทยกอน เพราะวา

ภาษามันสําคัญ เวลาเมาทแแตก มันอึดอัด เราก็เมาทแกับคนไทย สวนใหญก็คุยวา ‘เฮย ทําไมประเทศนี้
เป็นแบบนี้ ตอนขึ้นรถบัส รถไฟฟูา ผูชายไมยอมลุกใหผูหญิงนั่งเลย’ เพราะวามันเป็นวัฒนธรรมของเขา 
บางครั้งก็จะคิดถึงอาหารไทย ดีท่ีอยูไมไกลจากบานคนไทยแถวนั้น เขาก็ทํากับขาวใหกิน เพื่อนบางคน
เครียดมาก อยากกินน้ําพริกปลาทู เขาก็จะ Homesick คิดถึงบาน . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของพี่กลวย พี ่ยิ ้ม และเบลลแ เราสัง เกตวา 
การสรางปฏิสัมพันธแดวยความพยายามเห็นอกเห็นใจกันในหมูนักแบกเปูหญิงทําใหพื้นท่ีโฮสเทลเป็น
พื้นท่ีสรางความหมายตอการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย พี่กลวยใหท่ีอยูหลับนอน
ตอนักแบกเปูหญิงชาวออสเตรียประกอบกับเบลลแพูดคุยเรื่องเลาความคับของใจท่ีเพื่อนหญิงชาวไทย
คิดถึงบานเพื่อทําความเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น พี่กลวยและเบลลแจึงแสดงบทบาทตอผูหญิงอื่น
ในฐานะ “ผูเป็นท่ีพึ่งพิง” อยางเขาถึงหัวอกหัวใจของความเป็นผูหญิง ในขณะที่พี่ยิ้มถูกเพื่อนหญิง
ชาวมาเลเซียปลุกใหต่ืนนอนเพื่อไปใหทันรถบัส พี่ยิ้มจึงแสดงบทบาทตอผูหญิงอื่นในฐานะ “ผูพึ่งพิง” 
ควบคูไปกับถอยคําท่ีพี่ยิ้มบอกเลาวา เพื่อนหญิงคนดังกลาวไดมาเท่ียวท่ีบานเกิดของเธอและ
มาพักอาศัยอยูท่ีบานของเธอ พี่ยิ้มจึงแสดงบทบาทในฐานะ “ผูเป็นท่ีพึ่งพิง” ในเวลาเดียวกันดวย 
การพึ่งพาอาศัยในหมูเพื่อนนักแบกเปูหญิงดวยกันจึงสอใหเห็นวา ในพื้นท่ีโฮสเทล อัตลักษณแตัวตน
ของผูหญิงไทยมีลักษณะสลับสับเปล่ียนไปมาได ไมตายตัว และเล่ือนไหลได โดยตัวตนของพวกเธอ
ถูกใหความหมายท้ังในฐานะผูเป็นท่ีพึ่งพิงและผูพึ่งพิงโดยไมแบงแยกชาติพันธุแ สีผิว ชนช้ัน และภาษา 
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยจึงแสดงถึงความสมานฉันทแ เป็นกลุมกอนเดียวกัน มีจิตสํานึก
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ไมครอบงําหญิงท่ีเป็นอื่น และกาวขามพรมแดนการแบงแยกชนช้ันทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อผูหญิงท้ังมวล
อยางแทจริง การสรางปฏิสัมพันธแในลักษณะนี้จึงทําใหเราเล็งเห็นถึงการกอกําเนิดความเป็นชุมชน
ในรูปแบบใหมของนักแบกเปูหญิงที่ตอรองตอสูกับสังคมปิตาธิปไตยที่มีชายเป็นใหญในสังคม
โดยวางอยูบนพื้นฐานทางเพศสถานะของความเป็นผูหญิง เสียงเงียบของนักแบกเปูหญิงท่ีถูกทําให
เป็นคนชายขอบในสังคมจึงถูกไดยิน และทําใหมองเห็นตัวตนท่ีหลากหลายแยกยอยของนักแบกเปูหญิงไทย
แตละคนท่ีมีความรูสึกนึกคิดและเป็นเจาของประสบการณแแบกเปูเท่ียวดวยตนเอง แลวกอใหเกิด
การยอมรับและใหความสําคัญตอตัวตนของแตละบุคคล แตยังคงรวมเป็นเรื่องราวเดียวกันและ
หลอหลอมในระบบเดียวกันได  

ตามท่ีกลาวมานี้ สรุปวา ขณะแบกเปูเที่ยว การเขาพักในพื้นที่โฮสเทล
ทําใหผูหญิงไทยตองใชชีวิต กิน อยู หลับ นอน รวมกับผูอื่นตลอดเวลา ทําใหผูหญิงไทยจําเป็นตอง
พบปะกับผูคนใหมๆ อยูเสมอ ประกอบกับการแบกเปูเท่ียวแบบตัวคนเดียว ก็ยิ่งบังคับใหพวกเธอตอง
สรางปฏิสัมพันธแกับผูอื่นและกาวเขาสูชุมชนของนักแบกเปูอยางเป็นอัตโนมัติ การเขาถึงชุมชนของ
นักแบกเปูยังกอเกิดขึ้นไดจากการติดตอกันผานแอปพลิเคชันแบบออนไลนแ ทําใหผูหญิงไทยสามารถ
รับ-สงขอมูลขาวสารซึ่งกันและกันไดแบบสดใหมและทันตอเหตุการณแ โดยมุงหวังท่ีจะแลกเปล่ียน
ประสบการณแแบกเปูเที่ยวในระดับเจาะลึกและลึกซึ้งเพื่อสนทนาในเชิงแลกเปลี่ยนอุดมการณแ 
แบงปันทางความคิด และแสวงหาการสรางความหมายใหแกอัตลักษณแตัวตนของพวกพองเดียวกัน 
นอกจากนี้ พื้นท่ีโฮสเทลยังทําใหผูหญิงไทยกาวเขาสูชุมชนของนักแบกเปูหญิงที่เป็นอื่นดวย
ความสมานฉันทแของความเป็นลูกผูหญิงดวยกันโดยกาวขามพรมแดนการแบงแยกชนช้ันทางสังคมวัฒนธรรม
เพื่อผูหญิงทั้งมวลอยางแทจริง ทั้ง ในฐานะผูพึ่งพิงและผูใหที่พึ ่งพิง แลวทําใหพวกเธอเป็น
กลุมกอนเดียวกันและมีจิตสํานึกไมครอบงําหญิงท่ีเป็นอื่น ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย
มีลักษณะมีความสลับซับซอน สลับสับเปล่ียนไปมา ไมตายตัว และเล่ือนไหลได 

5.1.2.10 ความรุนแรงทางเพศสถานะความเป็นหญิงของนักแบกเป้หญิงไทย : 
การล่วงละเมิดเนื้อตัวร่างกายและการสร้างภาพแทนต่อผู้หญิงไทยผ่านสายตาของผู้เป็นอื่น 

การท่ีผูหญิงไทยแบกเปูเท่ียวคนเดียวแบบขามพรมแดนดูเหมือนจะเป็น
เรื่องประหลาดสําหรับคนพื้นเมืองที่พบเห็น แมผูหญิงในสังคมของพวกเขาตางก็เที่ยวคนเดียว
เป็นปกติ แตผูชายเจาถิ่นก็ยังคงไมคุนชินกับผูหญิงไทยท่ีไปเท่ียวตัวคนเดียว ตามท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา 
“. . . มีนะ สวนใหญ เราเดินคนเดียวมักจะมีคนมอง เพราะเราเป็นผูหญิงคนเดียว ถาเป็นฝรั่งมอง 
ก็จะเป็นฝรั่งพวกจิกโกเ พวกวัยรุน พวกสัมมะเรเทเมา ถาเป็นฝ่ังเอเชีย ก็จะเป็นเด็กคลายๆ เด็กแวนซแ 
เหมือนติดยา . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 
ถอยคําของพี่ยิ้มทําใหเขาใจไดวา คานิยม ความเช่ือ กฎเกณฑแ ขนบสังคม และวัฒนธรรมของผูชาย
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เจาของพื้นท่ียังคงผูกโยงอยูกับอคติท่ีพัวพันติดกับเพศสถานะของผูหญิงควบคูกับชาติพันธุแท่ีดอยกวา 
ตัวแปรท้ังสองนี้จึงถือเป็นเสนแบงพรมแดนการแบกเปูเท่ียวซึ่งสงผลไปยังรูปแบบการจองมองท่ี
พวกเขามีตอผูหญิงตางชาติพันธุแ การจองมองจากผูชาย (Male Monitoring Gaze) จึงไมใชเรื่องธรรมดา
สําหรับผูหญิงไทยท่ีกลาไปเท่ียวคนเดียว การไปคนเดียวทําใหพวกเขารับรูถึงภาพแทนของผูหญิงไทย
ท่ีกําลังกอเกิดขึ้นใหมซึ่งมีลักษณะยอนแยงไปจากความรับรูท่ีมีมากอน ดังเชน ผูหญิงตองอยูติดบาน 
ยิ่งเป็นผูหญิงไทยยิ่งไมไปเท่ียว และถาเท่ียวได ก็คงไมไปเท่ียวเมืองนอกตัวคนเดียว การท่ีพี่ยิ้มรับรูถึง
การจองมองท่ีไมธรรมดานั้นจึงเป็นส่ิงย้ําเตือนวา พฤติกรรมแบกเปูเท่ียวคนเดียวสําหรับผูหญิงไทย
เป็นการกระทําท่ีทําใหพวกเขาลดทอนคุณคาในตัวของเธอในลักษณะเป็นผูหญิงไมดีประกอบกับ
พี่ยิ้มยืนยันวา ผูชายท่ีมักจองมองตัวเธอมักเป็นผูชายจําพวกจิกโกเ พวกขี้เหลาเมายา และพวกเด็กเท่ียว 
กลับกันพวกเขาก็ไมเขามาพูดคุยกับเธอดวย การจองมองจึงการกระทําท่ีมองเห็นไดเป็นรูปธรรมและ
เป็นประตูสงผานความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอผูหญิงไทยซึ่งหยั่งรากลึกในตัวของพวกเขา อีกแงหนึ่ง การไป
เท่ียวคนเดียวกลับใหความสําคัญตรงท่ีเป็นการเปิดพื้นท่ีใหมใหแกผูหญิงไทย ทําใหเธอไดแสดงจุดยืน
ในพื้นท่ีสาธารณะ เปิดโปงใหเธอเขามามีเสียง คืนอิสรภาพและปลดปลอยตัวตนเดิมของผูหญิง 
และกอรูปตัวตนใหมที่มีสถานภาพตางไปจากตัวตนเดิม ดัง เชน เป็นผูหญิงไมอยูติดบา น 
เป็นผูหญิงไปเท่ียวนอกบาน และเป็นผูหญิงไปเที่ยวเมืองนอกตัวคนเดียว ตัวตนใหมที่ถูกสรางขึ้น
จึงเป็นตัวตนท่ีกาวขามเสนแบงพรมแดนของ “พื้นท่ีบาน” และ “พื้นท่ีพรมแดน” ไปพรอมๆ กันดวย  
การท่ีผูหญิงไทยไปเท่ียวตางพื้นท่ีตางวัฒนธรรมดวยตัวคนเดียวจึงเป็นความทาทายกับความเช่ือ
ท่ีมีอยูเดิมและเป็นการแสดงออกในลักษณะฝุาฝืนตัวตนเดิมอยางสลับซับซอน สรางความหมายลึกซึ้ง 
และสวนทางกับความคาดหวังท่ีสังคมวัฒนธรรมของพวกเขามีตอตัวเธอ 

การสรางปฏิสัมพันธแในทางรายยังคงปรากฏใหเห็นโดยวางอยูบนพื้นฐาน
ความไมเทาเทียมกันทางเพศสถานะ ขณะแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยมักพบเจอวาจาท่ีสอถึงพฤติกรรม
เกี้ยวพาราสีจากผูชายตางถิ่นอยูเสมอ พี่นกต้ังขอสังเกตถึงทาทีของผูชายตางถิ่นท่ีแสดงวาจาลวงเกนิ
ผูหญิงไทยท่ีวา “. . . พวกเหยียดผูหญิงคือพวกอินเดีย มันจะขี้หลี ออกแนวเห็นผูหญิงไมได หนามอ 
แตพอเราไมเลนดวยแลว มันจะชอบดา ออกแนวเหยียดหยามกดขี่ อาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมของเขา 
ผูหญิงตํ่ากวาผูชายอยูแลว . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
23 มกราคม 2562) พี่นกรับรูถึงภาวะจํายอมท่ีตองตกเป็นเหยื่อในสังคมวัฒนธรรมอินเดียท่ีมีชายเป็นใหญ 
พวกเขามักแสดงทาทีเจาชูขี้เลนกับพี่นกดังคําวา “ขี้หลี” และ “หนามอ” เพื่อดึงดูดและยั่วเยา
อารมณแทางเพศตอเธอ ประกอบกับคําวา “ไมเลนดวย” คําเหลานี้สอใหเรารูวา พี่นกไมพอใจกับวาจา
ท่ีเธอไดยิน เธอจึงเล่ียงท่ีจะยุงเกี่ยวกับพวกเขา พี่นกยอมรับตอไปวา เพศสถานะที่ติดตัวมากับเธอ
เป็นปมดอยในสังคมวัฒนธรรมเจาถิ่น โดยพวกเขามักใชวาจาดาทอเธอในลักษณะกดขี่ดังคําวา 
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“ผูหญิงตํ่ากวาผูชาย” วาจากดข่ีของพวกเขาจึงแสดงถึงการครอบงําผูหญิงดวยกลวิธีบั่นทอนสถานะ
ของผูหญิงใหอยูตํ่ากวาผูชาย เพศสถานะความเป็นหญิงท่ีติดตัวมาจึงเป็นขอเสียเปรียบท่ีบั่นทอน
ตัวตนของพวกเธออยางเล่ียงไมได  

ในพื้นท่ีอื่น พี่นกพบเจอถอยคําทีเลนทีจริงจากผูชายเจาถิ่นอีกวา “. . . 
พูดจาจาบจวงช่ัวรายก็จะเป็นพวกแอฟริกัน คนซิมบับเวชอบทําแบบนี้ คนแซมเบียก็มีบางท่ี 
แตไมเยอะมาก คนแอฟริกันชอบถามออกมาโตงๆ เลย เขาชอบมาถาม ไปโนน ไปนี่ไหม เราก็ไมไป 
บางทีถามขายของ เราไมซื้อ พอไมซื้อ เขาก็ถามวา ‘อยากได African Boyfriend ไหม’ . . .” (นก. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) ผูชายเจาถิ่นมักพูดคุย
กับพี่นกในลักษณะชวนใหไปดวยกันหรือไมก็ชวนใหซื้อขาวของ พวกเขามักแสดงวาจาในลักษณะ
ชักชวนใหเส่ือมเสียทางเพศสถานะดวยดังคําวา “อยากได Boyfriend ไหม” คํานี้สอใหเห็นวา 
คําชักชวนมีนัยยะแอบแฝงท่ีจะขอมีเพศสัมพันธแกับผูหญิงไทยอยาง เดนชัด ขณะที่พี่นกก็รับรู
ในทํานองเดียวกันวา คําท่ีไดยินเป็นคําพูดท่ีทําใหตัวเธอดางพรอยดังคําวา “จาบจวง” และ “ช่ัวราย” 
ซ้ําราย พี่นกไดเผชิญหนากับผูชายตางถิ่นท่ีกําลังเมายาและพูดจาลอแหลมใสเธอท่ีวา “. . . ไอหนุมออสซี่ 
มันก็จะเมายากันนิดนึง มันดึงยาโคเคนออกมาเสพยแกันขางๆ เลย พอนั่งรถไป พวกออสซี่มันก็เขามา
ถามวา ‘คุณมีแฟนหรือยัง’ ‘อายุเทาไหร’ พอบอกอายุจริงไป มันก็จะอึ้งๆ หนอย แลวมันก็จะถามวา 
‘สนใจมันไหม’ . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 
2562) ในท่ีนี้ คํา “เมายากัน” และ “พวกออสซี่” ใหภาพผูหญิงไทยเพียงคนเดียวกําลังเผชิญหนากับ
ผูชายตางถิ่นหลายคน แตเรื่องเลาของพี่นกทวียิ่งเลวรายมากขึ้นตรงท่ีเธอตองรับมือกับกลุมผูชายท่ี
กําลังเสพยแยาอยูตรงหนา พวกเขาแสดงวาจาเกี้ยวพาราสีดวยวิธีพูดทําความรูจักดังคําวา “คุณมีแฟน
หรือยัง” “อายุเทาไหร” และ “สนใจมันไหม” คําพูดเหลานี้จึงเป็นวาจาท่ีจะเปิดชองทางใหพวกเขา
ขอมีเพศศัมพันธแกับผูหญิงไทยโดยทางออม 

สอดคลองกัน ปอพบเจอผูชายเจาถิ่นดวยการใหความชวยเหลือตอเธอ
ตามท่ีวา  

. . . ตอนนั้นเราหาโฮสเทลไมเจอ เราก็กางแผนท่ีดู แลวก็มีคนเขามาถาม
วา ‘คุณจะไปไหน’ เราก็บอกไป เขาก็บอกกลับมาวา ‘เด๋ียวไปสง’ พอถึงโฮสเทล เขาก็ถามเราตอวา 
‘ถาไมรังเกียจ คุณจะออกไปดริ้งคแดวยกันไหม’ คือแบบไปเล้ียงขอบคุณท่ีเขามาสง เราก็ไปดริ้งคแกัน 
พอดริ้งคแเสร็จ เขาก็ขอขับรถมาสง . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562) 
คําพูดของปอเผยใหเห็นถึงกลวิธีตีสนิทท่ีผูชายเจาถิ่นใหความชวยเหลือผูหญิงไทยกอนท่ีจะพูดชวนให
ไปด่ืมเหลาดวยกัน การท่ีเขาพาตัวเธอมาสงท่ีโฮสเทลเป็นเพียงชองทางท่ีทําใหเขาสามารถเขาถึงตัวปอ
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ไดโดยงาย “การพาไปสง” จึงไมใชภาวะใหความชวยเหลือ แตเป็นเพียงขออางท่ีจะเขาถึงเนื้อตัวของ
ปอเทานั้น เมื่อเขามาสงเธอแลว การมาสงจึงกลายเป็น “หนี้บุญคุณ” ท่ีทําใหปอไมอาจปฏิเสธที่จะ
ไปด่ืมเหลาตามคําชวนของเขาไดโดยปริยาย การปฏิเสธท่ีจะไปด่ืมเหลากับเขาจึงทําใหปอรูสึกนึกผิด
เพราะถือเป็นเรื่องท่ีเธอไมไดขอบคุณและไมไดตอบแทนเขาเลย ปอจึง “ติดกับ” การมาสงของเขา
ในลักษณะจํายอม การชักชวนใหไปด่ืมเหลาดวยกันจึงเป็นวิธีการท่ีเขาชักชวนเธอแบบมัดมือชก
อยางแยบยล  

ซ้ําราย เขายังชวนใหเธอด่ืมเหลาซึ่งเป็นของมึนเมาเพื่อทําใหเธอขาดสติ
โดยงายดวย การไปสงจึงเป็นกลยุทธแที่เขาสรางภาวะยอมจํานนใหแกเธอกอนท่ีจะเปิดชองทางชักชวน
ใหเธอไปตอดวยกัน ปออธิบายวิธีสรางกับดักชักชวนของเขาอีกวา “. . . แลวตอนนั้น เขาก็พูดวา 
ไปดูอพารแทเมนตแ ของเขาไหม เราก็เลยปฏิเสธไป บอกวา พรุงนี้เชา เราตองไปอีกประเทศหนึ่ง ก็เลย
ตองรีบไป พอมาสงเราถึงหนาโฮสเทล เขาก็ยืนยิ้มมองเรานานมากเลย อารมณแประมาณวาฉันชอบเธอ
มากเลย เราก็เปิดประตูรถแลวเดินออกมาเลย . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) การท่ีเขาชักชวนเธอใหไปเยือนถึงท่ีพักของเขาสอนัยยะแอบแฝงวา 
เขาต้ังใจท่ีจะหลอกลอใหเธอเขาไปยังพื้นท่ีของเขาเพื่อท่ีจะขอมีเพศสัมพันธแดวย ปอจึงเล่ียงท่ีจะไปดวย
โดยตอบปฏิเสธคําชักชวนอยางไมกระโตกกระตาก เธอใหเหตุผลตอเขาดังท่ีวา “พรุงนี้เชา เราตองไป
อีกประเทศหนึ่ง ก็เลยตองรีบไป” การตอบปฏิเสธจึงเป็นวิธีตัดชองทางที่เขาอาจลวงละเมิด
เนื้อตัวรางกายของเธอโดยสิ้นเชิง หลังจากมาสงเธอ ปอยังคงสังเกตทาทีของเขาอยางตอเนื่องวา 
เขาจองมองตัวเธอดวยสายตาและสงยิ้มใหเธอในลักษณะยั่วเยาเลาโลม สายตาและรอยยิ้มของเขาจึง
สอถึงความชักชวนท่ีจะมีเพศสัมพันธแดวยอยางไมละอาย พฤติกรรมชักชวนของผูชายเจาถิ่นดวย
วิธีสราง “กับดักใหความชวยเหลือ” ควบคูไปกับการชักชวนผานคําพูด สายตา และรอยยิ้มจึงเป็น
ชองทางท่ีทําใหเขาเขาถึงตัวผูหญิงไทยไดอยางมีกลเม็ดเด็ดพราย  

เหนือจากนี้ ปอยังพบเจอคําทักทายของผูชายเจาถิ่นในระดับผิวเผินตาม
ท่ีวา “. . . โดนทักวา ‘Hey! Sexy Girl’ บอย เป็นคําพูดทํานองจีบ เป็นคําพูดหวานๆ ก็มี อยาง 
‘Hot Girl’ ก็มี มีประมาณนี้ ยังไมเคยมีแบบแรงๆ หรือแบบ ‘Hot chick. Where are you going?’ 
‘Beautiful girl. Where are you going?’ เขาคงพูดเป็นปกติอยูแลว . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) คําทักทายที่ปอพบเจอแสดงถึง
การแสดงออกของผูชายเจาถิ่นท่ีกําลังครอบงําผูหญิงไทยดวยกลวิธีช่ืนชมใหเธอเป็ นวัตถุทางเพศ 
(Sex Object) ดังเชนคํา “Sexy Girl” เป็นตัวแทนของผูหญิงมั่วโลกียแ คําแสลง “Hot Chick” และ 
“Hot Girl” เป็นคําเรียกแทนผูหญิงท่ีสวยและมีทาทีเผ็ดรอน และคํา “Beautiful Girl” เป็นตัวแทน
ของผูหญิงสวย คําเหลานี้ลวนใหความหมายแอบแฝงในทํานองเดียวกันซึ่งแสดงถึงการท่ีผูชายแสดงทาที
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เลาโลมตอผูหญิงในลักษณะเส่ือมเสียทางเพศท้ังส้ิน คําทักทายท่ีพวกเขาใชจึงเป็น “ภาษา” ท่ีแสดง
ความเหนือกวาของผูชายและเป็นตัวอยางของลักษณะคําพูดท่ีปกปิดอคติทางเพศสถานะ (Sexist 
Language) ซึ่งเผยวา ตัวตนของผูหญิงเป็นผูไมสําคัญ เป็นผูถูกกระทําผานวาจาและภาษา 
และเป็นผูดอยคุณคา ตัวตนของผูหญิงยังถูกทําใหหายไปผานภาษาที่ผูชายทักทาย ดังเชนคํา 
“Hey! Sexy Girl” และ “Hot Girl” เป็นคําพูดลอยๆ ท่ีไมตองการคําตอบจากผูหญิงซึ่งเป็น
คูสนทนา คําทักทายท่ีวานี้สงผลใหผูหญิงตกเป็นฝุายเสียเปรียบและตกอยูในภาวะเป็นรองกวาผูชาย 
ตรงขามในทัศนะของผูหญิง ปอมองวา คําทักทายเป็นภาษาท่ีพวกเขาใชกันตามปกติประกอบกับ
คําพูดของปอท่ีวา “เป็นคําพูดหวานๆ” และ “ยังไมเคยมีแบบแรงๆ” เหตุผลของปอสอใหเห็นวา 
เธอยอมรับการครอบงําผานภาษาท่ีผูชายใชโดยท่ัวไป คําทักทายของผูชายเจาถิ่นจึงเป็นคําพูดทางเพศสถานะ
ในเชิงพูดแซวและหยอกลอ โดยคําเหลานี้เป็นภาษาท่ีพวกเขานํามาใชเพื่อบั่นทอนใหตัวตนของ
ผูหญิงไทยดอยคาหรือหายไปจากบทสนทนา 

คลายกัน เบลลแและปูาปุณพบเจอคําทักทายของผูชายเจาถิ่นแบบหมาหยอกไก
ในลักษณะกระเซาเยาแหยผูหญิงไทยในทํานองชูสาวเป็นทีเลนทีจริง พวกเธอพูดคลายกันวา พวกเขามัก
พูดช่ืนชมใหพวกเธอเป็นวัตถุทางเพศ ตามท่ีเบลลแบอกวา “. . . เขาก็มาถามขอมูลของเรา แบบวา 
‘ช่ืออะไรเหรอ’ ‘จะมาอยูท่ีนี่กี่วัน’ เวลาอยูใน Class เขาก็จะมาอยูกรุ฿ปเดียวกันกับกู พวกผูชายเขา
เคยแซวกูวา ‘You are so pretty.’ พวกผูชายฝรั่งเขามาทักกูก็มี เขาเขามาจีบกูก็มี อยางเขามาถามวา 
“Hi! What are you doing?’ . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) ขณะท่ีปูาปุณเผยวา “. . . ลักษณะของฉันมันเหมือนนักเลง แตฉันไมแครแ 
ทําเป็นไมสนใจ พวก ‘Sexy Girl’ ก็มี พวกผูชาย เวลาไปเวียดนาม มาเลอะไรนี่ก็มี เขาเองก็พูด 
‘ไมไปเท่ียวเหรอ’ ‘ไปไหม’ ‘สนใจไหม’ ถาเป็นผูหญิงตัวคนเดียวนี่นะ โอย (ลากเสียงยาว) ภัยรอบตัว 
ใหรูไว . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) คํา “Pretty” และ “Sexy Girl” เป็นวัจนภาษาขั้นพื้นฐานท่ี
ผูชายเจาถิ่นใชพูดเยินยอผูหญิงไทย แทจริงแลวสองคํานี้มิไดใหความหมายโดยตรงในลักษณะช่ืนชม
พวกเธออยางท่ีคิด แตไดแอบแฝงความหมายโดยออมในลักษณะเกี้ยวพาราสีหรืออยากใกลชิด
พวกเธอเทานั้น เบลลแต้ังสังเกตถึงพฤติกรรมภายนอกของพวกเขาประกอบกับคําพูดหยอกลอท่ีวา 
“เขาก็มาถามขอมูลของเรา” และ “เวลาอยูใน Class เขาก็จะมาอยูกรุ฿ปเดียวกันกับกู” ทาทีทําความรูจัก
เพื่อนหญิงของพวกเขาจึงเป็นภาษากายที่สอถึงการสรางความสนิทสนมที่พวกเขามีตอตัวเธอ
ประกอบกับตัวเบลลแก็รับรูวา พวกเขาพูดคุยกับเธอในเชิงชูสาวดังท่ีวา “เขาเขามาจีบกูก็มี” ขณะท่ีปูาปุณ
สนับสนุนอีกวา พวกเขามักพูดกระตุนใหเธอสนใจดังคําวา “ไมไปเท่ียวเหรอ” “ไปไหม” และ “สนใจไหม” 
สามคํานี้ลวนแสดงเจตนาท่ีพวกเขาชักชวนใหเธอไปดวยกันท้ังส้ิน กลับกันปูาปุณรับรูถึงเจตนาของ
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พวกเขาท่ีไมไดมุงเปูาไปท่ี “การชักชวน” เพียงอยางเดียว แตแสดงเจตนารายในเชิงกามารมณแโดยออม
ดวยดังท่ีวา “ถาเป็นผูหญิงตัวคนเดียวนี่นะ โอย (ลากเสียงยาว) ภัยรอบตัว ใหรูไว ” ถอยคํา 
“ภัยรอบตัว” และน้ําเสียงเนนยาวทําใหเรารับรูถึงความเอือมระอาท่ีปูาปุณแสดงตอคําชักชวนของ
พวกเขาอยางเห็นชัด แมจะถูกพูดชักชวนใหไปดวย แตปูาปุณยังคงยืนกรานท่ีจะนิ่งเฉยและไมตอบโตกลับ
ดังคําวา “แตฉันไมแครแ ทําเป็นไมสนใจ” การนิ่งเฉยจึงเป็นทางออกท่ีผูหญิงไทยนํามาใชเมื่อพบเจอ
คําชักชวนลอยๆ ของผูชายเจาถิ่น 

ตามคติไทยไดแบงพื้นท่ีตามแนวด่ิง ผูหญิงอาจอยูในพื้นท่ีแนวระนาบ
รวมกับผูชายได แตจะอยูรวมกันในพื้นท่ีแนวด่ิงไมได เพื่อนชายจึงอาจเลนหัวผูหญิงได แตผูหญิงจะ
เลนหัวผูชายไมได การเขาสูพื้นที่อื่นมีหลักสําคัญตรงที่ตองเปลี่ยนตัวเอง เพราะแตละพื้นที่มี
ความจําเพาะตัว คนที่อยูตางพื้นที่จะเขาสูพื้นที่อื่นโดยไมเปลี่ยนสภาพของตนเ องจึงทําไมได
เพราะอาจเป็นผลรายหรือไมเป็นมงคล โดยแตละคนสามารถเปล่ียนตัวเองไดอยางจํากัด ตามท่ี นิธิ 
(2534, น.118-121) ไดกลาวไว ทํานองเดียวกัน การที่ผูชายตางถิ่นจะจับเนื้อตองตัวผูหญิงไทยจึงเป็น 
เรื่องท่ีทําไมไดเพราะพวกเขาอยูตางพื้นท่ีกับพวกเธอ โดยพวกเขาก็ไมไดเปล่ียนสถานะหรือ            
สภาพตัวตนกอนท่ีจะออกจากพื้นท่ีของพวกเขาดวย ผูหญิงไทยจึงยอมใหผูชายตางถิ่นจับเนื้อตองตัว
ไมไดเพราะเป็นพฤติกรรมไมเหมาะสมตอเพศสถานะของผูหญิง  

กลับกันเมื่อแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยมักถูกผูชายตางถิ่นลวงเกินเนื้อตัวรางกาย
อยูเสมอ ตามท่ีปอและปูาปุณพูดเป็นเสียงเดียวกันวา พวกเธอมักถูกผูชายตางถิ่นจับมือ ดังคําพูดของ
ปอท่ีวา “. . . ท่ีแอฟริกาใต ปอเคยเจอแบบเขามาพยายามจับมือเรา พยายามกอดเรา สวนแถบยุโรป 
โครเอเชีย ปอก็เจอแบบเขามาพูดคุยธรรมดากอน แลวก็พยายามท่ีจะเขามาจับมือเรา . . .” (ปอ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ประกอบกับคําพูดของ
ปูาปุณท่ีวา “. . . เคยโดนเขามาจับมือ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคา
เทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) การจับมือดูทาจะเป็นวิธีลวงเกิน
เนื้อตัวรางกายอยางผิวเผิน แตลึกลงไป การจับมือยังถือเป็นพฤติกรรมของผูชายตางถิ่นในลักษณะ
ยอนแยงตอเพศสถานะของผูหญิงไทย  

ยิ่งกวานั้น ผูชายตางถิ่นไดแสดงพฤติกรรมลวงเกินทางเพศสถานะตอ
ผูหญิงไทยอยางทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกดวยการจับบั้นทาย เขามากอด และหอมแกม โดยนองจอมขวัญ
และพี่กลวยพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงการถูกจับบั้นทาย ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา “. . . ตอนปีใหม 
ไป Countdown ท่ีประตูชัย Champs-Élysées โดนคนเมาจับตูดดวย . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ประกอบกับพี่กลวยเสริมวา “. . . 
ท่ีอินเดีย มันจะมี Oberoi คือเอาวังเกาๆ มาทําเป็นโรงแรม เพื่อนพี่นอนวังกันแทบทุกคืน มันยังบอก
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เลยวา ฉันโดนพนักงานโรงแรมแต฿ะอั๋ง โดนจับกน ฉันก็รองเรียนไป ท่ีนี่มันเป็นแบบคนมันทนความห่ืน
ไมได นากลัวมาก . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 
2562) ขณะท่ีปอ พี่นก และพี่กลวยพูดเป็นทํานองเดียวกันถึงการถูกกอดและถูกหอมแกม ดังคําพูด
ของปอท่ีวา “. . . หนักท่ีสุดก็คือ เขาจะเขามากอด แตวัฒนธรรมท่ียุโรป มันก็จะเป็นการหอมแกม . . .” 
(ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ประกอบกับพี่นก
เลาวา “. . . อินเดียชอบสัมผัสรางกายมาก ชอบมากอดไหล คนอินเดียจะทํา อยางซื้อของทีนึง 
ก็จะจับเงินทอน โอบไหล จับถึงแขน ตนแขน . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) และพี่กลวยยกตัวอยางเสริมอีกวา “. . . ฮองกง เขาบอกวา 
โหดจริง มีนองผูหญิง 2 คน เขาไปซื้อของเซเวน แลวโดนพวกแขกลวนลาม โดนคนดําลวนลาม 
แลวตามเขามาในลิฟตแดวย นากลัวมาก . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562)  

จากถอยคําสัมภาษณแท่ีเลามาท้ังหมดนี้ การท่ีผูชายตางถิ่นไดจับบั้นทาย 
เขามากอด และหอมแกมผูหญิงไทยลวนเป็นการกระทําท่ีสอไปในเชิงเอารัดเอาเปรียบตอเพศสถานะ
ของความเป็นหญิงท้ังส้ิน พฤติกรรมของพวกเขาถือเป็นเรื่องท่ีทําไมไดเพราะสถานภาพท่ีติดตัวมา
แตกตางกัน ในท่ีนี้ พวกเขามีสถานภาพเป็นชาย ขณะที่พวกเธอมีสถานภาพเป็นหญิง การที่ผูชาย
จับเนื้อตองตัวผูหญิงโดยไมไดเปล่ียนสถานภาพของตนเองกอน ดังเชน เป็นพอ เป็นพี่ชาย เป็นสามี 
เป็นตน จึงเป็นการกระทําท่ีกอใหเกิดความดางพรอยตอเพศสถานะของผูหญิงไทย ผูชายเจาถิ่นจึง
จับเนื้อตองตัวผูหญิงไทยไมไดโดยส้ินเชิง  

อีกลักษณะหนึ่ง แมไมไดสัมผัสเนื้อตัวรางกายของผูหญิงไทย แตผูชายเจาถิ่น
ก็แสดงออกในรูปแบบของการเดินตามผูหญิงไทยดวย ดังท่ีพี่พิมระบุวา “. . . มีผูชายญี่ปุุนเดินเขามาคุย 
เขาก็เดินตาม เราก็เดินไปอีก มันก็เดินตามๆ ลักษณะท่ีเดินตามเหมือนพวกหื่นกาม คนแรกอายุ
ประมาณ 40 ปี มีเครา มีหนวด อีกคนหนึ่งแตงตัวดูสุภาพ คนนี้อายุประมาณ 30 ตนๆ ดูดี ดูเกล้ียงเกลา 
. . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) จากถอยคํา
ของพี่พิม การเดินตามเป็นการสะกดรอย ติดตาม และตามตัวไปติดๆ การเดินตามจึงมีลักษณะเป็น
การกระทําแบบไมชอบมาพากลเพราะผูเดินนําไมรู จักมักคุนกับผูเดินตาม ประกอบกั บผูเดินนํา
และผูเดินตามมีสถานภาพแตกตางกัน โดยผูเดินนําเป็นหญิงตางถิ่น ขณะท่ีผูเดินตามเป็นชายเจาถิ่น 
การท่ีผูชายเจาถิ่นเดินตามผูหญิงตางถิ่นที่ไมรูจักกันจึงสอถึงพฤติกรรมไมนาไววางใจในเชิงฉันทแชูสาว 
การเดินตามในท่ีนี้จึงทําใหพี่พิมรับรูไดถึงการคุกคามทางเพศสถานะท่ีมีตอผูหญิงไทยซึ่งกอเกิดจาก
ความเป็นชายแปลกหนาของผูชายเจาถิ่น  
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ในทางกลับกัน ปอและปูาปุณแสดงออกในลักษณะตอตานพฤติกรรมของ
ผูชายเจาถิ่นท่ีกําลังลวงเกินตอเนื้อตัวรางกายของพวกเธอ ดังท่ีปอพูดวา “. . . เราก็จะเอาตัวออกมาหางๆ 
. . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ขณะท่ีปูาปุณ
สนับสนุนอีกวา “. . . เราก็สะบัดแขนออก แลวก็บอกวา เอาออกไป . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) การท่ีปอและปูาปุณ
พยายามเอาตัวออกหางและพูดไลผูชายเจาถิ่นบงบอกถึงความรับรูท่ีพวกเธอสัมผัสถึงอันตรายท่ีกําลัง
กอเกิดขึ้น และพวกเธอก็เลือกท่ีจะยุติความรุนแรงตอเนื้อตัวรางกายและเพศสถานะของพวกเธอ
ดวยการนําพาเนื้อตัวของตนเองออกจากสถานการณแเส่ียง อีกท้ัง คําพูดของปูาปุณท่ีวา “เอาออกไป” 
ยังถือเป็นส่ิงเนนย้ําและช้ีนําใหพวกเขาอยูใหหางจากเนื้อตัวของเธอผานคําพูดและน้ําเสียงท่ี
ไมเห็นพองกับการกระทําของพวกเขาดวย การเอาตัวออกหางและคําพูดขับไลจึงเป็นกลยุทธแท่ี
ผูหญิงไทยนํามาใชเพื่อตอรองและตอสูกับความรุนแรงทางเพศสถานะในระดับเนื้อตัวรางกายท่ี
กําลังกอเกิดขึ้นอยางฉับพลัน 

“หญิงขายตัว” เป็นภาพแทนที่อยูคูกับผูหญิงไทยแตไหนแตไรมา 
เราคงปฏิเสธไมไดวา ภาพลักษณแของเมืองไทยเป็นสถานท่ีท่ีมีโสเภณีมากดังท่ี ไพโรจนแ วิไลนุช 
(2542, น.1-2) เสนอถึง มติชน (2536,น.2) ไดตีพิมพแขอความของสํานักพิมพแ Longman Group UK 
Limited ท่ีวา “Bangkok – the capital city and main port of Thailand. It is famous for it TEMPLES 
and other beautiful buildings, and is also often mentioned as a place where there 
are a lot of PROSTITUTES.” มติชนรายวันฉบับประจําวันที่ 3 กรกฎาคม 2536 จึงกลายเป็น
พื้นท่ีสําคัญท่ีเผยใหเห็นวา คนตางถิ่นใหความหมายตอผูหญิงไทยในลักษณะผูหญิงหากินและการคา
ผานเรือนรางของผูหญิง ประกอบกับไพโรจนแไดสนับสนุนขอเปิดเผยของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2539) 
ท่ีวา แทจริงแลว การใหความหมายตอผูหญิงไทยในฐานะหญิงขายตัวสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีการทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวบางสวนมองวา เมืองไทยเป็นแหลงคาประเวณีและพวกเขา
เดินทางมายังเมืองไทยเพื่อซื้อหาบริการทางเพศ  

จากขอเท็จจริงดังกลาว เราพบวา ขอเสนอของไพโรจนแสอดคลองกับเรื่อง
เลาของ Frank Visakay ใน Jasmine Fever : Confessions of a Jaded Expat in Thailand (2007) 
ท่ีเผยถึงตัวตนของผูหญิงไทยในฐานะสาวบารแ (Bargirls) ท่ีมีลักษณะชอบพูดปด ไมจริงใจ และ
ชอบหลอกเอาเงินในแบบ “ผูหญิงหิวเงิน” โดยผูชายตางถิ่นตองรับผิดชอบคาอาหาร คาด่ืม คาใชจายอื่นๆ 
คาหลับนอน และพาพวกเธอกลับบานดวย ตางจากหญิงขายตัวในนิวยอรแกท่ีพวกเขามักรับผิดชอบเพียง
คาหลับนอนเทานั้น ภาพแทนของผูหญิงหิวเงินผานสายตาของผูชายตางถิ่น จึงผลิตซ้ําและตอกย้ํา
ภาพตัวตนของหญิงขายตัวในเมืองไทยซึ่งมีลักษณะยอนแยงไปจากภาพลักษณแของผูหญิงไทยท่ีมัก
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นําเสนอแบบกุลสตรีที่เป็นแมศรีเรือน ส่ิงเหลานี้ลวนเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหผูหญิงไทยถูกตราหนา
ในฐานะ “หญิงขายตัว” แบบเหมารวมท้ังส้ิน  

ในทิศทางเดียวกัน พฤติกรรมขายตัวของผูหญิงไทยยังคงทวีความรุนแรงขึ้น
และแผขยายเป็นวงกวางดังท่ีกลุมตัวอยางพูดเป็นเสียงเดียวกันวา การไปขายตัวของผูหญิงไทย
ในตางพรมแดนเป็นเรื่องใกลตัว ตามท่ีเบลลแบอกวา  

