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บทคัดย่อ
บทความนี้ ส นใจปรากฏการณ์ กิ๊ ก ในแง่ มุ ม ด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ของคน
ในสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม และความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและระบบคุณค่า
ในการใช้ชีวิตคู่ของคนในสังคมไทย โดยมุ่งพิจารณาในประเด็นปรากฏการณ์ “กิ๊ก” ว่า
เกิดขึ้นได้อย่างไรในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” มีความหมายและ
มีการสร้างระบบความสัมพันธ์ชายหญิงขึ้นใหม่ซึ่งแตกต่างจากระบบคุณค่าเดิมในสังคมไทย
อย่ า งไร และปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วได้ ส ะท้ อ นแง่ มุ ม เกี่ ย วกั บ ความคิ ด และความเชื่ อ ใน
เรื่ อ งเพศของสังคมไทยอย่างไร ซึ่งประเด็น ดังกล่ า วทั้ ง หมดจะสามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การเคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยน ทั้งเชิงวิธีคิดและปฏิบัติที่พึงมีต่อการใช้ชีวิตคู่หรือระบบคุณค่า
ความสัมพันธ์ชายหญิงที่แตกต่างไปจากระบบคุณค่าเดิมของสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ท�ำความเข้าใจต่อระบบวิธีคิดที่มีความซับซ้อนในเรื่องเพศ และรูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของผู้คนในสังคมที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั่นเอง
ค�ำส�ำคัญ: กิ๊ก, ผัวเดียวเมียเดียว, หลายผัวหลายเมีย, ระบบเพศภาวะ
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“Kik” Phenomenon and the Views of Sexuality’s Belief
Challenges in Thai Society
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Abstract
This article interests in “Kik” Phenomenon in terms of the changing
ways of thinking affected on the behaviors and the relationship in the society.
This reflects the changing ways of thinking and views between male and
female including reflects the change in the marriage values in Thai society.
The author emphasizes on “Kik” phenomenon in the topics of: how it was
happened in the current Thai society contexts, what are differences of the
meaning and the relationship building between male and female compare to
the old social values, how this phenomenon reflects the thoughts and beliefs
in the sexuality of Thai society. All mentioned topics show the movements
and the changes in both theoretical and practical methods to the marriage
values or to the relationship values between male and female which are
different from the old values. This is in order to guide the people to
understand the complicated sexuality and the various forms of the relationship
between people.
Keywords: Kik, monogamy, polygamous, gender
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บทน�ำ

ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินค�ำว่า
“กิ๊ก” ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้แพร่กระจายสู่สังคมไทยในวงกว้าง โดยกลุ่มแรกเริ่มที่มี
บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในรูปแบบที่เรียกว่า “กิ๊ก” ก็คือ วัยรุ่น
และกระแสปรากฏการณ์ดังกล่าวได้แพร่กระจายไปสู่คนทุกเพศทุกวัยในสังคม โดยเฉพาะ
สังคมเมืองที่มีบริบทแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมี “กิ๊ก” เพราะวิถีการด�ำเนินชีวิต
เป็นแบบปัจเจกสูงกว่าคนในชนบทที่ยังผูกติดอยู่กับจารีตประเพณีของชุมชนเป็นส�ำคัญ
ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์แบบ “กิ๊ก” ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมกันในสังคมหนุ่มสาววัยเรียนวัยรัก
ขณะนี้ กลับยิ่งก�ำลังท้าทายวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางเพศและวิถีครอบครัวไทยอย่างมี
นัยที่ส�ำคัญ หากมองในแง่วิวัฒนาการ “การอยู่ก่อนแต่ง” ก็คือวัฒนธรรมความสัมพันธ์
ทางเพศที่มาแทนที่ “การอยู่หลังแต่ง” ครั้งหนึ่งสังคมอาจเคยเชื่อว่าการอยู่หลังแต่งท�ำให้
ชีวิตคู่และสถาบันครอบครัวมั่นคง แต่เมื่อสังคมซับซ้อนมากขึ้นปัจจัยความมั่นคงของชีวิตคู่ก็
ซับซ้อนขึ้นตามนอกเหนือจากอาชีพการงานหรือความเหมาะสมระหว่างฐานะทางสังคมแล้ว
อุปนิสัยส่วนตัว รสนิยม สไตล์ชีวิต ความสมดุลทางเพศก็เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ การอยู่ก่อนแต่ง
เพื่อเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้ในหลาย ๆ ด้านจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของการมีชีวิตคู่
ที่พึงพอใจและมั่นคงของคนในยุคเรา และหากพิจารณา “เนื้อหา” ของการอยู่ก่อนแต่ง
ไม่ว่าจะเป็นอยู่ก่อนแต่งเพื่อเรียนรู้กันและกันแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องจะแต่งหรือไม่แต่งทีหลัง
หรืออยู่ก่อนแต่งโดยตกลงกันแน่นอนแล้วว่าอนาคตจะแต่งงานจริง ๆ ก็ตาม ต่างมีจุดร่วม
ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ เป็นการคบกันฉันคนรักคือคบในฐานะเป็นแฟนกัน แต่ความสัมพันธ์
อย่างทีเ่ รียกกันว่า “กิก๊ ” ตามนิยามทีป่ รากฏในงานวิจยั ของนิสติ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ธนพร สง่าศรี, 2547.) หมายถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งไม่ใช่แบบแฟน และไม่ใช่แบบเพื่อน
แต่เป็นความสัมพันธ์คล้ายชู้ เพราะมีได้ไม่จ�ำกัดทั้งที่มีแฟนแล้ว “กิ๊กคือคนที่เราใส่ใจมากกว่า
เพื่อน รู้สึกพิเศษเกินเพื่อน แต่ไม่ได้คิดกับเขาแบบแฟน....ข้อแตกต่างระหว่างแฟนกับกิ๊ก
คือแฟน คือความจ�ำเจซ�้ำซาก ของเดิม ๆ ทุกวัน ...ส่วนกิ๊ก คือความสดใสซาบซ่า มีชีวิตชีวา
น่าลุ้น น่าค้นหา เพราะยังไม่รู้จักเขาดีพอ กิ๊กก็คือแฟนคนที่ 2, 3, 4...” (อ้างแล้ว น. 16)
ลั ก ษณะพิ เ ศษของความสั ม พั น ธ์ แ บบกิ๊ ก ก็ คื อ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ รู ้ กั น เฉพาะเรากั บ คน
ที่เป็นกิ๊กของเราเท่านั้น จะให้แฟนเรา (หรือแฟนเขา) รู้ไม่ได้เด็ดขาด ส่วนจะมีความสัมพันธ์
เพียงระดับเป็นเพื่อนทางใจ เพื่อนเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลงด้วยกัน หรือจะถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์
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หรือไม่นั้นก็แล้วแต่จะตกลงกัน แต่ต้องให้อิสระ ไม่เรียกร้อง ไม่ผูกมัดกันและกัน หากมอง
วิวัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเปรียบเทียบ จะเห็นว่าการอยู่หลังแต่งกับอยู่
