
169ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล     
วารสารวิชาการ	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	  	ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563

onographs on Thai Sexology in Central of 

Thailand: The Thai Sexology Textbooks

Aphilak Kasempholkoon
1*

M

1,*
 Program in Thai, Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

* Corresponding author. E-mail: aphilak@yahoo.com

Received: July 2, 2020 Revised: August 20, 2020 Accepted: September 14, 2020

Abstract 

 Knowledge of sexual activities or “monographs on Thai sexology” in the past of Thai 

society is often restricted in the area of   storytelling and transmission. While the narrative about 

sex is hidden in the tradition and rituals, as well as the fine arts of the villagers and the royal 

family, it is assumed that there is a “monographs on Thai sexology” in Thai culture. It is similar 

to “Kama Sutra” in Indian culture or “Pillow Side Book” in Chinese culture. This article, therefore, 

aims to collect “monographs on Thai sexology” in the central region and analyze its knowledge as 

a “textbook”. In this study, the researcher used data from literary texts found in the central region 

from the original manuscripts, including Khoi manuscripts, palm-leaf manuscripts and old notebooks 

based on eight titles. The results of the study showed that the presentation of knowledge was 

focused on four main parts, including posture, direction and auspicious, physiognomy and tonic. 

As “monographs on Thai sexology” is a “textbook”, it is found that the teaching strategies in 

monographs on Thai sexology have various teaching strategies, including data classification, data 

explanation, use of advantage and technique tips. As for the technique for creating credibility for 

textbooks, it is found that there is reference to “the teacher who created the textbooks”, citing 

supernatural powers and using specific codes for use by specific groups. The research results 

of would boost our understanding of Thai society through monographs on Thai sexology. The 

study of “Monographs on Thai Sexology” is not only a treasure trove of wisdom from the past, 

but it is also a knowledge of sexual science that is written extensively, showing the connection of 

various sciences, ways of thinking, expectations and efforts to create various activities to create 

“happiness” in interesting ways.
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บทคัดย่อ

 วิทยาการความรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศหรือ “ต�าราเพศศาสตร์” ในสังคมไทยที่ผ่านมา มักถูกจ�ากัด

พ้ืนที่ในการเล่าและถ่ายทอด ขณะที่เร่ืองเพศแฝงอยู่อย่างแยบคายในประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจนงาน

ศิลปกรรมของชาวบ้านและชาววัง ชวนให้คิดว่าในวัฒนธรรมไทยน่าจะมี “ต�าราเพศศาสตร์” เช่นในวัฒนธรรม

อินเดียที่มี “ต�ารากามสูตร” หรือในวัฒนธรรมจีนที่มี “สมุดข้างหมอน” บทความนี้จึงมุ่งรวบรวมและศึกษาต�ารา

เพศศาสตร์ของคนไทยในภาคกลาง เพื่อถอดและวิเคราะห์ความรู้จากต�าราเพศศาสตร์ ศึกษาต�าราเพศศาสตร์

ของคนไทยในฐานะ “ต�ารา” และท�าความเข้าใจสังคมไทยผ่านต�าราเพศศาสตร์ ในการศึกษาคร้ังนีผู้วิ้จยัใช้ข้อมลู

จากวรรณกรรมต�าราที่พบในภาคกลางจากต้นฉบับตัวเขียนทั้งสมุดไทย ใบลาน และสมุดฝร่ังจ�านวน 8 เร่ือง

ผลการศกึษา พบว่า ต�าราทัง้ 8 ฉบบั มจีดุเน้นของการน�าเสนอองค์ความรู้ทีแ่ตกต่างกัน มเีนือ้หาหลกั 4 ส่วน คอื 

ท่า ทิศและฤกษ์ นรลักษณ์ ยาบ�ารุง และในฐานะที่วรรณกรรมเพศศาสตร์เป็น “ต�ารา” นั้น พบว่า กลวิธีการสอน

ในต�าราเพศศาสตร์มีกลวิธีการสอนในลักษณะต่าง ๆ  ได้แก่ การจ�าแนกหมวดหมู่ข้อมูล การอธิบายข้อมูล การใช้

ความเปรียบ การบอกเคล็ดวิชาหรือเกร็ดต�ารา ส่วนกลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือให้ต�ารา พบว่า มีการอ้างอิง 

“ครูผู้ให้ก�าเนิดต�ารา” การอ้างอ�านาจเหนือธรรมชาติ การใช้รหัสเฉพาะเพื่อให้ใช้ได้เฉพาะกลุ่ม ต�าราวรรณกรรม

เพศศาสตร์ภาคกลาง เป็นเสมอืนขุมทรัพย์ของภมูปัิญญาทีซ่่อนไว้มาแต่อดตี ไม่เพยีงองค์ความรู้ทางเพศศาสตร์

ที่เขียนอธิบายอย่างกว้างขวางเท่านั้น หากแต่ยังได้เห็นความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ วิธีคิด ความคาดหวัง

และความพยายามในการสร้างสรรค์กิจกรรม “สร้างสุข” ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน่าสนใจด้วย

ค�ำส�ำคัญ: วรรณกรรมท้องถิ่น ต�ารา เพศศาสตร์ เพศศึกษา วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ของไทย
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บทน�ำ

 การเสพสังวาสมีความหมายอย่างยิ่งในการธ�ารงรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มิให้สูญสิ้นไป โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในอารยธรรมตะวันออกทัง้จนี และอนิเดยี นัน้การสังวาสได้รับการยอมรับว่าเป็นศลิปะอย่างหนึง่ คอื เป็น

ศิลปะในการร่วมรักด้วยท่วงท่าต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติกามกิจนั้นเกิดความสุขอย่างหฤหรรษ์ รวมทั้งยังมีความ

หมายในฐานะเป็นพิธีกรรมในการให้ก�าเนิดชีวิตอันบริสุทธิ์ตามหลักความเชื่อ ศิลปะเหล่านี้ได้รับถ่ายทอดไว้และ

ยกขึ้นเป็นต�ารา เฉพาะที่รู้จักกันทั่วโลกคงไม่พ้น “ต�ารากามสูตร” (Kamasutra) ของอินเดีย 

 ในสังคมไทยนับแต่โบราณมา เร่ืองการเสพสังวาสถือเป็นเร่ืองไม่บังควร หรือที่มักใช้ค�าว่า “บัดสี

บดัเถลิง” ผูด้ย่ีอมไม่กล่าวถึง(ในทีแ่จ้ง) แม้บทอศัจรรย์ในวรรณคดกีวีก็พยายามใช้ศลิปะทางภาษาในการเลอืกใช้

สัญลักษณ์ในการอธิบายฉากการร่วมรักของตัวละครมากกว่าที่จะพูดถึงตรง ๆ หรือที่มักใช้ค�าว่า “ลับ ๆ ล่อ ๆ” 

อย่างไรก็ตาม เร่ืองเพศในสังคมไทยโดยเฉพาะการร่วมเพศถือว่าเป็นเร่ืองลามก น่าอับอายที่ไม่บังควรให้เด็ก

รับรู้ เพราะเด็กยังไม่มีความรู้สึกและความต้องการทางเพศ (สนิท สมัครกุล, 2519) ดังนั้น ครอบครัวไทยจึง

ไม่นิยมให้ความรู้เรื่องเพศแก่เด็ก 

 ความคดิในเรือ่งเพศในไทยนัน้จะมีมาครัง้แรกเมื่อใดไมป่รากฏหลักฐาน ในสงัคมชาวบ้านมองเรือ่งการ

สังวาสเป็นเร่ืองความอดุมสมบรูณ์และเป็นเร่ืองธรรมชาตทิีป่รากฏในนทิานพ้ืนบ้าน หรือเพลงพืน้บ้านทัว่ไป
2
 และ

ดงัจะเห็นได้ว่าเรายังไม่พบต�าราเพศศาสตร์ของราชส�านกัสยามทีจ่ดัระบบระเบยีบแห่งการสังวาสเช่นในราชส�านกั

อินเดีย หรือจีนแต่อย่างใด คงมีเพียงแต่ ต�ำรำนรลักษณ์ ที่กล่าวถึงการดูลักษณะดีชั่วของบุคคล ที่พิจารณา

