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ผมเป็นผู้ชาย และยอมรับตามตรงว่าค่อนข้างมีปัญหากับตุ๊ด
เกย์ กะเทยอยู่เสมอมาตั้งแต่เด็ก
แต่มนั ก็มสี าเหตุ เพราะสมัยมัธยม ช่วงทีส่ งั คมยังยอมรับเรือ่ ง
พรรค์นี้ได้ยาก ผมเคยถูกคุกคามทางวาจาหลายครั้งจากกลุ่มกะเทย
และรุ่นพี่ตุ๊ดบางคน ด้วยความเป็นเพศที่ “แปลก” ซึ่งผมไม่เคยเจอ
เพราะอยู่ในกลุ่มผู้ชายมาตลอด พวกเขาท�ำให้ผมกลัว และท�ำให้มี
ความรู้สึกเป็นลบมาตลอด ถึงจะไม่ถึงขั้นเข้าใกล้ไม่ได้ แต่ก็ยอมรับ
กันตามตรงว่าผมค่อนข้างมีปัญหากับคนกลุ่มนี้
จนโตขึ้นมา สังคมที่กว้างขึ้น ท�ำให้ผมพบว่า ความแตกต่าง
เรือ่ งเพศไม่ใช่เรือ่ งแปลก ผมมีเพือ่ นเป็นเกย์เพียบ จ�ำนวนไม่นอ้ ยเป็น
กะเทย ยังไม่รวมทอมดี้ที่มีจ�ำนวนไม่แพ้กัน
พร้อมกับคน “เพศปกติ” ทีผ่ มได้เจอกลับมีความ “แปลก” ยิง่
กว่า พวกเขาดูวุ่นวายสับสนในจิตส�ำนึกและพฤติกรรม บ่อยครั้งผม
ถูกคุกคามทางวาจา กระทั่งไปถึงการกระท�ำ ไม่ว่าจะด้วยการนินทา
ว่าร้าย เอารัดเอาเปรียบ คดโกง มนุษยธรรมต�่ำ จนบางครั้งมันก็
ท�ำให้จิตใจของผมเต็มไปด้วยความทุกข์ ท้อแท้ และกังวล—ซึ่งคน
ที่ตบบ่าปลอบใจในวันนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเพื่อน—ที่เป็นเกย์
ปัญหาทีผ่ มเคยมีจงึ ค่อยๆ จางไปจนแทบเป็นศูนย์ เพราะรูส้ กึ
ว่าในโลกกว้างๆ ใบนี้ คนทีเ่ รากลัวควรจะเป็นคนทีม่ ใี จแคบๆ มากกว่า
ไม่ใช่คนทีแ่ ตกต่างจากเราเพียงเรือ่ งรสนิยมและสิง่ ทีเ่ ขาเป็นและเลือก
ที่จะเป็นหรอก

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร

คืนวันตัดสินการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ผูไ้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
ใดๆ กับประเพณีละลานตานีอ้ ย่างฉันได้แต่นงั่ อยูเ่ ฉยๆ ข้างเพือ่ นทีเ่ ป็นทีมงาน
กองประกวด เหตุทตี่ ามมาด้วยเพราะอยูห่ อพักก็มแี ต่บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปและ
กองหนังสือที่ขยันยืมมาจากหอสมุดแต่ไม่ใคร่จะเปิดอ่าน
ได้ยินรุ่นพี่คณะเดียวกันกับฉันโวยวายผลประกวดที่มอบต�ำแหน่ง
รองดาวอันดับทีห่ นึง่ ให้กบั กะเทยจากคณะใกล้เคียง จับความได้วา่ ท�ำไมผูม้ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนทัง้ หน้าตา ประวัตคิ วามสามารถ ส�ำคัญคือเป็น “สาวแท้”
จึงพ่ายแพ้การประกวด
ฟังแล้วก็ชวนให้ละเหี่ยใจ นึกต�ำหนิรุ่นพี่อยู่ในใจว่าอุตส่าห์เรียนวิชา
ที่ว่าด้วยการเคารพต่อความหลากหลายของบุคคลมาแล้ว แต่ก็มิได้น�ำพา
กลับหอ เล่าเหตุการณ์ให้เมทร่วมห้องฟัง—“แกก็ไปแขวะทีเ่ ขาท�ำต่อ
อีกทีอะ” เมทตอบมาอย่างนี้ ก่อนหันหลังหนีไปกอดหมอนข้างอ่านการ์ตนู ต่อ

นลินี ฐิตะวรรณ | บรรณาธิการ
เลือ่ นนิวส์ฟดี เฟซบุก๊ ภาพของผูเ้ ข้าประกวดมิสทิฟฟานีย่ นู เิ วิรส์ มีคน
แชร์กนั จนเกลือ่ น สาวงามจากทัว่ ทุกสารทิศพากันมาประชันโฉมผ่านเวทีทไี่ ด้
ชื่อว่าเป็นเกียรติยศของสาวประเภทสอง
ส่วนอีกมุมหนึ่งเล็กๆ ข่าวของอาจารย์สาวประเภทสองที่ถูกกีดกัน
จากบทบาทในความเป็นครูถูกแชร์กันเพียงภายในกลุ่มไม่กี่คน
โลกหมุนไป สิทธิทางเพศของผู้มีความหลากทางเพศก็หมุนตาม ใน
บางประเทศก็ดีขึ้น ในขณะที่หลายประเทศกลับเลวร้ายลงกว่าเดิม ในไทย
เองแม้จะไม่ดขี นึ้ นัก แต่กไ็ ม่ได้เลวลงไปกว่าเดิมเท่าไหร่ ภาพสถิตใจของสาว
ประเภทสองแสนสวยยังคงยึดพืน้ ทีข่ องสือ่ ส่วนใหญ่ ในขณะทีส่ าวประเภทสอง
กลุ่มอื่นยังคงเป็นเพียงพลเมืองชั้นสองในสายตาของสังคม
มนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามหลากหลาย การมองกลุม่ คนโดยยึดหลัก
แค่ภาพจ�ำภาพเดียวคงไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนัก ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของสิทธิ
เราอาจจะต้องปรับมุมมองความคิดของตัวเองก่อน เราต้องยอมรับว่ามนุษย์
ทุกคนล้วนมีความเป็นปัจเจก ถ้าไม่ใจแคบนัก การยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศอาจต้องเริม่ จากการเปิดใจของตัวเองให้กว้าง และไม่ตดั สินใครจาก
การมองภาพเพียงภาพเดียว

วัชรพงษ์ แดงปลาด | บรรณาธิการ
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There is a plan
and a purpose,
a value to
every life,
no matter what
its location,
age, gender
or disability.
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ความหลากหลายทางเพศคืออะไร?
แน่นอนว่าย่อมไม่ได้หมายถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเพียงอย่างเดียว
ในมโนทัศน์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางเพศมักจะถูกยึดโยงอยูก่ บั กลุม่ คนแค่ไม่กกี่ ลุม่
สาวประเภทสอง เกย์ ทอม ดี้ แต่ความหลากหลายถูกจ�ำกัดอยูแ่ ค่เฉพาะกลุม่ คนจ�ำนวนเท่านีจ้ ริงหรือ?
หรือเพราะว่านี่เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่สื่อเลือกที่จะน�ำเสนอ
ภาพของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในไทยยังคงถูกยึดติดอยู่กับภาพจ�ำเพียงไม่กี่ภาพ
หลายคนหลงเข้าใจว่าภาพจ�ำเหล่านัน้ คือตัวแทนของคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศทัง้ หมด Read Me
ฉบับนี้เลยอยากพาทุกคนไปท�ำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเสียใหม่ ในมิติที่มากกว่า
ตัวตน แต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิต และมุมมองต่อสังคม ผ่านแว่นของผู้เชี่ยวชาญ นักคิด นักเขียน
และศิลปินคนส�ำคัญ
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วิทยาศาสตร์ ตัวกำ�หนดหรือคำ�อธิบาย
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นลิน สินธุประมา
ธีรภัทร์ เจนใจ

7

ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่างหนึ่งที่อาจดับ ความฝัน
วัยเด็กของใครหลายๆ คนก็คือ หากแม่ปลา
การ์ตนู ของครอบครัวปลาการ์ตนู ตายลง พ่อปลา
การ์ตูนจะ “แปลงเพศ” ตัวเองเป็นตัวเมียและ
สืบพันธุ์กับลูกปลาการ์ตูนต่อไป นั่นหมายความ
ว่าในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Finding Nemo
ที่เราเห็นปลาการ์ตูนสองพ่อลูกตามหากันนั้น
เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
เพราะตามหลักการแล้วพ่อของนีโมควรจะแปลง
เพศเพื่อสืบพันธุ์กับนีโมต่างหาก!
แล้วการก�ำหนดว่าใครเป็นเพศอะไรเป็น
เรื่องของวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวหรือเปล่า?
แม้ชื่อกลุ่ม LGBT จะเพิ่งถูกบัญญัติขึ้นเมื่อ
ปลายศตวรรษที่ 20 เพื่อเรียกกลุ่มของ Lesbian
(หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (รัก
ทั้งหญิงและชาย) และ Transgender (คนข้าม
เพศ) แต่กลุ่มคนที่พบว่าตัวเองมีความเลื่อนไหล
ทางเพศมากกว่าชายหญิงนัน้ ได้ทงิ้ บางอย่างไว้ตาม
หน้าประวัตศิ าสตร์ของมวลมนุษยชาติ ตัง้ แต่รอ่ งรอย
ศิลปะสลักบนหินยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ฝากรูปไว้
ในอารยธรรมอียปิ ต์โบราณ ไปจนถึงทิง้ รากความคิด
ไว้ในซิมโพเซียมของเพลโต
การปรากฏตั ว ของบุ ค คลที่ มี ค วามหลาก
หลายทางเพศมีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันชวนให้ตั้ง
ค�ำถามว่ากลไกธรรมชาติก�ำหนดมาให้มนุษย์มี
เพียงสองเพศตามการแบ่งโครโมโซม XX หรือ
XY จริงหรือเปล่า? วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจจะ
ยังตอบค�ำถามดังกล่าวไม่ได้ แต่นักวิทยาศาสตร์
ก็พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะศึกษาทั้งการท�ำงาน
ของสมองระดับฮอร์โมนและพันธุกรรมเพือ่ อธิบาย
“ปรากฏการณ์ทางเพศ” ที่เกิดขึ้นในสังคม

