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EDITORIAL

คนืวนัตดัสนิการประกวดดาวเดอืนมหาวทิยาลยั ผูไ้ม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
ใดๆ กบัประเพณลีะลานตานีอ้ย่างฉนัได้แต่นัง่อยูเ่ฉยๆ ข้างเพือ่นทีเ่ป็นทมีงาน
กองประกวด เหตทุีต่ามมาด้วยเพราะอยู่หอพกักม็แีต่บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูและ
กองหนังสือที่ขยันยืมมาจากหอสมุดแต่ไม่ใคร่จะเปิดอ่าน

ได้ยินรุ่นพี่คณะเดียวกันกับฉันโวยวายผลประกวดที่มอบต�าแหน่ง
รองดาวอันดบัทีห่นึง่ให้กบักะเทยจากคณะใกล้เคยีง จบัความได้ว่าท�าไมผูม้ี
คณุสมบตัคิรบถ้วนทัง้หน้าตา ประวัตคิวามสามารถ ส�าคัญคอืเป็น “สาวแท้” 
จึงพ่ายแพ้การประกวด 

ฟังแล้วก็ชวนให้ละเหี่ยใจ นึกต�าหนิรุ่นพี่อยู่ในใจว่าอุตส่าห์เรียนวิชา
ที่ว่าด้วยการเคารพต่อความหลากหลายของบุคคลมาแล้ว แต่ก็มิได้น�าพา

กลบัหอ เล่าเหตกุารณ์ให้เมทร่วมห้องฟัง—“แกกไ็ปแขวะทีเ่ขาท�าต่อ
อกีทอีะ” เมทตอบมาอย่างนี ้ก่อนหนัหลงัหนไีปกอดหมอนข้างอ่านการ์ตนูต่อ

เลือ่นนวิส์ฟีดเฟซบุก๊ ภาพของผู้เข้าประกวดมิสทฟิฟานียู่นเิวร์ิสมคีน
แชร์กนัจนเกลือ่น สาวงามจากทัว่ทกุสารทศิพากนัมาประชันโฉมผ่านเวททีีไ่ด้
ชื่อว่าเป็นเกียรติยศของสาวประเภทสอง 

ส่วนอีกมุมหนึ่งเล็กๆ ข่าวของอาจารย์สาวประเภทสองที่ถูกกีดกัน
จากบทบาทในความเป็นครูถูกแชร์กันเพียงภายในกลุ่มไม่กี่คน

โลกหมุนไป สิทธิทางเพศของผู้มีความหลากทางเพศก็หมุนตาม ใน
บางประเทศก็ดีขึ้น ในขณะที่หลายประเทศกลับเลวร้ายลงกว่าเดิม ในไทย
เองแม้จะไม่ดขีึน้นกั แต่กไ็ม่ได้เลวลงไปกว่าเดมิเท่าไหร่ ภาพสถิตใจของสาว
ประเภทสองแสนสวยยังคงยึดพืน้ทีข่องสือ่ส่วนใหญ่ ในขณะทีส่าวประเภทสอง
กลุ่มอื่นยังคงเป็นเพียงพลเมืองชั้นสองในสายตาของสังคม

มนษุย์เป็นสิง่มชีวีติทีม่คีวามหลากหลาย การมองกลุม่คนโดยยดึหลกั
แค่ภาพจ�าภาพเดียวคงไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนัก ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของสิทธิ 
เราอาจจะต้องปรับมุมมองความคดิของตัวเองก่อน เราต้องยอมรับว่ามนุษย์
ทกุคนล้วนมคีวามเป็นปัจเจก ถ้าไม่ใจแคบนกั การยอมรบัความหลากหลาย
ทางเพศอาจต้องเร่ิมจากการเปิดใจของตวัเองให้กว้าง และไม่ตดัสนิใครจาก
การมองภาพเพียงภาพเดียว

ผมเป็นผู้ชาย และยอมรับตามตรงว่าค่อนข้างมีปัญหากับตุ๊ด 
เกย์ กะเทยอยู่เสมอมาตั้งแต่เด็ก

แต่มนักม็สีาเหต ุเพราะสมยัมธัยม ช่วงทีส่งัคมยงัยอมรบัเรือ่ง
พรรค์นี้ได้ยาก ผมเคยถูกคุกคามทางวาจาหลายครั้งจากกลุ่มกะเทย
และรุ่นพี่ตุ๊ดบางคน ด้วยความเป็นเพศที่ “แปลก” ซึ่งผมไม่เคยเจอ 
เพราะอยู่ในกลุ่มผู้ชายมาตลอด พวกเขาท�าให้ผมกลัว และท�าให้มี
ความรู้สึกเป็นลบมาตลอด ถึงจะไม่ถึงขั้นเข้าใกล้ไม่ได้ แต่ก็ยอมรับ
กันตามตรงว่าผมค่อนข้างมีปัญหากับคนกลุ่มนี้

จนโตขึ้นมา สังคมที่กว้างขึ้น ท�าให้ผมพบว่า ความแตกต่าง
เรือ่งเพศไม่ใช่เรือ่งแปลก ผมมเีพ่ือนเป็นเกย์เพียบ จ�านวนไม่น้อยเป็น
กะเทย ยังไม่รวมทอมดี้ที่มีจ�านวนไม่แพ้กัน 

พร้อมกับคน “เพศปกต”ิ ทีผ่มได้เจอกลบัมคีวาม “แปลก” ยิง่
กว่า พวกเขาดูวุ่นวายสับสนในจิตส�านึกและพฤติกรรม บ่อยครั้งผม
ถูกคุกคามทางวาจา กระทั่งไปถึงการกระท�า ไม่ว่าจะด้วยการนินทา
ว่าร้าย เอารัดเอาเปรียบ คดโกง มนุษยธรรมต�่า จนบางครั้งมันก็
ท�าให้จิตใจของผมเต็มไปด้วยความทุกข์ ท้อแท้ และกังวล—ซึ่งคน
ที่ตบบ่าปลอบใจในวันนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเพื่อน—ที่เป็นเกย์

ปัญหาทีผ่มเคยมจึีงค่อยๆ จางไปจนแทบเป็นศนูย์ เพราะรูส้กึ
ว่าในโลกกว้างๆ ใบน้ี คนทีเ่รากลัวควรจะเป็นคนทีมี่ใจแคบๆ มากกว่า 
ไม่ใช่คนท่ีแตกต่างจากเราเพียงเรือ่งรสนยิมและสิง่ทีเ่ขาเป็นและเลอืก
ที่จะเป็นหรอก

นลินี ฐิตะวรรณ | บรรณาธิการ

วัชรพงษ์ แดงปลาด | บรรณาธิการ

ณัฐชนน มหาอิทธิดล | บรรณาธิการบริหาร
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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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cover story

ความหลากหลายทางเพศคืออะไร?
แน่นอนว่าย่อมไม่ได้หมายถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเพียงอย่างเดียว 
ในมโนทัศน์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางเพศมกัจะถกูยดึโยงอยูก่บักลุม่คนแค่ไม่กีก่ลุม่ 

สาวประเภทสอง เกย์ ทอม ดี ้แต่ความหลากหลายถกูจ�ากดัอยูแ่ค่เฉพาะกลุ่มคนจ�านวนเท่าน้ีจรงิหรอื? 
หรือเพราะว่านี่เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่สื่อเลือกที่จะน�าเสนอ

ภาพของคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศในไทยยังคงถูกยึดติดอยู่กับภาพจ�าเพียงไม่กี่ภาพ 
หลายคนหลงเข้าใจว่าภาพจ�าเหล่านัน้คอืตวัแทนของคนท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศท้ังหมด Read Me 
ฉบับนี้เลยอยากพาทุกคนไปท�าความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเสียใหม่ ในมิติที่มากกว่า
ตัวตน แต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิต และมุมมองต่อสังคม ผ่านแว่นของผู้เชี่ยวชาญ นักคิด นักเขียน 
และศิลปินคนส�าคัญ
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วิทยาศาสตร ์ตัวกำ หนดหรือคำ อธิบาย

text
นลิน สินธุประมา
ธีรภัทร์ เจนใจ
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ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่อาจดับความฝัน
วัยเด็กของใครหลายๆ คนก็คือ หากแม่ปลา
การ์ตนูของครอบครัวปลาการ์ตนูตายลง พ่อปลา
การ์ตูนจะ “แปลงเพศ”  ตัวเองเป็นตัวเมียและ
สืบพันธุ์กับลูกปลาการ์ตูนต่อไป นั่นหมายความ
ว่าในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Finding Nemo    
ที่เราเห็นปลาการ์ตูนสองพ่อลูกตามหากันนั้น
เป็นเรือ่งทีไ่ม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิทางวทิยาศาสตร์ 
เพราะตามหลกัการแล้วพ่อของนโีมควรจะแปลง
เพศเพื่อสืบพันธุ์กับนีโมต่างหาก!

แล้วการก�าหนดว่าใครเป็นเพศอะไรเป็น
เรื่องของวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวหรือเปล่า?

แม้ชื่อกลุ่ม LGBT จะเพิ่งถูกบัญญัติขึ้นเมื่อ
ปลายศตวรรษที่ 20 เพื่อเรียกกลุ่มของ Lesbian 
(หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (รัก
ทั้งหญิงและชาย) และ Transgender (คนข้าม
เพศ) แต่กลุ่มคนที่พบว่าตัวเองมีความเลื่อนไหล
ทางเพศมากกว่าชายหญิงนัน้ได้ท้ิงบางอย่างไว้ตาม
หน้าประวตัศิาสตร์ของมวลมนษุยชาต ิตัง้แต่ร่องรอย
ศลิปะสลกับนหนิยุคก่อนประวัติศาสตร์ ฝากรูปไว้
ในอารยธรรมอยีปิต์โบราณ ไปจนถงึทิง้รากความคดิ
ไว้ในซิมโพเซียมของเพลโต

การปรากฏตัวของบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศมีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบันชวนให้ตั้ง
ค�าถามว่ากลไกธรรมชาติก�าหนดมาให้มนุษย์มี
เพียงสองเพศตามการแบ่งโครโมโซม XX หรือ 
XY จริงหรือเปล่า? วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจจะ
ยังตอบค�าถามดังกล่าวไม่ได้ แต่นักวิทยาศาสตร์
ก็พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะศึกษาท้ังการท�างาน
ของสมองระดบัฮอร์โมนและพนัธกุรรมเพือ่อธบิาย 
“ปรากฏการณ์ทางเพศ” ที่เกิดขึ้นในสังคม

ในทางวทิยาศาสตร์ตวัก�าหนดเพศของมนษุย์
คือโครโมโซมคู ่ที่ 23 ซึ่งเป็นโครโมโซมเพศ    
(Sex Chromosome) และฮอร์โมนเพศของเรา  
เพศถกูก�าหนดตัง้แต่แรกปฏสินธ ิโดยสิง่มชีวีติน้อยๆ 
ที่ก�าลังจะลืมตาดูโลกนั้นไม่มีบทบาทใดๆ ในการ
ก�าหนดเพศของตัวเองทั้งสิ้น หากเซลล์ไข่ที่บรรจุ
โครโมโซม X ของแม่ปฏิสนธิกับอสุจิของพ่อที่พก
โครโมโซม Y มาด้วยเด็กน้อยที่จะลืมตาขึ้นมาใน
อีก 9-10 เดือนข้างหน้าจะเป็นผู้ชาย แต่หากอสจุิ
ตวันัน้พกโครโมโซม X มาเดก็คนนัน้กจ็ะเป็นผูห้ญงิ

ทว่าโครโมโซมเพศมีหน้าที่เพียงไปก�าหนด
โครโมโซมร่างกาย (Autosome) ว่าเด็กคนนี้จะ
เติบโตขึ้นมามีร่างกายแบบไหน มีอวัยวะเพศชาย
หรือหญิงเท่านั้น

แต่สิ่งที่จะเป็นตัวก�าหนดว่าเราจะเติบโตขึ้น
และแสดงออกว่าเราเป็นเพศอะไร นัน่คอืฮอร์โมน
เพศต่างหาก

หากเป็นผู้หญิง ร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมน
อย่างเอสโทรเจนออกมา ขณะที่เพศชายจะผลิต
เทสโทสเทอโรนและแอนโดรเจน แต่ผลการวิจัย
ล่าสุดเม่ือปี 2012 โดยทีมวิจัยจาก NIMBioS 
(the National Institute for Mathematical and 
Biological Synthesis) ระบุว่ากระบวนการถ่าย
ทอดยีนส์จากพ่อสู่ลูกสาวหรือจากแม่สู่ลูกชาย มี
ส่วนท�าให้ร่างกายผลติฮอร์โมนเพศทีก่ลบัตาลปัตร
กับร่างกายของตัวเองระดับฮอร์โมนที่ต่างออก
ไปนั้นส่งผลต่อรูปร่างของสมองไฮโปทาลามัส         
ส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศ 
การวิจัยของ ไซมอน เลอเวย์ จากสถาบันซอลก์
ซานดิเอโกระบุว่าขนาดของสมองส่วนนี้ของเกย์มี
ขนาดใกล้เคยีงกับของผูห้ญงิ ขณะท่ีไฮโปทาลามสัส่วนหน้า
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ของเลสเบีย้นจะมขีนาดและลกัษณะคล้ายคลงึกบั
ผู้ชายมากกว่า จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีฮอร์โมน
จะมีส่วนก�าหนดให้คนๆ หนึ่งเป็นเกย์ เลสเบ้ียน    
ไบเซ็กชวล หรือทรานส์เจนเดอร์

ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ท�าไมถึงมีทั้งผู้ชายที่
ชอบผู้ชาย ผูช้ายทีช่อบผูห้ญงิ ผูช้ายทีม่คีวามรูส้กึ
ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและใช้ชีวิตอย่างผู้หญิง 

งานวจิยัเสนอว่า สิง่เหล่านีล้้วนเป็นผลมาจาก
ความหลากหลายของระดับฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้น
ตั้งแต่ครั้งเมื่อทารกยังอยู่ในครรภ์ ไซมอนยังระบุ
เพิม่ว่ารูปร่างสมองท่ีต่างกนัไปในเพศวถิต่ีางๆ นัน้
เป็นเร่ืองปกตพิอๆ กบัทีส่มองของคนถนดัซ้ายมรีปูแบบ
ต่างไปจากคนถนัดขวา

ความแตกต่างไม่ได้หมายถึงความผิดปกติ
แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นสิ่ง
ก�าหนดวิถีที่เป็นไปของคนในสังคมเสียทั้งหมด 
หากแต่ท�าได้เพียงพยายามหาหลักการมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

แต่ค�าถามที่ส�าคัญกว่า “LGBT เกิดขึ้นโดย
กลไกธรรมชาติจริงไหม วิทยาศาสตร์อธิบายได้
หรอืเปล่า” หรือ “เราเป็นเพศนีไ้ด้อย่างไร” นัน้ก็ยงั
น้อยกว่าค�าถามทีว่่า “เมือ่มเีพศอนัหลากหลายอยู่
ในสังคมนีแ้ล้วเราจะปฏบัิตต่ิอกนัและกนัอย่างไร?”

เพราะค�าถามนี้วิทยาศาสตร์อาจให้ค�าตอบ
ไม่ได้ แต่หากถอยห่างออกมาจากค�าถามและ
พิจารณาค�าตอบอย่างรอบด้าน นักวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์อาจมีแนวทางบางอย่างให้เรา  
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สูญญากาศเรื่องเพศ

10



เพศ (น.)
  — รูปหรือลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย

      ที่มา: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เมือ่สงสยัว่า เพศคอือะไร? วธิกีารท่ีง่ายท่ีสดุในการหาค�าตอบ
คอืการเปิดพจนานกุรมสามญัประจ�าบ้านอย่าง พจนานกุรมฉบบั
ราชบัณฑิตสถาน เพื่อความกระจ่างว่า เพศคือรูปค�าที่แบ่งแยก
ความแตกต่างให้เรารู้ว่าใครเป็นชายใครเป็นหญิง เงยหน้าจาก
คลงัค�าศพัท์ขนาดพกพาในมอื ความรูใ้นเล่มกบัความเป็นจรงิของ
โลกที่หมุนอยู่ให้เห็นตรงหน้าทุกวัน ท�าให้เกิดความสงสัยมาอีก
ระลอกว่า ผู้คนที่เดินสวนไปมากับเรานั้น เราแบ่งเธอเขาเราฉัน
ได้แค่ความเป็นหญิงและความเป็นชายจริงหรือ?

1 1



“คำ ว่าเพศมันสลับซับซ้อนกว่านั้น”

อ.บอล เร่ิมต้นตอบข้อสงสยัของค�าถามข้างต้น
ด้วยการชวนเปิดประเดน็พูดคุยถึงค�าตอบล้านแปด
ที่เราสามารถใช้อธิบายค�าว่าเพศได้

โดยท่ัวไป เรามักคุ ้นเคยกับเพศทาง
ชีวภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองเพศ ตามที่สถาบัน
วทิยาศาสตร์และการแพทย์ก�าหนดมา คอื “หญงิ” 
และ “ชาย” โดยใช้เกณฑ์การก�าหนดความแตก
ต่างด้วยองค์ประกอบทางเพศ อนัหมายถึงอวัยวะเพศ 
และฮอร์โมนภายในร่างกาย แต่เมื่อมองสังคม
รอบข้างของเราก็จะเห็นได้ว่า เพศที่ถูกแบ่งออก
เป็นสองลักษณะอย่างข้างต้นนั้น ไม่เพียงพอที่จะ
ตอบโจทย์ความซบัซ้อนหลากหลายทางเพศท่ีเกดิขึน้
และด�ารงอยู่ได้

แนวคิดที่เรียกว่า Gender หรือ เพศ
สภาวะ, เพศสถานะ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อใช้อธิบาย
และท�าความเข้าใจปรากฏการณ์การมีอยู ่ของ
ความหลากหลายทางเพศในสังคมและวัฒนธรรม 
ของผู้ท่ีเกิดมามีเพศทางชีวภาพเป็นชายหรือหญิง 
แต่โอบอุ้มเอาลักษณะทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตนมีเข้ามา เช่น เลสเบี้ยน 
เกย์ ไบเซ็กซ์ชวล ทรานส์เจนเดอร์ หรือที่เรารู้จัก
กันดีในอักษรย่อ “LGBT” ที่ย่อมาจาก Lesbian 
(เลสเบี้ยน), Gay (เกย์), Bisexual (ไบเซ็กชวล) 
และ Transgender (คนข้ามเพศ) ซึง่เป็นอักษรตัง้ต้น
ของศัพท์แต่ละค�า

“ในเรื่อง Gender จะเป็นเรื่องการประกอบ
สร้างทางสังคมและวัฒนธรรม คือช่วงระยะเวลา
และสภาพสังคมในแต่ละช่วงก็จะมีส่วนก�าหนด 
“เพศสภาวะ” ของคนด้วย เพราะค�าว่าเพศหรือ 
Sex อย่างเดียวมันไม่เพียงพอต่อการท�าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางอัตลักษณ์
และตัวตนของบุคคลได้ นอกจากนั้นยังมีค�าว่า 
“Sexuality” หรอื “เพศวถิ”ี ซึง่เป็นการอธิบายการ
แสดงออกของความพึงพอใจทางเพศด้วย”

อ.บอล อธิบายเพิ่มเติมว่า เพศสภาวะคือ
การเป็นไปตามที่สังคมและวัฒนธรรมก�าหนด 
หรือการเป็นไปตามชุดกลุ่มพฤติกรรมเดียวกัน 

ส่วนเพศวิถีนั้นเกิดจากการแสดงออกผ่าน
การก�าหนดของเพศสถานะอีกที เช่น หากเกิด
เป็นผู้ชายก็จะได้รับการอบรมให้พอใจในเพศตรง
ข้ามกับตน คือผู้หญิง จากนั้นความพึงพอใจจะ
ถูกแสดงออกในแง่ของการประพฤติปฏิบัติในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น การมอบดอกไม้ให้ผูห้ญงิ การเอาอก
เอาใจผูห้ญงิ จนน�าไปสูก่ารสร้างเป็นอตัลกัษณ์ตวัตน
ของเพศนั้นๆ

จะเหน็ได้ว่าการอธบิายความเป็นเพศสภาวะ
และเพศวิถีในทางสังคมศาสตร์ มักจะใช้ค�าว่า 
“การประกอบสร้างของสงัคมและวฒันธรรม” เข้ามา
ร่วมอธบิายเสมอ กเ็พราะสภาพความเป็นอยูแ่ละ
การด�าเนนิชวิีตของคนในสงัคม รวมถึงวฒันธรรม

ในวันที่เรื่องเพศดูเป็นเรื่องเปราะบางและอาจกระทบใจ
ใครหลายคนให้ขัดแย้งแตกหักได้ อ.บอล – สุกฤตยา จักรปิง 
อาจารย์ประจ�าโครงการปรญิญาโท สาขาสตรีศึกษา วทิยาลยัสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทุ่มเทศึกษาเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฐานความ
คิดและความรู้ทางด้านเฟมินิสต์ รวมไปถึงเรื่องเพศสภาวะ
และการพัฒนา กลับยืนหยัดและกล้าที่จะพูดเรื่องแสนสลัวใน
พื้นที่สว่าง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการเปิดกว้างของพื้นที่ในสังคม
ให้แก่เพศและความหลากหลาย อย่างน้อยกพ็ืน้ท่ีในใจของนิสติ
นกัศกึษาผูจ้ะเตบิโตกระจดักระจายไปยงักิง่ก้านต่างๆ ของสงัคม
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ของสงัคมในช่วงเวลานัน้ๆ ย่อมมผีลต่อพฤตกิรรม
และการปฏิบัติของคนในสังคม ดังนั้น เมื่อเรา
เข้าใจลักษณะการประกอบสร้างของสังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลา ก็จะท�าให้เราเห็น
ภาพรวมของความเป็นไป และมองปรากฏการณ์
ความหลากหลายทางเพศทีไ่ม่ได้มเีฉพาะ ชายและ
หญิงอย่างที่เคยเข้าใจบริบทอย่างที่สิ่งนั้นๆ เป็น

ในเรื่องค�าจ�ากัดความกลุ ่มเพศต่างๆ ที่      
ดูเหมือนจะเป็นปัญหาท่ีกระอักกระอ่วนที่สุด 
อ.บอล เสริมว่า “การจะไปเรียกใครแบบไหน เรยีก 
กะเทย เกย์ ไบ เลสเบีย้น ตุ๊ด แต๊ว มนัยากถ้าเราต้อง
ดวู่าใครคนนัน้เตม็ใจให้เราเรยีกเขาอย่างนัน้ไหม แต่ที่
เราท�าได้คอืการเรยีกด้วยความเคารพในความเป็น
มนษุย์ของเขา เพราะพวกค�าจ�ากดัความมนัก็คอืการ
สร้างหมวดกลุ่มค�าขึ้นมาเพื่อเรียกแทน เป็นการ
เคลื่อนไหวที่ดึงเอาอัตลักษณ์ทางเพศวิถีหรือเพศ
สภาวะของตนเองมาสร้างเป็นแรงขับเคลื่อนว่า  
ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นของฉันแบบนี้”

เมื่อมีค�าจ�ากัดความ ย่อมมีการทลายกรอบ 
การปรากฏตัวของกลุ่ม LGBT ที่ดูจะมีภาพของ
การสวมบทบาททางเพศอย่างชัดเจนแล้วกลับถูก
ฉีกกรอบใหม่อีกครั้ง เพราะโลกไม่ได้มีแค่ ทอมดี้ 
เกย์ ไบ กะเทย หญิงชาย ท�าให้เกิดมโนทัศน์ของ
ค�าว่า Queer ที่ในปัจจุบันยังไม่ได้แปลหรือนยิาม
แน่ชดัเป็นภาษาไทย แต่การเกดิขึน้ของเควยีร์นีเ้อง
ที่บ่อนเซาะและท�าลายลักษณะ รสนิยม รวมไป
ถึงอัตลักษณ์ทางเพศต่างๆ ที่มีมาก่อนหน้า ทั้งนี้ 
เควียร์อาจหมายถึงบุคคลหรือพฤติกรรมที่ไม่อยู่      
ในกรอบ รวมถึงไม่สามารถจัดอยู่ในกรอบของ 
ชาย หญิง เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรือทราน
เจนเดอร์ ได้อย่างชัดเจน

มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า เรื่องของเพศนั้นไป
ไกลกว่าที่เราเริ่มตั้งข้อสงสัยอย่างมาก และดูจะ
หาค�าตอบไม่ได้สกัทว่ีาตกลงแล้ว “เพศคอือะไร?” 

