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homosexuality was dangerous to society. Certainly there appear to have been no violent
punishments prescribed for homosexuals as in the West during the same period. After World
War II, the economic and social contexts changed, namely the acceptance of American culture
led to the recognition of western medical knowledge, which saw homosexual behaviour as a
treatable and curable psychological abnormality.
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the then current issue of AIDS against the gays.
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบเพศวิถี (sexuality) ของมนุษยเปนสิ่งสรางทางสังคมที่ใชในการกําหนดความ
สัมพันธทางเพศของมนุษย และเปนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย แตกตางกันไปในแตละ
สังคม งานวิจัยทางดานประวัติศาสตรและมนุษยวิทยาหลายชิ้นชี้ใหเห็นวาระบบเพศวิถีของมนุษย
นั้นมีความแตกตางกันในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตร และสภาพสังคม ไมวาจะเปนงานของ
Michel Foucault, David Halperin และ John Boswell๑ ฯลฯ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของระบบ
เพศวิถีของสังคมตะวันตกนับตั้งแตสมัยกรีกจนถึงคริสตศตวรรษที่ ๑๘ งานทางดานมนุษยวิทยา
หลายชิ้นชี้ใหเห็นวาในแตละชุมชนตางก็ใหคุณคากับความเปนหญิง และ ความเปนชายที่แตกตาง
กัน
ระบบเพศวิถีของมนุษยในนับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงปจจุบันถูกครอบงําดวย
ระบบเพศวิถีของสังคมตะวันตก ที่แผขยายเขาไปในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกในยุคลาอาณานิคม ผาน
การทําใหศิวิไลซ ผานจารีตของศาสนาคริสต และระบบคุณคาทางเพศแบบตะวันตก อยางไรก็ตาม
ดินแดนตาง ๆ ที่ชาติตะวันตกเขาไปยึดครอง ก็มีระบบเพศวิถีของตนเองที่แตกตางออกไป การผสม
ผสานระหวาง “ของเกา” และ “ของใหม” ยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังการปะทะกันของระบบ
เพศวิถีที่แตกตางกัน ๒ ชุด การผสมผสานดังกลาวไดกอใหเกิดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเพศวิถี
ในแตละสังคมที่ผสมผสาน “ความเปนตะวันตก” และ “ของเดิม” จนเกิดเปนระบบเพศวิถีของตน
เองในที่สุด
Michel Foucault The History of Sexuality An Introduction Volume 1. Second edition.
trans. by Robert Hurley. ( New York : Vintage Books, 1990). ; David M. Halperin, One Hundred
Years of Homosexuality : and other essays on Greek Love. (New York : Routledge, 1990). ; John
Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality (Chicago : The University of
Chicago Press, 1981.)
๑

๒

สังคมไทยเปนตัวอยางที่ดีของการผสมผสานคุณคาระบบความหมายทางเพศแบบตะวันตก
เขากับระบบความหมายทางเพศที่มีอยูเดิมในสังคมไทย จนเกิดเปนลักษณะเฉพาะของตนขึ้นมา
หลักฐานทางประวัติศาสตรหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา ระบบความหมายทางเพศในสังคมไทย กอนการ
เขามาของตะวันตกอยางเขมขนนับตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ ๑๙ มีความยืดหยุนตอคุณลักษณะ
ของความเปนหญิง และความเปนชาย รวมทั้งมีพื้นที่ใหกับ “ความเปนอื่น” อยูในระดับหนึ่งดวย แต
ภายหลังการติดตอกับชาติตะวันตก โดยเฉพาะกับอังกฤษในชวงสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดทําใหระบบ
ความหมายทางเพศแบบ วิคตอเรียน (Victorian) เขามามีอิทธิพลตอชนชั้นสูงในสังคมไทย ซึ่งจะ
เปนรากฐานใหกับระบบความหมายทางเพศแบบ “ลูกผสม” (hybridity) ในเวลาตอมา อิทธิพลของ
ตะวันตกเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ ๒ “ความเปนตะวันตก” ไดยาย
ศูนยจากยุโรปไปยังอเมริกาดวยเหตุผลทางการเมืองในชวงสงครามเวียดนามและสงครามเย็น ทําให
สังคมไทยมีความสนิทสนมกับ “ความเปนอเมริกัน” มากยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือกับ
ประเทศไทยในแทบจะทุกดาน หนึ่งในความชวยเหลือที่จะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของพฤติ
กรรมรักรวมเพศในสังคมไทยคือความชวยเหลือทางการแพทย ดวยความรูทางจิตวิทยา โดยเฉพาะ
คําอธิบายจากสํานัก ฟรอยด (Freud) อันเปนที่ยอมรับของจิตแพทยอเมริกันในชวงเวลานี้ ไดสงผล
ใหพฤติกรรมรักรวมเพศกลายเปน “ความผิดปกติ” และเปนปญหาหนึ่งของสังคมไทยนับตั้งแตนั้น
เปนตนมา
ในปจจุบันพฤติกรรมรักรวมเพศและพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบตาง ๆ มีคํานิยาม หรือ
คําศัพทเฉพาะที่ใชเรียกพฤติกรรมเหลานั้นอยางเฉพาะเจาะจง
บงบอกถึงวิถีชีวิตที่เขาใจไดถึง
ลักษณะความสัมพันธทางเพศ และอัตลักษณที่แตกตางไปจาก ชาย และ หญิง อยางชัดเจน แตถึง
กระนั้นความคลุมเครือไมชัดเจนในการใชคําเหลานี้ก็ยังปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้ง ไมวาจะเปน
ความหมายของคําวา เกย ที่ถูกจัดใหอยูในความสัมพันธแบบขั้วตางชายหญิง (เกยคิงและเกยควีน)
ความคลุมเครือระหวางเกยควีน และกะเทย สิ่งเหลานี้ยังคงเปนปญหาในการนิยามผูที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศและดูเหมือนวาผูที่มี “อํานาจ” ในการผลิตความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศตางฝายก็ผลิตคํานิยาม
พฤติกรรมรักรวมเพศตามความเขาใจใน “ขอบเขตความรู” ของตนไมวาจะเปน นักการศาสนา,
แพทย, จิตแพทย หรือแมแตคนทั่วไป รวมทั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
การทําความเขาใจระบบความหมายทางเพศของสังคมไทย โดยเฉพาะในกรณีรักรวมเพศ
ตองศึกษาวิเคราะหจากหลักฐานเกี่ยวกับความคิดความเชื่อตาง ๆ ที่ปรากฏอยู โดยเฉพาะใน
วาทกรรมทางพุทธศาสนา
รวมทั้งบันทึกและขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบความหมายเรื่องเพศที่
ปรากฏอยูในวาทกรรมอื่น ๆ ที่แพรหลายอยูในสังคมไทยนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อที่จะไดเห็น
ถึงพัฒนาการของระบบความหมายเรื่องเพศ พัฒนาการและการกอตัวของวาทกรรมเรื่องเพศใน

๓

สังคมไทย โดยเฉพาะในประเด็นของพฤติกรรมรวมเพศชาย ที่มีหลักฐานเพียงไมกี่ชิ้นที่กลาวถึง
พฤติกรรมนี้อยางจริงจัง
อยางไรก็ตามความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยยังคงเปนความเขาใจที่แยก
สวน เปนเรื่องสวนตัวที่ไมควรจะนํามาพูดคุยหรือหยิบยกมาเปนประเด็นถกเถียงทางวิชาการอยาง
จริงจัง
ในแงหนึ่งแวดวงวิชาการบางแขนงยังคงผลิตซ้ําความเชื่อที่วาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน
ความผิดปกติทางจิต หรือความเบี่ยงเบนทางเพศที่ผิดไปจากแบบแผนความสัมพันธอันดีในสังคม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตรโดยเฉพาะในประเด็นการกอตัวและปรับเปลี่ยนของวาท
กรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักรวมเพศในอดีต จนถึงวาทกรรมเกี่ยวกับ “เกย” ตั้งแต พ.ศ.
๒๕๐๘–๒๕๔๒ นาจะชวยใหเขาใจถึงพลวัตและการวางรากฐานความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวม
เพศในสังไทยอยางเปนระบบ ตลอดจนเขาใจถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของความรูที่เกี่ยว
ของกับพฤติกรรมรักรวมเพศชายในสังคมไทย

๑.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานเขียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยสวนใหญแลวเปนงานคนควาวิจัย
ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิทยานิพนธระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสังคมศาสตร, มนุษยศาสตร,
จิตวิทยา และนิเทศศาสตร นอกนั้นเปนบทความที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศในแงมุมตาง ๆ งาน
เขียนเหลานี้แบงออกไดเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่คนควาหาสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ เพื่อที่จะ
ทําการรักษา หรือปองกันไมใหเยาวชนมีพฤติกรรมรักรวมเพศ และกลุมที่พยายามจะบอกวา
พฤติกรรมรักรวมเพศไมเปนโรคและไมเปนปญหาสังคม อยางไรก็ตามงานในกลุมหลังนี้มีอยูเพียง
จํานวนนอยเมื่อเทียบกับกลุมแรก
๑.๒.๑ สาขาจิตวิทยา
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยา สวนใหญมองวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน
โรคจิต เปนความเบี่ยงเบนทางเพศ รวมทั้งเปนปญหาสังคมที่ควรจะใหความสนใจ และหาทางปอง
กันแกไขไมใหผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเพิ่มมากขึ้น
รูปแบบของงานวิจัยสาขาจิตวิทยาคือหา
สาเหตุ ของพฤติกรรมรักรวมเพศโดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายในการวิจัย แลว
สรุปเปนสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยอิงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดที่พัฒนา

๔

ขึ้นโดยจิตแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยในกลุมนี้ไดแกงานของ ผกา สัตยธรรม เรื่อง
การเปรียบเทียบความสัมพันธในครอบครัวที่ใหการอบรมเลี้ยงดูของบุคคลที่รักรวมเพศกับบุคคล
ปกติ (๒๕๑๖), อรอนงค นิยมธรรม เรื่อง การเปรียบเทียบ อัตมโนทัศนของวัยรุนชายรักรวมเพศ
กับวัยรุนชายรักตางเพศ ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน (๒๕๓๑), พรรุง วงศจรัสกุล เรื่อง การ
ศึกษาปญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ (๒๕๓๓), นิจวรรณ ไกรสิงหเดชา เรื่อง
ปจจัยทางจิต-สังคมในผูชายที่มาขอรับบริการผาตัดแปลงเพศ (๒๕๓๕) และ มณฑาทิพย ชัยเปรม
เรื่อง ปจจัยทางจิต-สังคมที่เกี่ยวของกับผูชายที่มีความผิดปกติของเอกลักษณทางเพศซึ่งไดรับการ
ผาตัดแปลงเพศ (๒๕๔๐)
งานวิจัยอีกชุดหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาจิตวิทยาคลินิก ใชชื่อเดียวกันคือ
พฤติกรรมทางเพศและเจตคติของนักเรียนวัยรุน : กรณีศึกษาพฤติกรรมรักรวมเพศ เพียงแตเปลี่ยน
เขตการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ นันทิรัตน คุณากร เขตการศึกษาที่ ๑ (๒๕๓๒), ชลอศักดิ์
ลักษณะวงศศรี เขตการศึกษา ๒ (๒๕๓๔), อรอนงค กิตติกัลยาวงศ เขตการศึกษา ๓ (๒๕๓๔),
สุจิตรา อุสาหะ เขตการศึกษา ๔ (๒๕๓๔), ทัศนีย ธนาประชุม เขตการศึกษา ๕ (๒๕๓๒), ชวนีย
จันทรนอย เขตการศึกษา ๖ (๒๕๓๓), รังรอง งามศิริ เขตการศึกษา ๗ (๒๕๓๒), สุวัฒนา ศรีพื้นผล
เขตการศึกษา ๘ (๒๕๓๔), ธารทิพย ตัณศลารักษ เขตการศึกษา ๙ (๒๕๓๓), นุจรี เตชะปญญาชัย
เขตการศึกษา ๑๐ (๒๕๓๒) วัชรา อิ่มจิตร เขตการศึกษา ๑๑ (๒๕๓๒) และ สุภาพร ประดับสมุทร
เขตการศึกษา ๑๒ (๒๕๓๒) งานวิจัยชุดนี้มีนายแพทยอุดมศิลป ศรีแสงนามผูเชี่ยวชาญดาน
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนที่ปรึกษา ขอความสวนใหญแลวไมแตกตางกันทั้งสวนเนื้อหาและขอสรุป
แตกตางกันเพียงขอมูลในแตละเขตการศึกษาเทานั้น
๑.๒.๒ สาขาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
เพ็ญมาศ กําเนิดโทน เรื่อง การยอมรับของครูตอนักเรียนเกย : ศึกษากรณีขาราชการครูโรง
เรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร (๒๕๒๘) สมศรี เปยมสมบูรณ เรื่อง ปญหารักรวมเพศชาย :
การศึกษาเฉพาะกรณีกลุมเกยนักแสดงในเมืองพัทยา (๒๕๒๙) บงกชมาศ เอกเอี่ยม เรื่อง เกย :
กระบวนการพัฒนาและธํารงเอกลักษณรักรวมเพศ (๒๕๓๒) ชลธิชา ศาลิคุปต เรื่อง กระบวนการ
พัฒนาและธํารงเอกลักษณของหญิงรักรวมเพศ (๒๕๓๒) ประภาพรรณ วงศาโรจน เรื่อง การ
พัฒนาเอกลักษณรักรวมเพศในหมูวัยรุน (๒๕๓๒) มัทนา เชตมี เรื่อง วิถีชีวิตและชีวิตครอบครัว
ของหญิงรักหญิง (๒๕๓๙) ฝนทอง พันธุตวน เรื่อง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจแปลงเพศของสาวประเภทสอง (๒๕๔๑) รวมพล สายอรุณ เรื่อง ภาพลักษณเกยใน

๕

สายตานักศึกษา (๒๕๔๑) อุษา ศรีพานิช เรื่อง ประวัติชีวิตของชายแปลงเพศ (๒๕๔๑) สุไลพร
ชลวิไล เรื่อง ตัวตนในเรื่องเลา : การตอรองทางอัตลักษณของหญิงรักหญิง (๒๕๔๔)
นงลักษณ เอมประดิษฐ เรื่อง การศึกษาสาเหตุของการเปนกะเทย และศึกษาเฉพาะกรณี
กะเทยในสถานบริการ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (๒๕๒๕) รุงกานดา พงศธรกุลพานิช เรื่อง
ความคิดเห็นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตอพวกรักรวมเพศชาย กรณีศึกษา : กลุมโรง
เรียนที่ ๑ ของกรุงเทพมหานคร (๒๕๓๐) จุฑามาศ ศรีพิชิต เรื่อง วิถีชีวิตรักรวมเพศและพฤติกรรม
ที่นําไปสูเอดส (๒๕๓๙) และ ษัฑวัฒก จิตราภิรมย เรื่อง ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีการ
ดําเนินอาชีพของชายอาชีพพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร (๒๕๓๘)
อริน พินิจวรารักษ เรื่อง การใชเรื่องรักรวมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๒๕
(๒๕๒๗) กัณฑ เทศแกว เรื่อง พุทธธรรมกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน : กรณีศึกษาทัศนคติของนัก
ศึกษาชาย มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร (๒๕๔๓) และ ทศวร มณีศรีขํา เรื่อง การสรางความ
เปนอื่นใหกับเกย ๒๕๔๕
๑.๑.๓สาขานิเทศศาสตร
จารุวรรณ กันทะนิตย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อมวลชนกับทัศนคติตอเรื่อง
รักรวมเพศของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร (๒๕๓๐) เนตรชนก บัวนาค เรื่อง ความสัมพันธใน
ครอบครัว รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและทัศนคติที่มีตอเรื่องรักรวมเพศของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร (๒๕๓๒) ทัณฑกานต ดวงรัตน เรื่อง บทบาทการสื่อสารในครอบครัวกับการตัด
สินใจแปลงเพศ (๒๕๓๙) รักใจ จินตวิโรจน เรื่อง การนําเสนอภาพชายรักรวมเพศในภาพยนตไทย
และอเมริกัน (๒๕๔๑) รุจิเรข คชรัตน เรื่อง ภาพและกระบวนการสรางภาพชายรักรวมเพศในละคร
โทรทัศนไทยกับการรับรูภาพแบบฉบับของผูชม (๒๕๔๒) และ กิ่งรัก อิงคะวัต เรื่อง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมชายรักชาย (เกย) ในเขต
กรุงเทพมหานคร (๒๕๔๒)
๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาถึงการกอตัวและปรับเปลี่ยนวาทกรรมเกี่ยวกับเกยในสังคมไทย
๒.เพื่อแสดงใหเห็นบริบททางเวลาและบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ที่สงผลถึงวาทกรรม
เกี่ยวกับเกย

๖

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย
ปญหาที่สําคัญของขอบเขตการศึกษาในทางเวลาอยูที่จะจํากัดการศึกษาในเรื่องวาทกรรม
เกี่ยวกับเกยจะเริ่มที่ป พ.ศ. ใด จากการสํารวจหนังสือพิมพตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ พบวาเรื่องเกยกลาย
เปนประเด็นสําคัญและเปนที่ถกเถียงกันในวงกวางในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ในปนี้ไดเกิดคดีฆาตกรรม
ชาวตางประเทศคือนาย ดาเรล เบอริแกน ซึ่งมีพฤติกรรมรักรวมเพศ หนังสือพิมพไดพาดหัวขาว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงสองสัปดาห มีการใชคําวา “เกย” เรียกชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนครั้งแรกใน
สื่อสิ่งพิมพไทย นอกจากนี้ประเด็นความเปนรักรวมเพศกลายเปนปญหาที่ถกเถียงกันในเวลาตอมา
เชื่อมโยงไปถึงปญหาโสเภณีชาย และความผิดปกติของความเปนรักรวมเพศชาย นอกจากนี้แลวใน
ป พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากผลของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนเวลาสิ้นสุดการศึกษาคือป พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากใน
ปนี้ไดเกิดปรากฏการณที่สําคัญเกี่ยวกับเกยในประเทศไทย นั่นคืองาน Bangkok Gay Festival ที่จัดขึ้นใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กิจกรรมที่สําคัญที่สุดของงานนี้คือการเดินพาเหรดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
เปนการรวมตัวของเกยในที่สาธารณะอยางเปดเผยเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรไทย และเปนครั้ง
แรกที่มีเกยเปนจํานวนมากใหความสนใจและเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนี้อยางเปดเผย เปนอีก
กาวหนึ่งของเกยในสังคมไทยที่ไดกาวออกมาเผชิญหนากับสังคมที่ไมเคยมี “พื้นที่สาธารณะ” ให
กับคนกลุมนี้
๑.๕ สมมุติฐาน
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา โดย
เฉพาะความสัมพันธกับประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการขยายตัวของ
การศึกษาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และความเฟองฟู
ของเศรษฐกิจไทย นับตั้งแตทศวรรษที่ ๒๕๓๐ เปนตนมา และการขยายตัวของสื่อประเภทตาง ๆ
ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ, นิตยสาร และโทรทัศน บริบทเหลานี้ไดสงผลใหเกิดวาทกรรมในรูป
แบบตาง ๆ ที่สนับสนุนความเปนเกยและนับเปนการตอสูกับวาทกรรมกระแสหลักของสังคมไทยที่
ตอตานความเปนเกย

๗

๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย
ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารชนิดตาง ๆ ที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยเฉพาะรักรวม
เพศชาย ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ โดยในระยะแรกจะศึกษาผานหนังสือพิมพ
ขาวที่ปรากฏในหนา ๑ และ คอลัมนตาง ๆ ที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ จนเมื่อถึงป พ.ศ.
๒๕๑๘ เกิดคอลัมนตอบปญหาสําหรับผูที่มพี ฤติกรรมรักรวมเพศในนิตยสารแปลก และในป พ.ศ.
๒๕๒๗ เกิดนิตยสารเกยจํานวนหนึ่ง โดยเนนการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของวาทกรรมที่ปรากฏ
ในสื่อสิ่งพิมพเหลานั้นวาไดกอรูปขึ้นมาเปนวาทกรรมที่เกี่ยวกับเกยในลักษณะใด และมีพัฒนาการ
ในแตละชวงเวลาอยางไรบาง มีการตอบโตปะทะสังสันทนระหวางวาทกรรมเหลานั้นอยางไรบาง
ระเบียบวิธีในการศึกษาเชิงวาทกรรมดังกลาว เปนการศึกษารูปแบบของวาทกรรมที่เกี่ยว
กับเกยในแตละชวงเวลา ในที่นี้จะกลาวถึงวาทกรรมวาคืออะไรและมีความสําคัญอยางไรตอการ
ศึกษาวิเคราะหของงานวิจัยเรื่องนี้ วาทกรรมคือโครงขายของคําอธิบายที่แฝงไปดวยอํานาจในการ
จัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไหลเวียนอยูในสังคม มีผลตอความเขาใจปรากฏการณในสังคมของผูคน
ภายในสังคมนั้น มีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของความรูและความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง
ในที่นี้เปนชุดของความรูที่วาดวยเรื่องเกยและพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทย
ลักษณะสําคัญอีกอยางของวาทกรรมคือ มีระบบของการคิดและการใหเหตุผล แสดงออก
ดวยการพูดและเขียน นอกจากนี้แลวกระบวนการทางประวัติศาสตรก็มีความสําคัญตอตัววาทกรรม
เองไมนอย กลาวคือกระบวนการทางประวัติศาสตรมีผลตอการกอรูปวาทกรรม และชวยจัดขั้นตอน
ทําใหวาทกรรม นั้น ๆ มีลักษณะเปนสถาบัน (institutionalized) ซึ่งลักษณะที่เปนสถาบันนี้จะทําใหการ
พูดและเขียนดําเนินไปไดอยางสมเหตุสมผลและนาเชื่อถือ
อยางที่ไดกลาวไปแลววาวาทกรรมคือโครงขายของอํานาจ ดังนั้นยอมตองมีผูที่ทําหนาที่ใช
อํานาจนั้นเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง ทําใหวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีมากกวาหนึ่งชุด ขึ้น
อยูกับวาผูผลิตวาทกรรมชุดนั้น ๆ ขึ้นมาวามีวัตถุประสงคอยางไรในการสรางความจริงขึ้นมาเพื่อ
ตอบโตกับวาทกรรมชุดอื่น ๆ แตอยางไรก็ตามยอมจะมีกรอบความเชื่อหลัก หรือวาทกรรมกระแส
หลักที่ครอบงําสังคมอยู วาทกรรมจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอํานาจ ผลประโยชน และอุดมการณ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ระบบความคิดที่ครอบอยูนี้จะกําหนดเปาหมาย ทิศทาง รวมทั้งกําหนดวาจะ
เปนประวัติศาสตรของใคร เพื่อใคร และใครจะเปนศูนยกลาง ใครจะอยูขอบนอกหรือเปนเพียงเบี้ย

๘

ในการตอสูทางความคิดและอํานาจ๒
วาทกรรมแตละเรื่องมีระบบความคิดและเหตุผลของตน
ในการอธิบายหรือมอง “ความจริง” ซึ่งวาทกรรมเรื่องเดียวกันแตตางระบบความคิดและเหตุผลก็จะ
มีความแตกตางกันออกไปในการใหอรรถาธิบายตอเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นในเรื่องเดียวกันจึงมี วาท
กรรมหลายชุดที่เกี่ยวของ และวาทกรรมแตละชุดก็มีความขัดแยงหรือปฏิเสธ “ความจริง” ของวาท
กรรมอีกชุดหนึ่ง

๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนของวาทกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชายในสังคม
ไทย ทั้งกระแสหลักและกระแสโตของฝายเกย
๒.ทําใหเห็นถึงบริบททางเวลาและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลถึงวาทกรรมเกี่ยว
กับเกย

๒

ธีระ นุชเปยม, “ความรู อํานาจ อุดมการณในวาทกรรมทางประวัติศาสตร,” วารสารรมพฤกษ ๑๕,๑
(ตุลาคม ๒๕๓๙–มกราคม ๒๕๔๐) : ๗.

บทที่ ๒
วาทกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยกอนทศวรรษ ๒๔๙๐
๒.๑ วาทกรรมรักรวมเพศในสมัยจารีต
วาทกรรมรักรวมเพศในสมัยจารีตนั้น ศึกษาผานคําศัพท และการนิยามพฤติกรรม รักรวม
เพศ รวมทั้งกฎหมาย พุทธศาสนา และวรรณคดี ที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศเพื่อทําความเขาใจ
วาทกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสมัยจารีต และการใหคุณคา ความหมาย ตอพฤติกรรม
รักรวมเพศในสังคมไทยกอนป พ.ศ. ๒๕๐๐
สังคมในสมัยจารีตนั้นมีความตองการประชากรเปนอยางมาก เพื่อเปนกําลังในการปองกัน
เมือง เปนแรงงานในการผลิตอาหาร และงานกอสรางตาง ๆ ในการศึกสงครามทุกครั้ง ผูชนะจะ
กวาดตอนเอาผูคนเขามาไวในอาณาเขตของตน ดังนั้นหนวยการผลิตบุคคลที่เล็กที่สุดคือครอบครัว
ความสัมพันธทางเพศระหวาง ชายและหญิง อันจะนําไปสูการเพิ่มจํานวนประชากรจึงมีความสําคัญ
ความสัมพันธทางเพศที่ไมกอใหเกิดประชากร เชน ความสัมพันธทางเพศระหวางชายกับชาย หรือ
หญิงกับหญิง ยอมจะเปนสิ่งไมพึงประสงค เชษฐา พวงหัตถไดต้งั ขอสังเกตวา “ในหมูชนชั้นนํา
สยามสมัยนั้นครอบครัวเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ
การผลิตซ้ําสมาชิกครอบครัวมีความ
สําคัญตอการดํารงรักษาและสืบทอดอํานาจของครอบครัว (ตระกูล) …พฤติกรรมรักรวมเพศถูก
มองวาเปนภัยตอระเบียบทางการเมืองในสมัยนั้นซึ่งวางรากฐานอยูบนความสัมพันธของครอบ
ครัว”๑
พฤติกรรมรักรวมเพศในสมัยจารีต ไมไดรับการยอมรับจากสังคม แตก็ไมมีการลงโทษผูที่
มีพฤติกรรมรักรวมเพศจนถึงแกชีวิตเชนที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก สังคมไทยมีความอดทนหรือมี
ขันติธรรมตอพฤติกรรมรักรวมเพศในระดับหนึ่ง และเมื่อเทียบกับในสังคมตะวันตกความรุนแรงที่
มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยไมกอใหเกิดการลงโทษผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศถึงแก
ชีวิต ตัวบทกฎหมายก็ไมมีการบัญญัติถึงบทลงโทษสําหรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ การศึกษาถึง
รูปแบบของวาทกรรมที่มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยจะทําใหเขาใจปรากฏการณเหลานี้
ไดในระดับหนึ่ง

๑

เชษฐา พวงหัตถ, “วาทกรรมเรื่องเพศ : ปมปญหาในประวัติศาสตรไทยยุคใหม.” สังคมศาสตรปริทัศน
๑๙,๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๐), หนา ๘๓.

๑๐

๒.๑.๑ คําศัพท และนิยามคําศัพทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ
คําศัพทที่ใชเรียกลักษณะรวมระหวางชายและหญิงในสังคมไทยไดแกคําวา กะเทย ความ
หมายของคําวากะเทยที่ปรากฏในพจนานุกรมที่ทําขึ้นในสมัยตนรัตนโกสินทร แสดงใหเห็นความ
เขาใจตอคนกลุมนี้วาเปนบุคคลที่มีความกํากวมของอวัยวะเพศ พะจะนะพาสาไท ของบาทหลวง
ปาลเลอกัวรที่พิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ ไดใหความหมายคําวา “กเทย” ตรงกับภาษาอังกฤษ
Hermaphrodite๒ A Dictionary of the Siamese Language ของ Rev. J. Caswell ที่จัดทําขึ้นในป
พ.ศ. ๒๓๙๘ ซึ่งเปนปเดียวกับที่สยามทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ ไดใหคําจํากัดความกะเทยไว
วา “กะเทยนั้นคือบุทคลที่มีประเทษที่ลับเปนหญิงก็ใช เปนชายก็ใชนั้น เรียกวาคนกะเทย”๓ อักขรา
ภิธานศรับท ของหมอบลัดเลที่พิมพเมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๖ ไดใหคําจํากัดความกะเทยไววา “คนไมเปน
เภษชาย, ไมเปนเภษหญิง, มีแตทางปศสาวะ”๔
การที่ปาลเลอกัวร ใหความหมาย “กเทย” วาคือ Hermaphrodite และแมแตบลัดเลเองก็ให
คํานิยามไมตางกันนัก นั่นอาจเปนเพราะวาในโลกตะวันตก Hermaphrodite เปน “กะเทย” เพียงรูป
แบบเดียวและเปนคําศัพทคําเดียวที่มีอยูในโลกตะวันตก ในขณะนั้นหมายถึงความกํากวมระหวาง
เพศ หรือการที่มีอวัยวะของทั้งสองเพศภายในคนคนเดียว ที่มีการกลาวถึงตั้งแตสมัยกรีก ดังจะเห็น
ไดจากตํานานเทพปกรณัมกรีกเรื่อง Hermaphroditos ตัวเอกคือ Hermaphroditos เปนบุตรของ
Hermes และ Aphrodite แตเดิม Hermaphroditos มีรางกายเปนเพศชาย ไดเดินทางทองเที่ยวผานน้ํา
พุ Salmacis ตั้งอยูใกล Halicarnassus นางไมที่บอน้ําพุเกิดหลงรัก Hermaphroditos จึงออนวอน
เทพเจาใหรวมตัวนางเขาอยูกับ Hermaphroditos ตลอดไป ขณะที่ Hermaphroditos ลงไปอาบน้ํา
นางไมก็เขารวมกับ Hermaphroditos จึงเกิดมีทั้งสองเพศในตัว Hermaphroditos๕ คําศัพทที่หมายถึง
“กะเทย” ในรูปแบบตาง ๆ นั้นเพิ่งจะมีขึ้นในศตวรรษที่ 20 เชนคําวา Transvestite ที่ Magnus
Hirschfeld บัญญัติขึ้นมาในป ค.ศ. 1910 คําวา Transsexual ในป ค.ศ. 1923 คําวา Transgender ที่
Virginia Prince บัญญัติขึ้นมาเพื่อใชเรียกตัวเองกลางทศวรรษ 1970
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดกลาวไววาคนไท อะหม ก็มีคําวา เทย
ใชในความหมายเดียวกับกะเทย ในภาษาเขมรก็มีคําวา เขทิย อานวา กะเตย มีความหมายเชนเดียว
๒

ปาลเลอกัวร, พะจะนะพาสาไทย (พระนคร : ,๒๓๙๗) , หนา ๒๕๒.
คารเวล (Rev. J. Caswell), A Dictionary of the Siamese Language (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๕๖.
๔
แดนบีช แบรดเลย, อักขราภิธานศรับท (พระนคร : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๔), หนา ๒๑.
๕
สุด แสงวิเชียร, “การศึกษารางกายและฮอรโมนของลักเพศ,” จดหมายเหตุทางแพทยของแพทยสมาคม
แหงประเทศไทย (จ.พ.ส.ท.) ๔๔ , ๗ (กรกฎาคม ๒๕๐๔) : หนา ๑.
๓

๑๑

กัน กาญจนา นาคสกุลไดตั้งขอสังเกตไววา มีคําภาษาไทยหลายคําที่ฟองกับภาษาเขมรโดยที่ไม
สามารถที่จะตัดสินไดวาเปนคําไทยเดิมหรือคําเขมรเดิม
คําเหลานี้เปนคําที่ใชอยูในภาษาพูด
๖
ธรรมดา คําวา เขทิย ก็เปนหนึ่งในคําพองเหลานั้น อาจจะเปนไปไดวา คําวา กะเทย เทย และเขทิย
เปนคําที่ใชเรียกลักษณะของสิ่งที่ไมปรากฏเพศ หรือมีลักษณะกลาง ๆ ไมเปนเพศใดเพศหนึ่ง ที่ใช
กันอยูเดิมในภูมิภาคนี้ก็เปนได
ถึงแมวาความหมายและคํานิยามของคําวา“กะเทย”อยางเปนทางการที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับตาง ๆ จะหมายถึงลักษณะที่กํากวมของอวัยวะเพศ แตความหมายของคําวา
“กะเทย” ที่รับรูและใชอยูในสังคมนาจะหมายถึงคนอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะแตกตางไปจาก “ผู
ชาย” และ “ผูหญิง” อยางเห็นไดชัด และเมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานตาง ๆ ที่กลาวถึงพฤติกรรมรัก
รวมเพศ “กะเทย” เปนคําเดียวที่ใชเรียกลักษณะที่ไมใช “ผูหญิง” และ “ผูชาย” สวนพฤติกรรมรัก
รวมเพศ เชนในกรณีของสงฆ และพฤติกรรมรักรวมเพศของกรมหลวง รักษรณเรศร ไมถือวาคน
เหลานี้เปน “กะเทย” หรือไมใชผูชาย ผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเหลานี้ยังคงมีความเปน “ผูชาย”
เพียงแตมีพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางออกไปเทานั้น
๒.๑.๒ กฎหมาย
กฎหมายตราสามดวงไดกลาวถึงบุคคล ๓ ประเภทที่นาจะเทียบเคียงไดกับคนที่มี พฤติ
กรรมรักรวมเพศ หรือมีลักษณะที่ไมเปนชายคือ กระเทย, บัณเดาะ และ ขันที ขันที นั้นปรากฏใน
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน ในสวนของขาราชสํานักฝายใน และคนกลุมนี้เปนผูชายที่ถูกตอน
อวัยวะเพศออกเพื่อใหทํางานรับใชฝายในซึ่งมีแตผูหญิงหรือเทียบเคียงไดกับ โอปกกมิกบัณเฑาะก
ที่ปรากฏในพระไตรปฎก ดังนั้น ขันที ในที่นี้จึงไมนาที่จะหมายถึงคนกลุมหนึ่งที่นาจะหมายถึงผู
ชายถูกตอนเทานั้น และเปนชื่อตําแหนง/หนาที่ขาราชการใน พระบรมมหาราชวังเทานั้น กระ
เทย และบัณเดาะนั้นปรากฏอยูใน พระไอยการลักษณภญาน ในสวนที่กลาวถึงลักษณะของบุคคลที่
ไมเหมาะสมจะเปนพยานเมื่อเกิดคดีความขึ้น และกะเทยก็เปนบุคคลประเภทหนึ่งที่ไมเหมาะสมที่
จะใชเปนพยาน ดังนั้นกระเทย และ บัณเดาะในที่นี้นาจะหมายถึงคนอีกเพศหนึ่งที่แตกตางไปจาก
หญิง และชาย ที่คนในสังคมสามารถที่จะแยกความแตกตางของคนกลุมนี้ออกมาได
กฎหมายตราสามดวงเปนเอกสารที่สันนิษฐานวาเริ่มตราขึ้นในชวงอยุธยาตอนตนหรือตั้ง
แตกอตั้งกรุงศรีอยุธยาและไดมีการดัดแปลงแกไขเรื่อยมาจนมาถึงตนฉบับที่ใชเปนหลักฐานอางอิง
คือฉบับที่ชําระในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร ศักราชที่ระบุไวในบานแผนกของพระ
๖

กาญจนา นาคสกุล, คําสันนิษฐานในภาษาไทยที่มีมูลรากเปนคําภาษาเขมร. (วิทยานิพนธอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๐๒), หนา ๘๐.

๑๒

ไอยการลักษณภญาน คือศักราช ๑๘๙๔ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจาสาม
พระยา) พระบิดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ การกลาวถึงกะเทย และ บัณเดาะ ในพระไอย
การลักษณภญานนั้นปรากฏในสวนทายของบานแผนกกอนที่จะเริ่มกลาวถึงมาตราตาง ๆ บาน
แผนกนั้นจะบอกศักราชที่บันทึกพระไอยการ และมักจะเริ่มดวยการอางถึง คําภีรพระธรรมสาตร
การเสด็จออกของพระเจาอยูหัวเพื่อทรงเปนประธานในการตราพระไอยการ กลาวถึงพุทธประวัติ
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใหมาเปนพยาน๗ ในสวนทายของพระไอยการไดกลาวถึงบุคคลที่สามารถ
เปนพยานได ดวยคุณสมบัติ ๖ ประการ ดังตอไปนี้
อนึ่งในลักษณพญาณกอปรดวยองค ๖ ประการคือ บุทคลกอปรดวย
เคหสถาน อันบริบูรรณ ๑ คือวาบุทคลอันบริบูรรณดวยลูกหลานมาก ๑ คือวา
บุทคลกอปรดวยน้ําใจเปนสัปรุษ ๑ คือวาบุทคลมีน้ําใจกอปรดวยกุศล ๑ คือวา
บุทคลกอปรดวยตระกูลเปนเศรษฐี อันประเสริฐ ๑ คือวาบุทคลเปนที่สการบูชา
แกคนทังปวง ๑ อันวาบุทคลกอปรดวยองคหกประการดั่งนี้ จึงควรให
กระลาการถามเอาผูนั้นเปนพญาณ๘
สวนบุคคล ๓๓ จําพวกที่ไมสามารถนํามาเปนพยานไดมีดังตอไปนี้
คนหมีไดอยูแกศีล ๕ ๘ ๑ คนไมมีเรีอนเที่ยวจร ๑ คนกูนี่ยืมสีนผูเปน
ความ ๑ คนถือกระเบื้องกะลาขอทาน ๑ คนผูเปนทาษผูเปนความ ๑ คนหูหนวก
๑ คนเปนญาติผูเปนความ ๑ คนตาบอด ๑ คนเปนมิศหายผูเปนความ ๑ หญิงนคร
โสภิณี ๑ คนเปนเพื่อนกินอยูสมเลกับผูเปนความ ๑ หญิงแพศยา ๑ หญิงมีครรภ
๑ คนวิวาทกับผูเปนความ ๑ คนมักมาก ถอย ความ ๑ เปนกระเทย ๑ เปนบันเดาะ
๑∗ แลคนผูกเวรกับผูเปนความ ๑ คนเปนพอ แม มด ๑ คนเปนโรคมาก ๑ คนเปน
พิกลจริต ๑ เดก ๗ เขา ๑ หมอยาหมีไดเรียนคําภีรแพท ๑ เถา ๗๐ ๑ ชางเกือก ๑
คนมักเสียดสอทาน ๑ คนปะมง ๑ คนเตนรําขอทานเลี้ยงชีวิตร ๑ คนนักเลงเลน
เบี้ยบอน ๑ คนขับขอทานทาน ๑ คนเปนโจร ๑ คนโทโสมาก ๑ คนเปนเพชฆาฎ
๑๙
๗

กรมศิลปากร, เรื่องกฏหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๑), หนา ๒๑๒.
เรื่องเดียวกัน.
∗
เนนโดยผูเขียน.
๙
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๕.
๘

๑๓

อยางไรก็ตาม ถาโจทก หรือจําเลย ยินยอมใหอีกฝายหนึ่งนําบุคคลดังกลาวสืบฟงเอาเปน
พยาน บุคคลเหลานี้ก็เปนพยานได ในที่นี้จะเห็นไดวาพระไอยการลักษณะพยานไดแยก กระเทย
และ บัณเดาะ ออกจากกันนั่นหมายความวาคนสองประเภทนี้มีความแตกตางกัน บัณเฑาะก หมาย
ถึงคนที่ไมปรากฏเพศชายหรือหญิง หรือคนที่มีอวัยวะเพศกํากวมไมสามารถที่จะบอกเพศไดอยาง
แนชัด∗ ความสัมพันธอยางใกลชิดของพุทธศาสนากับคนในสังคมอยุธยา (อยางนอยที่สุดผูที่มี
ความรูอานออกเขียนไดในราชสํานัก) ทําใหอนุมานไดวา บัณเดาะ ที่ปรากฏในกฎหมายตราสาม
ดวง นาจะมีความหมายเดียวกับ บัณเฑาะก ที่ปรากฏใน
พระไตรปฎก ซึ่งเปนคนที่มีความ
ผิดปกติทางกายภาพ หรือที่ความรูทางการแพทยตะวันตกเรียกวา “hermaphrodite” เปนกะเทยทาง
กายภาพ สวนคําวากระเทย ในกฎหมายตราสามดวงนาจะหมายถึง “กะเทยทางสังคม” คือบุคคลที่มี
ลักษณะกิริยาทาทางตรงขามกับเพศของตน และเปนภาษาถิ่นที่ใชและรูจักทั่วไปดีอยูแลวในขณะ
นั้นดังกลาวมาแลว ถาเชื่อตามศักราชที่ปรากฏ ก็พอจะอนุมานไดวากระเทย ในความหมายนี้อยาง
ต่ําที่สุดเปนที่เขาใจกันอยูแลวในสังคมไทยชวงอยุธยาตอนตน
ในขณะที่กระเทยในกฎหมายตราสามดวงไมสามารถที่จะเปนพยานได สังคมไทยมอง
กะเทยเปนคนชายขอบ เปนพยานในศาลไมได อยางไรก็ตามสังคมไทยมีขันติหรืออดทนตอคน
เหลานี้ไดในระดับหนึ่ง ไมถือวากะเทยและพฤติกรรมรักรวมเพศเปนอาชญากรรมซึ่งแตกตางจาก
สังคมตะวันตกในชวงเวลาเดียวกันที่ถือวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนอาชญากรรม เชนพฤติกรรมรัก
รวมเพศของ โยส สเคาเต็น อดีตเจาหนาที่ประจําสถานีการคาของฮอลันดา กลับถูกประหารชีวิตใน
ปตตาเวีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๘๗ เมื่อถูกจับไดวามีพฤติกรรม รักรวมเพศ สเคาเต็นอาง
วาตนมีพฤติกรรมรักรวมเพศเพราะไดแบบอยางมาจากคนในกรุงศรีอยุธยา ในขณะที่เขาปฏิบัติหนา
ที่อยูในกรุงศรีอยุธยา๑๐
ในวงการสงฆสมัยรัตนโกสินทรตอนตนปรากฏพฤติกรรมรักรวมเพศในวงการสงฆหลาย
ครั้งดวยกัน เชนหลักฐานที่ปรากฏในกฎสงฆที่อยูในกฎหมายตราสามดวง
ลางเหลาเหนชายเดกลูกขาราชการอนาประชาราษฏรรูปรางหมดหนา
ก็พูดจาเกลี่ยกลอมชักชวนไปไวแลวกอดจูบหลับนอนเคลาคลึงไปไหนเอาไป
ดวย แตงตัวเดกโออวดประกวดกัน เรียกวา ลูกสวาดิ, ลูกสุดใจ, ศรียตรานิงรัต,
∗

ดูความแตกตางระหวางบัณเฑาะก และกะเทยไดในภาคผนวก ก.
Caron, Francois, Schouten, Caron And Schouten the Mighty Kingdoms of Japan and Siam (1671).
(Bangkok : Siam Society, 1986) , p. introduction)
๑๐

๑๔

ยานัด ก็มีบาง ชวงชิงกัน หึงษาพยาบาทจนเกิดวิวาทตีรันกันตายดวยไมกระบอง
ซั่นพิจารณาไดตัวมารับเปนสัจ ไดไมกระบองซั่นเปนหลายอัน๑๑
แมแตในวงการสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๒ ก็ปรากฏวาพระสังฆราช มีพฤติกรรม
รักรวม
เพศ กับลูกศิษยหนุม ๆ เนื่องจากเพียงแคสัมผัสจับตองอวัยวะเพศไมถึงกับมีเพศสัมพันธ แตก็ถูก
ถอดจากสมณศักดิ์ และเนรเทศออกจากวัดมหาธาตุ
ในเดือนสิบเอ็ดนั้นพระพนรัตนอาดที่แหมาแตวัดสระเกษมาอยูวัด
มหาธาตุ ไดรับที่ตั้งเปนสมเด็จพระสังฆราชนั้นตองอธิกรณ พอใจลูบคลําเลน
ของที่ลับพวกศิษยที่รุนหนุมสวย ๆ∗ โปรดใหตระลาการชําระไดความจริง แต
เพียงนั้นไมถึงปาราชิก ทรงเห็นวามัวหมองอยู ใหถอดเสียจากที่พระพนรัตน ให
เนรเทศเสียจากวัดมหาธาตุ๑๒
ประกาศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ดังขอความตอนหนึ่งที่
กลาวถึงความประพฤติของพระภิกษุความวา “…บางจําพวกเปนคนเกียจคราน กลัวจะเกณฑใหราช
การ หลบลี้หนีเขาบวชเปนภิกษุ สามเณร อาศัยพึ่งพระศาสนาเลี้ยงชีวิต แลวประพฤติอนาจารทุจริต
ตาง ๆ จนถึงเลนสวาท∗เปนปาราชิกก็มีอยูโดยมาก…”๑๓
ในสวนของกฎหมายในสังคมไทยสมัยจารีตที่กลาวถึงกะเทย ไมปรากฏวามีการ
ลง
โทษผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศอยางรุนแรงเชนที่ปรากฏในสังคมตะวันตก แตอยางไรก็ตาม กะเทย
และ บัณเฑาะก ก็ถูกมองวาไมนาเชื่อถือจนถึงขนาดที่วาไมสามารถจะนํามาเปนพยานได ในขณะที่
พฤติกรรมรักรวมเพศในสมัยตนรัตนโกสินทร จากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยูผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศเปนพระสงฆ แตก็ไมปรากฏวามีการลงโทษพระสงฆที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศจนถึงตาย ลง
โทษเพียงใหสึกเทานั้น

๑๑

กรมศิลปากร, เรื่องกฏหมายตราสามดวง, หนา ๕๖๘.
∗
เนนโดยผูเขียน.
๑๒
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ร. ๒. (พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๔),
หนา ๑๒๑.
∗
เนนโดยผูเขียน.
๑๓
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา, ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔–๒๔๐๐ , หนา ๗๗–๗๘.

๑๕

พฤติกรรมรักรวมเพศหญิงในพระบรมมหาราชวังถูกลงโทษใหไดอาย พฤติกรรมรักรวม
เพศหญิงปรากฏในกฎมณเฑียรบาลขอที่ ๑๒๔ “อนึ่งสนมกํานัลคบผูหญิงหนึ่งกัน ทําดุจชายเปนชู
เมียกัน ใหลงโทษดวยลวดหนัง ๕๐ ทีศักฅอประจานรอบพระราชวัง ที่หนึ่งใหเอาเปนชาวสดึง ที
หนึ่งใหแกพระเจาลูกเธอ หลานเธอ”๑๔
๑.๑.๓ พุทธศาสนา
พุทธศาสนามีอิทธิพลตอสังคมไทยหลายดาน โดยเฉพาะการมองโลกในกรอบของความ
คิดแบบพุทธศาสนา บวกกับแนวความคิดความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยูกอนการเขามาของ พุทธศาสนา
ปรากฏการณ และเรื่องราวตาง ๆ สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดแบบพุทธศาสนา นับตั้งแตเปา
หมายของการดํารงชีวิต ไปจนถึงวัตรปฏิบัติทั่วไป พุทธศาสนามีอิทธิพลอยางมากตอการเปนราก
ฐานใหกับวาทกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคมไทย โดยเฉพาะวาทกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ การตี
ความพระไตรปฎกของนักการศาสนารวมสมัยที่อยูบนพื้นฐานของระบบความหมายทางเพศใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะการอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศ พุทธศาสนามีอิทธิพลในการจัดลําดับความ
สําคัญทางเพศในสังคมไทยในทุกๆ ดาน นอกจากเพศชายและหญิงแลว พุทธศาสนายังกลาวถึง
พฤติกรรมรักรวมเพศหลายรูปแบบ๑๕
พระไตรปฎก เปนคัมภีรที่ประกอบไปดวย ๓ คัมภีร คือ วินัยปฎกวาดวยศีลหรือวินัยของ
ภิกษุ ภิกษุณี สุตตันตปฎกวาดวยพระธรรมเทศนาทั่วไป และตัวอยางหรือเรื่องราวประกอบ และ
อภิธรรมปฎก วาดวยหลักธรรมลวน ๆ เนนหนักในเรื่องจิตวิทยาและอภิปรัชญา ทั้งนี้วินัยปฎกจะ
เปนคัมภีรสวนที่กลาวถึงพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบตาง ๆ มากที่สุด เนื่องจากวินัยปฎกเปนกฎ
ขอหามตาง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เปนขอหามพฤติกรรมทางเพศ และเปนสวนที่วาดวยกฎขอหามตางๆ
ของสงฆเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมของสงฆใหเรียบรอย เปนที่เลื่อมใสศรัทธาแกผูพบเห็น๑๖
ตลอดระยะเวลากวา ๒๕๐๐ ป ไดมีการ “สังคายนา” พระไตรปฎกมาแลว ๑๑ ครั้ง๑๗ การ
สังคายนาในที่นี้หมายถึง การรวบรวม เรียบเรียง คําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหเปนหมวดหมู จัด
ระบบใหเรียบรอย และสวดพรอมกันเปนการตรวจทานความถูกตอง จึงลงมติรับรองไวเปนหลัก
๑๔

กรมศิลปากร, เรื่องกฎหมายตราสามดวง , หนา ๕๘.
๑๕
Peter Jackson, “Male Homosexuality and Transgenderism in the Thai Buddhist Tradition,” in
Queer Dharma : Voices of Gay BuddhistsVol.1, Second edition, ed. Leyland Winston (San Francisco : Gay
Sunshine Press, 2000), pp. 56-89.
๑๖
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา [๙].
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๕.

๑๖

ฐาน แลวจึงมีการทองจํา จดจํา หรือจารึก ไวสืบตอมา (การสังคายนาครั้งที่ ๑-๔ เปนการสังคายนา
แบบมุขปาฐะ คือการจดจําแบบปากตอปาก) สวนความหมายของการสังคายนาในสมัยหลัง ๆ นอก
จากจะมีความหมายดังที่ไดกลาวไวแลว ยังหมายถึงการ “ชําระ” พระไตรปฎกดวย การชําระในที่นี้
หมายถึงการแกไขขอบกพรองของพระไตรปฎกที่อางวาเกิดจากการคัดลอกสืบตอกันมาใหถูกตอง
โดยอาศัยการวินิจฉัยจากพระที่ทรงคุณวุฒิในสมัยนั้น อาจเปนไปไดวาในการชําระแตละครั้งไดมี
การสอดแทรก เพิ่มเติมทัศนคติ คานิยมในยุคสมัยของผูที่ชําระพระไตรปฎกลงไปดวย โดยเฉพาะ
ในสวนของสุตันตปฎก และอธิธรรมปฎก ที่กลาวถึงพระธรรมเทศนา และหลักธรรม เปนเรื่องที่
เกี่ยวกับปรัชญา และอภิปรัชญา ที่ตองอาศัยการ ตีความและทําความเขาใจ ซึ่งจะแตกตางไปจาก
วินัยปฎกที่เปนการกลาวถึงกฎระเบียบตาง ๆ ที่เปนขอหามของสงฆ และภิกษุณี อยางตรงไปตรงมา
การเปลี่ยนผานของตัวอักษรนี้ ยอมมีการเทียบเคียงความหมายของคําศัพทของสังคมหนึ่ง
เขากับคําศัพทของอีกสังคมหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได ในเรื่องเกี่ยวกับรักรวมเพศ มีตัวอยางเชน การ
ตีความจากขอความในมหานารทกสสปชาดก สุตันตปฎก ขุททกนิกาย (พระไตรปฎกภาษาไทย
ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกฉบับหลวง และพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐ
อยูในเลมที่ ๒๘ ตรงกันทุกฉบับ) ตอนที่กลาวถึงนางรุจา ราชธิดาของพระเจาอังคติ ไดกลาวถึงอดีต
ชาติของตนอันเปนผลมาจากกรรมที่ไดคบชูกับภรรยาผูอื่นในชาติที่เปนบุตรชายนายชางทอง แควน
มคธ ผลกรรมนี้ทําใหไปเกิดเปน ลาถูกตอน, ลิงถูกนายฝูง ขบกัดอัณฑะ, โคถูกตอน, กะเทยใน
ตระกูลที่มีโภคทรัพยมาก และนางอัปสร การแปลจากภาษาบาลีในชาติที่ ๔ เกิดเปนกะเทยใน
ตระกูลที่มีโภคทรัพยมาก พบในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง และพระไตรปฎกฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อาจจะรวมถึงพระไตรปฎกฉบับอื่น ๆ ที่ไมไดนํามาศึกษาในที่นี้ดวย) แตในพระ
ไตรปฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ เนื้อหาในตอนนี้ในภาษาบาลีคือ เนวิตถี น ปุมา อาสิ เนว แปลวา
ไมใชทั้ง-----และ----- บวกกับ อิตถี กลายเปน เนวิตถี ปุมา คือ บุรุษ อาสิ แปลวา เปน วรรคนี้จึงแปล
วา ไมเปนทั้งผูหญิงและผูชาย ในที่นี้ถาทําความเขาใจดวยระบบความหมายทางเพศในวินัยปฎก
อาจตีความไดวาคือ บัณเฑาะก หรืออุภโตพยัญชนก ไมใช “กะเทย” ในความหมายที่นักการศาสนา
รวมสมัยแปลออกมา โดยอาศัยระบบความหมายเรื่องเพศในปจจุบันเปนบรรทัดฐาน
ในสังคมไทยแตเดิมกอนการเขามามีอิทธิพลของตะวันตกอยางกวางขวางในชวง รัชกาล
ที่ ๕ นั้น เพศในสังคมไทยแบงออกไดเปน ๓ คือ ชาย หญิง และนปุงสกะ (อาจจะเทียบเคียงไดกับ
กะเทย) โรซาลีน มอรีสไดกลาวถึงระบบความหมายทางเพศของสังคมไทยในจารีตแบบลาน
นาวา อิงอยูกับการแบงเพศออกเปน ๓ เพศ๑๘ ดังที่ ปรากฏอยูในคัมภีร ใบลานปฐมมูลมูลี ของ
ลานนา ที่กลาวถึงการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก ∗
๑๘

Rosalind Morris, “Three Sexes and Four Sexualities : Redressing the Discourses on Gender and
Sexuality in Contemporary Thailand,” Positions East Asia Cultures Critique 2,1 (spring 1994) : 15-43. มอรีสได

๑๗

ปฐมมูลมูลไี ดกลาวถึงการเกิดโลก ตั้งแตทุกสิ่งยังเปนความวางเปลา ความรอนความเย็นมา
บรรจบกัน ทําใหเกิดลมพัดวนอยางรุนแรงจนเกิดเปนกลุมกอน จากกลุมกอนก็เกิดเปนแผนดิน น้ํา
หินผา และแรตาง ๆ ความชื้นกอใหเกิดไคลบนหินผา กลายเปนตนไม ธาตุทั้ง ๔ กอใหเกิดสัตว
เดรัจฉาน หลังจากหลายกัปปหลายกัลปผานไป มีอิตถีผูหนึ่งเกิดจากธาตุดิน ชื่อนางอิตถังไคยะ
สังกะสี มีปุริสะเกิดจากธาตุไฟชื่อปูสังไคยะสังกะสี ทั้งสองไดสมสูอยูคูกัน ชวยกันสรางมนุษย ๓
คนแรกในโลก คือ ชาย หญิง และนปุงสกะ๑๙
สวนอันวา ชายผูชื่อวานปุงสังไคยะสังกะสีผูนั้น ไปเอาภัพพะ ๔
จําพวกมาหื้อแกนางอิตถังไคยะสังกะสีผูนั้น วตถุพิชโชวา เทาเม็ดฟนผักกาดแล
สวนวานางอิตถังไคยะสังกะสีผูนั้น ก็เอาภัพพะสองอัน กับดวยธาตุทั้ง ๔ นั้น
มากุลิกากับดวยเสทนีกับทั้งเมทนีแลว ก็ปนเปนมนุสสรูป ๓ อัน คือวาอิตถีลิงค
ปุริสลิงค นปุงสกลิงค ๒๐
อยางที่ไดกลาวไปแลววา นปุงสก หมายถึงลักษณะที่ไมปรากฏเพศ นาจะเทียบเคียงไดกับ
กะเทย ซึ่งนาจะเปนคําสามัญนามที่ใชเรียก นปุงสก (อยางไรก็ตามคําวา นปุงสก ที่ปรากฏในปฐม
มูลมูลี อาจจะมีความหมายที่แตกตางไปจากคําวา กะเทย ที่ใชอยูเดิมในภูมิภาคนี้อยูแลวก็เปนได)
การกลาวถึงการกําเนิดโลกของปฐมมูลมูลีดําเนินเรื่องกอนการเกิดมนุษยและมาบรรจบกับการที่
สัตวในพรหมโลกลงมาเกิดในโลกมนุษยที่ปรากกฏในลิลิตโองการแชงน้ํา วรรณคดีในสมัยอยุธยา

กลาววาสังคมไทยในสมัยจารีตมีการแบงคนออกเปนสามกลุมตามการจําแนกเพศอยางกวาง ๆ คือ ผูชาย, ผูหญิง
และ กะเทย ตอมาความเปลี่ยนแปลงของระบบเพศวิถีในชวงสมัยใหมไดทําใหเกิดระบบเพศวิถีใหม ๆ ขึ้น คือ ผู
ชาย, ผูหญิง, รักตางเพศ (heterosexual) และ รักรวมเพศ (Homosexual)
∗
เปลติเยรสัณนิษฐานวาปฐมมูลมูลี นาจะถายทอดมาจากนิทานมุขปาฐะสืบตอ ๆ กันมา จนไดบันทึก
เปนลายลักษณอักษร เพราะการสรางโลกโดยปูและยาสังไคยะสังกะสีนี้เปนความเชื่อที่ปรากฏทั่วไปในหมูชน
ชาติไทย นักปราชญรุนหลังไดสอดแทรกคําสอนของพุทธศาสนาเขาไปในเนื้อเรื่องและตั้งชื่อใหใหมวา ปฐมมูลมู
ลี ตามความเขาใจของเปลติเยรเรื่องปฐมมูลมูลี อาจจะแตงขึ้นในรัชสมัยของพระเมืองแกว (พ.ศ. ๒๐๓๘–๒๐๖๘)
ซึ่งเปนยุคที่ลานนารุงเรืองมาก อยางไรก็ดีเรื่องนี้ก็เกาพอสมควร เพราะมีตํานานเรื่องอื่น ๆ กลาวถึงเชนคัมภีรสัท
ทาวิมาลา ปฐมมูลมูลเี ปนตํานานสรางโลกที่ไดรับความสนใจจากปราชญตาง ๆ ของชนชาติไทยโดยทั่วไป เพราะ
เรื่องนี้ไดกระจายไปถึงภาคอีสาน ลานชาง เชียงตุง และสิบสองพันนา อาจกลาวไดวาปฐมมูลมูลเี ปนตํานานที่แพร
หลายอยูในภูมิภาคนี้
๑๙
อนาโตล โรเจอร เปลติเยร, ตํานานเคาผีลานนา ปฐมมูลมูลี (กรุงเทพฯ : อัมรินทร พริ้นติ๊งกรุฟ
๒๕๓๔ ), หนา ๔.
๒๐
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๙.

๑๘

ที่เริ่มจากสัตวในพรหมโลกลงมากินงวนดิน เชนเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปฎก แสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของพุทธศาสนาตอคําอธิบายการเกิดมนุษย มีความแตกตางระหวาง ปฐมมูลมูลี กับ ลิลิต
โองการแชงน้ํา ตรงที่เนื้อหาในตอนตนของปฐมมูลมูลีเปน วรรณคดีมุขปาฐะของกลุมคนที่อยูทาง
ตอนเหนือ แตกลุมคนที่อยูทางตอนลางเริ่มเรื่องการเกิดมนุษยจากเนื้อเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปฎก
อยุธยาเปน “รัฐไท” ที่เติบโตขึ้นมาทําใหเกิดศูนยกลางทางอํานาจแหงใหมทางตอนใต
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา อยุธยามีความสําคัญในฐานะการกอรูปของ “รัฐสยาม” และ “คน
ไทย” ที่สืบเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร หลักฐานและเอกสารตาง ๆ ในสมัยอยุธยาไดสะทอนภาพ
ระบบความหมายทางเพศของ “สังคมไทย” ไดในระดับหนึ่ง ถึงแมวาอยุธยาจะเปนศูนยกลางอํานาจ
แหงใหม การผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมของ “คนไท” และวัฒนธรรม
เขมร-อินเดีย ก็ไมไดทําใหระบบความหมายทางเพศที่แบงคนออกเปน ๓ เพศ เปลี่ยนแปลงไปแต
อยางใด
ทั้งลานนาและอยุธยาตางไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเชนเดียวกัน แตการกลาวถึงเพศที่
๓ ของทั้งสองวัฒนธรรมมีความแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนอิทธิพลมาจากภาษาถิ่นที่มีอยูเดิมที่ใช
เรียกลักษณะที่ไมใช “ผูหญิง” หรือ “ผูชาย” ที่แตกตางกัน ลานนาเรียกคนกลุมนี้วา “นปุงสกลิงค”
หรือ “ผูเมีย” ในขณะที่สยามเรียกคนกลุมนี้วา “กะเทย”
ความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด และเรื่องกรรมที่ปรากฏในสุตตันตปฎก ซึ่งเปนคัมภีรที่
วาดวยพระธรรมเทศนาทั่วไป และตัวอยางหรือเรื่องราวประกอบ มีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อ
เรื่องการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง ผลของกรรมมีอิทธิพลตอการกลับมาเกิดใหมของมนุษย ถา
ประกอบกรรมดีก็จะไดกลับมาเกิดใหมในรูปลักษณของมนุษยรูปงาม มีโภคทรัพยมาก สวนการ
ประกอบกรรมชั่วก็จะสงผลใหกลับมาเกิดในรูปลักษณที่ไมพึงประสงค เกิดมาเปนมนุษยที่ยากจน
หรือเปนสัตว จากตัวอยางผลกรรมชั่วของนางรุจา ทําใหนางไปเกิดเปนกะเทยในตระกูลผูที่มีโภค
ทรัพยมาก
พระราชกําหนดใหมในกฎหมายตราสามดวงสะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่องกรรมชั่วที่ทําให
ไปเกิดเปนกะเทยไววา เปนผลกรรมจากการมีความสัมพันธทางเพศกับภรรยาของผูอื่น เชนเดียวกับ
ในกรณีของนางรุจา ผูที่เขียนเรื่องนี้ในสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ใชกรณีของนาง
รุจา ที่ปรากฏในพระไตรปฎกในการกลาวถึงโทษของการ “ลวงประเวนีภิริยา ผูอื่น” ความแตกตาง
ระหวางการกลาวถึงชาติที่เกิดมาเปนกะเทยนั้นอยูตรงที่ผลกรรมของนางรุจา จากชาติที่ไปละเมิด
ภรรยาของผูอื่นในชาติที่เกิดเปนบุตรชายนายชางทอง คือเกิดเปนกะเทยในตระกูลที่มีโภคทรัพย
มาก ในขณะที่โทษของการละเมิดภรรยาผูอื่นในสมัยตน
รัตนโกสินทรนั้นมีความนากลัว
สยดสยองกวามาก และโทษจากผลกรรมนั้นก็ตองชดใชดวยเวลาที่ยาวนาน เปนสัตวถูกตอนถึง
๕๐๐ ชาติ เปนหญิง ๕๐๐ ชาติ และเปนกะเทย ๕๐๐ ชาติ

๑๙

ชายใดสมเสพกาเมสุมิจฉา ลวงประเวนีภิริยาผูอื่นนั้นยอมเกิดกาม
กําหนัศ พรอมเตมบริบูรรณ จึ่งสําเรจเปนคุรุกําอุกกฤษโทษ ครั้นดับสังฃารอะ
นาคต ไปตกอยูในโลหะกุมภีนะรกหกหมื่นป แลวขึ้นมาทนทุกขเวทนาอยูใน
อุสุทนะรกสิมพลีไมงิ้ว หนามยาวสิบหกองคุลี นาย
นิริยบาลรุมกันทิ่มแทง
แรงการุมกันจิก ครั้นสิ้นกํามขึ้นมาเปนหญิงหารอยชาติ กะเทยหารอยชาติ เปน
สัตวเขาตอนเสียหารอยชาติ๒๑
เห็นไดวาผลกรรมของการลวงประเวณีภริยาผูอื่น คือการเกิดเปนผูหญิงและกะเทย สะทอน
ทัศนคติตอสภาวะที่ไมพึงประสงค สะทอนใหเห็นถึงสังคมที่มีคานิยมแบบ “ชายเปนใหญ” ทั้งผู
หญิง และกะเทย ไมเปนสิ่งที่นาปรารถนาในการไปเกิดใหมในชาติตอไป ความเชื่อเรื่องการเวียน
วายตายเกิด และกรรมนี้นาจะทําใหคนในสังคมไทยอดทนกับพฤติกรรมทางเพศที่ แตกตางไปจากผู
ชาย และผูหญิงได เนื่องจากการเกิดมาในชาติหนึ่ง ๆ นั้นเปนผลมาจากกรรมที่ไดกระทําสะสมไว
ในอดีตชาติ การเกิดเปนกะเทยในปจจุบัน ไมใชสภาวะที่คงทนถาวร ถาทํากรรมดีในชาติปจจุบัน ก็
สามารถที่จะไปเกิดในรูปลักษณที่ดีกวาได
๒.๑.๔ วรรณคดี
วรรณคดีราชสํานักชวงรัตนโกสินทรตอนตนเชน ดาหลัง∗ ปรากฏกะเทยอยูในเนื้อหาสวน
หนึ่งดวย ดาหลัง แตงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ มีการกลาวถึง
กะเทยในตอนที่ปนหยีปลอมตัวเปนกะเทยสะระหนากะดี เพื่อที่จะเขาไปหานางมิสาตัวเอกฝาย
หญิง ในเรื่องกลาวถึงตอนนี้วา
เมื่อนั้น
กับองคอนุชาวิลาวัณย
จึ่งปรึกษาวาพี่พึ่งจะมา
เมื่อเจาจะเขาไปเวียงชัย
ทําเสงี่ยมเจียมตัวเปนผูนอย
๒๑

ปนหยีปรีเปรมเกษมสันต
รีบผายผันขึ้นบนพลับพลาชัย
ทาวกาหลังยังหารูจักไม
พี่จะแกลงแปลงไปเปนกะเทย∗∗
ใหใชสอยถือพานหมากเสวย

กรมศิลปากร, เรื่องกฎหมายตราสามดวง , ๗๖๓.
ดาหลังและอิเหนามีโครงเรื่องเหมือนกันแตแตกตางกันในรายละเอียดและชื่อตัวละคร อิเหนาแตงใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒
∗

๒๐

จงบอกโฉมงามทรามเชย

วาพี่เปนชะเลยเจาไดมา๒๒

จากกลอนที่บรรยายตอนที่ปนหยีปลอมเปนกะเทยเขาไปพบนางมิสาแลว นางมิสาไดแสดง
ทัศนคติตอกะเทยไปในทางลบ กลาวคือนางมิสารูสึกอดสูที่ไดเห็นกะเทย
เมื่อนั้น
เห็นกะเทยแลดูอดสูใจ∗
เหลียวไปทีไรก็ปะดู
จึ่งถามกะกังไปมิไดชา

มิสาคิดพะวงสงสัย
ดวยไมแจงในกลของพี่ยา
ยิ่งอดสูกริ่งใจเปนนักหนา
พระพี่พาใครมาแตแหงใด๒๓

จากวรรณคดีเรื่องดาหลังในสมัยรัชกาลที่ ๑ นี้สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยสมัย
รัตน
โกสินทรตอนตน “อดทน” ตอกะเทยไดในระดับหนึ่ง เมื่อมิสามองเห็นกะเทยถือพานหมากเดินตาม
พี่ชายเขามาก็รูสึกอดสูใจ ซึ่งอาจจะเปนความเชื่อเรื่องกรรมดังที่ไดกลาวไปแลว กรณีเดียวกันในวร
รณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู ก็ไดกลาวถึงกะเทยไวในตอนที่ ๔๘ นางเสาวคนธหนี วา
วิบากกรรมจําหนีพระพี่ยา
คิดความลับกับกระเทย∗ที่เคยใช
อยูในวังทั้งสองพี่นองกัน

นางตรึกตราเตรียมการมานานครัน
ชื่อมาไลยมาลา∗ปญญาขยัน
เลี้ยงเปนชั้นคนสนิทชวยคิดการ๒๔

กะเทยที่สุนทรภูกลาวถึงเปนคนสนิทของนางกษัตริย อาจจะเปนไปไดวาในสมัยตน รัตน
โกสินทรมีสมเด็จพระเจาลูกเธอ หรือ หลานเธอ องคใดองคหนึ่งมีกะเทยไวใชสอยเปนคนสนิท
สุนทรภูจึงไดนําตัวอยางมาใชในกลอนบทละครของตน นอกจากนี้แลวสุนทรภูยังไดกลาวถึงพฤติ
กรรมรักรวมเพศหญิงที่เรียกวา “เลนเพื่อน” ไววา
ฝายหามแหนแสนสนมเมืองรมจักร
ดวยเมื่ออยูบูรีภิรมยรส
จนเคยเลนเปนธรรมเนียมนางรมจักร
๒๒

แตลวนนักเลงเพื่อน∗เหมือนกันหมด
เพราะทาวทศวงศาไมวาไร
ทั้งรวมรักรวมชีวิตพิศมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, ดาหลัง (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๙), หนา ๙๔๒.
เนนโดยผูเขียน.
๒๓
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, ดาหลัง (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๙), หนา ๙๔๗.
๒๔
สุนทรภู, พระอภัยมณี พิมพครั้งที่ ๒ (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๕), หนา ๙๒๒.
∗

๒๑

กลางคืนเที่ยวเกี้ยวเพื่อนออกเกลื่อนไป
เห็นสาวสาวชาวเมืองการเวก
แกลงพูดพลอดทอดสนิทเขาติดพัน

เปนหัวไมผูหญิงลอบทิ้งกัน
ที่เอี่ยมเอกตองใจจนใฝฝน
ทําเชิงชั้นชักชวนใหยวนใจฯ

พวกพาราการเวกไมรูเลน
ตอถูกจูบลูบตองทํานองใน
หนุมหนุมเกี้ยวเบี้ยวบิดไมคิดคบ
แตเมืองเราชาวบุรีนี้ไมเคย
อันรมจักรนัครากับการเวก
ออกอื้ออึงหึงสหวงเพราะชวงชิง

คิดวาเชนซื่อตรงไมสงไสย
จึงติดใจไมหมายใหชายเชย
เหตุเพราะสบเชิงเพื่อนจึงเชือนเฉย
อยาหลงเลยเลนเพื่อน∗ไมเหมือนจริง
อภิเษกเสนหาประสาหญิง
ถึงลอบทึ้งทุบตีเพราะที่รักฯ๒๕

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธเพลงยาวอบรมหมอม
หามในเรื่องเลนเพื่อนนี้วา
การสิ่งใดที่ไมดีเรามิชอบ
ก็ไมฟงขืนขัดอัธยา
ที่ขอใหญชี้ใหเห็นเรื่องเลนเพื่อน∗
ถาจะเปรียบเนื้อความไปตามจริง

ออนวอนปลอบจงจําอยาทําหนา
ยิ่งกับวาตอไมไมไหวติง
ทําใหเฟอนราชกิจผิดทุกสิ่ง
เสมอหญิงเลนชูจากสามี๒๖

กิตติศักดิ์ ปรกติ ตั้งขอสังเกตไววาพฤติกรรมรักรวมเพศของหญิงในพระบรม มหาราชวัง
เปนเรื่องที่รูกันทั่วไปในราชสํานัก แมจะผิดกฎมณเฑียรบาลแตก็คงไมมีการ
ฟองรองหรือเอา
โทษกันอยางจริงจังมากนัก
เห็นไดจากมีการนําเรื่องนี้มาเขียนเปนเพลงยาวเชนเรื่องหมอมเปด
สวรรค
การเลนเพื่อนที่แพรหลายอยูในรั้วในวังตอนตนรัตนโกสินทรนี้อาจเปน
เรื่องนาวิตกอยางหนึ่งสําหรับบรรดาพระบรมวงศานุวงศผูใหญที่ตองคอยอบรม
ดูแลพระเจาลูกเธอหลานเธอฯ ทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวฯ
ก็เคยมีพระราชหัตถเลขากําชับสั่งพระเจาลูกเธอฯ ทั้งหลายหามเลนเพื่อนดวย๒๗
∗

เนนโดยผูเขียน.
๒๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๘๑.
๒๖
โสมทัต เทเวศร (สมบัติ พลายนอย), เจาฟาจุฑามณี (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๑๓) , หนา๒๒๖.
๒๗
กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศ,” ใน วารสารนิติศาสตร ๑๓,๒ (มิถุนายน ๒๕๒๖) : ๙๑–๙๒.

๒๒

๒.๑. ๕ กรณีของกรมหลวงรักษรณเรศร
กรณีของกรมหลวงรักษรณเรศร (พระองคเจาชายไกรสร) พระราชโอรสของพระบาท
สมเด็จฯ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
สะทอนใหเห็นทัศนคติของคนในสังคมไทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยเฉพาะพฤติกรรมรักรวม
เพศชาย กรมหลวงรักษรณเรศรมีพฤติกรรมรักรวมเพศกับบรรดาโขนละครที่เลี้ยงไว (เนื่องจากโขน
ละครที่เปนผูหญิงนั้นมีไดแตในพระบรมมหาราชวัง โขนละครตาม วังเจานายตาง ๆ จึงมีแตผูชาย
เทานั้น) พฤติกรรมรักรวมเพศของกรมหลวงรักษรณเรศรเพียงแตสําเร็จความใครเทานั้น แตดวย
เหตุผลทางการเมืองพระองคจึงถูกตัดสินประหารชีวิต
ตัวประพฤติการที่ไมอยูกับเมียดังนี้ ก็มีผูมาพูดวาทั้งผูชายผูหญิง ขางผู
ชายนั้นก็กรมขุนรามอิศเรศ เปนตน จนกระทั่งมหาดเล็กเด็กชา ฝาย ผูหญิงเมีย
ของตัวที่ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดก็มาเลาใหเขาฟงออกเซ็งแซไป วาตัวไม
อินังขังขอกับลูกเมีย มาหลงรักอายคนโขนคนละคร สมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรง
ทราบ จึ่งทรงพระราชดําริวาจะชอบใจอยางเจาปกกิ่ง (เตากวาง) รักงิ้ว จะซอง
เสพผูชายบาง ผูหญิงบางกระมังครั้นจะหามปรามวากลาวใหรูสึกตัวเสียวา ทําดัง
นี้ไมงามไมดี ความก็จะอื้ออึงไป เหมือนจะแกลงประจานใหญาติไดความอัปยศ
แลวทรงพระราชดําริวา แตกอน กรมหลวงเทพพล-ภักดิ์ก็ประพฤติการไมอยู
กับลูกเมียเหมือนกันเชนนี้ สมเด็จพระบรมวงศาธิราชซึ่งเปนผูใหญก็ทรงทราบ
ทุกพระองค ก็หาไดวากลาวกรมหลวงเทพพลภักดิ์ประการใดไม สมเด็จพระเจา
อยูหัวจึงมิไดเอาพระทัยเปนพระราชธุระ∗ ดวยสําคัญพระทัยวาเขาประพฤติให
เหมือนพี่ชาย เปนพืชพันธุลูกอียายเดนเกือก เปนคนอุบาทวบานเมือง จึ่งโปรด
เกลาใหถอดเสียจากกรมหลวง ใหเรียกวาหมอมไกรสร ลงพระราชอาชญาแลว
ใหไปสําเร็จโทษดวยทอนจันทนที่วัดปทุมคงคา๒๘
อยางไรก็ตามการตัดสินประหารชีวิตกรมหลวงรักษรณเรศรก็เปนเหตุผลทางดานการเมือง
มากกวาอคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศ กรมหลวงรักษรณเรศร (พระองคเจาชายไกรสร) พระราช

∗

เนนโดยผูเขียน.
เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓ เลม ๒ (กรุงเทพฯ : องค
การคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หนา ๑๓๒.
๒๘

๒๓

โอรสของพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) ซึ่งถูกลงพระราชอาชญาสําเร็จ
โทษเนื่องจากความผิดหลายกระทง ตัวอยางเชน ชําระความไมยุติธรรม เปนคนมักใหญใฝสูง
เชนเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงก็ไปลอยกระทงที่กรุงเกา (อยุธยา) บาง
เมืองนครเขื่อนขันธบาง ทําตามแบบธรรมเนียมที่ในหลวงทรงลอย พวกละครก็
หมแพรสีทับทิมใสแหวนเพชรแทนที่จะเปนหมอมหามใส
แลวยังหาสมัคร
พรรคพวกขุนนางและกองทหารมอญไวเปนพวกมากมาย และไมบรรทมกับ
หมอมหามเลย แตบรรทมอยูที่เกงขางทองพระโรงกับพวกละคร เมื่อเอาพวก
ละครมา ไตสวนไดความวา “แตเอามือเจาละครและมือทานกําคุยหฐานดวยกัน
ทั้ง ๒ ฝาย ใหสําเร็จภาวะธาตุเคลื่อนพรอมกัน เปนแตเทานั้น” แลวจึงโปรดให
ตุลาการถามกรมหลวงวา เปนเจาใหญนายโตเลนการเชนนี้สมควรอยูแลวหรือ
กรมหลวงรักษรณเรศรใหการวา การที่ไมอยูกับลูกเมียนั้นไมเกี่ยวกับการของ
แผนดิน และเมื่อถามวา การที่
เกลี้ยกลอมเจานายขุนนางไวเปนพรรคพวก
จะคิดกบฎหรือ กรมหลวงใหการวาไมไดคิดกบฏ คิดอยูวาถาสิ้นแผนดินไปก็ไม
ยอมเปนขาใคร ทรง พระราชดําริปรึกษาดวยพระราชวงศานุวงศและเสนาบดีวา
กรมหลวง รักษรณเรศรมีความผิดหลายอยาง ทั้งยังเบียดบังเอาเงินเบี้ยหวัดและ
เงินวัดพระพุทธบาทป ๑ ก็หลายสิบชั่ง จะเลี้ยงไวไมเปนที่ไววางพระราชหฤทัย
๒๙

จะเห็นไดวากรมหลวงไกรสร ทําความผิดไวหลายกระทง เห็นไดจากในกรณีของ กรม
หลวงเทพพลภักดิ์ ซึ่งเปนพี่ชายของกรมหลวงรักษรณเรศรก็มีพฤติกรรมรักรวมเพศเชนเดียวกัน แต
กรมหลวงเทพพลภักดิ์ก็ไมถูกตําหนิติเตียนจากเจานายชั้นผูใหญองคอื่น ๆ
จากหลักฐานในชวงตนรัตนโกสินทรเหลานี้แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนที่รับ
รูในสังคมไทยโดยเฉพาะชนชั้นสูง แตภาษาหรือคําที่ใชกลาวถึงพฤติกรรมเหลานี้จะออกมาในรูป
คํากริยามากกวาคํานาม เชน เลนเพื่อน ในกรณีรักรวมเพศหญิง และเลนสวาทในกรณีรักรวมเพศ
ชาย ซึ่งแตกตางจากกะเทยที่เปนคํานามบงบอกถึงคนกลุมหนึ่งที่ลักษณะที่แตกตางไปจากผูหญิง
และผูชาย จะเห็นไดวาพฤติกรรมรักรวมเพศในรูปแบบอื่นที่ไมใชกะเทยไมมีชื่อเรียกเฉพาะ แสดง
ใหเห็นวาสังคมไทยในอดีตไมถือวาพฤติกรรมเชนนี้เปนพฤติกรรมที่สามารถที่จะจําแนกคนออกมา
เปนอีกประเภทหนึ่ง ผูที่มีพฤติกรรมดังกลาวยังคงความเปน “ผูชาย” เพียงแตมีพฤติกรรมที่นอกลู
นอกรอยเทานั้น
๒๙

เรื่องเดียวกัน..

๒๔

สรุปไดวาสังคมไทยสามารถยอมรับกะเทยและพฤติกรรมรักรวมใหอยูไดโดยไมมี
กฎหมายลงโทษ ในขณะที่ในสังคมตะวันตกพฤติกรรมรักรวมเพศมีโทษถึงตาย๓๐เชนในกรณีของส
เคาเต็นที่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยรัฐบาลของเนเธอรแลนดที่ปตตาเวียในคริสตวรรษที่ 17 เนื่อง
จากมีพฤติกรรมรักรวมเพศ การลงโทษ “พฤติกรรมรักรวมเพศ” เปนอิทธิพลจากศาสนาคริสต ซึ่งมี
บทลงโทษผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ แตกตางกันไปในแตละยุคสมัย อยางนอยที่สุดจนถึงปพ.ศ.
๒๔๒๘ (ค.ศ. 1885) กฎหมายเพียงขอเดียวที่สงผลตอพฤติกรรม
รักรวมเพศโดยตรงก็เปนการ
ลงโทษ “การรวมเพศทางทวารหนัก” (Sodomy Law) ซึ่งถือเปน “บาปตอธรรมชาติ” (sin against
nature) โดยมีโทษถึงประหารชีวิต รักรวมเพศในที่นี้มิไดหมายถึง “บุคคล” แตหมายถึงแนวโนม
พฤติกรรมทางเพศ กฎหมายเหลานี้มีจุดมุงหมายหลักอยูที่การปองกัน และการควบคุมการรวมเพศ
ที่ไมเปนไปเพื่อสืบพันธุ๓๑

แมวาจะหาหลักฐานของการบังคับใชกฎหมายไดยากแตก็ปรากฎการลงโทษโดยในชวง
สามสิบปแรกของคริสตศตวรรษที่ 19 มีการแขวนคอคนในอังกฤษดวยขอหารวมเพศทางทวาร
หนัก ถึง ๕๐ คน และในปพ.ศ. ๒๓๔๙ (ค.ศ.1806) มีการลงโทษประหารขอหารวมเพศทางทวาร
หนัก มากกวาขอหาฆาตกรรม และในปพ.ศ. ๒๓๕๓ (ค.ศ 1810) สี่ในหาของผูที่โดนกลาวหาในขอ
หานี้ถูกแขวนคอ ๓๒ และในระหวางปพ.ศ. ๒๓๙๙–๒๔๐๒ (ค.ศ.1856-59) มีชาย ๕๔ คนถูกลงโทษ
ประหารชิวิตในขอหาดังกลาว๓๓
ลักษณะที่สําคัญที่ทําใหกะเทยและพฤติกรรมรักรวมเพศไมถูกลงโทษถึงตายเชนในสังคม
ตะวันตก อาจจะดวยความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด และผลกรรมที่สงผลใหบุคคลเกิดมาในชาติ
ภพตาง ๆ ตามผลกรรมที่ไดกระทําไวในชาติกอน กะเทยไดรับการมองวาเปนกรรมที่เกิดมาจากการ
ลวงละเมิดภรรยาผูอื่น เห็นไดจากหลักฐานที่เกี่ยวกับพระสงฆในชวง รัตนโกสินทรตอนตน ที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ โทษที่ไดรับคือการพนสภาพจากการเปนพระเทานั้น แตในกรณีของกรม
หลวงรักษรณเรศร ที่ถูกตัดสินประหารชีวิต นั่นเปนเพราะวาไดกระทําความผิดหลายกระทง และ
เปนความผิดที่สั่นคลอนอํานาจของสถาบันกษัตริย ในขณะที่กรมหลวงเทพพลภักดิ์ซึ่งเปนพี่ชาย
ของกรมหลวงรักษรณเรศรก็มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เปนที่รับรูทั่วไปแตก็ไมไดถูกประหารชีวิตเชน
กรมหลวงรักษรณเรศร

๓๐

John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality (Chicago : The University of
Chicago Press, 1981 ) , p. 281.
๓๑
Jeffrey Weeks, Sex, Politics and Society : The Regulation of Sexuality Since 1800 (London New
York : Longman, 1986) , p. 99.
๓๒
Ibid. , p. 100.
๓๓
Ibid. , p. 119.

