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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เรื่อง	 บทบาทนางโชว์ในโรงละครคาบาเร่ต์	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนางโชว์ในโรงละครคาบาเร่ต์	 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร	 การสัมภาษณ์	 และการสังเกตการณ์	 โดยเน้นศึกษาจาก

สถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์ในเมืองพัทยา	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 1)	 บริษัท	 ทิฟฟาน่ีโชว์	 พัทยา	 จ�ากัด	

2)	บริษัท	อัลคาซ่าร์	จ�ากัด	3)	บริษัท	โคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	จ�ากัด	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 นางโชว์เป็นอาชีพเฉพาะของกะเทย	 โดยพัฒนาขึ้นจากการแสดงของ

“แดรกควีน”	 ที่เกิดขึ้นในสถานบันเทิงยามราตรีเฉพาะกลุ่มชายรักเพศเดียวกัน	 (บาร์เกย์)	 ในช่วงประมาณ

พ.ศ.	 2518	 โดยการแสดงดังกล่าวมีลักษณะเด่นคือ	 ใช้นักแสดงเพศชายทั้งหมด	 แต่งกายเป็นผู้หญิง	 และ

เลียนแบบการร้องเพลง	 หรือลิปซิงก์	 (lip-synch)	 ของศิลปินนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียง	 ต่อมาได้พัฒนา

เป็นการแสดงในโรงละคร	 และเริ่มใช้นักแสดงที่เป็นกะเทย	 โดยให้ความส�าคัญกับการแสดงของนักแสดง

หญิง	 หรือที่เรียกว่า	 “นางโชว์”	 โดยเฉพาะในต�าแหน่งนักแสดงน�า	 (ตัวร้อง)	 ซึ่งถือว่ามีความส�าคัญต่อ

สถานประกอบการเป็นอย่างมาก	 จนกระทั่งภาพลักษณ์ของกะเทยนางโชว์กลายเป็นส่วนส�าคัญในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	และประเทศไทยในปัจจุบัน	กระบวนการสร้างนางโชว์สามารถ

แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ประกอบด้วย	1)	ช่วงก่อนเข้าสู่อาชีพนางโชว์ของวัยรุ่นกะเทย	อายุระหว่าง	13-18	ปี	

เป็นการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจากกลุ่มเพื่อน	 และรุ่นพี่กะเทย	 ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงร่างกายเพื่อ

ความเสมือนผู้หญิง	และทักษะการแสดง	เป็นความรู้ที่ไม่เป็นมาตรฐานเพราะขึ้นอยู่กับความรู้	ค่านิยม	และ

ความเชื่อตามกลุ่มสังคมที่กะเทยเป็นสมาชิกอยู่	2)	ช่วงเข้าสู่อาชีพนางโชว์	ภายหลังอายุครบ	18	ปี	บริบูรณ์	

เป็นองค์ความรู้ที่มีความเป็นเอกภาพ	 และมีมาตรฐานที่ชัดเจน	 อาจเกิดจากการได้รับมอบหมายตามสาย

บังคับบัญชา	 และระบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของกะเทย	 รุ่นพี่และกะเทยรุ่นใหม่	 เพราะในโรงละคร

มีผู้รับหน้าที่ในการคัดเลือก	 แนะน�า	 ฝึกหัด	 และให้ความรู้	 ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงร่างกายสู่ความเสมือน

ผู้หญิง	และด้านทักษะการแสดง	เพื่อการพัฒนานางโชว์สู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของสถานประกอบการ	
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	 การพฒันาตนเองของกะเทยทีเ่ลอืกประกอบอาชพีนางโชว์	ทัง้ช่วงการเตรยีมพร้อมก่อนเข้าสูอ่าชพี	

และเมือ่เข้าสูอ่าชพี	โดยเฉพาะช่วงทดลองงาน	ถือเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการพฒันานางโชว์ให้เจริญก้าวหน้า

ในอาชีพ	ซึ่งต้องผนวกเข้ากับปัจจัยอื่น	ๆ	เช่น	ระยะเวลา	ระเบียบวินัยในการท�างาน	การยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงาน	 และความมุ่งมั่นและศรัทธาต่ออาชีพนางโชว์	 สิ่งเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบที่จะน�าพานางโชว์

สู่ความเป็นเลิศในอาชีพ	 คือการเป็นนักแสดงน�าและการเป็นดาวเด่นของสถานประกอบการโรงละคร

คาบาเร่ต์ในที่สุด

ค�าส�าคัญ: นางโชว์, คาบาเร่ต์โชว์

Abstract

 The purpose of this research is to study the process of making ‘Nang Show’ in 

a cabaret theater. This qualitative research is a documentary study with interviews and 

observations, focusing on the cabaret establishments in Pattaya: 1) Tiffany Show Pattaya 

Co., Ltd. 2) Alcazar Co., Ltd. 3) Colosseum Pattaya Co., Ltd.

 The study findings have indicated that ‘Nang Show’ is exclusively the career of 

the transgenders. It has evolved from the original night show of ‘Drag queen’ in a gay bar 

around B.E. 2518 (1975). The characteristics of the show is that it uses only male actors 

dressed as women and lip-synch the songs of famous songstresses. Later on, the show has 

moved to theater stage performance, and start using only transgenders with the emphasis 

on the leading actress or ‘Nag show’ (the vocalist) who is considered vital to the success 

of the establishment. Thus the image of the transgender ‘Nang Show’ is the essential part 

in the public relations for the tourism in Pattaya and Thailand. Nowadays the process of 

making ‘Nang Show’ can be divided into 2 parts, namely (1) the time before entering the 

‘Nang Show’ career of the young transgenders aged 13-18, it is the time for learning and 

apprenticeship from the peers and senior transgenders for both transforming the body to 

virtual woman and the performing skill; the knowledge is not standard because it depends 

on the knowledge, value and belief of certain social groups with which the transgender 

belongs. (2) the time after becoming ‘Nang Show’ at 18 years old, the knowledge becomes 

unified and more standardized maybe as a result of assignments given from the higher 

hierarchy as well as personal relationship between the senior transgenders and the new 

transgenders because in the theater there are people in charge of screening, giving

guidance, training, instructing about transforming body to the virtual woman and 
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performance so as to develop to the highest level or excellence in line with the policy of 

the establishment.

 Self improvement of the transgender who chooses to be ‘Nang Show’ during the 

preparation period, after becoming ‘Nag Show’ especially the probation period are the 

important foundations to develop ‘Nang Show’ to be successful in the career. In addition, 

there are other factors such as the length of time, the work discipline, the acceptance of 

co-workers, the determination and the faith in ‘Nang Show’ career these are the factors 

that would lead ‘Nang Show’ to the career excellence: becoming the leading actress and 

the outstanding star of the cabaret theater.