ก่อนแต่งแม้ในแง่ “วิถี” จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง แต่ทว่ายังด�ำรง “จุดหมาย” เดียวกันนั่นคือ
ความมั่นคงของชีวิตคู่และสถาบันครอบครัว ที่ส�ำคัญทั้งการอยู่หลังแต่งและอยู่ก่อนแต่ง
ต่างยอมรับในคุณค่าของการมีความซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างคนที่คบหาเป็นแฟนกัน แต่เมื่อ
หันมามองความสัมพันธ์แบบกิ๊กนอกจากจะไม่พบความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์เช่นนี้
กับความมั่นคงของชีวิตคู่และสถาบันครอบครัวแล้ว ยังเห็นได้ชัดว่าความซื่อสัตย์ต่อกัน
ระหว่างแฟนถูกลดค่าลงเป็นศูนย์ และหากมองความสัมพันธ์แบบกิ๊กผ่านกรอบวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ทางเพศแบบเดิมของบ้านเราหรือกรอบศีลธรรมทางศาสนาก็นับว่าค่านิยม
การมีกิ๊กเป็นความแปลกแยกอย่างยิ่ง แต่ในมุมกลับกันถ้าความสัมพันธ์แบบกิ๊กเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมหนุ่มสาวปัจจุบันก็เท่ากับรากฐานความสัมพันธ์แบบแฟนถูกท�ำลายลงอย่างสิ้นเชิง
รากฐานความสัมพันธ์แบบแฟน คือความจริงใจ ซื่อสัตย์ เปิดเผย ตรงไปตรงมา แต่ถ้าเรา
ยอมรับการมีกิ๊กและกฎของความสัมพันธ์แบบกิ๊กที่ห้ามไม่ให้แฟนรู้เสียแล้ว ความซื่อสัตย์ต่อ
กันระหว่างแฟนก็กลายเป็นสิ่งที่เรารับรู้ร่วมกันว่าไม่ใช่พันธสัญญาที่เราจะต้องปฏิบัติตาม
อีกต่อไป เท่ากับเราตกลงร่วมกันที่จะก�ำหนดให้ความซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างแฟนกลายเป็น
เพียงสัญญาลวง (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2547)
ปรากฏการณ์ “กิก๊ ” จึงเป็นลักษณะของการหลบเลีย่ งศีลธรรมและจารีตแบบเดิม ๆ
ที่ไม่สามารถตอบสนองหรือเป็นค�ำตอบหรือทางออกให้กับสังคมในการเอามาเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์อ�ำนาจอื่น ๆ ที่ก�ำลังเข้ามาครอบง�ำ และ “กิ๊ก” ก็คือการให้นิยามความหมาย
และการก�ำหนดความสัมพันธ์ในเรื่องเพศของคนในสังคม เป็นรูปแบบการควบคุมสถานภาพ
และความสัมพันธ์ทางเพศของคนรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของพวกเขามากที่สุด “กิ๊ก”
จึงเป็นได้ทั้ง เป็นคู่เพื่อน คู่รัก ส�ำหรับ เที่ยว กิน นอน ปลอบและประโลมใจ ทั้งหมดทั้งสิ้น
ทีอ่ ธิบายนีค้ อื วาทกรรม การสร้างสถานภาพและความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ของเยาวชนคนหนุม่ สาว
ในสังคม เป็นการสร้างแบบแผนและค�ำอธิบายใหม่ๆ ขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของปัจเจกบุคคล
เพื่อให้มีพื้นที่ที่มีให้เลือกอยู่เพียงสองทางคือดีกับชั่ว และเพื่อต่อต้านอ�ำนาจเหนือขึ้นไป
ที่แทรกเข้ามาควบคุมความสัมพันธ์ หรือแม้แต่ครอบง�ำหาประโยชน์ และเป็นการต่อต้าน
โดยไม่จ�ำเป็นต้องพุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างซึ่ง
ครอบง�ำอยู่แต่อย่างใด
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2. การให้นิยามความหมายของค�ำว่า “กิ๊ก” ในสังคมไทย
สุพัฒน์ สมจิตสกุล (2550) ได้เสนอนิยามความหมายของค�ำว่า “กิ๊ก” ไว้ว่าคือ
ความรักในหมู่วัยรุ่นที่เป็นมากกว่าเพื่อน มีความรู้สึกพิเศษผูกพันกันคิดถึงกัน แต่ไม่ใช่แฟน
กัน … “กิ๊ก” เป็น สับเซ็ตของชู้ และเป็นยูเนียนกับการมีเพศสัมพันธ์ ค�ำที่สามารถใช้แทน
กิ๊ก ได้ คือ คู่ขา ชู้ คู่ควง เด็ก แควน และคนพิเศษ แม้กิ๊กจะไม่ได้เน้นเรื่องเพศสัมพันธ์
แต่ ค วามใกล้ ชิ ด ท� ำ ให้ มี โ อกาสขนาดพลั้ ง เปลื อ งเนื้ อ เปลื อ งตั ว ได้ ห ลาย ๆ ครั้ ง น� ำ ไปสู ่
เพศสัมพันธ์สลับคู่แลกเปลี่ยนคู่นอน ท้องขึ้นมาก็ท�ำแท้ง ตามคอนเซปต์ที่ว่า “ทุ่มเท ทิ่มแทง
ท�ำแท้ง ทอดทิ้ง” ...ซึ่งมี 10 นิยาม กิ๊ก ตีแผ่รักวัยเรียน ดังนี้
1. ห้ามหึงหวง
2. มีอะไรกันได้ แต่ไม่ใช่ของกันและกัน
3. ไม่มีสิทธิเรียกร้องมากเกินเหตุ
4. ห้ามใช้กิ๊กร่วมกันกับเพื่อน
5. กิ๊กอาจเปลี่ยนสถานะได้ และห้ามเศร้า
6. ถ้ากิ๊กคิดจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตน โดยไม่ใช่เรา ห้ามฟูมฟาย ก็ต้องยอมรับด้วย
ความยินดี และค่อยมาตกลงกันทีหลังว่า จะกิ๊กกันต่อไปหรือไม่
7. ไม่จ�ำเป็นต้องเทคแคร์กันเกินเหตุ เพราะเป็นแค่กิ๊ก
8. กิ๊กมีได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน เป็นอินฟินิตี้ ไม่จ�ำกัดเพศ วัย และ สถานภาพ ถ้าไม่กลัว
“เอดส์”
9. กิ๊กส�ำคัญรองจากแฟน
10. กิ๊กยังไงก็เป็นกิ๊ก ต้องเจียมตัว
วิกพิ เี ดีย (2550) ได้ให้นยิ ามความหมายของค�ำว่า “กิก๊ ” ไว้วา่ กิก๊ (บางทีจะหมายถึง
เดท หรือ คู่เดท เป็นค�ำเรียกของ ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างบุคคล (short-term
relationship) โดยจะแตกต่างกับค�ำว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เรียกว่า แฟน ที่โดยรวม
จะหมายถึงความสัมพันธ์ระยะยาว ความสัมพันธ์ของกิ๊กหลายครั้งที่จะมีการเข้าใจผิดกัน
โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการกล่าวถึง โดยอาจจะมีความเข้าใจผิดระหว่าง ความสัมพันธ์
ระยะสั้น หรือความสัมพันธ์ระยะยาว ในปัจจุบัน ค�ำว่า กิ๊ก จะกล่าวถึงพฤติกรรมการหา
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เพื่อน ของกลุ่มวัยรุ่น โดยต้องการหาเพื่อนคุยหรือเพื่อนเที่ยว โดยใช้คำ� ว่า กิ๊ก แทนค�ำว่า
เพื่อน ซึ่งจะเป็นศัพท์แฟชั่นมากกว่า
อนุ ภ พ นั ก เขี ย นประจ� ำ คอลั ม น์ “เห็ น มาอย่ า งไร เขี ย นไปอย่ า งนั้ น ” ของ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ได้เขียนอธิบายความหมายของค�ำว่า “กิ๊ก” ไว้ว่า “กิ๊ก” เป็นค�ำใหม่
ที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น ว่ากันว่า “กิ๊ก” มีมานานแล้ว แต่มาเป็นที่รู้จักแพร่หลายตอนประมาณ
ปี พ.ศ. 2547 เพราะกลุ่มนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท�ำวิจัยเรื่อง
“กิ๊ก…มากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟน” และเผยแพร่ผลวิจัยออกมา เขาบอกว่า “กิ๊ก” น่าจะย่อ
มาจากค�ำว่า “กุ๊กกิ๊ก” ซึ่งแปลว่า กะหนุงกะหนิงจู๋จี๋กัน ถ้าพูดว่า “กุ๊กกิ๊ก” มันอาจจะยาวไป
เลยย่อสั้น ๆ เหลือเพียง “กิ๊ก” เขาบอกว่า “กิ๊ก” คือ ความรักในหมู่วัยรุ่นที่เป็นมากกว่า
เพื่อน มีความรู้สึกพิเศษ ผูกพันกันคิดถึงกัน แต่ไม่ใช่แฟนกัน…เขาบอกว่า โดยภาพรวมแล้ว
“กิ๊ก” คือ คนที่เราสนใจมากกว่าเพื่อน รู้สึกพิเศษเกินเพื่อน แต่ไม่ได้คิดกับเขาแบบแฟน
ไม่รู้สึกพิศวาส ไม่อยากอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า ไม่อยากอยู่บ้านเดียวกัน ไม่อยากนอนเตียง
เดียวกัน แต่ถ้าเห็นหน้ากันทุกวันคุยกันนาน ๆ ก็คงดี เขาบอกว่า เป็นไปได้ที่ “กิ๊ก” คือคนที่
ก� ำ ลั ง จะมาเป็ น แฟน จี บ กั น อยู ่ ใ นขั้ น ศึ ก ษาดู ใจลองคบกั น แต่ ไ ม่ ผู ก มั ด กั น ให้ อิ ส ระและ
เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ไปศึกษาผู้อื่นได้เพื่อค้นหาคนที่ใช่และชอบจริง ๆ วลีเด็ด ๆ ของ “กิ๊ก” คือ
“กิ๊กไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ต้องเลิก” และ “รักเหมือนแฟนแสดงเหมือนเพื่อน” เขาบอกว่า
ค�ำที่สามารถใช้แทน “กิ๊ก” ได้คือ คู่ขา โปรคู่รัก ชู้ คู่ควง เด็ก แควน (ควาย + แฟน) และ
คนพิเศษ (อนุภพ เดลินิวส์, 2547)
กิก๊ ในบริบทของ “รักสามเส้า” (“กิก๊ ”, 2550) หมายถึง ความสัมพันธ์ทโี่ รแมนติก
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คลสามคน เกิ ด ขึ้ น จากการมี บุ ค คลที่ ส ามเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า ง
ความสัมพันธ์ของคนสองคน โดยทั่วไป มีความหมายโดยนัยเกี่ยวกับความไม่สมหวังของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลทั้งหมดคนที่เกี่ยวข้อง อาจมีเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในสังคมของสามีภรรยาเดียว ความรักสามเส้ามักจะเกิดขึ้นและจบลงด้วยเร็ว
เนื่องจากมีกฎหมายและประเพณีเป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับความรักของบุคคลที่สาม รักสามเส้า
นิยมใช้กันมากในโครงเรื่องของภาพยนตร์ นิยาย ละคร การ์ตูน หรือ ตามเนื้อเพลงต่าง ๆ
ดังตัวอย่างเนื้อร้องของเพลง คลิ๊ก กิ๊ก กิ๊ก ในอัลบั้มของ A of Af2 มีว่า
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“กิ๊ก อะไรอะไรก็กิ๊ก กับใครกับใครก็คลิก ดูแล้วมันง่ายไปหน่อย
รัก กี่คนกี่คนก็รัก จะท�ำอะไรก็กั๊ก มันชักจะยุ่งกันใหญ่
โอ้ แม่ปลาไหล จับไม่ทัน ก่อนิทานต�ำนานยุคใหม่
ป่วนหัวใจอยู่ทุกวัน จับไม่มั่นก็คั้นไม่ตาย
คนน่ะคนไม่ใช่รถไฟ จะหนีเท่าไหร่ เดี๋ยวก็ต้องเจอะกัน
รักกับพี่คนเดียวดีกว่าถ้าไม่ประหม่า เดี๋ยว ๆ ก็ผูกพัน (ซ�้ำ *)”
สุพฒ
ั น์ สมจิตสกุล (2550) ได้ให้นยิ ามความหมายของค�ำว่า “กิก๊ ” ไว้วา่ กิก๊ เกิดจาก
ความประทับใจในตัวคนบางคน ที่บังเอิญเข้ามาได้ถูกเวลาที่เราก�ำลังต้องการสักคน ถึงแม้ว่า
เราจะมี หรือไม่มีอีกคนอยู่ก็ตาม บางคนก็ยังไม่มีแฟนก็คบกันไว้ เมื่อไม่เป็นแฟนกันดีกว่า
อยู่คนเดียว เวลาเหงาจะได้มีคนไว้อ้อน คอยเป็นก�ำลังใจ ไปดูหนัง แล้วหากอารมณ์ไม่ดี
ก็ไล่ไปไกล ๆ โดยไม่ต้องคิดมาก เพราะเขาไม่ได้เป็นแฟนเรา แต่บางคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ยัง
อยากมีกิ๊ก เพราะต้องเข้าใจว่าแฟนที่คบอยู่ อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุด จึงมีคนอื่นมา
พิจารณาเพื่อตามหารักแท้ และเป็นการค้นหาตัวเอง บางคนอยากเติมสีสันในชีวิต เพราะ
แฟนน่าเบือ่ บางคนอาจต้องการโชว์วา่ ตัวเองเจ๋ง มีเด็กในสังกัดเยอะ “กิก๊ ” จึงเป็นปรากฏการณ์
ที่น่าตั้งค�ำถามท�ำความเข้าใจ การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ของวัยรุ่นคนหนุ่มสาว
ที่วันนี้เขาและเธอก�ำลังมีพื้นที่ที่แยกต่างหาก ออกไปอย่างท้าทาย โดยเฉพาะค�ำอธิบาย
จากความคิดของน้องนักศึกษาคนหนึ่งกล่าวว่า “กิ๊ก ... ก็แค่การแอบปลื้มใครสักคนหนึ่ง โทร
หากันบ้าง อาจจะนัดเจอกันบ้าง โดยไม่กระทบความรู้สึกกับคนรัก เราสามารถท�ำได้”
จากการให้นยิ ามความหมายของค�ำว่า “กิก๊ ” ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของวิธคี ดิ และมุมมองในเรือ่ งเพศตามกลุม่ อายุและสังคมทีม่ หี ลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ได้แก่ เพือ่ นต่างเพศทีม่ คี วามส�ำคัญมากกว่าเพือ่ นทัว่ ไป โดยมีความลึกซึง้
มากกว่า บ้างก็ว่า “กิ๊ก” คือ เพื่อนคุยโทรศัพท์ หรือเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่อง และบ้างก็ให้
ความหมายของค�ำว่ากิ๊กในความสัมพันธ์แบบคู่นอน นอกจากนี้ค�ำว่า “กิ๊ก” ยังมีความหมาย
เหมือนกับค�ำว่า ชู้ ในบางสังคม แต่ผู้คนเลี่ยงค�ำว่า ชู้ จึงไปใช้ค�ำว่า “กิ๊ก” ซึ่งเป็นการยาก
ทีจ่ ะยอมรับในสังคมไทย เพราะรากฐานความเชือ่ และการให้คณ
ุ ค่าเกีย่ วกับระบบความสัมพันธ์
ชายหญิง และระบบครอบครัวยังยึดติดอยู่กับแนวคิดการมีผัวเดียวเมียเดียว (monogamy)
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ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์ตามอย่างชาติตะวันตกที่เพิ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิด
ในเรื่องเพศของสังคมไทยเมื่อประมาณไม่เกิน 100 กว่าปีมานี้ ทั้งนี้หากจะพิจารณาระบบ
ความสัมพันธ์ชายหญิงในประเทศไทยด้วยหลักกระบวนทัศน์สากลที่ชาติตะวันตกพยายาม
น�ำมาครอบง�ำและอธิบายความสัมพันธ์ชายหญิงทั่วโลกด้วยมุมมองด้านเดียว (ท่ามกลาง
รูปแบบอันหลากหลายของโครงสร้างสังคมแบบอื่น ๆ) คือโครงสร้างสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่เรียกว่า “สังคมแบบถืออ�ำนาจชายเป็นใหญ่ (ระบบปิตาธิปไตย) ที่ผู้หญิงจะด้อยกว่าผู้ชาย
ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเดิมสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้คุณค่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้หญิง
เป็นเพศที่มีความด้อยกว่าและถูกกดขี่จากเพศชายในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย
หรือจิตใจ เช่น การที่ผู้หญิงจะต้องทนอยู่กับสามีที่มีภรรยาน้อยหลาย ๆ คนภายในบ้าน
หลังเดียวกัน โดยถือเป็นเรือ่ งปกติของสังคมไทยในยุคสมัย 100 กว่าปีทแี่ ล้ว ซึง่ กระบวนทัศน์
ดังกล่าวได้พยายามยัดเยียดความเป็นสากลให้กับสถานภาพที่ต�่ำต้อยของผู้หญิง แต่ในขณะ
ที่ กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ซึ่งได้พัฒนาขึ้น มาแข่งขัน คือ กระบวนทั ศ น์ ก ารประกอบสร้ า งทาง
วัฒนธรรม (cultural constructionism) กระบวนทัศน์นี้มองระบบเพศภาวะในฐานะที่
เป็นระบบสัญลักษณ์และเป็นโครงสร้างส่วนบนที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผลผลิตของ
ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ชนชั้น อุดมการณ์ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจเฉพาะท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นการท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ด้านเพศภาวะและระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายหญิงจึงจ�ำเป็นต้องใช้การตีความหมายบริบทโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมเหล่านี้ (สุชาดา
ทวีสินธิ์, 2547, 14) หากน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ดังกล่าวมาอธิบายระบบความสัมพันธ์ที่ผู้ชาย
มีภรรยาหลายคนได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความเป็นเหตุเป็นผลจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเพราะ
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมีความต้องการใช้แรงงานจ�ำนวนมากในระบบครอบครัว
ประกอบกับการได้รับอิทธิพลความเชื่อจากประเทศอินเดียที่มีวัฒนธรรมแบบปิตาธิปไตย
ซึ่งเป็นฐานคิดส�ำคัญที่ส่งผลให้สังคมมีความเชื่อและยอมรับระบบคุณค่าที่เอื้อให้เพศชาย
สามารถมีภรรยาได้หลายคนเพื่อผลิตทายาทไว้เป็นแรงงานของครอบครัว หากมองในมิติ
ดังกล่าวเป็นการเสนอให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงได้มีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้
สามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสภาพสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งสมดุ ล และเอื้ อ ประโยชน์
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยตามค�ำพังเพยที่ว่า “น�้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ไม่มีเพศไหนส�ำคัญกว่ากัน
เป็นระบบความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงและผู้ชายไม่มีความเหลื่อมล�้ำกันในเรื่องสถานภาพทางสังคม
และทั้งหญิงและชายมีบทบาทที่หนุนเสริมและทดแทนซึ่งกันและกัน
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ดังนั้น การตีความระบบเพศภาวะหรือระบบความสัมพันธ์ชายหญิงในแต่ละสังคม
จะมีความแตกต่างกันออกไปตามกระบวนทัศน์และมุมมองที่น�ำไปใช้อธิบายและยึดถือเป็น
คุณค่าร่วมของสังคมนัน้ ๆ การให้นยิ ามความหมายของค�ำว่า “กิก๊ ” ย่อมจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามมุมมองและกระบวนทัศน์ของแต่ละคนหรือสังคมซึ่งย่อมจะต้องมีความแตกต่าง
หลากหลายกันออกไปตามผลผลิตของประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ชนชั้น อุดมการณ์
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ หากพิจารณาปรากฏการณ์กิ๊กในแง่ของ
การเลือกใช้วถิ คี วามสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงตามหลักการมีหลายผัวหลายเมีย (polygamous)
ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งสังคมไทยก็เคยยอมรับว่าการที่ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมจรรยาแต่ประการใด ปรากฏการณ์กิ๊กในความหมายของ
การคบเพศตรงข้ามมากกว่า 1 คน ย่อมจะไม่ใช่สงิ่ ใหม่หรือสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติและสามารถกระท�ำได้
เพราะกลั บ กลายเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงนั ย ยะถึ ง ความเป็ น ชายชาตรี ความมี อ� ำ นาจและบารมี
ของชายผู้นั้นในสังคม ซึ่งการมีหลาย (ผัว) หลายเมียอาจจะได้รับอภิสิทธิเฉพาะเพศชาย ส่วน
เพศหญิงในสังคมไทยยังคงถือเป็นเรื่องที่ผิดและจะถูกสังคมประณามหากผู้หญิงประพฤติตน
ในลักษณะคบผู้ชายหลายคนหรือหากมีหลายผัวด้วยรากฐานความคิดและความเชื่อในเรื่อง
เพศตามกระบวนทัศน์อ�ำนาจชายเป็นใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เด่นชัดในสังคมไทยตั้งแต่อดีต
และแม้ในปัจจุบันจะมีการยกระดับผู้หญิงให้มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เทียบเท่า
กั บ ผู ้ ช ายแต่ มั น ก็ ยั ง ดู ลั ก ลั่ น อยู ่ ใ นทางปฏิ บั ติ ข องสั ง คมไทยดั่ ง เห็ น ได้ ชั ด แม้ ใ นกรณี ข อง
ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” ก็ตาม อีกทั้งในบริบทของสังคมไทยยังห่อหุ้มไปด้วยกระบวนทัศน์สากล
ตามอย่างชาติตะวันตกในเรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียวผนวกกับอ�ำนาจของความรู้ทางด้าน
การแพทย์ที่มีอิทธิพลและพยายามเข้ามาควบคุมจัดการร่างกายและพฤติกรรมของมนุษย์
ในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้โครงสร้างสังคมไทยถูกยึดโยงผูกตรึงไว้ด้วยวิธีคิดและระบบคุณค่า
เกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงด้วยกระบวนทัศน์ดังกล่าวเพียงด้านเดียวผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายที่ เ ป็ น ตั ว ควบคุ ม ซึ่ ง เห็ น ได้ เ ด่ น ชั ด ถึ ง แนวคิ ด การจั ด ระบบ
ความสัมพันธ์ชายหญิงให้เป็นแบบการมีผัวเดียวเมียเดียวที่มาซ้อนทับอยู่กับกระบวนทัศน์
อ�ำนาจชายเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย) จนส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
ในแบบอืน่ ๆ เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติและไม่ถกู ต้องหรือผิดศีลธรรมส�ำหรับสังคมไทยในปัจจุบนั นัน่ เอง
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3. ปรากฏการณ์ “กิ๊ก” กับการท้าทายระบบคุณค่าความสัมพันธ์ชาย - หญิง ในสังคมไทย
ความเชือ่ เรือ่ ง “เพศ” ทีป่ รากฏและมีอทิ ธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบนั เป็นอย่างมาก
เกิดจากระบบความเชือ่ ทีส่ ำ� คัญอยู่ 2 ระบบคือ ศาสนา และระบบความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ปรากฏอยู่ในค�ำสอนและความเชื่อของศาสนา
ซึ่งมีการจ�ำแนกมนุษย์ออกเป็น 2 เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง พร้อมทั้งได้จ�ำกัดและ
ควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมให้ด�ำเนินไปตามหลักคิดและค�ำสอนโดยผูกติดอยู่
กับความเชื่อเรื่อง “บาป” หรือ “บาปที่ขัดธรรมชาติ” (sinagainst nature) ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนในสังคมไทยและน�ำไปสู่การขัดเกลาทางสังคมภายใต้
หลักความเชื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแบบธรรมชาตินิยม คือมุ่งเน้นให้มนุษย์
เข้ า ใจในกฎเกณฑ์ ธ รรมชาติเพื่อที่จะช่ว ยให้เราสามารถประพฤติ ต นได้ อ ย่ า งเหมาะสม
พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์มีปัญญา พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง ส่วนว่าใครเมื่อได้
ฟังแล้วจะท�ำตามหรือไม่ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้นั้น ตรงนี้จะไม่เกี่ยวข้องด้วย
จริยธรรมในศาสนาแบบธรรมชาตินิยมจึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่ชี้บอกว่าเมื่อใครเดินไป
ตามทางที่ระบุไว้ในแผนที่แล้ว เขาจะประสบสิ่งดีงามอย่างไร ซึ่งในเรื่องของเพศในแง่มุม
ทีพ่ ทุ ธศาสนาชีแ้ นวทางไว้กใ็ นส่วนของเรือ่ ง “กาม” ซึง่ ท่านพุทธทาสภิกขุ (อ้างใน พระกิตติศกั ดิ์
กิตฺติโสภโณ. 2542, น. 102 - 103) ได้อธิบายหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่อง “กาม” ไว้ว่า
		
ค�ำว่า กาม กับค�ำว่า กามารมณ์มนั เป็นคนละอย่าง ไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน แต่วา่
มันประหลาดตรงที่ว่าถ้ามันแยกกันอยู่มันท�ำอะไรไม่ได้มันท�ำหน้าที่อะไรไม่ได้
กามกับกามารมณ์จะต้องสัมพันธ์กัน จึงจะท�ำหน้าที่อย่างนี้ขึ้นมาได้ แล้วมีฤทธิ์เดช