ค�าอธบิายความและขอบเขตสิน้สุดอยูท่ี่ต�าแหน่งไหน 
อย่างที่ อ.บอล สัมทับมาว่า “ถ้าเรามองว่ามันเป็น
ความงามของสังคม เพศคือความสลับซับซ้อน
และเลื่อนไหลไปมากกว่าการหาค�านิยามจ�ากัด ที่
ส�าคญัคอืแม้ว่าเราจะพยายามไปนอกกรอบแค่ไหน 
เรากยั็งม ีReference ทางสงัคมไว้อ้างถงึอยูดี่ ตรงนี้
เลยเป็นเหมือนขอบเขตสุดท้าย นักสังคมวิทยา 
นักมานุษยวิทยาไปศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ ชนเผ่า 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ศึกษาคนเมืองต่างๆ 
มากมาย เร่ืองเพศนี่เหมือนจะเป็นเรื่องสุดท้าย 
เป็น Final Frontier ที่ทางสังคมศาสตร์เราอยาก
ให้มันเปิดเผย อยากท�านู่นท�านี่ให้คนกลุ่มนี้ แต่
ลองถามตัวนักสังคมศาสตร์ดูเองสิ ว่าพื้นที่ทาง
วิชาการปัจจุบันนี้ยอมรับเรื่องพวกนี้แค่ไหนกัน”

“แต่บางทีมันเหมือนมีเส้นที่เรามองไม่เห็น 
เป็นเส้นบางๆ กัน้ไว้ระหว่างการยอมรบั แต่ยอมรบั
ไม่จริง แม้จะมกีารเคลือ่นไหว มกีารก้าวข้ามอะไร
บางอย่าง เช่นกระเทย ก็ต้องก้าวให้พ้นผู้หญิง คือ
ต้องสวย ต้องเก่ง ต้องด ีไม่อย่างนัน้จะไม่ได้รบัการ
ยอมรบั ในประเทศไทยถงึขัน้มกีารบญัญัติศัพท์ว่า
กุลกะเทย กุลเกย์ คือเหมือนจะบอกว่าอยากเป็น
อะไรก็เป็นไป แต่ต้องเป็นให้ดี ให้อยู่ในร่องรอย 
ในศลีธรรมอนัดี ถ้าไม่ดกีไ็ม่ยอมรบัอีก เราเปิดใจไม่จรงิ 
ลึกๆ แล้วเราไม่ยอมรับเท่าไหร่เลย” 

เพราะเราไม่ได้อยู่ในสูญญากาศเวิ้งว้างไร้
แรงโน้มถ่วง เครื่องจักรสังคมยังคงหมุนเราต่อ
เนื่องทุกวัน ความคิด ความเชื่อ อคติ มายาคติ 
หรอืแม้กระทัง่ค�าจ�ากดัความทีม่ต่ีอเพศสภาวะต่างๆ 

กับบางเรื่องที่เราไม่อาจหาข้อสรุปหรือค�า
ตอบให้แน่ชดัได้ ความเข้าใจอย่างเท่าทนัน่าจะดีทีส่ดุ
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text photo
รุจรวี นาเอก
วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

วิชชุตา ลิมปณะวัสส์
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พื้นที่ของหญิงสาว

ทุกวันนีเ้รือ่งของบรรดาเพศภาวะได้รบัความสนใจจากสือ่ต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ    
สือ่โฆษณาต่างๆ รวมไปจนถงึข่าวการเปิดตวัของดาราถงึรสนยิม
ทางเพศส่วนตัวแต่ภาพท่ีปรากฏให้เห็นน้ันกลับเป็นพื้นที่ของ
เกย์ (Gay) กับคนข้ามเพศ (Transgender) เสียเป็นส่วนใหญ่

แล้วพืน้ท่ีของ ‘เลสเบีย้น’ (Lesbian) หรอื ‘หญงิรกัหญงิ’ 
นั้นอยู่ตรงไหน?
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ดร.ชเนตตี ทินนาม ผู ้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ กล่าวถึงเลสเบี้ยนใน
พืน้ทีข่องส่ือเอาไว้ว่า “ต้องย้อนกลบัไปถึงการต่อสู้
ที่จะปลดปล่อยผู้หญิงจากสังคมชายเป็นใหญ่มัน
เป็นระบบเดียวกัน ความเป็นเลสเบี้ยนมีอีกกรง
หนึ่งท่ีซ้อนทับอยู่คือความเป็นหญิง ความเป็น
เกย์กม็กีรงหนึง่ท่ีซ้อนทบัอยูค่อืความเป็นชาย ใน
งานสื่อสารมวลชนมีเร่ืองเลสเบ้ียนน�าเสนอออก
มาน้อยมาก เพราะความเป็นเลสเบี้ยนซ้อนอยู่ใน
ความเป็นหญิงจึงถูกผลักให้เป็น Second Class 
อยู่ร�่าไป”

“เป็นเรื่องน่าแปลกท่ีมุมมองเร่ืองเพศของ
ส่ือมวลชนที่มีต่อเลสเบี้ยนมันอยู่ในรูปแบบที่เป็น
สากล” ดร.ชเนตตตีอบเมือ่เราถามถงึความแตกต่าง
ของสือ่มวลชนท้ังในและต่างประเทศเกีย่วกบัเรือ่ง
เลสเบีย้น ดร.ชเนตตียกตวัอย่างการผลติซ�า้วาทกรรม
ยอดฮติของสือ่ “เพราะเกลยีดผูช้ายเลยกลายเป็น
เลสเบี้ยน --วาทกรรมชุดนี้ถูกน�าเสนอซ�้าแล้วซ�้า
เล่าในส่ือ ท�าให้คนเข้าใจว่าเลสเบี้ยนจะต้องเป็น
ศตัรูกบัผูช้าย เพราะผูช้ายเป็นสาเหตใุห้เธอกลาย
เป็นเลสเบี้ยน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะ
สาเหตุของการกลายเป็นเลสเบี้ยนไม่ได้เกิดจาก
ค�าอธิบายชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว มันมีชุดค�า
อธบิายอกีมากมายแต่สือ่มวลชนพยายามสร้างภาพ
แทนภาพเดียว”

“สังคมต่างประเทศเองก็พยายามทีจ่ะค้นหา
ว่าท�าไมคนหนึง่ถงึกลายมาเป็นคนรกัเพศเดียวกนั 
ซึง่การต้ังค�าถามแบบนีไ้ม่ก่อให้เกดิประโยชน์อะไร
นอกจากการเพิม่ชดุมายาคต ิและการก้าวล่วงเข้าไป
สู่พื้นท่ีความเป็นส่วนตัว” ดร.ชเนตตียกตัวอย่าง
การเปิดตวัของดาราสาวคูห่นึง่ในฐานะคู่รกั แทนท่ี
พิธีกรจะตั้งค�าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการ
สร้างครอบครัว แต่กลับมุ่งไปที่ประเด็นว่าท�าไม
จึงเปลีย่นรสนยิมมาชอบเพศเดยีวกนั ซึง่นอกจาก
จะเป็นค�าถามทีก่่อให้เกดิภาพจ�าบางอย่างแล้ว ยงั
เป็นการสร้างกรอบความคิดตายตัว ว่าในโลกนี้
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มีแค่เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งสุดท้ายจะน�าไปสู่
ความรุนแรงในสังคม

“สุดยอดของความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น
ในมนษุยชาติ คือการทีม่นษุย์พยายามสร้างกรอบ
กติกาต่างๆ แล้วมาท�าลายอัตลักษณ์ทางเพศของ
ผู้คนที่แตกต่างไม่ให้แสดงตัวตน กรอบนี้ถูกน�าไป
ใช้ในสถาบันต่างๆ ในสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนเอง
ก็มีมาตรฐานการน�าเสนอภาพของคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศอย่างตายตัว น�าเสนอให้เป็น
ตวัตลกบ้าง น�าเสนอให้ผกูโยงกบัความรนุแรงบ้าง 
ใช้ค�าพดูตตีรากดทบัว่าคนพวกนีไ้ม่ได้เป็นหญงิแท้
ชายแท้ การเปลี่ยนแปลงต้องเร่ิมจากการปรับ
เปลีย่นฐานคดิของแต่ละคน เพ่ือตระหนกัว่าทกุคน
เท่ากัน”

ดร.ชเนตตีเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
ปรับเปลี่ยนฐานคิดในเรื่องเพศวิถี จึงน�าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาสื่อและสันติภาพ ของ
นกัศกึษาช้ันปีท่ี 4 คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เกษมบัณฑิต โดยสอดแทรกแนวคิด ‘สันติภาพ
ทางเพศ’ เพือ่ให้ตระหนกัถงึความรนุแรงทางเพศ
และพัฒนาเป็นวิชาสารสนเทศกับเพศสภาพ 
วิชาเลือกของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จฬุาลงกรณ์ เปิดสอนเป็นปีแรกในปีทีผ่่านมา และ
ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

รายวิชาเหล่านี้เป็นก้าวท่ีส�าคัญในการผลิต
สื่อสารมวลชนรุ ่นใหม่ท่ีมีความเข้าใจในความ
แตกต่างเรื่องเพศวิถี มีวิธีการสอนคือการน�ากรณี
ศึกษาของเพศสภาวะต่างๆ มาน�าเสนอให้เห็นถึง
ความเจ็บปวดของผู้คนเหล่านั้น โดยผู้เรียนต้องมี
จิตใจว่างพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่าง เพื่อให้
สามารถรับรู้ถึงความเศร้าของกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศและน�าไปถ่ายทอดในฐานะ
ของสื่อมวลชนต่อไป

ดร.ชเนตตียังกล่าวไว้อีกว่า “รายวิชาพวก
นีเ้ป็นความท้าทายของศตวรรษทีพ่ดูถงึสทิธมินษุยชน 
มากขึ้น ท�าให้เราสามารถที่จะสร้างสื่อ ซึ่งจะต้อง

เป็นสื่อที่น�าไปสู่การสร้างสันติภาพในสังคมได้ ถ้า
เรายังไม่ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของ
เนือ้ตวัร่างกาย และหากเรายงัไม่ตระหนกัถงึอคติ
ทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระท�าซ�้าหรือ
การผลิตซ�้ามายาคติต่างๆ มันก็ยากที่จะท�าให้
สงัคมใบนีม้คีวามเข้าใจเรือ่งของคุณค่าในความเท่าเทยีม
ของมนุษย์ด้วยกัน”

และเมือ่ถามถงึความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความรกั
ของหญิงรักหญิง ดร.ชเนตตีตอบว่า

“ความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในมิติใด ความ
สัมพันธ์แบบใดมันก็คือความงดงาม” 

“มนัเป็นความก้าวหน้าหนึง่ของกระบวนการ
ปลดปล่อยผู ้หญิงออกจากวิธีคิดของสถาบัน
ครอบครัวแบบเดิมๆ เป็นความท้าทาย และเป็น
ความก้าวหน้าที่จะน�าไปสู ่ความเปลี่ยนแปลง       
ผู ้หญิงสามารถจะสร้างครอบครัวขึ้นมาและ
สามารถด�ารงอยู่ในสังคมอย่างเปิดเผย กล้าที่จะ
ออกมาบอกว่าเรามีความรัก และเราก็พร้อมที่จะ
สร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิต มันจะน�าไป
สู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมครั้งส�าคัญ เพราะ
ในอดีตอาจจะยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องรสนิยม
ทางเพศ เราเองก็อาจจะอนุญาตให้ความรุนแรง
นั้นด�ารงอยู่ ตราบใดที่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดเผย
ตัว แต่ตราบใดที่เรากล้าที่จะบอกว่าเรารักกัน 
เราพร้อมที่จะสร้างครอบครัว มันก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลง ให้สังคมมองเห็นถึงความ
รักที่จะด�ารงอยู่ได้ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
สร้างสถาบันครอบครัวในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งจะท�าให้
สังคมเคลื่อนมาสู่ความงาม เป็นสังคมที่น่าจะมี
อยู ่และจะมคีนออกมาอกี เพือ่สนบัสนนุการสร้าง
ครอบครัวแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น”

ดร.ชเนตตีทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ แต่ก็เพียง
พอส�าหรับการเป็นก้าวแรกในการเปิดหัวใจให้รับ 
‘พื้นที่’ ของความรักหลากหลาย รวมถึงความรัก
หญิงสาวด้วยเช่นกัน  
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text photo
วิปัสสนา ชัยกิจการ 
พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

อดิเดช ชัยวัฒนกุล

ในยามนี ้หากกล่าวถึงนกัเขียนร่วมสมยั ช่ือของ อทุศิ เหมะมลู 
น่าจะปรากฏเป็นชื่อแรกๆ ในใจใครหลายคน ไม่ใช่ด้วยเหตุผล
เพราะรางวลัอนัทรงเกยีรตทิีเ่ขาเคยได้รบัเท่านัน้ หากแต่เรือ่งเล่าท่ี
เตม็ไปด้วยรายละเอียด จรงิใจต่อคนอ่าน และเตม็ไปด้วยกลเมด็
จัดจ้านนั่นต่างหาก
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เพศในเรื่องเล่า
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ในบรรดารายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ืองเล่า มายาคติ
ทางเพศ เป็นอกีประเดน็หนึง่ทีเ่ด่นชดัอยูใ่นงานเขยีนของเขาตัง้แต่
เล่มแรก แตกแขนงออกมาจวบจนงานเขยีนในปัจจบัุน เราจงึอดไม่ได้ท่ี
จะชวนคุย ขบคิดและตั้งค�าถามต่อประเด็นล่อแหลมที่เขาสนใจ