อวัยวะภายนอกทุกส่วนของบุคคล รวมทั้งอวัยวะเพศ 

 นอกจากต�ารานรลักษณ์ข้างต้นแล้ว ในราชส�านักไทยยังมีต�าราโหราศาสตร์ที่ค�านวณวันเดือนปีเกิด

แล้วท�านายลกัษณะของอวัยเพศ ต�ารานีก้ล่าวกันว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงพระราชนพินธ์ไว้

โดยแทรกอยู่ในต�าราดูเกณฑ์ชะตาหญิงชาย ที่พระราชทานนามว่า “ต�ำรำตรีภพ” แต่คนทั่วไปอาจรู้จักในช่ือ

ต่าง ๆ กัน อาทิ ต�าราเศษของพระจอมเกล้าฯ เศษพระจอมเกล้าฯ จอมตรีภพ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในต�ำรำพรหมชำติ มีกล่าวถึงเร่ือง “การท�าสมพาส” โดยกล่าวถึงการเลือกคู่สังวาสโดย

อาศัยการค�านวณศักราชของคนทั้งคู่มาค�านวณ (หรีด เรืองฤทธิ์, มปป., น. 362) ดังนี้

 ถ้าจะท�าสมพาส เอาศักราชเขาทั้งสองประสมกัน ถ้าเขาเกิดเดือน 5-6 อายุเต็ม

ถ้าเดือน 7-8 (เป็นต้น) ลดลงเสียปีหนึ่ง จึงเอาลบศักราช แล้วตั้งสองฐาน ฐานบนเอา 3 คูณ 

ฐานล่างเอา 4 คูณ เอา 7 หารทั้งสองฐาน

 เศษดังนี้ 4 5 6 ท่านว่าชั่วอย่าเอาเลย

  2 3 1

2 
นอกจากนี้ ยังจะพบได้ว่ามีวรรณกรรมบางเรื่องที่ใช้ค�าผวนในการน�าเสนอเรื่องเพศ อาทิ เรื่อง สรรพลี้หวน ซึ่งเป็นวรรณกรรม

 ท้องถิ่นของภาคใต้ เรื่อง พระเอ็ดยง ของคุณสุวรรณผู้แต่งพระมะเหลเถไถ เป็นต้น
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 เศษดังนี้ 3 2 1 ดีนักเอาเถิด

   5 4 6

 ในต�ำรำพรหมชำตบิทที่ว่าด้วยวันอัคนิโรธ (วันห้ามท�าการต่าง ๆ) เชื่อกันว่า บุตรพระยามัจจุราช ชื่อ 

“นางกาลกิณี” แต่งกายด้วยสีแดง เหาะมาประพาสโลกมนุษย์ทุกเดือน ในวันและเวลาต่าง ๆ จึงห้ามท�ากิจการ

แต่ละอย่าง ตามวันและเวลาที่อัคนิโรธตก ผู้วิจัย พบว่า ในวันขึ้นและแรม 12 และ 13 ค�่า ท่านห้ามสังวาสกัน 

วันขึ้นและแรม 12 ค�่า อัคนิโรธตกใน สตรี ท่านห้ามบุรุษส้องเสพกับสตรี ส่วนวันขึ้นและแรม 13 ค�่า อัคนิโรธ

ตกใน บุรุษ ท่านห้ามสตรีส้องเสพกับบุรุษ (ธนากิต, มปป.)

 จากการศึกษาเบือ้งต้น ผูวิ้จยั พบว่า นอกจากความคดิเร่ืองเพศศาสตร์จะปรากฏอยูใ่นรูปแบบของต�ารา

แล้วเร่ืองเพศเหล่านี้ยังมีปรากฏอยู่ในคติชนและวรรณกรรมท้องถ่ินด้วยเช่น โสกชาย – โสกหญิง ตลอดจน

แทรกอยู่ในวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่อง “ท้าวค�าสอน” ซึ่งจารลงในใบลานมาแต่เดิม 

 บทสรุปที่ได้จาก ความคิดเร่ืองเพศศาสตร์ในวัฒนธรรมไทยดังประมวลมาข้างต้น ท�าให้เห็นถึงความ

สัมพันธ์โหราศาสตร์กับเพศศาสตร์ นอกจากนี้ ยังท�าให้เห็นว่าเร่ืองเพศศาสตร์ส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมักจะเป็น

รูปแบบของต�ารานรลักษณ์และต�าราโหราศาสตร์เท่านั้น ไม่พบต�าราที่มีเนื้อหากล่าวถึงระเบียบแห่งการสังวาส

โดยตรงดังเช่นที่พบในสังคมอินเดียหรือจีน แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงเรื่องการสังวาสในวรรณคดีบ้าง ก็กล่าวถึงใน

เชิงสัญลักษณ์ตามขนบของวรรณคดีไทย มิได้มุ่งเสนอเนื้อหาการสังวาสอย่างจริงจัง ชวนให้คิดว่าสังคมไทย

ขาดต�าราเพศศาสตร์จริงหรือไม่

 วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ภาคกลางข้างต้นท�าให้มีลักษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจ เนื้อหาของวรรณกรรม

ต�าราเพศศาสตร์ภาคกลางให้รายละเอียดของ “เซ็กส์ในอุดมคติ” ที่ยืดหยุ่นได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ มีการน�าเสนอ

ความรู้เชิงสรีรวิทยา ผสมผสานไปกับความเช่ือทางโหราศาสตร์ เนือ้หาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นการจดัระบบระเบยีบ

เนื้อหาดังกล่าวในฐานะองค์ความรู้เพื่อเป็น “แบบเรียนเพศศึกษา” ของสังคมไทยโบราณ ซึ่งถ่ายทอดกันในหมู่ 

“ชายชั้นสูง” ทั้งในฐานะเครื่องมือแห่งความหฤหรรษ์และการประกอบพิธีกรรม 

 อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านัน้ แต่ยงัสะท้อนให้เหน็ถึง ทศันคติ 

ความคิด และภูมิรู้ของผู้ประพันธ์ไว้อย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะได้น�ามาศึกษาในคร้ังนี้ 

เพื่ออธิบายและสังเคราะห์ความรู้เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มที่ 1 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวกับเพศในวรรณกรรม

 การศึกษาเรื่องเพศในวรรณกรรมที่ผ่านมามีการศึกษาเน้นศึกษาบทบาทชาย หญิง หรือเพศอื่น ๆ ใน

วรรณกรรม ทั้งในมิติของความเป็นเพศนั้น ๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่มีต่อกันโดยมีการสะท้อนผ่าน

วรรณกรรม ตัวอย่างของการศึกษาความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรม เช่น งานของ ชาลิน นุกูล 

(2552) เสนอวิทยานิพนธ์เร่ือง อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม ด�าเนินการวิจัย
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โดยอาศัยแนวคิดเรื่องอิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิง เพศสภาพ การเล่าเรื่อง สัญญวิทยา และแนวคิด

เรื่องเพลงไทยยอดนิยม มาเป็นกรอบในการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะความเป็นอิตถีภาวะโดยรวม ที่ได้

น�าเสนอผ่านส่ือเพลงไทยยอดนยิมนัน้ ค้นพบลกัษณะอติถีภาวะความอ่อนไหวมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก โดยพบใน

ตัวละครชายที่มีอารมณ์อ่อนไหวและร้องไห้ได้ง่าย และในผู้หญิงค้นพบบุรุษภาวะความมั่นใจในตัวเองมากที่สุด

เป็นอนัดบัแรก โดยค้นพบในตวัละครหญงิทีม่ลีกัษณะมัน่ใจในตนเองและกล้าแสดงออก และชอบวิพากษ์วิจารณ์ 

หรือในงานของ กาญจนา วิชญาปกรณ (2554) เสนองานวิจยัเร่ือง มติิหญิงชำยในวรรณกรรมสอนสตรี เน้นมติิ

หญิงชายกับกลไกของสังคมไทยโดยศึกษาจากวรรณกรรมเรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ กฤษณาสอนน้อง

ค�าฉนัท์ พระนพินธ์ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส และสุภาษิตสอนหญงิ พระราชนพินธ์