ในทางวิทยาศาสตร์ตวั ก�ำหนดเพศของมนุษย์
คื อ โครโมโซมคู ่ ที่ 23 ซึ่ ง เป็ น โครโมโซมเพศ
(Sex Chromosome) และฮอร์โมนเพศของเรา
เพศถูกก�ำหนดตัง้ แต่แรกปฏิสนธิ โดยสิง่ มีชวี ติ น้อยๆ
ที่ก�ำลังจะลืมตาดูโลกนั้นไม่มีบทบาทใดๆ ในการ
ก�ำหนดเพศของตัวเองทั้งสิ้น หากเซลล์ไข่ที่บรรจุ
โครโมโซม X ของแม่ปฏิสนธิกับอสุจิของพ่อที่พก
โครโมโซม Y มาด้วยเด็กน้อยที่จะลืมตาขึ้นมาใน
อีก 9-10 เดือนข้างหน้าจะเป็นผู้ชาย แต่หากอสุจิ
ตัวนัน้ พกโครโมโซม X มาเด็กคนนัน้ ก็จะเป็นผูห้ ญิง
ทว่าโครโมโซมเพศมีหน้าที่เพียงไปก�ำหนด
โครโมโซมร่างกาย (Autosome) ว่าเด็กคนนี้จะ
เติบโตขึ้นมามีร่างกายแบบไหน มีอวัยวะเพศชาย
หรือหญิงเท่านั้น
แต่สิ่งที่จะเป็นตัวก�ำหนดว่าเราจะเติบโตขึ้น
และแสดงออกว่าเราเป็นเพศอะไร นัน่ คือฮอร์โมน
เพศต่างหาก
หากเป็นผู้หญิง ร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมน
อย่างเอสโทรเจนออกมา ขณะที่เพศชายจะผลิต
เทสโทสเทอโรนและแอนโดรเจน แต่ผลการวิจัย
ล่าสุดเมื่อปี 2012 โดยทีมวิจัยจาก NIMBioS
(the National Institute for Mathematical and
Biological Synthesis) ระบุว่ากระบวนการถ่าย
ทอดยีนส์จากพ่อสู่ลูกสาวหรือจากแม่สู่ลูกชาย มี
ส่วนท�ำให้รา่ งกายผลิตฮอร์โมนเพศทีก่ ลับตาลปัตร
กับร่างกายของตัวเองระดับฮอร์โมนที่ต่างออก
ไปนั้ น ส่ ง ผลต่ อ รู ป ร่ า งของสมองไฮโปทาลามั ส
ส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
การวิจัยของ ไซมอน เลอเวย์ จากสถาบันซอลก์
ซานดิเอโกระบุว่าขนาดของสมองส่วนนี้ของเกย์มี
ขนาดใกล้เคียงกับของผูห้ ญิง ขณะทีไ่ ฮโปทาลามัสส่วนหน้า
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ของเลสเบีย้ นจะมีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับ
ผู้ชายมากกว่า จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ฮอร์โมน
จะมีส่วนก�ำหนดให้คนๆ หนึ่งเป็นเกย์ เลสเบี้ยน
ไบเซ็กชวล หรือทรานส์เจนเดอร์
ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ท�ำไมถึงมีทั้งผู้ชายที่
ชอบผูช้ าย ผูช้ ายทีช่ อบผูห้ ญิง ผูช้ ายทีม่ คี วามรูส้ กึ
ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและใช้ชีวิตอย่างผู้หญิง
งานวิจยั เสนอว่า สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นผลมาจาก
ความหลากหลายของระดับฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้น
ตั้งแต่ครั้งเมื่อทารกยังอยู่ในครรภ์ ไซมอนยังระบุ
เพิม่ ว่ารูปร่างสมองทีต่ า่ งกันไปในเพศวิถตี า่ งๆ นัน้
เป็นเรือ่ งปกติพอๆ กับทีส่ มองของคนถนัดซ้ายมีรปู แบบ
ต่างไปจากคนถนัดขวา
ความแตกต่างไม่ได้หมายถึงความผิดปกติ
แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นสิ่ง
ก�ำหนดวิถีที่เป็นไปของคนในสังคมเสียทั้งหมด
หากแต่ท�ำได้เพียงพยายามหาหลักการมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น
แต่ค�ำถามที่ส�ำคัญกว่า “LGBT เกิดขึ้นโดย
กลไกธรรมชาติจริงไหม วิทยาศาสตร์อธิบายได้
หรือเปล่า” หรือ “เราเป็นเพศนีไ้ ด้อย่างไร” นัน้ ก็ยงั
น้อยกว่าค�ำถามทีว่ า่ “เมือ่ มีเพศอันหลากหลายอยู่
ในสังคมนีแ้ ล้วเราจะปฏิบตั ติ อ่ กันและกันอย่างไร?”
เพราะค�ำถามนี้วิทยาศาสตร์อาจให้ค�ำตอบ
ไม่ได้ แต่หากถอยห่างออกมาจากค�ำถามและ
พิจารณาค�ำตอบอย่างรอบด้าน นักวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์อาจมีแนวทางบางอย่างให้เรา
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สูญญากาศเรื่องเพศ
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นลินี ฐิตะวรรณ
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เพศ (น.)

— รูปหรือลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย
		

ที่มา: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เมือ่ สงสัยว่า เพศคืออะไร? วิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ในการหาค�ำตอบ
คือการเปิดพจนานุกรมสามัญประจ�ำบ้านอย่าง พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน เพื่อความกระจ่างว่า เพศคือรูปค�ำที่แบ่งแยก
ความแตกต่างให้เรารู้ว่าใครเป็นชายใครเป็นหญิง เงยหน้าจาก
คลังค�ำศัพท์ขนาดพกพาในมือ ความรูใ้ นเล่มกับความเป็นจริงของ
โลกที่หมุนอยู่ให้เห็นตรงหน้าทุกวัน ท�ำให้เกิดความสงสัยมาอีก
ระลอกว่า ผู้คนที่เดินสวนไปมากับเรานั้น เราแบ่งเธอเขาเราฉัน
ได้แค่ความเป็นหญิงและความเป็นชายจริงหรือ?
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ในวันที่เรื่องเพศดูเป็นเรื่องเปราะบางและอาจกระทบใจ
ใครหลายคนให้ขัดแย้งแตกหักได้ อ.บอล – สุกฤตยา จักรปิง
อาจารย์ประจ�ำโครงการปริญญาโท สาขาสตรีศกึ ษา วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทุ่มเทศึกษาเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฐานความ
คิดและความรู้ทางด้านเฟมินิสต์ รวมไปถึงเรื่องเพศสภาวะ
และการพัฒนา กลับยืนหยัดและกล้าที่จะพูดเรื่องแสนสลัวใน
พื้นที่สว่าง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการเปิดกว้างของพื้นที่ในสังคม
ให้แก่เพศและความหลากหลาย อย่างน้อยก็พนื้ ทีใ่ นใจของนิสติ
นักศึกษาผูจ้ ะเติบโตกระจัดกระจายไปยังกิง่ ก้านต่างๆ ของสังคม

“คำ�ว่าเพศมันสลับซับซ้อนกว่านั้น”
อ.บอล เริม่ ต้นตอบข้อสงสัยของค�ำถามข้างต้น
ด้วยการชวนเปิดประเด็นพูดคุยถึงค�ำตอบล้านแปด
ที่เราสามารถใช้อธิบายค�ำว่าเพศได้
โดยทั่ ว ไป เรามั ก คุ ้ น เคยกั บ เพศทาง
ชีวภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองเพศ ตามที่สถาบัน
วิทยาศาสตร์และการแพทย์กำ� หนดมา คือ “หญิง”
และ “ชาย” โดยใช้เกณฑ์การก�ำหนดความแตก
ต่างด้วยองค์ประกอบทางเพศ อันหมายถึงอวัยวะเพศ
และฮอร์โมนภายในร่างกาย แต่เมื่อมองสังคม
รอบข้างของเราก็จะเห็นได้ว่า เพศที่ถูกแบ่งออก
เป็นสองลักษณะอย่างข้างต้นนั้น ไม่เพียงพอที่จะ
ตอบโจทย์ความซับซ้อนหลากหลายทางเพศทีเ่ กิดขึน้
และด�ำรงอยู่ได้
แนวคิ ด ที่ เ รี ย กว่ า Gender หรื อ เพศ
สภาวะ, เพศสถานะ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อใช้อธิบาย
และท� ำ ความเข้ า ใจปรากฏการณ์ ก ารมี อ ยู ่ ข อง
ความหลากหลายทางเพศในสังคมและวัฒนธรรม
ของผู้ที่เกิดมามีเพศทางชีวภาพเป็นชายหรือหญิง
แต่โอบอุ้มเอาลักษณะทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตนมีเข้ามา เช่น เลสเบี้ยน
เกย์ ไบเซ็กซ์ชวล ทรานส์เจนเดอร์ หรือที่เรารู้จัก
กันดีในอักษรย่อ “LGBT” ที่ย่อมาจาก Lesbian
(เลสเบี้ยน), Gay (เกย์), Bisexual (ไบเซ็กชวล)
และ Transgender (คนข้ามเพศ) ซึง่ เป็นอักษรตัง้ ต้น
ของศัพท์แต่ละค�ำ

“ในเรื่อง Gender จะเป็นเรื่องการประกอบ
สร้างทางสังคมและวัฒนธรรม คือช่วงระยะเวลา
และสภาพสังคมในแต่ละช่วงก็จะมีส่วนก�ำหนด
“เพศสภาวะ” ของคนด้วย เพราะค�ำว่าเพศหรือ
Sex อย่างเดียวมันไม่เพียงพอต่อการท�ำความ
เข้าใจปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางอัตลักษณ์
และตัวตนของบุคคลได้ นอกจากนั้นยังมีค�ำว่า
“Sexuality” หรือ “เพศวิถ”ี ซึง่ เป็นการอธิบายการ
แสดงออกของความพึงพอใจทางเพศด้วย”
อ.บอล อธิบายเพิ่มเติมว่า เพศสภาวะคือ
การเป็ น ไปตามที่ สั ง คมและวั ฒ นธรรมก� ำ หนด
หรือการเป็นไปตามชุดกลุ่มพฤติกรรมเดียวกัน
ส่วนเพศวิถีนั้นเกิดจากการแสดงออกผ่าน
การก�ำหนดของเพศสถานะอีกที เช่น หากเกิด
เป็นผู้ชายก็จะได้รับการอบรมให้พอใจในเพศตรง
ข้ามกับตน คือผู้หญิง จากนั้นความพึงพอใจจะ
ถูกแสดงออกในแง่ของการประพฤติปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น การมอบดอกไม้ให้ผหู้ ญิง การเอาอก
เอาใจผูห้ ญิง จนน�ำไปสูก่ ารสร้างเป็นอัตลักษณ์ตวั ตน
ของเพศนั้นๆ
จะเห็นได้วา่ การอธิบายความเป็นเพศสภาวะ
และเพศวิถีในทางสังคมศาสตร์ มักจะใช้ค�ำว่า
“การประกอบสร้างของสังคมและวัฒนธรรม” เข้ามา
ร่วมอธิบายเสมอ ก็เพราะสภาพความเป็นอยูแ่ ละ
การด�ำเนินชีวติ ของคนในสังคม รวมถึงวัฒนธรรม
12

13

อ้างอิง: http://www.prachatai.com/column-archives/node/603
14

ของสังคมในช่วงเวลานัน้ ๆ ย่อมมีผลต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติของคนในสังคม ดังนั้น เมื่อเรา
เข้าใจลักษณะการประกอบสร้างของสังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลา ก็จะท�ำให้เราเห็น
ภาพรวมของความเป็นไป และมองปรากฏการณ์
ความหลากหลายทางเพศทีไ่ ม่ได้มเี ฉพาะ ชายและ
หญิงอย่างที่เคยเข้าใจบริบทอย่างที่สิ่งนั้นๆ เป็น
ในเรื่ อ งค� ำ จ� ำ กั ด ความกลุ ่ ม เพศต่ า งๆ ที่
ดู เ หมื อ นจะเป็ น ปั ญ หาที่ ก ระอั ก กระอ่ ว นที่ สุ ด
อ.บอล เสริมว่า “การจะไปเรียกใครแบบไหน เรียก
กะเทย เกย์ ไบ เลสเบีย้ น ตุด๊ แต๊ว มันยากถ้าเราต้อง
ดูวา่ ใครคนนัน้ เต็มใจให้เราเรียกเขาอย่างนัน้ ไหม แต่ที่
เราท�ำได้คอื การเรียกด้วยความเคารพในความเป็น
มนุษย์ของเขา เพราะพวกค�ำจ�ำกัดความมันก็คอื การ
สร้างหมวดกลุ่มค�ำขึ้นมาเพื่อเรียกแทน เป็นการ
เคลื่อนไหวที่ดึงเอาอัตลักษณ์ทางเพศวิถีหรือเพศ
สภาวะของตนเองมาสร้างเป็นแรงขับเคลื่อนว่า
ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นของฉันแบบนี้”
เมื่อมีค�ำจ�ำกัดความ ย่อมมีการทลายกรอบ
การปรากฏตัวของกลุ่ม LGBT ที่ดูจะมีภาพของ
การสวมบทบาททางเพศอย่างชัดเจนแล้วกลับถูก
ฉีกกรอบใหม่อีกครั้ง เพราะโลกไม่ได้มีแค่ ทอมดี้
เกย์ ไบ กะเทย หญิงชาย ท�ำให้เกิดมโนทัศน์ของ
ค�ำว่า Queer ที่ในปัจจุบันยังไม่ได้แปลหรือนิยาม
แน่ชดั เป็นภาษาไทย แต่การเกิดขึน้ ของเควียร์นเี้ อง
ที่บ่อนเซาะและท�ำลายลักษณะ รสนิยม รวมไป
ถึงอัตลักษณ์ทางเพศต่างๆ ที่มีมาก่อนหน้า ทั้งนี้
เควียร์อาจหมายถึงบุคคลหรือพฤติกรรมที่ไม่อยู่
ในกรอบ รวมถึงไม่สามารถจัดอยู่ในกรอบของ
ชาย หญิง เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรือทราน
เจนเดอร์ ได้อย่างชัดเจน

