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บทคดัย่อ 
 

“งานเขยีน” แนวเรื่องเล่าและอตัชวีประวตัขิองกะเทยรวมทัง้งานวจิยัเกี่ยวกบัอตั
ลกัษณ์ การนิยามตวัตน และวถิชีวีติของกะเทยในแวดวงสงัคมศาสตรม์เีผยแพร่ออกมาจ านวน
ไม่น้อยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  (พ.ศ.2540-2560) แต่กระนัน้ก็ตามการยกระดับการ
เล่า “เรื่องของตวัเอง” ไปสูท่ศิทาง “เขยีนตวัตน ขบัเคลื่อนความรู้” ตามแนวคดิ ทฤษฎ ี“คนขา้ม
เพศสถานะศึกษา” (Stryker, 2006; Stone, 2006; Prosser, 1997) ที่ให้ความส าคัญกับการ
เขียนในฐานะเครื่องมือการวิพากษ์ความรุนแรงเชิงความรู้ (epistemic violence) และการ
เชื่อมต่อตวัตนเขา้กบักระบวนการสรา้งความรู ้ผ่าน “การเล่าใหม่” (re-narration) แทบจะไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในวงวิชาการไทย  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงเป็นความพยายามของฉันทัง้ใน
ฐานะ “กะเทย” และ “ผู้วิจัย” ที่จะริเริ่มน ากรอบแนวคิดทฤษฎีข้างต้น  มาสนทนาร่วมกับ
ประสบการณ์สว่นตวัเพือ่แกะรอยชุดความรูเ้รื่องเพศ (และระบบ) ของรฐัไทยที ่“ผกูโยง” เขา้กบั
ฐานคดิวทิยาศาสตรแ์บบสากล (และ “รองรบั” ดว้ยอคตจิารตีแบบทอ้งถิน่) มากดทบัตวัตน กดี
กนั “เสยีง” กลบฝังความรูส้กึ และประสบการณ์ของกะเทย โดยอาศยัการท างานเชงิอตัชาตพินัธ์
วรรณนาและจดหมายเหตุศึกษาในแนวสตรีนิยมและเควียร์เป็นมรรควิธีในการวิจัย ทัง้นี้
จดหมายเหตุทีค่ดัสรรมาศกึษา (มทีีม่าทัง้จากทางราชการและบุคคล) จะครอบคลุม ช่วง 23  ปี 
ของชวีติ นับแต่ สตูบิตัร สมุดพก (หกปีที)่ โรงเรยีนประถมศกึษา หนังสอืรุ่น ภาพถ่าย วารสาร
ของโรงเรยีน และวดิีโอคลปิการประกวดนางงามในโรงเรยีนมธัยมชายล้วน ใบ สด .43 และ 
ใบรบัรองของจติแพทยเ์พือ่ “แต่งหญงิ”เขา้รบัปรญิญาและขอรบัการผา่ตดัแปลงเพศ 

ผลการศึกษาพบว่า หนึง่ วธิีวทิยาของจดหมายเหตุศึกษาในแนวสตรีนิยมและ      
เควยีรช์่วยเปิดพืน้ทีท่ าใหส้ิง่ทีไ่ม่เคยถูกบนัทกึ ไม่ควรค่าแก่การจดัเกบ็ ถูกบดบงั และเป็นชาย
ขอบจากสงัคมได้ถูกน ามา “อ่านใหม่” เรื่องเล่า และ ขา้วของ จงึไม่เพยีงแต่เป็นส่วนหนึ่งของ
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เครื่องมอืทางความคดิทีช่่วยปรบัเปลีย่นชวีติของคน ๆ หนึ่ง ใหก้ลายเป็นขุมทรพัยท์างปัญญา 
หากยงัเป็นกลวธิทีี่ช่วยเตมิเตม็ตวัตนลงไปในการสรา้งความรู ้ นอกจากนี้แล้ว สองการอาศยั
กรอบแนวคดิทฤษฎคีนขา้มเพศสถานะศกึษาไดป้รบัเปลีย่นและขยายการศกึษาประวตัศิาสตร์
กะเทย จากแนววงศาวทิยา การวเิคราะห์วาทกรรม (รวมทัง้การวพิากษ์มุมมองเควยีร์ที่มตี่อ
การศกึษากะเทย) ไปสู่ การประมวลทฤษฎจีากชวีติผ่านการเขยีนประวตัศิาสตรข์องตนเองและ
พฒันาวาทกรรมโต้กลบั โดยการใชเ้รื่องส่วนตวัวพิากษ์โครงสรา้งของรฐัและชุดความรูท้ีร่บัมา
จากโลกตะวนัตก ซึง่ไม่เพยีงแต่จะชีใ้หเ้หน็ถงึการกดทบัทางความรู ้หากยงัช่วยแผว้ถางใหเ้กดิ
หนทางอนัหลากหลายในการวจิยัผ่านการปรบัต าแหน่งต าแหน่งแห่งที่ให้กลบัมาเป็น “ผู้พูด” 
ดว้ยเสยีง ของตนเอง แทนการถูก “พดูถงึ” และ “พดูแทน” 
             ท้ายที่สุดแล้วการเขยีนประวตัศิาสตร์ของตนเองในวทิยานิพนธ์เล่มนี้  นอกจากเพื่อ
ผลกัดนัใหเ้กดิการวพิากษ์ความรูก้ระแสหลกัและปะทะสงัสรรค์กบัวธิกีารสรา้งความรูใ้นงานวจิยั
กะเทยทีเ่คยมมีาแลว้ ยงัมุ่งหวงัให้การศกึษาเกี่ยวกบักะเทยขบัเคลื่อนออกจากมุมมองแบบทวิ
ลกัษณ์ระหว่าง วทิยาศาสตร์การแพทย์ กบั สงัคมศาสตร์ ไปสู่การรเิริม่วางรากฐานความรู้ใน
แนวทางใหม่ ที ่กะเทย เจา้ของเสยีงและประสบการณ์ไดเ้ป็นองค์ประธานของการสรา้งความรู้
และปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ในการวจิยั จาก “การศึกษากะเทย” ที่จะพฒันาไปสู่การสร้าง
สาขาวชิา “กะเทยศกึษา” ขึน้มาในวงวชิาการไทย 
 
ค าส าคญั: กะเทย, คนข้ามเพศสถานะศกึษา, เล่าใหม่, จดหมายเหตุศกึษาในแนวสตรนีิยม
และเควยีร,์ อตัชาตพินัธว์รรณนา 
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ABSTRACT 

 
“Writings” – narratives, autobiographies and researches – about transgender 

identity, identification, and life experience have been published for no fewer than two 
decades (1997-2017); however, an improvement from “writing an autobiography” into 
“writing oneself into the discourses”, according to the concepts from “Transgender 
Studies” (Stryker, 2006; Stone, 2006; Prosser, 1997), which considers writing as a 
criticism against epistemic violence and an integration between self and knowledge 
through “re-narration”, has almost entirely been neglected in Thai scholarship. By using 
the research methodologies of auto-ethnography and feminist and queer archive studies, 
the thesis arduously proclaims that I, as a “kathoey” and “researcher”, have relived my 
personal experience engaged with these concepts in order to reveal the Thai state-
manipulated (and regulatory) knowledge that “claims” the universal scientific knowledge 
(and “casts” the prejudicially traditional spell) upon suppressing the identity, silencing the 
voice, and nullifying the experiences and feelings of a kathoey. The selected archive (from 
official and unofficial sources) has lived for 23 years of my life including the birth 
certificate, the school reports of my six-year in elementary school, the yearbook, photos, 
school magazines, the video clip of the beauty contest in an all-male high school, the 
military conscription certificate, and the psychological certificates verified for “dressing as 
a woman” in the commencement’s day and for transsexual operation.   

The research found that firstly, the methodologies of feminist and queer 
archive studies help record an undervalued voice that has long been silenced and 
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marginalized. The “re-reading” of the personal letters and belongings not only introduces 
a life into knowledge but also lives knowledge with a life. Secondly, the theoretical 
framework from Transgender Studies transforms and expands the study of kathoey from 
genealogy and discourse analysis (as well as queer lenses) into theorizing the life through 
auto-historiography and developing resistant discourses to criticize the state structure and 
western knowledge, which not only exposes the state’s oppression and epistemic violence 
but also provides many emergent research questions by replacing “the narrated” and “the 
represented” with “the narrator”.  

In conclusion, the thesis originally and hopefully anticipates an 
autobiographical history to hold out against the mainstream knowledge and to confront its 
methodology in studying kathoeys with the refutation of the dualistic perspective between 
medical sciences and social sciences, in order to lay a new epistemic foundation for which 
a kathoey can become the subject whose voice and experience bring about the 
construction of knowledge and the shift of research paradigm from “the study of kathoeys” 
to be developed into “Kathoey Study” in Thai scholarship.  
 
Keywords: Kathoey, Transgender Studies, Re-narration, Feminist and Queer Archival 
Studies, Autoethnography 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

หลายต่อหลายครัง้ที่ฉันถูกถามว่า “เรยีนสตรศีกึษาจบแล้วจะไปท าอะไร?” และ
บ่อยครัง้ทีพ่อ่กบัแม่ หรอืแมแ้ต่ตวัฉนัตอ้งเจอะเจอ ค าพดูท านองวา่ “จะเรยีนอะไรกนันกักนัหนา 
อายุจะสามสบิแลว้ ท าไม (ลกู) ยงัตัง้ตวัไมไ่ดอ้กี?” แรก ๆ ค าถามเหล่านี้มกัท าใหฉ้นัหวัเสยีและ
หมดความมัน่ใจไปเลย แต่เมื่อไดเ้ขา้มาเรยีน สตรศีกึษากท็ าใหฉ้นัไดรู้จ้กัตนเองและมากไปกวา่
นัน้คอื การไดย้นืดว้ยสตปัิญญาและมคีวามกลา้หาญพอทีจ่ะพดูจาก “จุด” ของตนเอง เมือ่ไดรู้จ้กั
ตนเอง ค าพดูของคนนอกจงึไรค้วามหมาย ฉนัจงึอยากขอบคุณความเขม้แขง็ของพอ่กบัแม่ทีไ่ม่
เคยหวัน่ไหวและเชื่อมัน่ในตวัลูกคนนี้มาโดยตลอด ขอบคุณความรกัของแม่เสมอมาทีท่ าใหฉ้ัน
ยงัยนือยู่ตรงนี้ ขอบคุณแรงกายของพ่อทีท่ างานหนักเพื่อหาเงนิมาใหฉ้ันไดท้ าสิง่ทีร่กั คอื การ
ไดน้ัง่อ่าน เขยีน เรยีนหนังสอื นัน่จงึท าใหฉ้ันพยายามระลกึอยู่เสมอว่าตนเองมอีภสิทิธิม์ากแค่
ไหนทีไ่ดท้ าในสิง่ทีร่กั และในขณะเดยีวกนักต็ระหนกัไดว้า่พอ่กบัแมต่อ้งเสยีสละมากแคไ่หน 

ขอบคุณโรงเรยีนภาคฤดรูอ้น WGSSP 2015 ทีอ่าจารยส์นิิทธ ์สทิธริกัษ์เป็นผูร้เิริม่
และผลกัดนั จนท าใหฉ้นัไดม้าเจอสาขาวชิาสตรศีกึษา ที ่มธ. และขอบคุณพืน้ทีโ่รงเรยีนแหง่นี้ที่
ท าให้ฉันได้ฟังเสียงของผู้คนมากมายที่ส่งต่อความกล้าหาญของตนเอง ผ่านเรื่องเล่า
ประสบการณ์ ขอบคุณสตรศีกึษา ศาสตร์ที่เป็นชายขอบที่สุดศาสตร์หนึ่งในโลกวชิาการ ทว่า 
ศาสตร์เดยีวกนันี้ได้มอบมุมมองอนัแหลมคมและเป็นอาวุธทางปัญญาที่สลกัส าคญัอย่างยิง่ต่อ
การอยู่ร่วมกนักบัผูค้น ขอบคุณอาจารยส์นิิทธ ์ทีท่ าใหส้าขาวชิาเลก็ ๆ สาขานี้ ถอืก าเนิดขึน้มา
ในสงัคมไทย รวมถงึทุกพืน้ทีท่างปัญญาทีอ่าจารยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้มาดว้ยพลงัแรงกาย แรงใจ 
และความเขม้แขง็ บิก๊ดใีจมากทีไ่ดม้องเหน็โลกใบเดยีวกนันี้กบัอาจารย ์และยงัคงมอีกีหลายที่
ในโลกทีอ่ยากร่วมเดนิทางไปคน้หาและเตบิโตทางปัญญาไปดว้ยกนั ขอบคุณกรรมการสอบทุก
ท่าน ทัง้ อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์จเร สงิหโกวนิทร์ และ อาจารย์ กฤษฎารตัน์ 
วฒันสุวรรณ ประธานในการสอบ ทีช่ว่ยคอยชีแ้นะและใหโ้อกาสเสมอมา 

ขอบคุณเพื่อนกะเทยได้แก่ ว ีอามรีา เปรม บอส มาร์ค ที่คอยเป็นก าลงัใจส าคญั 
รวมถงึบรรดากะเทยรุ่นน้องราชสมีาทีช่่วยหาขอ้มลูมาให ้ขอบคุณคนเลก็คนน้อยอย่าง พีพ่ฒัน์ 
และ เดน่า ที่คอยช่วยเรื่องการแปลภาษา ขอบคุณ  มสิทีม (พี่แจ้ว พี่จุ๋ม พี่แก๊ก พี่ป้อม ณัฐ 
พนัช)์ ส าหรบัความสนับสนุนและการถกเถยีงแลกเปลีย่นทีน่ ามาสู่มุมมองใหม่ๆ และความเบกิ
บานใจ ผ่านการอ่านหนังสอืใน‘รดีดิ้ง กรุ๊ป’หลายครัง้ การจดัท าวารสาร รบัท างานวจิยั  การ
น าเสนอผลงานในเวทวีชิาการทัง้ในและต่างประเทศ การรเิริม่จดัโครงการเสวนา “สตรนีิยม เพศ
หลากหลาย และ จดหมายเหตุศึกษา” การจัด Books’ Talk และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ร่วมท า
ดว้ยกนัช่วงหลายปีทีผ่่านมา เป็น “เวลา” สวยๆทีท่ าให ้ช่วงชวีติในมหาวทิยาลยัแห่งนี้ควรแก่
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การคดิถึง . . . รวมทัง้อีกหลายคนที่คอยช่วยในช่วงโค้งสุดท้ายของการท าวจิยั สุดท้าย . . .
ขอขอบคุณใครกต็ามทีเ่พยีงแคเ่ชือ่มัน่ในตวัฉนัวา่จะเขยีนงานชิน้นี้ไดส้ าเรจ็ 

 
 

 นายชนาธปิ สวุรรณานนท ์
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

 1.1 ท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา: “เขียนตวัตน ขบัเคล่ือนความรู้” 
 

“หมอชว่ยเกบ็ชวีติไวใ้หห้นูดว้ยนะคะ” 

(ขอ้ความจากสมุดไดอารีส่ว่นตวั) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 สมุดไดอารีส่ว่นตวั 
 

วนัที่ 21 สิงหาคม 2559…ฉันนอนสะลึมสะลืออยู่บนเตียงผ่าตดั ขาทัง้สองที่ไร้
เรีย่วแรงพาดอยูบ่นขาหยัง่ ใบหน้าก าลงัแหงนขึน้มองไปทีเ่พดาน สายตาของฉนัจบัจอ้งมองดวง
ไฟสขีาวในหอ้งผ่าตดัอยา่งเลื่อนลอย แสงสวา่งจากดวงไฟสาดสอ่งตกกระทบไปบนพืน้ผวิอนัมนั
วาวของผนังทีปู่ดว้ยกระเบือ้งสขีาว บวกกบัอุณหภูมใินหอ้งทีเ่ยน็เฉียบ ท าใหห้อ้งสีเ่หลีย่มแห่ง
นัน้ราวกบัเป็นเคหสถานหลงัความตายทีอ่าจก าลงัรอคอยฉันอยู่ ก่อนที่ภาพทุกอย่างตรงหน้า
ของฉันจะด าดิง่ลงไปสู่ความมดืมดิด้วยฤทธิข์องยาสลบที่ถูกล าเลยีงไหลผ่านสายยางเขา้ทาง
เส้นเลอืดบนฝ่ามอื จากประโยคด้านบน นัน่คอื ค าพูดสุดท้ายที่ฉันเอ่ยด้วยเสยีงอนัแผ่ วเบา
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ขอรอ้งกบัหมอและทมีแพทยใ์นหอ้งผ่าตดัใหช้่วยเกบ็ลมหายใจทีเ่หลอืเอาไว ้แมจ้ะไม่บ่อยนักที่
ในชวีตินี้ฉนัจะวงิวอนขอความชว่ยเหลอืจากใคร แต่ครัง้นี้ฉนัยอมอุทธรณ์ต่อความตาย ขอเพยีง
แค่ไดอ้ยู่ต่อเพื่อตนเองและเพื่อพ่อกบัแม่ คนสองคนทีฉ่ันรกัมากทีสุ่ด ในชัว่ขณะทีฉ่ันก าลงัอยู่
หรอือาจก าลงัจะไป ฉันไม่หลงเหลอืแม้แต่ความรู้สกึใด ๆ ไม่มทีัง้ น ้าตา หรอื เสยีงร้องไห้ ดู
เหมอืนฉันจะตระหนักขึน้มาได้จรงิ ๆ ว่า ทุกเสี้ยววนิาททีี่เหลอือยู่นี้ฉันไม่ได้ต้องการอะไรอกี
แลว้ นอกจาก ‘ชวีติ’  

จากไดอารี่เล่มเล็ก ๆ ที่ฉันจดบนัทกึเรื่องราวการแปลงเพศของตนเองเอาไว้ทัง้
ก่อน และหลงัผ่าตดัเป็นหลกัฐานทีบ่่งบอกวา่ การเขา้หอ้งผ่าตดัครัง้นัน้ไม่ใชค่รัง้แรกทีเ่กดิขึน้กบั
ฉันหลงัจากการผ่าตดัแปลงเพศ ทว่า จรงิ ๆ แล้ว วนันัน้เป็นการเขา้ห้องผ่าตดั  “รอบท่ีสาม” 
ภายหลงัจากทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัแปลงเพศรอบแรก ในวนัที ่5 สงิหาคม 2559 หลงัจากการพกัฟ้ืน
อยูท่ีโ่รงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห ์จงึไดอ้อกจากโรงพยาบาลในวนัที ่12 สงิหาคม 2559 แต่
แลว้ 5 วนัใหห้ลงัจากนัน้ (วนัที ่17 สงิหาคม 2559) ในระหว่างการกลบัมาพกัฟ้ืนอยู่ทีห่อพกั ก็
เกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่เคยนึกเคยฝันวา่จะเกดิขึน้กบัตนเอง ฉนัมอีาการเลอืดออกหลงัจากการผ่าตดั
แปลงเพศ ฉนัตกใจจนแทบเสยีสตแิละสง่เสยีงรอ้งไหอ้อกมาอย่างบา้คลัง่ แต่ดเูหมอืนเหตุการณ์
วนันัน้ โชคยงัพอเขา้ขา้งฉันอยู่บา้งตรงทีก่ารท าปฐมพยาบาลตามค าแนะน าจากเจา้หน้าทีข่อง
ทางคลนิิกช่วยใหเ้ลอืดหยุดไหลภายในเวลาเพยีงไม่ถงึชัว่โมง นัน่จงึท าใหฉ้นัสามารถเดนิลุกขึน้
จากเตยีง  และขึน้รถแทก็ซีจ่ากกรุงเทพไปคลนิิกทีช่ลบุรถีงึมอืหมอไดอ้ย่างปลอดภยั  

ทว่าระหว่างอยู่ในหอ้งตรวจคนไขท้ีค่ลนิิก หมอตดัสนิใจแก้ไขปากช่องคลอดทีป่ริ
ออกด้วยเครื่องไม้เครื่องมือของคลินิกเพื่อให้มนัเสร็จสิ้นในห้อง ๆ นัน้ เพื่อที่จะไม่ต้องวาง
ยาสลบ และไม่ต้องไปจบทีห่อ้งผ่าตดัของโรงพยาบาล แต่แลว้ในตอนที่หมอก าลงัค่อย ๆ รอ้ย
เขม็เขา้ไปทีบ่รเิวณปากชอ่งคลอดเพือ่เยบ็ปิดแผล โดยทีย่าชายงัไม่ทนัจะออกฤทธิ ์ฉนัสมัผสัได้
ถงึความเจบ็แสบอย่างแสนสาหสัและรูส้กึขึน้มาไดถ้งึเสน้ไหมทีไ่หลรอ้ยถกัทอเขา้ออกจนไดย้นิ
เสยีงดงัครดื ๆ ตรงผวิหนงับรเิวณอวยัวะเพศ ฉนัระเบดิเสยีงรอ้งจนดงัลัน่คลนิิก สายน ้าตาแห่ง
ความเจบ็ปวดหลัง่ไหลพรัง่พรู ฉันนอนถ่างขาดดีดิ้นอย่างทุรนทุรายราวกบัสิง่มชีวีติทีก่ าลงัถูก
สงัเวย จนผูช้่วยหมอตอ้งช่วยกนัเขา้มาจบัแขน จบัขา ใหน้อนเป็นหุ่นนิ่ง และทนัใดนัน้เองเลอืด
ทีค่ ัง่อยู่ตรงอวยัวะเพศไดไ้หลทะลกัออกมาอกีรอบหนึ่ง สุดทา้ยแลว้เหตุการณ์วนันัน้กต็อ้งจบลง
ด้วยการถูกหามส่งโรงพยาบาลและเขา้หอ้งผ่าตดัเป็นครัง้ที่สองเพื่อแก้ไขปากช่องคลอดที่ฉีก
ขาด  

สว่นการขา้หอ้งผ่าตดัรอบทีส่าม ครัง้ทีฉ่นัคงจะจดจ าไปไดช้ัว่ชวีติ เหตุการณ์ในวนั
นัน้เริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ฉนัลมืตาขึน้มาในตอนเชา้ตรู่ ราว 06.30 น. ดว้ยอาการปวดอย่างรุนแรงตรง
บรเิวณอวยัวะเพศทีผ่่าตดัมา ฉนัรบีควานหยบิกระจกทีอ่ยู่บนหวัเตยีงมาสอ่งดตูรงบรเิวณทีป่วด
จงึพบว่าอวยัวะเพศมลีกัษณะปดูบวมขึน้อย่างผดิปกตติรงดา้นซา้ยของปากช่องคลอด เมื่อเหน็
ดงันัน้ฉันพยายามที่จะไม่ตื่นตระหนกไปเอง และคดิว่านัน่คอือาการอกัเสบทัว่ไปที่อาจพบได้
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หลงัการผ่าตดั ฉันค่อย ๆ ลุกขึน้จากเตยีง และพาตนเองเดนิไปทีห่อ้งน ้าเพื่อท ากจิวตัรยามเชา้ 
แต่ทนัททีีฉ่นัปัสสาวะเสรจ็ ชัว่ขณะทีก่ าลงัเอากระดาษช าระเชด็ท าความสะอาดทีอ่วยัวะเพศของ
ตนเอง ทนัใดนัน้เลอืดกไ็หลปรีอ่อกมาเป็นสายจากบรเิวณปากชอ่งคลอด “อกีครัง้” 

ประสบการณ์จากการเสยีเลอืดครัง้ก่อนหน้าสอนให้ฉันพร้อมที่จะรบัมอื จงึรู้ตวั
ขึน้มาทนัทวี่าต้องพยายามรวบรวมสตทิัง้หมดที่ม ีกล ้ากลนืน ้าตาทัง้หมดที่ก าลงัจะไหลพราก
ออกมา และไม่แผดเสยีงกรดีร้อง นัน่เพราะจากบทเรยีนครัง้ก่อนหน้าได้สอนใหฉ้ันรูว้่ายิง่ตื่น
ตระหนกหรอืแหกปากรอ้งโวยวายเท่าไร เลอืดกด็ูเหมอืนจะยิง่พุ่งออกมา ตามความดนัที่เพิม่
มากขึน้เท่านัน้ ฉันพยายามส่งเสยีงรอ้งเรยีกแม่เบา ๆ จากหอ้งน ้า เพื่อขอความช่วยเหลอื และ
ค่อย ๆ พยุงตนเองออกมานัง่ลงบนเตยีง เอาล าตวัพงิกบัพนักตรงหวัเตยีง กางขาทัง้สองขา้ง
ออก และท าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ตามทีเ่จา้หน้าทีข่องทางคลนิิกเคยสอนมาจากเหตุการณ์
ครัง้ก่อน แม่ช่วยหยิบถุงส าลีมาให้ จากนัน้แม่ รีบคว้าโทรศัพท์กดเบอร์ติดต่อไปยังพี่เอ๋ 
(เจา้หน้าทีข่องทางคลนิิก) อยา่งไม่รรีอ และยืน่โทรศพัทใ์หก้บัฉนัเมือ่ปลายทางรบัสาย 

ฉันรบัโทรศพัท์มาจากแม่ ขณะที่มอืขา้งหนึ่งฉันใช้กดส าลคีาเอาไว้ตรงบรเิวณที่
เลอืดออก ส่วนมอือกีขา้งหนึ่งกใ็ชถ้อืโทรศพัทเ์พื่อพดูคุยกบัทางเจา้หน้าทีถ่งึอาการทีเ่กดิขึน้ไป
ดว้ย พีเ่อ๋ไดก้ าชบักบัฉนัวา่ 

“น้องบิก๊ [ชื่อเล่นของฉัน] กดส าลเีอาไวอ้ย่างนัน้ก่อนนะคะ แล้วคอยดูทุก ๆ ครึง่
ชัว่โมงวา่เลอืดหยุดไหลไหม”  
“คะ่พี ่เหมอืนครัง้ทีแ่ลว้นะคะ กดเอาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้คะ่”  
ฉันท าตามทีพ่ีเ่อ๋บอกอย่างใจเยน็ทีสุ่ด แต่แลว้ครัง้นี้โชคดนัไม่เขา้ขา้ง เพราะเลอืด

ไหลไม่ยอมหยุดจน 30 นาท ีผ่านไปกแ็ลว้ 1 ชัว่โมงผ่านไปกแ็ลว้ กระทัง่เวลาล่วงเลยมาจนถงึ 
8.00 น. เลือดก็ยงัคงไม่หยุดไหล ใบหน้าของฉันเริ่มซีดเซียว ฉันโทรรายงานกับพี่เอ๋ และ
ตดัสนิใจบอกกบัพีเ่อ๋วา่จะขอเรยีกรถพยาบาลเพือ่ไปทีโ่รงพยาบาลเอกชล ในจงัหวดัชลบุร ีซึง่พี่
เอ๋ เหน็ด้วยกบัการตดัสนิใจของฉัน และยนืยนัว่าทางคลนิิกยนิยอมจ่ายค่ารถพยาบาลและค่า
รักษาพยาบาลให้ทัง้หมด พี่เอ๋แนะน าให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วขอเรียกรถ
โรงพยาบาลจากที่นัน่ ฉันรบีใชม้อืถือคน้หาโรงพยาบาลทีอ่ยู่ในละแวกเดยีวกบัหอพกัที่ฉันอยู่
ย่านรามค าแหง จงึพบว่าโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด คอื โรงพยาบาลรามค าแหง ซึง่อยู่ห่างออกไป
เพยีงเกอืบ ๆ 4 กโิลเมตร   

เมื่อตกลงตามนัน้ ฉันสวมใส่แพมเพสิผูใ้หญ่ทีซ่ื้อเตรยีมไวแ้ละเอาส าลยีดัลงไปให้
หนาพอที่จะซับเลือดไม่ให้ไหลซึมออกมา เสร็จแล้วจึงค่อย ๆ ประคองตนเองขึ้นมาอย่าง
ทุลกัทุเล กางวลิแชรท์ีย่มืมาจากทางคลนิิก และเอนตวัลงนัง่ ส่วนแม่เดนิลงไปตามใหค้นทีดู่แล
หอพกัช่วยโทรเรยีกแทก็ซีใ่หเ้พื่อไปส่งทีโ่รงพยาบาลรามค าแหง ในขณะทีแ่ม่ก าลงัเขน็ฉันออก
จากห้องพกัที่อยู่บนชัน้ห้าไปยงัลฟิต์ แต่แล้วฉันก็เกดิอาการวูบไป วนิาทนีัน้ฉันคดิว่าตนเอง
ก าลงัจะตายเสยีแลว้ เพราะเหมอืนวญิญาณทีก่ าลงัหลุดออกจากร่าง ตวัของฉันนัง่แน่นิ่งอยู่บน
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เกา้อี้วลิแชร ์ขณะทีส่ายตาของฉันมองเหน็ภาพทุกอย่างทีก่ าลงัเกดิขึน้ตรงหน้าเคลื่อนไหวและ
หมุนวนเป็นวงกลมไปอย่างช้า ๆ แต่ไม่สามารถทีจ่ะขยบัเขยือ้นเคลื่อนกาย หรอืแมแ้ต่ส่งเสยีง
ออกมาได ้ฉนัไดย้นิแต่เสยีงของแม่กรดีรอ้งเรยีกชื่อฉนัดว้ยความหวาดผวา และเหน็ใบหน้าของ
แม่ทีเ่ตม็ไปดว้ยรอยน ้าตา 

“บิก๊ . . . บิก๊ . . . บิก๊ . . . ตื่นสลิกู ตื่นสลิกู” 
ฉันรูส้กึตวัขึน้มาอกีทกีต็อนที่ลงมาถงึชัน้หนึ่งเรยีบรอ้ยแลว้ พอไดส้ตขิึน้มากเ็หน็

ทัง้แม่บา้นและพีผู่ช้ายทีเ่ป็นคนดูแลหอพกัรบีกุลกีุจอมาช่วยแม่แบกฉันขึน้ไปบนรถแทก็ซี่เพื่อ
ไปโรงพยาบาล เมื่อรถแทก็ซีม่าจอดเทยีบทีท่างเขา้หอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามค าแหง ฉนั
กถ็ูกหอบขึน้เตยีงและเขน็เขา้หอ้งฉุกเฉินทนัท ีมพียาบาลเดนิเขา้มาวดัความดนั เชค็ชพีจร เสรจ็
แลว้จงึมหีมอผูช้ายทีเ่ชีย่วชาญดา้นทางเดนิปัสสาวะเขา้มาดแูผลและตรวจเชค็อาการ แม่เป็นคน
ประสานกับทางโรงพยาบาลและทางคลินิก หลังจากนัน้ฉันที่อยู่ในอาการเบลอ ๆ ก็ถูก
เคลื่อนย้ายขึ้นรถพยาบาลไปพร้อมกบัหมอท่านนัน้ ส่วนแม่นัง่อยู่ด้านหน้าและโดยสารไป
ดว้ยกนับนรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล  

เมื่อไปถงึโรงพยาบาลเอกชล ฉันกถ็ูกเขน็เขา้หอ้งฉุกเฉินทนัท ีและพอเขา้ไปนอน
พกัอยูต่รงนัน้สกัครูห่นึ่งกถ็ูกสง่เขา้ตวัไปในหอ้งผ่าตดั ภาพทุกอยา่งในตอนนัน้เหมอืนกบัฉากใน
หนังทีถู่กฉายซ ้า ฉากนอนหงายตวัอยู่บนเตยีง ฉากถูกเขน็ไปตามทางเดนิของโรงพยาบาลไป
ยงัห้องผ่าตดั ฉากที่โดนวางยาสลบ และฉากจบที่ลมืตาขึ้นมาในห้องพกัฟ้ืนของโรงพยาบาล 
วนเวียนไปมาเช่นนัน้ อย่างไรก็ตามหลงัจากการเข้าห้องผ่าตัดครัง้สุดท้าย ฉันยงัคงไม่ได้
เดนิทางกลบัไปทีก่รุงเทพ เพราะฉันกบัแม่เหน็ตรงกนัว่าจะเขา้พกัในโรงแรมในตวัเมอืงชลบุรทีี่
ตัง้อยู่ดา้นหลงัคลนิิกหมอสุพร ซึ่งมกัจะเป็นทีพ่กัฟ้ืนหลงัการผ่าตดัของคนไขช้าวต่างชาต ิเมื่อ
ออกจากโรงพยาบาลครัง้นัน้ฉันจงึไปพกัในโรงแรมต่ออกีเป็นเวลาหา้วนัเพือ่รอดอูาการใหม้ัน่ใจ
วา่ร่างกายจะแขง็แรงและจะไม่มปัีญหาตามมา เพราะถา้หากมอีาการเลอืดออกขึน้มาอกีครัง้หรอื
มอีาการแทรกซอ้นอะไรจะไดถ้งึมอืหมออย่างทนัทว่งท ีทัง้ยงัเป็นการประหยดัเวลาและประหยดั
คา่ใชจ้่าย ซึง่คุม้ค่ามากกวา่การตอ้งเหมาแทก็ซีจ่ากกรุงเทพมาชลบุรหีรอืเรยีกรถโรงพยาบาล 

ภายในระยะเวลา 16 ฉันต้องเขา้หอ้งผ่าตดัในโรงพยาบาลถงึสามครัง้ เหตุการณ์
วนเวยีนอยู่กบัการเขา้หอ้งผ่าตดั จบลงเมื่อฉีดยาสลบ เริม่ต้นขึน้มาใหม่ตอนฟ้ืนอยู่ในหอ้งพกั 
ซึง่ทุก ๆ ครัง้ทีอ่อกมาจากหอ้งผ่าตดั ฉนัตอ้งแลกมาดว้ยความลกึของช่องคลอดทีห่มอสรา้งขึน้  
จะค่อย ๆ ตื้นและตบีมากขึน้ จากครัง้แรกช่องคลอดทีท่ ามาลกึถงึ 6.2 นิ้ว กล็ดลงเหลอื 5.7 ใน
ครัง้ทีส่อง และลดลงมาเหลอือยู่ที ่5 นิ้ว หลงัจากการเขา้หอ้งผ่าตดัรอบสุดทา้ย หมออธบิายว่า
อาการเลอืดออกของฉันเกดิจากการแขง็ตวัของอวยัวะเพศเดมิ เลอืดจงึไปคัง่อยู่ตรงบรเิวณนัน้ 
พอเมือ่ไดร้บัการกระทบกระเทอืนผนงัชอ่งคลอดทีเ่ยบ็ไวจ้งึปรอิอกท าใหเ้ลอืดไหลออกมา  

เมื่อกลบัมาทีห่อพกั ภายในหอ้งเช่าเลก็ ๆ ขนาดราว 22.5 ตารางเมตร บนชัน้หา้
ของอาคาร ในซอยรามค าแหง 29 ใกลก้บัท่าเรอืเรยีบคลองแสนแสบ ฉนัอาจอยู่หอ้งนัน้ไดอ้ย่าง
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สบาย ๆ เพยีงล าพงั หากแต่แม่ตอ้งมาอยูก่บัฉนัเป็นเวลาเกอืบสองเดอืนเตม็เพือ่คอยหาขา้ว หา
น ้า และเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชดิ และสิง่ที่ตามมาในช่วงพกัฟ้ืนนอกจากปัญหาเรื่องการเลอืดออก
และชอ่งคลอดทีต่บีตืน้ขึน้ คอื งบประมาณทีบ่านปลาย  

ในระหว่างที่แม่มาอยู่ด้วย ทุก ๆ คนื ก่อนที่เราจะเขา้นอนฉันมกัจะเหน็แม่นัง่ท า
บญัชซีึ่งนับว่าเป็นกิจวตัรประจ าวนัของแม่ที่ฉันเห็นจนชนิตามาตัง้แต่เด็กจนโต แม่เอาสมุด
ปฏทินิเล่มหนึ่งไดม้าจากบรษิทัของพ่อซึ่งแจกใหก้บัพนักงานเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ มาใชเ้ป็นสมุดบญัชจีดรายจ่ายในแต่ละวนัและบนัทกึขอ้ความสัน้ ๆ บนหน้าปฏทินิจงึเตม็
ไปดว้ยลายมอืของแม่ ทีจ่ดบนัทกึไว ้ทัง้ ค่าแทก็ซีไ่ปมหาวทิยาลยั ค่าแทก็ซีท่ีเ่หมาไปชลบุร ีค่า
หมอ ค่ายา และค่าอุปกรณ์ดูแลตนเองหลงัการผ่าตดั รวมถงึเบอร์โทรฉุกเฉิน วนันัดเจอหมอ 
วนัหยุดงานของพอ่ และวนัทีฉ่นัตอ้งไปเรยีน 

ภาพที ่1.2 ปฏทินิลายมอืแม่ เดอืนกนัยายน ปี พ.ศ. 2559 
 
นอกจากเงนิทองที่ร ัว่ไหลออกไปหลังจากการผ่าตดัแปลงเพศ สิง่ที่หนักหน่วงไป

กว่าคอืสภาพจติใจของฉันและครอบครวัที่บอบช ้าย ่าแย่ ทุก ๆ ครัง้ที่ออกมาจากโรงพยาบาล 
พ่อคงตอ้งรูส้กึพะวา้พะวงั ทัง้ห่วงลูก และกงัวลเรื่องงานกับวนัทีต่้องลาหยุดเพื่อขบัรถเทยีวไป
เทยีวมาระหว่าง กรุงเทพ กาญจนบุรเีพื่อมาดูแลฉันกบัแม่ และบางอาทติยย์งัต้องกลบัไปดูแล
บา้นทีโ่คราช สว่นแม่ทีเ่ป็นคนมาดูแลฉนัในช่วงพกัฟ้ืน เราต่างตอ้งอดทนทีจ่ะเหน็ความอ่อนแอ
ของกนัและกนั แม่ตอ้งเหน็ภาพความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานของฉนั สว่นฉนัตอ้งเหน็แม่
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นอนหมดเรีย่วแรงตอนกลางวนัจากความเหนื่อยลา้ในการเฝ้าดูแลลูกคนหนึ่งอย่างไม่จบไม่สิน้ 
เวลาทีน่ึกถงึภาพนัน้ทไีรกย็งัคงท าใหฉ้ันถงึกบัน ้าตาคลอขึน้มาไดทุ้กครัง้ เพยีงแต่สิง่ทีแ่ตกต่าง
กนัระหว่างฉนักบัแม่กค็อื แม่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอของตนเองออกมาเลยสกัครัง้ ซึง่ในวนัที่
บนัทกึอยู่นี้ฉันเพิง่จะไดเ้ขา้ใจแลว้ว่าความเงยีบของแม่ คอื ความเขม้แขง็ทีแ่ม่พยายามมใีหฉ้ัน
เสมอมา 
 

1.1.1 แด่ “ชีวิต” ท่ีเป็นของฉัน 
ยอ้นกลบัไปในชว่งสิน้ปี พ.ศ. 2557 . . . หลงัจากทีเ่รยีนจบจากมหาวทิยาลยั

บูรพา ฉันก็หอบชีวติจากการเป็นเด็กวยัรุ่นต่างจงัหวดัที่พยายามหนีเมอืงหลวง เข้ามาเป็น
ผูใ้หญ่ในกรุงเทพ ดว้ยความสนใจในโลกแฟชัน่ เสือ้ผา้ และนิตยสารสิง่พมิพ ์จงึไดล้องชมิลางกบั
งานเบื้องหลงัในบรษิทัโมเดลลงิ เอเจนซี่ หรอื บรษิทัจดัหานางแบบแห่งหนึ่งในย่านทองหล่อ 
ฉันได้งานท าอยู่ในต าแหน่งบุ๊คเกอร์ (booker) เป็นคนคอยประสานงานระหว่างลูกค้าที่เป็น 
ช่างภาพ นิตยสาร หรอืเจ้าของผลติภณัฑท์ี่ต้องการจดัท าโฆษณา กบันางแบบต่างชาตทิีส่่วน
ใหญ่มาจากประเทศรสัเซยีและประเทศอื่น ๆ ในทวปียโุรป  

ชวีติในเมอืงหลวงและการอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชัน่ช่วงแรกเริม่อาจ
เป็นอะไรทีท่ ัง้น่าตื่นเตน้และน่าเหนื่อยหน่ายในเวลาเดยีวกนั แมฉ้นัจะไดพ้ยายามยนืดว้ยแขง้ขา
ของตนเอง จากเงนิเดอืน 15,000 บาท ตามวุฒปิรญิญาตรทีีฉ่ันม ีแต่กต็อ้งกระเสอืกกระสนเอา
ตวัรอดกบัค่าครองชพีทีแ่พงกวา่ทัง้ ในโคราชบา้นเกดิ และ ในละแวกมหาวทิยาลยัย่านบางแสน
ที่เคยอยู่มา อกีทัง้การรายล้อมอยู่ในสงัคมที่เคลอืบฉาบหน้าด้วยความสวยงาม บ่อยครัง้กม็กั
ตอ้งเสยีเงนิไปกบัความพยายามกลมกลนืตนเองไปกบัสงัคมทีห่รูหราเกนิกว่าเงนิเดอืนขัน้ต ่าที่
ได้รบั แต่หลงัจากอยู่กรุงเทพไม่ถึงสามเดือนฉันก็ได้ทกัษะการเดินทางหลายรูปแบบที่ต้อง
แข่งขนักบัเวลาทัง้ขึน้รถเมล์ ลงเรอื ซ้อนวนิมอเตอร์ไซค ์กระโดดขึน้รถไฟฟ้าบทีเีอส หรอืยดั
ตวัเองเขา้ไปในรถไฟใต้ดนิตอนช่วงเวลาเลกิงานได้ทนั และได้ทกัษะการตดิต่อสื่อสารกบัคน
หลายรูปแบบ แต่อย่างน้อยทีสุ่ดไม่ว่าประสบการณ์ในกรุงเทพจะดหีรอืรา้ย ชวีติในเมอืงใหญ่ก็
ท าใหฉ้ันมเีงนิเดอืนพอทจีะรบัผดิชอบตนเอง จ่ายค่าโทรศพัท ์ซื้อกบัขา้ว และของใช ้โดยทีไ่ม่
ตอ้งขอเงนิพอ่กบัแม่อกีแลว้ และยิง่ในช่วงแรกการโยกยา้ยชวีติมาอยู่ในเมอืงหลวง ฉนัมาอาศยั
อยู่ที่บ้านของยายจงึไม่ต้องเสยีค่าเช่า และนัน่ยิง่ท าใหป้ระหยดัจนมเีงนิพอที่จะเหลอืเกบ็ พอ
ท างานไปไดอ้กีสกัพกัจนปรบัเงนิเดอืนขึน้และไดค้า่คอมมชิชัน่จากการท างาน ฉนัจงึยา้ยออกมา
อยูด่ว้ยตนเองในหอพกัทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากบา้นยายนกั 

จากเงินที่เหลือเก็บแต่ละเดือนบวกกับเงินเก่าที่สะสมรองรังมาจากการ
ท างานพเิศษ และรายไดจ้ากตอนที่เคยไปเวริค์แอนด์ทราเวล ทีส่หรฐัอเมรกิา บวกกบัค่าขนม
รายเดอืนทีพ่่อเคยส่งใหต้ัง้แต่ช่วงมหาวทิยาลยั จากเงนิกองเลก็กองน้อยทีเ่กบ็สะสมมาหลายปี
จงึกลายเป็นเงนิกอ้นใหญ่ กเ็ริม่มเีงนิเกบ็มากพอทีจ่ะท าในสิง่ทีต่นเองตอ้งการสกัท ีฉนัไม่แน่ใจ
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นกัหรอกวา่ความรูส้กึตอ้งการ “การแปลงเพศ” เกดิขึน้ตอนไหน อาจเป็นตอนเรยีนมหาวทิยาลยั
ทีไ่ดเ้ริม่ใชช้วีติเป็นผูห้ญงิ อาจเป็นตอนทีย่นืมองร่างกายของตนเองเปลอืยเปล่าอยู่ในกระจกเงา 
หรอือาจเป็นตอนที่ฉันรูส้กึแปลกแยกไปจากคนอื่น ๆ และแปลกแยกไปจากร่างกายของตนเอง 
ฉะนัน้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาจึงขอแค่เพียงอยากรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งกบัร่างกายของตนเองก็
เท่านัน้ แต่อย่างไรกต็ามวนัที่ฉันมัน่ใจอย่างแน่วแน่และตดัสนิใจอย่างเดด็ขาดแล้วว่าจะแปลง
เพศกค็อื วนัทีต่ดัสนิใจเดนิทางกลบับา้น  

สดุสปัดาหห์นึ่งในเดอืนธนัวาคมปี พ.ศ. 2558 . . . 
ฉันเลอืกกลบัมาโคราชในสปัดาหเ์ดยีวกนักบัทีเ่ป็นช่วงหยุดพกัรอ้นของพ่อ 

เพื่อทีเ่ราจะไดอ้ยู่ดว้ยกนัอย่างพรอ้มหน้าพรอ้มตา และเพื่อทีฉ่ันจะไดใ้ชโ้อกาสนัน้พดูถงึความ
ต้องการของตนเอง แมช้่วงเวลาของการเปิดเผยตวัตนใหพ้่อแม่ไดร้บัรูจ้ะผ่านพน้ไปแลว้ตัง้แต่
ตอนที่เรยีนมหาวทิยาลยั และแล้วจงึถงึเวลาทีฉ่ันต้องเป็นฝ่ายพูดถงึความต้องการของตนเอง
ออกมาบา้ง วนัทีฉ่นัเดนิไปบอกกบัพอ่กบัแมเ่รือ่งผา่ตดัแปลงเพศจงึเป็นวนัทีเ่ดนิมาไกลมากเสยี
เกินกว่าที่จะเดนิหนัหลงักลบั เพราะในวนันัน้เส้นผมของฉันก็ยาวลงไปถึงกลางหลงั รูปร่าง
หน้าตาของฉันกค็่อนไปทางผูห้ญงิ รวมถงึเสือ้ผา้ที่ฉันสวมใส่และขา้วของทีใ่ชก้เ็ปลีย่นไปเป็น
แบบทีผู่ห้ญงิทัว่ไปกใ็ชก้นั ฉนัจงึไม่หลงเหลอืความรูส้กึหวัน่กลวัอะไรอกีแลว้  

ฉันยงัคงจ าค าพูดของตนเอง ค าตอบของพ่อกบัแม่ และภาพเหตุการณ์วนั
นัน้ไดด้ ีบทสนทนาวนันัน้เริม่ตน้ขณะทีเ่ราสามคนพอ่แม่ลกูนัง่อยู่กนัในหอ้งนัง่เล่นหลงัจากทีก่นิ
ขา้วเยน็ด้วยกนัอย่างพร้อมหน้า แม่นัง่ดูข่าวทวีตีามกจิวตัร ส่วนพ่อก็นัง่ดูอยู่ด้วยขา้ง ๆ เมื่ อ
รายการข่าวทางโทรทศัน์ก าลงัด าเนินไปได้สกัพกั ในจงัหวะที่ทัง้สองก าลงัเพลดิเพลนิไปกบั
รายการในทวี ีอยู ่ๆ ตอนนัน้เอง ไม่รูอ้ะไรดลใจใหฉ้นัสง่เสยีงพดูออกมาอย่างโตง้ ๆ วา่  

“พอ่ แม่ บิก๊ ตดัสนิใจแลว้นะวา่จะแปลงเพศ” 
ทัง้สองเงยีบไปสกัพกัสายตาทีก่ าลงัจดจ่อกบัจอทวีหีนัมามองทีฉ่ัน พวกเขา

ดมูสีหีน้าท่าททีีต่กอกตกใจ แต่หลงัจากนัน้ แม่กเ็ป็นคนเอ่ยปากขึน้มาก่อนดว้ยค าถามมากมาย
วา่ 

“มนัจะเจบ็ไหม”  
“เขาท ายงัไง”  
“จะไปท าทีไ่หน”  
“แลว้มนัตอ้งใชเ้งนิเทา่ไร” 
ฉันไม่ประหลาดใจกบัปฏกิริยิาของแม่สกัเท่าไรนัก เพราะแม่เป็นคนขีต้กใจ

และชอบกงัวล แต่นัน่ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่าความเป็นห่วง ฉันอธิบายไปตามข้อมูลที่มีใน
ขณะนัน้ ทัง้จากที่ฟังต่อ ๆ กนัมา จากกะเทยเพื่อนพ้อง และน้องพี่ที่อยู่รอบตวั และจากการ
คน้หาขอ้มูลในอนิเทอรเ์น็ต ฉันบอกพ่อกบัแม่ถงึชื่อหมอทีจ่ะไปท า สถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาล
และคลนิิก ราคาส าหรบัการแปลงเพศ รวมถงึตวัเลขเงนิเกบ็ในบญัช ีฉันเหลอืบมองไปทีพ่่อจงึ
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เห็นสีหน้าของท่านดูครุ่นคิดและยังคงนัง่นิ่งงันไปสักพัก เหมือนทุกอย่างรอบตัวได้หยุด
เคลื่อนไหวไปชัว่ขณะ มีเพยีงแต่ความเงยีบทีก่ าลงัล่องลอยอยู่บนอากาศ จนลมืเสยีงทวีทีีเ่ปิด
อยูไ่ปสนิทและแลว้พอ่กพ็ดูขึน้มาวา่ 

“กแ็ลว้แต่ลกูนะ กช็วีติเป็นของลกู”  
ค าพดูสัน้ ๆ ของพ่อช่วยคลายเราออกจากความเงยีบและคลายฉันออกจาก

ความกงัวลที่มอียู่ในใจทัง้หมด ความห่างของระยะทางที่พ่อต้องออกเดนิทางไปท างานที่ต่าง
แดนอาจท าให้ความสมัพนัธ์ในวยัเด็กระหว่างฉันกบัพ่อห่างเหนิกนัไปบ้าง แต่การได้นึกถึง
ค าพดูของพ่อในวนันัน้ท าใหฉ้ันเข้าใจความสมัพนัธร์ะหว่างฉันกบัพ่อทีผ่่านมา แมจ้ะเป็นความ
รกัที่มรีะยะห่าง แต่ก็มาพร้อมกบัการเคารพในตวัตนและวถิชีวีติของกนัและกนั ซึ่งไม่ว่าการ
ตดัสนิใจครัง้นี้ของฉันจะน าไปสู่อะไร แต่สุดทา้ยทัง้พ่อและแม่กเ็คารพในความต้องการของฉัน 
นับเป็นความโชคดเีหลอืเกนิทีม่ใีครสกัคนทีร่กัอยู่เคยีงขา้งในระหว่างขัน้ตอนของการแปลงเพศ
และในตลอดช่วงพกัฟ้ืนซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาอนัสุดแสนทรมาน ทัง้จาก ร่างกายทีไ่รเ้รีย่วแรง 
ทัง้ยงัตอ้งต่อสูก้บัความรูส้กึเจบ็ปวดจากบาดแผลทางกาย และบาดแผลทางใจ หรอืแมแ้ต่เผชญิ
กบัความรู้สกึไร้ค่าในตวัเอง การมพี่อกบัแม่คอยดูแลช่วงหลงัการผ่าตดั ช่างมคี่ากบัฉันเสยี
เหลอืเกนิ เพราะถา้ไม่เชน่นัน้ฉนัคงไม่ไดม้ชีวีติอยูบ่นโลกนี้อกีต่อไปแลว้แน่ ๆ  

1.1.2 จดุเร่ิมต้นของการเดินทาง 
เกอืบหนึ่งรอ้ยปีมาแลว้จุดเริม่ตน้ของนวตักรรมทางการแพทยท์ีเ่รยีกวา่ การ

ศลัยกรรมแปลงเพศ (จากชายไปเป็นหญงิ) ไดถ้อืก าเนิดขึน้ในยุโรปและรเิริม่ท าการเปลีย่นเพศ
ใหก้บัคนไขใ้นราวทศวรรษ 1920 เป็นตน้มา (Stryker, 2018; King & Ekin, 2016) และเป็นเวลา
กว่า 40 ปีมาแลว้ ทีก่ารศลัยกรรมแปลงเพศไดเ้กดิขึน้ครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2518 
โดยนายแพทยป์รชีา เตยีวตรานนท ์และนายแพทย ์ประกอบ ทองผวิ ไดท้ าการผ่าตดัแปลงเพศ
ให้กับคนไข้เปลี่ยนจากชายไปเป็นหญิงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Chokrungvaranont & 
Tiewtranon, 2004, p. 1402) และในปีเดยีวกนันัน้เอง มคีนไทยคนหนึ่งทีม่นีามปากกาว่า กรีต ี
ชนา ไดเ้ดนิทางขา้มน ้าขา้มทะเลไปผ่าตดัแปลงเพศเพื่อเปลีย่นจากชายไปเป็นหญงิทีป่ระเทศ
สหรฐัอเมรกิา (อรนิ พนิิจวรารกัษ์, 2527, น. 73) 

จากจุดเริม่ตน้ของการแปลงเพศทีถ่อืก าเนิดขึน้ในยุโรป แต่แลว้วนันี้ประเทศ
ไทยไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการแปลงเพศ1 แห่งหนึ่งของโลกไปแลว้กว็่าได ้เพราะเรามบีุคลากร

 
1 จากการศกึษาของ ประยุทธ ์โชครุ่งวรานนท ์(Prayuth Chokrungvaranont) และ

คณะ (2014, p.4) พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2528-2533 คนไขช้าวต่างชาตทิี่เดนิทางมาผ่าตดั
แปลงเพศในประเทศไทยมเีพยีง 5 เปอรเ์ซน็ต ์ขณะที ่ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 คนไขก้ว่า 90 
เปอรเ์ซน็ต์ ทีผ่่าตดัแปลงในประเทศไทย เป็นชาวต่างชาติ และยงัไดใ้หค้วามเหน็ต่อตวัเลขของ
คนไขช้าวต่างชาตทิีส่งูกว่าคนไขช้าวไทย ไวว้่า เป็นผลมาจากการทีค่นไขช้าวต่างชาตมิฐีานะที่
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ทางการแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญทางดา้นนี้โดยเฉพาะหลายคน มนีายหน้าของคลนิิกศลัยกรรมทีข่าย
แพค็เกจการแปลงเพศอย่างครบวงจร และมสีถานพยาบาลทีพ่รอ้มใหบ้รกิารอย่างเตม็รูปแบบ 
การเดนิทางไปแปลงเพศของฉนัจงึไม่จ าเป็นตอ้งเดนิทางขา้มวนัขา้มคนื หรอืเดนิทางไปยงัต่าง
ที่ต่างแดนแบบกีรตี ชนา หรือ กะเทย คนอื่น ๆ ในยุคก่อนหน้ากนัอีกแล้ว ในทางกลบักัน
ปัจจุบนัคนทีต่อ้งการจะผ่าตดัแปลงเพศจากชายไปเป็นหญงิ จากทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ เอเชยี ยุโรป 
แอฟรกิา และอเมรกิา กลบัเลอืกทีจ่ะเดนิทางมาแปลงเพศทีป่ระเทศไทย ดงันัน้ระยะทางในการ
เดนิทางของฉันจงึไม่ได้อยู่ไกลเกนิขอบฟ้าออกไปเป็นพนั ๆ ไมล์หรอืต้องออกเดนิทางอย่าง
ล าบากยากเขญ็ ใชเ้วลาสัน้ ๆ เพยีงสองชัว่โมงโดยสารไปบนรถตูท้ีข่ ึน้จากท่ารถแถวอนุสาวรยี์
เพือ่ไปลงตรงทีจุ่ดจอดรถหน้าหา้งฟอรร์มัในตวัเมอืงจงัหวดัชลบุร ี 

ฉนัตดัสนิใจแปลงเพศทีค่ลนิิกหมอสพุร ในจงัหวดัชลบุร ีฝีมอืของนายแพทย ์  
สพุร วทญัญสูกุล นบัวา่มชีือ่เสยีงในเรือ่งการแปลงเพศทัง้ในหมูช่าวต่างชาตแิละเป็นทีรู่จ้กัในหมู่
กะเทยเพือ่นพอ้งและน้องพีท่ีผ่่านมดีหมอมาก่อน อกีทัง้หมอสุพรยงัเป็นลูกศษิยข์องนายแพทย์
ปรชีา เตยีวตรานนท ์นายแพทยผ์ูบุ้กเบกิการศลัยกรรมแปลงเพศในประเทศไทย (พศิมยั, 2559, 
น. 69) 

จากชื่อเสยีงของหมอสุพรที่ได้รูม้าจากเสยีงแซ่ซ้องของบรรดากะเทยที่อยู่
รายลอ้มตวัและจากขอ้มลูในเชงิประสบการณ์ทีถู่กส่งต่อกนัปากต่อปากและะถูกส่งผ่านกนัจาก
รุน่สูรุ่น่ จากกะเทยรุน่แม่ สู ่รุน่ลกู และ จาก กะเทยรุน่พี ่สู ่รุ่นน้อง แมน้ัน่จะมนี ้าหนกัพอทีจ่ะรบั
ฟัง แต่กระนัน้แล้วเสยีงของคนรอบตวัอย่างเดยีวกม็เิพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ฉันพยายามหา
ขอ้มลูบนเวบ็บอรด์ศลัยกรรม ทัง้ในไทยและต่างประเทศทีค่นไขข้องหมอเคยเขยีนเอาไว ้รวมถงึ
อ่านงานวชิาการทางการแพทย ์แมฉ้นัจะไดช้ือ่คลนิิกและหมอมาอกีสองสามชือ่ทีด่นู่าเชือ่ถอืและ
ปลอดภยั แต่สุดทา้ยฉันกต็ดัสนิใจเลอืกผ่าตดัแปลงเพศกบัหมอสุพร โดยประเมนิจาก 1. สรรีะ
ร่างกายของตนเองกับเทคนิคที่หมอจะท า 2. สิ่งที่ตนเองต้องการมากที่สุดโดยเรียงล าดบั
ความส าคญั ความสวย ความลึก และการใช้งาน 3. ชื่อเสยีงของหมอและความเชื่อมัน่ของ
สถานพยาบาลทีจ่ะไปฝากชวีติ และ 4. คา่ใชจ้่ายส าหรบัการผา่ตดัแปลงเพศ 

ในชว่งเดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 . . . 
ฉันเดินทางไปคลินิกหมอสุพรเป็นครัง้แรก คลินิกแห่งนี้ตัง้อยู่บนถนน

สขุมุวทิ ในตวัเมอืงชลบุร ีเยือ้ง ๆ กบัหา้งฟอรัม่ ตวัอาคารเป็นตกึ 4 ชัน้ทีภ่ายนอกทาดว้ยสชีมพ ู
เมื่อเปิดประตูเข้าไปในคลินิกก็จะพบว่าเป็นห้องรบัแขก และมีเคา น์เตอร์ของพนักงานอยู่
ทางด้านซ้ายมือติดกบัประตูทางเข้า ชัน้หนึ่งมีห้องตรวจคนไข้สองห้องเชื่อมติดกนั และจะ

 

สงูกว่า (เช่น เป็นหมอ วศิวกร ทนาย เจา้หน้าที่ต ารวจ และอาชพีอื่น ๆ) ซึง่ประสบความส าเรจ็
และมคีวามมัน่คงในหน้าที่การงาน มากกว่าคนไข้ที่เป็นชาวไทย  (Chokrungvaranont et al, 
2014, p. 4) 
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สงัเกตเหน็ว่าขา้งในประดบัประดาด้วยเครื่องเรอืนแบบไทย ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผตีาโขน 
หรอื เกา้อีไ้มส้ลกัลายไทย ทางดา้นหลงัมมีุมบรกิารเครือ่งดืม่ชากาแฟและมหีอ้งน ้าสองหอ้ง และ
สิง่ที่ฉันสงัเกตเหน็ได้อกีอย่างก็คอื ผนังตรงกลางห้องรบัแขกมตีู้กะจกบานใหญ่ ด้านในนัน้มี
การด์อวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ และยงัมจีดหมายทีเ่ขยีนถงึคุณหมอสุพรเพือ่ขอบคุณ  

ตอนที่ฉันไปถงึทีค่ลนิิก ตอนนัน้เป็นเวลาเทีย่ง ซึ่งในคลนิิกยงัแทบไม่มใีคร
เลย ฉนัเจอเพยีงพนกังานออกมาตอ้นรบัและสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่กรอกรายละเอยีดคนไข ้
สกัพกักม็แีม่บา้นเดนิเอาเครือ่งดืม่มาให ้จนเกอืบ ๆ บ่ายโมงฉนัถงึไดเ้จอกบัหมอสุพรเพือ่พดูคุย
รายละเอยีดเกีย่วกบัการแปลงเพศ และได้อธบิายใหฉ้ันฟังถงึเทคนิคของหมอ2 รวมถงึขัน้ตอน
ต่าง ๆ อย่างถีถ่ว้น  

หลงัจากนัน้ตอนทีเ่ดนิออกมาจากหอ้งตรวจ จากช่วงเวลาไม่กีน่าทกี่อนหน้า 
คลินิกที่ว่างเปล่าแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์รวมคนข้ามเพศนานาชาติ โซฟาตรงบริเวณโถง
ห้องนัง่เล่นเนืองแน่นไปด้วยคนไข้ชาวต่างชาติ  ฉันได้ยินเสียงสนทนาอย่างออกรสเป็น
ภาษาองักฤษต่างทีม่าต่างส าเนียง ดูเหมอืนว่าฉันจะกลายเป็นคนแปลกถิน่จากทีน่ี้ไปเสยีแลว้ 
ฉันสงัเกตเหน็คนไขค้นอื่น ๆ ทีท่ยอยเดนิเขา้มาจากประตูหลงัของคลนิิก มอืขา้งหนึ่งของพวก
เธอหิว้ถุงฉี่ สว่นมอือกีขา้งหนึ่งหอบเบาะรองนัง่ตดิมาดว้ย แถมยงัเดนิโซซดัโซเซ ซึง่ท่าเดนิแต่
ละคนสามารถบ่งบอกได้ถงึระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการผ่าตดั บางคนสามารถเคลื่อนไหวจน
คล่องแลว้จงึไม่ตอ้งพกหมอนรองนัง่แลว้เพราะพกัฟ้ืนมาหลายสปัดาห ์แต่บางคนก็มสีภาพอย่าง
ที่ฉันเหน็จะเดนิเหนิทกีย็งัคงเก้ ๆ กงั ๆ จะลุกจะนัง่ที่กย็งัต้องระมดัระวงั พลอยท าใหฉ้ันรูส้กึ
หวาดเสยีวตามไปดว้ย 

เมื่อได้คุยกบัเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจดัการคอยดูแลควิของหมอก่อนที่จะออก
จากคลนิิกและกลบัไปทีก่รุงเทพ ฉันกแ็ทบจะสิน้หวงั เพราะทางเจา้หน้าทีไ่ดแ้จง้มาว่าควิผ่าตดั

 
2 ขอ้มูลที่ฉันพบจากบทสมัภาษณ์ของหมอสุพร ชื่อเรื่องว่า “ทุกขัน้ตอนนาทตี่อ

นาทขีอง ‘การผ่าตดั’ ชายใหก้ลายเป็นหญงิ” ในนิตยสาร คู่สรา้งคู่สม ฉบบัที่ 953 ประจ าวนัที่ 
10-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไดอ้ธบิายเทคนิคของหมอสพุร (Suporn’s technique) ทีค่ดิคน้ขึน้
ในปี ค.ศ. 2000 มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ใชส้่วนหวัขององชาตพร้อมกบัหนังหม้ปลาย น ามาสรา้งเป็นปุ่ มคลสิตอรสิ 
พร้อมจุดรบัความรู้สกึจุดที่สอง และผวิด้านในของแคมเล็ก ส่วนผวิด้านนอก
ของแคมเลก็จะสรา้งจากหนงัองคชาต 
2. ใชว้ธิปีลูกถ่ายหนังจากถุงอณัฑะเพื่อบุเป็นผนังช่องคลอดเทยีม ท าใหค้นไข้
ที่มอีงคชาตเลก็หรอืขลบิปลายมาก่อน กย็งัสามารถสรา้งช่องคลอดเทยีมใหม้ี
ความลึกเพียงพอโดยไม่จ าเป็นต้องตัดต่อล าไส้ซึ่งมีความเสี่ยงสูง (พิศมยั , 
2559, น. 41) 
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แปลงเพศกบัหมอสุพรยาวออกไปถงึสองปี แม้ฉันเองจะท าใจไว้แล้วส่วนหนึ่งส าหรบัเรื่องควิ
เพราะเคยไดย้นิมาจากบรรดาเพื่อนสาวและเคยอ่านจากเวป็บอรด์ศลัยกรรมว่าคนไขส้่วนใหญ่
ของหมอสุพรมกัจะมแีต่ชาวต่างชาต ิแต่ฉันกไ็ม่ได้คาดคดิว่าควิจะยาวนานถงึขนาดนี้ [แต่เอา
เถอะ] ฉนัพยายามถอืเสยีวา่นี่กเ็ป็นเรือ่งดเีหมอืนกนัทีฉ่นัจะไดม้เีวลาเกบ็เงนิใหเ้พยีงพอ 

ในชว่งเดอืนมถิุนายน พ.ศ.2559 . . .  
6 เดือนผ่านไป ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2559 ฉันลองติดต่อไปที่

คลนิิกหมอสุพรอกีครัง้เพือ่เชค็วา่มคีวิหลุดหรอืไม่ เผื่อบางทฉีนัอาจจะโชคดทีีจ่ะไดเ้ขา้ไปแทนที่
ควินัน้ แต่กเ็ป็นอนัต้องผดิหวงัอกีตามเคยเมื่อเจ้าหน้าที่ยงัคงยนืยนัตามเดมิว่าควิผ่าตดัยงัคง
ต้องรอไปก่อน แต่แล้วอยู่ ๆ เหมอืนกบัโชคชะตาจะเล่นตลก สองสปัดาห์ถดัมาหลงัจากนัน้ 
(ในช่วงกลางเดอืนมถิุนายน) เจา้หน้าทีจ่ากคลนิิกตดิต่อกลบัมาหาเพื่อแจ้งว่าหมอสุพรยอมใช้
วนัหยุดส่วนตวัทุก ๆ วนัศุกร ์ท าการผ่าตดัแปลงเพศใหก้บัฉัน ดงันัน้ควิผ่าตดัจงึเป็น วนัศุกรท์ี ่
5 สงิหาคม 2559 หลงัจากนัน้เจา้หน้าทีท่างคลนิิกแนะน าใหฉ้นัไปขอใบรบัรองจากจติแพทยแ์ละ
พรอ้มน าแผ่นฟิลม์เอก็ซ์เรยป์อดมาดว้ย ในสว่นของใบรบัรองจากจติแพทยน์ัน้  ฉนัถูกก าชบัมา
เลยวา่เอกสารจ าเป็นจะตอ้งระบุวา่ “ควรไดร้บัการรกัษาดว้ยการผา่ตดัแปลงเพศ”  

1.1.3 จากค าถามเก่า ๆ ท่ีถกูถามครัง้แล้ว ครัง้เล่า 
ในเดอืน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2559 . . . 
รูต้วัเองตัง้แต่เมื่อไรว่าเป็นแบบนี้? ฉนัจ าไม่ไดแ้ลว้ว่านี่เป็นครัง้ทีเ่ทา่ไรกนัที่

ถูกถามดว้ยค าถามนี้ คงมสีกัครัง้หนึ่งในชวีติของกะเทยอาจตอ้งเคยถูกซกัไซ้ดว้ยค าถามท านอง
นี้จากคนรอบขา้ง คนใกลต้วั หรอืคนทีเ่พิง่จะรูจ้กั บางครัง้พวกเขาอาจจะแค่อยากรูด้ว้ยความ
สงสยัจรงิ ๆ แต่บางครัง้พวกเขาอาจจะอยากเพียงแค่แกลง้ถามไปอย่างนัน้ ทว่าครัง้นี้ทีฉ่ันถูก
ถามน่าจะแตกต่างไปจากครัง้ที่ผ่าน ๆ มา ก็เพราะว่าคู่สนทนาที่อยู่ตรงหน้าของฉัน คือ 
จติแพทย์ นี่จงึไม่ใช่การถามเพยีงเพราะความอยากรู้อยากเหน็หรอืถามเพื่อกระเซ้าเย้าแหย่ 
หากแต่เป็นการถามอย่างเอาจรงิเอาจงั ถามเพือ่การประเมนิทางจติเวชและออกใบรบัรองแพทย์
เพื่อน าไปใชใ้นการผ่าตดัแปลงเพศ ทว่าในวนันัน้แมฉ้ันจะหยุดนึกถงึค าตอบ แต่สุดท้ายฉันก็
เลอืกที่จะกลนืเรื่องเล่าทัง้หมดเขา้ไปอยู่ในความคดิ แล้วคลายออกมาด้วยค าตอบสัน้ๆ ว่า “ก็
ตัง้แต่จ าความไดค้ะ่” เพือ่ใหก้ระบวนการประเมนิทัง้หมดเสรจ็สิน้ไป  
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ภาพที ่1.3 ใบรบัรองแพทย ์
 

ฉันถูกขอรอ้งใหย้นิยอมเซ็นรบัรอง การขอเขา้รบัการตรวจอาการทางจติเวช การพบ
จติแพทยค์รัง้นี้ดูจรงิจงักว่าครัน้ตอนทีฉ่ันท าเรื่องยื่นกบัทางมหาวทิยาลยัเพื่อขอเขา้ร่วมพธิรีบั
ปรญิญา เพราะคราวนี้ฉนัไดท้ าแบบทดสอบการประเมนิจติ มากมาย เชน่ใหว้าดรปูสามรปู บอก
สิง่ที่เหน็จากภาพบนแผ่นฟิล์ม แบบสอบถามปรนัยที่ยาวเหยยีดเหมอืนขอ้สอบ ฉันเสยีเวลา
ตัง้แต่เชา้ยนัเยน็ไปกบัการทดสอบเหล่านี้ และยอมจ่าย 3,000 บาท เพือ่จะไดเ้อกสารแผ่นนี้เป็น
บตัรผ่านประตูเขา้สู่หอ้งผ่าตดั ภายในระยะเวลาสองสปัดาห ์โรงพยาบาลกโ็ทรมารายงานการ
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ประเมนิอาการทางจติ ผลคอื ไม่มอีาการบกพร่องหรอือาการประสาทหลอน และหลงัจากนัน้ฉนั
จงึได้เขา้ไปพบเพื่อพูดคุยกบัจติแพทย์อีกครัง้ จนท้ายที่สุดจติแพทย์สองคน เขยีนค ารบัรอง
ตามทีท่างคลนิิกก าชบักบัฉันมา บนหน้าเอกสารใบรบัรองแพทยจ์งึถูกระบุลงไปว่า “ต้องไดร้บั
การรกัษาดว้ยการผา่ตดัแปลงเพศ” 

1.1.4 การเดินทางท่ีไม่มีวนัหวนกลบั  
1 สปัดาหก์่อนการผ่าตดั . . . 
หลงัจากได้รบัใบรบัรองจากทางโรงพยาบาลและฟิล์มเอ็กซเรย์ปอด ฉันก็

น าไปยื่นให้แก่ทางคลินิก หนึ่งสัปดาห์ก่อนผ่าตัดแปลงเพศคลินิกนัดให้ฉันมาจ่ายเงินค่า
รกัษาพยาบาลและพบคุณหมอสุพรอกีครัง้ เพยีงแต่คราวนี้พ่อกบัแม่เดนิทางมาดว้ยกนักบัฉัน 
เพือ่เขา้มาฟังหมออธบิายถงึขัน้ตอนทัง้หมด ตัง้แต่วธิกีารท า เวลาทีใ่ชใ้นการผา่ตดั ผลขา้งเคยีง 
และการรกัษาตวัภายหลงัจากการผา่ตดัแปลงเพศ  

ถดัจากการตรวจและพดูคุยกบัหมอกค็อื การช าระค่ารกัษาพยาบาลทัง้หมด 
พ่อกบัแม่ช่วยฉันออกค่าใชจ้่ายในการแปลงเพศครึง่หนึ่ง เนื่องจากฉันเองกไ็ม่ไดค้าดคดิเอาไว้
เหมอืนกนัวา่ควิของฉนัจะมาถงึเรว็ขนาดนี้ จากทีต่อ้งรอสองปี แต่ขยบัมาเป็น 6 เดอืน และราคา
ที่ต้องจ่ายในวนันัน้ คอื 350,000 บาท3 หลงัช าระเงนิเรยีบรอ้ยแล้ว จงึได้รบัเอกสารส่งตวัของ
โรงพยาบาลเอกชล และบ่ายวันนัน้ฉันต้องอยู่รอเจาะเลือดเพื่อน าไปตรวจโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ อกีสองสามวนัถดัมาทางคลนิิกได้โทรมาแจ้งผลเลอืด เมื่อทุกอย่างออกมาปกตดิี  
สิง่ที่ยงัต้องท ากค็อืกลบัไปเตรยีมสุขภาพร่างกายใหพ้รอ้มก่อนผ่าตดั ฉันงดฮอร์โมนเป็นเวลา
หนึ่งเดอืนตามค าแนะน าของหมอ และพยายามออกก าลงักายทุกวนั  

วนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ.2559 . . . 
บ่ายวนันัน้ฉันขึ้นรถตู้ที่ท่ารถแถวอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิเดินทางออกจาก

กรุงเทพมุ่งหน้าไปยงัจงัหวดัชลบุร ีและใชเ้วลาเพยีงไม่ถงึสองชัว่โมงกถ็งึจุดหมาย ฉนัลงตรงจุด
จอดรถฝัง่ตรงขา้มตลาดหนองมนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสน ฉันมาถงึในช่วงเยน็ก่อนเวลา
นดัหมาย เพือ่รอแอดมทิทีโ่รงพยาบาลตอนเทีย่งคนืของวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

สองสามวนัก่อนหน้านี้ ฉันได้ตดิต่อเจ๊หมวย เจ้าของหอพกัที่เคยอาศยัอยู่
ดว้ยตลอดช่วงทีเ่รยีนปรญิญาตรเีกอืบสีปี่ เพื่อบอกเจ๊ว่าจะไปแปลงเพศ จงึถอืโอกาสนัน้แวะไป
เยีย่มและขอแวะไปพกัรอเวลาแอดมทิตอนเทีย่งคนื ส าหรบัฉนัเจ๊หมวยเป็นมากกว่าคนรูจ้กั แต่
เป็นญาตคินหนึ่งทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัชลบุร ีเพราะเจ๊มกัมนี ้าใจกบัฉนัเสมอครัน้ตอนทีย่งัเป็นเดก็
หอ เจ๊ชอบเอาอาหารอร่อย ๆ มาใหท้าน ทัง้ยงัชอบพาไปเที่ยว พาไปเขา้วดัท าบุญ พาไปให้
อาหารลิงบนภูเขา และจะมีเจ้าของหอพกัที่ไหนกันที่เอาคอร์สโบท็อก คอร์สรักษาผิวมา

 
3 ในปี พ.ศ. 2559 ตอนทีฉ่ันแปลงเพศ ราคา ส าหรบัผูป่้วยชาวไทยอยู่ที ่350,000 

บาท ขณะทีผู่ป่้วยชาวต่างชาตอิยูท่ี ่550,000 บาท 
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สมนาคุณให้ลูกค้าอย่างฉัน ความใจดีของเจ๊จึงท าให้ฉันเคารพเจ๊เหมอืนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง 
ถงึแมเ้จ๊จะมนี ้าเสยีงตกอกตกใจนิดหน่อยตอนที่บอกวา่จะไปแปลงเพศ แต่เจ๊กย็นิดตีอ้นรบัเสมอ 
แถมยงัเป็นคนออกปากอาสาจะขบัรถไปสง่ทีโ่รงยาบาลตอนกลางคนืดว้ย 

ตอนอยู่บนรถสองแถวแดงทีจ่ะนัง่ไปลงตรงหน้ามหาวทิยาลยับูรพา ฉันโทร
บอกเจ๊หมวยว่าก าลงัจะเขา้ไปทีห่อของเจ๊ซึง่อยู่ฝัง่ตรงขา้มกบัมหาวทิยาลยั เมื่อเดนิขา้มสะพาน
ลอยหน้ามหาวทิยาลยัจากฝัง่ทีร่ถสองแถวจอด กพ็บว่าบรเิวณหน้ามอยงัคงคกึครืน้เหมอืนเดมิ
ไม่เคยเปลีย่น ยามเยน็ในละแวกนี้ยงัคงเตม็ไปดว้ยพ่อคา้แม่คา้ทีม่าตัง้รา้นขายอาหารและเนือง
แน่นไปดว้ยผูค้นทีม่าเดนิจบัจ่ายซือ้ของ ฉันเดนิแหวกฝงูชนเขา้ไปในซอยตรงหลงัรา้นทองและ
แล้วกม็าถงึหอเจ๊หมวย ช่วงนัน้ยงัมเีวลาในช่วงเยน็ส าหรบัการพกัผ่อน นัง่ดูทวีพีลาง  พูดคุย
สพัเพเหระกบัเจ๊พลาง เพื่อฆ่าเวลา และมีเวลาพอที่จะเตรียมตัวเตรียมใจส าหรบัวนัพรุ่งนี้ 
กระทัง่ช่วงหวัค ่าฉันขอตวัไปอาบน ้าและตระเตรยีมขา้วของ พอถงึเวลาราว  ๆ สีทุ่่มเจ๊หมวยก็
ขบัรถพาฉนัออกจากบางแสนไปสง่ทีโ่รงพยาบาลเอกชลซึง่ตัง้อยูใ่นตวัเมอืงของจงัหวดัชลบุร ี 

ฉันยงัคงจดจ าภาพของเสน้ทางบนทอ้งถนน และบรรยากาศรอบตวัในยาม
ราตรนีัน้ได ้สภาพอากาศขา้งนอกรถในค ่าคนืนัน้มฝีนพร าและกลิน่ไอของสายฝนเลด็ลอดเขา้มา
ด้านในผ่านเครื่องปรบัอากาศในรถ และฉันยังคงนึกถงึค าพูดของเจ๊หมวยที่พูดกบัฉันบนรถที่
ก าลงัวิง่อยูบ่นถนนในคนืสดุทา้ยก่อนทีช่วีติของฉนัจะเปลีย่นไปอกีครัง้   

“ดสู ิมฝีนตกปรอย ๆ ดว้ย เหมอืนพระก าลงัรดน ้ามนต์ใหเ้ธอเลยนะ”  
เจ๊หมวยกล่าวขณะขบัรถ 
“จรงิดว้ยแหะ” ฉนันึกในใจพลางเออออไปกบัค าพดูของเจ๊หมวย  
ขณะที่มองออกไปยงัหน้าต่างรถ  ฉันพยายามสงัเกตละอองฝนที่โปรยปา

ยลงมาบนหน้าต่างฝัง่ทีน่ัง่ของฉนั ซึง่มลีะอองน ้าเมด็เลก็ ๆ เกาะจนอยู่ทัว่ เหมอืนกบัน ้ามนตไ์ม่
ผดิจากทีเ่จ๊หมวยเปรยีบเปรยเอาไวเ้ลย ถนนตลอดสายในค ่าคนืนัน้ช่างเงยีบสงดั ถงึขนาดทีร่ถ
ไม่จอดตดิไฟแดงเลยสกัช่วงเดยีว ฉันจงึไดแ้ต่หวงัว่าการเดนิทางสูช่วีติบทใหม่จะไรอุ้ปสรรคใด 
ๆ เหมอืนกบัที่ท้องถนนในค ่าคนืนี้ปูทางให้ฉันผ่านมนัไปได้อย่างง่ายดาย และเหมอืนกบัที่มี
ละอองฝนโปรยปรายราวกบัน ้ามนต์ทีป่ะพรมลงบนศรีษะจนอดนึกเสยีไม่ไดว้่าถา้หากมใีครสกั
คนหนึ่งจะโชคดหีรอืหากมเีทพเทวดาทีจ่ะคอยช่วยคุม้ครองใหป้ลอดภยั กข็อใหค้น ๆ นัน้เป็น
ฉนักแ็ลว้กนั  

รถขบัมาจอดถงึโรงพยาบาลราวเกอืบหา้ทุ่ม เมื่อมองจากดา้นนอกกจ็ะเหน็
ว่าดา้นในของโรงพยาบาลมดืสนิทไปทัง้ชัน้ แต่เมื่อเดนิเขา้ไปใจกลางของโรงพยาบาลกจ็ะพบ
แสงสว่างจากแผนกประชาสมัพนัธแ์ละหอ้งฉุกเฉินยงัเปิดไวอ้ยู่ ฉนันัง่รอบนโซฟากบัเจ๊หมวยได้
สกัพกั ตอนนัน้เป็นเวลาเกอืบเทีย่งคนืแลว้  เจ๊จงึขอตวัเดนิทางกลบัก่อน ฉนักล่าวค าขอบคุณเจ๊
เสยียกใหญ่ และก่อนเจ๊จะกลบัยงัไดใ้หค้ าอวยพรขอใหทุ้กอย่างผ่านพน้ไปดว้ยด ี
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5 สงิหาคม พ.ศ.2559 เวลา 0.00 น.  
เสยีงนาฬิกาของโรงพยาบาลดงัขึ้นตอนเที่ยงคนื ฉันลุกขึ้นเดินตรงไปยงั

แผนกประชาสมัพนัธอ์กีครัง้และยื่นใบส่งตวัจากคลนิิกใหก้บัเจา้หน้าที ่หลงัจากทีย่นืลงทะเบยีน
และท าเรื่องเอกสาร รออยู่ตรงนัน้อกีสกัพกักถ็ูกเรยีกใหเ้ขา้ไปนอนรอในหอ้งฉุกเฉิน พยาบาล
เดนิเขา้มาวดัความดนัและตรวจเชค็อุณหภูมใินร่างกาย ก่อนทีจ่ะพาฉันขึน้ไปยงับนหอ้งพกัอยู่
บนชัน้เก้าของโรงพยาบาล ซึ่งผูช้่วยพยาบาลเคยเล่าใหฉ้ันฟังว่าหอ้งพกัฟ้ืนบนชัน้เก้านัน้เป็น
หอ้งพกัคนไขข้องหมอสุพรทัง้หมด  

ฉนัเดนิตามพยาบาลจนมาหยดุทีห่น้าหอ้งหมายเลย 910 ซึง่จะเป็นทีพ่กัของ
ฉันนับแต่คนืนี้เป็นต้นไปอกีตัง้เจด็วนั เมื่อเปิดเขา้มาในห้องพกั ซ้ายมอืคอืห้องน ้าห้องเลก็ ๆ 
ทางดา้นขวามอืมตีูเ้ยน็ตัง้อยู่ และตอนทีก่ าลงัเดนิเขา้ไปเพือ่น าสมัภาระไปวางตรงโต๊ะรบัแขก ก็
เหลอืบไปเห็นกระเป๋าสชีมพูใบใหญ่ซึ่งมชีื่อของทางคลนิิกถูกวางเอาไว้อยู่บนโต๊ะ ฉันรูดซิป
เปิดดดูว้ยความสงสยั จงึเหน็ว่าขา้งในนัน้คอือุปกรณ์ทีใ่ชห้ลงัการผ่าตดัทีท่างคลนิิกไดเ้ตรยีมไว้
ใหแ้ก่คนไขอ้ย่างครบครนั ซึง่มทีัง้ แทง่โมลห์รอืไดเรเตอร ์(dilator) เจลหล่อลื่น ถุงยางอามยัเป็น
โหล ๆ ถุงมอืยาง แผ่นรองกนัซบั ชามพลาสสตกิรปูกรวยไต ไซริง้คฉ์ีดยา เจลสบู่ลา้งแผลสแีดง 
น ้ายาเบตาดนี และหมอนโดนทัทีไ่วใ้ชร้องนัง่   

หลงัจากทีส่ ารวจตรวจตราทุกมุมหอ้งแลว้ ความเหนื่อยลา้จากการเดนิทาง
และการอดอาหารตัง้แต่ตอนเยน็ ผนวกกบัเป็นเวลาทีด่กึมากแลว้ ท าใหฉ้นัรบีละออกจากสิง่รอบ
กายและจดัการตัวเองเก็บข้าวเก็บของและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดล าลองที่ทางโรงพยาบาล
จดัเตรยีมไวใ้ห ้เมื่อเอนตวัลงนอนบนฟูกแขง็ ๆ ของเตยีงโรงพยาบาลทีแ่มจ้ะไม่ค่อยสบายตวั
นกั แต่ฉนักลบันอนหลบัสนิทแบบทีไ่ม่ไดรู้ส้กึตดิคา้งอะไรกบัการตดัสนิใจครัง้นี้อกีแลว้  

วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ.2559 . . . 
รุ่งอรุณวนัใหม่ได้เริม่ขึ้นอีกครัง้ ราว ๆ 05.00 น. ฉันตื่นขึ้นด้วยเสยีงเคาะ

ประตูหอ้ง เสยีงฝีเทา้ของคนทีเ่ดนิเขา้มาในหอ้ง และตามมาดว้ยไฟในหอ้งทีถู่กเปิดขึน้ ทนัทีต่ ัง้
สติได้และเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นนางพยาบาลก าลงัจดัเตรียมอุปกรณ์อยู่ข้าง ๆ เตียง ทนัใด
นัน้เองความกลวัและความวติกทีห่ายไปกว็ิง่แล่นกลบัเขา้มาทนัท ีการผ่าตดัแปลงเพศก าลงัจะ
เริม่ขึ้นในอีกไม่กี่ช ัว่โมงขา้งหน้าแล้ว พยาบาลเข้ามาจดัแจงท าการสวนทวารเพื่อเตรยีมตวั
ส าหรบัการผ่าตดั และโกนขนบรเิวณอวยัวะเพศ ฉันใช้เวลาอยู่ไม่นานกบัขัน้ตอนนี้เพราะ ได้
จดัการขนบรเิวณนัน้มาจนเกลีย้งดว้ยตนเองมาแลว้ และใชเ้วลาเพยีงสัน้ ๆ กบัการลา้งล าไสใ้ห้
หมดจด เพราะฉนัอดขา้วมาตัง้แต่เมื่อเยน็วาน เมื่อท าทุกอย่างจนเสรจ็สิน้พยาบาลกเ็ดนิออกไป 
และปล่อยใหฉ้นัไดใ้ชเ้วลาพกัผอ่นต่อ    

กระทัง่ เวลา 07.50 น. เสยีงปึงปังทีห่น้าประตูหอ้งกด็งัขึน้อกีครัง้ ทว่าครัง้นี้
พยาบาลคนเดมิไดเ้ดนิเขา้มาพรอ้มกบัเจา้หน้าทีผู่ช้ายเพือ่มาช่วยเขน็เตยีงของฉนัออกไป เตยีง
ค่อย ๆ ถูกเขน็ออกไปจากหอ้งพกั สายตาของฉนัทีน่อนหงายตวัอยู่บนเตยีงไดแ้ต่จบัจอ้งขึน้ไป
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บนเพดาน หลอดไฟนีออนสขีาวตามทางเดนิทีท่ าใหบ้รรยากาศเชา้นี้ดูเหน็บหนาวขึน้มาอย่าง
ผดิปกต ิแสงสว่างสขีาวจากหลอดไฟทีย่าวเรยีงรายไปตามทางเดนิเหมอืนกบัเสน้ประสขีาวบน
พืน้ถนน ค่อย ๆ น าทางฉนัไปยงัหอ้ง ๆ หนึ่ง ซึง่เป็นหอ้งตดิกบัหอ้งผ่าตดั ฉนัไดน้อนรออยู่ตรง
นัน้ แต่เพยีงชัว่ครูเ่จา้หน้าทีค่นเดมิกเ็ขน็เตยีงของฉนัเขา้ไปในหอ้งผ่าตดั  

เมื่อเขา้ไปถงึหอ้งผ่าตดั ข้างในดูขาวสะอาดตาไปหมด ตรงกลางของหอ้งมี
เตยีงผ่าตดัและมไีฟสขีาวดวงใหญ่ หมอ และพยาบาล อยู่ในชุดคลุมสเีขยีว ทุกคนเดนิขวกัไขว่
ตระเตรยีมเครื่องไมเ้ครื่องมอื ฉันถูกลากขึน้จากเปลของเตยีงโรงพยาบาล ขึน้มาบนเตยีงผ่าตดั
ทีอ่ยู่ตรงกลางของหอ้ง ดว้ยอุณหภูมแิละบรรยากาศในห้องท าใหรู้ส้กึตื่นกลวัขึน้มาอย่างทวคีณู 
คงด้วยสหีน้าและดวงตาของฉัน อาจท าใหพ้ยาบาลและหมออ่านออกอย่างหมดจด ผูช้่วยของ
หมอคนหนึ่งทีอ่ยู่ในหอ้งนัน้พยายามชวนฉันคุยเพื่อใหรู้ส้กึผ่อนคลาย สกัพกัวสิญัญแีพทย์กเ็ดนิ
เขา้มา อธบิายถงึกระบวนการต่าง ๆ ว่าจะหลบัไปนานเท่าไร จะตื่นขึน้มาตอนไหน พรอ้มยื่น
เอกสารยนิยอมมาให้เซ็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว กระบวนการวางยาสลบเป็นอนัเริม่ขึ้น วสิญัญีใช้
ปลายเขม็ทีม่สีายยางเชื่อมอยู่แทงลงไปบนฝ่ามอืซา้ยของฉันและสอดเขม็เขา้ไปเบา ๆ ยาสลบ
ถูกดนัออกจากเขม็ฉีดยาค่อย ๆ ล าเลยีงมาตามสายยาง ฉันค่อย ๆ รูส้ ึกแสบขึน้มาทนัททีนัใด 
และก่อนทีจ่ะหลบัไปยงัไดย้นิเสยีงพยาบาลพดูวา่ 

“ไม่มอีะไรต้องกงัวลแลว้นะ ทุกอย่างจะผ่านพน้ไปด้วยด ีนับถอยหลงัในใจ
ไดเ้ลย”  
ฉนันบัตามในใจ หนึ่ง สอง และยงัไม่ทนัจะถงึสาม แสงสว่างจากดวงไฟกน็ า

ทางฉันไปสู่ความมดืมดิ ภาพทุกอย่างตรงหน้าค่อย ๆ เลอืนลบัไปสู่ การเดนิทางทีไ่ม่มวีนัหวน
กลบั . . .ฉนัไม่เคยไดเ้ตรยีมใจเอาไวม้าก่อนเลยว่าการเดนิทางครัง้นัน้เกอืบน าพาฉันไปสู่ความ
ตาย และไม่ไดค้าดคดิเอาไวม้าก่อนเลยว่าสายฝนในค ่าคนืนัน้ทีเ่จ๊หมวยเปรยีบไวว้่าเหมอืนกบั
น ้ามนตจ์ะตกลงมาเป็นน ้าตา ใครจะคดิวา่สายฝนบนฟากฟ้าจะไหลลงมาเป็นสายเลอืด หรอืกลิน่
น ้าคา้งในค ่าคนืนัน้จะมแีต่กลิน่เลอืดทีค่าวคละคลุง้ และสุดทา้ยไม่มเีทพเทวดาหรอืพรใด ๆ ที่
ช่วยคุ้มครองให้ฉันปลอดภยัมเีพยีงแค่มนุษย์สองคน คอื พ่อกบัแม่ ที่ใช้หยาดเหงื่อ แรงกาย 
และเงนิทองร่วมผจญไปกบัการเดนิทางครัง้นัน้ แมน้ี่จะประสบการณ์ทีฉ่ันไม่สามารถยอ้นกลบั
ไปแกไ้ขอะไรได ้หากท าไดก้แ็ต่เพยีงแคม่องกลบัไปและเขยีนบนัทกึมนัขึน้มาใหม ่ 

1.1.5 จาก ร่างท่ีถกูอ่าน และ ประวติัศาสตรท่ี์ถกูลบ  
ในวนัทีฉ่ันตดัสนิใจแลว้ว่าจะไม่ใช่คนเดมิอกีต่อไปและจะกา้วขา้มไปเป็นคน

ใหม่ โดยการเขา้รบัการผ่าตดัแปลงเพศ ณ ตอนนัน้ ฉันไม่เคยมองไปไกลกว่าเกนิกว่าความ
ปรารถนาและความรูส้กึของตนเองทีเ่ป็นของฉันแต่เพยีงผูเ้ดยีว ทว่าการกา้วเขา้มาสู่พืน้ที่สตรี
ศึกษา ความต้องการที่จะแปลงเพศของฉันก็ได้ถูกตัง้ค าถามขึ้นเป็นครัง้แรกในวนัที่มาสอบ
สัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรสตรี เพศสถานะ เพศวิถีศึกษา ที่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(วนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) เพราะฉนัไดบ้อกเล่าถงึประเดน็การ
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วจิยัทีต่นเองสนใจและประวตัทิางการศกึษาของตนเอง พอเมื่อไดก้ล่าวถงึการผ่าตดัแปลงเพศที่
ก าลงัจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สปัดาห์ข้างหน้า อาจารย์ท่านหนึ่งในหลกัสูตรที่ มาเป็นกรรมการ
สมัภาษณ์ในวนันัน้กถ็ามขึน้ว่า  

“เขา้มาเรยีนก่อนไหม แลว้คอ่ยตดัสนิใจแปลงเพศอกีท”ี 
นี่นับเป็นค าถามหนึ่งทีฉ่นัเคยรูส้กึหวาดกลวัอยู่ไม่น้อยว่าความตอ้งการของ

ฉันจะถูกตดัสนิหรอื ไม่เป็นที่เขา้ใจ และยิง่ถ้าหากเป็นพ่อกบัแม่ที่ไม่เขา้ใจนัน่คงท าให้ฉันใจ
สลาย แต่ ณ ขณะนัน้ ฉนัพยายามท าความเขา้ใจว่าเป็นความปรารถนาดขีองอาจารยท์ีพ่ยายาม
จะไถ่ถามดว้ยความเป็นห่วง แต่ฉันกท็ าไดเ้พยีงแค่ยนืยนัต่อสิง่ทีต่นเองเลอืก จนกระทัง่เมื่อได้
เขา้มาในพืน้ทีว่งวชิาการอย่างเตม็ตวั ในระหว่างการคน้ควา้วจิยัท าใหฉ้ันไดรู้ว้่าการแปลงเพศ 
หรอื คนที่เขา้รบัการผ่าตดัแปลงเพศ โดยเฉพาะจากชายไปเป็นหญิง ได้ถูกวพิากษ์เอาไว้ใน
หลายแงมุ่มทัง้ในเชงิการแพทยแ์ละในเชงิสงัคมศาสตร ์ 

สถาบนัการแพทยน์ับเป็นจุดตัง้ตน้ทีส่ าคญัของการสถาปนาความรูเ้รื่องการ
แปลงเพศ โดยในมุมมองของเหล่าผูเ้ชีย่วชาญ ความเขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการแปลงเพศ คอื 
การรกัษาอาการเจ็บป่วยทางจติใจหรอืสภาวะความไม่พงึพอใจต่อสภาพร่างกายของตนเอง 
ดงัที่นายแพทย์แฮรี่ เบนจามนิ (Harry Benjamin) ผู้เป็นคนวางรากฐานความรู้ด้านการแปลง
เพศ อย่าง ไดบ้ญัญตัคิ านิยามของค าวา่ คนแปลงเพศ หรอื transsexual เอาไวว้า่  

คนแปลงเพศไมว่า่จะชายหรอืหญงิ คอื คนทีม่คีวามไมพ่งึพอใจอยูใ่นสว่นลกึ
ของจติใจต่อเพศ (หรอืเพศสถานะ) ที่พวกเขาหรอืเธอได้รบัจากโครงสรา้ง
ทางกายภาพของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่อวยัวะเพศ . . . มคีวามรู้สกึ
รงัเกยีจอวยัวะเพศที่ได้รบัโดยก าเนิด ท าให้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศ
สรีระ ในขณะที่ คนแต่งกายข้ามเพศ หรือ Transvestite ยงัต้องการเก็บ
รกัษาอวยัวะเพศไว้ ไม่ได้เรยีกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ หรอื
แม้แต่การเข้าพบจิตแพทย์เพื่อรกัษาอาการที่เป็น (Benjamin, 1966, pp. 
13-14) 
ขอ้วพิากษ์ต่อ สภาวะคนแปลงเพศ หรอืเงื่อนไขทีถู่กสรา้งขึน้จากวาทกรรม

ทางการแพทย ์ซูซาน เอต็ตา เคลเลอร ์(Susan Etta Keller) ไดเ้สนอ ค าว่า “วกิฤตแห่งอ านาจ 
(The Crisis of Authority) ที่ส่งผลต่อคนแปลงเพศในการที่จะสร้างทฤษฎีจากอตัลกัษณ์ของ
ตนเองขึน้มา” (1999, p.58) เนื่องจากความขดัแยง้ระหว่างองคค์วามรูท้างการแพทยท์ีล่ดทอน
และสรา้งความไม่ปกตใิหก้บัคนแปลงเพศ แต่ในขณะเดยีวกนัคนแปลงเพศเองกม็คีวามเหน็ชอบ
ไปกบัเหตุผลทางการแพทย ์นัน่จงึหมายความว่า แมค้วามรูท้างการแพทยม์กัจะถูกมองว่าเป็น
ความรูท้ีก่ดทบั หรอื เป็นความรูท้ีอ่ยู่เหนือมุมมองแนวคดิอตัวสิยั แต่อย่างไรกต็ามคนทีผ่่ าตดั
แปลงเพศกไ็ดใ้ชเ้รื่องเล่าหรอืตรรกะ เช่น ความรูส้กึเกดิผดิร่าง หรอื การตดิอยู่ในร่างทีต่รงขา้ม
กบัจติใจ เพือ่ถูกวนิิจฉยัวา่เป็น “ผูป่้วย” ซึง่เหตุผลเหล่านี้เองกส็อดรบัไปกบักระบวนการทางการ
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แพทย ์อย่าง การประเมนิทางจติวทิยา ดงันัน้เรื่องเล่าทีเ่ปล่งออกมาจากเสยีงของคนแปลงเพศ 
ในฐานะคนไขจ้งึกลายเป็นสิง่ทีก่ดีกนัเสยีงทีจ่ะพดูออกมาเพื่อจะอธบิายตวัตน ความรูส้กึนึกคดิ 
หรอืความสลบัซบัซอ้นในประสบการณ์ทีเ่คยมมีาของคนกลุ่มนี้เสยีเอง นัน่จงึกลายเป็นความลกั
ลัน่ทีเ่กดิขึน้ระหว่างความเจบ็ป่วย กบั การยอมจ านนต่อความเจบ็ป่วย ดงัทีพ่วกนักทฤษฎีได้
วพิากษ์คนแปลงเพศวา่อยูใ่นฐานะของการเป็นเหยือ่ทีม่สีว่นรว่มในระบบนัน้ (1999, p. 52)  

ขณะที่ในแวดวงวิชาการไทยตัวตนและประสบการณ์ของกะเทยที่ผ่าตัด
แปลงเพศก็เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่ถูกศกึษาในแวดวงสงัคมศาสตร์และถูกวพิากษ์โดยเหล่า
นักวชิาการ อาทิ ในบทความเรื่อง “การสรา้งเรอืนร่างของกะเทยในวฒันธรรมหญงิสวย” ของ 
กติตกิร สนัคตปิระภา (2560) “วพิากษ์ความเป็นหญงิของหญงิในร่างชาย” และในหนังสอื เพศ
ในเขาวงกต: แนวคดิทฤษฎเีพศในวฒันธรรมบรโิภค ของ นฤพนธ ์ดว้งวเิศษ (2558; 2560) จาก
ขอ้เขยีนเหล่านี้ได้ชี้เห็นว่าความปรารถนาในการสร้างความเป็นหญิงไปจนถงึความต้องการ
ผ่าตัดแปลงเพศของกะเทยนัน้อาจไม่ได้เกิดจากภาวะผู้กระท าอย่างโดด ๆ หรือเกิดจาก
ความรูส้กึของกะเทยทีอ่ยู่ลกึลงไปในระดบัจติวญิญาณและความปรารถนาได้อย่างถ่องแท ้แต่
กะเทยนัน้อยู่ในฐานะผู้ตกเป็นเบี้ยล่างของวาทกรรมหรอืความรู้ที่มอียู่มากมายในสงัคม การ
สรา้งความเป็นหญงิของกะเทยจงึถูกมองว่าเป็นเหยื่อของระบอบปิตาธปิไตยและการตกอยู่ใน
โลกของคนสองเพศ อกีทัง้ถูกวพิากษ์ผ่านแนวคดิบรโิภคนิยมและแนวคดิเสรนีิยมใหม่ นัน่จงึท า
ให้กะเทยถูกมองว่าเป็นเบี้ยล่างของระบบทุนนิยม เพราะการแพทย์เชงิพาณิชย์ ทัง้การเสรมิ
ความงาม หรอื การผ่าตดัแปลงเพศ ได้เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรอืนร่างและวถิชีวีติของกะเทย 
ซึง่ในเวลาเดยีวกนัการแพทย์กถ็ูกเลง็เหน็ว่าได้เขา้มากอบโกยผลประโยชน์จากความปรารถนา
ของกะเทย การสรา้งความเป็นหญงิทีต่อ้งด ารงอยู่ท่ามกลางบรบิทเหล่านี้ ตวัตนของกะเทยจงึ
ถูกมองว่าตกอยู่ภายใตก้ารเป็นวตัถุวสิยัของความรู ้คุณค่า หรอืค่านิยม ทีม่อียู่มากมายในสงัคม
ซึง่ไดส้ลกัลงไปบนรา่งกายและตวัตนของกะเทยอย่างแยบยล ดงัที ่กติตกิรชีใ้หเ้หน็วา่  

ในยุคของความรูค้วามเชื่อในหลกัเหตุผล (Rationality) ความรูเ้รื่องเพศท า
ใหเ้รารบัรูว้า่เราเป็นใคร การเชือ่ในการรบัรูข้องมนุษยจ์งึเป็นหลกัในการมอง
กะเทยด้วยวิธีคิดที่เชื่อว่ากะเทยคิดและสรรสร้างร่างกายด้วยตนเอง 
กล่าวคอื กะเทยเป็นองค์ประธานของความคดิและกระท าการปรบัเปลี่ยน
ร่างกายของตนเองมไิดถู้กใครบงัคบั ซึ่งฐานคดิมาจากยุควทิยาศาสตรเ์ฟ่ือง
ฟูทีเ่ชือ่วา่มนุษยค์อืผูม้อี านาจควบคุมธรรมชาต ิ(2560, น. 127) 
ในท านองเดยีวกบัทีน่ฤพนธ์ไดใ้หข้อ้คดิเหน็ไว้ว่า “ . . . อตัลกัษณ์ของคนที่

ผ่าตัดแปลงเพศ (Transsexual) จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่สร้างรายได้ให้กบัแพทย์ การแพทย์แบบทุนนิยมได้สถาปนาความจรงิเกี่ยวกบัเพศ
ภายใต้วตัถุวสิยั” (2560, น. 156) ทัง้ยงัได้เสนอขอ้วพิากษ์ไวใ้นบทความออนไลน์บนเวบ็ไซต์
ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธรทีช่ือ่ “วพิากษ์ความเป็นหญงิของหญงิในรา่งชาย” (2558) ดงันี้  
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การผ่าตดัแปลงเพศ จงึมใิช่แค่การเปลี่ยนให้กะเทย/สาวประเภทสองเป็น
ผู้หญิง แต่ยงัเป็นการจารกึ “คู่ตรงข้าม” ลงไปในร่างกายและผวิหนังของ
กะเทยและสาวประเภทสอง กล่าวคอื “ร่าง” ทีถู่กสรา้งใหม่ของสาวประเภท
สองคอืพยานหลกัฐานทีบ่่งบอกว่าร่างใหม่วางทบัอยู่บนร่างเก่า ทีม่นีัยยะว่า 
“สิ่งที่ดี” วางทบัอยู่บน “สิ่งที่ไม่ดี” ร่างของสาวประเภทสองจะถูกใช้เป็น
เครื่องมอืเพื่อที่วทิยาศาสตร์จะสามารถมอี านาจกดทบัร่างกายของมนุษย์ 
โดยที่สาวประเภทสองจะไม่รู้ว่าตวัเองก าลงัถูกกระท าจากอ านาจอย่างไร 
เพราะอ านาจได้อาศยักลอุบายด้วยการชี้แจงว่าร่างกายที่ถูกสร้างใหม่คอื 
“ความสุข” ที่สาวประเภทสองจะได้รบั อ านาจกดทบัได้แปลงร่างตวัเองไป
เป็น “ความสุข” ที่สาวประเภทสองน าไปอธิบายตวัเอง เราจะเห็นว่าการ
กระท าของอ านาจมคีวามแยบยลและแนบเนียน  
หากศึกษาข้อวิพากษ์ เหล่ านี้ ผ่ านมุมมองหลังคนแปลงเพศ หรือ 

posttranssexual ที่ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนทางกระบวนทศัน์จาก transsexual ไปสู่ transgender 
และน าไปสู่การวางรากฐานสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษา (Transgender Studies) ใหเ้กดิ
ขึน้มาในวงวชิาการตะวนัตก แนวคดิดงักล่าวได้ถูกประกาศไวอ้ย่างกลา้หาญในบทความเรื่อง 
“The empire strikes back: A posttranssexual manifesto” ของแซนดี้ สโตน (Sandy Stone) 
เธอได้ชี้ให้เหน็ว่าร่างกายของคนแปลงเพศถูกสลกัเอาไว้ด้วยความรุนแรงเชงิตวับท ( textual 
violence) ที่เกิดจากเทคโนโลยทีางการแพทย์ (2006, p. 231) ฉะนัน้ร่างของคนที่ได้รบัการ
ผ่าตดัแปลงเพศจงึไม่ไดเ้พยีงแค่กลายเป็น “เพศ” ทีถู่กสถาปนาโดยองคค์วามรูท้างการแพทย์
หรอืความรูใ้นเชงิวทิยาศาสตร ์หากแต่ร่างยงักลายเป็น “ตวับท” (text) หนึ่งทีถู่ก “อ่าน” ซ ้าแลว้
ซ ้าเล่า ผ่านองค์ความรูท้างการแพทยโ์ดยเหล่าผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผ่านทฤษฎีวพิากษ์ โดยเหล่า
นกัวชิาการ  

เรอืนร่างทีส่รา้งขึน้มาใหม่จงึถูกมองเหน็เป็นเพยีงภาพลวงตาของความสุขที่
มโนส านึกสรา้งขึน้ ร่างกายทีแ่ปรเปลีย่นจงึถูกมองเป็นเพยีงทีร่องรบัวาทกรรม/ความรูชุ้ดอื่น ๆ 
ทัง้ยงัถูกมองว่าเป็นเพยีงความบกพร่องบนร่างกาย ความแปลกประหลาด หรอืความเจบ็ป่วย
ทางจติใจ แมว้่าในชวีติของพวกเรานัน้จะถูกอ่านมานับครัง้ไม่ถ้วน ทัง้ จากสายตาของบรรดา
ผู้คนในสงัคมที่พจิารณาว่า พวกเราเป็นของแท้หรอืเป็นเพยีงของเทยีม ถูกไถ่ถามด้วยความ
สงสยัจากชายหญงิคนอื่นถงึอวยัวะเพศทีท่ ามา ถูกเปรยีบเปรยวา่เป็นเพยีงสิง่ของปลอม ๆ หรอื 
“ดอกไมพ้ลาสตกิ” แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ฉนัเองกอ็าจเป็นสว่นหนึ่งทีพ่ยายามลบตวัตนเดมิหรอืสลายตวั
เองคนเก่าเพื่อเข้าไปอยู่ภายใต้สภาวะทางการแพทย์ที่เป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนทศัน์ทาง
วทิยาศาสตร ์อนันับว่าเป็นองคค์วามรูท้ีท่รงพลานุภาพทีสุ่ดในโลกสมยัใหม่ ซึง่กระบวนการนี้ส
โตนได้นิยามไวว้่าเป็นกระบวนการเขา้ไปอยู่ภายใต้ประวตัศิาสตร์อนัสมเหตุสมผล (plausible 
history) ดงัทีส่โตนไดก้ล่าววา่ 
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จุดประสงคส์งูสุดของการผ่าตดัแปลงเพศ คอื การลบตวัตนของเขาหรอืเธอ 
และเข้าไปเป็นประชากรปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเหล่านัน้คอืการสรา้งประวตัศิาสตร์ชวีติที่น่าเชื่อถอืขึน้มาใหม่ 
ซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่จะโกหกอดีตของตนเอง สิ่งที่จะได้รบัตามมาคอืการ
ยอมรบัทางสงัคม แต่สิง่ที่จะต้องสูญเสยีไป คอื การแสดงให้เห็นถึงความ
สลบัซบัซอ้นของประสบการณ์อนัถ่องแทท้ีเ่คยมมีา” (Stone, 2006, p. 230) 
จากค ากล่าวของสโตนขา้งต้น ท าใหฉ้ันตระหนักขึน้มาว่า คนทีพ่ยายามจะ

ลบประวตัศิาสตรข์องฉันหาใช่ใครอื่น บางทอีาจจะเป็นตวัฉันเองทีพ่ยายามลบเลอืนเรื่องราวที่
ผ่านมา ลบความเขม้แขง็ทีพ่าชวีติของฉันมาถงึตรงนี้ ลบการกดขีท่ีโ่ดนกระท าจากระบบอย่าง
ไม่เป็นธรรม ลบความอดทนอดกลัน้ทีพ่ยายามจะอยู่ร่วมกบัความเงยีบ ลบความอ่อนแอความ
เปราะบางทีไ่ม่กลา้ลุกขึน้สูเ้พือ่ตนเอง ลบความโงเ่ขลาและความมดืบอดทัง้หมดทีฉ่นัเคยม ียอม
เขา้ไปอยูภ่ายใตค้ านิยามของคนอื่นเพยีงเพือ่จะไดก้ลมกลนืไปกบั “คนปกต”ิ 

เมื่อต้องการทีจ่ะเปลีย่นความรุนแรงเชงิตวับททีส่ลกัเอาไวใ้นเรอืนกายของ
คนทีแ่ปลงเพศ ใหเ้ป็นอ านาจทีถู่กประกอบสรา้งขึน้มาใหม่ (reconstructive force) ดงัขอ้เสนอ
หนึ่งที่สโตนทีช่ี้ใหเ้หน็ว่า การแทรกแซงวาทกรรมทีท่ าหน้าที่อธบิายตวัตนของคนทีแ่ปลงเพศ 
คอืการเริม่ทีจ่ะ “ . . . เขยีนตวัตนลงไปในวาทกรรมทีเ่คยถูกเขยีนเอาไว ้. . . ” (Stone, 2006, p. 
232) จากขอ้เสนอดงักล่าวทีส่โตนไดใ้หไ้ว ้ฉนัใคร่ขอใชป้ระสบการณ์แปลงเพศทีเ่ลอืกดว้ยความ
ปรารถนาของตนเอง แต่ตอ้งเกอืบจบลงดว้ยการแลกมาดว้ยชีวติใหแ้ปรเปลีย่นเป็นพลงัในการ 
“เขยีนตวัตน ขบัเคลื่อนความรู้” เพื่อก้าวออกมาจากความรู้ทางการแพทย์หรอืค าอธบิายของ
ผูเ้ชีย่วชาญ และเพื่อทีจ่ะไม่ตอ้งไปหลบอยู่หลงัค านิยามหรอืการถูกเล่าโดยคนอื่น แต่ฉันจะขอ
ใชท้ีย่นืในวงวชิาการแห่งนี้และพลงัทัง้หมดทีม่เีริม่เขยีนตวัตนและเล่าเรื่องของตนเองทีผ่่านมา
ดว้ยเสยีงของฉนัเองสกัท ี

1.1.6 นิยาม คนข้ามเพศสถานะ (transgender) ในฐานะเครื่องมือทางปัญญา  
กะเทย ถูกศกึษาในแวดวงวชิาการไทยมาเป็นเวลานานกวา่ครึง่ศตวรรษ แต่

กะเทยนัน้กลบัไม่เคยถูกยกขึน้มาเป็นศาตรห์รอืมพีืน้ที่ทางปัญญาทีเ่ป็นของตนเอง จุดเริม่ต้น
ของการอธบิายตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย ได้เริม่ปรากฏอย่างเด่นชดัผ่านองคค์วามรู้
ทางวทิยาศาสตร ์นบัแต่ในช่วงทศวรรษปี พ.ศ. 2500 กระทัง่ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560  กะเทย 
ได้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคญัในแวดวงสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พฤติกรรมและ
ตวัตนของกะเทยถูกอธบิายผ่านทฤษฎทีางสงัคมมากขึน้ ต่อมาเมื่อศาสตรศ์กึษาทีว่่าดว้ยเรื่อง
เพศไดส้รา้งพืน้ทีข่องตนเองลงในสถาบนัการศกึษาของไทย ซึง่มตีัง้แต่ สตรศีกึษา เพศสถานะ
ศึกษา เพศวถิีศึกษา รวมถึงเควยีร์ศึกษา สาขาวชิาเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแวดวง
วชิาการไทย และยงัเป็นส่วนหนึ่งในการศกึษาตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย  รวมถึงใน
ปัจจุบัน ค าว่า “คนข้ามเพศ” ที่รบัมาจากโลกตะวนัตกโดยยงัคงไม่ได้ถูกแยกขาดระหว่าง 
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transsexual กบั transgender ได้ถูกน ามาใช้ในฐานะนิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะและอตั
ลกัษณ์ทางการเมอืงในขบวนการเคลื่อนไหว รวมถึงการใช้เป็นนิยามของกลุ่มเป้าหมายใน
งานวจิยั โดยเฉพาะอย่างยิง่งานวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรน์ับแต่ช่วงทศวรรษ 2550 เป็นตน้มา 
แต่กระนัน้แลว้คนขา้มเพศกย็งัไม่เคยถูกรบัรูใ้นฐานะของการเป็นแนวคดิหรอืญาณวทิยา ทัง้ยงั
เป็นสาขาวชิาที่ยงัแทบจะไม่เคยถูกพูดถงึในวงวชิาการไทย ซึ่งนัน่ก็คอื “คนขา้มเพศสถานะ
ศกึษา” หรอื Transgender Studies 

หากเริ่มต้นด้วยค าถามว่า สาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษาคืออะไร? 
ความเขา้ใจอย่างกระชบัที่พอจะท าใหเ้หน็รปูธรรมของศาสตรส์าขานี้ได ้ฉนัขอยกเอาค าพดูของ
เจย ์พรอสเซอร4์ (Jay Prosser) ทีไ่ดก้ล่าวเอาไวว้่า “…คนขา้มเพศสถานะศกึษา คอื หนทางใน
การเชื่อมต่อระหว่างทฤษฎีทางความรู้เขา้กบัชวีติจรงิ…” (1997, p. 321) คนขา้มเพศสถานะ
ศกึษาจงึเป็นศาสตรท์ีช่่วยท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อตวัตนหรอืเสยีงของเจา้ของประสบการณ์ (ซึ่งกค็อื 
ตวัคนทีเ่ป็นคนขา้มเพศสถานะเอง) ใหเ้ขา้กบักระบวนการสรา้งความรูเ้พื่อใหค้นเหล่านี้ไดเ้ป็น
ส่วนหนึ่งในความรูท้ีถู่กสรา้งขึน้ ปัจจุบนัคนขา้มเพศสถานะศกึษาในโลกตะวนัตกไดก้ลายเป็น
ศาสตรส์หวทิยาการทีน่ าไปใชใ้นหลากหลายสาขาวชิา อาท ิสงัคมศาสตร ์จติวทิยา วทิยาศาสตร์
กายภาพ ชวีวทิยา มนุษยศาสตร ์และศลิปศาสตร ์(Stryker, 2006, p. 3) โดยสาขาวชิาดงักล่าว
ได้วางรากฐานมาตัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัที่เควียร์ศกึษาได้ถอื
ก าเนิดขึน้ในวงวชิาการตะวนัตก ขณะทีซู่ซาน สไตรเ์กอร์5 (Susan Stryker) นักประวตัศิาสตร์

 
4 พรอสเซอร ์เป็นอาจารยท์างดา้นมนุษยศาสตร ์ประจ าอยู่ทีส่ถาบนัภาษาองักฤษ 

(School of English) ในคณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวฒันธรรม ที่มหาวิทยาลยัลีดส์ 
(University of Leeds) พรอสเซอรม์คีวามเชีย่วชาญทางดา้นเพศสถานะศกึษา ผลงานชิน้ส าคญั
คอืหนังเรื่อง Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality (1998) นอกจากนัน้ยงัมี
ความเชีย่วชาญในดา้นการเขยีนชวีติและสารคดเีชงิสรา้งสรรค ์ดา้นยวิศกึษา และดา้นภาพถ่าย 

5 ซูซาน สไตรเ์กอร ์หรอื ชื่อเตม็ ๆ ของเธอ คอื ซูซาน โอ’นีล สไตรเ์กอร ์(Susan 
O'Neal Stryker) ผูห้ญงิขา้มเพศสถานะ นกัประวตัศิาสตร ์นกัสรา้งภาพยนตร ์และศาสตราจารย์
เกียรติคุณจากภาควิชาเพศสถานะ และสตรีศึกษา (Gender and Women's Studies) ที่
มหาวทิยาลยัแอรโิซน่า (University of Arizona)  

ในปี 1992 สไตร์เกอร์ได้รบัปรญิญาดุษฎีบณัฑติสาขาวชิาประวตัศิาสตร์อเมรกิา 
จากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย เบริก์ลยี ์และหลงัจากส าเรจ็การศกึษากน็บัเป็นเวลามากกว่า 25 
ปี ตัง้แต่ที่สไตร์เกอร์ได้น าเสนอบทความหนึ่งที่เกี่ยวกบัคนข้ามเพศสถานะ ชื่อเรื่องว่า My 
Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix: Performing Transgender 
Rage ในงานสมัมนาทางดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ทีจ่ดัขึน้ในปี 1993 สไตรเ์กอรก์ไ็ม่
เคยหยุดทีจ่ะพฒันาสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษาใหเ้กดิขึน้จรงิและไดร้บัการยอมรบั  โดย
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และนกัทฤษฎคีนขา้มเพศสถานะ ไดอ้ธบิายคนขา้มเพศสถานะศกึษาผ่านรปูแบบเกมทางภาษา 
(the model of language game) กล่าวคอื  

ในเกมทางภาษาแต่ละเกมจะมผีู้เล่นหรือต าแหน่งเฉพาะ อย่างเช่น ผู้ส่ง 
(sender) ผู้ร ับ (addressee) และผู้อ้างอิง /สิ่งที่อ้างอิง ( referent) แต่ละ
ต าแหน่งได้รบัมอบหมายให้เป็นไปตามวจันกรรมที่เกิดขึ้น (speech act 
theory) วจันกรรมทีส่ื่อความ ยกตวัอย่างเช่น “แอปเป้ิลลูกนี้สแีดง” ประโยค
นี้ถูกพดูออกมาโดยผูส้่งซึ่งสนันิฐานไดว้่าอยู่ในต าแหน่งทีรู่ข้อ้มลู ผูร้บัไดร้บั
ขอ้ความทีถู่กเปล่งออกมา (จากผูส้่ง) โดยผูร้บัจะอยู่ในต าแหน่งคดัคา้นหรอื
ใหก้ารเหน็พอ้งไปกบัค าพดู (ของผูส้่ง) ส่วนผูอ้า้งองิหรอืสิง่ทีอ่า้งองิ (ในทีน่ี้ 
ก็คือ แอปเป้ิล) ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งที่จะให้ค าอธิบายตัวมนัเองในเกมนี้  
(Stryker, 2006, p. 11) 
ตวัอยา่งของเกมทางภาษาทีถู่กหยบิยกขึน้มานี้กเ็พือ่ชีใ้หเ้หน็วา่ “ก่อนหน้านี้

คนทีอ่ยู่ในต าแหน่งของคนขา้มเพศสถานะถูกบงัคบัใหต้อ้งเป็นผูอ้า้งองิ/สิง่ทีอ่า้งองิของบรรดาผู้
สู่งและผูร้บัในเกมทางภาษา . . . ” (Stryker, 2006, p. 11) สไตรเ์กอรจ์งึไดเ้สนอวธิกีารเล่าใหม่
หรอืการกลบัไปเล่าอกีครัง้หนึ่ง (re-narration) จากมรดกทางความรูท้ีถู่กสรา้งขึน้มาโดยเหล่าผู้
เล่าคนอื่น ๆ เพื่อดงึเอาความรูชุ้ดทีถู่กกดทบัออกมา (de-subjugated knowledge) ซึ่งนัน่กค็อื
เสยีงหรอืตวัตนของคนขา้มเพศสถานะ และเพื่อทีจ่ะช่วงชงิต าแหน่งแห่งทีข่องผูพ้ดูและกลบัมา
อยู่ในต าแหน่งของผูเ้ล่าหรอืผูส้่งในเกมทางภาษา ในขณะที ่พรอซเซอร์ ไดก้ล่าวเอาไวว้่า “คน
ข้ามเพศสถานะศึกษาเกิดขึ้นเมื่อเรากลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในประวตัิศาสตร์ของเราเอง ” 
(1997, P. 317) จงึอาจพูดได้ว่าคนขา้มเพศสถานะศกึษาเป็นศาสตร์หรอืวธิวีทิยาที่เกดิขึน้มา

 

เธอเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างศาสตร์ “คนข้ามเพศสถานะศึกษา” ขึ้นมาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ตัง้แต่ การท างานเขียนวิชาการ งานเขียนชิ้นส าคัญของเธอได้แก่ หนังสือ
ประวตัศิาสตรค์นขา้มเพศสถานะ Transgender History: The Root of Today’s Revolution ร่วม
บรรณาธิการในหนังสือรวมบทความวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศสถานะศึกษา The 
Transgender Studies Reader ทัง้สองฉบบั (2006;  2013) และยงัเป็นบรรณาธิการร่วมของ
วารสารทางวชิาการ TSQ: Transgender Studies Quarterly  

นอกจากผลงานในแวดวงวชิาการ สไตร์เกอร์ยงัมบีทบาทต่อการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัทรานส์ และมบีทบาทในวงการภาพยนตร์ โดยเธอนัน้เป็นผูม้ี
ส่วนร่วมส าคญัในการเขยีนบท ก ากบั และผลติ ผลงานสารคดเีรื่องดงัทีไ่ดรับัรางวลัเอม็มี ่เรื่อง 
Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria (2005) 
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จากตวัค านิยามเอง ดว้ยการท างานกบัประวตัศิาสตรโ์ดยการกลบัไปเล่าใหม่จากความรูห้รอืค า
นิยามต่าง ๆ ทีถู่กสรา้งโดยผูเ้ล่าหรอืผูเ้ชีย่วชาญคนอื่น ๆ  

จากวิธีวิทยาของสไตร์เกอร์และมุมมองที่พรอสเซอร์ได้เสนอไว้ข้างต้น 
ค าถามส าคัญที่ตามมาก็คือ แล้วความรู้ชุดใดกันท่ีมีบทบาทในการกดทับตัวตนและ
ประสบการณ์ของคนข้ามเพศสถานะในโลกตะวนัตกและใครกนัท่ีเคยเป็นผู้พดูขององค์
ความรู้เหล่านัน้?  

หากเปิดอ่านประวตัศิาสตรค์นขา้มเพศสถานะของสไตรเ์กอร ์ (2008;2017) 
หรอืงานศกึษาทีก่ลบัไปคน้ควา้ปรากฏการณ์คนขา้มเพศสถานะในงานของเดฟ คงิ (Dave King) 
กับ ริชาร์ด เอคินซ์ (Richard Ekins) (2006) จะท าให้เราเห็นว่าคนข้ามเพศสถานะในโลก
ตะวนัตกเคยเป็นปรากฏการณ์ทีถู่กศกึษาอยู่ภายใตอ้งคค์วามรูว้ทิยาศาสตร ์มานบัแต่ช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดยผู้ซึ่งได้รบัขนานนามว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ไม่ว่าจะเป็น นักเพศศาสตร์ 
นกัจติวทิยา หมอ หรอืนกักฎหมาย เหล่าชายผวิขาวเป็นผูค้ดิคน้ประดษิฐกรรมบนเรอืนร่างของ
มนุษย์ด้วยเทคโนโลยกีารแพทย์สมยัใหม่อย่างการแปลงเพศ และประดษิฐ์วาทกรรมหรอืค า
นิยามต่าง ๆ ที่ใช้ในการจดัแบ่งพฤตกิรรมทางเพศ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ขา้มศตวรรษอนั
ส่งผลกระเพื่อมขา้มพื้นทีแ่ละเวลา ขา้มชาตพินัธุ์และสผีวิ พวกเขาเหล่านี้เคยมบีทบาทในการ
สรา้งค าอธบิายเกีย่วกบัพฤตกิรรมขา้มเพศ เช่น ค าว่า คนแต่งกายขา้มเพศ (transvestite) ทีถู่ก
คดิขึน้โดย นายแพทยแ์มก็นัส เฮริช์เฟลด ์หรอื ค าว่าคนแปลงเพศ (transsexual) ทีถู่กน ามาใช้
ในงานของนายแพทยเ์บนจามนิ การสรา้งค าอธบิายหรอืการจ าแนกคุณลกัษณะอาการผดิปกต ิ
ท าใหค้นขา้มเพศสถานะตกอยู่ภายใต้องคค์วามรูห้รอือยู่ในต าแหน่งของวตัถุของการศกึษามา
อย่างยาวนาน ชื่อของชายผวิขาวเหล่านี้ลว้นเป็นสว่นหนึ่งในหน้าประวตัศิาสตรข์องคนขา้มเพศ
สถานะในโลกตะวนัตก จนกระทัง่ในช่วงปลายศตรวรรษที ่20 เป็นตน้มา เรื่องเล่าหรอืค าอธบิาย
ของเหล่าผูเ้ชีย่วชาญไดถู้กทวงคนืจากเจา้ของเสยีง และความรูข้องพวกเขากเ็ริ่มถูกทา้ทายจาก
ทีค่นเคยตกเป็นปรากฏการณ์ใหเ้หล่าผูเ้ชีย่วชาญไดศ้กึษา คนขา้มเพศสถานะไดเ้ริม่ลุกขึ้นมา
เขยีนบนัทกึชวีติของตนเองผ่านงานอตัชวีประวตั ิสง่เสยีงเรยีกรอ้งผ่านการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
หรอืใชเ้รื่องเล่าบอกตวัตนผ่านสือ่ต่าง ๆ จนขยบัมาสูก่ารยกตนเองขึน้มาเป็นสถาบนัความรูแ้ละ
รุกคบืเขา้มาตัง้ตวัอยูใ่นแวดวงวชิาการ   

หากยอ้นกลบัมามองทีส่งัคมไทยและลองใชแ้นวคดิของคนขา้มเพศสถานะ
ตัง้ค าถามในท านองเดยีวกนัดูบ้างว่า แล้วความรู้ชุดใดกนัท่ีมีบทบาทในการกดทบัตวัตน
และประสบการณ์ของกะเทยในสังคมไทย และใครท่ีเคยเป็นผู้พูดขององค์ความรู้
เหล่านัน้?  

เมื่อเปิดอ่านการศกึษาทางดา้นสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาทีเ่กบ็รวบรวม
ขอ้มูลประวตัิศาสตร์ของเพศนอกขนบในสงัคมไทยเอาไว้ อาท ิโรซาลนิด์ มอร์รสิ (Rosalind 
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Morris) (1994) ปีเตอร ์เอ แจค็สนั (Peter A. Jackson) (1995) และ รชิารด์ ทอ็ทแมน (Richard 
Totman) (2003) หรอืการศกึษาในเชงิประวตัศิาสตร ์อย่าง งานวทิยานิพนธข์องเทอดศกัดิ ์ร่ม
จ าปา (2545) และงานวิชาการชิ้นอื่น ๆ อาทิ เปรมปรีดา ณ อยุธยา (2546) หรือ วชัรวุฒิ 
ซื่อสตัย์ และ พชัรนิทร์ สริสุนทร (2558) การศกึษาเหล่านี้ได้ช่วยขุดค้นลงไปในวาทกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกะเทยจนท าให้เห็นว่า ความรู้ที่ใช้อธิบายกะเทยนัน้มีประวตัิศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน โดยในอดตีอทิธพิลของศาสนาพุทธนัน้เคยมบีทบาทส าคญัในการอธบิายตวัตนและ
พฤติกรรมที่ไม่อยู่บนบรรทดัฐานชาย-หญิงในสงัคมไทยยุคจารีต ซึ่งค าอธิบายดงักล่าวมกั
ปรากฏอยูใ่นคมัภรีค์วามเชือ่หรอืตวับททางศาสนาทีบ่อกเล่าถงึการสรา้งโลก  

แต่แล้วเมื่อสงัคมไทยเข้าสู่ “ความเป็นสมยัใหม่” การอธิบายตัวตนและ
ประสบการณ์ของกะเทย ผา่นองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์ไดเ้ริม่ปรากฏอยา่งเด่นชดัในงานวจิยั
ของผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์นับแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ในระยะแรก กะเทย จงึตกเป็น
วตัถุวสิยัของการศกึษา โดยนักการแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญในยุคแรกทีไ่ดร้บัเอาแนวคดิดา้นเพศ
ศาสตรม์าจากโลกตะวนัตกตัง้แต่ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นผูม้บีทบาทในการสรา้ง
ความรู ้กะเทย ในโลกสมยัใหม่จงึเริม่ถูกอธบิายว่าเป็นความป่วยทางจติ ต่อมาในช่วงทศวรรษ 
2520 และ 2530 การศกึษากะเทย ภายใตมุ้มมองสงัคมศาสตรเ์ริม่ปรากฏขึน้ อย่างไรกต็ามนับ
แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กะเทย ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคญัของนักวิจยัทางด้าน
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์วถิชีวีติ ตวัตน และประสบการณ์ของกะเทยหลายรปูแบบ หลาก
พื้นที่ในสงัคมถูกอธบิายผ่านทฤษฎีทางสงัคมมากขึ้น และถูกน าไปศกึษาภายใต้กรอบทฤษฎี
เพศสถานะ เพศวถิ ีอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการวางรากฐาน สตรศีกึษา ลงในแวดวงวชิาการ
ไทย จนน ามาสูเ่ควยีร ์ทีเ่ป็นทัง้ศาสตรแ์ละทฤษฎวีพิากษ์ สาขาวชิาและแนวคดิเหล่านี้ไดเ้ขา้มา
เป็นส่วนหนึ่งในแวดวงวชิาการไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาและวเิคราะห์ตวัตนและ
ประสบการณ์ของกะเทย ทว่าสิง่ที่ยงัคงขาดหายไปก็คอื แนวคดิทฤษฎีที่จะวางรากฐานทาง
ความรู้ที่เป็นของตนเองและช่วยปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่ในกระบวนการสร้างความรู้ จาก 
“การศกึษากะเทย” มาเป็น กะเทยศกึษา”  

งานวจิยัเรื่องนี้จงึเป็นการบุกเบกิน าเอาแนวคดิคนขา้มเพศสถานะมาใชใ้น
ฐานะเครื่องมอืทางปัญญาทีจ่ะช่วยใหฉ้ันสามารถน าเรื่องราวและขา้วของทีม่อียู่ในชวีติขึน้มาขบ
คดิและถกเถียงกบัทฤษฎี โดยตัง้ค าถามจากประสบการณ์แปลงเพศของตนเองที่ผ่านมาว่า 
“แล้วตลอดช่วงชีวิตของฉันเป็นระยะเวลา 23 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2536-2559) การก่อรปู
ตวัตนและการให้ค านิยามของกะเทยคนหนึง่ต้องตกอยู่ภายใต้การกดทบัของความรู้ชุด
ใด และทีส่ าคญัไปกว่านัน้ ใครคือผูพ้ดูของชุดความรู้ทีก่ดทบัเหล่านัน้? ”  

วทิยานิพนธเ์รือ่งนี้จงึเป็นการน าเอาแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชใ้น
ฐานะ 1. เครื่องมอืทีจ่ะช่วยท าใหเ้กิดการเชื่อมต่อตวัตนลงไปในกระบวนการสรา้งความรู ้โดย
การเล่าใหม่จากประสบการณ์สว่นตวัและจดหมายเหตุส่วนบุคคล 2. เครื่องมอืทีจ่ะช่วยชีใ้หเ้หน็
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ถึงการกดทบัทางความรู้และระบุต าแหน่งที่ของผู้พูดชุดความรู้กระแสหลกั และสุดท้าย 3. 
เครื่องมอืในการตรวจสอบองคค์วามรูส้มยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ค านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ 
อย่าง transsexual และ transgender หรือ วาทกรรมทางการแพทย์ ที่ถูกรบัเข้ามาจากโลก
ตะวนัตกและถูกน ามาใชใ้นการจดัการของรฐัสมยัใหม่ เพื่อน าไปสู่การเปิดพืน้ทีส่นทนาร่วมกบั
แนวคดิทฤษฎคีนขา้มเพศสถานะศกึษาอนัเป็นสาขาวชิาหรอืองคค์วามรูท้ีม่จีุดก าเนิดมาจากโลก
ตะวนัตก และน าไปสูส่รา้งความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักะเทยในสงัคมไทยขึน้มา 

1.1.7 สร้างความรู้จากเร่ืองเล่าและข้าวของ: วิธีวิทยาในการวิจยัท่ีได้มาจาก
ศาสตรส์ตรีศึกษา  

การไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในหอ้งเรยีนสตรศีกึษา หลากความคดิทีม่องผ่าน
สายตาของนักสตรนีิยมไดเ้ขา้มาเขย่ามุมมองทีฉ่ันเคยมตี่อสงัคมและเขย่าโลกวชิาการใบเดมิที่
เคยรูจ้กั เพราะฉนัไดเ้หน็โลกในมุมทีไ่ม่เคยไดเ้หน็ ไดห้ดัฟังในมุมทีไ่ม่เคยไดย้นิมาก่อน และได้
เรยีนรูเ้รื่องราวชวีติของผูห้ญงิธรรมดา ๆ รวมถงึคนเลก็คนน้อยอกีมากมายในสงัคม และไม่เคย
คดิมาก่อนว่า “ฉนั” จะสามารถปรากฏตวัออกมาไดบ้นเสน้บรรทดัของวทิยานิพนธ ์จนกระทัง่ได้
รู้จกักบัแนวทางการศกึษาในเชงิอตัชาตพินัธ์วรรณนา (Autoethnography) ซึ่งเป็นมรรควธิทีี่
ช่วยท าใหผู้ว้จิยัได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งกบัการสรา้งความรู ้และมรรควธิดีงักล่าวได้ท าใหฉ้ัน
มองเหน็คุณคา่ในประสบการณ์ชวีติของตนเองว่าสามารถน ามาสรา้งเป็นความรูไ้ด ้

นอกจากนัน้แลว้ในหอ้งเรยีนสตรศีกึษายงัได้สอนใหฉ้ันรูว้่าขา้วของชิ้นเลก็
ชิ้นน้อยในบ้านหรอืขา้วของส่วนตวัที่ผูห้ญิงเก็บไวส้ามารถบอกอะไรได้มากว่าเหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ แต่ยงัเป็นสิง่ของที่มชีวีติ ตวัตน หรอืแม้แต่ความรู้สกึปะปนอยู่ด้วย ทัง้ยงัเป็น
มากกว่าจดหมายเหตุทัว่ ๆ ไป เพราะฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าขา้วของส่วนตวั หรอื สิง่ของ
บางอย่างทีค่น้เจอจากตู้เสือ้ผา้ของแม่ หยบิลงมาจากชัน้วางของในหอ้งนอนของตนเอง หรอืที่
ต้องไปตามเก็บมาจากเพื่อน วตัถุเหล่านี้จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นจดหมายเหตุอนัล ้าค่า 
กระทัง่ฉันได้เรยีนเรื่องจดหมายเหตุกบัผู้หญงิจงึท าใหค้วามเขา้ใจของฉันที่มตี่อจดหมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงไป บ้านสามารถถูกมองใหม่ได้ว่าเป็นหอจดหมายเหตุแห่งหนึ่งของชวีติที่เตม็ไป
ดว้ยขุมทรพัยท์างความรูอ้นัมคี่า ดว้ยแนวคดิและการศกึษาจดหมายเหตุในโลกตะวนัตกไดถู้ก
ขยายออกไปตามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะและเพศวถิ ีซึง่มใิชม่เีพยีงแคจ่ดหมายเหตุของผูห้ญงิ
แต่ยงัมจีดหมายเหตุเควยีรท์ีท่า้ทายบรรทดัฐานของจดหมายเหตุทัง้ในเชงิทฤษฎ ีวธิวีจิยั พืน้ที่
และกระบวนการของหอจดหมายเหตุ  

เครื่องไม้เครื่องมอืส าหรบัการวจิยัที่ได้มาจากห้องเรยีนสตรศีกึษา (เมื่อปี 
พ.ศ. 2559) จงึนบัว่ามคีุณค่าอยา่งยิง่ส าหรบัการรทิีจ่ะสรา้งความรูด้ว้ยการเขยีนเรือ่งของตนเอง
และน ามาตอ่ยอดงานเขยีนของกะเทย เพราะในชว่งทศวรรษปี 2540 และ 2550 นอกจากกะเทย
ไดก้ลายเป็นกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคญัในแวดวงสงัคมศาสตรแ์ละอยู่ภายใตร้่มเงาของทฤษฎเีควยีร ์
ช่วงเวลาเดยีวนัน้เองไดป้รากฏงานเขยีนในเชงิอตัชวีประวตัขิองกะเทยในรูปแบบพอ็กเกต็บุ๊ค 
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ออกมาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้แล้วยงัม ีวทิยานิพนธ์ และ งานวจิยั ที่ถูกเขยีนถูกเล่าโดย
กะเทยในหลากหลายพืน้ทีท่างสงัคม อาท ิวงการบนัเทงิ วงวชิาการ และแวดวงสทิธมินุษยชน 
อาจกล่าวได้ว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กะเทย จงึไม่ได้เป็นเพยีงแค่ “ตวัประกอบ” ของ
เรือ่งทีถู่กเล่าโดยคนอื่น หรอืตกเป็นเพยีง “วตัถุ” ในการศกึษาของเหล่าผูเ้ชีย่วชาญ หากแต่พวก
เธอเองกไ็ด้สวมบทบาทเป็น “ตวัละครเอก” ในประวตัศิาสตร์ชวีติของตนเอง โดยใชก้ารเขยีน
เรือ่งราวชวีติของพวกเธอเพือ่บอกเล่าตวัตนและสง่เสยีงของตนเองลงไปบนเสน้บรรทดั 

ฉะนัน้วทิยานิพนธ์เรื่องนี้จะยกระดบัการเขยีน “เรื่องของตนเอง” ภายใต้
กรอบ “เขียนตัวตน ขบัเคลื่อนความรู้” โดยใช้การเขียนในฐานะการเชื่อมต่อตัวตนเข้ากับ
กระบวนการสรา้งความรู ้และใชก้ารเขยีนในฐานะเครื่องมอืของการวพิากษ์ เพือ่คลีค่ลายใหเ้หน็
การกดทับในเชิงความรู้ ที่อยู่ภายในระบบระเบียบและอาณาความรู้ของรัฐไทยสมัยใหม่  
วทิยานิพนธเ์รื่องนี้จงึไดน้ าเอามรรควธิใีนแนวอตัชาตพินัธว์รรณนาและการวจิยัจดหมายในแนว
สตรนีิยมและเควยีร์มาเป็นส่วนทีจ่ะช่วยเตมิเตม็กรอบแนวคดิทฤษฎทีีจ่ะน ามาใช ้และช่วยเตมิ
ตวัตนลงไปในงานเขยีน พรอ้มกบัสง่เสยีงของตนเองลงไปในขา้วของ  

 
1.2 ค าถามท่ีใช้ในงานวิจยั 
 

                1.2.1. ในฐานะ “กะเทย” คนหนึ่งในสังคมไทย ในแต่ละช่วงของชีวิต “เสียง”  
(ประสบการณ์ และ ความรูส้กึ) ของฉนัถูกเบยีดขบั กดทบั ดว้ยความรูก้ระแสหลกัชุดใด โดยใคร 
และอยา่งไร 

1.2.2 การใช้กรอบแนวคิด คนข้ามเพศสถานะศึกษา ผสานกับ เรื่องเล่าและ
จดหมายเหตุสว่นบุคคลจะก่อใหเ้กดิองคค์วามรู้ “โตก้ลบั” อย่างไร และช่วยเผยใหเ้หน็ถงึการก่อ
รปูตวัตนหรอือตัลกัษณ์ของฉนัในฐานะกะเทยผูเ้ป็นเจา้ของความรูอ้ย่างไร  
 
1.3 วตัถปุระสงค ์
 

1.3.1 เพื่อส ารวจต าแหน่งแห่งที่ของผู้พูดในกระบวนการสร้างชุดความรู้กระแส
หลกั และชีใ้หเ้หน็ถงึความรุนแรงเชงิความรูท้ีม่ตี่อตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย  

1.3.2 เพื่อเป็นการต่อยอดในเชงิแนวคดิทฤษฎี โดยวทิยานิพนธ์เรื่องจะเป็นการ
เปิดพรมแดนไปสูศ่าสตรศ์กึษาแขนงใหม่กค็อื คนขา้มเพศสถานะศกึษา ทีพ่ฒันาจากสตรศีกึษา 
เพศสถานะและเพศวถิศีกึษา รวมถงึเควยีรศ์กึษา โดยน ามาใชเ้ป็นกรอบในการวจิยัเพือ่ทีจ่ะช่วย
ผนวกตวัตนลงไปในกระบวนการสร้างความรู้ และก่อให้เกดิการวพิากษ์ เพื่อพฒันาไปสู่การ
วางรากฐานสาขาวชิากะเทยศกึษา หรอืศาสตรท์ีเ่ป็นของตนเองใหเ้กดิขึน้มาในอนาคต  
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1.3.3 เพือ่น าเสนอวธิกีารศกึษาตวัตนและประสบการณ์ของกะเทยในแนวทางใหม่
เชงิสรา้งสรรค์ ผ่านมรรควธิอีตัชาตพินัธ์วรรณนาและจดหมายเหตุศกึษาในแนวสตรนีิยมและ  
เควยีร ์ 
 
1.4 ขอบเขตและวิธีการวิจยั 
 

ในงานวิทยานิพนธ์นี้ จะใช้ประสบการณ์และจดหมายเหตุส่วนบุคคล และ
ประสบการณ์ของตวัผูว้จิยัเอง มารอ้ยเรยีงเป็นเรื่องเล่าตัง้แต่ตอนเกดิ (สตูบิตัร) จนกระทัง่วนัที่
เขา้รบัการผ่าตดัแปลงเพศ (ใบรบัรองแพทย์ที่ใช้ส าหรบัการผ่าตดัแปลงเพศ) ดงันัน้ขอบเขต
เวลาของประวตัศิาสตรช์วีติของฉันทีจ่ะถูกเขยีนขึน้มาใหม่นี้จะอยู่ในกรอบเวลา 23 ปีทีล่่วงเลย
มา นบัแต่ ปี พ.ศ.2536 ถงึ พ.ศ. 2559 โดยสามารถแบ่งการศกึษาออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้  

ส่วนที่หนึ่ง เริม่ตัง้แต่เกิด จนถึง จบชัน้ประถมศกึษา (พ.ศ. 2536-2548) โดยจะ
เป็นกลบัมาเล่าและบนัทกึจากค าว่า “เพศชาย” บนสูติบตัร ซึ่งถือเป็นจดหมายเหตุชิ้นแรกที่
ปรากฏค านิยามหรอืการก าหนดบทบาททางเพศทีส่่งผลเกีย่วเนื่องไปยงัค านิยามและจดหมาย
เหตุชิน้อื่น ๆ ทีต่ามมา ในส่วนต่อมาจงึเป็นการกลบัไปคน้หาเรื่องเล่าและเสยีงของตนเองในวยั
เด็กที่ถูกท าให้เงยีบ เพื่อน าไปสู่ การน าเสนอหนทางใหม่ในการสร้างความรู้เกี่ยวกบัเดก็ที่มี
พฤตกิรรมขา้มเพศ จากนัน้ ส่วนสุดทา้ยจะเป็นการน าจดหมายเหตุส่วนบุคคลอกีชิ้นหนึ่ง ซึ่งก็
คอื สมุดพกตอนชัน้ประถม ทีจ่ะช่วยเผยใหเ้หน็ถงึตวัตนในวยัเดก็ของฉันและยงัสะทอ้นใหเ้หน็
ว่าระบบการศกึษาไทยจดัการหรอืควบคุมเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศอย่างไรผ่านการรายงานใน
สมุดพก 

ส่วนที่สอง วยัมธัยม (พ.ศ. 2548-2554) จะเป็นการกลับมาเล่าและบันทึกจาก
ประวตัศิาสตรก์ะเทย ในส่วนแรกจงึเป็นการกลบัไปเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องกะเทยทีถู่กบนัทกึ
ไวใ้นหลกัฐานประวตัศิาสตรแ์ละจดหมายเหตุชิน้ต่าง ๆ ผา่นการศกึษาวจิยัทีผ่า่นมา เพือ่น าไปสู่
การปรบัเปลีย่นวธิวีทิยาในการศกึษาประวตัศิาสตรข์องกะเทย จากทีเ่คย ถูกศึกษาในเชงิวงศา
วทิยา หรอืการศกึษาวาทกรรม เปลีย่นไปเป็น การเขยีนประวตัศิาสตรก์ะเทยดว้ยประสบการณ์
และจดหมายเหตุส่วนบุคคล ต่อจากนัน้ในส่วนที่สอง จะเป็นการ “ถกัทอ” เรยีงร้อยการเขยีน
ประวตัศิาสตร์ของตนเองขึน้มาใหม่ จากเรื่องเล่าในวยัมธัยม และจากจดหมายเหตุส่วนบุคคล
แบบไม่เป็นทางการหลากหลายชิน้ อาท ิหนงัสอืรุ่น รปูถ่าย วารสารของโรงเรยีน และวดิโีอคลปิ
การประกวดนางงามในโรงเรยีนมธัยมชายลว้น  

ส่วนที่สาม เขา้สู่วยัผู้ใหญ่ (พ.ศ. 2554-2557) น าเสนอการกลบัมาเล่าและบนัทกึ
ตวัตนและประสบการณ์ทีอ่ยู่ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงเชงิความรู ้โดยเริม่จากส ารวจตรวจสอบ
วงศาวทิยาของ คนขา้มเพศ ทีถู่กน ามาใชใ้นพืน้ทีท่างวชิาการและการเคลื่อนไหวทางการเมอืง
ของกลุ่มคนขา้มเพศในสงัคมไทย นับแต่ช่วงปลายทศวรรษที ่2540 เป็นตน้มา  นอกจากนี้แลว้ 
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การศกึษาอกีสว่นหนึ่ง จะเป็นการเผยใหเ้หน็ถงึนิยามศพัทท์ีป่รากฏอยู่บนเอกสารรฐัซึง่ไดร้บัมา
จากองค์ความรู้ทางการแพทย์ในโลกตะวนัตก อาทิ เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด หรือ 
Gender Identity Disorder และถูกน ามาใชใ้นเอกสาร สด.43 และยงัมเีงื่อนไขทางการแพทย ์ที่
ปรากฎอยู่ใบค ารอ้งขอเขา้รบัปรญิญา ในการศกึษาส่วนนี้จงึเป็นการบนัทกึเรื่องของตนเองและ
บนัทกึการเคลื่อนไหวของกลุ่มกะเทยและคนขา้มเพศทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวไปพรอ้มกบั
การวพิากษ์ความรูท้ีถู่กน ามาใช ้ 
 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1.5.1 ช่วยท าใหเ้ขา้ใจถงึตวัตน ประสบการณ์ และรบัรูค้วามรูส้กึของฉันในฐานะ
คนที่ถูกนิยามโดยคนอื่นหรือถูกก าหนดโดยรฐั ผ่านภาพบริบททางสงัคมไทยในวนัเวลาที่
ล่วงเลยมาในชว่งชวีติของฉนั   

1.5.2 ช่วยพัฒนาสาขาวิชาที่เป็นของตนเองอย่าง กะเทยศึกษา อีกทัง้ช่วย
ก่อให้เกดิการถกเถยีงและการวพิากษ์เพื่อคลี่คลายให้เหน็ความรู้ที่กดทบัเสยีงและตวัตนของ
กะเทยในอาณาของความรูชุ้ดอื่น ๆ ที่ฝังตวัอยู่ในวฒันธรรมและสงัคมไทย หรอืน าเขา้มาจาก
โลกตะวนัตก 

1.5.3 ก่อใหเ้กดิการต่อยอดทางการศกึษาดา้นจดหมายเหตุในแนวสตรนีิยมและเค
วยีร ์ขณะเดยีวกนัก่อใหเ้กดิการตระหนกัรูถ้งึการจดัเกบ็จดหมายเหตุของกะเทย หรอื กลุ่มเพศ
หลากหลายในประเทศไทย รวมถงึกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ เพือ่น าไปสูก่ารสรา้งพืน้ที ่ธรรมเนียม 
ปฏบิตักิาร และทฤษฎทีางจดหมายเหตุบนฐานอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะและเพศวถิ ี
 
1.6 นิยามศพัท ์
 

1.6.1 ค าแปลในภาษาไทยท่ีจะใช้กล่าวถึง transgender รวมถงึ transvestite 
และ transsexual ในบริบทสงัคมตะวนัตก  