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาปรากฏว่าสังคมไทยในสมัยนั้นเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็น

ใหญ่ ดังนั้น ชายจึงมีอ�านาจในการจัดระเบียบของสังคม โดยก�าหนดบทบาทความเป็นชายและความเป็นหญิง

ที่สังคมคาดหวัง เพ่ือใช้เป็นกลไกในการจัดและรักษาระเบียบของสังคมด้วยการวางกรอบขนบธรรมเนียม

ประเพณีให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ได้แบ่งแยกความเป็นหญิงและความเป็นชายจากการก�าหนด

บทบาทและหน้าทีอ่อกจากกันอย่างซัดเจน เนือ่งจากวรรณกรรมทัง้ 3 เร่ืองมุง่สอนสตรี จงึเน้นถึงขนบธรรมเนยีม

ที่เป็นกรอบก�าหนดให้สตรีประพฤติและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้โดยละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและ

หน้าที่ในครอบครัวผลการศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่านอกจากสังคมไทยจะตระหนักถึงความส�าคัญของ

สถาบันครอบครัวอย่างยิ่งแล้ว สตรียังมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในครอบครัวอีกด้วย

 ขณะที ่การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศในมติเิพศวิถี มตีวัอย่างงานของ อรวรรณ ชมดง และ อรทยั 

เพียยุระ (2557) เสนองานวิจัยเรื่อง เพศวิถีและสังคมไทยในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศกึษาค่านยิมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญงิโดยศกึษาจากวรรณกรรม

เพลงลูกทุ่งที่ประพันธ์เนื้อร้องโดยนักประพันธ์ชาย ขับร้องโดยนักร้องหญิงที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2554

มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศวิถีรวมทั้งหมด 9 เพลงซ่ึงใช้ทฤษฎีเพศวิถี (Sexuality) เป็นกรอบในการศึกษา

ผลการศึกษา พบว่า เพลงที่ยกตัวอย่างมาท้ังหมดสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในด้านเพศวิถีที่เก่ียวกับรูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางเพศว่า สังคมไทยยังเห็นคุณค่าในค่านิยมด้านเพศวิถีในด้านรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ

แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ซึ่งถือว่าเป็นปทัสถานทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่าบุคคลที่กล่าวถึงในบทเพลง

ในขณะนั้น อาจจะเป็นบุคคลที่ก�าลังท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเพศวิถีไปสู่รูปแบบความสัมพันธ์อื่นอยู่ก็ตาม 

แต่ก็ยังดิ้นรนหาวิธีที่จะเข้าสู่รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว”

 การศกึษาเพศในวรรณกรรมทีผ่่านมาดงัแสดงข้างต้นแสดงให้เห็นความสนใจของการศึกษาเร่ืองเพศใน

ฐานะตัวละครชาย หญิง หรือเพศอื่น ๆ ที่ด�าเนินเรื่องและน�าเสนอความคิดผ่านความเป็นเพศ รวมถึงการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ หรือเพศเดียวกัน ในฐานะครอบครัวเป็นส�าคัญ ยังไม่มีการศึกษาท่ีเป็นการศึกษา

ในประเด็นเชิงสังวาสโดยตรง
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วรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์ในภำคกลำง: แบบเรียนเพศศึกษำของไทย

 กลุ่มที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวกับเพศกับวัฒนธรรม

 การศึกษาเร่ืองเพศกับวัฒนธรรมไทยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาผ่านข้อมูลเพลงพื้นบ้านและพิธีกรรมเป็น

ส�าคญั ข้อมลูเชิงวัฒนธรรมเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นบทบาทชายหญงิทีน่่าสนใจ ดงัเช่นในงานของ สุกัญญา สุจฉายา 

(2527) เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง เพลงปฏิพากย์: การศึกษาเชิงวรรณคดีวิเคราะห ์เป็นการศึกษาเนื้อหาของเพลง

ปฏพิากย์เป็นเร่ืองเก่ียวกับการเก้ียวพาราสีระหว่างหนุม่สาว ต่างฝ่ายต่างก็สรรหาโวหารมาโต้ตอบชิงไหวชิงพริบ

กัน โดยเฉพาะโวหารเชิงสงัวาสซ่ึงปรากฏอยูม่ากในเพลงปฏพิากย์ของภาคกลาง พ่อเพลงแม่เพลงจะเสนอเร่ือง

ราวทางเพศผ่านศลิปะของภาษาในรูปถ้อยค�าสังวาส (erotic words) 2 ชนดิ คอื ถ้อยค�าสงัวาสชนดิตรงหรือเรียก

ตามภาษาของเพลงว่า “กลอนแดง” และถ้อยค�าสังวาสชนิดอ้อม หรือ “กลอนสองง่าม” ค�าสังวาสชนิดตรง คือ 

การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรง ๆ ไม่มีการหลีกเลี่ยง ส่วนถ้อยค�าสังวาสชนิดอ้อม คือ 

การกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤตกิรรมทางเพศอย่างเลีย่งโดยใช้วิธีเปลีย่นเสียงสระหรือพยญัชนะแต่เหน็เค้าศพัท์

สังวาส ใช้วิธกีารผวนค�าและใช้สัญลกัษณ์ จากการศกึษาเพลงปฏพิากย์ของภาคกลางนี ้พบว่า พ่อเพลงแม่เพลง

นิยมโต้ตอบด้วยถ้อยค�าสงัวาสชนิดอ้อมมากกว่าการพูดตรง ๆ  ที่เป็นดังนี้ เพราะค�าสองง่ามสามารถลด “นัยทาง

เพศ” ลงไปได้ระดบัหนึง่ ทัง้การใช้สญัลกัษณ์ยงัสามารถเบีย่งเบนภาพทีเ่กิดข้ึนให้เป็นอกีภาพหนึง่อนัท�าให้ความ

รู้สึก “อนาจาร” ลดลง ผู้วิจัยน�าเสนอการวิเคราะห์ว่าการที่เพลงปฏิพากย์เต็มไปด้วยโวหารเรื่องเพศทั้งที่สังคม

ไทยเป็นสังคมที่เคร่งครัดในด้านการแสดงออกทางเพศน่าจะเป็นเพราะอิทธิพลของความเช่ือในอดีตที่ส่ังสมมา

แต่โบราณ คตคิวามเช่ือดัง้เดมิถือว่าเพศเก่ียวข้องกับความอดุมสมบรูณ์ของพืชและมนษุย์ด้วย จงึมกัมพิีธกีรรม

เก่ียวกับการร่วมเพศซ่ึงปรากฏมาในรูปการกระท�าพฤตกิรรมการร่วมเพศอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจท�าให้ซับซ้อน

ขึ้นโดยผ่านรูปแบบของสัญลักษณ์ทางวัตถุและสัญลักษณ์ทางวาทะ โดยเฉพาะสัญลักษณ์ทางวาทะที่ปรากฏอยู่

ในบทเพลง นิทาน ต�านาน นอกจากนี้ ความเชื่อในเรื่องเพศจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนานิกายตันตระ

ที่เคยแพร่หลายอยู่ในดินแดนประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 1300-1900 ก็ยังมีอิทธิพลหลงเหลืออยู่ในความเชื่อของ

คนไทย นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังท�าให้เห็นว่าเร่ืองเพศในมุมมองชาวบ้านเป็นเร่ืองท่ีเท่าเทียมกันทั้งหญิงและ

ชาย ซึ่งต่างจากในวรรณคดีที่เน้นให้ความส�าคัญกับผู้ชาย

 ในส่วนของพิธีกรรม งานศึกษาส่วนใหญ่เน้นให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับเพศหญิง รวมถึงกลุ่มที่

ไม่ใช่ชายแท้ ความเป็นชายถูกให้ความส�าคัญรองลงมาเมือ่อยูใ่นมติขิองพิธีกรรมศกัดิสิ์ทธ์ิ ดงัเช่นในงานของ สุระ 

อินตามูล (2555) เสนอรายงานวิจัยเร่ือง พิธีกรรมทรงผีเจ้ำนำย: พ้ืนท่ีเปิดทำงเพศภำวะในสังคมล้ำนนำ

