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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
มนุษยสวนใหญในสังคม ซึ่งประกอบดวย “พอ แม และลูก” ขึ้นมา หนวยครอบครัว
พอแมลูกนี้ ไดถูกทําใหยอมรับในสังคมวาเปนหนวยผลิตขั้นพื้นฐานที่จําเปนสุดยอดในการดํารงอยู
ของเผาพันธมนุษย อุดมการณความเชื่อดังกลาวนี้ไดมีการสั่งสมและสั่งสอนกันมาเปนเวลานาน
นับพันป
ครอบครัวจึงเปนสถาบันทางสังคมขั้นมูลฐานที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกและ
สําคัญที่สุดของสังคมมนุษยโดยสถาบันครอบครัวมีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือการผลิตสมาชิก
ใหม (Reproduction) ใหกับสังคมเพราะสังคมมนุษยจะตองมีสมาชิกใหมมาแทนที่สมาชิกเดิมที่
ตายไปเพื่อที่จะทําใหสังคมมนุษยสามารถดํารงอยูไดตอไป นักการหนาที่ เชน Winch (1971: 29)
กลาววา การหนาที่พื้นฐานของครอบครัวในสังคมทั้งมวลก็คือการทดแทนสมาชิกของสังคมที่กําลัง
ลมหายตายจาก
ผูหญิงในสังคมจึงตองทําหนาที่ในการเปนมารดาเพื่อผลิตสมาชิกใหมใหกบั สังคม
ซึ่งหนาที่ในการเปนมารดาของผูหญิงนี้มีความสําคัญมาก ถาผูหญิงไมสามารถทําหนาที่ของการ
เปนมารดามีจํานวนมากขึ้น สังคมมนุษยก็จะตองตกอยูในภาวะที่ยุงยากไดในที่สุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูหญิงโสด เพราะผูหญิงถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแตอดีตใหมองเห็นความสําคัญของคานิยม
การแตงงานและการมีครอบครัว สังคมถือเอาการแตงงานเปนเปาหมายหลักอยางหนึ่งของชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงจะถูกอบรมสั่งสอนเรื่องของการแตงงานโดยผานกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมมากกวาผูชาย Stockard and John son (1980 อางในชัชสุนี ศุษิลวรณ, 2528: 12)
ในสายตาของสังคมแลว ผูหญิงที่อยูเปนโสดมักจะถูกสังคมจองมองดูพฤติกรรม
วา เธอคงจะตองมีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากผูหญิงสวนใหญที่แตงงานมีครอบครัวแลว ภาพของ
ผูหญิงโสดในสายตาของสาธารณชนนั้นมักจะถูกมองไปในทางลบเกื อบทั้งหมด (Bequeart,
1976: 13)
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Magaret Mead (1967) กลาววา “การมีชีวิตที่ดีควรจะหมายถึงการแตงงานดวย”
ดังนั้นการที่ผูหญิงในสังคมไมสามารถจะปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนดเอาไวได จึงทําให
ผูหญิงที่อยูเปนโสดถูกสังคมรอบขางมองวาผูหญิงโสดเหลานั้นอาจจะมีลักษณะของความคิดและ
พฤติกรรมที่แปลกไปจากผูหญิงสวนใหญที่แตงงานแลว
Peter Stein (1975) กลาววา “สังคมทั่วๆ ไปยังมีทัศนคติตอผูหญิงที่เปนโสดใน
ลักษณะที่มองวาผูหญิงโสดนั้นเปนผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบทบาทของผูหญิงทั่วไป”
Bell (1975) ก็กลาวเชนเดียวกันวา ทัศนคติของสังคมที่มีตอผูหญิงโสด มักจะ
มองผูหญิงโสดไปในทางลบ โดยคนสวนมากจะมองผูหญิงโสดที่มีอายุ 30 ปขึ้นไปวา ชีวิตของเธอ
จะตองขมขื่น ขุนของใจอยูเสมอ โดยที่เธอไมสามารถจะแสดงบทบาทที่ตองการในการที่จะเปน
ภรรยาและมารดาได
ดังที่กลาวมาแลวทั้งหมด ผูหญิงที่ตัดสินใจจะครองตนเปนโสดยอมถูกกระแสของ
อุดมการ ณครอบครัวโถมใสรุนแรงมากขึ้น เพราะการปฏิเสธการแตงงานแทจริงแลว ก็คือการ
ปฏิเสธที่สรางหนวยสังคมขึ้นมา ประเด็นของเรื่องนี้สัมพันธกับการใหคุณคาในวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องเพศของสังคมดวย เนื่องจากการแตงงานคือการมีความสัมพันธทางเพศระหวางชายหญิงที่จะ
นําไปสูการผลิตมนุษยในรุนตอๆ ไป ในรูปแบบที่สังคมยอมรับ และคือหนทางเดียวที่ผูหญิงจะมีลูก
ไดโดยไมถูก สัง คมตั้ง คํา ถามและประณาม เมื่อพิจ ารณาโดยผิว เผิน เราอาจคิดวา ผูห ญิง ที่ไ ม
แตงงานและตั้งใจอยูเปนโสดไมนาจะมีปญหาอะไรมากนัก แตในความเปนจริง ผูหญิงในทุกสังคม
ตางก็ตองเผชิญกับแรงกดดันใหแตงงานเพื่อสรางหนวยครอบครัวขึ้นมา กระแสกดดันตัวนี้คงจะมี
ความรุนแรงแตกตางกันไปในแตละสังคม
ดังนั้นการอยูเปนโสดจึงเปนทางเลือกทางหนึ่งที่จะปฏิเสธอุดมการณครอบครัว
และเปนทางที่อาจสั่นคลอนอุดมการณครอบครัวได ทางเลือกนี้จึงไมใชทางเลือกที่เดินไดสะดวก
โดยปราศจากการตอตานหรือการประณามซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม ปรากฏการณ
จริงที่มองเห็นกันอยูก็คือทางเลือกของการอยูเปนโสดแทบจะทําไมไดเลยสําหรับผูหญิงบางสังคม
เชน ในสังคมแถบประเทศเอเชียใต หรือในสังคมจีน มีผูหญิงจํานวนมากที่จําเปนตองแตงงานทั้งที่
ใจไมยินยอม การคลุมถุงชน อาจเปนประเพณีที่แสดงอํานาจของสังคมอยางตรงไปตรงมาที่จะ
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บัง คับ ใหค นตอ งแตง งาน แตใ นวิถีชีวิต จริง อุด มการณค รอบครัว ไดส รา งแรงกดดัน ทางออ ม
มากมายที่เปนแรงผลักใหคนตองยอมมีชีวิตคู
จากขอมูลทางสถิติของการสํารวจสํามะโนประชากรของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.
2513 จนถึง พ.ศ. 2533 ไดแสดงใหเห็นวาสัดสวนของสตรีไทยที่เปนโสด ซึ่งมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากรอยละ 22.7 ของประชากรสตรีทั้งประเทศในป พ.ศ.2513 เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 26 ในป พ.ศ. 2533 ซึ่งสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ สันนิษฐานวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากระบบเกษตรกรรมเขาสูระบบอุตสาหกรรม สตรีไดรับการศึกษาสูงขึ้น มี
การเขารวมตลาดแรงงานสามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจเปนตน และสิ่งหนึ่งที่นาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมก็คือ คานิยมและทัศนคติของสตรี
รุนใหมที่มีตอการอยูเปนโสดวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากคนรุนกอนอยางไร หรือเปลี่ยนไปใน
ทิศทางใด ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและคานิยมดังกลาวยอมมีผลอยางสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการอยูเปนโสดของบุคคลเชนเดียวกัน

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อ ศึก ษาถึง โลกทัศ นแ ละปจ จัย ที่เ กี่ย วขอ งตอ การอยูเ ปน โสดของพนัก งาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินของสายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทย

สมมติฐานในการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอก นาจะมีผลตอการอยูเปนโสดของพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบิน

ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมที่ทําการศึกษาเปนกลุมพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินของ
สายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทย ที่ยังเปนโสดทั้งที่สมัครใจและไมสมัครใจ และมีอายุตั้งแต 35
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ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 256 คน จากพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินที่ยังเปนโสด
ทั้งหมด ประมาณ 1,221 คน
เนื่องจากวิธีการเก็บขอมูลเปนแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และ
รวบรวมประวัติชีวิต (Life-History) ผูวิจัยจึงเลือกกลุมที่ทําการศึกษาจากพนักงานตอนรับหญิงบน
เครื่องบินที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะของประชากรที่ตองการศึกษา และรูจักคุนเคยกับผูวิจัย
หรือเคยรวมงาน พูดคุยกันมากอน ซึ่งยินดีใหความรวมมือในการเก็บขอมูล จํานวนประมาณ 20
ราย
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการศึกษาและระยะเวลาในการดําเนินงาน
การศึกษาครั้งนี้จะใชการการศึกษาวิจัยเพื่อเก็บรวมรวมขอมูล 2 ประเภท คือ
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควารวบรวมขอมูล
จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ
ตั้งแตเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2543
2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิง
คุณภาพ ตั้งแตเดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2543
2.1 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
2.2 การศึกษาประวัติชีวิต (Life-History) ซึ่งเปนระเบียบวิธีในการศึกษา
ประวัติของบุคคล โดยการสืบสาวปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอก โดยศึกษาเรื่องราวตลอด
ชีวิตหรือชวงเวลาตอนใดตอนหนึ่งของชีวิตที่เกี่ยวของกับความคิดตอการอยูเปนโสดของบุคคลนั้น
เพื่อหาคําอธิบายวาทําไมเขาจึงคิดเชนนี้ เชนนั้น

ไดแรงจูงใจจากสิ่งใดทําใหตัดสินใจเชนนั้น

ประวัติชีวิตทําใหผูวิจัยมองเห็นความเกี่ยวพันระหวางบุคคลกับวัฒนธรรมที่หอหุมตัวเขา
2.3 การวิเคราะหและการตีพิมพตนฉบับวิทยานิพนธ ตั้งแต เดือนตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2543
2.4 การจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ตั้งแต เดือน มกราคม พ.ศ. 2544
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รูปแบบการทํางานและการใชชวี ิตของอาชีพพนักงานตอนรับหญิงบนเครือ่ งบิน
อาชีพนี้เปนอาชีพที่มีการทํางานแตกตางจากอาชีพอื่นๆ ซึ่งในสายตาของคน
ภายนอกแลว มักจะมองวาเปนอาชีพที่นาสนุกสนาน ไดทองเที่ยวไปในที่ตางๆ ทั่วโลก ไมซ้ําซาก
จําเจ เปนชีวิตที่มีสีสัน ตื่นเตนทาทายอยูตลอดเวลา ซึ่งก็มีสวนถูก แตในขอดีเหลานั้นก็มีขอเสีย
เชนกัน ตัวอยางเชน มีความเสี่ยงอันตรายมากกวาอาชีพอื่นๆ จะตองหางจากครอบครัวเปน
เวลานานๆและบอยๆ ไมมีวันหยุดประจําที่แนนอน บางครั้งวันเสาร-อาทิตยหรือวันหยุดราชการ
ตางๆ ที่คนสวนใหญหยุดกัน แตคนในอาชีพนี้ยังตองทํางาน

สุขภาพรางกายก็ทรุดโทรมเร็ว

เนื่ อ งมาจาก สภาพแวดล อ มการทํ า งานบนเครื่ อ งบิ น ที่ ร า งกายต อ งปรั บ ความกดอากาศ
(PRESSURE) ตามการขึ้น-ลง ของเครื่องบิน อีกทั้งการทํางานในที่แคบที่มีคนจํานวนมากและ
อากาศจํากัด จึงพบบอยวาพนักงานบนเครื่องบินจํานวนมากปวยดวยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
อยูเปนประจํา และอีกโรคหนึ่งที่เปนโรคประจําตัวของพนักงานบนเครื่องบินแทบทุกคน คือ โรค
ปวดหลัง เนื่องจากอุปกรณตางๆ ที่ใชอยูบนเครื่องบินมีน้ําหนักมาก และที่เก็บก็จํากัด เวลาใชจึง
ตองยกไปมา ดวยเวลาที่จํากัดในเที่ยวบินสั้นๆ การทํางานอยางเรงรีบจึงทําใหการยกหรือเข็นของ
หนักเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมได ดังนั้นลักษณะการทํางานและการดําเนินชีวิตของคนที่อยูในอาชีพนี้
จึงพิเศษแตกตางจากอาชีพอื่นๆ โดยที่คนทั่วไปนอยคนนักที่จะไดรับรู ดังจะกลาวโดยใหเห็น
ภาพรวมดังนี้
ในแตละเดือน พนักงานตอนรับบนเครื่องบินจะไดรับตารางบินของตนจากทาง
บริษัท วาเดือนนั้นๆ พนักงานฯ จะตองไปปฏิบัติหนาที่ที่ใดบาง ซึ่งเปนการกําหนดจากทางบริษัท
ที่พนักงานฯ ไมสามารถเลือกไดโดยจะตองปฏิบัติหนาที่ตามนั้น แตก็จะมีขอยกเวนใหสําหรับ
พนักงานฯ ที่มีธุระสําคัญ หรือมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตามตารางบินที่บริษัท
กําหนดมาได โดยสามารถแลกเปลี่ยนตารางบินระหวางเพื่อนพนักงานดวยกันได ทั้งนี้บริษัท
กําหนดใหแลกไดเดือนละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 1-2 flight) ใน 1 เดือน พนักงานฯ จะมี flight บิน
ประมาณ 7-12 flight ซึ่งจะเปนการปฏิบัติหนาที่ทั้งในและตางประเทศคละกันไป โดยที่ในเดือน
นั้นอาจจะไปที่ๆ ไมซ้ํากันเลยก็ได
ในการเตรี ย มตั ว ไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก ารทํ า งานบนเครื่ อ งบิ น นั้ น แต ล ะครั้ ง จะ
เหมื อนกั น อาจแตกต า งกั น บ า งในเรื่ อ งของการจัด กระเป า เพื่อ ไปทํ า งานในเที่ ย วบิ น ต า งๆ ที่
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แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ Station ที่จะไปและระยะเวลาที่ไป เชน ถาไปในเที่ยวบินสั้นๆ วันเดียวกลับ
ก็ไมตองเตรีย มของใชสว นตัว ไปมากเหมือ นไปในเที่ย วบิน ยาวๆ เชน เที่ย วบิน ไปยุโ รป หรือ
อเมริกา บางประเทศก็มีขอแมในการอนุญาตใหนําสิ่งของติดตัวเขาในประเทศดวย ตัวอยางเชน
ประเทศออสเตรเลียหามนําอาหารทุกชนิดเขาไปโดยเด็ดขาด, ประเทศเกาหลีหามนํายาลดความ
อวนบางชนิดเขาประเทศ, ประเทศสิงคโปรหามนําหมากฝรั่งเขาประเทศ ฯลฯ สิ่งเหลานี้พนักงานฯ
จะตองทราบเพื่อจะไดไมทําผิดตอกฎหมายของประเทศนั้นๆ สําหรับการเตรียมตัวในเรื่องงานกอน
การปฏิบัติห นา ที่จ ะเหมือ นกัน ในทุก ๆครั้ง นั่น คือ จะตอ งพัก ผอ นใหเ พีย งพอกอ นการขึ้น บิน
เนื่องจากในการทํางานบนเครื่องบินพนักงานฯ จะตองมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา เหตุผลก็คือ
พนักงานฯ นอกจากจะตองคอยดูแลเอาใจใสอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารแลว ยังตองคอย
ระแวดระวั ง ความปลอดภั ย ในขณะที่ อ ยู บ นเครื่ อ งบิ น อี ก ด ว ย ในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น
พนักงานฯ เปนตองผูที่จะคอยชวยเหลือผูโดยสารทุกคนใหไดรับความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้น
พนักงานฯ จึงจะตองมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของเครื่องบินแตละชนิดและอุปกรณดานความ
ปลอดภัยของเครื่องบินชนิดนั้นๆ อีกดวย ซึ่งพนักงานฯ ตองเรียนเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
ควบคูไปกับการฝกอบรมในเรื่องการทํางานตั้ง แตแรกเขาทํางานและในปตอๆ ไปก็ยังคงตอง
ฝกอบรมอีกปละ 1 ครั้ง โดยทุกครั้งจะมีการสอบดวย ถาหากสอบไมผาน พนักงานฯ จะตองหยุด
ปฏิบัติการบินและเขาอบรมเรียนใหม จนกวาจะเขาใจและสอบผานได เพราะความปลอดภัย
ถือวาเปนหัวใจสําคัญในการทํางานบนเครื่องบิน ความปลอดภัยจะตองเปนสิ่งที่มาเปนอันดับหนึ่ง
เสมอ (SAFETY FIRST) ผูที่จะชวยเหลือผูโดยสารใหไดรับความปลอดภัยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็คือ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินนั่นเอง
สิ่งที่จะตองทํากอนการไปปฏิบัติหนาที่บนเครื่องบินของพนักงานฯ ลําดับแรกคือ
ตองไปรายงานตัวกอนเวลาเครื่องออก (Departure) ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือเรียกวา “Check-in”
ที่ศูนยลูกเรือ ซึ่งจะเปนศูนยกลางของพนักงานฯ ในการไปเตรียมพรอม หาขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ผูโดยสาร อาหารที่ใชบริการ อาหารพิเศษ ประเภทของเครื่องบินที่ใช และวางแผนการทํางาน
(Brief) กอนการไปปฏิบัติหนาที่ในแตละเที่ยวบิน แลวจึงไปที่สนามบินพรอมกันโดยรถโดยสาร
เมื่อถึงที่สนามบินแลว พนักงานฯ ทุกคนจะตองไปลงลายมือชื่อที่กองตรวจคน
เขาเมือง (Immigration) ในกรณีที่เดินทางไปตางประเทศ และจะตองไปถึงเครื่องบินกอนเวลา
เครื่องออก 1 ชั่วโมง เพื่อไปเตรียมงานที่จะใชในการบริการผูโดยสาร เชน เตรียมหนังสือพิมพ
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เช็คจํานวนอาหารใหครบตามจํานวนผูโดยสาร จัดอุปกรณตางๆ ที่จะใชบริการผูโดยสาร ฯลฯ
และที่สําคัญที่สุดพนักงานฯ จะตอง ตรวจเช็คอุปกรณชวยเหลือดานความปลอดภัยของแตละ
Station

ที่ตัวเองรับผิดชอบ วายังสามารถใชไดในกรณีที่จําเปนตองใชอุปกรณเหลานั้น เชน

อุปกรณชวยในการหลบหนีออกจากเครื่องบินและบางอุปกรณก็สามารถใชเปนแพยางไดดวย
เรียกวา”Slide/raft”, อุปกรณดับเพลิง, ถังออกซิเจน, ไฟฉาย และเสื้อชูชีพ เปนตน
เมื่อทุกอยางพรอมแลวประมาณครึ่งชั่วโมงกอนเวลาเครื่องออก ground staff ก็
จะประกาศเรียกผูโดยสารขึ้นเครื่อง โดยที่พนักงานฯ มีหนาที่ชวยเหลือ แนะนําที่นั่งใหผูโดยสาร
จนกระทั่ ง ผู โ ดยสารขึ้ น เครื่ อ งครบหมดทุ ก คนแล ว การบริ ก ารขั้ น แรกก็ เ ริ่ ม ขึ้ น มี ก ารบริ ก าร
หนังสือพิมพ การแจกหูฟงหรือเรียกวา “Inflight entertainment headphone” ซึ่งใชสําหรับฟง
เพลงและดูหนัง ในเที่ยวบินตางประเทศที่มีชั่วโมงบินมากกวา 1.30 ชั่วโมง แลวจึงทําการฉาย
ภาพยนตรเกี่ยวกับการใชอุปกรณดานความปลอดภัย ทางออกฉุกเฉินบนเครื่อง ใหแกผูโดยสาร
ถามีผูโดยสารเด็กออนก็จะตองนําเสื้อชูชีพสําหรับเด็กออนไปใหดวย (Infant life vest) แลว
เครื่องบินก็ทะยานขึ้นสูทองฟา
แลวการบริการในเที่ยวบินนั้นๆ ก็เริ่มขึ้น (Inflight Service) ซึ่งการบริการใน
เที่ยวบินแตละเที่ยวบินก็จะคลายคลึงกัน อาจมีความแตกตางกันบางเล็กนอยขึ้นอยูกับระยะเวลา
ที่ใช ในการบินและประเทศที่ บิน ไป ในที่นี้ขอพูดถึงเที่ยวบิน ตางประเทศและการบริ การในชั้น
ประหยัด เมื่อเครื่องบินบินไดระดับแลว ก็จะเปนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และในเที่ยวบิน
ที่มีชั่วโมงบินมากกวา 2.30 ชั่วโมง จะบริการเครื่องดื่มพรอม Snack กอนการบริการอาหาร
อาหารที่ใชบริการบนเครื่องบินจะมีใหเลือก 2 อยางเสมอ ระหวางนี้พนักงานฯ ก็จะยุงมาก เพราะ
จะตองทํางานแขงกับเวลาและการรอคอยของผูโดยสาร โดยสวนใหญจะใชเวลาในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มนี้ 1-2 ชั่วโมงขึ้นอยูกับจํานวนของผูโดยสาร แลวจึงปดทายการบริการอาหาร
ดวย ชา กาแฟ เปนการจบการบริการอาหารไป 1 มื้อ ถาเปนเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบินมากๆ เชน
ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน ก็จะมีการบริการอาหารหรืออาหารวางอีก 1 ครั้ง สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐาน
การใหบริการบนเครื่องบินอยางคราวๆ ของเที่ยวบินตางประเทศ สําหรับเที่ยวบินในประเทศ ซึ่ง
สวนใหญจะมีชั่วโมงบินสั้นๆ ตั้งแต 30 นาทีจนถึง 1.10 ชั่วโมง จะมีการบริการอาหารและชา
กาแฟ เฉพาะในเที่ยวบินที่ตรงกับเวลาอาหารทั้ง 3 มื้อ กลาวคือมื้อเชาในชวงเวลา 6.00-8.00
นาฬิก า มื้อ กลางวัน ตั้ง แต 11.00-13.00 นาฬิก าและมื้อเย็น ตั้ง แต 18.00-20.00 นาฬิก า
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นอกเหนือจากชวงเวลาดังกลาวจะเปนการบริการเครื่องดื่มเพียงอยางเดียว สิ่งเหลานี้คือวิธีการ
ทํางานหลักบนเครื่องบินอยางคราวๆ ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ซึ่งยังจะมีรายละเอียด
ปลี ก ยอยอี ก มากมายในระหวา งการปฏิบัติ ห นา ที่ ที่ทํา ให พ นัก งานฯ ต อ งแก ไขป ญ หาเฉพาะ
หน า ตา งๆ เชน ผู โ ดยสารตอ งการอาหารมัง สวิรัต ิแ ทนอาหารปกติที ่ใ หบ ริก าร หรือ ไม
สามารถรับ ประทานอาหารที่ใหบริการได

ผูโดยสารตองการเปลี่ยนที่นั่งหรือตองการที่นั่งริม

หนาตางแตที่นั่งบนเครื่องเต็ม ฯลฯ สิ่งตางๆเหลานี้พนักงานฯ จะตองแกไขปญหาอยูเสมอ
เพื่อใหผูโดยสารไดรับการบริการที่พอใจที่สุด ดังนั้นพนักงานฯ ที่ปฏิบัติหนาที่จะตองมีใจรักงาน
บริการ และ พรอมที่จะชวยเหลือผูโดยสารดวยความเต็มใจอีกดวย
เมื่อเสร็จจากงานในหนาที่แลว พนักงานฯ ยังคงตองคอยดูแล เอาใจใสผูโดยสาร
ตลอดเที่ยวบินนั้นๆ อีกดวย ในกรณีที่ผูโดยสารอาจตองการอะไรเพิ่มเติม หรือรูสึกไมสบาย ก็เปน
หนาที่ของพนักงานฯ ที่จะตองชวยเหลือผูโดยสารใหเดินทางอยางมีความสุขที่สุด
ในดานการใชชีวิตในตางประเทศระหวางที่พนักงานไปอยูตาม Station ตางๆ
โดยสวนใหญเมื่อทํางานไปถึงจุดหมายแลวนั้น จะมีรถบัสคอยรับลูกเรือไปยังโรงแรมที่พัก โดย
ลูกเรือ 1 คนตอโรงแรม 1 หอง แลวจึงแยกกันพักผอนตามอัธยาศัย ถาในไฟลทนั้นมีเพื่อนที่สนิท
กันก็อาจจะนัดกันไปทานขาว เดินชอปปงดวยกัน หรืออาจจะไปคนเดียวก็ได ในบางครั้งเพอรเซอร
หรือไอเอ็มก็อาจจะชักชวนลูกเรือทั้งหมดไปทานขาวพรอมกันซึ่งก็แลวแตสถานการณ แตสวนใหญ
แลวลูกเรือไทยมักจะจับกลุมกันไปไหนมาไหนดวยกันระหวางที่อยูในตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยและสามารถชวยเหลือกันไดหากอะไรเกิดขึ้น ซึ่งหลายๆ Station ในตางประเทศก็ไมคอย
จะปลอดภัยเทาใดนัก เชน ที่กรุงโรม มักจะมีพวกวิ่งราว กระชากกระเปา ขโมย ตามแหลงชอปปง
ตางๆ หรือที่ลอนดอน ก็ตองคอยระวังไมใสของมีคาทั้งหลายไมวาจะเปนนาฬิกา แหวน ตางหู ที่จะ
ดูลอตาลอใจใหเกิดการจี้ปลนได ที่ประเทศญี่ปุนดูจะเปนที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับลูกเรือ เพราะ
ไมเคยมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเลยสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได ชวงเวลาที่วางจากการทํางาน
นี้ ลูกเรือก็จะมีกิจกรรมตางๆ ทําแลวแตใครชอบแบบไหน เชน เลนกีฬา, Fitness, วิ่ง, ชอปปง,
อานหนั ง สือ, ไปเที่ยว ฯลฯ เพื่อที่จ ะฆาเวลา รอการทํ างานกลับกรุง เทพฯ ในวั นหรือ 2-3 วัน
ขางหนา (ในกรณีที่เปนไฟลท 24 ชั่วโมงหรือไฟลทขีด) แตถาเปน Flight over night ก็จะนอน
พักผอนกันเสียมากกวา เพราะไมมีเวลามากพอที่จะทํากิจกรรมอะไรได ในบางไฟลทเวลานอนก็
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นอยมากเพียง 4-5 ชั่วโมงเทานั้น ยกตัวอยางเชน ไฟลทคางที่สเตชั่น ฮองกง ไปถึงโรงแรม 4 ทุม
กวา

แลวจะตองตื่นกอนตี 5 เพื่อที่จะทํางานกลับกรุงเทพฯ ตอน 7 โมงเชา เปนตน

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
สตรีที่อยูเปนโสด หมายถึง พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินที่ยังไมไดสมรส
ทั้งที่สมัครใจ และไมสมัครใจ ซึ่งมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวปจเจกบุคคลนั้นๆ เอง ซึ่งมีผล
ตอการอยูเปนโสด ไดแก ประสบการณ ภูมิหลัง หรือพื้นฐานทางครอบครัว ทัศนคติตอการสมรส
ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดามารดา ความผูกพัน
กับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ปญหาทางดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต ความชอบในเพศ
เดียวกัน
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวของบุคคลซึ่ง
มีผลตอการอยูเปนโสด ไดแก รายได การตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในงาน การมีงานอดิเรก
หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ จํานวนและประเภทของกิจกรรมนั้นๆ กลุมเพื่อนสนิท
การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสถานภาพโสดของตนเอง เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง
เพื่อนคนทั่วไป
การอยูเปนโสดโดยสมัครใจ

หมายถึง สตรีท่ีมีความตองการที่จะเลื่อน

ระยะเวลาแตง งานออกไปอีก ชว งระยะเวลาหนึ่ง โดยใหค วามสนใจกับ การศึก ษาการทํา งาน
การเสริมสรางฐานความเปนอยูของตนเอง ทั้งยังอาจมีภาระบางอยางที่จะตองทําอีกมากมาย จึง
ยัง ต อ งการคงสถานภาพโสดของตนเอาไว ซึ่ งสตรี เ หลา นี้ อาจจะมีค นรัก อยูแลว หรื อไม ก็ตาม
รวมทั้งสตรีที่มีความพอใจกับสถานะภาพโสดของตน โดยไมคิดที่จะแตงงาน ไมวาจะมีคนรักอยู
แลวหรือไมก็ตาม
การอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ หมายถึง สตรีโสดที่ยอมรับคานิยมในการ
แตงงานและตองการที่จะแตงงาน แตยังหาคูครองที่ตนเองพอใจไมได รวมทั้งสตรีที่มีคนรักอยูแลว
และตองการที่จะแตงงานแตไมมั่นใจวาจะไดแตงงานกันหรือไม อาจเนื่องมาจากเพิ่งจะคบกันยัง
ไมแนใจในฝายชายเทาไหรนัก พอแมกีดกัน ฝายชายยังไมพรอมที่จะแตงงาน เปนตน
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โลกทัศน หมายถึง ทัศนะหรือการมองของปจเจกชนหรือสมาชิกในสังคม ที่
มองเห็นตัวเอง และความสัมพันธของตัวเองกับสภาพรอบตัวในสังคม
นิยามศัพทของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ศัพทหรือภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมยอยสําหรับกลุม ซึง่ อาจมีความแตกตาง
กันไดหลายๆ รูปแบบตามประสบการณหรือสถานการณที่บุคคลกลุม นั้นเผชิญ ในการศึกษาครัง้ นี้
ไดนําเสนอเฉพาะศัพทที่ใชกันอยางแพรหลายในกลุม พนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบิน
แหงหนึง่ ในประเทศไทย
FLIGHT QUICK – TURN หมายถึง เที่ย วบิน ที่พ นัก งานฯ ทํา งานไปถึง
จุดหมายแลวจึงทํางานกลับอีกครั้งหนึ่งโดยที่พนักงานฯไมไดลงไปพักหรือคางคืนที่สถานีนั้นๆ
FLIGHT 4x100 หมายถึง เที่ยวบินที่บินขึ้น- ลง 8 ครั้ง ภายใน 1 วัน
FLIGHT OVER NIGHT หมายถึง เที่ยวบินที่บินไปถึงจุดหมายสุดทายแลว
พนักงานฯ ไดลงไปพักคางคืนยังจุดหมายนั้น 1 คืน และกลับในวันรุงขึ้น หรือเรียกไดอีกอยางวา
ไฟลทดมหมอน
FLIGHT 24 ชั่วโมง หมายถึง เที่ยวบินที่บินไปถึงจุดหมายสุดทายแลว
พนักงานฯ ไดลงไปพักคางคืนยังจุดหมายหรือ STATION นั้นเปนเวลาประมาณ 24-28 ชั่วโมง แลว
จึงเดินทางกลับ
FLIGHT ขีด หมายถึง เที่ยวบินที่บินไปถึงจุดหมายแลว พนักงานฯ ไดลงไปพัก
คางคืนมากกวา 2 คืน โดยที่มีวันวางระหวางที่อยูสถานีนั้นๆ ตั้งแต 1-3 วัน
STATION หมายถึง คําที่ใชเรียกสถานที่ตางๆ ที่มีเที่ยวมีเที่ยวบินของบริษัทบิน
ไป เชน Station Narita, Station Frankfurt, Station Phuket etc. และใชเรียกที่นั่งบนเครื่องบิน
ของพนักงานฯ ที่มีลําดับตามจํานวนประตูของเครื่องบิน เชน Station 1 L หมายถึง ที่นั่งของ
พนักงานฯ ตรงประตูเครื่องบินหมายเลข 1 ดานซาย , Station 2 R หมายถึง ที่นั่งของพนักงานฯ
ตรงประตูเครื่องบินหมายเลข 2 ดานขวา
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CHECK - IN หมายถึง การรายงานตัวกอนการปฏิบัติหนาที่บนเครื่องบินของ
พนักงานฯ ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง กอนเวลาเครื่องออก ดวยการรูดบัตรประจําตัวของพนักงานฯ
กับเครื่องคอมพิวเตอร
BRIEF หมายถึง การประชุม เตรียมพรอม รับทราบขอมูลดานตางๆ เชนจํานวน
ผูโดยสาร ประเภทของอาหารที่จะใหบริการ ชั่วโมงบิน เครื่องบินที่ใชในการบินและวางแผนการ
ทํางานในเที่ยวบินแตละครั้ง โดยผูที่มีหนาที่ Brief ก็คือ IM หรือ AP
IM : IN FLIGHT MANAGER หมายถึง หัวหนาพนักงานฯ ในเที่ยวบินสายยุโรป
อเมริกา และเอเซียบางเที่ยวบิน
AP : AIR PURSER หมายถึง หัวหนาพนักงานฯ ในเที่ยวบินสายเอเซีย และ
สายในประเทศ
AH : AIR HOSTESS หมายถึง พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน แบงเปน
4 ranking ดวยกัน ไดแก
1. AHF พนักงานฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ในชั้นหนึ่ง ( first – class )
2. AHE พนักงานฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ในชั้นธุรกิจ ( business – class ) และชั้น
ประหยัด ( economy – class) ในเที่ยวบินสายยุโรป อเมริกา และเอเซียบางแหง
3. AHR พนักงานฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ในชั้นธุรกิจ( business – class ) ในเที่ยวบิน
สายเอเซีย และ ในประเทศ
4. AHY

พนักงานฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ในชั้นประหยัด ( economy – class) ใน

เที่ยวบินสายเอเซีย และ ในประเทศ
AS : AIR STEWARD หมายถึง พนักงานตอนรับชายบนเครื่องบิน แบงเปน
4 ranking เชนเดียวกับ AH
PERDIUM หมายถึง เบี้ยเลี้ยงพิเศษสําหรับพนักงานฯ ในการปฏิบัติหนาที่บน
เครื่องบินแตละครั้ง
OD : CREW MOVEMENT หมายถึง หนวยงานที่จะคอยติดตามความ
เคลื่อนไหวของลูกเรือหรือพนักงานตอนรับบนเครื่องบินทุกคน เพื่อที่จะเรียกบินเวลาที่ขาดคนใน
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เที่ยวบินตางๆ คอยดูแลใหแตละไฟลทมีลูกเรือไปปฏิบัติงานครบตามจํานวนที่ตองการ โดยการ
เรียกลูกเรือที่สแตนดบายมาแทนลูกเรือที่ขาดไป
STANDBY CREW หมายถึง ลูกเรือที่มีหนาที่เตรียมพรอมสําหรับการถูกเรียก
บิน โดยจะรอการถูกเรียกบินที่บานหรือที่ใดก็ไดที่ไดใหเบอรติดตอไวกับODแลว ในแตละวันจะมี
STANDBY CREW จํานวนหนึ่งเสมอ โดยที่พนักงานฯ ทุกคนจะตองรับหนาที่ STANDBY นี้
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยเฉลี่ยแลว ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10-15 วัน
SV. ON DUTY หมายถึง ผูซึ่งทําหนาที่ตรวจความเรียบรอยของลูกเรือ หลังจาก
ที่ลูกเรือเช็คอินแลว จะตองมาเซ็นชื่อที่โตะของ sv

กอนที่จะเขาหอง brief

เพื่อตรวจดู

appearanceของลูกเรือแตละคนกอนที่จะไปปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เชน ถาเปนพนักงานหญิง
จะดู ว า ทรงผมเรี ย บร อ ยดี ห รื อ ไม ไม มี สี ผ มแปลกๆ ทาเล็ บ มาหรื อ ไม แ ละห า มเป น สี อื่ น
นอกเหนือจากโทนสีสม สีชมพู หรือสีแดง ชุดยูนิฟอรมจะตองถูกตองตามกฎ รวมทั้งดูรูปรางดวย
วาไมควรจะอวนเกินไป ซึ่งถาพนักงานฯ ไมปฏิบัติตัวตามกฎหรือดูแลวไมเรียบรอย sv สามารถสั่ง
ใหพนักงานคนนั้นหามขึ้นบินได
CHECK-IN LATE หมายถึง การที่พนักงานฯ มารายงานตัวไมทันเวลาที่กําหนด
ไว ซึ่งถือวาเปนความผิดที่จะตองไปพบหัวหนาในวันตอไปเพื่ออธิบายสาเหตุที่เกิดความผิดพลาด
นี้ได เรียกวาการไป CONTACT แลวหัวหนาจะทําการประเมินวาจะตองลงโทษขั้นไหน ซึ่งมีตั้งแต
ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนดวยตัวหนังสือ หักเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติการทํางานของ
พนักงานฯ ผูนั้นดวย
MISSED BRIEF หมายถึง การที่พนักงานฯ ไมไดเขาbriefไมวาจะเช็คอินแลว
หรือไมก็ตามและจะตอง contact ดวย
DIRECT TO AIRCRAFT หมายถึง การที่พนักงานฯ ไมไดทําการเช็คอินที่ศูนย
ลูกเรือแลวตรงไปที่เครื่องบินเลย ซึ่งจะตองไป contact ภายหลัง
MISSED FLIGHT หมายถึง การที่พนักงานฯ ไมไดไปปฏิบัติงานตามไฟลทบิน
ของตน หรือไปไมทัน ซึ่งเปนความผิดขั้นรุนแรงทีเดียว และจะตอง contact เชนกัน
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STANDBY NOT AVAILABLE หมายถึง การที่พนักงานฯ ซึ่งอยูในหนาที่
สแตนบายด แต OD ไมสามารถติดตอใหไปปฏิบัติงานได ก็จะตองถูก contact เชนกัน
REFUSE TO FLY หมายถึง การที่พนักงานฯ ซึ่งอยูในหนาที่สแตนบายด แลว
ไดรับการติดตอใหไปปฏิบัติงานจาก OD แตปฏิเสธการไปปฏิบัติงาน ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
และจะตอง contact
CALL SICK

หมายถึง การที่พนักงานฯ ไมสามารถไปปฏิบัติงานตามไฟลท

บินของตน โดยการโทรมาลาปวยกอนเวลาเครื่องออกไมนอยกวา 3 ชั่วโมง

SICK AFTER CALL หมายถึง การที่พนักงานฯลาปวย หลังจากถูกเรียกบิน
โดย OD ซึ่งจะตองถูก contact
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ คาดวาจะไดรับประโยชนดังนี้ คือ
1. จะทําใหสามารถเขาใจโลกทัศนของสตรีโสดเหลานี้
2. จะทําใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของและเอื้ออํานวยตอการอยูเปนโสด
3. การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชน ทางดานการวิจัยและเสนอแนวทางการศึกษาใน
เรื่องของสตรีที่ยังเปนโสดในอีกแนวหนึ่ง

บทที่ 2
แนวความคิดและทฤษฎีในการศึกษา
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาถึงการอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
ถือเปนการตัดสินใจของบุคคล เปนพฤติกรรมหนึ่งของบุคคล ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนํา
แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจของบุ ค คล หรื อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลมา
ประยุกตใชกับการศึกษาโลกทัศนและปจจัยที่เกี่ยวของกับการอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับ
หญิงบนเครื่องบินดังตอไปนี้ คือ
จากทฤษฎีการกระทําโดยสมัครใจ (Voluntaristic Theory of Action) ของ Talcott
Parsons, Jonathan Turner (1974: 30-32) ซึ่งเสนอวาการตัดสินใจของบุคคลซึ่งเปนผูกระทํา
(Actor)
จะตั ดสิ นใจกระทํ าสิ่ งตางๆ เพื่ อให บรรลุ เปาหมายโดยอยู ภายใตกฎระเบียบและ
สถานการณในสังคม (Normative and Situational Constraints) และขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
ดังตอไปนี้ คือ
1. ผูกระทํา ซึง่ หมายถึงปจเจกบุคคล
2. เปาหมายที่ผกู ระทําตองการ
3. วิธีการตางๆ ทีผ่ ูกระทําเลือกใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
4. สถานการณทมี่ ีอิทธิพลตอการเลือกเปาหมายและวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย
5. บรรทัดฐาน คานิยม และความคิดตางๆ ทีม่ ีอิทธิพลตอการเลือกเปาหมายและ
วิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย
6. การตัดสินใจทีจ่ ะบรรลุเปาหมายภายใตบรรทัดฐาน คานิยม และสถานการณ
ตางๆ (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2531: 63)
จะเห็นไดวา Parson มองการกระทํา (Action) ของคนในขั้นสุดทายวาคนเรา
สามารถตัดสินใจเลือกได กลาวคือ ในหนวยของการกระทําหนึ่งนั้น บุคคลมีทางเลือกและวิธีการที่
หลากหลายในการบรรลุเปาหมาย ทฤษฎีนี้จึงมุงอธิบายวาผูกระทําคิดอยางไร และมีเงื่อนไขใดใน
การตัดสินใจเลือกกระทํา (อารยะ ภูสาหัส, 2531: 20)
Burguess and Bushell (1969: 27-31) นักสังคมวิทยาเชิงพฤติกรรมไดอธิบาย
วาพฤติกรรมของปจเจกบุคคลเกิดจาก การที่บุคคลพิจารณาวาถึงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว ผลของ
การกระทํานั้นเปนการให “แรงสนับสนุน” (reinforcement) ในรูปของรางวัล คือ กอใหเกิดผลดี
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ตอตน บุคคลนั้นก็มีแนวโนมที่จะกระทําหรือมีพฤติกรรมนั้น ขณะเดียวกันบุคคลจะพิจารณาเรื่อง
“การลงโทษ” (Punishment) ซึ่งหมายถึงผลเสียที่จะเกิดจากการกระทําควบคูกันไปดวย
การลงโทษหรือผลเสียจะทําใหบุคคลละเวนการกระทําหรือพฤติกรรมนั้นอยางไรก็ตาม ผลของการ
กระทําหรือพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งมองวาเปนการลงโทษหรือผลเสีย อาจจะเปนรางวัลหรือผลดี
ของอีกบุคคลหนึ่งก็ได ยกตัวอยางเชน สตรีโสดที่ยังไมไดแตงงานและมีครอบครัวบางคนมองวา
การมีลูกและสามีเปนภาระอันหนักหนวงตอตนเอง ในขณะที่สตรีที่แตงงานและมีครอบครัวแลว
บางคน กลับมองวา ลูกและสามีคือความอบอุน ความสมบูรณ แบบของชีวิต เนื่องจากในการ
พิจารณาวาผลของการกระทําใดเปนรางวัลหรือเปนการลงโทษจะขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลของ
แตละบุคคลดวย
จากทฤษฎีดังกลาวขางตน การศึกษาในครั้งนี้จะพยายามอธิบายการเลือกกระทํา
ของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน โดยใชฐานของทฤษฎีเปนกรอบในการอธิบาย กลาวคือ
ในการอธิบายจะมองพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินในฐานะผูกระทํา (Actor) ที่เลือกดํารง
สถานะความเปนโสด (Goal Seeking) โดยไมรูสึกแปลกแยกในสังคม ลักษณะการดํารงตนเปน
โสดของพนั ก งานต อ นรั บ หญิ ง บนเครื่ อ งบิ น ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารที่ ห ลายหลายแตกต า งกั น ออกไป
(Alternative Means) ทั้งนี้อาจเกิดจากสภาพของสถานการณที่แตกตางกัน (Situation Condition)
ตามแตสภาพของครอบครัว คานิยม บรรทัดฐานในการดํารงชีวิต ความคิด และประสบการณในอดีต
ที่เขามามีอิทธิพลตอการครองตนเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน

แนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน
นิยามความหมายของคําวาโลกทัศน (World views) นั้นมีนักวิชาการมากมายได
ใหคําอธิบายไว ซึ่งครอบคลุมการอธิบายถึงลักษณะการกําหนดความคิด ความเชื่อรวมกันของ
บุคคลและกลุมบุคคลภายในสังคมใดๆ กลาวคือ โลกทัศน อาจหมายถึง ทัศนะของปจเจกชนหรือ
สมาชิกในสังคมเกี่ยวกับโลกหรือสิ่ง รอบตัวมนุษยในโลก เปนทัศนะทั่วไป ไมมีการใหคุณคาแต
เปน พื้น ฐานใหเ กิด การกํา หนดแนวคิด แบบแผนความคิด และการปฏิบัติตา งๆ (อมรา
พงศาพิชญ, 2539: 1)
Robert Redfield (Amara Pongsapich, and other, 1985: 1) ไดใหคําอธิบาย
เกี่ ยวกับโลกทั ศนว า คือภาพที่บุคคลในสังคมมองเห็นตัวเขาและความสัม พั นธ ของตั วเขากับ
สภาพรอบตัว ผูที่ศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศนจะตองพยายามทําความเขาใจวากลุมคนที่กําลังถูก
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ศึกษาอยูนั้นมองสังคมและโลกรอบตัวเองอยางไร แนวความคิดของ Redfield เกี่ยวกับโลกทัศน
อาจสรุปได 4 ประเด็นดังนี้ (Amara Pongsapich, and others, 1985: 8)
1. โลกทัศนเริ่มจากการที่บุคคลมองและเขาใจตนเองภายใตสภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เขาเปนสมาชิกอยู
2. โลกทัศนชวยกําหนดความแตกตางระหวางมนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษยซึ่งอาจ
ไดแกอํานาจ ที่มองไมเห็นและสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเขา
3. โลกทัศนชวยเชื่อมโยงมนุษยเขากับอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยการยอมรับ
เชื่อฟงและมีการกระทําตอบตอสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นๆ
4. มนุ ษ ย ม องจั ก รวาลในลั ก ษณะที่ เ ป น ลั ก ษณะร ว มของการรวมกั น ระหว า ง
มนุษย ธรรมชาติและพระเจา
W.T.Jones ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโลกทัศนไวดังนี้ (อางในบุญยืน สุภาพ,
2522: 33-34) ทัศนะของแตละบุคคลคือ ชุดแรกของแนวความคิดของบุคคลที่ตอเรื่องตางๆ อยาง
กวางขวางกลาวคือ
1. บุคคลจะเรียนรูมาตั้งแตเยาววัย แตไมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียนรูมา
นั้นๆ
2. การเรียนรูนั้นจะมีผลตอพฤติกรรมของเขา ไมวาพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกมา
ในรูปของคําพูดหรือทาทางก็ตาม
3. บางครั้งเขาจะไมแสดงออกมาในรูปของคําพูด
4. แตโดยการแสดงออกในฐานะเปนความหมายที่มีนัยหรือความหมายที่ซอนเรน
Charles R. Foster 1952 (อางในบุญยืน สุภาพ, 2522: 35) ไดสรุปแนวความคิด
เกี่ยวกับการเกิดทัศนคติขึ้นอยูกับสาเหตุ 2 ประการ คือ
1. ประสบการณที่บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล หรือสถานการณดวยการไดยินไดฟง
เห็นรูปภาพหรือไดอานเกี่ยวกับสิ่งตางๆ แตถาไมไดพบเห็นและไมไดทดลองกับของจริงดวยตนเอง
ถือวาเปนประสบการณทางออม และเนื่องจากทัศนคติเปนเรื่องที่เกิดจากการรับรู ดังนั้นบุคคลจะ
ไมอาจมีทัศนคติตอสิ่งที่เขาไมไดมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออมไดเลย
2. คานิยมและการตัดสินคานิยม เนื่องจากลุมชนแตละกลุม มีคานิยมและตัดสิน
คานิยมแตกตางกันไปในแตละกลุม จึงอาจมีทัศนคติตอสิ่งเดียวกันแตกตางกันก็ได
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จะเห็นไดวา โลกทัศนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ชวยใหมนุษยเขาใจตนเอง
เขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษยตอมนุษย ตอธรรมชาติ และตอสิ่งเหนือธรรมชาติ โลกทัศน
จึงเปน “ภูมิปญญา” พื้นฐานของมนุษยในแตละสังคม
ทั้งนี้ โลกทัศนไมใชสิ่งที่หยุดนิ่ง (Static) แตเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงได เมื่อ
สภาพแวดล อ มเปลี่ ย นแปลงไป การปรั บ เปลี่ ย นโลกทั ศ น ห รื อ การมองชี วิ ต ของบุ ค คลย อ ม
เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนเดียวกัน โลกทัศนของสังคมแบบประเพณีไมไดแยกแยะหรือแจกแจงความ
แตกตางระหวางมนุษย ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งสามสิ่งจะรวมกันเปนหนึ่งเดียวแตจะ
มองได ใ นสามมุ ม มอง กล า วคื อ โลกทั ศ น ข องสั ง คมสมั ย ใหม ค วามแตกต า งระหว า งมนุ ษ ย
ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ จะถูกแยกและอธิบายแตกตางกัน แมวาโดยนัยที่แทจริงแลวทั้ง
สามสวนจะตองอธิบายรวมกันในแงของการเปนสวนประกอบสําคัญของโลกทัศนหรือวัฒนธรรม
(เดชา กัลยาวุฒิพงศ, 2540: 9-10)
ปญญา บริสุทธิ์ (2523) ไดทําการศึกษาเรื่องโลกทัศนของคนไทย วิเคราะหจาก
วรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย และไดใหความหมายของโลกทัศนไววา คือ ทัศนะหรือความคิดเห็น
ที่บุคคลมีตอโลกหรือสังคมที่เราอาศัยอยู ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาบุคคลคิดนึกหรือรูสึกอยางไรตอชีวิต
ที่อยูรวมกันในสังคม การแสดงความรูสึกนึกคิดเชนนี้ยอมแสดงออกไดหลายอยางดังปรากฏใน
จารึกตางๆ บาง ในจดหมายเหตุบาง ในพงศาวดารและในวรรณคดีบาง ทั้งนี้การวิจัยโลกทัศนจะ
สะทอนใหเห็นความรูสึกนึกคิดของคนในยุคนั้นวาเขามีเสรีภาพในการแสดงความนึกคิดของเขา
มากนอยเพียงใด และภาพความนึกคิดของเขาจะสะทอนใหเห็นภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
ขณะนั้นวาเปนอยางไรอีกดวย (ปญญา บริสุทธิ์, 2523 : 1 - 2)
นอกจากนี้ สมบัติ จันทรวงศ ยังไดใหความหมายของโลกทัศนไววา โลกทัศน
คือ ระบบรวมทั้งหมดของความคิด ความอาน ความเชื่อ ทัศนคติ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลใน
สังคมหนึ่งๆ มีรวมกันอันเกี่ยวดวยปญหาทั้งหมดของชีวิตมนุษย เปนระบบอันวาดวยจักรวาลหรือ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษยมีความสัมพันธดวย ดังนี้ขอบเขตของการศึกษาโลกทัศน จึงหมายถึง
ความพยายามอธิบายวา บุคคลเขาใจฐานะและบทบาทของตนเองในฐานะเปนปจเจกชนและใน
ฐานะที่เ ปน สมาชิก ของสัง คมอยา งไร ในขณะเดีย วกัน ก็พ ยายามอธิบ ายดว ยวา บุค คลเขา ใจ
เปาหมายแหงชีวิตของเขาและสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยูอยางไร ทั้งนี้โลกทัศนของบุคคลจะเปน
อยางไรนั้น อาจขึ้นอยูกับสภาพหรือฐานะของบุคคลในสังคมนั้นๆ ดวย (สมบัติ จันทรวงศ,
2537 : 1 – 2 )
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โดยสรุป โลกทัศน หมายถึง ระบบรวมทั้งหมดของความคิดความอาน ความเชื่อ
ทัศนคติ ที่ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกในสังคมมีรวมกัน โดยโลกทัศนจะเปนพื้นฐาน
ของการกําหนดแบบแผนความคิด และการปฏิบัติของสมาชิกในสังคม โลกทัศนจะสะทอนใหเห็น
ความคิดและการมองสังคมของปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกของสังคมนั้น ในขณะเดียวกันก็สะทอน
ใหเห็นความรูสึกนึกคิดรวมของสังคมดวย
สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โลกทัศนจะไดรับการอธิบายผานวิธีการศึกษา
ประวัติชีวิต (Life-History) โดยจะสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางทัศนะของปจเจกบุคคลหรือ
สมาชิกในสังคม กับ คานิยม บรรทัดฐานของสังคมรอบตัวที่หอหุมอยู ซึ่งในที่นี้คือการชี้ใหเห็นวา
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษา มีทัศนะในการมองสภาพความเปนโสด
ในแบบที่ตนเองเลือกอยางไร พรอมกันนั้นก็พยายามอธิบายวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
กลุมที่ทําการศึกษาที่มีสภาพความเปนโสด มองตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมอยางไรดวย
เชนเดียวกัน
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แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
-

ประสบการณ ภูมิหลัง พืน้ ฐานทางครอบครัว
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส
ความไมตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา
ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา)
ปญหาทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
ความชอบในเพศเดียวกัน
การอยูเปนโสด
ปจจัยภายนอก

- รายได
- ความตองการประสบความสําเร็จในหนาทีก่ าร
งาน
- การมีงานอดิเรก หรือกิจกรรมอื่นๆ
- กลุมเพื่อนสนิท
- การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ
สภาพความเปนโสดของตนเอง
- การไมพบคนที่ถูกใจ หรือมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว

*ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอก ดัดแปลงมาจากแนวความคิดและเหตุผลที่ทําใหบุคคลไมได
เขาสูการแตงงาน (Bell, 1975: 158-166)
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เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่องราวที่เกี่ยวกับประชากรที่ยังครองตัวอยูเปนโสด เปนเรื่องที่นาสนใจ และมี
คําถามมากมายที่นักวิชาการไมไดทําการศึกษาเจาะลึกถึงรายละเอียด ทั้งๆ ที่รูวาขณะนี้สังคมไทย
มีจํานวนผูเลือกใชชีวิตที่เปนโสดเพิ่มขึ้นไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย เมื่อหันมองการดําเนินชีวิต
ของคนในสัง คม ก็มีคํา ถามชวนคิด วา คนไทยและสัง คมไทย มีค วามพรอ มเพื่อ รองรับ การ
เติบโตของจํานวนผูที่เลือกครองตัวเปนโสดกันมากนอยเพียงใด มีการสรางมาตรการใดบางเพื่อให
สวัสดิการและการคุมครองแกคนโสดบาง
ขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับ “หนุมโสด-สาวโสด” ที่เปนคนไทยในปจจุบันมีจํากัด
ทั้งๆ ที่คนไทยในขณะนี้อยูเปนโสดมีจํานวนสูงกวาคนในประเทศอื่นในเอเชียจากการวิเคราะหของ
Jones (1995) ที่ศึกษาเรื่องของผูหญิงโสดจากประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยใชขอมูลจากการสํารวจสํามะโนประชากร พบวาในป 1990 กรุงเทพฯ เปน
เมืองที่มีผูหญิงอายุระหวาง 30-34 ป ที่ยังครองตัวเปนโสดสูงเปนอันดับหนึ่ง กลาวคือ 29.4% ของ
ผูหญิงในกรุงเทพฯ ที่อยูในวัยสามสิบยังเปนโสด เปนสถิติสูงสุดนําหนาสิงคโปรที่ครองอันดับสอง
กลาวคือ 22.3% ของผูหญิงสิงคโปรในวัยดังกลาวยังเปนโสด อันดับรองลงมาคือ ผูหญิงโสดจาก
กัวลาลัมเปอร ฮองกง มนิลา ไทเป และจากาตาร ตามลําดับ
สําหรับประเทศไทยเมื่อดูจากขอมูลทั่วประเทศพบวาในป 1990 ผูหญิงที่มีอายุ
ระหวาง 30-34 ป ที่ยังโสดมีถึง 14.1% ซึ่งเปนตัวเลขผูหญิงโสดที่สูงกวาผูหญิงคนกลุมอายุ
เดียวกันในญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี อินโดนีเซีย และฟลิปปนส และเมื่อแยกดูตามระดับการศึกษา
จะพบวายิ่งเรียนสูงกวาระดับมัธยมปลายก็ยิ่งเปนโสด อาจเรียกไดวาทุกๆ 10 คนของผูหญิงกลุมนี้
จะเปนโสดถึง 4 คน ผูหญิงวัยตนสามสิบเหลานี้สวนหนึ่งไมไดอยูเปนโสดถาวรแตจะแตงงานเมื่อมี
อายุเกิน 34 ปไปแลว โดยพบวารอยละของผูหญิงโสดที่มีอายุระหวาง 35-39 ปมี 27.3% และเมื่อ
ขึ้นตนวัยดวยเลขสี่กันแลวผูหญิงกรุงเทพฯ ที่มีการศึกษาระดับนี้จํานวนหนึ่งในหายังเปนโสดซึ่ง
นาจะเปนการอยูเปนโสดถาวรสําหรับผูหญิงวัยดังกลาว (Jones, 1995)
Guest และ Tan (1994) ไดทําการศึกษาคนไทยที่เปนโสดจากขอมูลสํามะโน
ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในป 1990 คนไทยทั้งหญิงและชายที่จบการศึกษาสูง
กวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และมีอายุระหวาง 30-34 ป ประมาณ 30% ยังเปนโสด
ขณะที่ผูชายอายุระหวาง 40-44 ป ที่ มีการศึกษาดังกลาวเพียง 7% เทานั้นที่เปนโสด แตผูหญิง
ในชวงอายุเดียวกันมีถึง 19% อยางไรก็ตามผูหญิงที่มีการศึกษาต่ําลงมาก็เปนโสดจํานวนมาก
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เชนกัน เชน พบวา 11% ของผูหญิงวัย 40-44 ป ที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษายังเปนโสดอยู
ในขณะที่มีผูชายในกลุมเพียง 6% เทานั้นที่ยังเปนโสด เมื่อดูตามอาชีพจะพบวาผูชายที่ทํางานใหกับ
ครอบครัวโดยไมไดรับคาจางจะอยูเปนโสดมากที่สุด ในขณะที่ผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนและรับ
ราชการจะอยูเปนโสดมากในชวงอายุตนๆ สามสิบ และแตงงานเมื่ออายุมากขึ้น ผูหญิงที่ทํางาน
เกี่ยวกับการบริหารมีแนวโนมของการอยูเปนโสดถาวรสูงสุด อยางไรก็ตามเมื่อดูการกระจายตัวของ
คนโสดตามพื้นที่จะพบวาผูชายโสดวัยตน 40 จะกระจายอยูในเขตทางภาคเหนือและภาคกลาง
ขณะที่ผูหญิงโสดในวัยดังกลาวจะพบกระจายอยูทั่วไป แตจะพบนอยมากในภาคอีสาน
จากประเด็นขางตนคําถามที่นาสนใจที่ตามมาก็คือคนไทยที่อยูเปนโสดกันมาก
ขึ้นนั้นเปนพวกที่อยูเปนโสดจริงๆ คืออยูแบบไมมีคูเปนตัวเปนตน หรืออยูแบบที่ไมแตงงานแตมี
“คูรัก” ที่อยูดวยกันแบบสมสูอยูกิน (Cohabitation) อยางในสังคมตะวันตก คําตอบพรอม
รายละเอียดสําหรับคําถามนี้คงจะตองมีการศึกษาหาขอมูลกันตอไปเพราะขอมูลที่มีอยูในขณะนี้
พอจะตอบขอสงสัยไดในระดับหนึ่งเทานั้น กลาวคือ ขอมูลการอยูรวมกันของหญิง ชาย โดยไม
ผานการสมรสไดมีการรวมเอาไวในกลุมของผูที่สมรสในการสํารวจสํามะโนประชากร ซึ่งสังเกต
คําจํากัดความของคําวา สถานภาพสมรส ที่ใชในการสํารวจสํามะโนประชากรของสํานักงานสถิติ
แหงชาติที่หมายถึง “ความผูกพันระหวางผูหญิงผูชายในการเปนสามีภรรยา ซึ่งจําแนกเปนโสด
หรือผูที่ยังไมเคยสมรส มาย หยา แยกกันอยู และไมทราบสถานภาพสมรส” และสมรสไดแก “ผูที่
อยูรวมกันฉันทสามีภรรยาไมวาจะไดทําการสมรสกันถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม” (วาสนา
อิ่มเอม, 2541:1)
จากคํานิยามดังกลาวการสอบถามถึงสถานภาพสมรสของบุคคลจากการสํารวจ
สํามะโนประชากรจึงนาจะครอบคลุมผูที่อยูกินดวยกันไมวาจะมีการสมรสตามกฎหมายหรือไม
ก็ต าม แต ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากสํ า มะโนประชากรไม ไ ด ใ ห ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสมสู อ ยู กิ น
(Cohabitation) แตอยางใด สิ่งที่พบกับสังคมไทยขณะนี้คือหนุมสาวรุนใหมจะเลือกอยูดวยกันโดย
ไมสมรสมากขึ้น สวนรายละเอียดที่จะบอกวาการอยูดวยกันนั้นเปนเรื่องของการทดลองอยูด ว ยกัน
กอนแตงงานหรือไม ยังคงขาดขอมูลที่จะชวยใหเราเขาใจไดชัดเจนมากขึ้น
ชัชสุนี ศุษิลวรณ (2528) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรี
โสด: ศึกษากรณีสตรี อายุ 30 ป ขึ้นไปที่ไมเคยแตงงาน” มีวัตถุประสงคในการศึกษาที่สําคัญ 3
ประการคือ (1) เพื่อศึกษาถึงความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด (2) ศึกษาถึงปจจัยที่คาดวามี
ความสัมพันธกับความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด (3) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลของการอยูเปนโสด
ของสตรีไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนสตรีที่ไมเคยแตงงานและมีอายุตั้งแต 30 ป
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ขึ้นไป ซึ่งประกอบอาชีพอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกลุมอาชีพ 4 กลุมดังนี้คือ
พยาบาล ขาราชการทหารบก ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และอาจารยในมหาวิท ยาลัย
จํานวนทั้งสิ้น 196 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีสงแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวาสตรี
โสดสวนใหญ มีเกียรติภูมิแหงตนในระดับสูง และปจจัยที่มีความสัมพันธในเชิงบวกกับเกียรติภูมิ
แห ง ตนมากที่สุ ดคื อ การยอมรั บ จากเพื่อ นฝู ง รองลงมาคื อ การยอมรั บ จากครอบครัว โดยที่
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงทั้ง 2 ตัวแปร และปจจัยความสมัครใจเลือกใชชีวิต
โสด การยอมรับจากผูรวมงาน และการยอมรับจากคนทั่วไป มีความสัมพันธเชิงบวกกับเกียรติภูมิ
แหงตนในระดับปานกลางคอนขางต่ําตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ระดับรายได และอาชีพ ก็มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับเกียรติภูมิแหงตนแตความสัมพันธอยูในระดับต่ํา สวนเหตุผลของการ
ครองตัวอยูเปนโสด สตรีโสดสวนมากใหเหตุผลวา การใชชีวิตโสดของตนเองก็มีความสุขดีแลว
ไมตองการรับผิดชอบชีวิตครอบครัว การศึกษาและหนาที่การงานไมเปดโอกาสใหมีเวลาพบคนที่
ถูกใจ เรียงตามลําดับ
ภัสสร ลิมานนท (2529) ไดทําโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา ทัศนคติ และคานิยม
ของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส” โดยเก็บรวบรวมจากสตรีที่ตกเปนตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,004
คนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง
ระยะเวลาเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2529 พอจะสรุปไดดังนี้ ผูตอบสวนใหญ ยกเวนผูที่
แตงงานแลว มีแนวโนม ที่ย อมรับ วา การอยูเ ปน โสดในปจจุบัน นา จะดีก วา การแตง งาน จาก
คําถามหลายคําถามทําใหพอจะประเมินผลไดวา ผูตอบจํานวนไมนอยมีความคิดวาผูหญิงสมัย
นี้ไมจําเปนตองแตงงานก็ได และมองเห็นวาสถานการณชีวิตคูปจจุบัน ไมราบรื่น เรียบงาย
เหมือนเมื่อสมัยกอน รุน พอแม ปูยา ตายาย อีกแลว รวมทั้งรูสึกวาการแตงงานและการมี
ครอบครัวในปจจุบันเปนเรื่องที่ทําใหเกิดภาระที่สําคัญ ผูตอบสวนใหญยอมรับวาไมใชเรื่องแปลก
หากหญิงและชายจะครองโสดตลอดไป สําหรับผูตอบที่เปนโสดไดระบุสาเหตุสําคัญหลายประการ
ที่ทําใหตนยังครองโสดจนถึงปจจุบัน เชน เปนเพราะตองการความกาวหนาในหนาที่การงาน
ตองการอยูคนเดียวเปนอิสระ ไมตองการมีภาระจากการมีครอบครัว หรือการดูแลบุตร รวมทั้งไมสู
จะมีความกังวลเทาใดนักกับสถานภาพการเปนโสดของตน ซึ่งนับวาคอนขางแตกตางจากคานิยม
แบบเกาที่ถือวา เปนผูหญิงก็ควรแตงงาน สาเหตุเหลานี้เองทําใหผูวิจัย สรุปวาเปนปจจัยสําคัญทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและพฤติกรรมการสมรสของสตรียุคใหมในเขตเมือง ความ
แตกตางในความคิดของผูที่มีการศึกษาตางกัน ยิ่งเห็นไดชัดเจนมากในสวนของการวิเคราะห
เกี่ยวกับทัศนคติตอบทบาทของเพศ และสถานภาพสตรี กลาวคือ ผูที่จบการศึกษาระดับต่ํากวา
(คือ กลุมที่จบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี) มีแนวโนมที่จะยอมรับบทบาทของชายและหญิง
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ที่สังคมแบบเกากําหนดให เชน การที่ผูชายตองเปนผูนํา ผูชายตองรับบทบาทสําคัญนอกบาน
ผูชายเปนผูตัดสินใจในปญหาสําคัญของครอบครัว ไมตองมีสวนรับผิดชอบงานบาน เพราะเปน
หนาที่ของภรรยา และผูชายอาจมีอิสระในการเที่ยวนอกบานอยางเสรี แตคานิยมที่กลาวนี้ พบวา
ไมสูเปนที่ยอมรับในหมูผูตอบที่มีการศึกษาสูงกวา (ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป) ซึ่งคานิยมและ
ทัศนคติที่ตางออกไปในทิศทางใหมเชนนี้ เชื่อวา สวนหนึ่งมาจากอิทธิพลของการศึกษาระดับสูงที่
ทําใหผูตอบมองฐานะตนเองในสังคมดีกวา และเห็นศักยภาพของตนเองในอันที่จะมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมมากกวาที่สังคมในอดีตเคยเปดโอกาสใหกับสตรี
จากรายงานเชิงวิเคราะห ซึ่งไดจากขอมูลสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งศึกษาเรื่อง “ภาวะสมรสของประชากรไทย” พบวา สัดสวนของการ
เปนโสดไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลทําใหอัตรารอยละของการสมรสลดลง และพบไดใน
ทุกกลุมอายุทั้งชายและหญิงอัตรารอยละของการเปนโสดของผูที่อยูในเขตเมืองจะสูงกวาผูที่อยูใน
เขตชนบท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งภาคพบว า อั ต ราการเป น โสดเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ภาค
กรุงเทพมหานครมีอัตรารอยละของการเปนโสดสูงสุด ในขณะที่ภาคเหนือมีอัตรารอยละของการ
เปนโสดต่ํากวาภาคอื่นๆ อายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรกเพิ่มขึ้น และมีความแตกตางกันอยางเห็น
ไดชัดระหวางชายและหญิง อายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรกของผูที่อยูในเขตเมืองสูงกวาผูที่อยูในเขต
ชนบท กรุงเทพมหานครมีอายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรกสูงสุด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
ต่ําสุด การศึกษาครั้งนี้ยังชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะสมรสตามความแตกตาง
ของลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ซึ่งไดแก การศึกษา ศาสนา การทํางานใน
เชิงเศรษฐกิจ อาชีพ สถานภาพ การทํางาน การยายถิ่น เปนตน
จากการประชุมวิชาการ ประชากรแหงชาติ โดยสมาคมนักประชากรแหงประเทศไทย
ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 พบวาสําหรับสังคมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมเพื่อนบาน
กระแสการกดดันใหผูหญิงตองแตงงานอาจมีความเขมขนรุนแรงนอยกวา จากสถิติการสํารวจ
สํามะโนประชากรและการสํารวจระดับชาติของสํานักงานสถิติแหงชาติหลายครั้งพบวา สัดสวน
ของผูหญิงที่ครองตนเปนโสดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทย ถาคิดเฉพาะผูหญิงที่อายุ 45 ปขึ้นไป
ซึ่งพอจะกลาวไดวาโอกาสที่จะไมแตงงานมีอยูคอนขางสูงมาก ในป 2503 มีผูหญิงวัยนี้อยูเปนโสด
รอยละ 4 แตเมื่อป 2523 สัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7 และผลจากการสํารวจสํามะโน
ประชากรป 2533 มีผูหญิงที่อายุมากกวา 45 ป ขึ้นไปเปนโสดถึงรอยละ 9.4 ซึ่งจะเห็นไดวามี
แนวโนมมากขึ้นๆ ทุกป สัดสวนของหญิงโสดในวัยลวง 45 ป ไปแลวนี้เขาใจวานาจะมีอยูในเมือง
มากกวาในชนบท เพราะในการสํารวจวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนแกโสดในชนบทไทยที่ทําการเก็บขอมูล
ภาคสนามเมื่อตนป 2534 ปรากฎวาประสบความยากลําบากมากในการคนหาคนแกโสดที่อายุ
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50 ป ขึ้นไปในทุกหมูบานที่ตกเปนเขตตัวอยางของการสํารวจ กลาวโดยสรุปไดวามีผูหญิงชราที่
เปน โสดมากกว า ผู ช ายชราที่ เ ป นโสดอยูใ นทุ ก หมูบา นที่ทํ า การสํ า รวจ ปรากฏการณ ดั ง กล า ว
สะทอนใหเห็นวาอุดมการณครอบครัวที่กดดันตอผูหญิงที่อยูเปนโสดอาจมีพลังรุนแรงนอยลงตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย หรือผลของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ทําใหผูหญิงไทย
ที่มีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้นจึงกลาที่จะทาทายอุดมการณครอบครัวโดยปฏิเสธการแตงงาน
มากขึ้น หรือทั้งสองเหตุการณประกอบกัน
อัญชลี วรางครัตน (2540) ทําการศึกษา “การเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในประเทศ
ไทย” พบประเด็นที่นาสนใจ คือ สัดสวนคนโสดเพิ่มขึ้น ตั้งแตป 2503 จากรอยละ 29.5 เปน
รอยละ 30.3 ในป 2533 หลังจากนั้นสัดสวนนี้ไดเริ่มลดลง เปนรอยละ 27.1 ในป 2539 ใน
ขณะเดียวกันสัดสวนสตรีที่เคยสมรสจะลดลงจากรอยละ 70.3 ในป 2503 จนถึง รอยละ 65.9 ในป
2523 และไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 69.2 ในป 2533 และรอยละ 72.9 ในป 2539 ซึ่งทําใหเห็นภาพได
ว า อัต ราสว นสตรีที ่เ ขา สู ส ถานภาพสมรสไดล ดลงตั ้ง แตเ มื ่อ สามทศวรรษที ่ผ า นมาและ
หลัง จากทศวรรษป 2530 เปนตนมาไดเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาดูความแตกตางระหวางเขตที่อยู
อาศัยและภาคแลว พบวาในเขตเมืองมีสัดสวนคนที่ยังไมแตงงานสูงกวาในเขตชนบท โดยเฉพาะ
สตรีในกรุงเทพฯ พบสัดสวนคนโสดสูงกวาภาคอื่นๆ ซึ่งผูวิจัยเชื่อวา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญ
ที่สุดที่สงผลตอการเขาสูสถานภาพสมรสของสตรี กลาวคือยิ่งสตรีมีการศึกษาสูงเทาไร โอกาส
ในการเขาสูสถานภาพสมรสยิ่งชาลงสตรีที่จบการศึกษาขั้นสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปจะมีสัดสวน
คนโสดสุงที่สุด (รอยละ 51.5) เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา (รอยละ 6.3 และ
6.5 ในกลุมที่การศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาและกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือตามลําดับ) ขณะเดียวกัน
สตรีที่มีการศึกษาสูงนี้ก็มีสดั สวนคนที่แตงงานแลวต่ํากวากลุมอื่นๆ (รอยละ 43.6 เปรียบเทียบรอย
ละ 82.3 ในกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือ) สัดสวนสตรีในวัยเจริญพันธุมีแนวโนมที่จะไมแตงงานสูงขึ้น
Guest and Tan, (1994) พบวา จํานวนผูหญิงที่ครองตัวเปนโสด โดยเฉพาะในกลุมอายุ 30-34 ป
ไดเ พิ่ม ขึ้น อยา งรวดเร็ว มากถึง เกือ บเทา ตัว ในชว งเวลา 30 ป จากการศึก ษาของเกสตแ ละ
วรางครัตน ในป 2539 พบวาสัดสวนคนไมแตงงานจะสูงขึ้นไปตามระดับการศึกษา กลาวคือ ยิ่ง
ผูหญิงมีการศึกษาสูงเทาไรโอกาสในการไมแตงงานก็จะมีมากขึ้น ประเทศไทยมีสัดสวนคนที่ไม
แตงงานสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน กลาวคือ สัดสวนผูหญิงไทยที่
อายุ 30 ปขึ้นไปและยังไมแตงงานนั้นสูงกวาสตรีชาวอินโดนีเซียและเกาหลีใตที่อายุ 30 ปขึ้นไป
และยังไมแตงงานถึงสองเทา และยังสูงกวาผูหญิงญี่ปุน ไตหวันและฟลิปปนสอีกดวย มีเพียงชาว
มาเลเซียเชื้อสายจีนที่มีสัดสวนการไมแตงงานใกลเคียงกับสตรีไทย สําหรับสตรีชาวสิงคโปรนั้น
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อัตราคนที่ไมแตงงานโดยรวมจะสูงกวาสาวไทย (ในระดับประเทศ) แตถาเปรียบเทียบกับสตรีใน
กรุงเทพฯ แลว สิงคโปรจะต่ํากวา (Jones, 1995)

บทที่ 3
ประวัติชีวิตของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
ในการศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ของพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินทีย่ ังเปนโสดจํานวน 20 คน เพื่อใหไดทราบถึงโลกทัศนของพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบิน วามีความรูสึก ความคิด ตอการอยูเปนโสดอยางไร
กรณีที่ 1 : พีท่ ี
ปจจุบันพี่ทีอายุ 36 ป ทํางานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมา 10 ปกวาแลว
พื้นเพเปนคนกรุงเทพฯ บิดามารดาก็อาศัยอยูที่กรุงเทพฯ ที่คอนขางมีฐานะดีทําใหชีวิตครอบครัว
ของพี่ทีในวัยเด็กไมลําบากและไดเรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พี่ทีมีพี่นอง 3 คน เปนผูห ญิง
ทั้งหมด ชีวิตครอบครัวในวัยเด็กบิดามีกิจการสวนตัวที่ตกทอดมาจากครอบครัวเดิม การทํางาน
เปนแบบครอบครัวคนจีน คือ พี่นองของบิดาทํางานดวยกันเปนกิจการของครอบครัวใหญโดยมี
บิดาของพี่ทีซึ่งเปนลูกชายคนโตของครอบครัวดูแลกิจการของครอบครัวมากที่สุด แมจะเปน
ครอบครัวคนจีนที่ทํางานกับพี่นองในครอบครัว แตบานของพี่ทีก็ไมไดมีพี่นองมาอาศัยอยูดวย
นอกจากอามา (ยา) และนองสาวคนเล็กของพอที่อาศัยอยูรวมกับครอบครัว สวนพี่นองคนอื่นๆ ก็
แยกตัวไปอาศัยอยูที่อื่น
ในวัยเด็กพี่ทีจะไมคอยสนิทกับบิดามากนัก เนื่องจากบิดามักจะออกไปติดตอ
ธุรกิจเสมอจึงทําใหนอยครั้งที่จะไดทําความสนิทสนมกัน นอกจากนี้พี่ทีและอามามักจะทะเลาะกัน
เปนประจําซึ่งพี่ทีก็เปนคนไมยอมใคร ในขณะที่บิดาจะพยายามสั่งสอนใหยอมอามา จึงทําให
บอยครั้งที่พีทีกับบิดามักจะมีปญหากัน “อามาดุมาก ชอบทะเลาะกันบอยๆ แลวก็โดนพอตีเปน
ประจําเมื่อมีเรื่องกับอามา พอบอกวาเปนเด็กยังไงก็ผิด หามเถียงผูใหญ ผูใหญวาอยางไรก็อยางนั้น
นาเบื่อ ที่สุด เนื่องจากตอนนั้นพี่จะเปนเด็กที่คอนขางหัวรั้นไมยอมใคร” ชีวิตในวัยเด็กของพี่ทีจึง
สนิทสนมกับมารดามากกวาบิดา
เมื่อพี่ทีเริ่มโตเปนวัยรุน อายุประมาณ 13 - 14 ป ทางบานก็เกิดปญหาขึ้น
บอยครั้งที่บิดาและมารดาทะเลาะกัน จนกระทั่งเมื่อพี่ทีอายุประมาณ 18 ป บิดาและมารดาก็แยก
ทางกัน เหตุการณนี้เปนเสมือนรอยประทับในจิตใจของพี่ทีซึ่งนอกจากจะเกลียดบิดาของตนเอง
แลว ในกาลตอมายังสงผลตอทัศนคติของพี่ทีเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอีกดวย “ตอนนั้นรูสึกวา
โกรธและเกลียดพอมากที่ทําใหแมรองไหบอยๆ แลวพอก็เริ่มหายไปนานๆ ชวงนั้นก็ไมอยากเจอ
พอดวย พยายามหลบหนาเหมือนกัน”
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เมื่อครอบครัวแตกสลาย มารดาไดพาพี่ทีและนองๆ ยายออกจากบานของบิดาไป
อาศัยอยูที่บานแถบชานเมือง ชีวิตจากที่เคยสุขสบายก็เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากพี่ทีเปนลูกคนโต
จึงตองรับภาระหนาที่ดูแลนอง และรับผิดชอบอีกหลายเรื่องรองมาจากมารดา ญาติพี่นองของ
ซึ่งคุณยายก็ไมสามารถชวยอะไรครอบครัวไดมาก
มารดาก็มีเพียงคุณยายเพียงคนเดียว
ภาระหนาที่สวนใหญจึงตกอยูที่มารดาและพี่ที “ตอนนั้นรูสึกชีวิตแยมากเลย ไมอบอุนเหมือน
ครอบครัวของคนอื่นๆ รูสึกเหมือนเปนเด็กมีปญหาแตก็ผานชีวิตชวงนั้นมาไดดวยดี ที่สําคัญ
สงสารแมดวยไมอยากทําปญหาอะไรใหแมเสียใจอีก”
ในชวงวัยรุนพี่ทีก็เคยมีเพื่อนชาย แตจะมีความรูสึกกลัวตลอดเวลา กลัวที่จะโดน
หลอก กลัวความผิดหวัง และกลัวความเสียใจ ซึ่งทําใหพี่ทีไมสามารถคบใครไดนาน เนื่องจากถา
พี่ทีเริ่มรูสึกระแวงหรือไมสบายใจเมื่อไดพี่ทกี ็จะรีบเปนฝายบอกเลิกกอนทันที “ทุกวันนี้ก็เลยมานั่ง
เสียดายวาเรามองโลกแคบเกินไป บางครั้งเรื่องที่ไมนาจะเปนเรื่องก็ทําใหมันเปนเรื่องขึ้นมาได
ดวยความที่เราระแวงและกลัวอยูตลอดเวลา เลยทําใหเรามองขามสิ่งดีๆ ไปหลายอยางเลย ถา
ยอนเวลากลับมาไดอยากจะแกตัวใหม คงเปนเพราะตอนนี้เราผานอะไรมามาก เปนผูใหญขึ้นแลว
ก็เลยมองโลกอีกแงหนึ่งที่ไมเหมือนเมื่อตอนนั้น คิดวาเขาใจชีวิตมากขึ้น” ถึงแมพี่ทีจะเขาใจและ
ใหเหตุผลถึงความรูสึกกลัวในวัยเด็กของตนที่ทําใหพลาดสิ่งตางๆ ที่ไมสามารถหวนกลับมาไดก็
ตาม แตทัศนคติเรื่องการมีครอบครัวของพี่ทีในวัย 36 ปก็ยังไมแตกตางจากเดิมนัก “สําหรับเรื่อง
การแตงงานก็ยังเปนเรื่องที่ยากอยูดี มันไมงายเลยที่คน 2 คน ซึ่งมาจากครอบครัวและพื้นเพที่
แตกตางกัน จะมาใชชีวิตอยูรว มกันใหไดดวยดีโดยไมมีเรื่องใหขัดแยงกันได สวนตัวแลวคิดวาคง
จะไมดิ้นรนอยากแตงงาน เพราะตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงตัวเองและแมกับนองๆ ใหอยูสบายไดโดย
ไมเดือดรอน แตก็ไมอยากกะเกณฑอะไร ปลอยใหเปนไปตามโชคชะตาก็แลวกัน ถาจะมีเนื้อคูก็
ใหมีมาเองคงไมไขวควาตามหาหรอก”
ความคิดตอการเปนโสดของตนเองนั้น พี่ทีแสดงออกถึงความไมสนใจสภาพ
ความเปนโสดของตนเองมากนัก เนื่องจากสามารถพึ่งตนเองไดนอกจากนี้พี่ทียังไดพูดถึงภาระที่
จะตอ งดูแลมารดาที่เ ลี้ยงตนมาตั้งแตยังเล็ก และนอ งที่ยังคงเปน เสมือนภาระของพี่ทีที่ยัง คง
ตองรับผิดชอบอยูเสมอ ”ไมกลัวการอยูเปนโสด คิดวาอยูคนเดียวได ทุกวันนี้พยายามใหแมมี
ความสุขที่สุด เวลาวางไมมีไฟลทบิน ก็จะอยูบา นเปน สว นใหญ ยิ่ง ชว งนี้แมไมคอ ยสบาย เขา
ออกโรงพยาบาลบอยๆ ก็ตองคอยดูแลทานอยางใกลชิด นองๆ ก็เพิ่งทํางานมีเงินเดือนไมมาก จะ
มาช วยเรื่ องเงิ นเรื่ องทองอะไรมากก็ ไม ได เราก็ รั บผิ ดชอบมากที่ สุ ดเพราะมี รายได มากกว า ”
นอกจากนี้พี่ทียังมองการเปนโสดของผูหญิงในปจจุบันวาเปนเรื่องปกติ และเปนสิทธิสว นบุคคลที่
ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลรอบข า งและสั ง คมเท า ใดนั ก “สมั ย นี้ ผู ห ญิ ง โสดมี เ ยอะแยะ คิ ด ว า ไม
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จําเปนตองแตงงานก็มีความสุขกับชีวิตได ที่แตงแลวไมมีความสุขก็มีถมเถไป คนรอบขางก็ไมเห็น
มีใครเดือดรอนกับการอยูเปนโสดของตน นาจะเปนสิ่งที่ไมแปลกแลวนะ สมัยนี้”
ดา นงานในหนา ที่ข องพี่ทีก็ราบรื่น ดา นความกา วหนา สํา หรับพี่ทีแ ลว คงไมมี
ความหมายอะไรนัก “กับงานที่ทําอยูก็ยังมีความสุขดี คงจะทําไปเรื่อยๆ จนกวาจะทําไมได ไมรู
จะออกไปทําอะไรอยางอื่นดวย ไมอยากเปนหัวหนาหรอก ขี้เกียจมารับผิดชอบอะไรมากมาย แลว
ตองแขงกับคนอีกตั้งเยอะดวย คงไมเกงพอ” กับเพื่อนๆ ของพี่ทีสมัยเรียนในปจจุบันก็ไมคอยได
ติดตอกัน นานๆ ครั้งจึงจะโทรหาเพื่อนเกาๆ บาง สวนใหญเพื่อนของพี่ทีมีครอบครัวกันไป
หมดแลวจึงทําใหไมไดมาพบกันเหมือนกอน พี่ทีมีเพื่อนสนิทที่ทํางานอยูดวยกันไมกี่คนและสวน
ใหญก็ไมชอบเที่ยว และพี่ทีเองก็ไมชอบออกไปเที่ยวไหนสักเทาไรนัก จะมีบางครั้งที่ไปรับประทาน
อาหารที่บานเพื่อน สวนใหญพี่ทีจะชอบพักผอนอยูกับบานมากกวา เนื่องจากพี่ทีรูสึกวาเวลา
ทํางานเที่ยวมากแลว
ตารางที่ 1 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่ที
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
36 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดา มารดาแยกทางกัน
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

กลัวความผิดหวัง และเห็นวายากที่จะใชชีวิตคู
โดยไมเกิดปญหาความขัดแยง

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมไดแสดงความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

มารดาทีเ่ ลี้ยงตนเองมาและนองที่เพิง่ เริ่มทํางาน
เปนภาระที่ตองรับผิดชอบ

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) มี ค วามผู ก พั น กั บ มารดามาก ต อ งการทํ า ให
มารดามีความสุขที่สุด
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาดานสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมจําเปนตองกาวหนาในอาชีพการงานมากไป
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รายการขอมูล
การงาน

รายละเอียด
กวาที่เปนอยูในปจจุบนั

การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับประทานอาหารกับเพื่อน, พักผอนที่บา น

กลุมเพื่อนสนิท

มีกลุมเพื่อนที่ติดตอกันบางทางโทรศัพท

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ

กรณีที่ 2 : พีแ่ ตน
พี่แตนอายุ 36 ป ทํางานในอาชีพนี้มาเกือบ 10 ป พี่แตนเกิดที่กรุงเทพฯ แต
บิ ดาและมารดามาจากต างจังหวั ด มาเรี ยนหนั งสื อและทํางานตั้ งรกรากอยูที่ กรุ งเทพฯ พี่ แตนมี
นองชาย 1 คน นองสาว 1 คน ชีวิตวัยเด็กฐานะทางบานอยูในระดับปานกลาง บิดาและมารดา
ทํางานในบริษัทเอกชนทั้งคู แตเมื่อมีนองคนเล็กมารดาก็ออกจากงานมาอยูบานเฉยๆ เปนแมบา น
เนื่องจากพี่แตนเปนลูกคนโต ตอนเด็กๆ จึงตองชวยมารดาเลี้ยงนองและทํางานบาน ซึ่งสําหรับ
พี่แตนแลวไมไดคิดวาเปนเรื่องยากลําบากอะไรนัก พี่แตนเลาวาแมฐานะของครอบครัวจะไมไดดี
มากนักไมไดมีเงินใหใชจายไดอยางฟุมเฟอยแตก็ไมเคยตองอดอยาก นานๆ ครั้งก็จะไปเที่ยวกัน
ทั้งครอบครัว หรือไปเยี่ยมญาติที่ตางจังหวัด สําหรับพี่แตนแลวนับวาเปนครอบครัวชนชั้นกลางที่
อบอุนพอสมควร
สําหรับชีวิตครอบครัวในวัยเด็กของพี่แตนแลว นับไดวาเปนครอบครัวที่ปกติสุข
พอสมควร บิดาและมารดาในสายตาของพี่แตนคือผูแบกรับภาระอันหนักหนวงเพื่อเลี้ยงดูตนเองและ
นองๆ พี่แตนเลาถึงบิดาในภาพของคนที่ทํางานอยางจริงจังเพื่อครอบครัว “พอเปนคนสูชีวิต มัก
หารายไดพิเศษนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู เพื่อใหครอบครัวมีรายไดมากขึ้น พอจึงเปนคนที่
ทํางานหนักมาก คร่ําเครงกับการทํางาน จนไมคอยมีเวลาวางมากนัก จําไดวาจะเจอพอนอยมาก
ในวันธรรมดา สวนวันหยุดเสาร อาทิตย ถาไมไดไปเที่ยวนอกบานพรอมกันทั้งครอบครัว ก็จะไมได
เจอกัน พอเปนคนที่จริงจังกับชีวิตมากมีความเครียดสูง หนาที่ในการเลี้ยงดู ลูกๆ ในชวงแรกจึง
ตกอยูกับแมคนเดียว พอจะเริ่มเขามาดูแลอบรมลูกๆมากขึ้น ตอนที่ลูกๆ เริ่มเขาสูวัยรุนแลว”
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ดานปญหาครอบครัวนั้นแทบจะไมมีเลย ความสัมพันธระหวางบิดาและมารดาก็
เปนไปดวยดี พี่แตนไมเคยเห็นทั้งสองทะเลาะกันเลย ภาพความสัมพันธระหวางบิดาและมารดา
ของพี่แตนคือคนที่แตงงานกันดวยความรักอยางแทจริง “ไมเคยเห็นทานทะเลาะกันเลย อาจมีขัดคอ
กันบาง แตก็ไมเคยใชความรุนแรงแกปญหา คงเปนเพราะทานแตงงานกันดวยความรักจริงๆ และ
แมก็เปนผูหญิงที่นิ่มนวล ออนโยน อยางมากดวย”
เมื่อพี่แตนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน บิดาอยากใหเรียนโรงเรียนดีๆ จึงสงให
เรียนโรงเรียนสตรีลวนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง แลวก็ตองอยูประจําที่โรงเรียน “ชวงนั้นรูสึกเหมือน พอ
แมไมรัก ใหเราไปอยูโรงเรียนประจํา ซึ่งมีกฎระเบียบเขมงวดมาก ไมสบายเหมือนอยูบ า น อาทิตย
หนึ่งจะไดกลับบานแควันเสารและวันอาทิตย บางครั้งก็ไมไดกลับ ตอนนั้นเลยเกเรนาดู เหมือน
จะประชด ชอบแหกกฎระเบียบตลอด มีปญหากับทางโรงเรียน จนตองโดนเรียกผูปกครองมาพบ
กับคุณครูฝายปกครองหลายครั้ง” จนกระทั่งเมื่ออยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พี่แตนก็เกเรมากขึ้น
ถึงขั้นหนีโรงเรียน แลวก็เริ่มไดรูจักกับเพื่อนชายเปนครั้งแรกและเริ่มคบกันจนกระทั่งบิดาทราบ
ขณะนั้นฐานะทางบานเริ่มดีขึ้นแลว บิดาจึงใหพี่แตนออกจากโรงเรียนแลวสงไปเรียนตางประเทศ
ซึ่งก็ไปอยูโรงเรียนประจําอีกซึ่งจะไมไดออกนอกโรงเรียนเลยนอกจากโรงเรียนมีกิจกรรมจึงจะพา
ออกไป การถูกจํากัดเสรีภาพในครั้งนี้ทําใหพี่แตนรูสึกเหมือนถูกขังอยูในโลกอีกโลกหนึ่ง แตอยางไร
ก็ตามชีวิตในตางประเทศก็ทําใหพี่แตนไดเรียนรูอะไรอีกหลายอยางเชนเดียวกัน พี่แตนพูดถึงเรื่อง
ที่ดีของชีวิตในชวงนั้นวา “แตก็มีเพื่อนเยอะสนุกไปอีกแบบ ชีวิตวัยรุนเลยไดประสบการณเต็มที่
เลย ไดดูแลตัวเองมาตลอด เลยคอนขางจะเปนผูใหญกวาเพื่อนรุนเดียวกันที่ไมเคยอยูหางจากพอแม”
หลังจากอยูเมืองนอกได 2 ปกวา พี่แตนก็ขอรองบิดามารดาวาตองการกลับไป
เรี ย นต อ ในประเทศไทยมากกว า แล ว พี่ แ ตนก็ ไ ด ก ลั บ มาตามความต อ งการ พี่ แ ตนได เ รี ย น
มหาวิทยาลัยเอกชนทันเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกันมาในสมัยมัธยมศึกษาตอนตนพอดี ชีวิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพี่แตนก็มีเพื่อนชายอีกหลายคนแตก็ไมจริงจังกับใครมากนัก สวนใหญจะอยูกันกับ
เพื่อนกลุมใหญๆ
เมื่อพี่แตนเปนวัยรุนเคยคิดวาจะตองหาแฟนใหไดสมบูรณแบบที่สุด กลาวคือถามี
ขอบกพรองเพียงเล็กนอยพี่แตนก็จะไมชอบแลว ประกอบกับพี่แตนเปนคนหนาตาดี คุยเกง
บุคลิกภาพสนุกสนานราเริง ทําใหมีผูชายสนใจมาก “ตอนนั้นคิดวาตัวเองปอปปูลาพอสมควร มี
ชายหนุมเขามาใหเลือกมากมาย เลยชางเลือกนาดู จนมาถึงตอนนี้คิดวาลดลงไปมากแลวกับการ
ชางเลือก ชางติ แตก็ทนไมไดจริงๆ กับผูชายที่มีขอบกพรองมากๆ เชน เจาชู เสเพล ไมเอาถาน
เรื่องอื่นยังพอจะทนไหว อยางเชน ไมหลอ แตงตัวเชย รสนิยมแย แตขอใหไมกินเหลา เมายา มี
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หนาที่การงานที่ดี มั่นคงหนอย ขยันขันแข็ง ดูแลวนาจะเปนผูนําครอบครัวที่ดีไดนะ” อยางไรก็
ตามแมชีวิตรักของพี่แตนจะทําใหคนอื่นช้ําใจมามาก แตก็บอยครั้งที่พี่แตนเองก็ผิดหวังกับความรัก
เชนเดียวกัน นับวาพี่แตนเปนคนที่มีประสบการณดานความรักและชีวิตคูมาพอสมควร
ปจจุบนั นี้พี่แตนแยกออกมาจากครอบครัวมาอาศัยอยูคนเดียวในคอนโดมิเนียม
แหงหนึ่งที่ซื้อไว “ชอบนะ สะดวกสบายดีเปนอิสระดวย อยากทําอะไรก็ไมตองเกรงใจใคร แลว
อาชีพอยางเราทํางานไมเปนเวลา นอนไมเปนเวลา อยูคนเดียวเปนสวนตัวดีกวา แตก็ยังเจอพอ
กับแมอยูตลอด สัปดาหละครั้ง จริงๆ แลวพอแมก็ไมอยากใหออกมาอยูแบบนี้หรอก แตหามไมได
คงเห็นวาเราแกแลวดวยละ ทานก็ยังอยูกับนองๆ แตก็โทรหากันเกือบทุกวัน” รายไดของพี่แตน
สวนหนึ่งก็ใหบิดาและมารดาบาง แตก็ไมไดใหเปนประจําจะใหใหในโอกาสพิเศษตางๆ สวนมาก
จะเปนการพาบิดาและมารดาไปเที่ยวตางประเทศ และซื้อของใหเสียมากกวา “ทานก็ยังมีรายได
ของตัวเองเลยไมตองชวยมากเทาไหร สวนรายไดของพี่แตนเองมากพอที่จะอยูไดอยางสบายๆ
เหลือแตผอนคอนโดฯ อยางเดียว แลวก็เก็บออมดวยสวนหนึ่ง ไมตองมีคนมาชวย support ก็
สามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางดีทีเดียว”
นอกเหนือจากการทํางานประจําพี่แตนก็ไมไดทํางานอยางอื่น เมื่อวางจากงาน
สวนใหญ พี่แตนจะพักผอน รับประทานอาหารกับเพื่อนสนิทที่คบกันตั้งแตครั้งเรียนมหาวิทยาลัยที่
ยังไมไดแตงงานกันอีกหลายคน รวมทั้งที่เพิ่งจะกลับมาเปนโสดก็มี ซึ่งสวนใหญจะนัดกันไปเที่ยว
จับจายซื้อของ หรือเลนกีฬากันอยูเสมอๆ จึงทําใหพี่แตนไมคอยเหงาเทาใดนัก
ป จ จุ บั น แม พี่ แ ตนจะมี เ พื่ อ นชายที่ ค บกั น อยู แ ลว แต พี่ แ ตนก็ ยัง มี ค นมาจี บ อยู
เรื่อยๆ ซึ่งในความคิดของพี่แตนแลวยังไมมีใครถึงเกณฑมาตรฐานที่พี่แตนกําหนดไวเลยสักคน
สวนสุขภาพรางกายก็แข็งแรงดี นานๆ จะไมสบายก็เล็กๆ นอยๆ พวกไขหวัด เจ็บคอ ไมคอยเปน
อะไรหนักๆ ดานสุขภาพจิตก็ไมมีอะไร พี่แตนเปนคนราเริง ไมคอยเครียดงายๆ “บางครั้งถาอยูคน
เดียวก็เหงาเหมือนกัน แตมักจะมีอะไรทําอยูเสมอไมคอยไดเหงานานเปนคนอยูเฉยไมคอยได”
พี่แตนพูดถึง ขอเสียของตัวเองวา “เปนคนไมทนกับอะไร ถารูสึกวาตองทนเมื่อไหรก็จะเซ็งทันที
แฟนเกาๆ ที่เลิกกันไปคงเปนเพราะเราไมคอยอดทนละมัง คือถาไมไดอยางที่เราตองการบอยๆ
เขาก็ไมคอยอยากจะคบดวยแลวละ ไมไดหมายความวาเราเอาแตใจนะ แตเราก็ดูคนดวยวา
เอาการเอางานขนาดไหน รักเราแคไหน เห็นแกตัวหรือเปลา สวนใหญที่เจอมา มักจะเอาตัวเอง
เปนใหญนะ จะใหเราเปนฝายยอมตามใจตลอดเวลาเราก็เบื่อ สรุปวายังไมเจอคนถูกใจจนถึงขั้น
อยากจะรวมหอลงโรงดวยก็แลวกัน”
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พี่แตนนั้นคิดวาถาจะตองแตงงานมีครอบครัวแลวมีความสุขไมมีปญหามากนักก็
อยากจะมี ซึ่งพี่แตนตองการไดคูครองที่ดีมีความรับผิดชอบ “คิดวาตัวเองไมไดเปนคนเรื่องมาก
นะ แตถาจะมีแฟน หรือสามีทั้งทีขอมีที่ดีๆ จะดีกวา จะไดไมตองมานั่งทุกขใจ ช้ําใจ ไมสบายใจ ถา
ไดแฟนไมดีก็อยามีเสียเลย เพราะชีวิตทุกวันนี้ก็สบายดีอยูแลวไมมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ เห็น
ตัวอยางมาเยอะแลวทั้งจากคนรูจัก เพื่อนฝูง สังคมรอบขาง นอยมากที่จะมีความสุขจริงๆ ในชีวิต
สมรส หยาแลวก็หลายคู แลวยังมาตองนั่งเลี้ยงลูกเองอีก ไมไดมีอคตินะ แตคิดวาผูชายไทยหา
ดีๆ ยากเหลือเกิน” ความเปนคนดีของพี่แตนนั้นไดขยายความวาหมายถึง ความรักลูก รักภรรยา
ไมนอกใจ ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอครอบครัวคือใหความสุขของ
ครอบครัวมาเปนอันดับหนึ่ง “สว นใหญผูห ญิง จะเปน ฝา ยทุม เทใหค รอบครัว มากกวา อะไรก็
ครอบครัวมากอน สวนผูชายบางคนก็จะเอาแตความสุขของตัวเองมากอน อางวาทํางานหนัก
เครียด อยากผอนคลายดวยการไปเที่ยว พบเจอเพื่อนฝูง ดื่มเหลา แลวก็มีผูหญิงอื่นอีกดวย ผู
ชายไทยเปนกันมากนะโรคนี้ มีเมียมีครอบครัวแลว แตก็ยังอยากจะมีผูหญิงคนอื่นอีก สงสัยจะได
เชื้อมาจากสมัยโบราณวาตองมีเมียหลายๆ คน จะไดแสดงวามีอํานาจกระมัง แตสมัยนี้ยุคป
2000 แลว ผูหญิงผูชายเทาเทียมกันแลว ผูหญิงก็ทํางานหาเงินเหมือนกัน ไมไดรอใหสามีเลี้ยง
อยางเดียวเสียที่ไหน เพราะฉะนั้นจะใหผูหญิงเปนฝายอดทนอดกลั้นอยูฝายเดียวก็ไมไดแลว ตอง
ชวยๆ กันทั้ง 2 ฝาย” ทุกวันนี้พี่แตนก็มีเพื่อนชายที่คบกันอยู แตยังไมไดคิดเรื่องแตงงาน พี่แตน
กลัววาเมื่อแตงงานแลวอาจจะตองหยารางกันได ความคิดความรูสึกเชนนี้ทําใหพี่แตนเลือกที่จะ
เปนโสดอยูจนปจจุบัน พี่แตนกลาววา “อยูแบบนี้ก็มีความสุขดี อิสระดี ไมตองมีพันธะใหคอยกังวล
อีกดวย”
สําหรับพวกที่รักในเพศเดียวกันนั้นพี่แตนมีความเห็นวา “ก็เปนสิทธิ์สวนบุคคลนะ
เขาชอบแบบนั้นก็เรื่องของเขา ไมไดมาทําใหสังคมหรือคนอื่นๆ เดือดรอนก็แลวกัน สําหรับพี่แตน
ไมรังเกียจคบได ตอนเด็กๆ ก็อยูโรงเรียนหญิงลวนเห็นมาเยอะ แตถาจะใหมีแฟนเปนทอมก็ตอง
นิสัยดีๆ นะ รักเรามากๆ ดีที่สุดนะถึงจะโอเค”
กับงานที่ทําอยูตอนนี้พี่แตนก็มีความสุขดี คิดวาเปนงานที่เหมาะสมกับตนเอง
ที่สุดแลว สวนใหญจะเดินทางไปในแถบทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ซึ่งรายไดดีกวาเดินทางในแถบ
เอเฃียหรือในประเทศ พี่แตนมองความกาวหนาในอาชีพวาอยากขึ้นไปสูตําแหนงที่สูงกวานี้ เปน
หัวหนาหรือฝายบริหารเชนเดียวกัน “อยากขึ้นไปในตําแหนงที่สูงกวานี้เหมือนกันแตคงจะยาก
เพราะคิวยาวเหลือเกิน คิดวาถามีครอบครัวก็คงมาทุมเทกับงานไมไดเต็มที่”
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กับสถานภาพโสดของพี่แตน คนอื่นๆ ที่ไมคอยสนิท เชน พวกเพื่อนรวมงานที่
นานๆ เจอกันสักที คนที่รูจักกันก็จะเฉยๆ ไมมีใครกลาถาม จะมีก็แตบิดา มารดาและญาติสนิทๆ
บางคน ที่ชอบถามบอยๆ วาเมื่อไหรจะแตงงานซะที ซึ่งนารําคาญมากในความรูสึกของพี่แตน
“บางคนก็จะหาวาเราเรื่องมากเลือกมาก จูจี้ เมื่อกอนก็รูสึกเดือดรอน แตเดี๋ยวนี้ชินเสียแลวเฉยๆ
ถึงเวลาก็มีเอง เราถือคติวา มีไมดีไมมีเสียเลยดีกวา”
ตารางที่ 2 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่แตน
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
36 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ครอบครัวชนชั้นกลาง ไมมีปญหาครอบครัว
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ชีวิตครอบครัวเปนสิ่งที่ยากที่จะพบกับความสุข
อยางแทจริง

