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บทคัดย่อ
“งานเขียน” แนวเรื่องเล่าและอัตชีวประวัตขิ องกะเทยรวมทัง้ งานวิจยั เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ การนิยามตัวตน และวิถชี วี ติ ของกะเทยในแวดวงสังคมศาสตร์มเี ผยแพร่ออกมาจานวน
ไม่ น้ อ ยในช่ ว งสองทศวรรษที่ผ่ า นมา (พ.ศ.2540-2560) แต่ ก ระนั น้ ก็ต ามการยกระดับ การ
เล่า “เรื่องของตัวเอง” ไปสูท่ ศิ ทาง “เขียนตัวตน ขับเคลื่อนความรู้” ตามแนวคิด ทฤษฎี “คนข้าม
เพศสถานะศึก ษา” (Stryker, 2006; Stone, 2006; Prosser, 1997) ที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การ
เขีย นในฐานะเครื่อ งมือ การวิพ ากษ์ ค วามรุ น แรงเชิง ความรู้ (epistemic violence) และการ
เชื่อมต่อตัวตนเข้ากับกระบวนการสร้างความรู้ ผ่าน “การเล่าใหม่” (re-narration) แทบจะไม่เคย
ปรากฏมาก่ อ นในวงวิช าการไทย วิท ยานิ พ นธ์ เ รื่อ งนี้ จึง เป็ น ความพยายามของฉั น ทัง้ ใน
ฐานะ “กะเทย” และ “ผู้ว ิจ ัย ” ที่จ ะริเ ริ่ม น ากรอบแนวคิด ทฤษฎีข้า งต้ น มาสนทนาร่ ว มกับ
ประสบการณ์สว่ นตัวเพือ่ แกะรอยชุดความรูเ้ รื่องเพศ (และระบบ) ของรัฐไทยที่ “ผูกโยง” เข้ากับ
ฐานคิดวิทยาศาสตร์แบบสากล (และ “รองรับ” ด้วยอคติจารีตแบบท้องถิน่ ) มากดทับตัวตน กีด
กัน “เสียง” กลบฝั งความรูส้ กึ และประสบการณ์ของกะเทย โดยอาศัยการทางานเชิงอัตชาติพนั ธ์
วรรณนาและจดหมายเหตุ ศึก ษาในแนวสตรีนิ ย มและเควีย ร์เ ป็ น มรรควิธีใ นการวิจ ัย ทัง้ นี้
จดหมายเหตุทค่ี ดั สรรมาศึกษา (มีทม่ี าทัง้ จากทางราชการและบุคคล) จะครอบคลุม ช่วง 23 ปี
ของชีวติ นับแต่ สูตบิ ตั ร สมุดพก (หกปี ท)่ี โรงเรียนประถมศึกษา หนังสือรุ่น ภาพถ่าย วารสาร
ของโรงเรียน และวิดีโอคลิปการประกวดนางงามในโรงเรียนมัธยมชายล้วน ใบ สด.43 และ
ใบรับรองของจิตแพทย์เพือ่ “แต่งหญิง”เข้ารับปริญญาและขอรับการผ่าตัดแปลงเพศ
ผลการศึกษาพบว่า หนึง่ วิธีวทิ ยาของจดหมายเหตุศึกษาในแนวสตรีนิย มและ
เควียร์ช่วยเปิ ดพืน้ ทีท่ าให้สงิ่ ทีไ่ ม่เคยถูกบันทึก ไม่ควรค่าแก่การจัดเก็บ ถูกบดบัง และเป็ นชาย
ขอบจากสังคมได้ถูกนามา “อ่านใหม่” เรื่องเล่า และ ข้าวของ จึงไม่เพียงแต่เป็ นส่วนหนึ่งของ
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เครื่องมือทางความคิดทีช่ ่วยปรับเปลีย่ นชีวติ ของคน ๆ หนึ่ง ให้กลายเป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญา
หากยังเป็ นกลวิธที ่ชี ่วยเติมเต็มตัวตนลงไปในการสร้างความรู้ นอกจากนี้แล้ว สองการอาศัย
กรอบแนวคิดทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษาได้ปรับเปลีย่ นและขยายการศึกษาประวัตศิ าสตร์
กะเทย จากแนววงศาวิทยา การวิเคราะห์วาทกรรม (รวมทัง้ การวิพากษ์มุมมองเควียร์ท่มี ตี ่อ
การศึกษากะเทย) ไปสู่ การประมวลทฤษฎีจากชีวติ ผ่านการเขียนประวัตศิ าสตร์ของตนเองและ
พัฒนาวาทกรรมโต้กลับ โดยการใช้เรื่องส่วนตัววิพากษ์โครงสร้างของรัฐและชุดความรูท้ ร่ี บั มา
จากโลกตะวันตก ซึง่ ไม่เพียงแต่จะชีใ้ ห้เห็นถึงการกดทับ ทางความรู้ หากยังช่วยแผ้วถางให้เกิด
หนทางอันหลากหลายในการวิจยั ผ่านการปรับตาแหน่ งตาแหน่ งแห่งที่ให้กลับมาเป็ น “ผู้พูด”
ด้วยเสียง ของตนเอง แทนการถูก “พูดถึง” และ “พูดแทน”
ท้ายที่สุดแล้วการเขียนประวัตศิ าสตร์ของตนเองในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ นอกจากเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการวิพากษ์ความรูก้ ระแสหลักและปะทะสังสรรค์กบั วิธกี ารสร้างความรูใ้ นงานวิจยั
กะเทยทีเ่ คยมีมาแล้ว ยังมุ่งหวังให้การศึกษาเกี่ยวกับกะเทยขับเคลื่อนออกจากมุมมองแบบทวิ
ลักษณ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ สังคมศาสตร์ ไปสู่การริเริม่ วางรากฐานความรู้ใน
แนวทางใหม่ ที่ กะเทย เจ้าของเสียงและประสบการณ์ได้เป็ นองค์ ประธานของการสร้างความรู้
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการวิจยั จาก “การศึกษากะเทย” ที่จะพัฒนาไปสู่การสร้าง
สาขาวิชา “กะเทยศึกษา” ขึน้ มาในวงวิชาการไทย
คาสาคัญ: กะเทย, คนข้ามเพศสถานะศึกษา, เล่าใหม่, จดหมายเหตุ ศกึ ษาในแนวสตรีนิยม
และเควียร์, อัตชาติพนั ธ์วรรณนา
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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 statemanipulated (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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กิ ตติ กรรมประกาศ
หลายต่อหลายครัง้ ที่ฉันถูกถามว่า “เรียนสตรีศกึ ษาจบแล้วจะไปทาอะไร?” และ
บ่อยครัง้ ทีพ่ อ่ กับแม่ หรือแม้แต่ตวั ฉันต้องเจอะเจอ คาพูดทานองว่า “จะเรียนอะไรกันนักกันหนา
อายุจะสามสิบแล้ว ทาไม (ลูก) ยังตัง้ ตัวไม่ได้อกี ?” แรก ๆ คาถามเหล่านี้มกั ทาให้ฉนั หัวเสียและ
หมดความมันใจไปเลย
่
แต่เมื่อได้เข้ามาเรียน สตรีศกึ ษาก็ทาให้ฉนั ได้รจู้ กั ตนเองและมากไปกว่า
นัน้ คือ การได้ยนื ด้วยสติปัญญาและมีความกล้าหาญพอทีจ่ ะพูดจาก “จุด” ของตนเอง เมือ่ ได้รจู้ กั
ตนเอง คาพูดของคนนอกจึงไร้ความหมาย ฉันจึงอยากขอบคุณความเข้มแข็งของพ่อกับแม่ทไ่ี ม่
เคยหวันไหวและเชื
่
่อมันในตั
่ วลูกคนนี้มาโดยตลอด ขอบคุณความรักของแม่เสมอมาทีท่ าให้ฉัน
ยังยืนอยู่ตรงนี้ ขอบคุณแรงกายของพ่อทีท่ างานหนักเพื่อหาเงินมาให้ฉันได้ทาสิง่ ทีร่ กั คือ การ
ได้นงั ่ อ่าน เขียน เรียนหนังสือ นัน่ จึงทาให้ฉันพยายามระลึกอยู่เสมอว่าตนเองมีอภิสทิ ธิ ์มากแค่
ไหนทีไ่ ด้ทาในสิง่ ทีร่ กั และในขณะเดียวกันก็ตระหนักได้วา่ พ่อกับแม่ตอ้ งเสียสละมากแค่ไหน
ขอบคุณโรงเรียนภาคฤดูรอ้ น WGSSP 2015 ทีอ่ าจารย์สนิ ิทธ์ สิทธิรกั ษ์เป็ นผูร้ เิ ริม่
และผลักดัน จนทาให้ฉนั ได้มาเจอสาขาวิชาสตรีศกึ ษา ที่ มธ. และขอบคุณพืน้ ทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ท่ี
ท าให้ ฉั น ได้ ฟั ง เสีย งของผู้ ค นมากมายที่ส่ ง ต่ อ ความกล้ า หาญของตนเอง ผ่ า นเรื่อ งเล่ า
ประสบการณ์ ขอบคุณสตรีศกึ ษา ศาสตร์ท่เี ป็ นชายขอบที่สุดศาสตร์หนึ่งในโลกวิชาการ ทว่า
ศาสตร์เดียวกันนี้ได้มอบมุมมองอันแหลมคมและเป็ นอาวุธทางปั ญญาที่สลัก สาคัญอย่างยิง่ ต่อ
การอยู่ร่วมกันกับผูค้ น ขอบคุณอาจารย์สนิ ิทธ์ ทีท่ าให้สาขาวิชาเล็ก ๆ สาขานี้ ถือกาเนิดขึน้ มา
ในสังคมไทย รวมถึงทุกพืน้ ทีท่ างปั ญญาทีอ่ าจารย์ได้สร้างสรรค์ขน้ึ มาด้วยพลังแรงกาย แรงใจ
และความเข้มแข็ง บิก๊ ดีใจมากทีไ่ ด้มองเห็นโลกใบเดียวกันนี้กบั อาจารย์ และยังคงมีอกี หลายที่
ในโลกทีอ่ ยากร่วมเดินทางไปค้นหาและเติบโตทางปั ญญาไปด้วยกัน ขอบคุณกรรมการสอบทุก
ท่าน ทัง้ อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์จเร สิงหโกวินทร์ และ อาจารย์ กฤษฎารัตน์
วัฒนสุวรรณ ประธานในการสอบ ทีช่ ว่ ยคอยชีแ้ นะและให้โอกาสเสมอมา
ขอบคุณเพื่อนกะเทยได้แก่ วี อามีรา เปรม บอส มาร์ค ที่คอยเป็ นกาลังใจสาคัญ
รวมถึงบรรดากะเทยรุ่นน้องราชสีมาทีช่ ่วยหาข้อมูลมาให้ ขอบคุณคนเล็กคนน้อยอย่าง พีพ่ ฒ
ั น์
และ เดน่ า ที่คอยช่ว ยเรื่องการแปลภาษา ขอบคุณ มิสทีม (พี่แจ้ว พี่จุ๋ม พี่แก๊ ก พี่ป้อม ณัฐ
พันช์) สาหรับความสนับสนุ นและการถกเถียงแลกเปลีย่ นทีน่ ามาสู่มุมมองใหม่ๆ และความเบิก
บานใจ ผ่านการอ่านหนังสือใน‘รีดดิ้ง กรุ๊ป’หลายครัง้ การจัดทาวารสาร รับทางานวิจยั การ
นาเสนอผลงานในเวทีวชิ าการทัง้ ในและต่างประเทศ การริเริม่ จัดโครงการเสวนา “สตรีนิยม เพศ
หลากหลาย และ จดหมายเหตุ ศึก ษา” การจัด Books’ Talk และกิจ กรรมอื่น ๆ ที่ไ ด้ร่ว มท า
ด้วยกันช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา เป็ น “เวลา” สวยๆทีท่ าให้ ช่วงชีวติ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรแก่
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การคิดถึง . . . รวมทัง้ อีกหลายคนที่คอยช่วยในช่วงโค้งสุดท้ายของการทาวิจยั สุดท้าย . . .
ขอขอบคุณใครก็ตามทีเ่ พียงแค่เชือ่ มันในตั
่ วฉันว่าจะเขียนงานชิน้ นี้ได้สาเร็จ

นายชนาธิป สุวรรณานนท์
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สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย

(1)

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

(3)

กิตติกรรมประกาศ

(5)

สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของการศึกษา: “เขียนตัวตนขับเคลื่อนความรู”้
1.1.1 แด่ "ชีวติ " ทีเ่ ป็ นของฉัน
1.1.2 จุดเริม่ ต้นของการเดินทาง
1.1.3 จากคาถามเก่า ๆ ทีถ่ ูกถามครัง้ แล้ว ครัง้ เล่า
1.1.4 การเดินทางทีไ่ ม่มวี นั หวนกลับ
1.1.5 จาก ร่างทีถ่ ูกอ่าน และ ประวัตศิ าสตร์ทถ่ี ูกลบ
1.1.6 นิยาม คนข้ามเพศสถานะ (transgender) ในฐานะเครือ่ งมือทาง
ปั ญญา
1.1.7 สร้างความรูจ้ ากเรือ่ งเล่าและข้าวของ: วิธวี ทิ ยาในการวิจยั ทีไ่ ด้มา
จากศาสตร์สตรีศกึ ษา
1.2 คาถามทีใ่ ช้ในงานวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์
1.4 ขอบเขตและวิธกี ารวิจยั
1.5 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 คาแปลในภาษาไทยทีจ่ ะใช้กล่าวถึง transgender รวมถึง
transvestite และ transsexual ในบริบทสังคมตะวันตก
1.6.2 กะเทยบันทึก: บันทึก “กะเทย”
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25
26
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

31

2.1 พัฒนาการของการ "ศึกษากะเทย" ในระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540

32

2.1.1 ทบทวนการศึกษาอัตลักษณ์ การให้คานิยามต่อตัวตน และวิถี
ชีวติ ของกะเทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560
2.1.1.1 การศึกษากะเทยทีอ่ ยูภ่ ายใต้สภาวะคนแปลงเพศ
(transsexualism)
2.1.1.2 การศึกษาอัตลักษณ์อนั หลากหลายของกะเทย
2.1.1.3 การศึกษากะเทยภายใต้มุมมองเควียร์ในช่วงปี พ.ศ.
2550-2560
2.2 ภาพรวมพัฒนาการงานเขียนของกะเทยในระหว่างปี
พ.ศ. 2490-2540
2.2.1 ทบทวนงานเขียนอัตชีวประวัตแิ ละบันทึกเรือ่ งเล่าประสบการณ์
ของกะเทยทีอ่ อกมาในช่วงทศวรรษ 2540 และ ทศวรรษ 2550
2.2.1.1 วรรณกรรมเชิงอัตชีวประวัตแิ ละพ็อกเก็ตบุคของกะเทย
ผูม้ ชี อ่ื เสียงในช่วงทศวรรษ 2540
2.2.1.2 การเขียนอัตตชีวประวัตขิ องกะเทยในงานวิชาการ ในช่วง
ต้นทศวรรษ 2550
2.2.1.3 บันทึกเรือ่ งเล่าในแวดวงสิทธิมนุษยชนในช่วงทศวรรษ
2550
2.3 สรุป

33

บทที่ 3 กรอบแนวคิดทฤษฎีและวิธวี ทิ ยาในการวิจยั
3.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั
3.1.1 เรือ่ งเล่าเรือ่ งเก่าของเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.1.2 การถ่ายโอนความรูเ้ รือ่ งการแปลงเพศจากยุโรป
สู่ สหรัฐอเมริกา: เรือ่ งราวของบิดาแห่งการแปลงเพศ (father of
transsexualism) และ ทรานส์เซเลบริตค้ี นแรกของโลก (world's
first trans celebrity)
3.1.3 จุดเปลีย่ นทางกระบวนทัศน์: เมือ่ ผูไ้ ร้เสียงลุกขึน้ มาท้าทายวาท
กรรมทางการแพทย์ ผ่านการนิยามตัวตนของเวอร์จเิ นีย พริน้ ซ์

35
37
41
49
54
54
62
65
68
70
71
72
76

79

Ref. code: 25635924030041NCT

(9)

(Virginia Prince) และการโต้กลับของแซนดี้ สโตน
3.1.4 คนข้ามเพศสถานะศึกษา: ว่าด้วยทีม่ าของความเป็ นศาสตร์และ
วิธวี ทิ ยาในการสร้างความรู้ จากงานเขียนของ ซูซาน สไตร์ค
เกอร์ (Susan Stryker) และ เจย์ พรอสเซอร์ (Jay Prosser)
3.2 วิธวี ทิ ยาในการวิจยั
3.2.1 ริเขียน “ฉัน” ลงในวิทยานิพนธ์: การศึกษาเชิงอัตชาติพนั ธุ์
วรรณา (Autoethnography)
3.2.2 การวิจยั ในจดหมายเหตุ (Archival research)
3.2.2.1 จดหมายเหตุของผูห้ ญิง (Women’s archive) และ การ
วิจยั ในจดหมายเหตุของผูห้ ญิง (Researching in
Women’s archive)
3.2.2.2 จดหมายเหตุเควียร์ (Queer archive) และ การวิจยั ใน
จดหมายเหตุเพศหลากหลาย (Researching in LGBTQ+
archive)
3.3 สรุป
บทที่ 4 (เด็ก) ตุ๊ด กับ ความเงียบในโรงเรียนประถม
4.1 “เล่า” ความเงียบทีฉ่ นั เคยรูจ้ กั
4.2 ออกจากสนามในโรงเรียน เข้าสู่ สนามจดหมายเหตุ: ว่าด้วยวิธวี ทิ ยา
ในการศึกษาเด็กนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศ
4.2.1 สมุดพก : การเผยตัวตนข้ามเพศจากการเขียนรายงาน
พฤติกรรม
4.2.2 “อ่าน” สมุดพก: เผยอานาจทีม่ องไม่เห็น
4.3 สรุป: เสียงของเด็ก (ข้ามเพศ) ทีห่ ายไปในสมุดพก
บทที่ 5 เรือ่ งเล่าของกะเทยวัยรุน่ ในโรงเรียนมัธยมชายล้วน
5.1 กะเทยมีความหมายอย่างไรในอดีต: แกะรอย มรดกแห่งความรู้ (สึก)
ผ่าน การอ่านประวัตศิ าสตร์กะเทย
5.1.1 “ผิดร่าง ผิดรัก” ความหมายของกะเทยทีเ่ กิดจากความผิดบาป
หรือจากวาทกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนาและความเชือ่
5.1.2 “ผูป้ ่ วยทางจิต ผูว้ ปิ ริตทางเพศ” ความหมายของกะเทยทีเ่ กิดจาก
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วาทกรรมทางการแพทย์
5.2 จาก การขุดค้นวาทกรรมในแนววงศาวิทยา (Genealogy) สู่ การ
พัฒนาวาทกรรมโต้กลับ
5.3 กะเทยมีความหมายอย่างไรสาหรับฉัน: แกะรอยประวัตศิ าสตร์ของ
ตนเอง ผ่านจดหมายเหตุสว่ นบุคคลและประสบการณ์ในโรงเรียน
มัธยมชายล้วน
5.3.1 รูจ้ กั โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ผ่านหนังสือรุ่น
5.3.2 เรือ่ งเล่าการประกวด Miss Queen of Star R.S. (ราชินีแห่ง
โรงเรียนชายล้วนราชสีมาวิทยาลัย)
5.4 สรุป: “รือ้ ” ความรูท้ ก่ี ดทับ “สลัดทิง้ ” ความรูส้ กึ ทีท่ บั ถม
บทที่ 6 “ฉัน” กับการเรียนรูต้ วั ตนในยุคเปลีย่ นผ่านความรูเ้ กีย่ วกับกะเทยใน
สังคมไทย (2550-2559)
6.1 คาทีแ่ ปรเปลีย่ น: จาก กะเทย สู่ สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ
6.1.1 คาว่า “คนข้ามเพศ” ในขบวนการเคลื่อนไหว: เมือ่ กะเทยพูด
ภายใต้สภาวะคนแปลงเพศ
6.1.2 คาว่า “คนข้ามเพศ” ในวงวิชาการ
6.2 เมือ่ กะเทย “ถูกบันทึก” ผ่านคาของผูเ้ ชีย่ วชาญตะวันตก
6.2.1 “พืน้ ที”่ ของกะเทยในวันเกณฑ์ทหาร
6.2.1.1 คืนความเป็ นธรรมให้ตนเอง: ประสบการณ์ครัง้ หนึ่งเมือ่
ฉัน “ต้อง” ไปเกณฑ์ทหาร
6.2.1.2 คาทีถ่ ูกทดแทน: จาก โรคจิตถาวร สู่ เพศสภาพไม่ตรงกับ
เพศกาเนิด
6.2.2 “พืน้ ที”่ ของกะเทยในมหาวิทยาลัย: คาอนุญาต ทีฉ่ นั ต้องร้องขอ
เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นตนเองในวันรับปริญญา
6.3 สรุป: ความรูท้ แ่ี ปรเปลีย่ นถูกนามาใช้เพือ่ ใคร
บทที่ 7 สะท้อนย้อนคิด: ความรู้ ความเข้าใจ และความหมาย ทีเ่ ปลีย่ นไปในชีวติ
กะเทยคนหนึ่ง
7.1 คนข้ามเพศสถานะ ในฐานะเครือ่ งมือสาหรับการวิพากษ์: การประมวล
ทฤษฎีจากชีวติ
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7. 2 พลังของ “เรือ่ งเล่า” และ “ข้าวของ”: ว่าด้วยวิธวี ทิ ยาในการวิจยั
7.2.1 การเล่าเรือ่ ง: เครือ่ งมือของกะเทย (คนชายขอบ) ในการต่อสูก้ บั
ความรูเ้ รือ่ ง "เพศ" และท้าทายระบบระเบียบของรัฐสมัยใหม่
7.2.2 จดหมายเหตุ เอกสารรัฐ และข้าวของส่วนตัว: เครือ่ งมือของอัต
ลักษณ์และเทคโนโลยีแห่งตัวตน
7.3 Reflection: การเขียนเพือ่ การปลดปล่อย
7.4 ฝากความหวัง ส่งต่อความฝั น
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รายการอ้างอิง
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ภาคผนวก

262

ประวัตผิ เู้ ขียน

276

Ref. code: 25635924030041NCT

(12)

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 สมุดไดอารีส่ ว่ นตัว
1.2 ปฏิทนิ ลายมือแม่ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559
1.3 ใบรับรองแพทย์
4.1 สมุดพกตัง้ แต่ชนั ้ ป.1-ป.6
4.2 หน้าปกสมุดพกชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
4.3 ปกในและหน้าแรกของสมุดพก
4.4 หน้ารายงานพฤติกรรมจากโรงเรียนและผูป้ กครอง
4.5 รายงานพฤติกรรมจากครูประจาชัน้ ป.3 ภาคเรียนที่ 2
4.6 รายงานพฤติกรรมจากครูประจาชัน้ ป.4 ภาคเรียนที่ 1
4.7 รายงานพฤติกรรมจากผูป้ กครอง ป.3 ภาคเรียนที่ 2
5.1 หน้าปกนวนิยายทางสายทีส่ าม ฉบับตีพมิ พ์ ปี พ.ศ. 2536 โดยสานักพิมพ์
สามสี
5.2 หนังสือรุ่น (ราชสีหอ์ นุสรณ์) รุ่น 106 และ 109
5.3 ถ้วยรางวัล มงกุฎ และสายสะพายในการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
5.4 โฟลเดอร์บรรจุภาพและวิดโี อทีถ่ ูกเซฟลงในแฟลชไดร์ฟ
5.5 ภาพการประกวดมิสควีนประจาปี 2010 จากคลิปวิดโี อ
5.6 วารสารบ้านใหม่
5.7 ภาพรอบชุดราตรี ในการประกวดมิสควีนประจาปี 2010
5.8 ภาพรอบเปิ ดตัวการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
5.9 ภาพรอบชุดราตรี ในการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
5.10 ภาพรอบชุดราตรี ในการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของการศึกษา: “เขียนตัวตน ขับเคลื่อนความรู้”
“หมอช่วยเก็บชีวติ ไว้ให้หนูดว้ ยนะคะ”
(ข้อความจากสมุดไดอารีส่ ว่ นตัว)

ภาพที ่ 1.1 สมุดไดอารีส่ ว่ นตัว
วันที่ 21 สิงหาคม 2559…ฉันนอนสะลึมสะลืออยู่บนเตียงผ่าตัด ขาทัง้ สองที่ไร้
เรีย่ วแรงพาดอยูบ่ นขาหยั ่ง ใบหน้ากาลังแหงนขึน้ มองไปทีเ่ พดาน สายตาของฉันจับจ้องมองดวง
ไฟสีขาวในห้องผ่าตัดอย่างเลื่อนลอย แสงสว่างจากดวงไฟสาดส่องตกกระทบไปบนพืน้ ผิวอันมัน
วาวของผนังทีป่ ูดว้ ยกระเบือ้ งสีขาว บวกกับอุณหภูมใิ นห้องทีเ่ ย็นเฉียบ ทาให้หอ้ งสีเ่ หลีย่ มแห่ง
นัน้ ราวกับเป็ นเคหสถานหลังความตายทีอ่ าจกาลังรอคอยฉันอยู่ ก่อนที่ภาพทุกอย่ างตรงหน้า
ของฉันจะดาดิง่ ลงไปสู่ความมืดมิดด้วยฤทธิ ์ของยาสลบที่ถูกลาเลียงไหลผ่านสายยางเข้าทาง
เส้นเลือดบนฝ่ ามือ จากประโยคด้านบน นัน่ คือ คาพูดสุดท้ายที่ฉันเอ่ยด้วยเสียงอันแผ่ ว เบา
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ขอร้องกับหมอและทีมแพทย์ในห้องผ่าตัดให้ช่วยเก็บลมหายใจทีเ่ หลือเอาไว้ แม้จะไม่บ่อยนัก ที่
ในชีวติ นี้ฉนั จะวิงวอนขอความช่วยเหลือจากใคร แต่ครัง้ นี้ฉนั ยอมอุทธรณ์ต่อความตาย ขอเพียง
แค่ได้อยู่ต่อเพื่อตนเองและเพื่อพ่อกับแม่ คนสองคนทีฉ่ ันรักมากทีส่ ุด ในชัวขณะที
่
ฉ่ ันกาลังอยู่
หรืออาจกาลังจะไป ฉันไม่หลงเหลือแม้แต่ความรู้สกึ ใด ๆ ไม่มที งั ้ น้ าตา หรือ เสีย งร้องไห้ ดู
เหมือนฉันจะตระหนักขึน้ มาได้จริง ๆ ว่า ทุกเสี้ยววินาทีท่เี หลืออยู่น้ีฉันไม่ได้ต้องการอะไรอีก
แล้ว นอกจาก ‘ชีวติ ’
จากไดอารี่เล่มเล็ก ๆ ที่ฉันจดบันทึกเรื่องราวการแปลงเพศของตนเองเอาไว้ทงั ้
ก่อน และหลังผ่าตัดเป็ นหลักฐานทีบ่ ่งบอกว่า การเข้าห้องผ่าตัดครัง้ นัน้ ไม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ กับ
ฉันหลังจากการผ่าตัดแปลงเพศ ทว่า จริง ๆ แล้ว วันนัน้ เป็ นการเข้าห้องผ่าตัด “รอบที่ สาม”
ภายหลังจากทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศรอบแรก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 หลังจากการพักฟื้ น
อยูท่ โ่ี รงพยาบาลเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จึงได้ออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 แต่
แล้ว 5 วันให้หลังจากนัน้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2559) ในระหว่างการกลับมาพักฟื้ นอยู่ทห่ี อพัก ก็
เกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่เคยนึกเคยฝั นว่าจะเกิดขึน้ กับตนเอง ฉันมีอาการเลือดออกหลังจากการผ่าตัด
แปลงเพศ ฉันตกใจจนแทบเสียสติและส่งเสียงร้องไห้ออกมาอย่างบ้าคลัง่ แต่ดเู หมือนเหตุการณ์
วันนัน้ โชคยังพอเข้าข้างฉันอยู่บา้ งตรงทีก่ ารทาปฐมพยาบาลตามคาแนะนาจากเจ้าหน้าทีข่ อง
ทางคลินิกช่วยให้เลือดหยุดไหลภายในเวลาเพียงไม่ถงึ ชัวโมง
่
นันจึ
่ งทาให้ฉนั สามารถเดินลุกขึน้
จากเตียง และขึน้ รถแท็กซีจ่ ากกรุงเทพไปคลินิกทีช่ ลบุรถี งึ มือหมอได้อย่างปลอดภัย
ทว่าระหว่างอยู่ในห้องตรวจคนไข้ทค่ี ลินิก หมอตัดสินใจแก้ไขปากช่องคลอดทีป่ ริ
ออกด้ว ยเครื่องไม้เ ครื่องมือของคลินิกเพื่อให้มนั เสร็จสิ้นในห้อง ๆ นัน้ เพื่อที่จะไม่ต้องวาง
ยาสลบ และไม่ต้องไปจบทีห่ อ้ งผ่าตัดของโรงพยาบาล แต่แล้วในตอนที่ หมอกาลังค่อย ๆ ร้อย
เข็มเข้าไปทีบ่ ริเวณปากช่องคลอดเพือ่ เย็บปิ ดแผล โดยทีย่ าชายังไม่ทนั จะออกฤทธิ ์ ฉันสัมผัสได้
ถึงความเจ็บแสบอย่างแสนสาหัสและรูส้ กึ ขึน้ มาได้ถงึ เส้นไหมทีไ่ หลร้อยถักทอเข้าออกจนได้ยนิ
เสียงดังครืด ๆ ตรงผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ ฉันระเบิดเสียงร้องจนดัง ลันคลิ
่ นิก สายน้ าตาแห่ง
ความเจ็บปวดหลังไหลพรั
่
งพรู
่ ฉันนอนถ่างขาดีดดิ้นอย่างทุรนทุรายราวกับสิง่ มีชวี ติ ทีก่ าลังถูก
สังเวย จนผูช้ ่วยหมอต้องช่วยกันเข้ามาจับแขน จับขา ให้นอนเป็ นหุ่นนิ่ง และทันใดนัน้ เองเลือด
ทีค่ งอยู
ั ่ ่ตรงอวัยวะเพศได้ไหลทะลักออกมาอีกรอบหนึ่ง สุดท้ายแล้วเหตุการณ์วนั นัน้ ก็ตอ้ งจบลง
ด้วยการถูกหามส่งโรงพยาบาลและเข้าห้องผ่าตัด เป็ นครัง้ ที่สองเพื่อแก้ไขปากช่องคลอดที่ฉีก
ขาด
ส่วนการข้าห้องผ่าตัดรอบทีส่ าม ครัง้ ทีฉ่ นั คงจะจดจาไปได้ชวชี
ั ่ วติ เหตุการณ์ในวัน
นัน้ เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ฉนั ลืมตาขึน้ มาในตอนเช้าตรู่ ราว 06.30 น. ด้วยอาการปวดอย่างรุนแรงตรง
บริเวณอวัยวะเพศทีผ่ ่าตัดมา ฉันรีบควานหยิบกระจกทีอ่ ยู่บนหัวเตียงมาส่องดูตรงบริเวณทีป่ วด
จึงพบว่าอวัยวะเพศมีลกั ษณะปูดบวมขึน้ อย่างผิดปกติตรงด้านซ้ายของปากช่องคลอด เมื่อเห็น
ดังนัน้ ฉันพยายามที่จะไม่ต่นื ตระหนกไปเอง และคิดว่านัน่ คืออาการอักเสบทัวไปที
่
่อาจพบได้
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หลังการผ่าตัด ฉันค่อย ๆ ลุกขึน้ จากเตียง และพาตนเองเดินไปทีห่ อ้ งน้ าเพื่อ ทากิจวัตรยามเช้า
แต่ทนั ทีทฉ่ี นั ปั สสาวะเสร็จ ชัวขณะที
่
ก่ าลังเอากระดาษชาระเช็ดทาความสะอาดทีอ่ วัยวะเพศของ
ตนเอง ทันใดนัน้ เลือดก็ไหลปรีอ่ อกมาเป็ นสายจากบริเวณปากช่องคลอด “อีกครัง้ ”
ประสบการณ์ จากการเสียเลือดครัง้ ก่อนหน้ าสอนให้ฉันพร้อมที่จะรับมือ จึงรู้ตวั
ขึน้ มาทันทีว่าต้องพยายามรวบรวมสติทงั ้ หมดที่มี กล้ากลืนน้ าตาทัง้ หมดที่กาลังจะไหลพราก
ออกมา และไม่แผดเสียงกรีดร้อง นัน่ เพราะจากบทเรียนครัง้ ก่อนหน้าได้สอนให้ฉันรูว้ ่ายิง่ ตื่น
ตระหนกหรือแหกปากร้องโวยวายเท่าไร เลือดก็ดูเหมือนจะยิง่ พุ่งออกมา ตามความดันที่เพิม่
มากขึน้ เท่านัน้ ฉันพยายามส่งเสียงร้องเรียกแม่เบา ๆ จากห้องน้ า เพื่อขอความช่วยเหลือ และ
ค่อย ๆ พยุงตนเองออกมานัง่ ลงบนเตียง เอาลาตัวพิงกับพนักตรงหัวเตียง กางขาทัง้ สองข้าง
ออก และทาการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นตามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องทางคลินิกเคยสอนมาจากเหตุการณ์
ครัง้ ก่ อ น แม่ ช่ ว ยหยิบ ถุ ง ส าลีม าให้ จากนั น้ แม่ รีบ คว้า โทรศัพ ท์ ก ดเบอร์ ติด ต่ อ ไปยัง พี่เ อ๋
(เจ้าหน้าทีข่ องทางคลินิก) อย่างไม่รรี อ และยืน่ โทรศัพท์ให้กบั ฉันเมือ่ ปลายทางรับสาย
ฉันรับโทรศัพท์มาจากแม่ ขณะที่มอื ข้างหนึ่งฉันใช้กดสาลีคาเอาไว้ตรงบริเวณที่
เลือดออก ส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ใช้ถอื โทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับทางเจ้าหน้าทีถ่ งึ อาการทีเ่ กิดขึน้ ไป
ด้วย พีเ่ อ๋ได้กาชับกับฉันว่า
“น้องบิก๊ [ชื่อเล่นของฉัน] กดสาลีเอาไว้อย่างนัน้ ก่อนนะคะ แล้วคอยดูทุก ๆ ครึง่
ชัวโมงว่
่
าเลือดหยุดไหลไหม”
“ค่ะพี่ เหมือนครัง้ ทีแ่ ล้วนะคะ กดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ”
ฉันทาตามทีพ่ เ่ี อ๋บอกอย่างใจเย็นทีส่ ุด แต่แล้วครัง้ นี้โชคดันไม่เข้าข้าง เพราะเลือด
ไหลไม่ยอมหยุดจน 30 นาที ผ่านไปก็แล้ว 1 ชัวโมงผ่
่
านไปก็แล้ว กระทังเวลาล่
่
วงเลยมาจนถึง
8.00 น. เลือ ดก็ย งั คงไม่ ห ยุด ไหล ใบหน้ า ของฉัน เริ่ม ซีด เซีย ว ฉัน โทรรายงานกับ พี่เ อ๋ และ
ตัดสินใจบอกกับพีเ่ อ๋วา่ จะขอเรียกรถพยาบาลเพือ่ ไปทีโ่ รงพยาบาลเอกชล ในจังหวัดชลบุรี ซึง่ พี่
เอ๋ เห็นด้วยกับการตัดสินใจของฉัน และยืนยันว่าทางคลินิกยินยอมจ่ายค่ารถพยาบาลและค่า
รัก ษาพยาบาลให้ท ัง้ หมด พี่เ อ๋ แ นะน าให้ไ ปโรงพยาบาลที่ใ กล้ท่ีสุ ด ก่ อ น แล้ว ขอเรีย กรถ
โรงพยาบาลจากที่นัน่ ฉันรีบใช้มอื ถือค้นหาโรงพยาบาลทีอ่ ยู่ในละแวกเดียวกับหอพักที่ฉันอยู่
ย่านรามคาแหง จึงพบว่าโรงพยาบาลทีใ่ กล้ทส่ี ุด คือ โรงพยาบาลรามคาแหง ซึง่ อยู่ห่างออกไป
เพียงเกือบ ๆ 4 กิโลเมตร
เมื่อตกลงตามนัน้ ฉันสวมใส่แพมเพิสผูใ้ หญ่ทซ่ี ้อื เตรียมไว้และเอาสาลียดั ลงไปให้
หนาพอที่จ ะซับ เลือ ดไม่ ใ ห้ไ หลซึม ออกมา เสร็จ แล้ว จึง ค่อ ย ๆ ประคองตนเองขึ้น มาอย่า ง
ทุลกั ทุเล กางวิลแชร์ทย่ี มื มาจากทางคลินิก และเอนตัวลงนัง่ ส่วนแม่เดินลงไปตามให้คนทีด่ ูแล
หอพักช่วยโทรเรียกแท็กซีใ่ ห้เพื่อไปส่งทีโ่ รงพยาบาลรามคาแหง ในขณะทีแ่ ม่กาลังเข็นฉันออก
จากห้องพักที่อยู่บนชัน้ ห้าไปยังลิฟต์ แต่แล้วฉันก็เกิดอาการวูบไป วินาทีนัน้ ฉันคิดว่าตนเอง
กาลังจะตายเสียแล้ว เพราะเหมือนวิญญาณทีก่ าลังหลุดออกจากร่าง ตัวของฉันนัง่ แน่ นิ่งอยู่บน
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เก้าอี้วลิ แชร์ ขณะทีส่ ายตาของฉันมองเห็นภาพทุกอย่างทีก่ าลังเกิดขึน้ ตรงหน้าเคลื่อนไหวและ
หมุนวนเป็ นวงกลมไปอย่างช้า ๆ แต่ไม่สามารถทีจ่ ะขยับเขยือ้ นเคลื่อนกาย หรือแม้แต่ส่งเสียง
ออกมาได้ ฉันได้ยนิ แต่เสียงของแม่กรีดร้องเรียกชื่อฉันด้วยความหวาดผวา และเห็นใบหน้าของ
แม่ทเ่ี ต็มไปด้วยรอยน้าตา
“บิก๊ . . . บิก๊ . . . บิก๊ . . . ตื่นสิลกู ตื่นสิลกู ”
ฉันรูส้ กึ ตัวขึน้ มาอีกทีกต็ อนที่ลงมาถึงชัน้ หนึ่งเรียบร้อยแล้ว พอได้สติขน้ึ มาก็เห็น
ทัง้ แม่บา้ นและพีผ่ ชู้ ายทีเ่ ป็ นคนดูแลหอพักรีบกุลกี ุจอมาช่วยแม่แบกฉันขึน้ ไปบนรถแท็กซี่เพื่อ
ไปโรงพยาบาล เมื่อรถแท็กซีม่ าจอดเทียบทีท่ างเข้าห้องฉุ กเฉินของโรงพยาบาลรามคาแหง ฉัน
ก็ถูกหอบขึน้ เตียงและเข็นเข้าห้องฉุกเฉินทันที มีพยาบาลเดินเข้ามาวัดความดัน เช็คชีพจร เสร็จ
แล้วจึงมีหมอผูช้ ายทีเ่ ชีย่ วชาญด้านทางเดินปั สสาวะเข้ามาดูแผลและตรวจเช็คอาการ แม่เป็ นคน
ประสานกับ ทางโรงพยาบาลและทางคลินิ ก หลัง จากนั น้ ฉั น ที่อ ยู่ ใ นอาการเบลอ ๆ ก็ถู ก
เคลื่อ นย้า ยขึ้นรถพยาบาลไปพร้อ มกับ หมอท่า นนัน้ ส่ว นแม่ นัง่ อยู่ด้า นหน้ า และโดยสารไป
ด้วยกันบนรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเอกชล ฉันก็ถูกเข็นเข้าห้องฉุ กเฉินทันที และพอเข้าไปนอน
พักอยูต่ รงนัน้ สักครูห่ นึ่งก็ถูกส่งเข้าตัวไปในห้องผ่าตัด ภาพทุกอย่างในตอนนัน้ เหมือนกับฉากใน
หนังทีถ่ ูกฉายซ้า ฉากนอนหงายตัวอยู่บนเตียง ฉากถูกเข็นไปตามทางเดินของโรงพยาบาลไป
ยังห้องผ่าตัด ฉากที่โดนวางยาสลบ และฉากจบที่ลมื ตาขึ้นมาในห้องพักฟื้ นของโรงพยาบาล
วนเวียนไปมาเช่น นัน้ อย่า งไรก็ต ามหลัง จากการเข้า ห้อ งผ่า ตัดครัง้ สุด ท้า ย ฉัน ยัง คงไม่ได้
เดินทางกลับไปทีก่ รุงเทพ เพราะฉันกับแม่เห็น ตรงกันว่าจะเข้าพักในโรงแรมในตัวเมืองชลบุรที ่ี
ตัง้ อยู่ดา้ นหลังคลินิกหมอสุพร ซึ่งมักจะเป็ นทีพ่ กั ฟื้ นหลังการผ่าตัดของคนไข้ชาวต่างชาติ เมื่อ
ออกจากโรงพยาบาลครัง้ นัน้ ฉันจึงไปพักในโรงแรมต่ออีกเป็ นเวลาห้าวันเพือ่ รอดูอาการให้มนใจ
ั่
ว่าร่างกายจะแข็งแรงและจะไม่มปี ั ญหาตามมา เพราะถ้าหากมีอาการเลือดออกขึน้ มาอีกครัง้ หรือ
มีอาการแทรกซ้อนอะไรจะได้ถงึ มือหมออย่างทันท่วงที ทัง้ ยังเป็ นการประหยัดเวลาและประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึง่ คุม้ ค่ามากกว่าการต้องเหมาแท็กซีจ่ ากกรุงเทพมาชลบุรหี รือเรียกรถโรงพยาบาล
ภายในระยะเวลา 16 ฉันต้องเข้าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลถึงสามครัง้ เหตุการณ์
วนเวียนอยู่กบั การเข้าห้องผ่าตัด จบลงเมื่อฉีดยาสลบ เริม่ ต้นขึน้ มาใหม่ตอนฟื้ นอยู่ในห้องพัก
ซึง่ ทุก ๆ ครัง้ ทีอ่ อกมาจากห้องผ่าตัด ฉันต้องแลกมาด้วยความลึกของช่องคลอดทีห่ มอสร้างขึน้
จะค่อย ๆ ตื้นและตีบมากขึน้ จากครัง้ แรกช่องคลอดทีท่ ามาลึกถึง 6.2 นิ้ว ก็ลดลงเหลือ 5.7 ใน
ครัง้ ทีส่ อง และลดลงมาเหลืออยู่ท่ี 5 นิ้ว หลังจากการเข้าห้องผ่าตัดรอบสุดท้าย หมออธิบายว่า
อาการเลือดออกของฉันเกิดจากการแข็งตัวของอวัยวะเพศเดิม เลือดจึงไปคัง่ อยู่ตรงบริเวณนัน้
พอเมือ่ ได้รบั การกระทบกระเทือนผนังช่องคลอดทีเ่ ย็บไว้จงึ ปริออกทาให้เลือดไหลออกมา
เมื่อกลับมาทีห่ อพัก ภายในห้องเช่าเล็ก ๆ ขนาดราว 22.5 ตารางเมตร บนชัน้ ห้า
ของอาคาร ในซอยรามคาแหง 29 ใกล้กบั ท่าเรือเรียบคลองแสนแสบ ฉันอาจอยู่หอ้ งนัน้ ได้อย่าง
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สบาย ๆ เพียงลาพัง หากแต่แม่ตอ้ งมาอยูก่ บั ฉันเป็ นเวลาเกือบสองเดือนเต็มเพือ่ คอยหาข้าว หา
น้ า และเฝ้ าดูแลอย่างใกล้ชดิ และสิง่ ที่ตามมาในช่วงพักฟื้ นนอกจากปั ญหาเรื่องการเลือดออก
และช่องคลอดทีต่ บี ตืน้ ขึน้ คือ งบประมาณทีบ่ านปลาย
ในระหว่างที่แม่มาอยู่ด้วย ทุก ๆ คืน ก่อนที่เราจะเข้านอนฉันมักจะเห็นแม่นัง่ ทา
บัญชีซ่ึงนับว่าเป็ นกิจวัตรประจาวันของแม่ท่ฉี ันเห็นจนชินตามาตัง้ แต่เด็กจนโต แม่เอาสมุด
ปฏิทนิ เล่มหนึ่งได้มาจากบริษทั ของพ่อซึ่งแจกให้กบั พนักงานเป็ นประจาทุกปี ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ มาใช้เป็ นสมุดบัญชีจดรายจ่ายในแต่ละวันและบัน ทึกข้อความสัน้ ๆ บนหน้าปฏิทนิ จึงเต็ม
ไปด้วยลายมือของแม่ ทีจ่ ดบันทึกไว้ ทัง้ ค่าแท็กซีไ่ ปมหาวิทยาลัย ค่าแท็กซีท่ เ่ี หมาไปชลบุรี ค่า
หมอ ค่ายา และค่าอุปกรณ์ดูแลตนเองหลังการผ่าตัด รวมถึงเบอร์โทรฉุ กเฉิน วันนัดเจอหมอ
วันหยุดงานของพ่อ และวันทีฉ่ นั ต้องไปเรียน

ภาพที ่ 1.2 ปฏิทนิ ลายมือแม่ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559
นอกจากเงินทองที่รวไหลออกไปหลั
ั่
งจากการผ่าตัดแปลงเพศ สิง่ ที่หนักหน่ วงไป
กว่าคือสภาพจิตใจของฉันและครอบครัวที่บอบช้าย่าแย่ ทุก ๆ ครัง้ ที่ออกมาจากโรงพยาบาล
พ่อคงต้องรูส้ กึ พะว้าพะวัง ทัง้ ห่วงลูก และกังวลเรื่องงานกับวันทีต่ ้องลาหยุดเพื่อขับรถเทียวไป
เทียวมาระหว่าง กรุงเทพ กาญจนบุรเี พื่อมาดูแลฉันกับแม่ และบางอาทิตย์ยงั ต้องกลับไปดูแล
บ้านทีโ่ คราช ส่วนแม่ทเ่ี ป็ นคนมาดูแลฉันในช่วงพักฟื้ น เราต่างต้องอดทนทีจ่ ะเห็นความอ่อนแอ
ของกันและกัน แม่ตอ้ งเห็นภาพความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของฉัน ส่วนฉันต้องเห็นแม่
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นอนหมดเรีย่ วแรงตอนกลางวันจากความเหนื่อยล้าในการเฝ้ าดูแลลูกคนหนึ่งอย่างไม่จบไม่สน้ิ
เวลาทีน่ ึกถึงภาพนัน้ ทีไรก็ยงั คงทาให้ฉันถึงกับน้ าตาคลอขึน้ มาได้ทุกครัง้ เพียงแต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่างฉันกับแม่กค็ อื แม่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอของตนเองออกมาเลยสักครัง้ ซึง่ ในวันที่
บันทึกอยู่น้ีฉันเพิง่ จะได้เข้าใจแล้วว่าความเงียบของแม่ คือ ความเข้มแข็งทีแ่ ม่พยายามมีให้ฉัน
เสมอมา
1.1.1 แด่ “ชีวิต” ที่เป็ นของฉัน
ย้อนกลับไปในช่วงสิน้ ปี พ.ศ. 2557 . . . หลังจากทีเ่ รียนจบจากมหาวิทยาลัย
บูรพา ฉันก็หอบชีวติ จากการเป็ นเด็กวัยรุ่นต่างจังหวัดที่พยายามหนีเมืองหลวง เข้ามาเป็ น
ผูใ้ หญ่ในกรุงเทพ ด้วยความสนใจในโลกแฟชัน่ เสือ้ ผ้า และนิตยสารสิง่ พิมพ์ จึงได้ลองชิมลางกับ
งานเบื้องหลังในบริษทั โมเดลลิง เอเจนซี่ หรือ บริษทั จัด หานางแบบแห่งหนึ่งในย่านทองหล่อ
ฉันได้งานทาอยู่ในตาแหน่ งบุ๊คเกอร์ (booker) เป็ นคนคอยประสานงานระหว่างลูกค้าที่เป็ น
ช่างภาพ นิตยสาร หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องการจัดทาโฆษณา กับนางแบบต่างชาติทส่ี ่วน
ใหญ่มาจากประเทศรัสเซียและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป
ชีวติ ในเมืองหลวงและการอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชันช่
่ วงแรกเริม่ อาจ
เป็ นอะไรทีท่ งั ้ น่าตื่นเต้นและน่าเหนื่อยหน่ายในเวลาเดียวกัน แม้ฉนั จะได้พยายามยืนด้วยแข้งขา
ของตนเอง จากเงินเดือน 15,000 บาท ตามวุฒปิ ริญญาตรีทฉ่ี ันมี แต่กต็ อ้ งกระเสือกกระสนเอา
ตัวรอดกับค่าครองชีพทีแ่ พงกว่าทัง้ ในโคราชบ้านเกิด และ ในละแวกมหาวิทยาลัยย่านบางแสน
ที่เคยอยู่มา อีกทัง้ การรายล้อมอยู่ในสังคมที่เคลือบฉาบหน้าด้วยความสวยงาม บ่อยครัง้ ก็มกั
ต้องเสียเงินไปกับความพยายามกลมกลืนตนเองไปกับสังคมทีห่ รูหราเกินกว่าเงินเดือนขัน้ ต่าที่
ได้รบั แต่ห ลังจากอยู่กรุงเทพไม่ถึง สามเดือนฉันก็ได้ทกั ษะการเดินทางหลายรู ปแบบที่ต้อง
แข่งขันกับเวลาทัง้ ขึน้ รถเมล์ ลงเรือ ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ กระโดดขึน้ รถไฟฟ้ าบีทเี อส หรือยัด
ตัวเองเข้าไปในรถไฟใต้ดนิ ตอนช่วงเวลาเลิกงานได้ทนั และได้ทกั ษะการติดต่อสื่อสารกับคน
หลายรูปแบบ แต่อย่างน้อยทีส่ ุดไม่ว่าประสบการณ์ในกรุงเทพจะดีหรือร้าย ชีวติ ในเมืองใหญ่ก็
ทาให้ฉันมีเงินเดือนพอทีจะรับผิดชอบตนเอง จ่ายค่าโทรศัพท์ ซื้อกับข้าว และของใช้ โดยทีไ่ ม่
ต้องขอเงินพ่อกับแม่อกี แล้ว และยิง่ ในช่วงแรกการโยกย้ายชีวติ มาอยู่ในเมืองหลวง ฉันมาอาศัย
อยู่ท่บี ้านของยายจึงไม่ต้องเสียค่าเช่า และนัน่ ยิง่ ทาให้ประหยัดจนมีเงินพอที่จะเหลือเก็บ พอ
ทางานไปได้อกี สักพักจนปรับเงินเดือนขึน้ และได้คา่ คอมมิชชันจากการท
่
างาน ฉันจึงย้ายออกมา
อยูด่ ว้ ยตนเองในหอพักทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากบ้านยายนัก
จากเงิน ที่เ หลือ เก็บ แต่ ล ะเดือ นบวกกับ เงิน เก่ า ที่ส ะสมรองรัง มาจากการ
ทางานพิเศษ และรายได้จากตอนที่เคยไปเวิรค์ แอนด์ทราเวล ทีส่ หรัฐอเมริกา บวกกับค่าขนม
รายเดือนทีพ่ ่อเคยส่งให้ตงั ้ แต่ช่วงมหาวิทยาลัย จากเงินกองเล็กกองน้อยทีเ่ ก็บสะสมมาหลายปี
จึงกลายเป็ นเงินก้อนใหญ่ ก็เริม่ มีเงินเก็บมากพอทีจ่ ะทาในสิง่ ทีต่ นเองต้องการสักที ฉันไม่แน่ ใจ
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นักหรอกว่าความรูส้ กึ ต้องการ “การแปลงเพศ” เกิดขึน้ ตอนไหน อาจเป็ นตอนเรียนมหาวิทยาลัย
ทีไ่ ด้เริม่ ใช้ชวี ติ เป็ นผูห้ ญิง อาจเป็ นตอนทีย่ นื มองร่างกายของตนเองเปลือยเปล่าอยู่ในกระจกเงา
หรืออาจเป็ นตอนที่ฉันรูส้ กึ แปลกแยกไปจากคนอื่น ๆ และแปลกแยกไปจากร่างกายของตนเอง
ฉะนัน้ สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาจึงขอแค่เพียงอยากรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งกับร่างกายของตนเองก็
เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามวันที่ฉันมันใจอย่
่
างแน่ วแน่ และตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะแปลง
เพศก็คอื วันทีต่ ดั สินใจเดินทางกลับบ้าน
สุดสัปดาห์หนึ่งในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2558 . . .
ฉันเลือกกลับมาโคราชในสัปดาห์เดียวกันกับทีเ่ ป็ นช่วงหยุดพักร้อนของพ่อ
เพื่อทีเ่ ราจะได้อยู่ดว้ ยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และเพื่อทีฉ่ ันจะได้ใช้โอกาสนัน้ พูดถึงความ
ต้องการของตนเอง แม้ช่วงเวลาของการเปิ ดเผยตัวตนให้พ่อแม่ได้รบั รูจ้ ะผ่านพ้นไปแล้วตัง้ แต่
ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย และแล้วจึงถึงเวลาทีฉ่ ันต้องเป็ นฝ่ ายพูดถึงความต้องการของตนเอง
ออกมาบ้าง วันทีฉ่ นั เดินไปบอกกับพ่อกับแม่เรือ่ งผ่าตัดแปลงเพศจึงเป็ นวันทีเ่ ดินมาไกลมากเสีย
เกินกว่าที่จะเดินหันหลังกลับ เพราะในวันนัน้ เส้นผมของฉันก็ยาวลงไปถึงกลางหลัง รูปร่าง
หน้าตาของฉันก็ค่อนไปทางผูห้ ญิง รวมถึงเสือ้ ผ้าที่ฉันสวมใส่และข้าวของทีใ่ ช้กเ็ ปลีย่ นไปเป็ น
แบบทีผ่ หู้ ญิงทัวไปก็
่ ใช้กนั ฉันจึงไม่หลงเหลือความรูส้ กึ หวันกลั
่ วอะไรอีกแล้ว
ฉันยังคงจาคาพูดของตนเอง คาตอบของพ่อกับแม่ และภาพเหตุการณ์วนั
นัน้ ได้ดี บทสนทนาวันนัน้ เริม่ ต้นขณะทีเ่ ราสามคนพ่อแม่ลกู นังอยู
่ ่กนั ในห้องนังเล่
่ นหลังจากทีก่ นิ
ข้าวเย็นด้วยกันอย่างพร้อมหน้า แม่นัง่ ดูข่าวทีวตี ามกิจวัตร ส่วนพ่อก็นัง่ ดูอยู่ด้วยข้าง ๆ เมื่ อ
รายการข่าวทางโทรทัศน์ กาลัง ดาเนินไปได้สกั พัก ในจังหวะที่ทงั ้ สองกาลังเพลิดเพลินไปกับ
รายการในทีว ี อยู่ ๆ ตอนนัน้ เอง ไม่รอู้ ะไรดลใจให้ฉนั ส่งเสียงพูดออกมาอย่างโต้ง ๆ ว่า
“พ่อ แม่ บิก๊ ตัดสินใจแล้วนะว่าจะแปลงเพศ”
ทัง้ สองเงียบไปสักพักสายตาทีก่ าลังจดจ่อกับจอทีวหี นั มามองทีฉ่ ัน พวกเขา
ดูมสี หี น้าท่าทีทต่ี กอกตกใจ แต่หลังจากนัน้ แม่กเ็ ป็ นคนเอ่ยปากขึน้ มาก่อนด้วยคาถามมากมาย
ว่า
“มันจะเจ็บไหม”
“เขาทายังไง”
“จะไปทาทีไ่ หน”
“แล้วมันต้องใช้เงินเท่าไร”
ฉันไม่ประหลาดใจกับปฏิกริ ยิ าของแม่สกั เท่าไรนัก เพราะแม่เป็ นคนขีต้ กใจ
และชอบกังวล แต่ นัน่ ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่าความเป็ นห่ว ง ฉันอธิบายไปตามข้อมูลที่มีใน
ขณะนัน้ ทัง้ จากที่ฟังต่อ ๆ กันมา จากกะเทยเพื่อนพ้ อง และน้องพี่ท่อี ยู่รอบตัว และจากการ
ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฉันบอกพ่อกับแม่ถงึ ชื่อหมอทีจ่ ะไปทา สถานทีต่ งั ้ ของโรงพยาบาล
และคลินิก ราคาสาหรับการแปลงเพศ รวมถึงตัวเลขเงินเก็บในบัญชี ฉันเหลือบมองไปทีพ่ ่อจึง
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เห็น สีห น้ า ของท่ า นดู ค รุ่ น คิด และยัง คงนั ง่ นิ่ ง งัน ไปสัก พัก เหมือ นทุ ก อย่ า งรอบตัว ได้ห ยุ ด
เคลื่อนไหวไปชัวขณะ
่
มีเพียงแต่ความเงียบทีก่ าลังล่องลอยอยู่บนอากาศ จนลืมเสียงทีวที เ่ี ปิ ด
อยูไ่ ปสนิทและแล้วพ่อก็พดู ขึน้ มาว่า
“ก็แล้วแต่ลกู นะ ก็ชวี ติ เป็ นของลูก”
คาพูดสัน้ ๆ ของพ่อช่วยคลายเราออกจากความเงียบและคลายฉันออกจาก
ความกังวลที่มอี ยู่ในใจทัง้ หมด ความห่างของระยะทางที่พ่อต้องออกเดินทางไปทางานที่ต่าง
แดนอาจทาให้ความสัมพันธ์ในวัยเด็กระหว่างฉันกับพ่อห่างเหินกันไปบ้าง แต่การได้นึกถึง
คาพูดของพ่อในวันนัน้ ทาให้ฉันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อทีผ่ ่านมา แม้จะเป็ นความ
รักที่มรี ะยะห่าง แต่ก็มาพร้อมกับการเคารพในตัวตนและวิถชี วี ติ ของกันและกัน ซึ่งไม่ว่าการ
ตัดสินใจครัง้ นี้ของฉันจะนาไปสู่อะไร แต่สุดท้ายทัง้ พ่อและแม่กเ็ คารพในความต้องการของฉัน
นับเป็ นความโชคดีเหลือเกินทีม่ ใี ครสักคนทีร่ กั อยู่เคียงข้างในระหว่างขัน้ ตอนของการแปลงเพศ
และในตลอดช่วงพักฟื้ นซึ่งนับว่าเป็ นช่วงเวลาอันสุดแสนทรมาน ทัง้ จาก ร่างกายทีไ่ ร้เรีย่ วแรง
ทัง้ ยังต้องต่อสูก้ บั ความรูส้ กึ เจ็บปวดจากบาดแผลทางกาย และบาดแผลทางใจ หรือแม้แต่เผชิญ
กับความรู้สกึ ไร้ค่าในตัวเอง การมีพ่อกับแม่คอยดูแลช่วงหลังการผ่าตัด ช่างมีค่ากับฉันเสีย
เหลือเกิน เพราะถ้าไม่เช่นนัน้ ฉันคงไม่ได้มชี วี ติ อยูบ่ นโลกนี้อกี ต่อไปแล้วแน่ ๆ
1.1.2 จุดเริ่ มต้นของการเดิ นทาง
เกือบหนึ่งร้อยปี มาแล้วจุดเริม่ ต้นของนวัตกรรมทางการแพทย์ทเ่ี รียกว่า การ
ศัลยกรรมแปลงเพศ (จากชายไปเป็ นหญิง) ได้ถอื กาเนิดขึน้ ในยุโรปและริเริม่ ทาการเปลีย่ นเพศ
ให้กบั คนไข้ในราวทศวรรษ 1920 เป็ นต้นมา (Stryker, 2018; King & Ekin, 2016) และเป็ นเวลา
กว่า 40 ปี มาแล้ว ทีก่ ารศัลยกรรมแปลงเพศได้เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2518
โดยนายแพทย์ปรีชา เตียวตรานนท์ และนายแพทย์ ประกอบ ทองผิว ได้ทาการผ่าตัดแปลงเพศ
ให้ก ับ คนไข้เ ปลี่ย นจากชายไปเป็ น หญิง ที่โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ (Chokrungvaranont &
Tiewtranon, 2004, p. 1402) และในปี เดียวกันนัน้ เอง มีคนไทยคนหนึ่งทีม่ นี ามปากกาว่า กีร ตี
ชนา ได้เดินทางข้ามน้ าข้ามทะเลไปผ่าตัดแปลงเพศเพื่อเปลีย่ นจากชายไปเป็ นหญิงทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา (อริน พินิจวรารักษ์, 2527, น. 73)
จากจุดเริม่ ต้นของการแปลงเพศทีถ่ อื กาเนิดขึน้ ในยุโรป แต่แล้ววันนี้ประเทศ
ไทยได้กลายเป็ นศูนย์กลางการแปลงเพศ 1 แห่งหนึ่งของโลกไปแล้วก็ว่าได้ เพราะเรามีบุคลากร
1

จากการศึกษาของ ประยุทธ์ โชครุ่งวรานนท์ (Prayuth Chokrungvaranont) และ
คณะ (2014, p.4) พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2528-2533 คนไข้ชาวต่างชาติท่เี ดินทางมาผ่าตัด
แปลงเพศในประเทศไทยมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 คนไข้กว่า 90
เปอร์เซ็นต์ ทีผ่ ่าตัดแปลงในประเทศไทย เป็ นชาวต่างชาติ และยังได้ให้ความเห็นต่อตัวเลขของ
คนไข้ชาวต่างชาติทส่ี งู กว่าคนไข้ชาวไทย ไว้ว่า เป็ นผลมาจากการทีค่ นไข้ชาวต่างชาติมฐี านะที่

Ref. code: 25635924030041NCT

9

ทางการแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะหลายคน มีนายหน้าของคลินิกศัลยกรรมทีข่ าย
แพ็คเกจการแปลงเพศอย่างครบวงจร และมีสถานพยาบาลทีพ่ ร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
การเดินทางไปแปลงเพศของฉันจึงไม่จาเป็ นต้องเดินทางข้ามวันข้ามคืน หรือเดินทางไปยังต่าง
ที่ต่ างแดนแบบกีรตี ชนา หรือ กะเทย คนอื่น ๆ ในยุคก่อนหน้ ากันอีกแล้ว ในทางกลับกัน
ปั จจุบนั คนทีต่ อ้ งการจะผ่าตัดแปลงเพศจากชายไปเป็ นหญิง จากทัวทุ
่ กมุมโลก ทัง้ เอเชีย ยุโรป
แอฟริกา และอเมริกา กลับเลือกทีจ่ ะเดินทางมาแปลงเพศทีป่ ระเทศไทย ดังนัน้ ระยะทางในการ
เดินทางของฉันจึงไม่ได้อยู่ไกลเกินขอบฟ้ าออกไปเป็ นพัน ๆ ไมล์หรือต้องออกเดินทางอย่าง
ลาบากยากเข็ญ ใช้เวลาสัน้ ๆ เพียงสองชัวโมงโดยสารไปบนรถตู
่
ท้ ข่ี น้ึ จากท่ารถแถวอนุ สาวรีย์
เพือ่ ไปลงตรงทีจ่ ุดจอดรถหน้าห้างฟอร์รมั ในตัวเมืองจังหวัดชลบุร ี
ฉันตัดสินใจแปลงเพศทีค่ ลินิกหมอสุพร ในจังหวัดชลบุรี ฝีมอื ของนายแพทย์
สุพร วทัญญูสกุล นับว่ามีชอ่ื เสียงในเรือ่ งการแปลงเพศทัง้ ในหมูช่ าวต่างชาติและเป็ นทีร่ จู้ กั ในหมู่
กะเทยเพือ่ นพ้องและน้องพีท่ ผ่ี ่านมีดหมอมาก่อน อีกทัง้ หมอสุพรยังเป็ นลูกศิษย์ของนายแพทย์
ปรีชา เตียวตรานนท์ นายแพทย์ผบู้ ุกเบิกการศัลยกรรมแปลงเพศในประเทศไทย (พิศมัย, 2559,
น. 69)
จากชื่อเสียงของหมอสุพรที่ได้รูม้ าจากเสียงแซ่ซ้องของบรรดากะเทยที่อยู่
รายล้อมตัวและจากข้อมูลในเชิงประสบการณ์ทถ่ี ูก ส่งต่อกันปากต่อปากและะถูกส่งผ่านกันจาก
รุน่ สูร่ นุ่ จากกะเทยรุน่ แม่ สู่ รุน่ ลูก และ จาก กะเทยรุน่ พี่ สู่ รุ่นน้อง แม้นนจะมี
ั ่ น้าหนักพอทีจ่ ะรับ
ฟั ง แต่กระนัน้ แล้วเสียงของคนรอบตัวอย่างเดียวก็มเิ พียงพอต่อการตัดสินใจ ฉันพยายามหา
ข้อมูลบนเว็บบอร์ดศัลยกรรม ทัง้ ในไทยและต่างประเทศทีค่ นไข้ของหมอเคยเขียนเอาไว้ รวมถึง
อ่านงานวิชาการทางการแพทย์ แม้ฉนั จะได้ชอ่ื คลินิกและหมอมาอีกสองสามชือ่ ทีด่ นู ่าเชือ่ ถือและ
ปลอดภัย แต่สุดท้ายฉันก็ตดั สินใจเลือกผ่าตัดแปลงเพศกับหมอสุพร โดยประเมินจาก 1. สรีระ
ร่ า งกายของตนเองกับ เทคนิ ค ที่ห มอจะท า 2. สิ่ง ที่ต นเองต้อ งการมากที่สุด โดยเรีย งล าดับ
ความสาคัญ ความสวย ความลึก และการใช้งาน 3. ชื่อเสียงของหมอและความเชื่อมัน่ ของ
สถานพยาบาลทีจ่ ะไปฝากชีวติ และ 4. ค่าใช้จ่ายสาหรับการผ่าตัดแปลงเพศ
ในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 . . .
ฉั น เดิน ทางไปคลินิ ก หมอสุ พ รเป็ น ครัง้ แรก คลินิ ก แห่ ง นี้ ต ัง้ อยู่ บ นถนน
สุขมุ วิท ในตัวเมืองชลบุร ี เยือ้ ง ๆ กับห้างฟอรัม่ ตัวอาคารเป็ นตึก 4 ชัน้ ทีภ่ ายนอกทาด้วยสีชมพู
เมื่อ เปิ ด ประตูเ ข้า ไปในคลินิ ก ก็จ ะพบว่า เป็ น ห้อ งรับ แขก และมีเ คาน์ เ ตอร์ข องพนัก งานอยู่
ทางด้านซ้ายมือติดกับ ประตูทางเข้า ชัน้ หนึ่งมีห้องตรวจคนไข้สองห้องเชื่อมติดกัน และจะ
สูงกว่า (เช่น เป็ นหมอ วิศวกร ทนาย เจ้าหน้าที่ตารวจ และอาชีพอื่น ๆ) ซึง่ ประสบความสาเร็จ
และมีความมันคงในหน้
่
าที่การงาน มากกว่าคนไข้ท่เี ป็ นชาวไทย (Chokrungvaranont et al,
2014, p. 4)

Ref. code: 25635924030041NCT

10

สังเกตเห็นว่าข้างในประดับประดาด้วยเครื่องเรือนแบบไทย ๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน้ากากผีตาโขน
หรือ เก้าอีไ้ ม้สลักลายไทย ทางด้านหลังมีมุมบริการเครือ่ งดืม่ ชากาแฟและมีหอ้ งน้าสองห้อง และ
สิง่ ที่ฉันสังเกตเห็นได้อกี อย่างก็คอื ผนังตรงกลางห้องรับแขกมีตู้กะจกบานใหญ่ ด้านในนัน้ มี
การ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ และยังมีจดหมายทีเ่ ขียนถึงคุณหมอสุพรเพือ่ ขอบคุณ
ตอนที่ฉันไปถึงทีค่ ลินิก ตอนนัน้ เป็ นเวลาเทีย่ ง ซึ่งในคลินิกยังแทบไม่มใี คร
เลย ฉันเจอเพียงพนักงานออกมาต้อนรับและสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ กรอกรายละเอียดคนไข้
สักพักก็มแี ม่บา้ นเดินเอาเครือ่ งดืม่ มาให้ จนเกือบ ๆ บ่ายโมงฉันถึงได้เจอกับหมอสุพรเพือ่ พูดคุย
รายละเอียดเกีย่ วกับการแปลงเพศ และได้อธิบายให้ฉันฟั งถึงเทคนิคของหมอ2 รวมถึงขัน้ ตอน
ต่าง ๆ อย่างถีถ่ ว้ น
หลังจากนัน้ ตอนทีเ่ ดินออกมาจากห้องตรวจ จากช่วงเวลาไม่กน่ี าทีก่อนหน้า
คลินิกที่ว่างเปล่ าแห่งนี้ก็ได้กลายเป็ นศูนย์รวมคนข้ามเพศนานาชาติ โซฟาตรงบริเวณโถง
ห้อ งนั ง่ เล่ น เนื อ งแน่ น ไปด้ว ยคนไข้ช าวต่ า งชาติ ฉั น ได้ ยิน เสีย งสนทนาอย่ า งออกรสเป็ น
ภาษาอังกฤษต่างทีม่ าต่างสาเนียง ดูเหมือนว่าฉันจะกลายเป็ นคนแปลกถิน่ จากทีน่ ้ีไปเสียแล้ว
ฉันสังเกตเห็นคนไข้คนอื่น ๆ ทีท่ ยอยเดินเข้ามาจากประตูหลังของคลินิก มือข้างหนึ่งของพวก
เธอหิว้ ถุงฉี่ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งหอบเบาะรองนัง่ ติดมาด้วย แถมยังเดินโซซัดโซเซ ซึง่ ท่าเดินแต่
ละคนสามารถบ่งบอกได้ถงึ ระยะเวลาการฟื้ นตัวจากการผ่าตัด บางคนสามารถเคลื่อนไหวจน
คล่องแล้วจึงไม่ตอ้ งพกหมอนรองนังแล้
่ วเพราะพักฟื้ นมาหลายสัปดาห์ แต่บางคนก็มสี ภาพอย่าง
ที่ฉันเห็นจะเดินเหินทีกย็ งั คงเก้ ๆ กัง ๆ จะลุกจะนัง่ ที่กย็ งั ต้องระมัดระวัง พลอยทาให้ฉันรูส้ กึ
หวาดเสียวตามไปด้วย
เมื่อได้คุยกับเจ้าหน้าที่ท่เี ป็ นคนจัดการคอยดูแลคิวของหมอก่อนที่จะออก
จากคลินิกและกลับไปทีก่ รุงเทพ ฉันก็แทบจะสิน้ หวัง เพราะทางเจ้าหน้าทีไ่ ด้แจ้งมาว่าคิวผ่าตัด
2

ข้อมูลที่ฉันพบจากบทสัมภาษณ์ ของหมอสุพร ชื่ อเรื่องว่า “ทุกขัน้ ตอนนาทีต่อ
นาทีของ ‘การผ่าตัด’ ชายให้กลายเป็ นหญิง ” ในนิตยสาร คู่สร้างคู่สม ฉบับที่ 953 ประจาวันที่
10-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้อธิบายเทคนิคของหมอสุพร (Suporn’s technique) ทีค่ ดิ ค้นขึน้
ในปี ค.ศ. 2000 มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ใช้ส่วนหัวขององชาตพร้อมกับหนังห้มปลาย นามาสร้างเป็ นปุ่มคลิสตอริส
พร้อมจุดรับความรู้สกึ จุดที่สอง และผิวด้านในของแคมเล็ก ส่วนผิวด้านนอก
ของแคมเล็กจะสร้างจากหนังองคชาต
2. ใช้วธิ ปี ลูกถ่ายหนังจากถุงอัณฑะเพื่อบุเป็ นผนังช่องคลอดเทียม ทาให้ค นไข้
ที่มอี งคชาตเล็กหรือขลิบปลายมาก่อน ก็ยงั สามารถสร้างช่องคลอดเทียมให้มี
ความลึกเพียงพอโดยไม่ จาเป็ นต้องตัดต่ อลาไส้ซ่ึงมีความเสี่ย งสูง (พิศมัย ,
2559, น. 41)
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แปลงเพศกับหมอสุพรยาวออกไปถึงสองปี แม้ ฉันเองจะทาใจไว้แล้วส่วนหนึ่งสาหรับเรื่องคิว
เพราะเคยได้ยนิ มาจากบรรดาเพื่อนสาวและเคยอ่านจากเว็ปบอร์ดศัลยกรรมว่าคนไข้ส่วนใหญ่
ของหมอสุพรมักจะมีแต่ชาวต่างชาติ แต่ฉันก็ไม่ได้คาดคิดว่าคิวจะยาวนานถึงขนาดนี้ [แต่เอา
เถอะ] ฉันพยายามถือเสียว่านี่กเ็ ป็ นเรือ่ งดีเหมือนกันทีฉ่ นั จะได้มเี วลาเก็บเงินให้เพียงพอ
ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 . . .
6 เดือ นผ่า นไป ในช่ว งต้น เดือ นมิถุ น ายน พ.ศ. 2559 ฉัน ลองติด ต่ อ ไปที่
คลินิกหมอสุพรอีกครัง้ เพือ่ เช็คว่ามีควิ หลุดหรือไม่ เผื่อบางทีฉนั อาจจะโชคดีทจ่ี ะได้เข้าไปแทนที่
คิวนัน้ แต่กเ็ ป็ นอันต้องผิดหวังอีกตามเคยเมื่อเจ้าหน้าที่ยงั คงยืนยันตามเดิมว่าคิวผ่าตัดยังคง
ต้องรอไปก่อน แต่แล้วอยู่ ๆ เหมือนกับโชคชะตาจะเล่นตลก สองสัปดาห์ถดั มาหลังจากนัน้
(ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน) เจ้า หน้าทีจ่ ากคลินิกติดต่อกลับมาหาเพื่อแจ้งว่าหมอสุพรยอมใช้
วันหยุดส่วนตัวทุก ๆ วันศุกร์ ทาการผ่าตัดแปลงเพศให้กบั ฉัน ดังนัน้ คิวผ่าตัดจึงเป็ น วันศุกร์ท่ี
5 สิงหาคม 2559 หลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีท่ างคลินิกแนะนาให้ฉนั ไปขอใบรับรองจากจิตแพทย์และ
พร้อมนาแผ่นฟิ ลม์ เอ็กซ์เรย์ปอดมาด้วย ในส่วนของใบรับรองจากจิตแพทย์นนั ้ ฉันถูกกาชับมา
เลยว่าเอกสารจาเป็ นจะต้องระบุวา่ “ควรได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ”
1.1.3 จากคาถามเก่า ๆ ที่ถกู ถามครัง้ แล้ว ครัง้ เล่า
ในเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2559 . . .
รูต้ วั เองตัง้ แต่เมื่อไรว่าเป็ นแบบนี้? ฉันจาไม่ได้แล้วว่านี่เป็ นครัง้ ทีเ่ ท่าไรกันที่
ถูกถามด้วยคาถามนี้ คงมีสกั ครัง้ หนึ่งในชีวติ ของกะเทยอาจต้องเคยถูกซักไซ้ดว้ ยคาถามทานอง
นี้จากคนรอบข้าง คนใกล้ตวั หรือคนทีเ่ พิง่ จะรูจ้ กั บางครัง้ พวกเขาอาจจะแค่อยากรูด้ ว้ ยความ
สงสัยจริง ๆ แต่บางครัง้ พวกเขาอาจจะอยากเพียงแค่แกล้งถามไปอย่างนัน้ ทว่าครัง้ นี้ทฉ่ี ันถูก
ถามน่ า จะแตกต่ า งไปจากครัง้ ที่ผ่ า น ๆ มา ก็เ พราะว่ า คู่ ส นทนาที่อ ยู่ต รงหน้ า ของฉั น คือ
จิตแพทย์ นี่จงึ ไม่ใช่การถามเพียงเพราะความอยากรู้อยากเห็นหรือถามเพื่อกระเซ้าเย้าแหย่
หากแต่เป็ นการถามอย่างเอาจริงเอาจัง ถามเพือ่ การประเมินทางจิตเวชและออกใบรับรองแพทย์
เพื่อนาไปใช้ในการผ่าตัดแปลงเพศ ทว่าในวันนัน้ แม้ฉันจะหยุดนึกถึงคาตอบ แต่สุดท้ายฉันก็
เลือกที่จะกลืนเรื่องเล่าทัง้ หมดเข้าไปอยู่ในความคิด แล้วคลายออกมาด้วยคาตอบสัน้ ๆ ว่า “ก็
ตัง้ แต่จาความได้คะ่ ” เพือ่ ให้กระบวนการประเมินทัง้ หมดเสร็จสิน้ ไป
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ภาพที ่ 1.3 ใบรับรองแพทย์
ฉันถูกขอร้องให้ยนิ ยอมเซ็นรับรอง การขอเข้ารับการตรวจอาการทางจิตเวช การพบ
จิตแพทย์ครัง้ นี้ดูจริงจังกว่าครัน้ ตอนทีฉ่ ันทาเรื่องยื่นกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอเข้าร่วมพิธรี บั
ปริญญา เพราะคราวนี้ฉนั ได้ทาแบบทดสอบการประเมินจิต มากมาย เช่นให้วาดรูปสามรูป บอก
สิง่ ที่เห็นจากภาพบนแผ่นฟิ ล์ม แบบสอบถามปรนัยที่ยาวเหยียดเหมือนข้อสอบ ฉันเสียเวลา
ตัง้ แต่เช้ายันเย็นไปกับการทดสอบเหล่านี้ และยอมจ่าย 3,000 บาท เพือ่ จะได้เอกสารแผ่นนี้เป็ น
บัตรผ่านประตูเข้าสู่หอ้ งผ่าตัด ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ โรงพยาบาลก็โทรมารายงานการ
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ประเมินอาการทางจิต ผลคือ ไม่มอี าการบกพร่องหรืออาการประสาทหลอน และหลังจากนัน้ ฉัน
จึงได้เข้าไปพบเพื่อพูดคุยกับจิตแพทย์อีกครัง้ จนท้ายที่สุดจิตแพทย์สองคน เขียนคารับรอง
ตามทีท่ างคลินิกกาชับกับฉันมา บนหน้าเอกสารใบรับรองแพทย์จงึ ถูกระบุลงไปว่า “ต้องได้รบั
การรักษาด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ”
1.1.4 การเดิ นทางที่ไม่มีวนั หวนกลับ
1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด . . .
หลังจากได้รบั ใบรับรองจากทางโรงพยาบาลและฟิ ล์มเอ็ กซเรย์ปอด ฉันก็
น าไปยื่น ให้แ ก่ ท างคลินิ ก หนึ่ ง สัป ดาห์ก่ อ นผ่ า ตัด แปลงเพศคลินิ ก นั ด ให้ฉั น มาจ่ า ยเงิน ค่ า
รักษาพยาบาลและพบคุณหมอสุพรอีกครัง้ เพียงแต่คราวนี้พ่อกับแม่เดินทางมาด้วยกันกับฉัน
เพือ่ เข้ามาฟั งหมออธิบายถึงขัน้ ตอนทัง้ หมด ตัง้ แต่วธิ กี ารทา เวลาทีใ่ ช้ในการผ่าตัด ผลข้างเคียง
และการรักษาตัวภายหลังจากการผ่าตัดแปลงเพศ
ถัดจากการตรวจและพูดคุยกับหมอก็คอื การชาระค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมด
พ่อกับแม่ช่วยฉันออกค่าใช้จ่ายในการแปลงเพศครึง่ หนึ่ง เนื่องจากฉันเองก็ไม่ได้คาดคิดเอาไว้
เหมือนกันว่าคิวของฉันจะมาถึงเร็วขนาดนี้ จากทีต่ อ้ งรอสองปี แต่ขยับมาเป็ น 6 เดือน และราคา
ที่ต้องจ่ายในวันนัน้ คือ 350,000 บาท3 หลังชาระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงได้รบั เอกสารส่งตัวของ
โรงพยาบาลเอกชล และบ่ า ยวัน นัน้ ฉัน ต้อ งอยู่ร อเจาะเลือ ดเพื่อ น าไปตรวจโรคติด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ อีกสองสามวันถัดมาทางคลินิกได้โทรมาแจ้งผลเลือด เมื่อทุกอย่างออกมาปกติดี
สิง่ ที่ยงั ต้องทาก็คอื กลับไปเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมก่อนผ่าตัด ฉันงดฮอร์โมนเป็ นเวลา
หนึ่งเดือนตามคาแนะนาของหมอ และพยายามออกกาลังกายทุกวัน
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 . . .
บ่ า ยวัน นัน้ ฉัน ขึ้น รถตู้ท่ีท่ารถแถวอนุ ส าวรีย์ ช ยั สมรภู มิเ ดิน ทางออกจาก
กรุงเทพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรี และใช้เวลาเพียงไม่ถงึ สองชัวโมงก็
่
ถงึ จุดหมาย ฉันลงตรงจุด
จอดรถฝั ง่ ตรงข้ามตลาดหนองมนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสน ฉันมาถึงในช่วงเย็นก่อนเวลา
นัดหมาย เพือ่ รอแอดมิททีโ่ รงพยาบาลตอนเทีย่ งคืนของวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
สองสามวันก่อนหน้านี้ ฉันได้ตดิ ต่อเจ๊หมวย เจ้าของหอพักที่เคยอาศัย อยู่
ด้วยตลอดช่วงทีเ่ รียนปริญญาตรีเกือบสีป่ ี เพื่อบอกเจ๊ว่าจะไปแปลงเพศ จึงถือโอกาสนัน้ แวะไป
เยีย่ มและขอแวะไปพักรอเวลาแอดมิทตอนเทีย่ งคืน สาหรับฉันเจ๊หมวยเป็ นมากกว่าคนรูจ้ กั แต่
เป็ นญาติคนหนึ่งทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดชลบุร ี เพราะเจ๊มกั มีน้ าใจกับฉันเสมอครัน้ ตอนทีย่ งั เป็ นเด็ก
หอ เจ๊ชอบเอาอาหารอร่อย ๆ มาให้ทาน ทัง้ ยังชอบพาไปเที่ยว พาไปเข้าวัดทาบุญ พาไปให้
อาหารลิง บนภู เ ขา และจะมีเ จ้า ของหอพัก ที่ไ หนกัน ที่เ อาคอร์ส โบท็อ ก คอร์ส รัก ษาผิว มา
3

ในปี พ.ศ. 2559 ตอนทีฉ่ ันแปลงเพศ ราคา สาหรับผูป้ ่ วยชาวไทยอยู่ท่ี 350,000
บาท ขณะทีผ่ ปู้ ่ วยชาวต่างชาติอยูท่ ่ี 550,000 บาท
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สมนาคุณให้ลูกค้าอย่างฉัน ความใจดีของเจ๊จึงทาให้ฉันเคารพเจ๊เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ถึงแม้เจ๊จะมีน้าเสียงตกอกตกใจนิดหน่อยตอนที่บอกว่าจะไปแปลงเพศ แต่เจ๊กย็ นิ ดีตอ้ นรับเสมอ
แถมยังเป็ นคนออกปากอาสาจะขับรถไปส่งทีโ่ รงยาบาลตอนกลางคืนด้วย
ตอนอยู่บนรถสองแถวแดงทีจ่ ะนัง่ ไปลงตรงหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ฉันโทร
บอกเจ๊หมวยว่ากาลังจะเข้าไปทีห่ อของเจ๊ซง่ึ อยู่ฝัง่ ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย เมื่อเดินข้ามสะพาน
ลอยหน้ามหาวิทยาลัยจากฝั ง่ ทีร่ ถสองแถวจอด ก็พบว่าบริเวณหน้ามอยังคงคึกครืน้ เหมือนเดิม
ไม่เคยเปลีย่ น ยามเย็นในละแวกนี้ยงั คงเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่คา้ ทีม่ าตัง้ ร้านขายอาหารและเนือง
แน่ นไปด้วยผูค้ นทีม่ าเดินจับจ่ายซือ้ ของ ฉันเดินแหวกฝูงชนเข้าไปในซอยตรงหลังร้านทองและ
แล้วก็มาถึงหอเจ๊หมวย ช่วงนัน้ ยังมีเวลาในช่วงเย็นสาหรับการพักผ่อน นัง่ ดูทวี พี ลาง พูดคุย
สัพเพเหระกับ เจ๊ พลาง เพื่อฆ่าเวลา และมีเวลาพอที่จะเตรียมตัว เตรียมใจสาหรับวันพรุ่งนี้
กระทังช่
่ วงหัวค่าฉันขอตัวไปอาบน้ าและตระเตรียมข้าวของ พอถึงเวลาราว ๆ สีท่ ุ่มเจ๊หมวยก็
ขับรถพาฉันออกจากบางแสนไปส่งทีโ่ รงพยาบาลเอกชลซึง่ ตัง้ อยูใ่ นตัวเมืองของจังหวัดชลบุร ี
ฉันยังคงจดจาภาพของเส้นทางบนท้องถนน และบรรยากาศรอบตัวในยาม
ราตรีนนั ้ ได้ สภาพอากาศข้างนอกรถในค่าคืนนัน้ มีฝนพราและกลิน่ ไอของสายฝนเล็ดลอดเข้ามา
ด้านในผ่านเครื่องปรับอากาศในรถ และฉันยังคงนึกถึงคาพูดของเจ๊หมวยที่พูดกับฉันบนรถที่
กาลังวิง่ อยูบ่ นถนนในคืนสุดท้ายก่อนทีช่ วี ติ ของฉันจะเปลีย่ นไปอีกครัง้
“ดูสิ มีฝนตกปรอย ๆ ด้วย เหมือนพระกาลังรดน้ามนต์ให้เธอเลยนะ”
เจ๊หมวยกล่าวขณะขับรถ
“จริงด้วยแหะ” ฉันนึกในใจพลางเออออไปกับคาพูดของเจ๊หมวย
ขณะที่มองออกไปยังหน้าต่างรถ ฉันพยายามสังเกตละอองฝนที่โปรยปา
ยลงมาบนหน้าต่างฝั ง่ ทีน่ งของฉั
ั่
น ซึง่ มีละอองน้ าเม็ดเล็ก ๆ เกาะจนอยู่ทวั ่ เหมือนกับน้ ามนต์ไม่
ผิดจากทีเ่ จ๊หมวยเปรียบเปรยเอาไว้เลย ถนนตลอดสายในค่าคืนนัน้ ช่างเงียบสงัด ถึงขนาดทีร่ ถ
ไม่จอดติดไฟแดงเลยสักช่วงเดียว ฉันจึงได้แต่หวังว่าการเดินทางสูช่ วี ติ บทใหม่จะไร้อุปสรรคใด
ๆ เหมือนกับที่ท้องถนนในค่าคืนนี้ปูทางให้ฉันผ่านมันไปได้อย่างง่ายดาย และเหมือนกับที่มี
ละอองฝนโปรยปรายราวกับน้ ามนต์ ทป่ี ะพรมลงบนศีรษะจนอดนึกเสียไม่ได้ว่าถ้าหากมีใครสัก
คนหนึ่งจะโชคดีหรือหากมีเ ทพเทวดาทีจ่ ะคอยช่วยคุม้ ครองให้ปลอดภัย ก็ขอให้คน ๆ นัน้ เป็ น
ฉันก็แล้วกัน
รถขับมาจอดถึงโรงพยาบาลราวเกือบห้าทุ่ม เมื่อมองจากด้านนอกก็จะเห็น
ว่าด้านในของโรงพยาบาลมืดสนิทไปทัง้ ชัน้ แต่เมื่อเดินเข้าไปใจกลางของโรงพยาบาลก็จะพบ
แสงสว่างจากแผนกประชาสัมพันธ์และห้องฉุกเฉินยังเปิ ดไว้อยู่ ฉันนังรอบนโซฟากั
่
บเจ๊หมวยได้
สักพัก ตอนนัน้ เป็ นเวลาเกือบเทีย่ งคืนแล้ว เจ๊จงึ ขอตัวเดินทางกลับก่อน ฉันกล่าวคาขอบคุณเจ๊
เสียยกใหญ่ และก่อนเจ๊จะกลับยังได้ให้คาอวยพรขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี
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5 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 0.00 น.
เสียงนาฬิกาของโรงพยาบาลดังขึ้นตอนเที่ยงคืน ฉันลุกขึ้นเดินตรงไปยัง
แผนกประชาสัมพันธ์อกี ครัง้ และยื่นใบส่งตัวจากคลินิกให้กบั เจ้าหน้าที่ หลังจากทีย่ นื ลงทะเบียน
และทาเรื่องเอกสาร รออยู่ตรงนัน้ อีกสักพักก็ถูกเรียกให้เข้าไปนอนรอในห้องฉุ กเฉิน พยาบาล
เดินเข้ามาวัดความดันและตรวจเช็คอุณ หภูมใิ นร่างกาย ก่อนทีจ่ ะพาฉันขึน้ ไปยังบนห้องพักอยู่
บนชัน้ เก้าของโรงพยาบาล ซึ่งผูช้ ่วยพยาบาลเคยเล่าให้ฉันฟั งว่าห้องพักฟื้ นบนชัน้ เก้านัน้ เป็ น
ห้องพักคนไข้ของหมอสุพรทัง้ หมด
ฉันเดินตามพยาบาลจนมาหยุดทีห่ น้าห้องหมายเลย 910 ซึง่ จะเป็ นทีพ่ กั ของ
ฉันนับแต่คนื นี้เป็ นต้นไปอีกตัง้ เจ็ดวัน เมื่อเปิ ดเข้ามาในห้องพัก ซ้ายมือคือห้องน้ าห้องเล็ก ๆ
ทางด้านขวามือมีตเู้ ย็นตัง้ อยู่ และตอนทีก่ าลังเดินเข้าไปเพือ่ นาสัมภาระไปวางตรงโต๊ะรับแขก ก็
เหลือบไปเห็นกระเป๋ าสีชมพูใบใหญ่ซ่ึงมีช่อื ของทางคลินิกถูกวางเอาไว้อยู่บนโต๊ะ ฉันรูดซิป
เปิ ดดูดว้ ยความสงสัย จึงเห็นว่าข้างในนัน้ คืออุปกรณ์ทใ่ี ช้หลังการผ่าตัดทีท่ างคลินิกได้เตรียมไว้
ให้แก่คนไข้อย่างครบครัน ซึง่ มีทงั ้ แท่งโมล์หรือไดเรเตอร์ (dilator) เจลหล่อลื่น ถุงยางอามัยเป็ น
โหล ๆ ถุงมือยาง แผ่นรองกันซับ ชามพลาสสติกรูปกรวยไต ไซริง้ ค์ฉีดยา เจลสบู่ลา้ งแผลสีแดง
น้ายาเบตาดีน และหมอนโดนัททีไ่ ว้ใช้รองนัง่
หลังจากทีส่ ารวจตรวจตราทุกมุมห้องแล้ว ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง
และการอดอาหารตัง้ แต่ตอนเย็น ผนวกกับเป็ นเวลาทีด่ กึ มากแล้ว ทาให้ฉนั รีบละออกจากสิง่ รอบ
กายและจัด การตัว เองเก็บ ข้า วเก็บ ของและเปลี่ย นเสื้ อ ผ้า เป็ น ชุ ด ล าลองที่ท างโรงพยาบาล
จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อเอนตัวลงนอนบนฟูกแข็ง ๆ ของเตียงโรงพยาบาลทีแ่ ม้จะไม่ค่อยสบายตัว
นัก แต่ฉนั กลับนอนหลับสนิทแบบทีไ่ ม่ได้รสู้ กึ ติดค้างอะไรกับการตัดสินใจครัง้ นี้อกี แล้ว
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 . . .
รุ่งอรุณวันใหม่ได้เริม่ ขึ้นอีกครัง้ ราว ๆ 05.00 น. ฉันตื่นขึ้นด้วยเสียงเคาะ
ประตูหอ้ ง เสียงฝีเท้าของคนทีเ่ ดินเข้ามาในห้อง และตามมาด้วยไฟในห้องทีถ่ ูกเปิ ดขึน้ ทันทีต่ งั ้
สติได้และเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เ ห็นนางพยาบาลกาลังจัดเตรียมอุปกรณ์ อยู่ข้าง ๆ เตียง ทันใด
นัน้ เองความกลัวและความวิตกทีห่ ายไปก็วงิ่ แล่นกลับเข้ามาทันที การผ่าตัดแปลงเพศกาลังจะ
เริม่ ขึ้นในอีกไม่ก่ีชวโมงข้
ั่
างหน้ าแล้ว พยาบาลเข้ามาจัดแจงทาการสวนทวารเพื่อเตรียมตัว
สาหรับการผ่าตัด และโกนขนบริเวณอวัยวะเพศ ฉันใช้เวลาอยู่ไม่นานกับขัน้ ตอนนี้เพราะได้
จัดการขนบริเวณนัน้ มาจนเกลีย้ งด้วยตนเองมาแล้ว และใช้เวลาเพียงสัน้ ๆ กับการล้างลาไส้ให้
หมดจด เพราะฉันอดข้าวมาตัง้ แต่เมื่อเย็นวาน เมื่อทาทุกอย่างจนเสร็จสิน้ พยาบาลก็เดินออกไป
และปล่อยให้ฉนั ได้ใช้เวลาพักผ่อนต่อ
กระทัง่ เวลา 07.50 น. เสียงปึ งปั งทีห่ น้าประตูหอ้ งก็ดงั ขึน้ อีกครัง้ ทว่าครัง้ นี้
พยาบาลคนเดิมได้เดินเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ายเพือ่ มาช่วยเข็นเตียงของฉันออกไป เตียง
ค่อย ๆ ถูกเข็นออกไปจากห้องพัก สายตาของฉันทีน่ อนหงายตัวอยู่บนเตียงได้แต่จบั จ้องขึน้ ไป
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บนเพดาน หลอดไฟนีออนสีขาวตามทางเดินทีท่ าให้บรรยากาศเช้านี้ดูเหน็บหนาวขึน้ มาอย่าง
ผิดปกติ แสงสว่างสีขาวจากหลอดไฟทีย่ าวเรียงรายไปตามทางเดินเหมือนกับเส้นประสีขาวบน
พืน้ ถนน ค่อย ๆ นาทางฉันไปยังห้อง ๆ หนึ่ง ซึง่ เป็ น ห้องติดกับห้องผ่าตัด ฉันได้นอนรออยู่ตรง
นัน้ แต่เพียงชัวครู
่ เ่ จ้าหน้าทีค่ นเดิมก็เข็นเตียงของฉันเข้าไปในห้องผ่าตัด
เมื่อเข้าไปถึงห้องผ่าตัด ข้างในดูขาวสะอาดตาไปหมด ตรงกลางของห้องมี
เตียงผ่าตัดและมีไฟสีขาวดวงใหญ่ หมอ และพยาบาล อยู่ในชุดคลุมสีเขียว ทุกคนเดินขวักไขว่
ตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ ฉันถูกลากขึน้ จากเปลของเตียงโรงพยาบาล ขึน้ มาบนเตียงผ่าตัด
ทีอ่ ยู่ตรงกลางของห้อง ด้วยอุณหภูมแิ ละบรรยากาศในห้องทาให้รสู้ กึ ตื่นกลัวขึน้ มาอย่างทวีคณ
ู
คงด้วยสีหน้าและดวงตาของฉัน อาจทาให้พยาบาลและหมออ่านออกอย่างหมดจด ผูช้ ่วยของ
หมอคนหนึ่งทีอ่ ยู่ในห้องนัน้ พยายามชวนฉันคุยเพื่อให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย สักพักวิสญ
ั ญีแพทย์กเ็ ดิน
เข้ามา อธิบายถึงกระบวนการต่าง ๆ ว่าจะหลับไปนานเท่าไร จะตื่นขึน้ มาตอนไหน พร้อมยื่น
เอกสารยินยอมมาให้เซ็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว กระบวนการวางยาสลบเป็ นอันเริม่ ขึ้น วิสญ
ั ญีใช้
ปลายเข็มทีม่ สี ายยางเชื่อมอยู่แทงลงไปบนฝ่ ามือซ้ายของฉันและสอดเข็มเข้าไปเบา ๆ ยาสลบ
ถูกดันออกจากเข็มฉีดยาค่อย ๆ ลาเลียงมาตามสายยาง ฉันค่อย ๆ รูส้ ึ กแสบขึน้ มาทันทีทนั ใด
และก่อนทีจ่ ะหลับไปยังได้ยนิ เสียงพยาบาลพูดว่า
“ไม่มอี ะไรต้องกังวลแล้วนะ ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี นับถอยหลังในใจ
ได้เลย”
ฉันนับตามในใจ หนึ่ง สอง และยังไม่ทนั จะถึงสาม แสงสว่างจากดวงไฟก็นา
ทางฉันไปสู่ความมืดมิด ภาพทุกอย่างตรงหน้าค่อย ๆ เลือนลับไปสู่ การเดินทางทีไ่ ม่มวี นั หวน
กลับ . . .ฉันไม่เคยได้เตรียมใจเอาไว้มาก่อนเลยว่าการเดินทางครัง้ นัน้ เกือบนาพาฉันไปสู่ความ
ตาย และไม่ได้คาดคิดเอาไว้มาก่อนเลยว่าสายฝนในค่าคืนนัน้ ทีเ่ จ๊หมวยเปรียบไว้ว่าเหมือนกับ
น้ามนต์จะตกลงมาเป็ นน้าตา ใครจะคิดว่าสายฝนบนฟากฟ้ าจะไหลลงมาเป็ นสายเลือด หรือกลิน่
น้ าค้างในค่าคืนนัน้ จะมีแต่กลิน่ เลือดทีค่ าวคละคลุง้ และสุดท้ายไม่มเี ทพเทวดาหรือพรใด ๆ ที่
ช่วยคุ้มครองให้ฉันปลอดภัยมีเพียงแค่มนุ ษย์สองคน คือ พ่อกับแม่ ที่ใช้หยาดเหงื่อ แรงกาย
และเงินทองร่วมผจญไปกับการเดินทางครัง้ นัน้ แม้น่ีจะประสบการณ์ทฉ่ี ันไม่สามารถย้อนกลับ
ไปแก้ไขอะไรได้ หากทาได้กแ็ ต่เพียงแค่มองกลับไปและเขียนบันทึกมันขึน้ มาใหม่
1.1.5 จาก ร่างที่ถกู อ่าน และ ประวัติศาสตร์ที่ถกู ลบ
ในวันทีฉ่ ันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและจะก้าวข้ามไปเป็ นคน
ใหม่ โดยการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ ณ ตอนนัน้ ฉันไม่เคยมองไปไกลกว่าเกินกว่าความ
ปรารถนาและความรูส้ กึ ของตนเองทีเ่ ป็ นของฉันแต่เพียงผูเ้ ดียว ทว่าการก้าวเข้ามาสู่พน้ื ที่สตรี
ศึกษา ความต้องการที่จะแปลงเพศของฉันก็ได้ถูกตัง้ คาถามขึ้นเป็ นครัง้ แรกในวันที่มาสอบ
สัม ภาษณ์ เ พื่ อ เข้ า เรี ย นระดับ ปริ ญ ญาโท หลัก สู ต รสตรี เพศสถานะ เพศวิ ถี ศึ ก ษา ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) เพราะฉันได้บอกเล่าถึงประเด็นการ

Ref. code: 25635924030041NCT

17

วิจยั ทีต่ นเองสนใจและประวัตทิ างการศึกษาของตนเอง พอเมื่อได้กล่าวถึงการผ่าตัดแปลงเพศที่
กาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ก่ีสปั ดาห์ข้างหน้ า อาจารย์ท่านหนึ่งในหลักสูต รที่ มาเป็ นกรรมการ
สัมภาษณ์ในวันนัน้ ก็ถามขึน้ ว่า
“เข้ามาเรียนก่อนไหม แล้วค่อยตัดสินใจแปลงเพศอีกที”
นี่นับเป็ นคาถามหนึ่งทีฉ่ นั เคยรูส้ กึ หวาดกลัวอยู่ไม่น้อยว่าความต้องการของ
ฉันจะถูกตัดสินหรือ ไม่เป็ นที่เข้าใจ และยิง่ ถ้าหากเป็ นพ่อกับแม่ท่ไี ม่เข้าใจนัน่ คงทาให้ฉันใจ
สลาย แต่ ณ ขณะนัน้ ฉันพยายามทาความเข้าใจว่าเป็ นความปรารถนาดีของอาจารย์ทพ่ี ยายาม
จะไถ่ถามด้วยความเป็ นห่วง แต่ฉันก็ทาได้เพียงแค่ยนื ยันต่อสิง่ ทีต่ นเองเลือก จนกระทังเมื
่ ่อได้
เข้ามาในพืน้ ทีว่ งวิชาการอย่างเต็มตัว ในระหว่างการค้นคว้าวิจยั ทาให้ฉันได้รูว้ ่าการแปลงเพศ
หรือ คนที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ โดยเฉพาะจากชายไปเป็ นหญิง ได้ถูกวิพากษ์เอาไว้ใน
หลายแง่มุมทัง้ ในเชิงการแพทย์และในเชิงสังคมศาสตร์
สถาบันการแพทย์นับเป็ นจุดตัง้ ต้นทีส่ าคัญของการสถาปนาความรูเ้ รื่องการ
แปลงเพศ โดยในมุมมองของเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการแปลงเพศ คือ
การรักษาอาการเจ็บป่ วยทางจิตใจหรือสภาวะความไม่พงึ พอใจต่อสภาพร่างกายของตนเอง
ดังที่นายแพทย์แฮรี่ เบนจามิน (Harry Benjamin) ผู้เป็ นคนวางรากฐานความรู้ด้านการแปลง
เพศ อย่าง ได้บญ
ั ญัตคิ านิยามของคาว่า คนแปลงเพศ หรือ transsexual เอาไว้วา่
คนแปลงเพศไม่วา่ จะชายหรือหญิง คือ คนทีม่ คี วามไม่พงึ พอใจอยูใ่ นส่วนลึก
ของจิตใจต่อเพศ (หรือเพศสถานะ) ที่พวกเขาหรือเธอได้รบั จากโครงสร้าง
ทางกายภาพของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อวัยวะเพศ . . . มีความรู้สกึ
รังเกียจอวัยวะเพศที่ได้รบั โดยกาเนิด ทาให้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศ
สรีร ะ ในขณะที่ คนแต่ ง กายข้า มเพศ หรือ Transvestite ยัง ต้อ งการเก็บ
รักษาอวัยวะเพศไว้ ไม่ได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ หรือ
แม้แต่ การเข้าพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการที่เป็ น (Benjamin, 1966, pp.
13-14)
ข้อวิพากษ์ต่อ สภาวะคนแปลงเพศ หรือเงื่อนไขทีถ่ ูกสร้างขึน้ จากวาทกรรม
ทางการแพทย์ ซูซาน เอ็ตตา เคลเลอร์ (Susan Etta Keller) ได้เสนอ คาว่า “วิกฤตแห่งอานาจ
(The Crisis of Authority) ที่ส่งผลต่อคนแปลงเพศในการที่จะสร้างทฤษฎีจากอัตลักษณ์ ของ
ตนเองขึน้ มา” (1999, p.58) เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างองค์ความรูท้ างการแพทย์ทล่ี ดทอน
และสร้างความไม่ปกติให้กบั คนแปลงเพศ แต่ในขณะเดียวกันคนแปลงเพศเองก็มคี วามเห็นชอบ
ไปกับเหตุผลทางการแพทย์ นัน่ จึงหมายความว่า แม้ความรูท้ างการแพทย์มกั จะถูกมองว่าเป็ น
ความรูท้ ก่ี ดทับ หรือ เป็ นความรูท้ อ่ี ยู่เหนือมุมมองแนวคิดอัตวิสยั แต่อย่างไรก็ตามคนทีผ่ ่ าตัด
แปลงเพศก็ได้ใช้เรื่องเล่าหรือตรรกะ เช่น ความรูส้ กึ เกิดผิดร่าง หรือ การติดอยู่ในร่างทีต่ รงข้าม
กับจิตใจ เพือ่ ถูกวินิจฉัยว่าเป็ น “ผูป้ ่ วย” ซึง่ เหตุผลเหล่านี้เองก็สอดรับไปกับกระบวนการทางการ
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แพทย์ อย่าง การประเมินทางจิตวิทยา ดังนัน้ เรื่องเล่า ทีเ่ ปล่งออกมาจากเสียงของคนแปลงเพศ
ในฐานะคนไข้จงึ กลายเป็ นสิง่ ทีก่ ดี กันเสียงทีจ่ ะพูดออกมาเพื่อจะอธิบายตัวตน ความรูส้ กึ นึกคิด
หรือความสลับซับซ้อนในประสบการณ์ ทเ่ี คยมีมาของคนกลุ่มนี้เสียเอง นันจึ
่ งกลายเป็ นความลัก
ลันที
่ เ่ กิดขึน้ ระหว่างความเจ็บป่ วย กับ การยอมจานนต่อความเจ็บป่ วย ดังทีพ่ วกนักทฤษฎีได้
วิพากษ์คนแปลงเพศว่าอยูใ่ นฐานะของการเป็ นเหยือ่ ทีม่ สี ว่ นร่วมในระบบนัน้ (1999, p. 52)
ขณะที่ใ นแวดวงวิชาการไทยตัว ตนและประสบการณ์ ของกะเทยที่ผ่ า ตัด
แปลงเพศก็เป็ นประชากรกลุ่มหนึ่งที่ถูก ศึกษาในแวดวงสังคมศาสตร์และถูก วิพากษ์โดยเหล่า
นักวิชาการ อาทิ ในบทความเรื่อง “การสร้างเรือนร่างของกะเทยในวัฒนธรรมหญิงสวย” ของ
กิตติกร สันคติประภา (2560) “วิพากษ์ความเป็ นหญิงของหญิงในร่างชาย” และในหนังสือ เพศ
ในเขาวงกต: แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค ของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2558; 2560) จาก
ข้อเขียนเหล่านี้ ได้ช้เี ห็นว่าความปรารถนาในการสร้างความเป็ นหญิงไปจนถึงความต้องการ
ผ่ า ตัด แปลงเพศของกะเทยนัน้ อาจไม่ ไ ด้เ กิด จากภาวะผู้ก ระท าอย่ า งโดด ๆ หรือ เกิด จาก
ความรูส้ กึ ของกะเทยทีอ่ ยู่ลกึ ลงไปในระดับจิตวิญญาณและความปรารถนาได้อย่างถ่องแท้ แต่
กะเทยนัน้ อยู่ในฐานะผู้ตกเป็ นเบี้ยล่างของวาทกรรมหรือความรู้ท่มี อี ยู่มากมายในสังคม การ
สร้างความเป็ นหญิงของกะเทยจึงถูกมองว่าเป็ นเหยื่อของระบอบปิ ตาธิปไตยและการตกอยู่ใน
โลกของคนสองเพศ อีกทัง้ ถูกวิพากษ์ผ่านแนวคิดบริโภคนิยมและแนวคิดเสรีนิยมใหม่ นันจึ
่ งทา
ให้กะเทยถูกมองว่าเป็ นเบี้ยล่างของระบบทุนนิยม เพราะการแพทย์เชิงพาณิชย์ ทัง้ การเสริม
ความงาม หรือ การผ่าตัดแปลงเพศ ได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในเรือนร่างและวิถชี วี ติ ของกะเทย
ซึง่ ในเวลาเดียวกันการแพทย์กถ็ ูกเล็งเห็นว่าได้เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากความปรารถนา
ของกะเทย การสร้างความเป็ นหญิงทีต่ อ้ งดารงอยู่ท่ามกลางบริบทเหล่านี้ ตัวตนของกะเทยจึง
ถูกมองว่าตกอยู่ภายใต้การเป็ นวัตถุวสิ ยั ของความรู้ คุณค่า หรือค่านิยม ทีม่ อี ยู่มากมายในสังคม
ซึง่ ได้สลักลงไปบนร่างกายและตัวตนของกะเทยอย่างแยบยล ดังที่ กิตติกรชีใ้ ห้เห็นว่า
ในยุคของความรูค้ วามเชื่อในหลักเหตุ ผล (Rationality) ความรูเ้ รื่องเพศทา
ให้เรารับรูว้ า่ เราเป็ นใคร การเชือ่ ในการรับรูข้ องมนุษย์จงึ เป็ นหลักในการมอง
กะเทยด้ ว ยวิธีคิด ที่เ ชื่อ ว่ า กะเทยคิด และสรรสร้ า งร่ า งกายด้ ว ยตนเอง
กล่าวคือ กะเทยเป็ นองค์ประธานของความคิดและกระทาการปรับเปลี่ยน
ร่างกายของตนเองมิได้ถูกใครบังคับ ซึ่งฐานคิดมาจากยุควิทยาศาสตร์เฟื่ อง
ฟูทเ่ี ชือ่ ว่ามนุษย์คอื ผูม้ อี านาจควบคุมธรรมชาติ (2560, น. 127)
ในทานองเดียวกับทีน่ ฤพนธ์ได้ให้ขอ้ คิดเห็นไว้ว่า “ . . . อัตลักษณ์ของคนที่
ผ่า ตัด แปลงเพศ (Transsexual) จึง เป็ น สิ่ง ที่ถูก สร้า งขึ้น ภายใต้ความรู้ว ิทยาศาสตร์ ซึ่ง เป็ น
ความรู้ท่สี ร้างรายได้ให้กบั แพทย์ การแพทย์แบบทุนนิยมได้สถาปนาความจริงเกี่ยวกับเพศ
ภายใต้วตั ถุวสิ ยั ” (2560, น. 156) ทัง้ ยังได้เสนอข้อวิพากษ์ไว้ในบทความออนไลน์บนเว็บไซต์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรทีช่ อ่ื “วิพากษ์ความเป็ นหญิงของหญิงในร่างชาย” (2558) ดังนี้
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การผ่าตัดแปลงเพศ จึงมิใช่แค่การเปลี่ยนให้กะเทย/สาวประเภทสองเป็ น
ผู้หญิง แต่ยงั เป็ นการจารึก “คู่ตรงข้าม” ลงไปในร่างกายและผิวหนังของ
กะเทยและสาวประเภทสอง กล่าวคือ “ร่าง” ทีถ่ ูกสร้างใหม่ของสาวประเภท
สองคือพยานหลักฐานทีบ่ ่งบอกว่าร่างใหม่วางทับอยู่บนร่างเก่า ทีม่ นี ัยยะว่า
“สิ่งที่ดี” วางทับอยู่บน “สิ่งที่ไม่ดี” ร่างของสาวประเภทสองจะถูกใช้เ ป็ น
เครื่องมือเพื่อที่วทิ ยาศาสตร์จะสามารถมีอานาจกดทับร่างกายของมนุ ษย์
โดยที่สาวประเภทสองจะไม่รู้ว่าตัวเองกาลังถูกกระทาจากอานาจอย่ างไร
เพราะอานาจได้อาศัยกลอุบายด้วยการชี้แจงว่าร่างกายที่ถูกสร้างใหม่คอื
“ความสุข” ที่สาวประเภทสองจะได้รบั อานาจกดทับได้แปลงร่างตัวเองไป
เป็ น “ความสุข” ที่สาวประเภทสองนาไปอธิบายตัวเอง เราจะเห็นว่าการ
กระทาของอานาจมีความแยบยลและแนบเนียน
หากศึ ก ษาข้ อ วิ พ ากษ์ เ หล่ า นี้ ผ่ า นมุ ม มองหลั ง คนแปลงเพศ หรื อ
posttranssexual ที่ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนทางกระบวนทัศน์ จาก transsexual ไปสู่ transgender
และนาไปสู่การวางรากฐานสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษา (Transgender Studies) ให้เกิด
ขึน้ มาในวงวิชาการตะวันตก แนวคิดดังกล่าวได้ถูก ประกาศไว้อย่างกล้าหาญในบทความเรื่อง
“The empire strikes back: A posttranssexual manifesto” ของแซนดี้ สโตน (Sandy Stone)
เธอได้ช้ใี ห้เห็นว่าร่างกายของคนแปลงเพศถูกสลักเอาไว้ด้วยความรุนแรงเชิงตัวบท (textual
violence) ที่เกิดจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ (2006, p. 231) ฉะนัน้ ร่างของคนที่ได้รบั การ
ผ่าตัดแปลงเพศจึงไม่ได้เพียงแค่กลายเป็ น “เพศ” ทีถ่ ูกสถาปนาโดยองค์ความรูท้ างการแพทย์
หรือความรูใ้ นเชิงวิทยาศาสตร์ หากแต่ร่างยังกลายเป็ น “ตัวบท” (text) หนึ่งทีถ่ ูก “อ่าน” ซ้าแล้ว
ซ้าเล่า ผ่านองค์ความรูท้ างการแพทย์โดยเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผ่านทฤษฎีวพิ ากษ์ โดยเหล่า
นักวิชาการ
เรือนร่างทีส่ ร้างขึน้ มาใหม่จงึ ถูกมองเห็นเป็ นเพียงภาพลวงตาของความสุขที่
มโนสานึกสร้างขึน้ ร่างกายทีแ่ ปรเปลีย่ นจึงถูกมองเป็ นเพียงทีร่ องรับวาทกรรม/ความรูช้ ุดอื่น ๆ
ทัง้ ยังถูกมองว่าเป็ นเพียงความบกพร่องบนร่างกาย ความแปลกประหลาด หรือความเจ็บป่ วย
ทางจิตใจ แม้ว่าในชีวติ ของพวกเรานัน้ จะถูกอ่านมานับครัง้ ไม่ถ้วน ทัง้ จากสายตาของบรรดา
ผู้คนในสังคมที่พจิ ารณาว่า พวกเราเป็ นของแท้หรือเป็ นเพียงของเทียม ถูกไถ่ถามด้วยความ
สงสัยจากชายหญิงคนอื่นถึงอวัยวะเพศทีท่ ามา ถูกเปรียบเปรยว่าเป็ นเพียงสิง่ ของปลอม ๆ หรือ
“ดอกไม้พลาสติก” แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ ฉันเองก็อาจเป็ นส่วนหนึ่งทีพ่ ยายามลบตัวตนเดิมหรือสลายตัว
เองคนเก่ า เพื่อ เข้า ไปอยู่ภ ายใต้ส ภาวะทางการแพทย์ท่ีเ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง กับ กระบวนทัศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์ อันนับว่าเป็ นองค์ความรูท้ ท่ี รงพลานุ ภ าพทีส่ ุดในโลกสมัยใหม่ ซึง่ กระบวนการนี้ส
โตนได้นิยามไว้ว่าเป็ นกระบวนการเข้าไปอยู่ภายใต้ประวัตศิ าสตร์อนั สมเหตุสมผล (plausible
history) ดังทีส่ โตนได้กล่าวว่า
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จุดประสงค์สงู สุดของการผ่าตัดแปลงเพศ คือ การลบตัวตนของเขาหรือเธอ
และเข้า ไปเป็ น ประชากรปกติใ ห้เ ร็ว ที่สุด เท่า ที่จ ะเป็ น ไปได้ ส่ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการเหล่านัน้ คือการสร้างประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ที่น่าเชื่อถือขึน้ มาใหม่
ซึ่งก็คือการเรียนรู้ท่ีจะโกหกอดีตของตนเอง สิ่งที่จะได้รบั ตามมาคือการ
ยอมรับทางสังคม แต่สงิ่ ที่จะต้องสูญเสียไป คือ การแสดงให้เห็นถึงความ
สลับซับซ้อนของประสบการณ์อนั ถ่องแท้ทเ่ี คยมีมา” (Stone, 2006, p. 230)
จากคากล่าวของสโตนข้างต้น ทาให้ฉันตระหนักขึน้ มาว่า คนทีพ่ ยายามจะ
ลบประวัตศิ าสตร์ของฉันหาใช่ใครอื่น บางทีอาจจะเป็ นตัว ฉันเองทีพ่ ยายามลบเลือนเรื่องราวที่
ผ่านมา ลบความเข้มแข็งทีพ่ าชีวติ ของฉันมาถึงตรงนี้ ลบการกดขีท่ โ่ี ดนกระทาจากระบบอย่าง
ไม่เป็ นธรรม ลบความอดทนอดกลัน้ ทีพ่ ยายามจะอยู่ร่วมกับความเงียบ ลบความอ่อนแอความ
เปราะบางทีไ่ ม่กล้าลุกขึน้ สูเ้ พือ่ ตนเอง ลบความโง่เขลาและความมืดบอดทัง้ หมดทีฉ่ นั เคยมี ยอม
เข้าไปอยูภ่ ายใต้คานิยามของคนอื่นเพียงเพือ่ จะได้กลมกลืนไปกับ “คนปกติ”
เมื่อต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นความรุนแรงเชิงตัวบททีส่ ลักเอาไว้ในเรือนกายของ
คนทีแ่ ปลงเพศ ให้เป็ นอานาจทีถ่ ูกประกอบสร้างขึน้ มาใหม่ (reconstructive force) ดังข้อเสนอ
หนึ่งที่สโตนทีช่ ้ใี ห้เห็นว่า การแทรกแซงวาทกรรมทีท่ าหน้าที่ อธิบายตัวตนของคนทีแ่ ปลงเพศ
คือการเริม่ ทีจ่ ะ “ . . . เขียนตัวตนลงไปในวาทกรรมทีเ่ คยถูกเขียนเอาไว้ . . . ” (Stone, 2006, p.
232) จากข้อเสนอดังกล่าวทีส่ โตนได้ให้ไว้ ฉันใคร่ขอใช้ประสบการณ์แปลงเพศทีเ่ ลือกด้วยความ
ปรารถนาของตนเอง แต่ตอ้ งเกือบจบลงด้วยการแลกมาด้วยชีวติ ให้แปรเปลีย่ นเป็ นพลังในการ
“เขียนตัวตน ขับเคลื่อนความรู้” เพื่อก้าวออกมาจากความรู้ทางการแพทย์หรือคาอธิบายของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และเพื่อทีจ่ ะไม่ตอ้ งไปหลบอยู่หลังคานิยามหรือ การถูกเล่าโดยคนอื่น แต่ฉันจะขอ
ใช้ทย่ี นื ในวงวิชาการแห่งนี้และพลังทัง้ หมดทีม่ เี ริม่ เขียนตัวตนและเล่าเรื่องของตนเองทีผ่ ่านมา
ด้วยเสียงของฉันเองสักที
1.1.6 นิ ยาม คนข้ามเพศสถานะ (transgender) ในฐานะเครื่องมือทางปัญญา
กะเทย ถูกศึกษาในแวดวงวิชาการไทยมาเป็ นเวลานานกว่าครึง่ ศตวรรษ แต่
กะเทยนัน้ กลับไม่เคยถูกยกขึน้ มาเป็ นศาตร์หรือมีพน้ื ที่ทางปั ญญาทีเ่ ป็ นของตนเอง จุดเริม่ ต้น
ของการอธิบายตัวตนและประสบการณ์ของกะเทย ได้เริม่ ปรากฏอย่างเด่นชัดผ่านองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ นับแต่ในช่วงทศวรรษปี พ.ศ. 2500 กระทังในช่
่ วงปี พ.ศ. 2540-2560 กะเทย
ได้กลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญในแวดวงสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ พฤติกรรมและ
ตัวตนของกะเทยถูกอธิบายผ่านทฤษฎีทางสังคมมากขึน้ ต่อมาเมื่อศาสตร์ศกึ ษาทีว่ ่าด้วยเรื่อง
เพศได้สร้างพืน้ ทีข่ องตนเองลงในสถาบันการศึกษาของไทย ซึง่ มีตงั ้ แต่ สตรีศกึ ษา เพศสถานะ
ศึกษา เพศวิถีศึกษา รวมถึงเควียร์ศึกษา สาขาวิชาเหล่านี้ได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในแวดวง
วิชาการไทย และยังเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาตัวตนและประสบการณ์ ของกะเทย รวมถึงใน
ปั จ จุ บ ัน ค าว่า “คนข้า มเพศ” ที่ร บั มาจากโลกตะวัน ตกโดยยัง คงไม่ ไ ด้ถู ก แยกขาดระหว่ า ง
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transsexual กับ transgender ได้ถูกนามาใช้ในฐานะนิยามอัตลักษณ์ ทางเพศสถานะและอัต
ลักษณ์ ทางการเมืองในขบวนการเคลื่อนไหว รวมถึงการใช้เป็ น นิยามของกลุ่มเป้ าหมายใน
งานวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์นับแต่ช่วงทศวรรษ 2550 เป็ นต้นมา
แต่กระนัน้ แล้วคนข้ามเพศก็ย งั ไม่เคยถูกรับรูใ้ นฐานะของการเป็ นแนวคิดหรือญาณวิทยา ทัง้ ยัง
เป็ นสาขาวิชาที่ยงั แทบจะไม่เคยถูกพูดถึงในวงวิชาการไทย ซึ่งนัน่ ก็คอื “คนข้ามเพศสถานะ
ศึกษา” หรือ Transgender Studies
หากเริ่ม ต้น ด้ว ยค าถามว่า สาขาวิช าคนข้า มเพศสถานะศึก ษาคือ อะไร?
ความเข้าใจอย่างกระชับที่พอจะทาให้เห็นรูปธรรมของศาสตร์สาขานี้ได้ ฉันขอยกเอาคาพูดของ
เจย์ พรอสเซอร์4 (Jay Prosser) ทีไ่ ด้กล่าวเอาไว้ว่า “…คนข้ามเพศสถานะศึกษา คือ หนทางใน
การเชื่อมต่อระหว่างทฤษฎีทางความรู้เข้ากับชีวติ จริง …” (1997, p. 321) คนข้ามเพศสถานะ
ศึกษาจึงเป็ นศาสตร์ทช่ี ่วยทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อตัวตนหรือเสียงของเจ้าของประสบการณ์ (ซึ่งก็คอื
ตัวคนทีเ่ ป็ นคนข้ามเพศสถานะเอง) ให้เข้ากับกระบวนการสร้างความรูเ้ พื่อให้คนเหล่านี้ได้เป็ น
ส่วนหนึ่งในความรูท้ ถ่ี ูกสร้างขึน้ ปั จจุบนั คนข้ามเพศสถานะศึกษาในโลกตะวันตกได้กลายเป็ น
ศาสตร์สหวิทยาการทีน่ าไปใช้ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์
กายภาพ ชีววิทยา มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (Stryker, 2006, p. 3) โดยสาขาวิชาดังกล่าว
ได้วางรากฐานมาตัง้ แต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เควียร์ศกึ ษาได้ถอื
กาเนิดขึน้ ในวงวิชาการตะวันตก ขณะทีซ่ ูซาน สไตร์เกอร์ 5 (Susan Stryker) นักประวัตศิ าสตร์
4

พรอสเซอร์ เป็ นอาจารย์ทางด้านมนุ ษยศาสตร์ ประจาอยู่ทส่ี ถาบันภาษาอังกฤษ
(School of English) ในคณะศิลปศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยลีดส์
(University of Leeds) พรอสเซอร์มคี วามเชีย่ วชาญทางด้านเพศสถานะศึกษา ผลงานชิน้ สาคัญ
คือหนังเรื่อง Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality (1998) นอกจากนัน้ ยังมี
ความเชีย่ วชาญในด้านการเขียนชีวติ และสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ด้านยิวศึกษา และด้านภาพถ่าย
5 ซูซาน สไตร์เกอร์ หรือ ชื่อเต็ม ๆ ของเธอ คือ ซูซาน โอ’นีล สไตร์เกอร์ (Susan
O'Neal Stryker) ผูห้ ญิงข้ามเพศสถานะ นักประวัตศิ าสตร์ นักสร้างภาพยนตร์ และศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ จากภาควิช าเพศสถานะ และสตรีศึ ก ษา ( Gender and Women's Studies) ที่
มหาวิทยาลัยแอริโซน่า (University of Arizona)
ในปี 1992 สไตร์เกอร์ได้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์อเมริกา
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ และหลังจากสาเร็จการศึกษาก็นบั เป็ นเวลามากกว่า 25
ปี ตัง้ แต่ ท่ีสไตร์เ กอร์ได้นาเสนอบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับคนข้ามเพศสถานะ ชื่อเรื่องว่า My
Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix: Performing Transgender
Rage ในงานสัมมนาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ทีจ่ ดั ขึน้ ในปี 1993 สไตร์เกอร์กไ็ ม่
เคยหยุดทีจ่ ะพัฒนาสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษาให้เกิดขึน้ จริงและได้รบั การยอมรับ โดย
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และนักทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะ ได้อธิบายคนข้ามเพศสถานะศึกษาผ่านรูปแบบเกมทางภาษา
(the model of language game) กล่าวคือ
ในเกมทางภาษาแต่ละเกมจะมีผู้เล่นหรือตาแหน่ งเฉพาะ อย่างเช่น ผู้ส่ง
(sender) ผู้ ร ับ (addressee) และผู้ อ้ า งอิ ง /สิ่ง ที่อ้ า งอิ ง (referent) แต่ ล ะ
ต าแหน่ ง ได้รบั มอบหมายให้เป็ นไปตามวัจ นกรรมที่เกิด ขึ้น (speech act
theory) วัจนกรรมทีส่ ่อื ความ ยกตัวอย่างเช่น “แอปเปิ้ ลลูกนี้สแี ดง” ประโยค
นี้ถูกพูดออกมาโดยผูส้ ่งซึ่งสันนิฐานได้ว่าอยู่ในตาแหน่ งทีร่ ขู้ อ้ มูล ผูร้ บั ได้รบั
ข้อความทีถ่ ูกเปล่งออกมา (จากผูส้ ่ง) โดยผูร้ บั จะอยู่ใ นตาแหน่ งคัดค้านหรือ
ให้การเห็นพ้องไปกับคาพูด (ของผูส้ ่ง) ส่วนผูอ้ า้ งอิงหรือสิง่ ทีอ่ า้ งอิง (ในทีน่ ้ี
ก็คือ แอปเปิ้ ล ) ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นต าแหน่ งที่จ ะให้ค าอธิบ ายตัว มัน เองในเกมนี้
(Stryker, 2006, p. 11)
ตัวอย่างของเกมทางภาษาทีถ่ ูกหยิบยกขึน้ มานี้กเ็ พือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า “ก่อนหน้านี้
คนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งของคนข้ามเพศสถานะถูกบังคับให้ตอ้ งเป็ นผูอ้ า้ งอิง /สิง่ ทีอ่ า้ งอิงของบรรดาผู้
สู่งและผูร้ บั ในเกมทางภาษา . . . ” (Stryker, 2006, p. 11) สไตร์เกอร์จงึ ได้เสนอวิธกี ารเล่าใหม่
หรือการกลับไปเล่าอีกครัง้ หนึ่ง (re-narration) จากมรดกทางความรูท้ ถ่ี ูกสร้างขึน้ มาโดยเหล่าผู้
เล่าคนอื่น ๆ เพื่อดึงเอาความรูช้ ุดทีถ่ ูกกดทับออกมา (de-subjugated knowledge) ซึ่งนัน่ ก็คอื
เสียงหรือตัวตนของคนข้ามเพศสถานะ และเพื่อทีจ่ ะช่วงชิงตาแหน่ งแห่งทีข่ องผูพ้ ดู และกลับมา
อยู่ในตาแหน่ งของผูเ้ ล่าหรือผูส้ ่งในเกมทางภาษา ในขณะที่ พรอซเซอร์ ได้กล่าวเอาไว้ว่า “คน
ข้ามเพศสถานะศึกษาเกิดขึ้นเมื่อเรากลายมาเป็ นผู้เชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ของเราเอง ”
(1997, P. 317) จึงอาจพูดได้ว่าคนข้ามเพศสถานะศึกษาเป็ นศาสตร์หรือวิธวี ทิ ยาที่เกิดขึน้ มา

เธอเป็ นผู้มีบ ทบาทส าคัญ ในการสร้า งศาสตร์ “คนข้า มเพศสถานะศึก ษา” ขึ้น มาได้อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ ตัง้ แต่ การท างานเขีย นวิช าการ งานเขีย นชิ้น ส าคัญ ของเธอได้ แ ก่ หนั ง สือ
ประวัตศิ าสตร์คนข้ามเพศสถานะ Transgender History: The Root of Today’s Revolution ร่วม
บรรณาธิก ารในหนัง สือ รวมบทความวิชาการที่ เ กี่ยวข้อ งกับ คนข้า มเพศสถานะศึก ษา The
Transgender Studies Reader ทัง้ สองฉบับ (2006; 2013) และยังเป็ นบรรณาธิการร่วมของ
วารสารทางวิชาการ TSQ: Transgender Studies Quarterly
นอกจากผลงานในแวดวงวิชาการ สไตร์เกอร์ยงั มีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรานส์ และมีบทบาทในวงการภาพยนตร์ โดยเธอนัน้ เป็ นผูม้ ี
ส่วนร่วมสาคัญในการเขียนบท กากับ และผลิต ผลงานสารคดีเรื่องดังทีไ่ ดัรบั รางวัลเอ็มมี่ เรื่อง
Screaming Queens: The Riot at Compton's Cafeteria (2005)
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จากตัวคานิยามเอง ด้วยการทางานกับประวัตศิ าสตร์โดยการกลับไปเล่าใหม่จากความรูห้ รือคา
นิยามต่าง ๆ ทีถ่ ูกสร้างโดยผูเ้ ล่าหรือผูเ้ ชีย่ วชาญคนอื่น ๆ
จากวิธีว ิท ยาของสไตร์เ กอร์แ ละมุ ม มองที่พ รอสเซอร์ไ ด้เ สนอไว้ข้า งต้น
ค าถามส าคัญ ที่ต ามมาก็คือ แล้ ว ความรู้ชุ ด ใดกัน ที่ มี บ ทบาทในการกดทับ ตัว ตนและ
ประสบการณ์ ของคนข้ามเพศสถานะในโลกตะวันตกและใครกันที่เคยเป็ นผู้พดู ขององค์
ความรู้เหล่านัน้ ?
หากเปิ ดอ่านประวัตศิ าสตร์คนข้ามเพศสถานะของสไตร์เกอร์ (2008;2017)
หรืองานศึกษาทีก่ ลับไปค้นคว้าปรากฏการณ์คนข้ามเพศสถานะในงานของเดฟ คิง (Dave King)
กับ ริช าร์ด เอคิน ซ์ (Richard Ekins) (2006) จะท าให้เ ราเห็น ว่ า คนข้า มเพศสถานะในโลก
ตะวันตกเคยเป็ นปรากฏการณ์ทถ่ี ูกศึกษาอยู่ภายใต้องค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ มานับแต่ช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดยผู้ซ่ึง ได้ร บั ขนานนามว่า เป็ น “ผู้เ ชี่ย วชาญ” ไม่ ว่า จะเป็ น นัก เพศศาสตร์
นักจิตวิทยา หมอ หรือนักกฎหมาย เหล่าชายผิวขาวเป็ นผูค้ ดิ ค้นประดิษฐกรรมบนเรือนร่างของ
มนุ ษย์ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่อย่ างการแปลงเพศ และประดิษฐ์วาทกรรมหรือคา
นิยามต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดแบ่งพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งนับเป็ นปรากฏการณ์ ขา้ มศตวรรษอัน
ส่งผลกระเพื่อมข้ามพื้นทีแ่ ละเวลา ข้ามชาติพนั ธุ์และสีผวิ พวกเขาเหล่านี้เคยมีบทบาทในการ
สร้างคาอธิบายเกีย่ วกับพฤติกรรมข้ามเพศ เช่น คาว่า คนแต่ งกายข้ามเพศ (transvestite) ทีถ่ ูก
คิดขึน้ โดย นายแพทย์แม็กนัส เฮิรช์ เฟลด์ หรือ คาว่าคนแปลงเพศ (transsexual) ทีถ่ ูกนามาใช้
ในงานของนายแพทย์เบนจามิน การสร้างคาอธิบายหรือการจาแนกคุณลักษณะอาการผิดปกติ
ทาให้คนข้ามเพศสถานะตกอยู่ภายใต้องค์ความรูห้ รืออยู่ในตาแหน่ งของวัตถุของการศึกษามา
อย่างยาวนาน ชื่อของชายผิวขาวเหล่านี้ลว้ นเป็ นส่วนหนึ่งในหน้าประวัตศิ าสตร์ของคนข้ามเพศ
สถานะในโลกตะวันตก จนกระทังในช่
่ วงปลายศตรวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา เรื่องเล่าหรือคาอธิบาย
ของเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญได้ถูกทวงคืนจากเจ้าของเสียง และความรูข้ องพวกเขาก็เริ่มถูกท้าทายจาก
ทีค่ นเคยตกเป็ นปรากฏการณ์ให้เหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญได้ศกึ ษา คนข้ามเพศสถานะได้เริม่ ลุกขึ้นมา
เขียนบันทึกชีวติ ของตนเองผ่านงานอัตชีวประวัติ ส่งเสียงเรียกร้องผ่านการเคลื่อนไหวทางสังคม
หรือใช้เรื่องเล่าบอกตัวตนผ่านสือ่ ต่าง ๆ จนขยับมาสูก่ ารยกตนเองขึน้ มาเป็ นสถาบันความรูแ้ ละ
รุกคืบเข้ามาตัง้ ตัวอยูใ่ นแวดวงวิชาการ
หากย้อนกลับมามองทีส่ งั คมไทยและลองใช้แนวคิดของคนข้ามเพศสถานะ
ตัง้ คาถามในทานองเดียวกันดูบ้างว่า แล้วความรู้ชุดใดกันที่มีบทบาทในการกดทับตัวตน
และประสบการณ์ ข องกะเทยในสัง คมไทย และใครที่ เ คยเป็ นผู้พูด ขององค์ค วามรู้
เหล่านัน้ ?
เมื่อเปิ ดอ่านการศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาทีเ่ ก็บรวบรวม
ข้อมูลประวัติศาสตร์ของเพศนอกขนบในสังคมไทยเอาไว้ อาทิ โรซาลินด์ มอร์รสิ (Rosalind
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Morris) (1994) ปี เตอร์ เอ แจ็คสัน (Peter A. Jackson) (1995) และ ริชาร์ด ท็อทแมน (Richard
Totman) (2003) หรือการศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์ อย่าง งานวิทยานิพนธ์ของเทอดศักดิ ์ ร่ม
จาปา (2545) และงานวิช าการชิ้น อื่น ๆ อาทิ เปรมปรีด า ณ อยุธ ยา (2546) หรือ วัช รวุ ฒิ
ซื่อสัตย์ และ พัชรินทร์ สิรสุนทร (2558) การศึกษาเหล่านี้ได้ช่วยขุดค้นลงไปในวาทกรรมที่
เกี่ย วข้อ งกับ กะเทยจนท าให้เ ห็น ว่า ความรู้ท่ีใ ช้อ ธิบ ายกะเทยนัน้ มีป ระวัติศ าสตร์ม าอย่ า ง
ยาวนาน โดยในอดีตอิทธิพลของศาสนาพุทธนัน้ เคยมีบทบาทสาคัญในการอธิบายตัวตนและ
พฤติกรรมที่ไม่อยู่บ นบรรทัดฐานชาย-หญิงในสังคมไทยยุคจารีต ซึ่งคาอธิบายดังกล่าวมัก
ปรากฏอยูใ่ นคัมภีรค์ วามเชือ่ หรือตัวบททางศาสนาทีบ่ อกเล่าถึงการสร้างโลก
แต่ แ ล้ว เมื่อ สัง คมไทยเข้า สู่ “ความเป็ น สมัย ใหม่ ” การอธิบ ายตัว ตนและ
ประสบการณ์ของกะเทย ผ่านองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ได้เริม่ ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานวิจยั
ของผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ นับแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา ในระยะแรก กะเทย จึงตกเป็ น
วัตถุวสิ ยั ของการศึกษา โดยนักการแพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในยุคแรกทีไ่ ด้รบั เอาแนวคิดด้านเพศ
ศาสตร์มาจากโลกตะวันตกตัง้ แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นผูม้ บี ทบาทในการสร้าง
ความรู้ กะเทย ในโลกสมัยใหม่จงึ เริม่ ถูกอธิบายว่าเป็ นความป่ วยทางจิต ต่อมาในช่วงทศวรรษ
2520 และ 2530 การศึกษากะเทย ภายใต้มุมมองสังคมศาสตร์เริม่ ปรากฏขึน้ อย่างไรก็ตามนับ
แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา กะเทย ถือได้ว่าเป็ นปรากฏการณ์ ท่สี าคัญของนักวิจยั ทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิถชี วี ติ ตัวตน และประสบการณ์ของกะเทยหลายรูปแบบ หลาก
พื้นที่ในสังคมถูกอธิบายผ่านทฤษฎีทางสังคมมากขึ้น และถูกนาไปศึกษาภายใต้กรอบทฤษฎี
เพศสถานะ เพศวิถี อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการวางรากฐาน สตรีศกึ ษา ลงในแวดวงวิชาการ
ไทย จนนามาสูเ่ ควียร์ ทีเ่ ป็ นทัง้ ศาสตร์และทฤษฎีวพิ ากษ์ สาขาวิชาและแนวคิดเหล่านี้ได้เข้ามา
เป็ นส่ว นหนึ่งในแวดวงวิช าการไทย และเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาและวิเคราะห์ตวั ตนและ
ประสบการณ์ ของกะเทย ทว่าสิง่ ที่ยงั คงขาดหายไปก็คอื แนวคิดทฤษฎีท่จี ะวางรากฐานทาง
ความรู้ท่ีเ ป็ น ของตนเองและช่ ว ยปรับ เปลี่ย นต าแหน่ ง ที่ใ นกระบวนการสร้า งความรู้ จาก
“การศึกษากะเทย” มาเป็ น กะเทยศึกษา”
งานวิจยั เรื่องนี้จงึ เป็ นการบุกเบิกนาเอาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะมาใช้ใน
ฐานะเครื่องมือทางปั ญญาทีจ่ ะช่วยให้ฉันสามารถนาเรื่องราวและข้าวของทีม่ อี ยู่ในชีวติ ขึน้ มาขบ
คิดและถกเถียงกับทฤษฎี โดยตัง้ คาถามจากประสบการณ์ แปลงเพศของตนเองที่ผ่านมาว่า
“แล้วตลอดช่วงชีวิตของฉันเป็ นระยะเวลา 23 ปี ที ผ่ ่านมา (พ.ศ. 2536-2559) การก่อรูป
ตัวตนและการให้คานิ ยามของกะเทยคนหนึ ง่ ต้องตกอยู่ภายใต้การกดทับของความรู้ชุด
ใด และทีส่ าคัญไปกว่านัน้ ใครคือผูพ้ ดู ของชุดความรู้ทีก่ ดทับเหล่านัน้ ? ”
วิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้จงึ เป็ นการนาเอาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ใน
ฐานะ 1. เครื่องมือทีจ่ ะช่วยทาให้เกิดการเชื่อมต่อตัวตนลงไปในกระบวนการสร้างความรู้ โดย
การเล่าใหม่จากประสบการณ์สว่ นตัวและจดหมายเหตุส่วนบุคคล 2. เครื่องมือทีจ่ ะช่วยชีใ้ ห้เห็น
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ถึงการกดทับ ทางความรู้และระบุต าแหน่ งที่ข องผู้พูด ชุ ดความรู้ก ระแสหลัก และสุดท้าย 3.
เครื่องมือในการตรวจสอบองค์ความรูส้ มัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น คานิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ
อย่าง transsexual และ transgender หรือ วาทกรรมทางการแพทย์ ที่ถูกรับเข้ามาจากโลก
ตะวันตกและถูกนามาใช้ในการจัดการของรัฐสมัยใหม่ เพื่อนาไปสู่การเปิ ดพืน้ ทีส่ นทนาร่วมกับ
แนวคิดทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษาอันเป็ นสาขาวิชาหรือองค์ความรูท้ ม่ี จี ุดกาเนิดมาจากโลก
ตะวันตก และนาไปสูส่ ร้างความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกะเทยในสังคมไทยขึน้ มา
1.1.7 สร้างความรู้จากเรื่องเล่าและข้าวของ: วิ ธีวิทยาในการวิ จยั ที่ได้มาจาก
ศาสตร์สตรีศึกษา
การได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในห้องเรียนสตรีศกึ ษา หลากความคิดทีม่ องผ่าน
สายตาของนักสตรีนิยมได้เข้ามาเขย่ามุมมองทีฉ่ ันเคยมีต่อสังคมและเขย่าโลกวิชาการใบเดิมที่
เคยรูจ้ กั เพราะฉันได้เห็นโลกในมุมทีไ่ ม่เคยได้เห็น ได้หดั ฟั งในมุมทีไ่ ม่เคยได้ยนิ มาก่อน และได้
เรียนรูเ้ รื่องราวชีวติ ของผูห้ ญิงธรรมดา ๆ รวมถึงคนเล็กคนน้อยอีกมากมายในสังคม และไม่เคย
คิดมาก่อนว่า “ฉัน” จะสามารถปรากฏตัวออกมาได้บนเส้นบรรทัดของวิทยานิพนธ์ จนกระทังได้
่
รู้จกั กับแนวทางการศึกษาในเชิงอัตชาติพนั ธ์วรรณนา (Autoethnography) ซึ่งเป็ นมรรควิธที ่ี
ช่วยทาให้ผูว้ จิ ยั ได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งกับการสร้างความรู้ และมรรควิธดี งั กล่าวได้ทาให้ฉัน
มองเห็นคุณค่าในประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองว่าสามารถนามาสร้างเป็ นความรูไ้ ด้
นอกจากนัน้ แล้วในห้องเรียนสตรีศกึ ษายังได้สอนให้ฉันรูว้ ่าข้าวของชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อยในบ้านหรือข้าวของส่วนตัวที่ผูห้ ญิงเก็บไว้สามารถบอกอะไรได้มากว่าเหตุการณ์ทาง
ประวัตศิ าสตร์ แต่ยงั เป็ นสิง่ ของที่มชี วี ติ ตัวตน หรือแม้แต่ความรู้สกึ ปะปนอยู่ด้วย ทัง้ ยังเป็ น
มากกว่าจดหมายเหตุทวั ่ ๆ ไป เพราะฉันไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่า ข้าวของส่วนตัว หรือ สิง่ ของ
บางอย่างทีค่ น้ เจอจากตู้เสือ้ ผ้าของแม่ หยิบลงมาจากชัน้ วางของในห้องนอนของตนเอง หรือที่
ต้อ งไปตามเก็บ มาจากเพื่อ น วัต ถุ เหล่า นี้ จ ะสามารถแปรเปลี่ยนเป็ น จดหมายเหตุ อนั ล้าค่า
กระทังฉั
่ นได้เรียนเรื่องจดหมายเหตุกบั ผู้หญิงจึงทาให้ความเข้าใจของฉันที่มตี ่อจดหมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงไป บ้านสามารถถูกมองใหม่ได้ว่าเป็ นหอจดหมายเหตุแห่งหนึ่งของชีวติ ที่เต็มไป
ด้วยขุมทรัพย์ทางความรูอ้ นั มีค่า ด้วยแนวคิดและการศึกษาจดหมายเหตุในโลกตะวันตกได้ถูก
ขยายออกไปตามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะและเพศวิถี ซึง่ มิใช่มเี พียงแค่จดหมายเหตุของผูห้ ญิง
แต่ยงั มีจดหมายเหตุเควียร์ทท่ี า้ ทายบรรทัดฐานของจดหมายเหตุทงั ้ ในเชิงทฤษฎี วิธวี จิ ยั พืน้ ที่
และกระบวนการของหอจดหมายเหตุ
เครื่องไม้เครื่องมือสาหรับการวิจยั ที่ได้มาจากห้องเรียนสตรีศกึ ษา (เมื่อปี
พ.ศ. 2559) จึงนับว่ามีคุณค่าอย่างยิง่ สาหรับการริทจ่ี ะสร้างความรูด้ ว้ ยการเขียนเรือ่ งของตนเอง
และนามาต่อยอดงานเขียนของกะเทย เพราะในช่วงทศวรรษปี 2540 และ 2550 นอกจากกะเทย
ได้กลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายทีส่ าคัญในแวดวงสังคมศาสตร์และอยู่ภายใต้ร่มเงาของทฤษฎีเควียร์
ช่วงเวลาเดียวนัน้ เองได้ปรากฏงานเขียนในเชิงอัตชีวประวัตขิ องกะเทยในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊ค
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ออกมาเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้แล้วยังมี วิทยานิพนธ์ และ งานวิจยั ที่ถูกเขียนถูกเล่าโดย
กะเทยในหลากหลายพืน้ ทีท่ างสังคม อาทิ วงการบันเทิง วงวิชาการ และแวดวงสิทธิมนุ ษยชน
อาจกล่าวได้ว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กะเทย จึงไม่ได้เป็ นเพียงแค่ “ตัวประกอบ” ของ
เรือ่ งทีถ่ ูกเล่าโดยคนอื่น หรือตกเป็ นเพียง “วัตถุ” ในการศึกษาของเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญ หากแต่พวก
เธอเองก็ได้สวมบทบาทเป็ น “ตัวละครเอก” ในประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของตนเอง โดยใช้การเขียน
เรือ่ งราวชีวติ ของพวกเธอเพือ่ บอกเล่าตัวตนและส่งเสียงของตนเองลงไปบนเส้นบรรทัด
ฉะนัน้ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ จะยกระดับการเขียน “เรื่องของตนเอง” ภายใต้
กรอบ “เขีย นตัว ตน ขับ เคลื่อ นความรู้ ” โดยใช้ก ารเขีย นในฐานะการเชื่อ มต่ อ ตัว ตนเข้า กับ
กระบวนการสร้างความรู้ และใช้การเขียนในฐานะเครื่องมือของการวิพากษ์ เพือ่ คลีค่ ลายให้เห็น
การกดทับ ในเชิง ความรู้ ที่ อ ยู่ภ ายในระบบระเบีย บและอาณาความรู้ข องรัฐ ไทยสมัย ใหม่
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จงึ ได้นาเอามรรควิธใี นแนวอัตชาติพนั ธ์วรรณนาและการวิจยั จดหมายในแนว
สตรีนิยมและเควียร์มาเป็ นส่วนทีจ่ ะช่วยเติมเต็มกรอบแนวคิดทฤษฎีทจ่ี ะนามาใช้ และช่วยเติม
ตัวตนลงไปในงานเขียน พร้อมกับส่งเสียงของตนเองลงไปในข้าวของ
1.2 คาถามที่ใช้ในงานวิ จยั
1.2.1. ในฐานะ “กะเทย” คนหนึ่ ง ในสัง คมไทย ในแต่ ล ะช่ ว งของชีว ิต “เสีย ง”
(ประสบการณ์ และ ความรูส้ กึ ) ของฉันถูกเบียดขับ กดทับ ด้วยความรูก้ ระแสหลักชุดใด โดยใคร
และอย่างไร
1.2.2 การใช้ก รอบแนวคิด คนข้า มเพศสถานะศึก ษา ผสานกับ เรื่อ งเล่ า และ
จดหมายเหตุสว่ นบุคคลจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ “โต้กลับ” อย่างไร และช่วยเผยให้เห็นถึงการก่อ
รูปตัวตนหรืออัตลักษณ์ของฉันในฐานะกะเทยผูเ้ ป็ นเจ้าของความรูอ้ ย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อสารวจตาแหน่ งแห่งที่ของผู้พูดในกระบวนการสร้างชุดความรู้กระแส
หลัก และชีใ้ ห้เห็นถึงความรุนแรงเชิงความรูท้ ม่ี ตี ่อตัวตนและประสบการณ์ของกะเทย
1.3.2 เพื่อเป็ นการต่อยอดในเชิงแนวคิดทฤษฎี โดยวิทยานิพนธ์เรื่องจะเป็ นการ
เปิ ดพรมแดนไปสูศ่ าสตร์ศกึ ษาแขนงใหม่กค็ อื คนข้ามเพศสถานะศึกษา ทีพ่ ฒ
ั นาจากสตรีศกึ ษา
เพศสถานะและเพศวิถศี กึ ษา รวมถึงเควียร์ศกึ ษา โดยนามาใช้เป็ นกรอบในการวิจยั เพือ่ ทีจ่ ะช่วย
ผนวกตัวตนลงไปในกระบวนการสร้างความรู้ และก่อให้เกิดการวิพากษ์ เพื่อพัฒนาไปสู่การ
วางรากฐานสาขาวิชากะเทยศึกษา หรือศาสตร์ทเ่ี ป็ นของตนเองให้เกิดขึน้ มาในอนาคต
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1.3.3 เพือ่ นาเสนอวิธกี ารศึกษาตัวตนและประสบการณ์ ของกะเทยในแนวทางใหม่
เชิงสร้างสรรค์ ผ่านมรรควิธอี ตั ชาติพนั ธ์วรรณนาและจดหมายเหตุศกึ ษาในแนวสตรีนิยมและ
เควียร์
1.4 ขอบเขตและวิ ธีการวิ จยั
ในงานวิ ท ยานิ พ นธ์ น้ี จ ะใช้ ป ระสบการณ์ แ ละจดหมายเหตุ ส่ ว นบุ ค คล และ
ประสบการณ์ของตัวผูว้ จิ ยั เอง มาร้อยเรียงเป็ นเรื่องเล่าตัง้ แต่ตอนเกิด (สูตบิ ตั ร) จนกระทังวั
่ นที่
เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ (ใบรับรองแพทย์ท่ใี ช้สาหรับ การผ่าตัดแปลงเพศ) ดังนัน้ ขอบเขต
เวลาของประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของฉันทีจ่ ะถูกเขียนขึน้ มาใหม่น้ีจะอยู่ในกรอบเวลา 23 ปี ทล่ี ่วงเลย
มา นับแต่ ปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ. 2559 โดยสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่หนึ่ง เริม่ ตัง้ แต่เกิด จนถึง จบชัน้ ประถมศึกษา (พ.ศ. 2536-2548) โดยจะ
เป็ นกลับมาเล่าและบันทึกจากคาว่า “เพศชาย” บนสูติบตั ร ซึ่งถือเป็ นจดหมายเหตุช้นิ แรกที่
ปรากฏคานิยามหรือการกาหนดบทบาททางเพศทีส่ ่งผลเกีย่ วเนื่องไปยังคานิยามและจดหมาย
เหตุชน้ิ อื่น ๆ ทีต่ ามมา ในส่วนต่อมาจึงเป็ นการกลับไปค้นหาเรื่องเล่าและเสียงของตนเองในวัย
เด็กที่ถูกทาให้เงียบ เพื่อนาไปสู่ การนาเสนอหนทางใหม่ในการสร้างความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มี
พฤติกรรมข้ามเพศ จากนัน้ ส่วนสุดท้ายจะเป็ นการนาจดหมายเหตุส่วนบุคคลอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งก็
คือ สมุดพกตอนชัน้ ประถม ทีจ่ ะช่วยเผยให้เห็นถึงตัวตนในวัยเด็กของฉันและยังสะท้อนให้เห็น
ว่าระบบการศึกษาไทยจัดการหรือควบคุมเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศอย่างไรผ่านการรายงานใน
สมุดพก
ส่ว นที่ส อง วัย มัธ ยม (พ.ศ. 2548-2554) จะเป็ น การกลับ มาเล่ า และบัน ทึก จาก
ประวัตศิ าสตร์กะเทย ในส่วนแรกจึงเป็ นการกลับไปเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของกะเทยทีถ่ ูกบันทึก
ไว้ในหลักฐานประวัตศิ าสตร์และจดหมายเหตุชน้ิ ต่าง ๆ ผ่านการศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นมา เพือ่ นาไปสู่
การปรับเปลีย่ นวิธวี ทิ ยาในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ของกะเทย จากทีเ่ คย ถูกศึ กษาในเชิงวงศา
วิทยา หรือการศึกษาวาทกรรม เปลีย่ นไปเป็ น การเขียนประวัตศิ าสตร์กะเทยด้วยประสบการณ์
และจดหมายเหตุส่วนบุคคล ต่อจากนัน้ ในส่วนที่สอง จะเป็ นการ “ถักทอ” เรียงร้อยการเขียน
ประวัตศิ าสตร์ของตนเองขึน้ มาใหม่ จากเรื่องเล่าในวัยมัธยม และจากจดหมายเหตุส่วนบุคคล
แบบไม่เป็ นทางการหลากหลายชิน้ อาทิ หนังสือรุ่น รูปถ่าย วารสารของโรงเรียน และวิดโี อคลิป
การประกวดนางงามในโรงเรียนมัธยมชายล้วน
ส่วนที่สาม เข้าสู่วยั ผู้ใหญ่ (พ.ศ. 2554-2557) นาเสนอการกลับมาเล่าและบันทึก
ตัวตนและประสบการณ์ทอ่ี ยู่ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงเชิงความรู้ โดยเริม่ จากสารวจตรวจสอบ
วงศาวิทยาของ คนข้ามเพศ ทีถ่ ูกนามาใช้ในพืน้ ทีท่ างวิชาการและการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุ่มคนข้ามเพศในสังคมไทย นับแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 2540 เป็ นต้นมา นอกจากนี้แล้ว
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การศึกษาอีกส่วนหนึ่ง จะเป็ นการเผยให้เห็นถึงนิยามศัพท์ทป่ี รากฏอยู่บนเอกสารรัฐซึง่ ได้รบั มา
จากองค์ค วามรู้ท างการแพทย์ใ นโลกตะวัน ตก อาทิ เพศสภาพไม่ ต รงกับ เพศก าเนิ ด หรือ
Gender Identity Disorder และถูกนามาใช้ในเอกสาร สด.43 และยังมีเงื่อนไขทางการแพทย์ ที่
ปรากฎอยู่ใบคาร้องขอเข้ารับปริญญา ในการศึกษาส่วนนี้จงึ เป็ นการบันทึกเรื่องของตนเองและ
บันทึกการเคลื่อนไหวของกลุ่มกะเทยและคนข้ามเพศทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไปพร้อมกับ
การวิพากษ์ความรูท้ ถ่ี ูกนามาใช้
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1.5.1 ช่วยทาให้เข้าใจถึงตัวตน ประสบการณ์ และรับรูค้ วามรูส้ กึ ของฉันในฐานะ
คนที่ถู กนิยามโดยคนอื่นหรือถู กกาหนดโดยรัฐ ผ่านภาพบริบททางสังคมไทยในวันเวลาที่
ล่วงเลยมาในช่วงชีวติ ของฉัน
1.5.2 ช่ ว ยพัฒ นาสาขาวิช าที่เ ป็ นของตนเองอย่ า ง กะเทยศึก ษา อีก ทัง้ ช่ ว ย
ก่อให้เกิดการถกเถีย งและการวิพากษ์เพื่อคลี่คลายให้เห็นความรู้ท่กี ดทับเสียงและตัวตนของ
กะเทยในอาณาของความรูช้ ุดอื่น ๆ ที่ฝังตัวอยู่ในวัฒนธรรมและสังคมไทย หรือนาเข้ามาจาก
โลกตะวันตก
1.5.3 ก่อให้เกิดการต่อยอดทางการศึกษาด้านจดหมายเหตุในแนวสตรีนิยมและเค
วียร์ ขณะเดียวกันก่อให้เกิดการตระหนักรูถ้ งึ การจัดเก็บจดหมายเหตุของกะเทย หรือ กลุ่มเพศ
หลากหลายในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ เพือ่ นาไปสูก่ ารสร้างพืน้ ที่ ธรรมเนียม
ปฏิบตั กิ าร และทฤษฎีทางจดหมายเหตุบนฐานอัตลักษณ์ทางเพศสถานะและเพศวิถี
1.6 นิ ยามศัพท์
1.6.1 คาแปลในภาษาไทยที่จะใช้กล่าวถึง transgender รวมถึง transvestite
และ transsexual ในบริ บทสังคมตะวันตก
วิท ยานิ พ นธ์เ รื่อ งนี้ ไ ด้แ ปล transgender เป็ น ค าว่า “คนข้า มเพศสถานะ”
ด้ว ยเหตุ ผ ลสองประการดัง ต่ อ ไปนี้ ประการแรก สืบ เนื่ อ งมาจากค าว่ า “คนข้า มเพศ” ใน
ภาษาไทยที่เ ราใช้ก ัน ปั จ จุ บ ัน ยัง คงไม่ ไ ด้แ บ่ ง แยกค าแปลระหว่ า งค าว่ า transsexual และ
transgender ออกจากกัน การแปลที่ยงั ไม่ได้ถูกแยกขาดออกจากกันนัน้ อาจเป็ นเพราะ วิธคี ดิ
เรื่องเพศ ในสังคมไทยทีแ่ ตกต่างกับในโลกตะวันตกทีซ่ ง่ึ เป็ นผูส้ ร้างแนวคิดเพศสถานะและเพศ
วิถี ทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาในแนวคิดดังกล่าว และประการทีส่ อง เพือ่ ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่า
ค า ๆ นี้ มีพ ัฒ นาการทางกระบวนทัศ น์ ท่ีพ ัฒ นาเรื่อ ยมาตัง้ แต่ จ าก transvestite ขยับ มาสู่
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transsexual จนมาถึง transgender สุดท้ายการแปลคาว่า transgender เป็ นคาว่า “คนข้ามเพศ
สถานะ” ก็เพื่อขับเน้นให้เห็นว่า transgender ในบริบทโลกตะวันตกทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษนัน้ ข้าม
(trans) บนฐานคิด เพศสถานะ ซึง่ หมายความว่า กระบวนทัศน์แบบคนข้ามเพศสถานะได้หลุด
พ้นออกจากแนวคิด transsexual ที่อยู่ภายใต้วาทกรรมทางการแพทย์ และ ก้าวไปสู่แนวคิด
“หลัง คนแปลงเพศ” หรือ posttranssexual ดัง นัน้ จึง แยกค าแปลในภาษาไทยของนิ ย ามอัต
ลักษณ์ทางเพศสถานะ โดยจะใช้คาว่า คนแต่งกายข้ามเพศ หมายถึง transvestite คาว่า คน
แปลงเพศ หมายถึง transsexual และคาว่า คนข้ามเพศสถานะ หมายถึง transgender รวมถึง
คาว่า ทรานส์ ทีม่ าจากคาว่า trans เพื่อความเข้าใจร่วมกันกับผูอ้ ่านในการกล่าวถึงพัฒนาการ
คานิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะในโลกตะวันตก
1.6.2 กะเทยบันทึก: บันทึก “กะเทย”
ในรอบกว่าครึง่ ศตวรรษในสังคมไทยมีคานิยามมากมายทีถ่ ูกสร้างหรือหยิบ
ยืมเอามาจากโลกตะวันตก ทัง้ เอามาใช้เอามาใช้นิยามตนเอง หรือแม้แต่เ อาไปใช้ในระบบการ
จัดการของรัฐ ซึง่ มีตงั ้ คาแต่ในระดับภาษาพูดทัวไปจนถึ
่
งภาษาระดับทางการ และในอีก 40 50
หรือ 100 ปี ขา้ งหน้า อาจจะมีคาใหม่ ๆ อีกมากมาย แต่ถา้ หากวันนี้จะเรียกใครสักคนหนึ่งทีม่ วี ถิ ี
ชีวติ หรือแสดงออกแบบผูห้ ญิง ซึง่ แตกต่างกับเพศกาเนิด (ในทีน่ ้คี อื เพศชาย) ว่า “กะเทย” ทัง้ ใน
ยุคปั จจุบนั และอนาคต จะเป็ นเรือ่ งทีเ่ หมาะสมหรือไม่
ความอ่อนไหวเกิดขึน้ ในหลายบริบท บางครัง้ บางคราเราจะพบว่า ใครบางคน
อาจจะรูส้ กึ ไม่ดที ถ่ี ูกเรียกว่ากะเทย แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่ากะเทยบางคนสามารถใช้คา
นี้เรียกกันในกลุ่มของตนเองได้อย่า งสะดวกใจ การจะก้าวข้ามผ่านความหมายในเชิงลบและภูม ิ
ต้านทานต่ อความรู้สึกเหล่ านี้สาหรับฉันแล้ว คือ การได้เข้าใจประวัติศาสตร์หรือวาทกรรม
กะเทย อย่างลึกซึ้ง แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ฉันนัง่ เขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ก็ทาให้ฉันได้
เข้าใจแล้วว่า กะเทย คนอื่น ๆ ทีไ่ ม่ ใช่ชนาธิป มีอภิสทิ ธิ ์และเติบโตมาแบบเดียวกัน จะสามารถ
ก้าวข้ามผ่านความรูส้ กึ เหล่านัน้ มาได้ เพราะเราแต่คนต่างมีชุดประสบการณ์และความทรงจาที่
แตกต่างกัน บางคนจึงมีเกราะทีแ่ ข็งแกร่งคอยปกป้ องโลกของความรูส้ กึ เอาไว้ได้ ในขณะทีโ่ ลก
ความรู้สกึ ของใครบางคนอาจเปราะบางและพร้อมที่จะแตกสลายได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็ น
เช่นนัน้ ก็ใช่ว่าจะสามารถก้าวข้ามผ่านอคติทางความหมายทีแ่ ฝงอยู่ในคาว่ากะเทยไปได้ ฉะนัน้
ฉันขอประกาศเจตนารมณ์ในการใช้คาว่า กะเทย ในวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้
ประการแรก การบันทึกและการเล่าในวิทยานิพนธ์ เล่มนี้จะใช้คาว่า กะเทย
แทนคาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น สาวประเภทสอง เพศทีส่ าม สตรีขา้ มเพศ หรือ คนข้ามเพศ ทีม่ กั จะ
ปรากฎอยู่ในห้วงเวลานี้ นัน่ ก็เพราะฉันมองคาว่า กะเทย ในฐานะของความรู้ ดังทีว่ าทกรรมนี้
เคยปรากฎอยูใ่ นประวัตศิ าสตร์และอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน วันทีน่ งเขี
ั ่ ยน
อยู่ตรงนี้จงึ ฉันขอบันทึกคาว่า กะเทย กลับลงไปในวิทยานิพนธ์ในฐานะการสร้างความรู้อกี ชุด
หนึ่ ง ที่เ จ้า ของตัว ตนและประสบการณ์ เ ป็ น ผู้เ ล่ า อีก ทัง้ การเลือ กใช้ค าว่า กะเทย ก็เ พื่อ ที่จ ะ

