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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท�าความเข้าใจพฤติกรรมทางเพศของชายชอบชายในห้องน�้า

สาธารณะ โดยรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและประสบการณ์วจิยัของผูเ้ขยีน การนยิามอตัลักษณ์

ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศในห้องน�้าสาธารณะในบริบทของสังคมไทยมักถูกพิจารณาใน

ฐานะวัฒนธรรมย่อยของ “เกย์” แต่ข้อมูลจากงานศึกษาในสังคมตะวันตกและการวิจัยภาค

สนามพบว่าห้องน�้าสาธารณะไม่ใช่พื้นท่ีเฉพาะของชายรักชายเท่านั้น ห้องน�้าสาธารณะกลาย

เป็นพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมทางเพศด้วยความเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ความเป็นส่วนตัว ความ

ปลอดภัย และความเป็นพื้นท่ีท่ีรองรับการใช้งานในระยะเวลาจ�ากัด บทความน�าเสนอประเด็น

วิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์และแนวคิดความเบี่ยงเบน โดย

อภิปรายความหมายและเง่ือนไขของการประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะ การ

เรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานของการจัดการความสัมพันธ์ภายในบริบทเฉพาะของพ้ืนที่ และการ

ต่อรองกับผลกระทบท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคม

ค�ำส�ำคัญ: เพศวิถี, ปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์, ชายชอบชาย, ห้องน�้าสาธารณะ

The purpose of this article is to understand sexual behaviour of “Men who have Sex 

with Men (MSM)” in public toilets, based on literature survey and the author’s field 

research. In Thai context, men who have sex with men in public toilets are usually 

stereotyped as part of “gay” subculture. However, studies in western context and 

field research suggest that this sexual activity is not exclusive to homosexual men. 

Public toilets are eligible as a sexual arena because there is private within public 

space, which is under safety control and is open for temporary use. The article 

discusses the case within conceptual frameworks of symbolic interactionism and 

deviant theory: factors and meaning of sexual activities in public toilets, norms and 

social relationships within this specific context and MSM’s negotiation with individual 

and social risks and impacts.

keywords: sexuality, symbolic interactionism, Men Who Have Sex with Men (MSM),  

public toilets
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บทความนีเ้ป็นการอภิปรายแนววิเคราะห์กจิกรรมทางเพศของชายทีม่คีวามสมัพันธ์ทางเพศ

กับเพศเดียวกันภายในห้องน�้าสาธารณะภายใต้กรอบทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ 

(Symbolic Interaction Theory) โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างงานศึกษาในบริบท

สังคมตะวันตกกับประเด็นจากงานวิจัยภาคสนามของผู้เขียน (ปุรินทร์ นาคสิงห์ 2547) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหมายและเงื่อนไขของการประกอบกิจกรรมทางเพศ 

ของชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันภายในห้องน�้าสาธารณะ 2) ศึกษาการ 

ปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของกิจกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น และ 3) ศึกษาการต่อรองกับ 

ผลกระทบท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคม โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ

งานวิจัยที่น�าเสนอประเด็นวิเคราะห์ว่าด้วยการมีเพศสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะของเพศชาย 

โดยเฉพาะงานวิจัยหลักที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ถึงหลัง ค.ศ. 2000 

(ได้แก่ Humphreys 1970; Tewksbury 1999; Leap 1999; Frankis and Flowers 

2005; 2009) และอภิปรายเปรียบเทียบกับข ้อมูลจากการวิ จัยภาคสนามของ 

ผู้เขียนที่เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2547 โดยการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่ม

ชายท่ีเข ้าไปมีกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันในห้องน�้าชายสาธารณะ ซึ่งหมาย 

รวมถึงห้องน�้าในห้างสรรพสินค้า ห้องน�้าในปั๊มน�้ามัน ห้องน�้าของสนามกีฬา และห้องน�้า 

สาธารณะอื่นๆ (ปุรินทร์ นาคสิงห์ 2547, 162)

ผู้เขียนเริ่มต้นจากการพิจารณากระบวนการที่ห้องน�้าสาธารณะกลายเป็นสถานที่

ประกอบกิจกรรมทางเพศในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม เพ่ือพัฒนาประเด็นวิเคราะห์ถึง

ประสบการณ์ทางเพศของชายกลุ่มหน่ึงที่เลือกใช้ห้องน�้าสาธารณะเป็นแหล่งพบปะเพื่อมี

ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน ภายใต้กรอบทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ท่ีให้ความ

ส�าคัญกับความหมายที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการปฏิสังสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน และ

พิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวในฐานะวัฒนธรรมย่อยของผู้เบี่ยงเบน (deviant subculture) 

ในฐานะผู้ละเมิดบรรทัดฐานของสังคมโดยกลุ ่มที่มีความพึงพอใจทางเพศ (sexual 

preference) ต่อเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นการให้คุณค่าและแสดงออกเฉพาะกลุ่ม โดยผู้เขียน

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ตัวตนทางเพศ: ปัญหาการนิยามอัตลักษณ ์

2) ห้องน�้าสาธารณะในฐานะพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเพศ (sexual arena) 3) กิจกรรม
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ทางเพศ: การปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของชายชอบชาย และ 4) การต่อรองกับความเสี่ยง

และการควบคุมทางสังคม

ตัวตนทางเพศ: ปัญหาการนิยามอัตลักษณ์

การนิยามอัตลักษณ์ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศในห้องน�้าสาธารณะในบริบทของสังคม

ไทยถูกพิจารณาในฐานะวัฒนธรรมย่อยของ “เกย์” ซึ่งในสังคมไทยเป็นค�าที่ใช้เรียกในเชิง

เหมารวมและตีตราทางสังคม (stereotype) ที่ผู้ชมทางสังคม (social audience) มีต่อ

กลุ่มชายท่ีมีแนวโน้มน�าทางเพศต่อเพศเดียวกัน (same-sex sexual orientation) งาน

ศึกษาเชิงสังคมวิทยาว่าด้วยการนิยามอัตลักษณ์เกย์ในสังคมไทยเสนอว่า “เกย์” 

หมายถงึชายท่ีมคีวามพงึพอใจทีจ่ะมคีวามสมัพันธ์ทางเพศกบัเพศเดยีวกนัโดยไม่ได้มีความ

ปรารถนาจะเป็นผู้หญิงในเชิงกายภาพ ผู้ที่นิยามตนเองว่าเป็น “เกย์” บางคนอาจน�าเสนอ

ตัวต่อสังคมโดยอ้างอิงกับวาทกรรมหลักว่าด้วยความเป็นชาย หากพิจารณาเพียงแค่

พฤติกรรมหรือลักษณะภายนอก จะไม่สามารถแยกได้ว่าผู้ชายคนไหนนิยามอัตลักษณ์ทาง

เพศว่าเป็นเกย์หรือมีแนวโน้มน�าทางเพศต่อเพศเดียวกัน (บงกชมาศ เอกเอี่ยม 2532, 96; 

ปุรินทร์ นาคสิงห์ 2547, 84) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าการนิยามอัตลักษณทางเพศของเกย์อาจไม่ได้ยึดโยง

กับวาทกรรมหลักว่าด้วยความเป็นชายเสมอไป และมีผู้นิยามตนเองว่าเป็นเกย์แต่มีการ

แสดงตัวตนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถท�าความเข้าใจภายใต้กรอบทฤษฎีปฏิสังสรรค์