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาเพศภาวะของม้าขี่ที่เป็นปู๊เมีย ซึ่งค�าว่า ม้าขี่ เป็นภาษาถิ่นล้านนาใช้เรียกการลงประทับ

ร่างทรงของผเีจา้นาย และผูว้จิัยไดเ้ลอืกใช้ค�าว่า ปูเ๊มีย เพือ่เรยีกกะเทยหรอืผูท้ี่มีลกัษณะร่วมกนัระหว่างชายกบั

หญงิตามพจนานกุรมล้านนา รวบรวมและเรียบเรียงโดย มณ ีพยอมยงค์ การศกึษาพิธกีรรมทรงผเีจ้านายจดัเป็น

วัฒนธรรมส�าคัญอย่างหนึ่ง สามารถน�ามาเรียนรู้และท�าความเข้าใจสังคมล้านนาหรือบริเวณภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางเพศภาวะ จากเดิมที่จ�ากัดเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น การศึกษาม้าข่ี

ปูเ๊มยีในพิธกีรรมทรงผเีจ้านาย จงึเน้นย�า้ให้ความส�าคญักับสงัคมพหวัุฒนธรรมหรือความหลากหลายทางเพศภาวะ

ที่แตกต่างไปจากผู้หญิงและผู้ชายในสังคมล้านนา หรือในงานของ สันติชัย แย้มใหม่ (2556) เสนอวิทยานิพนธ์
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เรื่อง มำยำคติทำงเพศสภำพผ่ำนสัญญะในพิธีโนรำโรงคร ูศึกษาสัญญะที่สื่อถึงความเป็นหญิงและความเป็น

ชายในพิธโีนราโรงครู และศกึษามายาคตทิางเพศสภาพผ่านสัญญะในพิธโีนราโรงครู ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั คอื สมาชิก

คณะมโนราห์ 3 คณะ คือ คณะมโนราห์ล่องน้อย ฉลวยศลิป์ ศ. แป้นตรัง คณะมโนราห์ศรีวรรณะ (จกุ) ศ.แป้นตรัง 

และคณะมโนราห์ศรีจันทร์สนิทน้อย โดยได้เลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจากโนราใหญ่ นางร�า คนแสดงเป็นพราน 

คนแสดงเป็นนางทาสี หมอโนราและลูกคู่ ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง คือ บรรดาลูกหลานผู้มีเชื้อสายโนรา ผู้นับถือ

ครูหมอตายายโนราและผู้ชมโนรา โดยมีสนามวิจัย คือ พิธีโนราโรงครูใหญ่ในจังหวัดตรัง จากการศึกษาตีความ

และให้ความหมายกับมิติทางเพศสภาพผ่านสัญญะ ในรูปของสัญลักษณ์และมายาคติในพิธีโนราโรงครู พบว่า 

โดยส่วนใหญ่แล้วสัญญะเหล่านี้ จะสื่อความหมายถึงความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิง ทั้งนี้ เพราะมีปัจจัย

เกื้อหนุนให้ความเป็นชายสามารถปรากฏอยู่ในสัญญะโดดเด่นมากกว่าความเป็นหญิง คือ ปัจจัยทางด้านต�านาน

การก่อเกิดโนรา ปัจจยัด้านศาสนาและความเช่ือ และปัจจยัทางโครงสร้างของสังคมของภาคใต้ ส่งผลให้มายาคติ

ของความเป็นชายสามารถยดึครองพ้ืนทีท่างกายภาพ คอื “พิธกีรรม” พ้ืนทีท่างสังคม คอื “ระบบเครือญาต”ิ และ

พื้นที่ทางความคิด คือ คติเกี่ยวกับ “ผี” ในพิธีโนราโรงครูได้เหนือความเป็นหญิง แต่อย่างไรก็ตาม แม้ความเป็น

ชายจะมีความโดดเด่นเหนือกว่าความเป็นหญิง ผ่านมายาคติทางเพศสภาพที่ยึดครองพื้นที่ในพิธีโนราโรงครู

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเป็นหญงิเหล่าน้ีจะถูกความเป็นชายเบยีดขับออกไป ในทางกลบักันความเป็นหญงิจะ

ถูกวางไว้ในต�าแหน่ง “ผู้ตาม” ส่วนความเป็นชายจะเป็น “ผู้น�า” เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจะยิ่งท�าให้ความเป็น

ชายส�าคัญมากขึ้น ซึ่งเป็นกลวิธีการสร้างอ�านาจตามอย่างระบบ “สังคมปิตาธิปไตย”

 โดยสรุปแล้วการศึกษาเรื่องเพศในวรรณกรรม และเพศกับวัฒนธรรมที่ผ่านมา เป็นรากฐานที่แสดงให้

เห็นถึงบทบาทและความส�าคัญของชาย และหญิงในสังคม ความเป็นลักษณะของ “แบบเรียนเพศศึกษา”

ยังเป็นไปในลักษณะของการสอนทางอ้อม มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศในชีวิตประจ�าวัน ในการครองเรือน

และในพิธีกรรม ไม่มีระบบแบบแผนแต่เป็นครรลองการปฏิบัติในสังคม ยังไม่ปรากฏ “แบบเรียนเพศศึกษา” 

ที่เป็นการสอนโดยตรงในเชิงสังวาส ซ่ึงผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันดังที่จะได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ 

อันจะช่วยเติมเต็มความรู้เรื่อง “แบบเรียนเพศศึกษาในสังคมไทย” ได้สมบูรณ์ขึ้น

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษากลวิธีการน�าเสนอและการสอนเร่ืองเพศในต�าราเพศศาสตร์ของไทยในฐานะวรรณกรรม

ต�ารา

 2. เพื่ออธิบายองค์ความรู้ด้านเพศศาสตร์ที่ปรากฏในต�าราและเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สมมติฐำน 

 วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ส�าคัญแขนงหนึ่งของไทย มีการบูรณาการองค์ความรู้

หลายแขนงเข้าด้วยกัน อาทิ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศาสนาและความเชื่อ วัฒนธรรม วรรณกรรม

ต�าราเพศศาสตร์ วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์มีลักษณะเป็นต�าราเฉพาะ อธิบายวิธีการและความรู้เร่ือง
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การสมพาสส�าหรับผู้ใหญ่ รวมถึงต�ารับยาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต�าราเพศ

ศาสตร์ในชาตติะวันออก และการปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย นบัได้ว่าเป็นต�าราแขนงหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั

ในวัฒนธรรมไทย

นิยำมศัพท์ 

 วรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร ์ในงานวิจัยนี้ หมายถึง งานเขียนที่บันทึกการสอนหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

เรื่องเพศและการสังวาส เช่น การดูลักษณะอวัยวะเพศที่ดี การสังวาสลักษณะต่าง ๆ ความเชื่อเกี่ยวกับสังวาส 

ขอบเขตกำรวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เอกสารโบราณที่พบในพื้นที่ภาคกลางจ�านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 

 1. ผูกนิพพานโลกีย์ (ใบลานฉบับเมืองตราด)

 2. พระต�าหรับยาแก่กล่อนโดยพิสดาร (ฉบับสมุดฝรั่งตราแผ่นดิน)

 3. พระต�ารับกษัยกล่อนและหลักการร่วมประเวณี  (ฉบับสมุดฝรั่ง)

 4. ต�ารานรลักษณ์ของฤๅษีกามิน (ใบลานฉบับคุณประวิทย์ สังข์มี)

 5. ต�ารามหาสนุก (สมุดไทยฉบับเมืองธนบุรี)

 6. ต�าราเทพจรกามจร (สมุดไทยฉบับฉะเชิงเทรา)

 7. ต�ารามวยบ้าน (สมุดไทยฉบับคุณประวิทย์ สังข์มี)

 8. ต�ารับพระโยนี (สมุดฝรั่งฉบับอ่างทอง)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 1. รวบรวมและศึกษาเอกสารชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง

 2. คัดสรรวรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์เพื่อน�ามาปริวรรต