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว หากมีครอบครัวจะทําใหประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงานไดยาก
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวสัปดาหละครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาดานสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึ่งพาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ตองการกาวหนาในหนาที่การงาน
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับประทานอาหาร, เลนกีฬา, ทองเที่ยว ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

ยั ง ติ ด ต อ กั บ เพื่ อ นสมั ย เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย
บางครั้งก็ไปทองเที่ยวดวยกัน

การไดรับการยอมรับจากบุคคล แวดลอม บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสด และ
ตอสภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน
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รายการขอมูล
รายละเอียด
การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที ่ถ ูก ใจ มีก ารตั ้ง มาตรฐานและ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 3 : พีร่ ุง
ปจจุบันพี่รุงอายุ 35 ป ทํางานกับบริษัทสายการบินแหงหนึ่งมา 9 ปกวาแลว
ตอนแรกพี่รุงก็ไมคิดวาจะชอบงานดานนี้แตพอทําไปนานๆ กลับชอบและรูสึกวาเหมาะกับตัวเองที่
เปนคนชอบเดินทางทองเที่ยว ชอบอะไรแปลกใหมไมซ้ําซากจําเจ และเปนคนที่ชอบความอิสระ
มากๆ ดวย
พี่รุงเกิดที่กรุงเทพฯ บิดาและมารดาก็เปนคนกรุงเทพฯ พี่รุงเกิดในครอบครัวทหาร
บิดาเปนทหารอากาศ พี่รุงมีพี่นอง 5 คน เปนผูหญิง 2 คนและผูชาย 3 คน โดยพี่รุงเปนบุตรคนที่
3 ในจํานวนพี่นอง 5 คน มีพ่ีคนโตเพียงคนเดียวเทานั้นที่แตงงาน นอกนั้นก็ยังโสดหมด เมื่อพี่รุง
ยัง เด็กก็มีความเปนอยูแบบครอบครัวทหารทั่วๆ ไปที่ไมไดร่ํารวยมากนัก แตก็ไมถึงกับยากจน
บอยครั้งที่ตองยายตามบิดาไปตามจังหวัดตางๆ อุปนิสัยของบิดาและมารดาของพี่รุงคอนขาง
เขมงวด ทุกอยางตองเปนระเบียบ ลูกทุกคนถูกฝกใหตองรับประทานอาหาร นอน เลน อานหนังสือ
เปนเวลาหมด อาจเนื่องมาจากการที่บิดาของพี่รุงเปนทหารจึงเลี้ยงลูกตามแบบฉบับของทหาร
ซึ่งบิดาเปนทหารที่เครงครัดในระเบียบวินัยมาก ทําใหแมแตลูกนองและคนสนิทตางก็เกรงกลัว
บิดาของพี่รุงทั้งนั้น พี่รุงไมเคยเห็นบิดาพูดตลกหรือลอเลนกับใครเลย ทุกอยางในชีวิตบิดาดูจะเปน
การเปนงานเสมอ แมแตการแสดงความออนโยนกับลูกๆ ก็มักจะเปนลักษณะการสั่งการเสียมากกวา
เมื่อพี่รุงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนก็ไดกลับมาเรียนที่กรุงเทพฯ เปนการถาวร พี่
รุงเรียนที่โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร เรื่องการใชชีวิตในชวงวัยรุนนั้นเนื่องจากบิดาและมารดา
เขมงวดมาก ชีวิตชวงวัยรุนจึงไมคอยไดไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนมากนัก เคยไปเที่ยวกับเพื่อนใน
วันหยุดซึ่งก็นานๆ ครั้ง และไมเคยไดไปเที่ยวตางจังหวัดกับเพื่อนเลย พี่รุงมีเพื่อนที่สนิทมากเปน
ผูหญิง 2-3 คน ชีวิตชวงมัธยมจึงไมมีการคบหาเพื่อนชาย จนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยถึงจะเริ่มได
ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ บาง พี่รุงเลาถึงความเขมงวดของบิดามารดาวา “กวาจะไดไปก็แสนจะยากเย็น
จะตองมีเหตุผลที่ดีจริงๆ ใหพอกับแมถึงจะไดไป”
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แลวพี่รุงก็ไดคบหากับเพื่อนชายคนแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยนี่เอง แตกวาจะให
ทางบานทราบก็หลังจากที่พี่รุงเรียนจบแลวสักพัก เนื่องจากพี่รุงเกรงวาบิดาและมารดารูวาไดคบหา
กับเพื่อนชายตั้งแตยังเรียนอยูอาจทําใหเกิดปญหาได “ขนาดรูตอนที่เรียนจบแลวยังไมคอยพอใจ
เทาไหรเลย แตอาศัยแฟนเปนคนเรียบรอย ที่บานจึงยอมรับไดไมยาก” พี่รุงคบกับเพื่อนชายคนนี้
นานเกือบ 10 ป และพี่รุงก็มีความคิดที่จะแตงงาน และไดสรางเรือนหอสําหรับการสรางครอบครัว
ใหมแลว แตก็มีเหตุการณที่ทําใหไมไดทั้งคูไมไดแตงงานกันดังหวัง ซึ่งเหตุการณนี้เปนสิ่งที่ยังอยูใน
ความทรงจําของพี่รุงตลอดมา “ตอนนั้นเสียใจมาก เสียความรูสึก มันไมใชความผิดของเราดวย
เปนเรื่องบุคคลที่ 3 ในชวงนั้น กินไมไดนอนไมหลับ ผอมโซเลย ถาอยูคนเดียวจะรองไหตลอด
ใชเวลานานมากกวา จะทํา ใจได ก็เลยคอนขางเข็ ดเหมือนกัน ตอมาก็เลยมองผูชายที่เขามา
ละเอี ย ดขึ้ น กว า เดิ ม ทุ ก วั น นี้ ก็ มี ดู ๆ อยู แ ต ยั ง ไม ไ ด ต กลงปลงใจกั บ ใคร อยากจะมั่ น ใจมากๆ
เสียกอน จะไดไมตองผิดหวังอีก”
ปจจุ บั นก็ มี ผู ชายที่ เข ามาทํ าความสนิทสนมกั บพี่ รุงเช นเดียวกั น แต จากความ
ผิดหวังในครั้งแรกทําใหพี่รุงมีหลักเกณฑสําหรับการเลือกผูชายที่จะคบหาดวย “หลักเกณฑในการ
ดูผูชายที่เขามาก็เชน เนื่องจากตอนนี้พี่ก็จบปริญญาโทแลว ผูชายคนนั้นตองเปนคนที่มีการศึกษา
อย างน อยปริ ญญาตรี พู ดภาษาอังกฤษได มีหนา ที่ง านการมั่น คง ไมเป น คนเจา ชู ไมเป น คน
กะลอน อาจเปนคนมีอารมณโรแมนติกบาง มีอารมณขันอยูดวยแลวไมเครียด เพราะตัวเองก็เปน
คนเครียดอยูแลว ที่สําคัญตองซื่อสัตย ไวใจได แลวตองไมใชทหารหรือตํารวจดวย เพราะเห็นมา
จากคนแวดลอม วงการทหาร มีความคิดแคบๆ ชอบวางอํานาจ ยึดคติผูชายเปนใหญ ไมเทาเทียม
กันแลวก็ยังเจาชูอีกดวย”
พี่รุงไมไดมีทัศนคติที่ไมดีตอการมีครอบครัว พี่รุงคิดวาถาพบคนที่มั่นใจวาจะ
สามารถใชชีวิตรวมกันไดก็พรอมที่จะแตงงานดวย “สําหรับตัวเองก็ไมไดปดกั้น คิดวาถาไดเจอคน
ดีที่ใช แลวก็มีคุณสมบัติตามที่วามาก็อยากแตงงาน มีครอบครัวเหมือนกัน” อยางไรก็ตามแมไมได
อคติตอการมีครอบครัว แตพี่รงุ คิดวาขณะนี้สามารถอยูคนเดียวไดแลว และไมตองการการพึ่งพา
สักเทาไร รายไดแตละเดือนก็มากพอที่จะเลี้ยงตัวเองใหอยูอยางสบายได เรื่องรายไดจึงไมสําคัญ
และไมจําเปนวาจะตองมีสามีเพื่อมาเลี้ยงดูตน
ทุกวันนี้พี่รุงมีเพื่อนหลายกลุม ทั้งกลุมเพื่อนสนิทที่เจอกันอยูบอยๆ เพราะสวนใหญ
ก็ยังโสดกันอยู ทั้งกลุมเพื่อนเกาสมัยเรีย น กลุมเพื่อนที่ทํา งานดวยกัน และกลุมเพื่อนสมัย ที่
ทํางานเกา “เดี๋ยวคนโนนคนนี้ ก็โทรมาชวนไปอยูเรื่อย เลยไมคอยจะมีเวลาวางมากนัก กิจกรรมที่
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ทําสวนใหญก็หารานอาหารอรอยๆ รับประทานกัน คุยกัน สังสรรคเฮฮา ชอปปง ดูหนัง เลนกีฬา
บาง”
ตอนนี้พี่รุงยังอาศัยอยูกับบิดา มารดาและนองๆ โดยไมตองรับผิดชอบคาใชจาย
อะไรภายในบาน รายไดที่พี่รุงหามาก็ใชคนเดียว จะมีบางก็คือซื้อของใหบิดาและมารดา พี่รุงมี
ความคิดจะยายออกจากบานไปอาศัยยังคอนโดมิเนียมสักแหง แมวาบิดาซึ่งเกษียณแลวก็ลด
ความเครงครัด เจาระเบียบลงบางแลวก็ตาม แตพี่รุงก็คิดวาบิดาและมารดาคงไมยอมใหพ่รี งุ แยก
ไปอยูคอนโดมิเนียมอยางเด็ดขาด “คิดวาพอแมติดเรามากกวา ทานเคยพูดทํานองวาถาแตงงานก็
อยากใหอยูใกลๆ หรือบริเวณเดียวกัน แตคงไมเอาหรอก ไมชอบ คิดวาคงวุนวายนาดู อยูหางกัน
หนอยดีกวา แลวคอยเจอกันบางเปนครั้งเปนคราว” สําหรับความสัมพันธระหวางบิดาและมารดา
ของพี่รุงก็เปนไปอยางปกติสุข มีเถียงกันบางตามประสาคนที่อยูดวยกันมานาน
สําหรับทัศนคติตอการเปนโสดของตนเองนั้น พี่ทีมองวาบุคคลรอบขางไมมีใครพูด
อะไรเกี่ยวกับการอยูเปนโสดของตน “เพราะจะเปนคนสนิทที่รูเรื่องอดีตของตัวเองดี ไมมีใครตอกย้ํา
จะมีก็แตคนที่ไมรูเรื่องในอดีตของตนก็ชอบถามวา เมื่อไหรจะแตงงาน แตก็ไมไดสนใจอะไร คิดวา
เขาก็ถามไปอยางนั้นเองมากกวา สําหรับตัวเองก็รูสึกเหมือนกันวาอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ควรจะมี
ครอบครัวไดแลว แตถาจะมีก็ตองมีใหดีๆ มีความสุข ถามีไมดีไมมีเสียดีกวา ไมกลัวการอยูคนเดียว
หรอกนะ แตกลัววาถาอายุมากแลวไมสามารถทํางานในอาชีพนี้ไดอีก จะทําอะไร เทานั้นเอง”
สําหรับความรักในเพศเดียวกันนั้นพี่รุงไมชอบเลย และไมมีความคิดที่จะคบหาดวยเด็ดขาด แต
ทั้งนี้พี่รุงก็ไมไดแสดงวารังเกียจ สามารถรูจักเปนเพื่อนดวยไดแตก็คงไมใหความสนิทสนมดวยมาก
นัก
สําหรับสุขภาพรางกายของพี่รุงก็ปกติ แตมีโรคประจําตัวอยูอยางเดียวก็คือไมเกรน
ซึ่งพี่รุงคิดวาอาจเปนเพราะตนเองเปนคนคิดมาก มักเครียดบอยๆ
ตารางที่ 3 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่รุง
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภู มิ ห ลั ง พื้ น ฐานทาง พื้นฐานครอบครัวเขมงวด และควบคุมแบบทหาร
ครอบครัว
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมไดมีทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส
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รายการขอมูล
รายละเอียด
ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีปญหาในการรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) บิ ด าและมารดาที่ เ ข ม งวดจะไม ย อมให ต นเอง
แยกตั ว ไปอยู ต ามลํ า พั ง หรื อ ถ า มี ค รอบครั ว คง
ตองอยูในสายตาอยางใกลชิด
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมชอบเพศเดียวกันในเชิงชูส าว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึ่งพาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมไดแสดงความคิดเห็น
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับประทานอาหาร, ชมภาพยนตร, เลนกีฬา ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

กลุ ม เพื่ อ นที่ ติ ด ต อ กั น มี ก ารพู ด คุ ย กั น ถึ ง เรื่ อ ง
ปญหาครอบครัว ความลมเหลวของชีวิตคู การ
ทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว

การไดรับการยอมรับจากบุคคล แวดลอม บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
ตอสภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที ่ถ ูก ใจ มีก ารตั ้ง มาตรฐานและ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 4 : พีแ่ มน
ปนี้พี่แมนอายุเกือบ 38 แลว ตั้งแตเรียนจบใหมๆ พี่แมนทํางานดานนี้มาเกือบ
14 ป พี่แมนเปนคนกรุงเทพฯ โดยกําเนิด บิดาและมารดาแยกทางกันเมื่อพี่แมนอายุเพียง 7 ป
จากนั้นก็อาศัยอยูกับมารดามาตลอด ครอบครัวของพี่แมนมีมารดา ยาย และนองชายซึ่งอายุหาง
กันถึง 7 ป รวมเปน 4 คน ภาระหนาที่ของพี่แมนคือเลี้ยงนองแทนมารดา เนื่องจากแมตองทํางาน
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ตลอด พี่แมนจึงเปนเหมือนมารดาอีกคนของนองชาย “นองชายก็ติดเรามากดวย เพราะเราเลี้ยง
นองมากกวาแมเลี้ยงเสียอีก” นอกจากนี้พี่แมนยังตองคอยดูแลบานแทนแม เมื่อมีอะไรเสียอะไร
ชํารุดก็จะซอมเอง ทําใหพี่แมนตองเปนคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากและสามารถทําอะไรไดดวย
ตัวเองโดยไมตองพึ่งใคร สําหรับความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องการแยกทางของบิดาและ
มารดานั้นพี่แมนไมรูสึกเปนปมดอย หรือโกรธแคนกับเรื่องดังกลาวมากนัก “ตอนที่พอแมเลิกกันพีแ่ มน
ไมไดรูสึกอะไร ไมโกรธแคน อาจจะเปนเพราะไมสนิทกับพออยูแลว ไมผูกพันกัน เลยเฉยๆ ที่ขาด
พอไปไมไดรูสึกวาขาดอะไร ไมไดเปนเด็กมีปญหา”
ชีวิตวัยเด็กของพี่แมนเรียนในโรงเรียนหญิงลวนมาตลอด จนกระทั่งเขาเรียนที่
มหาวิท ยาลัย จึงไดเ รีย นพรอมกับผูช ายเปน ครั้งแรก พี่แมน มีเ พื่อ นหญิง ที่ค บหากัน แบบหญิง
รักหญิงครั้งแรกเมื่ออายุ 16 ป เปนผูหญิง “เราไมเคยชอบผูชายอยูแลว ก็มีผูชายมาจีบเหมือนกัน
แตไมสนใจ ไมชอบ คบเปนเพื่อนได แตถามาแสดงอาการอยางอื่นมากกวาเพื่อน จะเลิกคบทันที
ไมชอบการถูกสัมผัสจากผูชาย รูสึกกลัว ขยะแขยง จะชอบเปนฝายจีบมากกวา” พี่แมนเริ่มจีบ
ผูหญิงตั้งแตมัธยมตน แลวก็มีแฟนเปนผูหญิงมาตลอด ไมมีความรูสึกเปนเพื่อนกับผูชาย ถาพี่
แมนรูสึกวาผูชายที่เขามาคุยดวยจะเขามาจีบแลวละก็ พี่แมนจะไมชอบและจะเลิกคบไปเลย พี่
แมนจึงมีแตเพื่อนผูหญิงมาตลอด นับจากผูหญิงคนแรกที่พี่แมนคบหามาจนปจจุบันพี่แมนมีผูหญิง
ที่คบหามาทั้งหมด 3 คน คนแรก คบกันไดประมาณ 10 ปก็เลิกรากันไป สวนคนที่ 2 ก็คบกัน
ประมาณ 5 ป และก็มีเหตุการณใหเลิกรากันไปอีก สําหรับคนปจจุบัน คบหากันมาไดประมาณ
3 ปแลว ทุกวันนี้ก็คบหาและอยูดวยกัน
ชวงหนึ่งของชีวิตพี่แมน เคยเกือบตองแตงงานกับผูชาย เหมือนเปนบททดสอบ
ของพี่แมนวาชีวิตจะเลือกเดินทางไหน “เมื่อตอนอายุ 30 ป เคยหมั้น หมั้นไดปเดียวก็ถอนหมั้น
เพราะเราทําใจไมได ไมชอบเลย แตทําใหแม ผูชายเปนไกด เจอบนเครื่อง แลวก็มาเปนเพื่อน
ไปมาหาสูอยูบอยๆ เวลาเราไมอยูไปบินก็มาหาแม แมชอบเขาอยากใหเราแตงงาน ก็เลยหาทาง
ใหหมั้นกันไวกอน แตในที่สุดมันก็เปนไปไมได”
ในความคิดของพี่แมนนั้น ชีวิตปจจุบันก็เหมือนมีครอบครัวแลว เพราะพี่แมนพา
เพื่อนหญิงมาอาศัยอยูดวยกันที่บาน โดยอยูรวมกับมารดาและนองชาย มารดาของพี่แมนก็ยินดี
ไมไดแสดงอาการรังเกียจอะไรที่พี่แมนมาเพื่อนหญิงมาอยูบาน แตมารดาก็แสดงทาทียอมรับ
เพื่อนหญิงของพี่แมนในฐานะเพื่อนลูกสาว เหมือนเปนลูกสาวอีกคน โดยที่มารดาไมเคยยอมรับวา
ลูกสาวเปนทอม เพื่อนหญิงของพี่แมนเคยคิดวาจะขอเด็กมาเลี้ยงแตพี่แมนไมชอบเด็ก ไมอยากมีลูก
เพราะเคยเลี้ยงนองมากอน รูสึกวาการเลี้ยงเด็กจะยุงยากและวุนวายมากและรูสึกเข็ด
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งานอดิเรกของพี่แมนที่ทํานอกเหนือจากงานก็ไมมีอะไรมากนัก พี่แมนรูสึกวางาน
อดิเรกสวนใหญก็คือขับรถรับ-สงเพื่อนหญิง “ไมไดออกไปเที่ยวไหนแลว เบื่อแลว เพราะตอน
ทํางานใหมๆ เที่ยวเยอะมาก บินกลับมาก็ไปแลว ไมผับก็เธค ตอนนี้ก็เลยเนนอยูบาน ทําอาหาร
รับประทานกันที่บานแลวก็ชวนเพื่อนๆ มากิน มาดื่มกัน รองเพลงคาราโอเกะกัน สนุกดีเหมือนกัน“
ดานคาใชจายภายในบานพี่แมนเปนคนรับผิดชอบทั้งหมด พรอมทั้งใหเงินรายเดือน
กับมารดาดวย “ทุกวันนี้แมเกษียณแลว อายุ 70 แลว ตอนเกษียณใหมๆ แมจะมีกิจกรรมนอกบาน
ตลอด เขาชมรมผูสูงอายุบาง ชมรมตางๆ ไมคอยอยูนิ่ง ขับรถไปไหนมาไหนเองได เปนพวก
Activist แตตอนนี้ก็ซาๆ ลงไปแลว แตทานก็จะมีกิจกรรมอะไรทําอยูเรื่อยๆ ไมไดอยูเฉยๆ ใหเหงา
เสียเทาไหร รายไดทุกวันนี้ก็เพียงพอตอการดํารงชีวิต ใชจาย แตไมเหลือเก็บ คิดวารายไดเพียงพอ
ตอการใชคนเดียว กับแฟน และใหแม บางครั้งก็โดนนองชายไถบาง ที่ผานมาก็ชวยสงใหนองชาย
ไปเรียนตางประเทศ แลวก็ไปซื้อคอนโดฯ เลยไมมีเหลือเก็บ ซึ่งที่จริงแลวทํางานมาสิบกวาป
แบบนี้เปนคนอื่นเคามีเก็บหลายลานแลวละ แตตัวเองเปนคนใชชีวิตแบบไมประหยัดดวย อยากได
อยากกิน อยากซื้ออะไรก็ทํา โดยเฉพาะถาเปนแฟนใหไดไมคิดมากเลย ใหความสําคัญกับแฟน
กับความรักมาก มาเปนอันดับ 1 ในชีวิต”
ในเรื่องงานพี่แมนตั้งเปาหมายไววาตองการจะเปน AHF (แอรที่ทํางานในชั้นหนึ่ง)
ก็เพียงพอแลว พี่แมนไมคิดจะเปน “เพอรเซอร” เนื่องจากพีแมนไมตองการรับผิดชอบมากนัก
อีกทั้งพี่แมนคิดวาตนปกครองคนไมเปนคงไมเหมาะกับตําแหนงนั้น พี่แมนวางแผนไววาจะทํางาน
เปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจนถึงอายุ 45 ก็คงพอ แลวจะขอลงไปทํางานภาคพื้นดินบาง
ซึ่งรายไดของพี่แมนอาจนอยลงบาง แตสามารถทําไดจนถึงอายุ 60 ป พี่แมนคิดวาตนอยากจะ
ทํางานรับเงินเดือนที่แนนอนจนกระทั่งเกษียณ พี่แมนไมคิดจะทํางานสวนตัวเนื่องจากคิดวาตนเอง
ไมมีความถนัด
สําหรับกลุมเพื่อนสนิทของพี่แมนนั้น นอกจากครอบครัวเพื่อนหญิงที่อาศัยอยู
ดวยกันแลว พี่แมนก็ไมไดมีเวลาใหกับเพื่อนนัก “เพื่อนสมัยเรียนก็หางกันไปหมดแลว เพื่อนที่
ทํางานก็สนิทกันเวลาไปบิน แตไมมีเพื่อนสนิท ไมคอยไดโทรไปหาใคร ยิ่งถาโทรไปคุยกันเวลามี
ปญหายิ่งไมเลย ไมชอบอยูแลวดวยที่จะโทรไปหาใครเวลามีปญหา ชอบคิดคนเดียวมากกวา
เปนคนเอาแตใจ เจาอารมณ ควบคุมอารมณตัวเองไมไดเวลาโมโห แตก็จะเปนเฉพาะกับคนที่
บานและกับคนที่สนิทดวยเทานั้น คนอื่นจะไมรูวาโมโหรายขนาดไหน เพราะถาดูจากภายนอกจะ
เหมือนคนใจเย็น”
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เกี่ยวกับการมองสภาพความเปนโสดของตนเองนั้นพี่แมนคิดวาบุคคลแวดลอมไม
มาบีบคั้นเรื่องสถานภาพโสดของตัวเอง “ความที่ญาตินอยดวย คนที่รูจักกันก็จะรูดีวาเราเปนยังไง”
สวนสุขภาพทั่วไปของพี่แมนก็แข็งแรงดี มีแตสุขภาพจิตที่ชอบคิดมากและเครียดบอย

ตารางที่ 4 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่แมน
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
38 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดา มารดาแยกทางกัน
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมตองการสมรสกับเพศตรงขาม

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมไดแสดงความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

มารดาและนองชาย

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ผูกพันและอยูรวมกับครอบครัวเดิม
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
การงาน

มากกวาที่เปนอยูในปจจุบนั

การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับสงแฟนเพศเดียวกัน

กลุมเพื่อนสนิท

ไมมี

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ไมไดแสดงความคิดเห็น
กําหนดไว
การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ
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กรณีที่ 5 : พีม่ วง
ปจจุบันพี่มวงอายุ 38 ป เริ่มเขาทํางานดานนี้ตั้งแตป ค.ศ.1985 ปนี้ก็เปนปที่ 16
แลว ตําแหนงในปจจุบันเปนหัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Air Purser) พี่มวงทําหนาที่
อยูในตําแหนงนี้มากวา 7 ปแลว ซึ่งนับวากาวหนารวดเร็วกวาเพื่อนๆ ในรุน เดียวกัน เนื่องจาก
เพื่อนรุน เดียวกันหลายคนยังไมไดเปนหัวหนาพนักงานตอนรับ
พื้นเพพี่มวงเปนคนกรุงเทพฯ เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ครอบครัวมีทั้งพอแม
พี่ชาย 2 คน พี่สาว 1 คน ตนเองเปนลูกคนสุดทอง การศึกษาในวัยเด็กเรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
แลวสอบเขาเรียนตอยังโรงเรียนเตรียมอุดม และเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่คณะบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมไปกับการเรียนที่คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงดวย
เมื่อเรียนจบแลวก็เขาทํางานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จนกระทั่งเมื่อ 5 ปที่ผานมาได
เขา ศึก ษาตอ ในระดับ ปริญ ญาโท ที่ค ณะนิเ ทศศาสตร จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย จนสํา เร็จ
การศึกษา ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร “สาเหตุที่เรียนเยอะก็เพราะมีแรงบันดาลใจจากพี่ๆ และทุกคน
ในครอบครัวที่เรียนในระดับสูงๆ กันทั้งนั้น ครอบครัวใหความสําคัญกับการศึกษามาก ครอบครัว
ไดปลูกฝงมาตั้งแตยังเด็กวาจะตองเรียนใหสูง และตองเรียนในสถาบันที่ดีมีชื่อเสียงอีกดวย” โดยที่
ชีวิตในวัยเด็ก มารดาจะใหเรียนหนังสือใหไดเกรดหรือคะแนนดีๆ เพียงอยางเดียวโดยไมตอง
ทํางานบาน ไมตองรับผิดชอบอยางอื่นนอกเหนือจากเรื่องเรียน พี่มวงจึงคอนขางจะถูกเลี้ยงดูแบบ
ประคบประหงมมากเกินไปดวยซ้ํา
ในสมัยที่เรียนในชั้นประถมพี่มวงมักจะไดรับประกาศนียบัตรจากการเรียนบอยๆ
พรอมทั้งไดรับคําชื่นชม ซึ่งทําใหพี่มวงเกิดความรูสึกเหมือนไดรับการยอมรับจากครอบครัว และ
ญาติพี่นอง นับตั้งแตในวัยเด็กจึงเกิดคานิยมและทัศนคติที่จะตองเรียนใหไดสูงที่สุดและดีที่สุด
“ไมเคยเกิดความรูสึกวาถูกบังคับใหเรียน แตจะตั้งใจเรียนดวยตัวเอง ประพฤติตนอยูในกรอบ
เสมอไมเคยออกนอกลูนอกทางเลย ชีวิตในวัยรุนก็จะมีแตเรื่องเรียน นอกเหนือจากการไปเรียน
ตามปกติก็จะไปเรียนพิเศษ เรื่องเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็มีบางนานๆ ครั้งแตไมบอยนัก เพราะกลัววาจะ
ทําใหผลการเรียนออกมาไมดี จึงเปนลูกที่เรียนดีที่สุดในบรรดาพี่นองทั้งหมด” ผลจากการที่พี่มวง
เรียนดีนี้เองทําใหมารดาใหทุกอยางที่พี่มวงอยากได “ของใช Brand name ราคาแพง รองเทา
กระเปา ของใชแฟชั่นฟุมเฟอยตางๆ ที่วัยรุนสมัยนั้นอยากมีอยากได คุณแมจะใหทุกอยาง แตมี
ขอแมวาจะตองเรียนใหดีที่สุด”
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ในชวงที่เรียนมหาวิทยาลัยพี่มวงก็คบเพื่อนชายแตก็อยูในสายตาและความควบคุม
ของมารดาตลอด เพื่อนชายคนแรกคบกันนานมากประมาณ14 ป แตขณะนี้ก็ไดเลิกรากันไปแลว
พี่มวงคิดวาอาจเปนเพราะคงทนรอพี่มวงไมไหว พี่มวงยังไมอยากแตงงาน และรูสึกวายังไมพรอม
อยากใชชีวิตใหเต็มที่เสียกอน ความนึกคิดของพี่มวงผูกโยงกับชีวิตในวัยเด็กที่ถูกมารดาควบคุม
ตลอดวาใหเรียนเทานั้น เมื่อเรียนจบและไดทํางานก็เหมือนไดพบกับอิสรภาพ อยากจะสนุกสนาน
กับชีวิตอิสระที่หาเงินไดเอง ควบคุมขีวิตของตัวเอง พี่มวงจึงตองการใชชีวิตแบบอิสระนี้สักระยะ
หนึ่ง พี่มวงยอมรับวารูสึกเสียใจเชนเดียวกันเมื่อสูญเสียคนรักไป เมื่อเลิกรากับเพื่อนชายแลวพี่
มวงก็มุงไปทางเรื่องเรียนอีกครั้ง (ปริญญาโท) “ไมไดสนใจจะคบกับใครอีกเลยเพราะยังเสียใจกับ
แฟนคนแรก และคนเดียว ที่มั่นใจในตัวเขามาก สูญเสียความรูสึกที่อยากจะคบกับใครและไม
อยากไวใจใครอีกเลย”
ในปจจุบันรายไดของพี่มวงตอเดือนประมาณ 70,000 บาท ซึ่งใชจายไดไม
เดือดรอน เนื่องจากไมมีภาระคาใชจายอื่นๆ เงินที่หามาไดก็ใชคนเดียวและมักหมดไปกับการซื้อ
ของใชสวนตัวราคาแพง ดานหนาที่การงานในปจจุบันพี่มวงคิดวาตนเองประสบความสําเร็จในหนาที่
การงานพอสมควรแลว และการจะขึ้นสูตําแหนงที่สูงไปกวานี้คงจะยาก ”ในองคกรนี้มีอุปสรรค
สําคัญตอความกาวหนาในอาชีพของผูหญิงก็คือการกีดกันทางเพศ ผูหญิงที่ขึ้นไปอยูในตําแหนง
ระดับสูงมีนอยมาก ขนาดตัวเองที่ยังไมมีครอบครัวตองดูแล มีเวลาใหกับงานอยางเต็มที่แลวก็ยัง
กาวไปอยูในตําแหนงที่สูงกวานี้ลําบากเลย จึงไมคอยตั้งความหวังอะไรมากนักกับการที่จะประสบ
ความสําเร็จสูงสุดในองคกรนี้ แตอาจจะทํางานดานอื่นควบคูไปดวย เพราะเสียดายความรูที่ร่ํา
เรียนมาหลายปริญญาเหมือนกัน”
งานอดิเรกที่สําคัญของพี่มวงก็คือการเรียนหนังสือ ซึ่งบางครั้งก็รูสึกเบื่อแตถาวาง
จากงานแลวก็ไมมีอะไรทําพี่มวงก็จะยิ่งรูสึกเบื่อมากยิ่งกวา เวลาวางสวนใหญของพี่มวงจึงหมดไป
กับการเรียนหนังสือ เขาหองสมุด บางครั้งก็ไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนสนิทที่ทํางานที่เดียวกัน ซึ่งเปนโสด
กันหมดทุกคน “เพื่อนมีทั้งโสดจริงๆ กับโสดเพราะหยา สวนมากจะไปรับประทานอาหาร ดูหนัง
กันบางแตไมบอยนัก ถาเพื่อนๆ ไมวางก็เหงาเหมือนกันนะเวลาที่อยูคนเดียว” ดานสุขภาพของ
พี่มวงก็แข็งแรงปกติ จะมีบางก็คือปวดหัว ไมเกรน ที่จะเปนบางบางครั้งที่เครียดเรื่องเรียน
ได ประสบมา ประกอบกั บข อมู ลข าวสารที่ ได รั บด านทั ศนคติ ของพี่ ม วงต อการ
แตงงานไมคอยดีนัก เนื่องจากประสบการณที่ตนเองมาจากบุคคลรอบขาง ที่สวนใหญมักเปนเรื่อง
ในแงราย ทําใหพี่มวงคิดวาชีวิตคูนอยรายที่จะพบความสุขอยางแทจริง นอกจากนี้เพื่อนสนิทใน
กลุมถาไมโสดก็หยาราง จึงทําใหพี่มวงคิดเปรียบเทียบระหวางการอยูเปนโสดกับการหยาราง โดย
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การเปนโสดนาจะเจ็บปวดนอยกวา อีกทั้งยังไมถูกมองวาประสบความลมเหลวในชีวิตคูอีกดวย
“การจะมีชีวิตคูหรือมีครอบครัวนั้น รูสึกวาเปนภาระที่จะตองดูแลสามี ดูแลบานชองใหเรียบรอย
แลวถามีลูกก็ยิ่งไปกันใหญ เวลาสวนตัวคงไมเหลือเลย นอกจากนี้ยังคิดวาไมสามารถเปนแมแบบ
ที่ดีแกลูก และอบรมเลี้ยงดูลูกได โดยสวนตัวแลวเปนคนไมชอบเด็ก ไมอยากมีความรับผิดชอบกับ
ชีวิตอื่น แคชีวิตตัวเองที่จะทําใหมีความสุขก็ยากแลว”
พี่มวงยังคิดวาปจจุบันนี้ตนเองมีภาระในการเลี้ยงดูมารดาของตนซึ่งชราแลว ”
ทุกวันนี้ยงั คงตองคอยดูแลคุณแมที่อายุ 70 ปซึ่งก็อยูกนั แค 2 คนในบานหลังเดิมทีอ่ ยูมาตั้งแตเด็ก
คุณพอก็เสียไปไดหลายปแลวสวนพี่ๆ ก็แยกไปมีครอบครัวกันหมดแลว ตอนนี้รสู ึกวาคุณแมมเี รา
ใหพงึ่ ไดเพียงคนเดียวเทานัน้ เพราะพวกพี่ๆ ตางก็มีครอบครัวของตัวเองที่ตองดูแล ยังไงก็ตามรูสกึ
ผูกพันกับคุณแมมากเพราะตั้งแตเด็กๆ ก็ไดใกลชิดกับคุณแมมากที่สดุ ”
สําหรับเรื่องความชอบในเพศเดียวกันนั้น พี่มวงไมเคยมีความชอบในเพศเดียวกันเลย
พี่มวงเรียนในโรงเรียนสหศึกษามาตั้งแตเด็ก ในแวดวงเพื่อนฝูงและคนรูจักของพี่มวงก็ไมมีใครเปน
ประเภทหญิงรักหญิง “โดยสวนตัวไมคิดจะชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาวในลักษณะ ทอม-ดี้ เลย ก็
ไมไดรังเกียจที่จะรูจักแตคงไมสามารถใหความสนิทสนมเปนกลุมเดียวกันไดเพราะไมมีรสนิยมใน
แนวนั้น ทัศนคติตางๆ ก็คงไมเหมือนกันดวย”
ดานการยอมรับตอการเปนโสดของพี่มวง ในชวงอายุประมาณ 30 ตนๆ พีม่ วงก็
จะถูกญาติพนี่ อ งและคนรอบขางถามบอยครั้ง โดยเฉพาะมารดาจะเปนหวงและพูดบอยมากเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ แตพอนานวันเขาทุกคนก็เริ่มยอมรับและไมพูดถึงมากนัก “ทุกคนก็คงเห็นแลววาเราไมมีใคร
เขามาเกาะแกะใหเห็นเลยจริงๆ จนปจจุบันนี้แมแตคณ
ุ แมหรือใครๆ ก็ไมพูดถึงเรื่องที่เราจะโสด
หรือไมโสดอีกแลว ดูเหมือนวาทุกคนคงจะยอมรับความเปนโสดของเราไดแลวกระมัง แตก็มีบาง
สําหรับคนที่ไมคอยสนิทสนมกับเราก็มักจะถามวาทําไมถึงเปนโสดเขาคงถามไปตามความอยากรู
อยากเห็นมากกวา” พี่มวงคิดวาไมจําเปนวาจะตองอยูเปนโสดหรือจะตองแตงงานใหได ทุกอยาง
ขึ้นอยูกับวาในอนาคตจะเจอคนที่ถกู ใจหรือไมเทานัน้ เอง พี่มว งยืนยันกับตนเองวาจะไมแตงงาน
เพียงเพราะวาใหไดชื่อวาไมขึ้นคานแตจะแตงงานก็ตอเมื่อรูสึกวาคบกับคนทีเ่ ปนคูข องตนเองอยาง
แทจริง มีความรักกัน เขาใจกัน พรอมทีจ่ ะใชชีวิตรวมกัน และที่สาํ คัญคือมีคุณสมบัติที่ดพี อที่จะ
เลือก
ตารางที่ 5 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่มวง
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รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
38 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว มีประสบการณจากการผิดหวังในความรัก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ทัศนคติเปนลบ

ชีวติ คูนอยรายทีจ่ ะไดพบ

ความสุขอยางแทจริง
ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมตองการรับผิดชอบในชีวติ ครอบครัว เพราะจะ
ทําใหไมมีเวลาเปนสวนตัวและไมมีความสุขกับ
ชีวิตทีว่ ุนวายกับการดูแลครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

มีภาระในการเลี้ยงดูมารดาทีอ่ ายุถงึ 70 ป

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ผูกพันกับมารดามาก
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมชอบเพศเดียวกันในเชิงชูส าว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึ่งพาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ คิดวาประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
การงาน

พอสมควรแลว

การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

เรียนหนังสือ, เขาหองสมุด, ทองเที่ยว ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

มีกลุมเพื่อนที่คบกับอยู

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที ่ถ ูก ใจ มีก ารตั ้ง มาตรฐานและ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ

กรณีที่ 6 : พีเ่ อ็น
พี่เอ็นเกิดเมื่อปพ.ศ. 2509 ปนี้อายุ 35 ป พื้นเพเปนคนจังหวัดสงขลา พี่เอ็นมีพี่
2 คน ตนเองเปนคนสุดทอง ชีวิตในวัยเด็กจะตองยายบานบอยมาก เนื่องจากบิดารับราชการที่
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จะตองโยกยายตามวาระอยูเสมอ จนกระทั่งเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พี่เอ็นจึงไดอยูที่กรุงเทพฯ
อยางถาวร โดยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนแหงหนึ่ง ชีวิต
ชวงนี้ของพี่เอ็นไมมีอะไรโลดโผน ไปเรียน-กลับบาน และเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบาง
เปนบางครั้ง ซึ่งนับเปนชีวิตวัยรุนที่เรียบงายมากทีเดียว ทั้งนี้เปนเพราะทางบานคอนขางมีกฎเกณฑ
พอสมควร จึงทําใหพี่เอ็นไมออกนอกลูนอกทาง พี่เอ็นยกตัวอยางกฎบางอยางของที่บานใหฟง
ซึ่งพี่เอ็นคิดวาไมไดรูสึกวาเปนกฎที่เขมงวดอะไรนัก เชน หามไมใหไปคางคืนที่อื่นเด็ดขาดที่ไมใช
การเขาคายเนตรนารีซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียน การจะขอไปเที่ยวตางจังหวัดกับเพื่อน หรือ
ไปคางบานเพื่อนจึงเปนสิ่งที่เปนไปไมได แตนั่นไมไดทําใหพี่เอ็นอึดอัดหรือเดือดรอนอะไรมากนัก
เพราะพี่ๆ ทั้ง 2 คน ก็ไมไดรับอนุญาตเชนกัน จึงเหมือนเปนสิ่งที่ลูกๆ ทุกคนรับรู และยึดถือปฏิบัติ
ตาม แมแตเวลาในการกลับบาน ไมวาจะไปเรียนในวันธรรมดา หรือไปเรียนพิเศษในวันหยุด ลูกๆ
ทุกคนจะตองกลับบานกอน 6 โมงเย็น ถากลับบานชากวานั้น โดยที่ไมบอกบิดาหรือมารดาทราบ
ลวงหนาจะถือเปนเรื่องที่รายแรงมาก พี่เอ็นเคยถูกดุและทําโทษจากการกลับบานชาครั้งหนึ่ง
ดวยการถูกสั่งหามไมใหไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดและหามใชโทรศัพท เปนเวลา 1 เดือน “คุณพอ
คุณแม ไมเคยตีลูกๆ แตจะใชเหตุผลคุยกัน ถาเราทําผิดทานก็จะพูดใหเราฟงวาเราทําผิดอยางไร
จะมีผลเสียแคไหน และใหเลือกทําโทษตัวเอง อาจจะเปนการตัดคาขนม ไมอนุญาตใหใชโทรศัพท
ไมอนุญาตใหไปเที่ยวเจอเพื่อนในวันหยุด ระยะหนึ่ง ซึ่งตรงนั้น ทําใหเราเปนคนมีเหตุผลมากกวา
อารมณ ไมใชอารมณในการตัดสินปญหา” พี่เอ็นกลาวถึงบิดาและมารดาวา “ทานเปนคนที่มี
เหตุผลทั้งคู ไมเคยเห็นทานโมโหโทโส เสียงดังใสกันเลย คุณแมเคยเลาใหฟงวา คุณพอเปนเด็ก
เรี ย นคนหนึ่ ง ถึ ง แม ฐ านะทางบ า นของคุ ณ พ อ จะไม ดี นั ก แต คุ ณ พ อ ก็ สู ห าหนทางเรี ย นจนได
อนุปริ ญญา คุณพอเปนคนใจเย็ น เงียบขรึม เสีย สว นใหญ ทา นจะพูดนอยมาก เหมือ นกับคิด
มากกวาพูด เลยทําใหคนรอบขางของทานจะเกรงทานตลอดรวมทั้งคนในบานดวย โดยเฉพาะ
พวกลูกๆ ถาไมมีอะไรจําเปนจะคุยกับพอนอยมาก พวกเราจะพูดกับแมเสียมากกวา คงเพราะคุณ
แมใกลชิดกับลูกๆ มาก คุณแมเปนคนเลี้ยงลูกเองทั้งหมด เปนแมบานเต็มตัว เปนผูหญิงไทยใน
อุดมคติจริงๆ ทํากับขาวเกง การบานการเรือนไมมีบกพรอง ลูกและครอบครัวคือชีวิตจิตใจของ
คุณแมเลยก็วาได” อีกสาเหตุหนึ่งที่พี่เอ็นไมใกลชิดกับบิดามากนัก ก็เนื่องจากชวงที่พี่เอ็นเรียนชั้น
มัธยมศึกษาอยูที่กรุงเทพฯกับมารดาและพี่ๆ บิดาก็ยังคงยายไปทํางานตามจังหวัดตางๆ ไมไดอยูที่
กรุงเทพฯ พรอมครอบครัวตลอดเวลา จึงทําใหลูกๆ สนิทสนมกับมารดามากกวา
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การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น พี่เอ็นสอบเขาเรียนไดที่มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
ภาคเหนือ ทําใหตองอยูหางจากครอบครัวเปนครั้งแรก “ตอนนั้นไมกลัวเลย รูสึกตื่นเตนมากกวาที่
จะไดไปใชชีวิตตามลําพัง โดยไมมีคุณพอ คุณแม พี่ๆ คอยควบคุมกํากับอยูตลอดเวลา เปนอิสระ
เหมือนนกบินออกจากกรง อยากไปไหน ทําอะไร ก็จะไดทําตามที่เราตองการ ตัดสินใจอะไรไดดวย
ตัวเอง” ชีวิตชวงนั้นของพี่เอ็นจึงเต็มไปดวยความสนุกตื่นเตนพี่เอ็นมีเพื่อนฝูงมากมาย ในความคิด
ของพี่เอ็นนี่เปนชวงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเลยทีเดียว ในชวงนี้เองพี่เอ็นก็เริ่มคบหากับเพื่อนชายเปน
ครั้งแรก เพื่อนชายเปนเพื่อนที่เรียนดวยกัน ระหวางที่คบกันพี่เอ็นก็ไมไดปดบังทางบาน โดยให
ทางบานรับรูและพาเพื่อนชายไปทําความรูจักกับครอบครัวดวย ซึ่งครอบครัวก็ใหการยอมรับดี
ไมไดตอวาแตอยางใด เนื่องจากพี่เอ็นประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบระเบียบ และไมเคยทําเรื่อง
หนักใจอะไรใหเกิดแกบิดามารดา “ทานก็คงไววางใจในตัวลูกสาวของทานดวยวา สิ่งที่ทานอบรม
สั่งสอนไวตั้งแตเด็กๆ คงจะทําใหลูกสาวของทานไมนอกลูนอกทาง เถลไถลจนทําใหเสื่อมเสียได”
ดังนั้นการมีเพื่อนชายในชวงเรียนมหาวิทยาลัย จึงไมเปนปญหากับพี่เอ็นเลย
พี่เอ็นคบกับเพื่อนชายคนนี้จนกระทั่งเรียนจบและเขาทํางานเปนพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน ระหวางที่คบกับเพื่อนชายคนแรกนี้ พี่เอ็นมีแตความมั่นใจ เชื่อใจในตัวแฟนมาตลอด
ไมเคยคิดในแงลบเลย แตเนื่องจากตางคนก็ตางเริ่มทํางาน จึงไมไดเจอะเจอกันบอยครั้งเหมือน
เมื่อกอน ไดแตโทรศัพทหากันเวลาที่ไมเจอกันนานๆ โดยไมเคยคิดวาจะเกิดปญหาอะไร จนกระทั่ง
วันหนึ่งพี่เอ็นก็ไดรูวาเพื่อนชายของตนไปคบกับผูหญิงอีกคนหนึ่งในฐานะคนรัก ไมใชแคเพื่อน
พี่เอ็นเสียใจและผิดหวังมาก เพราะไมเคยคิดวาเพื่อนชายซึ่งคบกันมานานถึง 9 ป และมีความ
มั่นใจวาจะไดแตงงานใชชีวิตอยูรวมกัน จะสามารถหักหลัง หลอกลวงกันได พี่เอ็นจึงตัดสินใจเลิก
กับเพื่อนชายคนนี้ เพราะคิดวาคงกลับไปคบกันเหมือนเดิมไมไดอีกแลว พี่เอ็นเสียใจอยูนานและ
เข็ดกับเรื่องความรัก แมวาจะมีคนเขามาจีบหรือแสดงทาทีสนใจ พี่เอ็นก็ไมเปดโอกาสให แลวก็จะ
คิดในแง รายกับผู ชายเหลา นั้น เพราะรูสึก ว า ผูชายเชื่อใจไมได และไมนาไว ใจ ทั้ง ๆ ที่เ พื่อ นๆ
ก็พยายามจะหาคนรักใหมใหแตพี่เอ็นก็ปฏิเสธตลอด “กลัวการมีแฟนไปเสียแลว กลัวจะตองพบ
กับความเสียใจ ช้ําใจอีก ก็เลยไมอยากมีแฟน ยังทําใจไมคอยไดเลยกับความผิดหวังครั้งนั้น” แต
คนเราก็ไมสามารถหนีพนธรรมชาติ ความเปนจริงในชีวิตไปได เมื่อหลายปผานไปพี่เอ็นเจอรุนพี่ที่
ทํางานดวยกันคนหนึ่ง โดยเริ่มมาจากการเปนเพื่อนรวมงานเจอกันในการทํางาน แลวคุยกันถูกคอ
พี่เอ็นไมไดรูสึกวาถูกจีบ ถูกเกี้ยวพาราสีเลยแมแตนอย “เขาจะเขามาในลักษณะเพื่อน พูดคุยกันได
ทุกๆ เรื่อง คอยๆ สนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนคนพิเศษ เปนคนที่ทําใหพี่รูสึกอุนใจได”
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แตถึงกระนั้นก็ตามความหวาดระแวงที่มีอยูในใจของพี่เอ็น ก็ไมสามารถลบออกไปทั้งหมดได
ถึงแมวาจะคบกันอยูในฐานะแฟน แตพี่เอ็นก็คงมีความรูสึกไมเชื่อใจ และคิดวาก็คงไมสามารถ
เชื่อใจและไวใจผูชายไดอยางเต็มที่ เพียงแตพี่เอ็นจะไมแสดงออกมาใหเพื่อนชายคนใหมรูวาพี่เอ็น
มีความไมไวใจ ไมเชื่อใจซอนอยู พี่เอ็นจะคอยดูและเตรียมเผื่อใจไวกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต
สําหรับเรื่องการแตงงานนั้น พี่เอ็นก็ยังไมคิดอะไรมากนัก พี่เอ็นคิดถึงภาระตางๆ
ในการดูแลบิดาและมารดาของตน อีกทั้ง ยังไมแนใจในการมีครอบครัวใหมวาจะดีกวาอยูกับ
ครอบครัวเกาหรือไม “จะอาศัยความรูสึกของตนเองวัดวาถึงเวลาหรือยังแตตอนนี้ ความรูสึกบอกวา
ยังไมถึงเวลา ยังไมตองการจะมีภาระเพิ่มเติมจากที่เปนอยูทุกวันนี้ที่จะตองคอยดูแลคุณพอ คุณแม
เพราะทุกวันนี้ก็ยังอาศัยอยูกับทาน สวนพี่ๆ แยกออกไปอยูขางนอกกันหมดแลว พี่คิดวา คุณพอ
คุณแมก็ยังอยากใหอยูกับทาน ยังไมอยากใหแตงงานไป โดยเฉพาะคุณแมจะติดพี่มาก อีกทั้ง
ยัง ไมคอยรูสึกมั่นใจวาแตงงานไปแลวจะดีกวาปจจุบันนี้หรือไม อาจจะแยกวาก็ได รูสึกเหมือน
กลาๆ กลัวๆ”
กับความรูสึกตอความรักในเพศเดียวกันนั้น พี่เอ็นไมไดรูสึกรังเกียจอะไร ในเรื่อง
รายได พี่เอ็นคิดวารายไดของตนเองมากพอที่จะไมตองพึ่งพาคนอื่น ไมตองการคนชวยในเรื่อง
คา ใช จ า ย สามารถดู แ ลตั ว เองได ดี ที เ ดี ย ว เพราะฉะนั้ น จะไม ม องผู ช ายที่ ฐ านะ แต จ ะให
ความสําคัญกับนิสัยใจคอ ตองเปนคนจิตใจดี มีธรรมะ ใจเย็น และมีอารมณขัน ถามีคุณสมบัติ
แบบนี้แตมีรายไดนอยกวาก็ยอมรับได พี่เอ็นเชื่อวารายไดของฝายหญิงนาจะมีผลตอการอดทนตอ
ปญหาในชีวิตคูมากกวาเรื่องอื่น เพราะถาผูหญิงที่มีรายไดมากพอที่จะเลี้ยงตัวเองไดนั้น จะไมคอ ย
สนใจวาจะมีคนชวยเหลือตนในเรื่องเงินหรือไม

ดังนั้นเมื่อมีปญหาในชีวิตคูเกิดขึ้นผูหญิงที่

พึ่งตนเองไดจึงไมยอมที่จะตองทนแตเพียงฝายเดียว ความอดทนจึงนาจะมีนอยกวาผูหญิงที่มี
รายไดนอยหรือไมมีรายไดเลยและตองพึ่งพาสามีเพียงอยางเดียว
กิจกรรมประจําที่พี่เอ็นทํานอกจากการทํางาน คือการออกกําลังกาย ซึ่งพี่เอ็นเปน
สมาชิกอยูที่สถานบริการแหงหนึ่ง “การออกกําลังกายทําใหจิตใจแจมใส รางกายแข็งแรง พอได
เลนแลวก็ติดใจ วันไหนไมไดออกกําลัง จะรูสึกหงุดหงิด เวลาไปบินที่ไหนที่มีหองออกกําลังให ก็จะ
ไปใชตลอด” เพื่อนสนิทของพี่เอ็นจะมีทั้งในที่ทํางาน และเพื่อนตั้งแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ก็ยัง
ไดพบเจอกันอยูบอยๆ ไปเที่ยว ไปกินขาว ดูหนังกัน ในชีวิตประจําวันจะมีเพื่อนอยูตลอดเวลา
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ถึงไมไดเจอก็ตองโทรศัพทคุยกันวันละหลายรอบ แมวาเพื่อนหลายคนไดแตงงานไปแลวแตก็ยังมี
โอกาสมาเจอกันอยูบอยๆ ทําใหพี่เอ็นไดรับขอมูลขาวสารในเรื่องชีวิตคูของเพื่อนหลายคน ทั้งในแง
ลบและบวก แตพี่เอ็นจะเลือกนําเรื่องในแงลบมาเปนขอคิดใหกับตัวเอง พี่เอ็นคิดวาปญหาของแต
ละคูก็ไมเหมือนกัน ตางคนก็ตางปญหา วิธีการแกปญหาก็ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับแตละคนจะ
แกปญหาอยางไร
บุคคลแวดลอมใหการยอมรับในสถานภาพโสดของพี่เอ็นพอสมควร แตคิดวา
ทุกคนก็ยังหวังวาจะไดยิน ไดเห็นพี่เอ็นแตงงาน และไมคิดวาพี่เอ็นจะอยูเปนโสดไปตลอด ทุกคน
คิดวาพี่เอ็นเพียงแตยังรอเวลาอยู พี่เอ็นมักจะถูกถามคําถามจากญาติๆ บอยมากวาเมื่อไหรแตงงาน
และถึงแมไมถามกับพี่เอ็นก็จะถามบิดามารดา ซึ่งทําใหพี่เอ็นรูสึกเบื่อ และรูสึกเหมือนถูกละเมิด
สิทธิ พี่เอ็นก็ไดแตตอบไปวา “จะแตงเมื่อพรอมคะ” เพียงเทานั้น

ตารางที่ 6 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่เอ็น
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ประสบการณการผิดหวังในความรัก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมแนใจวาการแตงงานจะทําใหตนเองมีความสุข
กวาปจจุบันหรือไม

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว คิดวายังไมถึงเวลาและยังไมตองการมีภาระเพิ่ม
มากมายนัก
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ตองดูแลบิดา และมารดาที่อาศัยอยูดวยกัน

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) มีความผูกพันกับครอบครัวเดิมมาก ไมแนใจวา
ครอบครั ว ใหม จ ะทํ า ให ต นเองมี ค วามสุ ข เสมอ
เหมือนหรือดีกวาครอบครัวเกา
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาดานสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย
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รายการขอมูล
รายละเอียด
การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมไดแสดงความคิดเห็น
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

เลนกีฬา, ทองเที่ยว, ชมภาพยนตร ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

มีกลุมเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยั ง ไม พ บคนที่ ถู ก ใจ มี ก ารตั้ ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 7 : พีเ่ จา
ปจจุบันพี่เจาอายุ 42 ป เขาทํางานในสายการบินแหงหนึ่งมาตั้งแต ปพ.ศ. 2526
ปนี้จึงเปนปที่ 18 ของการทํางาน พี่เจาเกิดและเติบโตที่เชียงใหม บิดาและมารดาเปนคนเหนือที่มี
เชื้อสายจีน ประกอบอาชีพคาขาย พี่เจามีพี่สาว 1 คน นองสาวและนองชายอีกอยางละ 1 คน
บิดามารดาของพี่เจาเปนคนใจดี ไมบังคับลูกๆ บิดาเปนผูชายที่รักครอบครัวมาก ใชเวลาอยูกับลูก
และครอบครัวเปนสวนใหญ ไมเที่ยวแตรและไมดื่มสุรา เปนคนจีนที่หัวสมัยใหม ใหลูกเรียนเทากัน
หมดไมแบงแยกหญิงชาย โดยบิดาจะเปนธุระในเรื่องเรียนของลูกๆ แตก็จะไมเขมงวดกวดขันกับ
การเรียนของลูกวาจะตองเรียนเกงไดอับดับตนๆ เพียงแคเรียนใหผานก็พอแลว การเรียนเพิ่ม เรียน
เสริม หรือเรียนพิเศษ บิดาไมเคยบังคับ ตรงกันขามลูกๆ จะเปนฝายไปขอเรียนเสียเอง เนื่องจาก
เพื่อนชวนไปเรียน
แมบิดาของพี่เจาจะมีเชื้อจีนและยังอาศัยอยูในแวดวงสังคมคนจีนดวยกัน แต
ภายในบานก็ไมไดพูดภาษาจีนมักจะพูดกันภาษาไทยหรือภาษาเหนือมากกวา เปนเพราะวา
มารดาไมสามารถพูดจีนได แตดวยความเปนคนไทยเชื้อสายจีนจึงเปนธรรมดาที่จะตองประกอบ
พิธีตามธรรมเนียมประเพณีจีนซึ่งที่บานของพี่เจาก็จะมีเพียงการไหวเจาวันตรุษจีน และการไปไหว
หลุมศพบรรพบุรุษ หรือที่เรียกวาเชงเมง ซึ่งลูกๆ จะไปหรือไมไปก็ไดไมไดบังคับ ครอบครัวก็ไมมี

49

กฎระเบียบเครงครัดอะไร จะตื่นกี่โมงก็ได ในวันหยุดบิดามารดาก็ไมเคี่ยวเข็ญบังคับใหเรียนหรือ
อานหนังสือ งานบานก็มีคนงานทําให นับเปนครอบครัวที่อยูกันอยางสบายๆ ไมซีเรียส พี่เจาเรียน
อยูที่เชียงใหมจนถึงชั้นม.ศ.5 ก็สอบเขาไดที่มหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่งในกรุงเทพฯได โดยตอง
อยูที่หอพักของมหาวิทยาลัย บิดาและมารดาดีใจมากที่พี่เจาเอ็นติด เพราะไมไดเปนคนเรียนเกง
แคเรียนในระดับปานกลางเทานั้น การจากครอบครัวไปเรียนที่กรุงเทพฯ ก็ไมเปนปญหาแตอยางใด
เนื่องจากพี่สาวของพี่เจาไดเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยใกลบานและสามารถอยูดูแลบิดามารดาได
“ตอนที่ไปเขามหาวิทยาลัยครั้งแรกนั้นแมมาสง ก็รูสึกใจหายเหมือนกันที่จะตองออกมาอยูหางจาก
ครอบครัว ยังรูสึกวาตัวเองยังเด็กอยูเลย จะอยูคนเดียวไดยังไง”

แตพอพี่เจาเริ่มเขาสูชีวิต

มหาวิทยาลัยก็สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี พี่เจาทํากิจกรรมแทบทุกอยางที่มีจึงทําใหมีเพื่อน
ใหมมากมาย รุนพี่รุนนองก็มากมาย เนื่องจากพี่เจาเปนคนราเริง แจมใส สนุกสนานและเขากับ
คนงายจึงทําใหมีเพื่อนหลายกลุม แลวก็มีคนมาชอบมาจีบ ซึ่งความจริงพี่เจามีคนมาชอบครั้งแรก
ตั้งแตเรียนชั้นประถม แลวก็มีคนมาชอบอยูเรื่อยๆ แตพี่เจาก็ไมไดคบกับใคร “คิดวาสวนใหญเมื่อ
คุยกับคนที่มาจีบแลวจะรูสึกวาไมใชเปนไดแคเพื่อนเทานั้นไมรูสึกพิเศษไปกวานั้นเลย บางครั้งมี
คนมาจีบแลวคิดตัดสินใจนานไปหนอย คนที่มาจีบเขาก็เลยเฉยๆไป ก็มีบางเหมือนกันที่เปนฝายชอบ
หรือปงเขากอน แตก็ไมมีโอกาสไดคุยหรือทําความรูจัก” อีกทั้งพี่เจารูสึกวาตัวเองยังเปนเด็กอยู
ยังไมควรคบหากับใครแบบคนรัก พี่เจาคิดวาในสมัยนั้นถายังเรียนหนังสืออยูยังขอเงินพอแมใช
ถือวายังเด็กอยูควรจะเรียนใหสําเร็จเสียกอนแลวจึงจะเหมาะสมที่จะมีคนรัก นอกจากนี้พี่เจายังมี
ตัวอยางใหเห็นจากเพื่อนคนอื่นที่พอมีคนรัก ทําใหตองหางจากเพื่อนในกลุม จึงทําใหไมอยากคบ
ใครเปนคนรักพี่เจาไมเคยรูสึกวาเหงาแลวอยากมีคนรักเนื่องจากมีเพื่อนกลุมใหญอยูดวยกันตลอด
พอเรียนจบพี่เจาไดไปฝกงานเปนมัคคุเทศกระยะหนึ่ง แลวก็มาสมัครสอบเขาเปน
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน “ชวงนั้นเรียนจบใหมๆ ก็สมัครงานไปหลายแหง ไมไดเจาะจงจะ
ทํางานที่ไหนเปนพิเศษ แตที่บริษัทนี้เรียกตัวกอนก็เลยไดมาทํางานที่นี่จนถึงทุกวันนี้ เปนเพราะ
ชอบงานนี้ดวย รูสึกเหมาะกับตัวเอง เปนงานที่ไมซีเรียสมากจนเกินไป แลวไดเรียนรูผูคนมากมาย
ไดไปเที่ยวหลายที่หลายประเทศ สนุกกับงานที่ทํา” ชวงเริ่มตนทํางานก็เชาคอนโดมิเนียมอยู เมื่อ
ทํางานไปไดสักพักเริ่มมีเงินสะสม พี่เจาจึงซื้อรถยนต แลวก็ซื้อคอนโดมิเนียมแบบผอนสงเพื่อเปน
สมบัติของตัวเอง ชวงนั้นเปนชวงที่ที่เจาสนุกกับการทํางานที่มีรายไดมากเปนของตัวเอง พี่เจา
อยากไดอะไรก็จะซื้อ “ชอปปงเกงมากตอนนั้น ชีวิตชวงแรกของการทํางานสนุกสนานเพลิดเพลิน

50

กับการหาเงินใชเงินจนไมไดคิดถึงเรื่องมีแฟนเลย ก็มีผูชายเขามาใหคบอยูบางแตพอคบไปสักพัก
ก็ไมชอบไมรูสึกวาจะมาเปนแฟนกันได ก็เลยจะเปนเพื่อนกันไปเสียสวนใหญ”
สําหรับทัศนคติของพี่เจาในเรื่องชีวิตคูหรือชีวิตสมรส พี่เจาคิดวาเปนสิ่งที่ดีและ
ไมไดมีอคติกับการแตงงานหรืออคติกับผูชาย “การจะแตงงานกับใครได แสดงวาเราตองรับเขาได
ทุกอยาง แลวเขาก็ตองรับเราไดอยางที่เราเปนดวย ถาเปนอยางนั้นไดก็นาจะมีความสุขนะ” ที่
ผานมาพี่เจาคิดวาคงยังไมเจอคนที่รักมากพอที่จะรับเขาได และพี่เจาเองก็ไมไดดิ้นรนขวนขวายที่
จะมีคนรักดวย
พี่เจาคิดวารายไดของตนมากพอที่จะดํารงชีวิตอยูอยางดี แตก็ไมไดเปนปจจัยที่
ทําใหอยูเปนโสดมาถึงทุกวันนี้ เพราะถึงจะมีรายไดนอยแตก็ไมคิดจะตองแตงงานเพื่อที่จะหาคน
มาเลี้ยงดู “ทุกอยางขึ้นอยูกับคนที่เราเจอมากกวาวาจะถูกใจหรือไม”
สําหรับเรื่องตําแหนงหนาที่การงานที่ทําอยูตอนนี้พี่เจาจะเดินทางไปในประเทศ
แถบยุโรปเปนสวนใหญ พี่เจาคิดวาในหนาที่การงานปจจุบันทําใหตนเองมีความสุขดีอยูแลว ไม
ตองการเปนหัวหนาหรือรับผิดชอบสูงไปกวานี้ พี่เจาใหเหตุผลวาไมอยากเครียด อยากทํางานให
สบายใจมากกวา
วันวางของพี่เจามักจะมีธุระเล็กๆ นอยๆ ใหไปทําไดทั้งวัน นอกจากนี้พี่เจายังชอบ
ทองเที่ยวอีกดวย โดยจะมีเพื่อนสนิทอีก 2 คน เปนเพื่อนตั้งแตสมัยมหาวิทยาลัยซึ่งยังโสด จะชอบ
หาที่ใหมๆ แปลกๆ ไปเที่ยวกัน ถาไมไดไปเที่ยวไหนก็จะนัดเจอและรับประทานอาหารดวยกัน หรือ
อาจจะไปออกกําลังดวยกัน ทุกวันนี้ก็ยังคงเจอเพื่อนอีกหลายคนทั้งที่แตงงานไปแลวและที่ยังโสด
ซึ่งการพบกับเพื่อนที่แตงงานไปแลวทําใหพี่เจาไดรับฟงปญหาครอบครัวของเพื่อนบอยๆ ซึ่งมีทั้ง
สุขและทุกขคละเคลากันไป ขอมูลที่ไดรับมาจากเพื่อนทําใหบางครั้งพี่เจาคิดวาโชคดีที่อยูเปนโสด
เหมือนกัน
บิดาและมารดาของพี่เจาเองก็ไมเคยถามเรื่องคนรักหรือเรื่องแตงงานแตอยางใด
เนื่องจากตามใจและไมบังคับลูกๆ อยูแลว คนที่ถามจึงมักจะเปนญาติๆ หรือเพื่อนที่ไมสนิทดวย
“พี่ก็ไมไดสนใจจะเก็บมาคิดมากไมไดวางแผนอะไรกับชีวิตมากนัก ก็ยังคงทํางานไปเรื่อยๆ ถึงจะ
โสดก็อยูไดไมเดือดรอน เพราะเปนคนงายๆ ไมซีเรียสกับชีวิตอยูแลว และไมชอบเปนแมบานดวย
งานบานทุกวันนี้ก็จางแมบานมาทํา รวมทั้งทํากับขาวใหดวยเพราะตนเองทํากับขาวไมเปนชอบ
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ทานขาวนอกบานหรือซื้อทานมากกวา ชอบชีวิตอิสระอยางนี้ ไมตองคอยหวงใครดูแลใคร เปนโสด
ก็สบายใจสบายกายดี”
บิดาและมารดาของพี่เจายังคงอาศัยอยูที่จังหวัดเชียงใหมและมีพี่สาวซึ่งแตงงาน
มีครอบครัวอยูที่นั่นดวยคอยดูแล พี่เจาจะกลับไปเยี่ยมทานเวลาที่มีวันหยุดติดตอกัน 2 วันขึ้นไป
หรือมีอะไรพิเศษก็จะไป ทุกวันนี้พี่เจามีภาระที่จะตองสงเงินไปใหบิดามารดาทุกเดือน แตไมไดพา
ไปเที่ยวไหน เพราะทานจะชอบไปกับญาติๆ ในวัยเดียวกันมากกวา ปจจุบันนี้พี่เจาอาศัยที่อยู
คอนโดมิเนียมกับนองสาว สวนนองชายจะมาอยูดวยบางเปนบางครั้งเนื่องจากทํางานที่ตอง
เดินทางไปตางจังหวัดบอยครั้ง ทั้งนองชายและนองสาวของพี่เจาตางก็ยังโสดทั้งคู
สุขภาพของพี่เจา สวนใหญก็แข็งแรงดี จะมีไปหาหมอบอยก็เรื่องฟนกับที่นัยนตา
เปนตอลม สวนสุขภาพจิตไมมีปญหาอะไรเลยเพราะเปนคนราเริง ไมเครียด ถามีเรื่องใหคิดมากก็
จะคิดอยูไมนานสักครูก็ลืม พี่เจาเคยมีเพื่อนเปนพวกรักในเพศเดียวกันซึ่งสําหรับพี่เจาแลวไมรูสึก
รังเกียจแตอยางใด

“ก็รูสึกเฉยๆเปนสิทธิสวนบุคคลของแตละคน ไมจําเปนวาทุกคนตองคิด

เหมือนกัน แตถาใหมีแฟนเปนทอมก็คงไม เพราะยังชอบผูชายมากกวา”
ตารางที่ 7 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่เจา
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
42 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ไมมีปญหาครอบครัว
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบ เห็นวาการแตงงานเปนสิ่งที่
ดี และไมไดมีอคติตอผูชาย

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ชอบชีวิตอิสระ ไมตองหวงและดูแลใคร
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมบางนานๆ ครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
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รายการขอมูล

รายละเอียด
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ทองเที่ยว

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนอยางสม่ําเสมอ

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 8 : พีม่ ี
ปนี้พี่มีอายุยางเขาปที่ 36 แลว พี่มีเขาทํางานในตําแหนงพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินมา 11 ป พี่มีเกิดและเติบโตที่จังหวัดใหญแหงหนึ่งในภาคอีสาน บิดาและมารดาก็เกิด
และเติบโตในภูมิภาคนั้น แตปูยาของพี่มีเปนคนจีนที่มาจากประเทศจีน แลวมาตั้งรกรากทําการคา
ในภาคอีสาน ดังนั้นครอบครัวของพี่มีและญาติๆ จะมีความเปนจีนครึ่งๆ กับความเปนไทย กิจการ
ในครอบครัวของพี่มีเปนการทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงสินคา ซึ่งเปนกิจการที่ปูของพี่มีเริ่มตนขึ้น
โดยมีบิดาของพี่มีและพี่นองของบิดาทํารวมกัน แตจะแยกไปในรูปของสาขาตางๆ ดังนั้นที่บาน
ของพี่มีจึงมีแตครอบครัวของตนกับคนงานขนของ ไมไดมีญาติๆ อยูดวยกัน
พี่มีเปนลูกคนที่ 3 จากบรรดาพี่นองทั้ง 8 คนในครอบครัว เปนผูหญิงถึง 7 คน มี
ผูชายเพียงคนเดียว

ในวัยเด็กของพี่มีจําไดวา บิดาและมารดาจะมีงานยุงมากและมีคนงาน

มากมาย ซึ่งเปนผูชายทั้งหมด ลูกสาวทุกคนจึงถูกหามไมใหลงมาอยูที่ชั้นลางของบานในเวลา
ทํางาน รวมทั้งหามไมใหลูกสาวทุกคนใสกางเกงขาสั้นดวย อุปนิสัยของบิดาจะดุและเขมงวดมาก
หัวโบราณไมมีการเลนหยอกลอกับลูกๆ บิดาจะไมยุงเรื่องจุกจิกของที่บานจะปลอยใหเปนหนาที่
ของมารดา เมื่อหมดจากการทํางาน บิดาของพี่มีมักจะออกไปเลนไพนกกระจอก และสังสรรคใน
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หมูคนจีนดวยกัน บางครั้งก็จะดูแลครอบครัวเฉพาะที่มีเรื่องจําเปน เชน ลูกเจ็บไขไดปวย หรือ
เขาโรงเรียน เพราะฉะนั้นลูกๆ จะสนิทกับแมมากกวา
ชีวิตวัยเรียนของพี่มีชวงแรก เรียนในโรงเรียนจีนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แลวจึง
ยายไปอยูโรงเรียนปกติ แตในขณะที่อยูโรงเรียนปกตินั้นพี่มีก็ยังคงตองไปเรียนภาษาจีนทุกๆ เชา
กอนไปเรียนตามปกติ และในชวงเย็นหลังเลิกเรียนกลับมารับประทานอาหารเย็นที่บานแลว พี่มี
และพี่ น อ งที่ อ ยู ใ นวั ย ใกล ๆ กั น ก็ ยั ง ต อ งไปเรี ย นพิ เ ศษอี ก ด ว ย บิ ด าและมารดาของพี่ มี ใ ห
ความสําคัญกับการศึกษามาก ลูกๆ ทุกคนตองเรียนหนักและตองรูทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
ดานความมีระเบียบวินัยบิดามารดาของพี่มีก็ใหความสําคัญ ลูกๆ ทุกคนตองตื่นประมาณ 6 โมง
เชา ไมเฉพาะวาจะเปนวันธรรมดาในวันหยุดก็เชนเดียวกัน และตองเขานอนกอน 3 ทุม ตามปกติที่
บานจะมีคนทํางานบานคอยดูแลเรื่องทําความสะอาด ซักผา ทําอาหาร แตถาคนทํางานบานไมอยู
ลูกๆ ทุกคนก็จะทําเองได พอแมอยากใหเรียนเพียงอยางเดียวเทานั้นแตไมใชวาเรื่องอื่นไมตองยุง
เลย
กิจการที่บานก็มีหลงจู (ผูจัดการ) และคนงานอื่นๆมากมาย โดยที่แมจะดูแลงาน
ดานบัญชี พี่มีเรียนอยูที่โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 การเรียนของพี่มีอยูใน
ขั้นดีถึงดีมาก เมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พี่มีเคยสอบชิงทุน AFS ได 1 ใน 2 คนของจังหวัดที่
สอบได ชวงกอนเอ็นทรานซซึ่งจะมีการมีการทดลองสอบ พี่มีก็สอบไดคะแนนเปนที่ 1 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้พี่มียังเปนหัวหนาหองมาตลอดอีกดวย จนกระทั่งเพื่อนบางคน
ตั้งฉายาใหพี่มีวาเปนเจาแมประจําโรงเรียนเนื่องจากอุปนิสัยที่เปนผูใหญเกินตัว และไมกลัวใครนั่นเอง
เพราะความที่พี่มีเรียนเกงและไดคะแนนดีมาตลอด พี่มีจึงไดโควตาสอบกอนที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน แตใจจริงแลวพี่มีอยากเรียนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมากกวา ซึ่งพี่มีมั่นใจ
วาจะตองสอบไดแนๆ แตพี่มีก็สงสารมารดาเนื่องจากการเดินทางไปเรียนในกรุงเทพฯ จะตองเสีย
คาใชจายมาก และขณะนั้นพี่สาวก็ไปเรียนอยูที่กรุงเทพฯ และมีรายจายสูงมาก อีกทั้งยังมีนองๆ
อีก 5 คนที่กําลังเรียนอีกดวย พี่มีจึงตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยตองไปอยู
หอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตองใชชีวิตตามลําพัง มีอิสระ ทําใหพี่มีดี
ใจมากเพราะตอนอยูบานไมมีอิสระและไมคอยไดไปเที่ยวไหน ชีวิตในชวงนี้ของพี่มีจึงเปนชวง
ที่สนุกสนานมาก พี่มียังเปนนักกิจกรรมตัวยงทําใหมีเพื่อนเยอะมาก “ไมเคยคิดถึงบานเลยถาปกติ
ดี แตถาไมสบายก็จะคิดถึง” ผลการเรียนในปแรกของชีวิตนักศึกษาของพี่มีจึงตกลงมาจนนาตกใจ
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กลาวคือไดเกรด 2 กวา จากปกติที่พี่มีจะเรียนไดเกรดไมเคยต่ํากวา 3 มาตลอด ดังนั้นพอขึ้นป 2
พี่มีจึงเริ่มปรับตัวใหเขากับการเรียนระบบมหาวิทยาลัยที่ตองขวนขวายเอง “ชีวิตการเรียนในระบบ
มหาวิทยาลัยไมไดมีอาจารยมาปอนใหเหมือนเมื่อสมัยมัธยม จึงทําใหผลการเรียนดีขึ้นเปนเกรด 3
กวาไปตลอดจนจบป 4”
พี่มีเปนคนที่จริงจังกับชีวิต ไมปลอยใหตัวเองลองลอยอยางไรจุดหมาย มักจะ
วางแผนลว งหนา สํา หรับชีวิตตัว เองเสมอ จะเปน ผูใ หญก วา เพื่อนๆ ในวัย เดีย วกัน และมีนิสัย
เหมือ นผูชาย ไมกลัวผูชาย รูสึกกับผูชายเหมือนเพื่อนที่ไมตางจากเพื่อนผูหญิง แลวไมชอบให
เพื่อนชายมาจีบ “เคยมีเพื่อนที่เรียนสมัยมหาวิทยาลัยดวยกัน ตอนแรกก็เปนเพื่อนกันดีๆ แลวมา
ทําทาจะจีบ

พี่โกรธไมชอบเพื่อนคนนั้นไปเลย พี่ไมเห็นวาความรักระหวางหญิงชายจะ

สวยงามตรงไหน ไมเห็นความโรแมนติกในความรัก เพราะสิ่งแวดลอมในวัยเด็กจนโตขึ้นมาพี่ไม
เคยเห็นความหวานแหวว หรือการแสดงออกซึ่งความรักในครอบครัว พอกับแมก็แตงงานกันแบบ
คลุมถุงชน”
ความที่พี่มีเองเปนคนเอาจริงเอาจัง มีความมุงมั่นและถูกอบรมมาใหอยูในกรอบ
อยางเขมงวด พี่มี่จึงเห็นวาการมีคนรักในวัยเรียนนั้นเปนสิ่งที่ไมดี ตอนที่เรียนชั้นมัธยมใครที่มีแฟน
จะถูกคนอื่นๆ มองวาเปนผูหญิงไมดี แมพี่มีจะมีอิสระมากเมื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัย แตพี่มีก็ยัง
ไมรูสึกวาอยากจะมีเพื่อนชายหรือคนรัก “กับผูชายที่เจอตอนเรียน พี่รูสึกวาพวกเขาไรสาระ ไมมี
การวางแผนการอะไรในชีวิต ปลอยชีวิตไปวันๆ โดยไมคิดถึงชีวิตวันขางหนา ทําใหรูสึกวาผูชาย
ดอยกวาตนเอง และในกลุมเพื่อนๆ ก็ไมมีใครใฝที่จะมีแฟนดวย ทุกคนจะสนใจแตการทํากิจกรรม
ตางๆ เชนการไปออกคาย งานชมรม งานคณะ เพื่อเปนการเปดโลกทัศนของตัวเองใหกวางกวาเดิม
พี่ไมเคยไปไหนกับเพื่อนผูชายตามลําพัง ไมเคยเปดโอกาสใหใครและไมยอมใหผูชายมาเลี้ยงหรือ
จายอะไรใหทุกอยางตองหารกันเสมอและมีความรูสึกวาชายหญิงเทาเทียมกัน พี่ถูกปลูกฝงมา
ไมใหรับของใครฟรีๆ และจะเกลียดพวกผูหญิงที่ชอบใหผูชายเลี้ยง รูสึกวาผูหญิงแบบนั้นไรศักดิ์ศรี”
พี่มีสามารถหาเงินไดเองมาตั้งแตเด็กๆ โดยยืมกลองถายรูปของพอแลวมาใหครูที่โรงเรียนสอน
การใชให เมื่อใชเปนแลวก็จึงรับจางถายรูปตามงานตางๆ และตั้งแตพี่มีเรียนมหาวิทยาลัยป 1 พี่มี
ก็ไปรับจางสอนพิเศษใหเด็กๆ และมีงานพิเศษทําตลอด หารายไดใหตนเองเพิ่มจากที่ไดรับจาก
ทางบานทําใหไมเดือดรอนเรื่องเงินเลย พี่มีตั้งใจวาเมื่อเรียนจบแลวจะไมรับเงินจากทางบานอีก
และจะทํางานเก็บเงินสักพักเพื่อใชเปนทุนในการเรียนตอปริญญาโท
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พอเรียนจบพี่มีกับเพื่อนๆ อีกหลายคนมาสมัครงานที่กรุงเทพฯ งานแรกที่ทําคือ
พนักงานตอนรับที่โรงแรมแหงหนึ่ง พี่มีทํางานนี้ไดประมาณ 1 เดือนก็รูสึกไมชอบ เนื่องจากไมไดใช
ความรู ค วามสามารถเท า ที่ ควร จึ ง เปลี่ ย นไปทํ า งานที่ แ คมป ผู อพยพที่ เ ตรี ย มตัว เดิ น ทางไปสู
ประเทศที่ 3 งานที่ทําเปนงานสอนหนังสือ สอนภาษาอังกฤษและความรูอื่นๆ ที่ตองใหผูอพยพมี
ความพร อ มในการไปอยู ป ระเทศเหลา นั้ น นั บว า เป น งานที่มี รายได ดีม าก พี่ มีทํ า งานอยู ที่นั่ น
ประมาณ 2 ปกวา เนื่องจากงานที่แคมปไมใชงานที่มั่นคง แคมปอาจจะเลิกเมื่อไหรก็ไมรู พี่มีจึง
สมัครงานที่สายการบินแหงหนึ่งและไดทํางานที่สายการบินนี้เมื่อป 1990
เมื่อพี่มีไดเขาทํางานในสายการบินแหงนั้นแลว ความคิดตอไปของพี่มีคืออยากมี
บานเปนของตนเอง พี่มีตัดสินใจซื้อบานในกรุงเทพฯ โดยมารดาและพี่นองชวยลงเงินดวย พี่มี
อยากใหเปนบานของครอบครัวเพราะตอนนั้นนองๆ กําลังเรียนอยูในกรุงเทพฯ และตองอาศัยอยู
บานญาติ พี่มีจึงคิดวาควรจะมีบานของครอบครัวในกรุงเทพฯ เสียที ซึ่งทุกคนก็เห็นดวย ยกเวนแต
บิดาที่ไมสนับสนุนเพราะเห็นวาเปนลูกผูหญิงไมควรจะสรางอะไรไวมากมาย เพราะเมื่อแตงงานไป
ก็ไปอยูกับสามี แตพี่มีดวยความรวมมือรวมใจของมารดาและพี่นองก็ซื้อบานจนสําเร็จ โดยมีพี่มี
เปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการผอนบาน จากนั้นก็ซื้อรถเปนลําดับถัดมา “แค 3 ปแรกในการทํางาน พี่ก็
มีทั้งบานและรถเปนของตัวเองเรียบรอย แผนการที่จะเรียนตอโทจึงไมเกิดขึ้น เพราะภาระในการ
ผอนบานผอนรถและยังตองชวยสงนองๆ เรียนอีก ตอนนั้นพี่ก็เปนที่พึ่งของครอบครัวแลว เปน
เหมือนธนาคารของพี่นองเพราะพี่เปนคนที่มีรายไดเยอะที่สุดและไมยังมีครอบครัว”
ปจจุบันพี่มีอาศัยอยูที่บานคนเดียว นองๆ ที่เคยมาอยูดวย พอเรียนจบก็แยกยาย
ไปทํางานที่อื่น สวนใหญจะกลับไปทํางานที่จังหวัดบานเกิด สวนกิจการที่บานของบิดาก็เลิกไป
แลวเนื่องจากบิดามีปญหากับญาติที่ทํารวมกัน ลูกๆ จึงมีหนาที่เลี้ยงดูใหเงินบิดาและมารดา เมือ่ มี
วันหยุดหลายวันพี่มีก็จะกลับไปเยี่ยมบาน
โดยสวนตัวแลวพี่มีสนใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาตั้งแตเด็กๆ
เพราะมารดาชอบพาไปวัด “รูสึกวาเปนที่ๆ สงบ ไปแลวรูสึกดี ไมวุนวาย ทุกวันนี้พี่จึงมีกิจกรรม
ยามวางดวยการศึกษาปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ โดยจะมีพี่สาวอีกคนที่เปนโสดไปปฏิบัติธรรม
ตามวัดตางๆดวยกันอยูเสมอ พี่พบวายิ่งศึกษาธรรมะมากเทาไหร ก็ยิ่งซาบซึ้ง คนพบสัจธรรมใน
ชีวิตมากขึ้นเทานั้น” พี่มียึดหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาที่วา “ละสุขเพื่อไมพบทุกข” คือถาไม
อยากเจอกับความทุกขก็ตองละสุขดวย ดําเนินชีวิตในทางสายกลาง ไมสุขไมทุกข “คนสมัยนี้

56

ศีลธรรมเสื่อม ไมมีการยับยั้งชั่งใจ ไมยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาเลย ทั้งๆ ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ”
พี่มีในปจ จุบัน ยัง คงมีอ คติกับผูชาย เห็น ผูช ายเปน เพศที่เ หลวไหล เห็น แกตัว
เปนเพศที่ไดเปรียบในทุกๆ ดาน พี่มีรูสึกและเห็นสิ่งที่ทําใหเกิดความคิดเหลานี้มาจากบิดาที่ไมเคย
โอบอุมครอบครัว ไมใหความรักความอบอุนแกลูกๆ ปลอยใหเปนหนาที่ของมารดา ที่นอกจากจะ
ทํางานชวยกิจการของที่บานแลว ยังตองดูแลครอบครัวทั้งลูกๆ และปรนนิบัติบิดาดุจดั่งราชาอีก
ดวย บิดาไมเคยตองทําอะไรเลยในบาน นอกจากกิจการที่ทําอยู นอกจากนี้อีกหลายตัวอยางที่พี่มี
เห็นจากครอบครัวอื่นในสังคมจีนที่อยูใกลชิดกันตั้งแตยังเล็ก คือภาพที่ผูหญิงจะตองรับภาระหนัก
อยูตลอดทั้งภาระจากลูก ภาระจากงานบาน หรือกิจการตางๆ ผูหญิงตองทําทุกอยาง ในขณะที่
ผูชายเมื่อมีเวลาว างก็จะไปสั งสรรค หาความสุขใสตัว แต ผูหญิงทําอยางนั้นไมได เลย พี่มีจึงมี
ความคิดวาจะไมใหตัวเองเปนแบบนั้นเด็ดขาด
สําหรับสุขภาพของพี่มีนั้น พี่มีเปนโรคภูมิแพและนอนหลับยาก พี่มีเชื่อวาเมื่อได
ไปนั่งสมาธิและใชสมาธิชวยก็ทําใหดีขึ้น พี่มีเรียนโยคะเรียนสมาธิเพิ่มเติม งานอดิเรกของพี่มีที่
นอกจากจะนั่งสมาธิและไปปฏิบัติธรรมตามที่ตางๆ แลว พี่มียังเปนเจาหนาที่ชวยเหลือผูเริ่มฝกจิต
นั่งสมาธิ ตามโครงการตางๆ แตถาไมมีธุระไปไหนพี่มีจะชอบอยูบาน อานหนังสือ ชอบอยูคนเดียว
“คิดวา มี ตั วเองเปน เพื่ อนไดไมตอ งพึ่ งใคร ตั้ง แต เ ริ่ม ปฏิ บัติธรรม นั่งสมาธิ ก็มองเห็น ทุ ก ข เลย
อยากจะละทุกข ทั้งเห็นทุกขจากเพื่อน คนรอบขางในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความรัก พี่ตอง
เปนคนดึงเพื่อนออกมาจากกองทุกข ดวยการทําบุญ นั่งสมาธิ”
เพื่อนสนิทของพี่มีที่ยังพบเจอกันอยูบางมีทั้งยังเปนโสดอยูอีกหลายคน สวนที่
แตงงานไปแลวก็มี สําหรับเพื่อนที่แตงงานไปแลวนั้นพี่มีไดรับทราบวาชีวิตครอบครัวของเพื่อนนั้น
หลายคนที่แตงงานแลวมีความสุขในชีวิตครอบครัวดี แตก็มีหลายคนอีกเชนเดียวกันที่แตงงานแลว
ตองทนทุกขกับชีวิตครอบครัว ทุกวันนี้มารดาก็ตองการใหพี่มีไดมีครอบครัวมีคนรักแตมารดาก็
ไมไดบังคับอะไรพี่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ มารดาจะดีใจเวลาที่มีผูชายมาทําความรูจักและสนิทสนมกับ
พี่มี ซึ่งการที่มารดารูสึกเชนนั้นอาจเปนเพราะมารดารูสึกวาเปนภาระที่จะตองสงคอยดูแลและ
สงเสริมใหลูกๆ ไดมีครอบครัวตอไป ซึ่งนอกเหนือจากมารดาที่ยังคงเปนหวงเรื่องความเปนโสด
ของพี่มีแลวญาติของพี่มีก็เชนเดียวกัน บอยครั้งที่พี่มีมักจะถูกถามจากบรรดาญาติถึงเรื่องการมี
ครอบครัว บางครั้งมารดาและญาติๆ ก็พยายามจับคูหรือหาคูใหพี่มีโดยการนัดหมายใหดูตัวกันซึ่ง
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ทุกครั้งพี่มีจะแอบหลบการนัดหมายหรือปฏิเสธ เนื่องจากพี่มีรูสึกไมชอบวิธีการเชนนี้เทาใดนัก
นาสังเกตวาบิดาเปนบุคคลเดียวในครอบครัวที่วางเฉยกับเรื่องความเปนโสดของพี่มี โดยสวนตัว
แลวพี่มีคิดวาเรื่องความเปนโสดของตนไมใชเรื่องสําคัญอะไรนัก พี่มีเชื่อวาสามารถดูแลตนเองได
โดยไมเดือดรอนใครดังที่พี่มีไดพูดไววา “พี่คิดวาการอยูเปนโสดไปตลอดไมนาจะเปนปญหาอะไร
ถาเราสามารถ ดูแลตัวเองได ไมไปทําใหใครเดือดรอน”
สวนในเรื่องความรักในเพศเดียวกันพี่มีไมคิดวาผิดและไมรงั เกียจอะไรถาไมทําให
ใครเดือดรอน และพี่มีก็ไมจํากัดวาความรักตองมีแตเฉพาะชายกับหญิงเทานั้น พี่มีตั้งเปาหมายใน
ชีวิตไววาจะอยูทํางานจนถึงอายุ 45 ป แลวจะออกไปทํากิจการสวนตัว ซึ่งจะเกี่ยวกับเด็กและการ
เรียนการสอนตามอุดมการณของตน พี่มีตองการใหเด็กคนอื่นๆ ไดเรียนหนังสือโดยไมตองถูก
บังคับใหเรียนเหมือนตนเองในเยาววัย
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ตารางที่ 8 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่มี
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
36 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดาเขมงวดมาก สังคมที่เติบโตมีลักษณะกดขี่
เพศหญิงใหเปนเหมือนทาสรับใชของผูชายทําให
อุปนิสัยของพี่มีเปนคนมีระเบียบ และจริงจังกับ
ชีวิตมาก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมเห็นความสวยงามของการมีครอบครัวหรือการ
สมรส การมีครอบครัวทําใหเพศหญิงอยูในสภาพ
เสียเปรียบเพศชาย