อะไรขึน้ มาได้มคี วามรูส้ กึ ทีเ่ ป็นความใคร่แล้วก็มกี ามารมณ์ทเี่ ป็นวัตถุสำ� หรับความใคร่
นั้ น ๆ มั น จึงเป็น เรื่องกามโดยสมบูรณ์ที่มีรสชาติ ท� ำ ให้ สั ต ว์ ทั้ ง หลายหลงใหล
อย่างยิ่ง...จงแยกกามารมณ์ออกมาเสียจากการสืบพันธุ์ให้ได้แล้วก็มีการสืบพันธุ์
ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แล้ ว ก็ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กามารมณ์ ช นิ ด ที่ มั น ทรมานหรื อ เผาลนจิ ต ใจ
จนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะกามารมณ์นั้นเอง ซึ่งจากหลักธรรมเรื่องกามที่ท่าน
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ไ ด้ แ สดงได้ ข ้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง หลั ก คิ ด ในเรื่ อ งเพศของ
พุทธศาสนาว่ามนุษย์ควรเข้าใจธรรมชาติ และด�ำเนินชีวิตไปตามหลักธรรมชาติ
แต่ ก็ จ งอย่ า ให้ แรงขั บ ตามธรรมชาติ ใ นเรื่ อ งของความต้ อ งการสื บ พั น ธุ ์ แ ละ
ความต้องการทางกามารมณ์มาท�ำให้หลงมัวเมาและหมกมุ่นอยู่กับเพศรสซึ่ง
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ถือเป็นความหลอกลวงทางอายตนะส�ำหรับธรรมชาติที่หลอกหรือจ้าง
มนุ ษ ย์ ใ ห้ ท� ำ สิ่ ง ที่ ต ามธรรมดามนุ ษ ย์ จ ะไม่ ย อมท� ำ เป็ น อั น ขาด ถ้ า รู ้
ความล� ำ บาก ยุ ่ ง ยาก เจ็ บ ปวด มี อ ยู ่ อ ย่ า งนี้ ใ นการสื บ พั น ธุ ์ มนุ ษ ย์
ก็ไม่ยอมท�ำ แต่มันมาเหนือเมฆ ตรงที่พระเจ้าหรือธรรมชาติเอาอันนี้
มาเป็ น ค่ า จ้ า ง แล้ ว มั น ก็ มี ป ั ญ หายุ ่ ง ยากกี่ ม ากน้ อ ยคุ ณ ก็ รู ้ ดี หรื อ ว่ า
ความสงบมีไม่ได้ในโลกนี้มันก็เพราะเรื่องนี้แหละ แต่มันซับซ้อนกันอยู่
หลาย ๆ ชั้น... (อ้างแล้ว, 2542, 133)

ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงมีความละเอียดอ่อนรอบคอบในการป้องกันมิให้สาวก สาวิกา
ของท่านตกอยู่ในข่ายของพันธกิจทางเพศ โดยทรงอธิบายว่าความสุขทางกามนั้นเปรียบได้
กับยางเหนียวที่ยากจะละวางได้ จึงเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญส�ำหรับชี้ทางธรรม และเงื่อนไขนี้
เป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งภิกษุและภิกษุณี พระพุทธองค์ทรงเตือนสาวกว่า
ต่างฝ่ายต่างเป็นอุปสรรคต่อพรหมจรรย์ของกันและกัน แต่ในประเทศไทยเป็นสังคมที่มี
รากฐานความคิดแบบอ�ำนาจชายเป็นใหญ่จึงมีแต่คณะภิกษุสงฆ์ ผู้หญิงเป็นได้แค่เพียง แม่ชี
หรือผู้ถือศีล ค�ำสอนจึงมุ่งส�ำหรับผู้ชาย เราจึงมักได้ยินวาทกรรมเพียงฝ่ายเดียวนั้น คือผู้หญิง
เป็นศัตรูต่อพรหมจรรย์ของผู้ชาย (อมรา พงศาพิชญ์, 2548, 58) และแม้ว่าในศาสนาพุทธ
บทบาทหญิงและชายจะมีความเท่าเทียมกัน แต่การตีความตามพระธรรมนั้นปรากฏว่า
ผู ้ ห ญิ ง ไม่ มี โ อกาสบวชเป็ น พระสงฆ์ และในเรื่ อ งทิ ศ 6 ยั ง ท� ำ ให้ คิ ด ได้ ว ่ า หญิ ง ไทยนั้ น
มีสถานภาพต�่ำกว่าชายโดยที่ได้ระบุไว้ว่า สามีพึงอนุเคราะห์ภรรยา 5 ประการ และภรรยา
มีหน้าที่บ�ำรุงสามี 5 ประการเช่นกัน ที่น่าสังเกต คือหน้าที่ของสามีนั้นเป็นเพียง “พึง”
ในขณะทีฝ่ า่ ยภรรยาต้องท�ำเป็น “หน้าที”่ คือจะต้องท�ำอย่างแน่นอน แต่ทงั้ นีต้ ามหลักแก่นแท้
ของพุทธศาสนาเชื่อว่า สัตว์โลกทั้งหลายตราบที่ไม่สิ้นกิเลส จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อันเป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นในชาตินี้และ
ชาติหน้า จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือนิพพาน อันเป็นการสิ้นสุดแห่งกิเลสทั้งปวง
นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุด (มานพ คณะโต, 2541, 73 – 74 )
นอกจากนี้ศาสนาที่มีบทบาทส�ำคัญอีกศาสนาหนึ่งในสังคมไทยก็คือ ศาสนาคริสต์
ซึ่งมีหลักธรรมและความเชื่อในเรื่องเพศว่า พระเจ้าทรงสร้างชายมาคู่กับหญิงเดิมทีนั้นชาย
หญิงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามต�ำนานกล่าวว่าแรกทีเดียวพระเจ้าทรงสร้างชายขึ้นมาก่อน
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ต่อมาทรงเห็นว่าชายนั้นน่าจะมีคู่ชีวิต จึงชักเอากระดูกซี่โครงของชายออกมาสร้างเป็นหญิง
ถ้อยความนี้อาจตีความตรง ๆ ตามตัวหนังสือหรือตีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ก็ได้ว่า
ในทัศนะของคริสต์ศาสนา ชายและหญิงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อน การที่ชายและหญิง
ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในภายหลังก็คือการกลับมาหาสถานภาพดั้งเดิมของตน
นั่นเอง ความเป็นเอกภาพหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มีนัยส�ำคัญเชิงจริยธรรม ประการแรก
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ส่อนัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่จะมาอยู่กินกัน
เป็นครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ต่อหนึ่ง ชายและหญิงก่อนแต่งงานจะมีสถานภาพเป็น
ครึ่งหนึ่งของเอกภาพนั้น ดังนั้น ชายก็คือส่วนที่หายไปครึ่งหนึ่งของหญิง ส่วนหญิงก็คือส่วนที่
หายไปอีกครึ่งหนึ่งของชาย เมื่อส่วนที่หายไปครึ่งหนึ่งมาบรรจบกัน ความเป็นเอกภาพ
ที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้น ประการต่อมา นัยความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งที่กล่าวข้างต้นท�ำให้
ระบบครอบครัวตามหลักคริสต์ศาสนาจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากระบบผัวเดียวเมียเดียว
(monogamy) ถ้าชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งหรือหญิงมีสามีมากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกัน
ย่อมจะเป็นปัญหาว่าส่วนที่เกินมานั้นย่อมไม่ใช่ส่วนที่ขาดหายไปของเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์นั้น
ดังนัน้ การแต่งงานและมีครอบครัวจึงเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ราต้องท�ำพิธแี ต่งงานโดยมีสกั ขีพยาน
ร่วมรับรู้ก็เพื่อให้สังคมตระหนึกถึงความส�ำคัญของสถาบันครอบครัว การอยู่กินที่ไม่ถูกต้อง
นั้นย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม ศาสนจักรเรียกร้องให้เราแต่งงานกันอย่างถูกต้องตาม
ธรรมเนียมโดยเปิดเผยให้สังคมร่วมรับรู้ก็เพราะสังคมจะได้มีส่วนช่วยดูแลและเป็นพลังทาง
ศีลธรรมส่วนหนึ่งที่จะช่วยประคับประคองชีวิตคู่ของคนคู่นั้นไปอย่างถูกต้องและสงบสุข
ตราบนานเท่านานนั่นเอง (สมภาร พรมทา, 2541, 112 - 113) เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้สังคม
ไทยจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลัก แต่อิทธิพลของคริสต์ศาสนาในเรื่องสถาบัน
ครอบครัวกลับปรากฏชัดเจนโดยผ่านทางตัวบทกฎหมาย ข้อนี้อาจเป็นเพราะว่าในสมัยแรก