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้แปล transgender เป็นค าว่า “คนข้ามเพศสถานะ” 
ด้วยเหตุผลสองประการดังต่อไปนี้  ประการแรก สืบเนื่องมาจากค าว่า “คนข้ามเพศ” ใน
ภาษาไทยที่เราใช้กันปัจจุบันยังคงไม่ได้แบ่งแยกค าแปลระหว่างค าว่า transsexual และ 
transgender ออกจากกนั การแปลที่ยงัไม่ได้ถูกแยกขาดออกจากกนันัน้อาจเป็นเพราะ วธิคีดิ
เรื่องเพศ ในสงัคมไทยทีแ่ตกต่างกบัในโลกตะวนัตกทีซ่ึง่เป็นผูส้รา้งแนวคดิเพศสถานะและเพศ
วถิ ีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของการศกึษาในแนวคดิดงักล่าว และประการทีส่อง เพือ่ทีจ่ะชีใ้หเ้หน็วา่
ค า ๆ นี้มีพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ที่พัฒนาเรื่อยมาตัง้แต่จาก transvestite ขยับมาสู่ 
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transsexual  จนมาถงึ transgender สดุทา้ยการแปลค าวา่ transgender เป็นค าวา่ “คนขา้มเพศ
สถานะ” กเ็พื่อขบัเน้นให้เหน็ว่า transgender ในบรบิทโลกตะวนัตกทีใ่ชภ้าษาองักฤษนัน้ ขา้ม 
(trans) บนฐานคดิ เพศสถานะ ซึง่หมายความว่า กระบวนทศัน์แบบคนขา้มเพศสถานะไดห้ลุด
พ้นออกจากแนวคดิ transsexual ที่อยู่ภายใต้วาทกรรมทางการแพทย์ และ ก้าวไปสู่แนวคดิ 
“หลังคนแปลงเพศ” หรือ posttranssexual ดังนัน้จึงแยกค าแปลในภาษาไทยของนิยามอัต
ลกัษณ์ทางเพศสถานะ โดยจะใช้ค าว่า คนแต่งกายขา้มเพศ หมายถงึ transvestite ค าว่า คน
แปลงเพศ หมายถงึ transsexual และค าว่า คนขา้มเพศสถานะ หมายถงึ transgender รวมถงึ 
ค าว่า ทรานส ์ทีม่าจากค าว่า trans  เพื่อความเขา้ใจร่วมกนักบัผูอ้่านในการกล่าวถงึพฒันาการ
ค านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะในโลกตะวนัตก 

1.6.2 กะเทยบนัทึก: บนัทึก “กะเทย” 
ในรอบกว่าครึง่ศตวรรษในสงัคมไทยมคี านิยามมากมายทีถู่กสรา้งหรอืหยบิ

ยมืเอามาจากโลกตะวนัตก ทัง้เอามาใชเ้อามาใชน้ิยามตนเอง หรอืแมแ้ต่เอาไปใชใ้นระบบการ
จดัการของรฐั ซึง่มตีัง้ค าแต่ในระดบัภาษาพดูทัว่ไปจนถงึภาษาระดบัทางการ และในอกี 40 50 
หรอื 100 ปีขา้งหน้า อาจจะมคี าใหม่ ๆ อกีมากมาย แต่ถา้หากวนันี้จะเรยีกใครสกัคนหนึ่งทีม่วีถิี
ชวีติหรอืแสดงออกแบบผูห้ญงิ ซึง่แตกต่างกบัเพศก าเนิด (ในทีน่ี้คอืเพศชาย) วา่ “กะเทย” ทัง้ใน
ยคุปัจจุบนัและอนาคต จะเป็นเรือ่งทีเ่หมาะสมหรอืไม่  

ความอ่อนไหวเกดิขึน้ในหลายบรบิท บางครัง้บางคราเราจะพบวา่ ใครบางคน
อาจจะรูส้กึไม่ดทีีถู่กเรยีกวา่กะเทย แต่ในขณะเดยีวกนัเรากจ็ะพบวา่กะเทยบางคนสามารถใชค้ า
นี้เรยีกกนัในกลุ่มของตนเองไดอ้ย่างสะดวกใจ การจะกา้วขา้มผ่านความหมายในเชงิลบและภูมิ
ต้านทานต่อความรู้สึกเหล่านี้ส าหรบัฉันแล้ว คือ การได้เข้าใจประวตัิศาสตร์หรือวาทกรรม 
กะเทย อย่างลกึซึ้ง แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ฉันนัง่เขยีนวทิยานิพนธ์เล่มนี้ก็ท าให้ฉันได้
เขา้ใจแลว้ว่า กะเทย คนอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ชนาธปิ มอีภสิทิธิแ์ละเตบิโตมาแบบเดยีวกนั จะสามารถ
กา้วขา้มผ่านความรูส้กึเหล่านัน้มาได ้เพราะเราแต่คนต่างมชีุดประสบการณ์และความทรงจ าที่
แตกต่างกนั บางคนจงึมเีกราะทีแ่ขง็แกร่งคอยปกป้องโลกของความรูส้กึเอาไวไ้ด ้ในขณะทีโ่ลก
ความรู้สกึของใครบางคนอาจเปราะบางและพร้อมที่จะแตกสลายได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็น
เช่นนัน้กใ็ช่ว่าจะสามารถกา้วขา้มผ่านอคตทิางความหมายทีแ่ฝงอยู่ในค าว่ากะเทยไปได ้ฉะนัน้
ฉนัขอประกาศเจตนารมณ์ในการใชค้ าวา่ กะเทย ในวทิยานิพนธ ์ดงัต่อไปนี้ 

ประการแรก การบนัทกึและการเล่าในวทิยานิพนธ์เล่มนี้จะใชค้ าว่า กะเทย 
แทนค าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น สาวประเภทสอง เพศทีส่าม สตรขีา้มเพศ หรอื คนขา้มเพศ ทีม่กัจะ
ปรากฎอยู่ในห้วงเวลานี้ นัน่กเ็พราะฉันมองค าว่า กะเทย ในฐานะของความรู ้ดงัทีว่าทกรรมนี้
เคยปรากฎอยูใ่นประวตัศิาสตรแ์ละอยู่ในสงัคมและวฒันธรรมไทยมาอยา่งยาวนาน วนัทีน่ัง่เขยีน
อยู่ตรงนี้จงึฉันขอบนัทกึค าว่า กะเทย กลบัลงไปในวทิยานิพนธ์ในฐานะการสรา้งความรู้อกีชุด
หนึ่งที่เจ้าของตัวตนและประสบการณ์เป็นผู้เล่า อีกทัง้การเลือกใช้ค าว่ากะเทย  ก็เพื่อที่จะ
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ยอ้นกลบัมาตัง้ค าถามต่อประวตัศิาสตร์ ดว้ยการยอ้นกลบัไปท าความเขา้ใจต่อการกดทบัเสยีง
และประสบการณ์ของกะเทยตัง้แต่อดตีนัน้กเ็พื่อจะเปิดพื้นที่ในการสนทนาร่วมกบัแนวคดิคน
ขา้มเพศสถานะศกึษาทีร่บัมาจากโลกตะวนัตก  

ประการทีส่อง แมค้วามเป็นกะเทยจงึมหีลากหลายระดบั แต่เพื่อทีจ่ะก าหนด
กรอบในการศกึษา ฉันขอนิยามค าว่า กะเทย ในวทิยานิพนธเ์รื่องนี้ (โดยทีไ่ม่ไดม้เีจตนาในการ
สรา้งสารตัถะใหก้บัค า ๆ นี้) ใหห้มายถงึ คนทีแ่สดงออกรวมถงึมลีกัษณะทางกายภาพในแบบ
ผูห้ญงิซึ่งตรงขา้มกบัเพศก าเนิด (เพศชาย) โดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการผ่าตดัแปลงเพศ และ
เป็นรม่ค าทีห่มายรวมถงึค าวา่ สาวประเภทสอง ผูห้ญงิขา้มเพศ และเพศทีส่าม 

ประการทีส่าม เหตุผลทีฉ่นัเลอืกใชค้ าว่า กะเทย แทนค าว่า คนขา้มเพศ สตรี
ขา้มเพศ  หรอื ผูห้ญงิขา้มเพศ เพราะเหน็ดว้ยกบัขอ้กงัวลและความละเอยีดอ่อนของนกัทฤษฎี 
ทรานสใ์นโลกตะวนัตกทีม่ตี่อค านิยาม คนขา้มเพศสถานะ เพราะเป็นค าทีม่กัจะถูกน ามาไปใชใ้น
พืน้ทีว่ฒันธรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากโลกตะวนัตก โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศยุโรปที่
ใชภ้าษาองักฤษและมอีภสิทิธิข์องการเป็นศูนยก์ลางในการสรา้งความรู ้ซึง่หากน าเอานิยามอตั
ลกัษณ์ทางเพศสถานะจากโลกตะวนัตกมาใช ้โดยยงัคงไม่ไดม้องอย่างถีถ่ว้น กอ็าจเป็นเรื่องสุ่ม
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการครอบง าความรู้ท้องถิ่นและละเลยความแตกต่างทัง้ในบริบทสงัคม 
วฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกิจ ซึ่งนัน่จึงอาจท าให้ประสบการณ์และตวัตนของกะเทยก็
อาจจะตกอยูภ่ายใตมุ้มมองแบบลทัธอิาณานิคม (colonialism) ดงัที ่สไตรเ์กอร ์เลง็เหน็วา่  

มนัไม่ง่ายเลยที่จะท าใหค้วามเป็นบุคคลที่ไม่ได้มรีูปแบบเดยีวกบัตะวนัตก
กลายเป็นแบบเดียวกนักบัโลกตะวนัตกที่ได้สร้างเพศวถิีและเพศสถานะ
ขึ้นมา ซึ่งการท าให้กลายเป็นรูปแบบเดียวกันนั ้นอาจมองได้ว่าเป็น
โครงสรา้งทางอ านาจของลทัธอิาณานิคม ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่า ค าว่า คนขา้ม
เพศสถานะ เป็นค านิยามที่มีที่มาที่ไปจากประเทศโลกที่หนึ่งที่ก าลังถูก
สง่ออกเพือ่เอาไปใชใ้นประเทศโลกทีส่าม (Stryker, 2006, p, 14) 
เหตุผลสุดทา้ยกค็อื การตระหนักถึงเรื่องชนชัน้ ค าว่า คนขา้มเพศ สตรขีา้ม

เพศ หรอื ผูห้ญงิขา้มเพศ มกัจะถูกน ามาใชโ้ดยกะเทยหรอืสาวประเภทสองทีเ่ป็นชนชัน้กลางที่
สามารถเขา้ถึงการศลัยกรรมความงามหรอืการแปลงเพศได้ง่ายกว่ากะเทยที่ไร้อภิสทิธิท์าง
สงัคม อกีทัง้ยงัเป็นค าทีม่กัถูกน ามาใชโ้ดยผูท้ีอ่ยู่ในแวดวงวชิาการ หรอื ขบวนการเคลื่อนไหว
ซึง่เป็นผูท้ีม่อีภสิทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูหรอืองคว์ามรูต้ะวนัตกไดม้ากกว่าคนทัว่ไป ดงันัน้ฉันจงึ
ไม่ได้มเีจตนาผลติซ ้าความหมายเชงิลบหรอืสรา้งความรูส้กึอหิลกัอเิหลื่อใหแ้ก่ผูอ้่านบางท่าน 
และขอใชค้ าว่า กะเทย ในพืน้ทีก่ารเขยีนนี้ เพื่อส่งต่อทัง้ความเขม็แขง็และแบ่งปันความอ่อนแอ
รว่มไปพรอ้ม ๆ กนั
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
วทิยานิพนธเ์รื่องนี้เป็นการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิยามตวัตนและประสบการณ์

ของกะเทย โดยรเิริม่จากการใชเ้รื่องเล่าและสิง่ของที่สมัพนัธ์กบัชวีติของตนเองมาสนทนากบั
แนวคดิของคนขา้มเพศสถานะศกึษาซึ่งถูกน ามาใช้ในฐานะกรอบแนวคดิทฤษฎีของการวจิยั 
เพื่อการ “เล่าใหม่” จากประสบการณ์ส่วนตวัและจดหมายเหตุส่วนบุคคล และเพื่อชี้ให้เหน็ถงึ
ความรูท้ีก่ดทบัและต าแหน่งแห่งทีข่องผูพ้ดูในกระบวนการสรา้งความรู ้อนัจะน าไปสูก่ารวพิากษ์
และการปะทะสงัสรรคก์บัวธิกีารสรา้งความรูใ้นงานวจิยักะเทยทีเ่คยมมีา บททบทวนวรรณกรรม
นี้จงึตอ้งการประมวลการศกึษากะเทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศกึษาในประเดน็อตัลกัษณ์ ตวัตน 
ค านิยาม และวถิีชวีติของกะเทย เพื่อเผยให้เห็นว่าที่ผ่านมากะเทยถูกศกึษาอย่างไรและถูก
อธบิายอย่างไรภายใต้ทฤษฎีต่าง ๆ และนอกจากการทบทวนงานเขยีนวชิาการแล้ว ในบทนี้
ยงัใหค้วามสนใจต่องานเขยีนและเรื่องเล่าของกะเทย อกีสว่นหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมจงึ
ตอ้งการเผยใหเ้หน็วา่เมือ่กะเทยไดลุ้กขึน้มาผูเ้ขยีน ผูเ้ล่า หรอืแมแ้ต่ผูว้จิยัในตนเอง พวกเธอเล่า
เรื่อง เขยีนชวีติ หรอืบนัทกึความหลงักนัมาเช่นไร จากจุดมุ่งหมายที่กล่าวมานี้จงึได้แบ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมออกเป็นสองสว่น ประกอบดว้ย 

ส่วนที่หนึ่ง จะเป็นการน าเสนอภาพรวม พฒันาการของการ “ศกึษากะเทย” ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540 เพื่อน าไปสู่การทบทวน การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ์ การให้
ค านิยามต่อตวัตน และวถิชีวีติของกะเทย ทีอ่อกมาในช่วงปี พ .ศ. 2540-2560 โดยในส่วนนี้จะ
แสดงใหเ้หน็ว่าในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา กะเทยเคยเป็นปรากฏการณ์ทีถู่กศกึษาและอธบิาย
ผ่านทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเหล่าผู้เชีย่วชาญหรอืนักวจิยั ในลกัษณะใด 
และอย่างไร 

สว่นทีส่อง จะเป็นการแกะรอย พฒันาการในงานเขยีนของกะเทยในระหวา่งปี พ.ศ. 
2490-2540 เพือ่รอ้ยเรยีง การเขยีนอตัชวีประวตัแิละเรื่องเล่าประสบการณ์ของกะเทย ทีอ่อกมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 เนื่องจากช่วงสองทศวรรษนี้งานเขยีนของกะเทยมจี านวนเพิม่มาก
ขึน้ อกีทัง้กะเทยยงัไดก้ลายมาเป็นผูเ้ล่าและผูบ้นัทกึ โดยใชจุ้ดยนืหรอืพืน้ทีท่างสงัคมของตนเอง
ในการเขยีนและการเล่าเรื่อง ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้จงึประกอบดว้ย วรรณกรรมกลุ่ม
แรก คอื งานเขยีนเชงิอตัชวีประวตัหิรอืงานเขยีนที่บอกเล่าประสบการณ์ของกะเทยในวงการ
บนัเทงิ ต่อจากนัน้จะเป็นการทบทวนงานเขยีนทางวชิาการที่ใช้การเล่าเรื่องส่วนตัวหรอืการ
เขยีนอตัชวีประวตัเิป็นวธิวีจิยั และสว่นสุดทา้ยจะเป็นงานเขยีนบนัทกึเรื่องเล่าทีถู่กน าไปใชเ้พื่อ
การขบัเคลื่อนสทิธใินการเคลื่อนไหวทางดา้นสทิธมินุษยชน การรอ้ยเรยีงสายธารการเขยีนและ
การเล่าเรื่องของกะเทยผ่านวรรณกรรมทัง้สามกลุ่มนี้จะแสดงใหเ้หน็ถงึการขยบัขยายพื้นทีใ่น
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การเล่าเรื่องของกะเทย จาก วงการบนัเทงิ วงวชิาการ จนมาสู่แวดวงการเคลื่อนไหวทางด้าน
สทิธมินุษยชน 

 
2.1 พฒันาการของการ “ศึกษากะเทย” ในระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540   
 

การศกึษากะเทยมจีุดเริม่ต้นมาจากการศกึษาภายใต้องค์ความรู้ทางการแพทย์ 
โดยมีนักการแพทย์และนักจิตวิทยาเป็นผู้ริเริ่มท าหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ โดยได้รบั
อิทธิพลจากความรู้ทางด้านเพศศาสตร์ที่ถูกส่งต่อมาจากโลกตะวันตกนับแต่ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ที2่ ซึง่ ในช่วงทศวรรษที ่2490 มกัถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาทีก่ารศกึษาเรื่องเพศ
ในเชงิวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้เริม่ปรากฏขึ้นในสงัคมไทยหากอิงจากสื่อสิ่งพมิพ์ที่ถูกผลิต
ออกมาในช่วงทศวรรษดงักล่าว (เทอดศกัดิ ์ร่มจ าปา, 2545; วชัรวุฒ ิซื่อสตัย ์และ พชัรนิทร ์สริ
สุนทร, 2558; นฤพนธ ์ดว้งวเิศษ, 2556) ผนวกกบัสาขาวชิาทางดา้นจติเวชศาสตร์ทีไ่ดเ้ริม่เปิด
สอนในโรงเรยีนการการแพทยไ์ทยเมือ่ปี พ.ศ. 2499 (เทอดศกัดิ ์, 2545, น. 42)  

กระทัง่ในช่วงทศวรรษที ่2500 การศกึษากะเทยภายใตอ้งคค์วามรูท้างการแพทย์
สมยัใหม่ไดเ้ริม่ปรากฏขึน้อย่างเด่นชดัเหน็ได้จากในงานของนักการแพทย์รุ่นแรก ๆ ทีน่ าองค์
ความรูเ้พศศาสตรจ์ากตะวนัตกมาใชอ้ธบิายพฤตกิรรมและตวัตนของกะเทยในสงัคมไทย อาท ิ
งานวจิยัของ สุด แสงวเิชยีร (2504) และ อรุณ ภาคสุวรรณ์ (2504) การศกึษาวจิยัในระยะแรก
กะเทยจงึถูกศกึษาในเชงิวตัถุวสิยัและถูกจดัว่าเป็นความเบีย่งเบนทางเพศหรอือาการผดิปกติ
ทางจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ .ศ. 2500-2520 นับว่าเป็นช่วงเวลาที่พบสิ่งพมิพ์ทาง
การแพทยท์ีไ่ดส้รา้งชุดค าอธบิายใหก้บัพฤตกิรรมขา้มเพศและพฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนัออกมา
เป็นจ านวนมาก (เทอดศกัดิ,์ 2545; วชัรวุฒิและพชัรนิทร์ , 2558) และนอกจากสิง่พมิพ์ทาง
การแพทยท์ีถู่กเผยแพร่ออกมาในช่วงสองทศวรรษดงักล่าว บนหน้าหนังสอืพมิพก์เ็ริม่น าเสนอ
ข่าวรกัร่วมเพศ หรอื ข่าวประกวดกะเทย และในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้นักหนังสอืพมิพก์เ็ป็นอกี
กลุ่มอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทในการน าเสนอเรื่องราวพฤติกรรมทางเพศแบบนอกขนบให้แก่
สาธารณชนไดร้บัรู ้ 

ต่อมาราวทศวรรษที่ 2520 ได้เริม่ปรากฏการวจิยัในกลุ่มกะเทยที่นอกเหนือจาก
สาขาทางการแพทย์ เช่น วิทยานิพนธ์ในด้านสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของ นงลกัษณ์ เอม
ประดษิฐ์ (2526) เรื่อง “การศกึษาสาเหตุของการเป็นกะเทยและศกึษาเฉพาะกรณีกะเทย ใน
สถานบรกิาร เขตเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี” และ วทิยานิพนธ์ระดบับณัฑติศกึษาในสาขาวชิา
วรรณคดเีปรยีบเทยีบ ของ อรนิ พนิิจวรารกัษ์ (2527) เรื่อง “การใชเ้รื่องรกัร่วมเพศในนวนิยาย
ไทย พ.ศ. 2516-2525” ส่วนการศึกษาอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และประสบการณ์ของกะเทยใน
สงัคมไทยในเชงิสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเริม่ปรากฏอย่างชดัเจนนบัแต่ทศวรรษ 2530 เป็น
ตน้มา อาท ิในงานของ มอรร์สิ (1994) และ งานของแจค็สนั (1995)  
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ขณะทีใ่นชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2540 จนถงึปี พ.ศ. 2560 พบวา่การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักะเทยทางดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรม์จี านวนเพิม่มากขึน้ และขยายขอบเขตของ
การศกึษาออกไปอย่างกวา้งขวาง กะเทยถูกศกึษาในดา้นวถิชีวีติ การธ ารงอตัลกัษณ์ตวัตนใน
สงัคม และประสบการณ์ในพื้นที่ทางวฒันธรรมต่าง ๆ ส่วนหนึ่งนัน้เป็นผลมาจากในช่วงสอง
ทศวรรษนี้บรบิทของสงัคมไทยได้เกดิการเปลี่ยนแปลงไปในหลายมติทิี่มสี่วนช่วยให้เกดิการ
ถกเถยีงเรื่องเพศไปในปรมิณฑลใหม่ ๆ ทัง้จากการขยายตวัของทุนนิยม จากการบรโิภคนิยม 
และจากพฒันาการของเทคโนโลยีการแพทย์สมยัใหม่ รวมถึงจากสื่อต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ภาพยนตร ์รายการโทรทศัน์ และสือ่อนิเทอรเ์น็ตซึง่ชว่ยฉายภาพกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาในหลาก
แงมุ่ม อกีทัง้เกดิองคก์รทีม่บีทบาทในการเรยีกรอ้งสทิธขิองกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ  

ในอกีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยบัขยายในพื้นที่วชิาการ มกีารเปิดการเรยีน
การสอนทางด้านสตรีศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีการจดังานสมัมนาวิชาการในประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูห้ญิง เพศสถานะและเพศวถิศีกึษา รวมถงึเควยีร์ศกึษา สองทศวรรษที่ผ่านมา
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักะเทยทีอ่อกมาจงึมคีวามหลากหลาย ทัง้ยงัมกีารรบัเอาแนวคดิทฤษฎี
ใหม่ ๆ มาเป็นกรอบในการวิจัย อีกทัง้ยังขยับขยายออกไปอย่ างกว้างขวาง ทัง้ในแง่
กลุ่มเป้าหมายและสนามในการวจิยั โดยงานวจิยัส่วนใหญ่มจีุดมุ่งหมายใน การเขา้ไปท าความ
เขา้ใจต่อตวัตนและประสบการณ์จากเสยีงของกะเทย เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นแง่บวก ลดการตตีรา
กะเทย และในขณะเดยีวกนังานศกึษาเหล่านี้ก็มวีตัถุประสงค์ในการต่อรองวาทกรรมชุดเก่า
ควบคู่ไปกบัการขบัเคลื่อนทางสงัคมและการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา  ฉะนัน้
การทบทวนวรรณกรรมในส่วนถดัไปจะมุ่งเน้นที่งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัอตัลกัษณ์ ค านิยาม
ตวัตน และวถิชีวีติของกะเทยทีอ่อกมาในช่วง ปี พ.ศ. 2540-2560  

 
2.1.1 ทบทวนการศึกษาอตัลกัษณ์ การให้ค านิยามต่อตวัตน และวิถีชีวิตของ

กะเทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 
นับแต่ช่วงทศวรรษที ่2540 กะเทยไดก้ลายเป็นกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคญัหนึ่ง

ในงานวจิยัทางด้านสงัคมศาสตร์ กะเทยถูกศกึษาทัง้ในด้านวถิชีวีติ การธ ารง      อตัลกัษณ์
ตวัตนในสงัคม และประสบการณ์ในพืน้ทีต่่าง ๆ กรอบแนวคดิทฤษฎีทางดา้นสงัคมศาสตร์จงึได้
เขา้มาแปรเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการมองอตัลกัษณ์ ตวัตน และประสบการณ์ของกะเทย จากที่
เคยถูกศกึษาผา่นมุมมองทางการแพทยแ์ละถูกใหค้ าอธบิายภายใตแ้นวคดิจติวทิยาหรอืชวีวทิยา
ซึง่ท าใหต้วัตนแบบกะเทยถูกมองว่าเป็นอาการป่วยทางจติและความผดิปกตทิางกาย การศกึษา
ด้วยกระบวนทศัน์ทางสงัคมศาสตร์จึงท าให้สาเหตุของพฤติกรรมหรือตวัตนแบบกะเทยถูก
อธบิายใหม่ในแง่ของการเป็นผลลพัธ์ที่เกดิจากการปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคมหรอืชุมชนที่อยู่อาศยั 
รวมถงึบรบิทต่าง ๆ ทีร่ายลอ้ม ตวัอยา่งทฤษฎหีนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัต่อการศกึษากะเทยและมกั
ปรากฏอยู่ในงานวจิยัทางดา้นสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาในระยะแรก กค็อื ทฤษฎปีฏสิงัสรรค์
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สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction)1 เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ 
(symbols) ของบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างกันหรือที่เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) เป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการให้ความหมาย เรียนรู้ความหมาย และการตีความหมาย
สญัลกัษณ์นัน้ ๆ ก่อนการตอบสนองด้วยสญัลกัษณ์เช่นกนั . . . โดยสญัลกัษณ์ดงักล่าวนัน้
อาจจะเป็นภาษา กิริยา ท่าที (gesture) สีหน้า หรือน ้าเสียงก็ตามตลอดรวมไปถึงวตัถุที่ใช้ 
(เทียมเทพ , 2546, น. 15) เมื่อตัวตนของกะเทยถูกมองผ่านทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลักษณ์ 
กะเทยจงึไม่ใช่สภาวะทีเ่กดิขึน้อย่างโดด ๆ ดว้ยแรงขบัภายในหรอืปัจจยัทางชวีวทิยา หากแต่
เกดิจากสญัลกัษณ์ทีถู่กใหค้วามหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระท า ความคดิ หรือค าพดูทีถู่กสง่ผ่าน
กนัระหว่างบุคคลในสงัคม รวมทัง้สิง่ต่าง ๆ ที่ถูกใหค้วามหมาย ทัง้ ความเป็นชาย ความเป็น
หญิง ความเบี่ยงเบน หรอืความเป็นอื่น ซึ่งการปฏิสงัสรรค์กบัสญัลกัษณ์เหล่านี้น าไปสู่การ
พฒันาตวัตน การให้ค านิยามแก่ตนเอง การสวมใส่บทบาททางเพศไปจนถงึการตดัสนิใจเขา้รบั
การผ่าตดัแปลงเพศ 

ภายหลงัจากกระแสของการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศทัง้
ในแงก่ารเคลื่อนไหวทางสงัคมและสทิธ ิรวมถงึกระแสธารทางความคดิสตรนีิยม อนัเป็นผลจาก
การเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาสาขาสตรศีกึษาในมหาวทิยาลยัตัง้แต่ในช่วงทศวรรษที่ 
2540 ท าให้มุมมองสตรนีิยม แนวคดิเพศสถานะ และแนวคดิเพศวถีไีด้กลายมากรอบแนวคดิ
ทฤษฎใีนการวจิยัประเดน็เรื่องเพศ และขยบัขยายจนมาถงึทฤษฎเีควยีร ์ทีม่กัจะถูกน ามาใชเ้ป็น
แนวคิดทฤษฎีในการวิจยักะเทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจยัสงัคมศาสตร์ที่ออกมาในช่ว ง
ทศวรรษที่ 2550 แนวคดิเควยีร์ได้ถูกน ามาใชเ้พื่อเผยใหเ้หน็ถงึบรรทดัฐานแบบรกัต่างเพศที่
คอยก ากบัการแสดงออกตวัตนและมอีทิธพิลต่อการใหค้ านิยามแก่ตวัตนหรอืการด าเนินวถิชีวีติ
ของกะเทย นอกจากนัน้แลว้การศกึษากะเทยภายใต้ทฤษฎเีควยีรย์งัไดข้ยายสนามในการวจิยั

 
1 ทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์เป็นทฤษฎทีางสงัคมวทิยาทีร่เิริม่มาจากจอรจ์ เฮอร์

เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) นักสงัคมวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เป็นคนริเริ่มแนวคิดที่ว่า 
พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากการทีม่นุษยไ์ดม้กีารกระท าตอบโตก้บัตนเองตามความคดิของตน
ต่างหากทีเ่ป็นเครื่องชี้น าการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล และน าไปสู่การกระท าตอบโตร้ะหว่าง
กนัในทางสงัคม กระทัง่ในเวลาต่อมา เฮอร์เบริ์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer) ได้ตัง้ชื่อกรอบ
แนวคดิดงักล่าวของมดีวา่ “ปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์”  (เทยีมเทพ ทัง่ศริ,ิ 2546, น. 15) โดยทฤษฎี
ดงักล่าว นอกจากจะถูกแปลเป็นค าว่า ทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ ยงัถูกรบัรูด้ว้ยชื่ออื่น ๆ อกี
ด้วย ดงัที่ปรากฏอยู่ในงานวิจยักะเทย อาทิ ในงานของฝนทอง พนัธุ์ต่วน (2541) ใช้ค าว่า 
“ทฤษฎกีารกระท าระหว่างกนัเชงิสญัลกัษณ์” หรอื ในงานของเทยีมเทพ ทัง่ศริ ิ(2546) ใชค้ าว่า 
“ทฤษฎปีฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์” 
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ออกไปอย่างกวา้งขวาง ตัง้แต่ พืน้ทีใ่นวฒันธรรมย่อย ในอุตสาหกรรมโรงงาน ชนบท ไปจนถงึ
พืน้ทีห่น่วยงานของรฐั   

การศกึษากะเทยภายใต้มุมมองเควยีร์ได้พยายามน าเสนอภาพความจรงิ 
(reality) ในวถิชีวีติ ตวัตน และประสบการณ์ของกะเทยผ่านเสยีงของกะเทยชายขอบรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ถูกดงึออกมาจากสนามและกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัอนัหลากหลาย การวจิยักะเทย
ผ่านมุมมองเควียร์จึงเป็นการท้าทายภาพตัวแทน ( representation) ของกะเทยที่มกัจะถูก
น าเสนอใหเ้หน็อยู่ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมท่องเทีย่ว อุตสาหกรรมความงาม และความบนัเทงิ หรอื
ทา้ทายภาพตวัแทนกะเทยกระแสหลกัทีม่กัจะถูกฉายใหเ้หน็ผ่านเวทกีารประกวดนางงาม หรอื
ผ่านการน าเสนอเรื่องราวการประกอบสรา้งตวัตนทีผ่กูตดิอยู่กบัการแปลงเพศ และวนเวยีนอยู่
กบัการศลัยกรรมความงาม 

งานศกึษาในตลอดช่วงสองทศวรรษนี้จงึมพีลวตัในการศกึษา ทัง้ในแง่ของ
ขอบเขตในการวจิยัและเครือ่งมอืทางทฤษฎทีีร่บัมาจากโลกตะวนัตก สิง่เหล่านี้ไดท้ าใหก้ระบวน
ทัศน์ในการมองตัวตนของกะเทยแปรเปลี่ยนไป  ฉะนัน้ในส่วนถัดไปจะแสดงให้เห็นถึง
พฒันาการของงานวจิยักะเทยทีอ่อกมาช่วงทศวรรษ 2540 และ ทศวรรษ 2550 โดยจะแบ่งกลุ่ม
การศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

2.1.1.1 ก า ร ศึ กษ า ก ะ เ ท ย ท่ี อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ คนแปล ง เ พ ศ 
(transsexualism)  

ในการศึกษากลุ่มนี้ได้เลือกเอางานวิจัยทางด้านสงัคมวิทยาและ
มานุษยวทิยาสองชิน้ทีเ่ผยแพร่ออกมาในปีเดยีวกนั (ปี พ.ศ. 2541) ประกอบดว้ย วทิยานิพนธ์
เรื่อง “ประวัติชีวิตของชายแปลงเพศ ” ของ อุษา ศรีพานิช (2541) และวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง” ของ 
ฝนทอง พนัธุต์่วน (2541)  งานวจิยัของทัง้สองมกีลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคลา้ย ๆ กนั อนัไดแ้ก่ 
กลุ่มกะเทยทีไ่ดร้บัการผ่าตดัแปลงเพศ ซึง่นบัว่าเป็นกะเทยทีอ่ยู่ร่วมกบัความเป็นสมยัใหม่ โดย
ในทีนี้มิได้หมายถึงเพียงแค่กะเทยที่อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมยัใหม่  แต่ยัง
หมายถงึ การอยู่ร่วมกบัความสวยความงามตามสมยันิยมและมกัใชช้วีติอยู่ในเมอืงหลวงหรอื
ตามหวัเมอืงหลกัทีเ่ป็นจุดศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว นยัหนึ่งการเขา้ไปศกึษากลุ่มเป้าหมายนี้อาจ
เป็นเพราะกะเทยกลุ่มนี้มกัถูกมองเหน็มากทีสุ่ด ทัง้จากสือ่ต่าง ๆ และ จากอุตสาหกรรมบนัเทงิ 
และในขณะเดยีวกนักะเทยที่อยู่ภายใต้สภาวะคนแปลงเพศก็มกัจะตกเป็นวตัถุของการศกึษา
ทางดา้นการแพทยม์าอยา่งยาวนาน  

วทิยานิพนธข์อง อุษา ศรพีานิช (2541) ใชก้ารสมัภาษณ์ประวตัชิวีติ
แบบเจาะลกึและสงัเกตการณ์แบบมสีว่นรว่มเป็นมรรควธิใีนการวจิยั และใชท้ฤษฎทีีห่ลากหลาย
มาเป็นกรอบในการวเิคราะห ์ทัง้ แนวคดิการปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ ทฤษฎกีารประทบัตรา-การ
ได้รบัเอกลกัษณ์ผู้เบี่ยงเบน แนวคดิเกี่ยวกบัการพฒันาเอกลกัษณ์ของชายรักร่วมเพศ และ
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แนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์ ทฤษฎีต่าง ๆ ได้ถูกน ามาใช้เพื่อท าความเข้าใจ ความคิด และ
ความรู้สึกของพวกเธอที่มีต่อการให้ความหมายตวัตน และพฒันาการทางด้านอตัลกัษณ์ที่
น าไปสู่การศลัยกรรมแปลงเพศ ในบทสรุปอุษาไดเ้ผยใหเ้หน็ว่าค านิยามทีช่ายแปลงเพศรบัมา
ประทับตราตนเองนั ้นมาจากการเรียนรู้ผ่ านการปฏิสังสรรค์กับคนรอบข้าง  ส่วน
กระบวนการพฒันาไปสูก่ารแปลงเพศ แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน โดยเริม่จาก 1.การใหค้วามหมาย
แก่ตนเอง 2.การแยกความรูส้กึและการกระท าออกจากเอกลกัษณ์ 3. การเปิดเผยตวั 4. การยดึ
มัน่ผูกพนั ขอ้สงัเกตส าคญัประการหนึ่งจากงานชิ้นนี้ คอื กลุ่มเป้าหมายในการศกึษานี้ได้ให้
ความส าคญัไปที่เสยีงและประสบการณ์ของกะเทยชนชัน้กลางในเมอืงหลวง โดยจะเหน็ได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมดมาจากครอบครวัทีม่ฐีานะปานกลางไปจนถงึร ่ารวย จบการศกึษาขัน้ต ่า
ปรญิญาตร ีและมอีาชพีหรอืสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิคอ่นขา้งด ี 

ส่วนงานวจิยัของ ฝนทอง พนัธุ์ต่วน (2541) ได้ช่วยเผยให้เห็นถึง
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมที่มผีลต่อการตดัสนิใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง โดยได้
ก าหนดตวัแปรเอาไวห้กขอ้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย  ครอบครวั กลุ่มเพือ่น โรงเรยีน คนรกั  อาชพี 
สื่อมวลชน และหยบิเอาทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นกรอบในการวเิคราะห ์อนัไดแ้ก่ กระบวนการการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization)  ทฤษฎีความเป็นตัวตน (self)  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalysis Theory) ทฤษฎีการเรยีนรู้ทางสงัคม (Theories of Learning) ทฤษฎีปฏิสงั
สรรค์สญัลกัษณ์ (Symbolic Interactionism) ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior) 
และทฤษฎีการตดัสนิใจ อย่างไรกต็ามงานศกึษาชิ้นนี้ มกีลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากงานของ
อุษา ทัง้แง่ของจ านวนและความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึสนามใน
งานวจิยัทีข่ยบัออกจากรุงเทพ สู่ เมอืงท่องเทีย่วอย่างชลบุร ีโดยไดเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็น
สาวประเภทสองแปลงเพศแลว้ จ านวน 12 คน อาศยัอยูใ่นกรุงเทพ 10 คน และ ชลบุร ี2 คน อยู่
ในช่วงอายุระหวา่ง 20 ถงึ 40 ปี สาวประเภทสองในงานวจิยันี้มรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไป 
ซึง่การศกึษาขัน้ต ่าสดุอยูท่ีช่ ัน้ประถมศกึษาและขัน้สงูสุดอยูท่ีป่รญิญาตร ี 

จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มเพื่อนและอาชพีเป็นเหตุผลหลกัทีท่ าให้
เกดิการตดัสนิใจแปลงเพศ แต่นอกการวจิยันี้จะมองถงึการขดัเกลาทางสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง งานชิน้นี้ยงัชว่ยใหเ้หน็ถงึเหตุผลของการตดัสนิใจเขา้รบั
การผ่าตดัแปลงเพศ โดยจากการศึกษาพบว่า การที่ผู้ชายคนหนึ่งตดัสนิใจแปลงเพศได้นัน้
จะต้องมปัีจจยัหลายอย่าง แต่ปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่สุดคอื การตดัสนิใจแปลงเพศเพื่อตวัของ
ตัวเอง เพื่อต้องการปรบัเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้มีสภาพที่ตรงกับจิตใจของตนเองซึ่ง
สามารถท าได้ง่ายกว่าการที่จะเปลี่ยนจิตใจให้มาตรงกบัร่างกาย เป็นการสนองตอบความ
ตอ้งการและความพอใจของตนเองเป็นหลกั (ฝนทอง พนัธุต์่วน, 2541, น. 268) 

แม้งานวิทยานิพนธ์ทัง้สองเล่มนี้จะอยู่ในสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และมีระเบียบวิธีวิจยัคล้าย ๆ กนั เช่น การลงสนาม การเก็บข้อมูลจากการ
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สมัภาษณ์ หรือการเก็บข้อมูลประวตัิชีวิต ( life histories) ทัง้ยงัมีการน าทฤษฎีต่าง ๆ ทาง
สงัคมศาสตร์มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ หนึ่งในทฤษฎีที่การศึกษาทัง้สองชิ้นน ามาใช้
เหมอืนกนักค็อื แนวคดิปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ จากการศกึษาทัง้ของอุษาและฝนทองน าไปสู่การ
ชีใ้หเ้หน็ว่าปัจจยัทีน่ าไปสู่การแปลงเพศของกะเทยหรอืมุมมองทีม่ตี่อตนเองนัน้มสีาเหตุมาจาก
การปฏสิมัพนัธท์างสงัคม แต่กระนัน้กต็ามการศกึษาของอุษาและฝนทองยงัคงเหน็ขดัแยง้กนัใน
ประเดน็เรื่องความเบีย่งเบน โดยงานของอุษามองว่าความเบีย่งเบนของกะเทยเกดิจากการถูก
ประทบัตราจากสงัคม ในขณะทีง่านของฝนทองยงัคงตดิอยู่ในแนวคดิจติวเิคราะหแ์ละสภาวะคน
แปลงเพศ ภายใต้ทฤษฎแีละสภาวะดงักล่าวจงึท าใหพ้ฒันาการตวัตนของกะเทยแปลงเพศถูก
มองอย่างเป็นเสน้ตรง เป็นขัน้เป็นตอน และเป็นไปตามกระบวนการ ทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะมองวา่
ความเบีย่งเบนทางเพศทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นปัญหาทีต่อ้งไดร้บัการป้องกนัเพือ่ไม่ใหเ้ดก็มพีฤตกิรรม
เบีย่งเบน โดยจะเหน็ไดจ้ากฝนทองไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการเลีย้งดูบุตรหลานเพื่อป้องกนัไม่ให้
เดก็มพีฤตกิรรมเบีย่งเบนทางเพศเอาไว ้(ดเูพิม่เตมิใน ฝนทอง , 2541, นน. 272-274)  

2.1.1.2 การศึกษาอตัลกัษณ์อนัหลากหลายของกะเทย  
จาก กะเทยที่อยู่ร่วมกบัการแพทย์สมยัใหม่ การศกึษาในกลุ่มนี้ได้

ขยบัขยายสนามของการศกึษาออกไปในพืน้ทีต่่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคใต ้พืน้ทีใ่นโรงเรยีน หรอื
ในโรงโชว์ ท าให้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษามคีวามหลากหลายมากยิง่ขึ้น ตัง้แต่ กะเทยใน
จงัหวดัปัตตานี นักเรยีนกะเทยในจงัหวดัเชยีงใหม่ และกะเทยนางโชว์ในเมอืงพทัยาเป็นต้น 
หวัใจของการศกึษาในกลุ่มนี้ คอื การศกึษาอตัลกัษณ์ของกะเทย โดยมุ่งท าความเขา้ใจวถิชีวีติ
และประสบการณ์ของกะเทยที่ต่างกนัออกไปตามแต่ละพื้นที่และช่วยน าเสนอให้เหน็ถงึความ
สลบัซบัซอ้นทีซ่อ้นทบัอยู่ในอตัลกัษณ์ของกะเทย ทัง้การใหค้ านิยามต่อตวัตนและประสบการณ์ 
งานกลุ่มนี้จงึแตกต่างไปจากการศกึษาทางการแพทย ์ไม่ว่าจะเป็นจติวทิยา ชวีวทิยา หรอืองค์
ความรูเ้พศศาสตรข์องผูเ้ชีย่วชาญในยุคก่อนหน้า โดยในการทบทวนวรรณกรรมกลุ่มนี้ไดเ้ลอืก
วิทยานิพนธ์สามเรื่องที่ออกมาในช่วงปีเดียวกัน  คือ “อัตลักษณ์ของนักเรียน  ‘กะเทย ’: 
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ งในจังหวัดเชียงใหม่ ” ของเทียมเทพ ทัง่ศิริ (2546) 
“กระบวนการพฒันา และธ ารงเอกลกัษณ์ ‘กะเทย’ ในสงัคมมสุลมิ” ของสมฤด ีสงวนแกว้ (2546) 
และ “การช่วงชงิอตัลกัษณ์ ‘กะเทย’ ในงานคาบาเรต์โชว์” ของเปรมปรดีา ปราโมช ณ อยุธยา 
(2546) 

วทิยานิพนธข์องเทยีมเทพ (2546) ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ 
โดยมสีนามการวจิยัอยู่ทีโ่รงเรยีนแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหม่และมกีลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีน
กะเทยชัน้มธัยมปลายจ านวน 11 คน รวมทัง้บุคคลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ พอ่แม ่ครอูาจารย ์และ
เพือ่น โดยใชท้ฤษฎปีฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์มาเป็นกรอบในการวเิคราะหก์ารใหค้วามหมายต่อ
ตวัตนและท าความเขา้ใจอตัลกัษณ์ของนกัเรยีนกะเทยในโรงเรยีนมธัยม และศกึษากระบวนการ
ปรบัตวัของนกัเรยีนกะเทยต่อปฏกิริยิารอบดา้นจากภายนอก  
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จุดเด่นของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่ที่วิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ 
(natural inquiry) โดยการเขา้ไปท าความเขา้ใจว่านักเรยีนกะเทยเหน็อะไร และเขา้ใจโลกที่อยู่
นัน้อย่างไร ซึ่งเป็นกลวธิทีี่ช่วยท าใหไ้ด้ยนิเสยีงและสมัผสัได้ถงึความรูส้กึของนักเรยีนกะเทย 
การศกึษานี้จงึไดฉ้ายภาพโลกทศัน์ทางส านึกของนกัเรยีนกะเทยทีม่ตี่อตนเอง ต่อคนรอบขา้งทัง้
คร ูพอ่แม ่และเพือ่นในโรงเรยีน ในขณะเดยีวกนักฉ็ายภาพสะทอ้นโลกทีน่กัเรยีนกลุ่มนี้อยูอ่าศยั
ทัง้ในโรงเรยีนและทีบ่า้น ในแงข่องการวเิคราะหอ์ตัลกัษณ์ของนกัเรยีนกะเทยผ่านแนวคดิปฏสิงั
สรรคส์ญัลกัษณ์เทยีมเทพไดช้ี้ใหเ้หน็ว่าการนิยามตนเองของนักเรยีนกะเทยจะนิยามว่า กะเทย 
ไม่ใชเ่พศหญงิหรอืเพศชาย ขณะทีก่ระบวนการพฒันาอตัลกัษณ์ของนกัเรยีนกะเทยเกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง การพฒันาตวัตนแบบกะเทยเริม่ตน้ตัง้แต่พืน้ทีใ่นครอบครวัจนเขา้สู่สถาบนัการศกึษา 
โดยผูว้จิยัมองวา่  

อตัลกัษณ์ของนักเรยีนกลุ่มนี้มกีระบวนการสร้าง และพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเริม่ต้นจากการใกลช้ดิผกูพนัเกีย่วขอ้งกบัเพศหญงิไม่ว่า
จะเป็นแม่ ญาต ิหรอืเพื่อนเล่นในวยัเดก็ดว้ยความรูส้กึว่าเขาชอบที่
จะแสดงกริยิาท่าทางตลอดจนการท ากจิกรรมเหมอืนกบัเดก็ผู้หญิง
มากกว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ เมื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาในระดับ
ประถมศกึษาพบว่าโรงเรยีนมสี่วนในการดงึความรูส้กึอนัแทจ้รงิของ
พวกเขาออกมาโดยมอบบทบาทหรอืกิจกรรมของผู้หญิงให้ปฏิบตัิ
ภายใตค้วามชืน่ชมของครแูละเพือ่น (เทยีมเทพ , 2546. น. 126) 
ล าดบัถดัมา คอื วทิยานิพนธ์ของสมฤด ี(2546) การวจิยันี้ไดล้งพืน้ที่

ไปศกึษากะเทยในจงัหวดัปัตตานีซึง่นอกจากจะห่างไกลออกไปจากเมอืงหลวงอยา่งกรุงเทพและ
ยงัเป็นที่พื้นที่ที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่มเป้าหมายในการศกึษานี้จึงมลีกัษณะ
เฉพาะตวั ทัง้ในแง่ของค านิยาม ทีพ่บว่าในชุมชนมุสลมิเองนัน้กม็คี าซึ่งมคีวามหมายใกลเ้คยีง
กบัค าว่ากะเทย ซึ่งนัน่คอื ค าว่า ปอแน2 มาจากภาษามลายูท้องถิน่ และทัง้ในแง่ของตวัตนที่
ปฏิสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาและค าสอนของศาสนาอิสลามซึ่งมีความเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องความสมัพนัธ์ทางเพศและบทบาทชายหญิง นัน่จงึท าให้กะเทยใน
สงัคมมุสลมิมขีอ้จ ากดัในการแสดงออกหรอืเปิดเผยตวัตน อย่างไรก็ตามกะเทยในสงัคมมุสลมิก็

 
2 แต่เดมิค าว่าปอแนเป็นค าที่กว้างและครอบคลุมรปแบบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน

ทัง้หมด ตัง้แต่ คนทีร่บัเอาบทบาทขา้มเพศมาใช ้คนรกัเพศเดยีวกนั และคนรกัสองเพศ โดยใช้
เรยีกไดท้ัง้ชายและหญงิ แต่ในระยะหลงั ค าว่าปอแนถูกน ามาใชก้บัชายทีแ่สดงพฤตกิรรมหรอืมี
ลกัษณะปรากฏทางกายทีต่รงขา้มกบัเพศของตนเท่านัน้ นอกจากนัน้ในภาษามลายทูอ้งถิน่ยงัมี
ค าว่า “ก๊ะแว” และ แม๊ะยะทีน่ ามาใชเ้ป็นค าเรยีกลอ้เลยีนผูช้ายทีแ่สดงพฤตกิรรมแบบผูห้ญงิ (ดู
เพิม่เตมิใน สมฤด ีสงวนแกว้, 2546, น. 56-58) 
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มวีธิทีี่จะใช้ต่อรองกบักฎเกณฑ์ทางศาสนาเพื่อที่จะธ ารงตวัตนของตนเองไว้ได้ เช่น การลด
ลกัษณะความเป็นหญิงลง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย กิรยิาท่าทาง หรอืค าพูดค าจา และการ
ปกปิดเรือ่งการมเีพศสมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนั เนื่องจากการมเีพศสมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนัถอืเป็น
เรื่องที่ผดิต่อหลกัศาสนาซึ่งถ้าหากเป็นที่ล่วงรู้ออกไปก็อาจถูกประณาม ขณะเดยีวกนัการจะ
ออกไปมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้าย กะเทยเองกม็คีวามสุม่เสีย่งทีจ่ะถูกท ารา้ยจนถงึแก่ชวีติได้ 

ถงึแมส้มฤดจีะมองพฤตกิรรมของกะเทยผ่านแนวคดิความเบีย่งเบน 
แต่อยา่งไรกต็ามงานชิน้นี้กไ็ม่ไดม้องความเบีย่งเบนทางเพศบนฐานคดิจติวทิยาแบบในงานกลุ่ม
ก่อนหน้า หากแต่เป็นความเบีย่งเบนทีเ่กดิขึน้จากทศันภาพเชงิสมัพทัธ์ กล่าวคอื อตัวสิยัของ
ผูช้มในสงัคมหรอืชุมชนไดน้ิยามความเบีย่งเบนใหก้บัสิง่ต่าง ๆ หรอืประทบัตราใหค้น ๆ หนึ่ง
กลายเป็นอื่น ความเบี่ยงเบนในงานชิ้นนี้จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สงัคมหยิบยื่นให้แก่กะเทย
มากกวา่ทีจ่ะเป็นอาการเจบ็ป่วยทางจติเวชทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของกะเทยเอง 

ส่วนผลการศึกษานั ้นยังคงมองกระบวนการพัฒนาและธ ารง
เอกลักษณ์กะเทยอย่างเป็นขัน้เป็นตอนและมีความต่อเนื่อง  โดยแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ ข ัน้ตอนที ่1 การรบัรูค้วามแตกต่าง: รบัรูว้่าตนแตกต่างจากเดก็ผูช้ายคนอื่น ขัน้ตอน
ที ่2 การมเีอกลกัษณ์สว่นบุคคลเป็นกะเทย ขัน้ตอนที ่3 การเปิดตวั ขัน้ตอนที ่4 การใชช้วีติและ
การปรบัตวัของกะเทยในสงัคมของคนรกัต่างเพศ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ทัง้งานของ เทยีมเทพ 
(2546) และ สมฤด ี(2546) ยงัคงมองว่าการประกอบสรา้งตวัตนของกะเทยนัน้ด าเนินไปอย่าง
เป็นกระบวนการและเป็นขัน้เป็นตอน ทว่างานทัง้สองชิ้นยงัคงขาดการชี้ใหเ้หน็ว่าความรูห้รอื
อุดมการณ์ชุดใดทีก่่อใหเ้กดิกระบวนการทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนเชน่นี้หรอืรกัษาโครงสรา้งทีท่ าใหเ้กดิ
พฒันาการไปสูต่วัตนแบบกะเทยใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ไว ้ 

สดุทา้ย คอื วทิยานิพนธข์องเปรมปรดีา (2546) เป็นการวจิยัทีเ่ขา้ไป
ศกึษาโรงโชว์ซึ่งตัง้อยู่ในเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยมกีรอบการมองที่เชื่อมโยงกนัระหว่าง
มโนทศัน์เรื่องอตัลกัษณ์และความเป็นตวัตนทางเพศ ผนวกกบัมโนทศัน์พื้นที่ที่สามและการ
ต่อต้านขดัขนื พืน้ทีใ่นโรงโชวน์ับว่ามคีวามแตกต่างกบัสนามของงานวจิยัสองชิ้นก่อนหน้า ซึ่ง
นอกจากจะไม่ถูกควบคุมดว้ยบรรทดัฐานทางสงัคม กฎเกณฑท์างศาสนา หรอืกฎระเบยีบของ
กระทรวงการศกึษาธกิาร ในทางตรงกนัขา้มโรงโชว์เป็นพื้นที่ที่เผยให้เหน็ถงึการรวมตวัและ
วฒันธรรมย่อยของกะเทย ทัง้ยงัเป็นพืน้ทีท่ีน่ าเสนอความหลากหลายในแง่มุมต่าง ๆ ทัง้ความ
หลากหลายในอัตลักษณ์ของกะเทยผ่านการเลือกใช้ความเป็นหญิง ดงัที่เปรมปรีดาได้ตัง้
ขอ้สงัเกตไวว้่า “ความเป็นหญงิทีก่ะเทยไดเ้ลอืกน ามาใชม้หีลายระดบั บางคนเลอืกปรบัแต่งจาก
ฐานเดมิที่มอียู่ บางคนเลอืกใชว้ธิเีสรมิแต่งความงามแบบชัว่ครัง้ชัว่คราว บางคนเลอืกเปลีย่น
ร่างกายโดยพึง่พาเทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่” (เปรมปรดีา , 2546, น. 154) อกีทัง้ยงัมี
ความหลากหลายทางช่วงชัน้สถานะในโรงโชว ์ทีซ่ึง่ความสวยและความอาวุโสถูกใชเ้ป็นตน้ทุน
ในการไต่เต้าล าดบัชัน้ของอาชพีนางโชว์ ดงัที่เปรมปรดีาได้จ าแนกนางโชว์ออกเป็น 5 กลุ่ม 
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ได้แก่ ซุปเปอร์สตาร์ ดาว ตวัรอ้ง นางแบบ และตวัเต้นหรอืลูกคู่ (เปรมปรดีา, 2546, นน. 91-
93) สว่นในแงเ่พศวถิ ีลลีาเพศของกะเทยนางโชวก์ม็คีวามสลบัซบัซอ้น เมื่อตวัตนของกะเทยใน
พื้นที่ส่วนตวัอาจไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกบัตวัตนที่น าเสนอในโรงโชว์หรอืในพื้นที่สาธารณะ 
กล่าวคอื ลลีาเพศบนเตยีงของกะเทยสาวสวยบางคนสามารถรบับทเป็นฝ่ายรุก ขณะทีผู่ช้ายรบั
บทฝ่ายรบั   

หากมองผิวเผินโรงโชว์อาจเป็นพื้นที่ช่วยเปิดโอกาสให้กะเทยได้
ด ารงตวัตนไดอ้ย่างอสิระ แต่งกายสวยงาม หรอืมชีวีติท่ามกลางแสงไฟทีส่าดส่อง ขยบัท่วงท่า
ไปพรอ้มกบับทเพลงได้อย่างเสร ีกระนัน้แล้วถงึแมพ้ื้นที่โรงโชว์จะตัง้อยู่ในเมอืงท่องเที่ยวที่ดู
เหมือนจะท าให้กะเทยเป็นตนเองได้โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดมาก ากบั แต่เปรมปรีดาก็ได้ตัง้
ค าถามไวว้่า “บนเวทเีป็นพืน้ทีเ่สรสี าหรบักะเทยจรงิหรอื . . . เป็นพืน้ทีท่ีเ่หน็ลลีากะเทยภายใต้
เงื่อนไขบางประการก็เป็นได้” (เปรมปรดีา , 2546, น. 104) จากค าถามดงักล่าวงานวจิยัของ
เปรมปรดีาจงึช่วยสะท้อนภาพทุนนิยมในเมอืงท่องเที่ยวที่ลงมาก ากบัความสวยความเหมอืน
ผูห้ญงิทีถู่กน ามาใชโ้ดยกะเทยในโรงโชว ์ผ่านการตกแต่ง ตดั ต่อ เตมิ หรอืการศลัยกรรมความ
งาม เมื่อความสวยความงามมผีลกบัปากทอ้งและทีท่างในโรงโชว ์กะเทยจงึวิง่ไล่ตามความสวย
และทุ่มทุนไปกบัการศลัยกรรมความงาม แต่อย่างไรกต็ามกม็อิาจจะมองไดว้่ากะเทยในโรงโชว์
ถูกท าให้เป็นวตัถุสนิค้าหรอืกลายเป็นผลผลติของระบบทุนนิยมอย่างสมบูรณ์ ดงัที่การสร้าง
ความสวยของกะเทยในโรงโชวถ์ูกมองว่า “ร่างกายแบบผูห้ญงิเป็นเครื่องมอืทีก่ะเทยหยบิใชเ้พือ่
ก้าวไปสู่สถานภาพและโอกาสใหม่ ๆ” (เปรมปรดีา , 2546, น. 103) ขณะเดยีวกนังานโชว์คา
บาเรตก์ถ็ูกมองวา่เป็นยทุธศาสตรข์องกะเทยทีใ่ชใ้นการเปิดพืน้ทีท่างสงัคม (เปรมปรดีา , 2546, 
น. 74)  

การศกึษากลุ่มนี้ได้เผยให้เหน็อตัลกัษณ์อนัหลากหลายของกะเทย 
ผ่านการขยายสนามและขยายกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัซึ่งต่างไปจากการศึกษากลุ่มแรกที่
กระจุกอยู่กบักลุ่มกะเทยทีอ่าศยัอยู่ในสงัคมเมอืงและเป็นชนชัน้กลาง อย่างไรกต็ามการศกึษา
กลุ่มนี้ไดห้ลุดออกจากมุมมองความเบีย่งเบนทางเพศทีต่ัง้อยู่บนฐานคดิจติวทิยาหรอืสภาวะที่
ถูกตตีราโดยองคค์วามรูท้างการแพทย ์โดยหนัไปใหค้วามสนใจกบัการปฏสิมัพนัธเ์ชิงสงัคมและ
แสดงใหเ้หน็ว่ากะเทยรบัรูต้นเองว่าไม่ใช่ทัง้ผูช้ายและไม่ใช่ทัง้ผูห้ญงิซึง่การรบัรูเ้ช่นนี้เป็นผลมา
จากการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูค้นในสงัคม อกีทัง้การรบัเอาความเป็นหญงิมาใชก้ม็หีลายระดบัขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขของแต่ละบุคคล และมใิชก่ะเทยทุกคนทีต่อ้งการจะเขา้รบัการแปลงเพศ  

ฉะนัน้การศกึษากลุ่มนี้จงึมไิด้เพยีงแค่ฉายให้เห็นเพยีงแค่ลกัษณะ
หรอืตวัตนทีม่รีูปแบบเฉพาะ แต่ยงัเผยใหเ้หน็ถงึการกดทบัจากบรบิทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
เลือกปฏิบตัิในโรงเรยีน โรงโชว์ ระบบทุนนิยม ภาพเหมารวมของสงัคม หรอืกฎเกณฑ์ทาง
ศาสนา และในขณะเดยีวกนักเ็ผยใหเ้หน็ถงึวธิกีารต่อรองกบัการกดขีข่องกะเทยทีต่่างกนัออกไป
ตามแต่ละพืน้ที ่ 
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2.1.1.3 การศึกษากะเทยภายใต้มมุมองเควียรใ์นช่วงปี พ.ศ. 2550-2560  
จุดเปลี่ยนทางการมองอัตลักษณ์ การให้ค านิยามต่อตัวตน และ

ประสบการณ์ของกะเทยทีม่คีวามคงที ่มพีฒันาการตวัตนทีเ่ป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรอือยู่ร่วมกบั
เทคโนโลยกีารแพทยส์มยัใหม่ ไปสูก่ารมองตวัตนทีม่คีวามลื่นไหลและสลบัซบัซอ้น สว่นหนึ่งนัน้
ไดร้บัอทิธพิลมาจากการน าทฤษฎเีควยีรม์าเป็นเลนสใ์นการศกึษา ซึง่ไดก้ลายมาเป็นเครื่องมอื
ทางทฤษฎีอนัส าคญัของนักวจิยัทางด้านสงัคมศาสตร์ส าหรบัใชใ้นการศกึษาอตัลกัษณ์ตวัตน
ของกะเทย  

แนวคิดเควียร์ที่ม ักจะปรากฏในการศึกษากะเทยทางด้าน
สงัคมศาสตรม์กัจะไดร้บัอทิธพิลมาจากงานของ จดูธิ บทัเลอร ์(Judith Butler) ทีไ่ดเ้สนอแนวคดิ
ปฏิบตัิการแห่งการแสดง หรอื ภาวะแห่งการแสดง (Performativity) เอาไว้ในงานชิ้นส าคญั 
อย่าง Gender Trouble (1990) และ Bodies that Matter (1993) ผู้บุกเบิกในการน าแนวคิด
ปฏบิตักิารแห่งการแสดงมาใชก้ค็อื สุไลพร ชลวไิล จากในวทิยานิพนธเ์รื่อง “ตวัตนในเรื่องเล่า: 
การต่อรองทางอตัลกัษณ์ของหญิงรกัหญิง” ที่เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2545 โดยสุไลพรใช้
แนวคดิของบทัเลอร์เป็นเลนส์ในการศกึษาชวีติของหญงิรกัหญงิที่มเีรื่องราวของเภรเีป็นแกน
หลกั ซึง่ภายใตท้ฤษฎขีองบทัเลอรต์วัตนของเภรทีีข่า้มจากการเป็นทอม ดี ้ไปสู่หญงิรกัหญงิจงึ
ถูกมองว่าเป็นภาวะแห่งการแสดงที่มคีวามลื่นไหลและแปรเปลี่ยน อีกทัง้ยงัเป็นการท้าทาย
กรอบของระบบความหมายเรื่องเพศทีแ่บ่งแยกระหว่างบุคคลรกัเพศเดยีวกนั (homosexuality) 
กบับุคคลรกัต่างเพศ (heterosexuality) (2545, น. 165)  

กระทัง่ในช่วงทศวรรษที่ 2550 เควยีร์ได้ถูกน ามาใช้ทฤษฎีในการ
มองอตัลกัษณ์ตวัตนของกะเทย แนวโน้มของการศกึษาในช่วงทศวรรษนี้ไม่ไดเ้พยีงแค่ชีใ้หเ้หน็
ว่า สญัลกัษณ์ที่สงัคมให้คุณค่า กรอบของวฒันธรรม หรือบริบทที่รายล้อมมีบทบาทในการ
ก าหนดตวัตนหรอืการธ ารงอตัลกัษณ์ทางเพศของกะเทยแบบการศกึษากลุ่มทีผ่่านมาอกีต่อไป 
หากแต่การศกึษาทีใ่ชท้ฤษฎเีควยีรใ์นกลุ่มนี้ไดเ้ขา้มาขดีเสน้ใตใ้หเ้หน็ถงึบทบาทของระบบสอง
เพศผ่านสมมตฐิานทีต่อ้งการจะชีใ้หเ้หน็ว่าตวัตนของกะเทยอาจถูกก ากบัหรอืถูกประกอบสรา้ง
ขึน้มาดว้ยบรรทดัฐานของชาย-หญงิทีม่อียู่ในสงัคม ในเวลาเดยีวกนังานวจิยัทีน่ าทฤษฎเีควยีร์
มาใช้ได้มองอตัลกัษณ์ตวัตนของกะเทยว่าเป็นสิง่ที่ไม่คงที่ ลื่นไหลและแปรเปลี่ยนได้ อีกทัง้
การศกึษาภายใตมุ้มมองของเควยีร ์ไดม้าพรอ้มกบัการมองประสบการณ์และการใหค้วามหมาย
ต่อตวัตนของกะเทยผ่านมติทิีท่บัซอ้นอยู่ อย่าง มติชินชัน้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และแสดงใหเ้หน็
ถงึความเป็นชายขอบในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านพืน้ที ่ไม่ว่าจะเป็น กะเทยบา้นนอกทีอ่าศยัอยู่ตาม
ชนบท กะเทยชนชัน้แรงงานในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม หรอื กะเทยทีเ่ป็นนกัโทษอยูใ่นคุกชาย  

ฉะนัน้ในส่วนนี้จงึหยบิงานวชิาการ 4 ชิ้น ที่ออกมาในช่วงทศวรรษ 
2550 ซึง่เป็นงานทีน่ าทฤษฎเีควยีรม์าเป็นเลนสใ์นการศกึษาอตัลกัษณ์ การใหค้ านิยามต่อตวัตน 
และวิถีชีวติของกะเทย ดงันี้ หนึ่ง วิทยานิพนธ์เรื่อง “ กะเทยบ้านนอก การสร้างตวัตนของ
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กะเทยบนพืน้ทีท่างสงัคม: กรณีศกึษากะเทยทีป่รากฏตวัในเขตตวัเมอืงนครศรธีรรมราช ” ของ 
พลสทิธิ ์แววศกัดิ ์(2550) สอง บทความวชิาการเรื่อง “ผู้สาวหน้าฮ้านหมอล า ความสมัพนัธ์
ระหว่างกะเทยและผู้ชายในคอนเสิร์ตหมอล าอีสาน ” ของ พรเทพ แพรขาว (2556) สาม 
วิทยานิพนธ์เรื่อง กะเทยโรงงาน: ชีวิตและตัวตนข้ามเพศของแรงงานอพยพจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ ภูรณิฐัร ์โชตวิรรณ (2557) และสดุทา้ย วทิยานิพนธเ์รือ่ง “เพศสภาวะ 
เพศวถิ ีประสบการณ์ชวีติของกะเทยในคุก” ของ จารุวรรณ คงยศ (2560) 

พลสทิธิ ์(2550) ได้เขา้ไปศกึษากระบวนการสรา้งตวัตนของกะเทย
บา้นนอกในจงัหวดันครศรธีรรมราช และส่วนหนึ่งของการศกึษานี้ไดน้ าแนวคดิทฤษฎเีควยีรม์า
ใช ้(ในวทิยานิพนธเ์รื่องนี้ Queer Theory ถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า ทฤษฎแีปลกแยก) แมค้ าว่า 
กะเทยบา้นนอก อาจจะใหภ้าพลกัษณะตวัตนทีแ่ตกต่างไปจากภาพตวัแทนของกะเทยสมยัใหม่
ที่อาศยัอยู่ในเมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการมีรูปร่างก าย า พูดติดส าเนียง
ทอ้งถิน่ และไม่ไดแ้ต่งเนื้อแต่งตวัตามสมยันิยม  หากแต่จากการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกบั
กะเทยบา้นนอกในจงัหวดันครศรธีรรมราช ทัง้ พืน้เพ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพีทีแ่ตกต่าง
กัน พลสิทธิจ์ึงได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่ากะเทยบ้านนอกคือ “คนคนหนึ่งในสงัคมที่มีความ
ต้องการทีจ่ะด ารงอยู่รอดในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุขเช่นเดยีวกบัคนทัว่ไปซึ่งการจะอยู่รอดไดน้ัน้
จ าเป็นตอ้งมกีารท างานเพือ่ใหม้รีายไดใ้นการเลีย้งชพี อาชพีจงึเป็นสิง่ส าคญั” (2550, น. 65) 

สว่นทีม่าของการใหค้วามหมายต่อตนเองวา่กะเทยบา้นนอกหรอืการ
ใหค้วามหมายจากคนอื่นเกดิขึน้จากการไปมปีฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่นในบรบิทต่าง ๆ ทีว่่าดว้ย
ความเป็นเมือง  ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือบทบาทของสื่อ ดังที่ผู้ศึกษาได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า 
“บทบาทของสื่อมคีวามส าคญัมากทีก่่อใหเ้กดิความหมายของกะเทยบา้นนอก” (2550, น. 104) 
แต่ถึงกระนัน้แล้วการให้ความหมายต่อตนเองว่ากะเทยบ้านนอกนัน้ก็อาจไม่ได้หยุดนิ่ง
ตลอดเวลา ดว้ยการโยกยา้ยถิน่ฐานไปสูบ่รบิทใหม่หรอืขยบัขยายทุนทางเศรษฐกจิท าใหก้ะเทย
บา้นนอกเปลีย่นผ่านไปเป็นกะเทยเมอืงใหญ่ ดงัที ่พลสทิธิ ์กล่าวว่า “แต่ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ความ
เป็นกะเทยบ้านนอกนัน้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับกะเทยทุกคน เพราะกะเทยแต่ละคนนัน้ไม่
สามารถทีจ่ะทิง้เบือ้งหลงัของตนเองไวไ้ดอ้ย่างเสรจ็สรรพเมือ่ตนเองถูกเปลีย่นต าแหน่งแห่งทีบ่น
ความสมัพนัธท์างสงัคมในบรบิทและเงือ่นไขต่าง ๆ” (2550, น. 137) 

ดว้ยอทิธพิลแนวคดิของเควยีรท์ีน่ ามาใชใ้นงานชิน้นี้ อตัลกัษณ์ตวัตน
แบบกะเทยบา้นนอกจงึถูกมองว่าไม่นิ่ง สามารถแปรเปลีย่นไปตามบรบิทชวีติ ทัง้ยงัมกีารหยบิ
ยมืความเป็นหญงิหรอืแสดงออกความเป็นกะเทยไปตามสถานการณ์ ตามที่พลสทิธิไ์ด้เปรยีบ
เปรยตวัตนทางเพศเอาไวว้่าเป็น “อตัลกัษณ์ของเหลว” ทีส่ามารถลื่นไหลไปตามภาชนะทีบ่รรจุ
ของเหลวนัน้” (2550, น. 136) โดยจะเหน็ได้จากการแสดงออกของกะเทยบ้านนอกในจงัหวดั
นครศรธีรรมราชมคีวามสมัพนัธก์บัพืน้ที ่ตัง้แต่พืน้ทีส่ว่นตวัไปจนถงึพืน้ทีส่าธารณะ เช่น การใช้
บ้านของกะเทยคนหนึ่ง (เป็นบ้านที่กะเทยเรยีกกนัว่าบ้านประดบัดาว) เป็นที่รวมตวักนั เพื่อ
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พบปะสงัสรรคแ์ละประกอบกจิกรรมทางเพศ หรอืการใชพ้ืน้ทีส่าธารณะโดยการออกไปรวมกลุ่ม
กนัในยามค ่าคนืทีส่นามหน้าเมอืงหรอืโรงน ้าชาทีอ่ยู่ในตวัเมอืงจงัหวดันครศรธีรรมราช  อกีทัง้
การแสดงออกตวัตนของกะเทยยงัเกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจระหว่างปัจเจกกบัคนอื่น 
ๆ ในสงัคม กะเทยบา้นนอกอาจแต่งตวัหรอืแสดงออกตามเงื่อนไขของตนเอง ซึง่เงื่อนไขส าคญั
นัน่ก็คอื หน้าที่การงานและลักษณะร่างกาย (2550, น. 89) นอกจากนัน้แล้วยงัจะเหน็ได้จาก
ลกัษณะอนัหลากหลายของกะเทยในจงัหวดันครศรรีรมราชทีถู่กชีใ้หเ้หน็ในการศกึษานี้ซึ่งมอียู่ 
4 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1.กะเทยร่างกายเป็นชาย แต่งตวัเป็นหญงิ แสดงพฤตกิรรมเป็นหญงิ 2.
กะเทยร่างกายเป็นชายแต่งกายเป็นชาย แสดงพฤตกิรรมเป็นหญงิ 3.กะเทยร่างกายเป็นชาย 
แต่งตวัเป็นชาย แสดงพฤตกิรรมเป็นชาย 4.กะเทยร่างกายเป็นหญิง แต่งตัวเป็นหญิง แสดง
พฤตกิรรมเป็นหญงิ (2550, น. 5) 

งานศกึษาของพลสทิธิท์ีไ่ดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาและสนามวจิยั
เอาไว้ในกลุ่มกะเทยบ้านนอกที่อาศยัอยู่ในจงัหวดันครศรีธรรมราชทางภาคใต้ อันน ามาสู่ 
งานวจิยัอกีสองชิ้นที่ได้เลอืกน ามาใส่ไวใ้นทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้ ซึ่งเป็นงานวจิยัที่ออกไป
ศกึษาตวัตนและวถิชีวีติของกะเทยทีม่ภีูมลิ าเนาอยู่ในภาคอสีาน ซึง่กค็อื บทความของ พรเทพ 
(2556) ได้ศึกษาชีวิตกะเทยอีสานในพื้นที่คอนเสิร์ตหมอล า โดยมีภาคสนามอยู่ในจังหวดั
ขอนแก่นและรอ้ยเอด็ ผูศ้กึษาใชแ้นวคดิมานุษยวทิยาในการวจิยั นอกจากนัน้ยงัไดน้ าทฤษฎเีค
วียร์มาใช้ ซึ่งแม้ว่าในการศึกษานี้จะไม่ได้อธิบายกรอบแนวคิดทฤษฎีเควียร์ชดัเจนนัก แต่
อย่างไรกต็ามเควยีรถ์ูกน ามาใชเ้ป็นกรอบในการท าความเขา้ใจความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจระหว่าง
กะเทยกบัผูช้ายทีม่ตี่อกนัในพืน้ทีค่อนเสริต์หมอล า ซึง่ความสมัพนัธใ์นพืน้ทีต่รงนัน้ไดถู้กนิยาม
ผ่านวาทกรรมรกัต่างเพศตามภาษาท้องถิ่น โดยในพื้นที่หน้าฮ้านหมอล า ผู้ชายอีสานเรยีก
กะเทยว่า “ผู้สาว” และ กะเทยเรียกผู้ชายว่า “ผู้บ่าว” การศึกษานี้จึงต้องการจะตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกะเทยกบัผูช้ายทีอ่ยูภ่ายใตว้าทกรรมผูบ้่าวกบัผูส้าว  

พรเทพไดเ้ผยใหเ้หน็ว่าพืน้ทีห่น้าคอนเสริต์หมอล าเป็นพืน้ทีท่ีพ่เิศษ 
กะเทยสามารถปลดเปลือ้งตวัตนทางเพศและอารมณ์ความปรารถนาของตนเองออกมาได ้อย่าง
อสิระโดยไม่มกีฎเกณฑท์างสงัคมมาก ากบั ถงึขัน้ทีก่ะเทยบางคนในพืน้ทีห่มอล าไดเ้ปรยีบเปรย
พืน้ทีห่มอล าเอาไวว้่าเป็นดัง่ “โลกทพิย ์เป็นแดนสวรรค์” (2556, น. 71) อกีทัง้กะเทยทีม่าเทีย่ว
งานคอนเสริต์หมอล าสามารถแต่งตวัไดจ้นในระดบัทีเ่รยีกกนัว่า “แต่งตวัฟ้าขาด”3 และสามารถ
แสวงหาความสุขทางเพศกบัผูช้ายที่มาร่วมงานได้กนัโดยไม่มกีฎเกณฑท์างสงัคมมาขวางกัน้  
เช่น กลุ่มผูบ้่าวหรอืผูช้ายทีม่าเทีย่วหมอล ากม็วีฒันธรรมย่อยทีเ่รยีกกนัว่า การ “จดัเจ”้ คอื การ

 
3 ค าว่า “ฟ้าขาด”  คอืลกัษณะการแต่งตวัของกะเทยที่ออกไปเที่ยวหมอล าโดย

เปรยีบท้องฟ้าเหมอืนผนืผา้ใบทีห่่อหุม้โลกไวแ้ลว้มนัขาดทะลุออกไปหรอืมคีวามหมายว่าเกนิ
ความจรงิ (2556, น. 66) 
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เชญิชวนใหก้ะเทยใหสุ้ราหรอืใหเ้งนิโดยแลกกบัการมเีพศสมัพนัธก์บัผูบ้่าวซ ่าน้อย (หรอืผูช้าย
วัยรุ่น) ส่วนกะเทยก็จะสื่อสารกับผู้บ่าวที่เข้ามาจัดเจ้ ดัง่วลีที่ว่า “มันต้องแลก” คือ การ
แลกเปลีย่นระหวา่งเงนิกบัเพศสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้อย่างเตม็ใจ โดยต่างฝ่ายต่างมอบความสขุแก่กนั 
(2556, น. 73) อกีทัง้กะเทยในพืน้ทีห่มอล ายงัรูจ้กัวธิกีารแสวงหาผูช้ายทีอ่ยูห่น้าเวทหีมอล าหรอื
ตามพุม่ไมเ้พือ่มามเีพศสมัพนัธด์ว้ย หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “การแล่นไม”้4 

ภายใต้ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างกะเทยกับผู้ชายในพื้นที่
คอนเสิร์ตหมอล าจึงยากที่จะตัดสินได้ว่าใครมีอ านาจมากกว่าใครหรือใครตกเป็นรองใน
ความสมัพนัธท์างเพศทีเ่กิดขึน้ เมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นตน้ทุนของความสุขใหก้นัและกนั กล่าวคอื 
ผูช้ายใหก้ะเทยซื้อเหล้าใหแ้ละได้เงนิใชจ้ากกะเทย โดยแลกเปลี่ยนด้วยการมเีพศสมัพนัธ์ ใน
เวลาเดียวกนักะเทยก็เป็นฝ่ายแสวงหาความสุขจากการมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ชาย และถึงแม้
ความสมัพนัธร์ะหว่างกะเทยกบัผู้ชายตรงพืน้ทีง่านคอนเสริต์หมอล าจะมกีารเรยีกกนัว่าผูบ้่าว ผู้
สาว แต่ความสมัพนัธท์างเพศระหว่างผูช้ายกบักะเทยในพืน้ทีต่รงนัน้กถ็ูกมองว่าหลุดออกจาก
กรอบหรอืบรรทดัฐานทางเพศ ดงัทีพ่รเทพ มองว่า “รูปแบบภายใต้การ ‘จดัเจ’้ ของผูบ้่าว และ
การแล่นไมข้องกะเทย คอื รูปแบบของพฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนัทีอ่ยู่นอกกฎเกณฑท์างสงัคม
และจะไม่พบในชวีติประจ าวนั” (2556, น. 81) อย่างไรกต็ามในบทความนี้ไม่ไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึวถิี
ชวีติและตวัตนในชวีติประจ าวนัของกะเทยอสีานอย่างชดัเจนนัก ตวัตนและวถิชีวีติของกะเทย
บ้านนอกถูกรับรู้เพียงแค่ มีอาชีพเป็นเกษตรกร ท าไร่ท านาหรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ใน
ชีวิตประจ าวนัพวกเธออาจจะไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวให้สวยเหมือนตอนอยู่หน้าเวทีหมอล า 
เนื่องจากกลางวนัตอ้งใชแ้รงงานซึง่ไม่เอือ้ต่อการแต่งตวัสวยงาม 

เมื่อขยบัออกจาก “โลกทพิย์” ไปสู่โลกแห่งความเป็นจรงิ และ ขยบั
ออกจากพืน้ทีบ่นัเทงิไปสูโ่หมดการท างานและวถิชีวีติของกะเทยชนบทอสีาน เราจะสามารถพบ
เรื่องราวประสบการณ์วิถีชีวิตและตัวตนของกะเทยอีสานได้จากงานวิจัยชิ้นต่อมา คือ 
วทิยานิพนธ์ ของ ภูรณิัฐร์ (2557) ที่ได้เขา้ไปศกึษาชวีติและตวัตนของกะเทยชนบทอีสานที่
อพยพย้ายถิ่นเข้ามาท างานในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ าเภอปลวกแดง
จงัหวดัระยอง การย้ายถิน่ฐานจากชนบทไปสู่เมอืงและเขตอุตสาหกรรมของกะเทยอสีานนัน้ 
นอกจากจะน ามาซึ่งอสิรภาพทางเศรษฐกจิ ยงัท าใหพ้วกเธอได้มอีสิระทีจ่ะด าเนินวถิชีวีติทาง
เพศทีพ่วกเธอปรารถนา และถงึแมด้เูหมอืนวา่พืน้ทีใ่นโรงงานจะถูกจ ากดัไปดว้ยพืน้ที ่เวลา และ
กฎระเบยีบเรื่องความปลอดภยั ทัง้ยงัต้องใชแ้รงงานและความละเอยีดรอบคอบ แต่สิง่เหล่านี้

 
4 ค าว่า “แล่นไม้” เป็นค าที่กะเทยอสีานใชเ้พื่อบ่งบอกว่าตนเองต้องการผูช้าย ใน

ภาษาอสีานค าวา่ “แล่น” หมายถงึ วิง่ และค าว่า “ไม”้ หมายถงึ ผูช้ายหรอือวยัวะเพศชาย ฉะนัน้ 
“แล่นไม”้ จงึหมายถงึ การแสวงหาความสขุทางเพศกบัผูช้าย ซึง่กะเทยจะเดนิหาผูบ้่าวทีอ่ยูห่น้า
ฮา้นหมอล า (2556, น. 76) 
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กลบัไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคแก่การแสดงออกอตัลกัษณ์ตวัตนของพวกเธอ ในทางกลบักนัอตัลกัษณ์
กะเทยในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมถูกพลกิสรา้งความหมายใหม่วา่หมายถงึผูท้ีส่ามารถ “ท า (งาน) ของ
ผูช้ายกไ็ด ้(ของ)ผูห้ญงิกไ็ด”้ (2557, น. 138) 

ภูริณัฐร์ได้น าแนวคิดของบัทเลอร์มาใช้ ซึ่งนั น่ก็คือ แนวคิด 
Recognition and Gender Violence5 เป็นทฤษฎีที่ใช้อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง “self” และ 
“other’s interpretations” ว่า ปัจเจกจะไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมกต็่อเมื่อตวัตนของปัจเจกลง
รอยกบับรรทดัฐานทางวฒันธรรมทีส่งัคมยอมรบัได ้(2557, น. 252) สมมตฐิานหนึ่งทีใ่ชใ้นการ
หาค าตอบในวทิยานิพนธ์เรื่องนี้จงึมอียู่ว่า “การสรา้งความสวยและความเป็นหญงิบนเรอืนร่าง
ของกะเทยเป็นการเคลื่อนไหวรปูแบบหนึ่งเพือ่ใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม กะเทยจงึพยายาม
สรา้งตวัตนใหม่ทีอ่งิ “ความเป็นหญงิ” เขม้ขน้มากขึน้และท าใหม้รีปูร่างหน้าตาทีส่วยงามเพือ่ให้
ไดร้บัการยอมรบัและหลกีเลีย่งการถูกมองเป็นตวัตลก หรอื แปลกประหลาด” (2557, น. 13) ผล
การศึกษาจึงช่วยแสดงให้ถึงบทบาทของความเป็นหญิงหรอืความเหมอืนผู้หญิงที่กะเทยใน
โรงงานได้เลอืกน ามาใช้นัน้ได้กลายเป็นสิง่ที่กะเทยในอุตสาหกรรมโรงงานใช้ต่อรองเพื่อการ
ยอมรบัจากสงัคมและชุมชนทีพ่วกเธออยู่อาศยั และถูกน ามาใชเ้พื่อทีพ่วกเธอนัน้จะไม่ต้องถูก
มองว่าเป็นตวัตลกของสงัคม อกีทัง้ยงัสามารถใชเ้พื่อต่อรองความสมัพนัธ์กบัผูช้ายได้อกีดว้ย 
แต่กระนัน้แลว้กะเทยโรงงานกอ็าจจะไม่ไดม้คีวามปรารถนาทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสวมทบัตวัเอง
ลงไปในความเป็นหญงิอย่างสมบูรณ์ ผ่านการเสรมิหน้าอกหรอืการผ่าตดัแปลงเพศ พวกเธอ
เพยีงแคเ่ลอืกทีจ่ะเอาความเป็นหญงิมาใชไ้ปตามบรบิทของชวีติ 

ผลลพัธ์ของการศกึษาภายใต้มุมมองเควยีร์มตี่ออตัลกัษณ์ และการ
ให้ค านิยามต่อตวัตนของกะเทยจากงานวชิาการที่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 อาจจะไม่ได้
แตกต่างกนัมากนกั กล่าวคอื ภายใตมุ้มมองเควยีรน์ัน้ กะเทยถูกมองวา่มตีวัตนทีล่ื่นไหล และยงั
เลอืกใชค้ านิยามหรอืความเป็นหญงิสมัพนัธไ์ปกบับรบิทต่าง ๆ เช่นเดยีวกบังานวจิยัชิน้สุดทา้ย 
คอื วทิยานิพนธ ์ของ จารุวรรณ (2560) ทีไ่ดใ้ชก้ระบวนทศัน์เชงิประกอบสรา้งทางสงัคม (Social 
Construction)  และแนวคิดทฤษฎีเควียร์มาเป็นกรอบในการศึกษาตัวตนทางเพศและ
ประสบการณ์ของกะเทยในเรอืนจ า งานวจิยันี้จงึเป็นงานอกีชิ้นหนึ่งที่น าเสนอให้เหน็ว่า เพศ
สภาวะและเพศวถิขีองกะเทยในคุกไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีห่ยุดนิ่งตายตวั แต่กลบัมคีวามลื่นไหลยดืหยุ่น 
เปลี่ยนแปลงสมัพนัธ์กบับรบิททางสงัคม วฒันธรรม ช่วงชวีติ ( life cycle) และสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตของกะเทย รวมทัง้ปฏิสมัพนัธ์และความสมัพนัธ์เชิงอ านาจที่กะเทยเข้าไป
เกี่ยวขอ้งกบัผูค้นอื่น ๆ (2560, น. 140) ส่วนการใหค้ านิยามต่อตวัตนทางเพศ ในการศกึษานี้

 
5 แนวคดินี้ปรากฏอยู่ในผลงานของบทัเลอรท์ีม่ชีื่อว่า Undoing Gender ออกมาใน

ปี 2004 
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พบว่า กะเทยไม่ได้ยดึนิยามใดนิยามหนึ่งไปตลอดชวีติ แต่จะเลอืกใช้นิยามใดนิยามหนึ่งใน
สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั (2560, น. 108) 

จุดทีง่านของจารุวรรณต่างไปจากงานวชิาการทัง้สามชิน้ก่อนหน้า ก็
คอื สนามในการวจิยัทีเ่คลื่อนตวัออกจากพืน้ทีใ่นชุมชน พืน้ทีค่อนเสริต์หมอล า หรอื พืน้ทีใ่นเขต
อุตสาหกรรมโรงงาน ไปสู่พืน้ทีภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของรฐั อย่าง เรอืนจ า ทีซ่ึง่มกีารควบคุม
วนิัยกฎระเบยีบที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานเพศสรรีะ โดยจะพบว่าต่อให้กะเทยไม่ว่าจะแปลงเพศหรอื
ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงสรรีะร่างกายสว่นใดเลยกต็าม เมื่อถูกตดัสนิใหจ้ าคุกกต็อ้งถูกส่งไปจองจ าอยู่
ในทณัฑสถานชายตามเพศทีไ่ดต้ดิตวัมาแต่ก าเนิดและตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีแ่บ่งออกเป็น
เพศชายเพศหญงิ กะเทยจงึตอ้งผ่านกระบวนการปลดเปลือ้งตวัตนเช่นเดยีวกบันักโทษชายคน
อื่น ๆ ตัง้แต่การค้นตวัอย่างละเอยีดโดยผูคุ้มชาย ต้องถูกโกนผมจนสัน้เกรยีน ใส่เครื่องแบบ
นักโทษชายตวัโคร่ง อกีทัง้ยงัถูกควบคุมผ่านกลไกในการสรา้งระเบยีบวนิัย ผ่านกจิวตัรประจ า
วนัที่สมัพนัธ์กบัพื้นที่และเวลา แต่อย่างไรก็ตามภายในคุกมกีารจดัสรรพื้นที่ให้นักโทษที่เป็น
กะเทย โดยจะถูกใหจ้ดัอยู่ในแดนหนึ่งซึ่งมกัเป็นที่รบัรูก้นัว่าเป็นแดนกะเทย หรอื บนตกึนอน
กะเทยกจ็ะถูกจดัใหน้อนรวมกนั อกีทัง้การยอมใหพ้ืน้ทีแ่ก่กะเทยในการแสดงออกตวัตนทางเพศ
ผ่านกจิกรรมสนัทนาการในคุก สิง่เหล่านี้จงึอาจมองไดว้่าเป็นการใหพ้ืน้ทีท่ดแทนการแกไ้ขเชงิ
โครงสรา้งทางกฎหมายทีต่ัง้อยูบ่นฐานคดิเพศในเชงิชวีวทิยา ในขณะเดยีวกนักะเทยในคุกกร็ูจ้กั
การต่อรองกบักฎเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เชน่ การใชล้กูออ้นกบัผูคุ้มเพือ่ทีจ่ะไดไ้วผ้มยาวกวา่นกัโทษชาย
คนอื่น ๆ หรือการดดัแปลงเครื่องแต่งกายนักโทษให้มีลกัษณะที่รดัรูป การศึกษานี้จึงช่วย
น าเสนอใหเ้หน็ว่ากะเทยมชีวีติอยู่ในคุกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น การอยู่ร่วมกบัผูช้ายทีเ่ป็นนกัโทษ
และผูคุ้ม หรอื วธิกีารต่อรองกบักฎระเบยีบต่าง ๆ  

นอกจากนัน้งานของจารุวรรณยงัใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัเพศวถิขีอง
กะเทยในคุก ซึ่งจากผลการศกึษานัน้พบว่า กะเทยทัง้ 10 คน มแีฟนขณะที่ตดิคุก (2560, น. 
120) ทัง้ยงัได้เปิดเปลอืยให้เห็นถึงประเด็นเรื่องราวความรกัความสมัพนัธ์ระหว่างกะเทยกบั
ผูช้ายตัง้แต่โลกภายนอกจนถงึภายในคุก ขา้งนอกรัว้หนาม ก าแพงสูง และกงขงัพวกเธออาจ
ต้องท าหน้าที่เป็นที่พึง่ทางเศรษฐกจิ หรอื คอยส่งเสยีเลี้ยงดูผูช้าย แต่เมื่อเขา้มาอยู่ขา้งในคุก 
พวกเธอได้รบัการดูแลจากผู้ชาย ซึ่งความรกัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ชายกบักะเทยในคุกนัน้
สามารถเกดิขึน้ไดก้บักะเทยทุกรปูแบบ ไม่ว่าพวกเธอจะมหีน้าตา ร่างกาย หรอือวยัวะเพศแบบ
ไหน พืน้ทีใ่นคุกจงึถูกเปรยีบดัง่โลกอกีใบหนึ่งทีม่พีืน้ทีใ่หค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบักะเทย 
ดงัที ่จารุวรรณ อธบิายวา่ 

ส าหรบัความสมัพนัธ์กบัคู่รกัภายในคุกเป็นความสมัพนัธ์ที่ผูต้้องขงั
สรา้งขึน้หรอืสมมุตขิึน้ ที่เรยีกว่า “โลกสมมุต”ิ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านจิตใจของผู้ต้องขัง ผ่อนคลายความตึงเครียด 
บรรเทาความรู้สกึกดดนัจากการใช้ชวีติที่เต็มไปด้วยกฎระเบยีบที่
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เคร่งครดั โดยคู่รกัจะคอยดูแลช่วยเหลอืแบ่งปันสิง่ต่าง ๆ ภายในคุก 
พดูคุย ใหก้ าลงัใจกนั ใหค้ าปรกึษา มกีารอยูก่นิฉนัทส์ามภีรรยากนั มี
บทบาทหน้าที่ระหว่างคู่รกั ฝ่ายชายจะท าหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงดู
กะเทย กะเทยกจ็ะท าหน้าทีดู่แลความเป็นอยู่ เสือ้ผา้ อาหาร ของใช้
ใหแ้ก่คู่ของตน ซึ่งการทีก่ะเทยไดร้บัการดูแลทีด่จีากคู่รกั การเอาใจ
ใส่ เอาอกเอาใจ เลี้ยงดู ส่งเสยีท าใหก้ะเทยรูส้กึว่ามคีนคอยปกป้อง
คุ้มครองขณะที่อยู่ในคุก สร้างความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัให้แก่พวก
เธอ มกีะเทยหลายคนที่มปีระสบการณ์ตรงเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ที่
สรา้งขึน้ในคุก (จารุวรรณ คงยศ, 2560, นน. 137-138) 
จากโลกทิพย์ในหน้าฮ้านหมอล า สู่ โลกสมมติในคุกชาย ประเด็น

เรื่องความรกัความสมัพนัธ์ที่เกดิขึน้ระหว่างผูช้ายกบักะเทยในการวจิยัภายใต้กระแสธารของ
แนวคดิ   เควยีรม์กัจะรือ้ใหเ้หน็ถงึบรรทดัฐานรกัต่างเพศทีอ่ยู่ในความรกัหรอืความสมัพนัธท์าง
เพศระหว่างผูช้ายกบักะเทย โดยมกัจะเป็นการศกึษาทีม่าพรอ้มกบัพืน้ทีว่ฒันธรรมย่อยหรอืใน
พืน้ทีอ่นัจ าเพาะ อกีทัง้จะเหน็ได้ว่าแม ้ในการศกึษาชิน้ก่อนหน้าของพรเทพ (2556) จะแสดงให้
เหน็ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างกะเทยกบัผูบ้่าวในพืน้ทีค่อนเสริต์หมอล าจะอยู่นอกกรอบบรรทดั
ฐานรกัต่างเพศ แต่ในการศกึษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า ความรกัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ชายกบั
กะเทยในคุกวางอยู่บนฐานรกัต่างเพศ จะเหน็ไดจ้ากพืน้ทีใ่นคุกมธีรรมเนียม “การเลีย้งน้อง” ซึง่
กค็อื การกนิอยูก่บักะเทยในคุก โดยผูต้อ้งขงัชายทีก่นิอยู่กบักะเทยจะตอ้งเป็นผูด้แูลกะเทย และ
คอยส่งเสยีเลี้ยงดู (จารุวรรณ คงยศ, 2560, น. 120) ไปจนถงึการจดัพธิกีารแต่งงาน และงาน
เลี้ยง ซึ่งการอยู่กนิระหว่างผู้ชายกบักะเทยในคุกถูกมองว่าเป็นไปตามขนบผวัเดยีวเมยีเดยีว 
ขณะทีก่ารศกึษาของภูรณิฐัรก์พ็บวา่ในโรงงานไดเ้ปิดพืน้ทีใ่หก้บัความสมัพนัธร์ปูแบบอื่น ๆ โดย
ทีไ่ม่ไดจ้ ากดัอยูเ่พยีงแคร่กัต่างเพศ (ภรูณิฐัร ์โชตวิรรณ, 2557, น. 137) 

ภายใต้สายตาของนักวชิาการทีใ่ชท้ฤษฎเีควยีร ์ ความสมัพนัธ์แบบ
รกัต่างเพศอาจท าใหก้ะเทยต้องต่อรองด้วยสุรา เงนิตรา บทบาทแบบผูห้ญงิ หรอืความงามที่
พวกเธอพยายามสรรคส์รา้งมนัขึน้มา กระนัน้แลว้งานศกึษาเควยีรก์ย็งัไม่ไดเ้ปิดพรมแดนความ
รกัความสมัพนัธน์อกขนบ งานศกึษาสว่นใหญ่ยงัคงมุ่งไปทีคู่่ระหว่างผูช้ายกบักะเทย หรอือย่าง
มากที่สุดน าเสนอใหเ้หน็เพยีงแค่ว่าเพศวถิขีองกะเทยนัน้ไม่ได้เป็นฝ่ายรบัอย่างเดยีว หากแต่
กะเทยยงัสามารถรบับทเป็นฝ่ายรุกไดอ้กีดว้ย ขณะทีย่งัคงมคีู่ความสมัพนัธร์ปูแบบอื่น ๆ ทีเ่ริม่
ปรากฏและถูกพูดถึงบนสื่อสงัคมออนไลน์ หากแต่ยงัคงไม่ถูกน ามาท าความเข้าใจบนพื้นที่
วชิาการ ไม่ว่าจะเป็น กะเทยทีม่รีสนิยมแบบเลสเบีย้นคบหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัผูห้ญงิ กะเทยที่
คบกับทอม กะเทยที่คบกับเกย์ หรือกะเทยที่คบกับกะเทยด้วยกัน  ซึ่งการศึกษาภายใต้
มุมมองเควยีร์ยงัคงไปไม่ถึงคู่ความสมัพนัธ์นอกขนบเหล่านี้  เรื่องราวความรกัความสมัพนัธ์
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ระหว่างผู้ชายกบักะเทยที่ถูกอธิบายในงานศึกษาเหล่านี้จึงท าให้กะเทยเป็นตวัทดสอบของ
ทฤษฎเีควยีรท์ีน่ ามาตรวจสอบบทบาทความสมัพนัธแ์บบรกัต่างเพศ 

กระนั ้นแล้วทฤษฎีเควียร์ เองก็มีคุณปูการต่อการศึกษาการให้
ความหมายและตวัตนของกะเทย ดงัจะเหน็ไดว้่า ตวัตนทีห่ลากหลายของกะเทยภายใต้ทฤษฎี    
เควยีรน์ัน้ไดท้า้ทายวธิคีดิเรื่องเพศตามกระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตรท์ีม่กัจะถูกน าไปใชเ้ป็นวธิี
คิดของรฐัหรือระบบระเบียบแบบแผนในสงัคมไทย เควียร์ท าให้ค าว่า เพศ กลายเป็นสิ่งที่
เคลื่อนไหวและไม่แน่นิ่ง อกีทัง้มุมมองเควยีรไ์ดช้่วยเผยใหเ้หน็ถงึความเป็นชายขอบทีม่กัจะถูก
เบยีดขบัจากภาพตวัแทนของกะเทยสมยัใหม่ ผ่านเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ ผ่านความแตกต่าง
ระหว่างความชนบทและความเป็นเมือง และผ่านความต่างของสถานะทางสงัคม นัยหนึ่ง
ทฤษฎเีควยีรม์ไิดเ้พยีงแค่ถูกน ามาใชเ้พือ่รือ้ใหเ้หน็ถงึบรรทดัฐานรกัต่างเพศทีม่สีว่นลงมาก ากบั
ตวัตนของกะเทย หากแต่ยงัท าหน้าทีร่ ือ้กะเทยกระแสหลกัทีม่กัจะมทีีท่างในสงัคมหรอืถูกรบัรู้
และถูกมองมากกว่ากะเทยกลุ่มชายขอบอื่น ๆ โดยการน าเสนอความหลากหลายของ
ประสบการณ์ อตัลกัษณ์ และวถิชีวีติ ผ่านความเป็นชนบทหรอืความเป็นชายขอบในรปูแบบต่าง 
ๆ อย่างไรกต็ามทฤษฎีเควยีร์ได้ท าใหอ้ตัลกัษณ์ตวัตนของกะเทยถูกแบ่งออกเป็นสองทศิทาง 
คอื ตวัตนทีอ่ยู่ภายใตบ้รรทดัฐานรกัต่างเพศ เช่น กะเทยทีป่รารถนาทีจ่ะเป็นผูห้ญงิและอาจจะ
รบัรู้ตนเองว่าเป็นผู้หญิงทัว่ ๆ ไป กบัตวัตนที่อยู่นอกกรอบชายหญิง เช่น คนที่ให้ค านิยาม
ตนเองว่าเป็นกะเทย ปฏิเสธการแปลงเพศ หรือมีวิถีชีวิตทางเพศแบบนอกขนบ ภายใต้
มุมมองเควยีร์ได้ก่อใหเ้กดิเนื้อเรื่องทีข่ดัแยง้กนัระหว่างอตัลกัษณ์ตวัตนทัง้สองแบบนี้ โดยนัน่
หมายความวา่ แมบ้างคนอาจรูส้กึพงึพอใจในการทีจ่ะด ารงตวัตนอยูใ่นกรอบชายหญงิหรอืพึง่พงิ
ไปกบัการแพทย ์แต่ในขณะทีเ่รือ่งเล่า อย่าง การตดิอยู่ในร่างทีผ่ดิ การเกดิผดิร่าง หรอืเรื่องราว
ที่บอกเล่าความไม่พึง่พอใจในเนื้อตวัร่างกายของตนเองกไ็ม่สามารถตอบโจทยค์นทีเ่ลอืกทีจ่ะ
ธ ารงอตัลกัษณ์ของตนอยู่นอกกรอบชาย-หญงิไดเ้ชน่กนั 

เนื้อเรื่องที่ขดัแย้งกนันี้อาจก่อให้เกิดค าถามตามว่า ภายใต้ความ
แตกต่างของตวัตนและประสบการณ์ในการขา้มเพศของกะเทยแต่ละคนมจีุดรว่มกนัหรอืไม่ หรอื 
การเคลื่อนไหวทางสงัคมและการเมอืงจะสามารถสรา้งจุดยนืทีเ่ชือ่มโยงกนัไดอ้ย่างไร เมือ่ตวัตน
ของกะเทยถูกมองว่าไม่ไดม้แีก่นแกนทีเ่ป็นเนื้อเดยีวกนัได ้สิง่ทีย่งัคงเป็นขอ้จ ากดัในทฤษฎเีค
วยีรก์ค็อื เควยีรม์กัใหค้วามส าคญักบัการทา้ทายบรรทดัฐานรกัต่างเพศและมองเพศสถานะว่ามี
ความลื่นไหลและแปรเปลี่ยนไปตามบรบิท ซึ่งอาจตดัขาดจากประสบการณ์ ความรูส้กึ ความ
ปรารถนา หรือ การ becoming ของกะเทย ที่เลือกด าเนินชีวิตอยู่ในกรอบทวิเพศหรือให้
ความหมายกบัตนเองในฐานะผูห้ญงิคนหนึ่ง  

ขณะที่ตวัตนที่แปรเปลี่ยนไปตามหมวดหมู่อตัลกัษณ์ทางเพศและ
ทฤษฎีที่รบัมาจากโลกตะวนัตกหรอืความเป็นหญิงที่ถูกน ามาปรบัใช้ไปตามสถานการณ์และ
เงื่อนไขของแต่ละคน ตวัตนของกะเทยจงึอยู่ในฐานะผู้กระท าปฏบิตักิารแสดง (performative 
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acts) ของภาษาหรอืในฐานะตวัแสดงของความรูท้ีล่งมาก ากบั ซึ่งประเดน็นี้ฉันมองต่างออกไป
จากนกัวจิยัทีใ่ชท้ฤษฎเีควยีรใ์นการศกึษากะเทย กค็อื ความลื่นไหลในการใหค้ านิยาม หรอื การ
ผนัเปลี่ยนค านิยามไปตามตะวนัตก ความไม่คงที่ในตวัตนของกะเทยนัน้มไิด้เป็นภาพสะทอ้น
การไร้สภาวะการเป็นอยู่หรอืปฏบิตักิารแสดงตามมุมมองแบบเควยีร์ หากแต่สภาวะดงักล่าว
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าแมก้ะเทยจะถูกรบัรูใ้นสงัคมไทยหรอืในประวตัศิาสตรม์าอย่างยาวนาน อกีทัง้
ถูกศกึษามานานมากกว่าครึง่ศตวรรษ แต่สิง่ที่ยงัคงหายไปกค็อื การสร้างความรู้ในเชงิญาณ
วิทยา (epistemological production of knowledge)  นั น่หมายความว่า  กะเทยไม่ เคยถูก
พฒันาขึน้เป็นศาสตร์และยงัคงขาดวธิวีทิยาที่จะช่วยสรา้งองค์ความรู ้หรอื มจีุดยนืที่เป็นของ
ตนเอง ฉะนัน้แลว้การน าแนวคดิของคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิทฤษฎใีน
วทิยานิพนธเ์รื่องนี้ดา้นหนึ่งกเ็พือ่เป็นการรเิริม่ทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึการกดทบัเชงิความรู ้และอกีดา้น
หนึ่งก็เพื่อขยบั การศึกษากะเทย ออกจากมุมมองแบบทวลิกัษณ์ระหว่าง วทิยาศาสตร์ กบั 
สงัคมศาสตร์ ไปสู่รเิริม่วางรากฐานทางความรู้ในแนวทางใหม่ที่ให้ กะเทย เจ้าของเสยีงและ
ประสบการณ์ได้เป็นผู้พูดของความรู้ โดยใช้การกลบัมาเล่าใหม่จากประวตัิศาสตร์ชีวติของ
ตนเองเพื่อปรบัเปลีย่นต าแหน่งแห่งทีใ่นกระบวนการสรา้งความรู ้จาก “การศกึษากะเทย” ทีจ่ะ
พฒันาไปสูก่ารสรา้งสาขาวชิา “กะเทยศกึษา” ขึน้มาในอนาคต 
 
2.2 ภาพรวมพฒันาการงานเขียนของกะเทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540   
  

จากการศกึษากะเทยยุคแรก ๆ ในช่วงทีอ่งคค์วามรูเ้พศศาสตรไ์ดห้ลัง่ไหลเขา้มา
จากโลกตะวนัตก ผูท้ีไ่ดข้นานนามว่าเป็น “ผูเ้ชีย่วชาญ” ไม่ว่าจะเป็นแพทย ์หรอื นกัจติวทิยาได้
เขา้มามบีทบาทส าคญัในการศกึษาและสรา้งค าอธบิายเกีย่วกบัตวัตนของกะเทยซึง่ท าใหห้นีไม่
พน้ทีก่ะเทยจะตกเป็นวตัถุของการศกึษา จนมาถงึการวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรท์ีอ่อกมาในชว่ง
ปี พ.ศ. 2540-2560 นักวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรไ์ดม้บีทบาทส าคญัในการเปิดพืน้ทีใ่หก้บัเรื่อง
เล่าประสบการณ์และเสยีงของกะเทย กระนัน้แล้วกะเทยกย็งัคงอยู่ในต าแหน่งของการเป็นตวั
ทดสอบของทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษา แต่ทวา่กะเทยเองกม็ไิดเ้ป็นฝ่ายทีถู่กเล่าหรอืถูกอธบิายโดย
เหล่าผูเ้ชีย่วชาญหรอืนกัวจิยัอยา่งเดยีวเทา่นัน้ หากแต่พวกเธอกม็ทีีท่างในการเล่าถงึตวัตนหรอื
เขยีนถงึประสบการณ์ชวีติของพวกเธอเองเชน่กนั ฉะนัน้การทบทวนวรรณกรรมในสว่นนี้จะเป็น
การออกไปคน้หาการบนัทกึชวีติผ่านโลกทีพ่วกเธอสรา้งสรรคด์ว้ยการเขยีนและการเล่าเรื่องอนั
เป็นหนทางทีพ่วกเธอจะไมต่อ้งถูกเล่าหรอืถูกเขยีนโดยคนอื่น  

จุดเริม่ต้นของงานเขยีนของกะเทยเกดิขึน้ตัง้แต่เมื่อไร? นี่อาจจะเป็นค าถามที่ท้า
ทายต่อผูส้นใจประวตัศิาสตรอ์ยู่ไม่น้อย และคงจะทา้ทายมากยิง่ขึน้ไปอกีหากถามว่า กะเทยที่
ลุกขึน้มาเขยีนในยุคก่อน ๆ มอีตัลกัษณ์ ตวัตน ประสบการณ์ หรอืวถิชีวีติคลา้ยกบักะเทยในยคุ
ปัจจุบนัอย่างไร ในช่วงทศวรรษ 2490 ช่วงเวลาเดยีวกนักบัทีก่ารศกึษาเรื่องเพศในมุมมองแบบ
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วทิยาศาสตรเ์ริม่ปรากฏ หลกัสตูรดา้นจติเวชศาสตร์กไ็ดก้่อตัง้ขึน้ในประเทศไทย อกีทัง้ยงันบัวา่
เป็นช่วงเวลาเดียวกบัที่สื่อสิง่พมิพ์ทางด้านเพศศาสตร์ ได้ถูกน ามาตีพมิพ์ในลกัษณะที่เป็น
หนังสอื ต ารา รวมไปถงึในลกัษณะของนิตยสารด้วย เช่น นิตยสารปัญหาชวีติ เริม่จ าหน่ายปี 
1947 (พ.ศ. 2490) และนิตยสารวทิยาศาสตรท์างเพศ ออกจ าหน่ายปี 1950 (พ.ศ. 2493) เป็น
ต้น (ณภคั เสรรีกัษ์, 2559, นน. 68-69) ด้วยองค์ความรู้และทรพัยากรทางประวตัศิาสตร์ของ
กะเทยทีย่งัคงมอียู่อย่างจ ากดั มผีูต้ ัง้ขอ้สนันิษฐานว่า กะเทยเองกน่็าจะเริม่เขยีนเรื่องราวของ
ตนเองตัง้แต่จากช่วงทศวรรษนัน้ หนังสอือตัชวีประวตัิทีค่าดว่าเป็นหนังสอืเล่มแรกทีเ่ขยีนโดย
กะเทยคนหนึ่งทีเ่กดิและเตบิโตในกรุงเทพฯ และเป็นเจา้ของกจิการซ่องโสเภณี ชื่อว่า เผยชวีติ 
ดาวกะเทยยอดกระหรี ่คาดการณ์ว่าถูกตพีมิพใ์นราวปี พ.ศ. 2497-2498 อาจจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์
เล่มทีเ่ก่าทีส่ดุทีพ่บวา่มเีรือ่งของกะเทยเป็นตวัเดนิเรือ่ง (วราภรณ์ วชิญรฐั, 2564)  

ต่อจากนัน้ในช่วงทศวรรษ 2500 และ 2510 การศึกษาของเทอดศักดิ ์(2545) 
พบว่า เป็นช่วงเวลาที่ความรู้ทางด้านเพศศาสตร์จากตะวนัตกเริม่หลัง่ไหลเขา้มาและยงัเป็น
ช่วงเวลาเดยีวกนักบัทีส่ ิง่พมิพท์างการแพทยท์ีอ่ธบิายพฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนัหรอืพฤตกิรรม
ข้ามเพศได้ถูกผลิตออกมา อีกทัง้ในช่วงทศวรรษ 2510 ยงัเป็นช่วงเวลาที่หนังสือพิมพ์เริ่ม
น าเสนอภาพของกะเทยในสงัคม เช่น ข่าวประกวดกะเทย พร้อมทัง้เริม่ปรากฏเรื่องราวชวีติ 
ตัวตน และประสบการณ์ของบุคคลที่เป็นเกย์หรือกะเทยในสมยันัน้ที่เป็นที่รู้จกั อาทิ ปาน 
บุนนาค รชันก เชยีงใหม่ และ ยศวด ีกระทัง่ในช่วง ต้น พ .ศ. 2520 การเขยีนของกะเทยเริม่
ปรากฏอย่างเด่นชดัขึน้ ดงัเชน่ บุคคลทีม่คีวามส าคญัในประวตัศิาสตรเ์กยแ์ละกะเทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปานที่มกัปรากฏตัวอยู่ในหนังสือพิมพ์บ่อยครัง้ ชีวิตของปานเองก็นับว่ามีความ
น่าสนใจอย่างยิง่ เช่น การมพีื้นฐานมาจากครอบครวัชนชัน้สูง6 ค่อนขา้งมหีน้ามตีาในแวดวง
สงัคม เป็นเจา้ของกจิการรา้นท าผม และการใหค้วามหมายต่อตวัตนทางเพศของตนเองอย่างลื่น
ไหล ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากความสลบัซบัซอ้นจากบทสมัภาษณ์ ทีม่ที ัง้การนิยามตนเองว่าเป็นกะเทย
บ้าง เป็นเกย์ควีนบ้าง (เทอดศักดิ ์ร่มจ าปา, 2545, น. 109) นอกจากนัน้แล้วปานได้เขียน
คอลมัน์เกี่ยวกบัเกยใ์นนิตยสาร ชื่อ ฉงน ในปี พ.ศ. 2523 และยงัมหีนังสอือื่น ๆ อกี เช่น เหตุ
ไฉนถงึตอ้งเป็นเกย ์ทีบ่นัทกึเรือ่งราวชวีติสว่นตวัของตนเองเอาไวด้ว้ย  

ในช่วงทศวรรษ 2520 นอกจากปาน บุนนาคแลว้ กรีต ีชนา ถอืเป็นบุคคลส าคญัที่
มบีทบาทในการเล่าเรื่องตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย ซึง่เธอเป็นทัง้นักเขยีนนวนิยายคน
แรกของไทยทีเ่ป็นกะเทยหรอืคนแปลงเพศ โดยผลงานชิน้ส าคญัของเธอ คอื นวนิยายเรือ่ง ทาง

 
6 ปาน บุญนาค เป็นบุตรของพระยาไชยสุรินทร์ กับคุณหญิงสาลี่ พระยาไชย

สุรินทร์มีต าแหน่งหน้าที่ทางราชการหลายต าแหน่งดังต่อไปนี้  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดี
กรมบญัชกีลาง ประธานสลากกนิแบ่งรฐับาลไทย และปลดักระทรวงการคลงั (เทอดศกัดิ ์ร่ม
จ าปา, 2545, น. 211) 
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สายทีส่าม การอ่านนวนิยาเรื่องนี้ท าให้ฉันเรยีนรู้ว่าการเขยีนของกะเทยไม่เพยีงแต่อ่านเพื่อ
ความบนัเทงิเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นหนทางหนึ่งในการบนัทกึชวีติและถ่ายทอดความรูส้กึนึกคดิ
ใหแ้ก่คนในสงัคมไดร้บัรู ้ซึ่งผลงานนวนิยายเรื่องดงัของเธอนัน้ไดถู้กตพีมิพล์งในนิตยสารสกุล
ไทย ในช่วง พ.ศ. 2523-2524 จนกระทัง่ถูกตีพมิพ์ร่วมเล่มเป็นหนังสอืนวนิยายครัง้แรกในปี 
พ.ศ. 2525 โดยส านักพมิพ์เพื่อชวีติ ความส าคญัของนวนิยายเรื่องนี้นอกจากจะมตีวัละครเอก
เป็นกะเทยแล้ว เนื้อเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้ยงัถูกแต่งขึน้มา โดยอิงจากประสบการณ์จรงิของ
ผูป้ระพนัธซ์ึง่นัน่กค็อื ประสบการณ์การแปลงเพศ ซึง่นอกจากกรีตจีะเป็นนกัเขยีนนิยายคนแรก
ทีเ่ป็นกะเทยหรอืคนแปลงเพศ เธอยงัเป็นคนไทยคนแรก ๆ7 ทีไ่ดร้บัการผ่าตดัเปลีย่นเพศจาก

 
7 ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้วา่ “กรีต ีชนา เป็นคนไทยคนแรก ๆ” ทีไ่ดร้บัการผา่ตดัแปลง

เพศจากชายไปเป็นหญงิ” เพราะพบขอ้สนันิษฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามคีนไทยอกีคนหนึ่งไดเ้ขา้รบั
การผ่าตดัแปลงเพศก่อนหน้ากรีต ีชนา ซึง่ขอ้สนันิษฐานนี้มาจากการคน้พบค าบอกเล่าของกรีตี 
ชนา ทีป่รากฏอยู่ในรายงาน “การอภปิรายเรื่อง ‘เกย ์vs. กฎหมาย’ ” ซึง่จดัขึน้ทีค่ณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2526 กรีต ีชนาไดเ้ล่าวา่ 

ตอนทีผ่่าตดัทีน่ัน่เป็นคนไทยไม่ใช่คนแรกนะคะ คนไทยทีผ่่าตดัเปลีย่นเพศทีโ่น่นมี
อกีคนหนึ่ง แต่ว่าแกผ่าตดัแลว้แกหายไปเลย ไม่ทราบว่าแกหายไปไหน คอืแกเคย
เป็นนักออกแบบเสือ้ทีม่ชีื่อเสยีงมากของทีน่ี้ เคยท างานอยู่ทีร่า้นแถวสยามสแคว์ 
ตอนนัน้รูส้กึว่าสยามสแควเ์พิง่จะเปิดใหม่ ๆ ชื่อหน่อง ชื่ออนิรุตต์ . . . หน่องเป็น
คนไทยคนแรกทีผ่่าตดัทางโน้น แต่ว่าแกไม่ไดผ้่าตดัในอเมรกิา คอืแกผ่าตดัทีเ่มอืง
คาซาเบลงัก้าทางอเมริกาเหนือ . . . (“การอภิปรายเรื่อง ‘เกย์ vs. กฎหมาย’,” 
2527) 
จากขอ้มูลตรงนี้ ท าใหฉ้ันพยายามคน้หาเรื่องราวการผ่าตดัแปลงเพศทีเ่มอืง “คา

ซาบลงักา้” ทีก่รีต ีชนา กล่าวถงึ จงึพบวา่การผ่าตดัแปลงเพศของบุคคลทีก่รีต ีชนาเอ่ยถงึ น่าจะ
เกดิขึน้ทีเ่มอืงคาซาบลงักา (Casablanca) เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในประเทศโมรอ็ค
โค ซึง่จรงิ ๆ แลว้อยู่ในทวปีแอฟรกิาเหนือ เนื่องจากในเวลานัน้มนีายแพทยเ์ชือ้สายฝรัง่เศสคน
หนึ่ง ชื่อ จอร์จส์ บูรู (Dr. Georges Burou) ผู้เป็นคนริเริ่มคิดค้นเทคนิคการน าผิวหนังของ
องคชาตแิละถุงอณัฑะมาท าเป็นช่องคลอด (penile inversion) ในปี 1956 และนับตัง้แต่ปี 1958 
เป็นตน้มา เขาไดเ้ริม่ท าการผ่าตดัแปลงเพศในสถานพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่งทีช่ื่อ คลนิิก ด ู
ปารค์ (Clinique du parc) ในเมอืงคาซาบลงักา้ (Aizura, 2018, p. 59) แต่อยา่งไรกต็ามกรีต ีนบั
ได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้ารบัการผ่าตดัแปลงเพศจากชายไปเป็นหญิงกบันายแพทย์
สแตนลยี ์ไบเบอร ์ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ดงัทีเ่ธอยนืยนัว่า “. . . ตวัดฉิันเองเป็นคนไทยคน
แรกที่ได้ผ่าตดัที่อเมรกิา” (“การอภปิรายเรื่อง ‘เกย์ vs. กฎหมาย’,” 2527) โดยจากค าบอกเล่า
ของกีรตี ค่าใช้จ่ายที่เธอต้องเสยีไปกบักระบวนการแปลงเพศในห้วงเวลานัน้เป็นเงนิราว  ๆ 
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ชายไปเป็นหญงิ การผ่าตดัของเธอนัน้เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2518 โดยนายแพทยแ์สตนล ีไบเบอร ์
(Stanley Biber)8 ทีโ่รงพยาบาลเมา้ท์ ซานราฟาเอล (Mt. San Rafael Hospital) ตัง้อยู่ในเมอืง
ตรนิิแดด รฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา  

ในช่วงเวลาไล่เลีย่กนักบัที่ทางสายทีส่ามออกมาเผยเรื่องราวชวีติของคนแปลงเพศ 
ยงัมนีวนิยายอกีหลายเล่มที่มเีนื้อเรื่องเกี่ยวกบัคนที่ไม่อยู่ในขนบของผู้ชายและผูห้ญิงรกัต่าง
เพศ จากงานของอรนิทีไ่ดมุ้่งเน้นการวเิคราะหน์วนิยายทีใ่ชเ้รื่องรกัร่วมเพศเป็นแกนเรือ่ง โดยมี
นิยายทีป่รากฏตวัละครรกัร่วมเพศ9อยู่ดว้ยซึ่งมจี านวนทัง้หมด 15 เรื่อง ซึ่งถูกเผยแพร่ออกมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2516-2525 ประกอบไปด้วย ประตูทีปิ่ดตาย (2519) เงาพระจนัทร์ (2524) ทาง
สายทีส่าม (2525) บลัลงักใ์ยบวั (2516) ไมผ้ลดัใบ (2518) รากแกว้ (ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ)์ ลูกรกั 
(2516) สรอ้ยสวาท (2517) มายา (2522) ตะวนัลบัฟ้า (2516) เครือ่งแบบสขีาว (2519) เพลง
พรหม (2522) หวัใจทีต่้องไขลาน (2523) น ้ าตาลไหม้ (2524) สะไภ้ลูกทุ่ง (2525) โดยปัจจยัที่
ท าใหเ้กดินวนิยายรกัร่วมเพศออกมาเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาดงักล่าว อริน ไดใ้หข้อ้สงัเกต
เอาไวว้า่  

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นอกจากจะเป็นการเปลีย่นแปลงส าคญัทางดา้น
การเมอืงแลว้ ยงัสง่ผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อวงวรรณกรรมดว้ย วงการหนงัสอื
เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากสภาพเดิมที่เ ป็นอยู่  โดยหันมาให้ความสนใจแก่
วรรณกรรมการเมอืงที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัแนวคดิสงัคมนิยม และคอมมวินิสต์มาก
ยิง่ขึ้น มหีนังสอืเกี่ยวกบัการเมอืงออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนสูง (อรนิ พนิิจวรา
รกัษ์, 2527, น. 62) 
จากการเรยีกรอ้งประชาธปิไตยของประชาชน ผนวกกบัการเคลื่อนไหวของเหล่า

นกัศกึษาและปัญญาชนในยุคนัน้จงึน่าจะมอีทิธพิลไม่น้อยต่อคนเลก็คนน้อยในสงัคมใหลุ้กขึน้มา

 

5,000 เหรยีญ บวกกบัค่าทีพ่กัอกีประมาณ 3,000 เหรยีญ ซึง่ไม่นับรวมค่าฮอรโ์มนทีใ่ชม้าเป็น
เวลาหา้ปี (“การอภปิรายเรือ่ง “เกย ์vs. กฎหมาย”,” 2527) 

8 หมอสแตนลี ่ไบเบอร ์เป็นหนึ่งในศลัยแพทยท์างดา้นผ่าตดัแปลงเพศทีม่ชีื่อเสยีง
คนหนึ่งและเป็นศลัยแพทย์รุ่นบุกเบกิคนแรก ๆ ที่เชีย่วชาญทางด้านการผ่าตดัแปลงเพศของ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่ประจ าอยูท่โีรงพยาบาลซานราฟาเอล ตัง้อยูใ่นเมอืงทรนิิแดดรฐัโคโลราโด และ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เขาได้ลงมอืผ่าตดัแปลงเพศใหค้นไขจ้ากทัว่ทุกมุมโลกไปแล้วกว่า 
5,000 ราย (Randel, 2010, para 9)  

9 ในเวลานัน้แม้ค านิยามศพัท์ทางเพศเริม่หลัง่ไหลเขา้มาจากโลกตะวนัตก ทว่า
กลุ่มคนเหล่านี้มกัถูกเรยีกรวม ๆ ว่า “คนรกัร่วมเพศ” ตามที ่อรนิ ไดอ้ธบิายไวว้่า “รกัร่วมเพศ 
(homosexuality) หมายถงึ การมคีวามสุขทางเพศ กบัคนทีม่เีพศเดยีวกนั” (อรนิ พนิิจวรารกัษ์, 
2527 น. 8)   
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เขยีนเรื่องราวของตนเองหรอืเรือ่งราวทีฉ่ีกจากขนบของวรรณกรรม นวนิยายจงึไดเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ในการถ่ายทอดสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาแห่งการ
เรยีกร้องประชาธิปไตย เช่นเดียวกบัที่นวนิยายของกีรตี ชนาช่วยน าเสนอภาพวถิีชีวติของ
กะเทยและสะทอ้นทศันคตขิองผูค้นในสงัคมที่มตี่อกะเทยในชว่งเวลานัน้ ซึง่ถงึแมว้่าวรรณกรรม
เรื่องทางสายทีส่ามอาจจะไม่ได้ถูกเขยีนมาเพื่อล้มล้างหรอืท้าทายขนบเดมิ หากแต่เพื่อสร้าง
พื้นที่ใหค้นชายขอบทางเพศได้มทีี่มทีางในสงัคม ดงัที่ นัทธนัย ประสานนาม ชี้ว่า “กรีต ีชนา 
อาจไม่ต้องการล้มล้างระบบหรอืวธิคีดิแบบดัง้เดมิทัง้หมด แต่ผู้เขยีนอาจต้องการเพยีงให้ มี 
‘เสยีง’ ของคนชายขอบไดป้รากฏในวรรณกรรมและใหค้นขา้มเพศอยู่ร่วมกบัคนอื่นในสงัคมได้
อย่างม ี‘พืน้ที’่ . . .” (2551, น. 254) นอกจากนัน้แลว้ยงัเป็นทีน่่าสงัเกตอกีว่า ทางสายทีส่ามได้
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสธารของงานเขยีนอตัชีวประวตัิของคนแปลงเพศในโลกตะวนัตก ที่
อ อกมา ในช่ ว งทศวร รษที่  1970 เ ช่ น  Conundrum (1974)  Emergence: a Transsexual 
Autobiography (1977) และ Mirror Image (1978) 

ต่อมาในช่วงทศวรรษที ่2530 ภายใตอ้งคค์วามรูด้า้นจติวทิยาและองคค์วามรูด้า้น
การแปลงเพศในสงัคมไทย ผนวกกบัวกิฤตการณ์โรคเอดสท์ี่ก าลงัแพร่ระบาด มนีวนิยายทีม่เีนื้อ
เรื่องเกี่ยวกบักะเทย อย่าง ใบไมท้ีป่ลดิปลวิ (2531) ของ ทมยนัต ีที่น าเสนอเรื่องราวการก้าว
ขา้มพรมแดนแห่งเพศและการกา้วขา้มพรมแดนทางศลีธรรมผ่านเรื่องราวความรกัของตวัละคร
เอก อย่างนิรา เธอได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ และพยายามก่อร่างสร้างรักกับอาที่มี
เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับเธอผ่านตัวตนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น กะเทยถูกเขียนถึงผ่านภาพ
ความสมัพนัธท์ีไ่ม่ลงรอยทัง้ในกรอบแห่งเพศและในกรอบศลีธรรม ซึ่งฉีกออกไปจากทางสายที ่
สามของกรีต ีนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนมุมมองในด้านลบหรอือคตขิองคนในสงัคมที่มตี่อกะเทย
มากกว่าทีจ่ะสะทอ้นความรูส้กึนึกคดิ ตวัตน หรอืประสบการณ์จรงิ ๆ ของกะเทย และนอกจาก
หนังสอืนวนิยายในช่วงทศวรรษเดียวกนัได้เกิดนิตยสารเฉพาะกลุ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก  ทัง้
นิตยสารของกลุ่มชายรกัชาย เช่น มถิุนา นีออน และมดิเวย ์นิตยสารของกลุ่มหญงิรกัหญงิ เช่น 
แอน และ อญัจารีสาร และช่วงปลายทศวรรษที่ 2530 และ ช่วงต้นทศวรรษ 2540 เริ่มพบ
นิตยสารเฉพาะกลุ่มของกะเทย เชน่ ’นะย๊ะ (2539) และ นิวฮารฟ์ (2542)  

ต่อจากนัน้นับแต่ช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา กะเทยมพีืน้ทีใ่นการเล่าเรื่องและ
เขยีนบนัทกึเรื่องราวของตนเองเพิม่มากขึน้ โดยจะพบว่ามงีานเขยีนหลากหลายรูปแบบ ทัง้ใน
รูปแบบงานเขยีนเชงิอตัชวีประวตั ิพอ็กเกต็บุ๊คบอกเล่าประสบการณ์ การวจิยั และการบนัทกึ
เรื่องเล่า ทัง้ยงัเป็นงานทีเ่ขยีนหรอืเล่าโดยกะเทยจากหลากหลายพืน้ทีใ่นสงัคม จากพฒันาการ
งานเขยีนของกะเทยจงึน าไปสู่การทบทวนเรื่องเล่าและงานเขยีนที่ออกมาในช่วงสองทศวรรษ
ดงักล่าว 
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2.2.1 ทบทวนงานเขียนอตัชีวประวติัและบนัทึกเร่ืองเล่าประสบการณ์ของ
กะเทยท่ีออกมาในช่วงทศวรรษ 2540 และในช่วงทศวรรษ 2550 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 กะเทยมไิด้ตกเป็นเพยีงวตัถุหรอืกลุ่มเป้าหมาย
ของการวจิยัในดา้นสงัคมศาสตร ์หากแต่ในชว่งสองทศวรรษนี้กะเทยเองกเ็ป็นฝ่ายทีลุ่กขึน้มาจบั
ปากกาเขยีนและผลติหนงัสอืทีม่เีรือ่งราวของตนเองเพิม่มากขึน้ โดยจะเหน็ไดจ้ากนบัแต่ปี พ.ศ. 
2540 เป็นต้นมา มหีนังสอือตัชวีประวตัแิละหนังสอืพอ็คเกต็บุ๊กทีเ่ขยีนโดยกะเทยทีอ่ยู่ในพื้นที่
วงการบนัเทงิ ออกมาเป็นจ านวนมาก ขณะทีใ่นช่วงทศวรรษ 2550 การเขยีนอตัชวีประวตัขิอง
กะเทยไดข้ยบัเขา้มาบนพืน้ทีว่ชิาการในฐานะวธิวีทิยาในการท าวจิยั อกีทัง้การเล่าเรื่องและการ
บนัทกึถูกน ามาใชใ้นขบวนการเคลื่อนไหวทางดา้นสทิธมินุษยชน ในช่วงสองทศวรรษนี้ กะเทย
จึงได้กลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเขียนชีวิต บันทึกความหลัง และส่งเสียงเล่าเรื่องราวและ
ประสบการณ์ของตนเอง  

ดงันัน้การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้จะก าหนดขอบเขตของการทบวรรณ
กรรมโดยให้ความสนใจไปที่งานเขยีนอตัชีวประวตัิและบนัทึกเรื่องเล่าของกะเทยที่ออกมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 โดยเป็นงานเขยีนที่ถูกผลติออกมาจากสามพื้นที่ส าคญั คอื พื้นที่
วงการบนัเทงิ พืน้ทีว่งวชิาการ และพืน้ทีแ่วดวงการเคลื่อนไหวทางดา้นสทิธมินุษยชน ซึง่จะแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มไดด้งัต่อไปนี้  

2.2.1.1 วรรณกรรมเชิงอัตชีวประวติัและพ็อกเก็ตบุคของกะเทยผู้มี
ช่ือเสียงในช่วงทศวรรษ 2540 

นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา งานเขียนแนวอัตชีวประวัติของ
กะเทยได้ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นคนจากวงการบนัเทงิหรอืคนที่มชีื่อเสยีง 
โดยผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารเขยีนบนัทกึประสบการณ์และเรือ่งราวต่าง ๆ ในชวีติ รวมถงึใชท้ีย่นืในวงการ
บนัเทงิบนการเขยีน จากงานวทิยานิพนธข์อง ชดิชไม ผอ่งศรสีขุ (2547) ไดห้ยบิเอาวรรณกรรม
ของกะเทยมาศกึษาในแง่ของการวเิคราะหว์รรณกรรม ทัง้จาก องคป์ระกอบในวรรณกรรมและ
ท่วงท านองการเขยีนของผู้ประพนัธ์ อีกทัง้วิเคราะห์ภาพสะท้อนชีวติกะเทยในสงัคมไทยที่
ปรากฏในวรรณกรรม งานชิน้นี้ไดห้ยบิเอาวรรณกรรมทีเ่ขยีนโดยกะเทย จ านวน 6 เรื่อง ไดแ้ก่ 
หลงัม่านนางโชว์ และ วนัเดยโ์ชว์ ของ เดชาวุฒ ิฉันทากะโร (เดย์ฟรแีมน) แอมเมา้ท์เอง ของ 
กมล ภู่วฒันวนิชย ์(แอม) เขยีนเองเล่นเอง ก ากบัเอง ของวรายุฑ มลินิทจนิดา (ไก่) ซนันี ่สตอรี ่
เดีย๋วชาย เดีย๋วหญงิ ของ ญาณวรุตม์ สุทธวาส (ซนันี่) และกระเทยีมไรเ้ทยีมทาน ของทศินา 
ด ารงศกัดิ ์(ติด๊ตี)่ ผลการศกึษาแสดงเหน็ว่าวรรณกรรมส่วนใหญ่เขยีนโดยกะเทยทีอ่ยู่ในวงการ
บนัเทงิ แต่การศกึษายงัไม่ชว่ยสะทอ้นภาพการต่อรองความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจทัง้ในพืน้ทีว่งการ
บนัเทงิหรอืพื้นที่ทางสงัคม อย่างไรกต็ามจากการศกึษานี้มสี่วนช่วยท าใหฉ้ันออกตามหาการ
บนัทกึชวีติผา่นการเขยีนของกะเทยคนอื่น ๆ 
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จากการสบืคน้วรรณกรรมในเชงิอตัชวีประวตัแิละพอ็กเกต็บุ๊คทีบ่อก
เล่าถงึประสบการณ์และชวีติส่วนตวัของกะเทย จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อาท ิเวบ็ไซต์หอ้งสมุด
ของมหาวทิยาลยั บลอ็กและเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์  โดยก าหนดภายในระยะเวลาทีค่น้หา คอื 
ช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 พบหนังสอืที่มผีู้เขยีนเป็นกะเทยที่มชีื่อเสยีงหรอือยู่ในวงการบนัเทงิ 
จ านวน 20 เล่ม ประกอบดว้ย 1. กระเทยีมไรเ้ทยีมทาน (2543) ของ ทศินา ด ารงศกัดิ ์(ติด๊ตี)่ 2. 
เล่นเอง ก ากบัเอง (2544) ของ วรายุทธ มลินิทจนิดา (ไก่) 3. แอมเมา้ท์เอง (2545) ของ กมล 
ภู่วฒันวนิชย(์แอม) 4. ซนันี ่สตอรี ่เดีย๋วชาย เดีย๋วหญงิ (2546) ของ ญาณวรุตม ์สุทธวาส (ซนั
นี่) 5. วนัเดย์โชว์ (2546) ของ เดชาวุฒ ิฉันทากะโร (เดย์ ฟรแีมน) 6. จากกระดานสู่กระดาษ 
(2545) ของ อาจารย์ปิง ดาว้องก์ 7. หลงัม่านนางโชว์ (2546) เดชาวุฒ ิฉันทากะโร (เดย์ ฟรี
แมน) 8. ฉันได้แต่งงานแล้วค่ะ (2548) ของ โกโก้ กกกร เบญจาธกิูล 9. กะเทย No.1 (2549) 
ของ เกรยีงสทิธิ ์ศริชิาตไิชย 10. กะเท๊ย…กะเท๊ย (2550) ของ ยลดา เกรกิก้อง สวนยศ (นก) 
11. ผม…เป็นแอรโ์ฮสเตสครบั (2550) ของกรีนันท ์สุวณัสงิห์ 12. เมา้แตกชาวเรา (2550) โดย 
ชาน่า 13. ใช่ว่าจะดอก...ท้อ (2551) โดย ชาน่า 14. ศลัยกรรม งามอย่างแอร์โฮสเตส (2552) 
ของ กีรนันท์ สุวณัสงิห์ 15. ใครว่าฉันป่วย (2553) ของ จิม๋ ซาร่า 16. ซนันี ่สตอรี ่ศลัย(เวร) 
ศลัยกรรม (2554) ของ ญาณวรุตม์ สุทธวาส (ซนันี่) 17. ผู้หญิ๊ง…ผู้หญิง (2554) ของ ยลดา 
เกริกก้อง สวนยศ (นก) 18. ต๊อกแต๊ก A4 หมอดูเงนิล้าน (2557) ของ ต๊อกแต๊ก 19. น ้ าตา
นางฟ้า (ไม่พบปีทีพ่มิพ)์ ของ กรีนนัท ์สุวณัสงิห ์20. แทงขา้งหลงักะเทย (ไม่พบปีทีพ่มิพ)์ ของ 
ปิยะ เศวตพกิุล10 

 
10 นอกจากนัน้ในชว่งปลายทศวรรษ 2550 จากยุคของสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่อีทิธพิล

ทัง้ต่อชวีติประจ าวนัของผูค้นและต่อการบนัทกึ สือ่ดจิติลัทีเ่ขา้มามบีทบาทในการเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสาร มกีารบนัทกึเล่าเรื่องจากชวีติประจ าวนัเขยีนสะทอ้นเรื่องราวของตุ๊ดและแก๊งเพือ่น เช่น 
บนัทกึของตุ๊ด1-3 (2557-2559) โดย ช่า บนัทกึของตุ๊ด ทีผู่แ้ต่งรเิริม่จากการเขยีนเล่าเรื่องในสื่อ
สงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กจนเกิดเป็นกระแสโด่งดงัถูกน ามาดดัแปลงสร้างเป็นซีรี่ย์และถูก
ตพีมิพร์วมเล่ม 

งานเขยีนแนวอตัชวีประวตัทิีผ่ลติออกมาในช่วงสองทศวรรษนี้ มกัสะทอ้นออกมา
จากการมพีืน้ทีใ่นอุตสหากรรมบนัเทงิรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มทีัง้ นกัรอ้ง นางโชว ์และนกัแสดง หรอื
สะทอ้นออกมาจากคนดงัทีอ่ยู่แวดวงสงัคม และจะเหน็ไดว้า่สถานะของผูเ้ขยีนไดข้ยบัเขา้มาเป็น
ผูม้ชีื่อเสยีงและเป็นชนชัน้กลาง แต่อาจพบเหน็งานเขยีนของกะเทยทีไ่ม่ไดม้ชีื่อเสยีงโด่งดงัอยู่
ในวงการบนัเทงิไดบ้า้ง มวีรรณกรรมบางสว่นทีพ่ยายามสบืคน้ แต่ไม่ปรากฏบนฐานขอ้มลูทัง้ใน
หอ้งสมุด รวมถงึเวบ็ไซตร์า้นคา้หนงัสอืออนไลน์ ซึง่อาจจะเป็นกะเทยทีไ่ม่ไดเ้ป็นทีรู่จ้กัในสงัคม
อย่างกวา้งขวาง เช่น กะเทยไทยแลนด์ แซนดี้ แซ่บ!แซ่บ (ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ)์ ของแซนดี้ ดอก
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ด้วยข้อจ ากัดในการเข้าถึงทรัพยากร ผนวกกับขอบเขตของ
การศกึษาที่ต้องการมุ่งเน้นไปทางด้านจดหมายเหตุ ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้จะเลอืก
งานเขยีนอตัชวีประวตัแิละพอ็คเกต็บุ๊คของกะเทยมาทัง้หมด 4 เล่ม 4 รสทีบ่อกเล่าเสน้ทางชวีติ
ของกะเทยในวงการมายาทีถู่กเผยแพรอ่อกมาในช่วง ปี พ.ศ. 2540-2550 มดีงัต่อไปนี้ 

หนึ่ง หนงัสอืทีม่ชีือ่เรือ่งวา่ กระเทยีมไรเ้ทยีมทาน (2543) ของ ทศินา  
ด ารงศกัดิ ์หรอื ติ๊ดตี่ ถ้าหากจะให้นิยามเรื่องเล่าภายในหนังสอืเล่มนี้ก็คงจะเปรยีบเป็นการ
เดนิทางไปสูค่วามส าเรจ็ทางอาชพี งานเขยีนชิน้นี้ของติด๊ตีไ่ดท้ าหน้าทีบ่อกเล่าเสน้ทางสูว่งการ
บนัเทงิและการเป็นเจา้ของธุรกจิรา้นอาหารใหผู้อ้่านไดร้บัรู ้เธอไดเ้ล่าเรื่องราวชวีติของตนเอง
โดยเปิดเรื่องมาตัง้แต่ชวีติในวยัเดก็และภูมหิลงัครอบครวั ตวัตนหรอืบุคลกิของติด๊ตี่ในวยัเดก็
นัน้กน่็าจะเหมอืนกบัเรื่องราวของวยัเดก็ของเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศคนอื่น ๆ เช่น ชอบเอา
เสือ้ผา้ผูห้ญงิมาเล่น หรอื แอบเอาลปิสตกิแม่มาทา และติด๊ตีม่พีืน้เพครอบครวัเป็นชนชัน้กลาง 
พ่อของเธอท างานเป็นพนักงานบรษิทั และในอดตีพ่อของเธอยงัเคยเป็นนักมวยและนายแบบ 
สว่นแมข่องเธอเองกเ็คยเป็นนางแบบโฆษณา  

ในช่วงวยัรุ่นติด๊ตีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนชายลว้นทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีง
แห่งหนึ่ง คอื โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนพอเขา้โรงเรยีนกเ็ริม่ทีจ่ะรบัรูว้่าตนเองแตกต่างจากคน
อื่น จากการถูกเรยีกถูกลอ้วา่กะเทยโดยเพือ่นในโรงเรยีน ในเวลาเดยีวกนักเ็ป็นเวลาทีเ่ธอไดพ้บ
กับเพื่อนที่เป็นเหมือนกันกบัเธอในโรงเรียน  ซึ่งหนึ่งในนัน้ก็คือม้า อรนภา พอเข้าเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาติ๊ดตี่เลอืกเรยีนในคณะมนุษย์ศาสตร์ที่มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทว่าติ๊ดตี่ก็
ตดัสนิใจเลกิเรยีนไปกลางคนั แลว้หนัไปเอาจรงิเอาจงักบัการเรยีนเสรมิสวยแทน จนกระทัง่เธอ
ไดม้โีอกาสไปเรยีนต่อทีป่ระเทศเยอรมนี การใชช้วีติอยู่ทีน่ัน้ท าใหเ้ธอมอีสิระเสรทีีจ่ะเป็นตนเอง 
จากจุดนี้เองทีน่่าจะมสีว่นท าใหเ้ธอตดัสนิใจเปลีย่นแปลงตวัตนและใชช้วีติเป็นผูห้ญงิ  หลงัจากที่
กลบัมาจากเยอรมนีติ๊ดตี่ก็ได้เขา้สู่วงการบนัเทงิโดยเริม่จากการท างานเป็นนางแบบและช่าง
แต่งหน้า จนต่อยอดไปสูก่ารเปิดรา้นอาหารชือ่รา้นกระเทยีม  

สอง หลงัม่านนางโชว์ (2545) โดย เดชาวุฒ ิฉันทากะโร (เดย์ ฟรี
แมน) งานชิ้นนี้ได้บอกเล่าเส้นทางสู่การเป็นนางโชว์และนักแสดงของกะเทยคนหนึ่งที่ชีวิต
เริม่ตน้จากศูนย ์เพราะเกดิมาในครอบครวัชนชัน้ล่าง มพีอ่เป็นกรรมกร สว่นแม่เป็นแม่บา้นและ
ค้าขาย ชวีติในวยัเดก็ของเดย์จงึวุ่นวายกบัการช่วยหารายได้และช่วยท างานบ้าน จุดเปลี่ยน
หนึ่งของชวีติเดย ์คอื ตอนช่วงมธัยมเมื่อเดยต์อ้งเหน็พอ่กบัแม่ทะเลาะกนัเป็นประจ า จากจุดนัน้
จงึท าใหเ้ดย์ตดัสนิใจออกมาใชช้วีติตวัคนเดยีวตัง้แต่ยงัไม่จบมธัยม พอออกมาอยู่ด้วยล าแขง้
ของตนเองเดย์เริม่ต้นจากเป็นลูกจ้างในรา้นอาหาร มหีน้าที่คอยล้างจานและช่วยเสริ์ฟอาหาร 

 

แสง กระนัน้แล้วฉันยงัคงเชื่อว่าจะมงีานเขยีนของกะเทย/คนขา้มเพศชายขอบและการบนัทกึ
รปูแบบ อื่น ๆ ทีร่อคอยใหเ้ราไดเ้ปิดอ่าน   
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เดยเ์กบ็หอมรอมรบิจากรายไดท้ีไ่ด้จากรา้นอาหารเพื่อเอาเงนิไปเรยีนท าผมทีส่ารพดัช่างตาม
ค าแนะน าของรุ่นพี ่กระทัง่ถงึจุดพลกิผนัของชวีติอกีจุดหนึ่งเมื่อมคีนลงทุนใหเ้ดยเ์ปิดรา้นท าผม 
กจิการของเดยไ์ปไดส้วยมลีูกคา้แวะมาใชบ้รกิารอย่างเนืองแน่นจากค าแนะน าปากต่อปาก จน
มาถงึจุดเปลีย่นครัง้ส าคญัเมื่อเดย์ไปเทีย่วผบัชือ่ดงัแห่งหนึ่งในยคุนัน้ทีช่ือ่วา่ โรม จนไดรู้จ้กันาง
โชวท์ีน่ัน้และถูกชกัชวนใหม้าทดสอบการแสดง เดยต์ดัสนิใจควา้โอกาสนัน้ไวโ้ดยเลอืกทีจ่ะไป
ทดสอบในบทนักแสดงตลก สุดทา้ยเดยไ์ด้รบัเลอืกเขา้ทมี และนัน้เป็นจุดทีท่ าใหเ้ดยก์้าวเขา้สู่
วงการนางโชว ์นอกจากงานโชวใ์นผบั เดยไ์ดต้่อยอดทางอาชพีของตนเองจากโอกาสทีถู่กหยบิ
ยื่นให ้โดยเดยไ์ดช้มิลางกบัการแสดงละครเวท ีและไดเ้ล่นละครโทรทศัน์ เรื่องหนึ่งทีเ่ดยไ์ดร้บั
ผลตอบรบัอยา่งดคีอื เรือ่งสะใภไ้รศ้กัดนิา 

สาม ซนันี ่สตอรี ่เดีย๋วชาย เดีย๋วหญงิ (2546) โดย ญาณวรุตม ์สุทธ
วาส (ซนันี่)  ชวีติและตวัตนของซนันี่ในงานเขยีนชิ้นนี้ได้บอกเล่าการสู้ชวีติคล้ายกนักบังาน
เขยีนของเดย ์ทว่าการสูข้องซนันี่มใิช่แค่การสูใ้นระบบเศรษฐกจิเพื่อทีจ่ะลมืตาอา้ปากได ้แต่ยงั
เป็นการสูท้ีจ่ะเป็นตนเอง และอกีสิง่หนึ่งทีท่ าใหง้านเขยีนชิน้นี้แตกต่างออกไปจากงานเขยีนชิน้
ก่อนหน้า คอื ซนันี่เล่าเรื่องราวของเธอผ่านขา้วของส่วนตวั เช่น รูปภาพตัง้แต่วยัเดก็ มธัยม 
มหาวทิยาลยั หรอื เอกสารต่าง ๆ อาทิ เกียรติบตัร หรอืใบมรณบตัรของพ่อ ได้ถูกน ามาใช้
ประกอบในการเล่าเรื่อง  หนังสอืเล่มนี้จงึช่วยเผยให้เห็นถงึภูมหิลงัชวีติและเบื้องหลงัวงการ
บนัเทงิ ซนันี่นัน้บอกเล่าการเกบ็ง าตวัตนทีต่อ้งซ่อนเอาไวด้ว้ยการสลบัไปมาระหว่างความเป็น
หญงิความเป็นชาย “เดีย๋วเป็นชายเดีย๋วเป็นหญงิ” จงึนับว่าเป็นแก่นแกนส าคญัของเรื่อง ซนันี่
ต้องเผชญิกบัสถานการณ์แบบนี้ตัง้แต่ในวยัเดก็  เช่น เวลาที่ซนันี่อยู่ทีโ่รงเรยีนจะแต่งหน้าทา
ปากและตกแต่งทรงผม แต่พอถงึเวลาโรงเรยีนเลกิซนันี่ตอ้งไปลา้งหน้าลา้งตาลบภาพตวัตนใน
อุดมคตขิองเธอ ก่อนกลบัไปบา้นอนัเป็นพืน้ทีท่ีเ่ธอถูกรบัรูว้่าเป็นลูกชาย พอเตบิโตจนเขา้เรยีน
มหาวทิยาลยั ซนันี่กไ็ด้ใชช้วีติเสน้ทางในสายดนตร ีหางานเงนิจากการประกวดรอ้งเพลงและ
จากงานกลางคนืด้วยการรอ้งเพลงในรา้นอาหารชื่อดงัในกรุงเทพ เพื่อหาเลี้ยงตนเองระหว่าง
เรยีน จนไดม้โีอกาสร่วมวงบอยแบนด ์ออกเทปและมคีอนเสริต์ของตวัเอง ท าใหเ้ธอกลายเป็นที่
รู้จกัในนาม “ซนันี่ยูโฟร์” ในฐานะนักร้องหนุ่ม ท าให้เธอต้องสวมบทเป็นนักร้องชายหล่อมาด
แมนในแวดวงบนัเทงิอยู่หลายปี กระนัน้คลื่นพายุกไ็ดถ้าโถมกลบัมาใหช้วีติซนันี่ตอ้งต่อสูอ้ย่าง
ล้มลุกคลุกคลานอีกครัง้ เมื่อสมาชิกร่วมวงคนหนึ่ง (เบียร์) เสียชีวิตในปี พ .ศ. 2536 ท าให้
สมาชกิทีเ่หลอือกีสามคนระส ่าระสา่ย ซนันี่ตอ้งออกไปรบังานรอ้งเพลงตอนกลางคนือกีครัง้ เพือ่
หางานมาประทงัชวีติ ช าระหนี้สนิ ส่งค่างวดรถ ผ่อนคอนโด ทว่าการไม่ยอมแพ้บนเส้นทาง
ดนตรซีนันี่นัน้ท าใหเ้ธอผา่นชว่งชวีติทีจ่นตรอกมาได ้ 

