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คำำนิิยม

สุุขภาวะของพวกเราทุุกคนไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับความพยายามในการดููแล
สุุขภาพของพวกเราแต่่ละคนเท่่านั้้น� แต่่ยังั ได้้รัับอิทิ ธิิพลจากสิ่่ง� ต่่างๆ ที่่�อยู่่�รอบตััว
ด้้วย ปัจจุุบัันเรารู้้�ว่่าการมีีกิิจกรรมทางกายระหว่่างวัันและไม่่นั่่�งนิ่่�งจนเกิินไปนั้้�น
ส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพ เราเห็็นภาพคนญี่่�ปุ่่�นที่่�เดิินหรืือขี่่�จัักรยานไปไหนต่่อไหน
ทั้้�งในหนัังและแอนิิเมชััน แต่่ทำำ�ไมเราถึึงไม่่ค่่อยเห็็นภาพเหล่่านี้้�ในประเทศไทย
โดยเฉพาะในเขตเมืือง? หลายคนคงเคยพยายามจะเดิินหรืือขี่่จั� กั รยานไปทำำ�งาน
บางคนอาจจะทำำ�ได้้ แต่่หลายคนอาจจะต้้องล้้มเลิิกความคิิดไปหลัังจากลองทำำ�
ได้้ไม่่นาน นั่่�นก็็เพราะอากาศเมืืองไทยนั้้�นร้้อนแทบจะตลอดทั้้�งปี เดิินไปได้้
ไม่่เท่่าไรก็็เหงื่่อ� ท่่วมตััว ทางเท้้าก็็ไม่่เอื้้อ� กัับการเดิินสักั เท่่าไร ไหนจะต้้องคอยหลบ
รถจัักรยานยนต์์บนทางเท้้า จะเห็็นได้้ไม่่ยากว่่าต่่อให้้เรารู้้�ว่่าการเดิินมีีประโยชน์์
ต่่อสุุขภาพ และอยากจะลองเดิินให้้มากขึ้้�นในชีีวิิตประจำำ�วััน แต่่เมื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย ก็็เป็นการยากที่่�พฤติิกรรมนั้้�นจะดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
นี่่เ� ป็นเพีียงตััวอย่่างของสิ่่ง� แวดล้้อมทางกายภาพ แต่่นอกจากนั้้น� แล้้วปัจจััย
ทางสัังคมก็็ยังั ส่่งผลต่่อสุุขภาพของพวกเราอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้อีีกเช่่นกันั สถานะ

ทางเศรษฐกิิจและสัังคมของเราแต่่ละคน สััมพัันธภาพระหว่่างตััวเรากัับคนรอบข้้าง
ค่่านิิยมของคนในสัังคม วััฒนธรรม ไปจนถึึงกฎหมาย ฯลฯ เราคงไม่่อาจคาดหวััง
ให้้คนที่่�ทำำ�งานแลกค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ในเขตเมืืองมีีเงิินไปซื้้�ออาหารเพื่่�อสุุขภาพกัับ
ผัักออร์์แกนิิกมากิิน เราคงไม่่อาจหวัังให้้เด็็กที่่�ถููกเพื่่�อนรัังแกเป็นประจำำ�ในโรงเรีียน
มีีความสุุขและมีีสุุขภาพจิิตที่่�ดีี เราคงหวัังที่่�จะเห็็นการจ้้างงานคนพิิการอย่่าง
แพร่่หลายได้้ยาก หากค่่านิิยมในสัังคมยัังคงไม่่ให้้โอกาสแก่่พวกเขาและยััง
ปราศจากโครงสร้้างพื้้น� ฐานที่่�จะเอื้้อ� อำำ�นวยให้้คนพิิการสามารถเดิินทางไปทำำ�งาน
และใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างสะดวก เราคงหวัังให้้ทุุกคนเข้้าถึึงระบบบริิการสุุขภาพอย่่าง
ทั่่�วถึึงได้้ยาก หากสัังคมปราศจากหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�
รวมกัันเรีียกว่่า “ปัจจััยทางสัังคมที่่�กำำ�หนดสุุขภาพ” (Social Determinants of
Health: SDH)
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI+) เองก็็เช่่นเดีียวกัับคนอื่่�นๆ ใน
สัังคม ความเป็นอยู่่�ของพวกเขาก็็ได้้รัับผลกระทบจากปัจจััยทางสัังคมที่่�กำำ�หนด
สุุขภาพ แม้้ว่่าเราอาจจะคุ้้�นเคยกัับภาพของเมืืองไทยที่่�เป็นประเทศที่่�ให้้การ
ยอมรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แต่่ในหนัังสืือเล่่มนี้้�เองก็็ได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าการ
ให้้การยอมรัับดัังกล่่าวนั้้�นยัังมีีข้้อจำำ�กััด แม้้ว่่าบรรยากาศในภาพรวมจะดีีขึ้้�น
จากอดีีต แต่่ก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศยัังคงถููกเลืือกปฏิิบััติิ
หรืือยัังถููกปฏิิบัติั ด้้ิ วยความไม่่เข้้าใจในความหลากหลายทางเพศจากคนรอบข้้าง
ในหลายปีที่่�ผ่่านมามีีงานวิิจััยหลายชิ้้�นที่่�ชี้้�ให้้เห็็นว่่านัักเรีียน LGBTI+ ใน
ประเทศไทยถููกกลั่่�นแกล้้ง รัังแก และมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีสุุขภาพจิิตแย่่กว่่านัักเรีียน
อื่่�นๆ นอกจากนี้้�บุุคคลข้้ามเพศหลายคนยัังไม่่ค่่อยอยากไปรัับบริิการสุุขภาพ
ที่่�โรงพยาบาล อัันเนื่่�องมาจากมัักได้้รัับการปฏิิบััติิจากบุุคลากรตามเพศกำำ�เนิิด
ของตนซึ่่�งไม่่ใช่่ตััวตนที่่�พวกเขารัับรู้้�เกี่่�ยวกัับตััวเอง สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็นเพีียงตััวอย่่าง
ส่่วนหนึ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยัังได้้รัับ

การปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ม่่เท่่าเทีียมจากสัังคมรอบข้้าง และสิ่่ง� เหล่่านั้้นยั
� งั ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาวะ
ของพวกเขาอีีกด้้วย
แม้้อาจจะฟังดููเป็นเรื่่�องธรรมดาทั่่�วไป (common sense) แต่่งานวิิจััยใน
ต่่างประเทศหลายชิ้้�นได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่าความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศกัับครอบครััว คนใกล้้ชิิด และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพนั้้นส่
� ง่ ผลต่่อสุุขภาพจิิตและ
ความเป็นอยู่่�ของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั นั่่น� หมายความว่่า
การส่่งเสริิมสุุขภาวะของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศไม่่อาจทำำ�ได้้โดยปราศจาก
การส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์กัับคนใกล้้ชิิดเหล่่านี้้� (ซึ่่�งในหนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้ชี้้�ให้้เห็็น
อีีกเช่่นกัันว่่า ความสััมพัันธ์์เหล่่านี้้�เองก็็ได้้รัับอิิทธิิพลจากค่่านิิยมและอคติิที่่�มีีต่่อ
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศของคนในสัังคม) นี่่�เป็นที่่�มาของการสนัับสนุุนทุุน
แก่่ “โครงการพััฒนาข้้อเสนอแนะต่่อการพััฒนารููปแบบและระบบการสนัับสนุุน
สมาชิิกครอบครััว เพื่่�อน คู่่�ชีีวิิต และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาวะของ
ประชากรกลุ่่�มความหลากหลายทางเพศ” หรืือที่่�มีชื่่ี อ� เล่่นว่า่ “โครงการ LGBT-4P”
โครงการ LGBT-4P ได้้ทำำ�การศึึกษาชุุดประสบการณ์์ของผู้้� ใกล้้ชิิดผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ ได้้แก่่ พ่่อแม่่/สมาชิิกครอบครััว เพื่่�อน คู่่�รััก และ
ผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจปัญหาและอุุปสรรคของพวกเขาต่่อ
การทำำ�ความเข้้าใจความหลากหลายทางเพศ และการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับ
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อ ที่่�จะสามารถหาแนวทางในการส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพวกเขากัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ สู่่�การสร้้างสัังคม
ที่่�ทุุกคนมีีสุุขภาวะและความเป็นอยู่่�ที่่�ดีีร่่วมกััน
ขอขอบคุุณคณาจารย์์จากคณะวิิทยาการเรีียนรู้้แ� ละศึึกษาศาสตร์์ และคณะ
สาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ นัักวิิจััยอิิสระในโครงการ รวมถึึง
ทีีมนัักเขีียนที่่�ได้้ช่่วยกัันย่่อยเนื้้�อหางานวิิจััยและเรีียบเรีียงให้้เข้้าใจง่่ายสำำ�หรัับ
คนทั่่�วไปจนออกมาเป็นหนัังสืือเล่่มนี้้�

หวัังว่่าผู้้�อ่่านทุุกท่่านที่่�กำำ�ลัังถืือหนัังสืือเล่่มนี้้�อยู่่�ในมืือคงได้้ร่่วมเรีียนรู้้�
เกี่่ย� วกัับความหลากหลายทางเพศ และประสบการณ์์ของพ่่อแม่่ เพื่่�อน คนรััก และ
ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ถููกรวบรวมไว้้ในหนัังสืือ
เล่่มนี้้ไ� ปด้้วยกััน เพื่่�อที่่�เราจะได้้เข้้าใจกัันและกัันให้้มากขึ้้น� มองกัันและกัันในฐานะ
เพื่่�อนมนุุษย์์ที่่โ� ดยพื้้น� ฐานแล้้วเราต่่างก็็มีสุี ขุ มีีทุกุ ข์์ ยิ้้ม� ได้้ ร้้องไห้้เป็น มีีความหวััง
และความฝันที่่�จะมีีชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขไม่่ต่่างกััน
ภรณีี ภู่่�ประเสริิฐ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะประชากรกลุ่่�มเฉพาะ
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

คำำนำำ

คงไม่่มีีใครปฏิิเสธว่่าชีีวิิตของพวกเราทุุกคนต่่างได้้รัับผลกระทบจาก
ความสััมพัันธ์์กัับคนรอบข้้าง และคงไม่่เป็นการกล่่าวเกิินจริิงหากจะบอกว่่า
ความสุุขและความทุุกข์์ของมนุุษย์์ทุุกคนนั้้�นเกี่่�ยวพัันกัับความสััมพัันธ์์กัับคน
รอบข้้างและคนในสัังคมไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่ง� หากถููกลอตเตอรี่่ร� างวััลที่่� 1 แต่่กลัับ
ไม่่มีีครอบครััว เพื่่�อน หรืือคนรอบตััวที่่�รัักและไว้้วางใจได้้ ก็็คงพููดว่่ามีีความสุุข
ได้้ไม่่เต็็มปากนััก
สำำ�หรัับผู้้ค� นที่่�ถููกตีีตราจากสัังคมแล้้ว ความสััมพัันธ์ยิ่่์ ง� เป็นประเด็็นที่่มี� ผล
ี
ต่่อชีีวิิตและความเป็นอยู่่�ของพวกเขา หากสัังคมที่่�พวกเขาอาศััยอยู่่�ไม่่ให้้การ
ยอมรัับในตััวตน มองพวกเขาเป็นตััวตลก กีีดกัันไม่่ให้้พวกเขาเข้้าถึึงทรััพยากร
อย่่างเท่่าเทีียม หากพ่่อแม่่รู้้�สึึกเสีียใจกัับตััวตนที่่�พวกเขาไม่่อาจเปลี่่�ยนแปลงได้้
หากพวกเขาถููกล้้อเลีียนจากเพื่่�อนในวััยเด็็ก หากพวกเขาถููกกลั่่น� แกล้้งรัังแกจาก
คนรอบข้้าง หากพวกเขาไม่่อาจพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับคนรัักได้้อย่่างเปิดเผย
หากพวกเขาป่่วยแต่่ไม่่อยากไปโรงพยาบาล เพราะได้้รัับการปฏิิบัติั จิ ากบุุคลากร
ในลัักษณะที่่�ทำำ�ให้้พวกเขารู้้�สึึกอายแล้้วล่่ะก็็ พวกเขาจะสามารถใช้้ชีีวิิตอย่่างมีี

ความสุุขได้้อย่่างไร?
ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวไปนั้้นคืื
� อสถานการณ์์ที่่ผู้� มี้� คี วามหลากหลายทางเพศจำำ�นวน
มากยัังต้้องเผชิิญอยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วััน จึึงไม่่น่่าแปลกใจเลยที่่�ผลการศึึกษาวิิจััย
ทั่่�วโลก รวมทั้้�งในประเทศไทยบ่่งชี้้�ว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะมีีปัญหาสุุขภาพทั้้�งทางกายและทางใจมากกว่่าคนอื่่�น
อย่่างไรก็็ตาม การชี้้นิ้้� ว� ตำำ�หนิิพ่อ่ แม่่ที่่ยั� งั ไม่่ยอมรัับอัตลั
ั กั ษณ์์ทางเพศของ
ลููก หรืือการต่่อว่่าบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�อาจจะยัังขาดความเข้้าใจแต่่เพีียง
อย่่างเดีียว คงไม่่สามารถแก้้ไขปัญหาที่่�เป็นอยู่่�ได้้ ในบางครั้้�งพวกเขาเองก็็อาจ
ไม่่ได้้มีีเจตนาที่่�จะทำำ�ร้้ายใคร สิ่่�งเหล่่านั้้�นอาจเกิิดจากความไม่่เข้้าใจหรืือไม่่รู้้�ว่่า
ควรจะปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศอย่่างไร ดัังนั้้�น การทำำ�ความเข้้าใจ
ประสบการณ์์และความคิิดของพวกเขา เพื่่�อหาแนวทางสนัับสนุุนให้้พวกเขาเข้้าใจ
ธรรมชาติิของเพศอัันหลากหลายและก้้าวข้้ามอคติิหรืือความกลััวในใจ น่่าจะเป็น
สิ่่ง� สำำ�คัญที่่
ั จ� ะช่่วยให้้พวกเขากลายเป็นพลัังสำำ�คัญ
ั ในชีีวิติ ของผู้้มี� คี วามหลากหลาย
ทางเพศได้้ และนี่่เ� องจึึงเป็นที่่�มาของโครงการ “พััฒนาข้้อเสนอแนะต่่อการพััฒนา
รููปแบบและระบบการสนัับสนุุนสมาชิิกครอบครััว เพื่่�อน คู่่�ชีีวิิต และผู้้�ให้้บริิการ
สุุขภาพเพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาวะของประชากรกลุ่่�มความหลากหลายทางเพศ”
(โครงการ LGBT-4P)
โครงการ LGBT-4P ดำำ�เนิินการโดยคณาจารย์์จากคณะวิิทยาการเรีียนรู้้แ� ละ
ศึึกษาศาสตร์์ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และนัักวิิชาการ
อิิสระ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนทุนุ ในการดำำ�เนิินงานจากสำำ�นักั งานกองทุุนสนับส
ั นุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) โครงการ LGBT-4P มุ่่�งทำำ�ความเข้้าใจประสบการณ์์
และความคิิดของพ่่อแม่่/สมาชิิกครอบครััว เพื่่�อน คู่่�รััก และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ
ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างพวกเขากัับผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ เพื่่�อที่่�จะพััฒนาข้้อเสนอแนะต่่อการสนัับสนุุนพวกเขาให้้เข้้าใจความ

หลากหลายทางเพศ และขัับเคลื่่อ� นสัังคมไปสู่่�การเป็นสัังคมแห่่งความเข้้าอกเข้้าใจ
อัันจะนำำ�ไปสู่่�สุุขภาวะและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกคนไม่่ว่่าใครจะเป็นเพศอะไร
อย่่างไรก็็ตามไม่่ได้้หมายความว่่าการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศจะขึ้้�นอยู่่�กัับการเปลี่่�ยนแปลงเจตคติิของคนใกล้้ชิิดในระดัับ
บุุคคลแต่่เพีียงอย่่างเดีียว การปรัับปรุุงกฎหมายและโครงสร้้างทางสัังคมอื่่น� ๆ ให้้
มีีความเท่่าเทีียม ปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศนั้้�น
เป็นสิ่่�งสำำ�คัญที่่
ั ไ� ม่่อาจมองข้้ามไปได้้ (และในขณะเดีียวกัันกฎหมายและนโยบาย
ในระดัับต่า่ งๆ ก็็ยังั ส่่งผลต่่อความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างปัจเจกบุุคคลอีีกด้้วย ดัังที่่�ผู้อ่้� า่ น
จะได้้เห็็นบางตััวอย่่างจากหนัังสืือเล่่มนี้้�) แต่่สำำ�หรัับโครงการ LGBT-4P นี้้�ได้้มุ่่�ง
ความสนใจไปที่่�ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศและคนใกล้้ชิิด
อัันนัับได้้ว่่าเป็นปฏิิสััมพัันธ์์ด่่านหน้้าที่่�พวกเขาต้้องเผชิิญอยู่่�ทุุกวััน
หนัังสืือเล่่มนี้้�เป็นความร่่วมมืือระหว่่างคณะผู้้�วิิจััยในโครงการและทีีม
ผู้้เ� ขีียนที่่�ได้้ร่่วมกัันย่อ่ ยเนื้้อ� หาและเรีียบเรีียงให้้เข้้าใจง่่าย สำำ�หรัับในส่่วนแรกของ
หนัังสืือ (บทที่่� 1-2) ประกอบไปด้้วยการเกริ่่นนำ
� ำ�ภาพรวมของพื้้นที่่
� ท� างสัังคมของ
ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ การอธิิบายความหมายของเพศในมิิติอัิ นั หลากหลาย
รวมถึึงผลกระทบของสัังคมต่่อความเป็นอยู่่�ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
สำำ�หรัับในส่่วนที่่�สอง (บทที่่� 3-6) ผู้้�เขีียนได้้สรุุปประสบการณ์์ของผู้้� ใกล้้ชิิด
ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศจากผลการศึึกษาวิิจัยั ของโครงการ LGBT-4P รวมทั้้�ง
ได้้เสนอข้้อเสนอแนะอัันน่า่ จะเป็นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างกััน
และในส่่วนสุุดท้้าย (บทที่่� 7-8) ได้้นำำ�เสนอสิ่่�งที่่�พวกเราอยากเห็็นเกิิดขึ้้�นใน
สัังคมไทย เพื่่�อที่่�จะขัับเคลื่่�อนสัังคมให้้ก้้าวไปสู่่�การเป็นสัังคมแห่่งความเข้้าอก
เข้้าใจและเท่่าเทีียมสำำ�หรัับคนทุุกเพศ โดยในบทสุุดท้้ายพวกเราได้้รวบรวมแหล่่ง
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศและองค์์กรที่่�ทำำ�งานสนัับสนุุนผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศเอาไว้้บางส่่วน สำำ�หรัับผู้้ที่่� สน
� ใจหรืือต้้องการความช่่วยเหลืือ

ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สุุดท้้ายนี้้� พวกเราหวัังว่่าเนื้้�อหาในหนัังสืือเล่่มนี้้�จะเป็นตััวช่่วยหนึ่่�งในการ
สร้้างความเข้้าใจระหว่่างผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศและคนใกล้้ชิิด ได้้เปิด
มุุมมองและทำำ�ความเข้้าใจประสบการณ์์ของกัันและกัันให้้มากขึ้้�น และเราเชื่่�อว่่า
ไม่่ว่่าคุุณจะเป็นพ่่อแม่่ ญาติิ เพื่่�อน คนรััก ผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพ หรืือเป็นเพีียง
คนรู้้จั� กั ห่่างๆ ของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ เราทุุกคนต่่างก็็สามารถมีีส่ว่ นร่่วม
ในการสร้้างสัังคมที่่�เข้้าใจความหลากหลาย น่่าอยู่่� และปลอดภััยสำำ�หรัับทุกุ คนได้้
คณะผู้้�วิิจััย
โครงการ LGBT-4P
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ส่วนที่ 1
ชีวิตของคนหลากหลาย
ทางเพศ
สำำ�หรัับส่ว่ นที่่� 1 นี้้เ� ราจะมาทำำ�ความเข้้าใจชีีวิติ ของผู้้มี� คี วาม
หลากหลายทางเพศไปด้้วยกััน โดยเนื้้�อหาในส่่วนนี้้�แบ่่งออกเป็น
2 บท
ในบทที่่� 1 เราจะชวนทุุกท่่านร่่วมตั้้�งคำำ�ถามไปด้้วยกัันว่่า
เมืืองไทยเป็นประเทศที่่�เปิดกว้้างและยอมรัับความหลากหลาย
ทางเพศอย่่างเต็็มที่่�เหมืือนกัับภาพลัักษณ์์ที่่�สะท้้อนออกมาผ่่าน
สื่่�อต่่างๆ จริิงหรืือไม่่ ถ้้าเป็นอย่่างนั้้�นจริิง แล้้วเพราะเหตุุใดเรา
ถึึงยัังเห็็นการออกมาเรีียกร้้องสิิทธิิต่า่ งๆ ของผู้้มี� คี วามหลากหลาย
ทางเพศอยู่่�เป็นระยะ
ส่่วนในบทที่่� 2 เราจะมาร่่วมเรีียนรู้้� ทำำ�ความเข้้าใจเพศ
ในมิิติิต่่างๆ และมองความหลากหลายทางเพศผ่่านมิิติิเหล่่านั้้�น
ตลอดจนทำำ�ความเข้้าใจว่่าชีีวิิตของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ได้้รัับผลกระทบจากสัังคมและขึ้้�นตรงต่่อคนรอบข้้างอย่่างไรและ
มากแค่่ไหน

บทที่่� 1
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สัังคมไทยเป็นสัังคมที่่�เปิดกว้้าง
สัังคมไทยเป็นดิินแดนสวรรค์์ของ LGBTI+
สัังคมไทยยอมรัับความหลากหลายทางเพศ
เราคิิดแบบนั้้�นไหม?
ภาพจากจอโทรทััศน์์ เสีียงจากวิิทยุุ ป้้ายโฆษณา หรืือเรื่่�องราวบนโลก
ออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเปิดรัับข้้อมููลจากช่่องทางไหนในปัจจุุบััน เราพบเห็็นเนื้้�อหาที่่�
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศได้้มากและง่่ายขึ้้�น
หากย้้อนกลัับไปราว 40-50 ปีก่่อน เนื้้�อหาบนสื่่�อกระแสหลัักที่่�ตรงไป
ตรงมาและกล้้าหาญพอในการพููดเรื่่�อง ‘เพศ’ ให้้ไกลกว่่าเพศสรีีระ (sex) หรืือ
เพศทางชีีววิิทยาที่่�มีเี พีียงเพศชายและเพศหญิิงอย่่างเปิดเผยถืือว่่ามีีน้้อยมากใน
สัังคมไทย หนํําซ้ำำ��เนื้้�อหาดัังกล่่าวอาจถููกนำำ�เสนอเพีียงบางมิิติิเท่่านั้้�น
ยกตััวอย่่าง หนัังสืือพิิมพ์์ไทยรััฐ ฉบัับวันั อาทิิตย์ที่่์ � 29 ตุุลาคม พ.ศ. 2515
นำำ�เสนอบทสััมภาษณ์์เจ้้าของกิิจการบาร์์เกย์์ที่่�นิิยามตััวเองว่่าเป็นเกย์์ โดยใช้้
25

อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

พาดหััวข่่าวว่่า ‘รัักร่่วมเพศระบาดหนััก ใช้้ชีีวิิตวิิตถารตั้้�ง ‘บาร์์’ ระบายอารมณ์์
ชายรัักชาย’ หรืือนวนิิยาย ตะวัันลัับฟ้้า ตีีพิมิ พ์์พ.ศ. 2516 ซึ่ง่� มีีตัวั ละคร พวงชมพูู
เป็นผู้้�หญิิงรัักเพศเดีียวกัันผ่่านภาพลัักษณ์์การตััดผมสั้้�น สวมเสื้้�อเชิ้้�ต ท่่าทาง
ทะมััดทะแมง มีีอารมณ์์รุนุ แรงจนอาจถึึงขั้้นทำ
� ำ�ร้้ายร่่างกายคู่่�รักั ตััวเอง กระทั่่�งถููกนำำ�
ตััวส่่งโรงพยาบาลเพื่่�อรัักษาอาการดัังกล่่าว เนื่่อ� งจากควบคุุมอารมณ์์ตัวั เองไม่่ได้้
สะท้้อนถึึงสัังคมไทยในช่่วงเวลานั้้นว่
� า่ ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศถููกมอง
ว่่าผิิดปกติิ แตกต่่างจากคนทั่่�วไป และเป็นปัญหาสัังคม เพราะความเข้้าใจว่่ามนุุษย์์
มีีเพีียง 2 เพศ คืือ ชายและหญิิง ส่่งผลให้้บุุคคลที่่�มีีพฤติิกรรมแตกต่่างจากความ
เข้้าใจดัังกล่่าวถููกมองว่่าแปลกแยก นำำ�มาสู่่�การเลืือกปฏิิบัติั ิ การไม่่ได้้การยอมรัับ
อย่่างเท่่าเทีียมกัับผู้้�คนในสัังคมที่่�แสดงออกตามเพศกำำ�เนิิดของตนเอง ประกอบ
กัับภาพจำำ�ที่่�มีีต่่อ LGBTI+ ว่่าต้้องเป็นคนตลก สร้้างสีีสััน เรีียกเสีียงหััวเราะจาก
ผู้้�คนเสมอ จนกลายเป็นบทบาทที่่�คนในสัังคมคาดหวัังให้้ผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศแสดงออก
ภาพจำำ�เหล่่านี้้�ส่่วนหนึ่่�งเป็นผลมาจากสื่่�อที่่�มัักนำำ�เสนอภาพของผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศในฐานะตััวตลกหรืือตััวปัญหา อย่่างตััวละคร ลลนา ช่่างทำำ�ผม
ในละครเรื่่�อง ประชาชนชาวแฟลต ออกอากาศเมื่่�อพ.ศ. 2521 ที่่�นำำ�เสนอว่่า
กะเทยเป็นเพศที่่�ตลก และมัักจะแสดงความสนใจผู้้�ชายอย่่างเปิดเผย ซึ่่�งภาพจำำ�
เหล่่านี้้�ไม่่อาจสะท้้อนชีีวิิตและตััวตนของบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศได้้
อย่่างครอบคลุุม
สิ่่�งนี้้�จึึงนำำ�ไปสู่่�การตั้้�งคำำ�ถามที่่�ว่่า หากสัังคมไทยเปิดกว้้างกัับบุุคคล
หลากหลายทางเพศจริิง ทำำ�ไมพวกเขาจึึงมีีโอกาสในการแสดงออกในพื้้�นที่่�สื่่�อ
ได้้อย่่างจำำ�กััดเช่่นนี้้�?
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงไม่่กี่่�ปีที่่�ผ่่านมา ความนิิยมในสื่่�อที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราว
เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเริ่่�มเบ่่งบานขึ้้�นในสัังคมไทย ไม่่ว่่าจะเป็น
ซีีรีีส์์วายที่่�ออกอากาศทางโทรทััศน์์ ซึ่่�งดำำ�เนิินเรื่่�องโดยตััวละครหลัักที่่�เป็นชาย
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รัักชาย เช่่น เกลีียดนัักมาเป็นที่่�รัักกัันซะดีีๆ (TharnType: The series), ด้้ายแดง
(Until We Meet Again), เพราะเราคู่่�กััน (Together The Series) เป็นต้้น หรืือ
นิิยายวายที่่�มีีสำ�นั
ำ ักพิิมพ์์รัับตีีพิิมพ์์และสามารถวางจำำ�หน่่ายภายในร้้านหนัังสืือ
ทั่่�วไปได้้ แตกต่่างจากอดีีตที่่�นัักเขีียนจะต้้องจััดตีีพิิมพ์์ผลงานกัันเองและซื้้�อขาย
กัันแบบลัับๆ ทำำ�ให้้ปัจจุุบัันเราเห็็นผลงานที่่�นำำ�เสนอมิิติิทางเพศที่่�หลากหลาย
ออกสู่่�สาธารณะมากขึ้้�น
แต่่ก็็พบว่่าเนื้้�อหาดัังกล่่าวกลัับโน้้มเอีียงไปที่่�การนำำ�เสนอภาพของกลุ่่�ม
เกย์์ และยัังขาดการนำำ�เสนอภาพ ‘ชีีวิิต’ ของกลุ่่�มคนอื่่�นๆ ที่่�หลากหลาย เช่่น
หญิิงรัักหญิิง กลุ่่�มคนข้้ามเพศ หรืือเพศอื่่�นๆ ในชุุมชนผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTI+ community)
ฉะนั้้�นการที่่�สื่่�อสาธารณะนำำ�เสนอภาพของกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศเพิ่่�มมากขึ้้�น เป็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มองเห็็นการมีีอยู่่�ของพวกเขา
มากขึ้้น� เท่่านั้้น� แต่่ไม่่ใช่่เครื่่อ� งการัันตีว่ี า่ พวกเขาได้้รัับการปฏิิบัติั จิ ากรััฐและสัังคม
อย่่างเท่่าเทีียมกัับเพศชายและหญิิง
ในเวลาเดีียวกัันนอกจากสัังคมจะให้้คุุณค่่าต่่อเพศชายและเพศหญิิงแล้้ว
อีีกค่่านิิยมที่่�สังั คมไทยยัังคงยึึดถืือมาตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึงึ ปัจจุุบันก็
ั คืื็ อ ความกตััญญูู
กตเวทีี
ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีหนทางที่่�จะทำำ�ให้้ได้้รัับ ‘การยอมรัับ’ จากอำำ�นาจของค่่านิิยม
ที่่�สููงกว่่า LGBTI+ จึึงต้้องเผชิิญกับั แรงกดดัันที่่ผู้� ช้� ายและผู้้ห� ญิิงทั่่�วไปไม่่ต้้องแบก
รัับ นั่่นก็
� คืื็ อหากคุุณอยากให้้ผู้้อื่่� น� ยอมรัับตัวั ตนทางเพศที่่�นอกเหนืือจากความเป็น
ชายและความเป็นหญิิงของคุุณ คุุณจะต้้องแสดงความกตััญญูแู ละพยายามพิิสููจน์์
การทดแทนบุุญคุุณให้้เห็็น
ตััวอย่่างของเงื่่�อนไขดัังกล่่าวเด่่นชััดมากบนความสััมพัันธ์์ที่่�ใกล้้ชิิดอย่่าง
ความสััมพัันธ์์ภายในครอบครััว
หากลููกต้้องการการยอมรัับจากพ่่อแม่่ ต้้องการพื้้�นที่่�ที่่�จะแสดงตััวตน
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ออกมา พวกเขาจะต้้องกตััญญูู พวกเขาจะต้้องพิิสููจน์์ความดีีของตััวเอง พวกเขา
จะต้้องมีีชีีวิิตที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ มีีผลการเรีียนที่่�ดีี มีีงานที่่�มั่่�นคงจนสามารถ
เลี้้�ยงดููครอบครััวได้้ เพื่่�อเป็นเครื่่�องมืือช่่วยพ่่อแม่่รัับมืือกัับแรงเสีียดทานจาก
ภายนอก โดยได้้รางวััลเป็นอิิสรภาพในการแสดงออกตััวตนทางเพศมากขึ้้�น
ในฐานะมนุุษย์์ที่่อ� ยู่่�ในสัังคมสมััยใหม่่ แม้้อยากจะปฏิิเสธมากแค่่ไหนก็็ตาม
แต่่ข้้อเท็็จจริิงยัังคงสะท้้อนว่่า ‘เพศ’ เป็นหนึ่่�งในปัจจััยสำำ�คััญที่่�กำำ�หนดว่่ามนุุษย์์
คนหนึ่่ง� ในสัังคมจะถููกปฏิิบัติั เิ ช่่นไร หรืือเข้้าถึึงทรััพยากรได้้มากแค่่ไหน โดยเพศ
ไม่่ได้้หมายความเพีียงมิิติขิ องเพศสััมพัันธ์ที่่์ ทำ� ำ�หน้้าที่่�ในการเพิ่่�มจำำ�นวนประชากร
เท่่านั้้�น แต่่หมายถึึงเพศในมิิติิต่่างๆ ตั้้�งแต่่เพศสรีีระ (sex) เพศสภาวะ (gender)
และเพศวิิถีี (sexuality) ซึ่่�งทั้้�งหมดทั้้�งมวลล้้วนมีีผลต่่อการถููกเลืือกปฏิิบััติิ การ
สร้้างความสััมพัันธ์์กัับบุุคคลอื่่�นในรููปแบบต่่างๆ การกำำ�หนดเป้้าหมายในชีีวิิต
อาชีีพหน้้าที่่�การงาน ไปจนถึึงการกำำ�หนดความสุุขของตััวเอง
‘การยอมรัับตััวตนของ LGBTI+’ ยัังคงเป็นเรื่่�องที่่�กลืืนไม่่เข้้าคายไม่่ออก
และยากที่่�จะยอมรัับว่า่ พวกเขามีีตัวั ตนมากขึ้้น� แล้้ว โดยเฉพาะในมิิติทิ างกฎหมาย
เพราะเมื่่�อกางข้้อกฎหมายออกมา เรายัังพบช่่องโหว่่อีีกมากที่่�สะท้้อนว่่าบุุคคล
หลากหลายทางเพศยัังเข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิ สวััสดิิการ รวมถึึงบริิการหลายอย่่างที่่�ควร
จะได้้รัับในฐานะมนุุษย์์และประชาชนผู้้�เสีียภาษีีเช่่นเดีียวกัับคนอื่่�น
เมื่่�อพิิจารณาจากประเทศต่่างๆ ภายในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
แม้้การเป็นบุุคคลหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจะไม่่ได้้ผิิดกฎหมายและ
ได้้รัับการลงโทษเหมืือนบางประเทศ แต่่ความอิิหลัักอิิเหลื่่�อในเรื่่�องเพศที่่�สัังคม
พยายามสร้้างภาพลัักษณ์์ให้้ดููราวกัับโอบรัับและเป็นมิิตรต่่อความหลากหลาย
กลัับเป็นเสมืือนดาบสองคมที่่�สร้้างความรุุนแรงต่่อผู้้ที่่� มี� คี วามหลากหลายทางเพศ
อย่่างน่่าเศร้้า
เพราะอะไร?
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เพราะความใจดีีและความอะลุ้้�มอล่่วยในการเปิดพื้้�นที่่�เพีียงเล็็กน้้อยให้้
LGBTI+ อยู่่�ในสัังคม ไม่่ใช่่หมุุดหมายสููงสุุดที่่�บุุคคลหลากหลายทางเพศต้้องการ
แต่่สิ่่�งสำำ�คััญคืือการแก้้ปัญหาเชิิงโครงสร้้างเพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�เท่่าเทีียมและไม่่ทิ้้�ง
ใครไว้้เบื้้อ� งหลััง อย่่างไรก็็ตาม การแก้้ปัญหาเชิิงโครงสร้้างเพีียงอย่่างเดีียวไม่่อาจ
ส่่งเสริิมความเป็นอยู่่�ที่่�ดีีได้้ หากปราศจากการยอมรัับตััวตนที่่�แท้้จริิงและความ
เข้้าใจถึึงมิิติิอื่่�นๆ ในชีีวิิตจากคนรอบข้้าง ไม่่ว่่าจะเป็นครอบครััว เพื่่�อน คู่่�ชีีวิิต
รวมถึึงผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
ความหลากหลายทางเพศในที่่�นี้้�ไม่่ได้้หมายถึึงเพีียงแค่่จำำ�นวนของเพศ
ประเภทต่่างๆ แต่่ยัังหมายถึึงความหลากหลายของวิิถีีชีีวิิต วิิธีีคิิด เรื่่�องราว และ
อััตลักั ษณ์์ในแง่่มุมุ อื่่�นๆ ซึ่่ง� ความเข้้าใจในความหลากหลายไม่่อาจเกิิดขึ้้น� ได้้จาก
เพีียงความสงสารหรืือความอดทนอดกลั้้�น แต่่สิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากกว่่าคืือสิ่่�งธรรมดา
ที่่�สุุดอย่่างการเคารพตััวตนในฐานะเพื่่�อนมนุุษย์์คนหนึ่่�ง การได้้รัับความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีี การได้้แสดงออกถึึงตััวของตััวเองอย่่างรู้้�สึึกปลอดภััย รวมถึึงการมีีโอกาสได้้
เข้้าถึึงทรััพยากรด้้านต่่างๆ อย่่างเท่่าเทีียม
เพราะไม่่ว่่าใครจะนิิยามตััวเองว่่าเป็นเพศใด นี่่�คืือพื้้�นฐานที่่�ทุุกคนควรจะ
ได้้รัับ
ดัังนั้้�น ประโยคที่่�กล่่าวว่่าสัังคมไทยเป็นสัังคมที่่�เปิดกว้้าง เป็นดิินแดน
สวรรค์์ของ LGBTI+ เป็นประเทศที่่�โอบอุ้้�มความหลากหลายอาจไม่่เป็นจริิง หาก
เรายัังใช้้เลนส์์ในการมองเรื่่อ� งเพศโดยอนุุมานไปเองว่่าโลกนี้้มี� เี พีียงชายและหญิิง
เท่่านั้้น� เพราะสิ่่ง� นี้้ก่� อ่ ให้้เกิิดความหวาดกลััวอย่่างไร้้เหตุุผล อีีกทั้้�งยัังเป็นอุุปสรรค
สำำ�คััญต่่อการทำำ�ความเข้้าใจความหลากหลายและการพััฒนาสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของทุุกคนในสัังคมอีีกด้้วย
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ปัจจุุบัันผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศสามารถแสดงอััตลัักษณ์์ของตััวเอง
ในพื้้�นที่่�สาธารณะได้้มากขึ้้�น หลายมหาวิิทยาลััยให้้นิิสิิตนัักศึึกษาแต่่งกายตาม
เพศสภาวะ การประกวดแข่่งขัันที่่�เคยเป็นพื้้�นที่่�เฉพาะของผู้้�หญิิง บางรายการ
เปิดโอกาสให้้ผู้้�หญิิงข้้ามเพศแข่่งขัันร่่วมกัับคนที่่�เป็นผู้้�หญิิงมาตั้้�งแต่่กำำ�เนิิดได้้
แต่่บ่อ่ ยครั้้ง� พวกเขายัังได้้รัับคำำ�ถามต่่ออััตลักั ษณ์์ทางเพศว่่า นิิยามตััวเองอย่่างไร
เพราะความรู้้�ในหลัักสููตรการศึึกษาภาคบัังคัับของไทยไม่่ได้้ปรัับเปลี่่ย� นอย่่างทััน
ท่่วงทีีต่อ่ สถานการณ์์ทางสัังคม รวมทั้้ง� สื่่อ� กระแสหลัักที่่�นำำ�เสนอภาพของผู้้มี� คี วาม
หลากหลายทางเพศอย่่างจำำ�กััด
สิ่่�งที่่�เหล่่านี้้�อาจดููราวกัับเป็นเรื่่�องธรรมดาสำำ�หรัับคนอื่่�นๆ ในสัังคม ทว่่า
ในแง่่หนึ่่�งกลัับละเลยความแตกต่่างหลากหลายของเหล่่า LGBTI+ ซึ่่�งซัับซ้้อน มีี
ชีีวิตจิ
ิ ติ ใจ และอยู่่�ในสัังคมร่่วมกัับเรา ทั้้�งหมดเกิิดจากการขาดความรู้้ค� วามเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ ทำำ�ให้้หลายครั้้�งคนรอบข้้างทำำ�ร้้ายจิิตใจของ
LGBTI+ โดยไม่่รู้ตั้� วั ดัังนั้้น� เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ดังั กล่่าว การทำำ�ความเข้้าใจ
ความหลากหลายทางเพศจึึงเป็นพื้้น� ฐานสำำ�คัญต่
ั อ่ การอยู่่�ร่ว่ มกัันในสัังคมโดยไม่่
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ทิ้้�งใครไว้้เบื้้�องหลััง ในบทนี้้�เราจึึงจะมาทำำ�ความเข้้าใจความหลากหลายทางเพศ
ทั้้�งคำำ�ศััพท์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเพศ อััตลัักษณ์์ทางเพศอัันหลากหลาย และบริิบทชีีวิิต
ความเป็นอยู่่�ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในสัังคมไทยไปด้้วยกััน
เพศในมิติต่างๆ
เมื่่�อพููดถึึง ‘เพศ’ สิ่่�งที่่�คนส่่วนใหญ่่ในสัังคมคุ้้�นชิินก็็คืือ การแบ่่งเพศออก
เป็น 2 เพศ คืือชายและหญิิง เวลาไปเดิินห้้างฯ ห้้องน้ำำ��ก็็แบ่่งออกเป็นห้้องน้ำำ��
ชายและห้้องน้ำำ��หญิิง เสื้้�อผ้้าก็็แบ่่งออกเป็นแผนกเสื้้�อผ้้าผู้้�ชายกัับเสื้้�อผ้้าผู้้�หญิิง
ในโรงเรีียนและมหาวิิทยาลััยก็็มีีเครื่่�องแบบผู้้�ชายและเครื่่�องแบบผู้้�หญิิง เวลา
กรอกแบบฟอร์์มประวััติิส่่วนตััวก็็มัักมีีช่่องให้้เราระบุุว่่าเป็นผู้้�ชายหรืือผู้้�หญิิง
ประสบการณ์์เหล่่านี้้ห� ล่่อหลอมให้้คนส่่วนใหญ่่ในสัังคมเชื่่อ� ไปโดยไม่่รู้ตั้� วั ว่่าโลกนี้้มี� ี
เพศชายและเพศหญิิงเป็นพื้้�นฐานเพีียง 2 เพศเท่่านั้้�น
แต่่เมื่่�อมองดููให้้ดีีเราก็็จะพบว่่า ในสัังคมยัังมีีคนที่่�ลัักษณะแตกต่่างไป
จากเพศชายหรืือเพศหญิิง ไม่่ว่่าจะเป็นเกย์์ กะเทย ทอม เลสเบี้้�ยน เควีียร์์ ฯลฯ
ทำำ�ให้้บางคนเข้้าใจว่่า คนเหล่่านั้้นผิ
� ดิ ปกติิหรืือผิิดธรรมชาติิ เพีียงเพราะพวกเขา
มีีลักั ษณะบางประการไม่่ตรงกัับความเข้้าใจในเรื่่อ� งเพศชายและเพศหญิิงของคน
ทั่่�วไป แต่่ใครกัันมีีสิิทธิ์์�กำำ�หนดว่่าอะไรคืือปกติิ อะไรคืือธรรมชาติิ (แม้้แต่่โลก
ของสััตว์์ชนิิดอื่่�นๆ นัักชีีววิิทยาก็็ยัังพบการอยู่่�กัันเป็นคู่่�ของสััตว์์เพศเดีียวกัันอยู่่�
มากมาย) หากจะบอกว่่าพวกเขาผิิดปกติิและผลัักไสให้้พวกเขาต้้องอยู่่�ในสัังคม
อย่่างถููกลดทอนศัักดิ์์�ศรีีแล้้วล่่ะก็็ จะดีีกว่่าไหมที่่�เราทุุกคนจะมาทำำ�ความเข้้าใจ
เพศที่่�หลากหลายร่่วมกััน เข้้าใจพวกเขาในฐานะมนุุษย์์ที่่�ก็็มีีหััวใจ มีีความรู้้�สึึก
รู้้จั� กั ความสุุขและความทุุกข์์ไม่่ต่า่ งไปจากคนอื่่�น รัักเป็นไม่่ต่า่ งไปจากคนอื่่�น และ
เมื่่�อถููกทำำ�ร้้ายก็็มีีบาดแผลไม่่ต่่างไปจากคนอื่่�น
การทำำ�ความเข้้าใจเพศอัันหลากหลายอาจเป็นเรื่่�องที่่�ดููซัับซ้้อนและเข้้าใจ
ยากในช่่วงแรก แต่่ในบทนี้้พ� วกเราจะค่่อยๆ มาเรีียนรู้้เ� พศในมิิติต่ิ า่ งๆ ไปด้้วยกััน
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เพศในมิติของร่างกาย (เพศสรีระ, เพศทางชีววิทยา,
เพศกำ�เนิด)
นี่่�น่่าจะเป็นมิิติิที่่�พวกเราทำำ�ความเข้้าใจได้้ง่่ายที่่�สุุด นั่่�นคืือการที่่�คนเรา
เกิิดมามีีอวััยวะเพศชายหรืือหญิิงนั่่�นเอง แต่่จริิงๆ แล้้วเพศก็็ไม่่ได้้เรีียบง่่าย
ขนาดนั้้�น เพราะยัังมีีคนที่่�เกิิดมามีีเพศกำำ�กวมหรืือมีีอวััยวะเพศของทั้้�ง 2 เพศ
(intersex) ด้้วยเช่่นกััน จะเห็็นว่่าแม้้แต่่ในทางชีีววิิทยาเพศก็็ไม่่ได้้มีีแค่่ 2 เพศ
อย่่างตายตััว
เพศในมิติของจิตใจ (ตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางเพศ)
คืือการที่่�คนคนหนึ่่�งรัับรู้้�หรืือคิิดว่่าตััวเองเป็นเพศอะไร โดยไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�
กัับว่่าคนนั้้�นมีีร่่างกายเป็นแบบไหนเสมอไป เช่่น บางคนเกิิดมามีีอวััยวะเพศ
ชายแต่่อาจรัับรู้้�ในใจของตััวเองมาตั้้�งแต่่เด็็กว่่าเป็นผู้้�หญิิง ลัักษณะนี้้�อััตลัักษณ์์
ทางเพศของเขาเป็นผู้้�หญิิง แม้้เพศกำำ�เนิิดจะเป็นผู้้�ชายก็็ตาม นอกจากคนที่่�รัับรู้้�
ว่่าตนเองเป็นผู้้ช� ายหรืือผู้้ห� ญิิง บางคนไม่่ได้้รู้้สึ� กึ ว่่าเขาเป็นทั้้�งสองเพศ แต่่อาจจะ
มองตนเองว่่าเป็นกลางๆ ก็็ได้้
เพศในมิติของสังคม (เพศภาวะ, เพศสภาพ)
นี่่�คืือส่่วนที่่�คนรอบข้้างมองคนคนหนึ่่�งว่่าเป็นเพศอะไร ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งจะตรง
กัับเพศกำำ�เนิิดและเพศทางจิิตใจของคนนั้้�น แต่่ก็ไ็ ม่่ใช่่เรื่่อ� งแปลกถ้้าเพศทางสัังคม
ไม่่ตรงกัับเพศกำำ�เนิิดหรืือเพศทางจิิตใจ อาทิิ เมื่่�อคนหนึ่่�งแปลงเพศ คนอื่่�นๆ อาจ
จะไม่่ทราบว่่าเพศกำำ�เนิิดของเขาคืือเพศอะไร หรืืออาจจะถืือว่่าเขาเป็นเพศที่่�เขา
บอกว่่าเขาเป็น เพราะต้้องการเคารพความรู้้�สึึกของเขา หรืือกรณีีที่่�คนหนึ่่�งอาจ
รู้้�สึึกว่่าเพศที่่�แท้้จริิงของเขาไม่่ตรงกัับเพศกำำ�เนิิด แต่่ด้้วยความกดดัันจากสัังคม
ทำำ�ให้้เขาไม่่เคยบอกใครหรืือแสดงออกตามเพศที่่�รู้้�สึึกว่่าเขาเป็น ในกรณีีนี้้�คน
รอบข้้างอาจจะตััดสินิ เพศทางสัังคมของเขาจากลัักษณะภายนอก เพราะไม่่ทราบ
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ว่่าข้้างในเขารู้้�สึึกว่่าตััวเองเป็นเพศอะไร
นอกจากนี้้แ� ล้้ว เพศในมิิติขิ องสัังคมยัังมีีความหมายรวมถึึงบทบาท กิิริยิ า
ท่่าทาง การแต่่งกาย สิิทธิิ หน้้าที่่� ฯลฯ ที่่�คนรอบข้้างคาดหวัังว่่าคนที่่�เป็น ‘เพศ’
นั้้�นๆ ควรปฏิิบััติิตามธรรมเนีียมของสัังคมนั้้�น
เพศในมิติของการแสดงออก (การแสดงออกทางเพศ)
อธิิบายอย่่างง่่ายก็็คืือคนคนนั้้�นมีีการแสดงออกแบบใด แต่่งตััวอย่่างไร
มีีบุุคลิิกอย่่างไร คนที่่�มีีอวััยวะเพศหญิิงบางคนอาจชอบที่่�จะแสดงออกด้้วยการ
แต่่งตััวแบบผู้้�ชาย ตััดผมซอยสั้้�น ใส่่เสื้้�อยืืดโคร่่งๆ ไม่่ชอบสวมกระโปรง เป็นต้้น
ทั้้�งนี้้�เพศในมิิติิของจิิตใจและสัังคมของเธออาจจะเป็นผู้้�หญิิงหรืือผู้้�ชายก็็ได้้
เพศในมิติของความชอบและความรัก (วิถีทางเพศ)
นั่่�นก็็คืือคนหนึ่่�งมีี ‘ความรััก’ และ ‘ความใคร่่’ ต่่อคนเพศใดบ้้าง ซึ่่�งอาจจะ
ตรงหรืือไม่่ตรงกัับคนอื่่�นก็็ได้้ เช่่น ความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อคนเพศเดีียวกััน มีีต่่อคนต่่าง
เพศ มีีต่่อคนมากกว่่าหนึ่่�งเพศ หรืือไม่่มีีต่่อคนเพศใดเลย เป็นต้้น โดยไม่่จำำ�เป็น
ต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับเพศทางจิิตใจหรืือทางสัังคมของเขาก็็ได้้ อย่่างคนที่่�เกิิดมามีี
อวััยวะเพศหญิิงบางคน อาจรู้้�สึึกว่่าตััวเองเป็นผู้้�ชาย มีีการแต่่งตััวและแสดงออก
เหมืือนผู้้�ชาย แต่่ก็็อาจจะชอบผู้้�ชายได้้เช่่นกััน (ในแง่่นี้้�เขาก็็จะถืือว่่าเป็นคนรััก
เพศเดีียวกััน) ในทางกลัับกัันคนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศชายบางคน อาจจะรู้้�สึึกว่่า
ตััวเองเป็นผู้้ห� ญิิง อาจจะไปผ่่าตััดแปลงเพศเป็นผู้้ห� ญิิงแล้้ว แต่่ก็อ็ าจจะชอบผู้้ห� ญิิง
ได้้เช่่นเดีียวกััน และถืือว่่าตนเองเป็นหญิิงรัักหญิิง
จากตััวอย่่างที่่�กล่่าวถึึงคร่่าวๆ ในมิิติขิ องเพศต่่างๆ จะเห็็นได้้ว่่า เพศแต่่ละ
มิิติไิ ม่่จำำ�เป็นต้้องผููกอยู่่�กัับเพศในมิิติอื่่ิ น� เช่่น เกิิดมามีีอวััยวะเพศชาย อาจรัับรู้ว่้� า่
ตััวเองเป็นชาย หญิิง หรืือเพศอะไรก็็ได้้ การแสดงออกของเขาก็็อาจมีีความเป็น
ผู้้�ชาย ความเป็นผู้้�หญิิง หรืือกลางๆ ก็็ได้้ แล้้วก็็อาจจะชอบผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง อาจจะ
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ชอบทั้้�ง 2 เพศ หรืือไม่่ชอบเพศใดเลยก็็ได้้
อ่่านมาถึึงตรงนี้้ห� ลายคนอาจรู้้สึ� กึ ว่่ามัันซับซ้้
ั อน ดัังนั้้น� เพื่่�อให้้เห็็นภาพชััด
ขึ้้�นในส่่วนต่่อไปเราจะมาดููตััวอย่่างคำำ�เรีียกเพศอัันหลากหลาย ซึ่่�งบางคำำ�เราอาจ
จะคุ้้�นเคยกัันดีี ลองมาทำำ�ความเข้้าใจคำำ�เหล่่านั้้�นกัันอีีกครั้้�งด้้วยการมองผ่่านมิิติิ
ต่่างๆ ของเพศ โดยโปรดอย่่าลืืมว่่าคำำ�เหล่่านี้้�เป็นสิ่่�งที่่�คนในสัังคมสร้้างขึ้้�น เมื่่�อ
ความเข้้าใจหรืือยุุคสมััยเปลี่่ย� นไป ความหมายของคำำ�เหล่่านี้้ก็� อ็ าจจะเปลี่่ย� นแปลง
ด้้วย และอาจมีีคำำ�ใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นได้้อีีก
ตัวอย่างของคำ�เรียกเพศอันหลากหลาย
• เลสเบี้้ย� น (lesbian) หรืือหญิิงรัักหญิิง เป็นคนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศหญิิง
รัับรู้้�ว่่าตััวเองเป็นผู้้�หญิิง และชอบผู้้�หญิิง ส่่วนการแสดงออกอย่่างนิิสััย ท่่าทาง
การแต่่งกายอาจมีีความแตกต่่างไปในแต่่ละคน
• ทอม ในความเข้้าใจของคนไทย คืือ คนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศหญิิง รัับรู้ว่้� า่
ตััวเองมีีความเป็นผู้้�ชายไม่่มากก็็น้้อย โดยแสดงออกคล้้ายผู้้�ชาย แต่่ระดัับของ
การแสดงออกอาจแตกต่่างกัันไปตามแต่่ละบุุคคล (มีีความซ้้อนทัับกัับผู้้�ชาย
ข้้ามเพศ แต่่ในภายหลััง คำำ�ว่่า ‘ผู้้�ชายข้้ามเพศ’ มัักใช้้เกี่่�ยวกัับคนที่่�ต้้องการ
เปลี่่�ยนแปลงร่่างกายตััวเองเป็นแบบผู้้�ชายไปด้้วย ขณะที่่�ทอมอาจไม่่ต้้องการ
เปลี่่�ยนแปลงร่่างกาย)
• ดี้้� ในความเข้้าใจของสัั ง คมไทยคืือคนที่่� เ กิิดมามีี อ วัั ย วะเพศหญิิ ง
แสดงออกแบบผู้้�หญิิง และชอบทอม
• เกย์์ (gay) คนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศชาย รัับรู้้�ว่่าตััวเองเป็นผู้้�ชาย และ
ชอบผู้้�ชาย ส่่วนการแสดงออกอาจมีีความแตกต่่างไปในแต่่ละบุุคคล โดยบางคน
อาจแสดงออกไม่่แตกต่่างจากผู้้�ชายทั่่�วไป ขณะที่่�บางคนจะแสดงออกไปทาง
ผู้้�หญิิงในระดัับหนึ่่�ง
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เรียนรูเรื่องเพศในหลากมิติ