. . . สวนใหญเป็นผูหญิงท่ีขายบริการท่ีไทยอยูแลว พอมาอยูท่ีนี่ มีปัญหากับ
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจมาทํางานขายตัวอีกที สวนใหญจะมาแบบเป็นแฟนกัน กอนท่ีจะมา เขาตองมี
ฝรั่งการันตี มาแบบงายๆ ไมได มาแบบ Tourist ก็ตองมีเงิน แถบญี่ปุุน นายจางจะซื้อต๋ัวเครื่องบินให 
ใหยืมเงินสองหมื่นบาทก็ไปไดแลว ตองมีเงินคางในบัญชี . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

 คําพูดของเบลลแใหภาพวา การไปขายตัวของผูหญิงไทยแบบขามพรมแดน
สามารถทําไดดวยการเดินทางติดตามไปกับสามีตางถิ่นซึ่งเคยคบหากันมากอน แลวเลิกรากันไป 
พวกเธอจึงกลายมาเป็นหญิงขายตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในตางพื้นท่ี อีกวิธีหนึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจการคาหญิงสาว
ท่ีมีนายหนาทําหนาท่ีสงผูหญิงไทยไปขายตัวในตางแดน โดยพวกเขาจะจัดหาต๋ัวเครื่องบินและปลอม
บัญชีเงินฝากใหแกพวกเธอ การไปขายตัวทั้ง 2 กรณีนี้จึงตางกันตรงท่ีวิธีแรกเกิดขึ้นดวยความไมเต็มใจ
ของผูหญิงไทย การไปขายตัวจึงเป็นภาวะจํายอมท่ีตองหาเล้ียงชีพของตนเอง ขณะท่ีวิธีหลังเกิดขึ้น
ดวยความสมัครใจของผูหญิงไทย การไปขายตัวจึงเป็นแบบขบวนการคาเนื้อหนังมังสามนุษยแ (Flesh Trade)  

เบลลแเสริมตอไปวา “. . . มีพวกผูหญิงไปขายตัวกัน แอบแฝงอยูกับ
พวกหมอนวด เยอรมันเต็มเลย ผูหญิงไทยขึ้นช่ือท่ีเยอรมัน เยอรมันชอบคนไทย ในเยอรมัน 
มีแตเยอรมัน-ไทยแลนดแเต็มไปหมด เยอะกวาแถวสวีเดนอีก . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) การไปขายตัวแบบสมัครใจของผูหญิงไทย
มักแอบแฝงอยูภายใตธุรกิจในรูปแบบการนวดแผนไทย โดยพวกเธอจะทําหนาท่ีเป็นหมอนวด 
ขณะเดียวกันพฤติกรรมขายตัวก็ยังคงดําเนินตอไปดวย การขายตัวจึงเป็นรูปแบบการคาท่ีไมไดกระทํา
แบบโจงแจง แตเป็นตัวตนเบื้องหลังของหมอนวดดวย การขายตัวแบบขามพรมยังคงเป็นท่ีนิยมในวงกวาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมัน ดังถอยคําของเบลลแท่ีเนนย้ําวา “เต็มเลย” “ขึ้นช่ือ” และ “เต็มไปหมด” 
คําเหลานี้ลวนใหความหมายโดยตรงในลักษณะมีเป็นจํานวนมาก หาพบไดงาย และเป็นท่ีเล่ืองลือ 
คําพูดของเบลลแจึงทําใหเราเขาใจไดวา การขายตัวของผูหญิงไทยในเยอรมันมีจํานวนมากกระท่ัง
เป็นท่ีรูกันโดยท่ัวไป  

เหนือจากนี้ เบลลแยังยกตัวอยางสถานการณแท่ีบอกเลาแบบปากตอปากอีกวา 
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. . . ระหวางขึ้นเครื่องบิน เขาตีสนิทกับนักเรียนไทย เขาถามนองวา 
‘นองมาเรียนท่ีไหนเหรอ’ ‘จะไปพักท่ีไหนเหรอ’ ‘จะไปท่ีพักเวลาไหน’ พอถึงดาน ตม. ท่ีเกาหลี 
แลว ตม. ก็ถาม เขาก็บอกวา ‘มากับนองคนนี้’ ‘นองคนนี้เป็นหลาน’ ใหดูนาเช่ือถือวา มากันเป็นกรุ฿ป 
แลวอยูโรงแรมเดียวกัน ตม. ก็เลยเรียกนองไปซักถาม เขาก็หันไปบอกนองวา ‘นองชวยบอกหนอยวา 
นองเป็นหลานพี่’ แตนองก็ไมชวย นองก็กลัว ก็เลยตอบไปวา ‘เพิ่งรูจักกันบนเครื่องบิน’ ผูหญิงคนนั้น
ถูกซักถามจนรูวา จะไปทําผิดกฎหมาย นองมันบอกวา มันยื่นใบจองโรงแรมใหผูหญิงคนนี้ มีท่ีอยู 
เลขท่ีหองพัก นองมันก็กลัววา เจาหนาท่ี ตม. จะโทรไปถามท่ีโรงแรม แลวผูหญิงคนนี้ เขาก็มาแบบ
เป็น Tourist . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

เรื่องเลาของเบลลแใหภาพวิธีการลักลอบเขาเมืองของผูหญิงไทยในเกาหลี
ดวยการตีสนิทกับผูคนท่ีมาจากถิ่นเดียวกัน ในท่ีนี้ เธอเลือกท่ีจะตีสนิทกับ “เด็กนักเรียน” และสราง
บทบาทสมมติในฐานะผูปกครองดูแลลูกหลาน ขณะเดียวกันเธอก็หลอกใหเด็กนักเรียนบอก
แผนการเดินทางของเขาดวย จากสถานการณแนี้ เราเห็นวา ผูหญิงไทยใชอุบายเพื่อหลบหนีเขาเมือง
ดวยวิธีจําลองความสัมพันธแระหวางตัวเธอกับเด็กนักเรียน โดยดูวา เด็กนักเรียนมีสถานะเ ป็น 
“เหยื่อช้ันดี” เพราะเขาเดินทางในฐานะของผูมีความรู ดูนาเช่ือถือ และไมเส่ียงตอการถูกสงตัวกลับ 
ผูหญิงไทยจึงหยิบยืมตัวตนของเด็กนักเรียนเพื่อสรางตัวตนใหมใหแกตัวเธอในฐานะผูปกครองท่ี
ติดตามมาดวย การหยิบยืมตัวตนของเด็กนักเรียนจึงถือเป็นใบเบิกทางท่ี ทําใหผูหญิงไทยหลบหนี
เขาเมืองไดโดยงาย 

เหนือจากนี้ การขายตัวแบบขามพรมแดนของผูหญิงไทยยังเขามาพัวพัน
กับพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวและสงผลกระทบแบบเหมารวมตอตัวตนของผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวคนเดียวดวย 
ตามท่ีพี่นกเลาวา  

. . . เปูาหมายจริงๆ ของพวกแบคแพ็คเกอรแฝรั่ งคือไปเท่ียวเพื่อท่ีจะ 
Have Sex ในความเป็นจริงแลว ท้ังผูชายและผูหญิงเลย ความแตกตางของพวกเขาคือเป็นการ Have Sex 
แบบท่ีไมตองจายตังคแในขณะที่คนไทยตองการเงิน พฤติกรรมสิ่งเดียวกัน แตตัวแปรคือคําวา เงิน 
ทําใหประเทศไทยกลายเป็น Proust ไป . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

พี่นกช้ีใหเห็นวา การมีเพศสัมพันธแเป็นเปูาหมายหนึ่งในหมูนักแบกเปู 
โดยนักแบกเปูตางถิ่นมองวา เพศสัมพันธแถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการไปเท่ียว ตางกับผูหญิงไทยตรงท่ี
พวกเธอใช “เงิน” เป็นเครื่องตอรองและแลกเปล่ียนกับการหลับนอนเทานั้น เงินท่ีไดจากการหลับนอนจึง
เป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหตัวตนของผูหญิงไทยในฐานะนักแบกเปูบิดเบือนและกลายเป็น “หญิงขายตัว” 
ในท่ีสุด  

Ref. code: 25625724035026EQD



343 
 

นาสนใจอีกวา การมีเพศสัมพันธแกับผูชายตางถิ่นท่ีเพิ่งรูจักกันยังคงเป็น
คานิยมของผูหญิงไทยท่ีปรากฏใหเห็นตามท่ีพี่นกผุดประเด็นวา “. . . มันมีคานิยมงี่เงาที่มันเกิดขึ้น 
ก็คือ มียัยคนหนึ่งท่ีแบกเปูแลวก็หาสามี ออกทริปแรกไปเวียดนามแลวไดสามี และก็เอามาเขียนรีวิว 
พอมันเขียนปฺุบ ทุกคนก็แชรแกันเป็นหมื่นๆ แชรแ ก็เลยรูสึกวา การแบกเปูมัน เปล่ียนไป กลายเป็นวา 
คุณไปหาสามี . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 
พี่นกโตแยงวา การหาสามีใหมระหวางทางเป็นพฤติกรรมที่ทําใหความหมายของการแบกเปูเที่ยว
ของผูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไป กลายเป็นวา การไปเท่ียวเป็นการแสวงหาความรักครั้งใหมท่ีเรียกวา 
“แบกเปูไปหาสามี” การแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทยในทํานองนี้จึงเป็นเสนทางแบบรักขายฝัน 
(Romantic Journey) และมีเปูาหมายผูกโยงอยูกับการตอบสนองความตองการทางเพศซึ่งอาจเป็น
ผลพวงจากการท่ีพวกเธอไมสามารถกระทําไดโดยเปิดเผยเมื่ออยูในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง 
พื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนท่ีคูมากับการไปหาสามีตางถิ่นจึงเป็นพื้นท่ีสรางความหมายและ
กอรูปตัวตนใหมของผูหญิงไทยในฐานะผูแสวงหาความรักดวย  

ในทางกลับกัน พี่นกตอบโตวา การแสวงหาความรักกับผูชายตางถิ่นเป็น
พฤติกรรมท่ียอนแยงตอการใหความหมายของการแบกเปูเท่ียวท่ีมีอยูกอน การหาสามีใหมจึงไมใช
พฤติกรรมของพวกแบกเปูอยางแทจริงตามท่ีวา “. . . อยาเอาการแบกเปูมาทําแบบนี้ พี่รูสึกไมคอยดี
กับตรงนี้ ถาทุกคนต้ังเปูาวา จะแบกเปูแคไปหาสามี มันจะทําใหฝรั่งมองผูหญิงไทยเป็นผูหญิงหากิน
ทันที มันเสียนะ ไอคานิยมนี้ มันควรจะหยุด . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) คําโตตอบของพี่นกปฏิเสธคานิยมการหาสามีใหมระหวาง
แบกเปูเท่ียวโดยส้ินเชิง โดยใหเหตุผลวา พฤติกรรมแบกเปูไปหาสามีทําใหผูหญิงไทยถูกบั่นทอน
คุณคาใหกลายเป็น “ผูหญิงหากิน” การแบกเปูเท่ียวในฐานะผูแสวงหาความรักจึงควรยุติลง 
ขณะเดียวกัน พี่นกยังคงปฏิเสธวา ผูหญิงไทยท่ีแสวงหาความรักจากผูชายตางถิ่นระหวางทางไมคูควรกับ
การใหความหมายในฐานะนักแบกเปู ดังท่ีวา  

. . . แลวเธอบอกวา เธอเป็นนักแบกเปู เธอไมใชมั้ง เธอเป็นอะไรไมรู 
ตรงนี้ไงที่ทําใหผูหญิงไทยคนอื่นโดน พี่เคยเห็นผูหญิงไทยที่เป็นบล็อกเกอรแไปนอนโฮสเทล 
แลวไปด๊ีด฿าๆ ใสฝรั่ง แลวก็พยายามจะไลฟเวลาทําอะไรกับฝรั่งมาใหคนอื่นดู นางทําแบบนั้น 
แตวาคนอื่นท่ีไมไดเป็นแบบนางจะโดนวาเป็นโสเภณี มันโดนเหมารวม . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

คําพูดของพี่นกยืนยันท่ีจะแบงแยกผูหญิงไทยท่ีแบกเปูไปหาสามีออกไปจาก
ตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยกระแสหลัก โดยอางวา การหาสามีตางถิ่นในพื้นที่โฮสเทลเป็น
พฤติกรรมดางพรอยท่ีทําใหผูหญิงไทยถูกเหมารวมในลักษณะหญิงประเวณีท่ีไรยางอาย พี่นกเสริมอีกวา 
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. . . มันเป็นคานิยมท่ีแยมาก เธอไปทําอะไรตรงนั้น ไปท่ีโฮสเทล แลว
เธอก็ไมออกไปไหนเลย แลวเธอก็แด฿ะๆ กับฝรั่ง แลวไลฟมาใหคนอื่นดู ใหคนอื่นทําตาม นารังเกียจ
ท่ีสุด คนพวกนี้ทําใหคนท่ีเดินทางจริงๆ เกิดปัญหา ฝรั่งผูหญิงจะคอนขางเกลียดผูหญิงไทยมาก เพราะ
เรื่องคานิยมการหาผัวฝรั่ง เป็นส่ิงท่ีทําใหโดนเหยียดหยาม โดนเกลียดกัน  . . . (นก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

การหาสามีใหมในพื้นท่ีโฮสเทลเป็นพฤติกรรมนารังเกียจและกอใหเกิด
มลทินตอผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวเพื่อตอบสนองความตองการทางจิตใจอยางแทจริง พวกเธอมัก
ติดรางแหภาพแทนของหญิงขายตัวและถูกประณามจากผูคนในพื้นท่ีแบกเปู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูหญิงฝรั ่ง การหาสามีตางถิ ่นจึงเป็นชนวนความรุนแรงทางชาติพันธุ แที่กอเกิดความเหลื่อมลํ้า
ระหวางผูหญิงไทยกับผูหญิงฝรั่ง โดยผูหญิงไทยตกเป็นนักแบกเปูท่ีมีสถานภาพเป็นรองจากผูหญิงฝรั่ง
อยางไมยุติธรรม   

จากประสบการณแตรงของนักแบกเปูหญิงไทย เราพบวา การติดรางแห
ภาพแทนของหญิงขายตัวทําใหพวกตางถิ่นใหความหมายและปฏิบัติตอผูหญิงไทยในลักษณะไมเทาเทียม 
ตามท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  

. . . เกลียดมาก เกลียด เกลียดสุดๆ เลย อีพวกนี้ จริงๆ อันนี้ พี่ยอมรับเลย 
ตอนท่ีพี่อยูออสเตรเลีย โดนประจํา มีเหมือนกัน ไปสมัครงานพวกรานพิซซา รานอาหาร เจาของราน
เป็นชาวอิตาลี พวกอิตาลีนี่นากลัว เวลาเราไปยื่นใบสมัคร สายตาท่ีเขามองเรา เขาไมไดมองหนา 
แตเขามองหนาอกกับมองสะโพก คือ มันโหดรายมากเลย เหมือนหญิงไทยงาย เหมือนกับเป็น
เด็กพัทยาทุกคน พอเป็นแบบนี้ พี่ก็ไมเอา พี่ก็เดินหนี ไมสน ไมไดรอนเงินขนาดนั้น เขาก็จะมองวา 
เออ คุณแปลกดี คุณมาจากไทยจริงเปลา คือ เขาจะเหมารวมเลยวา ผูหญิงไทยทุกคนจะเป็นแบบนั้น 
ใจรายๆ โหดรายมาก . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี .                   
27 มกราคม 2562) 

ถอยคําสัมภาษณแของพี่ยิ้มใหภาพวา ในตางพื้นที่ พวกเจาถิ่นมัก
ใหความหมายตอผูหญิงไทยในลักษณะหญิงขายตัวผานสายตาท่ีจองมองมายังเรือนรางของเธออยู เสมอ 
พวกเขามักเพงเล็งไปยังสัดสวนบนรางกายของผูหญิง ท้ังหนาอกและสะโพก ดังที่พี่ยิ้มยืนยันวา 
“เขาไมไดมองหนา แตเขามองหนาอกกับมองสะโพก” ในท่ีนี้ คํา “หนาอก” และ “สะโพก” จึง
ใหความหมายโดยตรงถึงรางกายของผูหญิงในฐานะวัตถุทางเพศซึ่งกําลังตกเป็นเหยื่อทางกามารมณแ
ของผูจองมอง การจองมองจึงเป็นพฤติกรรมระดับผิวเผินท่ีทําใหผูหญิงไทยรับรูไดวา พวกเขาสรางความหมาย
ตอเรือนรางของเธอในลักษณะเหมารวมและประณามหยามเหยียดทางเพศสถานะ ดังเห็นจาก
คําพูดท่ีวา “เหมือนหญิงไทยงาย เหมือนกับเป็นเด็กพัทยาทุกคน” คํา “งาย” และ “เด็กพัทยา” 
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จึงใหความหมายแอบแฝงถึงหญิงท่ียินยอมท่ีจะมีเพศสัมพันธแกับชายแปลกหนาโดยงาย ตรงกันขาม 
การท่ีพี่ยิ้มเลือกท่ีจะเดินหนีกลับกลายเป็นพฤติกรรมแปลกตาของพวกเจาถิ่น ดังท่ีพวกเขาทักวา 
“คุณแปลกดี คุณมาจากเมืองไทยจริงหรือเปลา” คําถามของเจาถิ่นจึงเป็นพฤติกรรมระดับวาจาท่ี
ทําหนาท่ีตอกย้ํารางแหภาพแทนของผูหญิงไทยในฐานะหญิงขายตัวใหคมชัดยิ่งขึ้น ขณะท่ีพี่ยิ้ มก็
ยอมรับวา การท่ีตัวเธอติดรางแหภาพเหมารวมเป็นหญิงขายตัวแทบจะเป็นสถานการณแเลวรายท่ี
ตัวเธอพบเจอบอยครั้ง ดังท่ีเธอพูดวนซ้ําไปมาวา “เกลียดมาก เกลียด เกลียดสุดๆ” และ “ใจรายๆ 
โหดรายมาก” คําพูดวกวนของพี่ยิ้มจึงทําใหเราเขาใจไดวา ผูหญิงไทยยังคงปฏิเสธการใหความหมาย
ของพวกเจาถิ่นแบบเหมารวม เธอพยายามแบงแยกตัวตนของตัวเธอออกจากตัวตนของหญิงขาย
ตัวอยางเห็นชัด การติดรางแหภาพแทนของหญิงขายตัวจึงเป็นปรากฏการณแที่ทําใหเธอไมเห็นพอง
แตเธอก็เล่ียงไมได  

พี่ยิ้มยกตัวอยางอีกวา   
. . . รานอาหารนอกเมือง รานท่ีพี่ทําอยู ขางๆ ราน มันจะมีผับมาเปิด 

เจาของรานเป็นคนอิตาลี แลวมันก็จะหาเด็กเสิรแฟ เด็กเชียรแเบียรแ แลวก็เด็กแบบนั้นดวย อยางวาดวย 
ตอนนั้น เขาก็เห็นเราทํางานในราน เขาก็รูจักกับเจาของรานเราท่ีเป็นคนไทย เขาก็เขามาคุย เขามาแหย 
เขามามอง มองดวยสายตา เราก็ไมสนใจ พยายามไมมองมัน มัน Say Hi เราก็คุยใหนอยที่สุด 
แลวก็เดินหนี แลวมันก็ไปคุยกับเจาของรานวา ‘เนี่ย สนใจนะ’ สนใจพี่ ชวนพี่ไปทํางานดวย 
เจาของรานก็มาถามวา ‘สนใจไหม’ เราก็บอกวา เราไมเอา เราไมชอบ เราไมไดฝักใฝุไปทางนั้น 
เราบอกวา เรามาท่ีนี่เพื่อท่ีจะเก็บเกี่ยวประสบการณแ เจาของรานก็เห็นแลววา เราไมโอเค เจาของราน
ก็จะชวยบอกวา ‘เฮย นองเขาไมไดอยางนั้นนะ’ . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

เรื่องเลาของพี่ยิ้มทําใหเรามองเห็นภาพวิธีกลายมาเป็นหญิงขายตัวใน
พื้นท่ีเจาถิ่น ขณะท่ีถูกจองมองเป็นหญิงขายตัว เจาถิ่นกลับเป็น “ฝุายรุก” ดวยการทาบทามและ
ชักชวนใหผูหญิงไทยไปทํางานแบบเป็น “เด็กเลา” ผานเจาของรานอาหารท่ีเธอทํางานอยู ดูผิวเผิน 
เขาทําหนาท่ีจัดหาผูหญิงไทยไปเป็นแรงงาน ดังเชน เสิรแฟอาหารและขายเครื่องดื่ม แตแทจริงแลว 
เขาหลอกลอและเสนอใหเธอเขาไปทํางานภายใตเงามืดของหนาท่ีใหบริการแบบแรงงานท่ัวไปอีกทีหนึ่ง 
ดังท่ีพี่ยิ้มยืนยันวา “แลวก็เด็กแบบนั้นดวย” คํา “เด็กแบบนั้น” จึงใหนัยยะโดยออมถึงหญิงขายตัวท่ี
รวมหลับนอนกับแขกในราน การท่ีเจาถิ่นหยิบยื่นขอเสนอใหแกผูหญิงไทยในท่ีนี้จึงใหความหมายตอ
ตัวตนของเขาแบบ “พอเลา” ไปในตัวดวย ขณะท่ีผูหญิงไทยเป็นฝุายถูกชักจูงใหเป็นเด็กเลา
โดยปริยาย เธอจึงกลายเป็น “ฝุายรับ” จากการรุกลํ้าการใหความหมายของเจาถิ่นแกตัวตนของเธอ
ในลักษณะบั่นทอนคุณคา การจัดหาหญิงขายตัวของพอเลาเจาถิ่นมีส่ิงท่ีนาสนใจตรงท่ีเขาเลือกท่ีจะ
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ทาบทามผานเจาของรานท่ีเธอทํางานอยู ในท่ีนี้ เจาของรานเป็นตัวแทนความสัมพันธแทางสังคมแบบ 
เจานาย-ลูกนอง เจาของรานเป็นเจานายท่ีมีอํานาจเหนือผูหญิงไทยซึ่งเป็นเพียงลูกนอง คําพูดชักชวน
ของนายจางจึงดูนาเช่ือถือ ประกอบกับในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นอื่น คําพูดของเจานายซึ่งเป็นผูท่ีมาจาก
ชาติพันธุแเดียวกันก็ยิ่งดูนาไววางใจมากขึ้นดวย เจาของรานในที่นี้จึงทําหนาที่เป็นตัวกลางโนมนาว
ใหผูหญิงไทยกลายมาเป็นหญิงขายตัวแบบขามพรมแดนไดแยบยลยิ่งขึ้น 

มากกวานี้  รางแหภาพแทนของหญิงขายตัวไดเขามามีบทบาทและ
ปรากฏใหเห็นในชีวิตประจําวันของผูหญิงไทยอยางตอเนื่อง เบลลแบอกวา  

. . . เพื่อนฝรั่งผูชายมีแฟนเป็นผูหญิงไทย ตอมาก็เลิกกัน เขาอยูไมได
เพราะฝรั่งมันจน เขาไปหาฝรั่งคนใหม ฝรั่งท่ีเป็นแฟนเกาก็เดินเรื่องใหผูหญิงไทยทุกอยางกวาจะมาอยู
สวีเดนได หลังจากโดนท้ิง ฝรั่งเขาก็ไปบอกเพื่อนผูชายคนอื่นๆ อีกวา ‘คุณระวังนะ เนี่ย ผมเจอแบบนี้
มากอน’ ตอนนั้น มีฝรั่งอีกคนมาจีบกู เขาก็วา ‘คุณไปรูจักผูหญิงไทยมาจากไหน’ มันก็บอกวา ‘ไปเจอมา
ในผับ’ เขาก็ถามตอวา กูทํางานอะไร ผูชายคนนั้นก็บอกวา กูเป็นนักศึกษา เขาก็เลยบอกวา 
‘งั้นก็นาจะไมมีปัญหา’ ตอนนี้ กูเลิกคุยกับผูชายคนนั้นไปนานแลว ความรูสึกตอนนั้นคือเหมือน  
กูถูกดิสเครดิต กูอึดอัด กูก็เลยไมคุยกับผูชายคนนั้นอีกเลย มันเหมารวมเกินไป มันก็ไมเชิงดูถูกกูตรงๆ 
แตกูก็รูสึกไมดี . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

จากประสบการณแตรงของเบลลแสนับสนุนความเช่ือท่ีวา ภาพแทนของ
หญิงขายตัวเขามาพัวพันชีวิตประจําวันของผูหญิงไทยอยูมาก แมเบลลแซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาได
พบเจอกับเพื่อนชายซึ่งเป็นฝรั่งในผับ แตการท่ีเพื่อนชายซึ่งเป็นฝรั่งดวยกันพูดคุยกันถึงความฉาวโฉท่ี
เคยถูกผูหญิงไทยหลอกใชมากอนก็มีสวนใหพวกเขาตีความหมายและใหคุณคาตอตัวตนของเบลลแ
ในลักษณะไมสูดีเชนเดียวกับผูหญิงไทยท่ีเคยกอเรื่องไวกอนหนานี้ ดังท่ีเบลลแยืนยันถึงความรูสึกใน
ขณะนั้นท่ีวา “เหมือนกูถูกดิสเครดิต กูอึดอัด” และคําพูดท่ีวา “มันเหมารวมเกินไป มันก็ไมเชิงดูถูกกูตรงๆ 
แตกูก็รูสึกไมดี” ถอยคําท้ังสองนี้สอใหเห็นวา ภาพแทนของหญิงขายตัวประกอบกับเรื่องราวถูกหลอกใช
ท่ีเพื่อนฝรั่งเคยพบเจอมากอนไดเขามามีบทบาทโดยออมตอความสัมพันธแระหวางเบลลแและเพื่อนชาย
ของเธอสูง ในท่ีสุด เบลลแก็ตัดสินใจท่ีจะเลิกคบหาและไมพูดคุยกับเพื่อนชายของเธออีกเลย การท่ีเบลลแ
ตีตัวออกหางจากเพื่อนชายจึงตอกย้ํามายาคติภาพแทนของหญิงขายตัวที่ผูกมัดตัวตนของเบลลแ
แบบภาพเหมารวมดวย 

สอดคลองกัน ปูาปุณและปอเลามุมมองทางเพศสถานะในทํานองเดียวกันวา 
ตัวตนของผูหญิงไทยเป็นตัวแปรสําคัญท่ีทําใหพวกตางถิ่นตีความหมายและจัดแบงตัวตนของพวกเธอ
ในเชิงเอารัดเอาเปรียบ ตามท่ีปูาปุณโตแยงวา “. . . พวกตะวันออกกลาง ดูไบ อินเดีย มันมีผูหญิงท่ี
ถูกบังคับใหหากิน เราก็จะถูกพวกฝรั่งแขกมองเราเหมือนผูหญิงหากิน มันมองเหมือนกับวา เราเนี่ยไปเท่ียว 
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(กับมัน) ได ก็จะมีการเขามาคุย คุยเรื่องแบบวา ‘สนใจไปเท่ียวไหม’ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง 
ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ประกอบกับ
คําพูดของปอท่ีวา “. . . เพื่อนคนไทยไปอิหรานคนละรอบกับปอ แลวโดน Harassment ใชคําพูดไมดี 
และพยายามพูดส่ือไปในทางท่ีจะมีอะไรกัน เหมือนคนไทยจะมาขายอยูแลว เป็นคนเอเชีย เหมือนจับกน
อะไรอยางนี้ . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ถอยคําของปูาปุณและปอสอใหเห็นภาพมายาของพวกเจาถิ่น
ท่ีมีตอผูหญิงไทยในลักษณะหญิงขายตัว ดังคํา “ผูหญิงหากิน” และ “จะมาขายอยูแลว” สองคํานี้จึง
ยืนยันภาพตัวตนท่ีพวกเจาถิ่นจัดหมวดหมูผูหญิงไทยใหดอยกวาอยางไมเป็นธรรม  

ภาพแทนของหญิงขายตัวยังทวีความเลวรายขึ้นเมื่อพบวา พวกเขา
เลือกปฏิบัติตอปูาปุณและปอดวยสายตาดูหมิ่นและคําพูดสบประมาทตามท่ีพวกเธอบอกเลาผาน
ประสบการแตรง ปูาปุณเผยวา  

. . . ตอนไปฝรั่งเศส มันวาพี่เป็นผูหญิงอยางวา กลัวจะตาย นี่ครั้งแรก
ในชีวิต มือเทาออนหมดเลย เขาใจแลววา ผูหญิง ทําไมเวลามีคนจะมาขมขืน มันสูไมไหว มันคิดวา 
ฉันเป็นผูหญิงอยางวา มันจะพาฉันไปโรงแรม ประสบการณแแบบนี้ เรานะ มือเทาออนหมดเลย 
วิ่งหนีเลย เรียกรถมา ไปแลว กูแน็บแลว ไมรอแลว กูแน็บแลว . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง 
หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

 ขณะท่ีปอก็ใหขอมูลพองกันวา “. . . ในยุโรปก็เหมือนกัน ออกแนว 
‘คุณมาขายตัวหรือเปลา’ มาถามวา ‘เทาไหร’ . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) ประสบการณแท่ีเกิดขึ้นจริงของปูาปุณและปอถือเป็นผลท่ีตามมา
ซึ่งมีรากเหงาจากภาพแทนหญิงขายตัวท่ีมีตอผูหญิงไทย ผูชายเจาถิ่นมักเขาใจวา ปูาปุณและปอเป็น
หญิงขายตัว ดังคําพูดของปูาปุณท่ีวา “มันวาพี่เป็นผูหญิงอยางวา” และ “มันจะพาฉันไปโรงแรม” 
ประกอบกับคําพูดของปอท่ีวา “คุณมาขายตัวหรือเปลา” และ “มาถามวา เทาไหร” คํา “อยางวา” 
และ “เทาไหร” จึงแอบแฝงความหมายโดยออมถึงหญิงขายตัว ผนวกกับสถานท่ีท่ีเขาจะพาปูาปุณไป 
คือ “โรงแรม” การท่ีเขาจะพาปูาปุณไปท่ีโรงแรมยังไดสอถึงเจตนาที่เขาจะลวงละเมิดทางเพศตอ
ปูาปุณอีกดวย ในท่ีนี้ การใชถอยคําแอบแฝงถือเป็นกลวิธีทางภาษาในการตีความหมายตัวตนใหแก
ผูหญิงไทยดวยการใชอุปลักษณแ ผูหญิงไทยเป็นวัตถุหรือสินคาท่ีซื้อขายได การใชคําอุปลักษณแยอมส่ือถึง
ภาพแทนหญิงขายตัวและส่ือเจตนาไมดีตรงท่ีพวกเขาดูถูกสถานภาพของผูหญิงไทยเป็นเพียงสินคาท่ี
แลกเปล่ียนไดดวยเงินตราเทานั้น ขณะเดียวกัน ปูาปุณก็ยังคงรับรูถึงความรุนแรงของสถานการณแท่ี
กําลังเผชิญตรงหนาตามท่ีเธอยอมรับความรูสึกกลัวแบบฉับพลันท่ีวา “มือเทาออนหมดเลย วิ่งหนีเลย 
เรียกรถมา ไปแลว กูแน็บแลว ไมรอแลว กูแน็บแลว” ถอยคําท่ีเนนย้ําและพูดวนไปมาทําใหเรารับรูถึง
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ความหวาดกลัวท่ีปูาปุณกําลังรูสึกไดในขณะนั้น เรื่องราวท่ีปูาปุณและปอพบเจอจึงเป็นส่ิงพิสูจนแถึง
ความรุนแรงท่ีผูหญิงไทยตองปะทะกับภาพมายาท่ีพวกเจาถิ่นมีตอพวกเธอ  

นาสนใจวา เมื่อเจาถิ่นพูดถึงตัวตนของผูหญิงไทย พวกเขามักพูดถึง 
“พัทยา” ควบคูมาดวยกัน การท่ีพวกเขามักพูดทักถึงพัทยาจึงนาเช่ือวา พัทยาเป็นพื้นท่ีท่ีผูกโยงอยูกับ
การกอรูปตัวตนของผูหญิงไทยผานภาพมายาและความเช่ือของผูเป็นอื่น  เชิงกายภาพ พัทยาเป็น
พื้นท่ีเล่ืองช่ือของหญิงขายตัวท่ีถูกกลาวขานและเป็นท่ีรูจักของคนท่ัวไปเกี่ยวกับเรื่องหญิงขายตัว 
เชิงสังคมวัฒนธรรม พัทยาเป็นพื้นท่ีสัญญะซึ่งเกี่ยวพันอยูกับการสรางความหมายและตีตราผูหญิงไทย
ในฐานะหญิงขายตัวอยางเหมารวม ดังท่ีปรากฏใหเห็นการใช “พัทยา” เป็นนามวลีบอกสถานท่ีคาประเวณี
ใน “ดิฉัน (เมียฝรั่ง) ไม่ใช่โสเภณี” : ภาษากับอัตลักษณ์ในวาทกรรมสาธารณะ ของ ทินวัฒนแ สรอยกุดเรือ 
(2016, น.43) ในท่ีนี้ พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  

. .  . เขาถามวา ‘คุณมาคนเดียวเหรอ’ พี่ก็ตอบวา ‘มาคนเดียว ’ 
‘แลวมาทําอะไร’ ‘มาจากไทยเหรอ’ เราก็ถามวา ‘คุณรูจัก Thailand ไหม’ เขาก็บอกวา ‘อเอ รูจัก 
ฉันชอบพัทยามากเลย’ รูจักแต Thailand คือ พัทยาๆๆๆๆๆ อยางเดียวเลย คือแบบ มองแลวก็อะไร
นักหนา ไมโอเคมากๆ เลยกับความรูสึกนั้น เหมือนโดนดูถูก โดนเหยียบยํ่าอยูตลอดเวลา ถาเจอแบบนี้ 
พี่ก็เดินหนี พี่ก็ไมคุยดวย เพราะวาภาษาอังกฤษเราไมแข็งดวย ดามันไมทัน ไมรูจะดามันยังไง กูอยากดามัน 
แตดามันไมเป็น . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ถอยคําของพี่ยิ้มท่ีปรากฏ “ฉันชอบพัทยามากเลย” และคําพูดวกวน 
“พัทยาๆๆๆๆๆ อยางเดียวเลย” ใหภาพรวมของผูหญิงไทยแบบกระจุกตัวอยูเพียงพื้นท่ีเดียว ก็คือ 
พัทยา พัทยาจึงเป็นพื้นท่ีสรางความหมายซึ่งฉายภาพแทนของผูหญิงไทยใหโดดเดนมากกวาพื้นท่ีอื่นๆ 
ตรงขาม พี่ยิ้มกลับรูสึกไมเห็นดวยท่ีภาพตัวตนของตัวเธอถูกผูกมัดและรวมอยูกับ “ผูหญิงในพัทยา” 
ดังปรากฏคําพูดท่ีเนนหนักวา “อะไรนักหนา ไมโอเคมากๆ เลย” และ “เหมือนโดนดูถูก โดนเหยียบย่ํา
อยูตลอดเวลา” คําพูดแสดงอารมณแความรูสึกท่ีพี่ยิ้มเผยออกมาจึงใหภาพตัวตนใหมของตัวเธอท่ี
ผูเป็นอื่นสรางขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นภาพแทนท่ีไมสูดีนัก การท่ีพี่ยิ้มเปิดเผยความรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจ
ที่ถูกครอบงําไปดวยภาพแทนของ “ผูหญิงพัทยา” จึงสอใหเห็นวา ผูเป็นอื่นมักใหความหมายตอ
ตัวตนของผูหญิงไทยผานภาพแทนของผูหญิงพัทยาแบบตราหนาและทึกทักเอาว า เป็นหญิงขายตัว 
เมื่อพี่ยิ้มแสดงทาทีปฏิเสธตัวตนใหมท่ีกําลังกอเกิดขึ้น เราจึงอนุมานไดวา พี่ยิ้มยังคงใหความหมาย
และสรางตัวตนใหแกตัวเธอในลักษณะผิดแผกไปจากภาพเหมารวมท่ีพวกเขาจงใจยัดเยียดใหแกเธอดวย 

ทํานองเดียวกัน ปูาปุณและปอตางก็เห็นพองดวยวา พัทยาเป็นจุดเดนท่ี
พวกเจาถิ่นพูดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อพบเจอผูหญิงไทย ดังที่ปูาปุณเผยวา “. . . เวลามันมาถาม 
ชอบถามวา ‘มาจากไหน’ เราบอกวา ‘มาจาก Thailand’ ส่ิงท่ีเราไมคอยพอใจหลายๆ ครั้ง ยิ่งเวลาท่ี
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เราเจอในโฮสเทล คือ มันจะพูดถึงพัทยา มันก็จะพูดถึงผูหญิงไทยอยางวา . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. 
รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 
ขณะท่ีปอก็ใหขอมูลวา “. . . ก็มีบางท่ีเขามาทักวา ‘อเอ Thailand พัทยา’ . . .” (ปอ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562)  

ถอยคําของปูาปุณและปอสอดรับไปกับพี่ยิ้มตรงท่ีพวกเธอตางก็รับรูวา 
พัทยาเป็นพื้นท่ีสัญลักษณแท่ีทําใหพวกเจาถิ่นตีความและทึกทักตอตัวตนของผูหญิงไทยในลักษณะไมดี 
ดังคํา “มันก็จะพูดถึงผูหญิงไทยอยางวา” คํา “อยางวา” ทําหนาท่ีเป็นคําเล่ียงท่ีพูดถึงโดยออมเพื่อ
ใชเรียกหรือนําเสนอภาพตัวตนของหญิงขายตัว การท่ีปูาปุณโตแยงวา “เราไมพอใจหลายๆ ครั้ง” 
ยอมสอถึงอารมณแความรูสึกอีกวา ผูหญิงไทยเป็นผูหญิงท่ีสังคมดูถูก ไมยอมรับ เป็นเรื่องเส่ือมเสี ย 
และสรางปัญหาใหแกคนหมูมาก พัทยาจึงเป็นสัญญะผานกลวิธีทางภาษาท่ีส่ือถึงความสัมพันธแ
ระหวางพื้นท่ีคาประเวณีกับตัวตนผูหญิงไทยใหแนบเขาดวยกัน ผูหญิงไทยจึงเป็นท่ีรูจักของคนท่ัวไป
เกี่ยวกับเรื่องหญิงขายตัว พัทยาจึงเป็นพื้นท่ีท่ีประกอบสรางชุดความคิดเกี่ยวกับตัวตนของผูหญิงไทย
ในลักษณะแนวคิดกระแสหลักท่ีผลิตซ้ําและตอกย้ําภาพตัวตนของผูหญิงไทยดานลบ 

 
5.2 ระยะหลังแบกเป้ 
 

5.2.1 กิจกรรมแบกเป้เที่ยวสู่การสร้างองค์ความรู้ของผู้หญิงไทย : ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต การสร้างตัวตนใหม่ การสร้างมุมมองใหม่ การพัฒนาตัวตนภายใน 
ชีวิตที่เป็นอิสระ และการสร้างแรงบันดาลใจ 

จากการเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง เราพบวา 
นักแบกเปูหญิงไทยไดพัฒนาและปรับเปล่ียนอัตลักษณแตัวตนของตนเองในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการเขารวม
กิจกรรมแบกเปูเท่ียวทําใหพวกเธอสามารถสรางองคแความรูใหมดวยตัวเธอเองในฐานะองคแประธานซึ่ง
เป็นเจาของประสบการณแตรง กอใหเกิดการเรียนรูในภาคสนามจริง สามารถพัฒนาทักษะการใชชีวิต 
สามารถสรางอัตลักษณแตัวตนรูปแบบใหมท่ีแข็งแกรงยิ่งขึ้น กอใหเกิดการพัฒนาตัวตนภายในตนเอง 
ชวยใหชีวิตเป็นอิสระ และสามารถสรางแรงบันดาลใจในชีวิต เราอธิบายได ดังนี้ 

5.2.1.1 สนามประสบการณ์กับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้หญิงไทยจาก
พื้นที่แบกเป้เที่ยว 

ผูหญิงหลายคนออกเดินทางทองเท่ียวเพื่อท่ีจะไดเห็น ไดรูสึก ไดสัมผัส 
และสรางทางเลือกใหกับผัสสะของตนเอง บางคนตองการแสวงหาประสบการณแที่แปลกใหม 
ขณะท่ีหลายคนตองการที่จะตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของตนเองดวยวิธีการสรางประสบการณแ
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ของตัวเอง ไดรูจักรากเหงาของประเทศบานเกิด และสรางความทาทาย การแสวงหาประสบการณแ
ที่แปลกใหมเป็นการสรางผัสสะขององคแประธาน (Self) โดยดูวา เมื่อไปเท่ียวแบบขามพรมแดน 
ผูหญิงรู สึกอยางไรหรือผูหญิงมุงหวังท่ีจะเก็บเกี่ยวประสบการณแดวยตนเองอยางไร ดังเชน 
ไดเปิดโอกาสท่ีจะพบเห็นวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไดสัมผัสบรรยากาศที่แตกตาง ไดฝังตัวใน
ธรรมชาติท่ีไมเคยพบเห็นมากอน เป็นตน หลายปีมานี้ รูปแบบการเดินทางของผูหญิงไดเปล่ียนแปลงไป 
จากเดิมท่ีมีครอบครัวเป็นศูนยแกลางกลายเป็นการสรางองคแประธานดวยตัวเอง (Self-Centered) และ
จากความอยากรูอยากเห็นกลายมาเป็นการสรางองคแความรู ท่ีเป็นของผูหญิง ดังท่ี Michiko 
Yonemaru (2004, p.54-56) เคยกลาวไว อีกท้ัง Yonemaru (2004) ไดหยิบยกขอเสนอของ 
Wearing (1998) อีกวา ผูหญิงมักเนนย้ําถึงสรรพนามที่ใชแทนตัวเองที่วา “ตัวฉัน” (I) ไมใช 
“พวกเรา” (We) ประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวทําใหพวกเธอสามารถประกอบสรางพื้นท่ีของ
พวกเธอเองโดยมีพวกเธอทําหนาท่ีเป็นองคแประธานในการกระทํานั้นๆ และไมไดเป็นเพียงผูท่ีเป็นรอง
เทานั้น Yonemaru (2004, p.57)  