ตลอดชวีติของซนันี่จงึต้องใชช้วีติแบบสลบัไปสลบัมาระหว่างตวัตน
ในแบบทีเ่ธอเป็นกบัตวัตนในแบบทีค่รอบครวัหรอืสงัคมคาดหวงั จนกระทัง่ในทีสุ่ดกไ็ดอ้อกมา
เปิดเผยตวัตนดว้ยรปูโฉมใหม่ทีเ่ปลีย่นจากหนุ่มหล่อมาเป็นสาวสะพรัง่ต่อสาธารณชนในรายการ
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เจาะใจเพื่อใหส้มัภาษณ์ จากเทปรายการวนันัน้นบัเป็นจุดเปลีย่นชวีติในวงการบนัเทงิของซนันี่ 
ที่ท าใหเ้ธอกลบัมาเป็นที่รูจ้กั และเธอต้องตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสอืพมิพ์อกีครัง้เมื่อเธอ
แต่งงานกบัชายหนุ่ม ชื่อตัม้ ชายหนุ่มทีอ่ายุน้อยกว่าซึง่เธอไปเจอตัม้ทีร่า้นอาหารแห่งหนึ่งย่าน
รามค าแหงซึง่อยู่ใกลก้บัคอนโดของซนันี่ งานแต่งของซนันี่กบัตัม้จดัขึน้ในวนัที ่1 มกราคม วนั
ขึน้ปีใหม่ของปี 2544 ทีอ่ าเภอบุณฑรกิ จงัหวดัอุบลราชธานี เรื่องราวของซนันี่จงึจบลงดว้ยการ
ออกจากความครึง่ ๆ กลาง ๆ หรอืสลบัไปสลบัมา และกลบัสูจุ่ดเริม่ตน้จุดใหม่ซึง่กค็อื ชวีติคู ่ 

สี ่ฉันได้แต่งงานแล้วค่ะ (2548) เขยีนโดย กกกร เบญจาธกิูล หรอื 
โกโก้11 ในงานชิ้นนี้ เธอได้เล่าประสบการณ์ความรักที่เธอเคยประสบ ซึ่งเรื่องความรัก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูช้ายกบักะเทยนบัวา่เป็นประเดน็ส าคญัของงานเขยีนชิน้นี้เลยกว็า่ได ้งาน
เขยีนของโกโกจ้งึช่วยสะทอ้นภาพอุปสรรคในทีท่างความรกัทีก่ะเทยคนหนึ่งจะตอ้งเผชญิ ตัง้แต่
ความรูส้กึอดึอดัและความสบัสนทีต่้องชัง่ใจว่าจะบอกหรอืไม่บอก จะปกปิดหรอืเปิดเผยตวัตน
ทางเพศกบัผูช้ายไดร้บัรูใ้นระหว่างการศกึษาดูใจ หากแต่เมื่อเผยความจรงิออกไปแลว้จากค า
บอกเล่าของโกโกน้ัน้กม็ที ัง้แบบทีร่บัไม่ได ้หรอืท าท่าทวี่ารบัไดแ้ต่กค็่อย ๆ หายไปจากชวีติของ
เธอ แต่ท้ายที่สุดโกโก้ก็ให้น ้าหนักกบัการเปิดเผยว่าตนเองเป็นกะเทยกบัผู้ชายมากกว่าการ
ปกปิดเพื่อที่จะไปต่อในความสมัพนัธ์ ตามที่โกโก้กล่าวว่า “…โกโก้รู้สกึว่าบอกให้รู้กนัไปเลย
ตัง้แต่แรกดกีวา่ จะไดไ้ม่ตอ้งมารูส้กึด ีๆ ต่อกนั แลว้สดุทา้ยพอรูก้ร็บัไมไ่ด ้มนัเสยีดายความรูส้กึ
เปล่า ๆ สูบ้อกเขาตัง้แต่วนัแรกทีเ่รายงัไม่ไดช้อบเขามากจะดกีว่า” (กกกร เบญจาธกิูล, 2548, 
น. 55) 

จนในที่สุด โกโก้ได้พบสามขีองเธอและมโีอกาสไดใ้ส่ชุดเจ้าสาว จดั
พธิแีต่งงานแบบคู่รกัชายหญงิ ซึ่งน่าจะเป็นทีฮ่อืฮาอยู่ไม่น้อยในยุคนัน้ แต่การมสีถานะเป็นคน
ในวงการบนัเทงิ การมชีื่อเสยีง และการเป็นคนทีม่รีูปร่างหน้าตาสวยเหมอืนผูห้ญงิ อาจช่วยให้
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเธอกบัสามดีไูม่แปลกแยกไปจากบรรทดัฐานมากนกั อย่างไรกต็ามฉนัมอง
ว่าเรื่องราวชวีติคู่ของโกโก้อาจจะไม่ไดท้า้ทายบรรทดัฐานแบบรกัต่างเพศ แต่เรื่องราวของเธอ
ทา้ทายความเชื่อหรอืภาพตวัแทนทีม่กัจะถูกผลติซ ้าผ่านสื่อใหก้ะเทยเป็นคนทีล่ม้เหลวในความ
รกั เจบ็ช ้าเพราะรกัผู้ชาย หรอืต้องเจอกบัลวงหลอก ฉะนัน้จงึอาจมองได้ว่างานเขยีนชิ้นนี้ใช้
เรื่องราวการแต่งงานเป็นเสมอืนหนึ่งเครื่องหมายของการประสบความส าเรจ็ในความรกัเพื่อทา้
ทายมายาคตทิีม่กัถูกผลติซ ้าใหเ้ป็นเรือ่งราวโศกนาฏกรรมความรกัของกะเทย 

จากงานเขยีนทัง้สีช่ิ้น ช่วยเผยใหเ้หน็ถงึเสน้ทางชวีติและตวัตนของ
กะเทยแต่ละคน โดยถงึแมโ้ทนเรื่องในงานเขยีนอตัชวีประวตัเิหล่านี้จะถูกเขยีนใหเ้หน็ถงึความ
ยากล าบากในชวีติ แต่กย็งัอบอวลไปด้วยเสยีงหวัเราะและมุกตลก และแฝงไปด้วยอารมณ์ขนั

 
11 โกโก ้กกกร หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม โกโก ้สตรเีหลก็ เป็นนักแสดงทีโ่ด่งดงัมาจาก

ภาพยนตรเ์รือ่งสตรเีหลก็ 
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ของผูป้ระพนัธ ์อย่างไรกต็ามแมว้่าแต่ละคนต่างมภีาษาในการเล่าเรื่องทีเ่ป็นของตนเอง แต่จุด
หนึ่งทีแ่ต่สว่นทีม่เีหมอืนกนัคอื การใชโ้ครงเรือ่งทีเ่ริม่จาก ชวีติวยัเดก็ ครอบครวั โรงเรยีน จนถงึ
การเริม่ตน้เปลีย่นแปลงตวัตนเป็นผูห้ญงิ และการกา้วเขา้ไปสู่เสน้ทางอาชพีและความส าเรจ็ใน
วงการบนัเทงิ โดยเฉพาะงานเขยีนทีอ่อกมาในเวลาไล่เลีย่กนั ทัง้ของ ทศินา (2543) เดย ์(2545) 
และญาณวรุตม ์(2546) ขณะทีง่านเขยีนของ กกกร เบญจาธกิูล (2548) ไม่ไดบ้อกเล่าภูมหิลงั
ชวีติของตนเองมากนกั หากแต่เน้นไปทีเ่รือ่งราวความรกัความสมัพนัธ ์

งานเขียนสี่ชิ้นนอกจากจะช่วยสะท้อนภาพชีวิต ยังสามารถที่จะ
มองเหน็ถงึความปรารถนาทีจ่ะแต่งเตมิความงามและเสรมิสรา้งความเป็นหญงิในหลากหลาย
ระดบั เช่น ติด๊ตีใ่ชเ้พยีงฮอรโ์มนและเลอืกท าศลัยกรรมเพยีงบางจุดเท่านัน้  ส่วนเดยแ์ค่แต่งตวั
เป็นผู้หญิงแต่ไม่คดิอยากจะแปลงเพศ ซนันี่เลอืกท าศลัยกรรมเสรมิความงามบนใบหน้าและ
เสรมิทรวงอก ขณะทีโ่กโกเ้ลอืกท าทัง้เสรมิหน้าอกและแปลงเพศ อกีทัง้งานทัง้สีช่ิน้ยงัสะทอ้นให้
เหน็ถงึความแตกต่างของความรูส้กึนึกคดิทีม่ตี่อค าว่า กะเทย อย่าง ติด๊ตี่ มองว่า “กะเทย มนั
แฝงความหมายในทางดูถูกเหยยีดหยาม เยย้หยนัสุดจะบรรยาย” (ทศินา ด ารงศกัดิ,์ 2543, น. 
10) สว่นซนันี่นัน้ ปรารถนาทีอ่ยากจะใชค้ าอื่นแทนค าวา่ กะเทย ตามทีเ่ธอกล่าวไวว้า่  

. . . ฉันจึงอยากเรียกมนัว่า พรสวาดิ ์ซึ่งแปลว่า พรที่เกิดขึ้นจาก
ความรกัใคร่ พอใจ และยนิด ีไม่ต้องไปเปิดพจนานุกรมไทยเพื่อหา
ศพัทค์ าน้ีเลย เพราะมนัไม่มหีรอก จะมกีแ็ต่ค าวา่ สวาดิ ์ทีแ่ปลว่า รกั 
ใคร่ ยนิด ีเท่านัน้ ที่เรยีกสิง่นี้ว่าพรสวาท กเ็ป็นแค่เพยีงค าที่ฉันคดิ
ขึน้เอง เรยีกไปตามใจตวัเอง ฉันท าใหภ้าษาไทยผดิเพีย้นไปหรอืไม่ 
ฉันกไ็ม่รู ้แต่ฉันกไ็ม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะคดิอย่างนัน้เลย เพยีงแต่ฉันรูส้กึว่า 
ค าว่า พรสวาดิ ์กย็งัดกีว่าค าว่า กะเทย (ญาณวรุตม ์สุทธวาส, 2546, 
น. 67) 
ส่วนเดย์กล่าวไว้ว่า “ค าว่า ‘กะเทย’ ในความรู้สกึจงึฟังเฉย ๆ และ

ยอมรบัได้โดยปรยิายตัง้แต่เดก็ โดยไม่คดิว่าเป็นปมดอ้ย หรอืความผดิปกตใิด ๆ . . . ส าหรบั
เดย์ค าว่า กะเทย มสีถานะเป็นเพยีงแค่ค านามค าหนึ่งเท่านัน้แหละ ” (เดชาวุฒ ิฉันทากะโร, 
2545, น. 27) ขณะทีโ่กโกย้อมรบัความเป็นกะเทยของตนเองและเปิดเผยตนเองทุกครัง้ก่อนทีจ่ะ
เริม่ความสมัพนัธเ์พือ่ความสบายใจของทัง้สองฝ่าย การมมีุมมองต่อค าว่า กะเทย จงึอาจขึน้อยู่
กบัประสบการณ์และการรบัรูข้องแต่ละคน อย่างไรกต็ามในงานเขยีนทัง้สีช่ิ้นนี้แสดงใหเ้หน็ว่า
การรูจ้กัค าว่า กะเทย หรอืการรบัรูว้่าตนเองแตกต่างจากผูช้ายและผูห้ญงินัน้เริม่ตัง้แต่ในวยัเดก็ 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากพื้นที่ในโรงเรยีน อนัเป็นสถานที่ส าคญัที่ท าให้พวกเธอได้รู้จกัค า
ดงักล่าว หรอืรูว้่าตนเองแตกต่างไปจากคนอื่น จากการถูกเพือ่นลอ้และจากการพบเจอเพือ่นคน
อื่น ๆ ทีเ่ป็นเหมอืนกนักบัพวกเธอในโรงเรยีน 
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นอกจากภาพสะท้อนตวัตนที่แตกต่าง งานเขยีนกลุ่มนี้ได้สะท้อน
พืน้ทีว่งการบนัเทงิไทยในช่วงทศวรรษ 2540 แมส้งัคมในช่วงเวลานัน้จะเริม่เปิดพืน้ทีใ่หก้บัชวีติ
ของคนหลากหลายทางเพศ ทัง้ บนถนนสายชวีติ และถนนสายการเรยีกรอ้งสทิธแิละความเท่า
เทยีม แต่เสน้ทางบนหน้ากลอ้งทีถู่กจบัจอ้งดว้ยสายตาของสาธารณชนและถูกควบคุมจากรฐัท า
ใหเ้สน้ทางในวงการบนัเทงิของกะเทยในยุคนัน้มไิดโ้รยดว้ยกลบีกุหลาบ เรื่องเล่าประสบการณ์
การท างานในวงการมายาจากค าบอกเล่าของผูเ้ขยีนแต่ละคนในฐานะคนวงในได้ท าใหเ้หน็ว่า
พืน้ทีใ่นวงการบนัเทงิไทยเป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหต้กอยใูนสถานะจ ายอม เตม็ไปดว้ยภาพมายาและการ
แข่งขนั ดงัทีซ่นันี่เล่าว่า “ฉันต้องกลบัตวัมาสวมบทเล่นเป็นนักรอ้งชายหล่อมาดแมนในแวดวง
บนัเทงิอยู่หลายปี ตอ้งพบกบัอุปสรรคมากมายทีไ่ม่เคยคาดคดิมาก่อน มทีัง้การชงิดชีงิเด่น การ
ใสห่น้ากาก ถูกโกง และการหกัหลงัสารพดั ใครดวงดกีร็ ่ารวยกนัไป ใครดวงไม่ถงึวาสนาน้อย ก็
ปากกดัตนีทบีกนัต่อไป” (ญาณวรุตม ์สทุธวาส, 2546, น. 157) เชน่เดยีวกบัทีท่ศินา เล่าวา่ “ขา้ง
หลงัแคทวอล์ คอืการแข่งชงิดแีข่งเด่น เอาแต่พวกพอ้ง ความจรงิใจไม่มใีห้ไขว่ควา้ในอากาศ
หรอกนะคะ” (ทศินา ด ารงศกัดิ,์ 2543, น. 63) อกีทัง้ในช่วงทศวรรษเดยีวกนันี้ กะเทยมกัจะถูก
ใชเ้ป็นตวัประกอบเพือ่สรา้งความบนัเทงิและถูกกดีกนัจากการปรากฏอยู่บนจอโทรทศัน์ ซึง่เหน็
ได้จาก ในปี พ.ศ. 2542 ได้มกีารขอความร่วมมอืจากกรมประชาสมัพนัธ์ไปยงัสถานีโทรทศัน์
ต่าง ๆ ใหม้คีวามเขม้งวดเรื่องการปรากฏตวัของกะเทยและชายแปลงเพศตามทีร่ะบุในหนังสอื
ราชการของกรมประชาสมัพนัธ์ (นันทชา ส าโรง, 2552, น. 3) ในขณะเดยีวกนัยงัมขีา่วบนหน้า
หนังสอืพมิพ์ที่แสดงความกงัวลต่อการปรากฏตวัของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศบนหน้าจอ
โทรทศัน์ 

เพศที่สามอยู่ในสงัคมได้ แต่ควรจ ากัดวงก่อนเยาวชนสบัสนและ
เลยีนแบบ (แนวหน้า, 10 ธนัวาคม 2545), เกลื่อนตลาดมายา !! เลฟิ
ซนี เกย-์เลสเบีย้น (คมชดัลกึ, 30 มกราคม 2547), หวัน่กะเทยยดัจอ
ท าสงัคมสบัสน (คมชดัลกึ, 9 ธนัวาคม 2545), ชายรกัชาย แสลงจอ
ทวี ีเตรยีมแบน (ไทยโพสต์, 8 มถิุนายน 2547) (สุธรรม ธรรมรงค์
วทิย,์ 2548, น. 58) 
ส่วนบนจอภาพยนตร ์บางครัง้บทบาทของกะเทยในหนังกถ็ูกจดัวาง

ให้อยู่ในต าแหน่งของผู้ที่ยอมจ านนกบักรอบที่สงัคมหรอืผูช้มคาดหวงั ซึ่งแม้จะเหน็ว่าในช่วง
ทศวรรษ 2540 จะมภีาพยนตร์ที่เกี่ยวกบักะเทยออกมาเป็นจ านวนมาก เช่น สตรเีหลก็ เพลง
สุดทา้ย และพรางชมพู อย่างไรกต็ามภาพยนตรเ์หล่านี้ถูกมองว่า แมจ้ะฉายตวัตนหรอืจดัวาง
บทบาทของกะเทยให้มสีภาวะผู้กระท าเพิม่มากขึ้น แต่สภาวะผู้กระท าแทบจะไม่ท้าทายต่อ
โครงสร้างทางอ านาจ อีกทัง้ยงัช่วยบรหิารอ านาจนัน้ด้วยการเป็นพลเมอืงที่ดขีองสงัคมไทย 
(Ünaldi, 2011, p. 68) และเป็นที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อย ในงานเขยีนอตัชวีประวตัชิวีติจาก
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กะเทยในพืน้ทีว่งการบนัเทงิเองกพ็บว่ามกีารแสดงทศันะทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเหน็ดว้ยกบัการจ ากดั
บทบาท การแบน หรอืการเซน็เซอรก์ะเทยบนหน้าสือ่ ดงัที ่ติด๊ตี ่กล่าววา่  

เหนือสิง่อื่นใด สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื การวางตวัของคน ๆ นัน้เอง กะเทย
บางคนท าตัวสมค าดูถูก วัน ๆ เอาแต่เดินบิดจนตูดโย้ ท าตัวน่า
หมัน่ไส ้บางคนหน้าตาก็ไม่สวย ตวัก็ใหญ่ถกึ ยงัแต่งตวัเลยีนแบบ
ผูห้ญงิแจ๋แรดไปทัว่ ท าตวัอย่างที ่กบว เขาหา้มออกทวีนีัน่แหละค่ะ 
ดฉินัว่ากส็มควรแลว้ เพราะพฤตกิรรมอย่างนัน้มนัน่าเกลยีดจรงิ ๆ ดู
แลว้ทุเรศนยัน์ตา แมแ้ต่ดฉินัยงัรบัไมไ่ด ้
 ถงึเป็นกะเทย แต่ถา้คุณรกัด ีไม่ท าตวัใหต้ ่าตอ้ยดอ้ยคา่ พสิจูน์
ใหส้งัคมเหน็ว่าเรากม็คีวามสามารถ ไม่ไดเ้ป็นสวะของสงัคม ใครเขา้
จะตัง้ขอ้รงัเกลยีดหรอืดถููก (ทศินา ด ารงศกัดิ,์ 2543, น. 80) 
ขณะทีซ่นันี่มคีวามเหน็คลา้ยคลงึกนักบัติด๊ตี ่โดยซนันี่กล่าวว่า “กค็ง

จะเหมอืนทีเ่มอืงไทยเราไม่สง่เสรมิใหม้ตีวัอย่างการเป็นกะเทย หรอืการกระท าทีไ่ม่ดไีม่งามของ
กะเทยออกมาสู่สงัคม ซึ่งนัน้เป็นการถูกต้องแล้ว ” (ญาณวรุตม์ สุทธวาส, 2546, น. 193) ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่ในวงการบันเทิงก็อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่ ๆ ใหแ้ก่กะเทยได ้ตามทีเ่ดย ์กล่าวว่า “ปกตบิทกะเทยในละครโทรทศัน์มกัจะ
ถูกหาว่าเป็นตวัอย่างทีไ่ม่ดตี่อสงัคม แต่บททีเ่ดย์ไดร้บันี้ถอืเป็นบททีด่แีละสะทอ้นใหเ้หน็ว่าคน
เป็นกะเทยกส็ามารถเป็นคนดไีดเ้หมอืนทุกคน” (เดชาวุฒ ิฉนัทากะโร, 2545, น. 131)  

จากขอ้คดิเหน็เหล่านี้ฉันในฐานะคนวงนอกกอ็ดทีจ่ะตัง้ค าถามไม่ได้
ว่า บทบาทหรอืภาพลกัษณ์ใหม่ของกะเทยที่มกัถูกสร้างขึ้นจากกะเทยในวงการบนัเทงิ เพื่อ
ต่อรองกบัภาพเหมารวมกะเทยในแงล่บนัน้สามารถท าลายการกดขีห่รอืการกดทบัทีม่ตี่อกะเทย
ไดจ้รงิหรอื ในขณะทีส่ิง่ทีม่กัจะมาพรอ้มกบัการสรา้งบทบาทหรอืภาพลกัษณ์ใหม่โดยกะเทยใน
พืน้ทีว่งการบนัเทงิกค็อื การสรา้งภาพเหมารวมหรอืภาพตวัแทนอกีชุดหนึ่งทีเ่ป็นขัว้ตรงขา้มกนั 
เช่น การเป็นกะเทยต้องสวยหรือไม่ก็ต้องตลก เป็นกะเทยต้องกล้าแสดงออกหรือไม่ก็ต้อง
เรยีบร้อย ทัง้ยงัมาพร้อมกบัการสร้างบรรทดัฐานบางประการ  เช่น การอยู่บนบรรทดัฐานที่
สงัคมคาดหวงั หรอื อยู่ในค่านิยมกระหลกัทีค่นสว่นใหญ่ยดึถอื ซึง่ใช่ว่ากะเทยทุกคนจะสามารถ
เป็นไปตามบรรทดัฐานเหล่านัน้ได้ และจากมุมมองของฉันทัง้ในฐานะนักศกึษาและกะเทยที่
อาจจะเติบโตมาคนละยุคหรือมีภูมิหลังชีวิตที่แตกต่างกับผู้เขียนจึงมองว่า งานเขียน
อตัชวีประวตัแิละพอ็กเก็ตบุ๊คทัง้สีช่ิ้นมกัผลติซ ้าโครงเรื่องที่กะเทยคนหนึ่งต้องแก้ไขที่ตนเอง 
พสิจูน์ตนเองดว้ยความสามารถอนัโดดเด่น หรอืการประสบความส าเรจ็ (ซึง่ถงึแมว้่าผูป้ระพนัธ์
อาจจะไม่ไดม้เีจตนาในการสรา้งภาพตวัแทนเหล่านี้) ดว้ยโครงเรือ่งเช่นนี้จงึอาจท าละเลยการกด
ทบัจากบรบิททางสงัคมหรอืการจดัการของรฐั อกีทัง้ยงัท าใหบ้ดบงัต่อตวัตนหรอืประสบการณ์
ของกะเทยในมติอิื่น ๆ  
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กระนัน้แล้วถึงแม้เรื่องราวในงานประพนัธ์เหล่านี้จะถูกเขยีนจาก
เพยีงกะเทยคนดงั กะเทยทีป่ระสบความส าเรจ็มทีีท่างในวงการบนัเทงิและในสงัคม ซึง่มอิาจจะ
ครอบคลุมวถิชีวีติและตวัตนของกะเทยอนัหลากหลายได ้คุณค่าของวรรณกรรมเหล่านี้จงึอาจ
อยู่ตรงทีผู่เ้ขยีนไดเ้สยีสละถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูบ้นเสน้ทางชวีติของแต่ละคน ตัง้แต่วยัเดก็
จนกลายเป็นผู้ใหญ่ หรอื ตัง้แต่พื้นที่ในครอบครวั ในสถาบนัการศกึษา ในที่ทางในอาชพี ไป
จนถึงในที่ทางความรกัความสมัพนัธ์ นอกจากนัน้เมื่อลองค านึงถึงการขาดแคลนหลักฐาน
ประวตัศิาสตรท์ีบ่นัทกึชวีติของกะเทย กว่าเสยีงของกะเทยคนหนึ่งจะปรากฏบนทีท่างแห่งการ
เขยีนได ้นัยหนึ่งฉันจงึมองว่างานเขยีนเหล่านี้ต่างกม็คีุณค่าอยู่ในตวัทัง้ยงัควรค่าแก่การจดัเกบ็
เป็นจดหมายเหตุหรอืจดัเก็บในฐานะของการเป็นหลกัฐานประวตัศิาสตร์เพื่อน าไปต่อยอดใน
การศกึษาต่อไป รวมถงึการออกตามหางานเขยีนของกะเทยกลุ่มอื่น ๆ  

2.2.1.2 การเขียนอัตชีวประวติัของกะเทยในงานวิชาการ ในช่วงต้น
ทศวรรษ 2550 

จากงานเขยีนเชงิอตัชวีประวตัแิละพอ็กเกต็บุ๊คทีถู่กเขยีนออกมาโดย
กะเทยในวงการบนัเทงิ อกีพืน้ทีห่นึ่งทีม่สี่วนส าคญัในการผลติงานเขยีนเชงิอตัชวีประวตั ิกค็อื 
พืน้ทีว่งวชิาการซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากการน าวธิวีทิยาใหม่ ๆ ในการวจิยัมาใช ้ผนวกกบัการ
ก่อร่างหลกัสตูรสตรศีกึษาในระดบับณัฑติศกึษาซึง่ไดเ้ปิดพืน้ทีใ่หก้ะเทยเริม่กา้วเขา้สู่การเขยีน
เรือ่งของตนเองในวงวชิาการโดยเป็นทัง้ผูเ้ล่าและผูว้จิยั ในการทบทวนวรรณกรรมสว่นนี้จงึเลอืก
งานวิจัยสองชิ้นที่ใช้การเล่าเรื่องหรือการเขียนอัตชีวประวัติเ ป็นกลวิธีในการสร้างความรู้
ดงัต่อไปนี้  

หนึ่ ง   การศึกษาเรื่ อง  Male Bodies, Women's Souls: Personal 
Narratives of Thailand's Transgendered Youth ของ ลเีรย ์คอสตา้ (Leeray Costa) กบั แอนด
รูว แมซท์เนอร์ (Andrew Matzner) (2007) จุดเด่นของงานวจิยัชิ้นนี้ คอื วธิวีทิยาการเล่าเรื่อง
ส่วนตัว (Personal Narrative Approach) โดยเปิดพื้นที่ให้สาวประเภทสอง12 เป็นคนเขียน
เ รื่ อ ง ร าวชีวิตของตน เอง  ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ วม ในการวิจัยนี้ เ ป็ นสาวประ เภทสอง ในรั ้ว
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยคอสต้า และ แมซท์เนอร์ได้ให้เหตุผลถงึการเลอืกใช้การเล่าเรื่อง
สว่นตวัเป็นวธิใีนการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

1. เรือ่งเล่า คอื การสือ่สารรปูแบบหนึ่งทีเ่ป็นเอกภาพและชว่ยน าไปสู่
สิง่ทีม่นุษยชาตมิรีว่มกนั 2. เป็นใบเบกิทางทีน่ าไปสูต่วัตนของปัจเจก 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัตนทางเพศสถานะ และ /หรอื ตวัตนทาง
เพศวถิ ี3. เผยใหเ้หน็ถงึสภาวะผูก้ระท าและเผยใหเ้หน็ถงึแง่มุมของ

 
12 คอสต้า และ แมซท์เนอร ์ใชค้ าว่า สาวประเภทสอง แทนค าว่ากะเทยเนื่องจาก

ความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัและเพือ่ความสุภาพ (Costa & Matzner, 2007, p. 1) 
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ความขดัแย้งในเชงิวฒันธรรม ทัง้ในมติขิองประเพณีและความเชื่อ 
รวมถงึน าเสนอแง่มุมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มคนแต่ละคนถูกท าใหเ้ป็น
ชายขอบอย่างไร 4.เผยใหเ้หน็ถงึปฏบิตักิารในการเปลีย่นแปลงของ
มนุษย ์และ 5 น าเสนอใหเ้หน็ถงึความการตอ้งทีจ่ะเรยีกรอ้ง และการ
เชื่อมต่อกบัความเป็นมนุษย์ของผูอ้ื่น (Costa & Matzner, 2007, p. 
36) 
จากการท างานร่วมกบัการเล่าเรื่องของตนเองผ่านการเขยีนอนัเป็น

วธิวีทิยาในการสร้างองค์ความรู้ การเขยีนเล่าเรื่องในงานชิ้นนี้ได้เผยให้เห็นถึงชวีติของสาว
ประเภทสอง ตัง้แต่วยัเด็ก ภูมหิลงัครอบครวั ความรกั รวมถึงวฒันธรรมย่อยของกลุ่มชมรม
โรสเปเปอร ์ทีเ่ป็นแหล่งรวมพลของเพศทีส่ามในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จากวธิวีจิยัใชก้ารเล่า
เรื่องส่วนตวัท าใหง้านชิ้นนี้ได้น าเสนอทัง้อารมณ์ความรูส้กึ ความหลากหลายในมุมมองต่ออตั
ลกัษณ์และตวัตนทางเพศสถานะ รวมถึงการท าให้เสียงเล็กเสยีงน้อยได้ถูกรบัฟัง อีกทัง้จาก
จุดมุ่งหมายหนึ่งทีใ่ชก้ารเล่าเรื่องเป็นกลวธิใีนการศกึษากเ็พือ่เปิดพืน้ทีใ่หก้บักะเทยไดเ้ขยีนเพือ่
เรียกร้องให้ตนเอง (self-advocacy) จึงท าให้ได้ยินเสียงสะท้อนของพวกเธอที่คาดหวงัการ
ยอมรบัและความเขา้ใจจากสงัคม  

สอง  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การยืนยันเพศที่สาม: การศึกษาแบบ
อตัชวีประวตั”ิ ของพรรวษิษิฐ ์สขุารมณ์ (2551)  งานวจิยัชิน้นี้เป็นผลงานทีเ่กดิขึน้ในแวดวงสตรี
ศกึษา โดยใชก้ารเขยีนเชงิอตัชวีประวตั ิ(Autobiography) เป็นวธิวีทิยาในการวจิยัท าใหง้านชิน้
นี้มตีวัตนของผูว้จิยัอยู่ในนัน้อย่างเตม็เป่ียม เรื่องราวของพรรวษิษิฐถ์ูกแบ่งออกเป็น 3 องก ์เริม่
จากเปิดบทแรกด้วยการพรรณนาถงึภาพยนตรเ์รื่องเพลงทีส่าม ที่ดูเหมอืนจะมอีทิธพิลในการ
หล่อหลอมตวัตนของเธอไม่น้อย เรื่องราวในองค์แรกจงึฉายใหเ้หน็ถงึชวีติในวยัมธัยมของพร
รวษิษิฐท์ีเ่ตบิโตมาร่วมกบัวฒันธรรมย่อยจากกลุ่มเพื่อนทีเ่ป็นเพศทีส่ามดว้ยกนั จนหลงัจากจบ 
ม.3 พรรวษิษิฐเ์ลอืกเรยีนต่อในวทิยาลยัเทคนิคในสาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั ในองคต์่อมาไดฉ้ายภาพ
ชีวติมหาวทิยาลยัในช่วงปรญิญาตรขีองพรรวษิิษฐ์ที่ได้เข้าเรยีนในสถาบนัราชภฏั ในสาขา
สื่อสารมวลชน เรื่องเล่าในองคน์ี้สะทอ้นมุมมองของพรรวษิษิฐต์่อการเป็นเพศทีส่ามและการอยู่
ร่วมกบักฎเกณฑข์องสถาบนัราชภฎั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตวั การถูกปฏบิตัจิากอาจารยใ์น
มหาวทิยาลยัอย่างไม่เหมาะสม หรอืการเขา้รบัปรญิญา และในองกส์ดุทา้ยพรรวษิษิฐไ์ดบ้อกเล่า
ประสบการณ์ในพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีนสตรศีึกษา ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื่องราวสว่นนี้สะทอ้น
การขาดความละเอยีดอ่อนของอาจารย์ผู้สอนในการพูดคุยหรอืปฏบิตักิบันักศกึษาเพศที่สาม 
หรอืเรือ่งราวหอ้งน ้าทีถู่กเปรยีบเป็น “จุดแบ่งเพศ” แยกเอาไวใ้หแ้คผู่ช้ายกบัผูห้ญงิ อาจกล่าวได้
ว่ าพรรวิษิษ ฐ์ ต้ อ งการจะสื่ อ ว่ า  สิ่ งที่ ข าดหายไป ในพื้ นที่ สต รีศึกษาหรือ ในพื้ นที่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กค็อื “ตวัตนของเธอ” ทีเ่ป็นเพศทีส่ามซึง่ไม่ใชท่ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ  
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การท าวทิยานิพนธใ์นเชงิอตัชวีประวตัจิงึชว่ยเปิดพืน้ทีใ่นการบอกเล่า
ตวัตนและเรื่องราว ในแต่ละพื้นที่ที่เปลี่ยนไปตามแต่ละองค์ได้ถูกให้การปฏบิตัทิี่แตกต่างกนั 
นอกจากนัน้การเขยีนอตัชวีประวตัิยงัช่วยท าใหเ้หน็ถงึอตัวสิยัที่มตี่อตวัตนอย่างสลบัซบัซ้อน
และในเวลาเดยีวกนัก็มคีวามขดัแย้งกนั เช่น พรรวษิิษฐ์มองว่า “ค าว่า เพศที่สาม เป็นค าที่มี
ความหมายในเชงิดถููกน้อยทีสุ่ด (แมว้่าจะเป็นค าทีอ่ยู่ในหมวดของการแบ่งประเภทกต็าม)” (พร
รวษิษิฐ ์สุขารมณ์, 2551, น. 3) แต่อย่างไรกต็ามพรรวษิษิฐก์เ็ลง็เหน็ว่า “…เพศทีส่าม มอืทีส่าม 
หรอืแม้แต่โลกที่สาม ล้วนแต่มคีวามหมายไปในทางเดยีวกนั ว่าอ่อนด้อยในเรื่องของอนัดบั 
(หนึ่ง, สอง และสาม) นัน้คอืความหมายว่า “เป็นรอง”…” (พรรวษิิษฐ์ สุขารมณ์, 2551, น. 13) 
อีกทัง้งานของพรรณวิษิษฐ์เป็นงานวิทยานิพนธ์อีกเล่มหนึ่งที่น าเอาแนวคิดทฤษฎีเรื่อง 
ปฏบิตักิารการแสดงของบทัเลอรม์าใช ้แต่เป็นการน ามาใชใ้นฐานะเครื่องมอืในการสวมบทบาท
และปฏิบตัิการผ่านการเขยีนอตัชีวประวตัิที่ท าให้เห็นกระบวนการสร้างตัวตน และน าไปสู่
กระบวนการมองตวัตนในรูปแบบใหม่ ในการเขยีนของเธอไดใ้ชจุ้ดยนืการเป็นเพศทีส่าม13เผย
ใหเ้หน็ถงึความหลากหลายไม่ตกอยูใ่นการครอบง าของวาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่ง ขณะเดยีวกนั
พรรวษิษิฐใ์ชจุ้ดยนืของการเป็นเพศทีส่ามและประสบการณ์การถูกกดีกนัทางเพศในการบอกเล่า
เรื่องราวชีวิตและนับเป็นการเริ่มท้าทายและตัง้ค าถามต่อสงัคมที่เธออยู่ ฉะนัน้งานของพร
รวษิษิฐจ์งึเป็นการใชเ้รื่องเล่าในฐานะการแสดง (narrative performativity) โดยเริม่จากเรื่องเล่า
แล้วน ามาสู่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ งานของพรรณวษิิษฐ์ได้ท้าทายความเป็นขัว้ตรงขา้ม
และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีว ไปสู่ ความหลากหลายทีอ่ยู่บนแนวคดิเพศทีส่าม ดงัทีเ่ธอกล่าว
ไว้ว่า “ ผลท้ายที่สุด การปรบัเปลี่ยนมุมมองของเพศที่สาม มเีรื่องเล่าของเพศที่สามมากกว่า
เรือ่งเดยีว มคีวามหลากหลาย และท าใหไ้ม่มวีาทกรรมเกีย่วกบัเพศทีส่ามอยูเ่พยีงเรือ่งเดยีวทีจ่ะ
ครอบง าความหลากหลายได”้ (พรรวษิษิฐ ์สุขารมณ์, 2551, น. 24) อย่างไรกต็ามแมง้านชิน้นี้จะ
เป็นการเขยีนที่ส่งเสยีงสะทอ้นในการยนืยนัตวัเอง แต่งานชิ้นนี้ยงัคงขาดการตัง้ค าถามในเชงิ
ญาณวทิยาต่อแนวคดิเรือ่งเพศทีส่าม  

 
13 พรรวษิษิฐ ์ไดใ้หน้ิยามเพศทีส่าม ไวว้า่  
ในที่นี้ ขอ้จ ากดัความ ความหมายของค าว่า “เพศที่สาม” ใหแ้คบขึน้ โดยใชเ้รยีก
เฉพาะ เพศชาย ที่ผ่านการแปลงเพศเพื่อเป็นเพศหญิง โดยนัยยะของเพศสรรีะ 
(sex) และเพศสถานะ (gender) เนื่ องจากยังไม่มีค าศัพท์เฉพาะค าใด ที่มี
ความหมายดา้นลบได้น้อยทีสุ่ดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นค าว่า กะเทย ตุ๊ด เกย ์สาว
ประเภทสอง ประเทอืง โดยส่วนตวัของผูเ้ขยีนเหน็ว่า ค าว่า “เพศทีส่าม” เป็นค าที่
มีความหมายในเชิงดูถูกน้อยสุด (แม้ว่าจะเป็นค าที่อยู่ในหมวดของการแบ่ง
ประเภทกต็าม) (พรรวษิษิฐ ์สุขารมณ์, 2551, น. 3) 
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จากงานเขียนอัตชีวประวัติของกะเทยผู้มีชื่อเสียง สู่  งานเขียน
วชิาการทีใ่ชก้ารเล่าเรื่องราวสว่นตวัและการเขยีนอตัชวีประวตั ิทัง้สองชิน้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าการ
เล่าเรื่องส่วนตวัเป็นทัง้กลวธิหีนึ่งในการสร้างองค์ความรู้และเป็นการเมอืงโดยพยายามที่จะ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์การถูกกดทบัและเชื่อมต่อกับประสบการณ์ของกะเทยคนอื่น  ๆ 
อย่างไรกต็ามการน าการเขยีนอตัชวีประวตัแิละการเล่าเรื่องสว่นตวัมาเป็นวธิวีทิยาในงานวจิยัก็
ยงัคงมขีอ้จ ากดัอยู่อย่างน้อยสองประการ คอื หนึ่ง แมง้านกลุ่มนี้จะช่วยน าเสนอใหเ้หน็กลุ่มผู้
เล่าหรอืผูเ้ขยีนทีห่ลากหลายมากขึน้ แต่กย็งัคงจ ากดัอยู่ในกลุ่มกะเทยปัญญาชนหรอืนักศกึษา
ในมหาวทิยาลยั สอง แมง้านกลุ่มนี้จะเปิดพืน้ทีใ่นการเล่าเรื่องส่วนตวัหรอืใชมุ้มมองส่วนบุคคล
บนงานวชิาการ หากแต่จุดทีจ่ะเชื่อมโยงตวัตนและประสบการณ์อนัหลากหลายของกะเทยเขา้
ด้วยกนัยงัคงไม่ชดัเจนนัก จะเห็นได้ว่างานของคอสต้าและแมซเนอร์ ชี้ ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็น
เอกภาพซึ่งถูกแสดงออกมาให้เห็นจากผู้เล่า ก็คอื ความปรารถนาที่จะถูกยอมรบัหรอืถูกรกั 
(Costa & Matzner, 2007, p. 37) แมก้ารเขยีนเรื่องส่วนตวัจะสะทอ้นตวัตน (Subjectivity) และ
ความรู้สกึนึกคดิอนัเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเล่าเรื่อง ทว่าอาจก่อให้เกดิค าถามตามมาว่า
ความรูส้กึปรารถนาเหล่านี้เป็นเอกภาพของสาวประเภทสองจรงิหรอื ในขณะทีง่านพรรวษิษิฐใ์ช้
เขยีนการอตัชวีประวตัใินการเล่าเรื่องของตนเองและบรรยายใหเ้หน็ถงึบรบิทต่าง ๆ ทีร่ายลอ้ม 
หากแต่ประสบการณ์ของพรรวษิษิฐ์ค่อนขา้งมลีกัษณะเฉพาะจงึอาจจะไม่เหน็ภาพการเชื่อมโยง
กบัประสบการณ์ของคนอื่น ๆ ทีช่ดัเจนนกั 

2.2.1.3 บนัทึกเร่ืองเล่าในแวดวงสิทธิมนุษยชนในช่วงทศวรรษ 2550  
เมื่อขยบัออกมาจากแวดวชิาการมาสู่แวดวงการเคลื่อนไหวทางดา้น

สิทธิมนุษยชน การทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้ได้เลือกเอางานเขยีนบนัทึกและเรื่องเล่าที่ได้
เผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 ซึ่งในหว้งเวลาดงักล่าวงานเขยีนเหล่านี้ได้มาพร้อมกบั
กระแสธารของการเรยีกรอ้งสทิธขิองกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ เช่น การแต่งงานเพศ
เดยีวกนั รวมถึงสทิธขิองกะเทยหรอืคนขา้มเพศ เช่น การเรยีกร้องเรื่องค าน าหน้านาม การ
เรียกร้องให้ยกเลิกการตีตราด้วยอาการป่วยทางจิตในใบรบัรองการเกณฑ์ทหาร หรือ การ
เรยีกรอ้งใหอ้นุญาตบณัฑติขา้มเพศสามารถไดร้บัปรญิญาได ้งานเขยีนกลุ่มนี้จงึไดใ้ชเ้รื่องเล่า
และการบนัทกึเพือ่ขบัเคลื่อนสทิธ ิซึง่ได ้เลอืกประงานสองชิน้มาศกึษาดงัต่อไปนี้  

หนึ่ง ชวีติทีถู่กละเมดิ: เรือ่งเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญงิรกัหญงิ ชายรกั
ชาย และกฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (2554) บรรณาธิการโดย จนัทร์จิรา บุญ
ประเสรฐิและคณะ พรอ้มทัง้ไดร้บัการสนบัสนุนและการจดัพมิพโ์ดย มลูนิธธิรีนาถ กาญจนอกัษร 
สมาคมฟ้าสรีุง้ และกองทุนโลกเพือ่การต่อสูโ้รคเอดส ์วณัโรคและมาลาเรยี หรอื Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) งานชิน้นี้ไดร้วบรวมเรื่องเล่าประสบการณ์ที่
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศตอ้งเผชญิกบัการเลอืกปฏบิตั ิอคต ิหรอื การกดีกนั ทัง้จากภาครฐั 
ภาคเอกชน หรือแม้แต่ในพื้นที่ว ัฒนธรรม โดยเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้มีทัง้หมด 20 เรื่อง 
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ประกอบไปด้วย เรื่องราวของกลุ่มคนที่เป็นกะเทยหรอืสาวประเภทสอง 9 เรื่อง เรื่องราวของ
กลุ่มคนที่เป็นทอมดี้ หรือ หญิงรักหญิง 4 เรื่องราวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBTIQs) จ านวน 5 เรื่อง และเรื่องราวของกลุ่มชายรักชายหรือเกย์ 2 เรื่อง เรื่องเล่า
ประสบการณ์ทีถู่กละเมดิของกลุ่มคนเหล่านี้ถูกน ามาใชร้่วมสนทนากบัหลกัสทิธมินุษยชน ตาม
หลกัยอกยาการ์ตา เพื่อชี้ใหเ้หน็ว่าการละเมดิสทิธิต่อพวกเขาในด้านต่าง ๆ ผดิหลกัการสทิธิ
มนุษยชนขอ้ใดบา้ง  สว่นในภาคผนวกของหนงัสอืชีใ้หเ้หน็ถงึหลกัการยอกยาการต์าวา่ดว้ยการ
ใชก้ฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศในประเดน็วถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ และได้
ใหข้อ้เสนอแนะแก่รฐัถงึสิง่ทีค่วรจะด าเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว 

สอง ขอ้เขยีนที่ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากหนังสอืเล่มก่อนหน้า คอื 
บนัทึกเรือ่งเล่า…เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรกัชาย หญิงรกัหญิง คนข้ามเพศ ตีพิมพ์เผยแพร่
ออกมาในปี พ.ศ. 2559 ดว้ยความสนับสนุนจากกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กรอบใน
การท างานของงานชิ้นนี้มิได้แตกต่างจากงานชิ้นก่อนมากนัก กล่าวคือ เป็นการ รวบรวม
เรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศถูกละเมิดสิทธิ จ านวน 23 เรื่อง แบ่ง
ออกเป็นเรือ่งราวของ กลุ่ม กะเทย สาวประเภทสอง ผูห้ญงิขา้มเพศ หรอืคนขา้มเพศ จ านวน 16 
เรื่อง กลุ่มหญงิรกัหญงิ 4 เรื่อง กลุ่มชายรกัชาย 2 เรื่อง และกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 1 เรื่อง 
งานชิน้นี้ชว่ยชีใ้หเ้หน็ถงึประสบการณ์การละเมดิสทิธใินหลากหลายรปูแบบมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
การถูกพดูจาเหยยีดหยามในทีท่ างาน การถูกหา้มเขา้สถานบนัเทงิ หรอืการถูกจบักุมเพราะถูก
เหมารวมว่าเป็นผู้ค้าบรกิาร และเช่นเดียวกบังานชิ้นที่ผ่านมา เรื่องเล่าเหล่านี้ถูกน ามาร่วม
สนทนากบัหลกัการสทิธมินุษยชน ยอกยาการต์าซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นไมบ้รรทดัเพื่อทาบใหเ้หน็ว่า
การถูกละเมดิสทิธดิงักล่าวผดิบทบญัญตัขิอ้ใดในหลกัการสทิธมินุษยชน และใหข้อ้แนะน าแก่รฐั
วา่ตอ้งจดัการการเลอืกปฏบิตัเิหล่านี้อย่างไรเพือ่ไม่ใหข้ดักบัหลกัการสทิธมินุษยชน แต่สว่นทีท่ า
ให้กรอบการท างานของงานชิ้นนี้ต่างออกไปจากงานชิ้นก่อนหน้าก็คือ การน าเสนอถึง 
พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พรอ้มทัง้เสนอวธิกีารยื่นค ารอ้งเมื่อถูก
ปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมดว้ยเหตุแห่งเพศต่อกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั  

ความส าคญัของเรื่องเล่าทัง้หมดจากหนังสอืทัง้สองเล่มแสดงใหเ้หน็
ว่า กลุ่มทีเ่ป็น กะเทย สาวประเภทสอง หรอืผูห้ญงิขา้มเพศมจี านวนเรื่องเล่ามากทีสุ่ด ซึง่นี่อาจ
สะทอ้นว่าตวัตนและเสยีงของคนกลุ่มนี้อาจจะถูกมองเหน็และไดย้นิมากที่สุด หรอือนุมานไดว้่า
คนกลุ่มนี้มกัจะมีพื้นที่ในการเล่ามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในหมู่คนหลากหลายทางเพศ แต่ใน
ขณะเดยีวกนัจ านวนของเรื่องเล่าที่มากที่สุดกอ็าจเป็นตวัสะท้อนว่า กลุ่มกะเทย สาวประเภท
สอง หรอืผูห้ญงิขา้มเพศเป็นกลุ่มที่ถูกละเมดิสทิธมิากที่สุดอกีเช่นกนั ยิง่ไปกว่านัน้ถ้าหากตัง้
ขอ้สงัเกตจากจ านวนเรื่องเล่าของกลุ่มกะเทยและสาวประเภทสอง จะเหน็ไดว้่าพืน้ทีท่ีก่่อใหเ้กดิ
การละเมดิต่อคนกลุ่มนี้มากทีสุ่ด คอื พืน้ทีข่องรฐั ตัง้แต่ ทีว่่าการอ าเภอ ส านักงานตรวจคนเขา้
เมอืง สถานพยาบาล มหาวทิยาลยั หรอื พื้นที่เกณฑ์ทหาร รองลงมาก็คอื พื้นที่ห้างร้านและ
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เอกชน เชน่ บรษิทั รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ หรอื ธนาคาร และสดุทา้ยกค็อื พืน้ทีท่างวฒันธรรม 
เช่น มกีารเล่าถงึเหตุการณ์ขบวนการประกวดบุปผชาตเิชยีงใหม่14และเหตุการณ์ขบวนพาเหรด
ของบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ (เชยีงใหม่ เกย์ไพร์ด) ถูกปิดล้อมแล้วกระท าความ
รุนแรง15 

ค าถามส าคญั กค็อื เรื่องเล่าของกะเทยหรอืกลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศที่ถูกน าไปใชค้วบคู่กบัหลกัการสทิธมินุษยชน จนท าใหไ้ด้ขอ้เสนอแนะทีม่ใีหต้่อรฐัภายใต้
หลกัการดงักล่าวมปีระสทิธผิลเพยีงใด เมื่อการละเมดิสทิธขิองคนกลุ่มนี้ยงัคงเกดิขึน้อยู่เรื่อยมา 
หรอืแมแ้ต่เครื่องมอืทางกฎหมายอย่าง พรบ. ความเท่าเทยีมทางเพศ ปี พ.ศ. 2558 จะสามารถ
ช่วยหยุดยัง้วธิคีดิหรอืความรูท้ีก่ดทบัทีม่ตี่อกลุ่มคนเหล่านี้ไดจ้รงิหรอื เมื่อระบบหรอืกฎเกณฑ์
ในสถาบนัของรฐัยงัคงยดึโยงอยู่กบัเพศในเชงิชวีวทิยา เรื่องเล่าประสบการชวีติทีถู่กกดทบัหรอื
เลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมจากชีวติของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศจึงยงัคงถูกน าไปใช้
ถ่ายทอดออกมาใหส้งัคมไดร้บัรู ้และถงึแมว้่างานกลุ่มนี้จะช่วยแสดงใหเ้หน็ถงึผูเ้ล่าหลากหลาย
กลุ่มและประสบการณ์ที่ถูกกดทบัหลากหลายรูปแบบ แต่น่าเสยีดายทีเ่รื่องเล่าจากงานทัง้สอง
ชิ้นมไิด้ถูกวเิคราะห์หรอืตัง้ขอ้สงัเกตใหเ้หน็ในมุมอื่น ๆ ไปไกลเกนิกว่าหลกัการทางกฎหมาย
หรอืสทิธมินุษยชน เสยีงสะทอ้นในเรือ่งเล่าจงึยงัคงขาดวธิวีทิยาทีจ่ะดงึเอาพลงัของเรื่องเล่าทีจ่ะ
เขย่าโครงสรา้งของรฐัออกมาหรอืรือ้เหน็การกดทบัจากรฐัผ่านความรู ้นัน่จงึท าใหพ้วกเรายงัคง
ต้องระลกึถึงบาดแผลในความทรงจ า และออกมาเล่าเรื่องของตนเองซ ้าแล้วซ ้าเล่าอย่างไม่รู้
เหน็ดรูเ้หนื่อย ฉะนัน้จากพฒันาการในงานเขยีนของกะเทยทัง้สามกลุ่มจงึน ามาสูก่ารกลบัมาเล่า
และการบนัทกึอกีครัง้ และการน าเอากรอบแนวคดิทฤษฎแีละวธิวีทิยาใหม่ ๆ ทีจ่ะเป็นหนทางใน
การสรา้งความรูผ้่านเรื่องเล่า การเขยีน และจดหมายเหตุ พรอ้มทัง้วพิากษ์ความรูต้่าง  ๆ ทีก่ด
ทบัใหก้ะเทยไรส้ิน้เสยีงในกระบวนการสรา้งความรู ้

 

 
14 ในงานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครัง้ที่ 34 พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่ 

ประกาศก าหนดเกณฑ์การจดัรถบุปผชาตขิองผู้เขา้ร่วมประกวดว่าห้ามผู้ที่ม ี“การแต่งกายที่
แสดงออกถงึความเบีย่งเบนทางเพศ” ขึน้นัง่บนรถในขบวนประกวดรถบุปผชาต ิ(จนัทรจ์ริา บุญ
ประเสรฐิ, 2554, น. 49) 

15 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 . . . โดยขณะที่มกีาร
เตรยีมเคลื่อนขบวนพาเหรด มกีลุ่มบบุคลทีเ่รยีกตนเองว่า “กลุ่มรกัเชยีงใหม่ 2551” (กลุ่มบุคคล
ทีม่บีทบาทเคลื่อนไหวประเดน็การเมอืง) กลุ่มดงักล่าวไดน้ าฝงูชน และรถบรรทุกขนาดใหญ่ปิด
ลอ้มขม่ขูใ่หยุ้ตขิบวนพาเหรด กล่าวหาว่าเป็นการ “ท าลายวฒันธรรมเชยีงใหม่” (จนัทรจ์ริา บุญ
ประเสรฐิ, 2554, น. 53) ในปัจจุบนัเหตุการณ์นี้ถูกรบัรูใ้นอกีชือ่หนึ่งวา่ “เหตุการณ์เสารซ์าวเอด็” 
และมกีารจดังานร าลกึถงึเหตุการณ์ดงักล่าว 
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2.3 สรปุ 
 

จากการทบทวน พฒันาการในการศกึษากะเทย จะเห็นได้ว่าในระหว่างปี พ .ศ. 
2490-2540 หรอื ในระยะแรกเริม่ กระบวนทศัน์ทางการแพทย์มสี่วนส าคญัในการสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบักะเทย จนกระทัง่ในปี พ .ศ. 2540 ได้ผนัเปลี่ยนไปสู่ การวจิยักะเทยใน
มุมมองสังคมศาสตร์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาจาก วิทยาศาสตร์ สู่ 
สงัคมศาสตร์สะท้อนให้เหน็ถงึการผนัเปลี่ยนการมองตวัตนของกะเทย จาก กะเทยสมยัใหม่ 
หรือ Modern Kathoey ที่ตกอยู่ภายใต้องค์ความรู้ทางการแพทย์ ได้ขยบัมาถึง ตัวตนแบบ
กะเทยหลงัสมยัใหม่ หรอื Post-modern Kathoey ภายใตมุ้มมองทางสงัคมศาสตร ์ 

การขยบัมาสู่ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรจ์งึท าใหต้วัตนของกะเทยถูกอธบิายต่างจาก
องคค์วามรูท้างการแพทย ์จากการทบทวนการศกึษาอตัลกัษณ์ การใหค้ านิยามต่อตวัตน และ
วถิชีวีติของกะเทยในดา้นสงัคมศาสตรท์ีอ่อกมาในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 งานวจิยัทัง้สามกลุ่ม
ไดน้ าเอาทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์จากโลกตะวนัตกมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการศกึษากะเทย  ทัง้ 
ทฤษฎปีฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์ แนวคดิอตัลกัษณ์ทางเพศ จนมาถงึแนวคดิเควยีร ์โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมทัง้สามกลุ่มไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าต าแหน่งแห่งทีข่องการเป็นผูพ้ดูของกะเทยใน
การอธบิายตวัตนและการใหค้ านิยามของกะเทยนัน้ตกอยู่ภายใต้การก ากบัดว้ยความรู ้บรรทดั
ฐาน หรอืเกดิจากการปฏสิมัพนัธก์บับรบิทสงัคม งานทัง้สามกลุ่มนี้จงึมสี่วนในการแสดงใหเ้หน็
ว่ากะเทยนัน้ถูกประกอบสรา้งขึน้มาในสงัคม รบัเอาสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เขา้มาสู่การพฒันาตวัตน 
หรอื ถูกครอบง าดว้ยบรรทดัฐานรกัต่างเพศ แต่ในงานเหล่านี้กลบัไม่ไดพ้ฒันากะเทยขึน้มาเป็น
ศาสตรห์รอืขยายขอบเขตพืน้ทีใ่นการเป็นผูพ้ดูของกะเทยบนกระบวนการสรา้งความรู ้และยงัคง
ขาดการชี้ใหเ้หน็ว่าความรูข้องรฐัเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคญัในการเป็นผูพู้ดที่คอยก าหนดค านิยาม
และก ากบัตวัตนของกะเทย  

ขณะที่พฒันาการทางด้านงานเขยีนและการเล่าเรื่องของกะเทย คาดว่าน่าจะเริม่
ปรากฏมาตัง้แต่ในช่วงทศวรรษ 2490 ช่วงเวลาเดยีวกบัทีอ่งคค์วามรูเ้พศศาสตรไ์ดห้ลัง่ไหลเขา้
มาในสงัคมไทย ทว่างานเขียนของกะเทยก็ยงัคงกระจดักระจาย ขาดแคลน และยงัไม่ถูก
รวบรวมขึน้มาอย่างเป็นระบบ กระทัง่ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นตน้มา พบงานเขยีนและบนัทกึ
เรือ่งเล่าของกะเทยออกมาเป็นจ านวนมาก ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถแบ่งงานเขยีน
และการบนัทกึของกะเทยออกมาได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กะเทยในวงการบนัเทงิ กะเทยในวง
วชิาการ และกะเทยในวงการสทิธมินุษยชน อาจกล่าวไดว้่า ในช่วงสองทศวรรษดงักล่าวการเล่า
เรื่องและการเขยีนของกะเทยนัน้ได้ขยายขอบเขตออกไปตามกลุ่มผูเ้ขยีนและพื้นที่ทางสงัคม
ของผูเ้ขยีน รวมถงึรปูแบบของงานเขยีนของกะเทยกไ็ดพ้ฒันาออกไปตามแวดวงต่าง ๆ  

ถงึแมว้า่เรือ่งเล่าและการเขยีนในงานทัง้สามกลุ่มจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่าง
ของประสบการณ์ วถิชีวีติ ชนชัน้ทางเศรษฐกจิ และสถานภาพทางสงัคมของกะเทย และไม่ว่า
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งานเขยีนเหล่านี้จะถูกเขยีนหรอืถูกเล่าออกมาจากกะเทยกลุ่มใดกต็าม แต่สิง่ทีง่านเหล่านี้มไีม่
ต่างกนั กค็อื “การเมอืง” ทีอ่ยู่ในการเขยีนและการเล่าเรื่องซึง่ไดท้ าหน้าทีส่ะทอ้นการกดทบัเชงิ
ประสบการณ์จากพืน้ทีห่รอืสงัคมทีพ่วกเธออาศยัอยู่ รวมถงึสง่เสยีงเรยีกรอ้งและขบัเคลื่อนสทิธิ
ทางกฎหมาย การเขยีนอตัชวีประวตัแิละการเล่าเรื่องจงึเป็นพืน้ทีส่ าคญัหนึ่งของกะเทยในการ
สะทอ้นตวัตน ประสบการณ์ และความรูส้กึ อกีทัง้ยงัช่วยเผยใหเ้หน็ถงึประสบการณ์ทีถู่กกดทบั  

จาก การเล่าเรื่องส่วนตวั หรอื การเขยีนอตัชีวประวตัิ อนันับว่าเป็นวธิีวทิยาที่
ส าคญัของงานเขยีนของกะเทย จงึน ามาสู่การคน้หาหนทางทีจ่ะไปต่อบนสายธารแห่งการเขยีน
และการเล่า โดยมคี าถามทีส่ าคญั คอื เรื่องเล่าของ ชนาธปิ กะเทย นักศกึษาปรญิญาโท ผูม้ภีูมิ
หลงัชวีติเป็นชนชัน้กลาง เรื่องเล่าของกะเทยเพยีงคนเดยีวในวทิยานิพนธเ์รื่องนี้จะสามารถชว่ย
ขยายขอบเขตการเขยีน การเล่าเรื่อง หรอื การศกึษาวจิยัออกไปไดอ้ย่างไร และทีส่ าคญัไปกว่า
นัน้จะสามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณ์ของกะเทยคนอื่น ๆ ไดอ้ย่างไร   

เพื่อที่จะตอบค าถามข้างต้น วทิยานิพนธ์เรื่องนี้จึงใช้กรอบแนวคิดคนข้ามเพศ
สถานะศกึษา ซึง่ดว้ยทฤษฎดีงักล่าวจะชว่ยปรบัเปลีย่นการเล่าและการเขยีนจากการพดูถงึเพยีง
ประสบการณ์ทีถู่กกดทบั ไปสู ่การเขยีนและการเล่าใหม่จากความรูท้ีถู่กกดทบั และในแงข่องวธิี
วทิยาในการวจิยัโดยการน าเอาการศกึษาเชงิอตัชาตพินัธว์รรณนา ผนวกกบัจดหมายเหตุศกึษา 
ด้วยวิธีวิทยาเหล่านี้จะช่วยหลอมรวมทัง้ตัวตน เรื่องเล่า และข้าวของส่วนตัว ลงไปใน
กระบวนการสร้างความรู้ ส่วนการเชื่อมต่อกบักะเทยคนอื่น  ๆ ฉันจะใช้ “การถูกบนัทึก” ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ภายใต้ความรู้ที่กดทับ เป็นจุดเชื่อมโยงกับกะเทยคนอื่น ๆ ทว่า
ประสบการณ์ที่เกิดจากการถูกบันทึกหรือความรู้ที่กดทับที่ฉันเคยเผชิญอาจจะมิสามารถ
เชือ่มต่อกบัประสบการณ์ของกะเทยทุกคน เพราะฉนัมสิามารถจะพดู เล่า หรอื เขยีนแทนกะเทย
คนอื่น ๆ ได้ หากแต่ฉันต้องการทีจ่ะเชื่อมต่อกบักะเทยหรอืผูอ้่านใหส้ามารถเกดิกระบวนการ
สะทอ้นยอ้นคดิกบัเรื่องเล่าของฉัน หรอืสามารถเชื่อมโยงกบัประสบการณ์ของตนเองและท าให้
ผูอ้่านตคีวามออกไปในมมุมองต่าง ๆ ได ้

ดงันัน้ในการศกึษานี้จงึน าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้โดยการตัง้ค าถามผ่านแนวคดิ
คนขา้มเพศสถานะศกึษา รวมทัง้น าเอากลวธิกีารวจิยัในเชงิอตัชาตพินัธุ์วรรณนาและมรรควธิี
ทางจดหมายเหตุทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากสตรนีิยมและเควยีรม์าใช ้ดว้ยกรอบแนวคดิทฤษฎแีละ
กลวธิเีหล่านี้นอกจากจะช่วยท าให้ฉันได้กลบัมาเล่าและบนัทกึใหม่แล้วยงัจะช่วยชี้ให้เห็นถงึ
ต าแหน่งแห่งทีข่องผูพ้ดูภายใตค้ านิยามหรอืความรูท้ีถู่กสรา้งขึน้โดยรฐัซึง่ปรากฏอยู่สนามวจิยั
แห่งใหม่ ซึ่งกค็อื “จดหมายเหตุส่วนบุคคล” ทีป่ระกอบดว้ยเอกสารของรฐั และขา้วของส่วนตวั 
ขณะทีก่ารเล่าเรื่องและการเขยีนในวทิยานิพนธเ์รื่องนี้จะเปลีย่นจากการเล่าจากประสบการณ์ที่
ถูกกดทบั เป็น การดงึเอาเสยีงของตนเองออกมาจากความรู้ที่ถูกกดทบั และเปลี่ยนจากการ
เขยีนตวัตนเพือ่ขบัเคลื่อนสทิธ ิไปสู ่การเขยีนตวัตนเพือ่ขบัเคลื่อนความรู้
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาในการวิจยั 

 
จากการศกึษากะเทยทีข่ยบัขยายพืน้ทีใ่นการศกึษาออกจากอาณาขององคค์วามรู้

ทางวทิยาศาสตรห์รอืทางการแพทย ์มาสู่ การศกึษาทางดา้นสงัคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 ได้น าเอากรอบแนวคดิทฤษฎีต่าง ๆ จากโลกตะวนัตกมาใชใ้นการ
วจิยั ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ แนวคดิอตัลกัษณ์ หรอืทฤษฎปีระกอบสรา้งทาง
สงัคม การศกึษากะเทยในมุมมองสงัคมศาสตรใ์นช่วงทศวรรษ 2540 ไดเ้ผยใหเ้หน็ว่าการก่อรูป
ตวัตนและการใหค้วามหมายต่ออตัลกัษณ์ทางเพศสถานะของกะเทยนัน้ เกดิขึน้จากการปฏสิงั
สรรค์ทางสงัคม จนกระทัง่การศกึษากะเทยได้ขยบัเขา้ไปสู่มุมมองใหม่ อนัเป็นผลพวงมาจาก
การยกสตรศีกึษาขึน้มาเป็นศาสตร ์(ในสงัคมไทย) ทีช่ว่ยเปิดพรมแดนทางความรูเ้รือ่งเพศในมติิ
ใหม่ ทัง้จาก แนวคดิสตรนีิยม แนวคดิเพศสถานะ และแนวคดิเพศวถิ ีรวมทัง้การเปิดพืน้ทีใ่หแ้ก่
ประสบการณ์ เรื่องเล่า จากมุมมองอตัวสิยั จนขยบัขยายไปสู่ทฤษฎเีควยีร ์ซึ่งนับว่าเป็นกรอบ
แนวคดิทฤษฎทีีส่ าคญัทีถู่กน ามาใชใ้นการศกึษากะเทยในงานวจิยัทางดา้นสงัคมศาสตรใ์นช่วง
ทศวรรษ 2550 เควยีร์ได้ท้าทายมุมมอง “เพศ” โดยการเผยให้เห็นถึงความหลากหลายและ
ความสลบัซบัซ้อนของตวัตนแบบกะเทย แต่ถึงแม้ว่าพฒันาการในแง่ทฤษฎีจะท าให้ความรู้
ความใจเกี่ยวกบักะเทยในสงัคมไทยเปลีย่นแปลงไป กระนัน้กะเทยยงัคงตกเป็นเพยีงตวัแสดง
ของทฤษฎีตะวนัตกและยงัคงขาดแคลนองค์ความรู้ในเชงิญาณวทิยาและวธิวีทิยาที่เป็นของ
ตนเอง 

นอกจากแนวคดิเควยีรท์ีร่บัเอามาจากโลกตะวนัตกในฐานะทฤษฎใีนการวจิยั ในวง
วชิาการยงัมกีารรบัเอาค านิยามเพศ อย่าง “คนขา้มเพศ” มาใชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การวจิยั ซึ่งปรากฏอยู่ในงานเขยีนทางวชิาการที่ถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 อนั
เป็นช่วงเวลาเดยีวกบัทีท่ฤษฎเีควยีรไ์ดล้งหลกัปักฐานในการวจิยักะเทย โดยสามารถพบเจอค า
ว่า “คนขา้มเพศ” หรอื “สตรขีา้มเพศ” ในงานวชิาการดงัต่อไปนี้  นัทธนัย ประสานนาม (2551) 
ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ์ และ มณีนัย ทองอยู่ (2553) ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ์  (2554ก, 2554ข) 
ชนินทร มา้ทอง และ ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ์  (2557) ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ์, มณีนยั ทองอยู่ และ 
เยาลกัษณ์ อภชิาตวิลัลภ (2554ก, 2554ข) อุมาพร เคนศลิา และ มานพ คณะโต (2558) กิง่แกว้ 
ทศิตงึ (2559) และ กษมา มาตรศร ี(2559) ซึง่ค าทัง้สองค าทีป่รากฏในงานเหล่านี้ถูกน าไปใชใ้น
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั และจากงานวชิาการทีอ่อกมาในช่วงทศวรรษดงักล่าวอาจ
ตัง้ขอ้สงัเกตได้ว่าการน าค าว่า “คนขา้มเพศ” หรอื “สตรผีูห้ญงิขา้มเพศ” มาใชแ้ทนที่ค านิยาม
เพศทีเ่คยปรากฏในช่วงทศวรรษก่อนหน้า อาท ิค าว่า กะเทย ชายแปลงเพศ หรอื สาวประเภท
สอง โดยสอดคลอ้งไปกบัการขบัเคลื่อนทางสงัคมและการเมอืงของกลุ่มผูห้ญงิ/สตรขีา้มเพศ และ
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นอกจากงานเหล่านี้จะไดน้ าค าว่าคนขา้มเพศมาใชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั งาน
เหล่านี้ยงัได้ช่วยอธบิายความหมายของค าว่าคนขา้มเพศในฐานะค านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศ
สถานะทีร่บัมาจากโลกตะวนัตก ทว่า “ค าอธบิาย” ทีย่งัคงขาดหายไปกค็อื ค าอธบิายทีแ่สดงให้
เหน็ว่า “transgender” ในโลกตะวนัตกนัน้ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นศาสตร์และวธิวีทิยาในการสร้าง
ความรู ้และถงึแมว้่าวนันี้สตรศีกึษาจะไดว้างรากฐานในสงัคมไทยมานานกว่าสองทศวรรษ ทัง้
ยงัมศีาสตรอ์ื่น ๆ ทีร่บัมาจากโลกตะวนัตกแตกแขนงตามออกมา ไม่วา่จะเป็น เพศสถานะศกึษา 
(Gender Studies) เพศวิถีศึกษา (Sexuality Studies) หรือเควียร์ศึกษา (Queer Studies) 
สาขาวชิาเหล่านี้ไดน้ ามาซึง่วงเสวนาทางวชิาการ วารสารทีส่นใจศกึษาในประเดน็ดงักล่าว และ
ถูกน ามาใชเ้ป็นกรอบทฤษฎใีนการวจิยั แต่กระนัน้แลว้แนวคดิหรอืสาขาวชิาทีย่งัคงไม่เคยถูก
พดูถงึในวงวชิาการไทยเลยกค็อื คนขา้มเพศสถานะศกึษา หรอื Transgender Studies 

วทิยานิพนธ์เรื่องนี้จงึเป็นการน าร่องในการใชแ้นวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษาใน
ฐานะกรอบแนวคดิทฤษฎใีนการวจิยัเพื่อต่อยอดกลวธิใีหม่ ๆ ในการสรา้งความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กะเทย และเพื่อพฒันาสู่การสร้างสาขาวิชากะเทยศึกษาขึ้นมาในอนาคต ทัง้ยังได้น าเอา
การศกึษาเชงิอตัชาตพินัธ์วรรณนาและการศกึษาทางจดหมายเหตุมาเป็นวธิวีทิยาในการวจิยั
เพื่อที่จะยกระดบัรูปแบบการเขยีนและการเล่าเรื่องส่วนตวั ผ่านสนามวจิยัแห่งใหม่ อนัได้แก่ 
จดหมายเหตุสว่นบุคคล  

ดงันัน้ เนื้อหาในบทนี้จะประกอบดว้ยสองส่วนส าคญั คอื  ส่วนแรก จะเป็นการพดู
ถงึกรอบแนวคดิทฤษฎขีองการวจิยั ซึง่นัน่กค็อื แนวคดิ “คนขา้มเพศสถานะศกึษา” และในสว่น
ต่อมา จะเป็นการน าเสนอวิธีวิทยาในการวิจยัซึ่งประกอบด้วยการวิจัยในเชิงอัตชาติพนัธุ์
วรรณนาและการวจิยัในจดหมายเหตุที่ได้รบัอทิธพิลจากแนวคดิจดหมายเหตุของผู้หญิงและ
จดหมายเหตุเควยีร ์ดว้ยวธิวีทิยาทัง้สองนี้นับเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่จะมสี่วนช่วยก่อใหเ้กดิ
การสนทนากบัแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา 

 
3.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั  
 

วทิยานิพนธเ์รือ่งนี้เป็นการรเิริม่น าเอาแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชใ้นการ
วิจัย ในส่วนนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ ที่น ามาสู่การสร้าง
สาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษา ตัง้แต่การเป็นปรากฏการณ์ จนน ามาสู่การสรา้งศาสตรข์อง
คนขา้มเพศสถานะ โดยในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกั ส่วนทีห่นึ่ง คอื เรื่องราวการสรา้ง
องคค์วามรูท้างดา้นเพศศาสตรแ์ละขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัพฤตกิรรมขา้มเพศของเหล่าผูเ้ชีย่วชาญ
จากในช่วงทศวรรษที่ 1860 ถึง ทศวรรษที่ 1930 ส่วนที่สอง จะแสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอน
ความรูเ้รื่องการแปลงเพศและการโยกยา้ยจุดศูนยก์ลางการศกึษาทางดา้นเพศจากยุโรปมายงั
สหรฐัอเมรกิา นับแต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ส่วนทีส่าม จะอธบิายใหเ้หน็ถงึการแปรเลีย่น
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ของกระบวนทศัน์จากคนแปลงเพศ มาสู่ คนข้ามเพศสถานะ ในช่วงปี 1950 จนถึงช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1990 ผ่านการเคลื่อนไหวและงานเขยีนของคนขา้มเพศสถานะ และส่วนที่สี ่จะว่า
ด้วยพฒันาการสู่ความเป็นศาสตร์ของสาขาวชิาคนขา้มเพศศถานะศกึษาที่เกิดขึ้นมาในช่วง
ปลายศตวรรษที ่20 และวธิวีทิยาในการสรา้งองคค์วามรูข้องศาสตรน์ี้ 

 
3.1.1 เร่ืองเล่าเร่ืองเก่าของเหล่าผูเ้ช่ียวชาญ 

จุดเริม่ตน้ของความรูเ้รื่องการขา้มเพศทีข่า้มพรมแดนไปทัว่โลกไดเ้ริม่ก่อตวั
ขึ้นมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ในช่วงเวลาดงักล่าวนักกฎหมายชาวเยอรมนัชื่อ 
คาร์ล เฮนริช อูลริชซ์ (Karl Heinrich Ulrichs) นับได้ว่าเป็นคนแรก ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว
เรยีกรอ้งเสรภีาพใหก้บัคนรกัเพศเดยีวกนั และยงัเป็นคนทีส่รา้งค านิยามเพื่อใชเ้รยีกคนรกัเพศ
เดยีวกนั ว่า “urning” ในภาษาเยอรมนั (ส่วนในภาษาองักฤษใชค้ าว่า uranian) แปลว่าชายรกั
เพศเดียวกนั และอีกค าหนึ่งคอื dioning ซึ่งหมายถึงชายรกัต่างเพศ (นอกจากนัน้ยงัมคี าว่า 
urningin ทีแ่ปลว่าผูห้ญงิรกัเพศเดยีวกนั และค าว่า dioningin หมายถงึ ผูห้ญงิรกัต่างเพศ) โดย
อูลรชิซ์ได้ตพีมิพ์จุลสาร ภายใต้นามปากกา นูมาน นูมานตอิูส (Numan Numantius)  ออกมา
จ านวนห้าเล่มในระหว่างปี ค.ศ. 1864-1865 เป็นจุลสารที่ใช้ชื่อเดียวกันโดยมีชื่อเป็น
ภาษาเยอรมันว่ า  Forschungen über das Rathsel der Mannmännlichen Liebe  (หรือ ใน
ภาษาองักฤษ คอื Researches on the Riddle of Male-Male Love) เขาไดร้เิริม่ใหค้ าอธบิายถงึ
ทฤษฎคีนรกัเพศเดยีวกนัในเชงิชวีวทิยา หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ทฤษฎเีพศทีส่าม ซึง่เขาไดส้รุปเอาไว้
อย่างรวบรัดไว้ในหนึ่งประโยคของภาษาละตินว่า “anima muliebris virili corpore inclusa 
(จติใจของเพศหญงิทีถู่กจองจ าอยูใ่นรา่งของเพศชาย)” (Kennedy, 2004, p. 1)  กล่าวคอืทฤษฎี
ของอูลรชิซ์ได้อธบิายการเป็นผู้ชายที่รกัเพศเดยีวกนัผ่านมุมมองที่ว่ าชายรกัเพศเดยีวกนัคอื
ผูห้ญงิทีเ่กดิมาผดิร่างหรอืตดิอยู่ในร่างทีผ่ดิซึง่นัน่กค็อืร่างทีเ่ป็นชาย และถงึแมว้่าทฤษฎขีองอูล
รชิซ์ดูเหมอืนจะผลติซ ้าและตอกย ้าว่าความรกัระหว่างเพศเดยีวกนัเป็นเรื่องทีเ่ป็นไปไม่ได ้แต่
นัน่อาจท าใหเ้ราสามารถอนุมานไดว้่าทฤษฎขีองเขาเป็นการพยายามสรา้งความสมเหตุสมผล
ของเพศวถิแีบบคนรกัเพศเดยีวกนัใหเ้ป็นไปตามบรรทดัฐานของรกัต่างเพศเพื่อไม่ใหผ้ดิแปลก
ไปจากชายหญงิรกัต่างเพศคนอื่น เนื่องจากการรกัเพศเดยีวกนัในช่วงเวลานัน้ยงัคงเป็นเรื่องที่
ผดิกฎหมาย กระนัน้แลว้จากแนวคดิของเขาไดท้ าใหเ้หน็ถงึการก่อรูปของแนวคดิ “การเกดิผดิ
ร่าง” (being trapped in wrong body) ทีม่กัจะถูกน ามาใชคู้่กบัค าอธบิายสภาวะคนแปลงเพศใน
ศตวรรษที ่20 

ในช่วงเวลาต่อมาการจ าแนกความผดิปกตทิางเพศเริม่เด่นชดัขึน้ซึง่เป็นผล
มาจาก นกัจติวทิยาชายชาวเยอรมนัเชือ้สายออสเตรยีคนหนึ่งทีช่ือ่วา่ รชิารด์ วอน คราฟท ์อบีงิ 
(Richard Von Karfft Ebing) ไดต้พีมิพผ์ลงานชิน้ส าคญัชื่อ Psychopathia Sexualis (1886) ซึ่ง
งานชิ้นนี้นับว่าเป็นต้นก าเนิดของการจ าแนกคุณลกัษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
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(sexual deviance) โดยเขาไดแ้บ่งความผดิปกตทิางเพศออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ซาดสิม ์
(sadism) มาโซคิสม์ (masochism) และ พฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเพศตามสญัชาตญาณ 
(contrary sexual instinct) โดยหมายรวมถงึการเป็นคนรกัเพศเดยีวกนั ภาวะคนแต่งกายขา้ม
เพศ และการเป็นคนแปลงเพศเอาไวด้ว้ย (De Block & Adriaens, 2013,  p. 281) 

 จนกระทัง่ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ค านิยามที่ใช้ในการอธิบาย
พฤตกิรรมขา้มเพศกเ็ริม่ปรากฏขึน้อย่างชดัเจนโดย แมก็นัส เฮริช์เฟลด์ (Magnus Hirschfeld)  
นายแพทยช์าวเยอรมนัเชือ้สายยวิ ผูม้ชีวีติอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1935 เขามบีทบาทส าคญัใน
การผลกัดนัสทิธใิหแ้ก่คนรกัเพศเดยีวกนั และเป็นทีรู่จ้กัในฐานะบดิาแห่งเกยศ์กึษา ซึง่นอกจาก
บทบาทในการสง่เสรมิการขบัเคลื่อนและการศกึษาในประเดน็ของคนรกัเพศเดยีวกนั เฮริช์เฟลด์
ยงัสนับสนุนการขบัเคลื่อนเพื่อเสรภีาพในการแสดงออกทางเพศ และการศกึษาพฤตกิรรมขา้ม
เพศ โดยเขาเป็นผู้รเิริม่ใช้ค าว่า “คนแต่งกายขา้มเพศ” และ “สภาวะการเป็นคนแต่งกายขา้ม
เพศ” หรือ transvestite1 กบั Transvestism ดงัที่จะพบได้จากผลงานตีพิมพ์หนังสือทางการ
แพทย์ เล่มส าคัญของเขาเล่ มหนึ่ งที่ ออกมาในปี  1910 ชื่ อว่ า  Die Transvestiten ( the 
Transvestite)  ครัน้ถึง ปี  1919 เฮิร์ช เฟลด์ได้ก่อตัง้สถาบันเพศศาสตร์  ( the Institute of 
Sexology) ขึน้ในกรุงเบอรล์นิ ในฐานะพืน้ทีเ่พือ่ “การวจิยั การถ่ายทอดองคค์วามรู ้การเยยีวยา 
และเป็นทีห่ลบภยั” ซึ่งนับว่าเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถช่วยท าใหผู้ค้นหลุดพน้ออกจากความเจบ็ป่วย
ทางกาย ความทุกทรมานทางจติใจ และการถูกกดีกนัทางสงัคม (Bauer, 2017, p. 79)  

ต่อมาในปี 1920 นักจิตวทิยาชาวองักฤษคนหนึ่งที่ชื่อ เฮฟล็อกค์ เอลลิส 
(Havelock Ellis) ได้นิยามค าศพัท์ขึ้นมาเพื่อโต้แย้งแนวคดิของเฮิร์ชเฟลด์ซึ่งนัน่ก็คือ ค าว่า  
“eonism”2 หมายถงึ คนทีไ่ม่ไดแ้ค่แต่งตวัตรงขา้มกบัเพศก าเนิดอย่างทัว่ ๆ ไป แต่พวกเขารูส้กึ

 
1 มาจากภาษาละตนิว่า trans-, “ขา้ม” และ vestitus, “แต่งกาย” มคีวามหมายว่า

ความปรารถนาหรอืคนทีป่รารถนาในการแต่งกายขา้มเพศ 
2 eonism มาจากชื่อของทหารม้าชาวฝรัง่เศสนายหนึ่งที่มชีวีติอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 

1728-1810 นามว่า เชอวาลเิยร ์เด’อง (Chevalier D'Éon) หรอืชื่อเตม็ ๆ กค็อื เชอวาลเิย ชารล์ 
เชเนวแิอร ์หลุยส ์ออกุสต์ อองเดร ์ทโิมเท เด’อง เดอ โบมงท ์(Chevalier Charles Geneviève 
Louis Auguste André Timothée d'Éon de Beaumont) โดยเธอท างานอยู่หน่วยราชการลับ
ของทางการฝรัง่เศส และเป็นคนแต่งกายข้ามเพศ (ในเวลานัน้) ที่มชีื่อเสยีงมากคนหนึ่งใน
ประวตัศิาสตรข์องคนขา้มเพศสถานะ ความน่าสนใจอยู่ตรงทีเ่รื่องราวความเป็นมาของเธอ เชอ
วาลเิยร ์เด’อง ไดด้ ารงตนเป็นผูช้ายและมบีทบาทดุจดงัชายชาตทิหารมากกวา่ครึง่หนึ่งของชวีติ 
ขณะทีใ่นช่วง 25 ปีใหห้ลงั เขาไดเ้ลอืกทีจ่ะเป็นผูห้ญงิและสวมใสเ่สือ้ผา้อาภรณ์แบบผูห้ญงิ โดย
จากงานของ โวล์ฟกงั เนโดบติี้ (Wolfgang Nedobity) ได้กล่าวถงึประวตัชิวีติของเชอวาลเิยร์ 
เด’อง โดยสงัเขปดงัต่อไปนี้  
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ว่าเ ป็นเพศสถานะนั ้นไปด้วย (Ellis 1936, as cited in Solymár & Takács, 2007, p. 145) 
เอลลสิโตแ้ยง้ค าว่าสภาวะแต่งกายขา้มเพศเพราะว่าเป็นนิยามทีใ่หค้วามสนใจเพยีงแค่การแต่ง
กายข้ามเพศเพียงเท่านัน้ (Ekins & King, 2006, p. 63) ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้น
เพยีงชัว่คราว แต่สิง่ทีเ่อลลสิชี้ใหเ้หน็คอื การแต่งกายขา้มเพศหรอืการเป็นเพศตรงขา้มนัน้ “มี
การเกดิขึน้เป็นครัง้เป็นคราวลดน้อยลง แต่มกีารเกดิขึน้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเพิม่มากขึ้น” 
(Ekins & King, 2006, p. 63)  นัน่จึงหมายความว่า ในหมู่คนแต่งกายขา้มเพศ มไิด้เพยีงแค่
ตอ้งการทีจ่ะแต่งตวัขา้มเพศเป็นบางเวลา แต่ยงัมคีวามปรารถนาทีจ่ะขา้มเพศอย่างตลอดเวลา 
นัยหนึ่งขอ้โต้แย้งของเอลลสิได้สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งหวงัที่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกเพศหนึ่ง
อย่างสมบูรณ์ไดเ้ริม่ก่อตวัขึน้เรื่อย ๆ แมแ้นวคดิของทัง้สองจะเหน็แยง้กนั แต่ทัง้เฮริช์เฟลดแ์ละ
เอลลสิต่างมบีทบาทในการสรา้งค าทีใ่ชจ้ าแนกเพศขึน้มาใหม่เพือ่แยกออกจากพฤตกิรรมรกัเพศ
เดยีวกนั (Ekins & King, 2006, p. 61) 

ถงึแมว้า่บทบาทของนกัเพศศาสตรจ์ะท าใหค้นขา้มเพศสถานะตกเป็น “วตัถุ” 
ทีถู่กศกึษา จ าแนกประเภท หรอืบ่งชี้ความผดิปกต ิแต่ทัง้เฮริช์เฟลด์และเอลลสิต่างมสี่วนคอย
ช่วยสนับสนุนคนที่ถูกจดัแบ่งว่าเป็น คนแต่งกายขา้มเพศ หรอื คนแปลงเพศ  (Ekins & King, 
2006, p. 61) โดยเฉพาะอย่างยิง่เฮริ์ชเฟลด์นับว่าเป็นเป็นคนแรก ๆ ที่คอยใหค้วามช่วยเหลอื
คนขา้มเพศสถานะ (Stryker, 2017, p. 55) เหน็ได้จากในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ประเทศ
เยอรมนียงัอยู่ในช่วงทีเ่ป็นสาธารณรฐัไวมาร์ (ค.ศ. 1919-1933) ก่อนทีพ่รรคนาซจีะขึน้มาเรอืง
อ านาจ การแต่งกายขา้มเพศในเวลานัน้ยงัคงเป็นเรื่องผดิกฎหมาย3 หากใครสกัคนคดิจะกา้วขา

 

ภายหลังจากการศึกษาที่วิทยาลัยมาซาริน ( the Collège Mazarin) เขาได้รับ
ประกาศนียบตัรทางดา้นกฎหมายแพง่ (civil law) และกฎหมายทางศาสนา (canon 
law) ต่อมาเขาไดเ้ขา้ร่วมกองทพัเป็นเวลาสัน้ ๆ และออกจากกองทพัในต าแหน่ง
ผู้น าทพักองก าลงัทหารม้าดากูนซ์ (Dragoons) กระทัง่ในปี 1762 เขาถูกส่งไป
ประจ าทีล่อนดอนในฐานะนักการทูต และตอนทีเ่ขากลบัเขา้มาในประเทศฝรัง่เศส 
ในปี 1777 เขากไ็ดป้ระกาศวา่ตนเองเป็นผูห้ญงิ ทวา่ผลลพัธท์ีต่ามมาท าใหเ้ขาตอ้ง
ถูกเนรเทศไปอยู่ที่ทอนแนร์ (Tonnerre) หลงัจากนัน้ก็ได้กลบัไปที่องักฤษในปี 
1785 โดยการแต่งตวัเป็นผู้หญิงและอาศยัอยู่ที่นัน้จวบจนช่วงสุดท้ายของชวีติ  
(Nedobity, 2020, p. 2) (อ่านเพิม่เตมิไดใ้น Nedobity 2020) 
3 เยอรมนีในขณะนัน้มกีฎหมายอาญา (the criminal code มตีวัยอ่ในภาษาเยอรมนั

คอื RStGB) มาตราที่ 175 มผีลท าให้การมเีพศสมัพนัธ์ของชายรกัเพศเดยีวกนัผดิกฎหมาย 
ขณะทีข่อ้หา้มในการแต่งกายขา้มเพศในทีส่าธารณะนัน้อยู่ในกฎหมายทีถู่กบญัญตัขิึน้มาตัง้แต่
ในศตวรรษที่19 โดยถูกจดัอยู่บนฐานความผดิประพฤติชัว่ร้ายแรง และก่อความร าคาญในที่
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ออกจากบา้นดว้ยการเป็นตนเองโดยการแต่งกายขา้มเพศ ความกลา้หาญทีจ่ะเป็นตนเองเช่นนี้
ถอืว่าเป็นเรื่องสุ่มเสีย่งที่จะโดนคนอื่นคุกคามและถูกต ารวจจบัฐานสรา้งความร าคาญในพื้นที่
สาธารณะ ซึง่หากถูกจบัอาจตอ้งเสยีค่าปรบัถงึ 150 มารก์ หรอืถูกจ าคุกนานสงูสุดถงึหกสปัดาห ์
(Sutton, 2012, p. 337) เฮริช์เฟลดจ์งึไดส้นบัสนุนใหค้นแต่งกายขา้มเพศในเวลานัน้ขอใบรบัรอง
คนแต่งกายขา้มเพศ (transvestite certificate) เพือ่การคุม้ครองทางกฎหมาย (Sutton, 2012, p. 
338) โดยเอกสารดงักล่าวจะถูกรบัรองโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบนัเพศศาสตร์และท าหน้าที่
เสมอืนกบัเป็นพาสปอร์ตหรอืบตัรประชาชนอีกใบหนึ่งของคนแต่งกายขา้มเพศเพื่อที่จะเป็น
ตนเองยามอยู่นอกบ้านโดยไม่ต้องหวาดกลวัว่าจะถูกข่มขู่คุกคามหรอืถูกจบักุมโดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  

นอกจากการให้ความช่วยเหลอืแก่คนแต่งกายข้ามเพศทางด้านสทิธแิละ
กฎหมาย เฮริช์เฟลดย์งัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืแก่กลุ่มนี้ในเรื่องทีอ่ยู่อาศยัและเรื่องอาชพี โดยเขา
ไดจ้า้งกลุ่มคนชายขอบทางเพศใหเ้ขา้มาท างานทีส่ถาบนัเพศศาสตรใ์นต าแหน่งแมบ่า้นหรอืเป็น
คนท าความสะอาด ซึ่งหนึ่งในนัน้กค็อื ดอรเ์ช่น รชิเตอร ์(Dorchen Richter) ผูม้ภีูมหิลงัมาจาก
ครอบครวัที่ยากจนแต่เป็นคนหนึ่งที่มคีวามมุ่งมัน่ที่จะเป็นผูห้ญิงตัง้แต่เดก็ ๆ นอกจากเธอจะ
ได้รบัความช่วยเหลือทางด้านการงานและที่พกัอาศยั เธอยงัได้รบัความช่วยเหลือทางด้าน
การแพทย ์โดยในปี 1922 เธอไดเ้ขา้รบัการตอนอวยัวะเพศ (castration) และต่อมาในปี 1931 
เธอไดร้บัการผา่ตดัสรา้งอวยัวะเพศหญงิขึน้ (Beemyn, 2014, p. 10)4   

สถาบนัเพศศาสตร์จงึมีเพยีงมบีทบาทเป็นสถานที่ท างานของเหล่านักเพศ
ศาสตร ์หากยงัเป็นสถานทีพ่กัพงิใหก้บัชนกลุ่มน้อยทางเพศใหไ้ดร้่วมอยู่อาศยั แต่ทา้ยทีสุ่ดแลว้
สถาบนัเพศศาสตรท์ีเ่ฮริช์เฟลดเ์ป็นผูร้เิริม่ก่อตัง้กเ็ป็นอนัถงึคราวล่มสลาย เมื่อกองก าลงัของนา

 

สาธารณะ (บญัญตัไิวใ้นมาตรา 360/11 และ 183 ของประมวลอาญา RStGB) (Sutton, 2012, 
p. 337) 

4 ในชว่งทีด่อรเ์ชน่ไดเ้ขา้รบัการผา่ตดัแปลงเพศเป็นเวลาไล่เลีย่กนักบัที ่ไอนา เวเก
เนอร์ (Einar Wegener) หรอืที่รู้จกักนัในนาม ลลิลี่ เอลเบ (Lili Elbe) จติกรชาวเดนมาร์กผู้มี
ชื่อเสยีงไดร้บัการผ่าตดัแปลงเพศ โดยลลิลีเ่ป็นผูห้นึ่งทีเ่ขา้มารบัค าปรกึษาเรื่องการแปลงเพศ
กบัหมอเฮริช์เฟลดท์ีส่ถาบนัเพศศาสตร ์การผ่าตดัของลลิลีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1930-1931 ที่
เบอรล์นิ โดยเริม่จากการผ่าตดัน าอณัฑะออกไป ตามมาดว้ยการทดสอบทางจติวทิยาโดยเฮริช์
เฟลดท์ีส่ถาบนัเพศศาสตร ์หลงัจากนัน้ทีเ่มอืงเดรสเดน หมอไดเ้อาองคชาตของเธอออกและได้
ท าการปลูกถ่ายรงัไข่ของมนุษย์ลงในร่างของเธอ  สุดทา้ยลลิลีเ่สยีชวีติจากภาวะหวัใจลม้เหลว
ในปี 1931 ภายหลงัจากการผ่าตดัครัง้สุดทา้ยทีพ่ยายามจะสรา้ง “ช่องคลอดแบบธรรมชาตจิาก
มดลูก”  (Meyerowitz, 1998, pp. 162-163) 
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ซบีุกเขา้มาท าลาย ในวนัที ่6 พฤษภาคม ปี 19335 (Bauer, 2017, p. 1)  จากเหตุการณ์ดงักล่าว
ท าให้เฮริ์ชเฟลด์ต้องอพยพไปใช้ชวีติบัน้ปลายอยู่ในประเทศฝรัง่เศส เขาได้เสยีชวีติลงอย่าง
กระทนัหนัระหว่างทีล่ีภ้ยัอยู่ในเมอืงนีซ เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม ปี 1935 ซึง่เป็นวนัครบรอบวนั
เกดิ ปีที ่67 ของเขา (Bauer, 2017, p. 123) 

3.1.2 การถ่ายโอนความรู้เร่ืองการแปลงเพศจากยุโรป สู่  สหรฐัอเมริกา: 
เรื่องราวของบิดาแห่งการแปลงเพศ (father of transsexualism) และ ทรานส์เซเลบริต้ี
คนแรกของโลก (world's first trans celebrity) 

ภายหลงัจากทีส่ถาบนัเพศศาสตรถ์ูกท าลายและการพ่ายแพใ้นสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 ของประเทศเยอรมนี สหรฐัอเมรกิาได้กลายมาเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการสรา้งองค์
ความรูเ้กีย่วกบัการแปลงเพศโดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งกลางศตวรรษที ่20 ซึง่ถงึแมว้า่การแปลง
เพศนัน้ไดเ้ริม่ปรากฏบนสือ่สิง่พมิพข์องอเมรกิามาตัง้แต่ชว่งตน้ศตวรรษที ่20 ดงัที ่โจแอน เมเย
โรวิทซ์ (Joanne Meyerowitz) ชี้ให้เห็นว่า “เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบั “การสลบัเพศ” “การ
เปลี่ยนเพศ” และ “การเปลี่ยนรูปร่างทางเพศ” ได้ปรากฏในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของ
อเมรกิามาตัง้แต่ทศวรรษที ่1930” (Meyerowitz, 1998, p. 159) แต่อย่างไรกต็ามการแปลงเพศ
เริม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในสงัคมอเมรกินันบัแต่ทศวรรษที ่1950 เป็นตน้มา ผ่านสือ่ต่าง ๆ 
และวงการทางการแพทยข์องอเมรกิา ดงันัน้ในสว่นนี้จะชีใ้หเ้หน็ถงึการถ่ายโอนความรูเ้รื่องการ
แปลงเพศ จากยุโรปมาสู่สหรฐัอเมรกิาในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ผ่านงานเขยีนทางการ
แพทย์ชิ้นส าคญัของแฮรี่ เบนจามิน (Harry Benjamin) และผ่านเรื่องราวชีวิตที่โลดแล่นอยู่
ทา่มกลางสปอรต์ไลทข์องครสิทนี จอรเ์กนเซ่น (Christine Jorgensen) 

ค าวา่ “คนแปลงเพศ” หรอื “transsexual” เริม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง โดย
ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการน าค านี้มาใชแ้ละท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักค็อืแฮรี ่เบนจามนิ นายแพทยช์าว
เยอรมนัผูซ้ึง่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “บดิาแห่งการแปลงเพศ” เบนจามนิเป็นหนึ่งในผูท้ีเ่คย
รว่มงานกบัเฮริช์เฟลด ์แต่ไดย้า้ยไปสหรฐัอเมรกิาตัง้แต่ในปี 1913 (Ekins & King, 2006, p. 65) 
อย่างไรกต็ามแมว้่าก่อนหน้านี้จะมศีลัยแพทยช์าวอเมรกินัอกีคนหนึ่งทีม่ชีื่อว่า เดวดิ โอ คอลด์
เวล (David O. Claudwell) ไดใ้ชค้ าว่าคนแปลงเพศ ในงานเขยีนของเขาทีถู่กตพีมิพอ์อกมาในปี 
1950  ชื่อ Questions and Answers on the Sex Life and Sexual Problems of Trans-Sexuals 

 
5 เหตุการณ์ดงักล่าวไม่เพยีงแต่ท าลาย “พืน้ที”่ หากแต่ยงัท าลาย “ขา้วของ” ไม่ว่า

จะเป็นงานเขยีน หนังสือ หรือต าราบางส่วนได้ถูกน าออกมาเผากองรวมกนัในที่สาธารณะ  
(Bauer, 2017, p. 3) นอกจากนี้แลว้เหตุการณ์ดงักล่าวยงัท าลาย “ชวีติ” ของผูค้น ทัง้หมอเฮริช์
เฟลดท์ีต่อ้งสญูเสยีหน้าทีก่ารงานและตอ้งลีภ้ยัไปอยู่ทีป่ระเทศฝรัง่เศส และชะตากรรมชวีิตทีย่งั
ไรค้ าตอบของดอรเ์ช่นสาวใชใ้นสถาบนัเพศศาสตรท์ีย่งัคงเป็นปรศินา ซึง่มกีารตัง้สมมตฐิานกนั
วา่เธอน่าจะถูกฆา่ตายในระหวา่งการบุกโจมตขีองกองก าลงันาซ ี(Bauer, 2017, p. 87) 
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(Solymár & Takács, 2007, p. 147) แต่ค าว่า คนแปลงเพศ กย็งัไม่เป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง
เท่ากับหนึ่งในผลงานชิ้นส าคัญของเบนจามินที่ชื่อ the Transsexual Phenomenon (1966) 
หนังสอืเล่มนี้ของเบนจามนิถงึขัน้ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นคมัภรีไ์บเบลิของศาสตรแ์ปลงเพศ 
(transsexual bible) (Ekins, 2005, p. 315) ซึ่งงานเขยีนชิ้นนี้นับเป็นการต่อยอดทางความรูใ้น
เรื่องคนที่มพีฤติกรรมแต่งกายขา้มเพศของเฮิร์ชเฟลด์ อนัน ามาสู่การอธบิายอตัลกัษณ์หรือ
พฤตกิรรมแบบคนแปลงเพศ โดยเบนจามนิได้แบ่งแยกขอ้บ่งชี้ถงึระดบัความแตกต่างระหว่าง 
คนแต่งกายข้ามเพศ และ คนแปลงเพศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของระดบัความ
ปรารถนาในการเปลีย่นแปลงเพศเอาไว ้ 

นอกจากงานของเบนจามนิทีท่ าใหก้ารแปลงเพศ หรอืค าว่า “คนแปลงเพศ” 
เป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแวดวงทางการแพทย์ ทว่ายงัมเีรื่องราวของ
บุคคลคนหนึ่งทีท่ าใหก้ารแปลงเพศเป็นทีถ่กเถยีงขึน้มาในสงัคมอเมรกินั โดยเธอนัน้เป็นทีรู่จ้กั
ในฐานะคนขา้มเพศสถานะคนแรกของโลกทีเ่ป็นคนดงัและเจดิจรสัอยูใ่นอุตสาหกรรมบนัเทงิของ
อเมรกิา (Sopelsa, 2019) ซึง่ไม่สามารถละเลยทีจ่ะกล่าวถงึชือ่เสยีงเรยีงนามของเธอคนนี้ไดเ้ลย
เพราะเธอโด่งดงัขึน้มาจากเรื่องราวชวีติและประสบการณ์การผ่าตดัแปลงเพศของตนเอง เธอผู้
นัน้คอื ครสิทนี จอเกนเซ่น (Christine Jorgensen)  
            จากงานของ เมเยโรวทิซ์ (2006, pp. 16-18) ไดเ้ผยใหเ้หน็ว่า จอรเ์กนเซ่นเกดิเมื่อปี 
ค.ศ. 1926 ในครอบครวัเชื้อสายเดนมาร์กและเตบิโตขึน้มาในย่านบรอ็งซ์ในมหานครนิวยอรก์ 
จอรเ์กนเซ่นในวยัเดก็เป็นเดก็ชายทีช่ื่นชอบของเล่นและเสือ้ผา้แบบเดก็ผูห้ญงิ ในช่วงวยัรุ่นเธอ
เคยตกหลุมรกัเด็กหนุ่มคนอื่น ๆ พอเข้าวยัผู้ใหญ่ เธอต้องพยายามอย่างมากที่จะข่มความ
ปรารถนาที่อยากจะใช้ชีวิตเป็นผู้หญิง จอร์เกนเซ่นเข้ารับใช้กองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2 โดยประจ าการอยู่ในหน่วยจไีอ และภายหลงัจากปลดประจ าการ ในปี ค.ศ. 
1950 เธอได้เดินทางไปที่เดนมาร์กด้วยความคดิที่ต้องการจะค้นหาการรกัษา จนได้พบกบั
นายแพทยค์รสิเตยีน แฮมเบอรเ์กอร ์(Christian Hamburger) ผูเ้ป็นแพทยท์างดา้นต่อมไรท้อ่ใน
เมอืงโคเปนเฮเกน จอรเ์กนเซ่นใชเ้วลาสองปีในการใชฮ้อรโ์มน ท าการประเมนิทางจติวทิยา และ 
ท าศลัยกรรมผา่ตดัเอาอวยัวะเพศชายออก ภายใตค้ าแนะน าของนายแพทยแ์ฮมเบอรเ์กอร ์ 

ช่วงปลายปี ค.ศ. 1952 ภายหลงัจากทีจ่อเกนเซ่นไดร้บัการผ่าตดัแปลงเพศ
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายแพทยแ์ฮมเบอรเ์กอร ์เรื่องราวชวีติและการแปลงเพศของจอร์
เกนเซ่นจงึโด่งดงัขึน้มา เมื่อหนังสอืพมิพ์นิวยอรก์ เดลนีิวส์ (the New York Daily News) ฉบบั
วนัที ่1 ธนัวาคม ค.ศ. 1952 ไดน้ าเสนอเรื่องราวการเปลีย่นเพศของจอเกนเซ่น โดยพาดหวัขา่ว
ในหน้าหนึ่งของหนงัสอืพมิพว์่า “อดตีทหารจไีอไดก้ลายเป็นสาวผมบลอนดแ์สนสวย: การผ่าตดั
ที่เปลี่ยนเดก็หนุ่มคนหนึ่งในย่านบรอ็งซ์” (Meyorowitz, 1998, p. 159) หลงัจากนัน้เธอได้บนิ
กลบัมาที่นิวยอร์ก ในเดอืนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 1953 (Meyorowitz, 2006, p. 16) เรื่องราวของ
จอรเ์กนเซ่นไดร้บัความสนใจอย่างมากทัง้จากสื่อและผูค้นในสงัคม ไม่นานนักเธอไดก้ลายเป็น
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คนมชีื่อเสยีงจากการปรากฏตวับนหน้าสื่อต่าง ๆ เรื่องราวการผ่าตดัแปลงเพศของจอเกนเซ่น
มไิดเ้ป็นเพยีงแค่เครื่องบ่งชี้ถงึความก้าวหน้าทางการแพทย ์แต่ยงัเป็นแสงสว่างแห่งความหวงั
ใหแ้ก่คนอื่น ๆ ทีม่ชีวีติเช่นเดยีวกนักบัเธอ นอกจากบทบาทในอุตสาหกรรมบนัเทงิแลว้เธอยงั
เป็นนักกิจกรรมที่คอยเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับคนแปลงเพศให้แก่
สาธารณชนอีกด้วย และในปี  ค .ศ . 1967 งานเขียนอัตชีวประวัติของเธอที่ชื่อ  Christine 
Jorgensen: A Personal Autobiography ได้ถูกตีพิมพ์ออกมา หลังจากนั ้นในปี  ค .ศ . 1970 
เรื่องราวชวีติของจอรเ์กนเซ่นไดถู้กสรา้งขึน้มาเป็นภาพยนตรท์ีม่ชีื่อ The Christine Jorgensen 
Story  

ดว้ยชวีติทีอ่ยู่ท่ามกลางสปอรต์ไลท์และแสงแฟลช ความโด่งดงัของจอเกน
เซ่นมไิดเ้ป็นเพยีงแสงสว่างแห่งความหวงัใหแ้ก่คนทีเ่ป็นเหมอืนกนักบัเธอหรอืน ามาซึง่ชื่อเสยีง
และเงนิทองเท่านัน้ หากยงัก่อใหเ้กดิการถกเถยีงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมอเมรกิา
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งยงัคงอยู่ภายใต้เงาของระเบดินิวเคลยีร์ สงครามเกาหล ีการ
ก าเนิดขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิพลเมือง และการเกลียดกลัวสีแดงหรือลัทธิคอมมิวนิสต์ 
เรื่องราวของจอรเ์กนเซ่นนับเป็นจุดก่อก าเนิดการโตเ้ถยีงครัง้ส าคญัครัง้หนึ่งของศตวรรษที ่20 
ในประเดน็เกีย่วกบัเพศวถิบีนฐานคดิแบบวทิยาศาสตร ์โดยท าใหเ้กดิการตัง้ค าถามต่อพลงัของ
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ต่อความเป็นเพศแบบแท้/ไม่แทท้ีผู่ค้นเชื่อและยดึถอืกนัมา หรอืแมแ้ต่
ท าใหเ้กดิความรูส้กึความหวาดหวัน่ต่อวกิฤตความเป็นชายทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการไปร่วมรบ
ในสงคราม (Meyerowitz, 2006, p. 16) 

ภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 นับแต่การมอดไหม้และดบัสิ้นลงของ
สถาบนัเพศศาสตรใ์นกรุงเบอรล์นิทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางในการวจิยัดา้นเพศของโลก  องคค์วามรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมขา้มเพศกไ็ดถู้กถ่ายโอนไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่นอกจากจะท าให้
สหรฐัอเมรกิาไดก้ลายเป็นจุดศนูยก์ลางการศกึษาเรือ่งเพศแห่งใหม ่ยงัท าใหส้หรฐัอเมรกิาขึน้มา
มบีทบาทในการออกคู่มอืในการจ าแนกโรคที่เกี่ยวขอ้งกบัคนขา้มเพศสถานะ และมบีทบาท
ส าคญัในการส่งออกองคค์วามรูเ้หล่านี้ไปยงัพรมแดนอื่น ๆ ผ่านเทคโนโลยกีารแพทยส์มยัใหม่ 
โลกาภวิตัน์ สทิธมินุษยชน และทุนนิยม นบัแต่ชว่งกลางศตวรรษที ่20 เป็นตน้มา จะเหน็ไดจ้าก 
ในปี 1966 คลินิกเพศและเพศสถานะ ( the Sex and Gender Clinic) ได้ถูกก่อตัง้ขึ้นมาใน
โรงพยาบาลจอหน์ ฮอพสกนิและเปิดใหบ้รกิารทางด้านสุขภาพทางเพศพรอ้มทัง้เป็นศูนย์การ
ศึกษาวิจัยทางด้านเพศ  (Beemyn, 2014 p. 16) ต่อมาในปี 1979 สมาคมที่มีชื่อว่า Harry 
Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA) หรือที่รู้จ ักในชื่อปัจจุบัน
คอื Professional Association for Transgender Health (WPATH) ได้ถูกก่อตัง้ขึ้น (Capetillo-
Ventura et al, 2015, p. 54) และในปีเดียวกนันัน้ก็ตามมาด้วยการออกเกณฑ์ในการวนิิจฉัย 
และแนวทางการรกัษากลุ่มคนขา้มเพศสถานะ หรอืทีเ่รยีกว่า "Standards of Care" (WPATH, 
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2011, p. 107) กระทัง่ในปี 1980 สภาวะคนแปลงเพศ6 กถ็ูกจดัว่าเป็นความผดิปกตซิึ่งปรากฏ
อยู่ในคู่มือวินิจฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่3 หรือ The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders  (มชีือ่ย่อวา่ DSM-III)7 (Capetillo-Ventura et al, 2015, 
p. 54)  

3.1.3 จุดเปล่ียนทางกระบวนทศัน์: เมื่อผู้ไร้เสียงลุกขึ้นมาท้าทายวาทกรรม
ทางการแพทย ์ผ่านการนิยามตวัตนของเวอรจิ์เนีย พร้ินซ์ (Virginia Prince) และการโต้
กลบัของแซนด้ี สโตน  

การผนัเปลี่ยนทางกระบวนทัศน์ที่ท าให้ค าว่า คนข้ามเพศสถานะ  หรือ 
transgender ถูกน ามาใช้เพื่อการนิยามตวัตนและท าให้เกดิศาสตร์สาขาวชิาที่เป็นของตนเอง
ขึน้มา เป็นผลมาจากการขบัเคลื่อนทางสงัคมและการต่อสูท้างความรู ้ในสว่นนี้จะกล่าวถงึความ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนทศัน์ จาก คนแปลงเพศ (ความรูข้องผูเ้ชีย่วชาญ) มาสู่ คนขา้มเพศ
สถานะ (ความรูข้องตนเอง) ผา่นการยนืยนัอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะของเวอรจ์เินียร ์พริน้ซ ์และ
บทความของสโตน ที่ถูกยกว่าใหเ้ป็นงานเขยีนชิ้นส าคญัทีว่างรากฐานใหก้บัสาขาวชิาคนขา้ม
เพศสถานะศกึษาในโลกตะวนัตก (Prosser, 1997;  Stryker, 2006; Love, 2014) 

จุดเปลี่ยนแรกที่ท าให้คนข้ามเพศสถานะถูกน ามาใช้ในฐานะค านิยามอตั
ลกัษณ์ทางเพศสถานะและอตัลกัษณ์ทางการเมอืง เกดิขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเวอร์จิเนีย 
พรนิซ์8 โดยบทบาทการเคลื่อนไหวของพริน้ซ์ไดเ้ริม่ตน้เมื่อเธอถูกด าเนินคดใีนขอ้หาส่งสิง่ของ

 
6 สภาวะคนแปลงเพศไม่เคยถูกจัดว่าเป็น “ความผิดปกติอย่างเป็นทางการ” 

จนกระทัง่ในปี 1980 เมื่ออาการดงักล่าวถูกจดัลงในคู่มอืวนิิจฉัยความผดิปกตทิางจติทีใ่ชก้นัใน
ระดบัสากลชือ่วา่ The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  (Stone, 2006, 
p. 223) 

7 ต่อมาในคู่มอื ดเีอสเอม็-4 (DSM-IV) ทีอ่อกมาใน 1994 ฉบบันี้ สภาวะคนแปลง
เพศ ไดถู้กยกเลกิไป และถูกแทนทีด่ว้ยสภาวะความผดิปกตขิองอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ หรอื 
Gender Identity Disorder (GID) กระทัง่คู่มือ ดีเอสเอ็ม-5 (DSM-V)  ที่ออกมาในปี 2013 ได้
น าเอาสภาวะไม่พงึพอใจในเพศสถานะ (Gender Dysphoria) มาใชแ้ทนทีส่ภาวะความผดิปกติ
ของอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ (Capetillo et al, 2015, p. 54) 

8 ก่อนที่จะกลายมาเป็นเวอรจ์เินียร์ พริ้นซ์ ภูมหิลงัชวีติของเธอกน่็าสนใจไม่น้อย 
พริ้นซ์จบปรญิญาเอกสาขาเภสชัวทิยา (Pharmacology) และก่อนหน้าที่เธอจะเริม่ใชช้วีติเป็น
ผูห้ญงิเตม็เวลา เธอเคยแต่งงานสองครัง้ ครัง้แรกในปี 1941 กบัภรรยาคนแรกทีช่ื่อ โดโรธ ีเชฟ
เพริด์ (Dorothy Shepherd) และมลีกูชายดว้ยกนัหนึ่งคน จนต่อมาหย่ากบัโดโรธใีนปี 1951 และ
แต่งงานใหม่อกีครัง้ในปี 1956 กบัภรรยาคนทีส่อง โดรนี สกนิเนอร ์(Doreen Skinner)  
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อนาจารผ่านช่องทางไปรษณียข์องอเมรกิาในปี 1961 (Stryker, 2017, p. 73) เนื่องจากเธอไดส้ง่
จดหมายไปยงัคนแต่งกายขา้มเพศอีกคนหนึ่ง ซึ่งในจดหมายนัน้มเีนื้อหาหล่อแหลมไปในทาง
เพศ (Stryker, 2017, p. 69) พริ้นซ์ถูกศาลตดัสนิให้ท าทณัฑ์บนและถูกห้ามไม่ให้แต่งตวัขา้ม
เพศเป็นเวลา 5 ปี อย่างไรกต็ามทนายของพริน้ซ์ไดส้ง่ค ารอ้งเพือ่ขออนุญาตใหเ้ธอสามารถแต่ง
กายเป็นอีกเพศหนึ่งได้ ภายใต้วตัถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างทางการศึกษา (Ekin & King, 
2006, p. 122) 

ครัน้ถงึปี ค.ศ. 1968 พริน้ซ์ไดเ้ริม่ใชช้วีติเป็นผูห้ญงิแบบเตม็เวลา (Stryker, 
2017, p. 77) บทบาทของเธอได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทศัน์ สบืเนื่องจากการ
ออกมายนืยนัอตัลกัษณ์ของตนเองว่าเป็นคนขา้มเพศสถานะ โดยทีไ่ม่ต้องการผ่าตดัแปลงเพศ 
การทีเ่ธอยนืกรานทีจ่ะไม่แปลงเพศ แมจ้ะใชช้วีติเป็นผูห้ญงิตลอดเวลานับเป็นการทา้ทายวาท
กรรม และวธิคีดิทางการแพทยท์ี่จดัแบ่งคุณลกัษณะหรอือาการ อย่าง สภาวะคนแต่งกายขา้ม
เพศ กบั สภาวะคนแปลงเพศ ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยในระยะแรกเริม่ค าทีพ่ริน้ซม์กัใชเ้พือ่
อธบิายพฤตกิรรมขา้มเพศมทีัง้ค าว่า transvestite หรอื true transvestite และนอกจากนัน้ยงัมี
ค าทีพ่ริน้ซ์ใชอ้กีค า คอื Femmiphile (FP) ทีม่คีวามหมายว่า ผูท้ี่รกัในความเป็นหญงิ (Ekins & 
King, 2005, p. 1) จนกระทัง่ในภายหลงัเธอไดเ้ริม่ใชค้ าว่า transgenderal ในการนิยามตนเอง 
และต่อมากก็ลายเป็นอกีค าหนึ่ง นัน่คอื ค าว่า transgenderist ดงัที่เธอกล่าวไวว้่า “ฉันได้ขา้ม
พรมแดนของเพศสถานะอย่างไม่หวนกลบัและไดม้ชีวีติอย่างผู้หญงินบัแต่นัน้ ฉนัจงึถูกจดัอยู่ใน
ค านิยามวา่ transgenderist ไม่ใชอ่กีแลว้ส าหรบัค าวา่ Femmiphile” (Prince, 1979b, p. 172 as 
cited in Ekins & King, 2005, p. 1) โดย ค าวา่ transgenderist ในขณะนัน้ พริน้ซไ์ดน้ิยามไวว้า่  

คนทีข่า้มผ่านเพศสถานะ จะด ารงชวีติแบบนัน้ตลอดเวลา นัน้คอืการที ่“เขา” 
(He) แต่งกายและด ารงชวีติอย่างผู้หญิงตลอด 24 ชัว่โมง ไม่ว่าจะตอนไป
ท างาน ตอนอยู่ขา้งนอก หรอือยู่ในบา้น เหมอืนกบัผูห้ญงิคนอื่น ๆ ในความ
เป็นจรงิแลว้คงต้องเรยีกพวกเขาเหล่านัน้ว่า “เธอ” (She) เพยีงแต่พวกเธอ
นัน้ไม่ได้ปรารถนาที่จะแปลงเพศ พวกเธอแค่พอใจที่จะเป็นผู้หญิงที่มเีพศ
ก าเนิดเป็นชาย (Male Woman) (Prince, 1979b, p. 172 as cited in Ekins 
& King, 2005, p. 1) 
แม้จะมขีอ้ถกเถยีงทางประวตัศิาสตร์เกี่ยวกบัที่มาของนิยาม คนขา้มเพศ

สถานะ หรอื transgender ว่าใครกนัคอืคนแรกทีน่ าค านี้มาใช ้เพราะก่อนหน้าทีพ่ริน้ซ์จะน ามา
เผยแพร่ transgender เคยถูกใช้โดยแพทย์มาก่อน ในงานของ ครสิแตน วลิเลยีม (Christan 
Williams) พบวา่  

ในปี 1965 นายแพทย์ที่มชีื่อว่า จอห์น โอลเิวน (John Oliven) ได้น าค าว่า 
transgenderism มาแทนค าว่า transsexualism . . . และในเวลาต่อมา ในปี 
1974 หมอจอหน์ โอลเิวน ไดใ้ชค้ านี้ โดยมคีวามหมายทีก่ ้ากึง่กนัระหว่างคน
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แต่งกายข้ามเพศกบัคนแปลงเพศ แต่ค าที่เวอร์จิเนียร์ พริ้นซ์ใช้ในราวปี 
1969 นัน้ คอื transgenderal สว่นค าว่า transgenderist มกีารน ามาใชอ้ย่าง
เร็วที่สุดในช่วงปี 1978 ซึ่ง เป็นค าที่หมายถึง พฤติกรรมที่มีรูปแบบ
เฉพาะเจาะจง คอื ใชช้วีติแบบเตม็เวลาตามบทบาททางเพศสถานะทีเ่ลอืก 
ซึง่แมจ้ะแตกต่างกบัเพศก าเนิด และไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการศลัยกรรมผ่าตดั
แปลงเพศ (Williams, 2014, p. 232)   
ค าว่า transgender จึงถูกสันนิษฐานว่ามีที่มาจากพริ้นซ์ที่ เริ่มใช้ค าว่า 

transgenderal หรอื transgenderist และไดผ้นัเปลีย่นมาเป็นค าว่า transgender หรอื “คนขา้ม
เพศสถานะ” ทีส่ือ่ความหมายแบบเดยีวกบัทีใ่ชใ้นโลกตะวนัตกปัจจุบนั และนัน่จงึเป็นทีก่ล่าวกนั
ว่า transgender เป็นค าที่มีที่มาที่ไปจากพริ้นซ์ (Stryker, 2006, p. 4) นอกจากพริ้นซ์จะมี
บทบาทในการสรา้งค านิยาม หรอืยนืยนัอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะของตนเองแลว้ เธอยงัเป็นหวั
หอกในการเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้เรื่องการข้ามเพศแก่
สาธารณชนอกีดว้ย โดย 
พริ้นซ์ได้จดัพิมพ์นิตยสารที่มีชื่อว่า Transvestia เป็นนิตยสารที่ให้ความรู้เรื่องคนข้ามเพศ
สถานะ และยงัช่วยท าหน้าทีใ่นการสรา้งเครอืข่ายและชุมชนของคนขา้มเพศ อกีทัง้เธอยงัผลติ
งานเขยีนอีกมากมาย อาทิ the Transvestite and His Wife (1967) และ How to Be a Woman 
Though Male (1971)  

นอกจากการเคลื่อนไหวทางการศกึษาและการใหค้วามหมายต่อตวัตนของพ
ริ้นซ์ บทความเรื่อง “The empire strikes back: A posttranssexual manifesto9” ของสโตน ก็
นับว่าเป็นอกีจุดหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิปรบัเปลีย่นทางกระบวนทศัน์ จาก “คนแปลงเพศ” ไปเป็น “คน
ข้ามเพศสถานะ” และขยับออกจากวาทกรรมทางการแพทย์ โดยงานชิ้นนี้ของสโตนนัน้มี
วตัถุประสงค์เพื่อโต้กลับงานเขียนของเจนิส เรย์มอนด์ (Janice Raymond) ที่มีชื่อว่า “The 
transsexual empire: The making of the She-Male” (1979)  ก า รปะทะกันทา งความคิด
ระหว่างสโตนกบัเรยม์อนด์10 มกัจะถูกหยบิยกขึน้มาเล่าเพื่อสะท้อนใหเ้หน็ถงึการเบยีดขบัคน

 
9 งานชิ้นนี้เป็นบทความทีส่โตนเริม่เขยีนมาตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษที ่1980 และ

ตพีมิพค์รัง้แรกในปี 1991 (Stryker & Currah, 2014, p. 3) ขอ้สงัเกตหนึ่งของบทความทีส่โตน
เขยีนขึน้มานัน้น่าจะไดร้บัอทิธพิลทางความคดิจาก ดอนน่า ฮาราเวย ์(เจา้ของผลงาน a Cyborg 
Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 2 0 th Century) 
เนื่องจากฮาราเวย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างที่สโตนเรียนเรียนปริญญาเอกอยู่ที่
มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ซานตาครซู 

10 เบื้องหลงัการปะทะกนัทางความคดิระหว่างงานเขยีนของสโตนกับเรย์มอนด์
เกดิขึน้จากเรื่องราวปัญหาส่วนตวัทีเ่ป็นการเมอืงในทีท่ างานอนัสะทอ้นการเมอืงภาพใหญ่ของ
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ขา้มเพศสถานะออกจากสตรนีิยมทัง้ในแง่ขบวนการเคลื่อนไหวและแนวคดิ งานของเรยม์อนด์
ถอืไดว้า่เป็นงานเขยีนชิน้หนึ่งทีเ่ป็นรากฐานของขบวนการสตรนีิยมทีม่แีนวคดิต่อตา้นการผนวก
รวมทรานส์เขา้กบัขบวนการเคลื่อนไหวของสตรนีิยม หรอืมแีนวคิดที่มองว่าผู้หญิงขา้มเพศ
สถานะไมใ่ชผู่ห้ญงิ และผูช้ายขา้มเพศสถานะกไ็ม่ถูกนบัวา่เป็นผูช้าย ซึง่อุดมการณ์ดงักล่าวมมีา
ตัง้แต่ในราวทศวรรษที ่1970 (ในปัจจุบนักลุ่มสตรนีิยมที่มอีุดมการณ์ท านองนี้ถูกเรยีกด้วยชื่อ
ย่อสัน้ ๆ ว่า เทริฟ์ หรอื TERF11 ย่อมาจาก Trans-Exclusionary Radical Feminist) อย่างไรก็
ตามภายใตมุ้มมองของเรยม์อนด์ การเป็นคนแปลงเพศถูกมองว่าเป็นรปูแบบหนึ่งของจติส านึก
ทีผ่ดิพลาด  (false consciousness) (Stryker, 2006, p. 4)  

บทความของสโตนจงึได้ใหข้อ้ถกเถยีงและขอ้เสนอที่ส าคญั คอื การตกอยู่
ภายใต้การเป็นปรากฏการณ์ หรือการเป็นวตัถุเพื่อให้หมอหรือผู้เชี่ยวชาญศึกษาและสร้าง
บรรทดัฐานต่าง ๆ ขึน้มานัน้ ท าใหล้บเลอืนเรือ่งราวและลบเสยีงของเจา้ของประสบการณ์ อย่าง 
คนแปลงเพศเสยีเอง เพือ่กลบัคนืเขา้ไปสู ่“ความปกต”ิ ตามความรูท้างการแพทย ์คนแปลงเพศ
จงึกลายเป็นผู้ไร้เสียงโดยที่พวกเขา/เธอไม่ได้มสี่วนร่วมในการสร้างทฤษฎีขึ้นมา ตามที่เธอ
บรรยายเอาไวว้า่ 

คนท่ีไม่ได้มีเสียงในการสร้างทฤษฎีขึ้นมา กคื็อ ตวัคนแปลงเพศเสีย
เอง [เน้นโดยผูว้จิยั] เช่นเดยีวกบัทีพ่วกผูช้ายไดส้รา้งทฤษฎเีกีย่วกบัผูห้ญงิ
ขึ้นมา นักทฤษฎีจึงมองคนแปลงเพศว่าครอบครองสิ่งที่น้อยกว่าสภาวะ
ผู้กระท า และการที่ม ี“ผู้หญิง” “ตามพนัธุกรรม” อยู่ จงึท าให้คนแปลงเพศ

 

กระแสธารของแนวคดิสตรนีิยมคลื่นลูกทีส่อง เหตุการณ์เริม่ตน้ขึน้เมื่อสโตน ไดเ้ขา้ท างานเป็น
วศิวกรทางดา้นเสยีงในบรษิทัชื่อ โอลเิวยีร ์เรคคอรด์ (Olivia Record) ซึง่เป็นสถานทีท่ างานทีม่ี
แต่ผู้หญิง และอยู่ร่วมในขบวนการแบ่งแยกของนักสตรีนิยมเลสเบี้ยน ( lesbian separatist 
collective) จากค าสมัภาษณ์ของ สโตนในบทความของวลิเลยีมส ์(2004) สโตนยนืยนัวา่ในเวลา
นัน้เธอได้เปิดเผยตนเองว่าเป็นคนแปลงเพศและทุกคนในบรษิทัรบัทราบตัง้แต่ก่อนที่จะเขา้
ท างาน เธอท างานทีโ่อลเิวยีร์ เรคคอรด์เรื่อยมาโดยไม่มปัีญหาอะไร จนกระทัง่วนัหนึ่งมพีสัดุสง่
มาที่บรษิัท ขา้งในบรรจุเอกสารบทความที่เป็นหนึ่งในหนังสอืของเรย์มอนด์ (อยู่ในบทที่เรย์
มอนดต์ัง้ชื่อขึน้ในภายหลงัว่า sappho surgery) สโตนเล่าว่า “เอกสารส าเนาทีไ่ดร้บันัน้ไม่ไดจ้่า
หน้าซองถงึฉันเป็นการส่วนตวั แต่ดูออกอย่างชดัเจนมาก ๆ ว่า มคีนจงใจส่งบทความนัน้มาให้
ฉัน” หลงัจากวนันัน้สโตนได้รบัจดหมายที่มขีอ้ความแสดงความเกลยีดชงั ไปจนถงึขู่ฆ่า และ
หนกัถงึขัน้มคีนมาปัน่ป่วนในงานดนตรทีีเ่ธอไปจดั 

11 ค าว่า “เทริ์ฟ” นัน้ ปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์ได้ ในปี 2008 เมื่อชุมชนนักสตรี
นิยมน าค านี้มาใชก้นัอย่างแพร่หลาย โดยผูท้ีเ่ป็นคนสรา้งค านี้ขึน้มากค็อื นักสตรนีิยมในสงัคม
ออนไลน์คนหนึ่งทีม่ชีือ่วา่ วฟิ สมทิธ ์(Viv Smythe) (Williams, 2016, p. 255) 
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เป็นเพยีงคนทีไ่ม่สมบูรณ์ ยอ้นแยง้ และไรค้วามรบัผดิชอบทีจ่ะพดูถงึตวัตน
จรงิ ๆ ของตนเอง หรอืถูกลบด้วยความรู้ทางการแพทย์ภายใต้คุณสมบตัิ
การจ าแนกโรค หรอืถูกประกอบสรา้งขึน้มาโดยนกัทฤษฎเีฟมนิิสตห์วัรุนแรง
ใหเ้ป็นเพยีงหุ่นยนต์ที่เป็นตวัแทนของปิตาธปิไตยอนัรา้ยกาจที่ก าลงัรุกล ้า
เขา้มา เป็นเพยีงกองทพัตวัประหลาดที่ได้ถูกออกแบบและสรา้งขึน้มาเพื่อ
แทรกซมึ ท าใหห้ลงผดิ และท าลาย ผูห้ญงิ “แท”้ ในการประกอบสรา้งเช่นนี้ 
คนแปลงเพศจงึไดเ้ป็นผูส้มรูร้่วมคดิอย่างมุ่งมัน่ โดยไม่ประสบความส าเรจ็ที่
จะพฒันาวาทกรรมโตก้ลบั (counter discourse) ขึน้มาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Stone, 2006, pp. 229-230) 
สิง่ทีต่ามมา คอื การหาหนทางในการปลดปล่อยเรื่องราวและตวัตนทีแ่ทจ้รงิ

ออกมา จากค าถามส าคญัหนึ่งที่สโตนตัง้ไวว้่า “กระนัน้คนแปลงเพศจะสามารถพูดได้อย่างไร 
แล้วถ้าคนแปลงเพศพูดได้ พวกเขา/เธอจะพูดว่าอะไร” (Stone, 2006, p. 230) สองสิง่ส าคญั
ทีส่โตนเสนอในบทความนี้ ประการแรก คอื การสรา้ง ประเภท หรอื genre ขึน้มาใหม่ ตามทีส่
โตนกล่าววา่  

. . . ฉันแนะน าว่าให้ประกอบสร้าง คนแปลงเพศ ขึ้นมา โดยไม่ได้สร้างให้
เป็น ชนชัน้ (class) หรอื เพศสถานะแบบที่สามที่มกัจะเป็นปัญหา แต่ให้
สรา้งเป็น genre . . . ในฐานะหมวดหมู่ทีถู่กห่อหุม้ดว้ยตวับทอนัมศีกัยภาพ
ในการแทรกแซงโครงสร้างทางเพศและระดบัของความปรารถนา (spectra 
of desire) ซึ่งยงัไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ (Stone, 2006, p. 
231) 
ประการทีส่อง คอื การละทิง้ความกลมกลนื (passing)12 เพราะการกลมกลนื

ไปกบัผูช้ายหรอืผูห้ญงิของทรานส์นัน้ท าใหล้บเลอืนประวตัศิาสตรช์วีติทีแ่ทจ้รงิของตนเองดว้ย

 
12 ความกลมกลืน หรอื passing ถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยอย่างตรงตวัคงจะมี

ความหมายวา่ “ผ่าน” แต่ในสว่นนี้ฉนัขอแปลค าวา่ Passing ใหห้มายถงึ ความกลมกลนื หรอืถา้
หากจะแปลค านี้เป็นภาษาปากของกะเทยยุคปัจจุบนั ฉันคดิว่าค านี้อาจจะใกล้เคยีงกบั ค าว่า 
“ละมุนนี” หรอื “เนียนนี” อย่างไรกต็ามความกลมกลนืในความหมายของสโตน หมายถงึ การ
ประสบความส าเรจ็ในการด ารงอยู่ในเพศสถานะหนึ่งทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของเพศทีถู่กยอมรบัว่าเป็น 
“ธรรมชาติ” ซึ่งความกลมกลนืนัน้จงึหมายถงึการปฏเิสธความสลบัซบัซ้อน (Stone, 2006, p. 
231) 

ในโลกตะวนัตกประเดน็เรื่องความกลมกลนืมกัจะเป็นทีถ่กเถยีงและวพิากษ์ทัง้จาก
ในและนอกชุมชนคนขา้มเพศสถานะ ปัญหาของการกลมกลนืของคนขา้มเพศสถานะ นอกจาก
การทีต่อ้งตกเป็นเบีย้งล่างทางความรูข้องผูเ้ชีย่วชาญและการท าใหป้ระสบการณ์ทีเ่คยมมีาของ
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แต่ละคนสูญหายไป ขณะเดยีวกนัความกลมกลนืก็ยงัก่อให้เกดิความเหลื่อมล ้ากนัในระหว่าง
ชุมชนคนขา้มเพศสถานะ ดว้ยศกัยภาพหรอืแมแ้ต่ความปรารถนาในการเปลีย่นแปลงตวัตนทาง
เพศสถานะของแต่ละคนทีม่คีวามแตกต่างกนั  

ในมุมมองของฉัน การทีค่นขา้มเพศสถานะคนหนึ่ง จะมคีวามสามารถทีจ่ะเหมอืน
ผูห้ญงิหรอืผูช้ายไดน้ัน้ อาจขึน้อยู่กบัสองปัจจยัหลกั ๆ คอื 1. ปัจจยัทางเศรษฐกจิ นัน้หมายถงึ 
คนทีม่ทีุนทรพัยใ์นการเขา้ถงึฮอรโ์มน เขา้ถงึการท าศลัยกรรมแปลงเพศ หรอืการท าศลัยกรรม
เสรมิความงามต่าง ๆ 2. ปัจจยัทางกายภาพของแต่ละบุคคล นัน้หมายความว่า คนบางคน
อาจจะเกดิมามลีกัษณะโครงสรา้งทางกายทีเ่อือ้อ านวยในการขา้มไปเป็นอกีเพศหนึ่ง เชน่ ผูช้าย
ทีเ่กดิมามลีกัษณะคลา้ยผูห้ญงิ มเีสยีงแหลมเลก็ ไหล่แคบ มสีะโพก เทา้เลก็ หรอืผูห้ญงิทีเ่กดิมา
มลีกัษณะคลา้ยผูช้ายอยู่แลว้ เช่น มโีหนก มกีราม หรอื โครงร่างสูงใหญ่ ฉะนัน้ผูท้ีม่คีุณสมบตัิ
ทัง้ทางกายภาพและมกี าลงัทรพัย์ก็ย่อมเอื้อให้ได้ สร้างตวัตนใหม่ที่ใกล้เคยีงกบัผู้ชาย หรอื
ผูห้ญงิไดง้า่ยกวา่ ผลลพัธท์ีต่ามมาเมือ่เราแต่ละคนต่างมปัีจจยัเหล่านี้ไม่เทา่กนั จงึอาจก่อใหเ้กดิ
ความเหลื่อมล ้าในหมู่คนข้ามเพศสถานะเสยีเอง หรือก่อให้เกิดอภิสิทธิแ์ห่งความกลมกลืน 
(passing privilege)  ยกตวัอยา่งเชน่ คนขา้มเพศสถานะทีส่ามารถกลมกลนืไปกบัผูช้ายผูห้ญงิก็
อาจถูกยอมรบัไดม้ากกว่า หรอืถูกมองเหน็อย่างเขา้ใจไดง้่ายกว่า เมื่อเทยีบกบัคนทีย่งัดูครึง่  ๆ 
กลาง ๆ ไม ่‘เนียน’ไปกบัตน้แบบคนสองเพศ ไม่สวยเหมอืนผูห้ญงิ หรอืไม่หล่อเหมอืนผูช้าย  

ถึงกระนัน้แล้วการจะสลดัทิ้งความกลมกลืนก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ในทาง
ปฏิบัตินัน้ก็นับว่าต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากกับการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเปิดเผย
โดยเฉพาะในบรบิทสงัคมตะวนัตกช่วงก่อนเกดิขบวนการเรยีกรอ้งเพือ่ปลดปล่อยเสรภีาพใหก้บั
คนหลากหลายทางเพศ หรอืในบรทิสงัคมทีย่งัไม่ยอมรบัไปจนถงึในบางสงัคมทีก่ารแต่งกายขา้ม
เพศในพืน้ทีส่าธารณะเป็นเรื่องผดิกฎหมาย หรอืแมแ้ต่ในโลกปัจจุบนัคนขา้มเพศสถานะจากทัว่
ทุกมุมโลกยงัคงเป็นเป้าต่อการถูกสงัหารดว้ยความเกลยีดชงั ถูกลงโทษดว้ยความรุนแรง และ
ยงัคงถูกเลอืกปฏบิตัซิ ้าแลว้ซ ้าเล่าซึ่ง จูเลยี เซราโน่ (Julia Serano) ไดใ้หค้วามเหน็ไวว้่า “การ
ถูกยอมรบัในฐานะสมาชกิของเพศทีเ่รานิยามวา่ตวัเองเป็นมนัท าใหช้วีติของพวกเรางา่ยขึน้ทีจ่ะ
ได้รบัการจ้างงาน การเช่าบ้าน . . . การที่จะสามารถเดนิบนท้องถนนได้โดยไม่ถูกกลัน่แกล้ง
หรือฆ่าตาย” (Serano, 2007, p. 178) ดูเหมือนการมีคุณลกัษณะภายนอกที่คล้ายกบัผู้ชาย
ผูห้ญงิทัว่ ๆ ไปจะท าใหช้วีติของคนขา้มเพศสถานะง่ายและปลอดภยัขึน้ แต่อย่างไรกต็ามสิง่ที่
ท าใหฉุ้กคดิตามมากค็อื โครงสรา้งทางสงัคม ค่านิยม หรอืปัจจยัภายนอกอะไรทีบ่บีบงัคบัใหค้น
ขา้มเพศสถานะคนหนึ่งต้องเหมอืนผูช้ายหรอืเหมอืนผูห้ญงิ ดงัที่ เฟนเบริ์ก ได้กล่าวเอาไวว้่า 
“ความกลมกลนืคอืผลผลติหนึ่งของการกดขี”่ (Feinberg, 1996, p. 89)  

อย่างไรก็ตามความกลมกลืนไม่ใช่แค่วิธีที่ถูกน าไปใช้โดยคนข้ามเพศสถานะ 
(Bischoff, 2012, p. 120) ประเดน็เรื่องความกลมกลนืยงัสามารถถูกน าไปใช้เป็นเลนส์ในการ
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การแอบองิไปกบัประวตัศิาสตร์ชุดใหม่ที่สรา้งโดยผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์ การอยู่กบัความ
กลมกลนืจงึมติ่างกบัการอยูใ่นความเงยีบ   

ดงันัน้สโตนจึงเรียกร้องไปยงัคนแปลงเพศคนอื่น ๆ ว่า “ฉันไม่สามารถ
ขอร้องกบัคนแปลงเพศไปได้มากกว่าสิง่ที่ฟังดูเป็นไปได้ยาก อย่าง การละทิ้งความกลมกลนื 
การรูส้กึตวัยามเมื่อถูก “อ่าน”13  การอ่านตนเองออกมาดงั ๆ 14 . . . และโดยการแทรกแซง และ
การอ่านอย่างมปีระสทิธิภาพเช่นนี้ก็เพื่อที่จะเริม่เขียนตวัตนลงไปในวาทกรรม [เน้นโดย
ผูว้จิยั] ทีเ่คยถูกเขยีนเอาไว้ . . .” (Stone, 2006, p. 232) และในส่วนสุดทา้ยของงานเขยีนชิน้นี้
ราวกบัสโตน ไดเ้อือ้นเอ่ยถอ้ยแถลงต่อพีน้่องร่วมชุมชนคนขา้มเพศสถานะเอาไวว้า่ 

คนแปลงเพศคงรูด้วี่าการอยู่ในความเงยีบมรีาคาทีจ่ะตอ้งจ่ายสงูแค่ไหนเพือ่
จะไดร้บัการยอมรบั ฉนัจงึอยากสง่สารไปถงึพีน้่องชายหญงิทีอ่าจจะไดอ้่าน/ 
“อ่าน”บทความนี้โดยตรง และตอ้งการจะกล่าวว่า ฉันอยากจะของรอ้งใหเ้รา
ทุกคนใชค้วามเขม้แขง็ทัง้หมดทีเ่ราม ีความเขม้แขง็ทีม่นัน าพาเรามาสูค่วาม
พยายามในการปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ และความเขม้แขง็ทีท่ าใหเ้รายอมทน
อยูใ่นความเงยีบและการปฏเิสธความจรงิ ใชม้นัเพือ่เปลีย่นความเป็นอยู่ของ
พวกเราใหด้ขีึน้ ฉันเขา้ใจทีพ่วกคุณรูส้กึว่ายงัมภีาระมากมายรออยู่ขา้งหลงั 

 

มองมติอิื่น ๆ ได้อกีด้วย เช่น ความกลมกลนืทางชนชัน้ (class passing) หรอื ความกลมกลนื
ทางเชื้อชาติ (racial passing) ยกตวัอย่างเช่น คนที่เป็นลูกครึ่งเกดิมามผีวิสขีาวหรอืลกัษณะ
คลา้ยกบัคนขาวชาวตะวนัตกอาจเลอืกทีจ่ะพยายามท าตวักลมกลนืไปกบัคนผวิขาวเพือ่ทีจ่ะได้มี
อภิสิทธิแ์บบเดียวกนั หรือคนที่แสร้งท าตัวเป็นคนรวยโดยสวมเสื้อผ้าราคาแพง ๆ หรือใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อให้ดูเหมอืนกบัคนชัน้สูงเพราะในบางสงัคมการเป็นคนรวยมกัได้รบั
ปฏบิตัทิีด่กีวา่คนจน นอกจากนัน้ยงัมคีวามกลมกลนืในรปูแบบอื่น ๆ เชน่ คนทีเ่ป็นเกยพ์ยายาม
ท าตวักลมกลนืไปกบัผูช้ายรกัต่างเพศเพราะจะไดร้บัการถูกยอมรบั หรอือาจจะเป็นทีต่้องการ
มากกว่าเกยท์ีท่ าตวัออกสาว ค าว่าความกลมกลนืจงึเป็นค าทีม่นีัยถงึการทีค่น ๆ หนึ่งพยายาม
ท าตวัใหค้ลา้ยคลงึกบัคนอกีกลุ่มหน่ึงทีม่อีภสิทิธิม์ากกว่าตนเพื่อทีจ่ะไดร้่วมใชอ้ภสิทิธิเ์หล่านัน้
ดว้ย  

13 ถูกอ่าน ในที่นี้น่าจะหมายถงึ การกดทบั เนื่องจากสโตนได้ชี้ใหเ้หน็ว่า ในทาง
การแพทย์ร่างกายของคนแปลงเพศถูกสลกัไว้ด้วยความรุนแรงเชิงตวับท (Stone, 2006, p. 
231) ร่างกายของคนแปลงเพศจึงกลายเป็นเพียงตัวบทที่มกัจะถูกอ่านโดยบุคลาการทาง
การแพทย์ และนอกจากนัน้ยงัถูกตรวจสอบโดยนักวจิยั หรอืถูกตรวจตราดว้ยการจบัจอ้ง และ
การตดัสนิจากสายตาของคนอื่นในสงัคม  

14 สว่นการทีส่โตนแนะน าใหอ้่านตนเองออกมาดงั ๆ นัน้คงจะหมายถงึ การออกมา
จากการกดทบั หรอืการออกมาจากการอยูก่บัความเงยีบ และการอยูร่ว่มกบัความกลมกลนื 
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ขณะเดียวกนัฉันก็รู้ว่าราคาที่ต้องจ่ายให้กบัการไร้ตวัตนนัน้ไม่คุ้มค่าเลย 
ถงึแมก้ารเปลีย่นแปลงของแต่ละคนจะเป็นรากฐานของทุกสิง่ แต่นัน่กไ็ม่ใช่
จุดจบของทุกสิ่ง  บางทีมันคงถึงเวลาแล้วที่จะวางรากฐานเพื่อการ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะมาถงึ (Stone, 2006, p. 232)15 
ฉะนัน้การทีส่โตนใชค้ าว่า “หลงัคนแปลงเพศ” หรอื posttranssexual เพราะ

นัน่เป็นการเรยีกรอ้งใหเ้ราขบัเคลื่อนไปขา้งหน้าใหไ้กลเกนิกว่าค าอธบิายคนแปลงเพศอย่างที่
เคยมมีา ซึง่มกัจะมาพรอ้มกบัความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งกลมกลนืไปกบัชายหญงิ (Prosser, 1997, p. 
318) งานชิน้นี้จงึนับว่าเป็น “ปฐมบท” ของคนขา้มเพศสถานะศกึษาทีเ่กดิขึน้ในช่วง 1990 อนึ่ง
นอกจากบทความชิ้นนี้ของสโตนแลว้ ในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้ยงัมงีานเขยีนชิน้อื่น ๆ ทีเ่ริม่พูด
ถึงการปลดปล่อยเสรีภาพของคนข้ามเพศสถานะ  ไม่ว่าจะเป็นจุลสารชื่อ Transgender 
Liberation: a Movement Whose Time Has Come เขยีนโดย เลสล ีเฟนเบริก์ (Leslie Feinberg) 
ที่ออกมาในปี 1992 หรือ งานเขียนที่เริ่มพูดถึงตัวตนเพศสถานะแบบนอกขนบ หรือนอก
กฎเกณฑ ์อย่าง หนงัสอืของเคท บอรน์สไตน์ (Kate Bornstein) เรือ่ง Gender Outlaw: on Men, 
Women and the Rest of Us ซึง่ถูกเผยแพร่ออกมาในปี 1994  

จากคนแต่งกายขา้มเพศและคนแปลงเพศทีน่ับว่าเป็นปรากฏการณ์ส าคญัที่
เหล่าผู้เชีย่วชาญที่เขา้ไปศกึษาและนิยาม จนกระทัง่นับแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เสยีงของ
เจา้ของประสบการณ์ไดเ้ริม่เขา้มามบีทบาทในการเขยีน เล่า และอธบิาย ดว้ยตวัของพวกเขา /
เธอเอง จนท าใหใ้นช่วงกลางทศวรรษที ่1980 “คนขา้มเพศสถานะ” ถูกน ามาใชห้ลายครัง้ . . . 
ทัง้ใน การแพทย์ ในวฒันธรรมสมยันิยม และในแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ของชุมชนทรานส์ ไปใน
ท านองเดยีวกนั . . . ซึง่กค็อื รม่ค าทีผ่นวกรวมเอาไวท้ัง้ คนแปลงเพศ คนแต่งกายขา้มเพศ และ
คนทีม่เีพศสถานะอกีหลากหลายรูปแบบ (Williams, 2014, p. 233) และแลว้ค าว่า คนขา้มเพศ

 
15 แปลมาจากค าพดูของสโตนในบทความภาษาองักฤษ ดงันี้ 
Still, transsexuals know that silence can be an extremely high price to pay 
for acceptance. I want to speak directly to the brothers and sisters who may 
read/"read" this and say: I ask all of us to use the strength which brought us 
through the effort of restructuring identity, and which has also helped us to 
live in silence and denial, for a revisioning of our lives. I know you feel that 
most of the work is behind you and that the price of invisibility is not great. 
But, although individual change is the foundation of all things, it is not the 
end of all things. Perhaps it's time to begin laying the groundwork for the next 
transformation. (Stone, 2006, p. 232) 
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สถานะ กเ็ริม่ปรากฏขึน้อย่างแพร่หลายในราวทศวรรษที ่1990 ซึ่งแมจ้รงิ ๆ แลว้จะเป็นค าทีม่ี
พฒันาการทางประวตัศิาสตรม์าตัง้แต่ช่วงทศวรรษก่อนหน้า ปัจจุบนัค าว่า คนขา้มเพศสถานะ 
หรอื transgender นบัเป็นค าร่วมสมยั ทีบ่่อยครัง้ถูกใชเ้ป็นร่มค า ทีส่ ือ่ความหมายอย่างกวา้ง ๆ 
ของ การผสมผสานกนัของเพศสถานะ  (gender-blending) ทีป่ระกอบดว้ย คนแปลงเพศ การ
แสดงของแดรก็ซ์16 หรอืคนที่มพีฤตกิรรมแสดงออกคล้ายกบักลุ่มคนดงักล่าว (Reis, 2004, p. 
168) แต่อย่างไรกต็ามทุกวนันี้ค าว่า คนแปลงเพศ กบั คนขา้มเพศสถานะ บางครัง้กย็งัคงถูกใช้
เพื่อบ่งชี้ความแตกต่างและแยกออกจากกนั คนแปลงเพศบางคนก็ยงัคงเลอืกใชค้ านี้เพื่อระบุ
สถานะการแปลงเพศของตนเอง ขณะเดยีวกนัก็มกีารใช้ค าสัน้ ๆ อย่าง  ทรานส์ หรอื trans  
เป็นการลดรูปลง เพื่อหลอมรวมทัง้คนข้ามเพศสถานะและคนแปลงเพศเข้าไว้ด้วยกัน 
นอกจากนัน้จะเหน็ไดว้่าในโลกตะวนัตก ไดม้คี านิยามใหม่ ๆ อย่าง ค าว่า “นอน-ไบนารี”่ (Non-
Binary) ทีส่ ือ่ถงึคนทีไ่ม่ตอ้งการจะเขา้ไปอยูใ่นกรอบของชาย-หญงิ  

จากการเปลีย่นแปลงทางกระบวนทศัน์ผา่นค านิยามเหล่านี้จงึสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึการเปลีย่นต าแหน่งของผูเ้ล่ากบัผูถู้กเล่า และเปลีย่นจากกระบวนทศัน์แบบปฏฐิานนิยมทีเ่กดิ
จากความรูท้างวทิยาศาสตร์ของบรรดาผูเ้ชีย่วชาญ มาสู่กระบวนทศัน์ทีเ่กดิจากประสบการณ์
และอตัวสิยั ทีเ่จา้ของตวัตนหรอืเจา้ของเรือ่งราวไดก้ลายมาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในประสบการณ์และ
ตวัตนทางเพศสถานะของตนเองในฐานะ “ผูเ้ล่าคนใหม่”  

3.1.4 คนข้ามเพศสถานะศึกษา:  ว่าด้วยท่ีมาของความเป็นศาสตรแ์ละวิธี
วิทยาในการสร้างความรู ้จากงานเขียนของสไตรเ์กอร ์และพรอสเซอร ์ 

นักเพศศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทในการศึกษาและสร้างความรู้
เกีย่วกบัคนขา้มเพศสถานะมานานหลายทศวรรษสง่ผลให ้เสยีง ตวัตน หรอืเรือ่งเล่าของคนขา้ม
เพศสถานะในระดบัปัจเจกค่อย ๆ ถูกกลนืหายไปกบัองค์ความรูก้ระแสหลกั การทวงคนืเสยีง
และเรื่องราวของตนเอง ค่อย ๆ กลบัคนืมา เมื่อใครสกัคนลุกขึน้มาส่งเสยีง หรอืสรา้งงานเขยีน
ของตนเองซึ่งเกดิขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่กลางศตวรรษที่ 20 จนท าให้เกดิค านิยามใหม่ค า
ใหม่ อยา่ง “คนขา้มเพศสถานะ” และก่อใหเ้กดิศาสตรอ์ย่างคนขา้มเพศสถานะศกึษา ในสว่นนี้จงึ
เป็นการอธบิายพฒันาการสู่การสรา้งศาสตร์ และวธิกีารแสวงหาความรูข้องคนขา้มเพศสถานะ
ศึกษา ผ่านบทความหลักสองเรื่ องคือ “(De)subjugated knowledge: An introduction to 