 3. สัมภาษณ์ผู้รู้ที่เกี่ยวข้อง

 4. วิเคราะห์เอกสาร โดยใช้ระเบียบวิธกีารศกึษาทางคตชินวิทยาและ การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content 

Analysis)

 5. ประชุมแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) กับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

 6. สังเคราะห์ข้อมูล

 7. เรียบเรียงเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
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อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

ผลกำรวิจัย 

 1. ภูมิหลังว่ำด้วยวรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์ในวัฒนธรรมโลกตะวันออก

 การสร้างสรรค์วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์เกิดข้ึนมาเพ่ือสร้างความสมบูรณ์แบบในการเสพสังวาส 

ความสมบูรณ์แบบนี้เป็นมุมมองของฝ่ายชาย เพราะวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ส่วนใหญ่เขียนโดยฝ่ายชาย

จากการส�ารวจ พบว่า มีต�ารา “ซู้นึ้งเก็ง” ของจีนเท่านั้น ที่เป็นผู้หญิงเขียนขึ้น 

 วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ไม่เพียงสร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความคึกคะนอง หากแต่ยังแฝงไปด้วย

ความรู้และข้อมูลเชิงสถิติของบรรพชนในสังคมบรรพกาลที่ส่ังสมและถ่ายทอดสืบมา การรวบรวมปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเกิดกิจกรรมทางเพศ ทั้งการกระตุ้นอารมณ์ และสรีระ อีกทั้งยังแฝงไปด้วย

ความคาดหวังของผู้ใช้ประโยชน์ที่มุ่งหมายจะแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมของตนให้สมบูรณ์แบบมาก

ยิ่งขึ้นด้วย จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า ชาวอียิปต์โบราณได้จารึกต�ารับเกี่ยวกับโลกียวิสัยไว้เมื่อประมาณ 

1,300 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยพรรณนาถึงการเสพสังวาสในแบบแผนและท่าทีต่าง ๆ รวมกัน 14 ชนิด จากนั้น

ในสมัยต่อมาได้เกิดต�ารับ “อนังคะรำคะ” ของอินเดีย ซึ่งบรรดานักปราชญ์ต่างยกย่อง ต�าราเพศศาสตร์เล่มนี้ 

เพราะได้พรรณนาถึงวิธีการเสพสังวาสไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน (ระพินทร์, 2509) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ต�ารา

ทางด้านโลกีย์หรือกามารมณ์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลหรือมีรากฐานมาจากมหาต�ารับทั้ง 3 เล่ม ได้แก่ (1) ต�ารับ

กามสูตร ของวัตสญะญาน (2) ต�ารับระติระหัสย์ ของโกกะ และ (3) ต�ารับอนังคะราคะ ของกัลยามัลละบัณฑิต 

(ระพินทร์, 2509)

 ต�าราเพศศาสตร์ ในวัฒนธรรมจนีมกัเรียกรวมว่า “ต�าราคูเ่ตยีง” “สมดุใต้หมอน” หรือ “สมดุข้างหมอน”

春宫图 (Pillow Books) และรับรู้กันในฐานะเป็นบันทึกชนิดหนึ่งของจีนที่มักได้ยินช่ือพัวพันกับเร่ืองใน

ราชส�านกัจนี ตกทอดมาในรูปแบบ “หนงัสอื” หรือ “ม้วนต�ารา” ภายใน “ข้อแนะน�า” เหล่านีป้ระกอบไปด้วยท่วงท่า

การร่วมรักหลากหลายแบบ ชาร์ลส ฮมูานา และหวัง อู ่นกัเขียนทีศึ่กษาเก่ียวกับเร่ืองเพศของจนีโบราณ บรรยาย

ว่า ส่วนใหญ่แล้ว บันทึกเหล่านี้มักถูกเก็บเป็นม้วนต�าราแบบยาว เมื่อเปิดแล้วก็จะสามารถทัศนาตัวเลือกต่าง ๆ 

(Humana, Wang, 1998 อ้างถึงใน ผ่า “สมุดใต้หมอน” ในราชส�านักจีนจดเคล็ด-ท่วงท่าแห่งรัก สะท้อนคติเรื่อง

เซ็กซ์ยุคโบราณ, 2562) ส่วนญี่ปุ่นในสมัยกลาง ได้มีนักปราชญ์ประพันธ์งานเขียนเกี่ยวกับท่าร่วมรักแปลก ๆ ไว้

ถึง 36 แบบ (ต่อมามีผู้ดัดแปลงเพิ่มเติมจนถึง 100 แบบ) ส่วนจีนในสมัยก่อนคริสต์ศักราช 1,100 ปี พระเจ้า

จิวสินโปรดให้สร้างปราสาทไว้เพื่อเสวยสุขส�าราญกับพระมเหสีและบรรดาสนม (ระพินทร์, 2509)

 2. วรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์ของคนไทยภำคกลำง

 การเก็บข้อมลูวิจยัภาคสนามของการศึกษาคร้ังนีท้�าให้ได้พบว่า ในสังคมไทยมวิีทยาการความรู้เร่ืองเพศ

ศาสตร์อยูไ่ม่น้อย หากแต่ถูกเก็บซ่อนอยูใ่นทีลั่บเนือ่งจากถือเป็น “เร่ืองต้องห้าม” ในสงัคมไทย โดยบนัทกึอยูท่ัง้ใน

รูปแบบสมดุไทย ใบลาน และสมดุฝร่ัง เอกสารส่วนใหญ่เมือ่พิจารณาจากรูปเขียนตวัอกัษรและส�านวนภาษาแล้ว 

สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกินสมัยรัชกาลที่ 4 พบทั้งที่เก็บไว้ที่วัด และที่เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนบุคคล จ�านวน 8 เรื่อง 
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  2.1 องค์ควำมรู้ใน “กำรสร้ำงสุข” จำกต�ำรำเพศศำสตร์

  จากการศึกษา พบว่า ในบรรดาวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ 8 เรื่อง พบว่า พระต�าหรับกษัยกล่อน

พิสดารและพระต�ารามวยบ้าน กล่าวถึง “ท่า” ไว้โดยเฉพาะ และแยก “กระบวนท่า” ไว้ชัดเจน ส่วนเร่ือง

ผูกนิพพานโลกีย์และต�ารามหาสนุก กล่าวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะได้เปรียบเทียบ “ท่า” ของต�าราทั้ง

2 เร่ืองหลัก คือ พระต�ารับกษัยกล่อนพิสดาร มีจ�านวน 60 ท่า และพระต�ารามวยบ้าน มีจ�านวน 49 ท่า

ส่วนท่าที่ตรงกับเร่ืองผูกนิพพานโลกีย์ จะได้อธิบายแทรกในเชิงอรรถ ทั้งนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบท่าทุกต�ารา

แล้วรวมเป็น 77 ท่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำรำง 1 แสดงความรู้ที่ปรากฏในวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ 8 เรื่อง

รำยชื่อต�ำรำ ท่ำ ทิศและฤกษ์ นรลักษณ์ ยำบ�ำรุง

ผูกนิพพานโลกีย์    -

พระต�าหรับยาแก่กล่อน - -  
พระต�ารับกษัยกล่อนพิสดาร  -  
ต�ารานรลักษณ์ของฤๅษีกามิน -   

ต�ารามหาสนุก  -  
ต�าราเทพจรกามจร -  - -

พระต�ารามวยบ้าน  -  
ต�ารับพระโยนี - -  

 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลักษณะของวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวถึงเร่ืองนรลักษณ์

และยาบ�ารุงเป็นหลกั ต�าราทีก่ล่าวถึงเร่ือง “ท่าร่วมเพศ” ทีส่�าคญั คอื พระต�ารับกษัยกล่อนพิสดาร และพระต�ารา

มวยบ้าน ซึ่งกล่าวไว้โดยเฉพาะแยก “กระบวนท่า” ไว้ชัดเจน ส่วนผูกนิพพานโลกียก์ล่าวถึงเพียงเล็กน้อยและ

กล่าวพร้อมกับเรื่องกามจร ไม่ได้กล่าวถึงเป็นการเฉพาะดังเช่นต�ารา 2 ต�าราดังกล่าว ส่วนทิศและฤกษ์เป็นเรื่อง