4

5

มิติของการ
แสดงออก

มิติความชอบ
และความรัก

2

1

มิติจิตใจ

มิติรางกาย

มิติสังคม

3
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1

มิติรางกาย

2

(เพศสรีระ,
เพศทางชีววิทยา, เพศกำเนิด)

เพศตามอวัยวะเพศชาย
เพศหญิง และเพศกํากวม
ที่มีอวัยวะเพศทั้งสองเพศ
(intersex)

3

มิติสังคม

มิติจิตใจ (ตัวตน
หรืออัตลักษณทางเพศ)

การรับรูหรือคิดวาตัวเอง
เ�นเพศอะไร โดยไมได
ขึ้นอยูกับวามีรางกาย
แบบไหนเสมอไป

(เพศภาวะ, เพศสภาพ)

การรับรูของคนรอบขางวาคนนั้นเ�นเพศอะไร ซึ่งอาจตรง
หรือไมตรงกับเพศกําเนิดและเพศทางจิตใจของคนนั้นก็ได รวมถึง
ความคาดหวังของคนรอบขางตอบทบาท กิริยา ทาทาง การแตงกาย
สิทธิ หนาที่ ฯลฯ ตามเพศนั้นๆ

5
4

มิติของการแสดงออก
(การแสดงออกทางเพศ)

การแสดงออก การแตงตัว
และบุคลิกของแตละคน

มิติความรักและ
ความชอบ (วิถีทางเพศ)

การมีความรูสึก ความรัก
และความใคร ตลอดจนถึง
ความพอใจตอบุคคลเพศใด
ก็ไดอยางหลากหลาย โดย
ไมจําเ�นตองเหมือนบุคคลอื่น
หรือเกี่ยวของกับเพศในมิติอื่น
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• คนรัักเพศเดีียวกััน (homosexual หรืือ same-sex attracted) คำำ�ที่่�ใช้้
เรีียกรวมทั้้�งหญิิงและชายที่่�ชอบเพศเดีียวกััน ซึ่่�งจััดว่่าตรงกัันข้้ามกัับ ‘คนรััก
ต่่างเพศ’ (heterosexual หรืือ straight)
• ไบเซ็็กซ์์ชวล (bisexual) เดิิมคำำ�นี้้�หมายถึึงคนที่่�ชอบได้้สองเพศ แต่่ใน
ปัจจุุบันถูู
ั กใช้้ในความหมายว่่าคนที่่�ชอบได้้มากกว่่าหนึ่่ง� เพศ เช่่น ชอบได้้ทั้้�งชาย
หญิิง และนอนไบนารีี
• กะเทย ในปัจจุุบัันมีีความหมายถึึงคนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศชาย อาจ
รัับรู้้�ว่่าตััวเองเป็นผู้้�หญิิงหรืือกะเทย มีีการแสดงออกที่่�ค่่อนไปทางผู้้�หญิิงหรืือ
ไม่่แตกต่่างจากผู้้ห� ญิิงทั่่�วไป โดยส่่วนใหญ่่มักั ชอบผู้้ช� าย อย่่างไรก็็ตาม ก็็มีกี ะเทย
ที่่�ชอบผู้้�หญิิงเช่่นกััน (มีีความซ้้อนทัับกัับผู้้�หญิิงข้้ามเพศ) บางคนเรีียกตััวเองว่่า
กะเทย บางคนเรีียกตััวเองว่่าสาวประเภทสองหรืือผู้้�หญิิงข้้ามเพศ แต่่ด้้วยความ
คุ้้�นเคยกัับคำำ�ว่่ากะเทยในสัังคมไทย คนรอบข้้างอาจเรีียกเขาว่่ากะเทยเป็นหลััก
• ผู้้�หญิิงข้้ามเพศ (trans woman) คนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศชาย แต่่รัับรู้้�
ว่่าตััวเองเป็นผู้้�หญิิง มัักแสดงออกแบบผู้้�หญิิง โดยระดัับของการแสดงออกอาจ
แตกต่่างกัันไปตามแต่่ละบุุคคล ซึ่่�งบางคนอาจมองว่่าแตกต่่างหรืือไม่่แตกต่่าง
จากกะเทย
• ผู้้�ชายข้้ามเพศ (trans man) คนที่่�เกิิดมามีีอวััยวะเพศหญิิง แต่่รัับรู้้�ว่่า
ตััวเองเป็นผู้้ช� าย มัักแสดงออกแบบผู้้ช� าย ซึ่ง่� ระดัับของการแสดงออกอาจแตกต่่าง
กัันไปตามแต่่ละบุุคคล
• คนข้้ามเพศ (transgender) คำำ�ที่่�ใช้้เรีียกรวมผู้้�หญิิงข้้ามเพศและผู้้�ชาย
ข้้ามเพศ
• นอนไบนารีี (non-binary) หมายถึึงการไม่่แบ่่งขั้้�ว ซึ่่�งภายหลัังถููกนำำ�
มาใช้้โดยคนที่่�รู้้�สึึกว่่าเขาไม่่ได้้เป็นทั้้�งผู้้�ชายและผู้้�หญิิง
• คนที่่�มีีเพศกำำ�กวม (intersex) เป็นคนที่่�เกิิดมามีีลัักษณะทางเพศโดย
กำำ�เนิิดที่่�ไม่่สามารถระบุุแน่่ชััดได้้ว่่าเป็นผู้้�ชายหรืือผู้้�หญิิง คืืออาจมีีอวััยวะเพศ
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ทั้้�งชายและหญิิง เช่่น มีีองคชาตแบบผู้้�ชาย แต่่ไม่่มีีอััณฑะ และมีีช่่องคลอด
แบบผู้้�หญิิง ซึ่่�งบางคนมีีอวััยวะเพศชายชััดกว่่าอวััยวะเพศหญิิง บางคนอาจเป็น
ในทางตรงข้้าม
• เควีียร์์ (queer) คนที่่�ไม่่ต้้องการอยู่่�ในกรอบของความเป็นชายและ
ความเป็นหญิิง ไม่่ต้้องการนิิยามว่่าตนเองรู้้�สึึกเป็นผู้้�ชายหรืือผู้้�หญิิง รวมทั้้�งจะ
ชอบผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง หรืือเพศอะไรบ้้าง เพราะพวกเขามองว่่าเพศคืือความลื่่�นไหล
สามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้เสมอ ในอดีีตเควีียร์์เป็นคำำ�ที่่มี� คี วามหมายเชิิงลบ (แปลว่่า
‘แปลก’) แต่่ภายหลัังผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบางกลุ่่�มนำำ�มาใช้้เรีียกตนเอง
ด้้วยความภููมิิใจในความแตกต่่างและการไม่่ยึึดติิดกัับกรอบเรื่่�องเพศ
• Asexual หมายถึึงคนที่่�ไม่่มีีแรงดึึงดููดทางเพศกัับคนอื่่�น แต่่ไม่่ได้้เสื่่�อม
สมรรถภาพ พวกเขายัังมีีความต้้องการทางเพศ มีีเพศสััมพัันธ์์ และมีีความรัักได้้
ส่่วน Aromantic หมายถึึงคนที่่�ไม่่ได้้รัักคนอื่่�นแบบคู่่�รััก แต่่ก็มี็ คี วามรัักแบบอื่่�นได้้
เช่่น รัักแบบเพื่่�อน พี่่�น้้อง หรืือญาติิสนิิท
• ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ (LGBT, LGBTQ, LGBTI+ เป็นต้้น) คำำ�ที่่�
ใช้้เรีียกรวมคนทุุกเพศไม่่ว่่าจะมีีการแสดงออกแบบใด เพศภาวะแบบไหน หรืือ
ชอบเพศอะไร สำำ�หรัับในหนัังสืือเล่่มนี้้�จะใช้้คำำ�ว่่า ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
และ LGBTI+
นี่่เ� ป็นเพีียงตััวอย่่างอััตลักั ษณ์์ทางเพศและคำำ�เรีียกเพศบางคำำ�เท่่านั้้น� เพราะ
ยัังมีีอัตลั
ั กั ษณ์์และคำำ�อื่่น� ๆ ที่่�มีคี วามแตกต่่างกัันไปในแต่่ละสัังคมและวััฒนธรรม
ทั้้�งนี้้�เราไม่่สามารถตััดสิินหรืือนิิยามอััตลัักษณ์์ทางเพศของใครจากเพีียงการ
แสดงออกภายนอก อาทิิ การแต่่งกาย ท่่าทาง หรืือการกระทำำ�เท่่านั้้�น เพราะ
แต่่ละคนต่่างมีีความซัับซ้้อนทั้้�งความรู้้�สึึกนึึกคิิดและการแสดงออกที่่�เป็นปัจเจก
สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้คืือการปฏิิบััติิต่่อกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศอย่่าง
เคารพสิ่่�งที่่�พวกเขาเป็น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อคุุณเป็นคนใกล้้ชิิด ไม่่ว่่าจะเป็น
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เลสเบี้ยน (lesbian)

หรือหญิงรักหญิง เ�นคนที่
เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง
รับรูวาตัวเองเ�นผูหญิง
และชอบผูหญิง
ดี้

ในความเขาใจของสังคมไทย
คือคนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง
แสดงออกแบบผูหญิง และชอบทอม

ทอม

ในความเขาใจของคนไทย คือ คนที่เกิดมามี
อวัยวะเพศหญิง รับรูวาตัวเองมีความเ�นผูชาย
ไมมากก็นอย และแสดงออกคลายผูชาย
แตระดับของการแสดงออกอาจแตกตางกันไป
ตามแตละบุคคล
ซอนทับกับผูชายขามเพศที่ภายหลังมักใช
กลาวถึงคนที่ตองการเปลี่ยนแปลงรางกาย
ตัวเองเ�นแบบผูชายไปดวย ตางกันที่ทอม
อาจไมตองการเปลี่ยนแปลงรางกาย

เมื่อเพศ
ไมไดมีเพียง
‘ชาย’ หรือ
‘หญิง’

ผูชายขามเพศ (trans man)

คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง
แตรับรูวาตัวเองเ�นผูชาย
มักแสดงออกแบบผูชาย

คนขามเพศ (transgender)

ผูหญิงขามเพศและผูชายขามเพศ
นอนไบนารี (non-binary)

หมายถึงการไมแบงขั้ว และภายหลัง
ถูกนํามาใชโดยคนที่รูสึกวาเขาไมได
เ�นทั้งผูชายและผูหญิง
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คนที่มีเพศกำกวม (intersex)

คนที่เกิดมามีลักษณะทางเพศโดยกําเนิดที่
ไมสามารถระบุแน�ชัดไดวาเ�นผูชายหรือผูหญิง
คืออาจมีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง บางคน
มีอวัยวะเพศชายชัดกวาอวัยวะเพศหญิง
บางคนอาจเ�นในทางตรงขาม
Asexual

คนที่ไมมีแรงดึงดูดทางเพศกับคนอื่น
แตไมไดเสื่อมสมรรถภาพ พวกเขายังมี
ความตองการทางเพศ มีเพศสัมพันธ
และมีความรักได

เรียนรู้และเข้าใจความหลากหลาย
เกย (gay)

คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย รับรูวาตัวเอง
เ�นผูชายและชอบผูชาย บางคนอาจ
แสดงออกไมแตกตางจากผูชายทั่วไป
บางคนอาจแสดงออกไปทางผูหญิง
ในระดับหนึ่ง

คนรักเพศเดียวกัน (homosexual
หรือ same-sex attracted)

ทั้งหญิงและชายที่ชอบเพศเดียวกัน ซึ่ง
ตรงกันขามกับ ‘คนรักตางเพศ’ (hetero
sexual หรือ straight)
ผูหญิงขามเพศ (trans woman)

คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย แตรับรูวา
ตัวเองเ�นผูหญิง มักแสดงออกแบบผูหญิง
คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย อาจรับรูวา
ตัวเองเ�นผูหญิงหรือกะเทย มีการแสดงออก ซึ่งบางคนอาจมองวาแตกตางหรือไม
แตกตางจากกะเทย
ที่คอนไปทางผูหญิงหรือไมแตกตางจาก
ผูหญิงทั่วไป โดยทั่วไปมักชอบผูชาย แต
Aromantic
กะเทยที่ชอบผูหญิงก็มีเชนกัน (มีความ
หมายถึงคนที่ไมไดรักคนอื่นแบบคูรัก แตก็มี
ซอนทับกับผูหญิงขามเพศ)
ความรักแบบอื่นได เชน รักแบบเพื่อน พี่นอง
หรือญาติสนิท
กะเทย

ผูมีความหลากหลายทางเพศ

(LGBT, LGBTQ, LGBTI+ เปนตน)

คําที่ใชเรียกรวมคนทุกเพศไมวาจะมี
การแสดงออกแบบใด เพศภาวะแบบไหน
หรือชอบเพศอะไร
ไบเซ็กซชวล (bisexual)

เดิมคํานี้หมายถึงคนที่ชอบไดสองเพศ
แตใน�จจุบันถูกใชในความหมายวาคนที่
ชอบไดมากกวาหนึ่งเพศ เชน ชอบไดทั้ง
ชาย หญิง และนอนไบนารี

เควียร (queer)