สัญลักษณ์ที่ให้ความส�าคัญกับการพิจารณาตนเองในฐานะที่เป็นวัตถุทางสังคมชนิดหนึ่ง 

ดังนั้น การท่ีจะนิยามว่าใครเป็นเกย์หรือไม่ย่อมอยู่ที่ตัวบุคคลผู้นั้นเองเป็นส�าคัญว่ามอง

ตนเองเป็นใคร แต่อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลทางสังคมก็มีผลต่อการตีตรา

หรือให้นิยามตัวตนของบุคคลผู ้น้ันในฐานะของปฏิกิริยาจากสังคมเช่นกัน หากเขามี

พฤติกรรมบางอย่างที่สอดคล้องกับนิยามของเกย์ตามความเข้าใจของผู้ชมทางสังคมโดย

ทั่วไป ก็ย่อมจะถูกมองหรือเหมารวมว่าเป็นเกย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Rubington and 

Weinberg 1987, 289)
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งานศึกษาในบริบทสังคมตะวันตกที่ผ่านมา (Humphreys 1970; Tewksbury 

1999; Frankis and Flowers 2009) ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ชายที่เข้าไปมีกิจกรรมทางเพศ

ภายในห้องน�้าสาธารณะส่วนใหญ่จะนิยามอัตลักษณ์ทางเพศของตนว่าเป็นเกย์ก็ตาม แต่

ก็พบว่ามีการนิยามอัตลักษณ์ในรูปแบบอื่นอีก เช่น ชายรักสองเพศ (bisexual) และชาย

รักต่างเพศ (heterosexual) ดังท่ีงานศึกษาของลอว์ด ฮัมฟรีย์ส (Laud Humphreys) ได้

จัดประเภทของชายที่เข้าไปมีความสัมพันธ์ทางเพศในห้องน�้าสาธารณะตามองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท (Humphreys 1970) ได้แก่

1.		ชายท่ีมคีวามสัมพนัธ์ทางเพศกับชายเนือ่งจากเหตผุลหรอืข้อจ�ากดัในชวีติ	(Trade)	

หมายถึง ผู้นิยามว่าตนเองเป็นชายและไม่ได้รู้สึกรักหรือชอบในเพศเดียวกัน มีความเป็น

ชายอย่างเด่นชัด มีภรรยาและมีลูก แต่บางกรณีอาจมีปัญหาครอบครัวและหย่าร้าง การมี

ความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันของชายในกลุ่มนี้ เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการทางเพศเท่านั้น

2.		 ชายรักสองเพศ	 (Ambisexual	 หรือ	 Bisexual) หมายถึง ผู้นิยามตนเองว่ามี

ความรู้สึกทางเพศทั้งต่อเพศชายและเพศหญิง โดยมักให้ค�าอธิบายว่าเป็นพฤติกรรม 

เบีย่งเบนท่ีเกดิจากการเลีย้งด ูสามารถมบีทบาททางเพศทัง้รกุและรบั (inserter/insertee) 

มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มแรก และบางคนมีครอบครัว

3.		เกย์	(Gay	Guys) หมายถึง ผู้นิยามตนเองว่าเป็นเกย์ และใช้ชีวิตในฐานะเกย์ใน

สังคมอย่างเปิดเผย เพียงแต่มีความเป็นชายอย่างชัดเจน สามารถมีบทบาททางเพศทั้งรุก

และรับ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี พิถีพิถันกับการแต่งกาย ส่วนใหญ่ไม่แต่งงาน

4.		เกย์ที่ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นเกย์	(Closet	Queens)	หมายถึง ผู้ท่ีไม่ยอมรับใน

ความเป็นเกย์ของตนเอง และพยายามปิดบังซ่อนเร้นความเป็นเกย์ของตนไว้ บางคนถึงกับ

แต่งงานมีครอบครัว ความพยายามในการปิดบังตัวตนที่เป็นเกย์ท�าให้คบเพื่อนที่เป็นเกย์

น้อยหรือไม่มีเลย

การจัดจ�าแนกประเภทของฮัมฟรีย์สข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเข้าไป 

มีความสัมพันธ์ทางเพศภายในห้องน�้าสาธารณะไม่ใช่พ้ืนที่เฉพาะของชายรักชายเท่านั้น 
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งานศึกษาท่ีผ่านมาจึงมักจะเรียกผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะ ตลอดจนพ้ืนที่

สาธารณะอื่นๆ อย่างเช่น สวนสาธารณะ ว่า “ชายผู้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน” 

(Men Who Have Sex With Men: MSM [Tewksbury 1999]) อย่างไรก็ตาม ในบริบท

สังคมไทยที่ยังคงติดกับภาพเหมารวมว่าผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันคือ 

“เกย์” การมีกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะจึงมักได้รับการอ้างอิงกับตราประทับหรือ

วาทกรรมหลักในสังคม ซึ่งมักเข้าใจว่า “เกย์” เป็นกลุ่มท่ีมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยและมี

พฤติกรรมส�าส่อน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 2553, 78; พิมพวัลย์ บุญมงคล และคณะ 2551, 

180; สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์ 2548, 16; เทอดศักดิ์ ร่มจ�าปา 2545) ทั้งที่การเข้าร่วมใน

กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นเพียง “พฤติกรรม” โดยบุคคลผู้นั้นอาจไม่ได้นิยามอัตลักษณ์ทาง

เพศของตนในฐานะ “เกย์” ดังน้ัน ปัญหาเกี่ยวกับการนิยามอัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องยากหาก

พจิารณาเพยีงพฤตกิรรมอย่างผิวเผนิโดยไม่ท�าความเข้าใจถงึการนิยามอตัลกัษณ์ของปัจเจก 

ซึ่งอาจไม่สอดรับกับตราประทับท่ีสังคมมอบให้เสมอไป ในที่นี้ผู ้เขียนขอเรียกกลุ่มชาย 

ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันในห้องน�้าสาธารณะว่า “ชายชอบชาย” ไม่ว่าเขา

เหล่านั้นจะนิยามตนเองว่าเป็น “เกย์” หรือไม่ก็ตาม

นอกจากกลุ่มชายชอบชายจะมีความหลากหลายในการนิยามอัตลักษณ์ของตนเอง

ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีลักษณะทางกายภาพและสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันไป

ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบังานศกึษาในสงัคมตะวนัตก (Humphreys 1970; Tewksbury 1999; 

Frankis and Flowers 2009) ส�าหรับชายท่ีพบในบริบทของสังคมไทยจากการสังเกตและ

สัมภาษณ์พบว่ามีความหลากหลายในเชิงรูปลักษณ์ทางกายภาพ ไม่จ�ากัดเฉพาะผู้ที่มี

ลักษณะทางกายภาพสอดคล้องกับวาทกรรมหลักว่าด้วยความเป็นชายในอุดมคติเท่านั้น 

และพบว่ามีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป จนถึงมากกว่า 60 ปี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยท�างานคือ

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จนถึง 40 ปี ยกเว้นกรณีพื้นที่ห้องน�้าในห้างสรรพสินค้า สามารถพบผู้ที่

มีอายตุ�า่กว่า 20 ปี และยังอยูใ่นวยัเรยีนทัง้มัธยมต้นและมัธยมปลาย อย่างไรกดี็ มีข้อจ�ากดั

ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เน่ืองจากมีความสัมพันธ์กับสถานะทางสังคม และอาจน�า

ไปสู่การประณามหรือท�าให้เสียชื่อเสียงได้ ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนจึงไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

อย่างตรงไปตรงมา แต่ยังสามารถสังเกตได้จากการแต่งกาย โดยเฉพาะบางคนที่สวม 
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เครื่องแบบ ท้ังนี้ อาจกล่าวได้ว่าอาชีพของ “ชายชอบชาย” ที่พบในงานศึกษานี้มีตั้งแต่

นักเรียน นักศึกษา ลูกจ้าง คนขายของ พนักงานห้าง พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจไปจนถึงผู้เกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่ของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้มีแนวโน้มน�าทาง

เพศต่อเพศเดียวกัน

ถงึแม้ว่าชายทีเ่ข้ามาเพือ่ประกอบกจิกรรมทางเพศภายในห้องน�า้สาธารณะจะมคีวาม

หลากหลาย และไม่จ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพสอดคล้องกับวาทกรรมหลัก 

ว่าด้วยความเป็นชายในอุดมคติเท่าน้ัน อย่างไรก็ดี ลักษณะทางกายภาพหรือเรือนร่างของ 

“ชายชอบชาย” ได้ถูกท�าให้กลายเป็นวัตถุทางเพศ (sexual object) ภายใต้กระบวนการ

ปฏิสังสรรค์เพ่ือน�าไปสู่การประกอบกิจกรรมทางเพศ ทั้งนี้ การให้คุณค่าในการเลือกคู ่

ปฏสิงัสรรค์มแีนวโน้มจะเป็นการผลติซ�า้วาทกรรมหลกัว่าด้วยความเป็นชายในอดุมคต ิจาก

การสังเกตของผู้เขียนพบว่าผู้ที่มีลักษณะอย่างเช่น มีความเป็นหญิงสูง หรือ “ออกสาว” 

ผู้อาวุโสที่ไม่มีการรักษาสุขภาพร่างกายให้ดูดี หรือผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพไม่สอดคล้อง

กับความเป็นชายในอุดมคติมักถูกปฏิเสธ หรือมีโอกาสน้อยท่ีจะได้ปฏิสังสรรค์เพ่ือพัฒนา

ไปสูก่ารประกอบกจิกรรมทางเพศ โดยในบางกรณมีีการให้เหตผุลเช่ือมโยงระหว่างลกัษณะ

ทางกายภาพกับความต้องการทางเพศด้วย

ห้องน�้าสาธารณะในฐานะพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเพศ

ลอว์ด ฮัมฟรีย์ส (Loud Humphreys) ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับเพศวิถีใน

ห้องน�า้สาธารณะ (Humphreys 1970) ซ่ึงศกึษาการแลกเปลีย่นในกจิกรรมทางเพศระหว่าง

ชายกับชายในห้องน�้าสาธารณะ โดยฮัมฟรีย์สท�าการเก็บข้อมูลในฐานะเป็น“ต้นทาง” 

(watch queen) ที่คอยส่งสัญญาณให้ชายที่ก�าลังมีกิจกรรมทางเพศภายในห้องน�้าได้รู้ตัว

ว่าก�าลังมีคนเข้ามา (Humphreys 1970 อ้างถึงใน พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ 2530, 1) 

จุดมุ่งหมายในการศึกษาของฮัมฟรีย์สขณะน้ันเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเพศและระบาด

วิทยา รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมบนพื้นท่ีสาธารณะ อย่างไรก็ตาม งานศึกษานี้นับว่า

มีคุณูปการต่อการศึกษาพฤติกรรมทางเพศในที่สาธารณะของผู้ชายอย่างกว้างขวาง ซึ่ง 
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ต่อมาเป็นที่รู ้จักกันในประเด็นการหาคู่นอนในสภาพแวดล้อมสาธารณะ (Public Sex 

Environments: PSEs) อย่างเช่น สวนสาธารณะ ชายหาด จุดพักรถบนถนนมอเตอร์เวย์ 

และห้องน�า้สาธารณะ ฯลฯ (Frankis and Flowers 2009, 862; Leap 1999; Tewksbury 

1999) ภายใต้กรอบทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ที่ให้ความส�าคัญกับความหมายผ่าน

กระบวนการปฏสิงัสรรค์ระหว่างชายทีต้่องการหาคู่หรอืมกีจิกรรมทางเพศในทีส่าธารณะ ใน

แง่นี ้การให้ความหมายกบัพืน้ท่ีห้องน�า้สาธารณะในฐานะวตัถแุห่งการปฏสิงัสรรค์ จงึมคีวาม

หมายท่ีหลากหลาย ลื่นไหล และไม่ตายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปลี่ยนแปลงการให ้

ความหมายของห้องน�า้สาธารณะจากพืน้ทีส่�าหรับขบัถ่าย กลายเป็น “พืน้ทีป่ระกอบกจิกรรม

ทางเพศ”

จากการส�ารวจภาคสนามของผูเ้ขียน พบว่าส่วนใหญ่ของห้องน�า้สาธารณะทีก่ลุม่ชาย

ชอบชายนิยมใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ คือ

ห้องน�้าภายในห้างสรรพสินค้าและปั๊มน�้ามัน ซ่ึงอาจมีลักษณะไม่แตกต่างจากห้องน�้า

สาธารณะชายท่ัวไป กล่าวคอื มส่ีวนทีเ่ป็นแนวก�าแพงตดิตัง้โถปัสสาวะโดยมีทีบ่งัตาระหว่าง

โถเพื่อความเป็นส่วนตัว และส่วนที่เป็นห้องน�้าซึ่งแม้จะมีผนังปิดทั้งสี่ด้าน แต่ก็มีช่องว่างซึ่ง

เกิดจากการเว้นระยะจากพื้นห้องน�้าและมีเพดานที่เปิดโล่ง อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบว่าห้องน�้า

สาธารณะภายในห้างสรรพสินค้าและปั๊มน�้ามันมีลักษณะร่วมบางประการอันเป็นปัจจัยที่

เอือ้ต่อการเลอืกประกอบกจิกรรมทางเพศของกลุม่ชายชอบชาย หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นมติิ

เชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการปฏิสังสรรค์ระหว่างชายชอบชาย ซึ่งน�าไปสู่การให้ 

ความหมายกับห้องน�้าสาธารณะในฐานะพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเพศ ดังนี้

1.	 ความเป็นพื้นที่สาธารณะ กลุ่มชายชอบชายเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหรือผู้มาใช้

บริการห้องน�้าท่ีมีความหลากหลาย มักไม่เป็นที่สังเกตว่าเข้ามาเพ่ือประกอบกิจกรรมทาง

เพศภายในห้องน�้า ยกเว้นกรณีที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือมีการละเมิดความเป็น 

ส่วนตัวของผู้ใช้ห้องน�้าคนอื่น การหาคู่ในพื้นท่ีสาธารณะเช่นนี้ท�าให้ชายชอบชายที่ไม่

ต้องการเปิดเผยตัวตน รู้สึกปลอดภัยจากการถูกตีตราทางสังคมว่ามีความเบี่ยงเบนโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องพยายามปกปิดความลับเหมือนการไปหาคู ่ในพ้ืนที่เฉพาะส�าหรับผู้ที่ม ี