Keywords: Nang Show (transgender actress’s role), Cabaret Show
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บทน�ำ

	 “นางโชว์”	 คือนักแสดงฝ่ายหญิงในการแสดงคาบาเร่ต์โชว์	 ท�าการแสดงโดยบุคคลเพศชาย

ซ่ึงมีพฤติกรรมข้ามเพศ	 (กะเทย)	 ซ่ึงผ่านกระบวนการปรุงแต่งรูปลักษณ์และกิริยาท่าทางให้เสมือน

ผู้หญิง	 ค�าว่า	 “นางโชว์”	 ถูกใช้เรียกผู้ประกอบอาชีพนี้โดยเฉพาะ	 มีความหมายรวมถึงนักแสดง

ฝ่ายหญิงทั้งหมด	 ทั้งนักแสดงน�า	 (ตัวร้อง)	 ซ่ึงท�าหน้าที่	 ลิปซิงก์เสียงนักร้องหลักในเพลงที่ใช้

ประกอบการแสดง	 และนักแสดงสมทบ	 (ลูกคู่)	 ซ่ึงท�าหน้าท่ีลิปซิงก์เสียงประสานในเพลงท่ีใช้

ประกอบการแสดงและเป็นระบ�าเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นให้ตัวร้อง

	 การแสดงคาบาเร่ต	์ หรือคาบาเร่ต์โชว์	 เป็นการแสดงรูปแบบใหม่ที่ก�าเนิดขึ้นในประเทศไทย

โดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณปี	พ.ศ.2518	ณ	เมืองพัทยา	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัด

ชลบุรี	 “คาบาเร่ต์โชว์”	 ตามความเข้าใจของสังคมไทยคือ	 การแสดงโดยกลุ่มบุคคลเพศชายที่มี

ความหลากหลายทางเพศ	 (เกย์	 กะเทย)	 ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของการแสดง	 คือ	

การลิปซิงก์	 (lip-synch)	 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง	 ให้เสมือนเป็นผู้ขับร้อง

จริง	 สอดคล้องกับเสียงร้องในบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง	 (หงสรส	 แจ่มจ�ารัส,	 สัมภาษณ์,

25	 ธันวาคม	 2560)	 มีรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย	 (การเต้น)	 ที่สอดคล้องกับท่วงท�านองเพลง	

หรือสกุลของเพลงท่ีใช้ประกอบการแสดง	 แต่เดิมนักแสดงหญิงในการแสดงน้ีเรียก	 แดรกควีน

(Drag	 Queen)	 ซ่ึงผู้ที่รับบทบาทนี้ส่วนมากเป็นเกย์	 (บุคคลเพศชายที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน)

ซ่ึงจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเฉพาะในการแสดงเท่านั้น	 ในชีวิตประจ�าวันจะครองรูปลักษณ์แบบผู้ชาย	

ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนใช้นักแสดง	 “กะเทย”	 (ครองรูปลักษณ์แบบผู้หญิงทั้งในการแสดง	 และชีวิต

ประจ�าวัน)	ในบทบาทนักแสดงหญิง	และเรียกว่า	“นางโชว์”	มาถึงปัจจุบัน

	 อาชีพ	 “นางโชว์”	 ได้ก�าเนิดขึ้นและด�ารงอยู่	 คู่กับสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์

ในประเทศไทย	โดยเริ่มต้นที่เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	และได้แพร่หลายไปยังพื้นที่อื่น	ๆ	ที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวส�าคัญของเมืองไทย	 เช่น	 กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดภูเก็ต	 จังหวัดเชียงใหม่	 รวมมีสถาน

ประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	มากกว่า	10	แห่งทั่วประเทศ	ปัจจุบันกะเทยนางโชว์กลายเป็นหนึ่งใน

ภาพลักษณ์	ส�าหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองไทย	โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา	ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

	 “นางโชว์”	 ถือเป็นอาชีพท่ีมีความต้องการบุคลากรเฉพาะกลุ่ม	 กล่าวคือ	 บุคคลที่จะสมัคร

เข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่งนี้	 ต้องเป็นสาวประเภทสอง	 (กะเทย)	 เท่านั้น	 (ทิพย์ชรินท์	 ผ่องอ�าไพ,	

สัมภาษณ์,	15	มกราคม	2561)	และบุคคลที่จะประกอบอาชีพนี้	จะต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้าน

ร่างกาย	 และทักษะด้านการแสดง	 เพื่อเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่อาชีพนางโชว์	 และ

เมื่อเข้าสู่อาชีพแล้วยังคงต้องพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ	 เช่น	 การได้รับคัดเลือก
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ให้อยู่ในต�าแหน่งส�าคัญในการแสดง	ซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดของบุคคลที่ประกอบอาชีพนี้	คือการได้เป็น

นักแสดงน�า	(ตัวร้อง)	โดยเฉพาะนักแสดงน�าที่เป็นดาราเด่นของสถานประกอบการ	

	 ด้วยอาชีพนางโชว์มีความส�าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเมืองไทย	 ดังนั้นกระบวนการ

การเข้าสู่อาชีพ	 และการพัฒนาตนเองของกะเทยนางโชว์	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรได้รับการศึกษา

เพราะนางโชว์เป็นวิชาชีพที่ไม่มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา	แต่มีความต้องการแรงงานในอาชีพนี้

ค่อนข้างสูง	 การศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาตนเองของ

กะเทยที่ตัดสินใจยึดอาชีพนางโชว์ในอนาคต	 อีกทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของสถาน

ประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	ที่มีบุคลากรในต�าแหน่งนางโชว์เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญขององค์กร

วัตถุประสงในกำรวิจัย

	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนางโชว์ในโรงละครคาบาเร่ต์	

กรอบแนวคิดของงำนวิจัย

	 ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น	2	ส่วน	ตามเนื้อหาในวัตถุประสงค์การวิจัย	ซึ่งประกอบด้วย	

	 1	 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพนางโชว์ของกะเทยวัยรุ่น	(อายุ	13-18	ปี)	

	 2	 การพัฒนาตนเองเองของกะเทยเมื่อเข้าสู่อาชีพนางโชว์	(หลังจากอายุครบ	18	ปี)
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ขอบเขตกำรวิจัย

	 ศึกษากระบวนการสร้างบุคลากรนางโชว์ของสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	 ในพื้นที่

เมืองพัทยา	 อ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงประกอบด้วยสถานประกอบการ	 3	 แห่ง	 ได้แก่

1)	บริษัท	ทิฟฟานี่โชว์	พัทยา	จ�ากัด	2)	บริษัท	อัลคาซ่าร์	จ�ากัด	3)	บริษัท	โคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	

จ�ากัด	ซึ่งเป็นโรงละครที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้ชมได้	800	คนขึ้นไป

นิยำมศัพท์เฉพำะ

	 1.	“การแสดงคาบาเร่ต์”	 คือการแสดงโดยบุคคลเพศชาย	 ที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ	 (กะเทย	

สาวประเภทสอง)	การแสดงเน้นการลปิซิงก์	(lip-synch)	ประกอบการเคลือ่นไหวร่างกายในรปูแบบต่าง	ๆ 	

ให้สอดคล้องเสมือนเป็นผู้หญิงที่ก�าลังขับร้องเพลงที่ใช้ประกอบ	การแสดง

	 2.	“นางโชว์”	 คือนักแสดงฝ่ายหญิงในการแสดงคาบาเร่ต์	 ท�าการแสดงโดยบุคคลเพศชาย

ที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ	 (กะเทย	 สาวประเภทสอง)	 เพื่อสวมบทบาทผู้หญิง	 มีความหมายครอบคลุม