ตั้งแต่งานเขียนเรื่องแรก ระบ�าเมถุน ก็มี
การตัง้ค�าถามเรือ่งเพศ ตวัละครในเรือ่งค่อนข้าง
มีมิติซับซ้อน อยากรู้ว่าช่วงนั้นมีความสนใจต่อ
เรือ่งเพศอย่างไร หรอืว่าประเดน็เรือ่งเพศเข้าไป
อยูใ่นงานได้อย่างไร

ตัวงานหลายๆ เล่มที่ตั้งค�าถามเรื่องนี้ ได้
รบัอทิธพิลจากการอ่านทีส่ะท้อนมายาคตทิางเพศ 
หรือหยิบจับอะไรมาเป็นส่วนหนึ่งของงานบ้าง

มันเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ จริงๆ เวลาที่
เราพูดถึงเรื่องความรักเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ไม่จ�ากัดเพศอยู่แล้ว ทั้งกับชายและหญิง มันไม่มี
ขอบเขตส�าหรับหัวจิตหัวใจคน ซึ่งเรามองมันเป็น
อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ เป็นเร่ืองธรรมดา 
ธรรมชาติมาก เพียงแต่เราไม่ได้มองว่าความรัก
มันจะต้องเกดิในลกัษณะทีเ่ป็นเรือ่งของเพศตรงข้าม
เสมอ

อาจจะไม่ได้มาโดยตรงจากวรรณกรรม แต่
ก่อนนั้นมีช่วงบ้าหนัง ชอบดูหนังจากเทศกาล
ภาพยนตร์ ช่วงนั้นอิทธิพลทางความคิดก็น่าจะ
ได้มาจากหนัง โดยเฉพาะค�าถามเรื่องความรัก 
เรือ่งเพศ ตอนนัน้จ�าได้ว่าดหูนงัของดิเรก จาร์แมน 
แล้วเราชอบมาก ชือ่เร่ือง The Garden คอืตวัเขา
เคยเป็นเกย์มาก่อน แล้วก็จะเล่าเรื่องที่มันบิด
ประวัติศาสตร์อังกฤษให้กลายเป็น Homosexual 
หมดเลย ใช้ภาษาของหนังเป็นแบบละครเวที 

ส่วนท่ีกระทบใจมากเลยคือหนังช่วงท้ายๆ 
ในชวีติของเขา ตอนทีเ่ขาป่วย เหมอืนจะเป็น HIV 
เขาท�าหนังเรื่อง Blue เป็นสีฟ้าทั้งเรื่อง คือเรา
ก็รู้สึกว่าภาวะแบบนี้แหละท่ีท�าให้เราต้ังขอบเขต
ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องความรัก เรื่องเพศเรารู้สึกว่า
เวลาที่มันไม่ใช่เป็นความรักระหว่างชายกับหญิง 
มันดูจะไม่ปกติทางสังคมข้ึนมาทันที ก็เลยเป็น
ความรู้สึกที่ค่อนข้างกระทบใจว่าท�าไมสังคมมัน
จะต้องมีลักษณะต่อต้าน เห็นแย้ง ชิงชังสิ่งที่เกิด 
ทีไ่ม่ใช่ชายหญิง คือปัจจบุนัเราก็เหน็ว่ามนัมคีวาม
หลากหลายทางเพศ
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ช่วงท่ีท�างานเขียนแรกๆ อย่างที่รู้กันคือ 
วรรณกรรมซีเรียสก็มีกลุ่มคนอ่านน้อยอยู่แล้ว 
คิดไหมว่าการตั้งค�าถามล่อแหลมแบบนี้อาจจะ
ส่งผลกระทบท�าให้งานโดนเซ็นเซอร์

ใน กระจกเงา/เงากระจก เรื่องเพศมี
อทิธพิลต่อความสมัพนัธ์ของตวัละคร มตัีวละคร
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการล้อเลยีนเกีย่วกบัเร่ืองเพศ 
ท�าไมจึงตัดสินใจให้เป็นแบบนั้น

กไ็ม่ได้โดนเซนเซอร์นะ กลุม่คนมนัน้อย มนัก็
ไม่ได้สร้างแรงกระทบถึงขนาดที่ว่ามีความกดดัน
ทางสงัคม กแ็ค่มนียิายเล่มหนึง่ออกมา แต่ว่าเรือ่งเพศ
มันก็ไม่ใช่เงื่อนไข แต่เป็นส่วนประกอบของนิยาย 
คือมันก็มีเรื่องอื่นที่มันถูกน�าเสนออยู่ด้วยในเรื่อง 
ระบ�ำเมถุน

จรงิๆ แล้ว เราก็ถ่ายทอดสภาพสงัคมแบบนัน้ 
คือในสังคมจริงๆ ก็เป็นแบบนั้นน่ะ ใช่ไหม เราก็
เอาใส่เข้ามา ซึง่สงัคมในช่วงนัน้ไม่ได้เปิดกว้างเรือ่ง
เพศมาก คนที่เป็นเพศที่สาม หรือเป็นกะเทย
แบบทีป่รากฏตามละคร ก็จะมลีกัษณะเป็นตุด๊หรอื
ตวัตลก แต่ส�าหรับคนท่ีเป็นเกย์ ก็ยังไม่ค่อยมี
พื้นที่ที่ชัดเจน

แต่เราสนใจในตวัตนของมนษุย์มากกว่า เรา
รู้สึกว่าในตัวเราคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นเอกบุรุษคน
เดียว หรอืคนๆ นัน้คนเดยีว แล้วคนๆ นัน้ไม่จ�าเป็น
จะต้องรกัษาสิง่นี ้ความเป็นบุคลกิภาพอนันีใ้ห้คงอยู่
ตลอดชัว่ชวีติ เราพบว่าในคนๆ หนึง่มหีลายตวัตน
มากกว่าสองด้วยซ�า้ ความสนใจในบคุลกิภาพทีเ่ป็น
สอง เกดิขึน้จากตอนเขยีน ระบ�ำเมถนุ พฒันามาเป็น 
กระจกเงำ/เงำกระจก ซึ่งมันก็แยกชัดเจนว่าเป็น
ปัจจุบันกับอดีตแล้วเราก็แล่นคู่ขนานกันไป ซึ่งถ้า
อ่านจนจบแล้วก็จะรูว่้าเป็นคนๆ เดยีวกัน หลงัจาก
นัน้กถ็กูแตกออกมาด้วยเงือ่นไขใหม่ใน ลบัแล, แก่งคอย 
ที่เป็นพี่น้องกัน ซึ่งก็สะท้อนลักษณะที่เป็นคนสอง
บุคลิกภาพ
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ความรกักบัเพศสภาวะเป็นเรือ่งท่ีต้องแยก
กันไหม อย่างในเรื่อง ลับแล, แก่งคอย การที่
ตัวเอกถูกตั้งค�าถาม หรือคัดง้างกับตัวเองใน
กระแสส�านกึ ย่อมกระทบกบัความรกัอย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ แม้ว่าเขาจะไม่ต้องการก็ตาม

แล้วในมิติของความเท่าเทียมที่ยึดโยงกับ
บรรทัดฐานของสังคม ถ้ามีใครจะมองเรื่องเพศ
ก่อนหรอืเรือ่งเพศสภาวะก่อน สดุท้ายมนัจะส่งผล
ต่อความเท่าเทียมของเราอย่างไร

มนักเ็ป็นเร่ืองน่ายินดใีช่ไหมทีค่นสองคนรกั
กนั ในความรู้สึกเรา เรื่องที่เห็นแล้ว เฮ้ย ผิดเพศ   
มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้น เวลาที่เรามองเห็นอะไร     
เรามองเหน็ความรกัก่อนเพศ เหมอืนกบัคนๆ หนึง่ 
ถ้าจะประสบความส�าเร็จ มันก็ยอมแลกทุกอย่าง 
อย่างเรื่องการเมือง จะด้วยวิธีประชาธิปไตยก็ได้ 
หรือเผด็จการก็ได้ ขอให้ไปถึงจุดส�าเร็จ มันก็เป็น
ลักษณะแบบนั้น

พูดยาก แต่จริงๆ มันเป็นเรื่องง่ายมากเลย 
เพียงแต่มันเป็นมุมมองของผู้คนในสังคมๆ หนึ่ง
ที่ให้ค่าหรือให้ความส�าคัญกับอะไรก่อนอะไรหลัง 
แต่ในเรื่องความเสมอภาคที่เป็นประชาธิปไตย  
มันต้องมีพื้นที่ให้กับความหลากหลาย ก็ต้อง
ยอมรับว่า เอ่อ ในอดีตคนที่ชอบเพศเดียวกันเนี่ย 
มันไม่ใช่เป็นโรค ในบางกรณีมันไม่ใช่เรื่องของ
รสนิยมด้วย บางกรณีเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะ
คนๆ หนึ่ง มีโครโมโซม XXY อยู่ในคนเดียวกัน 
อย่างในสงัคมตะวนัตก ลกูเกดิขึน้มาพ่อแม่จะต้อง
เลอืกเพศอะไรไว้ให้ลกู หรอืจะเกบ็ไว้แล้วเมือ่ลกูโต
และมีวฒุภิาวะค่อยเลอืกด้วยตวัเอง กรณทีีค่นๆ นัน้โต
มาในเงือ่นไขทีม่สีองเพศจรงิ ในรปูแบบทีเ่ป็นชวีวทิยา
จริงๆ มันเลยไม่ใช่เรื่องของโรคทางจิตไง ในส่วน
ของเรา เรายังมองที่ความเป็นมนุษย์ตรงนี้อยู่  
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ค�าว่า “Gay” ที่แต่เดิมเคยเป็นค�านิยามของสีสันฉูดฉาด 
และท่าทางร่าเรงิ แลดกูระปรีก้ระเปร่าน้ัน มีรากฐานมาจากการพยายาม
ให้ค�านยิามแก่กลุ่มคนทีร่กัเพศเดยีวกัน หรอื “Homosexuality”  
ริเริ่มขึ้นในสมัยกรีกโบราณ เมื่อคนแก่เพศชาย (The Erastes) 
แสดงความสนใจแก่เด็กหนุ ่ม (The Eromenos) ทั้งคู ่จะมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน จวบจนเดก็หนุม่เข้าสูว่ยัผูใ้หญ่เตม็ตวั และจบลง
ที่การร้างลากันไป

อ้างองิ: http://plato.stanford.edu/entries/homosexuality/#Bib
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สหธร เพชรวิโรจน์ชัย 
สุพิเศษ ศศิวิมล

เมราณี สมัยวิจิตรกร
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ไม่มีคนรักสองเพศในพุทธศาสนา
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ค�านิยามสั้นๆ ของ ‘คนรักสองเพศ’ (Bisexual) คือ 
รสนยิมทางเพศอย่างหนึง่ท่ีสามารถรกัได้ท้ังสองเพศ—ชายและหญงิ 
ซึง่ความรู้ความเข้าใจของคนไทยท่ีมต่ีอความหลากหลายทางเพศ
ในสงัคมคนรกัสองเพศ ถอืได้ว่าเป็นกลุม่คนท่ีถกูพดูถงึน้อยทีส่ดุ 
ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ อคต ิและภาพจ�าในเชงิลบต่อกลุ่มเหล่านี้
มากกว่ากลุ่มอื่น ไม่ต่างจากบริบทมุมมองทางพระพุทธศาสนา 
ที่ไม่เคยระบุถึงกลุ่มคนเหล่านี้เช่นกัน

ด้วยกรอบความคดิทางพระพทุธศาสนา เราหยบิยกประเดน็
คนรักสองเพศมาคุยกับ ตั้ม—วิจักขณ์ พานิช นักแสวงหาทาง   
จิตวิญญาณท่ีศกึษาพระพทุธศาสนาอย่างจริงจงั เพือ่ท�าความเข้าใจ 
และเพื่อลบอคติเหล่านี้ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ท่ามกลางสายลมพัดแรง ในสวนสาธารณะย่านบางขุนนนท์ 
สิ่งที่เราพูดคุยนั้นแรงไม่แพ้กัน

วจิกัขณ์เล่าว่า พทุธศาสนาไม่ได้พดูถงึเพศทางเลอืกแต่อย่างใด 
รวมไปถึงคัมภีร์พระไตรปิฎก ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน

“พุทธศาสนาผูกกับวัฒนธรรมอินเดียค่อนข้างมาก สมัย 
2,600 ปีทีแ่ล้ว การมองเรือ่งเพศในอนิเดียจะระบแุค่เพศชาย-หญงิ 
แม้กระทั่งพระไตรปิฏกก็ไม่ได้พูดถึงเพศทางเลือก ไมไ่ดต้ีความว่า
เพศมีอะไรบ้าง พุทธศาสนามองแค่ว่ามนุษย์เป็นมนุษย์ ไม่ว่าเพศ
ใดก็สามารถเป็นอิสระ ตื่นรู้ และค้นพบตัวเองได้ 