แนวโน้มน�าทางเพศต่อเพศเดียวกัน
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2.	 ความเป็นส่วนตัว พื้นที่ห้องน�้าที่กลุ่มชายชอบชายเลือกมีกิจกรรมทางเพศมัก 

ตัง้อยูใ่นท่ีลบัตา หรอืบริเวณทีผู่ค้นไม่พลกุพล่าน นอกจากนี ้การจัดการพ้ืนทีภ่ายในห้องน�า้

บางแห่งยังเอื้อต่อการประกอบกิจกรรมทางเพศ เนื่องจากมีผนังกั้นแยกส่วนที่เป็นห้องน�้า

ออกจากส่วนทีต่ดิตัง้โถปัสสาวะ ตลอดจนการเลือกประกอบกิจกรรมทางเพศในเวลากลางคนื 

ล้วนสะท้อนถึงนัยส�าคัญของการสร้างความเป็นส่วนตัวภายในพื้นที่สาธารณะ ทั้งในแง่ของ

การปกปิดกิจกรรมทางเพศจากสายตาของผู้ใช้ห้องน�้าคนอื่น และการใช้เวลาประกอบ

กิจกรรมทางเพศได้โดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยความต้องการใช้ห้องน�้าของผู้ใช้คนอื่นๆ

3.	ความปลอดภัย ห้องน�้าท่ีถูกเลือกเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางเพศมักมีทางเข้า

ออกได้หลายทางซ่ึงนอกจากจะช่วยให้ผู้ท่ีเข้าไปประกอบกิจกรรมทางเพศรู้สึกปลอดภัย

เพราะมีช่องทางในการหลบหลีก สามารถออกจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันทีแล้ว

ยังช่วยให้ไม่เป็นท่ีจดจ�าของผู้คนในบริเวณนั้นๆ และไม่ถูกตั้งข้อสังเกตจากการเข้าห้องน�้า

บ่อยๆ ด้วย

4.	ความเป็นพื้นที่ที่รองรับการใช้งานในระยะเวลาจ�ากัด กิจกรรมทางเพศในห้องน�้า

สาธารณะเป็นความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่ผูกมัด หรือที่เรียกกันว่า 

“เซ็กซ์ด่วน” (instant sex) หรือ “ความสัมพันธ์ทางเพศในภาวะนิรนาม” (anonymous 

sex) ท่ีผู้ประกอบกิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สนใจท่ีจะท�าความรู้จักกัน ยกเว้นบางกรณีที่เคยเห็น

หน้ากันบ่อยๆ ก็อาจจะน�าไปสู่การปฏิสังสรรค์กันได้ โดยทั่วไปการประกอบกิจกรรมทาง

เพศในห้องน�า้สาธารณะจะใช้เวลาประมาณ 5 – 15 นาท ีและส่วนใหญ่เมือ่ตอบสนองความ

ต้องการทางเพศเรียบร้อยแล้ว ก็แยกย้ายกันออกจากห้องน�้าอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไร

เกิดขึ้นและปราศจากข้อผูกมัดระหว่างกัน

เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบข้างต้น จะเห็นว่ามีปัจจัยที่เอื้อให้ห้องน�้าสาธารณะ

กลายเป็นพื้นท่ีประกอบกิจกรรมทางเพศของกลุ่มชายชอบชาย ในฐานะการแสดงออกซึ่ง

ความต้องการทางเพศอย่างรวดเร็วและไร้ข้อผูกมัด และส�าหรับบางคน ความเป็นพ้ืนที่

สาธารณะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศเมื่อเทียบกับการไปหาคู่

ในสถานบันเทิงเฉพาะกลุ่มส�าหรับผู้ท่ีมีแนวโน้มน�าทางเพศต่อเพศเดียวกัน ขณะเดียวกัน

ก็มีความปลอดภัยมากกว่าการเข้าไปหาคู่นอนในพ้ืนที่สาธารณะอื่นๆ อย่างสวนสาธารณะ 
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ดังนั้น ส�าหรับชายชอบชายท่ีไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะ การประกอบกิจกรรม

ทางเพศในลกัษณะดงักล่าวช่วยให้สามารถปกปิดอตัลกัษณ์ทางเพศ ท�าให้พวกเขายังคงเป็น 

“ผู้ชาย” และมี “ความเป็นชาย” ในสายตาของผู้ชมทางสังคมท่ัวไป หรือที่เรียกว่าเป็น 

“ผูเ้บีย่งเบนแบบซ่อนเร้น” (secret deviant [Becker 1963, 20]) ทัง้นี ้ผูต้้องการประกอบ

กิจกรรมทางเพศภายในห้องน�้าสาธารณะจะต้องเรียนรู้ “ที่ตั้ง” ของห้องน�้าสาธารณะท่ีกลุ่ม

ชายชอบชายนิยมใช้ประกอบกิจกรรมทางเพศผ่านการสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

ซึ่งมีท้ังการบอกเล่าผ่านกลุ่มเพื่อนและส่ือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังต้องมี

การเรียนรู้เก่ียวกับบรรทัดฐานของการจัดการความสัมพันธ์ภายในบริบทเฉพาะแต่ละพ้ืนท่ี 

ดังจะได้อภิปรายในหัวข้อต่อไป

กิจกรรมทางเพศ: การปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ของชายชอบชาย

การปฏสิงัสรรค์ระหว่างชายทีต้่องการประกอบกจิกรรมทางเพศภายในห้องน�า้สาธารณะต้อง

อาศัยการเรียนรู้ภายใต้บรรทัดฐานเฉพาะ เนื่องจากความเป็นพื้นที่สาธารณะและไม่ได้เป็น

พ้ืนท่ีส�าหรับประกอบกิจกรรมดังกล่าวโดยตรง แต่เป็นการให้คุณค่าของชายชอบชายกลุ่ม

หนึ่ง จึงต้องปกปิดและซ่อนเร้นจากสายตาของผู้ใช้ห้องน�้าสาธารณะคนอ่ืน งานศึกษาใน

บรบิทสงัคมตะวนัตกได้เสนอว่ามกีฎการหาคู ่(rules of cruising) ทีส่�าคญัคอืการหลกีเลีย่ง

การปฏสิงัสรรค์กนัด้วยค�าพดู (Frankis and Flowers 2005; Tewksbury 1999) เนือ่งจาก

ไม่มีหลักประกันใดๆ ที่จะรู้ว่าชายท่ีอยู่ภายในพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ท่ีมีความต้องการเช่นเดียวกัน 

และแต่ละบุคคลย่อมมีเหตุผลหรือการให้ความหมายต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่

สอดคล้องหรือแตกต่างกัน การปฏิสังสรรค์ผ่านภาษาพูดจึงเป็นการเปิดเผยตัวตนให้ 

คนแปลกหน้ารับรู้โดยไม่อาจคาดถึงผลท่ีติดตามมาได้ในบางกรณี แทนที่จะได้ผู้เข้าร่วม

ในกิจกรรมทางเพศ อาจน�าไปสู่การถูกประณาม ท�าร้ายร่างกาย หรือถูกจับกุมแทน ในทาง

ตรงกันข้าม ชายที่บังเอิญเข้าไปอยู่ในพื้นที่ขณะมีกิจกรรมทางเพศอาจเป็นจุดเริ่มต้นของ