แทรกโดยเน้นกล่าวถึงกามจรเทพจรในกิจกรรมทางเพศ ปรากฏใน ผูกนิพพานโลกีย์ ต�ารานรลักษณ์ของฤๅษีกา

มินและต�ารากามจรเทพจร ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้จ�าแนกหมวดหมู่ความรู้ในต�าราเพศศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เรื่อง “ท่า” 

กับการสร้างสุข ความรู้เรื่อง “ทิศและฤกษ์” กับการสร้างสุข ความรู้เรื่อง “นรลักษณ์” กับการสร้างสุข และ

ความรู้เรื่อง “ยา” กับการสร้างสุข

  2.2 วรรณกรรมเพศศำสตร์ของไทยในฐำนะ “ต�ำรำ”

  วรรณกรรมเพศศาสตร์ที่พบในภาคกลาง แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ของผูเ้ขียนในฐานะทีเ่ป็น “ต�ารา” อย่างชัดแจ้ง ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูอ่้านได้น�าไปฝึกทกัษะและใช้ประโยชน์

จากวิทยาการความรู้ที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้เช่นเดียวกับวรรณกรรมประเภทต�าราอื่น ๆ ในฐานะที่วรรณกรรม
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เพศศาสตร์เป็น “ต�ารา” นั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กลวิธีการสอนในต�าราเพศศาสตร์เพ่ือให้เห็นภูมิปัญญาในการ

ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเพศศาสตร์ รวมถึงกลวิธกีารสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ต�าราดงัทีป่รากฏในต�าราโบราณอืน่ ๆ  

ด้วยเช่นกัน

   2.2.1 กลวิธีกำรสอนในต�ำรำ วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์มีกลวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิทยาการและเข้าใจเนื้อหาที่ผู้เขียนสอนหรือต้องการส่ือสารได้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ใน

วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์จึงมีวิธีการเขียนในรูปแบบต�าราด้วยกลวิธีการสอนในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การ

จ�าแนกหมวดหมู่ข้อมูล การอธิบายข้อมูล การใช้ความเปรียบ และการบอกเคล็ดวิชาหรือเกร็ดต�ารา

   2.2.2 กลวิธีกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้ต�ำรำ ในต�าราเพศศาสตร์มีการสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้แก่ต�าราอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเชื่อถือและเกิดก�าลังใจแก่ผู้น�าไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น ก) การ

อ้างอิง “ครูผู้ให้ก�าเนิดต�ารา” ส่วนใหญ่ คือ “ฤาษีกามิน” การเล่าเร่ืองจึงเป็นก่ึงต�าราก่ึงต�านานสร้างความ

เข้มขลัง ข) การอ้างอ�านาจเหนือธรรมชาติ เพื่อสร้างพลังและก�าลังใจทั้งแก่ผู้รักษาและผู้รับการรักษา ค) การใช้

รหัสเฉพาะเพื่อให้ใช้ได้เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ความรู้ไม่ตกไปอยู่ในคนต่างกลุ่ม มีการสร้างกลเลขกลอักษร รูปภาพ 

และใช้ค�าต่าง ๆ ที่เป็นศัพท์เฉพาะ ง) การยกระดับต�าราให้เป็น “คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ” 

 3. ปัญญำไทยและสังคมไทย: มุมมองจำกวรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์

  วรรณคดีท้องถ่ินเป็นผลผลิตหนึ่งของสังคม การท�าความเข้าใจวิธีคิดและถอดความรู้จากวรรณคดี

จะช่วยท�าให้เข้าใจความคดิของผู้คนในสังคมและยคุสมยันัน้ ๆ  ได้ วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ก็เช่นเดยีวกัน ใน

บทนีผู้วิ้จยัจะได้วิเคราะห์ความรู้หรือปัญญาไทยทีพ่บในวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ รวมทัง้ยงัจะได้อธบิายสังคม

ไทยที่เป็นมุมมองสะท้อนผ่านวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์

  3.1 ถอดรหัสควำมลับของ “ควำมสุข” จำกวรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์สู่ควำมจริง

   หากพิจารณาวรรณกรรมเพศศาสตร์ในมติทิางวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข จะท�าให้เหน็ว่า 

วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์เป็นต�าราแพทยศาสตร์ และต�าราสมุนไพร ที่น่าสนใจอีกแขนงหนึ่งของไทยที่ 

“ซ่อนเร้น” อ�าพรางอยู่ในสังคมไทยมาตลอด หากได้ถอดรหัสความลับหรือความคิดท่ีแฝงอยู่ในต�าราจะเห็น

ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยที่มีอย่างแยบคาย 

   3.1.1 “ท่ำ” กับกำรสร้ำงสุข ในมิติกำยวิภำคศำสตร์

    การจัดวาง “ท่า” ในต�าราวรรณกรรมเพศศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ต่อสรีระที่

มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมไทย นอกจากนี้ ยังมองถึงการจัดวางอวัยวะเพศแนบชิดเพื่อให้การสังวาส

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยแบ่งเป็น การท�าให้พ้ืนที่สัมผัสลึกข้ึน การท�าให้พ้ืนที่สัมผัสกว้างข้ึน การท�าให้

เหมาะกับขนาดอวัยวะเพศ การท�าให้เหมาะกับสรีระของคู่รัก และการท�าให้เร้าใจจากอุปกรณ์เสริม
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วรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์ในภำคกลำง: แบบเรียนเพศศึกษำของไทย

   3.1.2 “ทิศและฤกษ์” กับกำรสร้ำงสุข ในมิติจิตวิทยำ

    ทิศและฤกษ์ในต�าราเพศศาสตร์ มักหมายถึงเร่ือง “กามจร” ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ

โหราศาสตร์ และส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างใกล้ชิด โดยกามจรจะแจ้ง “จุด” เพื่อใช้เน้นเป็นพิเศษใน

การสงัวาสในแต่ละคราว ซ่ึงมคีวามสัมพันธ์กับวันและทศิ ในแง่นีท้�าให้เหน็ว่าต�าราเพศศาสตร์ให้ความส�าคญักับ

การเล้าโลมเป็นสิ่งส�าคัญ การแสดงถึงความเอาใจใส่และให้เกียรติคู่รักในการสังวาส เป็นการใส่ใจและให้ความ

ส�าคญักับอกีฝ่ายหน่ึง มไิด้มุง่เพียงแต่ความสุขหฤหรรษ์ของตนเพียงฝ่ายเดยีว ดงัจะเหน็ว่าท่านแนะน�า “กามจร”

ไว้อย่างถ่ีถ้วน เพ่ือส�าหรับเป็นต�าแหน่งที่จะเร่ิมเล้าโลมปลุกและปรับอารมณ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในห้วงความรู้สึก

เดยีวกัน ส่วนในแง่คตคิวามเช่ือทีส่่งผลในเชิงจติวิทยา วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์สะท้อนให้เหน็ว่าการร่วมรักใน

สังคมโบราณนัน้เป็นเร่ืองศกัดิสิ์ทธิท์ีต้่องตรวจสอบ วัน เวลา ก่อน ทัง้นี ้เพราะในแง่หนึง่การสังวาสเป็นการสร้าง 

“ชีวิต” ถือเป็นการกระท�าที่มงคล เป็นการประสานกายกันระหว่างหญิงกับชาย ไม่ใช่ความสุขช่ัวคร้ังช่ัวคราว 

ดังนั้นจึงต้องถือฤกษ์ยามเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ ในอีกแง่มุมหนึ่ง การเลือกวันเวลาการสังวาสของหญิงชายใน

แต่ละคราวถือเป็นการลิขิตชะตาชีวิตของบุตรที่จะเกิดตามมาด้วย เพราะหากเลือกวันเวลาที่ไม่ต้องต�าราบุตร