คนที่ไมตองการอยูในกรอบของความเ�นชาย
และความเ�นหญิง ไมตองการนิยามวาตนเอง
รูสึกเ�นผูชายหรือผูหญิง รวมทั้งจะชอบผูชาย
ผูหญิง หรือเพศอะไรบาง เพราะพวกเขามองวา
เพศคือความลื่นไหล สามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
หมายเหตุ การแสดงออกอยางนิสัย ทาทาง
การแตงกาย รวมถึงการแสดงออกไปทาง
ผูชายหรือผูหญิงก็มีความแตกตางไปใน
แตละคน โดยไมไดจํากัดอยูภายในกรอบ
คําเรียกเพศอันหลากหลาย
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พ่่อแม่่ ครอบครััว คู่่�ชีีวิติ เพื่่�อน หรืือผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ เมื่่อ� พวกเขาไว้้วางใจ
เขาจะเปิดเผยอััตลัักษณ์์ทางเพศให้้รัับรู้้�ด้้วยตััวเอง
สังคมมีส่วนกำ�หนดสุขภาพของผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ
การเป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในสัังคมไทย หากมองอย่่างผิิวเผิิน
อาจดููเหมืือนได้้รัับการยอมรัับตััวตน ได้้รัับการสนัับสนุุน และได้้รัับการโอบอุ้้�ม
ให้้โดดเด่่นมากขึ้้�น แต่่การยอมรัับเหล่่านั้้�นล้้วนเต็็มไปด้้วยเงื่่�อนไข เช่่น การถููก
คาดหวัังให้้เป็นตััวตลก การเป็นคนดีี เป็นคนเก่่ง เป็นคนกตััญญูู และสามารถ
เลี้้�ยงดููพ่่อแม่่ได้้ เพื่่�อแลกกัับการผ่่อนปรนให้้มีีอิิสระในการแสดงอััตลัักษณ์์
ทางเพศของตนเอง
สิ่่ง� เหล่่านี้้อ� าจดููเหมืือนเรื่่อ� งธรรมดาสำำ�หรัับคนทั่่�วไป แต่่ถ้้าเราลองหลัับตา
และจิินตนาการว่่าตััวเองเป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ อาจทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถาม
ขึ้้�นตามมา
ทำำ�ไมเราต้้องผ่่านการพิิสููจน์์ ถึึงจะได้้รัับการยอมรัับ?
ทำำ�ไมเราต้้องผ่่านเงื่่�อนไขที่่�วางไว้้ ถึึงจะแสดงออกสิ่่�งที่่�ตััวเองเป็นได้้?
ทำำ�ไมชีีวิิตเราไม่่เคยง่่ายเลยนะ…
เรื่่�องราวที่่�ดููเหมืือนธรรมดา แต่่เมื่่�อเราเปลี่่�ยนมุุมมองจะพบว่่า สิ่่�งที่่�ผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศต้้องเผชิิญนั้้�นเต็็มไปด้้วยความกดดัันมหาศาล และ
หากไม่่ได้้รัับการยอมรัับ ผลที่่�ตามมาคืือการถููกกลั่่�นแกล้้งในโรงเรีียนตั้้�งแต่่
เด็็ก การถููกเลืือกปฏิิบััติิจากคนในสัังคม และการถููกคุุกคามด้้วยทััศนคติิเชิิงลบ
ต่่อความหลากหลายทางเพศ ซึ่่�งล้้วนส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตและความเป็นอยู่่�
ของ LGBTI+ ประกอบกัับความบีีบคั้้�นทางสัังคมและการเลืือกปฏิิบััติิต่่อพวกเขา
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ส่่งผลให้้ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปัญหาสุุขภาพจิิตมากกว่่า
ทั้้�งความเครีียดและอาการซึึมเศร้้า และยัังรวมไปถึึงมีีความเสี่่ย� งต่่อการพยายาม
ฆ่่าตััวตายสููงกว่่าคนกลุ่่�มอื่่�นอีีกด้้วย
นอกจากนี้้เ� ยาวชนข้้ามเพศที่่�ไม่่ได้้รัับการยอมรัับจากครอบครััวย่่อมเข้้าถึึง
การรัับฮอร์์โมนอย่่างถููกต้้องโดยแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้ยาก ทำำ�ให้้พวกเขาต้้อง
แสวงหาวิิธีีการอื่่�น เช่่น การกิินยาคุุมที่่�ซื้้�อเองจากร้้านขายยา เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลง
ร่่างกายของตนเอง ซึ่่�งการกิินยาเองเช่่นนี้้�โดยไม่่ได้้ปรึึกษาแพทย์์ก็็ส่่งผลเสีียต่่อ
สุุขภาพของคนข้้ามเพศได้้เช่่นกััน
อีีกประเด็็นหนึ่่ง� คืือ เมื่่อ� คนข้้ามเพศเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล มัักถููก
ปฏิิบัติั จิ ากบุุคลากรตามเพศที่่�ระบุุในบััตรประชาชน เช่่น ผู้้ห� ญิิงข้้ามเพศถููกเรีียก
ชื่่อ� ด้้วยคำำ�นำำ�หน้้าว่่า ‘นาย’ หรืือต้้องพัักรัักษาในหอผู้้ป่่� วยชายทั้้�งๆ ที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ร่่างกายเป็นผู้้�หญิิงแล้้ว รวมถึึงพวกเขาต้้องคอยตอบคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเพศของ
ตนเอง และเผชิิญกับส
ั ายตาจัับจ้้องของผู้้ป่่� วยคนอื่่�น สิ่่ง� เหล่่านี้้ล้้� วนส่่งผลให้้บุุคคล
ข้้ามเพศไม่่สะดวกใจที่่�จะไปโรงพยาบาล ทำำ�ให้้หลายครั้้ง� พวกเขาเลืือกที่่�จะอดทน
หรืือรัักษาตััวเองอยู่่�ที่่�บ้้าน ซึ่่�งไม่่เป็นผลดีีต่่อสุุขภาพของพวกเขาเช่่นกััน
จากข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่า คุุณภาพชีีวิิตและความเป็นอยู่่�ของ LGBTI+
ไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับการดููแลสุุขภาพตััวเองของพวกเขาเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยัังขึ้้�นอยู่่�
กัับคนอื่่�นๆ ในสัังคม และระบบบริิการสุุขภาพที่่�ละเอีียดอ่่อนอีีกด้้วย
แม้้ปัจจุุ บัั นจ ะมีี ห น่่ ว ยงานภาคประชาสัั ง คมมากมายที่่� ทำำ� งานด้้าน
ส่่งเสริิมสุุขภาวะและความเท่่าเทีียมสำำ�หรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แต่่
การทำำ�งานของหน่่วยงานเหล่่านั้้�นไม่่อาจส่่งเสริิมความเป็นอยู่่�ของ LGBTI+ ได้้
อย่่างเต็็มที่่� หากคนใกล้้ชิิดในชีีวิิตของพวกเขาไม่่เข้้าใจหรืือไม่่ให้้การยอมรัับใน
ตััวตนของพวกเขา
กลุ่่�มคนใกล้้ชิิดที่่�จะเข้้ามาเติิมเต็็มช่่องว่่างด้้วยความเข้้าใจที่่�สำำ�คััญกัับ
พวกเขาที่่�สุุดก็็คืือ พ่่อแม่่/ครอบครััว เพื่่�อน คู่่�ชีีวิิต และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ ซึ่่�ง
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ล้้วนเกี่่�ยวข้้องและมีีส่่วนสำำ�คััญในการส่่งเสริิมสุุขภาวะความเป็นอยู่่� และประคัับ
ประคองผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศให้้สามารถผ่่านพ้้นเหตุุการณ์์เลวร้้ายใน
ชีีวิิตไปได้้ กลุ่่�มคนใกล้้ชิิดทั้้�ง 4 กลุ่่�มนี้้� (พ่่อแม่่/ครอบครััว เพื่่�อน คู่่�ชีีวิิต และ
ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ) ในหนัังสืือเล่่มนี้้�เรีียกรวมกัันว่่า กลุ่่�ม 4P
4P: สายสัมพันธ์ที่สำ�คัญต่อผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ
ที่่�ผ่่านมาในสัังคมไทยเราอาจได้้ฟังเสีียงบอกเล่่าเรื่่�องราวของผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศมานัักต่่อนััก อย่่างบทสััมภาษณ์์ผู้มี้� คี วามหลากหลายทางเพศ
ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ หรืือนิิทรรศการชายหญิิงสิ่่ง� สมมติิ (2561) ซึ่ง่� เป็นการจััดแสดง
สิ่่ง� ของและบอกเล่่าประสบการณ์์ของบุุคคลโดยไม่่จำำ�กัดว่
ั า่ ต้้องเป็นเพศใด จััดโดย
มิิวเซีียมสยาม แต่่เสีียงหนึ่่ง� ซึ่่ง� เราได้้ยิินน้้อยมาก คืือ เสีียงของบุุคคลที่่�ใกล้้ชิิดกับั
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�เราเรีียกว่่า 4P
ในหนัังสืือเล่่มนี้้เ� ราจะมาทำำ�ความเข้้าใจประสบการณ์์ของพ่่อแม่่/ครอบครััว
เพื่่�อน คู่่�ชีีวิิต และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพไปด้้วยกััน โดยเริ่่�มจากการทำำ�ความเข้้าใจ
คร่่าวๆ ก่่อนว่่าคนทั้้�ง 4 กลุ่่�ม มีีความสำำ�คัญต่
ั อ่ ความเป็นอยู่่�ของ LGBTI+ อย่่างไร
4P คืือกลุ่่�มที่่�มีีความใกล้้ชิิดกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ได้้แก่่
• พ่่อแม่่หรืือครอบครััว (Parents) เป็นคนสำำ�คััญในฐานะพื้้�นที่่�ปลอดภััย
และสนัับสนุุนให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศรัับมืือกัับปัญหาที่่�เผชิิญ ซึ่่�งอาศััย
ความเข้้าใจและการยอมรัับอััตลัักษณ์์ของพวกเขา อีีกทั้้�งเป็นส่่วนสนัับสนุุนการ
มีีสุุขภาวะที่่�ดีีของกลุ่่�ม LGBTI+ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการสนัับสนุุนเด็็กที่่�ต้้องการ
ข้้ามเพศหรืือเด็็กที่่�มีีเพศกำำ�กวมให้้ได้้รัับฮอร์์โมนอย่่างปลอดภััย และการเป็น
ที่่�พึ่่�งพิิงแก่่บุุตรหลานที่่�อยู่่�ร่่วมกัับเชื้้�อ HIV หรืือมีีปัญหาสุุขภาพจิิต
• เพื่่อ� น (Peers) เป็นผู้้มี� คี วามใกล้้ชิิดกับั ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศทั้้ง�
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ในแง่่ประสบการณ์์ ความคิิด ความเชื่่อ� ทำำ�ให้้เป็นผู้้รั� บั ฟังและให้้คำำ�ปรึึกษาในเรื่่อ� ง
ของความสััมพัันธ์์ต่่อครอบครััว หรืือคู่่�รััก รวมถึึงสามารถยอมรัับอััตลัักษณ์์ของ
LGBTI+ และถ่่ายทอดความเข้้าใจผ่่านการมีีประสบการณ์์ที่่ใ� กล้้ชิิดกับั พวกเขาได้้
• คู่่�ชีีวิิต (Partners) เป็นคนสนัับสนุุนด้้านจิิตใจและความรู้้�สึึกที่่�สำ�คั
ำ ัญ
เพราะผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ยัังไม่่สามารถยอมรัับอััตลัักษณ์์ตััวเอง
ในช่่วงแรกจะเกิิดความรู้้�สึึกขััดแย้้งสัับสนขึ้้�น ซึ่่�งคู่่�ชีีวิิตจะสามารถเติิมเต็็มการ
สนัับสนุุนที่่�ขาดหายไปได้้ โดยเฉพาะในกรณีีที่่�ครอบครััวไม่่ให้้การยอมรัับ
ทั้้�งนี้้�คู่่�ชีีวิิตยัังมีีส่่วนสััมพัันธ์์กัับการยอมรัับของครอบครััวและเพื่่�อนด้้วย
หากไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนหรืือยอมรัับจากครอบครััวและเพื่่�อน ความสััมพัันธ์ข์ อง
พวกเขาอาจมีีอุปุ สรรค ไม่่สามารถเปิดเผยความสััมพัันธ์์ หรืืออาจถึึงขั้้น� เลิิกราได้้
• ผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพ (Health Service Providers) เป็นคนที่่�ทำำ�งานให้้
บริิการกัับกลุ่่�ม LGBTI+ ซึ่่�งต้้องมีีความเข้้าใจพื้้�นฐานและท่่าทีีเชิิงบวกต่่อความ
หลากหลายทางเพศ เพื่่�อให้้บริิการสุุขภาพอย่่างเคารพต่่อตััวตนของพวกเขา
เช่่น การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการข้้ามเพศ อนามััยเจริิญพัันธุ์์� โรคติิดต่่อทางเพศ
สััมพัันธ์์ การเป็นสื่่�อกลางพููดคุุยกัับพ่่อแม่่ผู้้�รัับบริิการเพื่่�อความเข้้าใจและการ
ยอมรัับ เป็นต้้น
แม้้กลุ่่�ม 4P จะมีีความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในมิิติิ
และระดัับความใกล้้ชิิดที่่�แตกต่่างกััน แต่่จุุดร่่วมกัันของพ่่อแม่่/ครอบครััว เพื่่�อน
คู่่�ชีีวิิต และผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ คืือการเป็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย การยอมรัับ และความ
เข้้าใจต่่อผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ เพราะการสร้้างความเชื่่อ� มั่่นต่
� อ่ ตััวตนของ
LGBTI+ เป็นพื้้�นฐานให้้พวกเขาสามารถเผชิิญปัญหา หาวิิธีีการรัับมืือและแก้้ไข
จนผ่่านพ้้นสิ่่�งเหล่่านั้้น� ไปได้้ รวมถึึงเสริิมสร้้างการมีีสุขุ ภาพร่่างกายและจิิตใจที่่�ดีี
ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้อีีกด้้วย
แน่่นอนว่่าการเป็นพื้้นที่่
� ป� ลอดภััย การให้้การยอมรัับ และการมีีความเข้้าใจ
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ต่่อกลุ่่�ม LGBTI+ อาจไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายนัักในช่่วงแรกเริ่่�ม ไม่่ว่่าจะในฐานะพ่่อแม่่/
ครอบครััว การเป็นเพื่่�อน การเป็นคู่่�ชีีวิิต หรืือแม้้แต่่การเป็นผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ
แต่่ละคนต่่างมีีสิ่่ง� ที่่�ต้้องเผชิิญ มีีวิธีิ กี ารรัับมืือหรืือแก้้ปัญหาที่่�ยังั คงต้้องลองผิิดลอง
ถููกกัันบ้้าง ทว่่าหากเราพยายามทำำ�ความเข้้าใจและตััดสินิ ใจที่่�จะยืืนหยััดเคีียงข้้าง
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศแล้้ว ย่่อมไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ยากเกิินไปเช่่นกััน
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คูชีวิต

ผูใหบริการสุขภาพ

(Partners)

(Health Service Providers)

1

2

บุคคลหลากหลาย
ทางเพศ

3

พอแม ผูปกครอง

เพื่อน

(Parents)

(Peers)

1

3

4

4
2

การยอมรับ การสนับสนุนดานอารมณความรูสึก
และการรับขอมูล
การเขาถึงบริการดานสุขภาวะ
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ส่วนที่ 2
เรียนรู้ประสบการณ์คนใกล้ชิด
LGBTI+
สำำ� หรัั บส่่ ว นที่่� 2 ของหนัั ง สืือเล่่ ม นี้้� เราจะมาเรีี ย นรู้้�
ประสบการณ์์ของกลุ่่�มคนที่่�มีคี วามใกล้้ชิิดกับั ผู้้มี� คี วามหลากหลาย
ทางเพศ หรืือก็็คืือกลุ่่�ม 4P ที่่�ได้้กล่่าวถึึงในตอนท้้ายของบท
ที่่�ผ่่านมานั่่�นเอง
เนื้้อ� หาในส่่วนนี้้�จะแบ่่งออกเป็น 4 บท ซึ่ง่� แต่่ละบทจะพููดถึึง
ประสบการณ์์ของ 4P แต่่ละกลุ่่�ม โดยเริ่่�มจากบทที่่� 3 ที่่�จะพููดถึึง
ประสบการณ์์ของพ่่อแม่่และครอบครััว บทที่่� 4 เป็นประสบการณ์์
ของเพื่่�อน บทที่่� 5 เล่่าถึึงประสบการณ์์ของคู่่�ชีีวิิต LGBTI+ และ
บทที่่� 6 คืือประสบการณ์์ของผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพแก่่ผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศ
เนื้้� อ หาและโควทคำำ�พููดที่่� อ ยู่่�ในส่่ ว นที่่� 2 นี้้� มีี ที่่� ม าจาก
โครงการวิิจัยั LGBT-4P ซึ่่ง� ได้้สััมภาษณ์์ชุดุ ประสบการณ์์ของกลุ่่�ม
4P ในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�ความเข้้าใจความหลากหลาย

ทางเพศ และการดำำ�เนิินชีีวิิตร่่วมกัับคนใกล้้ชิิดที่่�เป็น LGBTI+
เราหวัังเล็็กๆ ว่่าประสบการณ์์ของ 4P ในหนัังสืือเล่่มนี้้�
อาจเป็นประโยชน์์กัับ 4P คนอื่่�นๆ ที่่�กำำ�ลัังถืือหนัังสืือเล่่มนี้้�อยู่่�
ในมืือ อย่่างน้้อยการได้้อ่่านประสบการณ์์ของ 4P ในหนัังสืือ
เล่่มนี้้�อาจทำำ�ให้้คลายความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวในใจได้้บ้้าง อาจได้้
เรีียนรู้้�บทเรีียนบางอย่่างจากประสบการณ์์ของคนอื่่�น และอาจ
นำำ�ไปปรัับใช้้กัับชีีวิิตของท่่านได้้อีีกด้้วย
หมายเหตุุ: โครงการวิิจััย LGBT-4P ดำำ�เนิินการโดย
คณาจารย์์จากคณะวิิทยาการเรีียนรู้้�และศึึกษาศาสตร์์ คณะ
สาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และนัักวิิจัยั อิิสระใน
โครงการ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุน
การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