Ref. code: 25635924030041NCT

30

ย้อนกลับมาตัง้ คาถามต่อประวัตศิ าสตร์ ด้วยการย้อนกลับไปทาความเข้าใจต่อการกดทับเสียง
และประสบการณ์ของกะเทยตัง้ แต่อดีตนัน้ ก็เพื่อจะเปิ ดพื้นที่ในการสนทนาร่วมกับแนวคิดคน
ข้ามเพศสถานะศึกษาทีร่ บั มาจากโลกตะวันตก
ประการทีส่ อง แม้ความเป็ นกะเทยจึงมีหลากหลายระดับ แต่เพื่อทีจ่ ะกาหนด
กรอบในการศึกษา ฉันขอนิยามคาว่า กะเทย ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ (โดยทีไ่ ม่ได้มเี จตนาในการ
สร้างสารัตถะให้กบั คา ๆ นี้) ให้หมายถึง คนทีแ่ สดงออกรวมถึงมีลกั ษณะทางกายภาพในแบบ
ผูห้ ญิงซึ่งตรงข้ามกับเพศกาเนิด (เพศชาย) โดยทีไ่ ม่จาเป็ นต้องได้รบั การผ่าตัด แปลงเพศ และ
เป็ นร่มคาทีห่ มายรวมถึงคาว่า สาวประเภทสอง ผูห้ ญิงข้ามเพศ และเพศทีส่ าม
ประการทีส่ าม เหตุผลทีฉ่ นั เลือกใช้คาว่า กะเทย แทนคาว่า คนข้ามเพศ สตรี
ข้ามเพศ หรือ ผูห้ ญิงข้ามเพศ เพราะเห็นด้วยกับข้อกังวลและความละเอียดอ่อนของนักทฤษฎี
ทรานส์ในโลกตะวันตกทีม่ ตี ่อคานิยาม คนข้ามเพศสถานะ เพราะเป็ นคาทีม่ กั จะถูกนามาไปใช้ใน
พืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากโลกตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปที่
ใช้ภาษาอังกฤษและมีอภิสทิ ธิ ์ของการเป็ นศูนย์กลางในการสร้างความรู้ ซึง่ หากนาเอานิยามอัต
ลักษณ์ทางเพศสถานะจากโลกตะวันตกมาใช้ โดยยังคงไม่ได้มองอย่างถีถ่ ว้ น ก็อาจเป็ นเรื่องสุ่ม
เสี่ย งที่จ ะก่ อ ให้เ กิด การครอบง าความรู้ท้อ งถิ่น และละเลยความแตกต่ า งทัง้ ในบริบ ทสัง คม
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งนัน่ จึงอาจทาให้ประสบการณ์ และตัวตนของกะเทยก็
อาจจะตกอยูภ่ ายใต้มุมมองแบบลัทธิอาณานิคม (colonialism) ดังที่ สไตร์เกอร์ เล็งเห็นว่า
มันไม่ง่ายเลยที่จะทาให้ความเป็ นบุคคลที่ไม่ได้มรี ูปแบบเดียวกับตะวันตก
กลายเป็ นแบบเดียวกันกับโลกตะวันตกที่ได้สร้างเพศวิถีและเพศสถานะ
ขึ้น มา ซึ่ ง การท าให้ ก ลายเป็ นรู ป แบบเดีย วกัน นั ้น อาจมองได้ ว่ า เป็ น
โครงสร้างทางอานาจของลัทธิอาณานิคม ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า คาว่า คนข้าม
เพศสถานะ เป็ น ค านิ ย ามที่มีท่ีม าที่ไ ปจากประเทศโลกที่ห นึ่ ง ที่ก าลัง ถู ก
ส่งออกเพือ่ เอาไปใช้ในประเทศโลกทีส่ าม (Stryker, 2006, p, 14)
เหตุผลสุดท้ายก็คอื การตระหนักถึงเรื่องชนชัน้ คาว่า คนข้ามเพศ สตรีขา้ ม
เพศ หรือ ผูห้ ญิงข้ามเพศ มักจะถูกนามาใช้โดยกะเทยหรือสาวประเภทสองทีเ่ ป็ นชนชัน้ กลางที่
สามารถเข้าถึงการศัลยกรรมความงามหรือการแปลงเพศได้ง่ายกว่ากะเทยที่ไร้อภิสทิ ธิ ์ทาง
สังคม อีกทัง้ ยังเป็ นคาทีม่ กั ถูกนามาใช้โดยผูท้ อ่ี ยู่ในแวดวงวิชาการ หรือ ขบวนการเคลื่อนไหว
ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี อี ภิสทิ ธิ ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือองค์วามรูต้ ะวันตกได้มากกว่าคนทัวไป
่ ดังนัน้ ฉันจึง
ไม่ได้มเี จตนาผลิตซ้าความหมายเชิงลบหรือสร้างความรูส้ กึ อิหลักอิเหลื่อให้แก่ผูอ้ ่านบางท่าน
และขอใช้คาว่า กะเทย ในพืน้ ทีก่ ารเขียนนี้ เพื่อส่งต่อทัง้ ความเข็มแข็งและแบ่งปั นความอ่อนแอ
ร่วมไปพร้อม ๆ กัน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการนิยามตัวตนและประสบการณ์
ของกะเทย โดยริเริม่ จากการใช้เรื่องเล่าและสิง่ ของที่สมั พันธ์กบั ชีวติ ของตนเองมาสนทนากับ
แนวคิดของคนข้ามเพศสถานะศึกษาซึ่งถูกนามาใช้ในฐานะกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั
เพื่อการ “เล่าใหม่” จากประสบการณ์ส่วนตัวและจดหมายเหตุส่วนบุคคล และเพื่อชี้ให้เห็นถึง
ความรูท้ ก่ี ดทับและตาแหน่งแห่งทีข่ องผูพ้ ดู ในกระบวนการสร้างความรู้ อันจะนาไปสูก่ ารวิพากษ์
และการปะทะสังสรรค์กบั วิธกี ารสร้างความรูใ้ นงานวิจยั กะเทยทีเ่ คยมีมา บททบทวนวรรณกรรม
นี้จงึ ต้องการประมวลการศึกษากะเทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาในประเด็นอัตลักษณ์ ตัวตน
คานิยาม และวิถีชวี ติ ของกะเทย เพื่อเผยให้เห็นว่าที่ผ่านมากะเทยถูกศึกษาอย่างไรและถูก
อธิบายอย่างไรภายใต้ทฤษฎีต่าง ๆ และนอกจากการทบทวนงานเขียนวิชาการแล้ว ในบทนี้
ยังให้ความสนใจต่องานเขียนและเรื่องเล่าของกะเทย อีกส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมจึง
ต้องการเผยให้เห็นว่าเมือ่ กะเทยได้ลุกขึน้ มาผูเ้ ขียน ผูเ้ ล่า หรือแม้แต่ผวู้ จิ ยั ในตนเอง พวกเธอเล่า
เรื่อง เขียนชีวติ หรือบันทึกความหลังกันมาเช่นไร จากจุดมุ่งหมายที่กล่าวมานี้จงึ ได้แบ่งการ
ทบทวนวรรณกรรมออกเป็ นสองส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึ่ง จะเป็ นการนาเสนอภาพรวม พัฒนาการของการ “ศึกษากะเทย” ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540 เพื่อนาไปสู่การทบทวน การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ การให้
คานิยามต่อตัวตน และวิถชี วี ติ ของกะเทย ทีอ่ อกมาในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 โดยในส่วนนี้จะ
แสดงให้เห็นว่าในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมา กะเทยเคยเป็ นปรากฏการณ์ทถ่ี ูกศึกษาและอธิบาย
ผ่านทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์โดยเหล่าผู้เชีย่ วชาญหรือนักวิจยั ในลักษณะใด
และอย่างไร
ส่วนทีส่ อง จะเป็ นการแกะรอย พัฒนาการในงานเขียนของกะเทยในระหว่างปี พ.ศ.
2490-2540 เพือ่ ร้อยเรียง การเขียนอัตชีวประวัตแิ ละเรื่องเล่าประสบการณ์ของกะเทย ทีอ่ อกมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 เนื่องจากช่วงสองทศวรรษนี้งานเขียนของกะเทยมีจานวนเพิม่ มาก
ขึน้ อีกทัง้ กะเทยยังได้กลายมาเป็ นผูเ้ ล่าและผูบ้ นั ทึก โดยใช้จุดยืนหรือพืน้ ทีท่ างสังคมของตนเอง
ในการเขียนและการเล่าเรื่อง ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้จงึ ประกอบด้วย วรรณกรรมกลุ่ม
แรก คือ งานเขียนเชิงอัตชีวประวัตหิ รืองานเขียนที่บอกเล่าประสบการณ์ของกะเทยในวงการ
บันเทิง ต่อจากนัน้ จะเป็ นการทบทวนงานเขียนทางวิชาการที่ใช้การเล่าเรื่องส่วนตั วหรือการ
เขียนอัตชีวประวัตเิ ป็ นวิธวี จิ ยั และส่วนสุดท้ายจะเป็ นงานเขียนบันทึกเรื่องเล่าทีถ่ ูกนาไปใช้เพื่อ
การขับเคลื่อนสิทธิในการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน การร้อยเรียงสายธารการเขียนและ
การเล่าเรื่องของกะเทยผ่านวรรณกรรมทัง้ สามกลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงการขยับขยายพื้นทีใ่ น
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การเล่าเรื่องของกะเทย จาก วงการบันเทิง วงวิชาการ จนมาสู่แวดวงการเคลื่อนไหวทางด้าน
สิทธิมนุษยชน
2.1 พัฒนาการของการ “ศึกษากะเทย” ในระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540
การศึกษากะเทยมีจุดเริม่ ต้นมาจากการศึกษาภายใต้องค์ความรู้ทางการแพทย์
โดยมีนัก การแพทย์และนักจิต วิท ยาเป็ นผู้ริเริ่ม ทาหน้ า ที่ในการสร้า งองค์ความรู้ โดยได้รบั
อิ ท ธิพ ลจากความรู้ ท างด้ า นเพศศาสตร์ ท่ีถู ก ส่ ง ต่ อ มาจากโลกตะวัน ตกนั บ แต่ ภ ายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที2่ ซึง่ ในช่วงทศวรรษที่ 2490 มักถูกมองว่าเป็ นช่วงเวลาทีก่ ารศึกษาเรื่องเพศ
ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เริม่ ปรากฏขึ้นในสังคมไทยหากอิงจากสื่อสิ่ งพิมพ์ท่ถี ูกผลิต
ออกมาในช่วงทศวรรษดังกล่าว (เทอดศักดิ ์ ร่มจาปา, 2545; วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ และ พัชรินทร์ สิร
สุนทร, 2558; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556) ผนวกกับสาขาวิชาทางด้านจิตเวชศาสตร์ทไ่ี ด้เริม่ เปิ ด
สอนในโรงเรียนการการแพทย์ไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2499 (เทอดศักดิ ์ , 2545, น. 42)
กระทังในช่
่ วงทศวรรษที่ 2500 การศึกษากะเทยภายใต้องค์ความรูท้ างการแพทย์
สมัยใหม่ได้เริม่ ปรากฏขึน้ อย่างเด่นชัดเห็นได้จากในงานของนักการแพทย์รุ่นแรก ๆ ทีน่ าองค์
ความรูเ้ พศศาสตร์จากตะวันตกมาใช้อธิบายพฤติกรรมและตัวตนของกะเทยในสังคมไทย อาทิ
งานวิจยั ของ สุด แสงวิเชียร (2504) และ อรุณ ภาคสุวรรณ์ (2504) การศึกษาวิจยั ในระยะแรก
กะเทยจึงถูกศึกษาในเชิงวัตถุวสิ ยั และถูกจัดว่าเป็ นความเบีย่ งเบนทางเพศหรืออาการผิดปกติ
ทางจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2500-2520 นับว่าเป็ นช่ว งเวลาที่พบสิ่งพิมพ์ทาง
การแพทย์ทไ่ี ด้สร้างชุดคาอธิบายให้กบั พฤติกรรมข้ามเพศและพฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกมา
เป็ นจานวนมาก (เทอดศักดิ ์, 2545; วัชรวุฒิและพัชรินทร์ , 2558) และนอกจากสิง่ พิมพ์ทาง
การแพทย์ทถ่ี ูกเผยแพร่ออกมาในช่วงสองทศวรรษดังกล่าว บนหน้าหนังสือพิมพ์กเ็ ริม่ นาเสนอ
ข่าวรักร่วมเพศ หรือ ข่าวประกวดกะเทย และในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ นักหนังสือพิมพ์กเ็ ป็ นอีก
กลุ่ ม อาชีพ หนึ่ ง ที่มีบ ทบาทในการน าเสนอเรื่อ งราวพฤติก รรมทางเพศแบบนอกขนบให้แก่
สาธารณชนได้รบั รู้
ต่อมาราวทศวรรษที่ 2520 ได้เริม่ ปรากฏการวิจยั ในกลุ่มกะเทยที่นอกเหนือจาก
สาขาทางการแพทย์ เช่น วิท ยานิพนธ์ในด้านสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ ของ นงลักษณ์ เอม
ประดิษฐ์ (2526) เรื่อง “การศึกษาสาเหตุของการเป็ นกะเทยและศึกษาเฉพาะกรณีกะเทย ใน
สถานบริการ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” และ วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ ของ อริน พินิจวรารักษ์ (2527) เรื่อง “การใช้เรื่องรักร่วมเพศในนวนิยาย
ไทย พ.ศ. 2516-2525” ส่ว นการศึก ษาอัต ลัก ษณ์ วิถีชีว ิต และประสบการณ์ ข องกะเทยใน
สังคมไทยในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเริม่ ปรากฏอย่างชัดเจนนับแต่ทศวรรษ 2530 เป็ น
ต้นมา อาทิ ในงานของ มอร์รสิ (1994) และ งานของแจ็คสัน (1995)
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ขณะทีใ่ นช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่าการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกะเทยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์มจี านวนเพิม่ มากขึน้ และขยายขอบเขตของ
การศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง กะเทยถูกศึกษาในด้านวิถชี วี ติ การธารงอัตลักษณ์ตวั ตนใน
สังคม และประสบการณ์ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ส่วนหนึ่งนัน้ เป็ นผลมาจากในช่ วงสอง
ทศวรรษนี้บริบทของสังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิตทิ ่มี สี ่วนช่วยให้เกิดการ
ถกเถียงเรื่องเพศไปในปริมณฑลใหม่ ๆ ทัง้ จากการขยายตัวของทุนนิยม จากการบริโภคนิยม
และจากพัฒ นาการของเทคโนโลยีก ารแพทย์ส มัย ใหม่ รวมถึง จากสื่อ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และสือ่ อินเทอร์เน็ตซึง่ ช่วยฉายภาพกลุ่มคนเหล่านี้ ออกมาในหลาก
แง่มุม อีกทัง้ เกิดองค์กรทีม่ บี ทบาทในการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
ในอีกส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการขยับขยายในพื้นที่วชิ าการ มีการเปิ ดการเรียน
การสอนทางด้า นสตรีศึก ษาในระดับ อุ ด มศึก ษา มีก ารจัด งานสัม มนาวิช าการในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิง เพศสถานะและเพศวิถศี กึ ษา รวมถึงเควียร์ศกึ ษา สองทศวรรษที่ผ่านมา
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกะเทยทีอ่ อกมาจึงมีความหลากหลาย ทัง้ ยังมีการรับเอาแนวคิดทฤษฎี
ใหม่ ๆ มาเป็ นกรอบในการวิจ ัย อี ก ทัง้ ยัง ขยับ ขยายออกไปอย่ างกว้ า งขวาง ทัง้ ในแง่
กลุ่มเป้ าหมายและสนามในการวิจยั โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่ มจี ุดมุ่งหมายใน การเข้าไปทาความ
เข้าใจต่อตัวตนและประสบการณ์จากเสียงของกะเทย เพื่อสร้างการรับรูใ้ นแง่บวก ลดการตีตรา
กะเทย และในขณะเดียวกันงานศึกษาเหล่านี้ก็มวี ตั ถุประสงค์ในการต่อรองวาทกรรมชุดเก่า
ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมา ฉะนัน้
การทบทวนวรรณกรรมในส่วนถัดไปจะมุ่งเน้ นที่งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ คานิยาม
ตัวตน และวิถชี วี ติ ของกะเทยทีอ่ อกมาในช่วง ปี พ.ศ. 2540-2560
2.1.1 ทบทวนการศึกษาอัตลักษณ์ การให้คานิ ยามต่อตัวตน และวิ ถีชีวิตของ
กะเทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560
นับแต่ช่วงทศวรรษที่ 2540 กะเทยได้กลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายทีส่ าคัญหนึ่ง
ในงานวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ กะเทยถูกศึกษาทัง้ ในด้านวิถชี วี ติ การธารง อัตลักษณ์
ตัวตนในสังคม และประสบการณ์ในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ กรอบแนวคิดทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์จงึ ได้
เข้ามาแปรเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการมองอัตลักษณ์ ตัวตน และประสบการณ์ของกะเทย จากที่
เคยถูกศึกษาผ่านมุมมองทางการแพทย์และถูกให้คาอธิบายภายใต้แนวคิดจิตวิทยาหรือชีววิทยา
ซึง่ ทาให้ตวั ตนแบบกะเทยถูกมองว่าเป็ นอาการป่ วยทางจิตและความผิดปกติทางกาย การศึกษา
ด้วยกระบวนทัศน์ ทางสังคมศาสตร์จึงทาให้สาเหตุของพฤติกรรมหรือตัวตนแบบกะเทยถูก
อธิบายใหม่ในแง่ของการเป็ นผลลัพธ์ท่เี กิดจากการปฏิสมั พันธ์กบั สังคมหรือชุมชนที่อยู่อาศัย
รวมถึงบริบทต่าง ๆ ทีร่ ายล้อม ตัวอย่างทฤษฎีหนึ่งทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อการศึกษากะเทยและมัก
ปรากฏอยู่ในงานวิจยั ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในระยะแรก ก็คอื ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์
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สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic Interaction) 1 เป็ น ทฤษฎีท่ีมุ่ ง เน้ น ศึก ษาพฤติก รรมที่เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์
(symbols) ของบุ ค คลที่เ กิด ขึ้น ระหว่ า งกัน หรือ ที่เ รีย กว่ า มีป ฏิส ัม พัน ธ์ ( Interaction) เป็ น
พฤติก รรมที่เ กิด จากกระบวนการให้ความหมาย เรีย นรู้ค วามหมาย และการตีความหมาย
สัญลักษณ์ นัน้ ๆ ก่อนการตอบสนองด้วยสัญลักษณ์ เช่นกัน . . . โดยสัญลักษณ์ ดงั กล่าวนัน้
อาจจะเป็ นภาษา กิริยา ท่าที (gesture) สีหน้ า หรือน้ าเสียงก็ต ามตลอดรวมไปถึ งวัต ถุท่ใี ช้
(เทีย มเทพ , 2546, น. 15) เมื่อ ตัว ตนของกะเทยถู ก มองผ่ า นทฤษฎีป ฏิส งั สรรค์ส ญ
ั ลัก ษณ์
กะเทยจึงไม่ใช่สภาวะทีเ่ กิดขึน้ อย่างโดด ๆ ด้วยแรงขับภายในหรือปั จจัยทางชีววิทยา หากแต่
เกิดจากสัญลักษณ์ทถ่ี ูกให้ความหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการกระทา ความคิด หรือคาพูดทีถ่ ูกส่งผ่าน
กันระหว่างบุคคลในสังคม รวมทัง้ สิง่ ต่าง ๆ ที่ถูกให้ความหมาย ทัง้ ความเป็ นชาย ความเป็ น
หญิง ความเบี่ยงเบน หรือความเป็ นอื่น ซึ่งการปฏิสงั สรรค์กบั สัญลักษณ์ เหล่านี้นาไปสู่การ
พัฒนาตัวตน การให้คานิยามแก่ตนเอง การสวมใส่บทบาททางเพศไปจนถึงการตัดสินใจเข้ารับ
การผ่าตัดแปลงเพศ
ภายหลังจากกระแสของการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศทัง้
ในแง่การเคลื่อนไหวทางสังคมและสิทธิ รวมถึงกระแสธารทางความคิดสตรีนิยม อันเป็ นผลจาก
การเปิ ดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสตรีศกึ ษาในมหาวิทยาลัยตั ง้ แต่ในช่วงทศวรรษที่
2540 ทาให้มุมมองสตรีนิยม แนวคิดเพศสถานะ และแนวคิดเพศวีถไี ด้กลายมากรอบแนวคิด
ทฤษฎีในการวิจยั ประเด็นเรื่องเพศ และขยับขยายจนมาถึงทฤษฎีเควียร์ ทีม่ กั จะถูกนามาใช้เป็ น
แนวคิด ทฤษฎีใ นการวิจ ยั กะเทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจ ยั สังคมศาสตร์ท่ีอ อกมาในช่ว ง
ทศวรรษที่ 2550 แนวคิดเควียร์ได้ถูกนามาใช้เพื่อเผยให้เห็นถึงบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศที่
คอยกากับการแสดงออกตัวตนและมีอทิ ธิพลต่อการให้คานิยามแก่ตวั ตนหรือการดาเนินวิถชี วี ติ
ของกะเทย นอกจากนัน้ แล้วการศึกษากะเทยภายใต้ทฤษฎีเควียร์ยงั ได้ขยายสนามในการวิจยั

1

ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นทฤษฎีทางสังคมวิทยาทีร่ เิ ริม่ มาจากจอร์จ เฮอร์
เบิร์ต มีด (George Herbert Mead) นัก สัง คมวิท ยาชาวอเมริก ัน ผู้เ ป็ น คนริเ ริ่ม แนวคิด ที่ว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการทีม่ นุษย์ได้มกี ารกระทาตอบโต้กบั ตนเองตามความคิดของตน
ต่างหากทีเ่ ป็ นเครื่องชี้นาการแสดงพฤติกรรมของบุคคล และนาไปสู่การกระทาตอบโต้ระหว่าง
กันในทางสังคม กระทังในเวลาต่
่
อมา เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer) ได้ตงั ้ ชื่อกรอบ
แนวคิดดังกล่าวของมีดว่า “ปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์” (เทียมเทพ ทังศิ
่ ร,ิ 2546, น. 15) โดยทฤษฎี
ดังกล่าว นอกจากจะถูกแปลเป็ นคาว่า ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ยังถูกรับรูด้ ว้ ยชื่ออื่น ๆ อีก
ด้ว ย ดังที่ปรากฏอยู่ใ นงานวิจ ยั กะเทย อาทิ ในงานของฝนทอง พันธุ์ต่ ว น (2541) ใช้คาว่า
“ทฤษฎีการกระทาระหว่างกันเชิงสัญลักษณ์ ” หรือ ในงานของเทียมเทพ ทังศิ
่ ริ (2546) ใช้คาว่า
“ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์”
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ออกไปอย่างกว้างขวาง ตัง้ แต่ พืน้ ทีใ่ นวัฒนธรรมย่อย ในอุตสาหกรรมโรงงาน ชนบท ไปจนถึง
พืน้ ทีห่ น่วยงานของรัฐ
การศึกษากะเทยภายใต้มุมมองเควียร์ได้พยายามนาเสนอภาพความจริง
(reality) ในวิถชี วี ติ ตัวตน และประสบการณ์ของกะเทยผ่านเสียงของกะเทยชายขอบรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ถูกดึงออกมาจากสนามและกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั อันหลากหลาย การวิจยั กะเทย
ผ่า นมุ ม มองเควีย ร์จึง เป็ น การท้า ทายภาพตัว แทน (representation) ของกะเทยที่ม กั จะถู ก
นาเสนอให้เห็นอยู่ในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรมความงาม และความบันเทิง หรือ
ท้าทายภาพตัวแทนกะเทยกระแสหลักทีม่ กั จะถูก ฉายให้เห็นผ่านเวทีการประกวดนางงาม หรือ
ผ่านการนาเสนอเรื่องราวการประกอบสร้างตัวตนทีผ่ กู ติดอยู่กบั การแปลงเพศ และวนเวียนอยู่
กับการศัลยกรรมความงาม
งานศึกษาในตลอดช่วงสองทศวรรษนี้จงึ มีพลวัตในการศึกษา ทัง้ ในแง่ของ
ขอบเขตในการวิจยั และเครือ่ งมือทางทฤษฎีทร่ี บั มาจากโลกตะวันตก สิง่ เหล่านี้ได้ทาให้กระบวน
ทัศ น์ ใ นการมองตัว ตนของกะเทยแปรเปลี่ย นไป ฉะนั น้ ในส่ ว นถัด ไปจะแสดงให้เ ห็น ถึง
พัฒนาการของงานวิจยั กะเทยทีอ่ อกมาช่วงทศวรรษ 2540 และ ทศวรรษ 2550 โดยจะแบ่งกลุ่ม
การศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1.1.1 ก า ร ศึ ก ษ า ก ะ เ ท ย ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ ค น แ ป ล ง เ พ ศ
(transsexualism)
ในการศึก ษากลุ่ ม นี้ ไ ด้เ ลือ กเอางานวิจ ัย ทางด้า นสัง คมวิท ยาและ
มานุ ษยวิทยาสองชิน้ ทีเ่ ผยแพร่ออกมาในปี เดียวกัน (ปี พ.ศ. 2541) ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์
เรื่อ ง “ประวัติชีว ิต ของชายแปลงเพศ” ของ อุ ษ า ศรีพ านิ ช (2541) และวิท ยานิ พ นธ์เ รื่อ ง
“กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง” ของ
ฝนทอง พันธุต์ ่วน (2541) งานวิจยั ของทัง้ สองมีกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คล้าย ๆ กัน อันได้แก่
กลุ่มกะเทยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแปลงเพศ ซึง่ นับว่าเป็ นกะเทยทีอ่ ยู่ร่วมกับความเป็ นสมัยใหม่ โดย
ในทีน้ี มิไ ด้ห มายถึง เพีย งแค่ก ะเทยที่อ ยู่ร่ ว มกับ เทคโนโลยีท างการแพทย์ส มัย ใหม่ แต่ ย ัง
หมายถึง การอยู่ร่วมกับความสวยความงามตามสมัยนิยมและมักใช้ชวี ติ อยู่ในเมืองหลวงหรือ
ตามหัวเมืองหลักทีเ่ ป็ นจุดศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว นัยหนึ่งการเข้าไปศึกษากลุ่มเป้ าหมายนี้อาจ
เป็ นเพราะกะเทยกลุ่มนี้มกั ถูกมองเห็นมากทีส่ ุด ทัง้ จากสือ่ ต่าง ๆ และ จากอุตสาหกรรมบันเทิง
และในขณะเดียวกันกะเทยที่อยู่ภายใต้สภาวะคนแปลงเพศก็มกั จะตกเป็ นวัตถุของการศึกษา
ทางด้านการแพทย์มาอย่างยาวนาน
วิทยานิพนธ์ของ อุษา ศรีพานิช (2541) ใช้การสัมภาษณ์ประวัตชิ วี ติ
แบบเจาะลึกและสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมเป็ นมรรควิธใี นการวิจยั และใช้ทฤษฎีทห่ี ลากหลาย
มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ ทัง้ แนวคิดการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ทฤษฎีการประทับตรา-การ
ได้รบั เอกลักษณ์ ผู้เบี่ยงเบน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณ์ ของชายรั กร่วมเพศ และ
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แนวคิด เกี่ย วกับ โลกทัศ น์ ทฤษฎีต่ า ง ๆ ได้ถู ก น ามาใช้เ พื่อ ท าความเข้า ใจ ความคิด และ
ความรู้สึกของพวกเธอที่มีต่ อการให้ความหมายตัว ตน และพัฒนาการทางด้านอัต ลักษณ์ ท่ี
นาไปสู่การศัลยกรรมแปลงเพศ ในบทสรุปอุษาได้เผยให้เห็นว่าคานิยามทีช่ ายแปลงเพศรับมา
ประทั บ ตราตนเองนั ้น มาจากการเรี ย นรู้ ผ่ า นการปฏิ ส ั ง สรรค์ ก ั บ คนรอบข้ า ง ส่ ว น
กระบวนการพัฒนาไปสูก่ ารแปลงเพศ แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน โดยเริม่ จาก 1.การให้ความหมาย
แก่ตนเอง 2.การแยกความรูส้ กึ และการกระทาออกจากเอกลักษณ์ 3. การเปิ ดเผยตัว 4. การยึด
มันผู
่ กพัน ข้อสังเกตสาคัญประการหนึ่ง จากงานชิ้นนี้ คือ กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษานี้ได้ให้
ความสาคัญไปที่เสียงและประสบการณ์ของกะเทยชนชัน้ กลางในเมืองหลวง โดยจะเห็นได้ว่า
กลุ่มเป้ าหมายทัง้ หมดมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางไปจนถึงร่ารวย จบการศึกษาขัน้ ต่า
ปริญญาตรี และมีอาชีพหรือสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้างดี
ส่วนงานวิจยั ของ ฝนทอง พันธุ์ต่วน (2541) ได้ช่วยเผยให้เห็นถึง
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มผี ลต่อการตัดสินใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง โดยได้
กาหนดตัวแปรเอาไว้หกข้อด้วยกัน ประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มเพือ่ น โรงเรียน คนรัก อาชีพ
สื่อมวลชน และหยิบเอาทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ อันได้แก่ กระบวนการการ
ขัด เกลาทางสัง คม (Socialization) ทฤษฎี ค วามเป็ นตั ว ตน (self) ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์
(Psychoanalysis Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Theories of Learning) ทฤษฎีปฏิสงั
สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interactionism) ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior)
และทฤษฎีการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามงานศึกษาชิ้นนี้ มีกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างจากงานของ
อุษา ทัง้ แง่ของจานวนและความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสนามใน
งานวิจยั ทีข่ ยับออกจากรุงเทพ สู่ เมืองท่องเทีย่ วอย่างชลบุรี โดยได้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ น
สาวประเภทสองแปลงเพศแล้ว จานวน 12 คน อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพ 10 คน และ ชลบุรี 2 คน อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี สาวประเภทสองในงานวิจยั นี้มรี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันไป
ซึง่ การศึกษาขัน้ ต่าสุดอยูท่ ช่ี นั ้ ประถมศึกษาและขัน้ สูงสุดอยูท่ ป่ี ริญญาตรี
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเพื่อนและอาชีพเป็ นเหตุผลหลักทีท่ าให้
เกิดการตัดสินใจแปลงเพศ แต่นอกการวิจยั นี้จะมองถึงการขัดเกลาทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง งานชิน้ นี้ยงั ช่วยให้เห็นถึงเหตุผลของการตัดสินใจเข้ารับ
การผ่าตัดแปลงเพศ โดยจากการศึกษาพบว่า การที่ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจแปลงเพศได้นัน้
จะต้องมีปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยหลักที่สาคัญที่สุดคือ การตัดสินใจแปลงเพศเพื่อตัวของ
ตัว เอง เพื่อ ต้อ งการปรับ เปลี่ยนร่า งกายของตนเองให้มีส ภาพที่ต รงกับจิต ใจของตนเองซึ่ง
สามารถทาได้ง่า ยกว่าการที่จ ะเปลี่ย นจิต ใจให้ม าตรงกับร่า งกาย เป็ น การสนองตอบความ
ต้องการและความพอใจของตนเองเป็ นหลัก (ฝนทอง พันธุต์ ่วน, 2541, น. 268)
แม้ง านวิท ยานิ พ นธ์ ท ัง้ สองเล่ ม นี้ จ ะอยู่ ใ นสาขาสัง คมวิท ยาและ
มานุ ษ ยวิท ยา และมีระเบียบวิธีว ิจยั คล้าย ๆ กัน เช่น การลงสนาม การเก็บข้อมูลจากการ
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สัม ภาษณ์ หรือ การเก็บ ข้อ มูล ประวัติชีว ิต (life histories) ทัง้ ยัง มีก ารน าทฤษฎีต่ า ง ๆ ทาง
สังคมศาสตร์มาใช้เ ป็ นกรอบในการวิเคราะห์ หนึ่งในทฤษฎีท่ีการศึกษาทัง้ สองชิ้นนามาใช้
เหมือนกันก็คอื แนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ จากการศึกษาทัง้ ของอุษาและฝนทองนาไปสู่การ
ชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยทีน่ าไปสู่การแปลงเพศของกะเทยหรือมุมมองทีม่ ตี ่อตนเองนัน้ มีสาเหตุมาจาก
การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม แต่กระนัน้ ก็ตามการศึกษาของอุษาและฝนทองยังคงเห็นขัดแย้งกันใน
ประเด็นเรื่องความเบีย่ งเบน โดยงานของอุษามองว่าความเบีย่ งเบนของกะเทยเกิดจากการถู ก
ประทับตราจากสังคม ในขณะทีง่ านของฝนทองยังคงติดอยู่ในแนวคิดจิตวิเคราะห์และสภาวะคน
แปลงเพศ ภายใต้ทฤษฎีและสภาวะดังกล่าวจึงทาให้พฒ
ั นาการตัวตนของกะเทยแปลงเพศถูก
มองอย่างเป็ นเส้นตรง เป็ นขัน้ เป็ นตอน และเป็ นไปตามกระบวนการ ทัง้ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะมองว่า
ความเบีย่ งเบนทางเพศทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็ นปั ญหาทีต่ อ้ งได้รบั การป้ องกันเพือ่ ไม่ให้เด็กมีพฤติกรรม
เบีย่ งเบน โดยจะเห็นได้จากฝนทองได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการเลีย้ งดูบุตรหลานเพื่อป้ องกันไม่ให้
เด็กมีพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศเอาไว้ (ดูเพิม่ เติมใน ฝนทอง , 2541, นน. 272-274)
2.1.1.2 การศึกษาอัตลักษณ์อนั หลากหลายของกะเทย
จาก กะเทยที่อยู่ร่วมกับการแพทย์สมัยใหม่ การศึกษาในกลุ่มนี้ได้
ขยับขยายสนามของการศึกษาออกไปในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาคใต้ พืน้ ทีใ่ นโรงเรียน หรือ
ในโรงโชว์ ทาให้กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษามีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น ตัง้ แต่ กะเทยใน
จังหวัดปั ตตานี นักเรียนกะเทยในจังหวัดเชียงใหม่ และกะเทยนางโชว์ในเมืองพัทยาเป็ นต้น
หัวใจของการศึกษาในกลุ่มนี้ คือ การศึกษาอัตลักษณ์ของกะเทย โดยมุ่งทาความเข้าใจวิถชี วี ติ
และประสบการณ์ของกะเทยที่ต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่และช่วยนาเสนอให้เห็นถึงความ
สลับซับซ้อนทีซ่ อ้ นทับอยู่ในอัตลักษณ์ของกะเทย ทัง้ การให้คานิยามต่อตัวตนและประสบการณ์
งานกลุ่มนี้จงึ แตกต่างไปจากการศึกษาทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็ นจิตวิทยา ชีววิทยา หรือองค์
ความรูเ้ พศศาสตร์ของผูเ้ ชีย่ วชาญในยุคก่อนหน้า โดยในการทบทวนวรรณกรรมกลุ่มนี้ได้เลือก
วิท ยานิ พ นธ์ ส ามเรื่ อ งที่อ อกมาในช่ ว งปี เดีย วกัน คือ “อัต ลัก ษณ์ ข องนั ก เรีย น ‘กะเทย’:
กรณี ศึ ก ษาโรงเรีย นมัธ ยมแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด เชีย งใหม่ ” ของเที ย มเทพ ทัง่ ศิ ริ (2546)
“กระบวนการพัฒนา และธารงเอกลักษณ์ ‘กะเทย’ ในสังคมมุสลิม” ของสมฤดี สงวนแก้ว (2546)
และ “การช่วงชิงอัตลักษณ์ ‘กะเทย’ ในงานคาบาเรต์โชว์” ของเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
(2546)
วิทยานิพนธ์ของเทียมเทพ (2546) ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยมีสนามการวิจยั อยู่ทโ่ี รงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรียน
กะเทยชัน้ มัธยมปลายจานวน 11 คน รวมทัง้ บุคคลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และ
เพือ่ น โดยใช้ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์การให้ความหมายต่อ
ตัวตนและทาความเข้าใจอัตลักษณ์ของนักเรียนกะเทยในโรงเรียนมัธยม และศึกษากระบวนการ
ปรับตัวของนักเรียนกะเทยต่อปฏิกริ ยิ ารอบด้านจากภายนอก
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จุ ด เด่ น ของวิท ยานิ พ นธ์เ รื่อ งนี้ อ ยู่ ท่ีว ิธีก ารศึก ษาแบบธรรมชาติ
(natural inquiry) โดยการเข้าไปทาความเข้าใจว่านักเรียนกะเทยเห็นอะไร และเข้าใจโลกที่อยู่
นัน้ อย่างไร ซึ่งเป็ นกลวิธที ่ชี ่วยทาให้ได้ยนิ เสียงและสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ ของนักเรียนกะเทย
การศึกษานี้จงึ ได้ฉายภาพโลกทัศน์ทางสานึกของนักเรียนกะเทยทีม่ ตี ่อตนเอง ต่อคนรอบข้างทัง้
ครู พ่อแม่ และเพือ่ นในโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็ฉายภาพสะท้อนโลกทีน่ กั เรียนกลุ่มนี้อยูอ่ าศัย
ทัง้ ในโรงเรียนและทีบ่ า้ น ในแง่ของการวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของนักเรียนกะเทยผ่านแนวคิดปฏิสงั
สรรค์สญ
ั ลักษณ์เทียมเทพได้ช้ใี ห้เห็นว่าการนิยามตนเองของนักเรียนกะเทยจะนิยามว่า กะเทย
ไม่ใช่เพศหญิงหรือเพศชาย ขณะทีก่ ระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนกะเทยเกิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาตัวตนแบบกะเทยเริม่ ต้นตัง้ แต่พน้ื ทีใ่ นครอบครัวจนเข้าสู่สถาบันการศึกษา
โดยผูว้ จิ ยั มองว่า
อัตลักษณ์ ของนักเรียนกลุ่มนี้มกี ระบวนการสร้าง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเริม่ ต้นจากการใกล้ชดิ ผูกพันเกีย่ วข้องกับเพศหญิงไม่ว่า
จะเป็ นแม่ ญาติ หรือเพื่อนเล่นในวัยเด็กด้วยความรูส้ กึ ว่าเขาชอบที่
จะแสดงกิรยิ าท่าทางตลอดจนการทากิจกรรมเหมือนกับเด็กผู้หญิง
มากกว่า เด็ก ผู้ช ายส่ว นใหญ่ เมื่อ เข้า สู่ส ถาบัน การศึก ษาในระดับ
ประถมศึกษาพบว่าโรงเรียนมีส่วนในการดึงความรูส้ กึ อันแท้จริงของ
พวกเขาออกมาโดยมอบบทบาทหรือกิจกรรมของผู้หญิงให้ปฏิบตั ิ
ภายใต้ความชืน่ ชมของครูและเพือ่ น (เทียมเทพ , 2546. น. 126)
ลาดับถัดมา คือ วิทยานิพนธ์ของสมฤดี (2546) การวิจยั นี้ได้ลงพืน้ ที่
ไปศึกษากะเทยในจังหวัดปั ตตานีซง่ึ นอกจากจะห่างไกลออกไปจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพและ
ยังเป็ นที่พ้นื ที่ท่คี นส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษานี้จึงมีลกั ษณะ
เฉพาะตัว ทัง้ ในแง่ของคานิยาม ทีพ่ บว่าในชุมชนมุสลิมเองนัน้ ก็มคี าซึ่งมีความหมายใกล้เคียง
กับคาว่ากะเทย ซึ่งนัน่ คือ คาว่า ปอแน 2 มาจากภาษามลายูท้องถิน่ และทัง้ ในแง่ของตัวตนที่
ปฏิส ัม พัน ธ์ ก ับ ความเชื่อ ทางศาสนาและค าสอนของศาสนาอิ ส ลามซึ่ ง มีค วามเคร่ ง ครัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศและบทบาทชายหญิง นัน่ จึงทาให้กะเทยใน
สังคมมุสลิมมีขอ้ จากัดในการแสดงออกหรือเปิ ดเผยตัวตน อย่างไรก็ตามกะเทยในสังคมมุสลิมก็
2

แต่เดิมคาว่าปอแนเป็ นคาที่กว้างและครอบคลุมรปแบบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ทัง้ หมด ตัง้ แต่ คนทีร่ บั เอาบทบาทข้ามเพศมาใช้ คนรักเพศเดียวกัน และคนรักสองเพศ โดยใช้
เรียกได้ทงั ้ ชายและหญิง แต่ในระยะหลัง คาว่าปอแนถูกนามาใช้กบั ชายทีแ่ สดงพฤติก รรมหรือมี
ลักษณะปรากฏทางกายทีต่ รงข้ามกับเพศของตนเท่านัน้ นอกจากนัน้ ในภาษามลายูทอ้ งถิน่ ยังมี
คาว่า “ก๊ะแว” และ แม๊ะยะทีน่ ามาใช้เป็ นคาเรียกล้อเลียนผูช้ ายทีแ่ สดงพฤติกรรมแบบผูห้ ญิง (ดู
เพิม่ เติมใน สมฤดี สงวนแก้ว, 2546, น. 56-58)
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มีวธิ ที ่จี ะใช้ต่อรองกับกฎเกณฑ์ทางศาสนาเพื่อที่จะธารงตัวตนของตนเองไว้ได้ เช่น การลด
ลักษณะความเป็ นหญิงลง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย กิรยิ าท่าทาง หรือคาพูดคาจา และการ
ปกปิ ดเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกันถือเป็ น
เรื่องที่ผดิ ต่อหลักศาสนาซึ่งถ้าหากเป็ นที่ล่วงรู้ออกไปก็อาจถูกประณาม ขณะเดียวกันการจะ
ออกไปมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย กะเทยเองก็มคี วามสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะถูกทาร้ายจนถึงแก่ชวี ติ ได้
ถึงแม้สมฤดีจะมองพฤติกรรมของกะเทยผ่านแนวคิดความเบีย่ งเบน
แต่อย่างไรก็ตามงานชิน้ นี้กไ็ ม่ได้มองความเบีย่ งเบนทางเพศบนฐานคิดจิตวิทยาแบบในงานกลุ่ม
ก่อนหน้า หากแต่เป็ นความเบีย่ งเบนทีเ่ กิดขึน้ จากทัศนภาพเชิงสัมพัทธ์ กล่าวคือ อัตวิสยั ของ
ผูช้ มในสังคมหรือชุมชนได้นิยามความเบีย่ งเบนให้กบั สิง่ ต่าง ๆ หรือประทับตราให้คน ๆ หนึ่ง
กลายเป็ น อื่น ความเบี่ย งเบนในงานชิ้น นี้ จึง ถู ก มองว่า เป็ น สิ่ง ที่ส งั คมหยิบ ยื่น ให้แ ก่ ก ะเทย
มากกว่าทีจ่ ะเป็ นอาการเจ็บป่ วยทางจิตเวชทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของกะเทยเอง
ส่ ว นผลการศึ ก ษานั ้น ยัง คงมองกระบวนการพัฒ นาและธ ารง
เอกลัก ษณ์ ก ะเทยอย่า งเป็ น ขัน้ เป็ น ตอนและมีค วามต่ อ เนื่ อ ง โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 การรับรูค้ วามแตกต่าง: รับรูว้ ่าตนแตกต่างจากเด็กผูช้ ายคนอื่น ขัน้ ตอน
ที่ 2 การมีเอกลักษณ์สว่ นบุคคลเป็ นกะเทย ขัน้ ตอนที่ 3 การเปิ ดตัว ขัน้ ตอนที่ 4 การใช้ชวี ติ และ
การปรับตัวของกะเทยในสังคมของคนรักต่างเพศ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจว่า ทัง้ งานของ เทียมเทพ
(2546) และ สมฤดี (2546) ยังคงมองว่าการประกอบสร้างตัวตนของกะเทยนัน้ ดาเนินไปอย่าง
เป็ นกระบวนการและเป็ นขัน้ เป็ นตอน ทว่างานทัง้ สองชิ้นยังคงขาดการชี้ให้เห็นว่าความรูห้ รือ
อุดมการณ์ชุดใดทีก่ ่อให้เกิดกระบวนการทีเ่ ป็ นขัน้ เป็ นตอนเช่นนี้หรือรักษาโครงสร้างทีท่ าให้เกิด
พัฒนาการไปสูต่ วั ตนแบบกะเทยให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ไว้
สุดท้าย คือ วิทยานิพนธ์ของเปรมปรีดา (2546) เป็ นการวิจยั ทีเ่ ข้าไป
ศึกษาโรงโชว์ซ่งึ ตัง้ อยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีกรอบการมองที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
มโนทัศน์ เรื่องอัตลักษณ์ และความเป็ นตัวตนทางเพศ ผนวกกับมโนทัศน์ พ้นื ที่ท่สี ามและการ
ต่อต้านขัดขืน พืน้ ทีใ่ นโรงโชว์นับว่ามีความแตกต่างกับสนามของงานวิจยั สองชิ้นก่อนหน้า ซึ่ง
นอกจากจะไม่ถูกควบคุมด้วยบรรทัดฐานทางสังคม กฎเกณฑ์ทางศาสนา หรือกฎระเบียบของ
กระทรวงการศึกษาธิการ ในทางตรงกันข้ามโรงโชว์เป็ นพื้นที่ท่เี ผยให้เห็นถึงการรวมตัวและ
วัฒนธรรมย่อยของกะเทย ทัง้ ยังเป็ นพืน้ ทีท่ น่ี าเสนอความหลากหลายในแง่มุมต่าง ๆ ทัง้ ความ
หลากหลายในอัต ลัก ษณ์ ข องกะเทยผ่า นการเลือ กใช้ค วามเป็ น หญิง ดัง ที่เ ปรมปรีด าได้ต ัง้
ข้อสังเกตไว้ว่า “ความเป็ นหญิงทีก่ ะเทยได้เลือกนามาใช้มหี ลายระดับ บางคนเลือกปรับแต่งจาก
ฐานเดิมที่มอี ยู่ บางคนเลือกใช้วธิ เี สริมแต่งความงามแบบชัวครั
่ ง้ ชัวคราว
่
บางคนเลือกเปลีย่ น
ร่างกายโดยพึง่ พาเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ” (เปรมปรีดา , 2546, น. 154) อีกทัง้ ยังมี
ความหลากหลายทางช่วงชัน้ สถานะในโรงโชว์ ทีซ่ ง่ึ ความสวยและความอาวุโสถูกใช้เป็ นต้นทุน
ในการไต่เต้าลาดับชัน้ ของอาชีพนางโชว์ ดังที่เปรมปรีดาได้จาแนกนางโชว์ออกเป็ น 5 กลุ่ม
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ได้แก่ ซุปเปอร์สตาร์ ดาว ตัวร้อง นางแบบ และตัวเต้นหรือลู กคู่ (เปรมปรีดา, 2546, นน. 9193) ส่วนในแง่เพศวิถี ลีลาเพศของกะเทยนางโชว์กม็ คี วามสลับซับซ้อน เมื่อตัวตนของกะเทยใน
พื้นที่ส่วนตัวอาจไม่จาเป็ นต้องสอดคล้องกับตัวตนที่นาเสนอในโรงโชว์หรือในพื้นที่สาธารณะ
กล่าวคือ ลีลาเพศบนเตียงของกะเทยสาวสวยบางคนสามารถรับบทเป็ นฝ่ ายรุก ขณะทีผ่ ชู้ ายรับ
บทฝ่ ายรับ
หากมองผิว เผินโรงโชว์อาจเป็ นพื้นที่ช่ว ยเปิ ดโอกาสให้กะเทยได้
ดารงตัวตนได้อย่างอิสระ แต่งกายสวยงาม หรือมีชวี ติ ท่ามกลางแสงไฟทีส่ าดส่อง ขยับท่วงท่า
ไปพร้อมกับบทเพลงได้อย่างเสรี กระนัน้ แล้วถึงแม้พ้นื ที่โรงโชว์จะตัง้ อยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่ดู
เหมือนจะทาให้กะเทยเป็ นตนเองได้โ ดยที่ไม่ มีกฎเกณฑ์ใดมาก ากับ แต่ เปรมปรีดาก็ได้ต ัง้
คาถามไว้ว่า “บนเวทีเป็ นพืน้ ทีเ่ สรีสาหรับกะเทยจริงหรือ . . . เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ห็นลีลากะเทยภายใต้
เงื่อนไขบางประการก็เป็ นได้” (เปรมปรีดา , 2546, น. 104) จากคาถามดังกล่าวงานวิจยั ของ
เปรมปรีดาจึงช่วยสะท้อนภาพทุนนิยมในเมืองท่องเที่ยวที่ลงมากากับความสวยความเหมือน
ผูห้ ญิงทีถ่ ูกนามาใช้โดยกะเทยในโรงโชว์ ผ่านการตกแต่ง ตัด ต่อ เติม หรือการศัลยกรรมความ
งาม เมื่อความสวยความงามมีผลกับปากท้องและทีท่ างในโรงโชว์ กะเทยจึงวิง่ ไล่ตามความสวย
และทุ่มทุนไปกับการศัลยกรรมความงาม แต่อย่างไรก็ตามก็มอิ าจจะมองได้ว่ากะเทยในโรงโชว์
ถูกทาให้เป็ นวัตถุสนิ ค้าหรือกลายเป็ นผลผลิตของระบบทุนนิยมอย่างสมบูรณ์ ดังที่การสร้าง
ความสวยของกะเทยในโรงโชว์ถูกมองว่า “ร่างกายแบบผูห้ ญิงเป็ นเครื่องมือทีก่ ะเทยหยิบใช้เพือ่
ก้าวไปสู่สถานภาพและโอกาสใหม่ ๆ” (เปรมปรีดา , 2546, น. 103) ขณะเดียวกันงานโชว์คา
บาเรต์กถ็ ูกมองว่าเป็ นยุทธศาสตร์ของกะเทยทีใ่ ช้ในการเปิ ดพืน้ ทีท่ างสังคม (เปรมปรีดา , 2546,
น. 74)
การศึกษากลุ่มนี้ได้เผยให้เห็นอัตลักษณ์อนั หลากหลายของกะเทย
ผ่านการขยายสนามและขยายกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ซึ่งต่างไปจากการศึก ษากลุ่มแรกที่
กระจุกอยู่กบั กลุ่มกะเทยทีอ่ าศัยอยู่ในสังคมเมืองและเป็ นชนชัน้ กลาง อย่างไรก็ตามการศึกษา
กลุ่มนี้ได้หลุดออกจากมุมมองความเบีย่ งเบนทางเพศทีต่ งั ้ อยู่บนฐานคิดจิตวิทยาหรือสภาวะที่
ถูกตีตราโดยองค์ความรูท้ างการแพทย์ โดยหันไปให้ความสนใจกับการปฏิสมั พันธ์เชิงสังคมและ
แสดงให้เห็นว่ากะเทยรับรูต้ นเองว่าไม่ใช่ทงั ้ ผูช้ ายและไม่ใช่ทงั ้ ผูห้ ญิงซึง่ การรับรูเ้ ช่นนี้เป็ นผลมา
จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นในสังคม อีกทัง้ การรับเอาความเป็ นหญิงมาใช้กม็ หี ลายระดับขึน้ อยู่
กับเงือ่ นไขของแต่ละบุคคล และมิใช่กะเทยทุกคนทีต่ อ้ งการจะเข้ารับการแปลงเพศ
ฉะนัน้ การศึกษากลุ่มนี้จงึ มิได้เพียงแค่ฉายให้เห็นเพียงแค่ลกั ษณะ
หรือตัวตนทีม่ รี ูปแบบเฉพาะ แต่ยงั เผยให้เห็นถึงการกดทับจากบริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น การ
เลือกปฏิบตั ิในโรงเรียน โรงโชว์ ระบบทุนนิยม ภาพเหมารวมของสังคม หรือกฎเกณฑ์ทาง
ศาสนา และในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นถึงวิธกี ารต่อรองกับการกดขีข่ องกะเทยทีต่ ่างกันออกไป
ตามแต่ละพืน้ ที่
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2.1.1.3 การศึกษากะเทยภายใต้มมุ มองเควียร์ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560
จุ ด เปลี่ย นทางการมองอัต ลัก ษณ์ การให้ค านิ ย ามต่ อ ตัว ตน และ
ประสบการณ์ของกะเทยทีม่ คี วามคงที่ มีพฒ
ั นาการตัวตนทีเ่ ป็ นไปอย่างต่อเนื่อง หรืออยู่ร่วมกับ
เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ไปสูก่ ารมองตัวตนทีม่ คี วามลื่นไหลและสลับซับซ้อน ส่วนหนึ่งนัน้
ได้รบั อิทธิพลมาจากการนาทฤษฎีเควียร์มาเป็ นเลนส์ในการศึกษา ซึง่ ได้กลายมาเป็ นเครื่อ งมือ
ทางทฤษฎีอนั สาคัญของนักวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์สาหรับใช้ในการศึกษาอัตลักษณ์ตวั ตน
ของกะเทย
แนวคิ ด เควี ย ร์ ท่ี ม ั ก จะปรากฏในการศึ ก ษากะเทยทางด้ า น
สังคมศาสตร์มกั จะได้รบั อิทธิพลมาจากงานของ จูดธิ บัทเลอร์ (Judith Butler) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิด
ปฏิบตั ิการแห่งการแสดง หรือ ภาวะแห่งการแสดง (Performativity) เอาไว้ในงานชิ้นสาคัญ
อย่ า ง Gender Trouble (1990) และ Bodies that Matter (1993) ผู้บุ ก เบิก ในการน าแนวคิด
ปฏิบตั กิ ารแห่งการแสดงมาใช้กค็ อื สุไลพร ชลวิไล จากในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวตนในเรื่องเล่า:
การต่อรองทางอัต ลักษณ์ ของหญิงรักหญิง ” ที่เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2545 โดยสุไลพรใช้
แนวคิดของบัทเลอร์เป็ นเลนส์ในการศึกษาชีวติ ของหญิงรักหญิงที่มเี รื่องราวของเภรีเป็ นแกน
หลัก ซึง่ ภายใต้ทฤษฎีของบัทเลอร์ตวั ตนของเภรีทข่ี า้ มจากการเป็ นทอม ดี้ ไปสู่หญิงรักหญิงจึง
ถูกมองว่าเป็ นภาวะแห่งการแสดงที่มคี วามลื่นไหลและแปรเปลี่ยน อีกทัง้ ยังเป็ นการท้าทาย
กรอบของระบบความหมายเรื่องเพศทีแ่ บ่งแยกระหว่างบุคคลรักเพศเดียวกัน (homosexuality)
กับบุคคลรักต่างเพศ (heterosexuality) (2545, น. 165)
กระทังในช่
่ วงทศวรรษที่ 2550 เควียร์ได้ถูกนามาใช้ทฤษฎีในการ
มองอัตลักษณ์ตวั ตนของกะเทย แนวโน้มของการศึกษาในช่วงทศวรรษนี้ไม่ได้เพียงแค่ชใ้ี ห้เห็น
ว่า สัญลักษณ์ ท่ีสงั คมให้คุณค่า กรอบของวัฒนธรรม หรือบริบทที่รายล้อมมีบทบาทในการ
กาหนดตัวตนหรือการธารงอัตลักษณ์ทางเพศของกะเทยแบบการศึกษากลุ่มทีผ่ ่านมาอีกต่อไป
หากแต่การศึกษาทีใ่ ช้ทฤษฎีเควียร์ในกลุ่มนี้ได้เข้ามาขีดเส้นใต้ให้เห็นถึงบทบาทของระบบสอง
เพศผ่านสมมติฐานทีต่ อ้ งการจะชีใ้ ห้เห็นว่าตัวตนของกะเทยอาจถูกกากับหรือถูกประกอบสร้าง
ขึน้ มาด้วยบรรทัดฐานของชาย-หญิงทีม่ อี ยู่ในสังคม ในเวลาเดียวกันงานวิจยั ทีน่ าทฤษฎีเควียร์
มาใช้ได้มองอัตลักษณ์ ตวั ตนของกะเทยว่าเป็ นสิง่ ที่ไม่คงที่ ลื่นไหลและแปรเปลี่ยนได้ อีกทัง้
การศึกษาภายใต้มุมมองของเควียร์ ได้มาพร้อมกับการมองประสบการณ์และการให้ความหมาย
ต่อตัวตนของกะเทยผ่านมิตทิ ท่ี บั ซ้อนอยู่ อย่าง มิตชิ นชัน้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และแสดงให้เห็น
ถึงความเป็ นชายขอบในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านพืน้ ที่ ไม่ว่าจะเป็ น กะเทยบ้านนอกทีอ่ าศัยอยู่ตาม
ชนบท กะเทยชนชัน้ แรงงานในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม หรือ กะเทยทีเ่ ป็ นนักโทษอยูใ่ นคุกชาย
ฉะนัน้ ในส่วนนี้จงึ หยิบงานวิชาการ 4 ชิ้น ที่ออกมาในช่วงทศวรรษ
2550 ซึง่ เป็ นงานทีน่ าทฤษฎีเควียร์มาเป็ นเลนส์ในการศึกษาอัตลักษณ์ การให้คานิยามต่อตัวตน
และวิถีชีวติ ของกะเทย ดังนี้ หนึ่ง วิทยานิพนธ์เรื่อง “ กะเทยบ้านนอก การสร้างตัวตนของ
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กะเทยบนพืน้ ทีท่ างสังคม: กรณีศกึ ษากะเทยทีป่ รากฏตัวในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช” ของ
พลสิทธิ ์ แววศักดิ ์ (2550) สอง บทความวิช าการเรื่อง “ผู้สาวหน้าฮ้านหมอลา ความสัมพันธ์
ระหว่ า งกะเทยและผู้ช ายในคอนเสิร์ต หมอล าอีส าน” ของ พรเทพ แพรขาว (2556) สาม
วิท ยานิ พ นธ์ เ รื่อ ง กะเทยโรงงาน: ชีว ิต และตัว ตนข้า มเพศของแรงงานอพยพจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ภูรณ
ิ ฐั ร์ โชติวรรณ (2557) และสุดท้าย วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “เพศสภาวะ
เพศวิถี ประสบการณ์ชวี ติ ของกะเทยในคุก” ของ จารุวรรณ คงยศ (2560)
พลสิทธิ ์ (2550) ได้เข้าไปศึกษากระบวนการสร้างตัวตนของกะเทย
บ้านนอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่วนหนึ่งของการศึกษานี้ได้นาแนวคิดทฤษฎีเควียร์มา
ใช้ (ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ Queer Theory ถูกแปลเป็ นภาษาไทยว่า ทฤษฎีแปลกแยก) แม้คาว่า
กะเทยบ้านนอก อาจจะให้ภาพลักษณะตัวตนทีแ่ ตกต่างไปจากภาพตัวแทนของกะเทยสมัยใหม่
ที่อาศัยอยู่ใ นเมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นการมีรูปร่างกายา พูดติดสาเนีย ง
ท้องถิน่ และไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวตามสมัยนิยม หากแต่จากการสารวจข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับ
กะเทยบ้านนอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทัง้ พืน้ เพ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพทีแ่ ตกต่าง
กัน พลสิท ธิจ์ ึง ได้ใ ห้ค าจ ากัด ความไว้ว่า กะเทยบ้า นนอกคือ “คนคนหนึ่ ง ในสัง คมที่มีค วาม
ต้องการทีจ่ ะดารงอยู่รอดในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับคนทัวไปซึ
่ ่งการจะอยู่รอดได้นนั ้
จาเป็ นต้องมีการทางานเพือ่ ให้มรี ายได้ในการเลีย้ งชีพ อาชีพจึงเป็ นสิง่ สาคัญ” (2550, น. 65)
ส่วนทีม่ าของการให้ความหมายต่อตนเองว่ากะเทยบ้านนอกหรือการ
ให้ความหมายจากคนอื่นเกิดขึน้ จากการไปมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นในบริบทต่าง ๆ ทีว่ ่าด้วย
ความเป็ น เมือ ง ส่ว นอีก ปั จ จัย หนึ่ ง ก็คือ บทบาทของสื่อ ดัง ที่ ผู้ศึก ษาได้ต ัง้ ข้อ สัง เกตไว้ว่ า
“บทบาทของสื่อมีความสาคัญมากทีก่ ่อให้เกิดความหมายของกะเทยบ้านนอก” (2550, น. 104)
แต่ ถึง กระนั น้ แล้ว การให้ค วามหมายต่ อ ตนเองว่ า กะเทยบ้า นนอกนั น้ ก็อ าจไม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง
ตลอดเวลา ด้วยการโยกย้ายถิน่ ฐานไปสูบ่ ริบทใหม่หรือขยับขยายทุนทางเศรษฐกิจทาให้กะเทย
บ้านนอกเปลีย่ นผ่านไปเป็ นกะเทยเมืองใหญ่ ดังที่ พลสิทธิ ์ กล่าวว่า “แต่ในท้ายทีส่ ุดแล้วความ
เป็ น กะเทยบ้า นนอกนัน้ ก็ส ามารถเกิด ขึ้น ได้ก ับกะเทยทุ ก คน เพราะกะเทยแต่ ล ะคนนัน้ ไม่
สามารถทีจ่ ะทิง้ เบือ้ งหลังของตนเองไว้ได้อย่างเสร็จสรรพเมือ่ ตนเองถูกเปลีย่ นตาแหน่งแห่งทีบ่ น
ความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทและเงือ่ นไขต่าง ๆ” (2550, น. 137)
ด้วยอิทธิพลแนวคิดของเควียร์ทน่ี ามาใช้ในงานชิน้ นี้ อัตลักษณ์ตวั ตน
แบบกะเทยบ้านนอกจึงถูกมองว่าไม่นิ่ง สามารถแปรเปลีย่ นไปตามบริบทชีวติ ทัง้ ยังมีการหยิบ
ยืมความเป็ นหญิงหรือแสดงออกความเป็ นกะเทยไปตามสถานการณ์ ตามที่พลสิทธิ ์ได้เปรียบ
เปรยตัวตนทางเพศเอาไว้ว่าเป็ น “อัตลักษณ์ของเหลว” ทีส่ ามารถลื่นไหลไปตามภาชนะทีบ่ รรจุ
ของเหลวนัน้ ” (2550, น. 136) โดยจะเห็นได้จากการแสดงออกของกะเทยบ้านนอกในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กบั พืน้ ที่ ตัง้ แต่พน้ื ทีส่ ว่ นตัวไปจนถึงพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น การใช้
บ้านของกะเทยคนหนึ่ง (เป็ นบ้านที่กะเทยเรียกกันว่าบ้านประดับดาว) เป็ นที่รวมตัวกัน เพื่อ
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พบปะสังสรรค์และประกอบกิจกรรมทางเพศ หรือการใช้พน้ื ทีส่ าธารณะโดยการออกไปรวมกลุ่ม
กันในยามค่าคืนทีส่ นามหน้าเมืองหรือโรงน้ าชาทีอ่ ยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทัง้
การแสดงออกตัวตนของกะเทยยังเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างปั จเจกกับคนอื่น
ๆ ในสังคม กะเทยบ้านนอกอาจแต่งตัวหรือแสดงออกตามเงื่อนไขของตนเอง ซึง่ เงื่อนไขสาคัญ
นัน่ ก็คอื หน้าที่การงานและลักษณะร่างกาย (2550, น. 89) นอกจากนัน้ แล้วยังจะเห็นได้จาก
ลักษณะอันหลากหลายของกะเทยในจังหวัดนครศรีรรมราชทีถ่ ูก ชีใ้ ห้เห็นในการศึกษานี้ซ่งึ มีอยู่
4 แบบด้วยกัน ได้แก่ 1.กะเทยร่างกายเป็ นชาย แต่งตัวเป็ นหญิง แสดงพฤติกรรมเป็ นหญิง 2.
กะเทยร่างกายเป็ นชายแต่งกายเป็ นชาย แสดงพฤติกรรมเป็ นหญิง 3.กะเทยร่างกายเป็ นชาย
แต่งตัวเป็ นชาย แสดงพฤติกรรมเป็ นชาย 4.กะเทยร่างกายเป็ นหญิง แต่งตัวเป็ นหญิง แสดง
พฤติกรรมเป็ นหญิง (2550, น. 5)
งานศึกษาของพลสิทธิ ์ทีไ่ ด้กาหนดขอบเขตการศึกษาและสนามวิจยั
เอาไว้ใ นกลุ่ ม กะเทยบ้า นนอกที่อ าศัย อยู่ในจัง หวัด นครศรีธรรมราชทางภาคใต้ อัน น ามาสู่
งานวิจยั อีกสองชิ้นที่ได้เลือกนามาใส่ไว้ในทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้ ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่ออกไป
ศึกษาตัวตนและวิถชี วี ติ ของกะเทยทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่ในภาคอีสาน ซึง่ ก็คอื บทความของ พรเทพ
(2556) ได้ศึก ษาชีว ิต กะเทยอีส านในพื้น ที่ค อนเสิร์ต หมอล า โดยมีภ าคสนามอยู่ใ นจัง หวัด
ขอนแก่นและร้อยเอ็ด ผูศ้ กึ ษาใช้แนวคิดมานุษยวิทยาในการวิจยั นอกจากนัน้ ยังได้นาทฤษฎีเค
วียร์มาใช้ ซึ่งแม้ว่าในการศึกษานี้จะไม่ได้อธิบายกรอบแนวคิดทฤษฎีเควียร์ชดั เจนนัก แต่
อย่างไรก็ตามเควียร์ถูกนามาใช้เป็ นกรอบในการทาความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่าง
กะเทยกับผูช้ ายทีม่ ตี ่อกันในพืน้ ทีค่ อนเสิรต์ หมอลา ซึง่ ความสัมพันธ์ในพืน้ ทีต่ รงนัน้ ได้ถูกนิยาม
ผ่านวาทกรรมรักต่างเพศตามภาษาท้องถิ่น โดยในพื้นที่หน้ าฮ้านหมอลา ผู้ชายอีสานเรียก
กะเทยว่า “ผู้ส าว” และ กะเทยเรีย กผู้ช ายว่า “ผู้บ่ า ว” การศึก ษานี้ จึง ต้อ งการจะตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยกับผูช้ ายทีอ่ ยูภ่ ายใต้วาทกรรมผูบ้ ่าวกับผูส้ าว
พรเทพได้เผยให้เห็นว่าพืน้ ทีห่ น้าคอนเสิรต์ หมอลาเป็ นพืน้ ทีท่ พ่ี เิ ศษ
กะเทยสามารถปลดเปลือ้ งตัวตนทางเพศและอารมณ์ความปรารถนาของตนเองออกมาได้ อย่าง
อิสระโดยไม่มกี ฎเกณฑ์ทางสังคมมากากับ ถึงขัน้ ทีก่ ะเทยบางคนในพืน้ ทีห่ มอลาได้เปรียบเปรย
พืน้ ทีห่ มอลาเอาไว้ว่าเป็ นดัง่ “โลกทิพย์ เป็ นแดนสวรรค์” (2556, น. 71) อีกทัง้ กะเทยทีม่ าเทีย่ ว
งานคอนเสิรต์ หมอลาสามารถแต่งตัวได้จนในระดับทีเ่ รียกกันว่า “แต่งตัวฟ้ าขาด”3 และสามารถ
แสวงหาความสุขทางเพศกับผูช้ ายที่มาร่วมงานได้กนั โดยไม่มกี ฎเกณฑ์ทางสังคมมาขวางกัน้
เช่น กลุ่มผูบ้ ่าวหรือผูช้ ายทีม่ าเทีย่ วหมอลาก็มวี ฒ
ั นธรรมย่อยทีเ่ รียกกันว่า การ “จัดเจ้” คือ การ
3

คาว่า “ฟ้ าขาด” คือลักษณะการแต่ง ตัวของกะเทยที่ออกไปเที่ยวหมอลาโดย
เปรียบท้องฟ้ าเหมือนผืนผ้าใบทีห่ ่อหุม้ โลกไว้แล้วมันขาดทะลุออกไปหรือมีความหมายว่าเกิน
ความจริง (2556, น. 66)
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เชิญชวนให้กะเทยให้สุราหรือให้เงินโดยแลกกับการมีเพศสัมพันธ์กบั ผูบ้ ่าวซ่า น้อย (หรือผูช้ าย
วัย รุ่ น ) ส่ ว นกะเทยก็จ ะสื่อ สารกับ ผู้บ่ า วที่เ ข้า มาจัด เจ้ ดัง่ วลีท่ีว่ า “มัน ต้ อ งแลก” คือ การ
แลกเปลีย่ นระหว่างเงินกับเพศสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างเต็มใจ โดยต่างฝ่ ายต่างมอบความสุขแก่กนั
(2556, น. 73) อีกทัง้ กะเทยในพืน้ ทีห่ มอลายังรูจ้ กั วิธกี ารแสวงหาผูช้ ายทีอ่ ยูห่ น้าเวทีหมอลาหรือ
ตามพุม่ ไม้เพือ่ มามีเพศสัมพันธ์ดว้ ย หรือทีเ่ รียกกันว่า “การแล่นไม้”4
ภายใต้ค วามสัม พัน ธ์เ ชิง อ านาจระหว่ า งกะเทยกับ ผู้ช ายในพื้น ที่
คอนเสิร์ต หมอล าจึง ยากที่จ ะตัด สิน ได้ว่ า ใครมีอ านาจมากกว่ า ใครหรือ ใครตกเป็ น รองใน
ความสัมพันธ์ทางเพศทีเ่ กิดขึน้ เมื่อต่างฝ่ ายต่างเป็ นต้นทุนของความสุขให้กนั และกัน กล่าวคือ
ผูช้ ายให้กะเทยซื้อเหล้าให้และได้เงินใช้จากกะเทย โดยแลกเปลี่ยนด้วยการมีเพศสัมพันธ์ ใน
เวลาเดียวกันกะเทยก็เ ป็ นฝ่ ายแสวงหาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ชาย และถึงแม้
ความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยกับผู้ชายตรงพืน้ ทีง่ านคอนเสิรต์ หมอลาจะมีการเรียกกันว่าผูบ้ ่าว ผู้
สาว แต่ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผูช้ ายกับกะเทยในพืน้ ทีต่ รงนัน้ ก็ถูกมองว่าหลุดออกจาก
กรอบหรือบรรทัดฐานทางเพศ ดังทีพ่ รเทพ มองว่า “รูปแบบภายใต้การ ‘จัดเจ้’ ของผูบ้ ่าว และ
การแล่นไม้ของกะเทย คือ รูปแบบของพฤติกรรมรักเพศเดียวกันทีอ่ ยู่นอกกฎเกณฑ์ทางสังคม
และจะไม่พบในชีวติ ประจาวัน” (2556, น. 81) อย่างไรก็ตามในบทความนี้ไม่ได้เผยให้เห็นถึงวิถี
ชีวติ และตัวตนในชีวติ ประจาวันของกะเทยอีสานอย่างชัดเจนนัก ตัวตนและวิถชี วี ติ ของกะเทย
บ้ า นนอกถู ก รับ รู้เ พีย งแค่ มีอ าชีพ เป็ นเกษตรกร ท าไร่ ท านาหรือ เลี้ย งวัว เลี้ย งควาย ใน
ชีว ิต ประจาวัน พวกเธออาจจะไม่ ไ ด้แ ต่ ง หน้ า แต่ ง ตัว ให้สวยเหมือ นตอนอยู่ห น้ า เวทีห มอลา
เนื่องจากกลางวันต้องใช้แรงงานซึง่ ไม่เอือ้ ต่อการแต่งตัวสวยงาม
เมื่อขยับออกจาก “โลกทิพย์” ไปสู่โลกแห่งความเป็ นจริง และ ขยับ
ออกจากพืน้ ทีบ่ นั เทิงไปสูโ่ หมดการทางานและวิถชี วี ติ ของกะเทยชนบทอีสาน เราจะสามารถพบ
เรื่อ งราวประสบการณ์ ว ิถีชีว ิต และตัว ตนของกะเทยอีส านได้ จ ากงาน วิจ ัย ชิ้น ต่ อ มา คือ
วิทยานิพนธ์ ของ ภูรณ
ิ ัฐร์ (2557) ที่ได้เข้าไปศึกษาชีวติ และตัวตนของกะเทยชนบทอีสานที่
อพยพย้ายถิ่น เข้ามาทางานในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง การย้ายถิน่ ฐานจากชนบทไปสู่เมืองและเขตอุตสาหกรรมของกะเทยอีสานนัน้
นอกจากจะนามาซึ่งอิสรภาพทางเศรษฐกิจ ยังทาให้พวกเธอได้มอี สิ ระทีจ่ ะดาเนินวิถชี วี ติ ทาง
เพศทีพ่ วกเธอปรารถนา และถึงแม้ดเู หมือนว่าพืน้ ทีใ่ นโรงงานจะถูกจากัดไปด้วยพืน้ ที่ เวลา และ
กฎระเบียบเรื่องความปลอดภัย ทัง้ ยังต้องใช้แรงงานและความละเอียดรอบคอบ แต่สงิ่ เหล่านี้
4

คาว่า “แล่นไม้” เป็ นคาที่กะเทยอีสานใช้เพื่อบ่งบอกว่าตนเองต้องการผูช้ าย ใน
ภาษาอีสานคาว่า “แล่น” หมายถึง วิง่ และคาว่า “ไม้” หมายถึง ผูช้ ายหรืออวัยวะเพศชาย ฉะนัน้
“แล่นไม้” จึงหมายถึง การแสวงหาความสุขทางเพศกับผูช้ าย ซึง่ กะเทยจะเดินหาผูบ้ ่าวทีอ่ ยูห่ น้า
ฮ้านหมอลา (2556, น. 76)
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กลับไม่ได้เป็ นอุปสรรคแก่การแสดงออกอัตลักษณ์ตวั ตนของพวกเธอ ในทางกลับกันอัตลักษณ์
กะเทยในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมถูกพลิกสร้างความหมายใหม่วา่ หมายถึงผูท้ ส่ี ามารถ “ทา (งาน) ของ
ผูช้ ายก็ได้ (ของ)ผูห้ ญิงก็ได้” (2557, น. 138)
ภู ริ ณั ฐ ร์ ไ ด้ น าแนวคิ ด ของบั ท เลอร์ ม าใช้ ซึ่ ง นั น่ ก็ คื อ แนวคิ ด
Recognition and Gender Violence5 เป็ นทฤษฎีท่ใี ช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “self” และ
“other’s interpretations” ว่า ปั จเจกจะได้รบั การยอมรับจากสังคมก็ต่อเมื่อตัวตนของปั จเจกลง
รอยกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทีส่ งั คมยอมรับได้ (2557, น. 252) สมมติฐานหนึ่งทีใ่ ช้ในการ
หาคาตอบในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จงึ มีอยู่ว่า “การสร้างความสวยและความเป็ นหญิงบนเรือนร่าง
ของกะเทยเป็ นการเคลื่อนไหวรูปแบบหนึ่งเพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับจากสังคม กะเทยจึงพยายาม
สร้างตัวตนใหม่ทอ่ี งิ “ความเป็ นหญิง” เข้มข้นมากขึน้ และทาให้มรี ปู ร่างหน้าตาทีส่ วยงามเพือ่ ให้
ได้รบั การยอมรับและหลีกเลีย่ งการถูกมองเป็ นตัวตลก หรือ แปลกประหลาด” (2557, น. 13) ผล
การศึกษาจึงช่วยแสดงให้ถึงบทบาทของความเป็ นหญิงหรือความเหมือนผู้หญิงที่กะเทยใน
โรงงานได้เลือกนามาใช้นัน้ ได้กลายเป็ นสิง่ ที่กะเทยในอุตสาหกรรมโรงงานใช้ต่อ รองเพื่อการ
ยอมรับจากสังคมและชุมชนทีพ่ วกเธออยู่อาศัย และถูกนามาใช้เพื่อทีพ่ วกเธอนัน้ จะไม่ต้องถูก
มองว่าเป็ นตัวตลกของสังคม อีกทัง้ ยังสามารถใช้เพื่อต่อรองความสัมพันธ์กบั ผูช้ ายได้อกี ด้วย
แต่กระนัน้ แล้วกะเทยโรงงานก็อาจจะไม่ได้มคี วามปรารถนาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสวมทับตัวเอง
ลงไปในความเป็ นหญิงอย่างสมบูรณ์ ผ่านการเสริมหน้าอกหรือการผ่าตัดแปลงเพศ พวกเธอ
เพียงแค่เลือกทีจ่ ะเอาความเป็ นหญิงมาใช้ไปตามบริบทของชีวติ
ผลลัพธ์ของการศึกษาภายใต้มุมมองเควียร์มตี ่ออัตลักษณ์ และการ
ให้คานิยามต่อตัวตนของกะเทยจากงานวิชาการที่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 อาจจะไม่ได้
แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ ภายใต้มุมมองเควียร์นนั ้ กะเทยถูกมองว่ามีตวั ตนทีล่ ่นื ไหล และยัง
เลือกใช้คานิยามหรือความเป็ นหญิงสัมพันธ์ไปกับบริบทต่าง ๆ เช่นเดียวกับงานวิจยั ชิน้ สุดท้าย
คือ วิทยานิพนธ์ ของ จารุวรรณ (2560) ทีไ่ ด้ใช้กระบวนทัศน์เชิงประกอบสร้างทางสังคม (Social
Construction) และแนวคิ ด ทฤษฎี เ ควี ย ร์ ม าเป็ นกรอบในการศึ ก ษาตั ว ตนทางเพศและ
ประสบการณ์ของกะเทยในเรือนจา งานวิจยั นี้จงึ เป็ นงานอีกชิ้นหนึ่งที่นาเสนอให้เห็นว่า เพศ
สภาวะและเพศวิถขี องกะเทยในคุกไม่ได้เป็ นสิง่ ทีห่ ยุดนิ่งตายตัว แต่กลับมีความลื่ นไหลยืดหยุ่น
เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กบั บริบททางสังคม วัฒนธรรม ช่วงชีวติ (life cycle) และสถานการณ์ ท่ี
เกิด ขึ้น ในชีว ิต ของกะเทย รวมทัง้ ปฏิส มั พัน ธ์แ ละความสัม พัน ธ์เ ชิง อ านาจที่ก ะเทยเข้า ไป
เกี่ยวข้องกับผูค้ นอื่น ๆ (2560, น. 140) ส่วนการให้คานิยามต่อตัวตนทางเพศ ในการศึกษานี้
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พบว่า กะเทยไม่ได้ยดึ นิยามใดนิยามหนึ่งไปตลอดชีวติ แต่จะเลือกใช้นิยามใดนิยามหนึ่งใน
สถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน (2560, น. 108)
จุดทีง่ านของจารุวรรณต่างไปจากงานวิชาการทัง้ สามชิน้ ก่อนหน้า ก็
คือ สนามในการวิจยั ทีเ่ คลื่อนตัวออกจากพืน้ ทีใ่ นชุมชน พืน้ ทีค่ อนเสิรต์ หมอลา หรือ พืน้ ทีใ่ นเขต
อุตสาหกรรมโรงงาน ไปสู่พน้ื ทีภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ อย่าง เรือนจา ทีซ่ ง่ึ มีการควบคุม
วินัยกฎระเบียบที่ตงั ้ อยู่บนพื้นฐานเพศสรีระ โดยจะพบว่าต่อให้กะเทยไม่ว่าจะแปลงเพศหรือ
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงสรีระร่างกายส่วนใดเลยก็ตาม เมื่อถูกตัดสินให้จาคุกก็ตอ้ งถูกส่งไปจองจาอยู่
ในทัณฑสถานชายตามเพศทีไ่ ด้ตดิ ตัวมาแต่กาเนิดและต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีแ่ บ่งออกเป็ น
เพศชายเพศหญิง กะเทยจึงต้องผ่านกระบวนการปลดเปลือ้ งตัวตนเช่นเดียวกับนักโทษชายคน
อื่น ๆ ตัง้ แต่การค้นตัวอย่างละเอีย ดโดยผูค้ ุมชาย ต้องถูกโกนผมจนสัน้ เกรียน ใส่เครื่องแบบ
นักโทษชายตัวโคร่ง อีกทัง้ ยังถูกควบคุมผ่านกลไกในการสร้างระเบียบวินัย ผ่านกิจวัตรประจา
วันที่สมั พันธ์กบั พื้นที่และเวลา แต่อย่างไรก็ตามภายในคุกมีการจัดสรรพื้นที่ให้นักโทษที่เป็ น
กะเทย โดยจะถูกให้จดั อยู่ในแดนหนึ่ งซึ่งมักเป็ นที่รบั รูก้ นั ว่าเป็ นแดนกะเทย หรือ บนตึกนอน
กะเทยก็จะถูกจัดให้นอนรวมกัน อีกทัง้ การยอมให้พน้ื ทีแ่ ก่กะเทยในการแสดงออกตัวตนทางเพศ
ผ่านกิจกรรมสันทนาการในคุก สิง่ เหล่านี้จงึ อาจมองได้ว่าเป็ นการให้พน้ื ทีท่ ดแทนการแก้ไขเชิง
โครงสร้างทางกฎหมายทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานคิดเพศในเชิงชีววิทยา ในขณะเดียวกันกะเทยในคุกก็รจู้ กั
การต่อรองกับกฎเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ เช่น การใช้ลกู อ้อนกับผูค้ ุมเพือ่ ทีจ่ ะได้ไว้ผมยาวกว่านักโทษชาย
คนอื่น ๆ หรือ การดัด แปลงเครื่อ งแต่ ง กายนัก โทษให้มีล กั ษณะที่ร ดั รูป การศึก ษานี้ จึงช่ว ย
นาเสนอให้เห็นว่ากะเทยมีชวี ติ อยู่ในคุกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ น การอยู่ร่วมกับผูช้ ายทีเ่ ป็ นนักโทษ
และผูค้ ุม หรือ วิธกี ารต่อรองกับกฎระเบียบต่าง ๆ
นอกจากนัน้ งานของจารุวรรณยังให้ความสนใจเกี่ยวกับเพศวิถขี อง
กะเทยในคุก ซึ่งจากผลการศึกษานัน้ พบว่า กะเทยทัง้ 10 คน มีแฟนขณะที่ตดิ คุก (2560, น.
120) ทัง้ ยังได้เปิ ดเปลือยให้เห็นถึงประเด็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยกับ
ผูช้ ายตัง้ แต่โลกภายนอกจนถึงภายในคุก ข้างนอกรัว้ หนาม กาแพงสูง และกงขังพวกเธออาจ
ต้องทาหน้าที่เป็ นที่พง่ึ ทางเศรษฐกิจ หรือ คอยส่งเสียเลี้ยงดูผูช้ าย แต่เมื่อเข้ามาอยู่ขา้ งในคุก
พวกเธอได้รบั การดูแลจากผู้ชาย ซึ่งความรักความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับกะเทยในคุกนัน้
สามารถเกิดขึน้ ได้กบั กะเทยทุกรูปแบบ ไม่ว่าพวกเธอจะมีหน้าตา ร่างกาย หรืออวัยวะเพศแบบ
ไหน พืน้ ทีใ่ นคุกจึงถูกเปรียบดังโลกอี
่
กใบหนึ่งทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้ความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับกะเทย
ดังที่ จารุวรรณ อธิบายว่า
สาหรับความสัมพันธ์กบั คู่รกั ภายในคุกเป็ นความสัมพันธ์ท่ผี ตู้ ้องขัง
สร้างขึน้ หรือสมมุตขิ น้ึ ที่เรียกว่า “โลกสมมุต”ิ เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการทางด้ า นจิต ใจของผู้ต้ อ งขัง ผ่ อ นคลายความตึง เครีย ด
บรรเทาความรู้สกึ กดดันจากการใช้ชวี ติ ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่
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เคร่งครัด โดยคู่รกั จะคอยดูแลช่วยเหลือแบ่งปั นสิง่ ต่าง ๆ ภายในคุก
พูดคุย ให้กาลังใจกัน ให้คาปรึกษา มีการอยูก่ นิ ฉันท์สามีภรรยากัน มี
บทบาทหน้ าที่ระหว่า งคู่ร กั ฝ่ ายชายจะทาหน้ าที่ห าเงิน มาเลี้ยงดู
กะเทย กะเทยก็จะทาหน้าทีด่ ูแลความเป็ นอยู่ เสือ้ ผ้า อาหาร ของใช้
ให้แก่คู่ของตน ซึ่งการทีก่ ะเทยได้รบั การดูแลทีด่ จี ากคู่รกั การเอาใจ
ใส่ เอาอกเอาใจ เลี้ยงดู ส่งเสียทาให้กะเทยรูส้ กึ ว่ามีคนคอยปกป้ อง
คุ้มครองขณะที่อยู่ในคุก สร้างความรู้สกึ มันคงปลอดภั
่
ยให้แก่พวก
เธอ มีกะเทยหลายคนที่มปี ระสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท่ี
สร้างขึน้ ในคุก (จารุวรรณ คงยศ, 2560, นน. 137-138)
จากโลกทิพย์ในหน้ าฮ้านหมอลา สู่ โลกสมมติในคุกชาย ประเด็น
เรื่องความรักความสัมพันธ์ท่เี กิด ขึน้ ระหว่างผูช้ ายกับกะเทยในการวิจยั ภายใต้กระแสธารของ
แนวคิด เควียร์มกั จะรือ้ ให้เห็นถึงบรรทัดฐานรักต่างเพศทีอ่ ยู่ในความรักหรือความสัมพันธ์ทาง
เพศระหว่างผูช้ ายกับกะเทย โดยมักจะเป็ นการศึกษาทีม่ าพร้อมกับพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมย่อยหรือใน
พืน้ ทีอ่ นั จาเพาะ อีกทัง้ จะเห็นได้ว่าแม้ ในการศึกษาชิน้ ก่อนหน้าของพรเทพ (2556) จะแสดงให้
เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกะเทยกับผูบ้ ่าวในพืน้ ทีค่ อนเสิรต์ หมอลาจะอยู่นอกกรอบบรรทัด
ฐานรักต่างเพศ แต่ในการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า ความรักความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับ
กะเทยในคุกวางอยู่บนฐานรักต่างเพศ จะเห็นได้จากพืน้ ทีใ่ นคุกมีธรรมเนียม “การเลีย้ งน้อง” ซึง่
ก็คอื การกินอยูก่ บั กะเทยในคุก โดยผูต้ อ้ งขังชายทีก่ นิ อยู่กบั กะเทยจะต้องเป็ นผูด้ แู ลกะเทย และ
คอยส่งเสียเลี้ยงดู (จารุวรรณ คงยศ, 2560, น. 120) ไปจนถึงการจัดพิธกี ารแต่งงาน และงาน
เลี้ยง ซึ่งการอยู่กนิ ระหว่างผู้ชายกับกะเทยในคุก ถูกมองว่าเป็ นไปตามขนบผัวเดียวเมียเดียว
ขณะทีก่ ารศึกษาของภูรณ
ิ ฐั ร์กพ็ บว่าในโรงงานได้เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ความสัมพันธ์รปู แบบอื่น ๆ โดย
ทีไ่ ม่ได้จากัดอยูเ่ พียงแค่รกั ต่างเพศ (ภูรณ
ิ ฐั ร์ โชติวรรณ, 2557, น. 137)
ภายใต้สายตาของนักวิชาการทีใ่ ช้ทฤษฎีเควียร์ ความสัมพันธ์แบบ
รักต่างเพศอาจทาให้กะเทยต้องต่อรองด้วยสุรา เงินตรา บทบาทแบบผูห้ ญิง หรือความงามที่
พวกเธอพยายามสรรค์สร้างมันขึน้ มา กระนัน้ แล้วงานศึกษาเควียร์กย็ งั ไม่ได้เปิ ดพรมแดนความ
รักความสัมพันธ์นอกขนบ งานศึกษาส่วนใหญ่ยงั คงมุ่งไปทีค่ ่รู ะหว่างผูช้ ายกับกะเทย หรืออย่าง
มากที่สุดนาเสนอให้เห็นเพียงแค่ว่าเพศวิถขี องกะเทยนัน้ ไม่ได้เป็ นฝ่ ายรับอย่างเดียว หากแต่
กะเทยยังสามารถรับบทเป็ นฝ่ ายรุกได้อกี ด้วย ขณะทีย่ งั คงมีค่คู วามสัมพันธ์รปู แบบอื่น ๆ ทีเ่ ริม่
ปรากฏและถูกพูดถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ หากแต่ยงั คงไม่ถูกนามาทาความเข้าใจบนพื้นที่
วิชาการ ไม่ว่าจะเป็ น กะเทยทีม่ รี สนิยมแบบเลสเบีย้ นคบหรือมีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิง กะเทยที่
คบกับ ทอม กะเทยที่ค บกับ เกย์ หรือ กะเทยที่ค บกับ กะเทยด้ว ยกัน ซึ่ง การศึก ษาภายใต้
มุมมองเควียร์ยงั คงไปไม่ถึงคู่ค วามสัมพันธ์นอกขนบเหล่านี้ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ชายกับกะเทยที่ถู กอธิบายในงานศึกษาเหล่านี้จึงทาให้กะเทยเป็ นตัวทดสอบของ
ทฤษฎีเควียร์ทน่ี ามาตรวจสอบบทบาทความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศ
กระนั ้น แล้ ว ทฤษฎี เ ควีย ร์ เ องก็ มีคุ ณ ปู ก ารต่ อ การศึก ษาการให้
ความหมายและตัวตนของกะเทย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวตนทีห่ ลากหลายของกะเทยภายใต้ทฤษฎี
เควียร์นนั ้ ได้ทา้ ทายวิธคี ดิ เรื่องเพศตามกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ทม่ี กั จะถูกนาไปใช้เป็ นวิธี
คิด ของรัฐ หรือ ระบบระเบียบแบบแผนในสังคมไทย เควีย ร์ทาให้คาว่า เพศ กลายเป็ นสิ่งที่
เคลื่อนไหวและไม่แน่นิ่ง อีกทัง้ มุมมองเควียร์ได้ช่วยเผยให้เห็นถึงความเป็ นชายขอบทีม่ กั จะถูก
เบียดขับจากภาพตัวแทนของกะเทยสมัยใหม่ ผ่านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ผ่านความแตกต่าง
ระหว่า งความชนบทและความเป็ น เมือ ง และผ่า นความต่ า งของสถานะทางสัง คม นัย หนึ่ ง
ทฤษฎีเควียร์มไิ ด้เพียงแค่ถูกนามาใช้เพือ่ รือ้ ให้เห็นถึงบรรทัดฐานรักต่างเพศทีม่ สี ว่ นลงมากากับ
ตัวตนของกะเทย หากแต่ยงั ทาหน้าทีร่ อ้ื กะเทยกระแสหลักทีม่ กั จะมีทท่ี างในสังคมหรือถูกรับรู้
และถู ก มองมากกว่ า กะเทยกลุ่ ม ชายขอบอื่น ๆ โดยการน าเสนอความหลากหลายของ
ประสบการณ์ อัตลักษณ์ และวิถชี วี ติ ผ่านความเป็ นชนบทหรือความเป็ นชายขอบในรูปแบบต่าง
ๆ อย่างไรก็ตามทฤษฎีเควียร์ได้ทาให้อตั ลักษณ์ตวั ตนของกะเทยถูกแบ่งออกเป็ นสองทิศทาง
คือ ตัวตนทีอ่ ยู่ภายใต้บรรทัดฐานรักต่างเพศ เช่น กะเทยทีป่ รารถนาทีจ่ ะเป็ นผูห้ ญิงและอาจจะ
รับรู้ตนเองว่าเป็ นผู้หญิงทัว่ ๆ ไป กับตัวตนที่อยู่นอกกรอบชายหญิง เช่น คนที่ให้คานิยาม
ตนเองว่ า เป็ น กะเทย ปฏิเ สธการแปลงเพศ หรือ มีว ิถีชีว ิต ทางเพศแบบนอกขนบ ภายใต้
มุมมองเควียร์ได้ก่อให้เกิดเนื้อเรื่องทีข่ ดั แย้งกันระหว่างอัตลักษณ์ตวั ตนทัง้ สองแบบนี้ โดยนัน่
หมายความว่า แม้บางคนอาจรูส้ กึ พึงพอใจในการทีจ่ ะดารงตัวตนอยูใ่ นกรอบชายหญิงหรือพึง่ พิง
ไปกับการแพทย์ แต่ในขณะทีเ่ รือ่ งเล่า อย่าง การติดอยู่ในร่างทีผ่ ดิ การเกิดผิดร่าง หรือเรื่องราว
ที่บอกเล่าความไม่พง่ึ พอใจในเนื้อตัวร่างกายของตนเองก็ไม่สามารถตอบโจทย์คนทีเ่ ลือกทีจ่ ะ
ธารงอัตลักษณ์ของตนอยู่นอกกรอบชาย-หญิงได้เช่นกัน
เนื้อเรื่องที่ขดั แย้งกันนี้อาจก่อให้เกิดคาถามตามว่า ภายใต้ความ
แตกต่างของตัวตนและประสบการณ์ในการข้ามเพศของกะเทยแต่ละคนมีจุดร่วมกันหรือไม่ หรือ
การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองจะสามารถสร้างจุดยืนทีเ่ ชือ่ มโยงกันได้อย่างไร เมือ่ ตัวตน
ของกะเทยถูกมองว่าไม่ได้มแี ก่นแกนทีเ่ ป็ นเนื้อเดียวกันได้ สิง่ ทีย่ งั คงเป็ นข้อจากัดในทฤษฎีเค
วียร์กค็ อื เควียร์มกั ให้ความสาคัญกับการท้าทายบรรทัดฐานรักต่างเพศและมองเพศสถานะว่ามี
ความลื่นไหลและแปรเปลี่ยนไปตามบริบท ซึ่งอาจตัดขาดจากประสบการณ์ ความรูส้ กึ ความ
ปรารถนา หรือ การ becoming ของกะเทย ที่เ ลือ กด าเนิ น ชีว ิต อยู่ใ นกรอบทวิเ พศหรือ ให้
ความหมายกับตนเองในฐานะผูห้ ญิงคนหนึ่ง
ขณะที่ตวั ตนที่แปรเปลี่ยนไปตามหมวดหมู่อตั ลักษณ์ ทางเพศและ
ทฤษฎีท่รี บั มาจากโลกตะวันตกหรือความเป็ นหญิงที่ถูกนามาปรับใช้ไปตามสถานการณ์ และ
เงื่อนไขของแต่ละคน ตัวตนของกะเทยจึงอยู่ในฐานะผู้กระทาปฏิบตั กิ ารแสดง (performative
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acts) ของภาษาหรือในฐานะตัวแสดงของความรูท้ ล่ี งมากากับ ซึ่งประเด็นนี้ฉันมองต่างออกไป
จากนักวิจยั ทีใ่ ช้ทฤษฎีเควียร์ในการศึกษากะเทย ก็คอื ความลื่นไหลในการให้คานิยาม หรือ การ
ผันเปลี่ยนคานิยามไปตามตะวันตก ความไม่คงที่ในตัวตนของกะเทยนัน้ มิได้เป็ นภาพสะท้อน
การไร้สภาวะการเป็ นอยู่หรือปฏิบตั กิ ารแสดงตามมุมมองแบบเควียร์ หากแต่สภาวะดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าแม้กะเทยจะถูกรับรูใ้ นสังคมไทยหรือในประวัตศิ าสตร์มาอย่างยาวนาน อีกทัง้
ถูกศึกษามานานมากกว่าครึง่ ศตวรรษ แต่สงิ่ ที่ยงั คงหายไปก็คอื การสร้างความรู้ในเชิงญาณ
วิ ท ยา (epistemological production of knowledge) นั น่ หมายความว่ า กะเทยไม่ เ คยถู ก
พัฒนาขึน้ เป็ นศาสตร์และยังคงขาดวิธวี ทิ ยาที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้ หรือ มีจุดยืนที่เป็ นของ
ตนเอง ฉะนัน้ แล้วการนาแนวคิดของคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดทฤษฎีใน
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ดา้ นหนึ่งก็เพือ่ เป็ นการริเริม่ ทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นถึงการกดทับเชิงความรู้ และอีก ด้าน
หนึ่งก็เพื่อขยับ การศึกษากะเทย ออกจากมุมมองแบบทวิลกั ษณ์ ระหว่าง วิทยาศาสตร์ กับ
สังคมศาสตร์ ไปสู่รเิ ริม่ วางรากฐานทางความรู้ในแนวทางใหม่ท่ใี ห้ กะเทย เจ้าของเสียงและ
ประสบการณ์ ได้เป็ นผู้พูดของความรู้ โดยใช้การกลับมาเล่าใหม่จากประวัติศาสตร์ชีวติ ของ
ตนเองเพื่อปรับเปลีย่ นตาแหน่ งแห่งทีใ่ นกระบวนการสร้างความรู้ จาก “การศึกษากะเทย” ทีจ่ ะ
พัฒนาไปสูก่ ารสร้างสาขาวิชา “กะเทยศึกษา” ขึน้ มาในอนาคต
2.2 ภาพรวมพัฒนาการงานเขียนของกะเทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2490-2540
จากการศึกษากะเทยยุคแรก ๆ ในช่วงทีอ่ งค์ความรูเ้ พศศาสตร์ได้หลังไหลเข้
่
ามา
จากโลกตะวันตก ผูท้ ไ่ี ด้ขนานนามว่าเป็ น “ผูเ้ ชีย่ วชาญ” ไม่ว่าจะเป็ นแพทย์ หรือ นักจิตวิทยาได้
เข้ามามีบทบาทสาคัญในการศึกษาและสร้างคาอธิบายเกีย่ วกับตัวตนของกะเทยซึง่ ทาให้หนีไม่
พ้นทีก่ ะเทยจะตกเป็ นวัตถุของการศึกษา จนมาถึงการวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ทอ่ี อกมาในช่วง
ปี พ.ศ. 2540-2560 นักวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ได้มบี ทบาทสาคัญในการเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั เรื่อง
เล่าประสบการณ์และเสียงของกะเทย กระนัน้ แล้วกะเทยก็ยงั คงอยู่ในตาแหน่ งของการเป็ นตัว
ทดสอบของทฤษฎีทใ่ี ช้ในการศึกษา แต่ทว่ากะเทยเองก็มไิ ด้เป็ นฝ่ ายทีถ่ ูกเล่าหรือถูกอธิบายโดย
เหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญหรือนักวิจยั อย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่พวกเธอก็มที ท่ี างในการเล่าถึงตัวตนหรือ
เขียนถึงประสบการณ์ชวี ติ ของพวกเธอเองเช่นกัน ฉะนัน้ การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้จะเป็ น
การออกไปค้นหาการบันทึกชีวติ ผ่านโลกทีพ่ วกเธอสร้างสรรค์ดว้ ยการเขียนและการเล่าเรื่องอัน
เป็ นหนทางทีพ่ วกเธอจะไม่ตอ้ งถูกเล่าหรือถูกเขียนโดยคนอื่น
จุดเริม่ ต้นของงานเขียนของกะเทยเกิดขึน้ ตัง้ แต่เมื่อไร? นี่อาจจะเป็ นคาถามที่ท้า
ทายต่อผูส้ นใจประวัตศิ าสตร์อยู่ไม่น้อย และคงจะท้าทายมากยิง่ ขึน้ ไปอีกหากถามว่า กะเทยที่
ลุกขึน้ มาเขียนในยุคก่อน ๆ มีอตั ลักษณ์ ตัวตน ประสบการณ์ หรือวิถชี วี ติ คล้ายกับกะเทยในยุค
ปั จจุบนั อย่างไร ในช่วงทศวรรษ 2490 ช่วงเวลาเดียวกันกับทีก่ ารศึกษาเรื่องเพศในมุมมองแบบ
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วิทยาศาสตร์เริม่ ปรากฏ หลักสูตรด้านจิตเวชศาสตร์กไ็ ด้ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย อีกทัง้ ยังนับว่า
เป็ นช่วงเวลาเดียวกับที่ส่อื สิง่ พิมพ์ทางด้านเพศศาสตร์ ได้ถูกนามาตีพมิ พ์ในลักษณะที่เ ป็ น
หนังสือ ตารา รวมไปถึงในลักษณะของนิตยสารด้วย เช่น นิตยสารปั ญหาชีวติ เริม่ จาหน่ ายปี
1947 (พ.ศ. 2490) และนิตยสารวิทยาศาสตร์ทางเพศ ออกจาหน่ ายปี 1950 (พ.ศ. 2493) เป็ น
ต้น (ณภัค เสรีรกั ษ์ , 2559, นน. 68-69) ด้วยองค์ความรู้และทรัพยากรทางประวัตศิ าสตร์ของ
กะเทยทีย่ งั คงมีอยู่อย่างจากัด มีผูต้ งั ้ ข้อสันนิษฐานว่า กะเทยเองก็น่าจะเริม่ เขียนเรื่องราวของ
ตนเองตัง้ แต่จากช่วงทศวรรษนัน้ หนังสืออัตชีวประวัติทค่ี าดว่าเป็ นหนังสือเล่มแรกทีเ่ ขียนโดย
กะเทยคนหนึ่งทีเ่ กิดและเติบโตในกรุงเทพฯ และเป็ นเจ้าของกิจการซ่องโสเภณี ชื่อว่า เผยชีวติ
ดาวกะเทยยอดกระหรี ่ คาดการณ์ว่าถูกตีพมิ พ์ในราวปี พ.ศ. 2497-2498 อาจจะเป็ นสื่อสิง่ พิมพ์
เล่มทีเ่ ก่าทีส่ ดุ ทีพ่ บว่ามีเรือ่ งของกะเทยเป็ นตัวเดินเรือ่ ง (วราภรณ์ วิชญรัฐ, 2564)
ต่ อ จากนัน้ ในช่ ว งทศวรรษ 2500 และ 2510 การศึก ษาของเทอดศัก ดิ ์ (2545)
พบว่า เป็ นช่วงเวลาที่ความรู้ทางด้านเพศศาสตร์จากตะวันตกเริม่ หลังไหลเข้
่
ามาและยังเป็ น
ช่วงเวลาเดียวกันกับทีส่ งิ่ พิมพ์ทางการแพทย์ทอ่ี ธิบายพฤติกรรมรักเพศเดียวกันหรือพฤติกรรม
ข้ามเพศได้ถู กผลิต ออกมา อีกทัง้ ในช่ว งทศวรรษ 2510 ยังเป็ นช่ว งเวลาที่หนังสือพิมพ์เ ริ่ม
นาเสนอภาพของกะเทยในสังคม เช่น ข่าวประกวดกะเทย พร้อมทัง้ เริม่ ปรากฏเรื่องราวชีวติ
ตัว ตน และประสบการณ์ ข องบุ ค คลที่เ ป็ น เกย์ห รือ กะเทยในสมัย นัน้ ที่เ ป็ น ที่รู้จ กั อาทิ ปาน
บุนนาค รัชนก เชียงใหม่ และ ยศวดี กระทังในช่
่ วง ต้น พ.ศ. 2520 การเขียนของกะเทยเริม่
ปรากฏอย่างเด่นชัดขึน้ ดังเช่น บุคคลทีม่ คี วามสาคัญในประวัตศิ าสตร์เกย์และกะเทย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง ปานที่ม กั ปรากฏตัว อยู่ใ นหนัง สือ พิม พ์บ่ อ ยครัง้ ชีว ิต ของปานเองก็นับ ว่า มีค วาม
น่ าสนใจอย่างยิง่ เช่น การมีพ้นื ฐานมาจากครอบครัวชนชัน้ สูง 6 ค่อนข้างมีหน้ามีตาในแวดวง
สังคม เป็ นเจ้าของกิจการร้านทาผม และการให้ความหมายต่อตัวตนทางเพศของตนเองอย่างลื่น
ไหล ดังทีเ่ ห็นได้จากความสลับซับซ้อนจากบทสัมภาษณ์ ทีม่ ที งั ้ การนิยามตนเองว่าเป็ น กะเทย
บ้า ง เป็ น เกย์ค วีน บ้า ง (เทอดศัก ดิ ์ ร่ม จ าปา, 2545, น. 109) นอกจากนัน้ แล้ว ปานได้เ ขีย น
คอลัมน์เกี่ยวกับเกย์ในนิตยสาร ชื่อ ฉงน ในปี พ.ศ. 2523 และยังมีหนังสืออื่น ๆ อีก เช่น เหตุ
ไฉนถึงต้องเป็นเกย์ ทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวชีวติ ส่วนตัวของตนเองเอาไว้ดว้ ย
ในช่วงทศวรรษ 2520 นอกจากปาน บุนนาคแล้ว กีรตี ชนา ถือเป็ นบุคคลสาคัญที่
มีบทบาทในการเล่าเรื่องตัวตนและประสบการณ์ของกะเทย ซึง่ เธอเป็ นทัง้ นักเขียนนวนิยายคน
แรกของไทยทีเ่ ป็ นกะเทยหรือคนแปลงเพศ โดยผลงานชิน้ สาคัญของเธอ คือ นวนิยายเรือ่ ง ทาง
6

ปาน บุ ญ นาค เป็ น บุ ต รของพระยาไชยสุริน ทร์ กับ คุ ณ หญิง สาลี่ พระยาไชย
สุ ริน ทร์มีต าแหน่ ง หน้ า ที่ท างราชการหลายต าแหน่ ง ดัง ต่ อ ไปนี้ อธิบ ดีก รมศุ ล กากร อธิบ ดี
กรมบัญชีกลาง ประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย และปลัดกระทรวงการคลัง (เทอดศักดิ ์ ร่ม
จาปา, 2545, น. 211)
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สายทีส่ าม การอ่านนวนิยาเรื่องนี้ ทาให้ฉันเรียนรู้ว่าการเขียนของกะเทยไม่เพียงแต่อ่านเพื่อ
ความบันเทิงเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นหนทางหนึ่งในการบันทึกชีวติ และถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิด
ให้แก่คนในสังคมได้รบั รู้ ซึ่งผลงานนวนิยายเรื่องดังของเธอนัน้ ได้ถูกตีพมิ พ์ลงในนิตยสารสกุล
ไทย ในช่วง พ.ศ. 2523-2524 จนกระทังถู
่ กตีพมิ พ์ร่วมเล่มเป็ นหนังสือนวนิยายครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2525 โดยสานักพิมพ์เพื่อชีวติ ความสาคัญของนวนิยายเรื่องนี้นอกจากจะมีตวั ละครเอก
เป็ นกะเทยแล้ว เนื้อเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้ ยงั ถูกแต่งขึน้ มา โดยอิงจากประสบการณ์จริงของ
ผูป้ ระพันธ์ซง่ึ นัน่ ก็คอื ประสบการณ์การแปลงเพศ ซึง่ นอกจากกีร ตีจะเป็ นนักเขียนนิยายคนแรก
ทีเ่ ป็ นกะเทยหรือคนแปลงเพศ เธอยังเป็ นคนไทยคนแรก ๆ 7 ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นเพศจาก
7

ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นว่า “กีรตี ชนา เป็ นคนไทยคนแรก ๆ” ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแปลง
เพศจากชายไปเป็ นหญิง” เพราะพบข้อสันนิษฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีคนไทยอีกคนหนึ่งได้เข้ารับ
การผ่าตัดแปลงเพศก่อนหน้ากีรตี ชนา ซึง่ ข้อสันนิษฐานนี้มาจากการค้นพบคาบอกเล่าของกีรตี
ชนา ทีป่ รากฏอยู่ในรายงาน “การอภิปรายเรื่อง ‘เกย์ vs. กฎหมาย’ ” ซึง่ จัดขึน้ ทีค่ ณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 กีรตี ชนาได้เล่าว่า
ตอนทีผ่ ่าตัดทีน่ นเป็
ั ่ นคนไทยไม่ใช่คนแรกนะคะ คนไทยทีผ่ ่าตัดเปลีย่ นเพศทีโ่ น่นมี
อีกคนหนึ่ง แต่ว่าแกผ่าตัดแล้วแกหายไปเลย ไม่ทราบว่าแกหายไปไหน คือแกเคย
เป็ นนักออกแบบเสือ้ ทีม่ ชี ่อื เสียงมากของทีน่ ้ี เคยทางานอยู่ทร่ี า้ นแถวสยามสแคว์
ตอนนัน้ รูส้ กึ ว่าสยามสแคว์เพิง่ จะเปิ ดใหม่ ๆ ชื่อหน่ อง ชื่ออนิรุตต์ . . . หน่ องเป็ น
คนไทยคนแรกทีผ่ ่าตัดทางโน้น แต่ว่าแกไม่ได้ผ่าตัดในอเมริกา คือแกผ่าตัดทีเ่ มือง
คาซาเบลังก้าทางอเมริก าเหนื อ . . . (“การอภิปรายเรื่อง ‘เกย์ vs. กฎหมาย’,”
2527)
จากข้อมูลตรงนี้ ทาให้ฉันพยายามค้นหาเรื่องราวการผ่าตัดแปลงเพศทีเ่ มือง “คา
ซาบลังก้า” ทีก่ รี ตี ชนา กล่าวถึง จึงพบว่าการผ่าตัดแปลงเพศของบุคคลทีก่ รี ตี ชนาเอ่ยถึง น่าจะ
เกิดขึน้ ทีเ่ มืองคาซาบลังกา (Casablanca) เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งในประเทศโมร็อค
โค ซึง่ จริง ๆ แล้วอยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือ เนื่องจากในเวลานัน้ มีนายแพทย์เชือ้ สายฝรังเศสคน
่
หนึ่ ง ชื่อ จอร์จ ส์ บู รู (Dr. Georges Burou) ผู้เ ป็ น คนริเ ริ่ม คิด ค้น เทคนิ ค การน าผิว หนัง ของ
องคชาติและถุงอัณฑะมาทาเป็ นช่องคลอด (penile inversion) ในปี 1956 และนับตัง้ แต่ปี 1958
เป็ นต้นมา เขาได้เริม่ ทาการผ่าตัดแปลงเพศในสถานพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่งทีช่ ่อื คลินิก ดู
ปาร์ค (Clinique du parc) ในเมืองคาซาบลังก้า (Aizura, 2018, p. 59) แต่อย่างไรก็ตามกีรตี นับ
ได้ว่าเป็ นคนไทยคนแรกที่ได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายไปเป็ นหญิงกับนายแพทย์
สแตนลีย์ ไบเบอร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังทีเ่ ธอยืนยันว่า “. . . ตัวดิฉันเองเป็ นคนไทยคน
แรกที่ได้ผ่าตัดที่อเมริกา” (“การอภิปรายเรื่อง ‘เกย์ vs. กฎหมาย’,” 2527) โดยจากคาบอกเล่า
ของกีรตี ค่าใช้จ่ายที่เธอต้องเสียไปกับกระบวนการแปลงเพศในห้วงเวลานัน้ เป็ นเงินราว ๆ
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ชายไปเป็ นหญิง การผ่าตัดของเธอนัน้ เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2518 โดยนายแพทย์แสตนลี ไบเบอร์
(Stanley Biber)8 ทีโ่ รงพยาบาลเม้าท์ ซานราฟาเอล (Mt. San Rafael Hospital) ตัง้ อยู่ในเมือง
ตรินิแดด รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กันกับที่ทางสายทีส่ ามออกมาเผยเรื่องราวชีวติ ของคนแปลงเพศ
ยังมีนวนิยายอีกหลายเล่มที่มเี นื้อเรื่องเกี่ยวกับคนที่ไม่อยู่ในขนบของผู้ชายและผูห้ ญิงรักต่าง
เพศ จากงานของอรินทีไ่ ด้มุ่งเน้นการวิเคราะห์นวนิยายทีใ่ ช้เรื่องรักร่วมเพศเป็ นแกนเรือ่ ง โดยมี
นิยายทีป่ รากฏตัวละครรักร่วมเพศ 9อยู่ดว้ ยซึ่งมีจานวนทัง้ หมด 15 เรื่อง ซึ่งถูกเผยแพร่ออกมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2516-2525 ประกอบไปด้วย ประตูทปี ่ ิ ดตาย (2519) เงาพระจันทร์ (2524) ทาง
สายทีส่ าม (2525) บัลลังก์ใยบัว (2516) ไม้ผลัดใบ (2518) รากแก้ว (ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์) ลูกรัก
(2516) สร้อยสวาท (2517) มายา (2522) ตะวันลับฟ้ า (2516) เครือ่ งแบบสีขาว (2519) เพลง
พรหม (2522) หัวใจทีต่ ้องไขลาน (2523) น้ าตาลไหม้ (2524) สะไภ้ลูกทุ่ง (2525) โดยปั จจัยที่
ทาให้เกิดนวนิยายรักร่วมเพศออกมาเป็ นจานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว อริ น ได้ให้ขอ้ สังเกต
เอาไว้วา่
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นอกจากจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงสาคัญทางด้าน
การเมืองแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อวงวรรณกรรมด้วย วงการหนังสือ
เริ่ม มีก ารเคลื่ อ นไหวจากสภาพเดิ ม ที่ เ ป็ นอยู่ โดยหัน มาให้ ค วามสนใจแก่
วรรณกรรมการเมืองที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์มาก
ยิง่ ขึ้น มีหนังสือเกี่ยวกับการเมืองออกมาจาหน่ ายเป็ นจานวนสูง (อริน พินิจวรา
รักษ์, 2527, น. 62)
จากการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน ผนวกกับการเคลื่อนไหวของเหล่า
นักศึกษาและปั ญญาชนในยุคนัน้ จึงน่าจะมีอทิ ธิพลไม่น้อยต่อคนเล็กคนน้อยในสังคมให้ลุกขึน้ มา
5,000 เหรียญ บวกกับค่าทีพ่ กั อีกประมาณ 3,000 เหรียญ ซึง่ ไม่นับรวมค่าฮอร์โมนทีใ่ ช้มาเป็ น
เวลาห้าปี (“การอภิปรายเรือ่ ง “เกย์ vs. กฎหมาย”,” 2527)
8 หมอสแตนลี่ ไบเบอร์ เป็ นหนึ่งในศัลยแพทย์ทางด้านผ่าตัดแปลงเพศทีม
่ ชี ่อื เสียง
คนหนึ่งและเป็ นศัลยแพทย์รุ่นบุกเบิกคนแรก ๆ ที่เชีย่ วชาญทางด้านการผ่าตัดแปลงเพศของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ ประจาอยูท่ โี รงพยาบาลซานราฟาเอล ตัง้ อยูใ่ นเมืองทรินิแดดรัฐโคโลราโด และ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เขาได้ลงมือผ่าตัดแปลงเพศให้คนไข้จากทัวทุ
่ กมุมโลกไปแล้วกว่า
5,000 ราย (Randel, 2010, para 9)
9 ในเวลานัน
้ แม้คานิยามศัพท์ทางเพศเริม่ หลังไหลเข้
่
ามาจากโลกตะวันตก ทว่า
กลุ่มคนเหล่านี้มกั ถูกเรียกรวม ๆ ว่า “คนรักร่วมเพศ” ตามที่ อริน ได้อธิบายไว้ว่า “รักร่วมเพศ
(homosexuality) หมายถึง การมีความสุขทางเพศ กับคนทีม่ เี พศเดียวกัน ” (อริน พินิจวรารักษ์,
2527 น. 8)
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เขียนเรื่องราวของตนเองหรือเรือ่ งราวทีฉ่ ีกจากขนบของวรรณกรรม นวนิยายจึงได้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการถ่ ายทอดสภาพสังคมและวิถีชีว ิต ของผู้คน รวมถึงเป็ นส่ว นหนึ่งในช่ว งเวลาแห่งการ
เรียกร้องประชาธิปไตย เช่นเดียวกับที่นวนิยายของกีรตี ชนาช่วยนาเสนอภาพวิถีชีวติ ของ
กะเทยและสะท้อนทัศนคติของผูค้ นในสังคมที่มตี ่อกะเทยในช่วงเวลานัน้ ซึง่ ถึงแม้ว่าวรรณกรรม
เรื่องทางสายทีส่ ามอาจจะไม่ได้ถูกเขียนมาเพื่อล้มล้างหรือท้าทายขนบเดิม หากแต่เพื่อสร้าง
พื้นที่ให้คนชายขอบทางเพศได้มที ่มี ที างในสังคม ดังที่ นัทธนัย ประสานนาม ชี้ว่า “กีรตี ชนา
อาจไม่ต้องการล้มล้างระบบหรือวิธคี ดิ แบบดัง้ เดิมทัง้ หมด แต่ผู้เขียนอาจต้องการเพียงให้ มี
‘เสียง’ ของคนชายขอบได้ปรากฏในวรรณกรรมและให้คนข้ามเพศอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้
อย่างมี ‘พืน้ ที’่ . . .” (2551, น. 254) นอกจากนัน้ แล้วยังเป็ นทีน่ ่ าสังเกตอีกว่า ทางสายทีส่ ามได้
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสธารของงานเขียนอัตชีวประวัติของคนแปลงเพศในโลกตะวันตก ที่
ออก มาใ น ช่ ว งท ศ ว ร ร ษ ที่ 1970 เ ช่ น Conundrum ( 1974) Emergence: a Transsexual
Autobiography (1977) และ Mirror Image (1978)
ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 2530 ภายใต้องค์ความรูด้ า้ นจิตวิทยาและองค์ความรูด้ า้ น
การแปลงเพศในสังคมไทย ผนวกกับวิกฤตการณ์โรคเอดส์ท่ีกาลังแพร่ระบาด มีนวนิยายทีม่ เี นื้อ
เรื่องเกี่ยวกับกะเทย อย่าง ใบไม้ทปี ่ ลิดปลิว (2531) ของ ทมยันตี ที่นาเสนอเรื่องราวการก้าว
ข้ามพรมแดนแห่งเพศและการก้าวข้ามพรมแดนทางศีลธรรมผ่านเรื่องราวความรักของตัวละคร
เอก อย่ า งนิ ร า เธอได้ ร ับ การผ่ า ตั ด แปลงเพศ และพยายามก่ อ ร่ า งสร้ า งรัก กั บ อาที่ มี
เลือ ดเนื้ อ เชื้อ ไขเดีย วกัน กับ เธอผ่ า นตัว ตนใหม่ ท่ีถู ก สร้า งขึ้น กะเทยถู ก เขีย นถึง ผ่ า นภาพ
ความสัมพันธ์ทไ่ี ม่ลงรอยทัง้ ในกรอบแห่งเพศและในกรอบศีลธรรม ซึ่ งฉีกออกไปจากทางสายที ่
สามของกีรตี นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนมุมมองในด้านลบหรืออคติของคนในสังคมที่มตี ่อกะเทย
มากกว่าทีจ่ ะสะท้อนความรูส้ กึ นึกคิด ตัวตน หรือประสบการณ์จริง ๆ ของกะเทย และนอกจาก
หนังสือนวนิยายในช่วงทศวรรษเดียวกันได้เกิดนิตยสารเฉพาะกลุ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก ทัง้
นิตยสารของกลุ่มชายรักชาย เช่น มิถุนา นีออน และมิดเวย์ นิตยสารของกลุ่มหญิงรักหญิง เช่น
แอน และ อัญจารีสาร และช่ว งปลายทศวรรษที่ 2530 และ ช่ว งต้น ทศวรรษ 2540 เริ่ม พบ
นิตยสารเฉพาะกลุ่มของกะเทย เช่น ’นะย๊ะ (2539) และ นิวฮาร์ฟ (2542)
ต่อจากนัน้ นับแต่ช่วงทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา กะเทยมีพน้ื ทีใ่ นการเล่าเรื่องและ
เขียนบันทึกเรื่องราวของตนเองเพิม่ มากขึน้ โดยจะพบว่ามีงานเขียนหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ใน
รูปแบบงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ พ็อกเก็ตบุ๊คบอกเล่าประสบการณ์ การวิจยั และการบันทึก
เรื่องเล่า ทัง้ ยังเป็ นงานทีเ่ ขียนหรือ เล่าโดยกะเทยจากหลากหลายพืน้ ทีใ่ นสังคม จากพัฒนาการ
งานเขียนของกะเทยจึงนาไปสู่การทบทวนเรื่องเล่าและงานเขียนที่ออกมาในช่วงสองทศวรรษ
ดังกล่าว
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2.2.1 ทบทวนงานเขียนอัตชี วประวัติและบันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์ ของ
กะเทยที่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2540 และในช่วงทศวรรษ 2550
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 กะเทยมิได้ตกเป็ นเพียงวัตถุหรือกลุ่มเป้ าหมาย
ของการวิจยั ในด้านสังคมศาสตร์ หากแต่ในช่วงสองทศวรรษนี้กะเทยเองก็เป็ นฝ่ ายทีล่ ุกขึน้ มาจับ
ปากกาเขียนและผลิตหนังสือทีม่ เี รือ่ งราวของตนเองเพิม่ มากขึน้ โดยจะเห็นได้จากนับแต่ปี พ.ศ.
2540 เป็ นต้นมา มีหนังสืออัตชีวประวัตแิ ละหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊กทีเ่ ขียนโดยกะเทยทีอ่ ยู่ในพื้นที่
วงการบันเทิง ออกมาเป็ นจานวนมาก ขณะทีใ่ นช่วงทศวรรษ 2550 การเขียนอัตชีวประวัตขิ อง
กะเทยได้ขยับเข้ามาบนพืน้ ทีว่ ชิ าการในฐานะวิธวี ทิ ยาในการทาวิจยั อีกทัง้ การเล่าเรื่องและการ
บันทึกถูกนามาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุ ษยชน ในช่วงสองทศวรรษนี้ กะเทย
จึง ได้ ก ลายเป็ นคนที่ลุ ก ขึ้น มาเขีย นชีว ิต บัน ทึก ความหลัง และส่ ง เสีย งเล่ า เรื่อ งราวและ
ประสบการณ์ของตนเอง
ดังนัน้ การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้จะกาหนดขอบเขตของการทบวรรณ
กรรมโดยให้ความสนใจไปที่งานเขียนอัตชี วประวัติและบันทึกเรื่องเล่าของกะเทยที่ออกมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 โดยเป็ นงานเขียนที่ถูกผลิตออกมาจากสามพื้นที่สาคัญ คือ พื้นที่
วงการบันเทิง พืน้ ทีว่ งวิชาการ และพืน้ ทีแ่ วดวงการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ จะแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มได้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1.1 วรรณกรรมเชิ ง อัต ชี ว ประวัติ แ ละพ็อ กเก็ต บุ ค ของกะเทยผู้มี
ชื่อเสียงในช่วงทศวรรษ 2540
นั บ แต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็ น ต้ น มา งานเขีย นแนวอัต ชีว ประวัติข อง
กะเทยได้ถูกเผยแพร่ออกมาเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นคนจากวงการบันเทิงหรือคนที่มชี ่อื เสียง
โดยผูแ้ ต่งได้ใช้การเขียนบันทึกประสบการณ์และเรือ่ งราวต่าง ๆ ในชีวติ รวมถึงใช้ทย่ี นื ในวงการ
บันเทิงบนการเขียน จากงานวิทยานิพนธ์ของ ชิดชไม ผ่องศรีสขุ (2547) ได้หยิบเอาวรรณกรรม
ของกะเทยมาศึกษาในแง่ของการวิเคราะห์วรรณกรรม ทัง้ จาก องค์ประกอบในวรรณกรรมและ
ท่ว งทานองการเขียนของผู้ประพันธ์ อีกทัง้ วิเคราะห์ภาพสะท้อนชีวติ กะเทยในสังคมไทยที่
ปรากฏในวรรณกรรม งานชิน้ นี้ได้หยิบเอาวรรณกรรมทีเ่ ขียนโดยกะเทย จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
หลังม่านนางโชว์ และ วันเดย์โชว์ ของ เดชาวุฒิ ฉันทากะโร (เดย์ฟรีแมน) แอมเม้าท์เอง ของ
กมล ภู่วฒ
ั นวนิชย์ (แอม) เขียนเองเล่นเอง กากับเอง ของวรายุฑ มิลนิ ทจินดา (ไก่) ซันนี ่ สตอรี ่
เดีย๋ วชาย เดีย๋ วหญิง ของ ญาณวรุตม์ สุทธวาส (ซันนี่) และกระเทียมไร้เทียมทาน ของทิศนา
ดารงศักดิ ์ (ติด๊ ตี)่ ผลการศึกษาแสดงเห็นว่าวรรณกรรมส่วนใหญ่เขียนโดยกะเทยทีอ่ ยู่ในวงการ
บันเทิง แต่การศึกษายังไม่ชว่ ยสะท้อนภาพการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอานาจทัง้ ในพืน้ ทีว่ งการ
บันเทิงหรือพื้นที่ทางสังคม อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี้มสี ่วนช่วยทาให้ฉันออกตามหาการ
บันทึกชีวติ ผ่านการเขียนของกะเทยคนอื่น ๆ
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จากการสืบค้นวรรณกรรมในเชิงอัตชีวประวัตแิ ละพ็อกเก็ตบุ๊คทีบ่ อก
เล่าถึงประสบการณ์และชีวติ ส่วนตัวของกะเทย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์หอ้ งสมุด
ของมหาวิทยาลัย บล็อกและเว็บไซต์รา้ นค้าออนไลน์ โดยกาหนดภายในระยะเวลาทีค่ น้ หา คือ
ช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 พบหนังสือที่มผี ู้เขียนเป็ นกะเทยที่มชี ่อื เสียงหรืออยู่ในวงการบันเทิง
จานวน 20 เล่ม ประกอบด้วย 1. กระเทียมไร้เทียมทาน (2543) ของ ทิศนา ดารงศักดิ ์ (ติด๊ ตี)่ 2.
เล่นเอง กากับเอง (2544) ของ วรายุทธ มิลนิ ทจินดา (ไก่) 3. แอมเม้าท์เอง (2545) ของ กมล
ภู่วฒ
ั นวนิชย์(แอม) 4. ซันนี ่ สตอรี ่ เดีย๋ วชาย เดีย๋ วหญิง (2546) ของ ญาณวรุตม์ สุทธวาส (ซัน
นี่) 5. วันเดย์โชว์ (2546) ของ เดชาวุฒิ ฉันทากะโร (เดย์ ฟรีแมน) 6. จากกระดานสู่กระดาษ
(2545) ของ อาจารย์ปิง ดาว้องก์ 7. หลังม่านนางโชว์ (2546) เดชาวุฒิ ฉันทากะโร (เดย์ ฟรี
แมน) 8. ฉันได้แต่งงานแล้วค่ะ (2548) ของ โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล 9. กะเทย No.1 (2549)
ของ เกรียงสิทธิ ์ ศิรชิ าติไชย 10. กะเท๊ย…กะเท๊ย (2550) ของ ยลดา เกริกก้อง สวนยศ (นก)
11. ผม…เป็ นแอร์โฮสเตสครับ (2550) ของกีรนันท์ สุวณ
ั สิงห์ 12. เม้าแตกชาวเรา (2550) โดย
ชาน่ า 13. ใช่ว่าจะดอก...ท้อ (2551) โดย ชาน่ า 14. ศัลยกรรม งามอย่างแอร์โฮสเตส (2552)
ของ กีรนันท์ สุวณ
ั สิงห์ 15. ใครว่าฉันป่ วย (2553) ของ จิม๋ ซาร่า 16. ซันนี ่ สตอรี ่ ศัลย(เวร)
ศัลยกรรม (2554) ของ ญาณวรุตม์ สุทธวาส (ซันนี่) 17. ผู้หญิ๊ง…ผู้หญิง (2554) ของ ยลดา
เกริก ก้อ ง สวนยศ (นก) 18. ต๊อกแต๊ก A4 หมอดูเงินล้าน (2557) ของ ต๊ อ กแต๊ ก 19. น้ าตา
นางฟ้ า (ไม่พบปี ทพ่ี มิ พ์) ของ กีรนันท์ สุวณ
ั สิงห์ 20. แทงข้างหลังกะเทย (ไม่พบปี ทพ่ี มิ พ์) ของ
ปิ ยะ เศวตพิกุล10