๒๕

อยางไรก็ตามลักษณะของครอบครัวของชนชั้นสูงในสมัยจารีตพอเปนผูทําหนาที่
ปก
ปองครอบครัว เปนผูนําครอบครัวที่ดี สวนแมทําหนาที่ใหกําเนิดลูก และเลี้ยงลูกใหมี คุณภาพ
โครงสรางของหนวยการผลิตบุคคลจึงประกอบไปดวยพอ แม และลูก โดยเฉพาะกรณีลูกชายที่จะ
ตองเขาไปสูระบบราชการ สวนลูกสาวนั้นเพื่อสรางความสัมพันธทาง
เครือญาติกับตระกูลอื่น
หรือกับสถาบันกษัตริย
สวนลักษณะของครอบครัวชนชั้นลางนั้นสวนใหญเลี้ยงชีพดวยอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก และเปนแรงงานของรัฐ ลูกชายสามารถบวชทดแทนบุญคุณใหกับบิดามารดา
ได สวนลูกสาวถาเลี้ยงดูใหดีตามกรอบที่สังคมวางไว เปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหไดลูกเขยดี เขามา
เปนแรงงานภายในครอบครัวอีกแรงหนึ่ง๓๔
ลักษณะและหนาที่ที่ชัดเจนระหวางความเปนหญิงและความเปนชายดังกลาวนาจะทําให
“กะเทย” กลายเปนสิ่งที่แปลกแยกออกไป กะเทยเปนผูชายที่มีพฤติกรรมทางสังคมเปน ผูหญิง
หรือผูหญิงที่มีพฤติกรรมทางสังคมเปนผูชาย
สิ่งเหลานี้สังคมมองวาเปนปรากฎการณที่นาตลก
ขบขัน และไมเปนที่เชื่อถือจนไมสามารถที่จะเปนพยานใหการได และไมเปนภัยรายแรงตอสังคม
อาจจะดวยในสมัยจารีตยังไมมีสื่อสาธารณะที่จะเผยแพรใหคนในสังคมรูวามีคนจํานวนนี้อยูมาก
นอยเทาใดในสังคม ประกอบกับชุมชนในสมัยจารีตมีลักษณะที่เปนเอกเทศ การสื่อสารระหวางชุม
ชนไมแพรหลายเชนในเวลาตอมาซึ่งจะเปนดัชนีบงชี้วามีคนกลุมนี้อยูในสังคมจํานวนเทาใด และ
ความเชื่อเรื่องกรรมนาจะสงผลใหคนที่เปน “กะเทย” หรือ ผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศไมถูกลงโทษ
จนถึงชีวิตเชนที่ปรากฏในสังคมตะวันตก
๒.๒ วาทกรรมรักรวมเพศในสมัยปฏิรูป
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลา (รัชกาลที่ ๕) นําความ
เปลี่ยนแปลงมาสูสังคมไทยหลาย ๆ ดาน แตความเขาใจตอกะเทยยังคงไมเปลี่ยนแปลง ในขณะที่
ฟรอยดเริ่มกลาวถึงสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศในป พ.ศ. ๒๔๔๘๓๕ วาเปนผลมาจาก
พัฒนาการในวัยเด็กที่ผิดพลาด ในสังคมไทยยังคงมีเพียงกะเทยเทานั้น
การปฏิรูปประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา สงผลตอความสัมพันธ
ระหวางเพศชายและหญิง กลาวคือในอดีตสังคมไทยไดจํากัดใหหญิงมีบทบาทอยูแตเพียงใน “บาน”
๓๔

สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, สถานภาพทางสังคมของสตรีไทยสมัยปฏิรูปประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕) , หนา ๑๖.
๓๕
Peter Conrad, Joseph Schneider, Deviance And Medicalization From Badness to Sickness
(Philadelphia : Temple University Press, 1992) , pp.185-187.

๒๖

สวนชายมีบทบาทนอก “บาน” สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนคือธรรมเนียมการรับแขกเมืองในอดีตผูหญิง
ไมมีสวนเกี่ยวของดวยเลย แตในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา โปรดใหพระมเหสี
(สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี) ออกรับแขกเมือง และโปรดใหแตงตั้งสมเด็จพระศรีพัชริ
นทรา ในตําแหนง “บรมราชินีนาถ” เพื่อใหทรง “สําเร็จราชการแผนดิน” ตางพระองคเวลาเสด็จ
ประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการแสดงออกถึงความทัดเทียมกับ
อารยประเทศ (ตะวันตก) และเปนการเริ่มนําเอาบรรทัดฐานความสัมพันธระหวางเพศแบบตะวันตก
เขามาใชในสังคมไทย ซึ่งในขณะนั้นสังคมตะวันตกมีคานิยมแบบวิคตอเรี่ยน∗
๒.๒.๑ วาทกรรมพฤติกรรมรักรวมเพศในสมัยรัชกาลที่ ๕
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตอพฤติกรรมรักรวมเพศที่ถูกตีความโดยนักกฎหมายและนัก
วิชาการรวมสมัยคือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ หนึ่งในนั้นคือกฎหมายมาตรา ๒๔๒ วา
ดวยการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย โดยตีความวาการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยนั้นหมายถึง
พฤติกรรมรักรวมเพศ แตอยางไรก็ตามกฎหมายมาตราดังกลาวไมไดมีนัยหมายถึงพฤติกรรมรักรวม
เพศเลย และการตรากฎหมายนี้ขึ้นมาก็ไมไดเกิดจากความตองการของประชาชน หรือมีคดีอื้อฉาว
เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ แตเปนความพยายามที่จะทําใหระบบกฎหมายของสยามมีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับระบบกฎหมายของชาติตะวันตก ซึ่ง
พฤติกรรมรักรวมเพศ ถือเปนความผิดอันมี
รากฐานมาจากความเชื่อในศาสนาคริสต
จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่พระราชทานสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในเวลาเสด็จพระราชดําเนินประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๕๐ ได
กลาวถึงคําวา กะเทย ไวตอนหนึ่งวา
แตพอระทวยอิเหนานั้น หลบมิดตั้งแตแรกมา จะเขาครัวกลัวถูกไอไฟ
รอน ถาจะนั่งจะยืนอยูใกล ๆ แถบนั้น กลัวจะใชใหหยิบของเปอนมือ เหม็นคาว
ถาจะถูกของหวานมีปอกลูกไม ก็เปอนมือเหนียวมือ จับไมไดทั้งนั้น มันออก
เปน กะเทย∗∗หมดปญญาที่จะแปล๓๖

∗

สมัยวิคตอเรียน ค.ศ. 1837-1903 เปนยุคสมัยที่สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียปกครองประเทศอังกฤษ
เปนยุคสมัยที่ผูคนเครงครัดในเรื่องศีลธรรมมาก โดยเฉพาะความสัมพันธทางเพศ ซึ่งเนนความเปนหญิงและ
ความเปนชายอยางชัดเจน
∗∗
เนนโดยผูเขียน.

๒๗

จากพระราชหัตถเลขานี้แสดงใหเห็นวา คําวา กะเทย ในสังคมไทยขณะนั้นมีความหมาย
มากไปกวาในพจนานุกรมของหมอบลัดเล และอาจจะหมายถึงคนสองเพศ หรือลักษณะที่กํากวมไม
เปนเพศชาย ไมเปนเพศหญิง คือเปนคําที่มีความหมายกวาง ๆ ที่มีนัยสอถึงลักษณะที่ไมเปน “ผูชาย”
และ ไมเปน “ผูหญิง” สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดเขียนหนังสืออธิบาย
วินัยปฎก ชื่อหนังสือชุดนี้คือ วินัยมุข พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๙ และพิมพติดตอกันมาจนถึง
เลมที่ใชอางอิงนี้เปนการพิมพครั้งที่ ๓๘ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ หนังสือชุดนี้พิมพที่หนาปกวา เปน
หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี เปนตําราในการศึกษาวินัยปฎก ที่ยังใชจนถึงปจจุบัน กรมพระยา วชิร
ญาณวโรรสไดกลาววา บัณเฑาะกนาจะเทียบเคียงไดกับกะเทย๓๗ กะเทยที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา
และกรมพระยาวชิรญาณวโรรสกลาวถึงนาจะเปนบุคคลประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
เฉพาะอะไรบางอยางที่แตกตางไปจาก
ผูชาย และผูหญิง อาจจะเปนกริยาทาทางที่ตรงขามกับ
เพศสรีระ หรือบุคคลที่มีลักษณะของทั้งเพศหญิงและเพศชายในคน ๆ เดียวกันและนาจะใกลเคียง
กับคําวากะเทยที่เราเขาใจในปจจุบัน หมายถึงบุคคลประเภทหนึ่งมีลักษณะกิริยาทาทางแบบเพศ
หญิง
ในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ทางกรุงเทพฯ ก็
ไดมกี ารวางแผนรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ความสําคัญของกฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ตอพฤติกรรมรักรวมเพศคือในสวนที่ ๖ วาดวยความผิดที่กระทําอนาจาร
หมวดที่ ๑ ความผิดฐานกระทําอนาจารอันเกี่ยวแกสาธารณ มาตราที่ ๒๔๒ ไดกลาวไววา
ผูใดกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเรา
ดวยสัตวเดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด ตอง รวางโทษติดคุกตั้งแต ๓ เดือน
ขึ้นไปจนถึง ๓ ป แลใหปรับตั้งแต ๕๐ บาทขึ้นไปจนถึง ๕๐๐ บาท ดวยอิกโสด
๑๓๘

๓๖

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทาน
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพในเวลาเสด็จพระราชดําเนินประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ใน
พ.ศ. ๒๔๕๐”, พิมพในงานพระเมรุพระศพพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ๒๔๙๑, หนา ๘๖.
๓๗
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข เลม ๑ หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี พิมพ
ครั้งที่ ๓๘ (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗) , หนา ๕๓.
๓๘
“กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ สวนที่ ๖ หมวดที่ ๑ มาตรา ๒๔๒,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ,
มร.๕ย/๒๔.

๒๘

กอนหนานี้ใน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๑) มีการประกาศใชพระราชกําหนดลักษณะขมขืน
ลวงประเวณี กําหนดโทษผูขมขืนกระทําชําเราหญิงอันมิใชภริยาตน และผูกระทําชําเราผิดธรรมดา
โลกย๓๙
อยางไรก็ตามหากพิจารณาแลวพระราชกําหนดลักษณขมขืนลวงประเวณี ร.ศ. ๑๑๘ ไมได
มีความหมายรวมไปถึงพฤติกรรมรักรวมเพศระหวางชายกับชายดวย รางพระราชกําหนดลักษณขม
ขืนลวงประเวณี ร.ศ. ๑๑๘ ที่นําขึ้นทูลเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ นับตั้งแต
มาตราที่ ๑-๕ กลาวถึงการขมขืนลวงประเวณีผูหญิงและเด็ก สวนตั้งแตมาตรา ๕-๗ เปนการกลาว
ถึงการทําชําเราผิดธรรมดาโลกย ตามเนื้อหาที่ปรากฏในกฎหมายมาตราดังกลาว “การทําชําเราผิด
ธรรมดาโลกย”หมายถึงเพียง การทําชําเราทางเว็จมรรคกับหญิงเทานั้น และการทําชําเราดวยสัตว
เดรฉาน ดังคําอธิบายทายมาตราที่ ๗ วา “ในการทําชําเรานี้ แตเพียงชายจดถึงทวารหญิงเทานั้น ก็ให
ถือวาถึงชําเราทีเดียว”๔๐
พิชัย นิลทองคําอธิบายวาวัตถุประสงคของการรางประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้น
คือ
เนื่องจากพระราชกําหนดบทพระอัยการที่ตราไวแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกลาสมัยไมทันตอยุคและเหตุการณ กับประการที่สอง
การคบคาขายกับนานาประเทศเจริญแพรหลายมากขึ้น มีคดีเกี่ยวของกับคนใน
บังคับตางประเทศเปนทวี เพื่อใหวิธีการทางศาลจัดเขาเปนระเบียบแบบแผน
ทํานองเดียวกับกฎหมายที่ใชในประเทศฝรั่ง สมควรจัดการศาลยุติธรรมใหเปน
ไปตามแกปจจุบันสมัย๔๑

๓๙

กิตติศักดิ์ ปรกติตั้งขอสังเกตไววา “นับไดวาพระราชกําหนดฉบับนี้ไดนําเอาหลักความรับผิดฐาน
Sodomy ของฝรั่งมาบัญญัติเปนกฎหมายวาดวยการกระทําชําเราผิดธรรมดาเปนครั้งแรก ในครั้งนั้นผูกระทําชําเรา
ผิดธรรมดาโลกยตองถูกลงโทษจําคุกตั้งแตสิบปลงมา ตอมาเมื่อมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.
๑๒๗ ความผิดฐานนี้ไดรับการลดหยอนใหมีโทษต่ําลงคือเหลือโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามปเทานั้น ตาม
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นี้ความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดาถูกเรียกเสียใหมวาความผิดฐานทําชําเรา
ผิดธรรมดามนุษย ดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศ”, วารสารนิติศาสตร ๑๓ (มิถุนายน ๒๕๒๖) : ๙๓.
๔๐
“รางพระราชกําหนดลักษณขมขืนลวงประเวณี รัตนโกสินทรศก ๑๑๘,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ,
มร. ๕ย/๒.
๔๑
พิชัย นิลทองคํา, ประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย บรรพ ๑-๖ และประมวลกฎหมายอาญา พิมพ
ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ :Athataya Co., Ltd., ๒๐๐๐), หนา ๒๖๘.

๒๙

อยางไรก็ตามนี่เปนคําอธิบายของนักกฎหมาย และคนรุนหลัง เหตุผลหลักของความจําเปน
ในการตรากฎหมายลักษณะอาญาฉบับนี้ขึ้นมานั้นก็เพื่อใหชาติตะวันตกยอมรับกฎหมายของสยาม
เพื่อที่สยามจะไดมีอํานาจทางการศาลตอบุคคลในบังคับของตางชาติ ซึ่งเปนปญหามากในขณะนั้น
และเปนการทําใหสยามมีความ “ทันสมัย” ทัดเทียมอารยประเทศที่มีระบบกฎหมายที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล
ดังที่ไดกลาวไปแลววากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้นมีวัตถุประสงคในการรางขึ้น
มาเพื่อใชเปนเครื่องมือทําใหชาติตะวันตกยอมรับอํานาจศาล
และระบบยุติธรรมของสยามเปน
สําคัญ ดังนั้นเนื้อหาในกฎหมายลักษณะอาญาฉบับนี้จึงไดอาศัยตนแบบมาจากกฎหมายที่เปนที่ยอม
รับในระดับโลกในขณะนั้น ปาดูจึงใชเวลาเพียง ๒ ปในการราง และใชเวลาเพียง ๑ เดือนในการ
ตรวจแกรางประมวลกฎหมายนี้ เห็นไดชัดวามีความพยายามที่จะผลักดันใหกฎหมายลักษณะอาญา
ฉบับนี้ประกาศใชใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ในเอกสารของปาดูที่นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
รางประมวลกฎหมายนี้ตอนหนึ่งไดกลาวถึงกฎหมายที่อยูในสวนที่ ๖ หมวดที่ ๑ แตไมไดกลาวถึง
มาตรา ๒๔๒ เลย กลับขามไปยังมาตราอื่น ๆ ตั้งแตมาตราที่ ๒๔๓ ที่อยูในหมวดเดียวกัน๔๒ แสดง
ใหเห็นวา กฎหมายมาตรา ๒๔๒ ไมมีความสําคัญในดานที่จะใหมีผลบังคับใชจริงๆ แตดูเหมือนจะ
เปนมาตราที่มาจาก Sodomy Law∗ ที่มีอยูในระบบกฎหมายของตะวันตกที่ปาดูใชเปนตนแบบใน
การรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗∗
มีแกน ซินนอตตไดกลาววา ทั้งพระราชกําหนดลักษณขมขืนลวงประเวณี และมาตรา
๒๔๒ ของประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ. ๑๒๗ เปนผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายของสยามให
เหมือนกับระบบกฎหมายของชาติตะวันตก เพื่อที่จะรักษาสิทธิทางการศาลของสยามที่สูญเสียไป
เนื่องจากการทําสนธิสัญญากับชาติตะวันตก และไดวาจางที่ปรึกษาทางดานกฎหมายเพื่อการนี้ มี
การแปลคําศัพททางกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และไดแปลงกฎหมายของชาติตะวัน
ตกใหเปนกฎหมายของไทย พระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี ร.ศ. ๑๑๘ เปนกฎหมาย
๔๒

“Report On the Proposed Code of Penal Procedure for the Kingdom of Siam Submitted to the
Minister of Justice,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มร. ๕ ย/๒๓, หนา ๑๔.
∗
Sodomy Law มีรากฐานมาจากเรื่องราวในคัมภีรไบเบิ้ลของศาสนาคริสตกลาวถึงชาวเมือง Sodom ที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศและพระเจาไดลงโทษชาวเมือง Sodom Leviticus ไดกลาวถึงการมีพฤติกรรมรักรวมเพศใน
Old Testament วา Thou shalt not lie with mankind, as with womankind : it is abomination, [18 : 22]. If a man
also lie with mankind, as he lieth with woman, both of them have committed an abomination : they shall surely
be put to death ; their blood shall be upon them. [20 : 13, KjV]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน John Boswell,
Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality (Chicago : The University of Chicago Press, 1981), pp.91117.
∗
ดูรายละเอียดกระบวนการรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ไดในภาคผนวก ข.

๓๐

อาญาที่บัญญัติขึ้นมาใชเปนการชั่วคราว กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ เปนการประกาศใชอยาง
เปนทางการใน ร.ศ. ๑๒๗ กฎหมายมาตรา ๒๔๒ ในกฎหมายอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ไมไดเกิดจากความ
ตองการของประชาชน หรือมีคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ แตเปนความพยายามที่จะทํา
ใหระบบกฎหมายของสยามมีมาตรฐานทัดเทียมกับระบบกฎหมายของชาติตะวันตก ซึ่งพฤติกรรม
รักรวมเพศ ถือเปนความผิดอันมีรากฐานมาจากความเชื่อในศาสนาคริสต๔๓
ถึงแมวาการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลารัชกาลที่ ๕
ใหมีมาตรฐานใกลเคียงกับตะวันตก อันเปนเครื่องหมายบงชี้วา “สยาม” มีความทันสมัยและ
ทัดเทียมอารยประเทศในทุกๆ ดาน ความเปลี่ยนแปลงตั้งแตสถาปตยกรรมที่อยูอาศัย ระเบียบแบบ
แผนธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนความสัมพันธระหวางเพศใหเปนแบบตะวันตก แตอยางไรก็ตาม
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ยังคงจํากัดอยูในแวดวงของชนชั้นสูงเปนสวนใหญ ไมไดกระจายลงไปสู
ประชากรชาวสยามอยางทั่วถึง
ดังจะเห็นไดจากธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนยังคงมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากตน
รัตนโกสินทร เชน การไมนิยมสวมเสื้อ สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ไดกลาวถึงปรากฏการณนี้ไววา
ใน พ.ศ. ๒๔๑๑ มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ผานราชเลขาธิการ
ถึงกรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาล เกี่ยวกับการกวดขันใหราษฎรแตงกายเรียบ
รอยเนื่องในโอกาสที่มีแขกเมืองมาเยือน เชนในชวงที่เคานออฟตุรินมาเยือนนั้นไดพบผูหญิงเปลือย
ผาหม และเด็กเปลือยผานุงตามทางอยูบอยครั้ง และในปเดียวกันนี้ก็ไดออกประกาศหามการแตง
กายไมสมควร หามชายนุงหยักรั้ง หามผูหญิงเปลือยอกหรือหมผาในลักษณะที่ไมปดบังทรวงอก
และหามเด็กเปลือยกาย ผูฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน ๑๐ บาท ซึ่งเปนเงินจํานวนที่สูงพอสมควรสําหรับ
สามัญชนในขณะนั้น๔๔
ถือไดวาการเปลี่ยนแปลงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯเปนการเปลี่ยน
แปลงในระดับชนชั้นสูง ไมวาจะเปนการปฏิรูประบบกฎหมาย หรือระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอัน
ทันสมัยโดยเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ยังไมไดสงผลกระทบตอ
ประชาชนไทยทั้งประเทศอยางจริงจัง อยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะเปน รากฐานตอ
การรับวัฒนธรรม รวมทั้งระบบความหมายทางเพศแบบตะวันตกในรัชกาลตอมา

๔๓

Megan Sinnott, “Gendered Desires : Female Same-Sex Sexuality, Transgender Identities and
Nationalism in Thailand” (Ph. D. dissertation University of Wisconsin-Madison, 2001), p. 110.
๔๔
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, การแตงกายสตรีกับหัตถกรรมทอผาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร
(กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๖๗–๖๘.

๓๑

๒.๒.๒ วาทกรรมรักรวมเพศในสมัยรัชกาลที่ ๖–๗
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ การรับเอาระบบความ
หมายทางเพศแบบตะวันตกมีความเขมขนมากขึ้นกวาในรัชกาลกอน เนื่องดวยความขัดแยงระหวาง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ กับขาราชการชั้นผูใหญที่ควบคุมบริหารราชการแผนดินในขณะ
นั้น ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางคนรุนใหม และคนรุนเกา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ไดเสด็จ
ไปศึกษาในประเทศอังกฤษตั้งแตทรงพระเยาว และทรงศึกษาอยูในประเทศอังกฤษนานถึง ๙ ป
กรรภิรมย สุวรรณานนทไดกลาวไววา “ทรงมีความภูมิพระทัยในพระองคเองวา ทรงมี
ความรูและประสบการณทันสมัยกวาคนอื่น ๆ โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ และขุนนาง รุนเกา
ที่ไมมีโอกาสไดไปศึกษายังตางประเทศ”๔๕ และดังที่สิริรัตน พุมเกิดกลาววาเนื่องจากพระองคทรง
ไมสนิทสนมคุนเคยกับพระประยูรญาติ โดยเฉพาะองคที่ทรงดํารงตําแหนง สําคัญ ๆ ในขณะนั้น
ประกอบกับทรงมีพระอัธยาศัยเงียบขรึมไมสูจะโปรดตรัสกับผูใด โปรดทางดานอักษรศาสตร และ
ทรงพอพระทัยใชเวลาวางทรงหนังสือทางดานวรรณกรรม
ประกอบกับทรงมีความแตกตางทางดานวัยและประสบการณกับพระบรมวงศานุวงศ และ ขาราช
การที่ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน๔๖
ทามารา โลส ไดกลาววาความขัดแยงระหวางพระองคกับกลุมขุนนางเกาทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในดานระบบความหมายทางเพศในสังคมไทย พระองคทรงใชประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง
เพศขึ้นมาเปนเครื่องมือทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง “ครอบครัว” และศีลธรรม
เรื่องเพศ พระองคทรงใชประเด็นเรื่องศีลธรรมทางเพศของตะวันตกในขณะนั้น เชื่อมโยงเขากับ
การพัฒนาสังคมตามแบบ “ครอบครัว” ตะวันตก เชนทรงใชเรื่องความประพฤติทางเพศที่เหมาะสม
การมีความตองการทางเพศที่มากเกินควร (ธรรมเนียมการมีภรรยามากกวาหนึ่งคนของขุนนางไทย)
ซึ่งเปนการทําใหประเทศชาติไมพัฒนา ในการทําใหฝายตรงขามเสียหาย๔๗
กรรภิรมย ไดกลาวถึงทัศนะหรือพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ที่ตอสตรีไทยไววา
๔๕

กรรภิรมย สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย” (วิทยา
นิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๒๔), หนา ๖๒.
๔๖
สิริรัตน พุมเกิด, ““อัศวพาหุ” กับการใชวรรณกรรมเพื่อเผยแพรแนวความคิดและอุดมการณทางการ
เมือง” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๑.
๔๗
Tamara Loos, “Gender Adjudicated : Translating Modern Legal Subjects in Siam” (Ph. D.
dissertation Cornell University, 1999), pp. 238-301.

๓๒

ทรงตองการใหผูหญิงไทยเพียบพรอมดวยคุณสมบัติของสตรีไทยตาม
คติโบราณ คือ มีกิริยามรรยาทเรียบรอย ระมัดระวังรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของ
ตน ดูแลกิจการบานเรือนไมใหบกพรอง เกงการครัว รูจักแตงกายแตพองามไม
มากเกินไป แตในขณะเดียวกันก็ทรงตองการใหสตรีเขามามี บทบาทในสังคม
ดวยคือสตรีตองมีการศึกษาดี คือรูหนังสือพอสมควร พัฒนาตนเอง ขวนขวายหา
ความรูรอบตัวใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ ฝกตนใหรจู ักใชสติปญญา มีไหว
พริบดี พัฒนาบุคลิกภาพตนเองใหวองไว เปนตัวของตัวเอง รูจักรับผิดชอบตอ
หนาที่ ทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ เพราะทรงถือวาสตรี
เปนหนวยหนึ่งของสังคมไทย เปนกําลังสําคัญของชาติเชนเดียวกับบุรุษ ฉะนั้น
ควรไดรับการยกยองใหมีสิทธิและศักดิ์ศรีเสมอภาคกับบุรุษ๔๘
ดวยทัศนคติเชนนี้ทําใหสตรีไทยของพระองคมีลักษณะที่ก้ํากึ่งระหวางลักษณะจารีตประเพณี แตมีความทันสมัยอยางตะวันตกอยูในที พระราชนิยมที่ตองการใหสตรีไทยมีความทัน
สมัยทัดเทียมกับสตรีในโลกตะวันตกของพระองค ทรงไดหยิบยืมธรรมเนียมปฏิบัติแบบตะวันตก
เขามาใชกับสตรีไทย เชน ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ โปรดเกลาฯ ใหออก “พระราชกฤษฎีกาคํานําหนานาม
สตรี พุทธศักราช ๒๔๖๐” เพื่อกําหนดการใชคํานําหนานามของสตรีใหเปนระเบียบตามแบบอยาง
อารยประเทศ โดยพิจารณาตามฐานะ ชาติกําเนิด ฐานะทางสังคมและ สถานภาพการสมรสของสตรี
เปนตนวาใหใชคําวา “นางสาว” อยางที่ชาวอังกฤษเรียกวา “Miss” สําหรับสตรีที่ยังโสด คําวา
“นาง” ซึ่งเทากับคําวา “Missis” ในภาษาอังกฤษ สําหรับสตรีที่แตงงานแลว คําวา “คุณหญิง” เทากับ
“Lady” และตอมาในป พ.ศ. ๒๔๖๓ โปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยคํานําหนานามเด็ก
กําหนดใหใชคําวา “นายนอย” สําหรับ เด็กชายที่เปนบุตรขาราชการชั้นสัญญาบัตร และ “นาง
นอย” สําหรับเด็กหญิง ตอมาก็ไดโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เสีย และมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถือเปนระเบียบกันวา เมื่อจะตองกลาวถึงเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ปใชคํา
วา “เด็กชาย” และ “เด็กหญิง”๔๙ นอกจากมาตรฐานของสตรีตามแบบตะวันตกแลว ระบบความ

๔๘

กรรภิรมย สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย”, หนา

๔๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๙.

๑๗๓.

๓๓

สัมพันธของคนในครอบครัวก็มีลักษณะที่เปนแบบตะวันตกดวย เชน พระราชบัญญัติขนานนาม
สกุลในป พ.ศ. ๒๔๕๖ เพื่อเปนหลักการสืบเชื้อสายตอเนื่องกันทางบิดาผูใหกําเนิด๕๐
การแตงกายเปนสิ่งที่เห็นไดชัดในกรณีการเลียนแบบความเปนอารยของชาติตะวันตก ทรง
โปรดเกลาฯ ใหขาราชการสตรีบรรดาศักดิ์ไวผมยาว ซึ่งโดยมากเกลามวยอยางชาว ตะวันตกเพื่อ
เปนตัวอยางแกราษฎรทั่วไป และเปลี่ยนจากนุงโจงกระเบนเปนนุงซิ่น สําหรับงานราตรีสโมสร
กําหนดใหผูชายแตงเครื่องราตรีสโมสร เสื้อสักหลาดดํา หางยาว เชิ้ตดําแข็ง อกจีบ ทํานองเดียวกับ
อารยชาติตะวันตก๕๑ ทรงแนะนําผานพระราชนิพนธที่ตีพิมพลงในหนังสือพิมพดุสิตสมิตวา “ให
สตรีไทยทุก ๆ ภาคไวผมยาว และนุงซิ่น”๕๒ ทําใหสตรีไทยทั้งในกรุงและตางจังหวัดตางสนองตาม
พระราชประสงค
นอกจากนี้แลวยังทรงใชแนวคิดเรื่อง “สถานะภาพ” ของผูหญิง ในการแสดงถึงความมี
อารยะของประเทศชาติ มีพระราชดําริวาชาติที่เจริญแลวผูหญิงมีสถานภาพที่สูงในสังคม พระองค
ทรงเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว โดยทําใหมีลักษณะ
ที่ใกลเคียงกับกฎหมายของชาติตะวันตกในเรื่องพลเมืองและครอบครัว ตัวอยางเชน พระราช
บัญญัตินามสกุล โดยที่บุตรถือสัญชาติตามบิดา, ภรรยาตองใชนามสกุลของสามี และผูหญิงตองใช
นามสกุลของสามีหลังแตงงาน๕๓ ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลถึง ประชาชนชาวสยามอยาง
กวางขวาง เพราะออกมาเปนกฎหมายที่บังคับใช สิ่งเหลานี้นาจะทําใหความเปน “ผูชาย” และ ความ
เปน “ผูหญิง” และความเปนอื่นไดแก “กะเทย” ในสังคมไทยมีความชัดเจนมากขึ้นอยางเปน
รูปธรรม โดยมีพื้นฐาน และคานิยมทางศีลธรรมอยูบนระบบความสัมพันธทางเพศแบบตะวันตก
ถึงแมวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาจะทรงมีแนวความคิดที่ชัดเจนระหวางความเปน
หญิงและความเปนชาย รวมไปถึงบทบาทหนาที่ของความเปนหญิงและความเปนชายที่ตามมา โดย
มีระบบคุณคาในเรื่องเพศแบบวิคตอเรียนที่พระองคทรงคุยเคยจากการไดเขาไปศึกษาในประเทศ
อังกฤษตั้งแตยังทรงพระเยาว อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้เปนเพียงบทบาทในพื้นที่สาธารณะของพระ
องค แตในปริมณฑลสวนตัวพระองคแลวมีหลายอยางที่ขัดแยงกับ
ภาพลักษณในปริมณฑล
๕๐

เสถียร ลายลักษณ และคนอื่น ๆ (รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจําศก เลม ๒๕, หนา ๒๕๙–๒๖๒.
อางถึงใน กรรภิรมย สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย”, หนา ๑๗๓.
๕๑
กรรภิรมย สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย”, หนา
๑๘๐.
๕๒
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา จุลจักรพงษ, เจาชีวิต พิมพครั้งที่ ๔ ปรับปรุง (กรุงเทพฯ : ริเวอรบุคส,
๒๕๓๖) , หนา ๒๖๘. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ไดใน Thamora V. Fishel, “Romances Of The
Sixth Reign : Gender, Sexuality, and Siamese Nationalism,” in Genders and Sexualities in Modern Thailand,
eds Peter Jackson and Nerida Cook (Chiang Mai :Silkworm Books, 2000) , pp. 154-166
๕๓
Tamara Loos, “Gender Adjudicated : Translating Modern Legal Subjects in Siam” , pp. 238-301.

๓๔

สาธารณะของพระองค เชนไมโปรดใหมีสนมนางในเปนจํานวนมาก แตโปรดใหมีมหาดเล็ก โลก
สวนตัวของพระองคจึงเปนโลกที่แวดลอมไปดวยขาราชบริพารที่เปนผูชาย
“แตกอนนี้โปรด
ประทับอยูในพระราชสํานักอยางเงียบ ๆ สนุกสนาน เลนกีฬา เลนไพ เลนละครอยูในหมูผูชาย
คลาย ๆ ชีวิตในสโมสรที่เมืองอังกฤษ”๕๔
การกลาวถึงกะเทยในลักษณะตลกขบขันปรากฏในหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต ซึ่งเปนหนังสือ
พิมพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว “เปนหนังสือพิมพรายเดือน บรรจุสารคดีนารู
และบทความเขมขน หนักไปทางรักชาติบานเมือง ตลอดจนมีเรื่องกระจุมกระจิ๋มตลกเฮฮา สวนมาก
ทรงพระนิพนธเอง”๕๕
ถ. คนชนิดใดชอบรูมากในทางผัว ๆ เมีย ๆ ?
ต. กะเทย
ถ. ทําไมกะเทยจึงจะรูมากในทางผัว ๆ เมีย ๆ ?
ต. เพราะตัวเปนไมไดทั้งผัวทั้งเมีย จึงตองพูดเพื่อตบตาคนอื่น๕๖
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสนใจในเรื่องจิตวิทยาดูจะมีความสําคัญมากขึ้น
เห็นไดจากปาฐกถาของหลวงวิเชียรแพทยาคม และบทความของหลวงวิเชียรที่ตีพิมพในนิตยสาร
ของคณะราษฎรในขณะนั้น อยางไรก็ตามสิ่งที่หลวงวิเชียรนําเสนอก็ยังเปนเรื่อง “จิตตวิทยา” ทั่ว ๆ
ไปที่ไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเพศมากนัก โดยเฉพาะในกรณีพฤติกรรมรักรวมเพศ จากบท
ความเรื่องกามารมณและสมรส ในหนังสือรวมปาฐกถาเกี่ยวกับปญหาชีวิตของคนทั่วไปตามหลัก
จิตตวิทยา ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๔๗๙ หลวงวิเชียรไดกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศวา “Homo (โฮโม)
เมื่อกลาวถึงคํานี้ ถาจะแปลในความหมายโดยฉะเพาะแลวก็ตองแปลวาเพศเดียวกัน คือถาหมายถึง
เซกสแลว ก็คือเพศเดียวกัน ชายรักชาย หญิงรักหญิง…”๕๗ ในหัวขอเดียวกันนี้หลวงวิเชียรไดกลาว
ตอไปโดยอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธของคูสมรสชาย-หญิงที่พัฒนาไปเปนการอยูดวยกันอยาง
เพื่อน ซึ่งไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมรักรวมเพศแตอยางใด เห็นไดวาการกลาวถึงพฤติกรรมรักรวม
เพศของหลวงวิเชียรในที่นี้มีอิทธิพลมาจาก “ความรู” ทางดานจิตวิทยาแบบตะวันตกและอาจจะ

๕๔

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา จุลจักรพงษ, เจาชีวิต, หนา ๒๙๔.
ประยุทธ สิทธิพันธ, ราชสํานักพระมงกุฎเกลาฯ (พระนคร : ธรรมเสวี, ๒๔๙๙) , หนา ๓๓๗.
๕๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๔๘.
๕๗
หลวงวิเชียรแพทยาคม, รวมปาฐกถาเกี่ยวกับปญหาชีวิตของคนทั่วไปตามหลักจิตตวิทยา (พระนคร :
กรุงเทพบรรณาคาร, ๒๕๗๙), หนา ๑๐๒–๑๐๓.
๕๕

๓๕

แปลมาจากตําราทางจิตวิทยาของตะวันตก ซึ่งแทบจะไมมีรากฐานหรือสามารถเชื่อมโยงใหเขากับ
ปรากฏการณที่มีอยูในสังคมไทยไดเลย การกลาวถึง “โฮโม” ของหลวงวิเชียรจึงเปนการกลาวสั้น ๆ
๒.๓ วาทกรรมรักรวมเพศในสมัยสรางชาติ
ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามเรืองอํานาจ∗ ในป พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดแถลงนโยบายตอ
ประชาชนชาวไทยวา นโยบายสําคัญของรัฐบาลคือการนําประเทศเขาสูความเปนอารยะ ที่เรียกทั่ว
ไปวา “สมัยสรางชาติ” รัฐบาลมีเปาหมายสําคัญที่จะยกฐานะของคนไทยใหเจริญ
รุงเรือง
ทัดเทียมอารยประเทศ แนวทางปฏิบัติที่สําคัญสามประการคือ การสรางความสมบูรณในทาง
เศรษฐกิจ การสรางความเปนปกแผนของชาติ และการสรางวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเปนแนว
ทางในการสรางชาติทางวัฒนธรรม รัฐบาลไดประกาศรัฐนิยมเปนหลักการและหลักปฏิบัติ รัฐนิยม
รวมทั้งสิ้นมี ๑๒ ฉบับ๕๘ ผลจากนโยบายสรางชาติของจอมพล ป. ไดทําใหชายและหญิงมีหนาที่ที่
แตกตางกันอยางชัดเจน บุรุษมีหนาที่ทํางานในอาชีพของตนอยางขยันขันแข็ง ทั้งยังมีภาระหนาที่
ในการปองกันชาติใหพนจากการรุกรานของศัตรู มีการกลาวเปรียบเทียบวาบุรุษเปน “รั้วของชาติ”
ในขณะที่สตรีตองทําหนาที่ในบานเรือนของตนใหดีที่สุด ทั้งในการเปนเมีย แม และแมเรือน รวม
ทั้งจะตองตบแตงรางกายใหมีความงดงามสดชื่นเหมาะสมกับการเปน “ดอกไมของชาติ” ๕๙
เมื่อชายและหญิงมีหนาที่ที่แตกตางกันอยางชัดเจน คุณลักษณะของ “ความเปนชาย” และ
“ความเปนหญิง” ก็มีความชัดเจนตามมาดวย ชื่อก็ตองมีความเหมาะสมกับเพศดวย รัฐไดพยายาม
ชักชวนใหราษฎรเปลี่ยนชื่อใหเหมาะสมกับเพศของตน บุรุษควรจะใชชื่อที่แสดงถึงความกลาหาญ
องอาจ เพื่อใหสอดคลองกับการเปน “รั้วของชาติ” เชนชื่อ เกรียงศักดิ์ สุรพล สุรยุทธ ในขณะที่สตรี
ควรจะใชชื่อที่แสดงถึงความนิ่มนวลออนหวานใหเหมาะสมกับการเปน “ดอกไมของชาติ” เชนใช
ชื่อ ชวนชม สายหยุด สงวนศรี เปนตน สําหรับผูที่มีชื่อกลาง ๆ ไม บงบอกชัดเจนวาเปนหญิงหรือ
ชาย ไดรับการแนะนําใหเปลี่ยนชื่อใหมใหเหมาะสม โดยเฉพาะขาราชการตองปฏิบัติตามนโยบาย

∗

จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีอํานาจอยูสองชวงคือ พ.ศ. ๒๔๘๑–๒๔๘๗ และ พ.ศ. ๒๔๙๑–๒๕๐๐
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ชาญวิทย เกษตรศิริ, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต และ วิกัยล พงศพนิตานนท, บรรณาธิการ
จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม. พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔)
๕๘
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, , การแตงกายสตรีกับหัตถกรรมทอผาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร ,
หนา ๙๖–๙๘.
๕๙
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๙.

๓๖

ของรัฐบาลเพื่อเปนตัวอยางแกประชาชนทั่วไป๖๐ นอกจากชื่อที่มีความเหมาะสมกับเพศในชีวิตจริง
แลว ชื่อตัวละครในการแสดงก็ตองมีความเหมาะสมกับเพศดวยเชนกัน ไมเชนนั้นแลวกรม
ศิล
๖๑
ปากรจะไมรับบทไปตรวจเพื่อพิจารณาอนุญาตใหแสดง
นอกจากบทบาทที่ชัดเจนระหวางความเปนหญิงและความเปนชายที่ชัดเจนแลว การแตง
กายของชายและหญิงก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถึงแมวากอนหนานี้จะไดมีความพยายามในเรื่อง
การแตงกายของประชาชนมากอนแลว แตการแตงกายของคนไทยทั่วไปยังคงไมเปลี่ยนแปลงมาก
นัก เห็นไดจากในสมัยจอมพล ป. ยังคงมีความพยายามที่จะใหคนไทยเลิกนุงโจงกระเบนเปลี่ยนมา
เปนกางเกงและกระโปรง๖๒ เพื่อเนนความเปนหญิงและความเปนชาย∗
ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีความเขมขนและมีผลตอประชาชนชาวไทยทุกคน รัฐบาลมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องทั้งวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ปายประกาศตาง ๆ รวมทั้งตองแตง
กายใหเรียบรอยเมื่อมาติดตอกับสถานที่ราชการ ซึ่งตางจากในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ที่ทรงเผยแพรผานงานพระราชนิพนธ เชนหนังสือปลุกใจ และอบรมสั่งสอน บท
ละคร และบทความตามหนังสือพิมพ๖๓ เปนเพียง “พระราชนิยม” ที่ใครจะทําตามหรือไมทําตามก็
ได การเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของพระองคจึงจํากัดอยูแตในแวดวงของชนชั้นสูงเทานั้น
ถึงแมวาในเวลานี้จะไมพบหลักฐานวาจอมพล ป. พิบูลสงครามมีทัศนคติเชนไรกับกะเทย
และพฤติกรรมรักรวมเพศ แตจากนโยบายที่แยกอยางชัดเจนระหวางความเปนชายและความเปน
หญิง นาจะทําใหผูที่มีพฤติกรรมเปนกะเทย หรือมีพฤติกรรมรักรวมเพศไมสามารถที่จะเปดเผยตัว
ตอที่สาธารณะไดอยางเต็มที่

๖๐

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐.
กองจดหมายเหตุแหงชาติ ศธ. ๐๗๐๑.๒๙/๒๕ เอกสารกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ
เลขที่ ๓๒๔/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๘๖ จากเลขานุการกรมศิลปากร ถึงผูจัดการมหรสพพัธนากร เรื่อง
ทักทวงการตั้งชื่อตัวละคร. อางถึงใน จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ, “นโยบายวัฒนธรรมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม,” ใน
จอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม พิมพครั้งที่ ๒. ชาญวิทย เกษตรศิริ, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต
และ วิกัยล พงศพนิตานนท, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๒๙๒.
๖๒
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา, , การแตงกายสตรีกับหัตถกรรมทอผาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร ,
หนา ๑๐๑.
∗
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน กองสกล กวินวรีกุล, “การสรางรางกายของพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗,” (วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษย-วิทย) คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕)
๖๓
กรรภิรมย สุวรรณานนท, “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย”, หนา
๒๗๓.
๖๑

๓๗

อยางไรก็ดีถึงแมวาจะไมปรากฏหลักฐานที่กลาวถึงกะเทย ในเอกสารอื่น ๆ ในสมัยของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามแตในพจนานุกรมตัวสกดแบบใหม ที่จัดทําขึ้นและออกพิมพเผยแพรเมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ยังคงมีคําวากะเทย ปรากฏอยูในหนา ๑๗๖๔ ของพจนานุกรมฉบับ
ดังกลาว นาจะแสดงใหเห็นวากะเทย ไมไดหายไปจากสังคมไทยในชวงเวลานี้
กลาวโดยสรุปความชัดเจนระหวาง “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ที่เริ่มมาตั้งแต
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนการรับมาตรฐานระบบความหมายทาง
เพศของตะวันตกเขามาปรับใชกับสังคมไทย ถึงแมวาวัตถุประสงคของการรับเอาระบบความหมาย
ทางเพศในแตละสมัยจะแตกตางกัน แตสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือ คนไทยไดคอย ๆ ซึมซับเอา
ระบบความหมายเรื่องเพศแบบตะวันตกเขามาทีละนอย ที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุดคือการแตงกาย
ของสตรี เดิมทั้งชายและหญิงในสังคมไทยจะแตงกายในลักษณะที่ไมแยกกันอยางเดนชัด พระบรม
รูปของรัชกาลที่ ๑ - ๓ ที่ประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระภูษาจีบในลักษณะลําลอง
ในขณะที่หญิงชั้นสูงก็นุงจีบในลักษณะดังกลาวดวย การนุงโจงกระเบนก็สามารถนุงไดทั้งชายและ
หญิง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ สตรีชนชั้นสูงเปลี่ยนมานุงซิ่น สวนบุรุษก็เริ่มนุงกางเกง และได
เปลี่ยนมาเปนกางเกง และกระโปรงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และนอกจากความเปลี่ยน
แปลงในเรื่องการแตงกายที่เลียนแบบตะวันตกแลว สังคมไทยนาจะไดรับอิทธิพลระบบความหมาย
ทางเพศจากตะวันตกเขามาดวย ความชัดเจนของ “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ก็นาที่จะ
ทําให “ความเปนอื่น” ชัดเจนขึ้นมาดวยความเปนอื่นในที่นี้นอกจาก กะเทย แลว พฤติกรรมรักรวม
เพศ ก็นาจะกลายเปนของประหลาดที่ไมเคยมีอยูในสังคมไทยมากอน
นาสังเกตวาในชวงเวลานี้ขาวพฤติกรรมรักรวมเพศปรากฏในสื่อสาธารณะแลว หนังสือ
พิมพรายวัน ศรีกรุง ฉบับประจําวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ มีขาว ตั้งซองโสเภณีเด็กชาย
พาดหัวขาววา “ตั้งซองโสเภณีเถื่อนอยางวิตถาร โดยใชเด็กชายเปนผูรับจางกระทําชําเรา” ตามเนื้อ
ขาวกลาววา นาย การุณ ผาสุก หรือนายถั่วดํา ถูกจับที่ตําบลตรอกถั่วงอก อําเภอปอมปราบ สาเหตุที่
ถูกตํารวจจับนั้น เนื่องจาก ร.ต.ท. แสวงสังเกตวาหองแถวเชาที่นายถั่วดําเชาอยูมีเด็กชายอายุตั้งแต
๑๐ ถึง ๑๖ ปอยูในหองมากมาย ร.ต.ท. แสวงไดออกสืบสวนอยู ๒-๓ วันจึงทราบวา
นายถั่วดําหรือการุณผูนี้เปนคนไมมีภรรยา และไดเปนผูที่ชักชวนเด็ก ๆ
ผูชายอายุตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๖ ป ไปดูภาพยนตรบาง ซื้อของเลนใหบาง ใหขนม
รับประทานบาง แลวก็พากันมาบานที่พักของนายการุณหรือถั่วดํา ก็กระทําการ
สําเร็จความใครแกเด็กชายซึ่งพามานั้นเสียกอน และตอจากนายถั่วดําหรือนายกา
๖๔

๑๗.

กรมโคสนาการ, พจนานุกรมตัวสกดแบบใหม (พระนคร : โรงพิมพสาสนสึกสา, ๒๔๘๕) , หนา

๓๘

รุณไดสําเร็จความใครแกเด็กที่พามานั้นแลว นายการุณหรือถั่วดําก็จัดใหเด็กชาย
เหลานั้นรับสําเร็จความใครกับแขกบาง เจาสัวและจีนบาบาบาง พวกที่มาสําเร็จ
ความใครกับเด็กเหลานี้ตองเสียเงินเปนสินจางรางวัลใหแกนายถั่วดําหรือการุณ
เยี่ยงหญิงโสเภณี๖๕
ขาวจากหนังสือพิมพรายวันฉบับนี้สะทอนใหเห็นวา การขายบริการทางเพศของชายใหกับ
ลูกคาที่เปนผูชายเหมือนกันนั้นเปนสิ่งที่มีอยูในขณะนั้น อยางนอยที่สุดในกรณีของนายการุณ ถึง
แมวาลูกคาของนายการุณสวนใหญจะเปนคนสัญชาติอื่นที่ไมใชคนไทย เชน แขก, เจาสัว และจีน
บาบา อาจจะเปนไปไดวาลูกคาของนายการุณนั้นอาจจะมีคนไทยดวย แตไมไดกลาวถึง แจคสันได
ตั้งขอสังเกตไววาขาวนี้นาจะเปนขาวดังและเปนที่สนใจของผูคนในสมัยนั้นเนื่องจากชื่อเลนของ
นายการุณ “ถั่วดํา” ไดกลายเปนศัพทสแลงที่ใชเรียกพฤติกรรมรักรวมเพศชายในเวลาตอมา๖๖ นอก
จากหัวขอขาวที่มีการใชคําวา “วิตถาร” ในการกลาวถึงการตั้งซองโสเภณีเด็กชาย การใชคําวา
“วิตถาร” ในที่นี้นาจะหมายถึงวาซองโสเภณีเด็กชายแตกตางไปจากซองโสเภณีหญิงที่มีอยูทั่วไปใน
เวลานั้น เนื้อหาภายในขาวก็เปนเพียงการนําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมาปราศจากคําที่สอใหเห็น
นัยในทางลบ เชนที่ปรากฎในหัวขอขาวพฤติกรรม รักรวมเพศในชวงเวลาดังกลาวไมเปนปญหา
สังคมและไมกอใหเกิดอาการตื่นตระหนกตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการนําเสนอ
ขาวเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในเวลาตอมา พฤติกรรมรักรวมเพศในที่นี้ นาจะไมแตกตางกับ
ความประพฤติ “นอกลูนอกรอย” ของกรมหลวงรักษรณเรศร เปนเพียงพฤติกรรมทางเพศแบบหนึ่ง
ของ “ผูชาย” และเปนที่รับรูของคนในสังคม
๒.๔ วาทกรรมรักรวมเพศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ - ทศวรรษ ๒๕๐๐
พฤติกรรมรักรวมเพศกอนป พ.ศ. ๒๔๙๐ ยังคงไมเปน “ปญหา” ในสังคมไทยเมื่อเปรียบ
เทียบขาวนายถั่วดํากับขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพสยามนิกร ฉบับวันจันทรที่ ๔ กันยายน ๒๔๙๓
ไดตีพิมพบทความเรื่อง กามารมณวิตถารเบื้องหลังกําแพงคุก บทความเรื่องนี้เปนการกลาวถึงพฤติ
กรรมทางเพศของคนที่ติดคุกหรือนักโทษในเรือนจําบางขวาง โรจน ยุวรัตนผูเขียนบทความนี้ได
กลาววา
๖๕

ปยกนิฏฐ หงษทอง, สยามสนุกขาว (กรุงเทพฯ : กัญญา , ๒๕๓๑), หนา ๑๔๖–๑๔๗.
Peter Jackson, Dear Uncle Go : Male Homosexuality in Thailand (Bangkok : Bua Luang Books,
1995), pp. 151-152.
๖๖

๓๙

ภายหลังสงครามกลาวกันวา ศีลธรรมของคนเสื่อมลง คดีฉุดครากระทํา
ชําเราและชูสาวทวีจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้โดยเหตุผลที่วาระยะนี้สิ่งลามกอนาจาร
ไดวิวัฒนาการมากขึ้น แอบแฝงเขามาในรูปของศิลปะและสังคม นอกจากนั้น
แลวยังเพิ่มความอุตริพิศดารเพิ่มขึ้นทุกที จะเห็นไดจากขาวในหนาหนังสือพิมพ
และคดีในศาล
นักโทษสวนใหญที่ถูกปญหากามารมณทรมานรุนแรง ก็ไดกับนักโทษที่
โทษหนักตองคุมขังอยูนานป ฉะเพาะเรือนจําบางขวางแดน ๑ เปนแดนที่เอิก
เกริกดวยเรื่องทํานองนี้มากที่สุด เพราะวาเปนการบังเอิญที่คัดเลือกเอาพวกเซ็กส
จัดไปอยูรวมกัน วิธีบําบัดความใครของนักโทษเทาที่รูเห็นกันมีอยู ๒ วิธีคือ ๑.
เสพยเมถุนเว็จมรรค ๒. สําเร็จความใครดวยตัวเอง นักจิตตวิทยาจําแนกการ
กระทําของพวกนี้วาเกิดจากลัทธิการเอาอยางทําตามอยางกัน คือวาในกลุม ๆ
หนึ่ง ยอมจะมีหัวโจกอยูคนหนึ่งหรือสองคน พวกหัวโจกนี่แหละทําอะไร แมจะ
วิตถาร พวกอื่น ๆ ก็มักจะเอาอยาง ดังนั้นวิธีการสําเร็จความใครทั้งสองวิธีดัง
กลาวแลว บางครั้งในเมื่อเหลือกลั้น นักโทษยอมทํากันในที่เปดเผยลืมอาย
นักโทษชายที่มีรางกายบอบบางออนแอ แนนอนเหลือเกิน เมื่อถูกสงตัว
เขาคุก พวกเกาจะหมายตาเอาไวทีเดียว เพื่อจับตัวเอาไวเปนคูครอง บางทีก็รังแก
เอาดื้อ ๆ ครั้น “นางเอก” จะรองเรียนเจาหนาที่ก็ทําไมได เพราะกลัวอิทธิพลของ
เหลาพระเอก ดีไมดีเจ็บตัวเปลา สูอดทนเอาไมไดสบายดีบางทีงานการไมตองทํา
พวกพระเอกอาสาทําแทนใหเสร็จ คอยแตนั่งผัดแปง แตงหนาไวคอยพวกยอดชู
เปนพอ ความสุขไหลมาเทมาเอง
นักโทษหนุมพวกนี้เองไมชาไมนานก็กลายเปนชายหาเงินไปเลย คือ
เปนพอคาขายถั่วดํา ทําตัวเพื่อความสุขคนอื่น ไมผิดพวกหญิงหาเงินเหมือนกัน
…อีปดที่วานี้ทําประโยชนไดหลายอยาง เชนใหฝายชายพูดจาเกี้ยวพาและฝาก
รักใหกอดจูบลูบคลําพอไดคลายอารมณ อีปดที่เชี่ยวชาญถึงขนาด อาจชวยความ
ใครของผูชายใหสําเร็จไดอีกทางหนึ่งดวยวิธี “อม” ซึ่งชาวคุกบัญญัติศัพทนี้
อยางคนองปากวา “สูบซีการ” วิธีหลังนี้นักซอกแซก…เปนเรื่องธรรมดา จะ
แปลกอยูบางก็คือโดยทั่วไปเพศตรงขามปฏิบัติใหแกกันไมใชเพศเดียวกันอยาง
ในคุก๖๗

๖๗

โรจน ยุวรัตน, “กามารมณวิตถารเบื้องหลังกําแพงคุก,” สยามนิกร (๔ กันยายน ๒๔๙๓) : ๖,๘.

๔๐

จากบทความของโรจน ยุวรัตนแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศถูกมองวาเปน “ปญหา
สังคม” และเปนปญหาทางดานศีลธรรมของสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง อยางไรก็
ตามจากการบรรยายลักษณะของพฤติกรรมรักรวมเพศในคุกเกิดจากการขาดแคลนเพศตรงขามใน
การบําบัดความใครที่เกิดขึ้น พฤติกรรมรักรวมเพศในคุกเกิดจากการเลียนแบบผูมีอิทธิพลในคุก
หรือที่โรจนเรียกวา หัวโจก และไมปรากฏวานักโทษชายที่มีบทบาทเปน “พระเอก” นั้น หลังจาก
พนโทษออกจากคุกแลวจะยังคงมีพฤติกรรมรักรวมเพศอยูหรือไม แตสําหรับกรณี “นางเอก” นั้น
พฤติกรรมเชนนี้ไดติดตัวออกไปดวย และกลายเปน “ผูชายหาเงิน” “ทําตัวเพื่อความสุขคนอื่น ไม
ผิดพวกหญิงหาเงิน” โรจนไมไดบอกวาผูชายหาเงินพวกนี้มี ลูกคาเปนใคร เปนชาวตางประเทศ
หรือคนไทยดวยกัน แตอยางไรก็ตามก็แสดงใหเห็นวาอาชีพ ผูชายขายบริการทางเพศใหกับผูชาย
ดวยกันนั้นเปนที่รับรูกันในสังคมไทย (อยางนอยที่สุดไดแกกลุมผูที่อานหนังสือพิมพดังกลาว) และ
ยังอาจอนุมานไดอีกวาพฤติกรรมรักรวมเพศ เริ่มเปนที่สังเกตของคนทั่วไปไดในระดับหนึ่งแลว
อยางไรก็ตามพัฒนาการทางดานการแพทยของไทยชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดทําใหพฤติ
กรรมรักรวมเพศกลายมาเปนโรค ที่ตองไดรับการบําบัดรักษา
ความเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดเกี่ยวกับศีลธรรมที่มีผลกระทบจากอิทธิพลของวัฒน
ธรรมตะวันตกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเปนผลมาจากปจจัยทางการเมืองแลว
ความเปลี่ยนแปลงภายในเชนการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจํานวนประชากร และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจนับตั้งแตตนทศวรรษ ๒๕๐๐ เปนตนมา โดยเฉพาะในสมัยที่
จอมพลสฤษดิ์ไดเขา
ควบคุมบริหารรัฐบาล ไดดําเนินยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนใหเศรษฐกิจเมืองขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว โดยมีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางของการพัฒนา ประชากรกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจาก ๒.๖
ลานคน ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เปน ๔.๖ ลานคนใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และ ๕.๙ ลานคนในป พ.ศ. ๒๕๑๘
ประชากรกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นนี้สวนใหญเปนแรงงานที่ถูกดึงเขามาทํางานในกิจการสาธารณูปโภค
การคาและอุตสาหกรรมบริการซึ่งกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้กิจกรรมที่เรียกวาธุรกิจนอก
ระบบก็เกิดขึ้นเปนดอกเห็ดในเขตกรุงเทพฯ เชน การคาหาบเร การขับแทกซี่ การขายอาหารขาง
ถนน คนงานกอสราง ลูกจางธุรกิจขนาดยอม และการบริการมากมายหลายชนิด๖๘ แรงงานจํานวน
มหาศาลเชนนี้จํานวนหนึ่งนาจะเขาไปสูธุระกิจบริการ โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ ซึ่งเปนธุระ
กิจที่ไมจําเปนตองมีวุฒิทางดานการศึกษารับรอง ประกอบกับอาชีพทั่ว ๆ ไปมีการแขงขันสูง แรง
งานจากชนบททั้งผูชายและผูหญิงจึงสามารถเขาสูธุระกิจบริการแขนงนี้ไดโดยงาย อาชีพการคา

๖๘

ผาสุก พงษไพจิตร, คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ :
โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๔๒) , หนา ๓๑๗.

๔๑

บริการทางเพศจึงเปนอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีรายไดดี ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดทําใหเกิดผลกระทบ
ตอความรูสึกในดานศีลธรรม และประเด็นเรื่องเพศของคนในสังคมไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
๒.๔.๑ การสรางวาทกรรมทางการแพทยวาดวยพฤติกรรมรักรวมเพศ
พัฒนาการความรูและการสรางองคความรูทางการแพทยเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ
และความรูทางจิตเวชศาสตรมีสวนสําคัญตอความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยเปน
อยางมาก ความรูทางการแพทยของไทยกอนปลายทศวรรษ ๒๔๗๐ นั้น ไมปรากฏวาพฤติกรรม
รักรวมเพศเปนความผิดปกติที่จะตองไดรับการรักษาจากแพทย จากประวัติการ จัดการทางดานจิต
เวชของไทย
การจัดการกับผูปวยทางจิตของโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาที่ถือไดวาเปนโรง
พยาบาลโรคจิตแหงแรกของประเทศไทย มีแนวความคิดในการเยียวยารักษา “คนเสียจริต” ดวย
ความรูทางการแพทยแบบตะวันตก โดยเริ่มเปดรับคนไขเปนครั้งแรกในป พ.ศ . ๒๔๕๗ คนไข
สวนใหญเปนผูที่ “เสียจริต” มีอาการคลุมคลั่งและเสียสติ๖๙ และตามสถิติผูประกอบโรคศิลปในป
พ.ศ. ๒๔๗๔ ไมปรากฏวามีแพทยเฉพาะทางดานจิตเวช๗๐ แตอยางใด
อาจถือไดวาหลวงวิเชียรแพทยาคมเปนแพทยคนแรก ๆ ที่ไดใหความสําคัญกับปญหาความ
เจ็บปวยทางจิต หลวงวิเชียรแพทยาคมมีงานเขียนและไดแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับปญหาทางจิตที่เกิด
ขึ้นในสังคม และไดเคยกลาวถึงเรื่อง Homosexual หรือพฤติกรรมรักรวมเพศดวย แตหลวงวิเชียร
แพทยาคมก็ไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากนัก เชนในหนังสือรวมปาฐกถาเกี่ยวกับปญหาชีวิต
ของคนทั่วไปตามหลักจิตตวิทยา ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๔๗๙ ในตอนที่วาดวยกามารมณและสมรส ได
กลาวถึงรักรวมเพศไววา “Homo (โฮโม) เมื่อกลาวถึงคํานี้ ถาจะแปลในความหมายโดยฉะเพาะแลว
ก็ตองแปลวาเพศเดียวกัน คือถาหมายถึงเซกซแลว ก็คือเพศเดียวกัน ชายรักชาย หญิงรักหญิง๗๑
ภายในเรื่องเดียวกันนี้หลวงวิเชียรไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางชายหญิงหลังการแตงงานวา เมื่อ
อยูกันไปนาน ๆ แลวความสัมพันธที่มีตอกันจะมีลักษณะที่เปนเพื่อนกัน กลาวไดวาในแวดวงการ
แพทยกอนป พ.ศ. ๒๔๗๔ ใหความสําคัญกับความเจ็บปวยทางกายมากกวาความเจ็บปวยทางจิต
และพฤติกรรมรักรวมเพศก็ยังไมเปนปญหา และเปนความเจ็บปวยทางจิตที่จะตองไดรับการรักษา
จากแพทย หลังจากนั้นอีกหลายป ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๕–
๖๙

พิชาญ พัฒนา, ความเปนมาของการแพทยเมืองไทย (พระนคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๐๙) , หนา
๒๒๒–๒๒๓.
๗๐
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓.
๗๑
วิเชียรแพทยาคม, รวมปาฐกถาเกี่ยวกับปญหาชีวิตของคนทั่วไปตามหลักจิตตวิทยา (พระนคร :
กรุงเทพบรรณาคาร, ๒๕๗๙) , หนา ๑๐๒–๑๐๓.

๔๒

๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ หนึ่งในขอสรุปในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนดานแพทย
คือ เพิ่มการสอนวิชา จิตเวชศาสตร ดังนั้นอาจกลาวไดวากอน พ.ศ. ๒๔๙๙ กะเทย และพฤติกรรม
รักรวมเพศไมถือวาเปน “โรค” หรือความผิดปกติทางการแพทยในสังคมไทย พัฒนาการทางการ
แพทยแบบตะวันตกในสังคมไทยใหความสําคัญกับ“โรคภัยไขเจ็บทางกายภาพ” มากกวา“ความเจ็บ
ปวยทางสังคม”
นาสังเกตวาในโลกตะวันตกพฤติกรรมรักรวมเพศเปนที่สนใจในวงการแพทยตั้งแต ป พ.ศ.
๒๔๑๒ (ค.ศ. 1869) ในปนั้นไดปรากฏคําวา homosexual ซึ่งเปนคําที่ Karl Maria Kertbeny ใช
กลาวถึงผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เปนปฏิกิริยาตอบโตกับกฎหมายปราบปรามและควบคุมพฤติ
กรรมรักรวมเพศ และบทลงโทษของปรัสเซีย ในปเดียวกันนั้น Karl von Westphal จิตแพทยในกรุง
เบอรลินไดตีพิมพการศึกษาคนไขผูหญิงในโรงพยาบาลบาแหงหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทาทางเปนผูชาย
แตงกายเปนผูชาย และสนใจเพศหญิง คนไขผูนี้แสดงความกังวลและโศกเศราเสียใจ และไม
ตองการที่จะเปนเชนนี้
Westphal กลาววาหญิงผูนี้มีรางกายปกติ และไมไดมีอาการเพอคลั่ง และไดสรุปวาสิ่งนี้
เปนมาตั้งแตเกิด และไมควรจะมองวาเปนความวิกลจริต เนื่องจากไมใชเปนพฤติกรรมที่ คนไข
เลือกที่จะเปน Westphal เรียกปรากฏการณนี้วา “ความรูสึกทางเพศที่ตรงกันขาม” (contrary sexual
feelings) ถึวแมวาการวินิจฉัยของ Westphal จะไมไดสรุปออกมาวา
พฤติกรรมรักรวมเพศเปน
ความผิดปกติ แตเปนปรากฏการณทางจิตของมนุษยแบบหนึ่ง อยางไรก็ตามการวินิจฉัยของ
Westphal มีสวนสําคัญที่ทําใหแพทยคนอื่น ๆ หันมาสนใจกับพฤติกรรมรักรวมเพศ และไดทําให
วิทยาการทางการแพทยเขามามีอํานาจจัดการกับเรื่องนี้ มีแพทยหลายคนในทวีปยุโรปพยายามจะ
บําบัดรักษา “ผูปวย” ในลักษณะเดียวกันนี้ ตลอดระยะเวลากวา ๑๐ ปตอมา๗๒
ความรูทางการแพทยของไทยในเรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศโดยเฉพาะอิทธิพลของทฤษฎี
จิตวิเคราะหของ Freud ตอวงการแพทยในสาขาจิตเวชศาสตรไทยชวงทศวรรษ ๒๕๐๐ ลวนเปน
ความรูที่ไดมาจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกลายเปนสนามอํานาจระหวางโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยและสังคม
นิยมคอมมิวนิสต สหรัฐอเมริกาไดใหความสนับสนุนทั้งในดานการเงินและการทหารกับประเทศ
ไทยในการตอตานคอมมิวนิสต รวมทั้งการใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอในประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรวมมือระหวางโรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอรตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๖ ในการชวย
เหลือปรับปรุงหลักสูตรแพทยศึกษาใหเขาสูระดับมาตรฐานสากล มูลนิธิไดสงศาสตราจารยเขามา
ปรับปรุงกิจการในแผนกวิชาตาง ๆ และใหทุนอาจารยของคณะออกไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมในตาง
๗๒

Conrad, Peter.; Schneider, Joseph W. Deviance and Medicalization : From Badness to Sickness
Second edition (Ohio : Merrill Publishing Company, 1985) , p. 183.

๔๓

ประเทศ๗๓ แพทยรุนบุกเบิกทางดานสาขา จิตเวชศาสตร (ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรง รวมทั้งสาขาอื่นที่
เกี่ยวของเชนกายวิภาคศาสตร ดังจะไดกลาวถึงอยางละเอียดตอไป) ในชวงตน พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น
ลวนจบการศึกษาหรือไดรับการ อบรมในดานจิตเวชศาสตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไมวาจะ
เปน สุด แสงวิเชียร ที่ไดรับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอรไปศึกษาและดูงานในสาขาตาง ๆ ของวิชา
กายวิภาคศาสตร ที่มหาวิทยาลัย Michigan และมหาวิทยาลัย Western Reserve ในป พ.ศ. ๒๔๗๔–
๒๔๗๖ อรุณ ภาคสุวรรณ ที่ไดรับการฝกอบรมแพทยประจําบานจิตเวชจากมหาวิทยาลัย Colorado,
มหาวิทยาลัย California และมหาวิทยาลัย Johns Hopkins
นายแพทยสุด แสงวิเชียรเปนแพทยคนแรก ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับการอธิบายทางวิชาการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ แตการเขามาของสุดก็ไมไดเปนการกลาวถึงพฤติกรรม รักรวมเพศ
โดยตรง สุด แสงวิเชียรเปนผูที่เชี่ยวชาญดานกายวิภาคศาสตร สิ่งที่สุดใหความสําคัญคือความผิด
ปกติทางกายภาพ ดังนั้นความผิดปกติของอวัยวะเพศที่เปนลักษณะกํากวมระหวางชายและหญิงจึง
เปนประเด็นที่สุดใหความสนใจและใหความสําคัญ สุดพยายามที่จะบอกวาความผิดปกติที่เกิดขึ้น
กับอวัยวะเพศนี้ควรจะเรียกวา “กะเทย” ซึ่งเปนความผิดปกติทางกาย ไมใช “กะเทย” ในความหมาย
กวาง ๆ ที่หมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมตรงขามกับเพศของตน ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ คําวา
“กะเทย” ในความหมายหลังนี้ใชแพรหลายกันในสังคมไทย ตั้งแตสมัยจารีต โดยมีความหมายถึง
บุคคลที่มีพฤติกรรมทางสังคมตรงขามกับเพศของตน และอาจจะไมไดหมายถึงพฤติกรรมรักรวม
เพศโดยตรง กลาวคือเปนกะเทยทางสังคม สุดตองการใหเรียกคนกลุมหลังวา “ลักเพศ” เนื่องจาก
เปนบุคคลที่มีพฤติกรรมทั่วไปตรงขามกับเพศของตนและในบางกรณีอาจรวมถึงพฤติกรรมทางเพศ
เปนการ “ลัก” เอาลักษณะของเพศตรงขามมาเปนของตน
ความพยายามที่จะจําแนกความแตกตางระหวาง “กะเทย” (ทางกายภาพ) และ “กะเทย”
(ทางสังคม) เห็นไดจากสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถานป พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งไดกลาวถึง
“กะเทย” วาหมายถึง “คนหรือสัตวที่มีลักษณะหรืออวัยวะเปนทั้งของหญิงและชาย หรือเปนทั้งของ
ตัวผูและตัวเมีย จนจําแนกออกเปนเพศใดเพศหนึ่งไมไดชัดเจน” และไดแบงกะเทยออกเปน ๒
ประเภท คือ “กะเทยแท” และ “กะเทยเทียม” กะเทยแท “เปนชนิดที่มี ตอมเพศทั้งสองชนิด แต
ลักษณะเพศภายนอกอาจเปนชาย เปนหญิงหรือกึ่งกลางระหวางเพศ
ทั้งสอง” สวนกะเทยเทียม
“เปนชนิดที่มีตอมเพศของเพศหนึ่ง แตอวัยวะสืบพันธุอื่น ๆ มีของอีกเพศหนึ่งแทรกซอนอยูหรือที่
เปนของเพศของตัวก็เจริญไมถึงขนาดปกติ๗๔ การกลาวถึงกะเทยทางกายภาพในสารานุกรมไทย
๗๓

พิชาญ พัฒนา, ความเปนมาของการแพทยเมืองไทย, หนา ๒๐๘–๒๐๙.
ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม ๒ (พระนคร : รุงเรืองธรรม,
๒๔๙๙), หนา ๘๑๐–๘๒๒.
๗๔

๔๔

ฉบับราชบัณฑิตยสถานป พ.ศ. ๒๔๙๙ นอกจากจะบอก “ประเภท” ของความพิการทางกายแบบ
“กะเทย” แลวยังมีภาพประกอบความผิดปกติของอวัยวะเพศชนิดตาง ๆ ที่สุดเรียกวา “กะเทย” ความ
ผิดปกติทางกายภาพนี้แบงออกไดเปน ๒ ประเภทคือ “กะเทยแท” และ “กะเทยเทียม” ความหมาย
ของคําทั้งสองนี้ในการใชของ
สื่อมวลชนและแมแตในวงการแพทยเองก็คอนขางที่จะมีความ
สับสนดังจะไดกลาวถึงตอไป ปเตอร แจคสัน ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องเพศสภาพในสังคมไทยกลาววาคํา
อธิบาย “กะเทย” ในสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้ไดอาศัยตําราทางการแพทยของ
อเมริกันในชวง ทศวรรษ 1930 และ 1940 ในการใหคํานิยามกะเทย ไดแก H.H. Young, Genital
Abnormalities, Hermaphroditism, and Related Adrenal Diseases (Baltimore, MD, 1937); A.
Grollman, Essentials of Endocrinology, 2d ed. (Philadelphia, 1947); C.D. Creevey, “Pseudohermaphroditism : Report of Five Cases,” International Science Digest 16 (1933) : 195-212๗๕
จากการบรรยายในที่ประชุมใหญแพทยสมาคมของนายแพทยสุด แสงวิเชียรเรื่องการศึกษา
รางกายและฮอรโมนของลักเพศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ สุดกลาววาเขาและนายแพทย
อรุณ ภาคสุวรรณไดเขาไปตรวจกลุมคนที่ถูกจับเพราะเปน ลักเพศ ที่เรือนจํา บางขวาง สุด แสง
วิเชียรเปนผูเชี่ยวชาญดานกายวิภาคศาสตร และเปนอาจารยประจําแผนก กายวิภาคศาสตร คณะ
แพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล โดยที่ในขณะนั้นอรุณ ภาคสุวรรณ เปน ผูอํานวยการโรง
พยาบาลสมเด็จเจาพระยา ธนบุรี ไดเขาไปตรวจสอบกลุม “ลักเพศ” การที่สุดและอรุณเรียกคนกลุม
นี้วา “ลักเพศ” เนื่องจาก กะเทย ในความหมายทางการแพทยแลวหมายถึงผูที่มีอวัยวะเพศของทั้ง
เพศชายและเพศหญิงภายในคนคนเดียวกัน หรือคนที่มีอวัยวะเพศก้ํากึ่งระหวางชายและหญิง หรือมี
ฮอรโมนเพศตรงขามกับลักษณะเพศทางกายภาพ ความกระตือรือรนของนายแพทยทั้ง ๒ คนที่จะ
เขาไป “ตรวจสอบ” กลุมลักเพศทําใหดูราวกับวาในสังคมไทยไมเคยปรากฏคนกลุมนี้อยูเลย การ
ตรวจสอบรางกายของคนกลุมนี้อยางละเอียดของนายแพทยทั้งสอง ไดผลออกมาวาคนกลุมนี้ไมมี
ความผิดปกติทางกายภาพแตอยางใด และแพทยทั้งสองไดสรุปวา “การผิดปกติที่แสดงออกมานั้น
เปนผลจากการผิดปกติในทางจิตมากกวาทางกาย” ๗๖
อรุณ ภาคสุวรรณไดกลาววา “ลักเพศ” หรือ Transvestite นี้เปนลักษณะหนึ่งของ
Homosexuality หรือ “รักรวมเพศ” ซึ่งเปนความผิดปกติทางจิต (แตกตางจาก “กะเทย” ในความ
หมายทางการแพทยที่เปนความผิดปกติทางกาย) สุดไดนิยามคําวา “ลักเพศ” ไววา “เปนลักษณะผิด
ปกติอยางหนึ่งใน psychosexual orientation รวมอยูในพวก homosexual practices fetishism
๗๕

Perter Jackson, “Thai Research on Male Homosexuality and Transgenderism and the Cultural
Limits of Foucaultian Analysis,” Journal of the History of Sexuality 8 , 1(1997) : 62.
๗๖
สุด แสงวิเชียร, “การศึกษารางกายและฮอรโมนของลักเพศ,” จดหมายเหตุทางแพทยของแพทย
สมาคมแหงประเทศไทย (จ.พ.ส.ท.) ๔๔ , ๗ (กรกฎาคม ๒๕๐๔) : ๔๔๒.

๔๕

voyeurism exhibitionism sadism และ masochism การผิดปกตินี้ไมไดเกิดจากการผิดปกติใน
ฮอรโมน”๗๗ และไดอธิบายลักษณะของคนลักเพศวา “บุคคลเหลานี้มีรางกายและอวัยวะสืบพันธุ
เปนชายแท แตในดานจิตใจแลวตรงกันขาม ลักเพศมีประวัติในความประพฤติ ความรูสึกนึกคิด
ตลอดจนกริยาและทาทางเปนแบบหญิง”๗๘ อรุณกลาวย้ําบอยครั้งวาคนเหลานี้มีอาการปวยทางจิต
และเรียกคนกลุมนี้วา “ผูปวย” อรุณไดกลาวถึงสาเหตุของการเปน “ลักเพศ” ๓ ประการดวยกัน
คือ
๑. เปนความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือผิดปกติมาแตกําเนิด
๒. เปนโรคของตอมไมมีทอ (Glandular Disease) หรือฮอรโมน
๓. เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ซึ่งเกิดมาจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
การกลาวถึงสาเหตุตาง ๆ ของการเปน “ลักเพศ” นี้อรุณไดอาศัยผลงานการคนควาวิจัยของ
แพทยและนักจิตวิทยาตะวันตก∗ และแตละสาเหตุที่กลาวมาอรุณก็ยอมรับวาลวนแลวแตยังไมเปน
ที่แนนอนวาจะเปนสาเหตุที่แทจริงของการเปน “ลักเพศ” หรือไม แตอยางไรก็ตามอรุณก็ยังเสนอ
แนะแนวทางการรักษาวามีอยู ๒ แนวทางคือ รักษาใหหายเปนคนปกติ และรักษาพอใหดําเนินชีวิต
ในสังคมไดโดยไมเปนผลรายแกตัวหรือสังคมนัก ในกรณีการรักษาใหหายเปนคนปกตินั้นอรุณได
กลาววา
เรื่องรักษาใหหายเปนปกตินี้ เปนการยากมาก ถาเปนรายที่เกิดผิดปกติมา
แตเด็ก ๒-๓ ขวบแลวรักษาใหหายไมไดเลย แตในบางรายที่เกิดขึ้นในคนปกติ
เคยมีจิตใจเกี่ยวกับเรื่องเพศเหมือนสามัญชน แตเพราะความกระทบกระเทือนใจ
อยางแรง ทําใหเกิดอาการ Homosexual ขึ้นชั่วขณะ บุคคลประเภทนี้อาจบําบัด
ใหหายได๗๙

๗๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๓๖.
อรุณ ภาคสุวรรณ, “ลักเพศ,” จดหมายเหตุทางแพทยของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย (จ.พ.ส.ท.)
๔๔ , ๗ (กรกฎาคม ๒๕๐๔) : ๔๔๓.
∗
Lange, Darke, Kallman ในกรณีความผิดปกติทางพันธุกรรม Wright, Bouer, Myerson Neustadt,
Rosenwig & Hoskins, Clifford Allen ในกรณีฮอรโมน และ Freud ในทฤษฎีจิตวิเคราะห
๗๙
อรุณ ภาคสุวรรณ, “ลักเพศ,” จดหมายเหตุทางแพทยของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย (จ.พ.ส.ท.)
หนา ๔๔๘.
๗๘

๔๖

นอกจากนี้แลวอรุณยังเสนอแนะวิธีการปองกัน ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทฤษฎีจิต
วิเคราะหของฟรอยด คือ เด็กควรไดรับความอบอุนจากพอแม พอควรมีบทบาทที่เหมาะสม ควรฝก
นิสัยเด็กในวัยตาง ๆ และไมสนับสนุนใหเด็กประพฤติตัวในลักษณะ “ลักเพศ”
ในรายงานเบื้องตนการศึกษารางกายและฮอรโมนของคน “ลักเพศ” สุดและอรุณไดทําการ
ตรวจรางกายของ “ผูปวย” อยางละเอียดเพื่อหาความแตกตางทางดานรางกายโดยใช วิธีการดังตอ
ไปนี้
๑. ตรวจรางกายเพื่อจะดูวา “ผูปวย” วามีรูปรางลักษณะเปนแบบหญิงหรือชาย
๒. ตรวจ sex chromatin จากเซลลบุในปาก
๓. เก็บน้ําอสุจิไปตรวจเชื้อชาย
๔. เก็บน้ําปสสาวะไปหา 17-ketosteroids
ผลการตรวจสอบรางกายของนักโทษกลุมนี้ ปรากฏวาไมมีความแตกตางไปจาก รางกาย
ของชายไทยทั่วไป “พวกชาย “ลักเพศ” เหลานี้ไมไดมีรูปรางของหญิงเลย เปนแตมี รูปรางเปนชาย
ขนาดเล็กเทานั้น”๘๐ และไดสรุปวาคนกลุมนี้เปนชายที่ชอบแตงกายเปนหญิง และมีกิริยาทาทางเปน
ผูหญิงไมมีความผิดปกติทางรางกาย แตเปนความผิดปกติทางจิตใจ
จากรายงานของสุด แสงวิเชียร และอรุณ ภาคสุวรรณในกรณีเขาไปตรวจบุคคลที่ถูกจับ
เพราะประพฤติตัวเปนลักเพศ นั้น บุคคลกลุมนี้มีลักษณะชอบแตงตัวเปนหญิง มีอากัปกิริยาเปน
หญิง และชอบคนเพศเดียวกัน แพทยทั้งสองคนไดเทียบคําวา ลักเพศ เขากับคําศัพทภาษาอังกฤษ
Transvestite ดังที่ไดกลาวแลววาในความเขาใจของคนทั่วไปในขณะนั้น คนกลุมนี้ไดรับการเรียกวา
กะเทย ตามความเขาใจที่มีพื้นฐานมาจากระบบความหมายทางเพศที่แบงคนออกเปน ๓ เพศ คือ ผู
ชาย ผูหญิง และกะเทย แตแพทยทั้งสองมีความเห็นวา กะเทย นาจะใชสําหรับในกรณีความผิดปกติ
ทางเพศที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเพศเทานั้น ในรายงานของแพทยทั้งสอง สุด แสงวิเชียรไดกลาวถึง
Homosexual ดวย แตก็ไมไดบอกวา Homosexual นี้มีลักษณะอยางไร บอกแตเพียงวาเปนความผิด
ปกติอยางหนึ่งที่อยูในกลุมเดียวกับ ลักเพศ สวนอรุณ ภาคสุวรรณ ไดกลาวถึง Homosexual ในบท
ความเรื่อง ลักเพศ วา “ลักเพศหรือ Transvestite นี้เปนลักษณะหนึ่งของ Homosexuality หรือ รัก
รวมเพศ ซึ่งเปนความผิดปกติทางจิต”๘๑ ลักษณะของลักเพศที่อรุณ ยกตัวอยางคือ

๘๐

สุด แสงวิเชียร, “การศึกษารางกายและฮอรโมนของลักเพศ,” จดหมายเหตุทางแพทยของแพทย
สมาคมแหงประเทศไทย (จ.พ.ส.ท.) ๔๔ , ๗ : ๔๓๘.
๘๑
อรุณ ภาคสุวรรณ, “ลักเพศ,” จดหมายเหตุทางแพทยของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย (จ.พ.ส.ท.)
๔๔ , ๗ : ๔๔๓.

๔๗

มีความรูสึกอยากเปนผูหญิง ตอนเล็ก ๆ อยูเคยนุงผาถุงแบบหญิง…มัก
มีความสนใจเครื่องแตงกายของผูหญิง เชน กระโปรง, เสื้อ ฯลฯ…งานใดซึ่งผู
หญิงทํา ผูปวยชอบที่จะชวยและทําดวยความเต็มใจ…หากวาในละแวกบานมี
งาน เชนงานวัด ผูปวยชอบที่จะแตงตัวเปนหญิงออกไปเที่ยวเตร…ผูปวยเองมี
ความรูสึกรักแมมากกวาบิดา เพราะวาบิดาของผูปวยนั้นเปนคนดุ ดื่มจัด และไม
คอยสนใจในครอบครัว…ผูปวยแตงกายเปนหญิงโดยเปดเผยเมื่อผูปวยอายุ ๑๕
ป…ผูปวยมีความรูสึกรักผูชาย และคิดวาหญิงเปนเพื่อนกับตน นอกจากนั้นยังมี
ความรูสึกทางเพศไปในทางวิตถาร เชน ชอบแอบดูอวัยวะสืบพันธของผูชาย
เปนตน เมื่อผูปวยอายุ ๑๖ ป
ผูปวยไดสมสูทางทวารหนักกับผูชายคนหนึ่ง
ดวยความยินยอมของผูปวย ผูปวยรูสึกเปนสุขมากที่ตนเปนผูรับ หลังจากครั้ง
นั้นแลว หากผูปวยเห็นชายใดที่สพอารมณ ผูปวยจะมีความรูสึกทางเพศเกิดขึ้น
ทันที…ผูปวยมีความรูสึกอยากที่จะเปนหญิงมากกวา หากวาแพทยจะชวยได ผู
ปวยมีความพอใจที่จะเปนผูรับมากกวาที่จะเปนผูทํา๘๒
จากตัวอยางที่ยกมานี้จะเห็นไดวา ลักเพศ ที่อรุณกลาวถึงมีลักษณะที่เทียบเคียงไดกับกะเทย
อรุณไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดลักเพศ โดยอาศัยทฤษฎีของฟรอยด เปนความผิดปกติที่เกิดจาก
พัฒนาการของจิตใจในวัย ๒ ขวบ เด็กเลียนแบบแมทําใหพัฒนาการของจิตใจไมเปนไปตามปกติ
กอใหเกิดพฤติกรรม “ชอบแตงตัวเปนหญิง เลนแบบหญิง ทาทางตลอดจนความรูสึกนึกคิด ดังนั้น
ความผิดปกติอันนี้จะฝงแนนเขาทุกทีจนเริ่มเปนหนุม บุคคลประเภทนี้ก็จะเหมือนหญิงทั้งหลายคือ
รักผูชาย อยากใหเขามารักตัว แสดงความรักตอตัว”๘๓
ในสวนของการรักษาอรุณไดใชคําวา Homosexual แทนที่จะเปน ลักเพศ อาจจะเปนไดวา
ในความเขาใจของอรุณนั้น คนสองประเภทนี้มีลักษณะที่ไมแตกตางกันนัก อรุณไดกลาวถึงลักษณะ
ของคนไข Homosexual ชาวตางชาติคนหนึ่งไววา มีความสัมพันธทางเพศกับคนเพศเดียวกันในชวง
สงครามในขณะที่เปนทหาร หลังจากนั้นไดเขามาอยูในประเทศไทย ผูปวยมีปญหาเรื่องรายไดจึง
เริ่มดื่มเหลาและมีอาการอยากเปนผูหญิง
กลาวไดวาพฤติกรรมรักรวมเพศชนิดแรกที่คนไทยรูจักกันเปนอยางดีคือ กะเทย เนื่องจาก
กะเทยเปนอีกเพศหนึ่งในสังคมไทยที่รับรูกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามคําวากะเทยก็
เปนคําที่มีความหมายกวาง ๆ ที่ใชหมายถึงอะไรที่ไมเปนผูหญิงหรือไมเปนผูชาย หรือมีลักษณะที่
๘๒
๘๓

เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๔๔.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๔๗.