นักแสดงหญิง	2	ส่วน	ได้แก่	นักแสดงน�า	(ตัวร้อง)	และ	นักแสดงสมทบ	(ลูกคู่)

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจยันีเ้ป็นการวจัิยเชิงคุณภาพ	โดยผู้วิจยัใช้การพรรณนาเชิงวเิคราะห์ในการอธบิายข้อมลู

ส่วนต่าง	ๆ	ซึ่งการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

	 1.	การค้นคว้าทางเอกสาร	(วรรณกรรม)	จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ

	 2.	ศึกษาจากการสงัเกตการณ์	จากสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	3	แห่ง	ในเมอืงพทัยา	

ได้แก่	

	 	 	 1.	บริษัท	บริษัททิฟฟานี่โชว์	พัทยา	จ�ากัด

	 	 	 2.	บริษัท	อัลคาซ่า	จ�ากัด

	 	 	 3.	บริษัท	โคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	จ�ากัด	

	 3.	ศึกษาจากการสัมภาษณ์	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงคาบาเร่ต์โชว์	ดังนี้

	 	 	 1.	นักแสดง	และอดีตนักแสดง

	 	 	 2.	ผู้บริหาร	ผู้ควบคุม	และผู้ออกแบบการแสดง	

	 	 	 3.	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์
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ประโยชน์ที่จะได้รับ

	 ได้ศึกษาและทราบถึงกระบวนการสร้างนางโชว์ในโรงละครคาบาเร่ต์	 ซ่ึงจะกลายเป็น

องค์ความรู้ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาบุคลากร	 “นางโชว์”	 ของสถานประกอบการ

โรงละครคาบาเร่ต์ต่อไป

ผลกำรศึกษำ

ควำมเป็นมำของกำรแสดงในโรงละครคำบำเร่ต์

	 รูปแบบการแสดงคาบาเร่ต์ได้ก่อตัวขึ้นประมาณ	พ.ศ.	 2518	 ซึ่งเป็นช่วงที่วัฒนธรรมเกย์ใน

กรงุเทพมหานครเริม่ปรากฏชัดขึน้	สงัเกตได้จากการเกดิขึน้ของกจิการเกีย่วกบัสถานบนัเทงิทีเ่ป็นเฉพาะ

กลุ่มของชายรักเพศเดียวกัน	หรือเกย์	(นฤพนธ์	ด้วงวิเศษ,	2555,	14)	นายวิชัย	เลิศฤทธิ์เรืองศิลป์	

(คุณอั่งตี๋)	 เป็นบุคคลส�าคัญที่ท�าให้เกิดรูปแบบการแสดงคาบาเร่ต์ในโรงละคร	 โดยเริ่มต้นจากน�าการ

แสดงคาบาเร่ต์ของ	“แดรกควีน”	เข้ามาสร้างสีสันในบาร์เกย์	ที่เป็นกิจการของตน	ต่อมาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเริ่มขยายตัว	 และเป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย	 และชาวต่างชาติ	

นายวิชัยจึงได้ย้ายไปต้ังกิจการที่เมืองพัทยา	 และใช้การแสดงคาบาเร่ต์ของแดรกควีนเพื่อดึงดูด

ความสนใจจากลูกค้าเช่นเดิม	 เมื่อกิจการเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงมีการขยาย

กิจการ	 เป็นการแสดงในโรงละครโดยใช้ช่ือว่าทิฟฟานี่	 และพัฒนาองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ในการแสดง

ให้สมบูรณ์แบบและทันสมัยยิ่งขึ้น	 (เชาวดี	 โทวัยยะกุล,	 สัมภาษณ์,	 30	 พฤศจิกายน	 2560)	 และ

นักแสดงหญงิ	จากเดิมเป็นพวกแดรกควีน	ที่ครองภาพลักษณ์ผู้ชายในชวีติจริง	และแต่งตวัเป็นผู้หญงิ

เฉพาะในการแสดง	ค่อย	ๆ	เปลี่ยนเป็นกะเทย	หรือสาวประเภทสอง	ที่ครองภาพลักษณ์แบบผู้หญิง

ทัง้ในชีวิตจรงิและบนเวทีการแสดง	การแสดงประเภทนีไ้ด้รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก	

และในที่สุดคาบาเร่ต์โชว์กลายเป็นแบรนด์อิมเมจ	(Brand	Image)	(เปรมปรีดา	ปราโมช	ณ	อยุธยา,	

2547,	99)	หรอืหนึง่ในภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่วของเมอืงพทัยา	ท�าให้สถานประกอบการโรงละคร

คาบาเร่ต์เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอีกหลายแห่ง	แต่ที่ปรากฏในปัจจุบันคือ	บริษัท	อัลคาซ่าร์	จ�ากัด	และ

บริษัท	โคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	จ�ากัด	

	 จากการรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยสามารถแบ่งกระบวนการสร้างนางโชว์ออกเป็น	2	ส่วนดังนี้	

	 1.	การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสูอ่าชีพนางโชว์	ซ่ึงเป็นการค้นคว้าหาความรูข้องกะเทยด้วย

ตนเอง	เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแสดง	และการปรุงแต่งร่างกายรวมทั้งบุคลิกภาพให้เสมือนผู้หญิง

	 2.	การฝึกฝนและพัฒนานางโชว์เมื่อเข้าสู่อาชีพ	 เป็นกระบวนการซ่ึงมีผู้รับผิดชอบภายใน

สถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์อย่างชัดเจน
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	 บคุคลทีจ่ะเข้าสูอ่าชีพนางโชว์ได้นัน้	คือบุคคลทีอ่ยูใ่นกลุม่ความหลากหลายทางเพศ	ซ่ึงบุคคล

เหล่านีต้้องอยูใ่นอัตลกัษณ์ทางเพศทีถ่กูนยิามว่ากะเทย	หรอืสาวประเภทสอง	ในงานวจัิยฉบบัน้ีผู้วจัิย

ได้ใช้ค�าว่า	 “กะเทย”	 เพื่อความเข้าใจที่ตรงประเด็น	 ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ	 (จาก

ชายเป็นหญิง)	 ซ่ึงได้ครองรูปลักษณ์แบบผู้หญิงแล้วในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 สามารถจ�าแนกได้

เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

	 ในกลุ่มบุคคลที่เป็นกะเทย	 ไม่ได้เลือกเส้นทางเข้าสู่อาชีพนางโชว์เสมอไป	 แต่เส้นทางชีวิต	

ของกะเทยส่วนใหญ่เริ่มต้นปรุงแต่ง	หรือเตรียมพร้อมร่างกายตนเอง	เพื่อความเสมือนผู้หญิง	ตั้งแต่

ช่วงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น	 คืออายุ	 13-18	 ปี	 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรือ

สถานศึกษาในระดับเดียวกัน)	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลักษณะเด่นของเพศชายเริ่มปรากฏ	เช่น	เริ่มมีหนวด	

และขนตามร่างกาย	 เสียงเริ่มแตก	 ผิวหยาบ	 เริ่มมีกล้ามเนื้อและมีกลิ่นตัว	 อวัยวะเพศเริ่มมีขนาด