นอกจากนัน้ ในช่วงปลายทศวรรษ 2550 จากยุคของสือ่ สังคมออนไลน์ทม่ี อี ทิ ธิพล
ทัง้ ต่อชีวติ ประจาวันของผูค้ นและต่อการบันทึก สือ่ ดิจติ ลั ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร มีการบันทึกเล่าเรื่องจากชีวติ ประจาวันเขียนสะท้อนเรื่องราวของตุ๊ดและแก๊งเพือ่ น เช่น
บันทึกของตุ๊ด1-3 (2557-2559) โดย ช่า บันทึกของตุ๊ด ทีผ่ แู้ ต่งริเริม่ จากการเขียนเล่าเรื่องในสื่อ
สังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊กจนเกิดเป็ นกระแสโด่งดังถูกนามาดัดแปลงสร้างเป็ นซีร่ยี ์และถูก
ตีพมิ พ์รวมเล่ม
งานเขียนแนวอัตชีวประวัตทิ ผ่ี ลิตออกมาในช่วงสองทศวรรษนี้ มักสะท้อนออกมา
จากการมีพน้ื ทีใ่ นอุตสหากรรมบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ มีทงั ้ นักร้อง นางโชว์ และนักแสดง หรือ
สะท้อนออกมาจากคนดังทีอ่ ยู่แวดวงสังคม และจะเห็นได้วา่ สถานะของผูเ้ ขียนได้ขยับเข้ามาเป็ น
ผูม้ ชี ่อื เสียงและเป็ นชนชัน้ กลาง แต่อาจพบเห็นงานเขียนของกะเทยทีไ่ ม่ได้มชี ่อื เสียงโด่งดังอยู่
ในวงการบันเทิงได้บา้ ง มีวรรณกรรมบางส่วนทีพ่ ยายามสืบค้น แต่ไม่ปรากฏบนฐานข้อมูลทัง้ ใน
ห้องสมุด รวมถึงเว็บไซต์รา้ นค้าหนังสือออนไลน์ ซึง่ อาจจะเป็ นกะเทยทีไ่ ม่ได้เป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคม
อย่างกว้างขวาง เช่น กะเทยไทยแลนด์ แซนดี้ แซ่บ!แซ่บ (ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์) ของแซนดี้ ดอก
10
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ด้ ว ยข้ อ จ ากัด ในการเข้ า ถึ ง ทรัพ ยากร ผนวกกับ ขอบเขตของ
การศึกษาที่ต้องการมุ่งเน้นไปทางด้านจดหมายเหตุ ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้จะเลือก
งานเขียนอัตชีวประวัตแิ ละพ็อคเก็ตบุ๊คของกะเทยมาทัง้ หมด 4 เล่ม 4 รสทีบ่ อกเล่าเส้นทางชีวติ
ของกะเทยในวงการมายาทีถ่ ูกเผยแพร่ออกมาในช่วง ปี พ.ศ. 2540-2550 มีดงั ต่อไปนี้
หนึ่ง หนังสือทีม่ ชี อ่ื เรือ่ งว่า กระเทียมไร้เทียมทาน (2543) ของ ทิศนา
ดารงศักดิ ์ หรือ ติ๊ดตี่ ถ้าหากจะให้นิยามเรื่องเล่าภายในหนังสือเล่มนี้ก็คงจะเปรียบเป็ นการ
เดินทางไปสูค่ วามสาเร็จทางอาชีพ งานเขียนชิน้ นี้ของติด๊ ตีไ่ ด้ทาหน้าทีบ่ อกเล่าเส้นทางสูว่ งการ
บันเทิงและการเป็ นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารให้ผอู้ ่านได้รบั รู้ เธอได้เล่าเรื่องราวชีวติ ของตนเอง
โดยเปิ ดเรื่องมาตัง้ แต่ชวี ติ ในวัยเด็กและภูมหิ ลังครอบครัว ตัวตนหรือบุคลิกของติด๊ ตี่ในวัยเด็ก
นัน้ ก็น่าจะเหมือนกับเรื่องราวของวัยเด็กของเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศคนอื่น ๆ เช่น ชอบเอา
เสือ้ ผ้าผูห้ ญิงมาเล่น หรือ แอบเอาลิปสติกแม่มาทา และติด๊ ตีม่ พี น้ื เพครอบครัวเป็ นชนชัน้ กลาง
พ่อของเธอทางานเป็ นพนักงานบริษทั และในอดีตพ่อของเธอยังเคยเป็ นนักมวยและนายแบบ
ส่วนแม่ของเธอเองก็เคยเป็ นนางแบบโฆษณา
ในช่วงวัยรุ่นติด๊ ตีเ่ ข้าเรียนในโรงเรียนชายล้วนทีเ่ ก่าแก่และมีช่อื เสียง
แห่งหนึ่ง คือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนพอเข้าโรงเรียนก็เริม่ ทีจ่ ะรับรูว้ ่าตนเองแตกต่างจากคน
อื่น จากการถูกเรียกถูกล้อว่ากะเทยโดยเพือ่ นในโรงเรียน ในเวลาเดียวกันก็เป็ นเวลาทีเ่ ธอได้พบ
กับ เพื่อ นที่เ ป็ นเหมือ นกัน กับ เธอในโรงเรีย น ซึ่ง หนึ่ ง ในนัน้ ก็คือ ม้า อรนภา พอเข้า เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาติ๊ดตี่เลือกเรียนในคณะมนุ ษย์ศาสตร์ท่มี หาวิทยาลัยรามคาแหง ทว่าติ๊ดตี่ก็
ตัดสินใจเลิกเรียนไปกลางคัน แล้วหันไปเอาจริงเอาจังกับการเรียนเสริมสวยแทน จนกระทังเธอ
่
ได้มโี อกาสไปเรียนต่อทีป่ ระเทศเยอรมนี การใช้ชวี ติ อยู่ทน่ี นั ้ ทาให้เธอมีอสิ ระเสรีทจ่ี ะเป็ นตนเอง
จากจุดนี้เองทีน่ ่าจะมีสว่ นทาให้เธอตัดสินใจเปลีย่ นแปลงตัวตนและใช้ชวี ติ เป็ นผูห้ ญิง หลังจากที่
กลับมาจากเยอรมนีต๊ดิ ตี่ก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริม่ จากการทางานเป็ นนางแบบและช่าง
แต่งหน้า จนต่อยอดไปสูก่ ารเปิ ดร้านอาหารชือ่ ร้านกระเทียม
สอง หลังม่านนางโชว์ (2545) โดย เดชาวุฒิ ฉันทากะโร (เดย์ ฟรี
แมน) งานชิ้นนี้ได้บอกเล่า เส้นทางสู่การเป็ นนางโชว์และนักแสดงของกะเทยคนหนึ่ง ที่ชีว ิต
เริม่ ต้นจากศูนย์ เพราะเกิดมาในครอบครัวชนชัน้ ล่าง มีพอ่ เป็ นกรรมกร ส่วนแม่เป็ นแม่บา้ นและ
ค้าขาย ชีวติ ในวัยเด็กของเดย์จงึ วุ่นวายกับการช่วยหารายได้และช่วยทางานบ้าน จุดเปลี่ยน
หนึ่งของชีวติ เดย์ คือ ตอนช่วงมัธยมเมื่อเดย์ตอ้ งเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็ นประจา จากจุดนัน้
จึงทาให้เดย์ตดั สินใจออกมาใช้ชวี ติ ตัวคนเดียวตัง้ แต่ยงั ไม่จบมัธยม พอออกมาอยู่ด้วยลาแข้ง
ของตนเองเดย์เริม่ ต้นจากเป็ นลูกจ้างในร้านอาหาร มีหน้าที่คอยล้างจานและช่วยเสิร์ฟอาหาร
แสง กระนัน้ แล้วฉันยัง คงเชื่อว่าจะมีงานเขียนของกะเทย/คนข้ามเพศชายขอบและการบันทึก
รูปแบบ อื่น ๆ ทีร่ อคอยให้เราได้เปิ ดอ่าน
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เดย์เก็บหอมรอมริบจากรายได้ทไ่ี ด้จากร้านอาหารเพื่อเอาเงินไปเรียนทาผมทีส่ ารพัดช่างตาม
คาแนะนาของรุ่นพี่ กระทังถึ
่ งจุดพลิกผันของชีวติ อีกจุดหนึ่งเมื่อมีคนลงทุนให้เดย์เปิ ดร้านทาผม
กิจการของเดย์ไปได้สวยมีลูกค้าแวะมาใช้บริการอย่างเนืองแน่ นจากคาแนะนาปากต่อปาก จน
มาถึงจุดเปลีย่ นครัง้ สาคัญเมื่อเดย์ไปเทีย่ วผับชือ่ ดังแห่งหนึ่งในยุคนัน้ ทีช่ อ่ื ว่า โรม จนได้รจู้ กั นาง
โชว์ทน่ี ัน้ และถูกชักชวนให้มาทดสอบการแสดง เดย์ตดั สินใจคว้าโอกาสนัน้ ไว้โดยเลือกทีจ่ ะไป
ทดสอบในบทนักแสดงตลก สุดท้ายเดย์ได้รบั เลือกเข้าทีม และนัน้ เป็ นจุดทีท่ าให้เดย์ก้าวเข้าสู่
วงการนางโชว์ นอกจากงานโชว์ในผับ เดย์ได้ต่อยอดทางอาชีพของตนเองจากโอกาสทีถ่ ูกหยิบ
ยื่นให้ โดยเดย์ได้ชมิ ลางกับการแสดงละครเวที และได้เล่นละครโทรทัศน์ เรื่องหนึ่งทีเ่ ดย์ได้รบั
ผลตอบรับอย่างดีคอื เรือ่ งสะใภ้ไร้ศกั ดินา
สาม ซันนี ่ สตอรี ่ เดีย๋ วชาย เดีย๋ วหญิง (2546) โดย ญาณวรุตม์ สุทธ
วาส (ซันนี่) ชีวติ และตัวตนของซันนี่ในงานเขียนชิ้นนี้ได้บอกเล่าการสู้ชวี ติ คล้ายกันกับงาน
เขียนของเดย์ ทว่าการสูข้ องซันนี่มใิ ช่แค่การสูใ้ นระบบเศรษฐกิจเพื่อทีจ่ ะลืมตาอ้าปากได้ แต่ยงั
เป็ นการสูท้ จ่ี ะเป็ นตนเอง และอีกสิง่ หนึ่งทีท่ าให้งานเขียนชิน้ นี้แตกต่างออกไปจากงานเขียนชิน้
ก่อนหน้า คือ ซันนี่เล่าเรื่องราวของเธอผ่านข้าวของส่วนตัว เช่น รูปภาพตัง้ แต่วยั เด็ก มัธยม
มหาวิทยาลัย หรือ เอกสารต่าง ๆ อาทิ เกียรติบตั ร หรือใบมรณบัตรของพ่อ ได้ถูกนามาใช้
ประกอบในการเล่าเรื่อง หนังสือเล่มนี้จงึ ช่วยเผยให้เห็นถึงภูมหิ ลังชีวติ และเบื้ องหลังวงการ
บันเทิง ซันนี่นนั ้ บอกเล่าการเก็บงาตัวตนทีต่ อ้ งซ่อนเอาไว้ดว้ ยการสลับไปมาระหว่างความเป็ น
หญิงความเป็ นชาย “เดีย๋ วเป็ นชายเดีย๋ วเป็ นหญิง ” จึงนับว่าเป็ นแก่นแกนสาคัญของเรื่อง ซันนี่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ตงั ้ แต่ในวัยเด็ก เช่น เวลาที่ซนั นี่อยู่ทโ่ี รงเรียนจะแต่งหน้าทา
ปากและตกแต่งทรงผม แต่พอถึงเวลาโรงเรียนเลิกซันนี่ตอ้ งไปล้างหน้าล้างตาลบภาพตัวตนใน
อุดมคติของเธอ ก่อนกลับไปบ้านอันเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ธอถูกรับรูว้ ่าเป็ นลูกชาย พอเติบโตจนเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย ซันนี่กไ็ ด้ใช้ชวี ติ เส้นทางในสายดนตรี หางานเงินจากการประกวดร้องเพลงและ
จากงานกลางคืนด้วยการร้องเพลงในร้านอาหารชื่อ ดังในกรุงเทพ เพื่อหาเลี้ยงตนเองระหว่าง
เรียน จนได้มโี อกาสร่วมวงบอยแบนด์ ออกเทปและมีคอนเสิรต์ ของตัวเอง ทาให้เธอกลายเป็ นที่
รู้จกั ในนาม “ซันนี่ยูโฟร์” ในฐานะนักร้องหนุ่ ม ทาให้เธอต้องสวมบทเป็ นนักร้องชายหล่อมาด
แมนในแวดวงบันเทิงอยู่หลายปี กระนัน้ คลื่นพายุกไ็ ด้ถาโถมกลับมาให้ชวี ติ ซันนี่ตอ้ งต่อสูอ้ ย่าง
ล้มลุ กคลุ กคลานอีกครัง้ เมื่อสมาชิกร่ว มวงคนหนึ่ ง (เบียร์) เสียชีว ิต ในปี พ.ศ. 2536 ทาให้
สมาชิกทีเ่ หลืออีกสามคนระส่าระส่าย ซันนี่ตอ้ งออกไปรับงานร้องเพลงตอนกลางคืนอีกครัง้ เพือ่
หางานมาประทังชีวติ ชาระหนี้สนิ ส่งค่างวดรถ ผ่อนคอนโด ทว่าการไม่ยอมแพ้บนเส้นทาง
ดนตรีซนั นี่นนั ้ ทาให้เธอผ่านช่วงชีวติ ทีจ่ นตรอกมาได้
ตลอดชีวติ ของซันนี่จงึ ต้องใช้ชวี ติ แบบสลับไปสลับมาระหว่างตัวตน
ในแบบทีเ่ ธอเป็ นกับตัวตนในแบบทีค่ รอบครัวหรือสังคมคาดหวัง จนกระทังในที
่ ส่ ุดก็ได้ออกมา
เปิ ดเผยตัวตนด้วยรูปโฉมใหม่ทเ่ี ปลีย่ นจากหนุ่มหล่อมาเป็ นสาวสะพรังต่
่ อสาธารณชนในรายการ
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เจาะใจเพื่อให้สมั ภาษณ์ จากเทปรายการวันนัน้ นับเป็ นจุดเปลีย่ นชีวติ ในวงการบันเทิงของซันนี่
ที่ทาให้เธอกลับมาเป็ นที่รูจ้ กั และเธอต้องตกเป็ นข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์อกี ครัง้ เมื่อเธอ
แต่งงานกับชายหนุ่ ม ชื่อตัม้ ชายหนุ่ มทีอ่ ายุน้อยกว่าซึง่ เธอไปเจอตัม้ ทีร่ า้ นอาหารแห่งหนึ่งย่าน
รามคาแหงซึง่ อยู่ใกล้กบั คอนโดของซันนี่ งานแต่งของซันนี่กบั ตัม้ จัดขึน้ ในวันที่ 1 มกราคม วัน
ขึน้ ปี ใหม่ของปี 2544 ทีอ่ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องราวของซันนี่จงึ จบลงด้วยการ
ออกจากความครึง่ ๆ กลาง ๆ หรือสลับไปสลับมา และกลับสูจ่ ุดเริม่ ต้นจุดใหม่ซง่ึ ก็คอื ชีวติ คู่
สี่ ฉันได้แต่งงานแล้วค่ะ (2548) เขียนโดย กกกร เบญจาธิกูล หรือ
โกโก้ 11 ในงานชิ้น นี้ เ ธอได้ เ ล่ า ประสบการณ์ ค วามรัก ที่เ ธอเคยประสบ ซึ่ ง เรื่อ งความรัก
ความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับกะเทยนับว่าเป็ นประเด็นสาคัญของงานเขียนชิน้ นี้เลยก็วา่ ได้ งาน
เขียนของโกโก้จงึ ช่วยสะท้อนภาพอุปสรรคในทีท่ างความรักทีก่ ะเทยคนหนึ่งจะต้องเผชิญ ตัง้ แต่
ความรูส้ กึ อึดอัดและความสับสนทีต่ ้องชังใจว่
่ าจะบอกหรือไม่บอก จะปกปิ ดหรือเปิ ดเผยตัวตน
ทางเพศกับผูช้ ายได้รบั รูใ้ นระหว่างการศึกษาดูใจ หากแต่เมื่อเผยความจริงออกไปแล้วจากคา
บอกเล่าของโกโก้นนั ้ ก็มที งั ้ แบบทีร่ บั ไม่ได้ หรือทาท่าทีว่ารับได้แต่กค็ ่อย ๆ หายไปจากชีวติ ของ
เธอ แต่ท้ายที่สุดโกโก้ก็ให้น้ าหนักกับการเปิ ดเผยว่าตนเองเป็ นกะเทยกับผู้ชายมากกว่าการ
ปกปิ ดเพื่อที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ ตามที่โกโก้ กล่าวว่า “…โกโก้รู้สกึ ว่าบอกให้รู้กนั ไปเลย
ตัง้ แต่แรกดีกว่า จะได้ไม่ตอ้ งมารูส้ กึ ดี ๆ ต่อกัน แล้วสุดท้ายพอรูก้ ร็ บั ไม่ได้ มันเสียดายความรูส้ กึ
เปล่า ๆ สูบ้ อกเขาตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ รายังไม่ได้ชอบเขามากจะดีกว่า ” (กกกร เบญจาธิกูล, 2548,
น. 55)
จนในที่สุด โกโก้ได้พบสามีของเธอและมีโอกาสได้ใส่ชุดเจ้าสาว จัด
พิธแี ต่งงานแบบคู่รกั ชายหญิง ซึ่งน่ าจะเป็ นทีฮ่ อื ฮาอยู่ไม่น้อยในยุคนัน้ แต่การมีสถานะเป็ นคน
ในวงการบันเทิง การมีช่อื เสียง และการเป็ นคนทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยเหมือนผูห้ ญิง อาจช่วยให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีดไู ม่แปลกแยกไปจากบรรทัดฐานมากนัก อย่างไรก็ตามฉันมอง
ว่าเรื่องราวชีวติ คู่ของโกโก้อาจจะไม่ได้ทา้ ทายบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ แต่เรื่องราวของเธอ
ท้าทายความเชื่อหรือภาพตัวแทนทีม่ กั จะถูกผลิตซ้าผ่านสื่อให้กะเทยเป็ นคนทีล่ ม้ เหลวในความ
รัก เจ็บช้าเพราะรักผู้ชาย หรือ ต้องเจอกับลวงหลอก ฉะนัน้ จึงอาจมองได้ว่างานเขียนชิ้นนี้ใช้
เรื่องราวการแต่งงานเป็ นเสมือนหนึ่งเครื่องหมายของการประสบความสาเร็จในความรักเพื่อท้า
ทายมายาคติทม่ี กั ถูกผลิตซ้าให้เป็ นเรือ่ งราวโศกนาฏกรรมความรักของกะเทย
จากงานเขียนทัง้ สีช่ ้นิ ช่วยเผยให้เห็นถึงเส้นทางชีวติ และตัวตนของ
กะเทยแต่ละคน โดยถึงแม้โทนเรื่องในงานเขียนอัตชีวประวัตเิ หล่านี้จะถูกเขียนให้เห็นถึงความ
ยากลาบากในชีวติ แต่กย็ งั อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและมุ กตลก และแฝงไปด้วยอารมณ์ขนั
11

โกโก้ กกกร หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม โกโก้ สตรีเหล็ก เป็ นนักแสดงทีโ่ ด่งดังมาจาก
ภาพยนตร์เรือ่ งสตรีเหล็ก

Ref. code: 25635924030041NCT

59

ของผูป้ ระพันธ์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าแต่ละคนต่างมีภาษาในการเล่าเรื่องทีเ่ ป็ นของตนเอง แต่จุด
หนึ่งทีแ่ ต่สว่ นทีม่ เี หมือนกันคือ การใช้โครงเรือ่ งทีเ่ ริม่ จาก ชีวติ วัยเด็ก ครอบครัว โรงเรียน จนถึง
การเริม่ ต้นเปลีย่ นแปลงตัวตนเป็ นผูห้ ญิง และการก้าวเข้าไปสู่เส้นทางอาชีพและความสาเร็จ ใน
วงการบันเทิง โดยเฉพาะงานเขียนทีอ่ อกมาในเวลาไล่เลีย่ กัน ทัง้ ของ ทิศนา (2543) เดย์ (2545)
และญาณวรุตม์ (2546) ขณะทีง่ านเขียนของ กกกร เบญจาธิกูล (2548) ไม่ได้บอกเล่าภูมหิ ลัง
ชีวติ ของตนเองมากนัก หากแต่เน้นไปทีเ่ รือ่ งราวความรักความสัมพันธ์
งานเขีย นสี่ช้ิน นอกจากจะช่ ว ยสะท้อ นภาพชีว ิต ยัง สามารถที่จ ะ
มองเห็นถึงความปรารถนาทีจ่ ะแต่งเติมความงามและเสริมสร้างความเป็ นหญิงในหลากหลาย
ระดับ เช่น ติด๊ ตีใ่ ช้เพียงฮอร์โมนและเลือกทาศัลยกรรมเพียงบางจุดเท่านัน้ ส่วนเดย์แค่แต่งตัว
เป็ นผู้หญิงแต่ไม่คดิ อยากจะแปลงเพศ ซันนี่เลือกทาศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้ าและ
เสริมทรวงอก ขณะทีโ่ กโก้เลือกทาทัง้ เสริมหน้าอกและแปลงเพศ อีกทัง้ งานทัง้ สีช่ น้ิ ยังสะท้อนให้
เห็นถึงความแตกต่างของความรูส้ กึ นึกคิดทีม่ ตี ่อคาว่า กะเทย อย่าง ติด๊ ตี่ มองว่า “กะเทย มัน
แฝงความหมายในทางดูถูกเหยียดหยาม เย้ยหยันสุดจะบรรยาย” (ทิศนา ดารงศักดิ ์, 2543, น.
10) ส่วนซันนี่นนั ้ ปรารถนาทีอ่ ยากจะใช้คาอื่นแทนคาว่า กะเทย ตามทีเ่ ธอกล่าวไว้วา่
. . . ฉันจึงอยากเรีย กมันว่า พรสวาดิ ์ ซึ่งแปลว่า พรที่เ กิดขึ้นจาก
ความรักใคร่ พอใจ และยินดี ไม่ต้องไปเปิ ดพจนานุ กรมไทยเพื่อหา
ศัพท์คานี้เลย เพราะมันไม่มหี รอก จะมีกแ็ ต่คาว่า สวาดิ ์ ทีแ่ ปลว่า รัก
ใคร่ ยินดี เท่านัน้ ที่เรียกสิง่ นี้ว่าพรสวาท ก็เป็ นแค่เพียงคาที่ฉันคิด
ขึน้ เอง เรียกไปตามใจตัวเอง ฉันทาให้ภาษาไทยผิดเพีย้ นไปหรือไม่
ฉันก็ไม่รู้ แต่ฉันก็ไม่ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะคิดอย่างนัน้ เลย เพียงแต่ฉันรูส้ กึ ว่า
คาว่า พรสวาดิ ์ ก็ยงั ดีกว่าคาว่า กะเทย (ญาณวรุตม์ สุทธวาส, 2546,
น. 67)
ส่วนเดย์กล่าวไว้ว่า “คาว่า ‘กะเทย’ ในความรู้สกึ จึงฟั งเฉย ๆ และ
ยอมรับได้โดยปริยายตัง้ แต่เด็ก โดยไม่คดิ ว่าเป็ นปมด้อย หรือความผิดปกติใด ๆ . . . สาหรับ
เดย์คาว่า กะเทย มีสถานะเป็ นเพียงแค่คานามคาหนึ่งเท่านัน้ แหละ” (เดชาวุฒิ ฉันทากะโร,
2545, น. 27) ขณะทีโ่ กโก้ยอมรับความเป็ นกะเทยของตนเองและเปิ ดเผยตนเองทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะ
เริม่ ความสัมพันธ์เพือ่ ความสบายใจของทัง้ สองฝ่ าย การมีมุมมองต่อคาว่า กะเทย จึงอาจขึน้ อยู่
กับประสบการณ์และการรับรูข้ องแต่ละคน อย่างไรก็ตามในงานเขียนทัง้ สีช่ ้นิ นี้แสดงให้เห็นว่า
การรูจ้ กั คาว่า กะเทย หรือการรับรูว้ ่าตนเองแตกต่างจากผูช้ ายและผูห้ ญิงนัน้ เริม่ ตัง้ แต่ในวัยเด็ก
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากพื้นที่ในโรงเรียน อันเป็ นสถานที่สาคัญที่ทาให้พวกเธอได้รู้จกั คา
ดังกล่าว หรือรูว้ ่าตนเองแตกต่างไปจากคนอื่น จากการถูก เพือ่ นล้อและจากการพบเจอเพือ่ นคน
อื่น ๆ ทีเ่ ป็ นเหมือนกันกับพวกเธอในโรงเรียน
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นอกจากภาพสะท้อนตัวตนที่แตกต่าง งานเขียนกลุ่มนี้ได้สะท้อน
พืน้ ทีว่ งการบันเทิงไทยในช่วงทศวรรษ 2540 แม้สงั คมในช่วงเวลานัน้ จะเริม่ เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ชีวติ
ของคนหลากหลายทางเพศ ทัง้ บนถนนสายชีวติ และถนนสายการเรียกร้องสิทธิและความเท่า
เทียม แต่เส้นทางบนหน้ากล้องทีถ่ ูกจับจ้องด้วยสายตาของสาธารณชนและถูกควบคุมจากรัฐทา
ให้เส้นทางในวงการบันเทิงของกะเทยในยุคนัน้ มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เรื่องเล่าประสบการณ์
การทางานในวงการมายาจากคาบอกเล่าของผูเ้ ขียนแต่ละคนในฐานะคนวงในได้ทาให้เห็นว่า
พืน้ ทีใ่ นวงการบันเทิงไทยเป็ นพืน้ ทีท่ ท่ี าให้ตกอยูในสถานะจายอม เต็มไปด้วยภาพมายาและการ
แข่งขัน ดังทีซ่ นั นี่เล่าว่า “ฉันต้องกลับตัวมาสวมบทเล่นเป็ นนักร้องชายหล่อมาดแมนในแวดวง
บันเทิงอยู่หลายปี ต้องพบกับอุปสรรคมากมายทีไ่ ม่เคยคาดคิดมาก่อน มีทงั ้ การชิงดีชงิ เด่น การ
ใส่หน้ากาก ถูกโกง และการหักหลังสารพัด ใครดวงดีกร็ ่ารวยกันไป ใครดวงไม่ถงึ วาสนาน้อย ก็
ปากกัดตีนทีบกันต่อไป” (ญาณวรุตม์ สุทธวาส, 2546, น. 157) เช่นเดียวกับทีท่ ศิ นา เล่าว่า “ข้าง
หลังแคทวอล์ คือการแข่งชิงดีแข่งเด่น เอาแต่พวกพ้อง ความจริงใจไม่มใี ห้ไขว่คว้าในอากาศ
หรอกนะคะ” (ทิศนา ดารงศักดิ ์, 2543, น. 63) อีกทัง้ ในช่วงทศวรรษเดียวกันนี้ กะเทยมักจะถูก
ใช้เป็ นตัวประกอบเพือ่ สร้างความบันเทิงและถูกกีดกันจากการปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ ซึง่ เห็น
ได้จาก ในปี พ.ศ. 2542 ได้มกี ารขอความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีโทรทัศน์
ต่าง ๆ ให้มคี วามเข้มงวดเรื่องการปรากฏตัวของกะเทยและชายแปลงเพศตามทีร่ ะบุในหนังสือ
ราชการของกรมประชาสัมพันธ์ (นันทชา สาโรง, 2552, น. 3) ในขณะเดียวกันยังมีขา่ วบนหน้า
หนังสือพิมพ์ท่แี สดงความกังวลต่อการปรากฏตัวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศบนหน้ าจอ
โทรทัศน์
เพศที่ส ามอยู่ในสังคมได้ แต่ ค วรจ ากัด วงก่ อ นเยาวชนสับ สนและ
เลียนแบบ (แนวหน้า, 10 ธันวาคม 2545), เกลื่อนตลาดมายา !! เลิฟ
ซีน เกย์-เลสเบีย้ น (คมชัดลึก, 30 มกราคม 2547), หวันกะเทยยั
่
ดจอ
ทาสังคมสับสน (คมชัดลึก, 9 ธันวาคม 2545), ชายรักชาย แสลงจอ
ทีว ี เตรียมแบน (ไทยโพสต์, 8 มิถุนายน 2547) (สุธรรม ธรรมรงค์
วิทย์, 2548, น. 58)
ส่วนบนจอภาพยนตร์ บางครัง้ บทบาทของกะเทยในหนังก็ถูกจัดวาง
ให้อยู่ในตาแหน่ งของผู้ท่ยี อมจานนกับกรอบที่สงั คมหรือผูช้ มคาดหวัง ซึ่งแม้จะเห็นว่าในช่วง
ทศวรรษ 2540 จะมีภาพยนตร์ท่เี กี่ยวกับกะเทยออกมาเป็ นจานวนมาก เช่น สตรีเหล็ก เพลง
สุดท้าย และพรางชมพู อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เหล่านี้ถูกมองว่า แม้จะฉายตัวตนหรือจัดวาง
บทบาทของกะเทยให้มสี ภาวะผู้กระทาเพิม่ มากขึ้น แต่สภาวะผู้กระทาแทบจะไม่ท้าทายต่อ
โครงสร้างทางอานาจ อีกทัง้ ยังช่วยบริหารอานาจนัน้ ด้วยการเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคมไทย
(Ünaldi, 2011, p. 68) และเป็ นที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อย ในงานเขียนอัตชีวประวัตชิ วี ติ จาก
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กะเทยในพืน้ ทีว่ งการบันเทิงเองก็พบว่ามีการแสดงทัศนะทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเห็นด้วยกับการจากัด
บทบาท การแบน หรือการเซ็นเซอร์กะเทยบนหน้าสือ่ ดังที่ ติด๊ ตี่ กล่าวว่า
เหนือสิง่ อื่นใด สิง่ สาคัญทีส่ ุดคือ การวางตัวของคน ๆ นัน้ เอง กะเทย
บางคนท าตัว สมค าดูถู ก วัน ๆ เอาแต่ เ ดิน บิด จนตูด โย้ ท าตัว น่ า
หมันไส้
่ บางคนหน้าตาก็ไม่สวย ตัวก็ใหญ่ถกึ ยังแต่งตัวเลียนแบบ
ผูห้ ญิงแจ๋แรดไปทัว่ ทาตัวอย่างที่ กบว เขาห้ามออกทีวนี ัน่ แหละค่ะ
ดิฉนั ว่าก็สมควรแล้ว เพราะพฤติกรรมอย่างนัน้ มันน่าเกลียดจริง ๆ ดู
แล้วทุเรศนัยน์ตา แม้แต่ดฉิ นั ยังรับไม่ได้
ถึงเป็ นกะเทย แต่ถา้ คุณรักดี ไม่ทาตัวให้ต่าต้อยด้อยค่า พิสจู น์
ให้สงั คมเห็นว่าเราก็มคี วามสามารถ ไม่ได้เป็ นสวะของสังคม ใครเข้า
จะตัง้ ข้อรังเกลียดหรือดูถูก (ทิศนา ดารงศักดิ ์, 2543, น. 80)
ขณะทีซ่ นั นี่มคี วามเห็นคล้ายคลึงกันกับติด๊ ตี่ โดยซันนี่กล่าวว่า “ก็คง
จะเหมือนทีเ่ มืองไทยเราไม่สง่ เสริมให้มตี วั อย่างการเป็ นกะเทย หรือการกระทาทีไ่ ม่ดไี ม่งามของ
กะเทยออกมาสู่สงั คม ซึ่งนัน้ เป็ นการถูกต้องแล้ว ” (ญาณวรุตม์ สุทธวาส, 2546, น. 193) ใน
ขณะเดีย วกัน พื้น ที่ใ นวงการบัน เทิง ก็ อ าจจะถู ก มองได้ ว่ า เป็ นพื้น ที่ท่ีส ามารถช่ ว ยสร้ า ง
ภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ให้แก่กะเทยได้ ตามทีเ่ ดย์ กล่าวว่า “ปกติบทกะเทยในละครโทรทัศน์มกั จะ
ถูกหาว่าเป็ นตัวอย่างทีไ่ ม่ดตี ่อสังคม แต่บททีเ่ ดย์ได้รบั นี้ถอื เป็ นบททีด่ แี ละสะท้อนให้เห็นว่าคน
เป็ นกะเทยก็สามารถเป็ นคนดีได้เหมือนทุกคน” (เดชาวุฒิ ฉันทากะโร, 2545, น. 131)
จากข้อคิดเห็นเหล่านี้ฉันในฐานะคนวงนอกก็อดทีจ่ ะตัง้ คาถามไม่ได้
ว่า บทบาทหรือภาพลักษณ์ ใหม่ของกะเทยที่มกั ถูกสร้างขึ้นจากกะเทยในวงการบันเทิง เพื่อ
ต่อรองกับภาพเหมารวมกะเทยในแง่ลบนัน้ สามารถทาลายการกดขีห่ รือการกดทับทีม่ ตี ่อกะเทย
ได้จริงหรือ ในขณะทีส่ งิ่ ทีม่ กั จะมาพร้อมกับการสร้างบทบาทหรือภาพลักษณ์ใหม่โดยกะเทยใน
พืน้ ทีว่ งการบันเทิงก็คอื การสร้างภาพเหมารวมหรือภาพตัวแทนอีกชุดหนึ่งทีเ่ ป็ นขัว้ ตรงข้ามกัน
เช่น การเป็ นกะเทยต้องสวยหรือไม่ก็ต้องตลก เป็ นกะเทยต้องกล้าแสดงออกหรือไม่ก็ต้อง
เรียบร้อย ทัง้ ยังมาพร้อมกับการสร้างบรรทัดฐานบางประการ เช่น การอยู่บนบรรทัดฐานที่
สังคมคาดหวัง หรือ อยู่ในค่านิยมกระหลักทีค่ นส่วนใหญ่ยดึ ถือ ซึง่ ใช่ว่ากะเทยทุกคนจะสามารถ
เป็ นไปตามบรรทัดฐานเหล่านัน้ ได้ และจากมุมมองของฉันทัง้ ในฐานะนักศึกษาและกะเทยที่
อาจจะเติ บ โตมาคนละยุ ค หรือ มีภู มิห ลัง ชี ว ิต ที่ แ ตกต่ า งกับ ผู้ เ ขีย นจึ ง มองว่ า งานเขีย น
อัตชีวประวัตแิ ละพ็อกเก็ตบุ๊คทัง้ สีช่ ้นิ มักผลิตซ้าโครงเรื่องที่กะเทยคนหนึ่งต้องแก้ไขที่ตนเอง
พิสจู น์ตนเองด้วยความสามารถอันโดดเด่น หรือการประสบความสาเร็จ (ซึง่ ถึงแม้ว่าผูป้ ระพันธ์
อาจจะไม่ได้มเี จตนาในการสร้างภาพตัวแทนเหล่านี้) ด้วยโครงเรือ่ งเช่นนี้จงึ อาจทาละเลยการกด
ทับจากบริบททางสังคมหรือการจัดการของรัฐ อีกทัง้ ยังทาให้บดบังต่อตัวตนหรือประสบการณ์
ของกะเทยในมิตอิ ่นื ๆ
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กระนัน้ แล้ว ถึงแม้เรื่องราวในงานประพันธ์เหล่ านี้ จะถูกเขีย นจาก
เพียงกะเทยคนดัง กะเทยทีป่ ระสบความสาเร็จมีทท่ี างในวงการบันเทิงและในสังคม ซึง่ มิอาจจะ
ครอบคลุมวิถชี วี ติ และตัวตนของกะเทยอันหลากหลายได้ คุณค่าของวรรณกรรมเหล่านี้จงึ อาจ
อยู่ตรงทีผ่ เู้ ขียนได้เสียสละถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสูบ้ นเส้นทางชีวติ ของแต่ละคน ตัง้ แต่วยั เด็ก
จนกลายเป็ นผู้ใหญ่ หรือ ตัง้ แต่พ้นื ที่ในครอบครัว ในสถาบันการศึกษา ในที่ทางในอาชีพ ไป
จนถึงในที่ท างความรักความสัมพันธ์ นอกจากนัน้ เมื่อลองค านึ งถึงการขาดแคลนหลัก ฐาน
ประวัตศิ าสตร์ทบ่ี นั ทึกชีวติ ของกะเทย กว่าเสียงของกะเทยคนหนึ่งจะปรากฏบนทีท่ างแห่งการ
เขียนได้ นัยหนึ่งฉันจึงมองว่างานเขียนเหล่านี้ต่างก็มคี ุณค่าอยู่ในตัวทัง้ ยังควรค่าแก่การจัดเก็บ
เป็ นจดหมายเหตุหรือจัดเก็บในฐานะของการเป็ นหลักฐานประวัตศิ าสตร์เพื่อนาไปต่อยอดใน
การศึกษาต่อไป รวมถึงการออกตามหางานเขียนของกะเทยกลุ่มอื่น ๆ
2.2.1.2 การเขี ย นอัต ชี ว ประวัติ ข องกะเทยในงานวิ ช าการ ในช่ ว งต้ น
ทศวรรษ 2550
จากงานเขียนเชิงอัตชีวประวัตแิ ละพ็อกเก็ตบุ๊คทีถ่ ูกเขียนออกมาโดย
กะเทยในวงการบันเทิง อีกพืน้ ทีห่ นึ่งทีม่ สี ่วนสาคัญในการผลิตงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติ ก็คอื
พืน้ ทีว่ งวิชาการซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการนาวิธวี ทิ ยาใหม่ ๆ ในการวิจยั มาใช้ ผนวกกับการ
ก่อร่างหลักสูตรสตรีศกึ ษาในระดับบัณฑิตศึกษาซึง่ ได้เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กะเทยเริม่ ก้าวเข้าสู่การเขียน
เรือ่ งของตนเองในวงวิชาการโดยเป็ นทัง้ ผูเ้ ล่าและผูว้ จิ ยั ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้จงึ เลือก
งานวิจ ัย สองชิ้น ที่ใ ช้ก ารเล่ า เรื่อ งหรือ การเขีย นอัต ชีว ประวัติเ ป็ น กลวิธีใ นการสร้า งความรู้
ดังต่อไปนี้
หนึ่ ง การศึ ก ษาเรื่ อ ง Male Bodies, Women's Souls: Personal
Narratives of Thailand's Transgendered Youth ของ ลีเรย์ คอสต้า (Leeray Costa) กับ แอนด
รูว แมซท์เนอร์ (Andrew Matzner) (2007) จุดเด่นของงานวิจยั ชิ้นนี้ คือ วิธวี ทิ ยาการเล่าเรื่อง
ส่ ว นตัว (Personal Narrative Approach) โดยเปิ ด พื้น ที่ใ ห้ส าวประเภทสอง 12 เป็ น คนเขีย น
เ รื่ อ งร าว ชี ว ิ ต ข องต น เ อง ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มใ นการวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นสาว ป ระ เ ภท ส อ ง ใ น รั ้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคอสต้า และ แมซท์เนอร์ได้ให้เหตุผลถึงการเลือกใช้การเล่าเรื่อง
ส่วนตัวเป็ นวิธใี นการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. เรือ่ งเล่า คือ การสือ่ สารรูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นเอกภาพและช่วยนาไปสู่
สิง่ ทีม่ นุษยชาติมรี ว่ มกัน 2. เป็ นใบเบิกทางทีน่ าไปสูต่ วั ตนของปั จเจก
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวตนทางเพศสถานะ และ/หรือ ตัวตนทาง
เพศวิถี 3. เผยให้เห็นถึงสภาวะผูก้ ระทาและเผยให้เห็นถึงแง่มุมของ
12

คอสต้า และ แมซท์เนอร์ ใช้คาว่า สาวประเภทสอง แทนคาว่ากะเทยเนื่องจาก
ความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และเพือ่ ความสุภาพ (Costa & Matzner, 2007, p. 1)
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ความขัดแย้งในเชิงวัฒนธรรม ทัง้ ในมิตขิ องประเพณีและความเชื่อ
รวมถึงนาเสนอแง่มุมทีแ่ สดงให้เห็นว่ากลุ่มคนแต่ละคนถูกทาให้เป็ น
ชายขอบอย่างไร 4.เผยให้เห็นถึงปฏิบตั กิ ารในการเปลีย่ นแปลงของ
มนุษย์ และ 5 นาเสนอให้เห็นถึงความการต้องทีจ่ ะเรียกร้อง และการ
เชื่อมต่อกับความเป็ นมนุ ษย์ของผูอ้ ่นื (Costa & Matzner, 2007, p.
36)
จากการทางานร่วมกับการเล่าเรื่องของตนเองผ่านการเขียนอันเป็ น
วิธวี ทิ ยาในการสร้างองค์ความรู้ การเขียนเล่าเรื่องในงานชิ้นนี้ ได้เผยให้เห็นถึงชีวติ ของสาว
ประเภทสอง ตัง้ แต่วยั เด็ก ภูมหิ ลังครอบครัว ความรัก รวมถึงวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มชมรม
โรสเปเปอร์ ทีเ่ ป็ นแหล่งรวมพลของเพศทีส่ ามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากวิธวี จิ ยั ใช้การเล่า
เรื่องส่วนตัวทาให้งานชิ้นนี้ได้นาเสนอทัง้ อารมณ์ความรูส้ กึ ความหลากหลายในมุมมองต่ออัต
ลักษณ์ และตัวตนทางเพศสถานะ รวมถึงการทาให้เสี ยงเล็กเสียงน้อยได้ถูกรับฟั ง อีกทัง้ จาก
จุดมุ่งหมายหนึ่งทีใ่ ช้การเล่าเรื่องเป็ นกลวิธใี นการศึกษาก็เพือ่ เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั กะเทยได้เขียนเพือ่
เรียกร้องให้ต นเอง (self-advocacy) จึงทาให้ได้ยินเสียงสะท้อนของพวกเธอที่คาดหวัง การ
ยอมรับและความเข้าใจจากสังคม
สอง วิท ยานิ พ นธ์ เ รื่อ ง “การยืน ยัน เพศที่ส าม: การศึก ษาแบบ
อัตชีวประวัต”ิ ของพรรวิษษิ ฐ์ สุขารมณ์ (2551) งานวิจยั ชิน้ นี้เป็ นผลงานทีเ่ กิดขึน้ ในแวดวงสตรี
ศึกษา โดยใช้การเขียนเชิงอัตชีวประวัติ (Autobiography) เป็ นวิธวี ทิ ยาในการวิจยั ทาให้งานชิน้
นี้มตี วั ตนของผูว้ จิ ยั อยู่ในนัน้ อย่างเต็มเปี่ ยม เรื่องราวของพรรวิษษิ ฐ์ถูกแบ่งออกเป็ น 3 องก์ เริม่
จากเปิ ดบทแรกด้วยการพรรณนาถึงภาพยนตร์เรื่องเพลงทีส่ าม ที่ดูเหมือนจะมีอทิ ธิพลในการ
หล่อหลอมตัวตนของเธอไม่น้อย เรื่องราวในองค์แรกจึงฉายให้เห็นถึงชีวติ ในวัยมัธยมของพร
รวิษษิ ฐ์ทเ่ี ติบโตมาร่วมกับวัฒนธรรมย่อยจากกลุ่มเพื่อนทีเ่ ป็ นเพศทีส่ ามด้วยกัน จนหลังจากจบ
ม.3 พรรวิษษิ ฐ์เลือกเรียนต่อในวิทยาลัยเทคนิคในสาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง ในองค์ต่อมาได้ฉายภาพ
ชีวติ มหาวิทยาลัยในช่วงปริญญาตรีของพรรวิษิษฐ์ท่ไี ด้เข้าเรียนในสถาบันราชภัฏ ในสาขา
สื่อสารมวลชน เรื่องเล่าในองค์น้ีสะท้อนมุมมองของพรรวิษษิ ฐ์ต่อการเป็ นเพศทีส่ ามและการอยู่
ร่วมกับกฎเกณฑ์ของสถาบันราชภัฎ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัว การถูกปฏิบตั จิ ากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยอย่างไม่เหมาะสม หรือการเข้ารับปริญญา และในองก์สดุ ท้ายพรรวิษษิ ฐ์ได้บอกเล่า
ประสบการณ์ในพืน้ ทีใ่ นห้องเรียนสตรีศึกษา ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องราวส่วนนี้สะท้อน
การขาดความละเอียดอ่อนของอาจารย์ผู้สอนในการพูดคุยหรือปฏิบตั กิ บั นักศึกษาเพศที่สาม
หรือเรือ่ งราวห้องน้าทีถ่ ูกเปรียบเป็ น “จุดแบ่งเพศ” แยกเอาไว้ให้แค่ผชู้ ายกับผูห้ ญิง อาจกล่าวได้
ว่ า พ ร ร วิ ษิ ษ ฐ์ ต้ อ งก าร จะ สื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ ข าดหายไปใ นพื้ น ที่ ส ต รี ศึ ก ษ าหรื อ ใ นพื้ น ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็คอื “ตัวตนของเธอ” ทีเ่ ป็ นเพศทีส่ ามซึง่ ไม่ใช่ทงั ้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง
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การทาวิทยานิพนธ์ในเชิงอัตชีวประวัตจิ งึ ช่วยเปิ ดพืน้ ทีใ่ นการบอกเล่า
ตัวตนและเรื่องราว ในแต่ละพื้นที่ท่เี ปลี่ยนไปตามแต่ละองค์ได้ถูกให้การปฏิบตั ทิ ่แี ตกต่างกัน
นอกจากนัน้ การเขียนอัตชีวประวัติยงั ช่วยทาให้เห็นถึงอัตวิสยั ที่มตี ่อตัวตนอย่างสลับซับซ้อน
และในเวลาเดียวกันก็มคี วามขัดแย้งกัน เช่น พรรวิษิษฐ์มองว่า “คาว่า เพศที่สาม เป็ นคาที่มี
ความหมายในเชิงดูถูกน้อยทีส่ ุด (แม้ว่าจะเป็ นคาทีอ่ ยู่ในหมวดของการแบ่งประเภทก็ตาม)” (พร
รวิษษิ ฐ์ สุขารมณ์, 2551, น. 3) แต่อย่างไรก็ตามพรรวิษษิ ฐ์กเ็ ล็งเห็นว่า “…เพศทีส่ าม มือทีส่ าม
หรือแม้แต่โลกที่สาม ล้วนแต่มคี วามหมายไปในทางเดียวกัน ว่าอ่อนด้อยในเรื่องของอันดับ
(หนึ่ง, สอง และสาม) นัน้ คือความหมายว่า “เป็ นรอง”…” (พรรวิษิษฐ์ สุขารมณ์ , 2551, น. 13)
อีก ทัง้ งานของพรรณวิษิษ ฐ์ เ ป็ นงานวิท ยานิ พ นธ์ อีก เล่ ม หนึ่ ง ที่น าเอาแนวคิด ทฤษฎีเ รื่อ ง
ปฏิบตั กิ ารการแสดงของบัทเลอร์มาใช้ แต่เป็ นการนามาใช้ในฐานะเครื่องมือในการสวมบทบาท
และปฏิบ ตั ิการผ่านการเขียนอัต ชีว ประวัติท่ี ทาให้เห็นกระบวนการสร้างตัว ตน และนาไปสู่
กระบวนการมองตัวตนในรูปแบบใหม่ ในการเขียนของเธอได้ใช้จุดยืนการเป็ นเพศทีส่ าม 13เผย
ให้เห็นถึงความหลากหลายไม่ตกอยูใ่ นการครอบงาของวาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่ง ขณะเดียวกัน
พรรวิษษิ ฐ์ใช้จุดยืนของการเป็ นเพศทีส่ ามและประสบการณ์การถูกกีดกันทางเพศในการบอกเล่า
เรื่องราวชีว ิต และนับ เป็ นการเริ่มท้าทายและตัง้ คาถามต่ อสังคมที่เธออยู่ ฉะนัน้ งานของพร
รวิษษิ ฐ์จงึ เป็ นการใช้เรื่องเล่าในฐานะการแสดง (narrative performativity) โดยเริม่ จากเรื่องเล่า
แล้วนามาสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ งานของพรรณวิษิษฐ์ได้ท้าทายความเป็ นขัว้ ตรงข้าม
และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว ไปสู่ ความหลากหลายทีอ่ ยู่บนแนวคิดเพศทีส่ าม ดังทีเ่ ธอกล่าว
ไว้ว่า “ ผลท้ายที่สุด การปรับเปลี่ยนมุมมองของเพศที่สาม มีเรื่องเล่าของเพศที่สามมากกว่า
เรือ่ งเดียว มีความหลากหลาย และทาให้ไม่มวี าทกรรมเกีย่ วกับเพศทีส่ ามอยูเ่ พียงเรือ่ งเดียวทีจ่ ะ
ครอบงาความหลากหลายได้” (พรรวิษษิ ฐ์ สุขารมณ์, 2551, น. 24) อย่างไรก็ตามแม้งานชิน้ นี้จะ
เป็ นการเขียนที่ส่งเสียงสะท้อนในการยืนยันตัวเอง แต่งานชิ้นนี้ยงั คงขาดการตัง้ คาถามในเชิง
ญาณวิทยาต่อแนวคิดเรือ่ งเพศทีส่ าม

13

พรรวิษษิ ฐ์ ได้ให้นิยามเพศทีส่ าม ไว้วา่
ในที่น้ี ข้อจากัดความ ความหมายของคาว่า “เพศที่สาม” ให้แคบขึน้ โดยใช้เรียก
เฉพาะ เพศชาย ที่ผ่านการแปลงเพศเพื่อเป็ นเพศหญิง โดยนัยยะของเพศสรีระ
(sex) และเพศสถานะ (gender) เนื่ อ งจากยัง ไม่ มี ค าศัพ ท์ เ ฉพาะค าใด ที่ มี
ความหมายด้านลบได้น้อยทีส่ ุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็ นคาว่า กะเทย ตุ๊ด เกย์ สาว
ประเภทสอง ประเทือง โดยส่วนตัวของผูเ้ ขียนเห็นว่า คาว่า “เพศทีส่ าม” เป็ นคาที่
มีค วามหมายในเชิง ดู ถู ก น้ อ ยสุ ด (แม้ว่ า จะเป็ น ค าที่อ ยู่ใ นหมวดของการแบ่ ง
ประเภทก็ตาม) (พรรวิษษิ ฐ์ สุขารมณ์, 2551, น. 3)
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จากงานเขีย นอัต ชีว ประวัติข องกะเทยผู้มีช่ือ เสีย ง สู่ งานเขีย น
วิชาการทีใ่ ช้การเล่าเรื่องราวส่วนตัวและการเขียนอัตชีวประวัติ ทัง้ สองชิน้ ได้แสดงให้เห็นว่าการ
เล่าเรื่องส่วนตัวเป็ นทัง้ กลวิธหี นึ่งในการสร้างองค์ความรู้และเป็ นการเมืองโดยพยายามที่จะ
เชื่อ มโยงกับ ประสบการณ์ ก ารถู ก กดทับ และเชื่อ มต่ อ กับ ประสบการณ์ ข องกะเทยคนอื่น ๆ
อย่างไรก็ตามการนาการเขียนอัตชีวประวัตแิ ละการเล่าเรื่องส่วนตัวมาเป็ นวิธวี ทิ ยาในงานวิจยั ก็
ยังคงมีขอ้ จากัดอยู่อย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง แม้งานกลุ่มนี้จะช่วยนาเสนอให้เห็นกลุ่มผู้
เล่าหรือผูเ้ ขียนทีห่ ลากหลายมากขึน้ แต่ กย็ งั คงจากัดอยู่ในกลุ่มกะเทยปั ญญาชนหรือนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย สอง แม้งานกลุ่มนี้จะเปิ ดพืน้ ทีใ่ นการเล่าเรื่อ งส่วนตัวหรือใช้มุมมองส่วนบุคคล
บนงานวิชาการ หากแต่จุดทีจ่ ะเชื่อมโยงตัวตนและประสบการณ์ อนั หลากหลายของกะเทยเข้า
ด้ว ยกัน ยังคงไม่ชดั เจนนัก จะเห็นได้ว่างานของคอสต้าและแมซเนอร์ ชี้ ให้เห็นถึงสิ่งที่เ ป็ น
เอกภาพซึ่งถูกแสดงออกมาให้เห็นจากผู้เล่า ก็คอื ความปรารถนาที่จะถู กยอมรับหรือถูกรัก
(Costa & Matzner, 2007, p. 37) แม้การเขียนเรื่องส่วนตัวจะสะท้อนตัวตน (Subjectivity) และ
ความรู้สกึ นึกคิดอันเป็ นเสน่ ห์อย่างหนึ่งของการเล่าเรื่อง ทว่าอาจก่อให้เกิดคาถามตามมาว่า
ความรูส้ กึ ปรารถนาเหล่านี้เป็ นเอกภาพของสาวประเภทสองจริงหรือ ในขณะทีง่ านพรรวิษษิ ฐ์ใช้
เขียนการอัตชีวประวัตใิ นการเล่าเรื่องของตนเองและบรรยายให้เห็นถึงบริบทต่าง ๆ ทีร่ ายล้อม
หากแต่ประสบการณ์ของพรรวิษษิ ฐ์ค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะจึงอาจจะไม่เห็นภาพการเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ของคนอื่น ๆ ทีช่ ดั เจนนัก
2.2.1.3 บันทึกเรื่องเล่าในแวดวงสิ ทธิ มนุษยชนในช่วงทศวรรษ 2550
เมื่อขยับออกมาจากแวดวิชาการมาสู่แวดวงการเคลื่อนไหวทางด้าน
สิทธิมนุ ษ ยชน การทบทวนวรรณกรรมส่ว นนี้ได้เลือกเอางานเขียนบันทึกและเรื่องเล่าที่ได้
เผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวงานเขียนเหล่านี้ได้มาพร้อมกับ
กระแสธารของการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ เช่น การแต่งงานเพศ
เดียวกัน รวมถึงสิทธิของกะเทยหรือคนข้ามเพศ เช่น การเรียกร้องเรื่องคานาหน้ านาม การ
เรียกร้องให้ยกเลิกการตีต ราด้วยอาการป่ วยทางจิตในใบรับรองการเกณฑ์ทหาร หรือ การ
เรียกร้องให้อนุ ญาตบัณฑิตข้ามเพศสามารถได้รบั ปริญญาได้ งานเขียนกลุ่มนี้จงึ ได้ใช้เรื่องเล่า
และการบันทึกเพือ่ ขับเคลื่อนสิทธิ ซึง่ ได้ เลือกประงานสองชิน้ มาศึกษาดังต่อไปนี้
หนึ่ง ชีวติ ทีถ่ ูกละเมิด: เรือ่ งเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรัก
ชาย และกฎหมายสิทธิม นุ ษยชนระหว่างประเทศ (2554) บรรณาธิก ารโดย จัน ทร์จิร า บุ ญ
ประเสริฐและคณะ พร้อมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนและการจัดพิมพ์โดย มูลนิธธิ รี นาถ กาญจนอักษร
สมาคมฟ้ าสีรงุ้ และกองทุนโลกเพือ่ การต่อสูโ้ รคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย หรือ Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) งานชิน้ นี้ได้รวบรวมเรื่องเล่าประสบการณ์ท่ี
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิ อคติ หรือ การกีดกัน ทัง้ จากภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือ แม้ แ ต่ ใ นพื้น ที่ว ัฒ นธรรม โดยเรื่อ งเล่ า ในหนัง สือ เล่ ม นี้ มีท งั ้ หมด 20 เรื่อ ง
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ประกอบไปด้วย เรื่องราวของกลุ่มคนที่เป็ นกะเทยหรือสาวประเภทสอง 9 เรื่อง เรื่องราวของ
กลุ่ ม คนที่เ ป็ น ทอมดี้ หรือ หญิง รัก หญิง 4 เรื่อ งราวของกลุ่ ม ผู้มีค วามหลากหลายทางเพศ
(LGBTIQs) จ านวน 5 เรื่อ ง และเรื่อ งราวของกลุ่ ม ชายรัก ชายหรือ เกย์ 2 เรื่อ ง เรื่อ งเล่ า
ประสบการณ์ทถ่ี ูกละเมิดของกลุ่มคนเหล่านี้ถูกนามาใช้ร่วมสนทนากับหลักสิทธิมนุ ษยชน ตาม
หลักยอกยาการ์ตา เพื่อชี้ให้เห็นว่าการละเมิดสิทธิต่อพวกเขาในด้านต่าง ๆ ผิดหลักการสิทธิ
มนุษยชนข้อใดบ้าง ส่วนในภาคผนวกของหนังสือชีใ้ ห้เห็นถึงหลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการ
ใช้กฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ และได้
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่รฐั ถึงสิง่ ทีค่ วรจะดาเนินการเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว
สอง ข้อเขียนที่ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มก่อนหน้ า คือ
บันทึกเรือ่ งเล่า …เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ ตีพิมพ์เผยแพร่
ออกมาในปี พ.ศ. 2559 ด้วยความสนับสนุ นจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรอบใน
การท างานของงานชิ้น นี้ มิไ ด้แ ตกต่ า งจากงานชิ้น ก่ อ นมากนัก กล่ า วคือ เป็ น การ รวบรวม
เรื่อ งราวปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ก ลุ่ ม คนหลากหลายทางเพศถูก ละเมิด สิทธิ จ านวน 23 เรื่อ ง แบ่ ง
ออกเป็ นเรือ่ งราวของ กลุ่ม กะเทย สาวประเภทสอง ผูห้ ญิงข้ามเพศ หรือคนข้ามเพศ จานวน 16
เรื่อง กลุ่มหญิงรักหญิง 4 เรื่อง กลุ่มชายรักชาย 2 เรื่อง และกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 1 เรื่อง
งานชิน้ นี้ชว่ ยชีใ้ ห้เห็นถึงประสบการณ์การละเมิดสิทธิในหลากหลายรูปแบบมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
การถูกพูดจาเหยียดหยามในทีท่ างาน การถูกห้ามเข้าสถานบันเทิง หรือการถูกจับกุมเพราะถูก
เหมารวมว่าเป็ นผู้ค้าบริการ และเช่นเดียวกับงานชิ้นที่ผ่านมา เรื่องเล่าเหล่านี้ถูกนามาร่วม
สนทนากับหลักการสิทธิมนุ ษยชน ยอกยาการ์ตาซึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นไม้บรรทัดเพื่อทาบให้เห็นว่า
การถูกละเมิดสิทธิดงั กล่าวผิดบทบัญญัตขิ อ้ ใดในหลักการสิทธิมนุษยชน และให้ขอ้ แนะนาแก่รฐั
ว่าต้องจัดการการเลือกปฏิบตั เิ หล่านี้อย่างไรเพือ่ ไม่ให้ขดั กับหลักการสิทธิมนุษยชน แต่สว่ นทีท่ า
ให้ก รอบการท างานของงานชิ้น นี้ ต่ า งออกไปจากงานชิ้น ก่ อ นหน้ า ก็คือ การน าเสนอถึง
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้ เสนอวิธกี ารยื่นคาร้องเมื่อถูก
ปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ความสาคัญของเรื่องเล่าทัง้ หมดจากหนังสือทัง้ สองเล่มแสดงให้เห็น
ว่า กลุ่มทีเ่ ป็ น กะเทย สาวประเภทสอง หรือผูห้ ญิงข้ามเพศมีจานวนเรื่องเล่ามากทีส่ ุด ซึง่ นี่อาจ
สะท้อนว่าตัวตนและเสียงของคนกลุ่มนี้อาจจะถูกมองเห็นและได้ยนิ มากที่ สุด หรืออนุ มานได้ว่า
คนกลุ่ ม นี้ ม กั จะมีพ้ืน ที่ใ นการเล่ า มากกว่ า กลุ่ ม อื่น ๆ ในหมู่ค นหลากหลายทางเพศ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันจานวนของเรื่องเล่าที่มากที่สุด ก็อาจเป็ นตัวสะท้อนว่า กลุ่มกะเทย สาวประเภท
สอง หรือผูห้ ญิงข้ามเพศเป็ นกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิมากที่สุดอีกเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าหากตัง้
ข้อสังเกตจากจานวนเรื่องเล่าของกลุ่มกะเทยและสาวประเภทสอง จะเห็นได้ว่าพืน้ ทีท่ ก่ี ่อให้เกิด
การละเมิดต่อคนกลุ่มนี้มากทีส่ ุด คือ พืน้ ทีข่ องรัฐ ตัง้ แต่ ทีว่ ่าการอาเภอ สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย หรือ พื้นที่เกณฑ์ทหาร รองลงมาก็คอื พื้นที่ห้างร้านและ
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เอกชน เช่น บริษทั ร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือ ธนาคาร และสุดท้ายก็คอื พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม
เช่น มีการเล่าถึงเหตุการณ์ขบวนการประกวดบุปผชาติเชียงใหม่ 14และเหตุการณ์ขบวนพาเหรด
ของบุคคลที่มคี วามหลากหลายทางเพศ (เชียงใหม่ เกย์ไพร์ด) ถูกปิ ดล้อมแล้วกระทาความ
รุนแรง15
คาถามสาคัญ ก็คอื เรื่องเล่าของกะเทยหรือกลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศที่ถูกนาไปใช้ควบคู่กบั หลักการสิทธิมนุ ษยชน จนทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะทีม่ ใี ห้ต่อรัฐภายใต้
หลักการดังกล่าวมีประสิทธิผลเพียงใด เมื่อการละเมิดสิทธิของคนกลุ่มนี้ยงั คงเกิดขึน้ อยู่เรื่อยมา
หรือแม้แต่เครื่องมือทางกฎหมายอย่าง พรบ. ความเท่าเทียมทางเพศ ปี พ.ศ. 2558 จะสามารถ
ช่วยหยุดยัง้ วิธคี ดิ หรือความรูท้ ก่ี ดทับทีม่ ตี ่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้จริงหรือ เมื่อระบบหรือกฎเกณฑ์
ในสถาบันของรัฐยังคงยึดโยงอยู่กบั เพศในเชิงชีววิทยา เรื่องเล่าประสบการชีวติ ทีถ่ ูกกดทับหรือ
เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมจากชีวติ ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศจึงยังคงถูกนาไปใช้
ถ่ายทอดออกมาให้สงั คมได้รบั รู้ และถึงแม้ว่างานกลุ่มนี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงผูเ้ ล่าหลากหลาย
กลุ่มและประสบการณ์ท่ถี ูกกดทับหลากหลายรูปแบบ แต่น่าเสียดายทีเ่ รื่องเล่าจากงานทัง้ สอง
ชิ้นมิได้ถูกวิเคราะห์หรือตัง้ ข้อสังเกตให้เห็นในมุมอื่น ๆ ไปไกลเกินกว่าหลักการทางกฎหมาย
หรือสิทธิมนุษยชน เสียงสะท้อนในเรือ่ งเล่าจึงยังคงขาดวิธวี ทิ ยาทีจ่ ะดึงเอาพลังของเรื่องเล่าทีจ่ ะ
เขย่าโครงสร้างของรัฐออกมาหรือรือ้ เห็นการกดทับจากรัฐผ่านความรู้ นันจึ
่ งทาให้พวกเรายังคง
ต้องระลึกถึงบาดแผลในความทรงจา และออกมาเล่าเรื่องของตนเองซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างไม่รู้
เหน็ดรูเ้ หนื่อย ฉะนัน้ จากพัฒนาการในงานเขียนของกะเทยทัง้ สามกลุ่มจึงนามาสูก่ ารกลับมาเล่า
และการบันทึกอีกครัง้ และการนาเอากรอบแนวคิดทฤษฎีและวิธวี ทิ ยาใหม่ ๆ ทีจ่ ะเป็ นหนทางใน
การสร้างความรูผ้ ่านเรื่องเล่า การเขียน และจดหมายเหตุ พร้อมทัง้ วิพากษ์ความรูต้ ่าง ๆ ทีก่ ด
ทับให้กะเทยไร้สน้ิ เสียงในกระบวนการสร้างความรู้

14

ในงานไม้ด อกไม้ ป ระดับ เชีย งใหม่ ครัง้ ที่ 34 พ.ศ. 2553 จัง หวัด เชีย งใหม่
ประกาศกาหนดเกณฑ์การจัดรถบุปผชาติของผู้เข้าร่วมประกวดว่าห้ามผู้ท่มี ี “การแต่งกายที่
แสดงออกถึงความเบีย่ งเบนทางเพศ” ขึน้ นังบนรถในขบวนประกวดรถบุ
่
ปผชาติ (จันทร์จริ า บุญ
ประเสริฐ, 2554, น. 49)
15 เหตุ ก ารณ์ น้ี เ กิด ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2552 . . . โดยขณะที่ม ก
ี าร
เตรียมเคลื่อนขบวนพาเหรด มีกลุ่มบบุคลทีเ่ รียกตนเองว่ า “กลุ่มรักเชียงใหม่ 2551” (กลุ่มบุคคล
ทีม่ บี ทบาทเคลื่อนไหวประเด็นการเมือง) กลุ่มดังกล่าวได้นาฝูงชน และรถบรรทุกขนาดใหญ่ปิด
ล้อมข่มขูใ่ ห้ยุตขิ บวนพาเหรด กล่าวหาว่าเป็ นการ “ทาลายวัฒนธรรมเชียงใหม่” (จันทร์จริ า บุญ
ประเสริฐ, 2554, น. 53) ในปั จจุบนั เหตุการณ์น้ถี ูกรับรูใ้ นอีกชือ่ หนึ่งว่า “เหตุการณ์เสาร์ซาวเอ็ด”
และมีการจัดงานราลึกถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
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2.3 สรุป
จากการทบทวน พัฒนาการในการศึกษากะเทย จะเห็นได้ว่าในระหว่างปี พ.ศ.
2490-2540 หรือ ในระยะแรกเริม่ กระบวนทัศน์ ทางการแพทย์มสี ่วนสาคัญในการสร้า งองค์
ความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับกะเทย จนกระทังในปี
่
พ.ศ. 2540 ได้ผนั เปลี่ยนไปสู่ การวิจยั กะเทยใน
มุ ม มองสัง คมศาสตร์ ซึ่ง การปรับ เปลี่ย นกระบวนทัศ น์ ใ นการศึก ษาจาก วิท ยาศาสตร์ สู่
สังคมศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงการผันเปลี่ยนการมองตัวตนของกะเทย จาก กะเทยสมัยใหม่
หรือ Modern Kathoey ที่ต กอยู่ภ ายใต้อ งค์ความรู้ท างการแพทย์ ได้ข ยับ มาถึง ตัว ตนแบบ
กะเทยหลังสมัยใหม่ หรือ Post-modern Kathoey ภายใต้มุมมองทางสังคมศาสตร์
การขยับมาสู่ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์จงึ ทาให้ตวั ตนของกะเทยถูกอธิบายต่างจาก
องค์ความรูท้ างการแพทย์ จากการทบทวนการศึกษาอัตลักษณ์ การให้คานิยามต่อตัวตน และ
วิถชี วี ติ ของกะเทยในด้านสังคมศาสตร์ทอ่ี อกมาในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 งานวิจยั ทัง้ สามกลุ่ม
ได้นาเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์จากโลกตะวันตกมาใช้เป็ นเครื่องมือในการศึกษากะเทย ทัง้
ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ แนวคิดอัตลักษณ์ทางเพศ จนมาถึงแนวคิดเควียร์ โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมทัง้ สามกลุ่มได้แสดงให้เห็นว่าตาแหน่ งแห่งทีข่ องการเป็ นผูพ้ ดู ของกะเทยใน
การอธิบายตัวตนและการให้คานิยามของกะเทยนัน้ ตกอยู่ภายใต้การกากับด้วยความรู้ บรรทัด
ฐาน หรือเกิดจากการปฏิสมั พันธ์กบั บริบทสังคม งานทัง้ สามกลุ่มนี้จงึ มีส่วนในการแสดงให้เห็น
ว่ากะเทยนัน้ ถูกประกอบสร้างขึน้ มาในสังคม รับเอาสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาสู่การพัฒนาตัวตน
หรือ ถูกครอบงาด้วยบรรทัดฐานรักต่างเพศ แต่ในงานเหล่านี้กลับไม่ได้พฒ
ั นากะเทยขึน้ มาเป็ น
ศาสตร์หรือขยายขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการเป็ นผูพ้ ดู ของกะเทยบนกระบวนการสร้างความรู้ และยังคง
ขาดการชี้ให้เห็นว่าความรูข้ องรัฐเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการเป็ นผูพ้ ูดที่คอยกาหนดคานิยาม
และกากับตัวตนของกะเทย
ขณะที่พฒ
ั นาการทางด้านงานเขียนและการเล่าเรื่องของกะเทย คาดว่าน่ าจะเริม่
ปรากฏมาตัง้ แต่ในช่วงทศวรรษ 2490 ช่วงเวลาเดียวกับทีอ่ งค์ความรูเ้ พศศาสตร์ได้หลังไหลเข้
่
า
มาในสัง คมไทย ทว่า งานเขีย นของกะเทยก็ย งั คงกระจัด กระจาย ขาดแคลน และยัง ไม่ ถู ก
รวบรวมขึน้ มาอย่างเป็ นระบบ กระทังในช่
่ วงทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา พบงานเขียนและบันทึก
เรือ่ งเล่าของกะเทยออกมาเป็ นจานวนมาก ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถแบ่งงานเขียน
และการบันทึกของกะเทยออกมาได้เป็ นสามกลุ่ม ได้แก่ กะเทยในวงการบันเทิง กะเทยในวง
วิชาการ และกะเทยในวงการสิทธิมนุษยชน อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงสองทศวรรษดังกล่าวการเล่า
เรื่องและการเขียนของกะเทยนัน้ ได้ขยายขอบเขตออกไปตามกลุ่มผูเ้ ขียนและพื้นที่ทางสังคม
ของผูเ้ ขียน รวมถึงรูปแบบของงานเขียนของกะเทยก็ได้พฒ
ั นาออกไปตามแวดวงต่าง ๆ
ถึงแม้วา่ เรือ่ งเล่าและการเขียนในงานทัง้ สามกลุ่มจะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของประสบการณ์ วิถชี วี ติ ชนชัน้ ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคมของกะเทย และไม่ว่า
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งานเขียนเหล่านี้จะถูกเขียนหรือถูกเล่าออกมาจากกะเทยกลุ่มใดก็ตาม แต่สงิ่ ทีง่ านเหล่านี้มไี ม่
ต่างกัน ก็คอื “การเมือง” ทีอ่ ยู่ในการเขียนและการเล่าเรื่องซึง่ ได้ทาหน้าทีส่ ะท้อนการกดทับเชิง
ประสบการณ์จากพืน้ ทีห่ รือสังคมทีพ่ วกเธออาศัยอยู่ รวมถึงส่งเสียงเรียกร้องและขับเคลื่อนสิทธิ
ทางกฎหมาย การเขียนอัตชีวประวัตแิ ละการเล่าเรื่องจึงเป็ นพืน้ ทีส่ าคัญหนึ่งของกะเทยในการ
สะท้อนตัวตน ประสบการณ์ และความรูส้ กึ อีกทัง้ ยังช่วยเผยให้เห็นถึงประสบการณ์ทถ่ี ูกกดทับ
จาก การเล่าเรื่องส่วนตัว หรือ การเขียนอัตชีวประวัติ อันนับว่าเป็ นวิธีวทิ ยาที่
สาคัญของงานเขียนของกะเทย จึงนามาสู่การค้นหาหนทางทีจ่ ะไปต่อบนสายธารแห่งการเขียน
และการเล่า โดยมีคาถามทีส่ าคัญ คือ เรื่องเล่าของ ชนาธิป กะเทย นั กศึกษาปริญญาโท ผูม้ ภี ูมิ
หลังชีวติ เป็ นชนชัน้ กลาง เรื่องเล่าของกะเทยเพียงคนเดียวในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จะสามารถช่วย
ขยายขอบเขตการเขียน การเล่าเรื่อง หรือ การศึกษาวิจยั ออกไปได้อย่างไร และทีส่ าคัญไปกว่า
นัน้ จะสามารถเชือ่ มโยงกับประสบการณ์ของกะเทยคนอื่น ๆ ได้อย่างไร
เพื่อที่จะตอบคาถามข้างต้น วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงใช้กรอบแนวคิดคนข้ามเพศ
สถานะศึกษา ซึง่ ด้วยทฤษฎีดงั กล่าวจะช่วยปรับเปลีย่ นการเล่าและการเขียนจากการพูดถึงเพียง
ประสบการณ์ทถ่ี ูกกดทับ ไปสู่ การเขียนและการเล่าใหม่จากความรูท้ ถ่ี ูกกดทับ และในแง่ของวิธี
วิทยาในการวิจยั โดยการนาเอาการศึกษาเชิงอัตชาติพนั ธ์วรรณนา ผนวกกับจดหมายเหตุศกึ ษา
ด้ ว ยวิธีว ิท ยาเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยหลอมรวมทัง้ ตัว ตน เรื่อ งเล่ า และข้า วของส่ ว นตัว ลงไปใน
กระบวนการสร้างความรู้ ส่ว นการเชื่อมต่ อกับกะเทยคนอื่น ๆ ฉันจะใช้ “การถูกบันทึก ” ที่
สะท้อ นให้เ ห็น ถึง การอยู่ภ ายใต้ค วามรู้ท่ีก ดทับ เป็ น จุ ด เชื่อ มโยงกับ กะเทยคนอื่น ๆ ทว่ า
ประสบการณ์ ท่ีเ กิด จากการถู ก บัน ทึก หรือ ความรู้ท่ีก ดทับ ที่ฉัน เคยเผชิญ อาจจะมิส ามารถ
เชือ่ มต่อกับประสบการณ์ของกะเทยทุกคน เพราะฉันมิสามารถจะพูด เล่า หรือ เขียนแทนกะเทย
คนอื่น ๆ ได้ หากแต่ฉันต้องการทีจ่ ะเชื่อมต่อกับกะเทยหรือผูอ้ ่านให้สามารถเกิดกระบวนการ
สะท้อนย้อนคิดกับเรื่องเล่าของฉัน หรือสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองและทาให้
ผูอ้ ่านตีความออกไปในมุมมองต่าง ๆ ได้
ดังนัน้ ในการศึกษานี้จงึ นาไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้ โดยการตัง้ คาถามผ่านแนวคิด
คนข้ามเพศสถานะศึกษา รวมทัง้ นาเอากลวิธกี ารวิจยั ในเชิงอัตชาติพนั ธุ์วรรณนาและมรรควิธี
ทางจดหมายเหตุทไ่ี ด้รบั อิทธิพลมาจากสตรีนิยมและเควียร์มาใช้ ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีและ
กลวิธเี หล่านี้นอกจากจะช่วยทาให้ฉันได้กลับมาเล่าและบันทึกใหม่ แล้วยังจะช่วยชี้ให้เห็นถึง
ตาแหน่ งแห่งทีข่ องผูพ้ ดู ภายใต้คานิยามหรือความรูท้ ถ่ี ูกสร้างขึน้ โดยรัฐซึง่ ปรากฏอยู่สนามวิจยั
แห่งใหม่ ซึ่งก็คอื “จดหมายเหตุส่วนบุคคล” ทีป่ ระกอบด้วยเอกสารของรัฐ และข้าวของส่วนตัว
ขณะทีก่ ารเล่าเรื่องและการเขียนในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จะเปลีย่ นจากการเล่าจากประสบการณ์ท่ี
ถูกกดทับ เป็ น การดึงเอาเสียงของตนเองออกมาจากความรู้ท่ถี ูกกดทับ และเปลี่ยนจากการ
เขียนตัวตนเพือ่ ขับเคลื่อนสิทธิ ไปสู่ การเขียนตัวตนเพือ่ ขับเคลื่อนความรู้
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บทที่ 3
กรอบแนวคิ ดทฤษฎีและวิ ธีวิทยาในการวิ จยั
จากการศึกษากะเทยทีข่ ยับขยายพืน้ ทีใ่ นการศึกษาออกจากอาณาขององค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ มาสู่ การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 ได้นาเอากรอบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากโลกตะวันตกมาใช้ในการ
วิจยั ไม่ว่าจะเป็ น ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ แนวคิดอัตลักษณ์ หรือทฤษฎีประกอบสร้างทาง
สังคม การศึกษากะเทยในมุมมองสังคมศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 2540 ได้เผยให้เห็นว่าการก่อรูป
ตัวตนและการให้ความหมายต่ออัตลักษณ์ทางเพศสถานะของกะเทยนัน้ เกิดขึน้ จากการปฏิสงั
สรรค์ทางสังคม จนกระทังการศึ
่
กษากะเทยได้ขยับเข้าไปสู่มุมมองใหม่ อันเป็ นผลพวงมาจาก
การยกสตรีศกึ ษาขึน้ มาเป็ นศาสตร์ (ในสังคมไทย) ทีช่ ว่ ยเปิ ดพรมแดนทางความรูเ้ รือ่ งเพศในมิติ
ใหม่ ทัง้ จาก แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสถานะ และแนวคิดเพศวิถี รวมทัง้ การเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้แก่
ประสบการณ์ เรื่องเล่า จากมุมมองอัตวิสยั จนขยับขยายไปสู่ทฤษฎีเควียร์ ซึ่งนับว่าเป็ นกรอบ
แนวคิดทฤษฎีทส่ี าคัญทีถ่ ูกนามาใช้ในการศึกษากะเทยในงานวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ในช่วง
ทศวรรษ 2550 เควียร์ได้ท้าทายมุมมอง “เพศ” โดยการเผยให้เห็นถึงความหลากหลายและ
ความสลับซับซ้อนของตัวตนแบบกะเทย แต่ถึงแม้ว่าพัฒนาการในแง่ทฤษฎีจะทาให้ความรู้
ความใจเกี่ยวกับกะเทยในสังคมไทยเปลีย่ นแปลงไป กระนัน้ กะเทยยังคงตกเป็ นเพียงตัวแสดง
ของทฤษฎีตะวันตกและยังคงขาดแคลนองค์ความรู้ในเชิงญาณวิทยาและวิธวี ทิ ยาที่เป็ นของ
ตนเอง
นอกจากแนวคิดเควียร์ทร่ี บั เอามาจากโลกตะวันตกในฐานะทฤษฎีในการวิจยั ในวง
วิชาการยังมีการรับเอาคานิยามเพศ อย่าง “คนข้ามเพศ” มาใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายใน
การวิจยั ซึ่งปรากฏอยู่ในงานเขียนทางวิชาการที่ถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 อัน
เป็ นช่วงเวลาเดียวกับทีท่ ฤษฎีเควียร์ได้ลงหลักปั กฐานในการวิจยั กะเทย โดยสามารถพบเจอคา
ว่า “คนข้ามเพศ” หรือ “สตรีขา้ มเพศ” ในงานวิชาการดังต่อไปนี้ นัทธนัย ประสานนาม (2551)
ปิ ยลักษณ์ โพธิว รรณ์ และ มณีนัย ทองอยู่ (2553) ปิ ยลักษณ์ โพธิว รรณ์ (2554ก, 2554ข)
ชนินทร ม้าทอง และ ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์ (2557) ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์, มณีนยั ทองอยู่ และ
เยาลักษณ์ อภิชาติวลั ลภ (2554ก, 2554ข) อุมาพร เคนศิลา และ มานพ คณะโต (2558) กิง่ แก้ว
ทิศตึง (2559) และ กษมา มาตรศรี (2559) ซึง่ คาทัง้ สองคาทีป่ รากฏในงานเหล่านี้ถูกนาไปใช้ใน
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั และจากงานวิชาการทีอ่ อกมาในช่วงทศวรรษดังกล่าวอาจ
ตัง้ ข้อสังเกตได้ว่าการนาคาว่า “คนข้ามเพศ” หรือ “สตรีผูห้ ญิงข้ามเพศ” มาใช้แทนที่คานิยาม
เพศทีเ่ คยปรากฏในช่วงทศวรรษก่อนหน้า อาทิ คาว่ า กะเทย ชายแปลงเพศ หรือ สาวประเภท
สอง โดยสอดคล้องไปกับการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองของกลุ่มผูห้ ญิง/สตรีขา้ มเพศ และ

Ref. code: 25635924030041NCT

71

นอกจากงานเหล่านี้จะได้นาคาว่าคนข้ามเพศมาใช้ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั งาน
เหล่านี้ยงั ได้ช่วยอธิบายความหมายของคาว่าคนข้ามเพศในฐานะคานิ ยามอัตลักษณ์ทางเพศ
สถานะทีร่ บั มาจากโลกตะวันตก ทว่า “คาอธิบาย” ทีย่ งั คงขาดหายไปก็คอื คาอธิบายทีแ่ สดงให้
เห็นว่า “transgender” ในโลกตะวันตกนัน้ ได้ถูกยกขึ้นมาเป็ นศาสตร์และวิธวี ทิ ยาในการสร้าง
ความรู้ และถึงแม้ว่าวันนี้สตรีศกึ ษาจะได้วางรากฐานในสังคมไทยมานานกว่าสองทศวรรษ ทัง้
ยังมีศาสตร์อ่นื ๆ ทีร่ บั มาจากโลกตะวันตกแตกแขนงตามออกมา ไม่วา่ จะเป็ น เพศสถานะศึกษา
(Gender Studies) เพศวิ ถี ศึ ก ษา (Sexuality Studies) หรื อ เควี ย ร์ ศึ ก ษา (Queer Studies)
สาขาวิชาเหล่านี้ได้นามาซึง่ วงเสวนาทางวิชาการ วารสารทีส่ นใจศึกษาในประเด็นดังกล่าว และ
ถูกนามาใช้เป็ นกรอบทฤษฎีในการวิจยั แต่กระนัน้ แล้วแนวคิดหรือสาขาวิชาทีย่ งั คงไม่เคยถูก
พูดถึงในวงวิชาการไทยเลยก็คอื คนข้ามเพศสถานะศึกษา หรือ Transgender Studies
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จงึ เป็ นการนาร่องในการใช้แนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษาใน
ฐานะกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั เพื่อต่อยอดกลวิธใี หม่ ๆ ในการสร้างความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
กะเทย และเพื่อ พัฒ นาสู่ก ารสร้า งสาขาวิช ากะเทยศึก ษาขึ้น มาในอนาคต ทัง้ ยัง ได้น าเอา
การศึกษาเชิงอัตชาติพนั ธ์วรรณนาและการศึกษาทางจดหมายเหตุมาเป็ นวิธวี ทิ ยาในการวิจยั
เพื่อที่จะยกระดับรูปแบบการเขียนและการเล่าเรื่องส่วนตัว ผ่านสนามวิจยั แห่งใหม่ อันได้แก่
จดหมายเหตุสว่ นบุคคล
ดังนัน้ เนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยสองส่วนสาคัญ คือ ส่วนแรก จะเป็ นการพูด
ถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั ซึง่ นันก็
่ คอื แนวคิด “คนข้ามเพศสถานะศึกษา” และในส่วน
ต่ อ มา จะเป็ น การน าเสนอวิธีว ิท ยาในการวิจ ยั ซึ่ง ประกอบด้ว ยการวิจ ัย ในเชิง อัต ชาติพ นั ธุ์
วรรณนาและการวิจยั ในจดหมายเหตุท่ไี ด้รบั อิทธิพลจากแนวคิดจดหมายเหตุของผู้หญิงและ
จดหมายเหตุเควียร์ ด้วยวิธวี ทิ ยาทัง้ สองนี้นับเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะมีส่วนช่วยก่อให้เกิด
การสนทนากับแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา
3.1 กรอบแนวคิ ดทฤษฎีในการวิ จยั
วิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้เป็ นการริเริม่ นาเอาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ในการ
วิจ ัย ในส่ ว นนี้ จึง ต้อ งการแสดงให้เ ห็น ถึง พัฒ นาการทางกระบวนทัศ น์ ที่น ามาสู่ก ารสร้า ง
สาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษา ตัง้ แต่การเป็ นปรากฏการณ์ จนนามาสู่การสร้างศาสตร์ของ
คนข้ามเพศสถานะ โดยในส่ว นนี้จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ส่วนทีห่ นึ่ง คือ เรื่องราวการสร้าง
องค์ความรูท้ างด้านเพศศาสตร์และข้อถกเถียงเกีย่ วกับพฤติกรรมข้ามเพศของเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากในช่วงทศวรรษที่ 1860 ถึง ทศวรรษที่ 1930 ส่วนที่สอง จะแสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอน
ความรูเ้ รื่องการแปลงเพศและการโยกย้ายจุดศูนย์กลางการศึกษาทางด้านเพศจากยุโรปมายัง
สหรัฐอเมริกา นับแต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ส่วนทีส่ าม จะอธิบายให้เห็นถึงการแปรเลีย่ น
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ของกระบวนทัศ น์ จ ากคนแปลงเพศ มาสู่ คนข้า มเพศสถานะ ในช่ว งปี 1950 จนถึง ช่ว งต้น
ทศวรรษที่ 1990 ผ่านการเคลื่อนไหวและงานเขียนของคนข้ามเพศสถานะ และส่วนที่ส่ี จะว่า
ด้วยพัฒนาการสู่ความเป็ นศาสตร์ของสาขาวิชาคนข้ามเพศศถานะศึกษาที่เกิดขึ้นมาในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 20 และวิธวี ทิ ยาในการสร้างองค์ความรูข้ องศาสตร์น้ี
3.1.1 เรื่องเล่าเรื่องเก่าของเหล่าผูเ้ ชี่ยวชาญ
จุดเริม่ ต้นของความรูเ้ รื่องการข้ามเพศทีข่ า้ มพรมแดนไปทัวโลกได้
่
เริม่ ก่อตัว
ขึ้นมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา ในช่วงเวลาดังกล่าวนักกฎหมายชาวเยอรมันชื่อ
คาร์ล เฮนริช อูล ริช ซ์ (Karl Heinrich Ulrichs) นับ ได้ว่าเป็ นคนแรก ๆ ที่ออกมาเคลื่อ นไหว
เรียกร้องเสรีภาพให้กบั คนรักเพศเดียวกัน และยังเป็ นคนทีส่ ร้างคานิยามเพื่อใช้เรียกคนรักเพศ
เดียวกัน ว่า “urning” ในภาษาเยอรมัน (ส่วนในภาษาอังกฤษใช้คาว่า uranian) แปลว่าชายรัก
เพศเดียวกัน และอีกคาหนึ่งคือ dioning ซึ่งหมายถึงชายรักต่างเพศ (นอกจากนัน้ ยังมีคาว่า
urningin ทีแ่ ปลว่าผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน และคาว่า dioningin หมายถึง ผูห้ ญิงรักต่างเพศ) โดย
อูลริชซ์ได้ตพี มิ พ์จุลสาร ภายใต้นามปากกา นู มาน นู มานติอูส (Numan Numantius) ออกมา
จ านวนห้ า เล่ ม ในระหว่ า งปี ค.ศ. 1864-1865 เป็ นจุ ล สารที่ ใ ช้ ช่ือ เดีย วกัน โดยมีช่ือ เป็ น
ภาษาเยอรมั น ว่ า Forschungen über das Rathsel der Mannmännlichen Liebe (หรื อ ใน
ภาษาอังกฤษ คือ Researches on the Riddle of Male-Male Love) เขาได้รเิ ริม่ ให้คาอธิบายถึง
ทฤษฎีคนรักเพศเดียวกันในเชิงชีววิทยา หรือทีเ่ รียกกันว่าทฤษฎีเพศทีส่ าม ซึง่ เขาได้สรุปเอาไว้
อย่ า งรวบรัด ไว้ใ นหนึ่ ง ประโยคของภาษาละติน ว่ า “anima muliebris virili corpore inclusa
(จิตใจของเพศหญิงทีถ่ ูกจองจาอยูใ่ นร่างของเพศชาย)” (Kennedy, 2004, p. 1) กล่าวคือทฤษฎี
ของอูลริชซ์ได้อธิบายการเป็ นผู้ชายที่รกั เพศเดียวกันผ่านมุมมองที่ว่ าชายรักเพศเดียวกันคือ
ผูห้ ญิงทีเ่ กิดมาผิดร่างหรือติดอยู่ในร่างทีผ่ ดิ ซึง่ นันก็
่ คอื ร่างทีเ่ ป็ นชาย และถึงแม้ว่าทฤษฎีของอูล
ริชซ์ดูเหมือนจะผลิตซ้าและตอกย้าว่าความรักระหว่างเพศเดียวกันเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ แต่
นัน่ อาจทาให้เราสามารถอนุ มานได้ว่าทฤษฎีของเขาเป็ นการพยายามสร้างความสมเหตุสมผล
ของเพศวิถแี บบคนรักเพศเดียวกันให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานของรักต่างเพศเพื่อไม่ให้ผดิ แปลก
ไปจากชายหญิงรักต่างเพศคนอื่น เนื่องจากการรักเพศเดียวกันในช่วงเวลานัน้ ยังคงเป็ นเรื่องที่
ผิดกฎหมาย กระนัน้ แล้วจากแนวคิดของเขาได้ทาให้เห็นถึงการก่อรูปของแนวคิด “การเกิดผิด
ร่าง” (being trapped in wrong body) ทีม่ กั จะถูกนามาใช้ค่กู บั คาอธิบายสภาวะคนแปลงเพศใน
ศตวรรษที่ 20
ในช่วงเวลาต่อมาการจาแนกความผิดปกติทางเพศเริม่ เด่นชัดขึน้ ซึง่ เป็ นผล
มาจาก นักจิตวิทยาชายชาวเยอรมันเชือ้ สายออสเตรียคนหนึ่งทีช่ อ่ื ว่า ริชาร์ด วอน คราฟท์ อีบงิ
(Richard Von Karfft Ebing) ได้ตพี มิ พ์ผลงานชิน้ สาคัญชื่อ Psychopathia Sexualis (1886) ซึ่ง
งานชิ้น นี้ นับ ว่า เป็ น ต้นก าเนิ ด ของการจ าแนกคุณ ลัก ษณะของพฤติกรรมเบี่ย งเบนทางเพศ

Ref. code: 25635924030041NCT

73

(sexual deviance) โดยเขาได้แบ่งความผิดปกติทางเพศออกเป็ นสามกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ซาดิสม์
(sadism) มาโซคิส ม์ (masochism) และ พฤติก รรมที่เ ป็ น ปฏิปัก ษ์ ต่ อ เพศตามสัญชาตญาณ
(contrary sexual instinct) โดยหมายรวมถึงการเป็ นคนรักเพศเดียวกัน ภาวะคนแต่งกายข้าม
เพศ และการเป็ นคนแปลงเพศเอาไว้ดว้ ย (De Block & Adriaens, 2013, p. 281)
จนกระทัง่ ต่ อ มาในช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 20 ค านิ ย ามที่ใ ช้ใ นการอธิบ าย
พฤติกรรมข้ามเพศก็เริม่ ปรากฏขึน้ อย่างชัดเจนโดย แม็กนัส เฮิรช์ เฟลด์ (Magnus Hirschfeld)
นายแพทย์ชาวเยอรมันเชือ้ สายยิว ผูม้ ชี วี ติ อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1868-1935 เขามีบทบาทสาคัญใน
การผลักดันสิทธิให้แก่คนรักเพศเดียวกัน และเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะบิดาแห่งเกย์ศกึ ษา ซึง่ นอกจาก
บทบาทในการส่งเสริมการขับเคลื่อนและการศึกษาในประเด็นของคนรักเพศเดียวกัน เฮิรช์ เฟลด์
ยังสนับสนุ นการขับเคลื่อนเพื่อเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ และการศึกษาพฤติกรรมข้าม
เพศ โดยเขาเป็ นผู้รเิ ริม่ ใช้คาว่า “คนแต่งกายข้ามเพศ” และ “สภาวะการเป็ นคนแต่งกายข้าม
เพศ” หรือ transvestite1 กับ Transvestism ดังที่จะพบได้จากผลงานตีพิมพ์หนังสือทางการ
แพทย์ เ ล่ ม ส าคั ญ ของเขาเล่ ม หนึ่ ง ที่ อ อกมาในปี 1910 ชื่ อ ว่ า Die Transvestiten (the
Transvestite) ครั น้ ถึ ง ปี 1919 เฮิ ร์ ช เฟลด์ ไ ด้ ก่ อ ตั ง้ สถาบั น เพศศาสตร์ (the Institute of
Sexology) ขึน้ ในกรุงเบอร์ลนิ ในฐานะพืน้ ทีเ่ พือ่ “การวิจยั การถ่ายทอดองค์ความรู้ การเยียวยา
และเป็ นทีห่ ลบภัย” ซึ่งนับว่าเป็ นพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถช่วยทาให้ผคู้ นหลุดพ้นออกจากความเจ็บป่ วย
ทางกาย ความทุกทรมานทางจิตใจ และการถูกกีดกันทางสังคม (Bauer, 2017, p. 79)
ต่อมาในปี 1920 นักจิตวิทยาชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ช่อื เฮฟล็อกค์ เอลลิส
(Havelock Ellis) ได้นิยามคาศัพท์ข้นึ มาเพื่อโต้แย้งแนวคิดของเฮิร์ชเฟลด์ซ่ึงนัน่ ก็คือ คาว่า
“eonism”2 หมายถึง คนทีไ่ ม่ได้แค่แต่งตัวตรงข้ามกับเพศกาเนิดอย่างทัว่ ๆ ไป แต่พวกเขารูส้ กึ
มาจากภาษาละตินว่า trans-, “ข้าม” และ vestitus, “แต่งกาย” มีความหมายว่า
ความปรารถนาหรือคนทีป่ รารถนาในการแต่งกายข้ามเพศ
2 eonism มาจากชื่อ ของทหารม้า ชาวฝรังเศสนายหนึ
่
่ งที่มชี วี ติ อยู่ในช่วงปี ค.ศ.
1728-1810 นามว่า เชอวาลิเยร์ เด’อง (Chevalier D'Éon) หรือชื่อเต็ม ๆ ก็คอื เชอวาลิเย ชาร์ล
เชเนวิแอร์ หลุยส์ ออกุสต์ อองเดร์ ทิโมเท เด’อง เดอ โบมงท์ (Chevalier Charles Geneviève
Louis Auguste André Timothée d'Éon de Beaumont) โดยเธอท างานอยู่ห น่ ว ยราชการลับ
ของทางการฝรังเศส
่
และเป็ นคนแต่งกายข้ามเพศ (ในเวลานัน้ ) ที่มชี ่อื เสียงมากคนหนึ่งใน
ประวัตศิ าสตร์ของคนข้ามเพศสถานะ ความน่ าสนใจอยู่ตรงทีเ่ รื่องราวความเป็ นมาของเธอ เชอ
วาลิเยร์ เด’อง ได้ดารงตนเป็ นผูช้ ายและมีบทบาทดุจดังชายชาติทหารมากกว่าครึง่ หนึ่งของชีวติ
ขณะทีใ่ นช่วง 25 ปี ให้หลัง เขาได้เลือกทีจ่ ะเป็ นผูห้ ญิงและสวมใส่เสือ้ ผ้าอาภรณ์แบบผูห้ ญิง โดย
จากงานของ โวล์ฟกัง เนโดบิต้ี (Wolfgang Nedobity) ได้กล่าวถึงประวัตชิ วี ติ ของเชอวาลิเยร์
เด’อง โดยสังเขปดังต่อไปนี้
1
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ว่ า เป็ นเพศสถานะนั ้น ไปด้ ว ย (Ellis 1936, as cited in Solymár & Takács, 2007, p. 145)
เอลลิสโต้แย้งคาว่าสภาวะแต่งกายข้ามเพศเพราะว่าเป็ นนิยามทีใ่ ห้ความสนใจเพียงแค่การแต่ง
กายข้า มเพศเพีย งเท่ า นั น้ (Ekins & King, 2006, p. 63) ซึ่ง สภาวะดัง กล่ า วอาจจะเกิด ขึ้น
เพียงชัวคราว
่
แต่สงิ่ ทีเ่ อลลิสชี้ให้เห็นคือ การแต่งกายข้ามเพศหรือการเป็ นเพศตรงข้ามนัน้ “มี
การเกิดขึน้ เป็ นครัง้ เป็ นคราวลดน้อยลง แต่มกี ารเกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเพิม่ มากขึ้ น”
(Ekins & King, 2006, p. 63) นัน่ จึงหมายความว่า ในหมู่คนแต่งกายข้ามเพศ มิได้เพียงแค่
ต้องการทีจ่ ะแต่งตัวข้ามเพศเป็ นบางเวลา แต่ยงั มีความปรารถนาทีจ่ ะข้ามเพศอย่างตลอดเวลา
นัยหนึ่งข้อโต้แย้งของเอลลิส ได้สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนไปเป็ นอีกเพศหนึ่ง
อย่างสมบูรณ์ได้เริม่ ก่อตัวขึน้ เรื่อย ๆ แม้แนวคิดของทัง้ สองจะเห็นแย้งกัน แต่ทงั ้ เฮิรช์ เฟลด์และ
เอลลิสต่างมีบทบาทในการสร้างคาทีใ่ ช้จาแนกเพศขึน้ มาใหม่เพือ่ แยกออกจากพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกัน (Ekins & King, 2006, p. 61)
ถึงแม้วา่ บทบาทของนักเพศศาสตร์จะทาให้คนข้ามเพศสถานะตกเป็ น “วัตถุ”
ทีถ่ ูกศึกษา จาแนกประเภท หรือบ่งชี้ความผิดปกติ แต่ทงั ้ เฮิรช์ เฟลด์และเอลลิสต่างมีส่วนคอย
ช่วยสนับสนุ นคนที่ถูกจัดแบ่งว่าเป็ น คนแต่งกายข้ามเพศ หรือ คนแปลงเพศ (Ekins & King,
2006, p. 61) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เฮิร์ชเฟลด์นับว่าเป็ นเป็ นคนแรก ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ
คนข้ามเพศสถานะ (Stryker, 2017, p. 55) เห็นได้จากในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ประเทศ
เยอรมนียงั อยู่ในช่วงทีเ่ ป็ นสาธารณรัฐไวมาร์ (ค.ศ. 1919-1933) ก่อนทีพ่ รรคนาซีจะขึน้ มาเรือง
อานาจ การแต่งกายข้ามเพศในเวลานัน้ ยังคงเป็ นเรื่องผิดกฎหมาย 3 หากใครสักคนคิดจะก้าวขา

ภายหลัง จากการศึก ษาที่ว ิท ยาลัย มาซาริน (the Collège Mazarin) เขาได้ร ับ
ประกาศนียบัตรทางด้านกฎหมายแพ่ง (civil law) และกฎหมายทางศาสนา (canon
law) ต่อมาเขาได้เข้าร่วมกองทัพเป็ นเวลาสัน้ ๆ และออกจากกองทัพในตาแหน่ ง
ผู้นาทัพกองกาลังทหารม้าดากูนซ์ (Dragoons) กระทังในปี
่
1762 เขาถูกส่งไป
ประจาทีล่ อนดอนในฐานะนักการทูต และตอนทีเ่ ขากลับเข้ามาในประเทศฝรังเศส
่
ในปี 1777 เขาก็ได้ประกาศว่าตนเองเป็ นผูห้ ญิง ทว่าผลลัพธ์ทต่ี ามมาทาให้เขาต้อง
ถู กเนรเทศไปอยู่ท่ีทอนแนร์ (Tonnerre) หลังจากนัน้ ก็ได้กลับไปที่องั กฤษในปี
1785 โดยการแต่งตัวเป็ นผู้หญิงและอาศัยอยู่ท่นี ัน้ จวบจนช่วงสุดท้ายของชีวติ
(Nedobity, 2020, p. 2) (อ่านเพิม่ เติมได้ใน Nedobity 2020)
3 เยอรมนีในขณะนัน
้ มีกฎหมายอาญา (the criminal code มีตวั ย่อในภาษาเยอรมัน
คือ RStGB) มาตราที่ 175 มีผลทาให้การมีเพศสัมพันธ์ของชายรักเพศเดียวกันผิดกฎหมาย
ขณะทีข่ อ้ ห้ามในการแต่งกายข้ามเพศในทีส่ าธารณะนัน้ อยู่ในกฎหมายทีถ่ ูกบัญญัตขิ น้ึ มาตัง้ แต่
ในศตวรรษที่19 โดยถูกจัดอยู่บนฐานความผิดประพฤติชวร้
ั ่ ายแรง และก่อความราคาญในที่
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ออกจากบ้านด้วยการเป็ นตนเองโดยการแต่งกายข้ามเพศ ความกล้าหาญทีจ่ ะเป็ นตนเองเช่นนี้
ถือว่าเป็ นเรื่องสุ่มเสีย่ งที่จะโดนคนอื่นคุกคามและถูกตารวจจับฐานสร้างความราคาญในพื้นที่
สาธารณะ ซึง่ หากถูกจับอาจต้องเสียค่าปรับถึง 150 มาร์ก หรือถูกจาคุกนานสูงสุดถึงหกสัปดาห์
(Sutton, 2012, p. 337) เฮิรช์ เฟลด์จงึ ได้สนับสนุนให้คนแต่งกายข้ามเพศในเวลานัน้ ขอใบรับรอง
คนแต่งกายข้ามเพศ (transvestite certificate) เพือ่ การคุม้ ครองทางกฎหมาย (Sutton, 2012, p.
338) โดยเอกสารดังกล่าวจะถูกรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพศศาสตร์และทาหน้ าที่
เสมือนกับเป็ นพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนอีกใบหนึ่งของคนแต่งกายข้ามเพศเพื่อที่จะเป็ น
ตนเองยามอยู่นอกบ้านโดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกข่มขู่คุกคามหรือถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่
ตารวจ
นอกจากการให้ความช่ว ยเหลือแก่คนแต่งกายข้ามเพศทางด้านสิทธิและ
กฎหมาย เฮิรช์ เฟลด์ยงั ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มนี้ในเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ โดยเขา
ได้จา้ งกลุ่มคนชายขอบทางเพศให้เข้ามาทางานทีส่ ถาบันเพศศาสตร์ในตาแหน่งแม่บา้ นหรือเป็ น
คนทาความสะอาด ซึ่งหนึ่งในนัน้ ก็คอื ดอร์เช่น ริชเตอร์ (Dorchen Richter) ผูม้ ภี ูมหิ ลังมาจาก
ครอบครัวที่ยากจนแต่เป็ นคนหนึ่งที่มคี วามมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นผูห้ ญิงตัง้ แต่เด็ก ๆ นอกจากเธอจะ
ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านการงานและที่พกั อาศัย เธอยังได้รบั ความช่วยเหลือทางด้าน
การแพทย์ โดยในปี 1922 เธอได้เข้ารับการตอนอวัยวะเพศ (castration) และต่อมาในปี 1931
เธอได้รบั การผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศหญิงขึน้ (Beemyn, 2014, p. 10)4
สถาบันเพศศาสตร์จงึ มีเพียงมีบทบาทเป็ นสถานที่ทางานของเหล่านักเพศ
ศาสตร์ หากยังเป็ นสถานทีพ่ กั พิงให้กบั ชนกลุ่มน้อยทางเพศให้ได้ร่วมอยู่อาศัย แต่ทา้ ยทีส่ ุดแล้ว
สถาบันเพศศาสตร์ทเ่ี ฮิรช์ เฟลด์เป็ นผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ ก็เป็ นอันถึงคราวล่มสลาย เมื่อกองกาลังของนา

สาธารณะ (บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 360/11 และ 183 ของประมวลอาญา RStGB) (Sutton, 2012,
p. 337)
4 ในช่วงทีด
่ อร์เช่นได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศเป็ นเวลาไล่เลีย่ กันกับที่ ไอนา เวเก
เนอร์ (Einar Wegener) หรือที่รู้จกั กันในนาม ลิลลี่ เอลเบ (Lili Elbe) จิตกรชาวเดนมาร์กผู้มี
ชื่อเสียงได้รบั การผ่าตัดแปลงเพศ โดยลิลลีเ่ ป็ น ผูห้ นึ่งทีเ่ ข้ามารับคาปรึกษาเรื่องการแปลงเพศ
กับหมอเฮิรช์ เฟลด์ทส่ี ถาบันเพศศาสตร์ การผ่าตัดของลิลลีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1931 ที่
เบอร์ลนิ โดยเริม่ จากการผ่าตัดนาอัณฑะออกไป ตามมาด้วยการทดสอบทางจิตวิทยาโดยเฮิรช์
เฟลด์ทส่ี ถาบันเพศศาสตร์ หลังจากนัน้ ทีเ่ มืองเดรสเดน หมอได้เอาองคชาตของเธอออกและได้
ทาการปลูกถ่ายรังไข่ของมนุ ษย์ลงในร่างของเธอ สุดท้ายลิลลีเ่ สียชีวติ จากภาวะหัวใจล้มเหลว
ในปี 1931 ภายหลังจากการผ่าตัดครัง้ สุดท้ายทีพ่ ยายามจะสร้าง “ช่องคลอดแบบธรรมชาติจาก
มดลูก” (Meyerowitz, 1998, pp. 162-163)
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ซีบุกเข้ามาทาลาย ในวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 19335 (Bauer, 2017, p. 1) จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทาให้เฮิร์ชเฟลด์ต้องอพยพไปใช้ชวี ติ บัน้ ปลายอยู่ในประเทศฝรังเศส
่
เขาได้เสียชีวติ ลงอย่าง
กระทันหันระหว่างทีล่ ภ้ี ยั อยู่ในเมืองนีซ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 1935 ซึง่ เป็ นวันครบรอบวัน
เกิด ปี ท่ี 67 ของเขา (Bauer, 2017, p. 123)
3.1.2 การถ่ า ยโอนความรู้เ รื่อ งการแปลงเพศจากยุโ รป สู่ สหรัฐ อเมริ กา:
เรื่องราวของบิ ดาแห่ งการแปลงเพศ (father of transsexualism) และ ทรานส์เซเลบริ ตี้
คนแรกของโลก (world's first trans celebrity)
ภายหลังจากทีส่ ถาบันเพศศาสตร์ถูกทาลายและการพ่ายแพ้ในสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ของประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกาได้กลายมาเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการสร้างองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับการแปลงเพศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ซึง่ ถึงแม้วา่ การแปลง
เพศนัน้ ได้เริม่ ปรากฏบนสือ่ สิง่ พิมพ์ของอเมริกามาตัง้ แต่ชว่ งต้นศตวรรษที่ 20 ดังที่ โจแอน เมเย
โรวิท ซ์ (Joanne Meyerowitz) ชี้ให้เห็นว่า “เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ “การสลับเพศ” “การ
เปลี่ยนเพศ” และ “การเปลี่ยนรูปร่างทางเพศ” ได้ปรากฏในหนังสือพิมพ์ และนิต ยสารของ
อเมริกามาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1930” (Meyerowitz, 1998, p. 159) แต่อย่างไรก็ตามการแปลงเพศ
เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายในสังคมอเมริกนั นับแต่ทศวรรษที่ 1950 เป็ นต้นมา ผ่านสือ่ ต่าง ๆ
และวงการทางการแพทย์ของอเมริกา ดังนัน้ ในส่วนนี้จะชีใ้ ห้เห็นถึงการถ่ายโอนความรูเ้ รื่องการ
แปลงเพศ จากยุโรปมาสู่สหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ผ่านงานเขียนทางการ
แพทย์ช้ินสาคัญของแฮรี่ เบนจามิน (Harry Benjamin) และผ่านเรื่องราวชีว ิต ที่โลดแล่ น อยู่
ท่ามกลางสปอร์ตไลท์ของคริสทีน จอร์เกนเซ่น (Christine Jorgensen)
คาว่า “คนแปลงเพศ” หรือ “transsexual” เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง โดย
ผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการนาคานี้มาใช้และทาให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ก็คอื แฮรี่ เบนจามิน นายแพทย์ชาว
เยอรมันผูซ้ ง่ึ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “บิดาแห่งการแปลงเพศ” เบนจามินเป็ นหนึ่งในผูท้ เ่ี คย
ร่วมงานกับเฮิรช์ เฟลด์ แต่ได้ยา้ ยไปสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ในปี 1913 (Ekins & King, 2006, p. 65)
อย่างไรก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีศลั ยแพทย์ชาวอเมริกนั อีกคนหนึ่งทีม่ ชี ่อื ว่า เดวิด โอ คอลด์
เวล (David O. Claudwell) ได้ใช้คาว่าคนแปลงเพศ ในงานเขียนของเขาทีถ่ ูกตีพมิ พ์ออกมาในปี
1950 ชื่อ Questions and Answers on the Sex Life and Sexual Problems of Trans-Sexuals
5

เหตุการณ์ดงั กล่าวไม่เพียงแต่ทาลาย “พืน้ ที”่ หากแต่ยงั ทาลาย “ข้าวของ” ไม่ว่า
จะเป็ นงานเขียน หนังสือ หรือตาราบางส่ว นได้ถูกนาออกมาเผากองรวมกันในที่สาธารณะ
(Bauer, 2017, p. 3) นอกจากนี้แล้วเหตุการณ์ดงั กล่าวยังทาลาย “ชีวติ ” ของผูค้ น ทัง้ หมอเฮิรช์
เฟลด์ทต่ี อ้ งสูญเสียหน้าทีก่ ารงานและต้องลีภ้ ยั ไปอยู่ทป่ี ระเทศฝรังเศส
่ และชะตากรรมชีว ิ ตทีย่ งั
ไร้คาตอบของดอร์เช่นสาวใช้ในสถาบันเพศศาสตร์ทย่ี งั คงเป็ นปริศนา ซึง่ มีการตัง้ สมมติฐานกัน
ว่าเธอน่าจะถูกฆ่าตายในระหว่างการบุกโจมตีของกองกาลังนาซี (Bauer, 2017, p. 87)
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(Solymár & Takács, 2007, p. 147) แต่คาว่า คนแปลงเพศ ก็ยงั ไม่เป็ นที่รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง
เท่ า กับ หนึ่ ง ในผลงานชิ้น ส าคัญ ของเบนจามิน ที่ช่ือ the Transsexual Phenomenon (1966)
หนังสือเล่มนี้ของเบนจามินถึงขัน้ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นคัมภีรไ์ บเบิลของศาสตร์แปลงเพศ
(transsexual bible) (Ekins, 2005, p. 315) ซึ่งงานเขียนชิ้นนี้นับเป็ นการต่อยอดทางความรูใ้ น
เรื่องคนที่มพี ฤติกรรมแต่งกายข้ามเพศของเฮิร์ชเฟลด์ อันนามาสู่การอธิบายอัตลักษณ์ หรือ
พฤติกรรมแบบคนแปลงเพศ โดยเบนจามินได้แบ่งแยกข้อบ่งชี้ถงึ ระดับความแตกต่างระหว่าง
คนแต่งกายข้ามเพศ และ คนแปลงเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของระดับความ
ปรารถนาในการเปลีย่ นแปลงเพศเอาไว้
นอกจากงานของเบนจามินทีท่ าให้การแปลงเพศ หรือคาว่า “คนแปลงเพศ”
เป็ นที่รูจ้ กั อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแวดวงทางการแพทย์ ทว่ายังมีเรื่องราวของ
บุคคลคนหนึ่งทีท่ าให้การแปลงเพศเป็ นทีถ่ กเถียงขึน้ มาในสังคมอเมริกนั โดยเธอนัน้ เป็ นทีร่ ูจ้ กั
ในฐานะคนข้ามเพศสถานะคนแรกของโลกทีเ่ ป็ นคนดังและเจิดจรัสอยูใ่ นอุตสาหกรรมบันเทิงของ
อเมริกา (Sopelsa, 2019) ซึง่ ไม่สามารถละเลยทีจ่ ะกล่าวถึงชือ่ เสียงเรียงนามของเธอคนนี้ได้เลย
เพราะเธอโด่งดังขึน้ มาจากเรื่องราวชีวติ และประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศของตนเอง เธอผู้
นัน้ คือ คริสทีน จอเกนเซ่น (Christine Jorgensen)
จากงานของ เมเยโรวิทซ์ (2006, pp. 16-18) ได้เผยให้เห็นว่า จอร์เกนเซ่นเกิดเมื่อปี
ค.ศ. 1926 ในครอบครัวเชื้อสายเดนมาร์กและเติบโตขึน้ มาในย่านบร็องซ์ในมหานครนิวยอร์ก
จอร์เกนเซ่นในวัยเด็กเป็ นเด็กชายทีช่ ่นื ชอบของเล่นและเสือ้ ผ้าแบบเด็กผูห้ ญิง ในช่วงวัยรุ่นเธอ
เคยตกหลุมรักเด็กหนุ่ มคนอื่น ๆ พอเข้าวัยผู้ใหญ่ เธอต้องพยายามอย่างมากที่จะข่มความ
ปรารถนาที่อ ยากจะใช้ชีว ิต เป็ น ผู้ห ญิง จอร์เ กนเซ่ น เข้า รับ ใช้ก องทัพ สหรัฐ อเมริก าในช่ว ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยประจาการอยู่ในหน่วยจีไอ และภายหลังจากปลดประจาการ ในปี ค.ศ.
1950 เธอได้เ ดินทางไปที่เ ดนมาร์กด้วยความคิดที่ต้องการจะค้นหาการรักษา จนได้ พบกับ
นายแพทย์คริสเตียน แฮมเบอร์เกอร์ (Christian Hamburger) ผูเ้ ป็ นแพทย์ทางด้านต่อมไร้ทอ่ ใน
เมืองโคเปนเฮเกน จอร์เกนเซ่นใช้เวลาสองปี ในการใช้ฮอร์โมน ทาการประเมินทางจิตวิทยา และ
ทาศัลยกรรมผ่าตัดเอาอวัยวะเพศชายออก ภายใต้คาแนะนาของนายแพทย์แฮมเบอร์เกอร์
ช่วงปลายปี ค.ศ. 1952 ภายหลังจากทีจ่ อเกนเซ่นได้รบั การผ่าตัดแปลงเพศ
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายแพทย์แฮมเบอร์เกอร์ เรื่องราวชีวติ และการแปลงเพศของจอร์
เกนเซ่นจึงโด่งดังขึน้ มา เมื่อหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก เดลีนิวส์ (the New York Daily News) ฉบับ
วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1952 ได้นาเสนอเรื่องราวการเปลีย่ นเพศของจอเกนเซ่น โดยพาดหัวข่าว
ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ว่า “อดีตทหารจีไอได้กลายเป็ นสาวผมบลอนด์แสนสวย: การผ่าตัด
ที่เปลี่ยนเด็กหนุ่ มคนหนึ่งในย่านบร็องซ์ ” (Meyorowitz, 1998, p. 159) หลังจากนัน้ เธอได้บนิ
กลับมาที่นิวยอร์ก ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1953 (Meyorowitz, 2006, p. 16) เรื่องราวของ
จอร์เกนเซ่นได้รบั ความสนใจอย่างมากทัง้ จากสื่อและผูค้ นในสังคม ไม่นานนักเธอได้กลายเป็ น
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คนมีช่อื เสียงจากการปรากฏตัวบนหน้าสื่อต่าง ๆ เรื่องราวการผ่าตัดแปลงเพศของจอเกนเซ่น
มิได้เป็ นเพียงแค่เครื่องบ่งชี้ถงึ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ แต่ยงั เป็ นแสงสว่างแห่งความหวัง
ให้แก่คนอื่น ๆ ทีม่ ชี วี ติ เช่นเดียวกันกับเธอ นอกจากบทบาทในอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วเธอยัง
เป็ นนั ก กิจ กรรมที่ค อยเคลื่อ นไหวเพื่อ สร้ า งความรู้ ค วามใจเกี่ย วกับ คนแปลงเพศให้แ ก่
สาธารณชนอี ก ด้ ว ย และในปี ค.ศ. 1967 งานเขีย นอัต ชีว ประวัติ ข องเธอที่ช่ือ Christine
Jorgensen: A Personal Autobiography ได้ ถู ก ตี พิม พ์ อ อกมา หลัง จากนั ้น ในปี ค.ศ. 1970
เรื่องราวชีวติ ของจอร์เกนเซ่นได้ถูกสร้างขึน้ มาเป็ นภาพยนตร์ทม่ี ชี ่อื The Christine Jorgensen
Story
ด้วยชีวติ ทีอ่ ยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์แ ละแสงแฟลช ความโด่งดังของจอเกน
เซ่นมิได้เป็ นเพียงแสงสว่างแห่งความหวังให้แก่คนทีเ่ ป็ นเหมือนกันกับเธอหรือนามาซึง่ ชื่อเสียง
และเงินทองเท่านัน้ หากยังก่อให้เกิดการถกเถียงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมอเมริกา
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้เงาของระเบิดนิวเคลียร์ สงครามเกาหลี การ
ก าเนิ ด ขบวนการเคลื่อ นไหวสิท ธิพ ลเมือ ง และการเกลีย ดกลัว สีแ ดงหรือ ลัท ธิค อมมิว นิ ส ต์
เรื่องราวของจอร์เกนเซ่นนับเป็ นจุดก่อกาเนิดการโต้เถียงครัง้ สาคัญ ครัง้ หนึ่งของศตวรรษที่ 20
ในประเด็นเกีย่ วกับเพศวิถบี นฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยทาให้เกิดการตัง้ คาถามต่อพลังของ
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ต่อความเป็ นเพศแบบแท้/ไม่แท้ทผ่ี คู้ นเชื่อและยึดถือกันมา หรือแม้แต่
ทาให้เกิดความรูส้ กึ ความหวาดหวันต่
่ อวิกฤตความเป็ นชายทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการไปร่วมรบ
ในสงคราม (Meyerowitz, 2006, p. 16)
ภายหลัง จากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นับ แต่ ก ารมอดไหม้แ ละดับสิ้นลงของ
สถาบันเพศศาสตร์ในกรุงเบอร์ลนิ ทีเ่ คยเป็ นศูนย์กลางในการวิจยั ด้านเพศของโลก องค์ความรูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมข้ามเพศก็ได้ถูกถ่ายโอนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ นอกจากจะทาให้
สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็ นจุดศูนย์กลางการศึกษาเรือ่ งเพศแห่งใหม่ ยังทาให้สหรัฐอเมริกาขึน้ มา
มีบทบาทในการออกคู่มอื ในการจาแนกโรคที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศสถานะ และมีบทบาท
สาคัญในการส่งออกองค์ความรูเ้ หล่านี้ไปยังพรมแดนอื่น ๆ ผ่านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่
โลกาภิวตั น์ สิทธิมนุษยชน และทุนนิยม นับแต่ชว่ งกลางศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา จะเห็นได้จาก
ในปี 1966 คลินิ ก เพศและเพศสถานะ (the Sex and Gender Clinic) ได้ถู ก ก่ อ ตัง้ ขึ้น มาใน
โรงพยาบาลจอห์น ฮอพสกินและเปิ ดให้บริการทางด้านสุขภาพทางเพศพร้อมทัง้ เป็ นศูนย์การ
ศึก ษาวิจ ัย ทางด้ า นเพศ (Beemyn, 2014 p. 16) ต่ อ มาในปี 1979 สมาคมที่มีช่ือ ว่ า Harry
Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA) หรือ ที่รู้จ ัก ในชื่อ ปั จ จุ บ ัน
คือ Professional Association for Transgender Health (WPATH) ได้ถูกก่อตัง้ ขึ้น (CapetilloVentura et al, 2015, p. 54) และในปี เดียวกันนั น้ ก็ตามมาด้วยการออกเกณฑ์ในการวินิจฉัย
และแนวทางการรักษากลุ่มคนข้ามเพศสถานะ หรือทีเ่ รียกว่า "Standards of Care" (WPATH,
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2011, p. 107) กระทังในปี
่
1980 สภาวะคนแปลงเพศ6 ก็ถูกจัดว่าเป็ นความผิดปกติซ่งึ ปรากฏ
อยู่ใ นคู่มือ วินิ จ ฉัย และสถิติส าหรับ ความผิด ปกติท างจิต ฉบับ ที่3 หรือ The Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (มีชอ่ื ย่อว่า DSM-III)7 (Capetillo-Ventura et al, 2015,
p. 54)
3.1.3 จุดเปลี่ยนทางกระบวนทัศน์ : เมื่อผู้ไร้เสียงลุกขึ้นมาท้าทายวาทกรรม
ทางการแพทย์ ผ่านการนิ ยามตัวตนของเวอร์จิเนี ย พริ้ นซ์ (Virginia Prince) และการโต้
กลับของแซนดี้ สโตน
การผัน เปลี่ย นทางกระบวนทัศ น์ ท่ีท าให้ค าว่ า คนข้า มเพศสถานะ หรือ
transgender ถูกนามาใช้เพื่อการนิยามตัวตนและทาให้เกิดศาสตร์ สาขาวิชาที่เป็ นของตนเอง
ขึน้ มา เป็ นผลมาจากการขับเคลื่อนทางสังคมและการต่อสูท้ างความรู้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์ จาก คนแปลงเพศ (ความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญ) มาสู่ คนข้ามเพศ
สถานะ (ความรูข้ องตนเอง) ผ่านการยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศสถานะของเวอร์จเิ นียร์ พริน้ ซ์ และ
บทความของสโตน ที่ถูกยกว่าให้เป็ นงานเขียนชิ้นสาคัญทีว่ างรากฐานให้กบั สาขาวิชาคนข้าม
เพศสถานะศึกษาในโลกตะวันตก (Prosser, 1997; Stryker, 2006; Love, 2014)
จุดเปลี่ยนแรกที่ทาให้คนข้ามเพศสถานะถูกนามาใช้ในฐานะคานิยามอัต
ลักษณ์ทางเพศสถานะและอัตลักษณ์ทางการเมือง เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเวอร์จิเนีย
พรินซ์8 โดยบทบาทการเคลื่อนไหวของพริน้ ซ์ได้เริม่ ต้นเมื่อเธอถูกดาเนินคดีในข้อหาส่งสิง่ ของ
6

สภาวะคนแปลงเพศไม่ เ คยถู ก จัด ว่ า เป็ น “ความผิด ปกติอ ย่ า งเป็ น ทางการ”
จนกระทังในปี
่
1980 เมื่ออาการดังกล่าวถูกจัดลงในคู่มอื วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตทีใ่ ช้กนั ใน
ระดับสากลชือ่ ว่า The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Stone, 2006,
p. 223)
7 ต่อมาในคู่มอ
ื ดีเอสเอ็ม-4 (DSM-IV) ทีอ่ อกมาใน 1994 ฉบับนี้ สภาวะคนแปลง
เพศ ได้ถูกยกเลิกไป และถูกแทนทีด่ ว้ ยสภาวะความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ หรือ
Gender Identity Disorder (GID) กระทังคู
่ ่มือ ดีเอสเอ็ม -5 (DSM-V) ที่ออกมาในปี 2013 ได้
นาเอาสภาวะไม่พงึ พอใจในเพศสถานะ (Gender Dysphoria) มาใช้แทนทีส่ ภาวะความผิดปกติ
ของอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ (Capetillo et al, 2015, p. 54)
8 ก่อนที่จะกลายมาเป็ นเวอร์จเิ นียร์ พริ้นซ์ ภูมห
ิ ลังชีวติ ของเธอก็น่าสนใจไม่น้อย
พริ้นซ์จบปริญญาเอกสาขาเภสัชวิทยา (Pharmacology) และก่อนหน้าที่เธอจะเริม่ ใช้ชวี ติ เป็ น
ผูห้ ญิงเต็มเวลา เธอเคยแต่งงานสองครัง้ ครัง้ แรกในปี 1941 กับภรรยาคนแรกทีช่ ่อื โดโรธี เชฟ
เพิรด์ (Dorothy Shepherd) และมีลกู ชายด้วยกันหนึ่งคน จนต่อมาหย่ากับโดโรธีในปี 1951 และ
แต่งงานใหม่อกี ครัง้ ในปี 1956 กับภรรยาคนทีส่ อง โดรีน สกินเนอร์ (Doreen Skinner)
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อนาจารผ่านช่องทางไปรษณียข์ องอเมริกาในปี 1961 (Stryker, 2017, p. 73) เนื่องจากเธอได้สง่
จดหมายไปยังคนแต่งกายข้ามเพศอีกคนหนึ่ง ซึ่งในจดหมายนัน้ มีเนื้อหาหล่อแหลมไปในทาง
เพศ (Stryker, 2017, p. 69) พริ้นซ์ถูกศาลตัดสินให้ทาทัณฑ์บนและถูกห้ามไม่ให้แต่งตัวข้าม
เพศเป็ นเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตามทนายของพริน้ ซ์ได้สง่ คาร้องเพือ่ ขออนุญาตให้เธอสามารถแต่ง
กายเป็ น อีกเพศหนึ่ง ได้ ภายใต้ว ตั ถุประสงค์เ พื่อ เป็ นตัว อย่างทางการศึก ษา ( Ekin & King,
2006, p. 122)
ครัน้ ถึงปี ค.ศ. 1968 พริน้ ซ์ได้เริม่ ใช้ชวี ติ เป็ นผูห้ ญิงแบบเต็มเวลา (Stryker,
2017, p. 77) บทบาทของเธอได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนทัศน์ สืบเนื่องจากการ
ออกมายืนยันอัตลักษณ์ของตนเองว่าเป็ นคนข้ามเพศสถานะ โดยทีไ่ ม่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศ
การทีเ่ ธอยืนกรานทีจ่ ะไม่แปลงเพศ แม้จะใช้ชวี ติ เป็ นผูห้ ญิงตลอดเวลานับเป็ นการท้าทายวาท
กรรม และวิธคี ดิ ทางการแพทย์ท่จี ดั แบ่งคุณลักษณะหรืออาการ อย่าง สภาวะคนแต่งกายข้าม
เพศ กับ สภาวะคนแปลงเพศ ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในระยะแรกเริม่ คาทีพ่ ริน้ ซ์มกั ใช้เพือ่
อธิบายพฤติกรรมข้ามเพศมีทงั ้ คาว่า transvestite หรือ true transvestite และนอกจากนัน้ ยังมี
คาทีพ่ ริน้ ซ์ใช้อกี คา คือ Femmiphile (FP) ทีม่ คี วามหมายว่า ผูท้ ่รี กั ในความเป็ นหญิง (Ekins &
King, 2005, p. 1) จนกระทังในภายหลั
่
งเธอได้เริม่ ใช้คาว่า transgenderal ในการนิยามตนเอง
และต่อมาก็กลายเป็ นอีกคาหนึ่ง นัน่ คือ คาว่า transgenderist ดังที่เธอกล่าวไว้ว่า “ฉันได้ขา้ ม
พรมแดนของเพศสถานะอย่างไม่หวนกลับและได้มชี วี ติ อย่างผู้หญิงนับแต่นนั ้ ฉันจึงถูกจัดอยู่ใน
คานิยามว่า transgenderist ไม่ใช่อกี แล้วสาหรับคาว่า Femmiphile” (Prince, 1979b, p. 172 as
cited in Ekins & King, 2005, p. 1) โดย คาว่า transgenderist ในขณะนัน้ พริน้ ซ์ได้นิยามไว้วา่
คนทีข่ า้ มผ่านเพศสถานะ จะดารงชีวติ แบบนัน้ ตลอดเวลา นัน้ คือการที่ “เขา”
(He) แต่งกายและดารงชีวติ อย่างผู้หญิงตลอด 24 ชัวโมง
่
ไม่ว่าจะตอนไป
ทางาน ตอนอยู่ขา้ งนอก หรืออยู่ในบ้าน เหมือนกับผูห้ ญิงคนอื่น ๆ ในความ
เป็ นจริงแล้วคงต้องเรียกพวกเขาเหล่านัน้ ว่า “เธอ” (She) เพียงแต่พวกเธอ
นัน้ ไม่ได้ปรารถนาที่จะแปลงเพศ พวกเธอแค่พอใจที่จะเป็ นผู้หญิงที่มเี พศ
กาเนิดเป็ นชาย (Male Woman) (Prince, 1979b, p. 172 as cited in Ekins
& King, 2005, p. 1)
แม้จะมีขอ้ ถกเถียงทางประวัตศิ าสตร์เกี่ยวกับที่มาของนิยาม คนข้ามเพศ
สถานะ หรือ transgender ว่าใครกันคือคนแรกทีน่ าคานี้มาใช้ เพราะก่ อนหน้าทีพ่ ริน้ ซ์จะนามา
เผยแพร่ transgender เคยถูกใช้โดยแพทย์มาก่อน ในงานของ คริสแตน วิลเลียม (Christan
Williams) พบว่า
ในปี 1965 นายแพทย์ท่มี ชี ่อื ว่า จอห์น โอลิเวน (John Oliven) ได้นาคาว่า
transgenderism มาแทนคาว่า transsexualism . . . และในเวลาต่อมา ในปี
1974 หมอจอห์น โอลิเวน ได้ใช้คานี้ โดยมีความหมายทีก่ ้ากึง่ กันระหว่างคน
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แต่ งกายข้ามเพศกับคนแปลงเพศ แต่ คาที่เวอร์จิเนียร์ พริ้นซ์ใช้ในราวปี
1969 นัน้ คือ transgenderal ส่วนคาว่า transgenderist มีการนามาใช้อย่าง
เร็ ว ที่ สุ ด ในช่ ว งปี 1978 ซึ่ ง เป็ นค าที่ ห มายถึ ง พฤติ ก รรมที่ มีรู ป แบบ
เฉพาะเจาะจง คือ ใช้ชวี ติ แบบเต็มเวลาตามบทบาททางเพศสถานะทีเ่ ลือก
ซึง่ แม้จะแตกต่างกับเพศกาเนิด และไม่จาเป็ นต้องได้รบั การศัลยกรรมผ่าตัด
แปลงเพศ (Williams, 2014, p. 232)
ค าว่ า transgender จึง ถู ก สัน นิ ษ ฐานว่ า มีท่ีม าจากพริ้น ซ์ ท่ี เ ริ่ม ใช้ ค าว่ า
transgenderal หรือ transgenderist และได้ผนั เปลีย่ นมาเป็ นคาว่า transgender หรือ “คนข้าม
เพศสถานะ” ทีส่ อ่ื ความหมายแบบเดียวกับทีใ่ ช้ในโลกตะวันตกปั จจุบนั และนันจึ
่ งเป็ นทีก่ ล่าวกัน
ว่ า transgender เป็ นค าที่มีท่ีม าที่ไ ปจากพริ้น ซ์ (Stryker, 2006, p. 4) นอกจากพริ้น ซ์ จ ะมี
บทบาทในการสร้างคานิยาม หรือยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศสถานะของตนเองแล้ว เธอยังเป็ นหัว
หอกในการเคลื่อ นไหวทางด้ า นการศึก ษาและการเผยแพร่ ค วามรู้ เ รื่อ งการข้า มเพศแก่
สาธารณชนอีกด้วย โดย
พริ้น ซ์ไ ด้จ ดั พิม พ์นิ ต ยสารที่มีช่ือ ว่า Transvestia เป็ น นิ ต ยสารที่ใ ห้ค วามรู้เ รื่อ งคนข้า มเพศ
สถานะ และยังช่วยทาหน้าทีใ่ นการสร้างเครือข่ายและชุมชนของคนข้ามเพศ อีกทัง้ เธอยังผลิต
งานเขียนอีกมากมาย อาทิ the Transvestite and His Wife (1967) และ How to Be a Woman
Though Male (1971)
นอกจากการเคลื่อนไหวทางการศึกษาและการให้ความหมายต่อตัวตนของพ
ริ้นซ์ บทความเรื่อง “The empire strikes back: A posttranssexual manifesto9” ของสโตน ก็
นับว่าเป็ นอีกจุดหนึ่งทีก่ ่อให้เกิดปรับเปลีย่ นทางกระบวนทัศน์ จาก “คนแปลงเพศ” ไปเป็ น “คน
ข้า มเพศสถานะ” และขยับ ออกจากวาทกรรมทางการแพทย์ โดยงานชิ้น นี้ ข องสโตนนัน้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ โต้ก ลับ งานเขียนของเจนิ ส เรย์ม อนด์ (Janice Raymond) ที่มีช่ือ ว่า “The
transsexual empire: The making of the She-Male” ( 1979) ก า ร ป ะ ท ะ กั น ท า ง ค ว า ม คิ ด
ระหว่างสโตนกับเรย์มอนด์10 มักจะถูกหยิบยกขึน้ มาเล่าเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเบียดขับคน
9

งานชิ้นนี้เป็ นบทความทีส่ โตนเริม่ เขียนมาตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 และ
ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในปี 1991 (Stryker & Currah, 2014, p. 3) ข้อสังเกตหนึ่งของบทความทีส่ โตน
เขียนขึน้ มานัน้ น่าจะได้รบั อิทธิพลทางความคิดจาก ดอนน่า ฮาราเวย์ (เจ้าของผลงาน a Cyborg
Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 2 0 th Century)
เนื่ อ งจากฮาราเวย์เ ป็ นอาจารย์ท่ีป รึก ษา ในระหว่ า งที่ส โตนเรีย นเรีย นปริญ ญาเอกอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาครูซ
10 เบื้อ งหลัง การปะทะกัน ทางความคิด ระหว่า งงานเขีย นของสโตนกั บเรย์ม อนด์
เกิดขึน้ จากเรื่องราวปั ญหาส่วนตัวทีเ่ ป็ นการเมืองในทีท่ างานอันสะท้อนการเมืองภาพใหญ่ของ
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ข้ามเพศสถานะออกจากสตรีนิยมทัง้ ในแง่ขบวนการเคลื่อนไหวและแนวคิด งานของเรย์มอนด์
ถือได้วา่ เป็ นงานเขียนชิน้ หนึ่งทีเ่ ป็ นรากฐานของขบวนการสตรีนิยมทีม่ แี นวคิดต่อต้านการผนวก
รวมทรานส์เข้ากับขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีนิยม หรือมีแนวคิ ดที่มองว่าผู้หญิงข้ามเพศ
สถานะไม่ใช่ผหู้ ญิง และผูช้ ายข้ามเพศสถานะก็ไม่ถูกนับว่าเป็ นผูช้ าย ซึง่ อุดมการณ์ดงั กล่าวมีมา
ตัง้ แต่ในราวทศวรรษที่ 1970 (ในปั จจุบนั กลุ่มสตรีนิยมที่มอี ุดมการณ์ทานองนี้ถูกเรียกด้วยชื่อ
ย่อสัน้ ๆ ว่า เทิรฟ์ หรือ TERF11 ย่อมาจาก Trans-Exclusionary Radical Feminist) อย่างไรก็
ตามภายใต้มุมมองของเรย์มอนด์ การเป็ นคนแปลงเพศถูกมองว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของจิตสานึก
ทีผ่ ดิ พลาด (false consciousness) (Stryker, 2006, p. 4)
บทความของสโตนจึงได้ให้ขอ้ ถกเถียงและข้อเสนอที่สาคัญ คือ การตกอยู่
ภายใต้การเป็ นปรากฏการณ์ หรือการเป็ นวัตถุเพื่อให้หมอหรือผู้เชี่ยวชาญศึกษาและสร้าง
บรรทัดฐานต่าง ๆ ขึน้ มานัน้ ทาให้ลบเลือนเรือ่ งราวและลบเสียงของเจ้าของประสบการณ์ อย่าง
คนแปลงเพศเสียเอง เพือ่ กลับคืนเข้าไปสู่ “ความปกติ” ตามความรูท้ างการแพทย์ คนแปลงเพศ
จึงกลายเป็ นผู้ไร้เสียงโดยที่พวกเขา/เธอไม่ได้มสี ่วนร่วมในการสร้างทฤษฎีข้นึ มา ตามที่เธอ
บรรยายเอาไว้วา่
คนที่ ไม่ได้มีเสี ยงในการสร้างทฤษฎี ขึ้นมา ก็คือ ตัวคนแปลงเพศเสีย
เอง [เน้นโดยผูว้ จิ ยั ] เช่นเดียวกับทีพ่ วกผูช้ ายได้สร้างทฤษฎีเกีย่ วกับผูห้ ญิง
ขึ้นมา นักทฤษฎีจึงมองคนแปลงเพศว่าครอบครองสิ่งที่น้อยกว่าสภาวะ
ผู้กระทา และการที่มี “ผู้หญิง” “ตามพันธุกรรม” อยู่ จึงทาให้คนแปลงเพศ
กระแสธารของแนวคิดสตรีนิยมคลื่นลูกทีส่ อง เหตุการณ์เริม่ ต้นขึน้ เมื่อสโตน ได้เข้าทางานเป็ น
วิศวกรทางด้านเสียงในบริษทั ชื่อ โอลิเวียร์ เรคคอร์ด (Olivia Record) ซึง่ เป็ นสถานทีท่ างานทีม่ ี
แต่ ผู้ห ญิง และอยู่ร่ว มในขบวนการแบ่ ง แยกของนัก สตรีนิ ย มเลสเบี้ย น (lesbian separatist
collective) จากคาสัมภาษณ์ของ สโตนในบทความของวิลเลียมส์ (2004) สโตนยืนยันว่าในเวลา
นัน้ เธอได้เปิ ดเผยตนเองว่าเป็ นคนแปลงเพศและทุกคนในบริษทั รับทราบตัง้ แต่ ก่อนที่จะเข้า
ทางาน เธอทางานทีโ่ อลิเวียร์ เรคคอร์ดเรื่อยมาโดยไม่มปี ั ญหาอะไร จนกระทังวั
่ นหนึ่งมีพสั ดุสง่
มาที่บริษัท ข้างในบรรจุเอกสารบทความที่เป็ นหนึ่งในหนังสือของเรย์มอนด์ (อยู่ในบทที่เรย์
มอนด์ตงั ้ ชื่อขึน้ ในภายหลังว่า sappho surgery) สโตนเล่าว่า “เอกสารสาเนาทีไ่ ด้รบั นัน้ ไม่ได้จ่า
หน้าซองถึงฉันเป็ นการส่วนตัว แต่ดูออกอย่างชัดเจนมาก ๆ ว่า มีคนจงใจส่งบทความนัน้ มาให้
ฉัน” หลังจากวันนัน้ สโตนได้รบั จดหมายที่มขี อ้ ความแสดงความเกลียดชัง ไปจนถึงขู่ฆ่า และ
หนักถึงขัน้ มีคนมาปั น่ ป่ วนในงานดนตรีทเ่ี ธอไปจัด
11 คาว่า “เทิร์ฟ ” นัน
้ ปรากฏขึ้นในโลกออนไลน์ ได้ ในปี 2008 เมื่อชุมชนนักสตรี
นิยมนาคานี้มาใช้กนั อย่างแพร่หลาย โดยผูท้ เ่ี ป็ นคนสร้างคานี้ขน้ึ มาก็คอื นักสตรีนิยมในสังคม
ออนไลน์คนหนึ่งทีม่ ชี อ่ื ว่า วิฟ สมิทธ์ (Viv Smythe) (Williams, 2016, p. 255)
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เป็ นเพียงคนทีไ่ ม่สมบูรณ์ ย้อนแย้ง และไร้ความรับผิดชอบทีจ่ ะพูดถึงตัวตน
จริง ๆ ของตนเอง หรือถูกลบด้วยความรู้ทางการแพทย์ภายใต้คุณสมบัติ
การจาแนกโรค หรือถูกประกอบสร้างขึน้ มาโดยนักทฤษฎีเฟมินิสต์หวั รุนแรง
ให้เป็ นเพียงหุ่นยนต์ท่เี ป็ นตัวแทนของปิ ตาธิปไตยอันร้ายกาจที่กาลังรุกล้า
เข้ามา เป็ นเพียงกองทัพตัวประหลาดที่ได้ถูกออกแบบและสร้างขึน้ มาเพื่อ
แทรกซึม ทาให้หลงผิด และทาลาย ผูห้ ญิง “แท้” ในการประกอบสร้างเช่นนี้
คนแปลงเพศจึงได้เป็ นผูส้ มรูร้ ่วมคิดอย่างมุ่งมัน่ โดยไม่ประสบความสาเร็จที่
จะพัฒนาวาทกรรมโต้กลับ (counter discourse) ขึน้ มาอย่างมีประสิทธิภาพ
(Stone, 2006, pp. 229-230)
สิง่ ทีต่ ามมา คือ การหาหนทางในการปลดปล่อยเรื่องราวและตัวตนทีแ่ ท้จริง
ออกมา จากคาถามสาคัญหนึ่งที่สโตนตัง้ ไว้ว่า “กระนัน้ คนแปลงเพศจะสามารถพูดได้อย่างไร
แล้วถ้าคนแปลงเพศพูดได้ พวกเขา/เธอจะพูดว่าอะไร” (Stone, 2006, p. 230) สองสิง่ สาคัญ
ทีส่ โตนเสนอในบทความนี้ ประการแรก คือ การสร้าง ประเภท หรือ genre ขึน้ มาใหม่ ตามทีส่
โตนกล่าวว่า
. . . ฉันแนะนาว่าให้ประกอบสร้าง คนแปลงเพศ ขึ้นมา โดยไม่ได้สร้างให้
เป็ น ชนชัน้ (class) หรือ เพศสถานะแบบที่สามที่มกั จะเป็ นปั ญหา แต่ให้
สร้างเป็ น genre . . . ในฐานะหมวดหมู่ทถ่ี ูกห่อหุม้ ด้วยตัวบทอันมีศกั ยภาพ
ในการแทรกแซงโครงสร้างทางเพศและระดับของความปรารถนา (spectra
of desire) ซึ่งยังไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ (Stone, 2006, p.
231)
ประการทีส่ อง คือ การละทิง้ ความกลมกลืน (passing)12 เพราะการกลมกลืน
ไปกับผูช้ ายหรือผูห้ ญิงของทรานส์นนั ้ ทาให้ลบเลือนประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ทีแ่ ท้จริงของตนเองด้วย
12

ความกลมกลืน หรือ passing ถ้าหากแปลเป็ นภาษาไทยอย่างตรงตัวคงจะมี
ความหมายว่า “ผ่าน” แต่ในส่วนนี้ฉนั ขอแปลคาว่า Passing ให้หมายถึง ความกลมกลืน หรือถ้า
หากจะแปลคานี้เป็ นภาษาปากของกะเทยยุคปั จจุบนั ฉันคิดว่าคานี้อาจจะใกล้เคียงกับ คาว่า
“ละมุนนี” หรือ “เนียนนี” อย่างไรก็ตามความกลมกลืนในความหมายของสโตน หมายถึง การ
ประสบความสาเร็จในการดารงอยู่ในเพศสถานะหนึ่งทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของเพศทีถ่ ูกยอมรับว่าเป็ น
“ธรรมชาติ” ซึ่งความกลมกลืนนัน้ จึงหมายถึงการปฏิเสธความสลับซับซ้อน (Stone, 2006, p.
231)
ในโลกตะวันตกประเด็นเรื่องความกลมกลืนมักจะเป็ นทีถ่ กเถียงและวิพ ากษ์ทงั ้ จาก
ในและนอกชุมชนคนข้ามเพศสถานะ ปั ญหาของการกลมกลืนของคนข้ามเพศสถานะ นอกจาก
การทีต่ อ้ งตกเป็ นเบีย้ งล่างทางความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญและการทาให้ประสบการณ์ทเ่ี คยมีมาของ
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แต่ละคนสูญหายไป ขณะเดียวกันความกลมกลืนก็ยงั ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ากันในระหว่าง
ชุมชนคนข้ามเพศสถานะ ด้วยศักยภาพหรือแม้แต่ความปรารถนาในการเปลีย่ นแปลงตัวตนทาง
เพศสถานะของแต่ละคนทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ในมุมมองของฉัน การทีค่ นข้ามเพศสถานะคนหนึ่ง จะมีความสามารถทีจ่ ะเหมือน
ผูห้ ญิงหรือผูช้ ายได้นนั ้ อาจขึน้ อยู่กบั สองปั จจัยหลัก ๆ คือ 1. ปั จจัยทางเศรษฐกิจ นัน้ หมายถึง
คนทีม่ ที ุนทรัพย์ในการเข้าถึงฮอร์โมน เข้าถึงการทาศัลยกรรมแปลงเพศ หรือการทาศัลยกรรม
เสริมความงามต่าง ๆ 2. ปั จจัยทางกายภาพของแต่ละบุคคล นัน้ หมายความว่า คนบางคน
อาจจะเกิดมามีลกั ษณะโครงสร้างทางกายทีเ่ อือ้ อานวยในการข้ามไปเป็ นอีกเพศหนึ่ง เช่น ผูช้ าย
ทีเ่ กิดมามีลกั ษณะคล้ายผูห้ ญิง มีเสียงแหลมเล็ก ไหล่แคบ มีสะโพก เท้าเล็ก หรือผูห้ ญิงทีเ่ กิดมา
มีลกั ษณะคล้ายผูช้ ายอยู่แล้ว เช่น มีโหนก มีกราม หรือ โครงร่างสูงใหญ่ ฉะนัน้ ผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติ
ทัง้ ทางกายภาพและมีกาลังทรัพย์ก็ย่อมเอื้อให้ได้ สร้างตัวตนใหม่ท่ใี กล้เคียงกับผู้ชาย หรือ
ผูห้ ญิงได้งา่ ยกว่า ผลลัพธ์ทต่ี ามมาเมือ่ เราแต่ละคนต่างมีปัจจัยเหล่านี้ไม่เท่ากัน จึงอาจก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้าในหมู่ค นข้ามเพศสถานะเสีย เอง หรือก่อให้เ กิดอภิสิท ธิแ์ ห่งความกลมกลืน
(passing privilege) ยกตัวอย่างเช่น คนข้ามเพศสถานะทีส่ ามารถกลมกลืนไปกับผูช้ ายผูห้ ญิงก็
อาจถูกยอมรับได้มากกว่า หรือถูกมองเห็นอย่างเข้าใจได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับคนทีย่ งั ดูครึง่ ๆ
กลาง ๆ ไม่ ‘เนียน’ไปกับต้นแบบคนสองเพศ ไม่สวยเหมือนผูห้ ญิง หรือไม่หล่อเหมือนผูช้ าย
ถึงกระนัน้ แล้ว การจะสลัดทิ้งความกลมกลืนก็ดูจะเป็ นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ในทาง
ปฏิบ ัตินัน้ ก็นับ ว่า ต้อ งใช้ค วามกล้า หาญอย่า งมากกับ การเลือ กที่จ ะมีชีว ิต อยู่ อ ย่า งเปิ ด เผย
โดยเฉพาะในบริบทสังคมตะวันตกช่วงก่อนเกิดขบวนการเรียกร้องเพือ่ ปลดปล่อยเสรีภาพให้กบั
คนหลากหลายทางเพศ หรือในบริทสังคมทีย่ งั ไม่ยอมรับไปจนถึงในบางสังคมทีก่ ารแต่งกายข้าม
เพศในพืน้ ทีส่ าธารณะเป็ นเรื่องผิดกฎหมาย หรือแม้แต่ในโลกปั จจุบนั คนข้ามเพศสถานะจากทัว่
ทุกมุมโลกยังคงเป็ นเป้ าต่อการถูกสังหารด้วยความเกลียดชัง ถูกลงโทษด้วยความรุนแรง และ
ยังคงถูกเลือกปฏิบตั ซิ ้าแล้วซ้าเล่าซึ่ง จูเลีย เซราโน่ (Julia Serano) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “การ
ถูกยอมรับในฐานะสมาชิกของเพศทีเ่ รานิยามว่าตัวเองเป็ นมันทาให้ชวี ติ ของพวกเราง่ายขึน้ ทีจ่ ะ
ได้รบั การจ้างงาน การเช่าบ้าน . . . การที่จะสามารถเดินบนท้องถนนได้โดยไม่ถูกกลันแกล้
่
ง
หรือฆ่าตาย” (Serano, 2007, p. 178) ดูเหมือนการมีคุณลักษณะภายนอกที่คล้ายกับผู้ช าย
ผูห้ ญิงทัว่ ๆ ไปจะทาให้ชวี ติ ของคนข้ามเพศสถานะง่ายและปลอดภัยขึน้ แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ที่
ทาให้ฉุกคิดตามมาก็คอื โครงสร้างทางสังคม ค่านิยม หรือปั จจัยภายนอกอะไรทีบ่ บี บังคับให้คน
ข้ามเพศสถานะคนหนึ่งต้องเหมือนผูช้ ายหรือเหมือนผูห้ ญิง ดังที่ เฟนเบิร์ก ได้กล่าวเอาไว้ว่า
“ความกลมกลืนคือผลผลิตหนึ่งของการกดขี”่ (Feinberg, 1996, p. 89)
อย่ า งไรก็ต ามความกลมกลืน ไม่ ใ ช่แ ค่ว ิธีท่ีถู ก น าไปใช้โ ดยคนข้า มเพศสถานะ
(Bischoff, 2012, p. 120) ประเด็นเรื่องความกลมกลืนยังสามารถถูกนาไปใช้เป็ นเลนส์ ในการ
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การแอบอิงไปกับประวัตศิ าสตร์ชุดใหม่ท่สี ร้างโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ การอยู่กบั ความ
กลมกลืนจึงมิต่างกับการอยูใ่ นความเงียบ
ดัง นัน้ สโตนจึง เรีย กร้อ งไปยัง คนแปลงเพศคนอื่น ๆ ว่า “ฉัน ไม่ ส ามารถ
ขอร้องกับคนแปลงเพศไปได้มากกว่าสิง่ ที่ฟังดูเป็ นไปได้ยาก อย่าง การละทิ้งความกลมกลืน
การรูส้ กึ ตัวยามเมื่อถูก “อ่าน”13 การอ่านตนเองออกมาดัง ๆ 14 . . . และโดยการแทรกแซง และ
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ก็เพื่อที่จะเริม่ เขียนตัวตนลงไปในวาทกรรม [เน้ นโดย
ผูว้ จิ ยั ] ทีเ่ คยถูกเขียนเอาไว้ . . .” (Stone, 2006, p. 232) และในส่วนสุดท้ายของงานเขียนชิน้ นี้
ราวกับสโตน ได้เอือ้ นเอ่ยถ้อยแถลงต่อพีน่ ้องร่วมชุมชนคนข้ามเพศสถานะเอาไว้วา่
คนแปลงเพศคงรูด้ วี ่าการอยู่ในความเงียบมีราคาทีจ่ ะต้องจ่ายสูงแค่ไหนเพือ่
จะได้รบั การยอมรับ ฉันจึงอยากส่งสารไปถึงพีน่ ้องชายหญิงทีอ่ าจจะได้อ่าน/
“อ่าน”บทความนี้โดยตรง และต้องการจะกล่าวว่า ฉันอยากจะของร้องให้เรา
ทุกคนใช้ความเข้มแข็งทัง้ หมดทีเ่ รามี ความเข้มแข็งทีม่ นั นาพาเรามาสูค่ วาม
พยายามในการปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ และความเข้มแข็งทีท่ าให้เรายอมทน
อยูใ่ นความเงียบและการปฏิเสธความจริง ใช้มนั เพือ่ เปลีย่ นความเป็ นอยู่ของ
พวกเราให้ดขี น้ึ ฉันเข้าใจทีพ่ วกคุณรูส้ กึ ว่ายังมีภาระมากมายรออยู่ขา้ งหลัง
มองมิตอิ ่นื ๆ ได้อกี ด้วย เช่น ความกลมกลืนทางชนชัน้ (class passing) หรือ ความกลมกลืน
ทางเชื้อชาติ (racial passing) ยกตัวอย่างเช่น คนที่เป็ นลูกครึ่งเกิดมามีผวิ สีขาวหรือลักษณะ
คล้ายกับคนขาวชาวตะวันตกอาจเลือกทีจ่ ะพยายามทาตัวกลมกลืนไปกับคนผิวขาวเพือ่ ทีจ่ ะได้มี
อภิสิท ธิแ์ บบเดีย วกัน หรือคนที่แสร้งท าตัว เป็ นคนรวยโดยสวมเสื้อผ้าราคาแพง ๆ หรือใช้
กระเป๋ าแบรนด์เนมเพื่อให้ดูเหมือนกับคนชัน้ สูงเพราะในบางสังคมการเป็ นคนรวยมักได้รบั
ปฏิบตั ทิ ด่ี กี ว่าคนจน นอกจากนัน้ ยังมีความกลมกลืนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น คนทีเ่ ป็ นเกย์พยายาม
ทาตัวกลมกลืนไปกับผูช้ ายรักต่างเพศเพราะจะได้รบั การถูกยอมรับ หรืออาจจะเป็ นทีต่ ้องการ
มากกว่าเกย์ทท่ี าตัวออกสาว คาว่าความกลมกลืนจึงเป็ นคาทีม่ นี ัยถึงการทีค่ น ๆ หนึ่งพยายาม
ทาตัวให้คล้ายคลึงกับคนอีกกลุ่มหนึ่งทีม่ อี ภิสทิ ธิ ์มากกว่าตนเพื่อทีจ่ ะได้ร่วมใช้อภิสทิ ธิ ์เหล่านัน้
ด้วย
13 ถูกอ่าน ในที่น้ีน่าจะหมายถึง การกดทับ เนื่องจากสโตนได้ช้ใี ห้เห็นว่า ในทาง
การแพทย์ร่างกายของคนแปลงเพศถูกสลักไว้ด้วยความรุนแรงเชิงตัวบท (Stone, 2006, p.
231) ร่ า งกายของคนแปลงเพศจึง กลายเป็ น เพีย งตัว บทที่ม กั จะถู ก อ่ า นโดยบุ ค ลาการทาง
การแพทย์ และนอกจากนัน้ ยังถูกตรวจสอบโดยนักวิจยั หรือถูกตรวจตราด้วยการจับจ้อง และ
การตัดสินจากสายตาของคนอื่นในสังคม
14 ส่วนการทีส
่ โตนแนะนาให้อ่านตนเองออกมาดัง ๆ นัน้ คงจะหมายถึง การออกมา
จากการกดทับ หรือการออกมาจากการอยูก่ บั ความเงียบ และการอยูร่ ว่ มกับความกลมกลืน