๔๘

ไมสามารถสืบพันธุได การที่คนกลุมหนึ่งถูกจับในขอหาเปน ลักเพศ นั้น จากขอเสนอของสุด แสง
วิเชียรที่ตองการใหเรียกคนกลุมนี้วา ลักเพศ ไมใช กะเทย อยางที่คนสวนใหญเขาใจกันมาแตดั้งเดิม
ลักษณะของคน ลักเพศ มีกริยาทาทาง การแตงกาย และความตองการแบบผูหญิง ทั้งสุด
แสงวิเชียร และอรุณ ภาคสุวรรณตางเห็นพองกันวาคนกลุมนี้เปน Homosexual ประเภทหนึ่ง ที่มี
ความผิดปกติทางดานจิตใจ และดวยความรูของทางการแพทยแบบตะวันตกไดทําให ลักเพศ กลาย
เปนความเจ็บปวยทางจิต เปนผลมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ซึ่งในโลกตะวันตกเรียกความเจ็บปวย
ทางจิตนี้วา Homosexual
บทความเรื่อง เหตุไรจึงเกิดมาเปนกะเทย ของ สุด แสงวิเชียร ที่ตีพิมพในศิริราชอนุสรณ
ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ ตอนทายของเอกสารลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ หลัง เหตุการณ
ฆาตกรรมบาริแกนหนึ่งเดือน สุดยังคงยืนยันวา “กะเทย” เปนความพิการทางกาย และการที่เขาใจ
กันวา “กะเทย” คือบุคคลที่มีรางกายของเพศใดเพศหนึ่งแตมีพฤติกรรมตรงขามกันเพศของตนซึ่ง
เปนการพิการทางจิตเปนความเขาใจที่ผิด และควรที่จะเรียกคนกลุมนี้วา “ลักเพศ” แตในความรับรู
ของคนทั่วไปในขณะนั้น “กะเทย” คือผูที่มีพฤติกรรมตรงขามกับเพศของตน สุดตอกย้ําใหพฤติ
กรรมรักรวมเพศเปน “โรค” และเนนการปองกันโดยใหความสําคัญกับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก รวมทั้ง
ความรูของแพทยตะวันตกเกี่ยวกับ “กะเทย” ในดานกายภาพในตอนตนศตวรรษที่ 20 สุดยังออกตัว
อีกวาตนนั้นไมมีความรูเกี่ยวกับคนที่เปน “ลักเพศ” เลย โดยไดกลาวถึงกรณีนักโทษ “ลักเพศ” เรือน
จําบางขวางที่ไดไปทําการตรวจเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๔ วาคนกลุมนี้ไดขอรองใหแพทยชวยทําใหตน
เปนผูหญิงจริง ๆ แตก็ไมสามารถที่จะทําได แมแตการจะทําใหคนกลุมนี้มีความรูสึกนึกคิดตรงกับ
เพศของตนก็ไมสามารถที่จะทําได สุดยังกลาวอีกวา “โรค” นี้ไมไดเปนเฉพาะผูที่มีการศึกษานอย
เทานั้น แมแตผูที่มีสติปญญาดีก็เปนกันหลายคน แมแตแพทยโรคจิตเองก็พยายามที่จะแกไขแตก็
ประสพผลสําเร็จนอยมากเนื่องจากวาไมทราบสาเหตุที่แทจริง สุดไดเสนอวาควรจะปองกันมาก
กวาที่จะหาวิธีการรักษา โดยการเลี้ยงและอบรมเด็กใหตรงกับเพศของตัวเด็ก ใหความรูในเรื่องเพศ
ใหเหมาะกับวัย
อรุณ เชาวนาศัย แพทยแผนกโรคจิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ ไดเขียนเกี่ยวกับความ
ผิดปกติทางเพศใน วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๑๔ เรื่อง “ความผิดปกติทางเพศในผูปวยไทย” อรุณกลาววาสิ่งที่นํามาเขียนเปนการสรุปผลจาก
ผูปวยที่เขามาขอรับการรักษา และเปนความคิดเห็นของผูเขียนเอง อรุณกลาววาความผิดปกติทาง
เพศเปนความผิดปกติทางกามารมณที่เปนผลมาจากจิตใจ และ Homosexuality หรือรักรวมเพศ ก็ถูก
จัดใหอยูในความผิดปกติทางเพศดวย อรุณกลาววาผูปวยที่มารับการรักษามีอยู ๑๐ ราย เปนชาย ๙
เปนหญิง ๑ ผูปวยที่เปนชายนั้น ๔ รายแรกเปนผูที่มีหนามีตาในสังคม ๒ รายตอมาเปนนักเรียน ๓
รายสุดทายเปนโสเภณี อรุณกลาววาจากการ “ตรวจและรักษา” พบวาผูปวยแสดงอาการ
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Homosexual ตั้งแตเล็ก และทุกคนมาจากครอบครัวที่มีแมทํางานมากกวาพอ และผูปวย ๓ คนหลัง
ที่เปนโสเภณีชาย ปฏิเสธการรักษาเพราะถือวา Homosexual มีรายไดดี
ในกลุมความผิดปกติทางเพศนี้ ประกอบไปดวย Transvestitism, Voyeurism (ชอบแอบดูผู
อื่นอาบน้ํา), Exhibitionism, Pedophilia, Sadism, Masochism และ Fetishism อรุณกลาววาอาการ
เหลานี้เปนปญหาทางจิตที่สําคัญอยางหนึ่ง การรักษาตองใชเวลานาน และตองการความเขาใจอันดี
ระหวางแพทยกับผูปวย บุคคลเหลานี้ “ปวย” เชนเดียวกับโรคทางจิตอื่น ๆ เปนบุคคลที่นาสงสาร
การกระทําทุกอยางเกิดจากผลทางจิตใจซึ่งผิดปกติ ที่ไมสามารถควบคุมได ลักษณะของผูปวยที่เปน
Homosexual โดยเฉพาะในกรณีเพศชายนั้นไมปรากฏวามีลักษณะเปนเชนไร แตอยางไรก็ตามอรุณ
ไดแยก Homosexual ออกจาก Transvestitism ซึ่งอยางหลังนี้มีลักษณะที่เปนชาย แตชอบแตงตัวเปน
ผูหญิงทุกครั้งที่มีโอกาส
ภาพสะทอนพฤติกรรมรักรวมเพศในนวนิยายเรื่อง จันดารา ก็มีทั้งเหมือนและแตกตางไป
จากความรูทางการแพทยในชวงระยะเวลานี้ นวนิยายเรื่องจันดารา ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ซึ่งเปนนิตยสารชั้นนําของเมืองไทยในขณะนั้น และไดรวมเลมตีพิมพในป
พ.ศ. ๒๕๐๘ อุษณา เพลิงธรรม ไดกลาวถึงการเขียนนวนิยายเรื่องนี้วา
เรื่องจันดาราเปนการรวบรวมสิ่งละอันพันละนอยจากความทรงจํา ซึ่ง
ตกตะกอนอยูในหัวจิตหัวใจมาจากวัยเด็กเรื่อยมา จนกระทั่งวัยราว ๔๔ คือใน
ตอนที่เริ่มลงมือเขียนเรื่องนี้ เปนรายสัปดาหในหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาห
วิจารณ ซึ่งตนประจําทํางานอยู เปนการเก็บเล็กผสมนอยจากความทรงจํา๘๔
จันดาราเปนนวนิยายที่มีเนื้อหาสวนหนึ่งเกี่ยวพันกับพฤติกรรมรักรวมเพศ ตัวละครหญิง
คือ คุณแกว มีพฤติกรรมรักรวมเพศ อุษณา เพลิงธรรม ไดใชคําวากะเทยในการนิยามพฤติกรรม
ของคุณแกว “นับแตบัดนั้นเองเปนตนมา คุณแกวก็ดังวาจะจูงใจทําตัวเปนคูแขงกับผมในการ
รณรงคทําเสนหกับผูหญิงในบาน ทั้งรุนเกา รุนใหม เสือสนามแตโดยเดียว อยางผมไดถึงกาลตอง
มามีคูแขงเปนกะเทยเขาใหแลว”๘๕ สวนหนึ่งของสาเหตุพฤติกรรมรักรวมเพศของคุณแกวคือการ
เลี้ยงดูในวัยเด็ก
พฤติกรรมของคุณแกวนั้นอุษณาไดบรรยายโดยผานความรูสึกของจันตัวละครเอกไววา
“ตามความรูสึกรายของผม เธอไมใชผูหญิงอยางเดียวเสียแลว เธอเปนกะเทย กะเทยซึ่งเปนคนสอง
๘๔
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เพศไดอยางละเทา ๆ กัน และยิ่งปก็จะยิ่งเปนขางผูชายแกกลาขึ้นทุกทีจนในที่สุด ผูชายก็แทบจะจับ
ถกกนเตะไดโดยไมคอยจะอายใจเทาไรนัก”๘๖ ความเขาใจตอพฤติกรรม
รักรวมเพศของ
คุณแกวที่อุษณาบรรยายออกมาสะทอนใหเห็นการใชคําวา “กะเทย” ในความหมายถึงคนที่มีพฤติ
กรรมทางสังคมและพฤติกรรมทางเพศตางจากเพศของตน แตมิไดมีอวัยวะทั้งสองเพศแตอยางใด
และใชไดสําหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง
นอกจากคุณแกวแลวตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศคือคุณบุญเลื่อง แตคุณ
บุณเลื่องจะแตกตางจากคุณแกวตรงที่คุณบุญเลื่องเปน “ไบเซกซ” “เธอ (คุณบุญเลื่อง) เพียงแตเปน
คนไบเซกซ ซึ่งสามารถรวมรสไดกับคนทั้งสองเพศ และไมไดกลายเปนคนโฮโมเซกซ ซึ่งพึงใจ
รวมแตเพศเดียวกันอยางคุณแกว”๘๗ จากนวนิยายเรื่องจัน ดารา ของอุษณา เพลิงธรรมทําใหเห็นวา
ความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นมี ๒ ลักษณะคือ “โฮโมเซกซ” และ
“ไบเซกซ” คําวา
กะเทยที่มีอยูเดิมในสังคมไทยถูกจัดใหอยูในขอบเขตของพฤติกรรมรักรวมเพศประเภทแรก
อรินซึ่งศึกษาเรื่องนี้ไดวิเคราะหวาการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ของอุษณา ถึงแมวาผูเขียนเอง
ตองการใหความบันเทิงกับผูอานมากกวาจะเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอผูอาน โดยตรง แต
ผูเขียนก็ไดศึกษาความรูทางดานจิตวิทยาและจิตวิเคราะหประกอบดวย ดังจะเห็นไดจากตอนตน
เรื่อง จะเห็นไดวาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศและความเขาใจตอ
พฤติกรรมรักรวม
เพศเดิมในสังคมไทย ปะทะสังสันทนกันอยูในสังคมไทยแลวในระดับหนึ่ง ถึงแมวาจะยังไมไดเปน
หลักเปนฐานชัดเจนเหมือนในระยะเวลาตอมา แตก็เปนการพยายามทําความเขาใจพฤติกรรมรักรวม
เพศโดยผสมผสานความเขาใจดั้งเดิมที่มีอยูกับความรูทางการแพทยจากตะวันตก
ปเตอร แจคสัน ตั้งขอสังเกตวาสังคมไทยไดรับอิทธิพลความรูทางวิทยาศาสตรและการ
แพทยจากโลกตะวันตกตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ ๑๙ การตื่นตัวตอการแพรระบาดของกะเทยใน
ชวงทศวรรษ ๒๕๐๐ เปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม กลุมคนชั้นกลาง
วิตกกังวลกับผลของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศของสังคมไทย ประกอบกับในชวงเวลา
ดังกลาวประเด็นขาวเรื่อง
อาชญากรรมทางเพศตามหนาหนังสือพิมพทําใหผูคนตื่นกลัวและวิตกกังวล และนําไปสูการถก
เถียงในเรื่องเพศ รวมทั้งการอพยพยายถิ่นเขามาในเมืองหลวง และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนใน
ขณะนั้นที่ขัดกับแบบแผนวัฒนธรรมของสังคมไทย๘๘ เห็นไดจากกรณีของสุด แสงวิเชียร และจาก
ปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาแมแตในวงการแพทยของไทย กะเทยยังคงมีอิทธิพลตอความ
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เขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศของคนในสังคมไทย
ซึ่งจะแตกตางจากโลกตะวันตกที่รักรวมเพศ
(homosexual) และกะเทย (transgenderism) มีพัฒนาการที่แตกตางไปจากในสังคมไทย กลาวคือใน
โลกตะวันตกความเปนรักรวมเพศมี อิทธิพลตอความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศอื่น ๆ และเขา
มาสูความสนใจในวงการแพทยตั้งแตตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 19 อยางที่ไดกลาวมาแลวคําวา
homosexual นั้นปรากฏขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๑๒ (ค.ศ. 1869) (คําวา homosexual ปรากฏใน Oxford
English Dictionary ในป พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. 1892) สวนคําวา heterosexual และ heterosexuality ถูก
นับรวมเขาในปพ.ศ. ๒๔๔๓ (ค.ศ. 1900)๘๙ แตอยางไรก็ตามจากการวินิจฉัยแยกโรคของสมาคมจิต
แพทยอเมริกันจะไดนํารักรวมเพศออกจากความผิดปกติทางเพศในป พ.ศ. ๒๕๑๗ แตก็ยังคง
transsexual ไวในความผิดปกติทางเพศ transsexual ในความหมายทางการแพทยจะหมายถึงผูที่
ตองการจะเปลี่ยนแปลงเพศของตนที่มีมาแตกําเนิดใหเปนเพศตรงขาม ในทางปฏิบัติแลวก็หมายถึง
กะเทยกลุมหนึ่ง (มีกะเทยที่ไมตองการจะผาตัดแปลงเพศดวย)
ความพยายามของสุดในการนิยามพฤติกรรมรักรวมเพศในรูปแบบตาง ๆ (กะเทย, เกย, เลส
เบี้ยน) ดวยคําวา “ลักเพศ” นั้นไมประสบความสําเร็จในระยะยาว เนื่องจากคนไทยคุนเคยกับ
“กะเทย” ในความเขาใจวาเปนคนประเภทหนึ่งที่มีกิริยาทาทางและการแตงตัวแบบผูหญิง แมแต
บัณเฑาะกที่ปรากฏในพระไตรปฎก นักการศาสนาตีความวาคือกะเทยในปจจุบัน แจคสันกลาว
วาคนไทยไมนิยมใชคําวา “ลักเพศ” เพราะขาด “อรรถรส” และรากฐานที่ยาวนานของความเขาใจ
ทางภาษาศาสตรเชนที่เกิดขึ้นกับคําวากะเทย๙๐ ทําใหความพยายามในการเปลี่ยนคําที่ใชมาเปนเวลา
นานจึงไมประสบผลสําเร็จ
ความรูทางการแพทยที่ผลิตขึ้นโดยสุด แสงวิเชียร และอรุณ ภาคสุวรรณ ไดรับการตอกย้ํา
และผลิตซ้ําจากงานเขียนอยางไมเปนทางการในรูปแบบอื่น ๆ เชนงานของมาโนชญ ชุมสาย ได
กลาวถึงกะเทย ในบทความเรื่อง “กะเทยแทหรือเทียม” ซึ่งรวมอยูในหนังสือ ความรูเรื่องเพศ ชุดปก
สีแดง ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๑๒ มาโนชญกลาววากะเทย เปนความพิการทางกายภาพและแบงออก
ไดเปน “กะเทยแท” และ “กะเทยเทียม” กะเทยแทคือบุคคลที่มีอวัยวะเพศของทั้งชายและหญิงในคน
คนเดียว กะเทยเทียมคือบุคคลที่ไมมีเนื้อเยื่อของตอมเพศทั้งสองเพศ การจะระบุวาเปนชนิดใด
สังเกตจากลักษณะของอวัยวะสืบพันธุที่มองเห็นจากภายนอก สวนบุคคลที่มีพฤติกรรมตรงขามกับ
เพศของตนมาโนชญมองวาเปนปญหาสังคม เปนโรคกามารมณผิดปกติ ที่มักจะเกิดในประเทศที่
เจริญแลว และคนในเมืองหลวงจะเปนมากกวาคนที่อยูในชนบท และมักจะมีสาเหตุมาจากการขาย
๘๙
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บริการทางเพศใหกับคนตางชาติ และกลาววาคนกลุมนี้เปนพวกกามวิตถารเปนโรคจิตชนิดหนึ่ง ซึ่ง
เรียกวา โฮโมเซกชวลลิตี้ (Homosexuality) หรือเรียกอีกอยางวา “โรคชอบเลนเพื่อน” หรือ “โรค
ชอบเพศเดียวกัน” มาโนชญเรียกคนกลุมนี้วา “กะเทยปลอม”
นาสังเกตวานวนิยายในชวงเวลานี้ก็สะทอนภาพของ “กะเทย” ที่มีพฤติกรรมเปนหญิงใน
ทัศนคติดานลบมากขึ้น เชนนวนิยายของ สุภาว เทวกุล เรื่องมนุษย (๒๕๑๓) แสดงใหเห็นทัศนคติ
ของคนในสังคมที่มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศไปในทางที่รังเกียจ และดูถูก ความวิปริตของตัวละคร
ที่ชื่อจิตรี ที่ไดรับการ อบรมเลี้ยงดูอยางเด็กหญิงมาแตเล็ก สรรพนามที่อางถึงจิตรีลวนใหความรูสึก
ในดานลบ การบรรยายบุคลิกของจิตรี ทั้งในดานวาจา กริยาและการแตงกายก็เปนไปในแงที่ทําใหผู
อานมองภาพจิตรีวานาหมั่นไสมากกวานารัก๙๑
อรินกลาววาสุภาวเรียกพฤติกรรมของรักรวมเพศชายวา “กะเทย” และไดบรรยายลักษณะ
ของกะเทยวา “พวก กะเทย นะคือพวกผูชายที่ชอบแตงตัวเปนผูหญิง ความคิดความอานก็เหมือนผู
หญิง แลวถาไมจําเปนก็ไมพยายามจะแตงตัวแบบผูชาย แตพวก กะเทียม นะอาการนอยกวานั้น คือ
ยังยอมรับรูในความเปนผูชายของตัวอยูมั่ง แตวาก็ยังอยากจะทําอะไร ๆ อยางผูหญิงอยูบางเหมือน
กัน”๙๒ กะเทยที่ปรากฏในนวนิยายของสุภาว เทวกุลนี้มีลักษณะที่สอดคลองกับการอธิบายสาเหตุ
การเกิดขึ้นของพฤติกรรมแบบรักรวมเพศของ อรุณ เชาวนาศัย ที่มีกอนหนานี้ อรินไดวิเคราะหวา สุ
ภาวไมไดอธิบายกะเทยโดยอาศัยทฤษฎีจิตวิทยา ลักษณะของ กะเทย ที่สุภาวกลาวถึงคือผูชายที่
ตองการผาตัดแปลงเพศ (Transsexuality) และ กะเทียม คือรักรวมเพศชาย (Male Homosexual)
สรุปแลววาทกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น มี
ลักษณะที่มีอคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศในระดับหนึ่ง เนื่องจากในอดีตประชากรเปนทรัพยากรที่
สําคัญของรัฐ อันจะเปนบอเกิดของแรงงาน และโภคทรัพย ตลอดจนการปองกันอาณาเขตของตน
พฤติกรรมทางเพศที่ไมกอใหเกิดบุตร ยอมไมเปนที่ตองการของรัฐ และไมเปนที่ยอมรับของสังคม
ในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามคําวา กะเทย เปนคําศัพทเพียงคําเดียวที่ใชเรียกลักษณะที่ก้ํากึ่ง หรือ
ลักษณะรวมระหวางเพศหญิง และเพศชาย ดังที่ปรากฏในพจนานุกรมที่รวบรวมโดยชาวตางชาติใน
ชวงรัตนโกสินทรตอนตน แตคําวากะเทยก็ไมไดหมายรวมไปถึงพฤติกรรมรักรวมเพศดวย จาก
หลักฐานในชวงรัตนโกสินทรตอนตน สังคมไทยมีคําที่ใชเรียกพฤติกรรมรักรวมเพศสองแบบคือ
“เลนสวาท” สําหรับพฤติกรรมรักรวมเพศระหวางชายกับชาย และ “เลนเพื่อน” สําหรับพฤติกรรม
รักรวมเพศระหวางหญิงกับหญิง
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พฤติกรรมรักรวมเพศที่ปรากฏในสมัยตนรัตนโกสินทรนั้นมักจะถูกมองวาเปนสิ่งที่แปลก
แยกออกไปจากความเปนหญิง และ ความเปนชาย และไมยอมรับในระดับหนึ่ง แตคนในสังคมไทย
ก็สามารถอดทนตอพฤติกรรมรักรวมเพศเหลานั้นได การประณามพฤติกรรม รักรวมเพศที่ปรากฏ
ในชวงรัตนโกสินทรตอนตนจะเกิดเฉพาะในกรณีที่กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของสถาบัน
กษัตริย เชนในกรณีของกรมหลวงรักษรณเรศร และกรณีการเลนเพื่อนของสนมนางใน ซึ่งสงผลตอ
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย ไมปรากฏหลักฐานวามีการ ลงโทษผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
ที่เปนสามัญชนทั่วไป
การปฏิรูปประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงหลาย ๆ ดาน แตความเขาใจตอ กะเทย และ พฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยยังไมเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม คําวากะเทยยังคงมีความหมายกวาง ๆ ที่หมายถึงลักษณะที่ก้ํากึ่งระหวาง เพศชาย
และเพศหญิง พฤติกรรมรักรวมเพศยังไมเปนอาชญากรรมที่จะตองมีตัวบทกฎหมายลงโทษ ถึงแม
วาจะไดมีการบัญญัติกฎหมายลักษณะอาญา ที่เปนการยึดรูปแบบของกฎหมายของประเทศตะวัน
ตกเปนแบบอยาง ซึ่งในตะวันตกพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต แตใน
สังคมไทยยังคงไมเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอ พฤติกรรมรักรวมเพศ การกลาวถึงกฎหมายมาตราดัง
กลาวก็ไมมีนัยใด ๆ ที่จะบอกไดเลยวาพาดพิงไปถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ
อยางไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ไดทําใหระบบความหมายเรื่องเพศแบบ ตะวันตก
โดยเฉพาะ ระบบความหมายเรื่องเพศแบบวิคตอเรียน เขามามีอิทธิพลตอชนชั้นสูงของสังคมไทย
โดยเฉพาะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา ความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นระหวางความเปน
ชายและความเปนหญิง ผานพระราชนิยม และกฎหมายตาง ๆ ที่บัญญัติขึ้นใชในรัชกาลนี้ นาจะทํา
ใหความเปนอื่น เชน กะเทย และ พฤติกรรมรักรวมเพศ มีความชัดเจนตามขึ้นมาดวย การแบงเพศที่
ชัดเจนนี้จะปรากฏใหเห็นอีกครั้งหนึ่งผานรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือที่เรียกวาใน
สมัยสรางชาติ ถึงแมวาความเปนหญิงและความเปนชายจะมีความชัดเจนมากขึ้น แตก็ไมปรากฏ
หลักฐานถึงความเปนอื่น หรือมีความเปลี่ยนแปลงตอความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศ และกะเทยที่
มีอยูแตเดิมในสังคมไทย ถึงแมวาในชวงเวลาดัง กลาวจะมีการขยายตัวของอิทธิพลความรูทาง
ดานจิตวิทยาแบบตะวันตกอยูในสังคมไทยในระดับหนึ่งแลวก็ตาม พฤติกรรมรักรวมเพศก็ยังไม
เปนความผิดปกติทางจิต
ขอที่นาสังเกตประการหนึ่งคือการเปนกะเทยนั้นเปนสิ่งที่แปลกแยกไปจากผูชายและ ผู
หญิง แตก็เปนความแปลกที่คนในสังคมไทยยอมรับได เห็นไดวามีการลอเลียนกะเทย มองวากะเทย
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เปนสิ่งที่นาตลกขบขัน และลอเลียนกันเปนที่สนุกสนาน∗ กะเทยไมเปนอันตรายตอสังคม ไมใช
โรคจิต ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากในสมัยจารีต สังคมไทยยังไมมีสื่อสาธารณะที่จะคอยประกาศให
สาธารณะชนรูวามีคนเปนกะเทยอยูจํานวนเทาใด มีปริมาณมากนอยเพียงใด อาจจะเปนดวยสื่อ
สาธารณะในสมัยจารีตสวนใหญจะใชในราชการ ซึ่งจะแตกตางกับ
สื่อสาธารณะในชวงหลัง
พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่สําคัญที่สุดความรูทางจิตเวชของตะวันตกยังไมมีอิทธิพลกับสังคมไทย
ประกอบกับมีปญหาอื่นที่สําคัญมากกวาเชน โรคระบาด และ ปญหาโสเภณี

∗

อยางไรก็ตามการหัวเราะหรือลอเลียนกะเทยวาเปนสิ่งที่ตลกขบขัน อาจจะมองไดอีกอยางวาการ
หัวเราะหรือทําใหกะเทยเปนสิ่งที่นาตลกขบขันเปนการลงโทษทางสังคมอยางหนึ่งตอผูที่ละเมิดแบบแผนบาง
อยางของสังคม

บทที่ ๓
คดีฆาตกรรมเบอริแกนกับวาทกรรมรักรวมเพศชายในสื่อสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๐๘–๒๕๑๘
สภาพสังคมไทยกอนเกิดเหตุการณฆาตกรรมดาเรล เบอริแกนบรรณาธิการหนังสือพิมพ
บางกอกเวิลดนั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายดานกลาวคือ การที่รัฐบาลไทยมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐที่เนนการลงทุนจากตางชาติ ทําใหมีชาว
ตางชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันเขามาอาศัยอยูในสังคมไทยเปนจํานวนมาก สถานที่ทองเที่ยวยามค่ํา
คืนที่ตอบสนองตอลูกคาตางชาติเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการอพยพเขามาหางานทํา
ของคนหนุมสาวจากตางจังหวัดเนื่องจากปญหาขาดที่ดินทํากินอันเปนผลมาจากการคาที่ดินเฟองฟู
จากการตัดถนนเชื่อมโยงจุดยุทธศาสตรตาง ๆ สังคมของกะเทยก็ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
รัฐบาลใหมไมมีนโยบายแยกความเปนหญิงและความเปนชายอยางชัดเจนเชนนโยบายของรัฐบาล
กอนหนานี้ กะเทยเริ่มปรากฏใหเห็นตามการประกวดกะเทยตามงานวัด และปรากฏตัวตามงาน
รื่นเริงตาง ๆ และสวนหนึ่งยึดอาชีพขายบริการทางเพศใหกับชาวตางชาติ
นับตั้งแตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ปฏิวัติยึดอํานาจจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาขึ้นมาเปน
ลําดับ เบเนดิก แอนเดอรสันไดกลาววาในชวงเวลาเดียวกันนี้ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
ระดับโลกสงผลใหสหรัฐอเมริกาตัดสินใจใชประเทศไทยเปนศูนยกลางในการขยายอํานาจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กรุงเทพฯ เปนที่ตั้งของกองบัญชาการขององคการสนธิสัญญาปอง
กันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือซีโต เปนกองบัญชาการของแผนปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา
ทั้งเปดเผยและที่เปนความลับใน ประเทศลาว, กัมพูชา, พมา และเวียดนาม๑ และดวยเหตุนี้ทําใหมี

๑

เบเนดิก แอนเดอรสัน, “บานเมืองของเราลงแดง : แงมุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร ๖
ตุลาคม,” แปลโดย เกษียร เตชะพีระ, ธเนศ อาภรณสุวรรณ และชาญวิทย เกษตรศิริ ใน จาก ๑๔ ถึง ๖ ตุลา ชาญวิทย เกษตรศิริ, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑)
, หนา ๑๐๓–๑๐๔.

๕๖

ทหารอเมริกันหลั่งไหลเขามาอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก∗ และปรากฏวาในป พ.ศ. ๒๕๑๑ มี
ทหารสหรัฐฯ เกือบ ๕๐,๐๐๐ คนอยูในประเทศไทย สหรัฐฯไดรับอนุญาตใหสรางและใชฐานทัพ
ใหญ ๘ แหง รวมทั้งที่ตั้งทางทหารยอยอีกหลายสิบแหง หนังสือพิมพ The Nation ประจําวันที่ ๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ระบุวามีทหาร ๔๖,๐๐๐ นาย ผูปฏิบัติงานดานเศรษฐกิจและโฆษณาชวนเชื่อ
๗,๐๐๐ นาย และฐานทัพอากาศ ๘ แหงของอเมริกาอยูในประเทศไทย ตามรายงานขาวของหนังสือ
พิมพ New York Times ประจําวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ มีทหารอเมริกันอยูในประเทศไทย
ในขณะนั้น ๔๖,๐๐๐ นาย รวมทั้งอีก ๕,๐๐๐ นายที่ลาสนามรบในเวียดนามเขามาพักผอนหยอนใจ
ในแตละเดือน๒
นอกจากทหารแลวนักธุรกิจชาวตางชาติโดยเฉพาะนักธุรกิจอเมริกันก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น
ดวยนอกจากนโยบายความสัมพันธทางทหารอยางใกลชิดกับสหรัฐแลว จอมพลสฤษดิ์ยังพยายามที่
จะใหนักลงทุนชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะนักธุระกิจจากอเมริกา ความมั่น
คงทางเศรษฐกิจยอมเสริมสรางความมั่นคงแกการปกครองในระบอบเผด็จการทหาร มีการประกาศ
หามการนัดหยุดงานและบังคับยุบสหภาพแรงงาน สาขาของบรรษัทตางชาติไดรับอนุญาตใหถือหุน
ใหญ และยังสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยไดดวย ไดรับการยกเวนภาษี ตลอดจนยินยอมใหสาขา
บรรษัทเหลานี้นําชางเทคนิคเขาประเทศไดโดยเสรี๓ อุตสาหกรรมทองเที่ยวตอบสนองตอทหาร
อเมริกันและนักธุรกิจชาวตางชาติจํานวนมากเหลานี้ สถานบริการตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงแรม
ภัตตาคาร โรงภาพยนต ซูเปอรมารเก็ต ไนตคลับ และโรงอาบอบนวด เกิดขึ้นมาอยางมากมาย เพื่อ
ตอบสนองตอผูมาใชบริการชาวตางชาติโดยเฉพาะทหารและนักธุรกิจอเมริกัน
ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีแรงงานจากตางจังหวัดเขา
มาสูอาชีพบริการในกรุงเทพฯ ธุรกิจการเก็งกําไรที่ดินที่เกิดจากการกอสรางถนนเชื่อมโยงจุดยุทธ
ศาสตรโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดทําใหบรรดานักเก็งกําไร (ไดแก
พอคาจีน ขาราชการชั้นสูง และชนชั้นกลาง (ทั้งทหารและพลเรือน) และ ผูกวางขวางตามหัวเมืองที่
มีเสนสายการเมืองดีดวย๔) คนกลุมนี้ทั้งในเมืองหลวงและหัวเมืองตางพากันไปกวานซื้อที่ดินสอง
ขางทางในราคาถูก ทั้งนี้นักเก็งกําไรเหลานี้มี “เสนสาย” ในวงราชการพอที่จะรูไดวาถนนจะตัดผาน

∗

ถึงแมวาจอมพลสฤษดิ์ จะเสียชีวิตในป พ.ศ .๒๕๐๖ แตผูสืบทอดอํานาจตอมาคือ จอมพลถนอม
กิตติขจร และ จอมพลประภาส จารุเสถียฐ ยังคงสืบทอดนโยบายความสัมพันธกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยางใกล
ชิด และดูเหมือนวาจะทวีความเขมขนมากกวาในยุคของจอมพลสฤษดิ์
๒
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖, ๑๔๓.
๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๕.
๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖–๑๐๘.

๕๗

ไปที่ใดบาง นอกจากนี้แลวยังสามารถเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําจากธนาคารไดดวย ประกอบกับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ มีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก
ในสถาพการณเชนนี้ทําใหคนกลุมที่ขาดที่ดินทํากินโดยเฉพาะคนหนุมสาวอพยพเขาสูเมืองหลวง
เพื่อหางานทําในกลุมอาชีพบริการตาง ๆ เชน ชางตัดผม ชางแตงเล็บ ชางซักรีด คนขับรถ ชางตัด
เย็บเสื้อผา หมอนวด มัคคุเทศก พนักงานตอนรับ แมงดา บารเทนเดอร หรือแมแตขายบริการทาง
เพศทั้งหญิงและชาย
ทั้งหมดที่กลาวมาเปนบริบทของเหตุการณในชวงที่คดีฆาตกรรม ดาเรล เบอริแกน
บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกเวิลด ปาน บุนนาค∗ กะเทยชื่อดังไดกลาวถึงเหตุการณในชวง
ตนทศวรรษ ๒๕๐๐ ไววาแหลงชุมนุมของกะเทยในกรุงเทพฯ มีทั้งบริเวณสะพานพุทธฯ และ
สะพานมัฆวานรังสรรคไปจนจรดทายวัดมกุฎกษัตริยาราม ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเวลาเย็นไปจนถึงเวลา
๒๒.๐๐ น.
จากสะพานมัฆวานไปจนจรดทายวัดมงกุฎเขามีลําโพงกระจายเสียงติดกับเสา
เปนระยะ ๆ แลวระหวางเสาก็มีมาหินใหนั่งพักผอน พอจวน ๆ ทุมหนึ่งเขาก็จะ
เปดเพลงไทยประเภทสุนทราภรณใหฟง ตอนนั้นสุนทราภรณฮิตมาก แตเด็ก
สมัยนี้ไมรูจักหรอก กะเทยที่แตงสาวหรือเกยที่ไมแสดงออกก็นั่งเรียงรายตาม
มาหินเหลานี้แหละ กลุมใคร กลุมมัน บางคนก็ไมเขาเหลาเขาหมูกับใคร เดิน
แกวงไปแกวงมาหาเหยื่อวางั้นเถอะ ยิ่งกะเทยแตงสาวนะ หลอนจะกรีดกราย
อวดความสวยสุดฤทธิ์สุดเดช บางหลอนก็ดูเวอจนดูนารําคาญก็มี๕
นอกจากกะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิงแลวก็ยังมี “พวกที่ไมแสดงออก” คือไมไดแตงตัวเปนผู
หญิงและคงจะมีกริยาทาทางไมแตกตางไปจากผูชายทั่วไป อยางไรก็ตามกะเทยที่ชุมนุมอยูบริเวณนี้
มักจะถูกตํารวจจับ โดยเฉพาะในวันเสาร แตตํารวจจับเฉพาะกะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิงเทานั้น
วันเสารนะพวกเราจะสุดเหวี่ยงเปนพิเศษ สวนใหญจะแตงตัวออกเปนผูหญิง ที่
เขาเรียกกันวากะเทย แตก็ตองคอยหลบตํารวจหนอยนะ เพราะเห็นไมไดเลยละ
ตํารวจตองตองไลจับ จนพวกกะเทยเราอดดาไมได วาขะมงขโมยไมเสือกไปไล

∗
๕

ดูประวัติปาน บุนนาค ไดในภาคผนวก ค.
ปาน บุนนาค, “มายาสีมวง : รักแรกมัฆวาน,” มิดเวย ๑๒ (มีนาคม ๒๕๓๒) : ๑๔.

๕๘

จับ ดีแตจับกะเทยเทานั้น บางทีนะตํารวจสะอึกเลย ปลอยเลย บางคนหนีตํารวจ
ยอมกระโดดตูมไปในคลองมัฆวานเลย วิกผมนี้ลอยตะลุมตุบปอง ตัวดําน้ําหาย
ไปแลว ยังกับนางเงือกนะ มันจริง ๆ สวนพวกไมแตงกะเทยก็อยูเฉย ๆ ไมตอง
ออกแรงวิ่งหรอก เขาไมทําอะไร แตอยานั่งกอดจูบกันนะจับเลย๖
นอกจากนี้แลวในเวลาค่ําคืนก็มีรถตํารวจออกลาดตระเวณคอยจับกะเทยที่เดินอยูตามขาง
ทางในขอหาเตร็ดเตรคาประเวณี กะเทยกลุมนี้มักจะขายบริการทางเพศใหกับชาวตางชาติ และสวน
ใหญมักจะขโมยทรัพยสินของชาวตางชาติดวย๗ นอกจากนี้แลวตามงานวัดหรืองานรื่นเริงตามกรม
ทหาร ก็เปนแหลงที่กะเทยจะไปชุมนุมกัน งานวัดนั้นสวนใหญจะเปนการประกวดกะเทย ปาน
บุนนาคไดกลาวถึงบรรยากาศในงานวัดวา
พี่อวบกับพี่นงคครอบครองถิ่นทางฝงธน แตละคนมีลูกนองเปนกลุม ถามีกิจ
กรรมอะไรขึ้นมาก็ชวยกัน พวกนี้เรียกวาเปนกลุมสรางสรรค ถามีงานประกวด
ตามวัดก็จะพากันไปรวม แตงตัวเรียบรอยไปประชันความงามกันบนเวที สมัย
นั้นไมแตงโป มีแตชุดไทย ชุดราตรี กะเทยสมัยนั้นไมมีนมมีตมกันหรอกเพราะ
การแพทยยังไมเจริญเหมือนสมัยนี้ กอนขึ้นเวทีประกวดก็ใชฟองน้ํายัดเสริมเขา
ไป ทําเหมือนกันหมดทุกคน แตงหนาแตงตาเขมจัด คิ้วดําปด ตาดําขลับ
แกมแดง ปากแดง
รางวัลที่ไดรับมักจะเปนสายสะพายและขันเงิน นางคนไหนไดรางวัล
แลวก็ตองนําขันเงินนั้นไปเรี่ยไรกับคนที่มาเที่ยวงาน เอาเงินเขาวัดทําบุญ ซึ่งถือ
เปนกุศล เปนการทําความดีอยางหนึ่งของกะเทยสมัยนั้น๘
อยางไรก็ตามการประกวดกะเทยตามงานวัดเหลานี้ก็มักจะถูกตํารวจตามเขาไปจับ เชนการ
ประกวดกะเทยที่วัดอินทร เนื่องจากหนังสือพิมพลงขาวโจมตีการประกวดกะเทย ตํารวจจึงไดตาม
ไปจับกุม แตกะเทยเหลานี้ก็เสียเพียงคาปรับซึ่งปาน บุนนาคไมไดกลาววาคาปรับนี้เนื่องดวยสาเหตุ

๖

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕.
ปาน บุนนาค, “มายาสีมวง : ชีวิตตองสูของกะเทยรุนเกา,” มิดเวย ๓๐ : ๑๓.
๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔.
๗

๕๙

ใด และปาน บุนนาคยังไดกลาวอีกวาที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากจอมพลสฤษดิ์เกลียดกะเทย๙ นอกจาก
งานวัดแลวงานรื่นเริงตามกรมทหารตาง ๆ งานเกษตรราตรี และงานประจําปปากน้ํา
จากคําบอกเลาของปาน บุนนาค ทําใหเห็นวาในชวงตนทศวรรษ ๒๕๐๐ นั้นกะเทยมีสังคม
ของตนเอง มีแหลงชุมนุมที่เปนที่รูจักกันภายในกลุม และเขารวมงานนักขัตฤกษตาง ๆ เชนงานวัด
หรืองานรื่นเริงตามกรมทหาร และงานประจําปตาง ๆ แตอยางไรก็ตามรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ก็
กวดขันตอการปรากฏตัวของกะเทยเหลานี้อยางเขมงวด มีการตรวจลาดตระเวณคอยจับกะเทยที่
ชุมนุมกันในบริเวณตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว แตถึงแมวาตํารวจจะเขมงวดกับกะเทยที่แตงตัวเปน
ผูหญิง แตสําหรับผูที่ไมไดแตงตัวเปนผูหญิง ตํารวจก็ไมไดจับนอกเสียจากวาจะกอดจูบกันในที่
สาธารณะ อยางไรก็ตามทําใหเห็นวานอกจากกะเทยแลว พฤติกรรมรักรวมเพศชายในรูปแบบอื่นที่
นอกเหนือจากกะเทยก็ปรากฏอยูในสังคมไทย และเปนที่รับรูของคนในกลุมเทานั้น ดังนั้นเมื่อเกิด
คดีฆาตกรรมเบอริแกนคนกลุมนี้ก็เปดเผยตัวออกมาพรอมกับพฤติกรรมทางเพศของคนตางชาติที่ดู
เหมือนวาไมเคยมีในสังคมไทยมากอน ดวยบริบททางสังคมในขณะนั้นที่กรุงเทพฯ มีชาวตางชาติ
เขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ชายรักรวมเพศที่ปรากฏพรอมกับคดีฆาตกรรมเบอริแกน จึงถูกมอง
วาเปนของ “นําเขา” จากชาติตะวันตก
๓.๑ คดีฆาตกรรมเบอริแกนกับวาทกรรมรักรวมเพศชายในสื่อสาธารณะ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๐ การกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศทั้งในกรณีรักรวมเพศชายและรัก
รวมเพศหญิง ยังไมเปนประเด็นที่สื่อสิ่งพิมพโดยเฉพาะหนังสือพิมพความสําคัญมากนัก นอกจาก
ขาวเกี่ยวกับกะเทยดังที่ไดกลาวไปแลว ขาวฆาตกรรมนายดาเรล เบอริแกน บรรณาธิการหนังสือ
พิมพบางกอกเวิลด ทําใหหนังสือพิมพนําเสนอขาวดังกลาวและไดสืบเสาะขุดคุยถึงพฤติกรรมทาง
เพศของผูตาย เนื่องจากผูตายมีพฤติกรรมรักรวมเพศชาย นับแตนั้นเปนตนมาการนําเสนอเรื่องราว
ของคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ กลายเปนประเด็นที่หนังสือพิมพใหความสําคัญ และนําเสนอเรื่อง
ดังกวาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน
นอกจากคําวา “เกย” ที่ปรากฏตามขาวในหนาหนังสือพิมพแลว ดูเหมือนวาคํานี้ไมไดใชใน
การกลาวถึงคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่มลี ักษณะแตกตางไปจาก “กะเทยทางสังคม” ที่รับรูกัน
อยางกวางขวางในขณะนั้น
การกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศที่เปลี่ยนแปลงไปคือการใชคํา

๙

เรื่องเดียวกัน.

๖๐

Homosexual ซึ่งหมายถึงกลุมอาการทางจิตที่ถือวาเปน “โรค” ที่เปนผลมาจากพัฒนาการที่ผิดปกติ
ในวัยเด็ก และควรจะไดรับการบําบัดรักษา

๓.๑.๑ ขาวฆาตกรรมดาเรล เบอริแกน บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอกเวิลด
ขาวฆาตกรรมนายดารเรลล เบอรริแกน บรรณาธิการ หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ บางกอก
เวิลด เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดทําใหพฤติกรรมรักรวมเพศเปนที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่ง
ความพยายามของหนังสือพิมพที่จะขุดคุย สืบเสาะพฤติกรรมทางเพศของผูตายไดทําใหคนพบคน
กลุมหนึ่งที่ดูเหมือนวาไมเคยมีอยูในสังคมไทยมากอน
และจากคดีฆาตกรรมนี้เองไดทําให
วาทกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ ปรากฏขึ้นมา พาดหัวขาวและเนื้อขาวในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐในวันดังกลาว∗
ฆาเปลือย บก. บางกอกเวิลด ยิงจอหูทะลุหนาผากตายคารถเกง…คดี
ฆาตกรรมซอนเงื่อนอีกคดีหนึ่งที่มิสเตอรดารเรลล เบอริแกน ชาวอเมริกันวัย ๔๙
ป เจาของและบรรณาธิการหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ “บางกอกเวิลด”…ตํารวจ
สอบสวนไดความวา มิสเตอรดาเรลล เบอริแกนผูนี้เปนผูมีอารมณวิตถารชอบ
สมสูกับบรรดากะเทย และเด็กหนุมรุน ๆ๑๐
ประวัติของนายเบอริแกนที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทยรัฐนั้นแสดงใหเห็นวาเบอริแกนเปน
ผูที่อยูในแวดวงของชนชั้นนําของสังคมไทยในขณะนั้น
เนื่องจากเปนเจาหนาที่ของหนวยสืบ
ราชการลับหรือ CIA ใหความชวยเหลือกับขบวนการเสรีไทยและยังไดเขียนบทความที่เปน
ประโยชนตอประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงตามขาวในไทยรัฐ
ดาแรล เบอริแกนเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางมากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอ
ประเทศไทย เบอริแกนเกิดป ค.ศ. 1916 ที่เมือง Bakersfield รัฐ California ในทศวรรษ 1930 ไดเขา
ไปทํางานในเซี่ยงไฮ ในฐานะนักขาวของ United Press International ในระหวางนั้นเบอริแกนได
รวมกอตั้งสมาคมนักขาวตางชาติในเซี่ยงไฮ ในป ค.ศ. 1939 เขาไดเดินทางเขามายังกรุงเทพฯ เพื่อ

∗

ดูภาพขาวไดในภาคผนวก ง
ไทยรัฐ (๔ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๑.

๑๐

๖๑

กอตั้งสํานักงาน United Press International ประจําประเทศไทย และไดทํางานที่นี่จนถึงป ค.ศ. 1941
กอนที่ญี่ปุนจะบุกเขาประเทศไทยไดหลบหนีไปยังประเทศพมาและอินเดีย อยางไรก็ตามเบอริแกน
ก็ยังมีการติดตอกับขบวนการเสรีไทย และชวยหาเงินสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของเสรีไทยจากกอง
ทุนตาง ๆ ของสหรัฐ ในขณะนั้นเขาเปนนักขาวใหกับ New York Times หลังจากสงครามสิ้นสุดลง
และประเทศไทยมีรัฐบาลที่สนับสนุนโดยประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษถือวาประเทศไทยเปน
ประเทศผูแพสงคราม และไดเรียกรองใหประเทศไทยชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมาก ในขณะนั้น
อเมริกามองวาประเทศไทยเปนพันธมิตรและไดพยายามตอตานความพยายามของอังกฤษที่จะบีบ
บังคับใหประเทศไทยยอมชดเชยคาปฏิกรรมสงคราม ในชวงเวลานี้เองที่เบอริแกนไดเขามามีสวน
สําคัญในการชวยเหลือประเทศไทย ในเดือนธันวาคม ปค.ศ. 1945 United Press ไดแถลงขาววาดวย
ความชวยเหลือของเสนีย ปราโมช ทําใหเบอริแกนเขาถึงเอกสารเกี่ยวกับสนธิสัญญาและขอตกลง
ตาง ๆ ในชวงสงคราม และไดขอสรุปวาอังกฤษพยายามที่จะทําใหไทยเปนประเทศอาณานิคมของ
อังกฤษ ขอเขียนของเบอริแกนไดทําใหเกิดประโยชนกับประเทศไทย นับแตนั้นมาเบอริแกนไดรับ
การขนานนามวา “มิตรของประเทศไทย” ๑๑ ดังที่ไทยรัฐเสนอขาวในเรื่องนี้วา
จากขอเขียนของมิสเตอร ดารเรลล เบอริแกน ทางอเมริกาไดนํามาเปน
หลักฐาน คัดคานขอกลาวหาของอังกฤษจนไดผลอยางงดงาม เปนเหตุให
อังกฤษทําอะไรประเทศไทยไมได เมื่อสงครามสงบแลวไดมาอยูประเทศญี่ปุน
ในฐานะนักขาว จากนั้นเขามาอยูในเมืองไทย เมื่อพบและรูจักคุนเคยกับอัศวิน
เผา ศรียานนท ขณะที่กําลังเรืองอํานาจ ไดคิดทําหนังสือพิมพบางกอกเวิรดขึ้น
โดยเผาใหทุน ๑ แสนบาท เมื่อลงมือทําโดยมีกุมุท จันทรเรือง เปนหัวเรี่ยวหัว
แรง แตออกมาไดพักหนึ่ง มิสเตอรดาเรลล เบอริแกน ก็ถอนตัวโดยอางวาอัศวิน
เผาผิดสัญญา เอาการเมืองมาแทรกแซง๑๒
ขาวคืบหนาคดีฆาตกรรมเบอริแกนในไทยรัฐประจําวันที่ ๗ ตุลาคม ไดกลาววา

๑๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Peter Jackson, One Gay Murder – Two Stories : Dual Discourses of Sex
and the Complex Origins of Gay Identity in Pre-Stonewall Thailand. 20th Anniversary Conference of the Asian
Studies Association of Australia La Trobe University, Melbourne, 1996. และ “An American Death in Bangkok
: The Murder of Darrell Berrigan and the Hybrid Origins of Gay Identity in 1960s Thailand,” A Journal of
Lesbian and Gay Studies 5,3 (July 1999) : 361-411.
๑๒
ไทยรัฐ (๔ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๑๖.

๖๒

การมุงประเด็นสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจขณะนี้จึงมุงไปใน
ประเด็นกามวิตถารของผูตายแตเพียงอยางเดียว ซึ่งชอบสมสูกับบรรดากะเทย…
ซึ่งเกี่ยวพฤติการณในทํานองกามวิตถารของนายเบอริแกนนี้ แมแตพวกฝรั่งดวย
กันและผูรวมงานทุกคนก็รูกันดีและบอกวานายเบอริแกนไมสบายมานานแลว
และไดเคยมีผูใกลชิดสนิทสนมไดเคยถามนายเบอริแกนวาทําไมถึงชอบอยางนี้
ซึ่งนายเบอริแกนก็กลาวตอบรับวา เขามีความรูสึกในตัวเด็กผูชาย เหมือนกับที่ผู
ชายจะมีความรูสึกในตัวผูหญิง…มีกะเทยนายหนึ่งชื่อ “ป” มีความสัมพันธอยู
กับนายเบอริแกนมาก เคยไปคางแรมดวยกันหลายครั้ง กะเทยชื่อ “ป” ผูนี้ไม
ชอบแตงตัวเปนผูหญิง เขาชอบแตงตัวแบบผูชายปกติ กะเทย “ป” ผูนี้มีจิตใจ
เปนนักเลงมีปนพกขนาด .๓๘ พกติดตัว ๑ กระบอก∗๑๓
จากรายงานความคืบหนานี้แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศของเบอริแกนเปนที่รับรู
กันในหมูผูใกลชิด และมีการระบุถึงคนไทยที่มีความสัมพันธทางเพศกับเบอริแกน โดยกลาววา
บุคคลผูนี้เปน “กะเทย” ชื่อ “ป” ซึ่งไมชอบแตงตัวเปนผูหญิง แตแตงตัวแบบผูชายทั่วไป และเปน
นักเลงมีปนพกขนาด .๓๘ ติดตัว ๑ กระบอก เปนที่นาสังเกตวาหนังสือพิมพเรียก “ป” วากะเทย ถึง
แมวาพฤติกรรมและลักษณะการแตงกายของ “ป” จะไมเหมือนกับกะเทยที่เขาใจกันอยูในขณะนั้น
กลาวคือ “ป” ยังคงแตงตัวแบบผูชายและมี “จิตใจเปนนักเลง”
คอลัมนสารพันปญหาของ “สีเสียด” คอลัมนิสตชื่อดัง ในหนังสือพิมพไทยรัฐ ประจําวันที่
๘ ตุลาคม ไดสะทอนทัศนคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศของเบอริแกนวา เปนคานิยมที่มีอิทธิพลมา
จากตะวันตก และเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง “สีเสียด” ยังกลาวอีกวาจอมพลสฤษดิ์นั้น
เกลียดกะเทย และในสมัยของทานพวกกะเทยไมกลาปรากฏตัว แตในปจจุบันหลังจากเวลา ๒๒.๐๐
น. แลวมักจะพบกะเทยเปนจํานวนมากตามสถานที่ตาง ๆ “สีเสียด”มองวากะเทย เปนโรคจิต และ
สามารถแพรเชื้อใหกับ “ผูชายที่ชอบโฮโมเซกชวลอยางเบอริแกน” ที่มาของโรคจิตนี้คือการเลี้ยง
เด็กแบบประคบประหงม หรือเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดลอมที่มีแตผูหญิง ทําใหเด็กเลียนแบบ
พฤติกรรมแบบผูหญิง จนทําใหจิตใจเปลี่ยนเปนผูหญิงไปดวย และนับวัน “ปญหา” นี้ก็ดูเหมือนวา
จะเพิ่มมากขึ้นในสังคมกรุงเทพฯ ดวย ดังที่ “สีเสียด” แสดงความเห็นวา

∗

เนนโดยผูเขียน.
ไทยรัฐ (๗ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๑๖.

๑๓

๖๓

ปญหาเรื่องกะเทยเปนปญหาวิปริตทางเพศอยางหนึ่งซึ่งมักจะเปนใน
หมูสังคมที่ชุลมุนวุนวาย เมืองไทยถอยหลังแตครั้งรัชกาลที่ ๕ ขึ้นไปปญหา
กะเทยเพียงเปนเรื่องลอเลียนคนที่กระเดียดไปในทางลักเพศ เพราะประเพณีผัว
เดียวแตหลายเมียเหมือนปนชากับหลายถวยชาคนไทยนิยมอยู กะเทยระบาดทั่ว
กรุงขณะนี้เหมือนจะมีที่มาแตทางตะวันตก ตัวอยางในเยอรมันในอังกฤษ หรือ
ฝรั่งเศสนิยมกันมาก ยกตัวอยางตําตามาใหดูไดเลย เมอซิเออร อเล็ก ซอง ดระเรย
มอง ชางทําผมฝมือเยี่ยมผูไวเคราพิศดารและมาแสดงที่เมืองไทยเดือนที่แลวก็
เปนกะเทยประเภทโฮโมเซกชวล คือชอบผูชาย เอาผูชายเปนคูนอน เห็นเด็กชาย
หนาออน ๆ เหมือนผมเห็นสาวสวย ๆ (มิสเตอร เบอริแกน เลี้ยงเด็กผูชายไวปลด
เปลื้องความใคร นมนานมาแลวใคร ๆ ก็รู) นอกนั้นคนไทยที่ไปศึกษาจากตาง
ประเทศแตอายุนอย ๆ กลับมาก็เอาประเพณีบา ๆ นี้ติดตัวมาดวย
ปญหากะเทยเปนโรคจิตในสังคมชนิดหนึ่งซึ่งปกติอันตรายหรือพิษสง
ไมคอยจะมี อยางมากก็ทําใหเราหัวเสีย เห็นนั่งชูคางบนแทกซี่ใหทาใหทางใน
ยามวิกาล เราคิดจะจับไกตาฟางมาตมขา ที่ไหนได พอเธอตอบคะขาเสียงปรา
เปนเปดตัวผู ! กะเทยพวกนี้สุมกันอยู และแพรเชื้อใหกับผูชายที่ชอบโฮโมเซก
ชวลอยางมิสเตอรเบอริแกน ที่มาของโรคนี้สวนมากเปนกับเด็กผูชายซึ่งมีพี่
เลี้ยงผูหญิงประคบประหงมมาแตนอย ๆ ชีวิตแตวัยเด็กแวดลอมอยูกับผูหญิง
พูดจาคะขา ทาทางเลยเสียไปตลอดถึงจิตใจดวย คําวาโฮโมภาษาละตินแปลวา
คนผูชาย บวกกับเซ็กซเปนโฮโมเซกชวล ชอบเอาผูชายดวยกันเปนคูนอน∗ นับ
วันปญหานี้จะมีมากขึ้นในสังคมที่เขมขนอยางกรุงเทพของเรา นาเกลียด !๑๔
ความเขาใจของ“สีเสียด”ตอพฤติกรรมรักรวมเพศในที่นี้แบงออกไดเปน ๒ ระดับ คือ
กะเทยที่มีอยูแตเดิมในสังคมไทย เปนกะเทยที่มีจริตกิริยาการแสดงออกอยางเพศหญิง และกะเทย
ประเภทใหม “โฮโมเซกชวล” กะเทยประเภทใหมนี้“สีเสียด”กลาววาเปนอิทธิพลมาจากประเทศใน
โลกตะวันตก เชน เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส กะเทยประเภทหลังนี้มีสาเหตุมาจากความเจริญ
ของสังคม และจากการที่คนไทยไปศึกษาตอในตางประเทศและนําพฤติกรรมเหลานี้เขามาในสังคม

∗

เนนโดยผูเขียน.
สีเสียด, “สารพันปญหา,” ไทยรัฐ ( ๘ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๒.

๑๔

๖๔

ไทย โดยมีรากเหงามาจากการเลี้ยงดูเด็กชายที่ผูหญิงมีอิทธิพลมากจนเกินไป อยางไรก็ตามการใช
ศัพทในการนิยามความหมายของพฤติกรรมรักรวมเพศของ“สีเสียด”ยังคงไมชัดเจนระหวางกะเทย
ที่มีอยูแตเดิมในสังคมไทยกับโฮโมเซกชวลที่มีอิทธิพลมาจากประเทศในโลกตะวันตก แต “สีเสียด”
ก็ไดรับอิทธิพลจากวาทกรรมทางจิตเวชศาสตรที่มองวาเปน “โรคจิต” ชนิดหนึ่ง
แนวความคิดที่วาพฤติกรรมรักรวมเพศชายที่ปรากฏตามหนาหนังสือพิมพไดรับอิทธิพลมา
จากตะวันตก ทั้ง ๆ ที่ในสังคมจารีตปรากฏหลักฐานวามีพฤติกรรมรักรวมเพศอยูในสังคมไทยทั้งรัก
รวมเพศหญิงและรักรวมเพศชาย อาจจะเนื่องมาจากชวงตน ๆ พ.ศ. ๒๕๐๐ พฤติกรรมรักรวมเพศ
เปนขาวขึ้นมาในชวงที่สังคมไทยมีการติดตอและไดรับอิทธิพลจากสังคมตะวันตกโดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา การเพิ่มขึ้นของธุรกิจบันเทิง และการขายบริการทางเพศใหกับชาวตางชาติ
ซึ่งคนในสังคมไทยมองวาสิ่งเหลานี้เปนปญหาสังคม พฤติกรรมรักรวมเพศจึงถูกมองวาเปนอิทธิพล
ที่ไดรับมาจากสังคมตะวันตก ในขณะที่คนสังคมไทยรูจักกะเทย และสามารถพบเห็นกะเทยไดใน
ที่สาธารณะ เนื่องจากกะเทยมีลักษณะที่แตกตางไปจากผูหญิง และผูชายอยางเห็นไดชัด ดวยการ
แตงกาย หรือกริยาทาทาง เปน “ความทรงจําทางสังคม” อยางหนึ่ง ในขณะที่พฤติกรรมรักรวมเพศ
ชายไมสามารถที่จะพบเห็นไดเชนนั้น พฤติกรรมรักรวมเพศชายจึงเปนของแปลก เปนของใหมที่
คนในสังคมไทยไมรูจัก ดังจะเห็นไดวาหนังสือพิมพไทยรัฐใชคําวา “กะเทยชาย” และ “กะเทย
หนุม” ในการเรียกคนกลุมนี้ พฤติกรรมรักรวมเพศชายที่เกิดขึ้นในคุก เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูที่ดอย
โอกาสทางเพศ ไมใชรสนิยมทางเพศเชนที่ปรากฏในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๘ พฤติกรรมรักรวมเพศชาย
จึงดูเหมือนเปนของใหมในสังคมไทย และเปนอิทธิพลที่มาจากตะวันตก
ในวันเดียวกันนี้ไทยรัฐไดลงรูป นายปาน และนายสมานจิต ๒ กะเทยหนุมคูนอนของ
เบอริแกนที่มาในงานศพเบอริแกน ทั้งสองคนใสเสื้อเชิ้ตสีขาวและผูกเน็คไทเปนรูปที่ใหญที่สุด
รองลงมาเปนรูปจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กําลังวางดอกไมจันทน และรูปที่มีขนาด
เล็กลงมาคือรูปนายวิชัย ชัยเจริญลูกเลี้ยงของเบอริแกน การลงภาพ ๒ กะเทยหนุมนี้ทําใหเห็นได
อยางชัดเจนถึงอัตลักษณใหมของ “กะเทย” ประเภทใหม ที่มีลักษณะเปนผูชายมากกวาที่จะมี
ลักษณะเปนผูหญิงอยางเปนรูปธรรม∗
ขาวคืบหนาคดีฆาตกรรมเบอริแกนประจําวันที่ ๙ ตุลาคม นักขาวไทยรัฐไดตระเวณไปตาม
แหลงที่กะเทยชุมนุมกัน นักขาวของไทยรัฐไดกลาวถึง “ดงกะเทยชั้นต่ํา” ที่มีกลุมลูกคาเปน “หนุม
อารมณวิตถาร” และ “กะเทยชั้นสูง” ที่มีรายไดประจําเดือนที่คอนขางสูง “ดงกะเทย” ที่ไทยรัฐ
กลาวถึงนี้ไดแก ริมคลองประปาสามเสน, ประตูน้ํา, สะพานพุทธ, ยานวัดแขกสีลม ตลอดไปจนถึง

∗

ดูภาพขาวไดในภาคผนวก ง

๖๕

ขางบารซิลเวอรสตารถนนสีลมตอนกลางและหนาไปรษณียกลาง นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐได
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับเบอริแกนจากกะเทยที่หากินอยูบริเวณบารซิลเวอรสตาร ซึ่งกะเทยกลุมนี้จัด
วาเปนกะเทยชั้นสูงที่หากินเฉพาะกับลูกคาที่เปนฝรั่งเทานั้น กะเทยกลุมนี้ไดใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติ
กรรมทางเพศของนายเบอริแกนไววา นายเบอริแกนนั้นมีความรูสึกวาตัวเองเปนผูหญิง ดังนั้นจึง
ชอบคบกับเด็กหนุมรุน ๆ เทานั้นและไมเคยมีความสัมพันธกับกะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิงเลย
นายเบอริแกนเปนชายแตมีความรูสึกในอารมณของตัวเองวาเปนผูหญิง
ฉะนั้นจึงชอบคบแตเฉพาะเด็กผูชายรุน ๆ ที่ตนพึงใจและมีความรักในตัวเด็ก
หนุมนั้นในฐานะ “สามี” ไมใช “ภรรยา”∗∗ ปอม, ไพลิน, แพร, อี๊ด และแดง
กะเทยเกรดสูงซึ่งหากินเฉพาะพวกฝรั่งโดยยึดเอามุมมืดขางบาร “ซิลเวอรสตาร”
เปนแหลงชุมนุมและมีรายไดประจําเดือนเปนตัวเลขที่นาทึ่งคือ เดือนละไมต่ํา
กวา ๓-๔ พันบาท กลุมกะเทยดังกลาวเปดเผยกับคนขาวของเราอยางละเอียดถึง
อารมณลักเพศของนายเบอริแกนตอไปวา ในเมื่อนายเบอริแกนมีความรูสึกเปนผู
หญิง ดังที่เห็นกันวาไดเลี้ยงเด็กหนุมไวในอุปการะอีก ๒ คน และเชาบานใหอยู
เดือนละพันกวานั้น นายเบอริแกนจึงไมชอบกะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิงอยางเด็ด
ขาด เพราะกะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิงนี้มีอารมณและความรูสึกเชนเดียวกับนาย
เบอริแกน∗ นายเบอริแกนจึงไมชอบ และจะไมยอมรับไปหรือสุงสิงดวยเลย๑๕
นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐไดสอบถามถึงสาเหตุการตายของนายเบอริแกนกับกะเทยคน
หนึ่งที่ชื่อวา “ปอม” ปอมใหความเห็นวาผูที่สังหารนายเบอริแกนนาจะเปนพวกเด็กวัยรุน หรือพวก
จิ๊กโก ซึ่งในกลุมกะเทยแลวจะเรียกคนกลุมนี้วา “ผูชายขายตัว” คนกลุมนี้มักจะชุมนุมกันอยูบริเวณ
หนาสวนลุมพินี และบริเวณหนาโรงแรมเอราวัณ
ปอมกะเทยรางอวบกะเทาะเปลือกความรูสึกของตัวองตอไปวาเธอก็
อยากจะไปใหการกับตํารวจเหมือนกันถึงความรูสึกในดานของจิตใจอันแตกตาง
กันเกี่ยวกับอารมณนี้ ถานายเบอริแกนตายเพราะมั่วสุมกับกะเทย และถูกกะเทย
ทํารายถึงตายจริง บุคคลที่จะสังหารนายเบอริแกนนั้นก็คงไดแกพวกเด็กวัยรุน

∗∗
๑๕

เนนโดยผูเขียน.
ไทยรัฐ (๙ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๑๖.

๖๖

[พวกจิ๊กโก] ซึ่งในกลุมกะเทยดวยกันแลวเรียกพวกนี้วาพวก “ผูชายขายตัว”∗
โดยพวกนี้จะชุมนุมกันอยูบริเวณหนาสวนลุมพินี กับเดินเตร็ดเตรอยูแถวหนา
โรงแรมเอราวัณ
โดยเปนที่รูกันดีในหมูพวกฝรั่งที่มีอารมณเชนเดียวกับนาย
๑๖
เบอริแกน
จากขาวความคืบหนาของคดีฆาตกรรมทําใหเราทราบเพิ่มเติมวาพฤติกรรมของเบอริแกน
นั้นไมตางจากกะเทยที่ขายบริการทางเพศ คือ ชอบผูชาย ความแตกตางจะอยูที่เบอริแกนเปนผูชาย
แตมีความรูสึกทางเพศแบบผูหญิง ดังนั้นจึงชอบแตเฉพาะเด็กหนุม ๆ ไมใชกะเทยที่แตงตัวเปน
ผูหญิง เพราะกะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิงนี้มีความรูสึกเชนเดียวกับเบอริแกน นักขาวกลาวถึงเบอริ
แกนโดยใชคําวา พวกจิตลักเพศ และฝรั่งอารมณวิตถาร และใชคําวา ผูชายขายตัว, ผูชายรับจาง และ
กะเทยประเภท ๒ ในการกลาวถึงคูนอนของเบอริแกน เพราะคูนอนของเบอริแกนเหลานี้มีลักษณะ
เปนจิ๊กโก มีลักษณะทาทางเปนผูชาย แตกตางจากกะเทยประเภทที่ ๑ อยางชัดเจน
จะเห็นไดวาจากการเสาะหาขาวคดีเบอริแกนไทยรัฐและผูอานเริ่มมีความชัดเจนแลววา
เบอริแกน และคูนอนของเขามีลักษณะที่แตกตางไปจาก “กะเทย” ที่เขาใจกันอยูในขณะนั้น จึงไดมี
คําศัพทเรียกคนกลุมที่มีลักษณะเปนผูชายแตมีพฤติกรรมรักรวมเพศแตกตางออกไปวา กะเทยผูชาย
กะเทยประเภท ๒ หรือ ผูชายขายตัว หรือเรียกทับศัพทวา “โฮโมเซกชวล” ที่สําคัญคือคําวา “เกย”
ซึ่งจะนิยมใชตอไป
คอลัมนสารพันปญหาของ“สีเสียด” ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ยังคงใหพื้นที่กับประเด็นนี้โดย
กลาววาพฤติกรรมรักรวมเพศชาย เปน “โฮโมเซกซชัวล” และเปนสิ่งที่มักจะเกิดกับ “ชนชั้นปญญา
ชน” เปนสวนมาก และยังไดกลาวพาดพิงไปถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพฉบับหนึ่งวามีพฤติกรรม
เปน“โฮโมเซกซชัวล”ดวย “สีเสียด”ชี้ใหเห็นวา“โรค”นี้เปนสิ่งที่ระบาดเขามาจากตะวันตกภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง
โรคกามวิปริตผิดมนุษยมนานี้ ระบาดเขามาเมืองไทย ในระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง และเขมขนขึ้นทุกที จนประดาผูหญิงชักปริวิตก วามิชา
พวกเธอจะหาสามีทํายาไมได…กะเทยจําลองไดบอกใหรูวา
เฉพาะในซอย

๑๖

เรื่องเดียวกัน.

๖๗

ลือชานั้น มีกะเทยชั้นสูงอยูสองคนคือกะเทยชูศักดิ์ กับกะเทยจูงใจ∗ เขาบอกตอ
ไปวาสําหรับกะเทยสองคนดังกลาวนั้นเปนกะเทยผูชาย๑๗
การรายงานขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐประจําวันที่ ๑๑ ตุลาคม ไดความคืบหนาเกี่ยวกับ
ผูชายขายตัววา ไดคนพบแหลงผูชายขายตัวมีสมาชิกรวม ๒๐๐ คน คนกลุมนี้เรียกตัวเองวา “เกย”
ประกอบอาชีพเปนคูนอนใหกับ “ฝรั่งที่มีอารมณเปนผูหญิงอยางนายเบอริแกน” ซึ่งเกยที่ประกอบ
อาชีพเปนคูนอนใหกับฝรั่งนี้แบงออกเปนสองประเภท คือ ชั่วคราว และ ถาวร และนี่เปนจุดเริ่มตน
ความเขาใจที่วาเกยคือผูชายที่ขายบริการทางเพศใหกับชาวตางชาติ เชนนายเบอริแกน
แหลงดังกลาวที่ซองสุมพวก ‘เกย’ หรือพวกผูชายขายตัวนี้แทบไมนา
เชื่อวาไดมีขึ้นในเมืองไทยเลย และในสถานที่เหลานี้เองบรรดา ‘เกย’ หรือพวก
ผูชายขายตัวเหลานี้ยืนยันวานายเบอริแกนผูตายและนายวิชัย
ชัยเจริญบุตร
บุญธรรมของนายเบอริแกนก็ไดเคยมามั่วสุมอยู กลุมเด็กหนุมวัยรุนซึ่งมีอาชีพ
ประหลาดนี้ แตละคนเปนเด็กหนุมรูปรางสมารทหนาตาหลอ สุขภาพและ
อนามัยดี จัดอยูในประเภทชายทรงงาม มีจิตใจเปนผูชายโดยสมบูรณไมใชพวก
กะเทย และไมเคยแตงกายเปนผูหญิง∗ เสื้อผาอาภรณที่ใสลวนแตคัดมาจากราน
มีชื่อเสียงทั้งสิ้น๑๘
หนังสือพิมพไทยรัฐใหรายละเอียดตอไปอีกวา ในจํานวนผูชายขายตัวที่มีอยูประมาณ ๒๐๐
คนนี้มีทั้งขาราชการ และดารา ทุกคนมีบานอยูซึ่งเปนบานที่ฝรั่งเชาใหอยู และไดตั้งเงินเดือนใหใช
เดือนละ ๘๐๐–๑,๐๐๐ บาท แหลงชุมนุมแหงนี้มีการติดตั้งโทรศัพทเพื่อความสะดวกในการติดตอ
กับฝรั่งที่เปนลูกคา แหลงชุมนุมเหลานี้มักจะเปนบานที่มิดชิดชานกรุง และบารอีก ๓-๔ แหง และ
ในบารเหลานี้จะไมมีผูหญิงหรือกะเทยเขามาเกี่ยวของดวยเลย
นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐได
สัมภาษณ ผูชายขายตัวคนหนึ่งซึ่งเคยเปนคูนอนของเบอริแกน ไทยรัฐเรียกชายหนุมคนนี้วา “หนุม
ผูยึดอาชีพเกย” จากการสัมภาษณชายคนนี้ทําใหทราบวานายวิชัย ชัยเจริญ บุตรบุญธรรมของนาย

∗

เนนโดยผูเขียน.
สีเสียด, “สารพันปญหา,” ไทยรัฐ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๑๔.
∗
เนนโดยผูเขียน.
๑๘
ไทยรัฐ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๑๖.
๑๗

๖๘

เบอริแกนเคยมี “อาชีพ เกย” มากอน และยังไดกลาวอีกวา นักรองชั้นนําของเมืองไทย ที่มีอนาคต
ไกลก็ยังมี“อาชีพเกย”ดวย
ในกลุมของพวกเราซึ่งดําเนินอาชีพนี้นักรองชั้นนําของเมืองไทย ซึ่ง
อนาคตกําลังรุงโรจนก็อยูในกลุมของพวกเราดวย แตอยาใหผมเอยถึงชื่อของเขา
เลย” เด็กหนุมผูยึดอาชีพในเรื่องอันเรนลับเกี่ยวแกกามารมณวิปริตกลาวกับคน
ขาวของเรา๑๙
นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐไดเขาไปยังบารแหงหนึ่ง และไดพบกับฝรั่งหนุม ๆ และฝรั่งสูง
อายุ “กําลังมีความสุขอยูกับพวก ‘เกย’” และยังไดกลาวอีกวา เกย หรือ ผูชายขายตัวนี้เปนอิทธิพลมา
จากตะวันตกโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเปนผูนําเขามา และไดเริ่มแพรระบาดออกไปอยาง
กวางขวาง
เพื่อขอเท็จจริงเกี่ยวแกเรื่องราวเหลานี้ คนขาวของเราจึงไดเขาไปพิสูจน
ความจริงในบารแหงหนึ่ง [ขอสงวนชื่อ] ซึ่งในบารดังกลาวนี้แนนขนัดไปดวย
ชาวตางประเทศ มีทั้งฝรั่งหนุม ๆ และฝรั่งสูงอายุ กําลังมีความสุขอยูกับพวก
‘เกย’ แทนที่จะเปนพวกผูหญิงทามกลางบรรยากาศของกลิ่นเหลา ควันบุหรี่ และ
เสียงเพลง ทุกคนจะแยกนั่งกันอยูในมุมมืดในบารนั้นเปนคู ๆ อยางมีความสุข
และไมมีความกระดากอายกันเลย เกี่ยวแกอาชีพประหลาดนี้ คนขาวของเราได
รับการชี้แจงวาระบบ “เกย” หรือผูชายขายตัวนี้ เขามาเผยแพรในเมืองไทยโดย
บุคคลผูมีชื่อเสียงในวงสังคมเปนผูนําเขามา และไดเริ่มระบาดออกไปอยางกวาง
ขวาง ครั้งแรกก็ทํากันสนุก ๆ ในกลุมเด็กหนุมจนกระทั่งถึงในปจจุบันนี้จึงไดยึด
กันเปนอาชีพ∗๒๐
แจคสันตั้งขอสังเกตวากลุมผูชายขายตัวเหลานี้สวนใหญเปนชนชั้นกลางที่มีการศึกษาพอ
สมควร สามารถที่จะใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวตางชาติได คําวา “เกย” ที่ชายขายบริการกลุมนี้

๑๙

เรื่องเดียวกัน.
เนนโดยผูเขียน.
๒๐
เรื่องเดียวกัน.
∗

๖๙

ใชเรียกตัวเองอาจจะหยิบยืมมาจากคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดรับมาจากชาวตางชาติอีกทอดหนึ่ง๒๑
แตอยางไรก็ตามความหมายของคําวา “เกย” ในความเขาใจของนักขาวหนังสือพิมพ “เกย” ในที่นี้
คือผูชายที่ขายบริการทางเพศใหกับฝรั่งชาวตางชาติเชนนายเบอริแกน
และดูเหมือนวานักขาว
หนังสือพิมพจะไมนับรวมฝรั่งชาวตางชาติที่ซื้อบริการทางเพศจากผูชายขายบริการพวกนี้วา เปน
“เกย”ดวย การปรากฏของคําวา “เกย” ในที่นี้จึงไมใชการปรากฏของคนอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
เฉพาะและมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากผูชาย “เกย” ในที่นี้เปนอาชีพขายบริการทางเพศ
ของผูชายกลุมหนึ่ง มีลักษณะทาทางการแสดงออกเชนเดียวกับผูชายทั่วไป และที่สําคัญ “เกย” เหลา
นี้มีลักษณะไมแตกตางไปจากผูชายทั่วไป และไมเหมือนกะเทยที่เปนที่รูจักกันดีอยูแลว
๓.๑.๒ การผลิตซ้ําวาทกรรมทางการแพทยเกี่ยวกับพวกรักรวมเพศชาย
จากคดีฆาตกรรมนายดาเรล เบอริแกนนี้ไดทําใหประเด็นเรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศใน
สังคมถูกขุดคุย ตีแผ นําเสนอตอสาธารณะชนผานหนาหนังสือพิมพ เรียกไดวาเปนขาวใหญในชวง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ นอกจากการสํารวจ “แหลง” ของกะเทยในที่ตาง ๆ และเสนอความคืบ
หนาของการสืบสวนคดีฆาตกรรมเบอริแกนแลว หนังสือพิมพไทยรัฐยังไดสัมภาษณแพทยเกี่ยวกับ
เรื่องกะเทย และพฤติกรรมรักรวมเพศ และอยางที่ไดกลาวไวในตอนตนแลววาแพทยที่มีบทบาท
เกี่ยวของกับเรื่องนี้ไดแกสุด แสงวิเชียร และอรุณ ภาคสุวรรณ ดังนั้นคดีฆาตกรรมเบอริแกนในป
พ.ศ. ๒๕๐๘ นี้จึงเปนการนําความรูทางการแพทยตอประเด็นเรื่องกะเทย และพฤติกรรมรักรวมเพศ
จากที่เปนผลงานวิชาการในกลุมแคบ ๆ มาสูสาธารณะคือหนังสือพิมพไทยรัฐ∗∗ เปนการสรางวาท
กรรมทางการแพทยเกี่ยวกับเกย
ในหนังสือพิมพวันเดียวกันนี้ไดกลาวถึงขอมูลจากการสัมภาษณนายแพทย
อรุณ ภาคสุวรรณที่นักขาวกลาววาเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องนี้ในขณะนั้น อรุณยังคงยืนยันวากะเทยนั้น
เปนความผิดปกติทางกายภาพ เรียกลักษณะของบุคคลที่มีอวัยวะเพศของทั้งสองเพศอยูในคนคน

๒๑

Peter Jackson, . “An American Death in Bangkok : The Murder of Darrell Berrigan and the Hybrid
Origins of Gay Identity in 1960s Thailand,” A Journal of Lesbian and Gay Studies 5,3 (July 1999), p. 398.
∗∗
ถึงแมวาในชวงเวลาดังกลาวไทยรัฐจะยังไมเปนหนังสือพิมพยอดนิยมยังมีหนังสือพิมพที่มียอดขาย
ไลเลี่ยกันเชนสยามนิกร แตไทยรัฐพยายามที่จะสรางความนิยมโดยการนําเสนอขาวที่คนทั่วไปสนใจ ดังจะ
สังเกตไดวามีหนังสือพิมพไทยรัฐเพียงฉบับเดียวที่เสนอขาวฆาตกรรมเบอริแกนอยางละเอียด พรอมทั้งมีทีมขาว
คอยติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ และเขาไปสัมภาษณกะเทยตามแหลงตาง ๆ ดวย ในขณะที่หนังสือพิมพที่มี
ยอดขายสูงในขณะนั้นไมไดเสนอขาวฆาตกรรมเบอริแกนอยางละเอียดเหมือนหนังสือพิมพไทยรัฐ

๗๐

เดียว สวนบุคคลที่หนังสือพิมพกําลังกลาวถึงนั้นไมใชกะเทย แตเปน “ลักเพศ” เปนคนที่ขอบแตง
ตัวเปนผูหญิง หรือผูหญิงที่ชอบแตงตัวเปนผูชาย อรุณเรียกคนกลุมนี้วา “กะเทยเทียม” และกลาวอีก
วาคนกลุมนี้มักกอปญหาทางสังคม มีความหึงหวง จนกลายเปนคดีความบอย ๆ
ประธานฯ วิจัยกะเทย เผยสาเหตุ ‘ลักเพศ’ วาเมืองไทยกําลังระบาดหนัก
มีทั้งขาราชการ-นักศึกษา ผูอํานวยการโรงพยาบาลโรคจิต ประธานกรรมการวิจัย
ปญหา “กะเทย” เผยถึงความวิปริตทางเพศของสตรีประเภท ๒ วามูลเหตุเกิดจาก
ความไมปกติทางจิตในภาวะสงคราม โรงเรียนประจํา และการเลนเพื่อนซึ่งเมื่อ
โตเปนผูใหญแลวก็หายไปเอง สวนปญหาสังคมที่มีอยูเวลานี้ไมใชกะเทยแทกลับ
เปนประเภท ‘ลักเพศ’∗ คือประเภทที่มีอวัยวะเพศทั้งสองอยาง๒๒
อรุณไดกลาวอีกวา พวกลักเพศหรือกะเทยเทียมนี้ในเมืองไทยมีมากกวาในตางประเทศ
เนื่องจากตางประเทศมีกฎหมายควบคุมและลงโทษคนกลุมนี้อยางเขมงวด และยังไดกลาวอีกวา
พวกลักเพศที่ชอบแตงตัวเปนหญิงนั้นมีสาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดูมาอยางผิด ๆ ตั้งแตยังเด็ก
ประกอบกับสิ่งแวดลอมในวัยเด็กทําใหมีความตองการอยากจะเปนผูหญิงทั้ง ๆ ที่มีรางกายเปนผู
ชาย สวนความสัมพันธทางเพศระหวางผูหญิงกับผูหญิงที่อรุณเรียกวา “เลนเพื่อน” นั้น เกิดจาก
ภาวะไมปกติ เชนในยามสงครามหรือในหมูที่มีผูหญิงอยูรวมกันมาก ๆ อยางไรก็ตามเมื่อโตขึ้น
พฤติกรรมนี้ก็จะหายไปเอง อรุณไดยกกรณีผูที่เขามาขอรับการรักษาจากตน [ไมไดระบุวาเปนผู
หญิงหรือผูชาย] วามีประมาณ ๒๐ คน มีทั้งผูที่เปนขาราชการ และนักศึกษามหาวิทยาลัย สวนมาก
เกิดจากความกดดันทางชีวิตภายในครอบครัว อรุณยืนยันวาความผิดปกติเหลานี้สามารถรักษาให
หายไดถาไดรับคําแนะนําจากแพทย
อรุณยังคงยืนยันความรูทางการแพทยชุดเดิมที่เคยแสดงไวกอนหนานี้วา “กะเทย” และ “ลัก
เพศ” ควรที่จะแยกออกจากกันเพราะมีความแตกตางอยางที่ไดกลาวไวแลว แตการกลาววาบุคคลที่มี
พฤติกรรมตรงขามกับเพศของตนคือ “กะเทยเทียม” ก็ดูจะขัดกับความรูทางการแพทยของความผิด
ปกติของอวัยวะเพศและฮอรโมนที่ สุด แสงวิเชียรไดกลาวไวในสารานุกรมไทย และรายงานทาง
การแพทยวา ความผิดปกติของอวัยวะเพศและฮอรโมนนั้นมี ๒ ลักษณะ คือ กะเทยแท เปนชนิดที่มี
ตอมเพศทั้งสองชนิด แตลักษณะอวัยวะเพศเปนชายหรือหญิง หรือกึ่งกลางระหวางสองเพศ และ

∗

เนนโดยผูเขียน.
ไทยรัฐ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๓.

๒๒

๗๑

กะเทยเทียม เปนชนิดที่มีตอมเพศของเพศหนึ่ง แตอวัยวะสืบพันธุเปนของอีกเพศหนึ่ง หรือเปน
อวัยวะเพศที่เจริญไมถึงขนาดปกติ
จากพาดหัวขาวหนังสือพิมพสยามนิกร ประจําวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่วา “วิจัย
‘กะเทย’ แกปญหารักรวมเพศ” ซึ่งเปนการสรุปความจากบทความของสุด แสงวิเชียร การใชคําเรียก
บุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศในหนังสือพิมพสยามนิกร มีลักษณะที่แตกตางออกไป คือสะกด
ดวย “ล” คือ “ลักรวมเพศ” เนื้อหาโดยรวมแลวไมแตกตางจากบทสัมภาษณในหนังสือพิมพไทยรัฐ
ที่แตกตางคือในหนังสือพิมพสยามนิกร ยืนยันวาพวก “ลักรวมเพศ” เปนอาการปวยทางจิต
อยางไรก็ตามความสับสนในเรื่องการใชคําเหลานี้ก็ยังคงปรากฏในขาวประจําวันที่ ๒๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ “กวาดลาง ‘ลักเพศ’ ครั้งใหญ” แตภาพประกอบกลับเปนภาพกะเทยแตงตัว
เปนผูหญิง “บุคคลในภาพทั้งสองไมใชสตรีที่จะเขาประกวดนางสาวไทย แตเปนคนลักเพศหรือ
‘กะเทย’ ที่ตํารวจนครบาลเขตเหนือระดมกวาดลางเมื่อกลางดึกระหวางวันที่ ๒๑–๒๒ ยานประตูน้ํา
ถ. เพชรบุรี และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ”๒๓∗
๓.๑.๓ วาทกรรมวาดวยอันตรายจากพวกรักรวมเพศชาย
จากขาวคดีฆาตกรรมชาวตางชาติจนถึงการเปดเผยพฤติกรรมทางเพศของผูตายและผูมีสว น
เกี่ยวของตาง ๆ นําใหนักขาวหนังสือพิมพเขาไปสัมภาษณกะเทยขายบริการตามแหลงตาง ๆ ใน
กรุงเทพฯ ทําใหไดขอมูลเพิ่มเติมวานอกจาก “กะเทย” ที่แตงตัวเปนผูหญิงขายบริการทางเพศแลว
ยังมี “กะเทย” อีกประเภทหนึ่งที่ไมไดแตงตัวเปนผูหญิง ขายบริการทางเพศใหกับฝรั่งที่มีลักษณะ
เปนผูชายเหมือนกันดวย และจากจุดนี้เองทําใหมีการเชื่อมโยงระหวางการขายบริการทางเพศของ
“กะเทยประเภท ๒” เขากับการฆาตกรรมที่เกิดขึ้น และไดทําใหภาพลักษณของผูชายขายตัว หรือ
“เกย” ในความเขาใจของหนังสือพิมพขณะนั้นเปนอาชญากร และเปนปญหาสังคมในที่สุด ดังจะ
เห็นไดจากบทความ ภัยมืดของสังคม ที่ตีพิมพในหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับประจําวันอังคาร ๑๒
ตุลาคม ๒๕๐๘
พฤติการณของชมรมเด็กหนุมนักรับจางชําเราชาวตางประเทศ
ซึ่งมี
แหลงใหญอยูที่หนาอนุสาวรีย ร. ๖ ที่สวนลุมพินี หรือในรานอาหารในสวนลุมพิ
นี กับอีกแหงหนึ่งคือตามโรงแรมใหญ ๆ นั้น โดยแทจริงแลวก็คือชมรมดาวราย

๒๓

∗

สยามนิกร (๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๔.
ดูภาพขาวไดในภาคผนวก ง

๗๒

นั่นเอง∗ เพราะนอกจากจะรับจางกระทําชําเราชาวตางประเทศแลว ยังเปนที่มั่ว
สุมในการลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย บางคนก็เคยตองหาคดีฆาคนตายมา
แลวไปชุมนุมกันอยูที่นั่น แตละคนพูดภาษาอังกฤษขนาดใชการได ซึ่งก็อาศัย
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดนี้เองติดตอรับจางชําเราชาวตางประเทศ
หรือไมก็เปนไกดพาไปเที่ยวแลวหาโอกาสเอาทรัพยสินของชาวตางประเทศ
เหลานั้นดวยวิธีการตาง ๆ๒๔
ผูที่เขียนบทความนี้เห็นวาการกระทําของ “เกย” นาจะไดรับความสนใจจากเจาหนาที่บาน
เมือง เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดพระราชบัญญัติปราบปรามการคาประเวณีแลว
ยังเปนแหลงมั่วสุม ประกอบอาชญากรรมอีกมากมายหลายอยาง ซึ่งถาหากไมรีบปราบปรามเสียแต
ตนแลวในไมชาอาชีพอันผิดกฏหมายนี้ก็จะตองแพรหลายกวางขวางออกไปอีก นับเปนภัยมืดอัน
หนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นกับสังคม หากเจาหนาที่ไมชวยกันขจัดปดเปาเสีย
ทัศนคติของหนังสือพิมพตอ “เกย” หรือผูชายขายตัวแตกตางไปจากกะเทยขายตัวที่มีพฤติ
กรรมเปนหญิงที่มีมากอน นักขาวมองวา “เกย” เปนภัยรายแรง เปน “ชมรมดาวราย” พรอมที่จะกอ
อาชญากรรมไดทุกเมื่อ และในทุกรูปแบบ เหยื่อของพวก “เกย” ไดแกชาวตางชาติที่มาซื้อบริการ
จากคนกลุมนี้ และจากมุมมองเดียวกันนี้ในบทความของ “999” เรื่องอารยชนในมุมมืด ที่ปรากฏใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ ตั้งแตวันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดเชื่อมโยงพฤติกรรมของ “เกย”
เขากับปญหาของสังคมและชาติ ที่รัฐจะตองเขามาควบคุมจัดการอยางใกลชิด และควรจะมีการออก
กฎหมายเพื่อมาจัดการกับคนกลุมนี้
“999” กลาววาสาเหตุของการฆาตกรรมนายดาเรล เบอริแกนนั้นนาจะเกิดจาก พฤติกรรมรักรวมเพศของนายเบอริแกน และพฤติกรรมรักรวมเพศนี้เองที่จะเปนภัยแกประเทศชาติ กระทบ
กระเทือนความสงบเรียบรอยของสังคม และศีลธรรมอันดีของประชาชน “999” ไดเรียกรองให
รัฐบาลใหความสนใจกับเรื่องนี้ “999” เสนอใหรัฐบาลปราบปรามพฤติกรรมรักรวมเพศอยางเด็ด
ขาด
พฤติการณของคนกลุมนี้ถาปลอยปละละเลยเสียก็จะเปนภัยแกประเทศ
ชาติ ทั้งในดานความสงบเรียบรอยของบานเมืองและในดานศีลธรรมอันดีของ

∗

เนนโดยผูเขียน.
“ภัยมืดของสังคม,” ไทยรัฐ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๓.