ที่มีการเขียนกฎหมายไทยนั้น เราเอากฎหมายตะวันตกเป็นแม่แบบ ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากคริสต์จริยธรรม ดังนั้น กฎหมายไทยจึงก�ำหนดให้ระบบครอบครัวไทยเป็นระบบผัวเดียว
เมียเดียว จะยกเว้นบ้างก็เฉพาะผู้นับถือศาสนามุสลิมในบางจังหวัดของประเทศไทย
ส่ ว นในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ ส ร้ า งชุ ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศไว้
อย่างมากมายเพื่อควบคุมและจัดการกับร่างกายของปัจเจกบุคคล ด้วยกลไกการสร้างวินัย
(Discipline) ซึ่งเป็นพลังการควบคุมที่ทรงพลังเพราะเป็นการควบคุมวิธีคิดมนุษย์ให้ด�ำเนิน
ชีวิตตามชุดความรู้ที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�ำหนดไว้ ด้วยศาสตร์ของ “เพศศึกษา”
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ที่ มี จุ ด ประสงค์ ใ ห้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามรู ้ (และเชื่ อ พร้ อ มปฏิ บั ติ ต ามองค์ ค วามรู ้ นั้ น ) เกี่ ย วกั บ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอันมีผลต่อความคิด อารมณ์ และจิตใจ การปรับตัว
ให้เหมาะสมในด้านเพศ การมีมนุษยสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิต มิใช่เพียงแต่การรู้จักคุม
ก�ำเนิดเพื่อลดอัตราเกิด หรือป้องกันการท้องไม่มีพ่อหรือรู้จักป้องกันกามโรคเท่านั้น ซึ่งมยุรี
ภูงามทอง (2534, 7) ได้กล่าวถึงประเด็นการศึกษาเรื่องเพศไว้ว่า การเข้าใจในเรื่องเพศนี้
จ�ำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เรื่องเพศ ซึ่งมาจากหลาย ๆ สาขาวิชาการ เช่น ทางชีววิทยา
สุขวิทยา แพทยศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ ศีลธรรม
ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น พื้นฐานความรู้เรื่องเพศในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มีฐาน
ความรู้ที่ส�ำคัญที่แบ่งออกอย่างคร่าวๆ ตามเนื้อหาความรู้ได้ 4 ลักษณะด้วยกันคือ
1. ความรู้เรื่องเพศด้านชีววิทยา เป็นความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของ
ร่างกายมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกล่าวถึง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ระบบการสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง ลักษณะทางพันธุกรรม
เกี่ ย วกั บ เพศ การเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกาย ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของเพศชายและเพศหญิ ง
การมีหนวดเคราและขนรักแร้ เสียงแตก การมีประจ�ำเดือน การสืบพันธุ์ หรือการร่วม
ประเวณี การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร เป็นต้น
2. ความรู ้ เรื่ อ งเพศด้ า นสุ ข วิ ท ยา เป็ น ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพทางเพศ
การระวังรักษาร่างกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดปกติทางเพศ
3. ความรู้เรื่องเพศด้านจิตวิทยา เป็นความรู้ส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจ และอารมณ์
การเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศในแต่ละวัย โดยเฉพาะวัยเด็ก
และวั ย รุ ่ น แรงผลัก ดัน ทางเพศการระบายอารมณ์ ท างเพศ การปฏิ บัติต นระหว่ า งเพศ
ความรัก ความต้องการหรือความรู้สึกทางเพศ ความผิดปกติด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นต้น
4. ความรู้เรื่องเพศด้านสังคมวิทยา เป็นความรู้เกี่ยวข้องกับสังคม การปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมและมาตรฐานความประพฤติหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พัฒนาการทางด้าน
สังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ เพศสัมพันธ์ การเกี้ยวพาราสี การเลือก
คู่ครอง การแต่งงาน ชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัว การปฏิบัติตนในการด�ำรงตนเป็นโสด
การวางแผนครอบครัว ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ในระบบความรู้เรื่องเพศทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แบ่งเพศออกเป็น 2 คือ
เพศชาย และเพศหญิงตามหลักความรู้เรื่องเพศในสาขาชีววิทยา ที่เพศหญิงจะมีอวัยวะของ
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ร่างกายที่บ่งบอกเพศ คือการมีมดลูกและรังไข่ ส่วนเพศชายจะมีลูกอัณฑะเป็นสัญลักษณ์
บ่งบอกถึงเพศชาย หากไม่เป็นดังกล่าวถือว่ามีความผิดปกติทางร่างกาย รวมถึงองค์ความรู้
เกี่ยวกับเพศในระบบความคิดทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 1734 หมอชาวเยอรมัน Friedrich
Hofmann (อ้างใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2549, 31) ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
การหลั่งน�้ำอสุจิบ่อย ๆ กับปัญหาเรื่องสายตา การศึกษานี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญของ
ความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า ถ้าส�ำเร็จความใคร่มาก ๆ แล้วท�ำให้ตาบอด หรือแม้แต่องค์ความรู้เกี่ยว
กับสุขภาพทางเพศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมโลกใบนี้ ไม่ว่า
จะด้านการดูแลร่างกายซึ่งรวมถึงอวัยวะเพศด้วย เช่น การโกนขนที่ใต้รักแร้ของผู้หญิงก็ถือว่า
เป็นกลไกควบคุมทางเพศที่ส�ำคัญ เพราะเป็นการลดการกระตุ้นเร้าทางเพศที่เกิดจากขน
ที่รักแร้หรือที่เรียกว่า Maschalophilous การโกนขนรักแร้ยังเป็นการตัดหรือท�ำลายโอกาส
ที่จะท�ำให้ผู้ชายเอาอวัยวะเพศไปร่วมเพศที่ง่ามแขนของผู้หญิง หรือที่เรียกว่า Axillism
การโกนขนรักแร้แต่ของผู้หญิง (แต่ไม่โกนของผู้ชาย) จึงเป็นอะไรที่มากไปกว่าการกล่าวถึง
ความสะอาด ทั้งนี้ความสะอาดที่ว่านี้ยังมีความหมายรวมไปถึง “ความสะอาด” ที่เกิดขึ้น
จากการไม่รว่ มเพศทีผ่ ดิ แผกต่างทีต่ า่ งต�ำแหน่งกันออกไปอีกด้วย (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2549, 54)
การเป็นมนุษย์ที่แตกต่างไปจากสัตว์ ก็คือความสามารถในการควบคุมธรรมชาติ
มากกว่าที่จะปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ การควบคุมที่ส�ำคัญ ก็คือการควบคุม
การควบคุมกิจกรรมในเรื่องเพศหรือแหล่งก�ำเนิดของมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายของ
ศาสตร์ด้านเพศศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการคุมก�ำเนิด การวางแผนครอบครัว เพื่อให้เกิดสุข
อนามัยที่ดีในการด�ำรงอยู่ของมนุษย์ และยังเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กอีกด้วย ดังนั้น
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผู้หญิงซึ่งมีสรีระร่างกายของเพศผู้ให้ก�ำเนิดจะตกเป็นเป้าของ