ใหญ่ขึ้น	 เป็นต้น	 จึงเป็นสัญญาณที่ส่งผลให้กะเทยที่เลือกแล้วว่าต้องการครองรูปลักษณ์แบบผู้หญิง	

พยายามปิดบงัอ�าพรางลกัษณะความเป็นชายเหล่านี	้ในขณะเดียวกนั	ได้พยายามเพิม่ลกัษณะเด่นของ

ความเป็นหญิงในตัวเอง	ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ผู้วิจัย	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	

	 1.	การปรุงแต่งภายนอก	 เช่น	 การซ่อนอวัยเพศ	 (หรือศัพท์เฉพาะเรียกว่า	 “แต๊บ”)	

การแต่งหน้า	การดัดแปลงทรงผมของนักเรียนชาย	การดัดแปลงเสื้อผ้า	เช่น	สวมเครื่องแบบนักเรียน

ให้รัดรูปยิ่งขึ้น	(ศุภกิต	โตประเสร็จ,	2557,	102)

	 2.	การปรุงแต่งภายใน	 คือการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ	 ประกอบด้วยส่วนผสมของ	

“ฮอร์โมนเอสโตรเจน”	 ท�าหน้าที่	 กระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเพศหญิง	 (Female	

Secondary	 Sex	 Characteristics)	 ท�าให้สะโพกผาย	 เต้านมใหญ่ขึ้น	 คงสภาพของผิวหนังและ

หลอดเลือด	 ท�าให้ผิวดูมีน�้ามีนวล	 และส่วนประกอบของ	 “ฮอร์โมนโปรเจสโตโรน”	 ท�าหน้าที	่

ลดฮอร์โมนเพศชาย	 (Anti-androgen)	 หรือต่อต้านฮอร์โมนเพศชาย	 (ฐิติญานันท์	 หนักป้อ,	

สัมภาษณ์,	25	พฤษภาคม	2561)

	 ส่วนการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกเพื่อเสริมความงาม	 กะเทยที่อายุต�่ากว่า	 18	 ปีบริบูรณ	์

ยงัไม่ควรเข้ารบัการผ่าตัดทกุกรณี	เพราะร่างกายยงัเจรญิเติบโตไม่เต็มท่ี	การใส่วตัถแุปลกปลอมเข้าไป

ในร่างกายอาจท�าให้สัดส่วน	 หรือองค์ประกอบของร่างกายผิดเพี้ยนไป	 ขาดความสมดุลโดยเฉพาะ

ส่วนประกอบทกุอย่างบนใบหน้า	อีกทัง้การท�าศัลยกรรมพลาสติกในช่วงวัยรุน่	อาจไม่เป็นผลดีเมือ่ระยะ

เวลาผ่านไป	 ถึงช่วงอายุที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่	 ซ่ึงส่งผลให้ต้องมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขอีกครั้ง	

ดังปรากฏข้อความโฆษณาบนสื่อออนไลน์	 ท่ีระบุถึงช่วงวัยของผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรม	

หากเป็นเพศชายจะก�าหนดให้เป็นช่วงอายุ	18-20	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	สิ่งหนึ่งที่ควรเตรียมพร้อมในช่วง
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เวลานี้	คือการจัดฟัน	เพราะฟันเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญบนใบหน้า	เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่	(หลังจากอายุ

ครบ	 18	 ปี	 บริบูรณ์)	 ผลของการจัดฟันในช่วงเวลาน้ี	 จะส่งผลให้กะเทยมีรอยย้ิมอันพึงประสงค	์

และสามารถเห็นถึงส่วนอ่ืน	 ที่บกพร่องบนใบหน้าอย่างชัดเจน	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การท�าศัลยกรรมต่อไป	

(ณัฐวุฒิ	ภาคีวัฒน์,	สัมภาษณ์,	15	พฤศจิกายน	2561)

	 โอกาสในการแสดงออกของกะเทย	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญ	 ที่บ่งบอกถึงตัวตน	 และแสดงถึง

ความสามารถของกะเทย	 สังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกะเทยในโรงเรียนมัธยม	 หรือใน

สถานศึกษาระดับเดียวกัน	 ทุกกิจกรรมที่ปรากฏในสถานศึกษาเหล่านั้น	 เช่น	 การแสดงของชมรม

นาฏศิลป์	 และดนตร	ี งานแห่เทียนพรรษา	 งานกีฬาสี	 (เชียร์ลีดเดอร	์ และขบวนพาเหรด)	 โดยอาจ

แบ่งรูปแบบการแสดงออกได้หลากหลายประเภท	 เช่น	 การแสดงนาฏศิลป์ไทย	 การแสดงละคร	

การเต้นประกอบเพลง	(สากล	ไทยสากล	ลูกทุ่ง	หมอล�า	และเพลงตามกระแสนิยม)	การเข้าร่วมและ

ร่ายร�าในขบวนแห่หรือขบวนพาเหรดประเภทต่าง	 ๆ	 การประกวดนางงาม	 การเป็นนางแบบในการน�า

เสนอเครือ่งแต่งกายสร้างสรรค์	เป็นต้น	กิจกรรมและรปูแบบการแสดงเหล่านี	้ล้วนมกีะเทยเข้าร่วมทัง้

สิน้	อีกทัง้มบีทบาทส�าคัญเสมอ	ทัง้การแสดงเบือ้งหน้า	และการเป็นเจ้าหน้าทีเ่บือ้งหลงั	เช่น	ผู้ควบคุม

ขบวนพาเหรด	 ผู้ถ่ายทอดท่าทางในการแสดง	 ผู้ออกแบบการแสดง	 ช่างแต่งหน้าท�าผม	 หรือผู้ช่วย

นักแสดงระหว่างมีการแสดง	 เป็นไปตามศักยภาพ	 หรือความถนัดของแต่ละบุคคล	 ซ่ึงล้วนแต่

เป็นการสั่งสมองค์ความรู้ด้านการแสดงทั้งสิ้น

ภำพที่ 1:	กิจกรรมประกวดนางงามกะเทยของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ที่มา:	ข่าวโลกโซเชียล	(ออนไลน์).	(2559).	สืบค้นจาก

										:	http://socialnews.teenee.com/penkhao/7875.html
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	 จากภาพเป็นการร่วมกิจกรรมประกวดนางงามของนักเรียนกะเทย	โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล	

ในภาพประกอบด้วยผู้เข้าประกวดที่เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	มีการแต่งหน้า	ท�าผม	ให้เหมือนนางงามมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป	ตามพื้นฐานทางร่างกาย	

และความสามารถในการสรรหาอุปกรณ์เพื่อเสริมความงามของผู้เข้าประกวด	

	 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าโรงเรียนมัธยม	 หรือสถานศึกษาในระดับเดียวกัน	 เป็นแหล่ง

บ่มเพาะความรู้ด้านการปรุงแต่งร่างกายให้เสมือนผู้หญิง	(ด้านความงาม)	และการสั่งสมความรู้	และ

ฝึกหัดทักษะด้านการแสดงประเภทต่าง	 ๆ	 ให้แก่กะเทยวัยรุ่น	 เพราะในสถานศึกษาเหล่านี้	 นอกจาก

จะมีชมรมกิจกรรมที่สร้างโอกาสในการแสดงออกของนักเรียนกะเทย	ยังมีกลุ่มสังคมของกะเทย	ซึ่ง