๒๔

๗๓

ประชาชนอยางไมตองสงสัย เมื่อขึ้นชื่อวาความสงบเรียบรอยของบานเมืองและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว ยอมเปนจุดสุดยอดที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมี
ความปรารถนาจะใหมีอยูและเปนไปดวยดี ฉะนั้นถาสิ่งใดที่เปนอุปสรรคหรือ
เปนศัตรูคอยทําลายเชนนี้แลวเปนการสมควรอยางยิ่งที่รัฐบาลจะตองจัดการปอง
กันและปราบปรามอยางเด็ดขาด เพราะถาปลอยปละละเลยเสีย ความวิบัติใน
สังคมจะเกิดขึ้นอยางนาอนาถใจ๒๕
“999” ไดเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมาย เพื่อควบคุมผูชายขายตัวซึ่งเปนบอเกิดของอาชญากรรมในครั้งนี้ โดยใหรัฐบาลออกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามผูชายขายตัว หรือพวกเกย
นี้ “999” ไดอางอิงไปถึงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ วาสามารถนํามาปรับใชไดดีกับกรณี แต
อยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาวไปแลวกอนหนานี้วากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ไมไดมีความมุง
หมายที่จะกลาวถึงผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตอยางใด
เครื่องมือที่สําคัญของเจาหนาที่ในการที่จะปองกันและปราบปรามสิ่ง
เหลานี้ก็คือตัวบทกฏหมายซึ่งรัฐบาลควรจะริเริ่มเสนอพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามพวกที่ยึดถืออาชีพอันนาบัดสีนี้โดยเร็ว และสมควรอยางยิ่งที่จะ
วางบทกําหนดโทษใหหนักถึงขั้นจําคุก เพราะถาวางโทษเพียงปรับสถานเดียว
ยอมไมเปนการเพียงพอ เนื่องจากบุคคลพวกนี้ไมเดือดรอนในทางการเงินที่จะ
เสียคาปรับแตอยางใด๒๖
นาสังเกตวา “999” ไดอางอิงถึงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ และเขาใจวากฎหมาย
มาตรา ๒๔๒ นั้นหมายถึงการบังคับใชกับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งในความเขาใจของผูที่
เกี่ยวของในการรางกฎหมายลักษณะอาญาดังกลาว กฎหมายมาตรานี้หมายถึงเพียงชายที่มีความ
สัมพันธทางเพศกับหญิงทางทวารหนักเทานั้น
เมื่อไดกลาวมาถึงตอนนี้ทําใหนึกสรรเสริญบรรพบุรุษนิติศาสตรของ
เราวาทานมีสายตาไกลมาก เพราะในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มีตัวบท
ที่บัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับกามารมณอยูมาตราหนึ่ง องคประกอบแหงความผิด
๒๕
๒๖

999, “อารยชนในมุมมืด,” ไทยรัฐ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๓.
เรื่องเดียวกัน.

๗๔

นั้นปรับเขากับพฤติการณเชนนี้ไดเปนอยางดี
จึงเปนที่นาเสียใจวาประมวล
กฎหมายอาญาฉบับที่ใชบังคับกันอยูในปจจุบันนี้หลงลืมความสําคัญของ
กฎหมายดังกลาวไปทั้งมาตราทีเดียว แตก็ยังไมเปนการสายเกินไปถารัฐบาลจะ
ไดเสนอพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเชนนี้
ตอรัฐสภาโดยฉับพลัน๒๗
นอกจากเสนอใหออกกฎหมายปราบปรามการคาประเวณีของ “เกย” แลว “999” ยังเสนอ
ใหผลของกฎหมายที่จะออกมาใหมนี้ครอบคลุมไปถึงผูใชบริการ “เกย” ดวย “999” ไดกลาววา
ลูกคาสวนใหญของผูชายขายตัวหรือเกย นั้นสวนใหญเปนชาวตางชาติ มีคนไทยอยูเปนจํานวนนอย
พฤติกรรมนี้ “999” มองวาเปนสิ่งที่นารังเกียจ และเปนสิ่งโสโครก ที่ควรจะกําจัดใหหมดไป “999”
เอาความรูสึกของคนไทยทั่วไปในสมัยของตนยอนกลับไปเปนความรูสึกของสมัยกอนหนานี้
หากพิเคราะหตามขอเท็จจริงโดยละเอียดแลวจะเห็นวาฝายผูจางที่มี
สัญชาติเปนคนไทยแท ๆ นั้นแทบจะไมมีอยูเลย สวนมากมักเปนชาวตาง
ประเทศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยเราเครงครัด
และถือวาการกระทําเชนนี้เปนเรื่องบัดสีนาอับอายก็เปนได แตบุคคลที่ขนาน
นามตนเองวาเปนอารยชน อาจเห็นเปนของธรรมดาสามัญ แมจะเปนเชนนี้ก็ตาม
ในฐานะที่เราเปนประเทศเอกราช เรายอมบัญญัติกฏหมายออกใชบังคับเพื่อชําระ
ลางสิ่งโสโครกใหหมดไปจากบานเมืองของเราก็นาจะทําไดและเราควรจะทํา
อยางภาคภูมิใจที่สุด เพราะนอกจากจะเปนการรักษาและเชิดชูวัฒนธรรมทางจิต
อันสูงสงของไทยไวแลวยังจะเปนการปองกันและรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย
ของบานเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกโสดหนึ่งดวย๒๘
อยางไรก็ตามความเขาใจของคนในสังคมไทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศยังคงไมแตกตางไป
จากเดิมนัก คนไทยยังเขาใจวาพฤติกรรมทางเพศที่ไมใช ผูชาย หรือ ผูหญิง ยังคงถูกเรียกวา
“กะเทย” ไมวาบุคคลนั้นจะมีลักษณะเหมือนกะเทยที่เปนที่รูจักกันแตเดิมในสังคมไทย หรือบุคคลที่
มีบุคลิกทาทางเหมือนผูชายทั่วไป แตมีพฤติกรรมรักรวมเพศ คนกลุมนี้ก็ยังถูกเรียกวากะเทยเชนกัน
แมแตการกลาวถึงเหตุการณดังกลาวของ สยามรัฐสัปดาหวิจารณ เปนนิตยสารรายสัปดาหที่ไดรับ
๒๗
๒๘

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.

๗๕

ความนิยมมากในขณะนั้น ฉบับวันอาทิตยที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกลาวถึงการกวาดจับ
กะเทยของเจาหนาที่ตํารวจนครบาลเขตเหนือวา
เมื่อปลายสัปดาหที่แลวนี่เอง เจาหนาที่ตํารวจนครบาลเขตเหนือก็ได
ออกกวาดจับพวกกะเทยอันสืบเนื่องมาจากคดีฆาตกรรมนายดาเรลลเบอริแกน
บรรณาธิการหนังสือพิมพบางกอก เวิลด ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจเห็นวา พฤติการ
ของพวกกะเทยนั้นเปนการลามกอนาจารเสื่อมเสียศีลธรรมและเปนมูลเหตุแหง
อาชญากรรม ผลของการปราบปรามครั้งนี้เจาหนาที่ตํารวจไดตัวพวกกะเทยรวม
๓๐ คน…พวกกะเทยนี้เปนตนดูเหมือนจะไดมีคําสั่งใหออกกวาดลางกันมาแลว
เปนพัก ๆ เหมือนกัน ทางฝายเจาหนาที่ตํารวจเองก็ทําทาจะลืม ๆ ไปแลว เพิ่งจะ
มานึกกันขึ้นไดอีกก็อีตอนที่นายดาเรลลเบอริแกนถูกฆาตายแลวบังเอิญพวก
กะเทยมามีเรื่องอื้อฉาวอยูดวยเทานั้น๒๙
การกลาวถึงกะเทยของสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ไมไดอางอิงถึงคําศัพทอื่น ๆ ที่ใชเรียก
พฤติกรรมรักรวมเพศ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทยรัฐ เชน “เกย” อาจจะเปนไปไดวาการใชคําวา
“เกย” ในการกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศของไทยรัฐนั้นไมไดสงผลตอความเขาใจของคนใน
สังคมไทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศที่แตกตางออกไป คนไทยสวนใหญยังคงเขาใจ พฤติกรรมรัก
รวมเพศโดยผานคําวา “กะเทย” ซึ่งยังคงเปนคําที่มีความหมายกวาง ๆ ที่ใชกลาวถึงพฤติกรรมรัก
รวมเพศแบบตาง ๆ ประกอบกับคําวา “เกย” ที่ปรากฏในหนังสือพิมพไทยรัฐนั้นก็ผูกติดอยูกับ
อาชีพขายบริการทางเพศ คําวาเกยจึงกลายเปนเพียงคําที่ใชเรียกผูชายขายตัวที่มีลักษณะที่ไมเหมือน
กะเทยขายตัวที่มีอยูแตเดิม ไมใชคําที่ใชเรียกกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชายอยางที่เขาใจกัน
ในปจจุบัน
นอกจากคําวา “กะเทย” แลวสังคมไทยยังใชคําวา “โอโมเซ็กชวล” ในการกลาวถึง
พฤติกรรมรักรวมเพศ เชนที่ไดยกตัวอยางไปแลวในกรณีนวนิยายเรื่อง จันดารา แมแตในหนังสือ
พิมพก็นิยมใชคํานี้ในการกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ เชนใน คอลัมนโรงซอมสุขเพศ ของ
“บพิธ เฟองนคร” ในหนังสือพิมพไทยรัฐประจําวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดมีชายผูหนึ่งเขียน
จดหมายเขามาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศของตน

๒๙

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๘) : ๔.

๗๖

โฮโมเซ็กชวลอีกรายหนึ่ง ชักไมแนใจวาจะเปนกะเทยหรือไม เมื่อมีทาง
แกก็ควรคิดแก…คุณก็เปนผูชายอีกคนหนึ่งที่เขาลักษณะ “โฮโมเซกชวล” คือมี
รูปรางครึ่งหนึ่งไปทางชาย อีกครึ่งหนึ่งไปทางหญิง จิตใจก็เปนเพศหญิง คือ
สมาคมคบคากับผูหญิงในฐานะเพื่อน
แตรักผูชายเพศเดียวกันมากกวาหญิง
สาเหตุของลักษณะอาการเชนนี้เกิดจากฮอรโมนเพศของคุณแปรปรวน กระเดียด
ไปทางเพศหญิง หมายถึงมีฮอรโมนหญิงที่สรางจากตอมเพศ มากกวาฮอรโมน
เพศชาย ซึ่งก็เปนสาเหตุทางธรรมชาติ นอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุจากสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ประกอบไดอีก
ตอบคําถามขอ ๓ คุณบพิธคิดวาผมจะปลอยไวเฉย ๆ จะดีไหม ตามแต
จิตใจจะใหมันทําอยางไรก็ทํา ตอบ ไมดีหรอก คุณยังเปนเด็กมีทางที่จะแกไขก็
ควรจะแก อยาปลอยเอาไวใหเปนลูกตุมถวงชีวิตอนาคตดีกวา พอดีพอรายถาคุณ
ยับยั้งใจไวไมไหว ก็จะเกิดเรื่องไมดีไมงามขึ้นไดงาย ๆ ดังมีตัวอยางมาแยะ
แลว๓๐
๓.๒ ความพยายามหาพื้นที่ใหวาทกรรมของเกยในสื่อสาธารณะ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๕ และตน ๆ พ.ศ. ๒๕๑๖ การผาตัดศัลยกรรมความงามและการผาตัด
แปลงเพศในประเทศไทยมีความกาวหนาขึ้นเปนอยางมาก และไดปรากฏในพาดหัวขาวหนาหนึ่ง
ประจํา เชนหนังสือพิมพไทยรัฐในวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กลาวถึงแพทยไทยประสบ
ความสําเร็จในการผาตัดแปลงเพศหญิงใหเปนชายรายแรก และคอลัมน สาววิทยาศาสตร ของ
“มัณฑุกา” ในหนังสือพิมพไทยรัฐประจําวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กลาวถึงการผาตัดศัลยกรรม
ความงามของดาราหญิงในขณะนั้น เชน รวงทอง ทองลั่นทม เปนนักรองเสียงน้ําเซาะทราย ทําจมูก
แกม และหนาฝาก, สวลี ผกาพันธ, เพชรา เชาวราษฎร และ รุงฤดี แพงผองใส (ในขาวไมไดบอกวา
ทําอะไรบาง) และไดลงรูปปาน บุนนาคซึ่งไดไปผาตัดเสริมทรวงอก และขาวยอยภายในเลม ประจํา
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื่องการแตงงานระหวางชายกับชายในประเทศสหรัฐอเมริกา วิวาห
วิตถารรายแรกชายแตงงานกับชาย และในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ก็ไดลงรูปคูแตงงานดัง

๓๐

บพิธ เฟองนคร, “โรงซอมสุขเพศ,” ไทยรัฐ (๓ มกราคม ๒๕๑๐) : ๗.

๗๗

กลาว ซึ่งคนหนึ่งแตงตัวเปนผูชาย และอีกคนหนึ่งแตงตัวเปนผูหญิง หนังสือพิมพไทยรัฐไดกลาววา
การแตงงานนี้เปนการแตงงานของ “ลักเพศ”∗

๓.๒.๑ “ศุขเล็ก” กับวาทกรรมของเกย
ขาวเหลานี้อาจจะชวยสงผลใหชายผูหนึ่งเขียนจดหมายเขามาขอคําปรึกษาในคอลัมน ไข
ปญหาตามประสา “ศุขเล็ก” นามปากกาของประยูร จรรยาวงษ คอลัมนนิสตชื่อดัง เปนคอลัมน
ตอบปญหาทั่วไปตั้งแตเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ในหนังสือพิมพไทยรัฐ ผูที่เขียนจด
หมายเขามาขอคําปรึกษาใชชื่อวา Ravee บอกถึงความตองการคูที่เปนผูชายเหมือนกัน Ravee ย้ําวา
ตนไมไดเปนกระเทย และไดระบายความรูสึกของตนออกมาดังนี้
มันเปนความหวังครั้งสุดทายที่เขียนมาถึงคุณ ผมใชเวลาตัดสินใจตั้ง
หลายวัน ขอคุณชวยนําจดหมายฉบับนี้ลงในคอลัมนไขปญหาของคุณดวยนะ
ครับ ผมมันมืดแปดดานไมทราบวาจะหันหนาไปพึ่งใครที่ไหนอีกแลว ปญหา
ของผมมีอยูวาตองการมีคูที่เปนผูชายดวยกัน
คือวาจิตใจของผมมันมีความ
ตองการและชอบผูชายมาตั้งแตเด็ก ๆ ผมเคยไปโรงพยาบาลปรึกษาแพทยและ
รักษาโรคชนิดนี้แตก็ไมไดผล ผมพยายามทําตามที่หมอแนะนําทุกอยางมันก็ไม
เปนผลสําเร็จ
เมื่อเปนเชนนี้ผมตองยอมรับสภาพของจิตใจที่เปนจริงวาเรา
ตองการอะไร ผมมีความสมบูรณเปนชายทุกอยางไมเปนกระเทยเด็ดขาด∗∗ หนา
ตาจัดวาเปนคนรูปหลอ ไมมีประวัติเสียหาย อายุประมาณ ๒๑ ปขึ้นไป มีความรู
พอสมควร ภาษาอังกฤษพูดใชงานได มีบุคลิกลักษณะดี คลองแคลว ตองการมีคู
ครองเปนชาวตางชาติ ถาเปนอเมริกันหรือชาวยุโรปยิ่งดี มีจิตใจและความ
ตองการเชนเดียวกับผม ขอใหเปนคนมีนิสัยดี และตองการรวมทุกขรวมสุขกัน
จริง ๆ อายุเทาใดก็ไดไมเกี่ยง ขอใหติดตอมายังคุณ ถามีผูติดตอมากรุณาชวยลง
ประกาศใหดวยนะครับ ผมจะไดทราบ และจะสงที่อยูมาอีกครั้ง คุณศุขเล็กคิดวา

∗

ดูภาพขาวไดในภาคผนวก จ
เนนโดยผูเขียน.

∗∗

๗๘

มีคนติดตอมาบางไหมครับ ผมไมไดเขียนมาลอเลนนะครับ เรื่องจริงนะครับ นึก
วาทําบุญใหผมสักครั้งเถอะครับ๓๑
“ศุขเล็ก” รูสึกตกใจและสงสารตอพฤติกรรมทางเพศของ Ravee ในทัศนะของ“ศุขเล็ก”
พฤติกรรมเชนนี้เปนความเจ็บปวยทางจิตเปนความวิปริตทางเพศ เปนผูปวยที่ควรจะรีบรักษา และ
ไดแนะนําใหไปปรึกษาแพทย∗
คุณราวีครับ สุขภาพจิตของคุณ “พัง” แลว เวรกรรมแท ๆ ผมรับจด
หมายของคุณแลว แทนที่จะขยะแขยงหรือรังเกียจ กลับรูสึกเมตตาและสลดใจใน
อาการอันวิตถารของคุณเปนอยางยิ่ง คุณไมสบายมากครับ อาการของคุณเทาที่
เลามานี้ จริงอยูมีขาวอยูเสมอในหนาหนังสือพิมพ ถึงอาการวิปริตทางเพศแบบ
คุณนี้ เกิดขึ้นมากมายในเมืองไทย โดยเฉพาะในตางประเทศ แมแตในคุกของเรา
เรื่องพรรคนี้ก็ชุกชุมอยู แตผมเชื่อวามีทางรักษาหายได ขอคุณไดยับยั้งความคิด
วิปริตทางเพศของคุณใหอยู หาไมมันจะเลอะเทอะไปกันใหญ ขอคุณจงยุติความ
คิดที่จะหาผัวหรือเมียซึ่งเปนเพศเดียวกับคุณเลย เพราะการกระทําเชนนั้นมันเปน
อาการของคนวิปริตทางเพศ เปนอาการของคนปวย∗∗”๓๒
“ศุขเล็ก”ชี้วาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความวิปริตที่มีนัยวาเผยแพรเขามาในประเทศไทย
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง ความวิปริตทางเพศตาง ๆ ที่“ศุขเล็ก”กลาวถึงเชนการรวมเพศกับ
สัตว หรือคนรวมเพศในทาทางที่เลียนแบบสัตว รวมทั้งคนเพศเดียวกันรวมเพศกันเปนตน “ศุขเล็ก”
เห็นวาการรวมเพศระหวางคนเพศเดียวกันเปนโรคที่ยังพอรักษาใหหายไดและแนะนําให Ravee รีบ
ไปหาแพทยเพื่อรักษาอาการปวยนี้ ไมเชนนั้นอาจจะกอใหเกิดการฆาตกรรมได ซึ่ง“ศุขเล็ก”ไมได
กลาววาการฆาตกรรมนั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด แตอาจจะเปนไปไดวาคดีฆาตกรรมเบอริแกนยัง
คงอยูในความทรงจําของผูคนอยู “ศุขเล็ก”จึงเชื่อมโยงพฤติกรรมรักรวมเพศเขากับการฆาตกรรมก็
เปนได

๓๑

“ไขปญหาตามประสา “ศุขเล็ก,”” ไทยรัฐ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๑๒.
ดูภาพการตูนประกอบคอลัมนของ “ศุขเล็ก” ในภาคผนวก ซ
∗∗
เนนโดยผูเขียน
๓๒
เรื่องเดียวกัน.
∗

๗๙

คุณบอกวาไมไดเขียนมาลอเลน ผมเชื่อครับ แตกอนผมไมเคยเชื่ออะไร
อะไร ประเภทที่เขาทํานองวิตถารเลย เชนสุนัขสมสูกับคนเปนเด็ดขาด ดังเชน
เมื่อ ๒๐ กวาปกอนมีนักเขียนคนหนึ่งชื่อ “อ. อุดากร” แกเขียนนวนิยายถึงเรื่อง
แมบานคนหนึ่ง ถูกสามีจับไดวาสมสูกับสุนัข สามีเลยยิงตายในหองน้ํา ถึงกับ
วงการหนังสือพิมพสมัยนั้นหยิบยกขึ้นมาวิพากษกันเปนการใหญวาแกเขียน
ปรามาสผูหญิง ถกเถียงกันอยูนานไมมีใครเชื่อวาจะเปนไปได ครั้นตอนหลัง
สงครามมานี้ ผมไดเห็นภาพโปสการดหลายชุด ตลอดจนดูหนังโป เห็นกับตา
ตัวเองมาเยอะ เห็นมนุษยสมัยนี้ทั้งหญิงและชาย เขาลดตัวเองลงไปอยางนึกไม
ถึง จนดูไมออกวาลักษณการทางการรวมเพศนั้นมันวิกลวิกาลไป จนกระทั่ง
เลียนแบบสัตวก็มี และเลยธงไปจนกระทั่งรวมเกับสัตวก็มี และรวมเพศเดียวกัน
ก็มี …ไมมีอะไรซึ่งวิตถารในทางเพศที่มนุษยจะทําไมได คุณ “ราวี” ครับ กรุณา
หาแพทยเถิดครับ คุณปวย∗แนนอน ขอไดพยายามรักษาตัวเถิด อาการปวยทาง
เพศวิปริตของคุณเชนนี้มันอาจลงเอยดวยการฆาตกรรมก็ได๓๓
อีก ๓ วันตอมา“ศุขเล็ก”ไดนําจดหมายที่เขียนเขามาแนะนําใหทําตามความตองการของ
Ravee ชวยลงประกาศหาคูในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ที่“ศุขเล็ก”เองก็ทํางานใหดวยคือหนังสือ
พิมพบางกอกโพสต “ศุขเล็ก”ยังคงมีทาทีอยางเดิม คือเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนอาการปวย
เปนความวิปริตวิตถาร
เรื่อง “รักรวมเพศ” มีผูเห็นควรจะใหโอกาสเขา ไดดําเนินชีวิตของเขา
ไป ดีกวาปลอยใหเขาเกิดความกดดันถึงจุดระเบิด อนาจารกับลูกชาวบาน โดย
ชวยโฆษณาหาคูใหเขาใน น.ส.พ. ฝรั่ง ผมจะทํายังไงไดครับ สงเสริมใหคนปวย
ตอคนปวยประกอบกรรมอันวิปริตวิตถารกันจะไหวหรือครับโธเอย๓๔
ผูที่เขียนจดหมายเขามานั้นใชชื่อวา “Veerawat” เมื่อดูจากเนื้อความในจดหมายของ
“Veerawat” ที่“ศุขเล็ก”นํามาตีพิมพ แสดงใหเห็นวา “Veerawat” เปนชายรักรวมเพศที่มีการรับเอา

∗

เนนโดยผูเขียน.
เรื่องเดียวกัน.
๓๔
“ไขปญหาตามประสา “ศุขเล็ก,”” ไทยรัฐ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๕.
๓๓

๘๐

ความรูและความเคลื่อนไหวของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเด็นเรื่อง
สิทธิที่ “Veerawat” ยกมาดูเหมือนวาจะกาวไกลไปกวามโนทัศนตอเรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศใน
สังคมไทย และไมมีผลใด ๆ ตอความเขาใจของ“ศุขเล็ก” ซึ่ง“ศุขเล็ก”ยังคงยืนยันถึงความนาสงสาร
ของผูปวยดวยโรค “รักรวมเพศ” “Veerawat” พยายามยืนยันวาแมแตในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็
ไมสามารถจะรักษาผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศได นอกจากนั้นแลวยังมีการรณรงคของกลุมผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศในตะวันตกใหยอมรับในสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
“Veerawat” กลาวอีกวาในสังคมตะวันตกนั้นมีแนวโนมที่จะยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศมาก
ขึ้น
ผมไดศึกษามามากพอเกี่ยวกับจิตวิทยาและสรีรวิทยา จึงพอจะบอกไดวา
ไมมีทางรักษาผูมีอาการเหมือนคุณระวีและผมได เวลาอยูเมืองฝรั่งถึงจะไปหาผู
เชี่ยวชาญทางจิตแพทยเพื่อจะรักษา สวนมากจะคนพบวาพอรักษาไป ๆ แพทย
นั่นแหละตัวสําคัญ ถาคุณศุขเล็กติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมของยุโรป
และสหรัฐจะพบวามีการรณรงคของ The third minority group ซึ่งมิใชพวกผิวดํา
หรือยิว แตเปนพวกของคุณระวีและผมครับ สังคมทางภาคโนนเขาคอย ๆ ยอม
รับเพราะเห็นวาคนเราเกิดมาผิดกัน ถามีกรรมเวร (อยางที่คุณศุขเล็กเรียก) ไม
เปนภัยตอสังคม๓๕

“Veerawat” เสนอให “ศุขเล็ก” ทําตามความตองการของ “Ravee” โดยอางวาไมเชนนั้น
แลวอาจจะทําให “Ravee” ไปมีความสัมพันธทางเพศกับเยาวชน หรือผูที่ไมมีแนวโนมวาจะมีพฤติ
กรรมรักรวมเพศแตอยางใด ซึ่งมีนัยวาบุคคลที่ “Ravee” มีความสัมพันธทางเพศดวยจะมี
พฤติกรรมรักรวมเพศเหมือนกับ “Ravee”
เมื่อมี Demand จากคุณระวีและ Supply จากผมผูมีประสพการณก็ไมนา
จะมีปญหาอะไรทําใหคนคูหนึ่งกําเนินชีวิตไปอยางมีความสุขไปตามประสาใน
โลกแคบ ๆ ของเขาดีกวาปลอยใหคุณระวีเขาเกิดความกดดันจนถึงจุดระเบิด ถึง
กับทําอนาจารกับผูเยาว หรือใชอํานาจเงิน เขาทําลายอนาคตของเด็กหนุม โดยที่
เขาไมมีแนวโนมใด ๆ ที่สอวาจะเปนเชนนั้น อันจะกอใหเกิดปญหาสังคมโดยใช

๓๕

เรื่องเดียวกัน.

๘๑

เหตุ จึงขอใหคุณระวีลงตู ป.ณ. ในคอลัมนโฆษณาของบางกอกโพสตเพื่อ
ผูสนใจจะไดติดตอได แลวหากคุณศุขเล็กยังไมหมดเมตตาติดตามขาวคุณระวี
คุณจะพบวาคุณระวีเธอจะไดรับจดหมายยื่นความจํานงจนฉีกแทบไมทันทีเดียว!
…จึงขอใหคุณศุขเล็กจงปฏิบัติตอมหาชนดวยความเมตตา
โดยไมเลือกชั้น
วรรณะและเพศเชนเดิมตลอดไป โดยถือมติวา Live and Let Live เพราะคนเรา
เกิดมามีกรรมเปนของตน ถูกจําแนกโดยผลของกรรม จึงควรมีเมตตาหาทางให
เขาไดอยูรวมโลกดวยความสุขสงบตามกําลังความสามารถของเขา It takes all
kinds of people to make the world๓๖
อยางไรก็ตาม“ศุขเล็ก”ยังคงยืนยันวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคที่นาสงสาร “ศุขเล็ก”
เห็นดวยกับ “Veerawat” ในประเด็นที่วามีผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศมากขึ้นในตะวันตก แต “ศุขเล็ก”
เลือกใชคําวา “มีการแพรระบาดของโรคนี้” ในประเทศตะวันตก และไดลุกลามเขามาในประเทศ
ไทย “ศุขเล็ก”ไมเห็นดวยกับการตีพิมพที่อยูของ Ravee เพื่อใหมีการติดตอกันของผูที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศ
คุณ “วีรวัต” ครับผมสนใจมากครับที่คุณวีรวัตบอกมาวาคุณไดศึกษามา
มากพอเกี่ยวกับจิตวิทยาและสรีรวิทยาวาไมมีทางรักษาโรค “รวมเพศ” อันนา
สงสารได ผมก็ไดแวว ๆ มาเหมือนกันวาทางตางประเทศโรคพรรคนี้ชุกชุมมาก
ทั้งในยุโรปและสหรัฐและบัดนี้มันก็ไดลุกลามเขามาแพรในเมืองไทยแลว อยาง
นอยผมก็พอทราบวามีคุณระวีและคุณเปนรายที่สอง…ผมเห็นใจคุณจริง ๆ ครับ
แตทั้ง ๆ ที่เห็นใจคุณอยางไรก็ตามผมก็ไมสามารถจะแนะนําใหคนซึ่งเราก็รูอยู
แกใจวาเปนคนปวยดวยโรคทางเพศ∗ ไปโฆษณาหาคูสมสูซึ่งเปนเพศเดียวกัน
ในหนาหนังสือพิมพได๓๗
อยางไรก็ตามมีผูติดตอเขามาหา “ศุขเล็ก” และอางวามีวิธีที่จะรักษาผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศ

๓๖

เรื่องเดียวกัน.
เนนโดยผูเขียน.
๓๗
เรื่องเดียวกัน.
∗

๘๒

คุณ “วีระวัต” ครับผมมีขาวดีจะบอกคุณ คือผมไดรับโทรศัพทเมื่อครูนี้
เองจากทานผูประสพการณทางนี้มาโดยนองชายของทานผูนี้เองเปน และมีวิธี
รักษาหายไดแลว ผมจึงขอรองใหแกเขียนวิธีรักษาสงมาใหผมโดยละเอียด เพื่อ
เผยแพรใหแกคุณ ๆ ที่เปนโรคอันนาสงสารนี้ไดทราบ และจะไดรีบรักษาเนื้อ
รักษาตัวใหพนเสียจากความวิปริตของจิตใจและรางกายทั่วกัน รออีกสักสอง
สามวันนะครับคุณวีระวัต๓๘
“ศุขเล็ก”ยังคงยืนยันวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคที่สามารถรักษาใหหายได และเมื่อมีผู
โทรศัพทเขามาบอกวาสามารถที่จะรักษา “โรค” นี้ใหหายขาดได ก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับ
“ศุขเล็ก”วา “โรค” นี้สามารถรักษาไดหายจริง ๆ ประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวทางสังคมของผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศในตะวันตกอยางที่ “Veerawat” กลาวถึง ก็ยิ่งตอกย้ําความเขาใจของ“ศุขเล็ก”
ที่วา พฤติกรรมรักรวมเพศเปน “โรค” ที่แพรระบาดมาจากตะวันตกนาจะเปนไปไดวา“ศุขเล็ก”ยึด
ถือความเปนหญิงและความเปนชาย เปนบรรทัดฐานของสังคมไทย ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะยอม
รับความเปนอื่นได (ในที่นี้ไดแกพฤติกรรมรักรวมเพศชาย) ความเชื่อที่วาหญิงและชายเปนความ
สัมพันธทางเพศเพียงแบบเดียวเปนประโยชนตอแนวคิดชาตินิยมสมัยใหม ในแงที่วา เมื่อเปนเชนนี้
แลวก็ไมจําเปนที่จะตองสืบเสาะหาที่มา หรือหาความรูเพิ่มเติม จะเห็นไดวา “ศุขเล็ก” ไมตองการตั้ง
คําถามกับพฤติกรรมรักรวมเพศชายที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ “ศุขเล็ก” เชื่อนั้นเปนความคิดที่ถูกตองอยู
แลว
อีกสองวันตอมา คือวันที่ ๒๒ ตุลาคม “ศุขเล็ก”ก็ไดนําจดหมายที่เขียนเขามาหลังจากที่ได
อานขอความที่ “Ravee” ลงตีพิมพในคอลัมนของ“ศุขเล็ก”เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม เพิ่มอีก ๓ ฉบับ
จดหมายทั้ง ๓ ฉบับเขียนเขามาเพื่อที่จะขอให“ศุขเล็ก”เปนสื่อในการติดตอกับ “Ravee” จดหมาย
ฉบับแรกที่“ศุขเล็ก”นํามาตีพิมพเขียนโดยผูที่ใชนามแฝงวา “นายระทม”
ผมไดอานคอลัมนของคุณในวันนี้พบเรื่องของคุณ RAVEE ผมสนใจ
มากเพราะผมก็คนหนึ่งที่เปนเหมือนคุณ RAVEE รูสึกชื่นชมในคําตอบของคุณ
มาก ที่คุณเขาใจและเห็นใจ แตคุณศุขเล็กครับ คุณคงไมทราบหรอกวาคนที่ตก
อยูในสภาพเชนนี้ทรมานขนาดไหน? และที่คุณแนะนําใหคุณ RAVEE ไปพบ

๓๘

เรื่องเดียวกัน.

๘๓

จิตแพทยนั้นคุณมีความหวังดีมาก แตคุณศุขเล็กครับจะชวยไดก็แตดานกําลังใจ
เทานั้น เรื่องจะหายไมมีทาง
ขณะนี้ผมก็อายุรุนเดียวกับคุณ RAVEE หนาตาอยูในขั้นดี, แตงตัวทัน
สมัย, ทุกวันนี้ผมอยูอยางคนตกนรกทั้งเปน, ดูภายนอกคงไมมีใครรูวาผมเปน
“ลักเพศ” เพราะผมเหมือนผูชายทั่วไป บางครั้งรูสึกนอยเนื้อต่ําใจตัวเองมาก ผม
ไดพบจิตแพทยมาแลวหลายทานดวยกัน แตไมมีอะไรดีขึ้น คิดถึงอนาคตขาง
หนาแลวมีแตความเศราใจ ผมไมอยากเปนเหมือนบางคนที่ผมประสบมากับตัว
เองที่ฝนแตงงานเพื่อจะกลบเกลื่อนความผิดปกติของตัวเอง หรือบางคนแตงงาน
เพราะสงสารพอแม ซึ่งตัวเองไมมีความรักเลย ผลสุดทายผูที่ไดรับกรรมคือผูมา
เปนภรรยา และตัวเองที่ฝนอยูกับความสุขจอมปลอมอาจตลอดชีวิต๓๙
จดหมายฉบับที่ ๒ จากผูที่ใชนามแฝงวา “เอ”
ผมไดอานไทยรัฐฉบับวันที่ ๑๗ ตุลาคม เกี่ยวกับปญหาของคุณราวีที่
ตองการเพื่อนรวมทุกขรวมสุขเปนผูชายดวยกันนั้น ผมคิดวาทรรศนะของผมกับ
ของคุณราวีตรงกัน ผมมีความตองการเหมือนกับคุณราวีทุกอยาง นิสัยของผมเปน
ผูชายรอยเปอรเซ็นต แตนิสัยจะติดไปในทางผูหญิงนิด ๆ และปรารถนาที่จะรวม
ทุกขรวมสุขกับผูชายดวยกัน๔๐
จดหมายฉบับที่ ๓ จากผูที่ใชนามแฝงวา “มิตร” เขาไดกลาววาไดหาทางรักษาพฤติกรรมรัก
รวมเพศ รวมทั้งไปพบจิตแพทย แตก็ไมมีอะไรดีขึ้น และ “มิตร” ไดขอให “ศุขเล็ก” ชวยติดตอกับ
“Ravee” โดยอางเหตุผลวาเพื่อหาสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ
ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอรบกวนคุณศุขเล็กสักหนอยคือชวยติดตอที่อยู
คุณ Ravee ใหผมสักที เพื่อที่ผมจะไดนําเอาชีวิตตั้งแตเด็กของผมและคุณ Ravee

๓๙
๔๐

“ไขปญหาตามประสา “ศุขเล็ก,”” ไทยรัฐ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๕.
เรื่องเดียวกัน.

๘๔

มาคนควาหาสมุฎฐานของโรคนี้ ดูวาจะเกิดจากอะไร จะเปนจิตใจ หรือสิ่งแวด
ลอม๔๑
ปฏิกิริยาของ“ศุขเล็ก”ตอจดหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ ออกมาอยางตกใจตอจํานวนของ “คนปวย
โรครักรวมเพศ” ที่เขียนจดหมายเขามาเปนจํานวนมาก
ตายแลว! ตายแลว พอแมทั้งหลายเจาขาเอย นี้เมืองไทยเราเปนอะไรไป
แลวนี่?? ผมฉีกซองสารพันปญหาออกกลางดึกคืนนี้…ครั้นถึงฉบับที่ ๓ ที่ ๔ ที่
๕ สามฉบับซอน ผมฉีกออกอานจบ ผมเลยมือออนตีนออน ไมสามารถฉีก
สารพันปญหาฉบับตอไปซึ่งกองอยูบนโตะสูงเกือบคืบได จดหมายทั้ง ๓ ฉบับ
หลังนั้น ผมหยิบยกขึ้นสงเรียงดังปรากฏอยูขางตนแลวนั่นแหละครับ นับจากราย
แรกคือคุณราวีถึงรายนี้ ๕ รายแลว มีหวังในกองจดหมายที่มีมาถึงผมกองนี้ อาจ
จะเจอจดหมายทํานองขางตนอีกกี่รายก็ไมรู ตามจดหมายที่สงถึงผมนั้น ลวน
แลวแตเปนจดหมายของเพื่อนมนุษยเพศเดียวกับผม เรียกรองหาคูซึ่งเปนเพศ
เดียวกัน รําพันมาอยางนาสงสาร และนาสยดสยองเปนที่สุด∗๔๒
“ศุขเล็ก”ไดเรียกรองใหแพทยใหความสนใจกับปญหานี้ เนื่องจากจํานวนของผูปวยดวย
โรครักรวมเพศมีเปนจํานวนมาก นับพันคน “ศุขเล็ก”ตองการวิธีการรักษาผูที่เปนโรคนี้กอนที่จะ
ลุกลามระบาดแพรหลายออกไป อยางไรก็ตามในวันที่ ๒๔ ตุลาคม “ศุขเล็ก”ไดรับจดหมายเพิ่มอีก
มาอีกแลวครับจดหมายเรียกรองหาคูเพศเดียวกัน สงมาถึงผมอีกบาน
ตะเกียง เพราะผม “สงสาร” คุณ ผมจึงไมยอม “สงเสริม” คุณกรุณาเห็นใจเถอะ
ทางแกเห็นทีจะตอง “พึ่งพระ” บวชเรียนแลวอาจจะทุเลาอาการปวยลงได สวน
วิธีรักษาทางแพทยนั้นนะ ผมกําลังจะวิ่งไปหารือหมอแลวมาบอกให แผนชะลอ
การเกิดคนไทยคงไดผลคราวนี๔๓
้

๔๑

เรื่องเดียวกัน.
เนนโดยผูเขียน.
๔๒
เรื่องเดียวกัน.
๔๓
ไทยรัฐ (๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๕.
∗

๘๕

“ศุขเล็ก” ยังทิ้งทายถึงสถาบันครอบครัววาพฤติกรรมรักรวมเพศจะทําใหอัตราการเพิ่มของ
ประชากรไทยลดลง ในวันที่ ๒๕ “ศุขเล็ก”ไดรับจดหมายเพิ่มอีก รวมเปน ๒๐ ฉบับ ในจํานวนนั้น
๒ ฉบับเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใหญ ๆ ๒ แหง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม หนังสือพิมพไทยรัฐไดพาดหัวขาวการระบาดของพฤติกรรมรักรวมเพศ
กามวิตถารระบาดหนักตั้งแหลงซองสุม ‘รวมเพศ’ ชายกับชาย หญิงกับหญิง จิตแพทยวารักษาหาย
ได หนังสือพิมพไทยรัฐกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศในครั้งนี้วา “เพศวิตถาร” แบบ “รักรวมเพศ”
หรือ “โฮโมเซ็กชวล” และยังไดกลาวถึง “แหลงซองสุม” ที่คนกลุมนี้ไปชุมนุมกัน ยานสุรวงศ
ถ. นเรศ อ. บางรัก “บางแหงพวกเหลานี้ถึงขนาดตั้งเปน “ซอง” ทําเปนแหลงรักรวมเพศกันอยาง
โจงครึ่ม ในยานสุรวงศ ถ. นเรศ อ. บางรัก โดยมีสมาชิกไปมาหาสูรวมเพศกันเปนประจํา” และ
นักขาวไดไปสัมภาษณสมโภชน สุขวัฒนา เกี่ยวกับคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ สมโภชนไดกลาว
ย้ําสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศวามีสาเหตุมาจากพัฒนาการที่ผิดปกติในวัยเด็ก
และ
ผูปกครองสามารถปองกันและรักษาไดเชนเดียวกับคําอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศของอรุณ ภาคสุวรรณกอนหนานี้
คนรักรวมเพศหรือโฮโมเซ็กชวล ไมจําเปนตองเปนกะเทย เปนการหา
ความสุขทางเพศอยางหนึ่งของมนุษยเหมือนการรวมเพศธรรมดา ๆ สาเหตุ
เพราะความเจริญทางจิตใจเปนไปไมครบขั้นตามความเติบโตของรางกาย คือ
สะดุดหยุดอยูแคขั้นที่จิตใจชอบรักรวมเพศ หรือครบขั้นแลวแตยอนกลับมาขึ้น
ชอบรักรวมเพศอีก บุคคลพวกนี้ไมใชคนเปนโรคจิตเพียงแตจิตใจแปรปรวนไป
จากเพศแทของตนเทานั้น พอแมผูปกครอง และจิตแพทยมีสวนชวยปองกันและ
รักษาได…ลักษณะที่คนเปนรักรวมเพศนั้นเนื่องจากจิตใจของคนจะเจริญตาม
ความเติบโตของรางกายเปนสามชวงใหญ ๆ คือ ขั้นจิตใจของทารกซึ่งไมรับรู
อะไรมากนัก ขั้นที่สองเปนขั้นที่จิตใจชอบเพศเดียวกัน สังเกตไดจากเด็กอายุ
๕–๑๐ ขวบ ตอจากนั้นจึงเปนจิตใจของชายหรือหญิงเต็มที่ ในขั้นจิตใจชอบเพศ
เดียวกันสิ่งแวดลอมและการเรียนรูหรือพอแมมีสวนทําใหภาวะจิตใจของเด็ก
หยุดอยูแคนี้ได เชนเด็กผูชายที่ไดรับอิทธิพลจากแมมากก็อาจมีจิตใจเปนหญิง
คือเมื่ออายุ ๑๔–๑๕ ปขึ้นไป แทนที่จะมีจิตใจเปนผูชาย ก็ยังมีพฤติกรรมเปน
หญิงอยู ในที่สุดก็อยากแตงงานกับผูชายดวยกัน กลายเปนปญหาที่สังคมเผชิญ
อยู ซึ่งในจํานวนนี้ บางคนแตงกายตรงขามกับเพศธรรมชาติของตน ซึ่งเรียกวา

๘๖

“กะเทย”…เนื่องจากการสะสมความรูสึกรักรวมเพศนี้ใชเวลานับเปนป ๆ การ
รักษาจึงลําบากและคนพวกนี้ไมรูสึกผิดปกติ จึงไมไปหาจิตแพทย ผูปกครองจึง
ตองพยายามสังเกตเด็ก ๆ ที่อายุตั้งแต ๘–๑๐ ปขึ้นไป ถาอายุถึง ๑๔–๑๕ ปแลว
ยังมีอุปนิสัยเปนโฮโมเซ็กชวลอยูก็ควรปรึกษาจิตแพทย เพราะยังไมมียารักษา
อาการนี้ เนื่องจากเปนเรื่องของจิตใจ ถาไมแกไขปลอยใหเลยตามเลยจนคนรัก
รวมเพศรูตัวเองแลวจะเปนปญหา…อาการรักรวมเพศเปนเรื่องของจิตใจไมใช
กรรมพันธุ หรือเวรกรรมและรักษาหายได๔๔
คอลัมนของ”ศุขเล็ก”ในวันเดียวกันนี้ “ศุขเล็ก”ไดหยิบเอาจดหมายของผูที่เขียนเขามาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ และในจดหมายนี้เองไดมีการใชคําวา “เกย” มาเรียก
พฤติกรรมรักรวมเพศ แตการใชคําวา “เกย” ในที่นี้ก็ยังเปนการอธิบายถึงรูปแบบหนึ่งของกะเทย
หรือในความหมายที่ไมแตกตางไปจากกะเทย “…วาดวยเรื่องกะเทยคือเกยตาง ๆ…” “ศุขเล็ก”ยังคง
ยืนยันวาไมเห็นดวยที่จะสงเสริมใหคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเหลานี้ไดพบปะกัน เนื่องจากคน
กลุมนี้เปน “คนปวย” ไมควรจะสงเสริมให “ปวยยิ่งขึ้น” หรือ “ปวยเสรี” สังคมควรจะใหความ
เมตตากับคนกลุมนี้ในฐานะ “คนปวย” “ศุขเล็ก”กลาววาถึงวันนี้มีจดหมายเขามาขอให“ศุขเล็ก”ชวย
เปนสื่อกลางในการติดตอบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่เขียนจดหมายมากอนหนานี้ จดหมายที่มี
เขามานี้มีกวา ๑๐๐ ฉบับ “ศุขเล็ก”ไดเรียกรองใหวงการแพทยใหความสําคัญกับ “ผูปวย” เหลานี้
ผมถือวาบุคคลเหลานี้เปนคนปวย ซึ่งควรอยางยิ่งที่สังคมจะใหความ
เมตตาแกเขาในฐานะคนปวย ไมควรสงเสริมใหเขา “ปวยยิ่งขึ้น” หรือ “ปวย
เสรี” เพราะจดหมายแตละฉบับ (รวม ๑๐๐ ฉบับแลว) ที่สงมาถึงผมเรียกรองหา
กันโดยขอใหผมแจงตําบลที่อยูของคุณ ราวี-คุณวีรวัต-คุณระทม-คุณเอ ฯลฯ
เพื่อเขาจะไดติดตอกันก็ตาม แตตอนทายของจดหมายนั้นหลายฉบับยอมรับ
อยางตรง ๆ วาแกอาย อายในสิ่งที่แกกระทําลงไปทั้ง ๆ ที่ก็รูวา มันเปนการ
กระทําที่วิปริตทางเพศ บางฉบับบอกมาวาอยากจะฆาตัวตายเสียดวยซ้ํา เพราะ
แกรูตัววาแกทําผิดมนุษยธรรมดา…ผมเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญซึ่งวงการ
แพทยควรจะหันมามองดูไดแลว ควรจะชวยเหลือทําทางบําบัด ปดเปาใหอาการ

๔๔

ไทยรัฐ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๒.

๘๗

ระบาดของโรคนี้ใหทุเลาเบาบางลงไป เร็วเทาไหรยิ่งดี ขณะนี้ผมยังรอขาวความ
ชวยเหลือจากวงการแพทยอยูครับ วามีทางจะชวยคนปวยเหลานี้ไดอยางไร?๔๕
คอลัมนตอบปญหาของ“ศุขเล็ก”ไดกลายเปนพื้นที่สาธารณะในการพูดคุย แสดงความคิด
เห็นตอพฤติกรรมรักรวมเพศในหนังสือพิมพไทยรัฐในชวงป ๒๕๑๕ อยางไรก็ตาม“ศุขเล็ก” เจา
ของคอลัมนนี้มองวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนอาการปวย หรือเปนโรคที่แพรหลายมาจากสังคม
ตะวันตก โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สังคมไทยติดตอกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหโรคนี้แพรหลายเขามาในสังคมไทย “ศุขเล็ก”ยืนยันวาอาการปวยของ
โรคนี้สามารถที่จะรักษาใหหายได โดยไดแนะนําใหผูที่เขียนจดหมายเขามา รีบไปพบแพทยโดย
ดวนเพื่อทําการบําบัดรักษา แต“ศุขเล็ก”เองก็ไมทราบวาการบําบัดรักษานั้นตองทําอยางไร และได
เรียกรองใหวงการแพทยใหรีบหาทางรักษา “ผูปวย” เหลานี้อยางเรงดวน นาสังเกตวาจากประเด็น
เรื่องรักรวมเพศในคอลัมนของ“ศุขเล็ก”
ไดขยายไปสูการสืบเสาะหาแหลงชุมนุมของผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งในระยะเวลาตอมาจะกลายเปนขาวหนาหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ในชวงปลายป
พ.ศ. ๒๕๑๕
ผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศพยายามที่จะบอกวาพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นเปนธรรมชาติ ไม
ไดเปนโรคดังที่ “ศุขเล็ก” เขาใจ นอกจากนี้แลวพฤติกรรมรักรวมเพศยังเปน “เรื่องธรรมดา” ใน
สังคมตะวันตก และผูเขียนอางวาในสังคมตะวันตกพฤติกรรมรักรวมเพศเปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางแลว ทายที่สุดสื่อธารณะอยางคอลัมนของ “ศุขเล็ก” ควรจะใหความชวยเหลือผูที่มีพฤติ
กรรมรักรวมเพศ โดยเฉพาะรักรวมเพศชายใหไดติดตอกัน เพื่อที่จะไมใหผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศไประบายออกกับเยาวชน หรือผูที่ไมไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศมากอน อันจะทําใหกลายเปน
ปญหาสังคมขึ้นได
๓.๒.๒ กรณี “ยศวดี” กับวาทกรรมเกยในสื่อสาธารณะ
คอลัมนตอบปญหาของ “ศุขเล็ก” ไดกลายเปนเวทีสาธารณะใหกับผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศในชวงเวลาหนึ่ง แตเนื่องจาก “ศุขเล็ก” มองวาคนกลุมนี้เปนผูปวย และควรจะไปใหแพทย
บําบัดรักษา ในเวลาตอมา “ศุขเล็ก” จึงไมใหความสําคัญกับคนกลุมนี้อีก และไมนําจดหมายของคน

๔๕

เรื่องเดียวกัน, หนา ๕, ๖.

๘๘

กลุมนี้ลงตีพิมพในคอลัมนของตนอีกตอไป และจากคอลัมนของ “ศุขเล็ก” นี้กลุมชายรักรวมเพศที่
เขียนจดหมายเขามา ยืนยันวาตนมีลักษณะเหมือนผูชายทั่วไปไมไดเปน “กะเทย” ทําให “ศุขเล็ก”
และผูอานไดทราบวามีชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่ไมไดมีลักษณะเหมือนกะเทยอยูในสังคมไทย
ดวย และในบางครั้งคนกลุมนี้เรียกตัวเองวา “เกย”
ในเวลาตอมาจากจํานวนจดหมายของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศในคอลัมนตอบปญหาของ
“ศุขเล็ก”ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทําใหหนังสือพิมพไทยรัฐใหความสําคัญกับขาวพฤติกรรมรักรวมเพศ
และไดลงพื้นที่เพื่อหาขาวเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศอยางจริงจัง ไดเขาไปทําขาวในสถานที่พบ
ปะของคนกลุมนี้ วันอาทิตยที่ ๒๙ ตุลาคม หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับแรกพาดหัวขาววา ‘รักรวมเพศ’
ระบาดหนักใชชีวิตวิตถารตั้ง ‘บาร’ ระบายอารมณชายตอชาย พาดหัวขาวฉบับหลัง เผยแหลง
“รักรวมเพศ” ชายตอชายจับคูเตนรําเลาโลมกันในมุมมืด เปดเปนแหลงลับระบายอารมณเฉพาะชาย
หามผูหญิงเขา สงวนสิทธิไวสําหรับสมาชิก
ในฉบับแรกนั้นไดตีพิมพภาพขนาดกลางของชายผูหนึ่งแตงหนาและทําผมนั่งอยูบนเกาอี้
มือคีบบุหรี่ ภาพขางหลังเปนผูชายจับคูเตนรํา สวนในฉบับหลังตีพิมพภาพขนาดกลางคอนใหญ
ของชายผูหนึ่งแตงตัวแบบผูชายตามสมัยนิยม จับมืออยูกับผูชายอีกคนหนึ่งแตงตัวเปนผูหญิง แต
คนที่แตงตัวเปนผูหญิงไมเห็นหนา และไดตัดภาพชายคนที่ลงตีพิมพในฉบับแรกมาไวตรงกลาง
ระหวางคนทั้งสอง จากเนื้อหาในขาว นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐไดเขาไปสัมภาษณ “ยศวดี”∗ และ
“ปุ” ผูจัดการและเจาของชมรมเกยที่ไดลงขาวไปเมื่อวันกอน (นาจะเปนคนที่ไทยรัฐเอาภาพมาลง
ตีพิมพ อยางไรก็ตามจากเนื้อขาวในวันตอ ๆ มาทําใหทราบวาคนที่แตงตัวเปนผูหญิงคือ ยศวดี และ
คนที่แตงตัวครึ่งหญิงครึ่งชายนาจะเปน ปุ)∗∗
ภาพลักษณของ “ยศวดี” ดังกลาวนาจะทําใหเกิดความสับสนวา ที่แทจริงแลวเกยมีลักษณะ
ใดกันแน เนื่องจาก “ยศวดี” แตงกายเปนผูหญิงไมแตกตางจากกะเทยทางสังคมที่เปนที่เขาใจกันโดย
ทั่วไป ประกอบกับ “ยศวดี” เรียกตัวเองวาเกย หรือ เกยควีน อีกทั้งยังเปนเจาของกิจการบารเกย อัน
เปนแหลงพบปะของชายรักรวมเพศที่ “ยศวดี” เรียกวา เกยดวย บทบาทของ “ยศวดี” ตอความเขาใจ
เรื่องเกยยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อ “ยศวดี” เขาไปที่สํานักพิมพของไทยรัฐเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องเกย และกิจการบารเกยของตน

∗

ดูประวัติ “ยศวดี” ไดในภาคผนวก ฆ
ดูถาพขาวไดในภาคผนวก ญ

∗∗

๘๙

สาเหตุที่ “ยศวดี” ใหไทยรัฐสัมภาษณนั้น ก็เพื่อใหสังคมไทยเขาใจเกยมากขึ้น “ยศวดี”
กลาวอีกวาในขณะนี้พวกเกยกําลังพยายามที่จะอยูในสังคมโดยไมถูกเหยียดหยาม แตก็ไมสําเร็จ
เนื่องจากสังคมไทยไมยอมรับรักรวมเพศ พวกเกยจึงตองมีชีวิตอยูอยางซอนเรน “ยศวดี”ไดบอกถึง
จํานวน “หนุมรักรวมเพศ” ที่อยูในกรุงเทพฯ วามีประมาณ ๓๐๐ คน คํานวนจากสมาชิกบารเกย
และคาดวาในตางจังหวัดนาจะมีประมาณ ๓,๐๐๐ กวาคน สาเหตุที่คิดทํา “บารเกย” ก็เพื่อที่จะได
เปนแหลงพบปะสังสันทนสําหรับคนที่เปนรักรวมเพศ
จากการสัมภาษณของนักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐทําใหไดขอมูลเพิ่มเติมอีกวา บารเกยนั้น
รับเฉพาะสมาชิกเทานั้น บุคคลอื่นที่ไมใชลูกคาประจํา หรือถาไมใชเกยจะไมยอมใหเขาเด็ดขาด
เบื้องหลังชีวิตรักรวมเพศระหวางชายตอชายแบบวิตถารนี้อีกวาทาง
บารเกยรับเฉพาะสมาชิกเทานั้น บุคคลอื่นหากไมใชลูกคาขาประจําหรือมีความ
รักวิตถารแบบเดียวกันไมยอมใหรวมชมรมเด็ดขาด
ทั้งนี้ทางชมรมมีจุด
มุงหมายอยางเดียวคือใหสมาชิกที่มีความตองการในแบบเดียวกันมาใชแหลงนี้
เปนที่นัดพบแสดงความรักที่วิตถารของพวกเกยทั้งหลายโดยไมเลือกชาติและ
ภาษา ขอใหมีความรูสึกอยางเดียวกันก็รวมเพศกันได ดังนั้นสถานที่แหงนี้จึงมี
พวกรักรวมเพศฝรั่งมารวมดวยมากมายทุกคืนไมมีขาด แตละคูก็จะไปบําบัด
ความใครตามที่นัดกันไวตอไป๔๖
การนําเสนอภาพบรรยากาศภายในบารเกยของหนังสือพิมพไทยรัฐ ใหรายละเอียดที่อาจจะ
เกินจริงไปบางซึ่งในเวลาตอมา“ยศวดี”ไดเขารองเรียนตอการเขียนขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐวา
ไมเปนความจริง เชน กลาววามีการสําเร็จความใคร และรวมเพศ กลางฟลอรเตนรํา หรือบริเวณตาง
ๆ ภายในบารเกยดังการบรรยายของไทยรัฐวา
หัวหนาเกยเลาตอไปวาการแสดงความรักรวมเพศกันนั้นก็อยางที่ผูสื่อ
ขาว “ไทยรัฐ” สังเกตการณอยูแลวกลาวคือใชเสียงเพลงจังหวะเรารอนเปนสื่อ
ฝากรัก เตนและหยอกเอินกันไปตามจังหวะเพลง กอดกันแนบแนน แสดงออก
ทางเพศที่ทุกคนในชมรมไมอายกัน บางคูก็สําเร็จความใครกันกลางฟลอร บางคู
ก็จูงกันไปสําเร็จความใครริมฟลอร แลวแตความตองการนั่งบางนอนบางตาม

๔๖

ไทยรัฐ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๑๖.

๙๐

สบาย และไมมีกําหนดระยะเวลา รวมเพศกันจนบารเลิกสองยามนั่นแหละ แลว
ก็พากันไปรวมเพศตอตามบานหรือตามโรงแรมสุดแลวแตคูไหนจะพอใจกันตอ
๔๗

“ยศวดี”ยังไดกลาวถึงที่มาของเกยที่มาใชบริการดวยวา สวนใหญเปนทหารเรือไทย บาง
คนมากับแฟนฝรั่งที่เปน “เกยคิง” บางคูนัดพบกันที่สนามหลวงหรือที่อื่น ๆ แลวแตจะนัด จากนั้น
จึงมาที่บาร “ยศวดี”ยังไดกลาวถึงเกยชั้นต่ํา ที่เธอเรียกวา “เกยกราย” ที่มักจะทําใหเกยชั้นสูงเสียชื่อ
เสียง เกยกลุมนี้เปนไดทั้งเกยคงิ และเกยควีน และมักจะถูกตํารวจจับ สันนิษฐานวาเนื่องจากขาย
บริการทางเพศ
หนังสือพิมพไทยรัฐประจําวันที่ ๓๐ ตุลาคม ฉบับหลังไดตีพิมพรูป“ยศวดี” ซึ่งแตงกายเปน
ผูหญิง แตในเนื้อขาวใชสรรพนามแทนตัว“ยศวดี”วา “หนุมรักรวมเพศ” “ยศวดี”ใชสรรพนามแทน
ตัวเองวา “ผม” ใชคําลงทายวา “ครับ” ตลอด และจากการสัมภาษณนี้เอง∗
นักขาวไดถามยศวดีวา ถาหากไปใหจิตแพทยรักษาจะสามารถกลับมาเปนผูชายไดหรือไม
“ยศวดี”ตอบวาเคยคิดที่จะใหจิตแพทยรักษา แตเธอคิดวาคงไมไดผล เพราะความรูสึกของผูที่เปนรัก
รวมเพศนั้นไมไดเกิดจากการเสแสรง แตเกิดจากความรูสึกสวนลึกของตัวเองจนกลายมาเปนความ
ฝงใจ และไมคิดวาการเยียวยาทางจิตจะไดผล และอีกอยางหนึ่งแตละคนไมกลาเปดเผยตัว และจาก
การไมกลาเปดเผยตัวนี้เองบารเกยจึงเปนสถานที่พบปะกันของบรรดาเกยทั้งหลาย “ยศวดี”กลาวอีก
วาในกลุมของเธอนั้นมีทั้งผูใหญสูงอายุ และเด็กหนุมอายุเพียง ๑๕–๑๖
หนังสือพิมพไทยรัฐ ประจําวันที่ ๓๑ ตุลาคม ลงขาวเล็ก ๆ เปนคอลัมนขาวสุดทายวา
เกยควีนเผยวิธีหากินรักรวมเพศ “เกยควีนรูปหลอ” จากเนื้อหาของขาวนี้ ไทยรัฐไดไปสัมภาษณ
“เกยควีน” คนหนึ่งที่ยึดอาชีพขายบริการทางเพศใหกับ “เกยคิง” ชาวตางชาติ
“ไทยรัฐ” เสนอชีวิตมืดลึกลับของพวกเด็กหนุมรักรวมเพศหรือที่มีชื่อ
เรียกกันตามภาษาของเด็กหนุมพวกนี้วา “เกย” มีผูโทรศัพทไปถามถึงความ
วิตถารของพวกเกยเพื่อที่จะให “ไทยรัฐ” บอกตรง ๆ วาการรวมเพศดังกลาว
ระหวางชายตอชายนั้นเขาทํากันอยางไร ซึ่ง “ไทยรัฐ” ไมอาจจะบอกกลาวตาม

๔๗

∗

เรื่องเดียวกัน.
ดูภาพขาวไดในภาคผนวก ญ

๙๑

ตรงได เพราะกรณีนี้เปนเรื่องพิกลผิดธรรมชาติซึ่งคนธรรมดาทั่วไปไมควรจะ
นําไปประพฤติ ที่เสนอเปนขาวไปนั้นก็เพื่อที่จะแจงใหทราบวา ในสังคมของ
เรานั้นมีพฤติการณอยางนี้เกิดขึ้นแลว
อันอาจจะเปนปญหายุงยากตามาใน
อนาคตก็ได๔๘
คืนวันที่ ๒๖ ตุลาคม นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐไดเขาไปยังบารเกยอีกแหงหนึ่ง และได
สัมภาษณเด็กหนุมคนหนึ่งที่ชื่อวา “เคน” เคนเปนเกยควีน หรือแสดงบทรักเปนเมีย มีแฟนเกยดวย
กันเปนฝรั่งชาวเยอรมัน หนึ่งคน และชาวอังกฤษหนึ่งคน ฝรั่งทั้งสองคนสงเสียเงินใหเคนทุกเดือน
การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐในกรณีบารเกยของ“ยศวดี”ในครั้งนี้สะทอนให
เห็นวาทัศนคติของนักขาวหนังสือพิมพตอพฤติกรรมรักรวมเพศ เปนทัศนคติในดานลบ เห็นไดจาก
การใชคําที่ใชกลาวถึงคนกลุมนี้ แตคําวา เกยควีน กะเทย ยังคงใชในความหมายที่ไมแตกตางกัน
อยางไรก็ตามนาสังเกตวาในทัศนะของพวกรักรวมเพศเองนั้น “เกย” ดูจะมีสภานะที่ดีกวา “กะเทย”
จะเห็นไดวาการใหคําจํากัดความ หรือนิยามตัวเองของ“ยศวดี” บอกเปนนัยวาเธอเปนเกยควีน ไมใช
กะเทยชั้นต่ํา การใชคําวาเกยควีน และ กะเทย จึงเปนการใชในความหมายที่บงบอกถึงฐานะ หรือ
ระดับชั้นของผูพูดมากกวาการมีพฤติกรรมทางสังคมและทางเพศที่แตกตางกัน ดังจะเห็นไดในกรณี
ตอไป
ชวงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ตั้งแตวันที่ ๒๑ ธันวาคม เริ่มมีขาวออกมาวาจะมีการ
ประกวด “นางสาวสยามประเภทที่สอง” ในงานแสดงสินคานานาชาติท่สี วนลุมพินี ที่จะเริ่มในคืน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พรอมกับการประกวดนางสาวสยาม มีผูมาสมัครเขาประกวด
กะเทยกวา ๕๐ คน จากการเสนอขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ ตัวเก็งสองคนที่คาดวาจะไดตําแหนง
สุดยอดกะเทยสยามคือ รักชนก ณ เชียงใหม∗ ซึ่งมีอาชีพเปนนักแสดง และ “ยศวดี” เจาของบารเกย
ที่หนังสือพิมพไทยรัฐไดเสนอขาวไปกอนหนานี้ หนังสือพิมพไทยรัฐใชคําวา เกยควีนในการกลาว
ถึง “ยศวดี” และ สาวเทียมในการกลาวถึงรักชนก และคนอื่น ๆ ที่เขาประกวดสุดยอดกะเทยสยาม
ดังขาววา
ในจํานวนผูสมัครเขาแขงขันความงามครั้งนี้มีสาวเทียม “รักชนก ณ
เชียงใหม” สมัครเขาประกวดดวย นอกจากนี้ยังมีสาวเทียมอีกหลายคนสมัครเขา

๔๘

∗

ไทยรัฐ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๕) : ๑๖.
ดูภาพรักชนกไดในภาคผนวก ช

๙๒

แขงขันเชนกัน โดยเขาแขงขันชิงตําแหนง “นางสาวสยามประเภทสอง” ขณะ
เดียวกันชมรมชาวเกยคิงและเกยควีนยานถนนพัฒนพงศ, ถนนสีลมและสุรวงศ
ไดจัดสง “เกยควีน” รางสวยชื่อ “ยศวดี” เจาของขาวเกรียวกราวเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขา
แขงความงามประชันโฉมกับสาวเทียมชื่อกอง “รักชนก ณ เชียงใหม” ดวย
“ยศวดี” เกยควีน∗คนสวยชั้นแนวหนาเปดเผยกับไทยรัฐวาจะขอสูกับสาวเทียม
รักชนกสุดฤทธิ์โดยไดแรงใจสนับสนุนจากชาวเกยทั่วประเทศและ “ยศวดี”
สมัครเขาชิงแลวเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนนี้ที่กองประกวดนางสาวสยาม “ยศวดี” บอก
อีกวาไมวาจะแขงขันในชุดอาบน้ํา, ราตรีและชุดอะไรก็ตาม ขอสูสาวเทียมแค
หมดตัว โดยได มจ. ไกรสิงห วุฒิชัยเปนพี่เลี้ยง และออกแบบเครื่องแตงกายชุด
ประกวดให๔๙
นับตั้งแตวันที่ ๒๑ เปนตนมาไทยรัฐไดนําเสนอขาวการประกวดกะเทยอยางเขมขน ทั้งลง
รูปประกอบ และตีพิมพรูปของ “ตัวเก็ง” ในการประกวดกะเทยในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเกือบ
ทุกวัน เชนพาดหัวขาวรองประจําวันที่ ๒๑ ธันวาคม กะเทยฝรั่งประกวด นส. ประเภท ๒ สมัคร
รวมรอย บินดวนมารวมจุดมุงหมายสําคัญ มา ‘หิ้ว’ หนุมไทย พาดหัวขาวรองวันที่ ๒๒ ธันวาคม
‘กาญจนา’ เปนตัวเก็งมงกุฎเพชรยอดกะเทยไทย และ ประกวดสาวสยามคนไมสนใจ ประกวด “นาง
สาวสยาม” คึกคัก นอกจากนี้แลวคอลัมนอื่น ๆ ก็ไดมีการกลาวถึงขาวดังกลาวดวย “ศุขเล็ก” ได
วาดภาพการตูนลอเลียนในหนังสือพิมพประจําวันที่ ๒๔ ธันวาคม เปนภาพผูชายศีรษะลานลงพุงใส
ชุดวายน้ําเขาแถวรอสมัครประกวด ‘ผูหญิงประเภท ๒’ รูปผูชายเดินคูกัน กอดจูบกัน และเขียน
กํากับไววา ผูหญิงประเภท ๓ คอลัมนของ “สมบูรณ ขจร” พาไปดูสาวเทียมขึ้นเวที กลาวถึงการ
เตรียมตัวของ “สาวเทียม” กอนขึ้นเวทีประกวด∗∗
อยางไรก็ตามการประกวดสาวเทียมนี้ตองหยุดชะงักเนื่องจากตํารวจไมเห็นดวยกับการ
ประกวดนี้ โดยอางวาเปนการกระทบกระเทือนศีลธรรมของประชาชน จากพาดหัวขาวรองประจํา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ดังขาววา

∗

เนนโดยผูเขียน.
ไทยรัฐ, (๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕) : ๒.
∗∗
ดูภาพประกอบในภาคผนวก ฎ
๔๙

๙๓

หามประกวด “ยอดกะเทยสยาม” กระทบกระเทือนศีลธรรมของ
ประชาชน ตํารวจยืนยันไมเคยอนุญาตใหมีการประกวดได…พตท. โกมล
ประเสริฐวงศ สารวัตรใหญสถานีตํารวจลุมพินี ๑ เปดเผยกับผูสื่อขาวไทยรัฐ
เมื่อเชาวันที่ ๒๕ วา ยังไมอนุญาตที่จะใหประกวด พตท. โกมลเปดเผยวา ได
เรียกตัวนายอรุณ แสงสวางวัฒนะ ผูอํานวยการประกวดมาพบ รวมทั้งผูแทน
ของสาวประเภทสองดวย เพื่อยืนยันวาจะมีการประกวดไมได “เปนเรื่องที่ไม
เคยมีมากอน เปนเรื่องผิดศีลธรรม ผมจึงไมยอมใหมีการประกวด” สารวัตร
ใหญกลาว ๕๐
จากรายงานขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐประจําวันที ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ งานแสดง
สินคานานาชาติที่สวนลุมพินี ไมมีการประกวด “กะเทยสยาม” แตเจาหนาที่ตํารวจก็ไดเขาจับกุม
กะเทยที่ชุมนุมอยูในบริเวณเวทีประกวด และถูกปรับขอหาไมมีบัตรประจําตัวประชาชน แลวจึง
ปลอยตัวไป
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม เมื่อคืนวันที่ ๓๑ ชื่นมื่นไปตาม ๆ กัน
แตที่งานแสดงสินคานานาชาติ สวนลุมพินี สงทายปเกาดวยความชุลมุนวุนวาย
เพราะประชาชนจํานวนนับพันผิดหวังอยางแรงไมไดดูประกวด “กะเทยสยาม”
อยางที่เปนขาวเกรียวกราว ทั้ง ๆ ที่มีกะเทยมารอการประกวดแลว จํานวนนับ
รอย กําลังเจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจบลุมพินี ๑ จํานวนประมาณยี่สิบนาย
กระจายกําลังทั่วเวทีการประกวดนางสาวสยามซึ่งเปนสถานที่กําหนดวาจะให
กะเทยเดินแบบแฟชั่นแทนการประกวดกะเทยสยาม แลวก็ออกจับกุมกะเทยทุก
คนที่มาในงาน มีจํานวนหนึ่งถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตํารวจดวย เจาหนาที่
ตํารวจอางวา เพื่อปรับขอหาไมมีบัตรประจําตัวประชาชนรายละยี่สิบบาท แลว
จึงปลอยตัวไป …นายอรุณ แสงสวางวัฒนะ ผูจัดงานแสดงสินคานานาชาติเปด
เผยในเวลาตอมาวา การที่ไมจัดประกวดกะเทยสยาม เปนเพราะวาไดรับคําสั่ง
จาก พล. ต. ต. เสนห สิทธิพันธุ ใหระงับการประกวดอยางเด็ดขาดรวมทั้งการ
เดินแฟชั่นโดยกะเทยดวย อางวาเปนการขัดตอศีลธรรม จึงไมสามารถจะจัดได

๕๐

ไทยรัฐ, (๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๕) : ๒.

๙๔

แตถึงกระนั้นก็ยังมีกะเทยจํานวนหนึ่งมาชุมนุมกันที่เวที และก็ถูกจับไปตาม ๆ
กัน๕๑
จากจดหมายของ RAVEE ในคอลัมนตอบปญหาของ “ศุขเล็ก” จากคําอธิบายของ RAVEE
เกี่ยวกับลักษณะของตัวเองทําใหเห็นวา RAVEE มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่มีลักษณะของผูชายซึ่ง
แตกตางไปจากกะเทยที่มีลักษณะของผูหญิง และไดมีการใชคําวาเกย ในจดหมายบางฉบับในการ
กลาวถึงคนกลุมนี้ดวย แตอยางไรก็ตามเมื่อหนังสือพิมพไทยรัฐไดเขาไปสัมภาษณ “ยศวดี” ซึ่งมี
ลักษณะการแตงกายเปนผูหญิง ไมแตกตางไปจาก “กะเทยทั่วไป” แต “ยศวดี” กลับเรียกตัวเองวาเกย
และจากการสัมภาษณยศวดีนี้เอง ทําใหหนังสือพิมพไทยรัฐไดทราบถึงประเภทของเกย วา มีเกยคิง
และ เกยควีน ทําใหเห็นไดวาถึงแมจะมีการใชคําวาเกยในการกลาวถึงผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ แต
คําวาเกยในที่นี้ก็มีลักษณะเปนคําศัพทใหม ที่ใชเรียกผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ไมวาจะมีลักษณะ
ของผูชาย หรือมีลักษณะของผูหญิง และแมกระทั่ง ผูที่มีลักษณะเปนกะเทยอยาง“ยศวดี” การใชคํา
วาเกยอยางกวาง ๆ นี้เห็นไดชัดเมื่อมีขาวการประกวดสุดยอดกะเทยสยาม หนังสือพิมพไทยรัฐเรียก
“ยศวดี”วาเปน “เกยควีนรางสวย” ในขณะที่ รักชนก ณ เชียงใหม เปน “สาวเทียมรักชนก” และยังมี
“กะเทยฝรั่งรีแบคกา”
๓.๓ คําศัพทและความรูทางการแพทยในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖–๑๘
ภายหลังขาว “ยศวดี” ปรากฏแพรหลายในสื่อสาธารณะ นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหแพทย
ที่เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยา
ตลอดจนนักวิชาการทางจิตวิทยา∗เขาไปคนควาขอมูลจากตํารา
จิตเวชศาสตร ซึ่งสวนใหญเปนตําราที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และไดมี
การใชคําศัพทภาษาอังกฤษที่นิยามพฤติกรรมรักรวมเพศ และการแตงกายขามเพศ เขามาใชอยาง
หลากหลายมากขึ้น

๕๑

ไทยรัฐ, (๒ มกราคม ๒๕๑๖) : ๒.
เห็นไดจากกรณีของ อรทัย ชื่นมนุษย อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดเขียนหนังสือเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับโรคจิต โรคประสาทและความผิดปกติทางเพศ ภายในหนังสือ
เลมนี้ไดกลาวถึงขาวของ “ยศวดี” พรอมทั้งมีภาพประกอบจากหนังสือพิมพไทยรัฐดวย
∗

๙๕

๓.๓.๑ วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
ภายในปพ.ศ. ๒๕๑๖ ไดปรากฏทั้งงานเขียนทางวิชาการ อันไดแกบทความเกี่ยวกับพฤติ
กรรมรักรวมเพศในวารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย เชน บทความเรื่อง การกําหนดเพศ
ใหม ของ
สุวัทนา อารีพรรค และสุพจน ขวัญมิตร ซึ่งเปนการถอดความจากบทความภาษา
อังกฤษเรื่อง Sex Reassignment ของ Money, J. (มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖) บทความเรื่อง จิตวิทยาของ
การแปลงเพศ ของ สุพัตร พูลเกษ และ สุด แสงวิเชียร บทความเรื่องการรักษาผูปวยรักรวมเพศ ของ
สมโภชน สุขวัฒนา และบทความเรื่องการรักษารักรวมเพศดวยวิธีจิตบําบัด : รายงานผูปวย ของ
สมพร บุษราทิจ บทความทั้งหมดนี้คลายกับเปนการแสดงความคิดเห็นของแพทยแตละคนที่มีตอ
พฤติกรรมรักรวมเพศ และกะเทย (ทางสังคม) โดยอาศัยการนําเสนอในรูปของบทความวิชาการทาง
การแพทย
การกลาวถึงกะเทยและรักรวมเพศของแพทยแตละคนคอนขางที่จะมีความแตกตางกัน ถึง
แมแหลงอางอิง หรือชุดของความรูที่ใชอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศจะเปน “ความรู” ที่ไดมาจาก
ตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน ถือไดวาบทความทางการแพทยเกี่ยวกับพฤติกรรมรัก
รวมเพศชุดนี้เปนความพยายามครั้งแรกในการอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศโดยมีพื้นฐานอยูบนชุด
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศแบบจิตวิเคราะหอยางจริงจัง ผิดกับกรณีกอนหนาที่ที่กลาวถึง
ทฤษฎีดังกลาวอยางผิวเผิน
สุวัทนาและสุพจนไดกลาววาคําและความหมายตาง ๆ ที่ใชในการนิยามพฤติกรรมตาง ๆ
เชนคําวา ทรานสเส็กชวลิสม ก็มีความหมายในแงปรากฏการณวา “หมายถึงเหตุการณแตละครั้งซึ่ง
ผูปวยแสดงวามีความตองการจะเปลี่ยนเพศ ซึ่งอาจจะเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได๕๒ การนิยาม
เชนนี้กอใหเกิดปญหา จึงมีคํานิยามอีกแบบหนึ่งเพื่อใหเห็นความละเอียดเกี่ยวกับสภาวะภายในจิต
ใจวา “ความผิดปกติ (disturbance) ของการสํานึกถึงเพศของตัว (gender identity) ที่มีความเชื่อถือ
อยางแนนแฟนมั่นคง ในอันที่จะมีชีวิตอยางเพศตรงขามและมากขึ้นทุกที จนกระทั่งตองการมีชีวิต
อยางเพศตรงขามตลอดเวลา”๕๓ ลักษณะเชนนี้ตรงกับลักษณะของ ลักเพศ ที่สุด แสงวิเชียร และ

๕๒

สุวัทนา อารีพรรค , สุพจน ขวัญมิตร, “การกําหนดเพศใหม.” วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศ
ไทย. ๑๘ , ๑ (มกราคม ๒๕๑๖) : ๖๓.
๕๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๓.
๕๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๖–๖๗.

๙๖

อรุณ ภาคสุวรรณไดกลาวถึงไว อยางไรก็ตามกลุมอาการในลักษณะที่คลาย ๆ กันนี้ที่มีลักษณะที่
แตกตางกันในรายละเอียดดังที่สุวัทนาและสุพจน อธิบายวา
ทรานสเส็กชวลในผูชาย ซึ่งหมายถึงผูชายที่ชอบแตงกายเปนผูหญิง ผู
ปวยชายที่เปน ทรานสเส็กชวลแท ๆ จะปฏิบัติทางเพศกับเพศหญิง และมีบุตร
หลายคน เขาอาจจะไมรังเกียจการสัมพันธรวมเพศ เขาพอใจจะแตงตัวอยางเพศ
ตรงขามเพื่อใหเกิดความตื่นตัวทางเพศ
ทรานสเวสไททหรือ รักรวมเพศลักษณะคลายสตรี “มีลักษณะของหญิง
เชน การนั่ง, เดิน, พูดจา, ความสนใจ และทาที เขาจะมีเพื่อนสนิทผูหญิงบาง แต
ความสัมพันธจะเปนอยางนองสาว เขาจะมีความรูสึกทางเพศกับชายเทานั้น กับคู
รวมเพศเขาจะออนตามแบบหญิง อยากจะถูกครอบครอง และจะมีความสุขทาง
เพศก็ตอเมื่อทําใหชายถึงจุดกระสันได…เขาอาจจะสนใจในการแตงเปนหญิง
บางก็ตอเมื่อมีงานเลี้ยงสนุกเทานั้น แตไมมีความตองการที่จะทําอยางนั้นตลอด
ไป เขาไมมีความตองการอยางแรงกลาที่จะเปนผูหญิง และไมตองการกําจัด
อวัยวะเพศของเขาเสีย เขาสามารถจะมีชีวิตอยางสงบสุขในลักษณะรักรวมเพศ
ลักษณะคลายสตรี และถาจะใหเขาเลือก เขาจะเลือกแบบนั้น
ทรานสเวสทิติค, ทรานสเส็กชวลแท ๆ “บุคลิกภาพและการแตงตัวของ
ชายและหญิงอาจผลัดกันปรากฏ อันมิใชเปนผลของการเปลี่ยนใจตามอารมณ
แตเกิดขึ้นจากพลังภายในที่รุนแรงและมั่นคง การเปลี่ยนบทนี้อาจเปนอยูหลาย ๆ
ป เริ่มตั้งแตกอนวัยรุน โดยที่เขาใชชีวิตอยางเพศชาย เชนทํางานหนัก เปนทหาร
หรือแตงงาน เพื่อจะหนีจากความมีบุคลิกแบบสตรีของเขา ในที่สุดความตองการ
เปนหญิงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเขาตองการจะกําจัดอวัยวะเพศชายและใหแพทย
สรางชองคลอดให๕๔
จะเห็นไดวาการจําแนกประเภทพฤติกรรมทางเพศของสุวัทนา และสุพจนในบทความที่
แปลมาจากภาษาอังกฤษนี้ ไดแยก ทรานสเวสทิติค, ทรานสเส็กชวลแท ๆ ออกจากทรานสเวสไทท
หรือ รักรวมเพศลักษณะคลายสตรี ความแตกตางระหวางคนสองประเภทนี้คือความตองการในการ
ผาตัดเปลี่ยนเพศ ทรานสเวสทิติค, ทรานสเส็กชวลแท ๆ มีความตองการที่จะผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ

๕๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๗–๖๘.

๙๗

จากอวัยวะเพศชายไปเปนอวัยวะเพศหญิง แต ทรานสเวสไททหรือ รักรวมเพศลักษณะคลายสตรี
นั้นไมตองการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศ ลักษณะรวมของคนสองประเภทนี้คือมีพฤติกรรมตรงขาม
กับเพศของตน มีกิริยาทาทางเปนหญิง และมีความตองการทางเพศแบบเพศหญิง
ถึงแมวาตัวสุวัทนาและสุพจนเองจะยอมรับวายังคงไมทราบสาเหตุที่แทจริงของพฤติกรรม
นี้ และไมสัมพันธกับความผิดปกติทางกายภาพไมวาจะเปน ฮอรโมน หรือความผิดปกติทางกาย
ภาพอื่น ๆ แตอยางไรก็ตามสุวัทนาและสุพจนก็ยังเชื่อมโยงพฤติกรรมดังกลาวเขากับความผิดปกติ
ทางกายภาพ เชน โรคลมชักของกลีบสมองเมปอรัล “ทั้งทรานสเส็กชวลและอาการของโรคลมชักนี้
อาจแกไขไดโดยการผาตัดสมอง”๕๕
ในบทความเรื่อง จิตวิทยาของการแปลงเพศ ของสุพัตร พูลเกษ และสุด แสงวิเชียรในวาร
สารเลมเดียวกันไดกลาวถึงการแปลงเพศในบุคคล ๒ ประเภทคือบุคคลที่มีความผิดปกติทางรางกาย
การแปลงเพศสําหรับคนกลุมนี้ “ไมขัดกับความรูสึกในดานศีลธรรม”๕๖ และบุคคลที่มีความผิด
ปกติทางจิตใจ คนประเภทนี้มีอวัยวะเพศเปนเพศใดเพศหนึ่งสมบูรณอยูแลว แตมีจิตใจเปนเพศตรง
ขามกับเพศจริงของตน สุพัตรและสุดไดย้ําวา “สาเหตุของความตองการที่จะเปลี่ยนนั้นเนื่องจาก
โรคทางจิตไมใชทางกาย การรักษาที่ถูกตองจึงควรเปนการรักษาทางจิตไมใชดวยศัลยกรรมตัดเติม
สวนนั้นสวนนี้”๕๗ แตเนื่องจากการรักษาทางจิตนั้นตองใชเวลานาน จึงไมเปนที่สนใจของคนทั่ว
ไปเทากับการรักษาทางกาย “พวกที่มีจิตใจวิปริตไปจึงยังมีความตองการใหแพทยชวยแกไขใหตน
อยูเสมอ โดยไมยอมรับความผิดปกติของตน”๕๘ การรักษาผูที่มีความผิดปกติทางจิตนี้เปนปญหา
มากเพราะวาคนที่มีความผิดปกติทางจิตนี้มีอยูหลายกลุม การรักษาจึงมักจะไดผลตางกันดวย
ทรานสเส็กชวล เปนคําที่ไมไดใชกันแพรหลายในประเทศเรา แตใชกัน
มากในตางประเทศ เฉพาะผูที่มาขอรับการแปลงเพศ คํานี้แคลนดเวลลไดนํามา
ใชในป ค.ศ. 1949 มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Psychopathia Sexualis ตรง
กับความหมายภาษาอังกฤษวา cross-gender มีความหมายถึงการที่คน ๆ หนึ่ง

๕๕

สุวัทนา อารีพรรค และ สุพจน ขวัญมิตร, “การกําหนดเพศใหม,” วารสารสมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย ๑๘ , ๑ (มกราคม ๒๕๑๖) : ๗๙.
๕๖
สุพัตร พูลเกษ และสุด แสงวิเชียร, “จิตวิทยาของการแปลงเพศ,” วารสารสมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย ๑๘ , ๒ (เมษายน ๒๕๑๖) : ๙๙.
๕๗
เรื่องเดียวกัน, หนา : ๑๑๒.
๕๘
เรื่องเดียวกัน.