การรับรู้เก่ียวกับ “ท่ีตั้ง” ของห้องน�้าสาธารณะในฐานะพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมทางเพศ และ

หากเขาพิจารณาแล้วว่าการกระท�าน้ัน “ไม่ได้เสียหายอะไร” ก็จะน�าไปสู่การเรียนรู้ถึง

บรรทัดฐานของการประกอบกิจกรรมทางเพศภายในบริบทเฉพาะดังกล่าวต่อไป
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งานศึกษาของริชาร์ด ทิวค์สบิวรี (Richard Tewksbury) พบว่าจุดเริ่มต้นของการ 

ปฏิสังสรรค์ระหว่างชายท่ีต้องการหาคู่เพื่อประกอบกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะ คือการ

ใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นที่ต้องเรียนรู้และเลือกใช้ให้ถูกต้องเพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่า

อกีฝ่ายหนึง่มคีวามต้องการเช่นเดยีวกบัตน ก่อนทีจ่ะเริม่มีการสนทนาหรอืประกอบกจิกรรม

ทางเพศเป็นล�าดบัต่อไป ส�าหรบัการสือ่สารโดยภาษาสญัลกัษณ์มีอยู่ด้วยกนั 4 รปูแบบหลกั 

(Tewksbury 1999) ได้แก่

1.	 การสบตา	 (eye	 contact)	 คือจุดเริ่มต้นในการปฏิสังสรรค์เพ่ือเป็นการส่ง

สัญญาณไปยังชายท่ีเป็นเป้าหมายให้เขาได้รู้ตัว โดยจะมองไปยังเป้าหมายบ่อยๆ หรืออาจ

จ้องมองให้รู้ตัวแล้วสังเกตปฏิกิริยาที่จะแสดงโต้ตอบกลับมา กระบวนการนี้นอกจากจะเป็น

จุดเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศแล้ว ยังสามารถใช้จ�าแนกชายท่ีจะเข้า

มาเพื่อประกอบกิจกรรมทางเพศกับผู้ใช้ห้องน�้าสาธารณะทั่วไปได้อีกด้วย

2.	 การเดินติดตาม	 (pursuit)	หลังจากที่ส่ือสารกันผ่านทางสายตาจนเป็นที่แน่ชัด

แล้วว่าเป้าหมายที่สนใจอยู่น้ันมีความต้องการเช่นเดียวกัน ขั้นต่อมาก็จะเป็นขั้นของการ

ติดตามเป้าหมาย แต่การติดตามต้องค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู ้สึกว่าถูก

คุกคามหรือตกอยู่ในอันตราย การเดินตามนี้อาจเป็นการตามเพียงฝ่ายเดียว หรือเปลี่ยน

เป็นผู้ถูกตามภายหลังจากติดตามเป้าหมายท่ีสนใจได้ระยะหนึ่ง เพ่ือเป็นการยืนยันความ

สนใจท่ีมีต่อกัน

3.	การแสดงท่าทาง	 (display	and	positioning) เป็นการแสดงเพ่ือเช้ือเชิญหรือ

บอกถงึความต้องการให้อีกฝ่ายหนึง่เข้ามาในพืน้ทีส่่วนตวัเพ่ือประกอบกจิกรรมทางเพศด้วย

การพยักหน้าเชิญชวน การยิ้ม การสัมผัสร่างกายของตนเอง ตลอดจนการแสดงท่าทางที่

สะท้อนความต้องการหรือการประกอบกิจกรรมทางเพศ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กระตุ้นเป้าหมาย

ให้เข้ามาปฏิสังสรรค์เพ่ือประกอบกิจกรรมทางเพศเร็วข้ึน

4.	การสัมผัสร่างกาย	(body	contact)	เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกอบกิจกรรม

ทางเพศ โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเร่ิมสัมผัสร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือเร้าความรู้สึกหรือ

เพือ่ตรวจสอบกไ็ด้ การอนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามสมัผสัร่างกายโดยเฉพาะเพ่ือกระตุน้อารมณ์
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ทางเพศ หมายถึงการยินยอมที่จะร่วมประกอบกิจกรรมทางเพศด้วย อย่างไรก็ตาม หาก

สัมผัสแล้วพบว่าบทบาททางเพศไม่สอดคล้องกัน การปฏิสังสรรค์อาจสิ้นสุดลงโดยการ

ประกอบกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้น�าไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศก็ได้

การเดินติดตาม

การสบตา
(จุดเริ่มต้น

การปฏิสังสรรค์)
การแสดงท่าทาง

ความสัมพันธ์ทางเพศ
การส�าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

การใช้ปากกับอวัยวะเพศ
การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

การสัมผัสร่างกาย

จาก แผนภาพ	1 จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิสังสรรค์ไปสู่กิจกรรมทางเพศนั้นเริ่ม

จากการสบตาเพ่ือมองหาเป้าหมายที่น่าสนใจและมีความต้องการเช่นเดียวกันก่อนที่จะ

พัฒนาไปสู่ขั้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ของการหาคู่ในห้องน�้าสาธารณะ ชายที่

เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องเริ่มต้นตามล�าดับทุกขั้นตอน ยกเว้นมือสมัครเล่นหรือ

ผู้หาคู่นอนเป็นครั้งคราว (occasional cruiser) แต่ส�าหรับผู้หาคู่นอนที่มีความช�านาญ 

(professional cruiser) อาจเริ่มจากการแสดงท่าทางตลอดจนการสัมผัสร่างกายก่อน 

โดยข้ามขั้นตอนของการเดินตาม เน่ืองจากอาจถูกจ�ากัดด้วยเงื่อนไขเชิงพ้ืนท่ีและเชิงเวลา

ในการใช้ห้องน�้าสาธารณะบางแห่ง ยกเว้นกรณีที่ชายชอบชายจะเดินตามกันไปเพ่ือหา

ห้องน�้าแห่งใหม่ที่ลับตาจากบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมในการปฏิสังสรรค์สามารถเลือกออก

จากสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ตลอดเวลาในทุกขั้นตอน ทั้งด้วยเหตุผลในเชิงความ

แผนภาพ 1 รูปแบบการปฏิสังสรรค์และกิจกรรมทางเพศ
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ปลอดภัยและในเชิงรสนิยมทางเพศ กระบวนการของกิจกรรมทางเพศภายหลังทั้งสองฝ่าย

แน่ใจว่ามีความปรารถนาเช่นเดียวกันประกอบด้วยกิจกรรมทางเพศหลายรูปแบบ โดยขึ้น

อยู่กับระดับการให้คุณค่าของชายชอบชายที่เข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินความเสี่ยง

ภายใต้เงื่อนไขของบริบทในขณะนั้นๆ โดยผู้เขียนพบว่ามีกิจกรรมทางเพศ 3 รูปแบบหลักๆ

ได้แก่ 1) การส�าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (masturbation) 2) การใช้ปากกับอวัยวะเพศ 

(oral sex) และ 3) การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (anal sex) 

รูปแบบของกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์กับ “ฉาก” ของกิจกรรมดังกล่าวภายในห้องน�้า

สาธารณะ กล่าวคือ การส�าเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วม 

ทุกคน เป็นความสัมพันธ์ต่างตอบแทนที่เกิดจากความคาดหวังของสมาชิกที่อยู่ในบริบท

ของสถานการณ์นั้นๆ โดยอาจอยู่ในรูปแบบที่ต่างคนต่างส�าเร็จความใคร่ให้ตัวเองหรือช่วย