พบว่า	กลุ่มนักเรียนกะเทย	มีวิถีปฏิบัติที่สร้างขึ้นมา	อย่างเป็นแบบแผน	และมีอิทธิพลต่อสมาชิกใน

กลุ่ม	มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตในโรงเรียน	ให้ความช่วยเหลือ	ขัดเกลา	(ถ่ายทอดองค์ความรู้

ต่าง	ๆ)	และควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่ม	(ศุภกิต	โตประเสร็จ,	เรื่องเดียวกัน,	111)	

	 นอกจากองค์ความรู้ที่เกิดจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มกะเทย	 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	

หรอืเทยีบเท่าแล้ว	ยังมกีารเรยีนรูจ้ากกลุม่สงัคมในแหล่งอ่ืน	ๆ 	เช่น	1)	กลุม่ศิลปวฒันธรรมของชุมชน	

เป็นโอกาสที่กะเทยจะได้เรียนรู้รูปแบบการแสดงประจ�าท้องถิ่น	 ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มเหล่านี้มักมีทั้ง

เพศชาย	 เพศหญิง	 และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ	 2)	 การเป็นสมาชิกของกลุ่มกะเทยเพื่อร่วม

กิจกรรมของชุมชน	มีปรากฏทุกภูมิภาคของประเทศ	เช่นการรวมตัวกันในร้านเสริมสวย	หรือร้านเช่า

เครื่องแต่งกาย	(ชุดไทย	ชุดวิวาห์)	ซึ่งเจ้าของร้านเป็นกะเทยรุ่นพี่	เมื่อถึงเทศกาล	และเมื่อมีกิจกรรม

ต่าง	ๆ 	สถานทีเ่หล่านีจ้ะกลายเป็นจุดศูนย์รวมด้านความงามของชุมชน	ทัง้ด้านการแต่งหน้าท�าผม	และ

ด้านเครื่องแต่งกาย	 3)	 การติดตามรุ่นพี่กะเทยที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามเพื่อใช้เป็นเส้นทางให้ตนได้

เรียนรู้เรื่องความงาม	หรือการเป็นนางงาม	4)	การสมัครเป็นหางเครื่อง	หรือ	Dancer	(ฝ่ายหญิง)	ใน

วงดนตรีลูกทุ่งหรือวงหมอล�า	 เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง	 และเป็นการสั่งสมความรู้ด้านการแสดง

บนเวที	

	 เมื่อกะเทยเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุ	 18	 ปี	 บริบูรณ์	 ส่วนมากจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า	ในช่วงเวลานี้	กะเทยเริ่มวางแผนอนาคตของตน	ในกลุ่มที่ครอบครัวมีฐานะ	

จะเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ในกลุ่มที่ฐานะทางครอบครัวยากจน	จะเริ่มหาช่องทางประกอบ

อาชีพ	 เพื่อสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว	 หรือบางส่วนก็เลือกท�าทั้ง	 2	 อย่างควบคู่กัน	 ช่วงเวลานี้

ของกะเทย	 อาจมีการย้ายจากภูมิล�าเนาเดิมของตนเพื่อแสวงหาแหล่งท�างานที่สร้างรายได้และความ

พึงพอใจใของตนเอง	 เช่น	 เดินทางเข้าสู่เมืองหลวง	 หรือ	 เมืองที่มีความเจริญกว่าถิ่นฐานของตน

เมืองพัทยา	 (จังหวัดชลบุรี)	 เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยอดนิยมของกะเทยที่เดินทางเพื่อหางานท�า	 เพราะ

นอกจากอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมแล้ว	 ในเมืองพัทยายังมีสถานประกอบการมากมาย	 ที่เป็นกิจการ
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ในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 เช่น	 ร้านค้า	 ร้านอาหาร	 โรงแรม	 สถานบันเทิงยามราตรี	 และ

โรงละครคาบาเร่ต์

	 การได้เป็นนักแสดงหญิงในโรงละครคาบาเร่ต์	(“นางโชว์”)	ถือเป็นความต้องการของกะเทย

จ�านวนมากที่หางานท�าในเมืองพัทยา	 เพราะเป็นอาชีพที่มีการก�าหนดคุณลักษณะของผู้เข้าสมัครงาน

อย่างชัดเจนว่า	ต�าแหน่งนักแสดงหญิง	(นางโชว์)	ต้องเป็นสาวประเภทสอง	(กะเทย)	เท่านั้น	ต่างจาก

อาชีพอื่น	 ที่คุณลักษณะเดียวกันนี้	 อาจเป็นอุปสรรคในการพิจารณาเข้าท�างาน	 แต่ก็ยังมีคุณลักษณะ

อ่ืนที่ก�าหนดควบคู่กันอีก	 เช่น	 ส่วนสูง	 (ต้องไม่ต�่ากว่า	 165	 เซนติเมตร)	 น�้าหนักต้องสมดุลกับ

ส่วนสูง	(ไม่อ้วน	หรือผอม)	มีพื้นฐานด้านการแสดง	(ใช้ในการคัดเลือก)	มีพื้นฐานการแต่งหน้าท�าผม

และดูแลบุคลิกภาพของตน	 เมื่อกะเทยได้เตรียมความพร้อมของตนเองให้ตรงตามคุณสมบัติที่

สถานประกอบการก�าหนดไว้	 ก็เข้าสู่กระบวนการสมัครงานในต�าแหน่งนักแสดงหญิงของสถาน

ประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์

	 ในเมืองพัทยา	(ปัจจุบัน	พ.ศ.	2561)	มีสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	3	แห่ง	ได้แก่	

บริษัท	ทิฟฟานี่โชว์	พัทยา	จ�ากัด	บริษัท	อัลคาซ่าร์	จ�ากัด	และบริษัท	โคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	จ�ากัด	ซึ่ง

สถานประกอบการทั้ง	3	แห่งนี้จะเปิดรับพนักงานต�าแหน่งนักแสดงหญิง	(นางโชว์)	ด้วยกระบวนการ

ที่คล้ายคลึงกัน	 โดยเริ่มจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 เป็นผู้ประกาศรับสมัคร	 (ปัจจุบันมีช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์)	 จากนั้นกะเทยจึงเริ่มเข้าท�าการกรอกใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	

และจะเข้าสูข่ัน้ตอนการคัดเลอืกจากใบสมคัรโดยผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล	หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	

ซ่ึงจะท�าการพจิารณาคุณสมบติัให้สอดคล้องตามข้อก�าหนด	จากน้ันฝ่ายการแสดงจึงนัดหมายวนั	และ

เวลาเพื่อท�าการคัดเลือกนักแสดงฝ่ายหญิงต่อไป	 กะเทยที่ผ่านเข้าสู่การคัดเลือก	 และสัมภาษณ	์

ต้องเตรียมตัว	 ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้แจ้งไว้	 เช่น	 การแสดง	 หรือความสามารถพิเศษ	

การแต่งกายเพื่อเข้าคัดเลือก	 (เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับการแสดงที่เตรียมมา)	 การแต่งหน้าท�าผม