บทที่่� 3

พ่อแม่/ครอบครัว: จากสายสัมพันธ์แรก
สู่ความมั่นคงในใจของลูก

พ่อแม่/ครอบครัว: จากสายสัมพันธ์แรกสู่ความมั่นคงในใจของลูก

พ่่อแม่่หรืือคนในครอบครััว เป็นความสััมพัันธ์์แรกๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชีีวิิตของ
คนส่่วนใหญ่่ พวกเขาไม่่เพีียงเลี้้�ยงดููเด็็กคนหนึ่่�งให้้เติิบโต แต่่ยัังเป็นคนสำำ�คััญ
ที่่�ช่่วยให้้เด็็กสร้้างความมั่่�นคงในจิิตใจ คงเป็นไปไม่่ได้้ที่่�ใครจะมาเป็นผู้้�ตััดสิิน
ว่่าการเป็นพ่่อแม่่ที่่�สมบููรณ์์แบบนั้้�นเป็นอย่่างไร เพราะเราทุุกคนต่่างใช้้ชีีวิิตอยู่่�
ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดที่่�แตกต่่างกััน ผ่่านประสบการณ์์ที่่�หลากหลาย พ่่อแม่่ทุุกคน
ต่่างเคยลองผิิดลองถููก สิ่่�งสำำ�คััญคืือเราพร้้อมแค่่ไหนที่่�จะเรีียนรู้้�จากอดีีตและ
ประสบการณ์์ของผู้้�อื่่�นเพื่่�อพััฒนาสายสััมพัันธ์์ ในครอบครััวที่่�ดููแลจิิตใจของ
กัันและกััน
พ่อแม่ผู้สังเกตการณ์และเฝ้ามองการเติบโตของลูก
ในฐานะคนที่่�คอยเฝ้้ามองการเติิบโตของลููก ส่่วนใหญ่่แล้้วพ่่อแม่่ย่อ่ มสัังเกต
เห็็นถึึงความแตกต่่างระหว่่างลููกตััวเองกัับเด็็กคนอื่่�นในวััยเดีียวกััน เช่่น พ่่อแม่่
บางคนอาจเริ่่�มสัังเกตว่่าลููกสาวชอบเล่่นฟุุตบอลหรืือไม่่ชอบใส่่กระโปรง ลููกชาย
ชอบเล่่นตุ๊๊�กตา ชอบเล่่นทำำ�อาหาร ชอบสีีชมพูู รวมถึึงท่่าทางและนิิสััยอื่่�นๆ เมื่่�อ
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เห็็นว่า่ ลููกตััวเองต่่างจากเด็็กคนอื่่�นแล้้ว พ่่อแม่่บางคนอาจเกิิดความกัังวล นั่่น� เพราะ
เราอาจมีีภาพจำำ�ว่า่ ผู้้ห� ญิิงต้้องเรีียบร้้อย อ่่อนโยน เป็นแม่่บ้้านแม่่เรืือน ส่่วนผู้้ช� าย
ต้้องเป็นผู้้�นำำ� เข้้มแข็็ง ชอบอะไรโลดโผน
คุุณแม่่ท่่านหนึ่่�งที่่�มีีลููกเป็นเกย์์เล่่าเรื่่�องสมััยเด็็กของลููกว่่า “เขาขี้้�งอน
เหมืือนผู้้�หญิิง (หััวเราะ) ทำำ�อะไรๆ ก็็เหมืือนผู้้�หญิิง ชอบสีีชมพููมากเลย” หรืือ
คุุณแม่่อีกี ท่่านที่่�คอยเอาใจใส่่และดููแลเรื่่อ� งการแต่่งตััวของลููกก็็บอกว่่า “บางครั้้ง�
ก็็ดููยากเหมืือนกัันนะ บางช่่วงก็็ชอบแต่่งเป็นผู้้�ชายไปเลย บางทีีก็็เป็นผู้้�หญิิงบ้้าง
ใส่่กระโปรง ใส่่อะไรก็็มีีบ้้าง แล้้วแต่่บางครั้้�ง”
แม้้พ่่อแม่่จะคอยเฝ้้ามองการเติิบโตของลููกอยู่่�เสมอ แต่่บางครั้้�งก็็ไม่่
สามารถรัับรู้้�ได้้ทั้้�งหมดว่่าภายในจิิตใจพวกลููกกำำ�ลัังรู้้�สึึกอย่่างไร รัับรู้้�ตััวเองว่่า
เป็นอะไร บางครั้้�งจนลููกโตเป็นผู้้� ใหญ่่ พวกเขาถึึงไว้้วางใจเพีียงพอที่่�จะเปิดใจ
พููดคุุยกัับพ่่อแม่่ ทั้้�งการเปิดเผยอััตลัักษณ์์หรืือการแนะนำำ�คนรัักให้้พ่่อแม่่รู้้�จััก
แน่่นอนว่่าต่่อให้้ภายนอก คนเป็นพ่่อแม่่หรืือคนในครอบครััวจะดููเข้้มแข็็ง
มากแค่่ไหน หรืือพอจะสัังเกตเห็็นว่่าลููกมีีแนวโน้้มจะเป็นผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ แต่่ด้้วยค่่านิิยมและความเชื่่�อของสัังคมที่่�หล่่อหลอมมานานว่่า ความรััก
แบบชายหญิิงเท่่านั้้นที่่
� เ� ป็นเรื่่อ� งปกติิ ทำำ�ให้้พ่่อแม่่หลายคนเมื่่อ� ได้้รู้้แ� น่่ชัดั ครั้้ง� แรก
ว่่าลููกเป็น LGBTI+ ก็็อดเป็นห่่วงหรืือเป็นกัังวลไม่่ได้้ อาจเกิิดการตั้้�งคำำ�ถามว่่า
ชีีวิิตของเราและลููกจะเป็นอย่่างไร ลููกจะใช้้ชีีวิิตต่่อไปในสัังคมอย่่างยากลำำ�บาก
หรืือเปล่่า
“โดยส่่วนตััวเราไม่่มีปัี ญหา แต่่เรากัังวลว่่าในชีีวิตข้้
ิ างหน้้าของเขา
อนาคตของเขา เขาจะใช้้ชีีวิิตลำำ�บากไหม เพราะเรารู้้�ว่่าคนที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศยัังไม่่เป็นที่่�ยอมรัับในสัังคม เรารู้้�สึึก
ว่่าลููกเราอาจจะใช้้ชีีวิิตลำำ�บากขึ้้�น เรากลััวว่่าสัังคมรอบข้้างจะมีี
ปฏิิกิิริิยายัังไง เขาจะโดนต่่อต้้านไหม นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�เรากัังวล”
(แม่่ของผู้้�ชายข้้ามเพศท่่านหนึ่่�ง)
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พ่อแม่คือคนธรรมดาที่อาจสับสนหรือพลั้งพลาดได้
หลัังจากพ่่อแม่่หรืือคนในครอบครััวรู้้ว่� า่ ลููกหลานของตััวเองไม่่ได้้เป็นผู้้ช� าย
หรืือผู้้ห� ญิิงตามเพศกำำ�เนิิด แต่่ละคนก็็อาจมีีวิธีิ กี ารรัับมืือที่่�แตกต่่างกััน บ้้างเข้้าใจ
และยอมรัับได้้เลย บ้้างขอไปศึึกษาเรื่่�องความหลากหลายทางเพศก่่อน บ้้างต้้อง
ใช้้เวลาเรีียนรู้้�และปรัับตััวกัันนานสัักหน่่อย
นั่่น� เพราะไม่่ใช่่พ่อ่ แม่่หรืือคนในครอบครััวทุุกคนจะเข้้าใจความหลากหลาย
ทางเพศของลููกได้้ทัันทีี ประกอบกัับความกัังวลที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น ส่่งผลให้้บางครั้้ง�
พ่่อแม่่อาจแสดงท่่าทีีที่่�ไม่่เป็นมิิตรมากนััก พ่่อแม่่หลายคนอาจรู้้�สึึกสัับสน ไม่่รู้้�
จะปฏิิบััติิกัับลููกต่่อไปอย่่างไร บางคนแสดงออกอย่่างเฉยชา ไม่่รัับรู้้� เพิิกเฉย
ไม่่พููดถึึง อีีกนััยหนึ่่�งคืือไม่่ตอบโต้้หรืือไม่่ต่่อต้้านแต่่ก็็ไม่่ได้้ยอมรัับ
พ่่อแม่่บางคนอาจแสดงออกถึึงความไม่่พอใจเมื่่อ� รู้้ว่� า่ ลููกเป็น LGBTI+ อย่่าง
ตรงไปตรงมาด้้วยคำำ�พููด เช่่น เกย์์คนหนึ่่ง� เล่่าตอนคุุยกัับพ่อ่ ว่่า “พ่่อน่่ะผิิดหวััง พ่่อ
คาดหวัังที่่�จะได้้ลููกทั้้�งผู้้�หญิิงและผู้้�ชาย รู้้�สึึกเสีียใจว่่ามีีลููกน้้อยและก็็ไม่่ได้้ดั่่�งใจ”
ทั้้�งนี้้�ผู้้�เป็นแม่่ได้้อธิิบายเพิ่่�มว่่า “ในความรู้้�สึึกพี่่�ก็็เสีียใจที่่�แฟนพี่่�พููด ตอนนั้้�นลููกก็็
เสีียใจ เงีียบไป…เขาก็็หยุุดพููดไปเลย แล้้วเขามาบอกกัับแม่่ว่่า แม่่ ถึึงเขาจะเป็น
อะไร เขาก็็จะบวชให้้พ่่อให้้แม่่นะ เขาพููดอย่่างนี้้�เลยนะ…” จากกรณีีนี้้� ความรู้้�สึึก
ผิิดหวัังของผู้้�เป็นพ่่อเป็นความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง คงไม่่เป็นการดีีนัักหากจะไป
ตำำ�หนิิพ่อ่ ที่่�รู้สึ้� กึ ผิิดหวััง เพราะความรู้้สึ� กึ ผิิดหวัังนั้้นมี
� สี าเหตุุมาจากความเชื่่อ� และ
ค่่านิิยมในสัังคมที่่�ฝังรากลึึกมานาน พ่่อแม่่จึงึ อาจต้้องใช้้เวลาในการทำำ�ความเข้้าใจ
ความหลากหลายทางเพศของลููก
ในกรณีีที่่ลูู� กเกิิดมามีีเพศกำำ�กวม (intersex) พ่่อแม่่บางคนอาจเลืือกปกปิด
ข้้อมููลเรื่่�องการเป็นเพศกำำ�กวมกัับลููก โดยบอกและเลี้้�ยงดููให้้ลููกเชื่่�อว่่าตััวเอง
เป็นเพศใดเพศหนึ่่�งที่่�พ่่อแม่่ต้้องการ เช่่น ผู้้�มีีเพศกำำ�กวมท่่านหนึ่่�งที่่�เล่่าวิิธีีการ
เลี้้ย� งดููของแม่่ว่า่ “เหมืือนมัันเป็นจุุดด้้อยบางอย่่างที่่�เขาคิิดว่า่ มัันจะต้้องปกปิดอะ
แล้้วเขาไปทำำ�อะไรกัับหมอมาตอนที่่�เราเป็นทารก เขาไม่่บอกเราหรอก แต่่สิ่่ง� ที่่�คง
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อยู่่�กัับเรา ที่่�เราเห็็นก็็คืือยัังไม่่ได้้ผ่่าตััดอะไร มัันก็็ยัังติิดอยู่่�” หรืือ “ถ้้าเขาเห็็นเรา
ยืืนฉี่่�เมื่่อ� ไร เขาก็็จะบอกว่่าเป็นผู้้ห� ญิิงต้้องนั่่ง� ฉี่่� พอเรานั่่ง� แล้้ววิิถีมัี นดั
ั นั ไปข้้างนอก
เราก็็จะกลายเป็นเด็็กผู้้�หญิิงที่่�ฉี่่�เรี่่�ยราด ไม่่เรีียบร้้อย ไม่่ตรงจุุด”
เมื่่อ� ยัังไม่่เข้้าใจและยัังมีีความเชื่่อ� เช่่นเดิิม บางกรณีีพ่อ่ แม่่อาจกดดัันให้้ลููก
แต่่งงานกัับคนต่่างเพศ เพราะมองว่่าคู่่�รักั ต่่างเพศมีีความยั่่ง� ยืืนมากกว่่าและเน้้นย้ำำ��
เรื่่�องการมีีลููก แตกต่่างกัับการมีีคู่่�รัักเป็น LGBTI+ ที่่�ถููกมองว่่าเป็นความสััมพัันธ์์
ที่่�ไม่่ยั่่�งยืืน เสี่่�ยงถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย ความกัังวลนี้้�ไม่่เพีียงเกิิดกัับพ่่อแม่่ที่่�ไม่่เข้้าใจ
หรืือต่่อต้้านตััวตนของลููกเท่่านั้้�น แต่่รวมถึึงพ่่อแม่่ที่่�พยายามทำำ�ความเข้้าใจและ
อยากอยู่่�เคีียงข้้างลููกของตััวเองอีีกด้้วย
อย่่างคุุณพ่่อที่่�ลููกชายมีีความรู้้สึ� กึ อยากเป็นผู้้ห� ญิิงเล่่าความกัังวลของตััวเอง
ว่่า “ก็็เห็็นมาเยอะ เขาบอกตััวเองเป็นผู้้ห� ญิิง เขาก็็ต้้องชอบผู้้ช� าย แล้้วตััวผู้้ช� ายจะ
ชอบจริิงแค่่ไหน เป็นผู้้�ชายที่่�ชอบผู้้�ชายที่่�แปลงเพศ หรืือเป็นผู้้�ชายที่่�ชอบผู้้�หญิิง
จริิงๆ ตอนนี้้�มีคี วามรู้้สึ� กึ ชอบแบบวััยรุ่่�นว่่า ชอบกัันแค่่นั้้น� เอง ผมก็็ห่ว่ งเรื่่อ� งพวกนี้้�
ผมดููแล้้วว่่ามาแนวนี้้�ไม่่ค่่อยจีีรัังยั่่�งยืืน”
สำำ�หรัับพ่อ่ แม่่บางคนการทำำ�ความเข้้าใจอััตลักั ษณ์์ทางเพศของลููกอาจไม่่ใช่่
เรื่่�องง่่าย โดยเฉพาะในกรณีีที่่�ลููกเป็นบุุคคลข้้ามเพศ พ่่อแม่่อาจยอมรัับการ
เปลี่่�ยนแปลงร่่างกายของลููกจากชายเป็นหญิิงหรืือหญิิงเป็นชายได้้ยาก บางคน
อาจแสดงออกในลัักษณะของการปฏิิเสธ ตำำ�หนิิ ด่่าทอ กีีดกััน รัังเกีียจ ล้้อเลีียน
ลงโทษ ทำำ�ร้้าย ทุุบตีี ทรมาน บัังคัับให้้แต่่งงานกัับคนที่่�พ่่อแม่่หาให้้ หรืือถึึงขั้้�น
ประกาศตััดขาดความสััมพัันธ์์
สิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่า แม้้ความหลากหลายทางเพศจะมีีอยู่่�ในสัังคม
ไทยมาอย่่างยาวนาน ทว่่าเมื่่�อเรื่่�องนี้้�กลายเป็นสิ่่�งใกล้้ตััวมากกว่่าที่่�เห็็นตามสื่่�อ
อย่่างละครหรืือข่่าวบัันเทิิง เพราะเกิิดขึ้้�นกัับคนในครอบครััว บางคนอาจรู้้�สึึก
สัับสนภายในจิิตใจ ทำำ�ให้้แสดงออกต่่อลููกโดยคำำ�นึึงถึึงความรู้้�สึึกของพวกเขา
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น้้อยกว่่าปกติิ หรืือในบางครั้้�งก็็อาจจะโทษว่่าเป็นความผิิดของตััวเองที่่�เลี้้�ยงลููก
มาไม่่ดีี เช่่น โทษตััวเองว่่าเพราะเลี้้�ยงลููกแบบให้้กิินนมแม่่ ไม่่กิินนมขวด หรืือ
เลี้้�ยงดููแบบใกล้้ชิิดกอดหอมกัับลููกชาย ทำำ�ให้้มีีลัักษณะนิิสััยและท่่าทางเหมืือน
เด็็กผู้้�หญิิง เป็นต้้น ซึ่่�งเป็นความเชื่่�อที่่�อิิงมาจากคำำ�อธิิบายทางการแพทย์์หรืือ
ทางจิิตวิิทยาในอดีีต
แน่่นอนว่่าการเลี้้�ยงลููกใช่่เรื่่�องง่่าย และเมื่่�อลููกเป็นผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ พ่่อแม่่ย่อ่ มต้้องเผชิิญกับั ความยากลำำ�บากในอีีกรููปแบบหนึ่่ง� ซึ่ง่� เกิิดจาก
ความคาดหวัังและความกดดัันจากคนรอบข้้าง อย่่างคำำ�ถาม การตั้้�งข้้อสัังเกต
ล้้อเลีียน หรืือกดดัันจากญาติิๆ เช่่น ยายที่่�มีีหลานชายอยากเป็นผู้้�หญิิง เล่่าว่่า
“พวกญาติิเขาก็็บอกว่่า ทำำ�ไมปล่่อยให้้หลานเป็นอย่่างงี้้� มัันน่่าเสีียดายจัังเลย
หน้้าตาก็็ดี๊๊�ดีี” บางครั้้�งคำำ�ถามลัักษณะนี้้�ก็็สร้้างความหวั่่�นไหวให้้กัับพ่่อแม่่หรืือ
ผู้้�เลี้้�ยงดูู เกิิดเป็นความรู้้�สึึกผิิดที่่�เลี้้�ยงลููกได้้ไม่่ดีีและส่่งผลให้้ความสััมพัันธ์์ใน
ครอบครััวเปลี่่�ยนไป
แม้้อาจมีี บ างเวลาที่่� ห วั่่� น ไหว แต่่ ผู้้� ป กครองหลายคนก็็ ยัั ง สามารถ
เรีียนรู้้� ทำำ�ความเข้้าใจ และปรัับตััวมายืืนหยััดกัับลููกได้้ อย่่างคุุณแม่่ท่่านหนึ่่�งซึ่่�ง
ร่่วมแบ่่งปันประสบการณ์์ว่่า
“บางทีีมันั เจ็็บมากเลย แต่่ก็พููด
็ ไม่่ได้้ เพราะถ้้าพููดจะไปตอกย้ำำ��เขาไง แล้้ว
เขาจะกล้้ามาปรึึกษาไหม บางทีีเราก็็ไม่่พููด มัันไม่่มีีหรอกที่่�จะไม่่เสีียใจ เพราะ
พ่่อแม่่เป็นเพีียงคนธรรมดาที่่�มีีความรู้้�สึึก แล้้วถ้้าเราไม่่อยู่่�เคีียงข้้างลููกในวัันนี้้�
พวกเขาจะเป็นตััวของตััวเองและใช้้ชีีวิิตอย่่างมั่่�นใจในสัังคมได้้ยัังไง”
เมื่่�อสายสััมพัันธ์์เกิิดขึ้้�นแล้้ว ไม่่ว่่าจะในฐานะพ่่อแม่่หรืือคนในครอบครััว
สายสััมพัันธ์์นั้้�นย่่อมส่่งผลกัับลููกหลานไม่่มากก็็น้้อย หากการเป็นผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศไม่่ได้้รัับการยอมรัับจากครอบครััว อาจส่่งผลให้้บุุตรหลาน
ที่่�เป็น LGBTI+ ก่่อกำำ�แพงปิดกั้้�นตััวเองจากครอบครััว ในบางรายอาจส่่งผลให้้
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พวกเขาไม่่ค่่อยสนใจเรื่่�องราวในครอบครััว เพิิกเฉยต่่อคำำ�สั่่�ง ละเมิิดกติิกาและ
ความเป็นไปของครอบครััว บางรายอาจออกจากบ้้านเป็นระยะเวลานาน เพราะ
ไม่่รู้้�สึึกว่่าเป็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย ขณะที่่�จิิตใจเองก็็ขาดความเชื่่�อใจในความสััมพัันธ์์
ไม่่ไว้้วางใจ รู้้�สึึกเป็นที่่�รัังเกีียจ ไม่่เป็นที่่�ยอมรัับ และไม่่เชื่่�อมั่่�นในความรััก
นี่่�เป็นสิ่่�งที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าครอบครััวมีีความสำำ�คััญต่่อลููกมากแค่่ไหน
พ่่ อ แม่่ ส ามารถเลืือกได้้ว่่ า จะเป็นใครในชีี วิิ ตลูู ก ระหว่่ า ง คนที่่� เ ขา
หวาดระแวง หรืือ คนที่่�เขาเชื่่�อใจ ?
“พ่่อกัับแม่่ไม่่เคยถาม พี่่�น้้องไม่่เคยถามว่่าทำำ�ไมเป็นแบบนี้้� ทำำ�ไม
ใช้้ชีีวิิตแบบนี้้� มัันจะยั่่�งยืืนไหม ไม่่เคยมีีคำำ�ถามจากพ่่อแม่่ แม้้แต่่
พ่่อแม่่เองก็็เคยโดนคนข้้างบ้้านถาม เขาก็็ตอบแทนเราว่่า ช่่างมััน
เถอะ มัันช่่วยเหลืือตััวเองได้้ มัันมีีชีีวิิตของมััน โดยไม่่เดืือดร้้อน
ก็็โอเคแล้้ว ไม่่ต้้องไปเดืือดร้้อนอะไรกัับมััน”
“ปกติิคนต่่างจัังหวััดเวลากลัับบ้้าน เขาจะถามว่่าไม่่พาแฟน
กลัับบ้้านเหรอ ในขณะที่่�เราก็็พากลัับเหมืือนกััน แต่่เราพาผู้้ห� ญิิง
กลัับบ้้านไง คนข้้างบ้้าน ญาติิพี่่�น้้องด้้วยความห่่วงใย ด้้วยความ
อะไรก็็แล้้วแต่่ เขาจะถาม (หััวเราะ) แต่่เราจะถููก...แม่่เป็นโล่่กำำ�บััง
ให้้เราแล้้วบอกว่่า ไม่่ต้้องไปถามมัันหรอก เขาใช้้ชีีวิติ ของเขา อยู่่�
โดยที่่�เขาไม่่เดืือดร้้อน แล้้วที่่�บ้้านก็็ไม่่เดืือดร้้อนกัับการใช้้ชีีวิิต
ของเขา แบบนี้้�เราก็็โอเคกัับตรงนั้้นล
� ะ จบ อืืม...ไม่่ต้้องมีีอะไรแล้้ว”
(ผู้้�หญิิงที่่�นิิยามตััวเองว่่าเป็นทอมท่่านหนึ่่�ง)
นี่่�คืือตััวอย่่างของพ่่อแม่่และคนในครอบครััวที่่�เลืือกว่่าจะเป็น ‘คนที่่�เขา
เชื่่�อใจ’
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จุดเริ่มต้นความเข้าใจ
พ่่อแม่่หรืือผู้้�ปกครองอาจเกิิดคำำ�ถามว่่า เราจะเข้้าใจและอยู่่�เคีียงข้้างลููก
ได้้อย่่างไร?
ถ้้าเราจะเริ่่ม� เรีียนรู้้แ� ละปรัับตัวั ไปพร้้อมๆ กัับลููก ตอนนี้้�จะสายเกิินไปไหม?
หลายคำำ�ถามที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้มีีคำำ�ตอบตายตััว แต่่มีีหลากหลายวิิธีีที่่�พ่่อแม่่
หรืือคนในครอบครััวสามารถเรีียนรู้้� เข้้าใจ และปรัับตััวไปพร้้อมกัับการเลี้้�ยงลููก
ให้้เติิบโตตามสิ่่�งที่่�เขาอยากเป็น
วิิธีีการสื่่�อสารกัับลููกเพื่่�อให้้การยอมรัับและสร้้างความเข้้าใจ
• สำำ�หรัับผู้้�ปกครองที่่�ไม่่อยากจะพููดคุุยตรงๆ กัับลููก แต่่อยากสื่่�อสารว่่า
เรายอมรัับตััวตนของลููก ไม่่ว่่าพวกเขาจะเป็นเพศอะไร สามารถทำำ�ได้้ผ่่านการ
ให้้พื้้น� ที่่สำ� ำ�หรัับลููกได้้แสดงออกและเป็นตััวของตััวเอง เช่่น ได้้เล่่น ได้้ทำำ�กิจิ กรรม
ได้้แสดงออกตรงตามอััตลัักษณ์์ของเขา โดยไม่่ตำำ�หนิิ ห้้าม หรืือลงโทษ สิ่่�ง
เหล่่านี้้�จะสร้้างความเชื่่�อมั่่�นใจและทำำ�ให้้ลููกๆ มั่่�นใจว่่า พวกเขาได้้รัับการยอมรัับ
ตััวตนทางเพศ
• หากเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่ดีี เช่่น ลููกถููกกลั่่�นแกล้้ง ล้้อเลีียน หรืือถููกเลืือก
ปฏิิบัติั ิ ถ้้าพ่่อแม่่หรืือคนในครอบครััวออกมาปกป้้อง จะทำำ�ให้้ลููกเกิิดความเชื่่อ� มั่่น�
ไว้้วางใจ นำำ�ไปสู่่�การสร้้างความเข้้าใจและปรัับความสััมพัันธ์์ในครอบครััว อย่่างแม่่
คนหนึ่่ง� ในโครงการวิิจัยั สอนลููกไว้้ว่่า “มีีอะไรให้้บอกกัันตรงๆ พ่่อแม่่จะได้้ช่่วยกััน
หาทางออก อย่่าหาทางออกคนเดีียว ให้้มาช่่วยกััน เราเป็นครอบครััวเดีียวกััน”
• อีีกกรณีีหนึ่่�ง คืือ การไม่่ตำำ�หนิิ ไม่่ตั้้�งคำำ�ถาม “ทำำ�ไมจึึงเป็นแบบนี้้�” ต่่อ
อััตลัักษณ์์ทางเพศที่่�ลููกเป็น และให้้การสนัับสนุุนพวกเขาเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ความมั่่�นคงภายในจิิตใจ ไม่่รู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว ลดความเสี่่�ยงในการสิ้้�นหวัังกัับชีีวิิต
รวมถึึงเป็นที่่�รักั และเป็นที่่�ต้้องการของคนในครอบครััว ซึ่่ง� จะเป็นส่่วนสำำ�คัญที่่
ั ช่� ว่ ย
ให้้กลุ่่�ม LGBTI+ สามารถเผชิิญแรงเสีียดทานในการมีีชีวิี ตคู่่�
ิ การดููแลตััวเอง และ
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การต่่อสู้้�กัับสัังคมภายนอก ดัังเช่่นแม่่ที่่�อธิิบายว่่า
“เราให้้ความเป็นเพื่่�อน ให้้ความเป็นกัันเอง ให้้ลููกพููดได้้ทุุกเรื่่�อง
แล้้วก็็ไม่่ตำำ�หนิิ ไม่่ว่่ามัันจะถููกหรืือผิิด แต่่ถ้้าผิิดมากถึึงขั้้�นไม่่ดีี
ก็็พููดกัันอย่่างตรงไปตรงมา ขอร้้องกัันตรงไปตรงมา ทำำ�ให้้เขา
รู้้�สึึกว่่าไม่่ต้้องกลััวพ่่อกัับแม่่จะเสีียใจที่่�เขาเป็นแบบนี้้�”
(แม่่ของเกย์์ท่่านหนึ่่�ง)
หากเราลองเริ่่�มต้้นจากวิิธีีข้้างต้้น อย่่างน้้อยก็็นัับเป็นสััญญาณที่่�ดีีในการ
เคีียงข้้างกัับลููกหลานที่่�เป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เมื่่�อพวกเขาไว้้วางใจ
และเชื่่�อมั่่�นในสายสััมพัันธ์์นี้้� ครอบครััวก็็จะเป็นส่่วนสำำ�คััญในยามที่่�กลุ่่�ม LGBTI+
ได้้รัับผลกระทบจากคนในสัังคม ทั้้�งเรื่่�องการดููแลตััวเอง การใช้้ชีีวิิต การทำำ�งาน
รวมถึึงการมีีชีีวิิตคู่่� เพราะครอบครััวเป็นพื้้�นฐานของทุุกคน จึึงควรเป็นพื้้�นที่่�
ปลอดภััย เป็นพื้้�นที่่�ที่่�พวกเขาไว้้ใจ
ให้ลูกก้าวอย่างมั่นใจ โฟกัสที่การเป็นตัวของตัวเอง
มากกว่าการเป็นคนดีตามอุดมคติ
การเป็นผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศในสัังคมไทยอาจมีีแนวโน้้มที่่�ดีขึ้้ี น� แต่่
ในมุุมมองของพ่่อแม่่ย่อ่ มมีีความเป็นห่่วงและความกัังวลถึึงสิ่่ง� ที่่�ลููกจะต้้องเผชิิญ
ทำำ�ให้้บางครั้้�งอาจเผลอตั้้�งเงื่่�อนไขในการยอมรัับลููกที่่�เป็น LGBTI+ โดยไม่่รู้้�ตััว
อย่่างการเรีียนเก่่ง การทำำ�กิิจกรรม การมีีความสามารถพิิเศษ หรืือประโยคที่่�ว่่า
‘เป็นอะไรก็็ได้้ ขอแค่่เป็นคนดีี’
โดยเจตนาแล้้ว สิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนถึึงความหวัังดีีต่่อลููก เพราะคิิดว่่าเป็น
พื้้�นฐานที่่�ลููกจะสามารถใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างไม่่มีีปัญหา ทั้้�งเรื่่�องเพื่่�อน
การทำำ�งาน หรืือคู่่�ชีีวิิต แต่่เมื่่�อลองเปลี่่�ยนมุุมมองจะพบว่่า ความหวัังดีีเหล่่านั้้�น
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3 วิธีสื่อสาร ใหลูกรูวา
พอแมเขาใจและยอมรับ

เปดพื้นที่ใหลูกไดแสดงออก
และเปนตัวของตัวเอง

คือการใหเขาไดเลน ไดทํากิจกรรม
ไดแสดงออกอยางที่พวกเขาเ�น
โดยไมหาม ไมตําหนิ หรือลงโทษ

อยูเคียงขางลูก

โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกกลั่นแกลง
ลอเลียน หรือถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อใหลูก
ไมรูสึกวาตองเจอ�ญหาอยางโดดเดี่ยว
รวมถึงสรางความเชื่อมั่นและไววางใจ
ตอความสัมพันธในครอบครัว
สนับสนุนสิ่งที่ลูกเปนหรือแสดงออก
โดยไมตำหนิและไมตั้งคำถามวา
“ทำไมถึงเปนแบบนี้”

เ�นการสรางความมั่นคงภายในจิตใจ
ผานการแสดงความรูสึกวาพวกเขาเ�นที่รัก
เ�นที่ตองการของคนในครอบครัว
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อาจสร้้างแรงกดดัันให้้กัับลููกว่่าต้้องผ่่านเงื่่อ� นไขที่่�พ่อ่ แม่่วางไว้้ จึึงจะสามารถเป็น
ตััวของตััวเองและแสดงอััตลัักษณ์์หรืือวิิถีีทางเพศของตััวเองได้้
ในความเป็นจริิงแม้้พ่่อแม่่จะเตรีียมความพร้้อมให้้ลููกมากแค่่ไหนใน
การเผชิิญโลกกว้้าง แต่่ก็็ไม่่อาจควบคุุมปัจจััยทุุกอย่่างในชีีวิิตของพวกเขาได้้
อย่่างเบ็็ดเสร็็จ