 
16  แดรก็ หรอื drag คอื ความบนัเทงิรูปแบบหนึ่งที่มพีื้นทีใ่หค้นลุกขึน้มาแต่งตวั

และแสดง โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลกั ๆ คอื แดรก็ควนี (Drag Queen) คอื การแต่งตวั
และท าการแสดงในบทบาทแบบผูห้ญงิ ซึง่ส่วนใหญ่ผูท้ีร่บับทเป็นแดรก็ควนีมกัจะมเีพศสถานะ
เป็นชาย ขณะที ่แดรก็คงิ (Drag King) นัน้ คอื การแต่งตวัและท าการแสดงในบทบาทแบบผูช้าย 
ซึง่ผูท้ีม่กัจะสวมบทบาทเป็นแดรก็คงิสว่นใหญ่กจ็ะเป็นผูห้ญงิ แต่อยา่งไรกค็นทุกคนไม่วา่คนนัน้
จะมเีพศสถานะหรอืเพศวถิแีบบใดกส็ามารถลุกขึน้มาแปลงโฉมและสวมบทบาทเป็นแดรก็ได ้ 
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transgender studies” ของ สไตร์เกอร์ ซึ่งเป็นบทน าทีอ่ยู่ในหนังสอืรวมบทความที่มชีื่อว่า the 
Transgender Studies Reader (2006) และ “Transgender” (1997) ของ พรอสเซอร ์ 

หากไล่เรยีงพฒันาการของการถกเถยีงในประเดน็ทีว่่าดว้ยเรื่องเพศสถานะ
และเพศวถิจีะไม่สามารถปฏเิสธไดเ้ลยวา่สาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะเป็นสายธารทางปัญญา ที่
มจีุดก าเนิดมาจากแนวคดิสตรนีิยมและสาขาวชิาสตรศีกึษาอนัเปรยีบเป็น “ต้นสาย” ธารทาง
ความรู้ของการวางรากฐานคนข้ามเพศสถานะศึกษา ด้วยการต่อสู้และการตัง้ค าถามใน
หลากหลายทศิทางจากนกัสตรนีิยมต่างขัว้ต่างสาย อาท ิวลอีนัโด่งดงั “Aint’ I a Woman?” ของ 
โซจูเนอร์ ทรูธ (Sojourner Truth) นักสตรนีิยมผวิด าเชื้อสายอเมรกินัแอฟรกินัผู้เรยีกร้องการ
เลกิทาสทีช่่วยกะเทาะตวัตนของผูห้ญงิ (woman subject) ซึ่งถูกครอบครองโดยผูห้ญงิผวิขาว 
ตวัตนของผูห้ญงิจงึค่อย ๆ ถูกลอกออกทลีะชัน้โดยมุมมองทางความคดิของนักสตรนีิยมต่างขัว้
ต่างสายและขบวนการสตรนีิยมคลื่นลูกต่าง ๆ นกัสตรนีิยมบางส านกัอาจใหคุ้ณค่ากบัความต่าง
แห่งเพศ (sexual difference) บางส านักเชื่อว่าผู้หญิงถูกประกอบสร้างและถูกก าหนดโดย
บทบาททางสงัคม และบางส านกัอาจมุ่งไปทีเ่สยีงของผูห้ญงิชนชัน้แรงงาน ผูห้ญงิรากหญา้ และ
ผู้หญิงผวิส ีหรอืสตรนีิยมบางส านักอาจจะปฏเิสธคนขา้มเพศสถานะ และกดีกนัออกไปอย่าง
ชดัเจน แต่กม็นีกัสตรนีิยมบางกลุ่มอาจจะผนวกรวมผูห้ญงิขา้มเพศสถานะเขา้ไปดว้ยในฐานะคน
ชายขอบ ปรากฏการณ์คนขา้มเพศถานะจงึทา้ทายการหลอมรวมใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัค าว่า 
“ผูห้ญงิ” และยงัก่อใหเ้กดิแนวทางการวเิคราะห ์กลยุทธ ์และการปฏบิตั ิในแนวทางใหม่ ๆ เพือ่
ต่อสู้กับการเลือกปฏิบตัิ และความไม่ยุติธรรมที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางเพศสถานะ 
(Stryker, 2006, p. 7)  

นอกจากสตรศีกึษา เกย์และเลสเบี้ยนศกึษา (Gay & Lesbian Studies) ก็
เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนผลกัดนัให้เกิดสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษาขึ้นมา  จากการที่
พยายามแยกพฤตกิรรมขา้มเพศกบัพฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนัออกจากกนั ดว้ยภาพตวัแทนหรอื
มายาคติที่ว่า เลสเบี้ยนคือผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชาย ส่วนเกย์คือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิง 
พฤตกิรรมขา้มเพศของคนรกัเพศเดยีวกนั อย่างคนทีเ่ป็นบุทช์17 (butch) หรอืแดรก็ควนีมกัถูก
ท าใหเ้ป็นชายขอบในวฒันธรรมของเกยแ์ละเลสเบีย้น ดว้ยความจ ากดัของประสบการณ์ทางเพศ
วถิจีงึมเิพยีงพอที่จะอธบิายประสบการณ์และความสลบัซ้อนของตวัตนและพฤตกิรรมของคน
ขา้มเพศสถานะ  

จนกระทัง่เควยีร์ศกึษา (Queer Studies) ที่ได้เกดิขึน้มาภายใต้กระแสของ
แนวคดิหลงัสมยัใหม่ในช่วงทศวรรษที ่1990  ไล่เลีย่กนักบัทีค่นขา้มเพศสถานะศกึษาถูกสรา้ง
ขึน้เป็นศาสตร ์ทัง้สองสาขาวชิาจงึมคีวามเชื่อมโยงกนัอยู่ไม่น้อย ทัง้ในแนวทางการเคลื่อนไหว

 
17 บุทช์ หรอื บางครัง้ที่เรยีกว่า เลสเบี้ยนบุทช์ (lesbian butch) คอื เลสเบี้ยนทีม่ี

ลกัษณะความเป็นชาย  
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ทางการเมอืง และในทางแนวคดิทฤษฎ ีซึ่งทัง้สาขาเควยีรศ์กึษาและคนขา้มเพศสถานะศกึษา
ต่างไดร้บัอทิธพิลทางความคดิมาจากทฤษฎแีละปรชัญาของฟูโกต ์ไม่วา่จะเป็นวธิกีารแบบวงศา
วทิยา การวพิากษ์บทบาทของรฐัสมยัใหม่กบัอ านาจในการควบคุมเรื่องเพศ หรอื การวพิากษ์
บทบาทขององค์ความรู้วทิยาศาสตร์ (Love, 2014, p. 173) และอกีแนวคดิหนึ่งที่ส่งผลต่อคน
ข้ามเพศสถานะศึกษา โดยได้รบัอิทธิพลมาจากแวดวงเควยีร์ศึกษาและทฤษฎีเควยีร์ ก็คือ  
แนวคดิปฏิบตัิการแห่งการแสดง หรอื ภาวะแห่งการแสดง (Performativity) ที่จูดิธ บทัเลอร์ 
(Judith Butler) ไดน้ าเสนอเอาไวผ้า่นงานชิน้ส าคญั อย่าง Gender Trouble (1990) และ Bodies 
That Matter (1993) ซึ่งแนวคิดปฏิบัติการแสดงได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ในการ
มองอตัลกัษณ์ของคนขา้มเพศสถานะใหก้ลายเป็นเพยีงการกระท า หรอื doing ทีเ่กดิขึน้จากการ
กระท าซ ้า ๆ ผ่านภาษา ผ่านความคดิความเชื่อในบทบาททางเพศแบบทีส่งัคมก าหนด  ภายใต้
แนวคดิของบทัเลอร์จึงท าให้ตวัตนของคนข้ามเพศสถานะถูกลดรูปให้เป็นเพียงการกระท า 
มากกว่า สภาวะเป็นอยู่ (being) หรือ มีความลื่นไหล มากกว่า คงที่ อย่างไรก็ตามแนวคิด
ของบทัเลอรก์ม็กัเป็นทีว่พิากษ์ในหมูน่กัทฤษฎทีรานส ์ดงัทีส่ไตรเ์กอรบ์รรยายใหเ้หน็วา่ 

ส าหรบับทัเลอร์ โดยเฉพาะงานในช่วงแรกของเธอ อย่าง Gender Trouble 
และ Bodies that Matter เคยได้รบัขอ้วพิากษ์ ซึ่งปรากฏอยู่ในองค์ความรู้
ทางดา้นคนขา้มเพศสถานะ และวาทกรรมทีเ่กีย่วกบัชุมชน โดยการแนะว่า
เพศสถานะนัน้เป็น “เพยีงแค่” การแสดง โดยมฐีานคดิตัง้อยู่บนตวัตนแบบ
แดรก็ซ ์และดว้ยเหตุฉะนี้ เพศสถานะจงึเป็นสิง่ที ่“ไม่จรงิ” อย่างไรกต็ามบทั
เลอร์ถูกวิพากษ์ไปในทางที่ผิดโดยการเชื่อตามที่คาดคะเนเอาไว้ว่าเพศ
สถานะสามารถเปลี่ยนและก าหนดได้ตามความประสงค์ สามารถสวมใส่ 
หรอืถอดออกราวกบัเสือ้ผา้ ตามความพอใจหรอืตามความนึกฝัน การมสีว่น
ร่วมในการวพิากษ์ในลกัษณะเหล่านี้อยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งหมายความว่า 
การเขา้ใจตวัตนของคนขา้มเพศสถานะหลายคนนัน้ได้พจิารณาจากการรบัรู้
ตวัตนทางเพศสถานะที่ซึ่งไม่ได้ตกเป็นเครื่องมอืของความปรารถนา และ
ไม่ใช่การแสดงรูปแบบหนึ่ง แทนทีจ่ะเป็นแบบนัน้พวกเขา ( they) กลบัมอง
ตัวตนทางเพศสถานะของตนเองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและไม่สามารถ
แบ่งแยกออกจากในเชงิภววทิยาได ้และการแนะน าเช่นนัน้ก็ท าใหพ้วกเขา
เสีย่งทีจ่ะไม่ถูกรบัรองความเป็นบุคคล (personhood) และสภาวะการเป็นอยู ่
(mode of being) ที่มรีูปแบบเฉพาะของพวกเขา ได้อย่างเต็มที่ (Stryker, 
2006, p. 10)18 

 
18 ขอ้ความในตน้ฉบบับทความภาษาองักฤษของสไตรเ์กอรเ์ขยีนไว ้ดงันี้ 
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ทว่าการสร้างแนวคดิเพศสถานะให้อยู่บนฐานของปฏบิตักิารแสดงก็ท าให้
เกดิค าถามใหญ่ ๆ เกีย่วกบัการต่อสูท้างการเมอืงและสงัคมตามมา (Stryker, 2006, p. 11) เมื่อ
ในโลกแห่งความเป็นจรงิทีเ่พศชายและเพศหญงิยงัคงครอบครองทรพัยากรและพืน้ทีท่างสงัคม 
ผนวกกบัความรูเ้พศศาสตรท์ีก่ดทบัคนขา้มเพศสถานะมาอย่างยาวนาน การรือ้ถอนเพศสถานะ
ออกไปจงึอาจท าใหค้นขา้มเพศสถานะตอ้งอยู่อย่างไรต้วัตน การสรา้งคนขา้มเพศสถานะทัง้ใน
ฐานะค านิยามและศาสตร์ขึ้นมาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชุมชน
เพือ่ทีจ่ะทวงถามต าแหน่งแห่งทีข่องพวกเธอหรอืพวกเขาทัง้ในพืน้ทีท่างความรู ้และในพืน้ทีท่าง
สงัคมเพือ่ทีจ่ะมชีวีติอยูใ่นโลกไดอ้ย่างปลอดภยั ตามที ่สไตรเ์กอร ์ไดก้ล่าวไวว้า่ “เราต่อสูเ้พือ่จะ
มตี าแหน่งแห่งทีข่องผูพ้ดู เราเรยีกรอ้งเพือ่เสยีงของพวกเราดว้ยความรูส้กึอนัคบัขอ้งใจ พวกเรา
ป่าวประกาศว่าเราเป็นใครและพาตนเองออกมาจากวาทกรรม” (Stryker, 2006, p. 11) กระนัน้
แลว้เควยีรศ์กึษาหรอืทฤษฎเีควยีรก์ม็คีุณูปการต่อสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษา เพราะได้
ชว่ยทา้ทายบรรทดัฐานรกัต่างเพศ และชว่ยเปิดพืน้ทีต่วัตนทางเพศทีอ่ยูน่อกเหนือกฎเกณฑ ์ซึง่
ทัง้ สไตร์เกอร์ (2006) และพรอสเซอร์ (1997) ต่างก็มองว่าแนวคดิเควยีร์ หรอืแนวทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมอืงของเควยีรเ์องกม็สี่วนช่วยท าใหเ้กดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา แต่จุดที่
ท าใหค้นขา้มเพศสถานะศกึษาต่างออกไปจากเควยีรแ์มท้ัง้สองศาสตรน์ี้จะมคีวามคาบเกีย่วกนั
ส าหรบัโพรสเซอร์ ก็คอื การมุ่งเน้นไปที่ วธิวีทิยา (methodology) อตัวสิยั (subjectivity) และ
ชุมชน (community) (Prosser, 1997, p. 313) และส าหรบัสไตรเ์กอร์ กค็อื การเน้นไปทีก่ารตัง้
ค าถามต่อการก่อรูปตวัตน และอตัลกัษณ์ มากกว่าการตัง้ค าถามต่อความปรารถนาและเพศวถิ ี
(Stryker, 2006, p. 7) 

 

Butler in particular, especially in her early work in Gender Trouble and Bodies 
That Matter, has been criticized in some transgender scholarship and 
community discourse for suggesting that gender is a “mere” performance, on 
the model of drag, and therefore somehow not “real.” She is criticized, 
somewhat misguidedly, for supposedly believing that gender can be changed 
or rescripted at will, put on or taken off like a costume, according to one’s 
pleasure or whim. At stake in these critical engagements is the self-
understanding of many transgender people, who consider their sense of 
gendered self not to be subject to their instrumental will, not divestible, not a 
form of play. Rather, they see their gendered sense of self as ontologically 
inescapable and inalienable—and to suggest otherwise to them is to risk a 
profound misrecognition of their personhood, of their specific mode of being. 
(Stryker, 2006, p. 10) 
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จากบทบาทของความรูท้างการแพทยท์ าหน้าทีเ่ล่าหรอือธบิายแทนอตัวสิยั
ของคนขา้มเพศสถานะมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่คูม่อืต่าง ๆ ทีถู่กเผยแพร่ออกมานบั
แต่ชว่งทศวรรษที ่1980 เป็นตน้มา ไดท้ าใหก้ารมพีฤตกิรรมขา้มเพศกลายเป็นความผดิปกต ิซึง่
นอกจากการออกคู่มือการวินิจฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders)  โดยสมาคมจิตแพทย์อ เมริกัน  ( the American 
Psychiatric Association) ทีอ่อกมาใน ปี 1980 แลว้ ยงัมบีญัชจี าแนกโรคขององคก์รอนามยัโลก 
ที่มีชื่ อว่ า  International Statistical Classification of Diseases หรือตัวย่อ  ICD เ ป็นคู่มือที่
องคก์รอนามยัโลก (WHO) น ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการจ าแนกโรค โดยในคูม่อืการจ าแนกโรค
ฉบบัที่ 10  (ICD-10) ที่ถูกตีพิมพ์ในปี 1992 ได้ระบุถึงความผดิปกติของอตัลกัษณ์ทางเพศ
สถานะ หรอื Gender Identity Disorder (GID) ลงไปในการจ าแนกโรคดว้ย (Stryker, 2017, p. 
18)  

ในทางตรงกนัขา้ม การศกึษาทางด้านประวตัิศาสตร์และมานุษยวทิยาได้
ศึกษาหาที่ทางในประวัติศาสตร์ของคนข้ามเพศสถานะหรือคนที่มีพฤติกรรมข้ามเพศใน
ช่วงเวลาอื่น ๆ และในพืน้ทีท่างวฒันธรรมอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือจากตะวนัตกอนัเป็นศูนยก์ลาง
ของความรูเ้พศศาสตร์ โดย พรอสเซอร์ มองว่า “ด้วยกลวธิศีกึษาคนขา้มเพศสถานะขา้มผ่าน
ประวตัศิาสตรห์รอืขา้มผ่านวฒันธรรมจะชว่ยท าใหเ้หน็วา่ มคีนขา้มเพศทีอ่ยู่นอกเหนือจากพืน้ที่
ทางการแพทย ์. . .” (Prosser, 1997, p. 315) การศกึษาดา้นประวตัศิาสตรแ์ละมานุษยวทิยาจงึ
ช่วยเปิดพืน้ทีต่่อตวัตนของคนขา้มเพศสถานะในวฒันธรรมอื่น ๆ เช่น ตวัตนแบบเพศทีส่ามที่
นบัวา่เป็นการทา้ทายฐานคดิเพศแบบตะวนัตกทีต่ัง้อยูบ่นฐานคดิแบบสองเพศ 

จากแนวคดิทางการเมอืงทีแ่ปรเปลีย่นของคนขา้มเพศสถานะ ภายหลงัจาก
การจ าแนกคนแปลงเพศให้กลายเป็นความผิดปกติทางจิตนับแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 สิง่ที่
เกดิขึ้นเรื่อยมาก็คอื การเรยีกรอ้งให้มกีารถอดถอนคนขา้มเพศสถานะออกจากความผดิปกติ
ทางเพศทีถู่กสรา้งขึน้โดยวาทกรรมทางการแพทย ์รวมถงึการเรยีกรอ้งสทิธแิละการรบัรองทาง
กฎหมาย นอกจากประเดน็เรื่องการตตีราทางการแพทย ์พรอสเซอรไ์ดย้กเอาเหตุการณ์ส าคญั
สองเหตุการณ์ที่ช่วยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มทรานส์ในอเมริกาที่
ขยายตวัออกไปมากยิง่ขึน้ 

เหตุการณ์แรก คอื เหตุการณ์ฆาตกรรมแบรนดอน ทน่ีา (Brandon Teena)19 
ในเดอืนธนัวาคม ปี 1993 แบรนดอน ทน่ีา วยัรุ่นขา้มเพศจากหญงิไปเป็นชายคนหนึ่งในรฐัเนบ
ราสกาทีไ่ดใ้ชช้วีติเป็นผูช้าย (โดยไม่ไดร้บัฮอรโ์มนและการศลัยกรรม) ถูกขม่ขนืและฆา่เมื่อเพศ
ก าเนิดของเขาถูกเปิดเผยออกมา (Prosser, 1997, p. 316) ภายหลงัจากเหตุการณ์นี้เผยแพร่

 
19 เรื่องราวของแบรนดอน ทน่ีาถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่มชีื่อเรื่องว่า Boy 

Don’t Cry น าแสดงโดยฮลิาร ีสแวงค ์(Hilary Swank) ออกฉายในปี 1999 
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ออกสู่สาธารณะ สื่อกระแสหลกั หรอืแมแ้ต่สื่อของเกยเ์รยีกทน่ีาดว้ยสรรพนามของผูห้ญงิ สิง่ที่
ท าใหก้ลุ่มคนแปลงเพศในเวลานัน้ต่างรูส้กึโกรธไม่ได้มาจากการตายของทน่ีาแต่เพยีงเท่านัน้ 
หากแต่มาจากการใช้ทีน่าเป็นเพียงภาพตัวแทนของเลสเบี้ยนบุทช์ที่แค่แต่งตัวข้ามเพศ 
(Prosser, 1997, p. 316) ซึ่งเป็นการท าให้ตวัตนและประสบการณ์ของคนทรานส์ถูกลบเลือน
หายไป สิง่เหล่านี้อาจดเูป็นเรื่อง   เลก็ ๆ น้อย ๆ แต่เป็นเรื่องละเอยีดอ่อนและสรา้งความกงัวล
ต่อชุมชน เมื่อการซอ้ม ทุบต ีการกลัน่แกลง้คุกคาม ไปจนถงึการประทุษรา้ยจนถงึแก่ความตาย
ดว้ยความเกลยีดชงัยงัคงเกดิขึน้กบัทรานสอ์ยู่ร ่าไป ตวัตนของคนขา้มเพศสถานะจงึไม่ควรถูก
ลบเลอืนออกไป เพราะสงัคมควรไดต้ระหนกัรูถ้งึสิง่กลุ่มคนเหล่านี้ยงัคงตอ้งเผชญิ  

สว่นอกีเหตุการณ์นัน้ทีถู่กยกขึน้มาในงานของพรอสเซอร ์กค็อื งานเทศกาล
ดนตรขีองผูห้ญงิมชิแิกน (Michigan Womyn’s Music Festival) เป็นงานทีจ่ดัขึน้โดยองคก์รของ
นักสตรนีิยม โดยการจดังานดงักล่าวมกีารออกนโยบายผู้หญิงที่เกิดมาเป็นผู้หญิง (womyn-
born-womyn policy) ซึ่งนัน้หมายความว่างานเทศกาลดนตรนีี้ต้อนรบัแค่คนที่เกดิเป็นผู้หญิง
ตัง้แต่ก าเนิดเท่านัน้ถงึจะเขา้งานได ้นโยบายนี้จงึถูกตัง้ค าถามจากชุมชนทรานสว์่าก าลงักดีกนั
ไม่ใหผู้ห้ญงิทีแ่ปลงเพศ หรอืผูห้ญงิทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูห้ญงิตัง้แต่ก าเนิดเขา้ไปในงานนัน้ได ้ในฤดรูอ้น
ปี 1994 กลุ่ม Trans Menace จึงร่วมมือกับนักกิจกรรมที่เป็นคนข้ามเพศสถานะหลายคน
ช่วยกนัสรา้งแคมป์ทรานส ์(Camp Trans) ขึน้มา อยู่ตรงขา้มกบัพืน้ทีจ่ดังานเทศกาลดนตรี คน
ทีเ่ขา้ร่วมแคมป์มาเพื่อประทว้งและทา้ทายต่อนโยบายของผูจ้ดังาน นยัหนึ่งการเคลื่อนไหวนี้จงึ
เป็นการทา้ทายต่อแนวคดิเรื่องเพศชวีภาพโดยการพยายามตัง้ค าถามว่าผูห้ญงิแทค้อือะไร โดย
พรอสเซอรไ์ดช้ีใ้หเ้หน็วา่  

ทัง้สองเหตุการณ์แสดงให้เหน็ถงึเป้าหมายทีซ่บัซอ้นในการเมอืงของคนขา้ม
เพศสถานะ ในกรณีของ   ทีน่า นักเคลื่อนไหวทรานส์ต้องการที่จะระบุ
คุณลกัษณะจ าเพาะ ของตวัตน คนขา้มเพศสถานะ หรอื คนแปลงเพศ อย่าง
ชดัเจน ในขณะที ่กรณีของงานเทศกาลดนตร ีคอื ความพยายามทีจ่ะท าให ้
ผู้หญิงแปลงเพศ ถูกยอมรบัเหมือนกบั ผู้หญิงทัว่ ๆ ไป โดยที่ไม่แบ่งแยก
ความเป็นคนแปลงเพศของพวกเธอ . . . อย่างไรกต็ามทัง้สองเหตุการณ์ท า
ใหเ้หน็ความตงึเครยีดในเรื่องทีม่คีุณลกัษณะอนัจ าเพาะของทรานสแ์ละการ
เชือ่มโยงกบัเควยีร ์. . . (Prosser, 1997, p. 317)  
คนขา้มเพศสถานะศกึษาที่เกดิขึน้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990  จงึมาพรอ้ม

กับบรรยากาศทางการเมืองของการเคลื่อนไหวของคนข้ามเพศสถานะที่มีการรวมกลุ่ม
กวา้งขวางมากขึน้ดว้ยการเขา้มาของอนิเทอรเ์น็ต พรอ้มกบัวงวชิาการทีม่กีารถกเถยีงเรื่องเพศ
ขยบัขยายออกไปจากสฟ้ีา/สชีมพู ผู้หญิง/ผู้ชาย จนน าไปสู่ เพศสถานะนอกขนบแบบต่าง ๆ 
(gender outlaws) หรอื การที่ก้าวไปไกลว่ามุมมองแบบสองเพศ (beyond binary)  อย่างไรก็
ตามพฒันาการของคนขา้มเพศสถานะศกึษามใิช่เพยีงแค่มาจากกระแสธารทางความรูข้องเค
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วยีร ์สตรนีิยม หรอืการเมอืงของคนชายขอบทางเพศ แต่ยงัถูกมองว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ส าคญั ๆ ทางประวตัิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น การล่มสลายของสหภาพโซเวยีต การสิ้นสุดของ
สงครามเยน็ การผงาดขึน้มาของสหรฐัอเมรกิาในฐานะการเป็นขัว้เดยีวทางอ านาจ พฒันาการ
ของสหภาพยุโรปในฐานะของรฐัแรกทีร่วบรวมความหลากหลายทางเชือ้ชาตเิขา้ไวด้ว้ยกนั และ
แนวคดิศนูยก์ลางโลกาภวิตัน์แบบใหม่ในขณะนัน้ (Stryker, 2006; Meyorowitz, 2006) ดว้ยแรง
กระตุน้ทีแ่พร่หลายเหล่านี้ท าใหเ้กดิการส ารวจตรวจสอบเชงิวพิากษ์ต่อแนวคดิแบบขัว้ตรงขา้ม 
คนขา้มเพศสถานะศกึษาไดข้ยบัเขา้ไปในรอยแตกรา้วของความเป็นขัว้ตรงขา้มทีถู่กบ่อนเซาะ
เพื่อที่จะสร้างแนวคิดทฤษฎีเพศสถานะส าหรบัการจดัระเบียบโลกใหม่ (new world order) 
(Stryker, 2006, p. 8) 

เมื่อเขา้ใจพฒันาการและสายธารทางความรู้ของคนขา้มเพศสถานะศกึษา
แล้ว ค าถามที่ตามมาก็คอื คนขา้มเพศสถานะศกึษามกีลวธิใีนการสร้างความรู้อย่างไร สไตร์
เกอร ์(2006) ไดอ้ธบิายคนขา้มเพศสถานะศกึษาในเชงิวธิวีทิยา ผา่นแนวคดิของฟูโกตท์ีเ่รยีกว่า 
การก่อกบฏของความรูท้ีถู่กกดทบั (the Insurrection of Subjugated Knowledge)  

ฟูโก [ชื่อนกัคดิสะกดตามตน้ฉบบั] เหน็ว่าเงือ่นไขของการกดทบัความรูช้าย
ขอบ (subjugated knowledge) ภายใต้กรอบของวาทกรรมมเีงื่อนไขส าคญั
สองประการ คอื 1. มติทิางประวตัศิาสตรค์วามรูท้ีถู่กกดทบัถูกแยกออกไป
จากความรู้ที่เป็นระบบ . . . 2. เป็นความรู้ที่แตกต่างและด ารงอยู่อย่าง
กระจดักระจายท าใหชุ้ดความรูห้ลกัเขา้มาสกดักัน้และกดีกนัความรูเ้หล่านี้
ออกไปได้ โดยการโจมตวี่าเป็นชุดความรูท้ี่ไม่มคีวามประณีตหรอืละเอยีด
เพยีงพอ (naive knowledge) (ธวชั มณีผ่อง, 2546, น. 9)  
ในประวตัศิาสตร์คนขา้มเพศสถานะในโลกตะวนัตก คนที่เคยมบีทบาทใน

การเล่าเรื่องราวของพวกเขา/เธอ กค็อื เหล่า “ผูเ้ชีย่วชาญ” ไม่ว่าจะเป็นแพทย ์นักเพศศาสตร์ 
นักจติวทิยา หรอืนักทฤษฎตี่าง ๆ ทีม่บีทบาทในการศกึษาและสรา้งทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรม
ขา้มเพศ ความรูข้องเหล่าผูเ้ชีย่วชาญจงึเป็นชุดความรูห้ลกัทีถู่กสรา้งมาอย่างประณีตและเป็น
ระบบโดยมสีถาบนัรองรบั ส่วนความรูท้ีถู่กกดทบัเอาไว ้กค็อื อตัวสิยัหรอืเสยีงของคนขา้มเพศ
สถานะ คนข้ามเพศสถานะศึกษาจึงแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงความรู้ชุดเก่าหรอืความรู้
กระแสหลกัอย่างถอนรากถอนโคน โดยการน าเอาความรู้ชายขอบที่ถูกกดทบัเอาไว้ ซึ่งก็คอื 
ตวัตนทางเพศสถานะ (gendered subjectivity) และ การก่อรูปของเพศ (sexed embodiment) 
ทีเ่คยอยูภ่ายใตค้วามรูเ้หล่านัน้ออกมา (Stryker, 2006, p. 13)  

กระบวนการที่จะดึง เอาความรู้ที่ถูกกดทับออกมา ( de-subjugated 
knowledge) ได้นัน้ คอื กลวธิทีี่ สไตร์เกอร์ เรยีกว่า “การเล่าใหม่” (re-narration) จากการถูก
จ าแนก แยกประเภทหรอืถูกบ่งชี้ใหเ้ป็นความผดิปกตติามความรูท้างการแพทย ์ท าให้คนขา้ม
เพศสถานะศกึษาจ าเป็นตอ้งกลบัมาเล่ามรดกทางความรูเ้หล่านี้ใหม่อกีครัง้หนึ่ง (Stryker, 2006, 
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p. 13) ฉะนัน้การสถาปนาคนขา้มเพศสถานะขึน้มาเป็นศาสตรศ์กึษาจงึเป็นการท างานร่วมกบั
มรดกทางความรูใ้นประวตัศิาสตร ์ตามทีส่ไตรเ์กอร ์กล่าววา่ 

คนขา้มเพศสถานะศกึษาเกดิขึ้นไดจ้ากขอ้มลูประวตัศิาสตรป์ระเภทต่าง ๆ . 
. . วัสดุที่สื่อความหมายของระบบเพศที่ไม่ใช่แบบเดียวกันกับในยุโรป 
หลกัฐานของการด าเนินคดทีางกฎหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในสิง่พมิพ์กฎหมาย 
หรอืเอกสารของผูป่้วยจติเวช . . . ซึง่ตอ้งขดุคน้จากจดหมายเหต ุ[เน้นโดย
ผูว้จิยั] ดว้ยเครื่องมอืพืน้ฐานของการเป็นนักวชิาการและสรา้งบรบิทภายใน
การถกเถียงทางวิชาการในปัจจุบันขึ้นมาอีกครัง้ . . .  การกู้คืนความรู้
ประเภทนี้ และรูว้่าทีไ่หนเป็นทีแ่รกทีต่อ้งไปคน้หา ตอ้งการสิง่ทีเ่ป็นไปตาม
ค าที่ฟูโกต์ใช้ คอื “ความพถิีพถินั ความแม่นย า และความเชี่ยวชาญทาง
เทคนิค” . . . เป็นความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบิตังิานที่ใช้เครื่องมอื
ทางวชิาการเหล่านี้และสามารถน ามาสนทนาในเชงิวชิาการไดน้ัน้จงึเป็นการ
ท าให ้"คนขา้มเพศสถานะศกึษา" ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่ส่วนหนึ่งของชุมชนคน
ข้ามเพศสถานะ หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของวงวิชาการ  . . . อย่างไรก็ตาม
ความสมัพนัธ์ของสาขาวชิานี้กบัชุมชนนัน้เป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัอย่างมาก
ส าหรบัพลงัทางปัญญา (Stryker, 2006, pp. 12-13) 
การเปลีย่นผนัของกระบวนทศัน์ทางความรูต้ ัง้แต่จาก คนแต่งกายขา้มเพศ 

คนแปลงเพศ จนน ามาสู่ คนขา้มเพศสถานะ การเดนิทางอนัแสนยาวนานของความรู้ชุดนี้ที่
เกดิขึน้ในโลกตะวนัตกจงึเสมอืนกบัการพยายามทีจ่ะปลดปล่อยความรูท้ีถู่กกดทบัออกมา ปลด
แอกจากต้นแบบทางกายภาพที่ตัง้อยู่บนทวิเพศ และปลดเปลื้องไปสู่การมีเสรีภาพในการ
แสดงออกตวัตน ฉนัจงึคดิว่า คนขา้มเพศสถานะ หรอื transgender ในฐานะค านิยามอตัลกัษณ์
ทางเพศสถานะในภาษาองักฤษนัน้ เสมอืนกบัทางสายกลางที่อยู่ระหว่างเฉดที่เขม้ที่สุด อย่าง 
คนแปลงเพศ ทีป่รารถนาจะเปลีย่นเพศอย่างสมบูรณ์ กบัเฉดทีอ่่อนทีสุ่ดอย่าง คนแต่งกายขา้ม
เพศ ทีอ่ยากจะแค่เปลีย่นเพยีงแค่การแต่งตวัหรอืการแสดงออก อาณาของความรูเ้รื่องคนขา้ม
เพศสถานะจงึเป็นพืน้ทีท่ีใ่หก้บัคนปรารถนาจะเปลีย่นเพศของตนเองไม่ว่าความตอ้งการนัน้จะ
อยู่ในระดบัใดกต็าม หรอืเป็นพืน้ทีใ่หก้ับคน ๆ หนึ่งทีอ่าจจะไม่ไดม้ศีกัยภาพทางการเงนิ ไรซ้ึง่
อภิสิทธิท์างสังคม หรือแม้แต่ความรู้สึกภายในที่ต้องการอยากจะเป็นคนตรงเพศสถานะ 
(cisgender) โดยสมบูรณ์ ได้มีที่ยืนร่วมกนัในสงัคมหรือในชุมชน เมื่อการเปลี่ยนเพศอย่าง
สมบรูณ์หรอืการเปลีย่นไปเป็นชาย-หญงิ ทีข่ ึน้ชือ่วา่ “ปกต”ิ ไม่ใชส่ิง่ทีจ่ าเป็นทีส่ดุอกีแลว้ ในทาง
กลบักนัการไม่อยูใ่นรอ่งในรอยของ “ความปกต”ิ ต่างกม็ทีีห่ยดัยนื 

การเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการสรา้งความรู ้จาก ปราฏการณ์คนแปลงเพศ 
(Transsexual Phenomena) ทีเ่หล่าผูเ้ชีย่วชาญต่างมุ่งเขา้ไปศกึษา จนมาสู ่คนขา้มเพศสถานะ
ศกึษา จงึเป็นการเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการแสวงหาความรูท้ีเ่กี่ยวกบัคนขา้มเพศสถานะ ซึ่ง
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เป็นภาพสะทอ้นความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ของคนแปลงเพศภายใตอ้าณาของแนวคดิ
สมยัใหม่ที่ผูเ้ชีย่วชาญเคยอธบิายอตัลกัษณ์ตวัตนของคนแปลงเพศเอาไวอ้ย่างราบเรยีบ เป็น
เสน้ตรง ตดัขาดจากความสลบัซบัซอ้น กบัสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษาทีอ่ยูภ่ายใตก้ระแส
ธารทางความคดิแบบหลงัสมยัใหม่ จงึชว่ยคนือ านาจใหค้นขา้มเพศสถานะกลายเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในตนเองทีจ่ะอธบิายหรอืเล่าผ่านประสบการณ์และตวัตนอนัสลบัซบัซ้อนดว้ยเสยีงของตนเอง 
การทีค่นขา้มเพศสถานะสามารถเปล่งเสยีงตนเองออกมาไดห้ลงัจากทีต่อ้งถูกท าใหเ้ป็นวตัถุวสิยั
ขององค์ความรู้มาอย่างยาวนานจงึเป็นหน้าที่หลกัของคนขา้มเพศสถานะศกึษา (Bettcher & 
Garry, 2009, p. 1) และในขณะเดยีวกนัการยกคนขา้มเพศสถานะขึน้มาเป็นญาณวทิยา ศาสตร์
ศึกษา หรืออตัลกัษณ์ทางการเมืองจึงเป็นการช่วงชิ่งต าแหน่งแห่งที่ของ “ผู้พูด” (speaking 
subject) 

ขณะทีห่ากมอง คนขา้มเพศสถานะ ในแงก่ารของเป็นศาสตรแ์ละวธิวีทิยาใน
การสรา้งความรูผ้า่นการขบัเคลื่อนทางความรูใ้นประวตัศิาสตรก์น็บัเป็นการปรบัเปลีย่นต าแหน่ง
แห่งทีข่องผูพ้ดูในกระบวนการสรา้งความรู ้จากวตัถุของการศกึษา สู่ การเป็นองคป์ระธานของ
การศกึษา หรอื จากผู้ที่ถูกเล่ากลายเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาเล่า คนขา้มเพศสถานะศกึษาจงึเป็นวธิี
วทิยาทีช่ว่ยท าใหค้นขา้มเพศสถานะกลบัมาพดูจากจากร่างกาย อตัวสิยั และประสบการณ์ทีเ่คย
มมีาของตนเองเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ แต่กระนัน้แล้วคนข้ามเพศ
สถานะศกึษากเ็ป็นศาสตรห์น่ึงทีถู่กวพิากษ์ และไดเ้ริม่ทีจ่ะวพิากษ์ตนเองถงึความเป็นอภสิทิธิ ์
(privilege) ความขาว (whiteness) และการเอายุโรปเป็นจุดศูนยก์ลาง (eurocentric) ในท านอง
เดียวกันกับที่นักสตรีนิยมผิวด าลุกขึ้นมาตัง้ค าถามต่อแนวคิดของนักสตรีนิยมผิวขาวหรือ
เช่นเดยีวกบัที่นักวชิาการเควยีร์ผวิสตีัง้ค าถามเกี่ยวกบัความมอีภสิทิธิใ์นแวดวงปัญญาชนเค
วยีร์ ดงัที่ เอเรน ไอซูรา (Aren Aizura) และคณะ ได้เสนอการถอดถอนการสร้างอาณานิคม
ใหก้บัจนิตภาพของคนขา้มเพศสถานะ (Decolonizing the Transgender Imaginary) ซึ่งนัน่คอื
การตัง้ค าถามว่าคนขา้มเพศสถานะศกึษาคอือะไรเพื่อเขา้ใจสาขาวชิานี้ในฐานะการมคีวามรู้
หลากหลายชุดทีซ่อ้นทบัอยูใ่นการปรากฏขึน้มาของศาสตรน์ี้ (Aizura et al, 2014, p. 312)  

จากพฒันาการของสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะในโลกตะวนัตกผ่านบรบิท     
ต่าง ๆ ทางประวตัิศาสตร์ ผนวกกบัมุมมองการถอดถอนอาณานิคมที่นักทฤษฎีทรานส์ดงัที่
กล่าวมาขา้งต้น การน าแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชใ้นวทิยานิพนธ์เรื่องนี้จะเป็นทัง้
กลวธิใีนการเชือ่มต่อตวัตนเขา้กบักระบวนการสรา้งความรู ้และเป็นทฤษฎเีชงิวพิากษ์ทีส่ามารถ
ช่วยเผยใหเ้หน็ถงึความรุนแรงเชงิความรู ้(epistemic violence) และการกดีกนัเสยีงของคนขา้ม
เพศสถานะในพรมแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากตะวนัตก โดยจะช่วยชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะอนัจ าเพาะ
ของการกดทบัต่อคนขา้มเพศสถานะในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ทีม่รีปูแบบแตกต่างกนัออกไป ทัง้ในแงภ่าษา 
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม หรอื บรบิททางสงัคม อนัจะน าไปสู่การเปิดพื้นที่ในการถกเถยีงกบั
องคค์วามรูต้ะวนัตก  
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3.2 วิธีวิทยาในการวิจยั  
 

จากข้อเสนอหนึ่งที่สโตน (2006) ให้เอาไว้ในบทความชื่อ “The empire strikes 
back: A posttranssexual manifesto” เพื่อที่จะขบัเคลื่อนออกจากความรู้ที่กดทบั ซึ่งนัน่ก็คอื 
ความรูท้างการแพทย์ และขยบัไปสูก่ารพฒันาวาทกรรมโตก้ลบั คอื “…เขยีนตวัตนลงไปในวาท
กรรม…”  อกีทัง้จากบทความทีม่ชีื่อเรื่องว่า “(De)subjugated knowledges: An introduction to 
transgender studies” ของ สไตร์เกอร์ (2006) ได้ชี้ให้เหน็ว่าการยกคนขา้มเพศสถานะขึ้นมา
เป็นสาขาวิชาได้นัน้เกิดขึ้นจากการท างานกับมรดกของความรู้ ซึ่งสามารถขุดค้นได้จาก 
“จดหมายเหตุ” อนัเป็นทรพัยากรพืน้ฐานทางวชิาการ ดว้ยขอ้เสนอดงักล่าวจงึเป็นการหาหนทาง
ที่จะดึงเอาเสยีงหรือความรู้ที่ถูกกดทบัของกะเทยออกมา ซึ่งสิง่ส าคญัในกระบวนการสร้าง
ความรูชุ้ดใหม่ในวทิยานิพนธเ์รื่องนี้กค็อื การม ี“ฉัน” เป็นส่วนหนึ่งกบักระบวนการสรา้งความรู ้
และม ี“จดหมายเหตุ” เป็นแหล่งขอ้มูลที่จะช่วยเปิดพื้นที่ในการสนทนากบัมรดกแห่งความรู้ที่
เคยถูกเล่าหรอืเคยถูกบนัทกึเอาไว ้ 

   นอกจากกรอบแนวคดิทฤษฎีคนขา้มเพศสถานะศกึษา วทิยานิพนธ์เรื่องนี้ จงึ
อาศยักลวธิใีนการวจิยัทีจ่ะชว่ยท าให ้“ฉนั” ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการสรา้งความรู ้โดยรเิริม่
การท าวจิยัในสนามแห่งใหม่ ทีเ่ป็นสนามจดหมายเหตุสว่นบุคคล (ซึง่ครอบคลุมทัง้เอกสาร และ 
ขา้วของส่วนตวัอกีหลายชิ้น) ผ่านเลนส์จดหมายเหตุศกึษาในแนวสตรนีิยมและ เควยีร์ ซึ่งไม่
เพยีงแต่จะทา้ทายและรือ้ถอนความรูค้วามเขา้ใจต่อจดหมายเหตุแบบกระแสหลกั หากยงัช่วย
ส่องทางในการคน้หาและท าความเขา้ใจกบัตวัตนของฉันอย่างมพีลงั ดงันัน้ในส่วนถดัไปจงึว่า
ดว้ย 

 
3.2.1 ริเขียน “ฉัน” ลงในวิทยานิพนธ์: การศึกษาเชิงอตัชาติพนัธุ์วรรณนา 

(Autoethnography)  
ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากบัวฒันธรรมการสร้างความรู้ที่คนทัว่ไป

คุ้นเคย เช่น ในช่วงเรยีนประถมได้เขยีนรายงานส่งคุณครู พอขึ้นชัน้มธัยมศกึษาก็ได้เริม่จดั
บอรด์ น าเสนอ และท าโครงงาน พอเรยีนปรญิญาตรกีไ็ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบักลวธิวีจิยัตามแบบขนบ
เดมิไม่ว่าจะเป็นวจิยัเชงิปรมิาณหรอืวจิยัเชงิคุณภาพ และได้ลงมอืท างานศกึษาค้นคว้าด้วย
ตวัเองหรอืที่เรามกัจะเรยีกกนัสัน้ ๆ ตดิปากว่า ไอเอส ( IS หรอื Independent Study) กระนัน้
แล้วการสร้างความรู้ที่ฉันได้รู้จกัตอนเรียนปรญิญาตรีก็ยงัคงตัง้อยู่บนฐานคดิที่มุ่งเน้นไปที่
กระบวนการท าวจิยัที่ต้องมคีวามเป็นกลาง ตดัขาดจากอารมณ์ความรู้สกึ และปฏเิสธมุมมอง
ส่วนตวัของผู้วจิยั แต่แล้วห้องเรยีนสตรศีึกษาก็ได้ท าให้รู้ว่า ตวัฉัน ตวั “I” หรอื ตวัเองนัน้ก็
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สามารถเป็นสว่นหนึ่งในระหวา่งบรรทดัของงานวชิาการ หรอื เป็นสว่นหนึ่งกบักระบวนการผลติ
ความรูไ้ด ้ 

ในห้องเรียนสตรีศึกษา ฉันจึงได้เรียนรู้เรื่องราวของผู้หญิงและเรื่องราว
ส่วนตัวจะเป็นสิ่งที่สตรีนิยมให้คุณค่าบนที่ทางของการท างานวิชาการ ดงัสโลแกนที่เหล่า
ขบวนการสตรนีิยมใชต้่อ ๆ กนัมานับแต่ขบวนการสตรนีิยมคลื่นลูกทีส่องและยงัทรงพลงัมาถงึ
ปัจจุบัน อย่าง “Personal is political.” หรือ “เรื่องส่วนตัวคือเรื่องการเมือง ” (Kroløkke & 
Sørenson, 2006, p. 5) หลายคนในสงัคมไทย ทัง้ เรื่องแม่ของสนิิทธ์กบัประเดน็สิง่แวดล้อม20 
เรื่องราวความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัของวจันา (2551) หรอื เรื่องราวประวตัชิวีติของหญงิ
จนีสามรุ่นจากครอบครวัของสุภาภรณ์ (2551) นอกจากนัน้ฉนัยงัไดอ้่านงานของนกัเขยีนในแนว
สตรนีิยมตะวนัตกอกีหลายเล่ม อาท ิTranslated Women โดย รูธ เบฮาร์ (Ruth Behar) Zami 
โดย ออดี้ ลอรด์ (Audre Lorde) และ Bone Black: Memories of Girlhood โดย เบล ฮุคส ์(bell 
hooks) พวกเธอได้สรา้งความรูจ้ากประสบการณ์ชวีติที่แฝงไปด้วยความรูส้กึและพูดจากจุดที่
เธอยืน การได้อ่านงานเขยีนวิชาการในแนวสตรีนิยมของผู้หญิงคนแล้วคนเล่าได้ท าให้ฉัน
ตระหนักขึน้มาว่าเรื่องราวของผูห้ญงิเพยีงหนึ่งคน หรอื หรอื ชวีติของใครกต็ามทีไ่ม่ว่าจะเป็น
คนเลก็คนน้อยเพยีงใด แมเ้พยีงคนเดยีวกส็ามารถสรา้งเป็นความรูท้ีม่คีุณคา่มหาศาลขึน้มาได้ 

การริเขียน “ฉัน” ลงในวิทยานิพนธ์หรือมรรควิธีในการสร้างความรู้ใน
แนวทางนี้มีชื่อเรียกในแวดวงวิชาการว่า “การศึกษาในแนวอัตชาติพันธุ์ วรรณนา ”21 
(Autoethnography) ถอืเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพรูปแบบหนึ่ง ทีใ่หค้วามส าคญักบัมุมมอง เรื่อง
เล่า และประสบการณ์ของตวัผู้วจิยัเป็นหลกั การศกึษาในแนวอตัชาติพนัธุ์วรรณนาเป็นการ
สะทอ้นตวัตนและความคดิทีอ่ยู่ภายในของผูว้จิยัเพือ่เปลีย่นจากการเป็นผูส้งัเกตการณ์กลบัมาสู่
การตัง้ค าถามต่อตนเองและเปลีย่นจากการเป็นผูศ้กึษามาเป็นองคป์ระธานของความรู ้โดยการ
ผนวกตวัตนของผู้วจิยัเขา้ไปในงานเขยีนชิ้นนัน้ ๆ รวมทัง้ การเชื่อมต่อกบับรบิททางสงัคม 
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมโดยการใชเ้รื่องเล่าและประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูว้จิยัเอง (Ellis & 
Bochner, 2000, p. 747 as cited in Buripakdi, 2013, p. 65)  

พฒันาการส าคญัอนัเป็นจุดพลกิผนัของความรูใ้นโลกตะวนัตกคอืการปฏวิตัิ
ทางวทิยาศสตร์ที่ส่งผลกระทบและเขา้ครอบง าแนวคดิทางสงัคมศาสตร์ไปด้วย กล่าวคอื การ

 
20 จ ากหนั ง สือ  The Daughters of Development: Women and the Changing 

Environment (1998) 
21 การศกึษาในแนวอตัชาตพินัธุว์รรณนา ไดป้รากฏเป็นค าอื่น ๆ ในภาษาไทยอกี 

เช่น ในงานของ Buripakdi (2013) Autoethnography ถูกแปลเป็นค าในภาษาไทยว่า “ชาตพินัธุ์
วรรณนาเชงิอตัชวีประวตัิ” หรอื ส่วนในงานของ สุทธลิกัษณ์ สมติะสริ ิและประภา คงปัญญา 
(2555) ใชค้ าวา่ “การวจิยัตนเอง”  

Ref. code: 25635924030041NCT



98 
 

อธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคมควรด าเนินไปตามแนวคดิของหลกัวทิยาศาสตร ์คอื มคีวามเป็น
เหตุเป้นผล  เป็นกลาง ไม่น าเรื่องของคุณค่าและความรูส้กึเขา้มาเกี่ยวขอ้ง (นภาภรณ์ หะวา
นนท์, 2552, น. 2) กระบวนการวจิยัในลกัษระดงักล่าว ตัง้อยู่บนฐานคดิทีเ่รยีกว่าปฏฐิานนิยม  
(postivism) ทีเ่น้นการแสดงผลทีต่รงไปตรงมา การพยายามพสิจูน์ความจรงิแท ้หรอืการคน้พบ
ความรู้อนัเป็นสากล (ซึ่งเท่ากบัละเลยหรอืลดทอนเสยีงของผู้วจิยั) แต่แล้วในช่วงทศวรรษที่  
1980 แนวคดิหลงัสมยัใหม่ได้ก่อใหเ้กดิวกิฤตศรทัธา (the crisis of confidence) เป็นที่มาของ
จุดเปลีย่นในวงวชิาการทางดา้นสงัคมศาสตร์ทีต่อ้งหนักลบัมาทบทวนในประเดน็ความเป็นวตัถุ
วสิยัและรูปแบบการวจิยั (Ellis et al, 2011, p. 1) ทศันะที่เกี่ยวกบัความรูแ้ละความจรงิจงึเริม่
ถูกอธบิายแตกต่างจากเดมิดว้ยเป้าหมายของแนวคดิหลงัสมยัใหม่ทีม่ใิช่การเอาชนะความเป็น
ศาสตรห์รอืสิง่ทีน่บัวา่เป็นความรูต้ามแบบแผนทีเ่คยมมีา หากเป็นการตัง้ค าถามต่อการครอบง า
ของแบบแผนเหล่านัน้เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ยงัมมีรรควธิอีนัหลากหลายในการเพิม่พนูและเผยแพร่
ความรู้ (Wall, 2006, p. 147) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงคุณภาพในแนวอัตชาติพนัธุ์
วรรณนาที่แตกต่างจากกระบวนการท าวจิยับนฐานคดิปฏฐิานนิยม เพราะการวจิยัในลกัษณะ
ดงักล่าวไม่เพยีงแต่ไม่กีดกนั  หากยงัยอมรบัและอนุญาตให้ผุ้วจิยัมี “เสยีง” ในงานวจิยัของ
ตนเองดว้ย  

แต่อยา่งไรกต็าม การศกึษาในแนวชาตพินัธุว์รรณนานัน้กย็งัคงมขีอ้ถกเถยีง
ทีต่ามมาอกีหลายประการ อาท ิ“องคค์วามรูท้ีส่รา้งขึน้ถูกเตมิแต่งหรอืมคีวามบรสิุทธิม์ากน้อย
เพยีงใด ขอ้มลูทีใ่ชต้วัตนเป็นศนูยก์ลางจะถูกตัง้ค าถามหรอืถูกวพิากษ์ไดใ้นลกัษณะใดบา้ง ดว้ย
เหตุนี้จงึท าใหข้อ้มูลทีไ่ด้มาถูกตคี่าว่าขาดความเป็นเหตุเป็นผล” (Denzin & Lincoln, 1994 as 
cited in Buripakdi, 2013, p. 70) นอกจากนี้แลว้ การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ชวีติหรอืการน า
เรื่องส่วนตวัมาใชไ้ดน้ ามาซึง่ขอ้กงัขาในประเดน็จรยิธรรมในงานวจิยัทีก่่อใหเ้กดิค าถามตามมา
ว่าการใช้พื้นที่ส่วนตวัจะเคารพเจ้าขององค์ความรู้หรอืผู้วจิยัได้อย่างไร เพราะผู้วจิยัต้องท า
หน้าที่เสยีสละเรื่องราวส่วนตวัอนัมคี่าให้ผู้อื่นได้รบัรู้ งานวจิยัเชงิอตัชาติพนัธุ์วรรณนาจงึมา
พร้อมกบัความเสี่ยงจากการน าเสนอเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวหรือความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น 
รวมถึงความเสีย่งต่อหลกัจรยิธรรมในการท าวจิยัต่อตวัผู้วจิยัเอง (Jones et al, 2013, p. 19) 
อย่างไรกต็าม แคโรลนี เอลลสิ (Caroline Ellis) และ อาเธอร ์พ ีบอชเนอร ์(Arthur P. Bochner) 
กลบัแยง้ว่า “การสะทอ้นยอ้นคดิ (reflexivity) ในการท างานวจิยัไม่ควรจะถูกปิดกัน้ในนามของ 
“ความเป็นศาสตร์” (Ellis & Bochner, 2000, p. 743) เนื่องจากตวัตนของผูว้จิยัมกัจะอยู่ในสิง่ที่
สนใจศึกษา นักวิจยัในแนวอตัชาติพนัธุ์วรรณนาจึงมองการวิจยัและการเขยีนในฐานะของ
ปฏบิตักิารทางสงัคม มากกว่าการหมกหมุ่นอยู่กบัความถูกตอ้งเพยีงชุดเดยีว โดยมเีป้าหมายที่
ส าคญั คอื การสรา้งตวับททีม่กีารวเิคราะหว์จิารณ์ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเนื้อหาทีส่ามารถเขา้ถงึ
ได้อย่างง่ายดายและเป็นเนื้อหาที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงตวัเราและโลกให้ดขีึ้นได้  (Jones, 
2005 as cited in Ellis et al, 2011, p. 11) งานอตัชาตพินัธุว์รรณนาจงึเป็นงานเขยีนทีเ่ปิดพืน้ที่

Ref. code: 25635924030041NCT



99 
 

ใหแ้ก่ผูร้บัสารอนัหลากหลายมใิช่จ ากดัอยู่เพยีงแค่ผูท้ีอ่ยู่ในแวดวงวชิาการเทา่นัน้ (Jones et al, 
2013, p. 37) 

การใช้เรื่องราวส่วนตวัในการเขยีนจงึเสมอืนกบัการท าวจิยัในตนเอง โดย
เขยีนจากการทบทวนความทรงจ าและท าใหเ้รือ่งราวเหล่านัน้ถูกเล่าไปพรอ้มกบับรบิททางสงัคม
และประวตัศิาสตรต์ามช่วงเวลาชวีติของผูว้จิยั นกัวจิยัในแนวอตัชาตพินัธุว์รรณนาจงึมไิดเ้ขยีน
งานเพยีงแค่ให้ คน ๆ หนึ่งรู้สกึมคีุณค่าในตวัเองขึ้นมา หรอืพยายามเขา้ใจความหมายของ
ความรูส้กึเจบ็ปวดทีเ่คยประสบ หากแต่เป็นงานเขยีนทีช่่วยใหผู้อ้่านไดรู้ส้กึถงึการเหน็มุมมอง
ใหม่ ๆ สามารถน าไปปรบัใชห้รอืรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติได้ และมากไปกว่านัน้คอื
การเรยีนรูส้งัคมทีเ่คยอยูอ่าศยัและท าความเขา้ใจวถิชีวีติของคนอื่น ๆ อกีดว้ย 

นอกจากนี้แลว้ ความทา้ทายอกีประการหนึ่งของแนวทางการศกึษาแบบอตั
ชาตพินัธุว์รรณนาคอื การถูกมองว่า มจีุดร่วมเดยีวกนักบัแนวคดิทฤษฎเีควยีร ์(Queer Theory) 
เพราะทัง้สองแนวคดิต่างท าหน้าที ่ในการเลาะรือ้สิง่ทีเ่รยีกว่าบรรทดัฐาน เควยีรท์ าหน้าทีซ่อก
ซอนโครงสรา้งบรรทดัฐานแบบรกัต่างเพศและความปกต ิส่วนแนวทางอตัชาตพินัธุว์รรณนาทา้
ทายบรรทดัฐานของงานวจิยั แต่อย่างไรกต็ามทัง้สองทฤษฎตี่างกถ็ูกวพิากษ์ โดยเควยีรม์กัถูก
มองวา่เป็นทฤษฎทีีม่คีวามซบัซอ้นและจบัตอ้งไมไ่ด ้สว่นการวจิยัในเชงิอตัชาตพินัธุว์รรณนามกั
ถูกตัดสินว่าไม่เป็นทฤษฎีและเป็นงานเขียนที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างเป็นองค์ความรู้ ทัง้
แนวคดิอตัชาตพินัธุ์วรรณนา ทฤษฎีเควยีร์ รวมถงึการสะท้อนย้อนคดิ (Reflexivity) ต่างมจีุด
ร่วมกนัทัง้ประเดน็ความเป็นสว่นตวัและการเมอืง รวมทัง้ประเดน็ความชดัเจนและความซบัซอ้น
ของแนวคดิ จนอาจมองไดว้่าเป็นเพยีงความยุ่งเหยงิหรอือาจเป็นเพยีงแค่โอกาสทีจ่ะเปิดใหไ้ด้
ทบทวนตวัตน (Adam & Jones, 2011, p. 111)  

ความส าคญัที่ต้องน าแนวทางการศกึษาอตัชาตพินัธุ์วรรณนามาใช้เป็นวธิี
วิทยาในการวิจัยประกอบกับแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา แบ่งออกเป็นสองประการ 
ดงัต่อไปนี้  

ประการแรก ดว้ยทฤษฎคีนขา้มเพศสถานะศกึษาทีมุ่่งไปสู่การดงึเอาเสยีงที่
ถูกกดทบัเอาไวอ้อกมาจากชุดความรูท้ีถู่กสถาปนาขึน้ ญาณวทิยาของคนขา้มเพศสถานะจงึมา
จากจุดยนืในตวัตนทางเพศของตนเอง นัน่จงึท าใหฉ้นัมองว่าวธิวีทิยาแนวอตัชาตพินัธุว์รรณนา
จะเป็นมรรควธิสี าคญัในการเปิดพืน้ทีใ่หก้บัการเรื่องเล่าและประสบการณ์ส่วนตวัของตนเองบน
ฐานคดิของการสรา้งองค์ความรู้หรอืกระบวนการวจิยัเพื่อสอดแทรกเสยีงและเรื่องราวของตวั
ผูว้จิยัเองเขา้ไปในกระบวนการสรา้งความรู ้กระนัน้แลว้อาจจะมคี าถามตามมาอกีว่าท าไมการ
เล่าเรือ่งดว้ยเสยีงของกะเทยเองจงึตอ้งส าคญั สว่นหนึ่งคงเป็นเพราะวา่การใสอ่ตัลกัษณ์ทางเพศ
สถานะเขา้ไปในการเล่าเรื่องจะช่วยท าใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจถงึบทบาทของสถาบนัทีม่สี่วนลง
มาก ากบัและในขณะเดยีวกนักจ็ะท าใหเ้ขา้ถงึตวัตนหรอืการกระท าทีถู่กกล่อมเกลาจากสถาบนั
ต่าง ๆ ในสงัคมไปดว้ย  
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ตวัอยา่งการศกึษาเชงิอตัชาตพินัธุว์รรณนาทีใ่ชป้ระสบการณ์และเรือ่งราวมา
จากตวัตนทางเพศของผู้วจิยัที่อยู่ในฐานะของการเป็นคนรกัเพศเดยีวกนัและมปีระสบการณ์
โดยตรงเกีย่วกบัการเปิดเผยตวัตน อาท ิ Narrating the Closet : An Autoethnography of Same 
Sex Attraction  โทนี อ.ี อดมัส ์(Tony E. Adams) (2011) ใชป้ระสบการณ์ส่วนตวัของการเกบ็
ง าตวัตนทางเพศไปจนถงึช่วงเวลาที่เขาออกมาแสดงตนว่าเป็นเกย์และเปิดเผยว่าชอบผูช้าย
ดว้ยกนั ท าใหเ้หน็ถงึปฏบิตักิารณ์ในการ ‘คมัมิง่เอา้ท’์ (coming out) เช่น การเลอืกทีจ่ะเปิดเผย
หรือไม่เปิดเผยมีเหตุผลอะไรบ้าง แล้วการเปิดตัวจะมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตตามมา
อย่างไร หรอืชวีติก่อนเปิดตวัและหลงัเปิดตวัแตกต่างกนัอย่างไร ในขณะเดยีวกนัก็จะเหน็ว่า
สงัคมทีร่ายลอ้มมปีฏกิริยิาอย่างไรต่อตวัตนทีเ่ป็นเกยข์องเขา อนึ่ง  นอกจากกระบวนการศกึษา
ในแนวอตัชาติพนัธุ์วรรณนาแล้วเขายงัใช้เรื่องเล่าจากการสมัภาษณ์คนรกัเพศเดยีวกนั บท
สนทนาที่ไม่ได้เป็นทางการ และสื่อต่าง ๆ ที่สร้างภาพตวัแทนคนรกัเพศเดียวกนั กระบวน
การศกึษาของเขาสะทอ้นใหเ้หน็ว่าประสบการณ์ส่วนบุคคล และเรื่องเล่าต่าง ๆ นอกจากจะถูก
น ามาใชเ้พือ่สรา้งเป็นองคค์วามรูไ้ดแ้ลว้ ยงัชว่ยสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่คนในสงัคมไดอ้กีดว้ย   

นอกจากนัน้ยงัมงีานเขยีนอกีชิ้นหนึ่งทีใ่ชต้วัตนทางเพศของผูเ้ขยีนมาเป็น
ส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า  ในบทความที่มีชื่อว่า “Border crossings: A story of sexual identity 
transformation”  เบเวอร์ร ีเด็นท์  (Beverly Dent) (2002) เล่าเรื่องประสบการณ์การเดนิทาง
ข้ามพรมแดนจากแคนาดาไปผ่าตดัแปลงเพศในสหรฐัอเมรกิา22 ในแนวเรื่องแบบ‘โร้ดทรปิ’ 
(road trip) ฉบบัทรานส ์เดนท์เริม่เล่าตัง้แต่การขบัรถออกจากแคนาดาเดนิทางไปบนทอ้งถนน
ขา้มพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยงัอีกประเทศหนึ่งโดยเปรยีบเทยีบกบัฝงูนกที่ก าลงับนิหนี
หนาวจากเหนือลงใต ้(พรอ้มกบัค าถามในใจว่าจะมสีกักีต่วัทีจ่ะรอดชวีติกลบัมา) เดนทเ์ล่าเรื่อง
สลบักลบัไปกลบัมาระหว่างอดีตและปัจจุบนั รวมถึงช่วงเวลาหลงัการผ่าตดัแปลงเพศ การ
เดนิทางของเดน็ท์นอกจากจะท าให้ผูอ้่านรบัรูถ้งึประสบการณ์การแปลงเพศ รวมทัง้ขอ้มูลยบิ
ย่อยทางการแพทย ์และการสอดแทรกบรบิททางสงัคมในเรื่องสทิธแิละกฎหมายของแคนาดายงั
ช่วยใหเ้ราไดส้มัผสัถงึความโดดเดีย่ว ความกลา้หาญ และความแน่วแน่ในการยนืยันต่อสิง่ทีเ่ธอ
เลอืกซึง่กค็อืการแปลงเพศ งานเขยีนทัง้สองชิน้ช่วยสะทอ้นการท างานกบัตวัตน ความรูส้กึ และ
ประสบการณ์ที่เคยมมีาของผู้วจิยั พร้อมทัง้ยงัสามารถเชื่อมต่อกบับรบิทอื่น ๆ ทางสงัคมได้
อย่างลุ่มลกึอกีดว้ย  

 
22 เดน็ท ์กเ็ป็นอกีคนหนึ่งทีเ่ดนิทางไปท าศลัยกรรมกบันายแพทย ์สแตนลี ่ไบเบอร ์

ทีโ่รงพยาบาล  ซานราฟาเอล ในเมอืงตรนิิแดด มลรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นทีเ่ดยีวกบั 
กรีต ีชนา ผูเ้ขยีนนวนิยายเรื่องทางสายทีส่าม ไดเ้ดนิทางขา้มน ้าขา้มทะเลจากประเทศไทยไป
ผา่ตดักบันายแพทย ์ทา่นนัน้ เชน่เดยีวกนั 
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ประการทีส่อง ในหลาย ๆ ครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษาคน้ควา้ทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีน ถงึแมฉ้นัเองจะมคีวามใคร่รูถ้งึวถิชีวีติของกะเทยคนอื่น ๆ แต่ครัน้เมื่อไดก้ลบัมา
ทบทวนชวีติทีล่่วงเลยมาของตนเองท าใหน้ึกถงึประสบการณ์เฉพาะตวั และมุมมองทีย่งัไม่เคย
ถูกพูดถึง เช่น อ านาจของเอกสารที่รฐัใช้เป็นเครื่องมือในการก ากบัความเป็นเพศ รวมถึง
ประเดน็อื่น ๆ เกีย่วกบักะเทยทีย่งัไม่เคยถูกหยบิยกมาศกึษาอกีหลายประเดน็ แต่อย่างไรกต็าม 
ในการเขยีนเรื่องราวของตวัเองในครัง้นี้ ฉันหวงัเป็นอย่างยิง่ว่านอกจากการทีจ่ะไดก้ลบัมาท า
ความเขา้ใจต่อประสบการณ์ที่ผ่านมาหรอืหาค าตอบให้กบัชวีติตนเองแล้ว คงเป็นโอกาสอนั
ส าคญัให้ฉันได้ท าความเข้าใจกบับุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และบรบิทของสงัคมที่ฉันอาศยัอยู่   
พรอ้ม ๆ กนัไปดว้ย 

การเลอืกเอาแนวคดิอตัชาตพินัธุว์รรณนามาใชเ้ป็นวธิวีทิยาในการวจิยัเพื่อ
ช่วยเปิดพืน้ทีใ่หไ้ดร้อ้ยเรยีงเรื่องราวจากประสบการณ์ของตนเองบนทีท่างในกระบวนการสรา้ง
ความรู้ เนื่องจากที่ผ่านมาตวัตนของกะเทยมกัจะถูกพูดแทนโดยผู้เล่าคนอื่น ๆ หรอืสถาบนั     
ต่าง ๆ ทางสงัคมไดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูห้ยบิยื่นค านิยามทางเพศใหก้บัคนทีไ่ม่ไดอ้ยู่บนบรรทดัฐาน
ทางเพศ และถงึแมก้ะเทยจะลุกขึน้มาเป็นผูเ้ขยีนหรอืเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองจาก
พืน้ทีท่างสงัคมของตนเอง หรอืพืน้ทีใ่นการเคลื่อนไหวทางการเมอืง ทว่าสิง่ทีย่งัคงขาดหายไป 
กค็อื การน าเรื่องราวของตนเองมาสนทนากบัแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา เพื่อเผยใหเ้หน็
ถึงการกดทบัเชิงความรู้ต่อตัวตนและประสบการณ์ของกะเทยในสงัคมไทย ยิ่งไปกว่านัน้ 
การศกึษาของฉนัจะชว่ยสะทอ้นการรบัรูแ้ละเรยีนรูต้่อค านิยามทางเพศผา่นมุมมองของฉนัทัง้ใน
ฐานะผูถู้กนิยามและผูน้ิยามตนเอง และก่อใหเ้กดิการเชือ่มโยงกบับรบิทต่าง ๆ ในสงัคม 

3.2.2 การวิจยัในจดหมายเหต ุ(Archival research) 
หนทางในการสถาปนาคนข้ามเพศสถานะขึ้นมาเป็นศาสตร์มใิช่เพยีงแค่

ต้องการให้มีเสียงของคนข้ามเพศสถานะหรือการมีเจ้าของตัวตนและประสบการณ์ อยู่ใน
กระบวนการสรา้งความรู ้แต่ยงัตอ้งอาศยัการพดูจากมรดกแห่งความรูใ้นประวตัศิาสตรห์รอืการ
ท างานร่วมกบัองคค์วามรูท้ีเ่คยท าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ล่าหรอืพูดแทนตวัตนและประสบการณ์ของคน
ขา้มเพศสถานะ จดหมายเหตุจงึนับว่าเป็นสิง่ที่มคีวามเชื่อมโยงอย่างยิง่กบัการสร้างศาสตร์
สาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษา ซึง่ความสมัพนัธก์นัระหวา่งปรากฏการณ์คนขา้มเพศสถานะ
กบัจดหมายเหตุมคีวามเกีย่วขอ้งกนัทัง้ในมติทิีจ่บัตอ้งได ้(การเกบ็ การรกัษาและการเขา้ถงึวสัดุ
ทางประวตัศิาสตรข์องคนขา้มเพศสถานะในทีจ่ดัเกบ็อย่างเป็นรูปธรรม) และในมติทิางทฤษฎี 
(พลวตัทางอ านาจ เป้าหมายทางการเมอืง บทบาทในเชงิญาณวทิยา และการศกึษาทางด้าน
จดหมายเหตุในปัจจุบนั ) (Rawson, 2014, p. 24) จดหมายเหตุจงึเป็นทรพัยากรทางความรูท้ีม่ ี
ความหมายอยา่งมากในการสรา้งสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะขึน้มาในแวดวงวชิาการ 

ทว่า “จดหมายเหตุ” ค าที่ฉันเคยได้ยินจากห้องเรียนประวัติศาสตร์ใน
โรงเรียน หรือความเข้าใจดัง้เดิมของฉันรับรู้เพียงว่าจดหมายเหตุนัน้ คือ หลักฐานทาง
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ประวตัศิาสตรร์ปูแบบหนึ่งทีบ่อกเหตุการณ์และชว่งเวลาในอดตี และดว้ยขอ้จ ากดัของภาษาไทย
ภาพในมโนคตขิองฉนัเวลาทีน่ึกถงึค า ๆ นี้กม็กัจะนึกถงึแต่ภาพทีม่ตี่อจดหมายเหตุจงึมรีปูมรีา่ง
เป็นเอกสารกองโตทีม่ฝีุ่ นเกาะหนาเตอะหรอืเอกสารทางราชการทีม่ตีราครุฑประทบัและได้รบั
การพจิารณาวา่เป็นเอกสารทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรโ์ดยผา่นกระบวนการประเมนิคุณค่าจาก
สถาบนัหรอืองคก์รของรฐัและมกัจะยดึตดิอยู่กบัภาพสิง่ของของบุคคลส าคญั เช่น กษตัรยิ ์เจา้
ขนุมลูนาย หรอืผูน้ าของประเทศ ถอืเป็นหลกัฐานทีก่กัเกบ็เรื่องราวทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร์
ของชาติจึงมกัถูกจดัเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถานที่ราชการ หรือหน่วยงานรฐั 
ความรูชุ้ดเก่าและความเขา้ใจทีเ่คยมมีาท าใหฉ้ันไม่เคยไดเ้ฉลยีวใจเลยว่ายงัมอีกีกีช่วีติทีถู่กบด
บงัไปจากหน้าประวตัศิาสตร์และการจดัเกบ็จดหมายเหตุ ฉะนัน้ค าถามที่ส าคญักค็อื อะไรท า
ความเขา้ใจของฉันทีม่ตี่อจดหมายเหตุมอียู่อย่างจ ากดั และเหตุใดฉันจงึรบัรูจ้ดหมายเหตุเพยีง
แคใ่นฐานนะวตัถุทีเ่ป็นเพยีงเรือ่งราวและขา้วของของชนชัน้น าแต่เพยีงเทา่นัน้ 

ท าไมจดหมายเหตุจงึกลายเป็นเรื่องไกลตวัส าหรบัฉัน นัน่คงเป็นเพราะว่า
องค์ความรูด้้านจดหมายเหตุในสงัคมไทยรเิริม่ขึน้โดยชนชัน้สูงที่รบัเอาแนวคดิจากวฒันธรรม
ตะวนัตกมาใชเ้ป็นแนวทางการจดัเกบ็เอกสารในราชส านัก เมื่อแกะรอยตามหาค าว่า “อาไคฟ” 
(Archive) ฉนัพบค านี้ในพระราชกระแสของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทีท่รงตรสั
ว่า “หนังสอืชนิดนี้ ควรเข้าอาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี” (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศลิปากร, 2551, น. 3) โดยค าศพัท ์ทีท่รงใช ้ชีใ้หเ้หน็ถงึความหมายและระบบการจดัเกบ็ทีร่าช
ส านักสยามอาจจะไดเ้รยีนรูแ้ละถ่ายทอดมาจาก “ฝรัง่” แต่กระนัน้กต็าม ใน “ขนบ” ดัง้เดมิของ
สยามเอง ธรรมเนียมการจดบนัทกึ และ จดัเกบ็จดหมายเหตุในราชส านกั สามารถสบืยอ้นขึน้ไป
ไดถ้งึสมยักรุงศรอียุธยาเป็นอย่างน้อย ดงัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพขอ้ทรงตัง้ขอ้สนันิษฐานไวว้า่ 

เรื่องจดหมายเหตุมธีรรมเนียมเก่าเป็นหน้าทีข่องมหาดเลก็จะตอ้งจดบนัทกึ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกบ็ไวใ้นหอศาสตราคม และงานจดหมายเหตุในราชส านกั
ก็ยงัเป็นประเพณีสืบต่อมาหลายสมยั ถึงสมยักรุงรตันโกสินทร์ ปรากฏ
หลกัฐานเรื่องการจดังบประมาณกรม พระอาลกัษณ์ เมื่อ ร.ศ. 115 ขอรบั
พระราชทานยกการบนัทกึเหตุการณ์ประจ าวนัรวมกบัราชกจิจานุเบกษายก
เป็นกองจดหมายเหตุ ใน ร.ศ. 118 ปรากฏหลกัฐานประกาศตัง้ต าแหน่ง
ขา้ราชการกรมรฐัมนตรแีละกรมพระอาลกัษณ์  มหีลวงนรราชจ านงด ารง
ต าแหน่งปลดักรมยงัคงปรากฏมกีองจดหมายเหตุอยู ่(ส านกัหอจดหมายเหตุ
แห่งชาต,ิ 2562, ยอ่หน้าที ่1) 
แต่ไม่ว่า จะเป็นการรบัชุดความรูจ้ากฝรัง่ หรือ เป็นธรรมเนียมทีม่อียู่แลว้ใน

ราชส านักสยามเองกต็าม การที ่ทัง้‘ค า’ และ กจิกรรมทีป่ฏบิตั ิเป็นเรื่องทีว่นเวยีนอยู่แต่ในหมู่
ชนชัน้สูง คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหค้วามเขา้ใจทีม่ตี่อจดหมายเหตุของคนธรรมดาสามญัอย่าง
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ฉนัจงึเป็นชุดความรูท้ีจ่ ากดั บดิเบีย้ว ไม่ครบถว้น ฉนัใชเ้วลาอกีหลายปีต่อมากวา่จะไดเ้รยีนรูว้่า 
ในความเป็นจริงแล้วจดหมายเหตุมิได้เป็นเพียงเรื่องของชนชัน้สูง ผู้ชาย หรือการบันทึก
เหตุการณ์ส าคญัในประวตัศิาสตรเ์ท่านัน้ หากแต่ยงัครอบคลุมถงึเรื่องของคนกลุ่มน้อยและคน
ชายขอบดว้ย  นอกจากนี้แลว้ สิง่ทีข่าดหายไปในการรบัรูข้องฉนัอย่างเกอืบจะสิน้เชงิอกีประการ
หนึ่งกค็อื มติขิองจดหมายเหตุในประเดน็ของความเป็น “การเมอืง” บนหน้าประวตัศิาสตร์ดงัค า
กล่าวของ ฌาคส์ แดร์รดิา (Jacque Derrida) ที่ว่า “ไม่มอี านาจทางการเมอืงใดจะด ารงอยู่ได้ 
หากปราศจากการควบคุมจดหมายเหตุ  หรืออย่างน้อยที่สุด การควบคุมความทรงจ า 23” 
(Derrida, 1996, p. 4) 

แดร์รดิา นักปรชัญาแนวคดิหลงัโครงสร้างนิยมชาวฝรัง่เศส  ชี้ให้เห็นถึง 
‘พลงั’ของจดหมายเหตุในฐานะเครื่องมอืควบคุมอ านาจทางการเมอืง ไวใ้นหนังสือชื่อ Archive 
Fever  หรอื Mal d’archive (ในตน้ฉบบัเดมิ) อกีทัง้ยงัรือ้ถอนความหมายของค าวา่จดหมายเหตุ 
โดยเขาไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึจุดก าเนิดของค าว่า Archive (ในภาษาองักฤษ) ซึง่มคีวามใกลเ้คยีงกบั
ค าในภาษากรกี คอื ค าว่า arkhē อนัหมายถึงจุดเริม่ต้นของสรรพสิง่และอ านาจ และสิง่ที่ถูก
จดัเกบ็ไวใ้น arkheion ซึ่งแปลว่า ทีพ่ านักของผูคุ้มนคร โดยม ีthe archons คอืผูบ้ญัชาการท า
หน้าที่ปกป้อง เขาพยายามอธบิายสิง่ที่เป็น Fever หรอื Mal de (ภาษาฝรัง่เศส) ผ่าน ความ
ต้องการ หรอืแรงปรารถนาอนัแรงกล้าในการค้นหาจดหมายเหตุ24 (Derrida, 1996, pp. 1-2) 
โดยนัยยะนี้จดหมายเหตุจึงไม่เพียง เป็นเรื่องของการบันทึก การสร้าง และการศึกษา
ประวตัศิาสตรเ์ทา่นัน้ หากยงัเป็นการเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัอ านาจและสถาบนั 

สาเหตุต่อมาทีท่ าใหฉ้นัขาดความเขา้ใจเกีย่วกบัจดหมายเหตุในมติอิื่น ๆ คอื 
การขาดเทคนิควธิวีทิยาทีใ่ชใ้นการวพิากษ์จดหมายเหตุ ฉันใชเ้วลายาวนานเหลอืเกนิกว่าทีจ่ะ
ตกผลึกได้ว่าข้าวของบางชิ้นที่ฉันเคยเก็บไว้ก็สามารถถูกเรียกว่า จดหมายเหตุ กว่าที่จะ
มองเหน็คุณค่าสิง่ของบางชิน้ทีอ่ยูใ่นชวีติประจ าวนัวา่สามารถน ามาใชใ้นการสรา้งองค์ความรูไ้ด ้
กว่าที่ฉันจะรู้จกัจดหมายเหตุในมุมที่กว้างขึ้น    อาจจะพูดได้ว่ากว้างพอที่มพีื้นที่ให้สานทอ
เรื่องราวของผูค้นอนัหลากหลายเขา้ดว้ยกนัในประวตัศิาสตร ์หรอื กว่าทีฉ่ันจะไดพ้บเจอทีท่าง
ในประวตัศิาสตรใ์นหมู่ตน โลกของจดหมายเหตุใบเดมิของฉนัคงจะมถิูกสัน่คลอนหรอืตัง้ค าถาม

 
23 แปลมาจาก “There is no political power without control of the archive, if not 

of memory” (Derrida, 1996, p. 4) 
24 แปลมาจากประโยคทีว่า่ “It is to burn with passion. It is to have a compulsive, 

repetitive, and nostalgic desire for the archive, an irrepressible desire to return to the 
origin, a homesickness, a nostalgia for the return to the most archaic place of absolute 
commencement” (Derrida, 1996, p. 91) 
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ได้เลย ถ้าหากฉันไม่ได้เรยีนเรื่องจดหมายเหตุของผูห้ญงิ25 ที่เขา้มาเปลีย่นแปลงภูมทิศัน์ทาง
จดหมายเหตุที่ฉันคุน้ชนิในความคดิ และคงเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้เรยีนรูท้ฤษฎีเควยีรก์บั
จดหมายเหตุทีช่ว่ยเขา้มาเลาะรือ้ความรูท้ีม่ตี่อค าวา่จดหมายเหตุดัง่ทีฉ่ันเคยเขา้ใจ  

ดงันัน้ในส่วนถดัไปจะแสดงใหเ้หน็ว่าแนวคดิจดหมายเหตุของผูห้ญงิและเค
วยีรใ์นโลกตะวนัตกไดเ้ขา้มาปรบัเปลีย่นมุมมองของฉันทีม่ตี่อจดหมายเหตุอย่างไร และช่วยให้
ฉันน าขา้วของส่วนตวัมาใชใ้นการสรา้งความรูไ้ด้อย่างไร โดยจะอธบิายผ่านแนวคดิจดหมาย
เหตุของผูห้ญงิและจดหมายเหตุเควยีร์ พรอ้มทัง้ยกตวัอย่างการวจิยัจดหมายเหตุในแนวสตรี
นิยมและเควยีรใ์นโลกตะวนัตก ดว้ยทัง้สองแนวคดิดงักล่าวนี้นอกจากจะลบลา้งภาพในอุดมคติ
ของจดหมายทีฉ่นัเคยมแีละทา้ทายแนวคดิจดหมายเหตุกระแสหลกัแลว้ ยงัเป็นแนวคดิทฤษฎทีี่
ท าให้ฉันกลบัไปรื้อข้าวรื้อของที่บ้านเพื่อน ามาใช้เป็นจดหมายเหตุส่วนบุคคลในฐานะองค์
ประธานของความรูเ้พือ่บนัทกึประวตัศิาสตรข์องตนเอง 

3.2.2.1 จดหมายเหตุของผู้หญิง (Women’s archive) และ การวิจยัใน
จดหมายเหตขุองผูห้ญิง (Researching in Women’s archive) 

จากห้องเรยีนสตรศีกึษากบัการเปิดโลกทศัน์ในการสร้างความรู้ชุด
ใหม่ผ่านจดหมายเหตุ ใครจะไปคดิวา่กระดาษแผ่นหน่ึงทีม่ลีายมอืขดีเขยีน หรอืสิง่ของบางอย่าง
ทีผู่ห้ญงิธรรมดาคนหนึ่งเกบ็รกัษามนัไวจ้ะมเีรือ่งราวมากมายซ่อนอยู ่การศกึษาจดหมายเหตุใน
แนวสตรนีิยมไดช้ว่ยเปิดพืน้ทีใ่หแ้ก่คนชายขอบในสงัคมโดยมมีรรควธิใีนการอ่านตวับทเหล่านี้ที่
แตกต่างออกไปจากการท าวจิยัในแนวกระแสหลกั ฉะนัน้ในส่วนนี้จะพูดถงึพรมแดนใหม่ของ
จดหมายเหตุศกึษา ผา่น แนวคดิจดหมายเหตุของผูห้ญงิและการวจิยัในจดหมายเหตุของผูห้ญงิ 

 
25 ในรายวชิา สต.683 การวจิยัในแนวสตรศีกึษา ในภาคการศกึษาที ่1/2559 ฉัน

ไดเ้รยีนเรื่องจดหมายเหตุกบัผูห้ญงิชายขอบและไดท้ดลองอ่านจดหมายเหตุในวสัดุรปูแบบต่าง 
ๆ ทีไ่ม่เคยสมัผสัมาก่อน ตวัอยา่งเชน่ ผา้ไหมของหญงิชราคนหนึ่งทีน่อกจากจะซุกซ่อนเรือ่งราว
ชวีติประจ าวนั รวมถงึความรูส้กึทีผ่สมผสานกบัความทรงจ าถูกถกัทอลงบนผนืผา้ ขณะเดยีวกนั
ผา้ไหมผนืนัน้กย็งัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานะของผูห้ญงิในสงัคมไทยในอดตีนัน้ยงัคงถูกจ ากดั ยิง่
ไปกว่านัน้ยงัไดเ้รยีนเอกสารทีบ่นัทกึเรื่องราวและการเขยีนของผูห้ญงิคนหนึ่งผ่านจดหมายเหตุ
ของพรเพชร เหมอืนศร ีซึ่งมทีัง้ ไดอารี่ จดหมายร้องเรยีน สมุดบญัชลีูกคา้ สมุดเรยีนตดัเสื้อ 
และภาพถ่าย จดหมายเหตุเหล่านี้สะท้อนให้เหน็ถึงตัง้แต่ภูมหิลงัชวีติของพรเพชร หญิงสาว
ชาวนาและช่างตดัเสื้อจากจงัหวดันครสวรรค์ ในจดหมายเหตุของเธอนัน้มเีรื่องราวเกร็ดเล็ก
เกรด็น้อยในชุมชนอ าเภอหนองบวัทีเ่ธออาศยัอยูไ่ปจนถงึการต่อสูเ้พือ่สทิธใินทีด่นิท ากนิ การฝึก
อ่านจดหมายเหตุของพรเพรชในห้องเรยีนนัน้ได้ท าให้เหน็ถงึร่องรอยชวีติของผู้หญิงคนหนึ่ง
ผ่านการเดนิทางจากเท้าที่ถบีอยู่บนจกัรและย ่าอยู่บนเถยีงนาสู่การย่างเท้าเขา้มาในเมอืงกรุ ง
เพือ่เรยีกรอ้งสทิธใินทีท่ ากนิของตน (Sittirak, 2019) 
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เสยีงของใครขาดหายไปจากการจดัเกบ็เรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ 
ค าถามนี้น่าจะเป็นค าถามหนึ่งทีเ่หล่านกัสตรนีิยมเริม่ทา้ทายความรูเ้รื่องจดหมายเหตุ การสะสม
จดหมายเหตุของผู้หญิงที่ริเริ่มมา ตัง้แต่ในช่วง ทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ถูกน ามาใช้ใน
การศกึษาและสรา้งความรูท้างประวตัศิาสตร์ควบคู่ไปกบัการเคลื่อนไหวของนักสตรนีิยม หอ
จดหมายเหตุของผูห้ญงิ26ถูกก่อตัง้ขึน้มาดว้ยมุมมองทีว่่า วถิชีวีติและเรื่องราวของผูห้ญงิมกัไม่
ค่อยถูกจดัเกบ็และขาดแคลนในธรรมเนียมการจดัเกบ็จดหมายเหตุแบบกระแสหลกั (Mason & 
Zanish-Belcher, 2007, p. 344)  

จดหมายเหตุในมุมมองสตรีนิยมจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิง
กลบัเขา้มามตีวัตนบนหน้าประวตัิศาสตร์เพื่อเติมเต็มช่องว่างและความเหลื่อมล ้าต่อการถูก
ละเลยในเกบ็รวบรวมจดหมายเหตุ (Manoff, 2004, p. 15) แต่กระนัน้แลว้การทีจ่ะใหค้วามส าคญั
แก่ประวตัศิาสตรจ์ุดเลก็ ๆ ของผูห้ญงิในสงัคม จดหมายเหตุของผูห้ญงิเองกม็มีติขิองความทบั
ซ้อนกนัระหว่างชนชัน้ เชื้อชาต ิและสผีวิทีต่้องค านึงถงึ เนื่ องจากการเขา้หอจดหมายเหตุ มกั
เป็นเรือ่งของผูห้ญงิทีม่กีารศกึษาทีจ่ะเขา้ถงึไดม้ากกวา่ผูห้ญงิชนชัน้ล่าง และชนชัน้แรงงาน การ
บนัทกึหรอืการจดัเกบ็จดหมายเหตุของผูห้ญงิจงึตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบทางสงัคมเหล่านัน้อกี
ดว้ย ตามที ่อวีา เอส. โมสล ี(Eva S. Moseley) กล่าววา่ 

มนัเป็นเรื่องง่ายทีจ่ะไดร้บัเอกสารจากผูห้ญงิทีม่กีารศกึษาไม่ว่าจะมี
ผวิสใีดหรอืเชือ้ชาตใิดกต็าม มากกว่าผูห้ญงิทีข่าดการศกึษาไม่ว่าจะ
ผวิสหีรอืเชือ้ชาตใิดกต็าม คนทีม่กีารศกึษาไมเ่พยีงแต่เขยีนบนัทกึได้
มากกว่า หากยงัเขา้ถงึหอ้งสมุดหรอืสถานศกึษาต่าง ๆ ไดม้ากกว่า 
ฉะนัน้จดหมายเหตุของคนที่มกีารศกึษาจงึมโีอกาสมากกว่าที่จะถูก
เก็บอยู่ในคลงัจดหมายเหตุ (Moseley, 1980 as cited in Mason & 
Zanish-Belcher, 2007, p347) 
แนวคดิจดหมายเหตุของผู้หญิงก่อให้เกดิการค้นควา้ประวตัศิาสตร์

ของหญิงสามญัที่เผยให้เห็นถงึเรื่องราวในชวีติประจ าวนั อารมณ์ความรู้สกึ และวถิชีวีติของ

 
26 หอจดหมายเหตุของผูห้ญงิที่นับว่าเป็นที่แรก ๆ ของการสัง่สมองค์ความรูท้าง

ประวตัศิาสตร์ของผู้หญิง คอื ห้องสมุดชเลซิงเกอร์ (Schlesinger Library) ก่อตัง้ขึ้นปี1943 ที่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี 1965 หอจดหมายเหตุของผู้หญิงเปลี่ยนชื่อมาเป็นห้องสมุด
ประวตัิศาสตร์ของผู้หญิงในอเมริกาโดยอาเธอร์และเอลิซเบธ ชเลซิงเกอร์ (the Arthur and 
Elizabeth Schlesinger Library on the History of Women in America)  ได้ริเริ่มการจัดเก็บ
จดหมายเหตุทีม่าจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มซฟัฟราเจต็ต์ (suffragette) และจดหมายเหตุของ
นกัสตรนีิยมคนส าคญัในอดตี  
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ผู้หญิงในบรบิททางสงัคมและประวตัิศาสตร์หนึ่งๆ โดยการน าเอาข้าวของที่ผู้หญิงเก็บหรอื
บนัทกึไวใ้นรูปร่างหลากหลายลกัษณะ มาสรา้งเป็นองคค์วามรู ้จดหมายเหตุของผูห้ญงิจงึเป็น
ทัง้พืน้ทีท่างกายภาพและพืน้ทีท่างสญัญะทีท่ าใหป้ระสบการณ์ของเธอมคีุณค่าและถูกเกบ็รกัษา
ไว้ (Mason M. & Zanish-Belcher, 2007, p. 356) และตามที่ เฮเลน เอ็ม บัสซ์ (Helen M. 
Buss) กล่าวไวว้่า “จดหมายเหตุของผูห้ญงิเป็นพืน้ทีซ่บัซอ้นและ เป็นความรูท้ีไ่ม่สิน้สุดของนกั
สตรนีิยม” (Buss, 2001, p. 1) มุมมองสตรนีิยมต่อแนวคดิจดหมายเหตุจงึมบีทบาทอนัส าคญัใน
การขยายขอบเขตของการบนัทกึ และกกัเกบ็ขอ้มลูทางประวตัศิาสตรท์ีถู่กหลงลมื อกีทัง้ยงัช่วย
ในการสรา้งความเขา้ใจในหลากหลายมติ ิทัง้ การเชื่อมโยงกนัระหว่างจดหมายเหตุกบัอทิธพิล
จากแนวคดิหลงัสมยัใหม่ และพฒันาการของขอบเขตความรูเ้รื่องความเท่าเทยีมในสงัคม (Cifor 
& Wood, 2017, p. 8)  

จากแนวคดิจดหมายเหตุของผูห้ญงิซึง่น ามาสู่กระบวนการท าวจิยัใน
จดหมายเหตุของผูห้ญงิ กระบวนการศกึษาจดหมายเหตุในแนวสตรนีิยมตะวนัตกไดเ้ปิดพืน้ที่
ใหแ้ก่ตวัตนอนัหลากหลายของผูห้ญงิโดยกา้วเขา้ไปยงัพื้นทีส่่วนตวัของผูห้ญงิ  มุมมองในการ
อ่านจดหมายเหตุจงึเป็นสิง่ส าคญั เพื่อที่จะสามารถดงึเอาเรื่องราวต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัมา
เชื่อมโยงกบัภาพใหญ่ของประวตัิศาสตร์และสงัคมได้ และเพื่อที่จะดึงเอาสิง่ที่เป็นมากกว่า
เหตุการณ์หรอื ความจรงิ ในประวตัศิาสตรท์ีอ่ยู่ในจดหมายเหตุออกมา ซึง่นัน่อาจเป็น เรื่องราว
ในชวีติประจ าวนั ความรูส้กึ หรอื เรื่องเล่าส่วนตวั ความทา้ทายของการศกึษาจดหมายเหตุใน
แนวสตรนีิยมจงึอยูต่รงทีก่ารดงึเอาสว่นผสมทางประวตัศิาสตรท์ีม่กัจะถูกมองขา้มเหล่านี้ออกมา  

จากหนงัสอืรวมบทความการท าวจิยัในจดหมายเหตุของผูห้ญงิทีม่ชีือ่
ว่ า  Working in Women’s archives: Researching women’s private literature and Archival 
document (2001) ไดร้วบรวมการวจิยัในจดหมายเหตุของผูห้ญงิ ทีน่อกจากจะช่วยเผยใหเ้หน็
ถึงชีวติและความเป็นอยู่ของผู้หญิง (women’s lives) ยงัเผยให้เห็นถึงวฒันธรรมของผู้หญิง 
(women’s culture) ผ่านวสัดุที่ถูกท าให้มคีุณค่าและสร้างเป็นความรู้ขึน้มา อาจกล่าวได้ว่าแม้
จดหมายเหตุของผูห้ญงิอาจจะถูกมองว่าไม่เป็นทางการ หรอืเป็นพื้นที่ส่วนตวัมากเกนิไป แต่
กลบัเป็นพืน้ทีท่ีเ่ผยใหเ้หน็ถงึสงัคม วฒันธรรม และเรื่องราวในชวีติประจ าวนัของพวกเธอ ทัง้ยงั
สามารถเชื่อมต่อไปยงัเหตุการณ์ประวตัศิาสตรท์ีเ่คยเกดิขึน้ อาท ิบทความ เรื่อง “Constructing 
female subjects in the archives: A reading of three versions of one woman’s subjectivity” 
ของ บสัซ ์(2001) ไดศ้กึษาการบนัทกึผ่านลายมอืรวมทัง้สิง่พมิพ ์ของแมรี ่โรส สมทิธ ์หญงิชาว
เมทสิ (คนพืน้เมอืงของแคนาดาผูม้เีชือ้สายเป็นลกูผสมกบัชาวยุโรป) ทีม่ชีวีติอยู่ในชว่งศตวรรษ
ที1่9 ถงึราวกลางศตวรรษที่20 โดยในจดหมายเหตุทีเ่ธอน ามาศกึษานัน้ไดบ้อกเล่าเรื่องราวชวีติ
รกั การแต่งงาน และตวัตนของแมรี ่โรส สมทิธ ์อกีทัง้ยงัสะท้อนใหเ้หน็เรื่องราวของผูห้ญงิทีถู่ก
ขายใหแ้ก่ชายผวิขาวทีม่สีถานภาพทางสงัคมทีด่กีวา่ การศกึษาของบสัซ ์ใชก้ารอ่านจากดา้นบน 
(Reading from above) โดยทีต่วัเธอเองอยู่ในฐานะการเป็นผูห้ญงิผวิขาวชนชัน้กลาง เมื่อมอง
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ลงมาจากการมสีถานะหรอือภสิทิธิท์างสงัคมจงึท าให้เธอเหน็ถึงการกดทบัประสบการณ์ของ
ผูห้ญงิคนอื่น ๆ ซึง่สามารถน าไปสูก่ารหลอมรวมสูภ่ายใน (internalize) ระหว่างองคค์วามรูจ้าก
จดหมายเหตุกบัตวัตนของผู้ศกึษา โดยการหลอมรวมสู่ภายในสามารถช่วยสะท้อนภาพชวีติ
ของแมรี่ออกมาในหลากหลายมิติ อาทิ อาจจะมองว่าแมรี่เป็นผู้ได้เปรียบหรืออาจะเป็นผู้
เสยีเปรยีบทีเ่ป็นเหยือ่ของแนวคดิปิตาธปิไตย การกลบัไปอ่านของบสัซจ์งึเป็นการขบัเน้นใหเ้หน็
วา่จดหมายเหตุของผูห้ญงิเป็นพืน้ทีซ่บัซอ้นและสรา้งความรูไ้ดอ้ย่างไม่มวีนัสิน้สดุ 

ถดัมา ในบทความที่มชีื่อเรื่องว่า “Reading my grandmother’s life 
from her letter: Constance Kerr Sissons from adolescence to engagement” ของ โรสาลนิด ์
เคอร์ (Rosalind Kerr) (2001) ศึกษาจดหมายเหตุของคุณย่าของเธอที่มีชื่อว่า คอนสแตนซ์ 
เคอร์ ซิสซันส์ (Constance Kerr Sissons) หญิงที่เกิดมาท่ามกลางจารตีและวฒันธรรมแบบ
วกิตอเรยีน เธอเลอืกศกึษาจดหมายชิ้นที่มเีรื่องราวความสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัพ่อ คนรกั และ
คู่หมัน้ของคอนสแตนซ์ ในช่วงปี ค.ศ. 1890-1896 และเลอืกการเขยีนชวีติ (Life writing) เป็น
เลนส์ใช้การอ่านจดหมายเหตุ การศกึษาของเธอช่วยสะท้อนภาพการกดขีผู่้หญิงด้วยระบอบ
ปิตาธปิไตยที่เปลี่ยนผนัไปตามแต่ละพื้นที่และยุคสมยั การบนัทกึและการเขยีนของผู้หญิงใน
จดหมายเหตุจงึเผยใหเ้หน็ถงึสิง่ทีม่ากกว่าตวับทในการใหข้่าวสาร แต่ยงัแฝงไปดว้ยตวัตนและ
เสยีงสะท้อนจากการบนัทึกผ่านลายมอืของผู้หญิงหรือสิง่ของต่ าง ๆ ที่ผู้หญิงเก็บไว้ อีกทัง้
การศกึษาของเธอยงัช่วยท าใหเ้หน็ว่าจดหมายเหตุไดก้ลายมาเป็นภาพสะทอ้นชวีติในแต่ละช่วง
วยัเอกสารที่ถูกเก็บไว้ตัง้แต่วยัเด็กจนถึงวยัสาวของคุณย่า การท างานในจดหมายเหตุของ
ผู้หญิงจึงท าให้เห็นถึงความซบัซ้อนของวถิีชีวติและตวัตนทัง้ในแบบที่ถูกประกอบสร้างจาก
สงัคมกบัตวัตนทีอ่ยูภ่ายในทีถู่กปกปิดเอาไว ้

สุดท้ายจากบทความที่มีชื่อว่า “Personal paper: Putting lives on 
the line-working with the Marian Engel archive” ของ คริสต์ เวอร์ดุลน์ (Christl Verduyn) 
(2001) ศกึษาเอกสารสว่นตวั อย่างสมุดบนัทกึ ของนกัเขยีนนวนิยายและนกัสตรนีิยม ทีม่ชีื่อว่า 
มาเรยีน เอนเกล (Marian Engel) สิง่ทีเ่ธอพบในสมุดบนัทกึ นอกจากจะพบเรื่องราวหน้าทีก่าร
งานในฐานะนักเขยีนหญงิคนหนึ่ง เธอยงัพบร่องรอยเหตุการณ์อื่น ๆ ในชวีติประจ าวนัของมา
เรยีนในฐานะผู้หญิงธรรมดาสามญัคนหนึ่งอีกด้วย เพราะสมุดบนัทึกส่วนตวัของมาเรยีนได้
บนัทกึไวท้ัง้ เคา้โครงงานเขยีนและเรื่องราวประจ าวนั ซึง่การกลบัไปอ่านสมุดบนัทกึเล่มนัน้ชว่ย
ท าใหเ้ขา้ใจถงึขัน้ตอนการสรา้งสรรคง์านเขยีนของนักเขยีนหญงิและท าใหเ้ขา้ใจถงึวถิชีวีติของ
ปัจเจกทีเ่ชือ่มโยงกบับรบิททางสงัคม 

จากตวัอย่างของการท างานในจดหมายเหตุของผู้หญิง จุดแขง็ของ
จดหมายเหตุศกึษาในแนวสตรนีิยม กค็อื การทีน่กัวจิยัขยบัจากการศกึษาจดหมายเหตุแบบเก่า
ทีท่ าใหจ้ดหมายเหตุเป็นเพยีงวตัถุของการศกึษา ไปสูก่ารศกึษาจดหมายเหตุแบบสตรนีิยมทีย่ก
เอาจดหมายเหตุขึน้มาเป็นองคป์ระธานของความรู ้ในท านองเดยีวกบัที ่สโตเลอร ์(2002) เสนอ
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ไว้ว่า นักวิชาการควรที่จะเปลี่ยนวิธีการศึกษาจดหมายเหตุ จาก “archive-as-source” เป็น 
“archive-as-subject” (Stoler, 2002, p. 93) โดยจะเห็นได้ว่าตวัอย่างงานวจิยัในจดหมายเหตุ
ของผูห้ญงิดงัทีก่ล่าวมานัน้ไดช้่วยเผยใหเ้หน็ถงึต าแหน่งแห่งทีข่องผูห้ญงิในประวตัศิาสตร ์และ
เปิดเผยแง่มุมใหม่ ๆ ของสังคมยุคนัน้ อีกทัง้ยังเป็นพื้นที่ช่วยส่งต่อเรื่องราวอันมีคุณค่า 
นอกจากนัน้การวจิยัในจดหมายเหตุของผูห้ญงิชว่ยท าใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุจดหมาย
เหตุกบัพืน้ทีข่องผูห้ญงิ จดหมายเหตุทีน่กัสตรนีิยมไดน้ ามาศกึษาอาจเรยีกไดว้า่เป็นสิง่ของทีอ่ยู่
ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากชวีติประจ าวนัของผูห้ญงิ และยงัน ามาซึง่การเชื่อมต่อระหว่างตวับทกบัผูอ้่าน
หรอืนักวจิยั ฉะนัน้องค์ความรู้ที่เกิดจากจดหมายเหตุศึกษาในแนวสตรนีิยามจึงเป็นความรู้
ประวตัศิาสตรท์ีม่ชีวีติ ตวัตน และมเีรือ่งราวของผูห้ญงิเป็นจุดศนูยก์ลาง นกัจดหมายเหตุในแนว
สตรนีิยมไดต้่อยอดจดหมายเหตุศกึษาโดยการเปิดพรมแดนใหแ้ก่คนทีไ่รเ้สยีงหรอืไรต้วัตนใน
ปรมิณฑลทางประวตัศิาสตรเ์พือ่ทา้ทายต่อแนวคดิจดหมายเหตุแบบบรรทดัฐาน 

3.2.2.2 จดหมายเหตเุควียร ์(Queer archive) และ การวิจยัในจดหมาย
เหตเุพศหลากหลาย (Researching in LGBTQ+ archive) 

จากส่วนทีผ่่านมาไดเ้ผยใหเ้หน็แลว้ว่านกัสตรนีิยมไดใ้ชจ้ดหมายเหตุ
ของผูห้ญงิมาสรา้งเป็นองคค์วามรูเ้พื่อต่อสูก้บัประวตัศิาสตรก์ระแสชาย จากการต่อสูข้องเหล่า
นักสตรนีิยมที่ต้องการช่วงชงิพื้นที่ในประวตัศิาสตร์ได้น ามาสู่ค าถามต่อมาว่า แล้วสิง่ของทาง
ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอยู่ตรงไหนในการจดัเกบ็และจดหมายเหตุศกึษา
ถดัจากจดหมายเหตุในแนวสตรนีิยมเป็นไปในทศิทางใด ในส่วนนี้จงึต้องการอธบิายใหเ้หน็ถงึ
อกีพรมแดนหนึ่งทางความรู้เรื่องจดหมายเหตุในโลกตะวนัตกที่ได้ขยบัขยายออกไป นัน่ก็คอื 
แนวคดิจดหมายเหตุเควยีรแ์ละการวจิยัในจดหมายเหตุเควยีร ์ 

ความเขา้ใจเบือ้งตน้ของแนวคดิจดหมายเหตุเควยีร ์ตามที่ จน่ีา วตัต ์
(Gina Watts) (2018) ไดส้รุปเอาไวว้า่ “จดหมายเหตุเควยีรห์มายถงึสองสิง่ทีม่กัจะมาคูก่นั อย่าง
แรก หมายถงึ หอจดหมายเหตุทีจ่ดัเกบ็จากชุมชนหรอืบุคคลหลากหลายทางเพศ และอย่างที่
สอง หมายถงึ จดหมายเหตุทีแ่ทรกแซง หรอืตัง้ค าถามกบัปฏบิตักิารทางจดหมายเหตุทัง้ในแงท่ี่
เป็นบรรทดัฐานและการเป็นสถาบนั” (Watts, 2018, p. 103)  

จากความหมายดงักล่าวทฤษฎีเควยีร์จงึน่าจะมสี่วนไม่น้อยในการ
บ่อนเซาะความหมายอนัเป็นสารตัถะและความเป็นขัว้ตรงขา้มของจดหมายเหตุระหว่างสิง่ทีถู่ก
นับว่าเป็นจดหมายเหตุกบัสิง่ที่ไม่นับว่าเป็นจดหมายเหตุ ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเปิดพื้นที่
ให้กบัความรู้ประวตัิศาสตร์ชุดอื่น ๆ ได้เข้ามามบีทบาท จนท าให้ไม่สามารถมองวตัถุที่เก็บ
บนัทกึเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ได้อย่างตายตวัและคงทีอ่กีต่อไป ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิการก่อร่าง
สรา้งพืน้ทีท่างประวตัศิาสตรอ์ย่างหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ+ 
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archives)27 โดยทฤษฎีเควยีร์ได้เขา้มามสี่วนในการรื้อกระบวนการจดัการในหอจดหมายเหตุ 
การคดัสรร การประเมนิคุณค่า หรอืการน าวสัดุบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามบรรทดัฐานมาเก็บ
รวบรวมไว้ ดงัที ่นักวชิาการดา้นจดหมายเหตุอย่าง เจม ีแอน ล ี(Jamie Ann Lee) (2017) ได้
เสนอวิธีวิทยาที่มีชื่อว่า Queer/ed28 Archival methodology (ซึ่งมีตัวย่อว่า Q/M) ด้วยกรอบ
แนวคดิเควยีรแ์ละแนวคดิพลวตัทีเ่ป็นสว่นหนึ่งในวธิวีทิยาดงักล่าวจะช่วยใหน้กัวชิาการหรอืนัก
จดหมายเหตุตัง้ค าถามต่อทฤษฎีและปฏบิตักิารทางจดหมายเหตุโดยใหค้วามส าคญักบัความ
แตกต่างและสิง่ทีถู่กขบัออกไปจากสิง่ทีบ่นัทกึและการเกบ็สะสม (Lee, 2015, pp. 18-19)  

จดหมายเหตุเควยีรจ์งึเป็นวตัถุทีบ่นัทกึเหตุการณ์ทีถู่กหลงลมืไปจาก
ประวตัศิาสตรก์ระแสหลกัและเป็นการบนัทกึความทรงจ าของคนทีม่กัจะถูกมองว่าแตกต่างหรอื
เป็นชนกลุ่มน้อย อย่าง กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ที่ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของการบันทึก
เหตุการณ์ส าคญัทางประวตัศิาสตร์ของกลุ่มคนเหล่านี้ทีข่าดหายไปในหอจดหมายเหตุกระแส
หลกั แต่ยงัเป็นเรือ่งของการเชือ่มต่อตวัตน บอกเล่า ประสบการณ์ และวถิชีวีติ ผา่นวตัถุรปูแบบ
อื่น ๆ ทีแ่ตกต่างไปจากธรรมเนียมของจดหมายเหตุ รวมถงึเรื่องราวทีถู่กบนัทกึไวใ้นจดหมาย
เหตุเควยีรไ์ดเ้กบ็กกัไวท้ัง้ความรูส้กึ ความใคร่ อารมณ์ปรารถนา หรอืเรื่องทีอ่าจต้องถูกปกปิด 
อย่าง รสนิยมทางเพศ ซึ่งขอ้มูลเหล่านี้อาจจะไม่สามารถถูกพจิารณาว่าเป็นจดหมายเหตุแบบ
เดยีวกบัจดหมายเหตุทีอ่ยู่บนขนบ  เพราะเรื่องราวทางเพศหรอือารมณ์ความรูส้กึมกัจะถูกมอง
ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปและอารมณ์ความรู้สึกมิได้ถูกนับว่าเป็นความจริงทาง
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ทีย่งตรง 

นอกจากจดหมายเหตุเควยีร์จะเป็นการเลาะรื้อประวตัิศาสตร์ที่ถูก
ซ่อนเรน้และท าใหส้ิง่ของบางสิง่ที่เราอาจจะมองขา้มสามารถน ามาสรา้งเป็นความรู ้จดหมาย
เหตุเควยีรย์งัถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการขบัเคลื่อนทางการเมอืงบนหน้าประวตัศิาสตร ์โดย
การส่งต่อความหลงัและความหวงัใหก้บัคนในอนาคต เมเทรยีส แดนโบลท ์(Mathias Danbolt) 
(2010) ได้นิยามค าว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านจดหมายเหตุเควียร์ (Queer 
Archival Activism) ซึ่งหมายถงึ ปฏกิริยิาหรอืความรูส้กึตอบรบัต่อการรบัรูเ้รื่องราวเหตุการณ์
ประวตัศิาสตรข์องเควยีร ์เขาแสดงใหเ้หน็ถงึการปฏสิมัพนัธก์บัเรื่องราวในประวตัศิาสตรข์องเค
วยีรผ์่านช่วงเวลาร่วมสมยั โดยเมื่อใครสกัคนรูส้กึเชื่อมต่อกบัประวตัศิาสตรเ์หล่านัน้ เขาเรยีก

 
27 ดใูนภาคผนวก ก. 
28 เธอใช้เควียร์ในรูปแบบค ากริยาเน้นไปที่ด าเนินการอยู่ และการแทรกแซง

แนวคิดจดหมายเหตุจากภายใน จากทัง้กระท าและถูกกระท า อีกทัง้เพื่อท้าทายโครงสร้าง
จดหมายเหตุตามแบบแผนที่มกัจะสร้างและคงไว้ซึ่งอ านาจน าในการเบียดขบัจดหมายเหตุ
รปูแบบอื่น ๆ สว่นการใสเ่ครื่องหมาย “/” เธอตอ้งการแสดงใหเ้หน็ถงึความลื่นไหลในการเคลื่อน
ตวัระหวา่งกรยิาทีใ่นรปูอดตี หรอืค ากรยิาในรูปปัจจุบนั 
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ปฏกิริยิานัน้ว่า “สมัผสัผ่านกาลเวลา” หรอื “Touch across time” เช่น เสยีงตะโกน กู่ร้องของ
ประโยคอนัเป็นสญัญะของการแสดงพลงัโตก้ลบัไปยงัสงัคมทีน่ับเป็นสโลแกนอนัอมตะของกลุ่ม
การเคลื่อนไหวเควยีร์ อย่าง We are here ! We are queer! We’re beautiful! Get used to it! 
บ่อยครัง้ทีป่ระโยคนี้ยงัคงถูกใชใ้นการเดนิขบวนเสมอ ๆ เวลาทีเ่ขาไดย้นิประโยคนี้ มนัท าใหเ้ขา
ระลกึถงึประวตัศิาสตรข์องเควยีรร์าวกบัวา่เรือ่งราวในอดตีถูกปลุกขึน้มาในเวลาปัจจุบนั ในขณะ
ที่ ทูล่า จูโวเน็น (Tuula Juvonen) มองว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงผ่านจดหมาย
เหตุเควยีร ์คอื รูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมอืงทีเ่ชื่อมโยงกบัใครสกัคนทีต่อ้งการ
จะบ่อนเซาะแนวคดิจดหมายเหตุโดยการตัง้ค าถามหรอืรื้อถอนจากมมุมมองวพิากษ์ที่มีต่อ
บรรทดัฐานแบบรกัต่างเพศ” (Juvonen, 2014, p. 176)  สว่น อเลก็ซานดรา้ จแูฮสซ ์(Alexandra 
Juhasz) มองว่า “เป็นปฏิบัติการที่ใส่ความรักและความหวงัลงไปในวตัถุและส่งผ่านไปยงั
กาลเวลา” (Juhasz, 2006, p. 326)  

หนงัสอืเล่มหนึ่งทีฉ่นัคดิว่ามคีวามส าคญัไม่น้อยในการท าความเขา้ใจ
วธิกีารศกึษาจดหมายเหตุเควยีรแ์ละช่วยใหเ้หน็แนวทางในการวจิยั โดยเป็นหนังสอืทีร่วบรวม
บทความการศึกษาจดหมายเหตุของเพศหลากหลาย ที่มีชื่อว่า  Out of the Closet, into the 
Archives: Researching Sexuality Histories (2015)29 บรรณาธกิารโดย เอม ีแอล สโตน  (Amy 
L. Stone) และ เจมี แคนเทรล (Jaime Cantrell) ในหนังสือได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสี่ส่วน 
ได้แก่ วสัดุของจดหมายเหตุ (archival materiality) ข้าวของที่นอกเหนือไปจากตวับททัว่ไป 
(beyond the text) การเป็นชายขอบทางจดหมายเหตุ (archival marginalization) และการ
จดัเก็บเรื่องราววถิีชวีติของเควยีร์ (cataloging queer lives) ในแต่ละบทความเผยให้เห็นถึง
ประสบกาณ์การท างานในจดหมายเหตุเพศหลากหลายรวมถงึการท างานในที่จดัเก็บวสัดุอนั
จ าเพาะเหล่านี้ อีกทัง้แต่ละบทความจะท าให้เราเห็นถึงการก่อรูปของจดหมายเหตุและหอ
จดหมายของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในโลกตะวนัตกทีเ่ขา้มาบ่อนเซาะโครงสรา้งจดหมาย
เหตุทัง้ในมติขิองขนบธรรมเนียมปฏบิตัดิา้นจดหมายเหตุหรอืรปูร่างลกัษณะของจดหมายเหตุที่
ถูกตีความให้เกินกว่าขีดจ ากัดของจดหมายเหตุที่เคยมีมา  ส่วนกลวิธีและทฤษฎีที่ ใช้ใน
การศกึษาจดหมายเหตุเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รบัอทิธพิลมาจากแนวคดิหลงัสมยัใหม่และแนวคดิ
หลงัโครงสรา้งนิยม  อย่างไรกต็ามฉันได้เลอืกบทความจากหนังสอืเล่มดงักล่าวมาทบทวนให้
เหน็ถงึแนวทางการท างานในจดหมายเหตุเควยีรซ์ึง่มดีงัต่อไปนี้ 

 
29 หนังสอืเล่มนี้เป็นหนังสอืเล่มแรกทีฉ่ันยอมเจยีดเงนิสัง่ซื้อจากเวบ็ไซต ์Amazon 

เพือ่น ามาประกอบการเขยีนวทิยานิพนธ ์ทัง้ยงัเป็นหนงัสอืทีพ่าฉนัเดนิออกมาจากตูเ้สือ้ผา้ และ
ก้าวเขา้สู่เสน้ทางความรูจ้ดหมายเหตุในมติใิหม่ ๆ ฉันรูส้กึขอบคุณหนังสอืเล่มนี้ที่ได้ช่วยเปิด
โลกวชิาการทางด้านจดหมายเหตุเควยีรใ์หแ้ก่ฉัน และท าใหฉ้ันไดเ้ดนิทางไปในหลายทีท่ ัว่โลก
เพือ่เยีย่มชมหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 
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บทความแรกมีชื่ อ เรื่ องว่า  “Interrogating trans identities in the 
archives” ของ เลียม โอลิเวอร์ แลร์ (Liam Oliver Lair) (2015) ได้ท าการศกึษาจดหมายเหตุ
ส่วนบุคคลของ หลุยส์ ลอว์เรนซ์ (Louise Lawrence) และ แฮรี่ เบนจามนิ (Harry Benjamin) 
การศกึษานี้มจีุดมุ่งหมายในการขุดคุย้ประวตัศิาสตรแ์ละเผยใหเ้หน็ถงึทีม่าของนิยามศพัท์ คน
แต่งกายข้ามเพศ และ คนแปลงเพศ ที่เกิดขึ้นจากนักเพศศาสตร์ได้ท าให้นิยามเหล่านี้ ให้
ความหมายในเชงิอาการผดิปกตทิางจติเวช เอกสารทีเ่ขาน ามาศกึษาจงึเกีย่วขอ้งกบัวาทกรรม
ทางการแพทย์และเป็นเอกสารที่ปรากฏลายมอืของคนไขท้ี่เป็นคนแต่งกายขา้มเพศและคน
แปลงเพศ ซึง่ในวสัดุเหล่านี้นบัว่าเป็นการเขยีนอตัชวีประวตัทิีเ่ผยใหเ้หน็ถงึความรูส้กึนึกคดิทีม่ี
ต่อตวัตนอนัสลบัซบัซ้อนซึ่งเผยให้เหน็ว่าเรื่องราวในจดหมายเหตุประกอบไปด้วยมุมมองอตั
วสิยัแบบเควยีรซ์ึ่งมคีวามสลบัซบัซอ้น แมว้่าจุดแบ่งความแตกต่างของระหว่างสองค านิยามนี้ที่
พวกนักเพศศาสตรม์กัจะใหค้วามเน้นย ้าอยู่เสมอกค็อืความปรารถนาทีจ่ะเป็นหญงิอนัสมบูรณ์ 
หากแต่สิง่ที่เขาพบนัน้มทีัง้ ความสลบัซบัซ้อน และลื่นไหลเกนิกว่าที่จะเขา้ได้กบัค านิยามใด
นิยามหนึ่งโดยทีม่ไิดเ้ป็นไปตามวาทกรรมทางการแพทยต์ามทีพ่วกนกัเพศศาสตรส์รา้งขึน้  

จากขอ้คน้พบดงักล่าว แลรไ์ดห้ยบิเอาแนวคดิทฤษฎขีองฟูโกต ์แดรร์ิ
ดา และซารา่ อาเมด็ (Sara Armed)30 มาเป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห ์โดยแนวคดิของฟูโกตท์ า
ให้เขาเข้าใจถึงการปรากฏของอ านาจและความรู้ของนิย ามอัตลักษณ์ทางเพศ อย่าง 
transvestite และ transsexual ที่มีสถาบันทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20 
รองรบั ขณะทีท่ฤษฎขีองอาเมด็ท าใหเ้ขาเหน็ถงึปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวัตนของเขาทีเ่ป็นทัง้ผูว้จิยั
และผูช้ายขา้มเพศกบัจดหมายเหตุทีเ่ขาน ามาศกึษา ส่วนแนวคดิของแดรดิา้ท าใหเ้ขาเขา้ใจถงึ
พลงัอ านาจของจดหมายเหตุในการสรา้งประวตัศิาสตรผ์า่นเรือ่งเล่า 

บทความต่อมาชื่อ “Interviewing hustlers: Cross-class relations, 
sexual self-documentation and the erotics of queer archives” โดย  ยู ริย์  ซิค ราติ  (Yuriy 
Zikratyy) (2015) ไดศ้กึษาจากจดหมายเหตุของ โทมสั เอน็ เพน็เตอร ์(Thomas N. Painter) ผู้
ซึง่เป็นนกัมานุษยวทิยาทีใ่หค้วามสนใจในการศกึษาวฒันธรรมย่อยของชายรกัชาย ในนิวยอรก์ 
ช่วงกลางศตวรรษที่20 ในกล่องจดหมายเหตุของเพนเตอรป์ระกอบไปดว้ย งานวจิยัการศกึษา
พฤตกิรรมทางเพศของคนรกัเพศเดยีวกนั ไดอารี ่บนัทกึอตัชวีประวตั ิรวมไปถงึภาพชายทีเ่ขา
เรยีกว่าคนรกั กว่า 2,000 รปู ภาพชวีติของเพนเตอรจ์งึถูกเล่าผ่านจดหมายเหตุทีม่ลีกัษณะเป็น
การบนัทกึตวัตน (self-documentation) ประเด็นของโสเภณีชายจึงนับว่าเป็นตวัละครเอกใน
จดหมายเหตุชิน้นี้ของเขาทีช่่วยบรรยายใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ ตวัตน เพศวถิ ีและความปรารถนา

 
30 ซาร่า อาเมด็ นักวชิาการ นักสตรนีิยม ทีม่เีชือ้สาย องักฤษ-ออสเตเลยี เจา้ของ

งานเขยีนชิน้ส าคญัเรือ่ง the Cultural Politics of Emotion 
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ของชายรกัชายที่อยู่ในบริบทช่วงกลางศตวรรษที่ 20 อนัเป็นช่วงเวลาที่การเป็นคนรกัเพศ
เดยีวกนัคอืความแปลกแยกและความเป็นอื่น  

บทความสุดทา้ย คอื การศกึษาเรื่อง “Elsa Gidlow’s garden: Plant, 
archives and queer history” โดย เกรก็ ยูแมนซ์ (Greg Youmans) (2015) งานชิ้นนี้ได้ศกึษา
เรื่องราวชวีตินกัสตรนีิยมคนหนึ่งทีม่ชีื่อว่า เอลซ่า กดิโลว ์(Elsa Gidlow) ผ่านการวเิคราะหส์วน
ปลกูตน้ไมข้องเธอตัง้อยูใ่นยา่นดรอูดิไฮต้์ (Druid Height) ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากเมอืงซานฟรานซสิโก 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชวีติของเธอ ถูกเล่าผ่านสวน ต้นไม ้งานเขยีนอตัชวีประวตั ิและบทกว ี
อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึเรื่องราวความสลบัซบัซอ้นของวถิชีวีติ ตวัตน และเสน้ทางความเชื่อทางจติ
วญิญาณของเควยีร์คนหนึ่ง การศกึษาของเขาเป็นภาพสะท้อนของแนวคดิเควยีรท์ี่ทา้ทายต่อ
กระบวนการศกึษาประวตัศิาสตรใ์นรปูแบบเดมิทีม่ขีอ้จ ากดั ประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นเสน้ตรงและเป็น
อดตีที่ถูกแช่แขง็ ตรงขา้มกบัความเปิดกวา้ง และหลากหลาย อกีทัง้ยงัช่วยให้สร้างสรรค์และ
แสวงหากระบวนการศกึษาประวตัิศาสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในหนทางใหม่ ๆ 
เพื่อทีจ่ะส่งต่อองคค์วามรูค้วามทรงจ าไปยงัคนรุ่นหลงัและยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ว่าจดหมาย
เหตุบางชนิดทีไ่ม่สามารถถูกกกัขงัไวใ้นสถานทีจ่ดัเกบ็ต่าง ๆ ภาพของจดหมายเหตุเควยีรใ์น
การศกึษานี้จงึนบัวา่หลุดกรอบจากบรรทดัฐานทัว่ไป  

นอกจากบทความในหนงัสอืเล่มดงักล่าว ฉนัยงัไปเจอบทความหนึ่งที่
น่าสนใจซึง่อยู่ในหนงัสอืทีม่ชีื่อว่า Archive Stories: Facts, Fictions, and the Writing of History  
โดยบทความนั ้นมีชื่อเรื่องว่า “A living archive of desire: Teresita la Campesina and the 
embodiment of queer latino community histories” เขยีนโดย โฮราซโิอ เอน็ รามเิรซ (Horacio 
N. Roque Ramirez) (2005) งานชิ้นนี้เป็นการศกึษาตวัตนและความทรงจ าผ่านการสมัภาษณ์ 
เทเรสซิต้า ลา แคมเปซิน่า ทรานส์เชื้อสายละตินคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในประเทศ
เมก็ซโิก ในบรบิทของสงัคมละตนินัน้การเป็นทรานสห์รอืแมแ้ต่คนรกัเพศเดยีวกนัมกัจะถูกกดี
กนัจากสงัคม แน่นอนว่าการเตบิโตมาในท่ามกลางความกดดนัและการคาดหวงัต่อบทบาททาง
เพศจากคนรอบขา้ง ท าใหเ้ธอถูกไล่ออกจากครอบครวัและท าใหเ้ธอจ าเป็นต้องอพยพเขา้มาใน
เมอืงซานฟรานซสิโกเมื่อปี 1958 ด้วยเสยีงสวรรค์อนัไพเราะทีเ่ทเรซติ้าได้ตดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 
เธอจงึได้หาเลี้ยงตนเองด้วยการเป็นนักรอ้งซึ่งแมว้่าในขณะนัน้ยงัคงเป็นช่วงเวลาที่ยงัไม่เกิด
การเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยเสรภีาพของคนหลากหลายทางเพศ อกีทัง้เธอยังต้องอยู่ร่วมกบั
โรคเอดสก์วา่ครึง่ชวีติ เรือ่งราวชวีติอนัแสนยาวนานของเทเรซติา้ไดถู้กเล่าผา่นความทรงจ าอนัมี
คุณคา่ของเธอ 

เมื่อความทรงจ าของคน ๆ หนึ่งถูกใหค้วามส าคญั ความทรงจ าของ
เทเรซติา้จงึไดก้ลายมาเป็นความรูชุ้ดใหม่ทีอ่ยูอ่กีดา้นหนึ่งของประวตัศิาสตรท์ัว่ไปที่ชว่ยสะทอ้น
เหตุการณ์ในอดตีไมว่า่จะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและวกิฤตโรคเอดส ์
อกีทัง้อารมณ์ความรูส้กึและแรงปรารถนาต่าง ๆ ในชวีติ แนวคดิและภาพของค าวา่จดหมายเหตุ
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ถูกขยายออกไป จดหมายเหตุจึงมิใช่ถูกจ ากดัอยู่ในรูปแบบกระดาษ สิ่งพิมพ์ หรือสถานที่ 
หากแต่จดหมายเหตุในการศกึษานี้ไดถู้กตคีวามผา่นเรอืนร่างและความทรงจ าของมนุษย ์โดยรา
มเิรซเรยีกมนัวา่จดหมายเหตุทีม่ชีวีติ (living Archive) และการทีเ่ขาเลอืกศกึษาจากความทรงจ า
ของเทเรสซติา้ โดยไม่เลอืกทีจ่ะศกึษาวสัดุสิง่ของจากในหอจดหมายเหตุทัว่ไป หรอืหอจดหมาย
เหตุชุมชนเพศหลากหลาย นัน้เพราะประเดน็เรือ่งชาตพินัธุเ์ป็นประเดน็หนึ่งทีเ่ขาใหค้วามส าคญั
แหละต้องการจะเน้นย ้าถึงความแตกต่างกบัจดหมายเหตุทัว่ ๆ ไป รามิเรซยืนยนัว่า “การ
พยายามคน้หาบนัทกึเรื่องราว หรอืความทรงจ า ของคนทีม่เีชือ้ชาตหิรอืสถานะแบบเทเรสซติา้ 
ในหอจดหมายเหตุเหล่านัน้ มนัเป็นอะไรทีต่อ้งยอมรบัอย่างง่ายดายว่า เรื่องราวประวตัศิาสตร์
แบบนี้จะไม่ปรากฏในหอจดหมายเหตุเหล่านัน้” (Ramirez, 2005, p. 119)  

หนังสือเล่มอีกเล่มหนึ่งที่สามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงการศึกษา
จดหมายเหตุทีร่บัอทิธพิลทัง้จากแนวคดิสตรนีิยมและเควยีร ์กค็อืหนังสอืทีม่ชีื่อว่า An Archive 
of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures ของ แอน ซเวทโควิช (Ann 
Cvetkovich) (2003) งานชิ้นนี้ได้ท้าทายขนบของจดหมายเหตุโดยการสร้างแนวคดิจดหมาย
เหตุแหง่ความรูส้กึทีห่ลอมรวมมาจากประวตัศิาสตรบ์าดแผล เมือ่นึกถงึประวตัศิาสตรบ์าดแผลที่
เกดิขึน้ในประวตัศิาสตรข์องมวลมนุษยชาต ิผูค้นสว่นมากกค็งจะนึกถงึเหตุการณ์ส าคญั ๆ อย่าง 
การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ชาวยวิหรอืเหตุการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิี่รุนแรง แต่ในการศกึษาของ
เธอนัน้เป็นประวตัศิาสตร์บาดแผลของเลสเบี้ยน ซึ่งเป็นบาดแผลที่ไม่ได้ เกดิจากเหตุการณ์ที่
เขย่าความรูส้กึของคนทัง้โลก หากเป็นบาดแผลผ่านประสบการณ์ชวีติทางเพศและเป็นเพยีง
บาดแผลในชวีติของเลสเบีย้นหรอืเควยีรท์ีเ่กดิจากวกิฤตการณ์โรคเอดสร์วมถงึการผลดัถิน่ฐาน 
เธอไดน้ าวสัดุจดหมายเหตุในรูปแบบต่าง ๆ มาศกึษา อาท ิวดิโีอ รูปภาพ จดหมาย ความทรง
จ าของบุคคล การแสดง บทสมัภาษณ์ต่าง ๆ งานเขยีนของเธอไดร้บัอทิธพิลมาจากทัง้แนวคดิ
ของเฟมนิิสต์และมุมมองแบบเควยีร์ ทัง้สองมุมมองถูกน ามาใชร้วมกนัเพื่อสร้างจดหมายเหตุ
แห่งความรู้สกึขึ้นมา งานของซเวทโควชิช่วยจุดประกายหนทางใหม่ ๆ ในการสร้างความรู้
ประวตัิศาสตร์จากสิง่ของที่ถูกละเลยหรือจากเหตุการณ์ที่ถูกมองข้ามไปจากประวตัิศาสตร์ 
ตามที่เธอกล่าวไว้ว่า “ประวตัิศาสตร์ของเกย์และเลสเบี้ยนต้องการมุมมองจดหมายเหตุใน
แนวทางแบบถอนรากถอนโคน เพื่อที่จะจดัเก็บความรู้สกึ ความสมัพนัธ์อนัแนบแน่น ความ
ปรารถนาทางเพศ และทุก ๆ ประสบการณ์ของขบวนเคลื่อนไหวทางสงัคมที่ซึงยากต่อการ
บนัทกึลงในจดหมายเหตุกระแสหลกั” (Cvetkovich, 2003, p. 241)  

การศึกษาประวตัิศาสตร์บาดแผลของเลสเบี้ยนจึงเป็นการท้าทาย
ประวัติศาสตร์บาดแผลที่คนส่วนใหญ่มกัให้คุณค่ากับภาพประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เป็น
บาดแผลของมวลมนุษยชาต ิซึง่ถงึแมว้า่จดหมายเหตุจะมไิดเ้พยีงแค่ถูกตัง้ค าถามต่อขอ้มลูทีก่กั
เก็บไว้ แต่จดหมายเหตุยงัมกัจะถูกตัง้ค าถามถึงข้อเท็จจริงที่รองรบัในจดหมายเหตุชิ้นนัน้ 
(Manoff, 2004, p. 14) เพราะความจรงิมกัถูกนับว่าเป็นขอ้พสิจูน์เชงิประจกัษ์ แต่ความรูส้กึมกั
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ถูกมองว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่คงทนถาวร แปรเปลีย่นไปตามจติใจและอารมณ์ของมนุษย ์อย่างไรกต็าม
ความท้าทายหนึ่งของจดหมายเหตุที่ได้รบัอทิธพิลจากเควยีร์และสตรนีิยมก็คอืการบ่อนเซาะ
ความจรงิในจดหมายเหตุ ด้วยความรู้สกึอนัสลบัซบัซ้อนของมนุษย์ ดงัที่ ซเวทโควชิ (2003) 
มองวา่  

จดหมายเหตุแห่งความรู้สกึเป็นทัง้วสัดุและอวสัดุ แม้ครัง้หนึ่งวสัดุ
เหล่านี้อาจจะไม่เคยถูกพจิารณาว่าเป็นดัง่จดหมายเหตุทัว่ ๆ ไป ใน
เวลาเดยีวกนัก็มกัจะมกีารต่อต้านการจดัเก็บสิง่ของเหล่านี้ เพราะ
เรื่องเพศและเรื่องความรูส้กึนัน้ถูกมองว่าเป็นเรือ่งสว่นตวัมากเกนิไป
และเป็นสิง่ทีไ่ม่คงอยู่ถาวรทีจ่ะเกบ็มนัเอาไว ้(Cvetkovich, 2003, p. 
244)  
การวจิยัในจดหมายเหตุในแนวเควยีรน์อกจากจะท าใหเ้หน็ภาพรวม

ของเหตุการณ์ประวตัศิาสตรข์องกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และเรื่องเล่าในจดหมายเหตุของ
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศยงัช่วยฉายเรื่องราวประสบการณ์ ในมติใิหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเดน็เพศวถิทีีค่่อนขา้งล่อแหลมซึง่มกัจะถูกมองขา้มจากหอจดหมายเหตุกระแสหลกั การ
ท างานในจดหมายเหตุเควยีรจ์งึสามารถก่อใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างผูว้จิยักับจดหมาย
เหตุทีศ่กึษา ดว้ยเรื่องเล่าหรอืชุดความรูท้ีถู่กเกบ็ไวใ้นจดหมายเหตุอาจเป็นสิง่ทีย่อ้นแยง้หรอือยู่
ตรงกนัขา้มกบัสถานะของผูว้จิยั หรอือาจเป็นสิง่ที่สามารถเชื่อมโยงกบัสถานะหรอืเหตุการณ์
ปัจจุบนัได้ในขณะเดยีวกนักระบวนการศกึษาวจิยัในจดหมายเหตุได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ซบัซ้อนของจดหมายเหตุซึ่งมทีัง้ความรู้สกึ เหตุการณ์ และตวัตนปะปนอยู่ในจดหมายเหตุ 
เรื่องราวในประวตัศิาสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศทีถู่กกกัเกบ็อยู่ในจดหมายเหตุนัน้มี
ความแตกต่างและความเฉพาะตวั ทัง้ยงัอาจท้าทายความรูเ้รื่องเพศสถานะและเพศวถิแีบบที่
ส ังคมเคยรับรู้ และนอกจากองค์ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านประสบการณ์และวิถีชีวิตอัน
สลบัซบัซ้อนนอกจากจะใหเ้รื่องราวที่แตกต่างไปต่างจดหมายเหตุกระแสหลกัแล้ว การศกึษา
จากตวับทที่อยู่ในวตัถุที่หลากหลายรูปแบบและบางอย่างอาจจะท้าทายและสัน่คลอนต่อมโน
ภาพจดหมายเหตุทีเ่ราคุน้เคย จดหมายเหตุเควยีรจ์งึเป็นพืน้ทีอ่นัซบัซ้อนและเตม็ไปดว้ยพลงั 
(Marshall & Murphy, 2014, p. 1) 

จากการศกึษาจดหมายเหตุทัง้ในแนวสตรนีิยมและเควยีร์ในส่วนที่
ผ่านมา ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นร่าง แปลงรปู อุดมคตขิองจดหมายเหตุ โดยมนีกัวจิยัเป็นผูต้คีวาม
จดหมายเหตุขึน้มาใหม่จากสิง่ของบางอย่างทีอ่าจจะต่างไปจากจดหมายเหตุกระแสหลกั หรอื 
กลายเป็นสิง่ของทีอ่าจบอกได้มากกว่าขอ้มูลข่าวสาร หรอื ความจรงิในประวตัศิาสตร ์หากแต่
เป็นสิง่ของทีจ่ดัเกบ็ความรูส้กึและกา้วล่วงเขา้ไปถงึพืน้ทีส่่วนตวั อกีทัง้ภายใตก้ระบวนการวจิยั
จดหมายเหตุในแนวสตรีนิยมและเควียร์จึงท าให้นักวิจัยได้กลายเป็น “ผู้สร้าง” ด้วยการ
แปรเปลีย่นขา้วของเหล่านี้ใหก้ลายเป็นความรู ้ทัง้ยงักลายเป็น “ผูอ้่าน” จดหมายเหตุโดยอาศยั
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แนวคดิทฤษฎีต่าง ๆ เป็นเครื่องมอื นัยหนึ่งการหยบิยกของบางสิง่บางอย่างที่อาจดูไร้ค่า ไร้
สาระ หรอืเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะน ามาศกึษา ทว่าการหยบิสิง่ของเหล่านี้ขึน้มาอาจเป็นหนทางหนึ่ง
ของนักสตรีนิยมและเควียร์ใช้สู้กลับประวัติศาสตร์กระแสหลักและธรรมเนียมการจัดเก็บ
จดหมายเหตุ ทีผ่ลกัใหเ้รือ่งราวของคนกลุ่มนี้กลายเป็นประวตัศิาสตรก์ระแสรอง หรอื กลายเป็น
สิง่ของทีถู่กมองขา้มไป 

นักจดหมายเหตุแนวสตรนีิยมและเควยีร์จงึได้ท้าทายองค์ประกอบ
ส าคญัอย่างแรกของจดหมายเหตุที่ฟูโกต์ได้ชี้เหน็ไว ้ซึ่งกค็อื “กฎเกณฑ์ที่วดัว่าสิง่ใดสามารถ
น ามาพูดได้บ้าง ” ( the law of what can be said) (Foucault, 1972, p. 145) ส าหรับฟูโกต์ 
จดหมายเหตุ คอื วาทกรรมทีส่ะสมตวั ถูกกลัน่กรอง ถูกลมื ถูกรือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม ่ถูกตคีวาม หรอื
ถูกขยายความอยา่งไม่จบสิน้ ดงัทีฟู่โกตม์องวา่  

แมจ้ะมวีาทกรรมมากมายมหาศาลใหเ้ราศกึษาวเิคราะห ์แต่ในความ
เป็นจริงแล้ววาทกรรมมีอยู่น้อยมาก ด้วยกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการ
กลัน่กรองวาทกรรมให้เข้ามาอยู่ใน Archive ที่ส าคัญที่สุดก็คือ 
กฎเกณฑ ์ทีว่า่ 1.อะไรสามารถน ามาพดูได ้(Expressibility) 2.อะไรที่
ควรอนุรกัษ์ไว ้(Conservation) 3.ความทรงจ า(Memory) อะไรทีค่วร
เกบ็ไวใ้นความทรงจ า 4.การรือ้ฟ้ืน (Reactivation) ในทุกสงัคมมกัมี
การรื้ อ ฟ้ืนวาทกรรมบางชุ ดขึ้นมา ใช้ ใหม่  5.การหยิบฉวย 
(Appropriation) โดยไม่ค านึงถึงบรบิทที่เป็นจรงิทางประวตัศิาสตร์
เลย (ธรียทุธ บุญม,ี 2551, นน. 53-55) 
แนวคดิจดหมายเหตุในมุมมองสตรนีิยมและเควยีร์จงึเป็นการลม้ลา้ง

กฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือธรรมเนียมของจดหมายเหตุแบบที่เคยมีมา และน ามาซึ่งวิธีวิทยา 
ปฏบิตักิาร การสรา้งพืน้ที ่หรอื สรา้งกลวธิกีารจดัเกบ็ขึน้มาใหม่ สิง่ทีอ่ยู่ในจดหมายเหตุจงึเป็น
สิ่งที่มากกว่าความจริง ถ้อยแถลง หรือวาทกรรมที่ถูกคดักรอง  หากแต่เป็นวัสดุที่กักเก็บ
ความรูส้กึ ความปรารถณา ความใคร ่เรือ่งเพศ หรอื เรือ่งราวสว่นตวั  

การทา้ทายขนบและลบลา้งอุดมคตขิองจดหมายเหตุในงานวจิยันี้จงึ
อยู่ตรงที ่ประการแรก การน าจดหมายเหตุสว่นบุคคลมาศกึษาจะไม่ไดถู้กสกดักัน้ดว้ยกฎเกณฑ์
หรอืกฎระเบยีบของหอจดหมายเหตุ และประการที่สอง การน าจดหมายเหตุสว่นบุคคลทัง้ทีเ่ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัการของรฐัและสถาบนั ไม่ว่าจะเป็น
สตูบิตัร สมุดพก คลปิวดิโีอการประกวดนางงามในโรงเรยีน ขา้วของทีเ่กบ็ไวใ้นชว่งวยัมธัยม ใบ
สด.43 เอกสารขอเขา้รบัปรญิญา และใบรบัรองแพทยเ์พื่อขอเขา้รบัการผ่าตดัแปลงเพศ การน า
สิง่ของเหล่านี้มาใชค้วบคู่ไปกบัวธิวีทิยาอตัชาตพินัธุ์วรรณนา โดยมคีนขา้มเพศสถานะศกึษา
เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีหลัก จึงเป็นไปเพื่อเผยให้เห็นถึงการกดทบัในเชิงความรู้ที่อยู่ใน
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พฒันาการของอตัลกัษณ์กะเทย (คนหนึ่ง) ในสงัคมไทย ทัง้ยงัน าไปสู่การพฒันาวาทกรรมโต้
กลบั โดยการเล่าเรือ่งจากอตัลกัษณ์และประสบการณ์ของตนเอง  

 
3.3 สรปุ 

 
จากกรอบแนวคดิทฤษฎีและวธิวีทิยาในการวจิยัที่ได้กล่าวมานี้ ในวทิยานิพนธ์

เรื่องนี้จงึมไิด้เพยีงแค่เล่าจาก “ฉัน” หรอืใช้เพยีงแค่แนวคดิอตัชาติพนัธ์วรรณนาในฐานะวธิี
วทิยาของการวจิยั หากแต่ยงัเล่าจากจดหมายเหตุส่วนบุคคล โดยทีก่ารน าสิง่ของส่วนตวัมาใช้
ในวทิยานิพนธเ์รือ่งนี้ไดร้บัอทิธพิลมาจากทฤษฎจีดหมายเหตุในแนวสตรนีิยมและเควยีร ์ซึง่การ
น าวธิวีทิยาการศกึษาในแนวอตัชาตพินัธุ์วรรณนาและจดหมายเหตุศกึษามาใชร้่วมกบัแนวคดิ
คนขา้มเพศสถานะศกึษา กเ็พือ่เตมิเตม็กระบวนการสรา้งความรูใ้นวทิยานิพนธเ์รือ่งนี้ใหม้ ี“ฉนั” 
อยู่ในฐานะผูเ้ล่าและผูบ้นัทกึคนใหม่ และใหม้ ี“จดหมายเหตุสว่นบุคคล” อยู่ในฐานะองคป์ระธาน
ของความรู ้ 

ฉะนัน้การเล่าเรื่องของตนเองในงานวจิยันี้จงึเป็นทัง้เป็นการเคลื่อนตวัออกจาก
ความรู้ที่กดทบั และเป็นการขบัเคลื่อนเขา้ไปสู่ปรมิณฑลของจดหมายเหตุส่วนบุคคลอนัเป็น
สนามวจิยัแห่งใหม่ ดว้ยกรอบแนวคดิทฤษฎแีละวธิวีทิยาทีจ่ะน ามาใชด้งัทีก่ล่าวมาแลว้ ฉนัจงึมี
เรื่องราวของตนเองกบัจดหมายเหตุเป็นทัง้สนามในงานวจิยัและเป็นเส้นชยัในการได้มาซึ่ง
ค าตอบ 
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บทท่ี 4   
 (เดก็) ตุ๊ด กบั ความเงียบในโรงเรียนประถม 

 
ฉันถูกเรยีกดว้ย “ค า” มากมายทีฉ่ันไม่เคยมสี่วนสรา้งขึน้หรอืมสี่วนในการก าหนด 

ตัง้แต่ตอนวยัประถมฉันกต็กเป็นเป้าหมายของการถูกลอ้ดว้ยค าว่า “ตุ๊ด” จากเพื่อนในโรงเรยีน 
พอเขา้เรยีนในโรงเรยีนมธัยมชายล้วนกโ็ดนเรยีกด้วยค าว่า “กะเทย” และถงึแมใ้นช่วงรอยต่อ
ระหวา่งมธัยมปลายกบัมหาวทิยาลยั ฉนัจะเริม่ไดย้นิค าวา่ “สตรขีา้มเพศ” หรอื “ผูห้ญงิขา้มเพศ” 
แต่เมือ่เขา้มหาวทิยาลยักถ็ูกเรยีกดว้ยค าอกีค าหนึ่งว่า “สาวประเภทสอง” ทวา่ก่อนทีฉ่นัจะถูกให้
ความหมายดว้ยค าเหล่านี้ ค าแรกทีฉ่นัถูกนิยามจากคนอื่นจรงิ ๆ แลว้ กค็อื ค าวา่ “เพศชาย” ซึง่
ถูกประทบัลงบนเอกสารสูตบิตัรโดยรฐัตัง้แต่วนัที่ฉันเกดิ ดงันัน้เมื่อถงึคราวที่ฉันต้องกลบัมา
บนัทกึประวตัศิาสตรช์วีติของตนเองขึน้มาใหม่จงึตอ้งกลบัมาเริม่ตน้จากจุดก าเนิดของชวีติและ
จุดเริม่ตน้ของค านิยามทีถู่กบนัทกึเอาไวโ้ดยรฐั  

สตูบิตัร หรอื ใบเกดิ1เอกสารประจ าตวัทีไ่ม่ค่อยถูกน าออกมาใชบ้่อยนกั ทัง้ยงัเป็น
เหมอืนเอกสารประจ าบา้นทีถู่กรกัษาเกบ็เอาไวใ้นตูเ้สือ้ผา้ของแม่ เอกสารชิน้นี้เป็นแผน่กระดาษ
บาง ๆ ขนาดใหญ่กว่ากระดาษเอสีเ่ลก็น้อย และมลีกัษณะคลา้ยกบัแบบฟอรม์ทีถู่กจดัพมิพแ์ละ
กรอกขอ้มลูทุกอย่างเอาไวใ้นกรอบทีห่อ้มลอ้มอย่างเป็นระบบระเบยีบ ฉนัพยายามกวาดสายตา
อ่านจากบนลงล่าง พลกิไปพลกิมาอยู่หลายรอบ ทว่ายงัคงไม่รูว้่าจะเริม่อ่านจากมุมมองไหน แต่
ถ้าหากเริม่ด้วยขอ้มูลพื้น ๆ ดงัขอ้ความคร่าว ๆ ที่ปรากฏบนสูตบิตัรของฉันว่า “ด.ช.ชนาธปิ 
สวุรรณานนท ์เพศชาย สญัชาตไิทย เกดิเมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์ปี พ.ศ. 2536”   

มุมหนึ่งสูตบิตัรจงึท าหน้าทีช่่วยบอกว่าแต่ละคนมทีีม่าทีไ่ปอย่างไร เกิดทีไ่หน วนั
ใด หรอืเป็นลูกเต้าเหล่าใคร และตามการรบัรูท้ ัว่ ๆ ไป สูตบิตัรเป็นเอกสารที่จดัเกบ็ขอ้มูลอนั
เป็น “ขอ้เทจ็จรงิ” ของบุคคล โดยขอ้เทจ็จรงิสว่นใหญ่นัน้เป็นขอ้มลูทีถ่าวร (permanence) ทีไ่ม่
สามารถเปลีย่นแปลงได ้เช่น ชื่อพอ่ ชื่อแม่ผูใ้หก้ าเนิด สถานทีเ่กิด และวนัเวลาทีเ่กดิ ซึง่มเีพยีง
ขอ้เทจ็จรงิบางประการเท่านัน้ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความปรารถนาของบุคคล เช่น ชื่อ 
หรอื นามสกุล รวมถงึเพศทีส่ามารถเปลีย่นไดแ้ลว้ในบางประเทศ2และหากมองอกีมุมหนึ่งขอ้มลู

 
1 เนื่องจากผูว้จิยัขอสงวนขอ้มูลส่วนตวับนเอกสารสูตบิตัรที่อาจจะถูกน าไปใชไ้ด้ 

รปูภาพประกอบของเอกดงักล่าวจงึไม่ไดถู้กน ามาใชใ้นวทิยานิพนธ ์
2 ปัจจุบนัในบางประเทศอนุญาตให้คนข้ามเพศสถานะสามารถเปลี่ยนเพศบน

เอกสารสตูบิตัร รวมถงึเอกสารประจ าตวัอื่น ๆ ได ้ซึง่แนวคดิทีเ่ขา้มาท าหน้าทีต่่อรองกบัความ
จรงิแห่งเพศที่องิอยู่บนฐานคดิวทิยาศาสตร์ด้วยความจรงิแห่งเพศอกีชุดหนึ่งซึ่งนัน้ก็คอื เพศ
สถานะ หรอื gender แต่อย่างไรกต็ามจากรายงานของ ILGA ทีอ่อกมาในปี 2016 เรื่อง “Trans 
legal mapping report 2016: Recognition before the law” ได้แสดงให้เห็นว่าการรบัรองเพศ
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บนสูตบิตัรกน็ับว่าเป็นจุดเริม่ต้นของประวตัศิาสตรท์ี่รฐัเป็นผูบ้นัทกึให้ตัง้แต่วนัที่ประชากรคน
หนึ่งได้ถือก าเนิดขึ้นบนโลกใบนี้  อีกทัง้ยงับ่งบอกประวตัิศาสตร์ของร่างกายที่ยงัไม่ได้ถูก
แปรเปลีย่น เพราะขอ้มลูบนสตูบิตัรปรากฏเพศของบุคคลทีไ่ดร้บัตอนเกดิ สตูบิตัรจงึเป็นเอกสาร
ของรฐัที่ปรากฏจุดเริม่ต้นของการกดทบัด้วยความรู้และการก าหนดตวัตนทางเพศของบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัคนทีไ่ม่ไดม้ตีวัตนเป็นไปตามเพศทีถู่กระบุไวต้อนเกดิ ดงัที ่เค เจ รอวส์นั 
(K.J. Rawson) นกัวชิาการทางดา้นจดหมายเหตุคนขา้มเพศสถานะ (2014) กล่าวไวว้า่   