ค�ำอธิบายความและขอบเขตสิน้ สุดอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งไหน
อย่างที่ อ.บอล สัมทับมาว่า “ถ้าเรามองว่ามันเป็น
ความงามของสังคม เพศคือความสลับซับซ้อน
และเลื่อนไหลไปมากกว่าการหาค�ำนิยามจ�ำกัด ที่
ส�ำคัญคือแม้วา่ เราจะพยายามไปนอกกรอบแค่ไหน
เราก็ยงั มี Reference ทางสังคมไว้อา้ งถึงอยูด่ ี ตรงนี้
เลยเป็นเหมือนขอบเขตสุดท้าย นักสังคมวิทยา
นักมานุษยวิทยาไปศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ ชนเผ่า
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ศึกษาคนเมืองต่างๆ
มากมาย เรื่องเพศนี่เหมือนจะเป็นเรื่องสุดท้าย
เป็น Final Frontier ที่ทางสังคมศาสตร์เราอยาก
ให้มันเปิดเผย อยากท�ำนู่นท�ำนี่ให้คนกลุ่มนี้ แต่
ลองถามตัวนักสังคมศาสตร์ดูเองสิ ว่าพื้นที่ทาง
วิชาการปัจจุบันนี้ยอมรับเรื่องพวกนี้แค่ไหนกัน”
“แต่บางทีมันเหมือนมีเส้นที่เรามองไม่เห็น
เป็นเส้นบางๆ กัน้ ไว้ระหว่างการยอมรับ แต่ยอมรับ
ไม่จริง แม้จะมีการเคลือ่ นไหว มีการก้าวข้ามอะไร
บางอย่าง เช่นกระเทย ก็ต้องก้าวให้พ้นผู้หญิง คือ
ต้องสวย ต้องเก่ง ต้องดี ไม่อย่างนัน้ จะไม่ได้รบั การ
ยอมรับ ในประเทศไทยถึงขัน้ มีการบัญญัตศิ พั ท์วา่
กุลกะเทย กุลเกย์ คือเหมือนจะบอกว่าอยากเป็น
อะไรก็เป็นไป แต่ต้องเป็นให้ดี ให้อยู่ในร่องรอย
ในศีลธรรมอันดี ถ้าไม่ดกี ไ็ ม่ยอมรับอีก เราเปิดใจไม่จริง
ลึกๆ แล้วเราไม่ยอมรับเท่าไหร่เลย”
เพราะเราไม่ได้อยู่ในสูญญากาศเวิ้งว้างไร้
แรงโน้มถ่วง เครื่องจักรสังคมยังคงหมุนเราต่อ
เนื่องทุกวัน ความคิด ความเชื่อ อคติ มายาคติ
หรือแม้กระทัง่ ค�ำจ�ำกัดความทีม่ ตี อ่ เพศสภาวะต่างๆ
กับบางเรื่องที่เราไม่อาจหาข้อสรุปหรือค�ำ
ตอบให้แน่ชดั ได้ ความเข้าใจอย่างเท่าทันน่าจะดีทสี่ ดุ

มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า เรื่องของเพศนั้นไป
ไกลกว่าที่เราเริ่มตั้งข้อสงสัยอย่างมาก และดูจะ
หาค�ำตอบไม่ได้สกั ทีวา่ ตกลงแล้ว “เพศคืออะไร?”
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พื้นที่ของหญิงสาว

ทุกวันนีเ้ รือ่ งของบรรดาเพศภาวะได้รบั ความสนใจจากสือ่ ต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ
สือ่ โฆษณาต่างๆ รวมไปจนถึงข่าวการเปิดตัวของดาราถึงรสนิยม
ทางเพศส่วนตัวแต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นนั้นกลับเป็นพื้นที่ของ
เกย์ (Gay) กับคนข้ามเพศ (Transgender) เสียเป็นส่วนใหญ่
แล้วพืน้ ทีข่ อง ‘เลสเบีย้ น’ (Lesbian) หรือ ‘หญิงรักหญิง’
นั้นอยู่ตรงไหน?
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ดร.ชเนตตี ทินนาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ กล่าวถึงเลสเบี้ยนใน
พืน้ ทีข่ องสือ่ เอาไว้วา่ “ต้องย้อนกลับไปถึงการต่อสู้
ที่จะปลดปล่อยผู้หญิงจากสังคมชายเป็นใหญ่มัน
เป็นระบบเดียวกัน ความเป็นเลสเบี้ยนมีอีกกรง
หนึ่งที่ซ้อนทับอยู่คือความเป็นหญิง ความเป็น
เกย์กม็ กี รงหนึง่ ทีซ่ อ้ นทับอยูค่ อื ความเป็นชาย ใน
งานสื่อสารมวลชนมีเรื่องเลสเบี้ยนน�ำเสนอออก
มาน้อยมาก เพราะความเป็นเลสเบี้ยนซ้อนอยู่ใน
ความเป็นหญิงจึงถูกผลักให้เป็น Second Class
อยู่ร�่ำไป”
“เป็นเรื่องน่าแปลกที่มุมมองเรื่องเพศของ
สื่อมวลชนที่มีต่อเลสเบี้ยนมันอยู่ในรูปแบบที่เป็น
สากล” ดร.ชเนตตีตอบเมือ่ เราถามถึงความแตกต่าง
ของสือ่ มวลชนทัง้ ในและต่างประเทศเกีย่ วกับเรือ่ ง
เลสเบีย้ น ดร.ชเนตตียกตัวอย่างการผลิตซ�ำ้ วาทกรรม
ยอดฮิตของสือ่ “เพราะเกลียดผูช้ ายเลยกลายเป็น
เลสเบี้ยน --วาทกรรมชุดนี้ถูกน�ำเสนอซ�้ำแล้วซ�้ำ
เล่าในสื่อ ท�ำให้คนเข้าใจว่าเลสเบี้ยนจะต้องเป็น
ศัตรูกบั ผูช้ าย เพราะผูช้ ายเป็นสาเหตุให้เธอกลาย
เป็นเลสเบี้ยน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะ
สาเหตุของการกลายเป็นเลสเบี้ยนไม่ได้เกิดจาก
ค�ำอธิบายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว มันมีชุดค�ำ
อธิบายอีกมากมายแต่สอื่ มวลชนพยายามสร้างภาพ
แทนภาพเดียว”
“สังคมต่างประเทศเองก็พยายามทีจ่ ะค้นหา
ว่าท�ำไมคนหนึง่ ถึงกลายมาเป็นคนรักเพศเดียวกัน
ซึง่ การตัง้ ค�ำถามแบบนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์อะไร
นอกจากการเพิม่ ชุดมายาคติ และการก้าวล่วงเข้าไป
สู่พื้นที่ความเป็นส่วนตัว” ดร.ชเนตตียกตัวอย่าง
การเปิดตัวของดาราสาวคูห่ นึง่ ในฐานะคูร่ กั แทนที่
พิธีกรจะตั้งค�ำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการ
สร้างครอบครัว แต่กลับมุ่งไปที่ประเด็นว่าท�ำไม
จึงเปลีย่ นรสนิยมมาชอบเพศเดียวกัน ซึง่ นอกจาก
จะเป็นค�ำถามทีก่ อ่ ให้เกิดภาพจ�ำบางอย่างแล้ว ยัง
เป็นการสร้างกรอบความคิดตายตัว ว่าในโลกนี้
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มีแค่เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งสุดท้ายจะน�ำไปสู่
ความรุนแรงในสังคม
“สุดยอดของความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น
ในมนุษยชาติ คือการทีม่ นุษย์พยายามสร้างกรอบ
กติกาต่างๆ แล้วมาท�ำลายอัตลักษณ์ทางเพศของ
ผู้คนที่แตกต่างไม่ให้แสดงตัวตน กรอบนี้ถูกน�ำไป
ใช้ในสถาบันต่างๆ ในสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนเอง
ก็มีมาตรฐานการน�ำเสนอภาพของคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศอย่างตายตัว น�ำเสนอให้เป็น
ตัวตลกบ้าง น�ำเสนอให้ผกู โยงกับความรุนแรงบ้าง
ใช้คำ� พูดตีตรากดทับว่าคนพวกนีไ้ ม่ได้เป็นหญิงแท้
ชายแท้ การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการปรับ
เปลีย่ นฐานคิดของแต่ละคน เพือ่ ตระหนักว่าทุกคน
เท่ากัน”
ดร.ชเนตตีเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิดในเรื่องเพศวิถี จึงน�ำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาสื่อและสันติภาพ ของ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต โดยสอดแทรกแนวคิด ‘สันติภาพ
ทางเพศ’ เพือ่ ให้ตระหนักถึงความรุนแรงทางเพศ
และพั ฒ นาเป็ น วิ ช าสารสนเทศกั บ เพศสภาพ
วิชาเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์ เปิดสอนเป็นปีแรกในปีทผี่ า่ นมา และ
ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี
รายวิชาเหล่านี้เป็นก้าวที่ส�ำคัญในการผลิต
สื่ อ สารมวลชนรุ ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามเข้ า ใจในความ
แตกต่างเรื่องเพศวิถี มีวิธีการสอนคือการน�ำกรณี
ศึกษาของเพศสภาวะต่างๆ มาน�ำเสนอให้เห็นถึง
ความเจ็บปวดของผู้คนเหล่านั้น โดยผู้เรียนต้องมี
จิตใจว่างพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่าง เพื่อให้
สามารถรับรู้ถึงความเศร้าของกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศและน�ำไปถ่ายทอดในฐานะ
ของสื่อมวลชนต่อไป
ดร.ชเนตตียังกล่าวไว้อีกว่า “รายวิชาพวก
นีเ้ ป็นความท้าทายของศตวรรษทีพ่ ดู ถึงสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น ท�ำให้เราสามารถที่จะสร้างสื่อ ซึ่งจะต้อง

เป็นสื่อที่น�ำไปสู่การสร้างสันติภาพในสังคมได้ ถ้า
เรายังไม่ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของ
เนือ้ ตัวร่างกาย และหากเรายังไม่ตระหนักถึงอคติ
ทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระท�ำซ�้ำหรือ
การผลิตซ�้ำมายาคติต่างๆ มันก็ยากที่จะท�ำให้
สังคมใบนีม้ คี วามเข้าใจเรือ่ งของคุณค่าในความเท่าเทียม
ของมนุษย์ด้วยกัน”
และเมือ่ ถามถึงความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ความรัก
ของหญิงรักหญิง ดร.ชเนตตีตอบว่า
“ความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในมิติใด ความ
สัมพันธ์แบบใดมันก็คือความงดงาม”
“มันเป็นความก้าวหน้าหนึง่ ของกระบวนการ
ปลดปล่ อ ยผู ้ ห ญิ ง ออกจากวิ ธี คิ ด ของสถาบั น
ครอบครัวแบบเดิมๆ เป็นความท้าทาย และเป็น
ความก้ า วหน้ า ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามเปลี่ ย นแปลง
ผู ้ ห ญิ ง สามารถจะสร้ า งครอบครั ว ขึ้ น มาและ
สามารถด�ำรงอยู่ในสังคมอย่างเปิดเผย กล้าที่จะ
ออกมาบอกว่าเรามีความรัก และเราก็พร้อมที่จะ
สร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิต มันจะน�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมครั้งส�ำคัญ เพราะ
ในอดี ต อาจจะยั ง ไม่ มี ก ารเปิ ด เผยเรื่ อ งรสนิ ย ม
ทางเพศ เราเองก็อาจจะอนุญาตให้ความรุนแรง
นั้นด�ำรงอยู่ ตราบใดที่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดเผย
ตัว แต่ตราบใดที่เรากล้าที่จะบอกว่าเรารักกัน
เราพร้อมที่จะสร้างครอบครัว มันก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลง ให้สังคมมองเห็นถึงความ
รักที่จะด�ำรงอยู่ได้ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
สร้างสถาบันครอบครัวในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งจะท�ำให้
สังคมเคลื่อนมาสู่ความงาม เป็นสังคมที่น่าจะมี
อยู่ และจะมีคนออกมาอีก เพือ่ สนับสนุนการสร้าง
ครอบครัวแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น”
ดร.ชเนตตีทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ แต่ก็เพียง
พอส�ำหรับการเป็นก้าวแรกในการเปิดหัวใจให้รับ
‘พื้นที่’ ของความรักหลากหลาย รวมถึงความรัก
หญิงสาวด้วยเช่นกัน
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ในยามนี้ หากกล่าวถึงนักเขียนร่วมสมัย ชือ่ ของ อุทศิ เหมะมูล
น่าจะปรากฏเป็นชื่อแรกๆ ในใจใครหลายคน ไม่ใช่ด้วยเหตุผล
เพราะรางวัลอันทรงเกียรติทเี่ ขาเคยได้รบั เท่านัน้ หากแต่เรือ่ งเล่าที่
เต็มไปด้วยรายละเอียด จริงใจต่อคนอ่าน และเต็มไปด้วยกลเม็ด
จัดจ้านนั่นต่างหาก
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วิปัสสนา ชัยกิจการ
พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
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อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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เพศในเรื่องเล่า
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ในบรรดารายละเอียดต่างๆ ทีป่ รากฏอยูใ่ นเรือ่ งเล่า มายาคติ
ทางเพศ เป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีเ่ ด่นชัดอยูใ่ นงานเขียนของเขาตัง้ แต่
เล่มแรก แตกแขนงออกมาจวบจนงานเขียนในปัจจุบนั เราจึงอดไม่ได้ที่
จะชวนคุย ขบคิดและตั้งค�ำถามต่อประเด็นล่อแหลมที่เขาสนใจ