บางวัันลููกอาจจะตััดสิินใจถููก
บางวัันลููกอาจจะตััดสิินใจผิิด
บางวัันลููกก็็เข้้มแข็็ง
บางวัันลููกก็็อ่่อนไหว
บางวัันลููกเจอคนที่่�ดีี
บางวัันลููกเจอคนใจร้้าย
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�พ่่อแม่่สามารถทำำ�ได้้ คืือ การคอยเป็นกำำ�ลัังใจ สนัับสนุุน
ตััวตนของลููกที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อให้้ลููกสามารถเป็นตััวเองและ
แสดงออกได้้อย่่างมั่่�นใจ รวมถึึงโอบอุ้้�มพวกเขาในวัันที่่�ต้้องรัับแรงเสีียดทาน
เกิินกว่่าที่่�จะรัับไหวเพีียงลำำ�พังั สำำ�หรัับบางครอบครััวแค่่ลููกๆ ดำำ�เนิินชีวิี ติ ปกติิใน
ปัจจุุบันั นั่่นก็
� เ็ ป็นการพิิสููจน์ตั์ วั เองมากพอแล้้ว เช่่นเดีียวกัับที่่แ� ม่่ท่า่ นหนึ่่ง� กล่่าวว่่า
“LGBTI+ ไม่่จำำ�เป็นตััวพิิสููจน์์ตััวเองด้้วยการเป็นคนดีีเสมอไป เราเป็น
คนธรรมดา ใช้้ชีีวิิตตามแบบปกติิเหมืือนคนธรรมดาทั่่�วๆ ไป ให้้เขาเห็็นว่่า
เราไม่่ได้้มีีปัญหา การเป็น LGBTI+ ไม่่ได้้ทำำ�ให้้เราแปลกแยก ใช้้ชีีวิิตเหมืือน
คนธรรมดา ถ้้าหนููเรีียนหนัังสืือ หนููก็็เรีียนหนัังสืือไป ถ้้าหนููทำำ�งาน หนููก็็ทำำ�งานไป
ทำำ�ให้้เขาเห็็นว่่ารสนิิยมทางเพศของเรามัันไม่่ได้้กระทบกัับการใช้้ชีีวิิต”
นอกจากนี้้�พ่่อแม่่ยัังมีีบทบาทสำำ�คััญในการดููแล ช่่วยเหลืือ และสนัับสนุุน
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เรื่่�องสุุขภาวะทั้้�งด้้านร่่างกายและด้้านจิิตใจของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
เพราะเมื่่�อลููกตััดสิินใจแล้้วว่่าจะเป็นเพศอะไร บางคนอาจต้้องการรัับฮอร์์โมน
ซึ่่�งต้้องอยู่่�ในการดููแลของแพทย์์ เพราะการรัับฮอร์์โมนมีีผลต่่อสภาวะอารมณ์์
จึึงต้้องคอยปรัับการรัับฮอร์์โมนให้้เหมาะสมอยู่่�เสมอ หรืือบางคนอาจจะต้้องการ
แปลงเพศ ในส่่วนนี้้�พ่่อแม่่จะเป็นผู้้�ให้้การดููแล ทั้้�งการพาไปหาหมอเพื่่�อปรึึกษา
ตลอดจนการเตรีียมความพร้้อมให้้ลููกในการแปลงเพศ อย่่างพ่่อของลููกชายที่่�
อยากเปลี่่�ยนเพศเล่่าประสบการณ์์ว่่า
“หมอ 3-4 คน มาดููเรื่่อ� งทางจิิตใจ ร่่างกาย ฮอร์์โมน ฯลฯ หมอเขาจะแยก
เข้้าห้้องขอคุุยกัับลููกก่่อน เสร็็จแล้้วหมอกลุ่่�มนั้้�นค่่อยมาคุุยกัับผม กัับผู้้�ปกครอง
สรุุปเสร็็จก็ม็ านั่่ง� คุุยกัันทั้้ง� พ่่อ แม่่ ลููก หมอสรุุปให้้ฟังแล้้ววิิเคราะห์์ว่า่ ลููกเราเนี่่ย� มีี
ความรู้้�สึึกนึึกคิิดอยากเป็นผู้้�หญิิงจริิงๆ คืือเขาต้้องวิิเคราะห์์ให้้ชััดเจนก่่อน ไม่่ใช่่
เดี๋๋�ยวอยากเป็นผู้้�หญิิงแล้้วอยากเป็นผู้้�ชาย ขณะเดีียวกัันก็็ตรวจฮอร์์ โมนเพศ
ปรากฏว่่า ฮอร์์โมนเพศหญิิงสููงกว่่าเพศชาย”
ครอบครััวจึึงไม่่ใช่่เพีียงสายสััมพัันธ์แ์ รกที่่�ลููกมีี แต่่เป็นพื้้น� ฐานสำำ�คัญั ในการ
ผลัักดัันให้้ลููกเป็นตััวเองได้้อย่่างมั่่�นใจ ไม่่ว่่าพวกเขาจะเป็นเพศใด ผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง
เกย์์ ทอม เลสเบี้้�ยน ทรานส์์แมน ฯลฯ เพราะเมื่่�อพวกเขาได้้รัับการยอมรัับจาก
พ่่อแม่่ หากเผชิิญกับั แรงเสีียดทานทางสัังคมมากแค่่ไหน อย่่างน้้อยพ่่อแม่่ยังั คอย
เคีียงข้้างพวกเขาอยู่่�เสมอ
นี่่�เป็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�สำำ�คััญในการเรีียนรู้้� ทำำ�ความเข้้าใจ และยืืนหยััดไปกัับ
คนที่่�เรารััก เพื่่�อให้้เขาได้้รัับการยอมรัับในสิ่่�งที่่�พวกเขาเป็น และสำำ�คััญที่่�สุุดคืือ
การยอมรัับตััวเอง
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ในชีีวิิตเราต่่างมีีสิ่่�งที่่�สามารถเลืือกได้้และเลืือกไม่่ได้้ สำำ�หรัับครอบครััว
เราอาจเลืือกพวกเขาไม่่ได้้ แต่่สำำ�หรัับ เพื่่�อน คืือคนที่่�เราต่่างเลืือกกัันและกัันให้้
เข้้ามาอยู่่�ในชีีวิติ ทั้้�งโดยรู้้ตั� วั หรืือไม่่รู้ตั้� วั ก็็ตาม เพราะเพื่่�อนเป็นคนที่่�เราอยู่่�ด้้วยแล้้ว
รู้้สึ� กึ ดีีและอยากใช้้เวลาร่่วมกััน ซึ่ง่� เพื่่�อนบางคนอาจมีีความสำำ�คัญ
ั เสมืือนเป็นคนใน
ครอบครััวหรืือมากกว่่านั้้น� เสีียอีีก และเมื่่อ� ยิ่่ง� มีีความไว้้วางใจกัันมาก ยิ่่ง� ทำำ�ให้้ง่่าย
ต่่อการเปิดใจ รวมถึึงเพื่่�อนอาจเป็นทั้้�งผู้้รั� บั ฟังและเป็นที่่�ปรึึกษาโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
ในเรื่่�องที่่�ไม่่กล้้าเปิดเผยหรืือพููดคุุยกัับคนในครอบครััว
เพื่อนใหม่
เมื่่�อได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัับเพื่่�อนใหม่่ ไม่่ว่่าจะเป็นเพื่่�อนในโรงเรีียน ในรั้้�ว
มหาวิิทยาลััย ในที่่�ทำำ�งาน หรืือที่่�อื่่�นๆ เราต่่างค่่อยๆ เรีียนรู้้�นิิสััยและตััวตน
ของกัันและกััน ผ่่านบทสนทนา บุุคลิิกท่่าทาง การแสดงออก การแต่่งตััว ฯลฯ
ซึ่่�งเพศสภาวะก็็เป็นมิิติิหนึ่่�งในตััวตนของแต่่ละคนที่่�รัับรู้้�จากการสัังเกตและ
พููดคุุย สำำ�หรัับเพื่่�อนที่่�เป็นผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศบางคนเราอาจพอรู้้�ได้้ว่่า
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พวกเขาเป็น LGBTI+ จากการแสดงออกที่่�เป็นตััวของตััวเอง และอย่่างที่่�กล่่าวไว้้
ในบทที่่� 2 ว่่าเพศในแต่่ละมิิติิไม่่ได้้ผููกโยงกัันอย่่างตายตััว ดัังนั้้�นการรัับรู้้�ตััวตน
ผ่่านการแสดงออกของอีีกฝ่่ายเพีียงอย่่างเดีียวไม่่อาจนำำ�มาใช้้คาดเดาเพศสภาวะ
ของเพื่่�อนได้้เสมอไป
“ทีีแรกดููแค่่ในใบสมััครไม่่รู้้�หรอก จนได้้มาเจอตััว (หััวเราะ) ทั้้�ง
การแต่่งตััว เสื้้�อผ้้า หน้้าผม แล้้วก็็การพููดจา เขาไม่่พููด ‘ครัับ’
เขาจะพููด ‘คะ ค่่ะ’ เขาดููมีีความเข้้มแข็็ง แข็็งแกร่่ง (หััวเราะ)
แรกๆ เราก็็ยัังไม่่ฟันธงหรอก จนกระทั่่�งเขาพููดถึึงตััวเอง นิิยาม
ตััวเองให้้เราฟัง ว่่าเขาไม่่ชอบผู้้�ชาย เขาชอบผู้้�หญิิง แล้้วก็็เล่่า
เรื่่�องราวความรัักต่่างๆ ให้้ฟัง”
(เพื่่�อนของหญิิงรัักหญิิงท่่านหนึ่่�ง)

เพราะสนิทจึงเปิดใจ
สำำ�หรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบางคนอาจไม่่สะดวกใจที่่�จะเปิดเผย
ตััวตนทางเพศกัับทุุกคน แต่่ต้้องมีีความสนิิทหรืือไว้้วางใจกัันในระดัับหนึ่่�งถึึงจะ
เปิดใจพููดคุุยกัันได้้
“ตอนแรกๆ ไม่่ได้้คุุยกัันว่่าเขาเป็นเพศอะไร ไม่่ได้้คุุยกัันว่่า
เป็น intersex และก็็ไม่่ค่่อยเข้้าใจคำำ�ว่่า intersex สัักเท่่าไร เข้้าใจ
ว่่าเขาเป็นกะเทย แต่่พอรู้้�จัักกัันมากขึ้้�นแล้้ว เขาก็็เป็นคนนิิยาม
ตััวเองว่่าเป็น intersex เขาเป็นคนที่่�ไม่่ค่อ่ ยอธิิบายกัับคนอื่่�นนะ จะ
เป็นการคุุย การเข้้าใจกัันในวงเพื่่�อน วงคนทำำ�งานด้้วยกัันที่่สนิ
� ทิ ”
(เพื่่�อนของ intersex ท่่านหนึ่่�ง)
64

เพื่อน: พื้นที่ปลอดภัยที่ไร้การตัดสิน

“รู้้�จัักกัันประมาณสัักปีสองปี ก็็ได้้ร่่วมงานกัันแบบใกล้้ชิิด พอ
เขารู้้�สึึกว่่าปลอดภััยที่่�จะบอกเราได้้ เขาก็็กล้้าบอกในเวลาและ
สถานที่่�ที่่�เหมาะสมที่่�มัันโอเค บางครั้้�งเวลาที่่�เขาบอกว่่าตััวเอง
เป็น intersex ก็็จะรู้้�สึึกถููกมองว่่าเป็นคนที่่�เรีียกร้้องความสนใจ
เขาก็็เลยไม่่ได้้พููดเรื่่อ� งนี้้� แต่่ทั่่ว� ไปเขาก็็จะบอกว่่าเคยเป็นกะเทย”
(เพื่่�อนของ intersex ท่่านหนึ่่�ง)
จากตััวอย่่างประสบการณ์์ของเพื่่�อนจะเห็็นได้้ว่่า แม้้เพื่่�อนพอจะเดาได้้
ว่่าเพื่่�อนตััวเองเป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แต่่พวกเขาก็็ไม่่สามารถตััดสิิน
ได้้อย่่างชััดเจนว่่าเพื่่�อนนิิยามตััวว่่าอย่่างไร จนกว่่าเพื่่�อนจะเปิดเผยอััตลัักษณ์์
ทางเพศหลัังจากไว้้วางใจกัันแล้้ว และกว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศจะ
สนิิทใจจนสามารถเปิดเผยพููดคุุยกัันได้้อาจใช้้เวลานานแตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความพร้้อมและประสบการณ์์ในชีีวิิตที่่�ผ่่านมา
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบางคนอาจมีีประสบการณ์์ไม่่ดีีจากการที่่�
เพื่่�อนหรืือคนรอบข้้างไม่่เข้้าใจและไม่่ยอมรัับความหลากหลายทางเพศ บ้้าง
เคยถููกทำำ�ร้้ายร่่างกายหรืือจิิตใจ เช่่น อาจเคยถููกเพื่่�อนในโรงเรีียนแสดงท่่าทีี
รัังเกีียจ ล้้อเลีียน ปฏิิเสธที่่�จะพููดคุุยหรืือข้้องเกี่่�ยวกัับ LGBTI+ หรืืออาจเคย
ถููกแซวและเลืือกปฏิิบัติั ใิ นที่่�ทำำ�งาน บางรายอาจถึึงขั้้นมี
� ผลต่
ี อ่ การได้้รัับพิจิ ารณา
เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง
อย่่างผู้้�มีีเพศกำำ�เนิิดเป็นหญิิง นิิยามว่่าตััวเองเป็นเควีียร์์ท่่านหนึ่่�ง เล่่า
เหตุุการณ์์ไปสารภาพรัักกัับรุ่่�นพี่่�ผู้้�หญิิงที่่�แอบชอบว่่า “ตอนพัักก่่อนเรีียนพิิเศษ
แล้้วทั้้�งระเบีียงข้้างหน้้าตอนนั้้�นคืือนัักเรีียนทั้้�งระดัับมััธยมอยู่่�กัันหมด พอเราไป
คุุยกัับเขาเสร็็จ เรื่่อ� งมัันควรจะจบแค่่นั้้น� แต่่ไม่่รู้ว่้� า่ ใครเอาไปบอกครูู บรรดาเพื่่�อน
ทั้้�งหลายก็็พร้้อมใจกัันล้้อเลีียน มัันไม่่จบแค่่เพื่่�อนล้้อ แต่่มันั ไปจบที่่�ครููล้้อด้้วย แล้้ว
มัันทำำ�ให้้ทั้้�งสองคนอยู่่�ยาก ทั้้�งๆ ที่่�จริิงคุุยกััน มัันควรจะแค่่เราอกหัักแล้้วกลัับไป
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เลีียแผลใจเนอะ มัันไม่่เป็นอย่่างนั้้�นไง (หััวเราะ) แล้้วจากเหตุุการณ์์ตรงนั้้�นอะ
เลยทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกว่่าหรืือเราแมนไม่่พอ หรืือเราเป็นผู้้�ชายไม่่พอ”
หรืือประสบการณ์์ของคนที่่�เป็น intersex ท่่านหนึ่่�งที่่�เล่่าว่่า
“ถ้้าพููดถึึงในชีีวิิตประจำำ�วััน ไม่่เคยมีีใครอยู่่�ดีีๆ มายืืนด่่า หรืือมา
ตะโกนใส่่ คืือเขาไม่่กล้้า แต่่สิ่่ง� ที่่�เห็็นจะเป็นสายตามองหััวจรดเท้้า
ถ้้าเดิินผ่่านกลุ่่�มคนที่่�เขามองเรามา เสีียงหััวเราะ เสีียงนิินทา
ก็็จะมีีบ้้าง”
“เพื่่�อนเป็นทอม มีีเพื่่�อนสนิิทที่่�เป็นผู้้�ชาย มีีกลุ่่�มที่่�เรีียนช่่างอะไร
อย่่างนี้้� แล้้วเขาถููกล่่วงละเมิิดจากเพื่่�อนผู้้�ชายด้้วยกัันเอง หวััง
เปลี่่�ยนให้้เป็นผู้้�หญิิง บางคนก็็เปลี่่�ยน แต่่บางคนก็็ไม่่ได้้เปลี่่�ยน
แล้้วเขาก็็มีีบาดแผล”
(เพื่่�อนของทอมท่่านหนึ่่�ง)
ประสบการณ์์เหล่่านี้้อ� าจเป็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ
บางคนเลืือกที่่�จะเปิดเผยหรืือพููดคุุยเรื่่�องเพศของตััวเองกัับเพื่่�อนบางคนที่่�สนิิท
เท่่านั้้�น
สิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่�เพื่่�อนทำำ�ได้้คืือการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เพื่่�อน LGBTI+ ในฐานะเพื่่�อนคนหนึ่่ง�
และรอให้้เขาพร้้อมที่่�จะเปิดใจเอง โดยไม่่ไปเร่่งรััดหรืือบัังคัับให้้ต้้องเปิดเผยตััวตน
ในขณะที่่�ไม่่พร้้อม
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“คงเป็นความสนิิทและไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ เราไม่่เคยไปถามเขาจุุกจิิก
ไม่่เคยตั้้�งคำำ�ถามอะไรกัับเขาเยอะ เขาอยากเล่่า เขาพร้้อมจะเล่่า
เราก็็ฟัง แล้้วเขาก็็ถามเราว่่าตกใจไหมที่่�เขาเล่่าแบบนี้้� เราก็็บอก
ว่่าไม่่ได้้ตกใจ แค่่คิิดว่่าเมื่่�อไรจะบอก เพราะเรารู้้�สึึกสนิิทใจเวลา
คุุยอะไรกัับเขา...มัันสนิิทใจ มัันคุ้้�นเคย มัันเปิดกัันได้้ แล้้วเขาก็็
คงรู้้�สึึกแบบเดีียวกััน เราเลยได้้คุุยกััน”
(เพื่่�อนของเกย์์ท่่านหนึ่่�ง)