“ผมมองว่า พระพทุธศาสนามองเรือ่งเพศเป็นสิง่ทีไ่ม่ตายตวั 
ไม่มตีวัตนแน่นอนถาวร ไม่ได้ระบุว่าเพศชายต้องเป็นแบบนี ้เพศหญงิ
ต้องเป็นแบบนี้ เขามองเป็นแค่มนุษย์ เป็นไปได้ว่า จริงๆ แล้ว
พระพุทธศาสนาก็มองเพศมีความหลากหลายเช่นกัน”

ด้วยเหตุผลนี้ วิจักขณ์จึงบอกอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่ามีรสนิยม
ทางเพศแบบใด บุคคลนั้นก็สมควรบวชได้เหมือนๆ กัน

“ผมมองไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะไปห้ามพวกเขาบวชเลย ซึ่ง
เอาเข้าจริงแล้ว เพยีงแค่ผูห้ญงิเรายังเถยีงกันอยูเ่ลยว่าบวชได้หรอืไม่ 
ไม่ต้องมองไกลถึงเพศทางเลือกเลยที่สังคมจะไม่ยอมรับ” 

ไม่ต่างจากสภาพสงัคมโดยรวมทีย่งัไม่ยอมรบัเพศทางเลือก
สักเท่าไหร่ หน�าซ�้าเรื่องราวของคนรักสองเพศยิ่งไม่เคยปรากฏให้
เห็นอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเด่นชัด ทั้งนี้เนื่องจาก
สังคมไทยแต่เดิมก็เป็นสังคมที่ให้ความส�าคัญกับการแบ่งเพศตาม
ลกัษณะภายนอกไม่ต่างจากสงัคมอนิเดยีคอื ชายและหญงิ การน�า
เอากรอบความคดิ LGBT แบบตะวนัตกเข้ามาอธิบายอตัลกัษณ์ทางเพศ
ของไทย ถือเป็นเรื่องใหม่ที่รับเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์และ
จิตวิทยาเข้ามาอธิบาย
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อย่างไรก็ตาม ได้มีหลักฐานบันทึกเอกสารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรส่วนหนึ่ง เคยพูดถึงคนรักสองเพศไว้เล็กน้อย เช่น 
พงศาวดารสมัยรัชกาลที่ 3 มีบันทึกถึงพฤติกรรม ‘เล่นเพ่ือน’ 
หรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของหมู่นางสนมก�านัลในวัง ก่อนที่
จะพดูถงึในวงกว้างจากนวนยิาย ‘เรือ่งของจนั ดำรำ’ ทีฉ่ายภาพ            
ตวัละคร ‘คุณบุญเลื่อง’ มีเพศสัมพันธ์กับคนทั้งสองเพศเช่นเดียว
กับบริบทพระพุทธศาสนา คนรักสองเพศที่มีเพศสภาพเป็นผู้หญิง
ก็ถูกพูดถึงน้อยกว่าผู้ชาย หรือสังเกตจากสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น
ค�านิยามจากพจนานุกรมซึ่งจัดท�าโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ
ราชบัณฑิตยสถาน ยังนิยามแต่คนรักสองเพศผู้ชายว่า “เสือไบ” 
ขณะทีค่นรกัสองเพศผูห้ญงิ กลบัไม่มคี�าเรยีก สะท้อนได้ว่า สงัคม
ไทยในทุกบริบท มีพื้นที่ให้เพศหญิงน้อยเหลือเกิน

ย้อนกลบัมาประเดน็การบวช แม้พระไตรปิฎกจะระบุว่า ห้าม
บุคคลที่เป็น ‘บัณเฑาะว์’ เข้ามาบวช แต่วิจักขณ์เองก็ไม่แน่ใจว่า  
ค�าว่าบัณเฑาะว์ในสมัยพุทธกาลตีความว่าอย่างไร ทั้งนี้ในปัจจุบัน
เราเข้าใจว่าหมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะเพศไม่ครบสมบูรณ์ เป็น
ความผดิปกตทิางร่ายกาย ซึง่วจิกัขณ์มองว่า เป็นการตคีวามขึน้มาใหม่ 

“วิธีการมองพวกนี้ มันไม่ได้เป็นการมองของพระพุทธเจ้า
หรอก มนัมาจากคนรุน่หลงัทีเ่อาความคดิของตวัเองใส่ลงไป ความ
เชื่อหลายๆ อย่างเป็นความเชื่อที่มาทีหลัง ดังนั้นกรณีเพศทาง
เลอืกห้ามบวช เป็นความคดิท่ีสงัคมปัจจบุนัพยายามจ�ากัดความเป็น
มนุษย์ด้วยกัน”

เขาย�้า แท้จริงพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงความหลากหลาย
ทางเพศแบบที่เราเข้าใจ เนื่องจากบริบทในสมัยก่อนไม่เปิดกว้าง
อย่างปัจจุบัน วิจักขณ์เสริมว่า ไม่ใช่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่
เปิดกว้าง แต่เป็นเพราะสังคมสมัยใหม่ต่างหาก โดยเฉพาะสังคม
ประชาธิปไตย ที่จะยิ่งเปิดกว้างให้กับความหลากหลายทางเพศ

“ถามว่า LGBT เขาเป็นมนษุย์คนหนึง่ไหม ใช่ เขาเป็นมนษุย์ 
สามารถมพีทุธภาวะพ้นทกุข์ได้เช่นกัน เพราะฉะนัน้ไม่ว่าเพศไหนก็
มสีทิธ์บวช ผมมองกรณพีระตุด๊พระแต๋วเกดิขึน้จากความไม่เข้าใจ 
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คนท่ัวไปมีอคติ แต่ถ้าเรามีความเข้าใจ ยอมรับในสิ่งท่ีเขาเป็น 
ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะถ้าเรายังไม่มีความอิสระ
ทางเพศ (Sexually Liberated) เราจะยงัมมีมุมองแย่ๆ กับเรือ่งนี”้

วิจักขณ์เสริมว่า กลุ่มคนหลากหลายทางเพศมีสิทธิ์ที่จะ
แสวงหาความเข้าใจในตัวเอง และไม่สามารถคาดหวังให้คนทั้ง
สังคมมาเข้าใจได้

“มนุษย์ไม่จ�าเป็นต้องเดินตามเส้นทางเหมือนกันแค่ทาง
เดียว และเส้นทางเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ผิด คนเหล่านี้ต่าง
หากเป็นคนท่ีน่านับถือ คนเหล่านี้ต่างหากที่ยืนยันตัวเองไปอยู่
ตามสาขาอาชีพต่างๆ แม้กระทั่งศาสนา เขาท�าให้เราเห็นว่า มัน
มีความหลากหลายเกิดขึ้นแล้ว สังคมต่างหากที่ต้องปรับทัศนคติ
ตัวเองในการมอง”

วิจักขณ์ย�้าอยู่เสมอตลอดการพูดคุยว่า ศาสนาพุทธสอนใน
แง่ฝึกใจอย่างไรให้ยอมรับความหลากหลาย ฝึกใจให้ยอมรับคน
อื่นที่เขาเป็น 

“ผมเชื่อว่ามายาคติหลายๆ อย่างที่ถูกตีกรอบ สิ่งเหล่านี้
จะถูกท�าให้สลายไปเมื่อเราน�าค�าสอนของศาสนาพุทธมาปฏิบัติ 
ศาสนาพุทธให้ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์มาก ไม่ว่าจะเป็น
เพศใด เราต้องมองคนเป็นคน”

เพราะหวัใจทีเ่ปิดกว้าง จะท�าให้เราเหน็ว่า มนัมคีวามแตกต่าง
อยู่ในสังคมจริงๆ

บทสนทนาจบลง สายลมยังคงพัดแรง เราหวังว่าสายลมจะ
หยุดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ไม่เพียงเฉพาะในสวนแห่งนี้เท่านั้น 
ลมปากสังคมก็เช่นกัน  
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เงี่ยหูฟังเสียงสะท้อนและทัศนะต่อคนข้ามเพศ 
ผ่านมุมมองของ เคท ครั้งพิบูลย์
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ในช่วงไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมา หากพดูชือ่ของ 
เคท ครั้งพิบูลย์ หรือครูเคทเชื่อว่าน้อยคนที่
จะไม่รู้จัก ในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย   
คนแรกที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นบุคคล
ข้ามเพศและนักกิจกรรมเพื่อสิทธิและความ
เสมอภาค ประเทศไทยที่ดูเหมือนจะเป็น
สวรรค์อันเปิดกว้างของผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ กลับปรากฏข่าวครูเคทถูกปฏิเสธการ
รบัเข้าเป็นอาจารย์ประจ�าคณะสงัคมสงเคราะห์            
ว่ากันทางคุณสมบัติ ครูเคทไม่ได้บกพร่องใน
การเข้าประจ�าต�าแหน่งแต่ประการใด แต่ถ้า 
ว่ากันทางเพศสภาพ ครูเคทตั้งข้อสงสัยว่าอาจ
เป็นเพราะอตัลกัษณ์ทางเพศของเธอ ทีท่�าให้ถกู
เลือกปฏบิตั ิ หรอืแท้จรงิแล้วยังไม่มทีัง้สวรรค์และ
พืน้ดนิให้กบัความหลากหลายใดๆ ทัง้สิน้ ในวนั
ทีส่งัคมเตม็ไปด้วยอาการปากว่าตาขยบิ การได้
คยุกบัครเูคทอาจท�าให้เราเหน็ภาพมายาคตแิละ
เข้าใจความเป็นไปต่างๆ มากขึ้น
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ต่างชาติมักจะมองว่าประเทศเราเปิดกว้างให้กับคนท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นอย่างไร

ในปัจจุบัน สังคมไทยมีมุมมองต่อคนข้ามเพศอย่างไร

หมายความว่าในโลกตะวันตกจะมีมาตรฐานเร่ืองสิทธิ
เหนือกว่าเร่ืองของทัศนคติ

เราต้องบอกก่อนว่าการยอมรับกลุ่ม LGBT ใน            
ต่างประเทศ มันเป็นไปตามหลักของเรื่องสิทธิ การที่คนจะท�า
อะไรต่อกันก็จะข้ึนอยู่ที่ว่าเราได้ละเมิดอะไรคนอื่นไหม ตรงนี้
มนัอาจจะเปน็ขอ้ทีแ่ตกตา่งจากบ้านเรา ความจรงิแล้วเรือ่งความ
หลากหลายทางเพศในสังคมตะวันตกมันก็ไม่ได้ถูกยอมรับหรอก 
เพราะวา่การยอมรับมนัเปน็เรือ่งของทศันคตมิากกวา่กฎหมาย 
แต่ว่าวิธีปฏิบัติของเขาจะยึดติดกับบรรทัดฐานของสังคมท่ีมี
กฎหมายที่บังคับไม่ให้ละเมิดสิทธิของคนอื่น

มทีศิทางท่ีดขีึน้ แตไ่มไ่ด้ดขีึน้มาก ความจรงิแลว้เรือ่งการ
ยอมรบัคนขา้มเพศมนัอาจจะยงัไมเ่กดิขึน้ในบา้นเรานะ มนัเปน็
แคก่ารรบัรู้วา่มตีวัตนมากกวา่ เราอาจจะเหน็คนท่ีมคีวามหลาก
หลายทางเพศออกมาเปิดตัวมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วยังเป็น       
ในระดับการรับรู้ว่ามีตัวตน แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิ ประเด็น
ก็คือสังคมไทยยังไม่ได้ให้การยอมรับอย่างแท้จริง การยอมรับ
ที่มีก็จะเป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไข แต่เราก็ว่าอะไรไม่ได้นะ 
การที่คนข้ามเพศไม่ถูกยอมรับมาตั้งแต่แรกมันก็จะต้องมีการ
พิสจูน์วา่จะท�ายังไงใหค้นในสงัคมยอมรับ เรากเ็ลยจะเห็นวา่คน
ขา้มเพศหลายคนใชช้อ่งทางตา่งๆ ในการสรา้งการยอมรบั เชน่ 
การมสีถานะสงัคมท่ีดี การเขา้ไปมบีทบาทในบางสิง่บางอย่างก็
จะท�าให้คนเห็นภาพลักษณ์ที่หลากหลายมากขึ้น แต่สิ่งที่สังคม
ไทยเข้าใจผิดมาตลอดคือรูปแบบของคนข้ามเพศท่ีสังคมเช่ือว่า  
มีอยู่แค่ไม่ก่ีแบบ เรื่องความสวยความงาม ความสามารถด้าน
เอนเตอร์เทน ซึ่งความจริงมนุษย์มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น        
แต่เพราะมันมีภาพประทับบางอย่างของการเป็นคนข้ามเพศใน
สังคมไทย