ตั้งแต่งานเขียนเรื่องแรก ระบ�ำเมถุน ก็มี
การตัง้ ค�ำถามเรือ่ งเพศ ตัวละครในเรือ่ งค่อนข้าง
มีมิติซับซ้อน อยากรู้ว่าช่วงนั้นมีความสนใจต่อ
เรือ่ งเพศอย่างไร หรือว่าประเด็นเรือ่ งเพศเข้าไป
อยูใ่ นงานได้อย่างไร

ตัวงานหลายๆ เล่มที่ตั้งค�ำถามเรื่องนี้ ได้
รับอิทธิพลจากการอ่านทีส่ ะท้อนมายาคติทางเพศ
หรือหยิบจับอะไรมาเป็นส่วนหนึ่งของงานบ้าง

มันเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ จริงๆ เวลาที่
เราพูดถึงเรื่องความรักเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ไม่จ�ำกัดเพศอยู่แล้ว ทั้งกับชายและหญิง มันไม่มี
ขอบเขตส�ำหรับหัวจิตหัวใจคน ซึ่งเรามองมันเป็น
อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ เป็นเรื่องธรรมดา
ธรรมชาติมาก เพียงแต่เราไม่ได้มองว่าความรัก
มันจะต้องเกิดในลักษณะทีเ่ ป็นเรือ่ งของเพศตรงข้าม
เสมอ

อาจจะไม่ได้มาโดยตรงจากวรรณกรรม แต่
ก่อนนั้นมีช่วงบ้าหนัง ชอบดูหนังจากเทศกาล
ภาพยนตร์ ช่วงนั้นอิทธิพลทางความคิดก็น่าจะ
ได้มาจากหนัง โดยเฉพาะค�ำถามเรื่องความรัก
เรือ่ งเพศ ตอนนัน้ จ�ำได้วา่ ดูหนังของดิเรก จาร์แมน
แล้วเราชอบมาก ชือ่ เรือ่ ง The Garden คือตัวเขา
เคยเป็นเกย์มาก่อน แล้วก็จะเล่าเรื่องที่มันบิด
ประวัติศาสตร์อังกฤษให้กลายเป็น Homosexual
หมดเลย ใช้ภาษาของหนังเป็นแบบละครเวที
ส่วนที่กระทบใจมากเลยคือหนังช่วงท้ายๆ
ในชีวติ ของเขา ตอนทีเ่ ขาป่วย เหมือนจะเป็น HIV
เขาท�ำหนังเรื่อง Blue เป็นสีฟ้าทั้งเรื่อง คือเรา
ก็รู้สึกว่าภาวะแบบนี้แหละที่ท�ำให้เราตั้งขอบเขต
ค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องความรัก เรื่องเพศเรารู้สึกว่า
เวลาที่มันไม่ใช่เป็นความรักระหว่างชายกับหญิง
มันดูจะไม่ปกติทางสังคมขึ้นมาทันที ก็เลยเป็น
ความรู้สึกที่ค่อนข้างกระทบใจว่าท�ำไมสังคมมัน
จะต้องมีลักษณะต่อต้าน เห็นแย้ง ชิงชังสิ่งที่เกิด
ทีไ่ ม่ใช่ชายหญิง คือปัจจุบนั เราก็เห็นว่ามันมีความ
หลากหลายทางเพศ
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ช่วงที่ท�ำงานเขียนแรกๆ อย่างที่รู้กันคือ
วรรณกรรมซีเรียสก็มีกลุ่มคนอ่านน้อยอยู่แล้ว
คิดไหมว่าการตั้งค�ำถามล่อแหลมแบบนี้อาจจะ
ส่งผลกระทบท�ำให้งานโดนเซ็นเซอร์

ใน กระจกเงา/เงากระจก เรื่ อ งเพศมี
อิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของตัวละคร มีตวั ละคร
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการล้อเลียนเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
ท�ำไมจึงตัดสินใจให้เป็นแบบนั้น

ก็ไม่ได้โดนเซนเซอร์นะ กลุม่ คนมันน้อย มันก็
ไม่ได้สร้างแรงกระทบถึงขนาดที่ว่ามีความกดดัน
ทางสังคม ก็แค่มนี ยิ ายเล่มหนึง่ ออกมา แต่วา่ เรือ่ งเพศ
มันก็ไม่ใช่เงื่อนไข แต่เป็นส่วนประกอบของนิยาย
คือมันก็มีเรื่องอื่นที่มันถูกน�ำเสนออยู่ด้วยในเรื่อง
ระบ�ำเมถุน

จริงๆ แล้ว เราก็ถา่ ยทอดสภาพสังคมแบบนัน้
คือในสังคมจริงๆ ก็เป็นแบบนั้นน่ะ ใช่ไหม เราก็
เอาใส่เข้ามา ซึง่ สังคมในช่วงนัน้ ไม่ได้เปิดกว้างเรือ่ ง
เพศมาก คนที่เป็นเพศที่สาม หรือเป็นกะเทย
แบบทีป่ รากฏตามละคร ก็จะมีลกั ษณะเป็นตุด๊ หรือ
ตัวตลก แต่ส�ำหรับคนที่เป็นเกย์ ก็ยังไม่ค่อยมี
พื้นที่ที่ชัดเจน
แต่เราสนใจในตัวตนของมนุษย์มากกว่า เรา
รู้สึกว่าในตัวเราคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นเอกบุรุษคน
เดียว หรือคนๆ นัน้ คนเดียว แล้วคนๆ นัน้ ไม่จำ� เป็น
จะต้องรักษาสิง่ นี้ ความเป็นบุคลิกภาพอันนีใ้ ห้คงอยู่
ตลอดชัว่ ชีวติ เราพบว่าในคนๆ หนึง่ มีหลายตัวตน
มากกว่าสองด้วยซ�ำ้ ความสนใจในบุคลิกภาพทีเ่ ป็น
สอง เกิดขึน้ จากตอนเขียน ระบ�ำเมถุน พัฒนามาเป็น
กระจกเงา/เงากระจก ซึ่งมันก็แยกชัดเจนว่าเป็น
ปัจจุบันกับอดีตแล้วเราก็แล่นคู่ขนานกันไป ซึ่งถ้า
อ่านจนจบแล้วก็จะรูว้ า่ เป็นคนๆ เดียวกัน หลังจาก
นัน้ ก็ถกู แตกออกมาด้วยเงือ่ นไขใหม่ใน ลับแล, แก่งคอย
ที่เป็นพี่น้องกัน ซึ่งก็สะท้อนลักษณะที่เป็นคนสอง
บุคลิกภาพ
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ความรักกับเพศสภาวะเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งแยก
กันไหม อย่างในเรื่อง ลับแล, แก่งคอย การที่
ตัวเอกถูกตั้งค�ำถาม หรือคัดง้างกับตัวเองใน
กระแสส�ำนึก ย่อมกระทบกับความรักอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการก็ตาม

แล้วในมิติของความเท่าเทียมที่ยึดโยงกับ
บรรทัดฐานของสังคม ถ้ามีใครจะมองเรื่องเพศ
ก่อนหรือเรือ่ งเพศสภาวะก่อน สุดท้ายมันจะส่งผล
ต่อความเท่าเทียมของเราอย่างไร

มันก็เป็นเรือ่ งน่ายินดีใช่ไหมทีค่ นสองคนรัก
กัน ในความรู้สึกเรา เรื่องที่เห็นแล้ว เฮ้ย ผิดเพศ
มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้น เวลาที่เรามองเห็นอะไร
เรามองเห็นความรักก่อนเพศ เหมือนกับคนๆ หนึง่
ถ้าจะประสบความส�ำเร็จ มันก็ยอมแลกทุกอย่าง
อย่างเรื่องการเมือง จะด้วยวิธีประชาธิปไตยก็ได้
หรือเผด็จการก็ได้ ขอให้ไปถึงจุดส�ำเร็จ มันก็เป็น
ลักษณะแบบนั้น