ค่อยๆ เรียนรู้และทำ�ความเข้าใจไปพร้อมกัน
หลัังจากผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเปิดใจที่่�จะเปิดเผยตััวตน สำำ�หรัับ
เพื่่�อนบางคนที่่�คุ้้น� เคยหรืือมีีประสบการณ์์ใกล้้ชิิดกับั ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ
มาก่่อนอาจมีีความเข้้าใจต่่อกลุ่่�ม LGBTI+ ในระดัับหนึ่่�งอยู่่�แล้้ว และไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่า
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศแปลกหรืือแตกต่่างอะไรจากคนอื่่�น
“ก็็ไม่่รู้้�สึึกแตกต่่าง เพราะตอนเรีียนม.ปลาย มีีเพื่่�อนเป็นทอม
เราก็็คุ้้�นชิินกัับอะไรแบบนี้้� ไม่่ได้้ถืือว่่ามัันผิิดปกติิ เหมืือนเป็น
เพื่่�อนคนหนึ่่�ง”
(เพื่่�อนของดี้้�ท่่านหนึ่่�งเล่่าถึึงความรู้้�สึึกตอนที่่�
เพื่่�อนผู้้�หญิิงตั้้�งแต่่สมััยมหาวิิทยาลััยเปิดเผยว่่า
ตััวเองเป็นดี้้�และกำำ�ลัังคบกัับแฟนที่่�เป็นทอม)
ส่่วนบางคนอาจมีีภาพจำำ�เชิิงลบต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ อาจยััง
ไม่่รู้้�จัักและยัังไม่่ค่่อยเข้้าใจพวกเขาเท่่าไรนััก ทำำ�ให้้ช่่วงแรกมีีความกัังวลใจต่่อ
เพื่่�อนกลุ่่�มนี้้� อย่่างเพื่่�อนผู้้ห� ญิิงของกะเทยท่่านหนึ่่ง� เล่่าว่่า “หลายคนจะมาบอกเรา
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เราก็็ไม่่รู้้�ว่่าเราคิิดตามหลายคนหรืือเราคิิดตามสัังคมหรืือเปล่่า ว่่าอารมณ์์เขาจะ
แปรปรวน โดยเฉพาะเพื่่�อนที่่�เป็นกะเทย เราเข้้าใจว่่าเป็นผลมาจากฮอร์์โมนด้้วย
ส่่วนหนึ่่�งคืือเคยทำำ�งานกัับรุ่่�นน้้องคนหนึ่่�งที่่�เป็นกะเทย แล้้วเขาเหวี่่�ยงตลอดเวลา
ตอนแรกก็็กัังวลเหมืือนกัันว่่ายัังไง เพราะตอนแรกไม่่เข้้าใจเรื่่�องการใช้้ฮอร์์โมน
เราก็็คิิดว่่าทำำ�ไมเขาเจ้้าอารมณ์์ บวกกัับเราถููกบอกมาตลอดว่่ากะเทยเป็นคน
อารมณ์์โกรธแรง เกลีียดแรง อะไรอย่่างนี้้�”
หรืือแม้้แต่่เพื่่�อนที่่�เป็น LGBTI+ ด้้วยกััน บางครั้้�งในช่่วงแรกก็็อาจมีีความ
ไม่่เข้้าใจอยู่่�บ้้างเหมืือนกััน เพื่่�อนของเกย์์คนหนึ่่�งอธิิบายความรู้้�สึึกแรกหลัังจาก
เพื่่�อนเปิดเผยว่่าเป็นไบเซ็็กซ์์ชวลว่่า “มัันอาจจะเป็นเรื่่�องใหม่่ในสัังคมกลุ่่�มเพื่่�อน
ครัับ แต่่ก็็ไม่่ได้้รัังเกีียจอะไร ในช่่วงแรกถึึงจะมีีแย้้งๆ บ้้างว่่า เอ๊๊ะ ไม่่ดีีหรอกนะ”
ความไม่่เข้้าใจเหล่่านี้้�ค่่อยๆ หายไป และก่่อตััวเป็นมิิตรภาพที่่�ดีีต่่อกััน
หลัังจากที่่�พวกเขาใช้้เวลาร่่วมกัันมากขึ้้�น ทำำ�งานร่่วมกััน ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน ไป
เที่่�ยวด้้วยกััน ระบายปัญหาที่่�เจอให้้ฟังกััน เป็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เพื่่�อนสนิิทกัันและได้้
เห็็นมุุมมองต่่อกัันมากขึ้้�น ไม่่ว่่าเพื่่�อนคนนั้้�นจะเป็นเพศอะไร
เมื่่�อสนิิทกัันมากขึ้้�นก็็จะเข้้าใจนิิสััยของกัันและกัันมากขึ้้�น รู้้�จัักกัันในฐานะ
มนุุษย์์คนหนึ่่�งที่่�ไม่่มีีกรอบเรื่่�องเพศมาเป็นข้้อจำำ�กััดในมิิตรภาพ
“พอมาอยู่่�ด้้วยกัั น มาคลุุ ก คลีี กัั น เขามีี ค วามละเอีี ย ดอ่่ อ น
เรีียบร้้อย ยิ่่ง� กว่่าเราอะ (หััวเราะ) ความสะอาด ความเป็นระเบีียบ
เขาคููณ 2 ของเรา ขนาดเสื้้�อผ้้าใส่่แล้้วยัังซัักกริิบ แต่่แกเป็นทอม
ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้สนใจเรื่่� อ งมีี ห น้้าอกหรืือไม่่ มีี ห น้้าอกนะ แกก็็ อ ยู่่�กัั บ
ธรรมชาติิที่่�แกมีี ไม่่ต้้องมารััด ไม่่ต้้องมาอะไร”
(เพื่่�อนของทอมท่่านหนึ่่�ง)
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พื้นที่ปลอดภัย เมื่อไม่สามารถหาได้จากครอบครัว
หลายครั้้ง� เรามีีเรื่่อ� งที่่�ไม่่อยากพููดหรืือไม่่กล้้าคุุยกัับครอบครััว โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งเมื่่�อเป็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับเพศ สำำ�หรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศก็็เช่่นกััน
การเปิดเผยอััตลัักษณ์์ วิิถีีทางเพศ หรืือการพููดคุุยในประเด็็นความสััมพัันธ์์กัับ
ครอบครััวอาจเป็นเรื่่�องยากสำำ�หรัับ LGBTI+ หลายคน เพื่่�อนสนิิทจึึงมีีบทบาท
สำำ�คััญในการเป็นพื้้�นที่่�ปลอดภััยที่่�สามารถพููดคุุยเรื่่�องเหล่่านี้้�ได้้
“เขาก็็อยากให้้ครอบครััวเขายอมรัับก่่อน ถ้้าพ่่อแม่่เปิดใจเขาก็็
จะมีีความสุุขในการอยู่่� ณ ปัจจุุบันั แล้้วก็็ทำำ�อะไรได้้โดยที่่�ไม่่ต้้อง
มาระมััดระวััง หรืือกัังวลว่่าเขาจะเป็นเพศอะไร”
(เพื่่�อนของดี้้�ท่่านหนึ่่�ง)
หรืือเพื่่�อนผู้้ช� ายที่่�สนใจสาวประเภทสองท่่านหนึ่่ง� เล่่าว่่า “ผมไม่่ค่อ่ ยเปิดใจ
กัับที่่บ้้� านเท่่าไร แต่่คุยุ กัับเพื่่�อน เพราะเพื่่�อนเขารู้้ว่� า่ ผมสนใจเรื่่อ� งพวกนี้้� เขาบอก
ว่่าถ้้าเราสนใจสาวประเภทสองนะ ก็็สนใจได้้ ยัังไงผมก็็เป็นเพื่่�อนเขาอยู่่� สนใจ
อะไรก็็รัับได้้หมด คืือไม่่ว่่ายัังไงก็็ยัังเป็นเพื่่�อนเขาอยู่่�”
เมื่่�อมิิตรภาพระหว่่างเพื่่�อนก่่อตััวขึ้้�น พื้้�นที่่�ปลอดภััยที่่�พวกเขาสามารถ
บอกเล่่าเรื่่�องราวอื่่�นๆ ในชีีวิิตกัันและกัันได้้ จึึงไม่่ได้้จำำ�กััดเพีียงเรื่่�องอััตลัักษณ์์
หรืือวิิถีีทางเพศเท่่านั้้�น
“ถ้้าถามว่่าคุุย (เรื่่อ� งความสััมพัันธ์)์ กัับใคร ก็็จะคุุยกัับเพื่่�อน เช่่น
‘แกฉัันรู้้�สึึกว่่าฉัันชอบน้้องคนนี้้� แกว่่าแปลกไหม’ เพื่่�อนก็็บอกว่่า
ไม่่แปลกหรอก ถ้้าเกิิดแกคิิดว่า่ แกอยู่่�กัับเขาแล้้วแกมีีความสุุข แก
ก็็ทำำ�เลย เพราะว่่าชีีวิติ เรา ไม่่รู้จ้� ะอยู่่�ด้้วยได้้นานอีีกเมื่่อ� ไร ถ้้าเกิิด
ว่่าแกคุุยกัับเขา แล้้วโอเคแกก็็ลองคบดูู”
(intersex ท่่านหนึ่่�งที่่�นิิยามว่่าตััวเองเป็นเควีียร์์)
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เกย์์ท่่านหนึ่่�งให้้เหตุุผลที่่�เลืือกปรึึกษาเพื่่�อนมากกว่่าคนในครอบครััวไว้้
ว่่า “มีีพี่่�สาวน้้องสาว โตมาด้้วยกััน ก็็จะรู้้�นิิสััยกัันอยู่่�ว่่าเป็นยัังไง คืือปรึึกษาแล้้ว
รู้้�ถึึงพ่่อถึึงแม่่ ก็็เป็นเรื่่�องอีีก เลยจะไม่่ปรึึกษาทางครอบครััวเลย ปรึึกษาเพื่่�อน
มากกว่่า” แสดงให้้เห็็นว่่าเพื่่�อนมีีส่่วนสำำ�คััญที่่�ช่่วยสนัับสนุุนความมั่่�นใจของ
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในกรณีีที่่�พ่่อแม่่ไม่่ยอมรัับอััตลัักษณ์์
หรืือวิิถีีทางเพศของพวกเขา
สำำ�หรัับผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศบางคน เพื่่�อนที่่�เป็นผู้้ช� ายหรืือผู้้ห� ญิิง
ตามขนบอาจเป็นที่่�พึ่่�งทางใจได้้ดีี ซึ่่�งอาจขััดกัับความคิิดโดยทั่่�วไปที่่�ว่่า LGBTI+
จะให้้การยอมรัับและเข้้าใจกัันเองได้้ดีีกว่่า
“ของเรามัันสลับกั
ั นั มัันแกว่่งไปหมดเลย เพราะเริ่่ม� เปลี่่ย� นตััวเอง
เป็นทรานส์์ แล้้วอยู่่�ดีีๆ ก็็ผกผััน เข้้าไปเต้้นในวงบีีบอย ตอนข้้าม
ไปเป็นทรานส์์ครั้้�งแรกเนี่่�ย ทุุกคนเฉยๆ แต่่พอกลัับมาเป็นเกย์์
เนี่่�ย มัันเริ่่�มมีีเสีียงแบบ เอ๊๊ะ คนนี้้�เป็นโรคจิิต เป็นบ้้า เป็นอะไร
หรืือเปล่่า หลายคนก็็ตั้้�งคำำ�ถามว่่า ถ้้าให้้ลููกผู้้�หญิิงมาอยู่่�ใกล้้เรา
เนี่่ย� เดี๋๋ย� วจะไปข่่มขืืนเขาหรืือเปล่่า คนที่่�เราสามารถพึ่่�งพาได้้เนี่่ย�
ไม่่ใช่่คนในครอบครััว ไม่่ใช่่เพื่่�อนผู้้�หญิิง ไม่่ใช่่เพื่่�อนที่่�เป็นเกย์์
หรืือสาวประเภทสองด้้วยกััน แต่่กลายเป็นเพื่่�อนผู้้ช� ายที่่�เห็็นการ
เปลี่่ย� นแปลงของเรามาตั้้ง� แต่่แรก ตั้้ง� แต่่เราเป็นผู้้ช� ายแล้้วข้้ามไป
เป็นผู้้ห� ญิิง คนที่่�เราสามารถปรึึกษาได้้กลัับกลายเป็นเพื่่�อนผู้้ช� าย
ที่่�มีีแฟนเป็นผู้้�หญิิง”
(เกย์์ท่่านหนึ่่�ง)
สิ่่�งสำำ�คััญในมิิตรภาพ คืือ การคำำ�นึึงถึึงความรู้้�สึึกของเพื่่�อน โดยไม่่ได้้ขึ้้�น
อยู่่�กัับว่า่ พวกเขาเป็นเพศอะไร แต่่อยู่่�ที่่ว่� า่ เราใส่่ใจเขามากน้้อยแค่่ไหน โดยเฉพาะ
ยิ่่�งเป็นเพื่่�อนสนิิท เพราะบางครั้้�งความใกล้้ชิิดอาจทำำ�ให้้เราคิิดถึึงความรู้้�สึึกของ
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เพื่่�อนน้้อยเกิินไป ด้้วยความคิิดที่่�ว่่าเพื่่�อนน่่าจะเข้้าใจเราอยู่่�แล้้ว แต่่บางทีีการ
พููดคุุยกััน การรัับฟังกัันก็็จำำ�เป็นในมิิตรภาพ เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจระหว่่างกััน
เพราะในยามที่่�เราหรืือเพื่่�อนมีีปัญหา แน่่นอนว่่าในฐานะเพื่่�อนไม่่อาจช่่วยเหลืือ
ให้้คำำ�ปรึึกษา หรืือให้้คำำ�แนะนำำ�ได้้ทุุกเรื่่�อง แต่่อย่่างน้้อยเพื่่�อนก็็รัับฟังเรื่่�องราว
แบ่่งเบาความทุุกข์์ คอยอยู่่�เคีียงข้้าง รวมถึึงสนัับสนุุนเพื่่�อนให้้สามารถเป็นตััวของ
ตััวเองและใช้้ชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างมั่่�นใจและไม่่โดดเดี่่�ยว
เพราะมิิตรภาพเป็นหนึ่่ง� ในพื้้นที่่
� ป� ลอดภััยในการพููดคุุยอย่่างไว้้วางใจ โดย
ไม่่ถููกตััดสิิน ดููถููก หรืือซ้ำำ��เติิม
เพื่อนมีไว้ช่วยเหลือกัน
นอกจากการเป็นคนคอยรัับฟังแล้้ว เพื่่�อนยัังสามารถเป็นที่่�พึ่่ง� ในด้้านอื่่�นๆ
ทั้้�งการให้้คำำ�ปรึึกษา และการปกป้้องเพื่่�อนจากปฏิิกิริิ ยิ าเชิิงลบจากคนอื่่�นในสัังคม
“เวลาเราไปไหนกัับเพื่่�อนที่่�เป็นเกย์์กับั ทอม นั่่ง� กิินข้้าว พููดคุุยสนุุก
โต๊๊ะข้้างๆ ก็็จะมอง หรืือเพื่่�อนที่่�เป็นทอมแล้้วแมนมากๆ เขาก็็จะ
โดนมองด้้วยสายตาสงสััย ไม่่เป็นมิิตร หรืืออยากรู้้ว่� า่ มัันเป็นอะไร
พอเพื่่�อนได้้รัับการมองสายตาอย่่างงั้้�น เราก็็หัันไปสบตาคนนั้้�น
แล้้วก็็บอกทางสายตาว่่า เราไม่่โอเคกัับสายตาที่่�คุุณมองเพื่่�อน
เรานะ อัันนี้้�เราจะทำำ�เสมอ”
(เพื่่�อนของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศท่่านหนึ่่�ง)
นี่่เ� ป็นตััวอย่่างของสิ่่ง� เล็็กๆ น้้อยๆ ที่่�สามารถช่่วยเหลืือกัันได้้ในฐานะเพื่่�อน
เพราะพวกเขาไม่่ได้้เรีียกร้้องการปฏิิบััติิอะไรที่่�พิิเศษกว่่าคนอื่่�น
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“แค่่ปฏิิบััติิต่่อเขาในฐานะที่่�เขาเป็นคนคนหนึ่่�ง เป็นเพื่่�อนคนหนึ่่�ง
ที่่�ควรจะได้้รัับมิิตรภาพจากเพื่่�อนอีีกคนหนึ่่�ง”
(เพื่่�อนของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศท่่านหนึ่่�ง)
ยิ่่ง� เวลาผ่่านไป ได้้ใช้้เวลาด้้วยกััน ได้้ทำำ�อะไรร่่วมกััน ยิ่่ง� ทำำ�ให้้สายสััมพัันธ์์
ของมิิตรภาพแข็็งแรงขึ้้�น ไว้้วางใจมากขึ้้�น และขยายประเด็็นในการพููดคุุยให้้
กว้้างขวางขึ้้�นตามไปด้้วย ไม่่ว่่าจะเป็นเรื่่�องครอบครััว ความรััก ความสััมพัันธ์์
ตลอดจนเรื่่�องสุุขภาพ การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องการศััลยกรรมเพื่่�อแปลงเพศ หรืือ
การให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องตรวจเลืือด
“ในคำำ�แนะนำำ�ของเรา ไม่่รู้้�ว่่าในมุุมมองเขาคิิดว่่าเราพููดเล่่นหรืือ
พููดจริิง แต่่เราก็็สนับส
ั นุุนให้้ไปตรวจเลืือดอย่่างเป็นประจำำ�อยู่่�แล้้ว
เราก็็บอกว่่าการศััลยกรรมทุุกอย่่างมัันก็อั็ นต
ั รายแหละ เราต้้องหา
ข้้อมููลคลิินิิกนั้้�นก่่อนว่่าปลอดภััยแน่่ไหม ความปลอดภััยเหนืือ
สิ่่�งอื่่�นใดคืือหลัังจากทำำ�มาแล้้วทำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�หมอไหม กิินยา
แบบไหน ให้้ไปหาหมอแบบไหน แล้้วต้้องใช้้งานแบบไหน ทำำ�
อะไรยัังไงบ้้าง ถ้้าเราปฏิิบััติิตามทั้้�งหมดก็็น่่าจะปลอดภััย”
(เพื่่�อนของกะเทยท่่านหนึ่่�ง)
“เขาถููกแฟนที่่�เป็นทอมทำำ�ร้้าย เพราะเกิิดเหตุุหึงึ หวง เราก็็แนะนำำ�
ให้้เขาไปแจ้้งความ แต่่ว่่าเขาไม่่ได้้แจ้้ง เราก็็โกรธนะ โกรธที่่�เขา
ทำำ�ไมไม่่รัักตััวเอง”
(เพื่่�อนของหญิิงรัักหญิิงท่่านหนึ่่�ง)
แม้้เพื่่�อนจะมีีความรู้้�สึึกเป็นห่่วงมากแค่่ไหน สิ่่�งสำำ�คััญไม่่แพ้้กััน คืือ ความ
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เข้้าใจ ไม่่ซ้ำำ��เติิม และเคารพการตััดสิินใจของเพื่่�อน “มัันมีีปัจจััยหลายๆ อย่่างที่่�
ทำำ�ให้้เขาตััดสิินใจแบบนี้้� อีีกอย่่างก็็คืือแฟนเขาเป็นคนที่่�ดููแล ให้้เงิิน เรื่่�องการอยู่่�
การกิินของเขาด้้วย เลยทำำ�ให้้เขาติิดสิินใจที่่�จะไม่่เอาเรื่่�อง”
เพียงเพื่อน ‘ปลอดภัย’ เพศไหนก็ไม่สำ�คัญ
เวลาที่่�เพื่่�อนมีีปัญหา หรืือเวลาที่่�เรามีีปัญหา เพื่่�อนย่่อมช่่วยเพื่่�อน เช่่น
อาจจะเป็นผู้้�ฟังที่่�ดีี อาจจะเป็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา อาจจะเป็นผู้้�ปลอบประโลมในวััน
ที่่�ไม่่รู้้�จะคุุยกัับใคร
แล้้วเมื่่�อเราเป็นเพื่่�อนกัับ LGBTI+ การปฏิิบััติิต่่อการในฐานะเพื่่�อนจะ
แตกต่่างกัันไหม?
“ตั้้�งแต่่คบเพื่่�อนพวกนี้้�มา เราก็็ปฏิิบััติิกัับเขาเท่่าๆ กัันนะ ไม่่ได้้มีีอะไร
พิิเศษ เพราะเราเคยได้้ยิินเพื่่�อนของเพื่่�อนถามว่่า มีีเซ็็กซ์์กัันยัังไง เราก็็เลยรู้้�สึึก
ว่่า เฮ้้ย...นี่่�ไม่่ใช่่วิิสััยที่่�เพื่่�อนเขาจะต้้องคุุยกััน หรืือถ้้าเขาอยากจะเล่่า เขาเล่่าเอง
ไม่่ใช่่ว่่าเราไปวุ่่�นวายหรืือถามอะไรแบบนี้้�”
การให้้พื้้�นที่่�เป็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับการเป็นเพื่่�อน โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ปลอดภััย
ที่่�สร้้างความรู้้�สึึกวางใจ รัับฟังเพื่่�อนเท่่าที่่�เพื่่�อนอยากให้้ฟัง ถามกัันโดยไม่่สร้้าง
ความรู้้�สึึกไม่่สบายใจให้้อีีกฝ่่าย สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็นสิ่่�งที่่�มิิตรมอบให้้กััน ไม่่ว่่าพวกเขา
จะเป็นเพื่่�อนเพศอะไร ผู้้�ชาย ผู้้�หญิิง กะเทย เกย์์ ทอม เลสเบี้้�ยน เควีียร์์ ฯลฯ
ซึ่่�งอย่่างน้้อยที่่�สุุด คืือ การสนัับสนุุนให้้เพื่่�อนคลายทุุกข์์ คลายความกัังวล ผ่่าน
การกระทำำ�ต่่างๆ เช่่น
• รัับรู้้�อารมณ์์ ความรู้้�สึึก และตอบสนองความต้้องการของเพื่่�อนใน
ช่่วงเวลานั้้�นๆ หากเราพยายามสัังเกตก็็อาจพอรัับรู้้�อารมณ์์ความรู้้�สึึกของเพื่่�อน
ได้้ ในเวลาที่่�เพื่่�อนพร้้อมจะเปิดเผยอััตลัักษณ์์หรืือวิิถีีทางเพศของตััวเอง
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วิธีสรางพื้นที่ปลอดภัยในมิตรภาพ

สังเกตอารมณและความรูสึก

ไมตัดสิน ไมตำหนิ และไมซํ้าเติม

ใหกำลังใจและเคียงขาง
ยามทุกขใจ

ดูแลใหเพื่อนปลอดภัย

ไมวาจะในเวลาที่เพื่อนพรอมเ�ดใจ
เ�ดเผยอัตลักษณหรือวิถีทางเพศ
หรือแมแตเวลาที่ตองการใครสักคน
เคียงขางเมื่อเจอ�ญหา

ใหเพื่อนรูสึกปลอดภัย รูสึกมั่นใจ
และเ�นตัวของตัวเอง แมจะเผชิญ
�ญหาครอบครัว �ญหาความรัก
หรือ�ญหาใดๆ
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ในเวลาที่เพื่อนบอกเลาชีวิตหรือ
�ญหา อยางนอยรับ�งและแสดงความ
เ�นหวง โดยยังคงยอมรับและเคารพ
การตัดสินใจของเพื่อน

ทั้งดานรางกายและจิตใจ ซึ่งทําได
ตั้งแตการคอยรับ�ง ใหคําปรึกษา
ดูแลและชวยเหลืออยางใหเกียรติกัน
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“สำำ�หรัับเราจะเล่่าหรืือไม่่เล่่าก็็ได้้ เราโอเค เราก็็เลยถามเขากลัับ
ไปว่่า พอได้้คุุยกัับเราแล้้วรู้้�สึึกยัังไง เขาก็็บอกเขาก็็รู้้�สึึกสบายใจ
เขารู้้สึ� กึ ดีี เขาอยากจะบอกเราตั้้ง� นานแล้้ว เราก็็บอกเออเราก็็รู้สึ้� กึ
ดีีนะ เราไม่่เคยไปถามเขาจุุกจิิก ไม่่เคยตั้้ง� คำำ�ถามอะไรกัับเขาเยอะ
เพีียงแต่่เขาอยากเล่่า เขาพร้้อมจะเล่่า เราก็็ยิินดีีฟัง”
(เพื่่�อนของชายรัักชายท่่านหนึ่่�ง)
หรืือกรณีีที่่�เพื่่�อนต้้องไปคลิินิิกนิิรนามเพื่่�อตรวจสุุขภาพทางเพศก็็จะชวน
เพื่่�อนไปด้้วย
“ปกติิเพื่่�อนจะขอให้้เราไปเป็นเพื่่�อน เราก็็โอเคนะ เราก็็พาเขาไป
แต่่พอเราเดิินไปถึึงเราก็็รู้้�สึึกอย่่างเขาว่่า ขนาดเรามาเป็นเพื่่�อน
เรายัังรู้้สึ� กึ ไม่่ปลอดภััยเลย (หััวเราะ) รู้้สึ� กึ ถููกจัับจ้้อง รู้้สึ� กึ เหมืือน
เป็นตััวประหลาด เราไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่าปลอดภััย” แต่่เมื่่�อเพื่่�อนเอ่่ย
ปากชวนก็็แสดงให้้เห็็นว่่า เพื่่�อนมีีความสำำ�คััญต่่อเขา “หนึ่่�ง เขา
ต้้องการกำำ�ลัังใจ สอง เขาต้้องคนที่่�เคีียงข้้างเขา ไปเป็นเพื่่�อนกััน
หน่่อย เคีียงข้้างกัันหน่่อย”
(เพื่่�อนของเกย์์ท่่านหนึ่่�ง)
• การยอมรัับตััวตน และรัับรู้้�เรื่่�องราวในชีีวิิตกัันได้้อย่่างไม่่ตำำ�หนิิหรืือ
ตััดสิิน ไม่่ซ้ำำ�� เติิม อย่่างกรณีีที่่�เพื่่�อนของชายรัักชายที่่�เป็นห่่วงความรู้้�สึึกและ
สถานะความสััมพัันธ์์ของเพื่่�อนก็็อธิิบายว่่า
“เราถามความสััมพัันธ์์นี้้�มัันจะไปไกลขนาดไหน เรารู้้�สึึกเป็นห่่วงเขา เรา
เห็็นแล้้วว่่ามัันคงเป็นไปไม่่ได้้ เพราะว่่าอยู่่�ตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�คนละวงการ สุุดท้้ายก็็
พบเจอแล้้วจากกัันไป เรารัับฟังว่่าเพื่่�อนรู้้�สึึกเฮิิร์์ท แต่่เราก็็ไม่่เคยถามลึึกๆ ว่่า
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ดีี ไม่่ดีี ส่่วนเรื่่�องเซ็็กซ์์ เรื่่�องอะไร เราก็็แค่่รัับฟังเฉยๆ ว่่าเขารู้้�สึึกยัังไงกัับความ
สััมพัันธ์์กัับคู่่�ของเขา”
• ให้้กำำ�ลังั ใจ สัังเกตอาการผิิดปกติิ คอยอยู่่�เคีียงข้้างเวลามีีความทุุกข์์ เช่่น
ครอบครััวของเพื่่�อนที่่�ไม่่ยอมรัับการเป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ปัญหา
ความรัักที่่�ครอบครััวอีีกฝ่่ายไม่่ยอมรัับว่่าเป็นคนรัักเพศเดีียวกััน หนึ่่�งในเพื่่�อน
ของหญิิงรัักหญิิงอธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า
“เราเห็็นได้้ความรัักของพี่่�ที่่สนิ
� ทิ ไม่่ราบรื่่�น เพราะว่่าติิดอยู่่�ที่่พ่� อ่ แม่่ของฝ่่าย
ผู้้ห� ญิิงไม่่ยอมรัับเรื่่อ� งของการรัักเพศเดีียวกััน เขารัับไม่่ได้้และกีีดกันั มีีหลายต่่อ
หลายครั้้ง� ที่่�เขาเลืือกที่่�จะเปลี่่ย� นคนใหม่่ แต่่ก็ไ็ ม่่สามารถเปลี่่ย� นแปลงชุุดความคิิด
ของคนที่่�ถููกปลููกฝังมาอีีกอย่่างหนึ่่ง� ได้้ มัันค่อ่ นข้้างยาก เพราะเขาก็็ไม่่มีคี วามคิิด
หรืือความเข้้าใจในเรื่่�องเพศเพีียงพอ”
ในกรณีีที่่�ครอบครััวไม่่ให้้การยอมรัับ LGBTI+ เพื่่�อนจะเข้้ามามีีบทบาท
สำำ�คััญแทนครอบครััวในการสร้้างการยอมรัับ ความเชื่่�อมั่่�น และเสริิมสร้้างให้้
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมั่่�นใจในตััวเองและแสดงออกได้้อย่่างที่่�ตััวเองเป็น
• ติิดตามดููอยู่่�ห่่างๆ ไม่่ให้้เสี่่�ยงกัับอัันตราย ไม่่ว่่าจะเรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ
ไปจนถึึงเรื่่�องใหญ่่ เช่่น ทะเลาะกัับแฟน ถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย เมาจนขาดสติิ หรืือ
ฆ่่าตััวตาย อย่่างถ้้าไปดื่่�มแอลกอฮอล์์ด้้วยกัันก็็ช่่วยดููแล ให้้เกีียรติิกััน และไม่่
ฉวยโอกาส ผู้้�ชายที่่�ไปดื่่�มกัับเพื่่�อนทอม เมื่่�อเพื่่�อนทอมเมาก็็ไม่่ให้้ขี่่�มอเตอร์์ไซค์์
กลัับเอง เปลี่่�ยนเป็นกลัับด้้วยกััน และให้้เพื่่�อนผู้้�หญิิงดููแลจนกลัับถึึงที่่�พััก
โดยสวััสดิิภาพ
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“คืือคนเมา ถ้้าเราปล่่อยไปเนี่่�ย มัันไม่่ได้้นะ อัันนี้้�คืือความห่่วง
เพราะว่่าแกไม่่มีีสติิ เราไม่่ได้้ห่่วงอะไรแกเลยนะ แต่่วัันนั้้�นก็็เป็น
วัันแรกและวัันเดีียวที่่�รู้้�สึึกว่่าเราก็็ยัังมีีความห่่วงในเพศที่่�แกมีี
โดยธรรมชาติิอยู่่�”
(เพื่่�อนของทอมท่่านหนึ่่�ง)
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�เป็นพื้้�นฐานของมิิตรภาพที่่�สุุด คืือ การรัับฟัง อย่่างน้้อยการ
ได้้เล่่าสิ่่ง� ที่่�พบเจอให้้เพื่่�อนฟังก็็ทำำ�ให้้ปลดปล่่อยความทุุกข์์ของคนเราออกมาได้้บ้้าง
ในบางครั้้ง� เพื่่�อนอาจไม่่จำำ�เป็นต้้องให้้คำำ�ปรึึกษาหรืือคำำ�แนะนำำ�อะไรเลยก็็ได้้ เพีียง
คอยรัับฟังก็็เหมืือนเป็นการแสดงออกถึึงการยอมรัับในตััวเพื่่�อน ไม่่ว่่าเพื่่�อนจะ
เป็นเพศอะไร ก็็สามารถเป็นเพื่่�อนที่่�ไว้้วางใจกััน เป็นพื้้นที่่
� ป� ลอดภััยให้้กัันและกััน
ทั้้�งสำำ�หรัับการแสดงความคิิดเห็็นและการแสดงออกถึึงตััวตน
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หากเปรีียบชีีวิิตรัักของบุุคคลหลากหลายเพศเป็นบทละครสัักเรื่่�อง นี่่�คง
เป็นบทละครที่่�นัักแสดงนำำ�ต้้องเผชิิญกัับอุุปสรรคมากกว่่าละครเรื่่�องอื่่�น
อุุปสรรคที่่�เห็็นได้้ชััดก็็คืือแรงเสีียดทานจากคนรอบตััวที่่�อาจยัังไม่่ให้้
การยอมรัับคู่่�รััก LGBTI+ หรืือโครงสร้้างทางสัังคมที่่�ยัังไม่่เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตของ
คู่่�รััก LGBTI+ (เช่่น ในประเทศไทยคู่่�รัักที่่�เป็นเพศกำำ�เนิิดเดีียวกัันยัังไม่่สามารถ
จดทะเบีียนสมรสกัันได้้) เมื่่�อเทีียบกัับคู่่�รัักระหว่่างชายหญิิงทั่่�วไป แต่่อุุปสรรค
สำำ�คััญอีีกอย่่างหนึ่่�งที่่�คนทั่่�วไปอาจไม่่รู้้� และเป็นอุุปสรรคด่่านแรกที่่�ผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศต้้องก้้าวข้้ามให้้ได้้ก่่อนที่่�จะเริ่่�มความสััมพัันธ์์กัับใครได้้ก็็คืือ
“การยอมรัับตััวตนของตััวเอง”
การยอมรับตัวเองก่อนเริ่มความสัมพันธ์
ส่่วนสำำ�คัญส่
ั ว่ นหนึ่่ง� ที่่ทำ� ำ�ให้้คนคนหนึ่่ง� ยอมรัับตััวเองได้้ คืือการรัับรู้้�ว่า่ ผู้้�อื่่น�
ยอมรัับในตััวเขาหรืือไม่่
สำำ�หรัับชายหญิิงที่่�เป็นคนรัักต่่างเพศ คงไม่่เคยต้้องรู้้สึ� กึ สัับสนในตััวตนของ
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ตััวเองเมื่่�อเริ่่�มมีีความรู้้�สึึกชอบใคร แต่่สำำ�หรัับ LGBTI+ บางคน การตกหลุุมรััก
ใครสัักคนเป็นครั้้�งแรกอาจสร้้างความปั่่นป่่วนในใจอย่่างมาก เพราะนั่่�นอาจเป็น
ครั้้�งแรกๆ ที่่�เขาเริ่่�มตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวตนทางเพศของตััวเองที่่�แตกต่่างไปจากที่่�
สัังคมยอมรัับ การนำำ�เอาค่่านิิยมทางเพศของสัังคมมาตััดสิินตััวเองเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบางคนไม่่ยอมรัับตััวเอง บางคนอาจรู้้�สึึกว่่าตััวเอง
ไร้้คุุณค่่า และสิ่่ง� นี้้เ� องส่่งผลให้้ LGBTI+ หลายคนปฏิิเสธตััวตนของตนเองหรืือกด
ความรู้้สึ� กึ เหล่่านั้้น� เอาไว้้เพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของสัังคมและคนรอบตััว
“ก็็คืือแบบนอนละเอาเข่่ามาโดน ไปๆ มาๆ กระตุ้้น� ไปกระตุ้้น� มาคืือ
เราก็็เกิิดอารมณ์์นะตอนนั้้�น ก็็เลยมีีอะไรกัันได้้ พอมัันมีไี ด้้ปุ๊๊�บ พอ
เวลามัันเสร็็จถึงึ จุุดสุดุ ยอด สติิมันก็
ั จ็ ะกลัับมาใช่่ไหม พี่่�รับตั
ั วั เอง
ตอนนั้้�นไม่่ได้้ ก็็เลยแยกออกไปจากห้้องนอนตอนสี่่�ทุ่่�มแล้้วไม่่
กลัับมาห้้องนอนอีีกเลย ปรากฏว่่าหลัังจากนั้้�นพี่่�ไม่่สามารถ
เข้้าหน้้าเขาได้้ติิด จนอย่่างที่่�บอกว่่ามีีคนเข้้ามาแทรก ความ
ตึึงเครีียดที่่�สุดุ ในการเป็น LGBT คืือการบอกตััวเองไม่่ได้้ว่่าตััวเอง
จะเป็นแบบไหนหรืือจะต้้องเจออะไร”
(เกย์์ท่่านหนึ่่�งเล่่าถึึงประสบการณ์์ความรัักกัับผู้้�ชายครั้้�งแรก)
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ มัักมีีความกลััวซ่่อนอยู่่�ในใจลึึกๆ ในการ
ยอมรัับตััวตนทางเพศของตนเอง เพราะการยอมรัับดัังกล่่าวเสมืือนเป็นการ
เปิดประตููเพื่่�อเผชิิญหน้้ากัับแรงต้้านมหาศาลและกระโดดเอาชีีวิิตขึ้้�นไปอยู่่�บน
ความเสี่่�ยงที่่�ต้้องคอยลุ้้�นผลลััพธ์์ว่่า ‘ผู้้�อื่่�น’ จะรู้้�สึึกและปฏิิบััติิต่่อตััวเองอย่่างไร
หากเปิดเผยตััวตนว่่าเราเป็นเกย์์ กะเทย หรืือเพศใดๆ ก็็ตาม แล้้วเพื่่�อน
ร่่วมงานไม่่ชอบ มีีผลต่่อการประเมิิน ปรัับเงิินเดืือน ประเมิินตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
การงาน จะทำำ�อย่่างไร
หากเปิดเผยตััวตนว่่าเราเป็นกะเทยหรืือทอม ครอบครััวไม่่ยอมรัับ พ่่อแม่่
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ไม่่เข้้าใจ ผิิดหวััง รัับไม่่ได้้ จะทำำ�อย่่างไร
หากเปิดเผยตััวตนว่่าเราเป็นหญิิงรัักหญิิงหรืือไบเซ็็กซ์์ชวล เพื่่�อนจะ
รัังเกีียจและตีีตััวออกห่่าง จะทำำ�อย่่างไร
เมื่่�อเกิิดความรัักในขณะที่่� ‘เพศ’ และ ‘ตััวตน’ ถููกปัดให้้อยู่่�นอกขนบ
ข้้างในจิิตใจของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศอาจปั่่นป่่วน เกิิดการต่่อสู้้�ระหว่่าง
ความรู้้สึ� กึ ที่่�ค้้นพบกัับความกดดััน ไม่่มั่่น� คง ไม่่ยอมรัับตัวั เอง จนบางครั้้ง� ผู้้มี� คี วาม
หลากหลายทางเพศต้้องยอมสููญเสีียความสััมพัันธ์์ไป
“พอเราโตเข้้ามหา’ลััยก็็คบกัับเพื่่�อนที่่�ไม่่รู้้�ตััวว่่าเป็นทอมนะ
ก็็คบกัันน่่าจะถึึงปีนะ ตอนนั้้�นเรารู้้�สึึกว่่าสัังคมแต่่ก่่อนไม่่ได้้
เปิดกว้้าง บ้้านเราเป็นครอบครััวข้้าราชการ ไม่่ได้้เปิดกว้้าง เรา
รู้้�สึึกว่่าการที่่�เราคบแบบนี้้� ผู้้�ใหญ่่หรืือคนที่่�อยู่่�รอบด้้านมีีอิิทธิิพล
เรารู้้�สึึกว่่ารอบด้้านเราไม่่โอเค การที่่�เราคบกัับเพื่่�อนตอนปี 1
(ทอม) อะ มัันเป็นสิ่่�งที่่�ไม่่ถููกต้้อง เรารู้้�สึึกแบบนั้้�น แล้้วมัันก็็เลย
มีีผู้้�ชายเข้้ามาในชีีวิิตเรา แล้้วก็็เลยเลืือกที่่�จะคบกัับผู้้�ชาย ก็็เป็น
วิิถีีที่่�สัังคมยอมรัับว่่ามัันต้้องเป็นแบบนี้้� ต้้องเป็นชายเป็นหญิิง มีี
ครอบครััวไปตามกรอบคิิดของพ่่อแม่่เราด้้วย สัังคมรอบข้้างด้้วย
ว่่ามัันต้้องเป็นแบบนี้้�”
(ดี้้�ท่่านหนึ่่�ง)
กว่่าจะยอมรัับในตััวตนของตััวเองได้้หรืือกล้้าเปิดเผยตััวตนให้้คนอื่่�นได้้รู้้�
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบางคนอาจต้้องใช้้เวลานานหรืือพยายามหลายต่่อ
หลายครั้้ง� สิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่�สามารถช่่วยให้้พวกเขาก้้าวข้้ามประเด็็นนี้้ไ� ปได้้คืือเพื่่�อนหรืือ
บุุคคลที่่�สามารถไว้้วางใจ รัับฟังเรื่่�องราวอย่่างเข้้าใจและไม่่ตััดสิินว่่าถููกหรืือผิิด
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“(ตอนสัับสนเรื่่�องความรัักกัับผู้้�ชายครั้้�งแรก) ปรึึกษาพี่่�คนหนึ่่�ง
เพราะรู้้สึ� กึ ว่่าเป็นพี่่�ที่่ไ� ว้้ใจได้้ เขาเป็นตุ๊๊�ดแล้้วภููมิิใจในความเป็นตุ๊๊�ด
ของตััวเองมาก เราอาจจะรู้้สึ� กึ แรงกดดัันมันลดล
ั งเพราะว่่าเราเจอ
คนที่่�เขาภููมิิใจกัับการเป็นตุ๊๊�ด เป็นเกย์์ เขาบอกว่่าจริิงๆ แล้้วเรา
อาจต้้องฟังตััวเองมากขึ้้�นกว่่าเดิิม อาจต้้องคิิดเรื่่�องภาพลัักษณ์์
น้้อยกว่่าเดิิม ถามตััวเองว่่าเราต้้องการอะไร ถ้้าต้้องการให้้คนนี้้�
อยู่่� เรามอบอะไรให้้เขาได้้บ้้าง เรามอบความเป็นเพื่่�อนได้้ไหม
หรืือว่่าอยากเป็นแฟน ถ้้าอยากเป็นเพื่่�อนก็็แค่่ไปคุุยกัับเขา เพราะ
ว่่าการเป็นเพื่่�อนมัันง่า่ ยมากเลย แต่่การเป็นแฟนอาจจะต้้องพิิสููจน์์
อะไรหลายอย่่าง เราพร้้อมจะพิิสููจน์์ไหม แต่่ถ้้าเลืือกจะพิิสููจน์เ์ รา
ต้้องรัับให้้ได้้นะว่่าสิ่่�งที่่�จะเกิิดตามมาจะมีีอะไรบ้้าง เขาก็็ให้้เป็น
ไกด์์ไลน์์มา ต้้องบอกก่่อนว่่าปรึึกษาหลายครั้้�งมากแล้้วกิินเวลา
นานมากๆ เพราะว่่ามัันเป็นเรื่่�องที่่�ยากกัับการรัับมืือเหมืือนกััน”
(เกย์์ท่่านหนึ่่�งเล่่าถึึงประสบการณ์์ความรัักกัับผู้้�ชายครั้้�งแรก)