ในท่ีนี้ เราพบวา ผูหญิงไทยแบกเปูเท่ียวเพื่อท่ีจะแสวงหาประสบการณแ
ท่ีแปลกใหมดวยการเขาไปเห็นส่ิงท่ีเคยพบเห็นมากอน ไดแสดงความรูสึกตอส่ิงเหลานั้น ไดเขาไปสัมผัส 
และใชผัสสะของตนเองสรางปฏิสัมพันธแตอสภาพแวดลอมท่ีเป็นอื่นเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็น
ของตนเอง เห็นไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 2 ราย คือ พี่กิ๊กและพี่นก ดังท่ีพี่กิ๊กอางวา  

. . . ออกไปหาประสบการณแใหม เปิดมุมมองของเรา ไปรูอะไรที่เรา
ไมเคยรู เฮย มันเป็นอยางนี้ ไปสัมผัสดวยตาตัวเอง เรารูสึกวา ในโลกนี้ มันมีอะไรอีกเยอะท่ีเรายัง
ไมไดรู เรายังไมเคยเห็น แตกอน เราถูกจํากัดดวยโลกท่ีไมมีอะไรเลย แตตอนนี้ เราหาขอมูลไดงาย 
รูไดงาย แตการรู มันทําใหเรารูวา มันมีอันโนนอันนี้ดวย มันก็ไมเทากับท่ีเราไดไปเห็นดวยตาตัวเอง 
เราไดไปสัมผัสจริงๆ ของท่ีเราไดเห็นแคในทีวี เราไดไปเห็นแบบพาโนรามา เราไดไปสัมผัสดวยตัวเอง 
มันเป็นยังไง ไปสัมผัสวัฒนธรรมของเขา ไปสัมผัสภาษาของเขา  . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 
ประกอบกับพี่นกเลาวา “. . . มันคือการออกไปหาประสบการณแ ไปหาส่ิงท่ีประเทศไทยไมมี ทุกอยางท่ีพี่ไป 
ก็ไปเพื่อจะเก็บประสบการณแและเรื่องเลาท้ังหมด . . .” (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562)  

คําพูดของพี่กิ๊กและพี่นกพิสูจนแวา การแสวงหาประสบการณแท่ีแปลกใหม
เป็นวัตถุประสงคแสําคัญตอการเขาไปในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทย พวกเธอมุงท่ีจะตอบโจทยแ
ความอยากรูอยากเห็นของตนเองดวยการใชผัสสะตอสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายผานรางกายของ
ผูหญิง ดังเชน การมองดู การสัมผัส การไปอยู และการพูด การใชผัสสะของผูหญิงไทยจึงเป็น
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การสรางผัสสะขององคแประธาน (Self) โดยมีผูหญิงไทยเป็นศูนยแกลางของการสรางประสบการณแใหม
ในพื้นท่ีสนามจริง ความอยากรูอยากเห็นท่ีมีตอสังคมวัฒนธรรมอื่นจึงผันเป็นการสรางองคแความรู
ท่ีเป็นประสบการณแของผูหญิง เพื่อผูหญิง และสรางโดยผูหญิงไทยซึ่งเป็นคนชายขอบของนักแบกเปู
กระแสหลัก ประสบการณแของผูหญิงท่ีเกิดขึ้นใหมนี้จึงเป็นเครื่องหมายยืนยันวา ผูหญิงสามารถสรางรูป
พื้นท่ีใหมโดยมีพวกเธอเป็น “เจาของ” การกระทํานั้นๆ ตางไปจากตัวตนเดิมที่พวกเธอเคย
เป็นเพียงผูเป็นรองเทานั้น ดังเห็นไดจากการที่พี่กิ๊กใชคําแทนตัวเองวา “เรา” ขณะท่ีพี่นกใชคําแทน
ตัวเองวา “พี่” ไมใช “พวกเรา” 

5.2.1.2 กิจกรรมผจญภัยในพื้นทีแ่บกเปเ้ที่ยวของผู้หญิงไทย 
บทความ Young, Wild, and Female: Gendered Experiences at 

an Outdoor Adventure Camp ใน Honors Theses AY 15/16 ของ Jessica Dooley (2016) 
ไดพูดถึงกิจกรรมผจญภัยกับเพศสถานะของผูหญิงไววา การเขารวมกิจกรรมนอกบาน ดังเชน ปีนเขา 
สกี และพายเรือ เป็นรูปแบบของการออกกําลังกายท่ีสงผลดีตอสุขภาพ ท้ังรางกายและจิตใจ 
(Kaplan, 1995 และ Ulrich และคณะ, 1991) การเขารวมกิจกรรมนอกบานชวยเปิดโอกาสให
ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูดวยตนเองและเป็นการเรียนรูทางสังคม ดังเชน การฝึกทักษะนอกบาน 
ความทาทาย การคนพบศักยภาพของตนเอง และการเรียนรูส่ิงแวดลอม อีก ท้ัง กิจกรรมผจญภัยยัง
ชวยพัฒนาพฤติกรรม ทักษะแบบกลุม และสรางปฏิสัมพันธแตอผูอื่นดวย (Garst, Sheider และ 
Baker, 2001) งานศึกษาช้ินนี้ Dooley (2016) ช้ีใหเห็นวา ในพื้นท่ีนอกบาน ผูหญิงมักตองเผชิญหนา
กับขอจํากัดทางเพศสถานะ พวกเธอจําเป็นตองตอรองและตอสูกับสภาพแวดลอมและพิสูจนแใหเห็นวา 
พวกเธอสามารถทําไดสําเร็จเชนเดียวกับผูชาย เมื่อพวกเธอสามารถลุลวงกิจกรรมผจญภัยไปได 
กิจกรรมนอกบานจึงเป็นประสบการณแในลักษณะท่ีดีตางไปจากผูชาย เพราะสถานการณแทาทายทําให
ผูหญิงเกิดความสงสัยกับตัวตนของตนเอง (Self-Doubt) แตพวกเธอก็ยังคงตองการท่ีจะเปิดโอกาสให
ตัวเองไดมีความเป็นผูนํา (Leadership) (Dooley, 2016, p.1-9)  

ทํานองเดียวกัน บทความ Women and Adventure Recreation: 
Reconstructing Leisure Constrains and Adventure Experiences to Negotiate Continuing 
Participant ใน Journal of Leisure Research 202 ของ Donna E. Little (2002) ก็ไดหยิบยก
ขอเสนอของ Dawes (1984), Galpin (1987), Green (1987) และ Humberstone และ Lynch 
(1991) ท่ีสนับสนุนวา ผูหญิงแสดงออกในลักษณะขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
ท้ังการรับมือกับสภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาทักษะใหมๆ หรือไมกลาท่ีจะปักใจเช่ือวา 
ตนเองเป็นผูมีความสามารถ (Little, 2002, p.159)  
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ในที่นี้ เราพบวา การที่ผูหญิงไทยเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยวชวย
เปิดโอกาสใหพวกเธอไดเรียนรูทางสังคมวัฒนธรรมดวยตนเอง ไดฝึกทักษะการใชชีวิตนอกบาน  
ไดรับรูถึงความทาทาย ไดคนพบศักยภาพท่ีมีอยูในตัวเอง และไดเรียนรูส่ิงแวดลอมใหมๆ สถานการณแทาทาย
จึงเป็นประสบการณแท่ีสวมบทบาทความเป็นผูนําและใหอํานาจแกพวกเธอ ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา 

. . . ครั้งแรกท่ีตัดสินใจไป มันเป็นการตัดสินใจท่ีทาทาย ตอนออกจากเวียนนา 
ไมแนใจวา ตองขึ้นท่ีสถานีนี้หรือเปลา จอมขวัญก็ไปถามเจาหนาที่ขางๆ เขาบอกวา ‘ไมใช’ 
แลวมีเวลาแค 5 นาทีในการนั่งรถไฟไปอีก 5 สถานี จะเปล่ียนรถไฟไปฮัลลแสตัททแ ตอนนั้นเป็นครั้งแรกท่ี
รูสึกวา เราตองหูตาไวมาก รูสึกผจญภัย . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

การเปล่ียนขบวนรถไฟเป็นพื้นท่ีทาทายสําหรับนองจอมขัวญ เพราะเธอ
จําเป็นตองตัดสินใจท่ีจะขึ้นรถไฟหรือไมหรือขึ้นรถไฟขบวนไหนในระยะเวลากระช้ันชิด สถานการณแนี้
พิสูจนแใหเราเห็นวา นองจอมขวัญไดผานกระบวนการฝึกทักษะนอกบานดวยวิธีสอบถามเสนทางรถไฟ
จากเจาหนาท่ี การท่ีเธอมองหาและสอบถาม “เจาหนาที่” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหนาที่โดยตรงและ
ดูนาเช่ือถือมากกวาผูอื่นจึงเป็นความพยายามท่ีจะเรียนรูส่ิงแวดลอมภายในสถานีรถไฟดวยการใชสายตา
และใชหูฟังเพื่อสังเกตการณแ ดังคํา “หูไวตาไว” ประกอบกับการใหเหตุผลตอการเลือกบุคคลที่จะ
ขอความชวยเหลือ การตัดสินใจเรงดวนเพื่อแขงขันกับเวลาเพียงนอยนิดจึงทําหนาท่ีเป็นบททดสอบสําคัญ
ท่ีทําใหนองจอมขวัญคนพบศักยภาพในตัวเธอเองและไดรูวา ตัวเธอยังคงเป็นผูมีความสามารถ 
ตัวเธอมีความสามารถมากเพียงพอท่ีจะทําได และตัวเธอสามารถสวมบทบาทของ “ผูนํา” ใหแก
ตัวเองไดดวย การเปล่ียนขบวนรถไฟจึงเป็นพื้นท่ีผจญภัยท่ีเต็มไปดวยความทาทายซึ่งประกอบสราง
ตัวตนใหมใหแกนองจอมขวัญในฐานะเป็นผูนําตนเองและเป็นผูใหอํานาจการตัดสินใจแกตนเอง 

นาสนใจวา งานศึกษาของ Little (2002) ต้ังขอสังเกตอีกวา เมื่อเขารวม
กิจกรรมนอกบาน ผูหญิงไดตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เหนือไปจากการผจญภัย
ทางกายภาพแลว ผูหญิงยังไดรื้อสรางการใหความหมายตอ “การผจญภัย” ท่ีไมใชเพียงกิจกรรมนอกบาน
ท่ีมีลักษณะทาทาย ดังเชนท่ี Attarian (1991) และ Ewert และ Hollenhorst (1989) ยกตัวอยาง
กิจกรรมปีนเขา พายเรือ ลองแพ และเดินปุาเทานั้น แตยังใหความหมายรวมถึงความทาทายและ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดในสภาพแวดลอมอื่นดวย โดย Little (2002) เสนอวา สถานท่ีใดๆ 
ก็ตามที่ผูหญิงสามารถเขาถึงไดดังเชนพื้นท่ีในบาน งานในบานท่ีใชแรงนอยดังเชนการจัดสวน และ
สภาพที่เป็นอยูจริงดังเชนความเป็นแม ตางก็ถือเป็นขอบเขตทางทัศนคติท่ีผูหญิงมีตอ “การผจญภัย” 
ท้ังส้ิน Little ยกตัวอยางใหเห็นภาพวา การผจญภัยของผูหญิงท่ีเป็นแมก็คือความทาทายในการเล้ียงลูก 
ดังเชนการพร่ําสอนและการเติบโตของลูก (Little, 2002, p.168)  
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จากผลการศึกษา เราพบวา ผูหญิงไทยใหความหมายตอ “กิจรรมผจญภัย” 
ตางไปจากผูหญิง (ผิวขาว) ตะวันตก เพราะไมใชกิจกรรมนอกบานท่ีมีลักษณะทาทาย ดังเชน ปีนเขา 
พายเรือ ลองแพ และเดินปุา อีกท้ังยังไมใชกิจกรรมในบานหรือสภาพที่เป็นอยูจริงดังเชนความทาทาย
ในการเลี้ยงลูกดวย แตเป็นการกาวออกจากพื้นที่เดิมเขาสูพื้นที่ใหมที่ปะปนไปดวยผูคนและ
วัฒนธรรมท่ีเป็นอื่น กิจกรรมผจญภัยของผูหญิงไทยในท่ีนี้จึงใหความหมายถึงการกาวขาม “พื้นท่ี” 
ทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อพบเจอส่ิงท่ีไมเคยสัมผัสมากอน ดังคําพูดของนองสุกี้ท่ีวา “. . . มันเป็น
ความทาทายดี มันไมใชทุกคนท่ีจะไปตางประเทศ ไปเท่ียวคนเดียวได . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) ประกอบกับคําพูดของเบลลแที่วา “. . . 
ไดประสบการณแการผจญภัย ไปเจอคนใหม พูดภาษาใหมๆ เราตองแกปัญหายังไง เมื่อเราเจอเรื่อง
แบบนี้ๆ มันก็ต่ืนเตนดี . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562)  

คําพูดของนองสุกี้และเบลลแพิสูจนแใหเห็นวา การผจญภัยของผูหญิงไทย
เป็นไปในลักษณะเปล่ียนพื้นท่ีทางสังคมวัฒนธรรมในแงดี ดังที่นองสุกี้ยืนยันวา “ไมใชทุกคนที่จะ
ไปตางประเทศ ไปเท่ียวคนเดียวได” คํานี้สอนัยยะวา การแบกเปูเท่ียวคนเดียวแบบขามพรมแดน
ของผูหญิงไทยเป็นการเขารวมกิจกรรมท่ีตองใชทักษะเฉพาะตัวบุคคลสูง ยิ่งเป็นผูหญิงไทย 
ยิ่งแบกเปูเท่ียวคนเดียว ก็ยิ่งตองอาศัยความสามารถเฉพาะทางมากขึ้นดวย การแบกเปูเที่ยว
ในรูปแบบนี้จึงเป็นเสมือน “สนามประลอง” ที่ทาทายความสามารถของพวกเธออยางขีดสุด 
ขณะท่ีเบลลแเห็นพองวา การที่เธอไดพบเจอผูคนตางชาติพันธุแ ไดฝึกพูดผานภาษาของพวกเขา 
และมีโอกาสไดแกไขปัญหาเฉพาะหนา ตางก็เป็นการเขารวมกิจกรรมที่ทําใหเธอรู สึกตื่นเตน 
ความตื่นเตนที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นเครื่องหมายยืนยันวา การกาวขามพรมแดนของผูหญิงถือเป็น
กิจกรรมผจญภัยท่ีทาทายอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตางไปจากกิจกรรมผจญภัยของผูหญิง (ผิวขาว) ตะวันตก
ท่ีเคยใหความหมายไวกอนหนานี้แลว การใหความหมายตอกิจกรรมผจญภัยของผูหญิงไทยจึงถือเป็น
การรื้อถอนแนวคิดและความเช่ือของผูหญิง (ผิวขาว) ตะวันตกดวย 

5.2.1.3 ห้องเรียนในสนามจริง : การเรียนรู้ในพื้นที่แบกเป้เที่ยวของผู้หญิงไทย 
งานศึกษา Travelling Beyond the Boundaries of Constrain : Women, 

Travel and Empowerment ใน Tourism and Gender : Embodiment, Sensuaity and 
Experience ของ Candice Harris และ Erica Wilson (2007) ไดหยิบยกขอเสนอของ Pennington 
Gray และ Kerstetter (2001) ท่ีวา ประสบการณแในการเดินทางทองเท่ียวเป็นการเรียนรูของผูหญิง 
โดยการเดินทางชวยเปิดโอกาสใหพวกเธอไดเรียนรูดวยตนเองผานความรูจากสถานท่ีท่ีหลากหลาย 
(Harris และ Wilson, 2007) ขณะท่ีงานศึกษา “We’re not Stupid ... but We’ll not Stay 
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Home Either” : Experiences of Solo Women Travellers ใน Tourism Review International 
ของ Fiona Jordan และ Heather Gibson (2005) พบวา การไปเท่ียวคนเดียวเป็นการใหอํานาจแก
ผูหญิงและทําใหพวกเธอไดเรียนรูจากสภาพที่เป็นจริงอยางหลากหลาย ดังเชนไดเรียนรูประสบการณแ 
ไดเรียนรูตัวตนของตนเอง ไดเรียนรูท่ีจะรับมือกับผูอื่น และไดเรียนรูจากความผิดพลาดของตัวเอง 
(Jordan และ Ginson, 2005, p.205) ประกอบกับงานศึกษา Empowerment and Women in 
Adventure Tourism : A Negotiated Journey ใน Journal of Sport and Tourism ของ 
Adele Doran (2016) ไดหยิบยกขอเสนอของ Elsund (1998) และ Small (2007) ที่พูดถึง
ประสบการณแทางความรูสึกไววา ในพื้นท่ีผจญภัย ประสบการณแทางความรูสึกของผูหญิงจะ
สะทอนผานการมองเห็น การไดยินเสียง การรับรูกล่ิน การชิมรส และการสัมผัสดวยราง กาย 
สิ่ง เหลานี้ทําใหผูหญิงสามารถมีประสบการณแรวมไปกับบริบทและรูสึกผูกโยงอยูกับกิจกรรมและ
สภาพแวดลอมท่ีพวกเธอดํารงอยู (Doran, 2016, p.70) อีกท้ัง งานศึกษา Outdoor Recreation 
Participation at Personal and External Level ใน Sustainable Forest Utilisation : 
Concept and Practices ของ Syamsul Herman M.A. และ Nur Syuhada C.I. (2012) 
เพิ่มเติมอีกวา ในเชิงพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรมนอกบานเป็นการสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกับ
ผูอื่น เคารพตอผูอื่น และตระหนักถึงความสามารถของผูอื่น (Herman และ Syuhada, 2012, p.42)
ขอเสนอของ Harris และ Wilson (2007) Jordan และ Ginson (2005), Doran (2016) และ Herman 
และ Syuhada (2012) ทําใหเราเขาใจไดวา การไปเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีชวยใหผูหญิงไดส่ังสมการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยเป็นการเรียนรูจากสนามประสบการณแตรง  ท่ีหลากหลายดวยวิธี เขาไปพบเจอ
ผูท่ีเป็นอื่น ไดเปิดรับความหลากหลาย และไดแกไขปัญหาจากความผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนมากอน  

ในท่ีนี้ จากผลการศึกษา เราพบวา การแบกเปูเท่ียวคนเดียวแบบขามพรมแดน
ของผูหญิงไทยเป็นการเปิดโอกาสใหพวกเธอไดเรียนรูดวยตนเองผานประสบการณแจริงที่มีอยู
อยางหลากหลาย และเป็นการเรียนรูดวยวิธีการผานชองทางรับรูตามรางกาย ไดแก หู ตา จมูก ปาก 
เป็นตน ดังท่ีปูาปุณเผยวา “. . . การเดินทางถือวาเป็นการเรียนรูท่ีไดองคแประกอบครบหมด คือ 
ความรู ความเขาใจ การประทับตราจะอยูในการเดินทาง การไดสัมผัส การใชทวารท้ังหมด ท้ัง 5 
หู ตา จมูก ปาก หรืออะไรทั้งหมดในการที่จะแสวงหาหรือเรียนรู ไมใชอยูในหองเรียน  . . .” 
(ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 
22 มกราคม 2562) คําพูดของปูาปุณใหภาพวา การแบกเปูเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเปิดพื้นท่ีใหผูหญิงไทย
ไดสรางความรับรูตอสภาพแวดลอมผานชองทางการรับรูตามรางกาย ไมวาจะเป็นดวยวิธีใชหูฟังเสียง 
ใชตามองดู ใชจมูกดมกล่ิน และใชปากลิ้มรส การเรียนรูผานรางกายเหลานี้จึงเป็นวิธีการเรียนรูท่ี
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ทําใหเธอไดทําความเขาใจและเขาถึงแกนแทของสภาพแวดลอมท่ีแตกตางไปจากสภาพปกติอยางลึกซึ้ง 
การเรียนรูผานชองทวารตามรางกายจึงเป็นวิธีเรียนรูของผูหญิงไทยในสนามแบกเปู 

นอกจากนี้ ผูหญิงไทยยังต้ังขอสังเกตตรงกันอีกวา การแบกเปูเท่ียวเป็น
การเรียนรูที่สัมฤทธิ์ผลมากกวาการเรียนผานตํารา ดังท่ีปูาปุณเผยตอไปวา  

. . . อานหนังสือแลวไมจํา ไอหองเรียนประวัติศาสตรแจะมันสแมาก 
จะเขาใจประวัติศาสตรแ ไดเลาถึงเรา เราเอาประสบการณแท้ังหมดมานั่งคุย ประวัติศาสตรแในหนังสือ
มันนาเบื่อ มันไมมีชีวิตท่ีเป็นจริงในอดีตปรากฏใหเห็นชัดเจน การเดินทางครั้งหนึ่งเหมือนไดอาน
หนังสือจบไปหนึ่งเลม อาจจะเกินหนึ่ง คนเดินทางท่ีตองมีก็คือการเรียนรู  . . . (ปุณ. สัมภาษณแ. 
รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีพี่นกเลาวา  
. . . โลกกวางขึ้น ความรูมีมากขึ้น เราไปแลวมีความสุขที่จะไดเห็น 

ไดรูมากกวาการอานหนังสือเลมหนึ่ง พอพี่ไป พี่ก็จะกลับมาอานหนังสือเพิ่มดวย ตอนแรกๆ 
ถาเอาหนังสือเลมนี้มานั่งอาน เราก็จะเฉยๆ จําอะไรไมคอยได แตถาเราไปสถานท่ีจริงมาแลว 
มันเห็นเป็นฉากๆ เราก็จํางายมาก เขาใจทุกอยาง . . . (นก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

คําพูดของปูาปุณและพี่นกสอดคลองกันตรงที่พวกเธอเห็นดวยวา 
การแบกเปูเท่ียวไปยังสถานท่ีของจริงถือเป็นวิธีการเรียนประวัติศาสตรแที่จับตองได เพราะไมใช
การอานประวัติศาสตรแผานตัวอักษรหรือเป็นเพียงหองเรียนจําลองเทานั้น แตการแบกเปูเที่ยว
เป็นการเรียนรูจากประสบการณแตรง ไดไปเห็นของจริง ไดสัมผัส และไดใชจินตนาการให เห็น
ภาพจําลองเหตุการณแในอดีตแบบฉากตอฉาก การไดฝังตัวในพื้นที่ที่จัดแสดงของจริงจึงเป็น
การจับตองของจริงท่ีสดใหมและเป็นรูปธรรมมากกวาเรื่องเลาผานตัวอักษร  

มากกวานี้ ผูหญิงไทยยังไดสรางการเรียนรูระหวางตัวตนของตนเองกับ
สภาพแวดลอมใหม ในเชิงกายภาพ เธอพยายามท่ีจะเรียนรูภูมิศาสตรแของพื้นท่ีนั้นๆ ดวยวิธีสํารวจดูวา 
เสนทางรถไฟเช่ือมตอกันอยางไรหรือตองขึ้นรถไฟจากจุดใดไปยังจุดใด ดังที่นองจอมขวัญกลาววา 
“. . . เขียน Plan การเท่ียวแบบละเอียดมาก เราไดความรูเยอะมากๆ รูเกี่ยวกับประเทศตางๆ 
เรื่องระบบรถไฟนี่คือรู ทําความเขาใจอยางถองแท เรารอบคอบมากขึ้น . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ในเชิงสังคมวัฒนธรรม 
พวกเธอพยายามท่ีจะเรียนรูดวยการยอมรับผูคนท่ีหลากหลายภายในสถานการณแท่ีจํากัด ดังเชน 
การนอนรวมกับผูอื่นในโฮสเทล เปิดรับอาหารการกินที่หลากหลายขึ้น และแกไขปัญหาจาก
ส่ิงท่ีประสพพบเจอมาแลว ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา “. . . เราพรอมท่ีจะรับคนหลายประเภทมากขึ้น 
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เพราะวาเราพัก Dorm เราเลือกคนไมได เราเรียนรูท่ีจะแกปัญหาดวยตัวเอง . . .” (จอมขวัญ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ประกอบกับพี่กลวย
พูดวา “. . . การไปเท่ียวก็คือการไปเรียนรูอยางหนึ่ง อยูบานก็ไมรูหรอก ใหอานหนังสือเยอะก็ไมเทา
ออกเดินทาง ไปเจอคน ไปคุยกับคน ไปเห็น ไปกินของแปลกๆ . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

5.2.1.4 จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง : การพัฒนาทักษะและตัวตนใหม่ของ
นักแบกเป้หญิงไทย 

 งานศึกษา Empowering Girls and Women in the Outdoors ใน 
Joperd : The Journal of Physical Education, Recreation & Dance ของ Denise Mitten 
(1992) ไดพูดถึงขอสนับสนุนของ Yerkes และ Miranda (1982) ไววา ผูหญิงเขารวมกิจกรรมนอกบาน
เพราะพวกเธอเช่ือวา กิจกรรมดังกลาวชวยเปิดโอกาสใหพวกเธอไดเรียนรู ไดฝึกฝนทักษะตางๆ 
ไดแลกเปล่ียนเรื่องราวท่ีนาสนใจ และไดทําความเขาใจกับส่ิงแวดลอมดวยตนเอง การเขารวม
กิจกรรมนอกบานจึงเป็นการใหอํานาจแกผูหญิง ทําใหผอนคลาย รูสึกสนุกสนาน เป็นการใหชีวิตใหม 
สรางเครือขายทางสังคม และเป็นการเยียวยาทางจิตใจ (Mitten, 1992, p.56) ประกอบกับดังท่ี 
Herman และ Syuhada (2012) เคยเสนอไววา การเขารวมกิจกรรมนอกบานกอใหเกิดการพัฒนา
ความรูทางเทคนิค กิจกรรมตางๆ ชวยเปิดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดฝึกฝนทักษะดวยตนเอง 
การท่ีพวกเขาสามารถฝึกฝนและลุลวงกิจกรรมตางๆ กอใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเอง รวมถึง
ยังชวยใหพวกเขาตระหนักถึงความสามารถท่ีมีอยูในตัวของตนเองดวย การเขารวมกิจกรรมนอกบาน
ชวยพัฒนาทักษะตามลักษณะกิจกรรมท่ีพวกเขาไดเขาไปมีสวนรวมและเป็นเครื่องมือการเรียนรู
แบบมีประสบการณแโดยตรง ดังเชน ทักษะการคํานวณจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพวกเขาไดเลนเกมสแบิงโก 
และทักษะการเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื ่อพวกเขาไดปั่นจักรยาน เตนรํา หรือเลนกีฬา 
ผูเขารวมกิจกรรมมักพัฒนาทักษะและไดรับความรูจากการเขารวมกิจกรรมท่ีตองทําความเขาใจ
อยางถองแท การท่ีพวกเขาเปล่ียนจากการเรียนรูภายในหองเรียนมาเป็นการเขารวมกิจกรรมโลงแจง
ยังเป็นการกระตุนใหเกิดการเรียนรูในระยะยาวยิ่งขึ้นดวย (Herman และ Syuhada, 2012, p.49)  

ขอเสนอของ Mitten (1992) และ Herman และ Syuhada (2012) 
ทําใหเราเขาใจไดวา การเขารวมกิจกรรมนอกบานผานประสบการณแตรงเปิดโอกาสใหผูหญิง
เกิดการเรียนรู พัฒนาทักษะการใชชีวิตนอกบาน และไดทําความเขาใจกับธรรมชาติและผูอื่น อีกท้ัง 
การกาวขามขีดความสามารถของตนเองยังชวยใหพวกเธอรูสึกภูมิใจในศักยภาพท่ีมีอยูในตัวเองและ
เป็นการใหอํานาจแกผูหญิง  
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จากผลการศึกษา เราพบวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเป็น
วิธีการเรียนรูของผูหญิงไทยผานการมีประสบการณแตรงแบบเขาไปทดลองส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ดังเชน
พี่กลวยเลือกท่ีจะเขาไปศึกษาส่ิงจําลองภายในพิพิธภัณฑแเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจกับส่ิงแวดลอม
ท่ีทันสมัยมากกวาสภาพปกติในบานเกิดเมืองนอนของเธอ โดยพี่กลวยยอมรับวา ตัวเธอไดเขาไป
มีสวนรวมและมีโอกาสไดพัฒนาทักษะการเรียนรูผานสิ่งจําลองเหลานั้น อีกทั้ง เธอยังไดนํา
ส่ิงท่ีไดเรียนรูมาปรับใชกับงานท่ีเธอทําอยูและสามารถถายทอดประสบการณแใหมท่ีลํ้าสมัยใหแกผูอื่น
แบบปากตอปากดวย ดังท่ีพี่กลวยบรรยายวา “. . . มันเอื้อกับงานเขียนของพี่มาก ไปดู Museum 
กลับมา เลาใหลูกคาฟังได ทําแบบนี้สิ เลาเรื่องแบบนี้สิ พี่ไปสิงคโปรแคราวที่แลว พี่ไปพิพิธภัณธแ 
ทุกวันนี้ยังใช Reference ขายกินไดอยูเลย เพราะมันลํ้าจากบานเราไปมาก ตอนนั้นบานเรายัง
ไมมี Museum Siam . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) การเรียนรูภายในพิพิธภัณฑแจึงกอใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจ
เชิงภูมิศาสตรแระหวางผูหญิงไทยกับสภาพสังคมของผูท่ีเหนือกวาและผูหญิงไทยกับบานเกิดเมืองนอน
ของตนเอง  

ทํานองเดียวกัน งานศึกษา Empowering Girls and Women Through 
Experiential Education : A Peace Corps Volunteer’s Story ใน The Palgrave International 
Handbook of Women and Outdoor Learning ของ Susie K. Barr-Wilson (2018) เสนอไววา 
การเรียนรูผานประสบการณแชวยใหผูหญิงตระหนักถึงตนเองและเขาถึงศักยภาพของตนเองมากขึ้น 
การเรียนรูแบบมีประสบการณแตรงสงเสริมใหผูหญิงเกิดการเรียนรูและเพิ่มพูนทักษะการใชชีวิต
อยางหลากหลาย ดังเชนกรณีการขมขืนผูหญิงในแอฟริกาใต Barr-Wilson โตแยงวา พวกผูหญิงและ
เด็กเกิดการเรียนรูทักษะในการปูองกันตนเอง พวกเธอตระหนักถึงศักยภาพในการปูองกันตนเอง
ขั้นพื ้นฐาน และพวกเธอยังคงแบงปันทักษะเหลานี้ใหแกเด็กและผูหญิงคนอื่นในหมูบานดวย 
(Barr-Wilson, 2018, p.680-681)  

ขอเสนอของ Barr-Wilson (2018) ทําใหเราเขาใจไดวา การเขาไปมีสวนรวม
แบบมีประสบการณแตรงเป็นวิธีการเรียนรู เป็นการพัฒนาศักยภาพ และกอเกิดการรับรูในการปกปูอง
สิทธิทางสังคมท่ีผูหญิงแตละคนพึงไดรับในฐานะสมาชิกท่ีสังกัดอยูในสังคมใดสังคมหนึ่ง ดังเชน
สิทธิความปลอดภัยตอชีวิตรางกายนั้น ผูหญิงควรรูสึกปลอดภัยในการอาศัยอยู ในพื้นท่ีใดก็ตามและ
พวกเธอสามารถคุมครองชีวิตรางกายไดดวยตนเอง สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยสําหรับผูหญิง
จึงเป็นการแสดงออกท่ีย้ําเตือนวา พวกเธอควรใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางไร พวกเธอควรไดรับ
ความคุมครองตอเพศสถานะท่ีออนแอกวาผูชายอยางไร และพวกเธอสามารถขัดขืนหรือตอสูเพื่อให
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ตนเองใชชีวิตอยูอยางเป็นสุขในสภาพแวดลอมท่ีอันตรายอยางไร สิทธิเหลานี้จึงเป็นเครื่องย้ําเตือน
ผูหญิงท่ีวา พวกเธอสามารถทําอะไรไดบางเพื่อความผาสุขตอชีวิตรางกายของตนเอง  

จากผลการศึกษา เราพบวา หลังแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว ผูหญิงไทย
ตระหนักถึงการปกปูองสิทธิ ที่ตนเองพึง ไดรับในฐานะที่ตัว เธอสังกัดอยู ในสังคมเพื่อลด
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูอื่น พี่พิมเนนย้ําวา การแบกเปูเท่ียวคนเดียวทําใหเธอใหความสําคัญ
ตอการไดรับการปฏิบัติจากผูอื่นอยางเทาเทียมกัน ดังเชนสิทธิที่จะไดรับประทานอาหารท่ีสะอาดและ
ถูกหลักอนามัย ดังคําพูดท่ีวา “. . . เวลาไปเมืองนอก เราไปเจอคนท่ีแสดงสิทธิ์ใสเรา เราก็คิดวา 
มันเป็นสิทธิ์ ท่ีเราควรจะไดรับการปฏิบัติเทากัน อยางเชน ในรานอาหาร รสชาติมันแยมาก 
มีส่ิงสกปรกตกลงไป พอเราพูดไป เขาก็เปล่ียนเลย แตถาเมืองไทย ก็ แบบกินๆ ไปเถอะ กลับมา 
พี่ไมยอมนะ . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

นอกจากนี้ พี่พิมยังเพงเล็งถึงการรักษาสิทธิในการไดรับบริการอยางเป็นธรรม 
ดังเชนสิทธิที่จะไดใชบริการท่ีนั่งตามท่ีสายการบินกําหนดไว การท่ีผูอื่นลํ้าเสนดวยการนั่งผิดท่ีจึงเป็น
การละเมิดสิทธิท่ีไมพึงเกิดขึ้นเพราะเป็นการกระทําท่ีพวกเขาไมเคารพตอผูอื่น ดังคําพูดท่ีวา “. . . 
คุณจะมานั่งท่ีของเราแบบนั้นไมได เวลาขึ้นเครื่องบิน มาบอกวา ‘หนูไปนั่งตรงนั้น จะขอนั่งกับคนนี้’ 
มันไมได นี่ มันท่ีของเรา ไปเมืองนอกมา พี่เปล่ียนเลย . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562)  

ยิ่งไปกวานั้น พี่พิมยังคงแสดงออกในลักษณะปกปูองเพื่อใหตนเอง
ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม ดังเชนสิทธิความปลอดภั ยในการเดินทาง 
โดยเธอสามารถไปไหนมาไหน ทําอะไรหรือไมทําอะไรโดยท่ีไมตองคํานึงถึงสายตาท่ีผูอื่นจะจับจองมายัง
ตัวเธอ ดังคําพูดท่ีวา “. . . พี่กลาท่ีจะเท่ียว ไปไหนมากขึ้น พี่กลาขับรถไป กลาทําโนนทํานี่ไดมากขึ้น 
พี่ไมสนใจวา ใครจะมองพี่ยังไง พี่ก็เดินคนเดียว เมื่อกอนก็ไมกลาท่ีจะถือไมเซลฟี่ แตหลังจากนั้น 
ก็ไมไดแครแ มันเป็นสิทธิ์ท่ีเราควรจะไดรับ . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

คําพูดเหลานี้ทําใหเราเขาใจไดวา การแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวเป็น
กิจกรรมท่ีชวยปรับเปล่ียนทัศนคติใหแกผูหญิงไทยในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยเธอมักคํานึงถึงส่ิงท่ีตัวเธอ
สมควรไดรับเป็นอันดับแรกกอนท่ีจะดูวา ผูอื่นจะจองมองหรือใหคุณคาแกตัวเธออยางไร 
การใหความสําคัญตอการปกปูองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานจึงถือเป็นการท่ีผูหญิงไทยเรียนรูท่ีจะ
เคารพตัวเองและคนหาศักยภาพท่ีแทจริงท่ีมีอยูในตัวเอง โดยดูวา ตัวเธอมีขีดความสามารถท่ีจะใช
สิทธิอะไร กระทําส่ิงใด หรือไมควรละเมิดสิทธิที่ผูอื่นพึงไดรับอยางไร 
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สอดคลองกัน งานศึกษา Health Benefits of Nature Experience : 
Psychological, Socail and Cultural Processes ใน Forest, Trees and Human Health ของ 
Terry Hartig และคณะ (2011) สนับสนุนวา การมีสวนรวมในประสบการณแทางธรรมชาติชวยให
ผูเขารวมกิจกรรมสามารถแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทําใหพวกเขารู สึกดีขึ้น 
รูสึกเป็นมิตรกับผูอื่น และรูสึกแข็งแรงยิ่งขึ้น การมีประสบการณแรวมกับธรรมชาติไมเพียงสงผลดีตอ
สุขภาพเทานั้น แตยังทําใหพวกเขาไดเรียนรูทักษะใหมๆ และรูสึกตระหนักถึงความสามารถของตนเอง
ดวย (Hartig และคณะ, 2011, p.154) ประกอบกับดังท่ี Mitten (1992) อางวา ความเป็นผูนํา
ท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมนอกบานชวยสรางความสัมพันธแที่ดี ดังเชนการขอความชวยเหลือ
เมื่อรูสึกเหนื่อยหรือหิว ผูนําสามารถชวยใหลูกทีมรูสึกปลอดภัย ดังเชนสมาชิกในกลุมเรียนรูท่ีจะ
เอาใจใสซึ่งกันและกัน (Mitten, 1992, p.59) ขอโตแยงของ Hartig และคณะ (2011) และ Mitten 
(1992) สะทอนใหเห็นวา ประสบการณแนอกบานชวยสรางปฏิสัมพันธแทางสังคมท่ีมีตอผูอื่น โดยดูวา 
พวกเธอจะอยูรวมกับผูอื่นในพื้นท่ีเดียวกันอยางไร พวกเธอควรแสดงออกตอผูอื่นในทิศทางใด หรือ
พวกเธอควรเคารพตอผูอื่นดวยวิธีใด  

จากผลการศึกษา เราพบวา ประสบการณแแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน
เปิดโอกาสใหผูหญิงไทยไดเรียนรูท่ีจะเป็นมิตรตอผูอื่นดวยการเคารพ “การมีอยู” ของพวกเขา 
พี ่กิ ๊ก ดึงเอาประสบการณแการเรียนรูบนทองถนนในญี่ปุุนดวยการเคารพตอผูอื่นมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยดูวา ตัวเธอควรแสดงออกบนทองถนนอยางไร ตัวเธอควรปฏิบัติตอผูอื่นอยางไร 
และการแสดงออกในลักษณะเคารพตอการมีอยูของผูอื่นมีความสําคัญอยางไร ดังท่ีพี่กิ๊กอางวา “. . . 
เวลาเราไปท่ีไหน เจออะไรดีๆ เราก็เริ่มจากตัวเราเองกอน อยางเชน เราจะหยุดใหคนอื่นขามถนนกอน 
ถาขับรถ พี่ก็จะใหเกียรติคนอื่นไดเดินกอน ถาเราไมไดไปญี่ปุุนก็จะไมรูวา เฮย เรื่องแคนี้มันสําคัญ 
มันมองเห็นความสําคัญของกันและกัน มันเป็นเรื่องนิดเดียวที่เราทําได . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) คําพูดของพี่กิ๊กจึงทําใหเราเขาใจไดวา 
การแบกเปูเท่ียวทําใหผูหญิงไทยกอเกิดการเรียนรูที่จะสรางปฏิสัมพันธแระหวางตัวเธอกับผูอื่น 
โดยตระหนักถึง “การปรากฏตัว” ของผูอื่นเป็นส่ิงสําคัญ การปรากฏตัวของผูอื่นจึงชวยย้ําเตือน
ใหตัวเธอรูจักเคารพการมีตัวตนหรือการดํารงอยูในพื้นท่ีเดียวกันกับผูอื่นและนําไปสูการปฏิบัติตอ
พวกเขาอยางเป็นมิตร 

คลายกัน งานศึกษา Benefits of Campus Outdoor Recreation 
Programs : A Review of the Literature ใน Journal of Outdoor Recreation, Education, 
and Leadership ของ Elizabeth K. Andre และคณะ (2017) ไดเสนอขอโตแยงของ Mitten 
(1992) ท่ีวา การไปเท่ียวในหมู ผูหญิงชวยใหพวกเธอไดแบงปันความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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รูสึกมีอํานาจท่ีจะตัดสินใจและกระทําสิ่งตางๆ และไดกาวขามขีดความสามารถและรูสึกมีพลัง
ในตัวเอง (Andre, 2017, p.18)  