Ref. code: 25635924030041NCT

86

ขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าราคาที่ต้อ งจ่ายให้กบั การไร้ตวั ตนนัน้ ไม่คุ้มค่าเลย
ถึงแม้การเปลีย่ นแปลงของแต่ละคนจะเป็ นรากฐานของทุกสิง่ แต่นนั ่ ก็ไม่ใช่
จุ ด จบของทุ ก สิ่ ง บางที ม ัน คงถึ ง เวลาแล้ ว ที่ จ ะวางรากฐานเพื่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมาถึง (Stone, 2006, p. 232)15
ฉะนัน้ การทีส่ โตนใช้คาว่า “หลังคนแปลงเพศ” หรือ posttranssexual เพราะ
นัน่ เป็ นการเรียกร้องให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ไกลเกินกว่าคาอธิบายคนแปลงเพศอย่างที่
เคยมีมา ซึง่ มักจะมาพร้อมกับความจาเป็ นทีจ่ ะต้องกลมกลืนไปกับชายหญิง (Prosser, 1997, p.
318) งานชิน้ นี้จงึ นับว่าเป็ น “ปฐมบท” ของคนข้ามเพศสถานะศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง 1990 อนึ่ง
นอกจากบทความชิ้นนี้ของสโตนแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ยังมีงานเขียนชิน้ อื่น ๆ ทีเ่ ริม่ พูด
ถึง การปลดปล่ อ ยเสรีภ าพของคนข้า มเพศสถานะ ไม่ ว่ า จะเป็ นจุ ล สารชื่อ Transgender
Liberation: a Movement Whose Time Has Come เขียนโดย เลสลี เฟนเบิรก์ (Leslie Feinberg)
ที่อ อกมาในปี 1992 หรือ งานเขีย นที่เ ริ่ม พูด ถึง ตัว ตนเพศสถานะแบบนอกขนบ หรือ นอก
กฎเกณฑ์ อย่าง หนังสือของเคท บอร์นสไตน์ (Kate Bornstein) เรือ่ ง Gender Outlaw: on Men,
Women and the Rest of Us ซึง่ ถูกเผยแพร่ออกมาในปี 1994
จากคนแต่งกายข้ามเพศและคนแปลงเพศทีน่ ับว่าเป็ นปรากฏการณ์สาคัญที่
เหล่าผู้เชีย่ วชาญที่เข้าไปศึกษาและนิยาม จนกระทังนั
่ บแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เสียงของ
เจ้าของประสบการณ์ได้เริม่ เข้ามามีบทบาทในการเขียน เล่า และอธิบาย ด้วยตัวของพวกเขา/
เธอเอง จนทาให้ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 “คนข้ามเพศสถานะ” ถูกนามาใช้หลายครัง้ . . .
ทัง้ ใน การแพทย์ ในวัฒนธรรมสมัยนิยม และในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนทรานส์ ไปใน
ทานองเดียวกัน . . . ซึง่ ก็คอื ร่มคาทีผ่ นวกรวมเอาไว้ทงั ้ คนแปลงเพศ คนแต่งกายข้ามเพศ และ
คนทีม่ เี พศสถานะอีกหลากหลายรูปแบบ (Williams, 2014, p. 233) และแล้วคาว่า คนข้ามเพศ
15

แปลมาจากคาพูดของสโตนในบทความภาษาอังกฤษ ดังนี้
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 ก็เริม่ ปรากฏขึน้ อย่างแพร่หลายในราวทศวรรษที่ 1990 ซึ่งแม้จริง ๆ แล้วจะเป็ นคาทีม่ ี
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์มาตัง้ แต่ช่วงทศวรรษก่อนหน้า ปั จจุบนั คาว่า คนข้ามเพศสถานะ
หรือ transgender นับเป็ นคาร่วมสมัย ทีบ่ ่อยครัง้ ถูกใช้เป็ นร่มคา ทีส่ อ่ื ความหมายอย่างกว้าง ๆ
ของ การผสมผสานกันของเพศสถานะ (gender-blending) ทีป่ ระกอบด้วย คนแปลงเพศ การ
แสดงของแดร็กซ์16 หรือคนที่มพี ฤติกรรมแสดงออกคล้ายกับกลุ่มคนดังกล่าว (Reis, 2004, p.
168) แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้คาว่า คนแปลงเพศ กับ คนข้ามเพศสถานะ บางครัง้ ก็ยงั คงถูกใช้
เพื่อบ่งชี้ความแตกต่างและแยกออกจากกัน คนแปลงเพศบางคนก็ยงั คงเลือกใช้คานี้เพื่อระบุ
สถานะการแปลงเพศของตนเอง ขณะเดียวกันก็มกี ารใช้คาสัน้ ๆ อย่าง ทรานส์ หรือ trans
เป็ นการลดรู ป ลง เพื่อ หลอมรวมทัง้ คนข้า มเพศสถานะและคนแปลงเพศเข้า ไว้ ด้ ว ยกัน
นอกจากนัน้ จะเห็นได้ว่าในโลกตะวันตก ได้มคี านิยามใหม่ ๆ อย่าง คาว่า “นอน-ไบนารี”่ (NonBinary) ทีส่ อ่ื ถึงคนทีไ่ ม่ตอ้ งการจะเข้าไปอยูใ่ นกรอบของชาย-หญิง
จากการเปลีย่ นแปลงทางกระบวนทัศน์ผา่ นคานิยามเหล่านี้จงึ สะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลีย่ นตาแหน่งของผูเ้ ล่ากับผูถ้ ูกเล่า และเปลีย่ นจากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมทีเ่ กิด
จากความรูท้ างวิทยาศาสตร์ของบรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญ มาสู่กระบวนทัศน์ทเ่ี กิดจากประสบการณ์
และอัตวิสยั ทีเ่ จ้าของตัวตนหรือเจ้าของเรือ่ งราวได้กลายมาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในประสบการณ์และ
ตัวตนทางเพศสถานะของตนเองในฐานะ “ผูเ้ ล่าคนใหม่”
3.1.4 คนข้ามเพศสถานะศึกษา: ว่าด้วยที่มาของความเป็ นศาสตร์และวิ ธี
วิ ทยาในการสร้างความรู้ จากงานเขียนของสไตร์เกอร์ และพรอสเซอร์
นั ก เพศศาสตร์ห รือ ผู้เ ชี่ย วชาญมีบ ทบาทในการศึก ษาและสร้า งความรู้
เกีย่ วกับคนข้ามเพศสถานะมานานหลายทศวรรษส่งผลให้ เสียง ตัวตน หรือเรือ่ งเล่าของคนข้าม
เพศสถานะในระดับปั จเจกค่อย ๆ ถูกกลืนหายไปกับองค์ความรูก้ ระแสหลัก การทวงคืนเสียง
และเรื่องราวของตนเอง ค่อย ๆ กลับคืนมา เมื่อใครสักคนลุกขึน้ มาส่งเสียง หรือสร้างงานเขียน
ของตนเองซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่กลางศตวรรษที่ 20 จนทาให้เกิดคานิยามใหม่คา
ใหม่ อย่าง “คนข้ามเพศสถานะ” และก่อให้เกิดศาสตร์อย่างคนข้ามเพศสถานะศึกษา ในส่วนนี้จงึ
เป็ นการอธิบายพัฒนาการสู่การสร้างศาสตร์ และวิธกี ารแสวงหาความรูข้ องคนข้ามเพศสถานะ
ศึ ก ษา ผ่ า นบทความหลั ก สองเรื่ อ งคื อ “(De)subjugated knowledge: An introduction to
16

แดร็ก หรือ drag คือ ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่มพี ้ืนทีใ่ ห้คนลุกขึน้ มาแต่งตัว
และแสดง โดยแบ่งออกเป็ นสองประเภทหลัก ๆ คือ แดร็กควีน (Drag Queen) คือ การแต่งตัว
และทาการแสดงในบทบาทแบบผูห้ ญิง ซึง่ ส่วนใหญ่ผทู้ ร่ี บั บทเป็ นแดร็กควีนมักจะมีเพศสถานะ
เป็ นชาย ขณะที่ แดร็กคิง (Drag King) นัน้ คือ การแต่งตัวและทาการแสดงในบทบาทแบบผูช้ าย
ซึง่ ผูท้ ม่ี กั จะสวมบทบาทเป็ นแดร็กคิงส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นผูห้ ญิง แต่อย่างไรก็คนทุกคนไม่วา่ คนนัน้
จะมีเพศสถานะหรือเพศวิถแี บบใดก็สามารถลุกขึน้ มาแปลงโฉมและสวมบทบาทเป็ นแดร็กได้

Ref. code: 25635924030041NCT

88

transgender studies” ของ สไตร์เกอร์ ซึ่งเป็ นบทนาทีอ่ ยู่ในหนังสือรวมบทความที่มชี ่อื ว่า the
Transgender Studies Reader (2006) และ “Transgender” (1997) ของ พรอสเซอร์
หากไล่เรียงพัฒนาการของการถกเถียงในประเด็นทีว่ ่าด้วยเรื่องเพศสถานะ
และเพศวิถจี ะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะเป็ นสายธารทางปั ญญา ที่
มีจุดกาเนิดมาจากแนวคิดสตรีนิยมและสาขาวิชาสตรีศกึ ษาอันเปรียบเป็ น “ต้นสาย” ธารทาง
ความรู้ข องการวางรากฐานคนข้า มเพศสถานะศึก ษา ด้ว ยการต่ อ สู้แ ละการตัง้ ค าถามใน
หลากหลายทิศทางจากนักสตรีนิยมต่างขัว้ ต่างสาย อาทิ วลีอนั โด่งดัง “Aint’ I a Woman?” ของ
โซจูเนอร์ ทรูธ (Sojourner Truth) นักสตรีนิยมผิวดาเชื้อสายอเมริกนั แอฟริกนั ผู้เรียกร้องการ
เลิกทาสทีช่ ่วยกะเทาะตัวตนของผูห้ ญิง (woman subject) ซึ่งถูกครอบครองโดยผูห้ ญิงผิวขาว
ตัวตนของผูห้ ญิงจึงค่อย ๆ ถูกลอกออกทีละชัน้ โดยมุมมองทางความคิดของนักสตรีนิยมต่างขัว้
ต่างสายและขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกต่าง ๆ นักสตรีนิยมบางสานักอาจให้คุณค่ากับความต่าง
แห่ ง เพศ (sexual difference) บางส านัก เชื่อ ว่ า ผู้ห ญิ ง ถู ก ประกอบสร้า งและถู ก ก าหนดโดย
บทบาททางสังคม และบางสานักอาจมุ่งไปทีเ่ สียงของผูห้ ญิงชนชัน้ แรงงาน ผูห้ ญิงรากหญ้า และ
ผู้หญิงผิวสี หรือสตรีนิยมบางสานักอาจจะปฏิเสธคนข้ามเพศสถานะ และกีดกันออกไปอย่าง
ชัดเจน แต่กม็ นี กั สตรีนิยมบางกลุ่มอาจจะผนวกรวมผูห้ ญิงข้ามเพศสถานะเข้าไปด้วยในฐานะคน
ชายขอบ ปรากฏการณ์คนข้ามเพศถานะจึงท้าทายการหลอมรวมให้เป็ นหนึ่งเดียวกันกับคาว่า
“ผูห้ ญิง” และยังก่อให้เกิดแนวทางการวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการปฏิบตั ิ ในแนวทางใหม่ ๆ เพือ่
ต่ อ สู้ก ับ การเลือ กปฏิบ ตั ิ และความไม่ ยุติธรรมที่เ กิด จากความไม่ เท่า เทียมทางเพ ศสถานะ
(Stryker, 2006, p. 7)
นอกจากสตรีศกึ ษา เกย์และเลสเบี้ยนศึกษา (Gay & Lesbian Studies) ก็
เป็ นศาสตร์หนึ่งที่มีส่ว นผลักดันให้เกิดสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษาขึ้น มา จากการที่
พยายามแยกพฤติกรรมข้ามเพศกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกจากกัน ด้วยภาพตัวแทนหรือ
มายาคติท่ีว่ า เลสเบี้ย นคือ ผู้ห ญิง ที่อ ยากเป็ น ผู้ช าย ส่ ว นเกย์คือ ผู้ช ายที่อ ยากเป็ น ผู้ห ญิง
พฤติกรรมข้ามเพศของคนรักเพศเดียวกัน อย่างคนทีเ่ ป็ นบุทช์ 17 (butch) หรือแดร็กควีนมักถูก
ทาให้เป็ นชายขอบในวัฒนธรรมของเกย์และเลสเบีย้ น ด้วยความจากัดของประสบการณ์ทางเพศ
วิถจี งึ มิเพียงพอที่จะอธิบายประสบการณ์และความสลับซ้อนของตัวตนและพฤติกรรมของคน
ข้ามเพศสถานะ
จนกระทังเควี
่ ยร์ศกึ ษา (Queer Studies) ที่ได้เกิดขึน้ มาภายใต้กระแสของ
แนวคิดหลังสมัยใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ไล่เลีย่ กันกับทีค่ นข้ามเพศสถานะศึกษาถูกสร้าง
ขึน้ เป็ นศาสตร์ ทัง้ สองสาขาวิชาจึงมีความเชื่อมโยงกันอยู่ไม่น้อย ทัง้ ในแนวทางการเคลื่อนไหว
17

บุทช์ หรือ บางครัง้ ที่เรียกว่า เลสเบี้ยนบุทช์ (lesbian butch) คือ เลสเบี้ยนทีม่ ี
ลักษณะความเป็ นชาย
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ทางการเมือง และในทางแนวคิดทฤษฎี ซึ่งทัง้ สาขาเควียร์ศกึ ษาและคนข้ามเพศสถานะศึกษา
ต่างได้รบั อิทธิพลทางความคิดมาจากทฤษฎีและปรัชญาของฟูโกต์ ไม่วา่ จะเป็ นวิธกี ารแบบวงศา
วิทยา การวิพากษ์บทบาทของรัฐสมัยใหม่กบั อานาจในการควบคุมเรื่องเพศ หรือ การวิพากษ์
บทบาทขององค์ความรู้วทิ ยาศาสตร์ (Love, 2014, p. 173) และอีกแนวคิดหนึ่งที่ส่งผลต่อคน
ข้ามเพศสถานะศึกษา โดยได้รบั อิทธิพลมาจากแวดวงเควียร์ศึกษาและทฤษฎีเควียร์ ก็คือ
แนวคิดปฏิบตั ิการแห่งการแสดง หรือ ภาวะแห่งการแสดง (Performativity) ที่จูดิธ บัทเลอร์
(Judith Butler) ได้นาเสนอเอาไว้ผา่ นงานชิน้ สาคัญ อย่าง Gender Trouble (1990) และ Bodies
That Matter (1993) ซึ่ง แนวคิด ปฏิบ ัติการแสดงได้เ ข้า มาเปลี่ย นแปลงกระบวนทัศ น์ ใ นการ
มองอัตลักษณ์ของคนข้ามเพศสถานะให้กลายเป็ นเพียงการกระทา หรือ doing ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
กระทาซ้า ๆ ผ่านภาษา ผ่านความคิดความเชื่อในบทบาททางเพศแบบทีส่ งั คมกาหนด ภายใต้
แนวคิดของบัทเลอร์จึงทาให้ตวั ตนของคนข้ามเพศสถานะถูกลดรูปให้เป็ นเพียงการกระท า
มากกว่า สภาวะเป็ นอยู่ (being) หรือ มีความลื่นไหล มากกว่า คงที่ อย่างไรก็ต ามแนวคิด
ของบัทเลอร์กม็ กั เป็ นทีว่ พิ ากษ์ในหมูน่ กั ทฤษฎีทรานส์ ดังทีส่ ไตร์เกอร์บรรยายให้เห็นว่า
สาหรับบัทเลอร์ โดยเฉพาะงานในช่วงแรกของเธอ อย่าง Gender Trouble
และ Bodies that Matter เคยได้รบั ข้อวิพากษ์ ซึ่งปรากฏอยู่ ในองค์ความรู้
ทางด้านคนข้ามเพศสถานะ และวาทกรรมทีเ่ กีย่ วกับชุมชน โดยการแนะว่า
เพศสถานะนัน้ เป็ น “เพียงแค่” การแสดง โดยมีฐานคิดตัง้ อยู่บนตัวตนแบบ
แดร็กซ์ และด้วยเหตุฉะนี้ เพศสถานะจึงเป็ นสิง่ ที่ “ไม่จริง” อย่างไรก็ตามบัท
เลอร์ถู กวิพากษ์ ไปในทางที่ผิดโดยการเชื่อตามที่คาดคะเนเอาไว้ว่าเพศ
สถานะสามารถเปลี่ยนและกาหนดได้ตามความประสงค์ สามารถสวมใส่
หรือถอดออกราวกับเสือ้ ผ้า ตามความพอใจหรือตามความนึกฝั น การมีสว่ น
ร่วมในการวิพากษ์ในลักษณะเหล่านี้อยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งหมายความว่า
การเข้าใจตัวตนของคนข้ามเพศสถานะหลายคนนัน้ ได้พจิ ารณาจากการรับรู้
ตัวตนทางเพศสถานะที่ซ่งึ ไม่ได้ตกเป็ นเครื่องมือของความปรารถนา และ
ไม่ใช่การแสดงรูปแบบหนึ่ง แทนทีจ่ ะเป็ นแบบนัน้ พวกเขา (they) กลับมอง
ตัว ตนทางเพศสถานะของตนเองที่ไ ม่ ส ามารถหลีก เลี่ย งและไม่ ส ามารถ
แบ่งแยกออกจากในเชิงภววิทยาได้ และการแนะนาเช่นนัน้ ก็ ทาให้พวกเขา
เสีย่ งทีจ่ ะไม่ถูกรับรองความเป็ นบุคคล (personhood) และสภาวะการเป็ นอยู่
(mode of being) ที่มรี ูปแบบเฉพาะของพวกเขา ได้อย่างเต็มที่ (Stryker,
2006, p. 10)18

18

ข้อความในต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษของสไตร์เกอร์เขียนไว้ ดังนี้
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ทว่าการสร้างแนวคิดเพศสถานะให้อยู่บนฐานของปฏิบตั กิ ารแสดงก็ทาให้
เกิดคาถามใหญ่ ๆ เกีย่ วกับการต่อสูท้ างการเมืองและสังคมตามมา (Stryker, 2006, p. 11) เมื่อ
ในโลกแห่งความเป็ นจริงทีเ่ พศชายและเพศหญิงยังคงครอบครองทรัพยากรและพืน้ ทีท่ างสังคม
ผนวกกับความรูเ้ พศศาสตร์ทก่ี ดทับคนข้ามเพศสถานะมาอย่างยาวนาน การรือ้ ถอนเพศสถานะ
ออกไปจึงอาจทาให้คนข้ามเพศสถานะต้องอยู่อย่างไร้ตวั ตน การสร้างคนข้ามเพศสถานะทัง้ ใน
ฐานะค านิ ย ามและศาสตร์ข้นึ มาจึง เป็ น ส่ว นหนึ่ง ในการเคลื่อ นไหวทางการเมือ งของชุ มชน
เพือ่ ทีจ่ ะทวงถามตาแหน่งแห่งทีข่ องพวกเธอหรือพวกเขาทัง้ ในพืน้ ทีท่ างความรู้ และในพืน้ ทีท่ าง
สังคมเพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูใ่ นโลกได้อย่างปลอดภัย ตามที่ สไตร์เกอร์ ได้กล่าวไว้วา่ “เราต่อสูเ้ พือ่ จะ
มีตาแหน่งแห่งทีข่ องผูพ้ ดู เราเรียกร้องเพือ่ เสียงของพวกเราด้วยความรูส้ กึ อันคับข้องใจ พวกเรา
ป่ าวประกาศว่าเราเป็ นใครและพาตนเองออกมาจากวาทกรรม” (Stryker, 2006, p. 11) กระนัน้
แล้วเควียร์ศกึ ษาหรือทฤษฎีเควียร์กม็ คี ุณูปการต่อสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษา เพราะได้
ช่วยท้าทายบรรทัดฐานรักต่างเพศ และช่วยเปิ ดพืน้ ทีต่ วั ตนทางเพศทีอ่ ยูน่ อกเหนือกฎเกณฑ์ ซึง่
ทัง้ สไตร์เกอร์ (2006) และพรอสเซอร์ (1997) ต่างก็มองว่าแนวคิดเควียร์ หรือแนวทางการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของเควียร์เองก็มสี ่วนช่วยทาให้เกิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา แต่จุดที่
ทาให้คนข้ามเพศสถานะศึกษาต่างออกไปจากเควียร์แม้ทงั ้ สองศาสตร์น้ีจะมีความคาบเกีย่ วกัน
สาหรับโพรสเซอร์ ก็คอื การมุ่งเน้นไปที่ วิธวี ทิ ยา (methodology) อัตวิสยั (subjectivity) และ
ชุมชน (community) (Prosser, 1997, p. 313) และสาหรับสไตร์เกอร์ ก็คอื การเน้นไปทีก่ ารตัง้
คาถามต่อการก่อรูปตัวตน และอัตลักษณ์ มากกว่าการตัง้ คาถามต่อความปรารถนาและเพศวิถี
(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 selfunderstanding 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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จากบทบาทของความรูท้ างการแพทย์ทาหน้าทีเ่ ล่าหรืออธิบายแทนอัตวิสยั
ของคนข้ามเพศสถานะมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คูม่ อื ต่าง ๆ ทีถ่ ูกเผยแพร่ออกมานับ
แต่ชว่ งทศวรรษที่ 1980 เป็ นต้นมา ได้ทาให้การมีพฤติกรรมข้ามเพศกลายเป็ นความผิดปกติ ซึง่
นอกจากการออกคู่ มือ การวินิ จ ฉั ย และสถิติส าหรับ ความผิด ปกติท างจิต ( Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) โดยสมาคมจิ ต แพทย์ อ เมริ ก ั น (the American
Psychiatric Association) ทีอ่ อกมาใน ปี 1980 แล้ว ยังมีบญ
ั ชีจาแนกโรคขององค์กรอนามัยโลก
ที่ มี ช่ื อ ว่ า International Statistical Classification of Diseases หรื อ ตั ว ย่ อ ICD เป็ นคู่ มื อ ที่
องค์กรอนามัยโลก (WHO) นามาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการจาแนกโรค โดยในคูม่ อื การจาแนกโรค
ฉบับ ที่ 10 (ICD-10) ที่ถู กตีพิมพ์ในปี 1992 ได้ระบุถึงความผิดปกติของอัตลักษณ์ ทางเพศ
สถานะ หรือ Gender Identity Disorder (GID) ลงไปในการจาแนกโรคด้วย (Stryker, 2017, p.
18)
ในทางตรงกันข้าม การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และมานุ ษยวิทยาได้
ศึก ษาหาที่ท างในประวัติศ าสตร์ข องคนข้า มเพศสถานะหรือ คนที่มีพ ฤติก รรมข้า มเพศใน
ช่วงเวลาอื่น ๆ และในพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมอื่น ๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือจากตะวันตกอันเป็ นศูนย์กลาง
ของความรูเ้ พศศาสตร์ โดย พรอสเซอร์ มองว่า “ด้วยกลวิธศี กึ ษาคนข้ามเพศสถานะข้ามผ่าน
ประวัตศิ าสตร์หรือข้ามผ่านวัฒนธรรมจะช่วยทาให้เห็นว่า มีคนข้ามเพศทีอ่ ยู่นอกเหนือจากพืน้ ที่
ทางการแพทย์ . . .” (Prosser, 1997, p. 315) การศึกษาด้านประวัตศิ าสตร์และมานุษยวิทยาจึง
ช่วยเปิ ดพืน้ ทีต่ ่อตัวตนของคนข้ามเพศสถานะในวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น ตัวตนแบบเพศทีส่ ามที่
นับว่าเป็ นการท้าทายฐานคิดเพศแบบตะวันตกทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานคิดแบบสองเพศ
จากแนวคิดทางการเมืองทีแ่ ปรเปลีย่ นของคนข้ามเพศสถานะ ภายหลังจาก
การจาแนกคนแปลงเพศให้กลายเป็ นความผิดปกติทางจิต นับแต่ช่ว งทศวรรษที่ 1980 สิง่ ที่
เกิดขึ้นเรื่อยมาก็คอื การเรียกร้องให้มกี ารถอดถอนคนข้ามเพศสถานะออกจากความผิดปกติ
ทางเพศทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยวาทกรรมทางการแพทย์ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิและการรับรองทาง
กฎหมาย นอกจากประเด็นเรื่องการตีตราทางการแพทย์ พรอสเซอร์ได้ยกเอาเหตุการณ์สาคัญ
สองเหตุ ก ารณ์ ท่ีช่ ว ยแสดงให้เ ห็น ถึง แนวทางการเคลื่อ นไหวของกลุ่ ม ทรานส์ใ นอเมริก าที่
ขยายตัวออกไปมากยิง่ ขึน้
เหตุการณ์แรก คือ เหตุการณ์ฆาตกรรมแบรนดอน ทีน่า (Brandon Teena)19
ในเดือนธันวาคม ปี 1993 แบรนดอน ทีน่า วัยรุ่นข้ามเพศจากหญิงไปเป็ นชายคนหนึ่งในรัฐเนบ
ราสกาทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ เป็ นผูช้ าย (โดยไม่ได้รบั ฮอร์โมนและการศัลยกรรม) ถูกข่มขืนและฆ่าเมื่อเพศ
กาเนิดของเขาถูกเปิ ดเผยออกมา (Prosser, 1997, p. 316) ภายหลังจากเหตุการณ์น้ีเผยแพร่
19

เรื่องราวของแบรนดอน ทีน่าถูกนามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ท่มี ชี ่อื เรื่องว่า Boy
Don’t Cry นาแสดงโดยฮิลารี สแวงค์ (Hilary Swank) ออกฉายในปี 1999
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ออกสู่สาธารณะ สื่อกระแสหลัก หรือแม้แต่ส่อื ของเกย์เรียกทีน่าด้วยสรรพนามของผูห้ ญิง สิง่ ที่
ทาให้กลุ่มคนแปลงเพศในเวลานัน้ ต่างรูส้ กึ โกรธไม่ได้มาจากการตายของทีน่าแต่เพียงเท่านัน้
หากแต่ ม าจากการใช้ทีน่ า เป็ น เพีย งภาพตัว แทนของเลสเบี้ย นบุ ท ช์ท่ีแ ค่ แ ต่ ง ตัว ข้า มเพศ
(Prosser, 1997, p. 316) ซึ่งเป็ นการทาให้ตวั ตนและประสบการณ์ของคนทรานส์ถูกลบเลือน
หายไป สิง่ เหล่านี้อาจดูเป็ นเรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็ นเรื่องละเอียดอ่อนและสร้างความกังวล
ต่อชุมชน เมื่อการซ้อม ทุบตี การกลันแกล้
่
งคุกคาม ไปจนถึงการประทุษร้ายจนถึงแก่ความตาย
ด้วยความเกลียดชังยังคงเกิดขึน้ กับทรานส์อยู่ร่าไป ตัวตนของคนข้ามเพศสถานะจึงไม่ควรถูก
ลบเลือนออกไป เพราะสังคมควรได้ตระหนักรูถ้ งึ สิง่ กลุ่มคนเหล่านี้ยงั คงต้องเผชิญ
ส่วนอีกเหตุการณ์นนั ้ ทีถ่ ูกยกขึน้ มาในงานของพรอสเซอร์ ก็คอื งานเทศกาล
ดนตรีของผูห้ ญิงมิชแิ กน (Michigan Womyn’s Music Festival) เป็ นงานทีจ่ ดั ขึน้ โดยองค์กรของ
นักสตรีนิยม โดยการจัดงานดังกล่าวมีการออกนโยบายผู้หญิงที่เกิดมาเป็ นผู้หญิง (womynborn-womyn policy) ซึ่งนัน้ หมายความว่างานเทศกาลดนตรีน้ีต้อนรับแค่คนที่เกิดเป็ นผู้หญิง
ตัง้ แต่กาเนิดเท่านัน้ ถึงจะเข้างานได้ นโยบายนี้จงึ ถูกตัง้ คาถามจากชุมชนทรานส์ว่ากาลังกีดกัน
ไม่ให้ผหู้ ญิงทีแ่ ปลงเพศ หรือผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้เป็ นผูห้ ญิงตัง้ แต่กาเนิดเข้าไปในงานนัน้ ได้ ในฤดูรอ้ น
ปี 1994 กลุ่ ม Trans Menace จึง ร่ ว มมือ กับ นั ก กิจ กรรมที่เ ป็ น คนข้า มเพศสถานะหลายคน
ช่วยกันสร้างแคมป์ ทรานส์ (Camp Trans) ขึน้ มา อยู่ตรงข้ามกับพืน้ ทีจ่ ดั งานเทศกาลดนตรี คน
ทีเ่ ข้าร่วมแคมป์ มาเพื่อประท้วงและท้าทายต่อนโยบายของผูจ้ ดั งาน นัยหนึ่งการเคลื่อนไหวนี้จงึ
เป็ นการท้าทายต่อแนวคิดเรื่องเพศชีวภาพโดยการพยายามตัง้ คาถามว่าผูห้ ญิงแท้คอื อะไร โดย
พรอสเซอร์ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า
ทัง้ สองเหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงเป้ าหมายทีซ่ บั ซ้อนในการเมืองของคนข้าม
เพศสถานะ ในกรณี ข อง ทีน่ า นัก เคลื่อ นไหวทรานส์ต้อ งการที่จ ะระบุ
คุณลักษณะจาเพาะ ของตัวตน คนข้ามเพศสถานะ หรือ คนแปลงเพศ อย่าง
ชัดเจน ในขณะที่ กรณีของงานเทศกาลดนตรี คือ ความพยายามทีจ่ ะทาให้
ผู้หญิงแปลงเพศ ถูกยอมรับเหมือนกับ ผู้หญิงทัว่ ๆ ไป โดยที่ไม่แบ่งแยก
ความเป็ นคนแปลงเพศของพวกเธอ . . . อย่างไรก็ตามทัง้ สองเหตุการณ์ทา
ให้เห็นความตึงเครียดในเรื่องทีม่ คี ุณลักษณะอันจาเพาะของทรานส์และการ
เชือ่ มโยงกับเควียร์ . . . (Prosser, 1997, p. 317)
คนข้ามเพศสถานะศึกษาที่เกิดขึน้ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 จึงมาพร้อม
กับ บรรยากาศทางการเมือ งของการเคลื่อ นไหวของคนข้า มเพศสถานะที่มีก ารรวมกลุ่ ม
กว้างขวางมากขึน้ ด้วยการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต พร้อมกับวงวิชาการทีม่ กี ารถกเถียงเรื่องเพศ
ขยับขยายออกไปจากสีฟ้า /สีชมพู ผู้หญิง/ผู้ชาย จนนาไปสู่ เพศสถานะนอกขนบแบบต่าง ๆ
(gender outlaws) หรือ การที่ก้าวไปไกลว่ามุมมองแบบสองเพศ (beyond binary) อย่างไรก็
ตามพัฒนาการของคนข้ามเพศสถานะศึกษามิใช่เพียงแค่มาจากกระแสธารทางความรูข้ องเค
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วียร์ สตรีนิยม หรือการเมืองของคนชายขอบทางเพศ แต่ยงั ถูกมองว่าเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
สาคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ น การล่มสลายของสหภาพโซเวียต การสิ้นสุดของ
สงครามเย็น การผงาดขึน้ มาของสหรัฐอเมริกาในฐานะการเป็ นขัว้ เดียวทางอานาจ พัฒนาการ
ของสหภาพยุโรปในฐานะของรัฐแรกทีร่ วบรวมความหลากหลายทางเชือ้ ชาติเข้าไว้ดว้ ยกัน และ
แนวคิดศูนย์กลางโลกาภิวตั น์แบบใหม่ในขณะนัน้ (Stryker, 2006; Meyorowitz, 2006) ด้วยแรง
กระตุน้ ทีแ่ พร่หลายเหล่านี้ทาให้เกิดการสารวจตรวจสอบเชิงวิพากษ์ต่อแนวคิดแบบขัว้ ตรงข้าม
คนข้ามเพศสถานะศึกษาได้ขยับเข้าไปในรอยแตกร้าวของความเป็ นขัว้ ตรงข้ามทีถ่ ูกบ่อนเซาะ
เพื่อ ที่จ ะสร้า งแนวคิด ทฤษฎีเ พศสถานะสาหรับ การจัด ระเบีย บโลกใหม่ (new world order)
(Stryker, 2006, p. 8)
เมื่อเข้าใจพัฒนาการและสายธารทางความรู้ของคนข้ามเพศสถานะศึกษา
แล้ว คาถามที่ตามมาก็คอื คนข้ามเพศสถานะศึกษามีกลวิธใี นการสร้างความรู้อย่างไร สไตร์
เกอร์ (2006) ได้อธิบายคนข้ามเพศสถานะศึกษาในเชิงวิธวี ทิ ยา ผ่านแนวคิดของฟูโกต์ทเ่ี รียกว่า
การก่อกบฏของความรูท้ ถ่ี ูกกดทับ (the Insurrection of Subjugated Knowledge)
ฟูโก [ชื่อนักคิดสะกดตามต้นฉบับ] เห็นว่าเงือ่ นไขของการกดทับความรูช้ าย
ขอบ (subjugated knowledge) ภายใต้กรอบของวาทกรรมมีเงื่อนไขสาคัญ
สองประการ คือ 1. มิตทิ างประวัตศิ าสตร์ความรูท้ ถ่ี ูกกดทับถูกแยกออกไป
จากความรู้ท่ีเ ป็ น ระบบ . . . 2. เป็ น ความรู้ท่ีแ ตกต่ า งและด ารงอยู่อ ย่ า ง
กระจัดกระจายทาให้ชุดความรูห้ ลักเข้ามาสกัดกัน้ และกีดกันความรูเ้ หล่านี้
ออกไปได้ โดยการโจมตีว่าเป็ นชุดความรูท้ ่ไี ม่มคี วามประณีตหรือละเอียด
เพียงพอ (naive knowledge) (ธวัช มณีผ่อง, 2546, น. 9)
ในประวัตศิ าสตร์คนข้ามเพศสถานะในโลกตะวันตก คนที่เคยมีบทบาทใน
การเล่าเรื่องราวของพวกเขา/เธอ ก็คอื เหล่า “ผูเ้ ชีย่ วชาญ” ไม่ว่าจะเป็ นแพทย์ นักเพศศาสตร์
นักจิตวิทยา หรือนักทฤษฎีต่าง ๆ ทีม่ บี ทบาทในการศึกษาและสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ข้ามเพศ ความรูข้ องเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญจึงเป็ นชุดความรูห้ ลักทีถ่ ูกสร้างมาอย่างประณีตและเป็ น
ระบบโดยมีสถาบันรองรับ ส่วนความรูท้ ถ่ี ูกกดทับเอาไว้ ก็คอื อัตวิสยั หรือเสียงของคนข้ามเพศ
สถานะ คนข้ามเพศสถานะศึกษาจึงแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงความรู้ชุดเก่าหรือความรู้
กระแสหลักอย่างถอนรากถอนโคน โดยการนาเอาความรู้ชายขอบที่ถูกกดทับเอาไว้ ซึ่งก็คอื
ตัวตนทางเพศสถานะ (gendered subjectivity) และ การก่อรูปของเพศ (sexed embodiment)
ทีเ่ คยอยูภ่ ายใต้ความรูเ้ หล่านัน้ ออกมา (Stryker, 2006, p. 13)
กระบวนการที่ จ ะดึ ง เอาความรู้ ท่ี ถู ก กดทั บ ออกมา ( de-subjugated
knowledge) ได้นัน้ คือ กลวิธที ่ี สไตร์เกอร์ เรียกว่า “การเล่าใหม่” (re-narration) จากการถูก
จาแนก แยกประเภทหรือถูกบ่งชี้ให้เป็ นความผิดปกติตามความรูท้ างการแพทย์ ทาให้ คนข้าม
เพศสถานะศึกษาจาเป็ นต้องกลับมาเล่ามรดกทางความรูเ้ หล่านี้ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง (Stryker, 2006,
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p. 13) ฉะนัน้ การสถาปนาคนข้ามเพศสถานะขึน้ มาเป็ นศาสตร์ศกึ ษาจึงเป็ นการทางานร่วมกับ
มรดกทางความรูใ้ นประวัตศิ าสตร์ ตามทีส่ ไตร์เกอร์ กล่าวว่า
คนข้ามเพศสถานะศึกษาเกิดขึ้นได้จากข้อมูลประวัตศิ าสตร์ประเภทต่าง ๆ .
. . วัส ดุ ท่ีส่ือ ความหมายของระบบเพศที่ไ ม่ ใ ช่ แ บบเดีย วกัน กับ ในยุ โ รป
หลักฐานของการดาเนินคดีทางกฎหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในสิง่ พิมพ์กฎหมาย
หรือเอกสารของผูป้ ่ วยจิตเวช . . . ซึง่ ต้องขุดค้นจากจดหมายเหตุ [เน้นโดย
ผูว้ จิ ยั ] ด้วยเครื่องมือพืน้ ฐานของการเป็ นนักวิชาการและสร้างบริบทภายใน
การถกเถีย งทางวิช าการในปั จ จุ บ ัน ขึ้น มาอีก ครัง้ . . . การกู้คืน ความรู้
ประเภทนี้ และรูว้ ่าทีไ่ หนเป็ นทีแ่ รกทีต่ อ้ งไปค้นหา ต้องการสิง่ ทีเ่ ป็ นไปตาม
คาที่ฟูโกต์ใช้ คือ “ความพิถีพถิ นั ความแม่นยา และความเชี่ยวชาญทาง
เทคนิค” . . . เป็ นความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบตั งิ านที่ใช้เครื่องมือ
ทางวิชาการเหล่านี้และสามารถนามาสนทนาในเชิงวิชาการได้นนั ้ จึงเป็ นการ
ทาให้ "คนข้ามเพศสถานะศึกษา" ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชุมชนคน
ข้ามเพศสถานะ หากแต่ เป็ นส่ว นหนึ่งของวงวิชาการ . . . อย่างไรก็ต าม
ความสัมพันธ์ของสาขาวิชานี้กบั ชุมชนนัน้ เป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญอย่างมาก
สาหรับพลังทางปั ญญา (Stryker, 2006, pp. 12-13)
การเปลีย่ นผันของกระบวนทัศน์ทางความรูต้ งั ้ แต่จาก คนแต่งกายข้ามเพศ
คนแปลงเพศ จนนามาสู่ คนข้ามเพศสถานะ การเดินทางอันแสนยาวนานของความรู้ชุดนี้ท่ี
เกิดขึน้ ในโลกตะวันตกจึงเสมือนกับการพยายามทีจ่ ะปลดปล่อยความรูท้ ถ่ี ูกกดทับออกมา ปลด
แอกจากต้นแบบทางกายภาพที่ต งั ้ อยู่บ นทวิเพศ และปลดเปลื้องไปสู่การมีเสรีภ าพในการ
แสดงออกตัวตน ฉันจึงคิดว่า คนข้ามเพศสถานะ หรือ transgender ในฐานะคานิยามอัตลักษณ์
ทางเพศสถานะในภาษาอังกฤษนัน้ เสมือนกับทางสายกลางที่อยู่ระหว่างเฉดที่เข้มที่สุด อย่าง
คนแปลงเพศ ทีป่ รารถนาจะเปลีย่ นเพศอย่างสมบูรณ์ กับเฉดทีอ่ ่อนทีส่ ุดอย่าง คนแต่งกายข้าม
เพศ ทีอ่ ยากจะแค่เปลีย่ นเพียงแค่การแต่งตัวหรือการแสดงออก อาณาของความรูเ้ รื่องคนข้าม
เพศสถานะจึงเป็ นพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้กบั คนปรารถนาจะเปลีย่ นเพศของตนเองไม่ว่าความต้องการนัน้ จะ
อยู่ในระดับใดก็ตาม หรือเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้ก ับคน ๆ หนึ่งทีอ่ าจจะไม่ได้มศี กั ยภาพทางการเงิน ไร้ซง่ึ
อภิสิท ธิท์ างสัง คม หรือ แม้แ ต่ ค วามรู้สึก ภายในที่ต้อ งการอยากจะเป็ น คนตรงเพศสถานะ
(cisgender) โดยสมบูรณ์ ได้มีท่ียืนร่ว มกันในสังคมหรือในชุมชน เมื่อการเปลี่ยนเพศอย่า ง
สมบูรณ์หรือการเปลีย่ นไปเป็ นชาย-หญิง ทีข่ น้ึ ชือ่ ว่า “ปกติ” ไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ าเป็ นทีส่ ดุ อีกแล้ว ในทาง
กลับกันการไม่อยูใ่ นร่องในรอยของ “ความปกติ” ต่างก็มที ห่ี ยัดยืน
การเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการสร้างความรู้ จาก ปราฏการณ์คนแปลงเพศ
(Transsexual Phenomena) ทีเ่ หล่าผูเ้ ชีย่ วชาญต่างมุ่งเข้าไปศึกษา จนมาสู่ คนข้ามเพศสถานะ
ศึกษา จึงเป็ นการเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรูท้ เ่ี กี่ยวกับคนข้ามเพศสถานะ ซึ่ง
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เป็ นภาพสะท้อนความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์ของคนแปลงเพศภายใต้อาณาของแนวคิด
สมัยใหม่ท่ผี ูเ้ ชีย่ วชาญเคยอธิบายอัตลักษณ์ตวั ตนของคนแปลงเพศเอาไว้อย่างราบเรียบ เป็ น
เส้นตรง ตัดขาดจากความสลับซับซ้อน กับสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษาทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระแส
ธารทางความคิดแบบหลังสมัยใหม่ จึงช่วยคืนอานาจให้คนข้ามเพศสถานะกลายเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในตนเองทีจ่ ะอธิบายหรือเล่าผ่านประสบการณ์และตัวตนอันสลับซับซ้อนด้วยเสียงของตนเอง
การทีค่ นข้ามเพศสถานะสามารถเปล่งเสียงตนเองออกมาได้หลังจากทีต่ อ้ งถูกทาให้เป็ นวัตถุวสิ ยั
ขององค์ความรู้มาอย่างยาวนานจึงเป็ นหน้าที่หลักของคนข้ามเพศสถานะศึกษา (Bettcher &
Garry, 2009, p. 1) และในขณะเดียวกันการยกคนข้ามเพศสถานะขึน้ มาเป็ นญาณวิทยา ศาสตร์
ศึกษา หรืออัต ลักษณ์ ท างการเมืองจึงเป็ นการช่ว งชิ่งต าแหน่ งแห่งที่ของ “ผู้พูด ” (speaking
subject)
ขณะทีห่ ากมอง คนข้ามเพศสถานะ ในแง่การของเป็ นศาสตร์และวิธวี ทิ ยาใน
การสร้างความรูผ้ า่ นการขับเคลื่อนทางความรูใ้ นประวัตศิ าสตร์กน็ บั เป็ นการปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง
แห่งทีข่ องผูพ้ ดู ในกระบวนการสร้างความรู้ จากวัตถุของการศึกษา สู่ การเป็ นองค์ประธานของ
การศึกษา หรือ จากผู้ท่ถี ูกเล่ากลายเป็ นผู้ท่ลี ุกขึ้นมาเล่า คนข้ามเพศสถานะศึกษาจึงเป็ นวิธี
วิทยาทีช่ ว่ ยทาให้คนข้ามเพศสถานะกลับมาพูดจากจากร่างกาย อัตวิสยั และประสบการณ์ทเ่ี คย
มีมาของตนเองเพื่อให้เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ แต่กระนัน้ แล้วคนข้ามเพศ
สถานะศึกษาก็เป็ นศาสตร์หนึ่งทีถ่ ูกวิพากษ์ และได้เริม่ ทีจ่ ะวิพากษ์ตนเองถึงความเป็ นอภิสทิ ธิ ์
(privilege) ความขาว (whiteness) และการเอายุโรปเป็ นจุดศูนย์กลาง (eurocentric) ในทานอง
เดีย วกัน กับ ที่นัก สตรีนิ ย มผิว ดาลุ ก ขึ้น มาตัง้ ค าถามต่ อ แนวคิด ของนัก สตรีนิ ย มผิว ขาวหรือ
เช่นเดียวกับที่นักวิชาการเควียร์ผวิ สีตงั ้ คาถามเกี่ยวกับความมีอภิสทิ ธิ ์ในแวดวงปั ญญาชนเค
วียร์ ดังที่ เอเรน ไอซูรา (Aren Aizura) และคณะ ได้เสนอการถอดถอนการสร้างอาณานิคม
ให้กบั จินตภาพของคนข้ามเพศสถานะ (Decolonizing the Transgender Imaginary) ซึ่งนัน่ คือ
การตัง้ คาถามว่าคนข้ามเพศสถานะศึกษาคืออะไรเพื่อเข้าใจสาขาวิชานี้ในฐานะการมีความรู้
หลากหลายชุดทีซ่ อ้ นทับอยูใ่ นการปรากฏขึน้ มาของศาสตร์น้ี (Aizura et al, 2014, p. 312)
จากพัฒนาการของสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะในโลกตะวันตกผ่านบริบท
ต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ ผนวกกับมุมมองการถอดถอนอาณานิคมที่นักทฤษฎีทรานส์ดงั ที่
กล่าวมาข้างต้น การนาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จะเป็ นทัง้
กลวิธใี นการเชือ่ มต่อตัวตนเข้ากับกระบวนการสร้างความรู้ และเป็ นทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทส่ี ามารถ
ช่วยเผยให้เห็นถึงความรุนแรงเชิงความรู้ (epistemic violence) และการกีดกันเสียงของคนข้าม
เพศสถานะในพรมแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากตะวันตก โดยจะช่วยชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะอันจาเพาะ
ของการกดทับต่อคนข้ามเพศสถานะในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกันออกไป ทัง้ ในแง่ภาษา
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม หรือ บริบททางสังคม อันจะนาไปสู่การเปิ ดพื้นที่ในการถกเถียงกับ
องค์ความรูต้ ะวันตก
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3.2 วิ ธีวิทยาในการวิ จยั
จากข้อ เสนอหนึ่ง ที่สโตน (2006) ให้เ อาไว้ในบทความชื่อ “The empire strikes
back: A posttranssexual manifesto” เพื่อที่จะขับเคลื่อนออกจากความรู้ท่กี ดทับ ซึ่งนัน่ ก็คอื
ความรูท้ างการแพทย์ และขยับไปสูก่ ารพัฒนาวาทกรรมโต้กลับ คือ “…เขียนตัวตนลงไปในวาท
กรรม…” อีกทัง้ จากบทความทีม่ ชี ่อื เรื่องว่า “(De)subjugated knowledges: An introduction to
transgender studies” ของ สไตร์เกอร์ (2006) ได้ช้ใี ห้เห็นว่าการยกคนข้ามเพศสถานะขึ้นมา
เป็ น สาขาวิช าได้นัน้ เกิด ขึ้น จากการท างานกับ มรดกของความรู้ ซึ่ง สามารถขุด ค้น ได้จ าก
“จดหมายเหตุ” อันเป็ นทรัพยากรพืน้ ฐานทางวิชาการ ด้วยข้อเสนอดังกล่าวจึงเป็ นการหาหนทาง
ที่จะดึงเอาเสียงหรือความรู้ท่ถี ูกกดทับของกะเทยออกมา ซึ่งสิง่ สาคัญในกระบวนการสร้า ง
ความรูช้ ุดใหม่ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้กค็ อื การมี “ฉัน” เป็ นส่วนหนึ่งกับกระบวนการสร้างความรู้
และมี “จดหมายเหตุ” เป็ นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยเปิ ดพื้นที่ในการสนทนากับมรดกแห่งความรู้ท่ี
เคยถูกเล่าหรือเคยถูกบันทึกเอาไว้
นอกจากกรอบแนวคิดทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษา วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ จงึ
อาศัยกลวิธใี นการวิจยั ทีจ่ ะช่วยทาให้ “ฉัน” ได้เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ โดยริเริม่
การทาวิจยั ในสนามแห่งใหม่ ทีเ่ ป็ นสนามจดหมายเหตุสว่ นบุคคล (ซึง่ ครอบคลุมทัง้ เอกสาร และ
ข้าวของส่วนตัวอีกหลายชิ้น) ผ่านเลนส์จดหมายเหตุศกึ ษาในแนวสตรีนิยมและ เควียร์ ซึ่งไม่
เพียงแต่จะท้าทายและรือ้ ถอนความรูค้ วามเข้าใจต่อจดหมายเหตุแบบกระแสหลัก หากยังช่วย
ส่องทางในการค้นหาและทาความเข้าใจกับตัวตนของฉันอย่างมีพลัง ดังนัน้ ในส่วนถัดไปจึงว่า
ด้วย
3.2.1 ริ เขียน “ฉัน” ลงในวิ ทยานิ พนธ์: การศึกษาเชิ งอัตชาติ พนั ธุ์วรรณนา
(Autoethnography)
ฉันเองก็เป็ นคนหนึ่งที่เติบโตมากับวัฒนธรรมการสร้างความรู้ท่คี นทัวไป
่
คุ้นเคย เช่น ในช่วงเรียนประถมได้เขียนรายงานส่งคุณครู พอขึ้นชัน้ มัธยมศึกษาก็ได้เริม่ จัด
บอร์ด นาเสนอ และทาโครงงาน พอเรียนปริญญาตรีกไ็ ด้เรียนรูเ้ กีย่ วกับกลวิธวี จิ ยั ตามแบบขนบ
เดิมไม่ว่าจะเป็ นวิจยั เชิงปริมาณหรือวิจยั เชิงคุณภาพ และได้ลงมือทางานศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองหรือที่เรามักจะเรียกกันสัน้ ๆ ติดปากว่า ไอเอส (IS หรือ Independent Study) กระนัน้
แล้ว การสร้างความรู้ท่ฉี ันได้รู้จกั ตอนเรียนปริญญาตรีก็ยงั คงตัง้ อยู่บนฐานคิดที่มุ่งเน้ นไปที่
กระบวนการทาวิจยั ที่ต้องมีความเป็ นกลาง ตัดขาดจากอารมณ์ความรู้สกึ และปฏิเสธมุมมอง
ส่วนตัวของผู้วจิ ยั แต่แล้วห้องเรียนสตรีศึกษาก็ได้ทาให้รู้ว่า ตัวฉัน ตัว “I” หรือ ตัวเองนัน้ ก็
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สามารถเป็ นส่วนหนึ่งในระหว่างบรรทัดของงานวิชาการ หรือ เป็ นส่วนหนึ่งกับกระบวนการผลิต
ความรูไ้ ด้
ในห้อ งเรีย นสตรีศึกษา ฉัน จึง ได้เ รีย นรู้เรื่อ งราวของผู้ห ญิง และเรื่อ งราว
ส่ว นตัว จะเป็ น สิ่ง ที่ส ตรีนิ ย มให้คุ ณ ค่า บนที่ท างของการท างานวิช าการ ดัง สโลแกนที่เ หล่ า
ขบวนการสตรีนิยมใช้ต่อ ๆ กันมานับแต่ขบวนการสตรีนิยมคลื่นลูกทีส่ องและยังทรงพลังมาถึง
ปั จ จุ บ ัน อย่ า ง “Personal is political.” หรือ “เรื่อ งส่ ว นตัว คือ เรื่อ งการเมือ ง” (Kroløkke &
Sørenson, 2006, p. 5) หลายคนในสังคมไทย ทัง้ เรื่องแม่ของสินิทธ์กบั ประเด็นสิง่ แวดล้อม 20
เรื่องราวความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัวของวัจนา (2551) หรือ เรื่องราวประวัตชิ วี ติ ของหญิง
จีนสามรุ่นจากครอบครัวของสุภาภรณ์ (2551) นอกจากนัน้ ฉันยังได้อ่านงานของนักเขียนในแนว
สตรีนิยมตะวันตกอีกหลายเล่ม อาทิ Translated Women โดย รูธ เบฮาร์ (Ruth Behar) Zami
โดย ออดี้ ลอร์ด (Audre Lorde) และ Bone Black: Memories of Girlhood โดย เบล ฮุคส์ (bell
hooks) พวกเธอได้สร้างความรูจ้ ากประสบการณ์ชวี ติ ที่แฝงไปด้วยความรูส้ กึ และพูดจากจุดที่
เธอยืน การได้อ่านงานเขียนวิช าการในแนวสตรีนิ ยมของผู้หญิงคนแล้ว คนเล่าได้ทาให้ฉัน
ตระหนักขึน้ มาว่าเรื่องราวของผูห้ ญิงเพียงหนึ่งคน หรือ หรือ ชีวติ ของใครก็ตามทีไ่ ม่ว่าจะเป็ น
คนเล็กคนน้อยเพียงใด แม้เพียงคนเดียวก็สามารถสร้างเป็ นความรูท้ ม่ี คี ุณค่ามหาศาลขึน้ มาได้
การริเ ขีย น “ฉั น ” ลงในวิท ยานิ พ นธ์ห รือ มรรควิธีใ นการสร้า งความรู้ใ น
แนวทางนี้ มี ช่ื อ เรี ย กในแวดวงวิ ช าการว่ า “การศึ ก ษาในแนวอัต ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณนา”21
(Autoethnography) ถือเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพรูปแบบหนึ่ง ทีใ่ ห้ความสาคัญกับมุมมอง เรื่อง
เล่า และประสบการณ์ ของตัวผู้วจิ ยั เป็ นหลัก การศึกษาในแนวอัตชาติพนั ธุ์วรรณนาเป็ นการ
สะท้อนตัวตนและความคิดทีอ่ ยู่ภายในของผูว้ จิ ยั เพือ่ เปลีย่ นจากการเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ กลับมาสู่
การตัง้ คาถามต่อตนเองและเปลีย่ นจากการเป็ นผูศ้ กึ ษามาเป็ นองค์ประธานของความรู้ โดยการ
ผนวกตัวตนของผู้วจิ ยั เข้าไปในงานเขียนชิ้นนัน้ ๆ รวมทัง้ การเชื่อมต่อกับบริบททางสังคม
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมโดยการใช้เรื่องเล่าและประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูว้ จิ ยั เอง (Ellis &
Bochner, 2000, p. 747 as cited in Buripakdi, 2013, p. 65)
พัฒนาการสาคัญอันเป็ นจุดพลิกผันของความรูใ้ นโลกตะวันตกคือการปฏิวตั ิ
ทางวิทยาศสตร์ท่สี ่งผลกระทบและเข้าครอบงาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ไปด้วย กล่าวคือ การ
20

จ า ก ห นั ง สื อ The Daughters of Development: Women and the Changing
Environment (1998)
21 การศึกษาในแนวอัตชาติพน
ั ธุว์ รรณนา ได้ปรากฏเป็ นคาอื่น ๆ ในภาษาไทยอีก
เช่น ในงานของ Buripakdi (2013) Autoethnography ถูกแปลเป็ นคาในภาษาไทยว่า “ชาติพนั ธุ์
วรรณนาเชิงอัตชีวประวัติ” หรือ ส่วนในงานของ สุทธิลกั ษณ์ สมิตะสิริ และประภา คงปั ญญา
(2555) ใช้คาว่า “การวิจยั ตนเอง”
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อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมควรดาเนินไปตามแนวคิดของหลักวิทยาศาสตร์ คือ มีความเป็ น
เหตุเป้ นผล เป็ นกลาง ไม่นาเรื่องของคุณค่าและความรูส้ กึ เข้ามาเกี่ยวข้อง (นภาภรณ์ หะวา
นนท์, 2552, น. 2) กระบวนการวิจยั ในลักษระดังกล่าว ตัง้ อยู่บนฐานคิดทีเ่ รียกว่าปฏิฐานนิยม
(postivism) ทีเ่ น้นการแสดงผลทีต่ รงไปตรงมา การพยายามพิสจู น์ความจริงแท้ หรือการค้นพบ
ความรู้อนั เป็ นสากล (ซึ่งเท่ากับละเลยหรือลดทอนเสียงของผู้วจิ ยั ) แต่แล้วในช่วงทศวรรษที่
1980 แนวคิดหลังสมัยใหม่ได้ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา (the crisis of confidence) เป็ นที่มาของ
จุดเปลีย่ นในวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ทต่ี อ้ งหันกลับมาทบทวนในประเด็นความเป็ นวัตถุ
วิสยั และรูปแบบการวิจยั (Ellis et al, 2011, p. 1) ทัศนะที่เกี่ยวกับความรูแ้ ละความจริงจึงเริม่
ถูกอธิบายแตกต่างจากเดิมด้วยเป้ าหมายของแนวคิดหลังสมัยใหม่ทม่ี ใิ ช่การเอาชนะความเป็ น
ศาสตร์หรือสิง่ ทีน่ บั ว่าเป็ นความรูต้ ามแบบแผนทีเ่ คยมีมา หากเป็ นการตัง้ คาถามต่อการครอบงา
ของแบบแผนเหล่านัน้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่ายังมีมรรควิธอี นั หลากหลายในการเพิม่ พูนและเผยแพร่
ความรู้ (Wall, 2006, p. 147) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพในแนวอัต ชาติพ นั ธุ์
วรรณนาที่แตกต่างจากกระบวนการทาวิจยั บนฐานคิดปฏิฐานนิยม เพราะการวิจยั ในลักษณะ
ดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่กีดกัน หากยังยอมรับและอนุ ญาตให้ผุ้วจิ ยั มี “เสียง” ในงานวิจยั ของ
ตนเองด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในแนวชาติพนั ธุว์ รรณนานัน้ ก็ยงั คงมีขอ้ ถกเถียง
ทีต่ ามมาอีกหลายประการ อาทิ “องค์ความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ถูกเติมแต่ งหรือมีความบริสุทธิ ์มากน้อย
เพียงใด ข้อมูลทีใ่ ช้ตวั ตนเป็ นศูนย์กลางจะถูกตัง้ คาถามหรือถูกวิพากษ์ได้ในลักษณะใดบ้าง ด้วย
เหตุน้ีจงึ ทาให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาถูกตีค่าว่าขาดความเป็ นเหตุเป็ นผล” (Denzin & Lincoln, 1994 as
cited in Buripakdi, 2013, p. 70) นอกจากนี้แล้ว การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ชวี ติ หรือการนา
เรื่องส่วนตัวมาใช้ได้นามาซึง่ ข้อกังขาในประเด็นจริยธรรมในงานวิจยั ทีก่ ่อให้เกิดคาถามตามมา
ว่าการใช้พ้นื ที่ส่วนตัวจะเคารพเจ้าขององค์ความรู้หรือผู้วจิ ยั ได้อย่างไร เพราะผู้วจิ ยั ต้องทา
หน้ าที่เสียสละเรื่องราวส่ วนตัวอันมีค่าให้ผู้อ่นื ได้รบั รู้ งานวิจยั เชิงอัตชาติพนั ธุ์วรรณนาจึงมา
พร้อมกับ ความเสี่ย งจากการนาเสนอเรื่อ งราวที่เป็ นส่ว นตัว หรือ ความสัมพันธ์กบั บุ ค คลอื่น
รวมถึงความเสีย่ งต่อหลักจริยธรรมในการทาวิจยั ต่อตัวผู้วจิ ยั เอง (Jones et al, 2013, p. 19)
อย่างไรก็ตาม แคโรลีน เอลลิส (Caroline Ellis) และ อาเธอร์ พี บอชเนอร์ (Arthur P. Bochner)
กลับแย้งว่า “การสะท้อนย้อนคิด (reflexivity) ในการทางานวิจยั ไม่ควรจะถูกปิ ดกัน้ ในนามของ
“ความเป็ นศาสตร์” (Ellis & Bochner, 2000, p. 743) เนื่องจากตัวตนของผูว้ จิ ยั มักจะอยู่ในสิง่ ที่
สนใจศึกษา นักวิจยั ในแนวอัต ชาติพนั ธุ์ว รรณนาจึง มองการวิจยั และการเขีย นในฐานะของ
ปฏิบตั กิ ารทางสังคม มากกว่าการหมกหมุ่นอยู่กบั ความถูกต้องเพียงชุดเดียว โดยมีเป้ าหมายที่
สาคัญ คือ การสร้างตัวบททีม่ กี ารวิเคราะห์วจิ ารณ์ในขณะเดียวกันก็เป็ นเนื้อหาทีส่ ามารถเข้าถึง
ได้อย่างง่ายดายและเป็ นเนื้อหาที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราและโลกให้ดขี ้นึ ได้ (Jones,
2005 as cited in Ellis et al, 2011, p. 11) งานอัตชาติพนั ธุว์ รรณนาจึงเป็ นงานเขียนทีเ่ ปิ ดพืน้ ที่
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ให้แก่ผรู้ บั สารอันหลากหลายมิใช่จากัดอยู่เพียงแค่ผทู้ อ่ี ยู่ในแวดวงวิชาการเท่านัน้ (Jones et al,
2013, p. 37)
การใช้เรื่องราวส่วนตัวในการเขียนจึงเสมือนกับการทาวิจยั ในตนเอง โดย
เขียนจากการทบทวนความทรงจาและทาให้เรือ่ งราวเหล่านัน้ ถูกเล่าไปพร้อมกับบริบททางสังคม
และประวัตศิ าสตร์ตามช่วงเวลาชีวติ ของผูว้ จิ ยั นักวิจยั ในแนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณนาจึงมิได้เขียน
งานเพียงแค่ให้ คน ๆ หนึ่งรู้สกึ มีคุณค่าในตัวเองขึ้นมา หรือพยายามเข้าใจความหมายของ
ความรูส้ กึ เจ็บปวดทีเ่ คยประสบ หากแต่เป็ นงานเขียนทีช่ ่วยให้ผอู้ ่านได้รูส้ กึ ถึงการเห็นมุมมอง
ใหม่ ๆ สามารถนาไปปรับใช้หรือรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ได้ และมากไปกว่านัน้ คือ
การเรียนรูส้ งั คมทีเ่ คยอยูอ่ าศัยและทาความเข้าใจวิถชี วี ติ ของคนอื่น ๆ อีกด้วย
นอกจากนี้แล้ว ความท้าทายอีกประการหนึ่งของแนวทางการศึกษาแบบอัต
ชาติพนั ธุว์ รรณนาคือ การถูกมองว่า มีจุดร่วมเดียวกันกับแนวคิดทฤษฎีเควียร์ (Queer Theory)
เพราะทัง้ สองแนวคิดต่างทาหน้าที่ ในการเลาะรือ้ สิง่ ทีเ่ รียกว่าบรรทัดฐาน เควียร์ทาหน้าทีซ่ อก
ซอนโครงสร้างบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศและความปกติ ส่วนแนวทางอัตชาติพนั ธุว์ รรณนาท้า
ทายบรรทัดฐานของงานวิจยั แต่อย่างไรก็ตามทัง้ สองทฤษฎีต่างก็ถูกวิพากษ์ โดยเควียร์มกั ถูก
มองว่าเป็ นทฤษฎีทม่ี คี วามซับซ้อนและจับต้องไม่ได้ ส่วนการวิจยั ในเชิงอัตชาติพนั ธุว์ รรณนามัก
ถู ก ตัด สิน ว่ า ไม่ เ ป็ น ทฤษฎีแ ละเป็ น งานเขีย นที่ไ ม่ เ พีย งพอต่ อ การสร้า งเป็ น องค์ค วามรู้ ทัง้
แนวคิดอัตชาติพนั ธุ์วรรณนา ทฤษฎีเควียร์ รวมถึงการสะท้อ นย้อนคิด (Reflexivity) ต่างมีจุด
ร่วมกันทัง้ ประเด็นความเป็ นส่วนตัวและการเมือง รวมทัง้ ประเด็นความชัดเจนและความซับซ้อน
ของแนวคิด จนอาจมองได้ว่าเป็ นเพียงความยุ่งเหยิงหรืออาจเป็ นเพียงแค่โอกาสทีจ่ ะเปิ ดให้ได้
ทบทวนตัวตน (Adam & Jones, 2011, p. 111)
ความสาคัญที่ต้องนาแนวทางการศึกษาอัตชาติพนั ธุ์วรรณนามาใช้เป็ นวิธี
วิท ยาในการวิจ ัย ประกอบกับ แนวคิด คนข้า มเพศสถานะศึก ษา แบ่ ง ออกเป็ น สองประการ
ดังต่อไปนี้
ประการแรก ด้วยทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษาทีม่ ุ่งไปสู่การดึงเอาเสียงที่
ถูกกดทับเอาไว้ออกมาจากชุดความรูท้ ถ่ี ูกสถาปนาขึน้ ญาณวิทยาของคนข้ามเพศสถานะจึงมา
จากจุดยืนในตัวตนทางเพศของตนเอง นันจึ
่ งทาให้ฉนั มองว่าวิธวี ทิ ยาแนวอัตชาติพนั ธุว์ รรณนา
จะเป็ นมรรควิธสี าคัญในการเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้กบั การเรื่องเล่าและประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองบน
ฐานคิดของการสร้างองค์ความรู้หรือกระบวนการวิจยั เพื่อสอดแทรกเสียงและเรื่องราวของตัว
ผูว้ จิ ยั เองเข้าไปในกระบวนการสร้างความรู้ กระนัน้ แล้วอาจจะมีคาถามตามมาอีกว่าทาไมการ
เล่าเรือ่ งด้วยเสียงของกะเทยเองจึงต้องสาคัญ ส่วนหนึ่งคงเป็ นเพราะว่าการใส่อตั ลักษณ์ทางเพศ
สถานะเข้าไปในการเล่าเรื่องจะช่วยทาให้ผอู้ ่านสามารถเข้าใจถึงบทบาทของสถาบันทีม่ สี ่วนลง
มากากับและในขณะเดียวกันก็จะทาให้เข้าถึงตัวตนหรือการกระทาทีถ่ ูกกล่อมเกลาจากสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมไปด้วย
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ตัวอย่างการศึกษาเชิงอัตชาติพนั ธุว์ รรณนาทีใ่ ช้ประสบการณ์และเรือ่ งราวมา
จากตัวตนทางเพศของผู้วจิ ยั ที่อยู่ในฐานะของการเป็ นคนรักเพศเดียวกันและมีประสบการณ์
โดยตรงเกีย่ วกับการเปิ ดเผยตัวตน อาทิ Narrating the Closet : An Autoethnography of Same
Sex Attraction โทนี อี. อดัมส์ (Tony E. Adams) (2011) ใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ของการเก็บ
งาตัวตนทางเพศไปจนถึงช่วงเวลาที่เขาออกมาแสดงตนว่าเป็ นเกย์และเปิ ดเผยว่าชอบผูช้ าย
ด้วยกัน ทาให้เห็นถึงปฏิบตั กิ ารณ์ในการ ‘คัมมิง่ เอ้าท์’ (coming out) เช่น การเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผย
หรือไม่เ ปิ ดเผยมีเ หตุ ผลอะไรบ้าง แล้ว การเปิ ดตัว จะมีผลกระทบต่อการดาเนินชีว ิตตามมา
อย่างไร หรือชีวติ ก่อนเปิ ดตัวและหลังเปิ ดตัวแตกต่างกันอย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะเห็น ว่า
สังคมทีร่ ายล้อมมีปฏิกริ ยิ าอย่างไรต่อตัวตนทีเ่ ป็ นเกย์ของเขา อนึ่ง นอกจากกระบวนการศึกษา
ในแนวอัตชาติพนั ธุ์วรรณนาแล้วเขายังใช้เรื่องเล่าจากการสัมภาษณ์ คนรักเพศเดียวกัน บท
สนทนาที่ไม่ได้เป็ นทางการ และสื่อต่าง ๆ ที่สร้างภาพตัวแทนคนรักเพศเดียวกัน กระบวน
การศึกษาของเขาสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ส่วนบุคคล และเรื่องเล่าต่าง ๆ นอกจากจะถูก
นามาใช้เพือ่ สร้างเป็ นองค์ความรูไ้ ด้แล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่คนในสังคมได้อกี ด้วย
นอกจากนัน้ ยังมีงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งทีใ่ ช้ตวั ตนทางเพศของผูเ้ ขียนมาเป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ของเรื่อ งเล่ า ในบทความที่มีช่ือ ว่า “Border crossings: A story of sexual identity
transformation” เบเวอร์รี เด็นท์ (Beverly Dent) (2002) เล่าเรื่องประสบการณ์การเดินทาง
ข้ามพรมแดนจากแคนาดาไปผ่าตัดแปลงเพศในสหรัฐอเมริกา 22 ในแนวเรื่องแบบ‘โร้ดทริป’
(road trip) ฉบับทรานส์ เดนท์เริม่ เล่าตัง้ แต่การขับรถออกจากแคนาดาเดินทางไปบนท้องถนน
ข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับฝูงนกที่กาลังบินหนี
หนาวจากเหนือลงใต้ (พร้อมกับคาถามในใจว่าจะมีสกั กีต่ วั ทีจ่ ะรอดชีวติ กลับมา) เดนท์เล่าเรื่อง
สลับกลับไปกลับมาระหว่างอดีตและปั จจุบนั รวมถึงช่วงเวลาหลังการผ่าตัดแปลงเพศ การ
เดินทางของเด็นท์นอกจากจะทาให้ผูอ้ ่านรับรูถ้ งึ ประสบการณ์การแปลงเพศ รวมทัง้ ข้อมูลยิบ
ย่อยทางการแพทย์ และการสอดแทรกบริบททางสังคมในเรื่องสิทธิและกฎหมายของแคนาดายัง
ช่วยให้เราได้สมั ผัสถึงความโดดเดีย่ ว ความกล้าหาญ และความแน่วแน่ในการยืนยันต่อสิง่ ทีเ่ ธอ
เลือกซึง่ ก็คอื การแปลงเพศ งานเขียนทัง้ สองชิน้ ช่วยสะท้อนการทางานกับตัวตน ความรูส้ กึ และ
ประสบการณ์ท่เี คยมีมาของผู้วจิ ยั พร้อมทัง้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับบริบทอื่น ๆ ทางสังคมได้
อย่างลุ่มลึกอีกด้วย
เด็นท์ ก็เป็ นอีกคนหนึ่งทีเ่ ดินทางไปทาศัลยกรรมกับนายแพทย์ สแตนลี่ ไบเบอร์
ทีโ่ รงพยาบาล ซานราฟาเอล ในเมืองตรินิแดด มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นทีเ่ ดียวกับ
กีรตี ชนา ผูเ้ ขียนนวนิยายเรื่องทางสายทีส่ าม ได้เดินทางข้ามน้ าข้ามทะเลจากประเทศไทยไป
ผ่าตัดกับนายแพทย์ ท่านนัน้ เช่นเดียวกัน
22

Ref. code: 25635924030041NCT

101

ประการทีส่ อง ในหลาย ๆ ครัง้ ตลอดระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าทัง้ ในและ
นอกห้องเรียน ถึงแม้ฉนั เองจะมีความใคร่รูถ้ งึ วิถชี วี ติ ของกะเทยคนอื่น ๆ แต่ครัน้ เมื่อได้กลับมา
ทบทวนชีวติ ทีล่ ่วงเลยมาของตนเองทาให้นึกถึงประสบการณ์เฉพาะตัว และมุมมองทีย่ งั ไม่เคย
ถูกพูดถึง เช่น อานาจของเอกสารที่รฐั ใช้เป็ นเครื่อ งมือในการก ากับ ความเป็ นเพศ รวมถึง
ประเด็นอื่น ๆ เกีย่ วกับกะเทยทีย่ งั ไม่เคยถูกหยิบยกมาศึกษาอีกหลายประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม
ในการเขียนเรื่องราวของตัวเองในครัง้ นี้ ฉันหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่านอกจากการทีจ่ ะได้กลับมาทา
ความเข้าใจต่อประสบการณ์ ท่ผี ่านมาหรือหาคาตอบให้ กบั ชีวติ ตนเองแล้ว คงเป็ นโอกาสอัน
สาคัญให้ฉันได้ทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และบริบทของสังคมที่ฉันอาศัยอยู่
พร้อม ๆ กันไปด้วย
การเลือกเอาแนวคิดอัตชาติพนั ธุว์ รรณนามาใช้เป็ นวิธวี ทิ ยาในการวิจยั เพื่อ
ช่วยเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ได้รอ้ ยเรียงเรื่องราวจากประสบการณ์ของตนเองบนทีท่ างในกระบวนการสร้าง
ความรู้ เนื่องจากที่ผ่านมาตัวตนของกะเทยมักจะถูกพูดแทนโดยผู้เล่าคนอื่น ๆ หรือสถาบัน
ต่าง ๆ ทางสังคมได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูห้ ยิบยื่นคานิยามทางเพศให้กบั คนทีไ่ ม่ได้อยู่บนบรรทัดฐาน
ทางเพศ และถึงแม้กะเทยจะลุกขึน้ มาเป็ นผูเ้ ขียนหรือเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองจาก
พืน้ ทีท่ างสังคมของตนเอง หรือพืน้ ทีใ่ นการเคลื่อนไหวทางการเมือง ทว่าสิง่ ทีย่ งั คงขาดหายไป
ก็คอื การนาเรื่องราวของตนเองมาสนทนากับแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา เพื่อเผยให้เห็น
ถึง การกดทับ เชิง ความรู้ต่ อ ตัว ตนและประสบการณ์ ข องกะเทยในสัง คมไทย ยิ่ง ไปกว่า นัน้
การศึกษาของฉันจะช่วยสะท้อนการรับรูแ้ ละเรียนรูต้ ่อคานิยามทางเพศผ่านมุมมองของฉันทัง้ ใน
ฐานะผูถ้ ูกนิยามและผูน้ ิยามตนเอง และก่อให้เกิดการเชือ่ มโยงกับบริบทต่าง ๆ ในสังคม
3.2.2 การวิ จยั ในจดหมายเหตุ (Archival research)
หนทางในการสถาปนาคนข้ามเพศสถานะขึ้นมาเป็ นศาสตร์มใิ ช่เพียงแค่
ต้อ งการให้มีเ สีย งของคนข้า มเพศสถานะหรือ การมีเ จ้า ของตัว ตนและประสบการณ์ อยู่ใ น
กระบวนการสร้างความรู้ แต่ยงั ต้องอาศัยการพูดจากมรดกแห่งความรูใ้ นประวัตศิ าสตร์หรือการ
ทางานร่วมกับองค์ความรูท้ เ่ี คยทาหน้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ล่าหรือพูดแทนตัวตนและประสบการณ์ของคน
ข้ามเพศสถานะ จดหมายเหตุจงึ นับว่าเป็ นสิง่ ที่มคี วามเชื่อมโยงอย่างยิง่ กับการสร้างศาสตร์
สาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษา ซึง่ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างปรากฏการณ์คนข้ามเพศสถานะ
กับจดหมายเหตุมคี วามเกีย่ วข้องกันทัง้ ในมิตทิ จ่ี บั ต้องได้ (การเก็บ การรักษาและการเข้าถึงวัสดุ
ทางประวัตศิ าสตร์ของคนข้ามเพศสถานะในทีจ่ ดั เก็บอย่างเป็ นรูปธรรม) และในมิตทิ างทฤษฎี
(พลวัตทางอานาจ เป้ าหมายทางการเมือง บทบาทในเชิงญาณวิทยา และการศึกษาทางด้าน
จดหมายเหตุในปั จจุบนั ) (Rawson, 2014, p. 24) จดหมายเหตุจงึ เป็ นทรัพยากรทางความรูท้ ม่ี ี
ความหมายอย่างมากในการสร้างสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะขึน้ มาในแวดวงวิชาการ
ทว่ า “จดหมายเหตุ ” ค าที่ฉั น เคยได้ยิน จากห้อ งเรีย นประวัติศ าสตร์ใ น
โรงเรีย น หรือ ความเข้า ใจดัง้ เดิม ของฉั น รับ รู้เ พีย งว่ า จดหมายเหตุ นั น้ คือ หลัก ฐานทาง
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ประวัตศิ าสตร์รปู แบบหนึ่งทีบ่ อกเหตุการณ์และช่วงเวลาในอดีต และด้วยข้อจากัดของภาษาไทย
ภาพในมโนคติของฉันเวลาทีน่ ึกถึงคา ๆ นี้กม็ กั จะนึกถึงแต่ภาพทีม่ ตี ่อจดหมายเหตุจงึ มีรปู มีรา่ ง
เป็ นเอกสารกองโตทีม่ ฝี นุ่ เกาะหนาเตอะหรือเอกสารทางราชการทีม่ ตี ราครุฑประทับและได้รบั
การพิจารณาว่าเป็ นเอกสารทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์โดยผ่านกระบวนการประเมินคุณค่าจาก
สถาบันหรือองค์กรของรัฐและมักจะยึดติดอยู่กบั ภาพสิง่ ของของบุคคลสาคัญ เช่น กษัตริย์ เจ้า
ขุนมูลนาย หรือผูน้ าของประเทศ ถือเป็ นหลักฐานทีก่ กั เก็บเรื่องราวทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
ของชาติจึง มักถู กจัดเก็บ ไว้ใ นหอจดหมายเหตุ แห่ งชาติ สถานที่ราชการ หรือหน่ ว ยงานรัฐ
ความรูช้ ุดเก่าและความเข้าใจทีเ่ คยมีมาทาให้ฉันไม่เคยได้เฉลียวใจเลยว่ายังมีอกี กีช่ วี ติ ทีถ่ ูกบด
บังไปจากหน้าประวัตศิ าสตร์และการจัดเก็บจดหมายเหตุ ฉะนัน้ คาถามที่สาคัญก็คอื อะไรทา
ความเข้าใจของฉันทีม่ ตี ่อจดหมายเหตุมอี ยู่อย่างจากัด และเหตุใดฉันจึงรับรูจ้ ดหมายเหตุเพียง
แค่ในฐานนะวัตถุทเ่ี ป็ นเพียงเรือ่ งราวและข้าวของของชนชัน้ นาแต่เพียงเท่านัน้
ทาไมจดหมายเหตุจงึ กลายเป็ นเรื่องไกลตัวสาหรับฉัน นัน่ คงเป็ นเพราะว่า
องค์ความรูด้ ้านจดหมายเหตุในสังคมไทยริเริม่ ขึน้ โดยชนชัน้ สูงที่รบั เอาแนวคิดจากวัฒนธรรม
ตะวันตกมาใช้เป็ นแนวทางการจัดเก็บเอกสารในราชสานัก เมื่อแกะรอยตามหาคาว่า “อาไคฟ”
(Archive) ฉันพบคานี้ในพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทีท่ รงตรัส
ว่า “หนังสือชนิดนี้ ควรเข้าอาไคฟ ขอให้เก็บให้จงดี ” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร, 2551, น. 3) โดยคาศัพท์ ทีท่ รงใช้ ชีใ้ ห้เห็นถึงความหมายและระบบการจัดเก็บทีร่ าช
สานักสยามอาจจะได้เรียนรูแ้ ละถ่ายทอดมาจาก “ฝรัง”่ แต่กระนัน้ ก็ตาม ใน “ขนบ” ดัง้ เดิมของ
สยามเอง ธรรมเนียมการจดบันทึก และ จัดเก็บจดหมายเหตุในราชสานัก สามารถสืบย้อนขึน้ ไป
ได้ถงึ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นอย่างน้อย ดังทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพข้อทรงตัง้ ข้อสันนิษฐานไว้วา่
เรื่องจดหมายเหตุมธี รรมเนียมเก่าเป็ นหน้าทีข่ องมหาดเล็กจะต้องจดบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เก็บไว้ในหอศาสตราคม และงานจดหมายเหตุในราชสานัก
ก็ย งั เป็ น ประเพณี สืบ ต่ อ มาหลายสมัย ถึง สมัย กรุ ง รัต นโกสิน ทร์ ปรากฏ
หลักฐานเรื่องการจัดงบประมาณกรม พระอาลักษณ์ เมื่อ ร.ศ. 115 ขอรับ
พระราชทานยกการบันทึกเหตุการณ์ประจาวันรวมกับราชกิจจานุ เบกษายก
เป็ นกองจดหมายเหตุ ใน ร.ศ. 118 ปรากฏหลักฐานประกาศตัง้ ตาแหน่ ง
ข้าราชการกรมรัฐมนตรีและกรมพระอาลักษณ์ มีหลวงนรราชจานงดารง
ตาแหน่งปลัดกรมยังคงปรากฏมีกองจดหมายเหตุอยู่ (สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2562, ย่อหน้าที่ 1)
แต่ไม่ว่า จะเป็ นการรับชุดความรูจ้ ากฝรัง่ หรือ เป็ นธรรมเนียมทีม่ อี ยู่แล้วใน
ราชสานักสยามเองก็ตาม การที่ ทัง้ ‘คา’ และ กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ เป็ นเรื่องทีว่ นเวียนอยู่แต่ในหมู่
ชนชัน้ สูง คงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ความเข้าใจทีม่ ตี ่อจดหมายเหตุของคนธรรมดาสามัญอย่าง
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ฉันจึงเป็ นชุดความรูท้ จ่ี ากัด บิดเบีย้ ว ไม่ครบถ้วน ฉันใช้เวลาอีกหลายปี ต่อมากว่าจะได้เรียนรูว้ ่า
ในความเป็ น จริง แล้ว จดหมายเหตุ มิไ ด้เ ป็ น เพีย งเรื่อ งของชนชัน้ สูง ผู้ช าย หรือ การบัน ทึก
เหตุการณ์สาคัญในประวัตศิ าสตร์เท่านัน้ หากแต่ยงั ครอบคลุมถึงเรื่องของคนกลุ่มน้อยและคน
ชายขอบด้วย นอกจากนี้แล้ว สิง่ ทีข่ าดหายไปในการรับรูข้ องฉันอย่างเกือบจะสิน้ เชิงอีกประการ
หนึ่งก็คอื มิตขิ องจดหมายเหตุในประเด็นของความเป็ น “การเมือง” บนหน้าประวัตศิ าสตร์ดงั คา
กล่าวของ ฌาคส์ แดร์รดิ า (Jacque Derrida) ที่ว่า “ไม่มอี านาจทางการเมืองใดจะดารงอยู่ได้
หากปราศจากการควบคุ ม จดหมายเหตุ หรือ อย่ า งน้ อ ยที่สุ ด การควบคุ ม ความทรงจ า 23”
(Derrida, 1996, p. 4)
แดร์รดิ า นักปรัชญาแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมชาวฝรังเศส
่
ชี้ให้เห็น ถึง
‘พลัง’ของจดหมายเหตุในฐานะเครื่องมือควบคุมอานาจทางการเมือง ไว้ในหนังสือชื่อ Archive
Fever หรือ Mal d’archive (ในต้นฉบับเดิม) อีกทัง้ ยังรือ้ ถอนความหมายของคาว่าจดหมายเหตุ
โดยเขาได้แสดงให้เห็นถึงจุดกาเนิดของคาว่า Archive (ในภาษาอังกฤษ) ซึง่ มีความใกล้เคียงกับ
คาในภาษากรีก คือ คาว่า arkhē อันหมายถึงจุดเริม่ ต้นของสรรพสิง่ และอานาจ และสิง่ ที่ถูก
จัดเก็บไว้ใน arkheion ซึ่งแปลว่า ทีพ่ านักของผูค้ ุมนคร โดยมี the archons คือผูบ้ ญ
ั ชาการทา
หน้ าที่ปกป้ อง เขาพยายามอธิบายสิง่ ที่เป็ น Fever หรือ Mal de (ภาษาฝรังเศส)
่
ผ่าน ความ
ต้องการ หรือแรงปรารถนาอันแรงกล้ าในการค้นหาจดหมายเหตุ 24 (Derrida, 1996, pp. 1-2)
โดยนั ย ยะนี้ จ ดหมายเหตุ จึง ไม่ เ พีย งเป็ นเรื่อ งของการบัน ทึก การสร้ า ง และการศึก ษา
ประวัตศิ าสตร์เท่านัน้ หากยังเป็ นการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับอานาจและสถาบัน
สาเหตุต่อมาทีท่ าให้ฉนั ขาดความเข้าใจเกีย่ วกับจดหมายเหตุในมิตอิ ่นื ๆ คือ
การขาดเทคนิควิธวี ทิ ยาทีใ่ ช้ในการวิพากษ์จดหมายเหตุ ฉันใช้เวลายาวนานเหลือเกินกว่าทีจ่ ะ
ตกผลึก ได้ว่า ข้า วของบางชิ้น ที่ฉัน เคยเก็บ ไว้ก็ส ามารถถู ก เรีย กว่า จดหมายเหตุ กว่ า ที่จ ะ
มองเห็นคุณค่าสิง่ ของบางชิน้ ทีอ่ ยูใ่ นชีวติ ประจาวันว่าสามารถนามาใช้ในการสร้างองค์ความรูไ้ ด้
กว่าที่ฉันจะรู้จกั จดหมายเหตุในมุมที่กว้างขึ้น อาจจะพูดได้ว่ากว้างพอที่มพี ้นื ที่ให้สานทอ
เรื่องราวของผูค้ นอันหลากหลายเข้าด้วยกันในประวัตศิ าสตร์ หรือ กว่าทีฉ่ ันจะได้พบเจอทีท่ าง
ในประวัตศิ าสตร์ในหมู่ตน โลกของจดหมายเหตุใบเดิมของฉันคงจะมิถูกสันคลอนหรื
่
อตัง้ คาถาม

23

แปลมาจาก “There is no political power without control of the archive, if not
of memory” (Derrida, 1996, p. 4)
24 แปลมาจากประโยคทีว
่ า่ “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 ถ้าหากฉันไม่ได้เรียนเรื่องจดหมายเหตุของผูห้ ญิง 25 ที่เข้ามาเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ทาง
จดหมายเหตุท่ฉี ันคุน้ ชินในความคิด และคงเป็ นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้เรียนรูท้ ฤษฎีเควียร์กบั
จดหมายเหตุทช่ี ว่ ยเข้ามาเลาะรือ้ ความรูท้ ม่ี ตี ่อคาว่าจดหมายเหตุดงที
ั ่ ฉ่ ันเคยเข้าใจ
ดังนัน้ ในส่วนถัดไปจะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดจดหมายเหตุของผูห้ ญิงและเค
วียร์ในโลกตะวันตกได้เข้ามาปรับเปลีย่ นมุมมองของฉันทีม่ ตี ่อจดหมายเหตุอย่างไร และช่วยให้
ฉันนาข้าวของส่วนตัวมาใช้ในการสร้างความรูไ้ ด้อย่างไร โดยจะอธิบายผ่านแนวคิดจดหมาย
เหตุของผูห้ ญิงและจดหมายเหตุเควียร์ พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างการวิจยั จดหมายเหตุในแนวสตรี
นิยมและเควียร์ในโลกตะวันตก ด้วยทัง้ สองแนวคิดดังกล่าวนี้นอกจากจะลบล้างภาพในอุดมคติ
ของจดหมายทีฉ่ นั เคยมีและท้าทายแนวคิดจดหมายเหตุกระแสหลัก แล้ว ยังเป็ นแนวคิดทฤษฎีท่ี
ท าให้ฉัน กลับ ไปรื้อ ข้า วรื้อ ของที่บ้า นเพื่อ น ามาใช้เ ป็ น จดหมายเหตุ ส่ว นบุคคลในฐานะองค์
ประธานของความรูเ้ พือ่ บันทึกประวัตศิ าสตร์ของตนเอง
3.2.2.1 จดหมายเหตุข องผู้ห ญิ ง (Women’s archive) และ การวิ จ ยั ใน
จดหมายเหตุของผูห้ ญิ ง (Researching in Women’s archive)
จากห้องเรียนสตรีศกึ ษากับการเปิ ดโลกทัศน์ ในการสร้างความรู้ชุด
ใหม่ผ่านจดหมายเหตุ ใครจะไปคิดว่ากระดาษแผ่นหนึ่งทีม่ ลี ายมือขีดเขียน หรือสิง่ ของบางอย่าง
ทีผ่ หู้ ญิงธรรมดาคนหนึ่งเก็บรักษามันไว้จะมีเรือ่ งราวมากมายซ่อนอยู่ การศึกษาจดหมายเหตุใน
แนวสตรีนิยมได้ชว่ ยเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้แก่คนชายขอบในสังคมโดยมีมรรควิธใี นการอ่านตัวบทเหล่านี้ท่ี
แตกต่างออกไปจากการทาวิจยั ในแนวกระแสหลัก ฉะนัน้ ในส่วนนี้จะพูดถึงพรมแดนใหม่ของ
จดหมายเหตุศกึ ษา ผ่าน แนวคิดจดหมายเหตุของผูห้ ญิงและการวิจยั ในจดหมายเหตุของผูห้ ญิง
25

ในรายวิชา สต.683 การวิจยั ในแนวสตรีศกึ ษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ฉัน
ได้เรียนเรื่องจดหมายเหตุกบั ผูห้ ญิงชายขอบและได้ทดลองอ่านจดหมายเหตุในวัสดุรปู แบบต่าง
ๆ ทีไ่ ม่เคยสัมผัสมาก่อน ตัวอย่างเช่น ผ้าไหมของหญิงชราคนหนึ่งทีน่ อกจากจะซุกซ่อนเรือ่ งราว
ชีวติ ประจาวัน รวมถึงความรูส้ กึ ทีผ่ สมผสานกับความทรงจาถูกถักทอลงบนผืนผ้า ขณะเดียวกัน
ผ้าไหมผืนนัน้ ก็ยงั สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของผูห้ ญิงในสังคมไทยในอดีตนัน้ ยังคงถูกจากัด ยิง่
ไปกว่านัน้ ยังได้เรียนเอกสารทีบ่ นั ทึกเรื่องราวและการเขียนของผูห้ ญิงคนหนึ่งผ่านจดหมายเหตุ
ของพรเพชร เหมือนศรี ซึ่งมีทงั ้ ไดอารี่ จดหมายร้องเรียน สมุดบัญชีลูกค้า สมุดเรียนตัดเสื้อ
และภาพถ่าย จดหมายเหตุเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงตัง้ แต่ภูมหิ ลังชีวติ ของพรเพชร หญิงสาว
ชาวนาและช่างตัดเสื้อจากจังหวัดนครสวรรค์ ในจดหมายเหตุของเธอนัน้ มีเรื่องราวเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยในชุมชนอาเภอหนองบัวทีเ่ ธออาศัยอยูไ่ ปจนถึงการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิในทีด่ นิ ทากิน การฝึก
อ่านจดหมายเหตุของพรเพรชในห้องเรียนนัน้ ได้ทาให้เห็นถึงร่องรอยชีวติ ของผู้หญิงคนหนึ่ง
ผ่านการเดินทางจากเท้าที่ถบี อยู่บนจักรและย่าอยู่บนเถียงนาสู่การย่างเท้าเข้ามาในเมืองกรุ ง
เพือ่ เรียกร้องสิทธิในทีท่ ากินของตน (Sittirak, 2019)
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เสียงของใครขาดหายไปจากการจัดเก็บเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์
คาถามนี้น่าจะเป็ นคาถามหนึ่งทีเ่ หล่านักสตรีนิยมเริม่ ท้าทายความรูเ้ รื่องจดหมายเหตุ การสะสม
จดหมายเหตุ ข องผู้หญิง ที่ริเ ริ่มมา ตัง้ แต่ ในช่ว ง ทศวรรษที่ 1930 และ 1940 ถูกนามาใช้ใน
การศึกษาและสร้างความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยม หอ
จดหมายเหตุของผูห้ ญิง26ถูกก่อตัง้ ขึน้ มาด้วยมุมมองทีว่ ่า วิถชี วี ติ และเรื่องราวของผูห้ ญิงมักไม่
ค่อยถูกจัดเก็บและขาดแคลนในธรรมเนียมการจัดเก็บจดหมายเหตุแบบกระแสหลัก (Mason &
Zanish-Belcher, 2007, p. 344)
จดหมายเหตุ ในมุมมองสตรีนิยมจึงเป็ นหนทางหนึ่งที่ทาให้ผู้หญิง
กลับเข้ามามีตวั ตนบนหน้ าประวัติศาสตร์เพื่อเติมเต็มช่องว่างและความเหลื่อมล้าต่อการถูก
ละเลยในเก็บรวบรวมจดหมายเหตุ (Manoff, 2004, p. 15) แต่กระนัน้ แล้วการทีจ่ ะให้ความสาคัญ
แก่ประวัตศิ าสตร์จุดเล็ก ๆ ของผูห้ ญิงในสังคม จดหมายเหตุของผูห้ ญิงเองก็มมี ติ ขิ องความทับ
ซ้อนกันระหว่างชนชัน้ เชื้อชาติ และสีผวิ ทีต่ ้องคานึงถึง เนื่ องจากการเข้าหอจดหมายเหตุ มัก
เป็ นเรือ่ งของผูห้ ญิงทีม่ กี ารศึกษาทีจ่ ะเข้าถึงได้มากกว่าผูห้ ญิงชนชัน้ ล่าง และชนชัน้ แรงงาน การ
บันทึกหรือการจัดเก็บจดหมายเหตุของผูห้ ญิงจึงต้องคานึงถึงองค์ประกอบทางสังคมเหล่านัน้ อีก
ด้วย ตามที่ อีวา เอส. โมสลี (Eva S. Moseley) กล่าวว่า
มันเป็ นเรื่องง่ายทีจ่ ะได้รบั เอกสารจากผูห้ ญิงทีม่ กี ารศึกษาไม่ว่าจะมี
ผิวสีใดหรือเชือ้ ชาติใดก็ตาม มากกว่าผูห้ ญิง ทีข่ าดการศึกษาไม่ว่าจะ
ผิวสีหรือเชือ้ ชาติใดก็ตาม คนทีม่ กี ารศึกษาไม่เพียงแต่เขียนบันทึกได้
มากกว่า หากยังเข้าถึงห้องสมุดหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มากกว่า
ฉะนัน้ จดหมายเหตุของคนที่มกี ารศึกษาจึงมีโอกาสมากกว่าที่จะถูก
เก็บอยู่ในคลังจดหมายเหตุ (Moseley, 1980 as cited in Mason &
Zanish-Belcher, 2007, p347)
แนวคิดจดหมายเหตุของผู้หญิงก่อให้เกิดการค้นคว้าประวัตศิ าสตร์
ของหญิงสามัญที่เผยให้เห็นถึงเรื่องราวในชีวติ ประจาวัน อารมณ์ ความรู้สกึ และวิถชี วี ติ ของ
26

หอจดหมายเหตุของผูห้ ญิงที่นับว่าเป็ นที่แรก ๆ ของการสังสมองค์
่
ความรูท้ าง
ประวัตศิ าสตร์ของผู้หญิง คือ ห้องสมุดชเลซิงเกอร์ (Schlesinger Library) ก่อตัง้ ขึ้นปี 1943 ที่
มหาวิท ยาลัย ฮาร์ว าร์ด ในปี 1965 หอจดหมายเหตุ ข องผู้ห ญิง เปลี่ย นชื่อ มาเป็ น ห้อ งสมุ ด
ประวัติศาสตร์ข องผู้หญิงในอเมริกาโดยอาเธอร์และเอลิซเบธ ชเลซิงเกอร์ (the Arthur and
Elizabeth Schlesinger Library on the History of Women in America) ได้ ริ เ ริ่ ม การจัด เก็ บ
จดหมายเหตุทม่ี าจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มซัฟฟราเจ็ตต์ (suffragette) และจดหมายเหตุของ
นักสตรีนิยมคนสาคัญในอดีต
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ผู้หญิง ในบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ หนึ่งๆ โดยการนาเอาข้าวของที่ผู้หญิงเก็บหรือ
บันทึกไว้ในรูปร่างหลากหลายลักษณะ มาสร้างเป็ นองค์ความรู้ จดหมายเหตุของผูห้ ญิงจึงเป็ น
ทัง้ พืน้ ทีท่ างกายภาพและพืน้ ทีท่ างสัญญะทีท่ าให้ประสบการณ์ของเธอมีคุณค่าและถูกเก็บรักษา
ไว้ (Mason M. & Zanish-Belcher, 2007, p. 356) และตามที่ เฮเลน เอ็ ม บัส ซ์ (Helen M.
Buss) กล่าวไว้ว่า “จดหมายเหตุของผูห้ ญิงเป็ นพืน้ ทีซ่ บั ซ้อนและ เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่สน้ิ สุดของนัก
สตรีนิยม” (Buss, 2001, p. 1) มุมมองสตรีนิยมต่อแนวคิดจดหมายเหตุจงึ มีบทบาทอันสาคัญใน
การขยายขอบเขตของการบันทึก และกักเก็บข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ทถ่ี ูกหลงลืม อีกทัง้ ยังช่วย
ในการสร้างความเข้าใจในหลากหลายมิติ ทัง้ การเชื่อมโยงกันระหว่างจดหมายเหตุกบั อิทธิพล
จากแนวคิดหลังสมัยใหม่ และพัฒนาการของขอบเขตความรูเ้ รื่องความเท่าเทียมในสังคม (Cifor
& Wood, 2017, p. 8)
จากแนวคิดจดหมายเหตุของผูห้ ญิง ซึง่ นามาสู่กระบวนการทาวิจยั ใน
จดหมายเหตุของผูห้ ญิง กระบวนการศึกษาจดหมายเหตุในแนวสตรีนิยมตะวันตกได้เปิ ดพืน้ ที่
ให้แก่ตวั ตนอันหลากหลายของผูห้ ญิงโดยก้าวเข้าไปยังพื้นทีส่ ่วนตัวของผูห้ ญิง มุมมองในการ
อ่านจดหมายเหตุจงึ เป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อที่จะสามารถดึงเอาเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันมา
เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์และสังคมได้ และเพื่อที่จะดึงเอาสิง่ ที่เป็ นมากกว่า
เหตุการณ์หรือ ความจริง ในประวัตศิ าสตร์ทอ่ี ยู่ในจดหมายเหตุออกมา ซึง่ นันอาจเป็
่
น เรื่องราว
ในชีวติ ประจาวัน ความรูส้ กึ หรือ เรื่องเล่าส่วนตัว ความท้าทายของการศึกษาจดหมายเหตุใน
แนวสตรีนิยมจึงอยูต่ รงทีก่ ารดึงเอาส่วนผสมทางประวัตศิ าสตร์ทม่ี กั จะถูกมองข้ามเหล่านี้ออกมา
จากหนังสือรวมบทความการทาวิจยั ในจดหมายเหตุของผูห้ ญิงทีม่ ชี อ่ื
ว่ า Working in Women’s archives: Researching women’s private literature and Archival
document (2001) ได้รวบรวมการวิจยั ในจดหมายเหตุของผูห้ ญิง ทีน่ อกจากจะช่วยเผยให้เห็น
ถึงชีวติ และความเป็ นอยู่ของผู้หญิง (women’s lives) ยังเผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้ หญิง
(women’s culture) ผ่านวัสดุท่ถี ูกทาให้มคี ุณค่าและสร้างเป็ นความรู้ขน้ึ มา อาจกล่าวได้ว่าแม้
จดหมายเหตุของผูห้ ญิงอาจจะถูกมองว่าไม่เป็ นทางการ หรือเป็ นพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป แต่
กลับเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ผยให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม และเรื่องราวในชีวติ ประจาวันของพวกเธอ ทัง้ ยัง
สามารถเชื่อมต่อไปยังเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี คยเกิดขึน้ อาทิ บทความ เรื่อง “Constructing
female subjects in the archives: A reading of three versions of one woman’s subjectivity”
ของ บัสซ์ (2001) ได้ศกึ ษาการบันทึกผ่านลายมือรวมทัง้ สิง่ พิมพ์ ของแมรี่ โรส สมิทธ์ หญิงชาว
เมทิส (คนพืน้ เมืองของแคนาดาผูม้ เี ชือ้ สายเป็ นลูกผสมกับชาวยุโรป) ทีม่ ชี วี ติ อยู่ในช่วงศตวรรษ
ที1่ 9 ถึงราวกลางศตวรรษที่20 โดยในจดหมายเหตุทเ่ี ธอนามาศึกษานัน้ ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวติ
รัก การแต่งงาน และตัวตนของแมรี่ โรส สมิทธ์ อีกทัง้ ยังสะท้อนให้เห็นเรื่องราวของผูห้ ญิงทีถ่ ูก
ขายให้แก่ชายผิวขาวทีม่ สี ถานภาพทางสังคมทีด่ กี ว่า การศึกษาของบัสซ์ ใช้การอ่านจากด้านบน
(Reading from above) โดยทีต่ วั เธอเองอยู่ในฐานะการเป็ นผูห้ ญิงผิวขาวชนชัน้ กลาง เมื่อมอง
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ลงมาจากการมีสถานะหรืออภิสทิ ธิ ์ทางสังคมจึงทาให้เธอเห็นถึงการกดทับประสบการณ์ ของ
ผูห้ ญิงคนอื่น ๆ ซึง่ สามารถนาไปสูก่ ารหลอมรวมสูภ่ ายใน (internalize) ระหว่างองค์ความรูจ้ าก
จดหมายเหตุกบั ตัวตนของผู้ศกึ ษา โดยการหลอมรวมสู่ภายในสามารถช่วยสะท้อนภาพชีวติ
ของแมรี่อ อกมาในหลากหลายมิติ อาทิ อาจจะมองว่ า แมรี่เ ป็ น ผู้ไ ด้เ ปรีย บหรื อ อาจะเป็ น ผู้
เสียเปรียบทีเ่ ป็ นเหยือ่ ของแนวคิดปิ ตาธิปไตย การกลับไปอ่านของบัสซ์จงึ เป็ นการขับเน้นให้เห็น
ว่าจดหมายเหตุของผูห้ ญิงเป็ นพืน้ ทีซ่ บั ซ้อนและสร้างความรูไ้ ด้อย่างไม่มวี นั สิน้ สุด
ถัดมา ในบทความที่มชี ่อื เรื่องว่า “Reading my grandmother’s life
from her letter: Constance Kerr Sissons from adolescence to engagement” ของ โรสาลินด์
เคอร์ (Rosalind Kerr) (2001) ศึกษาจดหมายเหตุของคุณย่าของเธอที่มีช่อื ว่า คอนสแตนซ์
เคอร์ ซิสซันส์ (Constance Kerr Sissons) หญิงที่เกิดมาท่ามกลางจารีตและวัฒนธรรมแบบ
วิกตอเรียน เธอเลือกศึกษาจดหมายชิ้นที่มเี รื่องราวความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพ่อ คนรัก และ
คู่หมัน้ ของคอนสแตนซ์ ในช่วงปี ค.ศ. 1890-1896 และเลือกการเขียนชีวติ (Life writing) เป็ น
เลนส์ใช้การอ่านจดหมายเหตุ การศึกษาของเธอช่วยสะท้อนภาพการกดขีผ่ ู้หญิงด้วยระบอบ
ปิ ตาธิปไตยที่เปลี่ยนผันไปตามแต่ละพื้นที่และยุคสมัย การบันทึกและการเขียนของผู้หญิงใน
จดหมายเหตุจงึ เผยให้เห็นถึงสิง่ ทีม่ ากกว่าตัวบทในการให้ข่าวสาร แต่ยงั แฝงไปด้วยตัวตนและ
เสียงสะท้อนจากการบันทึกผ่านลายมือของผู้หญิงหรือสิง่ ของต่ าง ๆ ที่ผู้หญิงเก็บไว้ อีกทัง้
การศึกษาของเธอยังช่วยทาให้เห็นว่าจดหมายเหตุได้กลายมาเป็ นภาพสะท้อนชีวติ ในแต่ละช่วง
วัยเอกสารที่ถูกเก็บไว้ตงั ้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยสาวของคุณย่า การทางานในจดหมายเหตุ ของ
ผู้หญิงจึงทาให้เห็นถึงความซับซ้อนของวิถีชีวติ และตัวตนทัง้ ในแบบที่ ถูกประกอบสร้างจาก
สังคมกับตัวตนทีอ่ ยูภ่ ายในทีถ่ ูกปกปิ ดเอาไว้
สุ ด ท้า ยจากบทความที่มีช่ือ ว่ า “Personal paper: Putting lives on
the line-working with the Marian Engel archive” ของ คริส ต์ เวอร์ ดุ ล น์ (Christl Verduyn)
(2001) ศึกษาเอกสารส่วนตัว อย่างสมุดบันทึก ของนักเขียนนวนิยายและนักสตรีนิยม ทีม่ ชี ่อื ว่า
มาเรียน เอนเกล (Marian Engel) สิง่ ทีเ่ ธอพบในสมุดบันทึก นอกจากจะพบเรื่องราวหน้าทีก่ าร
งานในฐานะนักเขียนหญิงคนหนึ่ง เธอยังพบร่องรอยเหตุการณ์อ่นื ๆ ในชีวติ ประจาวันของมา
เรียนในฐานะผู้หญิงธรรมดาสามัญคนหนึ่งอีกด้วย เพราะสมุดบันทึกส่วนตัวของมาเรียนได้
บันทึกไว้ทงั ้ เค้าโครงงานเขียนและเรื่องราวประจาวัน ซึง่ การกลับไปอ่านสมุดบันทึกเล่มนัน้ ช่วย
ทาให้เข้าใจถึงขัน้ ตอนการสร้างสรรค์งานเขียนของนักเขียนหญิงและทาให้เข้าใจถึงวิถชี วี ติ ของ
ปั จเจกทีเ่ ชือ่ มโยงกับบริบททางสังคม
จากตัวอย่างของการทางานในจดหมายเหตุของผู้หญิง จุดแข็งของ
จดหมายเหตุศกึ ษาในแนวสตรีนิยม ก็คอื การทีน่ กั วิจยั ขยับจากการศึกษาจดหมายเหตุแบบเก่า
ทีท่ าให้จดหมายเหตุเป็ นเพียงวัตถุของการศึกษา ไปสูก่ ารศึกษาจดหมายเหตุแบบสตรีนิยมทีย่ ก
เอาจดหมายเหตุขน้ึ มาเป็ นองค์ประธานของความรู้ ในทานองเดียวกับที่ สโตเลอร์ (2002) เสนอ

Ref. code: 25635924030041NCT

108

ไว้ว่า นัก วิช าการควรที่จ ะเปลี่ยนวิธีก ารศึก ษาจดหมายเหตุ จาก “archive-as-source” เป็ น
“archive-as-subject” (Stoler, 2002, p. 93) โดยจะเห็นได้ว่าตัวอย่างงานวิจยั ในจดหมายเหตุ
ของผูห้ ญิงดังทีก่ ล่าวมานัน้ ได้ช่วยเผยให้เห็นถึงตาแหน่งแห่งทีข่ องผูห้ ญิงในประวัตศิ าสตร์ และ
เปิ ด เผยแง่ มุ ม ใหม่ ๆ ของสัง คมยุ ค นั น้ อีก ทัง้ ยัง เป็ น พื้น ที่ช่ ว ยส่ ง ต่ อ เรื่อ งราวอัน มีคุ ณ ค่ า
นอกจากนัน้ การวิจยั ในจดหมายเหตุของผูห้ ญิงช่วยทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุจดหมาย
เหตุกบั พืน้ ทีข่ องผูห้ ญิง จดหมายเหตุทน่ี กั สตรีนิยมได้นามาศึกษาอาจเรียกได้วา่ เป็ นสิง่ ของทีอ่ ยู่
ไม่ใกล้ไม่ไกลจากชีวติ ประจาวันของผูห้ ญิง และยังนามาซึง่ การเชื่อมต่อระหว่างตัวบทกับผูอ้ ่าน
หรือนักวิจยั ฉะนัน้ องค์ความรู้ท่เี กิดจากจดหมายเหตุศึกษาในแนวสตรีนิยามจึงเป็ นความรู้
ประวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี วี ติ ตัวตน และมีเรือ่ งราวของผูห้ ญิงเป็ นจุดศูนย์กลาง นักจดหมายเหตุในแนว
สตรีนิยมได้ต่อยอดจดหมายเหตุศกึ ษาโดยการเปิ ดพรมแดนให้แก่คนทีไ่ ร้เสียงหรือไร้ตวั ตนใน
ปริมณฑลทางประวัตศิ าสตร์เพือ่ ท้าทายต่อแนวคิดจดหมายเหตุแบบบรรทัดฐาน
3.2.2.2 จดหมายเหตุเควียร์ (Queer archive) และ การวิ จยั ในจดหมาย
เหตุเพศหลากหลาย (Researching in LGBTQ+ archive)
จากส่วนทีผ่ ่านมาได้เผยให้เห็นแล้วว่านักสตรีนิยมได้ใช้จดหมายเหตุ
ของผูห้ ญิงมาสร้างเป็ นองค์ความรูเ้ พื่อต่อสูก้ บั ประวัตศิ าสตร์กระแสชาย จากการต่อสูข้ องเหล่า
นักสตรีนิยมที่ต้องการช่วงชิงพื้นที่ในประวัตศิ าสตร์ได้นามาสู่คาถามต่อมาว่า แล้วสิง่ ของทาง
ประวัตศิ าสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอยู่ตรงไหนในการจัดเก็บและจดหมายเหตุศกึ ษา
ถัดจากจดหมายเหตุในแนวสตรีนิยมเป็ นไปในทิศทางใด ในส่วนนี้จงึ ต้องการอธิบายให้เห็นถึง
อีกพรมแดนหนึ่งทางความรู้เรื่องจดหมายเหตุในโลกตะวันตกที่ได้ขยับขยายออกไป นัน่ ก็คอื
แนวคิดจดหมายเหตุเควียร์และการวิจยั ในจดหมายเหตุเควียร์
ความเข้าใจเบือ้ งต้นของแนวคิดจดหมายเหตุเควียร์ ตามที่ จีน่า วัตต์
(Gina Watts) (2018) ได้สรุปเอาไว้วา่ “จดหมายเหตุเควียร์หมายถึงสองสิง่ ทีม่ กั จะมาคูก่ นั อย่าง
แรก หมายถึง หอจดหมายเหตุทจ่ี ดั เก็บจากชุมชนหรือบุคคลหลากหลายทางเพศ และอย่างที่
สอง หมายถึง จดหมายเหตุทแ่ี ทรกแซง หรือตัง้ คาถามกับปฏิบตั กิ ารทางจดหมายเหตุทงั ้ ในแง่ท่ี
เป็ นบรรทัดฐานและการเป็ นสถาบัน” (Watts, 2018, p. 103)
จากความหมายดังกล่าวทฤษฎีเควียร์จงึ น่ าจะมีส่วนไม่น้อยในการ
บ่อนเซาะความหมายอันเป็ นสารัตถะและความเป็ นขัว้ ตรงข้ามของจดหมายเหตุระหว่างสิง่ ทีถ่ ูก
นับว่าเป็ นจดหมายเหตุกบั สิง่ ที่ไม่นับว่าเป็ นจดหมายเหตุ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเปิ ดพื้นที่
ให้กบั ความรู้ประวัติศาสตร์ชุดอื่น ๆ ได้เข้ามามีบทบาท จนทาให้ไม่สามารถมองวัตถุท่เี ก็บ
บันทึกเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ได้อย่างตายตัวและคงทีอ่ กี ต่อไป ทัง้ ยังก่อให้เกิดการก่อร่าง
สร้างพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร์อย่างหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ+
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archives)27 โดยทฤษฎีเควียร์ได้เข้ามามีส่วนในการรื้อกระบวนการจัดการในหอจดหมายเหตุ
การคัดสรร การประเมินคุณค่า หรือการนาวัสดุบางอย่างที่ไม่เป็ นไปตามบรรทัดฐานมาเก็บ
รวบรวมไว้ ดังที่ นักวิชาการด้านจดหมายเหตุอย่าง เจมี แอน ลี (Jamie Ann Lee) (2017) ได้
เสนอวิธีว ิท ยาที่มีช่ือ ว่า Queer/ed28 Archival methodology (ซึ่ง มีต ัว ย่อ ว่า Q/M) ด้ว ยกรอบ
แนวคิดเควียร์และแนวคิดพลวัตทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งในวิธวี ทิ ยาดังกล่าวจะช่วยให้นกั วิชาการหรือนัก
จดหมายเหตุตงั ้ คาถามต่อทฤษฎีและปฏิบตั กิ ารทางจดหมายเหตุโดยให้ความสาคัญกับความ
แตกต่างและสิง่ ทีถ่ ูกขับออกไปจากสิง่ ทีบ่ นั ทึกและการเก็บสะสม (Lee, 2015, pp. 18-19)
จดหมายเหตุเควียร์จงึ เป็ นวัตถุทบ่ี นั ทึกเหตุการณ์ทถ่ี ูกหลงลืมไปจาก
ประวัตศิ าสตร์กระแสหลักและเป็ นการบันทึกความทรงจาของคนทีม่ กั จะถูกมองว่าแตกต่างหรือ
เป็ นชนกลุ่ มน้ อย อย่าง กลุ่ มคนหลากหลายทางเพศ ที่ไม่เพียงแค่เป็ นเรื่อ งของการบัน ทึก
เหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ของกลุ่มคนเหล่านี้ทข่ี าดหายไปในหอจดหมายเหตุกระแส
หลัก แต่ยงั เป็ นเรือ่ งของการเชือ่ มต่อตัวตน บอกเล่า ประสบการณ์ และวิถชี วี ติ ผ่านวัตถุรปู แบบ
อื่น ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากธรรมเนียมของจดหมายเหตุ รวมถึงเรื่องราวทีถ่ ูกบันทึกไว้ในจดหมาย
เหตุเควียร์ได้เก็บกักไว้ทงั ้ ความรูส้ กึ ความใคร่ อารมณ์ปรารถนา หรือเรื่องทีอ่ าจต้องถูกปกปิ ด
อย่าง รสนิยมทางเพศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่สามารถถูกพิจารณาว่าเป็ นจดหมายเหตุแบบ
เดียวกับจดหมายเหตุทอ่ี ยู่บนขนบ เพราะเรื่องราวทางเพศหรืออารมณ์ความรูส้ กึ มักจะถูกมอง
ว่ า เป็ นเรื่อ งส่ ว นตัว มากเกิ น ไปและอารมณ์ ค วามรู้ สึก มิ ไ ด้ ถู ก นั บ ว่ า เป็ นความจริ ง ทาง
ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ทีย่ งตรง
นอกจากจดหมายเหตุเควียร์จะเป็ นการเลาะรื้อประวัติศาสตร์ท่ถี ูก
ซ่อนเร้นและทาให้สงิ่ ของบางสิง่ ที่เราอาจจะมองข้ามสามารถนามาสร้างเป็ นความรู้ จดหมาย
เหตุเควียร์ยงั ถูกนามาใช้เป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางการเมืองบนหน้าประวัตศิ าสตร์ โดย
การส่งต่อความหลังและความหวังให้กบั คนในอนาคต เมเทรียส แดนโบลท์ (Mathias Danbolt)
(2010) ได้นิยามคาว่า ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านจดหมายเหตุ เควียร์ (Queer
Archival Activism) ซึ่งหมายถึง ปฏิกริ ยิ าหรือความรูส้ กึ ตอบรับต่อการรับรูเ้ รื่องราวเหตุการณ์
ประวัตศิ าสตร์ของเควียร์ เขาแสดงให้เห็นถึงการปฏิสมั พันธ์กบั เรื่องราวในประวัตศิ าสตร์ของเค
วียร์ผ่านช่วงเวลาร่วมสมัย โดยเมื่อใครสักคนรูส้ กึ เชื่อมต่อกับประวัตศิ าสตร์เหล่านัน้ เขาเรียก
27

ดูในภาคผนวก ก.
28 เธอใช้เ ควีย ร์ ใ นรู ป แบบค ากริย าเน้ น ไปที่ด าเนิ น การอยู่ และการแทรกแซง
แนวคิดจดหมายเหตุ จากภายใน จากทัง้ กระทาและถูกกระทา อีกทัง้ เพื่อท้าทายโครงสร้าง
จดหมายเหตุตามแบบแผนที่มกั จะสร้างและคงไว้ซ่ึงอานาจนาในการเบียดขับจดหมายเหตุ
รูปแบบอื่น ๆ ส่วนการใส่เครื่องหมาย “/” เธอต้องการแสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลในการเคลื่อน
ตัวระหว่างกริยาทีใ่ นรูปอดีต หรือคากริยาในรูปปั จจุบนั
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ปฏิกริ ยิ านัน้ ว่า “สัมผัสผ่านกาลเวลา” หรือ “Touch across time” เช่น เสียงตะโกน กู่ร้องของ
ประโยคอันเป็ นสัญญะของการแสดงพลังโต้กลับไปยังสังคมทีน่ ับเป็ นสโลแกนอันอมตะของกลุ่ม
การเคลื่อนไหวเควียร์ อย่าง We are here ! We are queer! We’re beautiful! Get used to it!
บ่อยครัง้ ทีป่ ระโยคนี้ยงั คงถูกใช้ในการเดินขบวนเสมอ ๆ เวลาทีเ่ ขาได้ยนิ ประโยคนี้ มันทาให้เขา
ระลึกถึงประวัตศิ าสตร์ของเควียร์ราวกับว่าเรือ่ งราวในอดีตถูกปลุกขึน้ มาในเวลาปั จจุบนั ในขณะ
ที่ ทูล่า จูโวเน็น (Tuula Juvonen) มองว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านจดหมาย
เหตุเควียร์ คือ รูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางการเมืองทีเ่ ชื่อมโยงกับใครสักคนทีต่ อ้ งการ
จะบ่อนเซาะแนวคิดจดหมายเหตุโดยการตัง้ คาถามหรือรื้อถอนจากมมุมมองวิพากษ์ ท่ีมีต่ อ
บรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ” (Juvonen, 2014, p. 176) ส่วน อเล็กซานดร้า จูแฮสซ์ (Alexandra
Juhasz) มองว่ า “เป็ น ปฏิบ ัติก ารที่ใ ส่ค วามรัก และความหวัง ลงไปในวัต ถุ แ ละส่ง ผ่ า นไปยัง
กาลเวลา” (Juhasz, 2006, p. 326)
หนังสือเล่มหนึ่งทีฉ่ นั คิดว่ามีความสาคัญไม่น้อยในการทาความเข้าใจ
วิธกี ารศึกษาจดหมายเหตุเควียร์และช่วยให้เห็นแนวทางในการวิจยั โดยเป็ นหนังสือทีร่ วบรวม
บทความการศึก ษาจดหมายเหตุ ข องเพศหลากหลาย ที่มีช่ือ ว่ า Out of the Closet, into the
Archives: Researching Sexuality Histories (2015)29 บรรณาธิการโดย เอมี แอล สโตน (Amy
L. Stone) และ เจมี แคนเทรล (Jaime Cantrell) ในหนังสือได้แบ่งการศึกษาออกเป็ นสี่ส่ว น
ได้แก่ วัสดุของจดหมายเหตุ (archival materiality) ข้าวของที่นอกเหนือไปจากตัวบททัวไป
่
(beyond the text) การเป็ นชายขอบทางจดหมายเหตุ (archival marginalization) และการ
จัดเก็บเรื่องราววิถีชวี ติ ของเควียร์ (cataloging queer lives) ในแต่ละบทความเผยให้เห็นถึง
ประสบกาณ์การทางานในจดหมายเหตุเพศหลากหลายรวมถึงการทางานในที่จดั เก็บวัสดุอนั
จาเพาะเหล่ านี้ อีกทัง้ แต่ ล ะบทความจะทาให้เราเห็นถึงการก่อรูปของจดหมายเหตุ แ ละหอ
จดหมายของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในโลกตะวันตกทีเ่ ข้ามาบ่อนเซาะโครงสร้างจดหมาย
เหตุทงั ้ ในมิตขิ องขนบธรรมเนียมปฏิบตั ดิ า้ นจดหมายเหตุหรือรูปร่างลักษณะของจดหมายเหตุท่ี
ถู ก ตีค วามให้เ กิน กว่ า ขีด จ ากัด ของจดหมายเหตุ ท่ีเ คยมีม า ส่ ว นกลวิธีแ ละทฤษฎีท่ี ใ ช้ใ น
การศึกษาจดหมายเหตุเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดหลังสมัยใหม่และแนวคิด
หลังโครงสร้างนิยม อย่างไรก็ตามฉันได้เลือกบทความจากหนังสือเล่มดังกล่าวมาทบทวนให้
เห็นถึงแนวทางการทางานในจดหมายเหตุเควียร์ซง่ึ มีดงั ต่อไปนี้
29

หนังสือเล่มนี้เป็ นหนังสือเล่มแรกทีฉ่ ันยอมเจียดเงินสังซื
่ ้อจากเว็บไซต์ Amazon
เพือ่ นามาประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ ทัง้ ยังเป็ นหนังสือทีพ่ าฉันเดินออกมาจากตูเ้ สือ้ ผ้า และ
ก้าวเข้าสู่เส้นทางความรูจ้ ดหมายเหตุในมิตใิ หม่ ๆ ฉันรูส้ กึ ขอบคุณหนังสือเล่มนี้ท่ไี ด้ช่วยเปิ ด
โลกวิชาการทางด้านจดหมายเหตุเควียร์ให้แก่ฉัน และทาให้ฉันได้เดินทางไปในหลายทีท่ วโลก
ั่
เพือ่ เยีย่ มชมหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
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บทความแรกมี ช่ื อ เรื่ อ งว่ า “Interrogating trans identities in the
archives” ของ เลียม โอลิเวอร์ แลร์ (Liam Oliver Lair) (2015) ได้ทาการศึกษาจดหมายเหตุ
ส่วนบุคคลของ หลุยส์ ลอว์เรนซ์ (Louise Lawrence) และ แฮรี่ เบนจามิน (Harry Benjamin)
การศึกษานี้มจี ุดมุ่งหมายในการขุดคุย้ ประวัตศิ าสตร์และเผยให้เห็นถึงทีม่ าของนิยามศัพท์ คน
แต่ ง กายข้า มเพศ และ คนแปลงเพศ ที่เ กิด ขึ้น จากนัก เพศศาสตร์ไ ด้ท าให้นิ ย ามเหล่ า นี้ ใ ห้
ความหมายในเชิงอาการผิดปกติทางจิตเวช เอกสารทีเ่ ขานามาศึกษาจึงเกีย่ วข้องกับวาทกรรม
ทางการแพทย์และเป็ นเอกสารที่ปรากฏลายมือของคนไข้ท่เี ป็ นคนแต่งกายข้ามเพศและคน
แปลงเพศ ซึง่ ในวัสดุเหล่านี้นบั ว่าเป็ นการเขียนอัตชีวประวัตทิ เ่ี ผยให้เห็นถึงความรูส้ กึ นึกคิดทีม่ ี
ต่อตัวตนอันสลับซับซ้อนซึ่งเผยให้เห็นว่าเรื่องราวในจดหมายเหตุประกอบไปด้วยมุมมองอัต
วิสยั แบบเควียร์ซ่งึ มีความสลับซับซ้อน แม้ว่าจุดแบ่งความแตกต่างของระหว่างสองคานิยามนี้ท่ี
พวกนักเพศศาสตร์มกั จะให้ความเน้นย้าอยู่เสมอก็คอื ความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นหญิงอันสมบูรณ์
หากแต่สงิ่ ที่เขาพบนัน้ มีทงั ้ ความสลับซับซ้อน และลื่นไหลเกินกว่าที่จะเข้าได้กบั คานิยามใด
นิยามหนึ่งโดยทีม่ ไิ ด้เป็ นไปตามวาทกรรมทางการแพทย์ตามทีพ่ วกนักเพศศาสตร์สร้างขึน้
จากข้อค้นพบดังกล่าว แลร์ได้หยิบเอาแนวคิดทฤษฎีของฟูโกต์ แดร์ริ
ดา และซาร่า อาเม็ด (Sara Armed)30 มาเป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ โดยแนวคิดของฟูโกต์ทา
ให้ เ ขาเข้ า ใจถึ ง การปรากฏของอ านาจและความรู้ ข องนิ ย ามอัต ลัก ษณ์ ท างเพศ อย่ า ง
transvestite และ transsexual ที่มีส ถาบัน ทางการแพทย์ท่ีเกิด ขึ้น ในช่ว งกลางศตวรรษที่ 20
รองรับ ขณะทีท่ ฤษฎีของอาเม็ดทาให้เขาเห็นถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวตนของเขาทีเ่ ป็ นทัง้ ผูว้ จิ ยั
และผูช้ ายข้ามเพศกับจดหมายเหตุทเ่ี ขานามาศึกษา ส่วนแนวคิดของแดริดา้ ทาให้เขาเข้าใจถึง
พลังอานาจของจดหมายเหตุในการสร้างประวัตศิ าสตร์ผา่ นเรือ่ งเล่า
บทความต่ อ มาชื่ อ “Interviewing hustlers: Cross-class relations,
sexual self-documentation and the erotics of queer archives” โดย ยู ริ ย์ ซิ ค ราติ ( Yuriy
Zikratyy) (2015) ได้ศกึ ษาจากจดหมายเหตุของ โทมัส เอ็น เพ็นเตอร์ (Thomas N. Painter) ผู้
ซึง่ เป็ นนักมานุษยวิทยาทีใ่ ห้ความสนใจในการศึกษาวัฒนธรรมย่อยของชายรักชาย ในนิวยอร์ก
ช่วงกลางศตวรรษที่20 ในกล่องจดหมายเหตุของเพนเตอร์ประกอบไปด้วย งานวิจยั การศึกษา
พฤติกรรมทางเพศของคนรักเพศเดียวกัน ไดอารี่ บันทึกอัตชีวประวัติ รวมไปถึงภาพชายทีเ่ ขา
เรียกว่าคนรัก กว่า 2,000 รูป ภาพชีวติ ของเพนเตอร์จงึ ถูกเล่าผ่านจดหมายเหตุทม่ี ลี กั ษณะเป็ น
การบันทึกตัวตน (self-documentation) ประเด็นของโสเภณีชายจึงนับว่าเป็ นตัวละครเอกใน
จดหมายเหตุชน้ิ นี้ของเขาทีช่ ่วยบรรยายให้เ ห็นถึงอัตลักษณ์ ตัวตน เพศวิถี และความปรารถนา

30

ซาร่า อาเม็ด นักวิชาการ นักสตรีนิยม ทีม่ เี ชือ้ สาย อังกฤษ-ออสเตเลีย เจ้าของ
งานเขียนชิน้ สาคัญเรือ่ ง the Cultural Politics of Emotion
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ของชายรักชายที่อยู่ในบริบทช่วงกลางศตวรรษที่ 20 อันเป็ นช่ว งเวลาที่การเป็ นคนรักเพศ
เดียวกันคือความแปลกแยกและความเป็ นอื่น
บทความสุดท้าย คือ การศึกษาเรื่อง “Elsa Gidlow’s garden: Plant,
archives and queer history” โดย เกร็ก ยูแมนซ์ (Greg Youmans) (2015) งานชิ้นนี้ได้ศกึ ษา
เรื่องราวชีวติ นักสตรีนิยมคนหนึ่งทีม่ ชี ่อื ว่า เอลซ่า กิดโลว์ (Elsa Gidlow) ผ่านการวิเคราะห์สวน
ปลูกต้นไม้ของเธอตัง้ อยูใ่ นย่านดรูอดิ ไฮ้ต์ (Druid Height) ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองซานฟรานซิสโก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ของเธอ ถูกเล่าผ่านสวน ต้นไม้ งานเขียนอัตชีวประวัติ และบทกวี
อันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวความสลับซับซ้อนของวิถชี วี ติ ตัวตน และเส้นทางความเชื่อทางจิต
วิญญาณของเควียร์คนหนึ่ง การศึกษาของเขาเป็ นภาพสะท้อนของแนวคิดเควียร์ท่ที า้ ทายต่อ
กระบวนการศึกษาประวัตศิ าสตร์ในรูปแบบเดิมทีม่ ขี อ้ จากัด ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นเส้นตรงและเป็ น
อดีตที่ถูกแช่แข็ง ตรงข้ามกับความเปิ ดกว้าง และหลากหลาย อีกทัง้ ยัง ช่วยให้สร้างสรรค์และ
แสวงหากระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในหนทางใหม่ ๆ
เพื่อทีจ่ ะส่งต่อองค์ความรูค้ วามทรงจาไปยังคนรุ่นหลังและยังเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าจดหมาย
เหตุบางชนิดทีไ่ ม่สามารถถูกกักขังไว้ในสถานทีจ่ ดั เก็บต่าง ๆ ภาพของจดหมายเหตุเควีย ร์ใน
การศึกษานี้จงึ นับว่าหลุดกรอบจากบรรทัดฐานทัวไป
่
นอกจากบทความในหนังสือเล่มดังกล่าว ฉันยังไปเจอบทความหนึ่งที่
น่าสนใจซึง่ อยู่ในหนังสือทีม่ ชี ่อื ว่า Archive Stories: Facts, Fictions, and the Writing of History
โดยบทความนั ้น มีช่ือ เรื่อ งว่ า “A living archive of desire: Teresita la Campesina and the
embodiment of queer latino community histories” เขียนโดย โฮราซิโอ เอ็น รามิเรซ (Horacio
N. Roque Ramirez) (2005) งานชิ้นนี้เป็ นการศึกษาตัวตนและความทรงจาผ่านการสัมภาษณ์
เทเรสซิต้า ลา แคมเปซิน่า ทรานส์เชื้อสายละตินคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในประเทศ
เม็กซิโก ในบริบทของสังคมละตินนัน้ การเป็ นทรานส์หรือแม้แต่คนรักเพศเดียวกันมักจะถูกกีด
กันจากสังคม แน่ นอนว่าการเติบโตมาในท่ามกลางความกดดันและการคาดหวังต่อบทบาททาง
เพศจากคนรอบข้าง ทาให้เธอถูกไล่ออกจากครอบครัวและทาให้เธอจาเป็ นต้ องอพยพเข้ามาใน
เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อปี 1958 ด้วยเสียงสวรรค์อนั ไพเราะทีเ่ ทเรซิต้าได้ตดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด
เธอจึงได้หาเลี้ยงตนเองด้วยการเป็ นนักร้องซึ่งแม้ว่าในขณะนัน้ ยังคงเป็ นช่วงเวลาที่ยงั ไม่เกิด
การเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยเสรีภาพของคนหลากหลายทางเพศ อีกทัง้ เธอยั งต้องอยู่ร่วมกับ
โรคเอดส์กว่าครึง่ ชีวติ เรือ่ งราวชีวติ อันแสนยาวนานของเทเรซิตา้ ได้ถูกเล่าผ่านความทรงจาอันมี
คุณค่าของเธอ
เมื่อความทรงจาของคน ๆ หนึ่งถูกให้ความสาคัญ ความทรงจาของ
เทเรซิตา้ จึงได้กลายมาเป็ นความรูช้ ุดใหม่ทอ่ี ยูอ่ กี ด้านหนึ่งของประวัตศิ าสตร์ทวไปที
ั ่ ่ชว่ ยสะท้อน
เหตุการณ์ในอดีตไม่วา่ จะเป็ นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและวิกฤตโรคเอดส์
อีกทัง้ อารมณ์ความรูส้ กึ และแรงปรารถนาต่าง ๆ ในชีวติ แนวคิดและภาพของคาว่าจดหมายเหตุ
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ถูกขยายออกไป จดหมายเหตุ จึงมิใช่ถูกจากัดอยู่ในรูปแบบกระดาษ สิ่งพิมพ์ หรือสถานที่
หากแต่จดหมายเหตุในการศึกษานี้ได้ถูกตีความผ่านเรือนร่างและความทรงจาของมนุษย์ โดยรา
มิเรซเรียกมันว่าจดหมายเหตุทม่ี ชี วี ติ (living Archive) และการทีเ่ ขาเลือกศึกษาจากความทรงจา
ของเทเรสซิตา้ โดยไม่เลือกทีจ่ ะศึกษาวัสดุสงิ่ ของจากในหอจดหมายเหตุทวไป
ั ่ หรือหอจดหมาย
เหตุชุมชนเพศหลากหลาย นัน้ เพราะประเด็นเรือ่ งชาติพนั ธุเ์ ป็ นประเด็นหนึ่งทีเ่ ขาให้ความสาคัญ
แหละต้องการจะเน้ นย้าถึงความแตกต่างกับจดหมายเหตุ ทวั ่ ๆ ไป รามิเรซยืนยันว่า “การ
พยายามค้นหาบันทึกเรื่องราว หรือความทรงจา ของคนทีม่ เี ชือ้ ชาติหรือสถานะแบบเทเรสซิตา้
ในหอจดหมายเหตุเหล่านัน้ มันเป็ นอะไรทีต่ อ้ งยอมรับอย่างง่ายดายว่า เรื่องราวประวัตศิ าสตร์
แบบนี้จะไม่ปรากฏในหอจดหมายเหตุเหล่านัน้ ” (Ramirez, 2005, p. 119)
หนั ง สือ เล่ ม อีก เล่ ม หนึ่ ง ที่ส ามารถช่ ว ยแสดงให้เ ห็น ถึง การศึก ษา
จดหมายเหตุทร่ี บั อิทธิพลทัง้ จากแนวคิดสตรีนิยมและเควียร์ ก็คอื หนังสือทีม่ ชี ่อื ว่า An Archive
of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures ของ แอน ซเวทโควิช (Ann
Cvetkovich) (2003) งานชิ้นนี้ได้ท้าทายขนบของจดหมายเหตุโดยการสร้างแนวคิดจดหมาย
เหตุแห่งความรูส้ กึ ทีห่ ลอมรวมมาจากประวัตศิ าสตร์บาดแผล เมือ่ นึกถึงประวัตศิ าสตร์บาดแผลที่
เกิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ของมวลมนุษยชาติ ผูค้ นส่วนมากก็คงจะนึกถึงเหตุการณ์สาคัญ ๆ อย่าง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติท่รี ุนแรง แต่ในการศึกษาของ
เธอนัน้ เป็ นประวัตศิ าสตร์บาดแผลของเลสเบี้ยน ซึ่งเป็ นบาดแผลที่ไม่ได้ เกิดจากเหตุการณ์ท่ี
เขย่าความรูส้ กึ ของคนทัง้ โลก หากเป็ นบาดแผลผ่านประสบการณ์ชวี ติ ทางเพศและเป็ นเพียง
บาดแผลในชีวติ ของเลสเบีย้ นหรือเควียร์ทเ่ี กิดจากวิกฤตการณ์โรคเอดส์รวมถึงการผลัดถิน่ ฐาน
เธอได้นาวัสดุจดหมายเหตุในรูปแบบต่าง ๆ มาศึกษา อาทิ วิดโี อ รูปภาพ จดหมาย ความทรง
จาของบุคคล การแสดง บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ งานเขียนของเธอได้รบั อิทธิพลมาจากทัง้ แนวคิด
ของเฟมินิสต์และมุมมองแบบเควียร์ ทัง้ สองมุมมองถูกนามาใช้รวมกันเพื่อสร้างจดหมายเหตุ
แห่งความรู้สกึ ขึ้นมา งานของซเวทโควิชช่วยจุดประกายหนทางใหม่ ๆ ในการสร้างความรู้
ประวัติศาสตร์จากสิง่ ของที่ถู กละเลยหรือจากเหตุการณ์ ท่ถี ูกมองข้ามไปจากประวัติศาสตร์
ตามที่เ ธอกล่ าวไว้ว่า “ประวัติศ าสตร์ของเกย์และเลสเบี้ยนต้องการมุมมองจดหมายเหตุ ใน
แนวทางแบบถอนรากถอนโคน เพื่อที่จะจัดเก็บความรู้สกึ ความสัมพันธ์อนั แนบแน่ น ความ
ปรารถนาทางเพศ และทุก ๆ ประสบการณ์ ของขบวนเคลื่อนไหวทางสังคมที่ซึงยากต่ อการ
บันทึกลงในจดหมายเหตุกระแสหลัก” (Cvetkovich, 2003, p. 241)
การศึกษาประวัติศาสตร์บาดแผลของเลสเบี้ยนจึงเป็ นการท้าทาย
ประวัติศ าสตร์บ าดแผลที่ค นส่ว นใหญ่ ม กั ให้คุ ณ ค่ า กับ ภาพประวัติศ าสตร์เ หตุ ก ารณ์ ท่ีเ ป็ น
บาดแผลของมวลมนุษยชาติ ซึง่ ถึงแม้วา่ จดหมายเหตุจะมิได้เพียงแค่ถูกตัง้ คาถามต่อข้อมูลทีก่ กั
เก็บไว้ แต่ จดหมายเหตุ ยงั มักจะถูกตัง้ คาถามถึงข้อเท็จจริงที่รองรับในจดหมายเหตุ ช้ิน นัน้
(Manoff, 2004, p. 14) เพราะความจริงมักถูกนับว่าเป็ นข้อพิสจู น์เชิงประจักษ์ แต่ความรูส้ กึ มัก
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ถูกมองว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่คงทนถาวร แปรเปลีย่ นไปตามจิตใจและอารมณ์ของมนุ ษย์ อย่างไรก็ตาม
ความท้าทายหนึ่งของจดหมายเหตุท่ไี ด้รบั อิทธิพลจากเควียร์และสตรีนิยมก็คอื การบ่อนเซาะ
ความจริงในจดหมายเหตุ ด้ว ยความรู้สกึ อันสลับซับซ้อนของมนุ ษย์ ดังที่ ซเวทโควิช (2003)
มองว่า
จดหมายเหตุแห่งความรู้สกึ เป็ นทัง้ วัสดุและอวัสดุ แม้ครัง้ หนึ่งวัสดุ
เหล่านี้อาจจะไม่เคยถูกพิจารณาว่าเป็ นดังจดหมายเหตุ
่
ทวั ่ ๆ ไป ใน
เวลาเดียวกันก็มกั จะมีการต่อต้านการจัดเก็บสิง่ ของเหล่านี้ เพราะ
เรื่องเพศและเรื่องความรูส้ กึ นัน้ ถูกมองว่าเป็ นเรือ่ งส่วนตัวมากเกินไป
และเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่คงอยู่ถาวรทีจ่ ะเก็บมันเอาไว้ (Cvetkovich, 2003, p.
244)
การวิจยั ในจดหมายเหตุในแนวเควียร์นอกจากจะทาให้เห็นภาพรวม
ของเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และเรื่องเล่าในจดหมายเหตุของ
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศยังช่วยฉายเรื่องราวประสบการณ์ ในมิตใิ หม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเด็นเพศวิถที ค่ี ่อนข้างล่อแหลมซึง่ มักจะถูกมองข้ามจากหอจดหมายเหตุกระแสหลัก การ
ทางานในจดหมายเหตุเควียร์จงึ สามารถก่อให้เกิดการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูว้ จิ ยั กั บจดหมาย
เหตุทศ่ี กึ ษา ด้วยเรื่องเล่าหรือชุดความรูท้ ถ่ี ูกเก็บไว้ในจดหมายเหตุอาจเป็ นสิง่ ทีย่ อ้ นแย้งหรืออยู่
ตรงกันข้ามกับสถานะของผูว้ จิ ยั หรืออาจเป็ นสิง่ ที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานะหรือเหตุการณ์
ปั จจุบนั ได้ในขณะเดียวกันกระบวนการศึกษาวิจยั ในจดหมายเหตุได้สะท้อนให้เ ห็นถึงความ
ซับซ้อนของจดหมายเหตุซ่ึงมีทงั ้ ความรู้สกึ เหตุการณ์ และตัวตนปะปนอยู่ในจดหมายเหตุ
เรื่องราวในประวัตศิ าสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศทีถ่ ูกกักเก็บอยู่ในจดหมายเหตุนัน้ มี
ความแตกต่างและความเฉพาะตัว ทัง้ ยังอาจท้าทายความรูเ้ รื่องเพศสถานะและเพศวิถแี บบที่
สัง คมเคยรับ รู้ และนอกจากองค์ ค วามรู้ ท่ีถู ก สร้ า งขึ้น ผ่ า นประสบการณ์ แ ละวิถีชีว ิต อัน
สลับซับซ้อนนอกจากจะให้เรื่องราวที่แตกต่างไปต่างจดหมายเหตุกระแสหลักแล้ว การศึกษา
จากตัวบทที่อยู่ในวัตถุท่หี ลากหลายรูปแบบและบางอย่างอาจจะท้าทายและสันคลอนต่
่
อมโน
ภาพจดหมายเหตุทเ่ี ราคุน้ เคย จดหมายเหตุเควียร์จงึ เป็ นพืน้ ทีอ่ นั ซับซ้อนและเต็มไปด้วยพลัง
(Marshall & Murphy, 2014, p. 1)
จากการศึกษาจดหมายเหตุทงั ้ ในแนวสตรีนิยมและเควียร์ในส่วนที่
ผ่านมา ก่อให้เกิดการเปลีย่ นร่าง แปลงรูป อุดมคติของจดหมายเหตุ โดยมีนกั วิจยั เป็ นผูต้ คี วาม
จดหมายเหตุขน้ึ มาใหม่จากสิง่ ของบางอย่างทีอ่ าจจะต่างไปจากจดหมายเหตุกระแสหลัก หรือ
กลายเป็ นสิง่ ของทีอ่ าจบอกได้มากกว่าข้อมูลข่าวสาร หรือ ความจริงในประวัตศิ าสตร์ หากแต่
เป็ นสิง่ ของทีจ่ ดั เก็บความรูส้ กึ และก้าวล่วงเข้าไปถึงพืน้ ทีส่ ่วนตัว อีกทัง้ ภายใต้กระบวนการวิจยั
จดหมายเหตุ ใ นแนวสตรีนิ ย มและเควีย ร์จึง ท าให้นั ก วิจ ัย ได้ก ลายเป็ น “ผู้ส ร้า ง” ด้ว ยการ
แปรเปลีย่ นข้าวของเหล่านี้ให้กลายเป็ นความรู้ ทัง้ ยังกลายเป็ น “ผูอ้ ่าน” จดหมายเหตุโดยอาศัย
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แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เป็ นเครื่องมือ นัยหนึ่งการหยิบยกของบางสิง่ บางอย่างที่อาจดูไร้ค่า ไร้
สาระ หรือเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะนามาศึกษา ทว่าการหยิบสิง่ ของเหล่านี้ขน้ึ มาอาจเป็ นหนทางหนึ่ง
ของนัก สตรีนิ ย มและเควีย ร์ใ ช้สู้ก ลับ ประวัติศ าสตร์ก ระแสหลัก และธรรมเนี ย มการจัด เก็บ
จดหมายเหตุ ทีผ่ ลักให้เรือ่ งราวของคนกลุ่มนี้กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์กระแสรอง หรือ กลายเป็ น
สิง่ ของทีถ่ ูกมองข้ามไป
นักจดหมายเหตุแนวสตรีนิยมและเควียร์จงึ ได้ท้าทายองค์ประกอบ
สาคัญอย่างแรกของจดหมายเหตุท่ฟี ูโกต์ได้ช้เี ห็นไว้ ซึ่งก็คอื “กฎเกณฑ์ท่วี ดั ว่าสิง่ ใดสามารถ
น ามาพู ด ได้ บ้ า ง” (the law of what can be said) (Foucault, 1972, p. 145) ส าหรับ ฟู โ กต์
จดหมายเหตุ คือ วาทกรรมทีส่ ะสมตัว ถูกกลันกรอง
่
ถูกลืม ถูกรือ้ ฟื้ นขึน้ มาใหม่ ถูกตีความ หรือ
ถูกขยายความอย่างไม่จบสิน้ ดังทีฟ่ ูโกต์มองว่า
แม้จะมีวาทกรรมมากมายมหาศาลให้เราศึกษาวิเคราะห์ แต่ในความ
เป็ นจริง แล้ ว วาทกรรมมีอ ยู่ น้ อ ยมาก ด้ ว ยกฎเกณฑ์ ท่ีใ ช้ใ นการ
กลัน่ กรองวาทกรรมให้ เ ข้า มาอยู่ ใ น Archive ที่ ส าคัญ ที่สุ ด ก็ คือ
กฎเกณฑ์ ทีว่ า่ 1.อะไรสามารถนามาพูดได้ (Expressibility) 2.อะไรที่
ควรอนุ รกั ษ์ไว้ (Conservation) 3.ความทรงจา(Memory) อะไรทีค่ วร
เก็บไว้ในความทรงจา 4.การรือ้ ฟื้ น (Reactivation) ในทุกสังคมมักมี
การรื้ อ ฟื้ นวาทกรรมบางชุ ด ขึ้ น มาใช้ ใ หม่ 5.การหยิ บ ฉวย
(Appropriation) โดยไม่คานึงถึงบริบทที่เป็ นจริงทางประวัตศิ าสตร์
เลย (ธีรยุทธ บุญมี, 2551, นน. 53-55)
แนวคิดจดหมายเหตุในมุมมองสตรีนิยมและเควียร์ จงึ เป็ นการล้มล้าง
กฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือ ธรรมเนี ย มของจดหมายเหตุ แ บบที่เ คยมีม า และน ามาซึ่ง วิธีว ิท ยา
ปฏิบตั กิ าร การสร้างพืน้ ที่ หรือ สร้างกลวิธกี ารจัดเก็บขึน้ มาใหม่ สิง่ ทีอ่ ยู่ในจดหมายเหตุจงึ เป็ น
สิ่ง ที่ม ากกว่า ความจริง ถ้อ ยแถลง หรือ วาทกรรมที่ถู ก คัด กรอง หากแต่ เ ป็ น วั ส ดุ ท่ีก ักเก็บ
ความรูส้ กึ ความปรารถณา ความใคร่ เรือ่ งเพศ หรือ เรือ่ งราวส่วนตัว
การท้าทายขนบและลบล้างอุดมคติของจดหมายเหตุในงานวิจยั นี้จงึ
อยู่ตรงที่ ประการแรก การนาจดหมายเหตุสว่ นบุคคลมาศึกษาจะไม่ได้ถูกสกัดกัน้ ด้วยกฎเกณฑ์
หรือกฎระเบียบของหอจดหมายเหตุ และประการที่สอง การนาจดหมายเหตุสว่ นบุคคลทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ล้วนมีความเกีย่ วข้องกับการจัดการของรัฐและสถาบัน ไม่ว่าจะเป็ น
สูตบิ ตั ร สมุดพก คลิปวิดโี อการประกวดนางงามในโรงเรียน ข้าวของทีเ่ ก็บไว้ในช่วงวัยมัธยม ใบ
สด.43 เอกสารขอเข้ารับปริญญา และใบรับรองแพทย์เพื่อขอเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ การนา
สิง่ ของเหล่านี้มาใช้ควบคู่ไปกับวิธวี ทิ ยาอัตชาติพนั ธุ์วรรณนา โดยมีคนข้ามเพศสถานะศึกษา
เป็ น กรอบแนวคิด ทฤษฎีห ลัก จึง เป็ น ไปเพื่อ เผยให้เ ห็น ถึง การกดทับ ในเชิง ความรู้ท่ีอ ยู่ใ น
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พัฒนาการของอัตลักษณ์กะเทย (คนหนึ่ง) ในสังคมไทย ทัง้ ยังนาไปสู่การพัฒนาวาทกรรมโต้
กลับ โดยการเล่าเรือ่ งจากอัตลักษณ์และประสบการณ์ของตนเอง
3.3 สรุป
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีและวิธวี ทิ ยาในการวิจยั ที่ได้กล่าวมานี้ ในวิทยานิพนธ์
เรื่องนี้จงึ มิได้เพียงแค่เล่าจาก “ฉัน” หรือใช้เพียงแค่แนวคิดอัตชาติพนั ธ์วรรณนาในฐานะวิธี
วิทยาของการวิจยั หากแต่ยงั เล่าจากจดหมายเหตุส่วนบุคคล โดยทีก่ ารนาสิง่ ของส่วนตัวมาใช้
ในวิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้ได้รบั อิทธิพลมาจากทฤษฎีจดหมายเหตุในแนวสตรีนิยมและเควียร์ ซึง่ การ
นาวิธวี ทิ ยาการศึกษาในแนวอัตชาติพนั ธุ์วรรณนาและจดหมายเหตุศกึ ษามาใช้ร่วมกับแนวคิด
คนข้ามเพศสถานะศึกษา ก็เพือ่ เติมเต็มกระบวนการสร้างความรูใ้ นวิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้ให้มี “ฉัน”
อยู่ในฐานะผูเ้ ล่าและผูบ้ นั ทึกคนใหม่ และให้มี “จดหมายเหตุสว่ นบุคคล” อยู่ในฐานะองค์ประธาน
ของความรู้
ฉะนัน้ การเล่าเรื่องของตนเองในงานวิจยั นี้จงึ เป็ นทัง้ เป็ นการเคลื่อนตัวออกจาก
ความรู้ท่กี ดทับ และเป็ นการขับเคลื่อนเข้าไปสู่ปริมณฑลของจดหมายเหตุส่วนบุคคลอันเป็ น
สนามวิจยั แห่งใหม่ ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีและวิธวี ทิ ยาทีจ่ ะนามาใช้ดงั ทีก่ ล่าวมาแล้ว ฉันจึงมี
เรื่องราวของตนเองกับจดหมายเหตุเป็ นทัง้ สนามในงานวิจยั และเป็ นเส้นชัยในการได้มาซึ่ง
คาตอบ
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บทที่ 4
(เด็ก) ตุ๊ด กับ ความเงียบในโรงเรียนประถม
ฉันถูกเรียกด้วย “คา” มากมายทีฉ่ ันไม่เคยมีส่วนสร้างขึน้ หรือมีส่วนในการกาหนด
ตัง้ แต่ตอนวัยประถมฉันก็ตกเป็ นเป้ าหมายของการถูกล้อด้วยคาว่า “ตุ๊ด” จากเพื่อนในโรงเรียน
พอเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมชายล้วนก็โดนเรียกด้วยคาว่า “กะเทย” และถึงแม้ในช่วงรอยต่อ
ระหว่างมัธยมปลายกับมหาวิทยาลัย ฉันจะเริม่ ได้ยนิ คาว่า “สตรีขา้ มเพศ” หรือ “ผูห้ ญิงข้ามเพศ”
แต่เมือ่ เข้ามหาวิทยาลัยก็ถูกเรียกด้วยคาอีกคาหนึ่งว่า “สาวประเภทสอง” ทว่าก่อนทีฉ่ นั จะถูกให้
ความหมายด้วยคาเหล่านี้ คาแรกทีฉ่ นั ถูกนิยามจากคนอื่นจริง ๆ แล้ว ก็คอื คาว่า “เพศชาย” ซึง่
ถูกประทับลงบนเอกสารสูตบิ ตั รโดยรัฐตัง้ แต่วนั ที่ฉันเกิด ดังนัน้ เมื่อถึงคราวที่ฉันต้องกลับมา
บันทึกประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของตนเองขึน้ มาใหม่ จงึ ต้องกลับมาเริม่ ต้นจากจุดกาเนิดของชีวติ และ
จุดเริม่ ต้นของคานิยามทีถ่ ูกบันทึกเอาไว้โดยรัฐ
สูตบิ ตั ร หรือ ใบเกิด1เอกสารประจาตัวทีไ่ ม่ค่อยถูกนาออกมาใช้บ่อยนัก ทัง้ ยังเป็ น
เหมือนเอกสารประจาบ้านทีถ่ ูกรักษาเก็บเอาไว้ในตูเ้ สือ้ ผ้าของแม่ เอกสารชิน้ นี้เป็ นแผ่นกระดาษ
บาง ๆ ขนาดใหญ่กว่ากระดาษเอสีเ่ ล็กน้อย และมีลกั ษณะคล้ายกับแบบฟอร์มทีถ่ ูกจัดพิมพ์และ
กรอกข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ในกรอบทีห่ อ้ มล้อมอย่างเป็ นระบบระเบียบ ฉันพยายามกวาดสายตา
อ่านจากบนลงล่าง พลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบ ทว่ายังคงไม่รวู้ ่าจะเริม่ อ่านจากมุมมองไหน แต่
ถ้าหากเริม่ ด้วยข้อมูลพื้น ๆ ดังข้อความคร่าว ๆ ที่ปรากฏบนสูตบิ ตั รของฉันว่า “ด.ช.ชนาธิป
สุวรรณานนท์ เพศชาย สัญชาติไทย เกิดเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2536”
มุมหนึ่งสูตบิ ตั รจึงทาหน้าทีช่ ่วยบอกว่าแต่ละคนมีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร เกิดทีไ่ หน วัน
ใด หรือเป็ นลูกเต้าเหล่าใคร และตามการรับรูท้ วั ่ ๆ ไป สูตบิ ตั รเป็ นเอกสารที่จดั เก็บข้อมูลอัน
เป็ น “ข้อเท็จจริง” ของบุคคล โดยข้อเท็จจริงส่วนใหญ่นนั ้ เป็ นข้อมูลทีถ่ าวร (permanence) ทีไ่ ม่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เช่น ชื่อพ่อ ชื่อแม่ผใู้ ห้กาเนิด สถานทีเ่ กิด และวันเวลาทีเ่ กิด ซึง่ มีเพียง
ข้อเท็จจริงบางประการเท่านัน้ ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความปรารถนาของบุคคล เช่น ชื่อ
หรือ นามสกุล รวมถึงเพศทีส่ ามารถเปลีย่ นได้แล้วในบางประเทศ2และหากมองอีกมุมหนึ่งข้อมูล
1