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมตองการมีครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมบางนานๆ ครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

มีปญหาสุขภาพบางแตไมรุนแรงนัก

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมไดแสดงความคิดเห็น
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ฝกสมาธิ, ปฏิบัติธรรม, โยคะ ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

มีกลุมเพื่อนที่ยังโสดและแตงงานแลว

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ไมมีใครที่ถูกใจ
กําหนดไว
การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ
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กรณีที่ 9 : พีบ่ ี๋
ปจจุบันพี่บี๋อายุ 35 ป เขาทํางานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในสายการบิน
แหงหนึ่งเปนระยะเวลา 10 กวาป เดิมพี่บี๋อาศัยอยูที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเปนจังหวัดที่ใกลเคียงกับ
กรุงเทพฯ ครอบครัวของพี่บี๋มีฐานะปานกลาง บิดารับราชการครูและมารดาเปนแมบานดูแลความ
เปนอยูของพี่บี๋ซึ่งเปนบุตรเพียงคนเดียว เนื่องจากบิดาของพี่บี๋ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวแตเพียง
ลําพังประกอบกับอาชีพครูเปนอาชีพที่ไดรับคาตอบแทนไมมากนัก ทําใหมารดาของพี่บี๋ตองหา
รายไดพิเศษดวยการขายสินคาเล็กๆ นอยๆ ในบาน บานของพี่บี๋จึงกลายสภาพเปนรานขายปลีก
ขนาดเล็กไปดวย
ชีวิตในวัยเด็กของพี่บี๋ใกลชิดกับมารดามากกวาบิดา เนื่องจากมารดามีเวลาวาง
ใหกับพี่บี๋มากมายตลอดทั้งวัน ในวัยเด็กพี่บี๋ก็ไดชวยมารดาขายสินคาและเฝาหนารานบางเปน
บางครั้ง ดานบิดาของพี่บี๋จะออกจากบานตั้งแตเชาและกลับบานในเวลาชวงเย็น เมื่อถึงเวลาเย็น
บิดา มารดา และพี่บี๋จะรับประทานอาหารและคุยกันในเรื่องตางๆ บิดาของพี่บี๋มักจะมีเรื่องเลา
เกี่ยวกับครูในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ทั้งที่เปนปญหาและเปนเรื่องเลาตลกๆ มาเลาใหมารดา
ของพี่บี๋ฟงอยูเสมอซึ่งพี่บี๋ในวัยเด็กก็พลอยไดยินไดฟงไปดวย พี่บี๋เลาถึงบิดาใหฟงวา “พอเปน
ผูชายที่ดีมาก รักครอบครัว รักแม รักลูก แลวก็ชอบมีเรื่องตลกๆ มาเลาใหแมฟงอยูเสมอ พี่ตอนนั้น
ยังเด็ก ฟงรูเรื่องบางไมรูเรื่องบางแตก็หัวเราะตามแมไปเรื่อย” ในวัยเด็กนั้นพี่บี๋มีความเปนอยูที่
เรียบงายแมจะไมสบายแบบผูมีอันจะกินนัก แตก็ไมลําบากอะไร
แลวจุดเปลี่ยนชีวิตในวัยเด็กของพี่บี๋ก็มาถึง ขณะนั้นพี่บี๋อายุได 12 ขวบ บิดาของ
พี่บี๋ก็เสียชีวิตลงอยางกระทันหันดวยโรคหัวใจลมเหลว มารดาและพี่บี๋ในตอนนั้นมีแตความเศรา
โศกเสียใจเปนอยางมาก มารดาของพี่บี๋นั้นถึงกับลมปวยเขาโรงพยาบาลเลยทีเดียว ในพิธีศพของ
บิดาของพี่บี๋นั้นก็มีญาติพี่นองของบิดามาชวยจัดการใหจนเรียบรอย เมื่อมารดาของพี่บี่หายปวย
จากโรงพยาบาลแลวจึงกลับมาพักรักษาตัวอยูที่บาน พี่บี๋เลาวา “ชีวิตในชวงนั้นลําบากมาก เมื่อ
พอเสียแลวเงินที่พอหามาก็เริ่มหมด พี่กับแมก็เลยตองยายไปอยูกับญาติแมในกรุงเทพฯ ตอนนั้น
ขายบานเกาก็ไดไมเทาไหร แมตองทํางานมาเลี้ยงพี่ เห็นแลวสงสาร แมเหนื่อยมาก”
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ดังนั้นชีวิตในวัยเรียนของพี่บี๋จึงตองรับสองหนาที่ หนาที่แรกคือเปนนักเรียนที่ตอง
เรียนหนังสือใหไดดีที่สุด ใหคุมกับความเหนื่อยยากที่มารดาอุตสาหะหาเงินมาสงเสียใหเรียน
ในขณะที่อีกหนาที่หนึ่งคือตองทํางานเพื่อชวยแบงเบาภาระของมารดาในเรื่องคาใชจายอีกดวย
อาชีพที่มารดาพี่บี๋ทําหลังจากที่บิดาของพี่บี๋เสียชีวิตแลวก็เปนเชนเดิมคือรานขาย
ของเบ็ดเตล็ด เนื่องจากตองรับภาระเรื่องคาเลาเรียนของพี่บี๋ดวยจึงทําใหมารดาตองมีรายไดพิเศษ
นอกเหนือจากรายไดประจํา มารดาของพี่บี๋จึงคิดทําขนมขายและวางอยูหนารานขายของนั้นเอง
“เชาๆ แมจะตื่นขึ้นมาและทําขนม แมจะตื่นเชามากเพื่อทําขนมใหเสร็จเพราะกวาจะเสร็จก็เลยไป
ชวงสายๆ แลว แมทําอยางนี้มาตลอดเลยจนพี่เรียนจบ ตอนหลังแมปวดเมื่อยมากก็เลยหยุดทํา”
ในชวงวัยรุนพี่บี๋ไมเคยมีความคิดที่จะมีเพื่อนชาย พี่บี๋มีความรูสึกวาภาระที่ตน
และมารดารับอยูก็มากเพียงพอแลว ประกอบกับพี่บี๋มีเพื่อนผูหญิงที่สนิทสนมกันมากหลายคนที่
คบกันและชวยเหลือกันมาโดยตลอด ทําใหพี่บี๋ไมรูสึกวาตนเองจําเปนตองมีเพื่อนชาย “ชีวิตพี่นะ
เชาตื่นมาชวยแมทําขนม แตงตัวไปโรงเรียน เรียนเสร็จก็กลับมาชวยแมขายของ เวลาก็หมดแลวนะ
ไมคิดหรอกเรื่องหาแฟน ไมจําเปน เพื่อนพี่เยอะแยะ ไมเหงา บางทีเพื่อนก็มาชวยขายของดวย ทํา
การบานไปดวย”

พี่บี๋เรียนจบจบชั้นมัธยมดวยคะแนนดีเยี่ยมและสอบเขาศึกษาตอในระดับ

มหาวิทยาลัยไดในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
ชีวิต ในรั้ว มหาวิท ยาลัย ของพี่บี๋นั้น ก็เ ชน เดีย วกับ ชีวิต ในชว งที่ผา นมา พี่บี๋มี
ความมุมานะในการเรียนเปนอยางมาก เรื่องการรักไครชอบพอกับเพื่อนชายในวัยเดียวกันนั้นไมมี
เลย พี่ บี๋ มี กิ จ วั ต รประจํ า วั น คล า ยคลึ ง กั บ สมั ย เมื่ อ ยั ง เรี ย นอยู ใ นชั้ น มั ธ ยม “ชี วิ ต ในช ว งเรี ย น
มหาวิทยาลัยก็เหมือนเดิม พี่คิดวาหนาที่ของพี่ก็คือเรียนใหจบเร็วที่สุด หางานทําใหเร็วที่สุดเพื่อจะ
ไดเลี้ยงแมได เรื่องความรักนะไมมีหรอก ไมคิด แลวก็ไมเหงาดวย” แมกระนั้นก็ตามพี่บี๋ก็ยังคิดถึง
เมื่อครั้งที่บิดายังมีชีวิตอยูรวมเปนครอบครัว พี่บี๋มองวาชีวิตครอบครัวเปนสิ่งสวยงาม บางครัง้ พีบ่ กี๋ ็
คิดอยากจะมีคนรัก อยากมีครอบครัว แตพี่บี๋ก็มีเงื่อนไขใหกับตัวเองวา “การมีครอบครัวเปนเรื่องดี
นะ แตตองพรอมที่สุด พี่คิดวาสมัยนี้จะมากัดกอนเกลือกินกันคงไมดี คงตองสรางอะไรไวบาง ยังไง
ก็เพื่อลูก ไมอยางนั้นก็จะลําบากเหมือนที่แมกับพี่เปน” เมื่อพี่บี๋สําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย
แลวพี่บี๋ไดทํางานอยูบริษัทเอกชนแหงหนึ่งประมาณ 2 ป จึงสมัครและเขาทํางานในสายการบิน
แหงหนึ่ง
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พี่บี๋เริ่มทํางานแลวจึงใหมารดาหยุดทําขนมขาย มารดาของพี่บี๋จึงเพียงแตขาย
ของหนารานเทานั้น ประกอบมารดาของพี่บี๋เองก็เริ่มจะมีอาการเจ็บปวยตามวัยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทําให
พี่บี๋ตองดูแลมารดาอยางใกลชิด แมพี่บี๋ทํางานเลิกเย็นกลับมาถึงบานก็ค่ําแตพี่บี๋ก็ยังไดใชเวลา
ในช ว งเย็น และวัน หยุ ดดู แลมารดาอยู เ สมอ เมื่อพี่บี๋ทํ า งานในสายการบิน พี่บี๋จํา เป น ที่จ ะต อ ง
เดินทางไปตางประเทศครั้งละหลายวัน พี่บี๋จึงจางพยาบาลพิเศษมาเพื่อดูแลมารดาในเวลาที่
พี่บี๋ตองเดินทางไปทํางาน
ชีวิตที่ผูกพันกับมารดานี่เองที่ทําใหเวลาที่วางจากงานของตนเอง พี่บี๋จึงทุมเท
เวลาใหกับมารดาเปนอันดับแรก สวนการคบหากับเพื่อนทั้งในวัยเรียนและวัยทํางานนั้น พี่บี๋เลาวา
“ก็มีเพื่อสนิทๆ กันสมัยเรียน ตอนนี้แตงงานกันไปเกือบหมดแลว บางคนหายไปเลย แตสวนมากไม
คอยมีเวลาใหกันเทาไหร เพื่อนที่ทํางานก็มีแตก็ไมไดไปเที่ยวไหนกับเขาหรอกเพราะพี่มีแมตอง
ดูแล เพื่อนๆ ก็เขาใจ”
ในเรื่องความเปนโสดของตนเองนั้น พี่บี๋แสดงความไมสนใจกับสภาพความเปนโสด
ของตนเอง พี่บี๋เลาวา “แมก็เคยถามนะวามีใครมาจีบบางหรือเปลา พี่ก็จะบอกแมวาไมมีหรอกไมมี
ใครกลามาจีบ จริงๆ แลวก็มีนะแตเราทําเฉยๆ นานไปเขาก็เลิกราไปเอง” มารดาของพี่บี๋เองก็ดู
เหมือนวาจะไมไดกดดันอะไรพี่บี๋ในเรื่องนี้นัก ประกอบกับพี่บี๋เองก็มีความคิดวาตนเองตองดูแล
มารดาใหดีที่สุด การมีครอบครัวใหมอาจกระทบกับครอบครัวเกา พี่บี๋จึงตัดสินใจคงสภาพความ
เปนโสดอยูจนกระทั่งปจจุบัน
ดานหนาที่การงานของพี่บี๋ก็ราบรื่นดี รายไดจากการทํางานสามารถเลี้ยงพี่บี๋
และมารดาไดเ ปน อยา งดี สว นความกา วหนา สํ า หรับ ที ่บี๋แ ลว ดูจ ะไมจํา เปน เทา ใดนัก พี่บี๋ มี
ความคิดที่จะทํางานสวนตัวอะไรสักอยางเพื่อเปนอาชีพรองรับหลังจากที่ทํางานลักษณะนี้ไมไหว
“ก็คิดถึงอนาคตนะที่เราทําไมไหว คงตองมีกิจการสวนตัวมารองรับ แตยังนึกไมออกวาจะทําอะไร รอ
ดูลูทางไปกอนดีกวา”
ดานความชอบในเพศเดียวกันนั้นพี่บี๋คิดวาเปนสิทธิสวนบุคคล แตโดยสวนตัว
แลวพี่บี๋เองก็ไมไดรูสึกรังเกียจ แตก็ปฏิเสธที่จะรักคนเพศเดียวกันฉันทชูสาว “เปนสิทธิสวนตัวนะ
สมัยเรียนก็เคยมีทอมมาจีบ แตก็เฉยๆ ไมเลนดวยหรอก พี่นะไมใชไมชอบผูชายนะ ก็มีมองบาง แต
ถาจะใหเปนแฟนกัน คิดวายังไมพรอม”
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ตารางที่ 9 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่บี๋
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว กําพราบิดา ชีวิตในวัยเด็กลําบาก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบ เห็นวาการมีครอบครัวเปน
สิ่งที่ดีแตตองมีความพรอม

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมไดแสดงความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

มีภาระในการเลี้ยงดูมารดา

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ผูกพันการมารดามาก
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ดูแลมารดา

กลุมเพื่อนสนิท

ไมคอยไดพบปะกับเพื่อนเทาใดนัก

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ

กรณีที่ 10 : พี่ดาว
ปจจุบันพี่ดาวอายุ 36 ปแลว พี่ดาวเกิดที่กรุงเทพฯ บิดาและมารดาของพี่ดาว
ทํางานอยูในบริษัทเอกชนทั้งสองคน พี่ดาวเปนบุตรคนโตในบรรดาพี่นองที่เปนหญิงลวน 3 คน
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ฐานะทางบานของพี่ดาวอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในครอบครัวก็มียาที่อายุมากอาศัยอยู
รวมดวย บิดาของพี่ดาวทํางานดานวิศวกรรมที่ตองออกนอกสถานที่บอยๆ กลับบานไมเปนเวลา
บางครั้งก็ไมกลับบานครั้งละหลายวัน มารดาของพี่ดาวทํางานบัญชีอยูในบริษัทเอกชนอีกแหงหนึ่ง
ในตอนเย็นมารดาของพี่ดาวจะกลับมาทําอาหารใหลูกๆ รับประทาน พี่ดาวเลาวาบิดาและมารดา
ของพี่ดาวก็รักใครกันดี ชีวิตครอบครัวเปนไปอยางราบรื่น แมจะบิดา มารดาจะมีการทะเลาะกัน
บางแตพี่ดาวก็คิดวาเปนเรื่องปกติธรรมดาของครอบครัวที่อาจกระทบกระทั่งกันบาง
พี่ดาวเลาถึงบิดาวาเปนผูชายที่รักครอบครัวมาก และไมประพฤติตนออกนอกลู
นอกทาง ซึ่งในขอนี้เองที่ทําใหมารดาเชื่อใจบิดาเปนอยางมากแมบิดาจะกลับบานค่ําเพียงใด หรือ
จะไปทํางานตางจังหวัดและไมไดกลับบานเปนเวลาหลายวันก็ตาม แตสิ่งเหลานี้ไมไดทําใหเกิด
ปญหาภายในครอบครัวแตอยางใด
ชีวิต ในวัย เด็ก ของพี่ด าวเขา เรีย นในโรงเรีย นสตรีลว นแหง หนึ่ง ในกรุง เทพฯ
จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยแหงหนึง่
พี่ดาวก็เริ่มมีสังคมใหมๆ ที่มีทั้งชายและหญิงเรียนรวมกัน พี่ดาวเริ่มที่จะรูจักและเรียนรูเพศตรงขาม
มากขึ้น ในชวงเรียนมหาวิทยาลัยนี้เองพี่ดาวก็ไดรูจักและสนิทสนมกับเพื่อนชายคนหนึ่ง “ตอนนั้น
เขามาจีบก็ไมรูจะทําอยางไร ตอมาก็คบกัน เราคิดวาเราจริงจังมาก แตเขาไม รูสึกวาจะคบกันได
แคปเดียวก็เลิกกันไป รูสึกเสียใจ เสียความรูสึกมาก ตอนนั้นคิดวาจะไมคบใครอีกแลว” เมื่อพี่ดาว
เรียนอยูชั้นปที่ 3 พี่ดาวก็ไดรูจักเพื่อนชายอีกคนหนึ่งที่สนิทกันมากและในที่สุดก็แปรเปลี่ยนเปน
ความรัก “ตอนนั้นคิดวาใชเลย เพราะเรารูสึกวาแตกตางกับคนกอน รูสึกรักและทุมเทใหกับเขาได
ทุกอยาง เราคิดถึงอนาคตดวยกัน ตอนนั้นมีความสุขมากเลย” พี่ดาวคบกับเพื่อนชายคนนี้อยาง
เปดเผย บิดาและมารดาของพี่ดาวก็รับรูถึงการคบหากันของคนทั้งคู ในความคิดพี่ดาวแลวคิดถึง
วาจะฝากชีวิตไวกับเพื่อนชายคนนี้ทีเดียว
พี่ดาวและเพื่อนชายไดสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตอมา และทั้งคูก็ตางหางาน
ทําเพื่อสรางฐานะทางครอบครัว พี่ดาวไดทํางานในสายการบินแหงหนึ่ง และเพื่อนชายไดเขา
ทํางานในบริษัทเอกชนใหญแหงหนึ่งที่มีสาขาอยูมากมายในประเทศไทยโดยเพื่อนชายของพี่ดาว
ไดเขาทํางานที่จังหวัดสงขลา
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การทํางานที่หางไกลกันเปนระยะเวลานาน แมพี่ดาวจะใชเวลาที่วางจากการ
ทํางานเดินทางไปหาเพื่อนชายที่จังหวัดสงขลาแตพี่ดาวก็ไมมีเวลามากพอที่จะอยูไดนานหลายวัน
นักเนื่องจากพี่ดาวก็มีครอบครัวอยูที่กรุงเทพฯ ที่ตองใหความสําคัญเชนเดียวกัน “ความหางนะ
และเวลาที่มีใหกันมันนอยเกินไป ตอนนั้นก็เริ่มรูแลวแหละวาคงไปกันไดลําบาก คิดจะเปลี่ยนงาน
เหมือนกันนะตอนนั้น แตไมทันไดเปลี่ยนก็เลิกกันเสียกอน” การแยกทางกันของเพื่อนชายกับพี่ดาว
นั้นพี่ดาวยอมรับวาเสียใจมากยิ่งกวาครั้งกอน พี่ดาวเปรียบเทียบบิดาของตนเองกับเพื่อนชายคนนี้
วา “ผูชายคนนี้ไมมีความมั่นคง ไมหนักแนน ไมเหมือนพอของพี่ ไมเคยทําใหแมตองเสียใจกับเรื่อง
แบบนี้เลย ถาจะมีครอบครัวนะ พี่อยากใหไดคนแบบพอ”
เมื่ อ พี่ ด าวแยกทางกั บ เพื่ อ นชายคนนี้ แ ล ว พี่ ด าวก็ ทุ ม เทเวลาให กั บ งานและ
ครอบครัวมากขึ้น แมจะมีนองถึง 2 คน แตพี่ดาวก็ไมตองรับผิดชอบดูแลอะไรมากมาย บิดาและ
มารดาของพี่ดาวยังคงสงเสียใหนองของพี่ดาวเรียนหนังสือ ซึ่งขณะนี้ก็เหลือเพียงนองสาวคน
สุดทองที่กําลังเรียนตอในระดับปริญญาโทอยู เงินเดือนที่พี่ดาวหามาไดจึงหมดไปกับการซือ้ ของให
บิดา มารดา และนองๆ และของใชสวนตัวเสียเปนสวนมาก
ด า นการมี ค รอบครั ว ในอนาคตนั้ น พี่ ด าวคิ ด ว า “ก็ อ ยากจะมี เ หมื อ นกั น เห็ น
ครอบครัวเพื่อนๆ มีกัน มีเจาตัวเล็กนารักดี แตเข็ดเหมือนกัน กลัวเจอคนไมดีแลวตองมานั่งเสียใจ
ตอนนี้ก็มีเขามาเหมือนกันคบดูอยู แตจะไมจริงจังเหมือนคนกอนๆ แลว ดูไปเรื่อยๆ กอนดีกวา”
ส ว นในเรื่ อ งสภาพความเป น โสดของตนเองนั้ น พี่ ด าวเล า ว า บิ ด า มารดา และน อ งๆ ได รั บ รู
เหตุการณที่เ กิดขึ้นเปน อย างดี ทุก คนใหกํา ลังใจและไมถามถึ งเรื่อ งนี้อีก ทุก อยางให เป น การ
ตัดสินใจของพี่ดาวที่จะตัดสินใจดวยตัวเอง ทางญาติของพี่ดาวที่สนิทกันก็ไมไดถามถึงเรื่องนี้แต
อยางใด
ด า นหน า ที่ ก ารงานของพี่ ด าวนั้ น พี่ ด าวคิ ด ว า งานที่ ทํ า อยู นี่ ก็ ดี แ ล ว รายได ดี
สามารถเลี้ยงตัวเองไดเปนอยางดี พี่ดาวไมไดคิดวาจะตองเปนหัวหนาพนักงานฯ แตอยางใด พี่ดาว
คิดวาหากจะทําเชนนั้นคงตองทุมเทเวลาใหกับงานยิ่งขึ้นกวานี้มาก พี่ดาวยังคงมีความสุขกับงาน
ที่ทํา ในชวงที่พักจากงานพี่ดาวจะไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งสวนใหญเปนเพื่อนที่ทํางานในสายการบิน
แหงนี้เชนเดียวกับพี่ดาว “สวนใหญก็เที่ยวกับเพื่อนที่ทํางานดวยกัน มีดื่มบางนิดหนอย นอกจากนั้น
ก็อยูบาน โทรศัพทคุยกับเพื่อนบางเปนบางครั้ง”
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เรื่องสุขภาพของพี่ดาวนั้นก็แข็งแรงดี พี่ดาวเปนคนอารมณดี แมบอยครั้งจะมี
อาการของโรคนอนไมห ลับ แตพี่ด าวก็ไ มเ คยพึ่ง หมอหรือ ยากลอ มประสาท พี่ด าวใชวิธีก าร
ออกกําลังกายเสียมากกวา
สวนเรื่องความชอบในเพศเดียวกันนั้น พี่ดาวกลาวอยางหนักแนนวาตนเองชอบ
เพศตรงขามไมไดชอบเพศเดียวกันในลักษณะชูสาว แตก็มีเพื่อนที่มีลักษณะแบบหญิงรักหญิง
เชนเดียวกัน พี่ดาวคิดวาเพศเดียวกันเหมาะสมที่จะเปนเพื่อนกันมากกวา
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ตารางที่ 10 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่ดาว
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
36 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ฐานะปานกลาง

บิดารักครอบครัวมาก เคยมี

ประสบการณผิดหวังในดานความรัก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบ

แมจะกลัวการผิดหวังใน

ความรัก
ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีปญหาในการรับผิดชอบชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมอยางสม่ําเสมอ
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ทองเที่ยว

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 11 : พี่พร
ปจจุบันพี่พรอายุ 35 ป ทํางานในสายการบินแหงหนึ่งมาเกือบ 10 ป พี่พรอาศัย
อยูที่กรุงเทพฯ ตั้งแตยังเด็ก ครอบครัวประกอบไปดวยบิดา มารดา พี่ชาย 2 คน และพี่พรซึ่งเปน
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นองสาวคนสุดทอง บิดาของพี่พรรับราชการทหารครองยศจาทหารซึ่งเปนชั้นประทวนเทานั้น และ
พักอาศัยอยูในบริเวณคายทหาร ตอมาพี่ชายทั้งสองคนของพี่พรก็เขารับราชการทหารเชนเดียวกับ
บิดา ทําใหพี่พรไดรับรูและเขาใจในอุปนิสัยแบบทหารเปนอยางมาก
แมวาบิดาของพี่พรจะเปนทหารที่เมื่ออยูภายใตเครื่องแบบจะตองรักษาระเบียบ
วินัยอยางเครงครัด แตเมื่อบิดาของพี่พรอยูในครอบครัวกลับไมใชคนเรื่องมากและตั้งกฎเกณฑใน
ครอบครัวแตอยางใด บิดาของพี่พรใชชีวิตในคายทหารอยางเรียบงาย และใชเวลาวางสวนใหญกบั
การดื่มสุรากับเพื่อน ดานพี่ชายของพี่พรก็เชนเดียวกัน จะไมมีใครนํากฎเกณฑแบบทหารมาใชใน
ครอบครัวเลย พี่ชายของพี่พรคนหนึ่งไดไปรับราชการอยูที่ตางจังหวัด อีกคนหนึ่งรับราชการใน
กรุงเทพฯ แตอยูคนละกรมกับบิดา
อุปนิสัยบางประการของพี่ชายของพี่พรที่เห็นไดชัดเจนและเปน สิ่งที่ติดอยูใน
ความรูสึกของพี่พรคือความเจาชู มากภรรยาของพี่ชาย ที่นํามาซึ่งปญหาใหกับครอบครัวของ
พี่ชาย พี่พรเลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหฟงวา “พี่ชายเจาชูมาก ขนาดมีภรรยาแลวก็ยังไปมีผูหญิงอื่นอีก
มีครั้งหนึ่งผูหญิงอีกคนตามมาเอาเรื่องถึงที่บาน กวาพี่ชายจะเคลียรไดแทบแยเหมือนกัน เห็นแบบ
นี้แลวทําใหนึกถึงการมีครอบครัวนะ ไมรูวาจะเจอแบบนี้บางหรือเปลา” ภาพของผูชายเจาชูและ
ชอบดื่มสุราของบิดาและพี่ชายของพี่พรเปนสิ่งที่ติดคางอยูในความทรงจําของพี่พรตลอดมา
ชีวิตในวัยเยาวของพี่พรไดเขาเรียนในโรงเรียนใกลกรมทหาร ตอมาเมื่อเขาเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยแลวพี่พรก็ไดไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม “ตอน
ที่เขามหาวิทยาลัยไดดีใจมากเลย อยากเปลี่ยนบรรยากาศ ที่เชียงใหมสวยทําใหเลือกที่นั่นและก็
ไดเปนอันดับหนึ่งของการเลือกเลย” ในชวงเรียนมหาวิทยาลัยมีผูชายมากมายตองการสนิทสนม
กับพี่พรมาก แตพี่พรก็มีความระมัดระวังในการเลือกมาก พี่พรจะใหเวลาในการดูและไตรตรอง
กอนที่จะทําความรูจักกัน “คนมาจีบเยอะ แตละคนเจาชูทั้งนั้น ควงไมซ้ําหนาเลย เราก็กลัววาจะ
กลายเปนหนึ่งในนั้นเลยดูนานหนอย บางคนก็นานเกินไปเขาหายไปเลย ถามวาเสียดายไหม ก็นิด
หนอยแตถาคิดวาถาไดไมดีไมมีเสียดีกวา ยิ่งถาไดเจาชูมากๆ แบบพี่ชายนะไมมีเลยดีที่สุด”
แมในปจจุบันจะมีผูชายที่พี่พรคบหาอยูดวยซึ่งพี่พรเลาวาใชเวลาคบหาดูนิสัย
ใจคอกันเปนเวลา 3 ปแลวก็ตาม แตพี่พรก็คิดวายังไมเพียงพอที่จะรูจักนิสัยที่แทจริงของผูชายคน
นี้ “พี่ใหเวลาประมาณ 5 ป ถาเขาไมเปลี่ยนไปกวานี้ หมายความวายังเปนคนดี ไมสูบบุหรี่ ดื่มได
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บางนิดหนอยนะ และที่สําคัญไมเจาชู พี่ก็อาจจะพิจารณาอีกที แตจริงๆ แลวตอนนี้ก็ยังไมคอย
ถูกใจเทาไหรหรอกนะ” และเมื่อถามวาแบบไหนคือผูชายที่ถูกใจของพี่พร พี่พรก็ตอบวา “ไมรู
เหมือนกัน คิดวาถาใชกใ็ ชเลย มันจะรูสึกไดเอง พี่คิดวาอยางนั้นนะ”
กับเรื่องสภาพความเปนโสดของตนเองนั้นในครอบครัวของพี่พรนั้นมีมารดาเพียง
คนเดียวเท านั้ น ที่ถามบ อยๆ แม ปจจุ บัน ก็ ถามอยู อยา งสม่ําเสมอ สว นบิด านั้น ไมได ถามอะไร
มากมายนัก ญาติพี่นองก็มีถามบาง มีบางครั้งเคยคิดจะติดตอลูกชายของเพื่อนใหรูจักกันโดยให
มารดาของพี่พรมาบอกพี่พรไวซึ่งก็ไดรับการปฎิเสธอยางแข็งขันจากพี่พร พี่พรใหเหตุผลกับมารดา
วาขอเปนคนเลือกเอง “พี่บอกแมวาอยากเลือกเอง ไมอยากใหใครมาเปนแมสื่อให ถาพี่มีแนนอน
แลวถึงจะพามาใหแมรูจัก” ในเรื่องการมีครอบครัวนั้นสําหรับพี่พรแลวคิดวาชีวิตครอบครัวเปนสิ่งที่
ตนเองก็คงตองมีในสักวันหนึ่ง แตไดไมไดรอนรนกับเรื่องนี้มากนัก พี่พรยังมองวาการมีครอบครัว
เปนสิ่งที่ดี แตตองคิดใหดีกอนตัดสินใจ “การมีครอบครัวเปนเรื่องดีนะ ทําใหชีวิตสมบูรณ แตถา
เลือกผิดละจะเปนอยางไร พี่ไมอยากมานั่งเสียใจทีหลัง ก็เลยขอเลือกนานๆ หนอยดีกวา”
ดานภาระในครอบครัวนั้นขณะนี้ภาระของพี่พรก็ไมมีอะไรมากนัก มีเพียงมารดา
และบิดาที่เกษียณอายุราชการแลวแตก็มีบํานาญเลี้ยงอยู ซึ่งพี่พรทําหนาที่เพียงสงเงินใหบิดาและ
มารดาไดใชจายเพิ่มเติมเทานั้น เมื่อพี่พรวางจากงานแลวพี่พรมักจะทองเที่ยวไปในที่ตางๆ ใน
ประเทศไทยซึ่งสวนใหญก็ไปกับเพื่อนที่ทํางานดวยกัน และหากพี่พรไมไปเที่ยวก็จะใชเวลาวางอาน
หนังสือ หรือชมภาพยนตร
ดานสุขภาพรางกายของพี่พรก็ปกติดี พี่พรไมมีโรคประจําตัวอะไร พี่พรยืนยันวา
ตนเองเปนคนที่สุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี “ไมเคยเจ็บปวยอะไรรุนแรงมาก มีไขหวัดบางทียัง
ไมไปหาหมอเลย พักเฉยๆ ก็เกือบหายแลว จิตใจก็ดีนะไมเครียดอะไรนานๆ ไมเหงาอะไรดวย ถา
เหงาก็ไปดูหนัง หรือไมก็อานหนังสือ ไมรูสึกวาเปนโสดจะทําใหฟุงซานอะไร”
สวนความรักชอบพอในเพศเดียวกันนั้นพี่พรแสดงความคิดเห็นวาก็เปนเรื่องที่พบ
เห็นกันไดทั่วไปในสังคมสมัยนี้ที่ผูชายจะชอบผูชายดวยกัน ผูหญิงจะชอบผูหญิงดวยกัน ไมใชเรื่อง
ที่จะไปปดกั้นไมใหคนเหลานี้มาคบกับพี่พร แตอยางไรก็ตามพี่พรคิดวาถาเกินเลยไปมากกวา
ความเปนเพื่อนก็คงรับไมไดเชนเดียวกัน “สมัยนี้พวกเกย พวกตุดก็เยอะทําใหพี่ตองดูใหมากหนอย
สวนพวกทอมก็เฉยๆ เปนเพื่อนไดนะแตไมไดชอบใหเปนแฟนกันหรอก รูสึกแปลกๆ”
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ตารางที่ 11 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่พร
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว เคยเห็นปญหาครอบครัวของพี่ชายที่มากภรรยา
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติที่เปนลบ เห็นวาทําใหชีวิตสมบูรณ
กวาที่เปนอยู

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีปญหาเรือ่ งการรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมอยางสม่ําเสมอ
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ทองเที่ยว, อานหนังสือ ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนที่ทํางานดวยกัน

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ
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กรณีที่ 12 : พี่เจี๊ยบ
ปจจุบันพี่เจี๊ยบอายุ 36 ป พี่เจี๊ยบเปนคนพื้นเพภาคกลาง ในวัยเด็กพี่เจี๊ยบอาศัย
อยูกับบิดา มารดา พี่เจี๊ยบเปนลูกสาวคนกลางจากบรรดาลูกสาว 3 คน ฐานะทางครอบครัวของ
พี่เจี๊ยบอยูในระดับดีทีเดียว บิดาของพี่เจี๊ยบประกอบอาชีพสวนตัว มีคนงานในความดูแลมากมาย
บิดาของพี่เจี๊ยบจึงชินกับการออกคําสั่งและการดุดาติเตียนคนงาน บางครั้งก็ดุมารดา บุตรสาวของ
ตนเชนเดียวกับที่ดุคนงาน ซึ่งนานวันเขาจึงกลายเปนสิ่งที่สรางความไมพอใจใหกับพี่เจี๊ยบ
โดยพื้นฐานแลวพี่เจี๊ยบเปนคนแข็งกราว ไมยอมคน และชอบเถียงเอาชนะในสิ่งที่
ตนเองคิดวาถูกตอง เมื่อถูกบิดาวากลาว หลายครั้งที่พี่เจี๊ยบเถียงและบิดาของพี่เจี๊ยบก็บรรลุแก
โทสะและทํารายรางกายพี่เจี๊ยบ “พี่จะชอบเถียงพอ บางครั้งพอโกรธมากควาไมกวาดมาตีพี่ จําได
วาตีจนกระทั่งขาเปนแผล พอเปนคนโมโหราย และไมคอยฟงใคร พอโกรธมากๆ ก็จะตีอยางเดียว”
ดานมารดาของพี่เจี๊ยบเองก็ไมสามารถทําอะไรได มารดาทําไดเพียงเขาไปหามเมื่อเห็นวาเรื่องจะ
ลุกลามใหญโต บางครั้งมารดาของพี่เจี๊ยบพยายามคุยกับบิดาแตแลวก็กลายเปนทะเลาะกันในที่สุด
“แมเองก็กลัวพอ ทําอะไรไมได เตือนก็ไมได พอใชแตอารมณ”
จนกระทั่งอายุประมาณ 18 ป พี่เจี๊ยบก็เดินทางเขามาศึกษาตอในกรุงเทพฯ ซึ่ง
มารดาของพี่เจี๊ยบไดพาพี่เจี๊ยบมาอาศัยอยูกับนาที่ตั้งรกรากและทํางานอยูในกรุงเทพฯ “ในตอน
นั้นดีใจมากที่ไดอยูหางๆ จากพอ พี่เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยแลวมีอิสระมาก ไดคิดไดแสดงออก
เต็มที่ ชวงนั้นแมก็มาเยี่ยมบางแตพอไมมาเลย”

ในชวงที่พี่เจี๊ยบเขามาศึกษาตอในระดับ

มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ นั้น พี่เจี๊ยบมีกิจกรรมยามวางจากเรียนก็คือการเขาชมรมอาสาพัฒนา
ชนบท ซึ่งกิจกรรมนี้ไดทําใหพี่เจี๊ยบไดรูจักคนมากมาย รูจักความแตกตางทางอุปนิสัยของเพื่อน
และรูจักความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้น “พอมาทํางานรวมกับคนมากๆ รอยพอพันแม ทําใหเรา
อดทนมากขึ้น รูจักแกปญหา รูจักมองคน จากตรงนั้นทําใหตอนนี้พี่มีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น
เวลามีปญหากับผูโดยสาร”
ชีวิตในชวงเรียนพี่เจี๊ยบมีผูชายมาคบหาดวยมากมาย เนื่องจากเปนนักกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับเปนคนที่หนาตาและอัธยาศัยดี จึงทําใหเปนที่ชื่นชอบของเพศ
ตรงขาม พี่เจี๊ยบเลาใหฟงวา “ก็มีผูชายหลายประเภทที่เขามาจีบ บางคนรวยมาก บางคนหนาตาดี
บางคนเรียนเกง บางทีเปนเพื่อนกันอยูดีดีก็มาจีบ ตอนนั้นมีตัวเลือกเยอะแตยังไมถูกใจเทาไหร
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บางคนมีดานหนึ่งที่ถูกใจเรา แตไมมีใครที่เราถูกใจทั้งหมดเลย” พี่เจี๊ยบกลาวอีกวาตองการใชเวลาดู
และคนหาคนที่พี่เจี๊ยบถูกใจที่สุด
เมื่อถามถึงทัศนคติตอการสมรสหรือมีครอบครัว พี่เจี๊ยบเลาวา “ครอบครัวเปน
อะไรที่ตองใหความสําคัญ สามีภรรยาตองใหเกียรติกัน ไมใชอะไรก็ลงที่ผูหญิงหมดเหมือนผูชาย
สมัยกอนเพราะปจจุบันผูหญิงผูชายเทาเทียมกันแลว ผูชายที่พี่จะเลือกอันดับแรกสุดคือตองรับฟง
เรา ไมใชชอบเถียงเอาชนะ เพราะเราก็มีเหตุผลของเราเหมือนกัน ยิ่งถามีการลงไมลงมือนะเกลียด
ที่สุดเลย”
พี่เจี๊ยบใชเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยประมาณ 4 ปก็สําเร็จการศึกษา จากนั้นพี่เจี๊ยบ
ก็เขาทํางานกับสายการบินแหงหนึ่ง นับจากวันที่เริ่มทํางานมาจนกระทั่งปจจุบัน พี่เจี๊ยบก็ยังรูสึก
สนุกกับงานที่ทําอยู เมื่อถามถึงความกาวหนาในอาชีพการงานพี่เจี๊ยบเลาวา “แบบนี้ก็ดีอยูแลว
รายไดก็พอสมควร ถามีตําแหนงสูงกวานี้ก็ตองมีภาระรับผิดชอบมากกวานี้”
ปจจุบันพี่เจี๊ยบแยกมาอาศัยอยูที่คอนโนมิเนียมที่เก็บเงินซื้อไดดวยตนเอง “ไม
อยากกลับไปอยูที่บานนานๆ ไปบางครั้งได เพราะพอยังเหมือนเดิม พี่ไมอยากใหแมไมสบายใจ
บางทีแมก็มาเยี่ยมพี่ที่หองเหมือนกัน” บางครั้งมารดาของพี่เจี๊ยบก็เคยถามถึงสภาพความเปนโสด
ของพี่เ จี๊ย บเชน เดีย วกัน ซึ่ง พี่เ จี๊ย บไดบ อกกับ มารดาวา มีค นที่ค บอยูเ ชน เดีย วกัน แตยัง ไมไ ด
ตัดสินใจแนนอน
สําหรับพี่เจี๊ยบแลวสภาพความเปนโสดของตนนั้นเปนเรื่องปกติที่ผูหญิงในยุคนี้
จะอยูไ ดดว ยตนเอง พี่เ จี๊ย บคิด วา รายไดที่ต นเองทํา อยูส ามารถทํา ใหต นเองอยูไ ดไ มลํา บาก
บางครั้งพี่เจี๊ยบสงเงินใหมารดาไปใชจายสวนตัวบาง มีของฝากใหนองสาวของตนบาง ซึ่งก็ไมได
มากมายอะไรนัก พี่เจี๊ยบสามารถเก็บเงินเพื่อจัดหาปจจัย 4 สําหรับตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาใคร
“อยูคนเดียวก็สบายดีนะ ไมตองแครใคร อยากทําอะไรก็ทํา คนนะอยูดวยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกัน”
แตก็มิใชวาสังคมของพี่เจี๊ยบจะไมมี ปจจุบันเมื่อพี่เจี๊ยบวางจากงานพี่เจี๊ยบจะนัดเพื่อนทั้งที่คบกัน
ในสมัยเรียนและเพื่อนที่ทํางานดวยกันไปชมภาพยนตร เลนกีฬา บางครั้งก็เดินทางไปตางจังหวัด
หลายๆ วัน “เพื่อนพี่เยอะมาก ทั้งเพื่อนในมหาวิทยาลัย ทั้งเพื่อนที่ทํางาน เที่ยวดวยกันตลอด
แตระยะหลังๆ สวนใหญไปกับเพื่อนที่ทํางานมากกวาเพราะเวลาวางตรงกัน ถาไมวางก็ไมเปนไร
พี่ก็อานหนังสืออยูบาน ดูทีวีบาง ไมเดือดรอนอะไร”
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ดานความชอบในเพศเดียวกันนั้นพี่เจี๊ยบเลาวา “สวนตัวพี่เองไมเคยมีเพศเดียวกัน
มาจีบ เพราะพี่ดูไมออนหวานมั้ง แตก็ไมไดดูเปนแมนเหมือนกัน ไมรูนะแตพี่คิดวาเปนเรื่องสวนตัว
ที่เขาจะเปนได แตเราไมเปน และไมคิดวาจะเปนดวย ไมไดชอบเพศเดียวกันในแงนั้นอยูแลว”
ตารางที่ 12 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่เจีย๊ บ
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
36 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดาเจาอารมณ มีปญหากับบิดา
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบ แตเห็นวาสามีภรรยาตอง
ใหเกียรติกนั จึงจะอยูรวมกันเปนครอบครัวได

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมไดแสดงความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมบางนานๆ ครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ชมภาพยนตร, เลนกีฬา, ทองเทีย่ ว ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนสมัยเรียน และเพื่อนที่ทํางาน
อยางสม่ําเสมอ

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ
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กรณีที่ 13 : พี่แตว
พี่แตวเปนชาวกรุงเทพฯ โดยกําเนิด ในปจจุบันพี่แตวอายุ 35