ส�าเรจ็ความใคร่ให้กนัและกนักไ็ด้ กจิกรรมรปูแบบนีส้ามารถเกดิข้ึนได้ในพ้ืนทีเ่ปิดโล่งอย่าง

บรเิวณโถปัสสาวะ ซึง่ผูร่้วมกจิกรรมจะรูส้กึปลอดภยักว่าการอยู่ในพ้ืนทีจ่�ากดัภายในห้องน�า้ 

เพราะสามารถออกจากสถานการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ได้ทนัทีเม่ือถกูรบกวนหรือมีผูใ้ช้ห้องน�า้

คนอื่นเข้ามา ในขณะที่การใช้ปากกับอวัยวะเพศจะเกิดขึ้นภายหลังการประเมินผู้ร่วม

กิจกรรมอีกฝ่ายในรายละเอียดมากขึ้น และมีการเคลื่อนย้ายจากบริเวณโถปัสสาวะเข้าไป

ในพื้นที่ปิดของส่วนท่ีเป็นห้องน�้าเพื่อป้องกันการถูกจับจ้อง ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ทางทวาร

หนักซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนน้อยมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมประเภทอื่นเพราะมีความเสี่ยง

มากทีส่ดุ นอกจากจะมกีารประเมนิผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมและเงือ่นไขของสถานทีอ่ย่างรอบด้าน

แล้วยงัเป็นรปูแบบทีส่ะท้อนถงึความตัง้ใจใช้ห้องน�า้สาธารณะเป็นพ้ืนทีป่ระกอบกจิกรรมทาง

เพศอย่างชัดเจน เพราะจ�าเป็นต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และมีรายละเอียดที่ต้อง

ระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมมากกว่า ดังข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ที่บอกเล่าถึง 

ข้อจ�ากัดต้ังแต่ในแง่ของพื้นที่ การจัดวางร่างกายและควบคุมการแสดงอารมณ์ให้ไม่เป็นที่

สังเกตของคนภายนอกว่าก�าลังมีกิจกรรมทางเพศเกิดข้ึนภายในห้องน�้า และก่อนจะออก

จากห้องน�้าก็ต้องส�ารวจโดยการมองลอดช่องว่างระหว่างผนังกับพื้นห้องน�้าให้แน่ใจก่อนว่า

ไม่มีคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้น และมักเลือกใช้วิธีออกจากห้องน�้าโดยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดิน

ออกมาก่อนแล้วค่อยให้อีกฝ่ายหน่ึงเดินตามออกมา (ปุรินทร์ นาคสิงห์ 2547, 165 - 166)



22 ปุรินทร์ นาคสิงห์

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการมีกิจกรรมทางเพศภายในห้องน�้าสาธารณะเป็นกิจกรรม

ที่ต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิสังสรรค์ โดยชายที่มีความต้องการเข้าไปมีกิจกรรมดังกล่าวจ�าเป็น

ต้องเรียนรู้ถึงบรรทัดฐานท่ีต้องกระท�าต่อกันเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดบรรทัดฐานหรือไป

ขัดจังหวะคู่อื่นระหว่างมีกิจกรรมทางเพศ รวมถึงเป็นการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

ด้วย กระนั้นก็ตาม ในบริบทสังคมไทย การประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะ

ยังถูกตีตราว่าเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนไม่เพียงในสายตาของกลุ่มผู้รักต่างเพศ แต่รวมถึง 

ผู้รักเพศเดียวกันด้วย ดังนั้น กลุ่มชายชอบชายที่ให้คุณค่ากับการประกอบกิจกรรมทางเพศ

ในห้องน�้าสาธารณะย่อมต้องประเมินถึงความเส่ียง โดยเฉพาะเมื่อรับรู้ว่ากิจกรรมดังกล่าว

ไม่เป็นที่ยอมรับ พวกเขาจะต้องเรียนรู้ถึงการต่อรองเพ่ือไม่ให้ถูกตีตราเหมารวมหรือถูกใช้

สิทธานุมัติเชิงลบ (negative social sanction) จากสังคม 

การต่อรองกับความเสี่ยงและการควบคุมทางสังคม

เม่ือความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดข้ึนภายในห้องน�้าสาธารณะถูกพิจารณาในฐานะพฤติกรรม

เบี่ยงเบน ดังนั้น ผู้เข้าร่วมอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจึงอาจถูกตีตราเหมารวมและได้รับ

สิทธานุมัติเชิงลบจากสังคมทั้งในระดับกลไกควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ (formal 

social control) และอย่างไม่เป็นทางการ (informal social control) การใช้สทิธานมุตัิ

เชิงลบโดยตัวแทนของกลไกควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ อย่างเช่น ต�ารวจอาจท�า 

การจับกุมพร้อมด�าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการตีตราและสร้างรอยมลทินแก่ 

ผูถู้กด�าเนนิคดผ่ีานการบนัทกึในเอกสารราชการ ส่วนในระดับของกลไกอย่างไม่เป็นทางการ 

ปฏิกิริยาเชิงลบต่อการประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะท่ีละเมิดความเป็น 

ส่วนตัวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะลวนลามทางเพศต่อผู้ใช้ห้องน�้าที่ไม่ได้มีแนวโน้มน�า 

ทางเพศกบัเพศเดยีวกนั อาจปรากฏในรปูแบบตัง้แต่การประณาม ด่าทอ การท�าให้เสยีหน้า

หรือเสียชื่อเสียง รวมถึงการใช้ความรุนแรงในการท�าร้ายร่างกาย อาจกล่าวได้ว่าการ

ประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมต้องประเมินถึงความ

เสี่ยงและต่อรองถึงผลท่ีอาจได้รับเพื่อแลกกับการตอบสนองต่อความต้องการทางเพศ ใน
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ท�านองเดียวกับท่ีนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ได้เสนอไว้เกี่ยวกับการต่อรองระหว่างการมีความ

สัมพันธ์ทางเพศแบบปลอดภัยกับการมีความสัมพันธ์แบบไม่มีขอบเขตของเกย์ในบริบท

สังคมไทย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 2554, 44) ท้ังนี้ ผู้เขียนเสนอว่ากลุ่มชายชอบชายที่ต้องการ

เข้าไปประกอบกจิกรรมทางเพศภายในห้องน�า้สาธารณะต้องเผชิญและต่อรองกับความเสีย่ง

ท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคมดังนี้ 

ความเสี่ยงและการต่อรองในระดับปัจเจก

ความเสีย่งในระดับปัจเจกส�าหรับชายชอบชายท่ีใช้ห้องน�า้สาธารณะเป็นพืน้ทีป่ระกอบ

กิจกรรมทางเพศ อาจแบ่งได้เป็นความเส่ียงร่วมกับกลุ่มผู้มีแนวโน้มน�าทางเพศต่อเพศ

เดียวกันและความเสี่ยงอันเป็นผลสืบเนื่องจากเงื่อนไขเฉพาะของบริบทเชิงพื้นที่ กล่าวคือ 

กลุ่มชายชอบชายที่ประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะมีความเสี่ยงต่อการติด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