เหมือนการแสดงจริง	ต้องสวมรองเท้าส้นสูงเท่านั้น	(ทิพย์ชรินท์	ผ่องอ�าไพ,	สัมภาษณ์,	15	มกราคม	

2561)

	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรอบการคัดเลือกและสัมภาษณ์	 ส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ต�าแหน่งสูงสุด

จากฝ่ายการแสดงของสถานประกอบการนั้น	 เช่น	ผู้อ�านวยการฝ่ายการแสดงหรือ	ผู้ก�ากับการแสดง

ผู้จัดการฝ่ายการแสดง	 และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการแสดง	 แต่บางกรณีอาจมีการมอบหมายให้หัวหน้า

นักแสดง	 และ	 ครูฝึกหัดการแสดงเข้าสังเกตการณ์	 และมีส่วนในการคัดเลือกและสัมภาษณ์ด้วย

โดยการคัดเลือกนั้นพิจารณาจากสิ่งที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมตัวมา	 นั่นคือการแสดง	 สิ่งที่เป็น

หวัใจส�าคัญทีส่ดุในการคัดเลอืก	คือทกัษะการฟังเพลง	(การนับจังหวะ)	ผู้เข้ารบัสมคัรต้องไม่บกพร่อง

ในการฟังจังหวะเพลง	 (ไม่คร่อมจังหวะ)	 จากนั้นจึงเข้าสู่การสัมภาษณ์	 และขณะเดียวกันจะมีการ
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พิจารณาถึงความพร้อมด้านรูปลักษณ์ของผู้สมัคร	หากมีความสมบูรณ์ของรูปร่างหน้าตา	เช่น	มีการใช้

ฮอร์โมน	 จนส่งผลให้ร่างกายมีลักษณะใกล้เคียงผู้หญิง	 หรือผ่านการศัลยกรรมเสริมทรวงอกแล้ว

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	 เมื่อจบกระบวนการทั้งหมดแล้ว	 ฝ่ายการแสดงจะแจ้งผลไปยังฝ่าย

ทรพัยากรบคุคล	เพือ่แจ้งผลแก่ผู้สมคัร	และเข้าสูก่ารท�าประวติัพนกังานใหม่	และกระบวนการทดลอง

งานต่อไป	(ธนิสร	เรืองบุญ,	สัมภาษณ์,	15	มกราคม	2561)

	 การทดลองงานในต�าแหน่งนางโชว์	 (นักแสดงฝ่ายหญิง)	 จะใช้เกณฑ์เดียวกับ	 นักแสดง

ฝ่ายชาย	ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกคือระเบียบวินัยในการท�างาน	และอีกส่วนหนึ่ง	คือ

พัฒนาการด้านการท�างาน	ส�าหรับพนักงานนักแสดง	ฝ่ายการแสดงอาจมีข้อก�าหนด	เรื่องจ�านวนเพลง

ที่ต้องฝึกหัดเพื่อแสดงให้ได้อย่างสมบูรณ์	 ซ่ึงจะสอดคล้องกับการแสดงของสถานประกอบการน้ัน

ว่ามรีายการแสดงท่ีต้องใช้ระบ�ามวลหมูท่ีใ่ช้นกัแสดงจ�านวนมากทัง้สิน้กีร่ายการ	จึงก�าหนดให้พนกังาน

นักแสดงใหม่ฝึกหัดการแสดงให้ได้ตามจ�านวนนั้น	 ช่วงเวลาที่สถานประกอบการแต่ละแห่งก�าหนดไว้

นี้	 ถือว่าส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการแสดงของนางโชว์	 เพราะแม้จะมีพื้นฐานด้าน

การแสดงที่แตกต่างกัน	 (ในวันแรกที่เริ่มการทดลองงาน)	 แต่เมื่อครบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	 นางโชว์

ทกุคนต้องมทีกัษะการแสดงขัน้พื้นฐานทีเ่ท่าเทยีมกนั	โดยจ�าแนกออกเป็น	การเคลื่อนที	่(เดนิและวิง่)	

การเต้น	(รูปแบบต่าง	ๆ 	ที่อยู่ในรายการการแสดงทั้งหมด)	การลิปซิงก์	(เสียงประสาน)	และการแสดง

สีหน้า	นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้การดูแลตนเองก่อนออกท�าการแสดง	 ได้แก่	 การท�าผม	การแต่งหน้า	

การเสริมแต่งร่างกายด้วยอุปกรณ์เสริม	(เพื่อให้สรีระเสมือนผู้หญิง)	การแต่งกายเพื่อท�าการแสดง	

	 กระบวนการหล่อหลอมความรู้ขั้นพื้นฐานของพนักงานนางโชว์ใหม่	สามารถจ�าแนกออกเป็น	

2	ระบบ	ได้แก่	

	 1.	ระบบตามสายบงัคับบญัชาของสถานประกอบการ	(ระบบหลกั)	ซ่ึงบคุคลทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง

ในระบบนี้ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ต�าแหน่งสูงสุดของฝ่ายการแสดง	 เช่น	 ผู้อ�านวยการ	 ผู้ก�ากับ	 ผู้จัดการ

(ต�าแหน่งเหล่าน้ีอาจมีต�าแหน่งรอง	 หรือผู้ช่วย)	 ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา	 และสร้างกระบวนการต่าง	 ๆ	

เพื่อฝึกหัดและสอดส่องพนักงานนางโชว์ใหม่	 โดยมีการสั่งการไปยังหัวหน้านักแสดงฝ่ายหญิง

ครูฝึก	 ผู้จัดต�าแหน่งนักแสดง	 (ท�าหน้าที่ก�าหนดรายการที่นักแสดงต้องรับผิดชอบรายวัน)	 พนักงาน

นางโชว์รุ่นเก่าที่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจ�าแล้ว	

	 2.	ระบบความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	 (ระบบรอง)	 เป็นความสนิทสนมส่วนบุคคล	 ที่สร้าง

กระบวนการเรยีนรู	้และสัง่สอนเกีย่วกบัการเป็นนางโชว์	ในลกัษณะช่วยเหลอืเก้ือกูลกนั	ได้แก่	ระบบ

ความสัมพันธ์แบบแม่ลูก	 ระบบความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้อง	 (มาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้อง)	 และ

ระบบความสัมพันธ์แบบเพื่อน	 (เพื่อนสาว)	 ระบบนี้อาจช่วยสอดส่องดูแลไปถึงเวลาส่วนตัว	 ซ่ึงอยู่

นอกเหนือเวลาการท�างาน
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	 จากภาพเป็นโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของฝ่ายการแสดง	 จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์

พบว่าสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	ในเมอืงพทัยา	มโีครงสร้างเจ้าหน้าทีฝ่่ายการแสดงคล้ายกนั	

โดยแบ่งออกเป็นส่วนบริหารและวางนโยบาย	 รวมทั้งก�าหนดแนวคิดและรูปแบบในการแสดง	 ได้แก่	

ผู้อ�านวยการ	 ผู้ก�ากับการแสดง	 ผู้จัดการ	 รองผู้จัดการ	 และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการแสดง	 และ

อีกส่วนคือระดับควบคุมและปฏิบัติการได้แก่หัวหน้านักแสดง	ครูฝึก	เจ้าหน้าที่จัดรายการให้นักแสดง	