ป พี่แตวเปน

บุตรสาวคนโตของครอบครัว พี่แตวมีนองสาว 1 คน มีนองชายคนเล็กอีก 1 คน ชีวิตในวัยเด็ก
สะดวกสบายดวยฐานะทางครอบครัวที่ คอนขางดี บิดาของพี่แตวประกอบอาชีพสวนตัวโดยมี
มารดาชวยกันทํางานอยางแข็งขัน ชีวิตครอบครัวของพี่แตวมีความอบอุนสมบูรณดี “เตี่ยกับแม
รักกันมาก ชวยกันทํางานเลี้ยงลูก ในความคิดพี่นะแมพี่เปนคนที่คิดเกงมาก สวนเตี่ยก็ขยันมาก”
แมค รอบครัว ของพี่แ ตว จะเปน ครอบครัว คนจีน ที่โ ดยทั่ว ไปแลว จะรัก ลูก ชาย
มากกวาลูกสาว แตในครอบครัวของพี่แตวแลวดูวาจะรักลูกอยางเทาเทียมกัน บางครั้งพี่แตวกลับ
รูสึกวาบิดาและมารดารักตนและคาดหวังกับตนมากยิ่งกวาลูกคนอื่นๆ “รูสึกวาเปนพี่คนโตนะ ชวย
แมกับเตี่ยทํางานมาตลอดจนเรียนจบ ม.ปลาย แมใหชวยดูแลนองและเปนแบบอยางใหกับนองจน
พี่รูสึกวาเปนหนาที่ไปแลว” ชีวิตในชวงวัยรุนของพี่แตวก็เชนเดียวกับวัยรุนคนอื่นๆ ก็คือนอกจาก
เรียนแลวก็ทํากิจกรรม ทองเที่ยว ซึ่งพี่แตวก็ไมไดรับการหวงหามจากทางบานแตอยางใด แต
อยางไรก็ตามพี่แตวกลับรูสึกตัววาไมเหมาะสมเทาใดนักที่จะไปเที่ยวบอยๆ หรือไปเที่ยวไกล “ชอบ
อยูบานมากกวานะตอนนั้น รูสึกไมคอยดีที่ปลอยใหแมกับเตี่ยทํางาน พอพี่เลิกเรียนแลวก็ไปชวย”
ในวัยเรียนพี่แตวเรียนในโรงเรียนสหศึกษาแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ จากนั้นจึงเขา
ศึกษาตอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดานการคบเพื่อนตางเพศในชวงวัยรุนของพี่แตวนั้น พี่แตว
เลาวา “ตอนเรียนมัธยมไมเห็นมีใครมาจีบพี่นะ แตพอเรียนที่จุฬาฯ ก็มีบาง เปนเพื่อนคณะเดียวกัน
บาง เปนลูกเพื่อนเตี่ยบาง แตก็คบไปเรื่อยๆ ดูกันไปกอน” ทัศนคติในเรื่องการสมรสตามความคิด
ของพี่แตวนั้นเห็นวาเปนเรื่องทีดี่ ทําใหชีวิตไดรับการเติมเต็ม ในชวงที่เริ่มทํางานแรกๆ พี่แตวเคย
คิดที่จะมีครอบครัวแตพี่แตวก็ยังไมพบคนที่ถูกใจอยางแทจริง และสิ่งที่พี่แตวตั้งเปนเงื่อนไขสําหรับ
ผูที่จะมาใชชีวิตรวมกันในอนาคตก็คือ ตอ งเปน คนดี มีอ าชีพ มั่น คง รักครอบครัว ไมเ จา ชู ไม
สูบบุหรี่ ไมดื่มเหลา ทั้งนี้เนื่องมากจากพี่แตวไดพบเห็นตัวอยางที่ดีจากบิดาของตนเองนั่นเอง “เตีย่
พี่นะดีทุกอยางเลย รักแม รักลูกๆ ขยัน ไมกินเหลา บุหรี่ยิ่งไมแตะเลย ไมเคยทะเลาะกับแมเลยดวย
เตี่ยและแมชวยกันหาเงินไมเคยขัดแยงกันเลย” จะเห็นไดวาแบบอยางครอบครัวที่ดีของบิดาและ
มารดา ดูจะเปนสิ่งที่ประทับใจในความรูสึกของพี่แตวเปนอยางมาก
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เหตุผลอีกประการที่เปนสิ่งที่อยูในความคิดของพี่แตวตลอดมาก็คือความรูสึกที่
ตนเองจะตองเปนแบบอยางใหนอง หากตนเองมีครอบครัวก็ตองไมเกิดปญหาใหนองเห็น สิ่งนี้เปน
สิ่งที่พี่แตวคิดวาตนเองตองเลือกคูครองใหไดดีที่สุด จากความรูสึกที่ตองเลือกใหดีนี่เองทําใหพี่แตว
ยังคงสภาพความเปนโสดอยูจนปจจุบัน แมบิดา มารดา นองๆ และเพื่อนบางคนจะเคยถามวา
เพราะเหตุใดจึงเลือกยากนัก คําตอบของพี่แตวที่ออกมาทุกครั้งก็คือยังไมเจอคนที่ถูกใจ และเมื่อ
ถามถึงการรับสภาพความเปนโสดของตนเองหรือพี่แตวกลาววา “ก็ไมเห็นแปลกอะไรในสมัยนี้
แรกๆ ก็มีคนถามมาก แตหลังๆ ก็ไมถามแลว เราเองก็บอกวากําลังเลือกอยูไมใชไมมีคนมาคบเลย
ก็มีบางแตเลือกอยู”
เมื่อพี่แตวสําเร็จการศึกษาแลวพี่แตวก็ไดเขาทํางานในสายการบินแหงหนึ่ง พี่แตว
เลาถึงความแตกตางในชวงที่ตนเองเรียนในระดับมัธยมที่มีความรูสึกตองชวยเหลือบิดามารดา
ทํางาน แตเมื่อทํางานเหตุใดจึงเลือกทํางานที่ตองเดินทางไกลๆ หางจากครอบครัว “พี่คิดวาไมมี
ภาระในครอบครัวอะไรแลว นองๆ ก็โตหมดแลว นองชายอายุหางกัน 3 ป เขาเรียนจบเทคนิคและ
รับงานตอแทนพอ สวนนองสาวคนกลางก็ชวยนองชาย พี่เองก็เลยอิสระและอยากหาประสบการณ
ที่เราคิดวาอยากจะทําบาง” พี่แตวเลาใหฟงวาเปนสิ่งที่คิดตั้งแตเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลววา
ตองการทํางานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
แมพี่แตวจะทํางานที่ตองหางไกลจากครอบครัวบางในบางครั้ง แตความผูกพัน
กับครอบครัวเดิมก็ยังมีอยูมาก เมื่อพี่แตววางจากงานพี่แตวชอบที่จะอยูที่บานเพื่อใหไดใกลชิดกับ
บิดา มารดา และนองทั้ง 2 คน ในบางครั้งก็ไดเดินทางไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวดวยเหมือนกัน
ซึ่งสวนใหญการเดินทางไปเที่ยวในที่ตางๆ จะเปนความคิดของนองชายกับพี่แตว โดยพี่แตวมักจะ
รับภาระคาใชจายในการทองเที่ยวใหกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งภาระเชนนี้สําหรับพี่แตวไมถือวา
เปนภาระแตอยางใด พี่แตวมักจะใชเวลากับครอบครัวมากกวาเพื่อนที่เรียนดวยกันมาหรือเพื่อนที่
ทํางานดวยกัน และยิ่งสําหรับผูชายที่คบกันนั้นเวลาของพี่แตวดูจะนอยมาก พี่แตวเลาถึงความคิด
ของการมีคูครองไวเพิ่มเติมวา “นอกจากเหมือนเตี่ยแลว ตองทนรอเราไดดวย สําหรับพี่แลวมีก็ได
ไมมีก็ได แตถามีตองใหดีไปเลย”
ดานหนาที่การงานของพี่แตวนั้น พี่แตวเลาวา “การงานราบรื่นดี เคยคิดอยากจะ
กาวหนาใหมากกวานี้ แตนึกถึงวาจะตองลําบากแขงกับคนตั้งเยอะไมเอาดีกวา งานที่ทําก็ดีอยู
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แลว” พี่แตวคิดวาคงมีผูหญิงอีกหลายคนที่สามารถเปนผูนําไดแตสําหรับตนเองแลวไมตองการ
รับภาระอะไรเพิ่มเติมไปกวาที่เปนอยู
สําหรับสุขภาพของพี่แตวก็แข็งแรงปกติดี จะมีบางก็คืออาการปวดหัวขางเดียวที่
มักจะเปนในบางครั้ง ซึ่งปญหาดานสุขภาพสําหรับพี่แตวแลวไมใชเรื่องใหญอะไรนัก

76

ตารางที่ 13 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่แตว
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ฐานะครอบครัวดี บิดามารดามีความคาดหวังใน
ตัวพี่แตวสูง
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบ เห็นวาเปนเรื่องดีที่เติมชีวิต
ใหเต็ม

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีปญหาในการรับผิดชอบชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ผูกพันกับครอบครัวเดิมมาก
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ทองเที่ยวกับครอบครัว

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนอยางสม่ําเสมอ

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 14 : พี่แอน
ปจจุบันพี่แอนอายุ 38 ป พี่แอนทํางานในสายการบินแหงหนึ่งมาประมาณ 10
กว า ป ชี วิ ต ในวั ย เด็ ก ของพี่ แ อนเกิ ด และเติ บ โตในกรุ ง เทพฯ บิ ด ามารดาของพี่ แ อนเป น คน
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ตางจังหวัดที่มาอาศัยและทํางานอยูในกรุงเทพฯ บิดาของพี่แอนทํางานอยูใ นบริษทั เอกชนแหงหนึง่
สวนมารดาของพี่แอนรับราชการ พี่แอนเปนบุตรสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวนี้ ฐานะความ
เปนอยูไมไดเดือดรอนอะไร ในวัยเด็กที่แอนจะไดรับการทุมเทความรักใหจากทั้งบิดาและมารดา
เนื่องจากเปนบุตรสาวเพียงคนเดียว เมื่อพี่แอนเรียนอยูชั้นประถมบิดาในชวงเชาบิดาจะขับรถไปสง
ที่โรงเรียนเปนประจํา และจะมารับพี่แอนกลับในตอนเย็น บิดาของพี่แอนจะสงเสริมดานการเรียน
ใหกับพี่แอนมากพี่แอนจึงเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ในวันเสารบิดา
พี่แอนจะใหพี่แอนเรียนพิเศษ ซึ่งบิดาจะเปนผูไปรับ-สงพี่แอนอีกเชนเคย การเรียนมากเชนนี้หาก
เปนเด็กวัยเดียวกันในชวงนั้นอาจสรางความอึดอัดใจไมใชนอย แตสําหรับพี่แอนแลวพี่แอนคิดวา
เปนสิ่งที่ดีที่บิดาปลูกฝงไวใหตั้งแตยังเยาววัย “พอจะบอกเสมอวาใหเรียนหนังสือใหมากๆ โตขึ้นจะ
ไดไมลํา บาก พอเคยชี้ให เ ห็นขอทานและบอกพี่วา ที่เ ขาตอ งเปนแบบนี้ก็เพราะเขาไม ได เ รี ย น
หนังสือ ตอนเด็กๆ พี่ก็เชื่อพอ เลยเรียนไมลืมหูลืมตาเลย”
นอกจากนี้เรื่องคาใชจายของพี่แอนในชวงที่เรียนชั้นประถมบิดา มารดาจะใหเงิน
คาขนมพิเศษ และเมื่อพี่แอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนบิดาก็ใหเปนรายเดือนซึ่งบิดาก็ไดใหเงิน
คาใชจายไวมากพอสมควร “ตอนนั้นพี่มีเงินเก็บมากพอสมควร หลายพันบาทถือวามากนะสําหรับ
เด็กในสมัยนั้น พอเรียน ม.ตน เริ่มมีเพื่อนมาก บางทีก็ซื้อของกันก็ใชเงินเก็บไปบาง ยิ่งตอนหลังมี
แฟนก็ใชเงินมากขึ้นอีก” พี่แอนเลาวาในชวงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั้น พี่แอนไดรูจักและ
คบหากับเพื่อนชายคนหนึ่งโดยที่บิดาและมารดาไมไดรับรูดวยเลย
ชี วิ ต พี่ แ อนดู เ หมื อ นว า จะสมบู ร ณ พ ร อ มไปทุ ก สิ่ ง แต แ ล ว เมื่ อ พี่ แ อนอายุ ไ ด
ประมาณ 15 ป บิดาและมารดาของพี่แอนก็เสียชีวิตดวยอุบตั ิเหตุทางรถยนต เหตุการณนี้นอกจาก
จะนําความเสียใจอยางมากมาแกพี่แอนแลว เหตุการณนี้ยังเปนจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ
พี่แอนตอมา “พอกับแมเดินทางไปตางจังหวัดแลวรถบรรทุกออกมาจากขางทางตัดหนา พอหัก
หลบรถเลยคว่ํา เรื่องนี้มันนานแลวนะ หลังจากนั้นพี่ลําบากมากเลย ก็ไดคุณยาย กับนาแดงเปน
คนดูแลทั้งเรื่องงานศพและเรื่องเรียนของพี่ ตอนนี้คุณยายเสียไปแลว สวนนาแดงยังอยู” นาแดง
คนนี้ก็คือนาสาวแทๆ ของพี่แอน ซึ่งหลังจากที่บิดาและมารดาของพี่แอนเสียแลวคุณยาย กับนา
แดงก็เ ปน บุค คลที ่ใ กลช ิด กับ ครอบครัว ของพี ่แ อนที ่ส ุด ดา นญาติข องบิด านั ้น เนื ่อ งจากอยู
ตา งจังหวัดหางไกลและขาดการติดตอกับบิดาไปเปนเวลานานแลวจึงทําใหพี่แอนเขาไปสูการ
อุปการะโดยนาแดง
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ชวงที่เหตุการณการเสียชีวิตของบิดาและมารดานั้น พี่แอนเพิ่งเขาศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งคาใชจายในการเรียนก็เพิ่มมากขึ้น เมื่อบิดาและมารดาเสียชีวิตยอม
กระทบกระเทือนกับการเรียนของพี่แอนอยางหลีกเลี่ยงไมได พี่แอนเลาใหฟงวา ”ตอนนั้นพี่หยุดไป
เกือบครึ่งเดือน เมื่อกลับมาเรียนก็มีเพื่อนมาใหกําลังใจ สวนการเรียนพิเศษนั้นพี่หยุดเลย กลัว
ไมมีเงินเรียน ฐานะของนาแดงก็ไมไดดีมาก ยังตองดูแลคุณยายอีก ลดคาใชจายอะไรไดก็ลด ชีวิต
ชวงนั้นก็ไมถึงกับลําบากมาก แตก็ไมสบายเหมือนกอน” เหตุการณที่ทําใหพี่แอนรูสึกไมดีกับเพศ
ตรงขามก็เกิดขึ้นในชวงนี้เชนเดียวกัน กลาวคือ ในชวงที่พี่แอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้นเคย
มีผูชายที่คบหากัน ซึ่งหลังจากที่พี่แอนประสบกับเคราะหกรรมในชีวิตนั้นเพื่อนชายคนนี้ก็เริ่มหาง
ออกไปจากชีวิตของพี่แอนเรื่อยๆ จนในที่สุดเพื่อนชายคนนี้ก็ไปคบผูหญิงคนอื่น “ไมรูสิ เขาคงคิดวา
เราคงลําบาก เปนกําพรา เขาหนาตาดีดวยแหละ สุดทายเขาก็มีแฟนใหม ตอนนั้นเสียใจมากแตก็
คิดวาดีเหมือนกันไดรูนิสัยกันเสียตั้งแตตอนนี้”

พี่แอนเลาวาความรูสึกที่วาถาตนเองไมมีทรัพย

สมบัติอะไรก็คงไมมีคนที่จริงใจดวยเริ่มกอตัวอยางเงียบๆ ในใจของพี่แอนในชวงนี้เอง
หลั ง จากผ า นมรสุ ม ของชี วิ ต ในวั ย เด็ ก แล ว พี่ แ อนพยายามอย า งยิ่ ง ที่ จ ะเรี ย น
หนังสือใหไดดีที่สุด ในที่สุดพี่แอนก็สามารถสอบคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัยที่ตองการ พี่แอนเริ่มตน
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยเงินของบิดาและมารดาที่ยังเหลืออยู พี่แอนสามารถสําเร็จการศึกษาได
ในระดับดีและเขาทํางานในสายการบินแหงหนึ่งในที่สุด พี่แอนไดเลาถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวา
“เปนชวงที่สนุก เพื่อนเยอะ แตพี่ไมมีแฟน เพราะกลัววาเขาเขามาคบกับเราดวยเหตุผลอะไร
ตอนนั้นทรัพยสินที่เปนของพี่ก็มีบานพอแมที่ยังไมไดขาย มีเงินฝาก ไมอยากใหใครมาเอาเปรียบ
เราอีก” เมื่อพี่แอนทํางานในสายการบินแลวพี่แอนก็ไมไดรูสึกวาตองมีคูครองแตอยางไร แมจะมี
คนเขามาทําความรูจักบางแตพี่แอนก็คิดวาขอดูไปกอนดีกวา พี่แอนไมตองการเสียเปรียบใคร
ทัศนคติตอการสมรสของพี่แอนนั้น พี่แอนเลาวา “ก็ดีนะที่จะมีครอบครัว ไมเคย
อคติแตอยากหาคนที่ดี ที่จริงใจ มองเราที่เปนเราจริงๆ ไมใชมองที่อยางอื่น ที่สําคัญตองรับเราได
ดวย สวนตัวเองแลวยอมรับความคิดคนอื่นมากอยูแลว” ดานการยอมรับในสถานภาพความเปน
โสดของตนเองนั้น พี่แอนกลา ววาตนเองอยากใชเวลาเลือกคนที่ดีที่เ หมาะสมกับตนเองอยา ง
แทจริง นาแดงเคยถามถึงเรื่องนี้บางซึ่งพี่แอนก็อธิบายเหตุผลใหกับนาแดงฟงจนนาแดงยอมรับ
และปลอยทุกอยางใหเปนการตัดสินใจของพี่แอน “นาแดงจะเคารพการตัดสนใจของพี่ทุกอยาง
เลย ใหพี่คิดเองตอนคุณยายยังอยูคุณยายเองก็ไมเคยถามเรื่องนี้กับพี่เลย”
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ในปจจุบันภาระหนาที่ของพี่แอนก็คือการดูแลตนเอง ดานนาแดงนั้นพี่แอนเลาวา
นาแดงไมตองการใหพี่แอนมาดูแลอะไร นาแดงมีรายไดของตนเองอยูไมเดือดรอน ซึ่งพี่แอนก็
ตอบแทนพระคุณของนาแดงดวยการดูแลคาใชจายคาน้ํา คาไฟ และเมื่อเดินทางไปยังตางประเทศ
บางครั้งก็ซื้อของฝากกลับมาใหนาแดง
ในยามวางพี่แอนจะไปรับประทานอาหารกับเพื่อน ชมภาพยนตร บางครั้งก็ไปนั่ง
คุยกับเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งสวนใหญก็มีครอบครัวกันแลว พี่แอนเลาถึงเรื่องนี้วา “ก็เคย
ไปนั่งฟงปญหาครอบครัวของเพื่อนมาเหมือนกัน สวนใหญทะเลาะกันดวยเรื่องไมเปนเรื่อง แตก็
ไมแน สําหรับพี่มันไมใชเรื่องใหญ แตสําหรับเพื่อนพี่เปนเรื่องซีเรียสมากทีเดียว”
ดานหนาที่การงานของพี่แอนนั้น พี่แอนไมตองการภาระในหนาที่การงานมากไป
กวานี้ เทาที่เปนอยูสําหรับพี่แอนแลวคิดวาดีพอสมควรแลว ทั้งดานรายไดสําหรับคนเดียวใชจาย
บานก็มีอาศัยแลว ณ วันนี้พี่แอนก็ยังมีเงินเก็บอยูพอสมควร สิ่งที่พี่แอนคิดจะทํามากที่สุดในตอนนี้
ก็คืออยากศึกษาตอในระดับปริญญาโท “อยากเรียนอีกนะ แตบางทีก็คิดอยูวาจะเรียนไปทําไม
มากมายในเมื่อทํางานที่นี่อยูแลว เรียนมาก็อาจไมไดใช แตบางทีก็นึกถึงคําพูดของพอ มันรูสึกเปน
พักๆ นะ สุดทายก็ไมไดเรียนสักที”
ตารางที่ 14 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่แอน
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
38 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว กําพราบิดามารดา ชีวิตในวัยเด็กลําบาก ผิดหวัง
ในความรัก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบตอการสมรส แตไมตองการ
เสียเปรียบใคร

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีปญหาในการรับผิดชอบชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไม มี ภ าระในการเลี้ ย งดู ผู อื่ น รั บ ผิ ด ชอบเพี ย ง
คาใชจายเล็กนอยใหนาที่ดูแลตนมา

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวของนาที่เลี้ยงมาอยูสม่ําเสมอ
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รายการขอมูล
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

รายละเอียด
ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับประทานอาหาร, ชมภาพยนตร ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนบางบางครั้ง

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 15 : พี่ปลา
ปจจุบันที่ปลาอายุยางเขาปที่ 38 แลว พี่ปลาทํางานอยูในสายการบินแหงหนึ่งมา
ประมาณ 10 ป พี่ปลาเลาวาเปนอาชีพที่คิดฝนไวตั้งแตสมัยยังเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมเลย
ทีเดียว พี่ปลาใหเหตุผลวางานที่ทําไปพรอมกับการเดินทางลักษณะนี้ทําใหชีวิตไดรับประสบการณ
ที่แปลกออกไปเรื่อยๆ พี่ปลาคิดวาอาชีพพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเหมาะกับตนเองที่สุดแลว
พี่ปลาเปนคนพื้นเพอยูในภาคกลาง บิดาและมารดาของพี่ปลารับราชการครูทั้งคู
พี่ปลามีนองชายอีก 1 คนอายุหางกันเพียง 2 ป ครอบครัวของพีปลานั้นมีฐานะปานกลาง บิดาของ
พี่ปลามีมรดกตกทอดเปนที่ดินมากมาย ซึ่งบิดาไดใชประโยชนในผืนดินนี้โดยการทําการเกษตร
หลังจากเวลาที่วางจากงานสอน พี่ปลาเลาถึงบิดาและมารดาของตนวา “พอและแมเปนครูทั้งคู
ติดนิสัยชอบสอนนักเรียนมาสอนลูก สั่งลูก พี่ปลาก็รูวาเปนสิ่งที่ดีแตบางครั้งมันก็อึดอัด” บิดาและ
มารดาของพี่ปลาจะเคี่ยวเข็ญใหพี่ปลาและนองชายเรียนหนังสือใหเกง ใหทําการบานมากกวาเด็ก
นักเรียนคนอื่น โดยบิดาและมารดาจะใหเหตุผลกับพี่ปลาและนองชายวา “เราเปนลูกครูนะ ตอง
เกงกวาเขาสิไมงั้นเสียชื่อแยเลย” ไมเพียงแตการบังคับใหเรียนหนังสือเทานั้น บิดาและมารดาของ

81

พี่ปลายังหามพี่ปลาอานหนังสือการตูน หามดูทีวี แตจะใหอานแตหนังสือเรียนอยางเดียว ชีวิตใน
วัยนั้นพี่ปลารูสึกวาบิดาและมารดาบังคับใหพี่ปลาทําในสิ่งที่พี่ปลาไมตองการ
แตอยางไรก็ตามผลจากการบังคับของบิดา มารดาทําใหพี่ปลาเรียนเปนที่หนึ่ง
ของชั้นเรียน สอบไดคะแนนดีมาตลอด พี่ปลาเรียนอยูในโรงเรียนประจําจังหวัดที่บิดาและมารดา
สอนอยูจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพี่ปลาสอบเขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดบิดาและ
มารดาจึงลดการควบคุมลง “ตอนนั้นพอกับแมดีใจมากที่เขาจุฬาฯ ได เรียกวาคุยไปทั้งอําเภอ
เลยทีเดียว หลังจากนั้นมาพอกับแมดูเหมือนจะปลอยๆ ไปบางแลวเหมือนกัน ชีวิตพี่ปลาก็เลยรูสึก
เหมือนมีอิสระ” พี่ปลาใชเวลาเรียนอยูในมหาวิทยาลัยประมาณ 4 ปจึงสําเร็จการศึกษา
ในชวงที่พี่ปลาศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมนั้น มีเพื่อนชายในหองเรียนเดียวกัน
แสดงความสนิทสนมดวย ซึ่งพี่ปลาเองก็รูสึกไมสบายใจ เหตุผลหนึ่งก็คือกลัวบิดา มารดาจะรูเรื่อง
และโกรธตนเอง พี่ปลาเลาเรื่องนี้ใหฟงวา “มีคนมาจีบนะตอนเรียน ม.4 ถามวาชอบไหม ก็ไมได
รูสึกชอบเขาหรอก รูสึกกลัวมากกวา กลัวพอกับแมรู ยิ่งพอดวยแลวอารมณรุนแรงมาก ตอนนั้น
พี่ปลาพูดกับเพื่อนคนนั้นตรงๆ จนเขาเลิกคิดไปเอง” เมื่อพี่ปลาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลว
พี่ปลาเขามาศึกษาตอในกรุงเทพฯ อาศัยบานญาติอยูชั่วคราว พี่ปลารูสึกวาตนเองมีอิสระพอสมควร
ในชวงนี้เองมีเพื่อนชายในคณะเดียวกันมาแสดงความสนใจพี่ปลาเปนพิเศษ ซึ่งพี่ปลาก็คบเปน
เพื่อนมาจนกระทั่งปจจุบัน
เมื่ อ พี่ ป ลาสํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว พี่ ป ลาได เ ข า ทํ า งานในสายการบิ น แห ง นี้ ใ น
ตําแหนงพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน ซึ่งอาชีพนี้เปนอาชีพที่อยูในความนึกฝนของพี่ปลา
มาโดยตลอด “พี่ปลาทํางานนี้มาตั้งนานแลว ไดเดินทางไกล รูสึกวายิ่งไกลจากบานก็ยิ่งมีอิสระ
เทานั้น พอไดทํางานที่นี่ก็สมใจเลย” เมื่อพี่ปลาทํางานไดระยะหนึ่งแลวพี่ปลาจึงเก็บเงินและซื้อ
หองพัก ของตนเองอยู ในกรุ งเทพฯ “พี่ปลารูสึก วาถา อยู ในกรุง เทพฯ จะมีความเปน สว นตัว สู ง
สะดวกดวย วางๆ ก็กลับไปเยี่ยมที่บานบาง”
ภาระหนาที่ของพี่ปลาในปจจุบันนี้มีเพียงสงเงินใหบิดา มารดาเปนรายเดือนซึ่งก็
ไมมากมายนัก จริงๆ แลวทางครอบครัวของพี่ปลาก็มีรายไดเพียงพออยูแลว นองชายของพี่ปลา
ประกอบอาชีพรับเหมากอสราง บิดาของพี่ปลาภายหลังเกษียณก็ทําเกษตรกรรมในที่ดินซึ่งทําเปน
ลักษณะงานอดิเรกเสียมากกวา ชีวิตในครอบครัวของพี่ปลาก็ไมลําบากอะไร แตรายไดที่พี่ปลา
สงใหนั้นพี่ปลาใหเหตุผลวา “เหมือนการตอบแทนพระคุณบิดา มารดานั่นแหละ รูสึกอยากใหทาน
บาง บางทีพี่ไปตางประเทศก็ซื้อของมาฝากนองชายบาง จะไดรูวายังไมลืมกันนะ”
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ดานทัศนคติของพี่ปลาตอการสมรสนั้น พี่ปลาคิดวาเปน สิ่งที่ดี พี่ปลาเคยคิด
ตั้ง แตสมัย เรีย นในระดับอุดมศึก ษาแลว แตในครั้ง นั้น เกรงวา บิดา มารดา จะทราบวา คบกับ
เพื่อนชายคนนี้อยูแลวจะไมพอใจ พี่ปลาปกปดบิดา มารดาจนกระทั่งเขาทํางานไดประมาณ 2 ป
จึงพาเพื่อนชายไปเที่ยวที่บาน ซึ่งตอนนั้นบิดาและมารดาก็ไมไดโกรธอะไรแตก็ไดกลาวสอนพี่ปลา
ดวยประโยคที่ทําใหพี่ปลารูสึกลังเลกับการสมรส “ตอนนั้นพอกับแมก็ไมวาอะไร แตทานพูดวา คิด
ดีแลวหรือ ผูหญิงแตงงานไดครั้งเดียวนะ ยังไงเลือกใหดีๆ ดูกันนานๆ อยาใหเสียมาถึงพอกับแม”
พี่ปลาคิดวาเจตนาของบิดามารดานั้นเปนเจตนาที่ดี แตคําเตือนนี้เปนเสมือนสิ่งที่ตอกย้ําใหพี่ปลา
รับรูวา บิดาและมารดาของพี่ปลายังไมไดเชื่อใจและยอมรับในการเลือกของพี่ปลาอยางแทจริง
“หลังจากนั้นพี่ปลาก็บอกกับพอแมวา คบกันหางๆ แลว ก็อยากดูกันนานๆ จะไดไมเสียมาถึงพอ
กับแม” ในปจจุบันนี้บิดาและมารดาของพี่ปลาก็ยังถามอยูเสมอถึงการคบกันระหวางพี่ปลาและ
เพื่อนชาย ซึ่งพี่ปลาก็ยังยืนยันวาคบกันอยู แตคบกันแบบหางๆ ดูนิสัยกันเทานั้น
ดานการยอมรับสภาพความเปนโสดของตนเองนั้น พี่ปลาคิดวา “มีเหมือนกันที่
ถามวาทําไมยังโสดอยู แตก็ไมรูสึกอะไรหรอก จริงๆ แลวก็รูในใจวาเราก็มีคนรัก อีกอยางก็ไมได
แครกับความคิดใครเทากับความคิดของตนเอง แตกับพอแมก็แครทานนะ จริงๆ แลวพี่คิดวาทานก็
รูนะวาพี่กับแฟนคบกันดีอยู เพียงแตทานถามเฉยๆ” สวนความรักในเพศเดียวกันนัน้ พีป่ ลากลาววา
ไมเคยมีเลย เพราะมีแฟนเปนเพศตรงขามตั้งแตสมัยเรียนแลว
ดานงานในหนาที่ของพี่ปลานั้นพี่ปลาคิดวาปกติเชนนี้ก็ดีแลว พี่ปลาไมไดคิด
อยากจะมีตําแหนงที่สูงไปกวานี้ ปจจุบันที่ปลามักใชเวลาวางไปในการพักผอนในที่พักของตน
บางครั้งก็ไปเที่ยวจับจายซื้อของกับเพื่อนที่ทํางานดวยกันบางแตไมบอยนัก
ตารางที่ 15 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่ปลา
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
38 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดา มารดาเขมงวดดานการเรียน และควบคุม
ความประพฤติเกือบทุกดาน
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบตอการสมรส ตองการคบหา
เพื่อดูนิสัยใจคอผูที่จะตัดสินใจเลือกเปนคูค รอง

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีปญหาในการรับผิดชอบชีวิตครอบครัว
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รายการขอมูล
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

รายละเอียด
ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมบางนานๆ ครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ซื้อของใชกับเพื่อน

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับเพื่อนบางในบางครั้ง

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 16 : พี่ทิพย
ปจจุบันพี่ทพิ ยทํางานในตําแหนงพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินไดประมาณ
8 ป ปจจุบันพี่ทพิ ยอายุ 35 ป พี่ทพิ ยเปนชาวกรุงเทพฯ โดยกําเนิด ครอบครัวของพีท่ ิพยเปน
ครอบครัวคนจีน ซึ่งอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ บิดาของพีท่ ิพยเปนนองชายคนเล็ก ครอบครัวนี้
ประกอบไปดวย ปู ยา ลุง ปาและลูก 2 คน บิดา มารดา พี่นองอีก 3 คน และพี่ทิพย นับรวมแลว
ในครอบครัวนี้มีสมาชิกอยูถงึ 12 คน
บิดาของพีท่ ิพยประกอบอาชีพคาขาย มารดาเปนแมบานคอยดูแลบุตรและดูแลปู
ยา รวมกับปาที่เปนลูกสะใภอีกคนหนึ่งเชนเดียวกับมารดา เฉพาะครอบครัวของพีท่ ิพยนนั้ พีท่ ิพย
เปนบุตรคนที่ 2 ในบรรดาบุตร 4 คนที่เปนผูหญิงทัง้ หมด ลุงและบิดาของพีท่ ิพยทําอาชีพคาขาย
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และนําเงินบางสวนมารวมไวที่กองกลางของบานเพื่อใชจายในสิง่ ที่เปนของสวนรวมของบาน ชีวติ
ในวัยเด็กของพี่ทพิ ยก็ปกติสขุ ไมไดเดือดรอนอะไรแมจะมีสมาชิกในครอบครัวมากมายก็ตามที
อุปนิสัยของบิดาและมารดาของพี่ทพิ ยนั้นจะเปนคนไมเรื่องมาก บิดาจะอารมณดี
ในแบบพอคา คือยิ้มแยมแจมใสกับคนทัว่ ไป มีความเปนมิตรสูง สวนมารดาจะเปนคนเงียบๆ ไม
คอยพูดเทาใดนัก ซึ่งแตกตางจากพีท่ ิพยทดี่ ูภายนอกเหมือนเปนคนอารมณเย็นแตลึกๆ แลวพีท่ พิ ย
เปนคนอารมณรอน พีท่ ิพยเลาถึงนิสัยของตนเองวา “จริงๆ แลวทํางานตรงนี้ตองอารมณเย็นมากๆ
ซึ่งพีก่ ็ทาํ ไดนะถาเปนงาน แตถาเปนเรื่องสวนตัวนะพี่ไมยอมเลย เพราะถือวาเปนคนละเรื่องกัน”
อยางไรก็ตามพี่ทพิ ยยนื ยันวาความอารมณรอนของตนเองไมเปนอุปสรรคในการทํางานในอาชีพ
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินแตอยางไร
ดานการเรียนของพี่ทิพยในระดับดีพอสมควรตั้งแตระดับชั้นประถม มัธยม และใน
ระดับอุดมศึกษาพี่ทิพยทําคะแนนไดในระดับดีอยางสม่ําเสมอตลอด ในชวงที่เรียนหนังสือพี่ทิพย
เคยมีเพื่อนชายที่สนิทกันมาก พี่ทิพยเริ่มคบกับเพื่อนชายคนนี้ตั้งแตพี่ทิพยเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน แตพี่ทิพยก็คบกับเพื่อนคนนี้ไดไมนานนัก เนื่องจากพี่ทิพยและเพื่อนชายบอยครั้งที่มี
ความคิดไมตรงกันจนกระทั่งทะเลาะกันอยางรุนแรงและเลิกคบหากันไปในที่สุด ที่ทิพยเลาถึงเรื่อง
นี้วา “พี่เองก็รูวาพี่เปนคนอารมณรอนนะ เขาก็รอนเหมือนกัน รอนเจอรอนก็เลยไหม สุดทายก็
เลิกกัน รูสึกวาจะคบกันได 3 ปมั้ง” ในชวงหลังจากนั้นพี่ทิพยก็คบกับเพื่อนชายอีกหลายคนแตยัง
ไมมีใครที่สนิทสนมกับพี่ทิพยไดเหมือนกับเพื่อนที่คบกันในสมัยมัธยมตน จนกระทั่งที่ทิพยเรียนใน
ชั้นปที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา พี่ทิพยก็ไดรูจักและสนิทสนมกับเพื่อนชายอีกคนหนึ่ง พี่ทิพยคบกับ
เพื่อนชายคนนี้อยู 2 ป เหตุการณก็ซ้ํารอยเดิมคือพี่ทิพยและเพื่อนชายทะเลาะกันและเลิกคบหากัน
ในที่สุด เหตุก ารณนี้ทํา ใหพี่ทิพ ยรูสึก วา ตนเองอาจมีขอ บกพรอ งอะไรบางอยา งจึง ทํา ใหเ กิด
เหตุการณลักษณะเดียวกันซ้ําถึง 2 ครั้ง “รูสึกวาตนเองใจรอนเกินไป เวลาโกรธไมฟงอะไรทั้งนั้น
พอทะเลาะกันแลวก็พูดกันแรงๆ เขาคงทนไมไดก็เลยไป รูสึกผิดนะ ตอนหลังพี่ก็เลยพยายาม
ปรับปรุงตัว ใจเย็นลงกวาเดิมเยอะเลย”
เมื่อพี่ทพิ ยเรียนจนถึงชัน้ ปที่ 3 ก็มีเพื่อนชายที่เขามาทําความรูจักสนิทสนมอีกครั้ง
ครั้งนี้พที่ ิพยพยายามที่ปรับปรุงตนเองในสิ่งทีพ่ ี่ทพิ ยคิดวาเปนเหตุผลของการเลิกคบกับเพื่อนชาย
คนอื่นๆ “กับคนนีพ้ ี่พยายามปรับปรุงตัวใหดีกวาเดิม เพราะพี่คิดวาอาจเปนเพราะพี่อารมณรอน
เกินไป พี่พยายามไดอยูปเดียวก็ทนไมไหว ไมเขาใจเหมือนกันเราอารมณรอนอยูแลวยังมาเจอคน
อารมณรอนเหมือนกันอีก” พี่ทิพยคบกับเพื่อนชายคนนี้ไดเพียงปเดียวก็เลิกรากันไป เหตุการณนี้
ไมไดทําใหพี่ทพิ ยเสียใจอะไรมากนักประกอบกับพีท่ ิพยจบการศึกษาและไดเขาทํางานเปน
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พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน ความแปลกใหมในการปรับตัวทํางานจึงทําใหพที่ ิพยใชเวลากับ
งานใหมมากกวา
เมื่อพี่ทพิ ยทํางานแลวภาระในการสงเสียใหกับทางบานในชวงแรกๆ ก็คือสงเงิน
ใหบิดา มารดาที่อาศัยอยูในครอบครัวใหญ ซึ่งก็ไดใหเปนประจําทุกเดือน ซึ่งบิดาของพีท่ ิพยไดนาํ
เงินสวนนี้ไปเปนคาเลาเรียนใหกับนองคนเล็ก ภาระตรงนี้สําหรับพีท่ ิพยแลวไมใชเรื่องใหญอะไรนัก
ที่ทพิ ยกลาววาไมใชเหตุผลของการคงสภาพความเปนโสดอยูจนทุกวันนี้
เกี่ยวกับหนาที่การงานของพี่ทิพยนั้นพี่ทิพยมีความคิดวางานที่ตนเองทําอยูก็ดี
และเหมาะสมกับตนเองพอสมควร รายไดจากอาชีพนี้เพียงพอที่จะใชจายสวนตนและจุนเจือ
ครอบครัวไดเปนอยางดี สวนความกาวหนาในอาชีพนั้นพี่ทิพยคิดวาตนเองไมอยากมีภาระเพิม่ เติม
และคิดวางานที่ทําอยูปจจุบันนี้ดีอยูแลว
ทัศนคติตอการสมรสของพี่ทิพยในชวงหลังนี้พี่ทิพยคิดวาการที่พี่ทิพยจะมีคูครอง
ที่รูจักจิตใจซึ่งกันและกัน มีความอดทน ยอมรับความคิดของพี่ทิพยอยางแทจริงนั้นหาไดยากเต็ม
ทน พี่ทิพยเชื่อวาอาจจะมีคนที่มีความอดทนกับพี่ทิพยเชนเดียวกันแตพี่ทิพยก็ไมไดรูสึกเดือดเนื้อ
รอนใจอะไร “แฟนที่คิดไวนะตองเปนผูชายที่ใจเย็นมากๆ เปนผูใหญมากๆ ทนเราไดทุกเรื่อง เพราะ
หลังจากที่พี่ทนมาแลว พี่คิดวาทําไมตองทนดวยในเมื่ออีกฝายไมยอมทนแลวเราจะทนไปฝาย
เดียวทําไม”
หากพิจารณาถึงการยอมรับสภาพความเปนโสดของญาติพี่นองของพี่ทิพยซึ่งพี่
ทิพยไดเลาใหฟงวา “ญาติพี่นองถามกันเยอะ ทัง้ ยา ทั้งปา ลุง และลูกของลุงทีเ่ ปนผูหญิง แต
ครอบครัวพี่ก็ยังไมมีใครแตงงาน พี่สาวคนโตก็ยงั ไมแตงงาน นองก็ยงั เรียนอยู พีก่ เ็ ลยมองวาเปน
เรื่องธรรมดาทีค่ นจะถามวาทําไมลูกสาวบานนี้ไมไดแตงงานเลย แมพี่เองก็เคยถามนะ ตอนหลัง
แมบอกวาหวงจนเลิกหวงแลว”
ดานงานอดิเรกของพี่ทิพยก็คือการพูดคุยกับคนในครอบครัว บางครั้งก็พากัน
ไปรับประทานอาหารนอกบานกันทัง้ ครอบครัว สวนกับเพื่อนก็มีการรับประทานอาหารกับเพื่อนที่
ทํางานดวยกัน บางครั้งก็ไปเที่ยวกันบางทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด พี่พทิ ยคดิ วาตนเองไมได
เหงาอะไร แตพี่ทิพยก็กลาววาเหตุผลสําคัญที่ทาํ ใหพี่ทิพยเปนโสดอยูจนบัดนี้ก็คือยังไมพบคน
ที่ถูกใจ ซึ่งคนที่ถูกใจของพีท่ ิพยก็คือคนทีใ่ จเย็น และยอมรับในตัวพีท่ พิ ยไดอยางแทจริง
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ตารางที่ 16 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่ทพ
ิ ย
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว อยูในครอบครัวใหญ อุปนิสยั ใจรอน
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบตอการสมรส

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมไดเสนอความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่ มีเพียงสงรายไดให
บิดามารดาบางเล็กนอย

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมอยางสม่ําเสมอ
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับประทานอาหารกับครอบครัว, ทองเที่ยว ฯลฯ

กลุมเพื่อนสนิท

ทองเที่ยวกับเพื่อนบางบางครั้ง

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 17 : พี่หนิง
ในปจจุบันพี่หนิงอายุ 36 ป พี่หนิงเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ บิดาและมารดาของ
พี่หนิงประกอบอาชีพเจาของรานขายยาแผนโบราณ ครอบครัวของพี่หนิงประกอบไปดวยสมาชิก 4
คน คือ บิด า มารดา พี่ช าย และพี่ห นิง ที่เ ปน บุต รสาวคนสุด ทอ ง บิด าของพี่ห นิง เปน คนจีน

87

หัว โบราณที่ชอบลูกชายมากกวาลูกสาว บอยครั้งที่การแสดงออกของบิดาและมารดาสรางความ
นอยใจใหแกพี่หนิงเปนอันมาก พี่หนิงเลาวา “ตอนเด็กๆ แมมักจะพูดใหฟงวาบานนี้เปนของพี่นะ
เราเปนนองสาวตองชวยพี่เขาทํางาน อยาเถียงเขามากเดี๋ยวเขาไมใหอยูบานดวยนะ พี่เขาเปน
ผูชายตองรับชวงตอพออยูแลว”
บิดาของพี่หนิงตองการใหพี่ชายของพี่หนิงรับชวงตอกับอาชีพเจาของรานขายยา
ในความรูสึกของพี่หนิงแลวคิดวาก็เหมาะสมกับพี่ชายดีเนื่องจากพี่ชายเรียนอยูในสายวิทยาศาสตร
และพี่หนิงเองก็ไมถนัดกับวิชาดานคํานวนเทาใดนัก พี่หนิงชอบทางดานภาษาศาสตรมากกวาและ
คิดวาคงไมสามารถเรียนทางดานเภสัชศาสตรที่เปนดานคํานวนไดอยางแนนอน
พี่หนิงคิดไววาเมื่อรานขายยาเปนของพี่ชายและเมื่อพี่ชายมีครอบครัวพี่หนิงก็จะ
แยกตัวออกไปอยูที่อื่นเชนเดียวกัน พี่หนิงคิดวาตนเองตองเรียนใหไดดีเพื่อที่จะพึ่งตนเองใหไดมาก
ที่สุด “ตอนเด็กๆ คิดวาพอคงใหบานกับพี่ชายคนเดียว เราจะไมมีที่อยู พี่จึงตองเรียนใหสูงที่สุดเพื่อ
จะไดพึ่งตนเองได แตใหพี่เรียนสายวิทยพี่ก็เรียนไมไหว”
ชีวิตการเรียนในวัยเด็กของพี่หนิงจึงมุงมั่นอยูกับการแขงขัน พี่หนิงมองเพื่อนใน
ห อ งทุ ก คนเป น คู แ ข ง ไม ว า จะเป น เพศเดี ย วกั น หรื อ ต า งเพศ พี่ ห นิ ง ต อ งการที่ จ ะเรี ย นเพื่ อ ให
เหนือกวาคนอื่นๆ “ตอนมัธยมมีเพื่อนผูชายมาบอกวาพี่เรียนจนนากลัว พี่ก็รูสึกเฉยๆ จริงๆ แลว
เปนเรื่องของเรา เราไมไดไปเลนไรสาระเหมือนพวกผูชายสักหนอย”
เมื่อพี่หนิงเลือกสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยพี่หนิงไดเลือกที่จะเขาศึกษาตอใน
คณะอักษรศาตร ซึ่งก็สมดังหวัง พี่หนิงสามารถสอบคัดเลือกผานเขาไปเรียนไดในที่สุด การเรียน
ในชวงวัยนี้พี่หนิงไดรูจักเพื่อนใหมมากมาย เมื่อถามถึงเพื่อนตางเพศที่เขามาสนิทสนมดวยนั้นพี่ห
นิงเลาวา “ตอนนั้นคิดจะเรียนกับทํากิจกรรมอยางเดียว ไมคิดมีแฟน อีกอยางเห็นมาเยอะแลวที่
เขามาปแรกแลวมีแฟน รีไทรกันไปเยอะ พวกนี้ไรสาระ พี่เบื่อผูชายที่ไรสาระ พอเลยปหนึ่งก็ไมเห็น
มีใครมาจีบอีกเลย ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยไมมีแฟน”
กับเพศเดียวกันนั้นพี่หนิงเลาวาไมไดชอบแบบชูสาว แตรูสึกดีกวาอยูกับผูชาย
ในชวงเรียนมัธยมพี่หนิงมีเพื่อนสนิทที่แขงขันกันเรียนดวยกันมาโดยตลอด “ตอนเรียนมัธยมมี
เพื่อนสนิทมาก เราแขงกันเรียน ผลัดกันเปนที่หนึ่งของหอง ถึงเราจะแขงกันแตก็ไมไดเกลียดกันนะ
พี่รูสึกดีนะที่อยูกับเขา แตไมไดรูสึกอะไรแบบนั้นนะ”
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พี่หนิงใชเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยประมาณ 4 ปก็สาํ เร็จการศึกษา หลังจากนั้นพี่ห
นิงจึงเขาทํางานในบริษัทแหงหนึ่งโดยมีหนาที่แปลเอกสาร หลังจากที่ทํางานไดไมถึงปพี่หนิงก็เขา
ทํางานในสายการบินแหงหนึ่ง
สํา หรั บ พี่ห นิ ง ชี วิตการทํา งานเป น พนัก งานต อ นรั บ หญิ ง บนเครื่ อ งบิน ได สรา ง
ประสบการณชีวิตที่แปลกใหม พี่หนิงรูสึกสนุกกับงาน พี่หนิงมีความตองการที่จะกาวหนาในอาชีพ
การงาน จึงทําใหพี่หนิงทุมเทเวลาใหกับงานมาก เนื่องจากภาระกับทางบานก็ไมมีอะไรมากไปกวา
การสงเงินใหพอกับแมใชบางซึ่งก็ไมไดใหเปนประจําทุกเดือน แตพี่หนิงจะใหเปนครั้งคราว กิจการ
รานขายยาก็มีพี่ชายมารับชวงตอบิดา ซึ่งกิจการนี้ก็ยังเปนแหลงรายไดหลักของครอบครัวพี่หนิงอยู
นั่ น เอง “พี่ ยั ง อยากเป น หั ว หน า พนั ก งานฯ นะ แต ก็ ค งยากเพราะคู แ ข ง เยอะ แต พี่ ก็ ไ ม ท อ นะ
พยายามทําใหดีที่สุด ไมอยากแพพวกผูชาย”
เมื่อวางจากงานพี่หนิงจะอานหนังสือเปนสวนใหญ บางครั้งพี่หนิงก็ใชเวลาคุยกับ
เพื่อนๆ ทั้งกลุมที่เรียนมาดวยกันและเพื่อนที่ทํางานดวยกัน สุขภาพของพี่หนิงเองก็ปกติดีจะมีบาง
ก็คืออาการปวดหัว บางครั้งก็เปนมากแตไมถึงกับเปนปญหาในการทํางาน พี่หนิงคิดวาอาจเปน
เพราะความเครียดมากกวาซึ่งในระยะหลังพี่หนิงก็พยายามที่จะไมเครียดกับเรื่องอะไรมากนัก
โดยเฉพาะกับเรื่องงาน
สวนทัศนคติเรื่องการสมรสนั้น พี่หนิงคิดวาเปนเรื่องที่ยังไมไดคิดวาดีหรือไมดี
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคนสองคนพอใจซึ่งกันและกันและแตงงานกันในที่สุดมากกวา แตสําหรับพีห่ นิงนัน้
ไมเคยคิดถึงเรื่องนี้เลย พี่หนิงคิดวาชีวิตในปจจุบันก็สมบูรณเพียงพอแลวและไมคิดวาการสมรสจะ
ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น
การยอมรับความเปนโสดของตนจากบุคคลแวดลอมนั้น พี่หนิงเลาวา “แมเคย
ถามเหมือนกัน แตพี่ก็ปฏิเสธที่จะคุย พี่บอกแมวาพี่อยากทํางานมากกวา พี่รูสึกวายังไมมีผูชายที่
ถูกใจพอที่จะคบเลย แมถามบอยเขาพี่ก็ไมตอบเลย”
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ตารางที่ 17 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่หนิง
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
36 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ครอบครัวคนจีนที่ชอบลูกชายมากกวาลูกสาว ทํา
ใหฝงใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในครอบครัว และ
มีอุปนิสัยชอบแขงขัน มองเพศชายเปนเพศที่ไร
สาระ
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติที่เปนลบ ขึ้นอยูกับความพอใจของ
คนสองคนที่จะอยูรวมกันเปนครอบครัว

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ตองการทุม เทเวลาใหกับงานมากกวา
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมบางนานๆ ครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ตองการเปนหัวหนาพนักงานตอนรับหญิงบน
การงาน