ใช่ค่ะ ภาพที่แสดงออกคือภาพของการเคารพซึ่งกันและ
กัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเพศสภาวะอย่างไร แต่เรา
ก็พูดไม่ได้ว่ากลุ่ม LGBT ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ เพราะ
สิทธิกับทัศนคติมันเป็นคนละเรื่อง แต่ในประเทศไทย เราไม่ได้
รับการรับรองอะไรเลย คนในสังคมยังมองว่า LGBT ด้อยกว่า 
แปลกกว่า เหมือนเป็นคนนอกกลุ่มที่คนไม่ได้สนใจ
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การท่ีสังคมมีค�านิยามเก่ียวกับคนข้ามเพศว่าเป็นสาว
ประเภทสองบ้าง กะเทยบ้าง คนข้ามเพศบ้าง เลด้ีบอยบ้าง       
ครูเคทคิดว่าค�านิยามเหล่าน้ีมีความแตกต่างกันไหมในเชิงนัยยะ

พูดง่ายๆ ก็คือค�าเรียกเปล่ียนไปแต่มุมมองก็ยังคงเหมือนเดิม

มีค่ะ มันเป็นเครื่องมือหนึ่งของการต่อสู้ในการท่ีจะ
แสดงออกถึงความเป็นตัวเอง อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใช้ค�าไหนเพื่อ
ที่จะต่อรองกับสังคม ณ เวลาหนึ่งมันอาจจะเริ่มมาจากการท่ี
สังคมนิยามว่ากลุ่มคนพวกน้ีเรียกว่ากะเทย แต่มันก็มีการแฝงนัย
ของการกดทับ คนก็เริ่มเลี่ยงที่จะใช้ค�านี้ เราก็เลยหาทางที่จะ
ท�าให้สังคมยอมรับเรามากข้ึน ก็เลยหันมาใช้ค�าว่าสาวประเภทสอง 
หมายถึงว่าตัวฉันเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ ถึงจะเป็นประเภท
สองกเ็ถอะ มันกเ็ลยเกดิการพฒันาเรือ่งการใชค้�าขึน้ จนมนัเริม่
มีวิธีคิดแบบตะวันตก เช่นค�าว่า ทรานส์เจนเดอร์ ที่คนน�ามาใช้
เพือ่พยายามยกระดบัขึน้ในช่วงไม่เกนิหา้ปท่ีีผ่านมา ซ่ึงกจ็ะแปล
ว่าคนข้ามเพศ ซึ่งคนข้ามเพศเองก็มีความหวังว่าค�าเหล่าน้ีมัน
น่าจะช่วยให้คนในสังคมเข้าใจเรามากขึ้น สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือ
ไมว่า่เราจะใช้ค�าไหน ระดับในการใชช้วีติของกะเทยกยั็งเทา่เดมิ 
เพราะกย็งัมีความเขา้ใจต่อคนทีมี่อัตลกัษณแ์บบนีว้า่เปน็แบบนี้
เท่านั้น แม้จะมีค�าเรียกที่ต่างกัน แต่การปฏิบัติของคนในสังคม
ก็ยังเหมือนเดิม

ใช่ แต่มันได้ตรงเร่ืองของความสบายใจในการนิยามตัวเอง
ของคนที่เป็นทรานส์เจนเดอร์ซึ่งก็เปิดให้คนมีทางเลือกในการ
นิยามตัวเองมากขึ้น เราคิดว่าการให้สิทธิในการบอกว่าตัวเอง
เป็นเพศอะไรมันเป็นเรื่องส�าคัญนะ ซ่ึงสังคมไม่ได้ให้พื้นที่    
ตรงนั้นมาก อย่างถ้าเราไปงานประชุมเราก็จะเห็นเลยว่ามีคน
ให้ค�านิยามตัวเองหลากหลายมาก กะเทยบ้าง สาวประเภทสองบ้าง 
เราก็จะเห็นว่าคนกล้าหาญขึ้นที่จะนิยามตัวเองว่าเป็นอะไร 

TRaNsGeNdeR
ค�าว่า Transgender ยังไม่มีค�าจ�ากัด

ความหรอืการแปลเป็นภาษาไทยอย่างตรงตวั 
แต่ถกูน�ามาใช้อธิบายการข้ามเพศ หมายรวม
ไปถึงคนที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ หรือเปลี่ยน
จากเพศทีต่นเป็นอยูเ่ดมิไปเป็นเพศตรงข้ามแทน 
ต่อมาจงึเกิดค�าถามว่า “อะไรท�ำให้คนเปลีย่นเพศ” 
หรือ “คนเรำจะเปล่ียนเพศได้ง่ำยดำยขนำด

นั้นเชียวหรือ?”

เกณฑ์ที่จะใช้แยกคนข้ามเพศนั้นอาจ
เป็นลกัษณะภายนอก เช่น การแต่งเนือ้แต่งตวั  
การพูดจาท่าทาง ซึ่งบางคนอาจเหมารวมไป
ถึงการ ‘เฉาะ’ คือจะต้องผ่าตัดแปลงเพศด้วย 
เมือ่แปลง ‘กาย’ ให้สอดคล้องกับจิตใจเมือ่ไหร่ 
เมือ่นัน้การข้ามเพศจึงจะสมบูรณ์ ในขณะทีบ่างคน
ก็ไม่ได้ยี่หระกับการแปลงเพศขนาดนั้น แค่
ลักษณะบุคลิกภายนอกไม่ตรงกับเพศก�าเนิด 
ก็ถือว่าเป็นคนข้ามเพศแล้ว
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Queer
ความเลื่อนไหลในนิยาม

ของคำ ว่า เพศ

ประเดน็เรือ่งเพศในประเทศไทยยงัคงเป็นทีพ่ดูถงึกนัอย่าง
ต่อเนือ่ง (และดเูหมอืนจะมข้ีอถกเถยีงให้พดูคยุกนัอย่างไม่มวีนั
จบสิน้) อีกปัญหาทีส่�าคญักคื็อการให้นยิามจ�ากดัความของค�าว่าเพศ 
ซึ่งน่าจะเป็นต้นเหตุของความสับสนวุ่นวายทั้งปวง โดยเฉพาะ
ค�าว่า Queer ที่ค่อนข้างเลื่อนไหล เราจึงถือโอกาสนี้ร่วมพูดคุย
และแลกเปลีย่นความคดิกบัอดตีนกัร้องน�าลุคเท่ ดบิ และดาร์ค 
แห่งวง Futon แต่ปัจจบุนัเปลีย่นสไตล์มาแต่งหญงิ ใส่วกิผมบลอนด์ 
เป็น ‘คุณแม่’ ท่ีมี ‘ลูกสาว’ ชาวสรีุง้อยูท่ั่วประเทศ กับเธอคนน้ี 
จีน -กษิดิศ ส�าเนียง
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 ตอนที่แต่งหญิงครั้งแรกรู้สึกยังไง  เราควรจ�ากดัความเป็นเพศไหม

ตอนน้ันกระแสแฟนๆ ของ Futon        
เป็นอย่างไร

ตอนนัน้เป็นยคุทีเ่บ่ือหน่ายเสือ้ผ้าผูช้ายมาก 
เบ่ือกางเกงยนีส์ ขาเดฟ ใส่ยาก ถอดยาก แล้วกไ็ด้
ไปเจอแก๊งทีเ่ขาแต่งหญงิกนั แต่ละคนกจ็ะมสีไตล์
ของตวัเอง เราก็ไม่ใช่แนวทีจ่ะต้องมาเน้นสวยอะไร 
ตอนแรกๆ ทีแ่ต่งกย็งัไม่โอเคเท่าไหร่ เพราะยงัใหม่
กับเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ ยังมิกซ์อะไรไม่ค่อยได้ แต่ก็
เน้นเรยีนรูไ้ปเรือ่ยๆ กพ็อจะรู้ว่าใส่อะไรทีเ่ราใส่แล้ว
สบาย อีกอย่างคือช่วยเรื่องบุคลิกของเราด้วยค่ะ

เอาเข้าจริงๆ แล้ว เราคิดว่า การที่เราจ�ากัด
อะไรไว้ในกล่องๆ หนึ่งเนี่ย มันดูขาวด�าไปไหม 
เพราะบางทีคนๆ หนึง่ก็มเีหตผุลหลายสิง่ทีเ่ราอาจ
จะไม่รู้ว่าท�าไมเขาไปอยู่ในกล่องนั้นไม่ได้ หรือว่า
ถ้าหากเขาไปอยู่ในกล่องนั้นอาจจะมีเรื่องร้ายๆ 
เกิดขึ้น ต้องเข้าใจในจุดนั้นด้วย ในขณะเดียวกัน 
ยิง่สร้างเรือ่งแบ่งแยกขึน้มา สดุท้ายแล้วมนักก็ลาย
เป็นแบ่งแยกเข้าไปอีก เราคิดว่าตอนนี้มันน่าจะ
เป็นยุคเกี่ยวกับการยอมรับมากกว่าแล้ว จะเป็น
อะไรเป็นไปเถอะ ถ้าอยู่ร่วมกันได้มันก็โอเค

หยูเมาท์มอยกันสดุฤทธ์ิ (หวัเราะ) บางคน
ก็รบัไม่ได้ บางคนก็มาด่า เราก็แอบเสยีใจ แต่กท็�า
อะไรไม่ได้ เพราะว่าเราเลอืกเส้นทางเราเอง เขาไม่
ได้มาจงูจมกูเรากเ็ลยแฮป็ป้ีกบัตรงนัน้ เริม่ปล่อย
วางกับกระแสร้ายๆ แล้วก็พยายามท�าเพลงให้มันดี
ขึน้ เพือ่ทีเ่พลงของเราจะได้เป็นตวัท�าลายความแคบ
ของใครหลายคน
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แล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องรัก อยากพูดถึงเรื่อง
อะไรในเพลง

เยอะมาก อยากพดูถงึเรือ่งการทีเ่ราถกูแบ่ง
แยก แต่ก็อาจจะถกู Remove จากประเทศน้ีไป 
(หวัเราะ) แล้วก็ประเด็นเรือ่งการเมอืง เรือ่งการ
ถกูตดัสนิของบคุคล พดูง่ายๆ กค็อื Human Rights 
นัน่แหละ ทีเ่ราอยากจะใส่เข้าไปในเพลง เราอยาก
จะจดุประกายให้คนได้คิดมากขึน้ อาจจะเป็นเพลง
ป๊อป เพลงเต้นร�า แต่พดูถงึให้ทกุคนเป็น Individual 
เป็นตัวของตวัเอง

    เวลาร้องเพลงนึกว่าตัวเองเป็นเพศไหน

เพลงแต่ละเพลงมคีวามเป็น Feminine เยอะมาก 
เสื้อผ้า หน้าผมก็จะบอบบาง แต่เวลาเราร้องก็ไม่
คิดหรอกว่าจะเป็นเพศไหน ส่วนใหญ่เพลงที่เขา
แต่งให้จะเป็นมุมมองผู้ชาย แต่เราก็มาตีความให้
เป็นหญงิสาวบ้าง มนักอ็าจจะได้มมุมองทีแ่ปลกใหม่ 
แต่ก็เห็นผู้ชายเขาร้องเพลงเรากันนะ อาจจะเป็น
เพราะว่าเนื้อเพลงมันเข้าถึงคนได้เยอะมากด้วย 
เพลงของเราไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นเพลงที่ผู้หญิง
ร้องให้ผู้ชาย หรือผู้ชายร้องให้ผู้หญิงก็ได้
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แสดงว่าสนใจเรื่องเพศในสังคมด้วย เราจะท�าลายอคติทางเพศได้ไหม

สังคมไทยยอมรับเรื่องแบบนี้กันแล้วหรอ

ใช่ แต่ประเด็นคือ ไม่อยากสร้างเร่ืองไม่
เป็นเรื่องให้มันกลายเป็นเรื่อง ควรจะมีวันหนึ่งที่
ไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็รักกัน อาจจะเป็นวัน 
International Together Day อะไรอย่างนี้ ทุกวัน
นีม้นักจ็ะมวีนัทีแ่บ่งแยก แล้วกจ็ะมวัีนท่ีต่อต้านคน
ที่ต่อต้าน ต่อต้านกันไปเรื่อยๆ

ยาก ความเท่าเทียมกันของมนุษยชนนี่
ไม่มีวนัเป็นไปได้หรอก บอกเลย นอกจากเราจะเป็น         
หุน่ยนต์แล้วถกูระบขุ้อมลูไว้ว่าเรารกักนั เอาเข้าจรงิ
ก็มีความเหลื่อมกันอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นทาง
อ้อมหรอืทางตรงกต็ามแต่ เรากท็�าได้แค่ประสาน     
รอยแยก จากทีม่นัจะเป็นระเบดิปรมาณ ูมนัก็อาจจะ
เป็นการจดุประทดักัน แต่มนัก็ยงัมีการท�าลายล้าง
เกดิขึน้อยู ่เราเข้าใจว่าคนทีแ่อนตีอ้ะไรพวกนี ้เป็น
คนทีม่คีวามกดดันในชวีติสงูมาก และไม่รูว่้าจะไป
ระบายออกทางไหนด ีแล้วก็ชอบคดิว่าเพศทีส่ามมี
ความอ่อนแอสูง แต่เอาเข้าจริงเขาอาจจะอิจฉาสิ่ง
ที่เราเป็นแต่เขาเป็นไม่ได้

 
โลกของเราพฒันาไปไกล มนีวตักรรมใหม่ๆ 

เกิดข้ึนมากมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต 
แต่ดูเหมือนนวัตกรรมทางความคิดภายในของ
มนุษย์จะถอยหลังเข้าคลองเสียมากกว่า 

แค่เพียงเราเปิดใจ ยอมรับในความแตก
ต่างของผู้อื่น ปัญหาต่างๆ ก็คงลดน้อยลงไปได้
มากทีเดียว

อาจจะไม่มีความขัดแย้ง
อาจจะไม่มีสงคราม
และเราคงจะรักกันมากกว่านี้
แต่เดี๋ยว… ตื่นจากความฝันได้แล้ว!  