เนื่องจากผูว้ จิ ยั ขอสงวนข้อมูลส่วนตัวบนเอกสารสูตบิ ตั รที่อาจจะถูกนาไปใช้ได้
รูปภาพประกอบของเอกดังกล่าวจึงไม่ได้ถูกนามาใช้ในวิทยานิพนธ์
2 ปั จ จุ บ น
ั ในบางประเทศอนุ ญาตให้คนข้ามเพศสถานะสามารถเปลี่ยนเพศบน
เอกสารสูตบิ ตั ร รวมถึงเอกสารประจาตัวอื่น ๆ ได้ ซึง่ แนวคิดทีเ่ ข้ามาทาหน้าทีต่ ่อรองกับความ
จริงแห่งเพศที่องิ อยู่บนฐานคิดวิทยาศาสตร์ ด้วยความจริงแห่งเพศอีกชุดหนึ่งซึ่งนัน้ ก็คอื เพศ
สถานะ หรือ gender แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานของ ILGA ทีอ่ อกมาในปี 2016 เรื่อง “Trans
legal mapping report 2016: Recognition before the law” ได้แสดงให้เห็นว่า การรับรองเพศ
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บนสูตบิ ตั รก็นับว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของประวัตศิ าสตร์ท่รี ฐั เป็ นผูบ้ นั ทึกให้ตงั ้ แต่วนั ที่ประชากรคน
หนึ่ ง ได้ถือ ก าเนิ ด ขึ้น บนโลกใบนี้ อีก ทัง้ ยัง บ่ ง บอกประวัติศ าสตร์ข องร่า งกายที่ย งั ไม่ ไ ด้ถู ก
แปรเปลีย่ น เพราะข้อมูลบนสูตบิ ตั รปรากฏเพศของบุคคลทีไ่ ด้รบั ตอนเกิด สูตบิ ตั รจึงเป็ นเอกสาร
ของรัฐที่ปรากฏจุดเริม่ ต้นของการกดทับด้วยความรู้แ ละการกาหนดตัวตนทางเพศของบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคนทีไ่ ม่ได้มตี วั ตนเป็ นไปตามเพศทีถ่ ูกระบุไว้ตอนเกิด ดังที่ เค เจ รอว์สนั
(K.J. Rawson) นักวิชาการทางด้านจดหมายเหตุคนข้ามเพศสถานะ (2014) กล่าวไว้วา่
จดหมายเหตุท่จี บั ต้องได้ มักจะมีร่องรอยของปรากฏการณ์ คนข้ามเพศสถานะ
ปะปนอยู่ดว้ ยเสมอ ไม่ว่าจะมีความตัง้ ใจอยู่ในระดับใดก็ตาม ก่อนที่ ''คนข้ามเพศ
สถานะ'' จะพัฒนาขึน้ มาเป็ นอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ วัสดุจดหมายเหตุต่าง ๆ ที่
ได้รบั การรับรองจากรัฐ อาทิ กฎหมายการแต่งกาย เอกสารของตารวจ รายงาน
การเข้าเมืองหรือบันทึกการฆาตกรรม . . . เพราะสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึง
ปั ญหาทีเ่ กิดจากการมาบรรจบกันระหว่างคนทีไ่ ม่เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางเพศ
สถานะกับ กลไกทางสังคมและกฎหมายที่พยายามนิยาม ควบคุม และกาหนด
บรรทัดฐานทางเพศสถานะ (Rawson, 2014, p.24)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าหากมองสูตบิ ตั รจากมุมมอง “การควบคุม” ทีส่ ่งผลต่อเพศสถานะ
ของบุ ค คล ดั ง ที่ ในบทความเรื่ อ ง “Legally Sexed: Birth Certificates and Transgender
Citizens” ของ ลิซ่ า ชอร์น มัว ร์ (Lisa Jean Moore) และ เพสลีย์ เคอร์ร า (Paisley Currah)
(2015) ใช้ มุ ม มองดัง กล่ า ววิ พ ากษ์ สู ติ บ ัต รเอาไว้ ว่ า “การควบคุ ม เพศสถานะ (gender
surveillance) ถูกทาให้เกิดขึน้ ผ่านใบเกิด (และเอกสารทุกชิน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับเอกสารต้นกาเนิดนี้)
ซึง่ นัน้ หมายความว่า การทาให้ร่างกายต้องเป็ นไปตามคุณลักษณะแบบทวิเพศ (ชาย-หญิง) ใน
แบบที่ร ับ รู้ก ัน ในสัง คมและวัฒ นธรรม” (Moore & Currah, 2015, p. 75) และทัง้ สองยัง ได้
เปรียบเทียบสูติบ ตั รเอาไว้ว่าเสมือนพ่อพันธุ์แ ม่พ นั ธุ์ข องเอกสารประจาตัว อื่น ๆ (Breeder
Documents) (Moore & Currah, 2015, p. 763) เพราะสูตบิ ตั รสามารถให้กาเนิดลูก ๆ เอกสาร
ประจาตัวตามมาได้อกี มากมาย ไม่ว่าจะบัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ บัตรเอทีเอ็ม หรือ
แม้แต่บตั รประจาตัวนักศึกษา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ เจกกับ รัฐ จึง ถู ก จัด วางผ่ า นเอกสารสู ติบ ัต ร และใน
ขณะเดียวกันเพศบนสูตบิ ตั รได้ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นเข้ากับการจัดการของ
ภาครัฐ ซึง่ การเชื่อมโยงนี้คอื การกระจายอานาจของรัฐในการจัดแบ่งและระบุเพศของประชากร
(Draz, 2017, p. 376) สูตบิ ตั รจึงนามาซึง่ ประโยชน์และมอบภาระหน้าทีต่ ่าง ๆ มาให้ดว้ ย มันถูก
บางประเทศยังคงตัง้ อยู่บนเงื่อนไขของการรับรองโดยแพทย์ เช่น อังกฤษ และ ฝรังเศส
่
แต่ใน
บางประเทศก็มจิ าเป็ นต้องได้การรับรองโดยแพทย์ เช่น ไอร์แลนด์ อาเจนติน่า และมอลตา
(Chiam, Duffy, and González, 2016)
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สร้างขึน้ มาเพื่อรับรอง การแจกจ่ายสิทธิและทรัพยากรต่าง ๆ จากรัฐ สู่ พลเมือง เช่น สิทธิใน
การเลือกตัง้ ประกันสังคม การช่วยเหลือทางสุขภาพ และผลประโยชน์ จากสวัสดิการสังคม
(Moore & Currah, 2015, p. 62) อี ก ทัง้ ข้อ มู ล บนสู ติบ ัต รยัง มีป ระโยชน์ ต่ อ การจัด ท าสถิติ
ประชากรซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการของรัฐ และถ้าหากลองถอดรหัสความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับปั จเจกผ่านสูตบิ ตั ร สูตบิ ตั รนับว่าเป็ นหนึ่งในเทคโนโลยีของการควบคุมสมัยใหม่ของชีว
อานาจ (Biopower) (Moore & Currah, 2015, p. 62)
เอกสารสูติบตั รจึงนับว่าเป็ นต้นสายปลายเหตุของการกดทับ ตัวตนและควบคุม
ประสบการณ์ของกะเทยคนหนึ่งให้ดาเนินไปตามกรอบของเพศชาย-เพศหญิงทีถ่ ูกกาหนดเอาไว้
ตัง้ แต่ตน้ นัน่ จึงทาให้เอกสารแผ่นนี้ได้กลายเป็ นหมุดหมายในการแสวงหาเสียงทีถ่ ูกทาให้เงียบ
โดยรัฐและกลายเป็ นจุดเริม่ ต้นของเรื่องเล่าทัง้ หมดทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าเอกสารแผ่นนี้ ได้สง่ ผลกับ
ชีวติ ของคน ๆ หนึ่งทีไ่ ม่ได้เป็ นไปตามเพศทีร่ ฐั บันทึกไว้อย่างไร ฉะนัน้ นับแต่ชว่ งบรรทัดต่อจาก
นี้ไปฉันจะกลับมาเล่าและบันทึกประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของตนเองขึน้ มาใหม่ตงั ้ แต่ในวัยเด็ก ซึ่งใน
บทนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนคือ 1) การแสวงหาความเงียบผ่านเรือ่ งเล่าในวัยเด็ก 2) การ
ทบทวนวิธวี ทิ ยาในการสร้างความรูเ้ กี่ยวกับเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศและนาเสนอวิธกี ารศึกษา
ประเด็นดังกล่าวผ่านจดหมายเหตุ 3) การนาเอาสมุดพกของโรงเรียนประถม ซึ่งเป็ นจดหมาย
เหตุส่วนบุคคลอีกชิ้นหนึ่งที่นามาใช้ในบทนี้ เพื่อเผยให้เห็นถึงตัวตนข้ามเพศในวัยเด็ก และ
สอดแทรกเสียงของตนเองในวัยเด็กลงไปในกระบวนการสร้างความรู้ และ 4) การวิเคราะห์ให้
เห็นถึงการกดทับทางความรูผ้ า่ นการเขียนรายงานพฤติกรรมในสมุดพก
4.1 “เล่า” ความเงียบที่ฉันเคยรู้จกั
ในวัยเด็กแม่เป็ นเหมือนโลกทัง้ ใบสาหรับฉัน และเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ที ส่ี ุด เพราะเรา
สามารถเป็ นเพื่อนคุยกันได้ตงั ้ แต่เรื่องเล็ก ๆ อย่าง การ์ตูนที่ฉันชอบดู หรือเรื่องยาก ๆ อย่าง
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ และเรื่องธรรมดาสามัญอื่น ๆ อีกหลายเรื่องในชีวติ แม้ดูเหมือนเรา
สองคนจะสนิทกันมากจนสามารถเปิ ดใจคุยกันได้ทุกเรื่อง แต่ยกเว้นอยูเ่ รือ่ งเดียวที่ฉนั ไม่กล้าคุย
กับแม่เลยก็คอื เรื่องเพศของตนเอง นัน่ ทาให้ฉันคิดว่าเสียงในวัยเด็กของตนเองถูกทาให้ขาด
หายไปมากทีส่ ุดในช่วงชีวติ ความเงียบในวัยเด็กคงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้ฉันกลับมารือ้ ฟื้ น
เสียงของตนเองขึน้ มาใหม่อกี ครัง้
จากบนหน้าสูตบิ ตั รของฉันทีน่ อกจากจะแสดงให้เห็นถึง ชือ่ เพศ วันเดือนปี เกิด ยัง
แสดงให้เห็นอีกว่า กรุงเทพ คือ “สถานที่เกิด” ของฉัน แต่ถ้าหากพูดถึงคาว่า “บ้านเกิด” หรือ
เวลาที่ใ ครต่ อใครถามฉันว่าเป็ นคนจังหวัดอะไร ฉันจะตอบอย่างไม่ล งั เลใจเลยว่า “เป็ นคน
โคราช” และรูส้ กึ ไปโดยปริยายว่าโคราชคือบ้านเกิด ซึง่ ถึงแม้ว่าพ่อกับแม่ของฉันจะมีภูมลิ าเนา
มาจากจังหวัดกรุงเทพและมีพ้นื เพชีวติ เป็ นคนเมืองหลวงมาตัง้ แต่เกิด แต่ ทงั ้ คู่ได้เลือกย้ายสา
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มโนครัวมาอยู่โคราชตัง้ แต่ในปี ท่ฉี ันเกิด (พ.ศ. 2536) เพียงเพราะต้องการจะหลีกหนีความ
วุ่นวายในเมืองใหญ่ทอ่ี ยู่กนั มาทัง้ ชีวติ จึงพาครอบครัวเล็ก ๆ ทีม่ กี นั สีค่ น พ่อ แม่ และฉันทีเ่ ป็ น
ลูกชายคนเล็กของบ้าน บวกกับพีช่ ายอีกหนึ่งคนทีอ่ ายุห่างกันสีป่ ี พร้อมขนทีว ี เสือ้ ผ้า และข้าว
ของเครื่องใช้ ขึน้ รถกระบะคันแรกทีพ่ อ่ ซือ้ ขับออกจากบ้านปู่ย่าในกรุงเทพและหอบหิว้ กันมาลง
หลักปั กฐานสร้างชีวติ ทีโ่ คราช
กรุงเทพในวัยเด็กของฉันจึงไม่มคี วามเชื่อมโยงทางความรูส้ กึ ถึงความเป็ นบ้านได้
เลย เป็ นแต่เพียงสถานทีท่ ใ่ี ห้ฉันได้แวะเวียนไปเยีย่ มญาติสนิทมิตรสหาย ไม่ว่าจะเป็ น บ้านย่า
บ้านยาย บ้านป้ า หรือบ้านลุง และยังเปรียบเสมือนเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวตอนปิ ดเทอมใหญ่
ในช่วงฤดูรอ้ นให้ฉันได้แวะชมความเจริญในเมืองหลวง ในแบบทีอ่ าจไม่ได้สมั ผัสในโคราช เช่น
การได้อ าบน้ า ประปา ได้ล องขึ้น รถไฟฟ้ า บีทีเ อส เดิน เลาะดูตึก ระฟ้ า หรือ เดิน ตากแอร์ใ น
ห้างสรรพสินค้าหรูหราใจกลางเมือง
ภาพของครอบครัวจากความทรงจาในวัยเด็กเท่าทีฉ่ ันจะจาได้ คือ ภาพของพ่อที่
ต้อ งออกไปท างานนอกบ้า น อยู่ห่ า งไกลจากครอบครัว พ่อ เป็ น พนัก งานบริษัท ที่ต้อ งออก
เดินทางไปทางานหลายสัปดาห์ในต่างจังหวัด แล้วคอยกลับมาแวะเยีย่ มบ้านอยูเ่ รื่อย ๆ ในขณะ
ทีแ่ ม่อยู่บา้ นคอยทางานบ้านและดูแลฉันกับพีช่ าย ช่างน่ าเสียดายทีฉ่ ันไม่ทนั ได้เห็นแม่เป็ นนัก
บัญชีสดุ เก่งและเป็ นผูห้ ญิงสุดแกร่งทีท่ างานในบริษทั การเงินในย่านธุรกิจของกรุงเทพ เพราะแม่
ลาออกจากงานทันทีเมื่อแม่รู้ตวั ว่าแม่ตงั ้ ครรภ์ลูกคนที่สอง พอแม่คลอดฉันออกมา แม่ก็เลิก
ทางานและกลายเป็ นแม่บา้ นอย่างเต็มเวลาไปเสียแล้ว เวลาในวัยเด็กเวลาส่วนใหญ่ของฉันจึงได้
อยู่กบั แม่มากกว่าพ่อ ฉันอยากจะขอออกตัวเสียนิดว่าทีฉ่ นั เป็ นแบบนี้ อย่าได้โทษแม่เลย เพราะ
ใครหลายคนมักชอบพูดกันว่า “ลูกเป็ นตุ๊ดเป็ นกะเทยเพราะอยู่กบั แม่มาก” ฉันว่าถ้าคนจะเป็ น
จะใครเลีย้ งมาหรืออยูก่ บั ใครมากกว่าก็เป็ นได้ทงั ้ นัน้
ครัน้ ถึงวัยเริม่ อ่านเขียน ฉันถูกส่งไปเรียนทีโ่ รงเรียนเมืองนครราชสีมา (ตัวอักษร
ย่อของโรงเรียน คือ ม.น.ม.) หรือเรามักจะเรียกกันสัน้ ๆ ว่าโรงเรียนเมือง เพราะโรงเรียนแห่งนี้
นอกจากจะเป็ นโรงเรียนประจาจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ยังตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง โดยอยูฝ่ ั ง่ ตรงข้าม
ของห้างสรรพสินค้าไอทีซติ ้ี เดิมทีหา้ งแห่งนี้มชี ่อื ว่า นอริส ซิต้ี ซึง่ แต่ก่อนเป็ นห้างทีฉ่ นั ชอบแวะ
ไปเดินเล่นกับเพือ่ นหลังเลิกเรียน เพราะทีน่ นนอกจากจะมี
ั่
รา้ นขายโทรศัพท์มอื ถือแล้ว ยังเคยมี
ร้านเช่าการ์ตูนญีป่ ่ ุนร้านใหญ่ซง่ึ ในยุคนัน้ เป็ นทีช่ ่นื ชอบอย่างมากในหมู่เด็กนักเรียน แถมในห้าง
ยังมีรา้ นถ่ายสติก๊ เกอร์ท่เี ป็ นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษา พวกเราชอบลงขันกันไปใช้บริการ
ถ่ายรูปเป็ นหมู่คณะ รอบรัว้ โรงเรียนนอกจากจะมีพอ่ ค้าแม่คา้ ทีเ่ ข็นรถมาขายอาหารว่างอร่อย ๆ
ทีเ่ หมาะแก่กนิ ตอนโรงเรียนเลิก อย่าง ขนมโตเกียว มาม่าผัด ลูกชิ้นทอด และไก่ชุปแป้ งเกล็ด
ขนมปั งทอด แถมยังมีแผงขายของเล่นมากมายทีล่ ่อตาล่อใจเด็กนักเรียนยิง่ นัก อีกทัง้ ในละแวก
นัน้ ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งทีอ่ ยู่ในละแวกเดียวกันกับโรงเรียนเมือง ซึง่ ถัดจากนัน้ ก็จะเป็ น
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โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนอนุ บาลดอกบัว และโรงเรียนสุรนารีท่เี ป็ นโรงเรียนมัธยมหญิงล้ วน
ประจาจังหวัด
ฉัน เรีย นอยู่ท่ีโ รงเรีย นเมือ งตัง้ แต่ ช นั ้ อนุ บ าล 1 จนจบชัน้ ป.6 ช่ว งเวลา 8 ปี ใ น
สถานศึกษาแห่งนี้จงึ เต็มไปด้วยความทรงจามากมาย แต่ ณ โรงเรียนแห่งนี้เอง ฉันค่อย ๆ ได้
เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างชายหญิง และรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับคนอื่น
เพราะเมื่อก้าวเข้าสูพ่ น้ื ทีก่ ารศึกษาไทยฉันไม่เพียงแต่ถูกสังสอนให้
่
กลายเป็ นเด็กทีน่ อบน้อมและ
เชื่อฟั งผู้ใหญ่ แต่ยงั ถูกทาให้กลายเป็ นเด็กชายและเด็กผู้หญิงตามกฎระเบียบ ทรงผม และ
เครื่องแบบนักเรียน เมื่อเป็ น “เด็กชาย” ฉันจึงต้องไว้ผมสัน้ เกรียน ใส่เสือ้ นักเรียนสีขาวทีป่ ั กชื่อนามสกุล ของตนเอง พร้อมขนาบข้างด้วยคานาหน้า ด.ช. เป็ นลายปั กตัวอักษรสีน้ าเงินไว้ตรงที่
หน้าอกด้านขวา และนุ่ งกางเกงสีกากี ส่วนเด็กผูห้ ญิงนัน้ จะไว้ผมบ๊อบความยาวได้ไม่เกินติง่ หู
สวมเสือ้ นักเรียนปกคอบัว และนุ่งกระโปรงสีกรมท่า ทุกองค์ประกอบของเครื่องแบบนักเรียนถูก
จัดแบ่งตามเพศและแตกต่างอย่างชัดเจน เครื่องแบบและทรงผมของนักเรียนจึงเป็ นสิง่ ทีท่ าให้
ฉันมองเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงตัง้ แต่จากร่างกายของตนเอง
ทว่าอีกสิง่ หนึ่งทีฉ่ นั มองเห็นด้วยสายตาและโลกทัศน์ทเ่ี ปลีย่ นไป เครือ่ งแบบเหล่านี้
ไม่ ไ ด้เ พีย งแค่ “แบ่ ง เพศ” แต่ ย ัง นั บ ว่ า เป็ น “ภาระของผู้ห ญิง ” เพราะแม่ ต้ อ งเป็ น คนช่ ว ย
ตระเตรียมชุดเครื่องแบบนักเรียนเหล่านี้ให้ฉันกับพีช่ ายตัง้ แต่คนื วันก่อนที่จะไปโรงเรียนเรียน
แม่จะมารีดเสือ้ นักเรียนตัง้ แต่ชายเสือ้ จนถึงคอปกและกางเกงนักเรียนสีกากีจนเรียบกริบ ถุงเท้า
นักเรียนสีน้ าตาลและรองเท้านักเรียนก็จะถูกซักและจัดเตรียมเอาไว้ให้ แต่ถา้ หากคืนไหนแม่ไม่
มีเวลา แม่ต้องตื่นขึน้ มาตัง้ แต่ตหี า้ เพื่อตระเตรียมชุดนักเรียนให้ลูกทัง้ สองคน แถมยังต้องเข้า
ครัวทาอาหารเช้าให้เราสองคนพีน่ ้องได้ทานก่อนไปโรงเรียน ส่วนฉันกับพีช่ ายก็มหี น้าที่เพียงแค่
เดินตัวปลิวขึน้ รถตูร้ บั ส่งไปโรงเรียน ซึง่ แม้บางครัง้ รถตูก้ ม็ ารับไม่เป็ นเวลา บางวันก็มาเช้ากว่า
ปกติ หรือบางวันก็มาสายกว่าทีเ่ คย แต่ไม่วา่ จะอย่างไรก็ตามแม่ตอ้ งตื่นมาเพือ่ ทาให้ลกู สองคนมี
ความพร้อมทีจ่ ะไปโรงเรียนให้ทนั ตอนแปดโมงเช้าเพือ่ เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง
สิ่งที่บ่ งบอกลักษณะทางเพศในโรงเรียนไม่ได้มีเพียงแต่ เครื่องกาย หากแต่ ใน
โรงเรียนแห่งนี้ยงั มีเพือ่ นชาย เพือ่ นหญิง และ “เพือ่ นตุ๊ด” ฉันเรียนอยูห่ อ้ งทับสีต่ งั ้ แต่อนุบาลหนึ่ง
จนจบป.6 กิตติศพั ท์ของห้องทับสีน่ ัน้ เป็ นทีร่ ูก้ นั ประจาสายชัน้ ว่าเป็ นห้องรวมดาวเด่นโดยการ
เข้าชิงอันดับบ๊วยประจาสายชัน้ อยู่ทุกปี และรวมเด็กทีส่ ร้างวีกรรมแสบ ๆ เอาไว้ ห้องเรียนของ
ฉันมีนักเรียนเกือบ 50 คน โดยมีปริมาณเด็กนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง ฉันจาได้ว่าใน
ห้องเรียนนัน้ ประกอบไปด้วยเด็กที่มพี ฤติกรรมหลากหลาย ตัง้ แต่ เด็กซน เด็กดื้ อ เด็กดี เด็ก
เรียบร้อย และตัง้ แต่ กลุ่มเด็กผูช้ ายแสบ ๆ ซน ๆ กลุ่มเด็กผูห้ ญิงทีค่ ลังไคล้
่ แฮรี่ พ็อตเตอร์ และ
ในยุคนัน้ ฉันจาได้วา่ มีเพือ่ นทีเ่ ป็ นเด็กชายทีย่ งั ไว้ผมจุกกลางหัวและถักเปี ยมาโรงเรียน แถมยังมี
กลุ่มเด็กทีม่ พี ฤติกรรมคล้าย ๆ กับฉันอีกสองสามคน และหนึ่ งในนัน้ มีคนหนึ่งทีช่ ่อื “เท่” ถึงแม้
วันนี้เราจะขาดการติดต่อกันไปหลายปี และแม้มติ รภาพของเราอาจจะเจือจางไป แต่ฉันจาได้
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เสมอมาว่า เท่ เป็ นเพื่อนสนิทมากทีส่ ุดคนหนึ่งของฉันตอนประถม เพราะการมีเพื่อนอย่าง เท่
ในห้องเรียนได้ชว่ ยทาให้ฉนั ไม่รสู้ กึ แปลกแยกและโดดเดีย่ ว
ตอนทีฉ่ ันเริม่ รับรูว้ ่าฉันนัน้ แตกต่างจากคนอื่น ๆ เห็นจะเป็ นตอนทีไ่ ด้ยนิ เพื่อนใน
โรงเรียนล้อฉันด้วยคาว่า “ตุ๊ด” หรือ “อีตุ๊ด” ฉันจาได้วา่ ฉันถูกเรียกแบบนัน้ จากเพือ่ น ตัง้ แต่เรียน
ชัน้ อนุบาล และในยุคทีต่ อ้ งโตมากับเพลงล้อตุ๊ด เชื่อฉันเถอะว่าการเป็ นเด็กชายทีน่ ิ่ง ๆ เงียบ ๆ
และเรียบร้อย เราต้องมีความอดทนกันมากมายเหลือเกินกับการได้ยนิ บทเพลงทีแ่ ต่งขึน้ มาเพื่อ
ล้อเลียนหรือสร้างความเกลียดชังต่อตุ๊ดโดยเฉพาะ ซึง่ เพลงล้อตุ๊ดส่วนใหญ่ทอ่ี อกมาตัง้ แต่ในช่วง
ปลายทศวรรษ 2530 ก็มกั จะถูกแต่งและร้องโดยศิลปิ นชายเพื่อทีจ่ ะเอามาล้อผูช้ ายอีกแบบหนึ่ง
ที่ถูกมองว่าไม่สมกับเป็ นผูช้ าย เพลงหนึ่งที่ฉันจาได้ดี คือ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพราง
ชมพู กะเทยประจัญบาน เพลงนัน้ มีช่อื ว่า เรากระทบตุ๊ด3ที่จาเพลงนี้ได้นัน่ ก็เพราะมีท่อนหนึ่ง
ของเนื้อเพลงร้องเป็ นจังหวะรัว ๆ ลงตามจังหวะเสียงดนตรี เร็ว ๆ ว่า “ตุ๊ด ตะ ละ ลุด ตุ๊ด ตุ๊ด”
แม้เพลงนี้จะเป็ นเพลงทีข่ บั ร้องโดยวงศิลปิ นชายล้วนทีท่ าแนวเพลงเพือ่ ชีวติ อย่าง คาราบาว วง
นี้อาจผลิตเพลงเพื่อชีวติ ให้แก่ผฟู้ ั งคนอื่น ๆ มาหลายเพลง แต่เพลงนี้ไม่ได้แต่งขึน้ มาเพื่อชีวติ
ของเด็กตุ๊ดแน่ ๆ เพราะตอนทีเ่ ดินอยู่ในโรงเรียนฉันเคยได้ยนิ คาว่า “ตุ๊ด” ลอยมาเป็ นเพลง ๆ นี้
ซึง่ บางครัง้ หนักถึงขัน้ ได้ยนิ เสียงคนตะโกนคาว่า ตุ๊ด! ข้ามฝั ง่ มาจากอีกฟากหนึ่งของอาคารเรียน
และการถูกล้อเลียนเช่นนี้เคยทาให้ฉนั รูส้ กึ อายมาก ๆ เวลาทีโ่ ดนแบบนัน้
แม้จะเป็ นเวลานานหลายปี ทฉ่ี ันได้รูจ้ กั คาว่า ตุ๊ด เป็ นอย่างดี ผ่านคาพูดทีอ่ อกมา
จากปากของเพื่อนในโรงเรียนตัง้ แต่ประถม แต่ฉันไม่เคยรูม้ าก่อนเลยว่า คาว่า ตุ๊ด ที่นามาใช้
ล้อเลียนมีท่มี าจากไหนและเริม่ ถูกนามาใช้ในสังคมไทยตัง้ แต่เมื่อไร และกว่าจะรู้เข้าก็ตอนที่
เรียนปริญญาโทเข้าแล้ว หลังจากทีไ่ ด้เริม่ ค้นคว้าวิจยั จึงได้พบว่า ตุ๊ด เป็ นคาทีม่ กั จะถูกรับรูว้ า่ มา
จากภาพยนตร์เรื่อง ตุ๊ดซี่ (Tootsie) ออกฉายในปี พ.ศ.2525 นาแสดงโดย ดัสติน ฮอฟแมน แต่
อย่างไรก็ตามมีขอ้ สันนิษฐานหนึ่งทีค่ น้ พบว่า คา ๆ นี้อาจถูกนามาใช้แทนทีค่ าว่า กะเทย โดย
ทหารชาวอเมริกนั ตัง้ แต่ ใ นช่วงสงครามเวียดนามหรือก่อนที่หนังเรื่องดังกล่าวจะออกฉาย
(Jackson, 1995, p. 197)
ตุ๊ด ตามความเข้าใจทัว่ ๆ ไป จึงเป็ นคาที่ใช้เรียกผู้ชายลักษณะท่ าทางตุ๊งติ๊งที่
มักจะแสดงออกแบบผูห้ ญิงในเชิงล้อเลียน ภายใต้โลกของใครบางคนทีเ่ ชื่อในความจริงแท้และ
สมบูรณ์ ในสายตาของพวกเขาเหล่านัน้ ก็อาจจะมองว่า ตุ๊ด คือคนทีด่ ูไม่แมน ดูไม่เป็ นผูช้ ายแท้
หรือไม่ใช่ผูช้ ายร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งภายใต้มุมมองแบบนัน้ ราวกับว่าคนที่เป็ นตุ๊ดจะมีความเป็ น
ชายอยู่ประมาณ 0.00-99.99 %. (ไม่เต็มร้อย) และทาอย่างกับว่าความเป็ นชายความเป็ นหญิง
3

นอกจากเพลงเรากระทบตุ๊ด ที่ขบั ร้องโดยคาราบาว ในปี พ.ศ. 2537 ยังมีเพลง
เกลียดตุ๊ด ที่ร้องโดยวงซีเปี ย นอกจากนัน้ ยังมีคาที่มคี วามหมายทานองเดียวกันกับคาว่าตุ๊ด
อย่าง คาว่า “ประเทือง” ซึง่ มีทม่ี าจากเพลง ประเทือง ของไท ธนาวุฒิ ออกมาในปี พ.ศ. 2541
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หรือเพศทางสังคมจะสามารถวัดออกเป็ นตัวเลขได้ดว้ ยเครื่องวัดอุณหภูมหิ รือปรอทวัดไข้อย่าง
นัน้ ล่ะ
ในส่วนหนึ่งตุ๊ดจึงเป็ นคาที่มคี วามหมายสื่อไปในทางลบ บางคนอาจจะรู้สึ กโกรธ
หรือราคาญเวลาได้ยนิ คานี้ เพราะการถูกล้อถูกแกล้งหรือกระเซ้าเย้าแหย่อยู่บ่อย ๆ คงไม่มี
มนุ ษย์คนไหนชื่นชอบ แต่เรื่องแบบนี้กม็ กั จะถูกทาให้เป็ นเรื่องเล็ก ๆ ในสังคมเสมอและยิง่ ถ้า
การล้อแบบนี้เกิดขึน้ ในโรงเรียนก็มกั จะถูกมองว่าเป็ นการหยอกล้อกันตามประสาเด็ก ตรงกัน
ข้ามกับบางคนอาจจะไม่รูส้ กึ อะไรกับคา ๆ นี้ โดยเฉพาะกับคนที่เติบโตมาเป็ นตุ๊ดที่แข็งแกร่ง
(ทางจิตใจ) แถมมิหนาซาบางคนยังใช้คาว่า ตุ๊ด นิยามตนเองเสียด้วยซ้าไป
กระนัน้ แล้วปั จจุบนั ไม่ว่าคาว่าตุ๊ดจะเป็ นคาที่มคี วามหมายลบหรือถูกพลิกแพลง
นามาใช้ในแง่บวกก็ตาม แต่ท่แี น่ ๆ นี่เป็ นคา ๆ แรกทีฉ่ นั ได้รจู้ กั ว่าเป็ นคาทีอ่ อกมาจากปากของ
เพื่อนทีโ่ รงเรียนประถม ซึง่ ไม่ใช่คาทีฉ่ ันได้ยนิ มาจากทีบ่ า้ นอย่างแน่ นอนเพราะตอนเด็ก ๆ ฉัน
เคยได้ยนิ เวลาทีม่ ผี ใู้ หญ่มาถามแม่ดว้ ยความสงสัยว่า “ลูกคุณ เป็ นตุ๊ดเป็ นกะเทยหรือเปล่า ” แม่
มักจะมีคาของแม่ท่ีเอาไว้อธิบายตัวตนของฉัน โดยจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดคาว่า ตุ๊ด หรือ คาว่า
กะเทย แม่มกั จะตอบกลับคนเหล่านัน้ ไปว่า “เขาก็เป็ นแบบนี้ล่ะ” ฉันไม่เคยรูเ้ ลยว่า “แบบนี้” ที่
แม่พูดถึง หมายความว่าอะไรกันแน่ แบบนี้ของแม่อาจจะหมายถึงแบบทีพ่ เิ ศษหรือแบบที่ต่าง
ออกไป แต่ทส่ี งสัยไปกว่านัน้ ก็คอื ทาไมกันนะ ตอนนัน้ แม่ถงึ ไม่เปล่งเสียงพูดคาเหล่านัน้ ออกมา
ให้เต็มปาก หรือแท้จริงแล้วแม่แค่ไม่ได้อยากนิยามตัวตนของฉันเลยก็ได้ โลกที่บ้านในวัยเด็ก
ของฉันจึงเป็ นเหมือนสถานทีท่ ฉ่ี ันจะรูส้ กึ ปลอดภัยจาก “คา” [การตีตรา] แต่กแ็ ลกมาด้วยความ
เงียบงันระหว่างเรา
ทว่าตอนทีฉ่ นั รูส้ กึ ขึน้ มาว่าตนเองนัน้ แตกต่างจากเด็กชายคนอื่น ๆ ด้วยตัวของฉัน
เอง จริง ๆ แล้วอาจไม่ใช่ตอนอยู่ท่บี ้าน ในโรงเรียน หรือตอนที่ถูกล้อเลียนจากเพื่อน หากแต่
เป็ นตอนทีโ่ ดยสารอยูบ่ นรถตูร้ บั ส่งนักเรียน ฉันจาได้วา่ รถตูค้ นั นัน้ เป็ นรถยีห่ อ้ โตโยต้า ทีถ่ ูกทาสี
ใหม่ให้เป็ นสีเขียวและถูกดัดแปลงทาเป็ นรถโรงเรียน โดยการเอาเบาะทีน่ ัง่ ออก เหลือเพียงแต่
เบาะที่นัง่ ไว้เพียงสองที่ต้องข้างประตูและสามที่ตรงด้านหลัง ส่วนเบาะนัง่ ตรงกลางถูกแทนที่
ด้วยม้านัง่ สองตัวขนาดยาวจนเกือบถึงเบาะหลัง จากทีร่ ถตู้โดยทัวไปที
่ อ่ าจจะรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้ 11-15 คน แต่บนรถตูน้ ักเรียนคันนัน้ เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ สามารถนัง่ เบียดเสียดกันได้ราว
17-22 คน จนแน่นเต็มคันรถ
ทุก ๆ วันฉันจะโดยสารรถตูร้ บั ส่งนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้าน
ตอนเช้ารถตูจ้ ะขับมาจากอาเภอปั กธงชัยและแวะมาจอดรับทีบ่ า้ นของฉันซึง่ สามารถขับมาจาก
ถนนเส้นเดียวกัน อยู่ใกล้ ๆ กับโรงพักโพธิ ์กลาง ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองโคราชมากนัก บนรถ
ตู้รบั ส่งนักเรียนทีเ่ ต็มไปด้วยเด็กชายหญิงคนอื่น ทีม่ กั จะส่งเสียงพูดคุยกันตลอดเส้นทางอย่าง
สนุกสนานและสามารถเป็ นตนเองได้อย่างสบาย ๆ แต่บนรถตูค้ นั นัน้ เองกลับกลายเป็ นทีท่ ท่ี าให้
ฉันรูไ้ ด้จกั กับ การเป็ นคนนอกหรือการต้องกลายเป็ นคนอื่น เพราะแม้ฉนั จะเป็ นเด็กชายทีพ่ ดู จา
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เจือ้ ยแจ้วและแสดงออกถึงความเป็ นตนเองอย่างเปิ ดเผยยามอยู่ในห้องเรียน แต่กลับกลายเป็ น
เด็กชายผูน้ งั ่ เงียบเชียบอยู่คนเดียวตรงทีม่ า้ นัง่ แถวกลางบนรถตู้ การไม่พดู ไม่จากับใครนัน้ เป็ น
เพราะฉันกลัวไปเองว่าเด็ก ๆ คนอื่นบนรถตูจ้ ะรูว้ า่ ฉันเป็ นตุ๊ดและจะถูกล้อเลียนแบบตอนทีอ่ ยูใ่ น
ห้องเรียน จึงเกรงว่าหากคุณลุงคนขับรถตูไ้ ด้ยนิ เข้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ ช่วงเวลาสัน้ ๆ ของ
การเดินทาง 30 นาที บนรถตูร้ บั ส่งนักเรียนคันนัน้ จากบ้านไปโรงเรียนและจากโรงเรียนไปบ้าน
จึงกลายเป็ นช่วงเวลาแห่งความหวาดระแวงของเด็กคนหนึ่งทีไ่ ม่รจู้ ะพูดหรืออธิบายเรือ่ งนี้กบั แม่
อย่างไร ราวกับรถตู้นักเรียนคันนัน้ มิได้แค่ขนส่งฉันจากสถานทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่ง หากแต่กาลัง
ขนส่งความลับของฉันทีจ่ งใจเก็บซุกซ่อนเอาไว้แค่ในโรงเรียน
การไม่พดู ไม่จากับใครเลยบนรถตูร้ บั ส่งนักเรียน คือ “ความเงียบ” ทีฉ่ นั ได้รจู้ กั จาก
ตนเอง และการทีเ่ งียบก็เพราะคิดว่าตนเองคือคนทีผ่ ดิ แปลก เงียบเพียงเพราะกลัวว่าจะถูกเด็ก
คนอื่นล้อเลียนแบบที่โดนในโรงเรียนซึ่งนัน่ ก็มากเกินพอแล้ว และนัน่ จึงทาให้ฉั นเงียบเพราะ
หวาดระแวงไปเองว่าหากแม่รเู้ ข้าแล้วจะเสียใจหรืออับอายทีล่ กู ชายของแม่ไม่เหมือนคนอื่น สิง่ ที่
ได้เรียนรูจ้ ากการหันกลับไปมองตัวตนและประสบการณ์ในวัยเด็กของตนเองก็คอื ความเงียบ
เปรียบเสมือนเกาะกาบังทีม่ เี อาไว้ใช้สาหรับปกป้ องตนเองจากโลกภายนอก ฉันจึงจายอมทีจ่ ะ
กลายเป็ น เด็ก ล่ อ งหนหรือ เป็ น คนไร้ต ัว ตนเวลาที่อ ยู่บ นรถตู้ร บั ส่ง นัก เรีย น แต่ ถึง แม้ฉัน จะ
พยายามปิ ดซ่อนพฤติกรรมของตนเองไว้สกั เพียงใดก็ตาม สุดท้ายแล้วความลับทีฉ่ ันพยายาม
เก็บงาก็ไม่สามารถปิ ดบังเอาไว้ได้เลย บ่อยครัง้ ที่ความเงียบของฉันถูกทลายลงด้วยเสียงของ
ผู้ใหญ่ ท่ชี อบมาตาหนิ หรือ เพื่อนที่ชอบหยอกล้อ อีกทัง้ ยังมีขา้ วของอยู่ช้นิ หนึ่งได้ทาหน้ าที่
คล้ายกับรถตู้รบั ส่งนักเรียน คอยช่วยขนส่งความลับของฉันจากโรงเรียนไปถึงที่บ้าน เพราะ
สิง่ ของชิน้ นัน้ ได้บนั ทึกความลับของฉันลงในกระดาษและสามารถเปิ ดเผยตัวตนและพฤติกรรม
ทางเพศของฉันในโรงเรียนออกมาได้เป็ นตัวอักษร ทัง้ ยังถูกส่งผ่านจากมือของครูประจาชัน้ ไป
ถึง มือ ของแม่ ซึ่ง เนิ่ น นานมาแล้ ว ที่ข องชิ้น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก เปิ ดอ่ า น นั น่ คือ สมุ ด พกช่ ว งเรีย น
ประถมศึกษา (ซึ่งจะเป็ นจดหมายเหตุส่วนบุคคลอีกชิ้นหนึ่งที่จะนามาใช้ในบทนี้) แต่อย่างไรก็
ตามในส่วนต่อไป ฉันใคร่ขอทบทวนการศึกษาในประเด็นตัวตนและประสบการณ์ของเด็กที่มี
พฤติกรรมข้ามเพศ รวมถึงเด็กที่มคี วามหลากหลายทางเพศ เพื่อเสนอวิธกี ารศึกษาประเด็น
ดังกล่าวในแนวทางใหม่และในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านเรือ่ งเล่าและจดหมายเหตุสว่ นบุคคล
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4.2 ออกจากสนามในโรงเรียน เข้าสู่ สนามจดหมายเหตุ: ว่าด้วยวิ ธีวิทยาในการศึกษา
เด็กนักเรียนที่มีพฤติ กรรมข้ามเพศ
ในช่วงเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2017 ฉันเห็นภาพของเด็กหญิงฝรังผิ
่ วขาว4ทีเ่ ป็ นเด็ก
ข้า มเพศสถานะ (transgender children) หรือ เด็ก ทรานส์ (trans children) ปรากฏอยู่ บ น
หน้าปกนิตยาสาร National Geographic ฉบับต้อนรับศกใหม่ ซึ่งถือเป็ นฉบับพิเศษทีม่ าพร้อม
กับหัวข้อเรื่องการปฏิวตั ทิ างเพศสถานะ (gender revolution) ใบหน้าที่ดูสุขุม ผนวกกับคาพู ด
หนั ก แน่ น ของเธอโปรยอยู่บ นหน้ า ปกว่ า “the best thing about being a girl is, now I don't
have to pretend to be a boy.” ฉันอดคิดถึงวัยเด็กของตนเองและอดไม่ได้ท่จี ะจินตนาการไป
ด้วยความสงสัยว่าถ้าหากฉันสามารถเลือกได้ ทีจ่ ะเปลีย่ นตัวเองไปเป็ นเด็กหญิง (ด.ญ.) แบบนัน้
เสียตัง้ แต่ตอนเด็ก ๆ ชีวติ ของฉันวันนี้จะเป็ นเช่นไรกัน ทว่าภาพใบหน้าทีด่ เู ข้มแข็งและอ่อนโยน
ของเด็กหญิงบนหน้าปกนิตยสารนัน้ ฉันไม่สามารถล่วงรูไ้ ด้เลยว่าเบือ้ งหลังชีวติ ของเธอต้องฝ่ า
ฟั นอุปสรรคอะไรมาบ้าง กระนัน้ แล้วฉันไม่ได้ต้องการที่จะมาถกเถียงว่าการข้ามเพศตัง้ แต่วยั
เด็กจะเป็ นทางเลือกที่สมควร หรือ เหมาะสมกว่า หรือไม่ หากแต่ภาพและเรื่องราวของเด็กท
รานส์ในโลกตะวันตกทาให้ฉันตระหนักได้ว่าในสังคมไทยเรายังคงได้ยนิ เสียงของกลุ่มเด็กตุ๊ด
หรือ เด็กกะเทย น้อยเหลือเกิน แม้ว่าปั จจุบนั เราอาจจะพบภาพเด็กชายท่าทางตุง้ ติ้ง ยิม้ หวาน
สวมวิก จิก ตา หรือ มีกิริย าท่า ทางแบบเด็ก ผู้ห ญิง ได้ต ามรายการโทรทัศ น์ ห รือ ในสื่อ สัง คม
ออนไลน์มากขึน้ ก็ตาม แต่สงิ่ ทีฉ่ นั อยากรูจ้ ริง ๆ คือความต้องการของเด็กกลุ่มนี้คอื อะไร ปั ญหา
ทีเ่ ขาต้องพบมีอะไรบ้าง หรือความช่วยเหลืออะไรทีจ่ ะทาให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้ไม่ตอ้ งเผชิญกับการ
ถูกเลือกปฏิบตั ิอย่างโดดเดี่ยว และจากจุดนี้เองจึงทาให้ฉันคิดต่อไปอีกว่าเราจะสามารถสร้าง
ความรูเ้ กี่ยวกับเด็กตุ๊ดหรือเด็กกะเทยในสังคมไทยขึน้ มาได้อย่างไร ดังนัน้ ในส่วนนี้จะเป็ นการ
ทบทวนวิธวี ทิ ยาในการวิจยั ในกลุ่มเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศหรือเป็ นผูม้ คี วามหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทย และทบทวนการวิจยั เด็กข้ามเพศสถานะในโลกตะวันตก เพื่อนาเสนอ
หนทางใหม่ในการสร้างความรูเ้ กีย่ วกับเด็กกลุ่มนี้โดยใช้การเล่าเรื่องของตนเองผ่านวิธวี ทิ ยาอัต
ชาติพนั ธุว์ รรณนาและจดหมายเหตุศกึ ษา
สิง่ แรกทีฉ่ นั คิดว่าควรทาความเข้าใจก่อนทีจ่ ะหยิบงานวิจยั ชิ้นอื่น ๆ ขึน้ มาทบทวน
ก็คอื ความแตกต่างกันระหว่าง อัตลักษณ์ ตัวตน และประสบการณของเด็กข้ามเพศสถานะใน
โลกตะวันตก กับเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศในสังคมไทย ที่อยู่ภายใต้สงิ่ แวดล้อมหรือระบบ
การศึกษาที่แตกต่ างกัน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชดั ในบริบทการศึกษาไทยก็คือ การมีกฎระเ บีย บ
เครื่องแบบและผมทรงนักเรียนทีย่ งั คงถูกตรึงไว้กบั เพศกาเนิด ซึ่งนัน่ ถือเป็ นอุปสรรคหนึ่งทีท่ า
เธอชื่อ เอเวอรี่ แจ็คสัน (Avery Jackson) เด็กหญิงข้ามเพศอายุ 9 ขวบสัญชาติ
อเมริกนั จากเมืองแคนซัสซิตใ้ี น รัฐมิสซูรี
4
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ให้การเปลีย่ นแปลงเพศสถานะตัง้ แต่ในวัยเยาว์ยงั คงไม่สามารถกระทาได้ เนื่องด้วยระเบียบของ
โรงเรียนทีไ่ ม่ได้รองรับการเปลีย่ นแปลงเพศสถานะ เด็กนักเรียนในโรงเรียนของรัฐจึงไม่สามารถ
ทีจ่ ะ “ข้าม” (trans) ไปเป็ นอีกเพศสถานะหนึ่งได้แบบเด็กนักเรียนในโลกตะวันตก หากแต่เด็ก
กลุ่มนี้ในโรงเรียนทาได้เพียงแค่ “ผสมผสาน” (blend) ตัวตนทางเพศสถานะของตนเอง เช่น
เด็กชายทีแ่ สดงออกแบบผูห้ ญิง หรือ เด็กชายทีถ่ ูกเรียกว่าตุ๊ด หรือ กะเทย และเด็กหญิงที่ แสดง
ออกแบบผูช้ าย ดังเช่นเด็กหญิงทีม่ กั จะถูกเรียกว่าทอม (หรือทอมบอย)
จากมุมมองและประสบการณ์ของฉัน นักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศทีเ่ รียนอยู่ใน
แบบแผนสามัญและอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาของรัฐไทยมักจะเริม่ เปลีย่ นแปลงตัวตนเมื่อเข้า
เรียนมหาวิทยาลัย ( อายุประมาณ 18-19 ปี ) หรืออย่างเร็วทีส่ ุดก็น่าจะราว 15-16 ปี สาหรับคน
ทีไ่ ม่ได้เลือกเรียนต่อในสายสามัญหรือออกไปเรียนสายวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของ
แซม วินเทอร์ (Sam Winter) พบตัวเลขทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นผ่านทางเพศของผูห้ ญิง
ข้ามเพศในประเทศไทย หลายคนใช้ฮอร์โมน โดยเริม่ ใช้ ตัง้ แต่อายุเฉลีย่ 16.3 ปี และอีกหลาย
คนเริม่ ใช้ตงั ้ แต่อายุ 10 ปี หลายคนได้ศลั ยกรรมหลายรูป แบบ โดยเฉลีย่ ในช่วงอายุ 20 ปี มีคน
หนึ่งที่ได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศเร็วที่สุด ตอนอายุ 15 ปี (Winter, 2006, p. 15) ขณะที่ใน
โลกตะวันตก เด็กทรานส์ส่วนใหญ่มกั จะใช้เวลาในช่วงปิ ดเทอมภาคฤดูรอ้ นในการเปลีย่ นแปลง
ตัวตนทางเพศ หรือบ่อยครัง้ จะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาเปลีย่ นผ่ าน จากประถมขึน้ มัธยม จากมัธยม
ต้นขึน้ มัธยมปลาย หรือจากมัธยมปลายเข้ามหาวิทยาลัย (Luecke, 2011, p. 146)
กระนัน้ แล้วพืน้ ทีใ่ นโรงเรียนไทยก็อาจไม่ได้ปิดกัน้ ต่อการแสดงออกตัวตนของเด็ก
ทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศเสียทีเดียว เมื่อโรงเรียนพยายาม “ให้พน้ื ที”่ แก่เด็กเหล่านี้ผ่านกิจกรรมที่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอนุ ญาตให้แต่งกายข้ามเพศได้ในกิจกรรมเชิงสันทนาการ อย่างเช่น
เชียร์ลดี เดอร์ การแสดงละครเวที หรือการแสดงรอบกองไฟในค่ายลูกเสือ เด็กเหล่านี้จะมีหน้าที่
ในการสร้า งสีส นั หรือ ให้ค วามบัน เทิง ตามงานที่โ รงเรีย นจัด ขึ้น แต่ ใ นระดับ โครงสร้า งหรือ
นโยบายของโรงเรียนทีจ่ ะออกมารองรับเด็กกลุ่มนี้ยงั คงเป็ นเรื่องทีข่ าดแคลน โรงเรียนส่วนใหญ่
ขาดการคานึงถึงสวัสดิภาพขัน้ พื้นฐานที่เด็ก กลุ่มนี้ควรจะได้รบั เช่น เช่น แนวทางที่จะช่วย
ปกป้ องการเลือกปฏิบตั หิ รือการรังแกเด็กข้ามเพศ และถึงแม้วา่ เด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความแตกต่าง
กันไปตามบริบททีอ่ ยู่อาศัย ทว่าสิง่ ทีเ่ ด็กทรานส์ในโลกตะวันตก และเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศ
ในสังคมไทย อาจจะมีร่วมกันก็คอื “การอยู่ในสถานะชายขอบ” เพราะทุก ๆ สังคมกว่าเสียงของ
เด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็ นเด็กผูช้ าย เด็กผูห้ ญิง หรือเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศจะถูกได้ยนิ หรือ
สะท้อนออกมาได้กน็ บั ว่ายากเย็นเหลือเกิน นัน่ อาจเป็ นเพราะอานาจนิยมทีย่ งั คงฝั งรากลึกอยู่ใน
สังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ราอาศัยอยู่ เสียงของเด็กจึงถูกกลบจนหายไป ซึง่ แม้แต่เด็ก ทรานส์ใน
โลกตะวันตกก็ยงั คงถูกนับว่าเป็ น กลุ่มชายขอบที่ถูกกีดกันออกไปมากที่สุ ดในบรรดากลุ่มคน
ชายขอบอื่น ๆ (Kennedy & Helen, 2010, p. 26)
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ในช่วงทศวรรษที่ 2540 และ 2550 แม้การศึกษากะเทยจะมีการขยับขยายพื้นที่
ผ่านสนามวิจยั ต่าง ๆ และนักวิจยั ส่วนใหญ่มกั ให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่องความแตกต่างทาง
ชนชัน้ พื้นที่ทางสังคม หรือสถานะทางเศรษฐกิจ ทว่าประเด็นทับซ้อนที่ไม่ได้ถูกทาให้เด่นชัด
ขึน้ มาก็คอื ช่วงวัย (age) ในช่วงสองทศวรรษดังกล่าวการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับประสบการณ์ของ
กลุ่มเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศในประเทศไทย 5 มักเกี่ยวโยงกับกลุ่มเด็กผูม้ คี วามหลากหลาย
ทางเพศกลุ่มอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเด็กทีเ่ ป็ นชายรักชาย เด็กทีเ่ ป็ นหญิงรักหญิง หรือเด็กทีเ่ ป็ นทอม
โดยมักจะมุ่งเข้าไปศึกษานักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาเป็ นหลัก ตัวอย่างงานวิจยั ทัง้ เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณที่เข้าไปศึกษานักเรียนที่เป็ นกะเทยหรือนักเรียนกลุ่มหลากหลายทาง
เพศในโรงเรียนมัธยมตามภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศไทย มี อาทิ งานวิจยั เรื่อง “อัตลักษณ์ของ
นักเรียน "กะเทย": กรณีศกึ ษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ” โดย เทียม
เทพ ทังศิ
่ ริ (2546) รายงานการวิจยั เรื่อง “การรังแกต่อกลุ่มนักเรียนทีเ่ ป็ นหรือถูกมองว่าเป็ นคน
ข้ามเพศหรือคนรักเพศเดียวกันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา: รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ
แรงจู ง ใจ และมาตรการการป้ องกัน ใน 5 จัง หวัด ของประเทศไทย” (2557) จัด ท าโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การแพลนอินเตอร์เนชันแนลประเทศไทย
่
และ องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และบทความวิชาการเรื่อง “เพศวิถีกบั การ
สร้างอัต ลักษณ์ ใ นพื้นที่โรงเรียน” ของ กิต ติว ินท์ เดชชวนากร และ รังสิมา วิว ฒ
ั น์ ว งศ์ว นา
(2560)
การศึกษาเหล่านี้ได้เข้าไปทาความเข้าใจตัวตนและประสบการณ์ของนักเรียนที่
เป็ นกะเทยหรือเป็ นผูท้ ม่ี คี วามหลากหลายทางเพศ พร้อมทัง้ ใช้กลวิธใี นการศึกษาทีท่ าให้ผวู้ จิ ยั
เข้าไปอยูใ่ นสนามอย่าง โรงเรียน และกลายเป็ นผูส้ งั เกตการณ์วถิ ชี วี ติ ของนักเรียนกลุ่มนี้ในพืน้ ที่
ต่าง ๆ ตัง้ แต่การลงไปสารวจสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน สารวจความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
ไปจนกระทังถึ
่ งความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผูป้ กครอง งานวิจยั เหล่านี้ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงปั ญหา
5

นอกจากการศึกษาวิจยั ในประเด็นเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศ หรือเป็ นผูม้ คี วาม
หลากหลายทางเพศ ยังมีการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นความรูเ้ รื่องความหลากหลายทาง
เพศโดยกลุ่มและองค์กรทีท่ างานทางด้านความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จากการเสนอ
คู่มอื ที่นาเสนอความรู้เพื่อนาไปปรับใช้ทงั ้ ในโรงเรียนและในครอบครัว เช่น แนวปฏิบตั ขิ อง
ครอบครัวทีม่ ลี ูกหลานเป็ นกะเทย (2557) จัดทาโดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย และในปี พ.ศ.
2560 มีก ารเคลื่ อ นไหวทางรายการโทรทัศ น์ แ ละแคมเปญในเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
www.change.org เพื่อเรียกร้องให้บรรจุหลักสูตรเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ” ในหนังสือ
เรีย น ตัง้ แต่ ป.1 น า โดย กิต ตินัน ท์ ธรมธัช (นายกสมาคมฟ้ า สีรุ้ง แห่ ง แห่ ง ประเทศไทย)
(“ชาวเน็ตรณรงค์บรรจุหลักสูตร,” 2560)
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และอุปสรรคของนักเรียนทีเ่ ป็ นกะเทยหรือเป็ นคนหลากหลายทางเพศ เช่น การถูกเลือกปฏิบตั ิ
จากบุคลากรในโรงเรียน การประสบความรุนแรงจากครอบครัว ไปจนถึงปั ญหาการกลันแกล้
่
ง
กันในโรงเรียน และจากสถิตทิ ่ผี ่านการทาแบบสารวจในรายงานของมหิดล ได้ขอ้ สรุปที่สาคัญ
ประการหนึ่งว่า กลุ่มที่ถูกหยอกล้อ แกล้ง รังแกเพราะเป็ นหรือถูกมองว่าเป็ น LGBT มีสภาพ
ปั ญหาทีน่ ่าเป็ นห่วงมากกว่า โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิด ภาวะซึมเศร้า ไปจนถึง การพยายาม
ฆ่าตัวตายสูงกว่า เมือ่ เทียบกับกลุ่มทีถ่ ูกหยอกล้อ รังแก ด้วยเหตุผลอื่น ๆ (มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะ, 2557, น. 84) ซึ่งผลการวิจยั ชิ้นนี้ คล้ายกับในงานวิจยั เรื่อง “Transgender children:
More than a theoretical challenge” ของ นาตาชา เคนเนดี้ (Natacha Kennedy) และ มาร์ค
เฮเลน (Mark Hellen) (2010) ทีพ่ บว่าเด็กทรานส์ในโลกตะวันตกมีสองลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่
ดูอ อกและดูไ ม่ อ อก โดยแบบที่ดูไ ม่ อ อกมีแ นวโน้ ม ที่จ ะปกปิ ด ซึ่ง การปิ ด บัง ตัว ตนสามารถ
ก่อให้เกิดปั ญหาในระยะยาวตามมาได้ เมื่อไม่ได้รบั การสนับสนุ น เด็กข้ามเพศจะมีความเสีย่ ง
อย่างยิง่ ต่อการเลือกปฏิบตั ิ ความรุนแรง การถูกปฏิเสธจากครอบครัว ความกดดัน ความคิด
พยายามฆ่าตัวตายไปจนถึงขัน้ ลงมือทาจริง ๆ
จากรายงานการวิจยั ข้างต้นของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ ที่ออกมาในปี พ.ศ.
2557 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มนักวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย มุจลินท์ ชลรัตน์ พิมพวัลย์ บุญมงคล
ณัฐรัฐ สาเมาะ ติโหมะ ที. โอะหยะเน็น (Timo T. Ojanen) เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ทสพร ดาริ
และ โธมัส อี. กวาดามูซ (Thomas E. Guadamuz) ได้นารายงานชิน้ นี้มาเป็ นกรณีตวั อย่างของ
การศึกษาเพื่อประมวลให้เห็นถึงปั ญหาเกีย่ วกับวิธกี ารศึกษาและให้ขอ้ เสนอเกีย่ วกับวิธวี ทิ ยาที่
ใช้ในการศึกษากลุ่มเด็กนักเรียนผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศลงในบทความทีม่ ชี ่อื เรื่องว่า “วิธี
วิท ยาในการเข้า ถึ ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นกลุ่ ม เปราะบางในกระบวนการท าวิจ ัย ทางด้ า น
สังคมศาสตร์: กรณีศกึ ษากลุ่มนักเรียนทีเ่ ป็ น LGBT” โดยผลการวิจยั ได้ช้ใี ห้เห็นว่า การเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างนักเรียน LGBT เป็ นเรื่องยาก มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็ น 1) ปั ญหาในเรื่องการ
ค้นหากลุ่มตัวอย่าง 2) ปั ญหาเรื่องความละเอียดอ่อน หรือ 3) ปั ญหาเรื่องการหาพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับวิธวี ทิ ยาทีจ่ ะช่วย
ทาให้นกั วิจยั เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหรือเก็บข้อมูลได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ดังนี้ 1) การจัดตัง้ คณะกรรมการ
ที่ป รึก ษาโครงการวิจ ยั ซึ่งประกอบด้ว ยนักเรียน LGBT และนัก กิจ กรรม จากองค์ก รพัฒนา
เอกชน 2) การประสานงานกับโรงเรียนอย่างละเอียดอ่อนต่อประเด็น LGBT โดยเข้าใจความ
เป็ น LGBT ของกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล 3) การหาพื้นที่ปลอดภัยสาหรับการปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มผู้ ให้
ข้อมูล
จากข้อเสนอแนะในบทความข้างต้น คาถามทีส่ าคัญก็คอื มีวิธีวิทยาในการวิ จยั
แบบใดบ้ า งที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก วิ จ ยั ไม่ จ าเป็ นต้ อ งลงสนามเข้ า ไปถึ ง ในโรงเรี ย นหรื อ ไม่
จาเป็ นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักเรียนเพศหลากหลายโดยตรง แต่สามารถสร้าง
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องค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มนี้ ขึ้นมาได้ เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
การศึก ษาในประเด็น เด็ก ที่มีพ ฤติก รรมข้ามเพศหรือ มีค วามหลากหลายทางเพศจึง ยัง คงมี
ข้อจากัดทีต่ อ้ งคานึงถึงจริยธรรมในกระบวนการวิจยั ทีอ่ าจนาไปสู่การเปิ ดเผยความลับของเด็ก
ให้กบั ครอบครัวหรือคนอื่น ๆ รับรู้ และนัน่ อาจก่อให้เกิดปั ญหาแก่เด็กตามมา อย่างไรก็ตาม
เสียงเล็กเสียงน้อยเหล่านี้กม็ กั จะเล็ดลอดออกมาจากการศึกษาหรืองานวิจยั เชิงคุณภาพ เช่นใน
การศึก ษาประสบการณ์ อัต ลัก ษณ์ และวิถีชีว ิต ของกะเทย หรือ แม้ แ ต่ ใ นงานเขีย นเชิง
อัตชีวประวัตกิ ม็ กั จะเผยเรือ่ งราวในวัยเด็กของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูเ้ ขียนสอดแทรกอยู่
การขาดแคลนวิธวี ทิ ยาในการสร้างความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศจึง
นามาสู่การมองหาวิธีวทิ ยารูปแบบอื่น ๆ ในแวดวงวิชาการตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเทศที่มีก ารออกกฎหมายการรับ รองเพศสถานะ (gender recognition) เช่ น อเมริก า
แคนาดา และออสเตรเลีย จะเห็นได้ว่ามีงานศึกษาวิถชี วี ติ ประสบการณ์ของเด็ก ที่เป็ นทรานส์
และการถกเถีย งทางวิช าการอยู่ใ นหลากหลายสาขาวิช า การที่นัก วิจ ัย ตะวัน ตกมุ่ ง ศึก ษา
ประสบการณ์ ข องเด็ก ที่มีพ ฤติก รรมข้า มเพศ เพราะด้ว ยโครงสร้า งและบริบ ททางสัง คมที่
แตกต่างกัน เด็กกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ตอ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ความรูส้ กึ ในจิตใจ สภาพ
ร่างกาย ทัศ นคติข องคนในครอบครัว หากยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงเรียน เช่น การใช้ห้องน้ า การเปลี่ยนแปลงสรรพนามที่ใช้เรียกแทน
การปฏิบตั ขิ องครูและเพือ่ นร่วมชัน้ ในส่วนนี้จงึ ได้คดั เลือกงานวิจยั กลุ่มเด็ก
ทรานส์ทใ่ี ช้วธิ วี ทิ ยาทีแ่ ตกต่างกันออกไปเพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างความรูใ้ นประเด็นดังกล่าว
ด้วยหนทางและมุมมองใหม่ ๆ
ตัวอย่างทีห่ นึ่ง การศึกษาทีเ่ ข้าถึงประสบการณ์ของเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศ โดย
อาศัยสิง่ แวดล้อมรอบตัวและคนรอบข้างของเด็กข้ามเพศ เช่น การวิจยั เรื่อง “Exploring Trans
and Gender Diverse Issues in Primary Education in South Australia” โดย แคลร์ บาร์โธโล
มิส (Clare Bartholomaeus) เดเมียน เวย์น ริกซ์ (Damien Wayne Riggs) และยาร์โรว แอนด
รู ว (Yarrow Andrew) (2016) ได้ แ บ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ นสองส่ ว น ส่ ว นแรก คื อ การท า
แบบสอบถามไปยังครูและครูฝึกสอนในโรงเรียนประถม พวกเขาพบว่าทัศนคติของครูผหู้ ญิงมี
แนวโน้มทีจ่ ะสนับสนุ นเด็กทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศมากกว่าครูผชู้ าย อีกทัง้ ยังพบว่าครูใน
โรงเรียนประถมเรียกร้องให้มกี ารอบรม จัดหาข้อมูล เพื่อทีจ่ ะมีวธิ กี ารปฏิบตั ิทเ่ี หมาะสมต่อเด็ก
กลุ่มนี้ การศึกษาในส่วนทีส่ อง คือ การทดลองสร้างห้องเรียนให้เด็กประถมอ่านหนังสือภาพทีม่ ี
เนื้อเรือ่ ง ตัวละคร เกีย่ วกับคนข้ามเพศ การทดลองพบว่า หนังสือเหล่านี้มสี ว่ นในการสร้างความ
ตระหนักรูเ้ รื่องความหลากหลายทางเพศให้แก่เด็ก ๆ อีกทัง้ เด็กที่เป็ นคนหลากหลายทางเพศ
เองก็มสี ว่ นทีช่ ว่ ยสะท้อนตัวเองในระหว่างทีอ่ ่าน
ตั ว อ ย่ า ง ที่ ส อ ง คื อ ก า ร วิ จ ั ย เ รื่ อ ง “Identifying and Navigating Social and
Institution Challenges of Transgender Children and Families” ของ โมชูลา คาพูส-เดซิยล์ าซ์
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(Moshoula Capous-Desyllas) และ เซซิเลีย บาร์รอน (Cecillia Barron) (2017) เป็ นการศึกษา
ด้วยวิธวี จิ ยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา ที่ช่วยสะท้อนประสบการณ์ของ 4 ครอบครัวที่มลี ูกเป็ นเด็ก
สาวข้ามเพศ โดยแต่ละครอบครัวต่างมีภูมหิ ลังทีต่ ่างกัน เช่น ครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัว
ชายหญิง และครอบครัวชายรักชาย อีกทัง้ บางครอบครัวมีแนวคิดเคร่งศาสนา แต่ปลายทาง
สุดท้ายของทุกครอบครัวในงานศึกษา คือยอมรับลูกสาวข้ามเพศของตน ข้อสังเกตคือ แนวคิดที่
ครอบครัวใช้มองเพศสถานะของลูกนัน้ มีความน่าสนใจ เช่น ยอมรับให้ลูกมีเพศสถานะทีไ่ หลลื่น
หรือ รับ ได้ ห ากวัน หนึ่ ง ลู ก กลับ มาเป็ นเพศเดิ ม นอกจากนี้ การศึ ก ษายัง เผยให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสบการณ์ของครอบครัวที่ต้องเผชิญระหว่างการก้าวข้ามผ่านเพศของลูก ตัง้ แต่ในระดับที่
เล็กที่สุด เช่น ความสับสน ความไม่เข้าใจต่อสิง่ ที่ลูกเป็ น ความกังวลต่อชีวติ ของลูกในอนาคต
ไปจนถึงการต่อสูใ้ นระดับสังคม ทัง้ กับสถาบันทางการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันทาง
การแพทย์ กล่าวโดยสรุปการวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพือ่ ส่งเสริม สุขภาพ และความสุข ของเด็กข้าม
เพศและครอบครัว ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ทัง้ สองกล่าวว่า “การทีค่ รอบครัวสามารถยอมรับให้เด็กแสดงตัวตน
ในแบบทีเ่ ป็ นมากกว่าจะทาให้เป็ นความผิดปกติ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและความเป็ นอยู่
ของเด็กข้ามเพศให้ดขี น้ึ ได้” (Capous-Desyllas & Barron, 2017, p. 537)
การศึก ษาทัง้ สองชิ้น ข้า งต้ น อาจจะไม่ ไ ด้ ท าให้ เ ห็น ว่ า วิธีว ิท ยาที่น ามาใช้ใ น
การศึกษาเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศต่างออกไปจากการศึกษาวิจยั ในประเด็นดังกล่าวทีป่ รากฏ
อยู่ในวงวิชาการไทยมากนัก แต่อย่างไรก็ตามยังมีงานศึกษาอีกสองชิ้นที่จะนาเสนอให้เห็นถึง
วิธกี ารใหม่ ๆ ในการสร้างความรูเ้ กีย่ วกับเด็กทรานส์ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่สาม คือ การวิจยั ที่ใช้วธิ วี ทิ ยาในการวิจยั โดยการเข้าถึงประสบการณ์
ของเด็กทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศผ่าน “ความทรงจา” ของคนข้ามเพศทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ จากการศึกษา
ของ เคนเนดี้ และ เฮเลน (2010) เป็ นงานศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ ศึกษาประสบการณ์ ความรูส้ กึ
ของการเป็ น คนข้า มเพศในวัย เด็ก กล่ า วคือ ด้ว ยข้อ จ ากัด ของการท าวิจ ัย ในเด็ก จึง ใช้ว ิธี
การศึกษาผ่านเรื่องราวความทรงจาของคนข้ามเพศที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ อายุ เ ฉลี่ย ของผู้ก รอกแบบสอบถามอยู่ ท่ี 18-65 ปี จ านวนหลัก ของผู้ร่ ว มตอบ
แบบสอบถามอยู่ระหว่างช่วงอายุ 36-45 ปี ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า คนข้ามเพศจานวนมาก
เริม่ รูต้ วั ตัง้ แต่เด็ก ข้อมูลจากแบบสอบถามระบุวา่ ช่วงวัยทีเ่ ด็กทีส่ ดุ เมือ่ รับรูว้ า่ ตนเป็ นคนข้ามเพศ
สถานะหรือคนหลากหลายทางเพศ คือ วัยเพียง 5 ขวบ และโดยทัว่ ๆ ไปจะเริม่ รับรู้ เมื่อเมื่อมี
อายุได้ราว 7 ปี 9 เดือน
ตัวอย่างสุดท้าย คือ หนังสือเรือ่ ง Histories of the Transgender Child ของ จูเลียน
จิลล์-ปี เตอร์สนั (Julian Gill-Peterson) ในหนังสือเล่มนี้ปีเตอร์สนั ได้เขียนปะวัตศิ าสตร์ของเด็ก
ข้ามเพศสถานะในอเมริกา ตัง้ แต่ก่อนทีจ่ ะมีคาว่า transgender ปรากฏขึน้ ในโลกตะวันตก งาน
ชิ้นนี้ได้เรียบเรียงเรื่องราวและข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ของเด็กทรานส์นับแต่ในช่วงทศวรรษที่
1910-1970 โดยอาศัยการศึกษาจาก “จดหมายเหตุทางการแพทย์” อันเป็ นขุมทรัพย์ทางความรู้
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ทีร่ ุ่มรวยในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการจัดเก็บในโรงพยาบาล สถาบันการแพทย์ หอจดหมาย
เหตุ ข องรัฐ และหอจดหมายเหตุ ชุ ม ชน แม้ข้อ มูล ส่ ว นใหญ่ ใ นหนั ง สือ เล่ ม นี้ จ ะเต็ม ไปด้ว ย
ประวัตศิ าสตร์ทางการแพทย์ แต่กระนัน้ แล้วจะเห็นได้วา่ ในงานชิน้ นี้ จิล -ปี เตอร์สนั พยายามเผย
ให้เห็นเสียงของเด็กข้ามเพศสถานะ โดยการค้นหาเสียงของพวกเธอและเขาเหล่านัน้ ในจดหมาย
เหตุ เช่น คาพูดและพฤติกรรมของเด็ก ทรานส์ทถ่ี ูกรายงานในบันทึกทางการแพทย์ หรือ จาก
ในจดหมายเหตุทไ่ี ม่ได้เกีย่ วข้องกับการแพทย์ อาทิ อัลบัม้ รูปถ่าย และ จดหมายส่วนตัว
หัวใจสาคัญของวิธวี จิ ยั ในประเด็นเรื่องเด็กข้ามเพศจากตัวอย่างการวิจยั ข้างต้นจึง
อยู่ท่ี การไม่จาเป็ นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็กทรานส์ โดยตรงเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
จริยธรรมในการทาวิจยั และจะเห็นได้ว่าเมื่ออานาจในการพูดของเด็กถูกปิ ดกัน้ ในนามของ
จริยธรรมของการทาวิจยั เสียงส่วนใหญ่ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศ
บางครัง้ จึงมาจากคนรอบตัวของเด็ก ไม่ว่าจะเป็ น พ่อ แม่ หรือครูทโ่ี รงเรียน ทัง้ ยังมาจากเสียง
ของนักกิจกรรม นักฎหมาย เสียงของคนข้ามเพศทีอ่ ยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ หรือแม้แต่มาจาก “ความทรง
จา” และ “จดหมายเหตุ” ทีส่ ามารถช่วยส่งเสียงเหล่านัน้ ออกมาได้ จากตัวอย่างการศึกษาวิจยั
เรื่อ งเด็ก ทรานส์ใ นตะวัน ตก อาจสรุ ป ได้ว่ า เด็ก กลุ่ ม นี้ มีชีว ิต ที่ดีข้ึน ได้ด้ว ยเสีย งของผู้ใ หญ่
สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรรูปแบบอื่น ๆ งานวิจยั ทีส่ ร้างขึน้ ต่างช่วยทาหน้าทีส่ ะท้อนเสียงของ
เด็ก ๆ ข้ามเพศทีข่ าดหายไป ตัง้ แต่ในระดับชีวติ ประจาวัน พืน้ ทีใ่ นครอบครัว และโรงเรียน ไป
จนถึงในระดับสังคม เพือ่ ช่วยเป็ นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนให้มกี ารสนับสนุนต่อเด็กกลุ่มนี้
ตัง้ แต่ในระดับ ปั จเจก ไปจนถึงระดับโครงสร้าง เนื่องจากส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจยั ก็เพื่อ
เรียกร้องและช่วยผลักดันให้เกิดการยอมรับตัง้ แต่พน้ื ทีภ่ ายในครอบครัวไปจนถึงระดับสถาบัน
ทางสังคมเพื่อป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิและความเกลียดชังที่เด็กข้ามเพศคนหนึ่งต้องพบเจอ
ความสาคัญของการวิจยั เหล่านี้ คอื การมีส่วนช่วยสนับสนุ นให้กลุ่มเด็กข้ามเพศในสังคมนัน้ ๆมี
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และช่วยเผยให้เห็นถึงเสียงทีม่ กั จะถูกละเลย
การศึก ษาในส่ว นถัด ไปจึง เป็ น การต่ อ ยอดวิธีศึก ษาประสบการณ์ ข องเด็ก ที่มี
พฤติกรรมข้ามเพศ โดยนาเสนอวิธกี ารศึกษาในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการนาเอาจดหมายเหตุสว่ น
บุคคลที่มคี วามเฉพาะตัว เช่น สมุดพกมาใช้เพื่อเข้าถึงตัวตนและดึงเอาเสียงในวัยเด็กของ
ตนเองออกมา และ จะเป็ นการกลับมาเปิ ดอ่านสมุดพก ผ่านกรอบแนวคิดคนข้ามเพศสถานะ
ศึกษาและแนวคิดชีวอานาจของฟูโกต์ เพื่อชี้ให้เห็นความรูท้ ก่ี ดทับเสียงของเด็กทีม่ พี ฤติกรรม
ข้ามเพศ
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4.2.1 สมุดพก6: การเผยตัวตนข้ามเพศจากการเขียนรายงานพฤติ กรรม
หลังจากคาบเรียนผู้หญิงกับจดหมายเหตุศกึ ษา ในวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั ใน
แนวสตรีนิยม (WS683) ภาคเรียนที่1 ปี การศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความรู้
เกีย่ วกับจดหมายเหตุชุดใหม่ได้เข้ามาสันคลอนชุ
่
ดความเข้าใจเรื่องจดหมายเหตุทฉ่ี ันเคยมี จน
ทาให้ฉันรีบกลับไปบ้านที่ โคราชเพื่อค้นหาสิง่ ของทีม่ คี วามรูอ้ นั มีคุณค่าซ่อนอยู่ และเมื่อ ‘ปรับ
มุม’ ในการมองพืน้ ทีบ่ า้ นและข้าวของส่วนตัวบางชิน้ ด้วยสายตาคู่ใหม่ผ่านมุมมองนักจดหมาย
เหตุแนวสตรีนิยม บ้านจึงกลายมาเป็ นคลังความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของคน ๆ หนึ่ง และเมื่อต้องหา
ของสักชิน้ หนึ่งทีบ่ อกเล่าตัวตนของฉันในวัยเด็กออกมาเป็ นตัวอักษรได้ สิง่ ทีห่ วนขึน้ มาในความ
ทรงจาของฉันเป็ นชิน้ แรก ก็คอื สมุดพกตอนวัยประถม7 ทีถ่ ูกเก็บไว้ทบ่ี า้ น โดยแม่เป็ นคนเก็บใส่
กระเป๋ ารูดซิปไว้ในตู้เสื้อผ้าของแม่เป็ นอย่างดี แม่เองก็ คงจดจาเรื่องราวในสมุดพกได้เช่นกัน
เพราะแม่เป็ นคนทีอ่ ่านและเขียนรายงานพฤติกรรมทีบ่ า้ น พร้อมทัง้ เซ็นลงในสมุดพกของฉันทุก
เทอม สมุดพกตอนประถมจึงกลายมาเป็ นจดหมายเหตุส่วนบุคคลชิ้นหนึ่งที่เก็บเรื่องราวและ
ร่องรอยตัวตนในวัยเด็กของฉันเอาไว้ในรูปแบบการเขียนรายงาน
โดยสถานะแล้ว สมุดพก คือ สมุดรายงานผลทางการศึกษาและรายงาน
พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งทาหน้าที่เสมือนหนึ่งพื้นที่ท่ชี ่วยเชื่อมต่อระหว่างบ้าน (ผูป้ กครอง)
6

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฉันมีโอกาสได้เข้าไปเยีย่ มชมนิทรรศการ ชาย
หญิง สิง่ สมมติ ที่มวิ เซียมสยาม “วัตถุสงิ่ ของ” ที่นามาจัดแสดงนัน้ พร้อมเรื่องราวมีมากมาย
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น ลิปสติก แผงยาคุม เพลงของปุ๊ อัญชลี และหนึ่งในนัน้ ก็มี “สมุดพกตี
ตรา” ที่มาพร้อมกับคาบรรยายเขียนเอาไว้ว่า “เรียบร้อยมากจนเกือบเหมือนผู้หญิง คือคาที่
เขียนกากับไว้ในสมุดพก นี่คอื พืน้ ทีข่ องอานาจแห่งการสารวจตรวจสอบ และคอยกากับชีวติ ของ
นักเรียนด้วยกรอบวิธคี ดิ แบบรักต่างเพศ” จากสมุดพกเล่มนี้ทาให้ฉันเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ฉันที่
ถูกบันทึกลงในสมุดพกในลักษณะนี้ และฉันรูส้ กึ ตื่นเต้นเหลือเกินทีม่ ใี ครสักคนเห็นถึงปฏิบตั กิ าร
อันแนบเนียนของสมุดพกทีท่ าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบพฤติกรรมทางเพศของเด็กเหมือนกับทีฉ่ นั
เห็น
7 ฉันได้รบ
ั สมุดพกตัง้ แต่ตอนอนุ บาล จนถึง มัธยมปลาย สมุดพก ในแต่ละช่วงไม่
ว่าจะ อนุ บาล ประถม มัธยม มีความแตกต่างกัน จากการค้นพบสมุ ดพกทีเ่ คยได้รบั ตลอดช่วง
ชีวติ ในโรงเรียน พบว่า ช่วงอนุ บาลจะมีการรายงานพฤติกรรม และพัฒนาการการเติบโตทัว่ ๆ
ไป ช่วงม.ต้นยังได้รบั สมุดพก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาแนะแนวมีการรายงานพฤติกรรมบ้าง
เล็กน้อย ส่วนม.ปลาย จะได้รบั เป็ นกระดาษรายงานผลการเรียน ไม่มกี ารรายงานพฤติกรรม
สมุดพกตอนวัยประถมของฉันจึงมีการรายงานพฤติกรรมมากทีส่ ุด โดยใช้พน้ื หนึ่งหน้ากระดาษ
และแบ่งเป็ นออกเป็ นครึ่ง หนึ่งของหน้ ากระดาษต่อหนึ่งเทอม ฉะนัน้ ฉันจึงเลือกสมุดพกตอน
ประถมมาใช้ในการศึกษาในบทนี้
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กับโรงเรียน (ครู) ผ่านการรายงานและการเขียน หรือผ่านทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ สมุดพก
นอกจากจะคอยท าหน้ า ที่แ จ้ง ผลการเรีย นในแต่ ล ะเทอมแล้ว ยัง มีบ ทบาทในการรายงาน
พฤติกรรมของบุตรหลานในโรงเรียนให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบ และในทางกลับกันผูป้ กครองก็มี
หน้าทีค่ อยรายงานพฤติกรรมของเด็กจากทีบ่ า้ นให้โรงเรียนได้รบั รู้

ภาพที ่ 4.1 สมุดพกตัง้ แต่ชนั ้ ป.1-ป.6
สมุดพกตอนประถมทีฉ่ นั ได้รบั ทัง้ หมด 6 เล่ม อยูใ่ นระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง
ปี พ.ศ. 2548 จะถูกส่งถึงมือแม่ทุก ๆ เทอม โดยครูประจาชัน้ หนึ่งคนจะเป็ นคนดูแลนักเรียน
หนึ่งห้องเป็ นเวลา 2 ปี การศึกษา นัน่ จึงหมายความว่าสมุดพกตอนประถมของฉันถูกเขียน
รายงานโดยครูประจาชัน้ สามคน แยกเป็ น ป. 1-2 หนึ่งคน ป. 3-4 หนึ่งคน และป. 5-6 หนึ่งคน
จากภาพจะเห็นได้ว่าสมุดพกมีรูปร่างสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั ข้างในสมุดมีทงั ้ หมด 16 หน้า และตลอด
ช่วงประถมฉันได้รบั สมุดพกมาทัง้ หมดหกเล่ม หกสี ไล่เรียงไปตามแต่ละชัน้ ปี ดังรูปที่ปรากฏ
ด้านบน ป.1/สีชมพู ป.2/สีฟ้า ป.3/สีเขียว ป.4/สีสม้ ป.5/สีม่วง ป.6/สีเหลือง ตามลาดับ
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ภาพที ่ 4.2 หน้าปกสมุดพกชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ด้านบนของหน้ าปกมีขอ้ มูลของนักเรียน ครูประจาชัน้ และโรงเรียน ส่วน
ด้านล่างมีกล่องข้อความทีม่ าในรูปแบบจดหมายทางการจากทางโรงเรียน อธิบายถึงเป้ าหมาย
และจุดประสงค์ของสมุดพก และเซ็นกากับโดยผูอ้ านวยการโรงเรียน
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ภาพที ่ 4.3 ปกในและหน้าแรกของสมุดพก
ถัดมาอีกสองหน้า หน้าทางด้านซ้ายประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม ส่วนหน้ าทางด้านขวา คือคาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทักษะในด้านต่าง ๆ และยังระบุถงึ มาตรฐานการพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละช่วงอายุอกี ด้วย
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เมื่อเปิ ดไปดูทห่ี น้ากลาง ๆ ของสมุดพก ก็จะพบความสามารถทางวิชาการ
ของตนเองตอนเด็ก ๆ ที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าทาคะแนนวิชาไหนได้ดบี า้ งหรือถนัดอะไรบ้าง
ตอนที่เ รีย นอยู่ช นั ้ ประถม ฉัน จ าได้ว่ า ชอบเรีย นวิช าภาษาอัง กฤษ สปช. และคณิ ต ศาสตร์
โดยเฉพาะคณิ ต คิด เร็ว เมื่อ กลับ มาอ่ า นสมุ ด พกของตนเองจึง พบว่ า ดูเ หมือ นความรู้ท าง
คณิตศาสตร์ของฉันจะมาหยุดลงตอนช่วงชัน้ ป.4 และดูเหมือนว่าวิชาภาษาอังกฤษจะเป็ นวิชาที่
ฉันถนัดทีส่ ดุ เพราะทาคะแนนออกมาได้ดเี สมอ
ส่วนวิชาที่ฉันไม่เคยชอบเรียนตอนประถมเห็นทีจะมีอยู่สองวิชา คือ หนึ่ง
วิชาลูกเสือ แม้การเรียนลูกเสือจะไม่ได้ถูกตัดเกรดลงในสมุดพก แต่ฉันยังจาความรูส้ กึ อันหน้า
อึดอัดได้ดกี บั การทีต่ อ้ งถูกแยกไปจากกลุ่มเพือ่ นสนิททีเ่ ป็ นผูห้ ญิง และรูส้ กึ ฝืน ๆ ไปกับการต้อง
ไปเรียนรูก้ ารจับไม้พลอง ทาวันทยาหัตถ์ หรือรับบทเป็ นหัวหน้าหมู่ลูกเสือ และอีกวิชาหนึ่งทีไ่ ม่
สนุ กเอาเสียเลยสาหรับฉันก็คอื วิชาพละ นัน้ เพราะฉันไม่เอาไหนกับการตีลงั การม้วนหน้าม้วน
หลัง และเป็ นอันต้องรูส้ กึ อายเพื่อนทุกครัง้ ทีก่ ลิง้ ม้วนไปไม่เป็ นท่าตอนทีต่ อ้ งสอบม้วนหน้าม้วน
หลัง อีกทัง้ ไหนจะกีฬากลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็ นวิง่ ผลัด ฟุตบอล หรือ กีฬาในร่ม อย่าง ปิ งปอง ฉัน
ก็ไม่เ ก่งเลยสักนิด ช่างน่ าเสียดายที่การกระโดดยางไม่เคยถูกนับว่าเป็ นกีฬา ทัง้ ๆ ที่การ
กระโดดยางก็น่าจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายไม่แพ้กฬี าประเภทอื่น ๆ แถมยังทาให้เราจักรู้
แพ้รชู้ นะได้ดว้ ย ไม่ว่าจะเป็ นการกระโดดยางคู่จนั ทร์องั คาร หรือกระโดดยางเดีย่ วแบบทีไ่ ร่เรียง
ไปตามระดับความสูงตัง้ แต่ตาตุ่ม หัวเข่า สะโพก เอว หัวไหล่ คอ ใต้หู เหนือหู ศีรษะ จนถึงใน
ระดับทีต่ อ้ งยืดมือขึน้ ให้สงู ทีส่ ดุ ซึง่ ไม่วา่ จะเป็ นการกระโดดยางรูปแบบใดหรือสูงแค่ไหน ฉันก็กะ
โดดเหาะเหินข้ามหนังยางทีม่ ดั ร้อยเรียงกันด้วยยางมัดถุงแกงสีเขียวแดงผ่านมาแล้วแทบทัง้ สิน้
ถ้าหากกระทรวงศึกษานาการกระโดดยางมาบรรจุลงในวิชาพลศึกษาละก็ ฉันเชื่อว่าเด็กตุ๊ด และ
เด็กหญิงอีกหลายคนน่าจะได้เกรดสีห่ รือสอบผ่านวิชานี้ไปอย่างง่ายดาย
จากข้อมูลทีพ่ บในสมุดพกของตนเอง การรายงานผลการเรียนจึงเป็ นหน้าที่
หนึ่งของสมุดพก ซึง่ ช่วยสะท้อนความสามารถหรือความถนัดในวัยเด็กของแต่ละคน แต่นนั ่ ก็มิ
อาจเป็ นตัวตัดสินได้ว่าเกรดเฉลี่ยที่นักเรียนได้จะคงทน สม่าเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือสามา
ถชีว้ ดั คุณภาพของเด็กคนหนึ่งได้ทงั ้ หมด เพราะในความเป็ นจริงแล้วก็คงจะมีทงั ้ เด็กทีเ่ ติบโตไป
แล้วยังมีความถนัดในวิชานัน้ ๆ ขณะทีเ่ ด็กบางคนอาจจะหันไปเอาดีดา้ นอื่นแทน
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ภาพที ่ 4.4 หน้ารายงานพฤติกรรมจากโรงเรียนและผูป้ กครอง
สองหน้าสุดท้าย คือ สองส่วนสาคัญ หน้าหนึ่งคือการรายงานพฤติกรรมจาก
โรงเรียนถึงผูป้ กครอง ส่วนอีกหน้าหนึ่ง คือ การรายงานพฤติกรรมจากผู้ปกครองถึงโรงเรียน
ใครหลายคนในวัยเดียวกันกับฉันอาจจะยังคงจดจาความรู้สกึ เวลาที่ได้รบั สมุดพกจากคุณครู
ประจาชัน้ ได้ เพราะครูประจาชัน้ เป็ นคนทีม่ หี น้าทีใ่ นการดูแลนักเรียนรวมถึงมีหน้าทีใ่ นการเขียน
สมุดพก พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กในโรงเรียนจึงอยู่ในสายตาของครูประจาชัน้ บางเทอมตอนที่
ได้รบั สมุดพกเด็กบางคนจึงอาจรูส้ กึ หวัน่ ๆ กลัว ๆแกม ตื่นเต้นทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั ทราบผลการเรียน
ที่มขี น้ึ มีลง และสาหรับเด็กดื้อ ๆ ที่ชอบเล่นแผลง ๆ ชอบแกล้งคนอื่น หรือเป็ นหัวโจกประจา
ห้องเรียนก็อาจจะกลัวเวลาโดนรายงานพฤติกรรมทานองนี้ลงในสมุดพก และถ้ายิง่ เด็กคนไหน
ต้องอยู่หอ้ มล้อมไปด้วยญาติ ๆ ผูช้ ่นื ชอบการอวดลูกอวดหลาน เด็กที่เรียนไม่เก่ง ทาคะแนน
ออกมาไม่ดกี อ็ าจจะไม่อยากให้ผปู้ กครองรูว้ ่าเทอมนี้เกรดออกมาแย่เสียจนเอาไปคุยต่อกับลุง
น้ า หรือ ป้ า ข้า งบ้า น ไม่ ไ ด้ ในทางตรงกัน ข้า มถ้า ส าหรับ เด็ก เรีย นดี กิจ กรรมเด่ น มีค วาม
ประพฤติและมรรยาทเป็ นเลิศ สมุดพกก็อาจจะกลายเป็ นความภาคภูมใิ จของเด็กคนนัน้ หรือของ
ครอบครัวไปในทันที
แล้วสาหรับเด็กคนหนึ่งทีถ่ ูกล้อว่า “ตุ๊ด” ล่ะ สมุดพกพกทาให้เด็กเหล่านี้รสู้ กึ
อย่างไร? ฉันขอเป็ นตัวแทนอดีตเด็ก (ทีถ่ ูกเรียกว่า) ตุ๊ดคนหนึ่งยกมือขอตอบคาถามนี้ ถึงแม้ผล
การเรียนตอนชัน้ ประถมของฉันจะออกมาไม่ได้เลวร้าย แถมยังอยูใ่ นเกณฑ์ดเี สียด้วยซ้า แต่สมุด
พกกลับทาให้ฉนั เป็ นอันรูส้ กึ หวันวิ
่ ตกทุกครัง้ เวลาทีต่ อ้ งนาไปให้แม่ดู เพราะได้แต่นึกขึน้ มาในใจ
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ว่า [เอ๊ะ . . .] แม่จะรูไ้ หมนะ แม่จะระแคะระคายอะไรบ้างหรือเปล่า ก็แค่ถูกเขียนว่า “เรียบร้อย”
หรือ “ชอบเล่นกับเพื่อนผูห้ ญิง” ซึ่งข้อความทานองนี้มกั ทาให้หวั ใจของฉันเต้นตึกตัก ท่าทีเลิก่
ลัก และหวาดระแวงไปกับ การรายงานพฤติกรรมในสมุดพกโดยครูประจาชัน้ อยู่เสมอ และ
นอกจากนัน้ ฉัน ขอเป็ น ตัว แทนอดีต เด็ก ตุ๊ ด กางสมุ ด พกของตนเองออกมาให้ค นอื่น เห็นว่า
พฤติกรรมหนึ่งทีถ่ ูกเขียนรายงานในสมุดพกของฉันซ้าแล้วซ้าเล่าตลอดช่วง 6 ปี การศึกษา หรือ
รวมทัง้ หมด 12 ภาคการศึกษา ซึง่ นันก็
่ คอื พฤติกรรม “เรียบร้อย”

ภาพที ่ 4.5 รายงานพฤติกรรมจากครูประจาชัน้ ป.3 ภาคเรียนที่ 2

ภาพที ่ 4.6 รายงานพฤติกรรมจากครูประจาชัน้ ป.4 ภาคเรียนที่ 1
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จากภาพการรายงานพฤติกรรมในสมุดพกจะเห็นได้ว่าตอนป.3 เทอม 2 ครู
คนหนึ่งเขียนในสมุดของฉันว่า “ฉันชอบเล่นกับเพือ่ นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย” และตอน ป.4 เทอม
1 ครูประจาชัน้ เขียนแนะนาว่า “ควรสนับสนุ นให้เล่นกีฬาจะได้ดูเข็มแข็งมากกว่านี้ ” นัยหนึ่งจึง
อาจกล่าวได้ว่าการรายงานพฤติกรรมจากทางโรงเรียนดูมแี นวโน้มทีจ่ ะชักจูงให้ฉันกลับมาเป็ น
เด็กผูช้ ายปกติมากกว่าให้ฉันได้เป็ นอย่างที่ฉันเป็ นจริง ๆ และอีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า การ
รายงานพฤติกรรมในสมุดพกยังคงผูกโยงกับมายาคติทางเพศทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของความเป็ นชาย
และความเป็ นหญิงเพื่อชี้นาให้เห็นว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงควรแสดงออกไปในทางไหน ใน
ขณะเดียวกันบางครัง้ การรายงานพฤติกรรมเหล่านี้ยงั เป็ นการผลิตซ้ า ๆ มายาคติท่ีเชื่อว่า
เด็กผูช้ ายต้องกล้าหาญ ไม่อ่อนแอ ส่วนเด็กผูห้ ญิงต้องเรียบร้อย อ่อนโยน น่ารัก ขณะทีก่ ารเป็ น
เด็ ก ผู้ ช ายที่ดู ตุ้ ง ติ้ง เรีย บร้ อ ย มัก จะถู ก มองว่ า เป็ นคุ ณ ลัก ษณะของเด็ ก ผู้ ห ญิ ง และเป็ น
คุณลักษณะที่อยู่ตรงกันข้ามกับเด็กผู้ชายทัว่ ๆ ไปที่ควรจะเข็มแข็ง กล้าหาญ หรือชอบทา
กิจกรรมแบบผูช้ าย

ภาพที ่ 4.7 รายงานพฤติกรรมจากผูป้ กครอง ป.3 ภาคเรียนที่ 2
จากหน้ารายงานพฤติกรรมที่มชี ่องให้ผูป้ กครองเป็ นคนเขียนก็พอจะทาให้
ฉันคาดเดาได้ว่า แม่เองก็คงรู้อยู่ในใจลึก ๆ มาตลอดว่าฉันแตกต่างกับลูกชายของคนอื่น ๆ
เพียงแต่การเขียนรายงานพฤติกรรมของครูประจาชัน้ อาจเป็ นเพียงส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ทีช่ ่วยยืนยัน
ต่อสิง่ ที่แม่สงสัยอยู่ใ นใจ ตลอดช่วงประถมแม่เองก็คงรับรูพ้ ฤติกรรมของฉันทีโ่ รงเรียน เพราะ
การเผยพฤติกรรมข้ามเพศของฉันในโรงเรียนมิเพียงแต่ปรากฏบนการรายงานในสมุดพกแต่
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เพียงเท่านัน้ ครัง้ หนึ่งในวันประชุมผูป้ กครองของโรงเรียน ครูประจาชัน้ ตอนประถมคนหนึ่งเคย
แจ้งกับแม่ให้ทราบว่า “ลูกของคุณมีพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ” ต่อหน้าฉัน และต่อหน้าทุก ๆ
คน ในห้อ งประชุ ม เล็ก ๆ ที่เ ต็ม ไปด้ว ยบรรดาผู้ป กครองและเพื่อ นนั ก เรีย นคนอื่น ๆ แม้
เหตุการณ์ในวันประชุมผูป้ กครองจะผ่านไปนานหลายปี แต่ฉนั ยังคงจาสีหน้าของแม่วนั นัน้ ได้ สี
หน้ าของแม่ราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้ น ไม่มีคาสักคาที่ตอบโต้ครูประจาชัน้ และไม่มี
คาถามสักคาถามตอนทีก่ ลับมาบ้าน เมื่อต้องเผชิญการถูกเบียดขับให้เป็ นคนทีแ่ ตกต่างในวัยที่
แสนจะเปราะบางถือเป็ นบาดแผลในความทรงจาทีเ่ คยส่งผลด้านลบต่อฉัน การถูกแปะป้ ายว่า
เบี่ยงเบนทางเพศ นอกจะทาให้ฉันรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นคนที่ผดิ ปกติแล้ว ยังทาให้ฉันกลัวว่าจะ
ไม่ ไ ด้ร ับ ความรัก จากพ่อ แม่ กลัว ว่ า จะไม่ ถู ก ยอมรับ โดยเพื่อ น หรือ กลัว ว่า จะไม่ ไ ด้ร บั การ
สนั บ สนุ น จากครู ท่ีโ รงเรีย น สิ่ง ที่ฉั น ท าได้ดีท่ีสุ ด ตอนนั น้ คือ การพยายามเก็บ และซ่ อ น
พฤติกรรมของตนเองเอาไว้
ในวัยเด็กแม้แม่จะไม่เคยตัง้ คาถามหรือตัดสินต่อสิง่ ทีฉ่ นั เป็ นเลย และฉันเอง
ก็ไม่เคยกล้าหาญพอทีจ่ ะพูดกับแม่ตรง ๆ ถึงสิง่ ทีฉ่ นั เป็ นด้วยเสียงของตนเองเลยสักครัง้ แต่ทว่า
บ่อยครัง้ ตัวตนของฉันทีพ่ ยายามปกปิ ดและเก็บเอาไว้ในโรงเรียนมักจะถูกเผยออกมาซ้าแล้วซ้า
เล่าจากเสียงทีด่ งั กว่าของคนอื่น ๆ ทัง้ จากสมุ ดพก จากเพือ่ นในโรงเรียน จากลายมือหรือคาพูด
ของครูประจาชัน้ และทุกครัง้ หลังจากทีค่ วามลับนัน้ ได้ถูกเปิ ดเผยออกมากลับกลายเป็ นว่าฉันไม่
เคยพบทางออกและได้เจอะเจอแต่เพียงความว่างเปล่า ราวกับการโดนทอดทิง้ ให้ฉันต้องเผชิญ
บรรยากาศทีน่ ่าอึดอัดกับแม่เพียงลาพังและปล่อยให้ความเงียบงันระหว่างฉันกับแม่ดาเนินต่อไป
4.2.2 “อ่าน” สมุดพก: เผยอานาจที่มองไม่เห็น
การรายงานในสมุดพก นอกจากจะเผยให้เห็นตัวตนของฉันในวัยเด็ก ผ่าน
การรายงานผลการเรียนของตนเอง หรือผ่านการเขียนรายงานพฤติกรรมโดยครูประจาชัน้ หรือ
แม่ ข้อมูลเหล่านี้ยงั ได้แสดงให้เห็นว่าเด็กถูกทาให้ไร้เสียงในการรายงานในสมุดพก หรือตกเป็ น
วัตถุของการประเมินโดยมาตรฐานต่าง ๆ ทางการศึกษา นัยหนึ่งจึงหมายความว่า การรายงาน
ในสมุดพกนอกจากจะทาให้เห็นถึงการกดทับเสียงของเด็กนักเรียนผ่านการ (เขียน) รายงาน อีก
นัยหนึ่งหน้าทีข่ องสมุดพกแสดงให้เห็นถึงการควบคุมเด็กคนหนึ่งให้อยู่ในร่องในรอยของค่านิยม
และในระบบการศึกษาไทย ซึ่งอานาจในการบงการผ่านสมุดพก อาจกล่าวได้ว่าคล้ายกับ
แนวคิดที่ฟูโกต์เ รียกว่า ชีว อานาจ หรือ อานาจที่เข้ามาควบคุมและบริหารจัดการชีว ิต ของ
พลเมืองโดยรัฐซึง่ ทางานผ่านเทคนิค กลไกของรัฐสมัยใหม่ โดยเป้ าหมายของชีวะอานาจคือการ
ให้พลเมืองรับเอา “วาทกรรม” หรือ Discourse ซึ่งเป็ นอานาจที่มารูปแบบของ “ความรู้” และ
“ความจริง” เข้ามาควบคุม จัดระเบียบ สอดส่อง ตรวจตราเรือนร่างตัวเองซึง่ แทรกซึมเข้าไปใน
ระดับสานึกและจิตใจของพลเมืองซึง่ ไม่ได้เป็ นการใช้อานาจบังคับทางานผ่านสถาบันทีไ่ ม่ได้ผกู
ติดกับรัฐ
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หนึ่งในรูปแบบของชีวอานาจที่ใช้ในการสร้างแบบแผน ระเบียบวินัย หรือ
ความปกติให้แก่สงั คมสมัยใหม่ ฟูโกต์ได้อา้ งถึง Panopticon (สรรพทัศน์)8 ทีม่ กี ลไกในการทาให้
นักโทษรูส้ กึ ว่าตนเองถูกจับตามองมาจากผูค้ ุมอยู่ตลอดเวลา ทัง้ ทีจ่ ริง ๆ ไม่รเู้ ลยว่ามีผคู้ ุมกาลัง
จับ ตามองอยู่จ ริง ๆ หรือ เปล่ า อาจกล่ า วได้ว่านัก โทษมิส ามารถรู้ ไ ด้เลยว่า มีผู้คุ มอยู่ในหอ
สังเกตการณ์ทก่ี ลางคุกจริง ๆ หรือไม่ แต่เพราะเชือ่ ว่ามีผคู้ ุมอยูแ่ ละตนกาลังถูกจับตามองอยู่ ทา
ให้สุดท้ายแล้วก็ต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบตั ติ นอยู่ในกฎในระเบียบของคุกไปโดยปริยาย โดยที่
นักโทษพึงระลึกและสร้างบรรยากาศความกลัวขึน้ มาเอง หากอ่านสมุดพกตามมุมมองของฟูโกต์
สมุ ด พกจึง เปรีย บเสมือ นเครื่อ งมือ ของอ านาจที่ถู ก ส่ ง ผ่ า นมาจากระบบการศึก ษาที่ส ร้า ง
มาตรฐานในการวัดผลคุณภาพของนักเรียน ขณะทีก่ ารเขียนรายงานพฤติกรรมในโรงเรียนของ
นักเรียนลงในสมุดพก ถู กกระทาผ่านการจับจ้อง (gaze) ผ่านสายตาของครูประจาชัน้ การ
สอดส่องพฤติกรรมนักเรียนของครูประจาชัน้ จึงทาหน้าที่เสมือนผูค้ ุมที่อยู่ในสรรพทัศน์ ท่คี อย
ควบคุมและตรวจตรา โดยที่นักเรียนไม่สามารถรับรู้หรือคาดเดาได้เลยว่าครูจะเขียนลงไปใน
สมุดพกบอกผูป้ กครองว่าอะไรบ้าง
ตามทีฟ่ ูโกต์กล่าวว่า “ร่างกายทีถ่ ูกควบคุมจะทาให้เปลีย่ นแปลงและพัฒนา
ไปในทางทีด่ ขี น้ึ ” (Foucault, 1995, p. 178) การลงมาจัดการระเบียบวินยั ของนักเรียน ผ่านสมุด
พกอาจเกิดขึน้ เมื่อไรก็ตามที่สมุดพกรายงานผลการเรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียนในแง่ลบ
ผลทีต่ ามมาก็คอื การทีเ่ ด็กเกิดความรูส้ กึ กังวลไม่อยากให้ผปู้ กครองรับรูผ้ ลลัพธ์ในด้านลบ ทา
ให้เด็กพึงสานึกว่าต้องตัง้ ใจเรียน ประพฤติตนในทางที่ดี หรือแม้กระทังหากผลการเรี
่
ยนหรือ
พฤติกรรมถูกรายงานในทางที่บวกก็อาจจะทาให้เด็กรู้สกึ ว่าจะต้องรักษามาตรฐานเหล่านัน้
เอาไว้เพือ่ ทาให้พอ่ แม่และครูประจาชัน้ รูส้ กึ พึงพอใจ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลลัพธ์ของวินยั ทีถ่ ูกสร้างขึน้
ผ่านการสอดส่องทัง้ จากในและนอกโรงเรีย นอาจทาให้เด็กต้องพยายามเก็บซ่อนพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสมเอาไว้
จากการศึกษาของ วราภรณ์ แช่มสนิท (2551) ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าบทบาทของรัฐ
ในการจัดการเรือ่ งเพศ ยังคงเป็ นบทบาทในการควบคุมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของคนใน
สังคม ให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานทีถ่ ูกต้องในสายตาของรัฐ ซึ่งบรรทัดฐานเหล่านี้ยงั คงผูกติดกับ
แนวคิดการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี ามและความเป็ นชาติ รัฐให้ความสาคัญอย่างยิง่
กับการจัดการเพศของเด็กและเยาวชน โดยมีขอ้ สังเกตว่า “การที่รฐั และสังคมให้ความสนใจ
ควบคุมพฤติกรรมทางเพศของเด็กเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กทีอ่ ยู่ ในสถาบันการศึกษา
8

เรือนจาสมัยใหม่ท่เี รียกว่า Panopticon มาจากการออกแบบอาคารของเจเรมี
เบนแธม (Jeremy Bentham) ซึง่ ประกอบด้วยหอสูงอยู่ตรงกลาง สาหรับให้ผคู้ ุมเฝ้ าดู สอดส่อง
ตรวจตราความเป็ นไปของนักโทษในห้องขังทีเ่ รียงรายล้อมหอนัน้ อยู่ (ทองกร โภคธรรม, 2558,
น. 15)
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สะท้อนให้เห็นถึงวิธคี ดิ แบบสถาบันนิยมทีย่ งั ฝั งรากลึกอยู่ในสังคมไทย โดยเด็กและเยาวชนนัน้
ถูกมองว่าจะเติบโตไปเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพของชาติ” (วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551, น. 19)
ตามทัศนะของระเบียบวินัยและการลงทัณฑ์ของฟูโกต์ หน้าทีห่ ลักของการ
จัดการวินัย คือ “การควบคุม” (Foucault, 1995, p. 170) ข้อความทีถ่ ูกเขียนลงไปในสมุดพกมิ
อาจปฏิเ สธได้ เ ลยว่ า คือ สิ่ง ที่ถู ก เขีย นผ่ า นการจับ จ้อ งทัง้ จากครู ป ระจ าชัน้ ที่โ รงเรีย นและ
ผู้ปกครองที่บ้าน การรายงานพฤติกรรมในสมุดพกจึงประกอบไปด้วยวาทกรรมหลาย ๆ ชุด
รวมเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น การเป็ นเด็กฉลาด การเป็ นเด็กดี หรือ เด็กเรียบร้อย และนอกจากการ
รายงานพฤติกรรมของนักเรียน ในสมุดพกยังสะท้อนให้เห็นอีกว่าเด็กนักเรียนถูกควบคุมด้วย
มาตรฐานต่าง ๆ ทีถ่ ูกกาหนดจากระบบการศึกษา เช่น ผลการเรียนทีถ่ ูกจัดลาดับจากเกรดเฉลีย่
ซึ่งมาจากมาตรฐานของการวัดผลการศึกษา หรือสุขภาพร่างกายของเด็กนักเรียนที่ต้องถูก
ประเมินจากมาตรฐานพัฒนาการทางด้านสุขภาวะ
สมุดพกจึงเป็ นเครื่องมือของรัฐสมัยใหม่ทอ่ี ยูใ่ นระบบการศึกษาไทย โดยมีไว้
สาหรับการประเมินนักเรียน ซึง่ จะมีส่วนช่วยในการจัดการหรือการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและ
ผลการเรียนของเด็กให้ดยี งิ่ ขึ้น ชีวอานาจหรือการบงการวินัยอันแนบเนียนได้ถูกส่งผ่านการ
รายงานในสมุดพกซึ่งมาจากผลการเรียนของเด็กหรือพฤติกรรมของเด็กทีถ่ ูกเขียนผ่านสายตา
ของครูประจาชัน้ และกฎเกณฑ์การประเมินจากโรงเรียน รวมถึงสายตาของผู้ปกครองที่บ้าน
เพื่อที่จะทาให้เด็กนักเรียนนัน้ เป็ นไปตามบรรทัดฐานของสังคมหรือเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กระทรวงการศึกษาตัง้ เอาไว้ รัฐไทยจึงได้ประโยชน์จากการมีสมุดพกเพื่อควบคุมให้เด็กเติบโต
ไปเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ (ในสายตาของรัฐ) แม้ว่าเด็กหลายคนอาจจะไปไม่ถงึ ฝั ง่ ทีร่ ฐั ฝั นไว้ก็
ตาม
4.3 สรุป: เสียงของเด็ก (ข้ามเพศ) ที่หายไปในสมุดพก
จากความเงียบทีถ่ ูก “เล่า” ผ่านเรื่องราวและความทรงจาในวัยเด็ก สู่ การนาสมุด
พกกลับมา “อ่าน” ใหม่ ได้ช่วยเผยให้เห็นถึงการกดทับเสียงและตัวตนของเด็กที่มพี ฤติกรรม
ข้ามเพศ และแสดงให้เห็นถึง ชีวอานาจที่คอยควบคุมวินัยผ่านการรายงานผลการเรียนหรือ
เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ด้วยลักษณะเฉพาะของการรายงานในสมุดพก ที่สามารถบอกเล่า
เรื่องราว ตัวตน และประสบการณ์ในวัยประถมของเด็กแต่ละคนทีอ่ ยู่ในระบบการศึกษาของไทย
ได้ ส่วนหนึ่งของการหยิบสมุดพกขึน้ มาเล่าและอ่านผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎี การศึกษาครัง้ นี้จงึ
ได้ท้าทายวิธีวทิ ยาของคนข้ามเพศสถานะ ที่มกั จะอาศัยความรุ่มรวยของจดหมายเหตุ ทาง
การแพทย์ ดังที่ จิล-ปี เตอร์สนั ได้เสนอไว้วา่ “เราต้องการจดหมายเหตุแบบอื่น ๆ ทีส่ ามารถผลิต
ความรูร้ ูปแบบทางเลือก ในประเด็น ทรานส์ผวิ ดา และทรานส์ผวิ สี ซึ่งมีความรุ่มรวยกว่าสิง่ ที่
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หนัง สือ เล่ ม นี้ ไ ด้น าเสนอโดยมุ่ ง ไปที่เ พีย งแค่ป ระวัติศาสตร์ท างการแพทย์ ” (Gill-Peterson,
2018, p. 32)
การหยิบสมุดพกขึน้ มาศึกษาในฐานะจดหมายเหตุสว่ นบุคคลจึงนาเสนอเรื่องราวที่
ต่างออกไปจากเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของเด็กทรานส์ผวิ ขาวในโลกตะวันตก เพราะจดหมาย
เหตุชน้ิ นี้ได้ขยับออกจากพืน้ ทีท่ างการแพทย์ไปสูพ่ น้ื ทีก่ ารศึกษา และขยับออกจากจดหมายเหตุ
ของโรงพยาบาล ไปสู่ จดหมายเหตุของโรงเรียน อีกทัง้ สมุดพกยังช่วยสะท้อนให้เห็นว่า ความรู้
หรือ วาทกรรม ที่กดทับเสียงและตัวตนของเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศในสังคมไทยมิได้จากัด
เพียงแค่ในสถาบันทางการแพทย์ หากแต่อยู่ในระบบการศึกษาของไทย และอาจกล่าวได้ว่า
ความรู้ท่กี ดทับเสียงและตัวตนของเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศ คือ มายาคติทางเพศที่มอี ยู่ใน
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะวางอยู่บนบรรทัดฐานรักต่างเพศ และยังติดอยู่ในกรอบคิด
แบบปิ ต าธิปไตยที่มกั จะให้คุณค่ากับลักษณะความเป็ นชาย และด้อยคุณค่าความเป็ นหญิง
ดังทีอ่ ริ กิ าเรย์กล่าวว่า ในวัฒนธรรมแบบปิ ตาธิปไตยพฤติกรรมแสดงออกแบบผูห้ ญิงมักจะถูกลด
คุณค่า (Irigaray, 2013, p. 20)
นอกจากนัน้ แล้วคาอธิบายพฤติกรรมในสมุดพกยังกากับคุณลักษณะทีเ่ ด็กชายหรือ
เด็กหญิงควรจะเป็ น โดยมีผใู้ หญ่ อย่าง ครูประจาชัน้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเขียน หรืออธิบายพฤติกรรม
ของเด็ก และสาหรับเด็ก “ตุ๊ด” หรือเด็กที่มพี ฤติกรรมข้ามเพศอย่างฉัน ในแง่หนึ่งสมุดพกจึง
ไม่ได้ทาหน้าทีเ่ พียงแค่รายงานพฤติกรรมหรือผลการเรียนแต่เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั ทาหน้ าที่
เปิ ดโปงความลับ ด้วยการเผยพฤติกรรมของฉัน ทีโ่ รงเรียนให้ผปู้ กครองรับทราบผ่านการเขียน
รายงาน ส่วนในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะมองได้ว่า สมุดพก คือ เครื่องมือของรัฐสมัยใหม่ทช่ี ่วยในการ
สอดส่องพฤติกรรมและควบคุมให้เด็กไปตามมาตรฐานของระบบการศึกษาไทยทีว่ างไว้
สมุดพกนับว่าเป็ นแหล่งข้อมูลในงานวิจยั หนึ่งทีม่ คี วามท้าทายในการศึกษาหรือยก
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กขึน้ มาโดยไม่จากัดว่าเป็ นเพศใดก็ตาม ยังมีอกี หลากหลายประเด็นที่
สามารถนาไปต่อยอดได้ อาทิ เด็กชาย เด็กหญิงถูกเขียนบันทึก หรือถูกตีตราว่าอย่างไรในสมุด
พก หรือ สามารถน าไปศึก ษาผ่านมุ ม มองประวัติศ าสตร์และสังคม เพื่อ ค้น หาว่า การเขียน
รายงานพฤติกรรมของเด็กแตกต่างกันอย่างไรในช่วงแต่ละยุคสมัย และนอกจากสมุดพกแล้วฉั น
ระลึกขึน้ ได้วา่ ยังมีหลักฐานของชีวติ ในวัยเด็กทีส่ มั พันธ์กบั โรงเรียนอีกหลายชิน้ ทีฉ่ นั ไม่ได้เก็บไว้
อาทิ สมุดบันทึกความดี หรือ สมุดบันทึกการอ่าน ที่ต้องเขียนส่งครูเป็ นประจา ซึ่งฉันคาดว่า
สมุดบันทึกเหล่านี้น่าจะถูกส่งคืนให้โรงเรียนไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตามบันทึกเหล่านี้ควรค่าแก
การออกตามหาเพือ่ นามาศึกษา
สุ ด ท้า ยอดีต เด็ก ตุ๊ ด ในระบบการศึก ษาไทยคนนี้ ข อชูส มุ ด พกขึ้น มาใช้เ พื่อ การ
เรียกร้องหากเสียงจากเรื่องราวในจดหมายเหตุช้นิ นี้จะพอมีประโยชน์ในการหาทางออกให้กบั
สมุดพกในอนาคต อย่างแรกฉันคิดว่าควรมีการยกเลิกการรายงานพฤติกรรมของเด็กลงในสมุด
พก เพราะว่าการเขียนรายงานพฤติกรรมให้แก่เด็กไปในทางลบนอกจากเป็ นการตีตราแล้วยัง
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อาจจะสร้างบาดแผลให้กบั เด็กได้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อนอย่างตัวตน
ทางเพศของเด็กเพศหลากหลาย การรายงานพฤติกรรมของเด็กจึงต้องคานึง ว่าจะเป็ นการ
เปิ ดเผยความลับของเด็กทีบ่ างครอบครัวอาจจะยังรับไม่ได้ อย่างทีส่ อง ฉันใตร่ขอเสนอว่า ควร
ให้เ ด็ก มีส่ว นร่ ว มในการแสดงความคิด เห็น ในสมุ ด พก ในเมื่อ สมุ ด พกท าหน้ า ที่เ ชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง (ที่บ้าน) และนักเรียนเพื่อแจ้งข้อมูล ซึ่งโดยรวม ๆ
แล้วล้วนเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้องตัวนักเรียนเองทัง้ สิ้น แต่เด็กกลับไม่มพี ้นื ที่และไม่มเี สียงใน
สมุดพกนัน้ เลย เพื่อที่จะให้ เด็กได้เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะ
ต่อโรงเรียน ต่อครูผสู้ อน ต่อเพื่อน หรือแม้กระทังต่
่ อตนเอง สมุดพกจึงควรมีช่องให้นักเรียนได้
ประเมินหรือขีดเขียน เพือ่ เรียนรูท้ จ่ี ะแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการโต้ตอบและผลักดัน
ระบบการศึกษาไทย
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บทที่ 5
เรื่องเล่าของกะเทยวัยรุ่นในโรงเรียนชายล้วน
“ฉั น ไม่ ส ามารถพบเจอตนเองในประวัติศ าสตร์ ดู เ หมือ นจะไม่ มีค นที่เ ป็ น
เหมือนกันกับฉันเคยได้ปรากฏอยูใ่ นนัน้ มาก่อน” (Feinberg, 1996, p. 11)
ผ่านมานานหลายปี กว่าฉันจะได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของคนทีเ่ ป็ นเหมือนกันกับฉัน
… เรื่องราวของวีรบุรุษและวีรสตรีหรือเรื่องราวของการกอบกู้เอกราชของบรรพบุรุษไทย จาก
ห้องเรียนวิชาสังคมในโรงเรียนไม่เคยสอนให้รมู้ าก่อนเลยว่าคนทีเ่ คยเป็ นเหมือนกันกับฉันเคยมี
ชีวติ กันอย่างไรในอดีต หรือแม้แต่คาที่ใช้เรียกคนแบบฉันว่า “กะเทย” นัน้ มีท่มี าที่ไปอย่างไร
คาถามที่สาคัญก็คอื ทาไมประวัตศิ าสตร์ของกะเทยถึงหายไป? และทาไมเสียงของกะเทยใน
ประวัตศิ าสตร์จงึ ไม่ได้ถูกได้ยนิ ? ในบทนี้จงึ เป็ นการนาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ทา
ความเข้าใจวงศาวิทยาของกะเทยที่ถูกบ่มเพาะมาตัง้ แต่ในอดีตและใช้เป็ นเลนส์ในการมองวิธี
วิทยาในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ของกะเทย เพือ่ นาไปสูก่ ารเขียนประวัตศิ าสตร์ของตนเองขึน้ มา
ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ในตอนต้น ฉันอยากขอกล่าวถึงนวนิยายเรื่องหนึ่งในฐานะเรื่องราวที่
กระตุน้ ความใคร่รใู้ นประวัตศิ าสตร์กะเทยและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนประวัตศิ าสตร์ของ
ตนเอง
สิง่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันรูส้ กึ อยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวประวัตศิ าสตร์กะเทย
และลงมือบันทึกประวัตศิ าสตร์ของตนเอง เกิดขึน้ ในระหว่างการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทางานวิจยั
ปริ ญ ญาโท เมื่ อ ฉั น ได้ ยื ม หนั ง สื อ นวนิ ย ายเล่ ม หนึ่ ง ชื่ อ ทางสายที ส่ าม จากห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1 ตัวเล่มทีไ่ ด้มานัน้ เป็ นฉบับตีพมิ พ์ครัง้ ทีส่ อง ในปี พ.ศ. 2536 ซึง่ เป็ น
ปี เดียวกันกับปี ทฉ่ี นั เกิด จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์สามสี หน้าปกของหนังสือถูกห่อหุม้ อย่างดีดว้ ย
กระดาษปกแข็งสีน้ าเงิน มีตวั หนังสือสีขาวเขียนชื่อหนังสือเอาไว้ ด้านในมีกระดาษบาง ๆ สี
น้ าตาลเป็ นปกรอง ส่วนหน้าปกจริงทีอ่ ยู่ดา้ นในเป็ นกระดาษมันวาวและภาพบนปกถูกออกแบบ
ให้เหมือนกับกรอบรูปสีชมพูทป่ี ระดับประดาด้วยลายดอกกุหลาบ ภายในกรอบเป็ นรูปเงาหน้า
ข้างของหญิงสาวที่ดูทนั สมัย ด้ว ยลักษณะผมสัน้ และใส่ต่างหูรูปห่วง ด้านบนของหน้ าปกมี
ข้อความปรากฏไว้ว่า “วรรณกรรมชิ้นโบว์แดงของกีรตี ชนา” ส่วนด้านล่างของหน้าปก คือ ชื่อ
ของหนังสือ โดยมาพร้อมกับข้อความโปรยไว้วา่ “นวนิยายของหญิงในร่างชาย ผูห้ ลอมรวมถนน
สองสายในกายเดียวกัน ” องค์ประกอบเหล่านี้บนหน้าปกของนวนิยายทางสายทีส่ าม เสมือน
1

ถ้าอยากจะตามหาหนังสือเล่มนี้เพื่อนามาอ่าน สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสของหนังสือ คือ นว.ก685ท62 ซึง่ ตัวเล่มทีฉ่ นั ได้มา
นี้ถูกจัดวางไว้อยูบ่ นชัน้ หมวดนวนิยายทีช่ นั ้ U2 ในห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ (ท่าพระจันทร์)
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กาลังเผยให้ผอู้ ่านรูเ้ ป็ นนัย ๆ ถึงเนื้อเรือ่ ง ตัวละคร และเผยตัวตนของผูป้ ระพันธ์ออกมาให้ผอู้ ่าน
ได้รบั รูต้ งั ้ แต่หน้าปกกันเลยทีเดียว

ภาพที ่ 5.1 หน้าปกนวนิยายทางสายทีส่ าม ฉบับตีพมิ พ์ ปี พ.ศ. 2536 โดยสานักพิมพ์สามสี
เนื้อเรื่องของทางสายทีส่ ามนัน้ เกีย่ วข้องกับความรักความสัมพันธ์เฉกเช่นนวนิยาย
ประโลมโลกย์เล่มอื่น ๆ ที่ถูกเขียนมาเป็ นร้อยเป็ นพันเรื่อง เว้นเสียแต่ว่านวนิยายเรื่องนี้มตี วั
ละครหลักของเรือ่ งชือ่ แก้ว ผูซ้ ง่ึ เป็ น “คนแปลกเพศ” “กะเทย” หรืออาจจะเรียกด้วยคาว่า “ผูห้ ญิง
ข้ามเพศ” แบบทีใ่ ช้กนั ในปั จจุบนั ก็ได้ แก้วเป็ นทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความรักและเป็ นทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้มอบหัวใจ
ให้กบั บุรุษทัง้ สาม ชายคนแรกคือ “ธีรพร” ทีจ่ ะเป็ นรักครัง้ แรกทีจ่ ะอยู่ในความทรงจาของแก้วไป
ตลอดกาล ชายคนต่อมาคือ “นาวิน” ผูท้ ่เี ข้ามาช่วยเหลือเปลีย่ นแปลงชีวติ ของแก้วให้มคี วาม
เป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ และผลักดันให้แก้วไปถึงเป้ าหมาย และชายอีกคนหนึ่งคือ “พงพล” ผูม้ งคั
ั ่ งร
่ ่ารวย
และมีหน้ามีตาในสังคมทีม่ าตกหลุมรักคนแปลกเพศอย่างแก้ว เรื่องราวของนวนิยายทีด่ าเนินไป
บนเส้นทางแห่งรัก ถ่ายทอดเส้นทางชีวติ ของตัวละครแก้วที่มุมานะจะไปให้ถงึ ฝั ง่ ฝั นของการ
แปลงเพศ ชีวติ ของเธอเริม่ ต้นจากการประกอบอาชีพกระเป๋ ารถเมล์ จนได้เจอกับจันทร์ ตัวละคร
กะเทยอีกตัว ผู้คอยมอบมิตรภาพและคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กบั เพื่อนร่วมทางสาย
เดียวกัน ทาให้แก้วได้งานทาในร้านเสริมสวย กระทังแก้
่ วได้พบกับนาวินผูท้ ส่ี ่งเสริมได้มอี าชีพ
เป็ นพนักงานต้อนรับ ในไนท์คลับและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก้วได้บินไปผ่าตัดแปลงเพศที่
อเมริกา ท้ายทีส่ ุดแก้วเลือกทีจ่ ะมอบความรักให้กบั มนุ ษย์ร่วมโลกคนอื่น ๆ โดยการไปเป็ นครู
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อาสาในชนบทมากกว่าทีจ่ ะมอบให้ชายทีเ่ ธอพานพบ เรื่องราวจึงจบด้วยความรักในแบบทีม่ ไิ ด้
ครอบครอง
ครัง้ แรกทีฉ่ ันได้เปิ ดอ่านทางสายทีส่ าม ฉันอ่านในฐานกะเทยอีกคนหนึ่งทีเ่ กิดและ
เติบโตในยุคทีแ่ ตกแตกต่างจากผูเ้ ขียน โดยทีไ่ ม่มแี ว่นตาของทฤษฎีหรือใส่ตาแหน่ งแห่งทีข่ อง
การเป็ นนักศึกษาปริญญาโทลงไปเลย ฉันอ่านโดยเป็ น “ชนาธิป” ในฐานะเพื่อนร่วมทางสาย
เดียวกันทีเ่ กิดต่างยุคกับผูป้ ระพันธ์ ในระหว่างทีเ่ ปิ ดอ่านไปทีละหน้านัน้ ฉันจึงได้แต่นึกถึงความ
รักครัง้ แรกของตนเองที่เริม่ ขึน้ ในโรงเรียนชายล้วนและจบลงตอนเรียนมหาวิทยาลัย แฟนคน
แรกของฉันช่างมีส่วนคล้ายกับตัวละครธีรพรที่ผู้ประพันธ์บรรจงสร้างขึ้น ทัง้ ลักษณะนิสยั ที่
คล้า ยคลึง กัน หรือ ความสามารถทางด้า นศิลปะ การอ่ า นรอบแรกจึง เป็ นการซึม ซับรสของ
วรรณกรรมทีผ่ ปู้ ระพันธ์สร้างสรรค์ขน้ึ ด้วยความรูส้ กึ อันท่วมท้น
แรงบันดาลใจลาดับต่อมาที่ทาให้ฉันเกิดความรู้สกึ สนใจในประวัตศิ าสตร์กะเทย
หลังจากการได้อ่านนวนิยายทางสายทีส่ ามเป็ นรอบทีส่ องคือ ภาพสะท้อนชีวติ ของกะเทยในอดีต
โดยถึงแม้ว่านวนิยายเรื่องนี้จะมิได้ถูกแต่งขึน้ มาจากประสบการณ์จริงของกีรตี ชนา ทัง้ หมด แต่
เธอก็ใช้การเขียนนวนิยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง ดังที่ อริน
ได้กล่าวไว้วา่
ทางสายทีส่ ามเปรียบเสมือนบันทึกแห่งชีว ิตจริงที่ถูกเรียบเรียงออกมาในรูปแบบ
นวนิยาย แม้กรี ตีจะออกตัวว่าเรื่องที่เขียนไม่ใช่ชวี ติ ของตน แต่ความขมขื่ นใจใน
ความแปลกเพศของแก้วก็คอื ความรู้สกึ ของกีรตีและสุดท้ายเมื่อแก้วกลายเป็ น
ผูห้ ญิง แก้วก็เลือกเส้นทางอุดมติให้แก่ผยู้ ากไร้ ซึง่ กีรตีเองหลังจากทีไ่ ด้รบั การผ่าน
ตัดแปลงเพศก็ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจช่วยเหลือมูลนิธเิ ด็ก ทางเดินทีแ่ ก้วเลือกจึง
คือเส้นทางทีก่ รี ตีมุ่งไปนัน้ เอง อาจกล่าวได้ว่าแก้วเป็ นตัวละครทีเ่ ป็ นกระบอกเสียง
ให้แก่กีรตีในการแสดงทัศนคติตลอดจนอารมณ์ ทงั ้ หมดของคนแปลกเพศ (อริน
พินิจวรารักษ์, 2527, น. 73)
เนื้อเรื่องในนวนิยายทางสายทีส่ ามจึงเสมือนได้ทาหน้าทีถ่ ่ายทอดภาพวิถชี วี ติ ของ
กะเทยในสังคมไทยยุคก่อ น ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องราวการรวมตัว ของกะเทยตามงานประกวด
นางงามในงานวัด หรือการหาเลีย้ งชีพของกะเทยด้วยงานขายบริการ และนอกจากนัน้ นวนิยาย
เรือ่ งนี้ยงั มีสว่ นช่วยทาหน้าทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของผูค้ นในสังคมยุคก่อนทีม่ ตี ่อกะเทย อีก
ทัง้ ยัง ช่ ว ยท าหน้ า ที่ใ นการถ่ า ยโอนองค์ค วามรู้เ รื่อ งเพศในตะวัน ตกซึ่ง จะพบว่ า ผู้เ ขีย นได้
สอดแทรกการอธิบ ายความหมายของค านิ ย ามอัต ลัก ษณ์ ท างเพศสถานะและเพศวิถีแ บบ
ตะวันตกเอาไว้ด้วย โดยใช้วธิ สี อดแทรกเข้าไปในคาพูดและบทสนทนาของตัวละคร ซึ่งในนว
นิ ย ายมีก ารกล่ าวถึงทัง้ คาว่า “ทรานซ์เ ซ็ก ชวล” “ทรานส์เวสไทต์ ” “เกย์” “ไบเซ็กชวล” และ
“แดร็กควีน” ไปจนถึงคาว่า “เควียร์” และถึงแม้เนื้อเรื่องในเล่มจะมิได้เขียนมาจากประสบการณ์
ส่วนตัว แต่ประสบการณ์แปลงเพศทีใ่ ช้ถูกเล่าผ่านเนื้อเรือ่ งในนวนิยายเรื่องนี้กเ็ ป็ นประสบการณ์
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จริงของผู้ประพันธ์ท่ยี งิ่ ดึงดูดให้ฉันอยากออกไปแกะรอยประวัติศาสตร์การแปลงเพศในยุค
บุกเบิก
ทางสายทีส่ ามถู กเขียนมาสี่ทศวรรษแล้ว แม้หลายสิ่งหลายอย่า งในสังคมไทย
อาจจะเปลีย่ นแปลงไป แต่กไ็ ม่รวู้ ่าจะเปลีย่ นแปลงไปได้เท่ากับทีผ่ ปู้ ระพันธ์อย่าง กีรตี ชนา เฝ้ า
รอที่จะเห็นหรือไม่ ดังที่เธอเขียนไว้ใน “ยี่สบิ ปี ทางสายที่สาม” ตีพมิ พ์ในทางสายทีส่ าม ฉบับ
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2545 ซึง่ เป็ นฉบับครบรอบ 20 ปี ว่า “ผูเ้ ขียนเฝ้ ารอว่า อีกนานเท่าใด โลก
จะยอมรับว่าผูท้ เ่ี กิดมา ‘แปลกเพศ’ เช่นแก้ว จันทร์ และฉัตร ในนวนิยายเรือ่ ง ‘ทางสายทีส่ าม’ นี้
จะไม่ ‘แปลก’ อีกต่อไป ต้องรอมากกว่ายีส่ บิ ปี ไหมหนอ” ขณะเดียวกันแม้เวลาจะผ่านเลยมากว่า
40 ปี แล้ว ทีว่ รรณกรรมเรื่องนี้ได้เผยแพร่ออกสู่สงั คมไทย นวนิยายเรื่องนี้ได้ถูกนาไปศึกษาใน
ฐานะวรรณกรรมของเพศทีส่ ามโดยนักวิชาการทางด้านวรรณกรรมมานักต่อนัก โดยมักจะถูก
นาไปศึกษาร่วมกับนวนิยายที่มเี นื้อเรื่องเกี่ยวกับ คนรักเพศเดียวกัน ซึ่ง นอกจากวิทยานิพนธ์
ของอริน พินิจวรารักษ์ ที่ออกมาในปี พ.ศ. 2527 ได้รเิ ริม่ นาเอานวนิยายทางสายทีส่ าม มาใช้
เป็ นตัว บทในการศึก ษา กว่ า สามสิบ ปี ให้ ห ลัง ทางสายทีส่ าม ก็ ย ัง คงถู ก หยิบ ยกขึ้น มา
วิพากษ์วจิ ารณ์ในแวดวงวิชาการด้านวรรณกรรม โดย นัทธนัย ประสานนาม (2551) วรรณะ
หนูหมื่น (2551) และบงกชกร ทองสุก (2560) แต่กระนัน้ แล้วก็ตามทางสายทีส่ ามก็ยงั ไม่เคยถูก
ยกขึน้ มาร่วมสนทนาในฐานะการเป็ นหลักฐานประวัตศิ าสตร์ของกะเทยชิน้ หนึ่ง
แรงบันดาลใจอีกประการหนึ่ง ที่ทาให้ฉันตัง้ คาถามกับประวัติศาสตร์กะเทยและ
ผลักดันให้ฉันอยากออกไปบันทึกเรื่องราวชีวติ ของกะเทยในยุคก่อน เมื่อได้อ่านนวนิยายเล่มนี้
ก็คอื การถูกมองเห็นหรือถูกยอมรับจากสังคมอย่างแตกต่างกันระหว่างตัวละครกะเทยทัง้ สาม
แก้วทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาให้เป็ นตัวละครทีม่ รี ปู ร่างน่าตาสะสวยและมีกริ ยิ าท่าทางทีเ่ รียบร้อย แถมยัง
น้อมนาเอาหลักธรรมคาสอนจากพุทธศาสนาเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ แม้ตวั ตนของแก้
วจะถูกมองด้วยความเวทนาเพราะการเป็ นกะเทย แต่กระนัน้ แล้วแก้วก็ยงั ได้รบั การชมเชย
เพราะมีรูปโฉมที่งดงามและยึดมันในคุ
่
ณธรรมความดี ขณะที่จนั ทร์ไม่ได้เกิดมามีรูปลักษณ์ท่ี
สวยงามดังเช่นแก้วกลับถูกมองด้วยสายตาท่าทีรงั เกียจและเป็ นทีข่ บขันในสายตาของคนอื่น ใน
ขณะเดียวกันกะเทยอย่างฉัตรทีม่ อี าชีพเป็ นโสเภณีกลับต้องพบจุดจบอันมืดมิด ความต่างทีต่ วั
ละครทัง้ สามถูกขับเน้นในนวนิยายเรื่องนี้ทาให้ฉนั ฉุกคิดขึน้ มาว่า ทาไมหนอ กะเทยสวยถูกมอง
แบบหนึ่ง กะเทยไม่สวยถูกมองอีกแบบ กะเทยที่มอี าชีพเป็ นผู้ทางานบริการถูกมองอีกแบบ
ทาไมตัวตนทางเพศของเราถึงไม่ได้ถูกมองโดยแยกขาดจากค่านิยมของสังคมหรือบรรทัดฐาน
ทางศีล ธรรม และเหตุ ใ ดกะเทยที่มีรูปลักษณ์ งดงามราวสตรีเพศจึง มักเป็ นที่ยอมรับ และถูก
มองเห็นมากกว่าคนอื่น ๆ ราวกับว่าค่านิยม “ความสวย” และ “ความดี” ไม่เคยเจือจางหายไป
ไหน เพราะในยุคทีฉ่ ันเติบโตมาค่านิยมทัง้ สองอย่างนี้ดูเหมือนจะยังคงเป็ นสิง่ สลักสาคัญทีเ่ รา
ต้องแบกรับมันเอาไว้ ถ้าเช่นนัน้ แล้วมันจะเป็ นไปได้ หรือไม่ทเ่ี ราจะถูกมองเห็นอย่างลึกซึ้งและ
ถูกยอมรับได้โดยไม่มเี งือ่ นไข หรือมันจะเป็ นไปได้หรือไม่ทเ่ี ราจะมีอสิ ระเสรีภาพทีจ่ ะเป็ นตนเอง
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ได้จ ริง ๆ ทว่า จุ ด นี้ เ องคงเป็ น เพราะความแตกต่ า งของภู มิห ลัง ชีว ิต และสภาพสัง คมที่แ ปร
เปลีย่ นไปมันจึงไม่งา่ ยเลยทีฉ่ นั จะสามารถสัมผัสความยากลาบากในวิถชี วี ติ ของ “คนแปลกเพศ”
ในยุคก่อนหน้าได้อย่างถ่องแท้ และอาจจะเป็ นเพราะฉันยังไม่สามารถเข้าใจสภาพความคับแคบ
ของสังคมและวิถีชวี ติ ของกะเทยที่เกิดก่อนฉันอย่างแท้จริงว่าทาไมคน ๆ หนึ่งต้องพยายาม
อย่างมากที่จะเป็ นปกติกลมกลืนไปกับมนุ ษย์ผูช้ ายและผูห้ ญิง ราวกับว่าจวบจนในช่วงวัยของ
ฉัน เรายังคงต้องใช้ความพยายามกันมากเหลือเกินเพือ่ ทีจ่ ะเป็ นปกติและเป็ นทีย่ อมรับจากสังคม
นี่จงึ เป็ นเหตุผลทีฉ่ นั หวังว่าสักวันจะได้ทาความเข้าใจกับวิถชี วี ติ ของกะเทยในสังคมไทยยุคก่อน
โดยออกไปบันทึกเรือ่ งราวชีวติ ของกะเทยก่อนฉันเกิด จากปากของกะเทยทีเ่ กิดก่อนฉัน
แรงบันดาลใจสุดท้ายที่ทาให้ฉันเกิดความใคร่รู้ในประวัติศาสตร์กะเทยจากนว
นิยายอันเป็ นผลจากนวนิยายเล่มนี้ ก็คอื “มรดกแห่งความรูส้ กึ ” ทีเ่ กิดขึน้ จากการสะท้อนย้อนคิด
กับประสบการณ์ และช่วงชีวติ ของตนเองในระหว่างการอ่านนวนิยายเรื่องนี้รอบแล้วรอบเล่า
สาหรับฉันทางสายทีส่ าม มิได้เป็ นเพียงหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทช่ี ่วยถ่ายทอดเรื่องราวของ
กะเทยในอดีต หากยังเป็ นหลักฐานแห่ง ‘ความรูส้ กึ ’ ที่ทาให้ฉันสามารถสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ
ของกะเทยคนหนึ่งซึ่งสะท้อนผ่านแก้ว เช่น ความรู้สกึ ผิดจากภายในที่เริม่ ตัง้ แต่ความรูส้ กึ ต่อ
ตัวตน ความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาทีเ่ กิดมาเป็ นกะเทย ไปจนถึงความรูส้ กึ ทีต่ ดั พ้อต่อความ
รัก ดังเช่นคาพูดทีไ่ ด้กล่าวว่า “ความเจ็บปวดของร่างกายนัน้ มากทีส่ ุดเท่าทีฉ่ ันได้เคยสัมผัสมา
ในชีวติ แต่เมือ่ เทียบกับความเจ็บปวดทีฉ่ นั สัมผัสด้วยหัวใจ ความเจ็บปวดจากการเป็ นกะเทยซึง่
ต่อไปนี้จะไม่ตอ้ งทนกับความเจ็บปวดชนิดนัน้ อีกแล้วมันก็คุม้ ” (กีรตี ชนา, 2536, น. 504) หรือ
ในประโยคทีว่ ่า “ความรักของชายคนใดเล่าทีจ่ ะมอบให้แก้วโดยไม่คานึงถึงสิง่ ทีบ่ กพร่องทีแ่ ก้ว
ไม่มวี นั แก้ไขได้ แก้วจะอยู่ในฐานะเดียวกับสตรีท่ไี ม่สามารถจะมีบุตรได้นัน้ เอง” (กีรตี ชนา,
2536, น. 352) จากคาพูดเหล่านี้ทาให้ฉันตระหนักขึน้ มาว่ากะเทยในสังคมไทยมิได้เพียงแค่ถู ก
กดทับเพียงแค่ความรูห้ ากแต่ยงั ถูกกดทับลงไปถึงความรูส้ กึ อีกด้วย
มรดกแห่งความรูส้ กึ ทีถ่ ูกประทับตราด้วยผลผลิตทางวัฒนธรรมทีย่ งั คงสัมผัสได้ใน
ช่วงเวลาทีฉ่ นั เติบโตขึน้ มา ดังเช่น ความรูส้ กึ น้อยเนื้อต่าใจและความรูส้ กึ เจียมเนื้อเจียมตัวทีเ่ กิด
มาเป็ น กะเทยของแก้ว ซึ่ง มัก จะถู ก ผลิต ออกมาซ้ า แล้ว ซ้ า เล่ า ในสื่อ ต่ า ง ๆ ภาพหนึ่ ง ที่แ ทน
ความรู้สกึ ผิดหวังเสียใจกับความรักและความรู้สกึ อาภัพที่เกิดมาเป็ นกะเทยซึ่งยังคงติดอยู่ใน
ความทรงจาของฉันเสมอมาก็คอื ภาพตัวละครสมหญิง ดาวราย ในภาพยนตร์เรือ่ ง เพลงสุดท้าย
ทีถ่ ูกนามาสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2549 ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีอทิ ธิพลกับเพศทีส่ ามหรือกะเทย
หลายคนในวัยเดียวกันกับฉันไม่น้อย ความน่ าสงสารของ สมหญิง ตัวละครเอกอาจยังคงติดอยู่
ในความทรงจาของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็ นฉากทีส่ มหญิง ดาวรายนัง่ ร้องไห้อยู่ใต้ฝักบัวหรือ
ฉากจบทีเ่ ธอเลือกปิ ดชีวติ ตัวเองด้วยการยิงตัวตาย หนังและวรรณกรรมทีบ่ อกเล่าความร้าวราน
ในชีวติ รักของกะเทยและต้องจบลงด้วยความโศกเศร้า เนื้อเรื่องโศกนาฏกรรมเช่นนี้ทาหน้าทีต่ ี
ตราความผิดต่อความรูส้ กึ ภายในและตัวตนของกะเทย และในเวลาเดียวกันก็หล่อเลีย้ งความหวัง
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ให้กะเทยอย่างฉันรอคอยอย่างฝั นหวานทีจ่ ะเห็นตัวละครกะเทยลงเอยกับผูช้ ายอย่างแสนสุขชัว่
นิรนั ดร์ ซึ่งด้วยโทนเรื่องความรักระหว่างผูช้ ายกับกะเทยอันแสนขมขื่นเช่นนี้ทาให้ฉันหลงลืม
ความรักทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้กบั คนเพศอื่น ๆ หรือแม้แต่การรักตนเอง คงเพราะความรักในยุค
สมัยทีฉ่ นั เติบโตมายังคงให้คุณค่ากับความรักเพียงไม่กแ่ี บบ ความรักทีฉ่ นั ได้รจู้ กั คือ รักแบบที่
ผูช้ ายรักกับผูห้ ญิงและรักแบบทีค่ นสองคนจะต้องหลอมรวมกันเพื่อเป็ นหนึ่งเดียว ขณะเดียวกัน
ความรักความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับกะเทยก็ยงั คงเป็ นเรื่องท้าทาย ไม่ว่าจะเกิดขึน้ ณ ทีใ่ ด
ไม่ว่าจะยุคสมัยก่อนหน้าหรือช่วงยุคสมัยของฉันก็ตาม เมื่อผูช้ ายทีจ่ ะรักกับกะเทยยังคงต้องใช้
ความกล้าหาญทีจ่ ะปี นป่ ายขึน้ ไปบนกาแพงทีเ่ รียกว่า “สังคม”
การได้อ่านทางสายทีส่ ามจึงจุดประกายให้ฉนั ได้คดิ ต่อว่าความรูแ้ ละความรูส้ กึ ทีก่ ด
ทับซึง่ ยังคงตกทอดมาจนมาถึงช่วงวัยของฉันและตามมาหลอกหลอนอยูใ่ นสือ่ ต่าง ๆ มีทม่ี าทีไ่ ป
อย่ า งไร นี่ จึง เป็ นเหตุ ผ ลว่ า ท าไมฉั น ถึง ปรารถนาที่จ ะเรีย นรู้ป ระวัติศ าสตร์ข องคนที่เ ป็ น
เหมือนกันกับฉันและใคร่รูใ้ ห้ได้ว่าทาไมที่ผ่านมาภาพชีวติ ของกะเทยมักถูกนาเสนอผ่านหนัง
หรือละครให้ทุกข์ระทม เหตุใดชีวติ ของกะเทยถึงได้เจ็บปวดนัก ทาไมเราต้องรูส้ กึ ผิด ต่อร่างกาย
ของตัวเอง หรือทาไมเราต้องรูส้ กึ ผิดทีผ่ ดิ ทางในความสัมพันธ์ อีกทัง้ ฉันเองก็อยากรูเ้ หมือนกัน
ว่าทาไมคาว่า กะเทย ถึงให้ความหมายว่า เป็ นความวิปริตผิดธรรมชาติ หรือ เป็ นความวิบตั ทิ าง
ศีลธรรม ความรูค้ วามเข้าใจทานองนี้ประกอบสร้างขึน้ มาอย่างไรทีท่ าให้ฉันค่อย ๆ รูส้ กึ ผิดและ
ละอายทีจ่ ะเป็ นตนเอง เพราะฉันไม่ตอ้ งการรูส้ กึ แบบนัน้ อีกแล้ว
จากการตัง้ คาถามต่อประวัตศิ าสตร์ของกะเทย ผ่านการอ่านทางสายทีส่ าม ในบทนี้
จึง ประกอบด้ว ย 1) การทบทวนองค์ค วามรู้ท่ีเกี่ย วข้ อ งกับกะเทยในประวัติศ าสตร์ 2) การ
ทบทวนวิธีว ิท ยาที่ใ ช้ใ นการศึก ษาประวัติศ าสตร์เ พศนอกขนบและการศึก ษาวาทกรรมที่
เกีย่ วข้องกับกะเทยเพือ่ นาเสนอหนทางใหม่ทจ่ี ะทาให้ กะเทย กลายเป็ นองค์ประธานของความรู้
ประวัตศิ าสตร์ และ 3) ก่อนทีฉ่ นั จะออกไปบันทึกประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของกะเทยทีเ่ กิดก่อนฉัน ใน
บทนี้ฉันจะเริม่ บันทึกประวัตศิ าสตร์ของตนเองจากจดหมายเหตุส่วนบุคคลและเรื่องเล่าในวัย
มัธยม
5.1 กะเทยมีความหมายอย่างไรในอดีต: แกะรอย มรดกแห่งความรู้ (สึก) ผ่าน การอ่าน
ประวัติศาสตร์กะเทย
กะเทย คาทีฉ่ นั คุน้ หูเพราะถูกเรียกจนชินชาราวกับว่าน่าจะรูจ้ กั คานี้เป็ นอย่างดี พอ
ๆ กับ ที่ ถู ก เรีย กด้ ว ยค า ๆ นี้ ม าเกื อ บทัง้ ชี ว ิต แต่ ฉั น กลับ รู้ อ ะไรเกี่ ย วกับ กะเทยในเชิง
ประวัตศิ าสตร์น้อยมาก กระทังในระหว่
่
างทีน่ ัง่ ทางานวิจยั ชิ้นนี้นอกจากการได้อ่านประวัตชิ วี ติ
กะเทยในรูปแบบนวนิยายใน ทางสายทีส่ าม ฉันยังได้ค้นคว้างานวิชาการหลายชิ้นซึ่งมักจะมี
ประวัตศิ าสตร์ของกะเทยซุกซ่อนอยู่ ทัง้ ในการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา เช่น การศึกษาเรื่อง
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Toms and Dees: Transgender Identity and Female Same-Sex Relationships in Thailand
ของเมแกน ซินนอท (2004) การศึกษาเรื่องเกย์จากคอลัมน์ของลุงโก๋ปากน้ าในนิตยสารแปลก
ในงานของแจ็ค สัน (1995) และการศึก ษาวาทกรรมที่อ ยู่ใ นสาขาวิช าประวัติศ าสตร์ เช่ น
วิทยานิพนธ์เรื่อง วาทกรรมเกีย่ วกับ "เกย์" ในสังคมไทย พ.ศ. 2508–2542 ของเทอดศักดิ ์ ร่ม
จาปา (2545) วิทยานิพนธ์ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560
และงานวิชาการชิ้นอื่น ๆ เช่น บทความของ โรซาลินด์ มอร์ริส (1994) นฤพนธ์ ด้ว งวิเศษ
(2559) วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ และ พัชรินทร์ สิรสุนทร (2558) งานเหล่านี้ได้ทาให้ฉันรับรู้เกี่ยวกับ
ความเป็ นมาของคาว่ากะเทยในแง่มุมต่าง ๆ ทางประวัตศิ าสตร์
สิ่ง แรกที่ฉั น ได้ เ รีย นรู้เ กี่ย วกับ ประวัติศ าสตร์ ก ะเทยจากงานวิจ ัย เหล่ า นี้ คือ
ความหมายของคาว่า กะเทย ในอดีต หมายถึง คนทีไ่ ม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย ทัง้ ในเชิงกายภาพและ
การแสดงออกทางสังคม และได้รบั รูถ้ งึ ช่วงเวลาทีค่ า ๆ นี้ได้ปรากฏขึน้ เท่าทีม่ กี ารสืบเสาะจาก
หลักฐานประวัตศิ าสตร์ กะเทย ทีป่ รากฏเป็ นลายลักษณ์อกั ษรบนหน้าประวัตศิ าสตร์ อาจมีมา
ตัง้ แต่ในสมัยอยุธยาตอนต้น หากอิงจากสมมติฐานช่วงเวลาทีก่ ฎหมายตราสามดวงถูกตราขึน้
(เทอดศัก ดิ ์ ร่ ม จ าปา, 2545, น. 10) หรือ นั บ ตัง้ แต่ ส มัย รัต นโกสิน ทร์ต อนต้ น หากอิง ตาม
กฎหมายตราสามดวง ฉบับทีถ่ ูกชาระใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตามความในบานแผนก “พระไอย
การลักษณภญาณ” ได้อธิบายถึงกะเทยไว้ว่า “เป็ น 1 ในบุคคล 33 จาพวก ที่ไม่สามารถเป็ น
พยานได้ หากเกิดคดีความขึน้ บัญญัตใิ ห้กะเทยเป็ นบุคคลทีม่ สิ ามารถเป็ นพยานได้ ” (กฎหมาย
ตราสามดวง เล่ ม 2, 2515 อ้า งใน วัช รวุ ฒิ ซื่อ สัต ย์ และ พัช ริน ทร์ สิร สุน ทร, 2558, น. 117)
ขณะทีค่ าว่า กะเทย ทีส่ ่อื ความหมายในเชิงกายภาพได้ปรากฏอยู่ในพจนานุ กรมของบาทหลวง
ปาเลอกั ว ร์ พิ ม พ์ ค รัง้ แรกในปี พ.ศ. 2397 ซึ่ ง สื่ อ ความตรงกั บ ค าว่ า hermaphrodite ใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึงคนทีม่ อี วัยวะเพศกากวม (เทอดศักดิ ์ ร่มจาปา, 2545, น. 10)
ประการทีส่ อง ฉันได้รวู้ ่า กะเทย อาจไม่ใช่คาไทย เพราะมีรากศัพท์ทม่ี าไม่ชดั เจน
นั ก จากข้อ ถกเถีย งเกี่ย วกับ ค าว่ า กะเทย ในเชิง นิ รุ ก ติศ าสตร์ พบค าในภาษาอื่น ๆ ที่มี
ความหมาย เสียง และรูปคาที่คล้ายกับคาว่ากะเทยในภาษาไทย เช่น คนไทยอะหมมีคาว่า
“เทย” ใช้ในความหมายเดียวกับกะเทย (เทอดศักดิ ์ ร่มจาปา, 2545, นน. 10-11) ส่วนทางตอน
ใต้ของไทยก็มคี าว่า “คนเทย” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคาว่ากะเทย (Jackson, 1995, p.
193) แต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการส่วนใหญ่ ทัง้ แจ็คสัน (1995) ท็อทแมน (2003) และเทอดศักดิ ์
(2545) ต่างก็มองว่า กะเทยน่ าจะมีรากศัพท์มาจากภาษาเขมร เนื่องจากในภาษาเขมรมีคาว่า
“ขเทย” อ่านว่า “กะเตย” ซึง่ พร้องเสียงกับคาว่า กะเทย โดยเป็ นคาทีใ่ ช้เรียกลักษณะของสิง่ ทีไ่ ม่
ปรากฏเพศ หรือมีลกั ษณะกลาง ๆ
สุดท้ายสิง่ ทีฉ่ นั ปรารถนาจะเข้าใจมาโดยตลอดก็คอื การประกอบสร้างความหมาย
ของค าว่า กะเทยในแง่ล บที่ก ดทับ ทัง้ ในเชิง ความรู้แ ละในทางความรู้สึก จากการได้เ รีย นรู้
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ประวัตศิ าสตร์ผ่านงานเขียนของนักวิชาการคนอื่น ๆ จึงสามารถจาแนกการสร้างคาอธิบายต่อ
คาว่า กะเทย ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 “ผิ ดร่าง ผิ ดรัก” ความหมายของกะเทยที่ เกิ ดจากความผิ ดบาปหรือ
จากวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ
“โตขึน้ ไปอย่าเป็ นกะเทยเลยนะ มันเสียชาติเกิด ” . . . ตอนที่ฉันยังเยาว์วยั
ผูใ้ หญ่บางคนเคยยืนสังสอนด้
่
วยประโยคทานองนี้ แต่ตอนนัน้ ฉันทาได้แต่ยนื ทนฟั ง ตัวแข็งทื่อ
ปากสัน่ หน้าถอดสี และเจ็บจนชามาจากข้า งใน ราวกับว่าชีวติ ทีม่ ลี มหายใจและยืนอยู่ตรงนี้ช่าง
ไร้ค่าและน่าอับอายเสียเหลือเกิน ความผิดทีด่ เู หมือนจะติดตัวมาโดยทีย่ งั ไม่ได้ทาอะไรผิดเพียง
แค่เป็ นตนเอง ในวัยเด็กฉันได้แต่ทาเป็ นนิ่งเฉยและกล้ากลืนความโกรธเกรีย้ วเอาไว้ในใจ แต่พอ
มาวันนี้ฉันอดสงสัยไม่ได้จริง ๆ ว่าความรู้ความเชื่อที่ฉันเคยถูกสังสอนมาเช่
่
นนี้มีท่มี าที่ไป
อย่างไรกันแน่
จากการศึกษาประวัติศาสตร์หรือวาทกรรมที่เกี่ยวกับกะเทยนัน้ ทาให้ฉัน
พบว่า คาทีม่ กั จะถูกหยิบยกขึน้ มาให้เห็นจากตัวบททางศาสนา ทีส่ อ่ื ถึงผูผ้ ดิ แปลกไปจากมนุษย์
เพศชายและหญิง ประกอบด้ ว ย ค าว่ า “อุ ภ โตพยัญ ชนก” หมายถึง คนที่มีส องเพศ หรือ
Hermaphrodite ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 จาพวก คือ มนุษย์อุภโตพยัญชนก อมนุษย์อุภโตพยัญชนก
สัตว์ดริ จั ฉานอุภโตพยัญชนก และอีกคาหนึ่งก็ คือ บัณเฑาะก์ มาจากภาษาบาลีว่า “ปณุ ฑก”
ดังวจนัตถะ หมายถึงผูท้ ม่ี เี ครื่องหมายแห่งบุรุษและสตรีขาดบกพร่องไป 2 (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,
2559, น. 11) ในขณะทีง่ านของ มอร์รสิ (1994) ได้เสนอระบบสามเพศจากตานานความเชื่อที่
2