จากผลการศึกษา เราพบวา การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียว
ชวยใหผูหญิงไทยสามารถกาวขามขีดจํากัดของตนเองได ดังท่ีนองจอมขวัญยอมรับวา ตัวเธอรูสึก
เขมแข็งขึ้นเมื่อพบเจออุปสรรคในหองเรียน ความเขมแข็งท่ีเพิ่มมากขึ้นยังคงสงผลใหตัวเธอแสดงออก
แตกตางไปจากเดิมดวย โดยเธอเนนย้ําวา ความยากลําบากในหองเรียนเป็นเพียงขวากหนามท่ีทําให
เธอรูสึกหวั่นไหวเทานั้น แตไมใชอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหเธอรูสึกยอมแพหรือส้ินหวัง เห็นจากคํากลาว
ที่วา “. . . จอมขวัญเพิ่งเปิดเทอม วิชามันยากมาก ถาเป็นเทอมกอน จอมขวัญคงกลับหอมา
นอนรองไหแลว แตเทอมนี้ รูสึกวา ก็แคยาก ก็แคพยายาม แคใหกําลังใจตัวเองมากขึ้น . . .” (จอมขวัญ. 
สัมภาษณแ.  หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี.  27 มกราคม 2562) คําพูดของ
นองจอมขวัญทําใหเรารับรูไดวา การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวชวยกอรูปตัวตนของผูหญิงไทยใหมี
ลักษณะกลาหาญ แข็งแกรง เด็ดเด่ียว และกลาเผชิญหนาตอความยากลําบากมากข้ึน  

ในที่นี้ เราสังเกตวา เมื่อตองพบเจอขวากหนามในลักษณะเดียวกัน 
พฤติกรรรมของนองจอมขวัญในชวงกอนแบกเปูเท่ียวผิดไปจากชวงหลังแบกเปูเท่ียว ดังเชนเธอ
เลือกที่จะหยุดรองไหเพราะรู สึกทอแทหรือสิ้นหวังที่จะกาวขามอุปสรรคในหองเรียนไปได 
แตกลายเป็นวา เธอเลือกท่ีจะปรับเปล่ียนทัศนคติ สรางกําลังใจ และปลอบใจดวยตนเอง โดยมองวา 
ถาหากตองพยายามมากขึ้น ตัวเธอก็มีแนวโนมที่จะผานพนสิ่ง เหลานั้นไปได ทัศนคติแ ละ
การแสดงออกท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นเครื่องยืนยันวา การแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวชวยพัฒนา
ทักษะในชีวิตประจําวันและชวยปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูหญิงไทยในลักษณะแข็งแกรงยิ่งขึ้น 

5.2.1.5 มุมมองใหม่ของผู้หญิงไทยผ่านประสบการณ์แบกเป้เที่ยว 
งานศึกษา The Rebuilding of an Outdoor Identity ใน The Palgrave 

International Handbook of Women and Outdoor Learning ของ Erin Lotz (2018) เสนอวา 
การแบกเปูเท่ียว การปีนเขา และการวิ่งระยะไกลเป็นการสรางประสบการณแในการพัฒนาตนเอง
ใหเป็นผูใหญยิ่งขึ้นและยังชวยใหเขาใจธรรมชาติมากขึ้น ดวย การเรียนรูกิจกรรมผจญภัยเป็น
เงาสะทอนถึงขนบทางสังคมโดยมีเปูาหมายท่ีจะพัฒนาทักษะเชิงกายภาพมากกวาท่ีจะพัฒนาทักษะ
ภายในตัวบุคคล อีกท้ัง ผูหญิงยังเป็นกลุมเปูาหมายท่ีถูกคาดหวังใหไดพัฒนาทักษะภายในตัวบุคคล
สูงกวาผูชายดวย (Lotz, 2018, p.396-400) ขอเสนอของ Lotz (2018) ทําใหเราเขาใจไดวา 
การเขารวมกิจกรรมนอกบานชวยใหเกิดการเติบโตในระดับจิตใจของแตละบุคคล ดังเชนความเป็นผูใหญ
และความเขาใจเนื้อแทของธรรมชาติ  
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จากผลการศึกษา เราพบวา การแบกเปูเท่ียวสงผลใหมุมมองในการมองโลก
ของผูหญิงไทยเติบโตขึ้น จากเดิมที่พวกเธอมองโลกอยางแคบกลายเป็นการสรางมุมมองที่มี
ลักษณะกวางมากขึ้น โดยปอยอมรับวา ความเป็นผูใหญเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อตัวเธอไดพบเห็นผูคนท่ีมี
ความหลากหลายมากขึ้น ความหลากหลายของผูคนแตละชาติพันธุแจึงสอนใหปอเขาใจถึงเนื้อแทของ
พวกเขา อีกท้ัง การไดพบเจอเรื่องราวท่ีหลากหลายยังทําหนาท่ีสรางภูมิคุมกันใหเธอไดเรียนรูท่ีจะ
แกไขปัญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้นดวย ดังท่ีปอใหขอมูลวา  

. . . เราเป็นผูใหญมากขึ้น เหมือนเราไดไปเห็นโลก เห็นคน เรารูสึกวา 
ทัศนคติความคิดของเราเปล่ียนไป สมัยกอน ทัศนคติเราอาจจะไมไดกวางขนาดนี้ ไมรูวา มันมีอยางนี้ดวย 
ไมรูวา มันทําอยางนี้ได คนชาตินี้เป็นอยางนี้เพราะแบบนี้ มุมมองในการมองคนกับมองโลกกวางขึ้น 
เราแกปัญหาเฉพาะหนาไดเกงขึ้น . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
22 มกราคม 2562) 

คลายกัน นองจอมขวัญก็รับรูวา เมื่อตองเผชิญหนากับความกลัวและ
สามารถผานพนสถานการณแท่ีเลวรายมาได สภาพจิตใจของเธอก็รูสึกแข็งแกรงมากขึ้นและไมรูสึก
เปราะบางงายเหมือนท่ีเคยเป็นมากอน การเผชิญหนากับความกลัวจึงเป็นวิธีลบลางความไมเอาถาน
ท่ีมีอยูในตัวของเธอ สภาพจิตใจท่ีเขมแข็งกวาเดิมจึงบงบอกถึงการกาวขามจากความเป็นเด็กเขาสู
การเติบโตเป็นผูใหญอยางมีประสิทธิภาพดวย ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา “. . . เมื่อกอนเป็นเด็ก 
ไมนึกวาจะมาถึงจุดนี้ได เราแกรงขึ้น ตอนไปปราก กลัวมากวา เราจะรอดไหม แตมันก็ผ านไปแลว 
เราโคตรภูมิใจเลย รูสึก Beyond มาก เราไมใชคนท่ีไมเอาไหนเหมือนเดิมแลว เราเขมแข็งขึ้นมากเลย 
เราไมรูภาษา ไมรูอะไรเลย แตเราก็ไปเจอ แลวเราก็ผานมันมาแลว  . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ทํานองเดียวกัน นองสุกี้ยอมรับวา การแบกเปูเท่ียวทําใหตัวเธอเติบโตขึ้น
ดวยวิธีคนพบความสามารถท่ีมีอยูในตัว โดยดูวา ตัวเธอมีความสามารถอยางไร ตัวเธอดูแลตัวเอง
ไดอยางไร ตัวเธอแกไขปัญหาไดอยางไร และตัวเธอมีวิธีตัดสินใจดวยตนเองอยางไร การต้ังคําถามกับ
ตัวเองเชนนี้จึงเป็นชองทางท่ีเธอจะไดเรียนรูขีดความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง ดังท่ีนองสุกี้อธิบายวา 
“. . . มันทําใหเรากาวขามขีดจํากัดของตัวเอง เราตองพึ่งตัวเอง ตองตัดสินใจเอง การไปเท่ียวคนเดียว
ทําใหเราไดอยูกับตัวเอง มันทําใหเราโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่ง เพราะวาเราตองดูแลตัวเอง ถาเราเจ็บปุวย
ขึ้นมา เรามีปัญหาขึ้นมา เราตองแกไขดวยตัวเองกอน มันทําใหกี้ตัดสินใจอะไรไดเร็วขึ้น  . . .”           
(สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

 คําพูดของปอ นองจอมขวัญ และนองสุกี ้จึงบอกเป็นนัยยะวา 
การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยวชวยสงเสริมใหผูหญิงไทยเกิดการพัฒนาตัวตนภายในจาก
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ความเป็น เด็กสูการ เติบโตเป็นผูใหญที่สมบูรณแดวยการเรียนรูความหลากหลายของผูคน 
การตอบโจทยแความสงสัยดวยตนเองแบบมีเหตุผล การดูแลตนเอง การเรียนรูท่ีจะแกปัญหาเฉพาะหนา 
และการเอาชนะความกลัวในสถานการณแท่ีเลวราย  

นอกจากนี้ ความเป็นผูใหญยังคงกอเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเขารวมกิจกรรม
มีศักยภาพในการควบคุมอารมณแดวยตนเอง การขมจิตใจใหหยุดนิ่ง และการแสดงออกอยางมีสติ ดังท่ี
งานศึกษา Women, Wilderness, and Everyday life : A Documentation of the Connection 
between Wilderness Recreation and Women’s Everyday lives ใน Journal of Leisure 
Research ของ William T.Borrie, Sarah L.Pohl และ Michael E.Patterson (2000) เสนอวา 
การเขารวมกิจกรรมผจญภัยทําใหทัศนคติของผูหญิงเกิดการเปล่ียนแปลงไปในลักษณะรูสึกสงบขึ้น 
รูสึกสุขุม และรูสึกเช่ือมั่น ผูหญิงคนหนึ่งยอมรับวา กิจกรรมผจญภัยกระตุนใหเธอจัดวางตําแหนงแหงท่ี
ของตนเองอีกครั้ง ชวยใหเธอใชชีวิตอยางเรียบงายยิ่งขึ้น และโนมนาวใหเธอมองโลกในมุมใหม 
(Borrie, Pohl และ Patterson, 2000, p.425-426) ขอเสนอนี้ทําใหเรารับรูไดวา ความเป็นผูใหญ
กอรูปขึ้นไดภายในระดับจิตใจของแตละบุคคลและสามารถแสดงออกดวยทาทีท่ีสุขุมนุมลึกขึ้น  

ในท่ีนี้ เราพบวา การแบกเปูเท่ียวคนเดียวชวยใหผูหญิงไทยเรียนรูท่ีจะ
ควบคุมอารมณแดวยวิธีการขมจิตใจใหรูสึกหยุดนิ่ง คงท่ี ไมฟุูงซาน และมีสติเพื่อเผชิญหนาและเอาชนะ
ตอความกลัวที่เกิดข้ึน นองจอมขวัญยอมรับวา ชวงกอนแบกเปูเท่ียว ตวเธอมักแสดงออกในลักษณะ
คนไรสติเพราะชอบพูดไรสาระและมีทาทีท่ีต่ืนตัวอยูตลอดเวลา แตหลังจากท่ีไดแบกเปูเท่ียวแลว 
ทาทีของเธอเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นโดยเธอประเมินวา ตัวเองรูสึกสงบและเป็นผูใหญมากขึ้น 
ตัวเธอมีศักยภาพมากพอที่จะเตือนสติดวยตนเอง ตัวเธอสามารถเป็นที่พึ่งใหแกตนเองไดในเวลาคับขัน 
และตัวเธอสามารถนําพาตนเองใหผานพนความรูสึกท่ีเลวรายมาได เห็นไดจากตามท่ีนองจอมขวัญ
กลาววา  

. . . มีสติและสงบมากขึ้น เมื่อกอนพูดมาก ไรสาระ ไมมีสติ Alert 
ตลอดเวลา แตตอนนี้ สงบมากขึ้น ดูโต เป็นผูเป็นคนมากขึ้น ตอนท่ีลงรถไฟผิดสถานี ยืนอยูคนเดียว
มืดๆ ตอนนั้น บอกตัวเองวา ‘หามสติแตกเพราะเราอยูตัวคนเดียว ตองพึ่งตัวเอง ถาสติแตก เราจะพึ่งใคร’ 
เรายืนนิ่ง เราผานเหตุการณแท่ีระทึกขวัญมาไดแลว ตอนนี้ เราดีขึ้น เขมแข็ง  . . . (จอมขวัญ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

สอดรับไปกับขางตน Borrie, Pohl และ Patterson (2000) สนับสนุน
ตอไปวา การเขารวมกิจกรรมผจญภัยกอใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธแทางสังคม ดังเชน การแลกเปล่ียน
เปูาหมายซึ่งกันและกัน การแลกเปล่ียนประสบการณแท่ัวไป และการเพิ่มเครือขายชุมชน นอกจากนี้ 
การสรางปฏิสัมพันธแทางสังคมยังสนับสนุนใหเกิดการพูดคุยในเชิงลึกและสานสัมพันธแอยางแนนแฟูน 
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จากผลการศึกษา Borrie, Pohl และ Patterson (2000) พบอีกวา ขณะเขารวมกิจกรรมผจญภัย 
บทสนทนาและความสัมพันธแทางสังคมในหมูผูหญิงมีลักษณะแตกตางไปจากผูชาย พวกเธอเห็นดวยวา 
การสรางปฏิสัมพันธแระหวางผูหญิงดวยกันทําใหชุมชนทางสังคมกวางขวางขึ้น เป็นจุดเริ่มตนของ
ความเสมอภาค เปิดโอกาสใหไดแสดงความรูสึกนึกคิด และชวยลดภาวะท่ีถูกครอบงํา การเขารวม
กิจกรรมผจญภัยกับสมาชิกท่ีเป็นหญิงท้ังหมดจึงถือเป็นโอกาสท่ีดีกวาการเขารวมกิจกรรมแบบชายหญิง
ดวย (Borrie, Pohl และ Patterson, 2000, p.426-427) ขณะท่ี Herman และ Syuhada (2012) 
เพิ่มเติมอีกวา การเขารวมกิจกรรมนอกบานชวยเปิดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดสร างปฏิสัมพันธแ
กับผูอื ่น ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะซึ่งกันและกัน และไดแลกเปล่ียนความรูกับผูอื่น 
(Herman และ Syuhada, 2012, p.48)  

ตามท่ี Borrie, Pohl และ Patterson (2000) และ Herman และ 
Syuhada (2012) เสนอไวแลว เราเขาใจไดวา การเขารวมกิจกรรมนอกบานเป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคม
ในรูปแบบใหมใหแกผูหญิง โดยทําใหพวกเธอไดสรางปฏิสัมพันธแระหวางตัวเธอและผูคนในสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกท่ีเป็นหญิงดวยกัน การรวมตัวในพื้นท่ีกิจกรรมผจญภัยจึงสนับสนุนใหผูหญิง
ไดพัฒนาทักษะทางสังคมดวยการทําความรูจักผูอื่น ไดพูดคุย ไดแสดงความคิดเห็น ไดใชชีวิต
อยูรวมกับผูคนในสังคมเดียวกัน รวมถึงไดแลกเปล่ียนประสบการณแและความรูสึกนึกคิด  

จากผลการศึกษา เราพบวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามสังคมวัฒนธรรม
เป็นกิจกรรมนอกบานท่ีสงเสริมใหผูหญิงไทยไดสรางปฏิสัมพันธแทางสังคมและสรางเครือขายทางชุมชน
กับผูอื่นดวยวิธีการเขาไป กิน อยู หลับ นอน พูดคุย และทําความรูจักผูอื่นอยางใกลชิด  ดังท่ีนองสุกี้
อธิบายวา “. . . เราไดความกลามากขึ้น กลาที่จะตัดสินใจเอง  กลาที่จะสานสัมพันธแกับคนใหมๆ 
พอเราไปนอนรวมกับเพื่อนชาติอื่น เราก็พยายามท่ีจะทําความรูจักกับเพื่อนชาติอื่นดวย เรากลาท่ีจะพูด 
กลาท่ีจะใชภาษา . . .” (สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 
2562) ประกอบกับพี่กิ๊กอางวา “. . . เรามองโลกกวางขึ้น มีมุมมองอะไรใหมๆ ไมไดมองแคบ 
เขาใจคนอื่นมากขึ้น เขาใจธรรมชาติของมนุษยแมากขึ้น เราจะไมคอยเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐาน
ของใคร . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

คําพูดของนองสุกี้และพี่กิ๊กทําใหเราเขาใจวา การแบกเปูเท่ียวชวยกอรูป
ความสัมพันธแทางสังคมระหวางผูหญิงไทยกับผูเป็นอื่นแบบขามสังคมวัฒนธรรม (Cross-Cultural 
Connections) ผูหญิงไทยไดแสดงออกถึงความพยายามและการตัดสินใจแบบเด็ดเด่ียวที่จะ “เขาหา” 
และสรางประสบการณแรวมกับพวกตางถิ่น ดังเชน กลาพูดคุยดวยภาษาตางถิ่น กลาหลับนอนใน
พื้นที่เดียวกันกับพวกเขา และกลาทําความรูจักกับพวกเขาแบบเพื่อนพอง ความกลาท่ีจะเผชิญกับ
พวกตางถิ่นจึงชวยใหผูหญิงไทยปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีมีตอตนเองและผูอื่นในทิศทางท่ีดีขึ้น ในระดับ
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ปัจเจกบุคคล พวกเธอยอมรับวา ตัวเธอรูสึกเป็นมิตรกับพวกเขามากขึ้น มีมุมมองในการมองโลกกวางขึ้น 
และรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากขึ้น ขณะท่ีในระดับสังคม พวกเธอก็ยกระดับความมีตัวตนของผูอื่น
ใหสูงขึ้นดวย โดยพยายามท่ีจะยอมรับและเขาใจตัวตนของพวกเขา เธอจึงลดการใชอํานาจของตนเอง
ท่ีจะตัดสินตัวตนของผูเป็นอื่นดวย การสรางปฏิสัมพันธแกับผูอื่นในชวงแบกเปูเท่ียวจึงสงเสริมให
มุมมองและทัศนคติท่ีผูหญิงไทยมีตอผูอื่นไมใชมุมมองแบบแคบ แตเป็นการมองโลกที่กวางและ
เปิดรับเอาตัวตนท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น   

ทํานองเดียวกัน งานศึกษา The Role of Wilderness Experiences in 
Leaders’ Development toward Authentic Leadership ใน Leadership & Organization 
Development Journal ของ Boy Van Droffelaar และ Maarten Jacobs (2017) อางวา Maslow 
(1964) เสนอถึงสภาพแวดลอมในปุาท่ีกอใหเกิดประสบการณแแบบขีดสุด (Peak Experiences) 
ขณะท่ี Csikszentmihalyi (1990) โตแยงวา ธรรมชาติชวยใหประสบการณแไดเกิดการขับเคล่ือน  
เพราะผูคนมีพลังท่ีจะจดจออยูกับเปูาหมาย พวกเขาจึงเขาไปมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและรูสึกสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมท่ีพวกเขาทําอยู งานช้ินนี้พบวา กลุมตัวอยางไดคนพบคุณคาที่แอบแฝงอยูในตัว 
โดยพวกเขาใหความสําคัญกับการเปิดโลก มีมุมมองใหมๆ ใหความสําคัญกับการมีชีวิตอยู และ
ตั้งใจที่จะทํางาน นอกจากนี้ ขอคิดเห็นของ Weinstein และคณะ (2009) ไดเพิ่มเติมอีกวา 
ประสบการณแทางธรรมชาติกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ตอสังคมอยางใหญหลวง 
โดย Droffelaar และ Jacobs (2017) เห็นดวยวา ประสบการณแผจญภัยสงผลกระทบในระดับจิตใจ 
ดังท่ี Talbot และ Kaplan (1986) ยกตัวอยางไววา ธรรมชาติทําใหผูคนรูสึกหลงใหลอยางเต็มท่ี 
ทําใหพวกเขาเป็นสวนหนึ่งของธรรมชาติ ทําใหพวกเขาเขาใจตัวตนของตนเองอยางถองแท และทําให
พวกเขามีมุมมองตอชีวิตดวยทัศนคติท่ีแตกตางออกไป (Droffelaar และ Jacobs, 2017, p.1146-1152)  

จากผลการศึกษา เราพบวา ประสบการณแแบกเปูเท่ียวเป็นสภาพแวดลอม
ท่ีทําใหผูหญิงไทยเขาไปมีสวนรวมกับธรรมชาติและผูคนอยางถองแท พวกเธอยอมรับวา การไปเท่ียว
ทําใหพวกเธอไดคนพบความเป็นไปของสภาพแวดลอมแบบวงกวาง ไดรับเอาส่ิงแปลกใหมเขามาปรับใช
ในชีวิตประจําวันและการทํางาน มุมมองการมองโลกท่ีเกิดขึ้นใหมนี้จึงเป็นการมองโลกแบบใหมท่ี
แตกตางไปจากแบบเดิม มุมมองใหมนี้ยังชวยใหพวกเธอไดปรับเปล่ียนทัศนคติ วิธีคิด และพฤติกรรม
ในชีวิตประจําวันดวย ดังท่ีนองสุกี้อธิบายวา “. . . ยิ่งไปเท่ียว มันยิ่งเปิดโลกเรา ยิ่งทําใหเราเห็น
โลกกวางขึ้น เห็นอะไรใหมๆ เอามาปรับใชในชีวิตเราได มาปรับใชในการทํางานเราได  . . .” (สุกี้. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) ขณะที่ปูาปุณเผยวา 
“. . . การเดินทางที่เราจะไดไปโนนมานี่ มันเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิดจาก
การเดินทาง . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
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กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ประกอบกับพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . มุมมอง ทัศนคติ 
การใชชีวิต พี่เปล่ียนไป หนามือเป็นหลังมือ เมื่อกอนพี่เป็นคนขี้กลัว ไมกลา กังวลหมด แตตอนนี้ 
รูสึกวา ไมเห็นมีอะไรเลย ตอนนี้ไปไหนก็ไดบนโลกนี้ . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

คําพูดของนองสุกี ้ ปูาปุณ และพี่ยิ ้มมีนัยยะในทํานองเดียวกันวา 
การแบกเปูเท่ียวสงผลใหความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของพวกเธอแตกตางไปจากเดิม
โดยเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น การไปเท่ียวเปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกสําหรับผูหญิงไทยเพราะทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับภายในตัวบุคคลและการแสดงออกภายนอก ดังเชน การรับเอาส่ิงใหม 
การปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางาน และการใชชีวิตนอกบานแบบโดดเด่ียว การเปล่ียนแปลงเหลานี้
ยังปรากฏชัดเจนขึน้ผานถอยคําพูดท่ีพี่ยิ้มยืนกรานไววา “พี่เปล่ียนไป หนามือเป็นหลังมือ” โดยเธอได
ยกตัวอยางอีกวา “เมื่อกอนเป็นคนขี้กลัว ไมกลา กังวลไปหมด” แตหลังแบกเปูเท่ียวคนเดียว 
กลายเป็นวา เธอรูสึกกลาหาญท่ีจะไปไหมมาไหนโดยไมลังเลเห็นจากคําวา “ไมเห็นมีอะไรเลย ตอนนี้
ไปไหนก็ไดบนโลกนี้” ความกลาหาญท่ีเกิดขี้นในตัวพี่ยิ้มจึงทําใหเราเช่ือไดวา สภาพแวดลอมจาก
การแบกเปูเท่ียวชวยหลอหลอมใหตัวตนของผูหญิงไทยเป็นองคแประธานท่ีทรงพลังและมีคุณคาตอ
ตนเองผานการมองโลกจากมุมมองใหมท่ีกวางมากขึ้น 

5.2.1.6 การพัฒนาตัวตนภายใน : การสร้างความเชื่อม่ันด้วยตนเองของ
ผู้หญิงไทยในพื้นที่แบกเป้เที่ยว 

ดังท่ี Chaim Noy (2004) ไดเสนอขอโตแยงของ Bruner (1991) และ 
Desforges (2000) ท่ีวา เรื่องราวของนักแบกเปูมีคุณลักษณะพิเศษเพราะพวกเขาไดบอกเลาถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล (Personal Change) ประสบการณแของพวกเขามีลักษณะ
เป็นท้ังภูมิศาสตรแการขนสง (Geographical Transportation) และไดกอรูปความแทจริง (Authenticity) 
การเปล่ียนแปลงภายในยังคงสะทอนผานการแสดงออกภายนอก ในเรื่องราวการเดินทาง พวกเขาจึง
มักพูดถึงสภาพทางภูมิศาสตรแควบคูไปกับสภาพทางจิตใจ (Noy, 2004, p.79-80) ในประเด็น
การเปล่ียนแปลงขององคแประธาน (Self-Change) นั้น Noy (2004) พบวา เรื่องราวการเดินทางของ
นักแบกเปูใหผลลัพธแตอการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคลในแงดีอยางลึกซึ้ง โดยพวกเขามักใหความสําคัญ
กับการพัฒนาตนเองและบุคลิกลักษณะที่มีความเป็นผูใหญมากยิ่งขึ้น (Noy, 2004, p.86-87) 
งานศึกษาช้ินนี้พิสูจนแใหเราเห็นวา การแบกเปูเท่ียวเป็นกิจกรรมสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับจิตใจของแตละบุคคล ดังเชน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตรแ สภาพจิตใจที่ทรงพลัง
ยิ่งขึ้น และความเป็นผูใหญ จากนั้น การแปล่ียนแปลงภายในท่ีเกิดขึ้นนี้ยังไดสะทอนออกมา
ดวยการแสดงออกภายนอกดวย  
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ในท่ีนี้ เราพบวา ประสบการณแแบกเปูเที่ยวคนเดียวทําใหผูหญิงไทย
กอรูปตัวตนใหมผานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยมุงเนนไปท่ีสภาพทางจิตใจ ดังท่ี
นองจอมขวัญกลาววา  

. . . เวลาอยูคนเดียว เราไดคิดทบทวน เราทําแบบนี้ถูกแลวใชไหม 
เราเป็นคนยังไง เราคนพบวา เราไดเจอดานอื่นของตัวเอง มันยิ่งทําใหเรารูสึกชัดเจนกับตัวเอง
มากยิ่งขึ้น เวลาท่ีเราไดไปอยูกับคนอื่น ตัวตนของเราก็จะเปล่ียนแปลงไปตามกลุมคนท่ีเราไปอยูดวย 
เรารูสึกชอบเพราะวาเพื่อนในกลุมชอบ แตพอไดอยูกับตัวเอง เราก็ไดคนพบวา มันเป็นยังไง จอมขวัญ
ไมกลาพูดวา ตัวตนท่ีแทจริง เพราะเราก็ไมรูวาตัวตนท่ีแทจริงคืออะไร ถูกไหม ตัวเองตอนท่ีอยูคนเดียว
คืออะไร เราไดรูวา เราชอบทําแบบนี้ เราไมชอบทําแบบนั้น เราชอบเรื่องนี้ เราอยากทําอันนี้ เราสนใจ
อันนี้ . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)
ประกอบกับปูาปุณเผยวา “ . . . มันเหมือนกับคุยกับตัวเอง Self-Talk กับตัวเองอยูเรื่อยๆ ตองเป็น
คนท่ีฝึก Self-Talk กับตัวเองได . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทส
โก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) 

ถอยคําของนองจอมขวัญและปูาปุณมีจุดรวมตรงท่ีทําใหเราเห็นภาพวา 
การแบกเปูเท่ียวคนเดียวเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผูหญิงไทยไดสรางปฏิสัมพันธแกับตนเอง (Self-
Interaction) ดังท่ีปูาปุณเนนย้ําถึงการพูดคุยกับตนเองท่ีเรียกวา Self-Talk ขณะท่ีนองจอมขวัญ
พูดคุยกับตนเองดวยวิธีการทบทวนตัวเองดูวา ตัวเธอเป็นอยางไร ส่ิงที่เคยกระทําลงไปถูกตองไหม 
ตัวเธอคือใคร ตัวเธอชอบอะเร ตัวเธอไมชอบอะไร ตัวเธอสนใจอะไร และตัวเธอตอง การทําส่ิงใด 
การพูดคุยดวยตนเองจึงเป็นการสรางปฏิสัมพันธแภายในตัวบุคคลท่ีเนนใหความสําคัญตอตัวตนของ
ตนเองเป็นหลัก และเป็นการสรางคุณคาตอผูหญิงไทยในฐานะ “องคแประธาน” หรือ “ผูเป็นเจาของ
ประสบการณแ” ในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียว ในทางกลับกัน ถอยคําของนองจอมขวัญมี ลักษณะพิเศษตรงท่ี
ทําใหเราเห็นภาพถึงการคนพบตัวตนดวยตนเอง (Self-Discovery Identity) ตามท่ีนองจอมขัวญได
กลาวไว เรามองเห็นภาพวา การท่ีนองจอมขวัญไดแบกเปูเท่ียวคนเดียวทําใหเธอคนพบตัวตนท่ี
ซอนอยูในตัวเอง (Hidden Identity) ซึ่งเป็นตัวตนท่ีไมถูกกลบเกล่ือนไปกับกระแสสังคมในหมูเพื่อนฝูง 
ตัวตนของนองจอมขวัญจึงมีโอกาสไดปรากฏขึ้นและไมถูกทําใหเงียบหายไป การต้ังคําถามกับตัวตน
ของตนเองเชนนี้จึงชวยใหภาพตัวตนของนองจอมขวัญคมชัดยิ่งขึ้น ดังคํา “เรารูสึกชัดเจนกับตัวเอง
มากขึ้น” การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลสําหรับนองจอมขวัญจึงเป็นการคนพบตัวตนท่ี
หลบซอนอยูดวย    

อีกประเด็น ดังที่ Borrie, Pohl และ Patterson (2000) ไดพูดถึง
การพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficientcy) ไววา การพึ่งพาตนเองเป็นความสามารถของผูหญิงแตละบุคคล 

Ref. code: 25625724035026EQD



367 
 
การพึ่งพาตนเองเป็นส่ิงสําคัญเพราะเป็นหนทางท่ีทําใหผูหญิงไดใหคุณคาแกตนเอง เป็นการคนหา
และพัฒนาความรูสึกของตนเองไปในทางท่ีดี และชวยปลดปลอยใหผูหญิงเป็นอิสระจากพันธะตางๆ 
ท่ีสังคมคาดหวังการเขารวมกิจกรรมนอกบานชวยใหผูหญิงสามารถสรางทักษะในการพึ่งพาตนเองได 
ดังเชน ทักษะการใชชีวิตในปุา อันไดแก การแบกสัมภาระ การหาฟืน การจุดเตา เป็นตน รวมถึง
การเดินทางในถิ่นทุรกันดาน การเรียนรูทักษะเหลานี้ชวยเสริมสรางความสามารถทางกายภาพ 
สรางความสําเร็จ และชวยใหพวกเธอสามารถแกไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางอยูในปุาดวย ผูหญิงเรียนรู
ท่ีจะทําส่ิงตางๆ ดวยความเช่ือมั่นท่ีมีอยูในตัวเอง เมื่อตองเดินทางรวมกับผูอื่น ความเช่ือมั่นในตัวเอง
ชวยใหพวกเธอสามารถปีนเขาไดสะดวกและเป็นอิสระยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทักษะการพึ่งพาตนเองท่ีไดจาก
กิจกรรมนอกบานยังคงเช่ือมโยงไปยังชีวิตประจําวันของผูหญิง เพราะชวยใหผูหญิงสามารถหลุดพน
จากการถูกโจมตี สามารถปฏิเสธขนบธรรมเนียมทางสังคม และชวยใหพวกเธอกลาแสดงออกมากขึ้นดวย 
ผูหญิงบางรายยอมรับอีกวา พวกเธอแกไขปัญหาตางๆ ไดสําเร็จ เพราะกิจกรรมนอกบานทําใหพวกเธอ
รูสึกเช่ือมั่นท่ีจะแกปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในบานและสามารถจัดการกับชีวิตประจําวันไดดีดวย (Borrie 
Pohl และ Patterson, 2000, p.424-425)  

ประกอบกับในงานศึกษา The Empowerment of Japanese Women 
Aged 50 and over through Leisure-Travel ของ Michiko Yonemaru (2004) ช้ีใหเห็นวา 
ผูหญิงรูสึกประทับใจกับการเดินทาง โดยพวกเธอใหความหมายตอการเดินทางในลักษณะเป็นส่ิงท่ีทําให
พวกเธอไดเห็นและรับรูถึงความเด็ดเด่ียว พวกเธอเช่ือวา ประสบการณแท้ังหลายสามารถประกอบสราง
ความเช่ือมั่น (Self-Confident) ภายในตัวของผูเดินทางเอง ดังท่ี Yonemaru (2004, p.56) เคยเสนอไว 
ประกอบกับดังที่ Herman และ Syuhada (2012) ไดหยิบยกขอเสนอของ Jensen (1995) 
ท่ีวา การเขารวมกิจกรรมผจญภัยกอใหเกิดการคนพบตัวตนและสงผลดีกับความรูสึกนึกคิดภายใน
ตัวบุคคล โดย Herman และ Syuhada สนับสนุนตอไปวา การเขารวมกิจกรรมนอกบานกอใหเกิด
ความเช่ือมั่นในตัวเอง เมื่อแตละบุคคลตกอยูในสถานการณแที่มีความเสี่ยงสูง ดังเชนการปีนเขา 
พวกเขาก็จะพัฒนาความเช่ือมั่นใจภายในตนเอง (Herman และ Syuhada, 2012, p.48) อีกท้ัง 
Yonemaru (2004) ไดหยิบยกขอเสนอของ Wearing (1998) ที่สนับสนุนวา ประสบการณแ
การเดินทางไดใหอํานาจแกผูหญิงเพราะทําใหพวกเธอเป็นอิสระจากความเป็นหญิงท่ีสังคมคาดหวัง 
และพวกเธอก็รูสึกมั่นใจในตัวเองดวย และงานศึกษานี้ก็ยังปรากฏอีกวา ผูหญิงญี่ปุุนตองการท่ีจะ
แสดงอํานาจดวยการแสดงออกดวยตนเอง (Self-Expression) การควบคุมและปกครองตนเอง 
(Self-Control) และพวกเธอยังคงพัฒนาตนเอง (Self-Enhancement) เพื่อใหชีวิตสมบูรณแยิ่งขึ้น 
(Self-Actualization) ส่ิงเหลานี้ลวนเป็นการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของตนเองท้ังส้ิน 
(Yonemaru, 2004, p.64)  
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ขอเสนอตามท่ีกลาวมานี้ ทําใหเราเขาใจไดวา การเขารวมกิจกรรมนอกบาน
ชวยสรางความเช่ือมันใหแกผูหญิง เพราะพวกเธอไดพัฒนาทักษะในการพึ่งพาตนเอง ไดพัฒนา
ขีดจํากัดของตนเอง และมีความเป็นผูนํา การเรียนรู ส่ิงเหลานี้ยังชวยใหพวกเธอจัดการกับ
ชีวิตประจําวันไดดีขึ้นดวย ในท่ีนี้ เราพบวา การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบไปคนเดียวกอใหเกิด
การพัฒนาตัวตนของผูหญิงไทยในทิศทางท่ีดีขึ้น พวกเธอแสดงออกในลักษณะมีความเช่ือมั่นในตนเอง
สูงขึ้น ดังเชน กลาพูด กลาซักถาม และยอมรับรูปลักษณแภายนอกของตนเอง ดังท่ีพี่กลวยบรรยายวา  

. . . การไปเท่ียวคนเดียว มันเป็นส่ิงท่ีผูหญิงไทยสวนมากเขาไมทํากัน 
เรารูสึกวา เราทําได เราเอาชีวิตรอดกลับมาได เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอยูแลว Skill ในการใชชีวิตก็
มั่นใจมากขึ้น บางทีเรื่องงายๆ คนไทยยังไมกลาถาม ทั้งที่เป็นการรักษาสิทธิ์เราแทๆ อยางเชน 
‘คุณคะ อยางนี้ทําไมไมได’ เราอยากถามอะไร เราก็ถาม อยากพูดอะไร เราก็กลาพูด . . . (กลวย. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

ประกอบกับพี่พิมระบุวา  
. . . เราจะตองกลับมาเปล่ียนแปลงตัวเอง เพราะพี่เป็นคนอวนมากอน 

รูปรางภายนอกมันเป็นอะไรที่สรางความมั่นใจไดระดับหนึ่ง ฉันกลาท่ีจะเดินไปท่ีไหนก็ไดโดยท่ีไมตอง
อายใคร ความเป็นผูหญิงอวน มันก็ทําได แตความมั่นใจ มันก็จะตางกัน ทําไมพี่กลาแชออนเซ็น 
ถาเป็นเมื่อกอน พี่อายเพราะพี่อวน แตตอนนี้ พี่เฉยๆ . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีเบลลแยอมรับวา การแบกเปูเท่ียวคนเดียวเปิดโอกาสใหตัวเธอได
เรียนรูที่จะเคารพตัวตนของตนเอง และรับฟังเสียงของผูอื่น ดังท่ีเบลลแบอกวา  

. . . รูสึกวา Self-Confident ขึ้น มั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดเป็นของ
ตัวเอง จะทําในส่ิงท่ีเราอยากทํา โดยท่ีไมไดมอง Culture เลย เอาความรูสึก เอาความตองการของ
ตัวเองเป็นหลัก จะยึดถือความคิดตัวเองมากกวา เคารพความคิดของตัวเอง ฟังคนอื่นมากขึ้น 
แตการตัดสินใจก็ขึ้นอยูกับตัวเรา ตอนแรก เราไมไดใชความคิดของตัวเองเลย . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

ส่ิงเหลานี้ลวนบงบอกวา การแบกเปูเท่ียวชวยใหตัวตนของผูหญิงไทย
เปล่ียนแปลงไป โดยการพัฒนาตัวตนของตนเองในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวสงผลใหพวกเธอสามารถจัดการ
กับชีวิตประจําวันไดงายขึ้นดวย ดังท่ีพี่กลวยยืนยันอีกวา “. . . การท่ีเราไปจัดการกับชีวิตตัวเองมา
เป็นสิบๆ วัน เรามั่นใจมากขึ้นในการใชชีวิต เรามั่นใจในการแกปัญหาของเราเองมากขึ้น คือ ชีวิตปกติ 
เราจะแกปัญหาไดคลองขึ้น . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562) 
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5.2.1.7 ชีวิตอิสระของผู้หญิงไทยในพื้นที่แบกเปเ้ที่ยว 
แมวาโครงสรางทางสังคมจะเขามามีบทบาทในการจํากัดการใชเวลาวาง

ของผูหญิง ไมวาจะเป็น สังคมท่ีมีชายเป็นใหญ การกลอมเกลาทางเพศสถานะ งานในบาน และ
ภาระท่ีตองดูบุตร แตผูหญิงก็ไดจัดการกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของพวกเธอดวย Rojek (1989) 
พบวา เมื่อผูหญิงเขารวมกิจกรรมผจญภัย พวกเธอรู สึกเป็นอิสระและมีอํานาจที่จะทําตาม
ความตองการของตัวเอง การเขารวมกิจกรรมของพวกเธอจึงกอรูปความคิด ความรูสึก และ
การแสดงออก ดังปรากฏบทความ Women and Adventure Recreation: Reconstructing 
Leisure Constrains and Adventure Experiences to Negotiate Continuing Participation 
ของ Donna E. Little ใน Journal of Leisure Research (Little, 2002, p.171-172) ขอเสนอของ 
Little (2002) จึงพิสูจนแแลววา การเขารวมกิจกรรมนอกบานเป็นหนทางท่ีชวยปลดปลอยชีวิตในบาน
ของผูหญิงใหเป็นอิสระมากขึ้น ในทํานองเดียวกัน เราพบวา งานศึกษา The Empowerment of 
Japanese Women Aged 50 and over through Leisure-Travel ของ Michiko Yonemaru 
(2004) สนับสนุนถึงความเป็นอิสระของผูหญิงผานประสบการณแทองเท่ียวไววา การไปเท่ียวอยางอิสระ
ของผูหญิงญี่ปุุนมักเกิดขึ้นภายหลังชีวิตแตงงานหรือชีวิตทํางาน พวกเธอมองวา การไปเท่ียวทําใหรูสึก
เป็นอิสระ ผอนคลาย ไดหลบหนี และเป็นสุขกับชีวิตท่ีไมจําเจ (Yonemaru, 2004, p.48-54) 
ขอสนับสนุนของ Yonemaru (2004) จึงช้ีวา การไปเท่ียวมีสวนสัมพันธแกับความเป็นอิสระและ
เพศสถานะของผูหญิง  

ในที่นี ้ ผูหญิงไทยไดพูดถึงชีวิตที่เป็นเป็นอิสระในพื้นที่แบกเปูเที่ยว 
ดังเห็นจากคําพูดของกลุมตัวอยาง 3 ราย คือ นองจอมขวัญกลาววา  

. . . การไปเท่ียวคนเดียว มันอิสระมากๆ เราไดคิดเองวา จะไปท่ีไหน 
จะไปยังไง ออกกี่โมง ทําใหเราหลุดออกจากลิมิตของคนอื่น ไดไปตามลิมิตของตัวเอง ไมตองคิดเผ่ือ
คนอื่น มันสะดวกมากๆ เป็นความตองการท่ีมาจากจิตใตสํานึก เราสามารถสนใจแตตัวเองไดโดยท่ี
ไมโดนกลาวหาวาเห็นแกตัว ไมตองใสใจใคร มันสบาย มันเวิรแคกวามาก . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีเบลลแบอกวา  
. . . เด็ดท่ีสุด คือ กูจะพักกูก็พักได กูจะหยุดอยูตรงนี้  กูก็หยุดได 