(จัดคิว)	 และนักแสดงหญิง	 (นางโชว์)	 ซึ่งประกอบด้วย	นักแสดงน�า	 (ตัวร้อง)	 และนักแสดงสมทบ	

(ลูกคู่)	

	 การฝึกหัดทักษะการแสดงเป็นไปควบคู่กับการฝึกซ้อมท่าทางท่ีใช้ในการแสดงแต่ละชุด

การแสดงของสถานประกอบการนั้น	ๆ	ซึ่งในแต่ละชุดการแสดงมักประกอบด้วยนักแสดงจ�านวนมาก	

และนกัแสดงแต่ละคนจะมตี�าแหน่ง	และล�าดับการแสดง	เมือ่อยู่กลางเวทขีองตน	เมือ่แสดงในต�าแหน่ง

นั้น	 เป็นประจ�า	 เรียก	 “ตัวจริง”	 ถ้าแสดงต�าแหน่งน้ันเป็นบางครั้งเรียก	 “ตัวแทน”	 การฝึกหัดของ

นางโชว์ช่วงทดลองงานเป็นในลักษณะเพื่อเป็นตัวแทนโดยจะได้รับค�าสั่งจากหัวหน้าว่าต้องฝึกหัดชุด

การแสดงและต�าแหน่งใด	 ดังนั้นกระบวนการจึงต้องเริ่มจากเรียนรู้ท่าทางและต�าแหน่งบนเวที	 จาก

นักแสดงตัวจริง	(คัดลอกตามทั้งหมด)	โดยจะเป็นการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวเพื่อถ่ายโอนงานการแสดง

ของตัวจริง	 (ในขณะนั้น)	 และอาจมีการตามดูต�าแหน่งกลางเวทีเมื่อท�าการแสดงจริง	 โดยมองจาก

ด้านข้างของเวที	 หลังจากนั้นจึงทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้ง	 โดยให้นักแสดงตัวจริงช้ีต�าแหน่งที่

ถูกต้องบนเวที	 รวมท้ังเส้นทางการเคลื่อนที่ในแต่ละต�าแหน่ง	 เมื่อสามารถท�าการแสดงชุดนั้นแล้ว

ภำพที่ 2:	แผนผังโครงสร้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแสดงในโรงละครคาบาเร่ต์

ที่มา:	ผู้วิจัย

ิ

นักแสดงหญิง (40-60 อัตรำ)
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นางโชว์ใหม่จะแจ้งไปยังหัวหน้านักแสดง	 และจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเจาะลึกในรายละเอียด

ของท่าทางและต�าแหน่งโดยเป็นการท�างานร่วมมอืกนัระหว่างหวัหน้านกัแสดง	ครฝึูก	และผู้จดัต�าแหน่ง

นกัแสดง	ซ่ึงบางครัง้อาจเป็นบคุคลเดียวกนั	แต่รบัผิดชอบภาระงานทัง้	3	อย่าง	เมือ่เหน็ว่านางโชว์ใหม่

สามารถแสดงได้แล้วจึงแจ้งไปยงัต�าแหน่งสงูสดุของฝ่ายการแสดง	และอาจมกีารซ้อมรวมอีกครัง้	และ

เมื่อนางโชว์ใหม่สามารถแสดงได้ครบตามจ�านวนชุดการแสดงที่สถานประกอบการก�าหนดไว้	ฝ่ายการ

แสดงจึงแจ้งไปยังฝ่ายทรพัยากรบคุคลเพือ่ด�าเนนิการบรรจุเป็นพนกังานประจ�า	นอกจากนีน้างโชว์ทีไ่ด้

บรรจุแล้วจะได้รับเงินส่วนแบ่งของฝ่ายการแสดง	 (เงินหุ้น)	 ซ่ึงเกิดจากการถ่ายภาพนิ่งของนางโชว์

ช่วงหลงัจากจบการแสดงในแต่ละรอบ	รายได้ส่วนน้ีถือเป็นรายได้พเิศษอยู่นอกระบบเงินเดือน	แต่อัตรา

มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างเสมอ	ตามสถานการณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการของสถานประกอบการ

	 เมือ่นางโชว์ได้รบัการบรรจเุป็นพนกังานประจ�า	และมรีายได้จากเงินส่วนแบ่งแล้ว	จะส่งผลให้

มีความคล่องตัวด้านการเงินมากขึ้น	 ดังนั้นนางโชว์จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการท�าศัลกรรมเพื่อความงาม	

โดยอาจเริ่มจาก	 การท�าศัลกรรมกับหมอเถื่อน	 (หมอกระเป๋า)	 ซ่ึงส่วนมากเป็นการฉีดของเหลว

เข้าใต้ผิวหนังบริเวณใบหน้า	เพื่อปรับรูปหน้า	เป็นการท�าศัลกรรมที่มีค่าใช้จ่ายต�่า	ไม่ต้องพักฟื้น	และ

ผลปรากฏอย่างรวดเร็ว	 อีกกลุ่ม	 คือการศัลกรรมเล็ก	 มักเป็นการผ่าตัดศัลกรรมบนใบหน้า	 เช่น	

เสริมจมูก	เสริมคาง	ตัดริมฝีปาก	กรีดชั้นที่เปลือกตา	ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นประมาณ	1-2	

สัปดาห์	 นอกจากนั้นจะเป็นการผ่าตัดใหญ่	 เช่น	 การผ่าตัดเสริมทรวงอก	 และการผ่าตัดแปลงเพศ	

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้น	3-5	สัปดาห์	

	 การท�าศัลยกรรมเพื่อความงามของนางโชว์	 ส่วนหนึ่งเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	

ดังนั้นจึงต้องด�าเนินไปควบคู่กับการฝึกฝนทักษะด้านการแสดงที่อยู่ในระดับสูงขึ้น	 โดยเริ่มจาก

เป็นนักสมทบหรือตัวประกอบ	 (ลูกคู่)	 ฝ่ายหญิง	 ที่อยู่ในต�าแหน่งท่ีผู้ชมสามารถเห็นได้ชัดเจน	 เช่น

แถวหน้าของระบ�ามวลหมู	่หรอืประกบนกัแสดงน�า	(ตัวร้อง)	และพฒันาขึน้เป็นตัวแทนของนกัแสดงน�า	

ซ่ึงระหว่างนีห้ากมคีวามสมบรูณ์พร้อมของรปูร่างหน้าตาทีเ่สมอืนผู้หญิง	อาจได้รบัเลอืกให้ลงถ่ายภาพ

ร่วมกับผู้ชมหลังจบการแสดง	 (ส่งแขก)	 ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งของนางโชว์	 และท้าย

ที่สุดหากนางโชว์ได้พัฒนาความงามทางด้านร่างกาย	ควบคู่กับทักษะด้านการแสดง	จนเป็นที่ประจักษ์	

ทั้งขององค์กรด้านการแสดงของสถานประกอบการนั้น	และของผู้ชม	นางโชว์จะได้รับคัดเลือกให้เป็น

นักแสดงน�า	 และเป็นตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ	 ในฐานะเป็น	 “ดารา”	 หรือ

“ดาวเด่น”	 ของโรงละคร	 เช่นเป็นนางแบบในเอกสาร	 และสื่อประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้

ถือเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพ	 และช่องทางการสร้างรายได้ที่มากขึ้นของนางโชว์	 ซ่ึงเกิดจาก

กระบวนการการสร้างนางโชว์ของสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์
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	 จากภาพคือนางโชว์ในสื่อประชาสัมพันธ์	ของบริษัท	โคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	จ�ากัด	นางโชว์

ที่อยู่ด้านหน้าสุดของภาพ	คือ	นายชลกร	สุปัญญา	หนึ่งในนางโชว์ที่มีความโดดเด่นในรายการแสดง

ของโรงละครแห่งนี้	 ซ่ึงเมื่อมีการประชาสัมพันธ์เพื่อการขายของโรงละคร	 จะมีการแนะน�านางโชว์

ที่อยู่ในภาพในฐานะ	“ดารา”	หรือ	“ดาวเด่น”	ประจ�าโรงละคร

บทสรุป

	 นางโชว์เป็นอาชีพเฉพาะของกะเทย	โดยพัฒนาขึ้นจากการแสดงของ	“แดรกควีน”	ที่เกิดขึ้น

ในสถานบันเทิงยามราตรีเฉพาะกลุ่มชายรักเพศเดียวกัน	 (บาร์เกย์)	 ในช่วงประมาณ	 พ.ศ.	 2518

โดยการแสดงดังกล่าวมลีกัษณะเด่นคือ	ใช้นกัแสดงเพศชายทัง้หมดแต่งกายเป็นผู้หญิง	ต่อมาได้พฒันา

เป็นการแสดงในโรงละคร	 และเริ่มใช้นักแสดงที่เป็นกะเทย	 โดยให้ความส�าคัญกับการแสดงของ

นักแสดงหญิง	 หรือที่เรียกว่า	 “นางโชว์”	 ในกระบวนการสร้างนางโชว์สามารถแบ่งออกเป็น	 2	 ช่วง	

ประกอบด้วย	1)	ช่วงก่อนเข้าสู่อาชีพนางโชว์ของวัยรุ่นกะเทยอายุระหว่าง	13	-18	ปี	เป็นการเรียนรู้

ภำพที่ 3:	ภาพนางโชว์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทโคลอสเซี่ยมโชว์	พัทยา	จ�ากัด

ที่มา:	http://www.colosseumshowpattaya.com
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และทดลองปฏิบัติจากกลุม่เพือ่น	และรุน่พีก่ะเทย	ซ่ึงส่วนใหญ่เกดิขึน้ในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา	

หรือเทียบเท่า	 เป็นการเรียนรู้ทักษะด้านการแสดงผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง

การเรียนรู้ศิลปะในการปรุงแต่งส่วนประกอบภายนอกของร่างกายเพื่อความเสมือนผู้หญิง	 และ

บางส่วนก็เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกลุ่มที่อยู่ในชุมชน	 เช่น	 การรวมตัวกันของกะเทยตามร้านเสริม

สวย	 และร้านเช่าชุดวิวาห์หรือชุดไทย	 การติดตามพี่เลี้ยงนางงามซ่ึงเป็นกะเทยรุ่นพี่	 ส่วนด้าน

การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเพื่อความเสมือนผู้หญิงที่ส�าคัญในช่วงนี้คือการใช้ฮอร์โมนเพื่อ

การข้ามเพศจากชายเป็นหญิง	 ความรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นความรู้ที่ไม่เป็นมาตรฐานเพราะขึ้นอยู่กับ

ความรู้	 ค่านิยม	 และความเช่ือตามกลุ่มสังคมที่กะเทยเป็นสมาชิกอยู่	 2)	 ช่วงเข้าสู่อาชีพนางโชว	์

ภายหลงัอายคุรบ	18	บรบิรูณ์	และผ่านกระบวนการคัดเลอืกเพือ่เข้าสูก่ารทดลองงานในสถานประกอบ

การโรงละครคาบาเร่ต์	 เป็นองค์ความรู้ที่มีความเป็นเอกภาพ	 และมีมาตรฐานที่ชัดเจน	 มีการก�าหนด

รูปแบบที่เป็นมาตรฐานของสถานประกอบการ	 และมอบหมายตามสายบังคับบัญชาให้บุคคลที่เป็น

เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายการแสดง	 ได้ด�าเนินการควบคุม	 สอดส่อง	 แนะน�า	 และฝึกสอน	 ให้เกิดรูปแบบ

การแสดง	และรูปลักษณ์ของนางโชว์ที่จะปรากฏต่อสายตาผู้ชมบนเวที	อีกทั้งยังมีระบบความสัมพันธ์

สว่นบคุคลของกะเทยนางโชว์อาวุโสและกะเทยนางโชว์ใหม	่เมือ่ผ่านช่วงการทดลองงานและได้บรรจุ

เป็นพนักงานประจ�า	 นางโชว์จะมีรายได้มากขึ้น	 และจะเข้าสู ่กระบวนการผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อ

ความงาม	แต่ต้องด�าเนนิควบคู่กบัการพฒันาทกัษะด้านการแสดงทีส่งูขึน้	เพือ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	

ซ่ึงจุดสูงสุดของการเป็นนางโชว์	 คือการเป็นนักแสดงน�า	 (ตัวร้อง)	 และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน

ถ่ายภาพเพื่อประชาพันธ์ในสื่อต่าง	ๆ	ในฐานะ	“ดารา”	หรือ	“ดาวเด่น”	ประจ�าโรงละคร	สิ่งเหล่านี้

จะน�ามาซ่ึงช่องทางสร้างรายได้ทีม่ากขึน้ของกะเทยนางโชว์	เป็นกระบวนการท่ีเกดิจากการวางแนวทาง

เพื่อสร้างนางโชว์ในสถานประกอบการโรงละครคาบาเร่ต์	

	 กระบวนการทั้ง	 2	 ช่วงที่ได้กล่าวมานั้น	 มีความสัมพันธ์ต่อกัน	 เพราะองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

ในช่วงการเป็นกะเทยวัยรุ่น	 (13-18	 ปี)	 ทั้งด้านการปรุงแต่งร่างกายตนเองให้สวยงามเสมือนผู้หญิง	

ทักษะด้านการแสดง	 และท่ีส�าคัญการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมกะเทย	 แม้จะเป็นความรู้ที่

ไม่ได้เป็นมาตรฐาน	 แต่เป็นพื้นฐานส�าคัญ	 ที่จะส่งเสริมกะเทยให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพนางโชว์	 และ

พัฒนาตนเองในอาชีพนี้อย่างรวดเร็ว	 ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานขององค์กรที่ได้ก�าหนดไว้	 อีกทั้งต้อง

อาศัยปัจจัยอื่น	ๆ	ร่วมด้วย	เช่น	ระยะเวลา	การปฏิบัติตนที่อยู่ในระเบียบวินัยขององค์กร	การเป็นที่

ยอมรับทั้งเรื่องความงาม	 ทักษะการแสดง	 และนิสัยส่วนบุคคลเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	 สิ่งเหล่านี้เป็น

กระบวนการหรือเส้นทางอาชีพของกะเทย	สู่การเป็นนางโชว์ที่มีความเป็นเลิศของสถานประกอบการ

โรงละครคาบาเร่ต์	ที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา	
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