ตอบสนองต่อความต้องการทางเพศของเกย์ในบริบทสังคมไทยในงานศึกษาของนฤพนธ์ 

ด้วงวเิศษ ท้ังนีเ้นือ่งจากชายทีป่ระกอบกจิกรรมทางเพศในห้องน�า้สาธารณะมักไม่ระมัดระวัง

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยเฉพาะการใช้ปากกบัอวยัวะเพศ ขณะทีก่ารมีเพศสมัพันธ์ทาง

ทวารหนักจะมีการป้องกันโดยสวมถุงยางอนามัยมากกว่า ยกเว้นบางกรณีที่มีเพศสัมพันธ์

ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกันซึ่งเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี (HIV) มากที่สุด ส่วนในแง่ของ

ความเสี่ยงอันเป็นผลสืบเนื่องจากเงื่อนไขเฉพาะเชิงพ้ืนที่ เป็นผลจากความเป็นสาธารณะ

ของพื้นที่ ท�าให้ผู้คนรวมถึงมิจฉาชีพเข้าออกได้สะดวก ซึ่งอาจน�าไปสู่การโจรกรรมหรือการ

ท�าร้ายร่างกายได้ โดยข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์สะท้อนว่าสถานการณ์ดังกล่าวมักเกิด

ขึ้นในเวลากลางคืนและเกิดขึ้นในห้องน�้าตามปั๊มน�้ามันมากกว่าห้องน�้าในห้างสรรพสินค้า

อย่างไรก็ตาม ชายชอบชายที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าเหล่านี้มักหลีกเลี่ยงไม่แจ้ง

ความด�าเนินคดีตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีที่มีความรุนแรงอย่างท�าร้ายร่างกายหรือ

ฆาตกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการแจ้งความด�าเนินคดีจะน�าไปสู่การซักถามเกี่ยวกับข้อมูลของ

ผู้เสียหายว่าไปอยู่ในสถานที่นั้นได้อย่างไร ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการถูกตีตราซ�้าผ่าน

กระบวนการของกลไกควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ
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ส�าหรับการต่อรองในระดับปัจเจกผู้เขียนพบว่ากลไกการต่อรองขึ้นอยู่กับความ

ตระหนักในความเส่ียงของกลุ่มชายชอบชายแต่ละคนอันเกิดจากการให้คุณค่าเฉพาะและ

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การหาคู่ในที่สาธารณะ ในแง่ของการต่อรองกับความเสี่ยงจาก

การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มชายที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศสามารถต่อรองกับ

คู่ปฏิสังสรรค์ให้สวมถุงยางอนามัยก่อนที่จะมีการการใช้ปากกับอวัยวะเพศหรือการมีเพศ

สัมพันธ์ทางทวารหนักได้ ขณะที่การต่อรองกับความเสี่ยงอันเป็นผลสืบเนื่องจากเงื่อนไข

เฉพาะเชิงพ้ืนที่ จะมีการประเมินลักษณะของคู่ปฏิสังสรรค์ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปประกอบ

กิจกรรมทางเพศในส่วนพื้นที่ปิดของห้องน�้า ตลอดจนอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีลักษณะไม่

พึงประสงค์จากการบอกเล่าของผู้เข้าไปประกอบกิจกรรมทางเพศด้วยกัน หรือบางกรณีอาจ

หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมอย่างเช่นที่เปลี่ยวหรือลับ

สายตาคน เป็นต้น

ความเสี่ยงและการต่อรองในระดับสังคม

การประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะมีความเสี่ยงที่จะได้รับสิทธานุมัติ

เชิงลบผ่านกลไกการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการที่ตีตราประทับเหมารวมกลุ่ม

ชายชอบชาย โดยอ้างอิงกับวาทกรรมหลักว่าด้วยความเป็นเกย์ในบริบทสังคมไทยว่าเป็น 

ผู ้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน เน่ืองจากมีพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างจากคนท่ัวไป และม ี

แนวโน้มเป็นพวกส�าส่อน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย อันอาจน�าไปสู่การเปิดโปง การประณาม หรือ

ท�าให้เสียชื่อเสียง โดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มที่ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศต่อสาธารณะ ใน

ส่วนของกลไกการควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ การประกอบกิจกรรมทางเพศใน

ห้องน�้าสาธารณะถือว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 388 (กระท�า

อนาจารต่อหน้าธารก�านลั) เป็นความผิดลหุโทษต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าร้อยบาท หาก 

เจ้าพนกังาน เช่นต�ารวจสายตรวจท่ีท�าการตรวจตราบรเิวณห้องน�า้ป๊ัมน�า้มนัมาพบผูป้ระกอบ

กิจกรรมทางเพศ ก็สามารถจับกุมและด�าเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที ส่วนพื้นที่ห้องน�้า

สาธารณะในห้างสรรพสินค้าพบว่าเอกชนท่ีเป็นเจ้าของสถานที่มีความพยายามควบคุมไม่

ให้เกิดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ห้องน�้าสาธารณะกลายเป็นสถานที ่
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นัดหมายเพื่อประกอบกิจกรรมทางเพศของชายชอบชาย ซึ่งอาจท�าให้สถานที่นั้นๆ เสียชื่อ

เสียง หรือกลายเป็นแหล่งอาชญากรรม โดยอาศัยการเช่ือมโยงกลไกการควบคุมทางสังคม

ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังท่ีผู้เขยีนพบจากการส�ารวจภาคสนาม 3 รปูแบบ

หลักๆ ต่อไปนี้

1.	 การติดป้ายเตือน เพื่อเป็นการสื่อสารว่าเจ้าของสถานที่รับรู้ว่ามีการใช้พ้ืนที่เพ่ือ

การประกอบกิจกรรมทางเพศและต้องการป้องปรามไม่ให้กลุ่มชายชอบชายเข้ามาประกอบ

กิจกรรมดังกล่าว โดยการอ้างอิงกับความผิดตามกฎหมาย พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์

ให้ผู้พบเห็นสามารถติดต่อเพื่อแจ้งเหตุอันจะน�าไปสู่การด�าเนินการทางกฎหมายต่อไป

2.	 การตรวจสอบโดยแม่บ้าน เจ้าของสถานที่จะมีการมอบหมายให้แม่บ้าน ซึ่ง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ เข้ามาท�าความสะอาดทกุๆ 30 – 45 นาที ยิง่แม่บ้านเข้ามาในห้องน�า้

บ่อยครัง้เท่าไหร่ ก็ยิง่ท�าให้กจิกรรมทางเพศเกิดยากขึน้เท่านัน้ ผูป้ระสงค์จะประกอบกจิกรรม

ทางเพศส่วนใหญ่มักแยกย้ายออกไปจากห้องน�้าเมื่อแม่บ้านเข้ามา หากยืนรออยู่ภายใน 

ห้องน�้านานๆ โดยไม่ออกไปไหนก็อาจเป็นที่สังเกตและถูกจดจ�าใบหน้า ซึ่งอาจน�าไปสู่

กระบวนการที่แม่บ้านจะแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไป

3.	การตรวจสอบโดยพนักงานรักษาความปลอดภยั		ซึง่จะเดนิตรวจตราอย่างสม�า่เสมอ

พอๆ กบัแม่บ้าน โดยมตีารางลงเวลาตรวจอย่างชดัเจน หรอืบางแห่งถงึกบัให้พนกังานรกัษา

ความปลอดภัยน่ังเฝ้าอยู่หน้าห้องน�้า พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินการกับการกระท�าที่ท�าให้สถานที่ได้รับความเสียหาย 