พูดยาก แต่จริงๆ มันเป็นเรื่องง่ายมากเลย
เพียงแต่มันเป็นมุมมองของผู้คนในสังคมๆ หนึ่ง
ที่ให้ค่าหรือให้ความส�ำคัญกับอะไรก่อนอะไรหลัง
แต่ในเรื่องความเสมอภาคที่เป็นประชาธิปไตย
มั น ต้ อ งมี พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ ความหลากหลาย ก็ ต ้ อ ง
ยอมรับว่า เอ่อ ในอดีตคนที่ชอบเพศเดียวกันเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นโรค ในบางกรณีมันไม่ใช่เรื่องของ
รสนิยมด้วย บางกรณีเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะ
คนๆ หนึ่ง มีโครโมโซม XXY อยู่ในคนเดียวกัน
อย่างในสังคมตะวันตก ลูกเกิดขึน้ มาพ่อแม่จะต้อง
เลือกเพศอะไรไว้ให้ลกู หรือจะเก็บไว้แล้วเมือ่ ลูกโต
และมีวฒ
ุ ภิ าวะค่อยเลือกด้วยตัวเอง กรณีทคี่ นๆ นัน้ โต
มาในเงือ่ นไขทีม่ สี องเพศจริง ในรูปแบบทีเ่ ป็นชีววิทยา
จริงๆ มันเลยไม่ใช่เรื่องของโรคทางจิตไง ในส่วน
ของเรา เรายังมองที่ความเป็นมนุษย์ตรงนี้อยู่
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ค�ำว่า “Gay” ที่แต่เดิมเคยเป็นค�ำนิยามของสีสันฉูดฉาด
และท่าทางร่าเริง แลดูกระปรีก้ ระเปร่านัน้ มีรากฐานมาจากการพยายาม
ให้คำ� นิยามแก่กลุม่ คนทีร่ กั เพศเดียวกัน หรือ “Homosexuality”
ริเริ่มขึ้นในสมัยกรีกโบราณ เมื่อคนแก่เพศชาย (The Erastes)
แสดงความสนใจแก่ เ ด็ ก หนุ ่ ม (The Eromenos) ทั้ ง คู ่ จ ะมี
ปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน จวบจนเด็กหนุม่ เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่เต็มตัว และจบลง
ที่การร้างลากันไป
อ้างอิง: http://plato.stanford.edu/entries/homosexuality/#Bib
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ไม่มีคนรักสองเพศในพุทธศาสนา
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ค�ำนิยามสั้นๆ ของ ‘คนรักสองเพศ’ (Bisexual) คือ
รสนิยมทางเพศอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถรักได้ทงั้ สองเพศ—ชายและหญิง
ซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจของคนไทยทีม่ ตี อ่ ความหลากหลายทางเพศ
ในสังคมคนรักสองเพศ ถือได้วา่ เป็นกลุม่ คนทีถ่ กู พูดถึงน้อยทีส่ ดุ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด อคติ และภาพจ�ำในเชิงลบต่อกลุม่ เหล่านี้
มากกว่ากลุ่มอื่น ไม่ต่างจากบริบทมุมมองทางพระพุทธศาสนา
ที่ไม่เคยระบุถึงกลุ่มคนเหล่านี้เช่นกัน
ด้วยกรอบความคิดทางพระพุทธศาสนา เราหยิบยกประเด็น
คนรักสองเพศมาคุยกับ ตั้ม—วิจักขณ์ พานิช นักแสวงหาทาง
จิตวิญญาณทีศ่ กึ ษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
และเพื่อลบอคติเหล่านี้ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ท่ามกลางสายลมพัดแรง ในสวนสาธารณะย่านบางขุนนนท์
สิ่งที่เราพูดคุยนั้นแรงไม่แพ้กัน
วิจกั ขณ์เล่าว่า พุทธศาสนาไม่ได้พดู ถึงเพศทางเลือกแต่อย่างใด
รวมไปถึงคัมภีร์พระไตรปิฎก ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน
“พุทธศาสนาผูกกับวัฒนธรรมอินเดียค่อนข้างมาก สมัย
2,600 ปีทแี่ ล้ว การมองเรือ่ งเพศในอินเดียจะระบุแค่เพศชาย-หญิง
แม้กระทั่งพระไตรปิฏกก็ไม่ได้พูดถึงเพศทางเลือก ไม่ได้ตีความว่า
เพศมีอะไรบ้าง พุทธศาสนามองแค่ว่ามนุษย์เป็นมนุษย์ ไม่ว่าเพศ
ใดก็สามารถเป็นอิสระ ตื่นรู้ และค้นพบตัวเองได้
“ผมมองว่า พระพุทธศาสนามองเรือ่ งเพศเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ตายตัว
ไม่มตี วั ตนแน่นอนถาวร ไม่ได้ระบุวา่ เพศชายต้องเป็นแบบนี้ เพศหญิง
ต้องเป็นแบบนี้ เขามองเป็นแค่มนุษย์ เป็นไปได้ว่า จริงๆ แล้ว
พระพุทธศาสนาก็มองเพศมีความหลากหลายเช่นกัน”
ด้วยเหตุผลนี้ วิจักขณ์จึงบอกอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่ามีรสนิยม
ทางเพศแบบใด บุคคลนั้นก็สมควรบวชได้เหมือนๆ กัน
“ผมมองไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะไปห้ามพวกเขาบวชเลย ซึ่ง
เอาเข้าจริงแล้ว เพียงแค่ผหู้ ญิงเรายังเถียงกันอยูเ่ ลยว่าบวชได้หรือไม่
ไม่ต้องมองไกลถึงเพศทางเลือกเลยที่สังคมจะไม่ยอมรับ”
ไม่ตา่ งจากสภาพสังคมโดยรวมทีย่ งั ไม่ยอมรับเพศทางเลือก
สักเท่าไหร่ หน�ำซ�้ำเรื่องราวของคนรักสองเพศยิ่งไม่เคยปรากฏให้
เห็นอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเด่นชัด ทั้งนี้เนื่องจาก
สังคมไทยแต่เดิมก็เป็นสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับการแบ่งเพศตาม
ลักษณะภายนอกไม่ตา่ งจากสังคมอินเดียคือ ชายและหญิง การน�ำ
เอากรอบความคิด LGBT แบบตะวันตกเข้ามาอธิบายอัตลักษณ์ทางเพศ
ของไทย ถือเป็นเรื่องใหม่ที่รับเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์และ
จิตวิทยาเข้ามาอธิบาย
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อย่ า งไรก็ ต าม ได้ มี ห ลั ก ฐานบั น ทึ ก เอกสารที่ เ ป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรส่วนหนึ่ง เคยพูดถึงคนรักสองเพศไว้เล็กน้อย เช่น
พงศาวดารสมัยรัชกาลที่ 3 มีบันทึกถึงพฤติกรรม ‘เล่นเพื่อน’
หรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของหมู่นางสนมก�ำนัลในวัง ก่อนที่
จะพูดถึงในวงกว้างจากนวนิยาย ‘เรือ่ งของจัน ดารา’ ทีฉ่ ายภาพ
ตัวละคร ‘คุณบุญเลื่อง’ มีเพศสัมพันธ์กับคนทั้งสองเพศเช่นเดียว
กับบริบทพระพุทธศาสนา คนรักสองเพศที่มีเพศสภาพเป็นผู้หญิง
ก็ถูกพูดถึงน้อยกว่าผู้ชาย หรือสังเกตจากสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น
ค�ำนิยามจากพจนานุกรมซึ่งจัดท�ำโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ
ราชบัณฑิตยสถาน ยังนิยามแต่คนรักสองเพศผู้ชายว่า “เสือไบ”
ขณะทีค่ นรักสองเพศผูห้ ญิง กลับไม่มคี ำ� เรียก สะท้อนได้วา่ สังคม
ไทยในทุกบริบท มีพื้นที่ให้เพศหญิงน้อยเหลือเกิน
ย้อนกลับมาประเด็นการบวช แม้พระไตรปิฎกจะระบุวา่ ห้าม
บุคคลที่เป็น ‘บัณเฑาะว์’ เข้ามาบวช แต่วิจักขณ์เองก็ไม่แน่ใจว่า
ค�ำว่าบัณเฑาะว์ในสมัยพุทธกาลตีความว่าอย่างไร ทั้งนี้ในปัจจุบัน
เราเข้าใจว่าหมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะเพศไม่ครบสมบูรณ์ เป็น
ความผิดปกติทางร่ายกาย ซึง่ วิจกั ขณ์มองว่า เป็นการตีความขึน้ มาใหม่
“วิธีการมองพวกนี้ มันไม่ได้เป็นการมองของพระพุทธเจ้า
หรอก มันมาจากคนรุน่ หลังทีเ่ อาความคิดของตัวเองใส่ลงไป ความ
เชื่อหลายๆ อย่างเป็นความเชื่อที่มาทีหลัง ดังนั้นกรณีเพศทาง
เลือกห้ามบวช เป็นความคิดทีส่ งั คมปัจจุบนั พยายามจ�ำกัดความเป็น
มนุษย์ด้วยกัน”
เขาย�้ำ แท้จริงพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงความหลากหลาย
ทางเพศแบบที่เราเข้าใจ เนื่องจากบริบทในสมัยก่อนไม่เปิดกว้าง
อย่างปัจจุบัน วิจักขณ์เสริมว่า ไม่ใช่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่
เปิดกว้าง แต่เป็นเพราะสังคมสมัยใหม่ต่างหาก โดยเฉพาะสังคม
ประชาธิปไตย ที่จะยิ่งเปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางเพศ
“ถามว่า LGBT เขาเป็นมนุษย์คนหนึง่ ไหม ใช่ เขาเป็นมนุษย์
สามารถมีพทุ ธภาวะพ้นทุกข์ได้เช่นกัน เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ เพศไหนก็
มีสทิ ธ์บวช ผมมองกรณีพระตุด๊ พระแต๋วเกิดขึน้ จากความไม่เข้าใจ
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คนทั่วไปมีอคติ แต่ถ้าเรามีความเข้าใจ ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น
ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะถ้าเรายังไม่มีความอิสระ
ทางเพศ (Sexually Liberated) เราจะยังมีมมุ มองแย่ๆ กับเรือ่ งนี”้
วิจักขณ์เสริมว่า กลุ่มคนหลากหลายทางเพศมีสิทธิ์ที่จะ
แสวงหาความเข้าใจในตัวเอง และไม่สามารถคาดหวังให้คนทั้ง
สังคมมาเข้าใจได้
“มนุษย์ไม่จ�ำเป็นต้องเดินตามเส้นทางเหมือนกันแค่ทาง
เดียว และเส้นทางเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ผิด คนเหล่านี้ต่าง
หากเป็นคนที่น่านับถือ คนเหล่านี้ต่างหากที่ยืนยันตัวเองไปอยู่
ตามสาขาอาชีพต่างๆ แม้กระทั่งศาสนา เขาท�ำให้เราเห็นว่า มัน
มีความหลากหลายเกิดขึ้นแล้ว สังคมต่างหากที่ต้องปรับทัศนคติ
ตัวเองในการมอง”
วิจักขณ์ย�้ำอยู่เสมอตลอดการพูดคุยว่า ศาสนาพุทธสอนใน
แง่ฝึกใจอย่างไรให้ยอมรับความหลากหลาย ฝึกใจให้ยอมรับคน
อื่นที่เขาเป็น
“ผมเชื่อว่ามายาคติหลายๆ อย่างที่ถูกตีกรอบ สิ่งเหล่านี้
จะถูกท�ำให้สลายไปเมื่อเราน�ำค�ำสอนของศาสนาพุทธมาปฏิบัติ
ศาสนาพุทธให้ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์มาก ไม่ว่าจะเป็น
เพศใด เราต้องมองคนเป็นคน”
เพราะหัวใจทีเ่ ปิดกว้าง จะท�ำให้เราเห็นว่า มันมีความแตกต่าง
อยู่ในสังคมจริงๆ
บทสนทนาจบลง สายลมยังคงพัดแรง เราหวังว่าสายลมจะ
หยุดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ไม่เพียงเฉพาะในสวนแห่งนี้เท่านั้น
ลมปากสังคมก็เช่นกัน
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เงี่ยหูฟังเสียงสะท้อนและทัศนะต่อคนข้ามเพศ
ผ่านมุมมองของ เคท ครั้งพิบูลย์
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ในช่วงไม่กเี่ ดือนทีผ่ า่ นมา หากพูดชือ่ ของ
เคท ครั้งพิบูลย์ หรือครูเคทเชื่อว่าน้อยคนที่
จะไม่รู้จัก ในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
คนแรกที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นบุคคล
ข้ า มเพศและนั ก กิ จ กรรมเพื่ อ สิ ท ธิ แ ละความ
เสมอภาค ประเทศไทยที่ ดู เ หมื อ นจะเป็ น
สวรรค์อันเปิดกว้างของผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ กลับปรากฏข่าวครูเคทถูกปฏิเสธการ
รับเข้าเป็นอาจารย์ประจ�ำคณะสังคมสงเคราะห์
ว่ากันทางคุณสมบัติ ครูเคทไม่ได้บกพร่องใน
การเข้าประจ�ำต�ำแหน่งแต่ประการใด แต่ถ้า
ว่ากันทางเพศสภาพ ครูเคทตั้งข้อสงสัยว่าอาจ
เป็นเพราะอัตลักษณ์ทางเพศของเธอ ทีท่ ำ� ให้ถกู
เลือกปฏิบตั ิ หรือแท้จริงแล้วยังไม่มที งั้ สวรรค์และ
พืน้ ดินให้กบั ความหลากหลายใดๆ ทัง้ สิน้ ในวัน
ทีส่ งั คมเต็มไปด้วยอาการปากว่าตาขยิบ การได้
คุยกับครูเคทอาจท�ำให้เราเห็นภาพมายาคติและ
เข้าใจความเป็นไปต่างๆ มากขึ้น
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ต่างชาติมักจะมองว่าประเทศเราเปิดกว้างให้กับคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ แต่วา่ ในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร

เราต้ อ งบอกก่ อ นว่ า การยอมรั บ กลุ่ ม LGBT ใน
ต่างประเทศ มันเป็นไปตามหลักของเรื่องสิทธิ การที่คนจะทำ�
อะไรต่อกันก็จะขึ้นอยู่ที่ว่าเราได้ละเมิดอะไรคนอื่นไหม ตรงนี้
มันอาจจะเป็นข้อทีแ่ ตกต่างจากบ้านเรา ความจริงแล้วเรือ่ งความ
หลากหลายทางเพศในสังคมตะวันตกมันก็ไม่ได้ถกู ยอมรับหรอก
เพราะว่าการยอมรับมันเป็นเรือ่ งของทัศนคติมากกว่ากฎหมาย
แต่ว่าวิธีปฏิบัติของเขาจะยึดติดกับบรรทัดฐานของสังคมที่มี
กฎหมายที่บังคับไม่ให้ละเมิดสิทธิของคนอื่น

หมายความว่าในโลกตะวันตกจะมีมาตรฐานเรื่องสิทธิ
เหนือกว่าเรือ่ งของทัศนคติ

ในปัจจุบนั สังคมไทยมีมมุ มองต่อคนข้ามเพศอย่างไร

มีทศิ ทางทีด่ ขี น้ึ แต่ไม่ได้ดขี นึ้ มาก ความจริงแล้วเรือ่ งการ
ยอมรับคนข้ามเพศมันอาจจะยังไม่เกิดขึน้ ในบ้านเรานะ มันเป็น
แค่การรับรูว้ า่ มีตวั ตนมากกว่า เราอาจจะเห็นคนทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศออกมาเปิดตัวมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วยังเป็น
ในระดับการรับรู้ว่ามีตัวตน แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิ ประเด็น
ก็คือสังคมไทยยังไม่ได้ให้การยอมรับอย่างแท้จริง การยอมรับ
ที่มีก็จะเป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไข แต่เราก็ว่าอะไรไม่ได้นะ
การที่คนข้ามเพศไม่ถูกยอมรับมาตั้งแต่แรกมันก็จะต้องมีการ
พิสจู น์วา่ จะทำ�ยังไงให้คนในสังคมยอมรับ เราก็เลยจะเห็นว่าคน
ข้ามเพศหลายคนใช้ชอ่ งทางต่างๆ ในการสร้างการยอมรับ เช่น
การมีสถานะสังคมทีด่ ี การเข้าไปมีบทบาทในบางสิง่ บางอย่างก็
จะทำ�ให้คนเห็นภาพลักษณ์ที่หลากหลายมากขึ้น แต่สิ่งที่สังคม
ไทยเข้าใจผิดมาตลอดคือรูปแบบของคนข้ามเพศที่สังคมเชื่อว่า
มีอยูแ่ ค่ไม่กแ่ี บบ เรื่องความสวยความงาม ความสามารถด้าน
เอนเตอร์ เ ทน ซึ่ ง ความจริ ง มนุ ษ ย์ มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แบบนั้ น
แต่เพราะมันมีภาพประทับบางอย่างของการเป็นคนข้ามเพศใน
สังคมไทย