จดหมายเหตุที่จบัต้องได้ มกัจะมรี่องรอยของปรากฏการณ์คนข้ามเพศสถานะ
ปะปนอยู่ดว้ยเสมอ ไม่ว่าจะมคีวามตัง้ใจอยู่ในระดบัใดกต็าม ก่อนที ่''คนขา้มเพศ
สถานะ'' จะพฒันาขึน้มาเป็นอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ วสัดุจดหมายเหตุต่าง ๆ ที่
ได้รบัการรบัรองจากรฐั อาท ิกฎหมายการแต่งกาย เอกสารของต ารวจ รายงาน
การเข้าเมืองหรือบนัทึกการฆาตกรรม . . . เพราะสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาทีเ่กดิจากการมาบรรจบกนัระหว่างคนทีไ่ม่เป็นไปตามบรรทดัฐานทางเพศ
สถานะกบักลไกทางสงัคมและกฎหมายที่พยายามนิยาม ควบคุม และก าหนด
บรรทดัฐานทางเพศสถานะ (Rawson, 2014, p.24) 
ยิง่ไปกว่านัน้ถ้าหากมองสูตบิตัรจากมุมมอง “การควบคุม” ทีส่่งผลต่อเพศสถานะ

ของบุคคล ดังที่  ในบทความเรื่ อง  “Legally Sexed: Birth Certificates and Transgender 
Citizens” ของ ลิซ่า ชอร์น มวัร์ (Lisa Jean Moore) และ เพสลีย์ เคอร์รา (Paisley Currah) 
(2015)  ใช้มุมมองดังกล่าววิพากษ์สูติบัตรเอาไว้ว่า  “การควบคุมเพศสถานะ (gender 
surveillance) ถูกท าใหเ้กดิขึน้ผา่นใบเกดิ (และเอกสารทุกชิน้ทีเ่ชือ่มโยงกบัเอกสารตน้ก าเนิดนี้) 
ซึง่นัน้หมายความว่า การท าใหร้่างกายตอ้งเป็นไปตามคุณลกัษณะแบบทวเิพศ (ชาย -หญงิ) ใน
แบบที่ร ับรู้กันในสังคมและวัฒนธรรม ” (Moore & Currah, 2015, p. 75) และทัง้สองยังได้
เปรียบเทียบสูติบตัรเอาไว้ว่าเสมือนพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ของเอกสารประจ าตัวอื่น ๆ (Breeder 
Documents) (Moore & Currah, 2015, p. 763) เพราะสูตบิตัรสามารถใหก้ าเนิดลูก ๆ เอกสาร
ประจ าตวัตามมาได้อกีมากมาย ไม่ว่าจะบตัรประชาชน พาสปอร์ต ใบขบัขี ่บตัรเอทเีอม็ หรอื
แมแ้ต่บตัรประจ าตวันกัศกึษา  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับรัฐจึงถูกจัดวางผ่านเอกสารสูติบัตร และใน
ขณะเดยีวกนัเพศบนสูตบิตัรได้ช่วยเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นเขา้กบัการจดัการของ
ภาครฐั ซึง่การเชื่อมโยงนี้คอืการกระจายอ านาจของรฐัในการจดัแบ่งและระบุเพศของประชากร 
(Draz, 2017, p. 376) สตูบิตัรจงึน ามาซึง่ประโยชน์และมอบภาระหน้าทีต่่าง ๆ มาใหด้ว้ย มนัถูก

 

บางประเทศยงัคงตัง้อยู่บนเงื่อนไขของการรบัรองโดยแพทย ์เช่น องักฤษ  และ ฝรัง่เศส แต่ใน
บางประเทศก็มจิ าเป็นต้องได้การรบัรองโดยแพทย์ เช่น ไอร์แลนด์ อาเจนติน่า และมอลตา 
(Chiam, Duffy, and González, 2016) 
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สรา้งขึน้มาเพื่อรบัรอง การแจกจ่ายสทิธแิละทรพัยากรต่าง ๆ จากรฐั สู่ พลเมอืง เช่น สทิธใิน
การเลือกตัง้ ประกนัสงัคม การช่วยเหลอืทางสุขภาพ และผลประโยชน์จากสวสัดิการสงัคม 
(Moore & Currah, 2015, p. 62) อีกทัง้ข้อมูลบนสูติบัตรยังมีประโยชน์ต่อการจัดท าสถิติ
ประชากรซึง่เป็นประโยชน์ต่อการจดัการของรฐั และถา้หากลองถอดรหสัความสมัพนัธร์ะหว่าง
รฐักบัปัจเจกผ่านสูตบิตัร สูตบิตัรนับว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยขีองการควบคุมสมยัใหม่ของชวี
อ านาจ (Biopower) (Moore & Currah, 2015, p. 62)  

เอกสารสูติบตัรจึงนับว่าเป็นต้นสายปลายเหตุของการกดทบัตวัตนและควบคุม
ประสบการณ์ของกะเทยคนหนึ่งใหด้ าเนินไปตามกรอบของเพศชาย-เพศหญงิทีถู่กก าหนดเอาไว้
ตัง้แต่ตน้ นัน่จงึท าใหเ้อกสารแผ่นนี้ไดก้ลายเป็นหมุดหมายในการแสวงหาเสยีงทีถู่กท าใหเ้งยีบ
โดยรฐัและกลายเป็นจุดเริม่ตน้ของเรื่องเล่าทัง้หมดทีจ่ะแสดงใหเ้หน็วา่เอกสารแผ่นนี้ไดส้ง่ผลกบั
ชวีติของคน ๆ หนึ่งทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตามเพศทีร่ฐับนัทกึไวอ้ย่างไร ฉะนัน้นบัแต่ชว่งบรรทดัต่อจาก
นี้ไปฉันจะกลบัมาเล่าและบนัทกึประวตัศิาสตรช์วีติของตนเองขึน้มาใหม่ตัง้แต่ในวยัเดก็  ซึ่งใน
บทนี้จะประกอบดว้ยเนื้อหา 4  สว่นคอื 1) การแสวงหาความเงยีบผา่นเรือ่งเล่าในวยัเดก็ 2) การ
ทบทวนวธิวีทิยาในการสรา้งความรูเ้กี่ยวกบัเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศและน าเสนอวธิกีารศกึษา
ประเดน็ดงักล่าวผ่านจดหมายเหตุ 3) การน าเอาสมุดพกของโรงเรยีนประถม ซึ่งเป็นจดหมาย
เหตุส่วนบุคคลอีกชิ้นหนึ่งที่น ามาใช้ในบทนี้ เพื่อเผยให้เห็นถึงตวัตนขา้มเพศในวยัเด็ก และ
สอดแทรกเสยีงของตนเองในวยัเดก็ลงไปในกระบวนการสรา้งความรู ้และ 4) การวเิคราะห์ให้
เหน็ถงึการกดทบัทางความรูผ้า่นการเขยีนรายงานพฤตกิรรมในสมุดพก 

 
4.1 “เล่า” ความเงียบท่ีฉันเคยรู้จกั 
 

ในวยัเดก็แม่เป็นเหมอืนโลกทัง้ใบส าหรบัฉันและเป็นทีป่รกึษาทีด่ทีีสุ่ด เพราะเรา
สามารถเป็นเพื่อนคุยกนัได้ตัง้แต่เรื่องเลก็ ๆ อย่าง การ์ตูนที่ฉันชอบดู หรอืเรื่องยาก ๆ อย่าง 
การบ้านวชิาคณิตศาสตร์ และเรื่องธรรมดาสามญัอื่น ๆ อกีหลายเรื่องในชวีติ แมดู้เหมอืนเรา
สองคนจะสนิทกนัมากจนสามารถเปิดใจคุยกนัไดทุ้กเรื่อง แต่ยกเวน้อยูเ่รือ่งเดยีวที่ฉนัไม่กลา้คุย
กบัแม่เลยกค็อื เรื่องเพศของตนเอง นัน่ท าใหฉ้ันคดิว่าเสยีงในวยัเดก็ของตนเองถูกท าใหข้าด
หายไปมากทีสุ่ดในช่วงชวีติ ความเงยีบในวยัเดก็คงเป็นอกีเหตุผลหนึ่งทีท่ าใหฉ้ันกลบัมารือ้ฟ้ืน
เสยีงของตนเองขึน้มาใหมอ่กีครัง้  

จากบนหน้าสตูบิตัรของฉนัทีน่อกจากจะแสดงใหเ้หน็ถงึ ชือ่ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ ยงั
แสดงใหเ้หน็อกีว่า กรุงเทพ คอื “สถานที่เกดิ” ของฉัน แต่ถ้าหากพูดถงึค าว่า “บ้านเกดิ” หรอื
เวลาที่ใครต่อใครถามฉันว่าเป็นคนจงัหวดัอะไร ฉันจะตอบอย่างไม่ลงัเล ใจเลยว่า “เป็นคน
โคราช” และรูส้กึไปโดยปรยิายว่าโคราชคอืบา้นเกดิ ซึง่ถงึแมว้่าพ่อกบัแม่ของฉันจะมภีูมลิ าเนา
มาจากจงัหวดักรุงเทพและมพีื้นเพชวีติเป็นคนเมอืงหลวงมาตัง้แต่เกดิ แต่ทัง้คู่ได้เลอืกยา้ยส า
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มโนครวัมาอยู่โคราชตัง้แต่ในปีที่ฉันเกิด (พ .ศ. 2536) เพยีงเพราะต้องการจะหลีกหนีความ
วุ่นวายในเมอืงใหญ่ทีอ่ยู่กนัมาทัง้ชวีติ จงึพาครอบครวัเลก็ ๆ ทีม่กีนัสีค่น พ่อ แม่ และฉันทีเ่ป็น
ลูกชายคนเลก็ของบา้น บวกกบัพีช่ายอกีหนึ่งคนทีอ่ายุห่างกนัสีปี่ พรอ้มขนทวี ีเสือ้ผา้ และขา้ว
ของเครื่องใช ้ขึน้รถกระบะคนัแรกทีพ่อ่ซือ้ ขบัออกจากบา้นปู่ ย่าในกรุงเทพและหอบหิว้กนัมาลง
หลกัปักฐานสรา้งชวีติทีโ่คราช  

กรุงเทพในวยัเดก็ของฉันจงึไม่มคีวามเชื่อมโยงทางความรูส้กึถงึความเป็นบา้นได้
เลย เป็นแต่เพยีงสถานทีท่ีใ่หฉ้ันไดแ้วะเวยีนไปเยีย่มญาตสินิทมติรสหาย ไม่ว่าจะเป็น บา้นย่า 
บ้านยาย บ้านป้า หรอืบ้านลุง และยงัเปรยีบเสมอืนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนปิดเทอมใหญ่
ในช่วงฤดูรอ้นใหฉ้ันไดแ้วะชมความเจรญิในเมอืงหลวง ในแบบทีอ่าจไม่ไดส้มัผสัในโคราช เช่น 
การได้อาบน ้ าประปา ได้ลองขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส เดินเลาะดูตึกระฟ้า หรือเดินตากแอร์ใน
หา้งสรรพสนิคา้หรหูราใจกลางเมอืง  

ภาพของครอบครวัจากความทรงจ าในวยัเดก็เท่าทีฉ่ันจะจ าได ้คอื ภาพของพ่อที่
ต้องออกไปท างานนอกบ้าน อยู่ห่างไกลจากครอบครวั พ่อเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องออก
เดนิทางไปท างานหลายสปัดาหใ์นต่างจงัหวดั แลว้คอยกลบัมาแวะเยีย่มบา้นอยูเ่รื่อย ๆ ในขณะ
ทีแ่ม่อยู่บา้นคอยท างานบา้นและดูแลฉันกบัพีช่าย ช่างน่าเสยีดายทีฉ่ันไม่ทนัไดเ้หน็แม่เป็นนัก
บญัชสีดุเก่งและเป็นผูห้ญงิสุดแกรง่ทีท่ างานในบรษิทัการเงนิในยา่นธุรกจิของกรุงเทพ เพราะแม่
ลาออกจากงานทนัทเีมื่อแม่รู้ตวัว่าแม่ตัง้ครรภ์ลูกคนที่สอง พอแม่คลอดฉันออกมา แม่ก็เลกิ
ท างานและกลายเป็นแม่บา้นอยา่งเตม็เวลาไปเสยีแลว้ เวลาในวยัเดก็เวลาสว่นใหญ่ของฉนัจงึได้
อยู่กบัแม่มากกว่าพอ่ ฉนัอยากจะขอออกตวัเสยีนิดวา่ทีฉ่นัเป็นแบบนี้ อย่าไดโ้ทษแม่เลย เพราะ
ใครหลายคนมกัชอบพูดกนัว่า “ลูกเป็นตุ๊ดเป็นกะเทยเพราะอยู่กบัแม่มาก” ฉันว่าถ้าคนจะเป็น 
จะใครเลีย้งมาหรอือยูก่บัใครมากกวา่กเ็ป็นไดท้ัง้นัน้   

ครัน้ถงึวยัเริม่อ่านเขยีน ฉันถูกส่งไปเรยีนทีโ่รงเรยีนเมอืงนครราชสมีา (ตวัอกัษร
ย่อของโรงเรยีน คอื ม.น.ม.) หรอืเรามกัจะเรยีกกนัสัน้ ๆ ว่าโรงเรยีนเมอืง เพราะโรงเรยีนแห่งนี้
นอกจากจะเป็นโรงเรยีนประจ าจงัหวดันครราชสมีาแลว้ ยงัตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดยอยูฝั่ง่ตรงขา้ม
ของหา้งสรรพสนิคา้ไอทซีติี้ เดมิทหีา้งแห่งนี้มชีื่อว่า นอรสิ ซติี ้ซึง่แต่ก่อนเป็นหา้งทีฉ่นัชอบแวะ
ไปเดนิเล่นกบัเพือ่นหลงัเลกิเรยีน เพราะทีน่ัน่นอกจากจะมรีา้นขายโทรศพัทม์อืถอืแลว้ ยงัเคยมี
รา้นเช่าการต์ูนญีปุ่่ นรา้นใหญ่ซึง่ในยุคนัน้เป็นทีช่ื่นชอบอย่างมากในหมู่เดก็นกัเรยีน แถมในหา้ง
ยงัมรีา้นถ่ายสติก๊เกอรท์ี่เป็นที่นิยมในหมู่นักเรยีนนักศกึษา พวกเราชอบลงขนักนัไปใชบ้รกิาร
ถ่ายรปูเป็นหมู่คณะ รอบรัว้โรงเรยีนนอกจากจะมพีอ่คา้แม่คา้ทีเ่ขน็รถมาขายอาหารวา่งอร่อย ๆ 
ทีเ่หมาะแก่กนิตอนโรงเรยีนเลกิ อย่าง ขนมโตเกยีว มาม่าผดั ลูกชิ้นทอด และไก่ชุปแป้งเกลด็
ขนมปังทอด แถมยงัมแีผงขายของเล่นมากมายทีล่่อตาล่อใจเดก็นักเรยีนยิง่นัก อกีทัง้ในละแวก
นัน้ยงัมสีถานศกึษาอกีหลายแห่งทีอ่ยู่ในละแวกเดยีวกนักบัโรงเรยีนเมอืง ซึง่ถดัจากนัน้กจ็ะเป็น
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โรงเรยีนอาชวีะ โรงเรยีนอนุบาลดอกบวั และโรงเรยีนสุรนารทีี่เป็นโรงเรยีนมธัยมหญิงล้วน
ประจ าจงัหวดั 

ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมืองตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 จนจบชัน้ป.6 ช่วงเวลา 8 ปีใน
สถานศกึษาแห่งนี้จงึเตม็ไปดว้ยความทรงจ ามากมาย แต่ ณ โรงเรยีนแห่งนี้เอง ฉันค่อย ๆ ได้
เรยีนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างชายหญิง และรบัรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกบัคนอื่น 
เพราะเมื่อกา้วเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารศกึษาไทยฉนัไม่เพยีงแต่ถูกสัง่สอนใหก้ลายเป็นเดก็ทีน่อบน้อมและ
เชื่อฟังผู้ใหญ่ แต่ยงัถูกท าให้กลายเป็นเด็กชายและเด็กผู้หญิงตามกฎระเบียบ  ทรงผม และ
เครื่องแบบนกัเรยีน เมื่อเป็น “เดก็ชาย” ฉนัจงึตอ้งไวผ้มสัน้เกรยีน ใสเ่สือ้นกัเรยีนสขีาวทีปั่กชื่อ-
นามสกุล ของตนเอง พรอ้มขนาบขา้งดว้ยค าน าหน้า ด.ช. เป็นลายปักตวัอกัษรสนี ้าเงนิไวต้รงที่
หน้าอกดา้นขวา และนุ่งกางเกงสกีาก ีส่วนเดก็ผูห้ญงินัน้จะไวผ้มบ๊อบความยาวไดไ้ม่เกนิติง่หู 
สวมเสือ้นกัเรยีนปกคอบวั และนุ่งกระโปรงสกีรมท่า ทุกองคป์ระกอบของเครื่องแบบนกัเรยีนถูก
จดัแบ่งตามเพศและแตกต่างอย่างชดัเจน เครื่องแบบและทรงผมของนักเรยีนจงึเป็นสิง่ทีท่ าให้
ฉนัมองเหน็ความแตกต่างระหวา่งเดก็ชายและเดก็หญงิตัง้แต่จากร่างกายของตนเอง  

ทวา่อกีสิง่หนึ่งทีฉ่นัมองเหน็ดว้ยสายตาและโลกทศัน์ทีเ่ปลีย่นไป เครือ่งแบบเหล่านี้
ไม่ได้เพียงแค่ “แบ่งเพศ” แต่ยังนับว่าเป็น “ภาระของผู้หญิง” เพราะแม่ต้องเป็นคนช่วย
ตระเตรยีมชุดเครื่องแบบนักเรยีนเหล่านี้ใหฉ้ันกบัพีช่ายตัง้แต่คนืวนัก่อนที่จะไปโรงเรยีนเรยีน 
แม่จะมารดีเสือ้นกัเรยีนตัง้แต่ชายเสือ้จนถงึคอปกและกางเกงนกัเรยีนสกีากจีนเรยีบกรบิ ถุงเทา้
นักเรยีนสนี ้าตาลและรองเทา้นักเรยีนกจ็ะถูกซกัและจดัเตรยีมเอาไวใ้ห ้แต่ถา้หากคนืไหนแม่ไม่
มเีวลา แม่ต้องตื่นขึน้มาตัง้แต่ตหีา้เพื่อตระเตรยีมชุดนักเรยีนใหลู้กทัง้สองคน แถมยงัต้องเขา้
ครวัท าอาหารเชา้ใหเ้ราสองคนพีน้่องไดท้านก่อนไปโรงเรยีน สว่นฉนักบัพีช่ายกม็หีน้าที่เพยีงแค่
เดนิตวัปลวิขึน้รถตูร้บัส่งไปโรงเรยีน ซึง่แมบ้างครัง้รถตูก้ม็ารบัไม่เป็นเวลา บางวนักม็าเชา้กว่า
ปกต ิหรอืบางวนักม็าสายกว่าทีเ่คย แต่ไมว่า่จะอย่างไรกต็ามแม่ตอ้งตื่นมาเพือ่ท าใหล้กูสองคนมี
ความพรอ้มทีจ่ะไปโรงเรยีนใหท้นัตอนแปดโมงเชา้เพือ่เขา้แถวเคารพธงชาตหิน้าเสาธง   

สิ่งที่บ่งบอกลกัษณะทางเพศในโรงเรียนไม่ได้มีเพียงแต่เครื่องกาย หากแต่ใน
โรงเรยีนแห่งนี้ยงัมเีพือ่นชาย เพือ่นหญงิ และ “เพือ่นตุ๊ด” ฉนัเรยีนอยูห่อ้งทบัสีต่ ัง้แต่อนุบาลหนึ่ง
จนจบป.6 กติตศิพัท์ของหอ้งทบัสีน่ัน้เป็นทีรู่ก้นัประจ าสายชัน้ว่าเป็นหอ้งรวมดาวเด่นโดยการ
เขา้ชงิอนัดบับ๊วยประจ าสายชัน้อยู่ทุกปีและรวมเดก็ทีส่รา้งวกีรรมแสบ ๆ เอาไว ้หอ้งเรยีนของ
ฉันมนีักเรยีนเกอืบ 50 คน โดยมปีรมิาณเดก็นักเรยีนชายมากกว่านักเรยีนหญงิ ฉันจ าไดว้่าใน
หอ้งเรยีนนัน้ประกอบไปด้วยเดก็ที่มพีฤตกิรรมหลากหลาย ตัง้แต่ เดก็ซน เดก็ดื้ อ เดก็ด ีเดก็
เรยีบรอ้ย และตัง้แต่ กลุ่มเดก็ผูช้ายแสบ ๆ ซน ๆ กลุ่มเดก็ผูห้ญงิทีค่ลัง่ไคลแ้ฮรี่  พอ็ตเตอร ์และ
ในยุคนัน้ฉนัจ าไดว้า่มเีพือ่นทีเ่ป็นเดก็ชายทีย่งัไวผ้มจุกกลางหวัและถกัเปียมาโรงเรยีน แถมยงัมี
กลุ่มเดก็ทีม่พีฤตกิรรมคลา้ย ๆ กบัฉันอกีสองสามคน และหนึ่งในนัน้มคีนหนึ่งทีช่ื่อ “เท่” ถงึแม้
วนันี้เราจะขาดการตดิต่อกนัไปหลายปีและแม้มติรภาพของเราอาจจะเจอืจางไป แต่ฉันจ าได้
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เสมอมาว่า เท่ เป็นเพื่อนสนิทมากทีสุ่ดคนหนึ่งของฉันตอนประถม เพราะการมเีพื่อนอย่าง เท่ 
ในหอ้งเรยีนไดช้ว่ยท าใหฉ้นัไม่รูส้กึแปลกแยกและโดดเดีย่ว 

ตอนทีฉ่ันเริม่รบัรูว้่าฉันนัน้แตกต่างจากคนอื่น ๆ เหน็จะเป็นตอนทีไ่ดย้นิเพื่อนใน
โรงเรยีนลอ้ฉนัดว้ยค าวา่ “ตุ๊ด” หรอื “อตีุ๊ด” ฉนัจ าไดว้า่ฉนัถูกเรยีกแบบนัน้จากเพือ่น ตัง้แต่เรยีน
ชัน้อนุบาล และในยุคทีต่อ้งโตมากบัเพลงลอ้ตุ๊ด เชื่อฉนัเถอะว่าการเป็นเดก็ชายทีน่ิ่ง ๆ เงยีบ ๆ 
และเรยีบรอ้ย เราตอ้งมคีวามอดทนกนัมากมายเหลอืเกนิกบัการไดย้นิบทเพลงทีแ่ต่งขึน้มาเพื่อ
ลอ้เลยีนหรอืสรา้งความเกลยีดชงัต่อตุ๊ดโดยเฉพาะ ซึง่เพลงลอ้ตุ๊ดสว่นใหญ่ทีอ่อกมาตัง้แต่ในช่วง
ปลายทศวรรษ 2530 กม็กัจะถูกแต่งและรอ้งโดยศลิปินชายเพื่อทีจ่ะเอามาลอ้ผูช้ายอกีแบบหนึ่ง
ที่ถูกมองว่าไม่สมกบัเป็นผูช้าย เพลงหนึ่งที่ฉันจ าได้ด ีคอื เพลงประกอบภาพยนตรเ์รื่องพราง
ชมพู กะเทยประจญับาน เพลงนัน้มชีื่อว่า เรากระทบตุ๊ด3ที่จ าเพลงนี้ได้นัน่กเ็พราะมที่อนหนึ่ง
ของเนื้อเพลงรอ้งเป็นจงัหวะรวั ๆ ลงตามจงัหวะเสยีงดนตรีเรว็ ๆ ว่า “ตุ๊ด ตะ ละ ลุด ตุ๊ด ตุ๊ด” 
แมเ้พลงนี้จะเป็นเพลงทีข่บัรอ้งโดยวงศลิปินชายลว้นทีท่ าแนวเพลงเพือ่ชวีติอย่าง คาราบาว วง
นี้อาจผลติเพลงเพื่อชวีติใหแ้ก่ผูฟั้งคนอื่น ๆ มาหลายเพลง แต่เพลงนี้ไม่ไดแ้ต่งขึน้มาเพื่อชวีติ
ของเดก็ตุ๊ดแน่ ๆ เพราะตอนทีเ่ดนิอยู่ในโรงเรยีนฉนัเคยไดย้นิค าวา่ “ตุ๊ด” ลอยมาเป็นเพลง ๆ นี้ 
ซึง่บางครัง้หนกัถงึขัน้ไดย้นิเสยีงคนตะโกนค าวา่ ตุ๊ด! ขา้มฝัง่มาจากอกีฟากหนึ่งของอาคารเรยีน 
และการถูกลอ้เลยีนเชน่นี้เคยท าใหฉ้นัรูส้กึอายมาก ๆ เวลาทีโ่ดนแบบนัน้ 

แมจ้ะเป็นเวลานานหลายปีทีฉ่ันไดรู้จ้กัค าว่า ตุ๊ด เป็นอย่างด ีผ่านค าพูดทีอ่อกมา
จากปากของเพื่อนในโรงเรยีนตัง้แต่ประถม แต่ฉันไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่า ค าว่า ตุ๊ด ที่น ามาใช้
ล้อเลยีนมทีี่มาจากไหนและเริม่ถูกน ามาใช้ในสงัคมไทยตัง้แต่เมื่อไร และกว่าจะรู้เขา้ก็ตอนที่
เรยีนปรญิญาโทเขา้แลว้ หลงัจากทีไ่ดเ้ริม่คน้ควา้วจิยัจงึไดพ้บวา่ ตุ๊ด เป็นค าทีม่กัจะถูกรบัรูว้า่มา
จากภาพยนตรเ์รื่อง ตุ๊ดซี ่(Tootsie) ออกฉายในปี พ.ศ.2525 น าแสดงโดย ดสัตนิ ฮอฟแมน แต่
อย่างไรกต็ามมขีอ้สนันิษฐานหนึ่งทีค่น้พบว่า ค า ๆ นี้อาจถูกน ามาใชแ้ทนทีค่ าว่า กะเทย โดย
ทหารชาวอเมรกินั ตัง้แต่ในช่วงสงครามเวยีดนามหรอืก่อนที่หนังเรื่องดงักล่าวจะออกฉาย 
(Jackson, 1995, p. 197) 

 ตุ๊ด ตามความเขา้ใจทัว่ ๆ ไป จงึเป็นค าที่ใช้เรยีกผู้ชายลกัษณะท่าทางตุ๊งติ๊งที่
มกัจะแสดงออกแบบผูห้ญงิในเชงิลอ้เลยีน ภายใต้โลกของใครบางคนทีเ่ชื่อในความจรงิแทแ้ละ
สมบูรณ์ ในสายตาของพวกเขาเหล่านัน้กอ็าจจะมองว่า ตุ๊ด คอืคนทีดู่ไม่แมน ดูไม่เป็นผูช้ายแท ้
หรอืไม่ใช่ผูช้ายรอ้ยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งภายใต้มุมมองแบบนัน้ราวกบัว่าคนที่เป็นตุ๊ดจะมคีวามเป็น
ชายอยู่ประมาณ 0.00-99.99 %. (ไม่เตม็รอ้ย) และท าอย่างกบัว่าความเป็นชายความเป็นหญงิ

 
3 นอกจากเพลงเรากระทบตุ๊ด ที่ขบัรอ้งโดยคาราบาว ในปี พ.ศ. 2537 ยงัมเีพลง 

เกลยีดตุ๊ด ที่ร้องโดยวงซีเปีย นอกจากนัน้ยงัมคี าที่มคีวามหมายท านองเดยีวกนักบัค าว่าตุ๊ด 
อยา่ง ค าวา่ “ประเทอืง” ซึง่มทีีม่าจากเพลง ประเทอืง ของไท ธนาวุฒ ิออกมาในปี พ.ศ. 2541    
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หรอืเพศทางสงัคมจะสามารถวดัออกเป็นตวัเลขไดด้ว้ยเครื่องวดัอุณหภูมหิรอืปรอทวดัไขอ้ย่าง
นัน้ล่ะ  

ในส่วนหนึ่งตุ๊ดจงึเป็นค าที่มคีวามหมายสื่อไปในทางลบ บางคนอาจจะรู้สึกโกรธ 
หรอืร าคาญเวลาได้ยนิค านี้ เพราะการถูกล้อถูกแกล้งหรอืกระเซ้าเย้าแหย่อยู่บ่อย ๆ คงไม่มี
มนุษย์คนไหนชื่นชอบ แต่เรื่องแบบนี้กม็กัจะถูกท าใหเ้ป็นเรื่องเลก็ ๆ ในสงัคมเสมอและยิง่ถ้า
การล้อแบบนี้เกดิขึน้ในโรงเรยีนกม็กัจะถูกมองว่าเป็นการหยอกลอ้กนัตามประสาเดก็ ตรงกนั
ขา้มกบับางคนอาจจะไม่รูส้กึอะไรกบัค า ๆ นี้ โดยเฉพาะกบัคนที่เตบิโตมาเป็นตุ๊ดที่แขง็แกร่ง 
(ทางจติใจ) แถมมหิน าซ าบางคนยงัใชค้ าวา่ ตุ๊ด นิยามตนเองเสยีดว้ยซ ้าไป  

กระนัน้แล้วปัจจุบนัไม่ว่าค าว่าตุ๊ดจะเป็นค าที่มคีวามหมายลบหรอืถูกพลกิแพลง
น ามาใชใ้นแงบ่วกกต็าม แต่ที่แน่ ๆ นี่เป็นค า ๆ แรกทีฉ่นัไดรู้จ้กัวา่เป็นค าทีอ่อกมาจากปากของ
เพื่อนทีโ่รงเรยีนประถม ซึง่ไม่ใช่ค าทีฉ่ันไดย้นิมาจากทีบ่า้นอย่างแน่นอนเพราะตอนเดก็ ๆ ฉัน
เคยไดย้นิเวลาทีม่ผีูใ้หญ่มาถามแม่ดว้ยความสงสยัว่า “ลูกคุณ เป็นตุ๊ดเป็นกะเทยหรอืเปล่า” แม่
มกัจะมคี าของแม่ที่เอาไว้อธบิายตวัตนของฉัน โดยจะหลกีเลี่ยงที่จะพูดค าว่า ตุ๊ด หรอื ค าว่า 
กะเทย แม่มกัจะตอบกลบัคนเหล่านัน้ไปว่า “เขากเ็ป็นแบบนี้ล่ะ” ฉันไม่เคยรูเ้ลยว่า “แบบนี้” ที่
แม่พูดถงึ หมายความว่าอะไรกนัแน่ แบบนี้ของแม่อาจจะหมายถงึแบบทีพ่เิศษหรอืแบบที่ต่าง
ออกไป แต่ทีส่งสยัไปกว่านัน้กค็อื ท าไมกนันะ ตอนนัน้แม่ถงึไม่เปล่งเสยีงพดูค าเหล่านัน้ออกมา
ใหเ้ตม็ปาก หรอืแท้จรงิแลว้แม่แค่ไม่ได้อยากนิยามตวัตนของฉันเลยกไ็ด ้โลกที่บ้านในวยัเดก็
ของฉันจงึเป็นเหมอืนสถานทีท่ีฉ่ันจะรูส้กึปลอดภยัจาก “ค า” [การตตีรา] แต่กแ็ลกมาดว้ยความ
เงยีบงนัระหวา่งเรา 

ทว่าตอนทีฉ่นัรูส้กึขึน้มาวา่ตนเองนัน้แตกต่างจากเดก็ชายคนอื่น ๆ ดว้ยตวัของฉนั
เอง จรงิ ๆ แล้วอาจไม่ใช่ตอนอยู่ที่บ้าน ในโรงเรยีน หรอืตอนที่ถูกล้อเลยีนจากเพื่อน หากแต่
เป็นตอนทีโ่ดยสารอยูบ่นรถตูร้บัสง่นกัเรยีน ฉนัจ าไดว้า่รถตูค้นันัน้เป็นรถยีห่อ้โตโยตา้ ทีถู่กท าสี
ใหม่ใหเ้ป็นสเีขยีวและถูกดดัแปลงท าเป็นรถโรงเรยีน โดยการเอาเบาะทีน่ัง่ออก เหลอืเพยีงแต่
เบาะที่นัง่ไวเ้พยีงสองที่ต้องขา้งประตูและสามที่ตรงด้านหลงั ส่วนเบาะนัง่ตรงกลางถูกแทนที่
ดว้ยมา้นัง่สองตวัขนาดยาวจนเกอืบถงึเบาะหลงั จากทีร่ถตู้โดยทัว่ไปทีอ่าจจะรองรบัผูโ้ดยสาร
ได ้11-15 คน แต่บนรถตูน้ักเรยีนคนันัน้เดก็นักเรยีนตวัเลก็ ๆ สามารถนัง่เบยีดเสยีดกนัไดร้าว 
17-22 คน จนแน่นเตม็คนัรถ  

ทุก ๆ วนัฉันจะโดยสารรถตูร้บัสง่นักเรยีนในการเดนิทางไปโรงเรยีนและกลบับา้น 
ตอนเชา้รถตูจ้ะขบัมาจากอ าเภอปักธงชยัและแวะมาจอดรบัทีบ่า้นของฉันซึง่สามารถขบัมาจาก
ถนนเสน้เดยีวกนั อยู่ใกล ้ๆ กบัโรงพกัโพธิก์ลาง ไม่ห่างไกลจากตวัเมอืงโคราชมากนัก บนรถ
ตู้รบัส่งนักเรยีนทีเ่ตม็ไปดว้ยเดก็ชายหญงิคนอื่น ทีม่กัจะส่งเสยีงพูดคุยกนัตลอดเสน้ทางอย่าง
สนุกสนานและสามารถเป็นตนเองไดอ้ย่างสบาย ๆ แต่บนรถตูค้นันัน้เองกลบักลายเป็นทีท่ีท่ าให้
ฉนัรูไ้ดจ้กักบั การเป็นคนนอกหรอืการตอ้งกลายเป็นคนอื่น เพราะแมฉ้นัจะเป็นเดก็ชายทีพ่ดูจา
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เจือ้ยแจว้และแสดงออกถงึความเป็นตนเองอย่างเปิดเผยยามอยู่ในหอ้งเรยีน แต่กลบักลายเป็น
เดก็ชายผูน้ัง่เงยีบเชยีบอยู่คนเดยีวตรงทีม่า้นัง่แถวกลางบนรถตู ้การไม่พดูไม่จากบัใครนัน้เป็น
เพราะฉนักลวัไปเองวา่เดก็ ๆ คนอื่นบนรถตูจ้ะรูว้า่ฉนัเป็นตุ๊ดและจะถูกลอ้เลยีนแบบตอนทีอ่ยูใ่น
หอ้งเรยีน จงึเกรงว่าหากคุณลุงคนขบัรถตูไ้ดย้นิเขา้จะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ ช่วงเวลาสัน้ ๆ ของ
การเดนิทาง 30 นาท ีบนรถตูร้บัสง่นกัเรยีนคนันัน้ จากบา้นไปโรงเรยีนและจากโรงเรยีนไปบา้น
จงึกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความหวาดระแวงของเดก็คนหนึ่งทีไ่ม่รูจ้ะพดูหรอือธบิายเรือ่งนี้กบัแม่
อย่างไร ราวกบัรถตู้นักเรยีนคนันัน้มไิดแ้ค่ขนส่งฉันจากสถานทีห่นึ่งไปอกีทีห่นึ่ง หากแต่ก าลงั
ขนสง่ความลบัของฉนัทีจ่งใจเกบ็ซุกซ่อนเอาไวแ้คใ่นโรงเรยีน   

การไม่พดูไม่จากบัใครเลยบนรถตูร้บัสง่นกัเรยีน คอื “ความเงยีบ” ทีฉ่นัไดรู้จ้กัจาก
ตนเอง และการทีเ่งยีบกเ็พราะคดิว่าตนเองคอืคนทีผ่ดิแปลก เงยีบเพยีงเพราะกลวัว่าจะถูกเดก็
คนอื่นล้อเลยีนแบบที่โดนในโรงเรยีนซึ่งนัน่ก็มากเกนิพอแล้ว และนัน่จงึท าให้ฉันเงยีบเพราะ
หวาดระแวงไปเองวา่หากแม่รูเ้ขา้แลว้จะเสยีใจหรอือบัอายทีล่กูชายของแม่ไมเ่หมอืนคนอื่น สิง่ที่
ได้เรยีนรูจ้ากการหนักลบัไปมองตวัตนและประสบการณ์ในวยัเดก็ของตนเองกค็อื ความเงยีบ
เปรยีบเสมอืนเกาะก าบงัทีม่เีอาไวใ้ชส้ าหรบัปกป้องตนเองจากโลกภายนอก ฉันจงึจ ายอมทีจ่ะ
กลายเป็นเด็กล่องหนหรือเป็นคนไร้ตัวตนเวลาที่อยู่บนรถตู้รบัส่งนักเรียน แต่ถึงแม้ฉันจะ
พยายามปิดซ่อนพฤตกิรรมของตนเองไวส้กัเพยีงใดกต็าม สุดท้ายแลว้ความลบัทีฉ่ันพยายาม
เกบ็ง ากไ็ม่สามารถปิดบงัเอาไวไ้ด้เลย บ่อยครัง้ที่ความเงยีบของฉันถูกทลายลงด้วยเสยีงของ
ผู้ใหญ่ที่ชอบมาต าหนิ หรอื เพื่อนที่ชอบหยอกล้อ อีกทัง้ยงัมขีา้วของอยู่ชิ้นหนึ่งได้ท าหน้าที่
คล้ายกบัรถตู้รบัส่งนักเรยีน คอยช่วยขนส่งความลบัของฉันจากโรงเรยีนไปถงึที่บ้าน เพราะ
สิง่ของชิน้นัน้ไดบ้นัทกึความลบัของฉันลงในกระดาษและสามารถเปิดเผยตวัตนและพฤตกิรรม
ทางเพศของฉันในโรงเรยีนออกมาไดเ้ป็นตวัอกัษร ทัง้ยงัถูกส่งผ่านจากมอืของครูประจ าชัน้ไป
ถึงมือของแม่ ซึ่งเนิ่นนานมาแล้วที่ของชิ้นนี้ ไม่ได้ถูกเปิดอ่าน  นัน่คือ สมุดพกช่วงเรียน
ประถมศกึษา (ซึ่งจะเป็นจดหมายเหตุส่วนบุคคลอกีชิ้นหนึ่งที่จะน ามาใชใ้นบทนี้) แต่อย่างไรก็
ตามในส่วนต่อไป  ฉันใคร่ขอทบทวนการศกึษาในประเดน็ตวัตนและประสบการณ์ของเดก็ที่มี
พฤตกิรรมขา้มเพศ รวมถงึเดก็ที่มคีวามหลากหลายทางเพศ เพื่อเสนอวธิกีารศกึษาประเด็น
ดงักล่าวในแนวทางใหมแ่ละในเชงิสรา้งสรรค ์ผ่านเรือ่งเล่าและจดหมายเหตุสว่นบุคคล 
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4.2 ออกจากสนามในโรงเรียน เข้าสู่ สนามจดหมายเหตุ: ว่าด้วยวิธีวิทยาในการศึกษา
เดก็นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมข้ามเพศ  
 

ในชว่งเดอืนมกราคม ปี ค.ศ. 2017 ฉนัเหน็ภาพของเดก็หญงิฝรัง่ผวิขาว4ทีเ่ป็นเดก็
ข้ามเพศสถานะ ( transgender children) หรือ เด็กทรานส์ ( trans children) ปรากฏอยู่บน
หน้าปกนิตยาสาร National Geographic ฉบบัต้อนรบัศกใหม่ ซึ่งถอืเป็นฉบบัพเิศษทีม่าพรอ้ม
กบัหวัขอ้เรื่องการปฏวิตัทิางเพศสถานะ (gender revolution) ใบหน้าที่ดูสุขุม ผนวกกบัค าพูด
หนักแน่นของเธอโปรยอยู่บนหน้าปกว่า “the best thing about being a girl is, now I don't 
have to pretend to be a boy.” ฉันอดคดิถงึวยัเดก็ของตนเองและอดไม่ได้ที่จะจนิตนาการไป
ดว้ยความสงสยัวา่ถา้หากฉนัสามารถเลอืกได ้ทีจ่ะเปลีย่นตวัเองไปเป็นเดก็หญงิ (ด.ญ.) แบบนัน้
เสยีตัง้แต่ตอนเดก็ ๆ ชวีติของฉนัวนันี้จะเป็นเชน่ไรกนั ทวา่ภาพใบหน้าทีด่เูขม้แขง็และอ่อนโยน
ของเดก็หญงิบนหน้าปกนิตยสารนัน้ ฉันไม่สามารถล่วงรูไ้ดเ้ลยว่าเบือ้งหลงัชวีติของเธอตอ้งฝ่า
ฟันอุปสรรคอะไรมาบ้าง กระนัน้แล้วฉันไม่ได้ต้องการที่จะมาถกเถยีงว่าการขา้มเพศตัง้แต่วยั
เดก็จะเป็นทางเลอืกที่สมควร หรอื เหมาะสมกว่าหรอืไม่ หากแต่ภาพและเรื่องราวของเดก็ท
รานส์ในโลกตะวนัตกท าใหฉ้ันตระหนักได้ว่าในสงัคมไทยเรายงัคงได้ยนิเสยีงของกลุ่มเดก็ตุ๊ด  
หรอื เดก็กะเทย น้อยเหลอืเกนิ แมว้่าปัจจุบนัเราอาจจะพบภาพเดก็ชายท่าทางตุง้ติ้ง ยิม้หวาน 
สวมวิก จิกตา หรือมีกิริยาท่าทางแบบเด็กผู้หญิงได้ตามรายการโทรทศัน์หรือในสื่อสงัคม
ออนไลน์มากขึน้กต็าม แต่สิง่ทีฉ่นัอยากรูจ้รงิ ๆ คอืความตอ้งการของเดก็กลุ่มนี้คอือะไร ปัญหา
ทีเ่ขาตอ้งพบมอีะไรบา้ง  หรอืความช่วยเหลอือะไรทีจ่ะท าใหเ้ดก็ ๆ กลุ่มนี้ไม่ตอ้งเผชญิกบัการ
ถูกเลอืกปฏบิตัิอย่างโดดเดี่ยว และจากจุดนี้เองจงึท าใหฉ้ันคดิต่อไปอกีว่าเราจะสามารถสร้าง
ความรูเ้กี่ยวกบัเดก็ตุ๊ดหรอืเดก็กะเทยในสงัคมไทยขึน้มาไดอ้ย่างไร ดงันัน้ในส่วนนี้จะเป็นการ
ทบทวนวธิวีทิยาในการวจิยัในกลุ่มเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศหรอืเป็นผูม้คีวามหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทย และทบทวนการวิจยัเด็กข้ามเพศสถานะในโลกตะวนัตก เพื่อน าเสนอ
หนทางใหม่ในการสรา้งความรูเ้กีย่วกบัเดก็กลุ่มนี้โดยใชก้ารเล่าเรื่องของตนเองผ่านวธิวีทิยาอตั
ชาตพินัธุว์รรณนาและจดหมายเหตุศกึษา 

สิง่แรกทีฉ่นัคดิวา่ควรท าความเขา้ใจก่อนทีจ่ะหยบิงานวจิยัชิ้นอื่น ๆ ขึน้มาทบทวน
กค็อื ความแตกต่างกนัระหว่าง อตัลกัษณ์ ตวัตน และประสบการณของเดก็ขา้มเพศสถานะใน
โลกตะวนัตก กบัเด็กที่มพีฤติกรรมขา้มเพศในสงัคมไทย ที่อยู่ภายใต้สิง่แวดล้อมหรอืระบบ
การศึกษาที่แตกต่างกนั สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชดัในบริบทการศึกษาไทยก็คือ การมีกฎระเบียบ
เครื่องแบบและผมทรงนักเรยีนทีย่งัคงถูกตรงึไวก้บัเพศก าเนิด ซึ่งนัน่ถอืเป็นอุปสรรคหนึ่งทีท่ า

 
4 เธอชื่อ เอเวอรี ่แจค็สนั (Avery Jackson) เดก็หญงิขา้มเพศอายุ 9 ขวบสญัชาติ

อเมรกินั จากเมอืงแคนซสัซติีใ้น รฐัมสิซูร ี  
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ใหก้ารเปลีย่นแปลงเพศสถานะตัง้แต่ในวยัเยาวย์งัคงไม่สามารถกระท าได ้เนื่องดว้ยระเบยีบของ
โรงเรยีนทีไ่ม่ไดร้องรบัการเปลีย่นแปลงเพศสถานะ เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนของรฐัจงึไม่สามารถ
ทีจ่ะ “ขา้ม” (trans) ไปเป็นอกีเพศสถานะหนึ่งไดแ้บบเดก็นักเรยีนในโลกตะวนัตก หากแต่เดก็
กลุ่มนี้ในโรงเรยีนท าได้เพยีงแค่ “ผสมผสาน” (blend) ตวัตนทางเพศสถานะของตนเอง เช่น 
เดก็ชายทีแ่สดงออกแบบผูห้ญงิ หรอื เดก็ชายทีถู่กเรยีกวา่ตุ๊ด หรอื กะเทย และเดก็หญงิที่แสดง
ออกแบบผูช้าย ดงัเชน่เดก็หญงิทีม่กัจะถูกเรยีกวา่ทอม (หรอืทอมบอย) 

จากมุมมองและประสบการณ์ของฉัน นักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศทีเ่รยีนอยู่ใน
แบบแผนสามญัและอยู่ภายใต้ระบบการศกึษาของรฐัไทยมกัจะเริม่เปลีย่นแปลงตวัตนเมื่อเขา้
เรยีนมหาวทิยาลยั ( อายุประมาณ 18-19 ปี) หรอือย่างเรว็ทีสุ่ดกน่็าจะราว 15-16 ปี ส าหรบัคน
ทีไ่ม่ไดเ้ลอืกเรยีนต่อในสายสามญัหรอืออกไปเรยีนสายวชิาชพี แต่อย่างไรกต็ามการศกึษาของ 
แซม วนิเทอร์ (Sam Winter) พบตวัเลขทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัการเปลีย่นผ่านทางเพศของผูห้ญงิ
ขา้มเพศในประเทศไทย หลายคนใชฮ้อรโ์มน โดยเริม่ใช ้ตัง้แต่อายุเฉลีย่ 16.3 ปี และอกีหลาย
คนเริม่ใชต้ัง้แต่อายุ 10 ปี หลายคนไดศ้ลัยกรรมหลายรูปแบบ โดยเฉลีย่ในช่วงอายุ 20 ปี มคีน
หนึ่งที่ได้เขา้รบัการผ่าตดัแปลงเพศเรว็ที่สุด ตอนอายุ 15 ปี (Winter, 2006, p. 15) ขณะที่ใน
โลกตะวนัตก เดก็ทรานสส์่วนใหญ่มกัจะใชเ้วลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูรอ้นในการเปลีย่นแปลง
ตวัตนทางเพศ หรอืบ่อยครัง้จะเกดิขึน้ในช่วงเวลาเปลีย่นผ่าน จากประถมขึน้มธัยม จากมธัยม
ตน้ขึน้มธัยมปลาย หรอืจากมธัยมปลายเขา้มหาวทิยาลยั (Luecke, 2011, p. 146)   

กระนัน้แลว้พืน้ทีใ่นโรงเรยีนไทยกอ็าจไม่ไดปิ้ดกัน้ต่อการแสดงออกตวัตนของเดก็
ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศเสยีทเีดยีว เมื่อโรงเรยีนพยายาม “ใหพ้ืน้ที”่ แก่เดก็เหล่านี้ผ่านกจิกรรมที่
ใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละอนุญาตใหแ้ต่งกายขา้มเพศไดใ้นกจิกรรมเชงิสนัทนาการ อย่างเช่น 
เชยีรล์ดีเดอร ์การแสดงละครเวท ีหรอืการแสดงรอบกองไฟในค่ายลูกเสอื เดก็เหล่านี้จะมหีน้าที่
ในการสร้างสีสนัหรือให้ความบันเทิงตามงานที่โรงเรียนจัดขึ้น แต่ในระดับโครงสร้างหรือ
นโยบายของโรงเรยีนทีจ่ะออกมารองรบัเดก็กลุ่มนี้ยงัคงเป็นเรื่องทีข่าดแคลน โรงเรยีนสว่นใหญ่
ขาดการค านึงถงึสวสัดภิาพขัน้พื้นฐานที่เดก็กลุ่มนี้ควรจะได้รบั เช่น   เช่น แนวทางที่จะช่วย
ปกป้องการเลอืกปฏบิตัหิรอืการรงัแกเดก็ขา้มเพศ และถงึแมว้า่เดก็กลุ่มนี้อาจจะมคีวามแตกต่าง
กนัไปตามบรบิททีอ่ยู่อาศยั ทว่าสิง่ทีเ่ดก็ทรานสใ์นโลกตะวนัตก และเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศ
ในสงัคมไทย อาจจะมรี่วมกนักค็อื “การอยู่ในสถานะชายขอบ” เพราะทุก ๆ สงัคมกว่าเสยีงของ
เดก็คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเดก็ผูช้าย เดก็ผูห้ญงิ หรอืเดก็ที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศจะถูกได้ยนิหรอื
สะทอ้นออกมาไดก้น็บัว่ายากเยน็เหลอืเกนิ นัน่อาจเป็นเพราะอ านาจนิยมทีย่งัคงฝังรากลกึอยู่ใน
สงัคมและวฒันธรรมทีเ่ราอาศยัอยู่ เสยีงของเดก็จงึถูกกลบจนหายไป  ซึง่แมแ้ต่เดก็ ทรานสใ์น
โลกตะวนัตกกย็งัคงถูกนับว่าเป็น กลุ่มชายขอบที่ถูกกดีกนัออกไปมากที่สุดในบรรดากลุ่มคน
ชายขอบอื่น ๆ (Kennedy & Helen, 2010, p. 26)  
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ในช่วงทศวรรษที่ 2540 และ 2550 แม้การศกึษากะเทยจะมกีารขยบัขยายพื้นที่
ผ่านสนามวจิยัต่าง ๆ และนกัวจิยัสว่นใหญ่มกัใหค้วามส าคญักบัประเดน็เรื่องความแตกต่างทาง
ชนชัน้ พื้นที่ทางสงัคม หรอืสถานะทางเศรษฐกจิ ทว่าประเดน็ทบัซ้อนที่ไม่ได้ถูกท าใหเ้ด่นชดั
ขึน้มากค็อื ชว่งวยั (age) ในชว่งสองทศวรรษดงักล่าวการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ของ
กลุ่มเดก็ที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศในประเทศไทย5 มกัเกี่ยวโยงกบักลุ่มเดก็ผูม้คีวามหลากหลาย
ทางเพศกลุ่มอื่น ๆ ไม่วา่จะเป็นเดก็ทีเ่ป็นชายรกัชาย เดก็ทีเ่ป็นหญงิรกัหญงิ หรอืเดก็ทีเ่ป็นทอม 
โดยมกัจะมุ่งเข้าไปศึกษานักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาเป็นหลกั ตวัอย่างงานวจิยัทัง้เชงิ
คุณภาพและเชงิปรมิาณที่เขา้ไปศกึษานักเรยีนที่เป็นกะเทยหรอืนักเรยีนกลุ่มหลากหลายทาง
เพศในโรงเรยีนมธัยมตามภูมภิาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ม ีอาท ิงานวจิยัเรื่อง “อตัลกัษณ์ของ
นักเรยีน "กะเทย": กรณีศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ ”  โดย เทยีม
เทพ ทัง่ศริ ิ(2546) รายงานการวจิยัเรื่อง “การรงัแกต่อกลุ่มนกัเรยีนทีเ่ป็นหรอืถูกมองว่าเป็นคน
ขา้มเพศหรอืคนรกัเพศเดยีวกนัในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา: รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ 
แรงจูงใจ และมาตรการการป้องกันใน 5 จังหวัดของประเทศไทย ” (2557) จัดท าโดย 
มหาวทิยาลยัมหดิล องค์การแพลนอินเตอร์เนชัน่แนลประเทศไทย และ องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และบทความวิชาการเรื่อง “เพศวิถีกบัการ
สร้างอตัลกัษณ์ในพื้นที่โรงเรียน” ของ กิตติวินท์ เดชชวนากร และ รงัสิมา วิวฒัน์วงศ์วนา 
(2560)  

การศกึษาเหล่านี้ได้เขา้ไปท าความเขา้ใจตวัตนและประสบการณ์ของนักเรยีนที่
เป็นกะเทยหรอืเป็นผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ พรอ้มทัง้ใชก้ลวธิใีนการศกึษาทีท่ าใหผู้ว้จิยั
เขา้ไปอยูใ่นสนามอยา่ง โรงเรยีน และกลายเป็นผูส้งัเกตการณ์วถิชีวีติของนกัเรยีนกลุ่มนี้ในพืน้ที่
ต่าง ๆ  ตัง้แต่การลงไปส ารวจสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ส ารวจความสมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน 
ไปจนกระทัง่ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบัผูป้กครอง งานวจิยัเหล่านี้ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึปัญหา

 
5 นอกจากการศกึษาวจิยัในประเดน็เดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศ หรอืเป็นผูม้คีวาม

หลากหลายทางเพศ ยงัมกีารขบัเคลื่อนทางสงัคมในประเดน็ความรูเ้รื่องความหลากหลายทาง
เพศโดยกลุ่มและองคก์รทีท่ างานทางดา้นความหลากหลายทางเพศ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเสนอ
คู่มอืที่น าเสนอความรู้เพื่อน าไปปรบัใช้ทัง้ในโรงเรยีนและในครอบครวั เช่น แนวปฏบิตัขิอง
ครอบครวัทีม่ลีูกหลานเป็นกะเทย (2557) จดัท าโดยเครอืข่ายเพื่อนกะเทยไทย และในปี พ .ศ. 
2560 มีการเคลื่อนไหวทางรายการโทรทัศน์และแคมเปญในเครือข่ายสังคมออนไลน์  
www.change.org เพื่อเรยีกรอ้งใหบ้รรจุหลกัสูตรเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” ในหนังสอื
เรียน ตัง้แต่ ป.1 น า โดย กิตตินันท์ ธรมธัช (นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งแห่งประเทศไทย)  
(“ชาวเน็ตรณรงคบ์รรจุหลกัสตูร,” 2560) 
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และอุปสรรคของนักเรยีนทีเ่ป็นกะเทยหรอืเป็นคนหลากหลายทางเพศ เช่น การถูกเลอืกปฏบิตัิ
จากบุคลากรในโรงเรยีน การประสบความรุนแรงจากครอบครวั ไปจนถงึปัญหาการกลัน่แกล้ง
กนัในโรงเรยีน และจากสถติทิี่ผ่านการท าแบบส ารวจในรายงานของมหดิล ได้ขอ้สรุปที่ส าคญั
ประการหนึ่งว่า กลุ่มที่ถูกหยอกล้อ แกล้ง รงัแกเพราะเป็นหรอืถูกมองว่าเป็น LGBT มสีภาพ
ปัญหาทีน่่าเป็นห่วงมากกว่า โดยมแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิ ภาวะซมึเศรา้ ไปจนถงึ การพยายาม
ฆา่ตวัตายสงูกวา่ เมือ่เทยีบกบักลุ่มทีถู่กหยอกลอ้ รงัแก ดว้ยเหตุผลอื่น ๆ  (มหาวทิยาลยัมหดิล 
และคณะ, 2557, น. 84) ซึ่งผลการวจิยัชิ้นนี้ คลา้ยกบัในงานวจิยัเรื่อง “Transgender children: 
More than a theoretical challenge” ของ นาตาชา เคนเนดี้ (Natacha Kennedy) และ มาร์ค 
เฮเลน (Mark Hellen) (2010) ทีพ่บวา่เดก็ทรานสใ์นโลกตะวนัตกมสีองลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที่
ดูออกและดูไม่ออก โดยแบบที่ดูไม่ออกมีแนวโน้มที่จะปกปิด  ซึ่งการปิดบังตัวตนสามารถ
ก่อใหเ้กดิปัญหาในระยะยาวตามมาได ้เมื่อไม่ไดร้บัการสนับสนุน เดก็ขา้มเพศจะมคีวามเสีย่ง
อย่างยิง่ต่อการเลอืกปฏบิตั ิความรุนแรง การถูกปฏเิสธจากครอบครวั ความกดดนั ความคดิ
พยายามฆา่ตวัตายไปจนถงึขัน้ลงมอืท าจรงิ ๆ   

จากรายงานการวจิยัขา้งต้นของมหาวทิยาลยัมหดิลและคณะ ที่ออกมาในปี พ.ศ. 
2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มนักวจิยัซึง่ประกอบดว้ย มุจลนิท ์ชลรตัน์ พมิพวลัย ์บุญมงคล 
ณฐัรฐั สาเมาะ ตโิหมะ ท .ี โอะหยะเน็น (Timo T. Ojanen) เชษฐ รชัดาพรรณาธกิุล ทสพร ด าร ิ
และ โธมสั อ.ี กวาดามซู (Thomas E. Guadamuz) ไดน้ ารายงานชิน้นี้มาเป็นกรณีตวัอย่างของ
การศกึษาเพื่อประมวลใหเ้หน็ถงึปัญหาเกีย่วกบัวธิกีารศกึษาและใหข้อ้เสนอเกีย่วกบัวธิวีทิยาที่
ใชใ้นการศกึษากลุ่มเดก็นักเรยีนผูม้คีวามหลากหลายทางเพศลงในบทความทีม่ชีื่อเรื่องว่า “วธิี
วิทยาในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ มเปราะบางในกระบวนการท าวิจัยทางด้าน
สงัคมศาสตร์: กรณีศกึษากลุ่มนักเรยีนทีเ่ป็น LGBT” โดยผลการวจิยัไดช้ี้ใหเ้หน็ว่า การเขา้ถงึ
กลุ่มตวัอย่างนักเรยีน LGBT เป็นเรื่องยาก มปัีญหามากมายไม่ว่าจะเป็น 1) ปัญหาในเรื่องการ
คน้หากลุ่มตวัอย่าง 2) ปัญหาเรื่องความละเอยีดอ่อน หรอื 3) ปัญหาเรื่องการหาพืน้ทีป่ลอดภยั
ในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิวีทิยาทีจ่ะช่วย
ท าใหน้กัวจิยัเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายหรอืเกบ็ขอ้มลูไดง้า่ยยิง่ขึน้ ดงันี้ 1)  การจดัตัง้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาโครงการวิจยัซึ่งประกอบด้วยนักเรียน LGBT และนักกิจกรรม จากองค์กรพฒันา
เอกชน 2) การประสานงานกบัโรงเรยีนอย่างละเอยีดอ่อนต่อประเดน็ LGBT โดยเขา้ใจความ
เป็น LGBT ของกลุ่มผู้ให้ขอ้มูล 3) การหาพื้นที่ปลอดภยัส าหรบัการปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มผู้ ให้
ขอ้มลู  

จากขอ้เสนอแนะในบทความขา้งต้น ค าถามทีส่ าคญักค็อื มีวิธีวิทยาในการวิจยั
แบบใดบ้างท่ีจะช่วยให้นักวิจยัไม่จ าเป็นต้องลงสนามเข้าไปถึงในโรงเรียนหรือไม่
จ าเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนเพศหลากหลายโดยตรง แต่สามารถสร้าง
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องคค์วามรู้เก่ียวกบันักเรียนกลุ่มน้ีขึ้นมาได้ เนื่องจากเดก็กลุ่มนี้ถูกจดัอยู่ในกลุ่มเปราะบาง 
การศึกษาในประเด็นเด็กที่มีพฤติกรรมข้ามเพศหรือมีความหลากหลายทางเพศจึงยงัคงมี
ขอ้จ ากดัทีต่อ้งค านึงถงึจรยิธรรมในกระบวนการวจิยัทีอ่าจน าไปสู่การเปิดเผยความลบัของเดก็
ให้กบัครอบครวัหรอืคนอื่น ๆ รบัรู้ และนัน่อาจก่อให้เกดิปัญหาแก่เด็กตามมา อย่างไรก็ตาม
เสยีงเลก็เสยีงน้อยเหล่านี้กม็กัจะเลด็ลอดออกมาจากการศกึษาหรอืงานวจิยัเชงิคุณภาพ เช่นใน 
การศึกษาประสบการณ์ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของกะเทย หรือแม้แต่ในงานเขียนเชิง
อตัชวีประวตักิม็กัจะเผยเรือ่งราวในวยัเดก็ของผูใ้หข้อ้มลูหรอืผูเ้ขยีนสอดแทรกอยู ่ 

การขาดแคลนวธิวีทิยาในการสร้างความรู้เกี่ยวกบัเดก็ที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศจงึ
น ามาสู่การมองหาวธิีวทิยารูปแบบอื่น ๆ ในแวดวงวชิาการตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเทศที่มีการออกกฎหมายการรับรองเพศสถานะ (gender recognition) เช่น อเมริกา 
แคนาดา และออสเตรเลยี จะเหน็ได้ว่ามงีานศกึษาวถิชีวีติประสบการณ์ของเดก็ที่เป็นทรานส์
และการถกเถียงทางวิชาการอยู่ในหลากหลายสาขาวิชา การที่นักวิจัยตะวันตกมุ่งศึกษา
ประสบการณ์ของเด็กที่มีพฤติกรรมข้ามเพศ เพราะด้วยโครงสร้างและบริบททางสงัคมที่
แตกต่างกนั เดก็กลุ่มนี้ไม่เพยีงแต่ตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงตัง้แต่ความรูส้กึในจติใจ สภาพ
ร่างกาย ทศันคติของคนในครอบครวั หากยงัต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงในระดบัสงัคม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโรงเรยีน เช่น การใช้ห้องน ้า การเปลี่ยนแปลงสรรพนามที่ใชเ้รยีกแทน 
การปฏบิตัขิองครแูละเพือ่นร่วมชัน้ ในสว่นนี้จงึไดค้ดัเลอืกงานวจิยักลุ่มเดก็ 
ทรานสท์ีใ่ชว้ธิวีทิยาทีแ่ตกต่างกนัออกไปเพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งความรูใ้นประเดน็ดงักล่าว
ดว้ยหนทางและมมุมองใหม่ ๆ   

ตวัอยา่งทีห่นึ่ง การศกึษาทีเ่ขา้ถงึประสบการณ์ของเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศ โดย
อาศยัสิง่แวดลอ้มรอบตวัและคนรอบขา้งของเดก็ขา้มเพศ เช่น การวจิยัเรื่อง “Exploring Trans 
and Gender Diverse Issues in Primary Education in South Australia” โดย แคลร์ บาร์โธโล
มสิ (Clare Bartholomaeus) เดเมยีน เวย์น รกิซ์ (Damien Wayne Riggs) และยาร์โรว แอนด
รูว (Yarrow Andrew) (2016) ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือการท า
แบบสอบถามไปยงัครูและครูฝึกสอนในโรงเรยีนประถม พวกเขาพบว่าทศันคตขิองครูผูห้ญงิมี
แนวโน้มทีจ่ะสนับสนุนเดก็ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศมากกว่าครูผูช้าย อกีทัง้ยงัพบว่าครูใน
โรงเรยีนประถมเรยีกรอ้งใหม้กีารอบรม จดัหาขอ้มลู เพื่อทีจ่ะมวีธิกีารปฏบิตัิทีเ่หมาะสมต่อเดก็
กลุ่มนี้ การศกึษาในส่วนทีส่อง คอื การทดลองสรา้งหอ้งเรยีนใหเ้ดก็ประถมอ่านหนังสอืภาพทีม่ี
เนื้อเรือ่ง ตวัละคร เกีย่วกบัคนขา้มเพศ การทดลองพบวา่ หนงัสอืเหล่านี้มสีว่นในการสรา้งความ
ตระหนักรูเ้รื่องความหลากหลายทางเพศใหแ้ก่เดก็ ๆ อกีทัง้เดก็ที่เป็นคนหลากหลายทางเพศ
เองกม็สีว่นทีช่ว่ยสะทอ้นตวัเองในระหวา่งทีอ่่าน 

ตัว อย่ า งที่ ส อ ง  คือ ก า ร วิจัย เ รื่ อ ง  “Identifying and Navigating Social and 
Institution Challenges of Transgender Children and Families” ของ โมชลูา คาพสู-เดซยิล์าซ ์
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(Moshoula Capous-Desyllas) และ เซซเิลยี บารร์อน (Cecillia Barron) (2017) เป็นการศกึษา
ด้วยวธิวีจิยัเชงิชาตพินัธุ์วรรณนา ที่ช่วยสะท้อนประสบการณ์ของ 4 ครอบครวัที่มลีูกเป็นเดก็
สาวขา้มเพศ โดยแต่ละครอบครวัต่างมภีูมหิลงัทีต่่างกนั เช่น ครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่ว ครอบครวั
ชายหญิง และครอบครวัชายรกัชาย อกีทัง้บางครอบครวัมแีนวคดิเคร่งศาสนา แต่ปลายทาง
สุดทา้ยของทุกครอบครวัในงานศกึษา คอืยอมรบัลูกสาวขา้มเพศของตน ขอ้สงัเกตคอื แนวคดิที่
ครอบครวัใชม้องเพศสถานะของลูกนัน้มคีวามน่าสนใจ เช่น ยอมรบัใหลู้กมเีพศสถานะทีไ่หลลื่น 
หรือรับได้หากวันหนึ่ งลูกกลับมาเป็นเพศเดิม นอกจากนี้  การศึกษายังเผยให้เห็นถึง
ประสบการณ์ของครอบครวัที่ต้องเผชญิระหว่างการก้าวขา้มผ่านเพศของลูก ตัง้แต่ในระดบัที่
เลก็ที่สุด เช่น ความสบัสน ความไม่เขา้ใจต่อสิง่ที่ลูกเป็น ความกงัวลต่อชวีติของลูกในอนาคต 
ไปจนถงึการต่อสูใ้นระดบัสงัคม ทัง้กบัสถาบนัทางการศกึษา สถาบนัศาสนา และสถาบนัทาง
การแพทย ์กล่าวโดยสรุปการวจิยัมจีุดมุ่งหมายเพือ่ส่งเสรมิ สุขภาพ และความสุข ของเดก็ขา้ม
เพศและครอบครวั ดงัทีผู่ว้จิยัทัง้สองกล่าววา่ “การทีค่รอบครวัสามารถยอมรบัใหเ้ดก็แสดงตวัตน
ในแบบทีเ่ป็นมากกว่าจะท าใหเ้ป็นความผดิปกต ิจะช่วยเสรมิสรา้งพฒันาการและความเป็นอยู่
ของเดก็ขา้มเพศใหด้ขีึน้ได”้ (Capous-Desyllas & Barron, 2017, p. 537)  

การศึกษาทัง้สองชิ้นข้างต้นอาจจะไม่ได้ท าให้เห็นว่าวิธีวิทยาที่น ามาใช้ใน
การศกึษาเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศต่างออกไปจากการศกึษาวจิยัในประเดน็ดงักล่าวทีป่รากฏ
อยู่ในวงวชิาการไทยมากนัก แต่อย่างไรกต็ามยงัมงีานศกึษาอกีสองชิ้นที่จะน าเสนอใหเ้หน็ถงึ
วธิกีารใหม ่ๆ ในการสรา้งความรูเ้กีย่วกบัเดก็ทรานส ์ดงัต่อไปนี้ 

ตวัอย่างที่สาม คอื การวจิยัที่ใช้วธิวีทิยาในการวจิยัโดยการเขา้ถงึประสบการณ์
ของเดก็ทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศผ่าน “ความทรงจ า” ของคนขา้มเพศทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จากการศกึษา
ของ เคนเนดี ้และ เฮเลน (2010) เป็นงานศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ  ศกึษาประสบการณ์ ความรูส้กึ
ของการเป็นคนข้ามเพศในวยัเด็ก กล่าวคือ ด้วยข้อจ ากัดของการท าวิจัยในเด็ก จึงใช้วิธี
การศึกษาผ่านเรื่องราวความทรงจ าของคนข้ามเพศที่อยู่ในวยัผู้ใหญ่ โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้กรอกแบบสอบถามอยู่ที่ 18-65 ปี จ านวนหลักของผู้ร่วมตอบ
แบบสอบถามอยู่ระหว่างช่วงอายุ 36-45 ปี ผลการศกึษาเผยใหเ้หน็ว่า คนขา้มเพศจ านวนมาก
เริม่รูต้วัตัง้แต่เดก็ ขอ้มลูจากแบบสอบถามระบุวา่ชว่งวยัทีเ่ดก็ทีส่ดุเมือ่รบัรูว้า่ตนเป็นคนขา้มเพศ
สถานะหรอืคนหลากหลายทางเพศ คอื วยัเพยีง 5 ขวบ และโดยทัว่ ๆ ไปจะเริม่รบัรู ้เมื่อเมื่อมี
อายุไดร้าว 7 ปี 9 เดอืน 

ตวัอยา่งสุดทา้ย คอื หนงัสอืเรือ่ง Histories of the Transgender Child ของ จเูลยีน 
จลิล์-ปีเตอรส์นั (Julian Gill-Peterson) ในหนังสอืเล่มนี้ปีเตอรส์นัไดเ้ขยีนปะวตัศิาสตรข์องเดก็
ขา้มเพศสถานะในอเมรกิา ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะมคี าว่า transgender ปรากฏขึน้ในโลกตะวนัตก งาน
ชิ้นนี้ไดเ้รยีบเรยีงเรื่องราวและขอ้มูลทางประวตัศิาสตรข์องเดก็ทรานสน์ับแต่ในช่วงทศวรรษที ่
1910-1970 โดยอาศยัการศกึษาจาก “จดหมายเหตุทางการแพทย์” อนัเป็นขมุทรพัยท์างความรู้
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ทีรุ่่มรวยในสหรฐัอเมรกิา เนื่องจากมกีารจดัเกบ็ในโรงพยาบาล สถาบนัการแพทย ์หอจดหมาย
เหตุของรัฐ และหอจดหมายเหตุชุมชน แม้ข้อมูลส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้จะเต็มไปด้วย
ประวตัศิาสตรท์างการแพทย ์แต่กระนัน้แลว้จะเหน็ไดว้า่ในงานชิน้นี้ จลิ-ปีเตอรส์นั พยายามเผย
ใหเ้หน็เสยีงของเดก็ขา้มเพศสถานะ โดยการคน้หาเสยีงของพวกเธอและเขาเหล่านัน้ในจดหมาย
เหตุ เช่น ค าพูดและพฤตกิรรมของเดก็ ทรานสท์ีถู่กรายงานในบนัทกึทางการแพทย ์หรอื จาก
ในจดหมายเหตุทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการแพทย ์อาท ิอลับัม้รปูถ่าย และ จดหมายสว่นตวั   

หวัใจส าคญัของวธิวีจิยัในประเดน็เรื่องเดก็ขา้มเพศจากตวัอย่างการวจิยัขา้งตน้จงึ
อยู่ที่ การไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กทรานส์ โดยตรงเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
จรยิธรรมในการท าวจิยั และจะเห็นได้ว่าเมื่ออ านาจในการพูดของเด็กถูกปิดกัน้ในนามของ
จรยิธรรมของการท าวจิยั  เสยีงส่วนใหญ่ในงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็ที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศ
บางครัง้จงึมาจากคนรอบตวัของเดก็ ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ หรอืครูทีโ่รงเรยีน ทัง้ยงัมาจากเสยีง
ของนกักจิกรรม นกัฎหมาย เสยีงของคนขา้มเพศทีอ่ยูใ่นวยัผูใ้หญ่ หรอืแมแ้ต่มาจาก “ความทรง
จ า” และ “จดหมายเหตุ” ทีส่ามารถช่วยส่งเสยีงเหล่านัน้ออกมาได ้จากตวัอย่างการศกึษาวจิยั
เรื่องเด็กทรานส์ในตะวันตก อาจสรุปได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยเสียงของผู้ใหญ่ 
สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรรูปแบบอื่น ๆ งานวจิยัทีส่รา้งขึน้ต่างช่วยท าหน้าทีส่ะทอ้นเสยีงของ
เดก็ ๆ ขา้มเพศทีข่าดหายไป ตัง้แต่ในระดบัชวีติประจ าวนั พืน้ทีใ่นครอบครวั และโรงเรยีน ไป
จนถงึในระดบัสงัคม เพือ่ช่วยเป็นกระบอกเสยีงในการขบัเคลื่อนใหม้กีารสนบัสนุนต่อเดก็กลุ่มนี้
ตัง้แต่ในระดบั   ปัจเจก ไปจนถงึระดบัโครงสร้าง เนื่องจากส่วนหนึ่งของการศกึษาวจิยักเ็พื่อ
เรยีกรอ้งและช่วยผลกัดนัใหเ้กดิการยอมรบัตัง้แต่พืน้ทีภ่ายในครอบครวัไปจนถงึระดบัสถาบนั
ทางสงัคมเพื่อป้องกนัการเลอืกปฏิบตัิและความเกลยีดชงัที่เด็กขา้มเพศคนหนึ่งต้องพบเจอ 
ความส าคญัของการวจิยัเหล่านี้คอืการมสี่วนช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเดก็ขา้มเพศในสงัคมนัน้ๆมี
ชวีติทีด่ขี ึน้และชว่ยเผยใหเ้หน็ถงึเสยีงทีม่กัจะถูกละเลย 

 การศึกษาในส่วนถัดไปจึงเป็นการต่อยอดวิธีศึกษาประสบการณ์ของเด็กที่มี
พฤตกิรรมขา้มเพศ โดยน าเสนอวธิกีารศกึษาในเชงิสรา้งสรรค ์ผ่านการน าเอาจดหมายเหตุสว่น
บุคคลที่มคีวามเฉพาะตวั เช่น สมุดพกมาใช้เพื่อเข้าถึงตัวตนและดึงเอาเสยีงในวยัเด็กของ
ตนเองออกมา และ จะเป็นการกลบัมาเปิดอ่านสมุดพก ผ่านกรอบแนวคดิคนขา้มเพศสถานะ
ศกึษาและแนวคดิชวีอ านาจของฟูโกต์ เพื่อชี้ใหเ้หน็ความรูท้ีก่ดทบัเสยีงของเดก็ทีม่พีฤตกิรรม
ขา้มเพศ 
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4.2.1 สมุดพก6: การเผยตวัตนข้ามเพศจากการเขียนรายงานพฤติกรรม 
หลงัจากคาบเรยีนผู้หญิงกบัจดหมายเหตุศกึษา ในวชิาระเบยีบวธิวีจิยัใน

แนวสตรนีิยม (WS683) ภาคเรยีนที่1 ปีการศกึษา 2559 ที่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ความรู้
เกีย่วกบัจดหมายเหตุชุดใหม่ไดเ้ขา้มาสัน่คลอนชุดความเขา้ใจเรื่องจดหมายเหตุทีฉ่ันเคยม ีจน
ท าใหฉ้ันรบีกลบัไปบา้นที ่โคราชเพื่อคน้หาสิง่ของทีม่คีวามรูอ้นัมคีุณค่าซ่อนอยู่ และเมื่อ ‘ปรบั
มุม’ ในการมองพืน้ทีบ่า้นและขา้วของส่วนตวับางชิน้ดว้ยสายตาคู่ใหม่ผ่านมุมมองนักจดหมาย
เหตุแนวสตรนีิยม บา้นจงึกลายมาเป็นคลงัความรูป้ระวตัศิาสตรข์องคน ๆ หนึ่ง และเมื่อตอ้งหา
ของสกัชิน้หนึ่งทีบ่อกเล่าตวัตนของฉนัในวยัเดก็ออกมาเป็นตวัอกัษรได ้สิง่ทีห่วนขึน้มาในความ
ทรงจ าของฉนัเป็นชิน้แรก กค็อื สมดุพกตอนวยัประถม7 ทีถู่กเกบ็ไวท้ีบ่า้น โดยแมเ่ป็นคนเกบ็ใส่
กระเป๋ารูดซิปไว้ในตู้เสื้อผ้าของแม่เป็นอย่างด ีแม่เองก็คงจดจ าเรื่องราวในสมุดพกได้เช่นกนั
เพราะแม่เป็นคนทีอ่่านและเขยีนรายงานพฤตกิรรมทีบ่า้น พรอ้มทัง้เซน็ลงในสมุดพกของฉนัทุก
เทอม สมุดพกตอนประถมจงึกลายมาเป็นจดหมายเหตุส่วนบุคคลชิ้นหนึ่งที่เก็บเรื่องราวและ
รอ่งรอยตวัตนในวยัเดก็ของฉนัเอาไวใ้นรปูแบบการเขยีนรายงาน  

โดยสถานะแล้ว สมุดพก คือ สมุดรายงานผลทางการศึกษาและรายงาน
พฤตกิรรมของนักเรยีน ซึ่งท าหน้าที่เสมอืนหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างบ้าน (ผูป้กครอง) 

 
6 วนัที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฉันมโีอกาสได้เขา้ไปเยีย่มชมนิทรรศการ ชาย

หญิง สิง่สมมติ ที่มวิเซียมสยาม “วตัถุสิง่ของ” ที่น ามาจดัแสดงนัน้พร้อมเรื่องราวมมีากมาย
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ลปิสตกิ แผงยาคุม เพลงของปุ๊  อญัชล ีและหนึ่งในนัน้กม็ ี“สมุดพกตี
ตรา” ที่มาพร้อมกบัค าบรรยายเขยีนเอาไว้ว่า “เรยีบร้อยมากจนเกือบเหมอืนผู้หญิง คอืค าที่
เขยีนก ากบัไวใ้นสมุดพก นี่คอืพืน้ทีข่องอ านาจแห่งการส ารวจตรวจสอบ และคอยก ากบัชวีติของ
นักเรยีนดว้ยกรอบวธิคีดิแบบรกัต่างเพศ” จากสมุดพกเล่มนี้ท าใหฉ้ันเหน็ว่าไม่ใช่เพยีงแค่ฉันที่
ถูกบนัทกึลงในสมุดพกในลกัษณะนี้ และฉนัรูส้กึตื่นเตน้เหลอืเกนิทีม่ใีครสกัคนเหน็ถงึปฏบิตักิาร
อนัแนบเนียนของสมุดพกทีท่ าหน้าทีใ่นการตรวจสอบพฤตกิรรมทางเพศของเดก็เหมอืนกบัทีฉ่นั
เหน็ 

7 ฉันไดร้บัสมุดพกตัง้แต่ตอนอนุบาล จนถงึ มธัยมปลาย สมุดพก ในแต่ละช่วงไม่
ว่าจะ อนุบาล ประถม มธัยม มคีวามแตกต่างกนั จากการคน้พบสมุดพกทีเ่คยไดร้บัตลอดช่วง
ชวีติในโรงเรยีน พบว่า ช่วงอนุบาลจะมกีารรายงานพฤตกิรรม และพฒันาการการเตบิโตทัว่ ๆ 
ไป ช่วงม.ต้นยงัได้รบัสมุดพก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวชิาแนะแนวมกีารรายงานพฤตกิรรมบ้าง
เล็กน้อย ส่วนม.ปลาย จะได้รบัเป็นกระดาษรายงานผลการเรยีน ไม่มกีารรายงานพฤตกิรรม 
สมุดพกตอนวยัประถมของฉันจงึมกีารรายงานพฤตกิรรมมากทีสุ่ด โดยใชพ้ืน้หนึ่งหน้ากระดาษ 
และแบ่งเป็นออกเป็นครึ่งหนึ่งของหน้ากระดาษต่อหนึ่งเทอม ฉะนัน้ฉันจงึเลอืกสมุดพกตอน
ประถมมาใชใ้นการศกึษาในบทนี้ 

Ref. code: 25635924030041NCT



133 
 

กบัโรงเรยีน (ครู) ผ่านการรายงานและการเขยีน หรอืผ่านทัง้ตวัเลขและตวัหนังสอื สมุดพก
นอกจากจะคอยท าหน้าที่แจ้งผลการเรียนในแต่ละเทอมแล้ว ยังมีบทบาทในการรายงาน
พฤตกิรรมของบุตรหลานในโรงเรยีนใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบ และในทางกลบักนัผูป้กครองกม็ี
หน้าทีค่อยรายงานพฤตกิรรมของเดก็จากทีบ่า้นใหโ้รงเรยีนไดร้บัรู ้

 

ภาพที ่4.1 สมุดพกตัง้แต่ชัน้ ป.1-ป.6 
 
สมุดพกตอนประถมทีฉ่นัไดร้บัทัง้หมด 6 เล่ม อยูใ่นระหวา่งปี พ.ศ. 2542 ถงึ 

ปี พ.ศ. 2548 จะถูกส่งถงึมอืแม่ทุก ๆ เทอม โดยครูประจ าชัน้หนึ่งคนจะเป็นคนดูแลนักเรยีน
หนึ่งห้องเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา นัน่จึงหมายความว่าสมุดพกตอนประถมของฉันถูกเขียน
รายงานโดยครูประจ าชัน้สามคน แยกเป็น ป. 1-2 หนึ่งคน ป. 3-4 หนึ่งคน และป. 5-6 หนึ่งคน 
จากภาพจะเหน็ได้ว่าสมุดพกมรีูปร่างสีเ่หลี่ยมจตัุรสั ขา้งในสมุดมทีัง้หมด 16 หน้า และตลอด
ช่วงประถมฉันได้รบัสมุดพกมาทัง้หมดหกเล่ม หกส ีไล่เรยีงไปตามแต่ละชัน้ปี ดงัรูปที่ปรากฏ
ดา้นบน ป.1/สชีมพ ูป.2/สฟ้ีา ป.3/สเีขยีว ป.4/สสีม้ ป.5/สมี่วง ป.6/สเีหลอืง ตามล าดบั 
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ภาพที ่4.2 หน้าปกสมุดพกชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
 

ด้านบนของหน้าปกมขีอ้มูลของนักเรยีน ครูประจ าชัน้ และโรงเรยีน ส่วน
ดา้นล่างมกีล่องขอ้ความทีม่าในรูปแบบจดหมายทางการจากทางโรงเรยีน อธบิายถงึเป้าหมาย
และจุดประสงคข์องสมุดพก และเซน็ก ากบัโดยผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
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ภาพที ่4.3 ปกในและหน้าแรกของสมดุพก 

 
ถดัมาอกีสองหน้า หน้าทางดา้นซา้ยประกอบดว้ย เกณฑก์ารประเมนิผลการ

เรยีน เกณฑ์การประเมนิพฤติกรรม ส่วนหน้าทางด้านขวา คอืค าอธบิายเกณฑ์การประเมนิ
พฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทกัษะในดา้นต่าง ๆ และยงัระบุถงึมาตรฐานการพฒันาการ
ของเดก็ในแต่ละชว่งอายุอกีดว้ย  
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เมื่อเปิดไปดูทีห่น้ากลาง ๆ ของสมุดพก กจ็ะพบความสามารถทางวชิาการ
ของตนเองตอนเดก็ ๆ ที่เราอาจจะลมืไปแลว้ว่าท าคะแนนวชิาไหนได้ดบีา้งหรอืถนัดอะไรบา้ง 
ตอนที่เรียนอยู่ชัน้ประถม ฉันจ าได้ว่าชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สปช . และคณิตศาสตร์
โดยเฉพาะคณิตคิดเร็ว เมื่อกลับมาอ่านสมุดพกของตนเองจึงพบว่า ดูเหมือนความรู้ทาง
คณิตศาสตรข์องฉนัจะมาหยุดลงตอนช่วงชัน้ป.4 และดเูหมอืนว่าวชิาภาษาองักฤษจะเป็นวชิาที่
ฉนัถนดัทีส่ดุ เพราะท าคะแนนออกมาไดด้เีสมอ  

ส่วนวชิาที่ฉันไม่เคยชอบเรยีนตอนประถมเห็นทจีะมอียู่สองวชิา คอื หนึ่ง 
วชิาลูกเสอื แมก้ารเรยีนลูกเสอืจะไม่ไดถู้กตดัเกรดลงในสมุดพก แต่ฉันยงัจ าความรูส้กึอนัหน้า
อดึอดัไดด้กีบัการทีต่อ้งถูกแยกไปจากกลุ่มเพือ่นสนิททีเ่ป็นผูห้ญงิ และรูส้กึฝืน ๆ ไปกบัการตอ้ง
ไปเรยีนรูก้ารจบัไมพ้ลอง ท าวนัทยาหตัถ ์หรอืรบับทเป็นหวัหน้าหมู่ลูกเสอื และอกีวชิาหนึ่งทีไ่ม่
สนุกเอาเสยีเลยส าหรบัฉันกค็อื วชิาพละ นัน้เพราะฉันไม่เอาไหนกบัการตลีงัการมว้นหน้ามว้น
หลงั และเป็นอนัตอ้งรูส้กึอายเพื่อนทุกครัง้ทีก่ลิง้มว้นไปไม่เป็นท่าตอนทีต่อ้งสอบมว้นหน้ามว้น
หลงั อกีทัง้ไหนจะกฬีากลางแจง้ ไม่ว่าจะเป็นวิง่ผลดั ฟุตบอล หรอื กฬีาในร่ม อย่าง ปิงปอง ฉนั
ก็ไม่เก่งเลยสกันิด ช่างน่าเสียดายที่การกระโดดยางไม่เคยถูกนับว่าเป็นกีฬา ทัง้  ๆ ที่การ
กระโดดยางกน่็าจะช่วยเสรมิสมรรถภาพทางกายไม่แพก้ฬีาประเภทอื่น ๆ แถมยงัท าใหเ้ราจกัรู้
แพรู้ช้นะไดด้ว้ย ไม่ว่าจะเป็นการกระโดดยางคู่จนัทรอ์งัคาร หรอืกระโดดยางเดีย่วแบบทีไ่ร่เรยีง
ไปตามระดบัความสงูตัง้แต่ตาตุ่ม หวัเขา่ สะโพก เอว หวัไหล่ คอ ใตหู้ เหนือหู ศรีษะ จนถงึใน
ระดบัทีต่อ้งยดืมอืขึน้ใหส้งูทีส่ดุ ซึง่ไม่วา่จะเป็นการกระโดดยางรปูแบบใดหรอืสงูแคไ่หน ฉนักก็ะ
โดดเหาะเหนิขา้มหนังยางทีม่ดัรอ้ยเรยีงกนัดว้ยยางมดัถุงแกงสเีขยีวแดงผ่านมาแลว้แทบทัง้สิน้ 
ถา้หากกระทรวงศกึษาน าการกระโดดยางมาบรรจุลงในวชิาพลศกึษาละก ็ฉนัเชื่อว่าเดก็ตุ๊ดและ
เดก็หญงิอกีหลายคนน่าจะไดเ้กรดสีห่รอืสอบผา่นวชิานี้ไปอย่างงา่ยดาย  

จากขอ้มลูทีพ่บในสมุดพกของตนเอง การรายงานผลการเรยีนจงึเป็นหน้าที่
หนึ่งของสมุดพก ซึง่ช่วยสะทอ้นความสามารถหรอืความถนัดในวยัเดก็ของแต่ละคน แต่นัน่กม็ิ
อาจเป็นตวัตดัสนิได้ว่าเกรดเฉลี่ยที่นักเรยีนได้จะคงทน สม ่าเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง หรอืสามา
ถชีว้ดัคุณภาพของเดก็คนหนึ่งไดท้ัง้หมด เพราะในความเป็นจรงิแลว้กค็งจะมทีัง้เดก็ทีเ่ตบิโตไป
แลว้ยงัมคีวามถนดัในวชิานัน้ ๆ ขณะทีเ่ดก็บางคนอาจจะหนัไปเอาดดีา้นอื่นแทน  

Ref. code: 25635924030041NCT



137 
 

ภาพที ่4.4 หน้ารายงานพฤตกิรรมจากโรงเรยีนและผูป้กครอง 
 

สองหน้าสุดทา้ย คอื สองสว่นส าคญั หน้าหนึ่งคอืการรายงานพฤตกิรรมจาก
โรงเรยีนถงึผูป้กครอง ส่วนอกีหน้าหนึ่ง คอื การรายงานพฤตกิรรมจากผู้ปกครองถงึโรงเรยีน 
ใครหลายคนในวยัเดยีวกนักบัฉันอาจจะยงัคงจดจ าความรู้สกึเวลาที่ได้รบัสมุดพกจากคุณครู
ประจ าชัน้ได ้เพราะครปูระจ าชัน้เป็นคนทีม่หีน้าทีใ่นการดแูลนกัเรยีนรวมถงึมหีน้าทีใ่นการเขยีน
สมุดพก พฤตกิรรมต่าง ๆ ของเดก็ในโรงเรยีนจงึอยู่ในสายตาของครปูระจ าชัน้ บางเทอมตอนที่
ไดร้บัสมดุพกเดก็บางคนจงึอาจรูส้กึหวัน่ ๆ กลวั ๆแกม ตื่นเตน้ทุกครัง้ทีไ่ดร้บัทราบผลการเรยีน
ที่มขีึน้มลีง และส าหรบัเดก็ดื้อ ๆ ที่ชอบเล่นแผลง ๆ ชอบแกล้งคนอื่น หรอืเป็นหวัโจกประจ า
หอ้งเรยีนกอ็าจจะกลวัเวลาโดนรายงานพฤตกิรรมท านองนี้ลงในสมุดพก และถา้ยิง่เดก็คนไหน
ต้องอยู่หอ้มล้อมไปด้วยญาต ิๆ ผูช้ื่นชอบการอวดลูกอวดหลาน เดก็ที่เรยีนไม่เก่ง ท าคะแนน
ออกมาไม่ดกีอ็าจจะไม่อยากใหผู้ป้กครองรูว้่าเทอมนี้เกรดออกมาแย่เสยีจนเอาไปคุยต่อกบัลุง 
น้า หรือ ป้าข้างบ้าน ไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าส าหรบัเด็กเรียนดี กิจกรรมเด่น มีความ
ประพฤตแิละมรรยาทเป็นเลศิ สมุดพกกอ็าจจะกลายเป็นความภาคภูมใิจของเดก็คนนัน้หรอืของ
ครอบครวัไปในทนัท ี 

แลว้ส าหรบัเดก็คนหนึ่งทีถู่กลอ้ว่า “ตุ๊ด” ล่ะ สมุดพกพกท าใหเ้ดก็เหล่านี้รูส้กึ
อย่างไร? ฉนัขอเป็นตวัแทนอดตีเดก็ (ทีถู่กเรยีกวา่) ตุ๊ดคนหนึ่งยกมอืขอตอบค าถามนี้ ถงึแมผ้ล
การเรยีนตอนชัน้ประถมของฉนัจะออกมาไมไ่ดเ้ลวรา้ย แถมยงัอยูใ่นเกณฑด์เีสยีดว้ยซ ้า แต่สมดุ
พกกลบัท าใหฉ้นัเป็นอนัรูส้กึหวัน่วติกทุกครัง้เวลาทีต่อ้งน าไปใหแ้ม่ด ูเพราะไดแ้ต่นึกขึน้มาในใจ
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ว่า [เอ๊ะ . . .] แม่จะรูไ้หมนะ แม่จะระแคะระคายอะไรบา้งหรอืเปล่า กแ็ค่ถูกเขยีนว่า “เรยีบรอ้ย” 
หรอื “ชอบเล่นกบัเพื่อนผูห้ญงิ” ซึ่งขอ้ความท านองนี้มกัท าใหห้วัใจของฉันเต้นตกึตกั ท่าทเีลิก่
ลกั และหวาดระแวงไปกบัการรายงานพฤติกรรมในสมุดพกโดยครูประจ าชัน้อยู่เสมอ และ
นอกจากนัน้ฉันขอเป็นตัวแทนอดีตเด็กตุ๊ด กางสมุดพกของตนเองออกมาให้คนอื่นเห็นว่า 
พฤตกิรรมหนึ่งทีถู่กเขยีนรายงานในสมุดพกของฉนัซ ้าแลว้ซ ้าเล่าตลอดช่วง 6 ปีการศกึษา หรอื
รวมทัง้หมด 12 ภาคการศกึษา ซึง่นัน่กค็อื พฤตกิรรม “เรยีบรอ้ย”  

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5 รายงานพฤตกิรรมจากครปูระจ าชัน้ ป.3 ภาคเรยีนที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6 รายงานพฤตกิรรมจากครปูระจ าชัน้ ป.4 ภาคเรยีนที ่1 
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จากภาพการรายงานพฤตกิรรมในสมุดพกจะเหน็ไดว้่าตอนป .3 เทอม 2 ครู
คนหนึ่งเขยีนในสมุดของฉนัว่า “ฉนัชอบเล่นกบัเพือ่นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย” และตอน ป.4 เทอม 
1 ครูประจ าชัน้เขยีนแนะน าว่า “ควรสนับสนุนใหเ้ล่นกฬีาจะไดดู้เขม็แขง็มากกว่านี้ ” นัยหนึ่งจงึ
อาจกล่าวไดว้่าการรายงานพฤตกิรรมจากทางโรงเรยีนดูมแีนวโน้มทีจ่ะชกัจูงใหฉ้ันกลบัมาเป็น
เดก็ผูช้ายปกตมิากกว่าใหฉ้ันได้เป็นอย่างที่ฉันเป็นจรงิ ๆ และอกีนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า การ
รายงานพฤตกิรรมในสมุดพกยงัคงผกูโยงกบัมายาคตทิางเพศทีต่ัง้อยู่บนฐานของความเป็นชาย
และความเป็นหญิงเพื่อชี้น าให้เห็นว่าเด็กชายหรอืเด็กหญิงควรแสดงออกไปในทางไหน ใน
ขณะเดียวกนับางครัง้การรายงานพฤติกรรมเหล่านี้ยงัเป็นการผลิตซ ้า  ๆ มายาคติที่เชื่อว่า
เดก็ผูช้ายตอ้งกลา้หาญ ไม่อ่อนแอ สว่นเดก็ผูห้ญงิตอ้งเรยีบรอ้ย อ่อนโยน น่ารกั ขณะทีก่ารเป็น
เด็กผู้ชายที่ดูตุ้งติ้ง เรียบร้อย มักจะถูกมองว่าเป็นคุณลักษณะของเด็กผู้หญิงและเป็น
คุณลกัษณะที่อยู่ตรงกนัข้ามกบัเด็กผู้ชายทัว่ ๆ ไปที่ควรจะเขม็แขง็ กล้าหาญ หรือชอบท า
กจิกรรมแบบผูช้าย  
 

ภาพที ่4.7 รายงานพฤตกิรรมจากผูป้กครอง ป.3 ภาคเรยีนที ่2 
 
จากหน้ารายงานพฤตกิรรมที่มชี่องใหผู้ป้กครองเป็นคนเขยีนกพ็อจะท าให้

ฉันคาดเดาได้ว่า แม่เองก็คงรู้อยู่ในใจลึก ๆ มาตลอดว่าฉันแตกต่างกบัลูกชายของคนอื่น ๆ 
เพยีงแต่การเขยีนรายงานพฤตกิรรมของครปูระจ าชัน้อาจเป็นเพยีงสว่นหนึ่งเลก็ ๆ ทีช่่วยยนืยนั
ต่อสิง่ที่แม่สงสยัอยู่ในใจ ตลอดช่วงประถมแม่เองกค็งรบัรูพ้ฤตกิรรมของฉันทีโ่รงเรยีน เพราะ
การเผยพฤตกิรรมขา้มเพศของฉันในโรงเรยีนมเิพยีงแต่ปรากฏบนการรายงานในสมุดพกแต่
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เพยีงเท่านัน้  ครัง้หนึ่งในวนัประชุมผูป้กครองของโรงเรยีน ครปูระจ าชัน้ตอนประถมคนหนึ่งเคย
แจง้กบัแม่ใหท้ราบว่า “ลูกของคุณมพีฤตกิรรมเบีย่งเบนทางเพศ” ต่อหน้าฉัน และต่อหน้าทุก ๆ 
คน ในห้องประชุมเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยบรรดาผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนคนอื่น  ๆ แม้
เหตุการณ์ในวนัประชุมผูป้กครองจะผ่านไปนานหลายปี แต่ฉนัยงัคงจ าสหีน้าของแม่วนันัน้ได ้สี
หน้าของแม่ราบเรยีบเหมอืนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีค าสกัค าที่ตอบโต้ครูประจ าชัน้ และไม่มี
ค าถามสกัค าถามตอนทีก่ลบัมาบา้น เมื่อตอ้งเผชญิการถูกเบยีดขบัใหเ้ป็นคนทีแ่ตกต่างในวยัที่
แสนจะเปราะบางถอืเป็นบาดแผลในความทรงจ าทีเ่คยส่งผลด้านลบต่อฉัน การถูกแปะป้ายว่า
เบี่ยงเบนทางเพศ นอกจะท าให้ฉันรู้สกึว่าตนเองเป็นคนที่ผดิปกตแิล้ว ยงัท าให้ฉันกลวัว่าจะ
ไม่ได้รับความรกัจากพ่อแม่ กลัวว่าจะไม่ถูกยอมรับโดยเพื่อน หรือกลัวว่าจะไม่ได้รบัการ
สนับสนุนจากครูที่โรงเรียน   สิ่งที่ฉันท าได้ดีที่สุดตอนนัน้ คือ การพยายามเก็บและซ่อน
พฤตกิรรมของตนเองเอาไว ้ 

ในวยัเดก็แมแ้ม่จะไม่เคยตัง้ค าถามหรอืตดัสนิต่อสิง่ทีฉ่นัเป็นเลย และฉนัเอง
กไ็ม่เคยกลา้หาญพอทีจ่ะพดูกบัแม่ตรง ๆ ถงึสิง่ทีฉ่นัเป็นดว้ยเสยีงของตนเองเลยสกัครัง้ แต่ทวา่
บ่อยครัง้ตวัตนของฉนัทีพ่ยายามปกปิดและเกบ็เอาไวใ้นโรงเรยีนมกัจะถูกเผยออกมาซ ้าแลว้ซ ้า
เล่าจากเสยีงทีด่งักว่าของคนอื่น ๆ ทัง้จากสมุดพก จากเพือ่นในโรงเรยีน จากลายมอืหรอืค าพดู
ของครปูระจ าชัน้ และทุกครัง้หลงัจากทีค่วามลบันัน้ไดถู้กเปิดเผยออกมากลบักลายเป็นวา่ฉนัไม่
เคยพบทางออกและไดเ้จอะเจอแต่เพยีงความว่างเปล่า ราวกบัการโดนทอดทิง้ใหฉ้ันตอ้งเผชญิ
บรรยากาศทีน่่าอดึอดักบัแมเ่พยีงล าพงัและปล่อยใหค้วามเงยีบงนัระหวา่งฉนักบัแมด่ าเนินต่อไป   

4.2.2 “อ่าน” สมุดพก: เผยอ านาจท่ีมองไม่เหน็ 
การรายงานในสมุดพก นอกจากจะเผยใหเ้หน็ตวัตนของฉันในวยัเดก็ ผ่าน

การรายงานผลการเรยีนของตนเอง หรอืผ่านการเขยีนรายงานพฤตกิรรมโดยครปูระจ าชัน้ หรอื
แม่ ขอ้มลูเหล่านี้ยงัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าเดก็ถูกท าใหไ้รเ้สยีงในการรายงานในสมุดพก หรอืตกเป็น
วตัถุของการประเมนิโดยมาตรฐานต่าง ๆ ทางการศกึษา นยัหนึ่งจงึหมายความว่า การรายงาน
ในสมดุพกนอกจากจะท าใหเ้หน็ถงึการกดทบัเสยีงของเดก็นกัเรยีนผ่านการ (เขยีน) รายงาน อกี
นยัหนึ่งหน้าทีข่องสมุดพกแสดงใหเ้หน็ถงึการควบคุมเดก็คนหนึ่งใหอ้ยู่ในรอ่งในรอยของค่านิยม
และในระบบการศึกษาไทย  ซึ่งอ านาจในการบงการผ่านสมุดพก อาจกล่าวได้ว่าคล้ายกบั
แนวคิดที่ฟูโกต์เรียกว่า ชีวอ านาจ หรือ อ านาจที่เข้ามาควบคุมและบริหารจดัการชีวิตของ
พลเมอืงโดยรฐัซึง่ท างานผา่นเทคนิค กลไกของรฐัสมยัใหม่ โดยเป้าหมายของชวีะอ านาจคอืการ
ให้พลเมอืงรบัเอา “วาทกรรม” หรอื Discourse ซึ่งเป็นอ านาจที่มารูปแบบของ “ความรู้” และ 
“ความจรงิ” เขา้มาควบคุม จดัระเบยีบ สอดส่อง ตรวจตราเรอืนร่างตวัเองซึง่แทรกซมึเขา้ไปใน
ระดบัส านึกและจติใจของพลเมอืงซึง่ไม่ไดเ้ป็นการใชอ้ านาจบงัคบัท างานผ่านสถาบนัทีไ่ม่ไดผ้กู
ตดิกบัรฐั  
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หนึ่งในรูปแบบของชวีอ านาจที่ใช้ในการสร้างแบบแผน ระเบยีบวนิัย หรอื
ความปกตใิหแ้ก่สงัคมสมยัใหม่ ฟูโกตไ์ดอ้า้งถงึ Panopticon (สรรพทศัน์)8 ทีม่กีลไกในการท าให้
นกัโทษรูส้กึว่าตนเองถูกจบัตามองมาจากผูคุ้มอยู่ตลอดเวลา ทัง้ทีจ่รงิ ๆ ไม่รูเ้ลยว่ามผีูคุ้มก าลงั
จบัตามองอยู่จริง ๆ หรือเปล่า อาจกล่าวได้ว่านักโทษมิสามารถรู้ ได้เลยว่ามีผู้คุมอยู่ในหอ
สงัเกตการณ์ทีก่ลางคุกจรงิ ๆ หรอืไม่ แต่เพราะเชือ่วา่มผีูคุ้มอยูแ่ละตนก าลงัถูกจบัตามองอยู ่ท า
ใหสุ้ดท้ายแล้วกต็้องบงัคบัตวัเองใหป้ฏบิตัตินอยู่ในกฎในระเบยีบของคุกไปโดยปรยิาย โดยที่
นกัโทษพงึระลกึและสรา้งบรรยากาศความกลวัขึน้มาเอง หากอ่านสมุดพกตามมมุมองของฟูโกต ์
สมุดพกจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือของอ านาจที่ถูกส่งผ่านมาจากระบบการศึกษาที่สร้าง
มาตรฐานในการวดัผลคุณภาพของนักเรยีน ขณะทีก่ารเขยีนรายงานพฤตกิรรมในโรงเรยีนของ
นักเรียนลงในสมุดพก ถูกกระท าผ่านการจบัจ้อง (gaze) ผ่านสายตาของครูประจ าชัน้ การ
สอดส่องพฤตกิรรมนักเรยีนของครูประจ าชัน้จงึท าหน้าที่เสมอืนผูคุ้มที่อยู่ในสรรพทศัน์ที่คอย
ควบคุมและตรวจตรา โดยที่นักเรยีนไม่สามารถรบัรู้หรอืคาดเดาได้เลยว่าครูจะเขยีนลงไปใน
สมุดพกบอกผูป้กครองวา่อะไรบา้ง  

ตามทีฟู่โกต์กล่าวว่า “ร่างกายทีถู่กควบคุมจะท าใหเ้ปลีย่นแปลงและพฒันา
ไปในทางทีด่ขี ึน้” (Foucault, 1995, p. 178) การลงมาจดัการระเบยีบวนิยัของนกัเรยีน ผ่านสมดุ
พกอาจเกดิขึน้เมื่อไรกต็ามที่สมุดพกรายงานผลการเรยีนหรอืพฤตกิรรมของนักเรยีนในแง่ลบ 
ผลทีต่ามมากค็อื การทีเ่ดก็เกดิความรูส้กึกงัวลไม่อยากใหผู้ป้กครองรบัรูผ้ลลพัธใ์นดา้นลบ ท า
ให้เดก็พงึส านึกว่าต้องตัง้ใจเรยีน ประพฤติตนในทางที่ด ีหรอืแม้กระทัง่หากผลการเรยีนหรอื
พฤติกรรมถูกรายงานในทางที่บวกก็อาจจะท าให้เด็กรู้สกึว่าจะต้องรกัษามาตรฐานเหล่านัน้
เอาไวเ้พือ่ท าใหพ้อ่แม่และครปูระจ าชัน้รูส้กึพงึพอใจ ยิง่ไปกว่านัน้ผลลพัธข์องวนิยัทีถู่กสรา้งขึน้
ผ่านการสอดส่องทัง้จากในและนอกโรงเรยีนอาจท าใหเ้ดก็ตอ้งพยายามเกบ็ซ่อนพฤตกิรรมทีไ่ม่
เหมาะสมเอาไว ้ 

จากการศกึษาของ วราภรณ์ แช่มสนิท (2551) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าบทบาทของรฐั
ในการจดัการเรือ่งเพศ ยงัคงเป็นบทบาทในการควบคุมคา่นิยมและพฤตกิรรมทางเพศของคนใน
สงัคม ใหเ้ป็นไปตามบรรทดัฐานทีถู่กตอ้งในสายตาของรฐั ซึ่งบรรทดัฐานเหล่านี้ยงัคงผกูตดิกบั
แนวคดิการรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีามและความเป็นชาต ิรฐัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่
กบัการจดัการเพศของเด็กและเยาวชน โดยมขีอ้สงัเกตว่า “การที่รฐัและสงัคมให้ความสนใจ
ควบคุมพฤตกิรรมทางเพศของเดก็เป็นพเิศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ทีอ่ยู่ ในสถาบนัการศกึษา

 
8 เรอืนจ าสมยัใหม่ที่เรยีกว่า Panopticon มาจากการออกแบบอาคารของเจเรม ี

เบนแธม (Jeremy Bentham) ซึง่ประกอบดว้ยหอสงูอยู่ตรงกลาง ส าหรบัใหผู้คุ้มเฝ้าดู สอดส่อง 
ตรวจตราความเป็นไปของนกัโทษในหอ้งขงัทีเ่รยีงรายลอ้มหอนัน้อยู่ (ทองกร โภคธรรม , 2558, 
น. 15)  
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สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิคีดิแบบสถาบนันิยมทีย่งัฝังรากลกึอยู่ในสงัคมไทย โดยเดก็และเยาวชนนัน้
ถูกมองวา่จะเตบิโตไปเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพของชาต”ิ (วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551, น. 19) 

ตามทศันะของระเบยีบวนิัยและการลงทณัฑ์ของฟูโกต์ หน้าทีห่ลกัของการ
จดัการวนิัย คอื “การควบคุม” (Foucault, 1995, p. 170) ขอ้ความทีถู่กเขยีนลงไปในสมุดพกมิ
อาจปฏิเสธได้เลยว่าคือสิ่งที่ถูกเขียนผ่านการจับจ้องทัง้จากครูประจ าชัน้ที่โรงเรียนและ
ผู้ปกครองที่บ้าน การรายงานพฤตกิรรมในสมุดพกจงึประกอบไปด้วยวาทกรรมหลาย ๆ ชุด
รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น การเป็นเดก็ฉลาด การเป็นเดก็ด ีหรอื เดก็เรยีบรอ้ย และนอกจากการ
รายงานพฤตกิรรมของนักเรยีน ในสมุดพกยงัสะทอ้นใหเ้หน็อกีว่าเดก็นักเรยีนถูกควบคุมดว้ย
มาตรฐานต่าง ๆ ทีถู่กก าหนดจากระบบการศกึษา เชน่ ผลการเรยีนทีถู่กจดัล าดบัจากเกรดเฉลีย่
ซึ่งมาจากมาตรฐานของการวดัผลการศกึษา หรอืสุขภาพร่างกายของเด็กนักเรยีนที่ต้องถูก
ประเมนิจากมาตรฐานพฒันาการทางดา้นสุขภาวะ  

สมุดพกจงึเป็นเครื่องมอืของรฐัสมยัใหม่ทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษาไทย โดยมไีว้
ส าหรบัการประเมนินักเรยีน ซึง่จะมสี่วนช่วยในการจดัการหรอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและ
ผลการเรยีนของเด็กให้ดยีิง่ขึ้น ชวีอ านาจหรอืการบงการวนิัยอนัแนบเนียนได้ถูกส่งผ่านการ
รายงานในสมุดพกซึ่งมาจากผลการเรยีนของเดก็หรอืพฤตกิรรมของเดก็ทีถู่กเขยีนผ่านสายตา
ของครูประจ าชัน้และกฎเกณฑ์การประเมนิจากโรงเรยีน รวมถึงสายตาของผู้ปกครองที่บ้าน
เพื่อที่จะท าให้เด็กนักเรยีนนัน้เป็นไปตามบรรทดัฐานของสงัคมหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่
กระทรวงการศกึษาตัง้เอาไว ้รฐัไทยจงึไดป้ระโยชน์จากการมสีมุดพกเพื่อควบคุมใหเ้ดก็เตบิโต
ไปเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ (ในสายตาของรฐั) แมว้่าเดก็หลายคนอาจจะไปไม่ถงึฝัง่ทีร่ฐัฝันไวก้็
ตาม 

 
4.3 สรปุ: เสียงของเดก็ (ข้ามเพศ) ท่ีหายไปในสมดุพก 
 

จากความเงยีบทีถู่ก “เล่า” ผ่านเรื่องราวและความทรงจ าในวยัเดก็ สู่ การน าสมุด
พกกลบัมา “อ่าน” ใหม่ ได้ช่วยเผยให้เหน็ถงึการกดทบัเสยีงและตวัตนของเดก็ที่มพีฤตกิรรม
ข้ามเพศ และแสดงให้เห็นถึงชวีอ านาจที่คอยควบคุมวนิัยผ่านการรายงานผลการเรยีนหรอื
เกณฑ์การประเมนิต่าง ๆ  ด้วยลกัษณะเฉพาะของการรายงานในสมุดพก ที่สามารถบอกเล่า
เรื่องราว ตวัตน และประสบการณ์ในวยัประถมของเดก็แต่ละคนทีอ่ยู่ในระบบการศกึษาของไทย
ได ้สว่นหนึ่งของการหยบิสมุดพกขึน้มาเล่าและอ่านผ่านกรอบแนวคดิทฤษฎ ีการศกึษาครัง้นี้จงึ
ได้ท้าทายวธิีวทิยาของคนข้ามเพศสถานะ ที่มกัจะอาศยัความรุ่มรวยของจดหมายเหตุทาง
การแพทย ์ดงัที ่จลิ-ปีเตอรส์นั ไดเ้สนอไวว้า่ “เราตอ้งการจดหมายเหตุแบบอื่น ๆ ทีส่ามารถผลติ
ความรูรู้ปแบบทางเลอืก ในประเดน็ ทรานส์ผวิด า และทรานส์ผวิส ีซึ่งมคีวามรุ่มรวยกว่าสิง่ที่
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หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอโดยมุ่งไปที่เพียงแค่ประวตัิศาสตร์ทางการแพทย์ ” (Gill-Peterson, 
2018, p. 32) 

การหยบิสมุดพกขึน้มาศกึษาในฐานะจดหมายเหตุสว่นบุคคลจงึน าเสนอเรื่องราวที่
ต่างออกไปจากเรื่องราวประวตัศิาสตร์ของเดก็ทรานส์ผวิขาวในโลกตะวนัตก เพราะจดหมาย
เหตุชิน้นี้ไดข้ยบัออกจากพืน้ทีท่างการแพทยไ์ปสูพ่ืน้ทีก่ารศกึษา และขยบัออกจากจดหมายเหตุ
ของโรงพยาบาล ไปสู ่จดหมายเหตุของโรงเรยีน อกีทัง้สมุดพกยงัช่วยสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความรู้ 
หรอื วาทกรรม ที่กดทบัเสยีงและตวัตนของเดก็ที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศในสงัคมไทยมไิด้จ ากดั
เพยีงแค่ในสถาบนัทางการแพทย์ หากแต่อยู่ในระบบการศกึษาของไทย และอาจกล่าวได้ว่า
ความรู้ที่กดทบัเสยีงและตวัตนของเดก็ที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศ คอื มายาคตทิางเพศที่มอียู่ใน
สงัคมและวฒันธรรม ซึ่งนอกจากจะวางอยู่บนบรรทดัฐานรกัต่างเพศ และยงัตดิอยู่ในกรอบคดิ
แบบปิตาธิปไตยที่มกัจะให้คุณค่ากบัลกัษณะความเป็นชาย และด้อยคุณค่าความเป็นหญิง 
ดงัทีอ่ริกิาเรยก์ล่าววา่ ในวฒันธรรมแบบปิตาธปิไตยพฤตกิรรมแสดงออกแบบผูห้ญงิมกัจะถูกลด
คุณคา่ (Irigaray, 2013, p. 20)  

นอกจากนัน้แลว้ค าอธบิายพฤตกิรรมในสมุดพกยงัก ากบัคุณลกัษณะทีเ่ดก็ชายหรอื
เดก็หญงิควรจะเป็น โดยมผีูใ้หญ่ อย่าง ครปูระจ าชัน้ ท าหน้าทีเ่ป็นเขยีน หรอือธบิายพฤตกิรรม
ของเด็ก และส าหรบัเด็ก “ตุ๊ด” หรอืเด็กที่มพีฤตกิรรมขา้มเพศอย่างฉัน ในแง่หนึ่งสมุดพกจงึ
ไม่ไดท้ าหน้าทีเ่พยีงแค่รายงานพฤตกิรรมหรอืผลการเรยีนแต่เพยีงเท่านัน้ หากแต่ยงัท าหน้าที่
เปิดโปงความลบั ดว้ยการเผยพฤตกิรรมของฉันทีโ่รงเรยีนใหผู้ป้กครองรบัทราบผ่านการเขยีน
รายงาน สว่นในอกีแงห่นึ่งกอ็าจจะมองไดว้่า สมุดพก คอื เครื่องมอืของรฐัสมยัใหม่ทีช่่วยในการ
สอดสอ่งพฤตกิรรมและควบคุมใหเ้ดก็ไปตามมาตรฐานของระบบการศกึษาไทยทีว่างไว ้   

สมุดพกนับว่าเป็นแหล่งขอ้มลูในงานวจิยัหนึ่งทีม่คีวามทา้ทายในการศกึษาหรอืยก
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ขึน้มาโดยไม่จ ากดัว่าเป็นเพศใดกต็าม ยงัมอีกีหลากหลายประเดน็ที่
สามารถน าไปต่อยอดได ้อาท ิเดก็ชาย เดก็หญงิถูกเขยีนบนัทกึ หรอืถูกตตีราว่าอย่างไรในสมุด
พก หรือสามารถน าไปศึกษาผ่านมุมมองประวตัิศาสตร์และสงัคม เพื่อค้นหาว่า การเขียน
รายงานพฤตกิรรมของเดก็แตกต่างกนัอยา่งไรในชว่งแต่ละยุคสมยั และนอกจากสมุดพกแลว้ฉัน
ระลกึขึน้ไดว้า่ยงัมหีลกัฐานของชวีติในวยัเดก็ทีส่มัพนัธก์บัโรงเรยีนอกีหลายชิน้ทีฉ่นัไม่ไดเ้กบ็ไว ้
อาท ิสมุดบนัทกึความด ีหรอื สมุดบนัทกึการอ่าน ที่ต้องเขยีนส่งครูเป็นประจ า ซึ่งฉันคาดว่า
สมุดบนัทกึเหล่านี้น่าจะถูกส่งคนืใหโ้รงเรยีนไปหมดแลว้ อย่างไรกต็ามบนัทกึเหล่านี้ควรค่าแก
การออกตามหาเพือ่น ามาศกึษา  

สุดท้ายอดีตเด็กตุ๊ดในระบบการศึกษาไทยคนนี้ขอชูสมุดพกขึ้นมาใช้เพื่อการ
เรยีกรอ้งหากเสยีงจากเรื่องราวในจดหมายเหตุชิ้นนี้จะพอมปีระโยชน์ในการหาทางออกใหก้บั
สมุดพกในอนาคต อย่างแรกฉนัคดิว่าควรมกีารยกเลกิการรายงานพฤตกิรรมของเดก็ลงในสมุด
พก เพราะว่าการเขยีนรายงานพฤตกิรรมใหแ้ก่เดก็ไปในทางลบนอกจากเป็นการตตีราแล้วยงั
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อาจจะสรา้งบาดแผลใหก้บัเดก็ได ้และโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัประเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อนอย่างตวัตน
ทางเพศของเด็กเพศหลากหลาย การรายงานพฤติกรรมของเด็กจึงต้องค านึงว่าจะเป็นการ
เปิดเผยความลบัของเดก็ทีบ่างครอบครวัอาจจะยงัรบัไม่ได ้อย่างทีส่อง ฉันใตร่ขอเสนอว่า ควร
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในสมุดพก ในเมื่อ สมุดพกท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง (ที่บ้าน) และนักเรยีนเพื่อแจ้งขอ้มูล ซึ่งโดยรวม ๆ 
แล้วล้วนเป็นขอ้มูลที่เกี่ยวกบัขอ้งตวันักเรยีนเองทัง้สิ้น แต่เดก็กลบัไม่มพีื้นที่และไม่มเีสยีงใน
สมุดพกนัน้เลย  เพื่อที่จะให ้เดก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแสดงความคดิเหน็   ไม่ว่าจะ 
ต่อโรงเรยีน ต่อครูผูส้อน ต่อเพื่อน หรอืแมก้ระทัง่ต่อตนเอง สมุดพกจงึควรมชี่องใหน้ักเรยีนได้
ประเมนิหรอืขดีเขยีน เพือ่เรยีนรูท้ีจ่ะแสดงความคดิเหน็และมสีว่นร่วมในการโตต้อบและผลกัดนั
ระบบการศกึษาไทย 
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บทท่ี 5 
เร่ืองเล่าของกะเทยวยัรุ่นในโรงเรียนชายล้วน 

 
“ฉันไม่สามารถพบเจอตนเองในประวัติศาสตร์ ดูเหมือนจะไม่มีคนที่เป็น

เหมอืนกนักบัฉนัเคยไดป้รากฏอยูใ่นนัน้มาก่อน” (Feinberg, 1996, p. 11)   
 

ผา่นมานานหลายปีกวา่ฉนัจะไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องคนทีเ่ป็นเหมอืนกนักบัฉนั 
… เรื่องราวของวรีบุรุษและวรีสตรหีรอืเรื่องราวของการกอบกู้เอกราชของบรรพบุรุษไทย จาก
หอ้งเรยีนวชิาสงัคมในโรงเรยีนไม่เคยสอนใหรู้ม้าก่อนเลยว่าคนทีเ่คยเป็นเหมอืนกนักบัฉนัเคยมี
ชวีติกนัอย่างไรในอดตี หรอืแม้แต่ค าที่ใช้เรยีกคนแบบฉันว่า “กะเทย” นัน้มทีี่มาที่ไปอย่างไร 
ค าถามที่ส าคญัก็คอื ท าไมประวตัศิาสตร์ของกะเทยถงึหายไป? และท าไมเสยีงของกะเทยใน
ประวตัศิาสตรจ์งึไม่ไดถู้กไดย้นิ? ในบทนี้จงึเป็นการน าแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชท้ า
ความเขา้ใจวงศาวทิยาของกะเทยที่ถูกบ่มเพาะมาตัง้แต่ในอดตีและใชเ้ป็นเลนส์ในการมองวธิี
วทิยาในการศกึษาประวตัศิาสตรข์องกะเทย เพือ่น าไปสูก่ารเขยีนประวตัศิาสตรข์องตนเองขึน้มา
ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ในตอนต้น ฉันอยากขอกล่าวถึงนวนิยายเรื่องหนึ่งในฐานะเรื่องราวที่
กระตุน้ความใคร่รูใ้นประวตัศิาสตรก์ะเทยและสรา้งแรงบนัดาลใจในการเขยีนประวตัศิาสตรข์อง
ตนเอง 

สิง่ที่สร้างแรงบนัดาลใจให้ฉันรูส้กึอยากที่จะเรยีนรู้เรื่องราวประวตัศิาสตร์กะเทย
และลงมอืบนัทกึประวตัศิาสตร์ของตนเอง เกดิขึน้ในระหว่างการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อท างานวจิยั
ปริญญาโท  เมื่อฉันได้ยืมหนังสือนวนิยายเล่มหนึ่ งชื่อ  ทางสายทีส่าม จากห้องสมุด
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์1 ตวัเล่มทีไ่ดม้านัน้เป็นฉบบัตพีมิพค์รัง้ทีส่อง ในปี พ.ศ. 2536 ซึง่เป็น
ปีเดยีวกนักบัปีทีฉ่นัเกดิ จดัพมิพโ์ดยส านกัพมิพส์ามส ีหน้าปกของหนงัสอืถูกห่อหุม้อย่างดดีว้ย
กระดาษปกแขง็สนี ้าเงนิ มตีวัหนังสอืสขีาวเขยีนชื่อหนังสอืเอาไว้ ด้านในมกีระดาษบาง ๆ สี
น ้าตาลเป็นปกรอง สว่นหน้าปกจรงิทีอ่ยู่ดา้นในเป็นกระดาษมนัวาวและภาพบนปกถูกออกแบบ
ใหเ้หมอืนกบักรอบรูปสชีมพทูีป่ระดบัประดาดว้ยลายดอกกุหลาบ ภายในกรอบเป็นรูปเงาหน้า
ข้างของหญิงสาวที่ดูทนัสมยั ด้วยลกัษณะผมสัน้และใส่ต่างหูรูปห่วง ด้านบนของหน้าปกมี
ขอ้ความปรากฏไวว้่า “วรรณกรรมชิ้นโบวแ์ดงของกรีต ีชนา” ส่วนดา้นล่างของหน้าปก คอื ชื่อ
ของหนงัสอื โดยมาพรอ้มกบัขอ้ความโปรยไวว้า่ “นวนิยายของหญงิในรา่งชาย ผูห้ลอมรวมถนน
สองสายในกายเดยีวกนั” องค์ประกอบเหล่านี้บนหน้าปกของนวนิยายทางสายทีส่าม เสมอืน

 
1 ถ้าอยากจะตามหาหนังสอืเล่มนี้เพื่อน ามาอ่าน สามารถสบืค้นได้จากเว็บไซต์

หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รหสัของหนงัสอื คอื นว.ก685ท62 ซึง่ตวัเล่มทีฉ่นัไดม้า
นี้ถูกจดัวางไวอ้ยูบ่นชัน้หมวดนวนิยายทีช่ ัน้ U2 ในหอ้งสมดุปรดี ีพนมยงค ์(ทา่พระจนัทร)์ 
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ก าลงัเผยใหผู้อ้่านรูเ้ป็นนยั ๆ ถงึเนื้อเรือ่ง ตวัละคร และเผยตวัตนของผูป้ระพนัธอ์อกมาใหผู้อ้่าน
ไดร้บัรูต้ ัง้แต่หน้าปกกนัเลยทเีดยีว  

 

 
 

ภาพที ่5.1 หน้าปกนวนิยายทางสายทีส่าม ฉบบัตพีมิพ ์ปี พ.ศ. 2536 โดยส านกัพมิพส์ามส ี
 

เนื้อเรื่องของทางสายทีส่ามนัน้เกีย่วขอ้งกบัความรกัความสมัพนัธเ์ฉกเชน่นวนิยาย
ประโลมโลกย์เล่มอื่น ๆ ที่ถูกเขยีนมาเป็นรอ้ยเป็นพนัเรื่อง เว้นเสยีแต่ว่านวนิยายเรื่องนี้มตีวั
ละครหลกัของเรือ่งชือ่แกว้ ผูซ้ึง่เป็น “คนแปลกเพศ” “กะเทย” หรอือาจจะเรยีกดว้ยค าวา่ “ผูห้ญงิ
ขา้มเพศ” แบบทีใ่ชก้นัในปัจจุบนักไ็ด ้แก้วเป็นทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัความรกัและเป็นทัง้ผูท้ีไ่ดม้อบหวัใจ
ใหก้บับุรุษทัง้สาม ชายคนแรกคอื “ธรีพร” ทีจ่ะเป็นรกัครัง้แรกทีจ่ะอยู่ในความทรงจ าของแกว้ไป
ตลอดกาล  ชายคนต่อมาคอื “นาวนิ” ผูท้ี่เขา้มาช่วยเหลอืเปลีย่นแปลงชวีติของแก้วใหม้คีวาม
เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้และผลกัดนัใหแ้กว้ไปถงึเป้าหมาย และชายอกีคนหนึ่งคอื “พงพล” ผูม้ ัง่คัง่ร ่ารวย
และมหีน้ามตีาในสงัคมทีม่าตกหลุมรกัคนแปลกเพศอย่างแกว้ เรื่องราวของนวนิยายทีด่ าเนินไป
บนเสน้ทางแห่งรกั ถ่ายทอดเสน้ทางชวีติของตวัละครแก้วที่มุมานะจะไปให้ถงึฝัง่ฝันของการ
แปลงเพศ ชวีติของเธอเริม่ตน้จากการประกอบอาชพีกระเป๋ารถเมล ์จนไดเ้จอกบัจนัทร ์ตวัละคร
กะเทยอีกตวั ผู้คอยมอบมติรภาพและคอยหยบิยื่นความช่วยเหลือให้กบัเพื่อนร่วมทางสาย
เดยีวกนั ท าใหแ้กว้ไดง้านท าในรา้นเสรมิสวย กระทัง่แกว้ไดพ้บกบันาวนิผูท้ีส่่งเสรมิไดม้อีาชพี
เป็นพนักงานต้อนรบัในไนท์คลบัและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก้วได้บินไปผ่าตดัแปลงเพศที่
อเมรกิา ทา้ยทีสุ่ดแก้วเลอืกทีจ่ะมอบความรกัใหก้บัมนุษยร์่วมโลกคนอื่น ๆ โดยการไปเป็นครู
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อาสาในชนบทมากกว่าทีจ่ะมอบใหช้ายทีเ่ธอพานพบ เรื่องราวจงึจบดว้ยความรกัในแบบทีม่ไิด้
ครอบครอง  

ครัง้แรกทีฉ่ันได้เปิดอ่านทางสายทีส่าม ฉันอ่านในฐานกะเทยอกีคนหนึ่งทีเ่กดิและ
เตบิโตในยุคทีแ่ตกแตกต่างจากผูเ้ขยีน โดยทีไ่ม่มแีว่นตาของทฤษฎหีรอืใส่ต าแหน่งแห่งทีข่อง
การเป็นนักศกึษาปรญิญาโทลงไปเลย ฉันอ่านโดยเป็น “ชนาธปิ” ในฐานะเพื่อนร่วมทางสาย
เดยีวกนัทีเ่กดิต่างยุคกบัผูป้ระพนัธ์ ในระหว่างทีเ่ปิดอ่านไปทลีะหน้านัน้ฉนัจงึไดแ้ต่นึกถงึความ
รกัครัง้แรกของตนเองที่เริม่ขึน้ในโรงเรยีนชายล้วนและจบลงตอนเรยีนมหาวทิยาลยั แฟนคน
แรกของฉันช่างมสี่วนคล้ายกบัตวัละครธีรพรที่ผู้ประพนัธ์บรรจงสร้างขึ้น ทัง้ลกัษณะนิสยัที่
คล้ายคลึงกนั หรือความสามารถทางด้านศิลปะ การอ่านรอบแรกจึงเป็นการซึมซับรสของ
วรรณกรรมทีผู่ป้ระพนัธส์รา้งสรรคข์ึน้ ดว้ยความรูส้กึอนัทว่มทน้  

แรงบนัดาลใจล าดบัต่อมาที่ท าให้ฉันเกดิความรู้สกึสนใจในประวตัศิาสตร์กะเทย 
หลงัจากการไดอ้่านนวนิยายทางสายทีส่ามเป็นรอบทีส่องคอื ภาพสะทอ้นชวีติของกะเทยในอดตี 
โดยถงึแมว้่านวนิยายเรื่องนี้จะมไิดถู้กแต่งขึน้มาจากประสบการณ์จรงิของกรีต ีชนา ทัง้หมด แต่
เธอกใ็ชก้ารเขยีนนวนิยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรูส้กึนึกคดิของตนเอง ดงัที ่อรนิ 
ไดก้ล่าวไวว้า่  

ทางสายทีส่ามเปรยีบเสมอืนบนัทกึแห่งชวีิตจรงิที่ถูกเรยีบเรยีงออกมาในรูปแบบ
นวนิยาย แมก้รีตจีะออกตวัว่าเรื่องที่เขยีนไม่ใช่ชวีติของตน แต่ความขมขื่นใจใน
ความแปลกเพศของแก้วก็คอืความรู้สกึของกีรตีและสุดท้ายเมื่อแก้วกลายเป็น
ผูห้ญงิ แกว้กเ็ลอืกเสน้ทางอุดมตใิหแ้ก่ผูย้ากไร ้ซึง่กรีตเีองหลงัจากทีไ่ดร้บัการผ่าน
ตดัแปลงเพศกท็ุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจช่วยเหลอืมลูนิธเิดก็ ทางเดนิทีแ่กว้เลอืกจงึ
คอืเสน้ทางทีก่รีตมีุ่งไปนัน้เอง อาจกล่าวไดว้่าแกว้เป็นตวัละครทีเ่ป็นกระบอกเสยีง
ให้แก่กีรตีในการแสดงทศันคตติลอดจนอารมณ์ทัง้หมดของคนแปลกเพศ (อรนิ 
พนิิจวรารกัษ์, 2527, น. 73)  
เนื้อเรื่องในนวนิยายทางสายทีส่ามจงึเสมอืนไดท้ าหน้าทีถ่่ายทอดภาพวถิชีวีติของ

กะเทยในสงัคมไทยยุคก่อน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวการรวมตัวของกะเทยตามงานประกวด
นางงามในงานวดั หรอืการหาเลีย้งชพีของกะเทยดว้ยงานขายบรกิาร และนอกจากนัน้นวนิยาย
เรือ่งนี้ยงัมสีว่นชว่ยท าหน้าทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึทศันคตขิองผูค้นในสงัคมยุคก่อนทีม่ตี่อกะเทย อกี
ทัง้ยังช่วยท าหน้าที่ในการถ่ายโอนองค์ความรู้เรื่องเพศในตะวันตกซึ่งจะพบว่าผู้เขียนได้
สอดแทรกการอธิบายความหมายของค านิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะและเพศวิถีแบบ
ตะวนัตกเอาไวด้้วย โดยใชว้ธิสีอดแทรกเขา้ไปในค าพูดและบทสนทนาของตวัละคร ซึ่งในนว
นิยายมีการกล่าวถึงทัง้ค าว่า “ทรานซ์เซ็กชวล” “ทรานส์เวสไทต์” “เกย์” “ไบเซ็กชวล” และ 
“แดรก็ควนี” ไปจนถงึค าว่า “เควยีร”์ และถงึแมเ้นื้อเรื่องในเล่มจะมไิดเ้ขยีนมาจากประสบการณ์
สว่นตวั แต่ประสบการณ์แปลงเพศทีใ่ชถู้กเล่าผ่านเนื้อเรือ่งในนวนิยายเรื่องนี้กเ็ป็นประสบการณ์
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จรงิของผู้ประพนัธ์ที่ยิง่ดึงดูดให้ฉันอยากออกไปแกะรอยประวตัิศาสตร์การแปลงเพศในยุค
บุกเบกิ  

ทางสายทีส่ามถูกเขยีนมาสี่ทศวรรษแล้ว แม้หลายสิ่งหลายอย่างในสงัคมไทย
อาจจะเปลีย่นแปลงไป แต่กไ็ม่รูว้่าจะเปลีย่นแปลงไปไดเ้ท่ากบัทีผู่ป้ระพนัธอ์ย่าง กรีต ีชนา เฝ้า
รอที่จะเห็นหรอืไม่ ดงัที่เธอเขยีนไว้ใน “ยี่สบิปีทางสายที่สาม” ตีพมิพ์ในทางสายทีส่าม ฉบบั
พมิพค์รัง้ที ่3 ปี พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นฉบบัครบรอบ 20 ปี ว่า “ผูเ้ขยีนเฝ้ารอวา่ อกีนานเท่าใด โลก
จะยอมรบัวา่ผูท้ีเ่กดิมา ‘แปลกเพศ’ เชน่แกว้ จนัทร ์และฉตัร ในนวนิยายเรือ่ง ‘ทางสายทีส่าม’ นี้ 
จะไม่ ‘แปลก’ อกีต่อไป ตอ้งรอมากกวา่ยีส่บิปีไหมหนอ” ขณะเดยีวกนัแมเ้วลาจะผา่นเลยมากวา่ 
40 ปีแลว้ ทีว่รรณกรรมเรื่องนี้ไดเ้ผยแพร่ออกสู่สงัคมไทย นวนิยายเรื่องนี้ไดถู้กน าไปศกึษาใน
ฐานะวรรณกรรมของเพศทีส่ามโดยนักวชิาการทางด้านวรรณกรรมมานักต่อนัก โดยมกัจะถูก
น าไปศกึษาร่วมกบันวนิยายที่มเีนื้อเรื่องเกี่ยวกบัคนรกัเพศเดยีวกนั ซึ่งนอกจากวทิยานิพนธ์
ของอรนิ พนิิจวรารกัษ์ ที่ออกมาในปี พ.ศ. 2527 ได้รเิริม่น าเอานวนิยายทางสายทีส่าม มาใช้
เป็นตัวบทในการศึกษา กว่าสามสิบปีให้หลัง ทางสายทีส่าม ก็ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมา
วพิากษ์วจิารณ์ในแวดวงวชิาการด้านวรรณกรรม โดย นัทธนัย ประสานนาม (2551)  วรรณะ 
หนูหมื่น (2551) และบงกชกร ทองสุก (2560) แต่กระนัน้แลว้กต็ามทางสายทีส่ามกย็งัไม่เคยถูก
ยกขึน้มาร่วมสนทนาในฐานะการเป็นหลกัฐานประวตัศิาสตรข์องกะเทยชิน้หนึ่ง  

แรงบนัดาลใจอีกประการหนึ่งที่ท าให้ฉันตัง้ค าถามกบัประวตัิศาสตร์กะเทยและ
ผลกัดนัใหฉ้ันอยากออกไปบนัทกึเรื่องราวชวีติของกะเทยในยุคก่อน เมื่อไดอ้่านนวนิยายเล่มนี้ 
กค็อื การถูกมองเหน็หรอืถูกยอมรบัจากสงัคมอย่างแตกต่างกนัระหว่างตวัละครกะเทยทัง้สาม 
แกว้ทีถู่กสรา้งขึน้มาใหเ้ป็นตวัละครทีม่รีปูร่างน่าตาสะสวยและมกีริยิาท่าทางทีเ่รยีบรอ้ย แถมยงั
น้อมน าเอาหลกัธรรมค าสอนจากพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ แมต้วัตนของแก้
วจะถูกมองด้วยความเวทนาเพราะการเป็นกะเทย แต่กระนัน้แล้วแก้วก็ยงัได้รบัการชมเชย
เพราะมรีูปโฉมที่งดงามและยดึมัน่ในคุณธรรมความด ีขณะที่จนัทร์ไม่ได้เกดิมามรีูปลกัษณ์ที่
สวยงามดงัเช่นแกว้กลบัถูกมองดว้ยสายตาท่าทรีงัเกยีจและเป็นทีข่บขันในสายตาของคนอื่น ใน
ขณะเดยีวกนักะเทยอย่างฉัตรทีม่อีาชพีเป็นโสเภณีกลบัตอ้งพบจุดจบอนัมดืมดิ ความต่างทีต่วั
ละครทัง้สามถูกขบัเน้นในนวนิยายเรื่องนี้ท าใหฉ้นัฉุกคดิขึน้มาว่า ท าไมหนอ กะเทยสวยถูกมอง
แบบหนึ่ง กะเทยไม่สวยถูกมองอีกแบบ กะเทยที่มอีาชพีเป็นผู้ท างานบรกิารถูกมองอกีแบบ 
ท าไมตวัตนทางเพศของเราถงึไม่ไดถู้กมองโดยแยกขาดจากค่านิยมของสงัคมหรอืบรรทดัฐาน
ทางศีลธรรม และเหตุใดกะเทยที่มีรูปลกัษณ์งดงามราวสตรีเพศจึงมกัเป็นที่ยอมรบัและถูก
มองเหน็มากกว่าคนอื่น ๆ ราวกบัว่าค่านิยม “ความสวย” และ “ความด”ี ไม่เคยเจอืจางหายไป
ไหน เพราะในยุคทีฉ่ันเตบิโตมาค่านิยมทัง้สองอย่างนี้ดูเหมอืนจะยงัคงเป็นสิง่สลกัส าคญัทีเ่รา
ต้องแบกรบัมนัเอาไว ้ถ้าเช่นนัน้แลว้มนัจะเป็นไปได้หรอืไม่ทีเ่ราจะถูกมองเหน็อย่างลกึซึ้งและ
ถูกยอมรบัไดโ้ดยไม่มเีงือ่นไข หรอืมนัจะเป็นไปได้หรอืไม่ทีเ่ราจะมอีสิระเสรภีาพทีจ่ะเป็นตนเอง
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ได้จริง ๆ ทว่าจุดนี้ เองคงเป็นเพราะความแตกต่างของภูมิหลังชีวิตและสภาพสงัคมที่แปร
เปลีย่นไปมนัจงึไม่งา่ยเลยทีฉ่นัจะสามารถสมัผสัความยากล าบากในวถิชีวีติของ “คนแปลกเพศ” 
ในยุคก่อนหน้าไดอ้ย่างถ่องแท ้และอาจจะเป็นเพราะฉนัยงัไม่สามารถเขา้ใจสภาพความคบัแคบ
ของสงัคมและวถิีชวีติของกะเทยที่เกิดก่อนฉันอย่างแท้จรงิว่าท าไมคน ๆ หนึ่งต้องพยายาม
อย่างมากที่จะเป็นปกตกิลมกลนืไปกบัมนุษยผ์ูช้ายและผูห้ญงิ ราวกบัว่าจวบจนในช่วงวยัของ
ฉนั เรายงัคงตอ้งใชค้วามพยายามกนัมากเหลอืเกนิเพือ่ทีจ่ะเป็นปกตแิละเป็นทีย่อมรบัจากสงัคม 
นี่จงึเป็นเหตุผลทีฉ่นัหวงัว่าสกัวนัจะไดท้ าความเขา้ใจกบัวถิชีวีติของกะเทยในสงัคมไทยยุคก่อน 
โดยออกไปบนัทกึเรือ่งราวชวีติของกะเทยก่อนฉนัเกดิ จากปากของกะเทยทีเ่กดิก่อนฉนั  

แรงบนัดาลใจสุดท้ายที่ท าให้ฉันเกิดความใคร่รู้ในประวตัิศาสตร์กะเทยจากนว
นิยายอนัเป็นผลจากนวนิยายเล่มนี้ กค็อื “มรดกแห่งความรูส้กึ” ทีเ่กดิขึน้จากการสะทอ้นยอ้นคดิ
กบัประสบการณ์และช่วงชวีติของตนเองในระหว่างการอ่านนวนิยายเรื่องนี้รอบแล้วรอบเล่า 
ส าหรบัฉันทางสายทีส่าม มไิดเ้ป็นเพยีงหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีช่่วยถ่ายทอดเรื่องราวของ
กะเทยในอดตี หากยงัเป็นหลกัฐานแห่ง ‘ความรูส้กึ’ ที่ท าให้ฉันสามารถสมัผสัได้ถงึความรูส้กึ
ของกะเทยคนหนึ่งซึ่งสะท้อนผ่านแก้ว เช่น ความรู้สกึผดิจากภายในที่เริม่ตัง้แต่ความรูส้กึต่อ
ตวัตน ความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาทีเ่กดิมาเป็นกะเทย ไปจนถงึความรูส้กึทีต่ดัพอ้ต่อความ
รกั ดงัเช่นค าพูดทีไ่ดก้ล่าวว่า “ความเจบ็ปวดของร่างกายนัน้มากทีสุ่ดเท่าทีฉ่ันไดเ้คยสมัผสัมา
ในชวีติ แต่เมือ่เทยีบกบัความเจบ็ปวดทีฉ่นัสมัผสัดว้ยหวัใจ ความเจบ็ปวดจากการเป็นกะเทยซึง่
ต่อไปนี้จะไม่ตอ้งทนกบัความเจบ็ปวดชนิดนัน้อกีแลว้มนักค็ุม้” (กรีตี ชนา, 2536, น. 504) หรอื
ในประโยคทีว่่า “ความรกัของชายคนใดเล่าทีจ่ะมอบใหแ้ก้วโดยไม่ค านึงถงึสิง่ทีบ่กพร่องทีแ่กว้
ไม่มวีนัแก้ไขได้ แก้วจะอยู่ในฐานะเดยีวกบัสตรทีี่ไม่สามารถจะมบีุตรได้นัน้เอง ” (กีรตี ชนา, 
2536, น. 352) จากค าพดูเหล่านี้ท าใหฉ้ันตระหนักขึน้มาว่ากะเทยในสงัคมไทยมไิดเ้พยีงแค่ถูก
กดทบัเพยีงแคค่วามรูห้ากแต่ยงัถูกกดทบัลงไปถงึความรูส้กึอกีดว้ย 

มรดกแห่งความรูส้กึทีถู่กประทบัตราดว้ยผลผลติทางวฒันธรรมทีย่งัคงสมัผสัไดใ้น
ชว่งเวลาทีฉ่นัเตบิโตขึน้มา ดงัเชน่ ความรูส้กึน้อยเนื้อต ่าใจและความรูส้กึเจยีมเนื้อเจยีมตวัทีเ่กดิ
มาเป็นกะเทยของแก้วซึ่งมักจะถูกผลิตออกมาซ ้าแล้วซ ้าเล่าในสื่อต่าง ๆ ภาพหนึ่งที่แทน
ความรู้สกึผดิหวงัเสยีใจกบัความรกัและความรู้สกึอาภพัที่เกดิมาเป็นกะเทยซึ่งยงัคงตดิอยู่ใน
ความทรงจ าของฉนัเสมอมากค็อื ภาพตวัละครสมหญงิ ดาวราย ในภาพยนตรเ์รือ่ง เพลงสดุทา้ย 
ทีถู่กน ามาสรา้งใหม่ในปี พ.ศ. 2549 ภาพยนตรเ์รื่องนี้น่าจะมอีทิธพิลกบัเพศทีส่ามหรอืกะเทย
หลายคนในวยัเดยีวกนักบัฉนัไม่น้อย ความน่าสงสารของ สมหญงิ ตวัละครเอกอาจยงัคงตดิอยู่
ในความทรงจ าของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นฉากทีส่มหญงิ ดาวรายนัง่รอ้งไหอ้ยู่ใตฝั้กบวัหรอื
ฉากจบทีเ่ธอเลอืกปิดชวีติตวัเองดว้ยการยิงตวัตาย หนงัและวรรณกรรมทีบ่อกเล่าความรา้วราน
ในชวีติรกัของกะเทยและตอ้งจบลงดว้ยความโศกเศรา้ เนื้อเรื่องโศกนาฏกรรมเช่นนี้ท าหน้าทีต่ี
ตราความผดิต่อความรูส้กึภายในและตวัตนของกะเทย และในเวลาเดยีวกนักห็ล่อเลีย้งความหวงั
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ใหก้ะเทยอย่างฉนัรอคอยอย่างฝันหวานทีจ่ะเหน็ตัวละครกะเทยลงเอยกบัผูช้ายอย่างแสนสุขชัว่
นิรนัดร์ ซึ่งด้วยโทนเรื่องความรกัระหว่างผูช้ายกบักะเทยอนัแสนขมขื่นเช่นนี้ท าใหฉ้ันหลงลมื
ความรกัทีส่ามารถเกดิขึน้ไดก้บัคนเพศอื่น ๆ หรอืแมแ้ต่การรกัตนเอง คงเพราะความรกัในยุค
สมยัทีฉ่นัเตบิโตมายงัคงใหคุ้ณค่ากบัความรกัเพยีงไม่กีแ่บบ ความรกัทีฉ่นัไดรู้จ้กั คอื รกัแบบที่
ผูช้ายรกักบัผูห้ญงิและรกัแบบทีค่นสองคนจะตอ้งหลอมรวมกนัเพื่อเป็นหนึ่งเดยีว ขณะเดยีวกนั
ความรกัความสมัพนัธ์ระหว่างผูช้ายกบักะเทยกย็งัคงเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ว่าจะเกดิขึน้ ณ ทีใ่ด 
ไม่ว่าจะยุคสมยัก่อนหน้าหรอืช่วงยุคสมยัของฉันกต็าม เมื่อผูช้ายทีจ่ะรกักบักะเทยยงัคงตอ้งใช้
ความกลา้หาญทีจ่ะปีนป่ายขึน้ไปบนก าแพงทีเ่รยีกวา่ “สงัคม” 

การไดอ้่านทางสายทีส่ามจงึจุดประกายใหฉ้นัไดค้ดิต่อว่าความรูแ้ละความรูส้กึทีก่ด
ทบัซึง่ยงัคงตกทอดมาจนมาถงึชว่งวยัของฉนัและตามมาหลอกหลอนอยูใ่นสือ่ต่าง ๆ มทีีม่าทีไ่ป
อย่างไร นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมฉันถึงปรารถนาที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนที่เป็น
เหมอืนกนักบัฉันและใคร่รูใ้หไ้ด้ว่าท าไมที่ผ่านมาภาพชวีติของกะเทยมกัถูกน าเสนอผ่านหนัง
หรอืละครใหทุ้กขร์ะทม เหตุใดชวีติของกะเทยถงึไดเ้จบ็ปวดนกั ท าไมเราตอ้งรูส้กึผดิต่อร่างกาย
ของตวัเอง หรอืท าไมเราตอ้งรูส้กึผดิทีผ่ดิทางในความสมัพนัธ ์อกีทัง้ฉันเองกอ็ยากรูเ้หมอืนกนั
วา่ท าไมค าวา่ กะเทย ถงึใหค้วามหมายวา่ เป็นความวปิรติผดิธรรมชาต ิหรอื เป็นความวบิตัทิาง
ศลีธรรม ความรูค้วามเขา้ใจท านองนี้ประกอบสรา้งขึน้มาอย่างไรทีท่ าใหฉ้ันค่อย ๆ รูส้กึผดิและ
ละอายทีจ่ะเป็นตนเอง เพราะฉนัไม่ตอ้งการรูส้กึแบบนัน้อกีแลว้ 

จากการตัง้ค าถามต่อประวตัศิาสตรข์องกะเทย ผา่นการอ่านทางสายทีส่าม ในบทนี้
จึงประกอบด้วย 1) การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในประวตัิศาสตร์ 2) การ
ทบทวนวิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เพศนอกขนบและการศึกษาวาทกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบักะเทยเพือ่น าเสนอหนทางใหม่ทีจ่ะท าให ้กะเทย กลายเป็นองคป์ระธานของความรู้
ประวตัศิาสตร ์และ 3) ก่อนทีฉ่นัจะออกไปบนัทกึประวตัศิาสตรช์วีติของกะเทยทีเ่กดิก่อนฉนั ใน
บทนี้ฉันจะเริม่บนัทกึประวตัศิาสตร์ของตนเองจากจดหมายเหตุส่วนบุคคลและเรื่องเล่าในวยั
มธัยม 

 
5.1 กะเทยมีความหมายอย่างไรในอดีต: แกะรอย มรดกแห่งความรู้ (สึก) ผ่าน การอ่าน
ประวติัศาสตรก์ะเทย 

 
กะเทย ค าทีฉ่นัคุน้หเูพราะถูกเรยีกจนชนิชาราวกบัวา่น่าจะรูจ้กัค านี้เป็นอย่างด ีพอ 

ๆ กับที่ถูกเรียกด้วยค า ๆ นี้มาเกือบทัง้ชีวิต แต่ฉันกลับรู้อะไรเกี่ยวกับกะเทยในเชิง
ประวตัศิาสตรน้์อยมาก กระทัง่ในระหว่างทีน่ัง่ท างานวจิยัชิ้นนี้นอกจากการไดอ้่านประวตัชิวีติ
กะเทยในรูปแบบนวนิยายใน ทางสายทีส่าม ฉันยงัได้ค้นควา้งานวชิาการหลายชิ้นซึ่งมกัจะมี
ประวตัศิาสตรข์องกะเทยซุกซ่อนอยู่ ทัง้ในการศกึษาทางดา้นมานุษยวทิยา เช่น การศกึษาเรื่อง 
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Toms and Dees: Transgender Identity and Female Same-Sex Relationships in Thailand
ของเมแกน ซนินอท (2004) การศกึษาเรื่องเกยจ์ากคอลัมน์ของลุงโก๋ปากน ้าในนิตยสารแปลก
ในงานของแจ็คสัน (1995) และการศึกษาวาทกรรมที่อยู่ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์  เช่น 
วทิยานิพนธ์เรื่อง วาทกรรมเกีย่วกบั "เกย"์ ในสงัคมไทย พ.ศ. 2508–2542 ของเทอดศกัดิ ์ร่ม
จ าปา (2545) วทิยานิพนธ์ในสาขาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 
และงานวชิาการชิ้นอื่น ๆ เช่น บทความของ โรซาลินด์ มอร์ริส  (1994) นฤพนธ์ ด้วงวเิศษ 
(2559) วชัรวุฒ ิซื่อสตัย์ และ พชัรนิทร์ สริสุนทร (2558) งานเหล่านี้ได้ท าให้ฉันรบัรู้เกี่ยวกบั
ความเป็นมาของค าวา่กะเทยในแงมุ่มต่าง ๆ ทางประวตัศิาสตร ์