๙๘

เลือกที่จะมีชีวิตเปนสมาชิกของเพศตรงขามกับตนอยางแทจริงทุกอยางโดยไม
เฉพาะเจาะจงแตเรื่องเพศ
ทั้งนี้เปนเพราะเขาไดมีการถอดแบบหรือทําตัวให
เหมือน (identity) กับเพศตรงขามอยางลึกซึ้ง พวกนี้ตางจากลักเพศ∗ที่มีความ
ประพฤติเปนเพศตรงขามอยางแนบเนียน และคงอยูตลอดเวลาเทาที่สามารถจะ
ทําได แตลักเพศจะแสดงตัวมากจนจับไดงาย ขอแตกตางอีกอยางหนึ่งคือ ความรู
สึกทางเพศของทรานสเส็กชวลที่มีตอคูของตนที่เปนเพศเดียวกัน (เพราะตัวเอง
ทําตนเปนเพศตรงขาม) นั้นเปนความรูสึกแบบชายหญิง มิใชเปนชายกับชายหรือ
หญิงกับหญิงเชนรักรวมเพศ๕๙
สวนทรานสเส็กชวลนั้น อวัยวะเพศของเขาไมมีความหมายสําหรับเขา
เลย และโดยที่เชื่อวาเมื่อไมอาจรักษาเขาไดดวยวิธีใด∗ และเมื่อเขามีความ
ตองการที่จะเปนเพศตรงขามอยางจริงจัง ไมเฉพาะเจาะจงอยูแตเรื่องเพศ การผา
ตัดแปลงเพศจึงไดรับพิจารณา๖๐
สมโภชน สุขวัฒนา ก็ไดกลาวถึง “ผูปวย” รักรวมเพศ และการรักษาผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศไวในบทความเรื่อง การรักษาผูปวยรักรวมเพศ ในวารสารฉบับเดียวกันนี้วา “ปญหาของความ
ผิดปกติทางเพศที่พบไดบอย ๆ และนาสนใจก็คือ ปญหารักรวมเพศ (homosexuality) สังคมปจจุบัน
กําลังเพงเล็งวาเปนปญหาใหญของสังคม กอใหเกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม เปนปญหาทางดาน
กฎหมายที่อาจเปนตนเหตุใหเกิดอาชญากรรมทางเพศขึ้นได ในดานวิชาการแพทยโดยเฉพาะทาง
จิตเวช ก็ใหความสนใจเพื่อจะศึกษาคนควาถึงสาเหตุตลอดจนการรักษาและปองกัน เรื่องของสาเหตุ
นี้ถาหากไดเขาใจถึงแรงผลักดันทางดานจิตใจและความสัมพันธในสิ่งแวดลอมของผูปวยที่มีปญหา
รักรวมเพศแลว ก็จะมีโอกาสนําไปสูการรักษาและการแกไขที่ไดผลตอไป”๖๑
สมโภชนกลาววาผูปวยรักรวมเพศนั้นมีปญหาในการปรับตัวเองใหเขากับสังคม “โดยทั่ว
ไปแลว ผูปวยรักรวมเพศมีความลําบากใจในการปรับตัวเอง พวกเขาไมมีความสุขทั้งทางกายและ

๕๙

เรื่องเดียวกัน.
∗
เนนโดยผูเขียน.
๖๐
เรื่องเดียวกัน.
๖๑
สมโภชน สุขวัฒนา, “การรักษาผูปวยรักรวมเพศ,” วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย. ๑๘ ,
๒ (เมษายน ๒๕๑๖) : ๑๑๙.

๙๙

ทางใจ ผูปวยเหลานี้เมื่อตรวจสอบทางดานจิตใจ รวมทั้งการทดสอบทางจิตวิทยา จะพบวาเขายังมี
ปญหาอื่น ๆ อีกมาก เชน ปญหาทางมนุษยสัมพันธ, ปญหาปมดอย, ปญหาทางดานประสาท บาง
รายก็พบวามีอาการของโรคจิตรวมดวย” จะเห็นไดวาปญหาเหลานี้สวนใหญแลวไมใชปญหาภาย
ในของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ แตเปนปญหาที่สังคมไมยอมรับและผลักดันใหพฤติกรรมเชนนี้
เปนความ “ผิดปกติ” และ “วิปริต” อยางไรก็ตามสมโภชนเชื่อวา “ผูปวยเหลานี้เปนผูที่มีปญหาทาง
ดานจิตใจซึ่งเนื่องจากความผิดพลาดมาแตระยะเริ่มแรกของชีวิต การรักษาก็ควรมุงไปที่การแกไข
จิตใจของผูปวยโดยตรง รวมทั้งการแกไขสิ่งแวดลอมดวย ถาผูปวยไดเริ่มมารับการรักษาแตเริ่มแรก
ยอมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขได”๖๒
ลักษณะรวมของบทความทางการแพทยในวารสารสมาคมจิตแพทยเหลานี้ใหภาพ
พฤติกรรมรักรวมเพศที่ผูกติดอยูกับความเปนผูหญิงเปนหลัก ถึงแมวาในบางครั้งจะใชคําที่สื่อความ
หมายถึงประเภทของพฤติกรรมรักรวมเพศที่แตกตางออกไป เชนรักรวมเพศที่มีลักษณะของสตรี
ในบทความของสุวัทนา อารีพรรค สามารถที่จะบอกเปนนัยไดวามีรักรวมเพศประเภทอื่นที่ไมไดมี
ลักษณะของสตรีดวย แตอยางไรก็ตาม การกลาวถึงแตเพียงรักรวมเพศที่มีลักษณะคลายสตรีเพียงแง
มุมเดียว ทําใหภาพนําเสนอดังกลาวกลายเปนเพียงความเขาใจเดียวที่มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศ
อยางไรก็ตามปรากฏการณนี้นาจะเปนผลมาจากรากฐานทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมของสังคม
ไทยที่มีกะเทยเปนลักษณะเดนของพฤติกรรมรักรวมเพศ การหยิบยกเอาความรูแบบตะวันตกเขามา
ผสมผสานกับความเขาใจดั้งเดิมที่มีตอพฤติกรรมที่มีลักษณะไมเปนผูหญิงไมเปนผูชายจึงออกมาใน
ลักษณะดังกลาว งานเขียนอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากบทความวิชาการทางการแพทย ก็สะทอนให
เห็นภาพความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศในลักษณะดังกลาว เชนนวนิยายเรื่องลูกรัก ของสุวรรณี
สุคนธา ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ ตัวละครหลักที่ชื่อ วิภาต ก็มีลักษณะเชนเดียวกับที่กลาวไวในบทความ
ทางการแพทย คือถูกเลี้ยงดูมาอยางเด็กผูหญิง และมีลักษณะ กิริยาทาทางเปนแบบผูหญิง ในบาง
ครั้งสุวรรณีเรียกคนกลุมนี้วา กะเทย๖๓
ลักษณะที่กลาวมาแลวนั้นพบไดอีกครั้งในงานของอรทัย ชื่นมนุษย ไดกลาวถึงกะเทยไวใน
หนังสือ จิตวิทยาเกี่ยวกับโรคจิต โรคประสาทและความผิดปกติทางเพศ ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๑๘
ในขณะนั้นอรทัย เปนอาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๖๒
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เรื่องเดียวกัน , หนา ๑๒๐.
สุวรรณี สุคนธา, ลูกรัก (กรุงเทพฯ : รวมสาสน, ๒๕๑๖.
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หนังสือเลมนี้ไดใชเปนหนังสือประกอบการเรียนสําหรับนักศึกษาทางดานจิตวิทยา
กลาวไดวา
หนังสือของอรทัยเลมนี้เปนการกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศอยางเปนทางการ และเปนการสรุป
รวม “ความรู” ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศที่มีมากอนหนานี้
อรทัยไดจัดกระเทย และ รักรวมเพศ ไวในความผิดปกติทางเพศ แบบ กามวิปริต (Sex
Inversion) ความผิดปกติทางเพศในกลุมนี้ไดแก พวกกามตายดานและเย็นชาทางเพศ, ตัณหาจัด,
พวกหลงรักตัวเอง, กระเทย, กระเทยเทียม และ พวกรักรวมเพศ ความผิดปกติทางเพศอีกชนิดหนึ่ง
ที่อรทัยกลาวถึงคือ กามวิตถาร (Sex Perversion) ความผิดปกติทางเพศในกลุมนี้ไดแก พวกชอบ
ขมขืน, พวกสมสูกับบุคคลสายเลือดเดียวกันโดยตรง, พวกชอบรวมเพศกับสัตว, พวกมีความสุข
ทางเพศกับเด็กเล็ก ๆ , พวกชอบอวดอวัยวะรางกายหรืออวัยวะเพศ, พวกชอบแอบดูหรือถ้ํามอง,
พวกมีความสุขทางเพศจากวัตถุสิ่งของเพศตรงขาม, พวกชอบสมสูกับทรากศพหญิง, ซาดิสทหรือ
พวกชอบทรมานคนอื่นเพื่อความสุขทางเพศของตน และ พวกมาโซคิสทหรือพวกที่ชอบถูกทรมาน
เจ็บปวดเพื่อสุขสมใจทางเพศ เปนที่นาสังเกตวาอรทัยไมไดจัดกะเทยและรักรวมเพศไวในหมวด
โรคจิต
อรทัยกลาววาในป พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนปที่คนไทยตื่นตัวและหันมาสนใจเรื่องความผิดปกติ
ทางเพศมากขึ้นเนื่องจากมีหลายเหตุการณติดตอกัน ที่ปรากฏตามหนาหนังสือพิมพ เชน การฉุดนัก
เรียนสาวที่กําลังรอรถเมลหนาวิทยาลัยครูขึ้นรถเกงที่มีพรรคพวกรออยูเอาไปขมขืน แลวขายซอง
โสเภณีตางเมือง ฯลฯ และ การตั้งชมรมเฉพาะพวกรักรวมเพศ และการเปดเผยชีวิตพวกกระเทย
และพวกรักรวมเพศใหสังคมรู
อรทัยไดกลาววากะเทยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ กะเทยแทหมายถึง บุคคลที่มีอวัยวะ
เพศของทั้งชายและหญิงในคนคนเดียว และกลาวถึง กะเทย วาหมายถึง “บุคคลที่แสดงออกไปใน
ทางตรงขามกับเพศตนตามที่สังคมคาดหมาย” อรทัยยังใชคําวา กระเทยเทียม และ พวกลักเพศ
(Transvestite) ในความหมายเดียวกันดวย อรทัยใหความสําคัญกับกะเทยทางดานสังคม มากกวา
กะเทยในดานกายภาพ ดังจะเห็นไดจากภาพขาวจากหนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับกะเทย และคอลัมน
ตอบปญหาในหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ ที่ใชประกอบในการอธิบาย อรทัยเขาใจวากะเทย
และรักรวมเพศนั้นมีความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกัน กะเทยที่อรทัย กลาวถึงคือ ผูที่มักจะประกอบ
อาชีพ ชางเสริมสวย ชางผม นักดีไซด อาชีพเตนกินรํากิน นักรอง และโสเภณี อรทัยไดอธิบาย
ถึงลักษณะของกะเทยไววา “ชายที่กรีดกราย มีจริตดีดดิ้น เดินสายเอวจนบางทีผิดธรรมชาติที่หญิง
แทจะแสดงเชนนั้น เมคอัฟใบหนาจนนวลผอง ปากแดง ใสยกทรง ดัดผมสลวย ใชเครื่องแตงตัว
เครื่องใชของผูหญิง บางคนแตงแลวมองดูสวยราวกับนางงามก็มี บางคนสุมเสียงเล็กคลายผูหญิง
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แตสวนมากมักมีเสียงหาวแบบผูชาย แตจะพยายามดัดใหเสียงคอย และพยายามใชสํานวน วาจา
ประเภทที่พวกผูหญิงใชกัน”
อรทัยกลาวถึงสาเหตุของการเปนกะเทยวา “เปนพวกที่มีความผิดปกติทางดานจิตใจ เปน
พวกที่มีปมทางใจมาตั้งแตวัยเด็ก ไดรับความสุขความพอใจที่จะคงความประพฤติทาทีความคิดให
เปนแบบเดียวกันเหมือนเพศตรงขามกับเพศแทจริงของตน…ดวยสาเหตุที่เนื่องมาจากปมทางใจที่
ลี้ลับจากประสบการณขณะเยาววัยที่ถูกกดเก็บเอาไวก็ได” สวนรักรวมเพศ (Homosexual) อรทัย
กลาววา “เปนลักษณะผิดปกติทางเพศอยางหนึ่งที่หญิงเกิดอารมณทางเพศกับเพศหญิงดวยกัน ชาย
เกิดอารมณทางเพศกับเพศชายดวยกัน” จากตัวอยางในคอลัมนตอบปญหาที่อรทัยไดหยิบยกมา
ประกอบการวินิจฉัย อรทัยไดกลาววากะเทยมักจะนําไปสูพฤติกรรมรักรวมเพศ “การแสดงออก
ของอารมณเพศหรือชีวิตกามารมณในหมูกะเทยมักจะจบลงที่การมีรักรวมเพศ” แตอยางไรก็ตาม
อรทัยยังกลาวอีกวายังมีผูที่ไมไดเปนกะเทยแตมีพฤติกรรม “รักรวมเพศ” อยูอีกเปนจํานวนมาก
อรทัยกลาวย้ําอีกวาคนกลุมนี้มักมีความรูสึกวาวุนใจ กังวลใจอยูเสมอ และมักจะขาดความ
เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะรูอยูเต็มอกวาตนมีพฤติกรรมที่ผิดเพศ และกําลังดําเนินชีวิตในแบบที่ไมเปน
ที่ยอมรับของสังคม ความตองการทางเพศจึงตองเปนไปอยางซอนเรนและปกปด การทําตัวแตกตาง
ไปจากที่ “คนธรรมดา” สวนใหญในสังคมสงผลใหเกิดความรูสึกผิดพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ เพราะได
รับความสุขจากพฤติกรรมรักรวมเพศจนเคยชิน จึงไมสามารถที่จะเลิกพฤติกรรมเชนนี้ได จึงเกิด
เปนปมดอย
อรทัยกลาววารักรวมเพศและกะเทยมีความตองการที่คลายกันคือ “มักอยากรูเกี่ยวกับตัวเอง
วาคนอื่น ๆ เขามองตนผิดไปจากผูคนผิดปกติอื่น ๆ หรือเปลา ถาเขามองวาผิดไปจากปกติแลว ผิด
ปกติไปอยางไร แคไหน มีอะไรบางในตัวเองที่จะสอพิรุธใหคนอื่นเห็นเดนชัด” นอกจากนี้แลว
“ทั้งพวกรักรวมเพศ และพวกกระเทย มักมีความรูสึกออนไหวรุนแรงมากเกี่ยวกับรางกายของตนที่
ไมสมบูรณ หรืออาจสมบูรณแตตนคิดวาไมสมบูรณแตตนคิดวาไมสมบูรณ จึงมักจะมีการตกแตง
รางกายหรือทาทางเพื่อใหคลายหญิง หรือชายใหมากที่สุด จนบางครั้งจะใชการผาตัดเขาชวย”
ความเขาใจของอรทัยตอรักรวมเพศ และกะเทยดูเหมือนจะไมแตกตางกันนัก หลายครั้งที่ อรทัย
กลาวถึงคนสองกลุมนี้รวมกัน เชน “พวกรักรวมเพศที่เปนชายแตแตงกายและความรูสึกเปนหญิง”
“ความคิดฝนในหมูพวกรักรวมเพศพบวาพวกนี้มักคิดฝน และจินตนาการวาตนเองเปนหญิงและ
สามารถมีครอบครัวมีลูกไดเหมือนหญิงทั่ว ๆ ไป สาเหตุของการเปนรักรวมเพศนั้นอรทัยใหความ
สําคัญกับทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ฟรอยด และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวามีความพยายามที่จะ
อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศที่หลากหลายขึ้น ดังตอไปนี้
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๑. ความไมสมดุลยภายในครอบครัว ในวัยเด็กระยะ ๒-๔ ขวบ เด็กจะเกิดปมความรูสึก
ทางเพศ (Oedipus Complex) เด็กผูชายจะเกิดความรูสึกรักกับแม เด็กผูหญิงจะรูสึกรักในตัวพอใน
ระยะนี้ถาครอบครัวมีลักษณะไมปกติ เชน พอออนแอ แมแข็งกราวกวา หรือ พอเขมแข็ง แมออนแอ
เด็กผูชายอาจเลือกแบบอยางแม เอาอยางแมและจะรักแมตลอดไป คอย ๆ ทําตัวเปนเหมือนผูหญิง
รักกับผูชายดวยกัน ดวยความรูสึกวาตนไมใชผูชาย หรือในกรณีที่ครอบครัวแตกแยก ขาดพอหรือ
แม ที่จะเปนตัวอยางการสรางทาทีสรางทัศนคติ หรือแบบอยางของบทบาทในฐานะที่เปนเพศหญิง
หรือชายที่แทจริง คนที่บุคลิกภาพเดิมออนอยูแลว อาจกลายเปนคนลักษณะ
กระเทย แลวเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดรักรวมเพศเมื่อเปนผูใหญไดเชนกัน
๒. อดีตของคนในครอบครัวที่มีตอเพศของเด็ก บางครอบครัวตองการลูกผูหญิงหรือผูชาย
แตไมไดอยางที่ตองการ จึงพยายามที่จะทําใหลูกเปนเพศอยางที่ตนตองการ ซึ่งอาจมีผลถาวรผลัก
ดันใหเด็กมีลักษณะกระเทย หรือลักเพศไปจนเปนผูใหญ แลวเลยไปถึงการมีสัมพันธภาพทางเพศ
ในชีวิตแบบรักรวมเพศ
๓. พวกรักรวมเพศชนิดที่สอง (Active Type) มีสาเหตุมาจากการที่ครอบครัวเครงครัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากเกินไป ใหคบแตเฉพาะเพศเดียวกัน โดยเริ่มจากการลอง แลวไดความ
สุขทางเพศ ทําใหตองการกระทําบอย ๆ ซ้ําซากจนในที่สุดกลายเปนนิสัย
๔. สาเหตุจากความรูสึกกดดันทางเพศที่ไมมีโอกาสไดระบายออก เกิดจากสภาพการณที่
อยูกับคนเพศเดียวกันเปนเวลานาน ๆ หรือการที่ตองกินอยูดวยกัน คลุกคลีกันอยูตลอด เชน อยูหอ
พักของโรงเรียนดวยกันมาตั้งแตเด็กจนโต, ผูชายที่ไปสงคราม, นักโทษในคุก และ คนในสถานที่
กักกัน
๕. ถูกชักชวน โดยเฉพาะในหมูวัยรุนซึ่งกําลังเริ่มมีความสนใจหรืออารมณทางเพศ และ
เปนวัยที่คลอยตามเพื่อนรวมกลุมชักชวน พวกถูกชักนํานี้อาจมีการรักรวมเพศอยูชั่วคราว แลวเลิก
ราไปเมื่อเปนผูใหญขึ้น หรือไมก็กลายเปนความพอใจเปนนิสัยจนเลิกไมได
๖. มีประสบการณไมดีกับเพศตรงขาม หรือมีประสบการณฝงใจ ทารุณจิตใจที่ไดรับจาก
เพศตรงขาม จนทําใหเข็ดขยาดไมอยากมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขาม จึงหันกลับมาหา
เพศเดียวกัน
๗. เหตุผลทางดานฮอรโมนเพศ พวกกะเทย และพวกรักรวมเพศอาจเปนไปเพราะสภาพ
ฮอรโมนเพศอยูในภาวะผิดปกติ
กลาวโดยสรุปความเขาใจของสังคมไทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศ ไมวาจะเปนแพทย สื่อ
มวลชน สะทอนใหเห็นระบบความหมายทางเพศในสังไทยที่มีพื้นฐานการแบงเพศออกเปน ๓
ประเภท การเขามาของอิทธิพลเรื่องเพศจากตะวันตก โดยเฉพาะในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
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ทําใหเกิดความสับสนในการจัดประเภทความสัมพันธทางเพศ หรือระบบความหมายทางเพศที่มีอยู
เดิม การปรากฏขึ้นของ “เพศใหม” ที่เรียกวาเกย หรือ Homosexual ในชวงทศวรรษ ๒๕๐๐ ทําให
เกิดความสับสนคลุมเครือในการแบงเพศในสังคมไทย ซึ่งแตเดิมมีอยู ๓ เพศ การปรากฏขึ้นของ
เพศใหมนี้ ไดทําใหตองหยิบยืมเอาคําวา เกย (Gay) ศัพทภาษาอังกฤษมาใชเพื่ออธิบายรูปแบบทาง
เพศชนิดใหมที่ปรากฏขึ้น การหยิบยืมเอาคําที่ใชเรียกเพศที่เกิดขึ้นใหมจากระบบความหมายทาง
เพศที่แตกตางไปจากที่ใชอยูในสังคมไทยของโลกตะวันตก ทําใหเกิดปญหา และการตีความใน
เรื่องการจัดประเภทของ เพศ ที่เปนอยู เห็นไดชัดในกรณีความสับสนระหวางการใชคําวา เกย และ
กะเทยในการกลาวถึงคนกลุมนี้ และกะเทย ที่มีอยูเดิมในสังคมไทย
คําวา gay และ homosexual เปนคําศัพทภาษาอังกฤษที่อยูในระบบความหมายทางเพศที่
เปนคูตางระหวาง Heterosexual และ Homosexual (รักตางเพศ และรักรวมเพศ) สวนคําวา Gay ใน
สังคมไทยนั้นเปนคําที่ใชเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่เปนเพศชาย
การใชระบบความ
หมายเรื่องเพศแบบตะวันตกเขามาซอนทับกับระบบความหมายทางเพศที่มีอยูเดิมในสังคมไทยทํา
ใหเกิดความลักลั่นทั้งในแงการจัดประเภท และนิยาม “เพศ” ที่ปรากฏขึ้นใหม อีกทั้งยังเกิดการตี
ความ “เพศ” ใหมที่เกิดขึ้นวาไมเคยมีอยูในสังคมไทย เพศใหมที่เกิดขึ้นนั้นเปนอิทธิพลของความ
เสื่อมทรามจากตะวันตก โดยเฉพาะอเมริกา ทั้งที่ในหลักฐานทางประวัติศาสตรหลายชิ้นบงบอกถึง
การมีอยูของพฤติกรรมทางเพศเหลานั้นอยูในสังคมไทย แตเนื่องจากระบบความหมายเรื่องเพศใน
สังคมไทย ที่ไมสามารถจะบงชี้ไดถึงพฤติกรรมแบบเพศหญิงของชาย และพฤติกรรมทางเพศนั้นก็
ไมถือวาเปนเพศที่ ๓ หรือกะเทยในสังคมไทย อยางไรก็ตามการหยิบยืมเอาคําศัพทจากระบบความ
หมายทางเพศที่แตกตางจากโลกตะวันตกนี้ เราไมไดรับเอาระบบความหมายทางเพศในบริบทเดิม
(ของตะวันตก) เขามาดวย สังคมไทยหยิบยืมแตคําศัพทเขามาใชเรียกพฤติกรรม
รักรวมเพศที่
ดูเหมือนวาไมเคยปรากฏอยูในสังคมไทยมากอนเลย และไดปรับความหมายของคําศัพทที่หยิบยืม
เขามาใหเหมาะสมกับความเขาใจในระบบความหมายทางเพศที่มีอยูเดิม
ความลักลั่นของความหมายดังกลาวนี้ปรากฏอยูเสมอ ๆ ตามงานเขียนตาง ๆ การปรากฏขึ้น
ของพฤติกรรมรักรวมเพศที่เรียกวา Gay หรือ Homosexual ในทศวรรษ ๒๕๐๐ นั้นกอใหเกิดความ
ตื่นตัวในการศึกษาถึงปรากฏการณใหมนี้ และเชื่อมโยงเขากับความเสื่อมถอยทางดานศีลธรรมของ
ผูคนในสังคมไทย ที่เปนผลมาจากอารยธรรมตะวันตกที่เสื่อมทราม สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของคน
ในสังคมไทย ประกอบกับขาวความรุนแรงของอาชญากรรมทางเพศตามหนาหนังสือพิมพ รวมทั้ง
การอพยพเขามาหางานทําในเมืองหลวงของหนุมสาวที่อยูในชนบท
ทําใหเกิดรูปแบบความ
สัมพันธทางเพศแบบใหมขึ้นในสังคมไทย สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความพยายามในการอธิบายปรากฏ
การณทางเพศใหม ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งในกรณีของพฤติกรรมรักรวมเพศ และกะเทย
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ถึงแมวาในทางทฤษฎีแลว เกย และ กะเทย จะมีความแตกตางกัน แตในทางปฏิบัติ การใช
คําทั้งสองในการกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศแบบรักรวมเพศ และการแตงกายขามเพศ ยังคงมีความ
ไมชัดเจน หลายครั้งที่ใชคําทั้งสองสลับกันไปในการกลาวถึง พฤติกรรมรักรวมเพศ และการแตง
กายขามเพศ การกลาวถึงสิ่งเหลานี้ก็มีเพียงบทความทางการแพทยจํานวนหนึ่ง และการนําเสนอ
ผานหนาหนังสือพิมพ ทําใหความหลากหลาย และการทําความเขาใจสิ่งเหลานี้จํากัดวงอยูเพียง
แพทย หรือผูเชี่ยวชาญทางดานจิตเวชศาสตร ซึ่งก็ยังคงเปนสาขาวิชาที่ยังไมแพรหลายในชวงเวลา
ดังกลาว และนักขาว ที่พยายามนําเสนอปรากฏการณดังกลาวในความเขาใจของตน คนสวนใหญใน
สังคมไทยจึงเปนเพียงผูบริโภค “ความรู” เหลานี้แตเพียงอยางเดียว (ถึงแมวาจะมีการตอบโตใน
ประเด็นนี้บาง ในคอลัมนของ”ศุขเล็ก” แตก็ยังไมเปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวาง การตอบโตดัง
กลาวตีพิมพในหนังสือพิมพไทยรัฐเพียงไมกี่ฉบับ จึงไมนาจะสงผลตอความเขาใจในพฤติกรรมรัก
รวมเพศในระยะยาวดังที่จะปรากฏในระยะเวลาตอมา) ดังนั้นในชวง พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึง พ.ศ.
๒๕๑๘ จึงเปนระยะแรกเริ่มในการทําความเขาใจปรากฏการณทางเพศแบบใหมที่ปรากฏขึ้นใน
สังคมไทย โดยผูที่มีหนาที่ในการนี้โดยตรงไดแก แพทย และนักหนังสือพิมพ

บทที่ ๔
วาทกรรมเกย พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๔๒
ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในตั้งแตทศวรรษ ๒๕๑๐ ไมวาจะเปนการ
ขยายตัวทางการศึกษา การขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ กอใหเกิดผูบริโภคเฉพาะกลุม การ
อพยพโยกยายเขามาทํางานในกรุงเทพฯ ของผูคนในชนบท อันเปนผลมาจากนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจของรัฐบาล กอใหเกิดธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และตามเมืองใหญ ๆ ใน
ภูมิภาค ลวนสงผลกระทบตอการขยายตัวของกลุมเกย รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกลุมเกย รวมทั้งธุระ
กิจบริการเฉพาะกลุมเชนบารเกย อันเปนพื้นที่แหงเดียวในโลกกายภาพที่เปนของกลุมเกย
การขยายตัวทางการศึกษามีสวนสําคัญที่ทําใหจํานวนคนที่อานออกเขียนไดมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายใหการศึกษาขั้นประถมแกประชาชนทุกคนมาตั้งแตทศวรรษ
๒๔๖๐ แตรัฐบาลขยายระบบประถมศึกษาอยางจริงจังภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕ ในระยะ
แรกนี้การศึกษาระดับประถมศึกษาขยายไปเพียงเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ ทศวรรษ ๒๕๐๐
การศึกษาระดับประถมเพิ่งจะขยายออกไปยังเขตตางจังหวัด อันเปนผลมาจากเศรษฐกิจที่เฟองฟู
เพิ่มรายไดใหกับรัฐบาล ประกอบกับนโยบายรณรงคตอตาน พคท. (พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ
ไทยทําใหมองเห็นความสําคัญของการศึกษา๑ จํานวนประชากรอานออกเขียนไดที่เพิ่มมากขึ้นนี้จะ
เปนสวนสําคัญที่จะบริโภคขาวสาร และนิตยสารที่ขยายตัวขึ้น รวมทั้งเปนผูสนับสนุนนิตยสาร
เฉพาะกลุมที่จะเกิดตามมาดวย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะชวงปลายทศวรรษ ๒๕๑๐–ปลายทศวรรษ ๒๕๒๐
รัฐบาลไดเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจมาเปนการสงเสริมการสงออกทั้งทางดานบริการ
และสินคาอุตสาหกรรม บริษัทขามชาติหลายแหงไดยายเขามาในประเทศไทยเนื่องจากตนทุนที่ต่ํา
กวาโดยเฉพาะแรงงานราคาถูก เศรษฐกิจที่เฟองฟูขึ้น ความตองการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นนี้กอ ให
เกิดการอพยพแรงงานจากชนบทเขามาสูเมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น แรงงานเหลานี้เขามาอยูในธุรกิจกอ
สราง ขนสงและอุตสาหกรรมขนาดยอม๒ แรงงานเหลานี้สวนหนึ่งเขามาสูธุรกิจบันเทิง โดยเฉพาะ

๑

ผาสุก พงษไพจิตร, คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง
เฮาส, ๒๕๓๙) , หนา ๖๒๓–๖๒๕.
๒
ผาสุก พงษไพจิตร, คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : โอ.
เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๒) , หนา ๓๓๖–๓๓๗.
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การขายบริการทางเพศ ในชวงทศวรรษ ๒๕๓๐ ที่กิจการบารเกยขยายตัวอยางรวดเร็ว แรงงานชาย
อพยพจากชนบทจํานวนหนึ่งไดเขามาสูธุระกิจบริการประเภทนี้
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทย คือการปรากฎสื่อ
สิ่งพิมพที่ไดกลายเปนพื้นที่สาธารณะสําหรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ใหไดเลาเรื่องราว ประสบ
การณทางเพศแบบรักรวมเพศชาย หรือเกย อารมณ ความรูสึก ออกสูสายตาของผูอานทั่วประเทศ
การเปดเผยวิถีชีวิต ความรูสึก กอใหเกิดลักษณะและเรื่องราวตาง ๆ ของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
สงผลใหเกิดสังคมในจิตนาการของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศขึ้นในหนานิตยสารหรือสิ่งพิมพที่
เกี่ยวเนื่องกับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชาย กอใหเกิดลักษณะเฉพาะบางอยางของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ อยางไรก็ตามความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศของคนทั่วไปและผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศก็ไมไดตัดขาดจาก “ความรู” ที่ผลิตขึ้นมาโดย “ผูเชี่ยวชาญ” ที่ยึดกุมอํานาจในการ
“อธิบาย” พฤติกรรมรักรวมเพศ ในที่ทางของ “ความรูทางจิตเวชศาสตร” ยังมีอิทธิพลตอ “ตัวตน”
ของ “เกย” และพฤติกรรมรักรวมเพศอยางหลีกเลี่ยงไมได
การทําความเขาใจ “พลวัต” ของพฤติกรรมรักรวมเพศในชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ. ๒๕๑๘–
๒๕๔๒) ตองเขาใจถึงความหลากหลายของ “ความรู” ที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งในที่
นี้จะศึกษาผานสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ,
บทความวิชาการทางการแพทยที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมรักรวมเพศ, นิตยสารแปลก, นิตยสารเกย
และบทความที่ปรากฏตามที่ตางๆ ที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ เพื่อที่จะทําความเขาใจ “ความ
เขาใจ” ของคนไทยที่มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศ ในชวงเวลาที่ความรูแบบตะวันตก และความเขาใจ
ดั้งเดิมที่มีอยูในสังคมไทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศไดผสมผสานกันและกอรูปขึ้นมาเปนอัตลักษณ
ของพฤติกรรมรักรวมเพศในรูปแบบตาง ๆ (เกย, กะเทย) ไดอยางไร
๔.๑ “แปลก” ความสนใจในเรื่องเกย (พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๒๗)
นิตยสาร“แปลก” ถือไดวาเปนเวทีแหงแรกที่มีการโตตอบระหวางเจาของคอลัมน และผูที่
มีพฤติกรรมรักรวมเพศโดยตรง คอลัมนตอบปญหาของ “โก ปากน้ํา”นี้ ไดใหภาพพฤติกรรมรักรวม
เพศอีกรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานกันระหวางความรูทางการแพทยที่ผลิตขึ้นมากอนหนานี้
และ
ประสบการณของ “โก” เอง และจากขอมูลในจดหมายจากผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่เขียนเขามา
แตอยางไรก็ตามภาพพฤติกรรมรักรวมเพศที่เกิดขึ้นในคอลัมนของ “โก” ก็มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู
กับความเขาใจของ “โก” ตอพฤติกรรมรักรวมเพศเปนสําคัญ ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดเกิดนิตยสาร
เฉพาะกลุมสําหรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ นิตยสารที่เกิดขึ้นมานี้ไดทําให ความตองการ วิถีชีวิต

๑๐๖

และประสบการณของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศไดเปดเผยออกมาโดยผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
และตอบสนองความตองการผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเอง
ภาพของพฤติกรรมรักรวมเพศที่
สะทอนในนิตยสารดังกลาวจึงลักษณะที่แตกตางไปจากที่ปรากฏในคอลัมนตอบปญหาของ “โก”
และที่สําคัญความแตกตางระหวาง กะเทย และ เกย ก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนขึ้นในนิตยสารเหลานี้
ดวย
นิตยสารแปลกถือไดวาเปน “เวทีสาธารณะ” แหงแรกสําหรับเปนพื้นที่ใหผูที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศ ทั้งชาย และหญิง ไดติดตอทําความรูจักกัน เปนพื้นที่ใหบอกเลาเรื่องราว ความขมขื่น
ความหวาดระแวง ความทุกขระทมของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ อยางไรก็ตาม “เวทีสาธารณะ”
แหงนี้มี “โก ปากน้ํา” หรือ ปรัชญา ภัณฑาธร เปนผูควบคุม และเลือกจดหมายที่จะนํามาลงตีพิมพ
ดังนั้น “เวทีสาธารณะ” แหงนี้จึงเปนพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรร และคัดสรร แลววาเรื่องใดควรจะนํา
เสนอ และเรื่องใดไมควรนําเสนอ โดยมี “โก ปากน้ํา” เปนผูจัดการ นอกจากจะไดเห็นประสบ
การณชีวิตของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแลว “เวทีสาธารณะ” แหงนี้ยังเปนพื้นที่แสดงความคิด
เห็นของ “โก ปากน้ํา” ตอพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่ง “โก ปากน้ํา” ไดเคยออกตัวไววาตนไมไดมี
พฤติกรรมรักรวมเพศ แตรูสึกเห็นใจผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ภาพแสดงแทนพฤติกรรมรักรวม
เพศที่ปรากฎในคอลัมนตอบปญหาของ “โก ปากน้ํา” จึงเปนพฤติกรรมรักรวมเพศในมุมมองของ
“โก” เอง มากกวาที่จะเปนภาพสะทอนความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศ
๔.๑.๑ ความเปนมาของนิตยสารแปลก
ดวยวัตถุประสงคของนิตยสารที่ตองการแสวงหากลยุทธใหม ๆ เพื่อที่จะเรียกรองความ
สนใจของผูบริโภค โดยการนําเสนอสิ่งที่แปลกทําใหเกิดนิตยสารแปลก ซึ่งตอมาจะเปนที่ทางของผู
ที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแหงแรกที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ ความตองการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่
แปลกประหลาด และพิศดาร เพื่อนําเสนอจุดขายที่แตกตาง ปรัชญา ภัณฑาทร หรือ “โก ปากน้ํา”
ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวในการสัมภาษณของนิตยสารมิดเวยวา “…เมื่อตอนนั้น คุณราม เลอสรวง เขา
จะทําแปลกเขาชวนมาทําดวย จะเอาคอลัมนอะไรก็ปรึกษาหารือกัน ก็บอกวาเราจะเขียนคอลัมน
แปลก ๆ ใหสมกับชื่อหนังสือหนอย เราก็เขียนเกี่ยวกับพวกกะเทยในสมัยกอน…”๓ การนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับกะเทยของ “โก ปากน้ํา” ทําใหมีจดหมายเขามาถามเกี่ยวกับเรื่อง “เกย” ดวย “มี
จดหมายเขามาแลวเคาเขาใจวาเราเปนเกยก็มาถามนูนถามนี่ เรามีโครงการจะตอบปญหาอยูแลว ซึ่ง
ตอนแรกเขียนเปนสารคดีวาทําไมถึงไดเปนเกย แกไขไดมั้ย เปนเกยดีมั้ย ลงในลักษณะบทความตอ
๓

“คุยผานเทป โกปากน้ํา,” มิดเวย ๑ (๒๕๒๙) : ๖๓.

๑๐๗

เนื่อง ตอนหลังมีปญหาเขามาก็เริ่มตอบปญหา”๔ ความสําเร็จของคอลัมนตอบปญหารักรวมเพศใน
นิตยสารแปลก เปนดัชนีบงชี้วามีประชากรรักรวมเพศจํานวนมากในสังคมไทยเห็นไดจากจํานวน
จดหมายที่มีเขามาถึง “โก ปากน้ํา” “ผูคลี่คลายปญหา” ของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เพียงแตจา
หนาซองวา สง “โก ปากน้ํา” บุรุษไปรษณียก็สามารถที่จะสงจดหมายฉบับนั้นใหถึงมือของ“โก”ได
จากจุดเริ่มตนที่นิตยสารแปลกในป พ.ศ. ๒๕๑๘ เห็นไดวาคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเริ่ม
มี “ที่ทาง” ในสังคมไทยเปนครั้งแรก วิถีชีวิต ความคิด ความทุกขทรมานของผูคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ไดรับการตีพิมพเผยแพร พฤติกรรมรักรวมเพศไมใชสิ่งลี้ลับอีกตอไป นิตยสารแปลก
ไดหยิบยกเรื่อง “พฤติกรรมรักรวมเพศ” ขึ้นมาเพื่อสรางจุดขายใหกับหนังสือของตน คอลัมนตอบ
ปญหาใหกับชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากในชวงเวลาดัง
กลาว พฤติกรรมรักรวมเพศ ยังเปนสิ่งที่ไมแพรหลาย และผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศมักจะตอง
ปกปด และหลบซอนพฤติกรรมรักรวมเพศของตน เพื่อไมใหคนอื่นรู ถึงแมวา “โก ปากน้ํา” ไมไดมี
พฤติกรรมรักรวมเพศ แตก็ไดแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจตอผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ที่ตอง
มีชีวิตอยูอยางหลบ ๆ ซอน ๆ ในพฤติกรรมทางเพศของตน และ“โก ปากน้ํา”ก็ไดพยายามที่จะชวย
เหลือโดยใหคําแนะนําที่ถูกตองกับผูที่มีปญหา
ความเขาใจของ “โก” ตอบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยเฉพาะในกรณีรักรวมเพศชาย
นั้น ไมแตกตางไปจากความรูทางการแพทย และความรูที่ไดรับอิทธิพลมาจากการแพทย ที่ยังคง
มองพฤติกรรมรักรวมเพศโดยใชเกณฑพฤติกรรมทางเพศที่มีลักษณะโนมเอียงไปทางเพศหญิง ดัง
นั้นความแตกตางระหวาง กะเทย และ เกย จึงยังคงลักษณะเดิม ในระยะแรกนั้น นิตยสารแปลกมี
คอลัมน สาวกําลัง ๒ เปนคอลัมนที่นําเสนอ กะเทยที่แตงตัวเปนผูหญิง มีรูปลักษณของผูหญิง
คอลัมนนี้เปนการนําเสนอกะเทย โดยการสัมภาษณถึงสาเหตุที่ทําใหเปนกะเทย เรื่องราวการดําเนิน
ชีวิต ประสบการณทางเพศ ประกอบกับรูปถายของผูถูกสัมภาษณ จากคําอธิบายลักษณะและที่มา
ของคอลัมนสาวกําลังสองของ “โก” วา
เราก็เขียนเกี่ยวกับพวกกะเทยในสมัยกอน เกยยังไมคอยเรียก เขาเรียก
กันวากะเทย เริ่มแรกเราก็ไปสัมภาษณ จะเรียกวาเปนกะเทยก็ได เพราะเขา
แตงตัวเปนผูหญิง ทาปาก แตงหนา เขียนคิ้ว ฉีดหนาอก แลวเราก็สัมภาษณผูนั้น
มา จับใหเขาแกผาถายรูปโดยไมใหเห็นอะไรมากนัก แลวก็คอย ๆ ศึกษามา
เรื่อย ๆ๕

๔
๕

“ผาใบไรแปรง : โก ปากน้ํา,” มิถุนา จูเนียร ๒๗ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๘) : ๑๐๔.
“คุยผานเทป โกปากน้ํา,” มิดเวย ๑ (๒๕๒๙) : ๖๓.

๑๐๘

ตอมาจึงไดมีคอลัมน ปญหาหัวใจเพศที่ ๓ ที่เริ่มตอบปญหาใหคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
ที่ไมใชกะเทย และในคอลัมนนี้เองไดแสดงออกถึงความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศในชวงเวลา
นั้น ความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศของนิตยสารแปลก ยังคงเริ่มตนที่ กะเทย เหมือนที่เคยเปน
มาในอดีต และขยายออกไปสูพฤติกรรมรักรวมเพศในรูปแบบอื่นที่แตกตางออกไป
๔.๑.๒ การแบงประเภทพฤติกรรมรักรวมเพศของ “โก ปากน้ํา”
การที่ “โก ปากน้ํา” นําเสนอเรื่องราวของกะเทยในคอลัมนสาวกําลัง ๒ ทําใหดูเหมือนวา
“โก ปากน้ํา” เปนผูเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศ (ที่มีอยูในชวงเวลานั้น) จึงไดมีผูเขียน
จดหมายเขามาถามถึงความแตกตางของคําที่ใชเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ (ในขณะนั้นยัง
ไมมีคอลัมนปญหาหัวใจเพศที่ ๓) คําอธิบายของ“โก”แสดงใหเห็นถึงความเขาใจตอพฤติกรรมรัก
รวมเพศไมแตกตางไปจากเดิมเทาใดนัก “เกยคิงส” และ “เกยควีน” ยังคงไมแตกตางกันในภาพรวม
คือบุคคลที่มีลักษณะของผูหญิง ความแตกตางระหวาง “คิงส” และ “ควีน” อยูที่การแตงกาย “คิงส”
จะแตงกายเหมือนผูชายทั่วไป “ควีน” จะแตงตัวออกไปทางผูหญิง แตงหนาทาปาก ความแตกตาง
อีกอยางหนึ่งคือรูปแบบการมีเพศสัมพันธ “เกยคิงส” นั้นสามารถมีเพศสัมพันธไดทั้งกับเพศชาย
และหญิง (ตรงนี้นาจะเปนความเขาใจที่สับสนระหวาง ไบเซ็กชวล และพฤติกรรมรักรวมเพศ) และ
สามารถเปนไดทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา สวนฝาย “เกยควีน” นั้นเปนฝายถูกกระทําไดเพียงอยาง
เดียว และนั่นหมายความวา “เกยควีน” มีความสัมพันธทางเพศกับผูชายเทานั้น
เกยคือพวกผูชายซึ่งมีทั้งเกยคิงสและเกยควีน เรียกกันทั่วไปวากะเทย
หรือตามภาษาของแปลกใชคําวา สาวกําลัง ๒ นั่นแหละ เกยคิงส ชอบแตงตัว
เปนผูชายธรรมดา แตมีอุปนิสัยกระเดียดไปทางผูหญิงเวลามองดูก็จะรูทันที
สําหรับเกยควีนชอบแตงตัวไปทางผูหญิงหรือไมก็เปนผูหญิงเต็มตัวไปเลย
อยางสาวกําลัง ๒ ที่เคยลงไปใน แปลก มาหลายฉบับแลว เกยคิงสออกจะฉลาด
กวาเกยควีนตรงที่วา เขาสามารถรวมเพศไดทั้งหญิงและชายคือเปนคนกระทําก็
ไดหรือถูกกระทําก็ได สวนเกยควีนนั้นมักจะเปนฝายถูกกระทําอยูเพียงฝาย
เดียว๖
ภาพความเขาใจดังกลาวสะทอนออกมาในกรณีการจัดประเภท ปาน บุนนาค “กะเทยชื่อ
ดัง” ที่เคยเปนขาวในหนังสือพิมพไทยรัฐชวงป พ.ศ. ๒๕๑๕ “โก ปากน้ํา” จัดปาน บุนนาค เปน

๖

“เกยคิง เกยควีน,” แปลก ๑,๗ (กันยายน ๒๕๑๘) : ๑๙.

๑๐๙

“เกยควีน” เมื่อดูจากความเขาใจของปานเองตอคําทั้งสองนี้เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บางอยางเทานั้น กอนหนานั้นปานเปนกะเทยที่นุงกระโปรง แตงตัวเปนผูหญิง และไดผาตัดเสริม
ทรวงอก แตปจจุบันแตงลําลองครึ่งหญิงครึ่งชาย ความแตกตางระหวาง “กะเทย” และ “เกยควีน”
ในที่นี้คือการแตงกายเทานั้น
ปาน บุนนาค ไมใชสาวกําลัง ๒ ประเภทหนึ่งที่แตงตัวนุงกระโปรง
แบบผูหญิงแตเธอเปนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกกันวา เกย” และตัวปานเองไดพูด
ถึงตัวเองวา “ปานเคยแตงตัวเปนผูหญิงอยู ๒ ป เศษ ๆ แตแลวก็เลิก มาแตงแบบ
ลําลอง ครึ่งหญิง ครึ่งชาย หรือที่เรียกวาแตงแบบเกย เพราะดูเทหกวา ไดรับการ
ตอนรับจากสังคมมากกวา ที่จริงแลวกะเทยไมจําเปนตองแตงตัวเปนผูหญิงเลย
ตามความคิดของปาน๗
ในระยะแรกนี้“โก”เรียกพฤติกรรมรักรวมเพศที่มีลักษณะของผูชายวา “กะเทยชาย” , “เกย”
และ “ลักเพศ” อยางไรก็ตามการจัดประเภทนี้ยังมีลักษณะที่ไมชัดเจน “โก”กลาวถึง “กะเทยชาย”
และ “กะเทยหญิง” ควบคูกันไป กะเทยชายของ”โก”ยังแยกยอยออกเปนอีก ๒ ลักษณะคือ ลักษณะ
ที่โนมเอียงไปทางผูหญิง และลักษณะที่โนมเอียงไปทางผูชาย ดังตัวอยางการตอบคําถามของ“โก”
ตอความแตกตางของ ๒ ลักษณะนี้วา
คุณทั้งสอง จัดอยูในจําพวกกระเทยชาย หรือเรียกกันสมัยนี้วา “เกย”
หรือตามทฤษฎีของ วัตสญะญาณ เรียกวาพวก “ลักเพศ” จําแนกไดเปนสอง
ชนิดคือพวกที่มีลักษณะโนมเอียงไปทางผูหญิง กับโนมเอียงไปทางผูชาย กระ
เทยหญิง มักจะมีรูปรางลักษณะ อวัยวะบางสวนและการแสดงออกทั้งการแตง
กาย และสุมเสียง จริตกริยาไปทางผูหญิง สวนกระเทยชาย ไมแสดงใหเห็นชัด
เหมือนพวกกระเทยหญิง และพวกนี้มักจะหาโอกาสแทรกซึมอยูในหมูพวกผู
ชาย๘
ความสับสนทั้งหมดนี้อาจจะเกิดจากความหมายที่กํากวม และคํานิยามตาง ๆ ที่ใชเรียก
พฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยที่ไมเคยชัดเจน ลักษณะที่หลากหลายของพฤติกรรมรักรวมเพศ
ทําให“โก” คอนขางที่จะสับสนกับคํานิยามตาง ๆ เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง หลังจากที่ไดรับ
๗
๘

ภัณฑ ฑาธร, “สาวกําลัง ๒,” แปลก ๑,๑๔ (ธันวาคม ๒๕๑๘) : ๑๘.
“หัวใจเพศที่ ๓,” แปลก ๑,๑๙ (กุมภาพันธ ๒๕๑๙) : ๒๙.

๑๑๐

จดหมายจากผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศมากขึ้น จดหมายแตละฉบับมักจะอธิบายลักษณะของตนวา
เปนอยางไร ทําใหโกสรางคํานิยามพฤติกรรมรักรวมเพศขึ้นมาจากขอมูลเหลานี้“โก”เริ่มแบงแยก
ระหวาง “เกยคิง” และ “เกยควีน” คอนขางที่จะชัดเจนขึ้น “…เขาทั้ง ๒ ไมไดเปนกะเทย แตเปนเกย
คิง วากันแลว เกยก็ผูชายเราดี ๆ นี่แหละ กริยาทาทางไมจําเปนจะตองแสดงออกใหผิดธรรมดา
สามัญของผูชายทั่ว ๆ ไปหรอก…”๙
แตอยางไรก็ตามผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่มีลักษณะโนมเอียงไปทางผูชาย “โก”มอง
คนกลุมนี้วามีศักยภาพในการมีเพศสัมพันธไดทั้งกับผูชายและผูหญิง
หรือในปจจุบันเรียกวา
ไบเซ็กชวล ทําใหลักษณะของ “เกยคิง” และ “แมน” ไมแตกตางกันเทาใดนักเพราะมีพฤติกรรมทาง
เพศเปนแบบ “ฝายรุก” เหมือนกัน ลักษณะสําคัญที่เพิ่มเขามาในการจัดประเภทพฤติกรรม
รักรวมเพศของ“โก” คือบทบาทในการมีเพศสัมพันธ (นอกจากลักษณะทาทางกิริยาและการแสดง
ออกที่ใชในการจัดประเภทในระยะแรก ๆ ) การจัดประเภทของ“โก”เชนนี้แตกตางไปจากที่ ““
ยศวดี””กลาวไวในป พ.ศ. ๒๕๑๕ “ยศวดี”ยืนยันวาเกยทั้งคิง และควีนไมตองการมีความสัมพันธ
ทางเพศกับ ผูหญิง คิง และ ควีน เปนคําที่ใชบอกถึงบทบาททางเพศเทานั้น
แมน คิง ควีน ในความสัมพันธทางรักรวมเพศแยกออกไปดังนี้ แมนคือ
ผูที่นิยมหาความสุขกับเพศเดียวกัน และกับเพศตรงขามก็มีความนิยมไปพรอม
ๆ กัน คิงกับควีน ใชคําวาเกยคิง เกย คิง คือฝายชายชอบรุก เกยควีนเปนฝาย
หญิงไมชอบเปนฝายรุก แตชอบรับและปรนนิบัติคูนอนแบบหญิง ปรนนิบัติผู
ชาย รักรวมเพศคือพวกที่รักในเพศเดียวกัน ผูชายชอบผูชายดวยกันนี่ถือวาเปน
รักรวมเพศ๑๐
ความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศเชนนี้ของ“โก”ไดทําใหรักรวมเพศชายที่มีลักษณะของ
ผูชายหายไป แตปรากฏ “ไบเซ็กชวล” ขึ้นมาแทนที่ “ไบเซ็กชวล” ของ“โก”มีลักษณะที่กํากึ่ง
ระหวางผูชายที่สามารถมีความสัมพันธทางเพศไดทั้งกับผูชายและผูหญิง และรักรวมเพศชายที่มี
กิริยาทาทางเปนผูชาย และมีบทบาททางเพศเปน “ฝายรุก” เมื่อมีความสัมพันธทางเพศ สวน
รักรวมเพศชายที่มีกริ ิยาทาทางเปนผูหญิง และมีบทบาททางเพศเปน “ฝายรับ” เมื่อมีความสัมพันธ
ทางเพศ ถูกจัดใหอยูในกลุม “เกยควีน” ไมแตกตางไปจากความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศกอน
หนานั้นที่ผูกติดอยูกับลักษณะของเพศหญิง

๙

โก ปากน้ํา, “ปญหาหัวใจเพศที่ ๓,” แปลก ๒,๓๔ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙) : ๒๙.
โก ปากน้ํา, “โก ปากน้ําซะอยาง,” แปลก ๖,๒๒๓ (๓ มิถุนายน ๒๕๒๓) : ๓๔.

๑๐

๑๑๑

อยางไรก็ตามไบเซ็กชวลในความเขาใจของ“โก”ก็ยังมีลักษณะที่กํากึ่งระหวางไบเซ็กชวล
ในความหมายทางจิตเวชศาสตร เพราะไบเซ็กชวลของ“โก” มีลักษณะที่เปนโฮโมเซ็กชวลที่
สามารถมีความสัมพันธทางเพศกับผูหญิงได โฮโมเซ็กชวลในความเขาใจของ“โก”มีอยู ๓ ระดับ
คือ ชั่วครั้งชั่วคราว, ปานกลาง และ เต็มขั้น การแยกประเภททั้งหมดผูกติดอยูกับลักษณะคูตาง ชายหญิง กลาวคือถามีลักษณะที่เปนชายมากกวาเปนหญิง “โก”จัดใหเปนโฮโมเซ็กชวลประเภทชั่วครั้ง
ชั่วคราว ถามีจิตใจเปนหญิงแตพยายามที่จะสลัดจิตใจนั้นใหหลุดออกไปเพื่อใหกลับเปนชายอยาง
แทจริง “โก” จัดใหเปนโฮโมเซ็กชวลปานกลาง ถามีลักษณะที่เปนผูหญิง ชอบแตงตัวเปนผูหญิง
“โก”จัดใหเปนโฮโมเซ็กชวลประเภทเต็มขั้น
จิตใจของคนเปนรักรวมเพศมีอยูหลายระดับ คืออาจเปนอยางอื่น ๆ ชั่ว
ครั้งชั่วคราว คือสามารถรักและชอบผูหญิงแตงงานกับผูหญิง รวมเพศกับหญิง
ไดเหมือนผูชายธรรมดา แตบางครั้งบางคราวก็อยากจะรวมกับผูชายดวยกัน จะ
โดยวิธีสําเร็จความใครใหกันและกัน ใชปาก หรือรวมเพศทางทวารหนัก จัดอยู
ในพวกไบเซ็กชวล ซึ่งบางคนสามารถเก็บความลับไมใหภรรยาและเพื่อนฝูง
ทราบพฤติการณของเขาเลย
อีกระดับหนึ่งคือโฮโมเซ็กชวล ขนาดปานกลาง ไดแกพวกที่มีจิตใจ
เปนหญิง แตพยายามจะสลัดจิตใจนั้นใหหลุดออกไปเพื่อใหกลับเปนชายอยาง
แทจริง พวกที่อยูในระดับนี้มักจะคิดมากคิดวาตัวเองมีปมดอย เปนพวกที่สังคม
ไมตอนรับ จิตสํานึกและจิตไรสํานึก ตองตอสูกันอยางหนัก เหนือขึ้นไปจากโฮ
โมเซ็กชวลระดับปานกลางก็ประเภทเต็มขั้นพวกนี้เปนพวกกูไมกลับ มีจิตใจ
เปนผูหญิง ชอบแตงตัวเปนผูหญิง เสริมสวยเสริมอก แปลงเพศไปเลยก็มี มักจะ
ชอบเด็กหนุม ๆ ผูชายหลอ ๆ หรือไมก็รูปรางกํายํา ขนเคราเต็มตัว รวมเพศดวย
และตนเองก็อยากทําใหเขามีความสุขดวยการสําเร็จความใครให ดูดให รวมทั้ง
การใหรวมทางทวารหนักดวย๑๑
คําวาเกยที่“โก”ใชก็มีลักษณะที่ยังเปนความหมายกวาง ๆ ที่ใชเรียกผูที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศ อยางที่หนังสือพิมพไทยรัฐใชเรียก”ยศวดี”ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๕ “นักรองเกยไทย (แต
รูปที่นํามาลงประกอบแตงตัวเปนผูหญิง) สรางความดังใน ยุโรป…สาวที่อยูในชุดราตรียาว หนา
ตาเซ็กซี่ นามวา แนนซี เปนคนไทย ไมใชผูหญิง แตเปนเกย”๑๒
๑๑
๑๒

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๓,๑๑๒ (๑๗ เมษายน ๒๕๒๑) : ๒๕.
โก ปากน้ํา, “ชีวิตอลวน,” แปลก ๓,๙๙ (๑๗ มกราคม ๒๕๒๑) : ๒๕.

๑๑๒

ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ มานิต มานิตเจริญไดพิมพพจนานุกรมขึ้นอีกฉบับหนึ่ง โดยใหความ
พิเศษแกพจนานุกรมฉบับนี้วาเปนพจนานุกรมฉบับทันสมัย จะเห็นไดจากการใหคํานิยามคําวา
กะเทย ที่แตกตางไปจากพจนานุกรมฉบับกอนหนานี้ โดยการนําเอาคําศัพทภาษาอังกฤษและคํา
นิยามรักรวมเพศของสังคมตะวันตกเขามาอธิบายรักรวมเพศ แสดงใหเห็นความแตกตางของกลุม
ตาง ๆ ของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชัดเจนขึ้น
กะเทย พวก homosexual หรือรักรวมเพศเปนพวกกามวิตถาน ไมใช
กะเทย ลักษณะของกะเทยคือพวก ลักเพศ ชายที่ชอบทําตัวและแตงตัวเปนหญิง
มีจิตใจเปนหญิง (Dike) หรือหญิงที่ชอบทําตัวและแตงตัวเปนชาย มีจิตใจเปน
ชาย (Butch) ; คนหรือสัตวที่ไมปรากฎเพศชายหรือหญิง หรือบางทีมีอวัยวะเพศ
ทั้ง ๒ อยาง หรือคนเพศหนึ่งชอบทําตัวเปนอีกเพศหนึ่ง๑๓
นอกจากจะใหคําอธิบายอยางละเอียดแลว ยังไดใหความหมายประเภทของกะเทยตามคํา
จํากัดความของรักรวมเพศของสังคมตะวันตกอันไดแก กะเทยที่มีอวัยวะเพศ ๒ อยาง
(Hermaprodite) กะเทยโรคผิดเพศ (Transsexualism) และ กะเทยลักเพศ (Transvestism) คําศัพท
ใหม ๆ ที่ปรากฎในพจนานุกรมฉบับนี้ก็ยังมีคําวา กามวิตถาน, กามวิปริต และ ลักเพศ เมื่อดูคํา
อธิบายความหมายของคําทั้งสามคํานี้ มีความหมายวาบุคคลที่เปนรักรวมเพศ “โรคจิตประเภทหนึ่ง
ทางวิชาการแยกดังนี้ Homosexual ชายที่ชอบรักรวมเพศ, Lesbian หญิงรักรวมเพศ, Sadism ชอบทํา
ใหคูสวาทเจ็บปวดทรมาน, Masochism ชอบไดรับการทรมานกอนรวมสวาท”๑๔ สวนคําวา ลักเพศ
มีความหมายเพิ่มจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือ “…หญิงอยากเปนชาย ชายอยากเปน
หญิง”๑๕
นวนิยายเรื่อง ประตูที่ปดตาย (๒๕๑๙) ของกฤษณา อโศกสิน สะทอนภาพชายที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศที่มีลักษณะเหมือน “ผูชายทั่วไป” อรินไดกลาวถึง“นพี”ตัวละครหลักที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศวา “นพีคือตัวแทนของคนรักรวมเพศชายที่หาพบไดทั่วไปในสังคมปจจุบัน
ผูชายบุคลิกดี ตําแหนงหนาที่การงานสูง มีตระกูลอีกทั้งฐานะการเงินมั่นคง ไมมีอะไรบงวาเขาตาง
ไปจากผูชายปกติ”๑๖ “นพี”เปนเกยที่ไมมีลักษณะของผูหญิง เกยในสายตาของกฤษณามีลักษณะที่

๑๓

มานิต มานิตเจริญ, พจนานุกรมไทย, พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพฯ : บํารุงสาสนน, ๒๕๑๙) , หนา ๗๐.
๑๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑.
๑๕
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๓๒.
๑๖
อริน พินิจวรารักษ, การใชเรื่องรักรวมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ – พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๘๔.

๑๑๓

เหมือนผูชายทั่วไปมากกวาในอดีต “สมัยกอนเกยหรือกะเทยอาจจะแบงเปนสองเพศ คือใครชอบ
เปนผูหญิงก็เปนผูหญิงออกหนาออกตา มีทาปาก เขียนคิ้ว นุงกระโปรง แตสมัยนี้คุณไมมีวันจะรูเลย
วาใครเปนใคร เขาดูเปนผูชายเหมือน ๆ กับผูชายทั้งเมือง”๑๗ นอกจากลักษณะที่ดูเหมือนผูชายทั่ว ๆ
ไปแลวพฤติกรรมทางเพศก็มีลักษณะที่แตกตางออกไปดวย “คําวา “สาว” หมายถึงเกยที่ทําหนาที่
ฝายหญิง การรวมรักของเกยนั้น ไมจําเปนจะตองแยกหนาที่ตายตัววาใครจะตองเปนชายหรือเปน
หญิง เมื่ออยูในหองนอนแลว คนทั้งสองก็สามารถจะผลัดเปลี่ยนกันเปนหญิงหรือชาย สุดแตความ
พอใจ”๑๘ สาเหตุการเปนเกยของนพีนั้นก็เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
โรงเรียนประจําที่ “นพี”ไดเรียนรูเรื่องรักรวมเพศจากรุนพี่๑๙
หนังสือรวมเรื่องสั้น บางกอกเกย 79 ของ “จริต มายา” สะทอนภาพของ “เกย” ไมแตกตาง
จากคอลัมนของ“โก ปากน้ํา”เทาใดนัก ภาพของเกยในเรื่องสั้นของ“จริต มายา”ไมแตกตางจาก
กะเทย ในจํานวนเรื่องสั้นทั้งหมด ๙ เรื่องในหนังสือเลมนี้มีเพียง ๕ เรื่องที่กลาวถึงพฤติกรรมรัก
รวมเพศอยางชัดเจน ในจํานวน ๕ เรื่องนี้ยังแบงเปนพฤติกรรมรักรวมเพศที่มีลักษณะของผูหญิงได
แกเรื่อง น้ําตาเกย, เกยสลัม, ครองใจรัก และพฤติกรรมรักรวมเพศที่มีลักษณะของผูชาย คือเรื่อง
ตะวันลา และ รักตางวัย สวนอีก ๔ เรื่องเปนเรื่องความสัมพันธทั่วไป เชน คืนนี้ไมมีแสงดาว
สะทอนปญหาลูกครึ่งที่เกิดจากผูหญิงไทยในภาคอิสานและทหารอเมริกัน นุนกับลม สะทอนภาพ
สังคมเมืองและความแตกตางทางดานชนชั้นระหวางคนจนและคนรวย รักที่ทรมาน สะทอนภาพ
ความเจริญจากเมืองกรุงที่เขาไปมีอิทธิพลตอคนหนุมในตางจังหวัด ไฟขาดเชื้อ กลาวถึงความรัก
ระหวางชายหญิงที่แตกตางทางดานชนชั้นจนไมสามารถที่จะอยูดวยกันได
ในจํานวนเรื่องสั้นทั้งหมดเรื่อง น้ําตาเกย มีความยาวที่สุด ตลอดเรื่องนี้ “จริต มายา” เรียก
“นัท”ตัวละครเอกวาเกย และกะเทยในลักษณะที่ไมแตกตางกันตลอดทั้งเรื่อง “นัท”เปนเด็กที่หนา
ตาเหมือนผูหญิง เนื่องจากพอแมตองทํางานนอกบานทําใหไมมีเวลาเลี้ยงดูบุตรดวยตัวเอง ไดมอบ
หมายให“นมชอย”เลี้ยงดู“นัท”มาตั้งแตเด็ก “นมชอย”เลี้ยง“นัท”เหมือนไขในหิน “ลูกนัทฉลาดและ
ชางพูด หนาหวาน ตาโต ผิวเกลี้ยง สัดสวนออนแอนเหมือนหญิง ยิ่งนานวันวี่แววของความเปนชาย
ในตัวของลูกนัทยิ่งไมมี”๒๐ “นัท”เกิดความขัดแยงกับมารดาและไดหนีออกจากบานมาในที่สุด และ
ไดไปอาศัยอยูกับ“แมค”ซึ่งเปนผูชายขายตัว “แมค”สามารถมีความสัมพันธทางเพศไดทั้งกับเกย
หรือกะเทยและผูหญิง “จริต มายา”ไมไดใชคําที่หมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศในการเรียก
“แมค”เลย ตอมา“นัท”ไดเปนนางแบบที่มีชื่อเสียงโดยไดรับความชวยเหลือจาก “เตอ” เจาของหอง

๑๗

กฤษณา อโศกสิน, ประตูที่ปดตาย (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, ๒๕๑๙) , หนา ๒๔๑.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๒.
๑๙
อริน พินิจวรารักษ, การใชเรื่องรักรวมเพศในนวนิยายไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ – พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๘๙.
๒๐
จริต มายา, บางกอกเกย 79 (กรุงเทพฯ : อุดมสุขการพิมพ, มปท) , หนา ๗.

๑๑๔

เสื้อแหงหนึ่ง “เตอเปนเกยที่โอเวอรผิดกับนัท รางผอมเกือบบางแตงหนาจัดจะดูอยางหญิงก็ไดอยาง
ชายก็ดี เตอมีรสนิยมสูง มีจิตใจดีแบบเกยผูมีการศึกษาและรักพวกเดียวกัน”๒๑
ในเรื่องเกยสลัม “จริต มายา”ใหภาพ “เกย” ที่ไมแตกตางไปจากในเรื่อง น้ําตาเกย เพียง
แตวาเกยในเรื่องนี้เปนเกยชั้นต่ํา ที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ “เปนอันวาบรรดาเกยทั้งหกนางขน
ของมาอยูบานเชาของแมแสในบายวันนั้น ชาวสลัมตางมามุงดูเหมือนพวกยี่เกจะมาตั้งวิกแสดงที่
นี่”๒๒ ในขณะที่เรื่อง ตะวันลา และ รักตางวัย เปนเรื่องของพฤติกรรมรักรวมเพศของชายที่ไมไดมี
ลักษณะของผูหญิง ตัวเอกของเรื่องตะวันลาคือ “ผูพันตะวัน” ซึ่งมีลักษณะของความเปนชายอยาง
เดนชัด “ใบหนายังคมสัน รอยยิ้มที่แฝงเอาไวดวยมนตขลัง ผิวที่กรานแดดยังรับกับกลามเนื้อซึ่งบง
บอกถึงความเปนชายชาตรีอยางสมบูรณ”๒๓ ในขณะที่คูรักของผูพันตะวันคือ “ภัทร”นายรอยหนุม
แหงกองทัพบกไทย ในเรื่องคูรักตางวัย เปนเรื่องราวความรักระหวาง “สุเมธ” ชายสูงอายุ และ
“จามร” หนุมนักศึกษา อยางไรก็ตามสองเรื่องหลังนี้ “จริต มายา” ไมไดใชคําวาเกย หรือ กะเทยใน
การเรียกตัวละครเหลานั้นเลย
จะเห็นไดวาในชวงตอนตนทศวรรษ ๒๕๒๐ ความหมายและคําศัพทที่ใชเรียก/นิยามกลุม
คนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศยังคงมีความคลุมเครือและไมชัดเจนคําวา “เกย” ยังคงใชในความหมาย
ที่ไมแตกตางไปจาก “กะเทย” ที่มีอยูเดิม การใชคําวา “เกย” ในการเรียก ผูชายที่มีลักษณะทาทางการ
แสดงออกครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหวาง “ความเปนผูชาย” และ “ความเปนผูหญิง” ที่ปรากฏในเรื่องสั้น
ของ “จริต มายา” และในคอลัมนตอบปญหาของ “โก ปากน้ํา” ในชวงแรก ๆ สะทอนใหเห็นความ
เขาใจตอคําวา “เกย” และ “กะเทย” ในลักษณะที่ไมแตกตางกันนักในชวงเวลานี้ ในขณะที่คําวา
“เกย” ใชเรียกชายที่มีพฤติกรรมการแสดงออกครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหวาง หญิง และ ชาย แตสําหรับ
ชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตไมมีการแสดงออกแบบผูหญิง กลับไมมีชื่อเรียกพฤติกรรมของคน
เหลานี้โดยเฉพาะ ดังจะเห็นไดจากบทความของ “จริต มายา” แตในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน
เรียกคนกลุมนี้วา “เกย” “โก ปากน้ํา” เรียกคนกลุมนี้วา “เกยคิง” สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวา คําวา
“เกย” ยังไมมีความหมายเฉพาะเจาะจงที่หมายถึงคนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ แตยังคงใชในความ
หมายกวาง ๆ เชนเดียวกับคําวา “กะเทย” อยางไรก็ตามคําวา “เกย” ก็มีแนวโนมที่จะหมายถึงพฤติ
กรรมรักรวมเพศของชายที่มีลักษณะของความเปนชาย ไมใชลักษณะของผูหญิง เชนเดียวกับคําวา
“กะเทย”

๒๑

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๐.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๙.
๒๓
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๘.
๒๒

๑๑๕

๔.๑.๓ คุณสมบัติของเกยในคอลัมนตอบปญหาของ “โก ปากน้ํา”
พฤติกรรมรักรวมเพศชายที่ปรากฏในคอลัมนตอบปญหาของ “โก” มีลักษณะเฉพาะที่แตก
ตางไปจากพฤติกรรมรักรวมเพศในฐานะที่เปน “โรค” เมื่อมองจากฐานความรูทางการแพทยกอน
หนานี้ ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก “ฐานความรู” เดิมของสังคมไทยที่มีตอพฤติกรรมรักรวมเพศผูกตัด
กับลักษณะที่เปนผูหญิง
ชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตมีลักษณะของเพศชายไมไดรับการ
พิจารณาวาเปนผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเหมือนในกรณีรักรวมเพศชายที่มีลักษณะเหมือนผูหญิง
ดังนั้นชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตลักษณะทาทางเปนผูชาย จึงเปน “ผูชาย” ประเภทหนึ่งที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ และจากจดหมายที่เขามาถึง “โก” สะทอนแนวความคิดเชนนี้ออกมา “โก”
มองชายกลุมนี้วาเปนพวก “รักสนุก” อยากรูอยากลอง แตเมื่อไดสัมผัสพฤติกรรมรักรวมเพศแลวก็
เกิดติดใจ และไมสามารถที่จะเลิกพฤติกรรมรักรวมเพศได พฤติกรรมรักรวมเพศในความเขาใจของ
“โก”มีลักษณะที่เปน “ทางเลือกที่ทุกขทรมานและนาหลงไหล” ไปพรอม ๆ กัน
“โก”ใชความรูทางการแพทยโดยเฉพาะทฤษฎีของฟรอยดในการอธิบายสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมรักรวมเพศในผูชาย หรือที่เรียกวาเกย และไดผสมผสานความรูชุดนี้เขากับปรากฎการณ
ที่ “โก” พบไดจากจดหมายที่เขียนเขามายังคอลัมนของตน อธิบายสาเหตุของการเปนเกยวา อยากรู
อยากลอง และเมื่อไดลองแลวก็ติดใจ ไมสามารถที่จะเลิกได อยางไรก็ตามในระยะแรกก็ยังมองวา
สามารถที่จะรักษาพฤติกรรมรักรวมเพศไดโดยการใหจิตแพทยเยียวยารักษา และที่สําคัญผูหญิงจะ
ตองรูความตองการของผูชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เอาอกเอาใจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถที่จะชวยใหผู
ชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เลิกมีพฤติกรรมรักรวมเพศไดในที่สุด และในเวลาตอมาโกไดพัฒนา
แนวความคิดนี้ในการใหคําแนะนํา ใหแกผูที่เขียนจดหมายเขามาปรึกษา โดยการใหลองมีความ
สัมพันธทางเพศกับผูหญิง
ในสังคมของมนุษย ผูชายเกือบทุกคนจะมีความปรารถนาในรักรวม
เพศอยูในจิตใตสํานึกไมมากก็นอ ย หรือไมก็อาจมีความคิดในทํานองนี้เกิดขึ้น
ไมคราวใดก็คราวหนึ่ง แตจะไมรุนแรงตลอดไป หากเขาพยายามเก็บกดเจาจิต
ใตสํานึกนั้นไว และแมจะเกิดความรูสึกนึกคิดขึ้นมาตามหลักจิตวิทยาก็ยังถือวา
เปนสิ่งปกติ วากันวาเกือบครึ่งตอครึ่งทีดียวของผูชายจะมีความรูสึกรักในเพศ
เดียวกัน และมีความสัมพันธในเพศเดียวกัน แตบางคนก็ไมติดนิสัย๒๔

๒๔

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๖,๒๒๔ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๓) : ๒๕.

๑๑๖

“โก”ยังชี้ใหเห็นวา
ตามหลักจิตวิทยาทางเพศ โฮโมเซ็กชวลหรือรักรวมเพศ จริง ๆ จะยัง
ไมเกิดขึ้นจนกวาผูชายนั้นจะเริ่มตนปฏิบัติกิจทางเพศระหวางผูชายดวยกัน…
ทางแกมีครับ โดยความตั้งมั่นของจิตใจตัวเองในการฝนอารมณมิใหโอนออน
มาทางนี้ หากไดจิตแพทยทานชวย จะงายและเร็วขึ้น…ผูหญิงสามารถชวยได
มากในเรื่องนี้ ผูชายจํานวนไมนอยสามารถกลับใจที่จะเดินทางไปสูชีวิตรักรวม
เพศกลับมามีจติ ใจกับเพื่อนตางเพศ ก็มีไมนอยหากไปพบกับหญิงเอาอกเอาใจ
ทําตัวเองใหเปนที่รัก พรอมจะใหความสุขกับผูชายที่เปนรักรวมเพศไดทุกรูป
แบบ ก็อาจดึงผูชายออกมาสูมาหาความรักกับเพื่อนตางเพศได โดยที่ผูหญิงตอง
มีความเขาใจอยางถองแทวาผูชายที่มีรักรวมเพศตองการอะไร รูปแบบไหน๒๕
อยางไรก็ตามสําหรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศในความเขาใจของ“โก”มีลักษณะเหมือน
“ยาเสพติด” ที่ใครไดลองก็จะหลงไหลไปกับรสของมัน และติดจนไมสามารถที่จะเลิก “เสพ” ได
เมื่อเปนเชนนี้ความเขาใจของ“โก”ตอพฤติกรรมรักรวมเพศจึงเปนทั้ง “สิ่งเสพติด” และ “โรค
ระบาด” ไปพรอม ๆ กัน
ใครคิดจะลองเพื่อความสนุก เพื่อความสุข หรือความอยากรู อยาเด็ด
ขาด ขืนลองมันจะกลายเปนความอยาก ความผิดปกติจากธรรมชาติที่สรางให
เราเกิดเปนชาย จนไมมีทางที่จะคืนกลับมาสูสภาพเดิม หรือคนที่เปนเกย ถาคิด
ที่จะทํากับคนที่ไมเคย ไมมีประสบการณก็ขอใหระงับความตั้งใจเสีย เพราะมัน
ไมเพียงจะสรางเวรสรางกรรมใหแกคนอื่น แตมันจะเปนบาปเปนกรรมติดตัว
คุณตลอดชาตินี้ชาติหนาอีกดวย๒๖
สาเหตุของการเปนเกยในความเขาใจของ “โก” จากจดหมายหลาย ๆ ฉบับที่เขียนเขามา
อธิบายถึงสาเหตุของการเปนเกย
มักจะกลาววาถูกญาติผูใหญหรือเพื่อนที่เปนผูชายขมขืนหรือ
พยายามที่จะมีเพศสัมพันธดวย

๒๕
๒๖

เรื่องเดียวกัน.
โก ปากน้ํา, “เงาในหัวใจเพศที่ ๓,” แปลก ๒,๔๖ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙) : ๒๘.

๑๑๗

ผูชายที่ถูกผูชายขมขืนซิครับ แมจะไมเปนรอยช้ําเหมือนหญิง แตมัน
ก็ทําใหอารมณของเขากลับกลาย เพราะเขามีเมียไมได (เปนสวนใหญ) อารมณ
จะฝงแนนอยูกับรสสวาที่เขาไดรับมันเปนทุกข็ที่ทําใหเกิดความสุข ซึ่งผมเห็น
วามันไมยุติธรรมเลยที่คนที่มีอารมณรักรวมเพศจะไปทํากับเขาเชนนั้น ถาเปน
คนที่มีอารมณคลอยหรือชอบมาทางนี้ก็ไปอยาง แตกับคนที่เขาไมปรารถนาแลว
ไปใชวธิ ีขมขู เพื่อขมขืนเขาเชนนี้ผมวามันเรื่องของความระยํา ใครที่คิดจะทํา
หรือกําลังจะมีพฤติการณแบบที่คุณ พ.ช. ถูกกระทําเชนนี้ ผมขอเถอะครับ อยา
ไปทําเขาเลย เพราะนอกจากจะมีบาปทางใจแลว กฎหมายของบานเมืองยังมีบท
ลงโทษอีกดวย๒๗
และจากจดหมายสวนใหญแลวคนกลุมนี้มีบทบาททางเพศเปนฝายกระทํา “โก” เรียกคน
กลุมนี้วาเกยคิง และพฤติกรรมทางเพศของเกยคิงที่ชอบขมขืนเด็กผูชาย หรือผูที่ไมเคยมีประสบ
การณทางเพศแบบรักรวมเพศ ทําให“โก”เห็นวาผูเผยแพร หรือกระจายพฤติกรรมรักรวมเพศออก
ไปคือ “เกยคิง” เกยคิงจึงเปนพาหะ และตัวการในการทําใหพฤติกรรมรักรวมเพศขยายวงกวางออก
ไป
เมื่อไหรพวกเกยคิงจะเลิกวิธีการแบบนี้เสียที เพราะมันเปนการสราง
ปญหาใหกับเด็กหนุม ๆ ใหเกิดมีความตองการในรักรวมเพศ พูดไปแลวก็
เหมือนกับการสรางเวรสรางกรรมใหกับพวกเด็กหนุมวัยรุนที่ไมรูเรื่องรูราวให
กลายเปนโฮมวลเซ็กสชวลกันอยางจงใจ๒๘
และดวยเหตุดังนี้“โก”ไดตอกย้ําจุดยืนวัตถุประสงคคอลัมนของตนเองวามีขึ้นเพื่อใหผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ ไดติดตอกันเอง จะไดไมทําให “เด็กที่ไมรูอิโนอิเหน” มีพฤติกรรมรักรวมเพศ
จากการที่บรรดา “เกยคิง” ปลุกปล้ํากระทําชําเราเด็กเหลานั้นจนกลายเปนเกยไปในที่สุด
ก็เพราะปญหาที่เกิดนี่แหละครับ นิตยสารแปลก จึงพยายามทําทุกอยาง
เพื่อที่จะใหพวกคุณมีทางระบายออกในหมูพวกเดียวกัน ไมใชไปเที่ยวแพรเชื้อ

๒๗
๒๘

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๓,๑๐๒ (๙ กุมภาพันธ ๒๕๒๑) : ๒๕.
โก ปากน้ํา, “ปญหาหัวใจเพศที่ ๓,” แปลก ๒, ๓๗ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๙) : ๒๑.

๑๑๘

เพาะพันธุกับเด็กที่ไมรูอิโนอิเหนจนเกิดความนิยมชมชอบไปกับพวกคุณดวย
ทั้งที่เขาไมปรารถนาเชนนั้นมากอนเลย๒๙
อยางไรก็ตามวิธีแกปญหาของ”โก”แบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ “เกยควีน” และ “เกยคิง”
ในกรณีที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนแบบ “เกยควีน” คําแนะนําของ “โก” คือ ไมใหคิดวาความ
สัมพันธระหวางชายกับชายตองเหมือนกับความสัมพันธระหวางหญิงกับชาย เพราะความสัมพันธ
ระหวางชายกับชาย เปนเรื่องของ “อารมณ” ทางเพศเทานั้น ไมลึกซึ้งและมีสายสัมพันธในการ
ผูกมัด เชนเดียวกับความสัมพันธชายหญิงที่มีลูกเปนตัวยึดเหนี่ยว ดังนั้นการใชชีวิตของ “เกยควีน”
จึงควรที่จะมีความสุขทางเพศเพียงอยางเดียว ไมควรที่จะมาวิตกกังวลตองการความสัมพันธระยะ
ยาวเหมือนคูชายหญิง ในกรณีของ “เกยคิง” ซึ่งมีลักษณะไมแตกตางจาก “ผูชาย” (อยางนอยที่สุดใน
เรื่องรูปลักษณ และพฤติกรรมทางเพศ) คําแนะนําของ“โก”คือใหพยายามมีความสัมพันธทางเพศ
กับผูหญิง และผลักดันทุกวิถีทางใหบรรดา “เกยคิง” แตงงาน
สวนขอสงสัยของคุณเกี่ยวกับการรวมชีวิตเดียวกันกับคนที่มีอารมณ
แบบคุณตองการอยูกันแบบเห็นอกเห็นใจใหยั่งยืนตลอดไป…บอกจริง ๆ ยาก
และพบก็ยังไมเคยพบอีกดวย คูรวมชีวิตแตละคูนอกจากความรักความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกันแลว ความผูกพันดานอื่นตองมีดวย อยางคูหญิงชาย สิ่งอัน
เหมือนโซผูกพันก็คือลูก ที่จะผูกใหทั้งหญิงทั้งชายอยูครองรักกันไดไปตลอด
ชีวิต แตถาหากขาดเสียเมื่อไหร ชีวิตครองคูมันก็ยากที่จะยั่งยืน คุณตองการ
ความยั่งยืนในชีวิตแบบนี้โก บอกจริง ๆ มันยาก แคเพียงสนุกแคเพียงความสุข
เพียงเทานี้สิครับแลวคุณจะคลายเหงาไมตองอกหัก ไมตองเสียใจ ไมมีอะไร
ตองมาหวงใยอีกดวย๓๐
“โก”มักจะย้ําอยูเสมอ ๆ วาให “โก”แนะนําวาจะเลือกผูหญิงหรือผูชาย “โก”มักจะแนะนํา
ใหเลือกผูหญิง “โก”มองวาชีวิตครอบครัวมีความสําคัญมากกวาความรักชั่วครั้งชั่วคราว และยืนยัน
วามีเกยจํานวนไมนอยที่แตงงานมีครอบครัว และใหความสุขกับครอบครัวไดอยางดี
ในความคิดของผม เห็นวาควรจะเลือก ก. ผูหญิง เพราะไหน ๆ เธอก็
ไดชื่อวาเปนภรรยาที่ถูกตอง แมอารมณและความตองการของคุณจะไมมีกับเธอ
๒๙
๓๐

โก ปากน้ํา, “ปญหาหัวใจเพศที่ ๓,” แปลก ๒,๔๑ (๗ ตุลาคม ๒๕๑๙) : ๒๑.
โก ปากน้ํา, “ชีวิตอลวน,” แปลก ๓, ๖๔ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐) : ๒๕.

๑๑๙

ทวา…หากคุณจะแยกตัวใหหางจาก บ. ผมเชื่อวาความสงสารที่มีอยูกับตัวเธอ
อาจจะทําใหเกิดอารมณกับเธอขึ้นมาก็ได….แตขอใหมั่นใจอยูอยาง มีเกยเปน
จํานวนไมนอยที่แตงงานมีลูกมีเตาใหความสุขกับครอบครัวไดอยางไมขาดตก
บกพรอง๓๑
นอกจากการแตงงานมีครอบครัวจะเปนเหตุผลหลักที่โกใหความสําคัญแลว สังคมก็เปนอีก
องคประกอบหนึ่งที่“โก”ใหเหตุผลวาสมควรที่จะแตงงาน โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่คนภายใน
หมูบานมักจะรูจักกันดี การไมแตงงานยอมจะทําใหแปลกแยกออกไปจากชุมชน และถาคนในชุม
ชนทราบถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ ก็จะเปนที่ครหานินทาของคนในชุมชน กอใหเกิดปญหาในการ
ใชชีวิตอยูในชุมชนนั้นอยางราบรื่นได
คุณโตงเหมือนอยูตรงทางสามแพรง อยูเปนโสดโดยไมมีเมียใชชีวิต
ใหสมอารมณที่กําลังจะเบนเบี่ยง หรือแตงงานมีครอบครัวแลวละจากอารมณ
อยางที่เปนอยู จิตใจอารมณของคุณพอมีทางที่จะกลับมาสูชีวิตการแตงงาน ผม
เห็นวาเปนการดีและควรกระทํา มาถึงปญหาเฉพาะหนาของคุณ หากจะบอกรัก
กับผูชายดวยกันในชนบทที่ทํางานอยู มันออกจะกระไรอยูนา หากเขาไมไดมีจิต
ใจตรงกับคุณ แลวเกิดปากไมดี ก็เห็นจะไมแคลวทั้งบาง ทั้งตําบลรูกันหมดวาคุณ
มีอารมณเปนอยางไร คิดดูเถอะวามันคุมกันไหม และอีกอยาง ใจจริงของคุณก็
อยากจะละจากทางนี้ ผมจึงเห็นวาเฉยไวดีกวา เห็นผูชายหลอ ๆ แลวนึกรัก
เพราะจิตใจของคุณกําลังจะเบนเบี่ยงมาในเพศเดียวกัน อยางที่คุณกําลังกลุมใจตัว
เองนั่นแหละ๓๒
ทัศนคติของโกตอชีวิตครอบครัวมีความสําคัญเปนที่หนึ่ง “โก”ไมปฏิเสธวาความสัมพันธ
แบบรักรวมเพศที่ยั่งยืนก็อาจเกิดขึ้นได แตอยางไรก็ตามความสัมพันธนั้นตองมีตัวเชื่อมนั่นก็คือลูก
ความสัมพันธแบบรักรวมเพศไมสามารถที่จะใหกําเนิดลูกได ดังนั้นความยั่งยืนในความสัมพันธ
แบบรักรวมเพศจึงเปนสิ่งที่เกิดไดยาก “อันที่จริงรักที่จริงจังยั่งยืนมันก็มี แตมันตองมีโซทองคือลูก
ที่จะมาเปนเครื่องผูกพัน รักไมมีลูกไมมีอะไรผูกแลวคุณจะเอาอะไรมาสรางความสัมพันธใหมัน
ยั่งยืน”๓๓ ดังนั้นความสัมพันธแบบรักรวมเพศจึงเปนความสัมพันธที่ไมยั่งยืนเมื่อเทียบกับความ
๓๑

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๖,๒๒๕ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๓) : ๒๕.
โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๖,๒๒๗ (๓๑ มิถุนายน ๒๕๒๓) : ๒๕.
๓๓
โก ปากน้ํา, “ชีวิตอลวน,” แปลก ๓,๖๙ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๐) : ๒๕.
๓๒

๑๒๐

สัมพันธชายหญิงในความเขาใจของ“โก”นอกจากจะไมมี “โซทองคลองใจ” แลว ความสัมพันธ
แบบรักรวมเพศมักจะเปนเรื่องความตองการทางเพศเพียงอยางเดียวในความเขาใจของ“โก”
ชายตอชาย หญิงตอหญิง รักกันดวยความตองการของอารมณเพศ
นอยนักที่จะกลั่นกรองมาจากหัวใจ เรื่องของเรื่องมันก็หนายกันเร็ว…มีความ
จริงอยูอยางหนึ่งที่ผูเปนเกยคิงมักจะแตงงานได มีลูกมีเตา เพราะเขาเปนฝาย
กระทํา สวนเกยควีนอยาง “คิง,ควีน” (นามแฝงของผูที่เขียนจดหมายมาขอคํา
ปรึกษา) อาจจะมีกรรมเพราะเปนฝายรับ เรื่องเปนฝายกระทํานั้นดูแทบจะไมมี
ทางเอาเสียเลย คนที่เปนเกยคิงจึงไดเปรียบกวาเกยควีน และคนที่มีอารมณ
ธรรมดา (ผมยังอิจฉานี่นา)๓๔
พฤติกรรมรักรวมเพศในความเขาใจของ“โก”ไดรับการตอบสนองจากผูอานในระดับหนึ่ง
แตการผสมผสานความรูทางจิตเวชศาสตรที่มีอยูแตเดิมกับสาเหตุของการมีพฤติกรรมรักรวมเพศ
โดยใหความสําคัญกับการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ก็เขามามีสวนในการกอรูปของพฤติกรรมรักรวมเพศใน
นิตยสารแปลกดวย พฤติกรรมรักรวมเพศถูกมองวาเปนปญหาสังคม ที่ทุกคนควรหันมาสนใจและ
ชวยกันปองกันไมใหเยาวชนกลายมาเปนเกย ผูปกครองควรใหความสนใจพฤติกรรมของบุตรมาก
ขึ้นเพื่อปองกันไมใหกลายเปนเกย
นิตยสารแปลกฉบับที่ ๗๒ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ “โก”ไดนําจดหมายของผูที่ใชชื่อ
วา “เศวตพงศ” ลงตีพิมพในคอลัมนชีวิตอลวน “เศวตพงศ” เห็นดวยกับแนวทางในการตอบปญหา
ของ “โก” ใหกับคนที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ “เศวตพงศ” มองวารักรวมเพศเปนปญหาสังคม ที่ทุก
คนควรจะใหความสนใจและชวยกันแกไข โดยเฉพาะพอแมควรจะอบรมเลี้ยงดูบุตรใหถูกตองตาม
เพศ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของทฤษฎีสิ่งแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดูที่จิตแพทยมักจะอางวาเปน
สาเหตุหลักที่กอใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศ
สาเหตุที่สําคัญที่สุดที่สังคมพึงคํานึงถึงก็คือ การเลี้ยงดูของพอแมและผู
ปกครอง สิ่งแวดลอมตลอดจนภาวะที่พวกเขาตองจํายอมตอกาลสิ่งดังกลาวนี้ ถา
เราไดหันมาหาวิธีการปองกันที่ดี ก็นับไดวาเราไดมีโอกาสชวยกันลดจํานวนการ
เกิดของบุคคลจิตลักเพศนี้ไดเปนอยางดี กลาวคือพอแมตลอดจนผูปกครอง ควร
จะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของทานใหเปนไปตามเพศของเด็ก ควรจะมีการชี้แจง
แนะนํา สิ่งใดควร สิ่งใดไมควร ใหความอบอุนแกเด็กอยาไดปลอยใหเด็กเกิด
๓๔

โก ปากน้ํา, “ชีวิตอลวน,” แปลก ๓,๙๗ (๓ มกราคม ๒๕๒๑) : ๓๖.

๑๒๑

ปญหา “ความวาเหว” ขึ้นเสมอ ๆ เพราะความวาเหวนี้เปนสาเหตุที่สําคัญอยาง
หนึ่งของการนําเด็กไปสูการรักรวมเพศได๓๕
นอกจากนี้แลว “เศวตพงศ” ยังเห็นดวยกับความเขาใจของ “โก” ที่วาพฤติกรรมรักรวมเพศ
สามารถแพรหลายออกไปไดดวยการอยากรูอยากลองและเมื่อไดลองแลวก็มักจะติดใจจนไม
สามารถที่จะเลิกมีพฤติกรรมรักรวมเพศได และการทําให “บุคคลที่ไมรูอิโหนอิเหน” ตองมามี
พฤติกรรมรักรวมเพศก็ถือวาเปนความผิดบาป และสงผลตอนาคตของเยาวชนและประเทศชาติได
ในที่สุด
สิ่งสําคัญอีกขอหนึ่งก็คือ ผูที่มีอารมณรักรวมเพศนี้อยูแลว ก็อยาได
นําเอาอารมณของทานไปใชกับบุคคลที่ไมรูอิโหนอิเหนอยางเด็ดขาด เพราะผม
เองเขาใจวาเทาที่พวกคุณมีอารมณเก็บกดอยูทุกวันนี้ นับไดวาเปน “บาปทางใจ”
แคไหนเพียงไร ทานเองทราบดีอยูแลว ฉะนั้นเพื่อเห็นแกตัวทานเองและสังคม
ตลอดจนอนาคตของเยาวชน ซึ่งถากาวเขามาในสิ่งที่พวกคุณหยิบยื่นใหแลว
อาจจะขาดการเปนผูนําที่ดีไปในที่สุด๓๖
ชนชั้น ความแตกตางในการตอบปญหาของ “โก” แจคสันไดกลาวถึงความแตกตางในการ
ตอบปญหาของ“โก”วาขึ้นอยูกับชนชั้นดวย คนชนชั้นลาง เชน ชาวนา กรรมกร หรือผูประกอบ
อาชีพที่ใชแรงงาน และมักอาศัยอยูตามชนบท คําแนะนําของ“โก”มีลักษณะที่เรียบงาย และสนุก
สนาน ในขณะที่คนชั้นสูง ซึ่งมักจะอาศัยอยูในเขตเมือง เชนกรุงเทพฯ คําแนะนําของ“โก”จะมีความ
ซับซอน และเครงเครียด๓๗
จากจดหมายของผูที่ใชชื่อวา “ตั้ม” ที่ลงตีพิมพในนิตยสารแปลกฉบับวันอังคารที่ ๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ตั้มไดกลาววาตนอายุ ๒๖ ป ยังไมเคยมีความสัมพันธทางเพศกับทั้งผูหญิง
และผูชาย แต“ตั้ม”ก็มีความรูสึกวาจะชอบผูชายมากกวาผูหญิง
ปจจุบันผมอายุยางเขา ๒๖ ปแลว ซึ่งเปนเรื่องที่แปลกสําหรับคนอายุ
ขนาดนี้ที่ยังบริสุทธิ์อยูได ไมใชวาผมไมมีอารมณอยางนี้นะครับ แตผมจะมีแต
๓๕

โก ปากน้ํา, “ชีวิตอลวน,” แปลก ๓,๗๒ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐) : ๓๕.
๓๖
เรื่องเดียวกัน.
๓๗
Peter Jackson, Dear Uncle Go : Male Homosexuality in Thailand (Bangkok : Bua Luang Books,
1995) : p. 81.

๑๒๒

กับผูชายที่มีบุคลิกที่ผมชอบเทานั้นแตไมเคยแสดงออกจึงไมมีใครทราบ
สําหรับผูหญิงบางคนผมก็มีครับ ในเวลาที่นึกถึงเธอ แตพอพบเขาจริง ๆ ผม
กลับไมมีอารมณที่จะทําอะไรเธอเลย นอกจากอยากอยูใกล ๆ เทานั้นเอง และ
เบื่องาย๓๘
ปญหาของ“ตั้ม”คือจะตองแตงงานทันทีเมื่อเรียนจบ “ผูใหญ” ของ“ตั้ม”ไดหาผูหญิงที่
เหมาะสมไวใหแลว สถานะทางสังคมของตั้มทําใหเขาอึดอัดตอการปฏิเสธความตองการของผูใหญ
“ผมคิดวาผมจะแตงงานกับเธอไมไดเด็ดขาด โดยเฉพาะกับเธอซึ่งถาความลับอันนี้เปดเผยออกมามิ
ใชผมและเธอเทานั้นที่จะตองเสียหาย แตจะรวมถึงญาติผูใหญทั้งสองฝาย ตลอดจนสถานะทาง
สังคมอีกมากมาย”๓๙
อยางที่ไดกลาวมาแลววาตั้มกําลังศึกษาตออยูตางประเทศ “ตั้ม”ไดกลาววาเขารูสึกชอบพอ
กับเพื่อนรวมหองชาวตางประเทศลูกครึ่งญี่ปุน-ฝรั่งเศส เพื่อนรวมหองคนนี้ไดเสนอให“ตั้ม”ไปใช
ชีวิตรวมกันอยูที่ประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตามตั้มยังไมไดใหคําตอบกับเพื่อนลูกครึ่งที่“ตั้ม”เองก็รูสึก
พอใจ และอยากที่จะไปใชชีวิตอยูดวย “ชวงเวลานั้น เปนชวงเวลาที่ผมตองใชความพยายามอยาง
มากในการเลือกตัดสินใจวาผมจะเลือกสังคมโดยการทรมานตัวเองตลอดชีวิต หรือจะบอกเขาไปวา
ผมก็เปนเชนเขา และตองการเขาตั้งแตแรกเห็น ผมจะไปอยูกับเขา”๔๐ จุดประสงคในการเขียน
จดหมายมาถึง“โก”ปากน้ํา” ก็เพื่อที่จะให“โก”ชวยแนะนําวาควรจะทําอยางไรดี “โก”เองถึงกับ
กลาววาปญหาของ“ตั้ม”นั้นเปนเรื่องที่ตัดสินใจไดยาก แต“โก”เห็นวา ชีวิตคู ครอบครัว ญาติพี่นอง
มีความสําคัญมากกวาความรัก ซึ่งเปนของไมจีรังยั่งยืน “โก”เสนอให“ตั้ม”แตงงานกับผูหญิงที่
ผูใหญเห็นวาเหมาะสม
๔.๑.๔ ความพยายามในการแก “ปญหา” ของ “โก”
เมื่อสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ หรือการกลายเปนเกยชัดเจนขึ้นมาแลววาเนื่องมา
จากพฤติกรรมของเกยคิง ที่ชอบขมขืน หรือพยายามมีความสัมพันธทางเพศกับผูที่ไมเคยมีประสบ
การณรักรวมเพศมากอน จนทําใหไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศได ความพยายามในการแก
ปญหาของ“โก”คือจํากัดใหคนกลุมนี้ไดติดตอมีความสัมพันธกันเฉพาะในกลุมของตน
ไมให
แพรหลายออกไปยังผูที่ไมเคยมีพฤติกรรมรักรวมเพศมากอน

๓๘

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๗,๒๘๘ (๑ กันยายน ๒๕๒๔) : ๒๕.
เรื่องเดียวกัน.
๔๐
เรื่องเดียวกัน.
๓๙

๑๒๓

“โก”ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการทําคอลัมนตอบปญหาใหกับกลุมเกยวาตองการที่จะ
ลดจํานวนผูที่เปนเกยใหนอยลง เปนการเตือนใหผูที่เริ่มจะเปนเกย หรือมีความโนมเอียงวาจะเปน
เกยไมใหเปน บอกถึงสาเหตุของการเปนเกยวาเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ใหพอแมระวังเลี้ยงดูลูก
ในทางที่ถูก
เนื่องจากวาเกยเปนปญหาสังคมที่ทุกคนโดยเฉพาะชนชั้นปกครองควรจะใหความ
สําคัญและชวยกันแกไข๔๑
ทัศนคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศของโกดังกลาว เปนผลมาจากจดหมายที่เขียนเขามาบอกวา
เมื่อไดอานคําแนะนําของ”โก”ก็สามารถที่จะเลิกพฤติกรรมรักรวมเพศได เพราะเห็นผลเสียของการ
เปนเกยจากคําตอบ และจดหมายฉบับตาง ๆ ที่“โก”นํามาตีพิมพเผยแพร เห็นถึงความกดดัน ความ
ทุกขระทมของการเปนเกย จนสามารถเลิกเปนเกยได แนวทางในการแกไขปญหาของ“โก”คือ
พยายามไมใหผูที่เปนอยูแลวทําใหผูอื่นเปนเกยเพิ่มขึ้นมาอีก และพยายามเตือนใหผูที่ยังไมไดเปน
วาอยาไดริลองเปนอันขาด เพราะถาลองแลวก็ไมสามารถที่จะเลิกได “โก”ย้ําวา
(โก) คิดอยูเสมอถาเราไมเขียนใหรูวาสาเหตุมาจากอะไร อนาคตของ
สังคมตอไปจะเปนเชนไร คนที่เปนอยูแลวพยายามใหคนที่เขาไมเคยใหไดรูจักรส
สัมผัส เราจะปองกันไดอยางไร ถาไมแจงใหรูวา อยานะ หากคุณใจออนไหวไป
ตามความตองการของอารมณทางเพศที่เขาพยายามปอนให อารมณคุณจะเอนไป
แบบเขา บางคนอยากเพียงทดลอง อยากรูรสชาติวาเปนอยางไร เพราะคิดวาแค
ลองเทานั้น ครั้งลองเสร็จเรียบรอยปรากฏวาเรียบรอยไปเหมือนกัน จากขอมูลที่มี
มาระบายกับโก บางคนเลิกกับแฟนบางคนถอนหมั้น บางคนเลิกกับเมีย ครอบ
ครัวแตกแยกเพราะความอยากลอง เปนไปไดถึงแบบนี้เชียวรึ? คงมีที่คิดเชนนี้ แต
ขอใหเชื่อเถอะครับ วามันเปนไปไดแมจะไมทุกคน แตเราจะปลอยใหเขาเสี่ยง
โดยรูเทาไมถึงการณไปทําไม สําหรับคนที่ถอนไมขึ้นฝนไมไหวโกก็ไดแตปลอบ
แนะเพื่อนที่เห็นใจทําใหอารมณที่กําลังออนไหว ขนาดบางคนคิดฆาตัวตาย ให
เขาคอยคลาย ใครคิดวาคนอยางโก ปากน้ํา เผยแพรเรื่องนี้ ขอใหเขาใจเสียใหมวา
โกเขียนเพราะความเห็นใจประการหนึ่ง เขียนเพื่อใหจํานวนที่มีอยูประการหนึ่ง
และอีกประการหนึ่ง เพื่อใหคนที่ไมรูไดรูวาสาเหตุนั้นมาจากอะไร๔๒
ในกรณีที่แตงงานแลวโกมักจะแนะนําใหพยายามรักษาชีวิตครอบครัวไว อยางนอยที่สุดชีวิต
ครอบครัวยอมเปนเครื่องค้ําประกันวาเมื่อแกตัวลงไปแลวจะมีผูดูแล
ผิดกับความสัมพันธแบบ

๔๑
๔๒

โก ปากน้ํา, “ชีวิตอลวน,” แปลก ๓,๗๒ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐) : ๒๕.
เรื่องเดียวกัน.

๑๒๔

รักรวมเพศดังที่“โก”กลาววานอกจากจะไมยั่งยืนแลว เมื่อแกตัวลงไปก็จะไมมีคนดูแลเหมือนคูชาย
หญิงที่แตงงานมีลูก
แฟนผมทอง ๒ เดือน ผมก็ดีใจจะไปรับเขามาและแตงงาน แตไมได
หมายความวาผมจะเลิกเปนเกยหรอกนะ มันอาจจะทารุณผูหญิงแตผมก็คิดวา
สามารถใหความสุขกับเธอได ถาเธอสามารถใหบุตรกับผมสัก ๔-๕ น จะหยา
ผมก็ยินดี แลวผมจะเลี้ยงลูกของผมใหดีที่สุด แลวจะใชชีวิตกับลูก ผมทราบดีวา
ในอนาคตจะไดไมวาเหว…จิตต
“โก” แสดงความยินดีกับชายผูนี้วา
การแตงงานของคุณ ผมเห็นดวยและมีความเชื่อมั่นวาชีวิตสมรสของ
คุณจะราบรื่น เพราะอารมณของคุณจัดอยูในประเภทไบเซ็กชวล สบายไดทั้ง
ชายหญิง แมจะไมเลิกชีวิตการเปนเกย แตมันก็จะไมทารุณจิตใจผูหญิง อยางที่
คุณคาดคิด ความตองการทางเพศสัมพันธ คุณก็บอกแลววา…ชอบแบบไหน สิ่ง
ที่คุณชอบนั้นผูที่คุณจะแตงงานดวยเธอก็มี ยิ่งเปนผูหญิงตะวันตกดวยแลวมัน
เปนของธรรมดา ตามที่ผมไดทราบมา ผูหญิงยุโรปตะวันตกสามารถชวยให
พวกผูชายที่มีอารมณไบเซ็กชวลเลิกยุงเกี่ยวกับผูชายไดดวยการยอมปรนนิบัติ
ยอมรับอารมณ ความตองการของฝายชาย แบบที่เขาเคยกับผูชายดวยกัน๔๓
“โก”กลาววามีเกยเปนจํานวนมากที่ลืมคิดถึงชีวิตในชวงที่มีอายุมากแลว เมื่อนั้นชีวิตเกยที่
ไมมีคูเหมือนความสัมพันธชาย-หญิง ที่นอกจากจะมีภรรยาเปนเพื่อนแลวยังมีลูกคอยดูแลเมื่อยาม
แกเฒา มากไปกวานั้นโกไดแนะนําผูปกครองใหพาลูกชายไปขึ้นครู หรือมีความสัมพันธทางเพศกับ
โสเภณี เพื่อปองกันไมใหมีความสัมพันธทางเพศกับผูชาย ในความคิดของ“โก”ถามีความสัมพันธ
ทางเพศกับผูหญิงแลว จะไมทําใหอยากมีความสัมพันธทางเพศกับผูชาย ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
ปองกันไมใหเด็กชายมีพฤติกรรมรักรวมเพศ หรือ กลายเปนเกย
ใครกลัวจะเจอแบบนี้หรือผูเปนพอแมเกรงวาลูกชายจะไปเสียทาชาย
ดวยกัน โกมีคําแนะนําอยากจะใหลองดู พอลูกเตาโตเขาวัยรุนรีบจัดการพาไป
ขึ้นครูซะ กับผูหญิงนะครับไมใชกับผูชาย ประสบการณที่เขาไดรับครั้งแรกจะ
๔๓

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๖,๒๒๒ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓) : ๒๕, ๓๕.

๑๒๕

ทําใหอารมณทางเพศติดใจในเพศเดียวกัน ขอสําคัญอยาไปคํานึงกลัววาจะติด
โรค…คุณไมหนาดาน ไมไดเลว ไมสกปรก (ถาอาบน้ําทุกวัน) เพราะกามารมณ
ในรูปแบบนี้ ทางวงการแพทยเขาบอกแลววาไมใชเรื่องวิปริต วิตถารอะไรซะ
หนอย เรื่องจะดึง น. มานั้นควรหรือไมควร ขึ้นอยูกับจิตใจของคุณกับ น. ใจ
ตรงกัน รักกันมันก็ยอมได ดีเสียอีก เธออาจจะชวยใหคุณละจากอารมณเชนนี้
เสียก็ได๔๔
อยางไรก็ตามคําอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศของวงการแพทย
และ
จิตเวชศาสตร มีอิทธิพลตอความเขาใจของคนทั่วไปไมนอย ความอบอุนภายในครอบครัว และ
การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของเด็ก เด็กที่ขาดพอ หรือ แม หรือ พอมี
บทบาทในบานนอย แมมีลักษณะที่กาวราวสะทอนออกมาในจดหมายที่เขียนเขามาถึง“โก”อธิบาย
สาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ
โดยใชทฤษฎีที่ผลิตขึ้นมาโดยนักจิตเวชศาสตรในการอธิบาย
พฤติกรรมรักรวมเพศ
การที่จะเกิดรักรวมเพศขึ้นนั้น สาเหตุมันมีหลายอยาง เชน เด็กขาด
ความอบอุนจากพอแม ความใกลชิดสนิทสนมกันโดยกําเนิด ขอยกตัวอยางเพียง
ยอ ๆ เชน เด็กที่ขาดความอบอุนในครอบครัว พอแมแยกกันอยูคนละทางหรือมี
แตพอแมไมมี มีแมไมมีพอ และขาดการเอาใจใสจากพอแมเทาที่ควร บางครอบ
ครัวไมแยกที่นอนกับเด็ก ๆ เมื่อพอแมรวมกันเด็กเห็นเด็กรู เมื่อมีโอกาสจึงเกิด
ความอยากลองกันขึ้น เมื่อหาเพศตรงขามไมไดก็ทํากับเพศเดียวกัน นี่เปน
สาเหตุมาจากทางครอบครัว…แอล. ๑๙๗๔๕
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๒๖ ตามความเขาใจของ“โก”การมีความสัมพันธกับคนเพศ
เดียวกันก็สามารถทําใหบุคคลนั้นเปน “เกย” ได ความเปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งในชวงเวลานี้คือ ผู
ที่เขียนจดหมายเขามาสวนใหญจะแนะนําตัววาเปนเกย หรือเปนเกยมาตั้งแตเกิด สะทอนใหเห็นวา
ความเขาใจตอคําวา “เกย” ไดแพรหลายอยูในระดับหนึ่งแลว แตการจัดประเภทนั้นยังคงไมชัดเจน
นัก เนื่องจากผูที่เขียนจดหมายเขามามักจะถาม“โก”วาตนเปน “เกย” ประเภทใด โดยบอกพฤติกรรม
ทางเพศของตนเพื่อให“โก”ใชเปนขอมูลในการพิจารณาแบงประเภทวาตนเปน “เกย” ชนิดใด
๔๔
๔๕

โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๗,๒๗๔ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔) : ๒๕.
โก ปากน้ํา, “ชีวิตเศราชาวเกย,” แปลก ๗,๒๙๔ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๔) : ๒๙.

๑๒๖

ลักษณะของคําถามและปญหาก็มีความแตกตางไปจากชวงตนทศวรรษ ๒๕๒๐ ปญหาในชวง พ.ศ.
๒๕๒๕ เริ่มกลายเปนปญหาความสัมพันธทั่วไป
มากกวาที่จะเปนปญหาที่เกิดจากความเปน
“เกย” เชนในระยะแรก
สรุปแลวความเขาใจของ“โก”ตอพฤติกรรมรักรวมเพศมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจาก
ความรูทางการแพทย และในขณะเดียวกันก็ผสมผสานความรูทางการแพทยดังกลาวเขากับแนวคิด
ของ“โก”เอง และจากขอมูลจากผูที่เขียนจดหมายเขามาหา“โก”รักรวมเพศชายหรือเกยที่“โก”กลาว
ถึงเปนเรื่องของ “อารมณ” หรือ “ความสนุก” ที่หากใครไดลองแลวมักจะ “ติดใจ” จนไมสามารถที่
จะเลิก “อารมณ” เชนนั้นได ดังนั้นการหามไมให “ลอง” จึงเปนวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันไมใหคน
เปนเกยมากยิ่งขึ้น นอกจากการ “ลอง” แลว อีกสาเหตุหนึ่งที่“โก”กลาวถึงคือการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ซึ่ง
สอดคลองกับความรูทางการแพทยที่กลาวถึงสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมรักรวมเพศ แตเนื่องจากจด
หมายที่มาเขามากลาวถึงสาเหตุของการเปนเกยวาเกิดจากการ “อยากลอง” มากกวาการเลี้ยงดูในวัย
เด็ก “โก”จึงใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องแรกมากกวา สําหรับผูที่เปนเกยแลวก็มักจะแนะนําให
“อยาคิดมากในเรื่องคูครอง” เพราะพฤติกรรมรักรวมเพศเปนเพียง “อารมณ” เทานั้น ขอเพียงแตให
ใชชีวิต “สนุกไปวัน ๆ ก็พอ” และโกยังเสนอใหคนกลุมนี้ติดตอมีเพศสัมพันธกันเอง เพื่อลดจํานวน
ไมใหเกิดเกยเพิ่มมากขึ้น อันเปนวัตถุประสงคหลักของ “โก” ดังนั้นทัศนคติของ“โก”ตอ เกย หรือ
พฤติกรรมรักรวมเพศจึงออกมาในรูป ยอมใหอยูได แตไมควรเพิ่มปริมาณมากขึ้น ผิดกับ “ศุขเล็ก”
ซึ่งมองวาไมควรที่จะมีอยูในสังคมไทยเพราะเปนโรค และสามารถรักษาใหหายไดถาไปพบแพทย

๔.๒ ตําราจิตเวชศาสตรกบั การสรางความรูเกี่ยวกับเกยในสังคมไทย
ในชวงตนทศวรรษ ๒๕๒๐ เองเชนกันที่มีการขยายตัวของ “ความรู” ทางจิตเวชศาสตรตอ
พฤติกรรมรักรวมเพศ ดังจะเห็นไดจากจํานวนของ “ตําราจิตเวชศาสตร” ที่เพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวด
เร็วนับตั้งแต ปพ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา กอนหนาทศวรรษ ๒๕๒๐ ตําราหรือบทความทางการแพทย
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศจะเปนเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง (เชนบทความในวารสารสมาคม
จิตวิทยาแหงประเทศไทยชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖) ไมไดมีลักษณะเปน “ตํารา” เชนในชวงทศวรรษ
๒๕๒๐ ไมวาจะเปนบทความของอรุณ เชาวนาศัย เรื่อง ความผิดปกติทางเพศในผูปวยไทย
(เมษายน ๒๕๑๔), สุวัทนา อารีพรรค และสุพจน ขวัญมิตร เรื่อง การกําหนดเพศใหม (เมษายน
๒๕๑๖), สุพัตร พูลเกษ และสุด แสงวิเชียร เรื่อง จิตวิทยาของการแปลงเพศ (เมษายน ๒๕๑๖),
สมโภชน สุขวัฒนา เรื่อง การรักษาผูปวยรักรวมเพศ (เมษายน ๒๕๑๖), สมพร บุษราทิจ เรื่อง การ
รักษารักรวมเพศดวยวิธีจิตบําบัด (เมษายน ๒๕๑๖) จะมีเพียงหนังสือของอรทัย ชื่นมนุษย เรื่อง

๑๒๗

จิตวิทยาเกี่ยวกับโรคจิต โรคประสาทและความผิดปกติทางเพศ (๒๕๑๘) ที่มีลักษณะคลาย “ตํารา”
ที่รวบรวมขอมูลและ “ความรูอยางเปนทางการ” เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ
ตําราและบทความทางจิตเวชศาสตรมีความสําคัญในฐานะที่เปนการกระจายความรูใน
เรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศออกไปในวงกวาง โดยเฉพาะแพทยผูที่มีอํานาจในการวินิจฉัย และตัด
สินในเรื่องสุขภาพของมนุษย การขยายตัวอยางกวางขวางของตําราจิตเวชศาสตรเห็นไดจากกรณี
ตําราจิตเวชศาสตรของสมภพ เรืองตระกูล ที่ชื่อวา คูมือจิตเวชศาสตร หนังสือเลมนี้ไดรับการพิมพ
จําหนายถึง ๖ ครั้ง โดยครั้งแรกพิมพในปพ.ศ. ๒๕๒๓ ฉบับพิมพครั้งแรกนี้จําหนายหมดภายใน
ระยะเวลาเพียง ๓ เดือน ครั้งที่ ๒ ในปพ.ศ. ๒๕๒๔ ครั้งที่ ๓ ในปพ.ศ. ๒๕๒๘ ครั้งที่ ๔ ในปพ.ศ.
๒๕๓๓ ครั้งที่ ๕ ในปพ.ศ. ๒๕๓๖ และครั้งที่ ๖ ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ และในครั้งที่ ๖ นี้ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน ตําราจิตเวชศาสตร
ในการพิมพในแตละครั้งมักจะปรากฎวาหนังสือไดหมดจากทองตลาดในระยะเวลาอันสั้น
โดยเฉพาะในการพิมพครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผูใชตํารานี้ในการศึกษาเปนจํานวนมากเชน นักศึกษา
แพทย นักศึกษาพยาบาล แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยประจําบานจิตเวช พยาบาลจิตเวช นักจิต
วิทยา นักศึกษาจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห อาจารยจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวและ
บุคลากรทางจิตเวชอื่น ๆ นอกจากนี้แลว โรงเรียนแพทย ๓ แหง โรงเรียนพยาบาลและวิทยาลัย
พยาบาลอีกอยางนอย ๑๐ แหง ใชหนังสือเลมนี้เปนตําราประกอบการเรียน แสดงใหเห็นวาความรู
ทางการแพทยที่บอกวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน “โรคจิต” ชนิดหนึ่งซึ่งเปนสวนหนึ่งของตําราจิต
เวชเหลานี้ไดแพรหลายในหมูนักศึกษาแพทย และบุคลากรในดานนี้อยางกวางขวาง บุคคลเหลานี้
นาจะมีสวนในการเผยแพรความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศวาเปน “โรคจิต” ไดอยางนาเชื่อถือ
เพราะผูที่พูดเปนแพทยที่เชียวชาญในดานนี้โดยตรง
ตําราจิตเวชศาสตร เปนสวนหนึ่งในการสราง “ความจริง” เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ
และกะในสังคมไทย ดวยอํานาจของการแพทย ที่มีตอชีวิตมนุษย ตําราจิตเวชศาสตรไดสรางความ
เขาใจตอเกยและกะเทยไดอยางนาเชื่อถือและครอบงําความคิดความเชื่อของคนในสังคมไทย ทฤษฎี
และขอวินิจฉัยตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในตําราจิตเวชศาสตร ลวนไดรับอิทธิพลมาจากวิทยาการทางการ
แพทยจากโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา จิตแพทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยสวน
ใหญจบการศึกษาทางดานจิตเวชศาสตรมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา∗ องคกรที่มีบทบาทในการ
∗

ถึงแมวาจิตแพทยในประเทศไทยจะมีอยูเปนจํานวนนอย แตความรูทางจิตเวชศาสตรไดรับการเผย
แพรออกมาในรูปตําราจิตเวชศาสตรดังที่ไดกลาวไปแลว และตําราจิตเวชศาสตรนี้เองที่ไดทําหนาที่กระจายความ
รูที่วาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคจิตสูบุคลากรทางการแพทยอยางกวางขวาง กลุมบุคลากรทางการแพทยเหลานี้
เองที่มีสวนในการเผยแพรความรูดังกลาวออกไปสูคนทั่วไป รวมทั้งเขียนบทความหรือใหสัมภาษณในสื่อตาง ๆ
โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพเปนตน

๑๒๘

เปลี่ยนแปลงความเขาใจรักรวมเพศและกะเทย คือ สมาคมจิตแพทยอเมริกัน แตก็เปนที่นาสังเกตวา
ในบางครั้ง “ความรู” เกี่ยวกับเกยและกะเทยไดเปลี่ยนแปลงไปแลว แตในสังคมไทยจิตแพทยกลับ
ยังคงใช “ความรู” ชุดเกาในการอธิบายความเปนรักรวมเพศและกะเทย
๔.๒.๑ ความเปลี่ยนแปลงในการวินิจฉัยแยกโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน
อยางที่ไดกลาวไปแลววาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศที่แพรหลายอยูในสังคมไทย
ไดรับอิทธิพลมาจากความรูทางดานจิตเวชศาสตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะทฤษฎี
จิตวิเคราะหของฟรอยดที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคําอธิบายของ Bieber ความ
รูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในชวงนี้ พฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดปกติทางจิตที่เปนผลมา
จากพัฒนาการที่ผิดพลาดในวัยเด็ก ซึ่งสามารถบําบัดรักษาไดดวยวิธีจิตบําบัด
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในโลกตะวันตกในการอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศไดเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิมในป พ.ศ. ๒๕๑๖ กอนหนานี้พฤติกรรมรักรวมเพศถูกมองวาเปนความผิดปกติทาง
จิตชนิดหนึ่งซึ่งรับรองโดยสององคกรหลักคือ องคการอนามัยโลก หรือ WHO (World Health
Organization) และสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American Psychiatric Association) ทั้งสององคกรได
ตีพิมพเอกสารการวินิจฉัยแยกโรคออกมา โดยเอกสารขององคการอนามัยโลกคือ International
Classification of Diseases หรือเรียกยอ ๆ วา ICD สวนของสมาคมจิตแพทยอเมริกันคือ Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders หรือเรียกยอ ๆ วา DSM เอกสารทั้งสองฉบับนี้เปนการ
จัดประเภทโรคทางจิต และยังเปนการจําแนกอยางเปนทางการวาสิ่งใดบางที่เปนโรคจิต
DSM-I ตีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๙๕ คณะกรรมการพิเศษในการจัดทําเอกสารชุดนี้ ใช
วิธีสุมจากรายชื่อของแพทยในสมาคมจิตแพทยอเมริกัน และใน SDM-I ไดจัดรักรวมเพศเปนหนึ่ง
ใน Sexual Deviation การเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิปริต จัดอยูในประเภท Sociopathic
Personality Disturbance๔๖ (การจําแนกของสมาคมจิตแพทยอเมริกันนี้เปนตนแบบใหกับการ
จําแนกขององคการอนามัยโลก ICD-6)
ซึ่งจัดวาเปน บุคลิกภาพแปรปรวนชนิดตอตานสังคม
อยางหนึ่ง ในป พ.ศ. ๒๕๑๑ DSM 2 ไมไดจัดรักรวมเพศอยูในบุคลิกภาพแปรปรวนชนิดตอตาน
สังคม แตเปน Personality Disorders and Certain Other Non-Psychotic Mental Disorders และยัง
คงพิจารณาวาเปนความผิดปกติทางจิตและเปนกามวิปริตอยางหนึ่ง (Sexual Deviation) (การ
จําแนกเชนนี้ปรากฏใน ICD-8) สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาความเขาใจของวงการจิตเวชที่วามีรักรวมเพศ
๔๖

สมภพ เรืองตระกูล, และคณะ. คูมือจิตเวชศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ,
๒๕๒๔) , หนา ๒๖๗.

๑๒๙

แท และพฤติกรรมรักรวมเพศที่ปรากฏในคน “ปกติ” ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทําใหคนปกติมีพฤติกรรม
รักรวมเพศ ถายึดถือตาม DSM-1 และ DSM-2 รวมทั้ง ICD ขององคการอนามัยโลกแลว
รักรวมเพศเปนอาการปวยทางจิต เปนโรคจิตที่มีมาแตกําเนิด
หลังจาก DSM-2 ออกมาได ๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ กลุมเกยไดมีการรณรงคประทวงครั้ง
ใหญโดยการสนับสนุนของจิตแพทยจํานวนมาก
หลังจากนั้นคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย
อเมริกันไดตัดสินใจนําเอาหัวขอรักรวมเพศออกจากการวินิจฉัยวาเปนความผิดปกติทางจิต การตัด
สินใจนี้นําไปสูความสับสนและเปนประเด็นที่สงไปใหสมาชิกของสมาคมลงมติ ผลปรากฎวารอย
ละ ๕๘ ของสมาชิกสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการ อยางไรก็ตามในป พ.ศ. ๒๕๒๐ มี
การลงคะแนนเสียงซึ่งจัดโดยวารสาร Medical Aspects of Human Sexuality โดยมีจิตแพทยตอบ
แบบสอบถาม ๒๕๐๐ คนจากจํานวน ๑๐,๐๐๐ คน ผลปรากฎวารอยละ ๖๙ จัดกลุมรักรวมเพศเปน
การปรับตัวที่มีพยาธิสภาพหรือผิดปกติ ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ DSM-3 ไมไดจัดคําวินิจฉัยสําหรับ
รักรวมเพศ แตมีคําวา “ego-dystonic homosexuality” ขึ้นมาแทนโดยอยูในหัวขอ ความผิดปกติทาง
จิตเพศ (psychosexual disorders) และอธิบายวาเปนรักรวมเพศที่เดือดรอนจากพฤติกรรมที่ตนเอง
เปนอยู รวมทั้งประสงคหรือตองการมีเพศสัมพันธแบบชายหญิงทั่ว ๆ ไป การที่ DSM-3 จัดแบบ
นั้นเพราะถือวากลุมรักรวมเพศสามารถจะทํางานอยูในสังคมและติดตอสัมพันธกันไดอยางไมเสีย
หาย๔๗
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๑๕๑๗ สมาคมจิตแพทยอเมริกาไดมีการประชุมอภิปรายครั้งใหญ
ในเรื่องนี้และไดมีมติประกาศใหเรียกใหมวา sexual orientation disturbances ไมถือวาเปนความ
ผิดปกติหรือวิตถารอีกตอไป คนที่เปนรักรวมเพศถาไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้นจากพฤติกรรมนั้น และ
ตนเองไมตองการเปลี่ยนแปลงการเปนรักรวมเพศ ทางจิตเวชศาสตรไมถือวาเปนความผิดปกติ แต
จะถือวารักรวมเพศผิดปกติก็ตอเมื่อนํามาซึ่งปญหายุงยากทางจิตใจ ปญหาการดํารงชีวติ เกิดความ
คับของใจ เกิดปญหาทางอารมณ มีอาการซึมเศรา เบื่อชีวิต คิดฆาตัวตาย หรือไมพอใจในสภาพ
รักรวมเพศของตน และปรารถนาที่จะเปลี่ยนใหเหมือนคนทั่วไป ในกรณีนี้แพทยจะพิจารณาเพื่อ
บําบัดรักษา
หลังจากซักประวัติอยางละเอียดเพื่อทําความเขาใจปญหาของผูปวยแลวจึงกําหนด
เปาหมายของการรักษา เชน รักษาเฉพาะความผิดปกติทางอารมณ รักษาอาการซึมเศราหรือหาวิธีแก
ปญหาสิ่งแวดลอมและสังคมที่กําลังประสบอยู หรือจะรักษาใหหายจากรักรวมเพศ
ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ICD-9 ขององคการอนามัยโลก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๙ ยังจัดรักรวม
เพศไวในกลุมกามวิปริตโดยแบงออกเปน homosexual conflict disorder และ lesbianism อยางไรก็
ตาม DSM-3-R ไมมีคําวา ego-dystonic homosexuality อีกตอไป แตภายใตหัวขอความผิดปกติทาง
๔๗

ไพรัตน พฤกษชาติคุณากร, “รักรวมเพศ Homosexuality,” ใน จิตเวชศาสตร เลมที่ ๑. พิมพครั้งที่ ๒
ไพรัตน พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ (เชียงใหม : ธนบรรณการพิมพ, ๒๕๓๔) , หนา ๓๐๗–๓๐๘.

๑๓๐

เพศที่ไมจัดเขากับกลุมใด (sexual disorders not otherwise specified) ยังมีตัวอยางขอหนึ่งในสามขอ
ที่กลาววา ผูปวยรูสึกเปนทุกขอยางมากเปนระยะเวลานานเกี่ยวกับเพศที่ตนเปนอยู (sexual
orientation) ซึ่งจากกลุมอาการดังกลาวไมมีการวิจารณหรือแสดงขอวินิจฉัยใด ดังนั้นจึงอาจรวมทั้ง
พวกรักรวมเพศและรักแบบชายหญิงที่รูสึกเปนทุกขกับสภาวะของตนและประสงคจะเปลี่ยนเปน
รักรวมเพศเขาไวในหัวขอดังกลาวดวย๔๘
๔.๒.๒ ตําราจิตเวชศาสตร
ถึงแมวาจะไดมีการสอนวิชาจิตเวชศาสตรในประเทศไทยมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ แตตํารา
ที่ใชในการเรียนการสอนคงจะมีแตตําราภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะตําราที่เขียนโดยจิตแพทยชาว
อเมริกัน เห็นไดจากการอางอิงโดยจิตแพทยไทยในบทความวารสารสมาคมจิตแพทยไทยในชวงป
พ.ศ. ๒๕๑๖ อยางไรก็ดีในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๐ มีความพยายามในการเขียนตําราจิตเวชศาสตรเปน
ภาษาไทย สวนหนึ่งเปนการแปลบทความภาษาอังกฤษออกมาเปนภาษาไทย หรือสรุปความมาจาก
ตําราภาษาอังกฤษ และการมีตําราจิตเวชศาสตรภาษาไทยนี้เอง ที่ทําใหพฤติกรรมรักรวมเพศใน
ฐานะที่เปนความผิดปกติทางจิต และสามารถที่จะบําบัดรักษาใหหายไดแพรขยายออกไปอยางกวาง
ขวางในวงการจิตแพทย และแพทยทั่วไป เพราะวาวิชาจิตเวชศาสตรเปนวิชาที่นักศึกษาแพทยหลาย
แขนงตองเรียน เชน นักศึกษาทันตแพทย, นักศึกษาจิตวิทยาคลีนิค, นักศึกษาพยาบาล, แพทยฝกหัด
และแพทยประจําบาน๔๙
ความเขาใจของคนเหลานี้ตอความเปนรักรวมเพศและกะเทยยอมจะมี
สวนสําคัญตอการผลิตซ้ํา “ความรู” เกี่ยวกับเกยและกะเทยในสังคมไทย
ตําราจิตเวชศาสตรที่ออกมาในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดแก ตําราจิตเวชศาสตร (๒๕๒๐)
เปนลักษณะตําราที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับวิชาจิตเวชศาสตร โดยมี สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา
เปนบรรณาธิการ จิตเวชศาสตร (๒๕๒๐?)โดย จําลอง ดิษยวณิช คูมือจิตเวชศาสตร (๒๕๒๓) มี
ลักษณะเปนตําราที่รวบรวมบทความเชนกัน โดยมี สมภพ เรืองตระกูลเปนบรรณาธิการ นอกจากนี้
แลวมีหนังสือของ สุวัทนา อารีพรรค เรื่องความผิดปกติทางจิต (๒๕๒๔) ตําราจิตเวชศาสตรเหลา
นี้มีลักษณะรวมคือเปนตําราที่อิงอยูกับความรูทางจิตเวชที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา คํา
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศสวนใหญใชทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดในการอธิบาย
สาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ
ตําราจิตเวชศาสตร ที่มี สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยาเปนบรรณาธิการ นายแพทยสมโภชน
สุขวัฒนา เปนผูที่เขียนเกี่ยวกับรักรวมเพศ และไดจัดรักรวมเพศใหอยูในหมวด กามวิตถาร (Sexual
๔๘
๔๙

เรื่องเดียวกัน.
จําลอง ดิษยวณิช, จิตเวชศาสตร พิมพครั้งที่ ๒ (เชียงใหม : พระสิงหการพิมพ, ๒๕๒๒).

๑๓๑

Deviation) จิตแพทยคนอื่น ๆ ก็กลาวในทํานองเดียวกัน เชนในหนังสือเลมเดียวกันนี้ในบทความ
เรื่อง “การจําแนกโรคทางจิตเวช” ของ สุจริต สุวรรณชีพ, ตําราจิตเวชศาสตร ของ จําลอง
ดิษยวณิช, คูมือจิตเวชศาสตร ของ สมภพ เรืองตระกูล และ ความผิดปกติทางเพศ ของ สุวัทนา
อารีพรรค การวินิจฉัยเหลานี้ไดรับอิทธิพลจากการวินิจฉัยแยกโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน
หรือ DSM-3และ การวินิจฉัยขององคการอนามัยโลก ICD-9
สาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศในตําราจิตเวชศาสตรคือทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดที่
พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา สมโภชนกลาววา ความผิดปกติทางเพศนี้ ทางจิตเวชถือวาเปน
เรื่องของความผิดปกติทางจิตใจอยางหนึ่ง
เปนผลมาจากการที่ไดรับประสบการณในการเจริญ
เติบโตทางจิตใจมาไมสมบูรณหรือหยุดยั้งไปในระยะเริ่มแรกของชีวิต ผูปวยในระยะที่เปนเด็กนั้น
มักจะถูกชักจูง หรือแนะนําโดยเด็กที่โตกวา หรืออาจจะเปนผูใหญที่มีการชักชวนใหมีการแสดง
ออกทางเพศที่ผิด ๆ มี fixation หรือการเจริญเติบโตทางจิตใจที่ไมตรงไปตรงมา (distortion) ทําให
เด็กเมื่อโตเปนผูใหญเริ่มมีการประพฤติทางเพศผิดไป ผูปวยบางรายเริ่มจะสนใจเพศเดียวกัน โดย
ไมสนใจเพศตรงขาม๕๐ สมโภชนกลาวถึงลักษณะของรักรวมเพศวา เปนคนที่มีความรูสึก หรือ
แสดงออกทางเพศกับเพศเดียวกันซึ่งมีสาเหตุมาจาก
๑. ปจจัยทางโครงสรางของเขาเอง (Constitutional factor) เชื่อกันวามนุษยทุกคนที่มีการ
แสดงออกในทางเพศนั้น มีทั้งองค ๓ ประกอบของรักรวมเพศ และรักตางเพศ เชื่อวาเปนทฤษฎีสอง
เพศ (Bisexual Theory) ผูที่มีพฤติกรรมแสดงออกทางรักรวมเพศนั้น ก็เนื่องจากไดพยายามเก็บกด
องคประกอบของรักตางเพศไว
๒. ทฤษฎีจิตวิเคราะห เชื่อในเรื่อง psychosexual development ซึ่งเปนแนวคิด oedipus
complex และ castration anxiety เชนรักรวมเพศในชาย เกิดจากเด็กผูชายพยายามเลียนแบบมารดา
๓. ทฤษฎีสิ่งแวดลอม (Environmental Theory) สิ่งแวดลอมรวมทั้งความสัมพันธระหวาง
บิดามารดาและพี่นองในครอบครัว เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดอาการของรักรวมเพศ รักรวมเพศ
ชายอาจจะเกิดในครอบครัวที่มารดามีลักษณะปกปองคุมครองเกินไป ทําตัวเปนใหญเหนือกวา ทํา
ตัวเปนเจาของ และยั่วยวน จะมีสวนชักจูงใหเด็กชายมีความเหินหางกิจกรรมของบุรุษมากขึ้น โดย
เฉพาะในระยะวัยรุนมารดามีสวนทําใหเด็กชายเห็นความสําคัญของบิดานอยลง เด็กชายกลับชื่นชม
มารดามากขึ้น และถาบิดาแสดงความเกรี้ยวกราด เด็กชายก็จะยิ่งถอยหลังใหความเปนชายมากขึ้น
กอใหเกิดลักษณะของการเปนหญิงซึ่งเปนเหตุใหเกิดรักรวมเพศ

๕๐

สมโภชน สุขวัฒนา, “กามวิตถาร (SEXUAL DEVIATION),” ใน ตําราจิตเวชศาสตร (กรุงเทพฯ :
หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพอักษรไทย, ๒๕๓๐) , หนา ๕๔๓.

๑๓๒

๔. ทฤษฎีวัฒนธรรม เชื่อวารักรวมเพศมีอยูทั่วไปทุกวัฒนธรรม มีมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน
มีผูเชื่อวาเปนเรื่องของสภาพปกติทางชีววิทยา แตเนื่องจากสังคมไมยอมรับ จึงเปนเรื่องที่ถือวาผิด
ปกติ
นอกจากนี้แลวก็ยังมีสาเหตุอื่น เชน ภาวะสิ่งแวดลอมบางอยาง หรือ ความเชื่อถือ อาจทําให
เกิดลักษณะรักรวมเพศชั่วคราว เชน บุคคลที่คิดวามีปมดอยในเรื่องเพศ เด็กวัยรุนที่มีความสัมพันธ
กับเพศเดียวกันเปนแบบของการทดลอง พวกอยากรูอยากเห็น พวกที่มีภาวะเปนโรคจิตก็อาจมี
ลักษณะของรักรวมเพศได พวกที่อยูในที่ซึ่งขาดเพศตรงกันขาม เชน โรงเรียนประจํา ในกองทหาร
ในคุก คนพวกนี้อาจปฏิบัติการทางเพศในลักษณะของรักรวมเพศได แตเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น๕๑
จําลองไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับรักรวมเพศวามีหลายทฤษฎีเชน ปจจัยทางรางกายของ
Kallmann, ทฤษฎีจิตวิเคราะห ของ Freud, ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ของ Bieber และทฤษฎีเกี่ยว
กับวัฒนธรรม ไดจัดรักรวมเพศ และกะเทยไวในสวนของ กามวิตถาร (Sexual Deviations หรือ
Sexual Inversion) กามวิตถารเปนพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ซึ่งความสนใจทางเพศมุงไปที่วัตถุ
หรือสิ่งของมากกวาคนเพศตรงกันขาม สวนสาเหตุของกามวิตถารนั้นยังไมมีการสรุปไดอยางแน
ชัด แตก็มีหลายทฤษฎีที่พยายามจะอธิบาย เชน ความไมสมดุลยของฮอรโมน, ปจจัยทางรางกาย
ฯลฯ “บางคนรูสึกวาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญมากในการกอใหเกิดความรัก
เพศเดียวกัน (homosexuality)” แตในภาพรวมแลวการอธิบายถึงสาเหตุของการเปนรักรวมเพศ และ
กามวิตถาร มักจะใชทฤษฎีของ Freud เปนหลักในการอธิบาย จําลองกลาววารักรวมเพศเปน
กามวิตถารที่พบบอยที่สุด และมักจะปรากฎในเมืองหลวง และสถานบันเทิงของเกย และ Turkish
Baths หรือตระเวณไปตามถนนสายตาง ๆ สวนหนึ่งประกอบอาชีพเปนโสเภณี หรือมีอาชีพ การ
แสดงละคร, การตบแตงภายใน, การเตนรํา, และการแตงผม๕๒
สุวัทนา อารีพรรค เปนอาจารยสอนอยูในภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย และเปนจิตแพทยอีกผูหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศ หนังสือ ความผิด
ปกติทางเพศ ที่ตีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๒๔ สุวัทนาไดยึดหลักเกณฑการวินิจฉัยโรคและการ
จําแนกโรคของ ICD-9 และ DSM-3 สุวัทนาไดกลาวถึงรักรวมเพศไวใน กลุม กามวิปริต (Sexual
Deviations) หรือความวิปริตทางเพศ และกลาววาจิตแพทยมีความโนมเอียงจะคิดวาความประพฤติ
๕๑

สมโภชน สุขวัฒนา, “กามวิตถาร (SEXUAL DEVIATION),” ใน ตําราจิตเวชศาสตร, หนา ๕๔๕–

๕๒

จําลอง ดิษยวณิช. จิตเวชศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒ (เชียงใหม : พระสิงหการพิมพ, ๒๕๒๒) , หนา

๕๔๖.
๒๕๙.

๑๓๓

เชนนี้เปนวิถีชีวิตของแตละคน ไมใชความผิดปกติทางจิต และกลาววารักรวมเพศมี ๒ แบบ คือรัก
รวมเพศแท (exclusively homosexual) หมายถึงคนที่มีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกับตนเทานั้น
และรักสองเพศ (bisexual) หมายถึง คนที่มีเพศสัมพันธกับทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขาม
ในการอธิบายถึงการมีเพศสัมพันธของรักรวมเพศนั้นสุวัทนากลาววาในบางรายอาจมีความ
วิปริตทางเพศอยางอื่นรวมดวย เชน การพอใจที่ทําใหอีกฝายเจ็บหรือตัวเองเจ็บ, ชอบสะสมเครื่อง
ใชบางอยางของเพศตรงขาม, ชอบแอบดูคนอื่นรวมเพศกัน หรือ ชอบรวมเพศกับเด็ก บางรายความ
วิปริตเหลานี้รุนแรงมากจนถึงเปนคดีอาชญากรรม รักรวมเพศชายนั้นจะมีบทบาททางเพศ ๓ อยาง
คือ ฝายกระทํา, ฝายถูกกระทํา หรือแบบผสม การรวมเพศทางทวารหนักคอนขางจะมีลักษณะ
แนนอนวาฝายใดจะเปนฝายกระทํา หรือฝายถูกกระทํา รักรวมเพศชายสวนใหญชอบมีบทบาททาง
เพศแบบผสมคือจะเปนแบบใดก็ไดตามที่คูขาของแตละคนจะพอใจ
และมีสวนนอยเทานั้นที่มี
บทบาทเปนหญิงหรือชายแนนอน พวกที่ชอบมีบทบาทเปนหญิงเรียกวา ควีน ลักษณะที่สังเกตได
คือทาทางกระตุงกระติ้ง กระชดกระชอย ซึ่งมักจะมากกวาของหญิงทั่ว ๆ ไป สวนพวกที่มีบทบาท
เปนชายเรียกวา เกย มีลักษณะรูปรางใหญ อกหนา และเปนนักเพาะกาย รูปรางของพวกเกยจะชวย
กระตุนอารมณเพศของคูที่ตองการลักษณะของความเปนชาย หรือความเปนพอซึ่งไมมีโอกาสได
ใกลชิดในวัยเด็ก
สาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นอาจเกิดขึ้นชั่วคราวในระหวางการพัฒนาทางบุคลิก
ภาพตามปกติ คือระยะแตกหนุมแตกสาว และจะคอย ๆ หายไปเมื่อเขาสูวัยรุน หรืออาจเกิดไดใน
บางสภาวะ เชนในขณะที่อยูโรงเรียนประจํา, ในคายทหาร หรือในคุก ซึ่งขาดแคลนเพศตรงขาม
เมื่อผานระยะหรือสภาวะเหลานี้ไปแลว ก็มักจะมีพฤติกรรมทางเพศเปนปกติ และสุวัทนายังไดแจก
แจงสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิดรักรวมเพศดังตอไปนี้
๑. สาเหตุทางกรรมพันธุ ซึ่งอางงานวิจัยของ Kallman (1952)
๒. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม ซึ่งแยกยอยไดดังนี้
- สาเหตุจากครอบครัว ไดแกการที่ความสัมพันธระหวางเด็กกับบิดามารดาที่
เปนเพศเดียวกับเด็กไมดีจากสาเหตุใดก็ตาม ทําใหเด็กไมสามารถลอกเลียน
ลักษณะและบทบาททางเพศที่ถูกตองได หรือการที่บิดามารดาทะเลาะวิวาท
กันเปนประจําอาจทําใหเด็กเกลียดกลัวชีวิตรักตางเพศที่เห็นตัวอยาง และหัน
ไปหาความสุขทางเพศกับเพศเดียวกัน หรือการเลี้ยงดูผิดเพศเนื่องจากบิดา
มารดาไมตองการเพศที่แทจริงของเด็ก หรือการเขาใจผิดในความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดา เชนการที่เด็กเห็นบิดามารดารวมเพศกัน อาจทําใหเด็กเขา
ใจผิดวาบิดากําลังทํารายมารดา เด็กหญิงอาจเกลียดกลัวบิดา ตลอดจนผูชาย
อื่นทุกคน และหันไปหาความรักจากเพศเดียวกันซึ่งนุมนวลกวา

๑๓๔

- สาเหตุจากสังคม
การกระทบกระเทือนใจอยางรุนแรงจากความสัมพันธ
ระหวางเด็กวัยรุนชายกับหญิง เชนเด็กชายที่ผิดหวังจากความรักครั้งแรกจาก
เด็กหญิงอาจเศราโศกเสียใจมาก และมองเห็นชีวิตรักตางเพศเปนความปวด
ราวใจ เลยหันเขามาเพศเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังครั้งที่สอง
สาเหตุจากฮอรโมน แตปจจุบันยังไมมีหลักฐานแนนอน แตมีผูคนพบวาในรักรวมเพศชาย
ระดับ testosterone ในเลือดต่ํากวาของคนปกติ และในรักรวมเพศหญิงระดับ androgen ในเลือดสูง
กวาคนปกติ
สมภพจัดกะเทย และรักรวมเพศไวในประเภท Sexual Deviation ซึ่งเปนความผิดปกติทาง
จิตเวชพวก personality disorders และไมถือวาเปนโรคจิตหรือวิกลจริต สมภพใหความหมาย
Sexual Deviation วา “ความผิดปกติทางเพศในคนที่มีความรูสึกทางเพศ ทัศนคติ คานิยม ตลอดจน
พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกเปนไปอยางไมเหมาะสม ผิดแผกแตกตางหรือเบี่ยงเบนไปจากที่
สามัญชนในสังคมนั้น ๆ จะพึงปฏิบัติ เนื่องจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติทําใหเขาไมสามารถจะควบคุม
ตนเองได”
สมภพยังกลาวอีกวาความผิดปกติทางเพศนั้นมีหลายชนิด
บางประเภทขัดตอ
ศีลธรรมจรรยาของสังคม เชนการมีเพศสัมพันธของคนในครอบครัว บางประเภทกอใหเกิดอาชญา
กรรมทางเพศ เชน ฆาแลวขมขืน ดังนั้นความผิดปกติทางเพศจึงเปนปญหาของสังคม และโดย
เฉพาะเมื่อมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและวัตถุอยางรวดเร็ว แตขาดการพัฒนาทางจิตใจ ทํา
ใหสังคมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ตลอดจนการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกทําใหสังคมไทยมี
ความผิดปกติทางเพศอยูเปนประจํา ซึ่งกระทบกระเทือนตอขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและ
กฎหมายของบานเมือง
สมภพไดกลาวถึงรักรวมเพศวา กอนนั้นจิตเวชศาสตรถือวาเปนโรคกามวิตถาร (sexual
perversion) และจัดอยูในประเภท personality disorders
นอกจากนี้แลวสมภพยังไดแยก
Transvestism หรือ Transvestite (บุคคลที่ชอบแตงกายตรงขามกับเพศตน) , Transsexuality (กะเทย)
และ Homosexuality (รักรวมเพศ) ออกจากกันดวย Transvestism หรือ Transvestite นั้นหมายถึง
“คนที่มีความสุข ความพอใจทางเพศจากการไดแตงตัว แตงหนา สวมใสเสื้อผาหรือแสดงทาทาง
ของเพศตรงขามกับตน… Tranvestite นี้ไมจําเปนตองเปน homosexual เสมอไป แตในทางปฏิบัติ
แลวเราอาจพบ transvestism รวมกับ fetishism และ homosexuality” สวนกะเทยในความหมายที่เขา
ใจในปจจุบัน สมภพเรียกวา Transsexuality คือ “คนที่ไมยอมรับเพศที่แทจริงโดยกําเนิดของตน ใช
ชีวิต แตงตัว พฤติกรรมและบทบาทของเพศตรงขามตลอดเวลาเพราะมีความฝงใจวาอารมณและจิต
ใจของเขาเปนเพศตรงขามกับรางกายอวัยวะเพศในรางกายของเขา และมีความปรารถนาอยางแรง
กลาโดยไมมีอะไรมายับยั้งเขาไวไดในการที่จะตองการผาตัดเปลี่ยนเพศเปนเพศตรงขาม”

๑๓๕

ไพรัตนสรุปวายังไมมีทฤษฎีหรือปจจัยใดที่จะอธิบายครอบคลุมถึงสาเหตุของรักรวมเพศ
ได ดังนั้นอาจเปนไปไดวา ปจจัยทางชีววิทยา ครอบครัว วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ปจจัยทางจิตพลวัต
ความขัดแยงที่อยูภายในจิตใจ หรืออื่น ๆ มีสวนรวมกันทําใหเกิดรักรวมเพศ๕๓
สุวัทนาไดกลาวถึงการรักษาวา โดยทั่วไปคนที่เปนรักรวมเพศไมตองการการรักษา นอก
จากจะมีปญหาทางจิตใจหรือปญหาทางบุคลิกภาพรวมดวย สวนการรักษานั้นมี ๒ แบบคือ
จิตวิเคราะห ซึ่งไดผลดีพอควรในคนที่มีความตั้งใจจะรักษา และพฤติกรรมบําบัด วิธีที่ไดผลคือให
ผูปวยดูรูปภาพที่กระตุนอารมณรักรวมเพศ ในขณะเดียวกันก็ใหไดรับความเจ็บปวดโดยการช็อค
ดวยไฟฟาหรือใหอาเจียนโดยการฉีด apomorphine๕๔ จําลองไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับรักรวมเพศ
วามีหลายทฤษฎีเชน ปจจัยทางรางกายของ Kallmann, ทฤษฎีจิตวิเคราะห ของ Freud, ทฤษฎีเกี่ยว
กับสิ่งแวดลอม ของ Bieber และทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม จําลองไดกลาวถึงวิธีการรักษา ๓ แบบ
ดวยกัน คือ ๑. จิตวิเคราะห ซึ่งตองใชเวลานานแตก็เปนการรักษาที่ไดผลที่สุด “ในการเปลี่ยนพฤติ
กรรมที่ผิดปกติ” แตเปนที่นาสังเกตวาผูที่เขามารับการรักษามักจะขอรับการรักษาเฉพาะอาการซึม
เศรา วิตกกังวล โดยไมมีความประสงคที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ ๒. พฤติกรรมบําบัดโดยการ
ใหผูรับการรักษาดูรูปคนเพศเดียวกันซึ่งกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศ แลวฉีด apomorphine ให
เกิดอาการคลื่นไสและอาเจียน หรือช็อตไฟฟาจนเกิดอาการเจ็บปวด ๓. การใชยา นิยมใชยาสงบ
ประสาท (tranquilizer) ๔. จิตบําบัดกลุม
ไพรัตนไดกลาวถึงการแกไขพฤติกรรมรักรวมเพศในเด็กวา การที่จะแกไขพฤติกรรมของ
เด็กเหลานี้ตองรูสาเหตุดังที่ไดกลาวมาแลวและการแกไขในวัยอายุนอยจะงายกวาแกไขตอนโตแลว
อยางไรก็ตามไพรัตนเห็นวาจิตแพทยควรตระหนักถึงความสําคัญของความประสงคของผูมาขอ
คําปรึกษา ถาเปนกลุมรักรวมเพศผูใหญที่มีปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงตองการเปลี่ยนมาเปน
กลุมรักตางเพศ และจิตแพทยประเมินอยางเที่ยงธรรมแลววานาจะเปลี่ยน ก็คงดําเนินการรักษาตาม
นั้นหรือสงไปปรึกษาผูที่เชี่ยวชาญดานนี้ ในกรณีที่มาปรึกษาเรื่องอื่น ไมมีปญหาเรื่องรักรวมเพศ
จิตแพทยก็ไมควรบังคับหรือกดดันใหรักษาเรื่องรักรวมเพศ และโดยสวนใหญแลวกลุมรักรวมเพศ
ไมตองการการรักษา นอกจากวาจะมีปญหาทางจิตหรือปญหาทางบุคลิกภาพ แตจากการสอบถาม
กลุมรักรวมเพศที่มีลูกวาตองการใหลูกตนเองเปนรักรวมเพศหรือไม สวนใหญจะตอบวาไมตองการ
ใหลูกเปนเหมือนตนเองเพราะจะพบกับปญหามากมาย ในกรณีที่พบเด็กมีลักษณะอาจเปนรักรวม

๕๓
๕๔

๓๘๓.

ไพรัตน พฤกษชาติคุณากร, “รักรวมเพศ Homosexuality,” ใน จิตเวชศาสตร เลมที่ ๑ , หนา ๓๑๓.
สุวัทนา อารีพรรค, ความผิดปกติทางจิต (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔) , หนา

๑๓๖

เพศตอนโตและญาติตองการใหรักษาเด็ก การรักษาจะเปนการปองกันไมใหเปนรักรวมเพศไดงาย
กวาการรักษาในผูใหญ๕๕
ถึงแมวาโดยภาพรวมแลวดูเหมือนวาไพรัตนจะมองพฤติกรรมรักรวมเพศไมเปนโรค ถาผู
ที่มีพฤติกรรมเชนนี้ไมมีปญหาทางจิตและบุคลิกภาพ
แตไพรัตนก็ยังคงกลาวถึงวิธีการรักษา
พฤติกรรมรักรวมเพศ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. การรักษาเด็กที่อาจเปนรักรวมเพศตอนโต โดยพยายามหาปจจัยที่ทําใหพัฒนาการทาง
เพศแบบชาย-หญิงผิดปกติ และหาทางแกไข ถายิ่งรักษาตอนอายุนอย จะยิ่งแกไขไดงาย แตตาม
ความเปนจริงแลวในสหรัฐอเมริกาถาผูปวยเปนวัยรุนจะเปนการยุงยากพอควรที่จะใหเขามารับการ
รักษา เพราะธรรมชาติของวัยรุนตองการเปนอิสระ ไมตองการพึ่งพาผูอื่น การเขามารับการรักษา
เปนการแสดงวาตองพึ่งพาผูอื่น
ดังนั้นจิตแพทยอเมริกันจึงสรางสัมพันธภาพในการรักษาแบบ
longterm depth therapy ไดคอนขางยาก แตในวัฒนธรรมไทย ไพรัตนมีความเห็นวาเด็กและวัยรุน
ไทยมีการพึ่งพาครอบครัวสูงกวาพวกอเมริกัน พอแมและแพทยยังมีความสําคัญตอความรูสึกนึกคิด
ของเด็กและวัยรุนไทย ดังนั้นการรักษานาจะไดผลดีกวา
๒. การรักษากลุมรักรวมเพศที่ตั้งใจจะกลับมาเปนกลุมรักตางเพศ การรักษากลุมนี้ไดผลดี
พอควร ในสหรัฐอเมริกาบางแหงพบวา อยางนอยหนึ่งในสามสามารถมีจินตนาการหรือตอบสนอง
ทางเพศตอเพศตรงขามไดหรือบางคนสามารถกลับมาใชชีวิตแบบรักตางเพศตามปกติ บางแหงใน
สหรัฐอเมริการายงานวา การใชวิธีพฤติกรรมบําบัดอยางแรงไดผลดีถึงรอยละ ๗๙ แตวิธีดังกลาว
Warren J. Gadpaille ยังไมเห็นดวยนัก เพราะถือวาความขัดแยงในจิตใตสํานึกที่เกี่ยวกับเรื่องรักรวม
เพศยังไมไดถูกแกไข การรักษาสวนใหญใชจิตวิเคราะห, กลุมวิเคราะห, พฤติกรรมบําบัด
ตัวอยางการรักษาบางชนิด
จิตวิเคราะห เพื่อชวยใหกลุมรักรวมเพศไดเขาใจความขัดแยงภายในจิตใตสํานึกของตน
อันเปนสาเหตุใหเกิดรักรวมเพศและสามารถเรียนรูวิธีแกปญหาดวยตัวเอง วิธีนี้ไดผลดีพอควรใน
คนที่มีความตั้งใจจะรักษา
พฤติกรรมบําบัด ใหผูปวยดูรูปภาพที่กระตุนอารมณรักรวมเพศ ในขณะเดียวกันก็ใหได
รับความเจ็บปวดหรือความรูสึกไมสบาย โดยการกระตุนดวยไฟฟาหรือทําใหอาเจียนโดยการฉีดยา
บางอยาง
จิตบําบัดกลุม คือการจัดกลุมคนที่เปนรักรวมเพศประมาณกลุมละ ๘–๑๒ คนใหมีการพบ
ปะกันเชนสัปดาหละ ๒ ครั้งโดยมีจิตแพทยและผูชวยเปนผูดําเนินกลุม สมาชิกในกลุมจะชวยกันแก
ปญหาความขัดแยงทางจิตใจ ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการชวยเหลือกัน ฯลฯ
จุดประสงคจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตกลับมาเปนกลุมรักตางเพศ
๕๕

เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑๗–๓๑๙.

๑๓๗

การรักษาทางยา บางครั้งอาจจําเปนตองใหยาเพื่อลดแรงกระตุนทางเพศที่รุนแรงในรัก
รวมเพศชาย
๓. การรักษาปญหาทางอารมณหรือบุคลิกภาพ กลุมนี้อาจมีปญหาความขัดแยงระหวาง
ตนเองกับคูรัก, เพื่อน หรือคูขา อาจเปนโรคประสาท หรือมีความบกพรองทางเพศ โดยทั่วไปการ
รักษาใชวิธีการดังที่กลาวมาแลว แตในบางครั้งการรักษาจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องปญหาความขัดแยง
ทางเพศในจิตสํานึกของตน
ถึงแมวาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐ
อเมริกาซึ่งมีอิทธิพลตอวงการจิตเวชศาสตรในสังคมไทยเปนอยางมาก จะไดเปลี่ยนแปลงไปแลวตั้ง
แตป พ.ศ. ๒๕๑๗ พฤติกรรมรักรวมเพศไมถือวาเปนโรคอีกตอไป และไมจําเปนที่จะตองบําบัด
รักษา แตความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทย ยังคงมองวารักรวมเพศเปนความผิด
ปกติทางจิต ทั้ง ๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงในสังคมตะวันตก และความเปลี่ยนแปลงนี้จิตแพทยใน
สังคมไทยยอมรูดี ตัวอยางจากการอางอิงของสมภพ ในการจัดพิมพครั้งที่ ๒ ผูเขียนไดคงเนื้อหาเดิม
ไวทั้งหมดแตไดเพิ่มภาคผนวกเกี่ยวกับรายละเอียดของการจําแนกโรคทางจิตเวชตาม ICD-9 ของ
WHO (World Health Organization) ในการจําแนกโรคทางจิตเวชในประเด็นที่เกี่ยวกับรักรวมเพศ
นั้น ในโลกตะวันตกยึดถือตาม องคการอนามัยโลก WHO ที่เรียกวา ICD และ ของสมาคมจิตแพทย
อเมริกัน (American Psychiatric Association) ที่เรียกวา DSM ซึ่งไมเพียงแตเปนการจัดประเภทโรค
ทางจิต แตยังเปนการจําแนกอยางเปนทางการวาสิ่งใดบางที่เปนโรคจิต DSM ตีพิมพครั้งแรกในป
ค.ศ. 1952 คณะกรรมการพิเศษในการพิจารณาไดรับการสุมจากรายชื่อของแพทยในสมาคม ใน
DSM-1 รักรวมเพศเปนหนึ่งใน Sexual Deviation และจัดอยูใน Sociopathic Personality
Disturbance ซึ่งการจําแนกเชนนี้เปนตนแบบใหกับ ICD-6 ในDSM-2 ตีพิมพในป ค.ศ. 1968
ในการพิมพครั้งที่ ๔ สมภพไดอางการจําแนกโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (DSM-3R) แทนการจําแนกโรคขององคการอนามัยโลก ICD ซึ่งแตเดิมสมภพใชอางในการพิมพครั้งที่ ๒
อยางที่ไดกลาวไปแลววาการจําแนกโรคขององคการอนามัยโลก ก็ไดอาศัยการจําแนกของสมาคม
จิตแพทยอเมริกันเปนตนแบบ โดยเฉพาะในเรื่องของรักรวมเพศ ถึงแมวาในการพิมพครั้งที่ ๒ ซึ่ง
สมภพอางการจําแนกโรคตามองคการอนามัยโลก ICD-9 ซึ่งในขณะนั้น รักรวมเพศ ไมถือวาเปน
โรคจิตที่จัดอยูในประเภท Sexual Deviation แลว ตามการจําแนกของสมาคมจิตแพทยอเมริกันใน
DSM-2 ป พ.ศ. ๒๕๑๑ และ ICD-9 ที่สมภพอางก็ใชการวินิจฉัยของ DSM เปนตนแบบ แตสมภพก็
ยังจัด homosexual เปน Sexual Deviation ทั้งนี้ทั้งนั้นไมไดหมายความวาสมภพไมไดตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลในการจําแนกโรคขององคการอนามัยโลก สมภพไดกลาวถึงความเปลี่ยนแปลงนี้
แตก็ยังจัด homosexual ใหอยูในประเภท Sexual Deviation และเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยการนําเอา
homosexual และ transsexual ออกจาก Sexual Deviation ในการพิมพครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๓ หลัง

๑๓๘

จากการจําแนกของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ๒๒ ป และหลังจากการพิมพครั้งที่ ๒ ๙ ป อยางไรก็
ตามจิตแพทยเหลานี้ยังคงกลาวถึงการบําบัดรักษาพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาใน
ความคิดของจิตแพทยเหลานี้ พฤติกรรมรักรวมเพศยังคงเปนความผิดปกติทางจิตที่สามารถรักษาให
หายได
สมภพกลาววาจากการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน พฤติกรรมรักรวมเพศไมถือ
เปนความผิดปกติหรือวิตถารอีกตอไป
สําหรับคนที่เปนรักรวมเพศถาไมมีปญหาที่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมนั้น ก็ไมถือวาเปนความผิดปกติ จะถือเปนความผิดปกติก็ตอเมื่อพฤติกรรมรักรวมเพศนํา
มาซึ่งปญหายุงยากทางจิต ปญหาการดํารงชีวิต หรือปญหาทางอารมณ ฯลฯ อยางไรก็ดีสมภพยังคง
มองวาพฤติกรรมรักรวมเพศนั้น เปนพฤติกรรมที่ไมเหมือนคนทั่วไป และแพทยสามารถที่จะรักษา
ใหหายจากรักรวมเพศได๕๖
สวนสุวัทนากลาวเชนเดียวกับสมภพวาโดยทั่วไปไมตองการรักษา
นอกจากจะมีปญหาทางจิตใจหรือปญหาทางบุคลิกภาพ แตสุวัทนาก็ไดกลาวถึงวิธีการรักษาไว ๒
แบบคือ รักษาแบบจิตวิเคราะห และพฤติกรรมบําบัด๕๗ ไพรัตนกลาวถึงการรักษาพฤติกรรม
รักรวมเพศไมตางจากสมภพ และสุวัทนา แตไพรัตนไดแยกพฤติกรรมรักรวมเพศในวัยเด็ก ออก
จาก พฤติกรรมรักรวมเพศตอนโต และกลาววาการรักษาพฤติกรรมรักรวมเพศในวัยเด็กจะรักษา
ไดงายกวาการรักษาพฤติกรรมรักรวมเพศตอนโตแลว พฤติกรรมรักรวมเพศยังคงเปนโรคทางจิต
หรือบุคลิกแปรปรวน ถาไดรับการบําบัดรักษาอยางถูกตอง และไดรับความรวมมือจากผูปวยแลวก็
สามารถที่จะรักษาพฤติกรรมรักรวมเพศใหหายได ไพรัตนเองก็ยังมองวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน
โรคดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงการรักษาพฤติกรรมรักรวมเพศ และระบุวาพฤติกรรมรักรวมเพศ
ในวัยเด็กสามารถที่จะรักษาใหหายได มากกวาพฤติกรรมรักรวมเพศในวัยรุน และวัยผูใหญ ในตอน
ทาย ไพรัตนยังไดนําตัวอยางผูปวยที่เคยตีพิมพในหนังสือกามวิปริต ของ ศ.พ.ญ. สุวัทนา อารี
พรรค มาประกอบดวย๕๘
ในประเด็นเรื่องความรูทางการแพทยเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยที่ไม
เปลี่ยน ถึงแมวาในตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมจิตแพทยอเมริกันไมถือวา
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคจิตตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๑๗ สุไลพร ชลวิไล ผูประสานงานโครงการวิจัย
กลุมอัญจารีไดกลาวถึงเรื่องนี้วาในสังคมไทยมีคนเพียงจํานวนนอยที่สนใจเรื่องนี้อยางจริงจัง นอก
จากผูที่ตองเขามาเกี่ยวของโดยตรงเชนจิตแพทย หรือผูที่มีญาติพี่นองมีพฤติกรรมรักรวมเพศ

๕๖

สมภพ เรืองตระกูล, และคณะ. คูมือจิตเวชศาสตร พิมพครั้งที่ ๒, หนา ๒๖๗.
๕๗
สุวัทนา อารีพรรค, ความผิดปกติทางจิต, หนา ๓๘๓.
๕๘
ไพรัตน พฤกษชาติคุณากร, “รักรวมเพศ Homosexuality,” ใน จิตเวชศาสตร เลมที่ ๑ , หนา ๓๑๗–
๓๑๙.

๑๓๙

ในสังคมไทยคนที่จะสนใจเรื่องการรักเพศเดียวกันอยางจริงจัง (เนน
วา อยางจริงจัง) และแสดงความสนใจวาตนเองอยากเขาใจเรื่องนี้ (หรือแมแต
ออกมาตอตานเสียงดัง ๆ) คอนขางมีนอย คือเพราะมันอาจไมไดมาเกี่ยวของ
หรือมากระทบกับชีวิตของตัวเขาเองโดยตรง นอกจากวาคนในครอบครัว (ที่
สําคัญคือคนที่เปนพอแม ผูปกครอง) หรือคนรอบขาง เพื่อนฝูงของเขาเปนคน
รักเพศเดียวกันเขาถึงอาจจะสนใจมากขึ้น หรือไมก็เขาจําเปนตองสนใจมันบาง
เพราะอาชีพเขาเกี่ยวของกับคนกลุมนี้ เชนจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักใหคํา
ปรึกษาดานสุขภาพจิต ซึ่งในตําราที่เขาเรียน (เกา ๆ ที่ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน )
ก็บอกแตวาคนกลุมนี้เปนโรคจิต เปนปญหาสังคมที่ตองแกไข๕๙
ถึงแมวาหลักฐานตําราจิตเวชศาสตรและบทความที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศที่ยังคง
แสดงทาทีวาพฤติกรรมรักรวมเพศยังคงเปนโรคจิต และสามารถที่จะรักษาใหหายได สุไลพรกลาว
วามีจิตแพทยอีกกลุมหนึ่งที่ยอมรับวาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมตะวันตกได
เปลี่ยนไปแลว พฤติกรรมรักรวมเพศไมไดเปนโรคจิต และไมจําเปนที่จะตองบําบัดรักษา “เชนไป
ถามหมอเปน คน ๆ สําหรับคนที่เขาเขาใจวาวิชาการมันเปลี่ยนเขาก็จะบอกวาตัวเขาเองก็เขาใจตั้ง
นานแลววาไมใชโรคจิต”๖๐ แต “เสียง” ของจิตแพทยกลุมนี้มักจะไมถูกนําไปขยาย ถึงแมวาจะมี
การสัมภาษณจิตแพทยกลุมนี้ออกทางสื่อตาง ๆ ดวยเชนกัน
ที่จริงอยากบอกวา จากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากตํารา ( จิต
แพทย , จิตวิทยา , การใหความรูเรื่องเพศ ) จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ พบวา เรามัก
จะคิดวาสังคมไทยสวนใหญมองเรื่องนี้ในแงลบอยางเดียว คือไมยอมรับ มอง
วาผิดปกติ เปนโรคจิต แตที่จริงแลวตลอดเวลาที่ผานมามันมีขาวสารหลายชิ้น
ที่บอกวาเรื่องนี้ไมไดเปนโรคจิต รวมถึงการใหสัมภาษณของจิตแพทยหลาย
ทานที่ยืนยันวาขอมูลทางวิชาการเปลี่ยนแลวดวย เพียงแตวาเสียงเหลานี้อาจจะ
เปนเสียงสวนนอย และแตละคนก็ไมไดพูดในนามของสถาบันทางวิชาการ
ดานนี้ แตจะคอนขางพูดในนามสวนตัวมากกวา๖๑

๕๙

สัมภาษณ สุไลพร ชรวิไล, ผูประสานงานโครงการวิจัย กลุมอัญจารี, ๒ เมษายน ๒๕๔๖.
เรื่องเดียวกัน.
๖๑
เรื่องเดียวกัน.
๖๐

๑๔๐

นอกจากนี้แลวกรมสุขภาพจิตหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงไมไดให
ความสําคัญกับประเด็นดังกลาว ซึ่งสุไลพรเห็นวาอาจจะเนื่องมาจากประเด็นเรื่องเพศในสังคมไทย
มักจะเปนเรื่องที่ไมนํามาพูดกันอยางเปดเผย ประกอบกับเรื่องรักรวมเพศไมใชเพียงเรื่องเดียวที่อยู
ในความรับผิดชอบของกรมสุขภาพจิต ยังมีปญหาอื่น ๆ อีกที่มีความสําคัญเทียบเทา หรืออาจจะ
สําคัญมากกวาเรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศ
คงจะเปนเรื่องยากที่จะใหกรมสุขภาพจิตออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ออกมาโดยตรง เพราะพี่คิดวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องสําคัญที่สุด หรือถือเปนสําคัญ
สําหรับเขา อยาวาแตเรื่องคนรักเพศเดียวกันเลย แมแตการใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับเรื่องเพศ ก็เปนปญหาของเจาหนาที่ที่ทํางานเรื่องนี้ คงเพราะสังคม
ไทยไมคุนเคยกับการเปดเผย หรือพูดเรื่องเพศ มองวาเรื่องเพศเปนเรื่องสวน
ตัว เพิ่งจะมาในระยะหลังนี้เองที่มีการพูดถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น๖๒
ดังนั้นจึงดูเหมือนวาความรูอยางเปนทางการเกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศที่วาเปนความ
ผิดปกติทางจิตที่ควรจะไดรับการบําบัดรักษา ยังคงดํารงอยูในความทรงจําของคนสวนใหญ มาก
กวาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกที่รูกันอยูในแวดวงแคบ ๆ ของจิตแพทยและผูที่
ทํางานเกี่ยวกับดานนี้อยางจริงจัง
ความรูทางดานจิตเวชศาสตรที่ยังคงมองวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคจิต ที่ควรจะได
รับการบําบัดรักษาเหลานี้ มีอิทธิพลตอความเขาใจพฤติกรรมรักรวมเพศในสังคมไทยดังจะเห็นได
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายของคําวากะเทยเพิ่มเติม
จากฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๓ วา “…คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงขามกับเพศของตน”๖๓ สวนคําวา
กามวิตถาร พจนานุกรมฉบับนี้ใหความหมายไววา “การประกอบกามกิจที่ผิดปรกติวิสัย เชน
รักรวมเพศ, การทรมานตนหรือผูอื่นกอนหรือในระหวางรวมเพศ”๖๔
คําอธิบายของวงการแพทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศยังไมเปลี่ยนไปมากนัก หนังสือ คูมือ
จิตเวชศาสตรสําหรับแพทยทั่วไป จัดทําโดยคณะแพทยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน โดยมี นพ.
วิวัฒน ยถาภูธานนท, นพ. พันธศักดิ์ วราอัศวปติ, นพ. อภิชัย มงคล และ นพ. ทวี ตั้งเสรี เปน

๖๒

เรื่องเดียวกัน.
๖๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ :
อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙) , หนา ๗๐.
๖๔
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๘.