อาจเคราะห์ร้ายได้ ซึ่งก็ช่วยสร้างก�าลังใจและความมั่นใจให้แก่คู่สังวาสได้

   3.1.3 “นรลักษณ์” กับกำรสร้ำงสุข ในมิติกำยวิภำคศำสตร์

    หากพิจารณานรลักษณ์ในต�าราเพศศาสตร์ จะเห็นได้ว่าสะท้อนทัศนคติ ความคิดและ

ความรู้ของผู้แต่งไว้อย่างมหาศาล ในแง่หนึ่งเราอาจมองได้ว่า “นรลักษณ์” ที่ปรากฏในต�าราเพศศาสตร์ เป็น

เหมอืนผลติผลจากการวิจยัของบรรพชนทีบั่นทกึประวัตศิาสตร์อวัยวะเพศของคนไทยไว้อย่างละเอยีด ทัง้นี ้เพราะ

ผูป้ระพันธ์ได้กล่าวถึงลกัษณะอวัยวะเพศทัง้ชายและหญงิอย่างถ่ีถ้วนครอบคลมุ เพ่ือช้ีให้เหน็ถึงคณุและโทษแห่ง

อวัยวะเพศในลักษณะต่าง ๆ ดังเราจะเห็นได้ว่าขนาดอวัยวะเพศของชายไทยจะอยู่ในประมาณ 4-8 องคุลี 

หรือลักษณะอวัยวะเพศชาย มี 3 แบบ คือ รูปลักษณ์ดังดอกบัว ดังงัว และดังม้า ลักษณะอวัยวะเพศหญิง 8 

แบบ คือ ดังใบพลู กระดองเต่าหับ กะลาคว�่า กีบกวาง โคกขวานเฉาะ ไข่เป็น หอยโข่ง เสมา หรือ สีของหัวนม

หญิง 5 สี คือ สีแดงดังลูกหมากสุก สีเขียว สีเหลือง สีขาว และสีด�า เป็นต้น การเขียนต�าราประเภทนี้จ�าเป็น

ต้องอาศัยข้อมูลทางความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของอวัยวะเพศต่าง ๆ อย่างที่ไม่เคยมีใครบันทึกมาก่อน 

ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่การศึกษาสรีรวิทยาหรือกายวิภาคศาสตร์

   3.1.4 “ยำ” กับกำรสร้ำงสุข ในมิติเภสัชศำสตร์

    วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ไม่เพียงอธิบายให้ความรู้เร่ืองท่าทางและลักษณะชายหญิง

ที่ต้องตามต�าราเท่านั้น หากแต่ยังบอกถึง “วิธีแก้ไข” ทั้งนี้ ในแง่ของคาถาและยาสมุนไพรเพื่อท�าให้การสังวาส

เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ดังปรากฏในต�าราเพศศาสตร์ที่ระบุถึงยาต่าง ๆ ที่ช่วยในการเสริมสร้าง “ความสุข” ใน

การสังวาส ได้แก่ ยาเพิ่มก�าหนัดชาย ยาเพิ่มขนาดของชาย ยาปลุกก�าหนัดชาย (ลึงค์อ่อน – ลึงค์ตาย) ยาบ�ารุง

หญิง และยาท�าให้หมดก�าหนัด
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  3.2 มองสังคมไทยผ่ำนวรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์: ควำมสุขที่ประตูแห่งควำมลับ

   เมื่อพิจารณาวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์แล้วย้อนกลับมาที่สังคมไทย ท�าให้เราเข้าใจว่า

บรรพชนไทยไม่ได้มองเรื่องเพศเป็นเรื่องฉาบฉวย แต่ความรู้และเป็นศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้าและสั่งสมความรู้

สืบทอดต่อกันมายาวนาน ความสุขจากกิจกรรมทางเพศแฝงนัยความหมายไว้หลายประการ ประตูแห่ง

“ความลับ” ซ่ึงเป็นเร่ืองต้องห้าม ไม่ได้เพียงปิดไว้เพียงเพราะเป็นเร่ืองเชิงสังวาสที่มุ่งกล่าวถึง “ของลับ” 

อย่างเดียวเท่านั้น แต่ “ความลับ”นี้ ยังมีนัยยะส�าคัญในมิติต่าง ๆ ด้วย ดังนี้

   3.2.1 คนไทยมีมุมมองกิจกรรมทำงเพศในฐำนะ “พิธีกรรมสืบทำยำท”

    วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ที่พบในภาคกลาง พบว่า คนไทยมองว่าวรรณกรรมต�ารา

เพศศาสตร์เป็นส่วนหนึง่ของพิธกีรรมเก่ียวกับชีวิต ดงัจะเหน็ว่าในวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ต่าง ๆ  มข้ีอแนะน�าใน

การสังวาสเพื่อให้เกิด “สิริ” หรือสมปรารถนา โดยมีข้อก�าหนดหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ อย่างพิธีกรรม เช่น 

การก�าหนดกามจรที่สัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ การก�าหนดทิศ การก�าหนดฤกษ์ยาม การอ้างอิงอ�านาจเหนือธรรมชาติ 

รวมถึงการใช้มนตร์และคาถา

   3.2.2 คนไทยมองต�ำรำเพศเป็นวิชำของชนชั้นสูง 

    วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์มิได้เป็นของส�าหรับสามัญทั่วไป หากแต่เป็นความรู้เฉพาะ

กลุ่ม และเป็นกลุ่มชนชั้นสูง ดังปรากฏว่าวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์บางฉบับปรากฏมี “ตราแผ่นดิน” ซึง่แสดง

ให้เห็นว่าเป็นฉบับของหลวง หรือการเรียกชื่อวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์บางเรื่องใช้ค�าว่า “พระต�ารา” รวมถึง

การสร้างกลซึ่งเป็นรหัสนัยให้ยากแก่การเข้าถึงเพื่อ “กีดกัน” ไม่ให้คนนอกกลุ่มเข้าถึงความรู้

   3.2.3 คนไทยมองว่ำเรื่อง “เพศรส” เกิดจำกกำรสร้ำงสุขทั้งสองฝ่ำย (ควำมสุขที่มองจำก

มุมมองฝ่ำยชำย) 

    ความสุขจากกิจกรรมทางเพศที่ระบุในต�าราเพศศาสตร์จะพบว่าเป็นมุมมองจากผู้ชาย 

สรรพนามที่ใช้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ชายใช้ว่า “เรา – ท่าน” ขณะที่มีการใช้สรรพนามว่า “มัน” แทน

ผู้หญิง ซ่ึง “เพศรส” ที่เกิดข้ึนมากน้อยหรือตอบสนองเพียงใดนั้น เป็นการตรวจสอบ – ประเมิน – ตัดสิน 

จากฝ่ายชายเป็นส�าคัญ แม้ว่าจะเน้นการสร้างให้เกิดสุขทั้งสองฝ่าย แต่เป็นทรรศนะจากชายที่ “คาดว่า” 

หญิงจะมีความสุขเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น 

   3.2.4 คนไทยมีมุมมองควำมสุขจำกกำรร่วมรักต้องสัมพันธ์และกลมกลืนกับธรรมชำต ิ

    ท่าส่วนใหญ่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของท่ากับธรรมชาติของร่างกาย และธรรมชาติ

ที่แวดล้อมรอบตัว โดยการเลียนท่าจากสัตว์และท่าทางในชีวิตประจ�าวัน แสดงให้เห็นความใกล้ชิดกับธรรมชาติ

และสังเกตธรรมชาติ
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   3.2.5 คนไทยมีมุมมองเรื่องท่ำในกำรร่วมรัก เป็น “ควำมรู้เชิงศิลปะกำรจัดกำรร่ำงกำย” 

(Bodylore) 

    คนไทยมองว่าการจดัการท่าสังวาสเป็นศลิปะในการใช้จดัวาง “ท่าทาง” อย่างมศีลิปะเพือ่

สร้างความสุข และมองว่าร่างกายเป็นศูนย์กลางของการตีความทางวัฒนธรรม มีการใช้งานของร่างกายในการ

สื่อสารวัฒนธรรม ความหมายทางสังคมและเอกลักษณ์ 

  3.3 “ฤำษีกำมิน”: เรื่องเล่ำวีรบุรุษผู้ให้ก�ำเนิดวรรณกรรมต�ำรำเพศศำสตร์แบบไทย

   ในบรรดาวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ได้กล่าวถึงฤาษีตนหนึ่งนามว่า “กามิน” หรือ “กามินทร์” 