กูจะถายรูปสักสิบช่ัวโมง กูก็ถายได กูทําไดโดยที่กู ไมตองเกรงใจคนอื่น มันเป็นอะไรที่อิสระ 
ไปคนเดียว มัน Freedom สบายใจกวา เราตองการพื้นท่ีสวนตัว ตองการพื้นท่ี Relaxe หรือทําอะไร
ก็ได ท่ีอเมริกา มันอิสระ เสรี เราจะวิจารณแอะไรก็ได . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
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และพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  
. .  .  เรามีเวลามากขึ้นที่จะสนใจสิ่งรอบขางที่ไมใชคนที่เรารู จัก 

การเท่ียวคนเดียว มันคืออิสระ เราทําตามใจเราแตเพียงผูเดียว เราอยากกิน เราอยากเดิน เราอยากเท่ียว
เวลาไหนก็ได ฉันอยากไปไหน ฉันก็ไป ฉันมีแรงแคไหน ฉันเดิน  ฉันเหนื่อย ฉันพัก ฉันอยากกิน
อันนี้ ฉันกิน ฉันไมอยากกิน ฉันไมกิน อันนี้แพง มันงาย มันสะดวก . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ถอยคําของกลุมตัวอยางท้ังสามรายนี้มีจุดเดนตรงท่ีพวกเธอตางก็เห็น
พองกันวา การไปเท่ียวคนเดียวใหความหมายตอภาวะเป็นอิสระ (Independence) นั่นคือ นองจอมขวัญ
มองวา การไปเท่ียวคนเดียวเป็นพฤติกรรมท่ีกระทําไดโดยอิสระและหลุดพนไปจากการถูกต้ังคําถาม
ถึงความเห็นแกตัว เบลลแมองวา การไปเที่ยวเป็นอิสรภาพที่ไดรับในพื้นที่สวนตัวและทําใหเธอ
รูสึกผอนคลายจากความตึงเครียด และพี่ยิ้มมองวา การไปเท่ียวเป็นความอิสระภายใตสภาพแวดลอม
ท่ีเธอไมคุนเคยมากอน  

สอดคลองกัน ชีวิตท่ีเป็นอิสระกับการไปเท่ียวของผูหญิงเป็นการตีความ
ในวงกวาง ดังที่ Yonemaru (2004) อธิบายตอไปวา การไปเที่ยวของผูหญิงมีสวนสัมพันธแกับ
การหลบหนี ผูหญิงไปเท่ียวเพื่อหลบหนีไปจากภาระงานในบาน ความกดดันทางสังคม หลบหนี
โลกท่ีเป็นอยูจริง และหลบหนีจากชีวิตประจําวัน การไปเท่ียวจึงทําใหผูหญิงรูสึกราวกับวา พวกเธอ
อาศัยอยูในโลกท่ีแตกตางออกไปและรูสึกเป็นอิสระจากภาวะท่ีตองเช่ือฟังทางสังคม (Yonemaru, 
2004, p.49-50)  

ในท่ีนี้ ผูหญิงไทยยอมรับวา การแบกเปูเท่ียวทําใหพวกเธอสามารถ
หลบหนีจากชีวิตประจําวันที่ยุงยากและสามารถปลดแอกตนเองออกจากความรับผิดชอบท่ี
พวกเธอพึงมีตอผูอื่น เราพบวา พี่กลวยและนองจอมขวัญรูสึกเป็นอิสระเมื่อพวกเธอไดหลบหนีจาก
งานในชีวิตประจําวัน ดังท่ีพี่กลวยบรรยายวา  

. . . การทํางานประจําวันของเราเป็นการทํางานคนเดียว มันไมใชงาน 
Office เหมือนเราทํางานในหองนอน ถาไมเปิดประตูออกไปคุยกับพอแม ก็จะนั่งอยูคนเดียวตลอด 
เพราะฉะนั้นการไปเท่ียวก็คือการออกไปพบเจอผูคน ทริปก็คือวันหยุดของเรา ถาไมเดินทางก็จะเหมือน
คนท่ีอยูแตในหองคนเดียว แลวก็จะเป็นบาได . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

ประกอบกับนองจอมขวัญกลาววา “. . . บางทีเราเอาตัวเองไปผูกติดกับ
คนอื่น เพราะในชีวิตประจําวัน เราตองติดตอกับคนอื่นตลอดเวลา มันเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไมไดท่ี

Ref. code: 25625724035026EQD



371 
 
เราจะตอง Deal กับเขา เราตองนึกถึงใจเขาใจเรา จะนึกถึงแตตัวเองไมได เพราะเราอยูในสังคม . . .” 
(จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

ความเป็นอิสระในพื้นท่ีแบกเปูเที่ยวของพี่กลวยและนองจอมขวัญ
จึงมีจุดรวมกันตรงท่ีพวกเธอมองวา การไปเท่ียวเป็นการใชชีวิตในรูปแบบใหมท่ีแปลกแยกไปจาก
การทํางานในชีวิตประจําวันแบบ “ปกติวิสัย” โดยพี่กลวยหลบหนีท่ีจะตองหมกมุนอยูกับการทํางาน
ในหองนอนเพียงคนเดียวและนองจอมขวัญก็ไมตองยุงเหยิงอยูกับการมีปฏิสัมพันธแกับผูคนท่ีเธอ
เล่ียงไดยาก  

อีกแงหนึ่ง ผูหญิงไทยรูสึกเป็นอิสระเมื่อพวกเธอไดหลบหนีโลกท่ีอาศัยอยูเดิม
และไดเขาไปในโลกท่ีแตกตาง ดังท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . เวลาไปเท่ียวคนเดียว เราไดใชเวลาของ
เราไปกับคนรอบขางท่ีเราไมรูจัก เรากินขาว เราเดินตามทองถนน เราเห็นใคร พี่จะชอบทัก ชอบชวนคุย 
‘มาจากประเทศไหน’ ‘มาเท่ียวกี่วัน’ ‘แลวจะไปไหนตอ’ เรามีเวลามากขึ้นท่ีจะสนใจส่ิงรอบขางท่ี
ไมใชกับคนท่ีเรารูจัก . . .” (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 
2562) ขณะที่เบลลแบอกวา “. . . อยากใหการทองเที่ยวเป็นสวนหนึ่งของชีวิต กูชอบเที่ยว 
เพราะเราไดเห็นส่ิงท่ีแตกตาง ไดเห็นสิ่งใหมๆ มันตางจากสภาพแวดลอมเดิม เชน ไทยไมมี 
แตตางประเทศ เขามีกัน . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) และพี่พิมระบุวา “. . . มันทําใหเราเห็นอะไรที่มันไมไดอยูที่ เดิม อยางนอย
โลกแหงความเป็นจริง มันมีอะไรมากกวาท่ีเราไดเห็นอยู . . .” (พิม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแ
วิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562)  

ถอยคําของกลุมตัวอยางท้ัง 3 ราย มีสาระสําคัญพองกันตรงที่พวกเธอ
ใหความหมายตอความรูสึกเป็นอิสระในเชิงหลบหนีโลกที่เป็นอยูจริง โดยการไปเที่ยวของพี่ยิ้ม
เป็นการเผชิญหนาและสรางปฏิสัมพันธแกับผูคนท่ีเธอไมเคยรูจักมากอน ขณะท่ีการไปเท่ียวของเบลลแ
และพี่พิมเป็นการไดพบเห็นส่ิงแปลกใหมท่ีไมเหมือนกับโลกท่ีพวกเธออาศัยอยูใน ชีวิตประจําวัน 
แตเป็นโลกท่ีมีสภาพแวดลอมผิดแผกออกไปอยางไมคาดคิดหรือเป็นโลกท่ีประกอบไปดวยผูคนและ
วัตถุท่ีไมเคยมีอยูในบานเกิดของพวกเธอ ความเป็นอิสระในพื้นที่แบกเปูเที่ยวของผูหญิงไทย
ในที่นี ้จึงมีลักษณะรวมตรงท่ีเป็นการหลบหนีไปจากแกนแทของภาระการทํางานในชีวิตประจําวัน
หรือหลบหนีออกจากพื้นท่ีเดิมซึ่งตนเองเคยอาศัยอยูอยางเป็นปกติวิสัยเพื่อเขาไปในพื้นท่ีใหมท่ีมี
สภาพแวดลอมตางกัน 

นอกจากนี้ การไปเท่ียวคนเดียวยังเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีมีลักษณะ
แตกตางไปจากการไปเท่ียวกับผูอื่น ดังท่ี Yonemaru (2004) ช้ีใหเห็นวา ความรูสึกในเชิงลบได
ปรากฏใหเห็นผานการไปเที่ยวของผูหญิง เพราะชีวิตประจําวันของพวกเธอถูกจํากัดภายใต
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สถานภาพทางสังคมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะความรับผิดชอบตอครอบครัว ผูหญิงญี่ปุุนระบุวา 
การไปเท่ียวกับสามีและความรูสึกผิดท่ีมีตอเขาเป็นขอจํากัดสําคัญในการไปเท่ียว การไปเท่ียวจึงทําให
พวกเธอรูสึกเป็นอิสระจากสถานการณแตางๆ ท่ีตองเผชิญหนา เพราะความเป็นอิสระในพื้นท่ีไปเท่ียว
ขึ้นอยูกับผูคนท่ีพวกเธอไปเท่ียวดวย อีกท้ัง การไปเท่ียวในหมูเพื่อนฝูงหรือไปคนเดียวยังทําใหพวกเธอ
รูสึกเป็นสุขมากกวาท่ีจะไปเท่ียวกับสามีอีกดวย (Yonemaru, 2004, p.51-53)  

ขอช้ีแนะของ Yonemaru (2004) ทําใหเราเห็นภาพวา การไปเท่ียวกับผูอื่น
ทําใหผูหญิงตองหมกมุนอยูกับความสัมพันธแที่มีตอผูคนท่ีพวกเธอเดินทางไปดวย การมีปฏิสัมพันธแกับ
พวกเขาจึงทําใหความเป็นอิสระในการไปเท่ียวของผูหญิงลดนอยลง เพราะพวกเธอตองปรนนิบัติและ
รับผิดชอบตอพวกเขาอยางเล่ียงไมได ในท่ีนี้ ผูหญิงไทยยอมรับวา เมื่อตองแบกเปูเที่ยวกับผูอื่น 
ความเป็นอิสระในกิจกรรมแบกเปูเท่ียวของพวกเธอไดเลือนลงหรืออาจหายไป เพราะพวกเธอหนีไมพน
ท่ีจะตองเผชิญหนากับความขัดแยงในกลุมเดียวกัน ตองรับผิดชอบตอผูอื่น และรูสึกสํานึกผิดตอ
พวกเขา อธิบายไดดังนี้ 

จากผลการศึกษา เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 4 ราย คือ นองจอมขวัญ 
นองสุกี้ เบลลแ และพี่ยิ้ม แสดงทัศนะตอการไปเที่ยวกับผูอื่นในเชิงลบ โดยพวกเธอตางก็รับรูวา 
การไปเท่ียวกับผูอื่นทําใหตัวตนของพวกเธอเลือนลางลงและอาจหายไป กลายเป็นวา ตัวตนของพวกเธอ
ขึ้นอยูกับวา พวกเขาชอบอะไร พวกเขาไมชอบอะไร พวกเขาจะนอนที่ไหน พวกเขาจะไปไหน 
พวกเขาจะทําอะไร และพวกเขาไมอยากทําอะไร ขณะท่ีตัวตนของผูหญิงไทยกับกลายเป็นเพียง
ตัวตนชายขอบที่แสดงออกไดเพียงความรูสึ กเกรงใจ ไมกลาพูดกับพวกเขา ไมกลาปฏิเสธ
ความตองการของผูอื่น ตัวตนของผูหญิงไทยท่ีไปเท่ียวกับผูอื่นจึงมีจุดยืนรวมกันตรงท่ีพวกเธอตางก็
รูสึกสํานึกผิดตอพวกเขา ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา  

. . . ไมชอบการท่ีตัวเองเป็นภาระคนอื่น ถาไปเท่ียวกับคนอื่น เราตอง
ควบคุมตัวเอง กลัววา เราจะเป็นภาระเขา แตพอเท่ียวคนเดียว มันจะยังไงก็ได เราตกรถไฟก็เรื่องของเรา 
คนอื่นไมตกดวย เราไมอยากไปเที่ยวกับคนอื่นอีกแลว ถาเราจะกินอาหารรานนี้ แลวเพื่อนจะ
ชอบไหม ถาเพื่อนไปกินรานนั้น แลวเราไมชอบ เราก็ไมกลาพูดอีก . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

คําพูดของนองจอมขวัญบงบอกถึงความรู สึกผิดตอผูอื่นตรงที่เธอ
ไมตองการเป็น “ตัวถวง” ของเพื่อนรวมทาง เมื่อตองพบเจอกับขอผิดพลาดระหวางเดินทาง ดังเชน
การตกรถไฟ 
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ขณะท่ีนองสุกี้อธิบายวา  
. . . ไมชอบตรงที่เราตองรอการตัดสินใจหลายๆ อยางพรอมๆ กัน 

เริ่มต้ังแตจองโรงแรมแบบไหน ไปวันไหนก็ตองถามทุกคน ตอนท่ีเราไปเท่ียวอยู ก็ตองถามทุกคนวา 
‘จะกินขาวรานไหน’ ‘จะไปเท่ียวตรงไหนตอ’ บางทีเราอยากอยูตอหรือยังดูของไมเสร็จ เราก็ตอง
เกรงใจเพื่อน เรารูสึกวา วันไปเท่ียวก็วันของเรา เงินก็เงินของเรา ทําไมเรามีความสุขไดไมเต็มท่ี  . . . 
(สุกี้. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

คําพูดของนองสุกี้แสดงถึงความรูสึกผิดตอผูอื่นตรงที่เธอรูสึกเก รงใจ
เพื่อนรวมทาง เมื่อเธอตองการเขาพักหรือเขารวมกิจกรรมท่ีตางไปจากความตองการของพวกเขา 
ดังเชน การจองท่ีพัก การกินขาว และการชอปปิ้ง กลับกัน การท่ีเธอแสดงความตองการสวนตัว
เพียงฝุายเดียวโดยไมคํานึงถึงผูอื่นอาจทําใหตัวตนของเธอไมเขาพวกไปกับพวกเขาดวย ความเกรงใจ
ท่ีนองสุกี้จําเป็นตองรูสึกสํานึกผิดตอพวกเขายังสงผลใหเธอใชสอยความสุขไดอยางไมคุมคาอีกดวย  

สอดคลองกัน เบลลแบอกวา “. . . ถาเราถายรูปเยอะๆ บางคนไมชอบ 
เขาก็จะชอบบอกวา ‘เฮย ไปที่อื่นเถอะ อยูตรงนี้นานแลว’ ทั้งที่เรายังอยากอยูตอ ถาไปคนเดียว 
ไมตองแตงหนา ไมตองแตงตัว หรือจะแตงตัวกากๆ ก็ได ถาไปกับแฟน เราก็ตองทําตัวดีหนอย  . . .” 
(เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) คําพูดของเบลลแ
สะทอนวา หากตองไปเท่ียวกับผูอื่น ความตองการของเธอมักขึ้นอยูกับพวกเขา ดังเชน การอยูเท่ียวตอ 
ประกอบกับแมวาจะไปเท่ียวกับแฟนซึ่งแทบจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ตาม แตเธอก็ยังคงยืนยันวา 
การแตงหนาและการแตงตัวของเธอตองยอมทําตามความพึงพอใจของเขาดวย การไปเท่ียวกับผูอื่น
จึงทําใหตัวตนของเบลลแขึ้นอยูกับความคาดหวังทางสังคมท่ีผูอื่นมีตอตัวเธอ  

คลายกัน พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . พี่เป็นคนท่ีเกรงใจคนอื่น ‘คุณจะเอา
อะไร’ เราตองถามความตองการของเขา จนบางที เราอยากถามวา ความตองการฉันหายไป  . . .” 
(ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คําพูดของพี่ยิ้ม
ช้ีใหเห็นวา การไปเท่ียวกับผูอื่นทําใหพี่ยิ้มตองรูสึกสํานึกผิดตอพวกเขา ความเกรงใจท่ีมีตอพวกเขา
ทําใหเธอตองสอบถามความตองการของพวกเขาอยูเสมอจนแทบจะลืมไปวา ความตองการของตัวเธอ
คืออะไร คําพูดของพี่ยิ้มจึงเป็นเครื่องยืนยันวา การไปเท่ียวกับคนอื่นทําใหตัวตนของเธอหายไปโดยท่ี
เธอพูดไดยาก  

ถอยคําของกลุมตัวอยางท้ัง 4 รายนี้ จึงมีจุดเดนรวมกันตรงท่ีการไปเท่ียว
กับผูอื่นทําใหพวกเธอตองรูสึกสํานึกผิดตอพวกเขาดวยการแสดงความเกรงอกเกรงใจอยูเสมอ 
ไมวาจะเป็นการกิน การนอน การชอปปิ้ง การขึ้นลงรถโดยสาร และการถายรูป เพราะพวกเธอตอง
คํานึงถึงความตองการของพวกเขาเป็นหลัก เชนเดียวกัน การปฏิเสธความตองการของผูอื่นก็อ าจ
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ทําใหตัวตนของพวกเธอไมเป็นท่ียอมรับในสังคม ขณะท่ีความตองการท่ีแทจริงของพวกเธอแทบจะ
ไมไดแสดงออก คอยๆ เจือจางลง และเป็นเสียงเงียบท่ีถูกทําใหหายไปดวย 

สอดคลองกัน ความขัดแยงภายในกลุมเดียวกันเป็นปรากฏการณแท่ี
พบเห็นไดเมื่อผูหญิงไทยไปเท่ียวกับผูอื่น จากถอยคําสัมภาษณแ เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 3 ราย 
คือ นองจอมขวัญ พี่ยิ้ม และพี่กลวย แสดงความตองการท่ีจะเขารวมกิจกรรมในพื้นที่แบกเปูเที่ยว
ในลักษณะสวนทางกับเพื่อนรวมทาง ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา  

. . . เพื่อนเลาใหฟังวา เขาไปเท่ียวเบลเยี่ยม แลวตกรถไฟหลายรอบ
เพราะเพื่อนมัวแตโอเอ ถาไปคนเดียว ปัญหาแบบนี้จะไมเกิดขึ้นเลย หลายๆ ครั้งท่ีเราชวนเพื่อน
ไปเท่ียว แลวเพื่อนไมไปกับเรา ทริปนั้นมันจะไมเกิดขึ้นเลย ตอใหเป็นเพื่อนท่ีสนิทกันมากๆ ก็ไมมีทาง
ท่ีจะสอดคลองกันไปทุกอยาง มันก็ตองมีความขัดแยงเป็นเรื่องธรรมดา . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

คําพูดของนองจอมขวัญบงบอกถึงความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นของเพื่อนรวมทาง
หมูเดียวกัน โดยใหเหตุผลวา ขณะแบกเปูเท่ียว ไมมีความตองการของใครท่ีจะเหมือนกันทุกอยาง 
การไปเท่ียวกับผูอื่นยอมมีความขัดแยงในหมูเดียวกันอยูเสมอ ดังเชน การตกรถไฟเพราะมีคนท่ีชักชา 
และการไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีตางกัน  

พี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา  
. . . บางทีไมอยากใหมันไปดวยเลย แฟนพี่ไมลุยเหมือนเรา เราจะงายๆ 

ลุยๆ เนนประหยัด เนนเท่ียวมากกวา แตของเขาขอสบายกวาท่ีเราทําอยู ตองไมเหนื่อยมาก มันชอบ
เทคโนโลยี ขอไปหางสํารวจราคาสินคา แตฉันเบ่ือหาง ฉันไมตองการดูหาง พี่ไมชอบสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีมนุษยแสรางขึ้น พี่เฉยๆ มันไมดึงดูด พี่ชอบอะไรท่ีเป็นธรรมชาติ  . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

และพี่กลวยบรรยายวา “. . . ไปกับเพื่อนแลวปวดหัว เราไมอยากดูใน
ส่ิงท่ีเขาสนใจ เขาก็ไมอยากดูในส่ิงท่ีเราสนใจ แลวตองมานั่งตามใจกันไปมา มานั่งรออีก เคยไปฮองกง
กับเพื่อน แลวนอนไมหลับ เพื่อนบอกวา จะกินอันนั้นอันนี้ คือเยอะจนปวดหัว ถาไปกับเพื่อนหลายๆ 
วัน ตองมี 1-2 วันท่ีมันนาเบ่ือ . . .” (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
29 มกราคม 2562)  

คําพูดของพี่ยิ้มและพี่กลวยสะทอนตรงกันวา แมวาจะไปเท่ียวกับเพื่อนสนิท
หรือคนในครอบครัวเดียวกัน แตความตองการของแตละบุคคลยอมแตกตางกันเสมอ โดยแฟนของพี่ยิ้ม
ชื่นชอบการสํารวจราคาสินคาในพื้นที่หางสรรพสินคา ตางกับตัวเธอที่ชื่นชอบพื้นที่ธรรมชาติ 
ขณะท่ีพี่กลวยตองครุนคิดอยูกับความจุกจิกของเพื่อนรวมทาง การท่ีพี่ยิ้มและพี่กลวยเขารวมกิจกรรม
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ท่ีไมตรงกับความตองการสวนตัวของพวกเธอจึงทําใหพวกเธอรูสึกเบ่ือไดงายและไมสามารถตอบสนอง
ความตองการท่ีแทจริงของตนเองขณะเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียว  

ถอยคําของกลุมตัวอยางท้ัง 3 รายนี้ จึงพองกันตรงท่ีพวกเธอตางก็รับรูถึง
ความขัดแยงภายในกลุมเดียวกัน การแบกเปูเท่ียวไปกับผูอื่นจึงเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีไมได
ตอบสนองความตองการของผูหญิงไทยอยางตรงประเด็น เพราะพวกเธอมักพบเจอสถานการณแท่ี
ไมอาจปฏิเสธพฤติกรรมเชิงลบและความตองการของกลุมเดียวกันได ดังเชน พฤติกรรมการเดินทาง
แบบอืดอาดยืดยาด และความชื่นชอบกิจกรรมหรือสถานที่ที่ตางกัน พฤติกรรมเชิงลบและ
ความตองการท่ีสวนทางกันนี้จึงนํามาซึ่งบอเกิดของความขัดแยงในกลุมเดียวกันอยางเล่ียงไมได 

ทํานองเดียวกัน เมื ่อตองแบกเปูเที่ยวกับผูอื ่น ความเป็นอิสระใน
กิจกรรมแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทยไดลดนอยลง เพราะพวกเธอไมไดรับผิดชอบตอตนเองเทานั้น 
แตยังตองรับผิดชอบตอผูอื่น จากบทสัมภาษณแ เราพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 2 ราย คือ พี่ยิ้ม
และเบลลแตางก็ยอมรับวา การไปเท่ียวกับผูอื่นทําใหพวกเธอตองแบกรับภาระท่ีจะตองดูแล ปรนนิบัติ 
และรับผิดชอบตอผูอื่นดวย ดังท่ีพี่ยิ้มใหสัมภาษณแวา “. . . ถาฉันไปกับแฟน ถาฉันไปกับเพื่อน 
นอกจากฉันจะรับผิดชอบตัวฉันเองแลว ฉันยังตองรับผิดชอบชีวิตคนอื่นดวย เพราะเรา Plan ทุกอยาง
หมดเลย ฉันจะจองต๋ัวเครื่องบิน จองท่ีพัก จองอะไร ฉันจะตอง Based on หลายคน มันไมโอเค . . .” 
(ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) ประกอบกับคําพูด
ของเบลลแท่ีวา “. . . ถามีคนไปกับเราดวย เราก็ตองถามเขาวา ‘เหนื่อยไหม’ ‘จะเอาอะไรไหม’ . . .” 
(เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562)  

คําพูดของพี่ยิ้มและเบลลแสอดรับกันตรงท่ีพวกเธอยืนยันวา การไปเป็นเพื่อน
ทําใหพวกเธอตองแบกรับภาระหนาท่ีในการวางแผนการเดินทางและเอาใจใสดูแลผูที่ไปเที่ยวดวย 
โดยพี่ยิ้มกลายเป็นผูรับผิดชอบชีวิตของผูอื่นแตเพียงผูเดียว ดังเชน การจองต๋ัวเครื่องบิน และการจองท่ีพัก 
อีกท้ัง การจองบริการตางๆ ยังคงตองขึ้นอยูกับและผานความเห็นชอบจากสมาชิกทุกคนดวย ขณะท่ี
เบลลแกลายเป็น “ผูดูแล” (Caring) เพื่อนรวมทางดวยวิธีการสังเกตวา เขาเหนื่อยหรือไม หรือเขาตองการ
อะไรอีกหรือไม ตัวตนของผูหญิงไทยขณะแบกเปูเท่ียวไปกับผูอื่นไดกอรูปตางไปจากตัวตนขณะท่ี
พวกเธอแบกเปูเท่ียวคนเดียว โดยพวกเธอกลายมาเป็น “ผูดูแล” “ผูชวยเหลือ” “ผูปรนนิบัติ” และ 
“ผูรับใช” ไมตางไปจากการแบกรับภาระงานในบานท่ีพวกเธอถูกสอนใหตองรับผิดชอบตอสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวไปกับผูอื่นจึงไมใชกิจกรรมท่ีจะใหอํานาจตอตัวตนของผูหญิงไทย 
แตเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีบั่นทอนความเป็นอิสระในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวเชนเดียวกับพื้นท่ีในบานซึ่งมี
อํานาจชายเป็นใหญในสังคม 
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นาครุนคิดวา “การไปเท่ียวกับผูอื่นมีขอดีบางหรือไม” และ “การไปเท่ียว
คนเดียวมีขอเสียบางหรือไม” การต้ังคําถามท้ังสองนี้ กลุมตัวอยางไดโตแยงและพิสูจนแใหเราเห็นวา 
การไปเท่ียวกับผูอื่นไมไดมีขอเสียเสมอไปและการไปเท่ียวคนเดียวก็ไมไดมีแตขอดีเทานั้น ดังท่ีเบลลแ
บอกขอดีของการไปเท่ียวกับผูอื่นไววา “. . . ถาแบตหมด เราไปกันสองคน เราก็จะถามวา ‘ชวยเปิดแบต
ใหหนอยไดไหม’ ถาไป 2-3 คน เราก็ไมตองกังวลวา ตังคแจะไมพอ เราก็ยืมตังคแเพื่อน เราจะไมคิดเยอะ 
ถาไปกับแฟน มันก็จะ Sweet . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 
10 มีนาคม 2562) ตามท่ีเบลลแบอกไว ขอดีของการไปเท่ียวกับผูอื่นก็คือ ในยามจําเป็น เบลลแสามารถ
พึ่งพาผูอื่นได ดังเชน การหยิบยืมแบตเตอรี่หรือเงิน และการเป็นสุขจากคนรักแบบโรแมนติก  

ขณะท่ีกลุมตัวอยางอีก 3 ราย โตแยงถึงขอเสียของการไปเท่ียวคนเดียว 
ดังท่ีนองจอมขวัญกลาววา “. . . ลําบากบางเวลาท่ีเราอยากถายรูปตัวเองกับวิวสวยๆ แตไมมีคนถายให 
จอมขวัญก็แกปัญหานี้ดวยการซื้อขาต้ังกลอง มันอาจจะเหงา ไมมีคนใหพูดดวยวา ‘มึง ท่ีนี่ มันสวย
มากๆ เลย’ เราก็จะสวยอยูกับตัวเอง อาจจะฟินนอยกวาสวยกับเพื่อน  . . .” (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) คํากลาวของนองจอมขวัญโตแยงวา 
ขอเสียของการไปเท่ียวคนเดียวก็คือ ความโดดเด่ียวและขาดผูชวยเหลือ ดังเชน เธอรูเหงาเพราะไมมี
เพื่อนคุย และไมมีใครชวยถายรูปให ขณะท่ีเบลลแบอกวา “. . . มันก็จะมีขอเสียตรงที่มึงตองคิด
ทุกอยาง ตองทําอะไรเองทุกอยาง แลวตองตัดสินใจเอง อยางเชน ถาแบตหมด เราตองมีแบตพรอม 
ตองทําอะไร เตรียมอะไรไปพรอม . . .” (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) เบลลแบอกเลาวา การท่ีเธอตองแบกรับภาระทุกอยางไวเพียงคนเดียวเป็น
ขอเสียของการไปเที่ยวเพียงลําพัง คําบอกเลาของเบลลแจึงพองกับนองจอมขวัญตรงที่พวกเธอ
ขาดแคลนผูท่ีพึ่งพาอาศัยได ประกอบกับปูาปุณเผยวา “. . . ทองเท่ียวแบบนี้ มันเป็นอะไรท่ีลําบาก 
บางครั้งก็ลําบาก . . .” (ปุณ. สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร. 22 มกราคม 2562) ทัศนะของปูาปุณเสนอเพียงวา การไปเท่ียวคนเดียวไมใช
กิจกรรมแบบ “รักสบาย” เสมอไป แตบางครั้งภาวะตัวคนเดียวก็มีสถานการณแท่ียากลําบากดวย  

ขอโตแยงตามท่ีกลาวมานี้ทําใหเราเห็นภาพโดยรวมวา การไปเท่ียวกับผูอื่น
ไมไดมีขอเสียเพียงแงเดียว แตยังมีขอดีดวย ดังเชน เป็นภาวะท่ีสามารถพึ่งพาผูอื่นไดและรูสึกเป็นสุข
กับเพื่อนรวมทาง ขณะท่ีการไปเท่ียวคนเดียวก็ไมไดมีเพียงขอดีเทานั้น แตยังปรากฏขอเสียใหเห็น 
ดังเชน เป็นภาวะโดดเด่ียว ขาดผูชวยเหลือ ตองพึ่งพาตนเองสูง และพบเจอยากลําบากในบางสถานการณแ 
อยางไรก็ดี โดยรวมแลว จากถอยคําสัมภาษณแท้ังหมดนี้ ปรากฏวา กลุมตัวอยางจํานวน 4 ราย คือ 
พี่ยิ้ม นองจอมขวัญ นองสุกี้ และพี่กลวย ยังคงเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวคนเดียวมากกวาท่ีจะไปเท่ียวกับผูอื่น 
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เพราะพวกเธอมองวา การไปเท่ียวคนเดียวเป็นภาวะท่ีเป็นอิสระ ไมขึ้นอยูกับผูอื่น สะดวกสบาย 
และตอบสนองความตองการของตนเองไดสูง 

5.2.1.8 การสร้างแรงบันดาลใจในพืน้ที่แบกเป้เที่ยว 
ดังที่ Herman และ Syuhada (2012) อธิบายไววา ในระดับจิตใจ 

การเขารวมกิจกรรมนอกบานมีความสําคัญตออารมณแของแตะบุคคล ไมวาจะเป็นรูสึกเป็นสุข โกรธ 
พึงพอใจ และเพลิดเพลิน ผูคนสวนมากมักจะพึงพอใจกับกิจกรรมท่ีพวกเขาเขาไปมีสวนรวมมากท่ีสุด 
พวกเขาจึงเลือกท่ีจะเขารวมกิจกรรมนั้นๆ ซ้ําไปมาอีกหลายครั้ง กลับกัน ถาหากกิจกรรมใดท่ีทําให
รูสึกไมนาสนใจอีกตอไป พวกเขาก็มักเลือกท่ีจะปฏิเสธและไมเขารวมกิจกรรมนั้นๆ อีกหรือคนหาและ
เขารวมรูปแบบกิจกรรมท่ีนาพึงพอใจมากกวา (Herman และ Syuhada, 2012, p.48) ขอเสนอของ 
Herman และ Syuhada (2012) ทําใหเราเขาใจไดวา ผูคนใหความสนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม 
ท่ีดึงดูดใจ และพวกเขาก็มีแนวโนมท่ีจะเขารวมกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง ตรงขาม หากกิจกรรมใด
ไมมีความนาสนใจ พวกเขาก็เลือกท่ีจะเลิกเขารวมกิจกรรมนั้นๆ และคนหากิจกรรมในรูปแบบใหมท่ี
ตอบสนองความพึงพอใจตอพวกเขามากกวา  

จากผลการศึกษา เราพบวา กิจกรรมแบกเปูเท่ียวเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ี
ดึงดูดใจผูหญิงไทยสูงและพวกเธอก็มีแนวโนมท่ีจะเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวตอไปอยางตอเนื่อง 
ดังเชนพี่กลวยเสนอวา การไปเท่ียวเป็นกิจกรรมนอกบานท่ีชวยสรางแรงบันดาลใจใหชีวิตประจําวัน
ของเธอมีเปูาหมายท่ีเป็นรูปธรรมและตัวเธอก็มีแนวโนมวา จะเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยวตอไป
อีกหลายครั้ง ตามท่ีพี่กลวยบรรยายวา  

. . . ตองกลับมาหาตังคแเพิ่มเพื่อออกไปเท่ียวใหม มันมี Inspiration 
สําหรับคิดตอไป การไปเท่ียวเป็นจุดหมายของชีวิตในทุกๆ วันของเรา ชีวิตเราไมมีเปูาหมายอะไร
นอกจากการเท่ียว พี่ไมตองผอนบาน รถก็ไมไดใช เวลาไปเท่ียวก็คือการสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ตัวเอง มีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น มีเปูาหมายในชีวิตท่ีชัดเจนขึ้นเพื่อท่ีจะหาตังคแทองเท่ียวในครั้งตอไป . . . 
(กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

คําพูดของพี่กลวยสะทอนใหเห็นวา การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียว
สงผลตออารมณแของพี่กลวยในลักษณะใหความรูสึกท่ีเป็นสุข เบิกบานใจ พึงพอใจ และเพลิดเพลิน 
พี่กลวยจึงเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวซ้ําไปมาหลายครั้ง โดยเธอใหเหตุผลวา การไปเท่ียวเป็นรูปแบบ
กิจกรรมนอกบานท่ีชวยสรางแรงบันดาลใจดวยตนเอง การท่ีเธอเนนย้ําวา การไปเท่ียวเป็นการสรางเปูาหมาย
ในชีวิตประจําวันใหชัดเจนขึ้นจึงมีนัยยะวา การไปเท่ียวเป็นกิจกรรมนอกบานท่ีสรางความหมายใหแก
องคแประธาน (Self) และเติมเต็มคุณคาในชีวิตขององคแประธานท่ีเป็นผูหญิงโสดท่ีไรภาระครอบครัวดวย 
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การไปเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมยามวางท่ีเปิดโอกาสใหผูหญิงโสดไดตอบสนองความตองการระดับจิตใจ
ดวยตนเองและสามารถเติมเต็มชีวิตดวยการใหคุณคาแกตนเอง  

5.2.2 การให้ความหมายต่ออัตลักษณ์ตัวตนของผู้อื่นและการให้นิยามอัตลักษณ์ตัวตน
ของผู้หญิงไทยในพื้นที่แบกเป้เที่ยว 

“นักแบกเปู” (Backpacker) เป็นผูเดินทางกลุมยอยท่ีแบงแยกอัตลักษณแตัวตน
ของตนเองออกจากวัฒนธรรมกระแสหลักของผูเดินทางท่ีเรียกวา นักทองเท่ียว (Tourist) ตามท่ี 
Louise Power (2010) กลาวไววา นักแบกเปูและนักทองเท่ียวมีทั้งจุดเหมือนและจุดตางรวมกัน โดย
นักทองเท่ียวจัดเป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก ขณะท่ีนักแบกเปูจัดเป็นวัฒนธรรมยอย พวกเขามีจุดเหมือน
รวมกันโดยวางอยูบนพื้นฐานของการเขารวมกิจกรรม บรรทัดฐานทางสังคม การใหคุณคา และ
วัตถุสัญลักษณแ แตก็มีจุดตางกันในแงของทัศนคติและวิธีการในการเดินทาง ขณะท่ีขอคิดเห็นของ 
Bradt (1995) อธิบายถึงอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูไว 5 ประการ คือ เดินทางดวยงบประมาณจํากัด 
เนนการพบเจอผูคนท่ีแตกตาง รักอิสระและเปิดรับทัศนคติใหม จัดการการเดินทางดวยตนเองอยางอิสระ 
และเดินทางดวยระยะเวลานานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ประกอบกับ Power (2010) เสริมวา นักแบกเปูมักปัก
รูปธงของแตละประเทศท่ีพวกเขาเดินทางไปไวบนเปูดวย ในทางสังคมวัฒนธรรม Power (2010) 
เนนย้ําถึงการนิยามอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูไววา ในเชิงการใหคุณคา Power (2010) เสนอ
ขอโตแยงของ Sorensen (2003) ท่ีวา ส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับนักแบกเปูก็คือความยืดหยุน ความเรรอน 
การพึ่งพาตนเอง และความเป็นอิสระ พวกเขาจึงจัดเตรียมแผนการเดินทางดวยตนเองแบบยืดหยุน
และมักคนหาเสนทางใหมอยูเสมอ ขณะท่ีนักทองเท่ียวมักเดินทางไปตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแก
และเดินทางไปกับบริษัททัวรแ ในเชิงบรรทัดฐานทางสังคม Sorensen (2003) เสนออีกวา พวกเขามักจะ
เดินทางเพียงลําพังหรือไปเป็นคู แตก็อาจเขารวมกลุมกับนักแบกเปูคนอื่นที่เพิ่ งพบเจอดวย 
การเดินทางแบบกลุมจึงกอใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธแทางสังคมแบบเพื่อนพองอยางรวดเร็ว 
และในเชิงวัตถุสัญลักษณแ Sorensen (2003) เพิ่มเติมวา พวกเขามักแบกเปูไวบนหลัง สวมใสเส้ือผาท่ี
สมบุกสมบัน หอบห้ิวสัมภาระเทาท่ีจําเป็น และพกหนังสือไกดแบุ฿ค โดยภาพรวม Power (2010) เนน
ขอโตแยงของ Sorensen (2003) ท่ีใหภาพอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูวา พวกเขามักใชจาย
ในราคาทองถิ่น ตอรองราคาสูง ใชระยะเวลาเดินทางอยางยืดหยุน คนหาเสนทางใหม และมี
ประสบการณแแบบเจาะลึก (Power, 2010, p.25-37) 

ในสังคมไทย อัญรัตนแ จรัสมาธุสร (2556) ต้ังคําถามกับการนิยามความหมาย
และอัตลักษณแแบ็กแพ็คเกอรแของแบ็คแพ็คเกอรแไทยสมัครเลนและพบวา อัตลักษณแของแบ็คแพ็คเกอรแไทย
สมัครเลนประกอบไปดวยการผจญภัยแบบสมบุกสมบันแตก็ไมชอบความลําบาก ความรักธรรมชาติ
แตก็ไมละท้ิงวัตถุนิยม ความเป็นอิสระท่ีไมยุงยากแตก็ไมตัดขาดจากสังคมเพราะพวกเขายังคง
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เช่ือมโยงตัวเองใหเขากับส่ือสังคม ความประหยัดแตก็พรอมที่จะจายในเรื่องที่เห็นสมควร และ
การใหความสําคัญกับการแบกเปูแตก็นิยมใชเปูท่ีมีราคาสูง เมื่อพูดถึงการแบงแยกอัตลักษณแตัวตน
ของแบ็คแพ็คเกอรแไทยสมัครเลน อัญรัตนแ (2556) พบอีกวา รูปแบบการเดินทางของพวกเขา
แตกตางไปจากการนิยามแบ็คแพ็คเกอรแตามสากล แตพวกเขากลับตอตานบริษัททัวรแโดยแบงแยก  
อัตลักษณแตัวตนของตนเองออกจากนักทองเท่ียว แลวจัดวางตัวตนของตนเองใหอยูในกลุมเดียวกันกับ
พวกแบ็คแพ็คเกอรแ และสรางสานสัมพันธแท้ังเพื่อนเกาและเพื่อนใหม อีกทั้ง พวกเขายังซึมซับและ
รับเอาประสบการณแของบุคคลท่ีช่ืนชอบเขามาเป็นสวนหนึ่งในการแบกเปูเท่ียว ท้ังวิธีเดินทางและ
เปูาหมายในการเดินทาง (อัญรัตนแ, 2556, น.70-75) 