๑๔๑

บรรณาธิการ ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ในบทที่ ๑๒ วาดวยความผิดปกติทางเพศ ซึ่งเขียนโดย พันธศักดิ์
และทวี ไมไดกลาวถึงรักรวมเพศและกะเทย แตเปนที่นาสังเกตวาในการกลาวถึง “กามวิตถาร”
(Paraphilias) มีลักษณะคลายกับ “คําอธิบาย” ที่ใชกับรักรวมเพศในงานของจิตแพทยคนอื่น ๆ กอน
หนานี้
ผูที่เปนกามวิตถารจะมีแรงขับดันทางเพศ, จินตนาการหรือการปฏิบัติ
ทางเพศไมเหมือนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป มีลักษณะแปรปรวน หรือแปลก
ประหลาด มักพบในชายมากกวาหญิง ยังไมทราบสาเหตุที่แทจริง ผูปวยรายนั้น
อาจมีความผิดปกติทางชีววิทยาบางอยาง เชนคลื่นสมองผิดปกติ ฮอรโมนผิด
ปกติ ซึ่งความผิดปกติทางชีววิทยาจัดเปนปจจัยแนวโนมที่จะทําใหคน ๆ นั้น
ผิดปกติ สวนปจจัยกระตุนใหแสดงความผิดปกติออกมาคือ ปจจัยทางจิตวิทยา
เชน การเลี้ยงดูลูกอยางไมสนใจหรือไมเหมาะสม ทฤษฎีจิตวิเคราะหกลาววา ผู
ปวยเหลานี้มีการหยุดนิ่งของการพัฒนาการ (fixation) ที่ระยะใดระยะหนึ่ง
ระหวางพัฒนาการทางเพศ (psychosexual development) หรือผูปวยพยายามที่
จะตัดความกลัวตอการถูกตอน (castration anxiety) ทฤษฎีการเรียนรูกลาววา ผู
ปวยจะเรียนรูการตื่นตัวทางเพศที่ผิดปกติตั้งแตวัยเด็ก และตอมาถูกวางเงื่อนไข
ใหเกิดการเรียนรูตอไป๖๕
กามวิตถารที่ พันธศักดิ์ และ ทวี กลาวถึงนี้ประกอบดวย Excretory paraphilias (การถาย
อุจจาระหรือปสสาวะบนคูนอน), Exhibitionism, Fetishism, Frotteurism, Pedophilia (มีกิจกรรม
ทางเพศกับเด็กที่อายุต่ํากวา ๑๓ ป), Masochism, Sadism และ Tranvestic Fetihism ซึ่งรักรวมเพศ
เองก็เคยถูกจัดใหอยูใน “ความผิดปกติ” กลุมนี้ดวย
ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ วันทนีย วาสิกะสิน ไดเขียนหนังสือเรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเพศ
ศึกษา
วันทนียยังคงจัดรักรวมเพศไวในหมวดการเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิปริต
(sexual
deviations or paraphillias) โดยอางถึงงานของ สุวัทนา อารีพรรค เรื่อง “กามวิปริต” ซึ่งตีพิมพในป
พ.ศ. ๒๕๒๙ วันทนียไดกลาวถึงการเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิปริตวาเปนภาวะที่มีความสนใจทาง
เพศตอบุคคลหรือวัตถุทั้งที่เกี่ยวและไมเกี่ยวของกับการรวมเพศ ในลักษณะที่แปลกประหลาดไม
๖๕

วิวัฒน ยถาภูธานนท, และคณะ, คูมือจิตเวชศาสตรสําหรับแพทยทั่วไป (ขอนแกน : โรงพยาบาลจิต
เวชขอนแกน, ๒๕๓๖).

๑๔๒

เหมาะสม และสงผลใหผูถูกกระทําทางเพศไดรับอันตรายทางกายและจิตใจ และการเบี่ยงเบนทาง
เพศแบงออกไดเปน ๓ ประเภท คือ
๑. การมีพฤติกรรมไมสอดคลองกับเพศของตน หรือที่เรียกวากะเทย ไดแก
- รักรวมเพศ (homosexuality)
- การชอบแตงตัวเปนเพศตรงขาม หรือลักเพศ (transvestism)
- ความตองการแปลงเพศ (transsexualism)
๒. พวกที่ผิดปกติในการเลือก คน สัตว สิ่งของ เปนคูสัมพันธทางเพศ
๓. การมีพฤติกรรมผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ ไดแก การชอบแอบมอง การชอบถูไถ
อวัยวะเพศของตนกับเพศตรงขาม ฯลฯ
วันทนียกลาววาถึงแมวาลักษณะภายนอกอาจจะบอกไมไดวาใครเปนรักรวมเพศ แตก็มี
ลักษณะทั่ว ๆ ไปที่สังเกตได เชน พวกที่มีบทบาทเปนฝายกระทํา (ชายหรือคิง) อาจมีรูปรางใหญ มี
กลามเนื้อเปนมัด ในขณะที่พวกที่มีบทบาทเปนฝายถูกกระทํา (หญิงหรือควีน) อาจมีทาทาง
กระตุงกระติ้งเกินกวากิริยาของหญิงทั่วไป วันทนียยังกลาวอีกวาความเขาใจของสังคมที่มีตอรัก
รวมเพศเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
และในปจจุบันมีแนวโนมที่จะถือวาเปนรสนิยมหรือความพอใจ
สวนตัวของแตละคน ไมใชความผิดปกติทางจิต ตราบใดที่ไมเปนเหตุใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิต
แตสําหรับวันทนียเองนั้นยังคงเขาใจวาเปนความผิดปกติ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะวันทนียได
กลาวถึงสาเหตุและการรักษาการเปนรักรวมเพศไวดวย ในครั้งนี้วันทนียกลาวถึงสาเหตุของการเปน
รักรวมเพศวา
๑. ทางจิตใจ เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการทางจิตใจ เปนการอบรมเลี้ยงดูที่ผิดเพศ
เนื่องจากพอแมไมตองการเพศที่แทจริงของเด็ก หรือความสัมพันธระหวางเด็กกับพอแมที่เปนเพศ
เดียวกันไมได ทําใหเด็กไมสามารถลอกเลียนลักษณะและบทบาททางเพศที่ถูกตองเหมาะสมได
การที่พอแมทะเลาะกันเปนประจําหรือเคยเห็นพอแมรวมเพศกัน เกิดความเขาใจผิดวาพอกําลังทํา
รายแม อาจทําใหเด็กเกลียดกลัวชีวิตรักตางเพศ หรือในชวงวัยรุนเคยมีประสบการณผิดหวังใน
ความรัก ทําใหหลีกเลี่ยงรักตางเพศหันมาชอบเพศเดียวกัน
๒. ทางกาย เชนพันธุกรรมหรือฮอรโมนเพศ แตยังไมพบหลักฐานยืนยันชัดเจน
สวนการบําบัดรักษานั้นวันทนียกลาววาโดยทั่วไปแลวไมตองการการรักษาจนกวาจะมี
ปญหาในการปรับตัว หรือเกิดปญหาทางอารมณหรือบุคลิกภาพ และการรักษานั้นแบงออกไดเปน
๒ ระยะ คือ การรักษาปญหาทางอารมณหรือบุคลิกภาพ โดยใหยาคลายกังวลหรือยาตานเศรารวม
กับการทําจิตบําบัด และรักษาพฤติกรรมรวมเพศเมื่อผูปวยมีความตั้งใจอยางจริงจัง โดยการทําจิต
วิเคราะหและพฤติกรรมบําบัด

๑๔๓

นอกจากตําราจิตเวชศาสตรแลวงานวิจัยทางดานจิตวิทยาก็มีสวนสนับสนุนความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมรักรวมเพศ และดวยขอมูลอยางละเอียดของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศในตําราจิตเวชศาสตร
ในปพ.ศ. ๒๕๒๐ ณรงศักดิ์ ตะละภัฏ, ดวงมาลย เริกสําราญ และ วันชัย ไชยสิทธิ์ ไดเขียน
บทความเรื่อง ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูในวันเด็กกับปญหารักรวมเพศ ใน วารสารจิตวิทยา
คลีนิค งานชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ใชขอมูลจากผูที่เขามาขอรับการรักษาจากศูนยสุขวิทยาจิต
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๙ ผูเขียนมีกรอบความคิดอยูแลววาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน “ความ
วิปริต” และเปน “ปญหาของสังคมไทย” ในขณะนั้น ดังจะเห็นไดจากวัตถุประสงคในการศึกษาวา
เพื่อทราบลักษณะของครอบครัวและวิธีการเลี้ยงดูในวัยเด็กของกลุมรักรวมเพศ และอิทธิพลที่มีตอ
ผูมีปญ
 หารักรวมเพศ และ นําผลสํารวจไปใชปองกันปญหารักรวมเพศแตตนมือ๖๖
ผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาทฤษฎีสิ่งแวดลอมมีบทบาทอยางมากในการทําใหเกิด
พฤติกรรมรักรวมเพศไมวาจะเปนการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ความสัมพันธระหวางพอ แม และเด็ก
จํานวนพี่นองในครอบครัว หรือแมแตการถูกลอลวงใหมีความสัมพันธแบบรักรวมเพศในวัยเด็ก
และที่พิเศษไปกวางานอื่น ๆ กอนหนานี้จากขอสังเกตของผูเขียนที่วา ผลจากการศึกษาพบวาพอแม
มีเชื้อชาติไทยมากที่สุด
ดังนั้นตัวเลขนี้จึงเปนที่นาสนใจวานาจะมีอะไรบางอยางใน
วัฒนธรรมไทยที่สนับสนุนใหเด็กมีปญหารักรวมเพศโดยไมรูตัวไดหรือไม เชน
การหามคบเพื่อนตางเพศในขณะอยูในวัยเรียน แตไมหามที่จะใหไปเที่ยวกินอยู
หลับนอนกับเพื่อนเพศเดียวกัน การมีโรงเรียนแยกเพศหญิง เพศชาย ไมปะปน
กันหรือโรงเรียนประจําที่มีเฉพาะชายหรือหญิงเปนตน”๖๗
นอกจากนี้แลวยังไดเสนอแนะอีกวาความยากจนไมใชสาเหตุของปญหารักรวมเพศ แตดู
เหมือนวาการเสนอแนะเชนนี้ดูจะขัดกับขอเท็จจริงที่วามีรักรวมเพศเปนจํานวนมากที่มีฐานะยากจน
เขียนจดหมายเขามาปรึกษาปญหาในคอลัมนตอบปญหาของโกปากน้ํา ในนิตยสารแปลก๖๘

๖๖

ณรงศักดิ์ ตะละภัฏ, และคณะ. “ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กกับปญหารักรวมเพศ,” จิต
วิทยาคลีนิค. ๘ , ๑ (เมษายน ๒๕๒๐) : ๒๕.
๖๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๗.
๖๘
Peter Jackson, Dear Uncle Go : Male Homosexuality in Thailand (Bangkok : Bua Luang Books
,1995).

๑๔๔

งานวิจัยของณรงศักดิ์ และคณะชิ้นนี้ไดรับการอางอิงบอยครั้งในงานวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับ
เรื่องรักรวมเพศ นอกจากนี้แลวงานวิจัยชิ้นนี้ยังทําใหทฤษฎีสิ่งแวดลอมมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
ดวยมีตัวอยางของผูที่มีประสบการณที่สอดคลองกับการอธิบายของทฤษฎีดังกลาว ประกอบกับเปน
ผลจากงานวิจัยที่เปนวิชาการดูมีความนาเชื่อถือดวยอํานาจของความรูที่เกิดพรอมกับความเปนวิชา
การ สอดคลองกับความเชื่อของคนในสังคมที่มีอยูกอนแลว งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดรับการอางถึงบอย
ครั้ง
๔.๒.๓ หนังสือเพศศึกษา และบทความในวารสารการแพทยสําหรับบุคคลทั่วไป
ถึงแมวาตําราจิตเวชศาสตรจะมีความสําคัญในฐานะที่เปนฐานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
รักรวมเพศในสังคมไทย แตตําราจิตเวชศาสตรก็มีลักษณะที่เปน “ตํารา” คือเผยแพรอยูในแวดวง
วิชาการทางการแพทย และคนกลุมหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดังกลาว การขยายตัวของความรูทาง
การแพทยตอพฤติกรรมรักรวมเพศที่ขยายวงกวางออกไปคือการผลิตซ้ําความรูเหลานี้ผานบทความ
ในวารสารการแพทยสําหรับบุคคลทั่วไป และหนังสือเพศศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการรับรูของคนใน
สังคมในวงกวางกวาในตําราจิตเวชศาสตร นอกจากจะเปนการผลิตซ้ําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
รักรวมเพศในสังคมไทยแลว งานวิจัยและหนังสือเพศศึกษายังเปนการสนับสนุนสมมุติฐาน หรือ
ทฤษฎีตาง ๆ ที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศในตําราจิตเวชศาสตรดวย
หนังสือเพศศึกษาและบทความในวารสารการแพทยสําหรับบุคคลทั่วไปที่จะกลาวถึงได
แก หนังสือเพศศึกษา (๒๕๒๑) ของสุชาติ และวรรณี โสมประยูร บทความเรื่องเพศใกลหมอตอน
โฮโมเซ็กชวล (๒๕๒๑) ของอุดมศิลป ศรีแสงนาม ที่ตีพิมพในนิตยสารใกลหมอ
ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ อุดมศิลป ศรีแสงนาม ไดเขียนเกี่ยวกับเรื่องรักรวมเพศลงในนิตยสาร
ใกลหมอบทความนี้กลาวถึงรักรวมเพศในลักษณะทั่ว ๆ ไปมากกวาที่จะเปนการใหความรูทางการ
แพทยที่เกี่ยวกับรักรวมเพศอยางที่เคยปรากฏในงานของจิตแพทยคนอื่น ๆ โดยรวมแลวดูเหมือนวา
อุดมศิลปเองจะไมไดมองวารักรวมเพศเปนความวิปริต หรือผิดปกติ แตดวยลักษณะภาษาที่ใชก็สอ
ใหเห็นวาผูเขียนเองก็ยังมองวารักรวมเพศเปนความผิดปกติทางจิตอยางหนึ่งที่ควรจะไดรับการ
รักษาและปองกัน
อุดมศิลปไดกลาวถึงการที่สมาคมจิตแพทยอเมริกันไดมีการประชุมอภิปรายเรื่องรักรวม
เพศในป พ.ศ. ๒๕๑๗ และไดประกาศไมถือวารักรวมเพศเปนโรคจิต และเรียกชื่อใหมวา Sexual
Orientation Disturbances คือเปนผูที่มีความผันแปรทางเพศ แตไมถือวาเปนโรคจิตหรือผิดปกติ ผูที่
มีความสนใจในเพศเดียวกับตน แตไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้นจากพฤติกรรมนั้น และไมตองการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมอันนั้น ไมถือวาเปนความผิดปกติดังเชนความคิดเดิม แตจะถือ
วารักรวมเพศนั้นผิดปกติตอเมื่อการเปนรักรวมเพศทําใหเกิดปญหายุงยากทางจิตใจ ปญหาในการ

๑๔๕

ดํารงชีวิต เกิดความคับของใจ เกิดปญหาทางอารมณ มีอาการซึมเศรา เบื่อชีวิต คิดฆาตัวตาย หรือไม
พอใจในสภาพโอโมเซ็กชวลของตัวเอง ในกรณีนี้แพทยจะพิจารณาวาสมควรจะรักษาหรือไม หลัง
จากพูดคุยปรึกษาทําความเขาใจถึงปญหาของผูปวยแลว จึงจะกําหนดเปาหมายของการรักษา เชน
ชวยแนะนําวิธีแกไขปญหาที่เดือดรอนอยู หรืออาจจะชวยรักษาใหหายจากรักรวมเพศเลย
นอกจากงานวิชาการที่ใหคําอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศที่ผลิตขึ้นโดยแพทยแลว หนังสือ
เพศศึกษาก็เปนอีกสวนหนึ่งในการตอกย้ํา “ความผิดปกติ” ของพฤติกรรมรักรวมเพศ ในหนังสือ
เพศศึกษา ของ สุชาติ และ วรรณี โสมประยูร ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดกลาวถึงรักรวมเพศไวในบทที่
วาดวยความผิดปกติทางเพศ และจัดใหอยูในกลุมของ “กามวิปริต” ซึ่งในกลุมนี้จะมี กามตายดาน,
ตัณหาจัด (Satyriasis หรือ Nymphomania), หลงรักตัวเอง (Narcissism) สุชาติ และวรรณีกลาวถึง
ความผิดปกติทางเพศวาเปนพฤติกรรมที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ ไมสอดคลองกับประเพณีและ
วัฒนธรรม และมีพฤติกรรมหรือความประพฤติที่นอกลูนอกทาง หรือแตกตางจากคนอื่น อันเปนผล
มาจากบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศที่บิดเบือน และเปนสาเหตุมาจากทางดานจิตใจเปนสวนใหญ
ความผิดปกตินี้จะทําใหมีความรูสึกทางเพศ
ตลอดจนทาทีของความประพฤติหรือการปฏิบัติที่
แสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ เปนไปอยางไมเหมาะสมสิ่งเหลานี้อาจนําความเดือด
รอนมาสูสังคมไดเสมอ แตก็ไมไดหมายความวาความผิดปกติแบบนี้จะเปนโรคจิตหรือโรควิกลจริต
เนื่องจาก “ผูที่มีความผิดปกติทางเพศยังคงสามารถติดตอกับโลกแหงความเปนจริงได รูจักหนาที่
และมีความรับผิดชอบ และสามารถปรับปรุงตัวเองไดเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกับคนปกติ”๖๙
สุชาติและวรรณีไดกลาวถึงรักรวมเพศ (Homosexual หรือ Lesbian) วาหมายถึง “การมี
ความรูสึกทางเพศหรือกามารมณตอบุคคลในเพศเดียวกัน และชอบสมสูหรือรวมเพศกับบุคคลใน
เพศเดียวกัน…พวกรักรวมเพศยังมีบุคลิกภาพโดยทั่วไปแตกตางจากคนปกติหรือรักตางเพศ
(Heterosexual) อยางเห็นไดชัด ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ…” และไดแบงรักรวมเพศออกเปน ๓
ประเภทคือ
๑. พวกที่มีรางกายและจิตใจตรงกันขามกับเพศของตัว ในกลุมนี้พบในเพศชายมาก และ
เรียกวา “กะเทย”
๒. พวกที่มีรางกายและจิตใจเปนผูชายหรือเปนผูหญิงแตรักเพศเดียวกัน ในกลุมนี้พบใน
เพศหญิงมาก
๓. พวกที่มีทั้งรักรวมเพศและรักตางเพศอยูในบุคคลเดียวกัน หรือ Bisexual เปนผูที่มี
อาการรักรวมเพศไมรุนแรงนัก และพบไดในทั้งเพศชายและหญิงในปริมาณที่เทา ๆ กัน

๖๙

สุชาติ และวรรณี โสมประยูร, เพศศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑) , หนา ๑๑๙.

๑๔๖

การแสดงพฤติกรรมทางเพศของพวกรักรวมเพศประเภทตาง ๆ เหลานี้
อาจมีไดหลายระดับดวยกัน ตั้งแตพฤติกรรมทางเพศธรรมดา เชน การแสดง
ความใกลชิดสนิทสนม การเกี้ยวพาราสี ไปจนกระทั้งถึงการสมสูหรือรวมเพศ
และโอกาสที่พวกรักรวมเพศจะแสดงพฤติกรรมทางเพศก็เชนเดียวกัน อาจจะ
เปนการชั่วคราวหรือเปนการถาวรก็ได แตถาเปนพวกที่มีอาการมากก็จะกระทํา
เปนประจําหรือติดเปนนิสัย๗๐
สาเหตุของความผิดปกตินี้เกิดจากความไมสมดุลระหวางรางกายและจิตใจในเรื่องเพศ
เนื่องจากความเจริญเติบโตของรางกายทางเพศ (Biosexual development) เปนไปตามปกติ แตความ
เจริญเติบโตของจิตใจทางเพศ (Psychosexual development) ไมเปนไปตามปกตินั่นเอง ซึ่งสาเหตุ
ของความผิดปกติทางดานจิตใจนี้เชื่อกันวาเกิดจากสาเหตุหลายอยาง แตสาเหตุที่สําคัญที่สุด ไดแก
ความผิดพลาดในการเลี้ยงดูเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระหวางวัย ๓-๖ ขวบ สําหรับกรรมพันธุนั้นมี
สวนเกี่ยวของนอยมาก
หนังสือ เพศศึกษา ของ สุชาติ และ วรรณี โสมประยูรไดรับการตีพิมพครั้งที่ ๔ ในป พ.ศ.
๒๕๔๑ แตเนื้อหากลับไมมีการเปลี่ยนแปลงแมแตนอย สิ่งที่เปลี่ยนคือสถิติการรับแจงความคดีที่
เปนความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙ ซึ่งในการพิมพครั้งแรกนั้น เปนสถิติของป
พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๙ สุชาติ และวรรณี ยังคงมองวา “รักรวมเพศยังมีบุคลิกภาพโดยทั่วไปแตกตาง
จากคนปกติหรือรักตางเพศ (Heterosexual)”๗๑ และยังคิดวา “โอกาสที่พวกรักรวมเพศจะแสดงพฤติ
กรรมทางเพศก็เชนเดียวกัน อาจจะเปนการชั่วคราวหรือเปนการถาวรก็ได แตถาเปนพวกที่มีอาการ
มากก็จะกระทําเปนประจําหรือติดเปนนิสัย”๗๒ และยังคิดวา “คนเปนกะเทยหรือพวกรักรวมเพศก็
เพราะบุคคลนั้นมีความผิดปกติทางดานจิตใจอันเกี่ยวกับเพศ”๗๓
หนังสือที่ใชอางอิงในการพิมพครั้งที่ ๔ นี้ ใชหนังสือภาษาไทยที่พิมพตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๐๐–๒๕๑๘ ในจํานวนนี้รวมทั้งหนังสือ จิตวิทยาเกี่ยวกับโรคจิตโรคประสาทและความผิดปกติ
ทางเพศ ของ อรทัย ชื่นมนุษย ที่ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ดวย สวนหนังสืออางอิงภาษาอังกฤษนั้น
ใชตั้งแต ค.ศ. 1960-1977 (พ.ศ. ๒๕๐๓–๒๕๒๑) เปนที่นาสังเกตวาถึงแมวา “ความรู” ในวงการ

๗๐
๗๑

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔.
สุชาติ และวรรณี โสมประยูร, เพศศึกษา พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๔๑) ,

๑๑๔.
๗๒
๗๓

เรื่องเดียวกัน, ๑๑๔.
เรื่องเดียวกัน.

๑๔๗

จิตแพทยเกี่ยวกับ รักรวมเพศ และกะเทยจะไดเปลี่ยนแปลงไปแลวตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๑๗ แตก็ไมมี
ผลตอความเขาใจของสุชาติ และวรรณีเลย
หนังสือ เพศศึกษาแผนใหม ที่ตีพิมพป พ.ศ. ๒๕๒๔ หนังสือเลมนี้มีผูแตงรวมหลายคนได
แก ชัยวัฒน ปญจพงษ, รศ. ดร. สุรีย กาญจนวงศ, ผศ. จารุณี นะวิโรจน ไดจัดรักรวมเพศไวในบทที่
วาดวย “ความผิดปกติทางเพศ” (Sexual Deviation) ความผิดปกติทางเพศในที่นี้เปนผลมาจาก
พัฒนาการทางเพศที่หยุดชะงักหรือมีพัฒนาการที่ไมถูกไมควร ซึ่งถือวาเปนความเจ็บปวยทางใจ
ความผิดปกติทางเพศแบงออกเปน ๒ ลักษณะคือ
๑. ผิดปกติทางดานเครื่องบําบัดความใครทางเพศ (Sexual Deviations in Object Choice)
เชน รักรวมเพศ การรวมเพศกับเด็ก รวมเพศกับสัตว เปนตน
๒. ผิดปกติทางดานวิธีการบําบัดความใครทางเพศ (Deviation in Sexual Aims) เชน ชอบ
แอบดูอวัยวะเพศผูอื่น ชอบโชวอวัยวะเพศ ชอบสะสมเครื่องแตงกายของเพศตรงขาม เปนตน
ในหนังสือเลมนี้กลาววา Homosexual คือเพศชายที่รวมเพศกับเพศชาย สวน Lesbian คือ
เพศหญิงที่รวมเพศกับเพศหญิงดวยกัน และผูที่มีลักษณะรักรวมเพศจะเรียกตัวเองวา เกย (Gay) และ
ถาเปนการรวมเพศระหวางเพศชาย ผูที่แสดงบทบาทเปนหญิงจะเรียกวา เกยควีน (Gay queen)
สําหรับการรวมเพศระหวางเพศหญิงผูที่แสดงเปนเพศชายจะเรียกวาเกยคิง (Gay king) รักรวมเพศ
นั้นมักจะเกิดเฉพาะในเมืองใหญ ๆ ที่มีความสับสนวุนวายทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งบางแหงก็ไดรับการยอมรับ บางแหงก็ยังไมเปนที่ยอมรับ สําหรับในเมืองไทยนั้นดูเหมือนวาผูมี
ความผิดปกติในลักษณะรักรวมเพศเริ่มมีจํานวนมากขึ้นและสังคมจะยอมรับอยางไมเปนทางการ
นอกจากนี้ยังกลาวอีกวาพวกรักรวมเพศมีลักษณะหลายอยางชี้ใหเห็นวาผิดเพศที่แทจริงมีลักษณะ
ไปทางเพศตรงขาม เชน เสื้อผา ทาทาง แมแตลักษณะทางรางกาย เชนหนาตา หนาอก มีลักษณะ
คลายเพศตรงขาม บางคนถึงกับลงทุนผาตัดแปลงเพศ ลักษณะโดยทั่วไปจะเปนผูที่ไมยอมรับความ
เปนจริงในสังคม ไมเชื่อมั่นตัวเองพยายามหลีกหนีสังคมตลอดเวลา และใชกลวิธีในการปองกันตัว
เองอยางรุนแรง
สวนสาเหตุของการเปนรักรวมเพศนั้นมีมากมายและสลับซับซอน การบําบัดจึงจําเปนตอง
ไดรับขอมูลอยางละเอียด เพราะบางกลุมก็ชอบรักรวมเพศอยางแทจริง แตบางพวกก็ประพฤติไป
โดยมีผลประโยชนเชน เพื่อคาประเวณี เพราะมีรายไดดี สมมุติฐานของการมีจิตใจปกติในลักษณะ
รักรวมเพศนั้น มีหลายประการคือ
๑. การเลียนแบบ (Identification) เกิดจากชวงพัฒนาการตามพื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห
ของฟรอยด โดยเฉพาะขั้นอวัยวะเพศ (Phallic stage) เปนชวงที่เด็กจะมีพัฒนาการทางเพศ เด็กชาย
จะเลียบแบบพฤติกรรมของพอโดยถือพอเปนแบบฉบับของเพศชายพรอมทั้งแขงขันความเปนชาย
กับพอ ถาในครอบครัวแมมีอํานาจมากกวาพอทําใหพัฒนาการไปทางเพศหญิงมากกวาเพศชาย เชน

๑๔๘

เดียวกับลูกผูหญิงอาจเลียนแบบพอถามีความประทับใจในพฤติกรรมของพอมากกวาแม พฤติกรรม
ของเด็กหญิงจึงมีลักษณะโนมเอียงไปทางเพศชายมากกวาเพศหญิง ในบางกรณีครอบครัวมีลูกผู
ชายคนเดียวแตมีลูกสาวหลายคน ลูกชายก็จะถูกเลี้ยงแบบผูหญิง ทําใหพัฒนาการโนมเอียงไปทาง
เพศหญิง ในทางตรงกันขามหากเพศหญิงไดรับการเลี้ยงดูในหมูพี่นองผูชายอาจทําใหมีลักษณะ
โนมเอียงไปทางเพศชายไดเชนเดียวกัน
๒.
การควบคุมจากสังคมหรือเรียกในภาษาจิตวิเคราะหวาถูกควบคุมโดยซุปเปอรอีโก
(Superego) มากจนเกินไป ทําใหไมกลาแสดงออกทางเพศกับเพศตรงขาม เชน กลัวพอแมวา กลัว
สังคมติเตียน ความใกลชิดกับเพื่อนเพศเดียวกันทําใหเกิดการระบายออกทางเพศในลักษณะความ
พอใจที่จะไดสัมผัสเพศเดียวกัน เชนนักเรียนที่อยูหอพักประจําเปนตน
๓. ความกลัวการตั้งครรภ มีเหตุผลคลายขอ ๒ การรวมเพศยังกอใหเกิดการตั้งครรภไดโดย
งายซึ่งจะยิ่งทําใหถูกสังคมติเตียนอยางหนักหากมิไดมีการแตงงานกันอยางถูกตองตามวัฒนธรรม
ประเพณี ดังนั้นสวนหนึ่งจึงหันมารวมเพศกับเพศเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว
๔. ความตองการระบายออกทางเพศ (Sexual Reduction) ในสังคมที่มีการจํากัดเพศเดียว
กันใหอยูดวยกันนาน ๆ เชน ในคุก ในโรงเรียนประจํา แมแตกระทั่งเพศบรรพชิต ความตึงเครียด
ทางเพศจําเปนตองไดรับการระบายออก สวนหนึ่งจึงแสวงหาความพอใจดวยวิธีการรวมเพศกับเพศ
เดียวกัน
นอกจากนี้แลวไดมีการใหรายละเอียดจากกรณีตัวอยางงานวิจัยของ ณรงคศักดิ์ ตะละภัฎ,
ดวงมาลย รักสําราญ และ วันชัย ไชยสิทธิ์ เรื่อง ปญหารักรวมเพศ ที่ตีพิมพในวารสารจิตวิทยาคลี
นิค ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๐ ประกอบดวย
หนังสือ เพศศึกษา ประชากรกับการวางแผนครอบครัว ที่มีนงลักษณ เอมประดิษฐ เปน
บรรณาธิการ ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๕๒๙ เรื่องรักรวมเพศปรากฎในบทที่ ๓ สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษย เขียนโดย ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย วาสิกะสิน วันทนียกลาววา
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษยเปนอยางมาก
โดยเฉพาะในกรณี รักรวมเพศ หรือพวกลักเพศ ซึ่งไดอาศัยงานวิจัยของ ผศ. นงลักษณ เอมประดิษฐ
วันทนียกลาววา “พฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ (Sexual abnormality หรือ Sexual deviation) คือ
พฤติกรรมที่ผิดไปจากการยอมรับของสังคมหรือเปนพฤติกรรมที่คนสวนใหญไมประพฤติปฏิบัติ
กัน และอาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนกับผูอื่น” และรักรวมเพศก็เปนพฤติกรรมทางเพศที่
เบี่ยงเบนไปจาก มาตรฐานของสังคม
วันทนียกลาวถึงรักรวมเพศวาเปน ประเภทรวมเพศ (Homosexuality) เปนพฤติกรรมของ
ผูที่ชอบมีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกัน ถาเปนผูหญิงเรียกวา เลสเบี้ยน (lesbian) รักรวมเพศ
มีหลายลักษณะ เชน รักรวมเพศที่สามารถแตงงานกับเพศตรงขามไดและในขณะเดียวกันก็ยัง

๑๔๙

สามารถมีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันได (bisexual) หรือภายหลังจากการแตงงานกับเพศ
ตรงขามแลวก็เกิดเปนรักรวมเพศ หรือไมสามารถจะแตงงานหรือมีความสัมพันธทางเพศกับเพศ
ตรงขามไดเลย วันทนียแบงรักรวมเพศออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. มีบทบาทเปนผูชาย (active)
๒. มีบทบาทเปนผูหญิง หรือเปนผูรับ (passive)
๓. ผสมระหวางการมีบทบาทเปนผูชายและผูหญิง (mixed) คือสามารถเปนไดทั้งชายและ
หญิง
และที่พบไดมากที่สุดคือประเภทที่ ๓ วันทนียกลาววาสาเหตุของรักรวมเพศนั้นมีหลาย
อยาง เชน
๑. ความผิดปกติทางฮอรโมน
๒. สภาพแวดลอมทางสังคม การมีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันแลวเกิดความรูสึก
ชอบ หรือการอยูในหมูเพศเดียวกันเปนเวลานาน เชนโรงเรียนประจํา เรือนจํา สถานกักกัน
ตาง ๆ
๓. การเลี้ยงดูลูกไมสมเพศ คือความเอาใจใสของบิดาตอบุตร บิดาอาจจะรักแตลูกผูหญิงไม
สนใจลูกผูชาย ทําใหลูกผูชายเกิดความรูสึกเกลียดเพศของตนเองอยากเปนเพศตรงขาม
หรือพอเปนคนที่เขมงวดมาก ทําใหความสัมพันธระหวางบิดากับบุตรเปนไปอยางไมดีพอ
ทําใหบุตรเกิดความกลัวในเพศชาย ขาดความรักความอบอุน ไมมีตัวอยางเพศที่จะเรียนรูได
๔. ความผิดหวังในเพศตรงขาม อาจจะผิดหวังในความรักหลาย ๆ ครั้ง ก็อาจจะหันมารัก
เพศเดียวกัน
๕. การเลี้ยงดูของครอบครัว เปนสาเหตุที่มีความสําคัญมากที่สุด เปนผลมาจากความ
สัมพันธระหวางแมและพอที่มีตอลูกในภาวะการณที่เกิดปญหาในครอบครัวเชนการหยา
ราง มารดาอาจมีความสัมพันธกับบุตรชายมาก เมื่อบุตรชายเติบโตขึ้นจึงไมตองการมีความ
สัมพันธทางเพศกับเพศแม เนื่องจากเปนเพศเดียวกับมารดาตน หรืออาจเกิดความรูสึกผิดที่
มีความสัมพันธกับแมอยางสนิทสนมมาก หรืออาจเกิดความรูสึกในทางชูสาวกับมารดา
ของตน เกิดความรูสึกผิดจึงหลีกเลี่ยงผูหญิงทุกคนโดยหันไปหาเพศเดียวกันเพราะคิดวาถา
ไปรักผูหญิงอื่น อาจจะเปนการทรยศตอมารดาของตนได
๖. ระยะอิดิปสในวัยเด็ก (Oedipus period) การรักพอ-แม เพศตรงขามกับตนและเกิดความรู
สึกแขงขัน ความรูสึกเชนนี้ทําใหเกิดความไมสบายใจและกลัววาพอ-แม เพศเดียวกับตนจะ
โกรธและลงโทษ ถาเด็กคลี่คลายปมนี้ไมไดก็จะเติบโตขึ้นมาเปนรักรวมเพศ
๗. คานิยม ความเชื่อ ขาวลือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอาจทําใหบุคคลนั้นเกิดความกลัวไม
กลามีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขาม จึงกลับมาสนใจเพศเดียวกัน

๑๕๐

๔.๒.๔ ความรูทางจิตเวชศาสตรเพื่อปองกันการเปนเกยของเยาวชน
จะเห็นไดวาทั้งตําราจิตเวชศาสตร งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศ และหนังสือเพศ
ศึกษา ตางก็ใหความสําคัญกับทฤษฎีฟรอยดในการอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ วา
เปนความผิดพลาดของพัฒนาการในวัยเด็ก หรือมีพอ แม ที่ไมแสดงบทบาทของเพศตนใหลูกได
เห็นจนกอใหเกิดการลอกเลียนแบบบทบาททางเพศผิด ๆ ของลูก ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด
สอดคลองกับทฤษฎีสิ่งแวดลอมของ Kallman ที่วาการเลี้ยงดูในวัยเด็ก เชนการเลี้ยงเด็กชายแบบเด็ก
หญิงจะมีผลตอพัฒนาการทางเพศของเด็ก และกอใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศเมื่อเด็กเติบโตเปน
ผูใหญ เมื่อสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศเปนเชนนี้วิธีที่จะปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมรักรวม
เพศคือการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหตรงกับเพศของเด็ก พอแมเปนแบบอยางทางเพศที่ดีใหกับเด็กในการ
ลอกเลียนแบบบทบาททางเพศใหถูกเพศ รวมทั้งใหความอบอุน ใหความรักเอาใจใสกับบุตรหลาย
และเผาดูพฤติกรรมอยางใกลชิด
แนวความคิดของอาจารยแพทยหญิงคุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา
ผูอํานวยการศูนยสุขวิทยาจิตที่ไดกลาววาปญหาการทํางานนอกบานของแม
และพอในปจจุบันโดยที่แมก็ยังเปนฝายตองทํางานตําแหนงแมบานทุกอยางเมื่อ
กลับมาบาน โดยพอทํางานนอกบานเพียงอยางเดียวและไมไดมีสวนชวยงานใน
บานเลย อาจจะเปนไปไดหรือไมที่ทําใหลูกมองเห็นแมเปนคนเกงมีความขยัน
อดทนและมีความสามารถมากกวาพอ ลูกชายจึงหันไปลอกเลียนแบบความ
ประพฤติ ทัศนคติ คานิยมแบบผูหญิงจากแมและในขณะเดียวกันก็มองดูพอใน
เชิงดูถูกวาไมมีความสมารถ ไมมีความรับผิดชอบและทําใหเกิดอคติตอพอจึง
ปฏิเสธการยอมรับที่จะเลียนแบบผูชายจากพอโดยไมรูตัว ซึ่งทําใหเกิดปญหารัก
รวมเพศมากขึ้นในปจจุบัน๗๔
อุดมศิลปไดกลาววา “ถาคุณพอทั้งหลายจะสละเวลาใหลูกชายมากกวานี้อีกเพียงวันละหนึ่ง
ชั่วโมง โฮโมเซ็กชวล จะหายไปจากโลกนี้” นอกจากนี้แลวอุดมศิลปใหความสําคัญกับทฤษฎี
ประสบการณในการอธิบายพฤติกรรมรักรวมเพศดวย เนื่องจากมี “ผูปวย” หลายรายที่มีการอบรม
เลี้ยงดูที่ดี มีภูมิหลังดี พอแมมีการศึกษา แตเนื่องจากพัฒนาการทางเพศในตอนที่เปนวัยรุนถูกชายที่

๗๔

ณรงศักดิ์ ตะละภัฏ, และคณะ. “ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กกับปญหารักรวมเพศ,” จิต
วิทยาคลีนิค ๘ , ๑ (เมษายน ๒๕๒๐) : ๒๔–๒๕.
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สูงอายุกวาลอลวง มอมเมา หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธ ในระยะแรก ๆ ก็อาจจะรังเกียจ แตตอ ๆ ไป
ก็เกิดความเคยชินและมีพฤติกรรมรักรวมเพศในที่สุด๗๕
ความพยายามในการอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยวิธีการดังกลาวสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนใน
หนังสือเลี้ยงลูกอยางไรไมใหเปนเกย ของ แพทยหญิงลลิตา ธีระสิริ เปนอิทธิพลมาจากการขยายตัว
ของกลุมเกย และปฏิกิริยาตอบโตกับการแพรระบาดของโรคเอดสตั้งแตกลางทศวรรษที่ ๒๕๓๐
ในหนังสือของลลิตาพฤติกรรมรักรวมเพศถูกทําใหผูกติดกับแนวความคิดเรื่อง “ทรัพยากรมนุษย”
ดังคํากลาวของ ประเวศ วะสี ที่ปรากฏอยูในคํานําเมื่อพิมพครั้งที่ ๒ วา
มนุษยที่มีคุณภาพจึงจะชวยใหเกิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจที่ได
สมดุลยเพื่อศานติสขุ ของมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายรวมกับคานิยม ทั้งของ
รัฐบาล และประชาชนที่เดนอยูในขณะนี้ คือการแสวงหาเงินและวัตถุเปนสําคัญ
ซึ่งเปนทิศทางที่เปนอันตรายเปนอยางยิ่ง ถามีเงินแตคุณภาพของคนไมดี จะมี
ความสุขกันไดอยางไรจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับทิศทางการพัฒนาเสียใหม
โดยเนนที่การพัฒนามนุษย๗๖
ลลิตามีความเชื่อมั่นวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดปกติทางเพศ
และไมควร
สนับสนุนใหเด็กหนุมคนไหนเปนเกย โดยสวนตัวแลวลลิตามีบุตรชาย ๒ คนและตองการให
บุตรชายทั้งสองเติบโตขึ้นมาเปนผูชายที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
ลลิตาไดพยายามเสาะหา
หนังสือวิธีการเลี้ยงลูกเพื่อไมใหเปนเกย แตก็พบวาทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกาไมมี
หนังสือที่ตองการ เมื่อเปนเชนนี้จึงไดคนควาจากหนังสือจิตวิทยาทุกเลมเทาที่จะหาไดเกี่ยวกับเรื่อง
รักรวมเพศ ความผิดปกติทางเพศ เรื่องเพศของเด็กหนุม และวิธีการสอนลูกในเรื่องเพศศึกษา หลัง
จากอานหนังสือเหลานี้ไดจํานวนหนึ่งลลิตาก็พบคําตอบวาจะเลี้ยงลูกชายอยางไรไมใหเปนเกย
ลลิตาไดขอสรุปวา “เราตองมีมาตรการในการเลี้ยงดูเขาใหถูกตองตั้งแตเขายังเปนเด็กเล็ก ๆ ถาพอ
แมคนไหนยังไมไดเริ่มสอนลูกชายใหเปน “ชาย” ก็เริ่มไดเลยไมตองรอใหเขาอายุเทานั้นเทานี้ และ
ในระยะวัยรุนพอแมยิ่งจะประมาทไมได”๗๗

๗๕

อุดมศิลป ศรีแสงนาม, “เพศใกลหมอ ตอน โฮโมเซ็กชวล (๒),” ใกลหมอ. ๒, ๔ (เมษายน ๒๕๒๑) :

๗๖

ลลิตา ธีระสิริ, เลี้ยงลูกใหถูกเพศ พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : รวมทรรศน, ๒๕๓๑) , หนา ๑๐–๑๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙.

๘๔.
๗๗

๑๕๒

พฤติกรรมรักรวมเพศ และความเปนเกยถูกผูกติดเขากับปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ดัง
คํากลาวของประเวศ วะสี ที่วา “ในปจจุบันมีการระบาดของการเปนเกย เพราะมีจํานวนมากอยางนา
ตกใจ และเกยเปนชนวนของโรคเอดสอันเปนโรครายแรงที่กําลังระบาดลุกลามไปทั่วโลก ซึ่งกอให
เกิดความสูญเสียทั้งทาง ชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ แกมนุษยชาติ อยางรายแรง หนทางในการตอสู
โรคเอดสทางหนึ่งก็คือชวยกันปองกันไมใหคนเปนเกย อยางนอยก็เริ่มจากลูก ๆ ของเราแตละคน
การปองกันยอมดีกวาการรักษา”๗๘ โรคเอดสซึ่งกําลังแพรระบาดอยูในขณะนั้นก็ถูกผูกโยงเขากับ
พฤติกรรมรักรวมเพศ
ลลิตายังกลาวอีกวา “หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นมาดวยเจตนาดีที่อยากจะเห็นเด็กชายทั้งหลายผู
เปนอนาคตของชาติเติบโตขึ้นมาเปนชาย มีพฤติกรรมทางเพศเปนปกติอยากจะเห็นการระบาดของ
โรคเอดสลดลงหรือกระทั่งถูกปราบราบคาบไปแบบเดียวกับโรคที่เคยระบาดโรคอื่น ซึ่งผูเขียนเห็น
วาเทาที่พอแมอยางเรา ๆ จะทําไดก็คือเลี้ยงลูกชายอยางมีหลักการเพื่อปองกันไมใหเขาเติบโตขึ้นมา
แลวกลายเปนชายรักรวมเพศ"๗๙
สรุปไดวาตําราจิตเวชศาสตรไดสราง “องคความรู” ที่วาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคจิต
และสามารถบําบัดรักษาใหหายไดดวยวิธีจิตบําบัด ถึงแมวาวงการแพทยของตะวันตกจะไมถือวา
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคจิตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ แตอยางไรก็ตามดวยภาษาทางการแพทยที่
บุคคลทั่วไปเขาใจไดยาก ความรูนี้จึงไมแพรหลายออกไปสูบุคคลทั่วไปมากนัก สวนใหญคงมีแต
เพียงผูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดังกลาวที่อานตําราเหลานี้
อยางไรก็ตามความรูเหลานี้ก็ไดรับการ
ถายทอดสูบุคคลทั่วไปผานงานวิจัยของจิตแพทย สิ่งที่จะทําใหความรูนี้แพรหลายอกไปคือวารสาร
การแพทยสําหรับบุคคลทั่วไป ที่อธิบายทฤษฎีทางกรแพทยดวยภาษาที่อานเขาใจไดงาย
ถือไดวาตําราจิตเวชศาสตรไดสรางพื้นฐานความเขาใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศใหกับคน
ในสังคมไทยวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคจิตชนิดหนึ่งที่สามารถบําบัดรักษาใหหายได
บทความในวารสารการแพทย งานวิจัยในสาขาจิตวิทยา และสื่อตาง ๆ ใชความรูนี้ในการอธิบาย
สาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ

๗๘
๗๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๙.

๑๕๓

๔.๓ นิตยสารเกยกับบทบาทในการสรางวาทกรรมโตกระแสหลัก
ถึงแมวากอนหนานี้หนังสือพิมพ และนิตยสารแปลกจะทําหนาที่เปนเวทีสาธารณะสําหรับ
ใหผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศใชเปนพื้นที่ในการแสดงความรูสึก ทัศนคติ ประสบการณชีวิตใน
แบบพฤติกรรมรักรวมเพศ
แตอยางไรก็ตามเวทีสาธารณะเหลานี้ก็ถูกควบคุมโดยผูที่ไมไดมี
พฤติกรรมรักรวมเพศ เชน ประยูร จรรยาวงศ หรือ ศุขเล็ก คอลัมน “ไขปญหาตามประสาศุขเล็ก”
ในหนังสือพิมพไทยรัฐ และ ปรัชญา ภัณฑาธร หรือ “โก ปากน้ํา” ในคอลัมนตอบปญหาใน
นิตยสารแปลก ดังนันเวทีสาธารณะเหลานี้จึงเปนเวทีที่มีขอจํากัด ทั้งในดานขอมูลและอิสระภาพใน
การแสดงความคิดเห็นในระดับหนึ่ง ในขณะที่นิตยสารเกยในป พ.ศ. ๒๕๒๗ เกิดขึ้นมาเพื่อตอบ
สนองความตองการของกลุมเกยโดยเฉพาะ และคณะผูจัดทําสวนใหญเปนเกย การนําเสนอเนื้อหา
ตาง ๆ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลประโยชนของกลุมเกย และเปนเวทีสาธารณะที่ปราศจากขอจํากัด
เมื่อเทียบกับหนังสือพิมพ นิตยสารเกยซึ่งถึงอยางไรก็ยังดํารงความเปนพื้นที่ของวาทกรรมกระแส
หลัก
๔.๓.๑ ความเปนมาของนิตยสารเกย
อิทธิเดช โคตรบัลลังกผูที่อยูในวงการนิตยสารเกยไดกลาวถึงความเปนมาของนิตยสารเกย
ไววา ในระยะแรกนั้นการนําเสนอภาพผูชายเปลือยในนิตยสารตาง ๆ ยังไมแพรหลายนักมีเพียง
นิตยสารสตรีเพียงไมกี่ฉบับที่นําเสนอภาพเปลือยของผูชาย
และบางฉบับมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมรักรวมเพศดวย นิตยสารบี.อาร. ซึ่งเปนนิตยสารสําหรับ “ผูหญิงทันสมัยที่รักความ
ทาทาย” โดยมีบุรินทร วงศสงวนเปนเจาของ ไดเปดคอลัมนหนุมหลอประจําฉบับ โดยตีพิมพภาพ
หนุมหลอเปลือย พรอมบทสัมภาษณเล็กนอย เปนที่นาสังเกตวานิตยสาร บี.อาร. ไมไดมีกลุมลูกคา
เพียง “ผูหญิงทันสมัยที่รักความทาทาย” เทานั้น เพราะบี.อาร. ยังมีนิยายเรื่อง “วิมานเมฆ” ของ
อาทิตย สุรทิน เปนเรื่องที่มีตัวละครเอกมีพฤติกรรมรักรวมเพศ หรือที่เรียกวา “เกย” นั่นหมายความ
วากลุมเปาหมายของ บี.อาร. รวมชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเขาไปดวย นอกจากนิตยสาร บี.อาร.
แลว บุรินทร วงศสงวน ยังเปนเจาของนิตยสาร MAN โดยมี พจนาถ เกจจินดา เปนบรรณาธิการ
นิตยสาร MAN มีสโลแกนวา “แมน เพื่อชายชาตรีและสตรีผูมีรสนิยม” เชนเดียวกันนิตยสาร
บี.อาร. นิตยสาร MAN มีคอลัมน “บนถนนคนหนุม” ที่มีภาพเปลือยของชายหนุม สวนใหญเปน
ดาราดังพรอมบทสัมภาษณ
ในป พ.ศ. ๒๕๑๗ พจมาน เกสจินดา ไดแยกตัวออกไปทํานิตยสารของตัวเองชื่อ P.G. ยอ
มาจาก Play Girl ที่มีสโลแกนวา “พี.จี. เพื่อความรุดหนา ผูหญิงที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ และ ผูชายที่
พรอมจะเขาใจผูหญิง” โดยมี บุษบา มาศมุกดา เปนบรรณาธิการ ใน P.G. มีคอลัมน “หนุมประจํา

๑๕๔

เดือน” ที่เสนอภาพเปลือยของพระเอก, นักรอง และนายแบบชื่อดัง เชน นิรุตต ศิริจรรยา, ไกรสร
แสงอนันต, อัศวิน รัตนประชา, อุเทน บุญยงค ฯลฯ นอกจากนิตยสารฉบับตาง ๆ สําหรับผูหญิง
แลว นิตยสารบันเทิงอยาง จักรวาลดาว ของพิชัย สัตยาพันธ ก็มีการนําเสนอภาพเปลือยของดารา
ชาย มีคอลัมน เลิฟซีนจากหนังไทย คอลัมนตอบปญหาทางเพศโดยกระดิ่ง กิ่งทอง นักตอบปญหา
ชื่อดังในยุคนั้น ภาพสีหนากลางที่จะนําเอาดารานักรองมาถายชุดกางเกงวายน้ําอยูเปนประจํา เชน
โสธร รุงเรือง, ยิ่งใหญ อารยะนันท ที่โดงดังจากบทเกยสาวในหนัง “สวัสดีคุณครู” และ ภาพ
“เซ็กซี่" ของนอกในหนาสุดทาย ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ ปกรณ พงศวราภา ก็ไดออกนิตยสาร หนุมสาว
ที่ระบุวาเปน “นิตยสารสําหรับผูชายและผูหญิง” เนนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ บันเทิง และสาระนา
รูทั่วไป สวนใหญแลวหนาปกจะเปนรูปนางแบบ แตในระยะหลังไดมีการเพิ่มภาพเปลือยของผูชาย
ลงไปดวย ภาพเปลือยที่สรางชื่อเสียงใหกับนิตยสาร “หนุมสาว” คือ ภาพเปลือยของ ยุทธนา
แสนเสนห พระเอกหนุมหลอ และ เพญพักตร ศิริกุล ดาราสาว “เซ็กซี่” ในขณะนั้น
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๔ สํานักพิมพจินดาสานส ไดออกนิตยสาร G.L. อักษร G นาจะยอมา
จาก Gay และ อักษร L ยอมาจาก Lesbian นิตยสาร G.L. คลายกับคอลัมนตอบปญหาของ
““
โก ปากน้ํา””ในนิตยสารแปลก และมหัศจรรย เนื้อหาสวนใหญเนนไปที่เรื่องเพศในรูปของเรื่องสั้น
และ
นวนิยาย การตอบปญหาทางเพศ อยางไรก็ตามหนาปกของ G.L. ก็ยังเปนภาพของผูหญิง
เพียงอยางเดียว นิตยสาร เชิงชาย ที่ออกเลมแรกในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๒๕ (ตามที่ปรากฏใน
หนาสารบัญ) ปกเปนภาพหญิงและชาย และมีคําโปรยวา “พลังแหงความเปนชาย เปนไดทั้งหนาม
แหลม และกลีบดอกที่ออนไหว? คุณเองก็อาจเปนเชนนี้!” โดยมีคําขวัญวา “นิตยสารรายเดือน เพื่อ
เนนถึงสรีระแหงความเปนชาย” ภายในเลมมีภาพกึ่งเปลือยของทั้งผูหญิงและผูชาย เนื้อหาปนเปกัน
ไประหวางเรื่องของผูชายและคอลัมนที่กลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ เชนการสัมภาษณ ดร. เสรี
วงศมณฑา อยางไรก็ตามนิตยสารเชิงชายฉบับที่ ๒ ที่ออกมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เห็นได
ชัดถึงจุดยืนที่กลุมลูกคาชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เพราะภาพเปลือยทั้งที่ปกหนา และภายในเลม
มีแตภาพเปลือยของผูชาย คอลัมนสวนใหญเนนไปที่พฤติกรรมรักรวมเพศเปนหลัก นาสังเกตวา
เชิงชาย ออกมาไดเพียง ๒ ฉบับเทานั้น
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ นิตยสาร มิถุนา ก็ออกวางแผง โดยมีอนันต ทองทั่วเปน
เจาของ, บรรณาธิการ ผูพิมพโฆษณา และ ผูจัดการฝายโฆษณา เนื้อหาสวนเปนเรื่องเพศ มีคอลัมน
ความรูทั่วไปและบันเทิง โดยภายในเลมมีทั้งภาพเปลือยของนายแบบและนางแบบ แตสวนใหญ
แลวปกจะเปนภาพนางแบบ โดยมีภาพนายแบบเล็ก ๆ อยูบนปกเพื่อใหทราบวาภายในมีภาพผูชาย
เปลือยดวย อิทธิเดชไดกลาวถึงทัศนคติที่มีตอนิตยสารมิถุนาในระยะแรกวา แบงออกไดเปน ๒
กระแส

๑๕๕

กระแสแรกชื่นชมในความกลาของทีมงาน
(ที่นําเสนอภาพผูชาย
เปลือย) และชื่นชอบในเนื้อหาที่เปนการยกระดับใหเห็นวา ชาวเกย มิได
หมกมุนอยูแตเรื่องเซ็กสและการหาคูเทานั้น หากแตชาวเกยก็ใหความสนใจกับ
เรื่องราวความเปนไปของโลกเหมือนชาย-หญิงทั่วไป
ผมเองก็เปนหนึ่งใน
กระแสนี้ ยอมรับวาถูกใจกับมิถุนาในยุคแรกมาก ขณะที่อีกกระแส ใหความเห็น
วา มิถุนา เปนเหมือนนิตยสารสําหรับพวกไบเซ็กซชวลมากกวา มีความเห็นวา
ภาพนูดหญิง-ชาย ไมนาจะมารวมอยูในเลมเดียวกัน นาจะแยกออกมาเปน
นิตยสารสําหรับชาวเกยโดยเฉพาะมากกวา ๘๐
ประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๒๗ อนันต ทองทั่ว ก็ออกหนังสือ มิถุนาจูเนียร อีกเลมหนึ่ง
โดยมีสํานักพิมพชมพูนุช เปนเจาของผูพิมพโฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรักรวมเพศชาย
เพียงอยางเดียว นําเสนอภาพผูชายเปลือย และบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักรวมเพศ
ชาย แตอยางไรก็ตาม มิถุนาจูเนียร ก็ยังมีสโลแกนที่ไมแตกตางไปจากมิถุนา (เลมใหญ) วา “สําหรับ
หญิงสาวผูออนไหวและผูชายชาวดอกไม” อิทธิเดชไดกลาวถึง มิถุนาจูเนียรวา
มีเนื้อหาที่เอื้อประโยชนตอกลุมเกยโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนเรื่อง บท
ความทางเพศ, สาระความรู, สุขภาพ มีคอลัมนยอดฮิตในยุคแรกที่ อุบ วิริยะ
เปนผูบุกเบิกก็คือคอลัมน กระแทกไหลหนุมหลอ, ยองไปเฮที่เกยบาร ที่กลาย
เปนตนแบบของนิตยสารเกยในยุคตอ ๆ มามิถุนาจูเนียรไดรับการตอบรับอยาง
เกรียวกราว นั่นเปนครั้งแรกที่เกยไทยรูสึกไดปลดปลอยหัวใจใหเปนอิสระเต็ม
ที่๘๑
อยางไรก็ตามในระยะแรกจะเห็นไดวาคณะผูจัดทํายังไมมีความแนใจวา มิถุนาจูเนียร จะ
ประสบความสําเร็จหรือไม เห็นไดจากบทบรรณาธิการในฉบับที่ ๑๒ หลังจากที่ไดออกนิตยสาร
มิถุนาจูเนียรมาเปนเวลาหนึ่งป
ยอนนึกถึงเมื่อคราวที่มิถุนาจูเนียรอยูในระหวางปฏิสนธิ พวกเราตางก็
หวาดระแวงไปตาง ๆ นานา รูสึกกลา ๆ กลัว ๆ ดวยเพราะไมมั่นใจวา เมื่อถึง
๘๐

อิทธิเดช โคตรบัลลังก, “เปดโลกนิตยสารเกยไทย เสนทางที่ตองตอสูฝาฟน,” K MAG ๑,๕ (เมษายน
๒๕๔๔) : ๓๔.
๘๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๕.

๑๕๖

เวลาที่
มิถุนาจูเนียร กําเนิดขึ้นในโลกหนังสือ ชาวบานชาวชองเขาจะยอม
รับหรือเปลา ไมแนใจวาเพื่อน ๆ จะชวยกันสนับสนุนและโอบอุมนองรักของ
เราใหแกรงขึ้นหรือเปลา…จากวันนั้นถึงวันนี้
มิถุนาจูเนียรก็มีอายุครบ ๑ ป
พอดี และเราก็มั่นใจแลววาเพื่อน ๆ รักนองนอยนี้ไมนอยไปกวาเรา๘๒
นอกจากจะไดรับการตอนรับอยางดีแลวนิตยสารมิถุนาจูเนียร ยังขายดีขนาดที่วาหมดจาก
แผงหนังสือหลังจากวางขายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และจากการตอบรับจากผูอานเปนอยางดี ทําให
ทางคณะผูจัดทํามีแนวความคิดที่จะออกนิตยสารใหเปนนิตยสารรายปกษ (เดือนละ ๒ เลม) หลัง
จากที่ มิถุนาจูเนียร ออกวางขายไดระยะหนึ่งในปลายป พ.ศ. ๒๕๒๘ ปกรณ พงษวราภา ไดออก
นิตยสาร นีออน โดยมี มาลินี มีทรัพย เปนบรรณาธิการ นอกจากมิถุนาจูเนียร และนีออนแลว ก็มี
นิตยสารอีกสองเลมที่ออกมาในระยะเวลาที่ไลเรี่ยกัน คือ มรกต (พ.ศ. ๒๕๒๘) มิดเวย (พ.ศ.
๒๕๒๙)
๔.๓.๒ การสรางวาทกรรมโตกระแสหลักของนิตยสารเกย
ถึงแมวานิตยสารเกยเหลานี้จะมีจุดขายอยูที่ ภาพเปลือย และบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
เปนหลัก แตนิตยสารแตละเลมมีจุดขายหรือคุณลักษณะพิเศษที่แตกตางกันออกไปมิถุนาจูเนียร มี
ลักษณะเดนคือการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุมเกยทั่วโลก คอลัมนที่เกี่ยว
กับประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของกลุมเกย การสรางภาพเกยที่ดีเพื่อใหสังคมยอมรับ สวนใหญแลว
เปนบทความที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรื่องสั้นดวย เชนคอลัมน พจนานุกรมเกยเปน
คอลัมนที่นําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมรักรวมเพศ คอลัมน รักและเขาใจ
เกย ซึ่งเปนการแปลบทความภาษาอังกฤษของ ดร. ดอนคลารค นายแพทยผูเปนเกย ทั้งสองคอลัมน
นี้เขียนโดย พิทยา ศิริชัย คอลัมน ทางสายที่สาม ที่นําเสนอเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความเปน
เกย เชน เรื่องความสัมพันธของเกย คอลัมน ในหองสีขาว ที่เปดโอกาสใหผูอานไดแสดงความคิด
เห็นในเรื่องตาง ๆ สวนคอลัมนตอบปญหาคือคอลัมน หนาตางมิถุนา วัตถุประสงคของนิตยสาร
มิถุนาจูเนียร จากคอลัมนหนาตางมิถุนาที่เขียนโดยนิตินันทไดกลาววา “วัตถุประสงคหลักของ
มิถุนาก็คือใหเกยไดเรียนรูขอเท็จจริงในวิถีชีวิตเกย อันจะสงผลใหเกยโดยสวนรวมรูจักจุดยืนของ
ตัวเองและนั่นก็หมายถึงวาพวกเขาจะมีชีวิตอยูในโลกนี้โดยที่มีปญหานอยที่สุด”๘๓
กิติกร

๘๒
๘๓

“เบิกรอง,” มิถุนา จูเนียร ๑๒ (๒๕๒๘) : ๑๔.
นิตินันท, “หนาตางมิถุนา,” มิถุนา จูเนียร ๑๒ (๒๕๒๘) : ๑๒๗.

๑๕๗

มีทรัพยหนึ่งในคณะผูเขียนรุนบุกเบิกของมิถุนาจูเนียรไดกลาววา “ยอมรับนะมิถุนาคือหนังสือเกย
มีเรื่องเซ็กส มีรูปผูชายหนุมโป แตอยากทําเนื้อหาสาระอื่น ๆ ใหคนอานควบคูไปดวยเปนตนวา การ
ใชชีวิตเกยในสังคม การมีคูชีวิตที่เปนเกยดวยกัน การวางตัวในสังคม ครอบครัว, เพื่อน ๆ การมี
เซ็กสที่ถูกตอง การมีความสุขดวยการเปนเกย”๘๔
นิตยสารนีออนที่ออกมาในระยะเวลาใกล ๆ กันนั้นเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องบันเทิงและ
ความรูทั่ว ๆ ไป∗ การกลาวถึงประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการยอมรับตัวเองนั้นจะอยูในคอลัมน
ตอบปญหาชื่อ ฝานมิติ โดย “สํานึกซอน” เปนผูคอยใหคําแนะนําในการแกไขปญหา วัตถุประสงค
ของนีออนนั้นคอนขางที่จะแตกตางไปจากมิถุนาจูเนียร
จุดหมายที่อยากจะเรียกวาคุณธรรมประจําใจ (ดวยซ้ําไป) ของ “ชาว
นีออน” ก็คือสรางหนังสือใหคนกลุมหนึ่งอานและเปนหนังสือของเขาเอง…
เรียกไดวาพึ่งพาพึ่งพิงและฝากความหวังเอาไวได… ‘ชาวเรืองแสง’ [เกยที่อาน
นิตยสารนีออน] อาจเปนสังคมกลุมนอยที่ถูกมองอยางขาดคุณคาและอาจมอง
ใหเปนปญหา (ถาสังคมใจแคบและไมฉลาดพอ) ฉะนั้น ‘นีออน’ จึงยอมใหตัว
เองเปนสื่อกลางเปนสะพานสายที่มั่นคงใหคนกลุมนี้ดํารงชีวิตอยางไมมีปมดอย
ไมมีใครอยากเกิดมาผิดพลาด…แตเมื่อมันหมดทางแกไขแลว
ก็จงมา
สรางสรรคใหมันเปนความดี…เปนสาระประโยชนกันดีกวา โปรดอยาทําลาย
หากทานชวยเหลือหรือแกไขใหพวกเขาไมได๘๕
ถึงแมวานีออนในระยะแรกจะไมมีคอลัมนที่กลาวถึงประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเหมือนใน
มิถุนาจูเนียร แตเนื้อหาในลักษณะดังกลาวก็ปรากฏในคอลัมนตอบปญหาของ”มิลินท” “มิลินท”ได
กลาววาปญหาสวนใหญของเกยคือการตัดสินใจเปดเผยตัวเองตอสังคม และดูเหมือนวามีแนวโนม
ที่เกยจะเปดเผยตัวเองมากขึ้น สังคมเองก็ดูเหมือนวาจะยอมรับเกยมากขึ้น แตอยางไรก็ตามปรากฏ
การณนี้มีขอเสียอยูดวยเนื่องจากเกยบางสวนทําใหสังคมตั้งขอรังเกียจเกย เกยจํานวนมากที่เปดเผย
ตัวออกมาและเปนที่ยอมรับของสังคมและไดกลายเปนแบบอยางของผูประสพความสําเร็จ แตอยาง
ไรก็ตามเกยที่เปดเผยตัวเหลานี้ไดรับการยอมรับเนื่องจากความสามารถสวนตัวไมใชยอมรับความ

๘๔

กิติกร, “หนาตางมิถุนา,” มิถุนา จูเนียร ๓๑ (๒๕๒๙) : ๑๑๐.
การกลาวถึงประเด็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการยอมรับตัวเอง ในนิตยสารนีออน นั้นจะปรากฏใน
ระยะเวลาตอมาหลังจากออกมาไดระยะหนึ่งแลว
๘๕
“หองรับแขกมือกลองนูดชาย,” นีออน ๒๒ (๒๕๓๐) : ๘๒.
∗

๑๕๘

เปนเกย “มิลินท”กลาวอีกวาการเปนเกยนั้นไมใชความผิด ถึงแมวาอาจจะผิดธรรมชาติ แตธรรม
ชาติก็อาจจะสรางเกยขึ้นมาใหเปนผูรักษาสมดุลลดอัตราการเกิดของประชากรโลก และถาการเปน
เกยเปนสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้น เกยก็เปนเพียงแครสนิยมทางเพศที่ไมแตกตางไปจากรสนิยมทาง
เพศในรูปแบบอื่น แตอยางไรก็ตาม”มิลินท”ยังคงมองวาความเปนเกย “ไมใชเรื่องที่จะแสดงออกโอ
อวดกันดวยความภูมิใจ เกยไมใชปมดอย แลวก็ไมใชปมเดนอีกดวย”๘๖
แตความรูสึกที่ตองอดทนนี้จะไมแปรเปลี่ยนเปนความกดดัน ถาหากจะ
เริ่มตนดวยการยอมรับตนเอง ยอมรับวาเปนเกย ยอมรับวามันเปนธรรมชาติ ไม
มีปมดอยวามันผิด และไมมีปมเดนวาเหนือคนอื่น เดี๋ยวนี้เรามีการตอบสนอง
ความตองการของเกยมากขึ้น มีแหลงบันเทิงใหไดพักผอนหยอนใจกัน มี
หนังสือที่เปนของเกย แต ‘นีออน’ ไมไดมีจุดประสงคที่จะใหใครหลอกลวงตัว
เอง เราพยายามที่จะสนองความตองการสวนหนึ่ง พยายามเรียกรองใหสังคมได
เขาใจเกย ใหสังคมยอมรับ แตที่สําคัญที่สุดก็คือใหคนที่เปนเกยยอมรับตนเอง๘๗
อยางไรก็ตาม”มิลินท”ก็เห็นความสําคัญของการยอมรับตัวเอง และคิดวาจะเปนบันไดขั้น
แรกที่จะทําใหสังคมยอมรับเกยมากขึ้น เนื่องจากเกยก็เปนคนธรรมดา ๆ เหมือนคนทั่วไป ไมไดมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตาง เปนความทันสมัย โกเก หรือมีสังคมเฉพาะสําหรับเกย
ความเปนเกยที่ปรากฏในนิตยสารเกยเริ่มมีคุณสมบัติที่แตกตางไปจากเดิม
ที่เพียงแคมี
พฤติกรรมรักรวมเพศก็สามารถที่จะเปนเกยได (จากคอลัมนตอบปญหาของ ““โก ปากน้ํา”” ใน
นิตยสารแปลก) ความเปนเกยในชวงปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ เริ่มมีคุณสมบัติที่เฉพาะและแตกตาง
ไปจากเดิม พฤติกรรมรักรวมเพศเพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะบอกไดวามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ
เปนเกย อรรถพล พันธุบุญเกิด ผูที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดกลาววา “การที่ผูชายหรือผู
หญิง มีความสัมพันธกับคนเพศเดียวกัน มิอาจจะวาโดยรวม ๆ วาเปนเกย ,เลสเบี้ยนไดทั้งหมด การ
จะจําแนกความเปนรักรวมเพศใหชัดเจน จําตองแยกอารมณความรูสึก และจิตสํานึกออกจากภาวะ
การณในชวงหนึ่ง ๆ”๘๘ รามคํา เสรีอีกคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดกลาววา “การที่
จะบอกวาใครเปนเกยหรือไมจึงตองดูที่จิตใจมากกวาการกระทํา คําวา “ชื่นชอบ” เปนตัวแบง

๘๖

“มิลินท”, “ฝานมิติ,” นีออน ๑๖ (๒๕๒๙) : ๓๑.
๘๗
เรื่องเดียวกัน.
๘๘
อรรถพล พันธบุญเกิด, “สารคดีพิเศษ : อันเนื่องมาจากจิตสํานึก,” มิถุนา จูเนียร ๓๒ (๒๕๒๙) :
๑๑๒.

๑๕๙

ระหวางพวกที่เปนเกยแทจริงกับพวกเกยจําเปน”๘๙ ดังนั้นพฤติกรรมรักรวมเพศที่เกิดในโรงเรียน
ประจํา, คุก หรือแมแตคายทหาร เปนเพียงประสบการณทางเพศแบบรักรวมเพศเทานั้น ความเปน
เกยไมสามารถตัดสินไดดวยการมีพฤติกรรมรักรวมเพศ เหมือนในคอลัมนของ”โก ปากน้ํา” ความ
เปนเกยเปนเรื่องของจิตใจ มีแกนแทของความเปนเกย ชัยสิทธิ์ ธันเสวกไดกลาววา “ความเปนเกยที่
แทจริงนั้นตองเปนใหไดทั้งรางกาย จิตใจ และวิญญาณ”๙๐ ม.บ.ช. กลาววาในสภาวะแวดลอมที่ขาด
แคลนเพศหญิง เชนใน กองทัพ โรงเรียนฝกทหาร และคุก ยอมทําใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศขึ้น
มาได อาจจะพัฒนากลายไปเปนความรักที่ถาวร หรืออาจจะเปนเพียงแคพฤติกรรมรักรวมเพศ
เพราะเปนเพียงแคประสบการณทางเพศรูปแบบหนึ่งเทานั้น แตอยางไรก็ตามเพียงพฤติกรรมรักรวม
เพศไมสามารถที่จะตัดสินไดวาคนคนนั้นเปนเกย๙๑ ““เกสร เริงระบํา”” ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวอยาง
ชัดเจนวา
ความเปนเกยมันปฏิเสธไมไดหรอกและปดกันไมมิดดวย ถึงจะไมมี
การยอมรับตอสังคมก็ใชวาเราจะหลีกหนีเงาของตัวเองพน ความเปนเกยไมได
วัดกันที่พฤติกรรม ไมไดวัดกันที่เพศสัมพันธ หากแตความเปนเกยตองวัดจาก
จิตสํานึกที่อยูในกนบึ้งของหัวใจ เมื่อไรที่คุณคิดชอบผูชายสักคนหรือความ
ตองการลึก ๆ นั้นตองการและมีความปรารถนาในตัวผูชาย นั่นก็พอที่จะสรุปตัว
เองไดแลววาคุณเปนเกย หรือแมแตผูชายที่เปนนักเที่ยวผูหญิงชนิดที่วา “เสือ
ผูหญิง” ถาการนอนกับผูหญิงมาก เพียงเพื่อที่จะแสดงความยิ่งใหญทางเพศ
เพราะไมมั่นใจในความเปนชายของตัวเอง นั่นแมจะไมมีพฤติกรรมทางเพศกับ
เพศเดียวกันก็พอที่จะเขาขายการเปนเกยเหมือนกัน๙๒
การยอมรับความเปนเกยก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นิตยสารเกยโดยเฉพาะมิถุนาจูเนียร ใน
ระยะแรกใหความสําคัญกับความเชื่อที่วาเมื่อเกยเปดเผยตัวเองออกมาอาจจะสงผลในดานที่ดีตอ
สังคม สังคมอาจจะยอมรับเกยมากขึ้น เมื่อรูวาวิถีชีวิตของเกยนั้นไมแตกตางไปจากคนทั่วไป

๘๙
๙๐

รามคํา เสรี, “ทําไมถึงตองเปนเกย,” มิถุนา จูเนียร ๑ (๒๕๒๗) : ๑๗.
ชัยสิทธิ์ ธันเสวก, “ทางสายที่สาม : เกย พ.ศ. นี้ยังติดอยูที่ความเซ็กส,” มิถุนา จูเนียร ๑๔ (๒๕๒๘) :

๕๔.
๙๑
๙๒

ม.บ.ช. “ยอนมองชีวิตเกย หรือไมใครจะรู,” มิถุนา จูเนียร ๙ (๒๕๒๘) : ๑๑๔.
“เกสร เริงระบํา”, “โคงนี้จอดสามแยก,” มิถุนา ๔๓ (กันยายน ๒๕๓๐) : ๖๗.

๑๖๐

บทความและขอเขียนในหนังสือเกยปจจุบันนี้มักจะวนเวียนอยูกับเรื่อง
ๆ หนึ่งซึ่งคนบนวาเบื่อเหลือเกิน นั้นก็คือเรื่องของการยอมรับตัวเอง อันที่จริง
การที่ทุกอยางมันยังย่ําอยูกับที่ก็มีเหตุผลอยูหรอก เพราะไมวาจะปลุกระดม
ขมขืนกันยังไงเกยสวนใหญก็ยังพอใจจะเปนคุณแอบอยูนั่นเอง กระนั้นนักเขียน
เหลานี้ก็ตางมีเจตนารมยรวมกันที่จะตามลางตามลุนใหคุณแอบทั้งหลายออกมา
จากที่ซอนใหไดอยูดี และที่ทํานี้ก็ไมไดรับเงินมาจาก ซี ไอ เอ หรือ เค จี บี แต
ประการใด แตทําไปดวยใจรัก ดวยความหวังวาวันหนึ่งเกยจะไดเปนสวนหนึ่ง
ของโลกมนุษยไมใชเปนสวนเกินหรือสวนเหม็นเนานาขยะแขยงอยางเชนทุก
วันนี้ (เพราะถามันไมเหม็นเหตุไฉนจึงตองอับอายหลบซอนกันเหลือเกิน)๙๓
แนวความคิดที่วาเกยก็เปนผูชายธรรมดา ๆ คนหนึ่ง เปนผลมาจากภาพลักษณของ กะเทย
และเกยควีนบางกลุม ภาพลักษณดังกลาวเปนสิ่งที่สังคมไทยไมยอมรับ และถือวาผูที่มีกริยามารยาท
ดังกลาว เปนคนชั้นต่ํา
ไมแปลกเลยนะที่เราจะรักผูชายและเราก็ยังเปนผูชายอยูอยางครบถวน
สมบูรณ เปนชายหนุมที่นาหลงไหลได มีบุคลิกดี ทัศนะคติตอโลกดี เปนสุภาพ
บุรุษและเปนลูกผูชายครบถวน เราเรียกตัวเองวาเปนลูกผูชายไดอยางไมตอง
ตะขิดตะขวงใจ ก็เราเปนผูชายนี่ เพียงแตเรารักผูชายก็แคนั้นเอง รักอยางซื่อตรง
บริสุทธิ์และจริงใจดวยเกียรติของความเปนคน ใครจะมองอยางไรก็ชางเขา เรา
ไมมองเขาในแงรายก็พอ เราไมจําเปนจะตองสรางบุคลิกที่สามของมนุษยโลก
โดยหาเอกลักษณของเรา วาเราจะตองทําตัวอยางนั้นอยางนี้ นั่นนะเปนความคิด
ภายนอกที่มาปรุงแตงทั้งนั้น เราจะเปนยังไงก็เปนไป ไมจําเปนตองพยายามเปน
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหโลกเขารูและก็ไมจําเปนตองพยายามปดบังซอนเรน
ไมทําในสิ่งที่ตรงขามกับความตองการเพื่อจะพิสูจนใหโลกรูวาเราไมไดเปน
อยางนั้นอยางนี้ เราจะเปนยังไงก็เปนอยางนั้นอยางนี้ เราจะเปนยังไงก็เปนอยาง
ที่เหมาะกับหัวใจของเราก็แลว โดยเปนแลวเราสบาย สามารถที่จะมีชีวิตอยูใน
โลกไดอยางมั่นใจในตัวเอง๙๔

๙๓

ชัยสิทธิ์ ธันเสวก, “ทางสายที่สาม : เปดศักราชของความเปนเกย (ของตัวเอง),” มิถุนา จูเนียร ๑๖
(พฤษภาคม ๒๕๒๘) : ๕๕–๕๖.
๙๔
เราเอง, "ในหองสีขาว : เกยที่ดีตองอยางงี้สิ,” มิถุนา จูเนียร ๑๓ (๒๕๒๘) : ๑๒๘.

๑๖๑

เกยประเภทหลังนี้มีลักษณะที่คาบเกี่ยวระหวางเกยควีนและกะเทย และมักจะถูกใหภาพวา
เปนกลุมคนที่มีกริยามารยาทไมเหมาะสม และเปนสาเหตุที่ใหสังคมไทยตั้งขอรังเกียจเกย ดังที่
สํานึกซอนผูตอบปญหาในคอลัมนฝานมิติ นิตยสารนีออน กลาววา
ชีวิตเกยก็คือชีวิตมนุษยผูชายคนหนึ่ง ที่พอใจที่จะมีเพศสัมพันธกับ
ผูชาย เกยก็คือมนุษยปุถุชนคนนึงครับ เราเปนเกยก็ทําตัวของเราใหดี ไม
เบียดเบียนคิดรายใครก็พอแลวครับผม ทําตัวใหมีคา เซ็กซมิใชสิ่งที่จะทําให
ชีวิตเรามืดมน จริงอยูเราตองผูกพันกับเซ็กซ แตก็มิใชวาจะตองหายใจเปนเซ็กซ
ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ วางตัวของเราตามที่เราเปน ไมตองกรี๊ดกราดใหคนอื่น
ๆ เขาดูถูกดูแคลนวาเราเปนสัตวประหลาด ใหคนรอบขางเรารักเราเพราะวาเรา
เปนเถอะครับ แตผมก็มิไดใหคุณเที่ยวประกาศวา “กูเปนเกย” เรามิไดปดใคร
แตก็มันเปนชีวิตสวนตัวของเราในหองนอนไมใชหรือ ไมตองไปสนใจคําพูด
ของพวกกะเทยปากมาก ปากมา ที่เปนสุนัขหางดวนแลวก็คอยจองวาจะมีใคร
หางดวนบาง พอเขาไมทําตัวเลวรายแบบตนก็ประณาม เพื่อหาพวก พวกนั้น
อุบาทวครับ๙๕
เมื่อความเปนเกยจะมีคุณลักษณะอะไรบางอยางที่มากไปกวาพฤติกรรมรักรวมเพศแลว
การอธิบาย หรือการใหคําจํากัดความของคนที่เปนเกยจึงตามมาดวย อยางไรก็ตามรูปแบบที่
แตกตางของความเปนเกยในชวงเวลานี้สามารถแบงออกไดเปนสองสวน คือ เกยที่ไมแตกตางไป
จากผูชายทั่วไป และ เกยที่มีลักษณะของผูหญิง ซึ่งเปนการแบงแยกโดยอาศัยพฤติกรรมการแสดง
ออก แทนที่จะใชพฤติกรรมทางเพศ กลาวคือ เกยที่เหมือนผูชายทั่วไปมีลักษณะทาทางที่ไมแตกตาง
ไปจากผูชายทั่วไป สวนเกยที่มีลักษณะของผูหญิงคือเกยที่มีลักษณะทาทางแบบผูหญิงหรือที่เดิม
เรียกวา “กะเทย” และ “เกยควีน”
สิ่งที่ตามมากับคานิยมในเชิงลบที่สังคมมีตอ “เกย” การแบงแยกพฤติกรรมระหวางเกยที่มี
ลักษณะของผูหญิง ออกจากเกยที่มีลักษณะของผูชาย สิ่งนี้เปนผลมาจากการที่สังคมประณาม
พฤติกรรมของกะเทยสวนใหญ ที่มีลักษณะทาทางเปนผูหญิงดังที่ “เกสร เริงระบํา”กลาววา
การกระทําของเกย (ซึ่งสวนใหญเปนกะเทยเสียมากกวา) ของรุนกอนหนาพวก
เราเปนอยางไร เราจําตองยอมรับพัฒนาการในจุดนี้ ภาพพจนที่เคยเสียมาแลวจะ
ใชเวลาอีกนานแคไหนที่จะแกคืนละ วากันตรง ๆ ไมออมคอมและไมเขาขาง
๙๕

สํานึกซอน, “ฝานมิติ,” นีออน ๑๓ (๒๕๒๙) : ๒๐.

๑๖๒

เกย ตองบอกวาลบมาตลอดเพราะความกระตุงกระติ้ง เพราะความตอแหล
เพราะความหยาบคาย จาบจวง เพราะชอบฉกชิงผูชายจากออมอกของผูหญิง
ชอบทุมใหกับผูชาย และทายที่สุด คนที่มันสที่สุดเห็นจะเปนหนังสือพิมพ…นี่
เปนเพียงยุคแรกของกะเทยสาว ยุคถัดจากกะเทยสาวก็ตองเปนยุคทองของเกย
ระดับบริหาร ระดับมันสมองของสังคม รูสึกเสียดายวันเวลาที่สรางมา เสียดาย
ความรูสึกที่ดีที่เคยมอบใหกับเกยระดับมันสมองเชนนี้…เมื่อภาพพจนลบเกิด
ขึ้นโอกาสที่คนคิดจะจองทํารายแกก็เลยเกิดขึ้น๙๖
บุคคลที่ “เกสร เริ่งระบํา”กลาวถึงนาจะหมายถึงปาน บุนนาค “กะเทยชื่อดัง” และ ดร. เสรี
วงษมณฑา “ดร. นะยะ” แสดงใหเห็นวารูปลักษณและลักษณะทาทางของ ดร. เสรี มีอิทธิพลตอ
ความเขาใจลักษณะของความเปนเกย ตอสังคมไทยไมนอย วลีที่วา “ฉันผูชายนะยะ” ที่กลายเปนวลี
ที่คุนหูคนไทยเมื่อกลาวถึง ดร. เสรี หรือคนที่เปนเกย
ความขัดแยงระหวางเกยที่มีลักษณะของผูหญิง
และเกยที่มีลักษณะของผูชายยังคงเปน
ประเด็นที่ถกเถียงกัน เกยที่มีลักษณะของผูหญิง ผูกติดอยูกับการแสดงออกที่มากจนเกินไป การมี
เพศสัมพันธไมเลือก ในขณะที่เกยที่มีลักษณะของผูชาย หรือมีลักษณะกริยาที่ดูเปนผูหญิงนอยกวา
เปนลักษณะที่ดี จากบทความเรื่อง “อ. อีแอบแสบที่สุด” เขียนโดร ดร. เสรี วงษมณฑา ตีพมิ พใน
นิตยสารผูหญิง ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑๓๓ ปกษหลัง กุมภาพันธ ๒๕๓๔ นิตยสารนีออน ฉบับที่ ๕๗
ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดนําบทความนี้กลับมาตีพิมพอีกครั้งหนึ่ง “อีแอบ” ที่ดร. เสรี
กลาวถึงนี้คือเกยที่ไมเปดเผยตัววาเปนเกย และมักจะแสดงทาทีรังเกียจเกย
ผูที่ใชนามแฝงวา “วอชิงตัน” ไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นที่ ดร. เสรียกขึ้นมาพูดวา
Homosexual ในสังคมไทยนั้นแบงออกเปน ๒ กลุม คือ
เกยธรรมดาซึ่งก็คือผูชายธรรมดาที่ชอบผูชายดวยกันเอง บางคนอาจจะ
เปดเผยตัวตอสาธารณะวาตนเองเปนเกย
แตเขาเหลานี้ก็ยังคงมีลักษณะของ
ผูชายเต็มตัว ไมไดอยากเปนผูหญิง ทุกคนยังคงภูมิใจในความเปนผูชายของตน
เองไมไดเสแสรงที่จะแสดงตนเองใหเปนผูชาย ทุกอยางเปนธรรมชาติเนื่องจาก
ยังมีขอจํากัดทางสังคม พวกเราสวนใหญมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะพิจารณา

๙๖

“เกสร เริงระบํา”, “โคงนี้จอดสามแยก,” มิถุนา ๔๓ (กันยายน ๒๕๓๐) : ๖๗.

๑๖๓

ถึงผลไดผลเสียของการเปดเผยตัว ดังนั้นสวนใหญจึงยังคงปกปดความเปนเกย
ของตัวเอง๙๗
อีกกลุมนั้นวอชิงตันเรียกวากะเทย
คือกลุมที่ไมพอใจในความเปนผูชายของตนเอง อยากเปนผูหญิง บาง
คนถึงกับผาตัดแปลงเพศไปเลย พวกที่ไมแปลงเพศก็พยายามแตงตัวใหหนักไป
ทางผูหญิง ตุงติ้ง กรี๊ดกราด ซึ่งบางครั้งก็มากกวาผูหญิงธรรมดาทั่ว ๆ ไปเสียอีก
เนื่องจากไมมีทางเลือก ทุกคนในกลุมนี้จะตองเปดเผยตัวเองตอสังคมอยูแลว
เพราะใคร ๆ ก็รูไดจากทาทางและการแตงตัว๙๘
วอชิงตันไดกลาวอีกวาเนื่องจากเกยสวนใหญไมไดเปดเผยตัว กะเทยจึงเปนภาพลักษณของ
เกยในสายตาของคนภายนอกทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แลวเปนกลุมคนสวนนอยของเกย และนี่เปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหสังคมตอตานเกยและไมยอมรับ การที่เกยบางคนไมพอใจตอกลุมกะเทย ไมใชเพราะวาเขา
อิจฉาริษยา กะเทยไมมีอะไรที่ทําใหเกยอิจฉา เพียงแตเกรงวาสังคมของเกย ภาพพจนของเกยจะต่ํา
ลงมาจากน้ํามือของคนเหลานี้๙๙
ความตองการของวอชิงตันเห็นไดชัดวาตองการที่จะแยกออกจากกะเทย ออกจากเกย เนื่อง
จากภาพลักษณที่ติดอยูกับกะเทยนั้นลวนเปนภาพลักษณที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม แตเนื่องจาก
กะเทยมีลักษณะที่เดนชัดกวาความเปนเกย จึงทําใหกะเทยเปนภาพลักษณเดียวที่สังคมมองเห็น
หากจะวากันตามจริงแลวเกยที่เปดเผยตัวเองมีเพียงนอยนิดของ
ประชากรเกยทั้งหมด แลวที่เห็นตะแรดเตดแตเปนเกยตุงติ้งหรือเปนกะเทยไป
เลยนั้น ก็เปนเพียงประชากรเกยหนวยหนา (กลาแสดงความแรด) จํานวนนอย
นิดของชาวเกยทั้งมวลเทานั้น เกยตุงติ้งและกะเทยนี่เองที่ยิ่งทําใหสังคมมองเพศ
ของพวกเราดวยความรูสึกขบขัน ทุเรศ อุบาทว วิปริต ฯลฯ สุดแทแตพวกเขาจะ

๙๗

วอชิงตัน, “จดหมายเปดผนึก : อ.อีแอบ…แสบจริงหรือ?,” นีออน ๕๙ (มิถุนายน ๒๕๓๔) : ๔๔–

๙๘

เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.