เครื่องบิน

การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

อานหนังสือ พบปะเพื่อนฝูง

กลุมเพื่อนสนิท

พบปะกับกลุมเพื่อนบางบางครั้ง

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ
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กรณีที่ 18 : พี่นุช
พี่นุชทํางานในตําแหนงพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินมาเปนปที่ 10 แลว
ปจจุบันพี่นุชอายุ 37 ป ชีวิตในวัยเด็กของพี่นุชนั้นคอนขางลําบาก บิดาและมารดาของพี่นุชแยก
ทางกัน ซึ่งมารดาของพี่นุชไดเดินทางไปอยูตางจังหวัดทางภาคเหนือและไมติดตอกลับมาอีกเลย
ทิ้งใหบิดาเปนผูเลี้ยงดูพี่นุชเพียงลําพัง บิดาของพี่นุชทํางานเปนลูกจางชั่วคราวอยูในที่วาการ
เขตแหง หนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งรายไดจากการทํางานก็มีไมมากพอที่จะทําใหพี่นุชอยูไดอยางสุข
สบาย ในวัยเด็กพี่นุชจึงเรียนในโรงเรียนที่ใชคาใชจายนอยที่สุด พี่นุชเองก็โตพอที่จะจําความและ
รูสึกถึงความลํา บากของบิด าและตนเองเปน อยา งดี ซึ่ง ตรงนี้เ องที่พี่นุช เลา วา ทํา ใหพี่นุช มี
ความขยันขันแข็งตั้งแตยังเล็ก
เดิมทีบิดาของพี่นุชนั้นชอบดื่มสุราอยูเปนประจํา หลังจากที่แยกทางกับมารดา
ของพี่นุชแลวก็ยิ่งดื่มมากขึ้นอีก พี่นุชเลาวา “พอจะดื่มเหลามาก แตไมไดทํารายใครนะ ดื่มแลวก็
หลับ ธรรมดาพอจะดูเครงเครียดมากแตพอดื่มแลวก็จะหัวเราะสดชื่น” อยางไรก็ตามพี่นุชก็ไมรูสึก
ชื่นชอบกับการดื่มสุราของบิดาตนเองแตอยางใด
ดานการเรียนของพี่นุชนั้น พี่นุชเปนคนเรียนดีเปนอยางมากในชวงเรียนมัธยม
พี่นุชมัก จะไดทุน เรีย นของโรงเรีย นซึ่ง นอกจากจะไดทุน เรีย นแลว พี่นุช ยัง ไดทุน แลกเปลี่ย น
วัฒนธรรมระหวางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ความที่พี่นุชเปนคนขยันขันแข็ง ในเวลาเลิกเรียนก็ได
ทํางานชวยเหลืออาจารยอยูอยางสม่ําเสมอทําใหอาจารยหลายทานมีความเมตตามอบเงินคาขนม
ใหพี่นุชเปนประจํา พี่นุชเลาถึงความเมตตาของอาจารยไววา “สมัยกอนพี่ทํางานใหอาจารยทาน
เมตตาพี่มาก ขนาดพี่ไดทุนแลกเปลี่ยนนะ แตไมมีคาเครื่องบิน อาจารยทานก็ใหคาเครื่องบินไป
เลย พี่ซาบซึ้งมาก จนบัดนี้ทานเกษียนไปแลวพี่ก็ยังไปกราบทานที่บานเลย”
เมื่อพี่นุชเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาพี่นุชก็ไดทุนของมหาวิทยาลัย พี่นุชมุงมั่นใน
การเรียนมาก พี่นุชไมคอยไดเขารวมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยมากนัก สังคมของพี่นุชชวงนั้น
จะอยูกับเพื่อนกลุมเล็กที่ขยันเรียนหนังสือ และพี่นุชก็สําเร็จการศึกษามาดวยคะแนนดีเยี่ยม ซึง่ พี่
นุชก็ไดเขาทํางานในสายการบินแหงนี้ในเวลาตอมา
ในชว งสมัย เรีย นมัธ ยมมีเ พื่อ นชายเขา มาทํา ความรูจัก สนิท สนมกับพี่นุชบา ง
เชนเดียวกัน ตอนนั้นพี่นุชก็ไมคิดถึงเรื่องนี้เทาใดนัก ซึ่งเพื่อนชายก็ใหเหตุผลวาเปนการคบกันแบบ
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เพื่อนธรรมดาซึ่งพี่นุชเลาถึงเรื่องนี้วา “ก็ไมไดปฏิเสธนะ แตก็ไมไดยอมรับเปนแฟน สวนพี่ก็เรียน
ของพี่ไปเรื่อยๆ พอเขามหาวิทยาลัยก็ตางคนตางไปไมไดติดตอกันอีกเลย” ในชวงแรกที่พี่นุชเขา
ทํางานในสายการบินแหงนี้ก็มีเพื่อนชายที่ทํางานดวยกัน ขอทําความรูจักดวยซึ่งพี่นุชก็มิไดปฏิเสธ
แตก็มิไดคบหากันอยางเปดเผยแตอยางไร พี่นุชตองการดูความเปนไปไดในการคบกันซึ่งพี่นุชเอง
ใหเหตุผลวา “อยากดูกันนานๆ ไมอยากใหครอบครัวตองแยกกันเหมือนพอกับแมพี่ ไมอยากใหเกิด
ขึ้นกับตัวเอง”
ในที่สุดเพื่อนชายคนนี้ก็ทนรอพี่นุชไมไหวและตัดสินใจคบกับคนอื่นซึ่งพี่นุชเองก็
มิไดเสียใจอะไรนัก หลังจากนั้นอีกหลายปพี่นุชก็บังเอิญไดรูจักกับผูชายคนหนึ่งที่คบหากันมา
จนกระทั่งปจจุบัน ผูชายคนนี้รับราชการทหารในอดีตเคยมีครอบครัวแลวแตยังไมมีบุตร เมื่อเขามา
ทําความรูจักกับพี่นุชก็เขาหาทางบิดาโดยการเปนเพื่อนดื่มสุรา พี่นุชเลาวา “ก็รูสึกไมคอยชอบนะ
ที่มาชวนพอดื่มเหลา แตบางทีก็รูสึกวาสองคนนี้เขากันไดดีมาก แตจริงๆ แลวไมชอบคนดื่มเหลา
เทาไหรหรอกนะ”
การพูดถึงทัศนคติดานการสมรสของพี่นุชนั้นคอนขางจะระมัดระวัง พี่นุชกลาววา
รูสึก 2 อยางพรอมๆ กัน อยางแรกรูสึกกลัวกับความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นไดเชนเดียวกับครอบครัว
ของบิดา อยางที่สองก็คิดในแงดีวาถาคนสองคนเขาใจกัน รักกัน อดทนใหกันและกันได ก็จะ
สามารถใช ชีวิ ตร วมกันไดเช นเดียวกัน อยางไรก็ตามพี่นุชคิดว าแนวโนมนาจะเปนประการหลัง
มากกวา
ปจจัยดานงานอดิเรกนั้นพี่นุชใชเวลาสวนใหญกับบิดา มีหลายครั้งที่เพื่อนชายมา
ชวนไปรั บประทานอาหารซึ่งทุ กครั้ งบิดาก็จะไปด วย การติดตอกับเพื่อนทั้งเพื่อนเมื่อครั้ งเรี ยน
ดวยกัน หรือเพื่อนที่ทํางานดวยกันนั้นพี่นุชมีการติดตอกันนอยมาก โดยพี่นุชใหเหตุผลวาตองการ
ใชเวลาวางอยูดูแลบิดามากกวา
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ตารางที่ 18 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่นุช
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
37 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดามารดาแยกทางกัน ชีวิตในวัยเด็กลําบาก
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบ เห็นวาถาคนสองคนรักและ
เขาใจกัน อดทนใหกนั และกันได ก็จะสามารถใช
ชีวิตรวมกันได

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมมีความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

มีภาระในการดูแลบิดา

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) อาศัยกับบิดา
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

รับประทานอาหารกับบิดาและเพื่อนชาย

กลุมเพื่อนสนิท

ไมคอยไดพบปะกับเพื่อนฝูงเทาใดนัก

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ

กรณีที่ 19 : พี่อุม
พี่อุมเปนชาวกรุงเทพฯ โดยกําเนิด ปจจุบันที่อุมอายุ 35 ป พี่อุมทํางานในสายการ
บิ น แห ง หนึ่ ง ในตํ า แหน ง พนั ก งานต อ นรั บ หญิ ง บนเครื่ อ งบิ น ชี วิ ต ในวั ย เด็ ก ของพี่ อุ ม ค อ นข า ง
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ราบเรียบ พี่อุมมีพี่นองรวมตนเองซึ่งเปนบุตรคนสุดทองแลว 3 คน บิดา และมารดารับราชการ
เชนเดียวกัน บิดาและมารดาของพี่อุมเปนคนที่เรียบงาย สบายๆ ทั้งสองคน
ฐานะความเปนอยูของครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ครอบครัวมีเงินเหลือเก็บ
พอสมควรและมักจะใชเงินในปหนึ่งทีละมากๆ ดวยการไปเที่ยวกันทั้งครอบครัว “ตอนเด็กๆ นะพี่
ไปกับที่บาน ไปมาเกือบทั่วประเทศเลยนะ พอกับแมจะชอบเทีย่ วมาก ตอน ป. 5 ไปทางภาคใต
เกือบทุกจังหวัด ตอน ม.2 ก็ไปภาคเหนือ แลวก็ภาคอื่นๆ ดวยนะ”
ในชวงวัยเรียนพี่อุมไดเขาเรียนระดับมัธยมในโรงเรียนสตรีมีชื่อแหงหนึง่ ซึ่งพี่อุม
เปนนักเรียนทีเ่ รียนไปควบคูก ับการทํางานกิจกรรมของโรงเรียน พี่อุมชอบงานกิจกรรมทุกประเภท
อาทิ ขับรองประสานเสียง เนตรนารีกองรอยพิเศษ เชียรลีดเดอร คายวิทยาศาสตร เปนตน ซึ่ง
กิจกรรมแตละกิจกรรมพี่อุมจะทําเพียงระยะเวลาไมนาน แตมีกิจกรรมหนึง่ ทีพ่ ี่อุมชอบเปนพิเศษก็
คือกิจกรรมออกคาย พี่อุมจะไปทุกคายซึ่งจัดทุกป พี่อุมเลาถึงความรูสึกตอนนั้นวา “พี่ชอบ
ทองเที่ยวนะ แลวก็ไดเรียนรูอ ะไรใหมๆ เปนประสบการณชีวิตที่นา ลอง เขาคายวิทย คายคณิต
คายภาษาอังกฤษ หรือแมแตคายลูกเสือ พี่ก็ไปหมดเลย บางทีคายตรงกันก็ตองเลือกที่ยังไมเคยไป”
แมวาพี่อุมจะชอบทํากิจกรรมและทองเที่ยวมากแตเนื่องจากเปนเด็กฉลาดและ
หัวดีทําใหผลการเรียนอยูในระดับทีน่ าพอใจมาโดยตลอด พี่อุมสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมดวย
คะแนนที่นา พอใจและผานการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดในมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ทางภาคเหนือ
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของพี่อุมนั้นพี่อุมยังคงชอบการทองเที่ยวอยูเสมอ ในชวงนี้
เองพี่อุมมีกลุมเพื่อนกลุมใหญที่มีทั้งเพื่อนผูชายและเพื่อนผูหญิง “พี่นิยมไปเที่ยวกับเพื่อนกลุม
ใหญนะ สนุกดี ไปกันทั่วภาคเหนือเลย ชอบที่สุดตอนออกคายอาสานะ ไดเห็นสิ่งที่ไมเคยคิดวาจะ
ไดเห็นหลายอยาง ไดชวยคนไดบุญดี” ชีวิตในชวงนี้ไมมีใครมาจีบพี่อุมเนื่องจากพี่อุมติดเพื่อนมาก
ประกอบเพื่อนผูชายในกลุมเองก็มองพี่อุมเปนเพื่อนสนิทและไมคิดไปในเชิงชูสาวแตอยางใด
เมื่อพี่อุมจบการศึกษาและเขาทํางานในสายการบินแหงนี้พรอมกับเพื่อน
พี่อุมคนหนึ่งก็ไดเขามาทํางานดวยเชนเดียวกัน พี่อมุ เลาวา “เพื่อนคนนี้สนิทกันมากตั้งแตเรียน
เที่ยวดวยกัน กินนอนดวยกันตลอด ตอนนี้เวลาจะบินก็พยายามใหไดไปดวยกัน พอพักก็ไปเที่ยว
กัน”
ชีวิตของพี่อุมนั้นมีความสุขกับการทองเที่ยวโดยปราศจากภาระ เนื่องจากบิดา
และมารดาของพี่อุมในปจจุบันนี้ก็ใกลเกษียนอายุแลว รายไดของบิดาและมารดาก็มีมากพอ เมื่อ
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บุตรมีงานทํากันทุกคนแลว บิดาและมารดาก็มีรายจายเพียงการทองเที่ยวกันสองคน ซึ่งทุกครั้งที่
บิดาและมารดาเดินทางไปเที่ยวตางประเทศพี่อุมก็จะเปนผูออกคาเดินทางให
บิดาและมารดาเคยถามพี่อุมถึงเรื่องความเปนโสดเชนเดียวกัน ซึ่งพี่อุมใหเหตุผลวา
“พี่ก็พาเพื่อนพี่ที่ทํางานดวยกัน เปนโสดเหมือนกัน แลวบอกแมวาเปนเรื่องธรรมดาของผูหญิงยุคนี้
นะ แมเหมือนจะไมเชื่อแตก็ไมวาอะไร พี่เองก็ยังไมอยากมีหรอก ไมอยากรับผิดชอบครอบครัว
ตอนนี้ อยากเที่ยวใหพอมากกวา”
ดานทัศนคติตอการสมรสนั้น พี่อุมกลาววา “ก็ดีนะ เหมือนครอบครัวของพี่ มี
เพื่อนทองเที่ยวไปไดทุกหนทุกแหง แตหายากนะ งานแบบพีท่ ี่ตองเดินทางแบบนี้ วันหยุดก็ไมตรง
กับชาวบาน วันเที่ยวก็ไมคอ ยตรง แลวคนที่มาเปนแฟนพี่จะไมเบื่อไปกอนเหรอ สวนตัวแลวอยู
อยางนี้ก็ดีแลว”
ตารางที่ 19 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่อุม
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ครอบครัวฐานะปานกลาง ไมมีปญหาครอบครัว
ชอบทํางานกิจกรรมและทองเที่ยว
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

มีทัศนคติที่เปนบวกตอการสมรส

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ยังไมตองการรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

ไมมีภาระในการเลี้ยงดูผูอนื่

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) ติดตอกับครอบครัวเดิมบางนานๆ ครั้ง
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ทองเที่ยว
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รายการขอมูล
กลุมเพื่อนสนิท

รายละเอียด
ทองเที่ยวกับกลุมเพื่อนอยางสม่ําเสมอ

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ

กรณีที่ 20 : พี่เจ็ง
ปจจุบันพี่เจ็งอายุ 35 ป พี่เจ็งเกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ครอบครัวมีสมาชิก 5 คน
ประกอบไปดวย บิดา มารดา พี่เจ็ง นองชายและนองสาวคนเล็ก บิดาของพี่เจ็งประกอบอาชีพ
สวนตัว มารดารับราชการครู ฐานะทางบานปานกลางคอนขางดี ชีวิตในวัยเด็กคอนขางสะดวกสบาย
ในวัยเด็กพี่เจ็ง นองชาย และนองสาวไดเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งที่
คาเลาเรียนคอนขางสูง ซึง่ บิดาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด สวนมารดารับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความเปนอยูของครอบครัว ในวัยเด็กพี่เจ็งเรียนดีที่สุดในบรรดาพี่นองทั้ง 3 คน
ในครอบครัวนัน้ เนื่องจากมารดาจะเปนผูดแู ลความเปนอยูของทุกคนในครอบครัว
และเวลางานของมารดาก็เปนเวลาตามชวงเวลาราชการเทานั้นในชวงเย็นมารดาก็จะมีเวลาวาง
ใหกบั ลูกทุกคน ดังนั้นลูกๆ จึงสนิทกับมารดามากกวาบิดา นอกจากนีโ้ ดยอุปนิสัยแลวบิดาเปนคน
ที่เครงเครียดกับงานเปนอยางมาก บิดามีภาระหนักในการหารายไดมาจุนเจือครอบครัว เมื่อบิดา
กลับมาจากทํางานก็จะไดแตเพียงทักทายกับมารดาและลูกๆ เทานัน้ บิดาจะไมคุยถึงเรื่องที่ทาํ งาน
ใหกับลูกฟง แตจะเลาใหกับมารดาฟงดวยน้ําเสียงที่เครงเครียดอยูเสมอ พี่เจ็งเลาถึงบิดาวา “บิดา
เปนคนที่เครงเครียดมาก เครียดตลอดเวลา พอทํางานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว พอพี่เปน
คนดีนะทํางานเพื่อครอบครัว เสียอยางเดียวพอมักจะอารมณรายเมื่อตองเสียเงินมากๆ”
เมื่อพี่เจ็งเรียนในระดับมัธยมปลายซึง่ ไดเรียนในโรงเรียนเอกชนแหงหนึง่ ในชวงนี้
เองกิจการของบิดาก็เกิดภาวะขาดทุนอยางหนักทําใหรายไดลดลงอยางเห็นไดชัด บอยครั้งที่บิดา
ของพี่เจ็งมีอารมณฉุนเฉียว หงุดหงิดงาย บางครั้งก็ระบายอารมณกบั มารดา และลูกๆ “ตอนนัน้ พี่
จะไปจายคาเทอมนะ จําไดวากวาจะตัดสินใจไปขอเงินพอนะลุน แลวลุนอีก รอชวงที่อารมณดีที่สดุ
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แลวนะแตพอบอกวาขอเงินพอก็เริ่มอารมณไมดีขึ้นมาเลย ไมใชความผิดของเราสักหนอย” แต
อยางไรก็ตามในความคิดของพี่เจ็งบิดาก็ยังเปนผูทมี่ ีพระคุณและตองตอบแทนใหกบั ทานอยูดี
ในชวงที่พี่เจ็งเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย พี่เจ็งไดขอทุนขัดสนกับทาง
มหาวิทยาลัยซึ่งพี่เจ็งก็ไดรับโดยที่บิดาไมไดรับทราบดวยเลย พี่เจ็งกลาววาไมตองการเปนภาระ
ใหแกบิดามากนัก ซึ่งบิดาก็ไมไดถามถึงคาเลาเรียนดวยเชนเดียวกัน ในชวงเรียนมหาวิทยาลัย
นี่เองที่พี่เจ็งไดคบกับเพื่อนชายคนหนึ่ง แรกทีเดียวพี่เจ็งก็ปดมารดา ดานบิดานั้นพี่เจ็งคิดวาบอก
ไมไดอยูแลว เมื่อคบไปไดสักระยะหนึ่งฝายเพื่อนชายก็เลิกราไปคบกับเพื่อนหญิงคนอื่น สราง
ความเสียใจใหแกพี่เจ็งเปนอันมาก พี่เจ็งเศราโศกจนมารดาสังเกตเห็นไดและสอบถามซึ่งพี่เจ็งก็
สารภาพความจริง “ตอนที่แมรูนะ แมรองไหสงสารพี่เลย แมบอกวาใหมันผานไปแลวก็เริ่มใหมได
สําหรับพี่แลวพี่ถือวามันตายไปเลยมากกวา” คําวา “มัน” ในที่นี้ของที่เจ็งอาจหมายถึงความรักใน
เชิงชูสาวที่จะมีใหตอเพื่อนเพศตรงขาม
หลังจากเหตุ การณนั้นแลว พี่เจ็งก็มุงมั่น เรียนจนสําเร็จการศึกษา และทํางาน
“ตอนนั้นพี่คิดเพียงวาทํางานใหไดเร็วที่สุด ตองเปนงานที่รายไดดีดวยนะ เพราะพี่อยากตอบแทน
แม พอ และชวยเหลือนองๆ บาง” พี่เจ็งไดเขาทํางานที่สายการบินแหงหนึ่งในตําแหนงพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินในปที่จบการศึกษานั่นเอง
เมื่อพี่เจ็งทํางานแลวก็นําเงินเดือนที่หามาไดมอบใหแมไดใชจายสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่ ง ให เ ป นค า เทอมนอง ซึ่ ง คา ใชจา ยขนาดนี้ก็ถื อว ามากพอสมควรแลว สํา หรับผูที่ ทํ า งานใน
ตําแหนงพนักงานตอนรับบนเครื่องบินแตพี่เจ็งก็สามารถสงเสียนองจนสําเร็จการศึกษาทั้งสองคน
ซี่งถือเปนการแบงเบาภาระของบิดาโดยตรง “รูสึกวาเราไดชวยพอบางนะ ตอนหลังรูสึกพอจะ
อารมณดีขึ้น ครอบครัวก็มีความสุขขึ้นที่พอไมเครียดมาก” และเมื่อประมาณ 3 ปที่ผานมาบิดาก็ได
เลิกกิจการที่ทําเนื่องจากแบกรับสภาวะการขาดทุนจากพิษเศรษฐกิจไมไหว ประกอบกับมารดา
และพี่เจ็งก็ชวยกันอธิบายเหตุผลกับบิดาวาอาจขาดทุนมากขึ้นกวาเดิม ดวยเหตุนี้ทําใหบิดาเลิก
กิจการและใหมารดา และพี่เจ็ง ภาระหนาที่ในตอนนี้ของพี่เจ็งคือคาใชจายใหกับครอบครัว แม
นองของพี่เจ็งจะทํางานแลวก็ตามแตเงินเดือนมิไดมากเทากับพี่เจ็งภาระนี้จึงตกอยูที่พี่เจ็ง ซึ่งพี่เจ็งก็
เต็มใจที่จะดูแลบิดาและมารดาเชนเดียวกัน
ดานสภาวะความเปนโสดของพี่เจ็งนั้น พี่เจ็งคิดวาปจจุบันมีภาระหนาที่ตองดูแล
บิดา มารดา อีกทั้งเคยมีประสบการณที่ไมดีกับการมีเพื่อนชาย พี่เจ็งคิดวาหากมีใครเขามารวม
สรางครอบครัวดวยก็คงตองพิจารณาใหมากกวาเดิม “ก็มีบางที่เขามา แตคิดวาเลนๆ มากกวา คง
ไมจริงจังอะไร ตอนนี้ไมคอยคิดเรื่องนี้แลว มีก็ไดไมมีก็ได แตคิดวาไมมีดีกวา” ดานการยอมรับ

97

สภาพความเปนโสดของตนเองจากคนรอบขางนั้น กับบิดาก็ไมไดถามอะไรพี่เจ็งในเรื่องนี้ มารดา
เองก็รับรูเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับพี่เจ็งเปนอยางดี มารดาไมไดพูดถึงเรื่องนี้อีก นองๆ ของพี่เจ็งเคย
ถามบางเชนเดียวกันแตพี่เจ็งก็คิดวาเปนการถามไถธรรมดาไมใชการแสดงวาพี่สาวตนแปลกแยก
จากผูหญิงอื่นในสังคมแตอยางใด
ปจจุบันพี่เจ็งทํางานในตําแหนงพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินในสายการบิน
แหงหนึ่ง พี่เจ็งคิดวาตนเองก็มีความสุขตามอัตภาพ มีครอบครัวที่ตองดูแล มีสุขภาพแข็งแรง
มีเพื่อนที่ไ ปเที่ย วดว ยกัน บา งเปน บางครั้ง และเพื่อ นหญิง ที่พี่เ จ็ง คบหาดว ยก็มิไ ดค บกัน ดว ย
ลักษณะเชิงชูสาวแตอยางใด
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ตารางที่ 20 สรุปประวัติรายบุคคลกรณีพี่เจ็ง
รายการขอมูล
อายุ

รายละเอียด
35 ป

ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว บิดามีอารมณแปรปรวน มีความฝงใจเรื่องภาระ
คาใชจายสวนตนที่ตองขอบิดาใชจาย
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

ไมมีทัศนคติทเี่ ปนลบตอการสมรส

ความตองการจะรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว ไมไดแสดงความคิดเห็น
ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

มีภาระในการเลี้ยงดูบิดา มารดา

ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) อาศัยกับครอบครัวเดิม
ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

ไมมีปญหาสุขภาพ

ความชอบในเพศเดียวกัน

ไมไดชอบเพศเดียวกันในเชิงชูสาว

รายได

คิดวามีรายไดเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได
โดยไมตองพึง่ พาผูชาย

การต อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในหน า ที่ ไมตองการรับผิดชอบงานมากไปกวานี้
การงาน
การมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมอื่นๆ

ทองเที่ยวบางบางครั้ง

กลุมเพื่อนสนิท

ทองเที่ยวกับเพื่อนบางบางครั้ง

การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอ บุคคลรอบขางยอมรับสภาพความเปนโสดและ
สภาพโสดของตนเอง

ไมไดบีบบังคับใหแตงงาน

การไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ ยัง ไมพ บคนที่ถูก ใจ มีก ารตั้ง มาตรฐาน และ
กําหนดไว

คุณสมบัติสําหรับผูที่จะเลือกเปนคูครอง

การเลือกที่จะเปนโสด

เลือกที่จะอยูเปนโสดโดยสมัครใจ

บทที่ 4
วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา
ในการศึก ษาครั้ง นี้เ ปน การศึก ษาถึง โลกทัศนและปจจัย ที่เ กี่ย วขอ งตอการอยู
เปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินของสายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยใช
แนวคิดการมองโลกทัศนซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางทัศนะของปจเจกบุคคล
หรือสมาชิกในสัง คม กับคานิยมและบรรทัดฐานของสังคมประกอบกับทฤษฎีก ารกระทําโดย
สมัครใจ (Voluntaristic Theory of Action) เพื่ออธิบายความคิดและเงื่อนไขตางๆ ที่พนักงาน
ตอ นรั บหญิ งบนเครื่องบิ นของสายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทยตัดสินใจเลือกที่จะเป นโสด
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงที่จะชี้ใหเห็นวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินมีทัศนะในการมอง
สภาพความเปนโสดในแบบที่ตนเองเลือกอยางไร พรอมกันนั้นก็พยายามอธิบายวาพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินที่มีสภาพความเปนโสด มองตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมอยางไร
ดวยเชนเดียวกัน
การวิเคราะหตามประเด็นศึกษาขางตน จะแบงออกเปนหัวขอหลักๆ ดังนี้
1. การเลือกกระทําโดยสมัครใจ
2. โลกทัศนความเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
3. ปจจัยที่มีผลตอการอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
1. การเลือกกระทําโดยสมัครใจ
จากทฤษฎีการเลือกกระทําโดยสมัครใจที่มุงเนนอธิบายการที่พนักงานตอนรับ
หญิงบนเครื่องบินในฐานะผูกระทํา (Actor)

เลือกที่จะดํารงสถานะความเปนโสดนั้น จาก

การศึกษาจะเห็นไดวาพนักงานตอนรั บหญิงบนเครื่องบินทั้ง 20 ราย จะมีการเลื อกที่จะดํารง
สถานะความเปนโสดในปจจุบันเหมือนกันทุกราย แตจะเห็นไดวาการเลือกนี้มิใชเปนเปาหมายที่
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทุกคนคนหาและตองการคงสภาพความเปนโสดของตนไว
หากแตในปจจุบัน นี้พ นัก งานตอ นรับ หญิง เหลา นี้ยัง คงคน หารูป แบบของการเลือ กเปา หมาย
สุด ทา ยของตนเอง นั่นก็คือการสละสภาพความเปนโสดของตนเองในสักวันหนึ่ง ทั้งนี้เงื่อนไขและ
วิธีการของแตละคนอาจแตกตางหลากหลายกันออกไปตามแตสภาพของสถานการณ ความพรอม และ
เงื่อนไขที่แตละคนไดตั้งไว
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1.1 สถานการณที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่จะเปนโสด
การศึก ษาเหตุแ ละผลของการเลือ กที ่จ ะดํ า รงสถานะความเปน โสดของ
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินโดยพิจารณาสถานการณที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่จะเปนโสด
นั้น พบวาสถานการณตางๆ ในแตละชวงวัยของกลุมพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทั้ง 20 คน
มีผลอยางสําคัญตอการเลือกที่จะดํารงตนเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทั้งสิ้น
หากแตมีความแตกตางกันไปตามสภาพของภูมิหลัง ประสบการณที่แตกตางกันไป
สถานการณที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่จะเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบน
เครื่องบินทั้ง 20 คนนั้น จากการศึกษาพบวามีสถานการณที่เปนเสมือนจุดเปลี่ยนทีท่ ําใหเลือกที่จะ
เปนโสดได 2 กรณีหลัก ดังตอไปนี้
กรณีเหตุการณการหยารางของบิดาและมารดาที่ทําใหสภาพครอบครัวแตกสลาย
หรือเหตุการณการสูญเสียบิดาและมารดาพรอมกัน ซึ่งเหตุการณเหลานี้สงผลกระทบใหชีวิตความ
เปนอยูในวัยเด็กของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินบางรายตองตกอยูในภาวะลําบาก อีกทั้ง
ตองรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้น บางกรณีผูที่รับภาระจากความผิดพลาดของชีวิตครอบครัวคือ
มารดา ซึ่งอาจมองอีกนัยหนึ่งไดวาเพศหญิงนั่นเองที่ตองรับผลจากจากความลมเหลวของชีวิต
ครอบครัว สิ่งเหลานี้ทําใหกลุมที่ทําการศึกษาบางรายมองสภาพการมีครอบครัวในแงลบและไม
พรอมที่จะสละสภาพความเปนโสดของตนเอง
กรณีเหตุการณความลมเหลวในดานความรักของตน ซึ่งทําใหเกิดความกลัวที่จะ
ผิดหวังและกลัว ความลมเหลวในความรัก ทํา ใหก ลุมตัวอยางบางคนเกิดความรูสึกระแวงใน
เพื่อนชายทุกคนที่คบหาดวย บางคนสรางเงื่อนไขเพื่อขวางระหวางตนเองกับผูชายหลายคนทีเ่ ขามา
ทําความรูจักและตองการจะสนิทสนมถึงขั้นคบหาเปนคนรักดวย อาทิ ตองมีการศึกษาอยางนอย
ระดับปริญญาตรี พูดภาษาอังกฤษได มีงานการมั่นคง และที่สําคัญคือไมเจาชู ไมกะลอน ซื่อสัตย
ไวใจได นอกจากนี้ในอีกหลายรายจึงตัดสินใจใชระยะเวลาในการคบหากันใหมากพอที่จะตัดสินใจ
สละสภาพความเปนโสดของตน
ซึ่งทั้ง 2 กรณีดังกลาวนี้จากการศึกษาพนักงานตอนรับหญิงกลุมที่ทําการศึกษา
ทั้ง 20 ราย จะเห็นไดวาในรายที่ประสบปญหาจากเหตุการณความลมเหลวในชีวิตครอบครัวของ
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บิดา มารดา และความลมเหลวในดานความรักของตนเองมักจะมีความคิดที่จะคงสภาพการ
เปนโสด ดังนี้อาจวิเคราะหไดวาสถานการณตางๆ ในแตละชวงวัยมีอิทธิพลตอการเลือกที่จะ
เปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
1.2 บรรทัดฐาน ความเชื่อ และคานิยมของสังคมที่มีอิทธิพลตอการเลือก
เปนโสด
จากทฤษฎี การกระทํา โดยสมัครใจ การพิจารณาปจจัย ที่เ กี่ยวกับบรรทัดฐาน
ความเชื่อและคานิยมของสังคมวามีอิทธิพลตอการเลือกที่จะเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินหรือไมนั้น จะเห็นไดวาบรรทัดฐาน ความเชื่อและคานิยมของสังคมที่มุงสนองตอบ
หนวยของครอบครัว โดยมองผูหญิงเปนผูผลิตสมาชิกของสังคมเพื่อใหสังคมมีกระบวนการขับเคลือ่ น
ตอเนื่องและสืบทอดสังคมตอไปได ดังนั้นสังคมจึงกําหนดความคิดที่วาการจะเปนผูหญิงทีส่ มบูรณ
จะตองเปนมารดา มีครอบครัว และมีบุตร แมจะยอมรับกันวาความคิดและความเชื่อเหลานี้มี
อิทธิพลตอผูหญิงสวนใหญในสังคม แตหากพิจารณาการตัดสินใจเลือกที่จะเปนโสดของพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินโดยพิจารณาจากความเชื่อ คานิยม และบรรทัดฐานของสังคมนั้น จาก
การศึกษาพบวาไมไดมีความเกี่ยวของกับการเลือกที่จะเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบน
เครื่องบินทั้ง 20 คนเลย ระบบการครอบงําความคิดของสังคมในลักษณะเชนนี้สําหรับพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินทั้ง 20 คนนั้นไมไดมีอิทธิพลมากไปกวาเหตุผลสวนตัวของแตละคน
สํา หรั บ อาชี พ พนั ก งานตอ นรับ หญิง บนเครื่อ งบิน อาจกลา วไดว า เป น อาชี พ มี
ชวงเวลาทํางานแตกตางจากอาชีพพนักงานบริษัททั่วไปที่มีเวลาทํางานแนนอน เชน เขาทํางาน
ประมาณแปดนาฬิกาและเลิกทํางานประมาณเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา หากแตอาชีพพนักงานตอนรับ
หญิงบนเครื่องบินนั้นมีเวลาทํางานที่ไมแนนอน บางครั้งอาจเดินทางตอนกลางคืน บางครั้งก็ตอน
เที่ยงวัน ซึ่งความไมแนนอนในเวลาการทํางานนี้ทําใหพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินสวนใหญ
ไม คอ ยได มี กิ จ กรรมร ว มกับ เพื่อ นกลุม เดิม ที่ อยู ในอาชี พ อื่น ๆ เนื่ อ งจากเวลาทํา งานและเวลา
พักผอนที่ไมตรงกันนั่นเอง
เมื่อพิจารณาจากลักษณะการทํางาน และความเปนสวนตัวของอาชีพพนักงาน
ตอ นรับ หญิง บนเครื่ อ งบิน ที่ เ มื่อไมได เ ดิน ทาง พบวา เป น ชว งเวลาที่พ นั ก งานตอ นรับ หญิง บน
เครื่องบินสามารถเลือกไดวาจะไปหรือจะทําอะไรก็ได เมื่อตนเองไมไดผูกพันอยูกับกลุมเพื่อนเกา
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มากนัก ประกอบกับเพื่อนใหมที่ทํางานอยูในสายการบินแหงเดียวกันสวนใหญก็มีสภาพความเปน
โสดเชนเดียวกันทําใหพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมทําทําการศึกษารูส กึ เคยชินกับการอยู
เปนโสด นอกจากนี้เมื่อพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาวางจากงานแลวสวน
ใหญแลวกลุมที่ทําการศึกษามักจะเลือกทํากิจกรรมรวมกับบุคคลที่ไมตอกย้ําสภาพความเปนโสด
ของตนเองทําใหพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมทําทําการศึกษาไมรูสึกวาตนเองแปลกแยก
จากสังคมที่ตนเองอยูแตอยางใด
แมจะมีขอมูลบางสวนแสดงวาครอบครัวและคนรอบขางไดถามถึงการคงสภาพ
ความเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาบางราย แตก็ไมไดเปน
การถามที่จริงจังมากนักและในปจจุบันนี้คําถามเหลานี้ก็ไดลดนอยลงไปมากแลว จึงยังไมพบวา
เกิดสภาพความกดดันจากสังคมและครอบครัวของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทั้ง 20 คน
หากจะพิจารณาสภาวะความเปนโสดของผูหญิงในสังคมไทยปจจุบันเพือ่ แสดงให
เห็นลักษณะความสัมพันธระหวางทัศนคติและโลกทัศนการมองความเปนโสดของพนักงานตอนรับ
หญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษากับผูหญิงในสังคมไทยโดยทั่วไปก็จะเห็นไดวาไมแตกตางกัน
มากนั ก เนื่ อ งจากทั ศ นคติ ท างสั ง คมได เ ปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต มาก จากในอดี ต ที่ ผู ห ญิ ง
จําเปนตองพึ่งพาผูชายทั้งในดานการคุมครองและดูแลในทางเศรษฐกิจ ปจจุบันการศึกษาทําให
ผูหญิงบางสวนสามารถพึ่งพาตนเองไดและผูหญิงที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปก็มีอัตราสวนของการ
ไมสมรสมากกวาผูชาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2544)ซึ่งจะเห็นไดวาอิทธิพลทางสังคมที่สราง
บรรทัดฐาน ความเชื่อ และคานิยมในการแตงงานในปจจุบันไดเปลี่ยนไปบางแลว และดวยความ
พิเศษของอาชีพพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินเทากับเปนการสงเสริมใหเปนโสดมากยิ่งขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงอาจสรุปไดวาบรรทัดฐาน ความเชื่อ และคานิยม
ของสังคมที่กําหนดใหผูหญิงควรมีครอบครัว ไมมีอิทธิพลตอการเลือกเปนโสดของพนักงานตอนรับ
หญิงบนเครื่องบิน
โดยสรุปการเลือกกระทําโดยเสรี จะเห็นไดวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินมี
การเลือกที่จะดํารงสภาพความเปนโสดโดยเสรี ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นตามสภาพบริบทของครอบครัวของ
ตนโดยมีผลมาจากการเลี้ยงดูในวัยเยาว และเหตุการณความผิดหวังในความรักที่เปนเหตุผลให
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เข็ดและกลัวความเจ็บปวดจากความรัก โดยที่บรรทัดฐาน ความเชื่อ และคานิยมของสังคม มิไดมี
อิทธิพลตอการเลือกที่จะเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมตัวอยางนี้แตอยางใด
2. โลกทัศนความเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
จากความหมายของโลกทัศนที่บงแสดงถึงทัศนะของบุคคลในสังคมเกี่ยวกับสิ่งที่
อยูรอบๆ ตัวของบุคคลนั้น ชี้ใหเห็นถึงสภาวะแหงการปฏิสังสรรคกับบุคคลและสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว
บุคคล จนกระทั่งกอใหเกิดทัศนะตอสิ่งตางๆ โดยสิ่งเหลานี้เปนประสบการณที่สั่งสมและฝงตัวอยู
ในบุคคลและมีผลตอการกําหนดแนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติตอสิ่งตางๆ แตทั้งนี้โลกทัศนของ
บุคคลมิไดหยุดนิ่ง หากแตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
ในการศึกษาครั้งนี้จะมุงพิจารณาโลกทัศนในแงของระบบรวมของความคิด ความเชื่อ
และทัศนคติของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่
กํ า หนดสถานะของผู ห ญิ ง ในสั ง คมให ทํ า หน า ที่ ม ารดาเพื่ อ ผลิ ต สมาชิ ก ใหม ข องสั ง คม และ
ตอบสนองอุ ด มการณ ค รอบครั ว ที่ สั่ ง สมและสั่ ง สอนกั น มาเป น ระยะเวลานานนั บ พั น ป โดย
การศึกษาจะมุงหาคําตอบเกี่ยวกับโลกทัศนของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินจะแบงการ
อธิบายเปน 2 สวน คือ การมองสภาวะความเปนโสดของตนเอง และการมองสภาวะความเปน
โสดของตนเองกับสังคม
2.1 การมองสภาวะความเปนโสดของตน
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาทั้งหมดมองสภาวะความเปน
โสดของตนวาไมไดเปนการแปลกแยกจากสังคม หรือไมไดรับการกดดันจากสังคมมากมายแต
อยางใด ทุกคนมองวาเปนสิทธิสวนบุคคลที่จะเลือกคงสภาพความเปนโสดของตนเองได ทําใหการ
ดําเนินชีวิตของคนกลุมนี้เปนไปตามปกติธรรมดา
ขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษา
บางรายไดใหขอมูลที่แสดงถึงการมองสภาวะความเปนโสดของตนที่ไมไดแปลกแยกจากสังคมไว
อยางชัดเจน ตัวอยางเชน
พี่ที : “ ไมกลัวการอยูเปนโสด คิดวาอยูคนเดียวได”
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พี่แตน : “อยูแบบนี้ก็มีความสุขดี อิสระดี ไมตองมีพันธะใหคอยกังวลอีกดวย”
พี่รุง : “ถามีไมดีไมมีเสียดีกวา ไมกลัวการอยูคนเดียวหรอก”
นอกจากนี้การที่พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินบางคนเคยไดรับความผิดหวัง
ในความรักและไดรับฟงเรื่องราวความผิดหวังจากบุคคลอื่น จึงเปนเหตุใหหลายคนมองสภาวะ
ความเปนโสดของตนในสถานะที่มีความมั่นคงและนาจะมีความสุขดีกวาการใชชีวิตคูหรือการ
แต ง งานที่ อ าจพบกั บ ความผิ ด หวั ง ก็ เ ป น ได ดั ง ที่ พ นั ก งานต อ นรั บ หญิ ง บนเครื่ อ งบิ น กลุ ม ที่
ทําการศึกษาคนหนึ่งไดใหความเห็นวา “ยังไมคอยรูสึกมั่นใจวาแตงงานไปแลวจะดีกว าปจจุบัน
หรือไม อาจจะแยกวาเกาก็ได”
ความคิดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินสวนใหญในกลุมนี้คืออาจมีสักวัน
หนึ่งที่ตนเองจะสละสภาพความเปนโสด ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับปจจัยมากมายที่แตละคนตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะเลือกคนที่ตนเองพอใจ และมั่นใจพอที่จะสละสภาพความเปนโสดและแตงงานดวยใน
ที่สุด
2.2 การมองภาวะความเปนโสดของตนเองกับสังคม
ทัศนะการมองของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมนี้กับสังคมนั้น ทุกคน
มองวาตนเองมีฐานะในสังคมเปนสมาชิกปกติคนหนึ่ง สังคมไมไดใหความรูสึกแปลกแยก กีดกัน
ออกจากสังคมเพียงเพราะตนเองเปนหญิงโสด ทั้งนี้การมองความสัมพันธของตนเองกับบุคคลใน
ครอบครัวก็ไมไดรูสึกแปลกแยกแตอยางใดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อครอบครัวไมได
ต อต า นหรือ เร ง เร า ให แ ต ง งานมีค รอบครั ว อย า งจริง จั ง เทา ใดนั ก ก็ ยิ่ ง ทํ า ให รูสึ ก เป น เรื่องปกติ
ธรรมดาที่จะคงสถานะความเปนโสดตอไป ในทัศนะการมองบรรดาเพื่อนฝูงก็เชนเดียวกันพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมนี้จะมีกลุมเพื่อนที่รับรูเรื่องราวและสถานะความเปนโสดของตนเปน
อยางดี และไมมีใครตอกย้ําสภาพความเปนโสด อีกทั้งเพื่อนอีกหลายคนก็มีสภาพความเปนโสด
เชนเดียวกันอีกดวย ทําใหไมเกิดความรูสึกผิดแปลกอะไรที่จะคงสภาพความเปนโสดตอไป กลุม
บุคคลที่พูดถึงสภาวะความเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมนี้ก็คือคนที่ไมรูจัก
หรือไมคอยสนิทสนมดวยเทาใดนัก ซึ่งในความคิดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมนี้นั้น
คิดวาเปนเพียงการถามโดยไมสนใจกับคําตอบเทาใดนัก หรือเปนเพียงการอยากรูอยากเห็นเทานัน้
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ดังที่ผูศึกษาไดสัมภาษณพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินคนหนึ่งซึ่งไดแสดงทัศนคติตอการเปน
โสดของตนเองอยางชัดเจนวา
“ทุกคนก็คงเห็นแลววาเราไมมีใครเขามาเกาะแกะใหเห็นเลยจริงๆ จนปจจุบันนี้
แมแตคุณแมหรือใครๆ ก็ไมพูดถึงเรื่องที่เราจะโสดหรือไมโสดอีกแลว ดูเหมือนวาทุกคนคงจะ
ยอมรับความเปนโสดของเราไดแลวกระมัง แตก็มีบางสําหรับคนที่ไมคอยสนิทสนมกับเราก็มักจะ
ถามวาทําไมถึงเปนโสดเขาคงถามไปตามความอยากรูอยากเห็นมากกวา”
3. ปจจัยที่มีผลตอความเปนโสด
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ น อกจากจะมุ ง ศึ ก ษาเหตุ แ ห ง การเลื อ กที่ จ ะเป น โสดของ
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินแลว ยังมุงที่จะอธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเลือกที่จะ
เปนโสดอีกดวย โดยการศึกษาไดมีการตั้งกรอบการศึกษาที่แบงปจจัยที่มีผลตอความเปนโสดตั้ง
เปนสมมติฐานของการวิจัย เพื่อใหไดคําตอบในสมมติฐานดังกลาวจึงไดแบงการอธิบายออกเปน
รายละเอียดดังนี้
3.1 ประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
โดยพิจารณาถึงปจจัยทางดานประสบการณ ภูมิหลัง และพื้นฐานทางครอบครัวของพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาแลว พบวากลุมที่ทําการศึกษาจํานวน 10 ราย จาก
ทั้งหมด 20 ราย มีประสบการณ ภูมิหลังและพื้นฐานทางครอบครัวที่เกี่ยวของสัมพันธกับการเปน
โสดดังตอไปนี้
กรณีของพี่ทีนั้น ชีวิตในวัยเด็กตองรับรูเหตุการณการหยารางของบิดาและมารดา
ของตน ซึ่งเหตุผลของการหยารางนั้นไมไดมีความสําคัญกับพี่ทีมากไปกวาความรูสึกเจ็บแคนแทน
มารดาที่ถูกทอดทิ้งและตองแยกออกมาจากบานของบิดา โดยกอนหนานี้ความสัมพันธระหวางพี่ที
กับบิดาก็มักจะมีปญหากันอยูเสมอ และเมื่อมารดายายไปอยูบานแถบชานเมืองกับครอบครัวที่
ประกอบไปดวยพี่ทีกับนองๆ และยายนั้น ภาระตางๆ ในการดูแลบานเมื่อมารดาออกไปทํางานก็
ตกอยูกับพี่ทีทั้งหมด ประสบการณของพี่ทีกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับมารดาของตนนั้น ทําใหพี่ทีฝงใจกับ
ภาพความไมแนนอนของคงสภาพครอบครัว พี่ทีมีความเชื่อวา “เรื่องการแตงงานเปนเรื่องยากอยูดี
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มันไมงายเลยที่คน 2 คน ซึ่งมาจากครอบครัวและพื้นเพที่แตกตางกัน จะมาใชชีวิตอยูรวมกันได
ดวยดีโดยไมมีเรื่องใหขัดแยงกันได” การกลัวความผิดหวังจึงเปนเหตุผลหลักที่ทําใหพี่ทีเลือกดํารง
สถานะความเปนโสดจนปจจุบัน
กรณีของพี่แมนก็คลายคลึงกันกับกรณีของพี่ทีนั้นคือบิดามารดาของพีแ่ มนแยกทาง
กันตั้งแตพี่แมนอายุไดเพียง 7 ป ซึ่งพี่แมนตองรับผิดชอบในการดูแลนองที่ยังเล็ก แมวาพี่แมนจะ
ใหเหตุผลวาไมไดโกรธแคนอะไรในตัวบิดาก็ตามที แตพี่แมนก็ไมชอบผูชายและมีลักษณะเบี่ยงเบน
ทางเพศ กลาวคือพี่แมนมีความรักในเพศเดียวกันซึ่งอาจดูเหมือนวาเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหพี่แมน
ไมมีความรูสึกสนใจผูชาย แตเมื่อพิจารณาจากเหตุผลที่พี่แมนกลาววา “มีผูชายมาจีบบางเหมือนกัน
แตไมเคยชอบผูชาย คบเปนเพื่อนไดแตจะเลิกคบทันทีถาแสดงอาการจีบ ไมชอบการถูกสัมผัสจาก
ผู ช าย รู สึ ก กลั ว ขยะแขยง” จะเห็ น ได ว า พี่ แ ม น มี ค วามรู สึ ก กลั ว การที่ ผู ช ายจะมา สร า ง
ความสัมพันธในลักษณะชูสาว ความกลัวและความขยะแขยงนี้อาจเกิดขึ้นจากความรูสึกเปนศัตรู
กับบิดาตนซึ่งเปนตัวแทนของเพศชายก็เปนได เหตุผลนี้เองอาจทําใหพี่แมนเกิดลักษณะเบี่ยงเบนทาง
เพศ และเลือกที่จะดํารงสถานะความเปนโสด
กรณีของพี่มีนั้น แมวาครอบครัวของพี่มีจะไมไดแยกทางกันเชนกรณีของพี่ทีและ
พี่แมนก็ตาม แตสภาพครอบครัวนั้นก็ไมไดแตกตางกับ 2 กรณีแรกเทาใดนัก กลาวคือบิดาของพี่มี
ไมไดใหความสําคัญกับครอบครัว ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของบิดาจะเงียบขรึม เครงเครียด
กับงานมาก และจะไมใหความสนใจภรรยาและลูกๆ เทาใดนัก เมื่อวางจากงานบิดาจะออกไปหา
ความสําราญใหแกตนตามลําพังเทานั้น โดยทิ้งภาระในครอบครัวใหภรรยาดูแล ทําใหพี่มีความคิด
ฝงใจวาบิดาไมดูแลมารดา สภาพเหลานี้ติดอยูในความคิดของพี่มีดังที่ไดแสดงความคิดเห็นกับ
เรื่องความรักวา “ไมเคยเห็นความหวานแหววหรือการแสดงออกซึ่งความรักในครอบครัว ไมเห็นวา
ความรักระหวางหญิงชายจะสวยงามตรงไหน” ความคิดเหลานี้สะสมอยูในตัวพี่มีจนเปนเหตุผล
หนึ่งที่ทําใหพี่มีเลือกที่จะเปนโสดจนปจจุบันนี้
กรณีของพี่รุง บิดามารดาจะเขมงวดกับพี่รุงมาก บิดาของพี่รุงเปนนายทหารที่
เครงครัดตอกฏระเบียบ และวินัยของทหาร พี่รุงและลูกคนอื่นๆ จะตองอยูภายใตกรอบระเบียบ
ที่ครอบครัววางไว ครอบครัวไมยอมใหอิสรภาพแกพี่รุงแมในปจจุบัน พี่รุงเลาวาบิดาและมารดา
ยังคงตองการใหพี่รุงแตงงานและสรางบานอยูใกลๆ กันซึ่งพี่รุงคิดใหเหตุผลแยงกับความคิดของ
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บิดาและมารดาวา “ใหแตงงานและสรางบานอยูใกลๆ พอแมนะไมเอาหรอก ไมชอบ คิดวาคง
วุนวายนาดูเลย”
กรณีของพี่เอ็นนั้นก็มีกฏระเบียบของครอบครัวเชนเดียวกันกับกรณีของพี่รุง อาทิ
หามคางนอกบานยกเวนทางโรงเรียนจัดใหไป หรือตองมีเหตุผลมากมายเพื่อใหไดไปเที่ยวตาม
ประสาเด็กวัยรุนกับเพื่อน เหลานี้เปนตน เมื่อพี่เอ็นเรียนในระดับอุดมศึกษาก็เริ่มไดรับอิสระมากขึ้น
แตเปนที่นาสังเกตวาความเขมงวดจากครอบครัวนั้นไมใชเหตุผลที่ทําใหพี่เอ็นเลือกที่จะเปนโสด
เหตุเพราะพี่เอ็นยังคงมีความคิดที่จะมีครอบครัว ในชวงที่เรียนระดับอุดมศึกษาพี่เอ็นก็มีคนรักและ
คาดหวังวาจะใดใชชีวิตคูในสักวันหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาการเลี้ยงดูและประสบการณใน
วัยเยาวของพี่เอ็นไมสงผลตอการเลือกที่จะเปนโสด
สําหรับชีวิตในวัยเยาวของพี่ปลา ไดรับการกดดันจากครอบครัวใหเรียนหนังสือ
เปนอยางมาก บิดาและมารดาของพี่ปลารับราชการครูทั้งคู และทั้งคูมีความคาดหวังในตัวพี่ปลา
สูงมาก พี่ปลาจึงถูกบังคับใหกระทําตามแบบแผนที่บิดาและมารดาวางไวทุกประการ สิ่งเหลานี้ทําให
พี่ปลารูสึกวาตนเองขาดอิสรภาพ และถูกควบคุมอยูโดยตลอด แมในปจจุบันพี่ปลาก็ยังรูสึกวา
บิดาและมารดามีอิทธิพลตอการเลือกคูครองของตนเองอยู
ในขณะที่กรณีของพี่ดาวนั้นแตกตางออกไป บิดาของพี่ดาวเปนผูชายที่รักครอบครัว
มาก และไมประพฤติตนออกนอกลูนอกทางใดๆ บิดาของพี่ดาวนี่เองที่เปนเสมือนตนแบบที่พี่ดาว
คิดวาหากจะมีครอบครัวก็ตองมีคูชีวิตที่อุปนิสัยคลายคลึงกับบิดาของตน
ในกรณีของพี่เจ็งและพี่เจี๊ยบนั้น บิดามีสวนอยางมากตอการเกิดความคิดอคติตอ
เพศตรงขาม พรอมกันนี้ไดกอใหเกิดทัศนคติที่เปนลบตอการแตงงาน บิดาของพี่เจ็งมีอารมณ
แปรปรวนอยูตลอดเวลา ในขณะที่บิดาของพี่เจี๊ยบชอบใชอารมณในการตัดสินปญหา สิ่งเหลานี้
ทําใหทั้งพี่เจี๊ยบและพี่เจ็งมีทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส
ดานพี่พรนั้น ประสบการณในวัยเด็กที่มผี ลตอความคิดที่จะดํารงตนเปนโสดก็คือ
การที่พี่พรเห็นตัวอยางจากพี่ชายของตนที่เปนผูมีอุปนิสัยเจาชู มีภรรยาหลายคน และอุปนิสยั นีเ้ อง
นํามาซึ่งความลมเหลวในชีวิตครอบครัว พี่ชายมักจะตองแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะเบาะ
แวงในครอบครัวของตนและการทะเลาะเบาะแวงกับผูหญิงที่เกี่ยวพันกับพี่ชายของพี่พร จุดนี้
เองที่เปนเหตุผลประการสําคัญที่ทําใหพี่พรเลือกที่จะดํารงตนเปนโสดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
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3.2 ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส
เกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคติที่เปนลบตอการสมรสนั้น จากการศึกษาพบวามีผลตอ
การเลือกที่จะอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงกลุมที่ทําการศึกษาไดแบงเปน 2 ความคิด ดังนี้
กลุมที่มีทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส ประกอบไปดวย พี่ที พี่แตน พี่แมน พี่มวง
พี่เอ็น พี่มี พี่พร และพี่เจ็ง สําหรับกลุมนี้จะเห็นไดวาหลายคนมีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่ลมสลาย
ซึ่งสงผลตอความรูสึกนึกคิดเมื่อเติบโตขึ้น หลายคนมีความรูสึกกลัวจะโดนหลอก กลัวความผิดหวัง
และกลั ว ความเสี ย ใจ บางคนเคยประสบกั บ เหตุ ก ารณ ค วามผิ ด หวั ง ในความรั ก ด ว ยตนเอง
จนกระทั่งรูสึกไมเชื่อใจผูชาย นอกจากนี้การที่ไดรับฟงเรื่องราวความลมเหลวในชีวิตครอบครัวจาก
บุคคลรอบขางสงผลตอทัศนคติที่เปนลบตอการสมรสเชนเดียวกัน ในขณะที่บางคนมองผูชายเปน
เพศที่เหลวไหล เห็นแกตัว เปนเพศที่ไดเปรียบในทุกๆ ดาน ในขณะที่ผูหญิงจะตองรับภาระหนัก
ภายในครอบครัว และบางคนก็ไมไดอยากจะสมรสกับผูชายอยูแลว จึงอาจตั้งขอสังเกตไดวา
ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรสนั้นนาจะขึ้นอยูกับภูมิหลังครอบครัว ประสบการณความผิดหวังดาน
ความรัก
นอกจากนี้การชอบในเพศเดียวกันก็บงบอกถึงทัศนคติที่เปนลบตอการสมรสได
เชนเดียวกันอีกดวย ดังเชนกรณีของพี่แมนที่ใหเหตุผลของการไมแตงงานวา “เราไมเคยชอบผูชาย
อยูแลว ก็มีผูชายมาจีบเหมือนกัน แตไมสนใจ ไมชอบ คบเปนเพื่อนได แตถามาแสดงอาการ
อยางอื่นมากกวาเพื่อน จะเลิกคบทันที เมื่อตอนอายุ 30 ป เคยหมั้น หมั้นไดปเดียวก็ถอนหมั้น
เพราะเราทําใจไมได ไมชอบเลย”
กลุมที่มีทศั นคติที่เปนบวก ประกอบไปดวย พี่รุง พี่เจา พี่ดาว พี่แอน พี่นุช พี่อุม
พี่ทิพย พี่บี๋ พี่หนิง พี่ปลา พี่เจี๊ยบ และพี่แตว ซึ่งไมไดมีทัศนคติที่ไมดีตอการมีครอบครัว หรือมีอคติ
กับผูชาย กลุมนี้คิดวาการสมรสและมีครอบครัวเปนสิ่งที่ดี โดยกลุมนี้คิดวาถาพบคนที่มั่นใจวาจะ
สามารถใชชีวิตรวมกันไดก็พรอมที่จะแตงงานดวย
จะเห็นไดวาโดยสวนใหญแลวกลุมที่ทําการศึกษาจะมีทัศนคติที่เปนบวกตอการ
สมรส ซึ่งอาจอธิบายไดวาเนื่องมาจากการที่ทุกคนยังมีความคิดวาการสมรสเปนเรื่องที่ดีหาก
สามารถคนหาบุคคลที่ดีมารวมสรางครอบครัว ซึ่งเมื่อคนหาพบแลวก็ไมไดปดกั้นตนเองจากการ
สมรสแตอยางใดทั้งนี้หากจะอธิบายเหตุผลแหงการเกิดทัศนคติที่เปนลบตอการสมรสแลวจะเห็น
ไดวา เกี่ยวเนื่อ งหรือสัมพัน ธโ ดยตรงจากภูมิห ลัง การเลี้ยงดู การที่ประสบกับ เหตุการณค วาม
แตกสลายในชีวิตครอบครัวในวัยเยาว หรือประสบการณความผิดหวังดานความรักที่ไดประสบมา
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ดวยตนเอง เหลานี้เปนผลโดยตรงตอการเกิดทัศนคติที่เปนลบตอการสมรสของพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้

