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บทคดัยอ

งานศกึษาเรือ่ง การชวงชงิอตัลกัษณ “กะเทย” ในงานคาบาเรตโชว เปนความพยายามทีจ่ะ
เสนอทางเลอืกใหมในการมอง ภาพลกัษณกะเทย ใหกาวขามพนคตเิกาเกีย่วกบั ภาพลกัษณตายตวัเชงิ
ลบ…ภายใตงานศกึษาของหลายสาขาวชิาชพีทีมุ่งเนนจะปรบัเปลีย่น แกไข พฤตกิรรมของกะเทยโดยมอง
ขามการทาํความเขาใจในระบบคณุคาและวฒันธรรมยอยทีใ่ชกนัภายในการรวมกลุมของกะเทย สาเหตุ
สําคญัทีผู่เขยีนเลอืกพจิารณางานคาบาเรตโชว เพราะเปนหนึง่ในรูปแบบของการรวมกลุมกะเทยทีก่อ
คุณูปการตอการทองเทีย่วไทยจนกลายเปนจดุขายทีโ่ดงดงัไปทัว่โลก

ในงานศกึษาผูเขยีนเลอืกใชคําวา โรงโชว ใหส่ือถงึสถานประกอบการโชวคาบาเรตขนาดใหญ
แหงหนึง่ในพทัยา ทีผู่เขยีนเลอืกศกึษาเปนแหลงขอมลูหลกั โดยผูเขยีนจะพยายามหยบิยกการนาํเสนอเรือ่ง
เลาผาน สํานกึของกะเทยเอง ตอระบบความเชือ่ความหมายทีใ่หกบัลีลาชวีติเรือ่งเพศและการแสดงตวัตน
ทางเพศ--จากผูใหขอมลูหลกั 8 คน ประกอบกบัการสงัเกตการณอยางมสีวนรวมเทาทีเ่ปนไปได

ผลการศกึษาพบวา กะเทยเลอืกเปดพืน้ทีท่างสงัคมผานการนาํเสนอตวัตนในเงือ่นไขตาง  ๆทัง้
ในชวีติประจาํวนั และบนเวทใีนฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่ของธรุกจิทองเทีย่ว ตัวตนและ เพศในความหมายทีเ่ปน
สถานะ มคีวามหลากหลาย สลับกลบัไปมาแลวแตจะเลือกใชสัมพนัธกบัใครในสถานการณใด ทัง้ยงัเปน
ประโยชนตอการสรางสรรคงาน--แมจะมกีะเทยบางคนเลอืกเสนอบางดานของตวัตนสอดคลองกบัภาพ
ลักษณไมดีทีสั่งคมใหไวกต็าม แตคนในสงัคมควรพจิารณาการเลอืกแสดงตวัตนของกะเทย โดยใหความ
สําคญักบัเงือ่นไขทางสงัคมเปนสาํคญั
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Abstract

The study of “Contesting Identities of ‘Kathoei’ in Cabaret Show” aimed to present 
the alternative focus at the image of Kathoei in order to understand and rethink about the 
conservative attitude and negative stereotype of Kathoei. The study in several disciplines has 
focused on the reactification of Kathoei’s behavior. These disciplines have ignored the 
understanding in their value system and subculture. The main point of this project considers the 
making group of Kathoei in ‘Cabaret show’ as cultural identities construction that innumerably 
benefits worldwide tourism promotion.

In this project, I used the word “Rong Show” to imply the Cabaret Theatre specified 
as my fieldwork. The project presented the narrative of Kathoei through their self consciousness 
about the belief system and meaning of sex, sexuality and sexual performance. I chose the way 
of collecting information by interviewing 8 key informants and also participatory observing.

The result of this study found that Kathoei expressed their identities to public space 
through the practice of everyday life and context of tourism industry. Various identities and 
sexualities could be performed dynamically that depended on situation they faced and kind of 
relation they would like to make. Nevertheless, some Kathoei chose to present some parts of 
identities which have been stigmatised by society. To consider Kathoei identities could not be 
done without realizing any other social conditions.