สิ่งแรกที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กะเทยจากงานวิจัยเหล่านี้  คือ 
ความหมายของค าวา่ กะเทย ในอดตี หมายถงึ คนทีไ่ม่ใชห่ญงิ ไมใ่ชช่าย ทัง้ในเชงิกายภาพและ
การแสดงออกทางสงัคม และไดร้บัรูถ้งึช่วงเวลาทีค่ า ๆ นี้ไดป้รากฏขึน้ เท่าทีม่กีารสบืเสาะจาก
หลกัฐานประวตัศิาสตร์ กะเทย ทีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรบนหน้าประวตัศิาสตร ์อาจมมีา
ตัง้แต่ในสมยัอยุธยาตอนต้น หากองิจากสมมตฐิานช่วงเวลาทีก่ฎหมายตราสามดวงถูกตราขึน้ 
(เทอดศักดิ ์ร่มจ าปา, 2545, น. 10) หรือนับตัง้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากอิงตาม
กฎหมายตราสามดวง ฉบบัทีถู่กช าระใหม่ในสมยัรชักาลที ่1 ตามความในบานแผนก “พระไอย
การลกัษณภญาณ” ได้อธบิายถงึกะเทยไว้ว่า “เป็น 1 ในบุคคล 33 จ าพวก ที่ไม่สามารถเป็น
พยานได ้หากเกดิคดคีวามขึน้ บญัญตัใิหก้ะเทยเป็นบุคคลทีม่สิามารถเป็นพยานได้” (กฎหมาย
ตราสามดวง เล่ม2, 2515 อ้างใน วชัรวุฒิ ซื่อสตัย์ และ พชัรินทร์ สิรสุนทร , 2558, น. 117) 
ขณะทีค่ าว่า กะเทย ทีส่ื่อความหมายในเชงิกายภาพไดป้รากฏอยู่ในพจนานุกรมของบาทหลวง
ปาเลอกัวร์พิมพ์ครัง้แรกในปี พ .ศ . 2397 ซึ่งสื่อความตรงกับค าว่า  hermaphrodite ใน
ภาษาองักฤษ หมายถงึคนทีม่อีวยัวะเพศก ากวม (เทอดศกัดิ ์รม่จ าปา, 2545, น. 10) 

ประการทีส่อง ฉันไดรู้ว้่า กะเทย อาจไม่ใช่ค าไทย เพราะมรีากศพัทท์ีม่าไม่ชดัเจน
นัก จากข้อถกเถียงเกี่ยวกับค าว่า กะเทย ในเชิงนิรุกติศาสตร์ พบค าในภาษาอื่น ๆ ที่มี
ความหมาย เสยีง และรูปค าที่คล้ายกบัค าว่ากะเทยในภาษาไทย เช่น คนไทยอะหมมคี าว่า 
“เทย” ใชใ้นความหมายเดยีวกบักะเทย (เทอดศกัดิ ์ร่มจ าปา, 2545, นน. 10-11) ส่วนทางตอน
ใต้ของไทยก็มคี าว่า “คนเทย” ซึ่งมคีวามหมายเดียวกนักบัค าว่ากะเทย (Jackson, 1995, p. 
193) แต่อยา่งไรกต็ามนกัวชิาการสว่นใหญ่ ทัง้ แจค็สนั (1995) ทอ็ทแมน (2003) และเทอดศกัดิ ์
(2545) ต่างกม็องว่า กะเทยน่าจะมรีากศพัท์มาจากภาษาเขมร เนื่องจากในภาษาเขมรมคี าว่า 
“ขเทย” อ่านว่า “กะเตย” ซึง่พรอ้งเสยีงกบัค าว่า กะเทย โดยเป็นค าทีใ่ชเ้รยีกลกัษณะของสิง่ทีไ่ม่
ปรากฏเพศ หรอืมลีกัษณะกลาง ๆ   

สุดทา้ยสิง่ทีฉ่นัปรารถนาจะเขา้ใจมาโดยตลอดกค็อื การประกอบสรา้งความหมาย
ของค าว่ากะเทยในแง่ลบที่กดทบัทัง้ในเชิงความรู้และในทางความรู้สึก จากการได้เรียนรู้
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ประวตัศิาสตรผ์่านงานเขยีนของนักวชิาการคนอื่น ๆ จงึสามารถจ าแนกการสรา้งค าอธบิายต่อ
ค าวา่ กะเทย ไดด้งัต่อไปนี้ 

 
5.1.1 “ผิดร่าง ผิดรกั” ความหมายของกะเทยท่ีเกิดจากความผิดบาปหรือ

จากวาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาและความเช่ือ 
“โตขึน้ไปอย่าเป็นกะเทยเลยนะ มนัเสยีชาตเิกดิ” . . . ตอนที่ฉันยงัเยาว์วยั

ผูใ้หญ่บางคนเคยยนืสัง่สอนดว้ยประโยคท านองนี้ แต่ตอนนัน้ฉันท าไดแ้ต่ยนืทนฟัง ตวัแขง็ทื่อ 
ปากสัน่ หน้าถอดส ีและเจบ็จนชามาจากขา้งใน ราวกบัว่าชวีติทีม่ลีมหายใจและยนือยู่ตรงนี้ช่าง
ไรค้่าและน่าอบัอายเสยีเหลอืเกนิ ความผดิทีด่เูหมอืนจะตดิตวัมาโดยทีย่งัไม่ไดท้ าอะไรผดิเพยีง
แค่เป็นตนเอง ในวยัเดก็ฉนัไดแ้ต่ท าเป็นนิ่งเฉยและกล ้ากลนืความโกรธเกรีย้วเอาไวใ้นใจ แต่พอ
มาวนันี้ฉันอดสงสยัไม่ได้จรงิ ๆ ว่าความรู้ความเชื่อที่ฉันเคยถูกสัง่สอนมาเช่นนี้มีที่มาที่ไป
อย่างไรกนัแน่ 

จากการศึกษาประวตัิศาสตร์หรอืวาทกรรมที่เกี่ยวกบักะเทยนัน้ท าให้ฉัน
พบว่า ค าทีม่กัจะถูกหยบิยกขึน้มาใหเ้หน็จากตวับททางศาสนา ทีส่ือ่ถงึผูผ้ดิแปลกไปจากมนุษย์
เพศชายและหญิง ประกอบด้วย ค าว่า “อุภโตพยัญชนก” หมายถึงคนที่มีสองเพศ หรือ 
Hermaphrodite ซึง่แบ่งออกเป็น 3 จ าพวก คอื มนุษยอ์ุภโตพยญัชนก  อมนุษยอ์ุภโตพยญัชนก   
สตัว์ดริจัฉานอุภโตพยญัชนก และอกีค าหนึ่งก็ คอื บณัเฑาะก์ มาจากภาษาบาลวี่า “ปณุฑก” 
ดงัวจนัตถะ หมายถงึผูท้ีม่เีครื่องหมายแห่งบุรุษและสตรขีาดบกพร่องไป2 (นฤพนธ์ ดว้งวเิศษ, 
2559,  น. 11) ในขณะทีง่านของ มอรร์สิ (1994) ไดเ้สนอระบบสามเพศจากต านานความเชื่อที่

 
2 ในงานของนฤพนธ ์(2559) ไดแ้จกแจงประเภทของบณัเฑาะกใ์หเ้หน็อกีวา่  
ประกอบดว้ยค า 2 ค า คอื นปุงสกปณฑก (นปุงสกบณัเฑาะก์) หมายถงึ ผูท้ี่ไม่มี
อวยัวะเพศปรากฏ ค าวา่ โอปกกมยิปณฑก (โอปักกมยิบณัเฑาะก)์ หมายถงึผูท้ีถู่ก
ตดัอวยัวะเพศ ค าเรยีกเหล่านี้มนีัยยะว่าเป็นบุคคลที่ขาดตกบกพร่องค าเรยีกนี้
น าไปสูก่ารเทยีบเคยีงกบับุคคลทีเ่ป็นขนัทแีละกะเทยแท ้(คนทีเ่กดิมามอีวยัวะเพศ
คลุมเครือ หรือมีทัง้สองเพศ) ส่วนค าที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมแบบชายรักชาย
ประกอบด้วย ค า 3 ค าคอื “อาสติตบณัเฑาะก์” หมายถงึชายทีม่กีจิกรรมทางเพศ
กบัชาย ค าว่า อุสุยยบณัเฑาะก์ หมายถงึชายทีพ่อใจทีจ่ะดูชายอื่นท ากจิกรรมทาง
เพศ ค าว่า ปักขบณัเฑาะก์ ได้แก่ ผูช้ายที่เกดิความก าหนัดในขา้งแรม แต่พอถงึ
ขา้งขึน้ความก าหนัดกห็ายไป ซึ่งคลา้ย ๆ กบัผูท้ีต่้องการสมสู่กบัคนเพศเดยีวกนั
ในบางโอกาสบางเวลา พฤตกิรรมชายรกัชายทัง้สามแบบนี้อาจถูกตคีวามว่าเป็น
ผู้ชายที่มีกิรยิาท่าทางเหมือนผู้หญิง และถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีกิเลส ตัณหา 
ราคะมากเกนิกวา่ปกต ิ(2559, น. 11) 
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ปรากฏในคมัภรีใ์บลานปฐมมูลลขีองอาณาจกัรลา้นนาซึ่งบอกเล่าการก าเนิดของมนุษยใ์นโลก 
ไดแ้ก่ ชาย หญงิ และนปุงสกะซึง่หมายถงึลกัษณะทีไ่ม่ปรากฏเพศ มคีวามหมายเทยีบเคยีงกบั
ค าว่ากะเทย และยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าแนวคดิแบบสามเพศ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นไปตามการแบ่งขัว้ตรง
ขา้มแบบตะวนัตก อยา่งไรกต็ามเทอดศกัดิ ์ไดต้ัง้ขอสงัเกตไวว้า่  

ทัง้ล้านนาและอยุธยาได้รบัอิทธิพลจากพุทธศาสนาเช่นเดียวกนั แต่การ
กล่าวถึงเพศที่ ๓ ของทัง้สองวฒันธรรมีความแตกต่างกัน ซึ่งน่าจะเป็น
อทิธพิลมาจากภาษาถิน่ที่มอียูเดมิที่ใช้เรยีกลกัษณะที่ไม่ใช่ “ผู้หญิง” หรอื 
“ผูช้าย” ทีแ่ตกต่างกนั ลา้นนาเรยีกคนกลุ่มนี้ว่า “นปุงสกลงิค”์ หรอื “ผูเ้มยี” 
ในขณะทีส่ยามเรยีกคนกลุ่มนี้วา่ “กะเทย” ( 2545, น. 18) 
นอกจากค าที่ใช้กล่าวถึงคนที่ไม่ใช่ชายและไม่ใช่หญิงและมีความหมาย

ใกลเ้คยีงกบัค าวา่กะเทยในอดตี ยงัมเีรื่องราวของผูท้ีม่พีฤตกิรรมผดิแปลกไปจากบรรทดัฐานรกั
ต่างเพศปรากฏอยู่ในตวับททางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวทีบ่่งบอกการมพีฤตกิรรมแบบรกั
เพศเดยีวกนั ยกตวัอยา่งเชน่ เรือ่งราวของพระวกักลเิถระผูห้ลงใหลในเรอืนกายของพระพุทธเจา้ 
(ดูเพิม่เตมิใน Jackson, 1998, p. 74) เรื่องราวการขา้มเพศของพระโสไรยเถระ3ที่ตกหลุมรกั
พระเถระรูปงามจนท าใหก้ลายร่างเป็นหญิงและกลบัคนืเป็นชายเมื่อไดข้อขมาพระรูปนัน้ หรอื
เรื่องราวของนางรุจาทีต่อ้งเกดิมาเป็นกะเทยหา้รอ้ยชาตเิพือ่ชดใชก้รรมจากการคบชูสู้ช่าย เรื่อง
เล่าและค านิยามเหล่านี้นอกจากจะเป็นภาพสะทอ้นใหเ้หน็วา่โลกตามคตพิทุธมมีากกว่าเพศชาย
และเพศหญงิ ในเวลาเดยีวกนัเรื่องเล่าและค าเหล่านี้กเ็ป็นภาพสะทอ้นถงึความคดิแบบปิตาธปิ
ไตยทีว่างผูช้ายรกัต่างเพศและเป็นคนตรงเพศเอาไวใ้นจุดสูงสุดและสะทอ้นถงึการมผีูช้ายเป็น
จุดศูนยก์ลางของความรูม้านบัแต่บรรพกาล 

การบ่มเพาะความหมายของกะเทยจากตัวบททางศาสนาได้สร้าง
ความหมายในสองลกัษณะ คอื 1. การมรีา่งกายผดิปกตไิปจากเพศชายและเพศหญงิ 2. การเกดิ
เป็นกะเทย ในลกัษณะ “ตวัเป็นชาย ใจเป็นหญงิ” เป็นผลพวงมาจากการประพฤตผิดิศลีธรรม 
ซึ่งความหมายในท านองนี้ได้ด ารงอยู่ในสงัคมไทยมาตัง้แต่สมยัจารีต จะเห็นได้จาก ค าว่า
บณัเฑาะกแ์ละกะเทยเป็นค าทีถู่กบญัญตัไิวใ้นกฎหมายมาตราสามดวงเพื่อหา้มไม่ใหเ้ป็นพยาน
ในศาล อย่างไรกต็าม เทอดศกัดิ ์ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า “บณัเดาะ ทีป่รากฏในกฎหมายมาตราสาม

 
3 เรื่องพระโสไรยเถระในจติตวรรคกล่าวถงึกฎุมพคีนหน่ึงในโสไรยนครเหน็พระ

มหากจัจายนะแล้วคดิว่าพระเถระนี้มรีูปงามน่าจะได้มาเป็นภรรยาของตน ความคดิไม่ดที าให้
กลบัรา่งเป็นหญงิ ไดร้บัความทุกขใ์นระยะเวลาหนึ่งจนกระทัง้พบสหาย สหายช่วยแกปั้ญหาดว้ย
การแนะนาใหไ้ปขอขมาพระมหากจัจายนะ   เมื่อกฎุมพนีัน้ขอขมาพระเถระแลว้จงึกลบัร่างมา
เป็นชายเหมอืนเดมิ ฟังธรรมแลว้เลื่อมใสจงึขอพระเถระบวชในพระพุทธศาสนาจากนัน้กบ็รรลุ
อรหนัตลผล (เกศนิี นุชทองม่วง, 2556, น. 85) 
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ดวง น่าจะมคีวามเดยีวกบับณัเฑาะก์ทีป่รากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคนทีม่คีวามผดิปกตทิาง
กายภาพ” (2545, น. 13) อกีทัง้ในช่วงสมยัรชักาลที่ 1-4 ผูป้กครองมคีวามวติกกงัวลเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมทางเพศของราษฎรเป็นอย่างมาก จงึมกีารออกพระราชก าหนด ฉบบัที ่37 ในปี 2325 
ว่าด้วยความประพฤตผิดิทางเพศ ล่วงประเวณีภรยิาผูอ้ื่น ดงัความว่า “ผูป้ระพฤตผิดิทางเพศ 
ครัน้สิน้กรรม เกดิมาเป็นหญิงหา้รอ้ยชาต ิกะเทยหา้รอ้ยชาต ิเป็นสตัวเ์ขาตอนเสยีหา้รอ้ยชาติ” 
(วนิยั พงศศ์รเีพยีร, 2549, น. 307 อา้งใน นฤพนธ,์ 2559, น. 16)  

ดว้ยการทีค่นสว่นใหญ่ในสงัคมไทยนบัถอืศาสนาพุทธนิกายเถรวาท บางคน
จงึเชื่อในบุญกรรม ภพชาต ิและการเวยีนว่ายตายเกดิ ซึง่ความรูค้วามเขา้ใจเหล่านี้ถูกสง่ต่อกนั
มา เป็นรอ้ยปี เป็นพนัปี นบัแต่พทุธศาสนาถอืก าเนิดขึน้ หลกัธรรมค าสอนขององคศ์าสดาไดถู้ก
ถ่ายทอดต่อ ๆ กนัมาให้เหล่าบรรพชิตและบรรดาสาวกผ่านมุกขปาฐะและการบนัทึก ดงัที่
สามารถพบไดจ้ากในคมัภรีท์างศาสนา เช่น พระไตรปิฎกทีถู่กสงัคายนามาครัง้แลว้ครัง้เล่าได้
ปรากฏเรื่องเล่าปรมัปรามากมายเกีย่วกบัการก าเนิดโลกทีอ่ธบิายความเป็นไปเป็นมาของสรรพ
สิง่มชีวีติ  ระเบยีบขอ้บงัคบัของสงฆ ์หรอืเรื่องเล่าทีก่ล่าวถงึอดตีชาตขิององคส์มัมาสมัพุทธเจา้
ในนิทานชาดก  

แม้กระทัง่ในช่วงยุคสมยัใหม่การแบ่งเพศในสงัคมก็ยงัคงได้รบัอทิธิพลมา
จากมรดกของความรู้ทางศาสนาและความเชื่อ เช่น ในช่วงต้นทศวรรษที ่2000 มกีารใชค้ าว่า
เพศทีส่ามแทนค าว่ากะเทย ในพืน้ทีภ่าคกลางของไทย (Jackson,1995 p. 194) หรอื อคตทิีใ่น
แง่ลบทีม่ตี่อกะเทย กย็งัคงหลงเหลอืและแทรกซมึอยู่ในบรบิทต่าง ๆ ของสงัคมไทย อาท ิเมื่อ
กะเทยตอ้งเผชญิกบัการหา้มอุปสมบท หรอืแมแ้ต่ตอนทีฉ่ันก าลงัเขา้สู่การเป็นวยัรุ่น อคตทิีบ่ด
บงัความเป็นมนุษยข์องกะเทย กย็งัคงปรากฏออกมาในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทีฉ่ันเคยรบัชม ไม่ว่า
จะเป็นจากภาพยนตร์ นวนิยาย หรอืละครโทรทศัน์ ซึ่งมกัจะผลติสรา้งเรื่องราวชวีติที่ถูกสาป
ของตัวละครกะเทยให้จองจ าอยู่กับความทุกข์และความรักที่ไม่สมหวงั หรือติดอยู่ในห้วง
ความคดิความเชื่อของผูค้นว่าสาเหตุทีเ่ป็นกะเทยนัน้เกดิจากการผดิศลีขอ้สาม หรอืแมแ้ต่อยู่ใน
ค าพดูดถููกเหยยีดหยามของใครสกัคนทีเ่ราอาจตอ้งเจอในชวีติประจ าวนั และบางครัง้บางคราค า
ทีเ่ราไม่คู่ควรอาจเปล่งออกมาจากปากของคนทีเ่รารกั ซึง่ค าพดูทีเ่อาไวใ้ชด้ถููกเหยยีดหยามใคร
สกัคนเพยีงเพราะการเป็นกะเทยนัน้ คนอย่างเราไม่คู่ควรกบัค าพูดเลวรา้ยพวกนัน้เพยีงสกันิด 
เพราะพวกเราไมไ่ดผ้ดิอะไรเลย 

5.1.2 “ผู้ป่วยทางจิต ผู้วิปริตทางเพศ” ความหมายของกะเทยท่ีเกิดจากวาท
กรรมทางการแพทย ์ 

เมื่อฉนัไดก้ลบัมาคน้ควา้ประวตัศิาสตรจ์งึไดรู้ว้่า ความหมายในแงล่บของค า
ว่า กะเทย มไิด้เพยีงแค่ถูกอธบิายผ่าน การกระท าอนัผดิบาป หรอื การละเมดิศลีธรรม ตาม
มุมมองทางศาสนาและความเชื่อ แต่ยงัถูกประกอบสร้างด้วยกระบวนทศัน์แบบวทิยาศาสตร์ 
จากงานของเทอดศกัดิ ์(2545) พบว่า องคค์วามรูท้างดา้นจติวทิยาไดเ้ริม่เขา้มามบีทบาทในวถิี
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ชวีติของผูค้นในสงัคมไทยตัง้แต่ก่อนช่วงการเปลีย่นแปลงการปกครอง ในปี พ .ศ. 2475 เหน็ได้
จาก โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยาทีน่บัเป็นโรงพยาบาลโรคทางดา้นจติเวชแห่งแรกในประเทศ
ไทย เริม่เปิดรบัคนไข ้ในปี พ.ศ. 2457 และต่อมาหลวงวเิชยีรแพทยาคม ผูเ้ป็นคนแรก ๆ ทีใ่ห้
ความส าคญักบัปัญหาการป่วยทางจติ ไดก้ล่าวถงึ homosexual หรอื พฤตกิรรมรกัร่วมเพศ ลง
ในหนงัสอืรวมปาฐกถาเกีย่วกบัปัญหาชวีติของคนทัว่ไปตามหลกัจติวทิยาตพีมิพ์ออกมาเมื่อในปี 
พ.ศ. 2479 จนกระทัง่ช่วงต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ความหมายของค าว่ากะเทยเริม่ถูก
ครอบง าดว้ยองคค์วามรูว้ทิยาศาสตร ์และถูกอธบิายดว้ยผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์สบืเนื่องจาก 
ณ ขณะนัน้ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธอ์นัแน่นแฟ้นกบัสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดข้ึน้มาเป็นมหาอ านาจ
โลกนับแต่ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง สหรฐัไดเ้ขา้มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยเพื่อต่อสูก้บั
ลทัธคิอมมวินิสตท์ีก่ าลงัแพร่ขยายในชว่งสงครามเยน็ และไดใ้หก้ารสนบัสนุนไทยในหลากหลาย
ด้านหนึ่งในนัน้ก็คือ วิทยาการทางการแพทย์ มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า  รฐับาลสหรฐัฯได้ให้ทุน
สนบัสนุนในการศกึษาต่อในสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นการร่วมมอืกนัระหวา่งโรงพยาบาลศริริาช และ
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ตัง้แต่ พ .ศ. 2466 ในการปรบัปรุงหลักสูตรและส่งบุคลากรไปศึกษา
เพิม่เตมิในต่างประเทศ (2545, นน. 42-43) เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง
องค์ความรู้เพศศาสตร์มไิด้เพยีงแค่ถูกถ่ายโอนจากยุโรปไปยงัสหรฐัอเมรกิาแต่เพยีงเท่านัน้ 
หากแต่ยงัถูกถ่ายเทออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ในทวปีอื่น ๆ อกีดว้ย  

เมื่อความรูเ้รื่องเพศจากโลกยุคเก่าถูกแทรกแซงดว้ยโลกทศัน์สมยัใหม่ทีถู่ก
น าเขา้มาจากโลกตะวนัตก ซึง่ครัง้หนึ่งในยุคแรกเริม่ของการน าเขา้องคค์วามรูท้างการแพทยม์า
จากโลกตะวนัตก ค าว่า กะเทย ทีใ่ชอ้ธบิายตวัตนและพฤตกิรรมทางสงัคม เคยถูกแทนทีด่ว้ยค า
ว่า “ลกัเพศ” นบัว่าเป็นค าทีฉ่นัไม่คอ่ยคุน้หนูกัจนอาจพดูไดว้า่เป็นค าทีล่า้สมยัหรอืตกยคุไปแลว้
ในปัจจุบนั ลกัเพศเป็นวาทกรรมทางการแพทยห์นึ่งทีถู่กอธบิายโดยเหล่าผูเ้ชีย่วชาญ ปรากฏขึน้
ในการศกึษากะเทยยุคบุกเบกิ ทัง้จากในงานวจิยัของ นายแพทย์ สุด แสงวเิชยีร (2504) และ
อรุณ ภาคสุวรรณ์ (2504) นายแพทยท์ัง้สองรบัเอาองคค์วามรูเ้พศศาสตรจ์ากโลกตะวนัตกมาใช้
อธิบายพฤติกรรมของกะเทย โดยลักเพศนัน้แปลมาจากค าว่า transvestite ซึ่งมีที่มาจาก
นายแพทยเ์ฮริช์เฟลดเ์ป็นคนสรา้งขึน้ และถูกน าไปใชอ้ธบิายบุคคลทีม่ลีกัษณะชอบแต่งตวัเป็น
หญงิ มอีากปักรยิาเป็นหญงิ และชอบคนเพศเดยีวกนั โดยตดัค าว่ากะเทยออก เพราะมองว่า
น่าจะใชส้ าหรบัในกรณีความผดิปกตทิางเพศทีเ่กดิขึน้กับอวยัวะเพศเท่านัน้ (เทอดศกัดิ ์ 2545, 
น. 46) ในทางการแพทย์ กะเทย จงึถูกมองว่าเป็นลกัษณะผดิปกตขิองอวยัวะเพศทีม่ลีกัษณะ
ก ากวมไม่ชดัเจน ในขณะที่ค าว่า ลกัเพศ ให้ความหมายคล้ายกบักะเทยทางสงัคม โดยให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมและการแสดงออกและถูกชี้ให้เห็นว่าเป็นความผิดปกติทางจิต 
มากกว่าทีจ่ะเป็นเพราะความผดิปกตทิางกาย แต่อย่างไรกต็ามค าว่า ลกัเพศ กไ็ม่ไดถู้กใชอ้ย่าง
แพร่หลายนกัในสงัคมไทย 
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ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2510 พฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนั หรอื “รกัร่วมเพศ” 
เริม่ถูกแยกขาดออกมาจากพฤตกิรรมขา้มเพศ และในเวลาเดยีวกนัองคค์วามรูเ้รื่องการขา้มเพศ
ก็มพีฒันาการที่ก้าวหน้าขึ้น โดยจะเหน็ได้ว่า การแปลงเพศเริม่วางรากฐานลงในแวดวงทาง
การแพทยไ์ทยในช่วงทศวรรษดงักล่าว และนับแต่นัน้มากะเทยทีป่รารถนาจะแปลงเพศในเวลา
นัน้จงึถูกวนิิจฉัยว่าเป็นโรคทางจติเวชที่มชีื่อเรยีกที่เป็นที่รู้จกักนัในวงการแพทย์ว่า “โรคหลง
เพศ” หรอื “โรคเพศสลบั” โดยแปลมาจากค าวา่ transsexualism ในภาษาองักฤษ 

กระนัน้แล้ว ผลพวงจากสงครามโลกครัง้ที่สอง จนมาถึงช่วงเวลาของ
สงครามเยน็ มไิด้น าพามาเพยีงแค่เทคโนโลยกีารแพทย์สมยัใหม่ แต่ยงัน ามาซึ่งค านิยามอตั
ลกัษณ์ทางเพศวถิแีละเพศสถานะอกีมากมายทีร่บัมาจากโลกตะวนัตก จากงานของเทอดศกัดิ ์
(2543) ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วง พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2518 เป็นระยะแรกเริม่ในการท าความ
เขา้ใจปรากฏการณ์ทางเพศแบบใหม่ทีป่รากฏขึน้ในสงัคมไทย โดยผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการนี้โดยตรง
ได้แก่ แพทย์ และนักหนังสือพิมพ์ การปรากฏ ขึ้นของ  ”เพศใหม่” ที่เรียกว่าเกย์ หรือ 
Homosexual ในชว่งทศวรรษ 2500 ท าใหเ้กดิความสบัสนคลุมเครอืในการแบ่งเพศในสงัคมไทย 
(เทอดศกัดิ,์ 2545, น. 101) ขณะทีก่ารศกึษาของ วชัรวุฒแิละพชัรนิทร์ พบว่า “ในนิตยสารทาง
การแพทย์หลายฉบบัในช่วงปี พ.ศ. 2527-2545 เริม่มกีารเปลี่ยนแปลงทศันคตเิกี่ยวกบัคนรกั
เพศเดยีวกนั และมกีารผลติค าใหม่เกี่ยวกบัการจ าแนกเพศนอกขนบเหล่านี้ เช่น รกัร่วมเพศ 
เกย ์เลสเบีย้น และกะเทย” (วชัรวุฒ ิ และ พชัรนิทร,์ 2558, น. 120) และนบัแต่ทศวรรษที ่1970 
เป็นต้นมา พฤตกิรรมเล่นเพื่อน ถูกแยกขาดจากกะเทยและเปลีย่นมาใชค้ าว่า ทอม -ดี้ (Megan 
Sinnott, 2004, p. 60) อีกทัง้ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้กะเทยก็เริ่มเป็นที่รู้จกัผ่านสายตาของ
ชาวตะวนัตก เกดิค านิยาม อย่าง Ladyboy ทีม่าจากคาบาเรต์โชวใ์นเมอืงพทัยา โดยเริม่เป็นที่
รูจ้กัในช่วงปลายทศวรรษที ่1960 และทศวรรษที ่1970 อนัเป็นช่วงเวลาทีต่ามเมอืงชายฝัง่ทะเล
ถูกพฒันาเพือ่การทอ่งเทีย่ว (Totman, 2003, p. 74)   

หากองิความหมายของกะเทยในประวตัศิาสตรห์รอืก่อนทีจ่ะมคี าอธบิายอตั
ลกัษณ์ทางเพศสถานะและเพศวถิทีีร่บัมาจากโลกตะวนัตก หรอืมคี านิยามอนัหลากหลายดงัเชน่
ในปัจจุบนั ความหมายของค าว่า กะเทย ในอดตีจงึมอิาจสื่อถงึความหมายของกะเทยดงัเช่นใน
ปัจจุบนัได้อย่างที่เคย เพยีงแต่ความหมายเดมิยงัคงมอีทิธพิลต่อการสรา้งความเขา้ใจบนฐาน
ของการถูกแบ่งแยกออกมาว่าไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย ความหมายของกะเทยในสงัคมไทยจงึมี
พลวตัทีเ่ปลีย่นผา่นจากการเหมารวมวา่ กะเทย คอื คนทีไ่ม่เป็นไปตามบรรทดัฐานทางเพศแบบ
ชายหญงิรกัต่างเพศ การแยกตวัของนิยามอตัลกัษณ์แบบหญงิรกัหญงิ ทอม-ดี ้และการพยายาม
หลกีตวัออกจากค าวา่ กะเทย ดว้ยค านิยาม เกย ์ท าใหค้วามกึง่หญงิกึง่ชาย ความครุมเครอื หรอื
ความครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่อยู่ในความหมายของค าว่า กะเทย ในโลกสมยัใหม่ได้เจอืจางหายไป
เหลอืแต่ภาพของผูช้ายทีด่ ารงอยู่ร่วมกบัความเป็นหญงิ ดงัที ่แจค็สนั (1995) ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไว้
ว่า “ค าว่ากะเทยถูกใหค้วามหมายครอบคลุมต่อคนทีเ่ป็นเพศชายแลว้ขา้มไปเป็นหญงิ กะเทย
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ถูกใชใ้นความหมายนี้ตัง้แต่ช่วง กลางครสิตศ์ตวรรษที่20 เป็นตน้มา” ขณะทีฮ่าน เทน็ บรุมเมล
ฮวิส ์(Han Ten Brummelhuis) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า “ช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมาค านิยามอย่าง กะเทย 
มกีารเปลีย่นแปลง สือ่ถงึ ผูช้ายทีต่อ้งการจะแสดงบทบาทแบบผูห้ญงิ เขาตัง้ขอ้สงัเกตจาก การ
เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อหญิงข้ามเพศ ซึ่งแยกขาดกับความเป็นเกย์หรือชายรกัเพศเดียวกนั ” 
(1999, p. 138) แต่หากมองความหมายของค าว่า “กะเทย” ในปัจจุบนั ความหมายยงัคงมไิดถู้ก
แยกออกจากค าวา่เกยอ์ย่างสิน้เชงิ ตามที ่เปรมปรดีาไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเอาไวว้า่ “กะเทยและเกยใ์ช้
พืน้ทีร่ว่มกนัทัง้เชงินามธรรมและกายภาพ” (2552, น. 91) 

ตวัตนแบบกะเทยในยุคสมยัใหม่ที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งภายใต้ระบบทุนนิยม
และการท าศลัยกรรมที่เฟ่ืองฟู ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความตวัตนท าให้ตวัตนแบบ
กะเทยในปัจจุบนัมีรูปลกัษณ์ที่มีความเป็นหญิงมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในพื้นที่สาธารณะ
ภาพลกัษณ์ของความเป็นกะเทยทีถู่กน าเสนอเชือ่มโยงกบัความเป็นผูเ้ชีย่วชาญบางสาขาอาชพี 
เช่น อาชีพนักแสดงคาบาเร่ต์โชว์ อาชีพความสวยความงาม นักร้องนักแสดง รวมถึงการ
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของบุคคลรกัเพศเดียวกัน (สุไลพร ชลวิไล , 2551, น. 154) จากค าว่า 
กะเทย ที่ถูกให้ความหมายเหมารวมต่อคนที่ไม่ได้อยู่บนร่องรอยของชาย-หญิง ค าค านี้จงึถูก
ฉายภาพไปสู่เรอืนร่างอนัอรชร หรอืพฤตกิรรมการแสดงออกความเป็นหญงิ ดงัจะเหน็ได้จาก
ภาพตวัแทนในสื่อหรอืวงการบนัเทงิ นอกจากนัน้ในช่วงเวลาร่วมสมยั ยงัมคี าอื่น ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นค าที่เป็นเพยีงภาษาปากที่ใชเ้รยีกกนัทัง้ในหมู่กะเทยเอง และจากคนในสงัคม เช่น “น้อง
เตย” “นางกอ” “หวัโปก” “กะเทยลูกเจี๊ยบ” “กะเทยควาย” หรอืค าที่สื่อให้เหน็ถงึเพศวถิทีี่ของ
กะเทยทีร่บับทรุก อยา่ง “สาวเสยีบ” หรอื “กะเทยโดย”  

แมก้ระนัน้กต็ามองคค์วามรูท้างการแพทยจ์ะพจิารณากะเทย ในฐานะความ
เจบ็ป่วยทางจติ หรอืพฤตกิรรมเบีย่งเบนทางเพศ แต่ทว่าความรูเ้ขา้ใจต่อกะเทยทีม่ใีนสงัคมที่
ผ่านนัน้อาจไม่ได้ผูกติดกบัองค์ความรู้ทางแพทย์เสมอไป แต่ยงัขึ้นอยู่กบัความเชื่อ แนวคดิ
ศาสนา รวมถึงประสบการณ์ที่ท าให้แต่ละคนมีการรบัรู้เกี่ยวกบักะเทยแตกต่างกันไป การ
ประกอบสรา้งความหมายหรอืวาทกรรม กะเทย จงึมกีารเปลีย่นแปลงตามบรบิทสงัคมและเวลา 
อกีทัง้มกีารปะทะสงัสรรคโ์ดยการน าเสนอวาทกรรมชุดใหม่ จนกระทัง่มาถงึอกีจุดหกัเหหนึ่งที่
ก่อใหเ้กดิการปะทะสงัสรรคท์างวาทกรรม ระหวา่ง กะเทย กบั สตร/ีผูห้ญงิขา้มเพศ หรอืระหวา่ง 
ค าใหม ่ และ ค าเก่า ทีม่อียูด่ ัง้เดมิในสงัคมไทย จะเหน็ไดว้า่ ในชว่งปลายทศวรรษ 2540 เป็นตน้
มา ค าว่า “ผู้หญิงข้ามเพศ” “สตรีข้ามเพศ” หรือ “คนข้ามเพศ” ได้ถูกน ามาใช้ในขบวนการ
เคลื่อนไหวของคนขา้มเพศและในการเคลื่อนไหวทางดา้นสทิธมินุษยชน รวมถงึการน ามาใชใ้น
พืน้ทีว่งวชิาการ นัยหนึ่งค าเหล่านี้ช่วยสื่อความหมายในทศิทางบวกมากขึน้และตดัขาดจากอตั
ลกัษณ์แบบ เกย์ หรอืการเป็นคนรกัเพศเดียวกนัอย่างสิ้นเชิง แต่อีกนัยหนึ่งก็นับว่าเป็นจุด
เปลี่ยนอกีจุดหนึ่งของความหมายของค าว่ากะเทย เพราะส่วนหนึ่งความรู้ทางการแพทย์และ
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ความเป็นสมยัใหม่ไดห้มุนเวยีนกลบัมาแทรกแซงอตัลกัษณ์ของกะเทยอกีครัง้หนึ่ง โดยมุ่งไปสู่
การมตีวัตนทีเ่ป็นสากลและพงึพงิไปกบักระบวนทศัน์ทางการแพทย ์ 
 
5.2 จาก การขดุค้นวาทกรรมในแนววงศาวิทยา (Genealogy) สู่ การพฒันาวาทกรรมโต้

กลบั 
 

จากการศกึษาในเชงิประวตัศิาสตร์และการศกึษาวาทกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักะเทย
หรอืเพศนอกขนบที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าวงศาวทิยาของฟูโกต์มบีทบาทส าคญัในฐานะกรอบ
แนวคิดทฤษฎีหรือวิธีวิทยาในการศึกษาดงักล่าว เนื่องจากงานเหล่านี้ได้เลาะรื้อให้เห็นถึง
กระบวนการสถาปนาวาทกรรมทางเพศและความรู้ความเขา้ใจที่เกี่ยวขอ้งกบักะเทยในระดบั
ประวตัิศาสตร์ อีกทัง้ยงัเผยให้เห็นถึงอ านาจของสถาบนัทางสงัคมที่บงการความรู้ เรื่องเพศ 
กล่าวคือ “ . . . เราจะเห็นกระบวนการที่ความรู้เหล่านัน้ถูกเผยแพร่และถูกปรุงแต่งภายใต้
ความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจ โดยม ี‘ผูรู้’้ และ ‘ผูเ้ชีย่วชาญ’ จากสาขาวชิาต่าง ๆ เป็น ‘นายหน้า’ ทีจ่ะ
สง่ต่อและถ่ายทอดความรูเ้หล่านัน้ออกไปสูส่งัคม” (นฤพนธ ์2560, น. 17) ดว้ยแนวคดิดงักล่าว
ได้ชี้ใหเ้หน็ถงึการเมอืงของความรู้หลากหลายทีถู่กสรา้งขึน้ โดยการแสดงใหเ้หน็ว่าวาทกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักะเทยนัน้มทีีม่าทีไ่ปอย่างไร ใครเป็นคนสรา้ง มปีฏบิตักิารอย่างไร หรอืมี
สถาบนัใดรองรบั ทว่าค าถามส าคญัที่ตามมาก็คอื แล้วเสียงของกะเทย ผู้เป็นทัง้เจ้าของ
ประสบการณ์และตวัตน อยู่ตรงไหนในประวติัศาสตร?์ 

จากมุมมองของ แจค็สนั (1995) และ นฤพนธ์ (2558) ต่างมคีวามเหน็ไปในทาง
เดยีวกนัวา่ การศกึษาประวตัศิาสตรข์องกะเทยยงัคงสญูหายและไม่ไดถู้กเรยีบเรยีงใหเ้ป็นระบบ 
โดยแจค็สนั มองว่า “ในประวตัศิาสตรไ์ทยเรื่องราวของกะเทยยงัคงสญูหาย มเีพยีงหลกัฐานอนั
น้อยนิดที่อ้างอิงถึงการแต่งกายข้ามเพศในช่วงยุคก่อนสมยัใหม่ ” (Jacson, 1995, น. 192) 
ในขณะทีน่ฤพนธ ์ชีใ้หเ้หน็วา่  

เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ “กะเทย” ในยุคโบราณ เรายังไม่มีการเขียน
ประวตัศิาสตรก์ะเทยอย่างเป็นระบบ ขอ้มลูเกีย่วกบักะเทยและพฤตกิรรมของชาย
ใจหญงิจงึกระจดักระจาย จงึเป็นการยากทีจ่ะเชือ่มโยงปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม
ของกะเทยในอดตีเขา้กบัปัจจุบนั  เราเพิง่จะรบัรูช้วีติของกะเทยผ่านนิตยสารเกย์ 
เชน่ มถิุนา ในชว่งทศวรรษ 2530 ซึง่มคีอลมัน์ “เกยไ์ทยในอดตี” ซึง่ผูเ้ขยีนคอลมัน์
นี้นิยามตนเองเป็นกะเทยซึง่จะเล่าประสบการณ์ชวีติของตนเองยอ้นกลบัไปในชว่ง
ทศวรรษ 2500 (นฤพนธ ์, 2558, ยอ่หน้าที ่12) 
สว่นในมมุมองของฉนั การศกึษาประวตัศิาสตรก์ะเทยยงัคงขาดแคลนสองสิง่ส าคญั  

ประการแรก คอื วธิีวทิยาที่จะท าให้กะเทยกลายเป็นองค์ประธานของความรู้ประวตัิศาสตร์ 
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เนื่องจากการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องกะเทยทีผ่่านมามกัจะใชว้ธิกีารศกึษาวาท
กรรม หรอื ใชว้ธิวีทิยาในเชงิวงศาวทิยาทีข่ดุคน้ใหเ้หน็ว่าความรูห้รอืวาทกรรมชุดหนึ่งถูกสรา้ง
ขึ้นมาอย่างไรในอดตีและมสีถาบนัหรอืความรู้ชุดใดรองรบั รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการปะทะ
สงัสรรคท์างวาทกรรม แต่การศกึษาประวตัศิาสตรก์ะเทยยงัคงขาดวธิวีทิยาทีจ่ะดงึเอาเสยีงทีต่ก
อยู่ภายใต้ความรูท้ีก่ดทบัออกมา นัน่จงึท าใหก้ะเทยมไิดเ้พยีงแค่ถูกกดทบัในเชงิความรู ้แต่ยงั
ถูกเบยีดขบัออกจากกระบวนการสรา้งความรูป้ระวตัศิาสตร ์

ประการทีส่อง คอื การขาดแคลนทรพัยากรทางประวตัศิาสตรท์ีห่ลากหลาย การขดุ
ค้นประวตัิศาสตร์ของกะเทย มกัเน้นไปที่หลกัฐานที่บ่งชี้ให้เห็นถึงวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
กะเทยในตวับทต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ถูกจดัเก็บโดยสถาบนั เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิหรอื
องคก์รสาธารณะ ทีม่กัจะเชือ่มโยงกบัความรูแ้ขนงนัน้ ๆ เชน่ หนึ่ง  ตวับททีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา
พุทธเถรวาท ความเชื่อเรื่องภูตผวีญิญาณ และเรื่องเล่าปรมัปรา อนัเปรยีบเสมอืนรากฐานทาง
ความรูท้ีม่อียู่ในสงัคมไทยมานับแต่ในสมยัจารตี เช่น การศกึษาในคมัภรีใ์บลานปฐมมูลล ีหรอื 
พระไตรปิฎก สอง คอื ตวับทการแพทยท์ีถู่กผลติออกมานบัแต่ชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องซึง่
เป็นระยะเดยีวกบัที่องค์ความรู้ทางด้านเพศศาสตร์จากตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาในสงัคมไทย 
เช่น การศกึษาวาทกรรมจากต าราทางจติเวชศาสตร ์หรอื บทความวจิยัทางการแพทย ์สาม คอื 
ตวับททีเ่ป็นสื่อสิง่พมิพป์ระเภท ต่าง ๆ อาท ิหนังสอืพมิพ ์หรอื นิตยสารเกย ์ผลทีต่ามมากค็อื
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในประวตัิศาสตร์ส่วนใหญ่ยงัคงถูกครอบง าด้วยวาทกรรมชุ ด 
การแพทย ์ความเชื่อเรื่องภูตผ ีและความเชื่อศาสนา ภายใตค้วามรูค้วามเชื่อดงักล่าวกะเทยจงึ
ถูกรบัรู้ว่าเป็นความเจ็บป่วย ผดิศีลธรรม ผดิธรรมชาติ ฉะนัน้สิง่ที่ขาดหายไปในการศึกษา
ประวัติศาสตร์หรือการขุดค้นวาทกรรมของกะเทยจึงมิใช่เพียงแค่วิธีวิทยาในการศึกษา
ประวตัศิาสตรใ์หม่ ๆ ดว้ยการเล่าประวตัศิาสตรเ์รื่องใหม่ทีม่เีสยีงของกะเทยอยู่ในนัน้ หากขาด
การน าจดหมายเหตุส่วนบุคคลของกะเทยมาใชใ้นการเขยีนประวตัศิาสตร ์และขาดทฤษฎหีรอื
ปฏบิตักิารทางจดหมายเหตุทีจ่ะช่วยเปิดพรมแดนของการรวบรวมจดหมายเหตุของกะเทย ซึง่
ถงึแมว้า่ในประเทศไทยปัจจุบนัจะมกีารรเิริม่ก่อตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูท้ีจ่ดัเกบ็จดหมายเหตุของกลุ่ม
คนหลากหลายทางเพศหรือหอจดหมายเหตุเควยีร์บนเวบ็ไซต์4 แต่ในทางวชิาการการพฒันา
ทางวธิวีทิยาการศกึษากย็งัมคีวามทา้ทายอย่างยิง่  

จากค าว่า กะเทย ทีป่รากฏร่องรอยอยู่ในประวตัศิาสตร ์เป็นรอ้ยเป็นพนัปีมาแลว้ 
นักวิจัยคนแล้วคนเหล่าได้ขุดค้นลงไปหาค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในหลักฐาน
ประวตัศิาสตรช์ิน้ต่าง ๆ ในเชงิวงศาวทิยา ท าใหฉ้ันไดเ้รยีนรูว้่ากะเทยมคีวามหมายอย่างไรใน
อดตี และเขา้ใจทีม่าทีไ่ปของความบดิเบีย้วไปจากบรรทดัฐาน ผดิเพีย้นไปจากศลีธรรม และอยู่
ในสถานะของการเป็นอื่น ฉันหวงัว่าการท าความเข้าใจค าว่ากะเทยในอดีตจะสามารถช่วย

 
4 ดใูนภาคผนวก ข. 
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ปลดปล่อยเราออกจากมรดกความรู้ที่กดทบัและช่วยคลายเราออกจากมรดกแห่งความรู้สกึที่
คอยตามทบัถมเรา ด้วยวงศาวทิยานัน้ถอืเป็นเทคนิควธิทีี่ใช้ในการวเิคราะห์ไปพร้อมกบัการ
วพิากษ์ อกีทัง้ยงัเป็นวธิทีีช่ว่ยปลดปล่อยผูค้นใหห้ลุดพน้ออกจากพนัธนาการทีเ่รยีกวา่ “ความรู”้ 
อย่างไรกต็ามแมก้ารกลบัมาท าความเขา้ใจประวตัศิาสตร์กะเทยอาจจะช่วยท าใหฉ้ันหลุดออก
จากการกดทบัทัง้ทางความรู้และทางความรู้สึกของตนเองได้ แต่ เพื่อที่จะน าไปสู่การเขยีน
ประวตัิศาสตร์ของตนเองขึ้นมาจึงได้ตัง้ค าถามต่อไปอีกว่า กะเทย ค า ๆ นี้มคีวามหมายว่า
อย่างไรส าหรบัคนที่เป็นกะเทยเอง หรอื กะเทยเรยีนรู้ค านี้อย่างไรจากประสบการณ์ รวมถงึ
จดหมายเหตุที่กะเทยเก็บเอาไว้เองนัน้คอือะไรบ้างและสะท้อนเรื่องราวหรอืให้ความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบักะเทยไดอ้ย่างไร การรเิริม่ตัง้ค าถามเหล่านี้กเ็พื่อทีจ่ะใส่เสยีงและตวัตนลงไปใน
ประวตัศิาสตรผ์่านเรื่องเล่าและขา้วของของส่วนตวั เพื่อทีจ่ะสรา้งองคค์วามรูป้ระวตัศิาสตรข์อง
กะเทยอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้มีองค์ศาสดา ปรมาจารย์ทางการแพทย์ หรือ “ผู้ชาย” เป็นคนเล่า 
หากแต่มฉีนั-กะเทยธรรมดาสามญัเป็นคนเล่า   

 
5.3 กะเทยมีความหมายอย่างไรส าหรบัฉัน: แกะรอยประวติัศาสตร์ของตนเอง ผ่าน
จดหมายเหตสุ่วนบคุคลและประสบการณ์ในโรงเรียนมธัยมชายล้วน 
 

เมื่อหลุดพน้จากช่วงวยัประถม จากทีเ่คยโดนลอ้ ว่า “ตุ๊ด” โตขึน้มา ฉันมชีื่อเรยีก
ใหม่อกีชื่อหนึ่งจากเพื่อนในโรงเรยีนมธัยมว่า “กะเทย” หลงัจากจบชัน้ป.6 พ่อกบัแม่ส่งฉันไป
เรยีนในโรงเรยีนมธัยมประจ าจงัหวดัอีกครัง้ แต่ครัง้นี้ต่างออกไปจากตอนประถมตรงที่เป็น
โรงเรยีนมธัยมชายลว้น . . . ฉันเคยถามพ่อกบัแม่ว่าท าไมถงึส่งฉันใหไ้ปเรยีนในโรงเรยีนชาย
ล้วน ท่านทัง้สองให้เหตุผลว่าเพราะเป็นโรงเรยีนประจ าจงัหวดัและอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งก็อาจจ ะ
เหมอืนกบัพอ่แมข่องคนอื่น ๆ ทีอ่ยากใหล้กูของตนเองไดร้บัการศกึษาทีด่เีทา่ทีพ่วกเขาจะท าได ้
โดยที่ไม่ได้มเีหตุผลอย่างการส่งลูกเขา้โรงเรยีนชายล้วนเพื่อรกัษาความเรรวนของความเป็น
ชายหรอืกอบกูค้วามเขม้แขง็แบบเดก็ผูช้ายของลกูใหก้ลบัคนืมา เพราะถา้คดิอย่างนัน้ละก็…ฉนั
คดิว่าพวกท่านคงคดิผดิแลว้ล่ะ ในทางตรงกนัขา้มกม็กัจะมผีูป้กครองบางกลุ่มทีช่อบซุบซบิและ
บอกต่อ ๆ กนัมาว่าอย่าส่งลูกไปโรงเรยีนชายล้วนเลย โรงเรยีนชายล้วนนัน้ละคอืสาเหตุที่จะ
เปลี่ยนลูกชายให้กลายเป็นลูกสาว แต่ความคิดนี้ก็อาจจะผิดเหมือนกนัอีก แม้จะจริงอยู่ว่า
โรงเรยีนชายล้วนอาจจะมโีอกาสที่ท าใหเ้ดก็ทีเ่ป็นกะเทยเจอเพื่อน เจอรุ่นพี ่เจอรุ่นน้องที่เป็น
กะเทยเหมอืน ๆ กนั มากกว่าในโรงเรยีนสหศกึษา แต่ถา้คนจะเป็นกะเทยเสยีอย่างอยู่โรงเรยีน
ไหนกค็งเป็น ในทางกลบักนัฉนัคดิว่าบรรดาผูใ้หญ่หรอืคนทีอ่าจจะก าลงัไดเ้ป็นพอ่เป็นแม่คนใน
วนันี้และในอนาคตขา้งหน้าต่างหากทีอ่าจจะต้องถามใจตนเองกนัดูแลว้ล่ะว่า แลว้ถ้าเกดิลูกจะ
เป็นกะเทยขึน้มา  มนัจะผดิอยา่งไร? 
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ในช่วงวยัทีค่วามหนุ่มสาวก าลงัจะผลบิานกเ็ป็นเวลาทีฉ่ันไดเ้รยีนรูจ้ากเพื่อนกลุ่ม
ใหม่ ที่คล้าย ๆ กนักบัฉันในโรงเรยีนแห่งใหม่ซึ่งมีจ านวนเยอะกว่าตอนช่วงประถมหลายเท่า
ทวคีูณ วนัเวลาที่เราได้อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นก้อน ได้แต่งหญิงในงานกจิกรรมของโรงเรยีน 
หรอืไดเ้ริม่ใชฮ้อรโ์มนทีถ่่ายทอดต่อ ๆ กนัมาจากรุ่นสูรุ่น่  

ส าหรับฉันแล้ว ค าว่า กะเทย หรือแม้แต่ ค าว่า ตุ๊ด ในช่วงวัยรุ่น จึงอาจจะมี
ความหมายไม่แตกต่างกนัมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อค าเหล่านี้ไปอยู่ในปากของผูพู้ดที่มี
น ้าเสยีงหรอืท่าททีีไ่ม่เป็นมติร ค าเหล่านี้กก็ลายเป็นค าทีใ่ชล้้อหรอืค าทีใ่ชดู้ถูกถากถางไปโดย
ปรยิาย แต่กน่็าคดิเหมอืนกนันะว่าท าไมกะเทยดว้ยกนัเองถงึใชค้ านี้เรยีกกนัเองไดอ้ย่างสบาย
อกสบายใจไม่ว่าน ้าเสยีงนัน้จะรุนแรงเพยีงใดกต็าม ซึ่งนัน่อาจจะเป็นเพราะความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจระหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้งทีไ่ม่เทา่เทยีมกนั แต่อย่างไรกต็ามตอนทีย่งัเรยีนอยูใ่นชว่งมธัยมฉนั
จ าได้ว่าไม่เคยได้ยนิเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกนัใช้ค าว่า เกย์ 5 หรือค าว่า ชายรกัชาย 
นิยามตนกนัเองเลย แต่กเ็คยไดย้นิค าวา่ ตุ๊ด ทีน่ ามาใชเ้รยีกกนัอยูบ่า้ง แต่โดยสว่นใหญ่มกัใชค้ า
ว่า กะเทย กนัเสยีมากกวา่ราวกบัวา่ ณ ชัว่เวลานัน้ ตอนที่(คนทีเ่ป็นอย่งเรา)ทุกคนยงัหวัเกรยีน
และสวมใสชุ่ดนกัเรยีนชายเหมอืน ๆ กนั จะแต่งหญงิบา้งหรอืไม่แต่งเลย จะสวยหรอืไม่สวย จะ
ออ้นแอน้ออกสาวมากหรอืน้อยแค่ไหนกต็าม   ในโรงเรยีนทุกคนมสีถานะเท่ากบักะเทย อย่าง
ทดัเทยีมกนั  

จากหนงัสอื The Third Sex Kathoey-Thailand’s Ladyboys ของ ทอ็ทแมน (2003) 
ทีเ่ป็นการศกึษาทางดา้นมานุษยวทิยาไดน้ าเสนอเรือ่งราวชวีติของอากร (Akon) ในโรงเรยีนชาย
ล้วนแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ และยงัมเีพื่อนอกีสองคนได้แก่ เลก็ และ มนัท เรื่องราวของ
อากรกบัเพือ่น ๆ ถูกเล่าออกมาใหเ้หน็ว่า ทัง้สามไดเ้รยีนรูค้วามหมายและการประกอบสรา้งอตั
ลกัษณ์แบบกะเทยในพื้นที่โรงเรยีนชายล้วน โดยมกีะเทยรุ่นพี่อย่างเสาวนีย์ที่คอยท าหน้าที่
ถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ แนะแนวทางในการวางตวัในสงัคมและการยอมรบัจากครอบครวั 
เรื่องราวความสมัพนัธ์ของเด็กทัง้สามยงัสะท้อนการสร้างความสมัพนัธ์แบบพี่สาวน้องสาว 
(sisterhood) และจากเรือ่งราวความสมัพนัธข์องทัง้สามไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึกระบวนการพฒันาอตั
ลกัษณ์ของกะเทย ดงัเช่น อากร (หรอื แดง ในวยัผูใ้หญ่) ไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งความเป็นหญงิ เช่น 
การใช้ใช้ฮอร์โมน และการแสดงออกตวัตน จากพื้นที่ในโรงเรยีนโดยมกีะเทยรุ่นพี่คอยชี้แนะ 
โดยท็อทแมน มองว่า “นี่เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ (Becoming) แบบ
กะเทย” (Totman, 2003, p. 55)  

 
5 บ่อยครัง้จะได้ยนิค านี้ระหว่างเพื่อนผู้ชายด้วยกนัเอง มากกว่าที่จะได้ยนิจาก

กะเทย เช่น ถา้ผูช้ายคนไหนมแีฟนเป็นกะเทยในโรงเรยีน กม็กัจะถูกลอ้โดยเพือ่นผูช้ายดว้ยกนั
ดว้ยค าวา่ เกย ์ 
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ขณะที่ในการศึกษาของเทียมเทพ ทัง่ศิริ (2546)  กิตติวินท์ เดชชวนากร และ 
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา (2560) ได้มีส่วนช่วยชี้ให้เห็นว่านักเรียนกะเทยในโรงเรียนมธัยม
แสดงออกถงึอตัลกัษณ์ของตนเองอย่างไร โดยงานของเทยีมเทพ ไดฉ้ายภาพใหเ้หน็ว่านกัเรยีน
กะเทยมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากนักเรียนชายและนักเรียนหญิงคนอื่น ๆ ตัง้แต่ 
ทว่งทา่การเดนิบดิสะโพก นิ้วมอืทีก่รดีกายเวลาหยบิจบัสิง่ของ ทา่นัง่หนีบเขา่ชดิ และภาษาทีใ่ช้
กนัในกลุ่ม ทัง้ค าว่า “เริด่” หรอื เรยีกขานเพื่อนกะเทยด้วยกนัว่า “อ”ี หรอื “นัง” รวมถงึการส่ง
เสยีงหวดีกรดีรอ้งเมื่อนกัเรยีนกลุ่มนี้รวมตวักนัไปจนถงึสิง่ของทีพ่กหรอืการแต่งหน้าแต่งตวัของ
นักเรียนกะเทยที่ต่างออกไปจากนักเรียนชายคนอื่น ๆ เช่น การกันคิ้ว ไว้เล็บยาว พก
เครื่องส าอาง และแต่งหน้าทาปาก (เทยีมเทพ, 2546, น. 86) ขณะที่ งานของกิตติวนิท์ และ 
รงัสมิา พบว่า “กลุ่มนักเรยีน LGBT ทีน่ิยามตนเองว่า “กะเทย” ท าใหเ้ขา้ใจว่ากะเทย มกัจะใช้
วธิกีารสื่อสารทางตรงเพื่อเปิดเผยตวัเอง โดยเฉพาะการแสดงออกทางกริยิาท่าทางและค าพูด 
ใชค้ าพูดแทนตวัเองเป็นผูห้ญงิ หรอืใชค้ าว่า ‘คะ’ หรอื ‘ค่ะ’” (กติตวินิท์ และ รงัสมิา, 2560, น. 
69) 

นอกจากนัน้แลว้งานของทัง้สองยงัไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึขอ้จ ากดัของนกัเรยีนกลุ่มนี้ในการ
จะแสดงออกตวัตน ผ่านครอบครวัและโรงเรยีน เพราะพืน้ทีท่างสงัคมของนกัเรยีนกะเทยไม่ไดม้ี
แต่คนทีพ่รอ้มจะท าความเขา้ใจหรอืใหก้ารยอมรบั นกัเรยีนกลุ่มนี้ตอ้งเผชญิกบัการไม่ถูกยอมรบั
ตัง้แต่ในบา้นจนถงึในโรงเรยีน ดงัเช่นในงานของเทยีมเทพ ไดแ้บ่งการยอมรบันักเรยีนกะเทย
จากผูป้กครองออกเป็นสองกลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่กลุ่มทีม่องว่าสิง่ทีลู่กเป็นคอืความผดิปกตแิละท า
ให้พวกเขารูส้กึอบัอาย กบัอกีกลุ่มหนึ่งคอื ผู้ปกครองที่ยอมรบัในสิง่ที่ลูกเป็นได้แต่วางอยู่บน
เงื่อนไข เช่น การไม่แสดงออกมาจนเกนิไปเพื่อรกัษาภาพลกัษณ์และต าแหน่งหน้าที่การงาน
ของผูป้กครอง (เทยีมเทพ , 2546, นน. 92-93) ขณะเดยีวกนัในโรงเรยีนกม็กีลุ่มครทูีท่ ัง้ยอมรบั
และไม่ยอมรับนักเรียนกะเทย ในขณะที่การยอมรับระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันพบว่า 
“นกัเรยีนกะเทยไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเพือ่นผูห้ญงิมมีากกวา่ทีจ่ะไดร้บัจาก พอ่แม่หรอืเพือ่น
ผู้ชายทัว่ไป แต่การยอมรบัจากเพื่อนผู้หญิงก็ยงัเป็นการยอมรบัว่าเขาเหมือนเพื่อนผู้หญิง 
ผูห้ญงิไวใ้จได ้แต่ไมใ่ชก่ารยอมรบัวา่เขาเป็นผูห้ญงิ” (เทยีมเทพ, 2546, น. 99)  

ยิง่ไปกวา่นัน้งานของเทยีมเทพยงัไดช้ว่ยสะทอ้นภาพความรุนแรงทีน่กัเรยีนกะเทย
ตอ้งเผชญิตัง้แต่จากในบา้นจนถงึในโรงเรยีนซึง่เป็นความรุนแรงตัง้แต่ในระดบัทีก่ระท าผ่านทาง
วาจาไปจนถงึความรุนแรงที่กระท าต่อจติใจและร่างกายของนักเรยีนกะเทย ไม่ว่าจะเป็นการ
พดูจาเหน็บแนม ดุด่า ถูกบงัคบั หรอืกดดนั ไปจนถงึการทุบตจีนพกิาร เช่น กรณีของแอ๊ดทีถู่ก
ทุบตจีนพกิารขาลบี (เทยีมเทพ , 2546, น. 109) ขณะที่ในโรงเรยีนนักเรยีนกะเทยต้องเผชญิ
ความรุนแรงทัง้การถูกต่อว่าหรอืถูกพดูแขวะจากครู ดงัที่มนีักเรยีนกะเทยคนหนึ่งเล่าว่า “คราว
นัน้อาจารย ์(ชื่ออาจารย)์. กเ็คยพดูหน้าเสาธงเจบ็มากเลย เขาว่าเรื่องอะไรไม่ทราบ แต่มาแขวะ
กะเทยเขาบอกวา่ สนุขัในโรงเรยีนเราตอนนี้วา่มมีากแลว้แต่กะเทยยงัมมีากกวา่…” (เทยีมเทพ , 
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2546, น. 116) ไปจนถึงขัน้ครูกระท าความรุนแรงใส่ เช่น นักเรยีนคนหนึ่งถูกครูที่มอีคติกบั
กะเทยปาลูกซอฟบอลใส่ (เทยีมเทพ , 2546, น. 95) นอกจากนี้แลว้นักเรยีนกะเทยยงัถูกเลอืก
ปฏิบตัิ เช่น ถูกสัง่ห้ามจดักิจกรรมการแสดงต่าง ๆ หรอืถูกจ ากดัสทิธิในการเขา้คดัเลือกรบั
รางวลันักเรยีนความประพฤตดิ ีแต่อย่างไรก็ตามนักเรยีนกะเทยอาจมอีสิระในการแสดงออก
ตวัตนในพืน้ทีโ่รงเรยีนมากกว่าทีบ่า้น ตามทีเ่ทยีมเทพกล่าวว่า “โรงเรยีนเปรยีบเสมอืนสถานที่
ผ่อนคลายใหก้บันักเรยีน “กะเทย” แมพ้วกเขาอาจถูกค าพูดกระแนะกระแหนต่าง ๆ นานาจาก
ครูบางคนกต็าม แต่โรงเรยีนกเ็ป็นสถานทีแ่ห่งเดยีวทีพ่วกเขาสามารถแสดงอะไรกไ็ดเ้ท่าที่เขา
อยากเป็น” (เทยีมเทพ, 2546, น. 114) สว่นงานของกติตวินิท ์และ รงัสมิา ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่  

ในการสนทนากลุ่มนักเรยีน LGBT ทีน่ิยามตนเองวาเป็นกะเทย อธบิายว่า ตนเอง
จะเปิดเผยตวัตัง้แต่เป็นเดก็สภาพแวดล้อมครอบครวัที่ให้อสิระหรอืไม่มรีะเบยีบ
กฎเกณฑ์มากจะเอื้อให้ตนเองเปิดเผยตวัได้ดกีว่า อย่างไรก็ตามครอบครวัส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยยอมรบัในพฤตกิรรมของกลุ่มนกัเรยีน LGBT ทีน่ิยามตนเองวาเป็น
กะเทย อกีทัง้ครูและผูบ้รหิารบางคนกย็งัไม่ยอมรบัในอตัลกัษณ์ของตนเอง เพราะ
เหน็วา่ขดัแยง้กบับรรทดัฐานทางสงัคม (กติตวินิท ์ และ รงัสมิา , 2560, น. 69) 
จากขอ้ถกเถยีงในการศกึษากลุ่มนกัเรยีนกะเทยในโรงเรยีนมธัยมทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

ฉนัอาจจะเหน็ดว้ยกบังานวจิยัเหล่านี้ในหลาย ๆ ประเดน็ ทัง้เรื่องการ Becoming และ ลกัษณะ
การแสดงออกตวัตนของกะเทยในโรงเรยีนมธัยม รวมถงึเงือ่นไขและขอ้จ ากดัทีเ่กดิจากโรงเรยีน
และที่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนถดัไปจะเป็นการปรบัเปลี่ยนวธิีวทิยาการศึกษา
นักเรียนกะเทยในโรงเรียนมธัยม โดยน าเสนอประเด็นเหล่านี้ในแนวทางใหม่ผ่านเรื่องราว
ประวตัศิาสตรข์องตนเอง โดยแกะรอยลงไปในจดหมายเหตุสว่นตวัทีฉ่นัไดร้บัมาในชว่งวยัมธัยม 
อาท ิหนังสอืรุ่น และขา้วของบางชิน้ทีต่อ้งไปตามเกบ็มาจากเพื่อนกะเทยซึง่จบมาจากโรงเรยีน
เดยีวกนั ประกอบดว้ย วารสารของโรงเรยีน รปูถ่าย และคลปิวดิโีอการประกวดนางงามทีเ่คยจดั
ขึน้ในโรงเรยีน ฉันหวงัว่าเรื่องเล่าทีถู่กดงึออกมาจากขา้วของเหล่านี้จะสามารถช่วยเผยใหเ้หน็
ถึงตวัตนและประสบการณ์ของกะเทยในโรงเรยีนมธัยมชายล้วนและการ becoming ทัง้ทาง
กายภาพและนามธรรมของ “กะเทย” คนหนึ่ง รวมถงึพืน้ทีข่องนักเรยีนกะเทยในโรงเรยีนมธัยม
ของรฐั  
 

5.3.1 รู้จกั โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั ผา่นหนังสือรุ่น 
วนัจบการศกึษาจากโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั ในรุ่นของฉันนัน้ไม่มอีะไรให้

น่าจดจ านัก ไม่มแีม้แต่พธิสี าเร็จการศกึษา หรอื งานเลี้ยงให้ได้เฉลมิฉลองและร ่าลากนั วนั
สุดทา้ยทีก่ลบัไปโรงเรยีนและวนัสุดทา้ยทีไ่ดเ้จอเพือ่นเป็นเพยีงวนัธรรมดาวนัหนึ่งหลงัจากสอบ
ปลายภาคทีเ่ราต้องเขา้ไปรบัเอกสารใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษาและทรานสครปิตใ์นโรงเรยีน 
จากนัน้ทุกคนก็แยกกนัไปใชช้วีติ ทว่าการจากลากนัในโลกสมยัใหม่ทีเ่ทคโนโลยกีารสื่อสารล ้า
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หน้าขึน้อาจจะไม่ไดเ้ป็นเรื่องทีน่่าหวาดหวัน่ ว่าความสมัพนัธก์บัเพือ่นทีเ่ราตอ้งการเกบ็รกัษาไว้
จะถูกตดัขาดหรอืแยกจากกนัไปเลย เมื่อสงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของ
ผูค้น ซึง่ฉนัเริม่เป็นสว่นหนึ่งกบัพืน้ทีอ่อนไลน์ มาตัง้แต่ยุคทีต่อ้งนัง่แชทกนัในโปรแกรมเอม็เอส
เอน็ (MSN) จนกระทัง่ราว ๆ ม.5 กไ็ดเ้ริม่ใชช้่องทางทีใ่หค้นมามปีฏสิมัพนัธก์นับนอนิเทอรเ์น็ต
ที่เรยีกว่าไฮไฟว์ (Hi5) และก่อนจบม.6 ก็เพิง่จะมบีญัชีเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นของตนเอง 
พืน้ทีเ่หล่านี้ท าใหเ้ราไดเ้หน็ความเคลื่อนไหวและตดิต่อกนัอยู่เรื่อย ๆ ดงันัน้แมใ้นวนัเรยีนจบจะ
มขีองทีร่ะลกึประจ ารุ่นชิ้นอื่น ๆ ทีเ่พื่อนร่วมรุ่นพยายามรวมตวักนัผลติออกมาขายเป็นที่ระลกึ 
เช่น แหวน หรอืเสื้อกนัหนาวประจ ารุ่นที่ขายดีเป็นเทน ้าเทท่า แต่ฉันกลบัไม่เคยได้อุดหนุน
สิง่ของเหล่านี้เลย มเีพยีงแต่หนงัสอืรุ่นทีไ่ดต้ดิมาเอาไวด้ตู่างหน้า และนาน ๆ ทจีะไดห้ยบิขึน้มา
เปิดอ่าน 

นอกจากสมุดพกและขา้วของอกีหลายชิน้ในชวีติทีแ่ม่ช่วยเกบ็เอาไว ้หนงัสอื
รุ่นทีไ่ดร้บัก่อนจบการศกึษาชัน้ม. 6 กเ็ป็นขา้วของส่วนตวัอกีชิน้หนึ่งทีแ่ม่ช่วยดูแลรกัษาเอาไว้
ใหเ้ป็นอย่างด ีหากบา้นเปรยีบเสมอืนหอจดหมายเหตุแห่งแรกในชวีติ แม่กค็งจะเปรยีบเป็นนกั
จดหมายเหตุคนแรกทีฉ่ันไดรู้จ้กั และการเป็นนักจดหมายเหตุโดยบงัเอญิของแม่กช็่างน่าพศิวง
เสยีจรงิ เพราะหนังสอืรุ่นของฉนัยงัคงถูกเกบ็เอาไวบ้นชัน้หนังสอืในหอ้งนอนอย่างเป็นระเบยีบ 
และตวัเล่มของหนงัสอืกย็งัคงสภาพเอาไวเ้หมอืนวนัแรกทีไ่ดม้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.2 หนงัสอืรุ่น (ราชสหีอ์นุสรณ์) รุ่น 106 และ 109 
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ตวัเล่มของหนงัสอืรุ่นถูกใสไ่วใ้นแฟ้มปกแขง็ทีม่ลีวดลายเดยีวกนักบัหน้าปก
ของหนังสอืรุ่นที่ถูกออกแบบใหเ้หมอืนกระดาษค าตอบสขีาวที่ใช้ตอนท าขอ้สอบอตันัย  มตีรา
สญัลกัษณ์ประจ าโรงเรยีนและระบุรุ่นที่จบในปีการศกึษา 2553 ซึ่งก็คอื รุ่น 103 (นักเรยีนชัน้ 
ม.3) และ รุ่น 106 (นกัเรยีนชัน้ ม.6) แต่แทจ้รงิแลว้หน้าปกของหนงัสอืนัน้ไม่ใช่กระดาษค าตอบ
ทีไ่วใ้ชต้อนท าขอ้สอบ แต่คอืหน้ากระดาษในสมุดเรยีนต่างหาก แถมยงัมชีื่อหน้าปกวา่ สมุดของ
วนัวาน ณ รส. โดยในหน้าเกอืบสดุทา้ยของหนงัสอืรุ่น (หน้าที ่197) ผูอ้อกแบบซึง่เป็นเพือ่นร่วม
รุ่นที่อยู่ห้อง ม.6/3  ได้ให้ค าอธิบายถึงที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจในการออกแบบหน้าปก
หนงัสอืรุ่นใหเ้ป็นกระดาษในสมุดเรยีนไวว้า่ 

พดูถงึสมุดเรยีน เป็นสิง่ทีม่บีทบาทในการเรยีนมากอยา่งหนึ่ง มกัจะมกีารขดี
เขยีน หรอืวาดรูปใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนอย่างแน่นอนไม่มากก็
น้อย ดงันัน้เพื่อให้หนังสือรุ่นเล่มนี้ เป็นที่น่าจดจ า และระลึกถึงเรื่องราว    
ต่าง ๆ เกีย่วกบัโรงเรยีนไดด้ ีจงึไดท้ าออกมาในรูปแบบสชีอลก์ทีว่าดลงบน
กระดาษในสมดุเรยีน ทีย่งัคงมเีรือ่งราวในโรงเรยีนและไมเ่คยจางหายไปจาก
ใจเรา. . .  (Lokiboy, 2553, น. 197) 
เมือ่เริม่เปิดอ่านหนงัสอืรุ่นกจ็ะพบค าอธบิายสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ของโรงเรยีนที่

ศษิย์เก่าเป็นต้องคุ้นเคย เช่น ค าขวญัประจ าโรงเรยีนที่เราต้องท่องกนัทุกเชา้ตอนเขา้แถวว่า 
“มานะ-วนิัย6 คอืหวัใจของลูกราชสมีา” ซึง่ถูกขยายความเอาไวว้่า มานะ หมายถงึ “ความเพยีร
พยายาม ความบากบัน่ ความอดทนที่จะต่อสู้กบัอุปสรรคทัง้ปวงเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตัง้ไวใ้นทางที่ดี” ส่วน ค าว่า วนิัย หมายถงึ “การประพฤต ิปฏบิตัใิหอ้ยู่ในระเบยีบ
กฎเกณฑ์ ประเพณีที่ดงีามของสงัคม การยบัยัง้ตนเองไม่ใหป้ระพฤตตินไปในทางชัว่รา้ยหรอื
เสื่อมเสยี” นอกจากนัน้ยงัมคี าอธบิายเกีย่วกบัสปีระจ าโรงเรยีน อย่าง สแีสด-ขาว กถ็ูกบรรยาย
ไวว้่า “ความกลา้หาญ เสยีสละ มปัีญญาและซื่อสตัย์” เฉกเช่นเดยีวกบัตน้ไมป้ระจ าโรงเรยีน นัน้
คอื ต้นทองกวาว มชีื่อทางวทิยาศาสตร์ว่า Butea Monosperma (Lmk) Taub และมชีื่อวงศ์ว่า 
Leguminosae ถูกใหค้วามหมายสื่อถงึ “ความกลา้หาญ เสยีสละและมปัีญญา” ทองกวาวจะผลิ
ดอกในปลายปีการศกึษา ดุจเป็นสญัญาวา่ทุกคนควรรบีเร่งปฏบิตัหิน้าทีแ่ห่งตนใหส้มบูรณ์ สว่น
ล าตน้ มเีน้ือไมเ้ป็นสขีาว หมายถงึความซื่อสตัย ์และบรสิุทธิ ์สญัญะทัง้หมดน้ีถูกเรยีบเรยีงไวว้า่ 
“ทองกวาวเป็นตน้ไมท้ีม่คีวามอดทน ยนืหยดัต่อทุกสภาพดนิฟ้าอากาศ ดุจลูกแสดขาวผูซ้ื่อสตัย ์
อดทน ยนืยง อยูใ่นสงัคมดว้ยมานะและวนิยั” 

 
6 ค าขวญัประจ าโรงเรยีน ถูกน ามาใช้ในปี 2483 โดย อาจารย์ส าเนียง ตีระวนิช 

อดตีผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั ค าขวญันี้เกดิขึน้ภายหลงัจาก รฐันิยมทัง้ 12 ฉบบั
ของจอมพลป. ไดถู้กประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2482  
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ส่วนกลางเล่มของหนังสอืรุ่น คอื หน้าทีเ่ป็นขอ้มูลของนักเรยีนชัน้ ม .3 และ 
ม.6 ในหน้านัน้จะตชี่องเป็นตารางลงมาทัง้หมดห้าแถวแต่ละแถวจะมสีีช่่อง และในแต่ช่องจะ
ประกอบด้วยรูปถ่ายชุดนักเรียนพื้นหลงัสฟ้ีา พรอ้มด้วยขอ้มูส่วนตวัของนักเรยีนแต่ละคน ไล่
เรยีงไปตามทบัและเลขทีข่องตน ในช่องนัน้จะมชีื่อจรงิ ชื่อเล่น ชัน้ เลขที ่เลขประจ าตวั วนัเกดิ 
ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรและอเีมล ์ปรากฏอยูข่า้ง ๆ กบัรปูถ่าย ซึง่จากขอ้มลูนกัเรยีนสายชัน้ม.6 ทีป่รากฏ
ในหน้าดงักล่าวท าใหฉ้นัสามารถคาดคะเนไดว้า่ ในปี พ.ศ. 2553 ปีทีฉ่นัจบการศกึษา รุน่ 106 ม ี
นักเรยีน 693 คน ประกอบด้วยนักเรยีนหญิง 9 คน (อยู่ในโครงการพเิศษ) ส่วนนอกนัน้เป็น
นักเรยีนเพศชาย ทีอ่าจจะไม่ใช่ชายทัง้หมด แมส้ ามะโนประชากรกะเทยในโรงเรยีนทีฉ่ันเรยีน
อยู่นัน้ไม่เคยมีส ารวจอย่างเป็นทางการ แต่ฉันพอจะนัง่นับด้วยนิ้วพลางเปิดหนังสือรุ่นไป    
พรอ้ม ๆ กบันึกไปว่า ฉันเคยไปแต่งหญงิกบัใครบา้งหรอืนึกน่าตาท่าทางจบีปากจบีคอของใคร
ออกบ้าง ฉันลองไล่ ๆ นับไปทลีะทบั คาดว่า จะม ีกะเทยประมาณ 61 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
8.802 ภายในรุน่เดยีวกนักบัฉนั  นี่อาจจะยงัไม่นบัรวมคนทีไ่ม่ไดเ้ปิดเผย รวม ๆ กนัทัง้โรงเรยีน
คาดวา่สามถงึสีร่อ้ยคนคงจะได ้ 

ถดัจากหน้าทีเ่ป็นขอ้มูลของนักเรยีนจนเกอืบจบเล่มจะเป็นหน้ารูปถ่ายรวม
ของแต่ละห้อง ในหน้าทางด้านซ้ายรูปถ่ายจะค่อนขา้งดูเป็นทางการ เพราะมคีรูประจ าชัน้นัง่
รวมอยู่ดว้ย ซึ่งฉันจ าไดว้่าภาพเหล่านี้เราเขา้ไปถ่ายกนัในโรงอาหารเก่าของโรงเรยีน เมื่อลอง
ส ารวจรูปถ่ายใหค้รบจนทุกหอ้ง ภาพทีป่รากฏถงึขัน้ท าใหฉ้ันมรีอยยิม้บนใบหน้าและขมวดคิว้
ขึน้ไปพรอ้ม ๆ กนั เพราะหลาย ๆ ภาพจะมคีรูประจ าชัน้จะนัง่อยู่ตรงกลางของภาพ และราย
ลอ้มไปดว้ยเดก็นกัเรยีน ซึง่สว่นใหญ่แลว้ บรรดา‘ลูกสาว’ของหอ้งหรอืนกัเรยีนกะเทยจะนัง่เรยีง
กนัอยู่ทีแ่ถวกลาง นัง่เขา่ชดิ คอเชิด่ หน้าจกิ แนบประชดิกบัครปูระจ าชัน้ทัง้สองขา้งอย่างดสูนิท
สนม ตรงกลางของภาพจงึถูกจบัจองดว้ยนกัเรยีนกะเทย สว่นเดก็ชายคนอื่นกน็ัง่อยู่แถวบนบา้ง 
แถวล่างบ้าง ปะปนกนัไป ส่วนอกีหน้าหนึ่งจะเป็นหน้าที่ฟรสีไตล์ โดยแต่ละห้องจะใช้รูปถ่าย
ส่วนตวัของแต่ละคน หรอืรูปที่อยู่ในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งห้องนัน้ ๆ จะรบัผดิชอบออกแบบ หรอื  
‘ดไีซน์’กนัเอง    ภาพถ่ายรปูหมู่ของแต่ละหอ้ง เป็นภาพทีส่มาชกิในหอ้งถ่ายรูปร่วมกนัก่อนจบ
ถอืเป็นหลกัฐานประวตัศิาสตรช์ิน้ส าคญัของนกัเรยีนรุน่นัน้  

ภาพถ่ายเพื่อนสาวของฉันแต่ละคนท าใหฉ้ันระลกึถงึอตัลกัษณ์ของนักเรยีน
กะเทยราชสมีาวทิยาลยัทีฉ่นัเหน็ในโรงเรยีนจนคุน้ชนิจากรุน่พี ่รุน่น้อง และรุน่เดยีวกนักค็อื การ
ไวผ้มดา้นหน้าใหย้าวสลวย บา้งกต็ดัเป็นหน้ามา้ บา้งกป็าดขา้ง หรอืตดิกิบ๊ ดเูหมอืนผมหน้าจะ
เป็นสิง่ทีน่ักเรยีนกะเทยส่วนใหญ่จะดูแลเป็นพเิศษและหวงนักหวงหนาถงึกลบัไม่ยอมเล็มออก 
ถงึแมจ้ะยอมตดัผมดา้นหลงัใหส้ัน้จนเกรยีนเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎของโรงเรยีน บนใบหน้าของ
นักเรยีนกะเทยบางคนถูกแต่งแตม้ไปดว้ยเครื่องส าอาง คิว้ทีป่ลายเรยีวแหลม แกม้ทีแ่ดงระเรื่อ 
ปากแดงฉ ่าไปดว้ยน ้าอุทยัทพิย ์ดวงตากลมโตเหมอืนเมด็ล าใยดว้ยแฟชัน่บิก๊อาย บางคนแต่ง
ตาดว้ยการกรดีอายไลน์เนอรเ์สน้เลก็ ๆ บางคนถงึขัน้ตดิขนตามาโรงเรยีนเลยกม็ี เสือ้นักเรยีน
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ชายที่ดูเขา้รูปจนสายชุดชัน้ในนูนขึ้นมา กางเกงที่ถูกตดัให้สัน้ลง ถุงเท้าที่ดงึให้ยาวขึ้นเหนือ
ตาตุ่ม รองเทา้นักเรยีนทีส่่วนมากไม่นิยมใส่นันยางแบบเดก็ผูช้าย แต่จะเป็นรองเทา้ทรงกฬีาสี
น ้าตาล เสรมิสน้เตีย้ ๆ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนไดใ้สร่องเทา้สน้สงู และกระเป๋าสะพายทีเ่ตม็ไปดว้ย
หนังสอืและขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ ซึ่งล าพงักห็นักพอแล้ว ยงัปรบัสายสะพายใหต้ ่าลงจนตวั
กระเป๋านัน้หอ้ยลงมาถงึสะโพก  

คุณลกัษณะเหล่านี้อาจเป็นสิง่ทีส่ามารถพบไดจ้ากกะเทยในโรงเรยีนราชสมีา
วทิยาลยั แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะแสดงออกบนเครื่องแบบนักเรยีนเช่นนี้ได้ทัง้หมด คนที่สามารถ
แสดงออกถงึอตัลกัษณ์ของตนเองไดแ้บบ “จดัจา้น” กพ็อจะอนุมานไดว้า่ครอบครวัใหก้ารยอมรบั 
กลบับา้นไปคงไม่ถูกท าโทษ จงึไม่ตอ้งหลบซ่อน บางคนอาจเลอืกท าเพยีงสิง่สองสิง่ อยา่ง ไวผ้ม
หน้า ดงึถุงเท้าขึน้มาถงึตาตุ่ม หรอืกระเป๋าโหลดต ่า ท าเพยีงแค่ใหรู้ว้่าเป็นการแสดงออกแบบ
ขบถเลก็ ๆ ในชวีติประจ าวนั หากเป็นเมื่อก่อนเวลาทีฉ่ันเหน็ภาพเหล่านี้คงข าออกมาดงัลัน่กบั
กรยิาท่าทางหรอืลกัษณะรูปร่างหน้าตาที่เตมิแต่งจนดูเกนิเหตุ แต่วนันี้ฉันเขา้ใจแล้วละว่าใน
พืน้ทีท่ีต่วัตนของเราถูกควบคุมดว้ยกฎระเบยีบต่าง ๆ มากมาย การแสดงออกผา่นการแต่งแตม้
เรอืนร่างของตนเองนบัเป็นความสขุเลก็ ๆ น้อย ๆ จากการทีจ่ะไดเ้ป็นตนเองในแต่ละวนั 

จากการเปิดอ่านหนังสืออนุสรณ์ฉันสามารถตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า แม้พื้นที่
วฒันธรรมในโรงเรยีนชายลว้นจะดรูาวกบัว่าสรา้งความเป็นอื่นระหว่างเดก็ผูช้ายดว้ยกนัเอง แต่
ถงึกระนัน้แล้วในทางปฏบิตัโิรงเรยีนมธัยมที่ฉันได้ร ่าเรยีนมาถงึหกปีกไ็ด้มอบพื้นทีใ่หเ้ราไดม้ี
ตัวตนและแสดงความเป็นตนเองออกมาได้ในบางกิจกรรม นัน่จึงท าให้นักเรียนกะเทยใน
โรงเรยีนพอมทีีย่นือยูร่ว่มกบันกัเรยีนชายคนอื่น ๆ   

5.3.2 เร่ืองเล่าการประกวด Miss Queen of Star R.S. (ราชินีแห่งโรงเรียน
ชายล้วนราชสีมาวิทยาลยั) 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2554 ชว่งเวลาทีฉ่นัเรยีนอยูท่ีร่าชสมีาวทิยาลยั 6 ปี 
ในโรงเรยีนแห่งนี้เรามพีืน้ทีก่จิกรรมทีจ่ะไดแ้สดงออกถงึความเป็นตนเองกนัมากมายเหลอืเกนิ 
ขณะเดียวกนัโรงเรียนในยุคนัน้ก็ยอม “ให้พื้นที่” เหล่านี้ทดแทนวนัอื่น ๆ ที่เราต้องสวมชุด
นักเรยีนชายและตอ้งตดัผมทรงนักเรยีนชายทีส่ ัน้เตยีนจนตดิหนังหวั กะเทยจงึไดก้ลายเป็นผูท้ี่
เปลีย่นวนัส าคญั ๆ ในโรงเรยีนใหก้ลายเป็นวนัพเิศษทีจ่ะไดแ้ต่งหญงิ  

ในรอบหนึ่งปีการศกึษาจะมวีนัส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรยีนที่ให้โอกาสเด็ก
นักเรยีนกะเทยได้ลุกขึน้มาแต่งตวัสวย ๆ กนัตัง้แต่ต้นปียนัทา้ยปี เช่น ในวนัสุนทรภู่ (ตรงกบั
วนัที่ 26 มถิุนายน ของทุกปี) นักเรยีนคนอื่นอาจจะไปร่วมกนัแข่งท่องกลอนหรอือ่านท านอง
เสนาะ แต่กะเทยกลุ่มหนึ่งต่างพากนัแต่งตวัเป็นนางเมขลา นางเงอืกในพระอภยัมณี หรอืนาง
ละเวงวัณฬา เพื่อร่วมประกวดนางในวรรณคดีไทย พอวันวิทยาศาสตร์ (ตรงกับวันที่ 18 
สงิหาคม ของทุกปี) เหล่านักเรยีนคนอื่น ๆ อาจไปแข่งขนัตอบค าถามเชาว์ปัญญา จดับอร์ด 
หรอืท าโครงงานเพื่อส่งเขา้ประกวด แต่กะเทยกลุ่มหนึ่งจะลุกขึน้มาเยบ็ชุดแฟนซจีากวสัดุเหลอื
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ใชเ้พือ่น ามาใสใ่นงานประกวดมสิแฟนซรีไีซเคิ้ล (Miss Fancy Recycle) สว่นในวนัครสิตม์าส ที่
แมว้่าโรงเรยีนของเราจะเป็นโรงเรยีนไทย-พุทธ โดยไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งใด ๆ กบัศาสนาครสิต์
เลยกต็าม แต่โรงเรยีนกม็กัจะมกีารจดังานวนัครสิตม์าสโดยมอีาจารยห์มวดภาษาองักฤษรวมตวั
ช่วยกนัจดังานขึน้ ในวนันัน้เราจงึมนีักเรยีนชายทีแ่ต่งตวัเป็นซานตา้และนักเรยีนกะเทยแต่งตวั
เป็นแซนตี้ แถมบางปีมกีารประกวด Miss Fairy Tale หรอื นางในเทพนิยาย วนันัน้เราจงึมเีจา้
หญงิดสินียเ์วอรช์ัน่กะเทย ทัง้ สโนวไวท ์เบลล ์และ ซนิเดอเรลล่า มาประชนัโฉมกนั นี่ยงัไม่นบั
รวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจดัขึ้น เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตอน ม.ต้น กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษ กจิกรรมในวนัเทศน์มหาชาต ิงานกฬีาส ีและกรฑีาจงัหวดัประจ าปี วนัเหล่านี้พวก
เรากส็ามารถเฉิดฉายตวัตนของเราออกมาได ้

การแข่งขนัประกวดกนัในโรงเรยีนถูกจดัขึน้บ่อยครัง้ซึ่งมไิด้มเีพยีงแค่เวที
ประกวดของนกัเรยีนกะเทย แต่โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยัเคยเป็นเจา้ภาพในการจดัการประกวด 
MR & MISS TO BE NUMBER ONE ประจ า ปี  พ .ศ . 2549 โดยมีสมาชิกชมรม TO BE 
NUMBER ONE ซึ่งเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจากโรงเรียนต่าง  ๆ ในเขตพื้นที่
การศกึษานครราชสมีา เขต 17 มาเป็นผูเ้ขา้ประกวด (สุภญิญา พนิทุวฒันะ, 2549, น. 52) ทว่า
การจดัเวทใีห้นักเรยีนชายหญิงมาประกวดแข่งขนักนั ดูเหมอืนจะไม่เป็นที่โจษจนัและเป็นที่
กล่าวขานเท่ากบัการประกวดของนักเรยีนกะเทย หนึ่งในกจิกรรมทีเ่ปรยีบเสมอืนความทรงจ า
ร่วมหรอืเป็นต านานของนักเรยีนกะเทยในโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยัยุคนัน้กค็อื การประกวด
มสิควนีออฟสตาร์อาร์เอส (Miss Queen of Star R.S.) หรอืการประกวดที่เรามกัจะเรยีกกนั   
สัน้ ๆ ว่า “มสิควนี” ซึ่งถอืเป็นงานประกวดประจ าปีที่จะจดัขึ้นช่วงต้นปีราวเดอืน กุมภาพนัธ์ 
หรอื มนีาคม ในแต่ละปีจะมกีารคน้หากะเทยทีส่วยทีสุ่ด “ในเวลานัน้” ของโรงเรยีน ถา้หากเวที
การประกวดกะเทยตามวนัส าคญัของโรงเรยีนต่าง ๆ เปรยีบเสมอืนกบัเวทนีางงามเดนิสาย เชน่ 
ธดิาสายตายาย หรอื เวทมีสิด๊ะดาดของโคราช เวทปีระกวดมสิควนีในโรงเรยีนคงเปรยีบเสมอืน
กบัเวทรีะดบัประเทศของนางงามเดนิสายกะเทย อย่าง มสิทฟิฟานี่ กว็า่ได ้

 

 
7 ประกอบด้วยโรงเรียนสุรนารีวิยา โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 

โรงเรยีนบุญเหลอืวทิยานุสรณ์ และโรงเรยีนวดัสระแกว้  

Ref. code: 25635924030041NCT



169 
 

ภาพที ่5.3 ถว้ยรางวลั มงกุฎ และสายสะพายในการประกวดมสิควนีประจ าปี 2011 
 
การประกวดกะเทยในโรงเรียนบนพื้นที่กิจกรรมต่าง  ๆ คงจะมีขึ้นอยู่

บ่อยครัง้ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทัง้แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ทัง้
แบบต่อเนื่องและไมต่่อเนื่อง การประกวดบางเวทอีาจเวน้ไปบา้ง งดจดัไปบา้ง หรอืเปลีย่นชื่อไป
บา้ง แต่งานประกวดมสิควนีถอืว่าเป็นการจดัประกวดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและมคีวามต่อเนื่อง
ยาวนานทีสุ่ด เพราะมถีว้ยรางวลั สายสะพาย มงกฎ พรอ้มทัง้มกีารเชญิกรรมการเขา้มาตดัสนิ 
โดยเท่าทีพ่อจะเทา้ความถงึจุดเริม่ตน้ของการประกวดทีม่ชีื่อว่า มสิควนีอฟสตรารอ์ารเ์อส เวที
การประกวดนี้เริม่ตน้ขึน้เมือ่ปี 2004 ซึง่จดัโดยกะเทยราชสมีารุ่น 99 และสิน้สดุลงในปี 2014  

การประกวดมสิควนีถูกจดัขึน้มาถงึสบิครัง้เกอืบต่อเนื่องกนัทัง้หมด (มเีพยีง
ปีเดยีวทีเ่วน้ไปคอืปี 2013) จงึเท่ากบัว่าการประกวดมสิควนีไดถู้กจดัขึน้ตลอดช่วงทีฉ่นัเรยีนอยู่
ในโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั ตัง้แต่ ม.1 จนถงึ ม.6 ในแต่ละปีพวก ‘เจ๊ ๆ’  ม.ปลาย โดยเฉพาะ 
ม.68 มกัจะรบัผดิชอบเป็นแม่งานในการจดังานประกวดขึน้ รุ่นทีเ่ป็นเจา้ภาพกจ็ะมกีารเรีย่ไรเงนิ
จากเพือ่น ๆ กะเทย ในรุน่ของตวัเอง และชว่ยกนัหาสปอนเซอรจ์ากทัง้ในและนอกโรงเรยีน เชน่ 
คณะครูอาจารย ์รา้นขา้วรา้นน ้าในโรงอาหารของโรงเรยีนหรอืออกไปเรีย่ไรจากหา้งรา้นธุรกจิ

 
8 ธรรมเนียมของการจดังานคอื คนทีไ่ดต้ าแหน่งอยู่รุ่นใด จากปีล่าสุดจะเป็นคนจดั 

บ่อยครัง้ในแต่ละปี คนทีส่วมมงกุฎมกัจะเป็นเดก็ ม.5 ซึ่งในปีถดัไปเมื่ออยู่ม.6 กจ็ะกลายเป็นผู้
จดังานไป และหลาย ๆ ปี รุ่นพี ่ม.6 มกัจะไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัประกวด  
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ภายนอกโรงเรยีน จะว่าไปแลว้กะเทยกช็า่งเป็นงานกนัจรงิ ๆ รูจ้กัเขา้หาคน สรา้งเน็ตเวริค์ เปิด
งานขายกนัตัง้แต่เดก็ คงเรยีกไดว้่าเป็นผูม้วีาทศลิป์ทีส่ามารถหว่านลอ้มใหผู้ใ้หญ่นอกโรงเรยีน
ไม่ว่าจะเป็น เถา้แก่ อาซอ้ อาเสีย่ หรอือาเจ๊ เจา้ของรา้นคา้และธุรกิจในตวัเมอืงโคราช เช่น รา้น
ขายชุดนักเรยีน คลนิิกเสรมิความงาม ไปจนถงึโรงพยาบาลเอกชน ยอมควกักระเป๋าใหเ้งนิมา
เป็นสปอนเซอร์ช่วยจดังานประกวดกะเทยของโรงเรยีน รายนามของผู้สนับสนุนทัง้หลายนัน้
อาจจะพูดได้ว่ากะเทยช่วยกนัส่งต่อกนัมา โดยบอกปากต่อปากต่อ ๆ กนัมาว่า กองประกวด
ประจ าปีทีผ่า่น ๆ มา เคยไปขอใครกนัมาบา้ง ผูส้นบัสนุนบางคนอาจจะอยูไ่ม่ใกลไ้ม่ไกลอาจเป็น
พ่อแม่ผู้ปกครองของคนที่มธีุรกิจขนาดใหญ่ในโคราช บางทีจึงติดต่อผ่านเพื่อนร่วมรุ่น หรอื
เพือ่นรุ่นพีรุ่น่น้องรวมไปถงึเพือ่นต่างโรงเรยีน 

ก่อนจะเขา้สูฤ่ดกูาลประกวดใบสมคัรจะถูกแจกจ่ายล่วงหน้า 1-2 เดอืน ก่อน
วนัแข่งขนั ปี ๆ หนึ่งจะมจี านวนผูเ้ขา้ประกวด ราว 40-50 คน สดัส่วนของผูเ้ขา้ประกวดมกัจะ
เป็นเดก็ ม.ปลาย มากกว่าเดก็ ม.ต้น ในขณะทีผู่เ้ขา้ประกวดจะต้องเสยีค่าสมคัรราว 200-400 
บาท ขึน้อยู่กบัขนาดความยิง่ใหญ่ของการจดังานในแต่ละปี เงนิจากค่าสมคัรจะถูกน าไปใชใ้น
การท าเสื้อยืดของกองประกวดซึ่งเราจะเรียกมนัว่าชุดค็อกเทล 9 ส่วนเรื่องการบริหารเงนิที่
รวบรวมมาไดน้ัน้ เงนิทีถู่กเกบ็มาจะถูกแบ่งใชใ้นการจดังานอย่างไร  ขึน้อยู่กบัผูจ้ดังานในแต่ละ
ปีซึง่อาจไม่ไดม้แีผนการบรหิารเงนิอยา่งตายตวั แต่โดยหลกั ๆ จากทีส่อบถามจากเพือ่นรว่มรุน่
ทีเ่ป็นแม่งาน (ผูอ้ านวยการกองประกวด) จะมคี่าใชจ้่ายเพือ่จดัการประกวดดงันี้ สว่นแรกใชเ้ช่า
เครื่องเสยีง ไฟ และเวท ีส่วนทีส่องใชใ้นการจดัแต่งเวท ีส่วนทีส่ามจะเป็นค่าเงนิรางวลัและของ
รางวลัส าหรบัผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศ เช่น เงินรางวลัส าหรบัผู้ชนะเลิศอันดบัที่1 และรอง
ชนะเลิศอนัดบัที่ 1-2 ค่าสายสะพาย และค่ามงกุฎ ส่วนที่สี่ใช้ในการเชิญกรรมการภายนอก 
อย่าง รุ่นพี่นางงามที่เรยีนจบไปแล้ว หรือ นางงามเดินสายที่มีชื่อเสียง  และส่วนสุดท้ายค่า
เบด็เตลด็ ที่เอาไวเ้ป็นค่าน ้า ค่าอาหาร สวสัดกิาร ส าหรบัทมีงาน การจดังานในแต่ละปีจะเลก็
บา้งใหญ่บา้งขึน้อยูก่บัเงนิทีเ่รีย่ไรได ้ 

ฉนัเองกเ็คยเขา้ร่วมประกวดกบัเขาเหมอืนกนั ตอน ม.5 ซึง่เป็นการประกวด
ในปี 2010 แต่กไ็ม่เคยเขา้รอบหรอืไดร้างวลัอะไรตดิไมต้ดิมอืกลบัมา นอกจากวชิาพละกเ็หน็จะ
เป็นการประกวดนางงามนี่ล่ะ ทีเ่มื่อไดล้องท าดูแลว้ถงึไดค้น้พบว่าไม่ใช่ ‘ทาง’ของฉัน ถนัดทีจ่ะ
เป็นผูช้มเสยีมากกวา่ แต่เพือ่นสาวฉนับางคนนี่ส ิไม่รูว้า่ระหวา่งผกูเชอืกรองเทา้นกัเรยีนกบัเดนิ
บนรองเท้าตู้ปลาท าสิง่ไหนเป็นก่อนกนั คงเพราะเราเตบิโตมาในท่ามกลางยุคที่การประกวด

 
9 ชุดทีผู่เ้ขา้ประกวดทุกคนตอ้งใสใ่นรอบแนะน าตวัโดยใสเ่สือ้ยดืของกองประกวดคู่

กบักระโปรงสขีาวเหมอืนกนัหมด เสือ้แต่ละปีกจ็ะมสีไีม่ซ ้ากนัผูเ้ขา้ประกวดแต่ละคนชอบเอาเสือ้
ยดืไปตดัแต่งดไีซน์กนัเองอกีท ีบางคนกเ็อาไปท าเป็นเกาะอก บางคนกเ็อาไปท าเป็นเสือ้รดัรูป
หรอื หรอืท าเป็นเสือ้เอวลอย 
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นางงามทัง้หญงิแทแ้ละหญงิประเภทสองยงัคงไดร้บัความนิยมทัง้ในเวทรีะดบัประเทศและเวที
ประจ าทอ้งถิน่ ฉนัจ าไดว้่าเคยตามไปเฝ้าดกูารประกวดนางนพมาศแถวบา้นเพื่อเกาะขอบเชยีร์
เพื่อนสาวตนเองเดินนวยนาดประชนักบันางงามเดินสายตวัแม่ หรอืคอยเฝ้าตามเว็บบอร์ด 
Missladyboy.com ทีค่อยเกบ็ภาพและอพัเดทการประกวดเวทเีดนิสายของนางงามสาวประเภท
สองทัว่ราชอาณาจกัร และยงัจ าได้อกีว่าเคยโดดเขา้แถวหน้าเสาธงตอนเชา้และโดดเรียนคาบ
เชา้พากนัไปสงิสถติยอ์ยู่บา้นเพือ่นเพือ่รอดถู่ายทอดสดการประกวดนางามจกัรวาล ความงามที่
พวกเราใฝ่ฝันกนัตอนนัน้คงจะอยูเ่หนือกว่าชัน้บรรยากาศจนล่องลอยออกไปสูจ่กัรวาลกเ็ป็นได ้

กว่าที่ฉันจะได้เริ่มบันทึกเรื่องราวการประกวดมิสควีนที่เคยเกิดขึ้นใน
โรงเรยีนแห่งนี้ อย่างแรก คอื การตามหาสิง่ของหรอืหลกัฐานทีจ่ะน ามาเล่า นัน่จงึท าใหฉ้ันนึก
ถงึเพือ่นคนหนึ่งขึน้มาทนัท ีเธอคนนัน้ชื่อ “ว”ี เราเคยเรยีนหอ้งเดยีวกนัตอนอยู่ม.3 แต่พอขึน้ม.
ปลาย วเีลอืกไปเรยีนหอ้งวทิยค์ณิต ส่วนฉันเลอืกไปเรยีนหอ้งศลิป์-ฝรัง่เศส กระทัง่พอจบ ม.6 
เราได้มาเรยีนอยู่มหาวทิยาลยัเดยีวกนัแถมยงัเช่าหอพกัอยู่ที่เดยีวกนัเกือบตลอดสี่ปี แต่พอ
เรยีนจบมหาวทิยาลยัท าใหเ้ราตอ้งแยกจากกนัไปตามทางทีเ่ราเลอืกอกีครัง้ ปัจจุบนัวไีปท างาน
เป็นนางโชวอ์ยู่ทีโ่รงละครแห่งหนึ่งในพทัยา แต่แลว้การกลบัมาตามหาประวตัศิาสตรข์องพวก
เราท าให้ฉันไดก้ลบัมาตดิต่อกบัวอีกีครัง้ ฉันโทรหาวเีพื่อขอให้เธอช่วยส่งไฟล์บนัทกึภาพถ่าย
และวดิโีอการประกวดมสิควนีมาให ้เพราะจ าไดว้่าวเีป็นคนหนึ่งทีช่่างเกบ็จนอยากจะขอยกย่อง
วเีอาไว้ว่าเป็นนักจดหมายเหตุกะเทยไวต้รงนี้เลย เพราะวชีอบเกบ็อลับัม้รูปถ่ายของเราสมยั
ตอนเรยีนมธัยม ทัง้ตอนแต่งหญงิและตอนเป็นเดก็นักเรยีนชาย แถมยงัมไีฟล์ภาพไฟล์รูปอกี
มากมายทีเ่กบ็เอาไวใ้นคอมพวิเตอร ์ 

วไีหวว้านใหเ้พือ่นคนหนึ่งน าแฟลชไดรฟ์ทีบ่รรจุไฟลภ์าพและวดิโีอมาใหฉ้ัน 
พอน ามาเปิดกบัคอมพวิเตอร์ก็ปรากฏเป็นโฟล์เดอร์ขึ้นมามากมายเรยีงไปตามตวัอกัษร ฉัน
กวาดสายตามองหาโฟล์เดอร์ที่ฉันรอคอยที่จะเปิดมนัด้วยความตื่นเต้น เมื่อฉันเหน็โฟลเดอร์
หนึ่งทีถู่กตัง้ชื่อว่า “ถงึบิก๊” จงึเดาไดท้นัทวี่านัน้คอืไฟล์ทีว่ฝีากมาใหฉ้ัน ว่าแลว้กก็ดคลกิเขา้ไป
จงึพบวา่มโีฟลเ์ดอรอ์ื่น ๆ อกีหกโฟลเ์ดอร ์ 
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ภาพที ่5.4  โฟลเดอรบ์รรจุภาพและวดิโีอทีถู่กเซฟลงในแฟลชไดรฟ์ 
 
ไฟลท์ัง้หมดทีว่สีง่มาใหน้ัน้มขีนาด 4.2 GB ซึง่กน็บัวา่ใหญ่พอสมควร ขา้งใน

โฟลเ์ดอรป์ระกอบดว้ยไฟลท์ีเ่ป็นวดิโีอการประกวดมสิควนี ซึง่พบแค่เพยีงปี พ.ศ. 2553 จ านวน
สีไ่ฟล์ดว้ยกนั โดยวดิโิอแต่ละคลปิถูกจดัเกบ็เป็นไฟล์ .MP4 ไฟล์วดิโิอทัง้สีไ่ฟล์มขีนาดรวมกนั
แล้วได้ 841.6 MB จากสกุลของไฟล์และคุณภาพของภาพและเสียงในวดิิโอฉันเดาว่าวิดีโอ
เหล่านี้น่าจะถูกถ่ายด้วยโทรศพัท์มอืถอืของใครสกัคนหนึ่ง ส่วนไฟล์ทีเ่หลอืคอืไฟล์รูปภาพที่มี
สกุลไฟล์ ชื่อ JPG แต่ละภาพมขีนาด 1MB เศษ ๆ เมื่อดูจากความคมชดัของภาพนัน้คาดว่า
น่าจะถูกถ่ายโดยกลอ้งดจิติลั  จดหมายเหตุในส่วนนี้จงึถูกท าใหเ้ป็นดจิติลัและถูกจดัเกบ็ลงใน
คอมพวิเตอรท์ัง้หมด  

 

ภาพที ่5.5 ภาพการประกวดมสิควนีประจ าปี 2010 จากคลปิวดิโีอ 
 
คลปิวดิโีอทีไ่ดม้าจากวนีัน้เป็นบนัทกึการประกวดกะเทยในโรงเรยีนราชสมีา

วทิยาลยัทีจ่ดัขึน้ในปี 2010 ซึ่งกน็ับเป็นเวลากว่า 10 ปีแลว้ทีค่ลปิวดิโีอนี้ถูกเกบ็เอาไว้ ในคลปิ
วดิโีอไดบ้นัทกึเอาไวท้ัง้ภาพเคลื่อนไหวและเสยีงตลอดช่วงของการประกวด ซึ่งยงัคงท าใหฉ้ัน
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สมัผสัไดถ้งึความสนุกสนานในทุก ๆ ครัง้ทีฉ่ันไดย้อ้นกลบัมาเปิดดูรอบแลว้รอบเล่า การบนัทกึ
ความทรงจ าถูกจดัเกบ็เป็นจดหมายเหตุหลากหลายรูปแบบ เอกสาร หรอื รูปภาพ อาจจะเป็น
รปูแบบหนึ่งทีเ่ราคุน้เคยทีช่่วยกกัเกบ็เรื่องราวผ่านตวัอกัษรหรอืขอ้มลูทีแ่น่นิ่ง สว่นความส าคญั
ของภาพเคลื่อนไหวหรอืวดิโีอนัน้ คอืสิง่ทีท่ิง้เอาไวท้ัง้ภาพและเสยีงทีอ่ยูท่า่มกลางพืน้ทีแ่ละเวลา 
และวดิโีอยงัคงแสดงสิง่เดมิซ ้า ๆ ทีเ่คยเกดิขึน้เสมอ (Juhasz, 2006, p. 323) ต่อมาในชว่งเดอืน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างที่วกีลบัมาพกัผ่อนที่บา้นในอ าเภอปากช่อง วขีบัรถมาจากบา้น
เพื่อแวะเอาหนังสอืวารสารบา้นใหม่ ซึง่เป็นวารสารของโรงเรยีน จดัท าโดยฝ่ายประชาสมัพนัธ์
ของโรงเรยีน และมกัจะออกประจ าในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์และเดอืนกนัยายนของทุกปีมาใหฉ้นั
ถงึทีบ่า้น ในวารสารทีว่เีอามาใหม้ขีอ้มลูทีน่่าสนมากมายเกีย่วกบัโรงเรยีน เช่น กจิกรรมต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน สถติผิลแอดมชิชัน่ งานเขยีนของนักเรยีน รวมถงึการเขยีน ‘แซว’กนัของ
นกัเรยีนในหน้าเกอืบสดุทา้ยของวารสาร 

 

 
 

ภาพที ่5.6 วารสารบา้นใหม ่
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ภาพที ่5.7 ภาพรอบชุดราตร ีในการประกวดมสิควนีประจ าปี 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.8 ภาพรอบเปิดตวัการประกวดมสิควนีประจ าปี 2011 
 

เวทปีระกวดมสิควนีน่าจะได้รบัอทิธพิลจากเวทที้องถิน่ เวทรีะดบัประเทศ 
และเวทรีะดบันานาชาตมิาไมน้่อย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อทิธพิลของการประกวดมสิยนูิเวริส์ ทีค่รัง้
หนึ่งในปี 2005 ประเทศไทยไดเ้คยเป็นเจา้ภาพจดัการประกวดขึน้ รูปแบบการประกวดมสิควนี
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ในช่วงสองปีสุดทา้ยทีฉ่ันเรยีนอยู่ทีร่าชสมีาวทิยาลยัแทบจะถอดแบบมาจากการประกวดมสิยนูิ
เวริส์เลยกว็่าได ้อาจจะพดูไดว้่าการประกวดมสิควนีในช่วงสองปีดงักล่าวทะยานขึน้ไปจุดสงูสุด 
ดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ประกวดทีเ่พิม่มากขึน้ ผนวกกบัรปูแบบของการประกวดและโชวบ์นเวททีัง้การ
เปิดตวัผูเ้ขา้ประกวดและโชวค์ัน่รายการมคีวามอลงัการมากยิง่ขึน้ไปอกี   

ในการประกวดมสิควนีในปี 2010 ได้น าเอาการแสดงเปิดตวัผูเ้ขา้ประกวด
จากการเตน้เปิดตวัของเวทมีสิยนูิเวริส์ปี 2009 ทีม่ชีุตมิา ดุรงคเ์ดช (ไขมุ่ก) เป็นตวัแทนสาวไทย
ไปประกวดที่ประเทศบาฮามาส ในการเปิดตวัการประกวดปีนัน้จงึน าเพลง Fire Burning ของ 
ฌอน คงิสต์นั (Sean Kingston) มาใชเ้ป็นเพลงเปิดตวั สว่นในการประกวดมสิควนีปี 201110 ได้
น าเอาการแสดงเปิดตัวของมิสยูนิ เวิร์สปี 2010 ปีที่มี ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เป็นตัวแทนไป
ประกวดทีล่าสเวกสั สหรฐัอเมรกิา ปีนัน้เราจงึใชเ้พลง Commander ของเคลล ิโลวแ์ลนด ์(Kelly 
Lowland) ทีร่อ้งคู่กบั เดวดิ เกตตา (David Guetta) เราจงึเดนิออกมาพรอ้มกบัทา่เตน้เดนิฉบั ๆ 
โบกไมโ้บกมอืพึบ่พับ่ เดนิขาไขวก้นัฉึบฉับ่ และเดนิทิง้สะโพกสบั ๆ ในการเปิดตวั11  

การประกวดจะถูกแบ่งออกเป็นรอบ ๆ เหมอืนเวทปีระกวดทัว่ ๆ ไป แต่ก็
อาจจะไม่ไดต้ายตวัเหมอืนกนัทุกปี ถดัจากการเตน้เปิดตวัผูเ้ขา้ประกวดทัง้ 40 คนในชุดของกอง
ประกวด หลงัจากนัน้ผูเ้ขา้ประกวดจะเดนิออกมาทลีะแถว แถวละ 5 คนเพื่อแนะน าตวั การพูด
แนะน าตวักจ็ะเอ่ยเพยีงแค่หมายเลขกบัชื่อในการประกวด แลว้ต่อดว้ยผูเ้ขา้ประกวดทัง้ 40 คน
ออกมาโชวต์วัในชุดราตร ีการเดนิชุดราตรขีองกะเทยคอืกริยิาแห่งความนวยนาดทีแ่ทจ้รงิ ความ
ชา้ในแต่ละย่างก้าวราวกบัการเดนิจงกรมตอนปฏบิตัธิรรม อาจเพราะรองเทา้ตูป้ลาทีส่วมใส่จงึ
ต้องค่อย ๆ ย่อง ค่อย ๆ ก้าว อย่างเชื่องชา้พรอ้มทรงตวัไปอย่างมสีต ิหลงัจากนัน้จะมกีารคดั
เขา้รอบ 15 คน และจะมกีารออกมาโชวต์วัในชุดราตรอีกีครัง้เพื่อตดัใหเ้หลอื 10 คน ในรอบ 10 
คนสุดทา้ย กจ็ะมาวดักนัดว้ยการตอบค าถาม12เพื่อคดัเขา้ 5 คนสุดทา้ย และในรอบสุดทา้ยจะ

 
10 ส าหรบัใครที่สนใจอยากรบัชมคลปิวดิโีอการเต้นเปิดตวัการประกวดมสิควนีปี 

2011 สามารถเขา้ไปชมไดท้ีล่งิกน์ี้ https://www.youtube.com/watch?v=2-XlJ0lw6Kk  
11 ราวสองสปัดาห์ก่อนวนัประกวดจะมกีารนัดซ้อมเต้น ซ้อมเดนิ ในช่วงหลงัเลกิ

เรยีน และก่อนวนัจรงิหนึ่งวนัจะมกีารซ้อมใหญ่บนเวท ีเปิดเพลงเต้น ซ้อมเขา้รอบ ซ้อมตอบ
ค าถาม และซอ้มประกาศรางวลัต่าง ๆ 

12 การตอบค าถามของกะเทยนัน้ ขึน้อยู่กบัการประคองสตลิว้น ๆ เพราะบางคนริ
จะเจ้าบทเจา้กลอนกต็้องท่องจ ากนัมาเป็นบทยาว ๆ หรอืบางคนกไ็ปจ าค าขวญั ค าพูด ค าคม
เก๋ๆ เพื่อมาใชบ้นเวท ี(ถ้าเกดิพูดผดิไปเดีย๋วกรรมการจะถามไม่ตรงค าตอบนางงามกเ็ป็นได้)
เวลาที่ตอบค าถามกะเทยมกัจะแสดงมรรยาทอนังดงามตัง้แต่อ้าปากพูด การตอบค าถามจึง
ขึน้ตน้ดว้ย “ขอบคุณส าหรบัค าถามนะคะ” และตอ้งจบลงดว้ย “ขอบ-คุณ-ค่าา” (พดูขอบคุณโดย
การลากเสยีง) อยู่เสมอ และอกีอย่างหนึ่งทีฉ่ันแอบสงสยัอยู่ไม่น้อยกบัจรติของกะเทยเวลาตอบ

Ref. code: 25635924030041NCT



176 
 

ถูกตดัสนิดว้ยการตอบค าถามอกีครัง้ ค าถามบนเวทกีม็ตีัง้แต่เรือ่งเลก็ ๆ ไปจนถงึเรือ่งใหญ่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้งทัง้วฒันธรรม สงัคม และการเมอืง  

ส่วนผูท้ี่เขา้มาเป็นกรรมการตดัสนิมกัจะเป็นอาจารยใ์นโรงเรยีน บางครัง้มี
การเชญิคนนอกมาร่วมตดัสนิ เช่น นางงามรุ่นพี ่หรอื นางงามเดนิสายมอือาชพี และบางปีกม็ี
การยกป้ายใหค้ะแนนดว้ย หลงัจากรอบตอบค าถาม ก่อนทีจ่ะประกาศรางวลัผูช้นะเลศิกจ็ะมกีาร
อ าลาต าแหน่งของผูท้ีไ่ดม้สิควนีปีก่อนหน้า ท าเหมอืนการประกวดบนเวทใีหญ่ ๆ เลยทเีดยีว ผู้
ไดต้ าแหน่งมสิควนีและต าแหน่งรองชนะเลศิอกีสีค่นจะไดร้บัมงกุฎถว้ยรางวลัพรอ้มสายสะพาย 
และเงนิรางวลั นอกจากนัน้ยงัมรีางวลัพเิศษอื่น ๆ อกี อย่างเช่น รางวลันางงามมติรภาพ รางวลั
ขวญัใจชา่งภาพ รางวลันางงามหุ่นสวย รางวลันางงามผวิสวย และรางวลันางงามพยายามสวย 

เมือ่ค่อย ๆ ไล่เปิดดภูาพการประกวดมสิควนีท าใหฉ้นัหวนระลกึถงึความงาม
ทีฉ่นัรูจ้กัในยุคนัน้ ซึง่กค็อื ความงามแบบตรงไปตรงมาหรอือาจจะเรยีกไดว้า่ แบบทีม่ากเทา่กบั
มาก (More is more) จริง ๆ ไม่ใช่ น้อยแต่มาก หรือ Less is more แบบที่อินเทรนด์ในโลก
แฟชัน่ปัจจุบนั การแต่งหน้านางงามเดนิสาย คอื การฟาดเครื่องส าอางลงบนใบหน้าใหเ้ด่นชดั 
ในแบบทีเ่ราจะไม่ใชล้ปิสตกิสชีมพนูู้ดอ่อน ๆ แต่เป็นลปิสตกิสชีมพบูานเยน็พรอ้มกบัเขยีนขอบ
ปาก รองพื้นที่เราใชจ้ะไม่ใชเ้นื้อโกลวดูฉ ่าวาวราวกบัผวิจรงิ แต่เป็นเนื้อครมีขน้แบบทีฝั่งกลบ
เหงา้ผวิเดมิ ทรงผมทีเ่ราท าจะไม่ปล่อยลงมา ปาดหน้า เบีย่งขา้ง จนปกปิดหน้า แต่จะเป็นทรงที่
เปิดหน้าขึน้มาด้วยการเกล้าผมเพื่อเผยให้เหน็ถงึโครงหน้าทัง้หมดอย่างชดัเจน คิ้วที่จะไม่ได้
วาดใหด้กอุยเรยีงเสน้ แต่จะเป็นทรงทีเ่รยีวแหลมดงัคนัศร อายแชโดวท์ีไ่ม่ใช่สอี่อน มกีลติเตอร ์
กากเพชรวบิวบั แต่เป็นอายแชโดวส์ีด าขลบั หรอืแบบทีเ่รารูจ้กัว่ามนัคอื “การฝนตาด า” (หรอื
การท าสโมก้กี้อาย) แมค้วามงามแบบนี้อาจจะถูกมองว่าเชยหรอืลา้สมยัไปแลว้ แต่ส าหรบัฉัน
การแต่งหน้าแบบนางงามเดนิสายสมยัก่อนนัน้ นับเป็นความงามในแบบทีช่ดัเจนทีสุ่ดโดยทีเ่รา
ไม่ตอ้งปิดซ่อนความปรารถนาอนัแรงกลา้ที่อยากจะเป็นผูห้ญงิเอาไวด้ว้ยการฉาบเครื่องส าอาง
บาง ๆ หรอืการแต่งหน้าอ่อน ๆ    

 

 

ค าถามบนเวทปีระกวด ท าไมหนอ กะเทยตอ้งแทนตวัเองว่า “น้อง” ตลอดเวลา เช่น “น้อง (ชื่อ
เล่น) คดิว่า…”  “น้อง (ชื่อเล่น) มองว่า…” ใยเล่าจากกะเทยตวัแม่ทีเ่ดนิมาดมัน่ในโรงเรยีน พอ
ไดข้ึน้เวทไีดจ้บัไมคพ์ดูถงึกลายเป็น “น้อง” ได ้
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ภาพที ่5.9 ภาพรอบชุดราตร ีในการประกวดมสิควนีประจ าปี 2011 
 

 
 

ภาพที ่5.10 ภาพรอบชุดราตร ีในการประกวดมสิควนีประจ าปี 2011 
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การแต่งหน้าแต่งตวัแบบนางงามอาจจะไมไ่ดม้เีทคนิคทีต่ายตวั แต่ละรา้นแต่
ละค่ายนางงามจะมชี่างแต่งหน้าท าผมคู่ใจทีม่ฝีีมอืแตกต่างกนัไป หากเล่าจากประสบการณ์และ
มุมมองของฉันเอง การจ าแลงแปลงกายใหเ้ป็นนางงามที่สวยจนสะกดใจกรรมการนัน้มคีวาม
พถิพีถินัไม่แพก้บัการแต่งองคท์รงเครือ่งของเหล่านางร าทีจ่ะออกไปท าการแสดงหน้าม่าน  

เริม่ต้นตัง้แต่หวั ผมของเราที่มอียู่น้อยนิดจะถูกมดัเป็นจุกใหท้ัว่หวั ช่างท า
ผมจะเอาเทปสดี าแปะลงบนจอนทัง้สองขา้งรอไว ้เสรจ็แลว้จะเอาวกิสภาพเก่า ๆ มาสางใหค้ลาย
ออก เมือ่วกิยุง่ ๆ ถูกหวจีนพรอ้มน ามาท าเป็นทรงไดจ้งึครอบวกิลงบนหวั หลงัจากนัน้จงึคอ่ย ๆ 
แทงกิบ๊ด าลงบนหวัตามรอยจุกทีม่ดัไวเ้พือ่ทีจ่ะยดึวกิใหต้ดิกบัหนงัศรีษะอย่างแน่นทีสุ่ด และชา่ง
กจ็ะใชปื้นกาวรอ้น ๆ แต้มลงไปที่เทปด าทีแ่ปะไวข้า้งจอน ช่างจะกดส่วนที่เป็นจอนของวกิให้
แนบกบัเทปสดี าทีม่กีาวรอ้นทาอยู่อย่างประณีต แลว้ค่อย ๆ ไล่เกบ็ใหเ้รยีบจนเขา้กบักรอบหน้า 
ในขัน้ตอนนี้มกัท าใหฉ้ันเป็นอนัต้องสูดหายใจเขา้แรง ๆ และเกรง็จนนิ้วเท้าลอ็คเมื่อหยดกาว  
ใส ๆ ที่ร้อนจีแ๋ตะลงบนแผ่นเทปที่แปะไว้ ความร้อนได้ทะลุผ่านเทปด าซึมลงไปถึงผิวหนัง
บรเิวณขา้งใบหจูนท าใหรู้ส้กึแสบรอ้นขึน้มาทนัท ีและแลว้ผมหน้าทีพ่วกเราหวงนกัหวงหนากถ็ูก
น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กต็อนนี้ ช่างจะค่อย ๆ เสยผมหน้าใหเ้ขา้กนักบัวกิจนกลายเป็นกระบงั
ลมไดอ้ย่างแนบเนียนและจากวกิสภาพเยนิ ๆ กถ็ูกแปรเปลีย่นเป็นทรงผมทีด่สูวยงาม เมื่อเกลา้
ผมดา้นหน้าเสรจ็บางคนกจ็ะมทีรงผมทีต่ัง้ใจจะท ามาฆ่า (เพื่อน) นางงามทัง้เวท ีแรงบนัดาลใจ
ของทรงผมไดม้าจากเวทปีระกวดนางงามจกัรวาล นางสาวไทย หรอืมสิทฟิฟานี่ในยุคนัน้ เช่น 
เปิดหน้าปล่อยตรงทรงปนัดดา13 หรอืเปิดหน้าต่อผมด้วยวกิสวอน14 แบบไก่โต้งมสิทฟิฟานี่15 
แต่ถ้าอยากหวานขึน้มาหน่อยกจ็ะปักดอกพุดลงไปบนกลางหวัแบบฟิล์ม16มสิทฟิฟานี่ บางคน
อาจจะมคีวามต้องการแบบฉบบัตนเองด้วยการตี ‘ฟาร่า’ใหใ้หญ่อลงัการ บางคนสานตระกร้อ
หรอืตัง้หมอ้ตาลซึง่ท าออกมาแลว้ใหญ่เท่าลูกฟุตบอลโลก วกิจะถูกอดัดว้ยสเปรย์จดัแต่งทรงผม
ที่มนี ้ายาสฟ้ีายีห่อ้แคร์รงิ เวลาที่ช่างฉีดสเปร์ยจนฟุ้งกระจายไปในอากาศเมื่ อหายใจเขา้จะได้
กลิน่ขมและรสเฝ่ือน เหมอืนสารเคมบีางอย่างเขา้ไปเตม็ๆ กลิน่ของสเปรย์แรงเสยีจนท าใหฉ้ัน
ยน่จมกูขึน้มาทนัท ีทวา่อทิธฤิทธิข์องเจา้สเปรย์ตวัน้ีชว่ยใหว้กิแขง็จนจบัตวัอยูท่รงไดท้ัง้วนั   

ส่วนการแต่งหน้าเพื่อขึ้นประกวดบนเวทีก็เสมือนกับการสร้างงาน
ประตมิากรรมอนัวจิติรบนใบหน้า ช่างแต่งหน้าจงึเสมอืนเป็นช่างประตมิากรทีจ่ะปั้นเครื่องหน้า
ทัง้ เบา้ตา จมูก คาง และโหนกแก้ม ใหล้อยขึน้มาอย่างเด่นชดั ขัน้ตอนการแต่งหน้าจงึมคีวาม

 
13 ปนดัดา วงศผ์ูด้ ีหรอื บุ๋ม ปนดัดา เป็นนางสาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2543 
14 วกิสวอน คอื วกิผมส าหรบัต่อดา้นหลงั มทีรงโคง้เป็นลอน งอนปลาย ดูรวม ๆ 

เหมอืนหางกระรอก 
15 ไก่โตง้ หรอื รชัระว ีจรีะประภากุล เป็นมสิทฟิฟานี่ ยนูิเวริส์ ปี 2006 
16 ฟิลม์ หรอื ธญัญรศัม ์จริาภทัรภ์ากร เป็นมสิทฟิฟานี่ ยนูิเวริส์ ปี 2007 
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พิถีพิถันในการปั้นหน้าขึ้นมาใหม่ ขัน้แรก ช่างจะเกลี่ยรองพื้นเนื้อโคลนยี่ห้อคฟัเวอร์มาร์ค  
(Covermark) ซึง่เหนียวเหมอืนดนิด่านเกวยีน17ลงบนหน้า เสรจ็แลว้จงึใชน้ิ้วมอืถู ๆ พลางใชน้ิ้ว
ตบจนเกดิเสยีงดงัแปะ ๆ ทัว่ใบหน้าเพือ่ใหร้องพืน้ตดิทนนาน เบา้ตาจะถูกคดัจนด าเขม้ดว้ยอาย
แชโดว์สดี าและขอบตาจะถูกฝนด้วยดนิสอแขก เสร็จแล้วก็น าขนตาปลอมเบอร์ใหญ่พอที่จะ
เรยีกว่ากนัสาดมาทากาวตดิขนตาหลอดสมี่วงทีม่กีลิน่ทีฉ่นัยงัจดจ าไดจ้นถงึทุกวนันี้ว่าเป็นกาว
ทีก่ลิน่เหมอืนหนูตาย จากนัน้จงึเป่าใหแ้หง้แลว้จงึบรรจงตดิเลาะไปตามเสน้ขอบตาทีปิ่ดอยู่ คิว้
จะถูกวาดใหโ้ก่งและฝนจนแหลมเหมอืนปลายหอกและไล่มาจนถงึหวัคิว้อย่างบรรจง เสรจ็แลว้
จมูกจะถูกลงดว้ยไฮไลท์สขีาวจนโด่งพุ่งออกมา ปัดแก้มสชีมพูระเรื่อ และเกบ็รายละเอยีดโดย
การเหลากรอบหน้าดว้ยบรอนเซอรเ์พือ่ท าใหห้น้าดมูมีติมิากขึน้กเ็ป็นอนัเสรจ็พธิ ีแต่ถา้หากใคร
มหีน้าผากกวา้งและไม่มไีรผมหรอืลูกผมบนหน้าผากเลยช่างกจ็ะใชส้เปรย์สดี าค่อย ๆ พน่ลงไป
ตรงบรเิวณหน้าผากเพือ่ใหห้น้าผากแคบลง และชว่ยเกบ็ใหก้รอบหน้าไดม้มีติ ิ

เมื่อส่วนหนึ่งของความงามในอุดมคตคิอืการมผีวิพรรณที่ด ีซึ่งในเวลานัน้
ก่อนทีภ่าพตวัแทนของนางงามผวิแทนหรอืนางแบบผวิสจีะเป็นทีย่อมรบั ผนวกกบัค่านิยมผวิ
ขาวทีม่าพรอ้มกบักระแสเกาหลฟีีเวอร ์รวมถงึกระแสของผลติภณัฑท์ีช่่วยเสรมิสรา้งใหผ้วิขาว
สว่างกระจ่างใสทีไ่ดห้ลัง่ไหลเขา้มาอย่างมากมาย ทัง้ครมีบ ารุงผวิ และอาหารเสรมิต่าง ๆ อย่าง 
วติามนิซ ีคอลลาเจน รวมถงึอาหารเสรมิทีส่กดัมา จากสารสกดัเมลด็องุน่ และทีด่งัทีส่ดุในยคุนัน้
คงหนีไม่พน้สารกลูต้าไธโอนที่ถูกแปรรูปให้เป็นทัง้แคปซูลแบบกนิและเป็นยาฉีดทีน่ิยมในหมู่
วยัรุ่น แต่กเ็ป็นทีถ่กเถยีงกนัถงึเรื่องความปลอดภยักนัอย่างมากในวงการแพทยส์มยันัน้ นิยาม
ของค าว่าผวิดใีนมโนส านึกของฉนัในตอนนัน้จงึมแีต่ผวิสขีาว เมื่อในหมู่เราบางคนไม่ไดม้ตีน้ทุน
ผวิพรรณทีด่ ีอาจจะดว้ยสายลมและแสงแดดจากการเขา้แถวหน้าเสาธงยามเชา้ทีเ่ป็นสาเหตุท า
ใหผ้วิของเราหยาบกรา้น  การพอกตวัหรอืการลงผวิแบบนางงามเดนิสายจงึเป็นขัน้ตอนหนึ่งที่
จะเปลีย่นสผีวิของเราใหข้าวเนียนเสมอกนัได ้ 

กรรมวธิใีนการพอกผวิหรอืการลงตวันางงามแต่ละค่ายและแต่ละร้านจะมี
เคลด็ลบัและวธิกีารแตกต่างกนัไป แต่จุดทีส่ าคญัคอืวตัถุดบิหรอืแป้งทีจ่ะน ามาใช ้สตูรทีพ่วกเรา
คดิคน้กนัไดโ้ดยบงัเอญิตอนทีผ่ลดักนัช่วยลงตวัอยู่หลงัรา้นเช่าชุด คอืการน าเอาแป้งเมเยอร์18 

 
17 ดนิด่านเกวยีน มาจากชื่อต าบลด่านเกวยีนซึ่งขึ้นอยู่กบัอ าเภอโชคชยั ที่นัน้มี

ชุมชนที่ผลติเครื่องปั้นดนิเผา ซึ่งถอืว่าเป็นของดปีระจ าจงัหวดันครราชสมีา ดงัค าขวญัประจ า
จงัหวดัทีว่า่ “เมอืงหญงิกลา้ ผา้ไหมด ีหมีโ่คราช ปราสาทหนิ ดนิด่านเกวยีน” 

18 แป้งเมเยอร์สามารถเอามาทาหน้าได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมเอามาทาตวัเสีย
มากกวา่ โดยมกัจะถูกน ามาใชก้บับรรดาเจา้สาวในงานแต่งงาน กบันางงามในงานประกวด แป้ง
เมยอร์มทีัง้หมดสามเบอร์ด้วยกนั เบอร์ 1 ผวิขาว อมชมพู เบอร์ 2 ผวิขาว เหลอืงเบอร์ 3 ผวิ
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19 บาทในต านาน เบอรห์นึ่งขาวอมชมพูผสมกบัแป้งโคซี่เบอรส์เีหลอืงเพื่อทีจ่ะไดเ้ฉดสทีีพ่อดี
ไม่ชมพูเกนิไปและไม่เหลอืงเกนิไป ส่วนวธิกีารผสมนัน้เริม่ต้นจากเราจะใชฝ้าของตลบัแป้งขดู
เลาะเอาแป้งออกมาเป็นผงจนหมดทัง้ตลบัลงไปในขนัทีเ่ตรยีมไว ้เสรจ็แลว้ค่อย ๆ ใส่น ้าลงไป
โดยต้องกะให้พอด ีแล้วคอยคนให้แป้งกบัน ้าเขา้กนั โดยที่น ้ากบัแป้งที่ผสมเขา้กนัจะต้องไม่
เหลวเกนิไปและจะต้องไม่จบัตวัจนขน้เกนิไป หลงัจากนัน้จงึใชพ้ฟัจุ่มลงไป ลูบไล้ใหท้ัว่ตัง้แต่
ปลายนิ้วมอืจนถงึหวัไหล่ และจากไหล่กไ็ล่ลงมาใหท้ัว่หน้าอกจนไปถงึแขนอกีขา้งหนึ่ง เสรจ็แลว้
มาลงที่แผ่นหลงัต่อค่อย ๆ ระบายไปให้ทัว่  เมื่อเสร็จจึงจะย้อนกลบัมาเก็บรายละเอียดตาม
ทอ้งแขนและใตร้กัแรเ้พื่อไม่ใหผ้วิกระด ากระด่าง ต่อดว้ยการเอาแป้งเดก็แครส์ขีาวมาลูบใหท้ัว่
บรเิวณที่ลงแป้งชุบน ้า   จากนัน้สเปร์ยกากเพชรมาจะถูกฉีดจนทัว่ตวั (จะเอาผงมุกหรอืกาก
เพชรผสมลงไปในแป้งชุบน ้าด้วยเลยก็ได้) ถึงตอนนี้เราจึงมผีวิสีขาว ที่พร้อมเปล่งประกาย
ระยบิระยบัเมื่อโดนแสงไฟ ตวัครึง่บนจะขาวโพลนสว่นตวัครึง่ล่างจะยงัคงสภาพสผีวิเดมิไว ้บาง
คนถงึขัน้เอาแป้งที่ผสมน ้ามาลงที่ขาด้วยเพื่อให้มสีผีวิโทนสเีดยีวกนัไปทัง้ตวัแล้วค่อยสวมถุง
น่องทบัอกีชัน้หนึ่ง ซึง่ด ูๆ ไปแลว้กอ็าจเหมอืนการสรา้งรปูปั้นปนูพลาสเตอรบ์นเรอืนร่างมนุษย ์

เมื่อทุนบนร่างกายทีไ่ดม้าตัง้แต่เกดิของแต่ละคนมไีม่เทา่เทยีมกนั ใครทีโ่ชค
ดหีน่อยก็อาจได้กรรมพนัธุ์มาจากแม่จนมสีดัส่วนที่คล้ายกบัผูห้ญิง ส่วนใครที่ได้พ่อมาเยอะก็
อาจจะไม่ไดม้สีว่นเวา้สว่นโคง้บนร่างกาย ซึง่นัน่ยงัไม่นบัรวมขนขา กลา้มแขน หนวด และสรรีะ
แบบผูช้ายอื่น ๆ แต่กระนัน้แลว้พวกเรากส็ามารถเนรมติสดัส่วนแบบนาฬกิาทรายขึน้มาเองได ้
อย่าเพิง่นึกไปไกลถงึขัน้การฉีดสะโพกกบัหมอกระเป๋าแบบนัน้กแ็ลดจูะเสีย่งอนัตรายเกนิไปหรอื
ถา้จะไปท าตามคลนิิกซึง่กค็งจะแพงหูฉี่ส าหรบัเดก็มธัยม เพราะล าพงัแค่ค่าขนมทีต่อ้งเจยีดไป
ซือ้ยาคุมกค็งไม่พอแลว้ ภูมปัิญญาในการสรา้งรปูร่างใหส้ะโอดสะอง เท่าทีก่ะเทยวยัมธัยมจะคดิ
กันได้ในตอนนัน้ ก็คือ การเสริมสะโพกแบบ DIY (Do It Yourself) หรือในแบบที่สามารถ
ประดษิฐม์นัขึน้มาไดด้ว้ยมอืของเราเอง  เพยีงแค่มเีขม็และดา้ยบวกกบัฟองน ้าเสรมิบ่าที่หาซื้อ
ไดต้ามตลาดหรอืรา้นขายผา้ สว่นขัน้ตอนในการท ากไ็ม่ไดยุ้ง่ยากซบัซอ้นอะไร เพยีงแคห่ลงัจาก
ทีไ่ดว้สัดุอุปกรณ์ทีต่้องใชม้าแลว้ เรากจ็ะเอาดา้นมุมตรงทัง้สองขา้งของฟองน ้าเสรมิบ่ามาเยบ็
เขา้หากนัโดยหนัดา้นทีเ่ป็นมุมโคง้ออก ฟองน ้าทีเ่ยบ็เขา้หากนัจะมรีูปทรงเป็นวงร ีพอไดเ้วลาจะ
ประกอบร่างกแ็ค่น ามายดัลงไปในถุงน่องใหต้รงกบัสะโพกดา้นขา้ง ใครทีเ่อวตรงทื่อหรอืสะโพก
ไม่มเีลยอาจต้องเยบ็กระดานบ่าตุนเอาไวเ้ยอะหน่อย ก่อนขึ้นประกวดก็ยดัใส่ลงไปในถุงน่อง 
ซอ้นทบักนัหลาย ๆ ชัน้ กจ็ะยิง่ท าใหส้ะโพกดูผายออกมากขึน้ เมื่อสวมชุดราตรลีงไปเอวกด็จูะ
คอดกิว่รบักบัสะโพกอนักลมกลงึและผึง่ผาย บัน้ท้ายที่เราเนรมติขึน้มาจงึมรีาคาประหยดักว่า
กางเกงเสรมิสะโพกตามหา้ง แถมยงัไม่ตอ้งไปเจบ็ตวัและเสยีเงนิแพง ๆ อกีดว้ย  

 

สองส ีถงึผวิคล ้า นอกจากแป้งเมเยอรห์รอืโคซี่แลว้ยงัมแีป้งพอกผวิยีห่อ้มาดามสกอ็ตทีร่าคาจะ
สงูขึน้มาหน่อย และมแีป้งฝุ่ นยีห่อ้ดาน้อดทีน่ิยมน ามาใชผ้ดัหน้าและทาผวิ  
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ปกติแล้วเวทขีองนางงามเดนิสายในต่างจงัหวดัจะจดัขึ้นในเวลากลางคนื
ตามสถานทีต่่าง ๆ เช่น วดั ศาลากลางจงัหวดั ตลาดนดั หรอืพืน้ทีส่าธารณะทีส่ามารถกะเกณฑ์
ผู้คนให้มารวมตัวกันได้เยอะ ๆ ซึ่งองค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพอกผิวหรือการ
แต่งหน้าจดั ๆ จะดลูงตวัมากในเวลากลางคนื หากแต่งานประกวดของพวกเราจดัขึน้ในโรงเรยีน
ตอนกลางวนั สิง่ทีเ่ราตอ้งเผชิญนอกจากอาการตื่นเวทจีงึมทีัง้อากาศทีร่อ้นอบอา้ว ไอแดดจาก
แสงของดวงอาทติย์ที่เล็ดลอดเขา้มา บวกกบัแสงสบีนเวท ีแต่สิง่เหล่านี้ก็มอิาจท าให้เรารู้สกึ
หวาดหวัน่ได ้เมื่อเราต่างเลอืกทีจ่ะมายนืบนเวทนีี้โดยไม่ตอ้งหลบ ๆ ซ่อน ๆ พวกเราจงึไม่กลวั
ทีอ่ยูใ่นทีแ่จง้และอยูท่่ามกลางแสงในเวลากลางวนั   

การไดย้อ้นกลบัมาดูภาพและวดิโีอเหล่านี้ท าใหฉ้ันรูส้กึทัง้อึ้งและทึง่ไม่น้อย
กบัศกัยภาพของเดก็นกัเรยีน ม.ปลาย อายุ 17-18 ทีส่ามารถสรา้งงานประกวดทีใ่หญ่ไดข้นาดนี้
และที่ส าคญัยงัจดัในสถานที่และเวลาในระบบราชการด้วย  หากมีโรงเรียนเตรียมทหารใน
สงัคมไทยที่อยู่คู่สงัคมไทยมายาวนาน ด้านหนึ่งของโรงเรียนชายล้วนแห่งนี้คงกลายเป็น
โรงเรียนเตรียมนางงามแบบในประเทศเวเนซูเอล่า 19 และราชสีมาวิทยาลัยเห็นคงจะเป็น
โรงเรยีนคูข่นานทีส่รา้งเดก็ชายใหเ้ป็นไดท้ัง้นายรอ้ยและนางงามในเวลาเดยีวกนั   

 
19 แมโ้รงเรยีนของเราจะสามารถผลติกะเทยทีม่จีรตินางงามแบบแรงกลา้ แต่อย่า

เพิง่ด่วนสรุปไปว่าโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยัจะเป็นโรงเรยีนทีจ่ะผลติ “กะเทย” เพยีงแบบเดยีว
เหมอืนกบัผลิตภณัฑ์จากโรงงานที่ออกมาจากเบ้าพมิพ์อนัเดยีวกนั ในโรงเรยีนของเรายงัมี
กะเทยอกีหลากหลายคุณลกัษณะ นอกจากกะเทยทีดู่สวยมาก ขอย ้าอกีทวี่าสวยมาก ๆ แมจ้ะ
อยู่ในร่างทีไ่รก้ารปรุงแต่ง แต่กระนัน้โรงเรยีนของเรายงัมกีะเทยทีห่น้าตาธรรมดา และอาจจะ
ไม่ได้สะสวยอะไร แถมโรงเรยีนของเรายงัมกีะเทยเนิร์ด ๆ ที่เรยีนเก่ง ยนืหนึ่งทุกวชิาตัง้แต่
เพศศกึษายนั  เคม ีชวีะ ฟิสคิส ์ซึง่จะใหก้ะเทยเหล่านี้ไปถอดสตูรแคลคลูสั ตรโีกณ เธอไม่หวัน่ 
แต่เดีย๋วอย่าเพิ่งลอยตัวไปนะ พวกกะเทยสายวทิย์คณิต !  ใช่ว่าจะมีแต่สูตรเคมี กลวิธีทาง
คณิตศาสตร ์ทีว่่ายาก พวกฉันกะเทยสายศลิป์ภาษา (ศลิป์-ฝรัง่เศส) โปรแกรมทีเ่ป็นชายขอบ
ทีสุ่ดในโรงเรยีนเพราะมเีพยีงหอ้งเดยีวในจ านวนทัง้หมด17ทบั พวกเรากเ็จอสิง่ทีย่ากไม่แพก้นั 
เราต้องผนัเวิร์บ กระจายแว้บ (ค าว่าเวิร์บ หรือ verb ในภาษาฝรัง่เศสออกเสียงแว้บ) กัน
จา้ละหวัน่ จะสอบทกีน็ัง่ท่องแลว้ท่องอกี ทัง้ ปาสเซ่ (passé) เปรซอง (présent) แถมยงัตอ้งจ า
เพศ พจน์ ของค านามในภาษาฝรัง่เศสอกีสารพดั กระนัน้แลว้ในหอ้งเรยีนฉันเคยไดส้มญานาม
ว่าเป็นธิดา Vocab (แต่คดิไปคดิมาหรอืฉันสถาปนาตนเองขึ้นมากนัแน่) เพราะฉันมกัจะได้
คะแนนเตม็ตอนสอบเขยีนตามค าบอกอยู่เสมอ สว่นเพือ่นสาวอกีคนมกัจะไดเ้ป็นเจา้แม่แกรมม่า
ประจ าหอ้ง เพราะเชีย่วชาญเรื่องไวยกรณ์มาก ๆ… แต่เอาละ ๆ พอเถอะ… ก่อนทีฉ่ันจะคุยโว
โออ้วดเกนิไปมากกวา่นี้ ในโรงเรยีนของเรายงัมเีพือ่นกะเทยอกีหลายคนทีไ่ม่ไดเ้รยีนเก่งอะไร มี
ผลการเรยีนปานกลางไปจนถงึอ่อน รวมถงึมเีพือ่นกะเทยทีม่คีวามสามารถหรอืพรสวรรคใ์นดา้น
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ถงึกระนัน้แลว้การประกวดมสิควนีกม็อิาจจะมองไปในทศิทางทัง้บวกเพยีง
อย่างเดยีว เพราะความงามทีเ่ราตอ้งการสรรคส์รา้งขึน้มามนัมรีาคาทีต่อ้งจ่ายเป็นเมด็เงนิหรอื
บางครัง้กเ็ป็นมติรภาพ เมื่อเราแต่ละคนมทีุนทางเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัรวมไปถงึ
ทุนความสวยบนเรอืนรา่งของแต่ละคนทีม่แีตกต่างกนั เนื่องจากผูเ้ขา้ประกวดนัน้ตอ้งรบัผดิชอบ
ค่าเช่าชุดและค่าแต่งหน้าท าผมกนัเอาเอง ชุดราตรชีุดหนึ่งบวกกบัค่าแต่งหน้าท าผมในรา้นเช่า
ชุดในโคราชสมยันัน้มตีัง้แต่หลกัร้อยไปจนถงึหลกัหมื่น กะเทยเดก็นักเรยีนกลายเป็นลูกคา้ที่
สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ธุรกิจร้านเช่าชุดแต่งหน้าท าผมในเมอืงโคราชช่วงระหว่างฤดูกาล
ประกวด รา้นไหนทีม่ชีื่อเสยีง ปั้นหน้าท าผมใหไ้ปถงึ ‘มง’ไดเ้ดก็กจ็ะแห่กนัไปแต่งหญงิรา้นนัน้ 
ทัง้นี้ทัง้นัน้กข็ึน้อยู่กบัก าลงัแรงเงนิของแต่ละคนดว้ย บางรา้นคดิราคาไม่แพงแต่รบัหลายหน้า 
ส่วนบางรา้นคดิราคาแพงแต่กจ็ ากดัจ านวนหวัทีจ่ะเขา้มาแต่งเพราะหมายมัน่จะปั้นหน้าใหส้วย
เพื่อใหเ้ดก็ไปถงึมง และส าหรบักะเทยบางคนการรจิะแต่งหญงิคอืการทุ่มทุนสรา้ง ถงึขัน้ที่ว่า 
“เสยีเงนิไม่ว่า แต่เสยีหน้าไม่ได้” บางคนถงึขัน้สัง่ตดัชุดราตรชีุดใหม่ราคาหลายพนั บางคนเช่า
ชุดราคาเหยยีบหมื่นเลยกม็ ีและนี่อาจเป็นภาพสะท้อนความสมัพนัธ์อนัอหิลกัอเิหลื่อระหว่าง
กะเทยรุ่นพี่หรอืกะเทยรุ่นแม่เจ้าของธุรกิจร้านเช่าชุดกบักะเทยเด็กรุ่นน้อง เพราะในขณะที่
กะเทยผูอ้าวุโสพรอ้มหมายมัน่ปั้นมอืใหเ้ดก็คนหนึ่งไดร้บัชยัชนะบนเวท ีแต่ในขณะเดยีวกนันี่ก็
อาจมองไดว้า่เป็นโอกาสทีจ่ะกอบโกยผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากกะเทยเดก็กลุ่มนี้  

ค าถามที่ส าคญัก็คอืแล้วกะเทยไปหาเงนิมาจากไหนกนั? ถ้าหากบางคน
หน่วยกา้นดกีจ็ะมพีีเ่ลีย้งหรอืมสีปอนเซอรจ์ากหา้งรา้นภายนอกส่งเขา้ประกวด ส่วนคนทีไ่ม่มกี็

 

อื่น ๆ เป็นนักกจิกรรมของโรงเรยีน พรอ้มลงสนามทุกการแข่งขนัและการประกวดตัง้แต่ แข่ง
เต้น ประกวดร้องเพลง แข่งขันวาดภาพ ไปจนถึง ท าพานประกวด นอกจากกะเทยที่มี
คุณลกัษณะทีก่ล่าวมา เรายงัมกีะเทยในแบบทีเ่พื่อนของฉันคนหนึ่งเรยีกว่า “กะเทยฝ่ายวนิัย” 
อารมณ์จะประมาณกะเทยเจ๊ ๆ รุ่นพีท่ีช่อบยนืกอดอก ยนืชีน้ิ้วสัง่สอนกะเทยรุ่นน้องฉอด ๆ ถงึ
บรรทดัฐานของกะเทยที่ดทีี่ควรจะเป็น ส่วนกะเทย’ฮาร์ดคอร์’จะเป็น “กะเทยมอืตบ” ที่ชอบ
ระรานหรอืกลัน่แกล้งคนอื่นไปทัว่ และในทางกลบักนักจ็ะมกีะเทยมอื (ที่พรอ้ม) ตบ หมายถงึ
กะเทยทีไ่ม่ไดไ้ปท าหรอืหาเรื่องใครก่อน หากจะเป็นเดอืดเป็นรอ้นและพรอ้มลุยทุกครัง้เมื่อถูก
ใครมารงัควาน ตรงกนัขา้มกบัเหล่ากะเทยสายบู๊ กจ็ะม ี“กะเทยรกัสงบ” มกัจะเป็นกะเทยจ าพวก
ทีไ่ม่ค่อยจะสุงสงิกบักะเทยคนอื่น และลอยตวัเหนือดราม่าในโรงเรยีน ค่อนขา้งจะ ‘อนิโทรเวริต์’ 
(introvert) มชีวีติเรยีบ ๆ เขนิอาย ไม่ค่อยกลา้แสดงออก ไม่ไดช้อบท ากจิกรรมอยากเด่นอยาก
ดงัแบบกะเทยคนอื่น ๆ [ออื…ฉันว่าแบบนี้ดแีลว้ล่ะ] หรอืกะเทยทีห่ลุดจาก QC ต่างออกไปจาก
ทุกแนวที่ว่ามาเลยก็ม ีกะเทยในโรงเรยีนก็คงเหมอืนกบัมนุษย์ทัว่  ๆ ไปนัน่แหละ ยงัคงมอีีก
หลากหลายรูปแบบทัง้แบบที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ และยงัมอีกีหลายหลากการกระท า
ของกะเทยในโรงเรยีนทีไ่ม่สามารถจะหยบิจบัขึน้มาอธบิายภายใตต้รรกะและเหตุผลใดๆได ้
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ตอ้งเกบ็เงนิค่าขนมกนัมาสูต้าย ถา้ใครมาจากครอบครวัฐานะปานกลางไปจนถงึฐานะดกีอ็าจจะ
พอเหลอืเงนิเกบ็จากค่าขนมทีไ่ดใ้นแต่ละวนั20รา้นเช่าชุดบางรา้นถงึขัน้ใหก้ะเทยผ่อนส่งไดโ้ดย
ไม่เสยีดอกเบีย้ ส่วนถา้บา้นไหนพอ่แม่ยอมรบักจ็ะช่วยสนบัสนุนค่าใชจ้่ายตรงนี้ใหแ้ละบางบา้น
ถงึขัน้หอบกนัมานัง่เกาะขอบเวทเีชยีรล์ูกเชยีรห์ลานตนเอง ส่วนบางคนกโ็ชคดถีงึขัน้บา้นฝ่าย
ชายส่งว่าที่ลูกสะใภ้กะเทยเข้าประกวด [มงลงตัง้แต่ยงัไม่เริม่ประกวด] ขณะที่บางคนเลือก
หาทางออกโดยการจุ๊บ [ขโมย] เงนิพอ่แมเ่พือ่ทีจ่ะไดม้โีอกาสขึน้ไปประชนัโฉมบนเวท ี 