ทัง้ด้านวตัถแุละชือ่เสียง โดยส่วนใหญ่ถ้าพบการประกอบกจิกรรมทางเพศบรเิวณโถปัสสาวะ

ก็จะเดินเข้าไปแสดงตัวเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวชะงักและยุติลง แต่ถ้าเป็นการประกอบ

กิจกรรมทางเพศภายในส่วนห้องน�้าก็จะด�าเนินการส่งเจ้าพนักงานต�ารวจต่อไป

ส�าหรับการต่อรองกับกลไกการควบคุมทางสังคมผ่านมาตรการของเอกชนทั้งสาม

รปูแบบข้างต้น ผู้เขยีนพบว่า ในกรณขีองการตดิป้ายเตอืนอย่างเป็นทางการดเูหมือนว่าไม่มี

ผลท�าให้จ�านวนและความถี่ของการประกอบกิจกรรมทางเพศลดลง แต่อาจมีส่วนท�าให้ชาย

ที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางเพศภายในห้องน�้ามีความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยง
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ไม่ให้มีคนเห็นหรือโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุ ส่วนความพยายามจัดระเบียบสถานที่โดยให้ 

แม่บ้านหรอืพนกังานรกัษาความปลอดภัยเดินตรวจห้องน�า้บ่อยๆ กลุม่ชายชอบชายกม็กีลไก

ในการต่อรองกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น มีคนดูต้นทางและส่งสัญญาณเตือนผู้ที่ก�าลัง

ประกอบกิจกรรมทางเพศ เมื่อมีแม่บ้านหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งผู้ใช้

ห้องน�า้สาธารณะคนอืน่เข้ามาภายในบรเิวณห้องน�า้ นอกจากนี ้กลุม่ชายชอบชายยงัสามารถ

จดจ�าช่วงเวลาท่ีแม่บ้านเข้ามาท�าความสะอาด โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่แม่บ้านมักเข้ามา

ท�าความสะอาดในห้องน�้าถี่กว่าช่วงอื่นๆ ตลอดจนการเลือกเวลาประกอบกิจกรรมทางเพศ

ในช่วงค�่า หลังจากที่พนักงานส่วนใหญ่เลิกงาน ท�าให้การตรวจตราพื้นที่ดังกล่าวลดลงด้วย

ดังกล่าวแล้วในตอนต้นว่ากลุ่มชายชอบชายจะพยายามท�าตัวให้ดูไม่แปลกแยกหรือ

แตกต่างจากผูใ้ช้ห้องน�า้สาธารณะทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรอืการแสดงกริยิาท่าทาง

ต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นที่จับจ้องหรือสังเกตจากผู้ชมทางสังคม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการปะทะ

กับผู้ใช้ห้องน�้าสาธารณะคนอื่นๆ และเลือกท่ีจะออกจากสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ทันที

เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะถูกตีตราและใช้สิทธานุมัติเชิงลบจากสังคม ในกรณีที่ต้องเผชิญกับ

กลไกการควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการ เช่น หากมีต�ารวจหรือพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยมาพบขณะประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะ ซึ่งถือเป็นการกระท�า

ความผดิซ่ึงหน้า อาจมกีารต่อรองโดยการตดิสนิบนเพ่ือไม่ให้พนกังานรกัษาความปลอดภยั

แจ้งความด�าเนินคดี หรือเพื่อแลกกับการปล่อยตัวและขอให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่ลงบันทึก

ประวติัการกระท�าผดิในเอกสารทางราชการ จากค�าบอกเล่าของผูป้ระกอบกจิกรรมทางเพศ

ในห้องน�้าสาธารณะพบว่าบางคนยอมจ่ายเงินให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อแลก

กับการไม่แจ้งความด�าเนินคดี แต่บางคนยอมถูกด�าเนินคดีโดยให้เหตุผลว่าค่าปรับตาม

ความผิดลหุโทษมีอัตราเพียงไม่เกิน 500 บาท ในขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัย 

บางคนอาจเรียกเงินสูงถึงหลายพันบาท

จะเห็นว่าชายท่ีมีความต้องการเข้าไปประกอบกิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะ

จะต้องประเมินถึงความเส่ียงและต่อรองกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจได้รับในฐานะผู้ละเมิด

บรรทัดฐานทางสงัคม และเมือ่ใดกต็ามทีม่กีารให้คณุค่ากบัการตอบสนองต่อความต้องการ
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ทางเพศสูงกว่าความเสี่ยงที่จะได้รับ ก็จะท�าให้พวกเขาเหล่าน้ันยังคงเลือกที่จะประกอบ

กิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะต่อไป 

สรุป

กิจกรรมทางเพศในห้องน�้าสาธารณะของกลุ่มชายชอบชายมักถูกพิจารณาในฐานะ

ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานท่ีสังคมยอมรับ ผู้เขียนพยายามท�าความ

เข้าใจภายใต้กรอบทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์และแนวคิดความเบี่ยงเบนเพ่ือท�าความ

เข้าใจแบบแผนและเงือ่นไขของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ซึง่พบว่ากลุม่ชายท่ีเข้าไปประกอบกจิกรรม

ทางเพศในห้องน�้าสาธารณะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลายมากกว่าที่สังคมเข้าใจว่ากิจกรรม 

ดังกล่าวเป็นเพียงวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มเกย์ นอกจากนี้ กลุ่มชายชอบชายยังมีการให้ 

ความหมายต่อห้องน�้าสาธารณะในฐานะของพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมทางเพศซึ่งแตกต่าง 

จากการรับรู้และการให้ความหมายของผู้ชมทางสังคมทั่วไป

ส�าหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมทางเพศของกลุ่มชายชอบชายในห้องน�้า

สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้าและปั๊มน�้ามันนั้น ประกอบด้วยความเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  

ซึ่งเปิดโอกาสให้ชายชอบชายเป็นส่วนหน่ึงของผู ้ใช้บริการห้องน�้าสาธารณะที่มีความ 

หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับความเป็นส่วนตัวตามเงื่อนไขของพื้นที่

ได้และให้ความรู้สึกปลอดภัยเนื่องจากมีช่องทางในการหลบหลีกหรือทางหนีทีไล่ ตลอดจน

ความเป็นพืน้ทีท่ี่รองรับการใช้งานในระยะเวลาจ�ากดั ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการประกอบ

กิจกรรมทางเพศอย่างรวดเร็วและไม่ผูกมัด ท�าให้กิจกรรมการหาคู่ในห้องน�้าสาธารณะได้

รับความนิยมและเริ่มแพร่หลายมากข้ึนในกลุ่มผู้ให้คุณค่ากับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไร

กต็าม การมกีจิกรรมทางเพศภายในห้องน�า้สาธารณะจ�าเป็นต้องอาศัยการเรยีนรูท้ัง้เงือ่นไข

เชิงบริบทและบรรทัดฐานของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านระบบสัญลักษณ์

ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การมีกิจกรรมทางเพศ และวิธีการเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ที่ไม่

พึงประสงค์ในลักษณะต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่กลุ่มชายชอบชายประเมิน

ถึงความเส่ียงและต่อรองทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมผ่านกลไกการควบคุมทางสังคม

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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