ใช่ค่ะ ภาพที่แสดงออกคือภาพของการเคารพซึ่งกันและ
กัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเพศสภาวะอย่างไร แต่เรา
ก็พูดไม่ได้ว่ากลุ่ม LGBT ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ เพราะ
สิทธิกับทัศนคติมันเป็นคนละเรื่อง แต่ในประเทศไทย เราไม่ได้
รับการรับรองอะไรเลย คนในสังคมยังมองว่า LGBT ด้อยกว่า
แปลกกว่า เหมือนเป็นคนนอกกลุ่มที่คนไม่ได้สนใจ
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การที่สังคมมีคำ�นิยามเกี่ยวกับคนข้ามเพศว่าเป็นสาว
ประเภทสองบ้าง กะเทยบ้าง คนข้ามเพศบ้าง เลดี้บอยบ้าง
ครูเคทคิดว่าคำ�นิยามเหล่านีม้ คี วามแตกต่างกันไหมในเชิงนัยยะ

พูดง่ายๆ ก็คอื คำ�เรียกเปลีย่ นไปแต่มมุ มองก็ยงั คงเหมือนเดิม

มี ค่ ะ มั น เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ของการต่ อ สู้ ใ นการที่ จ ะ
แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใช้คำ�ไหนเพื่อ
ที่จะต่อรองกับสังคม ณ เวลาหนึ่งมันอาจจะเริ่มมาจากการที่
สังคมนิยามว่ากลุม่ คนพวกนีเ้ รียกว่ากะเทย แต่มนั ก็มกี ารแฝงนัย
ของการกดทับ คนก็เริ่มเลี่ยงที่จะใช้คำ�นี้ เราก็เลยหาทางที่จะ
ทำ�ให้สงั คมยอมรับเรามากขึน้ ก็เลยหันมาใช้คำ�ว่าสาวประเภทสอง
หมายถึงว่าตัวฉันเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ ถึงจะเป็นประเภท
สองก็เถอะ มันก็เลยเกิดการพัฒนาเรือ่ งการใช้คำ�ขึน้ จนมันเริม่
มีวิธีคิดแบบตะวันตก เช่นคำ�ว่า ทรานส์เจนเดอร์ ที่คนนำ�มาใช้
เพือ่ พยายามยกระดับขึน้ ในช่วงไม่เกินห้าปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ก็จะแปล
ว่าคนข้ามเพศ ซึ่งคนข้ามเพศเองก็มีความหวังว่าคำ�เหล่านี้มัน
น่าจะช่วยให้คนในสังคมเข้าใจเรามากขึ้น สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือ
ไม่วา่ เราจะใช้คำ�ไหน ระดับในการใช้ชวี ติ ของกะเทยก็ยงั เท่าเดิม
เพราะก็ยงั มีความเข้าใจต่อคนทีม่ อี ตั ลักษณ์แบบนีว้ า่ เป็นแบบนี้
เท่านั้น แม้จะมีคำ�เรียกที่ต่างกัน แต่การปฏิบัติของคนในสังคม
ก็ยังเหมือนเดิม

ใช่ แต่มนั ได้ตรงเรือ่ งของความสบายใจในการนิยามตัวเอง
ของคนที่เป็นทรานส์เจนเดอร์ซึ่งก็เปิดให้คนมีทางเลือกในการ
นิยามตัวเองมากขึ้น เราคิดว่าการให้สิทธิในการบอกว่าตัวเอง
เป็นเพศอะไรมันเป็นเรื่องสำ�คัญนะ ซึ่งสังคมไม่ได้ให้พื้นที่
ตรงนั้นมาก อย่างถ้าเราไปงานประชุมเราก็จะเห็นเลยว่ามีคน
ให้คำ�นิยามตัวเองหลากหลายมาก กะเทยบ้าง สาวประเภทสองบ้าง
เราก็จะเห็นว่าคนกล้าหาญขึ้นที่จะนิยามตัวเองว่าเป็นอะไร

Transgender
ค�ำว่า Transgender ยังไม่มีค�ำจ�ำกัด
ความหรือการแปลเป็นภาษาไทยอย่างตรงตัว
แต่ถกู น�ำมาใช้อธิบายการข้ามเพศ หมายรวม
ไปถึงคนที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ หรือเปลี่ยน
จากเพศทีต่ นเป็นอยูเ่ ดิมไปเป็นเพศตรงข้ามแทน
ต่อมาจึงเกิดค�ำถามว่า “อะไรท�ำให้คนเปลีย่ นเพศ”
หรือ “คนเราจะเปลี่ยนเพศได้ง่ายดายขนาด
นั้นเชียวหรือ?”
เกณฑ์ที่จะใช้แยกคนข้ามเพศนั้นอาจ
เป็นลักษณะภายนอก เช่น การแต่งเนือ้ แต่งตัว
การพูดจาท่าทาง ซึ่งบางคนอาจเหมารวมไป
ถึงการ ‘เฉาะ’ คือจะต้องผ่าตัดแปลงเพศด้วย
เมือ่ แปลง ‘กาย’ ให้สอดคล้องกับจิตใจเมือ่ ไหร่
เมือ่ นัน้ การข้ามเพศจึงจะสมบูรณ์ ในขณะทีบ่ างคน
ก็ไม่ได้ยี่หระกับการแปลงเพศขนาดนั้น แค่
ลักษณะบุคลิกภายนอกไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด
ก็ถือว่าเป็นคนข้ามเพศแล้ว
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Queer
ความเลื่อนไหลในนิยาม
ของคำ�ว่า เพศ
ประเด็นเรือ่ งเพศในประเทศไทยยังคงเป็นทีพ่ ดู ถึงกันอย่าง
ต่อเนือ่ ง (และดูเหมือนจะมีขอ้ ถกเถียงให้พดู คุยกันอย่างไม่มวี นั
จบสิน้ ) อีกปัญหาทีส่ ำ� คัญก็คอื การให้นยิ ามจ�ำกัดความของค�ำว่าเพศ
ซึ่งน่าจะเป็นต้นเหตุของความสับสนวุ่นวายทั้งปวง โดยเฉพาะ
ค�ำว่า Queer ที่ค่อนข้างเลื่อนไหล เราจึงถือโอกาสนี้ร่วมพูดคุย
และแลกเปลีย่ นความคิดกับอดีตนักร้องน�ำลุคเท่ ดิบ และดาร์ค
แห่งวง Futon แต่ปจั จุบนั เปลีย่ นสไตล์มาแต่งหญิง ใส่วกิ ผมบลอนด์
เป็น ‘คุณแม่’ ทีม่ ี ‘ลูกสาว’ ชาวสีรงุ้ อยูท่ วั่ ประเทศ กับเธอคนนี้
จีน -กษิดิศ ส�ำเนียง
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เราควรจ�ำกัดความเป็นเพศไหม

ตอนที่แต่งหญิงครั้งแรกรู้สึกยังไง

เอาเข้าจริงๆ แล้ว เราคิดว่า การที่เราจ�ำกัด
อะไรไว้ในกล่องๆ หนึ่งเนี่ย มันดูขาวด�ำไปไหม
เพราะบางทีคนๆ หนึง่ ก็มเี หตุผลหลายสิง่ ทีเ่ ราอาจ
จะไม่รู้ว่าท�ำไมเขาไปอยู่ในกล่องนั้นไม่ได้ หรือว่า
ถ้าหากเขาไปอยู่ในกล่องนั้นอาจจะมีเรื่องร้ายๆ
เกิดขึ้น ต้องเข้าใจในจุดนั้นด้วย ในขณะเดียวกัน
ยิง่ สร้างเรือ่ งแบ่งแยกขึน้ มา สุดท้ายแล้วมันก็กลาย
เป็นแบ่งแยกเข้าไปอีก เราคิดว่าตอนนี้มันน่าจะ
เป็นยุคเกี่ยวกับการยอมรับมากกว่าแล้ว จะเป็น
อะไรเป็นไปเถอะ ถ้าอยู่ร่วมกันได้มันก็โอเค

ตอนนัน้ เป็นยุคทีเ่ บือ่ หน่ายเสือ้ ผ้าผูช้ ายมาก
เบือ่ กางเกงยีนส์ ขาเดฟ ใส่ยาก ถอดยาก แล้วก็ได้
ไปเจอแก๊งทีเ่ ขาแต่งหญิงกัน แต่ละคนก็จะมีสไตล์
ของตัวเอง เราก็ไม่ใช่แนวทีจ่ ะต้องมาเน้นสวยอะไร
ตอนแรกๆ ทีแ่ ต่งก็ยงั ไม่โอเคเท่าไหร่ เพราะยังใหม่
กับเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ ยังมิกซ์อะไรไม่ค่อยได้ แต่ก็
เน้นเรียนรูไ้ ปเรือ่ ยๆ ก็พอจะรูว้ า่ ใส่อะไรทีเ่ ราใส่แล้ว
สบาย อีกอย่างคือช่วยเรื่องบุคลิกของเราด้วยค่ะ

ตอนนั้ น กระแสแฟนๆ ของ Futon
เป็นอย่างไร

หูยเมาท์มอยกันสุดฤทธิ์ (หัวเราะ) บางคน
ก็รบั ไม่ได้ บางคนก็มาด่า เราก็แอบเสียใจ แต่กท็ ำ�
อะไรไม่ได้ เพราะว่าเราเลือกเส้นทางเราเอง เขาไม่
ได้มาจูงจมูกเราก็เลยแฮ็ปปีก้ บั ตรงนัน้ เริม่ ปล่อย
วางกับกระแสร้ายๆ แล้วก็พยายามท�ำเพลงให้มนั ดี
ขึน้ เพือ่ ทีเ่ พลงของเราจะได้เป็นตัวท�ำลายความแคบ
ของใครหลายคน
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เวลาร้องเพลงนึกว่าตัวเองเป็นเพศไหน

เพลงแต่ละเพลงมีความเป็น Feminine เยอะมาก
เสื้อผ้า หน้าผมก็จะบอบบาง แต่เวลาเราร้องก็ไม่
คิดหรอกว่าจะเป็นเพศไหน ส่วนใหญ่เพลงที่เขา
แต่งให้จะเป็นมุมมองผู้ชาย แต่เราก็มาตีความให้
เป็นหญิงสาวบ้าง มันก็อาจจะได้มมุ มองทีแ่ ปลกใหม่
แต่ก็เห็นผู้ชายเขาร้องเพลงเรากันนะ อาจจะเป็น
เพราะว่าเนื้อเพลงมันเข้าถึงคนได้เยอะมากด้วย
เพลงของเราไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นเพลงที่ผู้หญิง
ร้องให้ผู้ชาย หรือผู้ชายร้องให้ผู้หญิงก็ได้

แล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องรัก อยากพูดถึงเรื่อง
อะไรในเพลง

เยอะมาก อยากพูดถึงเรือ่ งการทีเ่ ราถูกแบ่ง
แยก แต่กอ็ าจจะถูก Remove จากประเทศนีไ้ ป
(หัวเราะ) แล้วก็ประเด็นเรือ่ งการเมือง เรือ่ งการ
ถูกตัดสินของบุคคล พูดง่ายๆ ก็คอื Human Rights
นัน่ แหละ ทีเ่ ราอยากจะใส่เข้าไปในเพลง เราอยาก
จะจุดประกายให้คนได้คดิ มากขึน้ อาจจะเป็นเพลง
ป๊อป เพลงเต้นร�ำ แต่พดู ถึงให้ทกุ คนเป็น Individual
เป็นตัวของตัวเอง
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แสดงว่าสนใจเรื่องเพศในสังคมด้วย

เราจะท�ำลายอคติทางเพศได้ไหม

ใช่ แต่ประเด็นคือ ไม่อยากสร้างเรื่องไม่
เป็นเรื่องให้มันกลายเป็นเรื่อง ควรจะมีวันหนึ่งที่
ไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็รักกัน อาจจะเป็นวัน
International Together Day อะไรอย่างนี้ ทุกวัน
นีม้ นั ก็จะมีวนั ทีแ่ บ่งแยก แล้วก็จะมีวนั ทีต่ อ่ ต้านคน
ที่ต่อต้าน ต่อต้านกันไปเรื่อยๆ

ยาก ความเท่ า เที ย มกั น ของมนุ ษ ยชนนี่
ไม่มีวนั เป็นไปได้หรอก บอกเลย นอกจากเราจะเป็น
หุน่ ยนต์แล้วถูกระบุขอ้ มูลไว้วา่ เรารักกัน เอาเข้าจริง
ก็มีความเหลื่อมกันอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นทาง
อ้อมหรือทางตรงก็ตามแต่ เราก็ทำ� ได้แค่ประสาน
รอยแยก จากทีม่ นั จะเป็นระเบิดปรมาณู มันก็อาจจะ
เป็นการจุดประทัดกัน แต่มนั ก็ยงั มีการท�ำลายล้าง
เกิดขึน้ อยู่ เราเข้าใจว่าคนทีแ่ อนตีอ้ ะไรพวกนี้ เป็น
คนทีม่ คี วามกดดันในชีวติ สูงมาก และไม่รวู้ า่ จะไป
ระบายออกทางไหนดี แล้วก็ชอบคิดว่าเพศทีส่ ามมี
ความอ่อนแอสูง แต่เอาเข้าจริงเขาอาจจะอิจฉาสิ่ง
ที่เราเป็นแต่เขาเป็นไม่ได้