ในงานของนฤพนธ์ (2559) ได้แจกแจงประเภทของบัณเฑาะก์ให้เห็นอีกว่า
ประกอบด้วยคา 2 คา คือ นปุงสกปณฑก (นปุ งสกบัณเฑาะก์) หมายถึง ผูท้ ่ไี ม่มี
อวัยวะเพศปรากฏ คาว่า โอปกกมิยปณฑก (โอปั กกมิยบัณเฑาะก์) หมายถึงผูท้ ถ่ี ูก
ตัดอวัยวะเพศ คาเรียกเหล่านี้มนี ัยยะว่าเป็ นบุคคลที่ขาดตกบกพร่องคาเรียกนี้
นาไปสูก่ ารเทียบเคียงกับบุคคลทีเ่ ป็ นขันทีและกะเทยแท้ (คนทีเ่ กิดมามีอวัยวะเพศ
คลุ ม เครือ หรือ มีท งั ้ สองเพศ) ส่ว นค าที่บ่ ง บอกถึง พฤติก รรมแบบชายรัก ชาย
ประกอบด้วย คา 3 คาคือ “อาสิตตบัณเฑาะก์” หมายถึงชายทีม่ กี จิ กรรมทางเพศ
กับชาย คาว่า อุสุยยบัณเฑาะก์ หมายถึงชายทีพ่ อใจทีจ่ ะดูชายอื่นทากิจกรรมทาง
เพศ คาว่า ปั กขบัณเฑาะก์ ได้แก่ ผูช้ ายที่เกิดความกาหนัดในข้างแรม แต่พอถึง
ข้างขึน้ ความกาหนัดก็หายไป ซึ่งคล้าย ๆ กับผูท้ ต่ี ้องการสมสู่กบั คนเพศเดียวกัน
ในบางโอกาสบางเวลา พฤติกรรมชายรักชายทัง้ สามแบบนี้อาจถูกตีความว่าเป็ น
ผู้ช ายที่มีกิรยิ าท่าทางเหมือนผู้หญิง และถูกมองว่าเป็ นผู้หญิงที่มีกิเลส ตัณหา
ราคะมากเกินกว่าปกติ (2559, น. 11)
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ปรากฏในคัมภีรใ์ บลานปฐมมูลลีของอาณาจักรล้านนาซึ่งบอกเล่าการกาเนิดของมนุ ษย์ในโลก
ได้แก่ ชาย หญิง และนปุงสกะซึง่ หมายถึงลักษณะทีไ่ ม่ปรากฏเพศ มีความหมายเทียบเคียงกับ
คาว่ากะเทย และยังสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดแบบสามเพศ ซึ่งไม่ได้เป็ นไปตามการแบ่งขัว้ ตรง
ข้ามแบบตะวันตก อย่างไรก็ตามเทอดศักดิ ์ ได้ตงั ้ ขอสังเกตไว้วา่
ทัง้ ล้านนาและอยุธยาได้รบั อิทธิพลจากพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน แต่ การ
กล่ า วถึง เพศที่ ๓ ของทัง้ สองวัฒ นธรรมีค วามแตกต่ า งกัน ซึ่ง น่ า จะเป็ น
อิทธิพลมาจากภาษาถิน่ ที่มอี ยูเดิมที่ใช้เรียกลักษณะที่ไม่ใช่ “ผู้หญิง” หรือ
“ผูช้ าย” ทีแ่ ตกต่างกัน ล้านนาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “นปุงสกลิงค์” หรือ “ผูเ้ มีย”
ในขณะทีส่ ยามเรียกคนกลุ่มนี้วา่ “กะเทย” ( 2545, น. 18)
นอกจากค าที่ใ ช้ก ล่ า วถึง คนที่ไ ม่ ใ ช่ช ายและไม่ ใ ช่ห ญิง และมีค วามหมาย
ใกล้เคียงกับคาว่ากะเทยในอดีต ยังมีเรื่องราวของผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานรัก
ต่างเพศปรากฏอยู่ในตัวบททางศาสนา ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องราวทีบ่ ่งบอกการมีพฤติกรรมแบบรัก
เพศเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เรือ่ งราวของพระวักกลิเถระผูห้ ลงใหลในเรือนกายของพระพุทธเจ้า
(ดูเพิม่ เติมใน Jackson, 1998, p. 74) เรื่องราวการข้ามเพศของพระโสไรยเถระ 3ที่ตกหลุมรัก
พระเถระรูปงามจนทาให้กลายร่างเป็ นหญิ งและกลับคืนเป็ นชายเมื่อได้ขอขมาพระรูปนัน้ หรือ
เรื่องราวของนางรุจาทีต่ อ้ งเกิดมาเป็ นกะเทยห้าร้อยชาติเพือ่ ชดใช้กรรมจากการคบชูส้ ชู่ าย เรื่อง
เล่าและคานิยามเหล่านี้นอกจากจะเป็ นภาพสะท้อนให้เห็นว่าโลกตามคติพทุ ธมีมากกว่าเพศชาย
และเพศหญิง ในเวลาเดียวกันเรื่องเล่าและคาเหล่านี้กเ็ ป็ นภาพสะท้อนถึงความคิดแบบปิ ตาธิป
ไตยทีว่ างผูช้ ายรักต่างเพศและเป็ นคนตรงเพศเอาไว้ในจุดสูงสุดและสะท้อนถึงการมีผชู้ ายเป็ น
จุดศูนย์กลางของความรูม้ านับแต่บรรพกาล
การบ่ ม เพาะความหมายของกะเทยจากตั ว บททางศาสนาได้ ส ร้ า ง
ความหมายในสองลักษณะ คือ 1. การมีรา่ งกายผิดปกติไปจากเพศชายและเพศหญิง 2. การเกิด
เป็ นกะเทย ในลักษณะ “ตัวเป็ นชาย ใจเป็ นหญิง ” เป็ นผลพวงมาจากการประพฤติผดิ ศีลธรรม
ซึ่งความหมายในทานองนี้ได้ดารงอยู่ในสังคมไทยมาตัง้ แต่ สมัยจารีต จะเห็นได้จาก คาว่า
บัณเฑาะก์และกะเทยเป็ นคาทีถ่ ูกบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายมาตราสามดวงเพื่อห้ามไม่ให้เป็ นพยาน
ในศาล อย่างไรก็ตาม เทอดศักดิ ์ ได้ตงั ้ ข้อสังเกตว่า “บัณเดาะ ทีป่ รากฏในกฎหมายมาตราสาม
3

เรื่องพระโสไรยเถระในจิตตวรรคกล่าวถึงกฎุมพีคนหนึ่งในโสไรยนครเห็นพระ
มหากัจจายนะแล้วคิดว่าพระเถระนี้มรี ูปงามน่ าจะได้มาเป็ นภรรยาของตน ความคิดไม่ดที าให้
กลับร่างเป็ นหญิง ได้รบั ความทุกข์ในระยะเวลาหนึ่งจนกระทัง้ พบสหาย สหายช่วยแก้ปัญหาด้วย
การแนะนาให้ไปขอขมาพระมหากัจจายนะ เมื่อกฎุมพีนัน้ ขอขมาพระเถระแล้วจึงกลับร่างมา
เป็ นชายเหมือนเดิม ฟั งธรรมแล้วเลื่อมใสจึงขอพระเถระบวชในพระพุทธศาสนาจากนัน้ ก็บรรลุ
อรหันตลผล (เกศินี นุชทองม่วง, 2556, น. 85)
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ดวง น่ าจะมีความเดียวกับบัณเฑาะก์ทป่ี รากฏในพระไตรปิ ฎก ซึ่งเป็ นคนทีม่ คี วามผิดปกติทาง
กายภาพ” (2545, น. 13) อีกทัง้ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-4 ผูป้ กครองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศของราษฎรเป็ นอย่างมาก จึงมีการออกพระราชกาหนด ฉบับที่ 37 ในปี 2325
ว่าด้วยความประพฤติผดิ ทางเพศ ล่วงประเวณีภริยาผูอ้ ่นื ดังความว่า “ผูป้ ระพฤติผดิ ทางเพศ
ครัน้ สิน้ กรรม เกิดมาเป็ นหญิงห้าร้อยชาติ กะเทยห้าร้อยชาติ เป็ นสัตว์เขาตอนเสียห้าร้อยชาติ ”
(วินยั พงศ์ศรีเพียร, 2549, น. 307 อ้างใน นฤพนธ์, 2559, น. 16)
ด้วยการทีค่ นส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท บางคน
จึงเชื่อในบุญกรรม ภพชาติ และการเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจเหล่านี้ถูกส่งต่อกัน
มา เป็ นร้อยปี เป็ นพันปี นับแต่พทุ ธศาสนาถือกาเนิดขึน้ หลักธรรมคาสอนขององค์ศาสดาได้ถูก
ถ่ายทอดต่ อ ๆ กันมาให้เ หล่ าบรรพชิตและบรรดาสาวกผ่านมุกขปาฐะและการบันทึก ดังที่
สามารถพบได้จากในคัมภีรท์ างศาสนา เช่น พระไตรปิ ฎกทีถ่ ูกสังคายนามาครัง้ แล้วครัง้ เล่าได้
ปรากฏเรื่องเล่าปรัมปรามากมายเกีย่ วกับการกาเนิดโลกทีอ่ ธิบายความเป็ นไปเป็ นมาของสรรพ
สิง่ มีชวี ติ ระเบียบข้อบังคับของสงฆ์ หรือเรื่องเล่าทีก่ ล่าวถึงอดีตชาติขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้า
ในนิทานชาดก
แม้กระทังในช่
่ วงยุคสมัยใหม่การแบ่งเพศในสังคมก็ยงั คงได้รบั อิทธิพลมา
จากมรดกของความรู้ทางศาสนาและความเชื่อ เช่น ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 มีการใช้คาว่า
เพศทีส่ ามแทนคาว่ากะเทย ในพืน้ ทีภ่ าคกลางของไทย (Jackson,1995 p. 194) หรือ อคติทใ่ี น
แง่ลบทีม่ ตี ่อกะเทย ก็ยงั คงหลงเหลือและแทรกซึมอยู่ในบริบทต่าง ๆ ของสังคมไทย อาทิ เมื่อ
กะเทยต้องเผชิญกับการห้ามอุปสมบท หรือแม้แต่ตอนทีฉ่ ันกาลังเข้าสู่การเป็ นวัยรุ่น อคติทบ่ี ด
บังความเป็ นมนุ ษย์ของกะเทย ก็ยงั คงปรากฏออกมาในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทีฉ่ ันเคยรับชม ไม่ว่า
จะเป็ นจากภาพยนตร์ นวนิยาย หรือละครโทรทัศน์ ซึ่งมักจะผลิตสร้างเรื่องราวชีวติ ที่ถูกสาป
ของตัว ละครกะเทยให้จ องจ าอยู่ก ับ ความทุ ก ข์แ ละความรัก ที่ไ ม่ ส มหวัง หรือ ติด อยู่ใ นห้ว ง
ความคิดความเชื่อของผูค้ นว่าสาเหตุทเ่ี ป็ นกะเทยนัน้ เกิดจากการผิดศีลข้อสาม หรือแม้แต่อยู่ใน
คาพูดดูถูกเหยียดหยามของใครสักคนทีเ่ ราอาจต้องเจอในชีวติ ประจาวัน และบางครัง้ บางคราคา
ทีเ่ ราไม่ค่คู วรอาจเปล่งออกมาจากปากของคนทีเ่ รารัก ซึง่ คาพูดทีเ่ อาไว้ใช้ดถู ูกเหยียดหยามใคร
สักคนเพียงเพราะการเป็ นกะเทยนัน้ คนอย่างเราไม่ค่คู วรกับคาพูด เลวร้ายพวกนัน้ เพียงสักนิด
เพราะพวกเราไม่ได้ผดิ อะไรเลย
5.1.2 “ผู้ป่วยทางจิ ต ผู้วิปริ ตทางเพศ” ความหมายของกะเทยที่เกิ ดจากวาท
กรรมทางการแพทย์
เมื่อฉันได้กลับมาค้นคว้าประวัตศิ าสตร์จงึ ได้รวู้ ่า ความหมายในแง่ลบของคา
ว่า กะเทย มิได้เพียงแค่ถูกอธิบายผ่าน การกระทาอันผิดบาป หรือ การละเมิดศีลธรรม ตาม
มุมมองทางศาสนาและความเชื่อ แต่ยงั ถูกประกอบสร้างด้วยกระบวนทัศน์ แบบวิทยาศาสตร์
จากงานของเทอดศักดิ ์ (2545) พบว่า องค์ความรูท้ างด้านจิตวิทยาได้เริม่ เข้ามามีบทบาทในวิถี
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ชีวติ ของผูค้ นในสังคมไทยตัง้ แต่ก่อนช่วงการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 เห็นได้
จาก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาทีน่ บั เป็ นโรงพยาบาลโรคทางด้า นจิตเวชแห่งแรกในประเทศ
ไทย เริม่ เปิ ดรับคนไข้ ในปี พ.ศ. 2457 และต่อมาหลวงวิเชียรแพทยาคม ผูเ้ ป็ นคนแรก ๆ ทีใ่ ห้
ความสาคัญกับปั ญหาการป่ วยทางจิต ได้กล่าวถึง homosexual หรือ พฤติกรรมรักร่วมเพศ ลง
ในหนังสือรวมปาฐกถาเกีย่ วกับปั ญหาชีวติ ของคนทัวไปตามหลั
่
กจิตวิทยาตีพมิ พ์ออกมาเมื่อในปี
พ.ศ. 2479 จนกระทังช่
่ วงต้นทศวรรษ 2500 เป็ นต้นมา ความหมายของคาว่ากะเทยเริม่ ถูก
ครอบงาด้วยองค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และถูกอธิบายด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ สืบเนื่องจาก
ณ ขณะนัน้ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นกับสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้ขน้ึ มาเป็ นมหาอานาจ
โลกนับแต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง สหรัฐได้เข้ามาตัง้ ฐานทัพในประเทศไทยเพื่อต่อสูก้ บั
ลัทธิคอมมิวนิสต์ทก่ี าลังแพร่ขยายในช่วงสงครามเย็น และได้ให้การสนับสนุนไทยในหลากหลาย
ด้านหนึ่งในนัน้ ก็คือ วิท ยาการทางการแพทย์ มีข้อมูลที่ช้ีให้เห็นว่า รัฐ บาลสหรัฐ ฯได้ใ ห้ทุน
สนับสนุนในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลศิรริ าช และ
มูล นิ ธิร็อ คกี้เ ฟลเลอร์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2466 ในการปรับ ปรุ ง หลัก สูต รและส่ง บุ ค ลากรไปศึก ษา
เพิม่ เติมในต่างประเทศ (2545, นน. 42-43) เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง
องค์ความรู้เพศศาสตร์มไิ ด้เพียงแค่ถูกถ่ายโอนจากยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาแต่เพียงเท่านัน้
หากแต่ยงั ถูกถ่ายเทออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปอื่น ๆ อีกด้วย
เมื่อความรูเ้ รื่องเพศจากโลกยุคเก่าถูกแทรกแซงด้วยโลกทัศน์สมัยใหม่ทถ่ี ูก
นาเข้ามาจากโลกตะวันตก ซึง่ ครัง้ หนึ่งในยุคแรกเริม่ ของการนาเข้าองค์ความรูท้ างการแพทย์มา
จากโลกตะวันตก คาว่า กะเทย ทีใ่ ช้อธิบายตัวตนและพฤติกรรมทางสังคม เคยถูกแทนทีด่ ว้ ยคา
ว่า “ลักเพศ” นับว่าเป็ นคาทีฉ่ นั ไม่คอ่ ยคุน้ หูนกั จนอาจพูดได้วา่ เป็ นคาทีล่ า้ สมัยหรือตกยุคไปแล้ว
ในปั จจุบนั ลักเพศเป็ นวาทกรรมทางการแพทย์หนึ่งทีถ่ ูกอธิบายโดยเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญ ปรากฏขึน้
ในการศึกษากะเทยยุคบุกเบิก ทัง้ จากในงานวิจยั ของ นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร (2504) และ
อรุณ ภาคสุวรรณ์ (2504) นายแพทย์ทงั ้ สองรับเอาองค์ความรูเ้ พศศาสตร์จากโลกตะวันตกมาใช้
อธิบ ายพฤติก รรมของกะเทย โดยลัก เพศนั น้ แปลมาจากค าว่ า transvestite ซึ่ง มีท่ีม าจาก
นายแพทย์เฮิรช์ เฟลด์เป็ นคนสร้างขึน้ และถูกนาไปใช้อธิบายบุคคลทีม่ ลี กั ษณะชอบแต่งตัวเป็ น
หญิง มีอากัปกริยาเป็ นหญิง และชอบคนเพศเดียวกัน โดยตัดคาว่ากะเทยออก เพราะมองว่า
น่ าจะใช้สาหรับในกรณีความผิดปกติทางเพศทีเ่ กิดขึน้ กับอวัยวะเพศเท่านัน้ (เทอดศักดิ ์ 2545,
น. 46) ในทางการแพทย์ กะเทย จึงถูกมองว่าเป็ นลักษณะผิดปกติของอวัยวะเพศทีม่ ลี กั ษณะ
กากวมไม่ชดั เจน ในขณะที่คาว่า ลักเพศ ให้ความหมายคล้ายกับกะเทยทางสังคม โดยให้
ความส าคัญ กับ พฤติก รรมและการแสดงออกและถู ก ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า เป็ น ความผิด ปกติท างจิต
มากกว่าทีจ่ ะเป็ นเพราะความผิดปกติทางกาย แต่อย่างไรก็ตามคาว่า ลักเพศ ก็ไม่ได้ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายนักในสังคมไทย
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ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2510 พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน หรือ “รักร่วมเพศ”
เริม่ ถูกแยกขาดออกมาจากพฤติกรรมข้ามเพศ และในเวลาเดียวกันองค์ความรูเ้ รื่องการข้ามเพศ
ก็มพี ฒ
ั นาการที่ก้าวหน้าขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า การแปลงเพศเริม่ วางรากฐานลงในแวดวงทาง
การแพทย์ไทยในช่วงทศวรรษดังกล่าว และนับแต่นนั ้ มากะเทยทีป่ รารถนาจะแปลงเพศในเวลา
นัน้ จึงถูกวินิจฉัยว่าเป็ นโรคทางจิตเวชที่มชี ่อื เรียกที่เป็ นที่รู้จกั กันในวงการแพทย์ว่า “โรคหลง
เพศ” หรือ “โรคเพศสลับ” โดยแปลมาจากคาว่า transsexualism ในภาษาอังกฤษ
กระนั น้ แล้ว ผลพวงจากสงครามโลกครัง้ ที่ส อง จนมาถึง ช่ ว งเวลาของ
สงครามเย็น มิได้นาพามาเพียงแค่เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ แต่ยงั นามาซึ่งคานิยามอัต
ลักษณ์ทางเพศวิถแี ละเพศสถานะอีกมากมายทีร่ บั มาจากโลกตะวันตก จากงานของเทอดศักดิ ์
(2543) ได้ช้ใี ห้เห็นว่าในช่วง พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2518 เป็ นระยะแรกเริม่ ในการทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางเพศแบบใหม่ทป่ี รากฏขึน้ ในสังคมไทย โดยผูท้ ม่ี หี น้าทีใ่ นการนี้โดยตรง
ได้ แ ก่ แพทย์ และนั ก หนั ง สือ พิม พ์ การปรากฏ ขึ้น ของ ”เพศใหม่ ” ที่เ รีย กว่ า เกย์ หรือ
Homosexual ในช่วงทศวรรษ 2500 ทาให้เกิดความสับสนคลุมเครือในการแบ่งเพศในสังคมไทย
(เทอดศักดิ ์, 2545, น. 101) ขณะทีก่ ารศึกษาของ วัชรวุฒแิ ละพัชรินทร์ พบว่า “ในนิตยสารทาง
การแพทย์หลายฉบับในช่วงปี พ.ศ. 2527-2545 เริม่ มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับคนรัก
เพศเดียวกัน และมีการผลิตคาใหม่เกี่ยวกับการจาแนกเพศนอกขนบเหล่านี้ เช่น รักร่วมเพศ
เกย์ เลสเบีย้ น และกะเทย” (วัชรวุฒิ และ พัชรินทร์, 2558, น. 120) และนับแต่ทศวรรษที่ 1970
เป็ นต้นมา พฤติกรรมเล่นเพื่อน ถูกแยกขาดจากกะเทยและเปลีย่ นมาใช้คาว่า ทอม-ดี้ (Megan
Sinnott, 2004, p. 60) อีก ทัง้ ในช่ว งเวลาเดียวกัน นัน้ กะเทยก็เ ริ่ม เป็ น ที่รู้จ กั ผ่า นสายตาของ
ชาวตะวันตก เกิดคานิยาม อย่าง Ladyboy ทีม่ าจากคาบาเรต์โชว์ในเมืองพัทยา โดยเริม่ เป็ นที่
รูจ้ กั ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษที่ 1970 อันเป็ นช่วงเวลาทีต่ ามเมืองชายฝั ง่ ทะเล
ถูกพัฒนาเพือ่ การท่องเทีย่ ว (Totman, 2003, p. 74)
หากอิงความหมายของกะเทยในประวัตศิ าสตร์หรือก่อนทีจ่ ะมีคาอธิบายอัต
ลักษณ์ทางเพศสถานะและเพศวิถที ร่ี บั มาจากโลกตะวันตก หรือมีคานิยามอันหลากหลายดังเช่น
ในปั จจุบนั ความหมายของคาว่า กะเทย ในอดีตจึงมิอาจสื่อถึงความหมายของกะเทยดังเช่นใน
ปั จจุบนั ได้อย่างที่เคย เพียงแต่ความหมายเดิมยังคงมีอทิ ธิพลต่อการสร้างความเข้าใจบนฐาน
ของการถูกแบ่งแยกออกมาว่าไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย ความหมายของกะเทยในสังคมไทยจึงมี
พลวัตทีเ่ ปลีย่ นผ่านจากการเหมารวมว่า กะเทย คือ คนทีไ่ ม่เป็ นไปตามบรรทัดฐานทางเพศแบบ
ชายหญิงรักต่างเพศ การแยกตัวของนิยามอัตลักษณ์แบบหญิงรักหญิง ทอม-ดี้ และการพยายาม
หลีกตัวออกจากคาว่า กะเทย ด้วยคานิยาม เกย์ ทาให้ความกึง่ หญิงกึง่ ชาย ความครุมเครือ หรือ
ความครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่อยู่ในความหมายของคาว่า กะเทย ในโลกสมัยใหม่ได้เจือจางหายไป
เหลือแต่ภาพของผูช้ ายทีด่ ารงอยู่ร่วมกับความเป็ นหญิง ดังที่ แจ็คสัน (1995) ได้ตงั ้ ข้อสังเกตไว้
ว่า “คาว่ากะเทยถูกให้ความหมายครอบคลุมต่อคนทีเ่ ป็ นเพศชายแล้วข้ามไปเป็ นหญิง กะเทย
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ถูกใช้ในความหมายนี้ตงั ้ แต่ช่วง กลางคริสต์ศตวรรษที่20 เป็ นต้นมา” ขณะทีฮ่ าน เท็น บรุมเมล
ฮิวส์ (Han Ten Brummelhuis) ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า “ช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมาคานิยามอย่าง กะเทย
มีการเปลีย่ นแปลง สือ่ ถึง ผูช้ ายทีต่ อ้ งการจะแสดงบทบาทแบบผูห้ ญิง เขาตัง้ ข้อสังเกตจาก การ
เปลี่ย นมุ ม มองที่มีต่ อ หญิง ข้า มเพศ ซึ่ง แยกขาดกับความเป็ น เกย์ห รือชายรัก เพศเดียวกัน ”
(1999, p. 138) แต่หากมองความหมายของคาว่า “กะเทย” ในปั จจุบนั ความหมายยังคงมิได้ถูก
แยกออกจากคาว่าเกย์อย่างสิน้ เชิง ตามที่ เปรมปรีดาได้ตงั ้ ข้อสังเกตเอาไว้วา่ “กะเทยและเกย์ใช้
พืน้ ทีร่ ว่ มกันทัง้ เชิงนามธรรมและกายภาพ” (2552, น. 91)
ตัวตนแบบกะเทยในยุคสมัยใหม่ท่เี ป็ นฟั นเฟื องหนึ่งภายใต้ระบบทุนนิยม
และการทาศัลยกรรมที่เฟื่ องฟู ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความตัวตนทาให้ตวั ตนแบบ
กะเทยในปั จจุบ นั มีรูปลักษณ์ ท่ีมีความเป็ น หญิงมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ส าธารณะ
ภาพลักษณ์ของความเป็ นกะเทยทีถ่ ูกนาเสนอเชือ่ มโยงกับความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญบางสาขาอาชีพ
เช่น อาชีพ นัก แสดงคาบาเร่ต์โ ชว์ อาชีพ ความสวยความงาม นัก ร้อ งนัก แสดง รวมถึง การ
เคลื่อ นไหวเรื่อ งสิท ธิข องบุ ค คลรัก เพศเดีย วกัน (สุไ ลพร ชลวิไ ล, 2551, น. 154) จากค าว่า
กะเทย ที่ถูกให้ความหมายเหมารวมต่อคนที่ไม่ได้อยู่บนร่องรอยของชาย-หญิง คาคานี้จงึ ถูก
ฉายภาพไปสู่เรือนร่างอันอรชร หรือพฤติกรรมการแสดงออกความเป็ นหญิง ดังจะเห็นได้จาก
ภาพตัวแทนในสื่อหรือวงการบันเทิง นอกจากนัน้ ในช่วงเวลาร่วมสมัย ยังมีคาอื่น ๆ ซึ่งอาจจะ
เป็ นคาที่เป็ นเพียงภาษาปากที่ใช้เรียกกันทัง้ ในหมู่กะเทยเอง และจากคนในสังคม เช่น “น้อง
เตย” “นางกอ” “หัวโปก” “กะเทยลูกเจี๊ยบ” “กะเทยควาย” หรือคาที่ส่อื ให้เห็นถึงเพศวิถที ่ขี อง
กะเทยทีร่ บั บทรุก อย่าง “สาวเสียบ” หรือ “กะเทยโดย”
แม้กระนัน้ ก็ตามองค์ความรูท้ างการแพทย์จะพิจารณากะเทย ในฐานะความ
เจ็บป่ วยทางจิต หรือพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ แต่ทว่าความรูเ้ ข้าใจต่อกะเทยทีม่ ใี นสังคมที่
ผ่านนัน้ อาจไม่ได้ผูกติดกับองค์ความรู้ทางแพทย์เสมอไป แต่ยงั ขึ้นอยู่กบั ความเชื่อ แนวคิด
ศาสนา รวมถึงประสบการณ์ ท่ีทาให้แต่ ละคนมีการรับรู้เ กี่ยวกับกะเทยแตกต่ า งกันไป การ
ประกอบสร้างความหมายหรือวาทกรรม กะเทย จึงมีการเปลีย่ นแปลงตามบริบทสังคมและเวลา
อีกทัง้ มีการปะทะสังสรรค์โดยการนาเสนอวาทกรรมชุดใหม่ จนกระทังมาถึ
่ งอีกจุดหักเหหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางวาทกรรม ระหว่าง กะเทย กับ สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ หรือระหว่าง
คาใหม่ และ คาเก่า ทีม่ อี ยูด่ งั ้ เดิมในสังคมไทย จะเห็นได้วา่ ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็ นต้น
มา ค าว่า “ผู้ห ญิง ข้า มเพศ” “สตรีข้า มเพศ” หรือ “คนข้า มเพศ” ได้ถู ก น ามาใช้ใ นขบวนการ
เคลื่อนไหวของคนข้ามเพศและในการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงการนามาใช้ใน
พืน้ ทีว่ งวิชาการ นัยหนึ่งคาเหล่านี้ช่วยสื่อความหมายในทิศทางบวกมากขึน้ และตัดขาดจากอัต
ลักษณ์ แบบ เกย์ หรือการเป็ นคนรักเพศเดียวกันอย่างสิ้นเชิง แต่อีกนัยหนึ่งก็นับว่าเป็ นจุ ด
เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งของความหมายของคาว่ากะเทย เพราะส่วนหนึ่งความรู้ทางการแพทย์และ
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ความเป็ นสมัยใหม่ได้หมุนเวียนกลับมาแทรกแซงอัตลักษณ์ของกะเทยอีกครัง้ หนึ่ง โดยมุ่งไปสู่
การมีตวั ตนทีเ่ ป็ นสากลและพึงพิงไปกับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์
5.2 จาก การขุดค้นวาทกรรมในแนววงศาวิ ทยา (Genealogy) สู่ การพัฒนาวาทกรรมโต้
กลับ
จากการศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์และการศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับกะเทย
หรือเพศนอกขนบที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าวงศาวิทยาของฟูโกต์ มบี ทบาทสาคัญในฐานะกรอบ
แนวคิดทฤษฎีหรือวิธีว ิท ยาในการศึกษาดังกล่าว เนื่องจากงานเหล่านี้ได้เลาะรื้อให้เห็นถึง
กระบวนการสถาปนาวาทกรรมทางเพศและความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในระดับ
ประวัติศาสตร์ อีกทัง้ ยังเผยให้เห็นถึงอานาจของสถาบันทางสังคมที่บงการความรู้ เรื่องเพศ
กล่าวคือ “ . . . เราจะเห็นกระบวนการที่ความรู้เหล่านัน้ ถูกเผยแพร่และถูกปรุงแต่ งภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ โดยมี ‘ผูร้ ’ู้ และ ‘ผูเ้ ชีย่ วชาญ’ จากสาขาวิชาต่าง ๆ เป็ น ‘นายหน้า’ ทีจ่ ะ
ส่งต่อและถ่ายทอดความรูเ้ หล่านัน้ ออกไปสูส่ งั คม” (นฤพนธ์ 2560, น. 17) ด้วยแนวคิดดังกล่าว
ได้ช้ใี ห้เห็นถึงการเมืองของความรู้หลากหลายทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยการแสดงให้เห็นว่าวาทกรรม
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกะเทยนัน้ มีทม่ี าทีไ่ ปอย่างไร ใครเป็ นคนสร้าง มีปฏิบตั กิ ารอย่างไร หรือมี
สถาบันใดรองรับ ทว่าคาถามสาคัญที่ตามมาก็คอื แล้วเสี ยงของกะเทย ผู้เป็ นทัง้ เจ้าของ
ประสบการณ์และตัวตน อยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์?
จากมุมมองของ แจ็คสัน (1995) และ นฤพนธ์ (2558) ต่างมีความเห็นไปในทาง
เดียวกันว่า การศึกษาประวัตศิ าสตร์ของกะเทยยังคงสูญหายและไม่ได้ถูกเรียบเรียงให้เป็ นระบบ
โดยแจ็คสัน มองว่า “ในประวัตศิ าสตร์ไทยเรื่องราวของกะเทยยังคงสูญหาย มีเพียงหลักฐานอัน
น้ อ ยนิ ด ที่อ้า งอิง ถึง การแต่ ง กายข้า มเพศในช่ ว งยุ ค ก่ อ นสมัย ใหม่ ” (Jacson, 1995, น. 192)
ในขณะทีน่ ฤพนธ์ ชีใ้ ห้เห็นว่า
เราไม่ ค่ อ ยมีค วามรู้ เ กี่ ย วกับ “กะเทย” ในยุ ค โบราณ เรายัง ไม่ มีก ารเขีย น
ประวัตศิ าสตร์กะเทยอย่างเป็ นระบบ ข้อมูลเกีย่ วกับกะเทยและพฤติกรรมของชาย
ใจหญิงจึงกระจัดกระจาย จึงเป็ นการยากทีจ่ ะเชือ่ มโยงปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม
ของกะเทยในอดีตเข้ากับปั จจุบนั เราเพิง่ จะรับรูช้ วี ติ ของกะเทยผ่านนิตยสารเกย์
เช่น มิถุนา ในช่วงทศวรรษ 2530 ซึง่ มีคอลัมน์ “เกย์ไทยในอดีต” ซึง่ ผูเ้ ขียนคอลัมน์
นี้นิยามตนเองเป็ นกะเทยซึง่ จะเล่าประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองย้อนกลับไปในช่วง
ทศวรรษ 2500 (นฤพนธ์ , 2558, ย่อหน้าที่ 12)
ส่วนในมุมมองของฉัน การศึกษาประวัตศิ าสตร์กะเทยยังคงขาดแคลนสองสิง่ สาคัญ
ประการแรก คือ วิธีวทิ ยาที่จะทาให้กะเทยกลายเป็ นองค์ประธานของความรู้ประวัติศาสตร์
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เนื่องจากการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับประวัตศิ าสตร์ของกะเทยทีผ่ ่านมามักจะใช้วธิ กี ารศึกษาวาท
กรรม หรือ ใช้วธิ วี ทิ ยาในเชิงวงศาวิทยาทีข่ ดุ ค้นให้เห็นว่าความรูห้ รือวาทกรรมชุดหนึ่งถูกสร้าง
ขึ้นมาอย่างไรในอดีตและมีสถาบันหรือความรู้ชุดใดรองรับ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการปะทะ
สังสรรค์ทางวาทกรรม แต่การศึกษาประวัตศิ าสตร์กะเทยยังคงขาดวิธวี ทิ ยาทีจ่ ะดึงเอาเสียงทีต่ ก
อยู่ภายใต้ความรูท้ ก่ี ดทับออกมา นัน่ จึงทาให้กะเทยมิได้เพียงแค่ถูกกดทับในเชิงความรู้ แต่ยงั
ถูกเบียดขับออกจากกระบวนการสร้างความรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ประการทีส่ อง คือ การขาดแคลนทรัพยากรทางประวัตศิ าสตร์ทห่ี ลากหลาย การขุด
ค้นประวัติศาสตร์ของกะเทย มักเน้ นไปที่หลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นถึงวาทกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับ
กะเทยในตัวบทต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บโดยสถาบัน เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือ
องค์กรสาธารณะ ทีม่ กั จะเชือ่ มโยงกับความรูแ้ ขนงนัน้ ๆ เช่น หนึ่ง ตัวบททีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนา
พุทธเถรวาท ความเชื่อเรื่องภูตผีวญ
ิ ญาณ และเรื่องเล่าปรัมปรา อันเปรียบเสมือนรากฐานทาง
ความรูท้ ม่ี อี ยู่ในสังคมไทยมานับแต่ในสมัยจารีต เช่น การศึกษาในคัมภีรใ์ บลานปฐมมูลลี หรือ
พระไตรปิ ฎก สอง คือ ตัวบทการแพทย์ทถ่ี ูกผลิตออกมานับแต่ชว่ งหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องซึง่
เป็ นระยะเดียวกับที่องค์ความรู้ทางด้านเพศศาสตร์จากตะวันตกหลังไหลเข้
่
ามาในสังคมไทย
เช่น การศึกษาวาทกรรมจากตาราทางจิตเวชศาสตร์ หรือ บทความวิจยั ทางการแพทย์ สาม คือ
ตัวบททีเ่ ป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ประเภท ต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสารเกย์ ผลทีต่ ามมาก็คอื
ความรู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ กะเทยในประวัติศ าสตร์ส่ว นใหญ่ ย งั คงถู ก ครอบงาด้ว ยวาทกรรมชุ ด
การแพทย์ ความเชื่อเรื่องภูตผี และความเชื่อศาสนา ภายใต้ความรูค้ วามเชื่อ ดังกล่าวกะเทยจึง
ถูกรับรู้ว่าเป็ นความเจ็บป่ วย ผิดศีลธรรม ผิดธรรมชาติ ฉะนัน้ สิง่ ที่ขาดหายไปในการศึกษา
ประวัติศ าสตร์ห รือ การขุ ด ค้น วาทกรรมของกะเทยจึง มิใ ช่ เ พีย งแค่ ว ิธีว ิท ยาในการศึก ษา
ประวัตศิ าสตร์ใหม่ ๆ ด้วยการเล่าประวัตศิ าสตร์เรื่องใหม่ทม่ี เี สียงของกะเทยอยู่ในนัน้ หากขาด
การนาจดหมายเหตุส่วนบุคคลของกะเทยมาใช้ในการเขียนประวัตศิ าสตร์ และขาดทฤษฎีหรือ
ปฏิบตั กิ ารทางจดหมายเหตุทจ่ี ะช่วยเปิ ดพรมแดนของการรวบรวมจดหมายเหตุของกะเทย ซึง่
ถึงแม้วา่ ในประเทศไทยปั จจุบนั จะมีการริเริม่ ก่อตัง้ ศูนย์การเรียนรูท้ จ่ี ดั เก็บจดหมายเหตุของกลุ่ม
คนหลากหลายทางเพศหรือหอจดหมายเหตุเควียร์บนเว็บไซต์ 4 แต่ในทางวิชาการการพัฒนา
ทางวิธวี ทิ ยาการศึกษาก็ยงั มีความท้าทายอย่างยิง่
จากคาว่า กะเทย ทีป่ รากฏร่องรอยอยู่ในประวัตศิ าสตร์ เป็ นร้อยเป็ นพันปี มาแล้ว
นั ก วิจ ัย คนแล้ ว คนเหล่ า ได้ ขุ ด ค้ น ลงไปหาค าอธิ บ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กะเทยในหลัก ฐาน
ประวัตศิ าสตร์ชน้ิ ต่าง ๆ ในเชิงวงศาวิทยา ทาให้ฉันได้เรียนรูว้ ่ากะเทยมีความหมายอย่างไรใน
อดีต และเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปของความบิดเบีย้ วไปจากบรรทัดฐาน ผิดเพีย้ นไปจากศีลธรรม และอยู่
ในสถานะของการเป็ นอื่น ฉันหวังว่าการทาความเข้าใจคาว่ากะเทยในอดีตจะสามารถช่วย
4
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ปลดปล่อยเราออกจากมรดกความรู้ท่กี ดทับและช่วยคลายเราออกจากมรดกแห่งความรู้สกึ ที่
คอยตามทับถมเรา ด้วยวงศาวิทยานัน้ ถือเป็ นเทคนิควิธที ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ไปพร้อมกับการ
วิพากษ์ อีกทัง้ ยังเป็ นวิธที ช่ี ว่ ยปลดปล่อยผูค้ นให้หลุดพ้นออกจากพันธนาการทีเ่ รียกว่า “ความรู”้
อย่างไรก็ตามแม้การกลับมาทาความเข้าใจประวัตศิ าสตร์กะเทยอาจจะช่วยทาให้ฉันหลุดออก
จากการกดทับ ทัง้ ทางความรู้และทางความรู้สึกของตนเองได้ แต่ เพื่อที่จะนาไปสู่การเขียน
ประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมาจึงได้ตงั ้ คาถามต่อไปอีกว่า กะเทย คา ๆ นี้มคี วามหมายว่า
อย่างไรสาหรับคนที่เป็ นกะเทยเอง หรือ กะเทยเรียนรู้คานี้อย่างไรจากประสบการณ์ รวมถึง
จดหมายเหตุท่กี ะเทยเก็บเอาไว้เองนัน้ คืออะไรบ้างและสะท้อนเรื่องราวหรือให้ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับกะเทยได้อย่างไร การริเริม่ ตัง้ คาถามเหล่านี้กเ็ พื่อทีจ่ ะใส่เสีย งและตัวตนลงไปใน
ประวัตศิ าสตร์ผ่านเรื่องเล่าและข้าวของของส่วนตัว เพื่อทีจ่ ะสร้างองค์ความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของ
กะเทยอีกชุ ดหนึ่งที่ไม่ได้มีองค์ศาสดา ปรมาจารย์ทางการแพทย์ หรือ “ผู้ชาย” เป็ นคนเล่า
หากแต่มฉี นั -กะเทยธรรมดาสามัญเป็ นคนเล่า
5.3 กะเทยมี ความหมายอย่างไรสาหรับฉั น : แกะรอยประวัติ ศ าสตร์ของตนเอง ผ่าน
จดหมายเหตุส่วนบุคคลและประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมชายล้วน
เมื่อหลุดพ้นจากช่วงวัยประถม จากทีเ่ คยโดนล้อ ว่า “ตุ๊ด” โตขึน้ มา ฉันมีช่อื เรียก
ใหม่อกี ชื่อหนึ่งจากเพื่อนในโรงเรียนมัธยมว่า “กะเทย” หลังจากจบชัน้ ป.6 พ่อกับแม่ส่งฉันไป
เรียนในโรงเรียนมัธยมประจาจังหวัดอีกครัง้ แต่ครัง้ นี้ต่างออกไปจากตอนประถมตรงที่เป็ น
โรงเรียนมัธยมชายล้วน . . . ฉันเคยถามพ่อกับแม่ว่าทาไมถึงส่งฉันให้ไปเรียนในโรงเรียนชาย
ล้วน ท่านทัง้ สองให้เหตุผลว่าเพราะเป็ นโรงเรียนประจาจังหวัดและอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งก็อาจจ ะ
เหมือนกับพ่อแม่ของคนอื่น ๆ ทีอ่ ยากให้ลกู ของตนเองได้รบั การศึกษาทีด่ เี ท่าทีพ่ วกเขาจะทาได้
โดยที่ไม่ได้มเี หตุผลอย่างการส่งลูกเข้าโรงเรียนชายล้วนเพื่อรักษาความเรรวนของความเป็ น
ชายหรือกอบกูค้ วามเข้มแข็งแบบเด็กผูช้ ายของลูกให้กลับคืนมา เพราะถ้าคิดอย่างนัน้ ละก็ …ฉัน
คิดว่าพวกท่านคงคิดผิดแล้วล่ะ ในทางตรงกันข้ามก็มกั จะมีผปู้ กครองบางกลุ่มทีช่ อบซุบซิบและ
บอกต่อ ๆ กันมาว่าอย่าส่งลูกไปโรงเรียนชายล้วนเลย โรงเรียนชายล้วนนัน้ ละคือสาเหตุท่จี ะ
เปลี่ยนลูกชายให้กลายเป็ นลูกสาว แต่ ความคิดนี้ก็อาจจะผิดเหมือนกัน อีก แม้จะจริงอยู่ว่า
โรงเรียนชายล้วนอาจจะมีโอกาสที่ทาให้เด็กทีเ่ ป็ นกะเทยเจอเพื่อน เจอรุ่นพี่ เจอรุ่นน้องที่เป็ น
กะเทยเหมือน ๆ กัน มากกว่าในโรงเรียนสหศึกษา แต่ถา้ คนจะเป็ นกะเทยเสียอย่างอยู่โรงเรียน
ไหนก็คงเป็ น ในทางกลับกันฉันคิดว่าบรรดาผูใ้ หญ่หรือคนทีอ่ าจจะกาลังได้เป็ นพ่อเป็ นแม่คนใน
วันนี้และในอนาคตข้างหน้าต่างหากทีอ่ าจจะต้องถามใจตนเองกันดูแล้วล่ะว่า แล้วถ้าเกิดลูกจะ
เป็ นกะเทยขึน้ มา มันจะผิดอย่างไร?
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ในช่วงวัยทีค่ วามหนุ่ มสาวกาลังจะผลิบานก็เป็ นเวลาทีฉ่ ันได้เรียนรูจ้ ากเพื่อนกลุ่ม
ใหม่ ที่คล้าย ๆ กันกับฉันในโรงเรียนแห่งใหม่ซ่งึ มีจานวนเยอะกว่าตอนช่วงประถมหลายเท่า
ทวีคูณ วันเวลาที่เราได้อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน ได้แต่งหญิงในงานกิจกรรมของโรงเรียน
หรือได้เริม่ ใช้ฮอร์โมนทีถ่ ่ายทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสูร่ นุ่
ส าหรับ ฉั น แล้ว ค าว่ า กะเทย หรือ แม้แ ต่ ค าว่ า ตุ๊ ด ในช่ ว งวัย รุ่ น จึง อาจจะมี
ความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อคาเหล่านี้ไปอยู่ในปากของผูพ้ ูดที่มี
น้ าเสียงหรือท่าทีทไ่ี ม่เป็ นมิตร คาเหล่านี้กก็ ลายเป็ นคาทีใ่ ช้ล้อหรือคาทีใ่ ช้ดูถูกถากถางไปโดย
ปริยาย แต่กน็ ่ าคิดเหมือนกันนะว่าทาไมกะเทยด้วยกันเองถึงใช้คานี้เรียกกันเองได้อย่างสบาย
อกสบายใจไม่ว่าน้ าเสียงนัน้ จะรุนแรงเพียงใดก็ตาม ซึ่งนัน่ อาจจะเป็ นเพราะความสัมพันธ์เชิง
อานาจระหว่างผูพ้ ดู กับผูฟ้ ั งทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตามตอนทีย่ งั เรียนอยูใ่ นช่วงมัธยมฉัน
จาได้ว่าไม่เ คยได้ยนิ เพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันใช้คาว่า เกย์ 5 หรือคาว่า ชายรักชาย
นิยามตนกันเองเลย แต่กเ็ คยได้ยนิ คาว่า ตุ๊ด ทีน่ ามาใช้เรียกกันอยูบ่ า้ ง แต่โดยส่วนใหญ่มกั ใช้คา
ว่า กะเทย กันเสียมากกว่าราวกับว่า ณ ชัวเวลานั
่
น้ ตอนที่(คนทีเ่ ป็ นอย่งเรา)ทุกคนยังหัวเกรียน
และสวมใส่ชุดนักเรียนชายเหมือน ๆ กัน จะแต่งหญิงบ้างหรือไม่แต่งเลย จะสวยหรือไม่สวย จะ
อ้อนแอ้นออกสาวมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม ในโรงเรียนทุกคนมีสถานะเท่ากับกะเทย อย่าง
ทัดเทียมกัน
จากหนังสือ The Third Sex Kathoey-Thailand’s Ladyboys ของ ท็อทแมน (2003)
ทีเ่ ป็ นการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาได้นาเสนอเรือ่ งราวชีวติ ของอากร (Akon) ในโรงเรียนชาย
ล้วนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และยังมีเพื่อนอีกสองคนได้แก่ เล็ก และ มนัท เรื่องราวของ
อากรกับเพือ่ น ๆ ถูกเล่าออกมาให้เห็นว่า ทัง้ สามได้เรียนรูค้ วามหมายและการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ แบบกะเทยในพื้นที่โรงเรียนชายล้วน โดยมีกะเทยรุ่นพี่อย่างเสาวนีย์ท่คี อยทาหน้ าที่
ถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ แนะแนวทางในการวางตัวในสังคมและการยอมรับจากครอบครัว
เรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กทัง้ สามยังสะท้อนการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่สาวน้ องสาว
(sisterhood) และจากเรือ่ งราวความสัมพันธ์ของทัง้ สามได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของกะเทย ดังเช่น อากร (หรือ แดง ในวัยผูใ้ หญ่) ได้เรียนรูก้ ารสร้างความเป็ นหญิง เช่น
การใช้ใช้ฮอร์โมน และการแสดงออกตัวตน จากพื้นที่ในโรงเรียนโดยมีกะเทยรุ่นพี่คอยชี้แนะ
โดยท็อทแมน มองว่า “นี่เป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (Becoming) แบบ
กะเทย” (Totman, 2003, p. 55)

5

บ่อยครัง้ จะได้ยนิ คานี้ระหว่างเพื่อนผู้ชายด้วยกันเอง มากกว่าที่จะได้ยนิ จาก
กะเทย เช่น ถ้าผูช้ ายคนไหนมีแฟนเป็ นกะเทยในโรงเรียน ก็มกั จะถูกล้อโดยเพือ่ นผูช้ ายด้วยกัน
ด้วยคาว่า เกย์
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ขณะที่ใ นการศึกษาของเทียมเทพ ทังศิ
่ ริ (2546) กิต ติว ินท์ เดชชวนากร และ
รัง สิม า วิว ัฒ น์ ว งศ์ว นา (2560) ได้มีส่ ว นช่ ว ยชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า นัก เรีย นกะเทยในโรงเรีย นมัธ ยม
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองอย่างไร โดยงานของเทียมเทพ ได้ฉายภาพให้เห็นว่านักเรียน
กะเทยมีล ักษณะเฉพาะและแตกต่ างไปจากนัก เรีย นชายและนัก เรีย นหญิง คนอื่น ๆ ตัง้ แต่
ท่วงท่าการเดินบิดสะโพก นิ้วมือทีก่ รีดกายเวลาหยิบจับสิง่ ของ ท่านังหนี
่ บเข่าชิด และภาษาทีใ่ ช้
กันในกลุ่ม ทัง้ คาว่า “เริด่ ” หรือ เรียกขานเพื่อนกะเทยด้วยกันว่า “อี” หรือ “นัง” รวมถึงการส่ง
เสียงหวีดกรีดร้องเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้รวมตัวกันไปจนถึงสิง่ ของทีพ่ กหรือการแต่งหน้าแต่งตัวของ
นั ก เรีย นกะเทยที่ต่ า งออกไปจากนั ก เรีย นชายคนอื่น ๆ เช่ น การกัน คิ้ว ไว้เ ล็บ ยาว พก
เครื่องสาอาง และแต่งหน้ าทาปาก (เทียมเทพ, 2546, น. 86) ขณะที่ งานของกิตติวนิ ท์ และ
รังสิมา พบว่า “กลุ่มนักเรียน LGBT ทีน่ ิยามตนเองว่า “กะเทย” ทาให้เข้าใจว่ากะเทย มักจะใช้
วิธกี ารสื่อสารทางตรงเพื่อเปิ ดเผยตัวเอง โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิรยิ าท่าทางและคาพูด
ใช้คาพูดแทนตัวเองเป็ นผูห้ ญิง หรือใช้คาว่า ‘คะ’ หรือ ‘ค่ะ’” (กิตติวนิ ท์ และ รังสิมา, 2560, น.
69)
นอกจากนัน้ แล้วงานของทัง้ สองยังได้ชใ้ี ห้เห็นถึงข้อจากัดของนักเรียนกลุ่มนี้ในการ
จะแสดงออกตัวตน ผ่านครอบครัวและโรงเรียน เพราะพืน้ ทีท่ างสังคมของนักเรียนกะเทยไม่ได้มี
แต่คนทีพ่ ร้อมจะทาความเข้าใจหรือให้การยอมรับ นักเรียนกลุ่มนี้ตอ้ งเผชิญกับการไม่ถูกยอมรับ
ตัง้ แต่ในบ้านจนถึงในโรงเรียน ดังเช่นในงานของเทียมเทพ ได้แบ่งการยอมรับนักเรียนกะเทย
จากผูป้ กครองออกเป็ นสองกลุ่มด้วยกัน ได้แก่กลุ่มทีม่ องว่าสิง่ ทีล่ ูกเป็ นคือความผิดปกติและทา
ให้พวกเขารูส้ กึ อับอาย กับอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ปกครองที่ยอมรับในสิง่ ที่ลูกเป็ นได้แต่วางอยู่บน
เงื่อนไข เช่น การไม่แสดงออกมาจนเกินไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์และตาแหน่ งหน้าที่การงาน
ของผูป้ กครอง (เทียมเทพ , 2546, นน. 92-93) ขณะเดียวกันในโรงเรียนก็มกี ลุ่มครูทท่ี งั ้ ยอมรับ
และไม่ ย อมรับ นั ก เรีย นกะเทย ในขณะที่ก ารยอมรับ ระหว่ า งเพื่อ นนั ก เรีย นด้ว ยกัน พบว่ า
“นักเรียนกะเทยได้รบั การยอมรับจากกลุ่มเพือ่ นผูห้ ญิงมีมากกว่าทีจ่ ะได้รบั จาก พ่อแม่หรือเพือ่ น
ผู้ชายทัวไป
่ แต่ การยอมรับ จากเพื่อนผู้หญิงก็ย งั เป็ นการยอมรับว่าเขาเหมือนเพื่อนผู้ห ญิง
ผูห้ ญิงไว้ใจได้ แต่ไม่ใช่การยอมรับว่าเขาเป็ นผูห้ ญิง” (เทียมเทพ, 2546, น. 99)
ยิง่ ไปกว่านัน้ งานของเทียมเทพยังได้ชว่ ยสะท้อนภาพความรุนแรงทีน่ กั เรียนกะเทย
ต้องเผชิญตัง้ แต่จากในบ้านจนถึงในโรงเรียนซึง่ เป็ นความรุ นแรงตัง้ แต่ในระดับทีก่ ระทาผ่านทาง
วาจาไปจนถึงความรุนแรงที่กระทาต่อจิตใจและร่างกายของนักเรียนกะเทย ไม่ว่าจะเป็ นการ
พูดจาเหน็บแนม ดุด่า ถูกบังคับ หรือกดดัน ไปจนถึงการทุบตีจนพิการ เช่น กรณีของแอ๊ดทีถ่ ูก
ทุบตีจนพิการขาลีบ (เทียมเทพ , 2546, น. 109) ขณะที่ในโรงเรียนนักเรียนกะเทยต้องเผชิญ
ความรุนแรงทัง้ การถูกต่อว่าหรือถูกพูดแขวะจากครู ดังที่มนี ักเรียนกะเทยคนหนึ่งเล่าว่า “คราว
นัน้ อาจารย์ (ชื่ออาจารย์). ก็เคยพูดหน้าเสาธงเจ็บมากเลย เขาว่าเรื่องอะไรไม่ทราบ แต่มาแขวะ
กะเทยเขาบอกว่า สุนขั ในโรงเรียนเราตอนนี้วา่ มีมากแล้วแต่กะเทยยังมีมากกว่า…” (เทียมเทพ ,
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2546, น. 116) ไปจนถึงขัน้ ครูกระทาความรุนแรงใส่ เช่น นักเรียนคนหนึ่งถูกครูท่มี อี คติกบั
กะเทยปาลูกซอฟบอลใส่ (เทียมเทพ , 2546, น. 95) นอกจากนี้แล้วนักเรียนกะเทยยังถูกเลือก
ปฏิบตั ิ เช่น ถูกสังห้
่ ามจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ หรือถูกจากัด สิทธิในการเข้าคัดเลือกรับ
รางวัลนักเรียนความประพฤติดี แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนกะเทยอาจมีอสิ ระในการแสดงออก
ตัวตนในพืน้ ทีโ่ รงเรียนมากกว่าทีบ่ า้ น ตามทีเ่ ทียมเทพกล่าวว่า “โรงเรียนเปรียบเสมือนสถานที่
ผ่อนคลายให้กบั นักเรียน “กะเทย” แม้พวกเขาอาจถูกคาพูดกระแนะกระแหนต่ าง ๆ นานาจาก
ครูบางคนก็ตาม แต่โรงเรียนก็เป็ นสถานทีแ่ ห่งเดียวทีพ่ วกเขาสามารถแสดงอะไรก็ได้เท่าที่เขา
อยากเป็ น” (เทียมเทพ, 2546, น. 114) ส่วนงานของกิตติวนิ ท์ และ รังสิมา ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า
ในการสนทนากลุ่มนักเรียน LGBT ทีน่ ิยามตนเองวาเป็ นกะเทย อธิบายว่า ตนเอง
จะเปิ ดเผยตัวตัง้ แต่เป็ นเด็กสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ให้อสิ ระหรือไม่มรี ะเบียบ
กฎเกณฑ์มากจะเอื้อให้ตนเองเปิ ดเผยตัวได้ดกี ว่ า อย่างไรก็ตามครอบครัวส่วน
ใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียน LGBT ทีน่ ิยามตนเองวาเป็ น
กะเทย อีกทัง้ ครูและผูบ้ ริหารบางคนก็ยงั ไม่ยอมรับในอัตลักษณ์ของตนเอง เพราะ
เห็นว่าขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม (กิตติวนิ ท์ และ รังสิมา , 2560, น. 69)
จากข้อถกเถียงในการศึกษากลุ่มนักเรียนกะเทยในโรงเรียนมัธยมทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ฉันอาจจะเห็นด้วยกับงานวิจยั เหล่านี้ในหลาย ๆ ประเด็น ทัง้ เรื่องการ Becoming และ ลักษณะ
การแสดงออกตัวตนของกะเทยในโรงเรียนมัธยม รวมถึงเงือ่ นไขและข้อจากัดทีเ่ กิดจากโรงเรียน
และที่บ้าน แต่ อ ย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนถัดไปจะเป็ นการปรับเปลี่ยนวิธีวทิ ยาการศึกษา
นักเรียนกะเทยในโรงเรียนมัธยม โดยนาเสนอประเด็นเหล่านี้ในแนวทางใหม่ผ่านเรื่องราว
ประวัตศิ าสตร์ของตนเอง โดยแกะรอยลงไปในจดหมายเหตุสว่ นตัวทีฉ่ นั ได้รบั มาในช่วงวัยมัธยม
อาทิ หนังสือรุ่น และข้าวของบางชิน้ ทีต่ อ้ งไปตามเก็บมาจากเพื่อนกะเทยซึง่ จบมาจากโรงเรียน
เดียวกัน ประกอบด้วย วารสารของโรงเรียน รูปถ่าย และคลิปวิดโี อการประกวดนางงามทีเ่ คยจัด
ขึน้ ในโรงเรียน ฉันหวังว่าเรื่องเล่าทีถ่ ูกดึงออกมาจากข้าวของเหล่านี้จะสามารถช่วยเผยให้เห็น
ถึงตัวตนและประสบการณ์ ของกะเทยในโรงเรียนมัธยมชายล้วนและการ becoming ทัง้ ทาง
กายภาพและนามธรรมของ “กะเทย” คนหนึ่ง รวมถึงพืน้ ทีข่ องนักเรียนกะเทยในโรงเรียนมัธยม
ของรัฐ
5.3.1 รู้จกั โรงเรียนราชสีมาวิ ทยาลัย ผ่านหนังสือรุ่น
วันจบการศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในรุ่นของฉันนัน้ ไม่มอี ะไรให้
น่ าจดจานัก ไม่มแี ม้แต่พธิ สี าเร็จการศึกษา หรือ งานเลี้ยงให้ได้เฉลิมฉลองและร่ าลากัน วัน
สุดท้ายทีก่ ลับไปโรงเรียนและวันสุดท้ายทีไ่ ด้เจอเพือ่ นเป็ นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งหลังจากสอบ
ปลายภาคทีเ่ ราต้องเข้าไปรับเอกสารใบรับรองการสาเร็จการศึกษาและทรานสคริปต์ในโรงเรียน
จากนัน้ ทุกคนก็แยกกันไปใช้ชวี ติ ทว่าการจากลากันในโลกสมัยใหม่ทเ่ี ทคโนโลยีการสื่อสารล้า
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หน้าขึน้ อาจจะไม่ได้เป็ นเรื่องทีน่ ่าหวาดหวัน่ ว่าความสัมพันธ์กบั เพือ่ นทีเ่ ราต้องการเก็บรักษาไว้
จะถูกตัดขาดหรือแยกจากกันไปเลย เมื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของ
ผูค้ น ซึง่ ฉันเริม่ เป็ นส่วนหนึ่งกับพืน้ ทีอ่ อนไลน์ มาตัง้ แต่ยุคทีต่ อ้ งนังแชทกั
่
นในโปรแกรมเอ็มเอส
เอ็น (MSN) จนกระทังราว
่ ๆ ม.5 ก็ได้เริม่ ใช้ช่องทางทีใ่ ห้คนมามีปฏิสมั พันธ์กนั บนอินเทอร์เน็ต
ที่เรียกว่าไฮไฟว์ (Hi5) และก่อนจบม.6 ก็เพิง่ จะมีบญ
ั ชีเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นของตนเอง
พืน้ ทีเ่ หล่านี้ทาให้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวและติดต่อกันอยู่เรื่อย ๆ ดังนัน้ แม้ในวันเรียนจบจะ
มีของทีร่ ะลึกประจารุ่นชิ้นอื่น ๆ ทีเ่ พื่อนร่วมรุ่นพยายามรวมตัวกันผลิตออกมาขายเป็ นที่ระลึก
เช่น แหวน หรือเสื้อกันหนาวประจารุ่นที่ขายดี เป็ นเทน้ าเทท่า แต่ฉันกลับไม่เคยได้อุดหนุ น
สิง่ ของเหล่านี้เลย มีเพียงแต่หนังสือรุ่นทีไ่ ด้ตดิ มาเอาไว้ดตู ่างหน้า และนาน ๆ ทีจะได้หยิบขึน้ มา
เปิ ดอ่าน
นอกจากสมุดพกและข้าวของอีกหลายชิน้ ในชีวติ ทีแ่ ม่ช่วยเก็บเอาไว้ หนังสือ
รุ่นทีไ่ ด้รบั ก่อนจบการศึกษาชัน้ ม. 6 ก็เป็ นข้าวของส่วนตัวอีกชิน้ หนึ่งทีแ่ ม่ช่วยดูแลรักษาเอาไว้
ให้เป็ นอย่างดี หากบ้านเปรียบเสมือนหอจดหมายเหตุแห่งแรกในชีวติ แม่กค็ งจะเปรียบเป็ นนัก
จดหมายเหตุคนแรกทีฉ่ ันได้รจู้ กั และการเป็ นนักจดหมายเหตุโดยบังเอิญของแม่ กช็ ่างน่ าพิศวง
เสียจริง เพราะหนังสือรุ่นของฉันยังคงถูกเก็บเอาไว้บนชัน้ หนังสือในห้องนอนอย่างเป็ นระเบียบ
และตัวเล่มของหนังสือก็ยงั คงสภาพเอาไว้เหมือนวันแรกทีไ่ ด้มา

ภาพที ่ 5.2 หนังสือรุ่น (ราชสีหอ์ นุสรณ์) รุ่น 106 และ 109
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ตัวเล่มของหนังสือรุ่นถูกใส่ไว้ในแฟ้ มปกแข็งทีม่ ลี วดลายเดียวกันกับหน้าปก
ของหนังสือรุ่นที่ถูกออกแบบให้เหมือนกระดาษคาตอบสีขาวที่ใช้ตอนทาข้อสอบอัตนัย มีตรา
สัญลักษณ์ประจาโรงเรียนและระบุรุ่นที่จบในปี การศึกษา 2553 ซึ่งก็คอื รุ่น 103 (นักเรียนชัน้
ม.3) และ รุ่น 106 (นักเรียนชัน้ ม.6) แต่แท้จริงแล้วหน้าปกของหนังสือนัน้ ไม่ใช่กระดาษคาตอบ
ทีไ่ ว้ใช้ตอนทาข้อสอบ แต่คอื หน้ากระดาษในสมุดเรียนต่างหาก แถมยังมีช่อื หน้าปกว่า สมุดของ
วันวาน ณ รส. โดยในหน้าเกือบสุดท้ายของหนังสือรุ่น (หน้าที่ 197) ผูอ้ อกแบบซึง่ เป็ นเพือ่ นร่วม
รุ่น ที่อ ยู่ห้อ ง ม.6/3 ได้ใ ห้ค าอธิบ ายถึง ที่ม าที่ ไ ปของแรงบัน ดาลใจในการออกแบบหน้ าปก
หนังสือรุ่นให้เป็ นกระดาษในสมุดเรียนไว้วา่
พูดถึงสมุดเรียน เป็ นสิง่ ทีม่ บี ทบาทในการเรียนมากอย่างหนึ่ง มักจะมีการขีด
เขียน หรือวาดรูปใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนอย่างแน่ นอนไม่มากก็
น้ อ ย ดัง นัน้ เพื่อ ให้ห นัง สือ รุ่น เล่ ม นี้ เ ป็ นที่น่ า จดจ า และระลึก ถึง เรื่อ งราว
ต่าง ๆ เกีย่ วกับโรงเรียนได้ดี จึงได้ทาออกมาในรูปแบบสีชอล์กทีว่ าดลงบน
กระดาษในสมุดเรียน ทีย่ งั คงมีเรือ่ งราวในโรงเรียนและไม่เคยจางหายไปจาก
ใจเรา. . . (Lokiboy, 2553, น. 197)
เมือ่ เริม่ เปิ ดอ่านหนังสือรุ่นก็จะพบคาอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่
ศิษย์เก่าเป็ นต้องคุ้นเคย เช่น คาขวัญประจาโรงเรียนที่เราต้องท่องกันทุกเช้าตอนเข้าแถวว่า
“มานะ-วินัย6 คือหัวใจของลูกราชสีมา” ซึง่ ถูกขยายความเอาไว้ว่า มานะ หมายถึง “ความเพียร
พยายาม ความบากบัน่ ความอดทนที่จะต่อสู้กบั อุปสรรคทัง้ ปวงเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ในทางที่ดี” ส่วน คาว่า วินัย หมายถึง “การประพฤติ ปฏิบตั ใิ ห้อยู่ในระเบียบ
กฎเกณฑ์ ประเพณีท่ดี งี ามของสังคม การยับยัง้ ตนเองไม่ให้ประพฤติตนไปในทางชัวร้
่ ายหรือ
เสื่อมเสีย” นอกจากนัน้ ยังมีคาอธิบายเกีย่ วกับสีประจาโรงเรียน อย่าง สีแสด-ขาว ก็ถูกบรรยาย
ไว้ว่า “ความกล้าหาญ เสียสละ มีปัญญาและซื่อสัตย์” เฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ประจาโรงเรียน นัน้
คือ ต้นทองกวาว มีช่อื ทางวิทยาศาสตร์ว่า Butea Monosperma (Lmk) Taub และมีช่อื วงศ์ว่า
Leguminosae ถูกให้ความหมายสื่อถึง “ความกล้าหาญ เสียสละและมีปัญญา” ทองกวาวจะผลิ
ดอกในปลายปี การศึกษา ดุจเป็ นสัญญาว่าทุกคนควรรีบเร่งปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ห่งตนให้สมบูรณ์ ส่วน
ลาต้น มีเนื้อไม้เป็ นสีขาว หมายถึงความซื่อสัตย์ และบริสุทธิ ์ สัญญะทัง้ หมดนี้ถูกเรียบเรียงไว้วา่
“ทองกวาวเป็ นต้นไม้ทม่ี คี วามอดทน ยืนหยัดต่อทุกสภาพดินฟ้ าอากาศ ดุจลูกแสดขาวผูซ้ ่อื สัตย์
อดทน ยืนยง อยูใ่ นสังคมด้วยมานะและวินยั ”

คาขวัญประจาโรงเรียน ถูกนามาใช้ในปี 2483 โดย อาจารย์สาเนียง ตีระวนิช
อดีตผูอ้ านวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คาขวัญนี้เกิดขึน้ ภายหลังจาก รัฐนิยมทัง้ 12 ฉบับ
ของจอมพลป. ได้ถูกประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2482
6
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ส่วนกลางเล่มของหนังสือรุ่น คือ หน้าทีเ่ ป็ นข้อมูลของนักเรียนชัน้ ม.3 และ
ม.6 ในหน้านัน้ จะตีช่องเป็ นตารางลงมาทัง้ หมดห้าแถวแต่ละแถวจะมีสช่ี ่อง และในแต่ช่องจะ
ประกอบด้วยรูปถ่ายชุดนักเรียนพื้นหลังสีฟ้า พร้อมด้วยข้อมูส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน ไล่
เรียงไปตามทับและเลขทีข่ องตน ในช่องนัน้ จะมีช่อื จริง ชื่อเล่น ชัน้ เลขที่ เลขประจาตัว วันเกิด
ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรและอีเมล์ ปรากฏอยูข่ า้ ง ๆ กับรูปถ่าย ซึง่ จากข้อมูลนักเรียนสายชัน้ ม.6 ทีป่ รากฏ
ในหน้าดังกล่าวทาให้ฉนั สามารถคาดคะเนได้วา่ ในปี พ.ศ. 2553 ปี ทฉ่ี นั จบการศึกษา รุน่ 106 มี
นักเรียน 693 คน ประกอบด้วยนักเรียนหญิง 9 คน (อยู่ในโครงการพิเศษ) ส่วนนอกนัน้ เป็ น
นักเรียนเพศชาย ทีอ่ าจจะไม่ใช่ชายทัง้ หมด แม้สามะโนประชากรกะเทยในโรงเรียนทีฉ่ ันเรียน
อยู่นัน้ ไม่ เ คยมีส ารวจอย่า งเป็ น ทางการ แต่ ฉัน พอจะนัง่ นับ ด้ว ยนิ้ ว พลางเปิ ด หนัง สือ รุ่น ไป
พร้อม ๆ กับนึกไปว่า ฉันเคยไปแต่งหญิงกับใครบ้างหรือนึกน่ าตาท่าทางจีบปากจีบคอของใคร
ออกบ้าง ฉันลองไล่ ๆ นับไปทีละทับ คาดว่า จะมี กะเทยประมาณ 61 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ
8.802 ภายในรุน่ เดียวกันกับฉัน นี่อาจจะยังไม่นบั รวมคนทีไ่ ม่ได้เปิ ดเผย รวม ๆ กันทัง้ โรงเรียน
คาดว่าสามถึงสีร่ อ้ ยคนคงจะได้
ถัดจากหน้าทีเ่ ป็ นข้อมูลของนักเรียนจนเกือบจบเล่มจะเป็ นหน้ารูปถ่ายรวม
ของแต่ละห้อง ในหน้าทางด้านซ้ายรูปถ่ายจะค่อนข้างดูเป็ นทางการ เพราะมีครูประจาชัน้ นัง่
รวมอยู่ดว้ ย ซึ่งฉันจาได้ว่าภาพเหล่านี้เราเข้าไปถ่ายกันในโรงอาหารเก่าของโรงเรียน เมื่อลอง
สารวจรูปถ่ายให้ครบจนทุกห้อง ภาพทีป่ รากฏถึงขัน้ ทาให้ฉันมีรอยยิม้ บนใบหน้าและขมวดคิว้
ขึน้ ไปพร้อม ๆ กัน เพราะหลาย ๆ ภาพจะมีครูประจาชัน้ จะนัง่ อยู่ตรงกลางของภาพ และราย
ล้อมไปด้วยเด็กนักเรียน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ว บรรดา‘ลูกสาว’ของห้องหรือนักเรียนกะเทยจะนังเรี
่ ยง
กันอยู่ทแ่ี ถวกลาง นังเข่
่ าชิด คอเชิด่ หน้าจิก แนบประชิดกับครูประจาชัน้ ทัง้ สองข้างอย่างดูสนิท
สนม ตรงกลางของภาพจึงถูกจับจองด้วยนักเรียนกะเทย ส่วนเด็กชายคนอื่นก็นงอยู
ั ่ ่แถวบนบ้าง
แถวล่างบ้าง ปะปนกันไป ส่วนอีกหน้าหนึ่งจะเป็ นหน้าที่ฟรีสไตล์ โดยแต่ละห้องจะใช้รูปถ่าย
ส่วนตัวของแต่ละคน หรือรูปที่อยู่ ในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งห้องนัน้ ๆ จะรับผิดชอบออกแบบ หรือ
‘ดีไซน์’กันเอง ภาพถ่ายรูปหมู่ของแต่ละห้อง เป็ นภาพทีส่ มาชิกในห้องถ่ายรูปร่วมกันก่อนจบ
ถือเป็ นหลักฐานประวัตศิ าสตร์ชน้ิ สาคัญของนักเรียนรุน่ นัน้
ภาพถ่ายเพื่อนสาวของฉันแต่ละคนทาให้ฉันระลึกถึงอัตลักษณ์ของนักเรียน
กะเทยราชสีมาวิทยาลัยทีฉ่ นั เห็นในโรงเรียนจนคุน้ ชินจากรุน่ พี่ รุน่ น้อง และรุน่ เดียวกันก็คอื การ
ไว้ผมด้านหน้าให้ยาวสลวย บ้างก็ตดั เป็ นหน้าม้า บ้างก็ปาดข้าง หรือติดกิบ๊ ดูเหมือนผมหน้าจะ
เป็ นสิง่ ทีน่ ักเรียนกะเทยส่วนใหญ่จะดูแลเป็ นพิเศษและหวงนักหวงหนาถึงกลับไม่ยอมเล็ มออก
ถึงแม้จะยอมตัดผมด้านหลังให้สนั ้ จนเกรียนเพื่อให้เป็ นไปตามกฎของโรงเรียน บนใบหน้าของ
นักเรียนกะเทยบางคนถูกแต่งแต้มไปด้วยเครื่องสาอาง คิว้ ทีป่ ลายเรียวแหลม แก้มทีแ่ ดงระเรื่อ
ปากแดงฉ่ าไปด้วยน้ าอุทยั ทิพย์ ดวงตากลมโตเหมือนเม็ดลาใยด้วยแฟชันบิ
่ ก๊ อาย บางคนแต่ง
ตาด้วยการกรีดอายไลน์เนอร์เส้นเล็ก ๆ บางคนถึงขัน้ ติดขนตามาโรงเรียนเลยก็มี เสือ้ นักเรียน
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ชายที่ดูเข้ารูปจนสายชุดชัน้ ในนู นขึ้นมา กางเกงที่ถูกตัดให้สนั ้ ลง ถุงเท้าที่ดงึ ให้ยาวขึ้นเหนือ
ตาตุ่ม รองเท้านักเรียนทีส่ ่วนมากไม่นิยมใส่นันยางแบบเด็กผูช้ าย แต่จะเป็ นรองเท้าทรงกีฬาสี
น้ าตาล เสริมส้นเตีย้ ๆ ให้ความรูส้ กึ เหมือนได้ใส่รองเท้าส้นสูง และกระเป๋ าสะพายทีเ่ ต็มไปด้วย
หนังสือและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งลาพังก็หนักพอแล้ว ยังปรับสายสะพายให้ต่ าลงจนตัว
กระเป๋ านัน้ ห้อยลงมาถึงสะโพก
คุณลักษณะเหล่านี้อาจเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถพบได้จากกะเทยในโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะแสดงออกบนเครื่องแบบนักเรียนเช่นนี้ได้ทงั ้ หมด คนที่สามารถ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนเองได้แบบ “จัดจ้าน” ก็พอจะอนุมานได้วา่ ครอบครัวให้การยอมรับ
กลับบ้านไปคงไม่ถูกทาโทษ จึงไม่ตอ้ งหลบซ่อน บางคนอาจเลือกทาเพียงสิง่ สองสิง่ อย่าง ไว้ผม
หน้า ดึงถุงเท้าขึน้ มาถึงตาตุ่ม หรือกระเป๋ าโหลดต่ า ทาเพียงแค่ให้รูว้ ่าเป็ นการแสดงออกแบบ
ขบถเล็ก ๆ ในชีวติ ประจาวัน หากเป็ นเมื่อก่อนเวลาทีฉ่ ันเห็นภาพเหล่านี้คงขาออกมาดังลันกั
่ บ
กริยาท่าทางหรือลักษณะรูปร่างหน้าตาที่เติมแต่งจนดูเกินเหตุ แต่วนั นี้ฉันเข้าใจแล้วละว่าใน
พืน้ ทีท่ ต่ี วั ตนของเราถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย การแสดงออกผ่านการแต่งแต้ม
เรือนร่างของตนเองนับเป็ นความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการทีจ่ ะได้เป็ นตนเองในแต่ละวัน
จากการเปิ ด อ่ า นหนัง สือ อนุ ส รณ์ ฉัน สามารถตัง้ ข้อ สัง เกตได้ว่า แม้พ้ืน ที่
วัฒนธรรมในโรงเรียนชายล้วนจะดูราวกับว่าสร้างความเป็ นอื่นระหว่างเด็กผูช้ ายด้วยกันเอง แต่
ถึงกระนัน้ แล้วในทางปฏิบตั โิ รงเรียนมัธยมที่ฉันได้ร่าเรียนมาถึงหกปี กไ็ ด้ม อบพื้นทีใ่ ห้เราได้มี
ตัว ตนและแสดงความเป็ น ตนเองออกมาได้ใ นบางกิจ กรรม นัน่ จึง ท าให้นัก เรีย นกะเทยใน
โรงเรียนพอมีทย่ี นื อยูร่ ว่ มกับนักเรียนชายคนอื่น ๆ
5.3.2 เรื่ อ งเล่ า การประกวด Miss Queen of Star R.S. (ราชิ นี แ ห่ ง โรงเรี ย น
ชายล้วนราชสีมาวิ ทยาลัย)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2554 ช่วงเวลาทีฉ่ นั เรียนอยูท่ ร่ี าชสีมาวิทยาลัย 6 ปี
ในโรงเรียนแห่งนี้เรามีพน้ื ทีก่ จิ กรรมทีจ่ ะได้แสดงออกถึงความเป็ นตนเองกันมากมายเหลือเกิน
ขณะเดียวกันโรงเรียนในยุคนัน้ ก็ยอม “ให้พ้นื ที่” เหล่านี้ทดแทนวันอื่น ๆ ที่เราต้องสวมชุด
นักเรียนชายและต้องตัดผมทรงนักเรียนชายทีส่ นั ้ เตียนจนติดหนังหัว กะเทยจึงได้กลายเป็ นผูท้ ่ี
เปลีย่ นวันสาคัญ ๆ ในโรงเรียนให้กลายเป็ นวันพิเศษทีจ่ ะได้แต่งหญิง
ในรอบหนึ่งปี การศึกษาจะมีวนั สาคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็ก
นักเรียนกะเทยได้ลุกขึน้ มาแต่งตัวสวย ๆ กันตัง้ แต่ต้นปี ยนั ท้ายปี เช่น ในวันสุนทรภู่ (ตรงกับ
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ) นักเรียนคนอื่นอาจจะไปร่วมกันแข่งท่องกลอนหรืออ่านทานอง
เสนาะ แต่กะเทยกลุ่มหนึ่งต่างพากันแต่งตัวเป็ นนางเมขลา นางเงือกในพระอภัยมณี หรือนาง
ละเวงวัณ ฬา เพื่อ ร่ ว มประกวดนางในวรรณคดีไ ทย พอวัน วิท ยาศาสตร์ (ตรงกับ วัน ที่ 18
สิงหาคม ของทุกปี ) เหล่านักเรียนคนอื่น ๆ อาจไปแข่งขันตอบคาถามเชาว์ปัญญา จัดบอร์ด
หรือทาโครงงานเพื่อส่งเข้าประกวด แต่กะเทยกลุ่มหนึ่งจะลุกขึน้ มาเย็บชุดแฟนซีจากวัสดุเหลือ
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ใช้เพือ่ นามาใส่ในงานประกวดมิสแฟนซีรไี ซเคิ้ล (Miss Fancy Recycle) ส่วนในวันคริสต์มาส ที่
แม้ว่าโรงเรียนของเราจะเป็ นโรงเรียนไทย-พุทธ โดยไม่มคี วามเกี่ยวข้องใด ๆ กับศาสนาคริสต์
เลยก็ตาม แต่โรงเรียนก็มกั จะมีการจัดงานวันคริสต์มาสโดยมีอาจารย์หมวดภาษาอังกฤษรวมตัว
ช่วยกันจัดงานขึน้ ในวันนัน้ เราจึงมีนักเรียนชายทีแ่ ต่งตัวเป็ นซานต้าและนักเรียนกะเทยแต่งตัว
เป็ นแซนตี้ แถมบางปี มกี ารประกวด Miss Fairy Tale หรือ นางในเทพนิยาย วันนัน้ เราจึงมีเจ้า
หญิงดิสนียเ์ วอร์ชนกะเทย
ั่
ทัง้ สโนวไวท์ เบลล์ และ ซินเดอเรลล่า มาประชันโฉมกัน นี่ยงั ไม่นบั
รวมกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตอน ม.ต้น กิจกรรมค่า ย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมในวันเทศน์มหาชาติ งานกีฬาสี และกรีฑาจังหวัดประจาปี วันเหล่านี้พวก
เราก็สามารถเฉิดฉายตัวตนของเราออกมาได้
การแข่งขันประกวดกันในโรงเรียนถูกจัดขึน้ บ่อยครัง้ ซึ่งมิได้มเี พียงแค่เวที
ประกวดของนักเรียนกะเทย แต่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเคยเป็ นเจ้าภาพในการจัดการประกวด
MR & MISS TO BE NUMBER ONE ประจ าปี พ .ศ. 2549 โดยมี ส มาชิ ก ชมรม TO BE
NUMBER ONE ซึ่ ง เป็ นนั ก เรีย นชายและนั ก เรีย นหญิ ง จากโรงเรีย นต่ า ง ๆ ในเขตพื้น ที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 17 มาเป็ นผูเ้ ข้าประกวด (สุภญ
ิ ญา พินทุวฒ
ั นะ, 2549, น. 52) ทว่า
การจัดเวทีให้นักเรียนชายหญิงมาประกวดแข่งขันกัน ดูเหมือนจะไม่เป็ นที่โจษจันและเป็ นที่
กล่าวขานเท่ากับการประกวดของนักเรียนกะเทย หนึ่งในกิจกรรมทีเ่ ปรียบเสมือนความทรงจา
ร่วมหรือเป็ นตานานของนักเรียนกะเทยในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ยุคนัน้ ก็คอื การประกวด
มิสควีนออฟสตาร์อาร์เอส (Miss Queen of Star R.S.) หรือการประกวดที่เรามักจะเรียกกัน
สัน้ ๆ ว่า “มิสควีน” ซึ่งถือเป็ นงานประกวดประจาปี ท่จี ะจัดขึ้นช่วงต้นปี ราวเดือน กุมภาพันธ์
หรือ มีนาคม ในแต่ละปี จะมีการค้นหากะเทยทีส่ วยทีส่ ุด “ในเวลานัน้ ” ของโรงเรียน ถ้าหากเวที
การประกวดกะเทยตามวันสาคัญของโรงเรียนต่าง ๆ เปรียบเสมือนกับเวทีนางงามเดินสาย เช่น
ธิดาสายตายาย หรือ เวทีมสิ ด๊ะดาดของโคราช เวทีประกวดมิสควีนในโรงเรียนคงเปรียบเสมือน
กับเวทีระดับประเทศของนางงามเดินสายกะเทย อย่าง มิสทิฟฟานี่ ก็วา่ ได้

7

ประกอบด้ว ยโรงเรีย นสุ ร นารีว ิย า โรงเรีย นบุ ญ วัฒ นา โรงเรีย นมารี ย์ว ิท ยา
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวัดสระแก้ว

Ref. code: 25635924030041NCT

169

ภาพที ่ 5.3 ถ้วยรางวัล มงกุฎ และสายสะพายในการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
การประกวดกะเทยในโรงเรีย นบนพื้น ที่กิจ กรรมต่ า ง ๆ คงจะมีข้ึน อยู่
บ่ อ ยครัง้ ในโรงเรีย นราชสีม าวิท ยาลัย ทัง้ แบบเป็ นทางการและแบบไม่ เ ป็ นทางการ ทัง้
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การประกวดบางเวทีอาจเว้นไปบ้าง งดจัดไปบ้าง หรือเปลีย่ นชื่อไป
บ้าง แต่งานประกวดมิสควีนถือว่าเป็ นการจัดประกวดอย่างเป็ นเรื่องเป็ นราวและมีความต่อเนื่อง
ยาวนานทีส่ ุด เพราะมีถว้ ยรางวัล สายสะพาย มงกฎ พร้อมทัง้ มีการเชิญกรรมการเข้ามาตัดสิน
โดยเท่าทีพ่ อจะเท้าความถึงจุดเริม่ ต้นของการประกวดทีม่ ชี ่อื ว่า มิสควีนอฟสตราร์อาร์เอส เวที
การประกวดนี้เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ ปี 2004 ซึง่ จัดโดยกะเทยราชสีมารุ่น 99 และสิน้ สุดลงในปี 2014
การประกวดมิสควีนถูกจัดขึน้ มาถึงสิบครัง้ เกือบต่อเนื่องกันทัง้ หมด (มีเพียง
ปี เดียวทีเ่ ว้นไปคือปี 2013) จึงเท่ากับว่าการประกวดมิสควีนได้ถูกจัดขึน้ ตลอดช่วงทีฉ่ นั เรียนอยู่
ในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตัง้ แต่ ม.1 จนถึง ม.6 ในแต่ละปี พวก ‘เจ๊ ๆ’ ม.ปลาย โดยเฉพาะ
ม.68 มักจะรับผิดชอบเป็ นแม่งานในการจัดงานประกวดขึน้ รุ่นทีเ่ ป็ นเจ้าภาพก็จะมีการเรีย่ ไรเงิน
จากเพือ่ น ๆ กะเทย ในรุน่ ของตัวเอง และช่วยกันหาสปอนเซอร์จากทัง้ ในและนอกโรงเรียน เช่น
คณะครูอาจารย์ ร้านข้าวร้านน้ าในโรงอาหารของโรงเรียนหรือออกไปเรีย่ ไรจากห้างร้านธุรกิจ
8

ธรรมเนียมของการจัดงานคือ คนทีไ่ ด้ตาแหน่งอยู่รุ่นใด จากปี ล่าสุดจะเป็ นคนจัด
บ่อยครัง้ ในแต่ละปี คนทีส่ วมมงกุฎมักจะเป็ นเด็ก ม.5 ซึ่งในปี ถดั ไปเมื่ออยู่ม.6 ก็จะกลายเป็ นผู้
จัดงานไป และหลาย ๆ ปี รุ่นพี่ ม.6 มักจะได้เป็ นเจ้าภาพในการจัดประกวด
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ภายนอกโรงเรียน จะว่าไปแล้วกะเทยก็ชา่ งเป็ นงานกันจริง ๆ รูจ้ กั เข้าหาคน สร้างเน็ตเวิรค์ เปิ ด
งานขายกันตัง้ แต่เด็ก คงเรียกได้ว่าเป็ นผูม้ วี าทศิลป์ ทีส่ ามารถหว่ านล้อมให้ผใู้ หญ่นอกโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็ น เถ้าแก่ อาซ้อ อาเสีย่ หรืออาเจ๊ เจ้าของร้านค้าและธุรกิจในตัวเมืองโคราช เช่น ร้าน
ขายชุดนักเรียน คลินิกเสริมความงาม ไปจนถึงโรงพยาบาลเอกชน ยอมควักกระเป๋ าให้เงินมา
เป็ นสปอนเซอร์ช่วยจัดงานประกวดกะเทยของโรงเรียน รายนามของผู้สนับสนุ นทัง้ หลายนัน้
อาจจะพูดได้ว่ากะเทยช่วยกันส่งต่อกันมา โดยบอกปากต่อปากต่อ ๆ กันมาว่า กองประกวด
ประจาปี ทผ่ี า่ น ๆ มา เคยไปขอใครกันมาบ้าง ผูส้ นับสนุนบางคนอาจจะอยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลอาจเป็ น
พ่อแม่ผู้ปกครองของคนที่มธี ุรกิจขนาดใหญ่ในโคราช บางทีจึงติดต่อผ่านเพื่อนร่วมรุ่น หรือ
เพือ่ นรุ่นพีร่ นุ่ น้องรวมไปถึงเพือ่ นต่างโรงเรียน
ก่อนจะเข้าสูฤ่ ดูกาลประกวดใบสมัครจะถู กแจกจ่ายล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อน
วันแข่งขัน ปี ๆ หนึ่งจะมีจานวนผูเ้ ข้าประกวด ราว 40-50 คน สัดส่วนของผูเ้ ข้าประกวดมักจะ
เป็ นเด็ก ม.ปลาย มากกว่าเด็ก ม.ต้น ในขณะทีผ่ เู้ ข้าประกวดจะต้องเสียค่าสมัครราว 200-400
บาท ขึน้ อยู่กบั ขนาดความยิง่ ใหญ่ของการจัดงานในแต่ละปี เงินจากค่าสมัครจะถูกนาไปใช้ใน
การทาเสื้อยืดของกองประกวดซึ่งเราจะเรียกมันว่าชุดค็อกเทล 9 ส่ว นเรื่องการบริหารเงินที่
รวบรวมมาได้นนั ้ เงินทีถ่ ูกเก็บมาจะถูกแบ่งใช้ในการจัดงานอย่างไร ขึน้ อยู่กบั ผูจ้ ดั งานในแต่ละ
ปี ซง่ึ อาจไม่ได้มแี ผนการบริหารเงินอย่างตายตัว แต่โดยหลัก ๆ จากทีส่ อบถามจากเพือ่ นร่วมรุน่
ทีเ่ ป็ นแม่งาน (ผูอ้ านวยการกองประกวด) จะมีค่าใช้จ่ายเพือ่ จัดการประกวดดังนี้ ส่วนแรกใช้เช่า
เครื่องเสียง ไฟ และเวที ส่วนทีส่ องใช้ในการจัดแต่งเวที ส่วนทีส่ ามจะเป็ นค่าเงินรางวัลและของ
รางวัล ส าหรับ ผู้เ ข้า ประกวดที่ช นะเลิศ เช่น เงิ น รางวัล ส าหรับ ผู้ช นะเลิศ อัน ดับ ที่ 1 และรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ค่าสายสะพาย และค่ามงกุฎ ส่วนที่ส่ใี ช้ในการเชิญกรรมการภายนอก
อย่าง รุ่นพี่นางงามที่เ รียนจบไปแล้ว หรือ นางงามเดินสายที่มีช่อื เสียง และส่ว นสุดท้ายค่า
เบ็ดเตล็ด ที่เอาไว้เป็ นค่าน้ า ค่าอาหาร สวัสดิการ สาหรับทีมงาน การจัดงานในแต่ละปี จะเล็ก
บ้างใหญ่บา้ งขึน้ อยูก่ บั เงินทีเ่ รีย่ ไรได้
ฉันเองก็เคยเข้าร่วมประกวดกับเขาเหมือนกัน ตอน ม.5 ซึง่ เป็ นการประกวด
ในปี 2010 แต่กไ็ ม่เคยเข้ารอบหรือได้รางวัลอะไรติดไม้ตดิ มือกลับมา นอกจากวิชาพละก็เห็นจะ
เป็ นการประกวดนางงามนี่ล่ะ ทีเ่ มื่อได้ลองทาดูแล้วถึงได้คน้ พบว่าไม่ใช่ ‘ทาง’ของฉัน ถนัดทีจ่ ะ
เป็ นผูช้ มเสียมากกว่า แต่เพือ่ นสาวฉันบางคนนี่สิ ไม่รวู้ า่ ระหว่างผูกเชือกรองเท้านักเรียนกับเดิน
บนรองเท้าตู้ปลาทาสิง่ ไหนเป็ นก่อนกัน คงเพราะเราเติบโตมาในท่ามกลางยุคที่การประกวด
9

ชุดทีผ่ เู้ ข้าประกวดทุกคนต้องใส่ในรอบแนะนาตัวโดยใส่เสือ้ ยืดของกองประกวดคู่
กับกระโปรงสีขาวเหมือนกันหมด เสือ้ แต่ละปี กจ็ ะมีสไี ม่ซ้ากันผูเ้ ข้าประกวดแต่ละคนชอบเอาเสือ้
ยืดไปตัดแต่งดีไซน์กนั เองอีกที บางคนก็เอาไปทาเป็ นเกาะอก บางคนก็เอาไปทาเป็ นเสือ้ รัดรูป
หรือ หรือทาเป็ นเสือ้ เอวลอย
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นางงามทัง้ หญิงแท้และหญิงประเภทสองยังคงได้รบั ความนิยมทัง้ ในเวทีระดับประเทศและเวที
ประจาท้องถิน่ ฉันจาได้ว่าเคยตามไปเฝ้ าดูการประกวดนางนพมาศแถวบ้านเพื่อเกาะขอบเชียร์
เพื่อนสาวตนเองเดินนวยนาดประชันกับนางงามเดินสายตัวแม่ หรือคอยเฝ้ าตามเว็บบอร์ด
Missladyboy.com ทีค่ อยเก็บภาพและอัพเดทการประกวดเวทีเดินสายของนางงามสาวประเภท
สองทัวราชอาณาจั
่
กร และยังจาได้อกี ว่าเคยโดดเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าและโดดเรี ยนคาบ
เช้าพากันไปสิงสถิตย์อยู่บา้ นเพือ่ นเพือ่ รอดูถ่ายทอดสดการประกวดนางามจักรวาล ความงามที่
พวกเราใฝ่ ฝันกันตอนนัน้ คงจะอยูเ่ หนือกว่าชัน้ บรรยากาศจนล่องลอยออกไปสูจ่ กั รวาลก็เป็ นได้
กว่ า ที่ฉั น จะได้เ ริ่ม บัน ทึก เรื่อ งราวการประกวดมิส ควีน ที่เ คยเกิด ขึ้น ใน
โรงเรียนแห่งนี้ อย่างแรก คือ การตามหาสิง่ ของหรือหลักฐานทีจ่ ะนามาเล่า นัน่ จึงทาให้ฉันนึก
ถึงเพือ่ นคนหนึ่งขึน้ มาทันที เธอคนนัน้ ชื่อ “วี” เราเคยเรียนห้องเดียวกันตอนอยู่ม.3 แต่พอขึน้ ม.
ปลาย วีเลือกไปเรียนห้องวิทย์คณิต ส่วนฉันเลือกไปเรียนห้องศิลป์ -ฝรังเศส
่ กระทังพอจบ
่
ม.6
เราได้มาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันแถมยังเช่าหอพักอยู่ท่เี ดียวกันเกือบตลอดสี่ปี แต่พอ
เรียนจบมหาวิทยาลัยทาให้เราต้องแยกจากกันไปตามทางทีเ่ ราเลือกอีกครัง้ ปั จจุบนั วีไปทางาน
เป็ นนางโชว์อยู่ทโ่ี รงละครแห่งหนึ่งในพัทยา แต่แล้วการกลับมาตามหาประวัตศิ าสตร์ของพวก
เราทาให้ฉันได้กลับมาติดต่อกับวีอกี ครัง้ ฉันโทรหาวีเพื่อขอให้ เธอช่วยส่งไฟล์บนั ทึกภาพถ่าย
และวิดโี อการประกวดมิสควีนมาให้ เพราะจาได้ว่าวีเป็ นคนหนึ่งทีช่ ่างเก็บจนอยากจะขอยกย่อง
วีเอาไว้ว่าเป็ นนักจดหมายเหตุกะเทยไว้ตรงนี้เลย เพราะวีชอบเก็บอัลบัม้ รูปถ่ายของเราสมัย
ตอนเรียนมัธยม ทัง้ ตอนแต่งหญิงและตอนเป็ นเด็กนักเรียนชาย แถมยังมีไฟล์ภาพไฟล์รูปอีก
มากมายทีเ่ ก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์
วีไหว้วานให้เพือ่ นคนหนึ่งนาแฟลชไดร์ฟทีบ่ รรจุไฟล์ภาพและวิดโี อมาให้ฉัน
พอนามาเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏเป็ นโฟล์เดอร์ข้นึ มามากมายเรียงไปตามตัวอักษร ฉัน
กวาดสายตามองหาโฟล์เดอร์ท่ฉี ันรอคอยที่จะเปิ ดมันด้วยความตื่นเต้น เมื่อฉันเห็นโฟลเดอร์
หนึ่งทีถ่ ูกตัง้ ชื่อว่า “ถึงบิก๊ ” จึงเดาได้ทนั ทีว่านัน้ คือไฟล์ทว่ี ฝี ากมาให้ฉัน ว่าแล้วก็กดคลิกเข้าไป
จึงพบว่ามีโฟล์เดอร์อ่นื ๆ อีกหกโฟล์เดอร์
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ภาพที ่ 5.4 โฟลเดอร์บรรจุภาพและวิดโี อทีถ่ ูกเซฟลงในแฟลชไดร์ฟ
ไฟล์ทงั ้ หมดทีว่ สี ง่ มาให้นนั ้ มีขนาด 4.2 GB ซึง่ ก็นบั ว่าใหญ่พอสมควร ข้างใน
โฟล์เดอร์ประกอบด้วยไฟล์ทเ่ี ป็ นวิดโี อการประกวดมิสควีน ซึง่ พบแค่เพียงปี พ.ศ. 2553 จานวน
สีไ่ ฟล์ดว้ ยกัน โดยวิดโิ อแต่ละคลิปถูกจัดเก็บเป็ นไฟล์ .MP4 ไฟล์วดิ โิ อทัง้ สีไ่ ฟล์มขี นาดรวมกัน
แล้ว ได้ 841.6 MB จากสกุล ของไฟล์และคุณภาพของภาพและเสียงในวิดิโอฉันเดาว่าวิดีโอ
เหล่านี้น่าจะถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์มอื ถือของใครสักคนหนึ่ง ส่วนไฟล์ทเ่ี หลือคือไฟล์รูปภาพที่มี
สกุลไฟล์ ชื่อ JPG แต่ละภาพมีขนาด 1MB เศษ ๆ เมื่อดูจากความคมชัดของภาพนัน้ คาดว่า
น่ าจะถูกถ่ายโดยกล้องดิจติ ลั จดหมายเหตุในส่วนนี้จงึ ถูกทาให้เป็ นดิจติ ลั และถูกจัดเก็บลงใน
คอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด

ภาพที ่ 5.5 ภาพการประกวดมิสควีนประจาปี 2010 จากคลิปวิดโี อ
คลิปวิดโี อทีไ่ ด้มาจากวีนนั ้ เป็ นบันทึกการประกวดกะเทยในโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัยทีจ่ ดั ขึน้ ในปี 2010 ซึ่งก็นับเป็ นเวลากว่า 10 ปี แล้วทีค่ ลิปวิดโี อนี้ถูกเก็บเอาไว้ ในคลิป
วิดโี อได้บนั ทึกเอาไว้ทงั ้ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงตลอดช่วงของการประกวด ซึ่งยังคงทาให้ฉัน
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สัมผัสได้ถงึ ความสนุ กสนานในทุก ๆ ครัง้ ทีฉ่ ันได้ยอ้ นกลับมาเปิ ดดูรอบแล้วรอบเล่า การบันทึก
ความทรงจาถูกจัดเก็บเป็ นจดหมายเหตุหลากหลายรูปแบบ เอกสาร หรือ รูปภาพ อาจจะเป็ น
รูปแบบหนึ่งทีเ่ ราคุน้ เคยทีช่ ่วยกักเก็บเรื่องราวผ่านตัวอักษรหรือข้อมูลทีแ่ น่ นิ่ง ส่วนความสาคัญ
ของภาพเคลื่อนไหวหรือวิดโี อนัน้ คือสิง่ ทีท่ ง้ิ เอาไว้ทงั ้ ภาพและเสียงทีอ่ ยูท่ า่ มกลางพืน้ ทีแ่ ละเวลา
และวิดโี อยังคงแสดงสิง่ เดิมซ้า ๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ เสมอ (Juhasz, 2006, p. 323) ต่อมาในช่วงเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างที่วกี ลับมาพักผ่อนที่บา้ นในอาเภอปากช่อง วีขบั รถมาจากบ้าน
เพื่อแวะเอาหนังสือวารสารบ้านใหม่ ซึง่ เป็ นวารสารของโรงเรียน จัดทาโดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน และมักจะออกประจาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายนของทุกปี มาให้ฉนั
ถึงทีบ่ า้ น ในวารสารทีว่ เี อามาให้มขี อ้ มูลทีน่ ่ าสนมากมายเกีย่ วกับโรงเรียน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน สถิตผิ ลแอดมิชชัน่ งานเขียนของนักเรียน รวมถึงการเขียน ‘แซว’กันของ
นักเรียนในหน้าเกือบสุดท้ายของวารสาร

ภาพที ่ 5.6 วารสารบ้านใหม่
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ภาพที ่ 5.7 ภาพรอบชุดราตรี ในการประกวดมิสควีนประจาปี 2010

ภาพที ่ 5.8 ภาพรอบเปิ ดตัวการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
เวทีประกวดมิสควีนน่ าจะได้รบั อิทธิพลจากเวทีท้องถิน่ เวทีระดับประเทศ
และเวทีระดับนานาชาติมาไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อิทธิพลของการประกวดมิสยูนิเวิรส์ ทีค่ รัง้
หนึ่งในปี 2005 ประเทศไทยได้เคยเป็ นเจ้าภาพจัดการประกวดขึน้ รูป แบบการประกวดมิสควีน
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ในช่วงสองปี สุดท้ายทีฉ่ ันเรียนอยู่ทร่ี าชสีมาวิทยาลัยแทบจะถอดแบบมาจากการประกวดมิสยูนิ
เวิรส์ เลยก็ว่าได้ อาจจะพูดได้ว่าการประกวดมิสควีนในช่วงสองปี ดงั กล่าวทะยานขึน้ ไปจุดสูงสุด
ด้วยจานวนผูเ้ ข้าประกวดทีเ่ พิม่ มากขึน้ ผนวกกับรูปแบบของการประกวดและโชว์บนเวทีทงั ้ การ
เปิ ดตัวผูเ้ ข้าประกวดและโชว์คนรายการมี
ั่
ความอลังการมากยิง่ ขึน้ ไปอีก
ในการประกวดมิสควีนในปี 2010 ได้นาเอาการแสดงเปิ ดตัวผูเ้ ข้าประกวด
จากการเต้นเปิ ดตัวของเวทีมสิ ยูนิเวิรส์ ปี 2009 ทีม่ ชี ุตมิ า ดุรงค์เดช (ไข่มุก) เป็ นตัวแทนสาวไทย
ไปประกวดที่ประเทศบาฮามาส ในการเปิ ดตัวการประกวดปี นัน้ จึงนาเพลง Fire Burning ของ
ฌอน คิงส์ตนั (Sean Kingston) มาใช้เป็ นเพลงเปิ ดตัว ส่วนในการประกวดมิสควีนปี 201110 ได้
นาเอาการแสดงเปิ ดตัว ของมิสยูนิ เวิร์สปี 2010 ปี ท่ีมี ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เป็ นตัว แทนไป
ประกวดทีล่ าสเวกัส สหรัฐอเมริกา ปี นนั ้ เราจึงใช้เพลง Commander ของเคลลิ โลว์แลนด์ (Kelly
Lowland) ทีร่ อ้ งคู่กบั เดวิด เกตตา (David Guetta) เราจึงเดินออกมาพร้อมกับท่าเต้นเดินฉับ ๆ
โบกไม้โบกมือพึบ่ พับ่ เดินขาไขว้กนั ฉึบฉับ่ และเดินทิง้ สะโพกสับ ๆ ในการเปิ ดตัว11
การประกวดจะถูกแบ่งออกเป็ นรอบ ๆ เหมือนเวทีประกวดทัว่ ๆ ไป แต่ก็
อาจจะไม่ได้ตายตัวเหมือนกันทุกปี ถัดจากการเต้นเปิ ดตัวผูเ้ ข้าประกวดทัง้ 40 คนในชุดของกอง
ประกวด หลังจากนัน้ ผูเ้ ข้าประกวดจะเดินออกมาทีละแถว แถวละ 5 คนเพื่อแนะนาตัว การพูด
แนะนาตัวก็จะเอ่ยเพียงแค่หมายเลขกับชื่อในการประกวด แล้วต่อด้วยผูเ้ ข้าประกวดทัง้ 40 คน
ออกมาโชว์ตวั ในชุดราตรี การเดินชุดราตรีของกะเทยคือกิรยิ าแห่งความนวยนาดทีแ่ ท้จริง ความ
ช้าในแต่ละย่างก้าวราวกับการเดินจงกรมตอนปฏิบตั ธิ รรม อาจเพราะรองเท้าตูป้ ลาทีส่ วมใส่จงึ
ต้องค่อย ๆ ย่อง ค่อย ๆ ก้าว อย่างเชื่องช้าพร้อมทรงตัวไปอย่างมีสติ หลังจากนัน้ จะมีการคัด
เข้ารอบ 15 คน และจะมีการออกมาโชว์ตวั ในชุดราตรีอกี ครัง้ เพื่อตัดให้เหลือ 10 คน ในรอบ 10
คนสุดท้าย ก็จะมาวัดกันด้วยการตอบคาถาม 12เพื่อคัดเข้า 5 คนสุดท้าย และในรอบสุดท้ายจะ
10

สาหรับใครที่สนใจอยากรับชมคลิปวิดโี อการเต้นเปิ ดตัวการประกวดมิสควีนปี
2011 สามารถเข้าไปชมได้ทล่ี งิ ก์น้ี https://www.youtube.com/watch?v=2-XlJ0lw6Kk
11 ราวสองสัปดาห์ก่อนวันประกวดจะมีการนัดซ้อมเต้น ซ้อมเดิน ในช่วงหลังเลิก
เรียน และก่อนวันจริงหนึ่งวันจะมีการซ้อมใหญ่บนเวที เปิ ดเพลงเต้น ซ้อมเข้ารอบ ซ้อมตอบ
คาถาม และซ้อมประกาศรางวัลต่าง ๆ
12 การตอบคาถามของกะเทยนัน
้ ขึน้ อยู่กบั การประคองสติลว้ น ๆ เพราะบางคนริ
จะเจ้าบทเจ้ากลอนก็ต้องท่องจากันมาเป็ นบทยาว ๆ หรือบางคนก็ไปจาคาขวัญ คาพูด คาคม
เก๋ๆ เพื่อมาใช้บนเวที (ถ้าเกิดพูดผิดไปเดีย๋ วกรรมการจะถามไม่ตรงคาตอบนางงามก็เป็ นได้ )
เวลาที่ตอบคาถามกะเทยมักจะแสดงมรรยาทอันงดงามตัง้ แต่อ้าปากพูด การตอบคาถามจึง
ขึน้ ต้นด้วย “ขอบคุณสาหรับคาถามนะคะ” และต้องจบลงด้วย “ขอบ-คุณ-ค่าา” (พูดขอบคุณโดย
การลากเสียง) อยู่เสมอ และอีกอย่างหนึ่งทีฉ่ ันแอบสงสัยอยู่ไม่น้อยกับจริตของกะเทยเวลาตอบ
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ถูกตัดสินด้วยการตอบคาถามอีกครัง้ คาถามบนเวทีกม็ ตี งั ้ แต่เรือ่ งเล็ก ๆ ไปจนถึงเรือ่ งใหญ่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องทัง้ วัฒนธรรม สังคม และการเมือง
ส่วนผูท้ ่เี ข้ามาเป็ นกรรมการตัดสินมักจะเป็ นอาจารย์ในโรงเรียน บางครัง้ มี
การเชิญคนนอกมาร่วมตัดสิน เช่น นางงามรุ่นพี่ หรือ นางงามเดินสายมือ อาชีพ และบางปี กม็ ี
การยกป้ ายให้คะแนนด้วย หลังจากรอบตอบคาถาม ก่อนทีจ่ ะประกาศรางวัลผูช้ นะเลิศก็จะมีการ
อาลาตาแหน่งของผูท้ ไ่ี ด้มสิ ควีนปี ก่อนหน้า ทาเหมือนการประกวดบนเวทีใหญ่ ๆ เลยทีเดียว ผู้
ได้ตาแหน่ งมิสควีนและตาแหน่ งรองชนะเลิศอีกสีค่ นจะได้รบั มงกุฎถ้วยรางวัลพร้อ มสายสะพาย
และเงินรางวัล นอกจากนัน้ ยังมีรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีก อย่างเช่น รางวัลนางงามมิตรภาพ รางวัล
ขวัญใจช่างภาพ รางวัลนางงามหุ่นสวย รางวัลนางงามผิวสวย และรางวัลนางงามพยายามสวย
เมือ่ ค่อย ๆ ไล่เปิ ดดูภาพการประกวดมิสควีนทาให้ฉนั หวนระลึกถึงความงาม
ทีฉ่ นั รูจ้ กั ในยุคนัน้ ซึง่ ก็คอื ความงามแบบตรงไปตรงมาหรืออาจจะเรียกได้วา่ แบบทีม่ ากเท่ากับ
มาก (More is more) จริง ๆ ไม่ใช่ น้ อยแต่ มาก หรือ Less is more แบบที่อินเทรนด์ในโลก
แฟชันปั
่ จจุบนั การแต่งหน้านางงามเดินสาย คือ การฟาดเครื่องสาอางลงบนใบหน้าให้เด่นชัด
ในแบบทีเ่ ราจะไม่ใช้ลปิ สติกสีชมพูนู้ดอ่อน ๆ แต่เป็ นลิปสติกสีชมพูบานเย็นพร้อมกับเขียนขอบ
ปาก รองพื้นที่เราใช้จะไม่ใช้เนื้อโกลวดูฉ่ าวาวราวกับผิวจริง แต่เป็ นเนื้อครีมข้นแบบทีฝ่ ั งกลบ
เหง้าผิวเดิม ทรงผมทีเ่ ราทาจะไม่ปล่อยลงมา ปาดหน้า เบีย่ งข้าง จนปกปิ ดหน้า แต่จะเป็ นทรงที่
เปิ ดหน้าขึน้ มาด้วยการเกล้าผมเพื่อเผยให้เห็นถึงโครงหน้าทัง้ หมดอย่างชัดเจน คิ้วที่จะไม่ได้
วาดให้ดกอุยเรียงเส้น แต่จะเป็ นทรงทีเ่ รียวแหลมดังคันศร อายแชโดว์ทไ่ี ม่ใช่สอี ่อน มีกลิตเตอร์
กากเพชรวิบวับ แต่เป็ นอายแชโดว์สีดาขลับ หรือแบบทีเ่ รารูจ้ กั ว่ามันคือ “การฝนตาดา” (หรือ
การทาสโม้กกี้อาย) แม้ความงามแบบนี้อาจจะถูกมองว่าเชยหรือล้าสมัยไปแล้ว แต่สาหรับฉัน
การแต่งหน้าแบบนางงามเดินสายสมัยก่อนนัน้ นับเป็ นความงามในแบบทีช่ ดั เจนทีส่ ุดโดยทีเ่ รา
ไม่ตอ้ งปิ ดซ่อนความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะเป็ นผูห้ ญิงเอาไว้ดว้ ยการฉาบเครื่องสาอาง
บาง ๆ หรือการแต่งหน้าอ่อน ๆ

คาถามบนเวทีประกวด ทาไมหนอ กะเทยต้องแทนตัวเองว่า “น้อง” ตลอดเวลา เช่น “น้อง (ชื่อ
เล่น) คิดว่า…” “น้อง (ชื่อเล่น) มองว่า…” ใยเล่าจากกะเทยตัวแม่ทเ่ี ดินมาดมันในโรงเรี
่
ยน พอ
ได้ขน้ึ เวทีได้จบั ไมค์พดู ถึงกลายเป็ น “น้อง” ได้
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ภาพที ่ 5.9 ภาพรอบชุดราตรี ในการประกวดมิสควีนประจาปี 2011

ภาพที ่ 5.10 ภาพรอบชุดราตรี ในการประกวดมิสควีนประจาปี 2011
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การแต่งหน้าแต่งตัวแบบนางงามอาจจะไม่ได้มเี ทคนิคทีต่ ายตัว แต่ละร้านแต่
ละค่ายนางงามจะมีช่างแต่งหน้าทาผมคู่ใจทีม่ ฝี ีมอื แตกต่างกันไป หากเล่าจากประสบการณ์และ
มุมมองของฉันเอง การจาแลงแปลงกายให้เป็ นนางงามที่สวยจนสะกดใจกรรมการนัน้ มีความ
พิถพี ถิ นั ไม่แพ้กบั การแต่งองค์ทรงเครือ่ งของเหล่านางราทีจ่ ะออกไปทาการแสดงหน้าม่าน
เริม่ ต้นตัง้ แต่หวั ผมของเราที่มอี ยู่น้อยนิดจะถูกมัดเป็ นจุกให้ทวหั
ั ่ ว ช่างทา
ผมจะเอาเทปสีดาแปะลงบนจอนทัง้ สองข้างรอไว้ เสร็จแล้วจะเอาวิกสภาพเก่า ๆ มาสางให้คลาย
ออก เมือ่ วิกยุง่ ๆ ถูกหวีจนพร้อมนามาทาเป็ นทรงได้จงึ ครอบวิกลงบนหัว หลังจากนัน้ จึงค่อย ๆ
แทงกิบ๊ ดาลงบนหัวตามรอยจุกทีม่ ดั ไว้เพือ่ ทีจ่ ะยึดวิกให้ตดิ กับหนังศีรษะอย่างแน่นทีส่ ุด และช่าง
ก็จะใช้ปืนกาวร้อน ๆ แต้มลงไปที่เทปดาทีแ่ ปะไว้ขา้ งจอน ช่างจะกดส่วนที่เป็ นจอนของวิกให้
แนบกับเทปสีดาทีม่ กี าวร้อนทาอยู่อย่างประณีต แล้วค่อย ๆ ไล่เก็บให้เรียบจนเข้ากับกรอบหน้า
ในขัน้ ตอนนี้มกั ทาให้ฉันเป็ นอันต้องสูดหายใจเข้าแรง ๆ และเกร็งจนนิ้วเท้าล็อคเมื่อหยดกาว
ใส ๆ ที่ร้อนจีแ๋ ตะลงบนแผ่นเทปที่แปะไว้ ความร้อนได้ทะลุผ่านเทปดาซึมลงไปถึงผิว หนัง
บริเวณข้างใบหูจนทาให้รสู้ กึ แสบร้อนขึน้ มาทันที และแล้วผมหน้าทีพ่ วกเราหวงนักหวงหนาก็ถูก
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์กต็ อนนี้ ช่างจะค่อย ๆ เสยผมหน้าให้เข้ากันกับวิกจนกลายเป็ นกระบัง
ลมได้อย่างแนบเนียนและจากวิกสภาพเยิน ๆ ก็ถูกแปรเปลีย่ นเป็ นทรงผมทีด่ สู วยงาม เมื่อเกล้า
ผมด้านหน้าเสร็จบางคนก็จะมีทรงผมทีต่ งั ้ ใจจะทามาฆ่ า (เพื่อน) นางงามทัง้ เวที แรงบันดาลใจ
ของทรงผมได้มาจากเวทีประกวดนางงามจักรวาล นางสาวไทย หรือมิสทิฟฟานี่ในยุคนัน้ เช่น
เปิ ดหน้าปล่อยตรงทรงปนัดดา 13 หรือเปิ ดหน้าต่อผมด้วยวิกสวอน 14 แบบไก่โต้งมิสทิฟฟานี่ 15
แต่ถ้าอยากหวานขึน้ มาหน่ อยก็จะปั กดอกพุดลงไปบนกลางหัวแบบฟิ ล์ม16มิสทิฟฟานี่ บางคน
อาจจะมีความต้องการแบบฉบับตนเองด้วยการตี ‘ฟาร่า’ให้ใหญ่อลังการ บางคนสานตระกร้อ
หรือตัง้ หม้อตาลซึง่ ทาออกมาแล้วใหญ่เท่าลูกฟุตบอลโลก วิกจะถูกอัดด้วยสเปร์ยจัดแต่งทรงผม
ที่มนี ้ ายาสีฟ้ายีห่ อ้ แคร์รงิ เวลาที่ช่างฉีดสเปร์ยจนฟุ้งกระจายไปในอากาศเมื่ อหายใจเข้าจะได้
กลิน่ ขมและรสเฝื่อน เหมือนสารเคมีบางอย่างเข้าไปเต็มๆ กลิน่ ของสเปร์ยแรงเสียจนทาให้ฉัน
ย่นจมูกขึน้ มาทันที ทว่าอิทธิฤทธิ ์ของเจ้าสเปร์ยตัวนี้ชว่ ยให้วกิ แข็งจนจับตัวอยูท่ รงได้ทงั ้ วัน
ส่ ว นการแต่ ง หน้ า เพื่ อ ขึ้ น ประกวดบนเวที ก็ เ สมื อ นกั บ การสร้ า งงาน
ประติมากรรมอันวิจติ รบนใบหน้า ช่างแต่งหน้าจึงเสมือนเป็ นช่างประติมากรทีจ่ ะปั ้นเครื่องหน้า
ทัง้ เบ้าตา จมูก คาง และโหนกแก้ม ให้ลอยขึน้ มาอย่างเด่นชัด ขัน้ ตอนการแต่งหน้าจึงมีความ
13

ปนัดดา วงศ์ผดู้ ี หรือ บุ๋ม ปนัดดา เป็ นนางสาวไทยประจาปี พ.ศ. 2543
14 วิกสวอน คือ วิกผมสาหรับต่อด้านหลัง มีทรงโค้งเป็ นลอน งอนปลาย ดูรวม ๆ
เหมือนหางกระรอก
15 ไก่โต้ง หรือ รัชระวี จีระประภากุล เป็ นมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิรส
์ ปี 2006
16 ฟิ ลม
์ หรือ ธัญญรัศม์ จิราภัทร์ภากร เป็ นมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิรส์ ปี 2007
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พิถีพิถ ันในการปั ้นหน้ าขึ้นมาใหม่ ขัน้ แรก ช่างจะเกลี่ยรองพื้นเนื้อโคลนยี่ห้อคัฟเวอร์มาร์ค
(Covermark) ซึง่ เหนียวเหมือนดินด่านเกวียน17ลงบนหน้า เสร็จแล้วจึงใช้น้ิวมือถู ๆ พลางใช้น้วิ
ตบจนเกิดเสียงดังแปะ ๆ ทัวใบหน้
่
าเพือ่ ให้รองพืน้ ติดทนนาน เบ้าตาจะถูกคัดจนดาเข้มด้วยอาย
แชโดว์สดี าและขอบตาจะถูกฝนด้วยดินสอแขก เสร็จแล้วก็นาขนตาปลอมเบอร์ใหญ่พอที่จะ
เรียกว่ากันสาดมาทากาวติดขนตาหลอดสีม่วงทีม่ กี ลิน่ ทีฉ่ นั ยังจดจาได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเป็ นกาว
ทีก่ ลิน่ เหมือนหนูตาย จากนัน้ จึงเป่ าให้แห้งแล้วจึงบรรจงติดเลาะไปตามเส้นขอบตาทีป่ ิ ดอยู่ คิว้
จะถูกวาดให้โก่งและฝนจนแหลมเหมือนปลายหอกและไล่มาจนถึงหัวคิว้ อย่างบรรจง เสร็จแล้ว
จมูกจะถูกลงด้วยไฮไลท์สขี าวจนโด่งพุ่งออกมา ปั ดแก้มสีชมพูระเรื่อ และเก็บ รายละเอียดโดย
การเหลากรอบหน้าด้วยบรอนเซอร์เพือ่ ทาให้หน้าดูมมี ติ มิ ากขึน้ ก็เป็ นอันเสร็จพิธี แต่ถา้ หากใคร
มีหน้าผากกว้างและไม่มไี รผมหรือลูกผมบนหน้าผากเลยช่างก็จะใช้สเปร์ยสีดาค่อย ๆ พ่นลงไป
ตรงบริเวณหน้าผากเพือ่ ให้หน้าผากแคบลง และช่วยเก็บให้กรอบหน้าได้มมี ติ ิ
เมื่อส่วนหนึ่งของความงามในอุดมคติคอื การมีผวิ พรรณที่ดี ซึ่งในเวลานัน้
ก่อนทีภ่ าพตัวแทนของนางงามผิวแทนหรือนางแบบผิวสีจะเป็ นทีย่ อมรับ ผนวกกับค่านิยมผิว
ขาวทีม่ าพร้อมกับกระแสเกาหลีฟีเวอร์ รวมถึงกระแสของผลิตภัณฑ์ทช่ี ่วยเสริมสร้างให้ผวิ ขาว
สว่างกระจ่างใสทีไ่ ด้หลังไหลเข้
่
ามาอย่างมากมาย ทัง้ ครีมบารุงผิว และอาหารเสริมต่าง ๆ อย่าง
วิตามินซี คอลลาเจน รวมถึงอาหารเสริมทีส่ กัดมา จากสารสกัดเมล็ดองุน่ และทีด่ งั ทีส่ ดุ ในยุคนัน้
คงหนีไม่พน้ สารกลูต้าไธโอนที่ถูกแปรรูปให้ เป็ นทัง้ แคปซูลแบบกินและเป็ นยาฉีดทีน่ ิยมในหมู่
วัยรุ่น แต่กเ็ ป็ นทีถ่ กเถียงกันถึงเรื่องความปลอดภัยกันอย่างมากในวงการแพทย์สมัยนัน้ นิยาม
ของคาว่าผิวดีในมโนสานึกของฉันในตอนนัน้ จึงมีแต่ผวิ สีขาว เมื่อในหมู่เราบางคนไม่ได้มตี น้ ทุน
ผิวพรรณทีด่ ี อาจจะด้วยสายลมและแสงแดดจากการเข้าแถวหน้าเสาธงยามเช้าทีเ่ ป็ นสาเหตุทา
ให้ผวิ ของเราหยาบกร้าน การพอกตัวหรือการลงผิวแบบนางงามเดินสายจึงเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่
จะเปลีย่ นสีผวิ ของเราให้ขาวเนียนเสมอกันได้
กรรมวิธใี นการพอกผิวหรือการลงตัวนางงามแต่ละค่ายและแต่ละร้านจะมี
เคล็ดลับและวิธกี ารแตกต่างกันไป แต่จุดทีส่ าคัญคือวัตถุดบิ หรือแป้ งทีจ่ ะนามาใช้ สูตรทีพ่ วกเรา
คิดค้นกันได้โดยบังเอิญตอนทีผ่ ลัดกันช่วยลงตัวอยู่หลังร้านเช่าชุด คือการนาเอาแป้ งเมเยอร์ 18

17

ดินด่านเกวียน มาจากชื่อตาบลด่านเกวียนซึ่งขึ้นอยู่กบั อาเภอโชคชัย ที่นัน้ มี
ชุมชนที่ผลิตเครื่องปั ้นดินเผา ซึ่งถือว่าเป็ นของดีประจาจังหวัดนครราชสีมา ดังคาขวัญประจา
จังหวัดทีว่ า่ “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมีโ่ คราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”
18 แป้ ง เมเยอร์ส ามารถเอามาทาหน้ า ได้ แต่ ส่ว นใหญ่ แ ล้ว นิ ย มเอามาทาตัว เสีย
มากกว่า โดยมักจะถูกนามาใช้กบั บรรดาเจ้าสาวในงานแต่งงาน กับนางงามในงานประกวด แป้ ง
เมยอร์มที งั ้ หมดสามเบอร์ด้วยกัน เบอร์ 1 ผิวขาว อมชมพู เบอร์ 2 ผิวขาว เหลืองเบอร์ 3 ผิว
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19 บาทในตานาน เบอร์หนึ่งขาวอมชมพูผสมกับแป้ งโคซี่เบอร์สเี หลืองเพื่อทีจ่ ะได้เฉดสีทพ่ี อดี
ไม่ชมพูเกินไปและไม่เหลืองเกินไป ส่วนวิธกี ารผสมนัน้ เริม่ ต้นจากเราจะใช้ฝาของตลับแป้ งขูด
เลาะเอาแป้ งออกมาเป็ นผงจนหมดทัง้ ตลับลงไปในขันทีเ่ ตรียมไว้ เสร็จแล้วค่อย ๆ ใส่น้ าลงไป
โดยต้องกะให้พอดี แล้วคอยคนให้แป้ งกับน้ าเข้ากัน โดยที่น้ ากับแป้ งที่ผสมเข้ากันจะต้องไม่
เหลวเกินไปและจะต้องไม่จบั ตัวจนข้นเกินไป หลังจากนัน้ จึงใช้พฟั จุ่มลงไป ลูบไล้ให้ทวตั
ั ่ ง้ แต่
ปลายนิ้วมือจนถึงหัวไหล่ และจากไหล่กไ็ ล่ลงมาให้ทวหน้
ั ่ าอกจนไปถึงแขนอีกข้างหนึ่ง เสร็จแล้ว
มาลงที่แผ่นหลังต่อค่อย ๆ ระบายไปให้ทวั ่ เมื่อเสร็จ จึงจะย้อนกลับมาเก็บรายละเอียดตาม
ท้องแขนและใต้รกั แร้เพื่อไม่ให้ผวิ กระดากระด่าง ต่อด้วยการเอาแป้ งเด็กแคร์สขี าวมาลูบให้ทวั ่
บริเวณที่ลงแป้ งชุบน้ า จากนัน้ สเปร์ยกากเพชรมาจะถูกฉีดจนทัวตั
่ ว (จะเอาผงมุกหรือกาก
เพชรผสมลงไปในแป้ งชุบน้ าด้วยเลยก็ได้) ถึงตอนนี้เราจึงมีผวิ สี ขาว ที่พร้อมเปล่งประกาย
ระยิบระยับเมื่อโดนแสงไฟ ตัวครึง่ บนจะขาวโพลนส่วนตัวครึง่ ล่างจะยังคงสภาพสีผวิ เดิมไว้ บาง
คนถึงขัน้ เอาแป้ งที่ผสมน้ ามาลงที่ขาด้วยเพื่อให้มสี ผี วิ โทนสีเดียวกันไปทัง้ ตัวแล้วค่อยสวมถุง
น่องทับอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ ดู ๆ ไปแล้วก็อาจเหมือนการสร้างรูปปั ้นปูนพลาสเตอร์บนเรือนร่างมนุษย์
เมื่อทุนบนร่างกายทีไ่ ด้มาตัง้ แต่เกิดของแต่ละคนมีไม่เท่าเทียมกัน ใครทีโ่ ชค
ดีหน่ อยก็อาจได้กรรมพันธุ์มาจากแม่จนมีสดั ส่วนที่คล้ายกับผูห้ ญิง ส่วนใครที่ได้พ่อมาเยอะก็
อาจจะไม่ได้มสี ว่ นเว้าส่วนโค้งบนร่างกาย ซึง่ นันยั
่ งไม่นบั รวมขนขา กล้ามแขน หนวด และสรีระ
แบบผูช้ ายอื่น ๆ แต่กระนัน้ แล้วพวกเราก็สามารถเนรมิตสัดส่วนแบบนาฬิกาทรายขึน้ มาเองได้
อย่าเพิง่ นึกไปไกลถึงขัน้ การฉีดสะโพกกับหมอกระเป๋ าแบบนัน้ ก็แลดูจะเสีย่ งอันตรายเกินไปหรือ
ถ้าจะไปทาตามคลินิกซึง่ ก็คงจะแพงหูฉ่ีสาหรับเด็กมัธยม เพราะลาพังแค่ ค่าขนมทีต่ อ้ งเจียดไป
ซือ้ ยาคุมก็คงไม่พอแล้ว ภูมปิ ั ญญาในการสร้างรูปร่างให้สะโอดสะอง เท่าทีก่ ะเทยวัยมัธยมจะคิด
กัน ได้ใ นตอนนั น้ ก็คือ การเสริม สะโพกแบบ DIY (Do It Yourself) หรือ ในแบบที่ส ามารถ
ประดิษฐ์มนั ขึน้ มาได้ดว้ ยมือของเราเอง เพียงแค่มเี ข็มและด้ายบวกกับฟองน้ า เสริมบ่าที่หาซื้อ
ได้ตามตลาดหรือร้านขายผ้า ส่วนขัน้ ตอนในการทาก็ไม่ได้ยงุ่ ยากซับซ้อนอะไร เพียงแค่หลังจาก
ทีไ่ ด้วสั ดุอุปกรณ์ทต่ี ้องใช้มาแล้ว เราก็จะเอาด้านมุมตรงทัง้ สองข้างของฟองน้ าเสริมบ่ามาเย็บ
เข้าหากันโดยหันด้านทีเ่ ป็ นมุมโค้งออก ฟองน้าทีเ่ ย็บเข้าหากันจะมีรูปทรงเป็ นวงรี พอได้เวลาจะ
ประกอบร่างก็แค่นามายัดลงไปในถุงน่ องให้ตรงกับสะโพกด้านข้าง ใครทีเ่ อวตรงทื่อหรือสะโพก
ไม่มเี ลยอาจต้องเย็บกระดานบ่าตุนเอาไว้เยอะหน่ อย ก่อนขึ้นประกวดก็ยดั ใส่ลงไปในถุงน่ อง
ซ้อนทับกันหลาย ๆ ชัน้ ก็จะยิง่ ทาให้สะโพกดูผายออกมากขึน้ เมื่อสวมชุ ดราตรีลงไปเอวก็ดจู ะ
คอดกิว่ รับกับสะโพกอันกลมกลึงและผึง่ ผาย บัน้ ท้ายที่เราเนรมิตขึน้ มาจึงมีราคาประหยัดกว่า
กางเกงเสริมสะโพกตามห้าง แถมยังไม่ตอ้ งไปเจ็บตัวและเสียเงินแพง ๆ อีกด้วย
สองสี ถึงผิวคล้า นอกจากแป้ งเมเยอร์หรือโคซี่แล้วยังมีแป้ งพอกผิวยีห่ อ้ มาดามสก็อตทีร่ าคาจะ
สูงขึน้ มาหน่อย และมีแป้ งฝุ่ นยีห่ อ้ ดาน้อดทีน่ ิยมนามาใช้ผดั หน้าและทาผิว
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ปกติแล้วเวทีของนางงามเดินสายในต่างจังหวัดจะจัดขึ้นในเวลากลางคืน
ตามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น วัด ศาลากลางจังหวัด ตลาดนัด หรือพืน้ ทีส่ าธารณะทีส่ ามารถกะเกณฑ์
ผู้ค นให้ม ารวมตัว กัน ได้เ ยอะ ๆ ซึ่ง องค์ป ระกอบทุ ก อย่า งไม่ ว่า จะเป็ น การพอกผิว หรือ การ
แต่งหน้าจัด ๆ จะดูลงตัวมากในเวลากลางคืน หากแต่งานประกวดของพวกเราจัดขึน้ ในโรงเรียน
ตอนกลางวัน สิง่ ทีเ่ ราต้องเผชิญนอกจากอาการตื่นเวทีจงึ มีทงั ้ อากาศทีร่ อ้ นอบอ้าว ไอแดดจาก
แสงของดวงอาทิตย์ท่เี ล็ดลอดเข้ามา บวกกับแสงสีบนเวที แต่สงิ่ เหล่านี้ก็มอิ าจทาให้เรารู้สกึ
หวาดหวันได้
่ เมื่อเราต่างเลือกทีจ่ ะมายืนบนเวทีน้ีโดยไม่ตอ้ งหลบ ๆ ซ่อน ๆ พวกเราจึงไม่กลัว
ทีอ่ ยูใ่ นทีแ่ จ้งและอยูท่ ่ามกลางแสงในเวลากลางวัน
การได้ยอ้ นกลับมาดูภาพและวิดโี อเหล่านี้ทาให้ฉันรูส้ กึ ทัง้ อึ้งและทึง่ ไม่น้อย
กับศักยภาพของเด็กนักเรียน ม.ปลาย อายุ 17-18 ทีส่ ามารถสร้างงานประกวดทีใ่ หญ่ได้ขนาดนี้
และที่สาคัญยังจัดในสถานที่และเวลาในระบบราชการด้วย หากมีโรงเรียนเตรียมทหารใน
สัง คมไทยที่อ ยู่คู่ส งั คมไทยมายาวนาน ด้า นหนึ่ ง ของโรงเรีย นชายล้ว นแห่ ง นี้ ค งกลายเป็ น
โรงเรีย นเตรีย มนางงามแบบในประเทศเวเนซู เ อล่ า 19 และราชสีม าวิท ยาลัย เห็น คงจะเป็ น
โรงเรียนคูข่ นานทีส่ ร้างเด็กชายให้เป็ นได้ทงั ้ นายร้อยและนางงามในเวลาเดียวกัน
แม้โรงเรียนของเราจะสามารถผลิต กะเทยทีม่ จี ริตนางงามแบบแรงกล้า แต่อย่า
เพิง่ ด่วนสรุปไปว่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจะเป็ นโรงเรียนทีจ่ ะผลิต “กะเทย” เพียงแบบเดียว
เหมือนกับผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ออกมาจากเบ้าพิมพ์อนั เดียวกัน ในโรงเรียนของเรายังมี
กะเทยอีกหลากหลายคุณลักษณะ นอกจากกะเทยทีด่ ูสวยมาก ขอย้าอีกทีว่าสวยมาก ๆ แม้จะ
อยู่ในร่างทีไ่ ร้การปรุงแต่ง แต่กระนัน้ โรงเรียนของเรายังมีกะเทยทีห่ น้าตาธรรมดา และอาจจะ
ไม่ได้สะสวยอะไร แถมโรงเรียนของเรายังมีกะเทยเนิร์ด ๆ ที่เรียนเก่ง ยืนหนึ่งทุกวิชาตัง้ แต่
เพศศึกษายัน เคมี ชีวะ ฟิ สคิ ส์ ซึง่ จะให้กะเทยเหล่านี้ไปถอดสูตรแคลคูลสั ตรีโกณ เธอไม่หวัน่
แต่ เดีย๋ วอย่าเพิ่งลอยตัวไปนะ พวกกะเทยสายวิทย์คณิต ! ใช่ว่าจะมีแต่ สูตรเคมี กลวิธีทาง
คณิตศาสตร์ ทีว่ ่ายาก พวกฉันกะเทยสายศิลป์ ภาษา (ศิลป์ -ฝรังเศส)
่
โปรแกรมทีเ่ ป็ นชายขอบ
ทีส่ ุดในโรงเรียนเพราะมีเพียงห้องเดียวในจานวนทัง้ หมด17ทับ พวกเราก็เจอสิง่ ทีย่ ากไม่แพ้กนั
เราต้อ งผัน เวิร์บ กระจายแว้ บ (ค าว่า เวิร์บ หรือ verb ในภาษาฝรังเศสออกเสี
่
ย งแว้ บ ) กัน
จ้าละหวัน่ จะสอบทีกน็ งั ่ ท่องแล้วท่องอีก ทัง้ ปาสเซ่ (passé) เปรซอง (présent) แถมยังต้องจา
เพศ พจน์ ของคานามในภาษาฝรังเศสอี
่
กสารพัด กระนัน้ แล้วในห้องเรียนฉันเคยได้สมญานาม
ว่าเป็ นธิดา Vocab (แต่คดิ ไปคิดมาหรือฉันสถาปนาตนเองขึ้นมากันแน่ ) เพราะฉันมักจะได้
คะแนนเต็มตอนสอบเขียนตามคาบอกอยู่เสมอ ส่วนเพือ่ นสาวอีกคนมักจะได้เป็ นเจ้าแม่แกรมม่า
ประจาห้อง เพราะเชีย่ วชาญเรื่องไวยกรณ์มาก ๆ… แต่เอาละ ๆ พอเถอะ… ก่อนทีฉ่ ันจะคุยโว
โอ้อวดเกินไปมากกว่านี้ ในโรงเรียนของเรายังมีเพือ่ นกะเทยอีกหลายคนทีไ่ ม่ได้เรียนเก่งอะไร มี
ผลการเรียนปานกลางไปจนถึงอ่อน รวมถึงมีเพือ่ นกะเทยทีม่ คี วามสามารถหรือพรสวรรค์ในด้าน
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ถึงกระนัน้ แล้วการประกวดมิสควีนก็มอิ าจจะมองไปในทิศทางทัง้ บวกเพียง
อย่างเดียว เพราะความงามทีเ่ ราต้องการสรรค์สร้างขึน้ มามันมีราคาทีต่ อ้ งจ่ายเป็ นเม็ดเงินหรือ
บางครัง้ ก็เป็ นมิตรภาพ เมื่อเราแต่ละคนมีทุนทางเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ม่เท่าเทียมกันรวมไปถึง
ทุนความสวยบนเรือนร่างของแต่ละคนทีม่ แี ตกต่างกัน เนื่องจากผูเ้ ข้าประกวดนัน้ ต้องรับผิดชอบ
ค่าเช่าชุดและค่าแต่งหน้าทาผมกันเอาเอง ชุดราตรีชุดหนึ่งบวกกับค่าแต่งหน้าทาผมในร้านเช่า
ชุดในโคราชสมัยนัน้ มีตงั ้ แต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น กะเทยเด็กนักเรียนกลายเป็ นลูกค้าที่
สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ธุรกิจร้านเช่าชุดแต่งหน้ าทาผมในเมืองโคราชช่วงระหว่างฤดูกาล
ประกวด ร้านไหนทีม่ ชี ่อื เสียง ปั ้นหน้าทาผมให้ไปถึง ‘มง’ได้เด็กก็จะแห่กนั ไปแต่งหญิงร้านนัน้
ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั กาลังแรงเงินของแต่ละคนด้วย บางร้านคิดราคาไม่แพงแต่รบั หลายหน้า
ส่วนบางร้านคิดราคาแพงแต่กจ็ ากัดจานวนหัวทีจ่ ะเข้ามาแต่งเพราะหมายมันจะปั
่ ้นหน้าให้สวย
เพื่อให้เด็กไปถึงมง และสาหรับกะเทยบางคนการริจะแต่งหญิงคือการทุ่มทุนสร้าง ถึงขัน้ ที่ว่า
“เสียเงินไม่ว่า แต่เสียหน้าไม่ได้” บางคนถึงขัน้ สังตั
่ ดชุดราตรีชุดใหม่ราคาหลายพัน บางคนเช่า
ชุดราคาเหยียบหมื่นเลยก็มี และนี่อาจเป็ นภาพสะท้อนความสัมพันธ์อนั อิหลักอิเหลื่อระหว่าง
กะเทยรุ่นพี่หรือกะเทยรุ่นแม่เจ้าของธุรกิจร้านเช่าชุดกับกะเทยเด็กรุ่นน้ อง เพราะในขณะที่
กะเทยผูอ้ าวุโสพร้อมหมายมันปั
่ ้นมือให้เด็กคนหนึ่งได้รบั ชัยชนะบนเวที แต่ในขณะเดียวกันนี่ก็
อาจมองได้วา่ เป็ นโอกาสทีจ่ ะกอบโกยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากกะเทยเด็กกลุ่มนี้
คาถามที่สาคัญก็คอื แล้วกะเทยไปหาเงินมาจากไหนกัน ? ถ้าหากบางคน
หน่ วยก้านดีกจ็ ะมีพเ่ี ลีย้ งหรือมีสปอนเซอร์จากห้างร้านภายนอกส่งเข้าประกวด ส่วนคนทีไ่ ม่มกี ็
อื่น ๆ เป็ นนักกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมลงสนามทุกการแข่งขันและการประกวดตัง้ แต่ แข่ง
เต้ น ประกวดร้อ งเพลง แข่ ง ขัน วาดภาพ ไปจนถึง ท าพานประกวด นอกจากกะเทยที่มี
คุณลักษณะทีก่ ล่าวมา เรายังมีกะเทยในแบบทีเ่ พื่อนของฉันคนหนึ่งเรียกว่า “กะเทยฝ่ ายวินัย”
อารมณ์จะประมาณกะเทยเจ๊ ๆ รุ่นพีท่ ช่ี อบยืนกอดอก ยืนชีน้ ้ิวสังสอนกะเทยรุ
่
่นน้องฉอด ๆ ถึง
บรรทัดฐานของกะเทยที่ดที ่คี วรจะเป็ น ส่วนกะเทย’ฮาร์ดคอร์’จะเป็ น “กะเทยมือตบ” ที่ชอบ
ระรานหรือกลันแกล้
่
งคนอื่นไปทัว่ และในทางกลับกันก็จะมีกะเทยมือ (ที่พร้อม) ตบ หมายถึง
กะเทยทีไ่ ม่ได้ไปทาหรือหาเรื่องใครก่อน หากจะเป็ นเดือดเป็ นร้อนและพร้อมลุยทุกครัง้ เมื่อถูก
ใครมารังควาน ตรงกันข้ามกับเหล่ากะเทยสายบู๊ ก็จะมี “กะเทยรักสงบ” มักจะเป็ นกะเทยจาพวก
ทีไ่ ม่ค่อยจะสุงสิงกับกะเทยคนอื่น และลอยตัวเหนือดราม่าในโรงเรียน ค่อนข้างจะ‘อินโทรเวิรต์ ’
(introvert) มีชวี ติ เรียบ ๆ เขินอาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่ได้ชอบทากิจกรรมอยากเด่นอยาก
ดังแบบกะเทยคนอื่น ๆ [อือ…ฉันว่าแบบนี้ดแี ล้วล่ะ] หรือกะเทยทีห่ ลุดจาก QC ต่างออกไปจาก
ทุกแนวที่ว่ามาเลยก็มี กะเทยในโรงเรียนก็คงเหมือนกับมนุ ษย์ทวั ่ ๆ ไปนัน่ แหละ ยังคงมีอีก
หลากหลายรูปแบบทัง้ แบบที่คาดเดาได้แ ละคาดเดาไม่ได้ และยังมีอกี หลายหลากการกระทา
ของกะเทยในโรงเรียนทีไ่ ม่สามารถจะหยิบจับขึน้ มาอธิบายภายใต้ตรรกะและเหตุผลใดๆได้
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ต้องเก็บเงินค่าขนมกันมาสูต้ าย ถ้าใครมาจากครอบครัวฐานะปานกลางไปจนถึงฐานะดีกอ็ าจจะ
พอเหลือเงินเก็บจากค่าขนมทีไ่ ด้ในแต่ละวัน 20ร้านเช่าชุดบางร้านถึงขัน้ ให้กะเทยผ่อนส่งได้โดย
ไม่เสียดอกเบีย้ ส่วนถ้าบ้านไหนพ่อแม่ยอมรับก็จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้และบางบ้าน
ถึงขัน้ หอบกันมานัง่ เกาะขอบเวทีเชียร์ลูกเชียร์หลานตนเอง ส่วนบางคนก็โชคดีถงึ ขัน้ บ้านฝ่ าย
ชายส่งว่าที่ลูกสะใภ้กะเทยเข้าประกวด [มงลงตัง้ แต่ยงั ไม่เริม่ ประกวด] ขณะที่บางคนเลือก
หาทางออกโดยการจุ๊บ [ขโมย] เงินพ่อแม่เพือ่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสขึน้ ไปประชันโฉมบนเวที
แล้วเหตุผลอะไรกันที่ทาให้กะเทยจึงยอมทุ่มทุนสร้างเสียเงินเป็ นพันเป็ น
หมื่นเพียงเพือ่ จะได้ปรากฏโฉมเป็ นเวลาไม่กช่ี วโมงเพื
ั่
่อมายืนฉีกยิม้ และเดินนวยนาดอยู่บนเวที
ฉันคิดว่าคงจะมีเหตุผลนานานัปการหรืออาจจะไม่ได้ มเี หตุผลอยู่ในการกระทานัน้ เลยก็ได้ แต่
เท่าทีพ่ อจะคาดเดาได้ฉันคิดว่าบางคนอาจอยากถูกคนอื่นมองเห็น บางคนอาจอยากจะแข่งกับ
เพื่อนที่หมันไส้
่ บางคนอาจเห็นเพื่อนลงประกวดก็อยากลงตามเพื่อน บางคนอยากเพียงแค่ให้
ผูช้ ายทีแ่ อบปิ๊ งมาเห็นในรูปโฉมทีต่ ่างไปจากทุก ๆ วัน หรือบางคนเพียงแค่ “ขอแค่สกั วันหนึ่ง”
เถอะ แค่วนั เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะได้เห็นตนเองสวยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นได้กแ็ ค่นนั ้ เอง
การทุ่มทุนสร้างความสวย หรือ การยอมจ่ายเงินไปกับการ “แต่งหญิง” ของ
นักเรียนกะเทย จึงเปรียบเสมือนการทดลองเป็ นผูห้ ญิงในพืน้ ที่ ทรัพยากร และสิทธิทม่ี ี อยู่อย่าง
จากัด ซึง่ นัยหนึ่ง นี่อาจเป็ นความต่างในแง่ประสบการณ์ระหว่างเด็กสาวรุน่ ราวคราวเดียวกันกับ
วัยรุ่นกะเทย เพียงเพราะ ไม่ว่าจะตื่นนอน หรือ ตอนหลับ ผูห้ ญิงก็เป็ นผูห้ ญิง ไม่ตอ้ งรอวันบาง
วัน หรือโอกาสบางโอกาสให้แต่ง เติม เสริม จ่าย ใช้ความพยายาม หรือทนเจ็บ ปวดทรมานไป
กับการแต่งองค์ทรงเครื่อง แต่อกี นัยหนึ่งนี่กอ็ าจเป็ นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการไร้สทิ ธิบนเนื้อตัว
ร่างกายของตนเอง การไร้ซ่ึงเสรีภาพในการแสดงออกอัตลักษณ์ ทางเพศสถานะเมื่อต้องอยู่
ภายใต้ระบบการศึกษาไทย เด็กนักเรียนยังคงถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ เราจึงไม่ ได้มี
ทางเลือกไปมากกว่าผมเกรียน ๆ และชุดนักเรียนชาย การถูกจากัดเนื้อตัวร่างกายจึงอาจทาให้
เราต้องรอคอยวันบางวันหรือพื้นที่บางพื้นที่ท่จี ะ “อนุ ญาต” ให้เราได้แสดงออกถึงสิง่ ที่เราเป็ น
ดังนัน้ เราจึงยอม “จ่าย” เงินหลักพัน หลักหมื่น ให้กบั เสือ้ ผ้าหน้าผมแสนเลอเลิศเพียงเพือ่ ให้เรา
ดูเลอโฉมทีส่ ดุ ถึงแม้นนอาจเป็
ั่
นช่วงเวลาสัน้ ๆ แค่สองสามชัวโมงก็
่
ตาม