แล้วเหตุผลอะไรกนัที่ท าให้กะเทยจึงยอมทุ่มทุนสร้างเสยีเงนิเป็นพนัเป็น
หมื่นเพยีงเพือ่จะไดป้รากฏโฉมเป็นเวลาไม่กีช่ ัว่โมงเพื่อมายนืฉีกยิม้และเดนินวยนาดอยู่บนเวท ี
ฉันคดิว่าคงจะมเีหตุผลนานานัปการหรอือาจจะไม่ได้มเีหตุผลอยู่ในการกระท านัน้เลยกไ็ด ้แต่
เท่าทีพ่อจะคาดเดาไดฉ้ันคดิว่าบางคนอาจอยากถูกคนอื่นมองเหน็ บางคนอาจอยากจะแข่งกบั
เพื่อนที่หมัน่ไส ้บางคนอาจเหน็เพื่อนลงประกวดกอ็ยากลงตามเพื่อน บางคนอยากเพยีงแค่ให้
ผูช้ายทีแ่อบป๊ิงมาเหน็ในรูปโฉมทีต่่างไปจากทุก ๆ วนั หรอืบางคนเพยีงแค่ “ขอแค่สกัวนัหนึ่ง”
เถอะ แคว่นัเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะไดเ้หน็ตนเองสวยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไดก้แ็คน่ัน้เอง  

การทุ่มทุนสรา้งความสวย หรอื การยอมจ่ายเงนิไปกบัการ “แต่งหญงิ” ของ
นักเรยีนกะเทย จงึเปรยีบเสมอืนการทดลองเป็นผูห้ญงิในพืน้ที ่ทรพัยากร และสทิธทิีม่ ีอยู่อย่าง
จ ากดั ซึง่นยัหนึ่ง นี่อาจเป็นความต่างในแงป่ระสบการณ์ระหวา่งเดก็สาวรุน่ราวคราวเดยีวกนักบั
วยัรุ่นกะเทย เพยีงเพราะ ไม่ว่าจะตื่นนอน หรอื ตอนหลบั ผูห้ญงิกเ็ป็นผูห้ญงิ ไม่ตอ้งรอวนับาง
วนั หรอืโอกาสบางโอกาสใหแ้ต่ง เตมิ เสรมิ จ่าย ใชค้วามพยายาม หรอืทนเจบ็ปวดทรมานไป
กบัการแต่งองคท์รงเครื่อง แต่อกีนยัหนึ่งนี่กอ็าจเป็นภาพสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการไรส้ทิธบินเนื้อตวั
ร่างกายของตนเอง การไร้ซึ่งเสรภีาพในการแสดงออกอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะเมื่อต้องอยู่
ภายใต้ระบบการศกึษาไทย เดก็นักเรยีนยงัคงถูกควบคุมด้วยกฎระเบยีบต่าง ๆ เราจงึไม่ ไดม้ี
ทางเลอืกไปมากกว่าผมเกรยีน ๆ และชุดนกัเรยีนชาย การถูกจ ากดัเนื้อตวัร่างกายจงึอาจท าให้
เราต้องรอคอยวนับางวนัหรอืพื้นที่บางพื้นที่ที่จะ “อนุญาต” ใหเ้ราได้แสดงออกถงึสิง่ที่เราเป็น 
ดงันัน้เราจงึยอม “จ่าย” เงนิหลกัพนั หลกัหมื่น ใหก้บัเสือ้ผา้หน้าผมแสนเลอเลศิเพยีงเพือ่ใหเ้รา
ดเูลอโฉมทีส่ดุ ถงึแมน้ัน่อาจเป็นชว่งเวลาสัน้ ๆ แค่สองสามชัว่โมงกต็าม 

 
20 ตอน ม.ปลาย ฉันได้ค่าขนมวนัละ 100 บาท รายจ่ายในแต่ละวนัจะอยู่ทีร่าว ๆ 

50-70 บาท ฉันมกัจะเสยีแค่ค่าอาหารกลางวนัทีซ่ื้อในโรงอาหาร เฉลี่ยจานละ 20-30 บาท ค่า
น ้าเปล่า 7 บาท ค่ารถเมลก์ลบับา้น 15 บาท ถา้วนัไหนหวิระหว่างวนัหรอือยู่โรงเรยีนจนดกึดื่น
อาจซือ้ขนบหรอือาหารว่างกนิกจ็ะตกราว ๆ ไม่เกนิ 20 บาท หรอืบางครัง้อาจจะมากกว่านัน้ถา้
วนัไหนอยากไปกนิขา้วกบัเพื่อนที่หา้ง หรอืไปดูหนังตอนหลงัเลกิเรยีน กอ็าจจะต้องขอทีบ่า้น
เพิม่ 
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แม้เราจะพากนัแต่งหญิงร่วมประกวดกนับนเวทหีรอืใช้พฟัจุ่มแป้งพอกผวิ
ร่วมขนัใบเดยีวกนั แต่ใช่ว่าการประกวดนัน้จะฉายเพยีงแต่ภาพความความสมานฉันท์ หรอื
ความสามคัคกีลมเกลยีวระหว่างกะเทยดว้ยกนัเองเสมอไป เพราะเมื่อขึน้ชื่อว่าประกวดนางงาม
กค็งเป็นธรรมดาของสงัเวยีนรองเทา้แกว้ทีต่อ้งมาพรอ้มกบัเรื่องราวความบาดหมาง หรอืความ
อิจฉารษิยา บนเวทปีระกวดนางงามที่ได้จ าลองโลกแห่งการแข่งขนัโดยให้เราได้จ าแลงเป็น
ผู้หญิงในแบบที่สงัคมมกัจะให้คุณค่า เมื่อเราต่างปรารถนาที่จะถูกมองเห็นและถูกยอมรบั
เหมอืนกบัคนอื่น ๆ ซึง่บางครัง้กม็ากเสยีจนท าใหบ้างทเีรากลบัมองไมเ่หน็กนัและกนั และลมืคดิ
ไปเสยีเลยว่าเราก าลงัแขง่ขนักนับนความไม่เท่าเทยีมกนัในหลาย ๆ ดา้น ตอนอยู่บนเวทเีราจงึ
ต่างแข่งกนัเพื่อเป็นตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในสายตากรรมการ จนบางครัง้เราอาจจะข่มกนัดว้ยความ
สวย ชงิดชีงิเด่น หรอืจกิกดักนัทัง้บนเวทแีละหลงัเวท ี 

 

ภาพที ่5.11 ภาพรอบเปิดตวัในการประกวดมสิควนีประจ าปี 2012 
 
ก่อนที่มิสควีนจะสุดทาง . . . กระแสเวทีการประกวดนางงามเดินสายใน

โคราชเริม่แผ่วลง ในขณะทีเ่วทงีานประกวดเตน้คฟัเวอรแ์ด๊นซใ์นเมอืงโคราชถูกจดัขึน้บ่อยครัง้
ตามหา้งและงานอเีวน้ทต์่าง ๆ บวกกบัอะไรหลาย ๆ อย่างในโรงเรยีนเริม่เปลีย่นไปหลงัจากที่
ฉนัเรยีนจบจากโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั ไม่ว่าจะเป็นวสิยัทศัน์ของ ผอ. คนใหม่ นายอุทยั หวงั
ออ้มกลาง ทีเ่ขา้มาประจ าทีร่าชสมีาวทิยาลยัในปี พ.ศ. 2553-2557  หรอือาจารยน์ิรนัดร ์อุตมงั 
อาจารยฝ่์ายปกครอง ผูค้อยสนบัสนุนนกัเรยีนกะเทยในโรงเรยีนไดเ้กษยีรณอายุไป จากทีฟั่งค า
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บอกเล่าของรุ่นน้องการจดังานประกวดในช่วงสองปีหลงันั ้นมคีวามยากล าบากอยู่ไม่น้อยดว้ย
การคดัคา้นจากผูใ้หญ่ในโรงเรยีน  

สาเหตุของการถูกหา้มจดังานประกวดนัน้ ส่วนหน่ึงน่าจะมาจากผลสมัฤทธิ ์
ทางการศึกษาของโรงเรียนในเวลานัน้ และอีกส่วนหนึ่งคงมาจากเสียงลือเสียงเล่าจากคน
ภายนอกว่าโรงเรยีนราชสมีามนีักเรยีนกะเทยเยอะจงึกลวัว่าหากส่งลูกหลานมาเรยีนทีน่ี่จะพา
กนัเป็นกะเทยซึง่การประกวดอาจจะสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของโรงเรยีน ทัง้สองปัจจยัหลกั
น่าจะสง่ผลต่อ “การตลาด” ของโรงเรยีนอยูไ่ม่น้อย โรงเรยีนจงึตอ้งพยายามยกระดบัภาพลกัษณ์
ของโรงเรยีน ผ่านภาพรวมผลการศกึษาของเดก็นกัเรยีน ซึง่ความพยายามเหล่านี้จะเหน็ไดจ้าก
วสิยัทศัน์ของผอ. อุทยั ทีเ่ขา้มาประจ าทีโ่รงเรยีนในชว่งเวลาสองปีก่อนทีฉ่นัจะเรยีนจบ ไดมุ้่งไป
ที่การยกระดบัคุณภาพการศกึษาเพื่อชื่อเสยีงทางด้านวชิาการของโรงเรยีน มกีารน าหลกัการ
บรหิารที่ยดึโรงเรยีนเป็นรากฐาน และด าเนินการบรหิารจดัการศกึษา ตามนโยบายการปฏริูป
การศกึษา ทศิทางการบรหิารมุ่งไปที่ผลสมัฤทธิข์องนักเรยีนเป็นหลกั ตวัเลขผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการของโรงเรยีนในเวลานัน้ขยบัเพิม่ขึน้ เหน็ไดจ้ากขา่วหนงัสอืพมิพ์สยามรฐัสปัดาหว์จิารณ์ 
ทีพ่าดหวัว่า “ ‘ราชสมีาวทิยาลยั’ สถานศกึษาทรงคุณค่าแห่งอสีาน” ไดโ้ชวใ์หเ้หน็ว่าผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้2 ปีการศกึษา 2552 และ 2553  เพิม่ขึน้21 อกีทัง้ ผลการ
ทดสอบ O-net หรอื NT ปีการศึกษา 2553 นักเรยีนราชสมีาวทิยาลยั ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

 
21 ในเน้ือหาของข่าวได้ปรากฏค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างวชิาการ ในระหว่างปี

การศกึษา 2552-2553 ดงันี้ 
โดยกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ปีการศกึษา 2552 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.04 ปี
การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี
การศกึษา 2552 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.88 ปีการศกึษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ กลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ปีการศกึษา 2553 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 73.45 ปีการศกึษา 
2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.25 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ปีการศกึษา 2552 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.77 ปีการศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.97 กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 65.93 ปีการศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.82 กลุ่ม
สาระสุขศกึษาและพลศกึษา ปีการศกึษา 2552 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 88.35 ปีการศกึษา 
2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.90 กลุ่มสาระการเรยีนการงานอาชพีและเทคโนโลย ีปี
การศกึษา 2552 ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 83.05 ปีการศกึษา 2553 ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 79.72
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2552 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.24 ปี
การศกึษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.70 (สยามรฐัสปัดาห์วจิารณ์, 12 ธนัวานคม 
2554) 
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ผลสมัฤทธิด์ีขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่ดีขึ้น (สยามรฐั
สปัดาหว์จิารณ์, 12 ธนัวาคม 2554)  

ในระหว่างทีน่ายอุทยั หวงัออ้มกลางด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ การปฏริูป
การศึกษาภายในโรงเรียน ถูกท ามาอย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ในปี 2556 บนแหล่งข่าว
หนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์ ปรากฏพลาดหวัข่าวว่า “ ราชสมีาวทิยาลยั โชว์ผลสมัฤทธิว์ชิาการเดก็
สอบเขา้เรยีนแพทยส์งูสุดในประวตัศิาสตร”์ จากเนื้อหาของขา่วพบวา่  

ในปีการศึกษา 2555 เด็กนักเรียนชัน้ม.6 ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สามารถสอบโควต้าและระบบรบัตรงเข้าคณะแพทย์ของมหาวทิยาลยัทัว่
ประเทศได ้รวม 61 คน ซึ่งถอืว่าสูงสุดในประวตัศิาสตรโ์รงเรยีน โดยสูงขึน้
กว่าในปีทีผ่่านมาซึง่มนีักเรยีนสอบเขา้แพทยไ์ดเ้พยีง 30 คน ขณะเดยีวกนั
ในจ านวน 61 คนดงักล่าว มนีักเรยีนอีก 6 คน ที่สามารถสอบเข้าโควตา
คณะแพทยไ์ดท้ัง้ 3 มหาวทิยาลยั คอื แพทย ์ม.มหดิล ม.ขอนแก่น และ ม.
เทคโนโลยีสุรนารีจากผลสัมฤทธิด์ ังกล่าว ท าให้ราชสีมาวิทยาลัย ถูก
จัดล าดับโดยกระทรวงศึกษาธิการให้อยู่ในล าดับที่ 31 ของโรงเรียน
มธัยมศกึษาทัว่ประเทศทีม่ผีลงานดเีด่น (เดลนิิวส,์ 15 เมษายน 2556)  
นอกจาการทวงคนืชื่อเสยีงทางด้านวชิาการ ในปี พ.ศ. 255522ปีเดียวกนั

นัน้เอง ผอ. อุทยั ยงัไดพ้ยายามทวงคนืเกยีรตภิูมทิางดา้นกจิกรรมวงโยธวาทติของโรงเรยีนโดย
ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ลา้นบาท ในการจดัซื้อเครื่องดนตร ีชุดการแข่งขนั และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
จนคว้ารางวลัชนะเลศิเหรยีญทองในมหกรรมการแข่งขนัสุดยอดวงโยธวาทติระดบันานาชาต ิ
Beach Parade  ประจ าปี 2555 จดัขึ้นที่ เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุรี (ประเมธ เพราะพนิิจ และ 
มนสั กบขนุทด, 2555, น. 25) 

เมื่อเทียบกันกับในยุคของนาย อุดม พรมพันธ์ใจ ที่ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการของโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยัระหวา่งปี พ.ศ. 2544-2552  จากหนงัสอืวารสารบา้น
ใหมท่ีฉ่นัไดร้บัมาจากวปีรากฏใหเ้หน็วา่ จุดเดน่หนึ่งทางการตลาดของโรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั
ในยุคของผอ. อุดม มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นการสรา้งโครงการหรอืกจิกรรมทีท่ าใหโ้รงเรยีนเชื่อมต่อ
กบัโลกและการส่งเสรมิการเรยีนรู้ทางดา้นภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาษาองักฤษ การบรหิาร
ของผอ. อุดม ในเวลานัน้ มกัลงทุนไปกบัโครงการทศันศกึษาต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรยีน
อย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี พ.ศ. 2549 มกีารจดัโครงการ “Korat Youth Exchange” (KYU) หรอื 
“เยาวชนคนโคราชสู่สากล” โดยในปีนัน้ได้พานักเรียนไปแลกเปลี่ยนทศันศึกษาที่ประเทศ

 
22 ในปี 2533 โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยัเคยควา้แชม้ป์เหรยีญทองทีป่ระเทศเนเธอ

แลนด ์(ประเมธ เพราะพนิิจ และ มนสั กบขนุทด, 2555, น. 25) 
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นิวซแีลนด์เป็นเวลา 6 วนั ในระหว่างวนัที ่2-7 เมษายน 254923 (“อะไรกนันี่ . . . นิวซแีลนด์,” 
2549, น. 12) ต่อมาในปี 2550 มกีารจดัโครงการพาบุคลากรไปดูงานและทศันศกึษาทีป่ระเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งการทัศนศึกษาครัง้นี้นับเป็นครัง้ที่4 โดยใช้งบสวัสดิการโรงเรียนสนับสนุน
บางส่วน (สมคิด นรานอก, 2551, น. 38) และในปีเดียวกนันัน้เอง ราชสีมาวิทยาลยัได้เปิด
หอ้งเรยีนพเิศษโปรแกรมภาษาองักฤษและเทคโนโลย ี(“Eng-Tech,” 2551, น. 99) ถดัจากนัน้ 
ในปี พ.ศ. 2552 ยงัพบอกีว่า มกีารสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนัหุ่นยนตรใ์นงานทีม่ชีือ่วา่ 
Asia Pacific Robofest ทีป่ระเทศเกาหล ี(“Visit to Korea,” 2552, นน. 52-53) 

นอกจากปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ปัจจยัอื่นทีท่ าใหค้วามนิยมของการประกวด
นางงามในโรงเรยีนค่อย ๆ เลอืนหายไปอาจเป็นเพราะกระแสของวฒันธรรมเกาหลทีีห่ลัง่ไหล
เขา้มา จากโคเรยี (Korea) สู ่โคราช เมื่อเวลาผ่านไปกระแสเคป็อป (K-Pop) กไ็ดค้ลบืคลานเขา้
มาในโรงเรยีนและเขา้มาแปรเปลีย่นจากยุคของกะเทยทีด่เูกนิหญงิ ไปสู ่ยุคของเดก็สาวเหมอืน
ดัง่ชื่อวงเกริ์ลกรุ๊ปที่มสีมาชกิวงเป็นเก้าสาว อย่าง เกริ์ล เจเนอเรชัน่ (Girl Generation) ความ
น่ารกัสดใสแบบสาวเกาหลไีดเ้ริม่เขา้มากนิพืน้ทีค่วามสวยแบบเกนิเบอร ์และมใิช่เพยีงแค่เพลง
เกาหลทีีค่บืคลานเขา้มาเท่านัน้ แต่ตลาดเครือ่งส าอางเกาหลกีไ็ดบุ้กเขา้มาดว้ยเชน่กนั กะเทยจงึ
พากนัเปลี่ยนจากพอกผวิด้วยแป้งเมเยอร์ตอนประกวดหนัมาเป็นผดัหน้าด้วยแป้งมา้โยก 24ใน
ชวีติประจ าวนั ขณะเดยีวกนัภาพตวัแทนของไอดอลเกาหลีก็เขา้มามอีิทธพิลต่อรูปโฉมของ
กะเทยบางส่วนในโรงเรยีนใหม้าพรอ้มกบัวกิหน้ามา้ผมลอน วกิทีเ่อามาเซท็เป็นทรงดงัโงะและ
แฟชัน่บิก๊อาย พรอ้มกบัความสวยแบบพมิพน์ิยม [ขาว สวย ตวัเลก็ น่ารกั อะไรประมาณนัน้น่ะ
นะ] ช่วงม.ปลายของฉันกระแสเพลงเกาหลไีดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในพืน้ทีใ่นโรงเรยีนอย่างเหน็
ไดช้ดั เวลาทีฉ่นัเดนิผ่านใตต้กึสองตอนเยน็ ๆ เพือ่จะไปขึน้รถเมลก์ลบับา้น ฉนัมกัเหน็กลุ่มเดก็
นกัเรยีนทัง้กะเทยและผูช้ายยนืเปิดเพลงเกาหลซีอ้มเตน้กนัอยู่ และนอกจากการประกวดกะเทย
ในตอนนัน้โรงเรียนยังมีวงโค้ฟเวอร์แด๊นซ์ที่มีชื่อเสียงของโรงเรียน อย่าง มินิซัฟไฟล์ 
(Minispapphire) วงทีก่ะเทยรวมตวักนัเป็นเกา้สาววงเกริล์เจนเนเรชัน่ และยงัมวีงพรติตีว้นัเดอร์
ทีเ่ต้นโค๊ฟเวอรเ์ป็นหา้สาวมหศัจรรย ์วนัเดอรเ์กริล์ (Wonder girl) โดยมาพรอ้มเพลงฮติ อย่าง 
Nobody กบัท่าเตน้สะบดัไมส้ะมอืทีเ่ป็นทีจ่ดจ าท าตามกนัไดท้ัว่บา้นทัว่เมอืง และนอกจากกลุ่ม
นักเรยีนกะเทยที่รวมตวักนัเต้นคฟัเวอร์วงเกริ์ลกรุ๊ปศลิปินเกาหล ียงัมกีลุ่มนักเรยีนที่รวมตวั

 
23 การเดนิทางไปทศันศกึษาแลกเปลีย่นทีน่ิวซแีลนดค์รัง้นัน้ รวมจ านวนทัง้คณะครู

และนักเรียนได้ทัง้สิ้น 50 คน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก CEO จังหวัด
นครราชสมีา (กาญจนา จงอุตสา่ห,์ 2550, น. 37) 

24 แป้งม้าโยกเป็นเครื่องส าอางสญัชาตเิกาหล ีชื่อยี่ห้อจรงิ ๆ ก็คอื บวิตี้ เครดติ 
(Beauty credit) ทีค่นใชส้่วนใหญ่เรยีกกนัตดิปากว่า แป้งมา้โยก นัน้กเ็พราะว่าฝาพบัของตลบั
แป้งเป็นรปูมา้โยก  
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กนัคฟัเวอร์วงบอยแบรนด์เกาหลีที่โด่งดงัในยุคนัน้ อย่าง ทูพเีอ็ม (2pm) บิ๊กแบง (Bigbang) 
และซุปเปอร ์จเูนียร ์(super juniors) 

ภาพที ่5.12 ภาพรอบเปิดตวัการประกวดมสิควนีประจ าปี 2014 
 

การประกวดมสิควนีปิดฉากลงในปี 2014 ซึ่งเป็นการประกวดปีสุดท้ายที่มี
การจดัขึน้ในโรงเรยีน ปีนัน้การประกวดไดย้า้ยขึน้ไปจดักนับนโรงอาหารแห่งใหม่ ตอนทีฉ่ันได้
เหน็รปูการประกวดปีสดุทา้ยฉนันึกสงสยัอยูไ่ม่น้อยวา่ท าไมปีนัน้จงึมกีารใสผ่า้ถุง แถมบนเวทยีงั
ไม่มชีือ่การประกวดมสิควนีปรากฏอยู่ดว้ย แต่กลายเป็นวา่ใชช้ือ่วา่ Fashion Design RS. ท าไม
การประกวดทีเ่ลยีนแบบมสิยนูิเวริส์จงึไดก้ลายมาเป็นงานเดนิแบบผา้ไหมไทยขึน้มาได ้ พอได้
สบืสาวราวเรื่องจากรุ่นน้องก็พบว่า จรงิ ๆ ปีนัน้ผู้อ านวยการในโรงเรยีนห้ามจดัการประกวด
แบบเดด็ขาด แต่นักเรยีนกะเทยรุ่นนัน้กส็ามารถไปต่อรองมาไดว้่าจะจดัเป็นการเดนิแบบแทน 
แต่พอถงึวนังานจรงิ การประกวดมสิ ควนีจงึถูกซ่อนรปูใหเ้ป็นงานเดนิแบบผา้ไทย โดยในงานมี
อาจารย์มานัง่เป็นกรรมการ มีเสื้อค็อกเทลแบบที่ใช้ในการประกวด มีการมอบมงกุฎและ
สายสะพายทีม่ชีื่อการประกวด Miss queen of star RS 2014 รุ่นน้องเล่าใหฟั้งเพิม่เตมิว่า การ
ประกวดถูกสัง่ให้ยุติกลางคนัเพราะถูกจบัได้ แต่แล้วก็มอีาจารย์ที่เป็นกรรมการคนหนึ่งค้าน
ค าสัง่หา้มและสัง่ใหก้ารประกวดด าเนินต่อจนจบ 
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เมื่อต าแหน่งมสิควนีไม่ไดถู้กส่งต่อใหก้ะเทยรุ่นต่อไปอกีแลว้ โดยทีไ่ม่รูเ้ลย
ว่าในอนาคตจะมกีารจดัประกวดแบบนี้อกีหรอืไม่  แต่นัน้ไม่ได้ส าคญัเลย ส าหรบัฉัน25การได้
กลบัมาบนัทกึประวตัศิาสตร์จากจุดเลก็ ๆ เพื่อใหต้ านานมสิควนีคงอยู่ตลอดไปนัน้ต่างหากที่
ส าคญัทีส่ดุ 

จากการกลบัมาอ่านหนังสอืรุ่นและรวบรวมภาพถ่ายและวดิโีอทัง้หมดเพื่อ
เขยีนประวตัิศาสตร์ของตนเองขึ้นมา สิง่ของเหล่านี้นับเป็นหลกัฐานชิ้นส าคญัที่บ่งบอกว่าที่
โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยัเคยเฟ่ืองฟูและเต็มไปด้วยสสีนัเพยีงใด ทัง้ยงัเสมอืนเป็นประจกัษ์
พยานใหเ้หน็ถงึการมตีวัตนและพืน้ทีข่องกะเทย (พวกเรา) ในโรงเรยีน ถงึแมว้่าพวกเราอาจจะ
อยู่ในพืน้ที ่ๆ มกีฎระเบยีบและความเป็นชายอย่างเขม้งวดและถงึแม้ช่วงเวลานัน้ความรูค้วาม
เขา้ใจเรื่องความหลากหลายทางเพศยงัคงขาดแคลน แต่ฉนักลบัมองเหน็ความสวยงามบนเรอืน
ร่างของนักเรยีนชาย เหน็พืน้ทีแ่ละชุมชนของกะเทย และเหน็ว่าเรายงัพอมทีีห่ยดัยนืและสรา้ง
ความหมายต่อตวัตนในพืน้ทีแ่ห่งนี้  

ทว่าการกลบัมาเล่าประวตัศิาสตรข์องตนเองกท็ าใหฉ้ันเขา้ใจถงึ “พืน้ที”่ ใน
สถาบนัการศกึษาที่ฉันถูกหล่อหลอมมาทัง้ในเชงิตวัตนและประสบการณ์ ส าหรบัฉันราชสมีา
วทิยาลยั เป็นไปด้วยพื้นที่อนัแสนประหลาด เพราะต้องอยู่ร่วมกบัความย้อนแย้งกนัระหว่าง
ความเป็นชายกบัความเป็นอื่นและอยู่ท่ามกลางพื้นที่อนัซบัซ้อนเกินกว่าที่ฉันจะสามารถพูด
ออกมาไดว้่า โรงเรยีนยอมรบันักเรยีนกะเทยอย่างสมบูรณ์แบบ แต่จะบอกว่าโรงเรยีนไม่ใหก้าร
สนบัสนุนนกัเรยีนกะเทยเลยกอ็าจจะไม่ใชอ่กี นี่จงึเป็นพืน้ทีท่ี่ซอ้นทบักนัระหวา่งการยอมรบัและ
การไม่ยอมรบั หรือการอะลุ้มอล่วยต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าให้พวกเราพอจะมีพื้นที่ในการ
แสดงออกตวัตนในรัว้โรงเรยีนชายล้วน แต่ถ้าหากมองความครุมเครือที่ปะปนอยู่ในพื้นที่ที่
โรงเรยีนมอบใหแ้ก่นักเรยีนกะเทย ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ นี่อาจเป็นพืน้ทีท่ีพ่ยายามบดบงัสายตา
จนท าใหเ้รามองไม่เหน็ถงึการกดขีใ่นโรงเรยีนและอ าพรางการกดีกนัเสยีงของนักเรยีนกะเทย
อย่างแนบเนียนดว้ยการใหพ้ืน้ที ่

ฉันจงึได้แต่หวงัว่าวถิชีวีติของกะเทยในโรงเรยีนรุ่นถดัไปจะดยีิง่ขึ้นไปอีก 
[หมื…ฉันชกัดูมจีรตินางงามขึน้มาแลว้สิ] เอาเขา้จรงิ ๆ แลว้ ฉันไม่อยากใหแ้ค่เป็นความโชคดี

 
25หากอ่านมาถงึตรงนี้ฉันอยากขอใชพ้ืน้ทีว่ทิยานิพนธ์เป็นทีแ่บ่งปันเรื่องราว  เผื่อ

จะมรีุ่นน้องราชสมีาวทิยาลยัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีนหรอืเรยีนจบมาแลว้ ทัง้น้องทีเ่ป็นผู้ชาย
หรอืน้อง ๆ ทีเ่ป็นคนหลากหลายทางเพศ [ไม่รูว้่าในอนาคตเขาจะใชค้ าว่าอะไรกนัขอใชค้ านี้ไป
ก่อนละกนั] หากผ่านมาอ่านวทิยานิพนธ์เล่มนี้ ฉันอยากถามน้อง ๆ ว่า โรงเรยีนของเราเป็น
อย่างไรบา้ง กะเทยในโรงเรยีนยงัเยอะเหมอืนเดมิไหม ชวีติการเป็นนกัเรยีนในยุคนี้เหนื่อยเรื่อง
อะไรกันบ้าง หรือก าลังมีความฝันอะไรกันอยู่  เขียนมาเล่าให้ฉันฟังได้นะ ที่อีเมลนี้  
Chanathip_swn@yahoo.co.th  
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ของตนเองที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้และในยุคนัน้ ยงัมีนักเรียนกะเทยอีกหลายคนทัง้ใน
โรงเรยีนราชสมีาวทิยาลยั หรอืในโรงเรยีนอื่น ๆ ทีไ่ม่ไดโ้ชคด ีถูกทอดทิง้ ถูกเลอืกปฏบิตั ิถูกดู
ถูกดูแคลนจากบุคลากรในโรงเรยีน ถูกท ารา้ยดว้ยกฎระเบยีบต่าง ๆ หรอืถูกรงัแกจากเพื่อนใน
โรงเรยีน ฉันอยากใหก้ารยอมรบักะเทยหรอืเดก็นักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมขา้มเพศในโรงเรยีนขยบั
ไปจากการ “ใหพ้ืน้ที”่ และขยบัจากมุมมองสว่นบุคคลของอาจารยห์รอืผูอ้ านวยการสกัคนหนึ่งใน
บางโรงเรยีนหรอืในบางช่วงยุคสมยัไปสู่การมหีลกัการร่วมกนัในทุกโรงเรยีนว่าเดก็กลุ่มนี้จะไม่
ถูกเลอืกปฏบิตัเิพือ่ท าใหก้ารยอมรบันกัเรยีนกลุ่มนี้เป็นเรื่องทีย่ ัง่ยนืขึน้มาจรงิ ๆ  
  
5.4 สรปุ: “รือ้” ความรู้ท่ีกดทบั “สลดัท้ิง” ความรู้สึกท่ีทบัถม 

 
จากการทีน่วนิยามทางสายทีส่าม ไดจุ้ดประกายท าใหฉ้นัใครรู่ใ้นประวตัศิาสตรข์อง

กะเทย แต่การไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจทีม่าทีไ่ปของค าว่า กะเทย และรือ้ใหเ้หน็ถงึการประกอบสรา้ง
ความหมายในแงล่บ แต่ทว่าประวตัศิาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนรูก้ลบัไม่สามารถท าใหฉ้นัรูส้กึไดเ้ลยวา่ ฉนั
เป็นส่วนหนึ่งกบัขอ้มูลทางประวตัิศาสตร์ที่มอียู่ จากจุดนัน้เองจงึจุดประกายให้ฉันรเิริม่ลงมอื
เขยีนประวตัศิาสตรข์องตนเองขึน้มาใหม่ โดยอาศยัแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา ผนวกกบั
วธิวีทิยาในเชงิอตัชาตพินัธุว์รรณนาและมรรควธิทีางจดหมายเหตุศกึษา 

ฉนัจงึกลบัมาเล่าและบนัทกึประวตัศิาสตรข์องกะเทยจากประสบการณ์และขา้วของ
ส่วนตวัของตนเองในวยัมธัยม และจากกจิกรรมประกวดนางงามทีพ่วกเราจดัขึน้กนัในโรงเรยีน 
สิง่เหล่านี้ไดช้่วยถกัทอเรื่องราวประวตัศิาสตรส์่วนบุคคลทีม่เีสยีง มคีวามรูส้กึ และมตีวัตนของ
พวกเราอยูใ่นนัน้ ซึง่เรือ่งเล่าและจดหมายเหตุเหล่านี้ สว่นหนึ่งชว่ยเผยใหเ้หน็ถงึการ becoming 
ของกะเทยในโรงเรยีนกลุ่มหนึ่งในยุคที่ฉันเตบิโตมา และอีกส่วนหนึ่งก็คอื การลุกขึ้นมาเป็น  
“ขบถ” ต่อประวตัศิาสตร์ที่เคยถูกเขยีนเอาไวโ้ดยคนอื่น การเรยีบเรยีงประวตัศิาสตร์จากเรื่อง
เล่าและสิง่ของในวยัมธัยมของตนเองนับเป็นความพยายามต่อสูก้บัมรดกความรูท้ีก่ดทบัเสยีง
และตวัตนของกะเทยมาตัง้แต่ในระดบัประวตัศิาสตร์ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งก็คอื กระบวนการ
สรา้งความรูใ้นประวตัศิาสตรใ์นบทนี้เป็นไปตามสิง่ทีส่โตน (2006) ไดเ้สนอไวใ้นบทความอนัเป็น
ปฐมบทของการสรา้งศาสตรค์นขา้มเพศสถานะศกึษา ซึง่คอื “การพฒันาวาทกรรมโตก้ลบั” หรอื
ค าที่สไตร์เกอร์ใชอ้ธบิายคนขา้มเพศสถานะศกึษาในเชงิวธิวีทิยาซึ่งได้รบัอทิธพิลจากแนวคดิ
ของฟูโกต ์กค็อื “การก่อกบฏของความรูท้ีถู่กกดทบั” ซึง่การน าแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา
มาใชจ้งึชว่ยเปลีย่นต าแหน่งแห่งทีข่องผูเ้ล่าในประวตัศิาสตร ์

จากหนังสอืรุ่น รูปถ่าย และวดิโีอทีถู่กน ามาใชใ้นฐานะจดหมายเหตุส่วนบุคคลได้
ช่วยฉายใหเ้หน็เรื่องราวและความรูส้กึอนัหลากหลาย ทัง้ ความสนุกสนาน ความภูมอิกภูมใิจ 
หรอืความมาดมัน่ในยา่งกา้วทีเ่ดนิอยูบ่นเวทปีระกวดนางงาม ณ ขณะนัน้ ตอนทีเ่ราก าลงัเดนิอยู่
บนรองเท้าส้นสูง ใส่วกิ สวมชุดราตร ีฉันไม่คดิว่าเราจะเป็น กะเทย ด้วยความรู้สกึผดิอะไร 
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ตามที่ถูกระบุไว้หลกัฐานประวตัศิาสตร์นานาประเภทซึ่งจดัเกบ็อยู่ในหอจดหมายเหตุ องค์กร 
และสถานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาแหล่งขอ้มลูประวตัศิาสตร ์หรอืตามทีป่รากฏในวาทกรรม
ทีเ่กีย่วกบักะเทยซึง่ถูกควบคุมดว้ยชุดความรูห้ลายรปูแบบซึง่ถ่ายทอดสง่ต่อกนัมารุนสูรุ่น่  

ความรู้ในเรื่องเล่าและข้าวของส่วนตัวที่ฉันน าเสนอจึงต่างไปจากความรู้ใน
หลกัฐานประวตัศิาสตรก์ระแสหลกัทีม่กัจะไม่มเีสยีงของ “เรา” อยู่ดว้ย ฉะนัน้คงจะถงึเวลาแลว้ที่
เราจะสลดัทิง้ทุกความรูส้กึอนัขมขืน่ จากทุกค าพดูรา้ย ๆ ทีค่นอื่นเคยหยบิยื่นให ้และคงจะเป็น
เช่นเดียวกับที่เฟนเบิร์กเคยได้กล่าวเอาไว้ว่า “มันคงถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการเขยีนประวตัศิาสตรข์องเราเอง” (Feignberg,1996, p. xii) 
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บทท่ี 6 
“ฉัน” กบัการเรียนรู้ตวัตนในยคุเปล่ียนผา่นความรู้เก่ียวกบักะเทย 

ในสงัคมไทย (2550-2559) 
 

จากทีฉ่ันเคยคดิว่าพวกเราในโรงเรยีนชายลว้นต่างเป็น “กะเทย” อย่างเหมอืน ๆ 
กนั แต่พอวนัที่เรยีนจบชัน้ม.6 ขึ้นมาจรงิ ๆ เราแต่ละคนที่เคยสวมชุดราตร ีขึ้นเวทปีระกวด
นางงามกอ็อกไปมเีสน้ทางชวีติในแบบฉบบัของตนเอง และวนันัน้เองฉนักเ็พิง่จะไดเ้ขา้ใจว่าเรา
แต่ละคนแตกต่างกนัแมจ้ะมาจากจุดเดยีวกนั พอเขา้มหาวทิยาลยัเพื่อนบางคนมเีสน้ทางชวีติ
แบบทีไ่ม่เกนิจะคาดเดานัก ทัง้ เรื่องการเรยีน การใชช้วีติ รวมถงึรูปร่างหน้าตาทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเป็นผูห้ญงิจนแทบไม่เหลอืเคา้โครงเดมิ ขณะเดยีวกนักจ็ะมเีพือ่นบางคนทีแ่มจ้ะเคยแต่งหญงิ
มาด้วยกนั แต่ก็ดนัเลือกกลบัไปแต่งตวัและใช้ชีวติเป็นผู้ชาย “ปกติ” ณ จุดนี้ ที่ฉันอยากจะ
สารภาพว่าเคยมคีวามไม่เขา้ใจในเพื่อนเหล่านี้เลยและรูส้กึอดึอดัเมื่อตอ้งเหน็เพื่อนเปลีย่นไปมี
ชวีติอกีรูปแบบหนึ่งทีแ่ตกต่างกบัตวัเอง จนท าใหเ้พื่อนบางคนถงึขัน้ตตีวัออกห่าง และในทาง
ตรงกนัขา้มกจ็ะมเีพื่อนทีไ่ม่เคยมทีที่ามาก่อนเลยว่าจะกลายเป็นผูห้ญงิ แต่พอเขา้มหาวทิยาลยั
กลบักลายเป็นว่าสวยสะพรัง่กวา่เพือ่นคนอื่น ๆ พอจบ ม.6 เพือ่นแต่ละคนมตีวัตนและวถิชีวีติที่
แตกต่างกนัออกไป ตามเงือ่นไขและความปรารถนาของแต่ละปัจเจก ซึง่ดเูหมอืนการเตบิโตเป็น
ผูใ้หญ่จะท าใหเ้ราไดเ้ผชญิกบัความเปลีย่นแปลง เราอาจต้องบอกลาบางสถานทีท่ีคุ่น้เคย เดนิ
ขา้มความจ าเจไปสูส่ิง่ใหม่ หรอืแมแ้ต่อาจจะตอ้งละทิง้ตวัตนคนเก่าไปเป็นคนใหม่ทีเ่ราใฝ่ฝัน 

จาก โคราช สู่ ชลบุร…ีฉันเลอืกเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษาเหมอืนกบัเพื่อนคนอื่น 
ทัง้ทีจ่รงิ ๆ แลว้ในวยัเปลีย่นผ่าน ฉันยงัเป็นคน ‘หลงทาง’ทีไ่ม่รูว้่าตนเองควรไปทางไหนด ีไม่รู้
วา่ตนเองชอบอะไร หรอือยากท าอะไรต่อ แต่ทีแ่น่ ๆ รูเ้พยีงแคว่า่ชวีติหลงัจากจบม.ปลาย ฉนัจะ
ได้มอีิสระในการเป็นตนเองมากขึ้น ท้ายที่สุดฉันจงึเลอืกเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัเหมอืนกบั
เพื่อนคนอื่น ๆ โดยมคีวามตัง้ใจว่าขอไปเรยีนทีอ่ยู่ห่างไกลจากสายตาพ่อแม่และญาตพิีน้่อง จงึ
เลอืกเรยีนในสาขาวชิาภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร เพราะเป็นวชิาที่ถนัดสุดในเวลานัน้ และ
เลอืกเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตบางแสน เพราะตดิโควตารอบตรงทีน่ัน่จงึท าใหไ้ม่
ตอ้งรอแอดมชิชัน่  

มหาวทิยาลยัแห่งนี้ตัง้อยู่เลียบเคยีงชายหาดบางแสน ในจงัหวดัชลบุร ีซึ่งไกล
ออกไปจากโคราชกว่า 300 กโิลเมตร ใชเ้วลากว่า 5 ชัว่โมงในการเดนิทางดว้ยรถยนต ์หรอือาจ
ต้องใช้เวลาเกินครึ่งค่อนวนัในการเดินทางด้วยขนส่งมวลชน แม้โคราชจะมภีูเขาลูกใหญ่ให้
นักท่องเที่ยวได้มาส ารวจพงไพรและสมัผสัความเย็นในช่วงฤดูหนาว แต่ชลบุรีมีทัง้ภูเขา 
ชายหาด และทะเล ใหน้ักท่องเทีย่วไดแ้วะเวยีนเขา้มาอย่างเนืองแน่นแทบทุกฤดกูาล การเลอืก
เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ท าให้ฉันได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ ดูเหมือนจะ

Ref. code: 25635924030041NCT



193 
 

เอื้ออ านวยให้ฉันได้มีชีวิตอย่างเสรี ทัง้การอยู่ห่างไกลจากครอบครัวและได้อยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศทอ้งฟ้า แสงแดด ภเูขา ชายหาด และทะเล ทีฉ่นัสามารถมองเหน็ไดจ้ากหอ้งเรยีนชัน้ 
8 ของอาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ ทศันียภาพเหล่านี้ช่วยท าใหฉ้ันรูส้กึเป็นอสิระทุกครัง้เมื่อมอง
ออกไปนอกหน้าต่างของหอ้งเรยีน 

จาก นักเรียนชาย ไปเป็น นักศึกษาหญิง . . . วนัที่เข้าเรียนมหาวิทยาลยัก็คง
เหมือนกับความปรารถนาของกะเทยคนอื่น ๆ  ที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการเสียที 
ช่วงเวลาปิดเทอม ม.หก นับเป็นสญัญาณการสิ้นสุดของผมทรงนักเรียน พอกันทีกับเสียง       
แบตเตอเลีย่นทีด่งัอื้อองึอยู่ขา้งหู ถงึเวลาทีต่อ้งบอกลากนัแลว้กบับารเ์บอรช์ายทีต่อ้งเขา้เดอืน
ละสองครัง้ ในที่สุดฉันก็เริ่มมีเสรีภาพบนหนังหัวของตัวเอง พันธนาการบนศีรษะได้ถูก
ปลดปล่อยผ่านเสน้ผมทีย่าวออกไป เพื่อนบางคนถงึขัน้ไปต่อผม ทัง้ ๆ ทีผ่มยังยาวไม่พน้ติง่หู
เลยดว้ยซ ้า และเพือ่นบางคนถงึขัน้ไปกดัสผีมใหเ้ป็นสบีลอนดห์รอืสแีสบ ๆ   

วนัหนึ่งในช่วงก่อนเปิดเทอมมหาวทิยาลยัปีการศกึษา 2554 ตอนนัน้ฉันยงัคงรูส้กึ
ตื่นเต้นกบัการจะได้ใส่ชุดนักศกึษา ถงึขนาดไปซื้อเสื้อ กระโปรงทรงเอ และรองเท้าคทัชู จาก
ตลาดนดัแถวบา้นเตรยีมเอาไวร้อวนัเปิดเทอมแลว้ ทัง้ ๆ ทีก่วา่จะไดแ้ต่งชุดนกัศกึษาหญงิกต็อ้ง
ใชเ้วลานานเกอืบปี เพราะภาคเรยีนแรกของชวีติมหาวทิยาลยัฉันยงัทนใส่ชุดนักศกึษาชายไป
ก่อนเพื่อรอใหผ้มยาวขึน้มากกว่านี้ กระทัง่ภาคเรยีนทีส่องถงึเริม่แต่งเครื่องแบบนักศกึษาหญงิ 
แต่ก่อนที่จะได้แต่ง ก็ต้องเข้าไปขออนุญาตกบัอาจารย์ในภาควชิาให้พิจารณาว่าเหมาะสม
หรอืไม่ อย่างไรกต็ามในช่วงสองปีสุดทา้ยของการเป็นนกัศกึษาปรญิญาตรฉีนัจะใสชุ่ดนกัศกึษา
น้อยครัง้มาก เพราะอาจารยใ์นภาควชิาบางท่านไม่ไดย้ดึตดิกบัเครื่องแบบนักศกึษามากนักจงึ
อนุญาตใหแ้ต่งกายสุภาพเขา้เรยีนได ้เวน้แต่การเขา้เรยีนวชิาเลอืกทีน่อกจากวชิาเอกและช่วง
สอบทีฉ่นัยงัตอ้งสวมเครือ่งแบบนกัศกึษาตามกฎระเบยีบมหาวทิยาลยั  

เมือ่นึกยอ้นกลบัไป ชา่งน่าแปลกใจดเีหมอืนกนันะ ทัง้ ๆ ทีเ่ครือ่งแบบนกัศกึษามกั
ถูกมองว่าเป็นสิง่ทีจ่ะกดทบัและจองจ าตวัตนของเรา ท าไมตอนนัน้ฉันถงึไดโ้หยหาทีจ่ะสวมใส่
มนันัก คงเป็นเพราะเครื่องแบบนักศกึษาจะท าให้ฉันไม่ต้องมตีวัตนแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ อีก
ต่อไป นัน่หมายความว่าจะไดม้ชีวีติทีดู่เป็นปกตแิบบเพื่อนนักศกึษาชายหญงิคนอื่น และถงึแม้
พนัธนาการบนเนื้อตวัรา่งกายจงึยงัคงถูกตรงึไวด้ว้ยเครือ่งแบบนกัศกึษา แต่อยา่งน้อยทีส่ดุ การ
ไดส้วมเครื่องแบบนักศกึษาท าใหฉ้ันไม่ตอ้งรอวนับางวนัทีจ่ะไดเ้ป็นผูห้ญงิอกีแลว้ แต่จะไดเ้ป็น
เช่นนัน้ทุกวนั ถงึแม้จะต้องจ ายอมท าเรื่องขออนุญาตแต่งชุดนักศกึษาหญงิกบัทางภาควชิาก็
ตาม 

จาก “แบบนี้” ไปเป็น “ลกูสาว” . . . นอกจากการปรบัตวัใมหาวทิยาลยั การปรบัตวั
กบัครอบครวักเ็ป็นสิง่หนึ่งทีฉ่ันต้องเผชญิ โดยทีไ่ม่ว่าจะพยายามหนีห่างจากสายตาครอบครวั
เป็นระยะทางหลายรอ้ยกโิลแคไ่หนกต็าม ผลสดุทา้ยความเงยีบกถ็ูกทลายลง เพราะทุก ๆ ครัง้ที่
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ฉันกลบัมาบา้นช่วงวนัหยุดเทศกาลหรอืตอนปิดเทอม ด้วยผมทเีริม่ยาวขึน้ รูปร่างหน้าตา และ
การแต่งกายไดเ้ปลีย่นไป ตอนนัน้เองจงึเป็นชว่งเวลาทีแ่ม่เริม่ปรปิาก “พดู” ถงึสิง่ทีฉ่นัเป็นสกัท ี

เวลาที่เรานัง่คุยกนัตามภาษาแม่ลูกอยู่ในห้องนัง่เล่น จู่  ๆ แม่ก็จะเอ่ยปากถาม
ขึน้มาอย่างไม่มป่ีีไม่มขีลุ่ยและไม่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่เราสนทนากนัอยู่ว่า “เออ นี่ เราจะตดัผม
ไหม ผมเริม่ยาวแล้วนะ” หรอืบางครัง้แม่กจ็ะพยายามคอยบอกฉันอ้อม ๆ โดยที่ไม่แนบเนียน
เอาเสยีเลยว่า “ผมน่ะ ยาวแลว้นะ ตดัใหม้นัเป็นทรงหน่อยสิ” ฉันไม่แน่ใจนักว่าตอนนัน้แม่ก าลงั
คาดหวงัใหฉ้ันมทีรงผมที่ดูเขา้กบับุคลกิภาพ หรอืจรงิ ๆ แล้ว ลกึลงไปในใจของแม่ก าลงัแอบ
หวงัใหฉ้นักลบัมาเป็นผูช้ายอย่างนัน้หรอืเปล่า หลายต่อหลายครัง้ทีไ่ดย้นิแม่พดูแบบนี้ฉนัไดแ้ต่
พยายามท าเป็นเพกิเฉย แต่แลว้ครัง้หนึ่งทีท่นไม่ไหว ฉันจงึบอกแม่ไปตรง ๆ ว่า “คงไม่ตดัผม
สัน้อกีแลว้ล่ะ แม่ คงไม่กลบัไปเป็นผูช้ายแลว้นะ” และหลงัจากนัน้แม่กไ็ม่ไดถ้ามฉันอกีเลย อยู่
มาวันหนึ่งที่แม่ท าใจยอมรับได้ ท่านก็เริ่มเรียกฉันว่า “ลูกสาว” ซึ่งแม้ค า ๆ นี้อาจไม่ได้มี
ความหมายอะไรเลยส าหรบัเดก็ผูห้ญงิบางคนทีรู่ส้กึน้อยเนื้อต ่าใจทีเ่กดิมาเป็นลูกสาวของบา้น 
เพราะการเป็นลูกสาวบางบา้นอาจไม่ไดร้บัความรกัทีเ่ท่าเทยีมกบัพีช่ายหรอืน้องชาย แต่ใยกนั
วนัทีแ่ม่เรยีกฉันดว้ยค าว่า “ลูกสาว” ฉันรูส้กึดใีจแทบแย่ ราวกบันัน่เป็นค าทีป่ลดปล่อยเราทัง้คู่
ออกจากความเงียบ และราวกับว่าในที่สุดแม่ก็มีค าสักค าที่ใช้เรียกฉันได้เต็มปากและไม่
หลงเหลอืความคลุมเครอือกีต่อไป 

 

 
ภาพที ่6.1 การด์อวยพรวนัเกดิพอ่ ปี พ.ศ. 2555 
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ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างฉันกบัพ่อตอนเรยีนมหาวทิยาลยั เรามคีวามใกลช้ดิกนั
มากขึ้นทัง้ในเชงิระยะทางและความรู้สกึ ทุก ๆ ครัง้ที่พ่อต้องมาท างานในจงัหวดัชลบุร ีเป็น
โอกาสใหไ้ดแ้วะเวยีนมาเยีย่มฉันทีบ่างแสนอยู่บ่อยครัง้ ถงึแมท้ีผ่่านมาฉันกบัพ่อจะอยู่ไกลห่าง
กนั แต่นัน่ไม่ไดห้มายความวา่จะเกดิเป็นชอ่งวา่งระหวา่งฉนักบัพอ่ ถงึแมท้ีผ่า่น ๆ มา ฉนักบัพอ่
จะมเีวลาทีไ่ดอ้ยู่ดว้ยกนัน้อยมาก เมื่อเทยีบกบัแม่ แต่หน้าทีเ่รื่องเงนิ ๆ ทอง ๆ ค่าหอ ค่าเทอม 
ค่าน ้าค่าไฟ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ช่วงเรยีนมหาวทิยาลยั พ่อทุ่มเทท างานและรบัผดิชอบอย่างไม่
เคยขาดตกบกพร่อง 

วนัที่ฉันเริม่เปลีย่นตนเองเป็นผูห้ญงิตอนเขา้มหาวทิยาลยั ฉันแทบไม่ได้บอกพ่อ
เลยดว้ยซ ้า หากแต่ฉัน “เขยีน” ลงในการด์วนัเกดิอายุครบ 55 ปี ของพ่อ1 เพื่อบอกความในใจ
และบอกเป็น  นยั ๆ ถงึสิง่ทีฉ่นัเป็น ปีนัน้จงึไดม้อบของขวญัใหพ้อ่เป็นความจรงิและความรูส้กึที่
กลัน่ออกมาจากใจ ดงัขอ้ความทีป่รากฏอยูบ่นการด์วา่  

“ขอบคุณทีพ่อ่คอยสนบัสนุนบิก๊ในทุก ๆ เรือ่ง และขอบคุณทีพ่อ่รกัและเขา้ใจบิก๊ไม่
วา่บิก๊จะเป็นอะไร” 
เมือ่อ่านขอ้ความทีอ่ยูต่ดิกนั ทีเ่ขยีนไวว้า่ 
“ถงึแมบ้ิก๊จะเป็นแบบนี้ บิก๊จะไม่ท าใหพ้่อตอ้งอายใคร และบิก๊สญัญาว่ามนัจะเป็น
เพยีงเรือ่งเดยีวทีท่ าใหพ้อ่กบัแมเ่สยีใจ”  
การ์ดใบนัน้ท าใหฉ้ันเหน็ตนเองคนเก่าคนนัน้ คนที่ทัง้เปราะบาง อ่อนแอ และไม่

มัน่ใจในตนเองเลยสกันิด เพราะภายใตต้วัหนังสอืฉนัสมัผสัไดถ้งึความรูส้กึตดัพอ้ถงึสิง่ทีต่นเอง
เป็นและความหวาดกลวัในจติใจของตนเองกบัการคดิไปวา่การเป็นกะเทยนัน้คอืเรือ่งผดิ จนอาจ
เป็นเรื่องทีจ่ะท าใหพ้วกเขาต้องเสยีใจ อกีทัง้ฉันยงัเหน็ความขีข้ลาดของตนเองทีไ่ม่กลา้ยนืยนั
ต่อสิง่ทีต่นเองเป็น ถงึกบัตอ้งใหค้ ่ามัน่สญัญาเป็นสิง่แลกเปลีย่น 

 
1 ในทแีรกการด์อวยพรใบนี้มเีพยีงขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืของฉัน โดยไม่มรีปู

ถ่ายแปะไว ้และไม่ไดเ้คลอืบเอาไวด้ว้ยพลาสตกิ แต่เมื่อฉนัไดก้ลบัไปคน้ดทูีบ่า้นเพือ่จะน ามาใช้
เขยีนวทิยานิพนธ์ จงึพบว่าการ์ดมลีกัษณะเปลี่ยนไป แม่เป็นคนเอารูปของฉันตอนใส่ชุดครุย
ปรญิญาตรกีบัรูปของพ่อสมยัหนุ่ม ๆ มาแปะไว ้และกแ็ม่เองอกีนัน่ล่ะทีเ่ป็นคนเอาการด์ใบนี้ไป
เคลอืบพลาสตกิ จงึท าใหก้ระดาษดา้นในถูกเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีปัจจุบนัการด์ใบนี้ถูกน าไป
ไปตัง้โชวไ์วบ้นโต๊ะท างานของพอ่ทีบ่า้น  

ขา้วของทีเ่กบ็เอาไวท้ีบ่า้น นอกจากจะแสดงใหเ้หน็มุมนักจดหมายเหตุของแม่ ยงั
แสดงใหเ้หน็มุมน่ารกั ๆ ของแม่ทีม่ใีหพ้่อซึ่งไม่มใีหเ้หน็บ่อยนักหรอกทีแ่ม่จะแสดงความรกัต่อ
พอ่ และจากรปูฉนัในชุดครุย อาจะเป็นอกีมุมหนึ่งทีแ่ม่ตอ้งการแสดงใหฉ้นัรบัรูว้่าภูมใิจในตวัฉนั
มากแคไ่หน  
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ฉันไม่รูว้่านี่จะฟังดูเหมอืนเนื้อเรื่องที่ใครหลายคนเคยอ่านหรอืได้ยนิมาแลว้ซ ้า  ๆ 
กบัการที่กะเทยคนหนึ่งต้องเตบิโตมากบัค่านิยมหรอืขนบแบบชนชัน้กลาง ที่ต้องพยามอย่าง
มากในการตัง้ใจเรยีน ประครองตนใหอ้ยู่ใน “ความด”ี ทีส่งัคมยดึถอื หรอื ประสบ “ความส าเรจ็” 
สกัอย่างในชวีติใหไ้ด ้ราวกบัวา่สิง่เหล่านี้จะเป็นเงือ่นไขทีช่ว่ยไถ่ถอนขอ้บกพร่องของตนเองเพื่อ
น ามาทดแทนกบัสิง่ทีเ่ป็นได้ และราวกบัว่าทัง้สองสิง่นี้จะเป็นเครื่องบรรณาการทีก่ะเทยคนหนึ่ง
ตอ้งมอบคนืแก่ครอบครวั หรอื สง่คนืสู่สงัคม เนื้อเรื่องชวีติทีอ่าจฟังดแูสนจะน่าเบื่อ ซ ้าซากจ าเจ 
และจืดชืดแบบนี้มันเกิดขึ้นกับฉันจริง  ๆ เพราะต้องเติบโตมากับการพิสูจน์ตนเองด้วย
ความสามารถบางอยา่ง ชวีติมหาวทิยาลยัของฉนัจงึไม่ค่อยมอีะไรตื่นเตน้เรา้ใจมากนกั แมจ้ะใช้
ชวีติอยู่ใกลก้บัหาดทราย ชายเล แถวบางแสน แต่ชวีติในมหาวทิยาลยัเกอืบสีปี่กลบัไม่ฮาเฮสกั
เทา่ไร   

ในช่วงทศวรรษ 2550 ช่วงเวลาที่ฉันก้าวเขา้สู่ชวีติบทใหม่ การเปลี่ยนผ่านจาก
วยัรุ่นไปสู่วยัผูใ้หญ่ นอกจากการเปลีย่นแปลงบนเนื้อตวัร่างกาย สถานทีอ่ยู่อาศยั และวถิชีวีติ
ของตนเอง ฉนัยงัตอ้งเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงในเชงิสงัคมและการเมอืง ทัง้ความขดัแยง้ทาง
การเมอืงระหว่างคนเสือ้เหลอืงกบัคนเสือ้แดงทีป่ระทุขึน้นับแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 และยงั
ตอ้งเจอะเจอกบัการท ารฐัประหารตอนปี พ.ศ. 2557 ซึง่เป็นครัง้ทีส่องในชวีติ กระนัน้แลว้ภายใต้
สภาวการณ์ทีร่ะส ่าระสายทางการเมอืงตลอดช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา กลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศไดเ้ขา้มามบีทบาทมากขึน้ในหลากหลายบรบิท ทัง้ในทางการเมอืง เกดิกลุ่มการเคลื่อนไหว
ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือในเชิงสงัคมเกิดการผลักดนัเรียกร้องเพื่อสิทธิทาง
กฎหมายของกลุ่มคนเหล่านี้ นอกจากบรบิทดงักล่าวแลว้ในเมืองหลวงหรอืหวัเมอืงหลกัของการ
ท่องเที่ยวได้เกดิสถานบนัเทงิเฉพาะกลุ่มมากมาย เกดิสงัคมออนไลน์ทีใ่หก้ลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศได้เขา้ถึงขอ้มูลและมปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทัง้ในอุตสาหกรรม
บันเทิงได้ฉายภาพคนกลุ่มนี้ เพิ่มมากขึ้นทัง้บนสื่อกระแสหลักและสื่ อทางเลือก ความ
เปลีย่นแปลงเหล่านี้ทีเ่กดิขึน้ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ไดถู้กชี้ใหเ้หน็เอาไวใ้นงานของ
แจค็สนั (2010) ทีช่ือ่ Queer Bangkok: 21st Century Markets, Media, and Rights  

แม้ฉันจะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านและอยู่
ท่ามกลางสงัคมที่เริม่เปิดกว้างต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ทว่าความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่
ส่งผลต่อชวีติของฉันโดยตรง และส าคญัไปไม่น้อยกว่าการเปลีย่นแปลงในเชงิสงัคม เศรษฐกจิ 
และการเมอืง กค็อื “ความเปลีย่นเปลีย่นแปลงเชงิความรู”้ ทีน่อกจากจะเกดิขึน้จากการน าเอาขอ้
บ่งชีท้างการแพทยม์าใชใ้นระบบการเกณฑท์หารหรอืในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัแลว้ ยงัเกดิขึน้
จากการรบัเอาค านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ อย่าง transgender หรอื transsexual มาก
จากโลกตะวนัตก โดยมีการน าค าเหล่านี้มาใช้นิยามกนัในกลุ่มกะเทยชนชัน้กลาง กลุ่มนัก
เคลื่อนไหว กลุ่ม NGO และบนสือ่สงัคมออนไลน์ นอกจากการน าค ามาใช ้ยงัเกดิสมาคมทีเ่รยีก
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ตนเองว่า “สตรขี้ามเพศ” หรอื “ผู้หญิงข้ามเพศ” ซึ่งขบัเคลื่อนในประเด็นสทิธิของคนกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ 

ในทีสุ่ดวนัทีก่ าลงัจะกา้วไปเป็นผูใ้หญ่ฉันกค็่อย ๆ เรยีนรูด้ว้ยตนเองว่า “เพศชาย” 
หรอืค าแรกทีฉ่นัไดร้บับนสตูบิตัร ไดแ้ทรกซมึ กดีกนั และสง่ผลต่อชวีติฉนัอย่างแนบเนียนโดยที่
ไม่เคยนึกมาก่อน แมห้ลายปัญหาหลายอุปสรรคจะไดร้บัการแกไ้ข เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในชวีติที่
อาจมผีลต่อเรื่องอาชพีการงานในอนาคตของฉันได้ถูกท าใหค้ลี่คลายไปก็คอื การที่ไม่ต้องถูก
เกณฑไ์ปรบัใชช้าตใินวนัเกณฑท์หารหรอืถูกตตีราว่าโรคจติถาวรในใบสด .43 อกีแลว้ เพราะค า 
ๆ นัน้ไดถู้กแทนทีด่ว้ยค าว่า “เพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” และเรื่องหนึ่งทีค่งท าใหฉ้ันรูส้กึ
โล่งใจเป็นอย่างมากกค็อื ฉันสามารถเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัโดยสวมใส่ชุดนักศกึษาหญงิและ
ใสชุ่ดครุยในวนัรบัปรญิญาตามเพศทีฉ่นัปรารถนาได ้ 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ท าใหฉ้ันรูส้กึมคีวามหวงัอยู่ลกึ ๆ ว่า จะสามารถใชช้วีติ
เหมอืนดัง่ คนปกตทิัว่ไป ไดเ้ปลีย่นไปเป็นในสิง่ทีอ่ยากจะเป็น หรอื ไดม้ชีวีติในแบบทีเ่รยีกว่า
ชวีติจรงิ ๆ แต่ทว่าฉันตอ้งยอมจ านนใหก้บักระบวนการทางการแพทย ์และแมห้ลายอุปสรรคจะ
ได้รบัการแก้ไขหากแต่ยงัคงมาพร้อมภาระเงื่อนไขที่เราต้องพิสูจน์ตวัเอง ขออนุญาต หรือ 
รบัรองตนเองผ่านกระบวนการทางจติเวช ถงึแมก้ลุ่มหรอืองค์กรที่ขบัเคลื่อนประเดน็เพื่อสทิธิ
ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศจะคอยเป็นปากเป็นเสยีง และคอยต่อสูเ้พื่อฉันอยู่ ทว่าถ้าหาก
จะใหน้ิยามสองทศวรรษที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของฉันเอง ช่วงเวลานี้คงเปรยีบได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาแห่งความหวงัทีย่งัคงมาพรอ้มกบัเงื่อนไขหรอืเป็นยุคแห่งการต่อรองมากกว่าการโค่น
ลม้ระบบและแบบแผนทีเ่คยมมีา 

ฉะนัน้ในบทนี้จะเป็นการน าเอาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาสนทนากบั
ความเปลีย่นแปลงเชงิความรูท้ีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยซึง่จะแบ่งออกเป็นสองสว่น ดงัต่อไปนี้ สว่นที่
หนึ่ง จะแสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของค านิยามเพศ จาก กะเทย ไปสู่ คนขา้มเพศ ทีเ่กดิขึน้ใน
ขบวนการเคลื่อนไหวและในพืน้ทีว่ชิาการ และสว่นทีส่อง จะเป็นการส ารวจตรวจสอบการน าเอา
องคค์วามรูท้างการแพทยจ์ากตะวนัตกมาใชใ้นระบบระเบยีบของสถาบนัของรฐัทีส่่งผลกระทบ
ต่อกะเทย  โดยจะศกึษาผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ส่วนตวัในการเกณฑท์หาร การเขา้ร่วม
รบัปรญิญา และจดหมายเหตุส่วนบุคคล อนัได้แก่ ใบสด.43 และใบค ารอ้งขอเขา้รบัปรญิญาที่
ออกโดยมหาวทิยาลยัของรฐั การศึกษาทัง้สองส่วนจะเผยให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่รบัมาจาก
ตะวนัตกนัน้บดบงั กดทบั หรอืท าใหเ้กดิความสลบัซบัซอ้นอย่างไร ต่อองคค์วามรูเ้ดมิทีเ่กีย่วกบั
กะเทย และสง่ผลต่อตวัตนและประสบการณ์ของกะเทยในสงัคมไทย (เชน่ฉนั) อย่างไร   
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6.1 ค าท่ีแปรเปล่ียน: จาก กะเทย สู่ สตรี/ผูห้ญิงข้ามเพศ 
 

ในค ่าคนืหนึ่งตอนที่ก าลงัเรยีนอยู่ชัน้มธัยมปลาย ฉันได้ยนิค าว่า “สตรขีา้มเพศ” 
หรอื “ผูห้ญงิขา้มเพศ” มาจากรายการโทรทศัน์ทีช่ื่อ วูดดี้เกดิมาคุย2 ซึ่งเป็นรายการทีถ่่ายทอด
ทุกคนืวนัอาทติย์ ทางช่องเก้า ฉันจ าได้ดวี่าคนืนัน้ติดตามเทปนี้ผ่านทางทวีใีนห้องนอนของ
ตนเอง โดยถึงขัน้ต้องหรี่เสยีงเบา ๆ และฟังอยู่คนเดยีวเงยีบ ๆ เพราะรายการคนืนัน้มกีาร
ถกเถยีงกนัอย่างดุเดอืดระหว่าง นก ยลดา3 มมั ลาโคนิค4 และ จิม๋ ซาร่า5 ทีม่าเป็นแขกรบัเชญิ 
ณ ตอนนัน้ฉนัไดแ้ต่เกดิความสงสยัและตัง้ค าถามมากมายเตม็ไปหมด เพราะทีผ่า่นมาฉนัเคยแต่
ถูกเรยีกดว้ยค าว่า ตุ๊ด หรอื กะเทย ฉนัไม่เคยไดย้นิค าทีน่ก ยลดาพดูถงึมาก่อนและไม่เคยรูเ้ลย
ว่าองคก์รอนามยัโลก หรอื WHO ทีน่ก ยลดาอา้งถงึในรายการคอืใคร หรอืมหีน้าทีอ่ะไร และนัน่
ยิง่ท าใหฉ้ันตัง้ค าถามกบัตนเองว่าสิง่ทีฉ่ันเป็นอยู่นัน้ สรุปแลว้มนัคอืธรรมชาต ิเจตจ านงอนัเสร ี
หรอื ความเจบ็ป่วยกนัแน่ 

จากรายการวู้ดดี้เกิดมาคุยที่ฉันนัง่ดูด้วยความสงสัยและเต็มไปด้วยค าถาม
มากมาย ในทแีรกฉนัจงึคดิวา่ค าว่า “คนขา้มเพศ” ทีใ่ชก้นัในสงัคมไทยปัจจุบนันัน้ปรากฏขึน้ครัง้
แรกจากการเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงค าน าหน้าของนก ยลดาหรอืมาจากรายการทวีี
โชวใ์นวนันัน้ทีเ่ริม่พูดถงึค าว่า “สตรขีา้มเพศ” หรอื “ผูห้ญงิขา้มเพศ” แต่ในความเป็นจรงิค าว่า 
คนขา้มเพศ ไดป้รากฏขึน้มาก่อนหน้านัน้ในแวดวงวชิาการทางดา้นสงัคมศาสตร ์ 

จากงานของแจค็สนั (2011) ไดเ้ผยใหเ้หน็ถงึทีม่าทีไ่ปและความสลบัซบัซ้อนของ
ค าว่า “ขา้มเพศ” โดยมจีุดเริม่ตน้มาจาก เปรมปรดีา ปราโมช ณ อยุธยา พยายามทีจ่ะแปลค าวา่ 
เควยีร์ ใหเ้ป็นภาษาไทย โดยแปลเป็นค าว่า “ขา้มเพศ” เพื่อสื่อนัยยะถงึความลื่นไหลของเพศ
สถานะและเพศวถิ ีค าว่า “ขา้มเพศ” จงึได้ก าเนิดขึ้นในระหว่างการเตรยีมการจดังานสมัมนา
วิชาการที่มีชื่อว่า  International Conference of Asian Queer Studies ครัง้ที่ 1 ที่จ ัดขึ้นที่
กรุงเทพ ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 แต่อย่างไรกต็ามเมื่อคน้ควา้ลกึลงไปกลบัพบค าว่า คน
ขา้มเพศ ปรากฏขึน้ในวงวชิาการตัง้แต่ปีก่อนหน้านัน้ โดยจะเหน็ไดจ้ากในปี พ.ศ. 2547 มกีาร

 
2 เทปนี้ออกอากาศเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2553 และ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2553 

(ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ์, 2554, น. 171) 
3 อดตีมสิอลัคาซ่าปี 2005 นักรอ้งวงวนีัสฟรายแทบ และผูก้่อตัง้สมาคมสตรขีา้ม

เพศแหง่ประเทศไทย 
4 นักรอ้ง วงลาโคนิคส ์ผลงานทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บัเธอ คอื เพลงเตมิใจใหก้นั และ 

ความลบั 
5 จิม๋ ซาร่า หรอื สุจนิตร์ตัน์ ประชาไทย นกัรอ้ง นกัแสดง ผูม้ชีื่อเสยีง อกีทัง้เธอยงั

เป็นคนแรกทีไ่ดเ้ขา้รบัการผา่ตดัแปลงเพศในประเทศองักฤษ (“เผยเรือ่งราว จิม๋ ซารา่,”  2560)    
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จดังานสมัมนาเรื่อง “เพศในวฒันธรรม ประสบการณ์จากคนขา้มเพศ” ทีศู่นยม์านุษยวทิยาสรินิ
ธร จดัขึน้โดยความร่วมมอืจากกลุ่มนักวชิาการทีเ่ป็นคนขา้มเพศ ซึ่งม ีเปรมปรดีา ปราโมช ณ 
อยุธยา รวมอยู่ดว้ย ภายในงานไดม้กีารน าเสนองานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัเกย ์กะเทย และเพศทีส่าม 
(ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร, 2547, น. 9) แต่อย่างไรกต็ามงานสมัมนา International Conference 
of Asian Queer Studies กลายเป็นจุดทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจว่า “ขา้มเพศ” นัน้คอืค าแปลของ 
transsexual และ transgender ซึง่ก่อใหเ้กดิความซบัซอ้นตามมา ดงัขอ้สงัเกตของแจค็สนั 

ผูอ้่านทีเ่ป็นคนไทยไดต้คีวามค าทีเ่ปรมปรดีาคดิขึน้ว่าเป็นความพยายามทีจ่ะแปล
ค านิยามในภาษาองักฤษ อย่าง “transgender” และ “transsexual” เป็นภาษาไทย 
นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา “ขา้มเพศ” ถูกรบัรูอ้ย่างแพร่หลายว่า หมายถงึค า
ทัง้สองค านัน้ในภาษาองักฤษ อย่างไรกต็ามทัง้สองค ายงัคงไม่ถูกท าใหแ้ตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนในภาษาไทย (Jackson, 2011, p. 5)  
ค าว่า คนขา้มเพศ ที่มาพรอ้มกบัความสลบัซบัซ้อนในเชงิความหมายที่ยงัไม่ถูก

แยกออกจากกันระหว่าง transsexual และ transgender จึงได้ปรากฏอยู่ ในแวดวงการ
เคลื่อนไหวและงานเขยีนทางวชิาการที่ถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 ซึ่งกระบวน
ทศัน์ทัง้แบบ transsexual และ transgender ได้หลัง่ไหลเขา้มาในสงัคมไทยผ่าน โลกาภวิตัน์ 
ความเป็นสมยัใหม่ สิทธิมนุษยชน ขบวนการเคลื่อนไหว กลุ่ม NGO ระบบทุนนิยม หรือ
การแพทยเ์ชงิพาณิชย์ เพื่อมาใชอ้ธบิายอตัลกัษณ์ทอ้งถิน่ อย่าง กะเทย หรอื สาวประเภทสอง 
รวมถงึใชเ้รยีกคนทีเ่ปลีย่นจากหญงิไปเป็นชาย   

จากการเปลี่ยนแปลงของค านิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะที่ร ับมาจากโลก
ตะวนัตกจงึได้น ามาสู่การส ารวจตรวจสอบค าดงักล่าว เนื่องจากสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะ
ศกึษาได้ใหค้วามสนใจต่อบทบาทของค านิยาม คนขา้มเพศสถานะ ที่ถูกน าไปใชใ้นพรมแดน
ต่าง ๆ ตามทีส่ไตรเ์กอร ์และ เคอรร์าห ์กล่าววา่  

หนึ่งในมุมมองเชิงวิพากษ์ของสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษา คือ การ
ตรวจสอบและท างานร่วมกับนิยามค าว่า คนข้ามเพศสถานะ ซึ่งก็คือ การสืบ
สาแหรกลงไปในวงศาวิทยาของ “คนข้ามเพศสถานะ” ในฐานะหมวดหมู่ การ
บนัทกึ และการถกเถยีงถงึผลลพัธข์องการน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายในหลากบรบิท 
และในฐานะของการตัง้ค าถามต่อวธิกีารที่นิยามศพัท์ได้ท าหน้าที่ (บางครัง้มกั
เกดิขึน้พรอ้มกนั) กบัการเป็นหนทางของการต่อตา้น หรอืการปลดปล่อย การเป็น
สว่นหนึ่งของการกดขีแ่ละการควบคุม หรอืการเป็นนิยามศพัทท์างเทคนิคทีม่คีวาม
เป็นกลางที่ถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น 
(Stryker & Currah, 2014, p. 6) 
ดงันัน้น าการแนวคดิของคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ในส่วนนี้จึงเป็นการสบื

สาแหรกของความรู้ลงไปในค าว่า “คนขา้มเพศ”ที่ถูกน ามาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวและวง
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วชิาการ เพือ่เผยใหเ้หน็ถงึพฒันาการของค านิยามทีถู่กน ามาใชใ้นสงัคมไทย ซึง่ยงัคงผสมผสาน
กนัระหว่าง transsexual และ transgender รวมถงึเพือ่คลีค่ลายความสลบัซบัซอ้นและรือ้ใหเ้หน็
ถงึผลพวงทีต่ามมาจากการน านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะของโลกตะวนัตกมาใช ้
 

6.1.1 ค าว่า “คนข้ามเพศ” ในขบวนการเคลื่อนไหว: เมื่อกะเทยพูดภายใต้
สภาวะคนแปลงเพศ 

ก่อนที่ คนข้ามเพศ จะถูกน ามาใช้เป็นอัตลักษณ์ทางการเมือง  การ
เคลื่อนไหวเพื่อเรยีกร้องสทิธใิห้แก่กลุ่มที่มอีตัลกัษณ์ขา้มจากชายไปเป็นหญิง (ไม่ว่าจะเป็น
กะเทย สาวประเภทสอง หรือสตรี/ผู้หญิงข้ามเพศ) ค่อย ๆ เริ่มก่อรูปก่อร่างมานับแต่ช่วง
ทศวรรษ 2540 ดงัเช่น กรณีการคดัค้านนโยบายและการกระท าที่ไม่เป็นธรรมของรฐั เมื่อ
สถาบันราชภัฏได้ก าหนดนโยบายกีดกันคนกลุ่มนี้ไม่ให้เข้ารับการศึกษาในปี พ .ศ. 2540  
รวมทัง้ประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหาร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาวะทางเพศ แต่
อย่างไรกต็ามการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนขา้มเพศในระยะแรกกย็งัเป็นการเคลื่อนไหวที่อาศยั
ความร่วมมอืกบักลุ่มชายรกัชาย โดยเฉพาะอย่างยิง่สมาคมฟ้าสรีุง้ และองคก์รบางกอกเรนโบว ์
รวมทัง้หน่วยงานรฐั เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสรมิสรา้งสุขภาพ (สสส.) ส านักงาน
เอดส ์วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์สงักดักระทรวงสาธารณสุข (ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ์, 
2554, น. 173) แต่หากพดูถงึการรวมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นเพือ่ก่อตัง้องคก์รหรอืสมาคมทีท่ างาน
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักะเทย สาวประเทสอง และสตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศ โดยเฉพาะเจาะจง นัน้
เพิง่เกดิขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา จะเหน็ได้จาก มูลนิธซิิสเตอร์ พทัยา ศูนย์
กจิกรรมสาวประเภทสอง รเิริม่ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2547 และขึน้ทะเบยีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 สมาคมสตรขีา้มเพศแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี 2552 และ เครอืข่ายเพื่อน
กะเทยไทย เกดิจากการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาเครอืข่ายสาวประเภทสองในประเทศ
ไทย เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 และขึน้ทะเบยีนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 25606   

ค าว่า “คนขา้มเพศ” เริม่เป็นทีรู่จ้กัในช่วงต้นทศวรรษ 2550 จากแวดวงนัก
กิจกรรม และองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อสทิธขิองกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และนอกจากจะ
ปรากฏในพืน้ทีท่างสงัคมและขบวนการเคลื่อนไหวยงัปรากฏชุมชนในโลกออนไลน์ เกดิเวบ็ไซต์
ส าหรบักลุ่มที่เรยีกตนเองว่า “กลุ่มหญิงขา้มเพศ” คอื www.Thailadyboyz.net นอกจากค าว่า 
“คนขา้มเพศ” ยงัมคี าว่า สาวทจี ี(TG ย่อมาจาก transgender หรอืค าเตม็ ๆ คอื transgender 
woman) ได้ปรากฏขึน้ในโลกอนิเทอร์เน็ตในราวปี พ.ศ. 2551 และถูกน ามาใชต้่อสาธารณชน

 
6 นอกจากจะมกีลุ่มกะเทยหรอืผู้หญิง/สตรขีา้มเพศแล้ว ยงัมกีลุ่มของผู้ชายขา้ม

เพศเริม่ปรากฏชดัขึน้ในสงัคมไทยในช่วงปลายทศวรรษ 2550 เหน็ไดจ้ากการก่อตัง้ Transmen 
Alliance of Thailand ในปี พ.ศ. 2557 และ กลุ่ม Teak ในปี พ.ศ. 2560 
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โดยสมาคมฟ้าสรีุ้งแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 (Käng, 2012, p. 491) แต่อย่างไรก็ตาม
กว่าสองทศวรรษทีผ่่านมาคงปฏเิสธไม่ไดว้่า การเคลื่อนไหวของ นก ยลดา ก่อใหเ้กดิจุดเปลีย่น
ที่ส าคญั โดยน ามาซึ่งกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวที่เรยีกตนเองว่า “สตร/ีผู้หญิงขา้มเพศ” ที่ได้
ก่อตัง้ขึน้มาอย่างเป็นทางการ และท าใหค้ าว่า “สตร/ีผูห้ญงิขา้ม” หรอื “คนขา้มเพศ” เป็นทีรู่จ้กั
อย่างแพร่หลายในสงัคม ผ่านสื่อหนังสอืพมิพ์ รายการโทรทศัน์ และสื่ออนิเทอร์เน็ต ในเวลา
เดียวกันค านิยามที่นก ยลดาน ามาใช้ซึ่งรบัมาจากแนวคิดของผู้เชี่ ยวชาญในโลกตะวนัตก 
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในเชงิความรูแ้ละท าใหค้วามรูท้างการแพทยเ์ขา้มามบีทบาทในการ
ใหค้วามหมายต่อตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย  

บทบาทการเคลื่อนไหวของนก ยลดา ในการเรยีกรอ้งสทิธขิองสตรี/ผูห้ญงิ
ขา้มเพศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงค าน าหน้านามบนเอกสารบุคคล และการน าสภาวะ
คนแปลงเพศมาใช้ เริ่มต้นขึ้นราว ปี พ .ศ. 2550 ครัน้เมื่อเธอเป็นตัวแทนของกลุ่มทีมีชื่อว่า 
“ผูห้ญงิขา้มเพศแห่งประเทศไทย” ซึง่เป็นกลุ่มทีก่่อตัง้ขึน้โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากสมาคมฟ้าสี
รุ้ง (โพสต์ทูเดย์, 28 ตุลาคม 2550) นกและกลุ่มผู้หญิงขา้มเพศได้เขา้ไปยื่นรายชื่อสนับสนุน
พระราชบญัญตัคิ าน าหน้านามต่อประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ (สนช.) อย่างไรกต็ามภายใน
ปีเดยีวกนันัน้ร่างดงักล่าวกถ็ูกสนช. ตกีลบัไป (โพสต์ทูเดย์, 28 ตุลาคม 2550) ต่อมาในปี พ.ศ. 
2551 นก ยลดา พร้อมกบันายกิตตินันท์ ธรมทชั นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้
ออกมาแถลงข่าวจากกรณีนายนท ีธรีะโรจนพงษ์ ยื่นหนังสอืต่อแพทย์สภาเพื่อให้ยบัยัง้การ
ผ่าตดัลูกอณัฑะในเดก็ชาย รวมทัง้ก าหนดกฎหมายเพื่อห้ามการกระท าดงักล่าว (ข่าวสด, 30 
มนีาคม 2551) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สมาคมสตรขีา้มเพศแห่งประเทศไทย (TransFemale 
Association of Thailand) ไดก้่อตัง้ขึน้มาอย่างเป็นทางการ โดยนก ยลดาเป็นผูก้่อตัง้และด ารง
ต าแหน่งนายกของสมาคม องคก์รดงักล่าวมเีป้าหมายหลกัในการเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงค า
น าหน้าใหก้บักลุ่มคนทีไ่ดร้บัการผ่าตดัแปลงเพศแลว้ และนอกจากนัน้แลว้ยงัมเีป้าหมายในการ
ขบัเคลื่อนเพือ่ลดอคตใินสงัคมทีม่ตี่อคนขา้มเพศ และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสขุภาพทางเพศ รปูแบบ
การท างานของสมาคมนอกจากการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทศัน์แล้ว ยงัท า
ผ่านเวป็ไซต์ โดยมกีระดานข่าวประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบถงึกจิกรรมขององค์กร พรอ้มทัง้มกีาร
เปิดรบัสมคัรสมาชกิสตรขีา้มเพศ (ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ์ , 2554, น. 178) นอกจากการก่อตัง้
สมาคมสตรขีา้มเพศแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ในปีเดยีวกนันัน้นกและกลุ่มสตรี/ผูห้ญิง
ข้ามเพศยงัได้ออกมาเรียกร้องต่อรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อขอให้ทบทวน
ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม เรือ่ง เกณฑก์ารรกัษาแปลง
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เพศ พ.ศ. 25527 (มตชิน, 31 มกราคม  2552) และออกมาเรยีกรอ้งไปยงักระทรวงศกึษาธกิาร 
(ศธ.) ใหแ้กร้ะเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วกบัการแต่งกายใหน้ิสติ นักศกึษา บณัฑติ และอาจารยส์ตรี
ขา้มเพศ โดยอา้งว่าการถูกบงัคบัใหแ้ต่งกายเป็นเพศชายในสถาบนัการศกึษา ขดักบัหลกัการ
ดแูลผูป่้วยจติเวชโรคสตรขีา้มเพศ (ผูจ้ดัการรายวนั, 21 ตุลาคม 2552) 

จนกระทัง่ในเดอืนกุมภาพนัธปี์ พ.ศ. 2553 นก ยลดาไดน้ าเสนอ ค าวา่ “สตร/ี
ผูห้ญงิขา้มเพศ” ในรายการวูด้ดี้เกดิมาคุย จากค ากล่าวของนก ยลดาในรายการ ค านี้เธอแปลมา
จากค าว่า transsexual female และได้ใหค้ าจ ากดัความกบัค าทีเ่ธอน ามาใชเ้อาไวว้่า “ผูห้ญงิที่
เกดิมาผดิปกตทิางร่างกาย คอื มอีวยัวะเพศชายออกมาด้วย” พรอ้มกบัมกีารยกเอาบญัชกีาร
จ าแนกโรคขององคก์รอนามยัโลก หรอื WHO มารองรบั โดยเธอมกัจะกล่าวว่าสิง่ทีเ่ธอเป็นคอื
อาการเจบ็ป่วย คอื ความผดิปกตดิา้นอตัลกัษณ์ทางเพศ (gender identity disorder) หรอื โรค
เพศสลบั และตอ้งการการรกัษาดว้ยการผา่ตดัแปลงเพศ ซึง่ในเวลานัน้ค าอธบิายดงักล่าวเป็นไป
ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุไวใ้นบญัชจี าแนกโรค ฉบบัทบทวนครัง้ที ่10 (ICD-10)8 (วชัร
วุฒ ิซื่อสตัย ์และ พชัรนิทร ์สริสนุทร, 2558, น. 117) 

 
7 สองประเด็นหลัก ที่นก ยลดา และกลุ่มสตรี/ผู้หญิงข้ามเพศไม่เห็นด้วยต่อ

ข้อบงัคบัดงักล่าว คอื 1. ไม่เห็นด้วยกบัการที่ก าหนดให้ผู้ที่จะแปลงเพศได้ต้องมอีายุ 18 ปี 
เพราะสว่นใหญ่จะมคีวามตอ้งการทีจ่ะแปลงเพศตัง้แต่อายนุ้อยกวา่ 18 ปี หรอืตัง้แต่เกดิ และ 2.
ไม่เหน็ดว้ยทีก่ าหนดใหผู้ท้ีจ่ะกระท าการแปลงเพศตอ้งไดร้บัการรบัรองจากจติแพทยจ์ านวน 2 
คน โดยมองว่าจะท าใหเ้สยีเวลาและค่าใชจ้่ายมากขึน้ในการแปลงเพศ แต่ควรใหอ้ยูใ้นดุลยพนิิจ
ของจติแพทยเ์ป็นรายกรณีว่าผูป่้วยควรไดร้บัค ารบัรองจากจติแพทยก์ีท่า่น (มตชิน, 31 มกราคม  
2552, น. 5) 

8 อย่างไรกต็ามบนหน้าเวป็ไซต์ขององค์กรอนามยัโลก ส านักงานประจ าภูมภิาค
ยโุรป https://www.euro.who.in ไดเ้ผยใหเ้หน็วา่ บญัชจี าแนกโรคขององคก์รอนามยัโลก ฉบบัที ่
11 (ICD-11) ทีเ่ผยแพร่ออกมาในเดอืนมถิุนายน ปี 2562 ไดถ้อดถอนสภาวะคนแปลงเพศและ
สภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด (Gender Identity disorder) ออกจากหมวดความ
ผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรม โดยถูกยา้ยออกไปอยู่ในหมวดเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพทาง
เพศแทน และเปลีย่นไปใชค้ าวา่ ความไม่สอดคลอ้งทางเพศสถานะ หรอื gender incongruence 
ขณะที่ในคู่มอื ดเีอสเอ็ม-4 (DSM-IV) ที่ออกมาใน 1994 ฉบบันี้ สภาวะคนแปลงเพศ ได้ถูก
ยกเลกิไป และถูกแทนทีด่้วยสภาวะความผดิปกตขิองอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ หรอื Gender 
Identity Disorder (GID) กระทัง่คูม่อืดเีอสเอม็-5 (DSM-V)  ทีอ่อกมาในปี 2013 ไดน้ าเอาสภาวะ
ไม่พงึพอใจในเพศสถานะ (Gender Dysphoria) มาใชแ้ทนทีส่ภาวะความผดิปกตขิองอตัลกัษณ์
ทางเพศสถานะ (Capetillo et al, 2015, p. 54)  
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นอกจากการเรยีกรอ้งสทิธทิางกฎหมายและการน าเสนอค าว่า สตรี/ผูห้ญงิ
ขา้มเพศ ต่อสาธารณชนในปี พ.ศ. 2553 ยงัเป็นปีแรกทีส่มาคมสตรขีา้มเพศแห่งประเทศไทยได้
รเิริม่จดัท าโครงการแปลงเพศฟร ีพีช่่วยน้อง (Sister’s Hand) หรอือกีชื่อหนึ่งทีส่ ื่อหนังสอืพมิพ์
มกัจะใช ้คอื ค าว่า “โครงการจิม๋เอื้ออาทร” โครงการนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลอืผูห้ญงิขา้ม
เพศทีข่าดแคลนทุนทรพัยจ์ านวนหา้คน โดยช่วยออกค่าใชจ้่ายในการศลัยกรรมแปลงเพศใหฟ้รี
แก่ผู้ที่ผ่านการพจิารณาเขา้ร่วมโครงการ ซึ่งในปีแรก9ได้รบัการสนับสนุนจากศูนย์ศลัยกรรม 
PAI ส่วนการด าเนินโครงการในครัง้ที่สอง ปี พ.ศ. 2554 ได้รบัความร่วมมอืจากโรงพยาบาล
ยนัฮ ี(ขา่วสด, 25 กุมภาพนัธ ์2554) อย่างไรกต็ามโครงการดงักล่าวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้ทีส่องไดร้บั
การคดัค้านจากนายนท ี(ประธานกลุ่มเกย์การเมอืงแห่งประเทศ) (มตชิน, 4 มนีาคม, 2554) 
โครงการนี้จงึเป็นอนัต้องถูกระงบัไป สบืเนื่องจากการประชาสมัพนัธ์โครงการดงักล่าวเขา้ค่าย
โฆษณาแฝง ซึ่งผดิไปจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ .) ทีร่ะบุไวว้่า สถานพยาบาล
หา้มใชค้ าวา่ฟรเีพือ่การโฆษณา (ขา่วสด, 9 มนีาคม 2554) 

ความส าคญัของการเคลื่อนไหวของนก ยลดา และกลุ่มสตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศ 
คอื การพูดภายใต้สภาวะคนแปลงเพศ หรอื transsexualism ซึ่งเป็นค าของผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทยท์ีร่บัมาจากโลกตะวนัตก จากการเคลื่อนไหวของนก ยลดา และกลุ่มผูห้ญงิขา้มเพศ 
ไดน้ ามาทัง้ความเหน็อกเหน็ใจ และไดร้บัค าวพิากษ์วจิารณ์ต่าง ๆ มากมายทัง้ในแงบ่วก และแง่
ลบ ซ ้ายงัเผชิญกบัการถูกโจมตีด้วยความเกลียดชงัและอคติจากผู้คนในสงัคมและบนโลก
อนิเทอรเ์น็ต ไปจนถงึการถูกวพิากษ์วจิารณ์จากภายในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศดว้ยกนัเอง 
ไม่ว่าจะเป็นการขบัเคลื่อนของนายนท ีหรอืการน าเสนอมุมมองทีต่่างไปจากการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มสตรขีา้มเพศ อาท ิงานเสวนาเรื่อง “ฉนัไม่ไดป่้วย…จากกะเทยถงึผูห้ญงิขา้มเพศ” ซึง่จดัขึน้
โดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยในปี พ .ศ. 2553 งานเสวนาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างของเป้าประสงคท์างการเมอืงในหมู่นักเคลื่อนไหวเพื่อสทิธขิองกะเทยและผูห้ญงิขา้ม
เพศ ดงัที่นฤพนธ์ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างสตรขีา้มเพศและกลุ่มเครอืข่ายกะเทยไทย
อาจจะสะทอ้นใหเ้หน็เป้าหมายทางการเมอืงและอตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนั โดยทีก่ลุ่มสตรขีา้มเพศ
สนใจความเป็นผูห้ญงิ แต่กลุ่มเครอืข่ายกะเทยไทยสนใจเรื่องลดอคตจิากสงัคม (นฤพนธ์ ดว้ง
วเิศษ, 2556, น. 152) ในขณะทีก่ติตกิรมองวา่  

ความต้องการให้การรบัรองสถานะความเป็นผู้หญิงด้วยกฎหมายผ่านค า
น าหน้านามที่ยงัเป็นที่ถกเถยีงกนัไม่จบสิ้น มุมหนึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการ
ต่อรองกบัสงัคมแต่ยงัมมีุมมองอื่นที่หลากหลายเช่น เป็นการหวนกลบัไป
ยอมรบัความหมายเดมิทางจติวทิยาทีน่ิยามว่ากะเทยคอืความเจ็บป่วย เป็น

 
9 ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการในปีแรกมอีายนุ้อยสดุ 14 ปี และมากสุด 60 ปี (ผูจ้ดัการ

รายวนั, 25 กุมภาพนัธ ์2554) 
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การกีดกันกะเทยด้วยกันเอง เป็นการล้อมกรอบกะเทยให้วิ่งไปสู่ลู่แบบ
เดียวกัน คือเปลี่ยนแปลงเรือนร่างตามวาทกรรมหลักเพื่อจะได้รับการ
ยอมรบัทางสงัคม กฎหมาย และอื่น ๆ (กิตติกร สนัคติประภา , 2560, น. 
126) 
ใ น บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง  “Kathoey ‘‘In Trend’’: Emergent Genderscapes, 

National Anxieties and the Re-Signification of Male-Bodied Effeminacy in Thailand” ขอ ง 
เดรชด ์บยอ็ง-ชู คงั (Dredge Byung'chu Käng) (2012) ไดร้ือ้ใหเ้หน็ถงึการเมอืงเบื้องหลงัของ
ค านิยาม หรอืความรูท้ีน่กยลดา และกลุ่มสตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศไดน้ ามาใชใ้นฐานะอตัลกัษณ์ทาง
การเมอืง โดยในบทความของคงั มกีารอา้งถงึบทสนทนาสว่นตวัทีน่กบอกกบันกักจิกรรมคนอื่น
ว่า เธอไม่ได้คดิว่าตนเองป่วย แต่เธอใช้สถานะของการเป็นพลเมอืงที่ต้องได้รบัการเยยีวยา
รกัษา (Therapeutic citizen) เป็นกลยทุธท์างการเมอืงเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธจิากรฐั (Käng, 2012, p. 
487) ซึง่คงัมองว่า “ขอ้ถกเถยีงของนกนัน้ไดพ้ลกิวาทกรรม จากชนกลุ่มน้อยทางสทิธ ิไปสู ่การ
รกัษาทางการแพทย ์และสทิธทิางสุขภาพ ทว่าเหตุผลเหล่านี้ท าใหอ้ านาจในการสถาปนาระบบ
สองเพศของรฐัมคีวามเขม้แขง็เพิม่ขึน้” (Käng, 2012, p. 487) และคงัยงัไดอ้ธบิายเพิม่ไวอ้กีว่า 
สตร/ีผูห้ญงิขา้มเพศ หรอืกระบวนทศัน์แบบคนแปลงเพศ ที่นกยลดาน ามาใชน้ัน้น ามาซึ่งการ
แปรเปลีย่นของกระบวนทศัน์ในการมองอตัลกัษณ์และตวัตนของกะเทย โดยเปลีย่นจากความ
เป็นกะเทย ไปสู ่ความเป็นหญงิ และในเชงิความรูก้ารน าค าวา่ สตร/ีผูห้ญงิขา้มเพศมาใชแ้ทนค า
ว่า กะเทย ได้แปรเปลี่ยนวาทกรรมชุดเดมิที่มมีาตัง้แต่ในประวตัศิาสตร์ จากที่ กะเทยเคยถูก
อธบิายตามความรูค้วามเชื่อทางศาสนาหรอืมายาคตมิาสู่การเป็น กะเทยสมยัใหม่ทีอ่ยู่ภายใต้
การอธบิายตามความรูว้ทิยาศาสตร ์ตามที ่คงั กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายในการน าค าว่าผูห้ญงิขา้ม
เพศมาใช้ในการนิยามก็เพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากอาณาของค าว่า กะเทย สู่ อาณาของค าว่า 
ผูห้ญงิ … การท าใหเ้ป็นปัญหาทางการแพทยภ์ายใตส้ภาวะการเป็นคนแปลงเพศ คอื การสรา้ง
การเชือ่มโยงขึน้มาใหมท่ีข่ ึน้อยูก่บัการเป็นโรค ไมใ่ชศ่ลีธรรม” (Käng, 2012, p. 488)   

คงัได้เสนอขอ้วพิากษ์ต่อการน าเอาสภาวะคนแปลงเพศมาใชอ้ธบิายกะเทย
ในสังคมไทย ไว้สองประเด็นส าคัญด้วยกัน ประเด็นแรก คือ การลบเลือนองค์ความรู้
ประวตัิศาสตร์ของกะเทยที่มีอยู่ในสงัคมไทย โดยคงัมองว่ากรอบแนวคิดที่นกน ามาใช้นัน้
เพกิเฉยต่อประวตัศิาสตรเ์ชงิวฒันธรรมของคนขา้มเพศทีเ่จาะจงลงไปในสงัคมไทย โดยแทนที่
ด้วยการหาสิ่งที่มารองรบั ผ่านค าอธิบายของกลุ่มองค์กรที่มีความเป็นสากล อย่าง องค์กร
อนามยัโลก (Käng, 2012, p. 488) และประเด็นที่สอง คือ การตัง้ค าถามในเชิงวิพากษ์ต่อ
ประเด็นเรื่องชนชัน้ คงัมองว่า การขบัเคลื่อนของนก ยลดา อาจหลงลมืกะเทยชายขอบที่ยงั
ไม่ได้ผ่าตดัแปลงเพศ ซึ่งถงึแมว้่าโครงการของนกยลดาจะช่วยเหลอืคนที่ต้องการผ่าตดัแปลง
เพศไปไดห้า้คนกต็าม (Käng, 2012, p. 488) สุดทา้ยคงัไดเ้น้นย ้าว่า การใหค้วามหมายใหม่กบั
กะเทย ว่าเป็น “สตร”ี ท าให้เกิดความซบัซ้อนไปในเชงิลบ ไปพร้อมกบัที่สนับสนุนการท าให้
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ระบบสองเพศกลายเป็นสถาบนัสมยัใหม่ (Käng, 2012, p. 488) แต่อย่างไรก็ตามก็มิอาจจะ
กล่าวได้ว่า ค า “สตรขีา้มเพศ” หรอื “ผู้หญิงขา้มเพศ” ที่นกยลดาน ามาใช้นัน้ หลงลมืประเดน็
เรื่องความต่างทางเศรษฐกจิในชุมชนคนขา้มเพศ หรอืเจาะจงไปทีส่รรีะร่างกายแบบทีต่อ้งแปลง
เพศเท่านัน้ ตามทีน่ก ยลดาไดก้ล่าวเอาไวใ้นหนงัสอืกึง่อตัชวีประวตั ิเรื่องเล่าประสบการณ์ และ
รวมบทสมัภาษณ์ของเธอทีช่ื่อ ผูห้ญิง๊…ผูห้ญงิ เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2554 ภายหลงัจากที่
ไดเ้ธอน าเสนอค าวา่ สตร/ีผูห้ญงิขา้มเพศ ในรายการวูด้ดี้เกดิมาคุย ดงันี้  

. . . ค าว่าผู้หญิงข้ามเพศเนี่ย อย่างที่บอก นกแปลมาจากภาษาอังกฤษ 
Transsexual Female นกไม่ได้แปลมาจากค าว่า Sex Change Female นี่
นา ถ้าเป็นค าหลงัเนี่ย กค็งจะแปลเป็นผูห้ญงิแปลงเพศไดเ้ป๊ะทีสุ่ดนะ แต่นี่
ม ันคือ Transsexual Female ค าว่า Trans คือ ข้าม, ผ่าน, เปลี่ยน (หรือ
แปลง), สง่ค าว่า Sexual กค็อื เพศ มนักต็รงตวัอยูแ่ลว้ “ผูห้ญงิขา้มเพศ” อยู่
ที่ว่าเราจะเลอืกใชค้ าไหนที่สื่อให้ถูกต้องและชดัเจนที่สุด มนัจะเป็นผู้หญงิ
ผ่านเพศกค็งไม่เพราะ ไม่น่าจะไหวนะ มนัจะเป็นผูห้ญงิสง่เพศกย็งัไง ๆ อยู่ 
ความหมายดูประหลาดพลิกึ แต่จรงิ ๆ ผูห้ญงิเปลี่ยนเพศกพ็อจะถูกไถนะ 
แต่ค ามนัไม่ค่อยสวยเลยอ่ะ พอใช้เปลี่ยนเพศหรอืแปลงเพศปุ๊ ป มนันึกถงึ
เรื่องจู๋มเรื่องจิม๋ขึ้นมาทนัทเีลยอ่ะ เหมอืนเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้แล้วเห็นจิม๋
ทนัทเีลย (หวัเราะ) มนัจะกลายเป็นจ าเพาะเจาะจงเรือ่งนัน้ไป 

 เราตอ้งค านึงถงึผูห้ญงิขา้มเพศทีย่งัไม่สามารถเขา้ถงึการรกัษาดว้ย 
การทีเ่คา้ยงัไม่ไดผ้่าตดัแปลงเพศแลว้ตอ้งเรยีกหรอืถูกเรยีกว่าผูห้ญงิแปลง
เพศกค็งจะไม่ถูกนัก เพราะฉะนัน้ ผูห้ญงิขา้มเพศ เป็นค าที่เหมาะสมที่สุด
แลว้ ส าหรบัผูห้ญงิทีเ่กดิมาในเพศร่างกายทีไ่ม่ถูกตอ้ง เป็นค าจ ากดัความที่
เป็นกลางทีส่ดุ (นก ยลดา, 2554, นน. 306-307) 
ถงึทีส่ดุแลว้นก ยลดาอาจจะไม่ไดม้เีจตนาทีจ่ะท าใหเ้กดิการแบ่งแยกระหวา่ง

กะเทย กบัผูห้ญงิขา้มเพศดว้ยกนัเอง ดงัทีเ่ธอกล่าไวว้า่ “ผูห้ญงิขา้มเพศไม่ใชข่ ัน้กวา่ของกะเทย 
และกะเทยกไ็ม่ได้พฒันามาเป็นผูห้ญงิขา้มเพศ” (นก ยลดา, 2554, น. 308) แต่ทว่านก ยลดา 
มกัจะเน้นย ้าใหค้วามส าคญักบัความปรารถนาทีต่อ้งการแปลงเพศ ค าว่า สตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศ ที่
นก ยลดาใชจ้งึมลีกัษณะเป็นอตัลกัษณ์แบบเดยีว (monolithic identity) โดยใหค้วามส าคญักบั
พฒันาการของตวัตนทีย่ดึโยงอยู่กบัการแปลงเพศเพื่อการรกัษาหรอืตวัตนทีอ่ยู่ภายใตก้ระบวน
ทศัน์ทางการแพทย ์ 

หากมองการต่อสูข้องนก ยลดา หรอื กลุ่มผูส้ตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศในมุมมองเกม
ทางภาษา หรอื the language game ที่สไตร์เกอร์ได้ใช้อธบิายถึงการเมอืงของการสถาปนา
ความรู้เรื่องคนขา้มเพศสถานะว่าเป็นเรื่องของการช่วงชงิต าแหน่งแห่งที่ในการเป็นผู้พูดของ
ความรู้ โดยสไตร์เกอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าในอดีต คนข้ามเพศสถานะ ตกเป็นเพียง สิ่งอ้างอิง 
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(referent) โดยมีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นเป็นผู้พูด มายาวนานหลายทศวรรษ เมื่อพิจารณาแนว
ทางการเคลื่อนไหวของนก หรอืสตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศผ่านมุมมองดงักล่าวแลว้จงึมองว่า แมน้ก 
ยลดา หรอืกลุ่มสตรขีา้มเพศจะลุกขึน้มาเป็นผูพู้ด โดยมใิช่เพยีงสิง่อ้างองิของผูพู้ดหรอืผูส้รา้ง
ความรูค้นอื่น ๆ อกีต่อไป หากแต่พวกเธอเลอืกทีจ่ะพดูภายใต ้“เกม” หรอื “กฎ” ทางภาษาทีค่น
อื่น (ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย)์ เป็นผูคุ้มเกม หรอื ผูคุ้มกฎ ดว้ยสภาวะทางการแพทย ์การพดู
ภายใต้ค าว่า สตรี/ผู้หญิงข้ามเพศ หรือ กระบวนทศัน์คนแปลงเพศ โดยอ้างอิงความรู้ทาง
การแพทย์จากตะวนัตกนัน้จึงไม่ได้ช่วยท าให้ปลดปล่อยกะเทยออกจากความรู้ชุดที่กดทบั  
เพียงแต่เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้ความรู้ชุดที่กดทบัอีกชุดหนึ่งที่มีสถาบนัการแพทย์รองรบัเพื่อ
น าไปสูก่ารรบัรองทางกฎหมายทีม่อียูเ่พยีงเพศชายและเพศหญงิตามโครงสรา้งของรฐัสมยัใหม่ 

6.1.2 ค าว่า “คนข้ามเพศ” ในวงวิชาการ 
จากทีแ่จค็สนั ไดช้ี้ใหเ้หน็ว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา “ขา้มเพศ” ถูก

รบัรูอ้ย่างแพร่หลายว่าหมายถงึทัง้ค าว่า transgender และ transsexual ในภาษาองักฤษ โดยที่
ค าทัง้สองค านัน้ยงัคงไม่ถูกท าใหแ้ตกต่างกนัอย่างชดัเจนในภาษาไทย (Jackson, 2011, p. 5) 
ความซบัซอ้นในเชงิความหมายของนิยาม ขา้มเพศ ทีย่งัคงซอ้นทบักนัอยู่ระหว่าง transgender 
และ transsexual จงึได้ปรากฏขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2560 และ ขา้มเพศ ได้กลายมาเป็นค า
นิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ อย่าง สตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศ ผูช้ายขา้มเพศ หรอืคนขา้มเพศที่
ผู้คนรบัรู้กนัในสงัคมไทยปัจจุบนั ซึ่งนอกจากค าดงักล่าวจะถูกน าไปใช้อย่างซับซ้อนในพื้นที่
ขบวนการเคลื่อนไหว ในช่วงทศวรรษดงักล่าว ค าว่า ขา้มเพศ ทีซ่้อนทบักนัอยู่ระหว่างทัง้สอง
กระบวนทศัน์กถ็ูกน ามาใชใ้นพืน้ทีว่ชิาการ ในฐานะนิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในการศกึษา ในส่วนนี้จงึเป็นการทบทวนค าว่า ขา้มเพศ ทีถู่กน ามาใชใ้นบทความวิชาการ และ
วทิยานิพนธ์ ที่เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2550-2560 ซึ่งพบความสลบัซบัซ้อนในการให้ควา
หมายต่อกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั ผ่านค าวา่ คนขา้มเพศ หรอื สตรขีา้มเพศ ดงัต่อไปนี้ 

ความหมายที่1 ข้ามเพศ ที่ถูกน าไปใช้ผ่านค าว่า คนข้ามเพศ โดยสื่อ
ความหมายใกล้เคยีงกบัค าว่า transgender ในภาษาองักฤษ โดยมกัจะหมายรวมถงึค านิยาม
เพศทีม่อียู่แต่เดมิในสงัคมไทย อย่าง ค าว่า กะเทย เพศทีส่าม หรอื ทอม ความส าคญัของงาน
กลุ่มนี้อยู่ทีก่ารชีใ้หเ้หน็ว่า คนขา้มเพศนัน้ไม่จ าเป็นทีต่อ้งรบัการผ่าตดัแปลงเพศ หรอืยดึตดิอยู่
กบักระบวนทศัน์ทางการแพทย ์โดยพยายามชีใ้หเ้หน็วา่ คนขา้มเพศ คอื กลุ่มคนทีม่เีพศสถานะ 
มีส านึกรู้ต่อตัวตน หรือการแสดงออก แตกต่างไปจากเพศก าเนิด ความหมายในลักษณะ
ดงักล่าวได้ปรากฏอยู่ในการศกึษาทางด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย งาน
ของ นัทธนัย ประสานนาม (2551) ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ (2554) กิง่แกว้ ทศิตงึ (2559) บนัทกึ
เรื่องเล่า (2559) พมิพวลัย ์บุญมงคลและคณะ (2560) นุชเนตร กาฬสมุทร ์และ พทิกัษ์ ศริวิงศ ์
( 2560) อุมาพร เคนศฺลา และมานพ คณะโต (2558)  

Ref. code: 25635924030041NCT



207 
 

ความหมายที่ 2 ข้ามเพศ ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าว่า สตรีข้ามเพศ โดยสื่อ
ความหมายใกลเ้คยีงกบัค าว่า transsexual ในภาษาองักฤษ โดยมกัจะมาพรอ้มกบัตวัตนทีอ่ยู่
กบัการรกัษาโดยการผ่าตดัแปลงเพศและกระบวนการทางการแพทย์ ในท านองเดยีวกบัค าที่
กลุ่มสตร/ีผูห้ญงิขา้มเพศน ามาใชโ้ดยอา้งองิจากความรูท้างการแพทย ์การใชค้ านิยามและการให้
ค าจ ากดัความไปในลกัษณะนี้ไดป้รากฏอยู่ในการศกึษาทางดา้นพยาบาลศาสตร ์ประกอบดว้ย 
วทิยานิพนธ ์เรื่อง พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของสตรขีา้มเพศหลงัผ่าตดัแปลงเพศ ของกษมา 
มาตรศร ี(2559) และ ในบทความที่มชีื่อเรื่องเดยีวกบักบัวทิยานิพนธ์เล่มดงักล่าว จดัท าโดย
กษมา มาตรศร ีปรยีก์มล รชันกุล และอตวิุทธ กมุทมาศ (2560)  

ค าว่า ขา้มเพศ จงึถูกน าไปใชใ้นสองลกัษณะส าคญั ผ่านค าทีส่ ื่อถงึกระบวน
ทศัน์ transgender และ transsexual ซึ่งโดยส่วนใหญ่แลว้งานวชิาการในดา้นสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์จะน าค าว่า ขา้มเพศ มาใชเ้พื่อสื่อถงึกระบวนทศัน์ transgender ในขณะทีใ่นงาน
วชิาการที่อยู่ในสาขาเกี่ยวขอ้งกบัการแพทย์หรอืในขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญงิขา้ม
เพศ จะใชค้ าว่า ขา้มเพศ เพื่อสื่อถงึกระบวนทศัน์แบบ transsexual แต่อย่างไรกต็ามนอกจาก 
ข้ามเพศ จะถูกให้ความหมายในลกัษณะดงักล่าว ยงัพบงานวชิาการที่ใช้ค าว่ า ข้ามเพศ ใน
ความหมายทีแ่ตกต่างออกไปอกี ดงัต่อไปนี้ 

ความหมายที่ 3 ข้ามเพศ ที่ถูกน าไปใช้เป็นค าว่า คนข้ามเพศ โดยสื่อ
ความหมายซอ้นทบักบัคนรกัเพศเดยีวกนั ปรากฏอยู่ในบทความวชิาการทีต่พีมิพล์งในวารสาร
วจิยั มข. จะพบได้ในบทความวชิาการเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นชายขอบของคนขา้มเพศ” 
ของ ปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ และ มณีนัย  ทองอยู่ (2553)10 และ บทความวชิาการเรื่อง “ผลจาก
การแปลงเพศสู่การพฒันาตวัตนคนขา้มเพศ” ของปิยลกัษณ์ โพธวิรรณ์ มณีนัย ทองอยู่ และ 
เยาลกัษณ์ อภชิาตวลัลภ (2554)11   

 
10 งานชิน้นี้ไดน้ิยามกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคนขา้มเพศเอาไวด้งันี้  
คนข้ามเพศที่เป็นชายรกัเพศเดียวกนัที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นคนขา้มเพศ ทัง้ที่
แปลงเพศ และยงัไม่ผ่านการแปลงเพศ รวมถงึบุคคลทีอ่ยู่ระหว่างการตดัสนิใจและ
ตรวจสอบทางด้านจติวทิยาก่อนกระบวนการแปลงเพศ ซึ่งเป็นผู้ที่ยนิดใีห้ความ
ร่วมมอืและพรอ้มทีจ่ะมสี่วนร่วมในการศกึษาอย่างแท้จรงิโดยทีก่ลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคคลขา้มเพศที่มอีายุมากกว่า 18 ปี ที่อาศยัอยู่ในประเทศ จ านวน 30 คน (ปิย
ลกัษณ์ โพธวิรรณ และ มณีนยั ทองอยู่, 2553, น. 69) 
11 งานชิน้นี้ไดน้ิยามกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคนขา้มเพศเอาไวด้งันี้  
คนขา้มเพศที่เป็นชายรกัเพศเดยีวกนัที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นคนขา้มเพศที่ได้รบั
การผ่าตดัแปลงเพศใหเ้ป็นหญงิ โดยผูท้ีใ่หข้อ้มลูทุกคนเป็นคนขา้มเพศทีไ่ดร้บัการ
ผ่าตดัเปลีย่นเพศจากชายเป็นหญงิ ทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยทางจติเวชตามเกณฑ์การ
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 ความหมายที ่4  ขา้มเพศ ทีถู่กน าไปใชเ้ป็นค าว่า คนขา้มเพศ โดยสื่อ
ความหมายถงึความหลากหลายทางเพศ ซึง่หมายรวมถงึ กะเทย เกย ์ทอม ดี ้ไดป้รากฏอยู่ใน
บทความวชิาการชิน้หนึ่งทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์เรื่อง “พฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิของคน
ขา้มเพศ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี” ของอุมาพร เคนสลิา และ มานพ คณะโต (2558)  งาน
ชิน้นี้ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่า “คนขา้มเพศ” เอาไวว้่า “ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ไดแ้ก่ 
กะเทย เกย ์ทอม ดี”้ (อุมาพร เคนสลิา และ มานพ คณะโต, 2558, น. 64) 

หากเปรียบเทียบกันระหว่าง การน าค าว่า ข้ามเพศ  มาใช้ในขบวนการ
เคลื่อนไหวกบัในวงวชิาการ ค าทีถู่กน ามาใชใ้นสองพื้นทีน่ี้มกีารนิยามความหมายแตกต่างกนั 
กล่าวคอื ขา้มเพศ ในแวดวงวชิาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นสงัคมศาสตร ์งานศกึษาส่วน
ใหญ่น าค าว่า ข้ามเพศ มาใช้ในลักษณะที่ยืดหยุ่นและสลับซับซ้อน โดยเน้นไปที่ความ
หลากหลายของอัตลักษณ์และประสบการณ์ ในขณะที่ ข้ามเพศ ในขบวนการเคลื่อนไหว 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลื่อนไหวของนก ยลดา หรอืกลุ่มสตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศ ผนวกเขา้กบั
การศกึษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการแพทย์ ค าว่า ขา้มเพศ จะมลีกัษณะเป็นอตัลกัษณ์เชงิเดี่ยวที่อยู่
ภายใตอ้งคค์วามรูข้องผูเ้ชีย่วชาญและขบัเน้นไปทีส่ภาวะทางการแพทย ์ 

ค าถามที่ส าคญักค็อื ความสลบัซบัซ้อน ที่ซ้อนทบักนัอยู่ในค าว่า ขา้มเพศ 
หรอื คนขา้มเพศ เกดิจากอะไร และสะทอ้นอะไร? ซึง่ฉนัมขีอ้สงัเกตดงัต่อไปนี้  

สาเหตุของความสลบัซบัซ้อนของค าว่า ขา้มเพศ ในเชงิความหมายที่ถูก
น ามาใชท้ัง้ในวงวชิาการและขบวนการเคลื่อนไหว นอกจากจะเกดิขึน้จากการขาดความเขา้ใจ
ต่อการเป็นศาสตร์หรอืวธิวีทิยาในการสร้างความรู้ของคนขา้มเพศสถานะ สาเหตุส าคญัก็คอื 
การขาดค าอธิบายพฒันาการของวาทกรรมและขาดความเข้าใจที่ชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนทาง
กระบวนทัศน์ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก จาก คนแปลงเพศ สู่  หลังคนแปลงเพศ  (post-
transsexual) และน ามาสู่นิยามคนข้ามเพศสถานะ จนยกระดบัมาเป็นสาขาวชิาคนขา้มเพศ
สถานะศกึษา กล่าวคอื transsexual และ transgender นิยามภาษาองักฤษถูกท าให้แยกออก
จากกนั โดยค าเหล่านี้ในโลกตะวนัตกนัน้มพีฒันาการทางกระบวนทศัน์มายาวนานกวา่ศตวรรษ  

จาก ขา้มเพศ ทีถู่กน ามาใชใ้นพืน้ทีว่ชิาการและขบวนการเคลื่อนไหวนับว่า
ยิง่เป็นภาพสะทอ้นใหเ้หน็ว่า กะเทย หรอื ตวัตนขา้มเพศ ในสงัคมไทยขาดการสรา้งองคค์วามรู้
ในเชงิญาณวทิยา ที่ช่วยท าให้พูดได้จากอตัลกัษณ์ จุดยนื หรอืประสบการณ์อนัจ าเพาะของ
ตนเอง นัน่จงึท าใหก้ะเทยต้องลุกขึน้พูดผ่านกระบวนทศัน์ของผูเ้ชี่ยวชาญหรอืค าของคนขา้ม

 

วินิจฉัยความผิดปกจิของเพศจากสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เพื่อยืนยนัว่าเป็น
บุคคลทีม่คีวามตอ้งการเปลีย่นเพศอย่างแทจ้รงิ ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย จ านวน 
5 คน (ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มณีนัย ทองอยู่ และ เยาวลกัษณ์ อภิชาตวลัลภ , 
2554, น. 84) 
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เพศสถานะในตะวนัตกเพื่อเขา้ไปอยู่ในระบบระเบยีบของรฐัสมยัใหม่ และในเวลาเดยีวกนั ขา้ม
เพศ หรอื การขา้มบนฐานเพศ สะทอ้นใหเ้หน็ว่าสงัคมไทยขาดสิง่ทีเ่รยีกว่า “ฐานคดิส าหรบัการ
พูด” (a ground for speaking act) กล่าวคอื ทรานสใ์นโลกตะวนัตกพูดโดยม ีเพศสถานะ เป็น
รากฐานทางทฤษฎใีนการพูด หรอืเป็นแนวคดิในการรองรบัอตัลกัษณ์ของตนเอง  และถงึแมว้่า
แนวคดิเพศสถานะจะไดว้างรากฐานลงในวงวชิาการไทยมากว่าสองทศวรรษ แต่กม็อิาจพูดได้
วา่ เพศสถานะ ถูกน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางในหลากบรบิทหรอืถูกยอมรบัในเชงิโครงสรา้งเทา่กบั
ในสงัคมตะวนัตกทีเ่ป็นศูนยก์ลางของการผลติความรูเ้กี่ยวกบั เพศสถานะ และ เพศวถิ ีทัง้ยงั
เป็นศนูยก์ลางในการบญัญตันิิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะ  
 
6.2 เมื่อกะเทย “ถกูบนัทึก” ผา่นค าของผูเ้ช่ียวชาญตะวนัตก  
 

การเปลี่ยนแปลงเชิงความรู้ในช่วง ทศวรรษ 2550 มิได้เพียงแค่เกิดขึ้นในแวด
วงการเคลื่อนไหว หรอืแวดวงวชิาการไทยทีไ่ด้น าเอาค าว่า คนขา้มเพศ  หรอื สตร/ีผูห้ญงิขา้ม
เพศ ซึง่รบัเอามาจากค านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะในโลกตะวนัตกมาใชใ้นฐานะอตัลกัษณ์
ทางการเมอืง หรอืค านิยามทีใ่ชก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั หากแต่การเปลีย่นแปลงในเชงิ
ความรูย้งัเกดิขึน้บนพืน้ที่ “เอกสารของรฐั” ทีไ่ดน้ าเอาขอ้บ่งชีท้างการแพทย ์ไม่ว่าจะเป็น “เพศ
สภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” (Gender Identity Disorder) “สภาวะไม่พึงพอใจในเพศสภาพ” 
(Gender Dysphoria) หรอื สภาวะคนแปลงเพศ มาบรรจุไวใ้นกฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบแบบแผน
ของสถาบนัต่าง ๆ ของรฐั อาท ิการเกณฑท์หาร และ การเขา้รบัปรญิญาในมหาวทิยาลยัรฐั ซึง่
การน าวาทกรรมทางการแพทย์เหล่านี้มาใช้ในขัน้ตอนต่าง ๆ ของสถาบนัสะท้อนให้เห็นถึง
อทิธพิลของความรูต้ะวนัตกทีม่ผีลตอ่การจดัการของรฐัไทยในโลกสมยัใหม่ ดงัที ่สไตรเ์กอร ์และ 
เคอรร์าห ์(2014) ไดเ้ลง็เหน็วา่  

 การตัง้ชื่อให้กับความแตกต่างในบริบทหรือวฒันธรรมอื่น ๆ จากโครงสร้างที่
ครอบง าดว้ยหมวดหมูท่างเพศ เพศสถานะ เพศวถิ ีการก่อรปูตวัตน และอตัลกัษณ์
อนัมยีุโรปเป็นจุดศูนยก์ลางและมคีวามเป็นสมยัใหม่  การใหค้วามหมาย หรอืการ
ใหน้ ้าหนักทางศลีธรรมกบัสิง่ทีแ่ตกต่าง และการกดขีค่วามแตกต่างภายใตเ้หตุผล
ของการพฒันาทางการคา้และการแผ่ขยายดนิแดน ของจกัวรรดนิิยมและทุนนิยม 
ไดเ้ป็นคุณลกัษณ์อนัส าคญัของสงัคมตะวนัตกมานานกว่าครึง่สหสัวรรษ (Stryker 
& Currah, 2014, p. 8) 
ดงันัน้ในส่วนนี้จงึเป็นการน าแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชเ้พื่อทบทวนให้

เหน็ว่า เมื่อฉนั (ในฐานะกะเทยคนหนึ่ง) ตอ้งตกอยู่ภายใตว้าทกรรมของผูเ้ชีย่วชาญทีร่บัมาจาก
โลกตะวนัตกหรอืถูกพดูแทนผ่านวาทกรรมทางการแพทย์อย่างไร โดยจะศกึษาจากค านิยาม ที่
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ปรากฏอยู่เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัของรฐัเพื่อเผยให้เหน็ถงึความรุนแรงเชงิความรู้และ
ประสบการณ์ทีก่ะเทยคนหนึ่งตอ้งเผชญิจากสองพืน้ทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 

6.2.1 “พืน้ท่ี” ของกะเทยในวนัเกณฑท์หาร 
ที่ผ่านมาการศกึษาประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกณฑ์ทหารหรอืชีวติ

ทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร มกัปรากฏอยู่ในประสบการณ์ของผู้ชาย และถูกศกึษาผ่านแนวคดิ
เรื่องอ านาจ หรือการควบคุมร่างกายและการสร้างระเบียบวินัยในค่ายทหาร โดยมกัได้รบั
อิทธพิลมาจากแนวคดิของฟูโกต์ เช่น ในงานศกึษาของ อิทธพิงษ์ ทองศรเีกตุ (2556) เรื่อง 
“ทหารกบัคน: บนเสน้ทางการสรา้งระเบยีบวนิัยและการต่อตา้น” หรอื ในงานศกึษาของ นฤทธิ ์
ฤทธิค์ ารพ และ พทิกัษ์ ศริวิงศ์ (2559) อย่างไรก็ตามปริมณฑลการศกึษาประสบการณ์การ
เกณฑท์หารหรอืวถิขีองทหารเกณฑเ์ริม่ถูกขยายออกไปตามเพศสถานะและเพศวถิทีีต่่างออกไป 
เช่น ในสารนิพนธ์ของนาวนิี โรยแสง และวรียุทธ มาตร์นอก (2552) เรื่อง “ชวีติกะเทยทหาร
เกณฑ์ การด ารงอยู่และเอาตวัรอดในค่ายทหาร” จากการศกึษาทีผ่่านมาอาจกล่าวได้ว่าระบบ
การเกณฑท์หารมไิดเ้พยีงแต่จะสง่ผลกระทบต่อผูช้าย แต่ยงัสง่ผลต่อคนทุกเพศสถานะและเพศ
วถิ ีทัง้ ผู้ชาย กะเทย เกย์ หรอืแม้แต่ผู้หญิงเองก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น แม่หรอืยายที่ต้องสูญเสยี
ลูกหลานของตนเอง หรอืคนรกัของทหารเกณฑท์ีต่อ้งสญูเสยีคนรกั ความรูส้กึจากความสญูเสยี
เหล่านี้กน็บัเป็นผลกระทบต่อผูห้ญงิดว้ยเชน่กนั   

ในการศกึษาส่วนนี้จงึเป็นการศกึษาการเกณฑ์ทหารผ่านจดหมายเหตุและ
การใชเ้รือ่งเล่าสว่นบุคคล โดยจะแบ่งการศกึษาออกเป็นสองสว่น สว่นแรกจะเป็นการกลบัมาเล่า
ประสบการณ์การเกณฑ์ทหารของตนเองเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงในเชิงประสบการณ์ที่
กะเทยคนหนึ่งตอ้งเผชญิในวนัเกณฑท์หาร สว่นทีส่อง จะน าเอกสารสด.๔๓ มาใช ้เพือ่ชีใ้หเ้หน็
ถงึการเปลีย่นแปลงในเชงิความรูเ้นื่องจากในเอกสารดงักล่าวทีม่กีารน าค าว่า “เพศสภาพไม่ตรง
กบัเพศก าเนิด” มาใชแ้ทนค าว่า “โรคจติถาวร” และแสดงใหเ้หน็ถงึความรุนแรงเชงิความรูท้ีก่ด
ทบัเสยีงและประสบการณ์ของกะเทยในพืน้ทีเ่กณฑท์หาร ผ่านวาทกรรมทางการแพทยท์ีร่บัมา
จากตะวนัตก 

6.2.1.1 คืนความเป็นธรรมให้ตนเอง: ประสบการณ์ครัง้หน่ึงเมื่อฉัน 
“ต้อง” ไปเกณฑท์หาร 

“ถา้จะไม่เรยีน รด. กต็อ้งไปเกณฑท์หาร” . . . ฉนัยงัจ าถอ้ยค าเชงิขูท่ี่
แม่พยายามโน้มน้าวกบัฉันดว้ยน ้าเสยีงแกมโกรธนี้ได ้แถมแม่ยงัมาขอรอ้งกบัฉันว่า “เรยีนรด.
เถอะ ถงึเวลาอายุครบเกณฑจ์ะได้ไม่ต้องมานัง่เป็นกงัวล” แมน้ี่ดูจะเป็นปัญหาของฉันแต่แม่ดู
เหมอืนจะกงัวลปัญหาเหล่านี้มากกวา่ฉนัเสยีอกี  
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ย้อนกลบัไปตอนช่วงแรก ๆ ของวนัเปิดภาคเรยีนม.4 โรงเรยีนเริม่
ประกาศรบัสมคัรนักศกึษาวชิาทหาร เพื่อนของฉันบางคนที่ยงัไม่มัน่ใจว่าเรยีนจบแล้วจะแต่ง
หญงิไหม หรอืใชช้วีติแบบผูห้ญงิหรอืเปล่าตดัสนิใจสมคัรเรยีนรด. หรอืแมก้ระทัง่เพือ่นทีด่มูทีที่า
วา่จบไปคงแต่งสาวแน่นอนกเ็ลอืกทีเ่รยีนรด. เชน่กนั ในวนันัน้ฉนักเ็ป็นคนหนึ่งทีย่งัอยูใ่นชว่งก ้า 
ๆ กึ่ง ๆ ขณะทีค่รอบครวักย็งัไม่ไดย้อมรบัหรอืเคยพูดคุยกนัอย่างเปิดอก ฉะนัน้จงึไม่มอีะไรที่
ท าใหฉ้นัมัน่ใจไดเ้ลยวา่วนัขา้งหน้าจะรอดพน้จากการเกณฑท์หารหรอืไม่  

ถงึอย่างนัน้ฉันกต็ดัสนิใจอย่างหวัเดด็ตนีขาดว่าอย่างไรกจ็ะไม่เรยีน 
รด. โดยไมส่นใจค าขอรอ้งดว้ยความเป็นห่วงของแมห่รอืหนัเหไปตามการตดัสนิใจของเพือ่น แม่
เองกด็จูะไม่พอใจกบัความรัน้ของฉนัอยู่เหมอืนกนั แมว้นันัน้ฉนัจะไม่มัน่ใจเอาเสยีเลยว่าตนเอง
จะมชีีวติแบบไหนในอนาคตและไม่มัน่ใจเลยว่าฉันจะเจอกบัอะไรบ้างเมื่อถึงวนัที่ฉันต้องไป
เกณฑท์หาร แต่เมื่อตดัสนิแลว้ว่าไม่เรยีนรด. กต็อ้งยอมรบัทีจ่ะแบกความกงัวลลกึ ๆ ในใจ จาก
ทีฉ่ันเคยไดย้นิเรื่องราวของกะเทยรุ่นพี ่ทีเ่คยมปีระสบการณ์การเกณฑท์หารมาก่อน บา้งกเ็คย
โดนลวนลาม บา้งกถ็ูกกลัน่แกลง้ และยงัโดนระบุว่าเป็นโรคจติ สิง่เหล่านี้เคยท าใหฉ้นัรูส้กึกงัวล
อยู่ไม่น้อยกบัอนาคตของตนเอง เมื่อรูว้่าสกัวนัหนึ่งตอ้งไปเกณฑท์หาร เพราะเป็นหน้าทีแ่รกที่
รฐัมอบใหต้ดิตวัมาตัง้แต่เกดิพรอ้มทัง้ตราเอาไวใ้นกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมมนูญไทย12  

เมื่อวนัเวลาผ่านไปปีแลว้ปีเล่า การเกณฑท์หารกใ็กลเ้ขา้มาทุกท ีฉัน
คอยตดิตามขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเกณฑท์หารอยู่เรื่อยมา บนหน้าหนึ่งในหนงัสอืพมิพห์รอื
สื่อสงัคมออนไลน์ ในช่วงฤดูกาลเกณฑ์ทหารมกัจะพบพาดหวัข่าว อย่างเช่น “ฮือฮา สาว
ประเภทสองโผล่เกณฑท์หาร” “ฮอืฮาหนุ่มสวยขวญัใจเกณฑท์หาร” ทีม่กัจะมาพรอ้มกบัภาพสาว
สวย ในมอืขา้งหนึ่งของเธอถอืใบสด.43 พรอ้มชูแขนอกีขา้งหนึ่งขึน้มาเพื่อโชว์หมายเลขที่ถูก
เขยีนก ากบัไว ้ ใบหน้าของแต่ละคนบนหน้าหนึ่งของหนังสอืพมิพด์ูยิม้แยม้ เสือ้ผา้หน้าผมดูไม่
พร่องเตรยีมพรอ้มพบปะสือ่มวลชน ในวนัเกณฑท์หารกะเทยมกัถูกเรยีกวา่เป็นสสีนัของงานบน
พาดหวัขา่ว แต่กระนัน้แลว้ฉนัมอิาจล่วงรูไ้ดเ้ลยว่าเบือ้งหน้าทีด่ยูิม้แยม้ภายในใจจะปะปนความ
เศรา้หรอืเคลา้ความขมขืน่แค่ไหน หรอืคาดเดาไม่ไดเ้ลยวา่บางคนจะรูส้กึภูมอิกภูมใิจแค่ไหนกบั
การไดเ้ป็นดาวเด่นในวนัคดัเลอืก   

บรรดากะเทยรุ่นพี่และกะเทยรุ่นราวคราวเดยีวกนัที่ได้เกณฑ์ทหาร
ก่อนหน้าฉันมกัจะมาเล่าถงึบรรยากาศวนันัน้ใหฉ้ันฟัง ประสบการณ์และขอ้มูลข่าวสารทีไ่ดร้บั
มาจงึพอท าใหฉ้นัสบายใจขึน้มาบา้งเมื่อรูว้่าไม่ตอ้งไปจบัใบด าใบแดง ถา้ลกัษณะภายนอกดเูป็น

 
12 ตามพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด 1 มาตรา 7 ระบุไวว้า่ 

“ชายที่มีส ัญชาติเ ป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ร ับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน ” 
(พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร, 2497) 
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ผู้หญิง เช่น ผมยาว มีหน้าอก รวมถึงได้รบัการผ่าตัดแปลงเพศ ก็จะไม่ถูกเกณฑ์ แต่หาก
ลกัษณะยงัดไูม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง หรอืเขา้เกณฑเ์หล่านี้ กต็อ้งไปขอใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล 
เมื่อได้ยนิแบบนี้กพ็อท าใหฉ้ันสบายใจขึน้มาบา้งว่าคงไม่ถูกเกณฑไ์ปเป็นทหารและไม่ต้องถูก
ระบุวา่โรคจติอกีต่อไป  

ในเดือนมนีาคม ปี พ.ศ. 2557 ราวสามอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะถึงวนั
เกณฑ์ทหารแม่โทรมาเตือนให้ฉันเตรยีมตวัท าเรื่องลากลบับ้าน เพราะระหว่างนัน้ฉันก าลงั
ฝึกงานอยู่ในกรุงเทพ แม่จงึช่วยบอกถงึวนัเวลาและสถานทีน่ดัหมาย การเกณฑท์หารประจ าปีที่
โคราชบ้านเกดิของฉันจะแยกไปตามอ าเภอ ภายในอ าเภอกจ็ะคดัรวมมาจากต าบลต่าง  ๆ ซึ่ง
ต าบลทีฉ่นัอยูน่บัวา่มคีวามโชคดอียูบ่า้งเพราะอยูใ่นอ าเภอเมอืง สถานทีใ่นวนัเกณฑท์หารจะถูก
จัดในฮอลล์ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใจกลางโคราช ซึ่งก็นับว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้าง
สะดวกสบายเมือ่เทยีบกบัอ าเภออื่น ๆ 

วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2557 . . . 
จนในทีสุ่ดวนันัน้กม็าถงึ วนัทีฉ่นั “ตอ้ง” ไปเกณฑท์หาร ฉนัตื่นขึน้มา

แต่เช้าตรู่ ลุกขึ้นมาอาบน ้าแต่งตัวอย่างพิถีพิถัน และใช้เวลาอยู่นานตรงหน้ากระจกเพราะ
เสยีเวลาไปกบั “การแต่งหน้าทีม่าก แต่ดูน้อย” ทัง้ ๆ ทีป่กตใินชวีติประจ าวนัฉันแทบจะไม่แตะ
เครอืงส าอางเลย และพยายามแต่งตวัใหดู้เป็นทางการโดยการสวมเสือ้คอกวา้งและสวมสูททบั 
วนันัน้แม่แนะน าให้ฉันใส่กระโปรงไปเกณฑ์ทหาร ทัง้ที่ในชีวิตประจ าวนัฉันชอบใส่กางเกง
มากกวา่ แต่ครัง้นี้ฉนัยอมท าตามค าแนะน าของแมแ่ต่โดยด ี 

ผู้ชายที่ไม่ได้เรยีน รด. อาจมหีนทางในการรอดพ้นจากการเกณฑ์
ทหารแตกต่างกันไป บางคนพยายามคุมน ้ าหนักให้มากกว่าที่ก าหนดเข้าไว้ หรือบางคน
พยายามท าตวัให้ผอมลบีเขา้ไว้ แต่หนทางเดยีวที่กะเทยอย่างฉันจะรอดพ้นจากวนัที่ไปการ
เกณฑ์ทหาร คือ การมีลักษณะภายนอกที่เหมือนผู้หญิงให้มากที่สุด แม้เช้าวนันัน้ฉันจะดู
อ่อนหวานเป็นพเิศษกว่าทุกวนั แต่ใจหนึ่งฉันกลบัรู้สกึหวาดหวัน่อยู่ไม่น้อยกบัการที่ไม่ได้มี
ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลตดิไปดว้ย เพราะมวัแต่ยุง่อยูก่บัการฝึกงาน จงึไม่รูเ้ลยวา่เลยวา่
การฝ่าฝืนค าขอร้องของแม่ที่อยากให้ฉันเรยีนรด .ในวนันัน้เป็นการตดัสนิใจผดิอย่างแรงหรอื
เปล่า 

พ่อเป็นคนขบัรถมาส่งฉันพรอ้มกบัแม่ทีน่ัง่มาเป็นเพื่อน ทัง้คู่ต่างตดิ
สอยหอ้ยตามเพื่อไปรอดูขัน้ตอนต่าง ๆ เมื่อพ่อขบัมาถงึลานจอดรถดา้นหลงัของหา้งซึง่มรีถไล่
เรยีงจอดกนัเนืองแน่น เราเดนิเขา้ทางประตดูา้นหลงัของหา้งทีเ่ปิดรอไวต้ัง้เชา้ตรูไ่ปยงัลฟิธ ์เพือ่
ขึน้ไปทีฮ่อลลบ์นชัน้สาม เมื่อขึน้มาถงึจงึพบว่าประตูบานใหญ่ของฮอลลถ์ูกเปิดรอเอาไวท้ัง้สอง
ดา้น เมื่อมองเขา้ไปกจ็ะเหน็ความวุ่นวายและชายฉกรรจม์ากมายเดนิควกัไขว่กนัอยู่ดา้นใน พอ
เดนิเขา้ไปกเ็หน็โต๊ะทีเ่ป็นจุดตรวจ ซึง่แต่ละจุดแบ่งออกเป็นขัน้เป็นตอนตามกระบวนการ และมี
ชายใสเ่ครือ่งแบบนัง่อยูป่ระจ าอยูทุ่กจุด   
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ฉนัเดนิตรงเขา้ไปยงัจุดแรกเพือ่เชค็เอกสาร ต่อจากนัน้กไ็ปนัง่รวมกบั
คนอื่น อยู่ในแถวทีจ่ดัเรยีงไปตามต าบล ส่วนพ่อกบัแม่กไ็ปนัง่คอยเฝ้าดูฉันอยู่ขา้งบนอฒัจันทร์
รวมกบักองเชยีรข์องบา้นอื่น ๆ ทีม่าร่วมลุน้กบัลูกชาย ซึ่งบางบา้นกห็อบกนัมาเป็นครอบครวั 
ทัง้พ่อแม่ พีป้่าน้าอา หรอืลูกเมยีของชายหนุ่มทีม่าจบัใบด าใบแดง หากฉันมคีวามสามารถอ่าน
ใจบรรดากองเชยีรเ์หล่านัน้ได ้ฉนัสงัเกตเหน็สหีน้าทีดู่กงัวล บางคนยนืดว้ยท่ากอดอก และบาง
คนกน็ัง่กุมมอือยู่  จนพอจะเดาไดว้่าสหีน้าท่าทางเหล่านัน้อาจจะหมายถงึ ความห่วงหาทีม่ตี่อ
ชะตากรรมของเสาหลกัหรอืลกูชายของบา้นทีอ่าจกลายไปเป็นรัว้ของชาตกิเ็ป็นได้ 

“ทัง้หมดลุก! ทัง้หมดแถวตรง!” . . . เสยีงค าสัง่จากนายทหารดงัก้อง
กงัวานเหมอืนเป็นการสง่เสยีงรบัขวญัทหารใหม่ เวลาแปดนาฬกิาเสยีงเพลงชาตดิงัออกมาจาก
ล าโพง ฉนัและผูช้ายทัง้หมดทีอ่ยูต่รงนัน้เราต่างลุกขึน้ยนืตรงรอ้งเพลงชาตกินัอย่างพรอ้มเพรยีง 
เพลงทีถู่กขบัขานดว้ยเสยีงของชายหนุ่ม เสยีงทุม้ต ่าดงักกึกอ้ง ส่วนเสยีงของฉันถูกกลบสิน้ไป
ดว้ยเสยีงของผูช้ายทัง้หมดไปเสยีแต่ตรงนัน้แลว้  

ฉันนัง่รอจนกระทัง่ถูกเรยีกชื่อ และถูกยา้ยไปยงัอกีจุดหนึ่ง นัน่กค็อื 
จุดตรวจร่างกาย  มโีต๊ะของเจา้หน้าทีต่ ัง้อยู่ดา้นหน้า นายทหารประจ าจุดลากเกา้อี้พลาสตกิมา
ขา้ง ๆ โต๊ะประจ าจุด และเรยีกใหฉ้ันขึน้มานัง่บนเก้าอี้พลาสติกใกล้ ๆ เพื่อนัง่รอควิ เท่ากบัว่า
ตอนนัน้ฉนัก าลงันัง่อยู่บนเกา้อีพ้ลาสตกิประจนัหน้าอยู่กบัผูช้ายกลุ่มใหญ่ทีก่ าลงันัง่อยู่ทีพ่ืน้บาง
คนถอดเสือ้ออกบางคนสวมทบัไว ้ในเวลานัน้ฉนัรูส้กึอดึอดัอย่างบอกไม่ถูกทัง้ จากระดบัสายตา
ทีไ่ม่เทา่กนั จากการทีไ่ม่ไดน้ัง่อยูใ่นระดบัเดยีวกนั และการถูกปฏบิตัติ่างไปจากผูช้ายคนอื่น ๆ 

วนัเกณฑท์หารส าหรบักะเทยนัน้นอกจากจะตกเป็นวตัถุทางเพศผา่น
สายตาของผูช้ายจ านวนมากหรอืผ่านเลนสก์ลอ้งของสื่อมวลชน ฉันยงักลายมาเป็นวตัถุทีโ่ดน
ตดัสนิว่าเหมอืนหรอืไม่เหมอืนผูห้ญงิ ชวีติของฉันในวนันี้ตอ้งถูกพพิากษาผ่านสายของคนสาม
คนที่ท าหน้าที่ในการตดัสนิความเป็นหญิงที่ฉันม ีอ านาจทัง้หมดจึงอยู่บนปลายปากกาของ
เจา้หน้าทีส่ามคนในลานคดัเลอืกทหารกองเกนิ ไดแ้ก่ ประธานกรรมการคดัเลอืก แพทยป์ระจ า
หน่วยคดัเลอืก และกรรมการสสัดจีงัหวดั 

ครัน้เมื่อฉนัถูกเรยีกใหเ้ขา้ไปตรวจร่างกาย  ฉนัเดนิกลบัไปทีโ่ต๊ะดา้น
หน้าทีม่นีายแพทยป์ระจ าหน่วยคดัเลอืกนัง่อยู ่ฉนันัง่ลงบนเกา้อีข้า้ง ๆ กบั เจา้หน้าทีท่ีด่เูป็นคน
หนุ่ม มที่าทางเป็นมติร เขาชวนฉันพูดคุยเรื่องสพัเพเหระและซกัถามขอ้มูลส่วนตวั ชื่อ ที่อยู่ 
และอาชพีปัจจุบนั อย่างสบาย ๆ  อยู่ ๆ ในขณะที่ฉันก าลงัเผลอ เขากเ็งื้อมมอืขึน้มากระตุกที่
ปลายผมจนศรษีะของฉนัโน้มเอยีงไปตามแรงทีด่งึ  

“โอเค ผมจรงิ”  
เจา้หน้าทีก่ล่าวและหลงัจากนัน้ กเ็อ่ยปากขอฉนัวา่ 
“ไหน ขอดหูน้าอกหน่อยครบั”  
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สทิธบินเนื้อตวัร่างกาย ค าที่ฉันไม่เคยได้ยนิมาก่อน และกว่าจะรูจ้กั
ค านี้เขา้กต็อนทีเ่ริม่เรยีนปรญิญาโทเขา้แลว้ น่าเสยีดาย กว่าทีฉ่ันจะรูจ้กัค านี้ร่างกายของฉันก็
ถูกจับ ถูกสมัผสั ถูกแตะต้องโดยไม่ได้ยินยอมมาหลายต่อหลายครัง้ พูดยังไม่ทันขาดค า
เจ้าหน้าที่ค่อย ๆ เอามอืขา้งหนึ่งแงม้คอเสื้อ ส่วนมอือกีขา้งก็ล้วงเขา้มาถงึชุดชัน้ในจนฝ่ามอื
สมัผสักบัหน้าอก ต่อหน้าธารก านัล และใชส้ายตาสอดส่องเขา้ไปดา้นในเพือ่เชค็ว่าฉนัมหีน้าอก
หรอืไม่ ตอนที่มอืของเจา้หน้าทีโ่ดนทีห่น้าอก ฉันในตอนนัน้เหมอืนได้กลายเป็นวตัถุทีไ่ม่มลีม
หายใจไปเสยีแลว้จรงิ ๆ ไม่รูเ้ลยว่ากี่สายตาทีจ่บัจอ้งมายงัฉันในเวลานัน้ ทัง้ผูค้นบนอฒัจนัทร ์
และ คนที่มาเกณฑ์ทหาร ไม่มีอะไรที่จะท าให้ฉันรู้สึกทัง้โกรธและอบัอายได้เท่ากบัการถูก
ตรวจสอบร่างกายในพื้นที่สาธารณะ เสรจ็แล้วเจ้าหน้าที่จงึบอกใหเ้ดนิไปนัง่รออกีจุดหนึ่ง ฉัน
คอ่ย ๆ รวบรวมสตแิละควบคุมความโกรธเกรีย้วของตนเองเอาไว ้และเดนิไปตามค าแนะน าเพื่อ
ไปรบัเอกสาร พลางนึกในใจวา่ “ทนอกีสกันิดเถอะ เดีย๋วกไ็ดเ้ดนิออกไปจากตรงนี้แลว้” 

เมื่อฉันเดินไปยงัถึงจุดสุดท้ายที่มเีจ้าที่ใส่เครื่องแบบนัง่อยู่สองคน 
คาดว่าน่าจะเป็นประธานการคดัเลอืกและกรรมการสสัดจีงัหวดั เมื่อไปถงึฉันไดน้ัง่รอบนเกา้อี้ที่
วางเรยีงกนัอยู่ และพอถูกเรยีกฉันจงึเดนิเขา้ไปยงัโต๊ะของเจ้าหน้าที่ เป็นอกีครัง้ที่ฉันต้องปั้น
หน้าแสดง โดยพยายามเกบ็อารมณ์ไม่แสดงออกทางสหีน้า ละทิ้งความโกรธเกรี้ยวเมื่อสกัครู่ 
และแสดงความเป็นมติรกบัเจา้หน้าทีป่ระจ าจุดซึง่เป็นชายวยักลางคน ผวิคล ้าแดด และมใีบหน้า
แลดเูครง่ขรมึ   

“สวสัดคีะ่” ฉนัยกมอืไหว ้
“สวสัดคีรบั” เขาจอ้งมองฉนัและยิม้ 
“คนโคราชเหรอ โตทีน่ี้หรอืเปล่า”  
เจา้หน้าทีค่นนัน้เอ่ยถามอยา่งเป็นกนัเอง 
“ใชค่ะ่” ฉนัเอ่ยสัน้ ๆ  
“จบจากโรงเรยีนอะไรมา” เขาถามฉนัอกีครัง้ 
“อ่อ จบราชสมีาค่ะ”  
พอฉนัตอบไปดงันัน้ เจา้หน้าทีก่ถ็ามกลบัเชงิเยา้แหย่วา่ 
“โหย กน็ึกวา่จบสรุะ13 ทีไ่หนได ้รุ่นน้องนี้เอง”  
“พีเ่องกจ็บราชสมีาเหมอืนกนั” 
“ประมาณเมือ่เกอืบ ๆ สามสบิปีทีแ่ลว้โน้น” 
“วา่แต่ น้องจบรุน่ไหนละ” 
“อ่อ จบรุน่รอ้ยหก คะ่” 

 
13 โรงเรยีนสรุนาร ีเป็นโรงเรยีนหญงิลว้นประจ าจงัหวดันครราชสมีา 
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บทสนทนาดดู าเนินไปอย่างปกต ิเขากม้หน้ากม้ตาอยู่กบัเอกสารของ
ฉันเพื่อเซ็นก ากบัพลางชวนคุยอย่างเป็นมติร แต่เมื่อถงึจงัหวะที่เขาก าลงัจะคนืเอกสารให้ฉัน 
เขาเงยหน้าขึน้มา จอ้งมาทีฉ่ันดว้ยสายตาและท่าทางเอาจรงิเอาจงั สกัพกัเจา้หน้าทีก่เ็อ่ยปาก
ถามวา่  

“น้อง คนืนี้ไปกนิขา้วกบัพีไ่หม”  
ฉนัชะงกั เริม่รูส้กึกลวั และสัน่ไปหมด ไมว่า่นัน่เขาจะพศิวาสในตวัฉนั