สังคมไทยยอมรับเรื่องแบบนี้กันแล้วหรอ

หูย สังคมไทยจริงๆ ถือว่าหน้าไหว้หลัง
หลอกมาก (เน้นเสียง) ดูเผินๆ ทุกคนก็ดรู กั กัน แต่
ถ้าอยากรูค้ วามจริงลองไปดูในคอมเมนท์สิ นักเลง
คีย์บอร์ด น่ากลัวมาก แล้วประเด็นฮ็อตฮิตก็คือ
การมาด่าเพศที่สาม จะโดนประจ�ำ แล้วด่าโหด
ร้ายมาก เราก็เคยโดนมาตั้งแต่ยุค Futon แล้ว
มีสอื่ มาสัมภาษณ์เรือ่ งเกีย่ วกับรสนิยมทางเพศ เรา
บอกว่าเป็นเกย์เราไม่เคยป่าวประกาศ แต่กไ็ ม่เคย
ปกปิด เราไปสีลมซอย 2 ใครๆ ก็รู้พอตอบออก
ไป ก็เจอคอมเมนต์แรงมาก ด่าพ่อล่อแม่ โห รู้จัก
เราขนาดนัน้ เลยเหรอ เราก็เลยได้รซู้ งึ้ ถึงสังคมไทย
จริงๆ ว่าความปากร้ายมันสูงมาก

โลกของเราพัฒนาไปไกล มีนวัตกรรมใหม่ๆ
เกิดขึ้นมากมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิต
แต่ดูเหมือนนวัตกรรมทางความคิดภายในของ
มนุษย์จะถอยหลังเข้าคลองเสียมากกว่า
แค่เพียงเราเปิดใจ ยอมรับในความแตก
ต่างของผู้อื่น ปัญหาต่างๆ ก็คงลดน้อยลงไปได้
มากทีเดียว
อาจจะไม่มีความขัดแย้ง
อาจจะไม่มีสงคราม
และเราคงจะรักกันมากกว่านี้
แต่เดี๋ยว… ตื่นจากความฝันได้แล้ว!
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ค�ำว่า ‘เควียร์’ ปัจจุบนั ยังคงเป็นทีถ่ ก
เถียงในการให้ค�ำจ�ำกัดความอยู่มาก แต่ที่
พอจะสรุปได้คร่าวๆ ก็คอื ความหลากหลาย
ทางเพศ (บางที่ใช้ว่าความลื่นไหลทางเพศ)
เป็นลักษณะของคนทีม่ พี ฤติกรรมและรสนิยม
ที่หลากหลาย แต่ไม่รวมอยู่ และไม่สามารถ
จัดอยู่ใน เกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล หรือ
เพศไหนก็ตามแต่ ปัจจุบันความหมายของ
‘เควียร์’ ยังรวมถึงคนที่ปฏิบัติตัว และมี
ความเชื่อนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของสังคม
ทั่วไปอีกด้วย เช่น เรื่องศาสนา หรือแนวคิด
ทางการเมือง
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C l a r i ss a

P i n k o l a Es t e s

— American Jungian analyst
post-trauma specialist
author and spoken word artist
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The soul has
no gender.
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Re le a s e Me
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รุจรวี นาเอก
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เธอเฝ้ารอวันนี้
วันที่พระจันทร์เต็มดวง
เธอจะรอเมื่อเพื่อนทุกคนในห้องหลับสนิท เพื่อหยิบสมุดที่ซ่อนไว้
ใต้หมอนออกมา ก่อนค่อยๆ ย่องลงจากเตียง ซ่อนตัวในเงามืดเดินลัดเลาะ
ไปยังหอนอนของปีโต ฝีเท้าของเธอเบาราวกับแมวจร ไม่เคยมีใครรู้ถึงการ
มีตัวตนของเธอแม้แต่น้อย กระทั่งเธอถึงที่หมาย จึงออกจากเงา ยืนอยู่
กลางแสงจันทร์
“อ้าว มาแล้วเหรอ” จอมขวัญ รุ่นพี่ชั้นปีโตยิ้มกว้าง เมื่อเห็นเธอ
ปรากฏตัว “นึกว่าจะไม่มาแล้วเสียอีก”
“หนูสัญญากับพี่จอมไว้นี่คะ” เธอว่า พลางยื่นสมุดให้ “นี่ค่ะ”
จอมขวัญยิม้ รับมันวางตรงตัก ตบระเบียงปูนให้นอ้ งนัง่ ลง ก่อนพลิก
หน้ากระดาษอ่านเรือ่ งราวทีค่ า้ งไว้ตงั้ แต่จนั ทร์เต็มดวงเดือนก่อน เธอนัง่ ลงข้างๆ
ดื่มด�่ำความเงียบระหว่างบรรทัดไปพร้อมกัน
ทั้งสองรู้จักกันผ่านสมุดเล่มนี้
มันคงเป็นเรื่องบังเอิญที่วันนั้นเธอลืมสมุดเล่มนี้ไว้ใต้โต๊ะ มันเป็น
สมุดที่เธอเขียนทั้งเรื่องเพ้อฝัน เรื่องอัศจรรย์ มากมายหลายสิบ บังเอิญที่
จอมขวัญหยิบมันขึน้ มาอ่านบ่ายนัน้ รอจนเธอเอะใจวิง่ กลับมาเอา ‘เรือ่ งในนี้
สนุกมากเลย เขียนต่อได้ไหม’ พี่จอมบอกเธอแค่นั้น และเพียงแค่นั้นก็พา
ทั้งสองท�ำสัญญา ‘จันทร์เต็มดวง’ เมื่อพระจันทร์กลายรูปเป็นดวงกลมโต
เธอจะซ่อนตัวในความมืดลัดเลาะผ่านมุมตึก เพื่อน�ำเรื่องราวต่อจากนั้นมา
ให้พี่สาวอ่าน แลกเปลี่ยนบทสนทนาและรอยยิ้มระหว่างกัน จนถึงบางสิ่ง
ที่เต้นอยู่ภายในอก
“มีแค่นเี้ หรอ จบแบบนีม้ นั ห้วนไปนะ ไม่สมกับเป็นน้องเลย” เสียงของ
จอมขวัญเรียกสติของเธอกลับมา หลังหลงในภวังค์ เธอพยักหน้า “ใช่ค่ะ”
เธอกัดริมฝีปาก “ถ้ายังจะนัดเจอกันอีก มันคงไม่ดีกับพี่จอม...”
จอมขวัญยิม้ อย่างเข้าใจ มือยืน่ สมุดคืน โรงเรียนก�ำลังจับตามองพวกเธอ
เขาว่าความรักระหว่างหญิงสาวเป็นเรื่องที่เบื้องบนไม่ได้ก�ำหนดไว้ ถ้าไม่
อยากท�ำให้พระองค์เสียใจ อย่าได้ข้ามเส้น พวกเขาตรากฎไว้เพื่อปกป้อง
ดอกไม้น้อยๆ จากการหลงผิด เมื่อเห็นผิดสังเกต ทั้งคู่จะถูกพรากจากกัน
คะแนนความดีงามที่สั่งสมจะเหลือเพียงฝุ่น และที่ร้ายกว่านั้น ใครคนหนึ่ง
จะต้องถูกกดดันให้ออกจากโรงเรียนไป
ซึ่งเธอไม่เคยปรารถนาให้สิ่งแบบนั้นเกิดกับพี่สาวของเธอ
ทั้งสองตกอยู่ในความเงียบพักใหญ่ กระทั่งจอมขวัญหัวเราะเบาๆ
ถามเธอ “ถ้าจะเขียนต่อ จะเขียนยังไง” เธอเงยหน้ากระพริบตาปริบ
ไม่เข้าใจ จอมขวัญจึงยิม้ อย่างเอ็นดู วางมือลงบนมือน้องสาว “ถ้าไม่ตอ้ งห่วง
ถึงกฎ ไม่ตอ้ งหวาดกลัวต่อความหวังของพระองค์ เธออยากให้เป็นอย่างไร”
เธอสบตาตอบ “หนูอยาก... อยากให้เขากล้าบอกเธอว่า ชอบ”
เธอก้มหน้าเม้มปากกลั้นเสียงสั่น “บอกว่ามันมากแค่ไหน แล้วก็…”
เธอนิ่ ง ไป จนจอมขวั ญ กระเถิ บ ใกล้ “อย่ า งไรต่ อ ” เธอสบตาพี่ ส าว
“ละ แล้ว แล้ว” จอมขวัญยิ้มหวานเห็นน้องพูดตะกุกตะกัก เธอคว้ามือ
ของน้องเกี่ยวก้อยกันและกันไว้แน่น
“งั้นพี่จะรอ” พี่สาวยิ้ม “จะรออ่านเรื่องต่อจากค�ำว่า ‘แล้ว’ เสมอ”
เธอไม่ตอบ มองนิ้วที่เกี่ยวกัน
จอมขวัญเงยหน้า ยิ้มกว้าง “จะสัญญากับพี่ไหม”
เธอกระชับปลายนิ้วก้อยตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นถึงในใจ
“สัญญาค่ะ”
และเพราะค�ำตอบนั้น
จอมขวัญจึงหัวเราะ
เสียงของเธอช่างกระจ่างกว่าแสงจันทร์ของคืนนี้เสียอีก
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สวนสวยกลางป่าคอนกรีต