ตอน ม.ปลาย ฉันได้ค่าขนมวันละ 100 บาท รายจ่ายในแต่ละวันจะอยู่ทร่ี าว ๆ
50-70 บาท ฉันมักจะเสียแค่ค่าอาหารกลางวันทีซ่ ้อื ในโรงอาหาร เฉลี่ยจานละ 20-30 บาท ค่า
น้ าเปล่า 7 บาท ค่ารถเมล์กลับบ้าน 15 บาท ถ้าวันไหนหิวระหว่างวันหรืออยู่โรงเรียนจนดึกดื่น
อาจซือ้ ขนบหรืออาหารว่างกินก็จะตกราว ๆ ไม่เกิน 20 บาท หรือบางครัง้ อาจจะมากกว่านัน้ ถ้า
วันไหนอยากไปกินข้าวกับเพื่อนที่หา้ ง หรือไปดูหนังตอนหลังเลิกเรียน ก็อาจจะต้องขอทีบ่ า้ น
เพิม่
20
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แม้เราจะพากันแต่งหญิงร่วมประกวดกันบนเวทีหรือใช้พฟั จุ่มแป้ งพอกผิว
ร่วมขันใบเดียวกัน แต่ใช่ว่าการประกวดนัน้ จะฉายเพียงแต่ภาพความความสมานฉันท์ หรือ
ความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างกะเทยด้วยกันเองเสมอไป เพราะเมื่อขึน้ ชื่อว่าประกวดนางงาม
ก็คงเป็ นธรรมดาของสังเวียนรองเท้าแก้วทีต่ อ้ งมาพร้อมกับเรื่องราวความบาดหมาง หรือความ
อิจฉาริษยา บนเวทีประกวดนางงามที่ได้จาลองโลกแห่งการแข่งขันโดยให้เราได้จาแลงเป็ น
ผู้ห ญิง ในแบบที่สงั คมมัก จะให้คุ ณ ค่า เมื่อ เราต่ า งปรารถนาที่จ ะถูก มองเห็น และถูก ยอมรับ
เหมือนกับคนอื่น ๆ ซึง่ บางครัง้ ก็มากเสียจนทาให้บางทีเรากลับมองไม่เห็นกันและกัน และลืมคิด
ไปเสียเลยว่าเรากาลังแข่งขันกันบนความไม่เท่าเทียมกันในหลาย ๆ ด้าน ตอนอยู่บนเวทีเราจึง
ต่างแข่งกันเพื่อเป็ นตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในสายตากรรมการ จนบางครัง้ เราอาจจะข่มกันด้วยความ
สวย ชิงดีชงิ เด่น หรือจิกกัดกันทัง้ บนเวทีและหลังเวที

ภาพที ่ 5.11 ภาพรอบเปิ ดตัวในการประกวดมิสควีนประจาปี 2012
ก่อนที่มิสควีนจะสุดทาง . . . กระแสเวทีการประกวดนางงามเดินสายใน
โคราชเริม่ แผ่วลง ในขณะทีเ่ วทีงานประกวดเต้นคัฟเวอร์แด๊นซ์ในเมืองโคราชถูกจัดขึน้ บ่อยครัง้
ตามห้างและงานอีเว้นท์ต่าง ๆ บวกกับอะไรหลาย ๆ อย่างในโรงเรียนเริม่ เปลีย่ นไปหลังจากที่
ฉันเรียนจบจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็ นวิส ยั ทัศน์ของ ผอ. คนใหม่ นายอุทยั หวัง
อ้อมกลาง ทีเ่ ข้ามาประจาทีร่ าชสีมาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2553-2557 หรืออาจารย์นิรนั ดร์ อุตมัง
อาจารย์ฝ่ายปกครอง ผูค้ อยสนับสนุนนักเรียนกะเทยในโรงเรียนได้เกษียรณอายุไป จากทีฟ่ ั งคา
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บอกเล่าของรุ่นน้องการจัดงานประกวดในช่วงสองปี หลังนั ้นมีความยากลาบากอยู่ไม่น้อยด้วย
การคัดค้านจากผูใ้ หญ่ในโรงเรียน
สาเหตุของการถูกห้ามจัดงานประกวดนัน้ ส่วนหนึ่งน่ าจะมาจากผลสัมฤทธิ ์
ทางการศึก ษาของโรงเรีย นในเวลานัน้ และอีก ส่ว นหนึ่ ง คงมาจากเสียงลือ เสียงเล่า จากคน
ภายนอกว่าโรงเรียนราชสีมามีนักเรียนกะเทยเยอะจึงกลัว ว่าหากส่งลูกหลานมาเรียนทีน่ ่ีจะพา
กันเป็ นกะเทยซึง่ การประกวดอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน ทัง้ สองปั จจัยหลัก
น่าจะส่งผลต่อ “การตลาด” ของโรงเรียนอยูไ่ ม่น้อย โรงเรียนจึงต้องพยายามยกระดับภาพลักษณ์
ของโรงเรียน ผ่านภาพรวมผลการศึกษาของเด็กนักเรียน ซึง่ ความพยายามเหล่านี้จะเห็นได้จาก
วิสยั ทัศน์ของผอ. อุทยั ทีเ่ ข้ามาประจาทีโ่ รงเรียนในช่วงเวลาสองปี ก่อนทีฉ่ นั จะเรียนจบ ได้มุ่งไป
ที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อชื่อเสียงทางด้านวิชาการของโรงเรียน มีการนาหลักการ
บริหารที่ยดึ โรงเรียนเป็ นรากฐาน และดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ทิศทางการบริหารมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนเป็ นหลัก ตัวเลขผลสัมฤทธิ ์ทาง
วิชาการของโรงเรียนในเวลานัน้ ขยับเพิม่ ขึน้ เห็นได้จากข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์
ทีพ่ าดหัวว่า “ ‘ราชสีมาวิทยาลัย’ สถานศึกษาทรงคุณค่าแห่งอีสาน” ได้โชว์ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 ปี การศึกษา 2552 และ 2553 เพิม่ ขึน้ 21 อีกทัง้ ผลการ
ทดสอบ O-net หรือ NT ปี การศึกษา 2553 นักเรียนราชสีมาวิทยาลัย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
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ในเนื้อหาของข่าวได้ปรากฏค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ ในระหว่างปี
การศึกษา 2552-2553 ดังนี้
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี การศึกษา 2552 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.04 ปี
การศึก ษา 2553 ค่ า เฉลี่ย ร้อ ยละ 74.38 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ ปี
การศึกษา 2552 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.88 ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 73.45 ปี การศึกษา
2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.25 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ปี การศึกษา 2552
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.77 ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.97 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 65.93 ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.82 กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปี การศึกษา 2552 ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 88.35 ปี การศึกษา
2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.90 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2552 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.05 ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.72
และกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ศิล ปะ ปี การศึก ษา 2552 ค่ า เฉลี่ย ร้ อ ยละ 82.24 ปี
การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.70 (สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ , 12 ธันวานคม
2554)
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ผลสัมฤทธิ ์ดีข้นึ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ส่วนใหญ่ดีข้นึ (สยามรัฐ
สัปดาห์วจิ ารณ์, 12 ธันวาคม 2554)
ในระหว่างทีน่ ายอุทยั หวังอ้อมกลางดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการ การปฏิรูป
การศึก ษาภายในโรงเรีย น ถู ก ท ามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทัง่ ในปี 2556 บนแหล่ ง ข่ า ว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปรากฏพลาดหัวข่าวว่า “ ราชสีมาวิทยาลัย โชว์ผลสัมฤทธิ ์วิชาการเด็ก
สอบเข้าเรียนแพทย์สงู สุดในประวัตศิ าสตร์” จากเนื้อหาของข่าวพบว่า
ในปี การศึกษา 2555 เด็กนักเรียนชัน้ ม.6 ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สามารถสอบโควต้าและระบบรับตรงเข้าคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยทัว่
ประเทศได้ รวม 61 คน ซึ่งถือว่าสูงสุดในประวัตศิ าสตร์โรงเรียน โดยสูงขึน้
กว่าในปี ทผ่ี ่านมาซึง่ มีนักเรียนสอบเข้าแพทย์ได้เพียง 30 คน ขณะเดียวกัน
ในจานวน 61 คนดังกล่าว มีนักเรียนอีก 6 คน ที่สามารถสอบเข้าโควตา
คณะแพทย์ได้ทงั ้ 3 มหาวิทยาลัย คือ แพทย์ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น และ ม.
เทคโนโลยีสุ ร นารีจ ากผลสัม ฤทธิด์ ัง กล่ า ว ท าให้ร าชสีม าวิท ยาลัย ถู ก
จัด ล าดับ โดยกระทรวงศึก ษาธิก ารให้ อ ยู่ ใ นล าดับ ที่ 31 ของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาทัวประเทศที
่
ม่ ผี ลงานดีเด่น (เดลินิวส์, 15 เมษายน 2556)
นอกจาการทวงคืนชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ในปี พ.ศ. 255522ปี เดียวกัน
นัน้ เอง ผอ. อุทยั ยังได้พยายามทวงคืนเกียรติภูมทิ างด้านกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนโดย
ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องดนตรี ชุดการแข่งขัน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
จนคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองในมหกรรมการแข่งขันสุดยอดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ
Beach Parade ประจาปี 2555 จัดขึ้นที่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ประเมธ เพราะพินิจ และ
มนัส กบขุนทด, 2555, น. 25)
เมื่ อ เที ย บกั น กั บ ในยุ ค ของนาย อุ ด ม พรมพัน ธ์ ใ จ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2552 จากหนังสือวารสารบ้าน
ใหม่ทฉ่ี นั ได้รบั มาจากวีปรากฏให้เห็นว่า จุดเด่นหนึ่งทางการตลาดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ในยุคของผอ. อุดม มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นการสร้างโครงการหรือกิจกรรมทีท่ าให้โรงเรียนเชื่อมต่อ
กับโลกและการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษ การบริหาร
ของผอ. อุดม ในเวลานัน้ มักลงทุนไปกับโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศในช่วงปิ ดภาคเรียน
อย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี พ.ศ. 2549 มีการจัดโครงการ “Korat Youth Exchange” (KYU) หรือ
“เยาวชนคนโคราชสู่ส ากล” โดยในปี นัน้ ได้พ านัก เรีย นไปแลกเปลี่ย นทัศ นศึก ษาที่ป ระเทศ
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ในปี 2533 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเคยคว้าแช้มป์ เหรียญทองทีป่ ระเทศเนเธอ
แลนด์ (ประเมธ เพราะพินิจ และ มนัส กบขุนทด, 2555, น. 25)

Ref. code: 25635924030041NCT

187

นิวซีแลนด์เป็ นเวลา 6 วัน ในระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 254923 (“อะไรกันนี่ . . . นิวซีแลนด์,”
2549, น. 12) ต่อมาในปี 2550 มีการจัดโครงการพาบุคลากรไปดูงานและทัศนศึกษาทีป่ ระเทศ
นิ ว ซีแ ลนด์ ซึ่ง การทัศ นศึก ษาครัง้ นี้ นับ เป็ น ครัง้ ที่ 4 โดยใช้ง บสวัส ดิก ารโรงเรีย นสนับ สนุ น
บางส่ว น (สมคิด นรานอก, 2551, น. 38) และในปี เดียวกันนัน้ เอง ราชสีมาวิทยาลัยได้เปิ ด
ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (“Eng-Tech,” 2551, น. 99) ถัดจากนัน้
ในปี พ.ศ. 2552 ยังพบอีกว่า มีการสนับสนุนให้นกั เรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนตร์ในงานทีม่ ชี อ่ื ว่า
Asia Pacific Robofest ทีป่ ระเทศเกาหลี (“Visit to Korea,” 2552, นน. 52-53)
นอกจากปั จจัยทีก่ ล่าวมาข้างต้น ปั จจัยอื่นทีท่ าให้ความนิยมของการประกวด
นางงามในโรงเรียนค่อย ๆ เลือนหายไปอาจเป็ นเพราะกระแสของวัฒนธรรมเกาหลีทห่ี ลังไหล
่
เข้ามา จากโคเรีย (Korea) สู่ โคราช เมื่อเวลาผ่านไปกระแสเคป็ อป (K-Pop) ก็ได้คลืบคลานเข้า
มาในโรงเรียนและเข้ามาแปรเปลีย่ นจากยุคของกะเทยทีด่ เู กินหญิง ไปสู่ ยุค ของเด็กสาวเหมือน
ดังชื
่ ่อวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มสี มาชิกวงเป็ นเก้าสาว อย่าง เกิร์ล เจเนอเรชัน่ (Girl Generation) ความ
น่ ารักสดใสแบบสาวเกาหลีได้เริม่ เข้ามากินพืน้ ทีค่ วามสวยแบบเกินเบอร์ และมิใช่เพียงแค่เพลง
เกาหลีทค่ี บื คลานเข้ามาเท่านัน้ แต่ตลาดเครือ่ งสาอางเกาหลีกไ็ ด้บุกเข้ามาด้วยเช่นกัน กะเทยจึง
พากันเปลี่ยนจากพอกผิวด้วยแป้ งเมเยอร์ตอนประกวดหันมาเป็ นผัดหน้าด้วยแป้ งม้าโยก 24ใน
ชีวติ ประจาวัน ขณะเดียวกันภาพตัวแทนของไอดอลเกาหลีก็เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปโฉมของ
กะเทยบางส่วนในโรงเรียนให้มาพร้อมกับวิกหน้าม้าผมลอน วิกทีเ่ อามาเซ็ทเป็ นทรงดังโงะและ
แฟชันบิ
่ ก๊ อาย พร้อมกับความสวยแบบพิมพ์นิยม [ขาว สวย ตัวเล็ก น่ารัก อะไรประมาณนัน้ น่ ะ
นะ] ช่วงม.ปลายของฉันกระแสเพลงเกาหลีได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในพืน้ ทีใ่ นโรงเรียนอย่างเห็น
ได้ชดั เวลาทีฉ่ นั เดินผ่านใต้ตกึ สองตอนเย็น ๆ เพือ่ จะไปขึน้ รถเมล์กลับบ้าน ฉันมักเห็นกลุ่มเด็ก
นักเรียนทัง้ กะเทยและผูช้ ายยืนเปิ ดเพลงเกาหลีซอ้ มเต้นกันอยู่ และนอกจากการประกวดกะเทย
ในตอนนั น้ โรงเรีย นยัง มีว งโค้ ฟ เวอร์ แ ด๊ น ซ์ ท่ีมีช่ือ เสีย งของโรงเรีย น อย่ า ง มินิ ซัฟ ไฟล์
(Minispapphire) วงทีก่ ะเทยรวมตัวกันเป็ นเก้าสาววงเกิรล์ เจนเนเรชัน่ และยังมีวงพริตตีว้ นั เดอร์
ทีเ่ ต้นโค๊ฟเวอร์เป็ นห้าสาวมหัศจรรย์ วันเดอร์เกิรล์ (Wonder girl) โดยมาพร้อมเพลงฮิต อย่าง
Nobody กับท่าเต้นสะบัดไม้สะมือทีเ่ ป็ นทีจ่ ดจาทาตามกันได้ทวบ้
ั ่ านทัวเมื
่ อง และนอกจากกลุ่ม
นักเรียนกะเทยที่รวมตัวกันเต้นคัฟเวอร์วงเกิร์ลกรุ๊ปศิลปิ นเกาหลี ยังมีกลุ่มนักเรียนที่รวมตัว
23

การเดินทางไปทัศนศึกษาแลกเปลีย่ นทีน่ ิวซีแลนด์ครัง้ นัน้ รวมจานวนทัง้ คณะครู
และนัก เรีย นได้ท งั ้ สิ้น 50 คน โดยโครงการดัง กล่ า วได้ร ับ การสนับ สนุ น จาก CEO จัง หวัด
นครราชสีมา (กาญจนา จงอุตส่าห์, 2550, น. 37)
24 แป้ งม้าโยกเป็ นเครื่อ งสาอางสัญชาติเกาหลี ชื่อยี่ห้อจริง ๆ ก็คอ
ื บิวตี้ เครดิต
(Beauty credit) ทีค่ นใช้ส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่า แป้ งม้าโยก นัน้ ก็เพราะว่าฝาพับของตลับ
แป้ งเป็ นรูปม้าโยก

Ref. code: 25635924030041NCT

188

กันคัฟเวอร์วงบอยแบรนด์เกาหลีท่โี ด่งดังในยุคนัน้ อย่าง ทูพเี อ็ม (2pm) บิ๊กแบง (Bigbang)
และซุปเปอร์ จูเนียร์ (super juniors)

ภาพที ่ 5.12 ภาพรอบเปิ ดตัวการประกวดมิสควีนประจาปี 2014
การประกวดมิสควีนปิ ดฉากลงในปี 2014 ซึ่งเป็ นการประกวดปี สุดท้ายที่มี
การจัดขึน้ ในโรงเรียน ปี นนั ้ การประกวดได้ยา้ ยขึน้ ไปจัดกันบนโรงอาหารแห่งใหม่ ตอนทีฉ่ ันได้
เห็นรูปการประกวดปี สดุ ท้ายฉันนึกสงสัยอยูไ่ ม่น้อยว่าทาไมปี นนั ้ จึงมีการใส่ผา้ ถุง แถมบนเวทียงั
ไม่มชี อ่ื การประกวดมิสควีนปรากฏอยู่ดว้ ย แต่กลายเป็ นว่าใช้ชอ่ื ว่า Fashion Design RS. ทาไม
การประกวดทีเ่ ลียนแบบมิสยูนิเวิรส์ จึงได้กลายมาเป็ นงานเดินแบบผ้าไหมไทยขึน้ มาได้ พอได้
สืบสาวราวเรื่องจากรุ่นน้องก็พบว่า จริง ๆ ปี นัน้ ผู้อานวยการในโรงเรียนห้ามจัดการประกวด
แบบเด็ดขาด แต่นักเรียนกะเทยรุ่นนัน้ ก็สามารถไปต่อรองมาได้ว่าจะจัดเป็ นการเดินแบบแทน
แต่พอถึงวันงานจริง การประกวดมิส ควีนจึงถูกซ่อนรูปให้เป็ นงานเดินแบบผ้าไทย โดยในงานมี
อาจารย์ม านัง่ เป็ น กรรมการ มีเ สื้อ ค็อ กเทลแบบที่ใ ช้ใ นการประกวด มีก ารมอบมงกุ ฎ และ
สายสะพายทีม่ ชี ่อื การประกวด Miss queen of star RS 2014 รุ่นน้องเล่าให้ฟังเพิม่ เติมว่า การ
ประกวดถูกสังให้
่ ยุติกลางคันเพราะถูกจับได้ แต่แล้วก็มอี าจารย์ท่เี ป็ นกรรมการคนหนึ่งค้าน
คาสังห้
่ ามและสังให้
่ การประกวดดาเนินต่อจนจบ
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เมื่อตาแหน่ งมิสควีนไม่ได้ถูกส่งต่อให้กะเทยรุ่นต่อไปอีกแล้ว โดยทีไ่ ม่รูเ้ ลย
ว่าในอนาคตจะมีการจัดประกวดแบบนี้อกี หรือ ไม่ แต่นัน้ ไม่ได้สาคัญเลย สาหรับฉัน 25การได้
กลับมาบันทึกประวัตศิ าสตร์จากจุดเล็ก ๆ เพื่อให้ตานานมิสควีนคงอยู่ตลอดไปนัน้ ต่างหากที่
สาคัญทีส่ ดุ
จากการกลับมาอ่านหนังสือรุ่นและรวบรวมภาพถ่ายและวิดโี อทัง้ หมดเพื่อ
เขียนประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมา สิง่ ของเหล่านี้นับเป็ นหลัก ฐานชิ้นสาคัญที่บ่งบอกว่าที่
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเคยเฟื่ องฟูและเต็มไปด้วยสีสนั เพียงใด ทัง้ ยังเสมือนเป็ นประจักษ์
พยานให้เห็นถึงการมีตวั ตนและพืน้ ทีข่ องกะเทย (พวกเรา) ในโรงเรียน ถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะ
อยู่ในพืน้ ที่ ๆ มีกฎระเบียบและความเป็ นชายอย่างเข้มงวดและถึงแม้ ช่วงเวลานัน้ ความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศยังคงขาดแคลน แต่ฉนั กลับมองเห็นความสวยงามบนเรือน
ร่างของนักเรียนชาย เห็นพืน้ ทีแ่ ละชุมชนของกะเทย และเห็นว่าเรายังพอมีทห่ี ยัดยืนและสร้าง
ความหมายต่อตัวตนในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้
ทว่าการกลับมาเล่าประวัตศิ าสตร์ของตนเองก็ทาให้ฉันเข้าใจถึง “พืน้ ที”่ ใน
สถาบันการศึกษาที่ฉันถูกหล่อหลอมมาทัง้ ในเชิงตัวตนและประสบการณ์ สาหรับฉันราชสีมา
วิทยาลัย เป็ นไปด้วยพื้นที่อนั แสนประหลาด เพราะต้องอยู่ร่วมกับความย้อนแย้งกันระหว่าง
ความเป็ นชายกับความเป็ นอื่นและอยู่ท่ามกลางพื้นที่อนั ซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันจะสามารถพูด
ออกมาได้ว่า โรงเรียนยอมรับนักเรียนกะเทยอย่างสมบูรณ์แบบ แต่จะบอกว่าโรงเรียนไม่ให้การ
สนับสนุนนักเรียนกะเทยเลยก็อาจจะไม่ใช่อกี นี่จงึ เป็ นพืน้ ทีท่ ่ซี อ้ นทับกันระหว่างการยอมรับและ
การไม่ยอมรับ หรือการอะลุ้มอล่วยต่อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาให้พวกเราพอจะมีพ้นื ที่ในการ
แสดงออกตัวตนในรัว้ โรงเรียนชายล้วน แต่ถ้าหากมองความครุมเครือที่ปะปนอยู่ในพื้นที่ท่ี
โรงเรียนมอบให้แก่นักเรียนกะเทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ นี่อาจเป็ นพืน้ ทีท่ พ่ี ยายามบดบังสายตา
จนทาให้เรามองไม่เห็นถึงการกดขีใ่ นโรงเรียนและอาพรางการกีดกันเสียงของนักเรียนกะเทย
อย่างแนบเนียนด้วยการให้พน้ื ที่
ฉันจึงได้แต่หวังว่าวิถชี วี ติ ของกะเทยในโรงเรียนรุ่นถัดไปจะดียงิ่ ขึ้นไปอีก
[หืม…ฉันชักดูมจี ริตนางงามขึน้ มาแล้วสิ] เอาเข้าจริง ๆ แล้ว ฉันไม่อยากให้แค่เป็ นความโชคดี
25หากอ่านมาถึงตรงนี้ฉันอยากขอใช้พน
้ื ทีว่ ทิ ยานิพนธ์เป็ นทีแ่ บ่งปั นเรื่องราว

เผื่อ
จะมีรุ่นน้องราชสีมาวิทยาลัยทีก่ าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือเรียนจบมาแล้ว ทัง้ น้องทีเ่ ป็ นผู้ ชาย
หรือน้อง ๆ ทีเ่ ป็ นคนหลากหลายทางเพศ [ไม่รวู้ ่าในอนาคตเขาจะใช้คาว่าอะไรกันขอใช้คานี้ไป
ก่อนละกัน] หากผ่านมาอ่านวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ฉันอยากถามน้อง ๆ ว่า โรงเรียนของเราเป็ น
อย่างไรบ้าง กะเทยในโรงเรียนยังเยอะเหมือนเดิมไหม ชีวติ การเป็ นนักเรียนในยุคนี้เหนื่อยเรื่ อง
อะไรกั น บ้ า ง หรื อ ก าลั ง มี ค วามฝั น อะไรกั น อยู่ เขี ย นมาเล่ า ให้ ฉั น ฟั งได้ น ะ ที่ อี เ มลนี้
Chanathip_swn@yahoo.co.th
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ของตนเองที่ไ ด้เ ข้า เรีย นในโรงเรีย นนี้ แ ละในยุค นัน้ ยัง มีนั ก เรีย นกะเทยอีก หลายคนทัง้ ใน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หรือในโรงเรียนอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้โชคดี ถูกทอดทิง้ ถูกเลือกปฏิบตั ิ ถูกดู
ถูกดูแคลนจากบุคลากรในโรงเรียน ถูกทาร้ายด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ หรือถูกรังแกจากเพื่อนใน
โรงเรียน ฉันอยากให้การยอมรับกะเทยหรือเด็กนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมข้ามเพศในโรงเรียนขยับ
ไปจากการ “ให้พน้ื ที”่ และขยับจากมุมมองส่วนบุคคลของอาจารย์หรือผูอ้ านวยการสักคนหนึ่งใน
บางโรงเรียนหรือในบางช่วงยุคสมัยไปสู่การมีหลักการร่วมกันในทุกโรงเรียนว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่
ถูกเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ทาให้การยอมรับนักเรียนกลุ่มนี้เป็ นเรื่องทีย่ งยื
ั ่ นขึน้ มาจริง ๆ
5.4 สรุป: “รือ้ ” ความรู้ที่กดทับ “สลัดทิ้ ง” ความรู้สึกที่ทบั ถม
จากการทีน่ วนิยามทางสายทีส่ าม ได้จุดประกายทาให้ฉนั ใคร่รใู้ นประวัตศิ าสตร์ของ
กะเทย แต่การได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปของคาว่า กะเทย และรือ้ ให้เห็นถึงการประกอบสร้าง
ความหมายในแง่ลบ แต่ทว่าประวัตศิ าสตร์ทไ่ี ด้เรียนรูก้ ลับไม่สามารถทาให้ฉนั รูส้ กึ ได้เลยว่า ฉัน
เป็ นส่วนหนึ่งกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่มี อี ยู่ จากจุดนัน้ เองจึงจุดประกายให้ฉันริเริม่ ลงมือ
เขียนประวัตศิ าสตร์ของตนเองขึน้ มาใหม่ โดยอาศัยแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา ผนวกกับ
วิธวี ทิ ยาในเชิงอัตชาติพนั ธุว์ รรณนาและมรรควิธที างจดหมายเหตุศกึ ษา
ฉันจึงกลับมาเล่าและบันทึกประวัตศิ าสตร์ของกะเทยจากประสบการณ์และข้าวของ
ส่วนตัวของตนเองในวัยมัธยม และจากกิจกรรมประกวดนางงามทีพ่ วกเราจัดขึน้ กันในโรงเรียน
สิง่ เหล่านี้ได้ช่วยถักทอเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ส่วนบุคคลทีม่ เี สียง มีความรูส้ กึ และมีตวั ตนของ
พวกเราอยูใ่ นนัน้ ซึง่ เรือ่ งเล่าและจดหมายเหตุเหล่านี้ ส่วนหนึ่งช่วยเผยให้เห็นถึงการ becoming
ของกะเทยในโรงเรียนกลุ่มหนึ่งในยุคที่ฉันเติบโตมา และอีกส่วนหนึ่งก็คอื การลุกขึ้นมาเป็ น
“ขบถ” ต่อประวัตศิ าสตร์ท่เี คยถูกเขียนเอาไว้โดยคนอื่น การเรียบเรียงประวัตศิ าสตร์จากเรื่อง
เล่าและสิง่ ของในวัยมัธยมของตนเองนับเป็ นความพยายามต่อสูก้ บั มรดกความรูท้ ก่ี ดทับเสียง
และตัวตนของกะเทยมาตัง้ แต่ในระดับประวัตศิ าสตร์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื กระบวนการ
สร้างความรูใ้ นประวัตศิ าสตร์ในบทนี้เป็ นไปตามสิง่ ทีส่ โตน (2006) ได้เสนอไว้ในบทความอันเป็ น
ปฐมบทของการสร้างศาสตร์คนข้ามเพศสถานะศึกษา ซึง่ คือ “การพัฒนาวาทกรรมโต้กลับ” หรือ
คาที่สไตร์เกอร์ใช้อธิบายคนข้ามเพศสถานะศึกษาในเชิงวิธวี ทิ ยาซึ่งได้รบั อิทธิพลจากแนวคิด
ของฟูโกต์ ก็คอื “การก่อกบฏของความรูท้ ถ่ี ูกกดทับ” ซึง่ การนาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา
มาใช้จงึ ช่วยเปลีย่ นตาแหน่งแห่งทีข่ องผูเ้ ล่าในประวัตศิ าสตร์
จากหนังสือรุ่น รูปถ่าย และวิดโี อทีถ่ ูกนามาใช้ในฐานะจดหมายเหตุส่วนบุคคลได้
ช่วยฉายให้เห็นเรื่องราวและความรูส้ กึ อันหลากหลาย ทัง้ ความสนุ กสนาน ความภูมอิ กภูมใิ จ
หรือความมาดมันในย่
่ างก้าวทีเ่ ดินอยูบ่ นเวทีประกวดนางงาม ณ ขณะนัน้ ตอนทีเ่ รากาลังเดินอยู่
บนรองเท้าส้นสูง ใส่วกิ สวมชุดราตรี ฉันไม่คดิ ว่าเราจะเป็ น กะเทย ด้วยความรู้สกึ ผิดอะไร
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ตามที่ถูกระบุไว้หลักฐานประวัตศิ าสตร์นานาประเภทซึ่งจัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุ องค์กร
และสถานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาแหล่งข้อมูลประวัตศิ าสตร์ หรือตามทีป่ รากฏในวาทกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับกะเทยซึง่ ถูกควบคุมด้วยชุดความรูห้ ลายรูปแบบซึง่ ถ่ายทอดส่งต่อกันมารุนสูร่ นุ่
ความรู้ใ นเรื่อ งเล่ า และข้า วของส่ ว นตัว ที่ฉั น น าเสนอจึง ต่ า งไปจากความรู้ใ น
หลักฐานประวัตศิ าสตร์กระแสหลักทีม่ กั จะไม่มเี สียงของ “เรา” อยู่ดว้ ย ฉะนัน้ คงจะถึงเวลาแล้วที่
เราจะสลัดทิง้ ทุกความรูส้ กึ อันขมขืน่ จากทุกคาพูดร้าย ๆ ทีค่ นอื่นเคยหยิบยื่นให้ และคงจะเป็ น
เช่ น เดีย วกับ ที่เ ฟนเบิร์ ก เคยได้ ก ล่ า วเอาไว้ว่ า “มัน คงถึง เวลาแล้ ว ที่เ ราจะลุ ก ขึ้น มาเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการเขียนประวัตศิ าสตร์ของเราเอง” (Feignberg,1996, p. xii)
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บทที่ 6
“ฉัน” กับการเรียนรู้ตวั ตนในยุคเปลี่ยนผ่านความรู้เกี่ยวกับกะเทย
ในสังคมไทย (2550-2559)
จากทีฉ่ ันเคยคิดว่าพวกเราในโรงเรียนชายล้วนต่างเป็ น “กะเทย” อย่างเหมือน ๆ
กัน แต่พอวันที่เรียนจบชัน้ ม.6 ขึ้นมาจริง ๆ เราแต่ละคนที่เคยสวมชุดราตรี ขึ้นเวทีประกวด
นางงามก็ออกไปมีเส้นทางชีวติ ในแบบฉบับของตนเอง และวันนัน้ เองฉันก็เพิง่ จะได้เข้าใจว่าเรา
แต่ละคนแตกต่างกันแม้จะมาจากจุดเดียวกัน พอเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนบางคนมีเส้นทางชีวติ
แบบทีไ่ ม่เกินจะคาดเดานัก ทัง้ เรื่องการเรียน การใช้ชวี ติ รวมถึงรูปร่างหน้าตาทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปเป็ นผูห้ ญิงจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม ขณะเดียวกันก็จะมีเพือ่ นบางคนทีแ่ ม้จะเคยแต่งหญิง
มาด้วยกัน แต่ก็ดนั เลือกกลับไปแต่ งตัวและใช้ชีวติ เป็ นผู้ชาย “ปกติ” ณ จุดนี้ ที่ฉันอยากจะ
สารภาพว่าเคยมีความไม่เข้าใจในเพื่อนเหล่านี้เลยและรูส้ กึ อึดอัดเมื่อ ต้องเห็นเพื่อนเปลีย่ นไปมี
ชีวติ อีกรูปแบบหนึ่งทีแ่ ตกต่างกับตัวเอง จนทาให้เพื่อนบางคนถึงขัน้ ตีตวั ออกห่าง และในทาง
ตรงกันข้ามก็จะมีเพื่อนทีไ่ ม่เคยมีทที ่ามาก่อนเลยว่าจะกลายเป็ นผูห้ ญิง แต่พอเข้ามหาวิทยาลัย
กลับกลายเป็ นว่าสวยสะพรังกว่
่ าเพือ่ นคนอื่น ๆ พอจบ ม.6 เพือ่ นแต่ละคนมีตวั ตนและวิถชี วี ติ ที่
แตกต่างกันออกไป ตามเงือ่ นไขและความปรารถนาของแต่ละปั จเจก ซึง่ ดูเหมือนการเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่จะทาให้เราได้เผชิญกับความเปลีย่ นแปลง เราอาจต้องบอกลาบางสถานทีท่ ค่ี ุน้ เคย เดิน
ข้ามความจาเจไปสูส่ งิ่ ใหม่ หรือแม้แต่อาจจะต้องละทิง้ ตัวตนคนเก่าไปเป็ นคนใหม่ทเ่ี ราใฝ่ ฝัน
จาก โคราช สู่ ชลบุร…
ี ฉันเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเหมือนกับเพื่อนคนอื่น
ทัง้ ทีจ่ ริง ๆ แล้วในวัยเปลีย่ นผ่าน ฉันยังเป็ นคน ‘หลงทาง’ทีไ่ ม่รวู้ ่าตนเองควรไปทางไหนดี ไม่รู้
ว่าตนเองชอบอะไร หรืออยากทาอะไรต่อ แต่ทแ่ี น่ ๆ รูเ้ พียงแค่วา่ ชีวติ หลังจากจบม.ปลาย ฉันจะ
ได้มอี ิสระในการเป็ นตนเองมากขึ้น ท้ายที่สุดฉันจึงเลือกเข้าเรีย นในมหาวิทยาลัยเหมือนกับ
เพื่อนคนอื่น ๆ โดยมีความตัง้ ใจว่าขอไปเรียนทีอ่ ยู่ห่างไกลจากสายตาพ่อแม่และญาติพน่ี ้อง จึง
เลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาฝรังเศสเพื
่
่อการสื่อสาร เพราะเป็ นวิช าที่ถนัดสุดในเวลานัน้ และ
เลือกเข้าเรียนทีม่ หาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน เพราะติดโควตารอบตรงทีน่ นจึ
ั ่ งทาให้ไม่
ต้องรอแอดมิชชัน่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตงั ้ อยู่เ ลียบเคียงชายหาดบางแสน ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งไกล
ออกไปจากโคราชกว่า 300 กิโลเมตร ใช้เวลากว่า 5 ชัวโมงในการเดิ
่
นทางด้วยรถยนต์ หรืออาจ
ต้องใช้เวลาเกินครึ่งค่อนวันในการเดินทางด้วยขนส่งมวลชน แม้โ คราชจะมีภูเขาลูกใหญ่ให้
นัก ท่ อ งเที่ย วได้ม าส ารวจพงไพรและสัม ผัส ความเย็น ในช่ ว งฤดูห นาว แต่ ช ลบุ รีมีท งั ้ ภู เ ขา
ชายหาด และทะเล ให้นักท่องเทีย่ วได้แวะเวียนเข้ามาอย่างเนืองแน่นแทบทุกฤดูกาล การเลือก
เข้า เรีย นที่ม หาวิท ยาลัย แห่ ง นี้ ท าให้ฉั น ได้อ ยู่ใ นสิ่ง แวดล้อ มและบรรยากาศที่ ดู เ หมือ นจะ
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เอื้อ อ านวยให้ฉัน ได้มีชีว ิต อย่ า งเสรี ทัง้ การอยู่ห่ า งไกลจากครอบครัว และได้อ ยู่ท่ า มกลาง
บรรยากาศท้องฟ้ า แสงแดด ภูเขา ชายหาด และทะเล ทีฉ่ นั สามารถมองเห็นได้จากห้องเรียนชัน้
8 ของอาคารคณะมนุ ษย์ศาสตร์ ทัศนียภาพเหล่านี้ช่วยทาให้ฉันรูส้ กึ เป็ นอิสระทุกครัง้ เมื่อมอง
ออกไปนอกหน้าต่างของห้องเรียน
จาก นักเรียนชาย ไปเป็ น นักศึกษาหญิง . . . วันที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ก็ค ง
เหมือ นกับ ความปรารถนาของกะเทยคนอื่น ๆ ที่เ ราจะได้ใ ช้ชีว ิต ในแบบที่ต้อ งการเสีย ที
ช่ว งเวลาปิ ด เทอม ม.หก นับ เป็ น สัญ ญาณการสิ้น สุด ของผมทรงนัก เรีย น พอกัน ทีก ั บ เสียง
แบตเตอเลีย่ นทีด่ งั อื้ออึงอยู่ขา้ งหู ถึงเวลาทีต่ อ้ งบอกลากันแล้วกับบาร์เบอร์ชายทีต่ อ้ งเข้าเดือน
ละสองครัง้ ในที่สุ ด ฉั น ก็เ ริ่ม มีเ สรีภ าพบนหนั ง หัว ของตัว เอง พัน ธนาการบนศีร ษะได้ถู ก
ปลดปล่อยผ่านเส้นผมทีย่ าวออกไป เพื่อนบางคนถึงขัน้ ไปต่อผม ทัง้ ๆ ทีผ่ มยั งยาวไม่พน้ ติง่ หู
เลยด้วยซ้า และเพือ่ นบางคนถึงขัน้ ไปกัดสีผมให้เป็ นสีบลอนด์หรือสีแสบ ๆ
วันหนึ่งในช่วงก่อนเปิ ดเทอมมหาวิทยาลัยปี การศึกษา 2554 ตอนนัน้ ฉันยังคงรูส้ กึ
ตื่นเต้นกับการจะได้ใส่ชุดนักศึกษา ถึงขนาดไปซื้อเสื้อ กระโปรงทรงเอ และรองเท้าคัทชู จาก
ตลาดนัดแถวบ้านเตรียมเอาไว้รอวันเปิ ดเทอมแล้ว ทัง้ ๆ ทีก่ ว่าจะได้แต่งชุดนักศึกษาหญิงก็ตอ้ ง
ใช้เวลานานเกือบปี เพราะภาคเรียนแรกของชีวติ มหาวิทยาลัยฉันยังทนใส่ชุดนักศึกษาชายไป
ก่อนเพื่อรอให้ผมยาวขึน้ มากกว่านี้ กระทังภาคเรี
่
ยนทีส่ องถึงเริม่ แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหญิง
แต่ ก่อนที่จะได้แต่ ง ก็ต้องเข้าไปขออนุ ญาตกับอาจารย์ในภาควิชาให้พิจารณาว่าเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไรก็ตามในช่วงสองปี สุดท้ายของการเป็ นนักศึกษาปริญญาตรีฉนั จะใส่ชุดนักศึกษา
น้อยครัง้ มาก เพราะอาจารย์ในภาควิชาบางท่านไม่ได้ยดึ ติดกับเครื่องแบบนักศึกษามากนักจึง
อนุ ญาตให้แต่งกายสุภาพเข้าเรียนได้ เว้นแต่การเข้าเรียนวิชาเลือกทีน่ อกจากวิชาเอกและช่วง
สอบทีฉ่ นั ยังต้องสวมเครือ่ งแบบนักศึกษาตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัย
เมือ่ นึกย้อนกลับไป ช่างน่าแปลกใจดีเหมือนกันนะ ทัง้ ๆ ทีเ่ ครือ่ งแบบนักศึกษามัก
ถูกมองว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ ะกดทับและจองจาตัวตนของเรา ทาไมตอนนัน้ ฉันถึงได้โหยหาทีจ่ ะสวมใส่
มันนัก คงเป็ นเพราะเครื่องแบบนักศึกษาจะทาให้ฉันไม่ต้องมีตวั ตนแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ อีก
ต่อไป นัน่ หมายความว่าจะได้มชี วี ติ ทีด่ ูเป็ นปกติแบบเพื่อนนักศึกษาชายหญิงคนอื่น และถึงแม้
พันธนาการบนเนื้อตัวร่างกายจึงยังคงถูกตรึงไว้ดว้ ยเครือ่ งแบบนักศึกษา แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ การ
ได้สวมเครื่องแบบนักศึกษาทาให้ฉันไม่ตอ้ งรอวันบางวันทีจ่ ะได้เป็ นผูห้ ญิงอีกแล้ว แต่จะได้เป็ น
เช่นนัน้ ทุกวัน ถึงแม้จะต้องจายอมทาเรื่องขออนุ ญาตแต่งชุดนักศึกษาหญิงกับทางภาควิชาก็
ตาม
จาก “แบบนี้” ไปเป็ น “ลูกสาว” . . . นอกจากการปรับตัวใมหาวิทยาลัย การปรับตัว
กับครอบครัวก็เป็ นสิง่ หนึ่งทีฉ่ ันต้องเผชิญ โดยทีไ่ ม่ว่าจะพยายามหนีห่างจากสายตาครอบครัว
เป็ นระยะทางหลายร้อยกิโลแค่ไหนก็ตาม ผลสุดท้ายความเงียบก็ถูกทลายลง เพราะทุก ๆ ครัง้ ที่
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ฉันกลับมาบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลหรือตอนปิ ดเทอม ด้ วยผมทีเริม่ ยาวขึน้ รูปร่างหน้าตา และ
การแต่งกายได้เปลีย่ นไป ตอนนัน้ เองจึงเป็ นช่วงเวลาทีแ่ ม่เริม่ ปริปาก “พูด” ถึงสิง่ ทีฉ่ นั เป็ นสักที
เวลาที่เรานัง่ คุยกันตามภาษาแม่ลูกอยู่ในห้องนัง่ เล่น จู่ ๆ แม่ก็จะเอ่ยปากถาม
ขึน้ มาอย่างไม่มปี ่ี ไม่มขี ลุ่ยและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนทนากันอยู่ว่า “เออ นี่ เราจะตัดผม
ไหม ผมเริม่ ยาวแล้วนะ” หรือบางครัง้ แม่กจ็ ะพยายามคอยบอกฉันอ้อม ๆ โดยที่ไม่แนบเนียน
เอาเสียเลยว่า “ผมน่ ะ ยาวแล้วนะ ตัดให้มนั เป็ นทรงหน่ อยสิ” ฉันไม่แน่ ใจนักว่าตอนนัน้ แม่กาลัง
คาดหวังให้ฉันมีทรงผมที่ดูเข้ากับบุคลิกภาพ หรือจริง ๆ แล้ว ลึกลงไปในใจของแม่กาลังแอบ
หวังให้ฉนั กลับมาเป็ นผูช้ ายอย่างนัน้ หรือเปล่า หลายต่อหลายครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ แม่พดู แบบนี้ฉนั ได้แต่
พยายามทาเป็ นเพิกเฉย แต่แล้วครัง้ หนึ่งทีท่ นไม่ไหว ฉันจึงบอกแม่ไปตรง ๆ ว่า “คงไม่ตดั ผม
สัน้ อีกแล้วล่ะ แม่ คงไม่กลับไปเป็ นผูช้ ายแล้วนะ” และหลังจากนัน้ แม่กไ็ ม่ได้ถามฉันอีกเลย อยู่
มาวัน หนึ่ ง ที่แ ม่ ท าใจยอมรับ ได้ ท่ า นก็เ ริ่ม เรีย กฉัน ว่ า “ลู ก สาว” ซึ่ง แม้ค า ๆ นี้ อ าจไม่ ไ ด้มี
ความหมายอะไรเลยสาหรับเด็กผูห้ ญิงบางคนทีร่ สู้ กึ น้อยเนื้อต่าใจทีเ่ กิดมาเป็ นลูกสาวของบ้าน
เพราะการเป็ นลูกสาวบางบ้านอาจไม่ไ ด้รบั ความรักทีเ่ ท่าเทียมกับพีช่ ายหรือน้องชาย แต่ใยกัน
วันทีแ่ ม่เรียกฉันด้วยคาว่า “ลูกสาว” ฉันรูส้ กึ ดีใจแทบแย่ ราวกับนัน่ เป็ นคาทีป่ ลดปล่อยเราทัง้ คู่
ออกจากความเงีย บ และราวกับ ว่ า ในที่สุ ด แม่ ก็มีค าสัก ค าที่ใ ช้เ รีย กฉั น ได้เ ต็ม ปากและไม่
หลงเหลือความคลุมเครืออีกต่อไป
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ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อตอนเรียนมหาวิทยาลัย เรามีความใกล้ชดิ กัน
มากขึ้นทัง้ ในเชิงระยะทางและความรู้สกึ ทุก ๆ ครัง้ ที่พ่อต้องมาทางานในจังหวัดชลบุรี เป็ น
โอกาสให้ได้แวะเวียนมาเยีย่ มฉันทีบ่ างแสนอยู่บ่อยครัง้ ถึงแม้ทผ่ี ่านมาฉันกับพ่อจะอยู่ไกลห่าง
กัน แต่นนไม่
ั ่ ได้หมายความว่าจะเกิดเป็ นช่องว่างระหว่างฉันกับพ่อ ถึงแม้ทผ่ี า่ น ๆ มา ฉันกับพ่อ
จะมีเวลาทีไ่ ด้อยู่ดว้ ยกันน้อยมาก เมื่อเทียบกับแม่ แต่หน้าทีเ่ รื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ค่าหอ ค่าเทอม
ค่าน้ าค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย พ่อทุ่มเททางานและรับผิดชอบอย่างไม่
เคยขาดตกบกพร่อง
วันที่ฉันเริม่ เปลีย่ นตนเองเป็ นผูห้ ญิงตอนเข้ามหาวิทยาลัย ฉันแทบไม่ได้บอกพ่อ
เลยด้วยซ้า หากแต่ฉัน “เขียน” ลงในการ์ดวันเกิดอายุครบ 55 ปี ของพ่อ1 เพื่อบอกความในใจ
และบอกเป็ น นัย ๆ ถึงสิง่ ทีฉ่ นั เป็ น ปี นนั ้ จึงได้มอบของขวัญให้พอ่ เป็ นความจริงและความรูส้ กึ ที่
กลันออกมาจากใจ
่
ดังข้อความทีป่ รากฏอยูบ่ นการ์ดว่า
“ขอบคุณทีพ่ อ่ คอยสนับสนุนบิก๊ ในทุก ๆ เรือ่ ง และขอบคุณทีพ่ อ่ รักและเข้าใจบิก๊ ไม่
ว่าบิก๊ จะเป็ นอะไร”
เมือ่ อ่านข้อความทีอ่ ยูต่ ดิ กัน ทีเ่ ขียนไว้วา่
“ถึงแม้บก๊ิ จะเป็ นแบบนี้ บิก๊ จะไม่ทาให้พ่อต้องอายใคร และบิก๊ สัญญาว่ามันจะเป็ น
เพียงเรือ่ งเดียวทีท่ าให้พอ่ กับแม่เสียใจ”
การ์ดใบนัน้ ทาให้ฉันเห็นตนเองคนเก่าคนนัน้ คนที่ทงั ้ เปราะบาง อ่อนแอ และไม่
มันใจในตนเองเลยสั
่
กนิด เพราะภายใต้ตวั หนังสือฉันสัมผัสได้ถงึ ความรูส้ กึ ตัดพ้อถึงสิง่ ทีต่ นเอง
เป็ นและความหวาดกลัวในจิตใจของตนเองกับการคิดไปว่าการเป็ นกะเทยนัน้ คือเรือ่ งผิด จนอาจ
เป็ นเรื่องทีจ่ ะทาให้พวกเขาต้องเสียใจ อีกทัง้ ฉันยังเห็นความขีข้ ลาดของตนเองทีไ่ ม่กล้ายืนยัน
ต่อสิง่ ทีต่ นเองเป็ น ถึงกับต้องให้ค่ามันสั
่ ญญาเป็ นสิง่ แลกเปลีย่ น
ในทีแรกการ์ดอวยพรใบนี้มเี พียงข้อความทีเ่ ขียนด้วยลายมือของฉัน โดยไม่มรี ปู
ถ่ายแปะไว้ และไม่ได้เคลือบเอาไว้ดว้ ยพลาสติก แต่เมื่อฉันได้กลับไปค้นดูทบ่ี า้ นเพือ่ จะนามาใช้
เขียนวิทยานิพนธ์ จึงพบว่าการ์ดมีลกั ษณะเปลี่ยนไป แม่เป็ นคนเอารูปของฉันตอนใส่ชุดครุย
ปริญญาตรีกบั รูปของพ่อสมัยหนุ่ ม ๆ มาแปะไว้ และก็แม่เองอีกนัน่ ล่ะทีเ่ ป็ นคนเอาการ์ด ใบนี้ไป
เคลือบพลาสติก จึงทาให้กระดาษด้านในถูกเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั การ์ดใบนี้ถูกนาไป
ไปตัง้ โชว์ไว้บนโต๊ะทางานของพ่อทีบ่ า้ น
ข้าวของทีเ่ ก็บเอาไว้ทบ่ี า้ น นอกจากจะแสดงให้เห็นมุมนักจดหมายเหตุของแม่ ยัง
แสดงให้เห็นมุมน่ ารัก ๆ ของแม่ทม่ี ใี ห้พ่อซึ่งไม่มใี ห้เห็นบ่อยนักหรอกทีแ่ ม่จะแสดงความรักต่อ
พ่อ และจากรูปฉันในชุดครุย อาจะเป็ นอีกมุมหนึ่งทีแ่ ม่ตอ้ งการแสดงให้ฉนั รับรูว้ ่าภูมใิ จในตัวฉัน
มากแค่ไหน
1
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ฉันไม่รูว้ ่านี่จะฟั งดูเหมือนเนื้อเรื่องที่ใครหลายคนเคยอ่านหรือได้ยนิ มาแล้วซ้า ๆ
กับการที่กะเทยคนหนึ่งต้องเติบโตมากับค่านิยมหรือขนบแบบชนชัน้ กลาง ที่ต้องพยามอย่าง
มากในการตัง้ ใจเรียน ประครองตนให้อยู่ใน “ความดี” ทีส่ งั คมยึดถือ หรือ ประสบ “ความสาเร็จ”
สักอย่างในชีวติ ให้ได้ ราวกับว่าสิง่ เหล่านี้จะเป็ นเงือ่ นไขทีช่ ว่ ยไถ่ถอนข้อบกพร่องของตนเองเพื่อ
นามาทดแทนกับสิง่ ทีเ่ ป็ นได้ และราวกับว่าทัง้ สองสิง่ นี้จะเป็ นเครื่องบรรณาการทีก่ ะเทยคนหนึ่ง
ต้องมอบคืนแก่ครอบครัว หรือ ส่งคืนสู่สงั คม เนื้อเรื่องชีวติ ทีอ่ าจฟั งดูแสนจะน่าเบื่อ ซ้าซากจาเจ
และจืด ชืด แบบนี้ ม ัน เกิด ขึ้น กับ ฉั น จริง ๆ เพราะต้ อ งเติบ โตมากับ การพิสู จ น์ ต นเองด้ ว ย
ความสามารถบางอย่าง ชีวติ มหาวิทยาลัยของฉันจึงไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจมากนัก แม้จะใช้
ชีวติ อยู่ใกล้กบั หาดทราย ชายเล แถวบางแสน แต่ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยเกือบสีป่ ี กลับไม่ฮาเฮสัก
เท่าไร
ในช่วงทศวรรษ 2550 ช่วงเวลาที่ฉันก้าวเข้าสู่ชวี ติ บทใหม่ การเปลี่ยนผ่านจาก
วัยรุ่นไปสู่วยั ผูใ้ หญ่ นอกจากการเปลีย่ นแปลงบนเนื้อตัวร่างกาย สถานทีอ่ ยู่อาศัย และวิถชี วี ติ
ของตนเอง ฉันยังต้องเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงในเชิงสังคมและการเมือง ทัง้ ความขัดแย้งทาง
การเมืองระหว่างคนเสือ้ เหลืองกับคนเสือ้ แดงทีป่ ระทุขน้ึ นับแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 และยัง
ต้องเจอะเจอกับการทารัฐประหารตอนปี พ.ศ. 2557 ซึง่ เป็ นครัง้ ทีส่ องในชีวติ กระนัน้ แล้วภายใต้
สภาวการณ์ทร่ี ะส่าระสายทางการเมืองตลอดช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมา กลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในหลากหลายบริบท ทัง้ ในทางการเมือง เกิดกลุ่มการเคลื่อนไหว
ของผู้มีค วามหลากหลายทางเพศ หรือ ในเชิง สัง คมเกิด การผลัก ดัน เรีย กร้อ งเพื่อ สิท ธิท าง
กฎหมายของกลุ่มคนเหล่านี้ นอกจากบริบทดังกล่าวแล้วในเมืองหลวงหรือหัวเมืองหลักของการ
ท่องเที่ยวได้เกิดสถานบันเทิงเฉพาะกลุ่มมากมาย เกิดสังคมออนไลน์ทใ่ี ห้กลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศได้เข้าถึงข้อมูลและมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทัง้ ในอุตสาหกรรม
บัน เทิง ได้ ฉ ายภาพคนกลุ่ ม นี้ เ พิ่ม มากขึ้น ทัง้ บนสื่อ กระแสหลัก และสื่ อทางเลื อ ก ความ
เปลีย่ นแปลงเหล่านี้ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา ได้ถูกชี้ให้เห็นเอาไว้ในงานของ
แจ็คสัน (2010) ทีช่ อ่ื Queer Bangkok: 21st Century Markets, Media, and Rights
แม้ฉัน จะเติบ โตขึ้น มาท่า มกลางความเปลี่ย นแปลงในหลากหลายด้า นและอยู่
ท่ามกลางสังคมที่เริม่ เปิ ดกว้างต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ทว่าความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่
ส่งผลต่อชีวติ ของฉันโดยตรง และสาคัญไปไม่น้อยกว่าการเปลีย่ นแปลงในเชิงสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ก็คอื “ความเปลีย่ นเปลีย่ นแปลงเชิงความรู”้ ทีน่ อกจากจะเกิดขึน้ จากการนาเอาข้อ
บ่งชีท้ างการแพทย์มาใช้ในระบบการเกณฑ์ทหารหรือในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแล้ว ยังเกิดขึน้
จากการรับเอาคานิยามอัตลักษณ์ ทางเพศสถานะ อย่าง transgender หรือ transsexual มาก
จากโลกตะวันตก โดยมีการนาคาเหล่านี้มาใช้นิยามกันในกลุ่มกะเทยชนชัน้ กลาง กลุ่มนัก
เคลื่อนไหว กลุ่ม NGO และบนสือ่ สังคมออนไลน์ นอกจากการนาคามาใช้ ยังเกิดสมาคมทีเ่ รียก
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ตนเองว่า “สตรีข้ามเพศ” หรือ “ผู้หญิงข้ามเพศ” ซึ่งขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิของคนกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ
ในทีส่ ุดวันทีก่ าลังจะก้าวไปเป็ นผูใ้ หญ่ ฉันก็ค่อย ๆ เรียนรูด้ ว้ ยตนเองว่า “เพศชาย”
หรือคาแรกทีฉ่ นั ได้รบั บนสูตบิ ตั ร ได้แทรกซึม กีดกัน และส่งผลต่อชีวติ ฉันอย่างแนบเนียนโดยที่
ไม่เคยนึกมาก่อน แม้หลายปั ญหาหลายอุปสรรคจะได้รบั การแก้ไข เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในชีวติ ที่
อาจมีผลต่อเรื่องอาชีพการงานในอนาคตของฉันได้ถูกทาให้คลี่คลายไปก็ คอื การที่ไม่ต้องถูก
เกณฑ์ไปรับใช้ชาติในวันเกณฑ์ทหารหรือถูกตีตราว่าโรคจิตถาวรในใบสด.43 อีกแล้ว เพราะคา
ๆ นัน้ ได้ถูกแทนทีด่ ว้ ยคาว่า “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด ” และเรื่องหนึ่งทีค่ งทาให้ฉันรูส้ กึ
โล่งใจเป็ นอย่างมากก็คอื ฉันสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยสวมใส่ชุดนักศึกษาหญิงและ
ใส่ชุดครุยในวันรับปริญญาตามเพศทีฉ่ นั ปรารถนาได้
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทาให้ฉันรูส้ กึ มีความหวังอยู่ลกึ ๆ ว่า จะสามารถใช้ชวี ติ
เหมือนดัง่ คนปกติทวไป
ั ่ ได้เปลีย่ นไปเป็ นในสิง่ ทีอ่ ยากจะเป็ น หรือ ได้มชี วี ติ ในแบบทีเ่ รียกว่า
ชีวติ จริง ๆ แต่ทว่าฉันต้องยอมจานนให้กบั กระบวนการทางการแพทย์ และแม้หลายอุปสรรคจะ
ได้รบั การแก้ไขหากแต่ยงั คงมาพร้อมภาระเงื่อนไขที่เราต้องพิสูจน์ ตวั เอง ขออนุ ญาต หรือ
รับรองตนเองผ่านกระบวนการทางจิตเวช ถึงแม้กลุ่มหรือองค์กรที่ขบั เคลื่อนประเด็นเพื่อสิทธิ
ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศจะคอยเป็ นปากเป็ นเสียง และคอยต่อสูเ้ พื่อฉันอยู่ ทว่าถ้าหาก
จะให้นิยามสองทศวรรษที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของฉันเอง ช่วงเวลานี้คงเปรียบได้ ว่าเป็ น
ช่วงเวลาแห่งความหวังทีย่ งั คงมาพร้อมกับเงื่อนไขหรือเป็ นยุคแห่งการต่อรองมากกว่าการโค่น
ล้มระบบและแบบแผนทีเ่ คยมีมา
ฉะนัน้ ในบทนี้จะเป็ นการนาเอาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาสนทนากับ
ความเปลีย่ นแปลงเชิงความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในสังคมไทยซึง่ จะแบ่งออกเป็ นสองส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่
หนึ่ง จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของคานิยามเพศ จาก กะเทย ไปสู่ คนข้ามเพศ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ขบวนการเคลื่อนไหวและในพืน้ ทีว่ ชิ าการ และส่วนทีส่ อง จะเป็ นการสารวจตรวจสอบการนาเอา
องค์ความรูท้ างการแพทย์จากตะวันตกมาใช้ในระบบระเบียบของสถาบันของรัฐ ทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อกะเทย โดยจะศึกษาผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ส่วนตัว ในการเกณฑ์ทหาร การเข้าร่วม
รับปริญญา และจดหมายเหตุส่วนบุคคล อันได้แก่ ใบสด.43 และใบคาร้องขอเข้ารับปริญญาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ การศึกษาทัง้ สองส่วนจะเผยให้เห็นว่าองค์ความรู้ท่รี บั มาจาก
ตะวันตกนัน้ บดบัง กดทับ หรือทาให้เกิดความสลับซับซ้อนอย่างไร ต่อองค์ความรูเ้ ดิมทีเ่ กีย่ วกับ
กะเทย และส่งผลต่อตัวตนและประสบการณ์ของกะเทยในสังคมไทย (เช่นฉัน) อย่างไร
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6.1 คาที่แปรเปลี่ยน: จาก กะเทย สู่ สตรี/ผูห้ ญิ งข้ามเพศ
ในค่าคืนหนึ่งตอนที่กาลังเรียนอยู่ชนั ้ มัธยมปลาย ฉันได้ยนิ คาว่า “สตรีขา้ มเพศ”
หรือ “ผูห้ ญิงข้ามเพศ” มาจากรายการโทรทัศน์ทช่ี ่อื วูดดี้เกิดมาคุย2 ซึ่งเป็ นรายการทีถ่ ่ายทอด
ทุกคืนวันอาทิตย์ ทางช่องเก้า ฉันจาได้ดวี ่าคืนนัน้ ติดตามเทปนี้ผ่านทางทีวใี นห้องนอนของ
ตนเอง โดยถึงขัน้ ต้องหรี่เสียงเบา ๆ และฟั งอยู่คนเดียวเงียบ ๆ เพราะรายการคืนนัน้ มีการ
ถกเถียงกันอย่างดุเดือดระหว่าง นก ยลดา 3 มัม ลาโคนิค4 และ จิม๋ ซาร่า5 ทีม่ าเป็ นแขกรับเชิญ
ณ ตอนนัน้ ฉันได้แต่เกิดความสงสัยและตัง้ คาถามมากมายเต็มไปหมด เพราะทีผ่ า่ นมาฉันเคยแต่
ถูกเรียกด้วยคาว่า ตุ๊ด หรือ กะเทย ฉันไม่เคยได้ยนิ คาทีน่ ก ยลดาพูดถึงมาก่อนและไม่เคยรูเ้ ลย
ว่าองค์กรอนามัยโลก หรือ WHO ทีน่ ก ยลดาอ้างถึงในรายการคือใคร หรือมีหน้าทีอ่ ะไร และนัน่
ยิง่ ทาให้ฉันตัง้ คาถามกับตนเองว่าสิง่ ทีฉ่ ันเป็ นอยู่นนั ้ สรุปแล้วมันคือธรรมชาติ เจตจานงอันเสรี
หรือ ความเจ็บป่ วยกันแน่
จากรายการวู้ด ดี้เ กิด มาคุ ย ที่ฉั น นั ง่ ดู ด้ ว ยความสงสัย และเต็ม ไปด้ ว ยค าถาม
มากมาย ในทีแรกฉันจึงคิดว่าคาว่า “คนข้ามเพศ” ทีใ่ ช้กนั ในสังคมไทยปั จจุบนั นัน้ ปรากฏขึน้ ครัง้
แรกจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลีย่ นแปลงคานาหน้าของนก ยลดาหรือมาจากรายการทีว ี
โชว์ในวันนัน้ ทีเ่ ริม่ พูดถึงคาว่า “สตรีขา้ มเพศ” หรือ “ผูห้ ญิงข้ามเพศ” แต่ในความเป็ นจริงคาว่า
คนข้ามเพศ ได้ปรากฏขึน้ มาก่อนหน้านัน้ ในแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์
จากงานของแจ็คสัน (2011) ได้เผยให้เห็นถึงทีม่ าทีไ่ ปและความสลับซับซ้อนของ
คาว่า “ข้ามเพศ” โดยมีจุดเริม่ ต้นมาจาก เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา พยายามทีจ่ ะแปลคาว่า
เควียร์ ให้เป็ นภาษาไทย โดยแปลเป็ นคาว่า “ข้ามเพศ” เพื่อสื่อนัยยะถึงความลื่นไหลของเพศ
สถานะและเพศวิถี คาว่า “ข้ามเพศ” จึงได้กาเนิดขึ้นในระหว่างการเตรียมการจัดงานสัมมนา
วิ ช าการที่ มี ช่ื อ ว่ า International Conference of Asian Queer Studies ครั ง้ ที่ 1 ที่ จ ั ด ขึ้ น ที่
กรุงเทพ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อค้นคว้าลึกลงไปกลับพบคาว่า คน
ข้ามเพศ ปรากฏขึน้ ในวงวิชาการตัง้ แต่ปีก่อนหน้านัน้ โดยจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2547 มีการ
2

เทปนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
(ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์, 2554, น. 171)
3 อดีตมิสอัลคาซ่าปี 2005 นักร้องวงวีนัสฟรายแทบ และผูก
้ ่อตัง้ สมาคมสตรีขา้ ม
เพศแห่งประเทศไทย
4 นักร้อง วงลาโคนิคส์ ผลงานทีส
่ ร้างชื่อเสียงให้กบั เธอ คือ เพลงเติมใจให้กนั และ
ความลับ
5 จิม
๋ ซาร่า หรือ สุจนิ ต์รตั น์ ประชาไทย นักร้อง นักแสดง ผูม้ ชี ่อื เสียง อีกทัง้ เธอยัง
เป็ นคนแรกทีไ่ ด้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศในประเทศอังกฤษ (“เผยเรือ่ งราว จิม๋ ซาร่า,” 2560)
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จัดงานสัมมนาเรื่อง “เพศในวัฒนธรรม ประสบการณ์จากคนข้ามเพศ” ทีศ่ ูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ
ธร จัดขึน้ โดยความร่วมมือจากกลุ่มนักวิชาการทีเ่ ป็ นคนข้ามเพศ ซึ่งมี เปรมปรีดา ปราโมช ณ
อยุธยา รวมอยู่ดว้ ย ภายในงานได้มกี ารนาเสนองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับเกย์ กะเทย และเพศทีส่ าม
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร, 2547, น. 9) แต่อย่างไรก็ตามงานสัมมนา International Conference
of Asian Queer Studies กลายเป็ นจุดทีท่ าให้เกิดความเข้าใจว่า “ข้ามเพศ” นัน้ คือคาแปลของ
transsexual และ transgender ซึง่ ก่อให้เกิดความซับซ้อนตามมา ดังข้อสังเกตของแจ็คสัน
ผูอ้ ่านทีเ่ ป็ นคนไทยได้ตคี วามคาทีเ่ ปรมปรีดาคิดขึน้ ว่าเป็ นความพยายามทีจ่ ะแปล
คานิยามในภาษาอังกฤษ อย่าง “transgender” และ “transsexual” เป็ นภาษาไทย
นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา “ข้ามเพศ” ถูกรับรูอ้ ย่างแพร่หลายว่า หมายถึงคา
ทัง้ สองคานัน้ ในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามทัง้ สองคายังคงไม่ถูกทาให้แตกต่างกัน
อย่างชัดเจนในภาษาไทย (Jackson, 2011, p. 5)
คาว่า คนข้ามเพศ ที่มาพร้อมกับความสลับซับซ้อนในเชิงความหมายที่ยงั ไม่ถูก
แยกออกจากกัน ระหว่ า ง transsexual และ transgender จึ ง ได้ ป รากฏอยู่ ใ นแวดวงการ
เคลื่อนไหวและงานเขียนทางวิชาการที่ถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2550 ซึ่งกระบวน
ทัศน์ ทงั ้ แบบ transsexual และ transgender ได้หลังไหลเข้
่
ามาในสังคมไทยผ่าน โลกาภิวตั น์
ความเป็ น สมัย ใหม่ สิท ธิม นุ ษ ยชน ขบวนการเคลื่อ นไหว กลุ่ ม NGO ระบบทุ น นิ ย ม หรือ
การแพทย์เชิงพาณิชย์ เพื่อมาใช้อธิบายอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ อย่าง กะเทย หรือ สาวประเภทสอง
รวมถึงใช้เรียกคนทีเ่ ปลีย่ นจากหญิงไปเป็ นชาย
จากการเปลี่ย นแปลงของค านิ ย ามอัต ลัก ษณ์ ท างเพศสถานะที่ร ับ มาจากโลก
ตะวันตกจึงได้นามาสู่การสารวจตรวจสอบคาดังกล่าว เนื่องจากสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะ
ศึกษาได้ให้ความสนใจต่อบทบาทของคานิยาม คนข้ามเพศสถานะ ที่ถูกนาไปใช้ในพรมแดน
ต่าง ๆ ตามทีส่ ไตร์เกอร์ และ เคอร์ราห์ กล่าวว่า
หนึ่ ง ในมุ ม มองเชิง วิพ ากษ์ ข องสาขาวิช าคนข้า มเพศสถานะศึก ษา คือ การ
ตรวจสอบและท างานร่ว มกับ นิ ย ามค าว่า คนข้า มเพศสถานะ ซึ่ง ก็คือ การสืบ
สาแหรกลงไปในวงศาวิทยาของ “คนข้ามเพศสถานะ” ในฐานะหมวดหมู่ การ
บันทึก และการถกเถียงถึงผลลัพธ์ของการนาไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากบริบท
และในฐานะของการตัง้ คาถามต่อวิธกี ารที่นิยามศัพท์ได้ทาหน้ าที่ (บางครัง้ มัก
เกิดขึน้ พร้อมกัน) กับการเป็ นหนทางของการต่อต้าน หรือการปลดปล่อย การเป็ น
ส่วนหนึ่งของการกดขีแ่ ละการควบคุม หรือการเป็ นนิยามศัพท์ทางเทคนิคทีม่ คี วาม
เป็ น กลางที่ถู ก น าไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ป รากฏการณ์ ท างวัฒ นธรรมที่เ กิด ขึ้น
(Stryker & Currah, 2014, p. 6)
ดังนัน้ นาการแนวคิดของคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ในส่วนนี้จึงเป็ นการสืบ
สาแหรกของความรู้ลงไปในคาว่า “คนข้ามเพศ”ที่ถูกนามาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวและวง
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วิชาการ เพือ่ เผยให้เห็นถึงพัฒนาการของคานิยามทีถ่ ูกนามาใช้ในสังคมไทย ซึง่ ยังคงผสมผสาน
กันระหว่าง transsexual และ transgender รวมถึงเพือ่ คลีค่ ลายความสลับซับซ้อนและรือ้ ให้เห็น
ถึงผลพวงทีต่ ามมาจากการนานิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะของโลกตะวันตกมาใช้
6.1.1 คาว่า “คนข้ามเพศ” ในขบวนการเคลื่อนไหว: เมื่อกะเทยพูดภายใต้
สภาวะคนแปลงเพศ
ก่ อ นที่ คนข้ า มเพศ จะถู ก น ามาใช้ เ ป็ นอัต ลัก ษณ์ ท างการเมื อ ง การ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิให้แก่กลุ่มที่มอี ตั ลักษณ์ ขา้ มจากชายไปเป็ นหญิง (ไม่ว่าจะเป็ น
กะเทย สาวประเภทสอง หรือ สตรี/ผู้ห ญิง ข้า มเพศ) ค่อ ย ๆ เริ่ม ก่ อ รูป ก่ อ ร่า งมานับ แต่ ช่ว ง
ทศวรรษ 2540 ดัง เช่น กรณี ก ารคัด ค้า นนโยบายและการกระทาที่ไม่ เ ป็ น ธรรมของรัฐ เมื่อ
สถาบัน ราชภัฏ ได้ก าหนดนโยบายกีด กัน คนกลุ่ ม นี้ ไ ม่ ใ ห้เ ข้า รับ การศึก ษาในปี พ .ศ. 2540
รวมทัง้ ประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหาร และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ แต่
อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนข้ามเพศในระยะแรกก็ยงั เป็ นการเคลื่อนไหวที่อาศัย
ความร่วมมือกับกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาคมฟ้ าสีรุง้ และองค์กรบางกอกเรนโบว์
รวมทัง้ หน่ วยงานรัฐ เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุ นการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สานักงาน
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์ ,
2554, น. 173) แต่หากพูดถึงการรวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนเพือ่ ก่อตัง้ องค์กรหรือสมาคมทีท่ างาน
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกะเทย สาวประเทสอง และสตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ โดยเฉพาะเจาะจง นัน้
เพิง่ เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา จะเห็นได้จาก มูลนิธซิ ิสเตอร์ พัทยา ศูนย์
กิจกรรมสาวประเภทสอง ริเริม่ ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และขึน้ ทะเบียนอย่างเป็ นทางการเมื่อปี
พ.ศ. 2558 สมาคมสตรีขา้ มเพศแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ ขึ้นเมื่ อปี 2552 และ เครือข่ายเพื่อน
กะเทยไทย เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาเครือข่ายสาวประเภทสองในประเทศ
ไทย เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 และขึน้ ทะเบียนอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 25606
คาว่า “คนข้ามเพศ” เริม่ เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในช่วงต้นทศวรรษ 2550 จากแวดวงนัก
กิจกรรม และองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และนอกจากจะ
ปรากฏในพืน้ ทีท่ างสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวยังปรากฏชุมชนในโลกออนไลน์ เกิดเว็บไซต์
สาหรับกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “กลุ่มหญิงข้ามเพศ” คือ www.Thailadyboyz.net นอกจากคาว่า
“คนข้ามเพศ” ยังมีคาว่า สาวทีจี (TG ย่อมาจาก transgender หรือคาเต็ม ๆ คือ transgender
woman) ได้ปรากฏขึน้ ในโลกอินเทอร์เน็ตในราวปี พ.ศ. 2551 และถูกนามาใช้ต่อสาธารณชน
นอกจากจะมีกลุ่มกะเทยหรือผู้หญิง /สตรีขา้ มเพศแล้ว ยังมีกลุ่มของผู้ชายข้าม
เพศเริม่ ปรากฏชัดขึน้ ในสังคมไทยในช่วงปลายทศวรรษ 2550 เห็นได้จากการก่อตัง้ Transmen
Alliance of Thailand ในปี พ.ศ. 2557 และ กลุ่ม Teak ในปี พ.ศ. 2560
6
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โดยสมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 (Käng, 2012, p. 491) แต่อย่างไรก็ตาม
กว่าสองทศวรรษทีผ่ ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การเคลื่อนไหวของ นก ยลดา ก่อให้เกิดจุดเปลีย่ น
ที่สาคัญ โดยนามาซึ่งกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกตนเองว่า “สตรี/ผู้หญิงข้ามเพศ” ที่ได้
ก่อตัง้ ขึน้ มาอย่างเป็ นทางการ และทาให้คาว่า “สตรี/ผูห้ ญิงข้าม” หรือ “คนข้ามเพศ” เป็ นทีร่ จู้ กั
อย่างแพร่หลายในสังคม ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต ในเวลา
เดีย วกัน ค านิ ย ามที่น ก ยลดาน ามาใช้ซ่ึง รับ มาจากแนวคิด ของผู้เ ชี่ ย วชาญในโลกตะวันตก
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงความรูแ้ ละทาให้ความรูท้ างการแพทย์เข้ามามีบทบาทในการ
ให้ความหมายต่อตัวตนและประสบการณ์ของกะเทย
บทบาทการเคลื่อนไหวของนก ยลดา ในการเรียกร้องสิทธิของสตรี /ผูห้ ญิง
ข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงคานาหน้านามบนเอกสารบุคคล และการนาสภาวะ
คนแปลงเพศมาใช้ เริ่มต้นขึ้นราว ปี พ.ศ. 2550 ครัน้ เมื่อเธอเป็ นตัว แทนของกลุ่มทีมีช่ือว่า
“ผูห้ ญิงข้ามเพศแห่งประเทศไทย” ซึง่ เป็ นกลุ่มทีก่ ่อตัง้ ขึน้ โดยได้รบั การสนับสนุนจากสมาคมฟ้ าสี
รุ้ง (โพสต์ทูเดย์, 28 ตุลาคม 2550) นกและกลุ่มผู้หญิง ข้ามเพศได้เข้าไปยื่นรายชื่อสนับสนุ น
พระราชบัญญัตคิ านาหน้านามต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) อย่างไรก็ตามภายใน
ปี เดียวกันนัน้ ร่างดังกล่าวก็ถูกสนช. ตีกลับไป (โพสต์ทูเดย์, 28 ตุลาคม 2550) ต่อมาในปี พ.ศ.
2551 นก ยลดา พร้อมกับ นายกิตตินันท์ ธรมทัช นายกสมาคมฟ้ าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้
ออกมาแถลงข่าวจากกรณีนายนที ธีระโรจนพงษ์ ยื่นหนังสือต่อแพทย์สภาเพื่อให้ยบั ยัง้ การ
ผ่าตัดลูกอัณฑะในเด็กชาย รวมทัง้ กาหนดกฎหมายเพื่อห้ามการกระทาดังกล่าว (ข่าวสด, 30
มีนาคม 2551)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สมาคมสตรีขา้ มเพศแห่งประเทศไทย (TransFemale
Association of Thailand) ได้ก่อตัง้ ขึน้ มาอย่างเป็ นทางการ โดยนก ยลดาเป็ นผูก้ ่อตัง้ และดารง
ตาแหน่ งนายกของสมาคม องค์กรดังกล่าวมีเป้ าหมายหลักในการเรียกร้องการเปลีย่ นแปลงคา
นาหน้าให้กบั กลุ่มคนทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแปลงเพศแล้ว และนอกจากนัน้ แล้วยังมีเป้ าหมายในการ
ขับเคลื่อนเพือ่ ลดอคติในสังคมทีม่ ตี ่อคนข้ามเพศ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพทางเพศ รูปแบบ
การทางานของสมาคมนอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ แล้ว ยังทา
ผ่านเว็ปไซต์ โดยมีกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจ กรรมขององค์กร พร้อมทัง้ มีการ
เปิ ดรับสมัครสมาชิกสตรีขา้ มเพศ (ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์ , 2554, น. 178) นอกจากการก่อตัง้
สมาคมสตรีขา้ มเพศแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ในปี เดียวกันนัน้ นกและกลุ่มสตรี/ผูห้ ญิง
ข้า มเพศยัง ได้อ อกมาเรีย กร้อ งต่ อ รัฐ มนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ ขอให้ท บทวน
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรือ่ ง เกณฑ์การรักษาแปลง
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เพศ พ.ศ. 25527 (มติชน, 31 มกราคม 2552) และออกมาเรียกร้องไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ให้แก้ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับการแต่งกายให้นิสติ นักศึกษา บัณฑิต และอาจารย์สตรี
ข้ามเพศ โดยอ้างว่าการถูกบังคับให้แต่งกายเป็ นเพศชายในสถาบันการศึกษา ขัดกับหลักการ
ดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชโรคสตรีขา้ มเพศ (ผูจ้ ดั การรายวัน, 21 ตุลาคม 2552)
จนกระทังในเดื
่
อนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2553 นก ยลดาได้นาเสนอ คาว่า “สตรี/
ผูห้ ญิงข้ามเพศ” ในรายการวูด้ ดี้เกิดมาคุย จากคากล่าวของนก ยลดาในรายการ คานี้เธอแปลมา
จากคาว่า transsexual female และได้ให้คาจากัดความกับคาทีเ่ ธอนามาใช้เอาไว้ว่า “ผูห้ ญิงที่
เกิดมาผิดปกติทางร่างกาย คือ มีอวัยวะเพศชายออกมาด้วย” พร้อมกับมีการยกเอาบัญชีการ
จาแนกโรคขององค์กรอนามัยโลก หรือ WHO มารองรับ โดยเธอมักจะกล่าวว่าสิง่ ทีเ่ ธอเป็ นคือ
อาการเจ็บป่ วย คือ ความผิดปกติดา้ นอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity disorder) หรือ โรค
เพศสลับ และต้องการการรักษาด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ ซึง่ ในเวลานัน้ คาอธิบายดังกล่าวเป็ นไป
ตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ในบัญชีจาแนกโรค ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 10 (ICD-10)8 (วัชร
วุฒิ ซื่อสัตย์ และ พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2558, น. 117)

สองประเด็น หลัก ที่น ก ยลดา และกลุ่ ม สตรี/ผู้ห ญิง ข้า มเพศไม่ เ ห็น ด้ว ยต่ อ
ข้อบังคับดังกล่าว คือ 1. ไม่เห็นด้วยกับการที่กาหนดให้ผู้ท่ีจะแปลงเพศได้ต้องมีอายุ 18 ปี
เพราะส่วนใหญ่จะมีความต้องการทีจ่ ะแปลงเพศตัง้ แต่อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือตัง้ แต่เกิด และ 2.
ไม่เห็นด้วยทีก่ าหนดให้ผทู้ จ่ี ะกระทาการแปลงเพศต้องได้รบั การรับรองจากจิตแพทย์จานวน 2
คน โดยมองว่าจะทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึน้ ในการแปลงเพศ แต่ควรให้อยูใ้ นดุลยพินิจ
ของจิตแพทย์เป็ นรายกรณีว่าผูป้ ่ วยควรได้รบั คารับรองจากจิตแพทย์กท่ี า่ น (มติชน, 31 มกราคม
2552, น. 5)
8 อย่างไรก็ตามบนหน้ าเว็ปไซต์ขององค์กรอนามัยโลก สานักงานประจาภูมภ
ิ าค
ยุโรป https://www.euro.who.in ได้เผยให้เห็นว่า บัญชีจาแนกโรคขององค์กรอนามัยโลก ฉบับที่
11 (ICD-11) ทีเ่ ผยแพร่ออกมาในเดือนมิถุนายน ปี 2562 ได้ถอดถอนสภาวะคนแปลงเพศและ
สภาวะเพศสภาพไม่ ต รงกับ เพศก าเนิ ด (Gender Identity disorder) ออกจากหมวดความ
ผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม โดยถูกย้ายออกไปอยู่ในหมวดเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพทาง
เพศแทน และเปลีย่ นไปใช้คาว่า ความไม่สอดคล้องทางเพศสถานะ หรือ gender incongruence
ขณะที่ใ นคู่มอื ดีเอสเอ็ม-4 (DSM-IV) ที่ออกมาใน 1994 ฉบับนี้ สภาวะคนแปลงเพศ ได้ถูก
ยกเลิกไป และถูกแทนทีด่ ้วยสภาวะความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ หรือ Gender
Identity Disorder (GID) กระทังคู
่ ม่ อื ดีเอสเอ็ม-5 (DSM-V) ทีอ่ อกมาในปี 2013 ได้นาเอาสภาวะ
ไม่พงึ พอใจในเพศสถานะ (Gender Dysphoria) มาใช้แทนทีส่ ภาวะความผิดปกติของอัตลักษณ์
ทางเพศสถานะ (Capetillo et al, 2015, p. 54)
7
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นอกจากการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายและการนาเสนอคาว่า สตรี /ผูห้ ญิง
ข้ามเพศ ต่อสาธารณชนในปี พ.ศ. 2553 ยังเป็ นปี แรกทีส่ มาคมสตรีขา้ มเพศแห่งประเทศไทยได้
ริเริม่ จัดทาโครงการแปลงเพศฟรี พีช่ ่วยน้อง (Sister’s Hand) หรืออีกชื่อหนึ่งทีส่ ่อื หนังสือพิมพ์
มักจะใช้ คือ คาว่า “โครงการจิม๋ เอื้ออาทร” โครงการนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผูห้ ญิงข้าม
เพศทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์จานวนห้าคน โดยช่วยออกค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรมแปลงเพศให้ฟรี
แก่ผู้ท่ผี ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปี แรก 9ได้รบั การสนับสนุ นจากศูนย์ศลั ยกรรม
PAI ส่วนการดาเนินโครงการในครัง้ ที่สอง ปี พ.ศ. 2554 ได้รบั ความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ยันฮี (ข่าวสด, 25 กุมภาพันธ์ 2554) อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ ทีส่ องได้รบั
การคัดค้านจากนายนที (ประธานกลุ่มเกย์การเมืองแห่งประเทศ) (มติชน, 4 มีนาคม, 2554)
โครงการนี้จงึ เป็ นอันต้องถูกระงับไป สืบเนื่องจากการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเข้าค่าย
โฆษณาแฝง ซึ่งผิดไปจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทีร่ ะบุไว้ว่า สถานพยาบาล
ห้ามใช้คาว่าฟรีเพือ่ การโฆษณา (ข่าวสด, 9 มีนาคม 2554)
ความสาคัญของการเคลื่อนไหวของนก ยลดา และกลุ่มสตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ
คือ การพูดภายใต้สภาวะคนแปลงเพศ หรือ transsexualism ซึ่งเป็ นคาของผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ทร่ี บั มาจากโลกตะวันตก จากการเคลื่อนไหวของนก ยลดา และกลุ่มผูห้ ญิงข้ามเพศ
ได้นามาทัง้ ความเห็นอกเห็นใจ และได้รบั คาวิพากษ์วจิ ารณ์ต่าง ๆ มากมายทัง้ ในแง่บวก และแง่
ลบ ซ้ า ยัง เผชิญ กับ การถู กโจมตีด้ว ยความเกลีย ดชัง และอคติจ ากผู้ค นในสังคมและบนโลก
อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์จากภายในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศด้วยกันเอง
ไม่ว่าจะเป็ นการขับเคลื่อนของนายนที หรือการนาเสนอมุมมองทีต่ ่างไปจากการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มสตรีขา้ มเพศ อาทิ งานเสวนาเรื่อง “ฉันไม่ได้ป่วย…จากกะเทยถึงผูห้ ญิงข้ามเพศ” ซึง่ จัดขึน้
โดยเครือ ข่า ยเพื่อ นกะเทยไทยในปี พ.ศ. 2553 งานเสวนาดัง กล่ า วสะท้อ นให้เ ห็นถึง ความ
แตกต่างของเป้ าประสงค์ทางการเมืองในหมู่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกะเทยและผูห้ ญิงข้าม
เพศ ดังที่นฤพนธ์ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างสตรีขา้ มเพศและกลุ่มเครือข่ายกะเทยไทย
อาจจะสะท้อนให้เห็นเป้ าหมายทางการเมืองและอัตลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกัน โดยทีก่ ลุ่มสตรีขา้ มเพศ
สนใจความเป็ นผูห้ ญิง แต่กลุ่มเครือข่ายกะเทยไทยสนใจเรื่องลดอคติจากสังคม (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ, 2556, น. 152) ในขณะทีก่ ติ ติกรมองว่า
ความต้องการให้การรับรองสถานะความเป็ นผู้หญิงด้วยกฎหมายผ่านคา
นาหน้านามที่ยงั เป็ นที่ถกเถียงกันไม่จบสิ้น มุมหนึ่งอาจมองได้ว่าเป็ นการ
ต่อรองกับสังคมแต่ยงั มีมุมมองอื่นที่หลากหลายเช่น เป็ นการหวนกลับไป
ยอมรับความหมายเดิมทางจิตวิทยาทีน่ ิยามว่ากะเทยคือความเจ็บป่ วย เป็ น
9

ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการในปี แรกมีอายุน้อยสุด 14 ปี และมากสุด 60 ปี (ผูจ้ ดั การ
รายวัน, 25 กุมภาพันธ์ 2554)
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การกีด กัน กะเทยด้ว ยกัน เอง เป็ น การล้อ มกรอบกะเทยให้ว ิ่ง ไปสู่ลู่แบบ
เดีย วกัน คือ เปลี่ย นแปลงเรือ นร่ า งตามวาทกรรมหลัก เพื่อ จะได้ร ับ การ
ยอมรับทางสังคม กฎหมาย และอื่น ๆ (กิตติกร สันคติประภา, 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” ข อ ง
เดรชด์ บย็อง-ชู คัง (Dredge Byung'chu Käng) (2012) ได้รอ้ื ให้เห็นถึงการเมืองเบื้องหลังของ
คานิยาม หรือความรูท้ น่ี กยลดา และกลุ่มสตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศได้นามาใช้ในฐานะอัตลักษณ์ทาง
การเมือง โดยในบทความของคัง มีการอ้างถึงบทสนทนาส่วนตัวทีน่ กบอกกับนักกิจกรรมคนอื่น
ว่า เธอไม่ได้คดิ ว่าตนเองป่ วย แต่เธอใช้สถานะของการเป็ นพลเมืองที่ต้องได้รบั การเยียวยา
รักษา (Therapeutic citizen) เป็ นกลยุทธ์ทางการเมืองเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิจากรัฐ (Käng, 2012, p.
487) ซึง่ คังมองว่า “ข้อถกเถียงของนกนัน้ ได้พลิกวาทกรรม จากชนกลุ่มน้อยทางสิทธิ ไปสู่ การ
รักษาทางการแพทย์ และสิทธิทางสุขภาพ ทว่าเหตุผลเหล่านี้ทาให้อานาจในการสถาปนาระบบ
สองเพศของรัฐมีความเข้มแข็งเพิม่ ขึน้ ” (Käng, 2012, p. 487) และคังยังได้อธิบายเพิม่ ไว้อกี ว่า
สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ หรือกระบวนทัศน์แบบคนแปลงเพศ ที่นกยลดานามาใช้นัน้ นามาซึ่งการ
แปรเปลีย่ นของกระบวนทัศน์ในการมองอัตลักษณ์และตัวตนของกะเทย โดยเปลีย่ นจากความ
เป็ นกะเทย ไปสู่ ความเป็ นหญิง และในเชิงความรูก้ ารนาคาว่า สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศมาใช้แทนคา
ว่า กะเทย ได้แปรเปลี่ยนวาทกรรมชุดเดิมที่มมี าตัง้ แต่ในประวัตศิ าสตร์ จากที่ กะเทยเคยถูก
อธิบายตามความรูค้ วามเชื่อทางศาสนาหรือมายาคติมาสู่การเป็ น กะเทยสมัยใหม่ทอ่ี ยู่ภายใต้
การอธิบายตามความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ตามที่ คัง กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายในการนาคาว่าผูห้ ญิงข้าม
เพศมาใช้ในการนิยามก็เพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากอาณาของคาว่า กะเทย สู่ อาณาของคาว่า
ผูห้ ญิง … การทาให้เป็ นปั ญหาทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการเป็ นคนแปลงเพศ คือ การสร้าง
การเชือ่ มโยงขึน้ มาใหม่ทข่ี น้ึ อยูก่ บั การเป็ นโรค ไม่ใช่ศลี ธรรม” (Käng, 2012, p. 488)
คังได้เสนอข้อวิพากษ์ต่อการนาเอาสภาวะคนแปลงเพศมาใช้อธิบายกะเทย
ในสัง คมไทย ไว้ ส องประเด็ น ส าคัญ ด้ ว ยกัน ประเด็ น แรก คือ การลบเลือ นองค์ ค วามรู้
ประวัติศ าสตร์ข องกะเทยที่มีอ ยู่ใ นสัง คมไทย โดยคัง มองว่า กรอบแนวคิด ที่น กน ามาใช้นัน้
เพิกเฉยต่อประวัตศิ าสตร์เชิงวัฒนธรรมของคนข้ามเพศทีเ่ จาะจงลงไปในสังคมไทย โดยแทนที่
ด้ว ยการหาสิ่งที่มารองรับ ผ่านคาอธิบายของกลุ่มองค์กรที่มีความเป็ นสากล อย่าง องค์กร
อนามัย โลก (Käng, 2012, p. 488) และประเด็น ที่ส อง คือ การตัง้ ค าถามในเชิง วิพ ากษ์ ต่ อ
ประเด็นเรื่องชนชัน้ คังมองว่ า การขับเคลื่อนของนก ยลดา อาจหลงลืมกะเทยชายขอบที่ยงั
ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งถึงแม้ว่าโครงการของนกยลดาจะช่วยเหลือคนที่ต้องการผ่าตัดแปลง
เพศไปได้หา้ คนก็ตาม (Käng, 2012, p. 488) สุดท้ายคังได้เน้นย้าว่า การให้ความหมายใหม่กบั
กะเทย ว่าเป็ น “สตรี” ทาให้เกิดความซับ ซ้อนไปในเชิงลบ ไปพร้อมกับที่สนับสนุ นการทาให้
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ระบบสองเพศกลายเป็ นสถาบันสมัยใหม่ (Käng, 2012, p. 488) แต่อย่างไรก็ตามก็มิอาจจะ
กล่าวได้ว่า คา “สตรีขา้ มเพศ” หรือ “ผู้หญิงข้ามเพศ” ที่นกยลดานามาใช้นัน้ หลงลืมประเด็น
เรื่องความต่างทางเศรษฐกิจในชุมชนคนข้ามเพศ หรือเจาะจงไปทีส่ รีระร่างกายแบบทีต่ อ้ งแปลง
เพศเท่านัน้ ตามทีน่ ก ยลดาได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือกึง่ อัตชีวประวัติ เรื่องเล่าประสบการณ์ และ
รวมบทสัมภาษณ์ของเธอทีช่ ่อื ผูห้ ญิง๊ …ผูห้ ญิง เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2554 ภายหลังจากที่
ได้เธอนาเสนอคาว่า สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ ในรายการวูด้ ดี้เกิดมาคุย ดังนี้
. . . ค าว่า ผู้ห ญิง ข้า มเพศเนี่ ย อย่า งที่บ อก นกแปลมาจากภาษาอังกฤษ
Transsexual Female นกไม่ได้แปลมาจากคาว่า Sex Change Female นี่
นา ถ้าเป็ นคาหลังเนี่ย ก็คงจะแปลเป็ นผูห้ ญิงแปลงเพศได้เป๊ ะทีส่ ุดนะ แต่น่ี
มัน คือ Transsexual Female ค าว่ า Trans คือ ข้า ม, ผ่ า น, เปลี่ย น (หรือ
แปลง), ส่งคาว่า Sexual ก็คอื เพศ มันก็ตรงตัวอยูแ่ ล้ว “ผูห้ ญิงข้ามเพศ” อยู่
ที่ว่าเราจะเลือกใช้คาไหนที่ส่อื ให้ถูกต้องและชัดเจนที่สุด มันจะเป็ นผู้หญิง
ผ่านเพศก็คงไม่เพราะ ไม่น่าจะไหวนะ มันจะเป็ นผูห้ ญิงส่ง เพศก็ยงั ไง ๆ อยู่
ความหมายดูประหลาดพิลกึ แต่จริง ๆ ผูห้ ญิงเปลี่ยนเพศก็พอจะถูกไถนะ
แต่คามันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะ พอใช้เปลี่ยนเพศหรือแปลงเพศปุ๊ ป มันนึกถึง
เรื่องจู๋มเรื่องจิม๋ ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ เหมือนเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้แล้วเห็นจิม๋
ทันทีเลย (หัวเราะ) มันจะกลายเป็ นจาเพาะเจาะจงเรือ่ งนัน้ ไป
เราต้องคานึงถึงผูห้ ญิงข้ามเพศทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วย
การทีเ่ ค้ายังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศแล้วต้องเรียกหรือถูกเรียกว่าผูห้ ญิงแปลง
เพศก็คงจะไม่ถูกนัก เพราะฉะนัน้ ผูห้ ญิงข้ามเพศ เป็ นคาที่เหมาะสมที่สุด
แล้ว สาหรับผูห้ ญิงทีเ่ กิดมาในเพศร่างกายทีไ่ ม่ถูกต้อง เป็ นคาจากัดความที่
เป็ นกลางทีส่ ดุ (นก ยลดา, 2554, นน. 306-307)
ถึงทีส่ ดุ แล้วนก ยลดาอาจจะไม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะทาให้เกิดการแบ่งแยกระหว่าง
กะเทย กับผูห้ ญิงข้ามเพศด้วยกันเอง ดังทีเ่ ธอกล่าไว้วา่ “ผูห้ ญิงข้ามเพศไม่ใช่ขนั ้ กว่าของกะเทย
และกะเทยก็ไม่ได้พฒ
ั นามาเป็ นผูห้ ญิงข้ามเพศ” (นก ยลดา, 2554, น. 308) แต่ทว่านก ยลดา
มักจะเน้นย้าให้ความสาคัญกับความปรารถนาทีต่ อ้ งการแปลงเพศ คาว่า สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ ที่
นก ยลดาใช้จงึ มีลกั ษณะเป็ นอัตลักษณ์แบบเดียว (monolithic identity) โดยให้ความสาคัญกับ
พัฒนาการของตัวตนทีย่ ดึ โยงอยู่กบั การแปลงเพศเพื่อการรักษาหรือตัวตนทีอ่ ยู่ภายใต้กระบวน
ทัศน์ทางการแพทย์
หากมองการต่อสูข้ องนก ยลดา หรือ กลุ่มผูส้ ตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศในมุมมองเกม
ทางภาษา หรือ the language game ที่สไตร์เกอร์ได้ใช้อธิบายถึงการเมืองของการสถาปนา
ความรู้เรื่องคนข้ามเพศสถานะว่าเป็ นเรื่องของการช่วงชิงตาแหน่ งแห่งที่ในการเป็ นผู้พูดของ
ความรู้ โดยสไตร์เ กอร์ไ ด้ช้ีใ ห้เ ห็น ว่ า ในอดีต คนข้า มเพศสถานะ ตกเป็ น เพีย ง สิ่ง อ้า งอิง
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(referent) โดยมีผู้เ ชี่ย วชาญคนอื่น เป็ น ผู้พูด มายาวนานหลายทศวรรษ เมื่อ พิจ ารณาแนว
ทางการเคลื่อนไหวของนก หรือสตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศผ่านมุมมองดังกล่าวแล้วจึงมองว่า แม้นก
ยลดา หรือกลุ่มสตรีขา้ มเพศจะลุกขึน้ มาเป็ นผูพ้ ูด โดยมิใช่เพียงสิง่ อ้างอิงของผูพ้ ูดหรือผูส้ ร้าง
ความรูค้ นอื่น ๆ อีกต่อไป หากแต่พวกเธอเลือกทีจ่ ะพูดภายใต้ “เกม” หรือ “กฎ” ทางภาษาทีค่ น
อื่น (ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์) เป็ นผูค้ ุมเกม หรือ ผูค้ ุมกฎ ด้วยสภาวะทางการแพทย์ การพูด
ภายใต้ค าว่า สตรี/ผู้ห ญิง ข้า มเพศ หรือ กระบวนทัศน์ คนแปลงเพศ โดยอ้า งอิง ความรู้ท าง
การแพทย์จากตะวันตกนัน้ จึงไม่ได้ช่ว ยทาให้ปลดปล่อยกะเทยออกจากความรู้ชุดที่กดทับ
เพียงแต่ เ ปลี่ยนไปอยู่ภายใต้ความรู้ชุดที่กดทับอีกชุดหนึ่งที่มีสถาบันการแพทย์รองรับเพื่อ
นาไปสูก่ ารรับรองทางกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ พียงเพศชายและเพศหญิงตามโครงสร้างของรัฐสมัยใหม่
6.1.2 คาว่า “คนข้ามเพศ” ในวงวิ ชาการ
จากทีแ่ จ็คสัน ได้ช้ใี ห้เห็นว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา “ข้ามเพศ” ถูก
รับรูอ้ ย่างแพร่หลายว่าหมายถึงทัง้ คาว่า transgender และ transsexual ในภาษาอังกฤษ โดยที่
คาทัง้ สองคานัน้ ยังคงไม่ถูกทาให้แตกต่างกันอย่างชัดเจนในภาษาไทย (Jackson, 2011, p. 5)
ความซับซ้อนในเชิงความหมายของนิยาม ข้ามเพศ ทีย่ งั คงซ้อนทับกันอยู่ ระหว่าง transgender
และ transsexual จึงได้ปรากฏขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2560 และ ข้ามเพศ ได้กลายมาเป็ นคา
นิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ อย่าง สตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ ผูช้ ายข้ามเพศ หรือคนข้ามเพศที่
ผู้คนรับรู้กนั ในสังคมไทยปั จจุบนั ซึ่งนอกจากคาดังกล่าวจะถูกนาไปใช้อย่างซั บซ้อนในพื้นที่
ขบวนการเคลื่อนไหว ในช่วงทศวรรษดังกล่าว คาว่า ข้ามเพศ ทีซ่ ้อนทับกันอยู่ระหว่างทัง้ สอง
กระบวนทัศน์กถ็ ูกนามาใช้ในพืน้ ทีว่ ชิ าการ ในฐานะนิยามศัพท์ทใ่ี ช้ในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
ในการศึกษา ในส่วนนี้จงึ เป็ นการทบทวนคาว่า ข้ามเพศ ทีถ่ ูกนามาใช้ในบทความวิ ชาการ และ
วิทยานิพนธ์ ที่เผยแพร่ออกมาในปี พ.ศ. 2550-2560 ซึ่งพบความสลับซับซ้อนในการให้ควา
หมายต่อกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ผ่านคาว่า คนข้ามเพศ หรือ สตรีขา้ มเพศ ดังต่อไปนี้
ความหมายที่ 1 ข้า มเพศ ที่ถู ก น าไปใช้ผ่ า นค าว่ า คนข้า มเพศ โดยสื่อ
ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า transgender ในภาษาอังกฤษ โดยมักจะหมายรวมถึงคานิยาม
เพศทีม่ อี ยู่แต่เดิมในสังคมไทย อย่าง คาว่า กะเทย เพศทีส่ าม หรือ ทอม ความสาคัญของงาน
กลุ่มนี้อยู่ทก่ี ารชีใ้ ห้เห็นว่า คนข้ามเพศนัน้ ไม่จาเป็ นทีต่ อ้ งรับการผ่าตัดแปลงเพศ หรือยึดติดอยู่
กับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์ โดยพยายามชีใ้ ห้เห็นว่า คนข้ามเพศ คือ กลุ่มคนทีม่ เี พศสถานะ
มีส านึ ก รู้ต่ อ ตัว ตน หรือ การแสดงออก แตกต่ า งไปจากเพศก าเนิ ด ความหมายในลัก ษณะ
ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ ประกอบด้วย งาน
ของ นัทธนัย ประสานนาม (2551) ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ (2554) กิง่ แก้ว ทิศตึง (2559) บันทึก
เรื่องเล่า (2559) พิมพวัลย์ บุญมงคลและคณะ (2560) นุ ชเนตร กาฬสมุทร์ และ พิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์
( 2560) อุมาพร เคนศฺลา และมานพ คณะโต (2558)
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ความหมายที่ 2 ข้า มเพศ ที่ถู ก น ามาใช้เ ป็ น ค าว่ า สตรีข้า มเพศ โดยสื่อ
ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า transsexual ในภาษาอังกฤษ โดยมักจะมาพร้อมกับตัวตนทีอ่ ยู่
กับการรักษาโดยการผ่าตัดแปลงเพศและกระบวนการทางการแพทย์ ในทานองเดียวกับคาที่
กลุ่มสตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศนามาใช้โดยอ้างอิงจากความรูท้ างการแพทย์ การใช้คานิยามและการให้
คาจากัดความไปในลักษณะนี้ได้ปรากฏอยู่ในการศึกษาทางด้านพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีขา้ มเพศหลังผ่าตัดแปลงเพศ ของกษมา
มาตรศรี (2559) และ ในบทความที่มชี ่อื เรื่องเดียวกับกับวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าว จัดทาโดย
กษมา มาตรศรี ปรียก์ มล รัชนกุล และอติวุทธ กมุทมาศ (2560)
คาว่า ข้ามเพศ จึงถูกนาไปใช้ในสองลักษณะสาคัญ ผ่านคาทีส่ ่อื ถึงกระบวน
ทัศน์ transgender และ transsexual ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วงานวิชาการในด้านสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ จะนาคาว่า ข้ามเพศ มาใช้เพื่อสื่อถึงกระบวนทัศน์ transgender ในขณะทีใ่ นงาน
วิชาการที่อยู่ในสาขาเกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือในขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงข้าม
เพศ จะใช้คาว่า ข้ามเพศ เพื่อสื่อถึงกระบวนทัศน์แบบ transsexual แต่อย่างไรก็ตามนอกจาก
ข้ามเพศ จะถูกให้ความหมายในลักษณะดังกล่าว ยังพบงานวิชาการที่ใช้คาว่ า ข้ามเพศ ใน
ความหมายทีแ่ ตกต่างออกไปอีก ดังต่อไปนี้
ความหมายที่ 3 ข้า มเพศ ที่ถู ก น าไปใช้เ ป็ น ค าว่ า คนข้า มเพศ โดยสื่อ
ความหมายซ้อนทับกับคนรักเพศเดียวกัน ปรากฏอยู่ในบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ลงในวารสาร
วิจยั มข. จะพบได้ในบทความวิชาการเรื่อง “กระบวนการกลายเป็ นชายขอบของคนข้ามเพศ”
ของ ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ และ มณีนัย ทองอยู่ (2553)10 และ บทความวิชาการเรื่อง “ผลจาก
การแปลงเพศสู่การพัฒนาตัวตนคนข้ามเพศ” ของปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มณีนัย ทองอยู่ และ
เยาลักษณ์ อภิชาตวัลลภ (2554)11
10

งานชิน้ นี้ได้นิยามกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นคนข้ามเพศเอาไว้ดงั นี้
คนข้ามเพศที่เป็ นชายรักเพศเดียวกันที่เปิ ดเผยว่าตนเองเป็ นคนข้ามเพศ ทัง้ ที่
แปลงเพศ และยังไม่ผ่านการแปลงเพศ รวมถึงบุคคลทีอ่ ยู่ระหว่างการตัดสินใจและ
ตรวจสอบทางด้านจิตวิทยาก่อนกระบวนการแปลงเพศ ซึ่งเป็ นผู้ท่ยี นิ ดีให้ความ
ร่วมมือและพร้อมทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างแท้จริงโดยทีก่ ลุ่มเป้ าหมายเป็ น
บุคคลข้ามเพศที่มอี ายุมากกว่า 18 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศ จานวน 30 คน (ปิ ย
ลักษณ์ โพธิวรรณ และ มณีนยั ทองอยู่, 2553, น. 69)
11 งานชิน
้ นี้ได้นิยามกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นคนข้ามเพศเอาไว้ดงั นี้
คนข้ามเพศที่เป็ นชายรักเพศเดียวกันที่เปิ ดเผยตนเองว่าเป็ นคนข้ามเพศที่ได้รบั
การผ่าตัดแปลงเพศให้เป็ นหญิง โดยผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลทุกคนเป็ นคนข้ามเพศทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดเปลีย่ นเพศจากชายเป็ นหญิง ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยทางจิตเวชตามเกณฑ์การ
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ความหมายที่ 4 ข้ามเพศ ทีถ่ ูกนาไปใช้เป็ นคาว่า คนข้ามเพศ โดยสื่อ
ความหมายถึงความหลากหลายทางเพศ ซึง่ หมายรวมถึง กะเทย เกย์ ทอม ดี้ ได้ปรากฏอยู่ใน
บทความวิชาการชิน้ หนึ่งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคน
ข้ามเพศ อาเภอเมือง จังหวัดอุด รธานี” ของอุมาพร เคนสิลา และ มานพ คณะโต (2558) งาน
ชิน้ นี้ได้ให้คาจากัดความของคาว่า “คนข้ามเพศ” เอาไว้ว่า “ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ได้แก่
กะเทย เกย์ ทอม ดี”้ (อุมาพร เคนสิลา และ มานพ คณะโต, 2558, น. 64)
หากเปรีย บเทีย บกัน ระหว่ า ง การน าค าว่ า ข้า มเพศ มาใช้ใ นขบวนการ
เคลื่อนไหวกับในวงวิชาการ คาทีถ่ ูกนามาใช้ในสองพื้นทีน่ ้ีมกี ารนิยามความหมายแตกต่างกัน
กล่าวคือ ข้ามเพศ ในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านสังคมศาสตร์ งานศึกษาส่วน
ใหญ่ น าค าว่ า ข้า มเพศ มาใช้ ใ นลัก ษณะที่ยืด หยุ่ น และสลับ ซับ ซ้ อ น โดยเน้ น ไปที่ค วาม
หลากหลายของอัต ลัก ษณ์ แ ละประสบการณ์ ในขณะที่ ข้า มเพศ ในขบวนการเคลื่อ นไหว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลื่อนไหวของนก ยลดา หรือกลุ่มสตรี /ผูห้ ญิงข้ามเพศ ผนวกเข้ากับ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ คาว่า ข้ามเพศ จะมีลกั ษณะเป็ นอัตลักษณ์เชิงเดี่ยวที่อยู่
ภายใต้องค์ความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญและขับเน้นไปทีส่ ภาวะทางการแพทย์
คาถามที่สาคัญก็คอื ความสลับซับซ้อน ที่ซ้อนทับกันอยู่ในคาว่า ข้ามเพศ
หรือ คนข้ามเพศ เกิดจากอะไร และสะท้อนอะไร? ซึง่ ฉันมีขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
สาเหตุของความสลับซับซ้อนของคาว่า ข้ามเพศ ในเชิงความหมายที่ถูก
นามาใช้ทงั ้ ในวงวิชาการและขบวนการเคลื่อนไหว นอกจากจะเกิดขึน้ จากการขาดความเข้าใจ
ต่อการเป็ นศาสตร์หรือวิธวี ทิ ยาในการสร้างความรู้ของคนข้ามเพศสถานะ สาเหตุสาคัญก็คอื
การขาดคาอธิบายพัฒนาการของวาทกรรมและขาดความเข้าใจที่ช้ใี ห้เห็นถึงจุดเปลี่ยนทาง
กระบวนทัศ น์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ในโลกตะวัน ตก จาก คนแปลงเพศ สู่ หลัง คนแปลงเพศ (posttranssexual) และนามาสู่นิยามคนข้ามเพศสถานะ จนยกระดับมาเป็ นสาขาวิชาคนข้ามเพศ
สถานะศึกษา กล่าวคือ transsexual และ transgender นิยามภาษาอังกฤษถูกทาให้แยกออก
จากกัน โดยคาเหล่านี้ในโลกตะวันตกนัน้ มีพฒ
ั นาการทางกระบวนทัศน์มายาวนานกว่าศตวรรษ
จาก ข้ามเพศ ทีถ่ ูกนามาใช้ในพืน้ ทีว่ ชิ าการและขบวนการเคลื่อนไหวนับว่า
ยิง่ เป็ นภาพสะท้อนให้เห็นว่า กะเทย หรือ ตัวตนข้ามเพศ ในสังคมไทยขาดการสร้างองค์ความรู้
ในเชิงญาณวิทยา ที่ช่วยทาให้พูดได้จากอัตลักษณ์ จุดยืน หรือประสบการณ์ อนั จาเพาะของ
ตนเอง นัน่ จึงทาให้กะเทยต้องลุกขึน้ พูดผ่านกระบวนทัศน์ของผูเ้ ชี่ยวชาญหรือคาของคนข้าม
วินิจฉัยความผิดปกจิของเพศจากสมาคมจิต แพทย์อเมริก ัน เพื่อยืนยันว่าเป็ น
บุคคลทีม่ คี วามต้องการเปลีย่ นเพศอย่างแท้จริง ทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศไทย จานวน
5 คน (ปิ ย ลัก ษณ์ โพธิว รรณ์ มณี นัย ทองอยู่ และ เยาวลัก ษณ์ อภิช าตวัลลภ,
2554, น. 84)
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เพศสถานะในตะวันตกเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบระเบียบของรัฐสมัยใหม่ และในเวลาเดียวกัน ข้าม
เพศ หรือ การข้ามบนฐานเพศ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยขาดสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ฐานคิดสาหรับการ
พูด” (a ground for speaking act) กล่าวคือ ทรานส์ในโลกตะวันตกพูดโดยมี เพศสถานะ เป็ น
รากฐานทางทฤษฎีในการพูด หรือเป็ นแนวคิดในการรองรับอัตลักษณ์ของตนเอง และถึงแม้ว่า
แนวคิดเพศสถานะจะได้วางรากฐานลงในวงวิชาการไทยมากว่าสองทศวรรษ แต่กม็ อิ าจพูดได้
ว่า เพศสถานะ ถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในหลากบริบทหรือถูกยอมรับในเชิงโครงสร้างเท่ากับ
ในสังคมตะวันตกทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของการผลิตความรูเ้ กี่ยวกับ เพศสถานะ และ เพศวิถี ทัง้ ยัง
เป็ นศูนย์กลางในการบัญญัตนิ ิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะ
6.2 เมื่อกะเทย “ถูกบันทึก” ผ่านคาของผูเ้ ชี่ยวชาญตะวันตก
การเปลี่ยนแปลงเชิงความรู้ในช่วง ทศวรรษ 2550 มิได้เพียงแค่เกิดขึ้นในแวด
วงการเคลื่อนไหว หรือแวดวงวิชาการไทยทีไ่ ด้นาเอาคาว่า คนข้ามเพศ หรือ สตรี/ผูห้ ญิงข้าม
เพศ ซึง่ รับเอามาจากคานิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะในโลกตะวันตกมาใช้ในฐานะอัตลักษณ์
ทางการเมือง หรือคานิยามทีใ่ ช้กาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั หากแต่การเปลีย่ นแปลงในเชิง
ความรูย้ งั เกิดขึน้ บนพืน้ ที่ “เอกสารของรัฐ” ทีไ่ ด้นาเอาข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็ น “เพศ
สภาพไม่ต รงกับ เพศกาเนิด ” (Gender Identity Disorder) “สภาวะไม่พึงพอใจในเพศสภาพ”
(Gender Dysphoria) หรือ สภาวะคนแปลงเพศ มาบรรจุไว้ในกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผน
ของสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ อาทิ การเกณฑ์ทหาร และ การเข้ารับปริญญาในมหาวิทยาลัยรัฐ ซึง่
การนาวาทกรรมทางการแพทย์เหล่านี้มาใช้ในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของสถาบันสะท้อนให้เห็นถึง
อิทธิพลของความรูต้ ะวันตกทีม่ ผี ลต่อการจัดการของรัฐไทยในโลกสมัยใหม่ ดังที่ สไตร์เกอร์ และ
เคอร์ราห์ (2014) ได้เล็งเห็นว่า
การตัง้ ชื่อ ให้ก ับ ความแตกต่ า งในบริบทหรือ วัฒ นธรรมอื่น ๆ จากโครงสร้างที่
ครอบงาด้วยหมวดหมูท่ างเพศ เพศสถานะ เพศวิถี การก่อรูปตัวตน และอัตลักษณ์
อันมียุโรปเป็ นจุดศูนย์กลางและมีความเป็ นสมัยใหม่ การให้ความหมาย หรือการ
ให้น้ าหนักทางศีลธรรมกับสิง่ ทีแ่ ตกต่าง และการกดขีค่ วามแตกต่างภายใต้เหตุผล
ของการพัฒนาทางการค้าและการแผ่ขยายดินแดน ของจักวรรดินิยมและทุนนิยม
ได้เป็ นคุณลักษณ์อนั สาคัญของสังคมตะวันตกมานานกว่าครึง่ สหัสวรรษ (Stryker
& Currah, 2014, p. 8)
ดังนัน้ ในส่วนนี้จงึ เป็ นการนาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้เพื่อทบทวนให้
เห็นว่า เมื่อฉัน (ในฐานะกะเทยคนหนึ่ง) ต้องตกอยู่ภายใต้วาทกรรมของผูเ้ ชีย่ วชาญทีร่ บั มาจาก
โลกตะวันตกหรือถูกพูดแทนผ่านวาทกรรมทางการแพทย์ อย่างไร โดยจะศึกษาจากคานิยาม ที่
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ปรากฏอยู่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐเพื่อเผยให้เห็นถึงความรุนแรงเชิงความรู้และ
ประสบการณ์ทก่ี ะเทยคนหนึ่งต้องเผชิญจากสองพืน้ ทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้
6.2.1 “พืน้ ที่” ของกะเทยในวันเกณฑ์ทหาร
ที่ผ่านมาการศึกษาประสบการณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารหรือชีวติ
ทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร มักปรากฏอยู่ในประสบการณ์ของผู้ชาย และถูกศึกษาผ่านแนวคิด
เรื่องอานาจ หรือการควบคุมร่างกายและการสร้า งระเบียบวินัยในค่ายทหาร โดยมักได้ร บั
อิทธิพลมาจากแนวคิดของฟูโกต์ เช่น ในงานศึกษาของ อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ (2556) เรื่อง
“ทหารกับคน: บนเส้นทางการสร้างระเบียบวินัยและการต่อต้าน” หรือ ในงานศึกษาของ นฤทธิ ์
ฤทธิ ์คารพ และ พิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์ (2559) อย่างไรก็ตามปริมณฑลการศึกษาประสบการณ์ การ
เกณฑ์ทหารหรือวิถขี องทหารเกณฑ์เริม่ ถูกขยายออกไปตามเพศสถานะและเพศวิถที ต่ี ่างออกไป
เช่น ในสารนิพนธ์ของนาวินี โรยแสง และวีรยุทธ มาตร์นอก (2552) เรื่อง “ชีวติ กะเทยทหาร
เกณฑ์ การดารงอยู่และเอาตัวรอดในค่ายทหาร” จากการศึกษาทีผ่ ่านมาอาจกล่าวได้ว่าระบบ
การเกณฑ์ทหารมิได้เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อผูช้ าย แต่ยงั ส่งผลต่อคนทุกเพศสถานะและเพศ
วิถี ทัง้ ผู้ชาย กะเทย เกย์ หรือแม้แต่ผู้หญิงเองก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ น แม่หรือยายที่ต้องสูญเสีย
ลูกหลานของตนเอง หรือคนรักของทหารเกณฑ์ทต่ี อ้ งสูญเสียคนรัก ความรูส้ กึ จากความสูญ เสีย
เหล่านี้กน็ บั เป็ นผลกระทบต่อผูห้ ญิงด้วยเช่นกัน
ในการศึกษาส่วนนี้จงึ เป็ นการศึกษาการเกณฑ์ ทหารผ่านจดหมายเหตุและ
การใช้เรือ่ งเล่าส่วนบุคคล โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็ นการกลับมาเล่า
ประสบการณ์ การเกณฑ์ทหารของตนเองเพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงในเชิงประสบการณ์ ท่ี
กะเทยคนหนึ่งต้องเผชิญในวันเกณฑ์ทหาร ส่วนทีส่ อง จะนาเอกสารสด.๔๓ มาใช้ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็น
ถึงการเปลีย่ นแปลงในเชิงความรูเ้ นื่องจากในเอกสารดังกล่าวทีม่ กี ารนาคาว่า “เพศสภาพไม่ตรง
กับเพศกาเนิด” มาใช้แทนคาว่า “โรคจิตถาวร” และแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงเชิงความรูท้ ก่ี ด
ทับเสียงและประสบการณ์ของกะเทยในพืน้ ทีเ่ กณฑ์ทหาร ผ่านวาทกรรมทางการแพทย์ทร่ี บั มา
จากตะวันตก
6.2.1.1 คื น ความเป็ นธรรมให้ ต นเอง: ประสบการณ์ ค รัง้ หนึ่ ง เมื่ อ ฉั น
“ต้อง” ไปเกณฑ์ทหาร
“ถ้าจะไม่เรียน รด. ก็ตอ้ งไปเกณฑ์ทหาร” . . . ฉันยังจาถ้อยคาเชิงขูท่ ่ี
แม่พยายามโน้มน้าวกับฉันด้วยน้ าเสียงแกมโกรธนี้ได้ แถมแม่ยงั มาขอร้องกับฉันว่า “เรียนรด.
เถอะ ถึงเวลาอายุครบเกณฑ์จะได้ไม่ต้องมานัง่ เป็ นกังวล” แม้น่ีดูจะเป็ นปั ญหาของฉันแต่แม่ดู
เหมือนจะกังวลปั ญหาเหล่านี้มากกว่าฉันเสียอีก
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ย้อนกลับไปตอนช่วงแรก ๆ ของวันเปิ ดภาคเรียนม.4 โรงเรียนเริม่
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อนของฉันบางคนที่ยงั ไม่มนใจว่
ั ่ าเรียนจบแล้วจะแต่ง
หญิงไหม หรือใช้ชวี ติ แบบผูห้ ญิงหรือเปล่าตัดสินใจสมัครเรียนรด. หรือแม้กระทังเพื
่ อ่ นทีด่ มู ที ที ่า
ว่าจบไปคงแต่งสาวแน่นอนก็เลือกทีเ่ รียนรด. เช่นกัน ในวันนัน้ ฉันก็เป็ นคนหนึ่งทีย่ งั อยูใ่ นช่วงก้า
ๆ กึ่ง ๆ ขณะทีค่ รอบครัวก็ยงั ไม่ได้ยอมรับหรือเคยพูดคุยกันอย่างเปิ ดอก ฉะนัน้ จึงไม่มอี ะไรที่
ทาให้ฉนั มันใจได้
่
เลยว่าวันข้างหน้าจะรอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารหรือไม่
ถึงอย่างนัน้ ฉันก็ตดั สินใจอย่างหัวเด็ดตีนขาดว่า อย่างไรก็จะไม่เรียน
รด. โดยไม่สนใจคาขอร้องด้วยความเป็ นห่วงของแม่หรือหันเหไปตามการตัดสินใจของเพือ่ น แม่
เองก็ดจู ะไม่พอใจกับความรัน้ ของฉันอยู่เหมือนกัน แม้วนั นัน้ ฉันจะไม่ มนใจเอาเสี
ั่
ยเลยว่าตนเอง
จะมีชีวติ แบบไหนในอนาคตและไม่มนใจเลยว่
ั่
าฉันจะเจอกับอะไรบ้างเมื่อถึงวันที่ฉันต้องไป
เกณฑ์ทหาร แต่เมื่อตัดสินแล้วว่าไม่เรียนรด. ก็ตอ้ งยอมรับทีจ่ ะแบกความกังวลลึก ๆ ในใจ จาก
ทีฉ่ ันเคยได้ยนิ เรื่องราวของกะเทยรุ่นพี่ ทีเ่ คยมีประสบการณ์การเกณฑ์ทหารมาก่อน บ้างก็เคย
โดนลวนลาม บ้างก็ถูกกลันแกล้
่
ง และยังโดนระบุว่าเป็ นโรคจิต สิง่ เหล่านี้เคยทาให้ฉนั รูส้ กึ กังวล
อยู่ไม่น้อยกับอนาคตของตนเอง เมื่อรูว้ ่าสักวันหนึ่งต้องไปเกณฑ์ทหาร เพราะเป็ นหน้าทีแ่ รกที่
รัฐมอบให้ตดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิดพร้อมทัง้ ตราเอาไว้ในกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมมนูญไทย12
เมื่อวันเวลาผ่านไปปี แล้วปี เล่า การเกณฑ์ทหารก็ใกล้เข้ามาทุกที ฉัน
คอยติดตามข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการเกณฑ์ทหารอยู่เรื่อยมา บนหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อ สัง คมออนไลน์ ในช่ว งฤดูก าลเกณฑ์ท หารมัก จะพบพาดหัว ข่า ว อย่า งเช่น “ฮือ ฮา สาว
ประเภทสองโผล่เกณฑ์ทหาร” “ฮือฮาหนุ่มสวยขวัญใจเกณฑ์ทหาร” ทีม่ กั จะมาพร้อมกับภาพสาว
สวย ในมือข้างหนึ่งของเธอถือใบสด.43 พร้อมชูแขนอีกข้างหนึ่งขึน้ มาเพื่อโชว์หมายเลขที่ถูก
เขียนกากับไว้ ใบหน้าของแต่ละคนบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ดูยม้ิ แย้ม เสือ้ ผ้าหน้าผมดูไม่
พร่องเตรียมพร้อมพบปะสือ่ มวลชน ในวันเกณฑ์ทหารกะเทยมักถูกเรียกว่าเป็ นสีสนั ของงานบน
พาดหัวข่าว แต่กระนัน้ แล้วฉันมิอาจล่วงรูไ้ ด้เลยว่าเบือ้ งหน้าทีด่ ยู ม้ิ แย้มภายในใจจะปะปนความ
เศร้าหรือเคล้าความขมขืน่ แค่ไหน หรือคาดเดาไม่ได้เลยว่าบางคนจะรูส้ กึ ภูมอิ กภูมใิ จแค่ไหนกับ
การได้เป็ นดาวเด่นในวันคัดเลือก
บรรดากะเทยรุ่นพี่และกะเทยรุ่นราวคราวเดียวกันที่ได้เกณฑ์ทหาร
ก่อนหน้าฉันมักจะมาเล่าถึงบรรยากาศวันนัน้ ให้ฉันฟั ง ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั
มาจึงพอทาให้ฉนั สบายใจขึน้ มาบ้างเมื่อรูว้ ่าไม่ตอ้ งไปจับใบดาใบแดง ถ้าลักษณะภายนอกดูเป็ น
12

ตามพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด 1 มาตรา 7 ระบุไว้วา่
“ชายที่ มี ส ัญ ชาติ เ ป็ นไทยตามกฎหมายมี ห น้ า ที่ ร ั บ ราชการทหารด้ ว ยตนเองทุ ก คน ”
(พระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร, 2497)
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ผู้ห ญิง เช่น ผมยาว มีห น้ า อก รวมถึง ได้ร บั การผ่า ตัด แปลงเพศ ก็จ ะไม่ ถู ก เกณฑ์ แต่ ห าก
ลักษณะยังดูไม่เข้าทีเ่ ข้าทาง หรือเข้าเกณฑ์เหล่านี้ ก็ตอ้ งไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
เมื่อได้ยนิ แบบนี้กพ็ อทาให้ฉันสบายใจขึน้ มาบ้างว่าคงไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารและไม่ต้องถูก
ระบุวา่ โรคจิตอีกต่อไป
ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2557 ราวสามอาทิตย์ก่อนหน้ าที่จะถึงวัน
เกณฑ์ทหารแม่โทรมาเตือนให้ฉันเตรียมตัวทาเรื่องลากลับบ้าน เพราะระหว่างนัน้ ฉันกาลัง
ฝึกงานอยู่ในกรุงเทพ แม่จงึ ช่วยบอกถึงวันเวลาและสถานทีน่ ดั หมาย การเกณฑ์ทหารประจาปี ท่ี
โคราชบ้านเกิดของฉันจะแยกไปตามอาเภอ ภายในอาเภอก็จะคัดรวมมาจากตาบลต่าง ๆ ซึ่ง
ตาบลทีฉ่ นั อยูน่ บั ว่ามีความโชคดีอยูบ่ า้ งเพราะอยูใ่ นอาเภอเมือง สถานทีใ่ นวันเกณฑ์ทหารจะถูก
จัด ในฮอลล์ข องห้า งสรรพสิน ค้า แห่ ง หนึ่ ง ใจกลางโคราช ซึ่ง ก็นับ ว่ า เป็ น สถานที่ท่ีค่อ นข้า ง
สะดวกสบายเมือ่ เทียบกับอาเภออื่น ๆ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 . . .
จนในทีส่ ุดวันนัน้ ก็มาถึง วันทีฉ่ นั “ต้อง” ไปเกณฑ์ทหาร ฉันตื่นขึน้ มา
แต่ เช้าตรู่ ลุ กขึ้นมาอาบน้ าแต่ งตัว อย่างพิถีพิถัน และใช้เวลาอยู่นานตรงหน้ ากระจกเพราะ
เสียเวลาไปกับ “การแต่งหน้าทีม่ าก แต่ดูน้อย” ทัง้ ๆ ทีป่ กติในชีวติ ประจาวันฉันแทบจะไม่แตะ
เครืองสาอางเลย และพยายามแต่งตัวให้ดูเป็ นทางการโดยการสวมเสือ้ คอกว้างและสวมสูททับ
วันนัน้ แม่แนะนาให้ฉันใส่กระโปรงไปเกณฑ์ทหาร ทัง้ ที่ในชีว ิต ประจาวันฉันชอบใส่กางเกง
มากกว่า แต่ครัง้ นี้ฉนั ยอมทาตามคาแนะนาของแม่แต่โดยดี
ผู้ชายที่ไม่ได้เรียน รด. อาจมีหนทางในการรอดพ้นจากการเกณฑ์
ทหารแตกต่ า งกัน ไป บางคนพยายามคุ ม น้ า หนัก ให้ม ากกว่ า ที่ก าหนดเข้า ไว้ หรือ บางคน
พยายามทาตัวให้ผอมลีบเข้าไว้ แต่หนทางเดียวที่กะเทยอย่างฉันจะรอดพ้นจากวันที่ไปการ
เกณฑ์ท หาร คือ การมีล ัก ษณะภายนอกที่เ หมือ นผู้ห ญิ ง ให้ม ากที่สุ ด แม้เ ช้า วัน นัน้ ฉัน จะดู
อ่อนหวานเป็ นพิเศษกว่าทุกวัน แต่ใจหนึ่งฉันกลับรู้สกึ หวาดหวันอยู
่ ่ไม่น้อยกับการที่ไม่ได้มี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลติดไปด้วย เพราะมัวแต่ยงุ่ อยูก่ บั การฝึกงาน จึงไม่รเู้ ลยว่าเลยว่า
การฝ่ าฝื นคาขอร้องของแม่ท่อี ยากให้ฉันเรียนรด.ในวันนัน้ เป็ นการตัดสินใจผิดอย่างแรงหรือ
เปล่า
พ่อเป็ นคนขับรถมาส่งฉันพร้อมกับแม่ทน่ี ัง่ มาเป็ นเพื่อน ทัง้ คู่ต่างติด
สอยห้อยตามเพื่อไปรอดูขนั ้ ตอนต่าง ๆ เมื่อพ่อขับมาถึงลานจอดรถด้านหลังของห้างซึง่ มีรถไล่
เรียงจอดกันเนืองแน่น เราเดินเข้าทางประตูดา้ นหลังของห้างทีเ่ ปิ ดรอไว้ตงั ้ เช้าตรูไ่ ปยังลิฟธ์ เพือ่
ขึน้ ไปทีฮ่ อลล์บนชัน้ สาม เมื่อขึน้ มาถึงจึงพบว่าประตูบานใหญ่ของฮอลล์ถูกเปิ ดรอเอาไว้ทงั ้ สอง
ด้าน เมื่อมองเข้าไปก็จะเห็นความวุ่นวายและชายฉกรรจ์มากมายเดินควักไขว่กนั อยู่ดา้ นใน พอ
เดินเข้าไปก็เห็นโต๊ะทีเ่ ป็ นจุดตรวจ ซึง่ แต่ละจุดแบ่ งออกเป็ นขัน้ เป็ นตอนตามกระบวนการ และมี
ชายใส่เครือ่ งแบบนังอยู
่ ป่ ระจาอยูท่ ุกจุด
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ฉันเดินตรงเข้าไปยังจุดแรกเพือ่ เช็คเอกสาร ต่อจากนัน้ ก็ไปนังรวมกั
่
บ
คนอื่น อยู่ในแถวทีจ่ ดั เรียงไปตามตาบล ส่วนพ่อกับแม่กไ็ ปนัง่ คอยเฝ้ าดูฉันอยู่ขา้ งบนอัฒจั นทร์
รวมกับกองเชียร์ของบ้านอื่น ๆ ทีม่ าร่วมลุน้ กับลูกชาย ซึ่งบางบ้านก็หอบกันมาเป็ นครอบครัว
ทัง้ พ่อแม่ พีป่ ้ าน้าอา หรือลูกเมียของชายหนุ่ มทีม่ าจับใบดาใบแดง หากฉันมีความสามารถอ่าน
ใจบรรดากองเชียร์เหล่านัน้ ได้ ฉันสังเกตเห็นสีหน้าทีด่ ู กงั วล บางคนยืนด้วยท่ากอดอก และบาง
คนก็นัง่ กุมมืออยู่ จนพอจะเดาได้ว่าสีหน้าท่าทางเหล่านัน้ อาจจะหมายถึง ความห่วงหาทีม่ ตี ่อ
ชะตากรรมของเสาหลักหรือลูกชายของบ้านทีอ่ าจกลายไปเป็ นรัว้ ของชาติกเ็ ป็ นได้
“ทัง้ หมดลุก! ทัง้ หมดแถวตรง!” . . . เสียงคาสังจากนายทหารดั
่
งก้อง
กังวานเหมือนเป็ นการส่งเสียงรับขวัญทหารใหม่ เวลาแปดนาฬิกาเสียงเพลงชาติดงั ออกมาจาก
ลาโพง ฉันและผูช้ ายทัง้ หมดทีอ่ ยูต่ รงนัน้ เราต่างลุกขึน้ ยืนตรงร้องเพลงชาติกนั อย่างพร้อมเพรียง
เพลงทีถ่ ูกขับขานด้วยเสียงของชายหนุ่ ม เสียงทุม้ ต่าดังกึกก้อง ส่วนเสียงของฉันถูกกลบสิน้ ไป
ด้วยเสียงของผูช้ ายทัง้ หมดไปเสียแต่ตรงนัน้ แล้ว
ฉันนัง่ รอจนกระทังถู
่ กเรียกชื่อ และถูกย้ายไปยังอีกจุดหนึ่ง นัน่ ก็คอื
จุดตรวจร่างกาย มีโต๊ะของเจ้าหน้าทีต่ งั ้ อยู่ดา้ นหน้า นายทหารประจาจุดลากเก้าอี้พลาสติกมา
ข้าง ๆ โต๊ะประจาจุด และเรียกให้ฉันขึน้ มานัง่ บนเก้าอี้พลาสติ กใกล้ ๆ เพื่อนัง่ รอคิว เท่ากับว่า
ตอนนัน้ ฉันกาลังนังอยู
่ ่บนเก้าอีพ้ ลาสติกประจันหน้าอยู่กบั ผูช้ ายกลุ่มใหญ่ทก่ี าลังนังอยู
่ ่ทพ่ี น้ื บาง
คนถอดเสือ้ ออกบางคนสวมทับไว้ ในเวลานัน้ ฉันรูส้ กึ อึดอัดอย่างบอกไม่ถูกทัง้ จากระดับสายตา
ทีไ่ ม่เท่ากัน จากการทีไ่ ม่ได้นงอยู
ั ่ ใ่ นระดับเดียวกัน และการถูกปฏิบตั ติ ่างไปจากผูช้ ายคนอื่น ๆ
วันเกณฑ์ทหารสาหรับกะเทยนัน้ นอกจากจะตกเป็ นวัตถุทางเพศผ่าน
สายตาของผูช้ ายจานวนมากหรือผ่านเลนส์กล้องของสื่อมวลชน ฉันยังกลายมาเป็ นวัตถุทโ่ี ดน
ตัดสินว่าเหมือนหรือไม่เหมือนผูห้ ญิง ชีวติ ของฉันในวันนี้ตอ้ งถูกพิพากษาผ่านสายของคนสาม
คนที่ทาหน้ าที่ในการตัดสินความเป็ นหญิงที่ฉันมี อานาจทัง้ หมดจึงอยู่บนปลายปากกาของ
เจ้าหน้าทีส่ ามคนในลานคัดเลือกทหารกองเกิน ได้แก่ ประธานกรรมการคัดเลือก แพทย์ประจา
หน่วยคัดเลือก และกรรมการสัสดีจงั หวัด
ครัน้ เมื่อฉันถูกเรียกให้เข้าไปตรวจร่างกาย ฉันเดินกลับไปทีโ่ ต๊ะด้าน
หน้าทีม่ นี ายแพทย์ประจาหน่วยคัดเลือกนังอยู
่ ่ ฉันนังลงบนเก้
่
าอีข้ า้ ง ๆ กับ เจ้าหน้าทีท่ ด่ี เู ป็ นคน
หนุ่ ม มีท่าทางเป็ นมิตร เขาชวนฉันพูดคุยเรื่องสัพเพเหระและซักถามข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ที่อยู่
และอาชีพปั จจุบนั อย่างสบาย ๆ อยู่ ๆ ในขณะที่ฉัน กาลังเผลอ เขาก็เงื้อมมือขึน้ มากระตุกที่
ปลายผมจนศรีษะของฉันโน้มเอียงไปตามแรงทีด่ งึ
“โอเค ผมจริง”
เจ้าหน้าทีก่ ล่าวและหลังจากนัน้ ก็เอ่ยปากขอฉันว่า
“ไหน ขอดูหน้าอกหน่อยครับ”
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สิทธิบนเนื้อตัวร่างกาย คาที่ฉันไม่เคยได้ยนิ มาก่อน และกว่าจะรูจ้ กั
คานี้เข้าก็ตอนทีเ่ ริม่ เรียนปริญญาโทเข้าแล้ว น่ าเสียดาย กว่าทีฉ่ ันจะรูจ้ กั คานี้ร่างกายของฉันก็
ถู ก จับ ถู ก สัม ผัส ถู ก แตะต้อ งโดยไม่ ไ ด้ยิน ยอมมาหลายต่ อ หลายครัง้ พูด ยัง ไม่ ท ัน ขาดค า
เจ้าหน้าที่ค่อย ๆ เอามือข้างหนึ่งแง้มคอเสื้อ ส่วนมืออีกข้างก็ล้วงเข้ามาถึงชุดชัน้ ในจนฝ่ ามือ
สัมผัสกับหน้าอก ต่อหน้าธารกานัล และใช้สายตาสอดส่องเข้าไปด้านในเพือ่ เช็คว่าฉันมีหน้าอก
หรือไม่ ตอนที่มอื ของเจ้าหน้าทีโ่ ดนทีห่ น้าอก ฉันในตอนนัน้ เหมือนได้กลายเป็ นวัตถุทไ่ี ม่มลี ม
หายใจไปเสียแล้วจริง ๆ ไม่รูเ้ ลยว่ากี่สายตาทีจ่ บั จ้องมายังฉันในเวลานัน้ ทัง้ ผูค้ นบนอัฒจันทร์
และ คนที่มาเกณฑ์ท หาร ไม่มีอะไรที่จะทาให้ฉันรู้สึกทัง้ โกรธและอับ อายได้เท่ากับการถู ก
ตรวจสอบร่างกายในพื้นที่สาธารณะ เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จงึ บอกให้เดินไปนัง่ รออีกจุดหนึ่ง ฉัน
ค่อย ๆ รวบรวมสติและควบคุมความโกรธเกรีย้ วของตนเองเอาไว้ และเดินไปตามคาแนะนาเพื่อ
ไปรับเอกสาร พลางนึกในใจว่า “ทนอีกสักนิดเถอะ เดีย๋ วก็ได้เดินออกไปจากตรงนี้แล้ว”
เมื่อฉันเดินไปยัง ถึงจุดสุดท้ายที่มเี จ้าที่ใส่เครื่องแบบนัง่ อยู่สองคน
คาดว่าน่ าจะเป็ นประธานการคัดเลือกและกรรมการสัสดีจงั หวัด เมื่อไปถึงฉันได้นงรอบนเก้
ั่
าอี้ท่ี
วางเรียงกันอยู่ และพอถูกเรียกฉันจึงเดินเข้าไปยังโต๊ะของเจ้าหน้าที่ เป็ นอีกครัง้ ที่ฉันต้องปั ้น
หน้าแสดง โดยพยายามเก็บอารมณ์ไม่แสดงออกทางสีหน้า ละทิ้งความโกรธเกรี้ยวเมื่อสักครู่
และแสดงความเป็ นมิตรกับเจ้าหน้าทีป่ ระจาจุดซึง่ เป็ นชายวัยกลางคน ผิวคล้าแดด และมีใบหน้า
แลดูเคร่งขรึม
“สวัสดีคะ่ ” ฉันยกมือไหว้
“สวัสดีครับ” เขาจ้องมองฉันและยิม้
“คนโคราชเหรอ โตทีน่ ้หี รือเปล่า”
เจ้าหน้าทีค่ นนัน้ เอ่ยถามอย่างเป็ นกันเอง
“ใช่คะ่ ” ฉันเอ่ยสัน้ ๆ
“จบจากโรงเรียนอะไรมา” เขาถามฉันอีกครัง้
“อ่อ จบราชสีมาค่ะ”
พอฉันตอบไปดังนัน้ เจ้าหน้าทีก่ ถ็ ามกลับเชิงเย้าแหย่วา่
“โหย ก็นึกว่าจบสุระ13 ทีไ่ หนได้ รุ่นน้องนี้เอง”
“พีเ่ องก็จบราชสีมาเหมือนกัน”
“ประมาณเมือ่ เกือบ ๆ สามสิบปี ทแ่ี ล้วโน้น”
“ว่าแต่ น้องจบรุน่ ไหนละ”
“อ่อ จบรุน่ ร้อยหก ค่ะ”
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บทสนทนาดูดาเนินไปอย่างปกติ เขาก้มหน้าก้มตาอยู่กบั เอกสารของ
ฉันเพื่อเซ็นกากับพลางชวนคุยอย่างเป็ นมิตร แต่เมื่อถึงจังหวะที่เขากาลังจะคืนเอกสารให้ฉัน
เขาเงยหน้าขึน้ มา จ้องมาทีฉ่ ันด้วยสายตาและท่าทางเอาจริงเอาจัง สักพักเจ้าหน้าทีก่ เ็ อ่ยปาก
ถามว่า
“น้อง คืนนี้ไปกินข้าวกับพีไ่ หม”
ฉันชะงัก เริม่ รูส้ กึ กลัว และสันไปหมด
่
ไม่วา่ นันเขาจะพิ
่
ศวาสในตัวฉัน
หรือไม่กต็ าม เขาไม่มสี ทิ ธิ ์ทาอะไรเกินไปกว่าเซ็นรับรองเอกสาร ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่า
เรื่องทีเ่ คยได้ยนิ มาปากต่อปากทีก่ ะเทยมักจะเล่าให้ฟังกันว่าเคยถูกลวนลามในวันเกณฑ์ทหาร
เคยถูกเชิญชวนไปโรงแรม หรือเคยถูกกลันแกล้
่
งในวันเกณฑ์ทหาร เหตุการณ์ทานองนี้จะเกิด
ขึน้ กับฉันเสียเอง หรือแม้แต่ในข้อแนะนาสาหรับกะเทยหรือคนข้ามเพศ บนเว็ปไซต์ของ ไอลอว์
(ilaw) ก็ได้ปรากฏข้อควรปฏิบตั เิ มื่อเจอสถานการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสม ดังทีส่ ว่ นหนึ่งได้ให้คาแนะนา
เอาไว้วา่
- ถูกสังให้
่ ถอดเสื้อ ในกรณีน้ีถ้าใส่เสื้อที่มกี ระดุมอยู่แล้ว สามารถ
ปลดกระดุมได้ 2-3 เม็ดเพียงเท่านี้กท็ ราบได้ว่ามีนมหรือไม่ แต่ถา้
ไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตไปควรเจรจากับเจ้าหน้ าที่ว่าขอไปทาในที่มดิ ชิด
บริเวณใกล้เคียงทีไ่ ม่ไกลจากสายตาผูค้ นมากนักทัง้ นี้เพื่อป้ องกัน
การถูกล่วง ละเมิดด้วย ถ้าเรายังถูกบังคับ ให้รอ้ งเรียนต่อประธาน
กรรมการการตรวจเลือกฯได้
- ถู ก ชวนไปมีเ พศสัม พัน ธ์ เราไม่ ค วรมีพ ฤติก รรมเชิง ชู้ส าวกับ
เจ้าหน้ าที่เพื่อป้ องกันการหาผลประโยชน์ ของเจ้าหน้ าที่เพราะ
กะเทยส่วนมากจะถูกล่วงละเมิดในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ในบางครัง้
เจ้าหน้ าที่ก็จะมาชวนเชื่อต่าง ๆ นานาก็ไม่ควรหลงเชื่อ ควรจะ
เคารพตนเอง เคารพสถานทีจ่ งึ ไม่แนะนาให้มพี ฤติกรรมเชิงชูส้ าว
ในสถานการณ์น้ี
คาแนะนาเหล่านี้เป็ นเครื่องสะท้อนว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึน้ มา
ซ้าแล้วซ้าเล่า และกะเทยมักจะเป็ นฝ่ ายทีถ่ ูกแนะนาให้ระแวดระวังตัวเองในวันเกณฑ์ ทหาร ซึง่
ถึงแม้จะมีการออกคู่มอื “ทาอย่างไรเมื่อพีท่ หารต้องปฏิบตั งิ านกับน้องกะเทย 14” โดยเครือข่าย
เพื่อนกะเทยไทย แต่ฉันไม่แน่ ใจนักว่าคู่มอื เหล่านี้มผี ลสัมฤทธิ ์มากแค่ไหน เพราะฉันคิดว่าการ
ให้เกียรติกะเทยในวันเกณฑ์ทหารไม่ใช่เพียงแค่การให้พวกเราขึน้ ไปนัง่ บนเก้าอี้ พลาสติกหรือ
ถูกปฏิบตั ดิ กี ว่าผู้ชายคนอื่น ๆ หากแต่ฉันคิดว่าการให้เกียรติกะเทย หรือ ผู้ชายคนอื่น ๆ ใน
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พืน้ ทีเ่ กณฑ์ทหาร คือ การให้เกียรติเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งทีส่ ามารถเลือกได้ว่าอยากจะ “รับ
ใช้ชาติ” ด้วยการรับใช้กองทัพหรือไม่
ฉันพยายามรวบรวมสติให้กลับมาอีกครัง้ และพยายามทาสีหน้ าให้
ราบเรียบทีส่ ุด พร้อมพูดออกมาด้วยน้ าเสียงทีเ่ ปลีย่ นจากน้ าเสียงทีฟ่ ั งดูเป็ นมิตรไปเป็ นน้ าเสียง
แบบไม่สบอารมณ์วา่
“ไม่ไปค่ะ หนูตอ้ งกลับกรุงเทพ เย็นนี้”
เขายื่นเอกสารคืนให้ฉัน มองหน้าและตอบกลับมาด้วยคาพูดทีท่ าให้
ฉันรูส้ กึ ขนลุกว่า
“ตอนกลางคืน อย่าให้เจอตัวตามทีเ่ ทีย่ วนะ”
สิง่ ที่เจ้าหน้ าที่ตอบกลับมายิง่ ทาให้ฉันหวาดหวัน่ เพราะทัง้ แววตา
น้ าเสียงและท่าทางของเขาดูโกรธทีโ่ ดนปฏิเสธ ฉันรีบคว้าเอกสารคืนและย่าเท้าออกไปจากตรง
นัน้ เดินฝ่ าฝูงชนทีเ่ นืองแน่ นออกมา ฉันสัมผัสได้ถงึ ทุกสายตาจากผูช้ ายทีน่ งั ่ รอเกณฑ์ทหารจับ
จ้องมา จึงต้องรีบเดินผ่ากลางวงล้อมนัน้ ออกมาไปหาพ่อกับแม่ท่คี อยอยู่ ฉันรีบเช็คเอกสารที่
ได้รบั มา เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็ นไปตามข้อกาหนด เอกสารถูกระบุว่า “สภาวะเพศสภาพไม่ตอ้ ง
กับเพศกาเนิด” นัน้ พอทาให้ฉนั บรรเทาความโกรธและความกลัวลงไปได้บา้ ง
เอกสารสด. 43 ทีไ่ ด้รบั ในวันเกณฑ์ทหารนับว่าเป็ นหลักฐานที่ทาให้
ฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ครัง้ หนึ่งที่ฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร และทาให้ฉันรับรู้ว่าเอกสาร
สด.43 ไม่ได้มอี านาจเพียงแค่จดั กะเทย หรือ คนอื่น ๆ เข้าสูป่ ระเภทหรือคุณลักษณะต่าง ๆ แต่
มันยังมีอานาจในการทาให้ประสบการณ์ ของกะเทยกับการถูกลวนลามทางเพศในวันเกณฑ์
ทหารเงียบและไร้อานาจต่อรอง เมื่ออานาจทัง้ หมดอยู่บนปลายปากกาของผูม้ อี านาจทีจ่ ะเขียน
ลงบนเอกสารแผ่นนี้ เพราะฉันคือคน ๆ นัน้ เอง คนทีอ่ ่อนแอเกินกว่าจะส่งเสียงเพื่อตนเอง และ
คนทีข่ ข้ี ลาดเกินกว่าทีจ่ ะสูเ้ พือ่ คนอื่น สิง่ เดียวทีจ่ ะทาได้ คือ ทาใจยอมรับ พยายามลืมและนึกอยู่
เสมอว่าปล่อย ๆ มันไป ยังไงเราก็หลุดพ้นออกมาจากตรงนัน้ แล้ว และกว่าทีฉ่ นั จะตัดสินใจเขียน
เล่าเหตุการณ์ทงั ้ หมดนี้ ฉันทัง้ ปรึกษาพ่อแม่ ปรึกษาเพือ่ นสนิท และปรึกษาอาจารย์อกี ครัง้ เพื่อ
รวบรวมความกล้าและกลับ มาเล่าประสบการณ์ ในวันเกณฑ์ทหาร ฉันรู้ดีว่าการออกมาเล่า
ประสบการณ์มนั อาจจะช้าเกินไปทีจ่ ะเรียกร้องหาความยุตธิ รรมทีค่ วรจะได้รบั เพราะฉันไม่รวู้ ่า
จะไปหาหลักฐานอะไรมายืนยันต่อสิง่ เหล่านี้ ประสบการณ์น้ลี ว้ นมาจากความทรงจาของฉัน และ
เอกสารสด.๔๓ ทีไ่ ด้มา แต่ถา้ หากการเขียนคือพลังอันยิง่ ใหญ่ฉันขอปลดปล่อยพันธนาการแห่ง
ความอ่อนแอ ความขีข้ ลาด และการเพิกเฉยของตนเองในวันนัน้ ฉันขอใช้พน้ื ทีข่ องการบันทึกใน
การแบ่งปั นเรือ่ งราวการเกณฑ์ทหารเพือ่ คืนความเป็ นธรรมให้ตนเอง
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6.2.1.2 คาที่ ถกู ทดแทน: จาก โรคจิ ตถาวร สู่ เพศสภาพไม่ตรงกับเพศ
กาเนิ ด
จากเอกสารสด.๔๓ ทีฉ่ ันได้รบั จากวันทีไ่ ปเกณฑ์ทหาร เอกสารแผ่น
นี้นอกจากเป็ นพยานของประสบการณ์ท่ถี ูกคุกคามทางเพศของตนเองในวันเกณฑ์ทหาร ยัง
นับว่าเป็ นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงในเชิงความรูท้ ่รี ฐั นามาใช้บนหน้าของเอกสาร โดยจะ
เห็นได้ว่าผลการตรวจเลือกที่ปรากฏในเอกสารสด.43 ของฉันถูกบันทึกลงไปว่า “ภาวะเพศ
สภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิดตามกฎกระทรวง” ฉะนัน้ การหยิบเอาเอกสารชิน้ นี้ขน้ึ มาศึกษา ก็เพือ่
เผยให้เห็นถึงพัฒนาการของคาทีใ่ ช้ระบุและชีใ้ ห้เห็นถึงการกดทับทางความรูผ้ ่านวาทกรรมทาง
การแพทย์ทร่ี บั มาจากโลกตะวันตก