หูย สังคมไทยจริงๆ ถือว่าหน้าไหว้หลัง
หลอกมาก (เน้นเสยีง) ดเูผนิๆ ทกุคนกด็รูกักนั แต่
ถ้าอยากรู้ความจรงิลองไปดูในคอมเมนท์ส ินกัเลง
คีย์บอร์ด น่ากลัวมาก แล้วประเด็นฮ็อตฮิตก็คือ
การมาด่าเพศที่สาม จะโดนประจ�า แล้วด่าโหด
ร้ายมาก เราก็เคยโดนมาตั้งแต่ยุค Futon แล้ว       
มสีือ่มาสมัภาษณ์เรือ่งเกีย่วกับรสนยิมทางเพศ เรา
บอกว่าเป็นเกย์เราไม่เคยป่าวประกาศ แต่กไ็ม่เคย
ปกปิด เราไปสีลมซอย 2 ใครๆ ก็รู้พอตอบออก
ไป ก็เจอคอมเมนต์แรงมาก ด่าพ่อล่อแม่ โห รู้จัก
เราขนาดนัน้เลยเหรอ เรากเ็ลยได้รูซ้ึ้งถึงสงัคมไทย
จริงๆ ว่าความปากร้ายมันสูงมาก
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ค�าว่า ‘เควยีร์’ ปัจจบุนัยงัคงเป็นทีถ่ก
เถียงในการให้ค�าจ�ากัดความอยู่มาก แต่ที่
พอจะสรปุได้คร่าวๆ ก็คอื ความหลากหลาย            
ทางเพศ (บางที่ใช้ว่าความลื่นไหลทางเพศ) 
เป็นลกัษณะของคนทีม่พีฤตกิรรมและรสนิยม
ที่หลากหลาย แต่ไม่รวมอยู่ และไม่สามารถ
จัดอยู่ใน เกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล หรือ
เพศไหนก็ตามแต่ ปัจจุบันความหมายของ 
‘เควียร์’ ยังรวมถึงคนที่ปฏิบัติตัว และมี
ความเชื่อนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของสังคม
ทั่วไปอีกด้วย เช่น เรื่องศาสนา หรือแนวคิด
ทางการเมือง
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เธอเฝ้ารอวันนี้
วันที่พระจันทร์เต็มดวง
เธอจะรอเม่ือเพื่อนทุกคนในห้องหลับสนิท เพ่ือหยิบสมุดที่ซ่อนไว้

ใต้หมอนออกมา ก่อนค่อยๆ ย่องลงจากเตียง ซ่อนตัวในเงามืดเดินลัดเลาะ
ไปยังหอนอนของปีโต ฝีเท้าของเธอเบาราวกับแมวจร ไม่เคยมีใครรู้ถึงการ
มีตัวตนของเธอแม้แต่น้อย กระทั่งเธอถึงที่หมาย จึงออกจากเงา ยืนอยู่
กลางแสงจันทร์

“อ้ำว มำแล้วเหรอ” จอมขวัญ รุ่นพี่ชั้นปีโตยิ้มกว้าง เมื่อเห็นเธอ
ปรากฏตัว “นึกว่ำจะไม่มำแล้วเสียอีก”

“หนูสัญญำกับพี่จอมไว้นี่คะ” เธอว่า พลางยื่นสมุดให้ “นี่ค่ะ”
จอมขวญัยิม้ รับมนัวางตรงตกั ตบระเบยีงปูนให้น้องนัง่ลง ก่อนพลิก

หน้ากระดาษอ่านเรือ่งราวทีค้่างไว้ตัง้แต่จนัทร์เตม็ดวงเดอืนก่อน เธอนัง่ลงข้างๆ 
ดื่มด�่าความเงียบระหว่างบรรทัดไปพร้อมกัน

ทั้งสองรู้จักกันผ่านสมุดเล่มนี้
มันคงเป็นเรื่องบังเอิญที่วันนั้นเธอลืมสมุดเล่มนี้ไว้ใต้โต๊ะ มันเป็น

สมุดที่เธอเขียนทั้งเรื่องเพ้อฝัน เรื่องอัศจรรย์ มากมายหลายสิบ บังเอิญที่
จอมขวญัหยบิมันข้ึนมาอ่านบ่ายนัน้ รอจนเธอเอะใจวิง่กลบัมาเอา ‘เรือ่งในนี้
สนุกมำกเลย เขียนต่อได้ไหม’ พี่จอมบอกเธอแค่นั้น และเพียงแค่นั้นก็พา
ทั้งสองท�าสัญญา ‘จันทร์เต็มดวง’ เมื่อพระจันทร์กลายรูปเป็นดวงกลมโต 
เธอจะซ่อนตัวในความมืดลัดเลาะผ่านมุมตึก เพื่อน�าเรื่องราวต่อจากนั้นมา
ให้พี่สาวอ่าน แลกเปลี่ยนบทสนทนาและรอยย้ิมระหว่างกัน จนถึงบางสิ่ง
ที่เต้นอยู่ภายในอก

“มแีค่นีเ้หรอ จบแบบน้ีมันห้วนไปนะ ไม่สมกบัเป็นน้องเลย” เสยีงของ
จอมขวัญเรียกสติของเธอกลับมา หลังหลงในภวังค์ เธอพยักหน้า “ใช่ค่ะ” 
เธอกัดริมฝีปาก “ถ้ำยังจะนัดเจอกันอีก มันคงไม่ดีกับพี่จอม...”

จอมขวัญยิม้อย่างเข้าใจ มือย่ืนสมุดคนื โรงเรียนก�าลงัจบัตามองพวกเธอ 
เขาว่าความรักระหว่างหญิงสาวเป็นเรื่องที่เบื้องบนไม่ได้ก�าหนดไว้ ถ้าไม่
อยากท�าให้พระองค์เสียใจ อย่าได้ข้ามเส้น พวกเขาตรากฎไว้เพื่อปกป้อง
ดอกไม้น้อยๆ จากการหลงผิด เมื่อเห็นผิดสังเกต ทั้งคู่จะถูกพรากจากกัน 
คะแนนความดีงามที่สั่งสมจะเหลือเพียงฝุ่น และที่ร้ายกว่านั้น ใครคนหนึ่ง
จะต้องถูกกดดันให้ออกจากโรงเรียนไป

ซึ่งเธอไม่เคยปรารถนาให้สิ่งแบบนั้นเกิดกับพี่สาวของเธอ
ทั้งสองตกอยู่ในความเงียบพักใหญ่ กระทั่งจอมขวัญหัวเราะเบาๆ 

ถามเธอ “ถ้ำจะเขียนต่อ จะเขียนยังไง” เธอเงยหน้ากระพริบตาปริบ         
ไม่เข้าใจ จอมขวญัจึงยิม้อย่างเอน็ด ูวางมอืลงบนมอืน้องสาว “ถ้ำไม่ต้องห่วง
ถงึกฎ ไม่ต้องหวำดกลวัต่อควำมหวังของพระองค์ เธออยำกให้เป็นอย่ำงไร”

เธอสบตาตอบ “หนูอยำก... อยำกให้เขำกล้ำบอกเธอว่ำ ชอบ”   
เธอก้มหน้าเม้มปากกลั้นเสียงสั่น “บอกว่ำมันมำกแค่ไหน แล้วก็…”           
เธอน่ิงไป จนจอมขวัญกระเถิบใกล้ “อย่ำงไรต่อ” เธอสบตาพี่สาว                
“ละ แล้ว แล้ว”  จอมขวัญยิ้มหวานเห็นน้องพูดตะกุกตะกัก เธอคว้ามือ
ของน้องเกี่ยวก้อยกันและกันไว้แน่น

“งั้นพี่จะรอ” พี่สาวยิ้ม “จะรออ่ำนเรื่องต่อจำกค�ำว่ำ ‘แล้ว’ เสมอ”
เธอไม่ตอบ มองนิ้วที่เกี่ยวกัน
จอมขวัญเงยหน้า ยิ้มกว้าง “จะสัญญำกับพี่ไหม”

เธอกระชับปลายนิ้วก้อยตอบเสียงเบาแต่หนักแน่นถึงในใจ
“สัญญำค่ะ”

 
และเพราะค�าตอบนั้น
จอมขวัญจึงหัวเราะ

เสียงของเธอช่างกระจ่างกว่าแสงจันทร์ของคืนนี้เสียอีก  
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ผมนึกภาพซอยทองหล่อตอนกลางวันไม่ค่อยออก
เท่าไหร่ เพราะเมื่อมาที่นี่ทีไร ก็มักจะเป็นยามค�่าคืนที่
แสงสีสาดส่อง เสียงเพลงที่เปิดกลบเสียงเต้นของหัวใจ 
นกัท่องเทีย่วหนุม่สาวมากหน้าหลายตามาพบปะกนัเพือ่
แสวงหาความสุขจากเสียงเพลง แอลกอฮอล์ และการ
เต้นร�า—ผมถงึแปลกใจมากเป็นพเิศษเมือ่ได้รู้ว่าในซอย
ทองหล่อแห่งนี้มีสวนเล็กๆ ซุกซ่อนอยู่

จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เข้าซอยทองหล่อซอย 3 
ผ่านตึกรวงน้อยใหญ่ไม่นานก็ถงึทีห่มาย ROOT GaRdeN 
ต้อนรับผมด้วยความเชียวชอุ่ม บรรยากาศที่แสนเป็น
กันเองนี่แหละที่ท�าให้ต้องแวะมาให้ได้อีกสักครั้ง 

 แนวคิดเร่ิมต้นของที่นี่เริ่มมาจากปัญหาความ
เหลื่อมล�้าเรื่องการถือครองที่ดิน เพราะทุกวันนี้ โฉนด
ที่ดินในประเทศไทย 80% เป็นของคนไทยคิดเป็น
สัดส่วน 20% ของคนในประเทศ ในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่ที่เหลืออีก 80% นั้น ต้องไปเบียดเสียด
กันในที่ดินที่เหลือเพียง 20% จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะ
ปฏิรูปที่ดิน โดยใช้ประโยชน์จากที่รกร้าง เพื่อสร้างความ
ตระหนักด้านปัญหาที่ดินให้กับคนไทยขึ้นมา

ผมเดินเข้าไปส�ารวจภายในสวน เสียงเพลงแนว 
Easy Listening เปิดคลอเบาๆ ช่วยสร้างบรรยากาศได้
เป็นอย่างดี สิ่งแรกที่เห็นคือร้านรวงหลากหลายไล่ตั้งแต่
ผัก ผลไม้ และอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ส�าหรับ
การท�าเกษตรอนิทรย์ี ทางด้านซ้ายของสวนเป็นร้านกาแฟ
ขนาดย่อม ส่งกลิ่นหอมจากกาแฟออร์แกนิกที่ก�าลังบด
เตรียมไว้ส�าหรับชงกาแฟ
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“เรำคิดว่ำกำรที่คนจะได้ใช้เวลำให้อยู่กับสวนได้

นำนๆ น่ำจะต้องมีเครื่องดื่ม มีกำแฟ ซึ่งมันตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ของคนเมอืง ร้ำนกำแฟกบัสวนมนัเป็นส่วนหน่ึง

ของกนัและกนั ถ้ำไม่มสีวนกอ็ำจจะไม่มคีนเข้ำ แต่ถ้ำร้ำน

กำแฟไม่มสีวน กอ็ำจจะขำดจดุขำยท�ำให้ไม่มคีนเข้ำมำนัง่ที่

ร้ำนอกีเหมอืนกนัเพรำะร้ำนกำแฟในทองหล่อกม็อียูเ่ยอะ”       