๔๕.
๙๙

๑๖๔

คิดไปตาง ๆ นานา และนั่นมันเปนภาพพจนโดยรวม ๆ ที่สังคมมองคนอยางเรา
๑๐๐

แนวความคิดที่ตองการจะเปลี่ยนปรากฏการณนี้ คือการสรางภาพลักษณใหมใหเปนที่ยอม
รับของสังคมมากขึ้น โดยการสรางคานิยมใหม ๆ ใหกับเกย ความประพฤติที่ไมดี ไมเปนที่ยอมรับ
ของสังคม เชน สําสอน, ปากตลาด, ไมทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคม นั้นควรที่จะเปลี่ยนเพื่อให
สังคมยอมรับกลุมเกยมากขึ้น
ในเรื่องการจําแนกประเภทของเกย และ กะเทยนั้น ถึงแมวาจะผานมาแลวกวา ๔ ป ที่
นิตยสารเกยตางก็ใหคําจํากัดความและความหมายของเกยประเภทตาง ๆ แตคอลัมนเหลานั้นก็มี
ลักษณะการใหคําจํากัดความที่คอนขางหลากหลายตามแตประสบการณของผูเขียนเปนหลัก และ
หลายครั้งคําศัพทที่ใชเรียกก็มีลักษณะที่แตกตางกันดวย สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นจากคอลัมนตอบ
ปญหาตาง ๆ ที่มักจะมีผูอานเขียนจดหมายมาถามวาตนเปนเกยชนิดใด และจากการตอบคําถามนี้
ของ พิริยะ บรรณาธิการของนิตยสารนีออน ทําใหเห็นการจัดประเภทเกย กะเทย ดังตอไปนี้
คําวา ‘กะเทย’ หากจะใหความหมายตามความเขาใจของคนไทยโดย
ทั่ว ๆ ก็คือผูชายที่ชอบแตงตัวเปนผูหญิง เขียนคิ้วทาปากมีนม ไวผมยาว และ
ชอบแตงตัวสวย ๆ เหมือนผูหญิง แตคําวา ‘กะเทย’ ตามความหมายวิชาการก็
หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตที่มีทั้งเพศหญิงและเพศชายอยูในตัวเอง (hermaphrodite) แต
ในที่นี้คุณชัยธัญญาคงจะหมายถึงอยางแรกมากกวานะครับ ถาจะวาไปแลวทั้ง
กะเทย เกยคิง เกยควีน และตุด ตางก็อยูใน ‘ไฟลัม’ เดียวกัน คือตางก็ชอบพอที่
จะมีเซ็กซกับคนเพศเดียวกัน (homosexual) แตก็มีความแตกตางกันอยูบางดังนี้
กะเทย – อาจจะเปนเพียงผูชายที่ชอบแตงตัวเปนผูหญิงเฉย ๆ โดยที่เขา
ไมตองการมีเพศสัมพันธกับผูชายเลย เวลามีเพศสัมพันธก็จะมีกับผูหญิงเทานั้น
พวกนี้ภาษาอังกฤษเรียกวา tranvestite หรือ กะเทย – อาจจะเปนผูหญิงที่เกิดมา
ในรางชาย มีความรูสึกนึกคิดเปนผูหญิงทุกอยาง อยากแปลงเพศ บางคนถึงกับ
เกลียดอวัยวะเพศของผูชายที่ตนมีอยู อยากใหหมอตัดทิ้งเสียใหพนหูพนตา
กลุมนี้ภาษาอังกฤษเรียกวา transexual ซึ่งก็ไดแกกะเทยที่เราเห็น ๆ โดยทั่วไป
เกยคิง – หมายถึงผูชายที่ชอบผูชายดวยกัน แตจะชอบบทบาทของการ
เปนฝายรุก (active) พูดงาย ๆ ก็คอื วาจะทําหนาที่เปนสามี เกยคิงอาจจะมีทั้งที่ดู
เปนผูชายทุกกระเบียดนิ้ว เรื่อยไปจนถึงพวกที่นุมนิ่มแบบเกยทั่ว ๆ ไป
๑๐๐

“มิลินท”, “ฝานมิติ,” นีออน ๕๒ (พฤศจิกายน ๒๕๓๓) : ๑๑๐.

๑๖๕

เกยควีน – หมายถึงผูชายที่ชอบผูชายดวยกัน แตชอบที่จะเปนฝายรับ
(passive) หรือเปนภรรยา เกยควีนก็มีทั้งที่เปนผูชายมาก ๆ จนกระทั่งไปจนถึง
นุมนิ่มมาก ๆ อยางที่เรียกกันวา ‘ออกสาว’
ตุด – เปนศัพทที่ใชเรียกเกยควีนที่กรี๊ดกราดมาก ๆ (บางทีก็เรียก แตว,
แหวว, นองเตย ฯลฯ) วากันวา…ตอไปในภายภาคหนา ตุดสวนใหญจะเติบโต
ขึ้นไปเปนกะเทย…เขาวางั้น๑๐๑
การแบงประเภทพฤติกรรมรักรวมเพศเชนนี้
เปนความเขาใจพื้นฐานของการแบง
พฤติกรรมรักรวมเพศของชายในสังคมไทยที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป คําวากะเทย มีความหมายหลาย
นัย ความหมายแรกคือความหมายที่ สุด แสงวิเชียร พยายามเปลี่ยนในชวงตนทศวรรษ ๒๕๐๐ คือ
กะเทยที่หมายถึงความผิดปกติทางกายภาพ หมายถึงบุคคลที่มีอวัยวะเพศกํากวมระหวางชายและ
หญิง ในอีกความหมายหนึ่งกะเทยคือพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย เปนพฤติกรรมที่ตรงขามกับ
เพศทางกายภาพ เชนเปนผูชายแตชอบแตงกายเปนผูหญิง ซึ่งในวงการแพทยตะวันตกเรียกวา
transvestite กะเทยในอีกความหมายหนึ่งคือผูที่ตองการเปลี่ยนไปเปนเพศตรงขาม ซึ่งในวงการ
แพทยตะวันตกเรียกวา transsexual สวนคําวาเกยคิง และ เกยควีน แบงตามพฤติกรรมทางเพศเปน
หลัก มีบทบาททางเพศเปนฝายรุก เรียกวา เกยคิง มีบทบาททางเพศเปนฝายรับเรียกวา เกยคิง สวน
คําวาตุดนั้นเปนคําที่ใชเรียกแสดงอาการดูถูก หรือ ดาวาผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยเฉพาะรัก
รวมเพศชาย
ความเปน “เกยคิง” และ “เกยควีน” ก็มีลักษณะที่ชัดเจนมากขึ้นดวย จากคอลัมนทางสายที่
สาม ในหัวขอ หาเพื่อนเพื่อคลายเหงาในนิตยสารมิถุนาจูเนียร คําแนะนําในการแตงกายของ
นิตินันท พฤตินัย ที่บงบอกถึงคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวาง “เกยคิง” และ “เกยควีน” วา “ควร
จะแตงกายดวยเสื้อผาที่ดูแลวใหความรูสกึ วาเริ่ด และหรู ถาเปน “ควีน” จะแตงหนานิด ๆ ก็ได เพื่อ
ใหดูออนหวานนาสัมผัส สวน “คิง” ไมตองแตงอะไรมากมาย ขอสําคัญก็คือใหดูดี และนําสมัย
หนอย”๑๐๒
อยางที่ไดกลาวไปแลววาไดมีการแบงแยกระหวางเกยที่เหมือนกับผูชายธรรมดา ๆ ทั่ว ไป
และเกยที่มีลักษณะของผูหญิง เกยกลุมหลังนี้ผูกติดกับภาพลักษณตาง ๆ ที่สังคมตั้งขอรังเกียจเกย
ไมวาจะเปนกริยามารยาทที่หยาบคาย การพูดจา มีจริตกริยาเกินงาม

๑๐๑
๑๐๒

๕๕.

พิริยะ, “คุยกันฉันเพื่อน,” นีออน ๓๓ (พฤษภาคม ๒๕๓๑) :๙-๑๐.
นิตินันท พฤตินัย, “ทางสายที่สาม : หาเพื่อนเพื่อคลายเหงา,” มิถุนา จูเนียร ๕ (กันยายน ๒๕๒๗) :

๑๖๖

พูดถึงเรื่องที่เพื่อนหลายคนบนมาในจ.ม. ที่แลววาสังคมไมใหความ
เปนธรรมกับเกยและมองเกยในแงรายนั้น
เราวามันก็จริงอยูหรอกนะที่วา
ปจจุบันนี้สังคมมองพวกเกยเราดวยภาพพจนที่ไมดีนัก ซึ่งแนนอนวาสวนหนึ่ง
เกิดจากความไมรู ไมเขาใจและจิตใจที่คับแคบของคนในสังคม ซึ่งก็คงเปนเรื่อง
ยากที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเหลานั้นไดโดยตรง แตเพื่อนก็คง
เห็นดวยใชไหมวายังมีพวกเราบางคนที่ทําตัวสนับสนุนภาพพจนที่ไมดีนั้นโดย
การแสดงกิริยาทาทางเกินงาม พูดจาดวยถอยคําที่ไมนาฟง หรือแมกระทั่งการ
ใหความสําคัญกับ “เซ็กส” มากเกินไป บางคนถึงกับโจงแจงเสียดวยซ้ํา เรื่อง
เหลานี้แหละที่เราอยากเสนอแนะใหเพื่อน ๆ ลองเอาไปคิดดู๑๐๓
และเพื่อเปนการทําใหสังคมยอมรับเกยตองทําตัวใหดีใหถูกตองตามแบบอยางที่สังคมยอม
รับ
เกยที่ดีตองพูดจารื่นหูและลื่นหู เพราะใคร ๆ ก็ชอบฟง อยาพึงสํารอก
วาจาหยาบคายใหเขาพากันหนีหาย สําเนียงเกยอาจคงไวพอนารัก อยาถึงกับรวย
จริตดีดสะดิ้นใหมันมาก…เลิกนิสัยใหรายปายสีวจีนินทา…การเปนเกยที่ดีตอง
ทําตัวสุภาพ อยาแรดเปนอันขาด อยาเปนคนปากไว ใครวาอะไรนิดหนอย ดา
เปนชุดไมได มันจะทําใหเราตกต่ําลง ประการสําคัญใหชวยเหลือผูอื่นเทาที่เรา
สามารถทําได การกระทําเหลานี้จะทําใหตัวเรามีคามากยิ่งขึ้น และเราก็จะอยูใน
สังคมนี้ไดอยางปกติสุข ถึงจะเปนสังคมที่เล็ก ๆ แคบ ๆ ก็ตาม๑๐๔
นอกจากการมีกริยามารยาทที่ดี ใหเปนที่ยอมรับของสังคมแลว เกยจะตองทําความดีให
สังคมยอมรับ
หากเกยทั้งหลายอยากใหตัวเองและเผาพันธเกยเปนที่ยอมรับในสังคม
เกยทั้งมวลก็ตองถีบทะยานตัวเองขึ้นจากความเปนเกยที่วัดกันที่พฤติกรรมบน
เตียงนอน เราตองกลาที่จะคิด พูด ทํา อยางที่เราพอใจ และแสดงตัววาเราเปน
เกย และไมใชเกยไรคาไรคุณประโยชนดวยแตเปนเกยที่เปยมไปดวยคุณภาพ
คับแกวที่สังคมจะตองหันมามองอีกทีดวยความประหลาดใจในความนาทึ่ง เมื่อ
๑๐๓
๑๐๔

“คุยกันฉันเพื่อน,” นีออน ๒๑ : ๑๒๙.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๐.

๑๖๗

ถึงเวลานั้นเราจะไดยืดอกใหโลกปลื้มดวยความรูสึกเปนสุขใจวาชาตินี้เกิดมาได
ใชชีวิตที่มีคุณคา ไมใชเกิดมาเสียชาติเกิด ตองใชชีวิตหลบซอนซุกแอบแสรง
เปนในสิ่งที่เราไมไดเปน และตายไปในคราบที่เราไมเคยคิดพอใจแมแต นิด
เดียว๑๐๕

การใชชีวิตคูของเกยก็เปนอีกความพยายามหนึ่งที่จะลบลางภาพลักษณที่ไมดีของความ
สัมพันธแบบเกย ที่ไมจีรังยั่งยืนเหมือนความสัมพันธพันธระหวางชายหญิง
ชายจริงหญิงแทสวนใหญโดยเฉพาะบรรดาคุณเธอที่เปน “นักจิตวิทยา”
ทั้งหลายตางพากันลงความเห็นวา “ไมมีรักแทในหมูเกย” โดยเชื่อวาสัมพันธ
สวาทระหวางคูรักเกย ไมวาคูไหน ๆ จะตองลงเอยดวยการแตกหักรักรางอยู
ร่ําไป ทั้งนี้เพราะคนที่เปนเกยมักมีอารมณออนไหว เกินกวาจะผูกมัดสาย
สัมพันธกับมนุษยหนาไหน ๆ เอาไวได แมแตกับไมปาพันธุเดียวกัน แลวมันก็
เปนเรื่องที่นาปวดกระดองใจที่ประชาชนชาวเกยสวนใหญยอมรับมตินี้อยาง
เปนเอกฉันท โดยเฉพาะพวก “มือใหม” ที่เพิ่งกระโดดลงสูสังเวียนเกยหลังจาก
ที่ทําตัวเปน “อีแอบ” มานาน และพวกมือเกาที่มัวแตคลุกคลีมั่วสุมอยูแตในบาร
คอยลาเหยื่อลูกเดียวโดยไมรูตัว…ไมยอมรับรู…หรือไมมีโอกาสรูวามีคูรักเกย
อยูกินดวยกัน “ฉันผัวเมีย” นับรอยนับพันคู…กระจัดกระจายอยูตามหัวเมืองทั้ง
นอยใหญทั่วไทยแลนด
‘ชาวเรืองแสง’ โปรดทราบ ถาเพียงแตพวกเราชาวเกยขจัดความคิด
ความเชื่อผิด ๆ ที่วา “ไมมีรักแทในหมูเกย” ทิ้งไป โลกของชาวเกยจะตองสดใส
ขึ้นแนนอน ทั้งนี้เพราะในโลกของเกยนั้น…ยังมีเกยสวนหนึ่งไดพิสูจนใหเห็น
วาคูรักเกยสามารถอยูกินดวยกันไดเปนระยะเวลาหลายป หรือแมแตอยูกินดวย
กันจนแกเฒาและตายจากกันไป๑๐๖
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๓ เริ่มมีแนวคิด “เกยรักเกย” ปรากฏขึ้นตามคอลัมนตอบปญหา และ
คอลัมนตาง ๆ มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทําใหแนวความคิดเรื่องเกยรักเกยมีความสําคัญ คือภาพลักษณของ
๑๐๕

ชัยสิทธิ์ ธันเสวก, “ทางสายที่สาม : เกย พ.ศ. นี้ยังติดอยูที่ความเซ็กส,” มิถุนา จูเนียร ๑๔ (๒๕๒๘) :

๑๐๖

นิตินันท, “รักจริงหวังแตง!!!,” นีออน ๑๓ (๒๕๒๙) : ๓๑.

๕๖.

๑๖๘

เกยที่ผูกติดกับการมีเพศสัมพันธที่ไมยั่งยืน ซึ่งขัดกับความเชื่อเรื่องชีวิตคูที่มีลักษณะ ผัวเดียวเมีย
เดียวอันเปนที่ยอมรับของสังคมวาเปนรูปแบบความสัมพันธทางเพศที่ดี และถูกตอง ความสัมพันธ
ทางเพศที่เรียกวา ส่ําสอน เปลี่ยนคูไปเรื่อย ๆ จึงถูกมองวาเปนความสัมพันธที่ไมดี ไมเปนที่ยอมรับ
ของสังคม การยกประเด็นเรื่องเกยรักเกยขึ้นมา จึงเปนการสรางคานิยมที่ดี เพื่อใหความสัมพันธของ
คูเกย เปนที่ยอมรับของสังคม
ถาพวกเราชาวเกยสามารถครองรักกับคนรักของตัวเองไดนาน ๆ และมี
คูรักชาวเกยคอย ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสังคม
ภายนอกมองพวกเราวา…เออ…ชาวเกยนี่เขาก็รักกันจริงนะ และสิ่งที่สังคมเคย
เชื่อวาสังคมชาวเกยเปนสังคมที่สําสอน เปลี่ยนคูกันไปเรื่อยเปอย ไมเคยมีรักแท
ที่จีรังยั่งยืนตอกัน ก็จะคอย ๆ เปลี่ยนไปยอมรับวาการครองคูของเกยเปนอีก
ครรลองหนึ่งของชีวิตที่ไมไดมีความผิดปกติหรือวิตถารอีกตอไป ความคิดและ
ความเชื่อดังที่วาผมเองเห็นดวยและสนับสนุนอยางเต็มที่ คือใหเกยกับเกยรักกัน
และครองคูอยูดวยกันนาน ๆ๑๐๗
การที่ความสัมพันธของเกยแบบ เกยรักเกย นั้น ยอมจะตองมีองคประกอบหลาย ๆ อยาง
เพื่อที่จะทําใหความสัมพันธนั้นยั่งยืน อยางไรก็ตามองคประกอบเหลานั้นก็ไมแตกตางไปจากองค
ประกอบของความสัมพันธที่ยั่งยืนของคูชายหญิง อันเปนอุดมคติของการใชชีวิตคูแบบชนชั้นกลาง
มีหลายสิ่งหลายอยางที่นาใหคูเกยอยูกันไดนาน ๆ อันแรกสุดก็คือความ
รัก ทั้งสองตองรักกันถูกสเปคของกันและกัน สอง..ความเขาใจกัน สาม..ความ
ไวเนื้อเชื่อใจกันไมระแวงซึ่งกันและกัน สี่..ความเสียสละ หา..ความพรอมที่จะ
ใหอภัย และประนีประนอม หก..ความสามารถในการสรางสรรคความรัก และ
มิตรภาพใหตื่นเตนและงดงามอยูเสมอ และ เจ็ด..การเปนหุนสวนชีวิตของกัน
และกันดวยการลงทุนทําอะไรดวยกัน..ซื้อบาน ซื้อรถ หรือลงทุนในกิจการตาง
ๆ ดวยกัน๑๐๘
นทีก็เปนอีกคนหนึ่งที่พยายามใหเกยรักเกย นทีไดกลาวถึงประสบการณของตนวาแตเดิม
นั้นตนก็รูสึกชอบผูชาย แตเมื่อโตขึ้นไดทราบวาเกยนั้นมีหลายแบบ การไปหลงรักผูชายซึ่งจะตอง
๑๐๗
๑๐๘

“มิลินท”, “ฝานมิติ,” นีออน ๔๙ (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๓๓) : ๑๑๑.
“มิลินท”, “ฝานมิติ,” นีออน ๕๗ (เมษายน ๒๕๓๔) : ๗๘.

๑๖๙

แตงงานมีครอบครัว เกยมักจะตองผิดหวัง ดังนั้นการหันมารักกับเกยดวยกันนาจะเปนทางเลือกที่ดี
กวา
ดังนั้นเมื่อเราไดเรียนรูความเปนไปในสังคมมากขึ้น เราก็มีทางเลือก
มากขึ้น จึงไดเห็นวาผูชายที่เปนเกยจะพึงพอใจกับผูชายที่เปนเกยเหมือนกัน
เพียงแตวาเราจะชอบแบบไหน ในปจจุบันนี้มีเกยหลายคูที่อยูกันดวยความสุข
และมีทีทาวาจะยั่งยืน ถึงตรงนี้ผมอยากจะชี้แจงใหคนอานหนังสือของผมวาถา
เราเปนเกยทําไมเราไมหันมาชอบเกยดวยกันละ เพราะสามารถเลือกไดไมใช
หมายความใหเราตองไปชอบสาวดวยกัน เรื่องนี้มันอาจจะฝนใจมาก ถาเราเปน
สาวเราก็ควรชอบเกยหนุม และเกยหนุม ๆ ก็ควรจะหันมามองคนที่ออกสาวบาง
ผมวาความรักนี่มันเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นระหวางคนสองเพศ มันเปนสิ่งที่
ละเอียดออนมากกวาการรวมเพศ
เพราะฉะนั้นผมยืนยันไดในฐานะที่เคย
หลงใหลผูชายแท ๆ วา จริงแลวผมมีความสุขมากที่ผมสามารถหันมารักเกยดวย
กันได ที่ผมเขียนวาเปรียบเสมือนเกยสาวที่เฝาหลงหนุมนอยนั้น เปนการเลาถึง
ความรูสึกของตัวเองที่เหมือนผูหญิง
ปจจุบันถามีคนมาถามวามีความรูสึก
เหมือนสาวใหญหรือเปลา ผมจะตอบวาไมใช เพราะตัวเองรูสึกวาเปนเกยมาก
กวาเปนสาว๑๐๙
อยางไรก็ตามลักษณะความสัมพันธแบบคูตางชาย-หญิงมีบทบาทในการเลือกรูปแบบความ
สัมพันธระหวางเกยรักเกยอยูไมนอย กลาวคือเกยคิง ควรจะรัก เกยควีน หรือเกยควิงซึ่งหมายถึงมี
บทบาททางเพศไดทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา สามารถมีความสัมพันธไดทั้งกับเกยคิง และ เกยควิง
ดวยกัน หรือแมแตคิงรักกับคิงก็ได ความสัมพันธเพียงรูปแบบเดียวที่เปนไปไมไดคือเกยควีนกับ
เกยควีน
ที่วาเกยรักเกยนี้ผมไมไดหมายความวาเกยควีนจะตองรักกับเกยควีน
ดวยกัน (ถาเปนเชนนี้ก็คงจะพูดไดวาเปนเลสเบี้ยนเปนแนแท) เพราะวาสวน
ใหญออกจะเปนผูหญิง ผูหญิง คงหวานแหววแตวจาพิลึกที่ตางคนตางคงจะแยง
กันรับบทนางเอกกันสุดฤทธิ์ ฉะนั้นเกยคิงก็ควรจะรักกับเกยควีน หรือรักกับ
เกยควิง (คือไดทั้งคิงและควีน) ควิงจะรักกับควิงก็ได ควิงรักกับคิงไดเชนกัน
และบางทีผมยังเจอคิงรักกับคิงมาแลวก็มี ความรักระหวางเกยดวยกันมันเปน
๑๐๙

ชามน จักรพันธ, “สัมภาษณพิเศษ นที ธีระโรจนพงษ : เจาะชีวิตผานวรรณกรรม ผูเขียนกวาจะกาว
ขามเสนสีขาว,” นีออน ๕๑ (ตุลาคม ๒๕๓๓) : ๔๒–๔๓

๑๗๐

ความรักและความเขาใจซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกันอยางที่ควรที่จะเปน
ซึ่งไมเหมือนเกยกับผูชาย ที่สวนใหญแลวเกยจะรักจริง แตฝายชายจะทําเปนรัก
แกลงเอาอกเอาใจเพื่อเงินตัวเดียวเทานั้น๑๑๐
ประเด็นเรื่องการที่เกยตองตัดสินใจแตงงานเพื่อใหสังคมยอมรับในบทบาทของความเปน
ชายก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญ นทีเห็นวาเกยไมควรที่จะแตงงานกับผูหญิง เพราะจะทํา
ใหเกิดปญหาตามมา ซึ่งจะกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด
เกยหลายคนยังมองวาถึงเขาจะเปนเกยแตอยางไรก็ตามเขาตองแตงงาน
มีลูกสมกับที่พอแมของเขาตองการ
เพราะฉะนั้นถาเกยทุกคนในสังคมคิด
เหมือนกันหมด คือจะตองแตงงานกับผูหญิง มันก็เทากับวาเขาไดสรางปญหา
ใหกับสังคมเยอะขึ้น ไมวาจะเปนตัวเขาเอง ตัวผูหญิงและลูกที่เกิดมา ทีนี้ผมเอง
ก็มองวาถาเปนเกยแลวก็ควรจะเปนเลย ไมควรเปนเกยแบบปลาผิดน้ํา การที่จะ
ดึงผูหญิงมาแตงงานทั้งที่ตัวเองเปนเกยนั้น ผมจะไมทําเด็ดขาด ผมจึงพยายามที่
จะใหแงคิดแกผูอานวา ถาเราเปนเกยแลวทําไมตองแตงงานละ ใชชีวิตใหเปน
ประโยชนตอสังคมอยางเกยมันจะดีกวาไหม๑๑๑
ในชวงทศวรรษ ๒๕๓๐ นี้เองที่ “ความเปนเกย” เริ่มมีความชัดเจนขึ้น แตอยางไรก็ตามคํา
นิยามตาง ๆ ที่ใชในกลาวถึงชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศก็ยังไมมีความชัดเจน กะเทย, เกย, เกยควีน
และ เกยคิง โดยเฉพาะในกรณีของคําวา กะเทย, เกย และ เกยควีน ยังสามารถใชแทนกันได แตอยาง
ไรก็ตามก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแลววา กะเทย และ เกยแตกตางกันอยางไร เห็นไดจาก
ภาพยนตรเรื่อง “เพลงสุดทาย” ที่เริ่มปรากฏภาพโฆษณาตามนิตยสารเกยในชวงปลายป พ.ศ.
๒๕๒๘
เปนเรื่องราวความสัมพันธระหวางกะเทยที่มีอาชีพแสดงโชวคาบาเรตที่ชื่อสมหญิง
ดาวราย กับผูชายคนหนึ่ง ทายที่สุดสมหญิงก็ตัดสินใจยิงตัวตายเนื่องจากผิดหวังในความรัก การ
กลาวถึงภาพยนตเรื่องนี้มีการใชคําวา กะเทย และ เกย ในการกลาวถึงตัวละคร หรือกลาวพาดพิงถึง
ภาพยนตรเรื่องนี้

๑๑๐

นรินทร, “เกยรักเกย,” นีออน ๖๕ (ธันวาคม ๒๕๓๔) : ๒๐–๒๑.
ชามน จักรพันธ, “สัมภาษณพิเศษ นที ธีระโรจนพงษ : เจาะชีวิตผานวรรณกรรม ผูเขียนกวาจะกาว
ขามเสนสีขาว,” นีออน ๕๑ (ตุลาคม ๒๕๓๓) : ๔๒–๔๓
๑๑๑

๑๗๑

๔.๔ โรคเอดสผลกระทบตอวาทกรรมที่เกี่ยวเกย
ในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ ๒๕๒๐ ขาวตามหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับการแพรระบาด
ของโรคเอดสในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเปนที่รับรูของคนไทย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเขากับ
ความเปนเกยวาเปนพาหะหรือกลุมคนที่เปนโรคนี้ เชน บทความของ สุมิตรา จันทรเงา เรื่อง
“มัจจุราช ‘เอดส’ สวรรคเกยสลาย” ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับประจําวันที่ ๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดกลาวถึงการแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการแพร
ระบาดในกลุมเกย พรอมทั้งลงภาพความเคลื่อนไหวของกลุมเกยในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบ
ดวย๑๑๒ อยางไรก็ตามจากขอมูลที่วาการแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการ
เชื่อมโยงและตั้งขอสังเกตวา เกย หรือ กะเทย ในสังคมไทยนาที่จะเปนกลุมเสี่ยงตอโรคเอดส เห็น
ไดจากบทความของพิทยา วองกุล เรื่อง ““โรคเอดส” อันตรายจากกะเทย ความตายที่วงการแพทย
มืดมน” ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับประจําวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงแมวาขอมูล
สวนใหญที่พิทยานํามาเขียนจะเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแตภาพที่นํามา
ประกอบบทความกลับเปนภาพกะเทยไทย๑๑๓ ดังนั้นภาพลักษณของโรคเอดสในสังคมไทยไมแตก
ตางจากสังคมตะวันตก คือเปนภาพลักษณที่เกยเปนพาหะของโรคเอดส๑๑๔
ในระยะเวลาตอมาโรคเอดสไดแพรระบาดขยายวงกวางออกไป และแพรระบาดเขามาใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงปลายตนทศวรรษ ๒๕๓๐ มีการเสนอขาวตามหนาหนังสือพิมพถึง
การแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศไทย จากบทความของ ว. ชมิดท เรื่อง “มาปองกันตัวจาก
โรคเอ็ดสกันเถอะ” ตีพิมพในนิตยสารมิถุนาจูเนียร ฉบับที่ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดกลาววาคนไทย
คนแรกที่ติดเชื้อโรคเอดสเปนเกย∗ยิ่งทําใหภาพลักษณดังกลาวสอดคลองกับขาวที่ไดนําเสนอมา
๑๑๒

สุมิตรา จันทรเงา, “มัจจุราช ‘เอดส’ สวรรคเกยสลาย,” มติชนรายวัน (๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๖) :

๑๔.
๑๑๓

พิทยา วองกุล, ““โรคเอดส” อันตรายจากกะเทย ความตายที่วงการแพทยมืดมน,” มติชนรายวัน
(๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗) : ๑๔.
๑๑๔
Gai-Pied Hebdo, “The Homosexualization of AIDS,” trans. Daniel Defert in We Are Everywhere
: A Historical Sourcebook of Gay and Lesbian Politics, eds. Blasius Mark and Phelan Shane (New York
London : Routledge,1997) , p 659-773.
∗
เรื่องคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อโรคเอดสเปนเกยนี้นาจะเปนขาวที่รูกันในวงกวาง เพราะการกลาวถึงของ
ว. ชมิดท เปนการสรุปความมาจากที่อื่นอีกตอหนึ่ง แมแตหนังสือที่กลาวถึงโรคเอดสในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็
กลาวถึงเรื่องนี้ดวย

๑๗๒

กอนหนานี้ คนไทยคนแรกที่ติดเชื้อโรคเอดสนั้น เปนชายอายุ ๒๘ ป ไดเขาไปศึกษาตอในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดมีความสัมพันธทางเพศกับชายชาวอเมริกัน ตอมาไดกลับมารักษาตัวอยูใน
ประเทศไทย
ผูปวยที่ควรไดมาลัยเกียรติยศรายนี้เปนชายไทย อายุ ๒๘ ป เดินทางไป
ศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกาตั้งแตป ๒๕๒๔ ในชวงสองปแรกที่ไปศึกษาเขามี
สุขภาพดีมาตลอด จนกระทั่งถึงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๒๖ ซึ่งเปนชวงที่กําลัง
อยูในสหรัฐอเมริกา เขาเริ่มมีอาการเหนื่อยงาย เปนไข จึงไปพบแพทยที่
โรงพยาบาล แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอักเสบ จึงใหยากลับมากินที่บาน อีก
สี่เดือนตอมาเขาเริ่มมีอาการปวดตนคอ คอแข็ง และเปนไขตัวรอนมาก แพทยที่
โรงพยาบาลแหงเดิมจึงใหเขาเขารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยวินิจฉัยวาเขาเปน
โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ ตอมาแพทยผูดูแลเขาเกิดความสงสัยวา เขาอาจจะเปน
ผูที่มีภูมิตานทานบกพรอง ทําใหเขาเปนโรคติดเชื้อบอย จึงทําการตรวจโลหิต
ในหองปฏิบัติการโดยละเอียด พบวาเขามีเม็ดโลหิตขาวชนิด T ต่ํากวาปกติ และ
ยังตรวจพบเชื้อ Pneumocystis carinii จากปอด แพทยจึงลงความเห็นวาเขาปวย
เปนโรคเอดส และมีโรคเยื่อหุมสมองอักเสบเปนโรคแทรกซอน เขาไดรับการ
รักษาอยูในโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้น จึงเดินทางกลับมารักษาตัวตอในเมือง
ไทย๑๑๕
ประเด็นขาวเรื่องที่เกี่ยวกับเกยเปนพาหะของโรคเอดสไดปรากฎตามหนาหนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพอื่น ๆ บอยครั้งในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่นาสังเกตคือประเด็นดังกลาวนําไปสู“วิวาทะ”
ระหวาง ดร. วัลลภ ปยมโนธรรม นักจิตวิทยา อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
และดร. เสรี วงษมณฑา ซึ่งถือไดวาเปนนักวิชาการระดับปริญญาเอกคนแรกของประเทศไทย ที่เปด
เผยตัววาเปนเกย ตั้งแตทศวรรษ ๒๕๒๐ การโตเถียงกันระหวางดร. เสรี และ ดร. วัลลภนี้เปนผลมา
จากการแพรระบาดของโรคเอดส ซึ่งทําใหสังคมจับตามองกลุมเกย เนื่องจากในขณะนั้นเขาใจวา
เกยเปนพาหะของโรคนี้ การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพก็มักจะกลาวถึงเกยและโรคเอดสบอย
ครั้ง ดร. เสรี เปนคนหนึ่งที่ออกมาเปดเผยตัวตอสาธารณะวาตนเปนเกย และเปนบุคคลที่มีบทบาท
ปรากฎในสื่อประเภทตาง ๆ ในขณะนั้น จึงทําใหดร. เสรี เปนเปาของการโจมตีวาเปนผูที่ทําให
เยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมของดร. เสรี และจะทําใหคนเปนเอดสกันมากขึ้น

๑๑๕

ว. ชมิดท, “หลอสุขภาพ : มาปองกันตัวจากโรคเอ็ดสกันเถอะ,” มิถุนา จูเนียร ๑๐ (๒๕๒๘) : ๑๐๙.

๑๗๓

ขาวความขัดแยงระหวางดร. เสรี และ ดร. วัลลภ เริ่มปรากฏตามหนาหนังสือพิมพชวงตน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื่องมาจาก ดร. วัลลภไดกลาวในการบรรยายเรื่อง “เปนเกยทุกขจริง
หรือ” วา ดร. เสรี คณบดีคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตัวกระตุนใหเกยระบาด
มากยิ่งขึ้น เพราะทําตัวเปนแบบอยางในทางที่ไมถูกตอง๑๑๖ เรื่องนี้ไดนําไปสูวิวาทะและนําไปสูการ
โตวาทีของทั้งสองภายใตหัวขอดังกลาว ประเด็นของดร. วัลลภ คือตองการชี้ใหเห็นวาสาเหตุของ
การเปนเกยนั้นมาจากสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูในวัยเด็ก นอกจากนี้แลวอิทธิพลของสื่อที่นําเสนอ
ภาพของผูที่เปนเกย โดยเฉพาะบทบาทของ ดร. เสรี ทําใหมีผูนิยมเปนเกยกันมากขึ้น๑๑๗
การโตเถียงดังกลาวเปนที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปในวงกวาง นอกจาก
ขาวความเคลื่อนไหวที่หาอานไดจากหนังสือพิมพรายวันแลว รายการโทรทัศนของชอง ๓ ไดเชิญ
ดร. เสรี มาสัมภาษณเกี่ยวกับการโตแยงในครั้งนี้ดวย สวนดร. วัลลภนั้นไดนําเสนอ “โครงการปอง
กันบุตรหลานเปน เกย ทอม ตุด ดี้” โดยรับสมัครผูที่สนใจเขารวมโครงการ โดยมีการอบรมความรู
เกี่ยวกับอันตรายของการเปนทอม ตุด ดี้ และสอนวิธีทดสอบใหพอแมสังเกตพฤติกรรมของลูก และ
วิธีแกไขกอนที่จะกลายเปน ทอม ตุด ดี้ เต็มตัว๑๑๘ และยังมีผลตอคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจาย
เสียงและโทรทัศน (กบว.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาการนําเสนอภาพยนตหรือละครวา
เหมาะสมหรือไม นายประธาน รังสิมาภรณ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศนไดกลาววา “การแสดงที่เกี่ยวกับพวกเกยหรือเอาเกยมาแสดง มองอีกแงหนึ่งมันเพียงทําให
คนดูเพลิดเพลินเทานั้น ไมไดเอามาเลียนแบบอะไร ซึ่งถามีการสอดแทรกการสอนเตือนวาอยาเลียน
แบบ เพราะเปนสิ่งไมดีก็จะดียิ่งขึ้น”๑๑๙
บทความเกี่ยวกับโรคเอดสของ ว. ชมิดท ในนิตยสารมิถุนาจูเนียรถือไดวาเปนบทความ
แรก ๆ ที่กลาวถึงโรคเอดส นอกจากจะใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดสแลว ยังใหคําแนะนําใน
การรักษาสุขภาพ และปองกันโรคเอดสพรอมกันไปดวย และอาจจะถือไดวากลุมเกย เปนประชากร
ไทยกลุมแรก ๆ ที่ใหความสําคัญในเรื่องการปองกันโรคเอดส ผลจากการใหความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสอยางตอเนื่อง นาจะสงผลใหจํานวนเกยที่เปนโรคเอดสลดลง จากผลการสํารวจของ
กองระบาดวิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีเพียง ๑๒๐ คนในขณะที่ชายรักตางเพศและหญิงรักตางเพศมีจํานวนถึง
๓,๔๑๕ และ ๕,๑๙๖ คนตามลําดับ”๑๒๐
๑๑๖

“ ๒ดอกเตอร คนดังปะทะดาปญหาเกย,” ไทยรัฐ (๒ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๑๘.
“ศึกน้ําลายปญหาเกย ๒ ดอกเตอร,” มติชนรายวัน (๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๒.
๑๑๘
“พอแมตื่นกลัว เกย-ทอม-ตุด-ดี้,” ไทยรัฐ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๒.
๑๑๙
“กบว. หมั่นเกยทําทุเรศในจอทีวี,” ไทยรัฐ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๐) : ๖.
๑๒๐
“รายงานการเฝาระวังโรค : สรุปสถานการณโรคเอดสในประเทศไทย,” นีออน ๕๙ (มิถุนายน
๒๕๓๔) : ๔๐.
๑๑๗

๑๗๔

การแพรระบาดของโรคเอดสนาจะมีอิทธิพลตอกลุมเกย โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อเปน
ปากเสียงในการตานกับวาทกรรมกระแสหลักที่พยายามทําใหเกยและโรคเอดสเปนของคูกัน โดยมี
นัยวาเกยเปนพาหะของเชื้อโรคเอดส ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดมีการประชุมผูประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับเกยขึ้นแตการรวมกลุมในครั้งนี้เพื่อผลประโยชนของผูประกอบการธุรกิจบารเกย มาก
กวาที่จะเรียกรองสิทธิเสรีภาพหรือสรางความเขาใจอันดีตอความเปนเกย
คําอธิบายของวัลลภ
เชื้อสะอาด หนึ่งในเจาของ “บารเกย” เกี่ยวกับเรื่องนี้วา “เกี่ยวกับเรื่องการรวมกลุมของบรรดาเจา
ของบารเกยเนี่ย มันไมใชเปนสมาคมอะไรหรอกนะ เราไมใหญพอที่จะเรียกวาสมาคม เรียกแคกลุม
ก็พอแลว มันยังไมถึงเวลานะ อยางตอนนี้เรามีการรวมกลุมระหวางเจาของกิจการ ก็ประมาณ ๓๐
บาร มารวมกัน มีอะไร ๆ หลายอยางที่เราเขาใจกัน คุยกันรูเรื่อง สมมุติวามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็จะ
เรียกประชุมกันปรึกษาหารือกันเพื่อหาขอแกไขในเรื่องที่มันกระทบกระเทือนกับพวกเรา”๑๒๑ และ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็ไดมี “การประพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” ของ
บรรณาธิการนิตยสารเกย ๕ ฉบับ และ “กลุมคนบนถนนความบันเทิงที่เรียกตัวเองวากลุมสาย
สีมวง” ประเด็นในการพูดคุยนั้นเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณอันดีของเกยใหเปนที่ประจักษตอ
สังคมไทย และไดขอสรุปวา
เราจะมีเปาหมายหลักในการสรางภาพพจนที่ดีตอสังคม ซึ่งทานคงจะ
ยอมรับวาเกยนั้นก็คือมนุษยปุถุชนธรรมดาที่ยอมมีทั้งคนดีและคนชั่ว หากแต
ภาพพจนในปจจุบันสังคมมักจะมองเกยไปในทางที่ไมสูดีนัก เราจึงเห็นสมควร
จะแกไข และสิ่งที่เปนแนวทางขั้นตนในการแกไขภาพพจนที่ไมดีของเกยให
กลับเปนดีนั้น ที่ประชุมไดลงมติดําเนินการดังนี้
ขอที่ ๑. บก. นิตยสารเกยทุกฉบับ เห็นดวยที่จะรวมกันชักชวนใหเกย
ทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีและสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
โดยจะมีเนื้อหาสาระหรือคอลัมนโดยตรงที่จะกระตุนใหทุกคนเขาใจและ
ปฏิบัติตนในแนวทางอันเหมาะสมและถูกตองอยางชัดเจน
ขอที่ ๒. บก. นิตยสารเกยทุกฉบับยินยอมที่จะใหเนื้อที่ในหนังสือของ
ตนสําหรับคอลัมนที่ทานกําลังอานอยูนี้ โดยที่จะนําเสนอความเคลื่อนไหว ใน
การประชุมในแตละครั้งตลอดจนการสงผานขอมูลไปยังบุคคลบนถนนสาย
เดียวกัน
๑๒๑

“เกย : กับการรวมกลุมและกําเนิด “ลิปสซิง” บารเกยเมืองไทย,” มิถุนา จูเนียร ๓๔ (๒๕ กรกฎาคม
๒๕๒๙) : ๑๙.

๑๗๕

ขอที่ ๓. ทุกคนในที่ประชุมเห็นพองตองกันวา เราชาวเกยนั้นควรที่จะมี
กิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมอยางเปดเผยและสม่ําเสมอ ซึ่งถือเปนงาน
ประจําของกลุมโดยที่งานตาง ๆ ที่จะจัดทําขึ้นนั้นจะประชาสัมพันธ อีกทั้งยัง
เปดโอกาสใหเกยทั้งหลายไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานี้ทั้งทางตรงและ
ทางออม
ขอที่ ๔. กลุมของเราจะเปนปากเสียงของชาวเกยโดยจะรวบรวมขอมูล
ที่ไดพบจากสื่อมวลชนซึ่งใหขอมูลที่ไมถูกตองอันเกี่ยวของกับเกย ซึ่งมักกอให
เกิดภาพพจนที่นารังเกียจและเสื่อมเสีย
แลวจะหาขอมูลที่ถูกตองชี้แจงให
สื่อมวลชนทราบโดยสันติวิธี
ขอที่ ๕. ทางกลุมไดจัดใหมีการพบปะกันอยางตอเนื่องทุกเดือนโดยได
กําหนดการประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ต.ค.๑๒๒
อยางไรก็ตามกลุมนี้ก็ไมมีกิจกรรมหรือการทํางานที่เปนจริงเปนจังและไดหายเงียบไปในที่
สุด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความขัดแยงระหวางนิตยสารเกย เพราะวามีการแขงขันกันทางธุรกิจ
สูง แตยังมีสองกลุมที่รวมตัวกันไดคือกลุมเจาของกิจการบารเกย และ กลุมเสนสีขาว
กลุมเจาของกิจการบารเกยนั้นเปนการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชนในการประกอบธุระกิจ
บารเกยเปนหลัก เรื่องโรคเอดสจึงกลายเปนประเด็นสําคัญของกลุมนี้ โดยรวมมือกับกองควบคุม
กามโรค กระทรวงสาธารณะสุข ในการใหความรูกับ “เด็กบาร” เกี่ยวกับโรคเอดส เงินที่ไดจากการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ทางกลุมไดมอบใหกับการกุศล เชนบริจาคใหศูนยควบคุมกามโรค นอกจากกิจ
กรรมอบรมความรูเกี่ยวกับโรคเอดสตามบารตาง ๆ แลวยังไดรวมเดินขบวนในวันเอดสโลก และ
การจัดงานราตรีสีมวง “เพื่อชักชวนแขกที่เปนเกยดวยกันมารวมในงานนี้ เพราะเราเชิญ นายแพทย
จากกระทรวงมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส และก็มีการแสดงสนุกสนานกัน พรอมกับได
รับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสใหพวกเกยในเมืองไทยรูมากขึ้น”๑๒๓
อยางไรก็ตามการรวมกลุมเริ่มเปนรูปเปนราง และเริ่มมีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน
แตก็ยังมีลักษณะที่แยกยอยออกเปนกลุมตาง ๆ เชน กลุมผูประกอบกิจการคาเกี่ยวกับเกย, กลุมเกยผู
ใหความบันเทิง และ กลุมเกยที่ติดตอใกลชิดกับภาครัฐบาล การรวมกลุมเหลานี้อยูภายใตชื่อ “กลุม
เกยสรางสรรคแหงประเทศไทย” ซึ่งประกอบไปดวย เจาของกิจการบารเกย รานอาหาร เซาวนา
สําหรับเกย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดรวมเดินพาเหรดรณรงคตอตานโรคเอดส ในวันที่
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งเปนวันตอตานโรคเอดสโลก และประธานกลุมเกยสรางสรรคไดมอบ
๑๒๒
๑๒๓

“อันเปน…เอกฉันท,” นีออน ๒๗ (พฤศจิกายน ๒๕๓๐) : ๘๑.
“สัมภาษณพิเศษ : สืบศักดิ์ เฉลิมโชติกานนท,” นีออน ๖๒ (พฤศจิกายน ๒๕๓๔) : ๔๔.

๑๗๖

เงินสมทบทุนชวยเหลือมูลนิธิตอตานโรคเอดส
ผูประกอบกิจการเกย”๑๒๔

ซึ่งเงินจํานวนนี้เปนเงินกองกลางของกลุม

กลุมเสนสีขาวมีจุดเริ่มตนมาจากกลุมคนที่สนใจในการเตนและการแสดงรวมตัวกัน
ผลงานการแสดงครั้งแรกคือละครเรื่อง “เสนสีขาว” ซึ่งเปนบทละครที่ดัดแปลงมาจากเรื่อง
“อะคอรัสไลน” ในระยะแรกกิจกรรมของกลุมเสนสีขาวจะเนนไปที่การจัดแสดงที่ชวยเหลือองคกร
ทั่วไป เชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธิเด็กออนในสลัมฯลฯ สมาชิกของกลุมเสนสีขาวในระยะ
แรกมีทั้งหญิงและชาย∗”๑๒๕ ที่เคลื่อนไหวใหคนตื่นตัวถึงอันตรายของโรคเอดส และการปองกัน
โรคเอดสอยางถูกวิธี อยางไรก็ตามในเวลาตอมาก็เหลือเพียงกลุมเสนสีขาวเพียงกลุมเดียว นที
ธีระโรจนพงษ เปนผูนําของกลุมเสนสีขาว นที ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเปดเผยตัววาเปนเกยตอ
คนในครอบครัว ชื่อ “กวาจะกาวขามผานเสนสีขาว” นอกจากนี้แลวนที ยังเปนผูคิดใชคํา “กุลเกย”
เพื่อหมายถึงเกยที่ประพฤติตัวดี และควรที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม สิ่งที่นทีย้ําอยูเสมอคือการ
ทําประโยชนเพื่อสังคม เพราะเมื่อเกยทําประโยชนใหกับสังคมแลว ก็จะทําใหสังคมยอมรับเกยมาก
ขึ้น
นทีเริ่มมีคอลัมนปรากฏในนิตยสารเกยชวงปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ ไดแกคอลัมน “กอนที่
จะเปน…สมาคมเกยแหงประเทศไทย” ในมิถุนาจูเนียร คอลัมนนี้พูดถึง “สมาคมเกยแหงประเทศ
ไทย” ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นทีเห็นวา การรวมกลุมจะทําใหสามารถมีอํานาจตอรอง และชวยทําให
ภาพลักษณที่ดีของเกยออกสูสายตาของคนในสังคมมากขึ้น พรอมกันนั้นก็ใหความชวยเหลือ หรือ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเกย เชนการทําใหสังคมเขาใจวาโรคเอดสไมไดเปนโรคของเกย คน
ทุกคนสามารถที่จะติดเชื้อโรคเอดสได และ การตอบโตกับสื่อมวลชนในการเสนอเรื่องของเกยใน
ทางลบ
อีกคอลัมนคือ “จดหมายดวน จากซานฟรานซิสโก” ในนีออน (ในเวลาตอมาไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “จดหมายดวนจาก U.S.A.” คอลัมนนี้มีลักษณะเปนจดหมายเขียนเลาเรื่องราวและสิ่งที่ไดพบ
เห็นจากการเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญแลวจะเนนเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุม
เกยและเลสเบี้ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิดในการตั้งสมาคมเกยแหงประเทศไทย เปน

๑๒๔

นที ธีระโรจนพงษ, “กอนจะมาเปนสมาคมเกย,” มิถุนา ๕๔ (๒๕๓๒?) : ๘๑.
ในระยะเวลาตอมามีสมาชิกกลุมหนึ่งที่เปนผูชาย ประกอบดวยเกย และผูชาย แยกออกมาเปนกลุม
“สายสีมวง” ที่มักจะแสดงในบารเกย “สายสีมวงใหความรูสึกเหมือนเสนทาง มันไมใชเสนสีขาวที่จะแบงเวทีอัน
นี้เปนคนละเรื่อง คนละคอนเซ็บ สายสีมวงคือเสนทางที่พวกเกยเดินอยูเพราะเราไปเลนที่บารเกยและไดรับการ
ตอนรับจากพวกเกย
๑๒๕
“Ultra-Violet : นที ธีระโรจนพงษ,” มิถุนา ๕๒ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๓๑) : ๒๘.
∗

๑๗๗

แนวความคิดที่ไดอิทธิพลมาจากความเคลื่อนไหวของกลุมเกยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นทีมี
โอกาสไดเขาไปสัมผัส ดังจะเห็นไดจากบทสัมภาษณในนิตยสารมิถุนาวา
เกยที่นั่นสวนใหญจะเปนเกยที่คอนขางมีสุขภาพจิตดี เพราะสังคมบาน
เคายอมรับมากกวาสังคมบานเรา และเคาก็มีสมาคมเกยของเคา ซึ่งสมาคมเกยนี่
จะเปนหนวยสําคัญในการเผยแพรเรื่องราวตาง ๆ อยางเชน เรื่องราวของโรค
เอดสมีการตีพิมพเปนวารสาร กลาวถึงความคืบหนาและวิธรี ะมัดระวังตัวใหพน
จากโรคนี้ บางทีก็จัดเปนกลุม เวลาที่มีเทศกาลอะไรทีก็รวบรวมคน มีการแสดง
ของเขาไปเลนบาง หรือบางครั้งไมพอใจอะไรบางอยางก็รวมตัวกันประทวง
ตอตาน คนที่เปนสมาชิกสวนใหญคอนขางจะใหความสําคัญกับกลุม กับ
สมาคมเกย เพราะเขาถือวาจะเปนตัวที่จะเสริมสรางเกราะปองกันทั้งตัวเคาและ
ใหทั้งผลดีมีประโยชนแกกลุมดวย คิดวาที่นั่นดานความเปนอยูของเกยเปนไป
อยางมีเสถียรภาพมากกวาบานเรา๑๒๖
ตามความเห็นของนที การมีสมาคมเกยแหงประเทศไทยจะชวยทําใหกลุมเกยมีปากมีเสียง
มากขึ้น
การมีสมาคมฯ จะทําใหเรามีปากมีเสียงที่จะเรียกรองสิทธิเสรีภาพ มี
อํานาจในการตอรองเมื่อมีอะไรมากระทบตอเกยไมวาจะเปนการปดบารเกย
การปดหนังสือเกย อะไรเหลานี้เปนตน เพราะสิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอเรา
ไมมากก็นอย นอกจากนี้สมาคมฯ ยังจะเปนศูนยกลางการเผยแพรขาวสารเพื่อ
ใหคนที่เปนสเตรทไดรับฟง ใหรัฐบาลไดรับรูเพราะบางครั้งรัฐบาลนั้นมีงานอื่น
มากจนมองขามจุดเล็ก ๆ เหลานี้ไป๑๒๗
การเคลื่อนไหวที่สําคัญของนทีคือการรณรงคใหเกยระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ เพื่อ
ลดขอกลาวหาที่วาเกยเปนกลุมเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรคเอดสมากที่สุด นทีไดใชการแสดงใหความ
รูเกี่ยวกับโรคเอดสและการปองกันในบารเกย และตอมาไดขยายวงไปสูโรงเรียน หรือองคกรตาง ๆ
ตนป พ.ศ. ๒๕๓๒ นทีไดกอตั้งกลุม ภราดรภาพยับยั้งโรคเอดสแหงประเทศไทย โดยมีชื่อภาษา

๑๒๖
๑๒๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑–๓๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐.

๑๗๘

อังกฤษวา Fraternity for AIDS Cessasion in Thailand เรียกยอ ๆ วากลุม แฟค (FACT)๑๒๘
กรรมหลักของกลุมนี้คือ
๑. การเนนใหคําปรึกษาเรื่องความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแกกลุมธุรกิจบาร
และรานอาหารเกยที่มีเด็กขายบริการทางเพศ โดยที่บุคคลกลุมนี้เปนกลุมที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง F.A.C.T. จึงไดจัดจินตลีลาประกอบการ
บรรยายเรื่องโรคเอดสโดยกลุมนักแสดง ‘เสนสีขาว…สายสีมวง’ ออกรณรงค
ใหความรูอยางตอเนื่องและครอบคลุมทั่วเขต กทม. และพัทยา โดยถือเปนเรื่อง
สําคัญเรงดวน
๒. การสงอาสาสมัครของกลุม F.A.C.T. ไปตามสวนสาธารณะและ
บริเวณเฉพาะที่มีกลุมผูคาประเวณีและกลุมผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค
เอดสสูง เพื่อแจกจายถุงยางอนามัย แนะนําวิธีการใช และใหความรูเรื่องโรค
เอดสอยางถูกตอง
สถานที่เปาหมายดังกลาวไดแก
บริเวณสวนลุมพินี
สนามหลวง วังสราญรมย หัวลําโพง และสวนจตุจักร เปนตน
๓. จัดตั้งศูนยกลางในการพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล
ตลอดจนแนวความคิดในการเตรียมการเพื่อกาวไปสูการกอตั้งสมาคมเกยแหง
ประเทศไทย อีกทั้งยังใชศูนยกลางนี้เปนที่ใหคําปรึกษาปญหาของชาวเกยรวม
ถึงปญหาเรื่องโรคเอดส ปจจุบันที่ทําการดังกลาวคือ เสนสีขาว แดนซ สตูดิโอ
ชั้น ๔ ตึก ๗๑ SPORT CLUB ซอยขุนวิจิตร คลองตัน …
๔. ออกจุลสาร ‘กุลเกย’ ขาวสารที่สนับสนุนใหชาวเกยมีพฤติกรรมใน
ทางสรางสรรคและรวมใจกันตอตานโรคเอดส โดยจุลสารนี้จะออกทุกเดือน
และแจกจายตามบาร รานอาหาร ซาวนาเกย ตลอดจนที่ที่เปนแหลงพบปะ
สังสรรคของชาวเกยโดยทั่วไป
๕. ติดตอประสานงานกับกลุมเกยตางชาติเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาว
สารอันเปนประโยชน ตลอดจนแจงขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกเพื่อนชาวเกยทั่ว
โลก โดยเนนใหชาวตางชาติไดทราบโดยชัดเจนวา เกยไทยที่อยูนอกบารและไม
ไดเกี่ยวของกับธุรกิจการคาประเวณีนั้น ยังมีอยูเปนสวนใหญ
๖. สนับสนุนทีมงาน ‘เสนสีขาว…สายสีมวง’ ในการใหความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสแกหญิงบริการอาชีพพิเศษตลอดจนกระจายขอบขายการใหความรูแก
ประชาชนในวงกวางทั่วไป อาทิเชน นักเรียนในโรงเรียน เจาพนักงานในโรง
๑๒๘

ขจรฤทธิ์ รักษา, “สวนลุมฯ สวรรคชาวเกย,” มิถุนา ๕๕ (๒๕๓๒?) : ๗๐.

กิจ

๑๗๙

พยาบาล ทหารในคาย
เปนตน๑๒๙

ตลอดจนนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

นอกจากกิจกรรมดังที่ไดกลาวมาแลว F.A.C.T. ยังมีนโยบายที่ขานรับนโยบายของภาค
รัฐบาลและเอกชนในการมุงเนนรณรงคตอตานและยับยั้งการแพรระบาดของโรคเอดส และแกไข
ภาพรวมของเกยไทยสวนใหญที่มักจะเขาใจวา เกยคือกลุมบุคคลที่วนเวียนอยูในเรื่องของธุรกิจการ
คาประเวณี ซึ่งเปนเพียงกลุมหนึ่งและเปนกลุมยอยของสังคมชาวเกยเทานั้น ดังนั้น F.A.C.T. จึง
เล็งเห็นถึงความสําคัญที่เราชาวเกยไทยจะไดมีโอกาสพบปะพูดคุยแลก เปลี่ยนทัศนะคติ ตลอดจน
รวมมือในการวางแนวทางในการแกปญหาเรื่องดังกลาว๑๓๐
จะเห็นไดวาวัตถุประสงคหลักในการรวมกลุมของแตละกลุมอยางหนึ่งคือการสรางภาพ
ลักษณที่ดีใหกับเกย โดยหยิบประเด็นเรื่องโรคเอดสมาเปนจุดเชื่อมตอระหวางเกยและสังคม กลุม
ผูประกอบการธุระกิจบารเกย รวมมือกับกระทรวงสาธารณะสุขในการเผยแพรความรูในการปอง
กันโรคเอดส และจัดงานการกุศลมอบรายไดใหกับการกุศล กลุมเสนสีขาว และ F.A.C.T. ของนที ก็
หยิบประเด็นเรื่องโรคเอดสมาใชเชนกัน แตขยายวงใหกวางออกไป โดยจัดการแสดงใหความรูเรื่อง
โรคเอดสและการปองกันโรคเอดส แสดงตามที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงเรียนตาง ๆ ทั้งในเขต
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมทั้งตางประเทศเชนประเทศกัมพูชา
ถึงแมวาความแตกตางระหวางเกยและกะเทยในทางทฤษฎีจะสามารถแบงแยกไดอยางชัด
เจน แตในทางปฏิบัติแลวความเปนกะเทย และความเปนเกยยังมีลักษณะที่เหลือมซอนกัน การ
ปฏิเสธความเปนกะเทย เพื่อที่จะสรางภาพลักษณที่ดีใหกับความเปนเกย จึงเปนอุดมคติที่เปนไปได
ยากในโลกแหงความเปนจริง และถึงแมวาการนําเสนอเนื้อหาที่เขมขนในเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
กลุมเกย แตก็ปฏิเสธความจริงไปไมไดวา จุดเดนที่แทจริงของนิตยสารเกยคือการนําเสนอภาพ
เปลือยของนายแบบประจําฉบับ และการจําหนายภาพ “ลับเฉพาะ” มีความพยายามของผูเขียน
คอลัมนตาง ๆ ในนิตยสารเกยใหผูอานหันมาใหความสนใจกับเนื้อหาบาง แบบสอบถามตาง ๆ ไม
ไดรับความสนใจจากผูอานเทาที่ควร

๑๒๙

นที ธีระโรจนพงษ, “กลุมภราดรภาพยังยั้งโรคเอดสแหงประเทศไทย FRATERNITY FOR AIDS
CESSATION IN THAILAND (F.A.C.T.),” นีออน ๔๔ (มกราคม ๒๕๓๓) : ๑๕.
๑๓๐
เรื่องเดียวกัน.

๑๘๐

๔.๕ การขยายพื้นที่ของวาทกรรมเกย
ตนป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดเกิดปรากฏการณใหมในวงการนิตยสารเกย คือนิตยสาร Male ราย
เดือนไดออกวางแผงในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ลักษณะที่แตกตางไปจากเดิมคือขนาดของ
นิตยสารที่เทียบเทากับนิตยสารขนาดใหญทั่วไป
อยางไรก็ตามขนาดที่ใหญขึ้นนี้เปนผลมาจาก
นิตยสารเกยที่ทํามากอนหนานี้ลวนมีขนาดเล็ก เพื่อหาแนวทางที่แปลกใหมใหกับหนังสือของตน
ขนาดที่ใหญขึ้นยอมสรางความแตกตางและจุดเดนของหนังสือไดดียิ่งขึ้น
แลวความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําหนังสือสักเลมขึ้นมา วางบน
แผงนั้นก็ยากลําบากเพราะเพื่อนพองชาวพาราเขาทํากันเยอะมากเลยเกิดความ
คิดขึ้นมาวา เราควรจะทําขนาดใหญขึ้นมาสักฉบับหนึ่งจะไดเปนความเหมือนที่
แตกตาง ที่เหมือนก็เปนหนังสือเกยเหมือนกันที่แตกตางก็คือ เลมขนาดสะใจ
สะตาคนอาน ก็มานั่งถกเถียงกันวาคนอานจะกลาถือหรือเปลา มันใหญนะ ในที่
สุดรวบรวมสมัครพรรคพวกขึ้นมาคําสั่งฟาผาของขาพเจาวาลุยก็เดินหนากันเลย
๑๓๑

เนื้อหาภายในสวนใหญเปนคอลัมนบันเทิง ตอมาไดออกนิตยสารในเครือเดียวกันชื่อ GR,
GRACE, เมล มินิ และ เกรซ จูเนียร ในเวลาตอมาไดเกิดนิตยสารในลักษณะเดียวกันนี้ตามมาอีก
หลายฉบับ ไมวาจะเปน Neon Special, HotGuys, Young, Chap, Hero, Buddy, Cannon, Flesh ฯลฯ
นอกจากนิตยสารที่นําเสนอเรื่องราวและสาระบันเทิงแลว
ปรากฎการณใหมอีกอยางหนึ่งคือ
หนังสือที่มีแตภาพเปลือยเพียงอยางเดียวไดแก Heat ปรากฏการณเหลานี้ทําใหดูเหมือนวาสังคม
ไทยเปดกวางมากขึ้นและเปดโอกาสใหเกยอยูในสังคมไทยไดในระดับหนึ่ง เห็นไดจากโครงการ
บานและที่ดินจัดสรรที่ชื่อวาโครงการ “เมืองดอกไม”
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ โฆษณาของโครงการ “เมืองดอกไม” เริ่มปรากฏตามหนา
นิตยสารเกย โดยมี เดชเดียว ศรีชัย เกยนักธุรกิจเปนเจาของโครงการ โครงการเมืองดอกไมเปน
โครงการบานจัดสรรค ตั้งอยูที่ ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีกลุมเปาหมาย
เฉพาะลูกคาที่เปนเกยเทานั้น เดชเดียวไดกลาวถึงโครงการนี้วา

๑๓๑

พชร ณ นคร, “๑ ป กับ MALE และอื่น ๆ อีกมากมาย,” MALE 10 (กุมภาพันธ ๒๕๓๗) : ๘๙.

๑๘๑

มันจะเปนเซ็นเตอร…จะเปนจุดศูนยกลางที่ใหญที่สุด แลวก็เปนบาน
พักผอน มีคลับเฮาส…ความไฮเท็คกลางปาเปนของแถม แลวมีเอ็นเตอรเทนเปน
ของแถม คือไมใชบานพักตากอากาศอยางที่อื่น ทันทีที่คุณลอดผานซุมดอกไม
เขาไป คุณก็จะเปนตัวของคุณเอง คุณสะบัดทิ้งใหหมดเลย…คราบของความถูก
กดดัน จะเปนเซ็นเตอรรองรับคนทุกจังหวัด ทุกประเทศ และทุกอาชีพ๑๓๒
ในชวงปปลายป พ.ศ. ๒๕๓๘ ปรากฏภาพการประกวดการแตงกายในชุดแฟนซีตามหนา
นิตยสารเกยบอยครั้ง นาจะเปนอิทธิพลมาจากการจัดงาน Mardi Gras ของเกยในโลกตะวันตกไมวา
จะเปนในสหรัฐอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย Mardi Gras เปนเทศกาลสําหรับเกยและเลสเบี้ยนในโลก
ตะวันตก กิจกรรมหลักของงานคือการเดินขบวนพาเหรด โดยผูที่เขารวมขบวนมักจะแตงกายในชุด
แฟนซี บาร Divine ในซอย ๔ ถนนสีลมไดหยิบยืมรูปแบบการแตงชุดแฟนซีเชนนี้ขึ้น โดยเรียกงาน
ที่จัดขึ้นนี้วา Mardi Gras ตามชื่องานที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก แตก็ไมไดมีการเดินขบวนพาเหรดแต
อยางใด ผูเขารวมงานเพียงแตแตงกายในชุดแฟนซีมารวมงาน อยางไรก็ตามผูที่ริเริ่มในการจัดงานนี้
เปนชาวตางชาติ และกลาวถึงที่มาของงานนี้ไววา
จริง ๆ แลวเทศกาล Mardi Gras เปนของชาว ยุโรป เปนประเพณีที่
ทํากันมานานแลว และเปนความเชื่อของชาวคริสเตียนวาเปนเทศกาลที่ตองถือ
ศีลอด ๑ เดือน กอนวันอิสเตอร ทุกคนจะแตงตัวประหลาด ๆ และมีการเดิน
ขบวนเปนขบวนพาเหรดเลย ซึ่งถือวาเปนเทศกาลที่สําคัญงานหนึ่ง แตที่
ออสเตรเลียพวกเกยมีจํานวนที่เยอะมากเลย นําเทศกาลนี้มาเปนสัญลักษณชาว
เกยไปเลย มีการแตงตัวแปลก ๆ และมาประชันโฉมกัน มีการประกวดขบวน
พาเหรดเปนงานที่ใหญและมีชื่อเสียง จนกลายเปนประเพณีของชาวเกยในซิด
นีย ผมจึงคิดวาเมืองไทยนาจะมีบาง จึงนํามาจัดขึ้นที่ DIVINE มีการประกวดกัน
ซึ่งก็ประสบความสําเร็จอยางมาก
อีกอยางเราตองการที่จะประชาสัมพันธ
DIVINE ใหคนรูจักเยอะ ๆ ดวยวัตถุประสงคหลักอีกอยางคือความสุขสนุก
สนาน สําหรับชาวเกยทุกคนไดมีบทบาทและได ENJOY กันเทานั้นครับ คิดวา
ปหนาเราจะจัดใหญกวานี้ อาจจะมีการเดินขบวนเลยก็เปนได๑๓๓

๑๓๒

สมิต, “เดชเดี่ยว ศรีชัย : เจาของความคิดสรางสรรค เมืองดอกไม,” CHAP ๓ (สิงหาคม ๒๕๓๗) :

๑๓๓

“โฉมหนาของ MARDI GRAS,” MALE ๑๘ (๒๕๓๘) : ๓๒–๓๓.

๒๖.

๑๘๒

เนื้อหาที่เต็มไปดวยสาระบันเทิงของนิตยสารเกยยุคใหมนี้ สวนหนึ่งคือภาพความเคลื่อน
ไหวของความบันเทิงในโลกตะวันตก
การเดินพาเหรดของกลุมเกยในโลกตะวันตกไมวาจะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลีย รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก และในชวง
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการจัดทัวรเพื่อเขารวมกิจกรรมเหลานั้นดวย เชน งาน Mardi Gras ใน
ประเทศออสเตรเลีย และ Gay Game เชน โฆษณาทัวรประเทศออสเตรเลียซึ่งมีจุดขายอยูที่การเขา
รวมงาน Mardi Gras และภาพกิจกรรมใน Gay Games ครั้งที่ ๔ ที่ประเทศเนเธอรแลนด ใน
นิตยสาร MALE ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนี้แลวการประกวดชุดแฟนซีก็มีความหลาก
หลายมากขึ้น ไมวาจะเปนการประกวด Miss Beauty Brain & Creation Contest ที่จัดตอเนื่องมาจน
ถึงปจจุบัน, การประกวดตามสถานที่เที่ยวของเกย เชน DJ Station สีลมซอย ๒ เปนกาวแรกที่จะนํา
ไปสูความใฝฝนวาจะมีกิจกรรมของเกยในพื้นที่สาธารณะ
๔.๕.๑ วาทกรรมกระแสหลัก
ในขณะที่หลายสิ่งหลายอยางดูเหมือนวาโลกของเกยไดขยายตัวมากขึ้น แตการไมยอมรับ
จากสังคมยังคงปรากฏใหเห็น เชน เพลงเกลียดตุด ของวงซีเปยแตงโดย เจษฎา สุขทรามร ซึ่งเปน
วงดนตรีใตดิน
สาวสวยทรงโต เธอชอบเตนโชว โอโฮเธอสวยบาดใจ เดินบนถนน พบ
เห็นทั่วไป รูไหมวาเธอเปนตุด เธอแพรเชื้อเอดส ทุเรศสังคม เสพสมกับเพศ
เดียวกัน บางคนลงทุน ตัดพวงสวรรค เสริมยาซิลิโคน เกลียดตุด…กายเธอเปน
ชาย แตใจเปนหญิง ทุเรศจริง ๆ นาเบื่อ จะไปทางไหน ก็เจอแตตุด โอยทําไม
เปนอยางนี้ มีลูกผูชาย เลี้ยงดูดีดี ระวังจะเปนตุด ถากูเจอมึงนะ พวกตุดเนี่ย มึง
ตาย…กูจะฆามึง
นอกจากเพลงของวงซีเปยแลว ยังปรากฏขาวที่สําคัญ ๓ ขาวในชวงปลายทศวรรษ ๒๕๓๐
และตนทศวรรษ ๒๕๔๐ คือ ขาวสถาบันราชภัฏออกมาประกาศไมใหผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเขา
ศึกษาตอ (๒๕๓๙) ขาวตุย (๒๕๔๐) และขาวฆาตกรรมนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ซึ่งผูที่เปนฆาตกร
นั้นเปนนั้นเกี่ยวของกับ“ทหารมาเฟยชั้นผูใหญ” (๒๕๔๑) ทั้งสามขาวดังกลาวแสดงใหเห็นวาท
กรรมกระแสหลักของสังคมไทยที่ยังไมยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศ อยางไรก็ตามขาวทั้งสามได
ทําใหคนกลุมอื่นที่ไมใชผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ออกมาแสดงความคิดเห็นตอตานกับวาทกรรม
กระแสหลักดังกลาว

๑๘๓

ขาวราชภัฏ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สถาบันราชภัฏไดประกาศหามผูที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศเขาศึกษาตอ โดยอางวาครูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนแบบอยางที่ไมดีใหกับนักเรียน
และไดอางถึงการศึกษาในแวดวงวิชาการวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน “ความวิปริต”, “เปนโรค”
และ “ผิดปกติ” สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพเห็นดวยกับแนวความคิดนี้ อยางไรก็ตามก็ยังมี
นักวิชาการและสื่อมวลชนบางแขนงที่มีความเห็นแตกตางออกไป โดยถือวาการกระทําของสภาบัน
ราชภัฏเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปนการกระทําที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามถึงแมวา
หนังสือพิมพจะมองวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนสิ่งที่ “เบี่ยงเบน” และเปนผูที่ “มีอารมณทางเพศผิด
ปกติ” แตก็ไมเห็นดวยที่จะปดกั้นโอกาสทางการศึกษาของคนกลุมนี้
ซินนอตต๑๓๔ไดกลาววาถึงแมวาจะมีการกลาวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทาง
การศึกษา แตประเด็นหลักที่สื่อมวลชนใหความสําคัญคือการขัดตอรัฐธรรมนูญ และความไมเปน
ประชาธิปไตยในหมูผูบริหารของสถาบันราชภัฏ และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางไรก็ตาม เสรี
สุวรรณพานันท เลขาธิการสมาคมนักกฎหมายไทย มองวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความ
“เบี่ยงเบน” ที่ควรจะแกไขตั้งแตตนเหตุคือครอบครัว ไมใชมาแกที่ปลายเหตุ
เนื่องจากผูบริหารสถาบันราชภัฏไมเขาใจเรื่องความแตกตางของอัตลักษณทางเพศของ
พฤติกรรมรักรวมเพศ เนื่องจากความสัมพันธระหวางพฤติกรรมรักรวมเพศและอัตลักษณทางเพศ
กับเรื่องสิทธิมนุษยชนเปนของใหมในสังคมไทย ทําใหขออางของสถาบันราชภัฏตกไปในที่สุด
เปาหมายหลักที่สถาบันราชภัฏกลาวถึงคือ กะเทย/ตุด, ผูที่มีพฤติกรรมตรงขามกับเพศของตน และ
ชายรักรวมเพศที่มีพฤติกรรมเหมือนผูหญิง สังเกตไดจากการแตงกายที่พบเห็นไดตามละครโทร
ทัศน แตเนื่องจากคําที่ใชในการกลาวถึงคนกลุมนี้ของสถาบันราชภัฏเชน รักรวมเพศ, คนเบี่ยงเบน
ทางเพศ ทําใหดูเหมือนวาสถาบันราชภัฏหามผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศในทุกรูปแบบเขาศึกษา
ราชภัฏไดอางเหตุผลของการหามผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเขาศึกษา โดยโยงพฤติกรรมรักรวม
เพศเขากับปญหาสังคม และแนวความคิดอนุรักษณนิยม ศีลธรรมอันดีงามของประเทศ เพื่อสังคมที่
ดียอมดี สิทธิของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ที่อยูบนพื้นฐานของเรื่องเสรีภาพสวนบุคคลยอมมี
ความสําคัญนอยกวา นอกจากนี้แลวเจาหนาที่ของรัฐยังกลาววา “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” ไดรับอิทธิ
พลมาจากวัฒนธรรมตางชาติ และกลุมคนรักรวมเพศเปนผูที่มีอารมณรุนแรง
หนังสือพิมพไมมีทัศนคติในแงบวกตอพฤติกรรมรักรวมเพศ
เห็นไดจากการกลาวถึง
พฤติกรรมรักรวมเพศในกรณีที่สถาบันราชภัฏหามผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเขาศึกษา ทั้งสถาบัน
ราชภัฏและหนังสือพิมพตางใหภาพพฤติกรรมรักรวมเพศในแงลบ
หนังสือพิมพมักจะใชขาว
ฆาตกรรมที่เกิดกับบุคคลรักรวมเพศในหนาหนึ่งอยูเสมอ ๆ ถึงแมวาจะไมเห็นดวยกับการกีดกัน
๑๓๔

Megan Sinnott, “The Semiotics of Transgendered Sexual Identity in the Thai Print Media :
Imagery and Discourse of the Sexual Other,” (unpublished).

๑๘๔

พฤติกรรมรักรวมเพศของสถาบันราชภัฏ แตหนังสือพิมพมีจุดยืนอยูที่เรื่องการขัดรัฐธรรมนูญเปน
หลัก ภาพของ “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” กลายเปนเครื่องมือของทั้งหนังสือพิมพและสถาบันราชภัฏ
ใชในการบอกถึงจุดยืนในดานตาง ๆ ของตน เชน การพัฒนา, ประชาธิปไตย และความเปนชาติ ใน
กรณีการโตเถียงหามบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเขาศึกษาในสถาบันราชภัฏ
ขาวตุย ในเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. ๒๕๔๑ เจาหนาที่มูลนิธิคุมครองเด็ก รวมกับตํารวจสน.
ทุงครุ ไดบุกจับสถานคาบริการเด็กชายของ เฮียเปด เปนคนโดแหงหนึ่งในแขวงทุงครุ เขตราษฎร
บูรณะ พบเด็กชายอายุระหวาง ๑๑–๑๗ ป ถูกบังคับคาประเวณีจํานวน ๘ คน พรอมทั้งบัญชีลูกคา
อีก ๗๐ คน๑๓๕ เด็กคนหนึ่งไดกลาววามีลูกคาบางคนเปนขาราชการระดับสูงที่มีชื่อเลนวา ตุย ใน
เวลาตอมาไดเขามอบตัวกับตํารวจ และเรื่องก็ไดจางหายไปจากหนาหนังสือพิมพ คําวาตุยไดกลาย
เปนคําที่ใชกลาวถึงพฤติกรรมรักรวมเพศ ในกรณีที่ชายมีอายุมากกวา หรือมีตําแหนงสูงกวา กระทํา
ชําเรากับเด็กผูชาย หรือผูชาย “จากนั้นคําวาตุยก็กลายเปนคํากิริยาที่มักใชเรียกชายวัยกลางคนขึ้นไป
ที่กระทําตอเด็กชายทางประตูหลัง”๑๓๖
ซินนอตต กลาววาในกรณีนี้มีความแตกตางไปจากในกรณีของสถาบันราชภัฏ (เปนพฤติ
กรรมตรงขามกับเพศของตนและมีลักษณะของความเปนหญิง) เปนชนกลุมนอยที่ตกเปนเหยื่อ และ
ตองการความเมตตาจากระบบราชการ ในขณะที่ในกรณีตุยภาพที่นําเสนอผานสื่อสิ่งพิมพ มี
ลักษณะของ “ความเปนผูชาย” หรือ ผูชายที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ เปนนักการเมืองระดับสูง๑๓๗
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรากฏขาวผูกองตุย มีการพบศพ ดร. พูลสวัสดิ์ ดร.ไฮโซ
จากการสืบสวนของตํารวจ พบวานายทหารหลายคนมีสวนเกี่ยวของ และจับเนื่องจากขอหา
ฆาตกรรม ตํารวจสันนิษฐานวาทั้งหมดมีพฤติกรรมรักรวมเพศ ตํารวจไดกลาวอีกวาเหยื่อฆาตกรรม
ถูกขมขืน และถูกทํารายจนถึงชีวิต สันนิษฐานวาเนื่องจากผูตายชอบนําเรื่องความสัมพันธของตน
กับนายทหารชั้นผูใหญไปพูด ซึ่งนายทหารผูนั้นเปนมาเฟยที่มีชื่อเสียง จึงสงลูกนองมาจัดการ “จาก
การสืบสวนในทางลับพบวา ดร. พูลสวัสดิ์ ชอบพูดกับเพื่อนฝูงวา เคยไปรวมหลับนอนกับ “เสธ.”
คนหนึ่งซึ่งเปนลูกพี่ของ ร.อ. มนัสเกยหนุม และวิพากษวิจารณกับพรรคพวกในทํานองวา “ไมนา
เชื่อที่ “เสธ.” ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการมาเฟยจะมีเบื้องหลังเปนผูชายสีมวง แบบพวกเกย แถมลอเลียน

๑๓๕

“ตุยควงเพื่อนแถลงขาว เสือผูหญิงไมใช ‘เกย’,” กรุงเทพธุรกิจ (๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๑) : ๑๒.
๑๓๖
“ชีวิตเศราชาวตุย,” Weekend? ๑๑,๕๙๓ (๑๙ เมษายน ๒๕๔๑) : ๑๘.
๑๓๗
Megan Sinnott, “The Semiotics of Transgendered Sexual Identity in the Thai Print Media :
Imagery and Discourse of the Sexual Other,” (unpublished).

๑๘๕

วาเปนพวกมาเฟยตุด มาเฟยเกยอะไรไปโนน อาจจะสรางความไมพอใจให “เสธ.” ลูกพี่ จึงสงร.อ.
มนัสมาจัดการ”๑๓๘
ซินนอตต กลาววาในเวลาตอมาการนําเสนอคดีฆาตกรรมเกยนี้ไดเปลี่ยนแนวไปสูเรื่องอื้อ
ฉาวทางการเมือง เมื่อมีการคนพบวา ร.อ. มนัส เคยถูกตํารวจออสเตรเลียจับดําเนินคดีอาญา เนื่อง
จากสงยาเสพติดไปจําหนายยังประเทศออสเตรเลียศาลพิพากษาจําคุก ๔ ป เมื่อพนโทษแลว ร.อ.
มนัส ไดเดินทางกลับประเทศไทย และเดินเรื่องขอกลับเขารับราชการทหารโดยมีนายทหารระดับ
สูงชวยเหลือ ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถเขามาเปนนายทหารไดอีกครั้งหนึ่ง และภายหลังยายมา
สังกัด “สห.บก.สูงสุด”
ภาพของผูรายโรคจิตที่อยูในคราบของทหารภายใตการคุมครองของ
นายทหารชั้นผูใหญเปนสิ่งที่นิตยสารการเมืองอยาง มติชน, บานเมือง และ แนวหนา ลงขาวเรื่องนี้
อยางครึกโครมเปนเวลากวาหนึ่งอาทิตย จนกรณีฆาตกรรมกลายเปนประเด็นรองไปในที่สุด และ
ดวยความตองการของสื่อที่ตองการจะทราบวาใครคือผูที่อยูเบื้องหลัง ร.อ. มนัส
ขาวทั้งสามแสดงใหเห็นวาสังคมไทยยังคงมีอคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศ ในกรณีแรก
แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศ ยังคงถูกมองวาเปนความวิปริต เปนสิ่งที่ผิดปกติ และนํามาซึ่ง
ความอับอายขายหนาตอผูที่ถูกจับไดวามีพฤติกรรมดังกลาว เห็นไดชัดจากการสัมภาษณ
นาย
พรเทพ บูรณมาตร เจาของสมญานาม ตุย ที่ตอบโตกับขาวที่ปรากฎตามหนาหนังสือพิมพใน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจวา “นายพรเทพ ปฏิเสธเรื่องที่ปรากฏเปนขาววาไมเปนความจริง และไม
เคยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เพราะในอดีตก็เคยมีครอบครัวอยูกินดวยกันถึง ๓ ป แตไมไดจด
ทะเบียนสมรส ซึ่งเรื่องนี้สามารถยืนยันความเปนชายของตัวเองได”๑๓๙ นอกจากนี้แลวยังมีหนังสือ
พิมพบางฉบับไดโยงขาวนี้เขากับเหตุการณกระทําชําเราเด็กชายที่เกิดขึ้นเขากับปญหาสังคม
สรุปไดวานับตั้งแตปลายทศวรรษ ๑๕๑๐ จนถึงตนทศวรรษ ๒๕๔๐ วาทกรรมกระแสหลัก
และวาทกรรมกระแสรองที่วาดวยพฤติกรรมรักรวมเพศไดปะทะกันอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจาก
การขยายตัวของสื่อสาธารณะตาง ๆ ซึ่งสื่อสาธารณะเหลานี้จะเปนเวทีใหวาทกรรมชุดตาง ๆ แสดง
ตัวและตอบโตกันอยางเต็มที่ โดยเฉพาะนิตยสารเกยที่จะมีบทบาทในการเปนเวทีใหกับกลุมเกย
วาทกรรมกระแสหลักที่ไมยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศไดแสดงตัวออกมานับตั้งแตขาว
การแพรระบาดของโรคเอดสในชวงกลางทศวรรษ ๒๕๒๐ ภาพลักษณของเกยถูกผูกติดกับโรค
เอดส เกยถูกมองวาเปนพาหะของโรคนี้ เปนภัยของสังคมอยางหนึ่งที่คนในสังคมตองชวยกันแกไข
กลุมเกยก็ปฏิเสธวาเกยไมไดเปนพาหะของโรคเอดส โรคเอดสสามารถเกิดไดกับคนทุกเพศ ไม
จํากัดเฉพาะแตเกยเทานั้น
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มติชนสุดสัปดาห (๑ กันยายน ๒๕๔๑) : ๒๔.
กรุงเทพธุรกิจ (๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๑) : ๑๕.

๑๘๖

การโตเถียงกันระหวางดร. เสรี วงษมณฑา และ ดร. วัลลภ ปยมโนธรรม สะทอนใหเห็น
วาทกรรมที่เกี่ยวกับเกยในชวงตนทศวรรษ ๒๕๓๐ ไดเปนอยางดี วิถีชีวิตแบบเกยเปนวิถีชีวิตที่ทุกข
ระทมแตอยางไรก็ไมสามารถที่จะเลิกเปนเกยได ดังคํากลาวของ ดร. เสรี ในขณะที่ดร. วัลลภ มอง
วาการเพิ่มขึ้นของเกยเปนผลมาจากเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมของ ดร. เสรี ซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อ
เสียงและประสบความสําเร็จในชีวิต
ปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ และตนทศวรรษ ๒๕๔๐ ลักษณะของวาทกรรมที่ไมยอมรับพฤติ
กรรมรักรวมเพศยังคงปรากฎใหเห็นในสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ โดยเฉพาะในกรณีของ
สถาบันราชภัฏ และขาวขาราชการระดังสูง รวมทั้งขาราชการทหารที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ได
กลายเปนขาวครึกโครม และไดเปดประเด็นใหวาทกรรมชุดตาง ๆ ไดปะทะกัน
ในขณะที่สังคมไทยยังไมยอมรับเกยอยางเต็มที่ กลุมเกยเองเริ่มขยาย “พื้นที่สาธารณะ”
ของตนใหมากไปกวาสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกลุม กิจกรรมของกลุมเกยที่เกิดขึ้นในตางประเทศไมวาจะ
ในอเมริกา ยุโรป และ ออสเตรเลีย ลวนเปนที่จับตามองของกลุมเกย และไดมีความพยายามที่จะจัด
กิจกรรมดังกลาวขึ้นในประเทศไทยนับตั้งแตปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ จนถึงตนทศวรรษ ๒๕๔๐ กิจ
กรรมเหลานี้ระยะแรกจัดใน “บารเกย” ซึ่งเปนสถานที่เฉพาะสําหรับกลุมเกย แตในเวลาตอมากิจ
กรรมเหลานี้ไดเขามาสู “พื้นที่สาธารณะ” อยางแทจริงในงานบางกอกเกยเฟสติวัล ในวันที่ ๓๑
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