หรอืไม่กต็าม เขาไม่มสีทิธิท์ าอะไรเกนิไปกว่าเซ็นรบัรองเอกสาร ฉันไม่คาดคดิมาก่อนเลยว่า
เรื่องทีเ่คยไดย้นิมาปากต่อปากทีก่ะเทยมกัจะเล่าใหฟั้งกนัว่าเคยถูกลวนลามในวนัเกณฑท์หาร 
เคยถูกเชญิชวนไปโรงแรม หรอืเคยถูกกลัน่แกลง้ในวนัเกณฑท์หาร เหตุการณ์ท านองนี้จะเกดิ
ขึน้กบัฉนัเสยีเอง หรอืแมแ้ต่ในขอ้แนะน าส าหรบักะเทยหรอืคนขา้มเพศ บนเวป็ไซตข์อง ไอลอว ์
(ilaw) กไ็ดป้รากฏขอ้ควรปฏบิตัเิมื่อเจอสถานการณ์ทีไ่ม่เหมาะสม ดงัทีส่ว่นหนึ่งไดใ้หค้ าแนะน า
เอาไวว้า่ 

- ถูกสัง่ให้ถอดเสื้อ ในกรณีนี้ถ้าใส่เสื้อที่มกีระดุมอยู่แล้ว สามารถ
ปลดกระดุมได ้2-3 เมด็เพยีงเท่านี้กท็ราบไดว้่ามนีมหรอืไม่ แต่ถา้
ไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตไปควรเจรจากบัเจ้าหน้าที่ว่าขอไปท าในที่มดิชดิ 
บรเิวณใกล้เคยีงทีไ่ม่ไกลจากสายตาผูค้นมากนักทัง้นี้เพื่อป้องกนั
การถูกล่วง ละเมดิดว้ย ถา้เรายงัถูกบงัคบั ใหร้อ้งเรยีนต่อประธาน
กรรมการการตรวจเลอืกฯได ้

- ถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ์ เราไม่ควรมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับ
เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกนัการหาผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่เพราะ
กะเทยส่วนมากจะถูกล่วงละเมดิในเรื่องนี้ค่อนขา้งมาก ในบางครัง้
เจ้าหน้าที่ก็จะมาชวนเชื่อต่าง ๆ นานาก็ไม่ควรหลงเชื่อ ควรจะ
เคารพตนเอง เคารพสถานทีจ่งึไม่แนะน าใหม้พีฤตกิรรมเชงิชูส้าว
ในสถานการณ์นี้ 

ค าแนะน าเหล่านี้เป็นเครื่องสะทอ้นว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกดิขึน้มา
ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า และกะเทยมกัจะเป็นฝ่ายทีถู่กแนะน าใหร้ะแวดระวงัตวัเองในวนัเกณฑ์ทหาร ซึง่
ถงึแมจ้ะมกีารออกคู่มอื “ท าอย่างไรเมื่อพีท่หารต้องปฏบิตังิานกบัน้องกะเทย14” โดยเครอืข่าย
เพื่อนกะเทยไทย แต่ฉันไม่แน่ใจนักว่าคู่มอืเหล่าน้ีมผีลสมัฤทธิม์ากแค่ไหน เพราะฉันคดิว่าการ
ใหเ้กยีรตกิะเทยในวนัเกณฑท์หารไม่ใช่เพยีงแค่การใหพ้วกเราขึน้ไปนัง่บนเก้าอี้พลาสตกิหรอื
ถูกปฏบิตัดิกีว่าผู้ชายคนอื่น ๆ หากแต่ฉันคดิว่าการให้เกยีรตกิะเทย หรอื ผู้ชายคนอื่น ๆ ใน

 
14 ดใูนภาคผนวก ค. 
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พืน้ทีเ่กณฑท์หาร คอื การใหเ้กยีรตเิราในฐานะมนุษยค์นหนึ่งทีส่ามารถเลอืกไดว้่าอยากจะ “รบั
ใชช้าต”ิ ดว้ยการรบัใชก้องทพัหรอืไม่  

ฉันพยายามรวบรวมสติให้กลบัมาอีกครัง้และพยายามท าสหีน้าให้
ราบเรยีบทีสุ่ด พรอ้มพดูออกมาดว้ยน ้าเสยีงทีเ่ปลีย่นจากน ้าเสยีงทีฟั่งดูเป็นมติรไปเป็นน ้าเสยีง
แบบไมส่บอารมณ์วา่ 

“ไม่ไปคะ่ หนูตอ้งกลบักรุงเทพ เยน็นี้” 
เขายื่นเอกสารคนืใหฉ้ัน มองหน้าและตอบกลบัมาดว้ยค าพูดทีท่ าให้
ฉนัรูส้กึขนลุกวา่ 
“ตอนกลางคนื อยา่ใหเ้จอตวัตามทีเ่ทีย่วนะ”  
สิง่ที่เจ้าหน้าที่ตอบกลบัมายิง่ท าให้ฉันหวาดหวัน่ เพราะทัง้แววตา 

น ้าเสยีงและท่าทางของเขาดูโกรธทีโ่ดนปฏเิสธ ฉันรบีควา้เอกสารคนืและย ่าเทา้ออกไปจากตรง
นัน้ เดนิฝ่าฝงูชนทีเ่นืองแน่นออกมา ฉันสมัผสัไดถ้งึทุกสายตาจากผูช้ายทีน่ัง่รอเกณฑท์หารจบั
จ้องมา จงึต้องรบีเดนิผ่ากลางวงล้อมนัน้ออกมาไปหาพ่อกบัแม่ที่คอยอยู่ ฉันรบีเชค็เอกสารที่
ไดร้บัมา เมื่อเหน็ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขอ้ก าหนด เอกสารถูกระบุว่า “สภาวะเพศสภาพไม่ตอ้ง
กบัเพศก าเนิด” นัน้พอท าใหฉ้นับรรเทาความโกรธและความกลวัลงไปไดบ้า้ง 

เอกสารสด. 43 ทีไ่ดร้บัในวนัเกณฑท์หารนับว่าเป็นหลกัฐานที่ท าให้
ฉันได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ครัง้หนึ่งที่ฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร และท าให้ฉันรบัรู้ว่าเอกสาร 
สด.43 ไม่ไดม้อี านาจเพยีงแคจ่ดั กะเทย หรอื คนอื่น ๆ เขา้สูป่ระเภทหรอืคุณลกัษณะต่าง ๆ แต่
มนัยงัมอี านาจในการท าให้ประสบการณ์ของกะเทยกบัการถูกลวนลามทางเพศในวนัเกณฑ์
ทหารเงยีบและไรอ้ านาจต่อรอง เมื่ออ านาจทัง้หมดอยู่บนปลายปากกาของผูม้อี านาจทีจ่ะเขยีน
ลงบนเอกสารแผ่นนี้ เพราะฉันคอืคน ๆ นัน้เอง คนทีอ่่อนแอเกนิกว่าจะส่งเสยีงเพื่อตนเอง และ
คนทีข่ ีข้ลาดเกนิกวา่ทีจ่ะสูเ้พือ่คนอื่น สิง่เดยีวทีจ่ะท าได ้คอื ท าใจยอมรบั พยายามลมืและนึกอยู่
เสมอวา่ปล่อย ๆ มนัไป ยงัไงเรากห็ลุดพน้ออกมาจากตรงนัน้แลว้ และกวา่ทีฉ่นัจะตดัสนิใจเขยีน
เล่าเหตุการณ์ทัง้หมดนี้ ฉนัทัง้ปรกึษาพอ่แม ่ปรกึษาเพือ่นสนิท และปรกึษาอาจารยอ์กีครัง้  เพื่อ
รวบรวมความกล้าและกลบัมาเล่าประสบการณ์ในวนัเกณฑ์ทหาร ฉันรู้ดีว่าการออกมาเล่า
ประสบการณ์มนัอาจจะชา้เกนิไปทีจ่ะเรยีกรอ้งหาความยุตธิรรมทีค่วรจะไดร้บั เพราะฉันไม่รูว้่า
จะไปหาหลกัฐานอะไรมายนืยนัต่อสิง่เหล่านี้ ประสบการณ์นี้ลว้นมาจากความทรงจ าของฉนั และ
เอกสารสด.๔๓ ทีไ่ดม้า แต่ถา้หากการเขยีนคอืพลงัอนัยิง่ใหญ่ฉันขอปลดปล่อยพนัธนาการแห่ง
ความอ่อนแอ ความขีข้ลาด และการเพกิเฉยของตนเองในวนันัน้ ฉนัขอใชพ้ืน้ทีข่องการบนัทกึใน
การแบ่งปันเรือ่งราวการเกณฑท์หารเพือ่คนืความเป็นธรรมใหต้นเอง  
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6.2.1.2 ค าท่ีถกูทดแทน: จาก โรคจิตถาวร สู่ เพศสภาพไม่ตรงกบัเพศ
ก าเนิด 

จากเอกสารสด.๔๓ ทีฉ่ันไดร้บัจากวนัทีไ่ปเกณฑท์หาร เอกสารแผ่น
นี้นอกจากเป็นพยานของประสบการณ์ที่ถูกคุกคามทางเพศของตนเองในวนัเกณฑ์ทหาร ยงั
นับว่าเป็นหลกัฐานของการเปลี่ยนแปลงในเชงิความรูท้ี่รฐัน ามาใชบ้นหน้าของเอกสาร โดยจะ
เห็นได้ว่าผลการตรวจเลอืกที่ปรากฏในเอกสารสด.43 ของฉันถูกบนัทกึลงไปว่า “ภาวะเพศ
สภาพไมต่รงกบัเพศก าเนิดตามกฎกระทรวง” ฉะนัน้การหยบิเอาเอกสารชิน้นี้ขึน้มาศกึษา กเ็พือ่
เผยใหเ้หน็ถงึพฒันาการของค าทีใ่ชร้ะบุและชีใ้หเ้หน็ถงึการกดทบัทางความรูผ้่านวาทกรรมทาง
การแพทยท์ีร่บัมาจากโลกตะวนัตก 

ภาพที ่6.2 เอกสารสด.๔๓ 
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จากการศึกษาของธนัย เกตวงกต (2560) ได้แสดงให้เห็นว่า การ
เกณฑท์หารในสงัคมไทยมคีวามเป็นมาทางประวตัศิาสตร ์มาตัง้แต่ปลายสมยัอยุธยาถงึสมยัตน้
รตันโกสนิทร์ ซึ่งในขณะนัน้ระบบการเกณฑ์ทหารมลีกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างขุนนาง
และไพร่ โดยถือเป็นรูปแบบวธิกีารเกณฑ์ทหารแต่โบราณ การเปลี่ยนแปลงมาสู่รูปแบบการ
เกณฑท์หารในแบบรฐัสมยัใหม่เริม่ขึน้นบัแต่ในชว่ง ร.ศ. 122 ภายใตร้ชัสมยัของพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นต้นมา ทัง้ยงัเสนอโดยการใชเ้งนิแลกเปลีย่นกบัการมาเป็นส่วน
หนึ่งของกองทพั ความพยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงรปูแบบการเกณฑท์หารค่อย ๆ เริม่จากมณฑล
ที่มคีวามพร้อม เนื่องจากเกรงว่าจะมกีารลุกฮือต่อต้านจากประชาชน ดงัจะเห็นได้จาก การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร ร .ศ.124  ที่นับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรก และ
ภายหลงัปี พ.ศ. 2490 เกดิช่องทางทีท่ าใหส้ามารถผ่อนปรนจากการเขา้รบัเกณฑท์หารดงัทีจ่ะ
เหน็ไดจ้ากการเสนอขอ้แกไ้ขในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร (ฉบบัที่5) พ.ศ. 2494 โดยเพิม่
ทางเลอืกเขา้ไปกค็อืการศกึษาวชิาทหาร จวบจนพระราชบญัญตัริาชการทหารกองประจ าการ 
พ.ศ. 2497 ไดม้กีารบญัญตักิารยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจ าการใหแ้ก่บุคคล 3 
ประเภท อนัไดแ้ก่ นกับวชทีม่สีมณศกัดิ ์ผูพ้กิาร และชาวเขาชาวชนเผา่ต่าง ๆ  (ธนยั เกตวงกต
, 2560, น. 8) รูปแบบการเกณฑ์ทหารถูกปรบัเปลี่ยนเรื่อยมาตามบรบิทสงัคมการเมอืงในยุค
สมยันัน้ ๆ ซึง่เกดิจากปัจจยัทีเ่ชือ่มโยงทัง้ภายในและภายนอก เชน่ ความไม่สงบภายในประเทศ 
ความหวาดหวัน่ต่อลทัธลิ่าอาณานิคมตะวนัตกในสมยัก่อน ศกึสงคราม และปัญหาเศรษฐกจิและ
การเมอืง อย่างไรก็ตาม ธนัย มองว่า “ประเทศไทยยงัคงใช้รูปแบบการเกณฑ์ทหารที่มหีลาย
รปูแบบทบัซอ้นกนั ทัง้การเกณฑท์หารของเพศชายตามปกตเิมื่อถงึเกณฑอ์าย ุและชอ่งทางการ
ยกเวน้ของการศกึษาวชิาทหาร” (ธนยั เกตวงกต, 2560, น. 1) 

ในขณะทีบ่างประเทศเลอืกคดัจากทุกเพศอย่างเท่าเทยีมตามเกณฑ์
ของอายุ บางประเทศเกณฑเ์ฉพาะเพศชายไม่มขีอ้ยกเวน้ หรอืบางประเทศใชร้ะบบอาสาสมคัร 
ขณะทีใ่นหลายประเทศ โดยเฉพาะในโลกตะวนัตกระบบเกณฑท์หารได้เปลีย่นแปลงไป โดยเฉ
พาหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง เช่น การเปลี่ยนไปใช้ “ระบบสมคัรใจ” All-Volunteer Army 
รวมถงึถูกลดทอนด้วยแนวคดิสทิธมินุษยชนและแนวคดิเรื่องสนัตภิาพ และการเขา้ไปมสี่วน
รว่มกบักองทพัทัง้จากผูห้ญงิหรอืกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเพิม่มากขึน้ ขณะทีร่ฐัไทยสมยัใหม่
ก็มขีอ้ยกเว้นให้ประชาชนไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร ด้วยการเปิดการเรยีนการสอนวชิาทหารใน
ระดบัมธัยมปลาย รวมทัง้การจดัคนเป็นประเภท  ต่าง ๆ เพือ่ถูกยกเวน้เขา้รบัการคดัเลอืก ซึง่มี
ขอ้มลูจากกรมสสัดทีีป่รากฏอยูบ่นเวป็ไซตข์องสายดว่นคนพกิารประชารฐั เผยใหเ้หน็วา่ การจดั
ประเภทผูท้ีจ่ะเขา้รว่มเกณฑท์หาร โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็นสีจ่ าพวกหลกั ๆ จ าพวกที ่๑ ไดแ้ก่
คนซึ่งมรี่างกายสมบูรณ์ดไีม่มอีวยัวะพกิารหรอืผิดส่วนแต่อย่างใด จ าพวกที่ ๒ ได้แก่คนซึ่งมี
ร่างกายที่เห็นได้ชดัว่าไม่สมบูรณ์ดเีหมอืนคนจ าพวกที่ ๑ แต่ไม่ ถึงทุพพลภาพ จ าพวกที่ ๓ 
ไดแ้ก่คนซึง่มรี่างกายยงัไม่แขง็แรงพอทีจ่ะรบัราชการทหารในขณะนัน้ไดเ้พราะป่วยซึง่จะบ าบดั
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ให้หายภายในก าหนด ๓๐ วนัไม่ได้ จ าพวกที่ ๔ ได้แก่คนพกิารทุพพลภาพ หรอืมโีรคที่ไม่
สามารถจะรบัราชการทหารไดต้ามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๔๑ (“รูไ้หมว่า…ป่วยเป็นโรค
อะไรบา้งทีเ่ป็นทหารไม่ได,้” 2563) 

ปัจจุบนัเมื่อ กะเทย หรอื คนขา้มเพศ ไปเกณฑท์หารจะถูกจดัใหเ้ป็น
บุคคลจ าพวกที ่๒ (กฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๕, 2555) และโดนแยกออกไปทีจุ่ดรบัเอกสารโดยที่
ไม่ต้องนัง่รอลุ้นจบัใบด าใบแดงกบัผูช้ายคนอื่น ๆ โดยบนหน้าเอกสารสด.๔๓ จะถูกระบุลงไป
ด้วยค าว่า “สภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ ๗๕ ที่
ออกมาในปี พ.ศ. 255515 ดัง่ทีป่รากฏในใบสด.43 ของฉนั  

แต่ทว่าในช่วงก่อนหน้าปี  พ .ศ . 2555 ก่อนที่จะมีค าประกาศ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๕ กลุ่มคนทีเ่ป็นกะเทยหรอืคนขา้มเพศเคยถูกจดัอยู่ในจ าพวกทีส่ี ่และ
ถูกระบุลงในใบสด.43 ดว้ยค าว่า โรคจติถาวร จะเหน็ไดจ้ากการวจิยัของ เฉลมิพล ธรรมสุนทร 
(2549) ทีไ่ดศ้กึษาผลกระทบของการระบุค าว่า โรคจติถาวร ในใบสด.43 ของกะเทย พบว่าการ
ถูกระบุดงักล่าว  ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของกะเทยใน 4 ดา้นส าคญัไดแ้ก่ ผลกระทบทางดา้น
จติใจ ผลกระทบการประกอบอาชพี ผลกระทบในการท านิตกิรรม และผลกระทบจากการขอ
หนงัสอืเดนิทางไปต่างประเทศ นอกจากนี้ แลว้ยงัพบไดจ้ากการศกึษาของ วารุณี ทีไ่ดช้ีใ้หเ้หน็
ว่า กะเทยเปลีย่นเพศ จ านวน 3 ใน 15 ราย ถูกวนิิจฉัยว่าเป็นบุคคลด ี1 ประเภท 4 คอื บุคคล
วกิลจรติ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลเสยีตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสมคัรเขา้ท างานในองคก์รเอกชน
และหน่วยงานราชการ (วารุณี แสงกาญจนวนิช, 2546, น. 100) 

การเปลีย่นแปลงของค าทีถู่กบนัทกึลงในใบสด.43 ของกะเทยนัน้ อาจ
กล่าวได้ว่ามพีฒันาการอยู่เรื่อยมา นับแต่ช่วงทศวรรษ 2540 อนัเป็นผลจากการเคลื่อนไหว
ทางด้านสทิธมินุษยชน การเคลื่อนไหวขององค์กรสทิธขิองกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และ
องค์กรสทิธขิองกะเทย การเคลื่อนไหวดงักล่าว จะเห็นได้ว่าทางฝัง่ของกองทพัเองก็มคีวาม
พยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการระบุค าวา่ โรคจติถาวร ลงในเอกสารสด.๔๓ บางกรณีอาจจะพดูไดว้่า 
“โชคด”ี เมื่อกะเทยเจอแพทย์ทหารทีเ่ขา้ใจ ใบสด.43 จะถูกเขยีนโดยใชข้อ้บ่งชี้ ความผดิปกติ
ของลกัษณะทางร่างกาย เช่น หน้าอกผดิรูป (ข่าวสด, 6 เมษายน พ.ศ. 2552) การระบุดว้ยขอ้

 
15 กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว ไดอ้อกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยเพิม่ความดงัต่อไปนี้  
… (๑๒) ของวรรคสาม ในขอ้ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออก
ตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบญัญัติรบั
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ “(๑๒) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด (Gender 
Identity Disorder)” (กฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๕, 2555) 
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บ่งชีไ้ปในลกัษณะนี้กเ็พือ่หลกีเลีย่งการตตีราวา่เป็นบุคคลวกิลจรติ แต่การถูกระบุในลกัษณะนี้ก็
มกัจะเกดิขึน้เป็นรายบุคคลไป 

จุดเริม่ต้นของการเปลี่ยนแปลงขอ้บ่งชี้ที่ใชร้ะบุลงในเอกสารสด .๔๓ 
เริม่ต้นมาจาก ภายหลงัปี พ.ศ. 2545 เมื่อกรมสุขภาพจติ ได้รบัแรงกดดนัจากการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มเกย์ เรยีกร้องให้ยกเลิกการวนิิจฉัยว่า การเป็นคนรกัเพศเดียวกนัออกจากการถูก
ประทบัตราว่าเป็นผูม้อีาการป่วยทางจติ ถดัมาใน ปี พ .ศ. 2549 สาวประเภทสองน าโดยนาย
สามารถ มเีจรญิ หรอืน ้าหวาน พรอ้มดว้ยนายปรญิญา เจรญิผล หรอืน้องตุม้ ผู้ฟ้องคด ีร่วมกบั
เครอืข่ายท างานเพื่อสนับสนุนและปกป้องสทิธผิู้มคีวามหลากหลายทางเพศ ออกมายื่นฟ้อง 
รมว.กลาโหม เพื่อขอใหศ้าลปกครองมคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีัง้ 3 เพกิถอนหรอื
แกไ้ขขอ้ความในใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิ (สด.43) ใบส าคญัส าหรบัคนจ าพวก
ที่ 4 (สด.5) และใบส าคญัให้พ้นราชการทหาร (สด.9) ที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดี “เป็นโรคจิตถาวร”  
(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2549, ย่อหน้าที ่1) ตัง้แต่ปี 2548 จนมาถงึปี 2549 ทางกองบญัชาการก าลงั
ส ารองได้ใช้ค าระบุในเอกสารสด .43 ของคนข้ามเพศที่ต้องมารบัการตรวจเลือกเป็นทหาร
กองเกนิ โดยไดร้ะบุใหเ้ป็นบุคคลประเภททีส่าม คอืเป็นโรคทีต่้องรกัษาภายใน  30 วนั หากไม่
หายก็ต้องมาเข้ารบัการเกณฑ์ทหารให้ครบ 3 ครัง้ก่อนที่จะถูกจ าหน่ายออกจากบญัชี (ปิย
ลกัษณ์ โพธวิรรณ, 2554, น. 195) 

กระทัง่ช่วงปลายปี พ .ศ. 2554 ภายหลังจากการเรียกร้อง  ศาล
ปกครองกลางมคี าสัง่ให้กระทรวงกลาโหม แก้ไขถ้อยค าในใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหาร
กองเกินเข้ารบัราชการทหารประจ าการ (สด .43) (มตชิน, 2 กนัยายน 2554) ศาลมคี าสัง่ให้ 
กระทรวงกลาโหม แก้ไขถ้อยค าในใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิ เขา้รบัราชการ
ทหารกองประจ าการ ปี พ.ศ. 2554 ทีใ่ชข้อ้ความว่า "มคีวามผดิปกตทิางจติถาวร" เปลีย่นเป็น 
"ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัที่ก าเนิด" หรือ Gender Identity Disorder (GID)  จนกระทัง่ในปี
ต่อมา กฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดเ้พิม่ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิดเขา้ไปดว้ย บนหน้าเวป็ไซต์ของสสัดี
เชยีงใหม่มเีอกสารใหด้าวโหลดทีช่ื่อ “ความรูเ้บื้องต้นส าหรบัแพทย์ในการตรวจร่างกายทหาร
กองเกนิที่เขา้รบัการตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจ าการ ” ได้อธบิายถงึขัน้ตอนการ
ตรวจคดัเลอืกกลุ่มคนทีอ่ยูใ่นสภาวะเพศสภาพไมต่รงกบัเพศก าเนิดเอาไวว้า่ 

ในกลุ่ม “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” (Gender Identity 
Disorder หรอื Gender Dysphoria) ตรวจร่างกายพบเหน็ได้ด้วยตา 
เช่น ผ่าตดัแปลงเพศแลว้ หรอืมเีตา้นม (ทัง้ฉีด หรอืท าศลัยกรรมพบ
เต้านมที่มีลักษณะคล้ายสตรี) ให้เป็นคนจ าพวกที่ ๒ ตามกฎ
กระทรวงฯ ได้เลย ทัง้นี้ในกรณีที่ร่างกายปกตแิต่มลีกัษณะท่าทาง
ออกเป็นสตรีการแต่งกาย-แต่งหน้า ทรงผม ไม่มีใบรับรองของ
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จติแพทยร์พ.รฐัใหก้รรมการแพทยก์ าหนดเป็นคนจ าพวกที ่๓ ใหเ้ขา้
รบัการตรวจเลอืกใหม่ในปีหน้า โดยแนะน าใหไ้ปพบจติแพทย์ตรวจ
วนิิจฉัยและออกใบรบัรองว่าเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด หาก
บุคคลดงักล่าวได้มใีบรบัรองแพทย์มาแสดงที่ลงนามโดยจติแพทย์
รพ.รฐั ลงนาม ๑ ท่าน ประกอบกบัเอกสารน าของผูอ้ านวยการหรอื
สถานพยาบาลต้นสังกัดของจิตแพทย์ดังกล่าว กรรมการแพทย์
สามารถใหเ้ป็นคนจ าพวกที ่๒ ได ้ 
การขบัเคลื่อนทางดา้นสทิธขิองกะเทย ในพืน้ทีก่ารเกณฑท์หารตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เน้นไปที่ความพยายามต่อรองกบันโยบายของกองทพัและสอดส่อง
ขัน้ตอนเกณฑท์หาร มากกว่าทีจ่ะสัน่คลอนโครงสรา้งของระบบหรอืแนวคดิเรื่องการเกณ์ทหาร 
จะเหน็ไดจ้าก ประการแรก การออกคูม่อืแนวปฏบิตัสิ าหรบักะเทยในการเกณฑท์หาร16 เพือ่ช่วย
แนะน าวธิเีตรยีมการเมื่อฤดูกาลเกณฑ์ทหารมาถึง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อนของ
องคก์รและมลูนิธทิีข่บัเคลื่อนในดา้นความเป็นธรรมทางเพศ17 และขัน้ตอนหนึ่งทีถู่กบรรจุไวอ้ยู่
ในคู่มอืเกณฑ์ทหารฉบบักะเทย คือ ขัน้ตอนการขอใบรบัรองจากจติแพทย์ ที่จะช่วยใหก้ะเทย
ไดร้บัการยกเวน้จากการคดัเลอืกทหาร ซึง่การขอเอกสารดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอยู่ในโรงพยาบาล
ทีก่ าหนดไว1้8 โดยกะเทยแต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการขอใบรบัรองแพทยด์ว้ยตนเอง 

 
16 ดใูนภาคผนวก ง. 
17 คู่มือดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 

ร่วมกบัมลูนิธธิรีนาถ  กาญจนาอกัษร โดยไดร้บัการสนับสนุนจากมลูนิธเิพื่อสทิธแิละความเป็น
ธรรมทางเพศ (For-SOGI) ซึ่งได้มีการจดัประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างคู่มือแนว
ปฏบิตัสิ าหรบักะเทยในการเกณฑท์หารขึน้ ใน วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2555 (“แนวปฏบิตักิะเทย,” 
2557) 

18 รายชือ่โรงพยาบาลทีป่รากฏอยูใ่นคูม่อืเกณฑท์หารฉบบักะเทย มดีงันี้  
ภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลนครสวรรคร์าชนครนิทร์ 
ภาคกลาง ไดแ้ก่ สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร ์โรงพยาบาลศรธีญัญา และสถาบนั
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ภาคอีสาน ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่นราช
นครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชนครนิทร์ โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครนิทร์ โรงพยาบาลจติ
เวชเลยราชนครนิทร ์และโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ภาคใต ้ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
สวนสราญรมย ์และโรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครนิทร์ (เครอืขา่ยเพือ่นกะเทย
ไทย, 2557) 
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ประมาณ 250-800 บาท (เครอืขา่ยเพื่อนกะเทยไทย, 2557) ซึง่ยงัไม่นับรวมเวลาทีต่อ้งสญูเสยี
ไปกบักระบวนการดงักล่าว 

ประการที่สอง การต่อรองกบัระบบเกณฑ์ทหารเห็นได้จากการขบั
เคลื่อนทีมุ่่งเน้นไปทีบ่ทบาทของสื่อ19 มกีารจดังานเสวนา “จบิกาแฟ นัง่คุย กะเทยเกณฑท์หาร
ผ่านสื่อ” ซึง่มกีารจดัขึน้ต่อเนื่องถงึสองครัง้ โดยครัง้แรกจดัขึน้เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2560 
ทีโ่รงแรมเดอะ สุโกศล โดยมลูนิธเิครอืขา่ยเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสทิธมินุษยชน ซึง่จากขา่วงาน
เสวนาดงักล่าวทีป่รากฏบนหน้าเวบ็ไซตข์องไอลอว ์ไดร้ายงานวา่  

ภายในการเสวนาวนันัน้ รณภูม ิสมคัคคีารมย์ อาจารย์ประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละเจา้หน้าทีข่องมลูนิธิ
สรา้งความเขา้ใจเรื่องสุขภาพผูห้ญงิ (สคส.) ไดน้ าเสนองานวจิยัเรื่อง 
วเิคราะห์การพาดหวัข่าวและเนื้อหาจากหนังสอืพมิพ์และข่าวทาง
โทรทัศน์ ตัง้แต่ปี 2557-2559 ซึ่งพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าวมีการ
รายงานขา่วการเกณฑท์หารทัง้หมด 72 ขา่ว โดยรอ้ยละ 97 ของพาด
หวัขา่วมุ่งเน้นทีล่กัษณะทางกายภาพ รปูร่าง และการมคีวามโดดเดน่
ของสาวประเภทสองมากกวา่กระบวนการเกณฑท์หาร (iLaw, 2560)  
ส่วนครัง้ที่ 2 จดัขึ้นวนัที่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2561 ณ เดย์ดรมี บีลีฟ

เวอร์ กรุงเทพ ภายในงานมกีารให้ขอ้มูลถงึผลลพัธ์ของการลงพื้นที่สงัเกตการณ์ในวนัเกณฑ์
ทหาร ปี พ.ศ. 2560 โดยองคก์รและภาคดีา้นสทิธคิวามหลากหลายทางเพศ พบวา่  

การปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีต่รวจเลอืกมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ และไดม้กีารเฝ้า
ระวงัและตดิตามการน าเสนอเรื่องราวของกะเทยสาวประเภทสองและ
คนขา้มเพศในการเกณฑ์ทหารนัน้ ยงัพบว่ามกีารน าเสนอข่าวผ่าน
สื่อมวลชนทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบที่อาจแฝงเร้นด้วยอคติทางเพศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อทอ้งถิน่ทีม่กีารน าเสนอภาพของคนข้ามเพศไม่
รอบด้านอนัก่อใหเ้กดิภาพเหมารวมและอคตทิางเพศ (“จบิกาแฟนัง่
คุยปีที ่2,” 2561) 

 
19 การท าข่าวกะเทย หรอื คนขา้มเพศ ในฤดูกาลเกณฑ์ทหาร มกัจะน าเสนอให้

พวกเธอเป็นวตัถุทางเพศและเป็นสสีนัของงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่บนสือ่ออนไลน์จะพบพาดหวั
บนเวบ็ไซต์ข่าว เช่น “ตะลงึจงังงั สาวสวยอกตูม เขา้เกณฑ์ทหารที่โคราช” (ไทยรฐัออนไลน์, 
2561) “ฮอืฮาทัง้ศาลาวดั คดัทหารวนั 3 สุโขทยั-พจิติร นศ.สุดสวยโผล่ประชนัโฉม” (ไทยรฐั
ออนไลน์, 2560) “งามแทไ้ม่แพผู้ห้ญงิ! 6 เดอืนเปลีย่นหนุ่มหล่อเป็นสาวสวย ตบเทา้คดัทหาร” 
(ไทยรฐัออนไลน์, 2561)  
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นอกจากนัน้ภายในงาน “จบิกาแฟนัง่คุยปีที ่2: ตามต่อกะเทยเกณฑ์
ทหารผ่านสือ่” ไดม้กีารแลกเปลีย่นและมขีอ้เสนอใหส้ื่อมวลชนมแีนวปฏบิตัใินการท าขา่ว คอื 1. 
การขอความยนิยอมจากแหล่งข่าว 2. การใหข้อ้มูลการเผยแพร่และช่องทางการตดิต่อกลบัแก่
แหล่งขา่ว 3. ไม่ระบุค าวา่ “นาย” ใชค้ าวา่ “คุณ” หรอืไม่ระบุค าน าหน้า 4. น าเสนอขา่วทีร่อบดา้น 
5. ไม่พาดหวัข่าวหรือน าเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง ความแปลก ความประหลาด 6. ไม่
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น บตัรประชาชน หรอืขอ้มลูอื่นใดทีจ่ะสรา้งผลกระทบใหแ้หล่งข่าว 
เป็นตน้ (“จบิกาแฟนัง่คุยปีที ่2,” 2561) 

กระนัน้แลว้แมจ้ะมกีารเรยีกรอ้งใหส้ือ่น าเสนอขา่วกะเทยในวนัเกณฑ์
ทหารอย่างใหเ้กยีรต ิแต่ในความเป็นจรงิแลว้ถา้หากลองทบทวนดดู ีๆ วา่ต่อใหก้ะเทยไมถู่กมอง
ผ่านเลนสก์ลอ้งหรอืกลายเป็นสสีนัหรอืตวัตลกบนหน้าสื่อในวนัเกณฑท์หาร เรอืนร่างของพวก
เรายงัคงถูกอ่านผ่านสายตาอกีนับรอ้ยนับพนัคู่ ไม่ว่า ประชาชนคนอื่นๆทีม่าคดัเลอืกวนัเกณฑ์
ทหารหรอืจากสายตาเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจเรายงัคงเป็นเพยีงวตัถุทีถู่กตัดสนิในวนัเกณฑ์ทหาร 
ขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงของค าทีใ่ชร้ะบุลงไปในใบสด.43 ของกะเทย หรอื คนขา้มเพศ จาก โรค
จิตถาวร ที่เคยถูกใช้มาในอดีต สู่  การแก้ไขเป็น เพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด แม้ค าที่
แปรเปลีย่นไปบนเอกสารของรฐัจะลดการตตีรา แต่ทว่ากะเทยในพืน้ทีก่ารเกณฑท์หารกย็ังคง
ถูกพดูแทนดว้ยวาทกรรมทางการแพทย ์และแมว้่าการเปลีย่นแปลงนี้อาจช่วยใหก้ะเทยรอดพน้
จากการถูกเกณฑไ์ปเป็นทหารหรอืถูกละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์แต่กเ้ป็นการปรบัเปลีย่น
ทีม่าพรอ้มกบัขัน้ตอนทีเ่พิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบักะเทยทีย่งัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงลกัษณะ
ทางกายภาพใหเ้ป็นผูห้ญงิอยา่งชดัเจน อาจท าใหต้อ้งเสยีเวลาและเสยีค่าใชจ้่ายสว่นตวัมากกว่า
กะเทยทีม่รีูปร่างหน้าตาเหมอืนผูห้ญงิ เพื่อด าเนินการขอใบรบัรองแพทย ์อกีทัง้ในกรณีทีไ่ม่ได้
รบัการยกเว้นยงัจ าเป็นต้องมารายงานตวั ตามค าแถลงการณ์ในข่าวแก้กฎกระทรวงกะเทย
เกณฑท์หาร  มขีอ้ความระบุไวว้า่ “หากบุคคลในกลุ่มดงักล่าวมารายงานตวั ครบ สามปี แต่ยงัมี
ความเบี่ยงเบนอยู่ก็ให้งดออกหมายเรียกในปีถัดไป ” (เดลินิวส์, 19 มีนาคม 2554) นัน่
หมายความวา่เงนิทองและเวลาชวีติของกะเทยจะตอ้งเสยีไปกบัการตอ้งมารายงานตวัเพือ่พสิจูน์
ตวัเอง แมบ้างคนอาจจะรูต้วัเองมาทัง้ชวีติแลว้วา่ตนเองเป็นอะไร แต่การละเวน้อยา่งมเีงือ่นไขนี้
อาจพดูไดว้า่ก่อใหเ้กดิภาระและเงือ่นไขทีเ่พิม่มากขึน้ใหก้บักะเทย   

ในท้ายที่สุดการออกคู่มอืต่าง ๆ ส าหรบักะเทยเพื่อใช้ในการเกณฑ์
ทหาร หรอืการรณรงคใ์หส้ื่อรายงานข่าวกะเทยในวนัเกณฑท์หารอย่างเหมาะสม สิง่เหล่านี้คอื
การเปลีย่นแปลงหรอืการต่อสูเ้พื่อกะเทยจรงิหรอื เมื่อสุดทา้ยแลว้ฉันยงัคงเป็นคนทีถู่กคุกคาม
ทางเพศในวนัเกณฑ์ทหารและยงัคงถูกท าให้เงยีบด้วยเอกสาร  สด.๔๓ ผลสุดท้ายแล้วการ
ต่อรองกบัระบบเกณฑท์หารอาจไม่ไดท้ าใหปั้ญหาของระบบถูกมองเหน็และถูกแก้ไข หรอืไม่ได้
แมแ้ต่ถูกท้าทายโดยกลุ่มคนที่ถูกกดขีม่ากที่สุดในวนัเกณฑ์ทหารกลุ่มหนึ่งอย่าง กะเทย หรอื 
คนขา้มเพศ เสยีเอง 
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6.2.2 “พื้นท่ี” ของกะเทยในมหาวิทยาลัย: ค าอนุญาต ท่ีฉันต้องร้องขอ
เพ่ือท่ีจะเป็นตนเองในวนัรบัปริญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.3 ใบค ารอ้งขอเขา้ร่วมพธิรีบัปรญิญาบตัร มหาวทิยาลยับรูพา 
 
พื้นที่มหาวทิยาลยัเคยเป็นไฟหวงัให้กบัฉันว่าจะเป็นพื้นที่ที่เมตตาอารตี่อ

ความเป็นมนุษยท์ุกรปูแบบ แต่การจ ากดัเสรภีาพบนเนื้อตวัรา่งกายของนกัศกึษาในการแต่งกาย
ขา้มเพศยงัคงเกดิขึน้อยู่ร ่าไปในรัว้มหาวทิยาลยั และยงันับรวมถงึการเขา้ไปเป็นบุคลากรทาง
การศกึษาทีท่ างานอยู่ในสถานศกึษา ทัง้การจะเป็นครูกะเทยในโรงเรยีน อาจารยม์หาวทิยาลยั

Ref. code: 25635924030041NCT



225 
 

ขา้มเพศ หรอืแมแ้ต่กะเทยครฝึูกสอน กแ็สนล าบากยากเขญ็ ตอ้งฝ่าฟันต่อสู ้กนัมาอย่างไม่หยดุ
หย่อน และกว่ากะเทยคนหนึ่งจะไดเ้ขา้ไปร่วมอยู่ในพธิรีบัปรญิญาเพือ่ทีจ่ะมตีวัตนอยู่ในวนัแห่ง
ความภาคภูมใิจของบณัฑติใหม่กต็อ้งผ่านการต่อสูม้าอย่างยาวนานกว่าทีจ่ะมเีอกสารชิ้นนี้ ซึ่ง
ฉนัขอตัง้ชือ่ใหว้า่ “ใบอนุญาตทีจ่ะเป็นตนเอง” ในวนัรบัปรญิญา 

ในช่วงสิน้ปี พ.ศ. 2557 ตอนทีฉ่ันก าลงัจะเรยีนจบปรญิญาตร ีนอกจากการ
วุ่นวายในการสอบสารนิพนธ์เพื่อจบการศกึษาภายในปีนัน้ เนื่องการเตรยีมตวัเปิดอาเซียน 
มหาวทิยาลยัจงึมนีโยบายใหน้กัศกึษาสามารถเรยีนจบภายในสามปีครึง่ นอกจากการเขยีนสาร
นิพนธอ์นัหนกัหน่วงชว่งนัน้ ฉนัยงัตอ้งวุน่วายกบัการท าเรือ่งขอรบัปรญิญา ปีนัน้กน็บัวา่โชคดทีี่
มกีารเลื่อนเปิดภาคเรยีนเพื่อตอ้นรบัอาเซยีน ท าใหฉ้ันยงัพอมเีวลาทีจ่ะด าเนินการยื่นใบค ารอ้ง
ขอเขา้รบัปรญิญา เมื่อทุกอย่างดเูป็นไปไดแ้ละมคีวามหวงัมากขึน้ ทีจ่ะไดเ้ขา้รบัปรญิญาเหมอืน
เพือ่นคนอื่น ๆ แต่มนักม็าพรอ้มดว้ยเงือ่นไขและภาระอกีครัง้ 

ใบค ารอ้งขอแต่งกายดว้ยชุดครุยผูห้ญงิในวนัรบัปรญิญานับเป็นเอกสารชิน้
ส าคญัชิน้หนึ่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึจุดเปลีย่นทางความรู้ ดว้ยการน าค านิยามทางเพศทีอ่ยู่ภายใต้
กระบวนทศัน์ทางการแพทยม์าใชใ้นเอกสารค ารอ้งของสถาบนัการศกึษาของรฐั  ทัง้ยงัเป็นสิง่ที่
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า เพศตอนก าเนิด ทีไ่ดร้บับนใบเกดิสรา้งอุปสรรคและความไม่เท่าเทยีมอย่างไร
ในวนัทีฉ่ันเตบิโตขึน้ โดยจะเหน็ไดว้่า ดา้นบนของเอกสารประทบัดว้ยตรามหาวทิยาลยั พรอ้ม
ดว้ยขอ้มูลส่วนตวัของฉัน ถดัมานัน้จะเป็นเหตุผลประกอบค ารอ้ง ดงัจะเหน็ไดว้่า มกีารใหร้ะบุ 
ขอ้บ่งชี้ทางกายภาพ ในสองลกัษณะ ได้แก่ แปลงเพศแล้ว และ ยงัไม่แปลงเพศ พร้อมทัง้มี
ข้อความก ากับเอาไว้ว่า “ข้าพเจ้ายินดีรบัการตรวจสภาพจิตใจจากจิตแพทย์ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยับูรพา โดยเสยีค่าใชจ้่ายเอง” อกีทัง้มหีมายเหตุระบุเอาไวว้่า “กรณีแปลงเพศแลว้ 
จติแพทยต์อ้งใชเ้วลาตรวจสภาพจติใจประมาณหน่ึงชัว่โมง สว่นกรณีทีย่งัไม่แปลงเพศ จติแพทย์
ตอ้งใชเ้วลาตรวจสภาพจติใจ อยา่งน้อยหกเดอืน” 

ฉันตระหนักดวี่างานพธิกีารต่าง ๆ ที่มอียู่ในสงัคมเรานัน้ เป็นผลผลติทีถู่ก
บ่มสร้างผ่านขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที่มมีา และเป็นค่านิยมที่ยดึโยงกบัคุณค่าที่ผู้คน
ยดึถอืกนั แต่ในชวีติปุถุชนทัว่ ๆ ไป พธิกีาร หรอื งานมงคล กเ็ป็นพืน้ทีห่นึ่งทีเ่ราจะไดแ้บ่งปัน
ความรูส้กึด ีๆ และใชเ้วลาร่วมกบัคนทีเ่รารกัมใิช่หรอื แลว้ส าหรบักะเทยคนหนึ่งจะมแีนวโน้ม
มากน้อยแค่ไหนทีจ่ะมโีอกาสไดเ้ฉลมิฉลองใหต้วัเองในงานและพธิกีารเหล่านี้เหมอืนคนอื่น ๆ 
ค าตอบนี้ฉันคงให้ไม่ได้เหมอืนกนั แต่ถ้าให้ฉันลองประเมนิความเป็นไปได้จากตวัฉันเองละก็ 
งานบวชคงไมท่นัแลว้ล่ะ สว่นงานแต่งงานกด็ไูม่มทีทีา่สกัท ี[เฮอ้…] เหน็จะมกีแ็ต่งานรบัปรญิญา
ที่มแีนวโน้มมากที่สุด และด้วยความสตัย์จรงิเหตุผลเดียวที่ท าให้ฉันตดัสนิใจเข้าร่วมพิธีรบั
ปริญญาก็คือ ความต้องการของครอบครัวที่อยากจะเห็นฉันสวมชุดครุย วันรับปริญญา
เปรยีบเสมอืนกบัวนัทีพ่่อกบัแม่ของฉัน ผูค้อยอยู่เบือ้งหลงัใหก้ารสนับสนุนเฝ้ารอ มากกว่าเป็น
วนัทีบ่ณัฑติจบใหม่ป้ายแดงอย่างฉนัเฝ้าคอย  
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ความต้องการทีจ่ะเขา้ร่วมพธิรีบัปรญิญาส าหรบับณัฑิตกะเทย หรอืบณัฑติ
ขา้มเพศ จงึเป็นการจ ายอมทุกวถิทีางทีจ่ะตอ้งเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของพธิกีรรม และฉนัเองกเ็ป็น
คนหนึ่งที่เลอืกจ ายอมต่อกระบวนการทางการแพทย์เพื่อเขา้ไปในพื้นที่เหล่านัน้ ในบทความ
เรื่อง “กะเทย ปรญิญา วาระพธิ ีและศกัดิศ์รคีวามเท่าเทยีม” ของ คทาวุธ ครัง้พบิูลย ์(2555) ได้
สะท้อนย้อนคิดและเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังของความปรารถนาที่จะเข้ารับปริญญาจาก
ประสบการณ์ของเธอเอง โดยปัจจยัสองประการทีท่ าใหเ้ธอตดัสนิใจเขา้รบัปรญิญา ประการแรก 
คอื ความภาคภูมใิจทีท่ าใหก้บัตวัเอง ครอบครวัทีจ่ะมาร่วมยนิดกีบัตนเองและกบัเพื่อนบณัฑติ
อื่น ๆ พธินีี้นบัว่ามคีรัง้เดยีวในชวีติ และประการทีส่อง คอื การหาทางออกของการแต่งกายของ
ตนเองตามที่ตนเองต้องการจะแต่ง และหาช่องทางเพื่อได้รบัอนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศ 
เนื่องจากเหน็วา่สทิธใินเนื้อตวัรา่งกายทีต่อ้งเป็นผูก้ าหนดเอง พธิรีบัปรญิญาจงึท าใหค้นข้ามเพศ
ต่างหาหนทางในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการรบัปรญิญา ดงัเช่น ก่อนที่จะมใีบค ารอ้ง คนขา้ม
เพศอาจจะต้องจ ายอมแต่งกายตามเพศก าเนิดเพื่อที่จะไดเ้ขา้ร่วมพธิกีรรม ในทางตรงกนัขา้ม
หากใครที่มสิามารถจะเป็นไปตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยัก็เลอืกที่จะไม่รบัปรญิญาหรอื
เลอืกไมเ่สยีเวลาไปกบัขัน้ตอนเหล่านี้ ดงัเชน่ ในการศกึษาของ กฤษฏยชนม ์สขุยะฤกษ์ (2552) 
กพ็บว่า นักศกึษาเพศทีส่ามส่วนใหญ่มคีวามสอดคลอ้งกนัในด้านการตดัสนิใจทีจ่ะเขา้ร่วมพธิี
พระราชทานปรญิญาบตัร มเีพยีงหนึ่งคนที่ใหก้ารปฏเิสธทีจ่ะเขา้ร่วมพธิพีระราชทานปรญิญา
บตัร เนื่องจากความไม่สอดคล้องกนัในด้านวถิกีารด าเนินชวีติทางเพศและกฎระเบยีบว่าดว้ย
การแต่งกายนกัศกึษาในการเขา้ร่วมพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร   

เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่มีผลต่อนักศึกษากะเทยหรือ
นักศกึษาขา้มเพศในรัว้มหาวทิยาลยั เริม่ต้นขึน้ในช่วงปี พ .ศ. 2540 เมื่อสถาบนัการศกึษาใน
ระดบัอุดมศึกษามีการถกเถียงถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในด้านวิชาชีพครู 
เนื่องจากได้มกีารห้ามนักศกึษาที่มพีฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเรยีนครูตามระเบียบการรบั
นักศึกษาปี พ.ศ. 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ในท้ายที่สุดสถาบนัราชภัฏได้มีมติ
อนุญาตใหผู้ม้พีฤตกิรรมเบีย่งเบนทางเพศ เขา้เรยีนไดต้ัง้แต่ ปีการศกึษา พ.ศ. 2541 และต่อมา
ในปี  พ .ศ . 2555 กรณีของ เด่นจันทร์  บารมี พานิช  บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีร่อ้งขอต่อมหาวทิยาลยัในการเขา้ร่วมพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
โดยการสวมเครื่องแต่งกายผู้หญิง จนสามารถได้เขา้รบัปรญิญาบตัรในเครื่องแต่งกายหญิง
ตามทีต่อ้งการ โดยตอ้งไดร้บัการตรวจจากจติแพทยพ์รอ้มใบรบัรองแพทยเ์พื่อยนืยนัอตัลกัษณ์
ทางเพศ  

แม้กรณีของเด่นจนัทร์จะมใิช่กรณีแรกที่มหาวทิยาลยัอนุญาตให้นักศกึษา
ข้าม เพศได้แต่ งกายข้าม เพศเข้า ร่ วมพิธีมอบปริญญาบัตร  ใน ปี  2553 ไม่ เ ฉพาะ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ท่านัน้ทีอ่นุญาตใหส้าวประเภทสองแต่งหญงิเขา้รบัปรญิญา แต่ยงัมี
มหาวทิยาลยันเรศวร และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (คมชดัลกึ,17 สงิหาคม 2555) จาก
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การเคลื่อนไหวดงักล่าวนัน้เป็นผลใหม้หาวทิยาลยัรฐับางแห่งเริม่ออกนโยบายใหน้กัศกึษาทีแ่ต่ง
กายข้ามเพศต้องมีใบรับรองทางการแพทย์เพื่อใช้รองรับอัตลักษณ์ทางเพศของตน ใน
ขณะเดียวกนัก็พบว่า นโยบายของมหาวทิยาลยัรฐั และมหาวทิยาลยัเอกชน ต่อการเข้ารบั
ปริญญานัน้แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากบทสมัภาษณ์ของ นางมทันา สานติวัตร อธิการ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ทีใ่หช้ีแ้จงวา่  

กรณีเขา้รบัปรญิญาของนักศกึษาชายแต่งชุดครุยหญิงเขา้รบัปรญิญาบตัร
ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับ มกท . เพราะอนุญาตมาหลายปีแล้ว เนื่ องจาก
อธิการบดีเป็นผู้มอบปริญญาบัตรให้นักศึกษาเอง  โดยมหาวิทยาลัย
พจิารณาแล้วว่าถ้าแต่งกายสุภาพเรยีบร้อย ก็ไม่น่าจะมปัีญหาจงึอนุญาต 
ต่อมาเป็นทีรู่ก้นัว่านักศกึษาชายอยากแต่งชุดครุยหญงิรบัปรญิญากแ็ต่งได้
เลยโดยไม่ตอ้งขออนุญาต (มตชิน, 30 สงิหาคม 2555) 
ส่วนเส้นทางในการได้ใบรบัรองแพทย์ของฉัน หลงัจากที่ได้ยื่นใบค าร้อง

ใหแ้ก่ทางมหาวทิยาลยั กระบวนการต่อมาคอืการเขา้พบจติแพทย ์ซึง่นบัว่าเป็นครัง้แรกในชวีติ
ของฉนัเลยกว็า่ได ้ฉนัยงัจ าค าถามต่าง ๆ ทีจ่ติแพทยถ์ามฉนัยามทีเ่จอหน้ากนัครัง้แรกได ้เชน่  

“รูต้วัเองวา่อยากเป็นผูห้ญงิตัง้แต่ตอนไหน”   
“รูไ้หมวา่เป็นแบบนี้ไดอ้ย่างไร” 
“เริม่ใชช้วีติเป็นผูห้ญงิมานานหรอืยงั” 
ฉันต้องใชเ้วลากว่าหกเดอืน เดอืนละหนึ่งครัง้ ในการเขา้พบจติแพทย์เพื่อ

ตดิตามอาการ (สิง่ทีฉ่ันเป็น) จากจติแพทย ์การเขา้ไปพบจติแพทยแ์ต่ละครัง้จะใชเ้วลาราว ๆ 
สามสบินาท ีณ ช่วงขณะนัน้ฉนัเพิง่จะส าเรจ็การศกึษาและเป็นชว่งเวลาของการหางาน จงึท าให้
ฉันต้องเดินทางไป ๆ มา ระหว่าง นครราชสมีา-ชลบุร ีหรอื กรุงเทพ-ชลบุร ีฉันต้องจ ายอม
เสยีเวลาและเงนิส่วนตวัในการท าทุกขัน้ตอนเพื่อจะไดเ้ขา้รบัปรญิญา และใชเ้วลากว่าหกเดอืน
เพือ่ยนืยนัต่อสิง่ทีฉ่นัเป็น 

ตวัตนทีถู่กพดูแทนและยนืยนัโดยใบรบัรองแพทย์ คอื สิง่ทีน่ักศกึษากะเทย
หรอืนกัศกึษาขา้มเพศเผชญิ โดยการตอ้งรอ้งขอเอกสารใบรบัรองแพทยเ์พือ่เขา้ไปมสีว่นร่วมใน
พิธีรบัปริญญา ปัจจุบันการเข้าร่วมพิธีรบัปริญญานัน้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ความ
ปรารถนาในการเป็นส่วนหนึ่งของพธิรีบัปรญิญาของบณัฑติกะเทย หรอื บณัฑติขา้มเพศจงึ
อาจจะมรีาคาทีต่้องจ่ายสงูกว่าบณัฑติชาย-หญงิ ถงึแมว้่าเราจะจ่ายค่าเทอม ค่าหน่วยกติ หรอื
ค่าเขา้ร่วมพธิรีบัปรญิญาบตัรใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั แต่ข ัน้ตอนดงักล่าวอาจ
ท าให้กะเทยต้องจ่ายมากกว่า ด้วยเวลา เงินตรา หรือการต้องสยบยอมต่อวาทกรรมทาง
การแพทย ์ 
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6.3 สรปุ: ความรู้ท่ีแปรเปล่ียนถกูน ามาใช้เพื่อใคร  
 

ในรอบกวา่สองทศวรรษทีผ่่านมาสงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงในหลากหลายบรบิท 
ทัง้ใน ด้านสงัคม การเมอืง และวฒันธรรม และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลต่อกลุ่มคน
หลากหลายทางเพศไปในหลากทศิทาง ทัง้ท าใหเ้กดิการก่อตัง้กลุ่มหรอืองคก์รทีท่ างานทางดา้น
สทิธ ิเกดิการเรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย หรอืเกดิศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว ทว่าการ
เปลีย่นแปลงหนึ่งทมีคีวามส าคญัและสง่ผลต่อวถิชีวีติของกลุ่ม กะเทย หรอื คนขา้มเพศ ไม่น้อย
กค็อื การเปลีย่นแปลงในเชงิความรู ้ 

จากการน าแนวคดิคนขา้มเพศสถานะมาใชใ้นฐานะเครื่องมอืในการตรวจสอบและ
วพิากษ์ต่อองค์ความรูต้ะวนัตกทีร่บัมา ไม่ว่าจะเป็นค าว่า คนขา้มเพศ ทีถู่กน ามาใชใ้นกลุ่มการ
เคลื่อนไหวและวงวชิาการ รวมถงึขอ้บ่งชีท้างการแพทยท์ีร่ฐัไดน้ ามาใชร้ะบบเกณฑท์หารและใน
สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั   

ค าใหม่ อย่าง “คนขา้มเพศ” ที่ถูกน ามาใชใ้นปัจจุบนัทัง้ในบรบิททางสงัคม ความ
สลบัซ้อนของการน าค านิยามดงักล่าวมาใช ้คอื การขาดการชีใ้หเ้หน็ถงึจุดเปลีย่นทางกระบวน
ทศัน์ในโลกตะวนัตก จาก คนแปลงเพศ ไปสู ่คนขา้มเพศสถานะ นยัหนึ่งนบัเป็นการเปลีย่นจาก
ความเป็นสมยัใหม่ สู่ หลงัสมยัใหม่ ขณะที่ค าว่า คนขา้มเพศ ในสงัคมไทย ทัง้ในบรบิทการ
เคลื่อนไหว และวงวชิาการ ยงัคงผสมผสานกนัระหว่างทัง้สองกระบวนทศัน์ กล่าวคอื คนขา้ม
เพศถูกน ามาใชใ้นบรบิทดงักล่าว โดยยงัไม่มกีารแยกขาดกนัระหว่างกระบวนทศัน์ transsexual 
กบักระบวนทศัน์ transgender  

ในพืน้ทีว่งวชิาการ คนขา้มเพศ มแีนวโน้มทีจ่ะถูกน ามาใชใ้นเชงิพหุอตัลกัษณ์ทาง
เพศสถานะ แต่ทว่าการรบัรูเ้กี่ยวกบัค านิยาม คนขา้มเพศ ในสงัคมมแีนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้
โดยผูกติดอยู่กบัเพศสรรีะหรอืเพศตามกระบวนทศัน์วทิยาศาสตร์ ในท านองเดยีวกบัที่ภาพ
ตวัแทนของขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี/ผูห้ญงิขา้มเพศ ไดน้ าเสนอตวัตน ประสบการณ์ และ
ค าอธิบายต่อนิยามที่น ามาใช้เป็นอตัลกัษณ์ทางการเมอืงมกัจะยดึโยงอยู่กบัสภาวะทางการ
แพทย ์ 

จากนิยาม คนขา้มเพศ ที่มกัจะมาพร้อมกบัสภาวะทางการแพทย์ และผูกตดิกบั
การศัลยกรรมแปลงเพศ การน าค าดงักล่าวมาใช้ในลกัษณะนี้ในสงัคมไทยจึงอาจท าให้ค า
นิยามอตัลกัษณ์ทีม่อียู่แต่เดมิ อย่าง กะเทย หรอื ทอม เปรยีบเสมอือตัลกัษณ์ทีย่งัสรา้งไม่เสรจ็ 
ไม่สมบูรณ์ หรอืเป็นรอง เมื่อเทยีบกบัค านิยาม ผูห้ญงิขา้มเพศ หรอื ผูช้ายขา้มเพศ ทีร่บัเอามา
จากตะวนัตก และอาจท าให้หลงลมืความซบัซ้อนของการกดทบัเชงิความรู้ที่อยู่ภายในระบบ
ระเบยีบแบบแผนในสงัคมไทย หรอืมองขา้มความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเมอืง และปัจจยั
ทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างไปจากโลกตะวนัตก  
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การข้ามบนฐาน “เพศ” จึงนับเป็นสญัญาณของการติดอยู่ในกบัดกัของความรู้
วทิยาศาสตร์และการตกลงไปในหลุมพรางของความเป็นสมยัใหม่ เนื่องจากค านิยาม คนขา้ม
เพศ ที่มใีนสงัคมไทยได้สอดรบัไปกบัองคค์วามรูท้างการแพทยท์ี่รฐัได้น ามาใชเ้ป็นเงื่อนไขใน
กฎระเบยีบของสถาบนัต่าง ๆ ดงัทีจ่ะเหน็ไดว้่าในช่วงสองทศวรรษทีผ่่าน องคค์วามรูส้มยัใหม่
มไิดเ้พยีงแค่ถูกน ามาใชใ้นบรบิทการเคลื่อนไหวและในแวดวงวชิาการแต่เพยีงเท่านัน้ แต่ยงัถูก
น ามาใช้ในการจดัการของรฐั เช่น การน า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” มาใช้ในใบ
สด.43 เพื่อยกเวน้กะเทยในการเกณฑท์หารและเพื่อลดการตตีรา หรอื การใชก้ระบวนการทาง
จติแพทย ์อย่าง สภาวะคนแปลงเพศ ในใบค ารอ้งเพือ่ขอเขา้ร่วมพธิรีบัปรญิญาของมหาวทิยาลยั 
การเปลี่ยนแปลงค าบนเอกสารของสถาบันของรฐันัน้ไม่ได้มาพร้อมกับแนวคิดปลดปล่อย
เสรภีาพ20 เพื่อใหก้ะเทย หรอื คนขา้มเพศ ในสงัคมไทย หลุดพน้ออกจากความรูท้ีก่ดทบัหรอื
คนือ านาจใหปั้จเจกไดน้ิยามตนเองดงัเช่นในโลกตะวนัตก หากแต่ค าเหล่านี้ถูกน ามาใชใ้นฐานะ
การจดัการและการควบคุมเพื่อใหอ้ยู่ในกลไกของระบบระเบยีบของรฐัสมยัใหม่ทีจ่ ากดัไวอ้ยู่บน
วธิคีดิสองเพศ  

การน าองคค์วามรูท้างการแพทยเ์ขา้มาใชใ้นการจดัการในสถาบนัของรฐั ค าทีถู่ก
น ามาใชไ้ม่ไดเ้พยีงแค่กดีกนัเสยีงและประสบการณ์ของกะเทย แต่ยงัก่อใหเ้กดิภาระซ ้าซอ้นต่อ
กะเทยทีไ่รอ้ภสิทิธิใ์นสงัคม ไม่วา่จะเป็น กะเทยกลุ่มทีไ่ม่ไดส้วยเหมอืนผูห้ญงิ ฐานะยากจน หรอื
เขา้ไม่ถงึระบบการแพทย ์ท าใหค้นกลุ่มนี้อาจจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายและเสยีเวลามากขึน้ไปกบัการ
ด าเนินการทางเอกสารและการเข้าสู่ข ัน้ตอนทางการแพทย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อบ่งชี้ทาง
การแพทยท์ีถู่กน ามาใชใ้นขัน้ตอนหรอืกระบวนการต่าง ๆ เพือ่เป็นทางออกใหก้บักะเทยหรอืคน
ขา้มเพศในสงัคมไทย ได้ตอกย ้าถงึ อภสิทิธิแ์ห่งความกลมกลนื โดยการใหท้ี่ยนืกบักะเทยทีม่ี
ลกัษณะเหมอืนผู้หญิงมากหรอืกะเทยที่มอีภิสทิธิม์ากกว่า กะเทยที่ดูครึ่ง ๆ กลาง ๆ และไร้
อภิสิทธิท์างสงัคม ซึ่งต้องเผชิญอุปสรรคและภาระที่มากกว่าทัง้จากระบบเกณฑ์ทหารและ
ระเบยีบการของสถาบนัการศกึษาของรฐั 

 
20 เมื่อพูดถงึค าว่า “ปลดปล่อยเสรภีาพ” บางครัง้บางคราฉันกร็ูส้กึใจหายขึน้มา ดู

เหมอืนสงัคมและบรบิททางการเมอืงไทยในวนัทีฉ่ันก าลงัเขยีนวทิยานิพนธ์อยู่นี้จะเดนิออกมา
ไกลจากค า ๆ นี้ขึน้ทุกท ีเมือ่ค าวา่ เสรภีาพ ควรประกอบไปดว้ยหลาย ๆ สิง่ ไมว่า่จะเป็น ความ
เท่าเทยีม เจตจ านงอนัเสร ีหรอื ระบอบประชาธปิไตยที่มเีสถยีรภาพ ค่านิยมเหล่านี้ดูเหมอืน
อุดมคตทิีม่กัจะเกดิหรอืเป็นทีย่ดึเหนี่ยวในโลกตะวนัตก ฉนัไม่แน่ใจเลยว่าเราจะถูกเรยีกดว้ยค า
ทีเ่ราเลอืกเองไดอ้ย่างไรหากปราศจากอุดมการณ์เหล่านี้  แต่ฉนักย็งัรอคอยทีจ่ะเหน็สงัคมไทยมี
เสรีภาพและประชาธิปไตยที่อยู่ ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยในชีวิตประจ าวนั และหยัง่รากอยู่ใน
โครงสรา้งทางการเมอืงของประเทศนี้ ไม่วา่นัน่จะอกีนานแค่ไหนกต็าม 
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สุดทา้ยแลว้การเปลีย่นแปลงทางความรูท้ีเ่กดิขึน้ในรอบสองทศวรรษทีผ่่านมา ไม่
วา่จะเป็นการน าค านิยามอตัลกัษณ์ทางเพศสถานะหรอืขอ้บ่งชีท้างการแพทยท์ีจ่ากโลกตะวนัตก
มาใช ้ทัง้ในแวดวงการเคลื่อนไหว วงวชิาการ หรอืแมแ้ต่บนหน้าเอกสารของรฐั การเปลีย่นแปลง
เหล่านี้เกดิขึ้นเพื่อใคร เพื่อฉัน เพื่อพวกเรา เพื่อกะเทยชนชัน้กลาง หรอื เพื่อที่จะช่วยรกัษา
ระบบระเบยีบของรฐัเอาไว้กนัแน่ เมื่อสุดท้ายแล้วถงึแม้จะมกีารรบัเอาค านิยามหรอืความรู้ที่
รบัมาจากโลกตะวนัตกมาใชใ้นการต่อสูท้างการเมอืง ในวงวชิาการ หรอืในกฎระเบยีบต่าง ๆ ใน
สถาบนัของรฐั แต่ทว่ากฎเกณฑห์รอืแบบแผนเดมิทีก่ดทบัตวัตนและประสบการณ์ของกะเทยก็
ยงัคงถูกรกัษาไว้ให้คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเกณฑ์ทหาร การแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักเรยีนนักศกึษาทีแ่บ่งชายหญงิ หรอื การแต่งชุดเขา้พธิรีบัปรญิญา แมก้ารเปลีย่นแปลงทาง
ความรู้ที่เกดิขึ้นจะท าให้ฉันมโีอกาสที่ได้เขา้ไปในพื้นที่อภสิทิธิอ์ย่างการเป็นบณัฑติในวนัรบั
ปรญิญา หรอื รอดพ้นจากระบบที่กดขี่คนทุกเพศอย่างการเกณฑ์ทหาร แต่ดูเหมอืนว่าการ
ปลดปล่อยเสรภีาพส าหรบัพวกเราทุกคนยงัคงมาไม่ถงึ ฉะนัน้ฉันว่ามนัคงถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะ
เปลีย่นการต่อรองทีห่ล่อเลีย้งโครงสรา้งอนักดขีไ่ปเป็นการรว่มกนัสง่เสยีงต่อสูเ้พือ่ปลดปล่อยฉนั 
เธอ พวกเขา หรอืเราทุกคนใหห้ลุดพน้จากระบบทีก่ดทบั 
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บทท่ี 7 
สะท้อนย้อนคิด: ความรู้ ความเข้าใจ  

และความหมาย ท่ีเปล่ียนไปในชีวิตกะเทยคนหน่ึง 
 

วทิยานิพนธ์เรื่องนี้ไดน้ าเอาแนวคดิของคนขา้มเพศสถานะศกึษามาใชเ้ป็นกรอบ
แนวคดิทฤษฎเีพือ่ท าความเขา้ใจการกดทบัเชงิความรูท้ีม่ตี่อตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย
ในสงัคมไทย ซึ่งนับเป็นการบุกเบิกการสร้างองค์ความรู้เพื่อพฒันาไปสู่การสร้างสาขาวชิา
กะเทยศกึษาขึน้มาในอนาคต กระบวนการวจิยัจงึเริม่ต้นจากการ “คน้” เรื่องราวและ “หา” ขา้ว
ของในชวีติของตนเองมาสนทนากบัแนวคดิทฤษฎดีงักล่าว ผ่านมรรควธิวีจิยัในเชงิอตัชาตพินัธ์
วรรณนาและจดหมายเหตุศกึษา เพือ่ทีจ่ะตอบค าถามการวจิยัทีต่ ัง้ขึน้จากประสบการณ์และชวีติ
ของตนเองว่า “ตลอดระยะเวลา 23 ปีทีผ่่านมา ตวัตนและประสบการณ์ของฉัน ในฐานะกะเทย 
(คนหนึ่งในสงัคมไทย) ถูกกดทบัอยู่ภายใตค้วามรูชุ้ดใด และใครคอืผูพ้ดูของชุดความรูเ้หล่านัน้” 
เมื่อไดก้ลบัมาเป็นผูเ้ล่าและผูบ้นัทกึประวตัศิาสตรข์องตนเองขึน้มาใหม่ฉันไดพ้บค าตอบหลาย
ประการ ดงันี้   

ความรูท้ีก่ดทบัตวัตนของกะเทยในมติปิระวตัศิาสตรน์ัน้ ก่อก าเนิดมาจากแนวคดิ
ทางศาสนา ความเชื่อเรื่องภูตผ ีหรอื เรื่องราวปรมัปรา ที่ได้สรา้งค าอธบิายต่อคนที่ไม่ใช่ชาย
ไม่ใช่หญงิ อาจกล่าวไดว้่า ในประวตัศิาสตรเ์พศนอกขนบ ในสงัคมไทยมคีวามแตกต่างจากโลก
ตะวนัตกทีก่ารสรา้ง ชุดความรู ้แนวคดิหรอืค าอธบิายต่อพฤตกิรรมและตวัตนขา้มเพศอย่างเป็น
ระบบตัง้อยู่บนกระบวนทศัน์ทางวทิยาศาสตร ์โดยมนีักเพศศาสตร์คอยศกึษา คน้ควา้ และท า
หน้าที่อธบิายพฤตกิรรม (ที่ในขณะนัน้เรยีกว่า) ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ในรูปแบบต่าง ๆ มาตัง้แต่
ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และ พฒันาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรู้ชุดดงักล่าวถูกถ่ายทอดไปสู่ที่    
ต่าง ๆ ทัว่โลก และถูกน ามาปรบัใชแ้ละเผยแพร่ในสงัคมไทยอย่างกวา้งขวางนับแต่ช่วง พ.ศ. 
2500 เป็นตน้มา ในทา่มกลางผลกึแห่งความเชื่อและมรดกความคดิเกีย่วกบักะเทยแบบดัง้เดมิที่
ถูกสง่ต่อกนัมานบัแต่อดตีและ ด ารงอยู ่แมปั้จจุบนั 

การน าชวีติ 23 ปี ของตนเอง มาร่วมสนทนากับแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา 
ท าให้ฉันมองเห็นตวัตนและประสบการณ์ของตนเองในมุมมองใหม่ที่มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า 
ความรูเ้รือ่งเพศของรฐัไทยในโลกสมยัใหม่ทีผ่กูโยงกบัฐานคดิวทิยาศาสตร ์ยงัคงครองอ านาจน า
ในการกดทบัเสยีงและประสบการณ์ของกะเทย ถงึแมว้่าในประวตัศิาสตร ์กะเทย จะถูกบ่มเพาะ
ใหห้มายถงึ ผูท้ี่ไม่ชายและไม่ใช่หญงิ ทัง้ในเชงิกายภาพและการแสดงออกตวัตนในสงัคม แต่
ทา่มกลางโลกสมยัใหม่ทีฉ่นัเตบิโตขึน้มานัน้ ความก ้ากึง่ระหวา่งการไมใ่ชช่ายไม่ใชห่ญงิได้ฝังตวั
อยูใ่นโครงสรา้งของรฐัทีผ่ลกัให ้กะเทยคนหนึ่งกลายเป็นอื่นจากระบบ ดงัจะเหน็ไดจ้ากจดหมาย
เหตุส่วนบุคคลที่ออกโดยทางราชการซึ่งน ามาใช้ในงานศึกษานี้มีความเชื่อมโยงกับระบบ
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ระเบยีบในการจดัการของรฐั ตวัตนของฉนัไดถู้กพดูแทนนบัตัง้แต่วนัทีฉ่นัเกดิ “เพศชาย” ไดถู้ก
ระบุลงบนสูติบตัร และค าดงักล่าวได้ส่งผลกบัชีวติของฉันอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เข้าเรียนชัน้
ประถมจนถงึมหาวทิยาลยั  

เป็นที่น่าสงัเกตว่า ชุดความรู้เรื่องเพศที่รฐัใช้ก็มไิด้หยุดนิ่ง หากมกีารเคลื่อนตวั
ไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ทีไ่ดร้บัมาจากโลกตะวนัตก และมคีวามพยายามปรบัตวัไปสู่ความเป็น
สากลตามบรบิทของสงัคมและชว่งเวลาทีแ่ปรเปลีย่นไป โดยการน าเอาขอ้บ่งชีท้างการแพทยม์า
ใชเ้ป็นเงื่อนไขต่าง ๆ ในกระบวนการหรอืขัน้ตอนที่ต้องเกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัของรฐั ดงัเช่น ใน
เอกสารใบสด. 43 ทีฉ่นัไดร้บัในวนัเกณฑท์หารมกีารเปลีย่นแปลงค าทีใ่ชร้ะบุ จาก “โรคจติถาวร” 
มาเป็น “เพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” นอกจากนี้ แลว้กฎระเบยีบในสถาบนัอุดมศกึษาของ
รฐักไ็ด้น าความรูท้างการแพทย์มาใชเ้ป็นเงื่อนไขในการรบัรองตวัตนของนักศกึษากะเทยหรอื
นักศกึษาขา้มเพศ เช่น การออกเอกสารใบรบัรองแพทยเ์พื่อการแต่งกายชุดนักศกึษาขา้มเพศ
หรอืการเขา้ร่วมพธิรีบัปรญิญาบตัรเมือ่ส าเรจ็การศกึษา  

แต่กระนัน้กต็ามความรูท้ีม่บีทบาทในการกดทบัตวัตนและประสบการณ์ของกะเทย
กม็ไิดจ้ ากดัอยู่แค่องคค์วามรูท้างการแพทยห์รอืเพศในเชงิวทิยาศาสตร ์ในท่ามกลางวฒันธรรม
แบบลูกผสมของสงัคมไทยที่มทีัง้ ร่องรอยของความรู้ความเชื่อ  และ อคตทิี่มตี่อกะเทยที่ตก
ทอดมาตัง้แต่สมยัจารตียงัคงฝังรากลกึอยู่ควบคู่ไปกบัการรบัเอาค่านิยมหรอืองคค์วามรูม้าจาก
โลกตะวนัตก อคตหิรอืการตตีราต่อตวัตนของกะเทยในเชงิความรูย้งัถูกกระท าผ่านมรดกทาง
ความเชือ่ทีส่บืทอดมาจากแนวคดิทางศาสนา มายาคต ิหรอื ค่านิยมต่าง ๆ  ทีย่งัคงแทรกซมึอยู่
ในการรบัรู้ของผู้คน นัน่จงึท าให้ในชวีติประจ าวนัของกะเทยยงัคงต้องเผชิญกบัการลดทอน 
แบ่งแยก และเลอืกปฏบิตั ิ

นอกจากการกดทบักะเทยในเชงิความรู ้ จากการกลบัมาเขยีนเรื่องของตนเองใหม่ 
ท าใหฉ้นัตระหนกัไดว้่า กะเทยในสงัคมไทยมไิดเ้พยีงแคถู่กกดทบัในเชงิความรูห้ากแต่ยงัถูกกด
ทบัในเชงิ “ความรูส้กึ” อกีดว้ย ความรูส้กึทีก่ดทบักะเทยนัน้ไดร้บัอทิธพิลมาจากวาทกรรมตตีรา 
ไม่ว่าจะเป็นความผดิบาป หรอื อาการป่วยทางจติ ทีถู่กสรา้งขึน้โดยสถาบนัทัง้ทางการแพทย์ 
และศาสนา ปรากฎการณ์ดงักล่าวนี้มใีหเ้ห็นทัว่ไปในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ นวนิยาย ภาพยนตร ์
และละคร ในรูปแบบตวัละครกะเทยที่วนเวยีนอยู่ในเรื่องของความรกัทีไ่ม่สมหวงั ชวีติทีอ่าภพั
และตอ้งเจยีมเนื้อเจยีมตวั 

ส่วนผู้ที่เคยท าหน้าที่เป็นผูพู้ดของความรู้ที่กดทบัเหล่านี้ หรอืคนที่เคยท าหน้าที่
เป็นผู้เล่าประสบการณ์และบนัทกึตวัตนของฉัน อาจกล่าวได้ว่าเป็น นายทะเบยีน ครูประจ า
ชัน้ในโรงเรยีนประถม สสัด ีหมอ หรอืนักจติวทิยา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสถาบนัรฐัหรอืระบบ
ราชการ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศกึษา การแพทย์ หรอืการทหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่พฒันามาจาก
แนวคดิการเป็นรฐัสมยัใหม่ทีย่ดึเอาความรูเ้รือ่งเพศทีต่ัง้อยูบ่นฐานคดิแบบวทิยาศาสตรเ์ป็นหลกั  
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ดงันัน้การร้อยเรยีงชวีติขึ้นมาใหม่ จาก จดหมายเหตุส่วนบุคคล และการค้นหา
เสยีงจากประสบการณ์ทีถู่กท าใหเ้งยีบและอยูท่า่มกลางการกดทบัในเชงิความรู ้การก่อรปูตวัตน
ทางเพศสถานะและการใหค้วามหมายต่อตนเองของกะเทยคนหนึ่ง จงึเป็นความพยายามที่จะ
สร้างชุดความรู้ที่ชายขอบเพื่อตอบโต้ กบัความรู้ กระแสหลกัที่เบยีดขบั เสยีงและตวัตนของ
กะเทยในสงัคมไทย  
 
7.1 คนข้ามเพศสถานะ ในฐานะเคร่ืองมือส าหรบัการวิพากษ์: การประมวลทฤษฎีจาก
ชีวิต 

 
จากการศกึษากะเทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่่าน ทฤษฎเีควยีรน์บัเป็นกรอบแนวคดิ

ที่มคีวามส าคญัในการมองตวัตนและประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้  อกีทัง้ยงัถูกน ามาใชใ้นฐานะ
เครื่องมอืส าหรบัการวพิากษ์แนวคดิทวเิพศ ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าการแบ่งขัว้ชาย-หญงิ มบีทบาทในการ
ก ากบัหรอืควบคุมอตัลกัษณ์ของกะเทย แต่ในวทิยานิพนธเ์รื่องนี้ ได้ขยบัมาสู ่การน าเอาแนวคดิ 
คนขา้มเพศสถานะศกึษา มาใชใ้นฐานะ “เครื่องมอืทางปัญญา” ทีช่่วยหลอมรวมเสยีงและตวัตน 
เขา้กบักระบวนการสรา้งความรู ้การไดน้ าเอาชวีติของตนเองขึน้มาขบคดิกบัทฤษฎดีงักล่าวท า
ใหต้ระหนักว่าว่า คนขา้มเพศสถานะศกึษามไิด้เป็นเพยีงเครื่องมอืทางปัญญาที่ใชส้ าหรบัการ
สร้างความรู้ หากยงัเป็นเครื่องมอืส าหรบัการวพิากษ์ที่ช่วยเปิดโปงให้เหน็ถงึ “การเมอืงของ
ความรู”้ ทีเ่บยีดขบั ตวัตน เสยีง และประสบการณ์ของกะเทยอกีดว้ย 

การใช ้“การเล่าใหม่” ทีน่บัวา่เป็นแนวคดิในเชงิวธิวีทิยาและญาณวทิยาของคนขา้ม
เพศสถานะศกึษาในวทิยานิพนธ์เรื่องนี้จงึท าใหเ้กดิการวพิากษ์การกดทบัในเชงิความรูท้ี่ด ารง
อยู่ในสถาบนัต่าง ๆ ของรฐัและวฒันธรรมไทย องค์ความรูต้ะวนัตกที่รบัเขา้มา หรอืแมแ้ต่ชุด
ความรู้ที่ถูกหยบิมาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม การเมอืง และสทิธิมนุษยชน ของ
กะเทยหรอืคนขา้มเพศทีเ่ป็นกระแสอยูใ่นปัจจุบนั  

ฉะนัน้ฉนัจงึตระหนกัว่าแนวคดิ คนขา้มเพศสถานะศกึษา นอกจากพงึน าไปใชเ้พื่อ
การพฒันาองคค์วามรู้ทีเ่ป็นของตนเองแลว้และยงัควรถูกน าไปใชเ้ป็นกลวธิทีีจ่ะช่วยเผยใหเ้หน็
ถงึการกดทบัในเชงิความรู ้หรอืความรุนแรงเชงิความรู ้(epistemic violence) ทีก่ดีกนัเสยีงของ
คนขา้มเพศสถานะในพรมแดนต่าง ๆ เพื่อชี้ใหเ้หน็ถงึลกัษณะอนัจ าเพาะของการกดทบัต่อคน
ข้ามเพศสถานะในพื้นที่นัน้ ๆ ผ่านองค์ความรู้ที่มีความแตกต่างกนัออกไป ทัง้ในแง่ภาษา 
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม หรอื บรบิททางสงัคม อนัจะน าไปสู่การเปิดพื้นที่ในการสนทนากบั
องคค์วามรูต้ะวนัตก และทา้ยทีสุ่ดฉันจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษาจะ
ถูกน าไปใชใ้นฐานะกรอบแนวคดิและวธิวีทิยาทีจ่ะช่วยใหเ้ราสามารถกลบัมาพดูจากจุดทีเ่รายนื 
ทวงคนืความหมายของค าทีพ่วกเขาสรา้ง และเผยใหเ้หน็ถงึการกดทบัทางความรูท้ีถู่กอ าพราง
อยูใ่นค านิยามทีพ่วกเขามอบให ้  
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7.2 พลงัของ “เร่ืองเล่า” และ “ข้าวของ”: ว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจยั 
 

การน าวธิวีทิยาเชงิอตัชาตพินัธว์รรณนาและจดหมายเหตุศกึษาในมุมมองสตรนีิยม
และเควยีรม์าใชร้ว่มกบัแนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษา ไดก้่อใหเ้กดิหนทางใหม่ ๆ ในการสรา้ง
ความรูเ้กี่ยวกบัตวัตนและประสบการณ์กะเทย ผ่าน เรื่องเล่าประสบการณ์ และ จดหมายเหตุ
ส่วนบุคคล อาทิ การศึกษาประเด็นเรื่องเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านสมุดพกและ
เอกสารจดหมายเหตุอื่น ๆ การปรบัเปลีย่นวธิวีทิยาในการศกึษาประวตัศิาสตรก์ะเทยจากวงศา
วทิยาไปสู่การเขยีนประวตัศิาสตร์ของตนเอง และ การใชเ้รื่องเล่าส่วนตวัวพิากษ์ต่อโครงสรา้ง
ของรฐัและองคค์วามรูส้มยัใหม่ทีร่บัมาจากโลกตะวนัตก  

เรื่องเล่า และ ข้าวของ จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางความคดิที่ช่วย
ปรบัเปลีย่นชวีติของคน ๆ หนึ่ง ใหก้ลายเป็นขุมทรพัยท์างปัญญา และยงัเป็นกลวธิทีีช่่วยเตมิ
เตม็ตวัตนลงไปในการสรา้งความรู ้ซึง่จากกลวธิดีงักล่าวจงึไดน้ ามาประมวลใหเ้หน็ถงึพลงัของ
เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืถูกน ามาใชส้ าหรบัการวจิยั ดงัต่อไปนี้  

 
7.2.1 การเล่าเร่ือง: เคร่ืองมือของกะเทย (คนชายขอบ) ในการต่อสู้กับ

ความรู้เรื่อง “เพศ” และท้าทายระบบระเบียบของรฐัสมยัใหม่  
หากมองเรื่องเล่าหรอืเสยีงสะท้อนของกะเทย หรอื คนขา้มเพศคนแล้วคน

เล่าทีอ่อกมาบอกเล่าปัญหาหรอือุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่คยเจอมาในชวีติ การใชเ้รื่องเล่าเหล่านี้ส่วน
หนึ่งนัน้จงึเกี่ยวขอ้งกบัการขบัเคลื่อนทางสงัคมและการเมอืงของชุมชนกะเทยและคนขา้มเพศ 
ในอกีส่วนหนึ่งหากพจิารณาเรื่องเล่าเหล่านี้ ตามทีส่ไตรเ์กอรไ์ดช้ีใ้ห้เหน็ผ่านแนวคดิของฟูโกต์
วา่เรือ่งราวของคนขา้มเพศสถานะอยูใ่นกรอบทีฟู่โกตเ์คยอธบิายไว ้ดงันี้ 

ชุดความรูท้ ัง้หมดทีไ่ม่ถูกรองรบั เฉกเชน่ความรูท้ีไ่ม่ไดถู้กหยบิยกขึน้มาเป็น
ทฤษฎี มสีถานะเป็นความรู้ที่ไม่มคีวามละเอียดเพยีงพอ ความรู้ที่ต ่ากว่า
ความรู้ชุดอื่น ๆ ความรู้ที่อยู่ต ่ากว่ามาตรฐานของความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
หรอืต ่ากว่าความรูท้ี่เป็นวทิยาศาสตร์ นัน่จงึหมายความว่า ความรูข้องคน
ขา้มเพศสถานะไม่ว่าคน ๆ นัน้จะได้รบัการบ่มเพาะทางวชิาการมาหรอืไม่ 
พวกเขาหรอืเธอฟูมฟักความรูเ้หล่านัน้จากประสบการณ์และมคีวามสมัพนัธ์
กบัวาทกรรมชุดต่าง ๆ และหลากหลายสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลต่อพวก
เขา (Stryker, 2006, p.13) 
เรื่องเล่า หรอื การเล่าเรื่อง ของกะเทยและคนขา้มเพศทีผ่่านมา ไม่ว่าจะใน

รปูแบบใดกต็าม ทัง้ นวนิยาย อตัชวีประวตั ิบนัทกึประสบการณ์ หรอื วทิยานิพนธ ์และไม่ว่าจะ
จากต าแหน่งแห่งที่ใดก็ตาม วงการบันเทิง วงวิชาการ หรือแวดวงสิทธิมนุษยชน  เฉก
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เช่นเดยีวกบัวธิกีารของกะเทย หรอื คนขา้มเพศคนอื่น ๆ ที่ออกมาเล่าเรื่องและประสบการณ์
ของตนเองผ่านพื้นที่ต่าง ๆ มาก่อน วทิยานิพนธ์เรื่องนี้ได้เลอืกใช้เรื่องเล่า หรอื การเล่าเรื่อง 
ผ่านมรรควธิอีตัชาตพินัธว์รรณนาเป็นเครื่องมอืในการสง่เสยีงของตนเองลงไปในการเขยีน การ
เป็นนักศกึษาที่มชีวีติอยู่ในอยู่ในแวดวงวชิาการอาจท าให้ฉันมคีวามคุ้นเคยกบัการท างานใน
ขนบของระเบยีบวธิวีจิยัในกระบวนสรา้งความรู ้กระบวนการดงักล่าวนบัเป็นอภสิทิธิท์ีท่ าใหฉ้ัน
สามารถดึงเอาเสียงที่เคยเงียบหรือถูกท าให้เงียบจากชีวิตและประสบการณ์ของตนเองมา
แปรเปลี่ยนเป็นการเขยีนและการวพิากษ์การกดทบัในเชงิความรู้ พร้อมกบัใช้การเขยีนเรื่อง
ตนเอง ขบัเคลื่อนความรู้ในแวดวงวิชาการไปด้วย แต่กระนัน้ก็ตามแม้ฉันกับกะเทยผู้เป็น
เจา้ของงานเขยีนเรื่องตนเองคนอื่น ๆ จะอยู่ในต าแหน่งแห่งทีท่ีแ่ตกต่างกนั ทว่าเราต่างใชก้าร
เล่าเรือ่งในฐานะเครือ่งมอืทีจ่ะบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง เพือ่ยนัยนัวา่ตนเองเป็นใคร หรอื
แมแ้ต่เพื่อส่งเสยีงของตนเองออกไปเพื่อเรยีกรอ้งสทิธทิางกฎหมายและการยอมรบัจากสงัคม 
การเล่าเรื่องของกะเทยหรอืคนชายขอบอื่น จงึท าหน้าที่เปรยีบเสมอืนเครื่องมอืพื้นฐานตาม
แนวทางสนัตวิธิใีนการต่อสูก้บัความรูท้ีป่ระณีตกว่าและถูกยอมรบัมากกว่า (ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น
ความรูท้ีถู่กจดัเรยีงอย่างเป็นระบบและมสีถาบนัรองรบั) 

การเขยีนเรื่องของตวัเองลงในวทิยานิพนธ์เรื่องนี้จึงเป็นการปรบัเปลี่ยน
ต าแหน่งแห่งที่ของการสร้างความรู้จาก วัตถุของการศึกษา มาเป็น องค์ประธาน และ
ปรบัเปลีย่นทีย่นืของผูพ้ดู โดยคนือ านาจใหฉ้นัไดเ้ป็นผูส้รา้งความรู ้เพือ่ทีจ่ะไม่ตอ้งถูกเล่า หรอื 
ถูกบนัทกึ โดยใครอื่นอกีแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ครูประจ าชัน้โรงเรยีนประถม หรอื การถูกพูดแทน
ด้วยกฎระเบียบของโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย กฎของกระทรวงมหาดไทย หรือ การ
ประทบัตราดว้ยองคค์วามรูท้างการแพทย ์หากแต่เป็นฉันทีไ่ดย้อ้นกลบัไปสะทอ้นยอ้นคดิชวีติ
ของตนเองดว้ยมมุมองใหม่และไดจ้บัปากกาเขยีนเล่าเรือ่งดว้ยตนเอง   

7.2.2 จดหมายเหต ุเอกสารรฐั และข้าวของส่วนตวั: เครื่องมือของอตัลกัษณ์
และเทคโนโลยีแห่งตวัตน  

การเขยีนและการบนัทกึ ในวทิยานิพนธ์เรื่องนี้มไิด้เป็นเพยีงกระบวนการ
เขยีนจากประสบการณ์หรอืประวตัศิาสตร์ชวีติของปัจเจก หากยงัเป็นการเขยีนผ่าน หลกัฐาน
ประวตัศิาสตร ์ทีป่รากฏอยู่ในช่วงชวีติของตนเอง เนื่องจากงานวทิยานิพนธ์ชิ้นนี้มไิดเ้พยีงแค่
อาศยัวธิวีทิยาอตัชาตพินัธ์วรรณนา หากยงัได้น าแนวคดิจดหมายเหตุที่ได้รบัอทิธพิลมาจาก
แนวคดิสตรนีิยมและเควยีรม์าใช้ร่วมดว้ย  ภายใต้มุมมองของแนวคดิทัง้สองช่วยท าใหส้ิง่ที่ไม่
เคยถูกบนัทกึ สิง่ทีไ่ม่ควรค่าแก่การจดัเกบ็ หรอืแมแ้ต่สิง่ทีเ่คยถูกบดบงั และเป็นชายขอบจาก
สงัคมได้ถูกน ามาสรา้งเป็นองคค์วามรู ้คุณูปการของการประยุกต์ใช้วธิวีทิยาทางดา้นจดหมาย
เหตุศกึษา จงึมดีงัต่อไปนี้ 

ประการแรก จดหมายเหตุในรปูแบบทางการทีน่ ามาใชใ้นวทิยานิพนธเ์รือ่งนี้ 
ลว้นเป็นเอกสารทีม่คีวามเชื่อมโยงต่อกบัเอกสารพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ คอื สูตบิตัร หรอื ใบเกดิ ซึ่ง
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การเชื่อมโยงกบัสูตบิตัรนัน้ได้แสดงให้เห็นถงึการกดทบั หรอื การควบคุมเพศอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหปั้จเจกบุคคลอยู่ในร่องในรอยของกรอบเพศชาย-หญงิ ตามวธิคีดิของรฐัสมยัใหม่ ดงัจะ
เหน็ได้จาก จดหมายเหตุส่วนบุคคลในรูปแบบทางการชิ้นอื่น ๆ ที่ตามมาจากใบเกดิ ล้วนแต่
เชื่อมโยงกบัโครงสรา้งและสถาบนัของรฐัทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็น สมุดพก เอกสาร สด .43 ใบค ารอ้ง
ขอเขา้รบัปรญิญา หรอืใบรบัรองแพทยท์ีใ่ชใ้นการแปลงเพศ  

ประการที่สอง คอื การต่อยอดวธิวีทิยาในการวจิยั จากที่ผ่านมาการศกึษา
พฒันาการตวัตนและค านิยามของกะเทยนัน้มกัสรา้งองคค์วามรูผ้่านการเกบ็ขอ้มูล ในรูปแบบ
การสมัภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม การสงัเกตการณ์ ฯลฯ จากกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาทีเ่ป็น
กะเทย ทว่าในการวจิยันี้ได้สรา้งองค์ความรูใ้นประเดน็ดงักล่าวโดยใชข้า้วของของกะเทยเป็น
องคป์ระธานของการวจิยั จะเหน็ไดว้่า จดหมายเหตุส่วนบุคคลทุกชิน้ทีน่ ามาใชใ้นวทิยานิพนธ์
เรือ่งนี้สามารถท าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมอืทีบ่่งบอกพฒันาการของอตัลกัษณ์และการก่อรปูตวัตนทาง
เพศ ในท านองเดยีวกบัทีร่อวส์นั ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า จดหมายเหตุทีเ่จาะจงไปยงัคนขา้มเพศสถานะ
ท าหน้าทีเ่ป็นเทคโนโลยอีตัลกัษณ์ (technology of identity) ซึง่นัน่หมายความว่า จดหมายเหตุ
เป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะท าให ้“คนขา้มเพศสถานะ” กลายเป็นอตัลกัษณ์ทีส่มเหตุสมผล ผา่นความ
รุม่รวยทางประวตัศิาสตรท์ีป่รากฎอยูใ่นจดหมายเหตุ (2014, p.25)  

ประการทีส่าม เมือ่มองวตัถุเหล่านี้ผา่น มุมมองจดหมายเหตุสตรนีิยม และเค
วียร์ สิ่งของล้วนสะท้อนเรื่องราวในพื้นที่ส่วนตัวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึง
ประสบการณ์และตวัตนทีอ่ยูน่อกขนบทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นชุดประสบการณ์ในวยัเดก็ของตุ๊ดคน
หนึ่งในโรงเรียนประถม การประกวดนางงามในโรงเรยีนมธัยมชายที่ไม่มีการจดัเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่เกิดขึ้น อย่างเป็นทางการ (แต่เก็บไว้เองโดยผู้เขา้ร่วมประกวด) เสยีงสะท้อนจาก
ประสบการณ์ในการเกณฑท์หารและการขอเขา้รบัปรญิญาจากมหาวทิยาลยั รวมทัง้มุมมองของ
กะเทยทีม่ตี่อการศลัยกรรมแปลงเพศจากใบรบัรองแพทยท์ีไ่ดร้บัจากสถานพยาบาล อาจกล่าว
ได้ว่าวตัถุเหล่านี้มิได้เพียงจดัเก็บประสบการณ์ส่วนตัว หากยงัเป็นจดหมายเหตุทีก่ ักเก็บ
อารมรณ์และความรูส้กึเอาไวด้ว้ย  

ประการทีส่ี ่ภายใตก้ลุ่มเอกสารทีอ่อกโดยรฐั และ ขา้วของสว่นตวั ทีน่ ามาใช ้
หากมองวตัถุเหล่านี้ ในแงค่วามเป็น “การเมอืงบนจดหมายเหตุ” สิง่ของดงักล่าวไดท้ าหน้าทีเ่ป็น
สื่อกลางคอยช่วยสะทอ้นเสยีงและประสบการณ์ของฉัน ซึ่งไม่เพยีงแต่จะช่วยบ่อนเซาะความมี
อ านาจน าของจดหมายเหตุแบบกระแสหลกั หากยงัทา้ทายชุดความรูป้ระวตัศิาสตรข์องกะเทยที่
ถูกจารกึไวใ้นหลกัฐานประวตัศิาสตร ์หรอืองคค์วามรูชุ้ดต่าง ๆ ทีม่มีาก่อนหน้า ดงัที ่รอวส์นัได้
ชีใ้หเ้หน็ว่า “จดหมายเหตุคนขา้มเพศสถานะ คอื สถาบนัวาทศลิป์ทีจ่งใจประยกุตใ์หเ้ขา้กบัผูช้ม 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวใจโดยเฉพาะ ” (2014, p.25) จึงอาจกล่าวได้ว่าข้าวของที่ถูก
น ามาใชเ้หล่านี้มไิดม้คีวามเป็นกลางทางการเมอืง หากไดเ้ลอืกขา้งแลว้ โดยเลอืกทีจ่ะยนือยูข่า้ง
ตนเอง เพือ่ยนืหยดัทีจ่ะสูจ้ากตวัตน ร่างกาย บาดแผล หรอืแมแ้ต่ชวีติของตนเอง  
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สุดทา้ย จากกรอบแนวคดิขา้มเพศสถานะศกึษาทีไ่ดน้ ามาใชร้่วมกบัวธิวีจิยั
ในแนวอตัชาตพินธว์รรณนา ผนวกกบัการน าจดหมายเหตุส่วนบุคคลมาใชร้่วมดว้ย ช่วยท าให้
เกดิการปรบัเปลีย่นต าแหน่งแห่งทีใ่นการเขยีนประวตัศิาสตร ์จาก การถูกบนัทกึ สู่ การบนัทกึ
ขึน้ใหม่ และกลายเป็นบนัทกึทางประวตัศิาสตร์อกีชิน้หนึ่ง นัน่กเ็พราะว่าการกลบัมาเล่าใหม่ใน
วทิยานิพนธ์เรื่องนี้ เป็นไปในแนวทางเดยีวกบักระบวนการทีเ่รยีกว่า “Queer Auto-Archiving” 
หรอื “การท าอตัจดหมายเหตุเควยีร์” ดงัที่ วตัส์ นิยามไวว้่า  คอื การเขยีนบนัทกึส่วนบุคคลที่
ชว่ยบนัทกึประวตัศิาสตรข์องเควยีรเ์อาไว ้(2018, p.105) นัน่จงึหมายความวา่การกลบัมาบนัทกึ
และเล่าใหม่ผ่านแนวคิดทฤษฎีและมรรควิธีต่าง ๆ ได้สร้างวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้กลายเป็น
จดหมายเหตุของกะเทยชิน้หนึ่งไปโดยปรยิาย  

 
7.3 Reflection: การเขียนเพ่ือการปลดปล่อย 

 
เขยีนไป…ปลดปล่อยไป…กระบวนท างานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดการ

สะทอ้นยอ้นคดิระหว่าง “ตวัฉัน” กบั “ตวับท” อยู่เนือง ๆ ทัง้จาก หนังสอืหรอืบทความทีไ่ดอ้่าน 
และจดหมายเหตุทีน่ ามาใช ้รวมถงึจากการได ้พบเจอ พูดคุย หรอืไดร้บัฟังเรื่องราวของคนอื่น 
ๆ ในสว่นนี้จงึเป็นการประมวลการเขยีนเรือ่งของตนเองผ่านเรือ่งเล่าและจดหมายเหตุสว่นบคุคล
วา่ท าใหเ้กดิการปลดปล่อยอะไรออกมาบา้งในระหวา่งการกระบวนการท าวทิยานิพนธเ์รือ่งนี้   

ปลดปล่อยเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตวั … สิง่ทีท่า้ทายทีสุ่ดในการเขยีนเรื่องของ
ตนเองส าหรบัฉัน คอื ความรูส้กึกล้า ๆ กลวั ๆ ที่จะเปิดเปลอืยใหค้นอื่นได้รูจ้กัผ่านการเขยีน 
และการกา้วออกมาจากขนบเดมิของการสรา้งความรู ้โดยการใสฉ่นัลงไปในงานวทิยานิพนธ ์จน
วนัหนึ่งฉันได้มโีอกาสพูดคุยกบั วจันา เบี้ยวบงัเกิด ผู้เขยีนวทิยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์…..การกา้วพน้จากความรุนแรงในครอบครวั” (2551) ทีใ่ชเ้รื่องราวความรุนแรงใน
ครอบครวัของตนเองน ามาสรา้งเป็นความรู ้เราได้แลกเปลี่ยนกนัถงึเรื่องความยากของการใช้
ประสบการณ์อนัจ าเพาะของตนเองในการท าวทิยานิพนธ์ทีจ่ะตอ้ง “พลกิประสบการณ์และเรื่อง
เล่าสว่นตวัขึน้มาใหเ้ป็นความรู”้ ประโยคหนึ่งทีฉ่นัจดจ าไดจ้ากบทสนทนา คอื “ถา้เราไม่สามารถ
สรา้งมนัใหเ้ป็นความรู ้หรอืถกเถยีงกบัทฤษฎไีด ้มนักไ็ม่ต่างอะไรกบัการแฉตนเอง” ค าตอบของ 
วจันาท าใหฉ้ันถงึกบัฉุกคดิตาม และมุ่งมัน่ทีจ่ะหาหนทางในการเอาชวีติของตนเองมาสรา้งเป็น
องคค์วามรูใ้หไ้ดบ้า้ง  

ปลดปล่อยความฝันและความหวงั . . . การไดพ้บเจองานของสโตน (2006) พอรส์
เซอร์ (1997) และ สไตร์เกอร์ (2006) สามบทความหลกัที่เป็นส่วนประกอบส าคญัของกรอบ
แนวคิดทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษา เป็นเหมือนดงัพรหมลิขติที่เข้ามาช่วยจุดประกาย
ความหวงัให้กบัฉัน ในการถักทอชีวิตของตนเองเข้ากบัทฤษฎี และเริ่มฝันไปว่าวนัหนึ่งใน
อนาคตเราจะมสีาขาวชิาของเราเอง ที่อาจจะมชีื่อเรยีกว่าวชิา กะเทยศกึษา ทอมศกึษา หรอื 
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แมแ้ต่คนขา้มเพศสถานะศกึษา ศาสตร์เหล่านี้ควรถูกยกขึน้มาในแวดวงวชิาการไทยเพื่อเป็น
การเปิดพืน้ทีใ่นการสรา้งความรู ้แต่กระนัน้ความฝันทีจ่ะสถาปนาสาขาวชิาของตนเองขึน้มากม็ี
ความท้าทายมากมายรอคอยอยู่ เพราะนอกจากต้องใชพ้ลงัของการเขยีน “ตวัตน”แล้ว ยงัคง
ต้องอาศยัการท างานร่วมกบัประวตัศิาสตร์และจดหมายเหตุอนัเป็นทรพัยากรพื้นฐานของวง
วชิาการ และนอกจากการไดรู้จ้กั แนวคดิคนขา้มเพศสถานะศกึษาแลว้ จากหอ้งเรยีนสตรศีกึษา
ที่ท าใหฉ้ันรูจ้กักบัแนวคดิจดหมายเหตุของผูห้ญงิ และต่อมาได้พบกบัแนวคดิจดหมายเหตุเค
วยีร์ (ซึ่งชกัน าฉันไปสู่การออกเดนิทางไป เยีย่มชมหอจดหมายเหตุเพศหลากหลายที่มอียู่ทัว่
โลก) ฉันยงัไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก ตวับทของหนังสอื เล่ม ต่าง ๆ ที ่ได ้อ่าน อาทิ Out of the 
Closet, into the Archives: Researching Sexuality Histories ( 2015) ห รื อ An Archive of 
Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures (2003) และเกดิพลงัแห่งความหวงั
ทีจ่ะพฒันาสาขาวชิากะเทยศกึษาและสรา้งพืน้ทีห่อจดหมายเหตุของกะเทยขึน้มาในสงัคมไทย
ในวนัหนึ่งขา้งหน้า 

ปลดปล่อยตนเองออกจากการกดทบัเชงิความรู ้. . . สิง่ทีต่ามมาจากการเล่าเรื่อง
ของตนเอง ผนวกกบัการสนทนากบัทฤษฎีคนขา้มเพศสถานะศกึษาก็คอื การวพิากษ์ความรู้
ความเชื่อทีม่อียู่ในสงัคมไทย และความรูส้มยัใหม่ทีร่บัมาจากโลกตะวนัตก ณ จุดนี้  ฉันใคร่ขอ
ท าความเขา้ใจว่า การวพิากษ์องคค์วามรูท้ีร่บัเขา้มาจากตะวนัตกนัน้ มไิดเ้ป็นไปในเชงิต่อตา้น
ความเป็นสมยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การแพทย ์หรอื สทิธมินุษยชน หากแต่เป็นการทา้ทายเพื่อท า
ใหเ้หน็ถงึการมอียู่ของเสยีงและประสบการณ์ของคนทีต่อ้งตกอยู่เป็นเบีย้ล่างของความรูก้ระแส
หลกัซึง่ถูกยอมรบัมากกวา่  

ปลดปล่อยตนเองออกจากบาดแผล เกดิความกลา้หาญ และ แรงบนัดาลใจในการ
ส่งต่อเรื่องการแปลงเพศของตนเอง . . . แม้ผลจากการผ่าตดัแปลงเพศบนร่างกายของฉันจะ
ผ่านพน้ไปดว้ยดแีละไม่มอีาการแทรกซอ้นใด ๆ ตามมาอกี แต่ภาพความเจบ็ปวดและบาดแผล
ทีฝั่งลกึลงไปในจติใจยงัคงตามมาหลอกหลอน จนท าให้ในระยะแรกของการท าวทิยานิพนธเ์รือ่ง
นี้ ฉันไม่กลา้พอทีจ่ะแตะต้อง หรอืเขยีนถงึประสบการณ์การแปลงเพศของตนเองให้จบสมบูรณ์
ได ้แมจ้ะมคีวามมุ่งมัน่ทีเ่ปิดเปลอืยตวัตนและปลอกเปลอืกเรื่องราวสว่นตวัเพยีงใดกต็าม ทัง้ยงั
ตอ้งใชเ้วลาหลายปีทเีดยีวกว่าทีจ่ะปลดปล่อยตนเองออกจากบาดแผล จนกระทัง่ไดฟั้งเรื่องเล่า
ประสบการณ์ของกะเทยคนอื่น ๆ อาท ิ“ความหลงั และความหวงั” ของ ณิชนนัท ์สนิทด ีในเวที
วิชาการเพื่อน าเสนอผลงานปลายภาคของนักศึกษาโรงเรยีนภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. 25611 ซึ่ง

 
1 นบัแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา โครงการเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา คณะศลิป

ศาสตร ์ไดส้นับสนุนใหม้กีารจดั โครงการบรกิารวชิาการสู่สงัคมในลกัษณะ “ตลาดวชิา” ภายใต้
ชือ่ โรงเรยีนภาคฤดรูอ้น ใน หวัขอ้ “สตรนีิยม เควยีร ์และ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา”ในชว่ง
ปิดภาคฤดูรอ้น ในวนัเสาร์-อาทติย ์ตลอด สีส่ปัดาห ์และในวนัสุดทา้ยจะมกีารเปิดเวทวีชิาการ 
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น าเสนอเรือ่งราวการถูกคุกคามทางเพศทีต่อ้งประสบทัง้ในบา้นและทีโ่รงเรยีน  และ ต่อมาฉนัได้
อ่านงานเขยีนเรื่อง “จดหมายรบัรองแพทยอ์นุญาตใหแ้ปลงเพศ” ของ ณฐัฏ์ ไกรเพชรนักศกึษา
อีกคนหนึ่งจากห้องเรยีนโรงเรยีนภาคฤดูร้อนปี พ .ศ. 2563 เขยีนเรยีงความส่งเป็นการบ้าน
หลงัจากการบรรยายในหวัขอ้ “การอ่าน(จดหมายเหตุ) และ การวจิยัในแนวสตรนีิยม”  ของ 
อาจารย์สนิิทธ์ สทิธริกัษ์ ในชิ้นงานดงักล่าว ณัฐฏ์ไดใ้ส่เสยีง ความรูส้กึ และเรื่องราวการแปลง
เพศของตนเองลงไปในเอกสารใบรบัรองแพทยส์ าหรบัการแปลงเพศ ซึง่เธอคดัเลอืกมาน าเสนอ
ในฐานะจดหมายเหตุแห่งชวีติ การไดฟั้งเสยีงของคนอื่น ๆ ทัง้จากงานเขยีน บทสนทนาสว่นตวั 
หรอื การรบัฟังการน าเสนอผลงานบนเวทวีชิาการ ท าใหฉ้นัตระหนกัไดว้่าการเขยีนหรอืการเล่า
เรื่องของตนเองมเิพยีงแต่ตอ้งอาศยัทฤษฎอีนัเป็นรากฐานของการสรา้งความรู ้หากสิง่ทีย่งัตอ้ง
มเีป็นพืน้ฐานกค็อื ความกลา้หาญทีจ่ะลุกขึน้มาเล่าเรือ่งเหล่านี้เพือ่สง่ต่อใหค้นอื่น ๆ   

ปลดปล่อยความรกั . . . การไดอ้่านเรื่องราวของเวอรจ์เินียร ์พรนิซ ์ที่ออกมาใหค้ า
นิยามแก่ตวัตนทางเพศสถานะของตวัเอง พร้อมทัง้ยนืกรานที่จะไม่แปลงเพศ และยงัเป็นเล
สเบีย้นอกีดว้ย เรื่องราวชวีติของพรนิซ์ท าใหฉ้ันยอ้นกลบัมาทบทวนกบัตวัเองว่า บางทฉีันอาจ
ไม่ไดเ้ตบิโตมาในกรอบของบทบาทผูช้ายและผูห้ญงิเทา่นัน้ แต่ยงัเตบิโตมาในวถิขีองรกัต่างเพศ
อกีด้วย เช่น เมื่อเปลี่ยนเป็นผูห้ญงิก็ต้องชอบผู้ชาย หรอื เมื่อเป็นกะเทยก็ต้องด าเนินชวีติไป
ตามวิถีของผู้หญิงรกัต่างเพศ ทว่าจุดนี้เองอาจจะเป็นความแตกต่างของวิธีคิดเรื่องเพศใน
สงัคมไทยกบัในโลกตะวนัตกที่แยกเพศวถิแีละเพศสถานะออกจากกนั ซึ่งคนขา้มเพศสถานะ
สามารถเป็นไดท้ัง้คนรกัเพศเดยีวกนัและคนรกัต่างเพศ เพศวถิ ี(sexuality) จงึไม่ใช่สาระส าคญั 
ค าว่าคนขา้มเพศสถานะ ใชอ้ธบิาย เพศสถานะ ไม่ใช่ตวัตนทางเพศวถิ ี(Prosser, 1997, p.310) 
และจากประสบการณ์ส่วนตวั ฉันมโีอกาสไดรู้จ้กัคนขา้มเพศสถานะผวิขาว หลายคนมรีสนิยม
ทางเพศเป็นเลสเบีย้น ซึง่การไดค้ลุกคลกีบัผูค้นหรอืจากการอ่านประวตัศิาสตรช์วีติของคนขา้ม
เพศสถานะคนอื่น ๆ ท าใหฉ้ันมคีวามเขา้ใจกบัความหมายของความหลากหลายและอสิรภาพ
บนวถิชีวีติทางเพศมากยิง่ขึน้ เสมอืนฉันไดค้้นพบแลว้ว่าแทจ้รงิแลว้ฉันเองกส็ามารถทีจ่ะมอบ
ความรกัใหก้บัมนุษยเ์พศใดกไ็ด ้  

ยิ่งเขยีนตัวตนลงไปมากเท่าไร ก็ยิ่งมองเห็นตนเองมากขึ้นเท่านัน้  . . . การใช้
ตนเองเป็นแกนกลางน าเรื่องเล่าเป็นเหมอืนกระจกเงาที่รายล้อมตวัเราอยู่รอบด้าน เพราะการ
เขยีนมไิด้เพยีงแค่สะท้อนให้ฉันเห็นความรุนแรงเชงิความรู้หรอืเท่าทนัต่อความรู้ต่าง ๆ ที่มี
อ านาจในการกดทบัเสยีงและประสบการณ์ แต่ในระหว่างการเขยีนไดส้ะทอ้นให้ฉันมองเหน็ทัง้

 

“สตรนีิยม–อุษาคเนย”์ เพือ่ใหน้กัศกึษาไดน้ าเสนอผลงานปลายภาคสูป่ระชาคมวชิาการ เวทใีนปี
ดังกล่าวได้มีการตัง้ชื่อ “ธีม” งานว่า “ญาณวิทยาที่ชายขอบ(เด็ก) ผู้หญิง กะเทย เควียร์: 
Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
เวลา 09.00 – 16.00 น. 
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ความเปราะบาง ความตืน้เขนิ ความหวาดกลวั และความอ่อนแอทีซ่่อนอยูใ่นเรื่องเล่าของตนเอง 
และทีส่ าคญัยิง่ไปกว่านัน้กค็อืการเขยีนสะทอ้นใหฉ้ันเหน็ถงึอภสิทิธิข์องตนเอง และยิง่มองเหน็
ตนเองมากขึน้เทา่ไร กย็ิง่มองเหน็คนอื่นมากขึน้เทา่นัน้ . . . การเขยีนเรือ่งราวทีม่ ี“ฉนั” จงึไม่ได้
น ามาสู่เพยีงแค่การวพิากษ์สงัคม หรอื วพิากษ์บรบิทต่าง ๆ ที่อยู่รายลอ้ม หากแต่ยงัเป็นการ
หนักลบัมาวพิากษ์ตวัผูเ้ขยีนเอง ซึง่ทา้ยทีสุ่ดการเขยีนไดน้ าพาฉนัมาสู่การตระหนกัถงึการมอียู่
ของกะเทยคนอื่น ๆ มากกว่าตัวฉัน ที่เป็นกะเทยชนชัน้กลางและอยู่ในพื้นที่อภิสิทธิใ์น
หลากหลายบรบิท  

นอกจากนัน้แล้วการกลับไปเล่าเรื่องประสบการณ์แปลงเพศของตนเองที่ไม่
สามารถยอ้นกลบัไปแก้ไข หรอืแมแ้ต่ยอ้นกลบัไปตอบค าถามของอาจารย์ผูห้นึ่งทีเ่คยตัง้ค าถาม
กบัฉนัในวนัสอบสมัภาษณ์เพือ่เขา้เรยีนต่อปรญิญาโท เพราะฉนัไม่สามารถกลบัไปเปลีย่นแปลง
อะไรไดอ้กีแลว้ หากแต่ในระหว่างการนัง่เขยีนเรื่องตนเองท าให้ฉนัไดม้องเรื่องการแปลงเพศใน
มุมใหม่ ในทศันะของฉนั การผ่าตดัแปลงเพศควรเป็นเพยีงทางเลอืกหนึ่งในชวีติทีไ่ม่ควรจะเป็น 
แนวปฏบิตั ิขอ้บงัคบัหรอืกฎเกณฑท์ีต่อ้งท าใหใ้ครสกัคนรูส้กึไม่เพยีงพอทีจ่ะเป็นในสิง่ทีเ่ขาหรอื
เธอปรารถนาได ้แน่นอนว่าในสงัคมไทยยงัมกีะเทยหรอืคนขา้มเพศ อกีหลายคนทีย่นืยนัว่าจะ
ไม่แปลงเพศและมคีวามสุขบนร่างกายของตนเอง ในเวลาเดยีวกนักม็กีะเทยหรอืคนขา้มเพศอกี
หลายคนยนืยนัทีจ่ะเลอืกเปลีย่นแปลงร่างกายของตนเอง ดว้ยเหตุผลนานับปการ เช่น เพราะ
ความสุขทางกามอารมณ์ เพราะการทีต่อ้งทนทุกขก์บัความขมขืน่ในจติใจ เพราะการตอ้งวิง่ตาม
ความงามแบบผูห้ญงิ เพราะการแปลงเพศสามารถเป็นทุนในการสรา้งรายได้ หรอืเพื่อไปขาย
บรกิารทางเพศ ฯลฯ พวกเธออาจถูกมองว่าเป็นผลผลติของแนวคดิชายเป็นใหญ่ ระบบระเบยีบ
ทางสงัคม-เศรษฐกจิแบบทุนนิยม หรอืบรรทดัฐานชาย-หญงิ แต่ถา้จะสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่
ใครสกัคนหนึ่งได ้ฉนัเพยีงแค่ตอ้งการใหค้วามยุตธิรรมกบัความปรารถนาและความรูส้กึต่อสิง่ที่
ฉันหรอืพวกเธอไดเ้ลอืกทีจ่ะด ารงอยู่ ในร่างกายแบบใดกต็ามและแมเ้รื่องเล่าทัง้หมดนี้อาจเป็น
เพยีงส านึกคดิของกะเทยชนชัน้กลางคนหนึ่งทีอ่ยากจะยอมรบัตนเองในแบบทีต่นปรารถนา แต่
นัน่ไม่ไดห้มายความวา่ฉนัจะไม่ยอมรบัรา่งกายหรอืตวัตนของกะเทย หรอื คนขา้มเพศคนอื่น ๆ 

เขยีนเพื่อปลดปล่อย … ด้วยความหวงัว่าสกัวนัหนึ่งขา้งหน้าเราจะไม่ต้อง “ถูก” 
พดูดว้ยค าของคนอื่นอกีแลว้ และเราจะไดพ้ดูจากค าของเราเองจรงิๆ แต่กว่าจะถงึวนันัน้ฉันจะ
คงยงัไม่หยุดหวงัและท าตามความฝันต่อไปที่จะสร้างสาขา “กะเทยศึกษา” ให้เกิดขึ้นมาใน
สงัคมไทยเพื่อปลดปล่อย “ฉัน” ออกจากพนัธนาการของการกดทบัทีเ่รยีกว่า “ความรู”้ และเมื่อ
การเขยีนเรื่องของตนเองไดเ้ดนิทางมาถงึจุดสิน้สุด กค็งถงึเวลาแลว้ทีฉ่ันจะออกไปบนัทกึเสยีง
และเขยีนเรือ่งราวของกะเทยคนอื่น ๆ ลงบนหน้าประวตัศิาสตร ์
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7.4 ฝากความหวงั ส่งต่อความฝัน  
 

จากการรเิริม่น าแนวคดิคนข้ามเพศสถานะศกึษามาใช้ในฐานะเครื่องมอืในการ
เขยีนประวตัิศาสตร์ชวีติของตนเองขึ้นมาใหม่ และในฐานะเครื่องมอืวพิากษ์ความรู้ที่กดทบั
ตวัตนและประสบการณ์ของกะเทยในสงัคมไทย อกีทัง้จากผลการวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่กะเทยใน
สงัคมไทยมเิพยีงแต่ถูกกดทบัจากความรูใ้นระดบัทอ้งถิน่ หากแต่ยงัถูกกดทบัจากความรูท้ีถู่ก
รองรบัโดยสถาบนัของรฐั รวมไปถงึความรูใ้นระดบัสากล โดยการถูกแทรกแซงดว้ยองคค์วามรู้
ตะวนัตกทีถู่กรบัเขา้มาผา่นความเป็นสมยัใหม่ ทุนนิยม การแพทยเ์ชงิพาณิชย ์และแนวคดิสทิธิ
มนุษยชน ฉะนัน้เพื่อน าไปสู่การแสวงหาวงศาวทิยาทางความรูข้องกะเทย และสรา้งพื้นทีท่าง
ปัญญาอนัจะเป็นรากฐานทีย่ ัง่ยนืของตนเองจงึมขีอ้เสนอดงัต่อไปนี้ 

ประการแรก ด้วยความตระหนักว่า การศกึษาเกี่ยวกบักะเทยในวงวชิาการไทย
ยงัคงขาดแคลน การศกึษาทีใ่ชมุ้มมองเชงิวพิากษ์ต่อองคค์วามรูท้ีร่บัเขา้มาจากโลกตะวนัตก จงึ
ใคร่ขอเสนอแนวทางการศกึษาตวัตน ค านิยาม และประสบการณ์ของกะเทย ผ่านมุมมองการ
ถอดถอนอาณานิคม (decolonizing) ทางความรู ้เพื่อคลีค่ลายใหเ้หน็ถงึความเป็นอตับุคคลของ
กะเทยทีอ่ยูภ่ายใตก้ารเมอืงของความรูใ้นระดบัสากล 

ประการที่สอง เมื่อไม่อาจปฏิเสธ ได้ว่าเครื่องมอืที่ทรงพลงัและแหลมคมในการ 
โตแ้ยง้ แทรกแซง และทา้ทายชุดความรูแ้ละมุมมองว่าดว้ยเรื่อง “เพศ” ในเชงิวทิยาศาสตรท์ีอ่ยู่
ในระบบระเบยีบการปฏบิตักิารของรฐัสมยัใหม่ คอื จุดยนืทางทฤษฎ ีหรอื “ฐานคดิ” ส าหรบัการ
พูด จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องผลกัดนัใหเ้กดิกระแสการเคลื่อนไหวทางภูมปัิญญาที่จะน าไป สู่ 
การเปิดพื้นที่ให้มกีารถกเถยีง และทบทวนในประเดน็กรอบแนวคดิทฤษฎี อาท ิแนวคดิเพศ
สถานะ แนวคดิพหุอตัลกัษณ์ หรอื แนวคดิเพศทีส่าม ฯลฯ เพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีจ่ะน ามาใชเ้ป็น
จุดยนืของอตัลกัษณ์อนัหลากหลายทีจ่ะตอบสนองต่อวฒันธรรมลูกผสมและการขบัเคลื่อนสงัคม
ในโลกรว่มสมยัทีก่ าลงัปรบัเปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ 

ประการที่สาม ในสงัคมใดก็ตาม เงื่อนไขส าคญัในการพฒันาภูมปัิญญาและชุด
ความรูท้ีเ่ป็นของตนเองขึน้มา คอื ขอ้มลูและทรพัยากรทางประวตัศิาสตร ์รวมทัง้วธิวีทิยาในการ
วจิยัทีจ่ะช่วยดงึ “เสยีง” (ทีเ่คยถูกละเลยและหลงลมื) ใหอ้อกมาเป็นทีไ่ดย้นิ  ในการนี้การพฒันา
วธิวีทิยาในการศกึษาประวตัศิาสตรท์ีน่อกเหนือจากวงศาวทิยา อาท ิการท าบนัทกึประวตัศิาสตร์
จากการบอกเล่า การสร้างธรรมเนียม กระบวนการท างาน และการสร้างสรรค์ทฤษฎีในการ
จดัเกบ็จดหมายเหตุทีเ่ป็นขา้วของส่วนตวัของกะเทย จงึเป็นความทา้ทายทัง้ในภาคปฏบิตักิาร 
และ การท างานวชิาการเชงิรุก อนัจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ในมติคิวามรู ้ ความรูส้กึ และ
ชวีติของผูค้นทีช่ายขอบ   
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ภาคผนวก ก.  
หอจดหมายเหตเุพศหลากหลาย 

 

ชุมชนคนหลากหลายทางเพศในโลกตะวนัตก ได้รเิริม่ก่อตัง้หอจดหมายเหตุราก
หญ้า (Grassroot Archives) ขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่1940 เพื่อโต้ตอบการถูกลบเลอืนออกไป
จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ (Rawson, 2012, p.238) ต่อมาในภายหลงัทศวรรษที่ 1950 
เป็นต้นมา การออกมามบีทบาทในการเรยีกร้องทางสงัคมเพื่อการมชีีวติที่ดีขึ้น รวมถึงการ
เรยีกร้องการแก้ไขกฎหมายหรอืการต่อสู้กบัการเลอืกปฏบิตัทิี่มอียู่ในสงัคมมาอย่างยาวนาน 
ด้วยอิทธิพลของกฎหมายเซ็นเซอร์และกฎหมายการกระท าอนาจารที่เคยมีท าให้องค์กร
เคลื่อนไหวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูขา่วสาร สรา้งสือ่สิง่พมิพ์
จ านวนมากทีช่่วยใหค้วามรู ้เช่น การเลอืกปฏบิตัติ่อการเช่าบา้น การคุกคามในทีท่ างาน ขอ้มลู
ทางการแพทย์และทางกฎหมาย รวมถงึการเป็นสื่อกลางในการตดิต่อสื่อสาร (Cifor & Wood, 
2017, p.15)ท าใหอ้งคก์รเหล่านี้กลายเป็นผูส้รา้งและผูจ้ดัเกบ็จดหมายเหตุไปโดยปรยิายอกีทัง้
พืน้ทีท่างวชิาการกม็กีารขยายขอบเขตการศกึษาในดา้นต่าง ๆ 

ภายหลังภาครัฐได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการจัดเก็บจดหมายเหตุของเพศ
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านสถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยับางแห่งในอเมรกิาไดเ้ขา้มา
มสี่วนร่วมในการจดัเกบ็วสัดุสิง่ของและจดัการหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 
เช่น มหาวทิยาลยัแอรโิซน่า (the University of Arizona) มหาวทิยาลยัวอชงิตนั ในเมอืงเซ็น
หลุยส ์(Washington university in St.Louis) หรอืทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื หอจดหมายเหตุวนั (One 
Archives) ดงัภาพทีป่รากฏดา้นล่าง ไดร้เิริม่มาจากการเป็นส านกัพมิพน์ิตยสาร LGBT ซึง่ก่อตัง้
ขึน้ในปี 1952 ตัง้อยู่ในลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) และในเวลาต่อมาเนื่องดว้ยการลดลงของ
ความนิยมสิง่พมิพใ์นช่วงปลายทศวรรษที ่1960 ส านกัพมิพน์ิตยสารวนัไดก้ลายมาเป็นศนูยก์าร
เรียนรู้ ที่เปิดสอนในระดบัอุดมศึกษา มีวิชาที่เปิดสอน เช่น ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และ
วรรณกรรมของเกย์ จนในช่วงปลายทศวรรษที่1990 ภายหลงัการเสยีชวีติของผู้บุกเบกิ ดอร์ 
เลกก์ (Dorr Legg) มหาวทิยาลยัเซ้าเทริน์แคลฟิอรเ์นีย (University of Southern California) ก็
ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการรบัช่วงจดัการ และกลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวทิยาลยัเซา้เทริน์
แคลฟิอรเ์นียนบัแต่นัน้มา  
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นอกจากนี้ยงัมหีอจดหมายเหตุอกีแห่งหนึ่งทีเ่ป็นหมุดหมายส าคญัในการส่งเสรมิ
การศกึษาในสาขาวชิาคนขา้มเพศสถานะศกึษา ทัง้ยงัเป็นแหล่งจดัเกบ็ประวตัศิาสตร์ของคน
ขา้มเพศสถานะ นัน่กค็อื หอจดหมายเหตุคนขา้มเพศสถานะ (Transgender Archives) ตัง้อยู่ที่
หอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัวกิตอเรยี (University of Victoria) ในประเทศแคนาดา จากบทความ 
“Putting Trans* History on the shelves: Transgender archives at the University of Victoria 
Canada” โดย แอรอน เอช. เดเวอร ์(Aaron H. Devor) และ ลาร่า วลิสนั (Lara Wilson) (2015) 
ได้ชี้ใหเ้หน็ถงึแนวคดิรเิริม่การก่อตัง้หอจดหมายเหตุคนขา้มเพศสถานะ ซึ่งมจีุดตัง้ต้นมาจาก
การที่เสยีงของทรานส์นัน้มกัถูกหลงลมืมากที่สุดในบรรดากลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ด้วย
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ความทีก่ารเป็นเกยห์รอืการเป็น เลสเบีย้นมกัจะถูกมองว่าไม่ซบัซอ้นเท่ากบัคนขา้มเพศสถานะ
หรอืเควยีร ์และถงึแมว้่าในประเทศอื่น ๆ อย่าง อเมรกิา องักฤษ จะมหีอจดหมายเหตุของกลุ่ม
คนหลากหลายทางเพศ (หรอืมกีารอา้งองิว่าเป็นหอจดหมายเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนหลากหลาย
ทางเพศ หรอื LGBT กต็าม) แต่กระนัน้องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัคนขา้มเพศสถานะยงัคงมน้ีอย
และมักจะถูกละเลยไป ท าให้ปัจจุบันหอจดหมายเหตุคนข้ามเพศสถานะ  (Transgender 
Archives) ดงัภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นพื้นที่ส าคญัในการจดัเกบ็จดหมายเหตุของคนขา้ม
เพศสถานะในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ หนงัสอืหายาก บทความ บนัทกึภาพและเสยีงไปจนถงึเอกสาร
ส่วนบุคคลของนักเคลื่อนไหว นักวจิยั และสิง่บนัทกึต่าง ๆ จากองคก์รทีท่ างานดา้นนี้ วตัถุบาง
ชนิดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัมอีายุมากกว่า 100 ปี สว่นสิง่ของทีถู่กบนัทกึจากนกัเคลื่อนไหวบาง
ชิน้มอีายุมากกวา่ 50 ปี  
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ขณะทีอ่กีส่วนหนึ่ง คอื หอจดหมายเหตุทีม่ไิดอ้ยู่ภายใตก้ารร่วมมอืกบัภาครฐัหรอื
สถาบนัทางการศกึษาหากแต่เกดิขึน้จากความเขม็แขง็และความตระหนกัรูใ้นประวตัศิาสตรข์อง
ชุมชนLGBT หอจดหมายเหตุนอกขนบแห่งแรกที่ฉันอยากชวนไปรู้จกั คอื หอจดหมายเหตุ       
เลสเบยีนเฮอรส์ตอรี ่(Lesbian Herstory Archives) หอจดหมายเหตุแห่งนี้ตัง้อยู่ในตกึแถวย่าน 
บรูคลนิ ในมหานครนิวยอรก์ พืน้ทีแ่ห่งนี้ท าหน้าทีจ่ดัเกบ็สิง่ของและวตัถุทางประวตัศิาสตรข์อง
เลสเบีย้น  

จากบทความที่มีชื่อเรื่องว่า  “Making a Place for Lesbian life at the Lesbian 
Herstory archives” ของ อกาธา เบยีนซ ์(Agatha Beins) (2015) ไดช้ว่ยท าใหเ้หน็ถงึภาพความ
แตกต่างระหว่างหอจดหมายเหตุกระแสหลกัแบบที่เรารูจ้กักบัหอจดหมายเหตุเลสเบยีนเฮอร์
สตอรี ่ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิตัง้แต่นโยบายการคดัสรรจดหมายเหตุ วตัถุประสงคข์อง
การก่อตัง้ วธิกีารด าเนินงาน ไปจนถงึบรรยากาศภายในหอจดหมายเหตุ และอกีความน่าสนใจ
หนึ่งของสถานทีแ่ห่งนี้ กค็อื การทีห่อจดหมายเหตุจดัการโดยระบบอาสาสมคัร  

หอจดหมายเหตุเลสเบยีนเฮอร์สตอรี่เป็นพื้นที่เปิดรบัแก่ทุกคนที่แสวงหาความรู้ 
โดยไม่ไดใ้หอ้ภสิทิธิเ์พยีงแคน่กัวจิยั หรอืไม่ไดถู้กจ ากดัพืน้ทีใ่หก้บัเพยีงกลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศแต่เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา เลสเบี้ยน ผู้ชาย ผู้หญิง เกย์ หรอืทรานส์ ที่นี่พร้อ ม
ใหบ้รกิารทุกคนอย่างเท่าเทยีม พรอ้มทัง้สรา้งบรรยากาศภายในหอจดหมายเหตุทีใ่หค้วามรูส้กึ
เหมอืน [ก าลงัท างาน] อยู่ที่บ้านหรอือยู่ในชุมชน การท าเช่นนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดปฏสิมัพนัธ์กนั
ระหวา่งผูม้าใชง้าน รวมถงึการสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัเจา้หน้าที ่เบยีนซเ์ล่าวา่ในขณะที่ท างานอยูใ่น
หอจดหมายเหตุแห่งนี้ ระหว่างนัง่ท างานนัน้ วสัดุจดหมายเหตุ แกว้กาแฟ และโดนทัสามารถตัง้
วางอยู่ด้วยกนัได้ (Beins, 2015, p.37) นัน้แปลว่าสามารถน าเอาหารเข้ามาทานระหว่างนัง่
ท างาน โดยในระหว่างนัน้จะลุกขึน้ไปทกัทายอคนอื่น ๆ ทีเ่ขา้มาใชง้านหรอืจะเปิดบทสนทนา
พดูคุยกบับรรดาเจา้หน้าทีแ่ละอาสาสมคัรกส็ามารถท าได ้ซึง่กจิกรรมเหล่านี้ไม่สามารถเกดิขึน้
ได้ในหอจดหมายเหตุหรือหอสมุดทัว่ ๆ ไป เบียนซ์ ยงัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า “สิ่งที่แยกความ
แตกต่างระหว่างหอจดหมายเหตุทัว่ไปกบัหอจดหมายเหตุเลสเบี้ยนแห่งนี้ คือ เส้นแบ่งอนั
คลุมเครอืระหว่างกิจกรรมอนัพงึปฏบิตัใินหอจดหมายเหตุกระแสหลกักบักิจกรรมที่ไม่นับว่า
เกี่ยวขอ้งกบัการท างานในหอจดหมายเหตุ” (Beins, 2015, p.38) กจิกรรมเหล่านี้จงึดูแตกต่าง
ไปจากขนบของหอจดหมายเหตุทัว่ไปทีต่อ้งเน้นความเงยีบสงบและความเป็นระบบระเบยีบ ซึง่
เอกลกัษณ์เฉพาะของหอจดหมายเหตุแห่งนี้นอกจากส่งเสรมิใหผู้ค้นไดเ้รยีนรูแ้ลว้ยงัช่วยสรา้ง
ชุมชนขึน้มาอกีดว้ย 

ส่วนจดหมายเหตุที่อยู่ในหอจดหมายเหตุเลสเบยีนเฮอร์สตอรีเ่ป็นวตัถุทีม่รีูปร่าง
สารพดั ทีจ่ดัเกบ็เรื่องราวและประสบการณ์ของเลสเบีย้นทีม่าจากความรูใ้นชวีติประจ าวนั ส่วน
การพจิารณาเพือ่จดัเกบ็ตวัวตัถุต่าง ๆ นัน้ กม็ไิดเ้ป็นไปเหมอืนกบัจดหมายเหตุบนกระแสหลกัที่
ตอ้งประเมนิจากคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ตวัอย่างเช่น  การทีจ่ะไม่ฏเิสธการบรจิาควัสดุต่าง ๆ 
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ที่เลสเบี้ยนคนหนึ่งพจิารณาแล้วว่า วสัดุชิ้นนี้มคีวามหมายต่อชวีติของพวกเธอและเป็นแรง
บรรดาลใจใหเ้ลสเบีย้นคนอื่น ๆ จดัเกบ็และบรจิาคสิง่ของทีเ่กีย่วของกบัเรื่องราวในชวีติประวนั
เหล่านี้ (Cvetkovich, 2003, p.243) นับเป็นการทา้ทายวธิปีฏบิตัใินการประเมนิคุณค่าจดหมาย
เหตุโดยปฏเิสธการมอีภสิทิธิใ์นการเกบ็รกัษาตามวธิขีองหอจดหมายเหตุกระแสหลกั  

เมื่อขา้มไปยงัฝัง่ยุโรปมหีอจดหมายเหตุแห่งหนึ่งที่ฉันคดิว่าพลาดไม่ได้ นัน้กค็อื 
สมาคมแมก็นัสเฮรสิช์เฟลด์ หรอื The Magnus Hirschfeld Society สมาคมแห่งนี้ตัง้อยู่ที่เมอืง
เบอรล์นิ ในประเทศเยอรมนี ก่อตัง้ขึน้ในปี 1982 โดยจดหมายเหตุทีถู่กเกบ็รวบรวมไวใ้นสมาคม
แห่งนี้ได้มาจากนักประวตัศิาสตร์ที่ได้ออกไปตามเกบ็มาภายหลงัจากที่สถาบนัเพศศาสตรถ์ูก
ท าลายลงโดยกองทพันาซ ีจดหมายเหตุทีถู่กจดัเกบ็โดยสมาคมแห่งนี้จงึมเีรื่องราวววิฒันาการ
ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อันเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน
การศกึษาประวตัศิาสตรเ์พศ 

นอกจากหอจดหมายเหตุทีเ่กดิจากการร่วมมอืร่วมใจกนัของชุมชนLGBT ยงัมหีอ
จดหมายเหตุทีจ่ดัท าโดยประชาชนทัว่ไป อย่าง หอจดหมายเหตุเกยแ์ละเลสเบีย้นแห่งรฐับรติชิ
โคลมัเบยี (B.C. Gay and Lesbian Archives) ตัง้อยู่ในเมอืงแวนคูเวอร ์ความโดดเด่นอย่างยิง่
ของหอจดหมายเหตุทีเ่ปิดท าการมาตัง้แต่ปี 1976 คอื เป็นหอจดหมายเหตุทีถู่กสรา้งขึน้มาจาก
พลงัของคนธรรมดาเพยีงคนเดยีว คอื รอน ดทัตนั (Ron Dutton)ชายผูห้ลงใหลในประวตัศิาสตร์
ของคนรกัเพศเดยีวกนั ที ่เขาจะใชพ้ืน้ทีใ่นอพารท์เมนตห์ลงัเลก็ ๆ ทีเ่ป็นบา้นของตนเองจดัเกบ็
และเปิดท าการเป็นหอจดหมายเหตุให้คนได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม น่าเสียที่ปัจจุบนัหอ
จดหมายเหตุแห่งนี้ได้ปิดตวัลงไปแล้วในปี 2018 ภายหลงัจากที่เปิดท าการมานานกว่า 42 ปี 
เอกสารจดหมายเหตุทัง้หมดได้ส่งต่อบรจิาคใหก้บัหอจดหมายเหตุแวนคูเวอร ์บา้นทีก่ลายเป็น
หอจดหมายเหตุแห่งนี้จงึไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจ าของนักวจิยัและผูค้นทีเ่คยเขา้มา
เยีย่มชม 

ในปัจจุบนัมหีอจดหมายเหตุLGBTอกีหลายแห่งทีร่อการมาเยอืนของนักวจิยัหรอื
คนที่ใคร่รูใ้นประวตัศิาสตร ์เช่น สมาคมประวตัศิาสตรจ์แีอลบที ี(GLBT Historical Society) ที่
เป็นทัง้พพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุตัง้อยู่บนถนนคาสโทรในเมอืงซานฟรานซสิโก และถ้า
ออกจากเมอืงซานฟรานซสิโกไปทางตะวนัออก โดยใชเ้วลาราว ๆ หนึ่งชัว่โมงจะพบกบัเมอืงทีม่ี
ชื่อว่า วาเลโค (Valejo) ทีน่ัน้มบีา้นหลงัเลก็ ๆ อกีหลงัหนึ่งทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของหอจดหมายเหตุหลุยส์ 
ลอว์เรนซ์ (Louise Lawrence Archives) หรอืถ้าหากขา้มไปยงัทวปีแอฟรกิาใต้ที่นัน้ก็จะมหีอ
จดหมายเหตุแห่งหนึ่งทีน่่าสนใจไม่แพท้ีอ่ื่น ๆ หอจดหมายเหตุกาล่า (Gala Archives)  

การเกดิขึน้ของหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็นการใหคุ้ณค่า
และความส าคญักบัการด ารงอยู่ของพวกเขาและเธอเหล่านัน้ ดงัที่ ซเวทโควชิ  กล่าวว่า “หอ
จดหมายเหตุเกยห์รอืเลสเบีย้นเป็นทีท่ีเ่ผยใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตรบ์าดแผลที่มาพรอ้มกบัเพศวถิ ี
. . . อนัเป็นสถานที ่ๆ พวกเขารบัเอาความรูท้ีม่าจากประสบการณ์และความทรงจ ามาจดัเกบ็ไว ้ 
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แม้ว่าจะเป็นชุดความรู้ที่ถูกมองขา้มจากหอจดหมายเหตุกระแสหลกั ” (Cvetkovich, 2003, p. 
241) ในขณะเดยีวกนัการก่อรา่งสรา้งพืน้ทีท่างความรูป้ระวตัศิาสตรใ์นชุมชนคนหลากหลายทาง
เพศกย็งัเป็นกลวธิหีนึ่งทีใ่ชก้ารเคลื่อนไหวทางการเมอืงและการสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้ก่คนใน
สังคม ดังที่ เดเวอร์ และ วิลสัน กล่าวว่า “เรามีความหวังที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง
ประวตัศิาสตร์และสทิธมินุษยชนเขา้ด้วยกนั เพื่อน ามาซึ่งการสร้างความตระหนักรู้และสร้าง
ความเขา้ใจต่อกลุ่มคนขา้มเพศสถานะใหแ้ก่คนในสงัคม” (Devor & Wilson, 2015, p. 255) 

ดงันัน้การเกิดขึ้นของหอจดหมายเหตุเพศหลากหลายจึงช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นประชาธปิไตย สทิธคิวามเท่าเทยีมของพลเมอืง รวมถงึการตระหนักในสทิธมินุษยชน 
โดยการเขา้ไปมบีทบาทในหน้าประวตัศิาสตรข์องมวลมนุษยชาต ิและยงัก่อใหเ้กดิการร่วมมอื
กนัระหว่างชุมชนกบัสถาบนัของรฐัทีเ่ลง็เหน็คุณคา่ในประวตัศิาสตรข์องกลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศ การสนับสนุนจากภาครฐัและผูค้นในสงัคมนัน้มสี่วนส าคญัเป็นอย่างยิง่ช่วยทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
หอจดหมายเหตุเฉพาะกลุ่ม 
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ภาคผนวก ข. 
พฒันาการด้านจดหมายเหตจุาก สตรีนิยม ถึง เควียร ์ในประเทศไทย 

 

การขบัเคลื่อนทางองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ จากมุมมองสตรนีิยม และกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศในไทย พบไดจ้ากทัง้การเคลื่อนไหวทางภูมปัิญญาและการเคลื่อนไหว
ทางสงัคม ที่จดัท าโดยนักวจิยัไทย เครอืข่ายองค์กรที่ท างานเพื่อช่วยเหลอืสตรแีละกลุ่มการ
เคลื่อนไหวของคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งมทีัง้ในรูปแบบ การศกึษาวจิยั การรเิริม่จดัเกบ็วสัดุ
ต่าง ๆ การก่อตัง้หอจดหมายเหตุ การจดันิทรรศการ หรอืการจดัแสดงขา้วของที่มาพรอ้มกบั
เรือ่งราว  

จากจุดเริม่ตน้ของฉันภายในหอ้งเรยีนเลก็ ๆ ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีม่กีาร
เรยีนการสอนแนวทางการวจิยัในแนวสตรนีิยม โดย อาจารย ์สนิิทธ ์สทิธริกัษ์ ไดท้ าใหฉ้ันรูจ้กั
แนวคิดเรื่องจดหมายเหตุของผู้หญิงและท าให้ฉันได้กลบัไปค้นหาจดหมายเหตุของตนเอง 
สนิิทธ ์นอกจากจะเป็นผูว้างรากฐานสตรศีกึษาใหเ้กดิขึน้ในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาใน
สงัคมไทย ยงันับว่าเป็นผูบุ้กเบกิเปิดโลกใบใหม่ทางดา้นจดหมายเหตุศกึษาในแนวสตรนีิยมใน
ประเทศไทย โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ในประเด็นจดหมายเหตุกับผู้หญิง จะเห็นได้จากงาน
วทิยานิพนธ์ของเธอเรื่อง “เสน้ทางสู่การเขยีนและการต่อสู ้เพื่อสทิธใินที่ท ากนิของหญิงราก
หญา้: ศกึษาผ่านเอกสารจดหมายเหตุ และอตัชวีประวตั ิ(2480 - 2487) ในมุมมองสตรนีิยมสาย
หลงัอาณานิคม” ซึง่ไดร้บัรางวลัวทิยานิพนธด์เีด่นในระดบัปรญิญาเอก ประจ าปี พ.ศ. 2560 จาก
สภาวจิยัแห่งชาต ิ  และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ไดต้พีมิพอ์อกมาเป็นหนงัสอืชือ่ “My ‘W/ri[gh]t/E’ 
and My Land”: A Postcolonial Feminist Study on Grassroots’ Archives and Autobiography 
(1937-2004) วทิยานิพนธ์เรื่องนี้ไดร้วบรวมจดหมายเหตุของพรเพชร เหมอืนศร ีหญงิชาวนา
ชาวจงัหวดันครสวรรคผ์ูต้่อสู้เพื่อสทิธใินทีด่นิท ากนิมานานกว่าครึง่ชวีติ ในหลากหลายรูปแบบ 
อาท ิสมุดไดอารี ่จดหมายรอ้งเรยีน สมุดบญัชลีูกคา้ และ สมุดเรยีนตดัเสือ้ มาวเิคราะหแ์ละอ่าน
ผ่านแนวคดิทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การอ่านการเปลี่ยนผ่าน ( reading becoming) การอ่านความ
เงยีบ (reading ‘silence’) และการอ่านการฟัง (reading listening) นอกจากนัน้แลว้สนิิทธ์ยงัได้
เผยแพร่องคค์วามรูเ้รื่องจดหมายเหตุของผูห้ญงิผา่น วารสารสตร ีเพศสถานะ และเพศวถิศีกึษา 
(2558) และจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ หวัข้อ ผู้หญิง ประวตัิศาสตร์ร่วมสมยัและ
จดหมายเหตุศกึษา ฉบบัที ่21 มถิุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561  

นอกจากนี้แล้ว เนื่องในวันยุติความรุนแรงสากล 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
มลูนิธสิง่เสรมิความเสมอภาคทางสงัคม ไดร้เิริม่ จดันิทรรศการจดหมายเหตุของผูห้ญงิทีป่ระสบ
ความรุนแรง เพือ่สือ่สารกบัสงัคมจาก ‘เสยีง’ และชุดความรูจ้ากเจา้ของเรื่องผ่านขา้วของทีบ่อก
เล่าเรื่องราวของการถูกท ารา้ย ทุบต ีล่วงละเมดิ  ไม่ว่าจะเป็น สนบัมอื ชุดนอนทีม่คีาบเลอืดตดิ
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อยู่ ถุงน่องที่ถูกฉีกขาด หรอืตัว๋รถเมล์ที่ก าค้างอยู่ในมอืก่อนถูกลากเขา้ขา้งทาง  ฯลฯ น ามา
จดัตัง้แสดงในรปูนิทรรศการประกอบขอ้เขยีนเลก็ๆทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืของผูป้ระสบเหตุ 

ส่วนทางดา้นจดหมายเหตุเควยีร ์นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา ได้มโีครงการ
รเิริม่จดัเกบ็ นิตยสาร สิง่ของ ภายใต้ชื่อว่า ศูนย์ขอ้มูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศ
ไทย หรือ Thai Queer Resource Center (TQRC) ต่อมาในปี พ.ศ. 2550  มีการร่วมมือกัน
ระหวา่งองคก์รเกยแ์ละเลสเบยีนในประเทศไทยเพือ่สรา้งศนูยข์อ้มลูความหลากหลายทางเพศใน
กรุงเทพ  องคก์รทีเ่ขา้มามสีว่นร่วมในการจดัท า ประกอบดว้ย สมาคมฟ้าสรีุง้ กลุ่มบางกอกเรน
โบว ์กลุ่มสวงิ กลุ่มอญัจาร ีกลุ่มสะพาน ไซเบอรฟิ์ชมเีดยี และ MPlus+  และในปี  พ.ศ.2551 ได้
มีการจัดสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดของผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อของเกย์และกะเทยในสังคมไทย 
จุดมุ่งหมายส าคญัในการจดัเกบ็สื่อนิตยสารและสิง่ของต่าง ๆ เหล่านี้  ด าเนินไปตามที่ แจค็สนั 
ตัง้ขอ้สงัเกตวา่  

ส่วนมากนักวิชาการไทยไม่ค่อยมองว่าสื่อของเกย์เป็นข้อมูลของเกย์ทาง
ประวตัศิาสตร ์และดงันัน้ สือ่ของคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกเกบ็ไวใ้นหอ้งสมุด ไม่ว่าจะเป็น
ในประเทศไทยหรอืประเทศอื่น ๆ ขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องคน
เหล่านี้จงึขาดแคลนส าหรบันักวจิยัที่ก าลงัสนใจค้นคว้าศกึษาประวตัศิาสตร์และ
วฒันธรรมของคนที่มคีวามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (แจ็คสนั, 2552, 
น.7)  
ขณะนี้ จดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศถูกรกัษาเอาไว้ที่ ศูนย์การ

เรยีนรูส้มาคมฟ้าสรีุง้แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทัง้ศูนยจ์ดักจิกรรม ท างานประชุมวางแผน และ
เป็นทีจ่ดัเกบ็นิตยสารและขอ้มลูขององคก์รดว้ย ศูนยก์ารเรยีนรูด้งักล่าว ตัง้อยู่ที ่ซอยลาดพรา้ว 
128/3 ห รื อ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ช ม จ ด ห ม า ย เ ห ตุ บ า ง ส่ ว น ไ ด้ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ที่  
thairainbowarchive.anu.edu.au 
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ในปี พ.ศ.2561 มกีารจดัแสดงนิทรรศการทีม่ชีือ่วา่ ชายหญงิ สิง่สมมต ิทีอ่าจนบัได้
ว่าเป็นทัง้การเคลื่อนไหวทางสงัคมและการเคลื่อนไหวทางภูมปัิญญาความรูป้ระวตัศิาสตรข์อง
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศในประเทศไทยผ่านสิง่ทีถู่กเรยีกว่า “วตัถุ” ทีไ่ม่ใช่เป็นเพยีงแค่วตัถุ 
หากเป็นสิง่ของหลากหลายรูปแบบ เช่น ลิปสติก แผงยาคุม ผ้ารดัหน้าอก เทปเพลงของปุ๊  
อัญชลี ไปจนถึงแท่งโมล์  ฯลฯ ได้ถูกน ามาจัดแสดงพร้อมค าอธิบายสัน้ ๆ ที่บอกเล่า
ประวตัศิาสตรข์องสิง่ของ จาก ‘เสยีง’ของเจา้ของวตัถุ  สิง่ของทีน่ ามาตัง้แสดงจงึมทีัง้เรื่องราว 
ตวัตน และความรูส้กึทีซ่่อนอยู ่  
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ภาคผนวก ค. 
คู่มือเม่ือพ่ีทหารต้องปฏิบติังานกบัน้องกะเทย โดยเครือข่ายเพ่ือนกะไทยไทย 
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ทีม่าของภาพ https://prachatai.com/journal/2016/02/64194 
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ภาคผนวก ง. 
คู่มือเกณฑท์หารฉบบักะเทย 
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ทีม่าของภาพ https://www.posttoday.com/politic/report/424568 
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