ดังท่ี Power (2010) และอัญรัตนแ (2556) ไดเสนอขางตน เราพบวา นักแบกเปูสากล
และนักแบกเปูไทยตางก็มีอัตลักษณแตัวตนท่ีเป็นจุดเหมือนและจุดตางรวมกัน โดยอัตลักษณแตัวตนท่ี
เป็นจุดเหมือนกันรวมกันประกอบไปดวยการผจญภัย ความอิสระ ความประหยัด การจัดการตนเอง 
การสรางปฏิสัมพันธแกับเพื่อนใหม การใชเปูเป็นวัตถุสัญลักษณแ และการแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของ
ตนเองออกจากนักทองเท่ียว อัตลักษณแตัวตนของพวกเขาจึงมีทิศทางเดียวกันคือ เป็นพวกรักกิจกรรมผจญภัย 
แบกเปูเท่ียวอยางอิสระ วางแผนการเดินทางดวยตนเองภายใตงบประมาณท่ีจํากัด เนนการสรางสานสัมพันธแ
กับผูอื่น และจัดวางตําแหนงแหงท่ีของตนเองแบบวัฒนธรรมยอยโดยนิยามตนเองในฐานะนักแบกเปู
มากกวานักทองเท่ียวกระแสหลัก ขณะท่ีอัตลักษณแตัวตนท่ีเป็นจุดตางอธิบายไดวา นักแบกเปูสากลมี
จุดเดนท้ังในทางกายภาพและทางสังคม ในทางกายภาพ พวกเขาใหความสําคัญกับวัตถุสัญลักษณแสูง
และหลากหลาย ดังเชนการปักรูปธง เส้ือผาท่ีสมบุกสมบัน และหนังสือไกดแบุ฿ค ในทางสังคม พวกเขามี
รูปแบบการเดินทางท่ีเนนประสบการณแและเดินทางแบบยืดหยุนสูง ท้ังระยะเวลาในการแบกเปูและ
การคนหาเสนทางใหม แตก็เนนความประหยัดสูงดวย ดังเชนการแสวงหาราคาทองถิ่นและการตอรองราคา 
การแบกเปูของพวกเขาจึงเป็นการแสวงหาประสบการณแท่ีแปลกใหมดวยตนเองอยางแทจริงโดยมี
ตนเองเป็นเจาของประสบการณแเป็นผูคิดคน เป็นผูริเริ ่ม และเป็นเสนทางที่ไมเลียนแบบใคร 
ตางออกไป นักแบกเปูไทยมีจุดเดนตรงท่ีแมจะเป็นเสนทางผจญภัย แตก็ยังคงยึดติดอยูกับความสบาย
และวัตถุนิยม ดังเชนการส่ือสารผานอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแ และแมจะเนนความประหยัด แตก็ยังคง
ยอมท่ีจะจายในราคาสูง ดังเชนจะจายก็ตอเมื่อพวกเขาเห็นสมควรและการใชเปูราคาแพง งบประมาณ
ในการแบกเปูเท่ียวของพวกเขาจึงมีลักษณะท่ีจํากัดแตไมถึงขั้นขัดสน อีกท้ัง เสนทางแบกเปูของพวกเขา
มักเป็นการตามรอยบุคคลท่ีช่ืนชอบซึ่งเป็นเสนทางท่ีมีผูบุกเบิกไวกอนแลว หมุดหมายในการแบกเปู
ของพวกเขาจึงไมใชเพื่อแสวงหาเสนทางใหม เป็นผูบุกเบิก หรือเป็นผูริเริ่ม แตเป็นการเลียนแบบและ
รับเอาวิธีการและเปูาหมายของผูอื่นท่ีมีอยูกอนเป็นหลัก กลาวโดยสรุปวา อัตลักษ ณแตัวตนของ
นักแบกเปูไทยถูกประกอบสรางและหลอหลอมแตกตางไปจากนักแบกเปูสากล โดยวางอยูบนพื้นฐาน
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สารัตถะของการแบกเปู การจัดแบงงบประมาณ การหยิบใชวัตถุสัญลักษณแ วัตถุประสงคแของการแบกเปู 
และการสรางนิยามตอการแบกเปูเท่ียว  

ทํานองเดียวกัน งานช้ินนี้ เรามุงศึกษาเรื่องอัตลักษณแตัวตน ( Identity) ของ
ผูหญิงไทยในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียว โดยต้ังคําถามและพิสูจนแวา พวกเธอคือใคร พวกเธอมองตนเอง
อยางไร พวกเธอมองผูอื่นอยางไร และพวกเธอมองผูอื่นตางจากพวกเธออยางไร จากบทสัมภาษณแของ
กลุมตัวอยาง เราพบวา กลุมตัวอยางแตละคนไดนิยามอัตลักษณแตัวตนของตนเองแตกตางกันออกไป 
ท้ังจัดวางตนเองในกลุมเดียวกันกับนักแบกเปู จัดวางตนเองแตกตางไปจากนักแบกเปู และไมระบุ  
อัตลักษณแตัวตนของตนเอง การท่ีจะพิสูจนแใหไดวา พวกเธอคือใครนั้น เราจึงจําเป็นตองตรวจสอบ
ใหไดวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจตอการแบกเปูอยางไร โดยเราไดใหกลุมตัวอยางอธิบายถึงการแบกเปู 
(Backpacking) ผานมุมมองของแตละคนและพบการใหนิยามท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

เบลลแแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปู (Backpacker) ออกจากนักเดินทาง 
(Traveller) ไววา พวกแบกเปูถูกจัดลําดับชนชั้นทางสังคมใหมีลักษณะดอยกวานักเดินทางเพราะ
พวกเขามีงบประมาณนอยและจํากัด พวกเขาเดินทางดวยตนเองแบบยืดหยุน หอบหิ้วสัมภาระเทาท่ีจําเป็น 
และเนนประหยัด แตนักแบกเปูก็มีอัตลักษณแตัวตนท่ีทับซอนกับนักเดินทางตรงท่ีพวกเขาตางก็เนน
กินอยูแบบปรับตัวงาย แตก็รักความสบาย เนนสรางปฏิสัมพันธแกับผูคนใหมๆ รักความอิสระ และ
เดินทางแบบไปคนเดียวได ตามท่ีเบลลแบอกวา  

. . . Backpacker เป็นพวกท่ีชอบเท่ียวแบบชิลลแๆ สบายๆ แตจะเอาของท่ี
จําเป็นๆ ไปดวย คํ่าไหนนอนนั่น แตพวก Traveller นาจะไฮโซกวา Backpacker . . . Backpacker 
จะ Low-Budget นิยมอะไรก็ไดท่ีถูกๆ คือยังไงกูก็ไดเท่ียว แตพวกนี้อารมณแจะติสตแๆ หนอย อยางกู
อยากไปท่ีนี่ วันนี้ เขาจะไมมี Plan ที่ Fixed เหมือนไปกับทัวรแ ไปกับไกดแ ไม Fixed วา วันนี้ตอง
ทําอะไร อยางเชน ทริปนี้ กูตองไปเท่ียว 2 ประเทศนี้ แตตรงไหน มันไมแนนอน มันแลวแตอารมณแ 
เขามีงบประหยัด มีงบนอย Backpacker จัดลําดับ Class ตํ่ากวาพวกนักเดินทาง ท้ัง Traveller และ
Backpacker จะปรับตัวงายเหมือนกัน คือ เวลาเจอผูคนใหม พวกเขาก็จะ Make Friends แบบงายๆ 
ชอบอิสระ จะไปไหนก็ไปคนเดียวได . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

ขณะท่ีปอและพี่กิ๊กตางก็ใหความหมายตอการแบกเปูและนิยามอัตลักษณแตัวตน
ของนักแบกเปูอยางอิสระ ปอเพงเล็งไปท่ีกลุมวัยทํางานและวัยรุนโดยเนนวา แบกเปูเป็นการเดินทาง
ดวยสัมภาระนอยและมีเปูาหมายเพื่อทําความเขาใจกับพื้นท่ีท่ีไปเยือนแบบเจาะลึก การแบกเปูใน
มุมมองของปอจึงใหน้ําหนักไปท่ีการมีประสบการณแรวมมากกวาท่ีจะไปเท่ียวแบบผิวเผิน ตามที่ปอ
ใหขอมูลวา   
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. . . Backpacking คือการออกเดินทางโดยท่ีเราไมตองหวงหรือตองกังวลวา 
เราจะตองหอบหิ้วส่ิงของมากมายไปในการเดินทาง เราใชของท่ีจําเป็นจริงๆ ในการเดินทาง แลวก็
เดินทางไปในท่ีตางๆ Backpacker จะตองมีความสนใจในการเดินทางจริงๆ ไมใชไปแลวถายรูป
แปฺบนึงแลวก็กลับ ถาอยากไปท่ีไหน ก็จะไปท่ีนั่นแลวใหรู จักท่ีนั่นไปเลย เทาท่ีเห็นในปัจจุบันนี้ 
Backpacker ก็มีทุกเพศทุกวัย แตกลุมใหญๆ ก็นาจะเป็นวัยทํางานกับวัยปริญญา หรือนักศึกษา . . . 
(ปอ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 

คลายกัน พี่กิ๊กเห็นดวยวา แบกเปูเป็นการเดินทางแบบสมถะ ไมเนนความสบาย 
แตเป็นการเดินทางแบบไมยึดติดกับแผนการเดินทางและเนนสรางประสบการณแท่ีไดเขาไปสัมผัสและ
พบเห็นส่ิงใหม ตามท่ีพี่กิ๊กอางเพียงส้ันๆ วา “. . . แบกเปูเท่ียว ก็คือ เราไมไดเนนความอูฟูุ ไมไดเนนวา 
ฉันจะตองสะดวกสบาย การแบกเปูมันจะไปเรื่อยตามใจฉัน ฉันไมไดเนน Options แตเราเนนการไปสัมผัส 
การไปเห็นมากกวา . . .” (กิ๊ก. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

จากถอยคําสัมภาษณแของเบลลแ ปอ และพี่กิ๊ก เราพบวา กลุมตัวอยางใหความหมาย
ตอการแบกเปูเท่ียวและนิยามอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูสอดคลองไปกับแนวคิดตามหลักสากล 
พวกเธอมีจุดเหมือนรวมกันและตางก็เห็นพองเป็นเสียงเดียวกันวา แบกเปูเป็นการเดินทางท่ีหอบหิ้ว
สัมภาระในปริมาณนอยหรือจัดสรรสัมภาระเทาที่จําเป็น แมวาทุกคนจะพูดถึงเรื่องการแบกเปู 
แตก็ไมมีกลุมตัวอยางคนใดท่ีใหน้ําหนักถึง “เปู” (Backpacks/Rucksacks) ซึ่งเป็นวัตถุสัญลักษณแ
ของนักแบกเปูตามการใหนิยามแบบสากล อีกท้ัง พวกเธอไมไดใหความสําคัญถึงรูปลักษณแภายนอก
ของนักแบกเปูกระแสหลักท่ีมักแบกหรือสะพายเปูไวบนหลังดวย ในเชิงสังคมวัฒนธรรม กลุมตัวอยาง
เทน้ําหนักไปในทิศทางเดียวกัน โดยพวกเธอใหคุณคาตอ “ประสบการณแ” (Experiences) ซึ่งเป็นสารัตถะ
ของการแบกเปู ดังเชน การผจญภัย การพบเจอผูคนท่ีแตกตาง การสรางปฏิสัมพันธแกับเพื่อนใหม 
และความเป็นอิสระ เห็นไดจากคําพูดของเบลลแท่ีวา “เวลาเจอผูคนใหม พวกเขาก็จะ Make Friends 
แบบงายๆ ชอบอิสระ จะไปไหนก็ไปคนเดียวได” คําพูดของปอท่ีวา “ตองมีความสนใจในการเดินทาง
จริงๆ ไมใชไปแลวถายรูปแปฺบนึงแลวก็กลับ ถาอยากไปท่ีไหน ก็จะไปท่ีนั่นแลวใหรูจักท่ีนั่นไปเลย ” 
ประกอบกับคําพูดของพี่กิ๊กท่ีวา “การแบกเปูมันจะไปเรื่อยตามใจฉัน” และ “เราเนนการไปสัมผัส 
การไปเห็นมากกวา”  

ในทางกลับกัน เราพบอีกวา กลุมตัวอยางท้ัง 3 ราย ยังคงมีจุดตางรวมกันตอ
การแบกเปูและนักแบกเปู โดยเบลลแและพี่กิ๊กตางก็เนนย้ําวา การแบกเปูเป็นการเดินทางที่เนน
ความยืดหยุน (Flexibility) และความสมบุกสมบัน ขณะที่ปอไมไดพูดถึงประเด็นนี้แตอยางใด 
ดังคําพูดของเบลลแท่ีวา “ไมมี Plan ท่ี Fixed เหมือนไปกับทัวรแ ไปกับไกดแ ไม Fixed วา วันนี้ตองทํา
อะไร อยางเชน ทริปนี้ กูตองไปเท่ียว 2 ประเทศนี้ แตตรงไหน มันไมแนนอน มันแลวแตอารมณแ” 
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ประกอบกับคําพูดของพี่กิ๊กท่ีวา “เราไมไดเนนความอูฟูุ ไมไดเนนวา ฉันจะตองสะดวกสบาย” คําพูด
ของเบลลแและพี่กิ๊กจึงใหภาพการแบกเปูในลักษณะท่ีเนนการปรับตัวใหเขากับสถานการณแโดยงาย
มากกวาท่ีจะเดินทางแบบรักความสะดวกสบาย  

อยางไรก็ดี จากถอยคําสัมภาษณแ เราพบวา มีเพียงเบลลแคนเดียวเทานั้นท่ี
แบงแยกอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปู (Backpacker) ออกจากนักเดินทาง (Traveller) ดวยการจัดลําดับ
ชนช้ันทางสังคมโดยวางอยูบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังเชน งบประมาณในการเดินทางของนักแบกเปู
ท่ีมีจํานวนนอยกวานักเดินทาง เห็นไดจากคําพูดท่ีวา “พวก Traveller นาจะไฮโซกวา Backpacker 
. . . Backpacker จะ Low-Budget นิยมอะไรก็ไดท่ีถูกๆ” และ “เขามีงบประหยัด มีงบนอย 
Bcakpacker จัดลําดับ Class ตํ่ากวาพวกนักเดินทาง” ท้ังสองคําพูดนี้ทําใหเราเขาใจไดวา เบลลแได
แบงแยกอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูออกจากนักเดินทางในแนวระนาบ โดยเธอไมไดมองวา 
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูเป็นสวนหนึ่งหรือแยกยอยออกมาจากอัตลักษณแตัวตนของนักเดินทาง 
แตอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูถูกจัดลําดับใหอยูในระนาบเดียวกับอัตลักษณแตัวตนของนักเดินทาง 
เพียงแตพวกเขาถูกจัดลําดับชนช้ันทางสังคมใหดอยกวานักเดินทางเพราะพวกเขามีงบประมาณนอย
เทานั้น ขณะท่ีพี่กิ๊กและปอจัดวางอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูใหมีตัวตนอยูแบบโดดๆ โดยไมได
มีการแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูแตอยางใด 

สอดคลองกัน เมื่อสัมภาษณแเบลลแดวยคําถามปลายเปิดแบบเจาะลึก เราพบอีกวา 
เบลลแเป็นกลุมตัวอยางเพียงคนเดียวเทานั้นท่ีแบงแยกและจัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทาง
แตละประเภทแบบละเอียดยิบยอยตามแนวระนาบในลักษณะแตกตางกันออกไปโดยวางอยูบนพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ตามท่ีเบลลแต้ังขอสังเกตถึงอัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียว 
(Tourist) ควบคูไปกับนักเดินทาง (Traveller) ดังท่ีบอกวา  

. . . Tourist ก็คือ นักทองเท่ียว จะไปสถานท่ีท่ีคนเขาชอบไปกัน ท่ีๆ Famous 
เรื่อง Budget ของนักทองเท่ียวอาจจะแนนอนกวา (Backpacker) Traveller คือ นักเดินทาง กลุมนี้
จะชอบผจญภัยมากกวา Adventure มากกวา พวกเขาไมจําเป็นตองไปสถานท่ีท่ีพวกนักทองเท่ียวไปกัน 
แตพวกเขาชอบแสวงหาเสนทางอื่นๆ พวกนักเดินทางนี่ ไมรูวา จะไปเจอสถานการณแอะไรระหวางทางบาง 
ก็ไปเรื่อยๆ อยางอยากไปตรงนี้ เขาอาจจะอยากแวะไปท่ีอื่นดวยก็ได พวกเขาจะไม Fixed เรื่อง
แผนการเดินทางเพียงหนึ่งเดียว พวกเขาอาจจะไปอยูบานคนอื่นฟรีก็ได ใครจะไปรู พวกนี้จะกินดีอยูดีกวา
Backpacker พวกนักเดินทางกลาท่ีจะออกไปเท่ียว แสดงวาก็ตองมีเงินพอประมาณ เป็นมืออาชีพ
มากกวา Backpacker พวกนักเดินทางมี Budget ดีกวาพวก Backpacker อยางเชนอยากนั่งเรือ 
Cruise ก็ไดนั่ง ท้ัง Tourist และ Traveller ชอบท่ีจะเรียนรูส่ิงใหมๆ เหมือนกัน . . . (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 
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จากถอยคําสัมภาษณแ เราสังเกตวา เบลลแมองวา นักทองเท่ียวและนักเดินทาง
มีอัตลักษณแตัวตนรวมกันตรงท่ีพวกเขาตางก็มีเปูาหมายในการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณแท่ี
แปลกใหมและมีงบประมาณในการการเดินทางสูงกวานักแบกเปู พวกเขาจึงมักเขารวมกิจกรรมทองถิ่น
ราคาแพง ดังเชนการลองเรือสําราญ ขณะเดียวกัน เบลลแก็โตแยงถึงอัตลักษณแตัวตนท่ีแตกตางกัน
ระหวางนักทองเท่ียวและนักเดินทาง โดยมองวา นักทองเท่ียวเป็นผูเดินทางท่ีใหความสําคัญกับ
สถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกเป็นหลัก ขณะท่ีอัตลักษณแตัวตนของนักเดินทางมีความหลากหลาย
มากกวานักทองเท่ียว โดยมองวา นักเดินทางเป็นผูเดินทางท่ีมีลักษณะเดนในการเขารวมกิจกรรมผจญภัย 
เป็นผูบุกเบิกเสนทางท่ีไมคุนเคย (Off the Beaten Track Paths) และอาจเขาพักอาศัยในท่ีพักของ
คนทองถิ่นแบบไมเสียคาใชจาย (Couchsurfing) การเดินทางของนักเดินทางจึงเป็นแผนการเดินทาง
แบบจัดการดวยตนเองท่ียืดหยุนและมีลักษณะเป็นมืออาชีพมากกวานักแบกเปู ดังนั้น การจัดแบง  
อัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียว นักเดินทาง และนักแบกเปูตามความเขาใจของเบลลแจึงใหน้ําหนัก
ไปยังความแตกตางของสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูเดินทางแตละกลุมประกอบกับสารัตถะของ
การเดินทางในเชิงสังคมวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

ขณะเดียวกัน เบลลแไดจัดลําดับและแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของฮิปสแเตอรแ 
(Hipster) และฮิปปี้ (Hippy) ออกจากกันบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม โดยมองวา ฮิปสเตอรแเป็น
ผูเดินทางท่ีมีลักษณะเดนของอารมณแศิลปิน เนนการถายรูปแนวศิลปะท่ีไมเป็นไปตามนักทองเท่ียว
กระแสหลัก ดังเชน ถายรูปเงาของตนเอง ถายรูปใบหนาตนเองแบบครึ่งหนา และถายรูปนิ้วตัดกับ
แสงแดด ฮิปเตอรแมักมีงบประมาณในการเดินทางระดับมีกินมีใชถึงร่ํารวย ดังท่ีเบลลแบอกวา “. . . 
พวกฮิปสแเตอรแ ชอบถายรูป อยางเชน ถายรูปเงาตัวเอง ถายรูปใบหนาแคครึ่งเดียว ชอบทําอะไรท่ีติสตแๆ 
ชอบถายรูปแบบโชวแนิ้วกับพระอาทิตยแ พวกฮิปสแเตอรแ คนรวยก็มี พวกเขาจะไมใชพวก ฮิปปี้ 
พวกนี้เนนชิลลแๆ อารแตๆ พวกฮิปสแเตอรแอยูใน Class กลางๆ ไปจนถึงคอนขางรวย . . .” (เบลลแ. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

คลายกัน เบลลแมองวา อัตลักษณแตัวตนของฮิปปี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับฮิปสเตอรแ 
แตตางไปจากนักทองเท่ียว ฮิปปี้เป็นผูเดินทางท่ีมีลักษณะเดนในเชิงเนนศิลปะเชนเดียวกับฮิปสเตอรแ 
แตพวกเขามักแสดงออกผานเนื้อตัวรางกายและความเป็นอยูแบบเรียบงาย ดังเชน ไวผมยาว 
ใสเส้ือผาสบายๆ สวมรองเทาแตะเขาไปในรานอาหาร กินนอนในตูรถไฟ และเพิกเฉยตอการจองมอง
ของสังคม ฮิปป้ีมักมีงบประมาณในการเดินทางระดับยากจนถึงมีกินมีใช ดังท่ีเบลลแบอกวา  

. . . พวกฮิปปี้คือพวกที่ชอบไวผมยาวๆ รุงรังๆ อาจจะแตงตัวชิลลแๆ สบายๆ 
ใสรองเทาแตะเขารานอาหาร สวนใหญอยูใน Class กลางๆ ไปจนถึง Low Class พวกนี้นอนในตูรถไฟ
ก็ได พวกนี้ไมใชแนวนักทองเท่ียว แตพวกนี้ชอบใชชีวิตงายเกินไป ไมคอยแครแสังคม แตงตัวตาม
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ความสบายของกู ใชชีวิตตามความสบายของกู . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

คําพูดของเบลลแบงบอกวา เบลลแจัดแบงอัตลักษณแตัวตนของฮิปสเตอรแ ฮิปปี้ และ
นักทองเท่ียวใหแยกออกจากกัน เบลลแเขาใจวา อัตลักษณแตัวตนของฮิปสเตอรแและฮิปปี้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพราะพวกเขาตางก็ใหความสําคัญกับศิลปะและการแสดงอารมณแความรูสึกนึกคิดสูง 
แตฮิปเตอรแมักเนนเพียงการถายรูปท่ีสวนทางไปกับนักทองเท่ียวกระแสหลักเทานั้น ขณะท่ีฮิปปี้มัก
เนนศิลปะแบบฝังรากลึกถึงขั้นแบบแผนชีวิตความเป็นอยู ไมวาจะเป็น เครื่องแตงกาย ทรงผม และ
การกินอยูหลับนอน ขณะเดียวกัน เบลลแก็สังเกตอัตลักษณแตัวตนของฮิปสเตอรแและฮิปปี้ที่ตางกัน
โดยจัดลําดับชนช้ันทางสังคมบนพื้นฐานของสถานภาพทางเศรษฐกิจ ดังท่ีเบลลแมองวา ฮิปสเตอรแอาจ
เป็นผูเดินทางท่ีร่ํารวยและมีงบประมาณในการเดินทางสูงกวาฮิปป้ี 

ทํานองเดียวกัน เบลลแไดจัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของเด็กแวน ไบเกอรแ 
และสก็อย ใหแยกออกจากกัน โดยมองวา เด็กแวนและไบเกอรแเป็นผูเดินทางท่ีไปเท่ียวดวยวิธีขับขี่
รถจักรยานยนตแ มีการแขงขันความเร็วขณะขับขี่ และมีจุดนัดพบปลายทาง แตไบเกอรแมักจะเลือกใช
ยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญและราคาสูงกวา พวกเขามักไปเท่ียวดวยกันแบบรวมตัวเป็นกลุม ตลอดจน
เด็กสก็อยท่ีทําหนาท่ีนั่งซอนทายรถจักรยานยนตแก็ถือเป็นผูเดินทางดวย เพราะการท่ีพวกเธอออกไป
ใชชีวิตนอกบานไดแสดงนัยยะถึงการไปเท่ียวเพื่อแสวงหาประสบการณแใหมแลว ดังท่ีเบลลแบอกวา 

. . . เด็กแวน พวกไบเกอรแ เขาก็บิดมอรแเตอรแไซคแ ชอบขับมอเตอรแไซคแซิ่ง ไปเท่ียวกัน 
อาจจะไปเท่ียวไมไกลบาน อยางเชน ไปเท่ียวน้ําตกกัน ก็ไป แวนกันไปเป็นกลุม มันจะมีจุดนัดหมาย 
จุดแขงรถ จุดถึงเสนชัย ไปรวมตัวกันท่ีไหน แตพวกไบเกอรแจะดูไฮโซกวาเด็กแวน พวกนี้จะขี่
มอเตอรแไซคแคันใหญๆ สวนพวกเด็กแวนจะขี่มอเตอรแไซคแคันเล็กกวา พวกสก็อยก็นาจะเป็นพวกคนท่ี
ชอบเท่ียวดวย เพราะมันก็ไดออกจากบานเหมือนกัน แคไดออกจากบานก็ถือวาเป็นการทองเท่ียวแลว 
เพราะไดไปเรียนรู ไปดูอะไรใหมๆ . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 10 มีนาคม 2562)  

ทัศนะของเบลลแบงบอกวา เบลลแไดจัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของเด็กแวน 
ไบเกอรแ และเด็กสก็อย โดยวางอยูบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน ดังเชน 
เปรียบเทียบรูปแบบการเดินทาง เปรียบเทียบวิธีการเดินทาง และเปรียบเทียบพาหนะท่ีพวกเขาใชใน
การเดินทาง ขณะเดียวกัน เบลลแก็ ช้ีใหเห็นวา พวกเขายังคงมีจุดเหมือนรวมกันตรงท่ีพวกเขา
ต้ังเปูาหมายตอการเดินทางเพื่อคนหาประสบการณแและเรียนรูส่ิงแปลกใหม โดยภาพรวม เราสังเกตวา 
เบลลแมีความเขาใจถึงอัตลักษณแตัวตนของผูเดินทางแตละประเภทในลักษณะวัฒนธรรมยอย 

Ref. code: 25625724035026EQD



385 
 
(Subculture) ซึ่งเธอไดใหความหมายใกลเคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการใหนิยามตาม
แบบสากลโดยวางอยูบนพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก 

นาสนใจตอไปวา เมื่อใหกลุมตัวอยางนิยามอัตลักษณแตัวตนของตนเอง เราพบวา 
กลุมตัวอยางแตละคนใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของตนเองอยางหลากหลาย โดยกลุมตัวอยาง
เพียง 4 รายเทานั้นท่ีใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของตนเองในฐานะนักแบกเปู (Backpacker) 
คือ ปูาปุณ พี่ยิ้ม นองจอมขวัญ และพี่กิ๊ก ขณะท่ีกลุมตัวอยางอีก 5 รายระบุอัตลักษณแตัวตนของ
ตนเองในลักษณะแปลกแยกยอย (Non-Backpacker) คือ พี่นก นองสุกี้ ปอ เบลลแ และพี่กลวย อีกท้ัง 
ยังมีพี่พิมซึ่งเป็นกลุมตัวอยางเพียงคนเดียวเทานั้นท่ีปฏิเสธท่ีจะนิยามอัตลักษณแตัวตนของตนเอง 
เราอธิบายไดดังนี้ 

พี่ยิ้มและพี่กิ๊กใหสัมภาษณแในทํานองเดียวกันวา พวกเธอใหความหมายตอตัวตน
ของตนเองในฐานะเป็นนักแบกเปู (Backpacker) โดยมองวา การแบกเปูเป็นการไปเที่ยวท่ี
ใหความสําคัญกับการคนหาประสบการณแดวยตนเองภายใตงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดมากกวา
ท่ีจะเดินทางราคาแพง ตามคําพูดของพี่ยิ้มท่ีวา  

. . . พี่ก็ยังจัดวา ตัวเองเป็น Backpacker ในความเขาใจของพี่ Backpacker 
เป็นการไปเท่ียวแบบงายๆ ไมไดเชาโรงแรมแบบหรูๆ กินอยูแบบหรูๆ แตไปแบบสัมผัสธรรมชาติ 
สัมผัสชีวิตทองถิ่น เหมือนกับใชเงินใหนอยที่สุด ไปเที่ยวใหคุมที่สุด เป็นการเที่ยวแบบราคาถูก 
เที่ยวแบบประหยัด เท่ียวคนเดียว เท่ียวงายๆ . . . (ยิ้ม. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 27 มกราคม 2562) 

ประกอบกับคําพูดของพี่กิ๊กท่ีวา  
. .  .  พี่นาจะเป็นแค  Backpacker เราเนนแคขอใหไดไป แตขอไปเยอะๆ 

Backpacker คอนขาง Strict กับคาใชจาย เรามีตังคแกองนึง แตเราจะทํายังไงใหตังคแกองนี้ทําให
เราไปไดมากท่ีสุดตามท่ีเราอยากไป ยิ่งเราอยากไปเยอะ เราก็ตองยิ่งจัดสรรเพื่อท่ีเราจะไดไป 
พี่ยอมอดขาวแตไมยอมอดเท่ียว ฉันยอมตัดทุกอยางแตอยาใหฉันหยุดเท่ียว  . . . (กิ๊ก. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 24 มกราคม 2562) 

คลายกัน นองจอมขวัญและปูาปุณนิยามอัตลักษณแตัวตนของตนเองในฐานะ
นักแบกเปูแบบกึ่งรับกึ่งสู พวกเธอเช่ือวา ตัวตนของเธอไมใชนักแบกเปูเสียทีเดียว โดยนองจอมขวัญ
ใหเหตุผลวา ตัวเธอมีการแสดงออกภายนอก (Appearances) แตกตางไปจากนักแบกเปู ดังเชนสะพายเปู 
อีกท้ัง เธอยังวางแผนเสนทางตามแบบแผนที่เคยมีมาอยูกอน ดังเชนเดินตามรอยกระทู ตามท่ี
นองจอมขวัญกลาววา  
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. . . มันก็ Backpack แตจอมขวัญไมไดเอากระเปาสะพายหลัง ไมถึงขนาด
คิดเองหมด แตไปเจอทริปนี้ในพันทิป เขาอธิบายอยางละเอียดมากๆ จอมขวัญก็เลยแคปหนาจอ
ไวทุกวัน เปิดแลวก็เดินตาม ปรับใหเขากับจอมขวัญดวย เราก็ไมไดพักท่ีเดียวกัน อีกอยางจอมขวัญ
มีที่ที่อยากไป แตในกระทูไมไดไป . . . (จอมขวัญ. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัด
นนทบุรี. 27 มกราคม 2562)  

ประกอบกับปูาปุณเผยวา “. . . เจาะลึกบางแหงท่ีสนใจ เลือกคนที่จะไป หรือ
ไปคนเดียว ไมพึ่งทัวรแ Backpacker ก็กึ่งๆ ไมรอยเปอรแเซ็นตแ พี่เท่ียวแบบเรื่อยเปื่อยได . . .” (ปุณ. 
สัมภาษณแ. รานฮะจิบัง ราเมง หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาพระราม 3 กรุงเทพมหานคร . 
22 มกราคม 2562)  

โดยภาพรวม เราเห็นวา กลุมตัวอยางท้ัง 4 ราย ใหความหมายตออัตลักษณแตัวตน
ของตนเองในฐานะนักแบกเปู เพราะพวกเธอตางก็เช่ือวา การแสดงออกภายนอกและคุณลักษณะ
ภายในของพวกเธอมีสวนทับซอนหรือคลายคลึงกับอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูตามแบบสากล
เพียงบางสวน ดังเชน เนนประสบการณแ มีงบประมาณจํากัด และวางแผนการเดินทางดวยตนเอง 
ขณะเดียวกัน พวกเธอก็รูสึกแปลกแยกและไมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับนักแบกเปูกระแสหลักโดยใช
วัตถุสัญลักษณแ ดังเชน เปู เป็นเครื่องมือในการแบงแยกอัตลักษณแตัวตนของตนเองในลักษณะตัวตนยอย 

ตางออกไป เราพบวา กลุมตัวอยางอีก 5 ราย เห็นพองตองกันวา อัตลักษณแตัวตน
ของตนเองไมเขาขายนักแบกเปู โดยมีเพียงเบลลแคนเดียวเทานั้นท่ียืนยันวา ตัวเธอจัดหมวดหมูใน
ทิศทางเดียวกับนักทองเท่ียว (Tourist) แบบกระแสหลัก ขณะท่ีกลุมตัวอยาง 4 ราย คือ พี่นก นองสุกี้ 
พี่กลวย และปอ จัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอในลักษณะวัฒนธรรมยอยอยางหลากหลาย 
ดังเชน นักเดินทาง (Traveller) แฟลชแพ็คเกอรแ (Flashpacker) และผูเดินทางแบบเรื่อยเปื่อย 
(Wanderluster) อธิบายไดดังนี้ 

แมวาเบลลแจะเขาใจถึงความแตกตางของอัตลักษณแตัวตนของนักทองเท่ียว
แตละประเภทในมุมกวาง แตเธอยังคงใหความหมายตอตัวตนของตนเองในฐานะนักทองเท่ียว 
(Tourist) และปฏิเสธที่จะนิยามตนเองในฐานะนักแบกเปู เบลลแแบงแยกตัวตนของตนเองออกไปจาก
นักแบกเปูโดยวางอยูบนพื้นฐานของรูปแบบการเดินทาง เธอใหเหตุผลวา ตัวเธอมักวางแผนเสนทาง
ตามสถานท่ีทองเท่ียวแบบแลนดแมารแกโดยมีจุดหมายปลายทางท่ีแนนอน ไมสะเปะสะปะ ไมยึดติดกับ
การบุกเบิก และไมแสวงหาเสนทางใหม แตเธอยังคงมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางปฏิสัมพันธแกับผูคนแปลกใหม
อยูเสมอ การไปเท่ียวในมุมมองของเบลลแจึงเป็นการเดินทางท่ีมีแบบแผนชัดเจนและเป็นไปตาม
แผนการท่ีวางไวสูงกวานักแบกเปู ตามท่ีเบลลแบอกวา 
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. . . กูอาจจะเป็นพวก Tourist กูชอบไปดูสถานท่ีสําคัญๆ ท่ีเขาไปกัน ไมคอย
แสวงหาเสนทางใหมๆ แตกูไมใชพวก Backpacker เพราะกูคิดวา พวกนี้อารมณแติสตแๆ ชอบอยูโดดเด่ียว 
ชอบไปคนเดียวมากกวา คือ อาจจะไปกับเพื่อนก็ได แตเวลาอยากไปไหนก็ จะไปตามใจตัวเอง 
วัตถุประสงคแของการไปเที่ยวของกู กูชอบมีคนคุยดวยตลอดทาง แลวกูก็ชอบไปดูอะไรใหมๆ 
ชอบแบบเฮย หูวแ วาว กูจะเท่ียวเฉพาะสถานท่ีสําคัญๆ คือเดินเท่ียวก็เดิน แตเท่ียวแบบมึงคือเท่ียว
แบบเดินไปเรื่อยๆ กูจะเท่ียวแบบอยูในขอบเขต ไมใชแบบไป Explore หรือ Find Myself อยางเชน 
ในเมืองนั้น มันมี Museum กูก็จะเดินละแวกนั้นดวย แตจะไมเดินไปเรื่อยๆ . . . (เบลลแ. สัมภาษณแ. 
หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 10 มีนาคม 2562) 

ทํานองเดียวกัน พี่นกและนองสุกี้จัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของตนเองในฐานะ
นักเดินทาง (Traveller) พี่นกจัดวางตัวตนของนักแบกเปูในลักษณะดอยกวานักเดินทาง โดยมองวา 
การแบกเปูเท่ียวเช่ือมโยงกับการแสวงหาความรักแบบโรแมนติก เพราะการไปเท่ียวเพื่อหาคนรักเป็น
การกระทําท่ีเส่ือมเสีย ดางพรอย และสงผลใหผูหญิงถูกเพงเล็งในแงลบ พี่นกจึงเช่ือวา อัตลักษณแตัวตน
ของตนเองสอดรับไปกับนักเดินทางมากกวานักแบกเปู ตามท่ีพี่นกเลาวา  

. . . การแบกเปูสําหรับพี่ พี่ตองการความจริง พี่ไมใชสไตลแแบกเปูแลวไปเจอ
ความฝัน เพื่อไปหาใครคนหนึ่ง พี่ไมใชแนวนั้น และไมใชฉันไปเท่ียวประเทศนี้มา มันสวย Present 
แตดานดี พี่จะ Present ไปเลยวา ‘เฮย ประเทศนี้ มันไมไดสวยอะไรขนาดนั้น’ เปูาหมายจริงๆ ของ
พวก Backpacker ฝรั่งคือไปเท่ียวเพื่อท่ีจะ Have Sex พี่นาจะเป็น Traveler มากกวา พี่ไมได
เดินทางไปในสถานท่ีท่ีคนอยากจะไปรอยเปอรแเซ็นตแ ท่ีไหนท่ีมันดังๆ บางทีก็ไมไดอยากไป พี่อยากไป
ในท่ีท่ีมีเรื่องราว มันอาจจะไมสวย คนอาจจะไมสนใจ บางท่ีท่ีไปไมมีใครไปเลย แตพี่ก็ไป  . . . (นก. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 23 มกราคม 2562) 

ขณะท่ีนองสุกี้มองวา นักเดินทางไปเท่ียวแบบสมบุกสมบันนอยกวานักแบกเปู 
แตก็สมบุกสมบันสูงกวานักทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวจะไปเที่ยวเพียงระดับผิวเผินเทานั้น 
ไมเจาะลึก และไมเนนประสบการณแเฉพาะทางเทาใดนัก แตนักเดินทางก็มีจุดเหมือนนักแบกเปูตรงท่ี
พวกเขาตางก็ศึกษาและวางแผนการเดินทางดวยตนเองท้ังส้ิน นองสุกี้จึงเช่ือวา อัตลักษณแตัวตนของ
ตัวเธอจัดอยูในกลุมเดียวกับนักเดินทาง ตามท่ีนองสุกี้อธิบายวา  

. . . นาจะเป็น Traveller ยังไมถึงกับ Backpacker หนูชอบเที่ยวคนเดียว 
เนนเท่ียวตาม Signature ของแตละท่ีมากกวา สไตลแ Culture ดูวัฒนธรรม ใชชีวิตแบบเรื่อยๆ ชิลลแๆ 
ไมลุยขนาดเป็น Backpacker แตก็ไมไดเที่ยวแบบผิวเผินเหมือนนักทองเที่ยวทั่วๆ ไป เราก็ศึกษา
มากอนแลววา ตรงนี้เป็นยังไง ทําไมเราถึงอยากไปตรงนี้ จัดเตรียมทริปตัวเองหมดเลย  . . . (สุกี้. 
สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 
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จากคําพูดของพี่นกและนองสุกี้ขางตน เราสังเกตวา แมวาพวกเธอจะบงบอกวา 
ตนเองไมใชนักแบกเปู แตการไปเท่ียวของพวกเธอยังคงปรากฏคุณลักษณะทับซอนของนักแบกเปู 
ดังเชน วางแผนการเดินทางดวยตนเอง แสวงหาประสบการณแทางประวัติศาสตรแหรือวัฒนธรรมทองถิ่น
แบบเจาะลึก และแสวงหาเสนทางใหม 

ตางออกไป พี่กลวยและปอนิยามอัตลักษณแตัวตนของตนเองในลักษณะแปลกแยกยอย
และไมคุนหูนัก โดยพี่กลวยใหความหมายตอตัวตนของตัวเธอในฐานะแฟลชแพ็คเกอรแ (Flashpacker) 
แตก็ไมใชฮิปสเตอรแ (Hipster) ตามเหตุผลท่ีวา บางครั้งเธอก็ยอมท่ีจะจายคาท่ีพักราคาสูงเพื่อแลกกับ
วิวท่ีสวยงามหรือกินอาหารแบบหรูหรา ดังเชน มิชลิน (Michelin) และเนนท่ีจะเฝูาดูกิจกรรมและ
ศึกษาวัฒนธรรมพื้นเมืองสูง ตามท่ีพี่กลวยบรรยายวา  

. . . พี่นาจะเป็น Flashpacker เพราะบางทีเราอยากอยูโรงแรมสบาย เราก็จาย 
หรือวาอาหารบางมื้อ โรงแรมพี่ถูก แตเราจะเลือกโรงแรมท่ีสวย มันจะไมมีแตผาปูเตียงสีขาว 
มันตองมีวิว หรือมันจะตองอยูในตึกเกา รานอาหารก็อาจจะถูก แตวาจะถูกแบบมิชลินหรือมี Story 
แตมันก็จะมีมื้อหนึ่งท่ีแพงเวอรแวังกวามื้ออื่น เราเนนเรื่องไลฟสไตลแ กินท่ีไหน นอนท่ีไหน ชอปป้ิงท่ีไหน 
เดินเลนท่ีไหน เนนเรื่องการใชชีวิต สไตลแพี่เนนในเมือง ชอบดูผูคน นั่งดูวา คนเมืองนี้ มันใชชีวิตกันยังไง 
กินยังไง ต่ืนกี่โมง พักกี่โมง นอนกี่โมง เลิกงานไปไหน อยูบานแบบไหน ชอบดูความเป็นไปของคน 
บางทีอยูยาว แตไมจําเป็นตองอยูนาน เพราะวา อยากลองดูวา ถาอยูเมืองนี้แลว เราจะรูสึกยังไง 
ลองใชชีวิตแบบคนที่นี ่ จะรู สึกยังไง ไปเรียนรูเรื ่องไลฟสไตลแจริงๆ แตก็ไมใชแบบฮิปสเตอรแ
นั่งรานกาแฟ เช็คอิน แบบนั้นก็ไมใช . . . (กลวย. สัมภาษณแ. หมูบานเดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 
จังหวัดนนทบุรี. 29 มกราคม 2562) 

จากคําพูดของพี่กลวย เราเห็นวา การไปเท่ียวของพี่กลวยยังคงมีสวนทับซอนกับ
คุณลักษณะของนักแบกเปูตรงท่ีเธอเนนท่ีจะเขาถึงกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคนพื้นเมือง ดังเชน 
การกินอยูหลับนอน การไปทํางาน และการใชเวลาวาง ขณะเดียวกัน ปอก็จัดวางตัวตนของตนเอง
ในฐานะผูเดินทางแบบเรื่อยเปื่อย (Wanderluster) เพราะเป็นไปในลักษณแเดินเรื่อยเปื่อย (Wander) 
การไปเท่ียวของปอจึงมีจุดเดนท่ีมีความยืดหยุนสูง ไมมีแผนการเดินทางแนชัด ไรจุดหมาย และรอนเร
พเนจร ปอจึงเช่ือวา เธอเป็นผูเดินทางแบบเรื่อยเปื่อย (Wanderluster) ตามท่ีปอใหขอมูลวา  