การควบคุมทางเพศมากกว่าผู้ชาย เราจึงจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงอุดมการณ์ของวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ที่เคลือบแฝงอยู่ในองค์ความรู้ด้านเพศศึกษาเพราะล้วนมีความเชื่อมโยงกับ
ความเชื่อและศีลธรรมของคริสต์ศาสนามาช้านาน แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” ในศาสนาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไม่สามารถท�ำให้เกิดการยอม
จ�ำนนโดยดุษฎี มนุษย์ยังคงขัดขืนต่อรองกับการควบคุมอยู่ตลอดเวลา ดังที่เรามักเห็น
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ท้าทายกับระบบความรู้และความเชื่อกระแสหลัก
เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์ “กิ๊ก” ด้วยเช่นกัน เพราะในขณะที่วิทยาศาสตร์การแพยท์
สมัยใหม่ได้มีอิทธิพลในการควบคุมและจัดระบบสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างชายและ
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หญิงให้มีรปู แบบของการมีผวั เดียวเมียเดียว โดยอ้างเหตุผลของสุขภาวะทางเพศ ซึง่ การมีคนู่ อน
หลายคนจะมีผลให้เสี่ยงต่อการติดโรคร้ายแรงจากการมีเพศสัมพันธ์โดยการเปลี่ยนคู่นอน
หลายคน เช่น การเสี่ยงต่อโรคเอสด์ โรคซิฟิลิส โรคกามโรคหรือหนองใน เป็นต้น ดังนั้น กามี
“กิ๊ก” หรือคู่นอนหลายคนมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นโรคร้ายที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
สูงมากยิง่ ขึน้ ปรากฏการณ์ “กิก๊ ” จึงเป็นสิง่ ทีว่ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ไม่ยอมรับ โดยน�ำ
หลักการในเรื่องของสุขภาวะทางเพศมาเป็นตัวอธิบายเพื่อควบคุมและจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิงในสังคม ซึ่งดูเหมือนผู้คนในสังคมส่วนใหญ่จะยอมจ�ำนนและให้ความส�ำคัญ
กับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่จนกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในการควบคุม
และจัดระเบียบทางสังคมในปัจจุบัน
4. กิ๊กคือการตอบโต้และเป็นการสร้างพื้นที่ที่สาม
การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานของความประพฤติ ท างเพศจึ ง เป็ น ผลิ ต ผลทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงมาจากโครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาการ
ต่าง ๆ ด้วยความส�ำคัญและพัฒนาการของวิทยาการตลอดจนความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้นี่เอง
ที่ท�ำให้มาตรฐานทางศีลธรรมกลายเป็นมาตรฐานที่แสดงความเป็นวัตถุวิสัย (objectivity)
ภายใต้เงื่อนไขของสภาวะสมัยใหม่จึงท�ำให้ความประพฤติต่าง ๆ มีความเป็นวัตถุวิสัยนี่ถือได้
ว่าเป็นความต้องการทีจ่ ะสร้างกฎทางศีลธรรม (moral law) ให้มคี วามใกล้เคียงกับความเป็น
กฎธรรมชาติ (natural law) และด้วยวิทยาการและความรู้ต่าง ๆ ก็ท�ำให้กฎทางสังคมและ
ศีลธรรมกลายเป็นกฎธรรมชาติมีความเป็นจริงได้มากขึ้น ภาพลักษณ์ที่เคยชั่วร้ายของเพศ
อย่างเช่นการรวมถึงการร่วมเพศกันในสถาบันการแต่งงาน ตามทัศนะของพวกคริสเตียนมิได้
ด�ำเนินไปแบบตายตัวและคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์จนถึง
ศตวรรษที่ยี่สิบ การควบคุมกลไกและพฤติกรรมในทางเพศได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายมาเป็น
ส่วนของกามศึกษาหรือเพศศึกษา โดยเพศได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องของการเกิดอันเป็น
สิ่งที่มีความสวยงามตามธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของกามารมณ์ล้วน ๆ และตลอดจน
ความเพลิดเพลินหรือความสุขทางเพศ แต่เรื่องเพศที่ปรากฏอยู่ในกามศึกษาจึงเป็นเพศ
ที่จ�ำกัดวงอยู่แต่ในสถาบันการแต่งงานเท่านั้น เพศจึงเป็นเรื่องของการผลิตลูกและเป็น
ความรักของแม่ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการช�ำระล้างให้เพศเป็นเรื่องสะอาดตราบใดก็ตาม
ที่จ�ำกัดวงอยู่ในสถาบันครอบครัวและการมีผัวเดียวเมียเดียว (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2549,
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32 - 34) ทั้งนี้สังคมไทยมีการส่งเสริมค่านิยม “ผัวเดียว เมียเดียว” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์และเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันมากว่าศตวรรษ มีความพยายาม
จะค้นหาว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ด�ำรงความสัมพันธ์แบบ polygamous
คือตลอดชีวติ มีคมู่ ากกว่าหนึง่ เหมือนสัตว์สว่ นใหญ่ หรือเป็นความสัมพันธ์แบบ monogamous
คือคู่เดียวตลอดชีวิตแบบนกเงือก อาจจะยังไม่เป็นที่ยุติแม้จะมีแนวโน้มว่าจะค่อนไปทาง
การมีคู่มากกว่าหนึ่ง แต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม กระบวนการกล่อมเกลาหรือการสร้าง
ทางสังคมจึงมีอิทธิพลไม่น้อยต่อความเป็นอยู่และเป็นไปของมนุษย์ ดังนั้น ความสัมพันธ์
ที่ปรากฏจึงกลายเป็นลักษณะลักลั่นกันระหว่างเพศ เช่น มีแนวโน้มที่จะยอมรับและเปิด
โอกาสให้ชายเป็น polygamous ในขณะที่สร้างระบบให้คุณให้โทษที่จะหล่อหลอมให้หญิง
เป็น monogamous ภายในกรอบความคิดของคริสต์ศาสนาที่เน้นถึงความซื่อสัตย์ใน
การร่วมเพศระหว่างสามีและภรรยาซึง่ อยูใ่ นกรอบของการมีผวั เดียวเมียเดียว (monogamy)
ก็ท�ำให้ความฝันแบบ “กิ๊ก” เป็นการละเมิดข้อห้ามที่ส�ำคัญของระบบครอบครัว แม้ว่านั่น
จะเป็นเพียงแค่ในระดับของความฝันก็ตาม ในขณะเดียวกันความหวาดวิตกที่มีต่อเรื่องเพศ
ก็เป็นประเด็นที่พวกคริสเตียนให้ความส�ำคัญอย่างมากอีกด้วย ด้วยความหวาดวิตกต่อเรื่อง
เพศนี่เองท�ำให้เพศกลายมาเป็นประเด็นส�ำคัญในทางศาสนาและการแพทย์ ไล่มาจนถึง
แนวทางของจิตวิเคราะห์และจิตเวช ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสืบเนื่องจาก
กระแสการพัฒนาทางด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ หรือที่หลายคนเรียกว่ายุค
โลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในระบบคู่สัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ด้วยบริบท
สังคมที่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ในท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมส่งผลให้ชายหญิงต้องมีวิถีชีวิตคู่ที่แตกต่างไปจากอดีต เช่น เดิมชายหญิงที่แต่งงาน
กันจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันสร้างบ้านเรือนไว้ส�ำหรับชีวิตครอบครัวในอนาคต แต่ในบริบท
สังคมไทยปัจจุบันชายหญิงที่แต่งงานกันบางคู่จะต้องแยกกันอยู่คนละจังหวัดหรืออ�ำเภอ
ซึ่งมีระยะทางที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งการอยู่ห่างไกลกันไม่เอื้ออ�ำนวยให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางเพศที่เป็นแรงขับตามธรรมชาติได้ของชายและหญิงในบริบทของคู่สมรส