วรตุม์ บณุฑริก ผูจั้ดการสวนเล่าถึงท่ีมาของการเปิดร้าน
กาแฟในสวนให้ฟัง

 เดินส�ารวจเข้ามาอีกก็จะพบสวนผักสีเขียวสดใส 
เรอืนเพาะเหด็ แปลงปลกูผกั ปลกูข้าว  ท่ีกระจายตวัอย่าง
เป็นระเบียบครองพื้นที่ตามจุดต่างๆ แล้วก็ยังมีฟาร์ม
ปศสุตัว์ขนาดเล็ก น่ารัก ไว้เลีย้งไก่และแพะ ซ่ึงถือเป็นตวั
ชโูรงของท่ีนี ่ไม่แปลกใจเลยทีเ่ดก็ๆ ทัง้ชาวไทยและชาวต่าง
ชาติจะให้ความสนใจกับโซนนี้เป็นพิเศษ เพราะอดใจกับ
ความน่ารกัของแม่ไก่แสนใจดแีละแพะขีอ้้อนไม่ไหวจนต้อง
หยดุดแูละถ่ายรปูเก็บเอาไว้

ท่ีสวนแห่งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเป็นประจ�าทุกวัน
อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน โดย ROOT TaLK จะ
จดัขึน้ทกุวนัอาทติย์ท่ี 2 ของเดอืน เป็นการเสวนาในหวัข้อ
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ “ท่ีผ่ำนมำกจ็ะม ีพืน้ทีแ่ละกำลเวลำ, ควำม

รักในกำรเพำะปลูก ซึ่งตรงกับเดือนแห่งควำมรัก เดือน

ต่อมำคุยเรื่องข้ำว อย่ำงเดือนพฤษภำคมก็คุยกันเรือ่ง

มกักะสนั เรือ่งพืน้ทีสี่เขียวว่ำมันจ�ำเป็นไหม ตอบไลฟ์สไตล์

คนไหม เข้ำกบัคนไทยหรือเปล่ำ” วรุตม์กล่าวเพิ่มเติม
ส่วนอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนจะมีกิจกรรม ROOT 

MaRKeT เปิดพื้นที่เป็นตลาดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากเกษตรอนิทรีย์และยงัมกีารจดัเวร์ิกชอ็ปและกจิกรรม
ทีน่่าสนใจ เช่น สอนการปลกูผกัในเมอืงการเพาะเหด็หรอื
แม้กระทั่งสอนท�าน�้าพริกแกงส้มโดยคุณป้าเจ้าของร้าน
แกงส้มท่ีมาเปิดบูธในงาน กิจกรรมส่งท้ายเดือนนี้เองที่
ท�าให้มลีกูค้าท้ังขาประจ�าและขาจรติดใจจนต้องแวะเวยีน
กลับมาที่สวนอีกหลายครั้ง

ผมใช้เวลาเดนิท่ี ROOT GaRdeN ไม่นานกเ็ดนิจนทัว่ แต่
กเ็ป็นการเดนิชมท่ีเพลดิเพลนิกบัสิง่ทีไ่ด้เหน็ สวนใจกลาง
เมืองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับผมและคนเมืองอีก
หลายคน แต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีที่ท�าให้เรากลับมาคิดและ
ตัง้ค�าถามกบัตวัเองในเรือ่งปัญหาทีด่นิทีไ่ม่เป็นธรรมมากขึน้ 
ก่อนจะกลับ ผมแวะตรงร้านกาแฟเพื่อหาอะไรดื่ม จน
สายตาไปสะดดุกบัสติก๊เกอร์แผ่นใหญ่บนพืน้ร้าน ทีเ่ขียนว่า

“จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเราปล่อยให้ที่ดินจ�านวน
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

text 
พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

ในความสัมพันธ์ท่ีต้องหลบเร้น บางคร้ัง หากมีใครบางคน
รู้สึกแปลกแยกบนทีท่างความสมัพนัธ์ของตนเอง ความแปลกแยกนัน้คง
ไม่ต่างอะไรกับมนษุย์ต่างดาวทีต้่องอาศยัอยูค่นเดยีวบนโลก อย่างน้อย
กใ็นความรูส้กึของวาร ีนกัศกึษาคนหนึง่ทีมี่โอกาสเข้าร่วมสมัมนาเชิง
วชิาการทีเ่มอืงเกยีวโต เขาบงัเอญิพบกับโทโมะ ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาชาว
ญี่ปุ่น วารีหลงรักโทโมะตั้งแต่ท่วงท่าแรกเห็น หากปมในอดีตเรื่องพ่อ
กดทบัให้เขาไม่อาจแสดงความรูส้กึออกมาโดยตรง ขณะทีช่ะตาของทัง้คู่
ผูกโยง ซ้อนทับกับมิติทางการเมือง ท�าให้วารีรู้สึกประหวั่นในความ
สัมพันธ์คร้ังนี ้จนทีส่ดุแล้วไม่อาจปฏิเสธหรอืยอมรบั กลบัต้องเนรเทศ
ตัวเองสู่การเดินทางอันยาวไกล

เนื่องด้วยนิตยสาร Read Me ฉบับนี้ กล่าวถึงเรื่องสภาวะทางเพศ 
เราจงึถอืโอกาสแนะน�าหนังเด่นหนังสอืด ีเพือ่ชกัชวนให้ผูอ่้านตัง้ค�าถาม และ
ขบคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ความรู้สึกหวั่นไหวต่อผู้หญิงด้วยกันเป็นเร่ืองแปลกใหม่ของ 
อเดล จนเธอได้มาพบเอมม่า หญิงสาวผมสีฟ้าท่ีท�าให้เธอสัมผัสกับ
ความรัก เติบโตขึ้น และค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูป
แบบของเธอเอง หากในการเติบโตที่เกิดขึ้นพร้อมกันของทั้งคู่ ความ
เปลีย่นแปลงของแต่ละคนอาจท�าให้การประคบัประคองความสมัพนัธ์
ไม่ใช่เรื่องง่าย และสุดท้ายความรู้สึกอบอุ่นที่สะท้อนผ่านการใช้สีฟ้า 
ในเรือ่ง อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ใครบางคนรกัษาความสมัพนัธ์ครัง้นี้
ไว้ได้ตลอดรอดฝั่ง  

Book

Movie

เกียวโตซ่อนกลิ่น
– Kyoto hidden sense
/ อุทิศ เหมะมูล

Blue Is the Warmest 
Colour (2013)
/ Abdellatif Kechiche

ความรักของเบนิโย่อาจแตกต่างกับคนอื่นไปเสียหน่อย       
เขาไม่เพยีงหลงรกัอลเิซยีผูป้ระสบอบุตัเิหตจุนกลายเป็นเจ้าหญงินทิรา
เพยีงเท่านัน้ ในความรู้สกึส่วนตวัของเบนโิย่ แม้อลเิซยีไม่อาจเข้าใจส่ิงต่างๆ 
ที่เขาพูด ความรักที่เขามอบให้ผ่านกาลเวลาพิสูจน์โดยตัวมันเองว่า 
เธอพร้อมจะร่วมรักกบัเขา ความรักต้องเกดิจากความยินยอมของสอง
ฝ่าย ส�าหรับเบนิโย่นี่คือความรักระหว่างเจ้าหญิงแสนสวยผู้หลับใหล 
กับพยาบาลผู้ซื่อสัตย์ของเธอ

Movie
Talk to her (2002)
/ Pedro Almodóvar
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TK Voice

text & Photo
ธีรภัทร์ เจนใจ

“Gender preference does not define you. Your spirit defines you.” ประโยคสั้นๆ 
จากผู้ประพนัธ์หนังสือ awakened เรยีบง่ายแต่แขง็แรงและได้ใจความแล้วถ้าเป็นสมาชกิชาว 
TK Park ล่ะ ลองมาดกูนับ้างว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเร่ืองความหลากหลายทางเพศอย่างไร

ทัศนคติต่อเพศทางเลือก

ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมำกกว่ำว่ำปฏิบัติ
ตัวอย่ำงไรไม่เกี่ยวว่ำจะเป็นเพศชำย
หญิงหรือเพศอื่นๆ เพียงแต่กำร
แสดงออกของบำงคนทำ ให้ภำพ
ลักษณ์ของโดยรวมเสียไป

พวกเขำก็เหมือนคนทั่วไปอยู่แล้ว
กำรที่แสดงออกเพื่อเรียกร้องควำม
ต้องกำรหรือพื้นที่ในสังคมเกิน
ควำมจำ เป็นอำจจะทำ ให้ดูโอเวอร์
แอคติ้งจนทำ ให้คนทั่วไป
มองพวกเขำในแง่ลบ

เพื่อนที่รู้จักก็มีที่เป็นเพศทำงเลือก
เยอะแต่ไม่รู้สึกแปลกแยกหรือ
แตกต่ำงเขำก็เป็นคนปกติที่ดีคนหนึ่ง
เพศเป็นสิ่งที่เรำไปกำ หนดให้เอง

กำรกระทำ ต่ำงๆ จำกสังคมที่เขำต้อง
เจอทำ ให้รู้สึกสงสำรทั้งที่เขำก็ไม่ได้
ทำ อะไรผิด

รสนิยมไม่มีผลต่อกำรดำ เนินชีวิต
หรือว่ำเป็นปัญหำต่อสังคมไม่จำ เป็น
ต้องใช้กำรยอมรับเพรำะเขำคือคน
ธรรมดำเหมือนคนอื่นทุกคนควร
ได้รับควำมเข้ำใจ

พวกเขำเป็นคนมีควำมสำมำรถ
มำกกว่ำคนทั่วไปเพรำะเขำรวม
ควำมเข้มแข็งจำกผู้ชำยและควำม
ละเอียดอ่อนจำกผู้หญิงไว้ในคนๆ 
เดียวกัน

อรสร
 — แม่บ้าน

ศิริพรรณ์
 — พนักงานธนาคาร

ทัศริญธร
 — นักศึกษา

ธิดารัตน์
 — ประชาสัมพันธ์

พจนารถ
 — ธุรกิจส่วนตัว

ณัฐพร
 — ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด
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unseen tk

กรมโยธาฯ จับมือ TK park เปิดห้องสมุดมีชีวิต 76 แห่งทั่วประเทศ

ตลอดเวลา...10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจการส่งเสริมการอ่านและ
การเรยีนรู ้อทุยานการเรยีนรู ้TK park ได้ด�าเนินแผนการจัดตัง้อุทยานการเรยีนรู้ร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต การถ่ายทอดกระบวนการใน 
การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต องค์ความรู้ และกระจายสื่อที่ทันสมัย รวมถึงการขยายผล
ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับส�านักงานอุทยานการเรียน
รู้ ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผนึกก�าลังสร้างโอกาสแก่เด็ก
และเยาวชน ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนกระจายสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ “โครงการ       
จัดท�าห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 
2558”ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6 x12 เมตร จังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ TK park จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรผ่านการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับผู้บริหาร ครู บรรณารักษ์ และผู้ดูแลห้องสมุดรูปแบบ
ตู้คอนเทนเนอร์ ให้ค�าแนะน�าในการวางแผนผังพื้นที่ การจัดวางวัสดุ ครุภัณฑ์ และสนับสนุน
สื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ TK park จะร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองด�าเนินการจัดท�าต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ ในพื้นที่น�าร่อง จ�านวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี, 
สิงห์บุรี นครพนม, พิษณุโลก และตรัง

ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมโยธาฯ
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นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รักษาการ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อ�านวยการส�านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ และ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ            
ร่วมลงนามในบนัทกึความร่วมมอืตกลงเป็นภาคเีครอืข่ายสร้างสรรค์และพฒันาห้องสมดุประชาชน
ในสังกัดกศน. ทั่วประเทศ

ซึ่งทาง TK park และ กศน. ตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรม เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตให้แก่ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจ�า
ห้องสมุดประชาชนในสังกัดกศน. ตลอดจนยกระดับการพัฒนาตามภารกิจและอ�านาจหน้าที่การ
ด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการร่วมมือในการ     
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู ้จับมือเทศบาลนคร
หาดใหญ่เปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่อย่าง
เป็นทางการ โดยมมีพีืน้ทีใ่ห้บรกิาร 3 แห่ง ได้แก่ อาคารห้อง
สมดุประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อาคารอทุยานการเรยีน
รู้นครหาดใหญ่ และที่ศูนย์ไอซีทีเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมี
การเชื่อมโยงระบบการให้บริการที่สามารถ ยืม-คืน ระหว่าง
พื้นที่ได้  

สอร. ร่วมกับ กศน. ลงนามความร่วมมือ 
สร้างสรรค์และพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

ลงนาม MOU ร่วมกับ กศน.

ครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ 3 แห่ง โดยมีการเช่ือมโยง
ระบบเดียวให้สามารถ ยืม-คืน ระหว่างพื้นที่ได้

TK park ร่วมเปิดอุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่
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และสำมำรถเข้ำใช้ TK App
ทำง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th
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