3.3 ความตองการจะรับผิดชอบตอชีวิตครอบครัว
ในดานความตองการรับผิดชอบชีวิตครอบครัวนั้น จากการศึกษาพบวา มีจํานวน
เพียง 3 รายเทานั้นที่แสดงความคิดเห็นวาไมตองการจะรับผิดชอบตอชีวิตครอบครัว โดยทั้ง 3 ราย
คือ พี่มวง พี่เอ็น และ พี่มี ซึ่งทั้ง 3 คนมีความคิดคลายคลึงกันคือ รูสึกเปนภาระที่ตองดูแลสามี
บุตร และบานซึ่งดูเหมือนวาจะเปนหนาที่ของผูหญิงแตเพียงฝายเดียว พี่มวงคิดวาภาระเหลานี้
คงจะทําใหตนเองไมมีเวลาเปนสวนตัว และคงไมมีความสุขกับชีวิตที่วุนวายกับการดูแลครอบครัว
ซึ่งพี่เอ็นก็คิดเชนเดียวกันวายังไมถึงเวลาและยังไมตองการมีภาระเพิ่มมากมายนัก
กรณีพี่มวง ไดใหขอคิดเห็นวา “การจะมีชีวิตคูหรือมีครอบครัวนั้น รูสึกวาเปน
ภาระที่จะตองดูแลสามี ดูแลบานชองใหเรียบรอย แลวถามีลูกก็ยิ่งไปกันใหญ เวลาสวนตัวคงไม
เหลือเลย นอกจากนี้ยังคิดวาไมสามารถเปนแมแบบที่ดีแกลูก และอบรมเลี้ยงดูลูกได โดยสวนตัว
แลวเปนคนไมชอบเด็ก ไมอยากมีความรับผิดชอบกับชีวิตอื่น แคชีวิตตัวเองที่จะทําใหมีความสุขก็
ยากแลว”
กรณีพี่เอ็น ไดใหเหตุผลตอการไมตองการรับผิดชอบตอชีวิตครอบครัววา “จะ
อาศัยความรูสึกของตนเองวัดวาถึงเวลาหรือยังแตตอนนี้ ความรูสึกบอกวายังไมถึงเวลา ยังไม
ตองการจะมีภาระเพิ่มเติมจากที่เปนอยูทุกวันนี้ที่จะตองคอยดูแลคุณพอ คุณแม”
กรณีพี่มีนั้ น มองชีวิ ตครอบครั ววาความเหน็ดเหนื่ อยจากการทําหน า ที่ภายใน
ครอบครั ว ตกอยู ที่ เ พศหญิ ง ที่ น อกจากจะทํ างานบ านแล ว ยั ง ต องดู แลครอบครั ว ทั้ ง ลู ก ๆ และ
ปรนนิบัติสามีดวย เพศชายแทบจะไมตองทําอะไรเลยในบาน พี่มีมีประสบการณจากครอบครัว
ของตนเองและไดพบเห็นหลายตัวอยางจากครอบครัวอื่นในสังคมจีนที่อยูใกลชิดกันตั้งแตยังเล็ก
คือภาพที่ผูหญิงจะตองรับภาระหนักอยูตลอดทั้งภาระจากลูก ภาระจากงานบาน หรือกิจการตางๆ
ผูหญิงตองทําทุกอยาง ในขณะที่ผูชายเมื่อมีเวลาวางก็จะไปสังสรรค หาความสุขใสตัว แตผูหญิงทํา
อยางนั้นไมไดเลย พี่มีจึงมีความคิดวาจะไมใหตัวเองเปนแบบนั้นเด็ดขาด
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โดยสรุปแลว พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้จํานวน 17
คนไมเห็นวาการตองรับผิดชอบครอบครัวเปนเหตุผลที่ทําใหเลือกที่จะดํารงสถานะความเปนโสด
แตก็มีกลุมที่ทําการศึกษาอีก 3 คนเห็นวาการตองรับผิดชอบตอครอบครัวเปนเหตุผลสําคัญที่ทําให
ตนเองเลือกที่จะคงสถานภาพความเปนโสด
3.4 ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น
ภาระที่วานี้หมายถึงภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวเดิมของตน ซึ่งอาจประกอบไปดวย
บิดา มารดา และญาติพี่นอง ขอมูลที่ไดรับจากกลุมที่ทําการศึกษาพบวา มีเพียง 6 รายที่ใหขอมูล
วาภาระในการเลี้ยงดูผูอื่นที่มีผลตอการอยูเปนโสดของตนเอง ซึ่งในกรณีของพี่ทีเห็นวามารดาที่
เลี้ยงตนเองมาและนองที่เพิ่งเริ่มทํางานเปนภาระที่ตนเองตองรับผิดชอบ สวนพี่มวงคิดวาปจจุบนั มี
ภาระในการดูแลมารดาที่อายุถึง 70 ป ดานพี่บี๋ตองการดูแลมารดาที่เลี้ยงตนมาตั้งแตเด็กอยาง
ยากลําบาก พี่นุชตองการเลี้ยงดูบิดาซึ่งเปนญาติที่เหลืออยูเพียงคนเดียว และพี่เอ็นก็รูสึกวาตองดูแล
บิดามารดาที่อาศัยอยูดวยกัน ในขณะที่กรณีของพี่เจ็งนั้นแตกตางออกไป คือ พี่เจ็งรูสึกวาตนเอง
ตองตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา แมวาทางครอบครัวจะไมเดือดรอนก็ตามพี่เจ็งก็ยังนําเงิน
สวนใหญที่ไดมาจุนเจือครอบครัว จะเห็นไดวาในความรูสึกของทั้ง 6 คนนั้นภาระเหลานี้เปนปจจัย
หลักที่ทําใหเลือกที่จะอยูเปนโสดในปจจุบัน
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงขอมูลของกลุมที่ทําการศึกษาสวนที่เหลือ ที่กลาวถึง
ภาระของตนเองในการดูแลผูอื่นแลวนั้น ปรากฏวาไมพบสิ่งที่บงแสดงถึงเหตุผลที่เลือกที่จะเปนโสด
เลย อาทิ กรณีของพี่เจาและพี่มีซึ่งตางก็มีภาระในการสงเงินไปใหบิดามารดาทุกเดือนแตก็ไมได
แสดงว า เหตุ ผ ลนี้ ทํ า ให ต นเองต อ งเป น โสด กรณี ข องพี่ แ ม น ก็ เ ช น เดี ย วกั น พี่ แ ม น รั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายในบานทั้งหมด มีภาระในการดูแลมารดาและนองชายในเรื่องรายได แตก็ไมใชเหตุผลที่
ทําใหพี่แมนเลือกที่จะอยูเปนโสดเชนเดียวกัน เหตุผลของพี่แมนก็คือการชอบในเพศเดียวกันและ
ปฏิเสธการแตงงานกับเพศตรงขาม
โดยสรุป ปจจัยเรื่องภาระในการเลี้ยงดูบุคคลอื่นนั้นมีพ นัก งานตอ นรับ หญิง บน
เครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้จํานวน 6 คน ที่เห็นวาเปนเหตุผลที่ทําใหตนเองเลือกที่จะเปนโสด
3.5 ความผูกพันกับครอบครัวเดิม
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ดานปจจัยความผูกพันกับครอบครัวเดิมนั้น จะเห็นไดวาเปนปจจัยที่คลายคลึงกับ
ปจจัยภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น หากแตปจจัยดานความผูกพันกับครอบครัวเดิมนั้นจะเนนในเรื่อง
ความสัมพันธและการเลือกที่จะอยูกับครอบครัวเดิมมากกวาจะมีครอบครัวใหมหรือสละความ
เปนโสดนั่นเอง
จากการศึกษาจะเห็นไดวา พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษา
นี้ จํานวน 4 ราย ที่มีความผูกพันกับครอบครัวเดิม กรณีของพี่ทีนั้นมีความผูกพันกับมารดามาก
ตองการทําใหมารดามีความสุขที่สุด ซึ่งคลายกับกรณีของพี่มวงที่คิดวามีตนเพียงคนเดียวที่เปนที่
พึ่งของมารดาที่ชราและผูกพันกับตนมาก ดานพี่เอ็นไมแนใจวาการมีครอบครัวใหมจะทําใหตนเอง
มีความสุขเหมือนหรือดีกวาครอบครัวเกา สวนพี่รุงคิดวาบิดามารดาที่เขมงวดจะไมยอมใหตนเอง
แยกตัวไปอยูเพียงลําพัง หรือถาจะมีครอบครัวคงตองอยูในสายตาอยางใกลชิดสิ่งเหลานี้ทําใหพี่รุง
คิดวาอาจยุงยากถาตนเองจะมีครอบครัว ในขณะที่พี่แมนก็ผูกพันกับมารดาและนองชายแตไมใช
เหตุผลที่เลือกจะเปนโสด เชนเดียวกับพี่แตน พี่เจา และพี่มี ที่ไมไดรูสึกวาความผูกพันกับครอบครัว
เดิมจะมีผลกับตนที่เลือกจะเปนโสดแตอยางใด
โดยสรุ ป ป จ จั ย ความผู ก พั น กั บ ครอบครั ว เดิ ม นั้ น มี พ นัก งานต อ นรั บ หญิ ง บน
เครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจํานวน 4 ราย ใหขอมูลวาความผูกพันกับครอบครัวเดิมเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหตนเองเลือกที่จะเปนโสด
3.6 ปญหาทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
จากการศึกษาพบวาปญหาทางดานสุขภาพและจิตใจนั้นไมมีผลเกี่ยวของและ
เปนปจจัยที่สงผลตอการอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้เลย
กลุมที่ทําการศึกษาบางคนเทานั้นที่มีอาการทางสุขภาพรางกายและจิตใจ ซึ่งสวนใหญแลวจะเปน
การปวดหั ว เนื่ อ งจากความเครี ย ด แต ป ญ หาสุ ข ภาพเหล า นี้ ไ ม ส ง ผลหรื อ เป น เหตุ ใ ห ก ลุ ม ที่
ทําการศึกษาเลือกที่จะเปนโสดเลย ซึ่งพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษา
ทั้งหมดจะใหขอมูลจากการสัมภาษณวา “มีปญหาเรื่องอาการปวยบางแตไมไดรุนแรงอะไร” และไม
คิดวาเปนเหตุผลที่ทําใหตนเองเลือกที่จะเปนโสดดวย
3.7 ความชอบในเพศเดียวกัน
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ปจจัยในเรื่องความชอบในเพศเดียวกันนั้น จากการศึกษาพบวามีเพียงรายเดียว
เทานั้นที่มีบุคลิกภาพเบี่ยงเบน และมีความรักในเพศเดียวกัน กรณีนี้คือพี่แมนซึ่งไดใหขอมูลวา
“เราไมเคยชอบผูชายอยูแลว ก็มีผูชายมาจีบเหมือนกัน แตไมสนใจ ไมชอบ คบเปนเพื่อนได แต
ถามาแสดงอาการอยางอื่นมากกวาเพื่อน จะเลิกคบทันทีไมชอบการถูกสัมผัสจากผูชาย รูสึกกลัว
ขยะแขยง” แมวากลุมตัวอยางบางคนจะไมไดรังเกียจนักกับการที่จะมีความรักในเพศเดียวกัน แต
ก็ใดใหเหตุผลวาหากเลือกไดก็ยังคงเลือกที่จะชอบเพศตรงกันขามมากกวาชอบในเพศเดียวกัน
3.8 รายได
นับเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
เนื่องจากการที่พนักงานตอนรับหญิงกลุมที่ทําการศึกษานี้รูสึกวาตนเองสามารถพึ่งตนเองได ทําให
ความคิดของกลุมตัวอยางนี้สวนใหญหลุดออกจากแนวความคิดดั้งเดิมของผูหญิงไทยในอดีต และ
รวมถึงผูหญิงไทยบางกลุมที่ตองพึ่งพิงอิงอาศัยผูชาย โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของ
กับเรื่องความเปนอยู ปากทอง ซึ่งตองอาศัยรายไดจากผูชายในฐานะผูนําครอบครัวเปนผูหามา
ความคิดเชนที่วานี้เปนลักษณะความคิดที่กลอมเกลากันมาในสังคมมาโดยตลอดซึ่งไดฝงรากอยู
ในความคิดของผูหญิงสวนใหญในสังคม ดังที่กลาวกันวาผูชายคือหัวเรือใหญ หรือเปนชางเทา
หนา ซึ่งเหลานี้ลวนสอแสดงความหมายวาผูชายเทานั้นที่สามารถเปนผูนําของครอบครัว
สุธีรา ทอมสัน และเมทินี พงษเวช ไดวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพของผูหญิงไววา
ในระยะ 2-3 ทศวรรษที่ผานมานั้น สถานภาพของผูหญิงในครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
บทบาทเดิมที่ผูหญิงรับผิดชอบงานบานกลายมาเปนผูหญิงที่ทํางานนอกบาน ซึ่งระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นมีผลตอการแตงงานดวย การผูหญิงสามารถหารายไดใหกับตนเองสงผลใหเกิดความเปน
อิสระและพึ่งพาตนเองไดนั้นหมายถึงวา ชีวิตแตงงานอาจไมใชเรื่องสําคัญหรือเปนเรื่องสุดยอด
ของผูหญิงเชนที่เคยเปนมากอน ซึ่งผลก็คือผูหญิงอาจจะประวิงเวลาการแตงงานใหลาชาออกไป
หรืออาจจะเลือกที่จะไมแตงงานเลยก็เปนได (สุธีรา ทอมสัน และเมทินี พงษเวช, 2538 : 43)
จากการศึกษาพบวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้ทุก
คน สามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ รายไดจากการทํางานที่สามารถหามาได
คอนขางดี สามารถเลี้ยงตนเองไดโดยเฉพาะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเดิมไดเปนอยางดี ซึ่งอาจ
เปนความภาคภูมิใจและไมรูสึกวาตองพึ่งพาใครอีกตอไป ความตองการหรือความจําเปนที่จะตอง
มีผูช ายมาช ว ยเหลื อในเรื่ องรายไดจึ งหมดไป ทํา ใหพ นัก งานตอ นรับหญิ งบนเครื่ องบิน กลุม ที่
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ทําการศึกษานี้สามารถเลือกสถานะที่จะเปนโสดไดโดยไมตองคํานึงถึงปจจัยเรื่องรายไดที่เปน
ความจําเปนดังเชนผูหญิงอาชีพอื่นๆ ในสังคม

3.9 ความตองการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
จากการศึกษาพบวา พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจํานวน
18 คน ไมมีความตองการที่จะมีภาระในดานหนาที่การงานมากไปกวานี้สักเทาใดนัก สวนที่มี
ความตงการประสบความสําเร็จในหนาที่การงานมีเพียง 2 คน คือ พี่แตน และพี่หนิง ที่ตองการเปน
หัวหนาหรือฝายบริหาร ซึ่งพี่แตนก็คิดวาคงเปนไปไดยาก พรอมกันนี้ยังใหเหตุผลวาถาหากตนเองมี
ครอบครัว แลว คงจะทํ า ใหไ มส ามารถทุม เทใหก ับ การทํ า งานไดอ ยา งเต็ม ที ่แ ละจะส ง ผลต อ
ความกาวหนาในหนาที่การงานอยางแนนอน ในขณะที่พี่หนิงยืนยันที่จะมุงมั่นทํางานตอไปโดย
ตองการความกาวหนาในหนาที่การงานโดยไมไดคํานึงถึงการมีครอบครัวเทาใดนัก
สวนพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาคนอื่นๆ ทั้ง 18 คน
เห็นวาหนาที่การงานในปจจุบันนี้ดีอยูแลว และถือวาเปนความสําเร็จในหนาที่การงานแบบหนึ่งที่
ตนเองก็พอใจพอสมควรแลว สวนความกาวหนาในหนาที่การงานอาจหมายถึงภาระหนาที่จะตอง
เพิ่มขึ้นซึ่งก็เห็นวาไมมีความจําเปนกับตนเองนัก โดยสรุปแลวจะเห็นวาปจจัยดานความตองการ
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานนั้นแทบไมมีผลตอการเลือกเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินเลย
3.10 การมีงานอดิเรก หรือกิจกรรมอื่นๆ
ปจจัยดานการมีงานอดิเรก หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่พนักงานตอนรับหญิงบนเครือ่ งบิน
สามารถเลือกทําไดหลังจากงานประจําแลว จากการศึกษาพบวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
กลุมที่ทําการศึกษาทุกคนมีงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ทําในยามพักจากงาน ซึ่งสวนใหญจะเปนการ
พักผอนอยูที่บาน รับประทานอาหารกับเพื่อน ซื้อของใช ชมภาพยนตร เลนกีฬา ปฏิบัติธรรม ฯลฯ
ซึ่งสวนใหญจะเปนการทําเพื่อใชเวลาวางใหหมดไปกอนกลับไปทํางานอีกครั้ง ซึ่งหากวิเคราะหวา
งานอดิเรกหรือกิจกรรมตางๆ เปนเพียงการใชเวลาวางใหหมดไปก็อาจเขา ใจไดวา ไมพ บการ
เชื่อมโยงปจจัยนี้ตอการเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินแตอยางใด แตถามองอีก
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มุมหนึ่งโดยพิจารณาในแงการทํางานอดิเรกหรือทํากิจกรรมยามวางเพื่อใหสภาพการเปนโสดไม
ถู ก กระทบจากความเหงาที่ ไ ร คู ค รอง หรื อ การไม ถู ก กระทบจากสภาพการเป น โสดเนื่ อ งจาก
กิจกรรมที่เลือกทํา หรือบุคคลที่ทํากิจกรรมดว ยลวนแตเ ปนเพื่อ นที่เขา ใจสภาพความเปน โสด
ของตน ตลอดจนกิจกรรมที่ทําเชนการปฏิบัติธรรมซึ่งเห็นไดชัดเจนวาเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องและ
สามารถกระทําเพียงคนเดียว ในขณะที่ทําก็เหมือนกับการสรางโลกสวนตัวขึ้นมา ถาพิจารณาเชนนี้
แลวจะเห็นไดวา งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เลือกกระทําเปนปจจัยที่มีผลตอการเปนโสดไดทางหนึ่ง
3.11 กลุมเพื่อนสนิท
จากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปนโสดนั้น ปจจัยดานกลุมเพื่อนสนิท
มักจะไมคอยไดถูกกลาวถึงอยางชัดเจนนัก สวนใหญที่ถูกกลาวถึงมักจะเปนในแงของการพบปะ
กันในลักษณะธรรมดา และนานๆ ครั้งตามแตเวลาที่วางซึ่งตองวางตรงกันจึงจะพบกัน แตขอ
คนพบจากการสัมภาษณในปจจัยกลุมเพื่อนสนิทนั้นเปนเรื่องของการพบปะพูดคุยระหวางเพื่อน
สนิทที่มีการพูดกันในประเด็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งโดยสวนใหญแลว หากพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจะมีการพูดคุยกับเพื่อนสนิทในเรื่องเกี่ยวกับการมีครอบครัว ก็
มั ก จะเป น การพู ด คุ ย กั น ในเรื่ อ งของป ญ หาครอบครั ว ความล ม เหลวในชี วิ ต คู การทะเลาะ
กระทบกระทั่งกันในครอบครัว และความสงบสุขของการอยูเปนโสด ซึ่งมีทั้งการพูดคุย และยังมี
ตัวอยางจากเพื่อนที่มีครอบครัวแลวก็ตองหยารางกันไป สิ่งเหลานี้เปนขอมูลในการตัดสินใจ และ
ตอกย้ําความคิดที่วาสภาพความเปนโสดยอมตองดีกวาการใชชีวิตคูอยางแนนอน
ตั ว อย า งของข อ มู ล ที่ ผู ศึ ก ษาได ทํ า การสั ม ภาษณ พ นั ก งานต อ นรั บ หญิ ง บน
เครื่องบินที่เห็นวาการพบปะพูดคุยกับกลุมเพื่อนสนิทนั้น สวนใหญจะคุยกันเรื่องปญหาครอบครัว
และการพูดคุยเรื่องเหลานี้มผี ลตอการเลือกที่จะเปนโสดของตน “ทุกวันนี้ก็ยังคงเจอเพื่อนอีกหลาย
คนทั้งที่แตงงานไปแลวและที่ยังโสด ซึ่งการพบกับเพื่อนที่แตงงานไปแลวทําใหพี่ไดรับฟงปญหา
ครอบครัวของเพื่อนบอยๆ ซึ่งมีทั้งสุขและทุกขคละเคลากันไป ขอมูลที่ไดรับมาจากเพื่อนทําให
บางครั้งพี่คิดวาโชคดีที่อยูเปนโสดเหมือนกัน”
3.12 การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสภาพความเปนโสดของตนเอง
ขอมูลจากพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาทั้งหมดแสดง
ใหเห็นวาทุกคนมีมุมมองตอความเปนโสดของตนเองในแงที่เปนสิทธิสวนบุคคลทั้งสิ้น การเลือกที่

112

จะเปนโสดนั้นตนเองสามารถควบคุมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อบุคคลแวดลอมทั้งที่ใกลชิดใน
ครอบครัว อาทิ บิดามารดา ญาติพี่นอง ลวนแลวแตไมตอกย้ําหรือบีบบังคับใหพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้มีครอบครัว แมวาในชวงกอนหนานี้จะมีการพูดถึงหรือแมกระทั่ง
ชักนําผูชายใหมาเปนคูครองก็ตามที แตในปจจุบันก็ไมไดมีการพูดถึงกันอีกเลย ในขณะที่บุคคลที่
ไมไดใกลชิดดวยก็อาจมีบางที่ถามถึงเรื่องความเปนโสด ซึ่งพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุม
ที่ทําการศึกษาเห็นวาเปนเพียงการอยากรูอยากเห็น หรือเปนเพียงการถามโดยไมตองการคําตอบ
อยางจริงจัง
เกี่ยวกับปจจัยดานการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสภาพความเปนโสดนั้น
ปราโมทย ประสาทกุล ไดกลาวถึงสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหสัดสวนของสตรีที่ครองโสดเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากผูหญิงเปนตัวของตัวเอง และมีอิสระเสรีมากขึ้น การอยูเปนโสดเปนทัศนคติใหมของผูหญิง
ยุคนี้วาไมใชเปนสิ่งนาละอายถาหาคูไมได การเปนโสดกลับกลายเปนสถานภาพใหมที่ทัดเทียมกับ
สถานภาพสมรส (ปราโมทย ประสาทกุล, 2544) ซึ่งการยอมรับจากบุคคลแวดลอมเปนเหตุผล
สําคัญที่ทําใหผูหญิงโสดไมแปลกแยกจากสังคมและบุคคลแวดลอมแตอยางใด จะเห็นไดวาปจจัย
ดานการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสภาพความเปนโสดนั้น นับไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
การเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
3.13 การไมพบคนที่ถูกใจ หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
สําหรับปจจัยในการไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวนั้น จาก
การศึกษาพบวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษา จํานวน 17 คน ไดแสดง
เหตุผลวาตนเองยังไมพบคนที่ถูกใจพอที่จะตัดสินใจรวมชีวิตดวยได บางคนก็กลัวความผิดหวัง บาง
ก็ ส ร า งมาตรฐานของคนที ่อ าจจะพิจ ารณาไวเ ลือ กเปน คู ค รอง อาทิ จบปริญ ญาตรี พูด
ภาษาอังกฤษได มีอ าชีพมั่น คง ไมเจาชู กะลอน มีอารมณขัน ซึ่งมาตรฐานที่ตั้งไวนี่เองที่ทําให
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาหลายคนยังไมตัดสินใจมีคูครอง นอกจากนี้
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจํานวน 3 คน ไดใหเหตุผลแหงการเปนโสดที่
แตกตางไป กลา วคือ พี่มี ไมคิด จะมีคูค รองเลยเนื่อ งจากมองวา ผูช ายไรส าระ และไมเ ห็น วา
ความรักจะมีความหมายอะไรกับชีวิตของตน สวนพี่เจ็งนั้นจากความผิดหวังในความรักทําใหพี่เจ็ง
ปฏิเสธที่จะคิดเรื่องการสมรส ในขณะที่พี่แมนไมมีความรูสึกฉันทชูสาวกับผูชายเลย
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โดยสรุป พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจํานวน 17 คน
เลือกที่จะคนหาคนที่มีคุณสมบัติถูกใจตนเองมากพอที่จะสละสภาพความเปนโสดของตนเอง ซึ่ง
จะเห็นไดวาเปนปจจัยดานการไมพบคนที่ถูกใจหรือมีคุณสมบัติตามที่ตั้งไว
จากการศึกษาสามารถลําดับความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับการที่พนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาทั้ง 20 คน เลือกที่คงสถานภาพความเปนโสด โดย
นําเสนอจากปจจัยที่มีความเกี่ยวของจากมากไปหานอย นับตามความถี่ของความเกี่ยวของไดดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการเปนโสดของ
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน

จํานวนผูที่เกีย่ วของ
(คน)
20

2. การไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสภาพโสดของตนเอง

20

3. การมีงานอดิเรกทํา หรือกิจกรรมอื่นๆ

20

4. กลุมเพื่อนสนิท

20

9. การไมพบคนทีถ่ ูกใจ หรือมีคุณสมบัติตามทีก่ ําหนดไว

18

5. ประสบการณ ภูมิหลัง พืน้ ฐานทางครอบครัว

13

6. ความผูกพันกับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา)

13

4. ภาระในการเลี้ยงดูผูอื่น เชน บิดา มารดา

7

10. ความไมตอ งการรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว

7

3. ทัศนคติที่เปนลบตอการสมรส

5

11. การตองการประสบความสําเร็จในงาน

2

12. ความชอบในเพศเดียวกัน

1

13. ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจ

0

1. รายได

สรุป
จากการศึกษาเรื่องโลกทัศนและปจจัยที่เกี่ยวของตอการอยูเปนโสดของพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบิน พบวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษามีโลกทัศนใน
ดานการมองสภาวะความเปนโสดของตนวาไมไดเปนการแปลกแยกจากสังคม หรือไมไดรับการ
กดดันจากสังคมแตอยางใด ทุกคนมองวาเปนสิทธิสวนบุคคลที่จะเลือกคงสภาพความเปนโสดของ
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ตนเองได ทําใหการดําเนินชีวิตของคนกลุมนี้เปนไปตามปกติธรรมดา ทุกคนมองวาตนเองมีฐานะ
ในสังคมเปนสมาชิกปกติคนหนึ่งของสังคม
ทั้งนี้การเลือกที่จะเปนโสดนั้นเปนการเลือกกระทําโดยสมัครใจที่การศึกษาครั้งนี้
พิจารณาจาก
1. สถานการณที่มีอิทธิพลตอการเลือกทีจ่ ะเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบน
เครื่องบิน

กรณีเหตุการณการหยารางของบิดาและมารดาที่ทําใหสภาพครอบครัวแตกสลาย

เหตุการณการสูญเสียบิดาและมารดาพรอมกัน กรณีเหตุการณความลมเหลวในดานความรักของ
ตน ซึง่ ทําใหเกิดความกลัวทีจ่ ะผิดหวังและกลัวความลมเหลวในชีวิตครอบครัว
2. ความเชื่อ คานิยม และบรรทัดฐานของสังคม จากการศึกษาพบวาไมไดมีความ
เกี่ยวของกับการเลือกที่จะเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทั้ง 20 คนเลย ระบบการ
ครอบงําความคิดของสังคมไทยในลักษณะที่เนนการแตงงานเพื่อสนองตอบความเชื่อ คานิยม และ
บรรทัดฐานทางสังคมที่มีระบบครอบครัวเปนหลักนั้น ในสังคมไทยไมไดมีลักษณะบังคับมากนัก
การเลือกเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทั้ง 20 คนนั้นเกิดจากเหตุผลสวนตัวของตน
ซึ่งเกิดจากลักษณะงาน และความเปนสวนตัวของอาชีพพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเป น โสดของพนั ก งานต อ นรั บ หญิ ง บนเครื่ อ งบิ น กลุ ม ที่
ทําการศึก ษาเมื่อ เรีย งลํา ดับ ความสํา คัญ และความเกี่ย วขอ งจากมากไปหานอ ยแลว พบวา
ปจจัย ดา นรายได ปจจัยดานการไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสภาพโสดของตนเอง
ปจจัยดานการมีงานอดิเรกทํา หรือกิจกรรมอื่นๆ และปจจัยดานกลุมเพื่อนสนิท มีจํานวนพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาที่ใหขอมูลบงแสดงถึงความสัมพันธกับปจจัยเหลานี้
ทั้ง 20 คน แสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง 4 ปจจัยดังกลาวมีผลตอการเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิง
บนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาทุกคน
ปจจัยดานรายได นับเปนปจจัยที่นาสนใจ เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงงานที่ไดมี
การศึกษาในกอนหนานี้พบวา เมื่อผูหญิงมีการศึกษาสูงขึ้นก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก
เดิ ม ที่ ผู ห ญิ ง รั บ ผิด ชอบงานบ า นกลายมาเป น ผูห ญิ ง ที่ ทํา งานนอกบ า น ผูห ญิ ง ที่ ยั ง โสดและมี
การศึกษาก็ยอมมีโอกาสไดทํางานในตําแหนงที่สูง มีรายไดที่ดีนําไปสูการเปนอิสระและพึ่งพา
ตนเองได ซึ่ง ทัศนคติของผูหญิงจะเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ผูหญิงจะมองวาการแตงงานอาจ
ไมใชเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับผูหญิงเชนที่เคยเปนมา ผูหญิงอาจจะเลือกแตงงานเมื่อมีอายุมากขึ้น
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หรืออาจจะเลือกที่จะไมแตงงานเลยก็เปนได (สุธีรา ทอมสัน และเมทินี พงษเวช, 2538 : 43) ซึ่ง
ขอ มู ล จากการศึก ษาทัศ นคติ ข องผู ห ญิง ในยุค ป จจุ บั น นี้ไ ด ส อดคลอ งกั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ที่
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษานี้เห็นวารายไดในการประกอบอาชีพของตน
มากเพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวและตนเองไดเปนอยางดี ดังเชนกลุมที่ทําการศึกษาคนหนึ่งให
ขอมูลวา “สวนรายไดของพี่เองมากพอที่จะอยูไดอยางสบายๆ เหลือแตผอนคอนโดฯ อยางเดียว
แลวก็เก็บออมดวยสวนหนึ่ง ไมตองมีคนมาชวย support ก็สามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางดีทีเดียว”
ปจจัยดานการไดรับการยอมรับจากบุคคลแวดลอมตอสภาพโสดของตนเอง จาก
การศึ ก ษาพบว า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ สอดคล อ งกั บ งานเขี ย นด า นผู ห ญิ ง ของปราโมทย ประสาทกุ ล
(ปราโมทย ประสาทกุล, 2544) ที่อธิบายการอยูเปนโสดเปนทัศนคติใหมของผูหญิงยุคนี้ที่มองวา
ไมใชเ ปน สิ่ง นา ละอายถา หาคูไมได การเปน โสดกลับ กลายเปน สถานภาพใหมที่ทัดเทีย มกับ
สถานภาพสมรส ทั้งนี้เ นื่องจากผูหญิง ยุคใหมมีความคิดที่เปน อิสระมากขึ้น มีโลกทัศนที่มอง
ตนเองไมไดแปลกแยกจากสังคมและคนรอบขางแตอยางใด
ปจจัยดานการมีงานอดิเรกทํา หรือกิจกรรมอื่นๆ นั้น จากการศึกษาพบวาการที่
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษามีงานอดิเรกทํา หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให
ไมคิดถึงสภาพความเปนโสดของตน อาทิ ชมภาพยนตร จับจายซื้อของ รับประทานอาหาร เปน
ตน ซึ่งพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินทุกคนมีงานอดิเรก หรือมีกิจกรรมอื่นๆ และไดดําเนิน
กิจกรรมเหลานี้รวมกับกลุมเพื่อนหรือครอบครัวอยางสม่ําเสมอในเวลาที่วางจากงาน ซึ่งสงผลให
ลืมการเปนโสดไปชั่วขณะและอาจทําใหไมสนใจตอการอยูเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบน
เครื่องบินกลุมตัวอยางในที่สุด
ด า นป จ จั ย ด า นกลุ ม เพื่ อ นสนิ ท นั บ เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อี ก ด า นหนึ่ ง กล า วคื อ
พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาทั้ง 20 คนมีกลุมเพื่อนสนิท ทั้งที่ยังโสดและ
แตงงานแลว จะทําใหพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาแตละคนไมรูสึกวา
ตนเองแปลกแยกจากสังคม เนื่องจากยังมีสังคมเพื่อนทั้งเพื่อนในสมัยเรียนและเพื่อนชวงทํางาน
ใหพ บปะและดํ า เนิน กิจ กรรมรว มกัน อาทิ รับ ประทานอาหาร เล น กี ฬ าด ว ยกัน ฯลฯ ซึ่ง จาก
การศึกษาพบวาในกลุมที่ทําการศึกษาสวนใหญมีกลุมเพื่อนสนิทที่คบกันมาในสมัยเรียนและ
บางสวนในชวงทํางานดวยกันที่สายการบินแหงนี้ ทั้งเพื่อนที่ยังคงเปนโสดและแตงงานแลว ซึ่ง
ลักษณะเชนนี้ทําใหพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาสวนใหญรูสึกไมแปลก
แยกจากสังคม และยังรูสึกอยูเสมอวาสภาพความเปนโสดของตนไมมีผลกระทบกับกลุมเพื่อนแต
อยางใด
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ในดานปจจัยอื่นๆ อาทิ ปจจัยการไมพบคนที่ถูกใจ หรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ไว พบวาพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจํานวน 18 คน เห็นวาเปนสิ่งที่ทํา
ใหตนเองเลือกเปนโสด ปจจัยประสบการณ ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว และปจจัยความผูกพัน
กับครอบครัวเดิม (บิดา มารดา) มีพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินกลุมที่ทําการศึกษาจํานวน
13 คนเห็ น ว า เกี่ย วของ ป จจั ย ภาระในการเลี้ ย งดูผูอื่ น เชน บิ ดา มารดา และปจจัย ความไม
ตองการรับผิ ดชอบในชี วิตครอบครัว มีพ นัก งานตอ นรั บ หญิ ง บนเครื่ อ งบิน กลุม ที่ทํา การศึก ษา
จํานวน 7 คนเห็นวาเกี่ยวของกับการเลือกเปนโสดของตน
ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปนโสดของพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบิน
กลุม ที่ทํา การศึก ษา ที่อ ยูใ นระดับ นอ ยคือ ปจ จัย ทัศ นคติที่เ ปน ลบตอ การสมรสมีผูใ หขอ มูล
เกี่ยวของเพียง 5 คน ปจจัยการตองการประสบความสําเร็จในงาน 2 คน และปจจัยความชอบใน
เพศเดียวกันมีเพียง 1 คนเทานั้น สวนปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจนั้นไมมีผูใดใหขอมูลที่
แสดงถึ ง ความสัม พั น ธ กับ การเลือ กอยู เ ป น โสดของพนั ก งานต อนรั บหญิ ง บนเครื่อ งบิ น กลุ ม ที่
ทําการศึกษาแตอยางใด
ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง โลกทัศนและปจจัยที่เกี่ยวของตอการอยูเปนโสดของพนักงาน
ตอนรับหญิงบนเครื่องบินในครั้งนี้ พบวาจํานวนกลุมที่ทําการศึกษาทั้ง 20 คน มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การอยูเปนโสดไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากอาชีพพนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินคอนขาง
แตกตางจากผูหญิงในอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะดานการมีรายไดที่มากเพียงพอจะดูแลตนเองและ
จุนเจือคนในครอบครัวไดเปนอยางดี ประกอบกับลักษณะการทํางานที่ไมคอยไดพบปะคบหากับ
คนตางอาชีพมากนัก ทําใหกลุมที่ทําการศึกษาในครั้งนี้มีลักษณะเฉพาะของการอยูเปนโสดได
เหตุผลที่สําคัญอีกประการก็คือกลุมที่ทําการศึกษามีจํานวนนอยซึ่งอาจไมพอเพียงที่จะทําการวิจัย
เพื่อแสดงไดวาเปนตัวแทนของหญิงโสดในปจจุบันไดทั้งหมด การศึกษาในครั้งนี้จึงสะทอนใหเห็น
เพียงโลกทัศนของผูหญิงที่เปนโสดในอาชีพนี้เทานั้น ในการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปน
โสดครั้งตอไป จึงนาจะมีการวิเคราะหถึงภาพรวมโดยใชกลุมที่ทําการศึกษาจํานวนมากขึ้น และมี
การเก็บขอมูลโดยเปรียบเทียบระหวางอาชีพที่มีรายไดและศักยภาพในการเลี้ยงดูตนเองได กับ
ผูหญิงที่ไมมีอาชีพหรือประกอบอาชีพที่มีรายไดไมมากพอที่จะพึ่งพาตนเองไดเพียงลําพัง เพื่อ
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แสดงใหเห็นวาโลกทัศนของผูหญิงในปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตเนื่องจากปจจัยดานใดบางอยาง
ชัดเจน
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