ได้ จึงต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงแบบ “กิ๊ก” ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางเพศตามที่ธรรมชาติเรียกร้อง
ระบบโครงสร้างของสังคมไทย ทั้งในด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อเกี่ยว
กับคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมตามระบบ
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ความเชื่อในเรื่องเพศที่มีอยู่ในสังคมไทยดั้งเดิมซึ่งผูกโยงอยู่กับความเชื่อในพุทธศาสนา
ในเรื่องของศีล 5 โดยเฉพาะศีลข้อ 3 ซึ่งมุ่งเน้นจัดระเบียบทางสังคมให้มนุษย์มีการควบคุม
ตัณหาทางด้านกามารมณ์ซึ่งเป็นแรงขับตามธรรมชาติ ไม่ให้เกิดการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นและ
เกิดปัญหาจากการมักมากในกามโดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจ ประกอบกับอิทธิพลของ
แนวคิดตะวันตกที่มีรากฐานความคิดมาจากความเชื่อในศาสนาคริสต์เรื่องการมี “ผัวเดียว
เมียเดียว” (monogamy) ถูกสั่นคลอนด้วยปรากฏการณ์ “กิ๊ก” ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อห้าม
ที่ส�ำคัญของระบบสถาบันครอบครัว แม้ว่านั่นจะเป็นเพียงแค่ระดับของความฝันก็ตาม
ในขณะเดียวกันความหวาดวิตกที่มีต่อเรื่องเพศก็เป็นประเด็นส�ำคัญในทางศาสนาและ
การแพทย์ ที่ มุ ่ ง จั ด ระบบระเบี ย บด้ า นสุ ข ภาวะทางเพศเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
และการมีบุตรโดยไม่ได้ควบคุมและวางแผนครอบครัว ไล่มาจนถึงแนวทางของจิตวิเคราะห์
และจิ ต เวช การเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานของความประพฤติ ท างเพศจึ ง เป็ น ผลิ ต ผลทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงมาจากโครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และตลอดจน
วิทยาการต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์ความเชื่อเรื่องเพศที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยผ่าน
กระบวนการทางศาสนาและวัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้ค่านิยมและความเชื่อพื้นฐานของ
คนในสังคมไทยผูกติดอยู่กับบรรทัดฐานที่ตัวศาสนาและวัฒนธรรมได้ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะ
การจ�ำกัดหรือควบคุมให้กิจกรรมทางเพศเกิดขึ้นแต่เพียงภายในอาณาเขตของครอบครัว
ห้ามมิให้มีการละเมิดมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีหรือภรรยา เพราะเป็นสิ่งที่ผิด
ศีลธรรมเป็น “บาป” มนุษย์ชายและหญิงควรอยู่ในครรลองของการมีคู่ครองคนเดียวเพื่อ
ยกระดับให้มีความแตกต่างจากสัตว์นั่นเอง ดั้งนั้น กิ๊ก จึงเป็นการแสวงหาพื้นที่ที่สาม (third
space) ที่เป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากจารีตแบบดี กับชั่ว หรือการคิดแบบขั้วตรงข้าม
อีกทั้งท้าทายและสร้างช่องทางในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่มีทั้งการกีดกัน
ทั้งการดูดดึงเอาเข้าพวก ตราบใดที่ในมือคนหนุ่มสาวที่มีอ�ำนาจซื้อท่ามกลางยุคสมัยของ
การบริโภคนิยม กระบวนการครอบง�ำด้วยอุดมการณ์และรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ
จะถูกสร้างและเติมแต่งโน้มน้าวให้หลั่งไหลไปเอื้อประโยชน์ ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์
ที่ บ ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ นการท้าทายระบบคุณค่าดั้งเดิมที่ยึ ด โยงอยู ่ ใ นสั ง คมไทยที่ สื่ อ ผ่ า นทางหลั ก
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึง่ ยึดถือเป็น “วิถ”ี ในการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง
แต่ ด ้ ว ยกระแสการหลั่ ง ไหลเข้ า มาของวั ฒ นธรรมสมั ย ใหม่ แ ละกระแสทุ น นิ ย มที่ ท ะลั ก
หลั่งไหลมาสู่สังคมไทยในท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ของโลกปัจจุบันที่มุ่งเอาแต่ผลประโยชน์
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ในเชิงพาณิชย์ให้ธุรกิจได้รับผลก�ำไร และการยึดหลักการด�ำเนินวิถีชีวิตบนสารัตถะของ
การบริโภคนิยมเป็นส�ำคัญโดยมุ่งสนองตอบต่อความต้องการตามธรรมชาติ และหลงลืม
หลักธรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่เคยเป็นตัวก�ำหนดและควบคุมมนุษย์ให้ปฏิบัติอยู่เหนือแรง
ขับตามธรรมชาติ จนส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยมของผู้คนในสังคมซึ่งรวม
ถึ ง วิ ธี คิ ด ในเรื่ อ งเพศด้ ว ย และหากจะพิ จ ารณาในมิ ติ ข องความสั ม พั น ธ์ ช ายหญิ ง จาก
ปรากฏการณ์กิ๊ก ย่อมสะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อและคุณค่าความสัมพันธ์ชายหญิง
ที่ไม่เท่าเทียมกันทับซ้อนอยู่ในบริบทของสังคมไทย เพราะถึงอย่างไรปรากฏการณ์ “กิ๊ก”
แม้จะเป็นระบบความสัมพันธ์ที่มีลักษณะของการท้าทายระบบคุณค่าและความเชื่อในเรื่อง
การมีผัวเดียวเมียเดียวตามกรอบโครงสร้างหลักที่เราสามารถสัมผัสและเห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรมผ่านกระบวนการทางกฎหมายและสถาบันครอบครัว แต่หากเรามองลึกลงไปอีก
ก็จะพบว่าปรากฏการณ์กิ๊กยังสะท้อนระบบความเชื่อและความคิดในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิงที่ฝังลึกในวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทยนั่นก็คือ กระบวนทัศน์อ�ำนาจชายเป็น
ใหญ่ (ปิตาธิปไตย) เพราะการมีกิ๊กหรือการมีหลายผัวหลายเมียนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ต่อระบบคุณค่าความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงในรูปแบบการมีผัวเดียวเมียเดียว
ความท้าทายนั้นสังคมกลับมองว่าความสัมพันธ์แบบกิ๊กดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและ
น่าละอายอย่างยิ่งส�ำหรับผู้หญิงที่คิดที่จะมีกิ๊ก หรือมีผู้ชาย (ผัว) หลายคน แต่หากผู้ชายจะ
มีกิ๊ก หรือมีผู้หญิง (เมีย) หลายคนสังคมไทยยังถือเป็นเรื่องที่พอจะรับได้และมองว่ามันเป็น
สิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาย หรือสิ่งที่แสดงถึงการเป็นผู้มีอ�ำนาจและบารมีในสังคม ซึ่งหาก
จะเปรียบเปรยกับตัวละครในวรรณคดีไทยก็คือ ผู้ชายเจ้าชู้เหมือนขุนแผนที่แสดงถึงพลัง
อ�ำนาจและบารมีเหนือสตรีและบุคคลอื่นในสังคม ส่วนผู้หญิงหากริจะมีกิ๊กก็คงถูกเปรียบได้
กับนางวันทองสองใจซึ่งสะท้อนถึงความต�่ำต้อยของผู้หญิงภายในบริบทของสังคมไทยที่ยังคง
มีระบบคิดเกี่ยวกับอ�ำนาจชายเป็นใหญ่แฝงเร้นและซ้อนทับอยู่กับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง
เพศอื่น ๆ ในสังคมมาจนถึงปัจจุบันนี้
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