ในต�าราเพศศาสตร์ได้ยกย่องให้เป็น “ครู” หรือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา “เพศศาสตร์” ให้แก่โลกมนุษย์ “ฤาษี

กามิน กามิน” (ผู้เป็นใหญ่ในกาม) บางฉบับเรียกว่า “กามนเทพ” การเล่าเรื่องจึงเป็นกึ่งต�ารากึ่งต�านาน สร้าง

ความเข้มขลังน่าเชื่อถือ จากการศึกษา พบว่า ชื่อ ฤาษีกามิน สันนิษฐานว่ามีที่มาจากท่าฤาษีดัดตนที่ 57 แก้เส้น

มหาสนุกระงับ ในโคลงอธิบายภาพฤาษีดัดตนนั้น ระบุถึงฤๅษีชื่อ “กามินทร์” ซึ่งตรงกับชื่อฤๅษีที่ปรากฏในต�ารา

เพศศาสตร์ด้วย (วัดพระเชตุพน, 2559)
 

  
3.4 พระพุทธศำสนำในต�ำรำเพศศำสตร์: “เพศรส” กับ “ธรรมรส”

   ต�าราเพศศาสตร์ท่ีพบมักปรากฏความเป็น “คัมภีร์พระพุทธศาสนา” หรือความเก่ียวพันกับ

พระพุทธศาสนาในลกัษณะต่าง ๆ  ซ่ึงมคีวามเป็นไปได้ว่าผูแ้ต่งเป็นผูท้ีผ่่านการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา ขณะ

เดียวกันการแสดงความเป็น “พระพุทธศาสนา” ในตัวบทอาจมีนัยยะส�าคัญในการแสดงความคิดบางอย่างของ

คนร่วมสมัยกับคัมภีร์

   3.4.1 กำรสร้ำงควำมเป็น “คัมภีร์พุทธศำสนำ” ให้แก่ต�ำรำเพศศำสตร์

    จากการศกึษาผูวิ้จยั พบว่า เนือ้หาในต�าราเพศศาสตร์ทีพ่บมกีารแสดงความเก่ียวข้องกับ

พระพุทธศาสนา ได้แก่ การใช้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การใช้คาถา/บทสวดที่คล้ายคลึงกับบทสวดในพระพุทธ

ศาสนา และ การอ้างอิง/อ้างถึงบุคคล/สถานที่ในพระพุทธศาสนา

   3.4.2 นัยยะและควำมหมำยของพระพุทธศำสนำในต�ำรำเพศศำสตร์

    ดงัทีพ่บว่ามกีารบันทกึวรรณกรรมเพศศาสตร์บนใบลาน และบางส่วนรักษาไว้ทีวั่ด เนือ้หา

ของคมัภร์ีแม้จะเน้นกล่าวถึงการร่วมรักและการรักษาสมดลุร่างกายเพ่ือให้เกิดความสุขทางเพศ แต่พบว่า มกีาร

ใช้บทสวดและคาถาทีเ่ช่ือมโยงกับพระพุทธศาสนา มกีารใช้ค�าศพัท์พุทธศาสนา เช่น “นพิพาน” “พินท”ุ สิง่เหล่านี้

สะท้อนให้เห็นบทบาทของพระพทุธศาสนาในต�าราเพศศาสตร์ คอื การสร้างความศกัดิสิ์ทธิใ์ห้แก่ต�ารา การแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่าง “โลก” กับ “ธรรม” แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง “วัด” กับ “บ้าน” ในขณะที่เป้าหมาย

สูงสุดการปฏบิตัธิรรมฝ่ายวัด คอื “นพิพาน” เป้าหมายสูงสุดของฝ่ายบ้าน (ในความคดิของบรุุษ) คอื “การสังวาส
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ที่ผูกใจคู่ครอง”
3
 เปรียบเสมือนการ “นิพพานทางโลก” สิ่งนี้เป็นจุดร่วมและการเข้าใจเรื่องนิพพานทั้งทางโลกียะ

และโลกุตระของชาวบ้านไทย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ได้วรรณกรรมรมต�าราเพศศาสตร์ที่ปริวรรตแล้ว

 2. ได้แนวทางในการวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นในการเชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ

 3. ได้องค์ความรู้เพศศาสตร์ของไทยที่ยังไม่เคยมีผู้ศึกษาจากเอกสารต้นฉบับ 

 4. ได้กลวิธีการน�าเสนอเรื่องเพศในวรรณกรรมต�าราของไทย

สรุปและอภิปรำยผล 

 เรื่องเพศแม้ว่าในโลกสามัญทั่วไปจะมองว่าเป็นเรื่อง “ลามก” “สกปรก” แต่ในความเป็นจริงเมื่อศึกษา

จากต�าราเพศศาสตร์จะเห็นว่าเรื่องเพศนี้สัมพันธ์กับ “โลกศักดิ์สิทธิ์” ทั้งโลกอ�านาจเหนือธรรมชาติและโลกของ

พระพุทธศาสนา ซ่ึงอาจดขัูดแย้งกันแต่สัมพันธ์กัน โดยเฉพาะความเก่ียวข้องกับพระพทุธศาสนา ดงัทีพ่บว่า ต�ารา

เพศศาสตร์ที่พบมักปรากฏความเป็น “คัมภีร์พระพุทธศาสนา” หรือความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาในลักษณะ

ต่าง ๆ  ซ่ึงมคีวามเป็นไปได้ว่าผูแ้ต่งเป็นผู้ทีผ่่านการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา ขณะเดยีวกันการแสดงความเป็น 

“พระพุทธศาสนา” ในตัวบทอาจมีนัยยะส�าคัญในการแสดงความคิดบางอย่างของคนร่วมสมัยกับคัมภีร์

 ผูส้ร้างคมัภร์ีมคีวามพยายามในการสร้างความเป็น “คมัภร์ีพุทธศาสนา” ให้แก่ต�าราเพศศาสตร์ ทัง้การ

ใช้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะค�าว่านิพพาน ดังใน “ผูกนิพพานโลกีย์” มีข้อความปรากฏว่า “๏ ถ้าบุรุษ

ผู้ใดท�าตามกล่าวมาดังนี้ ถ้าแม้นว่าไปสัก 100 ปี มิลืมเลย กล่าวไว้ทั้งนี้ให้หญิงชายทั้งหลายทั้งปวงพบหนทางนี้ 

เสมือนหนึ่งพบหนทางสวรรค์นิพพานแล ฯ” ซึ่งค�าว่า “นิพพาน” นับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชน 

เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์อันรวมถึงกามและกิเลสทั้งปวง หากแต่ผู้เขียนกลับน�ามาใช้คู่กับค�าว่า “โลกีย์” 

ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับ “กาม” และกิเลสของคนทั่วไป

 นอกจากนี้ ยังมีการใช้คาถา/บทสวดที่คล้ายคลึงกับบทสวดในพระพุทธศาสนา มีการอ้างอิงหรืออ้างถึง

บุคคล/สถานที่ในพระพุทธศาสนา ส่วนนัยยะและความหมายของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในต�าราเพศศาสตร์

ดังที่กล่าวมานั้น ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นบทบาทของพระพุทธศาสนาในต�าราเพศศาสตร์ ได้แก่ การสร้าง

ความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ต�ารา การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง “โลก” กับ “ธรรม” 

 วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์ภาคกลาง เป็นหลักฐานในการท�าความเข้าใจสังคมไทยได้อีกมิติหนึ่ง 

ผ่านกิจกรรมทางเพศ และความคิดความเชื่อที่เป็นปัจจัยการสร้างสรรค์ต�ารา ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้วจะพบว่า 

แก่นของความคิดในต�าราเพศศาสตร์ ซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตรักที่มีอยู่ทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นโบราณหรือปัจจุบัน

ก็คือ กิจกรรมทางเพศเพศมีผลต่อความสุขของการใช้ชีวิตครอบครัว

3
 ต�ารานี้ พบว่า เป็นองค์ความรู้ของชนชั้นสูงที่ “ลับเฉพาะ” ไม่แพร่หลายทั่วไป
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