. . . Wanderluster เราเป็นคนท่ีอยากจะไปไหนก็ไป ไมมี Plan เป็นการ Wander 
ไปเรื่อยๆ ไมได Strict วา วันแรกจะไปตรงโนนตรงนี้ ถาไมไดตามแผนก็จะเครียด เราไมเป็นแบบนั้น 
แตเราจะไปเรื่อยๆ Flexible ไปตามอารมณแความรูสึก เป็นการเดินออกไปเรื่อยๆ ไปลุยเอา 
ไปหาประสบการณแ อยากรูวา มันจะเป็นอยางไร ไมมี Plan ลวงหนา . . . (ปอ. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 22 มกราคม 2562) 
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จากคําพูดของปอขางตน แมวาเธอจะนิยามตัวตนของตนเองในฐานะผูเดินทาง
แบบเรื่อยเปื่อย (Wanderluster) แตเราสังเกตวา การไปเท่ียวของปอยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับ
นักแบกเปู ดังเชน เนนกิจกรรมสมบุกสมบัน และเนนประสบการณแสูง  

โดยภาพรวม เราเห็นวา แมวาพี่กลวยและปอจะมีคุณลักษณะเพียงบางสวน
คลายคลึงกับนักแบกเปูตามแบบสากล แตพวกเธอตางก็ไมมีใครพูดถึงหรือเปรียบเทียบตัวตนของ
ตนเองกับนักแบกเปูเลย การใหความหมายตออัตลักษณแตัวตนของพวกเธอจึงเป็นการจัดหมวดหมู  
อัตลักษณแตัวตนแบบลอยๆ 

นาสนใจวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด เราพบวา มีพี่พิมเพียงคนเดียวเทานั้นท่ี
ไมระบุหรือไมจัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของตนเอง แตเธอเปรียบเทียบไววา ตัวเธอไมใชนักแบกเปู 
เทานั้น การไปเท่ียวในมุมมองของพี่พิมไมเนนความสมบุกสมบัน แตก็ไมไดรักความสบายแบบสุดโตง 
พี่พิมจึงยอมท่ีจะจายคาเขารวมกิจกรรมราคาสูงเพื่อใหได สัมผัสประสบการณแแบบพื้นเมือง ดังเชน 
ใสชุดกิโมโน อีกท้ัง พี่พิมยังคงปฏิเสธที่จะเขาพักตามโฮสเทลแบบนักแบกเปูดวย ตามท่ีพี่พิมระบุวา 

. . . ไมไดลําบากอะไร ถือวาเป็นคนชอบเที่ยวอะไรก็ได พี่ไมเชิงรักสบาย 
ยอมจายมากกวาเพื่อใหไดประสบการณแ อยางอยากใสกิโมโน บางคนบอกวา ‘ใสทําไม เปลืองตังคแ’ 
พี่อาจจะยังไมมีประสบการณแแบบ Backpacker โดยแท แตทําไดไหม ก็ทําได แตใหพี่ไปนอนโฮสเทล 
พี่ก็ไมนอน พี่ยอมนอนหองท่ีมันสวย ก็คงจะไมเป็น  Backpacker . . . (พิม. สัมภาษณแ. หมูบาน
เดอะคลัสเตอรแวิลลแ 4 จังหวัดนนทบุรี. 26 มกราคม 2562) 

คําพูดของพี่พิมบงบอกชัดเจนวา ตัวเธอไมใชนักแบกเปู แตเธอก็ไมไดระบุวา 
ตัวเธอเป็นใคร ขณะสัมภาษณแ เราสังเกตทาทีของพี่พิมดูวา เธอเป็นกลุมตัวอยางเพียงคนเดียวท่ี
รูสึกอึกอักและหลีกเล่ียงท่ีจะจัดหมวดหมูอัตลักษณแตัวตนของตนเอง เพียงแตเปรียบ เทียบไววา 
ตัวเธอแตกตางไปจากนักแบกเปูโดยวางอยูบนพื้นฐานของกิจกรรมท่ีเขารวมและลักษณะท่ีพัก ดังเชน 
ไมเนนความลําบากมากเกินไป ยอมจายในราคาสูง และไมนอนท่ีพักแบบโฮสเทล พี่พิมจึงเช่ือวา 
ตัวเธอไมเขาพวกไปกับนักแบกเปู แตเราสังเกตวา การไปเท่ียวของพี่พิมยังคงปรากฏลักษณะเดนท่ี
สอดคลองไปกับนักแบกเปู ดังเชน วางแผนการเดินทางดวยตนเอง และเนนคนหาประสบการณแผาน
เครื่องแตงกายของคนพื้นเมือง 
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บทท่ี 6 
สรุปผลการวิจัย 

 
งานศึกษาเรื่อง “สาวไทยลุยเด่ียวแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน : อัตลักษณแตัวตน 

อคติ มายาคติ และการตอรองอํานาจทางเพศสถานะ” เป็นการศึกษาพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดนของผูหญิงไทยท่ีออกเดินทางเพียงลําพัง โดยมุงทําความเขาใจถึงการประกอบสราง 
อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของนักแบกเปูหญิงไทย อคติมายาคติท่ีกระทําตออัตลักษณแตัวตน
ของพวกเธอ และวิธีการท่ีพวกเธอรับมือและตอรองตอสูอํานาจทางเพศสถานะ งานศึกษาในครั้งนี้
จึงเป็นการทําความเขาใจในเชิงการเลือกใชเวลาวางของผูหญิงไทยควบคูไปกับตําแหนงแหงท่ีทางสังคม
และการกาวขามพื้นท่ี ท้ังกาวขามชนช้ันทางสังคม กาวออกนอกพื้นท่ีบาน และกาวลวงลํ้าเขาไปใน
พื้นท่ีตางสังคมวัฒนธรรม  

ในระดับมหภาค อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีการเคล่ือนไหวทางชาติพันธุแและ
กอเกิดวัฒนธรรมใหมๆ ขณะท่ีในระดับจุลภาค ผูวิจัยพบการเปล่ียนแปลงเชิงประสบการณแและ
แบบแผนในชีวิตประจําวันของปัจเจกแตละคน ในประเด็นอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดนเพียงคนเดียวนั้น ผูวิจัยต้ังคําถามถึง การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของปัจเจก
แตละคนประกอบสรางกลไกขับเคล่ือนหรือกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมในการเขาไปเป็นสวนหนึ่ง
ของปัจเจกแตละคน และการรื้อสรางหรือเปลี่ยนแปลงอัตลักษณแตัวตนของปัจเจกแตล ะคน 
การต้ังคําถามเหลานี้ลวนเป็นเครื่องมือท่ีทําใหเขาถึงความรู ขอเท็จจริง และการใหความหมาย
เชิงสังคมวัฒนธรรม รวมถึงเป็นเครื่องมือแหงอํานาจท่ีนําไปสูการรื้อสรางภาพแทนของปัจเจกดวย 
เมื่ออัตลักษณแตัวตนเดิมของผูหญิงไทยไดถูกรื้อถอนไปแลว ผูหญิงไทยไดกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตน
ใหมขึ้นมาแทนท่ีซึ่งอัตลักษณแตัวตนใหมนี้ไดนําไปสูการเกิดกระบวนทัศนแตัวตนใหมและกอเกิด
แบบแผนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง  

จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 ท่ีกลาวมาแลว ผูวิจัยพบวา การแบกเปูเท่ียว
ของผูหญิงไทยถูกกําหนดขึ้นจากความเป็นลูกผูหญิงบนพื้นฐานความคาดหวังทางสังคมวัฒนธรรม
ประกอบกับตัวตนของผูหญิงท่ีมาจากชาติพันธุแประเทศไทย ท้ังสองส่ิงนี้นํามาสูการแสดงอัตลักษณแตัวตน
ของกลุมนักแบกเปูหญิงไทยและตัวตนในระดับปัจเจกเอง อคติมายาคติท่ีอยูภายใตการครอบงําของ
สังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญเป็นตัวกําหนดกรอบใหผูหญิงไทยพึงกระทําตามหรือไมกระทําตาม 
การแสดงอัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทยเป็นการบอกถึง ตัวตนของพวกเธอหรือความแตกตาง
ระหวางตัวตนพวกเธอกับตัวตนของผูเป็นอื่น โดยอัตลักษณแตัวตนที่วานี้ จะถูกประกอบสรางขึ้น
บนพื้นฐานของความเหมือนกันและความแตกตางจากผูเป็นอื่น อัตลักษณแตัวตนจึงมีความสัมพันธแกับ
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พื้นท่ี เวลา และการตอรองอํานาจดวย เราอธิบายโดยแบงเป็น 3 ประเด็น คือ (1) การประกอบสราง 
อัตลักษณแตัวตนของนักแบกเปูหญิงไทย (2) อคติมายาคติในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน และ 
(3) การตอสูตอรองอํานาจทางเพศสถานะของนักแบกเปูหญิงไทย อธิบายไดดังนี้ 
 
6.1 การประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของนักแบกเป้หญิงไทย 
 

ในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีชวย
กอรูปอัตลักษณแตัวตนใหมของผูหญิงไทยอยางหลากหลาย โดยอัตลักษณแตัวตนใหมของผูหญิงไทยท่ี
แสดงออกใหเห็นนี้มีลักษณะเป็นพหุอัตลักษณแซึ่งมีความหลากหลาย มีพลวัติ เล่ือนไหลไปตาม
สถานการณแ ไมหยุดนิ่ง ไมตายตัว ถูกผสมผเสหรือถูกกลืนกลายทางสังคมวัฒนธรรม มีการกลายเป็น
เนื้อเดียวกัน มีการแบงขั้ว และแตกตางไปตามปัจเจกและบุคคลท่ีปัจเจกมีปฏิสัมพันธแดวย ทั้งนี้ 
ผูวิจัยจัดแบงอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยออกเป็น 5 ลักษณะ คือ (1) พหุอัตลักษณแ (2) อัตลักษณแ
เล่ือนไหลได (3) อัตลักษณแตัวตนท่ีมีพลวัต (4) อัตลักษณแตัวตนท่ีถูกกลืนกลายทางสังคมวัฒนธรรม 
และ (5) อัตลักษณแตัวตนท่ีมีการแบงขั้ว ผูวิจัยอธิบายได ดังนี้ 
 

6.1.1 พหุอัตลักษณ์ 
เพศสถานะความเป็นหญิงของผูหญิงไทยมีความสลับซับซอน ในเชิงชีววิทยา 

สังคมไดพร่ําสอนใหผูหญิงรับรูการประกอบสรางความเป็นหญิงและหลงเช่ือวา เนื้อตัวรางกายท่ีเป็นหญิง
ทําใหเพศสถานะของพวกเธอมีความเปราะบางและตกเป็นเหยื่อจากการถูกลวงละเมิดทางเพศไดงาย 
ผูหญิงจึงถูกครอบงําจากกลไกทางสังคมวัฒนธรรมโดยวางอยูบนฐานของรางกายทางชีววิทยาและ
ถูกทําใหเชื่อวา พวกเธอตกเป็นฝุายผูถูกกระทําดวย ในเชิงสังคมวัฒนธรรม ความเป็นหญิงได
บีบบังคับใหพวกเธอตองแสดงบทบาทและทําหนาท่ีของลูกผูหญิงดวยการรับผิดชอบตอผูอื่น 
ไมวาจะเป็นดูแลงานในบาน ปรนนิบัติ และรับใชสมาชิกในครอบครัว แตในยุคโลกาภิวัฒนแ บทบาทหนาท่ี
ของผูหญิงไทยไดเพิ่มมากขึ้น พวกเธอตองแบกรับภาระหนาท่ีของงานนอกบานเพื่อหาเล้ียงชีพ 
ตําแหนงแหงท่ีของผูหญิงไทยจึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นดวย โดยพวกเธอมีสถานภาพเป็น
แรงงานในตลาดทุนนิยมไมตางจากผูชาย นอกเหนือจากนี้ เมื่อผูหญิงไทยไดกาวเขาสูโลกแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดน ตําแหนงแหงที่ในพื้นที่สาธารณะไดหลอหลอมกลอมเกลาใหพวกเธอสราง
ภาวะความเป็นผูนําเชนเดียวกับผูชายดวย ดังนั้น ภาระหนาท่ีซึ่งผูหญิงไทยตองแบกรับจึงมี 3 
รูปแบบ นั่นคือ ภาระงานในบาน ภาระงานนอกบาน และภาระผูนําในพื้นท่ีแบกเปูแบบขามพรมแดน 
ตามถอยคําสัมภาษณแของกลุมตัวอยางปรากฏวา สถานภาพของผูหญิงไทยตกเป็นรองจากผูชายควบคู

Ref. code: 25625724035026EQD



392 
 
ไปกับตัวตนของปัจเจกแตละคนมีลักษณะแปลกแยกยอยออกจากผูหญิงไทยดวยกัน จากนั้น 
ปัจเจกแตละคนไดกอรูปอัตลักษณแตัวตนใหมบนฐานที่เป็นรองและเป็นตัวตนที่หลากหลาย ดังนั้น 
ในสังคมปิตาธิปไตย ผูหญิงไทยตกเป็นเหยื่อจากความไมเทาเทียมทางเพศสถานะและถูกกีดกั้น
ในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน โดยวางอยูบนฐานของความแตกตางทางเพศสถานะ 
การกลอมเกลาทางสังคมวัฒนธรรม และอํานาจรัฐท่ีมีชายเป็นใหญ อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยจึง
มีลักษณะเป็นพหุอัตลักษณแและมีตําแหนงแหงท่ีท่ีมีความหลากหลายดวย 

ภายใตผลกระทบจากอํานาจชายท่ีเป็นใหญในสังคมไดสงผลใหประสบการณแของ
ผูหญิงไทยมีลักษณะแตกตางกันออกไปและมีความหลากหลาย ผูหญิงไทยแตละคนตางเป็นเจาของ
พหุอัตลักษณแ โดยอัตลักษณแตัวตนของปัจเจกแตละบุคคลขึ้นอยูกับตําแหนงแหงท่ีขององคแประธาน
และพื้นท่ีท่ีพวกเธอเขาไป ผูหญิงไทยคนหนึ่งอาจถูกครอบงําภายใตความคาดหวังทางสังคมไดหลาย
บทบาทในเวลาเดียวกันขึ้นอยูกับบุคคลและสถานการณแท่ีเธอสรางปฏิสัมพันธแดวย บทบาทความเป็นหญิง
ในเชิงสังคมวัฒนธรรม ดังเชน บทบาทของลูกสาว บทบาทของนองสาว บทบาทของคนรัก บทบาทของแม 
บทบาทของเพื่อนรวมงาน และบทบาทของเจานาย/ลูกนอง สงผลใหผูหญิงไทยแตละคนมีตําแหนงแหงท่ี
แตกตางกันออกไป ท้ังในพื้นท่ีบาน พื้นท่ีนอกบาน ชุมชน และสังคม ดังเห็นไดจากกอนแบกเปูเท่ียว 
อัตลักษณแตัวตนเดิมของผูหญิงไทยแตละคนถูกประกอบสรางและถูกคาดหวังในหลายบทบาทหนาท่ี
ซอนทับกัน ดังเชน พี่ยิ้มแสดงบทบาทควบคูระหวางลูกสาว คนรัก วิศวกรโรงปูน เพื่อนรวมงาน และ
ลูกนอง พี่กลวยแสดงบทบาทควบคูระหวางลูกสาว พี่สาว และนักเขียน เป็นตน ในทํานองเดียวกัน 
ขณะแบกเปูเท่ียว อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยยังคงมีสวนทับซอนบนฐานชาติพันธุแและชนช้ัน 
ดังเชน พี่นกเป็นผูหญิงไทยซึ่งมาจากประเทศโลกท่ีสาม เป็นผูหญิงเอเชีย เป็นผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ดอยกวาพวกผิวขาวชาวตะวันตก และเป็นผูถูกเหมารวมถึงผูหญิงขายตัว นอกจากนี้ อัตลักษณแตัวตน
ของผูหญิงไทยแตละคนยังคงถูกรื้อสรางและสรางตัวตนขึ้นใหมอยางหลากหลายในเวลาเดียวกันดวย 
ดังเชน ในพื้นท่ีปุา พี่นกแสดงบทบาทควบคูระหวางผูพักแรม ผูผูกเปลญวน และผูมาเยือนปุา 
ปูาปุณแสดงบทบาทควบคูระหวางผูจองมองสัตวแ ผูแอบดูนก ผูถายภาพ และผูกํากับละครสัตวแ 
เป็นตน ดังนั้น ในสังคมปิตาธิปไตย ผูหญิงไทยจึงตกเป็นเหยื่อจากความไมเทาเทียมทางเพศสถานะ 
โดยวางอยูบนฐานของ การกลอมเกลาทางสังคมวัฒนธรรม และอํานาจรัฐท่ีมีชายเป็นใหญ อัตลักษณแตัวตน
ของผูหญิงไทยจึงมีลักษณะเป็นพหุอัตลักษณแและมีตําแหนงแหงท่ีท่ีมีความหลากหลายอยางแบงแยก
มิไดท้ังในชวงกอนแบกเปูเท่ียวและขณะแบกเปูเท่ียวดวย 

6.1.2 อัตลักษณ์เลื่อนไหลได้ 
อัตลักษณแทางเพศสถานะของผูหญิงไทยเริ่มเปล่ียนแปลงไปเมื่อพวกเธอกาวออกจาก

พื้นท่ีบานเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวเพียงลําพัง จากเดิมท่ีปัจเจกแตละคนจะตองรับผิดชอบตอหนาท่ีในบาน 
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ไมวาจะเป็น หนาท่ีแม หนาท่ีคนรัก หนาท่ีนองสาว และหนาท่ีลูกสาว กลายเป็นวาพวกเธอยังตอง
แสดงบทบาทในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวดวย ดังเชน หนาท่ีความเป็นผูนําหรือเป็นฝุายผูกระทํา การกาวลวงเขาไป
ในพื้นท่ีสาธารณะดวยตัวลําพังจึงทําใหปัจเจกแตละคนตองเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนอัตลักษณแตัวตน
ทางเพศสถานะเมื่อตองเผชิญหนากับสถานการณแนอกบานท่ีหลากหลายและเส่ียงอันตรายมากขึ้น 
โดยผูหญิงไทยแตละคนตางก็ประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะท่ีเป็นปัจเจกแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับวา พวกเธอจะพบเจอสถานการณแใด เผชิญหนากับอะไร หรือตอสูอยูกับใคร แตอัตลักษณแตัวตน
ทางเพศสถานะท่ีพวกเธอแสดงออกรวมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือ พวกเธอตองแสดงบทบาท
ความเป็นผูนําซึ่งเป็นบทบาทของความเป็นชาย โดยไมตองทําหนาท่ีเป็นเพียงผูตามของฝุายชาย
เพียงอยางเดียว ประกอบกับการปรับเปล่ียนตัวตนภายนอกผานภาษาพูดและกิริยาทาทาง จากเดิมท่ี
พวกเธอพูดภาษาไทยก็ปรับเปล่ียนเป็นผูท่ีสามารถพูดและส่ือสารภาษาอังกฤษหรือภาษาถิ่นของ
พื้นที่นั้นๆ ไดเป็นอยางดี ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะในรูปแบบใหมของผูหญิงไทยท่ี
ปรากฏใหเห็นจึงไมไดหยุดนิ่งอยูกับท่ี แตปรับเปล่ียนและเลื่อนไหลไปตามสถานการณแที่ปัจเจก
แตละคนพบเจอ 

ทามกลามพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะ
ของผูหญิงไทยท่ีเล่ือนไหลไดปรากฏใหเห็นจากการท่ีกลุมตัวอยางแตละคนแสดงบทบาทความเป็นผูนํา 
ดังเชน ปัจเจกแตละคนเลือกท่ีจะวางแผนการเดินทางดวยตนเองอยางอิสระ ดังท่ีพี่นกและ
ปูาปุณเลือกท่ีจะแบกเปูเท่ียวเขาไปในพื้นท่ีปุาซึ่งเป็นพื้นท่ีเส่ียงตอเพศสถานะความเป็นหญิง 
พี่นกเลือกท่ีจะเดินทางไปยังแอฟริกาซึ่งเป็นพื้นที่ลาหลังมากกวาประเทศไทยและเป็นพื้นที่ที่มี
อัตราการเกิดอาชญากรรมสูง และนองสุกี้กลาท่ีจะแบกเปูเท่ียวดวยเสนทางรถไฟตูนอนแบบขามคืน 
การท่ีผูหญิงไทยแบกเปูเที่ยวเขาไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยตอเพศสถานะความเป็นหญิง ทั้ งพื้นที่ปุา 
พื ้นที่ลาหลัง และพื้นท่ีอาชญากรรมสูง ตลอดจนการเดินทางดวยเสนทางท่ีสมบุกสมบัน ดังเชน 
เสนทางรถไฟตูนอน ลวนสะทอนใหเห็นวา ขณะแบกเปูเท่ียว ผูหญิงไทยไดแสดงบทบาทความเป็นผูนํา
ซึ่งเป็นความเป็นชายในรางหญิงโดยไมไดเป็นเพียงผูตามฝุายเดียว แตพวกเธอสามารถเลือกและ
สวมบทบาทของผูกระทําไดดวยตนเอง อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของผูหญิงไทยจึงมีลักษณะ
ปรับเปล่ียนไป จากเดิมท่ีพวกเธอตองสวมบทบาทความเป็นหญิงดวยการมีหนาที่รับผิดชอบตอ
คนในบานกลายมาเป็นพวกเธอสามารถสวมบทบาทความเป็นผูนําซึ่งเป็นบทบาทความเป็นชายใน
พื้นท่ีแบกเปูเท่ียว ดังนั้น บทบาทความเป็นชายในฐานะผูนําจึงเป็นอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะ
ของผูหญิงไทยท่ีไมหยุดนิ่งและปรับเปล่ียนไดตามสถานการณแท่ีพวกเธอพบเจอและพื้นที่ที่พวกเธอ
เขาไปเยือน อีกตัวอยางหนึ่ง อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยที่เลื่อนไหลไดยังคงปรากฏใหเห็นจาก
การท่ีผูหญิงไทยปรับเปล่ียนตัวตนใหเล่ือนไหลไปตามผูคนท่ีพบเจอ สถานการณแท่ีกําลังเผชิญหนา 

Ref. code: 25625724035026EQD



394 
 
และพื้นท่ีท่ีเขาไปเยือน ผานภาษาพูดของผูเป็นอื่น ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นท่ีพวกเธอเขาไปเยือน 
ดังท่ีปูาปุณพบเจอสถานการณแท่ีผูชายฝรั่งเศสจะขอมีเพศสัมพันธแดวย เธอเลือกท่ีจะปรับเปล่ียนจาก
การส่ือสารผานภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสดวยคําพูดท่ีวา “มหาวิทยาลัย” ซึ่งหมายถึงวา 
เธอเป็นนักศึกษาเรียนอยูมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ไมใชหญิงขายตัว ท้ังท่ีแทจริงแลวเธอเป็นเพียง
นักทองเท่ียวที่ไปเยือนฝรั่งเศสเทานั้น การท่ีปูาปุณพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อแสดงตนในฐานะนักศึกษาจึง
สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยท่ีไมตายตัว สามารถล่ืนไหลได และปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณแท่ีพบเจอ จากตัวอยางท่ีหยิบยกมานี้ เราจึงพบวา อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะใน
รูปแบบใหมของผูหญิงไทยท่ีปรากฏใหเห็นจึงมีลักษณะไมไดหยุดนิ่งอยูกับท่ี แตปรับเปลี่ยนและ
เล่ือนไหลไปตามสถานการณแท่ีปัจเจกแตละคนพบเจอ 

6.1.3 อัตลักษณ์ตัวตนที่มีพลวัต 
อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีรากเหงาและกอกําเนิดขึ้นในพื้นท่ีประเทศไทย

ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่นด้ังเดิม ท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน การกลอมเกลาทางสังคมวัฒนธรรม
ภายในพื้นท่ีท่ีพวกเธอเติบโตมาจึงมีสวนชวยประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนของปัจเจกแตละคน 
เมื่อพวกเธอกาวออกจากบานและเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน การแบกเปูเที่ยวจึง
เป็นเสมือนรอยแตกที่ทําใหอัตลักษณแตัวตนของปัจเจกเกิดการหักเหหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป 
โดยพวกเธอไดเผชิญหนากับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นท่ีพวกเธอเขารวมอยูตลอดเวลา 
การเขาไปอยูในพื้นท่ีตางถิ่นจึงทําใหอัตลักษณแตัวตนของปัจเจกแตละคนเกิดการตอรองตอสูกับ
เงื่อนไขนั้นๆ ภายใตสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญ จากนั้น การกลับมาสูบานเกิดเมืองนอนได
สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณแตัวตนท่ีเปล่ียนแปลงไปนําไปสูการสรางองคแความรูของปัจเจกแตละคน 
การแบกเปูเท่ียวจึงเป็นตัวชวยเปิดโปงอัตลักษณแตัวตนเดิมของผูหญิงไทยท่ีตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
และตอรองตอสูกับส่ิงใหมนําไปสูการรื้อสรางภาพตัวตนเดิม แลวประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนใหมท่ี
แตกตางไปจากตัวตนเดิม การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนของผูหญิงไทยจึง
เผยใหเห็นวา อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีลักษณะมีพลวัต เคล่ือนไหวได เคล่ือนยายถายโอนไปมาได 
เปล่ียนแปลงได เป็นตัวตนท่ีเกิดใหมและสูญหายได เป็นเสมือนส่ิงมีชีวิต อัตลักษณแตัวตนของ
ผูหญิงไทยจึงไมหยุดนิ่ง ไมคงท่ี ไมคงตัว ไมตายตัว และไหลเวียน 

จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 ผูวิจัยพบวา ผูหญิงไทยแตละคนมีรากเหงา
และถูกหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับตําแหนงแหงท่ีทางสังคม 
สภาพครอบครัวท่ีเติบโตมา ถิ่นท่ีอยูเดิม อายุ อาชีพ สภาพการทํางาน และปัจจัยทางสังคมอื่นๆ 
การประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะของปัจเจกแตละคนจึงมีความหลากหลายและ
ไมเหมือนกันดวย ท้ังนี้ อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยที่มีพลวัตปรากฎใหเห็นจากตัวอยางของ
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นองจอมขวัญท่ีเกิดและเติบโตกับครอบครัวซึ่งมีแมและพี่สาวในจังหวัดพัทลุง อัตลักษณแตัวตนเดิม
ของเธอจึงเป็นเด็กผูหญิงจากครอบครัวขาราชการท่ีถูกหลอหลอมและกลอมเกลาทางสังคมวัฒนธรรม
แบบคนไทยปักษแใต ตอมาเธอไดเดินทางไปเรียนตอในฝรั่งเศสในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน 
เธอจึงมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวและเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนต้ังแต
ชวงนั้นเป็นตนมา การไปเรียนตอในฝรั่งเศสจึงเป็นเสมือนรอยแตกที่ทําใหอัตลักษณแตัวตนของเธอ
เกิดการหักเหและเปล่ียนแปลงไป จากตัวตนเดิมในฐานะเด็กผูหญิงไทยชาวปักษแใตกลายมาเป็น
นักเรียนแลกเปล่ียนในฝรั่งเศส การท่ีไดไปเรียนตอในฝรั่งเศสทําใหเธอตองเรียนรูวิธีกิน อยู หลับ นอน 
และใชชีวิตในพื้นท่ีเดียวกับผูคนในฝรั่งเศสผานครอบครัวโฮสตแท่ีเป็นคนพื้นเมือง การอยูรวมกับ
ครอบครัวโฮสตแจึงทําใหเธอไดเผชิญหนากับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่นอยูตลอดเวลา 
การเขาไปอยูในพื้นท่ีสังคมวัฒนธรรมในฝรั่งเศสจึงหลอหลอมกลอมเกลาใหอัตลักษณแตัวตนของ
นองจอมขวัญเกิดการตอรองตอสูกับสภาพสังคมวัฒนธรรมฝรั่งเศสซึ่งเป็นสังคมปิตาธิปไตยที่มี
ชายเป็นใหญ ดังเชน การเขาพักหองนอนรวมชายหญิงท่ีมีแตผูเขาพักชาย การถูกเพื่อนฝรั่งลอเลียนถึง
ชาติพันธุแ การปรับเปล่ียนเรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกินขนมปังชนิดแข็งและชีส เป็นตน 
การเขาไปใชชีวิตอยูรวมกับผูเป็นอื่นมานานเป็นปีทําใหเธอเรียนรูที่จะเติบโตเป็นผูใหญมากขึ้น 
กลาทําในส่ิงท่ีแปลกใหม กลาท่ีจะเดินทางคนเดียว และกลาท่ีจะใชชีวิตอยูเพียงลําพัง หลังแบกเปูเท่ียว
เพียงลําพัง นองจอมขวัญยอมรับวา ตัวเธอคนพบตัวตนท่ีแทจริงของตนเองโดยไมตองตามใจคนรอบขาง 
และตัวเธอไมตกเป็นภาระของเพื่อนรวมทาง เมื่อนองจอมขวัญกลับมาสูบานเกิดเมืองนอน อัตลักษณแตัวตน
ของเธอมีลักษณะเป็นผูใหญมากขึ้น พึ่งพาตนเองได ยืนหยัดไดดวยตนเอง และสามารถนําส่ิงท่ีเรียนรู
จากการแบกเปูเท่ียวมาสรางองคแความรูของตนเองได การแบกเปูเท่ียวจึงเป็นกิจกรรมท่ีชวยเปิดโปง
ตัวตนเดิม จากเด็กผูหญิงท่ีขี้กลัวและไมกลาไปไหนมาไหนคนเดียวกลายมาเป็นผูหญิงที่เติบโต
เป็นผูใหญมากขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได การแบกเปูเที่ยวคนเดีย วจึงนําไปสูการรื้อสราง
ภาพตัวตนเดิม แลวประกอบสรางภาพตัวตนใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวแบบ
ขามพรมแดนจึงชวยกอรูปอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในลักษณะมีพลวัต เคล่ือนไหวได 
เปล่ียนแปลงได เป็นตัวตนท่ีเกิดใหมและสูญหายได ไมคงท่ี ไมตายตัว และไหลเวียน 

6.1.4 อัตลักษณ์ตัวตนที่ถูกกลืนกลายทางสังคมวัฒนธรรม 
การแบกเปูเ ที่ยวแบบขามพรมแดนเป็นกิจกรรมทางสังคมที่กอใหเกิด

การเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรม สงผลใหวัฒนธรรมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยกระแสโลกาภิวัฒนแเป็น
ตัวชวยใหแตละวัฒนธรรมเกิดลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันทางสังคมวัฒนธรรมอยางไรพรมแดน 
โลกาภิวัฒนแจึงเป็นเครื่องมือท่ีชวยใหแตละวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวกัน การที่ปอและนองจอมขวัญ
กาวขามพรมแดนและเปล่ียนสถานภาพไปเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนในรัสเซียและฝรั่งเศสไดบีบบังคับ
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ใหพวกเธอตองอยู มอง กิน ดมกล่ิน และไดฟัง พวกเธอจึงไดสัมผัสรางกายและตัวตนของเจาถิ่น 
รวมถึงไดฟังและความรูสึกนึกคิดของพวกเขาดวย การเปล่ียนสถานภาพตัวตนของผูหญิงไทยท่ีวานี้
จึงเป็นหนทางท่ีทําใหพวกเธอทําความรูจักตัวตนของชาวพื้นเมืองที่อยูรวมพื้นที่เดียวกันดวย
อยาง ลึกซึ้งนอกเหนือไปจากการเห็นรูปลักษณแภายนอกหรือสังเกตเพียงนิสัยใจคอของพวกเขา 
จากนั้น พวกเธอไดแลกเปล่ียนประสบการณแการกินอยูหลับนอนทามกลางสังคมวัฒนธรรมของผูเป็นอื่น
จนกอเกิดการถายโอนความชอบความชังระหวางตัวตนของผูหญิงไทยกับคนพื้นเมือง ดังเชน 
ปอยอมรับวา การเขาไปใชชีวิตในสังคมตะวันตกเป็นเวลานานหลายปีทําใหความรูสึกนึกคิดท่ีมีอยูใน
ตัวเธอเปล่ียนแปลงไป โดยตัวเธอไดรับเอาธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขามาใชในชีวิตประจําวัน ไดแก 
การทักทายเพื่อนชายดวยการโอบกอดหรือแนบชิดเนื้อตัวรางกายในพื้นท่ีสาธารณะ การเปล่ียนเส้ือผา
ในกลุมเพื ่อนหญิงดวยกันโดยไมมีฉากกั้นมิดชิด เป็นตน ขณะที่นองจอมขวัญก็ยอมรับวา 
ในชวงเริ่มแรก เธอสามารถชิมชีสซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองฝรั่งเศสท่ีผานกลไกทางการเมืองและวัฒนธรรม
ในปริมาณท่ีนอยมากจนกระท่ังกอนเดินทางกลับประเทศไทย เธอสามารถชิมชีสไดในปริมาณท่ีมากขึ้น
โดยท่ีแทบจะไมรู สึกขยะแขยงตอกล่ินเหม็นของชีสมากนัก อีกท้ังเธอยังสามารถบริโภคชีสได
หลากหลายชนิดมากขึ้นดวย  

จากตัวอยางที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวา ทั้งการกอด การเปลี่ยนเสื้อผา 
และขีดความสามารถในการบริโภคอาหารพื้นเมืองที่เพิ ่มมากขึ้นล วนเป็นกระบวนการที่ทําให
ผูหญิงไทยสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและเปิดรับตัวตนของผูเป็นอื่นผานอาหารการกินซึ่ง
เป็นกลไกทางสังคมวัฒนธรรมของพวกเขา อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยจึงมีการเปล่ียนแปลงไปมา
อยูตลอดเวลา เปล่ียนแปลงไปอยางสม่ําเสมอและไมหยุดนิ่ง โดยอัตลักษณแตัวตนดานระบบความคิด 
ระบบการใหคุณคา ธรรมเนียมปฏิบัติ คานิยม และการล้ิมรสอาหาร ไดเกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรม
ซึ่งมีลักษณะเปิดรับอัตลักษณแตัวตนของผูเป็นอื่นใหเขามาผสมผสานกับอัตลักษณแตัวตนเดิมของ
ผูหญิงไทยจนกอใหเกิดอัตลักษณแตัวตนใหมท่ีลดความเป็นพหุอัตลักษณแท่ีมีอยูในตัวตนของพวกเธอ
ไปพรอมกันดวย 

6.1.5 อัตลักษณ์ตัวตนที่มีการแบ่งขั้ว 
เอกรินทรแ ตวนศิริ ไดอางถึงมีนักวิชาการตะวันตกอยาง โรเบอรแต โฮลตัน อางใน 

สุริชัย หวันแกว (2545) ซึ่งไดจําแนกทฤษฎีการแยกขั้วไววา การเกิดความขัดแยงและสงครามทางวัฒนธรรม 
เชน ระหวางตะวันตกกับฝุายปฏิปักษแ (2553, น.122) ในท่ีนี้ ผูวิจัยเห็นวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน
เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีกอใหเกิดรอยปริแตกและความขัดแยงทางสังคมวัฒนธรรม โดยอัตลักษณแตัวตน
ของชาติพันธุแท่ีแตกตางกันมีการปะทะของวัฒนธรรมท่ีตางกัน แลวเกิดการแพรกระจายของวัฒนธรรม 
การท่ีผูหญิงไทยกาวลวงเขาไปในพื้นท่ีท่ีเป็นอื่น แตอัตลักษณแตัวตนของพวกเธอไมไดรับการตอนรับ
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อยางเป็นมิตร ยอมกอเกิดความขัดแยงระหวางตัวตนของผูหญิงไทยกับตัวตนของผูเป็นอื่นขึ้นได 
ประกอบกับการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการลาอาณานิคมของสังคมตะวันตก 
โดยชาติพันธุแที่มีอํานาจเหนือกวาไดเขาไปครอบครองพื้นท่ีของชาติพันธุแท่ีดอยกวา แลวเผยแพรและ
อุมชูวัฒนธรรมของตนในพื้นที่นั้นๆ ยอมกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมวัฒนธรรมบนฐาน
ชาติพันธุแดวย ความขัดแยงทางวัฒนธรรมจึงเป็นความตึงเครียด เป็นความไมลงรอยกัน และเป็นรอยราว
ซึ่งเกิดจากการพบกันของตางสังคมตางวัฒนธรรมท่ีเขากันไมได ดังตัวอยางการปะทะกันระหวาง  
อัตลักษณแตัวตนของเจาถิ่นชาวตะวันตกกับอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทย  

ดังท่ีพี่กลวยยกตัวอยางเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นจริงกับเพื่อนสาวที่เคยไปพักท่ีบานของ
เจานายผูชายซึ่งเป็นเจาถิ่นในปารีส โดยผูหญิงไทยถูกผูชายเจาถิ่นจับตองเนื้อตัวรางกายและพยายามท่ีจะ
มีเพศสัมพันธแดวย สถานการณแดังกลาวเป็นพฤติกรรมความรุนแรงของผูชายเจาถิ่นที่ใหภาพผูหญิงไทย
ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศสถานะอยางไมเทาเทียม พวกเขามองวา อัตลักษณแตัวตนของพวกเขามี
สถานภาพเหนือกวาบนฐานชาติพันธุแและมองวา อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยเป็นตัวแทนของ
ชาติพันธุแที่ดอยกวา ขณะเดียวกันผูหญิงไทยกลับไมยินยอมท่ีจะถูกลวงละเมิดทางเพศ การท่ีผูหญิงไทย
ไมยินยอมท่ีจะตกเป็นเหยื่อของเจาถิ่นยอมแสดงใหเห็นถึงรอยปริแตกของการจัดวางตําแหนงแหงท่ี
ทางสังคมท่ีตางกันบนฐานชาติพันธุแท่ีตางกัน โดยผูหญิงไทยไมไดจัดวางอัตลักษณแตัวตนของเธอ
ในลักษณะดอยกวาอัตลักษณแตัวตนของเจาถิ่นแตอยางใด จากเรื่องเลาของพี่กลวย ทําใหเรามองเห็นภาพ
รองรอยความขัดแยงทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีการปะทะกันทางแนวคิดระหวางการสรางภาพเหมารวม
ตอผูหญิงไทยของเจาถิ่นตะวันตกและความรักนวลสงวนตัวของผูหญิงไทย รอยราวท่ีเกิดขึ้นนี้จึงเป็น
เครื่องยืนยันวา ขณะแบกเปูเท่ียวแบบขามแดน อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีลักษณะปฏิเสธ
ตําแหนงแหงท่ีทางสังคมท่ีพวกเธอถูกยัดเยียดใหและไมยอมรับการกอรูปตัวตนท่ีถูกผูเป็นอื่นเหมารวม
โดยวางอยูบนฐานการแบงขั้วตรงขาม 

ตามท่ีผูวิจัยจัดแบงอัตลักษณแตัวตนใหมของผูหญิงไทยท้ัง 5 ลักษณะขางตน
มาแลวนั้น ผูวิจัยกลาวโดยสรุปไดวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนกอใหเกิดกระบวนทัศนแตัวตนใหม
ในการเคล่ือนไหวทางสังคมของนักแบกเปูหญิงไทย โดยกอเกิดวิถีใหมของผูหญิงไทย กอเกิดวิธีคิดของ
ผูหญิงไทยอีกชุดหนึ่ง และกอเกิดอุดมการณแในการตอสูทางสังคมของผูหญิงไทย โดยกระบวนทัศนแ
ท่ีทําหนาท่ีขับเคล่ือนภายในชุมชนของนักแบกเปูหญิงไทยประกอบดวย 2 กระบวนทัศนแ คือ 
(1) กระบวนทัศนแแบบสมัยใหมท่ีใหความสําคัญกับการประกอบสรางอัตลักษณแตัวตนใหมซึ่งเชื่อมั่น
ในความมีตัวตนของผูหญิงไทย และ (2) กระบวนทัศนแหลังสมัยใหมท่ีใหความสําคัญกับการรื้อสราง 
อัตลักษณแตัวตนเดิมซึ่งเนนการต้ังคําถามกับการสรางความรูและการเขาถึงความจริงของผูหญิงไทย
ในฐานะนักแบกเปูซึ่งเป็นอัตลักษณแตัวตนกระแสรอง ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนของ

Ref. code: 25625724035026EQD



398 
 
ผูหญิงไทยจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีกอใหเกิดการผลิตสรางกระบวนทัศนแอัตลักษณแตัวตนในรูปแบบใหม
ภายใตความเคล่ือนไหวทางสังคมของนักแบกเปูหญิงไทย 