te xt

สุพิเศษ ศศิวิมล

phot o

อดิเดช ชัยวัฒนกุล
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ผมนึกภาพซอยทองหล่อตอนกลางวันไม่คอ่ ยออก
เท่าไหร่ เพราะเมื่อมาที่นี่ทีไร ก็มักจะเป็นยามค�่ำคืนที่
แสงสีสาดส่อง เสียงเพลงที่เปิดกลบเสียงเต้นของหัวใจ
นักท่องเทีย่ วหนุม่ สาวมากหน้าหลายตามาพบปะกันเพือ่
แสวงหาความสุขจากเสียงเพลง แอลกอฮอล์ และการ
เต้นร�ำ—ผมถึงแปลกใจมากเป็นพิเศษเมือ่ ได้รวู้ า่ ในซอย
ทองหล่อแห่งนี้มีสวนเล็กๆ ซุกซ่อนอยู่
จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าซอยทองหล่อซอย 3
ผ่านตึกรวงน้อยใหญ่ไม่นานก็ถงึ ทีห่ มาย ROOT GARDEN
ต้อนรับผมด้วยความเชียวชอุ่ม บรรยากาศที่แสนเป็น
กันเองนี่แหละที่ท�ำให้ต้องแวะมาให้ได้อีกสักครั้ง
แนวคิดเริ่มต้นของที่นี่เริ่มมาจากปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำเรื่องการถือครองที่ดิน เพราะทุกวันนี้ โฉนด
ที่ดินในประเทศไทย 80% เป็นของคนไทยคิดเป็น
สัดส่วน 20% ของคนในประเทศ ในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่ที่เหลืออีก 80% นั้น ต้องไปเบียดเสียด
กันในที่ดินที่เหลือเพียง 20% จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะ
ปฏิรูปที่ดิน โดยใช้ประโยชน์จากที่รกร้าง เพื่อสร้างความ
ตระหนักด้านปัญหาที่ดินให้กับคนไทยขึ้นมา
ผมเดินเข้าไปส�ำรวจภายในสวน เสียงเพลงแนว
Easy Listening เปิดคลอเบาๆ ช่วยสร้างบรรยากาศได้
เป็นอย่างดี สิ่งแรกที่เห็นคือร้านรวงหลากหลายไล่ตั้งแต่
ผัก ผลไม้ และอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ส�ำหรับ
การท�ำเกษตรอินทรีย์ ทางด้านซ้ายของสวนเป็นร้านกาแฟ
ขนาดย่อม ส่งกลิ่นหอมจากกาแฟออร์แกนิกที่ก�ำลังบด
เตรียมไว้ส�ำหรับชงกาแฟ
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“เราคิดว่าการที่คนจะได้ใช้เวลาให้อยู่กับสวนได้
นานๆ น่าจะต้องมีเครื่องดื่ม มีกาแฟ ซึ่งมันตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ร้านกาแฟกับสวนมันเป็นส่วนหนึง่
ของกันและกัน ถ้าไม่มสี วนก็อาจจะไม่มคี นเข้า แต่ถา้ ร้าน
กาแฟไม่มสี วน ก็อาจจะขาดจุดขายท�ำให้ไม่มคี นเข้ามานัง่ ที่
ร้านอีกเหมือนกันเพราะร้านกาแฟในทองหล่อก็มอี ยูเ่ ยอะ”
วรุตม์ บุณฑริก ผูจ้ ดั การสวนเล่าถึงทีม่ าของการเปิดร้าน
กาแฟในสวนให้ฟงั
เดินส�ำรวจเข้ามาอีกก็จะพบสวนผักสีเขียวสดใส
เรือนเพาะเห็ด แปลงปลูกผัก ปลูกข้าว ทีก่ ระจายตัวอย่าง
เป็นระเบียบครองพื้นที่ตามจุดต่างๆ แล้วก็ยังมีฟาร์ม
ปศุสตั ว์ขนาดเล็ก น่ารัก ไว้เลีย้ งไก่และแพะ ซึง่ ถือเป็นตัว
ชูโรงของทีน่ ี่ ไม่แปลกใจเลยทีเ่ ด็กๆ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่าง
ชาติจะให้ความสนใจกับโซนนี้เป็นพิเศษ เพราะอดใจกับ
ความน่ารักของแม่ไก่แสนใจดีและแพะขีอ้ อ้ นไม่ไหวจนต้อง
หยุดดูและถ่ายรูปเก็บเอาไว้
ที่สวนแห่งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเป็นประจ�ำทุกวัน
อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน โดย ROOT TALK จะ
จัดขึน้ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน เป็นการเสวนาในหัวข้อ
ต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ “ทีผ่ า่ นมาก็จะมี พืน้ ทีแ่ ละกาลเวลา, ความ
รักในการเพาะปลูก ซึ่งตรงกับเดือนแห่งความรัก เดือน
ต่อมาคุยเรื่องข้าว อย่างเดือนพฤษภาคมก็คุยกันเรือ่ ง
มักกะสัน เรือ่ งพืน้ ทีส่ เี ขียวว่ามันจ�ำเป็นไหม ตอบไลฟ์สไตล์
คนไหม เข้ากับคนไทยหรือเปล่า” วรุตม์กล่าวเพิ่มเติม
ส่วนอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนจะมีกิจกรรม ROOT
MARKET เปิดพื้นที่เป็นตลาดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากเกษตรอินทรียแ์ ละยังมีการจัดเวิรก์ ช็อปและกิจกรรม
ทีน่ า่ สนใจ เช่น สอนการปลูกผักในเมืองการเพาะเห็ดหรือ
แม้กระทั่งสอนท�ำน�้ำพริกแกงส้มโดยคุณป้าเจ้าของร้าน
แกงส้มที่มาเปิดบูธในงาน กิจกรรมส่งท้ายเดือนนี้เองที่
ท�ำให้มลี กู ค้าทัง้ ขาประจ�ำและขาจรติดใจจนต้องแวะเวียน
กลับมาที่สวนอีกหลายครั้ง
ผมใช้เวลาเดินที่ ROOT GARDEN ไม่นานก็เดินจนทัว่ แต่
ก็เป็นการเดินชมทีเ่ พลิดเพลินกับสิง่ ทีไ่ ด้เห็น สวนใจกลาง
เมืองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับผมและคนเมืองอีก
หลายคน แต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่ท�ำให้เรากลับมาคิดและ
ตัง้ ค�ำถามกับตัวเองในเรือ่ งปัญหาทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็นธรรมมากขึน้
ก่อนจะกลับ ผมแวะตรงร้านกาแฟเพื่อหาอะไรดื่ม จน
สายตาไปสะดุดกับสติก๊ เกอร์แผ่นใหญ่บนพืน้ ร้าน ทีเ่ ขียนว่า
“จะเกิ ด อะไรขึ้ น ? ถ้ า เราปล่ อ ยให้ ที่ ดิ น จ� ำ นวน
มหาศาลไม่ถูกใช้ประโยชน์”
อืม… น่าคิดไหมล่ะ?
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สถานที่ตั้ง ทองหล่อซอย 3
เปิดให้บริการ
		
เปิดทุกวัน อังคาร ถึง อาทิตย์
		
เวลา 08.00 – 20.00 น.
		
หยุดพักสวนเฉพาะวันจันทร์.
สอบถามเพิ่มเติม
		
081-638-5894
		
mbkutd@gmail.com
		
Facebook : ROOT GARDEN At Thong Lor
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Review
เนื่องด้วยนิตยสาร Read Me ฉบับนี้ กล่าวถึงเรื่องสภาวะทางเพศ
เราจึงถือโอกาสแนะน�ำหนังเด่นหนังสือดี เพือ่ ชักชวนให้ผอู้ า่ นตัง้ ค�ำถาม และ
ขบคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

Movi e
Bo o k
เกียวโตซ่อนกลิ่น
– Kyoto hidden sense
/ อุทิศ เหมะมูล

ในความสัมพันธ์ที่ต้องหลบเร้น บางครั้ง หากมีใครบางคน
รู้สึกแปลกแยกบนทีท่ างความสัมพันธ์ของตนเอง ความแปลกแยกนัน้ คง
ไม่ตา่ งอะไรกับมนุษย์ตา่ งดาวทีต่ อ้ งอาศัยอยูค่ นเดียวบนโลก อย่างน้อย
ก็ในความรูส้ กึ ของวารี นักศึกษาคนหนึง่ ทีม่ โี อกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิง
วิชาการทีเ่ มืองเกียวโต เขาบังเอิญพบกับโทโมะ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาชาว
ญี่ปุ่น วารีหลงรักโทโมะตั้งแต่ท่วงท่าแรกเห็น หากปมในอดีตเรื่องพ่อ
กดทับให้เขาไม่อาจแสดงความรูส้ กึ ออกมาโดยตรง ขณะทีช่ ะตาของทัง้ คู่
ผูกโยง ซ้อนทับกับมิติทางการเมือง ท�ำให้วารีรู้สึกประหวั่นในความ
สัมพันธ์ครัง้ นี้ จนทีส่ ดุ แล้วไม่อาจปฏิเสธหรือยอมรับ กลับต้องเนรเทศ
ตัวเองสู่การเดินทางอันยาวไกล

Talk to her (2002)
/ Pedro Almodóvar

ความรั ก ของเบนิ โ ย่ อ าจแตกต่ า งกั บ คนอื่ น ไปเสี ย หน่ อ ย
เขาไม่เพียงหลงรักอลิเซียผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
เพียงเท่านัน้ ในความรูส้ กึ ส่วนตัวของเบนิโย่ แม้อลิเซียไม่อาจเข้าใจสิง่ ต่างๆ
ที่เขาพูด ความรักที่เขามอบให้ผ่านกาลเวลาพิสูจน์โดยตัวมันเองว่า
เธอพร้อมจะร่วมรักกับเขา ความรักต้องเกิดจากความยินยอมของสอง
ฝ่าย ส�ำหรับเบนิโย่นี่คือความรักระหว่างเจ้าหญิงแสนสวยผู้หลับใหล
กับพยาบาลผู้ซื่อสัตย์ของเธอ

Movi e
Blue Is the Warmest
Colour (2013)
/ Abdellatif Kechiche

ความรู้สึกหวั่นไหวต่อผู้หญิงด้วยกันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของ
อเดล จนเธอได้มาพบเอมม่า หญิงสาวผมสีฟ้าที่ท�ำให้เธอสัมผัสกับ
ความรัก เติบโตขึ้น และค้นหาค�ำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูป
แบบของเธอเอง หากในการเติบโตที่เกิดขึ้นพร้อมกันของทั้งคู่ ความ
เปลีย่ นแปลงของแต่ละคนอาจท�ำให้การประคับประคองความสัมพันธ์
ไม่ใช่เรื่องง่าย และสุดท้ายความรู้สึกอบอุ่นที่สะท้อนผ่านการใช้สีฟ้า
ในเรือ่ ง อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ใครบางคนรักษาความสัมพันธ์ครัง้ นี้
ไว้ได้ตลอดรอดฝั่ง
te xt

พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช
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TK Vo ice

ทัศนคติต่อเพศทางเลือก
“Gender preference does not define you. Your spirit defines you.” ประโยคสั้นๆ
จากผูป้ ระพันธ์หนังสือ Awakened เรียบง่ายแต่แข็งแรงและได้ใจความแล้วถ้าเป็นสมาชิกชาว
TK Park ล่ะ ลองมาดูกนั บ้างว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเรือ่ งความหลากหลายทางเพศอย่างไร
ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าว่าปฏิบัติ
ตัวอย่างไรไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเพศชาย
หญิงหรือเพศอื่นๆ เพียงแต่การ
แสดงออกของบางคนทำ�ให้ภาพ
ลักษณ์ของโดยรวมเสียไป
อรสร
— แม่บ้าน
เพื่อนที่รู้จักก็มีที่เป็นเพศทางเลือก
เยอะแต่ไม่รู้สึกแปลกแยกหรือ
แตกต่างเขาก็เป็นคนปกติที่ดีคนหนึ่ง
เพศเป็นสิ่งที่เราไปกำ�หนดให้เอง
ทัศริญธร
— นักศึกษา
การกระทำ�ต่างๆ จากสังคมที่เขาต้อง
เจอทำ�ให้รู้สึกสงสารทั้งที่เขาก็ไม่ได้
ทำ�อะไรผิด
พจนารถ
— ธุรกิจส่วนตัว

te xt & Pho to

ธีรภัทร์ เจนใจ

พวกเขาก็เหมือนคนทั่วไปอยู่แล้ว
การที่แสดงออกเพื่อเรียกร้องความ
ต้องการหรือพื้นที่ในสังคมเกิน
ความจำ�เป็นอาจจะทำ�ให้ดูโอเวอร์
แอคติ้งจนทำ�ให้คนทั่วไป
มองพวกเขาในแง่ลบ
ศิริพรรณ์
— พนักงานธนาคาร
พวกเขาเป็นคนมีความสามารถ
มากกว่าคนทั่วไปเพราะเขารวม
ความเข้มแข็งจากผู้ชายและความ
ละเอียดอ่อนจากผู้หญิงไว้ในคนๆ
เดียวกัน
ธิดารัตน์
— ประชาสัมพันธ์
รสนิยมไม่มีผลต่อการดำ�เนินชีวิต
หรือว่าเป็นปัญหาต่อสังคมไม่จำ�เป็น
ต้องใช้การยอมรับเพราะเขาคือคน
ธรรมดาเหมือนคนอื่นทุกคนควร
ได้รับความเข้าใจ
ณัฐพร
— ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด
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u ns een tk
ตลอดเวลา...10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจการส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ดำ� เนินแผนการจัดตัง้ อุทยานการเรียนรูร้ ว่ มกับหน่วยงาน
ต่างๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต การถ่ายทอดกระบวนการใน
การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต องค์ความรู้ และกระจายสื่อที่ทันสมัย รวมถึงการขยายผล
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมโยธาฯ
กรมโยธาฯ จับมือ TK park เปิดห้องสมุดมีชีวิต 76 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับส�ำนักงานอุทยานการเรียน
รู้ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผนึกก�ำลังสร้างโอกาสแก่เด็ก
และเยาวชน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนกระจายสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ “โครงการ
จัดท�ำห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558”ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6 x12 เมตร จังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ TK park จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับผู้บริหาร ครู บรรณารักษ์ และผู้ดูแลห้องสมุดรูปแบบ
ตู้คอนเทนเนอร์ ให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนผังพื้นที่ การจัดวางวัสดุ ครุภัณฑ์ และสนับสนุน
สื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ TK park จะร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองด�ำเนินการจัดท�ำต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ในพื้นที่น�ำร่อง จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี,
สิงห์บุรี นครพนม, พิษณุโลก และตรัง
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ลงนาม MOU ร่วมกับ กศน.
สอร. ร่วมกับ กศน. ลงนามความร่วมมือ
สร้างสรรค์และพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ
นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รักษาการ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอุทยานการ
เรียนรู้ และ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือตกลงเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์และพัฒนาห้องสมุดประชาชน
ในสังกัดกศน. ทั่วประเทศ
ซึ่งทาง TK park และ กศน. ตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรม เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตให้แก่ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกศน. ตลอดจนยกระดับการพัฒนาตามภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่การ
ด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการร่วมมือในการ
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
TK park ร่วมเปิดอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3 แห่ง โดยมีการเชื่อมโยง
ระบบเดียวให้สามารถ ยืม-คืน ระหว่างพื้นที่ได้
ส� ำ นั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู ้ จั บ มื อ เทศบาลนคร
หาดใหญ่เปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่อย่าง
เป็นทางการ โดยมีมพี นื้ ทีใ่ ห้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ อาคารห้อง
สมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อาคารอุทยานการเรียน
รู้นครหาดใหญ่ และที่ศูนย์ไอซีทีเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมี
การเชื่อมโยงระบบการให้บริการที่สามารถ ยืม-คืน ระหว่าง
พื้นที่ได้
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และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
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