ภาพที ่ 6.2 เอกสารสด.๔๓
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จากการศึกษาของธนัย เกตวงกต (2560) ได้แสดงให้เห็นว่า การ
เกณฑ์ทหารในสังคมไทยมีความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ มาตัง้ แต่ปลายสมัยอยุธยาถึงสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ซึ่งในขณะนัน้ ระบบการเกณฑ์ทหารมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างขุนนาง
และไพร่ โดยถือเป็ นรูปแบบวิธกี ารเกณฑ์ทหารแต่โบราณ การเปลี่ยนแปลงมาสู่รูปแบบการ
เกณฑ์ทหารในแบบรัฐสมัยใหม่เริม่ ขึน้ นับแต่ในช่วง ร.ศ. 122 ภายใต้รชั สมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ น ต้นมา ทัง้ ยังเสนอโดยการใช้เงินแลกเปลีย่ นกับการมาเป็ นส่วน
หนึ่งของกองทัพ ความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเกณฑ์ทหารค่อย ๆ เริม่ จากมณฑล
ที่มคี วามพร้อม เนื่องจากเกรงว่าจะมีการลุกฮือต่อต้านจากประชาชน ดังจะเห็นได้จาก การ
ประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติก ารเกณฑ์ท หาร ร.ศ.124 ที่นับ ว่า เป็ น กฎหมายฉบับ แรก และ
ภายหลังปี พ.ศ. 2490 เกิดช่องทางทีท่ าให้สามารถผ่อนปรนจากการเข้ารับเกณฑ์ทหารดังทีจ่ ะ
เห็นได้จากการเสนอข้อแก้ไขในพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร (ฉบับที่5) พ.ศ. 2494 โดยเพิม่
ทางเลือกเข้าไปก็คอื การศึกษาวิชาทหาร จวบจนพระราชบัญญัตริ าชการทหารกองประจาการ
พ.ศ. 2497 ได้มกี ารบัญญัตกิ ารยกเว้นไม่ตอ้ งเข้ารับราชการทหารกองประจาการให้แก่บุคคล 3
ประเภท อันได้แก่ นักบวชทีม่ สี มณศักดิ ์ ผูพ้ กิ าร และชาวเขาชาวชนเผ่าต่าง ๆ (ธนัย เกตวงกต
, 2560, น. 8) รูปแบบการเกณฑ์ทหารถูกปรับเปลี่ยนเรื่อยมาตามบริบทสังคมการเมืองในยุค
สมัยนัน้ ๆ ซึง่ เกิดจากปั จจัยทีเ่ ชือ่ มโยงทัง้ ภายในและภายนอก เช่น ความไม่สงบภายในประเทศ
ความหวาดหวันต่
่ อลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกในสมัยก่อน ศึกสงคราม และปั ญหาเศรษฐกิจและ
การเมือง อย่างไรก็ตาม ธนัย มองว่า “ประเทศไทยยังคงใช้รูปแบบการเกณฑ์ทหารที่มหี ลาย
รูปแบบทับซ้อนกัน ทัง้ การเกณฑ์ทหารของเพศชายตามปกติเมื่อถึงเกณฑ์อายุ และช่องทางการ
ยกเว้นของการศึกษาวิชาทหาร” (ธนัย เกตวงกต, 2560, น. 1)
ในขณะทีบ่ างประเทศเลือกคัดจากทุกเพศอย่างเท่าเทียมตามเกณฑ์
ของอายุ บางประเทศเกณฑ์เฉพาะเพศชายไม่มขี อ้ ยกเว้น หรือบางประเทศใช้ระบบอาสาสมัคร
ขณะทีใ่ นหลายประเทศ โดยเฉพาะในโลกตะวันตกระบบเกณฑ์ทหารได้ เปลีย่ นแปลงไป โดยเฉ
พาหลัง สงครามโลกครัง้ ที่ส อง เช่ น การเปลี่ย นไปใช้ “ระบบสมัค รใจ” All-Volunteer Army
รวมถึงถูกลดทอนด้วยแนวคิดสิทธิมนุ ษยชนและแนวคิดเรื่องสันติภาพ และการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับกองทัพทัง้ จากผูห้ ญิงหรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเพิม่ มากขึน้ ขณะทีร่ ฐั ไทยสมัยใหม่
ก็มขี อ้ ยกเว้นให้ประชาชนไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร ด้วยการเปิ ดการเรียนการสอนวิชาทหารใน
ระดับมัธยมปลาย รวมทัง้ การจัดคนเป็ นประเภท ต่าง ๆ เพือ่ ถูกยกเว้นเข้ารับการคัดเลือก ซึง่ มี
ข้อมูลจากกรมสัสดีทป่ี รากฏอยูบ่ นเว็ปไซต์ของสายด่วนคนพิการประชารัฐ เผยให้เห็นว่า การจัด
ประเภทผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมเกณฑ์ทหาร โดยทัวไปจะแบ่
่
งออกเป็ นสีจ่ าพวกหลัก ๆ จาพวกที่ ๑ ได้แก่
คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดไี ม่มอี วัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด จาพวกที่ ๒ ได้แก่คนซึ่งมี
ร่างกายที่เห็นได้ชดั ว่าไม่สมบูรณ์ ดเี หมือนคนจาพวกที่ ๑ แต่ไม่ ถึงทุพพลภาพ จาพวกที่ ๓
ได้แก่คนซึง่ มีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะรับราชการทหารในขณะนัน้ ได้เพราะป่ วยซึง่ จะบาบัด
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ให้หายภายในกาหนด ๓๐ วันไม่ได้ จาพวกที่ ๔ ได้แก่คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่
สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๔๑ (“รูไ้ หมว่า…ป่ วยเป็ นโรค
อะไรบ้างทีเ่ ป็ นทหารไม่ได้,” 2563)
ปั จจุบนั เมื่อ กะเทย หรือ คนข้ามเพศ ไปเกณฑ์ทหารจะถูกจัดให้เป็ น
บุคคลจาพวกที่ ๒ (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕, 2555) และโดนแยกออกไปทีจ่ ุดรับเอกสารโดยที่
ไม่ต้องนัง่ รอลุ้นจับใบดาใบแดงกับผูช้ ายคนอื่น ๆ โดยบนหน้าเอกสารสด.๔๓ จะถูกระบุลงไป
ด้วยคาว่า “สภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด ” ซึ่งเป็ นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๕ ที่
ออกมาในปี พ.ศ. 255515 ดังที
่ ป่ รากฏในใบสด.43 ของฉัน
แต่ ท ว่ า ในช่ ว งก่ อ นหน้ า ปี พ.ศ. 2555 ก่ อ นที่ จ ะมี ค าประกาศ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ กลุ่มคนทีเ่ ป็ นกะเทยหรือคนข้ามเพศเคยถูกจัดอยู่ในจาพวกทีส่ ่ี และ
ถูกระบุลงในใบสด.43 ด้วยคาว่า โรคจิตถาวร จะเห็นได้จากการวิจยั ของ เฉลิมพล ธรรมสุนทร
(2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลกระทบของการระบุคาว่า โรคจิตถาวร ในใบสด.43 ของกะเทย พบว่าการ
ถูกระบุดงั กล่าว ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของกะเทยใน 4 ด้านสาคัญได้แก่ ผลกระทบทางด้าน
จิตใจ ผลกระทบการประกอบอาชีพ ผลกระทบในการทานิตกิ รรม และผลกระทบจากการขอ
หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ นอกจากนี้ แล้วยังพบได้จากการศึกษาของ วารุณี ทีไ่ ด้ชใ้ี ห้เห็น
ว่า กะเทยเปลีย่ นเพศ จานวน 3 ใน 15 ราย ถูกวินิจฉัยว่าเป็ นบุคคลดี 1 ประเภท 4 คือ บุคคล
วิกลจริต ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสมัครเข้าทางานในองค์กรเอกชน
และหน่วยงานราชการ (วารุณี แสงกาญจนวนิช, 2546, น. 100)
การเปลีย่ นแปลงของคาทีถ่ ูกบันทึกลงในใบสด.43 ของกะเทยนัน้ อาจ
กล่าวได้ว่ามีพฒ
ั นาการอยู่เรื่อยมา นับแต่ช่วงทศวรรษ 2540 อันเป็ นผลจากการเคลื่อนไหว
ทางด้านสิทธิมนุ ษยชน การเคลื่อนไหวขององค์กรสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และ
องค์กรสิทธิของกะเทย การเคลื่อนไหวดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ทางฝั ง่ ของกองทัพเองก็มคี วาม
พยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการระบุคาว่า โรคจิตถาวร ลงในเอกสารสด.๔๓ บางกรณีอาจจะพูดได้ว่า
“โชคดี” เมื่อกะเทยเจอแพทย์ทหารทีเ่ ข้าใจ ใบสด.43 จะถูกเขียนโดยใช้ขอ้ บ่งชี้ ความผิดปกติ
ของลักษณะทางร่างกาย เช่น หน้าอกผิดรูป (ข่าวสด, 6 เมษายน พ.ศ. 2552) การระบุดว้ ยข้อ
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้ออกตามความในพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยเพิม่ ความดังต่อไปนี้
… (๑๒) ของวรรคสาม ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออก
ตามความในพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรบั
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ “(๑๒) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด (Gender
Identity Disorder)” (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕, 2555)
15
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บ่งชีไ้ ปในลักษณะนี้กเ็ พือ่ หลีกเลีย่ งการตีตราว่าเป็ นบุคคลวิกลจริต แต่การถูกระบุในลักษณะนี้ก็
มักจะเกิดขึน้ เป็ นรายบุคคลไป
จุดเริม่ ต้นของการเปลี่ยนแปลงข้อบ่งชี้ท่ใี ช้ระบุลงในเอกสารสด.๔๓
เริม่ ต้นมาจาก ภายหลังปี พ.ศ. 2545 เมื่อกรมสุขภาพจิต ได้รบั แรงกดดันจากการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มเกย์ เรียกร้องให้ยกเลิกการวินิจฉัยว่า การเป็ นคนรักเพศเดียวกันออกจากการถูก
ประทับตราว่าเป็ นผูม้ อี าการป่ วยทางจิต ถัดมาใน ปี พ.ศ. 2549 สาวประเภทสองนาโดยนาย
สามารถ มีเจริญ หรือน้ าหวาน พร้อมด้วยนายปริญญา เจริญผล หรือน้องตุม้ ผู้ ฟ้องคดี ร่วมกับ
เครือข่ายทางานเพื่อสนับสนุ นและปกป้ องสิทธิผู้มคี วามหลากหลายทางเพศ ออกมายื่นฟ้ อง
รมว.กลาโหม เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาหรือคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ 3 เพิกถอนหรือ
แก้ไขข้อความในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) ใบสาคัญสาหรับคนจาพวก
ที่ 4 (สด.5) และใบสาคัญให้พ้นราชการทหาร (สด.9) ที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดี “เป็ นโรคจิตถาวร”
(ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2549, ย่อหน้าที่ 1) ตัง้ แต่ปี 2548 จนมาถึงปี 2549 ทางกองบัญชาการกาลัง
ส ารองได้ใ ช้ค าระบุ ใ นเอกสารสด.43 ของคนข้า มเพศที่ต้อ งมารับ การตรวจเลือ กเป็ น ทหาร
กองเกิน โดยได้ระบุให้เป็ นบุคคลประเภททีส่ าม คือเป็ นโรคทีต่ ้องรักษาภายใน 30 วัน หากไม่
หายก็ต้องมาเข้ารับ การเกณฑ์ทหารให้ครบ 3 ครัง้ ก่อนที่จะถูกจาหน่ ายออกจากบัญชี (ปิ ย
ลักษณ์ โพธิวรรณ, 2554, น. 195)
กระทัง่ ช่ ว งปลายปี พ.ศ. 2554 ภายหลัง จากการเรีย กร้อ ง ศาล
ปกครองกลางมีคาสังให้
่ กระทรวงกลาโหม แก้ไขถ้อยคาในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารประจาการ (สด.43) (มติชน, 2 กันยายน 2554) ศาลมีคาสังให้
่
กระทรวงกลาโหม แก้ไขถ้อยคาในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการ ปี พ.ศ. 2554 ทีใ่ ช้ขอ้ ความว่า "มีความผิดปกติทางจิตถาวร" เปลีย่ นเป็ น
"ภาวะเพศสภาพไม่ต รงกับ ที่กาเนิด" หรือ Gender Identity Disorder (GID) จนกระทังในปี
่
ต่อมา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เพิม่ ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิดเข้าไปด้วย บนหน้าเว็ปไซต์ของสัสดี
เชียงใหม่มเี อกสารให้ดาวโหลดทีช่ ่อื “ความรูเ้ บื้องต้นสาหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหาร
กองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ” ได้อธิบายถึงขัน้ ตอนการ
ตรวจคัดเลือกกลุ่มคนทีอ่ ยูใ่ นสภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิดเอาไว้วา่
ในกลุ่ ม “ภาวะเพศสภาพไม่ ต รงกับ เพศกาเนิ ด ” (Gender Identity
Disorder หรือ Gender Dysphoria) ตรวจร่างกายพบเห็นได้ด้วยตา
เช่น ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือมีเต้านม (ทัง้ ฉีด หรือทาศัลยกรรมพบ
เต้ า นมที่ มีล ัก ษณะคล้ า ยสตรี) ให้ เ ป็ นคนจ าพวกที่ ๒ ตามกฎ
กระทรวงฯ ได้เลย ทัง้ นี้ในกรณีท่รี ่างกายปกติแต่มลี กั ษณะท่าทาง
ออกเป็ น สตรีก ารแต่ ง กาย-แต่ ง หน้ า ทรงผม ไม่ มีใ บรับ รองของ
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จิตแพทย์รพ.รัฐให้กรรมการแพทย์กาหนดเป็ นคนจาพวกที่ ๓ ให้เข้า
รับการตรวจเลือกใหม่ในปี หน้า โดยแนะน าให้ไปพบจิตแพทย์ตรวจ
วินิจฉัยและออกใบรับรองว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด หาก
บุคคลดังกล่าวได้มใี บรับรองแพทย์มาแสดงที่ลงนามโดยจิตแพทย์
รพ.รัฐ ลงนาม ๑ ท่าน ประกอบกับเอกสารนาของผูอ้ านวยการหรือ
สถานพยาบาลต้น สัง กัด ของจิต แพทย์ด ัง กล่ า ว กรรมการแพทย์
สามารถให้เป็ นคนจาพวกที่ ๒ ได้
การขับเคลื่อนทางด้านสิทธิของกะเทย ในพืน้ ทีก่ ารเกณฑ์ทหารตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา เน้นไปที่ความพยายามต่อรองกับนโยบายของกองทัพและสอดส่อง
ขัน้ ตอนเกณฑ์ทหาร มากกว่าทีจ่ ะสันคลอนโครงสร้
่
างของระบบหรือแนวคิดเรื่องการเกณ์ทหาร
จะเห็นได้จาก ประการแรก การออกคูม่ อื แนวปฏิบตั สิ าหรับกะเทยในการเกณฑ์ทหาร16 เพือ่ ช่วย
แนะนาวิธเี ตรียมการเมื่อฤดูกาลเกณฑ์ทหารมาถึง โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของ
องค์กรและมูลนิธทิ ข่ี บั เคลื่อนในด้านความเป็ นธรรมทางเพศ 17 และขัน้ ตอนหนึ่งทีถ่ ูกบรรจุไว้อยู่
ในคู่มอื เกณฑ์ทหารฉบับกะเทย คือ ขัน้ ตอนการขอใบรับรองจากจิตแพทย์ ที่จะช่วยให้กะเทย
ได้รบั การยกเว้นจากการคัดเลือกทหาร ซึง่ การขอเอกสารดังกล่าวจาเป็ นต้องอยู่ในโรงพยาบาล
ทีก่ าหนดไว้18 โดยกะเทยแต่ละคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์ดว้ ยตนเอง

16

ดูในภาคผนวก ง.
17 คู่ ม ือ ดัง กล่ า วจัด ท าขึ้น โดยมู ล นิ ธ ิเ ครือ ข่ า ยเพื่อ นกะเทยเพื่อ สิท ธิม นุ ษ ยชน
ร่วมกับมูลนิธธิ รี นาถ กาญจนาอักษร โดยได้รบั การสนับสนุ นจากมูลนิธเิ พื่อสิทธิและความเป็ น
ธรรมทางเพศ (For-SOGI) ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้า งคู่มือ แนว
ปฏิบตั สิ าหรับกะเทยในการเกณฑ์ทหารขึน้ ใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 (“แนวปฏิบตั กิ ะเทย,”
2557)
18 รายชือ
่ โรงพยาบาลทีป่ รากฏอยูใ่ นคูม่ อื เกณฑ์ทหารฉบับกะเทย มีดงั นี้
ภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลนครสวรรค์ราชนครินทร์
ภาคกลาง ได้แก่ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา และสถาบัน
จิต เวชศาสตร์ส มเด็จ เจ้า พระยา ภาคอีส าน ได้แ ก่ โรงพยาบาลขอนแก่ น ราช
นคริน ทร์ โรงพยาบาลจิต เวชนครราชสีม าราชนคริน ทร์ โรงพยาบาลจิต เวช
นครพนมราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิต
เวชเลยราชนครินทร์ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (เครือข่ายเพือ่ นกะเทย
ไทย, 2557)
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ประมาณ 250-800 บาท (เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, 2557) ซึง่ ยังไม่นับรวมเวลาทีต่ อ้ งสูญเสีย
ไปกับกระบวนการดังกล่าว
ประการที่สอง การต่อรองกับระบบเกณฑ์ทหารเห็นได้จากการขับ
เคลื่อนทีม่ ุ่งเน้นไปทีบ่ ทบาทของสื่อ19 มีการจัดงานเสวนา “จิบกาแฟ นัง่ คุย กะเทยเกณฑ์ทหาร
ผ่านสื่อ” ซึง่ มีการจัดขึน้ ต่อเนื่องถึงสองครัง้ โดยครัง้ แรกจัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
ทีโ่ รงแรมเดอะ สุโกศล โดยมูลนิธเิ ครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุ ษยชน ซึง่ จากข่าวงาน
เสวนาดังกล่าวทีป่ รากฏบนหน้าเว็บไซต์ของไอลอว์ ได้รายงานว่า
ภายในการเสวนาวันนัน้ รณภูมิ สมัคคีคารมย์ อาจารย์ประจาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธิ
สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผูห้ ญิง (สคส.) ได้นาเสนองานวิจยั เรื่อง
วิเคราะห์การพาดหัวข่าวและเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์และข่าวทาง
โทรทัศ น์ ตัง้ แต่ ปี 2557-2559 ซึ่ง พบว่ า ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วมีก าร
รายงานข่าวการเกณฑ์ทหารทัง้ หมด 72 ข่าว โดยร้อยละ 97 ของพาด
หัวข่าวมุ่งเน้นทีล่ กั ษณะทางกายภาพ รูปร่าง และการมีความโดดเด่น
ของสาวประเภทสองมากกว่ากระบวนการเกณฑ์ทหาร (iLaw, 2560)
ส่วนครัง้ ที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ เดย์ดรีม บีลีฟ
เวอร์ กรุงเทพ ภายในงานมีการให้ขอ้ มูลถึงผลลัพธ์ของการลงพื้นที่สงั เกตการณ์ในวันเกณฑ์
ทหาร ปี พ.ศ. 2560 โดยองค์กรและภาคีดา้ นสิทธิความหลากหลายทางเพศ พบว่า
การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีต่ รวจเลือกมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ และได้มกี ารเฝ้ า
ระวังและติดตามการนาเสนอเรื่องราวของกะเทยสาวประเภทสองและ
คนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหารนัน้ ยังพบว่ามีการนาเสนอข่าวผ่าน
สื่อมวลชนทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบที่อาจแฝงเร้นด้วยอคติทางเพศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่อท้องถิน่ ทีม่ กี ารนาเสนอภาพของคนข้ามเพศไม่
รอบด้านอันก่อให้เกิดภาพเหมารวมและอคติทางเพศ (“จิบกาแฟนัง่
คุยปี ท่ี 2,” 2561)
19

การทาข่าวกะเทย หรือ คนข้ามเพศ ในฤดูกาลเกณฑ์ทหาร มักจะนาเสนอให้
พวกเธอเป็ นวัตถุทางเพศและเป็ นสีสนั ของงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บนสือ่ ออนไลน์จะพบพาดหัว
บนเว็บไซต์ข่าว เช่น “ตะลึงจังงัง สาวสวยอกตูม เข้าเกณฑ์ทหารที่โคราช” (ไทยรัฐออนไลน์ ,
2561) “ฮือฮาทัง้ ศาลาวัด คัดทหารวัน 3 สุโขทัย-พิจติ ร นศ.สุดสวยโผล่ประชันโฉม” (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2560) “งามแท้ไม่แพ้ผหู้ ญิง! 6 เดือนเปลีย่ นหนุ่ มหล่อเป็ นสาวสวย ตบเท้าคัดทหาร”
(ไทยรัฐออนไลน์, 2561)
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นอกจากนัน้ ภายในงาน “จิบกาแฟนัง่ คุยปี ท่ี 2: ตามต่อกะเทยเกณฑ์
ทหารผ่านสือ่ ” ได้มกี ารแลกเปลีย่ นและมีขอ้ เสนอให้ส่อื มวลชนมีแนวปฏิบตั ใิ นการทาข่าว คือ 1.
การขอความยินยอมจากแหล่งข่าว 2. การให้ขอ้ มูลการเผยแพร่และช่องทางการติดต่อกลับแก่
แหล่งข่าว 3. ไม่ระบุคาว่า “นาย” ใช้คาว่า “คุณ” หรือไม่ระบุคานาหน้า 4. นาเสนอข่าวทีร่ อบด้าน
5. ไม่พาดหัว ข่าวหรือนาเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึง ความแปลก ความประหลาด 6. ไม่
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดทีจ่ ะสร้างผลกระทบให้แหล่งข่าว
เป็ นต้น (“จิบกาแฟนังคุ
่ ยปี ท่ี 2,” 2561)
กระนัน้ แล้วแม้จะมีการเรียกร้องให้สอ่ื นาเสนอข่าวกะเทยในวันเกณฑ์
ทหารอย่างให้เกียรติ แต่ในความเป็ นจริงแล้วถ้าหากลองทบทวนดูดี ๆ ว่าต่อให้กะเทยไม่ถูกมอง
ผ่านเลนส์กล้องหรือกลายเป็ นสีสนั หรือตัวตลกบนหน้าสื่อในวันเกณฑ์ทหาร เรือนร่างของพวก
เรายังคงถูกอ่านผ่านสายตาอีกนับร้อยนับพันคู่ ไม่ว่า ประชาชนคนอื่น ๆทีม่ าคัดเลือกวันเกณฑ์
ทหารหรือจากสายตาเจ้าหน้าทีผ่ ูม้ อี านาจเรายังคงเป็ นเพียงวัตถุทถ่ี ูกตัดสินในวันเกณฑ์ทหาร
ขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงของคาทีใ่ ช้ระบุลงไปในใบสด.43 ของกะเทย หรือ คนข้ามเพศ จาก โรค
จิต ถาวร ที่เ คยถู กใช้มาในอดีต สู่ การแก้ไขเป็ น เพศสภาพไม่ต รงกับเพศกาเนิด แม้คาที่
แปรเปลีย่ นไปบนเอกสารของรัฐจะลดการตีตรา แต่ทว่ากะเทยในพืน้ ทีก่ ารเกณฑ์ทหารก็ย ังคง
ถูกพูดแทนด้วยวาทกรรมทางการแพทย์ และแม้ว่าการเปลีย่ นแปลงนี้อาจช่วยให้กะเทยรอดพ้น
จากการถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารหรือถูกละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ แต่กเ้ ป็ นการปรับเปลีย่ น
ทีม่ าพร้อมกับขัน้ ตอนทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับกะเทยทีย่ งั ไม่ได้เปลีย่ นแปลงลักษณะ
ทางกายภาพให้เป็ นผูห้ ญิงอย่างชัดเจน อาจทาให้ตอ้ งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
กะเทยทีม่ รี ูปร่างหน้าตาเหมือนผูห้ ญิง เพื่อดาเนินการขอใบรับรองแพทย์ อีกทัง้ ในกรณีทไ่ี ม่ได้
รับการยกเว้นยังจาเป็ นต้องมารายงานตัว ตามคาแถลงการณ์ ในข่าวแก้กฎกระทรวงกะเทย
เกณฑ์ทหาร มีขอ้ ความระบุไว้วา่ “หากบุคคลในกลุ่มดังกล่าวมารายงานตัว ครบ สามปี แต่ยงั มี
ความเบี่ย งเบนอยู่ ก็ ใ ห้ ง ดออกหมายเรีย กในปี ถัด ไป ” (เดลินิ ว ส์ , 19 มีน าคม 2554) นั น่
หมายความว่าเงินทองและเวลาชีวติ ของกะเทยจะต้องเสียไปกับการต้องมารายงานตัวเพือ่ พิสจู น์
ตัวเอง แม้บางคนอาจจะรูต้ วั เองมาทัง้ ชีวติ แล้วว่าตนเองเป็ นอะไร แต่การละเว้นอย่างมีเงือ่ นไขนี้
อาจพูดได้วา่ ก่อให้เกิดภาระและเงือ่ นไขทีเ่ พิม่ มากขึน้ ให้กบั กะเทย
ในท้ายที่สุดการออกคู่มอื ต่าง ๆ สาหรับกะเทยเพื่อใช้ในการเกณฑ์
ทหาร หรือการรณรงค์ให้ส่อื รายงานข่าวกะเทยในวันเกณฑ์ทหารอย่างเหมาะสม สิง่ เหล่านี้คอื
การเปลีย่ นแปลงหรือการต่อสูเ้ พื่อกะเทยจริงหรือ เมื่อสุดท้ายแล้วฉันยังคงเป็ นคนทีถ่ ูกคุกคาม
ทางเพศในวันเกณฑ์ทหารและยังคงถูกทาให้เงียบด้วยเอกสาร สด.๔๓ ผลสุดท้ายแล้ว การ
ต่อรองกับระบบเกณฑ์ทหารอาจไม่ได้ทาให้ปัญหาของระบบถูกมองเห็นและถูกแก้ ไข หรือไม่ได้
แม้แต่ถูกท้าทายโดยกลุ่มคนที่ถูกกดขีม่ ากที่สุดในวันเกณฑ์ทหารกลุ่มหนึ่งอย่าง กะเทย หรือ
คนข้ามเพศ เสียเอง
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6.2.2 “พื้ น ที่ ” ของกะเทยในมหาวิ ท ยาลัย : ค าอนุ ญ าต ที่ ฉั น ต้ อ งร้ อ งขอ
เพื่อที่จะเป็ นตนเองในวันรับปริ ญญา

ภาพที ่ 6.3 ใบคาร้องขอเข้าร่วมพิธรี บั ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
พื้นที่มหาวิทยาลัยเคยเป็ นไฟหวังให้กบั ฉันว่าจะเป็ นพื้นที่ท่เี มตตาอารีต่อ
ความเป็ นมนุษย์ทุกรูปแบบ แต่การจากัดเสรีภาพบนเนื้อตัวร่างกายของนักศึกษาในการแต่งกาย
ข้ามเพศยังคงเกิดขึน้ อยู่ร่าไปในรัว้ มหาวิทยาลัย และยังนับรวมถึงการเข้าไปเป็ นบุคลากรทาง
การศึกษาทีท่ างานอยู่ในสถานศึกษา ทัง้ การจะเป็ นครูกะเทยในโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัย

Ref. code: 25635924030041NCT

225

ข้ามเพศ หรือแม้แต่กะเทยครูฝึกสอน ก็แสนลาบากยากเข็ญ ต้องฝ่ าฟั นต่อสู้ กันมาอย่างไม่หยุด
หย่อน และกว่ากะเทยคนหนึ่งจะได้เข้าไปร่วมอยู่ในพิธรี บั ปริญญาเพือ่ ทีจ่ ะมีตวั ตนอยู่ในวันแห่ง
ความภาคภูมใิ จของบัณฑิตใหม่กต็ อ้ งผ่านการต่อสูม้ าอย่างยาวนานกว่าทีจ่ ะมีเอกสารชิ้นนี้ ซึ่ง
ฉันขอตัง้ ชือ่ ให้วา่ “ใบอนุญาตทีจ่ ะเป็ นตนเอง” ในวันรับปริญญา
ในช่วงสิน้ ปี พ.ศ. 2557 ตอนทีฉ่ ันกาลังจะเรียนจบปริญญาตรี นอกจากการ
วุ่นวายในการสอบสารนิพนธ์เพื่อจบการศึกษาภายในปี นัน้ เนื่องการเตรียมตัวเปิ ดอาเซียน
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้นกั ศึกษาสามารถเรียนจบภายในสามปี ครึง่ นอกจากการเขียนสาร
นิพนธ์อนั หนักหน่วงช่วงนัน้ ฉันยังต้องวุน่ วายกับการทาเรือ่ งขอรับปริญญา ปี นนั ้ ก็นบั ว่าโชคดีท่ี
มีการเลื่อนเปิ ดภาคเรียนเพื่อต้อนรับอาเซียน ทาให้ฉันยังพอมีเวลาทีจ่ ะดาเนินการยื่นใบคาร้อง
ขอเข้ารับปริญญา เมื่อทุกอย่างดูเป็ นไปได้และมีความหวังมากขึน้ ทีจ่ ะได้เข้ารับปริญญาเหมือน
เพือ่ นคนอื่น ๆ แต่มนั ก็มาพร้อมด้วยเงือ่ นไขและภาระอีกครัง้
ใบคาร้องขอแต่งกายด้วยชุดครุยผูห้ ญิงในวันรับปริญญานับเป็ นเอกสารชิน้
สาคัญชิน้ หนึ่งทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลีย่ นทางความรู้ ด้วยการนาคานิยามทางเพศทีอ่ ยู่ภายใต้
กระบวนทัศน์ทางการแพทย์มาใช้ในเอกสารคาร้องของสถาบันการศึกษาของรัฐ ทัง้ ยังเป็ นสิง่ ที่
สะท้อนให้เห็นว่า เพศตอนกาเนิด ทีไ่ ด้รบั บนใบเกิดสร้างอุปสรรคและความไม่เท่าเทียมอย่างไร
ในวันทีฉ่ ันเติบโตขึน้ โดยจะเห็นได้ว่า ด้านบนของเอกสารประทับด้วยตรามหาวิทยาลัย พร้อม
ด้วยข้อมูลส่วนตัวของฉัน ถัดมานัน้ จะเป็ นเหตุผลประกอบคาร้อง ดังจะเห็นได้ว่า มีการให้ระบุ
ข้อบ่งชี้ทางกายภาพ ในสองลักษณะ ได้แก่ แปลงเพศแล้ว และ ยังไม่แปลงเพศ พร้อมทัง้ มี
ข้อ ความก ากับ เอาไว้ว่า “ข้า พเจ้า ยิน ดีร บั การตรวจสภาพจิต ใจจากจิต แพทย์ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง” อีกทัง้ มีหมายเหตุระบุเอาไว้ว่า “กรณีแปลงเพศแล้ว
จิตแพทย์ตอ้ งใช้เวลาตรวจสภาพจิตใจประมาณหนึ่งชัวโมง
่ ส่วนกรณีทย่ี งั ไม่แปลงเพศ จิตแพทย์
ต้องใช้เวลาตรวจสภาพจิตใจ อย่างน้อยหกเดือน”
ฉันตระหนักดีว่างานพิธกี ารต่าง ๆ ที่มอี ยู่ในสังคมเรานัน้ เป็ นผลผลิตทีถ่ ูก
บ่มสร้างผ่านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่มมี า และเป็ นค่านิยมที่ยดึ โยงกับคุณค่าที่ผู้คน
ยึดถือกัน แต่ในชีวติ ปุถุชนทัว่ ๆ ไป พิธกี าร หรือ งานมงคล ก็เป็ นพืน้ ทีห่ นึ่งทีเ่ ราจะได้แบ่งปั น
ความรูส้ กึ ดี ๆ และใช้เวลาร่วมกับคนทีเ่ รารักมิใช่หรือ แล้วสาหรับกะเทยคนหนึ่งจะมีแนวโน้ม
มากน้อยแค่ไหนทีจ่ ะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองให้ตวั เองในงานและพิธกี ารเหล่านี้เหมือนคนอื่น ๆ
คาตอบนี้ฉันคงให้ไม่ได้เหมือนกัน แต่ถ้าให้ฉันลองประเมินความเป็ นไปได้จากตัวฉันเองละก็
งานบวชคงไม่ทนั แล้วล่ะ ส่วนงานแต่งงานก็ดไู ม่มที ที า่ สักที [เฮ้อ…] เห็นจะมีกแ็ ต่งานรับปริญญา
ที่มแี นวโน้ มมากที่สุด และด้วยความสัตย์จริงเหตุผลเดียวที่ทาให้ฉันตัดสินใจเข้าร่วมพิ ธีรบั
ปริญ ญาก็คือ ความต้ อ งการของครอบครัว ที่อ ยากจะเห็น ฉั น สวมชุ ด ครุ ย วัน รับ ปริญ ญา
เปรียบเสมือนกับวันทีพ่ ่อกับแม่ของฉัน ผูค้ อยอยู่เบือ้ งหลังให้การสนับสนุ นเฝ้ ารอ มากกว่าเป็ น
วันทีบ่ ณ
ั ฑิตจบใหม่ป้ายแดงอย่างฉันเฝ้ าคอย
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ความต้องการทีจ่ ะเข้าร่วมพิธรี บั ปริญญาสาหรับบัณฑิตกะเทย หรือบัณฑิต
ข้ามเพศ จึงเป็ นการจายอมทุกวิถที างทีจ่ ะต้องเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของพิธกี รรม และฉันเองก็เป็ น
คนหนึ่งที่เลือกจายอมต่อกระบวนการทางการแพทย์เพื่อเข้าไปในพื้นที่เหล่านัน้ ในบทความ
เรื่อง “กะเทย ปริญญา วาระพิธี และศักดิ ์ศรีความเท่าเทียม” ของ คทาวุธ ครัง้ พิบูลย์ (2555) ได้
สะท้ อ นย้อ นคิด และเผยให้เ ห็น ถึง เบื้อ งหลัง ของความปรารถนาที่จ ะเข้า รับ ปริญ ญาจาก
ประสบการณ์ของเธอเอง โดยปั จจัยสองประการทีท่ าให้เธอตัดสินใจเข้ารับปริญญา ประการแรก
คือ ความภาคภูมใิ จทีท่ าให้กบั ตัวเอง ครอบครัวทีจ่ ะมาร่วมยินดีกบั ตนเองและกับเพื่อนบัณฑิต
อื่น ๆ พิธนี ้ีนบั ว่ามีครัง้ เดียวในชีวติ และประการทีส่ อง คือ การหาทางออกของการแต่งกายของ
ตนเองตามที่ต นเองต้อ งการจะแต่ ง และหาช่อ งทางเพื่อ ได้ร บั อนุ ญ าตให้แ ต่ ง กายข้า มเพศ
เนื่องจากเห็นว่าสิทธิในเนื้อตัวร่างกายทีต่ อ้ งเป็ นผูก้ าหนดเอง พิธรี บั ปริญญาจึงทาให้คนข้ามเพศ
ต่างหาหนทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับปริญญา ดังเช่น ก่อนที่จะมีใบคาร้อง คนข้าม
เพศอาจจะต้องจายอมแต่งกายตามเพศกาเนิดเพื่อที่จะได้เข้าร่วมพิธกี รรม ในทางตรงกันข้าม
หากใครที่มสิ ามารถจะเป็ นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยก็เลือกที่จะไม่รบั ปริญญาหรือ
เลือกไม่เสียเวลาไปกับขัน้ ตอนเหล่านี้ ดังเช่น ในการศึกษาของ กฤษฏยชนม์ สุขยะฤกษ์ (2552)
ก็พบว่า นักศึกษาเพศทีส่ ามส่วนใหญ่มคี วามสอดคล้องกันในด้านการตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มีเพียงหนึ่งคนที่ให้การปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตร เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันในด้านวิถกี ารดาเนินชีวติ ทางเพศและกฎระเบียบว่าด้วย
การแต่งกายนักศึกษาในการเข้าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
เส้น ทางการเปลี่ย นแปลงของกฎระเบีย บที่มีผ ลต่ อ นัก ศึก ษากะเทยหรือ
นักศึกษาข้ามเพศในรัว้ มหาวิทยาลัย เริม่ ต้นขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เมื่อสถาบันการศึกษาใน
ระดับ อุ ด มศึก ษามีก ารถกเถีย งถึง ความเหมาะสมของผู้ท่ีจ ะเข้า ศึก ษาต่ อ ในด้านวิชาชีพครู
เนื่องจากได้มกี ารห้ามนักศึกษาที่มพี ฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเรียนครูตามระเบียบการรับ
นักศึกษาปี พ.ศ. 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ในท้ายที่สุดสถาบันราชภัฏ ได้มีม ติ
อนุ ญาตให้ผมู้ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศ เข้าเรียนได้ตงั ้ แต่ ปี การศึกษา พ.ศ. 2541 และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2555 กรณี ข อง เด่ น จั น ทร์ บารมี พานิ ช บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีร่ อ้ งขอต่อมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
โดยการสวมเครื่องแต่งกายผู้หญิง จนสามารถได้เข้ารับปริญญาบัตรในเครื่องแต่งกายหญิง
ตามทีต่ อ้ งการ โดยต้องได้รบั การตรวจจากจิตแพทย์พร้อมใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันอัตลักษณ์
ทางเพศ
แม้กรณีของเด่นจันทร์จะมิใช่ กรณีแรกที่มหาวิทยาลัยอนุ ญาตให้นักศึกษา
ข้ า มเพศได้ แ ต่ ง กายข้ า มเพศเข้ า ร่ ว มพิ ธี ม อบปริ ญ ญาบั ต ร ในปี 2553 ไม่ เ ฉพาะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านัน้ ทีอ่ นุ ญาตให้สาวประเภทสองแต่งหญิงเข้ารับปริญญา แต่ยงั มี
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คมชัดลึก,17 สิงหาคม 2555) จาก
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การเคลื่อนไหวดังกล่าวนัน้ เป็ นผลให้มหาวิทยาลัยรัฐบางแห่งเริม่ ออกนโยบายให้นกั ศึกษาทีแ่ ต่ง
กายข้า มเพศต้ อ งมีใ บรับ รองทางการแพทย์ เ พื่อ ใช้ร องรับ อัต ลัก ษณ์ ท างเพศของตน ใน
ขณะเดียวกัน ก็พบว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ต่อการเข้ารับ
ปริญ ญานั น้ แตกต่ า งกัน ดัง จะเห็น ได้จ ากบทสัม ภาษณ์ ข อง นางมัท นา สานติว ัต ร อธิก าร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีใ่ ห้ชแ้ี จงว่า
กรณีเข้ารับปริญญาของนักศึกษาชายแต่งชุดครุยหญิงเข้ารับปริญญาบัตร
ไม่ ใ ช่ เ รื่อ งใหม่ ส าหรับ มกท. เพราะอนุ ญ าตมาหลายปี แ ล้ว เนื่ อ งจาก
อธิก ารบดีเ ป็ นผู้ม อบปริญ ญาบัต รให้นั ก ศึก ษาเอง โดยมหาวิท ยาลัย
พิจารณาแล้วว่าถ้าแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาจึงอนุ ญาต
ต่อมาเป็ นทีร่ ูก้ นั ว่านักศึกษาชายอยากแต่งชุดครุยหญิงรับปริญญาก็แต่งได้
เลยโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต (มติชน, 30 สิงหาคม 2555)
ส่วนเส้นทางในการได้ใบรับรองแพทย์ของฉัน หลังจากที่ได้ย่นื ใบคาร้อง
ให้แก่ทางมหาวิทยาลัย กระบวนการต่อมาคือการเข้าพบจิตแพทย์ ซึง่ นับว่าเป็ นครัง้ แรกในชีวติ
ของฉันเลยก็วา่ ได้ ฉันยังจาคาถามต่าง ๆ ทีจ่ ติ แพทย์ถามฉันยามทีเ่ จอหน้ากันครัง้ แรกได้ เช่น
“รูต้ วั เองว่าอยากเป็ นผูห้ ญิงตัง้ แต่ตอนไหน”
“รูไ้ หมว่าเป็ นแบบนี้ได้อย่างไร”
“เริม่ ใช้ชวี ติ เป็ นผูห้ ญิงมานานหรือยัง”
ฉันต้องใช้เวลากว่าหกเดือน เดือนละหนึ่งครัง้ ในการเข้าพบจิตแพทย์เพื่อ
ติดตามอาการ (สิง่ ทีฉ่ ันเป็ น) จากจิตแพทย์ การเข้าไปพบจิตแพทย์แต่ละครัง้ จะใช้เวลาราว ๆ
สามสิบนาที ณ ช่วงขณะนัน้ ฉันเพิง่ จะสาเร็จการศึกษาและเป็ นช่วงเวลาของการหางาน จึงทาให้
ฉันต้องเดินทางไป ๆ มา ระหว่าง นครราชสีมา-ชลบุรี หรือ กรุงเทพ-ชลบุรี ฉันต้องจายอม
เสียเวลาและเงินส่วนตัวในการทาทุกขัน้ ตอนเพื่อจะได้เข้ารับปริญญา และใช้เวลากว่าหกเดือน
เพือ่ ยืนยันต่อสิง่ ทีฉ่ นั เป็ น
ตัวตนทีถ่ ูกพูดแทนและยืนยันโดยใบรับรองแพทย์ คือ สิง่ ทีน่ ักศึกษากะเทย
หรือนักศึกษาข้ามเพศเผชิญ โดยการต้องร้องขอเอกสารใบรับรองแพทย์เพือ่ เข้าไปมีสว่ นร่วมใน
พิธีร บั ปริญ ญา ปั จ จุ บ ัน การเข้า ร่ว มพิธีร บั ปริญ ญานัน้ มีค่า ใช้จ่ า ยค่อ นข้า งสูง อยู่แ ล้ว ความ
ปรารถนาในการเป็ นส่วนหนึ่งของพิธรี บั ปริญญาของบัณฑิต กะเทย หรือ บัณฑิตข้ามเพศจึง
อาจจะมีราคาทีต่ ้องจ่ายสูงกว่าบัณฑิตชาย-หญิง ถึงแม้ว่าเราจะจ่ายค่าเทอม ค่าหน่ วยกิต หรือ
ค่าเข้าร่วมพิธรี บั ปริญญาบัตรให้แก่สถาบันการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน แต่ขนั ้ ตอนดังกล่าวอาจ
ท าให้ก ะเทยต้อ งจ่ า ยมากกว่า ด้ว ยเวลา เงิน ตรา หรือ การต้อ งสยบยอมต่ อ วาทกรรมทาง
การแพทย์
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6.3 สรุป: ความรู้ที่แปรเปลี่ยนถูกนามาใช้เพื่อใคร
ในรอบกว่าสองทศวรรษทีผ่ ่านมาสังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงในหลากหลายบริบท
ทัง้ ใน ด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลต่อกลุ่มคน
หลากหลายทางเพศไปในหลากทิศทาง ทัง้ ทาให้เกิดการก่อตัง้ กลุ่มหรือองค์กรทีท่ างานทางด้าน
สิทธิ เกิดการเรียกร้องการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย หรือเกิดศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว ทว่าการ
เปลีย่ นแปลงหนึ่งทีมคี วามสาคัญและส่งผลต่อวิถชี วี ติ ของกลุ่ม กะเทย หรือ คนข้ามเพศ ไม่น้อย
ก็คอื การเปลีย่ นแปลงในเชิงความรู้
จากการนาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะมาใช้ในฐานะเครื่องมือในการตรวจสอบและ
วิพากษ์ต่อองค์ความรูต้ ะวันตกทีร่ บั มา ไม่ว่าจะเป็ นคาว่า คนข้ามเพศ ทีถ่ ูกนามาใช้ในกลุ่มการ
เคลื่อนไหวและวงวิชาการ รวมถึงข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ทร่ี ฐั ได้นามาใช้ระบบเกณฑ์ทหารและใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คาใหม่ อย่าง “คนข้ามเพศ” ที่ถูกนามาใช้ในปั จจุบนั ทัง้ ในบริบททางสังคม ความ
สลับซ้อนของการนาคานิยามดังกล่าวมาใช้ คือ การขาดการชีใ้ ห้เห็นถึงจุดเปลีย่ นทางกระบวน
ทัศน์ในโลกตะวันตก จาก คนแปลงเพศ ไปสู่ คนข้ามเพศสถานะ นัย หนึ่งนับเป็ นการเปลีย่ นจาก
ความเป็ นสมัยใหม่ สู่ หลังสมัยใหม่ ขณะที่คาว่า คนข้ามเพศ ในสังคมไทย ทัง้ ในบริบทการ
เคลื่อนไหว และวงวิชาการ ยังคงผสมผสานกันระหว่างทัง้ สองกระบวนทัศน์ กล่าวคือ คนข้าม
เพศถูกนามาใช้ในบริบทดังกล่าว โดยยังไม่มกี ารแยกขาดกันระหว่างกระบวนทัศน์ transsexual
กับกระบวนทัศน์ transgender
ในพืน้ ทีว่ งวิชาการ คนข้ามเพศ มีแนวโน้มทีจ่ ะถูกนามาใช้ในเชิงพหุอตั ลักษณ์ทาง
เพศสถานะ แต่ทว่าการรับรูเ้ กี่ยวกับคานิยาม คนข้ามเพศ ในสังคมมีแนวโน้มที่จะถูกนามาใช้
โดยผูกติดอยู่กบั เพศสรีระหรือเพศตามกระบวนทัศน์ วทิ ยาศาสตร์ ในทานองเดียวกับที่ภาพ
ตัวแทนของขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี/ผูห้ ญิงข้ามเพศ ได้นาเสนอตัวตน ประสบการณ์ และ
คาอธิบายต่อนิยามที่นามาใช้เป็ นอัตลักษณ์ ทางการเมืองมักจะยึดโยงอยู่กบั สภาวะทางการ
แพทย์
จากนิยาม คนข้ามเพศ ที่มกั จะมาพร้อมกับสภาวะทางการแพทย์ และผูกติดกับ
การศัล ยกรรมแปลงเพศ การน าค าดัง กล่ า วมาใช้ใ นลัก ษณะนี้ใ นสัง คมไทยจึง อาจท าให้คา
นิยามอัตลักษณ์ทม่ี อี ยู่แต่เดิม อย่าง กะเทย หรือ ทอม เปรียบเสมืออัตลักษณ์ทย่ี งั สร้างไม่เสร็จ
ไม่สมบูรณ์ หรือเป็ นรอง เมื่อเทียบกับคานิยาม ผูห้ ญิงข้ามเพศ หรือ ผูช้ ายข้ามเพศ ทีร่ บั เอามา
จากตะวันตก และอาจทาให้หลงลืมความซับซ้อนของการกดทับเชิงความรู้ท่อี ยู่ภายในระบบ
ระเบียบแบบแผนในสังคมไทย หรือมองข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเมือง และปั จจัย
ทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างไปจากโลกตะวันตก
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การข้า มบนฐาน “เพศ” จึง นับ เป็ น สัญญาณของการติด อยู่ในกับ ดัก ของความรู้
วิทยาศาสตร์และการตกลงไปในหลุมพรางของความเป็ นสมัยใหม่ เนื่องจากคานิยาม คนข้าม
เพศ ที่มใี นสังคมไทยได้สอดรับไปกับองค์ความรูท้ างการแพทย์ท่รี ฐั ได้นามาใช้เป็ นเงื่อนไขใน
กฎระเบียบของสถาบันต่าง ๆ ดังทีจ่ ะเห็นได้ว่าในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่าน องค์ความรูส้ มัยใหม่
มิได้เพียงแค่ถูกนามาใช้ในบริบทการเคลื่อนไหวและในแวดวงวิชาการแต่เพียงเท่านัน้ แต่ยงั ถูก
นามาใช้ในการจัดการของรัฐ เช่น การนา “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด ” มาใช้ในใบ
สด.43 เพื่อยกเว้นกะเทยในการเกณฑ์ทหารและเพื่อลดการตีตรา หรือ การใช้กระบวนการทาง
จิตแพทย์ อย่าง สภาวะคนแปลงเพศ ในใบคาร้องเพือ่ ขอเข้าร่วมพิธรี บั ปริญญาของมหาวิทยาลัย
การเปลี่ย นแปลงค าบนเอกสารของสถาบัน ของรัฐ นัน้ ไม่ ไ ด้ม าพร้อ มกับ แนวคิด ปลดป ล่ อ ย
เสรีภาพ20 เพื่อให้กะเทย หรือ คนข้ามเพศ ในสังคมไทย หลุดพ้นออกจากความรูท้ ก่ี ดทับหรือ
คืนอานาจให้ปัจเจกได้นิยามตนเองดังเช่นในโลกตะวันตก หากแต่คาเหล่านี้ถูกนามาใช้ในฐานะ
การจัดการและการควบคุมเพื่อให้อยู่ในกลไกของระบบระเบียบของรัฐสมัยใหม่ทจ่ี ากัดไว้อยู่บน
วิธคี ดิ สองเพศ
การนาองค์ความรูท้ างการแพทย์เข้ามาใช้ในการจัดการในสถาบันของรัฐ คาทีถ่ ูก
นามาใช้ไม่ได้เพียงแค่กดี กันเสียงและประสบการณ์ของกะเทย แต่ยงั ก่อให้เกิดภาระซ้าซ้อนต่อ
กะเทยทีไ่ ร้อภิสทิ ธิ ์ในสังคม ไม่วา่ จะเป็ น กะเทยกลุ่มทีไ่ ม่ได้สวยเหมือนผูห้ ญิง ฐานะยากจน หรือ
เข้าไม่ถงึ ระบบการแพทย์ ทาให้คนกลุ่มนี้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากขึน้ ไปกับการ
ดาเนินการทางเอกสารและการเข้าสู่ขนั ้ ตอนทางการแพทย์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ทถ่ี ูกนามาใช้ในขัน้ ตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ เพือ่ เป็ นทางออกให้กบั กะเทยหรือคน
ข้ามเพศในสังคมไทย ได้ตอกย้าถึง อภิสทิ ธิ ์แห่งความกลมกลืน โดยการให้ท่ยี นื กับกะเทยทีม่ ี
ลักษณะเหมือนผู้หญิงมากหรือกะเทยที่มอี ภิสทิ ธิ ์มากกว่า กะเทยที่ดูครึ่ง ๆ กลาง ๆ และไร้
อภิสิท ธิท์ างสังคม ซึ่งต้องเผชิญอุป สรรคและภาระที่มากกว่าทัง้ จากระบบเกณฑ์ท หารและ
ระเบียบการของสถาบันการศึกษาของรัฐ

20

เมื่อพูดถึงคาว่า “ปลดปล่อยเสรีภาพ” บางครัง้ บางคราฉันก็รูส้ กึ ใจหายขึน้ มา ดู
เหมือนสังคมและบริบททางการเมืองไทยในวันทีฉ่ ันกาลังเขียนวิทยานิพนธ์อยู่น้ีจะเดินออกมา
ไกลจากคา ๆ นี้ขน้ึ ทุกที เมือ่ คาว่า เสรีภาพ ควรประกอบไปด้วยหลาย ๆ สิง่ ไม่วา่ จะเป็ น ความ
เท่าเทียม เจตจานงอันเสรี หรือ ระบอบประชาธิปไตยที่มเี สถียรภาพ ค่านิยมเหล่านี้ดูเหมือน
อุดมคติทม่ี กั จะเกิดหรือเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวในโลกตะวันตก ฉันไม่แน่ใจเลยว่าเราจะถูกเรียกด้วยคา
ทีเ่ ราเลือกเองได้อย่างไรหากปราศจากอุดมการณ์เหล่านี้ แต่ฉนั ก็ยงั รอคอยทีจ่ ะเห็นสังคมไทยมี
เสรีภ าพและประชาธิป ไตยที่อ ยู่ ใ นเรื่อ งเล็ก เรื่อ งน้ อ ยในชีว ิต ประจ าวัน และหยังรากอยู
่
่ใน
โครงสร้างทางการเมืองของประเทศนี้ ไม่วา่ นันจะอี
่ กนานแค่ไหนก็ตาม
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สุดท้ายแล้วการเปลีย่ นแปลงทางความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในรอบสองทศวรรษทีผ่ ่านมา ไม่
ว่าจะเป็ นการนาคานิยามอัตลักษณ์ทางเพศสถานะหรือข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ทจ่ี ากโลกตะวันตก
มาใช้ ทัง้ ในแวดวงการเคลื่อนไหว วงวิชาการ หรือแม้แต่บนหน้าเอกสารของรัฐ การเปลีย่ นแปลง
เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อใคร เพื่อฉัน เพื่อพวกเรา เพื่อกะเทยชนชัน้ กลาง หรือ เพื่อที่จะช่วยรักษา
ระบบระเบียบของรัฐเอาไว้กนั แน่ เมื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้จะมีการรับเอาคานิยามหรือความรู้ท่ี
รับมาจากโลกตะวันตกมาใช้ในการต่อสูท้ างการเมือง ในวงวิชาการ หรือในกฎระเบียบต่าง ๆ ใน
สถาบันของรัฐ แต่ทว่ากฎเกณฑ์หรือแบบแผนเดิมทีก่ ดทับตัวตนและประสบการณ์ของกะเทยก็
ยังคงถูกรักษาไว้ให้คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น ระบบการเกณฑ์ทหาร การแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักเรียนนักศึกษาทีแ่ บ่งชายหญิง หรือ การแต่งชุดเข้าพิธรี บั ปริญญา แม้การเปลีย่ นแปลงทาง
ความรู้ท่เี กิดขึ้นจะทาให้ฉั นมีโอกาสที่ได้เข้าไปในพื้นที่อภิสทิ ธิ ์อย่างการเป็ นบัณฑิตในวันรับ
ปริญญา หรือ รอดพ้นจากระบบที่กดขี่คนทุกเพศอย่างการเกณฑ์ทหาร แต่ดูเหมือนว่าการ
ปลดปล่อยเสรีภาพสาหรับพวกเราทุกคนยังคงมาไม่ถงึ ฉะนัน้ ฉันว่ามันคงถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะ
เปลีย่ นการต่อรองทีห่ ล่อเลีย้ งโครงสร้างอันกดขีไ่ ปเป็ นการร่วมกันส่งเสียงต่อสูเ้ พือ่ ปลดปล่อยฉัน
เธอ พวกเขา หรือเราทุกคนให้หลุดพ้นจากระบบทีก่ ดทับ
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บทที่ 7
สะท้อนย้อนคิ ด: ความรู้ ความเข้าใจ
และความหมาย ที่เปลี่ยนไปในชีวิตกะเทยคนหนึ่ ง
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้นาเอาแนวคิดของคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้เป็ นกรอบ
แนวคิดทฤษฎีเพือ่ ทาความเข้าใจการกดทับเชิงความรูท้ ม่ี ตี ่อตัวตนและประสบการณ์ของกะเทย
ในสังคมไทย ซึ่งนับ เป็ นการบุกเบิก การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสาขาวิชา
กะเทยศึกษาขึน้ มาในอนาคต กระบวนการวิจยั จึงเริม่ ต้นจากการ “ค้น” เรื่องราวและ “หา” ข้าว
ของในชีวติ ของตนเองมาสนทนากับแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าว ผ่านมรรควิธวี จิ ยั ในเชิงอัตชาติพนั ธ์
วรรณนาและจดหมายเหตุศกึ ษา เพือ่ ทีจ่ ะตอบคาถามการวิจยั ทีต่ งั ้ ขึน้ จากประสบการณ์และชีวติ
ของตนเองว่า “ตลอดระยะเวลา 23 ปี ทผ่ี ่านมา ตัวตนและประสบการณ์ของฉัน ในฐานะกะเทย
(คนหนึ่งในสังคมไทย) ถูกกดทับอยู่ภายใต้ความรูช้ ุดใด และใครคือผูพ้ ดู ของชุดความรูเ้ หล่านัน้ ”
เมื่อได้กลับมาเป็ นผูเ้ ล่าและผูบ้ นั ทึกประวัตศิ าสตร์ของตนเองขึน้ มาใหม่ฉันได้พบคาตอบหลาย
ประการ ดังนี้
ความรูท้ ก่ี ดทับตัวตนของกะเทยในมิตปิ ระวัตศิ าสตร์นัน้ ก่อกาเนิดมาจากแนวคิด
ทางศาสนา ความเชื่อเรื่องภูตผี หรือ เรื่องราวปรัมปรา ที่ได้สร้างคาอธิบายต่อคนที่ไม่ใช่ชาย
ไม่ใช่หญิง อาจกล่าวได้ว่า ในประวัตศิ าสตร์เพศนอกขนบ ในสังคมไทยมีความแตกต่างจากโลก
ตะวันตกทีก่ ารสร้าง ชุดความรู้ แนวคิดหรือคาอธิบายต่อพฤติกรรมและตัวตนข้ามเพศอย่างเป็ น
ระบบตัง้ อยู่บนกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเพศศาสตร์คอยศึกษา ค้นคว้า และทา
หน้าที่อธิบายพฤติกรรม (ที่ในขณะนัน้ เรียกว่า) ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ในรูปแบบต่าง ๆ มาตัง้ แต่
ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรู้ชุดดังกล่าวถูกถ่ายทอดไปสู่ท่ี
ต่าง ๆ ทัวโลก
่
และถูกนามาปรับใช้และเผยแพร่ ในสังคมไทยอย่างกว้างขวางนับแต่ช่วง พ.ศ.
2500 เป็ นต้นมา ในท่ามกลางผลึกแห่งความเชื่อและมรดกความคิดเกีย่ วกับกะเทยแบบดัง้ เดิมที่
ถูกส่งต่อกันมานับแต่อดีตและ ดารงอยู่ แม้ปัจจุบนั
การนาชีวติ 23 ปี ของตนเอง มาร่วมสนทนากับแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา
ทาให้ฉันมองเห็นตัวตนและประสบการณ์ ของตนเองในมุมมองใหม่ท่ีมิ อาจปฏิเสธได้เลยว่า
ความรูเ้ รือ่ งเพศของรัฐไทยในโลกสมัยใหม่ทผ่ี กู โยงกับฐานคิดวิทยาศาสตร์ ยังคงครองอานาจนา
ในการกดทับเสียงและประสบการณ์ของกะเทย ถึงแม้ว่าในประวัตศิ าสตร์ กะเทย จะถูกบ่มเพาะ
ให้หมายถึง ผูท้ ่ไี ม่ชายและไม่ใช่หญิง ทัง้ ในเชิงกายภาพและการแสดงออกตัวตนในสังคม แต่
ท่ามกลางโลกสมัยใหม่ทฉ่ี นั เติบโตขึน้ มานัน้ ความก้ากึง่ ระหว่างการไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงได้ฝังตัว
อยูใ่ นโครงสร้างของรัฐทีผ่ ลักให้ กะเทยคนหนึ่งกลายเป็ นอื่นจากระบบ ดังจะเห็นได้จากจดหมาย
เหตุ ส่ว นบุ ค คลที่อ อกโดยทางราชการซึ่ง น ามาใช้ใ นงานศึก ษานี้ มีค วามเชื่อ มโยงกับ ระบบ
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ระเบียบในการจัดการของรัฐ ตัวตนของฉันได้ถูกพูดแทนนับตัง้ แต่วนั ทีฉ่ นั เกิด “เพศชาย” ได้ถูก
ระบุล งบนสูติบ ตั ร และคาดังกล่ าวได้ส่งผลกับชีวติ ของฉัน อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ เข้าเรียนชัน้
ประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ชุด ความรู้เรื่องเพศที่รฐั ใช้ก็มไิ ด้หยุดนิ่ง หากมีการเคลื่อนตัว
ไปสู่ความเป็ นสมัยใหม่ทไ่ี ด้รบั มาจากโลกตะวันตก และมีความพยายามปรับตัวไปสู่ความเป็ น
สากลตามบริบทของสังคมและช่วงเวลาทีแ่ ปรเปลีย่ นไป โดยการนาเอาข้อบ่งชีท้ างการแพทย์มา
ใช้เป็ นเงื่อนไขต่าง ๆ ในกระบวนการหรือขัน้ ตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐ ดังเช่น ใน
เอกสารใบสด. 43 ทีฉ่ นั ได้รบั ในวันเกณฑ์ทหารมีการเปลีย่ นแปลงคาทีใ่ ช้ระบุ จาก “โรคจิตถาวร”
มาเป็ น “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด ” นอกจากนี้ แล้วกฎระเบียบในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐก็ได้นาความรูท้ างการแพทย์มาใช้เป็ นเงื่อนไขในการรับรองตัวตนของนักศึกษากะเทยหรือ
นักศึกษาข้ามเพศ เช่น การออกเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อการแต่งกายชุด นักศึกษาข้ามเพศ
หรือการเข้าร่วมพิธรี บั ปริญญาบัตรเมือ่ สาเร็จการศึกษา
แต่กระนัน้ ก็ตามความรูท้ ม่ี บี ทบาทในการกดทับตัวตนและประสบการณ์ของกะเทย
ก็มไิ ด้จากัดอยู่แค่องค์ความรูท้ างการแพทย์หรือเพศในเชิงวิทยาศาสตร์ ในท่ามกลางวัฒนธรรม
แบบลูกผสมของสังคมไทยที่มที งั ้ ร่องรอยของความรู้ความเชื่อ และ อคติท่มี ตี ่อกะเทยที่ตก
ทอดมาตัง้ แต่สมัยจารีตยังคงฝั งรากลึกอยู่ควบคู่ไปกับการรับเอาค่านิยมหรือองค์ความรูม้ าจาก
โลกตะวันตก อคติหรือการตีตราต่อตัวตนของกะเทยในเชิงความรูย้ งั ถูกกระทาผ่านมรดกทาง
ความเชือ่ ทีส่ บื ทอดมาจากแนวคิดทางศาสนา มายาคติ หรือ ค่านิยมต่าง ๆ ทีย่ งั คงแทรกซึมอยู่
ในการรับรู้ของผู้คน นัน่ จึงทาให้ในชีวติ ประจาวันของกะเทยยังคงต้องเผชิญกับ การลดทอน
แบ่งแยก และเลือกปฏิบตั ิ
นอกจากการกดทับกะเทยในเชิงความรู้ จากการกลับมาเขียนเรื่องของตนเองใหม่
ทาให้ฉนั ตระหนักได้ว่า กะเทยในสังคมไทยมิได้เพียงแค่ถูกกดทับในเชิงความรูห้ ากแต่ยงั ถูกกด
ทับในเชิง “ความรูส้ กึ ” อีกด้วย ความรูส้ กึ ทีก่ ดทับกะเทยนัน้ ได้รบั อิทธิพลมาจากวาทกรรมตีตรา
ไม่ว่าจะเป็ นความผิดบาป หรือ อาการป่ วยทางจิต ทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยสถาบัน ทัง้ ทางการแพทย์
และศาสนา ปรากฎการณ์ดงั กล่าวนี้มใี ห้เห็นทัวไปในสื
่
่อรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ นวนิยาย ภาพยนตร์
และละคร ในรูปแบบตัวละครกะเทยที่วนเวียนอยู่ในเรื่องของความรักทีไ่ ม่สมหวัง ชีวติ ทีอ่ าภัพ
และต้องเจียมเนื้อเจียมตัว
ส่วนผู้ท่เี คยทาหน้าที่เป็ นผูพ้ ูดของความรู้ท่กี ดทับเหล่านี้ หรือคนที่เคยทาหน้าที่
เป็ นผู้เล่าประสบการณ์ และบันทึกตัวตนของฉัน อาจกล่าวได้ว่าเป็ น นายทะเบียน ครูประจา
ชัน้ ในโรงเรียนประถม สัสดี หมอ หรือนักจิตวิทยา ล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันรัฐหรือระบบ
ราชการ ไม่ว่าจะเป็ น ด้านการศึกษา การแพทย์ หรือ การทหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่พฒ
ั นามาจาก
แนวคิดการเป็ นรัฐสมัยใหม่ทย่ี ดึ เอาความรูเ้ รือ่ งเพศทีต่ งั ้ อยูบ่ นฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็ นหลัก
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ดังนัน้ การร้อยเรียงชีวติ ขึ้นมาใหม่ จาก จดหมายเหตุส่วนบุคคล และการค้นหา
เสียงจากประสบการณ์ทถ่ี ูกทาให้เงียบและอยูท่ า่ มกลางการกดทับในเชิงความรู้ การก่อรูปตัวตน
ทางเพศสถานะและการให้ความหมายต่อตนเองของกะเทยคนหนึ่ง จึงเป็ นความพยายามที่จะ
สร้างชุดความรู้ท่ชี ายขอบเพื่อตอบโต้ กับความรู้ กระแสหลักที่เบียดขับ เสียงและตัวตนของ
กะเทยในสังคมไทย
7.1 คนข้ามเพศสถานะ ในฐานะเครื่องมือสาหรับการวิ พากษ์: การประมวลทฤษฎี จาก
ชีวิต
จากการศึกษากะเทยในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่าน ทฤษฎีเควียร์นบั เป็ นกรอบแนวคิด
ที่มคี วามสาคัญในการมองตัวตนและประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้ อีกทัง้ ยังถูกนามาใช้ในฐานะ
เครื่องมือสาหรับการวิพากษ์แนวคิดทวิเพศ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าการแบ่งขัว้ ชาย-หญิง มีบทบาทในการ
กากับหรือควบคุมอัตลักษณ์ของกะเทย แต่ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ได้ขยับมาสู่ การนาเอาแนวคิด
คนข้ามเพศสถานะศึกษา มาใช้ในฐานะ “เครื่องมือทางปั ญญา” ทีช่ ่วยหลอมรวมเสียงและตัวตน
เข้ากับกระบวนการสร้างความรู้ การได้นาเอาชีวติ ของตนเองขึน้ มาขบคิดกับทฤษฎีดงั กล่าวทา
ให้ตระหนักว่าว่า คนข้ามเพศสถานะศึกษามิได้เป็ นเพียงเครื่องมือทางปั ญญาที่ใช้สาหรับการ
สร้างความรู้ หากยังเป็ นเครื่องมือสาหรับการวิพากษ์ท่ชี ่วยเปิ ดโปงให้เห็นถึง “การเมืองของ
ความรู”้ ทีเ่ บียดขับ ตัวตน เสียง และประสบการณ์ของกะเทยอีกด้วย
การใช้ “การเล่าใหม่” ทีน่ บั ว่าเป็ นแนวคิดในเชิงวิธวี ทิ ยาและญาณวิทยาของคนข้าม
เพศสถานะศึกษาในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จงึ ทาให้เกิดการวิพากษ์การกดทับในเชิงความรูท้ ่ี ดารง
อยู่ในสถาบันต่าง ๆ ของรัฐและวัฒนธรรมไทย องค์ความรูต้ ะวันตกที่รบั เข้ามา หรือแม้แต่ ชุด
ความรู้ท่ีถูกหยิบมาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง และสิทธิมนุ ษยชน ของ
กะเทยหรือคนข้ามเพศทีเ่ ป็ นกระแสอยูใ่ นปั จจุบนั
ฉะนัน้ ฉันจึงตระหนักว่าแนวคิด คนข้ามเพศสถานะศึกษา นอกจากพึงนาไปใช้เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ทเ่ี ป็ นของตนเองแล้วและยังควรถูกนาไปใช้เป็ นกลวิธที จ่ี ะช่วยเผยให้เห็น
ถึงการกดทับในเชิงความรู้ หรือความรุนแรงเชิงความรู้ (epistemic violence) ทีก่ ดี กันเสียงของ
คนข้ามเพศสถานะในพรมแดนต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะอันจาเพาะของการกดทับต่อคน
ข้า มเพศสถานะในพื้น ที่นัน้ ๆ ผ่า นองค์ค วามรู้ท่ีมีความแตกต่ า งกัน ออกไป ทัง้ ในแง่ภาษา
ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม หรือ บริบททางสังคม อันจะนาไปสู่การเปิ ดพื้นที่ในการสนทนากับ
องค์ความรูต้ ะวันตก และท้ายทีส่ ุดฉันจึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษาจะ
ถูกนาไปใช้ในฐานะกรอบแนวคิดและวิธวี ทิ ยาทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถกลับมาพูดจากจุดทีเ่ รายืน
ทวงคืนความหมายของคาทีพ่ วกเขาสร้าง และเผยให้เห็นถึงการกดทับทางความรูท้ ถี ่ ูกอาพราง
อยูใ่ นคานิยามทีพ่ วกเขามอบให้
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7.2 พลังของ “เรื่องเล่า” และ “ข้าวของ”: ว่าด้วยวิ ธีวิทยาในการวิ จยั
การนาวิธวี ทิ ยาเชิงอัตชาติพนั ธ์วรรณนาและจดหมายเหตุศกึ ษาในมุมมองสตรีนิยม
และเควียร์มาใช้รว่ มกับแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษา ได้ก่อให้เกิดหนทางใหม่ ๆ ในการสร้าง
ความรูเ้ กี่ยวกับตัวตนและประสบการณ์กะเทย ผ่าน เรื่องเล่าประสบการณ์ และ จดหมายเหตุ
ส่ว นบุ คคล อาทิ การศึกษาประเด็นเรื่องเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศผ่านสมุดพกและ
เอกสารจดหมายเหตุอ่นื ๆ การปรับเปลีย่ นวิธวี ทิ ยาในการศึกษาประวัตศิ าสตร์กะเทยจากวงศา
วิทยาไปสู่การเขียนประวัตศิ าสตร์ของตนเอง และ การใช้เรื่องเล่าส่วนตัววิพากษ์ต่อโครงสร้าง
ของรัฐและองค์ความรูส้ มัยใหม่ทร่ี บั มาจากโลกตะวันตก
เรื่องเล่า และ ข้าวของ จึงกลายเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางความคิดที่ช่ว ย
ปรับเปลีย่ นชีวติ ของคน ๆ หนึ่ง ให้กลายเป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญา และยังเป็ นกลวิธที ช่ี ่วยเติม
เต็มตัวตนลงไปในการสร้างความรู้ ซึง่ จากกลวิธดี งั กล่าวจึงได้นามาประมวลให้เห็นถึงพลังของ
เครือ่ งไม้เครือ่ งมือถูกนามาใช้สาหรับการวิจยั ดังต่อไปนี้
7.2.1 การเล่ า เรื่ อ ง: เครื่ อ งมื อ ของกะเทย (คนชายขอบ) ในการต่ อ สู้ ก ับ
ความรู้เรื่อง “เพศ” และท้าทายระบบระเบียบของรัฐสมัยใหม่
หากมองเรื่องเล่าหรือเสียงสะท้อนของกะเทย หรือ คนข้ามเพศคนแล้วคน
เล่าทีอ่ อกมาบอกเล่าปั ญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ คยเจอมาในชีวติ การใช้เรื่องเล่าเหล่านี้ส่วน
หนึ่งนัน้ จึงเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองของชุมชนกะเทยและคนข้ามเพศ
ในอีกส่วนหนึ่งหากพิจารณาเรื่องเล่าเหล่านี้ ตามทีส่ ไตร์เกอร์ได้ชใ้ี ห้ เห็นผ่านแนวคิดของฟูโกต์
ว่าเรือ่ งราวของคนข้ามเพศสถานะอยูใ่ นกรอบทีฟ่ ูโกต์เคยอธิบายไว้ ดังนี้
ชุดความรูท้ งั ้ หมดทีไ่ ม่ถูกรองรับ เฉกเช่นความรูท้ ไ่ี ม่ได้ถูกหยิบยกขึน้ มาเป็ น
ทฤษฎี มีสถานะเป็ นความรู้ท่ไี ม่มคี วามละเอียดเพียงพอ ความรู้ท่ตี ่ ากว่า
ความรู้ชุดอื่น ๆ ความรู้ท่อี ยู่ต่ ากว่ามาตรฐานของความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
หรือต่ ากว่าความรูท้ ่เี ป็ นวิทยาศาสตร์ นัน่ จึงหมายความว่า ความรูข้ องคน
ข้ามเพศสถานะไม่ว่าคน ๆ นัน้ จะได้รบั การบ่มเพาะทางวิชาการมาหรือไม่
พวกเขาหรือเธอฟูมฟั กความรูเ้ หล่านัน้ จากประสบการณ์และมีความสัมพันธ์
กับวาทกรรมชุดต่าง ๆ และหลากหลายสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลต่อพวก
เขา (Stryker, 2006, p.13)
เรื่องเล่า หรือ การเล่าเรื่อง ของกะเทยและคนข้ามเพศทีผ่ ่านมา ไม่ว่าจะใน
รูปแบบใดก็ตาม ทัง้ นวนิยาย อัตชีวประวัติ บันทึกประสบการณ์ หรือ วิทยานิพนธ์ และไม่ว่าจะ
จากต าแหน่ ง แห่ ง ที่ใ ดก็ต าม วงการบัน เทิง วงวิช าการ หรือ แวดวงสิท ธิม นุ ษ ยชน เฉก
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เช่นเดียวกับวิธกี ารของกะเทย หรือ คนข้ามเพศคนอื่น ๆ ที่ออกมาเล่าเรื่องและประสบการณ์
ของตนเองผ่านพื้นที่ต่าง ๆ มาก่อน วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้เลือกใช้เรื่องเล่า หรือ การเล่าเรื่อง
ผ่านมรรควิธอี ตั ชาติพนั ธ์วรรณนาเป็ นเครื่องมือในการส่งเสียงของตนเองลงไปในการเขียน การ
เป็ นนักศึกษาที่มชี วี ติ อยู่ในอยู่ในแวดวงวิชาการอาจทาให้ฉันมีความคุ้นเคยกับการทางานใน
ขนบของระเบียบวิธวี จิ ยั ในกระบวนสร้างความรู้ กระบวนการดังกล่าวนับเป็ นอภิสทิ ธิ ์ทีท่ าให้ฉัน
สามารถดึง เอาเสีย งที่เ คยเงียบหรือ ถูก ทาให้เ งีย บจากชีว ิต และประสบการณ์ ข องตนเองมา
แปรเปลี่ยนเป็ นการเขียนและการวิพากษ์การกดทับในเชิงความรู้ พร้อมกับใช้การเขียนเรื่อง
ตนเอง ขับ เคลื่อ นความรู้ใ นแวดวงวิชาการไปด้ว ย แต่ ก ระนัน้ ก็ต ามแม้ฉัน กับกะเทยผู้เป็ น
เจ้าของงานเขียนเรื่องตนเองคนอื่น ๆ จะอยู่ในตาแหน่ งแห่งทีท่ แ่ี ตกต่างกัน ทว่าเราต่างใช้การ
เล่าเรือ่ งในฐานะเครือ่ งมือทีจ่ ะบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง เพือ่ ยันยันว่าตนเองเป็ นใคร หรือ
แม้แต่เพื่อส่งเสียงของตนเองออกไปเพื่อเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายและการยอมรับจากสังคม
การเล่าเรื่องของกะเทยหรือคนชายขอบอื่น จึงทาหน้ าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐานตาม
แนวทางสันติวธิ ใี นการต่อสูก้ บั ความรูท้ ป่ี ระณีตกว่าและถูกยอมรับมากกว่า (ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ น
ความรูท้ ถ่ี ูกจัดเรียงอย่างเป็ นระบบและมีสถาบันรองรับ)
การเขียนเรื่องของตัวเองลงในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงเป็ นการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่ ง แห่ ง ที่ข องการสร้า งความรู้จ าก วัต ถุ ข องการศึก ษา มาเป็ น องค์ ป ระธาน และ
ปรับเปลีย่ นทีย่ นื ของผูพ้ ดู โดยคืนอานาจให้ฉนั ได้เป็ นผูส้ ร้างความรู้ เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตอ้ งถูกเล่า หรือ
ถูกบันทึก โดยใครอื่นอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็ น ครูประจาชัน้ โรงเรียนประถม หรือ การถูกพูดแทน
ด้ว ยกฎระเบีย บของโรงเรีย นมัธ ยม มหาวิท ยาลัย กฎของกระทรวงมหาดไทย หรือ การ
ประทับตราด้วยองค์ความรูท้ างการแพทย์ หากแต่เป็ นฉันทีไ่ ด้ยอ้ นกลับไปสะท้อนย้อนคิดชีวติ
ของตนเองด้วยมุมมองใหม่และได้จบั ปากกาเขียนเล่าเรือ่ งด้วยตนเอง
7.2.2 จดหมายเหตุ เอกสารรัฐ และข้าวของส่วนตัว: เครื่องมือของอัตลักษณ์
และเทคโนโลยีแห่งตัวตน
การเขียนและการบันทึก ในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มไิ ด้ เป็ นเพียงกระบวนการ
เขียนจากประสบการณ์หรือประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของปั จเจก หากยังเป็ นการเขียนผ่าน หลักฐาน
ประวัตศิ าสตร์ ทีป่ รากฏอยู่ในช่วงชีวติ ของตนเอง เนื่องจากงานวิทยานิพนธ์ช้นิ นี้มไิ ด้เพียงแค่
อาศัยวิธวี ทิ ยาอัตชาติพนั ธ์วรรณนา หากยังได้นาแนวคิดจดหมายเหตุท่ไี ด้รบั อิทธิพลมาจาก
แนวคิดสตรีนิยมและเควียร์มาใช้ร่วมด้วย ภายใต้มุมมองของแนวคิดทัง้ สองช่วยทาให้สงิ่ ที่ไม่
เคยถูกบันทึก สิง่ ทีไ่ ม่ควรค่าแก่การจัดเก็บ หรือแม้แต่สงิ่ ทีเ่ คยถูกบดบัง และเป็ นชายขอบจาก
สังคมได้ถูกนามาสร้างเป็ นองค์ความรู้ คุณู ปการของการประยุกต์ใช้วธิ วี ทิ ยาทางด้านจดหมาย
เหตุศกึ ษา จึงมีดงั ต่อไปนี้
ประการแรก จดหมายเหตุในรูปแบบทางการทีน่ ามาใช้ในวิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้
ล้วนเป็ นเอกสารทีม่ คี วามเชื่อมโยงต่อกับเอกสารพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ คือ สูตบิ ตั ร หรือ ใบเกิด ซึ่ง
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การเชื่อมโยงกับสูตบิ ตั รนัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงการกดทับ หรือ การควบคุมเพศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ปัจเจกบุคคลอยู่ในร่องในรอยของกรอบเพศชาย-หญิง ตามวิธคี ดิ ของรัฐสมัยใหม่ ดังจะ
เห็นได้จาก จดหมายเหตุส่วนบุคคลในรูปแบบทางการชิ้นอื่น ๆ ที่ตามมาจากใบเกิด ล้วนแต่
เชื่อมโยงกับโครงสร้างและสถาบันของรัฐทัง้ สิน้ ไม่ว่าจะเป็ น สมุดพก เอกสาร สด.43 ใบคาร้อง
ขอเข้ารับปริญญา หรือใบรับรองแพทย์ทใ่ี ช้ในการแปลงเพศ
ประการที่สอง คือ การต่อยอดวิธวี ทิ ยาในการวิจยั จากที่ผ่านมาการศึกษา
พัฒนาการตัวตนและคานิยามของกะเทยนัน้ มักสร้างองค์ความรูผ้ ่านการเก็บข้อมูล ในรูปแบบ
การสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ ฯลฯ จากกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาทีเ่ ป็ น
กะเทย ทว่าในการวิจยั นี้ได้สร้างองค์ความรูใ้ นประเด็นดังกล่าวโดยใช้ขา้ วของของกะเทยเป็ น
องค์ประธานของการวิจยั จะเห็นได้ว่า จดหมายเหตุส่วนบุคคลทุกชิน้ ทีน่ ามาใช้ในวิทยานิพนธ์
เรือ่ งนี้สามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือทีบ่ ่งบอกพัฒนาการของอัตลักษณ์และการก่อรูปตัวตนทาง
เพศ ในทานองเดียวกับทีร่ อว์สนั ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า จดหมายเหตุทเ่ี จาะจงไปยังคนข้ามเพศสถานะ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นเทคโนโลยีอตั ลักษณ์ (technology of identity) ซึง่ นัน่ หมายความว่า จดหมายเหตุ
เป็ นตัวแปรสาคัญทีจ่ ะทาให้ “คนข้ามเพศสถานะ” กลายเป็ นอัตลักษณ์ทส่ี มเหตุสมผล ผ่านความ
รุม่ รวยทางประวัตศิ าสตร์ทป่ี รากฎอยูใ่ นจดหมายเหตุ (2014, p.25)
ประการทีส่ าม เมือ่ มองวัตถุเหล่านี้ผา่ น มุมมองจดหมายเหตุสตรีนิยม และเค
วีย ร์ สิ่ง ของล้ว นสะท้อ นเรื่อ งราวในพื้น ที่ส่ ว นตัว และเหตุ ก ารณ์ ใ นชีว ิต ประจ าวัน รวมถึง
ประสบการณ์และตัวตนทีอ่ ยูน่ อกขนบทางเพศ ไม่ว่าจะเป็ นชุดประสบการณ์ในวัยเด็กของตุ๊ดคน
หนึ่งในโรงเรียนประถม การประกวดนางงามในโรงเรียนมัธยมชายที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่เกิดขึ้น อย่างเป็ นทางการ (แต่เก็บไว้เองโดยผู้เข้าร่วมประกวด) เสียงสะท้อนจาก
ประสบการณ์ในการเกณฑ์ทหารและการขอเข้ารับปริญญาจากมหาวิทยาลัย รวมทัง้ มุมมองของ
กะเทยทีม่ ตี ่อการศัลยกรรมแปลงเพศจากใบรับรองแพทย์ทไ่ี ด้รบั จากสถานพยาบาล อาจกล่าว
ได้ว่า วัต ถุ เ หล่ า นี้ มิไ ด้ เ พีย งจัด เก็บ ประสบการณ์ ส่ว นตัว หากยัง เป็ น จดหมายเหตุ ทีก่ ัก เก็บ
อารมรณ์และความรูส้ กึ เอาไว้ดว้ ย
ประการทีส่ ่ี ภายใต้กลุ่มเอกสารทีอ่ อกโดยรัฐ และ ข้าวของส่วนตัว ทีน่ ามาใช้
หากมองวัตถุเหล่านี้ ในแง่ความเป็ น “การเมืองบนจดหมายเหตุ” สิง่ ของดังกล่าวได้ทาหน้าทีเ่ ป็ น
สื่อกลางคอยช่วยสะท้อนเสียงและประสบการณ์ของฉัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยบ่อนเซาะความมี
อานาจนาของจดหมายเหตุแบบกระแสหลัก หากยังท้าทายชุดความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของกะเทยที่
ถูกจารึกไว้ในหลักฐานประวัตศิ าสตร์ หรือองค์ความรูช้ ุดต่าง ๆ ทีม่ มี าก่อนหน้า ดังที่ รอว์สนั ได้
ชีใ้ ห้เห็นว่า “จดหมายเหตุคนข้ามเพศสถานะ คือ สถาบันวาทศิลป์ ทีจ่ งใจประยุกต์ให้เข้ากับผูช้ ม
โดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อโน้ ม น้ าวใจโดยเฉพาะ” (2014, p.25) จึงอาจกล่าวได้ว่าข้าวของที่ถู ก
นามาใช้เหล่านี้มไิ ด้มคี วามเป็ นกลางทางการเมือง หากได้เลือกข้างแล้ว โดยเลือกทีจ่ ะยืนอยูข่ า้ ง
ตนเอง เพือ่ ยืนหยัดทีจ่ ะสูจ้ ากตัวตน ร่างกาย บาดแผล หรือแม้แต่ชวี ติ ของตนเอง
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สุดท้าย จากกรอบแนวคิดข้ามเพศสถานะศึกษาทีไ่ ด้นามาใช้ร่วมกับวิธวี จิ ยั
ในแนวอัตชาติพนธ์วรรณนา ผนวกกับการนาจดหมายเหตุส่วนบุคคลมาใช้ร่วมด้วย ช่วยทาให้
เกิดการปรับเปลีย่ นตาแหน่ งแห่งทีใ่ นการเขียนประวัตศิ าสตร์ จาก การถูกบันทึก สู่ การบันทึก
ขึน้ ใหม่ และกลายเป็ นบันทึกทางประวัตศิ าสตร์อกี ชิน้ หนึ่ง นัน่ ก็เพราะว่าการกลับมาเล่าใหม่ใน
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับ กระบวนการทีเ่ รียกว่า “Queer Auto-Archiving”
หรือ “การทาอัตจดหมายเหตุเควียร์” ดังที่ วัตส์ นิยามไว้ว่า คือ การเขียนบันทึกส่วนบุคคลที่
ช่วยบันทึกประวัตศิ าสตร์ของเควียร์เอาไว้ (2018, p.105) นันจึ
่ งหมายความว่าการกลับมาบันทึก
และเล่ าใหม่ผ่า นแนวคิด ทฤษฎีแ ละมรรควิธีต่ า ง ๆ ได้ส ร้า งวิทยานิ พ นธ์เล่ม นี้ ให้กลายเป็ น
จดหมายเหตุของกะเทยชิน้ หนึ่งไปโดยปริยาย
7.3 Reflection: การเขียนเพื่อการปลดปล่อย
เขียนไป…ปลดปล่อยไป…กระบวนทางานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดการ
สะท้อนย้อนคิดระหว่าง “ตัวฉัน” กับ “ตัวบท” อยู่เนือง ๆ ทัง้ จาก หนังสือหรือบทความทีไ่ ด้อ่าน
และจดหมายเหตุทน่ี ามาใช้ รวมถึงจากการได้ พบเจอ พูดคุย หรือได้รบั ฟั งเรื่องราวของคนอื่น
ๆ ในส่วนนี้จงึ เป็ นการประมวลการเขียนเรือ่ งของตนเองผ่านเรือ่ งเล่าและจดหมายเหตุสว่ นบุคคล
ว่าทาให้เกิดการปลดปล่อยอะไรออกมาบ้างในระหว่างการกระบวนการทาวิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้
ปลดปล่อยเรื่องเล่าประสบการณ์ ส่วนตัว … สิง่ ทีท่ า้ ทายทีส่ ุดในการเขียนเรื่องของ
ตนเองสาหรับฉัน คือ ความรูส้ กึ กล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะเปิ ดเปลือยให้คนอื่นได้รูจ้ กั ผ่านการเขียน
และการก้าวออกมาจากขนบเดิมของการสร้างความรู้ โดยการใส่ฉนั ลงไปในงานวิทยานิพนธ์ จน
วันหนึ่งฉันได้มโี อกาสพูดคุยกับ วัจนา เบี้ยวบังเกิด ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์…..การก้าวพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว” (2551) ทีใ่ ช้เรื่องราวความรุนแรงใน
ครอบครัวของตนเองนามาสร้างเป็ นความรู้ เราได้แลกเปลี่ยนกันถึงเรื่องความยากของการใช้
ประสบการณ์อนั จาเพาะของตนเองในการทาวิทยานิพนธ์ ทจ่ี ะต้อง “พลิกประสบการณ์และเรื่อง
เล่าส่วนตัวขึน้ มาให้เป็ นความรู”้ ประโยคหนึ่งทีฉ่ นั จดจาได้จากบทสนทนา คือ “ถ้าเราไม่สามารถ
สร้างมันให้เป็ นความรู้ หรือถกเถียงกับทฤษฎีได้ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการแฉตนเอง” คาตอบของ
วัจนาทาให้ฉันถึงกับฉุ กคิดตาม และมุ่งมันที
่ จ่ ะหาหนทางในการเอาชีวติ ของตนเองมาสร้างเป็ น
องค์ความรูใ้ ห้ได้บา้ ง
ปลดปล่อยความฝั นและความหวัง . . . การได้พบเจองานของสโตน (2006) พอร์ส
เซอร์ (1997) และ สไตร์เกอร์ (2006) สามบทความหลักที่เป็ นส่วนประกอบสาคัญของกรอบ
แนวคิดทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษา เป็ นเหมือนดังพรหมลิข ติ ที่เ ข้า มาช่ว ยจุ ดประกาย
ความหวัง ให้กบั ฉัน ในการถักทอชีว ิต ของตนเองเข้ากับทฤษฎี และเริ่มฝั นไปว่าวันหนึ่งใน
อนาคตเราจะมีสาขาวิชาของเราเอง ที่อาจจะมีช่อื เรียกว่าวิชา กะเทยศึก ษา ทอมศึกษา หรือ
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แม้แต่คนข้ามเพศสถานะศึกษา ศาสตร์เหล่านี้ควรถูกยกขึน้ มาในแวดวงวิชาการไทยเพื่อเป็ น
การเปิ ดพืน้ ทีใ่ นการสร้างความรู้ แต่กระนัน้ ความฝั นทีจ่ ะสถาปนาสาขาวิชาของตนเองขึน้ มาก็มี
ความท้าทายมากมายรอคอยอยู่ เพราะนอกจากต้องใช้พลังของการเขียน “ตัวตน”แล้ว ยังคง
ต้องอาศัยการทางานร่วมกับประวัตศิ าสตร์และจดหมายเหตุอนั เป็ นทรัพยากรพื้นฐานของวง
วิชาการ และนอกจากการได้รจู้ กั แนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษาแล้ว จากห้องเรียนสตรีศกึ ษา
ที่ทาให้ฉันรูจ้ กั กับแนวคิดจดหมายเหตุของผูห้ ญิง และต่อมาได้พบกับแนวคิดจดหมายเหตุเค
วียร์ (ซึ่งชักนาฉันไปสู่การออกเดินทางไป เยีย่ มชมหอจดหมายเหตุเพศหลากหลายที่มอี ยู่ทวั ่
โลก) ฉันยังได้รบั แรงบันดาลใจจาก ตัวบทของหนังสือ เล่ม ต่าง ๆ ที่ ได้ 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) และเกิดพลังแห่งความหวัง
ทีจ่ ะพัฒนาสาขาวิชากะเทยศึกษาและสร้างพืน้ ทีห่ อจดหมายเหตุของกะเทยขึน้ มาในสังคมไทย
ในวันหนึ่งข้างหน้า
ปลดปล่อยตนเองออกจากการกดทับเชิงความรู้ . . . สิง่ ทีต่ ามมาจากการเล่าเรื่อง
ของตนเอง ผนวกกับการสนทนากับทฤษฎีคนข้ามเพศสถานะศึกษาก็คอื การวิพากษ์ความรู้
ความเชื่อทีม่ อี ยู่ในสังคมไทย และความรูส้ มัยใหม่ทร่ี บั มาจากโลกตะวันตก ณ จุดนี้ ฉันใคร่ขอ
ทาความเข้าใจว่า การวิพากษ์องค์ความรูท้ ร่ี บั เข้ามาจากตะวันตกนัน้ มิได้เป็ นไปในเชิง ต่อต้าน
ความเป็ นสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น การแพทย์ หรือ สิทธิมนุ ษยชน หากแต่เป็ นการท้าทายเพื่อทา
ให้เห็นถึงการมีอยู่ของเสียงและประสบการณ์ของคนทีต่ อ้ งตกอยู่เป็ นเบีย้ ล่างของความรูก้ ระแส
หลักซึง่ ถูกยอมรับมากกว่า
ปลดปล่อยตนเองออกจากบาดแผล เกิดความกล้าหาญ และ แรงบันดาลใจในการ
ส่งต่อเรื่องการแปลงเพศของตนเอง . . . แม้ผลจากการผ่าตัดแปลงเพศบนร่างกายของฉันจะ
ผ่านพ้นไปด้วยดีและไม่มอี าการแทรกซ้อนใด ๆ ตามมาอีก แต่ภาพความเจ็บปวดและบาดแผล
ทีฝ่ ั งลึกลงไปในจิตใจยังคงตามมาหลอกหลอน จนทาให้ในระยะแรกของการทาวิทยานิพนธ์เรือ่ ง
นี้ ฉันไม่กล้าพอทีจ่ ะแตะต้อง หรือเขียนถึงประสบการณ์การแปลงเพศของตนเองให้จบสมบูรณ์
ได้ แม้จะมีความมุ่งมันที
่ เ่ ปิ ดเปลือยตัวตนและปลอกเปลือกเรื่องราวส่วนตัว เพียงใดก็ตาม ทัง้ ยัง
ต้องใช้เวลาหลายปี ทเี ดียวกว่าทีจ่ ะปลดปล่อยตนเองออกจากบาดแผล จนกระทังได้
่ ฟังเรื่องเล่า
ประสบการณ์ของกะเทยคนอื่น ๆ อาทิ “ความหลัง และความหวัง” ของ ณิชนันท์ สนิทดี ในเวที
วิชาการเพื่อนาเสนอผลงานปลายภาคของนักศึกษาโรงเรียนภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. 25611 ซึ่ง
นับแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นมา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา คณะศิลป
ศาสตร์ ได้สนับสนุ นให้มกี ารจัด โครงการบริการวิชาการสู่สงั คมในลัก ษณะ “ตลาดวิชา” ภายใต้
ชือ่ โรงเรียนภาคฤดูรอ้ น ใน หัวข้อ “สตรีนิยม เควียร์ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา”ในช่วง
ปิ ดภาคฤดูรอ้ น ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอด สีส่ ปั ดาห์ และในวันสุดท้ายจะมีการเปิ ดเวทีวชิ าการ
1
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นาเสนอเรือ่ งราวการถูกคุกคามทางเพศทีต่ อ้ งประสบทัง้ ในบ้านและทีโ่ รงเรียน และ ต่อมาฉันได้
อ่านงานเขียนเรื่อง “จดหมายรับรองแพทย์อนุ ญาตให้แปลงเพศ” ของ ณัฐฏ์ ไกรเพชรนักศึกษา
อีกคนหนึ่งจากห้องเรียนโรงเรียนภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. 2563 เขียนเรียงความส่งเป็ นการบ้าน
หลังจากการบรรยายในหัวข้อ “การอ่าน(จดหมายเหตุ ) และ การวิจยั ในแนวสตรีนิยม” ของ
อาจารย์สนิ ิทธ์ สิทธิรกั ษ์ ในชิ้นงานดังกล่าว ณัฐฏ์ได้ใส่เสียง ความรูส้ กึ และเรื่องราวการแปลง
เพศของตนเองลงไปในเอกสารใบรับรองแพทย์สาหรับการแปลงเพศ ซึง่ เธอคัดเลือกมานาเสนอ
ในฐานะจดหมายเหตุแห่งชีวติ การได้ฟังเสียงของคนอื่น ๆ ทัง้ จากงานเขียน บทสนทนาส่วนตัว
หรือ การรับฟั งการนาเสนอผลงานบนเวทีวชิ าการ ทาให้ฉนั ตระหนักได้ว่าการเขียนหรือการเล่า
เรื่องของตนเองมิเพียงแต่ตอ้ งอาศัยทฤษฎีอนั เป็ นรากฐานของการสร้างความรู้ หากสิง่ ทีย่ งั ต้อง
มีเป็ นพืน้ ฐานก็คอื ความกล้าหาญทีจ่ ะลุกขึน้ มาเล่าเรือ่ งเหล่านี้เพือ่ ส่งต่อให้คนอื่น ๆ
ปลดปล่อยความรัก . . . การได้อ่านเรื่องราวของเวอร์จเิ นียร์ พรินซ์ ที่ออกมาให้คา
นิยามแก่ตวั ตนทางเพศสถานะของตัวเอง พร้อมทัง้ ยืนกรานที่จะไม่แปลงเพศ และยังเป็ นเล
สเบีย้ นอีกด้วย เรื่องราวชีวติ ของพรินซ์ทาให้ฉันย้อนกลับมาทบทวนกับตัวเองว่า บางทีฉันอาจ
ไม่ได้เติบโตมาในกรอบของบทบาทผูช้ ายและผูห้ ญิงเท่านัน้ แต่ยงั เติบโตมาในวิถขี องรักต่างเพศ
อีกด้วย เช่น เมื่อเปลี่ยนเป็ นผูห้ ญิงก็ต้องชอบผู้ชาย หรือ เมื่อเป็ นกะเทยก็ต้องดาเนินชีวติ ไป
ตามวิถีข องผู้หญิงรักต่ างเพศ ทว่าจุดนี้เองอาจจะเป็ นความแตกต่ างของวิธีคิดเรื่อ งเพศใน
สังคมไทยกับในโลกตะวันตกที่แยกเพศวิถแี ละเพศสถานะออกจากกัน ซึ่งคนข้ามเพศสถานะ
สามารถเป็ นได้ทงั ้ คนรักเพศเดียวกันและคนรักต่างเพศ เพศวิถี (sexuality) จึงไม่ใช่สาระสาคัญ
คาว่าคนข้ามเพศสถานะ ใช้อธิบาย เพศสถานะ ไม่ใช่ตวั ตนทางเพศวิถี (Prosser, 1997, p.310)
และจากประสบการณ์ส่วนตัว ฉันมีโอกาสได้รูจ้ กั คนข้ามเพศสถานะผิวขาว หลายคนมีรสนิยม
ทางเพศเป็ นเลสเบีย้ น ซึง่ การได้คลุกคลีกบั ผูค้ นหรือจากการอ่านประวัตศิ าสตร์ชวี ติ ของคนข้าม
เพศสถานะคนอื่น ๆ ทาให้ฉันมีความเข้าใจกับความหมายของความหลากหลายและอิสรภาพ
บนวิถชี วี ติ ทางเพศมากยิง่ ขึน้ เสมือนฉันได้ค้นพบแล้วว่าแท้จริงแล้วฉันเองก็สามารถทีจ่ ะมอบ
ความรักให้กบั มนุษย์เพศใดก็ได้
ยิ่งเขียนตัว ตนลงไปมากเท่าไร ก็ยิ่งมองเห็นตนเองมากขึ้นเท่านัน้ . . . การใช้
ตนเองเป็ นแกนกลางนาเรื่องเล่าเป็ นเหมือนกระจกเงาที่รายล้อมตัวเราอยู่รอบด้าน เพราะการ
เขียนมิได้เพียงแค่สะท้อนให้ฉันเห็นความรุนแรงเชิงความรู้หรือ เท่าทันต่อความรู้ต่าง ๆ ที่มี
อานาจในการกดทับเสียงและประสบการณ์ แต่ในระหว่างการเขียนได้สะท้อนให้ฉันมองเห็นทัง้
“สตรีนิยม–อุษาคเนย์” เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้นาเสนอผลงานปลายภาคสูป่ ระชาคมวิชาการ เวทีในปี
ดัง กล่ า วได้มีก ารตัง้ ชื่อ “ธีม ” งานว่ า “ญาณวิท ยาที่ช ายขอบ(เด็ก ) ผู้ห ญิง กะเทย เควีย ร์:
Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบ ทอุ ษ าคเนย์) ” จัด ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม
เวลา 09.00 – 16.00 น.
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ความเปราะบาง ความตืน้ เขิน ความหวาดกลัว และความอ่อนแอทีซ่ ่อนอยูใ่ นเรื่องเล่าของตนเอง
และทีส่ าคัญยิง่ ไปกว่านัน้ ก็คอื การเขียนสะท้อนให้ฉันเห็นถึงอภิสทิ ธิ ์ของตนเอง และยิง่ มองเห็น
ตนเองมากขึน้ เท่าไร ก็ยงิ่ มองเห็นคนอื่นมากขึน้ เท่านัน้ . . . การเขียนเรือ่ งราวทีม่ ี “ฉัน” จึงไม่ได้
นามาสู่เพียงแค่การวิพากษ์สงั คม หรือ วิพากษ์บริบทต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อม หากแต่ยงั เป็ นการ
หันกลับมาวิพากษ์ตวั ผูเ้ ขียนเอง ซึง่ ท้ายทีส่ ุดการเขียนได้นาพาฉันมาสู่การตระหนักถึงการมีอยู่
ของกะเทยคนอื่น ๆ มากกว่ า ตั ว ฉั น ที่เ ป็ น กะเทยชนชัน้ กลางและอยู่ ใ นพื้น ที่อ ภิสิท ธิใ์ น
หลากหลายบริบท
นอกจากนั น้ แล้ว การกลับ ไปเล่ า เรื่อ งประสบการณ์ แ ปลงเพศของตนเองที่ไ ม่
สามารถย้อนกลับไปแก้ไข หรือแม้แต่ยอ้ นกลับไปตอบคาถามของอาจารย์ผหู้ นึ่งทีเ่ คยตัง้ คาถาม
กับฉันในวันสอบสัมภาษณ์เพือ่ เข้าเรียนต่อปริญญาโท เพราะฉันไม่สามารถกลับไปเปลีย่ นแปลง
อะไรได้อกี แล้ว หากแต่ในระหว่างการนังเขี
่ ยนเรื่องตนเองทาให้ ฉนั ได้มองเรื่องการแปลงเพศใน
มุมใหม่ ในทัศนะของฉัน การผ่าตัดแปลงเพศควรเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งในชีวติ ทีไ่ ม่ควรจะเป็ น
แนวปฏิบตั ิ ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ทต่ี อ้ งทาให้ใครสักคนรูส้ กึ ไม่เพียงพอทีจ่ ะเป็ นในสิง่ ทีเ่ ขาหรือ
เธอปรารถนาได้ แน่ นอนว่าในสังคมไทยยังมีกะเทยหรือคนข้ามเพศ อีกหลายคนทีย่ นื ยันว่าจะ
ไม่แปลงเพศและมีความสุขบนร่างกายของตนเอง ในเวลาเดียวกันก็มกี ะเทยหรือคนข้ามเพศอีก
หลายคนยืนยันทีจ่ ะเลือกเปลีย่ นแปลงร่างกายของตนเอง ด้วยเหตุผลนานับปการ เช่น เพราะ
ความสุขทางกามอารมณ์ เพราะการทีต่ อ้ งทนทุกข์กบั ความขมขืน่ ในจิตใจ เพราะการต้องวิง่ ตาม
ความงามแบบผูห้ ญิง เพราะการแปลงเพศสามารถเป็ นทุนในการสร้างรายได้ หรือเพื่อไปขาย
บริการทางเพศ ฯลฯ พวกเธออาจถูกมองว่าเป็ นผลผลิตของแนวคิดชายเป็ นใหญ่ ระบบระเบียบ
ทางสังคม-เศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือบรรทัดฐานชาย-หญิง แต่ถา้ จะสร้างความเป็ นธรรมให้แก่
ใครสักคนหนึ่งได้ ฉันเพียงแค่ตอ้ งการให้ค วามยุตธิ รรมกับความปรารถนาและความรูส้ กึ ต่อสิง่ ที่
ฉันหรือพวกเธอได้เลือกทีจ่ ะดารงอยู่ ในร่างกายแบบใดก็ตามและแม้เรื่องเล่าทัง้ หมดนี้อาจเป็ น
เพียงสานึกคิดของกะเทยชนชัน้ กลางคนหนึ่งทีอ่ ยากจะยอมรับตนเองในแบบทีต่ นปรารถนา แต่
นันไม่
่ ได้หมายความว่าฉันจะไม่ยอมรับร่างกายหรือตัวตนของกะเทย หรือ คนข้ามเพศคนอื่น ๆ
เขียนเพื่อปลดปล่อย … ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่ต้อง “ถูก”
พูดด้วยคาของคนอื่นอีกแล้ว และเราจะได้พดู จากคาของเราเองจริงๆ แต่กว่าจะถึงวันนัน้ ฉันจะ
คงยังไม่หยุด หวังและทาตามความฝั นต่อไปที่จะสร้างสาขา “กะเทยศึกษา” ให้เกิดขึ้น มาใน
สังคมไทยเพื่อปลดปล่อย “ฉัน” ออกจากพันธนาการของการกดทับทีเ่ รียกว่า “ความรู”้ และเมื่อ
การเขียนเรื่องของตนเองได้เดินทางมาถึงจุดสิน้ สุด ก็คงถึงเวลาแล้วทีฉ่ ันจะออกไปบันทึกเสียง
และเขียนเรือ่ งราวของกะเทยคนอื่น ๆ ลงบนหน้าประวัตศิ าสตร์
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7.4 ฝากความหวัง ส่งต่อความฝัน
จากการริเริม่ นาแนวคิดคนข้ามเพศสถานะศึกษามาใช้ในฐานะเครื่องมือในการ
เขียนประวัติศาสตร์ชวี ติ ของตนเองขึ้นมาใหม่ และในฐานะเครื่องมือวิพากษ์ความรู้ท่กี ดทับ
ตัวตนและประสบการณ์ของกะเทยในสังคมไทย อีกทัง้ จากผลการวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่ากะเทยใน
สังคมไทยมิเพียงแต่ถูกกดทับจากความรูใ้ นระดับท้องถิน่ หากแต่ยงั ถูกกดทับจากความรูท้ ถ่ี ูก
รองรับโดยสถาบันของรัฐ รวมไปถึงความรูใ้ นระดับสากล โดยการถูกแทรกแซงด้วยองค์ความรู้
ตะวันตกทีถ่ ูกรับเข้ามาผ่านความเป็ นสมัยใหม่ ทุนนิยม การแพทย์เชิงพาณิชย์ และแนวคิดสิทธิ
มนุ ษยชน ฉะนัน้ เพื่อนาไปสู่การแสวงหาวงศาวิทยาทางความรูข้ องกะเทย และสร้างพื้นทีท่ าง
ปั ญญาอันจะเป็ นรากฐานทีย่ ั ่งยืนของตนเองจึงมีขอ้ เสนอดังต่อไปนี้
ประการแรก ด้วยความตระหนักว่า การศึกษาเกี่ยวกับกะเทยในวงวิชาการไทย
ยังคงขาดแคลน การศึกษาทีใ่ ช้มุมมองเชิงวิพากษ์ต่อองค์ความรูท้ ร่ี บั เข้ามาจากโลกตะวันตก จึง
ใคร่ขอเสนอแนวทางการศึกษาตัวตน คานิยาม และประสบการณ์ของกะเทย ผ่านมุมมองการ
ถอดถอนอาณานิคม (decolonizing) ทางความรู้ เพื่อคลีค่ ลายให้เห็นถึงความเป็ นอัตบุคคลของ
กะเทยทีอ่ ยูภ่ ายใต้การเมืองของความรูใ้ นระดับสากล
ประการที่สอง เมื่อไม่อาจปฏิเสธ ได้ว่าเครื่องมือที่ทรงพลังและแหลมคมในการ
โต้แย้ง แทรกแซง และท้าทายชุดความรูแ้ ละมุมมองว่าด้วยเรื่อง “เพศ” ในเชิงวิทยาศาสตร์ทอ่ี ยู่
ในระบบระเบียบการปฏิบตั กิ ารของรัฐสมัยใหม่ คือ จุดยืนทางทฤษฎี หรือ “ฐานคิด” สาหรับการ
พูด จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องผลักดันให้เกิดกระแสการเคลื่อนไหวทางภูมปิ ั ญญาที่จะนาไป สู่
การเปิ ดพื้นที่ให้มกี ารถกเถียง และทบทวนในประเด็นกรอบแนวคิดทฤษฎี อาทิ แนวคิดเพศ
สถานะ แนวคิดพหุอตั ลักษณ์ หรือ แนวคิดเพศทีส่ าม ฯลฯ เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ จ่ี ะนามาใช้เป็ น
จุดยืนของอัตลักษณ์อนั หลากหลายทีจ่ ะตอบสนองต่อวัฒนธรรมลูกผสมและการขับเคลื่อนสังคม
ในโลกร่วมสมัยทีก่ าลังปรับเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว
ประการที่สาม ในสังคมใดก็ตาม เงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาภูมปิ ั ญญาและชุด
ความรูท้ เ่ี ป็ นของตนเองขึน้ มา คือ ข้อมูลและทรัพยากรทางประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ วิธวี ทิ ยาในการ
วิจยั ทีจ่ ะช่วยดึง “เสียง” (ทีเ่ คยถูกละเลยและหลงลืม) ให้ออกมาเป็ นทีไ่ ด้ยนิ ในการนี้การพัฒนา
วิธวี ทิ ยาในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทน่ี อกเหนือจากวงศาวิทยา อาทิ การทาบันทึกประวัตศิ าสตร์
จากการบอกเล่า การสร้างธรรมเนียม กระบวนการทางาน และการสร้างสรรค์ ทฤษฎีในการ
จัดเก็บจดหมายเหตุทเ่ี ป็ นข้าวของส่วนตัวของกะเทย จึงเป็ นความท้าทายทัง้ ในภาคปฏิบตั กิ าร
และ การทางานวิชาการเชิงรุก อันจะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในมิตคิ วามรู้ ความรูส้ กึ และ
ชีวติ ของผูค้ นทีช่ ายขอบ
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ภาคผนวก ก.
หอจดหมายเหตุเพศหลากหลาย
ชุมชนคนหลากหลายทางเพศในโลกตะวันตก ได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ หอจดหมายเหตุราก
หญ้า (Grassroot Archives) ขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่1940 เพื่อโต้ตอบการถูกลบเลือนออกไป
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Rawson, 2012, p.238) ต่อมาในภายหลังทศวรรษที่ 1950
เป็ นต้นมา การออกมามีบทบาทในการเรียกร้องทางสังคมเพื่อการมีชีวติ ที่ดีข้นึ รวมถึงการ
เรียกร้องการแก้ไขกฎหมายหรือการต่อสู้กบั การเลือกปฏิบตั ทิ ่มี อี ยู่ในสังคมมาอย่างยาวนาน
ด้ว ยอิท ธิพ ลของกฎหมายเซ็น เซอร์แ ละกฎหมายการกระท าอนาจารที่เ คยมีท าให้อ งค์ก ร
เคลื่อนไหวของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศต้องทาหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสาร สร้างสือ่ สิง่ พิมพ์
จานวนมากทีช่ ่วยให้ความรู้ เช่น การเลือกปฏิบตั ติ ่อการเช่าบ้าน การคุกคามในทีท่ างาน ข้อมูล
ทางการแพทย์และทางกฎหมาย รวมถึงการเป็ นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร (Cifor & Wood,
2017, p.15)ทาให้องค์กรเหล่านี้กลายเป็ นผูส้ ร้างและผูจ้ ดั เก็บจดหมายเหตุไปโดยปริยายอีกทัง้
พืน้ ทีท่ างวิชาการก็มกี ารขยายขอบเขตการศึกษาในด้านต่าง ๆ
ภายหลัง ภาครัฐ ได้ เ ข้า มามีส่ ว นสนั บ สนุ น การจัด เก็ บ จดหมายเหตุ ข องเพศ
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบางแห่งในอเมริกาได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บวัสดุสงิ่ ของและจัดการหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
เช่น มหาวิทยาลัยแอริโซน่ า (the University of Arizona) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในเมืองเซ็น
หลุยส์ (Washington university in St.Louis) หรือทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือ หอจดหมายเหตุวนั (One
Archives) ดังภาพทีป่ รากฏด้านล่าง ได้รเิ ริม่ มาจากการเป็ นสานักพิมพ์นิตยสาร LGBT ซึง่ ก่อตัง้
ขึน้ ในปี 1952 ตัง้ อยู่ในลอสแอนเจลิส (Los Angeles) และในเวลาต่อมาเนื่องด้วยการลดลงของ
ความนิยมสิง่ พิมพ์ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 สานักพิมพ์นิตยสารวันได้กลายมาเป็ นศูนย์การ
เรียนรู้ ที่เ ปิ ดสอนในระดับอุดมศึกษา มีว ิชาที่เปิ ดสอน เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
วรรณกรรมของเกย์ จนในช่วงปลายทศวรรษที่1990 ภายหลังการเสียชีวติ ของผู้บุกเบิก ดอร์
เลกก์ (Dorr Legg) มหาวิทยาลัยเซ้าเทิรน์ แคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ก็
ได้เข้ามามีบทบาทในการรับช่วงจัดการ และกลายเป็ นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซ้าเทิรน์
แคลิฟอร์เนียนับแต่นนั ้ มา
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นอกจากนี้ยงั มีหอจดหมายเหตุอกี แห่งหนึ่งทีเ่ ป็ น หมุดหมายสาคัญในการส่งเสริม
การศึกษาในสาขาวิชาคนข้ามเพศสถานะศึกษา ทัง้ ยังเป็ นแหล่งจัดเก็บประวัตศิ าสตร์ของคน
ข้ามเพศสถานะ นัน่ ก็คอื หอจดหมายเหตุคนข้ามเพศสถานะ (Transgender Archives) ตัง้ อยู่ท่ี
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (University of Victoria) ในประเทศแคนาดา จากบทความ
“Putting Trans* History on the shelves: Transgender archives at the University of Victoria
Canada” โดย แอรอน เอช. เดเวอร์ (Aaron H. Devor) และ ลาร่า วิลสัน (Lara Wilson) (2015)
ได้ช้ใี ห้เห็นถึงแนวคิดริเริม่ การก่อตัง้ หอจดหมายเหตุคนข้ามเพศสถานะ ซึ่งมีจุดตัง้ ต้นมาจาก
การที่เสียงของทรานส์นัน้ มักถูกหลงลืมมากที่สุดในบรรดากลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ด้วย
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ความทีก่ ารเป็ นเกย์หรือการเป็ น เลสเบีย้ นมักจะถูกมองว่าไม่ซบั ซ้อนเท่ากับคนข้ามเพศสถานะ
หรือเควียร์ และถึงแม้ว่าในประเทศอื่น ๆ อย่าง อเมริกา อังกฤษ จะมีหอจดหมายเหตุของกลุ่ม
คนหลากหลายทางเพศ (หรือมีการอ้างอิงว่าเป็ นหอจดหมายเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับคนหลากหลาย
ทางเพศ หรือ LGBT ก็ตาม) แต่กระนัน้ องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับคนข้ามเพศสถานะยังคงมีน้อย
และมัก จะถู ก ละเลยไป ท าให้ปั จ จุ บ ัน หอจดหมายเหตุ ค นข้า มเพศสถานะ (Transgender
Archives) ดังภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็ นพื้นที่สาคัญในการจัดเก็บจดหมายเหตุของคนข้าม
เพศสถานะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือหายาก บทความ บันทึกภาพและเสียงไปจนถึงเอกสาร
ส่วนบุคคลของนักเคลื่อนไหว นักวิจยั และสิง่ บันทึกต่าง ๆ จากองค์กรทีท่ างานด้านนี้ วัต ถุบาง
ชนิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั มีอายุมากกว่า 100 ปี ส่วนสิง่ ของทีถ่ ูกบันทึกจากนักเคลื่อนไหวบาง
ชิน้ มีอายุมากกว่า 50 ปี
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ขณะทีอ่ กี ส่วนหนึ่ง คือ หอจดหมายเหตุทม่ี ไิ ด้อยู่ภายใต้การร่วมมือกับภาครัฐหรือ
สถาบันทางการศึกษาหากแต่เกิดขึน้ จากความเข็มแข็งและความตระหนักรูใ้ นประวัตศิ าสตร์ของ
ชุมชนLGBT หอจดหมายเหตุนอกขนบแห่งแรกที่ฉันอยากชวนไปรู้จกั คือ หอจดหมายเหตุ
เลสเบียนเฮอร์สตอรี่ (Lesbian Herstory Archives) หอจดหมายเหตุแห่งนี้ตงั ้ อยู่ในตึกแถวย่าน
บรูคลิน ในมหานครนิวยอร์ก พืน้ ทีแ่ ห่งนี้ทาหน้าทีจ่ ดั เก็บสิง่ ของและวัตถุทางประวัตศิ าสตร์ของ
เลสเบีย้ น
จากบทความที่ มีช่ื อ เรื่อ งว่ า “Making a Place for Lesbian life at the Lesbian
Herstory archives” ของ อกาธา เบียนซ์ (Agatha Beins) (2015) ได้ชว่ ยทาให้เห็นถึงภาพความ
แตกต่างระหว่างหอจดหมายเหตุกระแสหลักแบบที่เรารูจ้ กั กับหอจดหมายเหตุเลสเบียนเฮอร์
สตอรี่ ทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงตัง้ แต่นโยบายการคัดสรรจดหมายเหตุ วัตถุประสงค์ของ
การก่อตัง้ วิธกี ารดาเนินงาน ไปจนถึงบรรยากาศภายในหอจดหมายเหตุ และอีกความน่ าสนใจ
หนึ่งของสถานทีแ่ ห่งนี้ ก็คอื การทีห่ อจดหมายเหตุจดั การโดยระบบอาสาสมัคร
หอจดหมายเหตุเลสเบียนเฮอร์สตอรี่เป็ นพื้นที่เปิ ดรับแก่ทุกคนที่แสวงหาความรู้
โดยไม่ได้ให้อภิสทิ ธิ ์เพียงแค่นกั วิจยั หรือไม่ได้ถูกจากัดพืน้ ทีใ่ ห้กบั เพียงกลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศแต่เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็ นคนธรรมดา เลสเบี้ยน ผู้ชาย ผู้หญิง เกย์ หรือทรานส์ ที่น่ีพร้อ ม
ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมทัง้ สร้างบรรยากาศภายในหอจดหมายเหตุทใ่ี ห้ความรูส้ กึ
เหมือน [กาลังทางาน] อยู่ท่บี ้านหรืออยู่ในชุมชน การทาเช่นนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดปฏิสมั พันธ์กนั
ระหว่างผูม้ าใช้งาน รวมถึงการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่ เบียนซ์เล่าว่าในขณะที่ทางานอยูใ่ น
หอจดหมายเหตุแห่งนี้ ระหว่างนังท
่ างานนัน้ วัสดุจดหมายเหตุ แก้วกาแฟ และโดนัทสามารถตัง้
วางอยู่ด้ว ยกันได้ (Beins, 2015, p.37) นัน้ แปลว่าสามารถนาเอาหารเข้ามาทานระหว่างนัง่
ทางาน โดยในระหว่างนัน้ จะลุกขึน้ ไปทักทายอคนอื่น ๆ ทีเ่ ข้ามาใช้งานหรือจะเปิ ดบทสนทนา
พูดคุยกับบรรดาเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครก็สามารถทาได้ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึน้
ได้ใ นหอจดหมายเหตุ ห รือ หอสมุ ด ทัว่ ๆ ไป เบีย นซ์ ยัง ได้ต ัง้ ข้อ สัง เกตว่า “สิ่ง ที่แ ยกความ
แตกต่ างระหว่างหอจดหมายเหตุทวไปกั
ั่
บหอจดหมายเหตุเลสเบี้ยนแห่งนี้ คือ เส้นแบ่งอัน
คลุมเครือระหว่างกิจกรรมอันพึงปฏิบตั ใิ นหอจดหมายเหตุกระแสหลักกับกิจกรรมที่ไม่นับว่า
เกี่ยวข้องกับการทางานในหอจดหมายเหตุ ” (Beins, 2015, p.38) กิจกรรมเหล่านี้จงึ ดูแตกต่ าง
ไปจากขนบของหอจดหมายเหตุทวไปที
ั ่ ต่ อ้ งเน้นความเงียบสงบและความเป็ นระบบระเบียบ ซึง่
เอกลักษณ์เฉพาะของหอจดหมายเหตุแห่งนี้นอกจากส่งเสริมให้ผคู้ นได้เรียนรูแ้ ล้วยังช่วยสร้าง
ชุมชนขึน้ มาอีกด้วย
ส่วนจดหมายเหตุท่อี ยู่ในหอจดหมายเหตุเลสเบียนเฮอร์สตอรีเ่ ป็ นวัตถุทม่ี รี ูป ร่าง
สารพัด ทีจ่ ดั เก็บเรื่องราวและประสบการณ์ของเลสเบีย้ นทีม่ าจากความรูใ้ นชีวติ ประจาวัน ส่วน
การพิจารณาเพือ่ จัดเก็บตัววัตถุต่าง ๆ นัน้ ก็มไิ ด้เป็ นไปเหมือนกับจดหมายเหตุบนกระแสหลักที่
ต้องประเมินจากคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ตัวอย่างเช่น การทีจ่ ะไม่ฏเิ สธการบริจาควัสดุต่าง ๆ
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ที่เลสเบี้ยนคนหนึ่งพิจารณาแล้วว่า วัสดุช้นิ นี้มคี วามหมายต่อชีวติ ของพวกเธอและเป็ นแรง
บรรดาลใจให้เลสเบีย้ นคนอื่น ๆ จัดเก็บและบริจาคสิง่ ของทีเ่ กีย่ วของกับเรื่องราวในชีวติ ประวัน
เหล่านี้ (Cvetkovich, 2003, p.243) นับเป็ นการท้าทายวิธปี ฏิบตั ใิ นการประเมิน คุณค่าจดหมาย
เหตุโดยปฏิเสธการมีอภิสทิ ธิ ์ในการเก็บรักษาตามวิธขี องหอจดหมายเหตุกระแสหลัก
เมื่อข้ามไปยังฝั ง่ ยุโรปมีหอจดหมายเหตุแห่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าพลาดไม่ได้ นัน้ ก็คอื
สมาคมแม็กนัสเฮริสช์ เฟลด์ หรือ The Magnus Hirschfeld Society สมาคมแห่งนี้ตงั ้ อยู่ท่เี มือง
เบอร์ลนิ ในประเทศเยอรมนี ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1982 โดยจดหมายเหตุทถ่ี ูกเก็บรวบรวมไว้ในสมาคม
แห่งนี้ได้มาจากนักประวัตศิ าสตร์ท่ไี ด้ออกไปตามเก็บมาภายหลังจากที่สถาบันเพศศาสตร์ถูก
ทาลายลงโดยกองทัพนาซี จดหมายเหตุทถ่ี ูกจัดเก็บโดยสมาคมแห่งนี้จงึ มีเรื่องราววิวฒ
ั นาการ
ทางการแพทย์ท่ีเ กิด ขึ้น ในช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 20 อัน เป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ใน
การศึกษาประวัตศิ าสตร์เพศ
นอกจากหอจดหมายเหตุทเ่ี กิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนLGBT ยังมีหอ
จดหมายเหตุทจ่ี ดั ทาโดยประชาชนทัวไป
่ อย่าง หอจดหมายเหตุเกย์และเลสเบีย้ นแห่งรัฐบริตชิ
โคลัมเบีย (B.C. Gay and Lesbian Archives) ตัง้ อยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ ความโดดเด่น อย่างยิง่
ของหอจดหมายเหตุทเ่ี ปิ ดทาการมาตัง้ แต่ปี 1976 คือ เป็ นหอจดหมายเหตุทถ่ี ูกสร้างขึน้ มาจาก
พลังของคนธรรมดาเพียงคนเดียว คือ รอน ดัทตัน (Ron Dutton)ชายผูห้ ลงใหลในประวัตศิ าสตร์
ของคนรักเพศเดียวกัน ที่ เขาจะใช้พน้ื ทีใ่ นอพาร์ทเมนต์หลังเล็ก ๆ ทีเ่ ป็ นบ้านของตนเองจัดเก็บ
และเปิ ดทาการเป็ นหอจดหมายเหตุให้คนได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม น่ าเสียที่ปัจจุบ นั หอ
จดหมายเหตุแห่งนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้วในปี 2018 ภายหลังจากที่เปิ ดทาการมานานกว่า 42 ปี
เอกสารจดหมายเหตุทงั ้ หมดได้ส่งต่อบริจาคให้กบั หอจดหมายเหตุแวนคูเวอร์ บ้านทีก่ ลายเป็ น
หอจดหมายเหตุแห่งนี้จงึ ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งในความทรงจาของนักวิจยั และผูค้ นทีเ่ คยเข้ามา
เยีย่ มชม
ในปั จจุบนั มีหอจดหมายเหตุ LGBTอีกหลายแห่งทีร่ อการมาเยือนของนักวิจยั หรือ
คนที่ใคร่รูใ้ นประวัตศิ าสตร์ เช่น สมาคมประวัตศิ าสตร์จแี อลบีที (GLBT Historical Society) ที่
เป็ นทัง้ พิพธิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุตงั ้ อยู่บนถนนคาสโทรในเมืองซานฟรานซิสโก และถ้า
ออกจากเมืองซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออก โดยใช้เวลาราว ๆ หนึ่งชัวโมงจะพบกั
่
บเมืองทีม่ ี
ชื่อว่า วาเลโค (Valejo) ทีน่ นั ้ มีบา้ นหลังเล็ก ๆ อีกหลังหนึ่งทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของหอจดหมายเหตุหลุยส์
ลอว์เรนซ์ (Louise Lawrence Archives) หรือถ้าหากข้ามไปยังทวีปแอฟริกาใต้ท่นี ัน้ ก็จะมีหอ
จดหมายเหตุแห่งหนึ่งทีน่ ่าสนใจไม่แพ้ทอ่ี ่นื ๆ หอจดหมายเหตุกาล่า (Gala Archives)
การเกิดขึน้ ของหอจดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็ นการให้คุณค่า
และความสาคัญกับการดารงอยู่ของพวกเขาและเธอเหล่านัน้ ดังที่ ซเวทโควิช กล่าวว่า “หอ
จดหมายเหตุเกย์หรือเลสเบีย้ นเป็ นทีท่ เ่ี ผยให้เห็นถึงประวัตศิ าสตร์บาดแผลที่มาพร้อมกับเพศวิถี
. . . อันเป็ นสถานที่ ๆ พวกเขารับเอาความรูท้ ม่ี าจากประสบการณ์และความทรงจามาจัดเก็บไว้
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แม้ว่าจะเป็ นชุดความรู้ท่ถี ูกมองข้ามจากหอจดหมายเหตุกระแสหลัก ” (Cvetkovich, 2003, p.
241) ในขณะเดียวกันการก่อร่างสร้างพืน้ ทีท่ างความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในชุมชนคนหลากหลายทาง
เพศก็ยงั เป็ นกลวิธหี นึ่งทีใ่ ช้การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่คนใน
สัง คม ดัง ที่ เดเวอร์ และ วิล สัน กล่ า วว่ า “เรามีค วามหวัง ที่จ ะเชื่อ มโยงองค์ ค วามรู้ท าง
ประวัตศิ าสตร์และสิทธิมนุ ษยชนเข้าด้วยกัน เพื่อนามาซึ่งการสร้างความตระหนักรู้และสร้าง
ความเข้าใจต่อกลุ่มคนข้ามเพศสถานะให้แก่คนในสังคม” (Devor & Wilson, 2015, p. 255)
ดังนัน้ การเกิดขึ้นของหอจดหมายเหตุเพศหลากหลายจึงช่วยสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็ นประชาธิปไตย สิทธิความเท่าเทียมของพลเมือง รวมถึงการตระหนักในสิทธิมนุษยชน
โดยการเข้าไปมีบทบาทในหน้าประวัตศิ าสตร์ของมวลมนุ ษยชาติ และยังก่อให้เกิดการร่วมมือ
กันระหว่างชุมชนกับสถาบันของรัฐทีเ่ ล็งเห็นคุณค่าในประวัตศิ าสตร์ของกลุ่มคนหลากหลายทาง
เพศ การสนับสนุ นจากภาครัฐและผูค้ นในสังคมนัน้ มีส่วนสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ช่วยทีจ่ ะก่อให้เกิด
หอจดหมายเหตุเฉพาะกลุ่ม
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ภาคผนวก ข.
พัฒนาการด้านจดหมายเหตุจาก สตรีนิยม ถึง เควียร์ ในประเทศไทย
การขับเคลื่อนทางองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ จากมุมมองสตรีนิยม และกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศในไทย พบได้จากทัง้ การเคลื่อนไหวทางภูมปิ ั ญญาและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ที่จดั ทาโดยนักวิจยั ไทย เครือข่ายองค์กรที่ทางานเพื่อช่วยเหลือสตรีและกลุ่มการ
เคลื่อนไหวของคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีทงั ้ ในรูปแบบ การศึกษาวิจยั การริเริม่ จัดเก็บวัสดุ
ต่าง ๆ การก่อตัง้ หอจดหมายเหตุ การจัดนิทรรศการ หรือการจัดแสดงข้าวของที่มาพร้อมกับ
เรือ่ งราว
จากจุดเริม่ ต้นของฉันภายในห้องเรียนเล็ก ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทม่ี กี าร
เรียนการสอนแนวทางการวิจยั ในแนวสตรีนิ ยม โดย อาจารย์ สินิทธ์ สิทธิรกั ษ์ ได้ทาให้ฉันรูจ้ กั
แนวคิดเรื่องจดหมายเหตุ ข องผู้หญิงและทาให้ฉันได้กลับไปค้นหาจดหมายเหตุ ของตนเอง
สินิทธ์ นอกจากจะเป็ นผูว้ างรากฐานสตรีศกึ ษาให้เกิดขึน้ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สังคมไทย ยังนับว่าเป็ นผูบ้ ุกเบิกเปิ ดโลกใบใหม่ ทางด้านจดหมายเหตุศกึ ษาในแนวสตรีนิยมใน
ประเทศไทย โดยมุ่ ง สร้า งองค์ค วามรู้ใ นประเด็น จดหมายเหตุ ก ับผู้ห ญิง จะเห็น ได้จากงาน
วิทยานิพนธ์ของเธอเรื่อง “เส้นทางสู่การเขียนและการต่อสู้ เพื่อสิทธิในที่ทากินของหญิงราก
หญ้า: ศึกษาผ่านเอกสารจดหมายเหตุ และอัตชีวประวัติ (2480 - 2487) ในมุมมองสตรีนิยมสาย
หลังอาณานิคม” ซึง่ ได้รบั รางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่นในระดับปริญญาเอก ประจาปี พ.ศ. 2560 จาก
สภาวิจยั แห่งชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้ตพี มิ พ์ออกมาเป็ นหนังสือชือ่ “My ‘W/ri[gh]t/E’
and My Land”: A Postcolonial Feminist Study on Grassroots’ Archives and Autobiography
(1937-2004) วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้รวบรวมจดหมายเหตุของพรเพชร เหมือนศรี หญิงชาวนา
ชาวจังหวัดนครสวรรค์ผตู้ ่อสู้เพื่อสิทธิในทีด่ นิ ทากินมานานกว่าครึง่ ชีวติ ในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ สมุดไดอารี่ จดหมายร้องเรียน สมุดบัญชีลูกค้า และ สมุดเรียนตัดเสือ้ มาวิเคราะห์และอ่าน
ผ่านแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การอ่านการเปลี่ยนผ่าน (reading becoming) การอ่านความ
เงียบ (reading ‘silence’) และการอ่านการฟั ง (reading listening) นอกจากนัน้ แล้วสินิทธ์ยงั ได้
เผยแพร่องค์ความรูเ้ รื่องจดหมายเหตุของผูห้ ญิงผ่า น วารสารสตรี เพศสถานะ และเพศวิถศี กึ ษา
(2558) และจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ หัว ข้อ ผู้ห ญิง ประวัติศ าสตร์ร่ว มสมัย และ
จดหมายเหตุศกึ ษา ฉบับที่ 21 มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561
นอกจากนี้ แ ล้ว เนื่ อ งในวัน ยุ ติค วามรุ น แรงสากล 25 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560
มูลนิธสิ ง่ เสริมความเสมอภาคทางสังคม ได้รเิ ริม่ จัดนิทรรศการจดหมายเหตุของผูห้ ญิงทีป่ ระสบ
ความรุนแรง เพือ่ สือ่ สารกับสังคมจาก ‘เสียง’ และชุดความรูจ้ ากเจ้าของเรื่องผ่านข้าวของทีบ่ อก
เล่าเรื่องราวของการถูกทาร้าย ทุบตี ล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็ น สนับมือ ชุดนอนทีม่ คี าบเลือดติด
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อยู่ ถุงน่ องที่ถูกฉีกขาด หรือตั ๋วรถเมล์ท่ีกาค้างอยู่ในมือก่อนถูกลากเข้าข้างทาง ฯลฯ นามา
จัดตัง้ แสดงในรูปนิทรรศการประกอบข้อเขียนเล็กๆทีเ่ ขียนด้วยลายมือของผูป้ ระสบเหตุ
ส่วนทางด้านจดหมายเหตุเควียร์ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา ได้มโี ครงการ
ริเริม่ จัดเก็บ นิตยสาร สิง่ ของ ภายใต้ช่อื ว่า ศูนย์ขอ้ มูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศ
ไทย หรือ Thai Queer Resource Center (TQRC) ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2550 มีก ารร่ ว มมือ กัน
ระหว่างองค์กรเกย์และเลสเบียนในประเทศไทยเพือ่ สร้างศูนย์ขอ้ มูลความหลากหลายทางเพศใน
กรุงเทพ องค์กรทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทา ประกอบด้วย สมาคมฟ้ าสีรุง้ กลุ่มบางกอกเรน
โบว์ กลุ่มสวิง กลุ่มอัญจารี กลุ่มสะพาน ไซเบอร์ฟิชมีเดีย และ MPlus+ และในปี พ.ศ.2551 ได้
มีก ารจัด สัม มนา ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ศู น ย์ ข้อ มู ล ความหลากหลายทางเพศ เพื่อ แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ แ ละความคิ ด ของผู้ ผ ลิต และผู้ บ ริโ ภคสื่อ ของเกย์ แ ละกะเทยในสัง คมไทย
จุดมุ่งหมายสาคัญในการจัดเก็บสื่อนิตยสารและสิง่ ของต่าง ๆ เหล่านี้ ดาเนินไปตามที่ แจ็คสัน
ตัง้ ข้อสังเกตว่า
ส่ ว นมากนั ก วิช าการไทยไม่ ค่ อ ยมองว่ า สื่อ ของเกย์ เ ป็ นข้อ มู ล ของเกย์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์ และดังนัน้ สือ่ ของคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกเก็บไว้ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็ น
ในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ของคน
เหล่านี้จงึ ขาดแคลนสาหรับนักวิจยั ที่กาลังสนใจค้นคว้าศึกษาประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมของคนที่มคี วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (แจ็คสัน, 2552,
น.7)
ขณะนี้ จดหมายเหตุของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศถูกรักษาเอาไว้ท่ี ศูนย์การ
เรียนรูส้ มาคมฟ้ าสีรุง้ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นทัง้ ศูนย์จดั กิจกรรม ทางานประชุมวางแผน และ
เป็ นทีจ่ ดั เก็บนิตยสารและข้อมูลขององค์กรด้วย ศูนย์การเรียนรูด้ งั กล่าว ตัง้ อยู่ท่ี ซอยลาดพร้าว
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

Ref. code: 25635924030041NCT

271

ในปี พ.ศ.2561 มีการจัดแสดงนิทรรศการทีม่ ชี อ่ื ว่า ชายหญิง สิง่ สมมติ ทีอ่ าจนับได้
ว่าเป็ นทัง้ การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเคลื่อนไหวทางภูมปิ ั ญญาความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของ
กลุ่มคนหลากหลายทางเพศในประเทศไทยผ่านสิง่ ทีถ่ ูกเรียกว่า “วัตถุ” ทีไ่ ม่ใช่เป็ นเพียงแค่วตั ถุ
หากเป็ นสิง่ ของหลากหลายรูปแบบ เช่น ลิปสติก แผงยาคุม ผ้ารัดหน้ าอก เทปเพลงของปุ๊
อัญ ชลี ไปจนถึ ง แท่ ง โมล์ ฯลฯ ได้ ถู ก น ามาจัด แสดงพร้ อ มค าอธิ บ ายสัน้ ๆ ที่ บ อกเล่ า
ประวัตศิ าสตร์ของสิง่ ของ จาก ‘เสียง’ของเจ้าของวัตถุ สิง่ ของทีน่ ามาตัง้ แสดงจึงมีทงั ้ เรื่องราว
ตัวตน และความรูส้ กึ ทีซ่ ่อนอยู่
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