 
6.2 อคติมายาคติในพื้นที่แบกเป้เที่ยวแบบข้ามพรมแดน 
 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา อคติมายาคติในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน
ของผูหญิงไทยซึ่งเป็นตัวชวยในการกอรางสรางอัตลักษณแตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยยังคง
ปรากฏใหเห็น โดยอคติมายาคติไดเขามามีบทบาทตอการหลอหลอมตัวตนของผูหญิงไทยตั้งแต
ชวงกอนแบกเปูเท่ียวจนกระท่ังขณะแบกเปูเท่ียว อคติมายาคติท่ีปรากฏใหเห็นในงานช้ินนี้มีลักษณะ
เป็นการกาวออกจากพื้นท่ีบาน การกาวขามเสนแบงพรมแดน การเขาไปละเมิดพื้นท่ีของผูเป็นอื่น 
และการกาวขามพรมแดนทางเพศสถานะ ท้ังนี้ ผูวิจัยจัดแบงอคติมายาคติออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
(1) อคติมายาคติเชิงปริมณฑล และ (2) อคติมายาคติเชิงสังคมวัฒนธรรม เราอธิบายได ดังนี้ 
 

6.2.1 อคติมายาคติเชิงปริมณฑล 
การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพังทําใหอัตลักษณแตัวตน

ทางเพศสถานะของผูหญิงไทยเปล่ียนแปลงไปโดยวางอยูบนพื้นฐานของอคติมายาคติเชิงปริมณฑล 
อคติมายาคติเชิงกายภาพในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนทําหนาท่ีเป็นตัวแปรในการกําหนด
และช้ีทิศทางพฤติกรรมของผูหญิงไทยใหกระทําหรือไมกระทําใดๆ โดยอคติมายาคติที่วานี้ได
วางอยูบนพื้นฐานของการละเมิดเสนพรมแดนของพื้นที่และเวลา การที่ผูหญิงไทยกาวลวงละเมิด
เขาไปในพื้นท่ีปรากฏใหเห็น ดังเชน การกาวออกจากพื้นท่ีบานเขาสูพื้นท่ีโลกสาธารณะ การกาวขาม
เสนพรมแดนจากประเทศไทยเขาไปในพื้นท่ีท่ีเป็นอื่น และการกาวลวงลํ้าเขาไปในพื้นท่ีของความเป็นชาย 
ไมวาจะเป็น พื้นท่ีปุาหรือพื้นท่ีผจญภัย พื้นท่ีสงคราม พื้นท่ีปริมณฑลเชิงเพศสถานะซึ่งเป็นพื้นท่ีกั้นระหวาง
หญิง-ชาย (Gendered Space) ดังเชน โฮสเทลแบบหองนอนรวมชายหญิง และพื้นท่ีหองน้ําสาธารณะ 
ยกตัวอยางพี่ยิ้มเลือกท่ีจะตอรองกับพอแมเพื่อไปใชชีวิตและคนหาตัวตนในออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดแ ปูาปุณตัดสินใจที่จะไปแบกเปูเที่ยวในสิงคโปรแเพียงลําพังในชวงที่สื่อสังคมออนไลนแยัง
ไมแพรหลายมากนัก พี่นกเลือกท่ีจะเขารวมกิจกรรมผจญภัยในพื้นที่ปุา ปอเลือกที่จะแบกเปูเที่ยว
เขาไปในเยเมนซึ่งเป็นพื้นท่ีเส่ียงตอสงคราม นองจอมขวัญเลือกท่ีพักแบบหองนอนรวมและอยูรวม
พื้นท่ีเดียวกับผู เขาพักท่ีเป็นชายท้ังหมด และพี่ยิ้มใชหองน้ํารวมรวมกับผู เขาพัก ท่ีเป็นชาย 
ขณะเดียวกันผูหญิงไทยก็ไดกาวละเมิดเสนแบงพรมแดนของเวลาดวย ดังท่ีพวกเธอไดออกนอกบาน
ในเวลากลางคืน เป็นตน ยกตัวอยางพี่นกและนองจอมขวัญตองเดินทางไปขึ้นรถไฟในชวงเชาตรูซึ่ง
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ฟูายังมืดอยู ตามท่ีกลาวมานี้ เราสรุปไดวา อคติมายาคติเชิงกายภาพท่ีผูหญิงไทยพบเจอไดวางอยูบนฐาน
การกาวลวงเสนพรมแดนของพื้นท่ีและเวลา ดังนั้น การกาวออกจากพื้นท่ีบานเขาสูพื้นท่ีโลกสาธารณะ 
การกาวขามเสนพรมแดนจากประเทศไทยเขาไปในพื้นท่ีท่ีเป็นอื่น การกาวลวงลํ้าเขาไปในพื้นท่ีของ
ความเป็นชาย และการกาวละเมิดเสนแบงพรมแดนของเวลากลางคืน จึงเป็นตัวแปรในการกําหนด 
ช้ีทิศทางพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทย และชวยกอรางสรางรูปอัตลักษณแตัวตนใหมของ
นักแบกเปูหญิงไทยดวย ดังนั้น กิจกรรมแบกเปูเที่ยวจึงชวยทําใหอัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะ
ของผูหญิงไทยถูกตีกรอบใหแคบยิ่งขึ้น โดยจํากัดใหผูหญิงไทยไมกาวลวงเขาไปในพื้นท่ีท่ีเป็นอันตราย
ตอเพศสถานะความเป็นหญิงและไมเขาไปในเวลากลางคืน 

6.2.2 อคติมายาคติเชิงสังคมวัฒนธรรม 
ในประเด็นอคติมายาคติเชิงสังคมวัฒนธรรมในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน

ถือเป็นตัวแปรที่กําหนดการกระทําในเชิงพฤติกรรมของนักแบกเปูหญิงไทยควบคูไปกับอคติมายาคติ
ในเชิงกายภาพขางตน โดยเราพบวา ผูหญิงไทยมีสถานภาพสลับสับเปลี่ยนไปมาระหวาง
ผูกระทํา-ผูถูกกระทํา ในฐานะผูกระทํานั้น ระหวางท่ีผูหญิงไทยไดกาวลวงละเมิดพื้นท่ีและเวลาไปแลว 
พวกเธอไดแสดงพฤติกรรมในลักษณะละเมิดอคติมายาคติในเชิงสังคมวัฒนธรรมบนฐานเพศสถานะดวย 
ดังเชน การเท่ียวกลางคืน การด่ืมเหลาหรือส่ิงของมึนเมา การพบปะสังสรรคแกับเพื่อนตางเพศ
ในยามคํ่าคืน และการเขารวมกิจกรรมของผูชายท่ีตองใชพละกําลังมาก ยกตัวอยางพี่กลวยเลือกท่ีจะ
ไปนั่งฟังเพลงในบารแ ปอไปด่ืมเหลาในรานเหลากับเพื่อนชายท่ีเพิ่งรู จักกัน นองสุกี้พบปะและ
รวมวงพูดคุยกับเพื่อนตางเพศในโฮสเทล และพี่ยิ้มเลือกท่ีจะไปปีนภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
ตองใชกําลังมาก ขณะเดียวกัน ผูหญิงไทยก็มีสถานภาพเป็นผูถูกกระ ทําดวยการตกเป็นเหยื่อจาก
การกระทําความรุนแรงทางเพศสถานะ โดยพวกเธอตางก็เผชิญหนากับการถูกลวงละเมิดทางเพศ 
โดยแบงระดับความรุนแรงออกเป็น 5 รูปแบบ คือ ระดับสายตา ระดับวาจา ระดับเนื้อตัวรางกาย 
ระดับจิตใจ และการถูกเหมารวม ดังท่ีพี่นกถูกผูชายเจาถิ่นจองมองสัดส วนโคงเวาบนเรือนราง 
ปอถูกผูชายเจาถิ่นขอมีเพศสัมพันธแดวย พี่พิมถูกผูชายญี่ปุุนเดินตาม นองจอมขวัญถูกจับบั้นทาย 
พี่กลวยกลัวถูกขมขืนในท่ีพักของเจาถิ่น และพี่นกถูกเหมารวมเป็นผูหญิงขายตัว ตามท่ีกลาวมานี้ 
เราสรุปไดวา อคติมายาคติเชิงสังคมวัฒนธรรมท่ีผูหญิงไทยพบเจอไดวางอยูบนฐานการกาวลวง
เสนพรมแดนเชิงพฤติกรรมท่ีพวกเธอปฏิบัติกระทําประกอบกับการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
ทางเพศสถานะ ดังนั้น การเท่ียวกลางคืน การด่ืมเหลาหรือส่ิงของมึนเมา การพบปะสังสรรคแกับ
เพื่อนตางเพศในยามคํ่าคืน การเขารวมกิจกรรมของผูชายท่ีตองใชพละกําลังมาก และการเผชิญหนากับ
การถูกลวงละเมิดทางเพศ จึงเป็นตัวชวยในการตีกรอบพฤติกรรมการแบกเปูเท่ียวและชวยกอรางสรางรูป 
อัตลักษณแตัวตนใหมของนักแบกเปูหญิงไทยดวย 
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ตามท่ีเราจัดแยกอคติมายาคติในพื้นท่ีแบกเปูเที่ยวแบบขามพรมแดนของ
ผูหญิงไทยท้ัง 2 ลักษณะขางตนนั้น ผูวิจัยกลาวโดยสรุปไดวา อคติมายาคติในเชิงปริมณฑลประกอบกับ
อคติมายาคติเชิงสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวแปรสําคัญในการกอรูปและสรางอัตลักษณแตัวตนใหมของ
นักแบกเปูหญิงไทยบนฐานของความไมเทาเทียมทางเพศสถานะ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะแบกเปูเท่ียว 
อคติมายาคติที่วานี้มีลักษณะเป็นการกาวออกจากพื้นที่บาน การกาวขามเสนแบงพรมแดน 
การเขาไปละเมิดพื้นท่ีของผูเป็นอื่น และการกาวขามพรมแดนทางเพศสถานะ ดังนั้น การแบกเปูเท่ียว
แบบขามพรมแดนของผูหญิงไทยจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีกอใหเกิดการผลิตอัตลักษณแตัวตนใหม
ของนักแบกเปูหญิงไทยผานอคติมายาคติบนฐานเพศสถานะท่ีตางกัน 

 
6.3 การต่อสู้และต่อรองอ านาจทางเพศสถานะของผู้หญิงไทยในพื้นที่แบกเป้เที่ยวแบบข้ามพรมแดน 
 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพัง
เป็นกิจกรรมยามวางท่ีกอใหเกิดการตอรองตอสูทางเพศสถานะและการกาวขามชนช้ันทางสังคม
ภายใตสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญผานการกอรูปอัตลักษณแตัวตนบนฐานเพศสถานะที่ตางกัน 
ผูหญิงไทยใหความสัมพันธแกับการเปล่ียนแปลงความสัมพันธแเชิงอํานาจ ท้ังการสรางความเคล่ือนไหว
ในระดับจุลภาคและระดับมหภาคเพื่อด้ินรนท่ีจะอยูรอดในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียว โดยแบงเป็น 2 สวนใหญ 
คือ (1) การตอรองตอสูท่ีเกิดขึ้นภายในตนเอง (Inner Change) และ (2) การตอรองตอสูทางสังคมวัฒนธรรม 
(Social Change) โดยเป็นความเคล่ือนไหวทางสังคม ผูวิจัยอธิบายได ดังนี้ 
 

6.3.1 การต่อรองต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง (Inner Change) 
การตอรองตอสูท่ีเกิดขึ้นภายในตนเองของผูหญิงไทยในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวเป็น

การกาวขามเสนแบงพรมแดนจากพื้นที่บานเขาสูโลกแบกเปู เป็นการกาวขามชนชั้นทางสังคม 
และเป็นการกาวลวงลํ้าเขาไปในพื้นท่ีตางสังคมวัฒนธรรม โดยเป็นความพยายามที่จะตอรองตอสู
ในระดับปัจเจกบุคคล ผูหญิงไทยกลุมนี้มีวิธีการไปเท่ียวที่มีลักษณะเดนคือ มีการวางแผนการเดินทาง
ท่ีรัดกุม ละเอียด แตยืดหยุนไดแมวาจะมีระยะเวลาเดินทางท่ีส้ัน พวกเธอมักจัดสรรงบประมาณ
ท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนแตอกิจกรรมแบกเปูเท่ียวอยางคุมคาท่ีสุด และผูวิจัยสังเกตวา 
การไปเท่ียวของพวกเธอมีวัตถุประสงคแในการเดินทางเพื่อเขาใจโลก เรียนรูสังคม และไมใชการไปเท่ียว
แบบผูครอบครอง แตเป็นการไปเท่ียวเพื่อใหไดเห็นหรือไดสัมผัสผานผัสสะทางรางกาย ดังเชน 
พี่นกเขารวมกิจกรรมปีนเขาเพื่อนอนเปลญวน ปูาปุณเขาปุาเพื่อชมนกและฟังเสียงนกรอง เป็นตน 
ท้ังนี้ ในการตอรองตอสูท่ีเกิดขึ้นภายในตนเองนั้น พวกเธอไดอาศัยตนทุนทางสังคมท่ีสําคัญ 5 ตนทุน 
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คือ (1) ตนทุนทางความรู (2) ตนทุนทางรางกาย (3) ตนทุนทางจิตใจ (4) ตนทุนดานเครือขาย และ 
(5) ตนทุนดานเทคโนโลยี ผูวิจัยอธิบายได ดังนี้ 

6.3.1.1 ต้นทุนทางความรู้ 
ผูหญิงไทยกลุมนี้มักเป็นผูท่ีมีการศึกษาดีและมักอยูในวัยเรียนหรือวัยทํางาน 

พวกเธอมักมีวิธีคิดท่ีมีไหวพริบและสามารถเอาตัวรอดไดดีในสถานการณแคับขัน ดังเชน ปอเลือกท่ีจะ
ไมไปเท่ียวอพารแตเมนตแของเพื่อนชายท่ีเพิ่งรูจักกัน ปูาปุณปฏิเสธชายฝรั่งเศสท่ีขอมีเพศสัมพันธแกับเธอ
ดวยการแสดงตนเป็นนักศึกษา เป็นตน นอกจากนี้ พวกเธอยังใชภาษาอังกฤษอยางนอยในระดับท่ี
สามารถส่ือสารได และบางรายส่ือสารภาษาท่ีสามไดเป็นอยางดี ดังเชน ปอสามารถส่ือสารภาษารัสเซียไดดี 
นองจอมขวัญสามารถส่ือสารภาษาฝรั่งเศสไดดี เป็นตน 

6.3.1.2 ต้นทุนทางร่างกาย 
ผูหญิงไทยท่ีแบกเปูเท่ียวเพียงลําพังมักเป็นผูท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

ในระดับท่ีเดินเหินและเขารวมกิจกรรมกีฬาไดดี พวกเธอมักดูแลตัวเองไดเมื่อ ยามเจ็บไขไดปุวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลตัวเองระหวางภาวะรอบเดือน และการเอาชนะขีดความสามารถของตนเอง
เมื่อตองเขารวมกิจกรรมท่ีตองใชพละกําลังมาก ดังเชน พี่ยิ้มสามารถเขารวมกิจกรรมเดินปุาท่ีภูเขาไฟฟูจิ
จนถึงปลายทาง เป็นตน 

6.3.1.3 ต้นทุนทางจิตใจ 
ผูหญิงไทยกลุมนี้สามารถเอาชนะความกลัวท่ีมีอยูภายในจิตใจ พวกเธอ

เลือกท่ีจะกาวขามเสนแบงพรมแดนของพื้นที่บานซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาสูโลกแบกเปูซึ่งเป็น
พื้นที่อันตรายได การกาวออกจากบานจึงเป็นความพยายามท่ีพวกเธอกลาทาทายตอโลกนอกบาน 
เป็นการกาวขามความเช่ือของสังคมไทยท่ีจํากัดใหพวกเธออยูดูแลบาน และเป็นความพยายามท่ีจะผกผัน
ตําแหนงแหงท่ีของตนเองจากเดิมในฐานะผูถูกกระทํากลายเป็นผูกระทํา ผูหญิงไทยในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียว
จึงไมใชแคผูตกเป็นเหยื่ออีกตอไป แตกลายมาเป็นองคแประธานในการสรางความรูท่ีมาจากผูหญิง 
เป็นผูท่ีสามารถตอสูและยืนหยัดอยูรอดไดดวยตนเอง และเป็นผูกระทําไดเทาเทียมกับผูชาย ดังเชน 
ปูาปุณยอมรับและพูดวนไปมาหลายครั้งขณะตัดสินใจแบกเปูเท่ียวเพียงลําพังไปยังสิงคโปรแครั้งแรก 
นองสุกี้ยอมรับวาการแบกเปูเท่ียวทําใหเธอรูสึกเติบโตมากขึ้นและคนพบความสามารถท่ีแทจริงของ
ตัวเอง เป็นตน 

6.3.1.4 ต้นทุนด้านเครือข่าย 
เพศสถานะความเป็นหญิงท่ีติดตัวไปกับผูหญิงไทยทําใหพวกเธอแบกเปูเท่ียว

ไดงายยิ่งขึ้น โดยความเป็นผูหญิงทําใหพวกเธอสามารถสรางปฏิสัมพันธแกับผูอื่นไดดี เพราะพวกเขามัก
มองพวกเธอในลักษณะเป็นมิตร พวกเธอจึงสามารถสรางเครือขายทางสังคมไดในลักษณะครอบครัว
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หรือเพื่อนพอง ดังเชน ครอบครัวโฮสตแในฝรั่งเศสปฏิบัติตอนองจอมขวัญเฉกเชนลูกสาวอีกคนหนึ่ง
ของบาน เพื่อนในท่ีพักเดียวกันกับพี่ยิ้มแบงปันอาหารที่เหลือจากรานใหเธอเกือบทุกมื้อ เป็นตน 

6.3.1.5 ต้นทุนด้านเทคโนโลยี 
ผูหญิงไทยมักเขาถึงและใชงานอินเตอรแเน็ตและอุปกรณแส่ือสารไดเป็นอยางดี 

พวกเธอมักใชงานแอพพลิเคชันต้ังแตกอนออกเดินทาง ระหวางเดินทาง และหลังเดินทาง ดังเชน 
การหาต๋ัวโดยสาร การใชงานแผนท่ีออนไลนแ การสืบหาขอมูลการเดินทางในพันทิปและเว็บไซตแทองถิ่น 
การติดตอกลับบาน ตลอดจนการเขียนบล็อกและถายภาพเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแการแบกเปูเท่ียว
ใหแกผูอื่น ดังเชน นองจอมขวัญมักติดตอกลับบานผานแอพพลิเคชันไลนแเพื่อลดความเป็นหวงแม 
พี่นกมักเขียนบล็อกและใหขอมูลการแบกเปูเท่ียวหลังการเดินทาง เป็นตน 

6.3.2 การต่อรองต่อสู้ทางสังคมวัฒนธรรม (Social Change) 
การตอรองตอสูทางสังคมวัฒนธรรมและชนช้ันทางสังคมเป็นความพยายาม

ตอรองตอสูท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและระดับมหภาค โดยในระดับปัจเจกบุคคลนั้น เมื่อเขาสู
พื้นท่ีแบกเปูเท่ียว ผูวิจัยสังเกตวา ผูหญิงไทยไดจัดวางตําแหนงแหงที่ของผูคนที่พบเจอบนฐาน
เพศสถานะท่ีแตกตางกัน โดยพวกเธอมักใหคุณคาผูพบเจอท่ีเป็นชายในลักษณะไมดี แลวจัดวางพวกเขา
ในฐานะโจรผูรายหรือเป็นศัตรู ดังเชน เพื่อนพี่กลวยถูกเจานายผูชายซึ่งเป็นเจาถิ่นในฝรั่งเศสลวนลาม 
พี่กลวยจึงจัดวางผูชายตางถิ่นในลักษณะเป็นศัตรู เป็นตน ในขณะท่ีพวกเธอมักใหคุณคาผูพบเจอท่ีเป็นหญิง
ในลักษณะเป็นมิตร แลวจัดวางผูหญิงเหลานั้นในฐานะครอบครัวหรือเพื่อนพอง และอาจเป็นไป
ในลักษณะเพื่อนหญิงที่คอยชวยหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังเชน พี่กลวยชวนใหเพื่อน
หญิงชาวออสเตรียซึ่งเป็นนักเดินทางดวยกันมานอนท่ีหองพักเดียวกัน แลวพาเธอไปทําธุรกรรม
ทางการเงินท่ีธนาคาร เป็นตน การตอรองตอสูทางสังคมวัฒนธรรมและชนช้ันทางสังคมในระดับ
ปัจเจกบุคคลจึงเป็นการตอรองตอสูอํานาจทางเพศสถานะ 

ในระดับปัจเจกบุคคลนี้ ผูวิจัยเห็นพองอีกวา การแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน
ไดกอใหเกิดวัฒนธรรมการแบกเปูเท่ียวในรูปแบบใหมท่ีมีผูหญิงเป็นองคแประธานในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียว 
โดยเป็นการรื้อฟื้นวิธีคิดของผูหญิง เป็นการปะทะ เป็นการชวงชิงความหมายของการผลิตสรางชุดความรู
ท่ีมาจากประสบการณแขององคแประธาน และเป็นการเขาถึงความจริงอีกชุดหนึ่งของผูหญิงไทยใน
พื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหอํานาจทางสังคมวัฒนธรรม
ของผูหญิงไทยมีความเทาเทียมทางเพศสถานะมากยิ่งขึ้นประกอบกับความพยายามท่ีจะเปิดโปงเสียงเงียบ
ของนักแบกเปูหญิงไทยซึ่งเป็นกลุมนักแบกเปูกระแสรองใหไดยิน เป็นท่ีรับฟัง และไดรับการยอมรับใน
สังคมปิตาธิปไตย การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเพียงลําพังทําใหผูหญิงไทย
เรียนรูที่จะพัฒนาตนเองและปรับเปล่ียนอัตลักษณแตัวตนของตนเองในทิศทางท่ีดีขึ้น พวกเธอสามารถ
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สรางองคแความรูใหมดวยตัวเธอเองในฐานะองคแประธานซึ่งเป็นเจาของประสบการณแตรง กอใหเกิด
การเรียนรูในภาคสนามจริง สามารถพัฒนาทักษะการใชชีวิต สามารถสรางอัตลักษณแตัวตนรูปแบบใหม
ท่ีแข็งแกรงยิ่งขึ้น  

อีกประการหนึ่ง ในระดับมหภาค ผูวิจัยเห็นวา อัตลักษณแตัวตนทางเพศสถานะ
ของผูหญิงไทยเป็นผลพวงมาจากการตอรองตอสูภายใตสังคมปิตาธิปไตยท่ีมีชายเป็นใหญ โดยพวกเธอ
มีการเคล่ือนไหวทางเพศสถานะ ชาติพันธุแ เช้ือชาติ ศาสนา ชนช้ันทางสังคม และอคติในส่ือมวลชน 
การเคล่ือนไหวเหลานี้ชวยใหความไมเทาเทียมกันทางสังคมลดนอยลง การแบกเปูเท่ียวเป็นกิจกรรมทางสังคม
ท่ีชวยเผยใหเห็นวา เพศสถานะความเป็นหญิงสามารถเขาไปเป็นสวนหนึ่งในพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวได 
โดยพวกเธอไมใชเพียงผูตามผูชายเทานั้น แตเป็นผูเดินทางดวยตนเองและเดินทางไดดวยตัวคนเดียว 
การท่ีผูหญิงไทยเขาสูพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนยอมสะทอนใหเห็นวา ผูหญิงซึ่งมีรากเหงา
มาจากโลกท่ีสามหรือพื้นท่ีกําลังพัฒนามีศักยภาพมากเพียงพอท่ีจะแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนได 
ยิ่งไปกวานั้น ผูหญิงไทยซึ่งมีตําแหนงแหงที่ทางสังคม ที่ไมใชชนชั้นสูงก็สามารถแบกเปูเที่ยว
แบบขามพรมแดนไดดวย ดังนั้น การแบกเปูเท่ียวของผูหญิงไทยในท่ีนี้จึงเป็นความเคล่ือนไหวทางสังคม
โดยวางอยูบนพื้นฐานทางเพศสถานะ ชาติพันธุแ ชนช้ันทางสังคม เช้ือชาติ และศาสนา นําไปสูการกอรูป 
อัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยในรูปแบบใหมดวย 

 
6.4 บทสรุป 
 

สรุปวา ในบริบทของพื้นท่ีแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน ผูหญิงไทยมีการตอรองตอสู
เพื่อสรางความหมายตออัตลักษณแตัวตนใหมของตนเองดวยการแสดงบทบาทและรับผิดชอบตอ
ภาพแทนของนักแบกเปูหญิงไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหสังคมไดรับรูและยอมรับความมีอยูของปัจเจก
และกลุมนักแบกเปูหญิงไทย ในระดับปัจเจก ผูหญิงไทยแตละคนสามารถหลุดพนจากพันธะงานในบาน 
หลุดพนไปจากความคาดหวังทางสังคมท่ีมีตอเพศสถานะความเป็นหญิง และเป็นอิสระท่ีจะเขาสู
โลกแบกเปูอยางเต็มท่ี การเขารวมกิจกรรมแบกเปูเที่ยวจึงทําใหผูหญิงไทยสัมผัสถึงความมีคุณคา
ในตนเองมากยิ่งขึ้น ดังท่ีผูวิจัยกลาวมาแลววา อัตลักษณแตัวตนใหมของผูหญิงไทยท่ีมีลักษณะ
หลากหลายและเชื่อมโยงผูกกับปฏิสัมพันธแทางสังคมลวนถูกประกอบสรางขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่ง
อํานาจตอรองตอสูเพื่อความเป็นอิสระ ท้ังการตัดสินใจ การเลือกท่ีอยูหลับนอน การเขารวมกิจกรรมนอกบาน 
รวมถึงอิสระทางความรูสึกนึกคิด ขณะท่ีในระดับกลุม ผูหญิงไทยสามารถกอรูปภาพแทนของ
นักแบกเปูหญิงไทยในรูปแบบใหม โดยไมใชแคภาพท่ีถูกเหมารวมถึงผูหญิงโลกท่ีสาม ผูหญิงขายตัว 
หรือผูหญิงท่ีมาจากรากเหงาท่ียากจนเทานั้น แตพวกเธอไดสรางจุดยืนทางสังคมวัฒนธรรมที่วา 
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ผูหญิงไทยเป็นผูเดินทางอีกกลุมหนึ่งท่ีแปลกแยกยอยไปจากนักแบกเปูกระแสหลักและพวกเธอยังคง
มีตัวตนอยูในสังคมในฐานะนักแบกเปูกระแสรอง การที่ผูหญิงไทยประกอบสรางอัตลักษณแ ตัวตน
อยูตลอดเวลาถือเป็นความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนตัวตนของตนเองใหเหมาะสมกับสถานการณแเพื่อ
ตอรองตอสูกับสภาวะแวดลอมและดํารงไวซึ่งตัวตนของพวกเธอท่ียังคงอยู ดังนั้น อัตลักษณแตัวตนใหม
ของนักแบกเปูหญิงไทยจึงกอรูปข้ึนเพื่อรักษาตําแหนงแหงท่ีทางสังคมในฐานะนักแบกเปูหญิงไทยและ
ตอรองตอสูเพื่อสรางอํานาจทางสังคมของตัวปัจเจกเองและกลุมของปัจเจก  

อาจกลาวโดยสรุปไดวา กิจกรรมแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดนเป็นกิจกรรมทางสังคม
ท่ีทําใหอัตลักษณแตัวตนของผูหญิงไทยมีอํานาจทางสังคมสูงมากขึ้น โดยผูหญิงไทยช้ีใหเห็นวา พวกเธอ
สามารถเขารวมพื้นท่ีแบกเปูไดเชนเดียวกับผูชายอยางเทาเทียม แตเป็นไปในลักษณะท่ีแตกตางกัน 
และพวกเธอสามารถรื้อสรางตัวตนเดิมจากผูถูกกระทํากลายเป็นสรางรูปตัวตนใหมเป็นผูกระทํา 
พวกเธอจึงไมใชแคผูตกเป็นเหยื่อทางเพศสถานะในพื้นที่แบกเปูเที่ยวเพียงฝุายเดียว แตยังเป็น
องคแประธานในการผลิตสรางความรูอีกชุดหนึ่งท่ีเป็นชุดความรูของผูหญิงไทย เป็นความรูท่ีผลิตโดย
ผูหญิงไทย และเป็นความรูเพื่อผูหญิงไทยดวย 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent  Form) 

 

 
โครงการวิจัยเรื่อง สาวไทยลุยเด่ียวแบกเปูเท่ียวแบบขามพรมแดน : อัตลักษณแตัวตน 

อคติ มายาคติ และการตอรองอํานาจทางเพศสถานะ 
วันท่ีใหคํายินยอม..................................................................................................................................     
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................... 
ขอทําหนังสือนี้ไวตอหนาหัวหนาโครงการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวา 
 ขอ 1. กอนลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับ
การอธิบายจากผูวิจัยใหทราบถึงวัตถุประสงคแของการวิจัย กิจกรรมการวิจัย ความเส่ียง รวมท้ัง
ประโยชนแท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว 
 ขอ 2 ผูวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตาง ๆ ท่ีขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปิดบัง 
ซอนเรน จนขาพเจาพอใจ 
 ขอ 3 ขาพเจาเขารวมโครงการวิจัยนี้โดยสมัครใจ และขาพเจามีสิทธิที่จะบอก เลิก
การเขารวมในโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได และการบอกเลิกการเขารวมวิจัยนี้จะไมมีผลกระทบตอ
ชีวิตประจําวันหรือการทํางานของผูถูกวิจัยแตอยางใดท่ีขาพเจาจะพึงไดรับตอไป 
 ขอ 4 ผูวิจัยรับรองวา จะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเป็นความลับ และจะ
เปิดเผยไดเฉพาะในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจัย การเปิดเผลขอมูลเกี่ยวกับตัวขาพเจาตอหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ กระทําไดเฉพาะกรณีจําเป็นดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น 
 ขอ 5 ผูวิจัยรับรองวา หากมีขอมูลเพิ่มเติมท่ีสงผลกระทบตอการวิจัย ขาพเจาจะไดรับ
การแจงใหทราบทันทีโดยไมปิดบัง ซอนเรน 
 ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามใน
ใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ 
ลงนาม…………………………..…ผูใหความยินยอม 
       (....................................) 
        .........../.........../...........      

ลงนาม………………………..…หัวหนาโครงการวิจัย 
       (..................................) 
        .........../.........../.........      

ลงนาม…………………………..…พยาน 
       (...................................) 
        ........../.........../...........      

ลงนาม…………………………..…พยาน 
       (...................................) 
        ........../........../...........      
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ ์

 
สําหรับคําถามปลายเปิดท่ีนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 

1. ขอทราบขอมูลสวนตัวของทานพอสังเขป (อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา สภานภาพการสมรส ฯลฯ) 

2. ทานเคยเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศในภาพรวมทั้งหมดกี่ครั้ง ท่ีใดบาง   

3. ทานเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใดบาง จํานวนกี่ครั้ง 

4. ทานเลือกท่ีพักขณะเดินทางทองเท่ียวรูปแบบใด จํานวนกี่ครั้ง ราคาคาหองพักเฉล่ียตอคืน

เทาไร และโปรดปรานท่ีพักแบบใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด  

5. ทานเดินทางทองเท่ียวครั้งแรกดวยวิธีใด (แบกเปู/บริษัททัวรแ/ไปกับเพื่อน/ไปกับครอบครัว) 

ไปท่ีใด เมื่อใด ทานเขาพักท่ีใด ขณะนั้นทานอายุเทาใด และเพราะเหตุใดทานจึงตัดสินใจ

เดินทางทองเท่ียวในครั้งนั้น  

6. เมื่อพูดถึงเรื่องการเดินทางทองเท่ียว การแบกเปูเท่ียว และนักแบกเปู ทานเขาใจมากนอย

เพียงใด และมีความคิดเห็นอยางไร 

7. ทานคิดวาตัวทานเองเป็นนักทองเท่ียวแบบใดหรือไม หรือเรียกแทนตนเองวาอยางไร เพราะเหตุใด  

8. ทานเคยแบกเปูเท่ียวคนเดียวในประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง 

ท่ีใดบาง และทานโปรดปรานประสบการณแการเดินทางทองเท่ียวที่ใดมากท่ีสุด อยางไร  

9. เพราะเหตุใด ทานจึงช่ืนชอบท่ีจะแบกเปูเท่ียวคนเดียวมากกวาการเดินทางทองเท่ียวรูปแบบอื่นๆ  

10. ทานวางแผนระยะเวลาในการแบกเปูเท่ียวโดยเฉล่ียตอครั้งนานเทาใด เพราะเหตุใด 

11. ทานมีสัมภาระเฉล่ีย จํานวนเทาใด และทานจัดการกับสัมภาระของทานอยางไร (กระเปาลอลาก            

กระเปาเปู ขาวของเครื่องใชท่ีจําเป็น ฯลฯ)  

12. โดยปกติแลว ทานแตงกายอยางไร ทานแตงกายแตกตางไปจากชีวิตประจําวันของทาน

หรือไม อยางไร ทานพกพาหรือสวมเครื่องประดับ/ของมีคาบางหรือไม อยางไร  

13. ทานมีข้ันตอนในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลใด กอนท่ีจะเตรียมตัวลวงหนากอนเดินทาง

ทองเท่ียวในตางประเทศ (หนังสือ อินเตอรแเน็ต ฯลฯ) 

14. ทานมีชองทางในการจองต๋ัวเครื่องบิน ต๋ัวเรือ ต๋ัวรถไฟ รวมถึงกิจกรรมทองถิ่นอยางไร 

15. ทานเตรียมตัวหรือวางแผนการแบกเปูเท่ียวไวลวงหนาอยางไรบาง (เส้ือผา แลกสกุลเงิน อุปกรณแ

กีฬา อินเตอรแเน็ตไรสาย กําหนดคาใชจายเป็นรายวัน หรือตอครั้ง ฯลฯ) 
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16. ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียว ทานเลือกท่ีจะใชบริการระบบโทรคมนาคมรูปแบบใดบาง 

(เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ, รถประจําทาง, โบกรถขางทาง ฯลฯ) เพราะเหตุใด 

17. ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียว ทานเคยเปล่ียนเสนทางท่ีจัดเตรียมมาหรือไม อยางไร 

18. ขณะแบกเปูเที่ยว ทานไดพบปะ พูดคุย สรางปฏิสัมพันธแ หรือมีประสบการณแรวมกับ

คนทองถิ่นหรือไม อยางไร (ยกตัวอยาง)  

19. กรณีท่ีทานเคยเขารวมกิจกรรมทองถิ่น คนพื้นเมืองแสดงทัศนคติหรือมีมุมมองตอตัวทาน 

หรือพูดคุยกับทานวาอยางไร หรือคนที่ไดพบเห็นทาน แสดงความรูสึกประหลาดใจตอ

การแบกเปูเท่ียวคนเดียวของทานบางหรือไม อยางไร และทานมีทัศนคติ มุมมอง หรือ

ความคิดเห็นตอพวกเขาอยางไร 

20. ขณะแบกเปูเท่ียว ทานไดพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณแ หรือสรางปฏิสัมพันธแกับ

นักแบกเปูดวยกันหรือไม อยางไร และพวกเขาปฏิบัติตอทานอยางไร 

21. ทานเคยรวมเดินทางทองเท่ียวไปกับนักแบกเปูคนอื่นๆ ท่ีทานพบเจอระหวางเดินทางหรือไม 

อยางไร เพราะเหตุใดทานจึงรวมเดินทางไปกับเขา/เธอ 

22. ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียว อะไรคือส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับมุมมองของทาน 

23. ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียว ทานประพฤติหรือปฏิบัติตนแตกตางไปจากการปฏิบัติตนเมื่อครั้ง

ท่ีทานอยูในประเทศไทยบางหรือไม อยางไร (ยกตัวอยาง) 

24. ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียว ทานเคยพบเจอปัญหาหรือขอจํากัดเกี่ยวกับการโดยสาร

บนเครื่องบินและการเดินทางเขาเมืองบางหรือไม อยางไร (ยกตัวอยาง) และหากทานพบเจอ

ปัญหาหรือขอข่ัดของดังกลาว ทานแกไขปัญหาดวยวิธีใด อยางไร 

25. ทานพบเจออุปสรรคหรือขอ จํากัดในการแบกเปูเ ที ่ยวในฐานะนักแบกเปูหญิง ท่ี

เดินทางทองเท่ียวเพียงลําพังหรือไม อยางไร หากมี ทานสามารถเอาชนะหรือทาทายตอ

เรื่องท่ีเกิดขึ้นนั้นดวยวิธีใด อยางไร (ยกตัวอยาง)  

26. ทานเคยพบเจอเรื่องราว หรือสถานการณแอันตราย ขณะแบกเปูเท่ียวคนเดียวบางหรือไม 

อยางไร และสถานการณแใดท่ีทําใหทานรูสึกหวาดกลัวมากท่ีสุด เพราะเหตุใด (ยกตัวอยาง) 

หรือเคยตกเป็นเหยื่อของสถานการณแการคุกคามหรือลวงละเมิดทางเพศบางหรือไม ทานรูสึก

อยางไร และทานมีวิธีจัดการกับสถานการณแท่ีเกิดขึ้นอยางไร 

27. กรณีท่ีทานเลือกพักแบบนอนรวมกัน ท้ังชายและหญิง ทานรูสึกตอผูพักแรมคนอื่นๆ อยางไร 

หรือทานเคยมีประสบการณแการเลือกปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากผูเขาพักชายบางหรือไม อยางไร 
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28. กรณีที่ทานเคยดื่มแอลกฮอลแ แตงกายไมมิดชิด หรือเดินขางนอกในเวลากลางคืนนั้น 

ทานรูสึกอยางไร และคนพื้นเมืองเลือกปฏิบัติตอตัวทานแตกตางไปจากผูอื่นบางหรือไม 

อยางไร (ยกตัวอยาง) 

29. ทานพกพาอุปกรณแใดท่ีทําใหรูสึกวา ตนเองปลอดภัย หรือรูสึกอบอุนใจ บางหรือไม อยางไร 

30. ทานรับรูถึงขอจํากัดของตัวทานในเรื่องอายุ เช้ือชาติ สภาพรางกาย เศรษฐกิจ ฯลฯ บางหรือไม 

อยางไร 

31. สถานท่ีใดท่ีทานหลีกเล่ียงท่ีจะแบกเปูเท่ียวเพียงลําพัง เพราะเหตุใด 

32. ทานคิดวา เป็นผูหญิงแบกเปูเท่ียวคนเดียวในตางประเทศเป็นเรื่องท่ียากหรืองายอยางไร 

33. ทานเคยแบงปัน บอกเลา หรือแลกเปล่ียนประสบการณแการแบกเปูเท่ียวคนเดียวในประเด็น

เรื่องการถูกคุกคามทางเพศกับนักแบกเปูหญิงคนอื่นๆ บางหรือไม อยางไร (ยกตัวอยาง)  

34. ทานมีความคิดเห็นตอเรื่องการคาประเวณีของผูหญิงเอเชียในตางประเทศอยางไร และเรื่อง

ดังกลาวสงผลกระทบตอการแบกเปูเท่ียวของทานหรือไม อยางไร 

35. หลังจากการเดินทางทองเท่ียวในตางประเทศเพียงลําพัง ทานมีการเปล่ียนแปลงดวยตนเอง

หรือการพัฒนาตนเองบางหรือไม อยางไร 

36. หลังจากแบกเปูเท่ียวคนเดียวในประเทศท่ีพัฒนามากกวาประเทศไทย ทานมีมุมมองหรือ

ทัศนคติตอประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปหรือไม อยางไร 

37. เมื่อทานตัดสินใจแบกเปูเท่ียวคนเดียว บุคคลรอบขางมีปฏิสัมพันธแ ท้ังดานดีและดานไมดี 

ตอตัวทานบางหรือไม อยางไร 

38. ทานมีวิธีการติดตอส่ือสารกับบุคคลในครอบครัวของทานผานชองทางใด บอยเพียงใด 

39. ทานเคยเจ็บปุวยระหวางแบกเปูเท่ียวคนเดียวบางหรือไม อยางไร หากมี ทานทําอยางไร 

40. โดยภาพรวมแลว ทานพึงพอใจท่ีจะแบกเปูเท่ียวอีกหรือไม อยางไร  

41. ในอนาคตอันใกลนี้ ทานมีแผนการแบกเปูเท่ียวท่ีใด ตองการเขารวมกิจกรรมใดท่ีแตกตาง

จากผูอื่นหรือไม อยางไร 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ พันต ารวจตรีหญิง พฤกษา บุญด าเนิน 
วันเดือนปีเกิด 3 มกราคม 2534 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555: รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จังหวัดนครปฐม 
ตําแหนง สารวัตร (สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 

  
ประสบการณแทํางาน 2552 รองผูบังคับหมู โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

2556 รองสารวัตประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ  
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
2556 พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน 
สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 
2558 พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 
สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 
2559 พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนทแ 
ปฏิบัติราชการ กลุมงานสอบสวน กองบังคับการตํารวจ- 
นครบาล 7 (โดยไมขาดจากตําแหนงเดิม) 
กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 กรุงเทพฯ 
2560 รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน 
สถานีตํารวจนครบาลตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 
2562 สารวัตร (สอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนทแ 
สถานีตํารวจนครบาลบางขุนนนทแ กรุงเทพฯ 
 
 

Ref. code: 25625724035026EQD



 

 

Ref. code: 25625724035026EQD