ความรักไร้ขอบเขต: ความลื่นไหลของเพศ
เราหลายคนอาจติิดอยู่่�กัับกรอบคิิดที่่ม� องว่่าเพศเป็นสิ่่�งที่่�ตายตััว ถ้้าเป็นเกย์์
ก็็ต้้องเป็นเกย์์ไปตลอด ถ้้าเป็นทอมก็็เป็นทอมไปตลอด แม้้แต่่ LGBTI+ หลายๆ
คนก็็ยัังติิดอยู่่�ในกรอบคิิดดัังกล่่าว แต่่หากลองฟังเรื่่�องราวอัันหลากหลายของ
ผู้้�คนในสัังคมก็็จะเห็็นได้้ว่่าความเป็นจริิงไม่่ได้้เป็นเช่่นนั้้�นเสมอไป
“มีีช่ว่ งที่่�ไม่่รู้สึ้� กึ ว่่าเป็นเกย์์...ตอนเด็็กๆ มีีแฟนเป็นผู้้ห� ญิิงมาตลอด
ตั้้�งแต่่ป.5 เคยมีีสลัับชอบทอมบ้้าง แล้้วก็็กลัับไปชอบผู้้�หญิิงใหม่่
ไปเรื่่�อยๆ จนมามีีแฟนเป็นผู้้�ชายตอนมหา’ลััย”
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“ตอนเด็็กๆ คิิดว่่าตััวเองเป็นผู้้�ชาย ระบุุว่่าตััวเองเป็นผู้้�ชาย พอ
โตขึ้้�นมา...เป็นทอมก็็ได้้ แล้้วมัันก็็เลื่่�อนมาเป็นเลสเบี้้�ยนก็็ได้้ เป็น
หญิิงรัักหญิิงก็็ได้้ เราก็็ไม่่รู้้�ว่่ามัันมีีฮอร์์โมน มัันมีีการข้้ามเพศ
ที่่�มัันทำำ�ได้้ พอมัันมาถึึงช่่วงที่่�มีีสื่่�อมาบอกว่่ามีีผู้้�หญิิงแปลงเพศ
เป็นผู้้�ชายได้้ แล้้วก็็เริ่่�มมีีคำำ�ว่่า transgender ขึ้้�นมา ก็็...เราคืือ
transgender แล้้ว แล้้วก็็มีีการใช้้คำำ�ว่่า transman มัันก็็เป็นช่่วง
แบบเหลื่่�อมๆ ”
ความลื่่น� ไหลของตััวตนทางเพศนี้้� สะท้้อนว่่าความเป็นเพศอาจไม่่สามารถ
กำำ�หนดนิิยามได้้อย่่างตายตััว ความคิิดความชอบที่่�เปลี่่�ยนไปเมื่่�อเวลาผ่่านไป
ก็็เป็นเหตุุผลหนึ่่ง� นอกจากนั้้นยั
� งั มีีนิยิ ามหรืือคำำ�จำำ�กัดั ความใหม่่ๆ ที่่�ถููกนำำ�เข้้าจาก
วััฒนธรรมที่่�หลากหลายขึ้้�น และความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ก็็มีี
ส่่วนเสริิมการพััฒนาตััวตนทางเพศให้้มีีความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�นได้้
“ความรักของ LGBTI+ ไม่ยั่งยืน”
หรือเพราะคนใกล้ชิดและสังคมไม่เอื้ออำ�นวย?
บางคนอาจเคยได้้ยิินคำำ�พููดที่่�ว่่า ‘ความรัักในกลุ่่�ม LGBTI+ ไม่่ยั่่�งยืืน ไม่่
จีีรััง’ จนบางครั้้�งแม้้แต่่ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเองก็็เชื่่�อเช่่นนั้้�น
“ตอนนั้้�นก็็มีีคำำ�ถามว่่าทอมดี้้�จะอยู่่�ด้้วยกัันนานไหมอะไรอย่่างนี้้�
แต่่ก็็นั่่�นแหละ คบกััน 10 ปีแล้้ว”
(ทอมท่่านหนึ่่�ง)
แน่่นอนว่่าภาพของคู่่�ชีีวิิตที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ ไม่่ได้้ตั้้�งอยู่่�บน
ชุุดความเชื่่�อเดิิมเกี่่�ยวกัับครอบครััวที่่�ถููกผลิิตซ้ำำ��มาเป็นระยะเวลายาวนานว่่า
ครอบครััวต้้องประกอบไปด้้วยพ่่อ (ผู้้�ชายโดยกำำ�เนิิด) แม่่ (ผู้้�หญิิงโดยกำำ�เนิิด)
และลููก
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หากหลัับตาและลองนึึกถึึงภาพของครอบครััวที่่�สมบููรณ์์แบบ เราแทบ
ทุุกคนมัักจะจิินตนาการเป็นภาพของชาย-หญิิง ที่่�กำำ�ลังั สวมแหวนในคืืนพิิธีสี มรส
หรืือภาพของเด็็กน้้อยที่่�กำำ�ลังั วิ่่ง� หััวเราะร่่าอยู่่�ในสนามหน้้าบ้้านพร้้อมกัับภาพของ
พ่่อแม่่ที่่�ใบหน้้าเต็็มไปด้้วยรอยยิ้้�ม
ดัังนั้้น� เมื่่อ� สัังคมเห็็นคู่่�รักั ชายรัักชายหรืือหญิิงรัักหญิิงที่่�คบหากัันเป็นระยะ
เวลายาวนาน จึึงกลายเป็นเรื่่�องแปลกประหลาด เพราะไม่่ใช่่ความสมบููรณ์์แบบ
ที่่�สัังคมตามหา และสิ่่�งนี้้�เองส่่งผลต่่อมิิติิข้้างในของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ทำำ�ให้้บุุคคลที่่�นิยิ ามเพศของตััวเองว่่าเป็นเกย์์ ทอม ดี้้� หรืือไบ ฯลฯ ถููกหล่่อหลอม
ให้้เห็็นภาพความสมบููรณ์์แบบเช่่นเดีียวกัับที่่สั� งั คมเห็็น จนบางคนไม่่เชื่่อ� ว่่าตนเอง
สามารถมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนหรืือความรัักที่่�แท้้จริิงกัับคู่่�ชีีวิิตได้้
ในขณะเดีียวกัันหากมองให้้กว้้างๆ เราก็็อาจเริ่่�มตั้้�งคำำ�ถามว่่า เหตุุที่่�เรา
ไม่่ค่่อยได้้เห็็นคู่่�รัักหลากหลายทางเพศที่่�คบกัันแบบเปิดเผยอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น อาจ
ไม่่ใช่่เพราะความรัักของ LGBTI+ ไม่่ยั่่ง� ยืืน แต่่อาจเป็นเพราะคนใกล้้ชิิดและสัังคม
รอบข้้างที่่�ไม่่เอื้้�อต่่อความสััมพัันธ์์ของพวกเขาหรืือไม่่…
พ่อแม่-เพื่อน-สังคม กุญแจสำ�คัญสร้างความสุขให้
‘คู่ชีวิต’ หลากหลายเพศ
• ครอบครััว
ครอบครััวเป็นปัจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�มีีผลต่่อความรู้้�สึึกมั่่�นคงภายในใจของ
การมีีตัวั ตนของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ ครอบครััวเป็นสถาบัันพื้น้� ฐาน เป็น
พื้้�นที่่�ที่่�ให้้การพัักพิิงทั้้�งกายและใจ ครอบครััวจึึงควรเป็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย ที่่�ช่่วย
เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีของคู่่�ชีีวิิต LGBTI+
ทั้้�งนี้้�หากในสมาชิิกครอบครััวแสดงออกว่่าไม่่ปฏิิเสธหรืือยอมรัับตััวตน
ของพวกเขา ก็็จะช่่วยเสริิมความรู้้�สึึกมั่่�นคงในใจให้้บุุคคลผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศมีีความสบายใจ เกิิดความมั่่�นคง และช่่วยเสริิมให้้ความสััมพัันธ์์คู่่�ชีีวิิต
หลากหลายทางเพศมีีความสุุขมากขึ้้�น
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“ก็็ก่อ่ นที่่�จะพาไปเนี่่ย� เราก็็ปรึึกษากัับญาติิผู้้�ใหญ่่ก่อ่ น คืือเราบอก
1 ท่่านก่่อน ซึ่่�งเป็นญาติิที่่�เราคิิดว่่าเขาจะมีีอิิทธิิพลกัับครอบครััว
เรา เป็นคนที่่�น่่าเชื่่�อถืือในครอบครััว เพื่่�อดููปฏิิกิิริิยา เราก็็จะรู้้�ว่่า
ควรจะต้้องไปต่่อไหม พอบอกมัันก็็ไม่่มีีปัญหาอะไร เขาก็็เข้้าใจ
เราโตแล้้วด้้วย รัับผิดิ ชอบอะไรเองทุุกอย่่าง รัับผิดิ ชอบครอบครััว
ด้้วย เขาก็็เลยไม่่มีีปัญหาอะไร ไม่่ได้้ว่่าอะไรค่่ะ”
(ดี้้�ท่่านหนึ่่�งเล่่าถึึงประสบการณ์์ในช่่วงที่่�
กำำ�ลัังจะพาแฟนทอมไปแนะนำำ�กัับที่่�บ้้าน)
“อาก็็จะบอกว่่าอย่่าไล่่เขา ถ้้าทะเลาะกัันอย่่าไล่่เขาออกจากบ้้าน
จะให้้เขาไปไหน เขาต้้องอยู่่�ที่่�นี่่�สิิ แล้้วก็็พููดกัับพี่่�สาวคนโตที่่�เสีีย
ไปแล้้วว่่าก็็ทำำ�ไมไม่่ย้้ายเข้้าทะเบีียนบ้้านล่่ะ”
(ผู้้�หญิิงท่่านหนึ่่�งที่่�เป็นแฟนกัับทอม)
ในทางตรงข้้ามหากครอบครััวต่่อต้้านและปฏิิเสธตััวตนและความสััมพัันธ์์
ชีีวิิตคู่่� ไม่่ว่่าจะเป็นการต่่อต้้านอย่่างรุุนแรงหรืือการทำำ�เป็นไม่่รัับรู้้� ก็็สร้้างความ
กดดัันให้้คู่่�รัักหลากหลายทางเพศได้้เช่่นกันั และอาจเป็นอุุปสรรคต่่อความสััมพัันธ์์
ระหว่่างคู่่�ชีีวิิตหลากหลายทางเพศได้้
“ตอนนั้้�นมีีแฟน แล้้วพาแฟนมาอยู่่�ที่่�บ้้าน แม่่แฟนมายืืนด่่า
หน้้าบ้้าน ด่่าจนเปลี่่�ยนสีีหน้้า ใช้้ศััพท์์หยาบมาก ยืืนด่่า ด่่าเรา
ไม่่พอ เขาจะเอาลููกเขากลัับ”
(ทอมท่่านหนึ่่�ง)
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“(แม่่) บอกว่่าทำำ�ไมไม่่แต่่งงานสัักทีีล่่ะลููก...ก็็บอกไปว่่าคงไม่่
แต่่งอะแม่่ ถ้้าแต่่งก็็อาจจะแต่่งกัับก๊๊อต (นามสมมติิ) เนี่่�ยแหละ
แม่่บอกว่่า นี่่�ก็็ตลก อะไรอย่่างงี้้� แต่่คงจุุกอยู่่� คืือจุุกอยู่่�แต่่ว่่าเออ
ยัังตลกอยู่่�”
(เกย์์ท่่านหนึ่่�ง)
• กลุ่่�มเพื่่�อน
นอกจากแรงสนัับสนุุนจากครอบครััวแล้้ว มิิตรภาพที่่�มาในรููปแบบกลุ่่�ม
เพื่่�อนและเพื่่�อนสนิิทก็็เป็นอีีกหนึ่่�งพื้้�นที่่�ของการเสริิมกำำ�ลัังใจ ยอมรัับตััวตน และ
การมีีความสััมพัันธ์กั์ บคู่่�ชี
ั วิี ติ เมื่่อ� กลุ่่�มเพื่่�อนมีีท่า่ ทีียินดี
ิ กัี บั การเปิดเผยอััตลักั ษณ์์
ตััวตนของบุุคคลหลากหลายทางเพศ จะสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยให้้กลุ่่�ม LGBTI+
เปิดใจ กล้้าแลกเปลี่่�ยนและแบ่่งปันเรื่่�องราวของตััวเองมากขึ้้�น นอกจากนี้้�เพื่่�อน
ยัังสามารถให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อหาทางคลี่่�คลายปัญหาในประเด็็นต่่างๆ ในชีีวิิต
เช่่น ความสััมพัันธ์์ สุุขภาพ ช่่วยแบ่่งเบาความเครีียดในจิิตใจ และอาจนำำ�ไปสู่่�
การลดภาวะซึึมเศร้้าที่่�กลุ่่�ม LGBTI+ พบเจอบ่่อยครั้้�ง ในทางกลัับกัันหากเพื่่�อน
ขาดความเข้้าใจ ก็็อาจเป็นหนึ่่�งในอุุปสรรคต่่อการพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเช่่นกััน
“...คืือเคยชวนหลายครั้้�ง มาเจอเพื่่�อนเรา มากิินข้้าวไหม เขาก็็
ไม่่มา เราก็็อยากไปกัับเขาไปเจอเพื่่�อนเขาบ้้าง เขาก็็ไม่่พาไปเจอ
เพื่่�อนเขา เพราะว่่าเพื่่�อนเขาแบบว่่า เป็นกะเทยแล้้วไปคบกัับทอม
เขาก็็เลยไม่่พาไป เขาอาจจะถููกเพื่่�อนบููลลี่่� เพราะว่่าสัังคมกะเทยก็็
จะแบบว่่าต้้องไปมีีอะไรกัับผู้้ช� าย แต่่พอมาคบทอมก็็แบบอะไรวะ
มึึงเป็นอะไร (หััวเราะ) เหมืือนถููกเหยีียด”
(ทอมท่่านหนึ่่�ง)
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7 ปญหาของ ‘คูชีวิต’
หลากหลายเพศ เมื่อไมมี
สิทธิการสมรส

1

ไมมีสิทธิตัดสินใจ
รักษาพยาบาล
และจัดการศพ
2

ไมมีสิทธิจัดการ
ทรัพยสิน ทํานิติกรรม
หรือจัดการหนี้สินรวมกัน
6

ไมมีสิทธิมีบุตร
และปกครอง
บุตรรวมกัน

3

ไมมีสิทธิ
ใหและรับมรดก
4

5

ไมมีสิทธิในผลประโยชน
จากการเ�นคูสมรสกัน

ไมมีสิทธิใน
สินสมรส อุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

7

ไมมีสิทธิในการรับ
สวัสดิการในฐานะคูสมรส
หากคูชีวิตเ�นขาราชการ
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• การสนัับสนุุนจากสัังคม
สัังคมสาธารณะเป็นอีีกปัจจััยหนึ่่�งที่่�มีีผลต่่อคู่่�ชีีวิิตของบุุคคลหลากหลาย
เพศ สัังคมเป็นกระจกสะท้้อนแนวคิิด ทััศนคติิ และความเข้้าใจต่่อความหลากหลาย
หากสัังคมปราศจากมายาคติิทางเพศ ย่่อมเป็นหนทางที่่�ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์
ระหว่่างคู่่�ชีีวิิตได้้ หากสัังคมในภาพรวมมีีความเข้้าใจผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศและมองพวกเขาไม่่ต่า่ งไปจากคนทั่่�วไป พวกเขาก็็จะสามารถแสดงออกถึึง
ความสััมพัันธ์์ได้้อย่่างเปิดเผย โดยปราศจากสายตาจัับจ้้อง นอกจากนี้้ค� วามเข้้าใจ
ของสัังคมยัังเชื่่�อมโยงไปสู่่�การรณรงค์์ผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย
หรืือนโยบายเพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�เท่่าเทีียมสำำ�หรัับคนทุุกเพศได้้อีีกด้้วย
จับมือไปด้วยกัน: การสนับสนุนและช่วยเหลือ
กันและกันของคู่รักหลากหลายทางเพศ
หนึ่่ง� ในการสนัับสนุุนที่่สำ� ำ�คัญที่่
ั สุ� ดุ ของคู่่�ชีีวิตคืื
ิ อการสนัับสนุุนด้้านจิิตใจ การ
ใส่่ใจความรู้้�สึึก การเติิมเต็็มด้้านจิิตใจซึ่่�งกัันและกััน ในกรณีีของคู่่�รัักหลากหลาย
ทางเพศเองก็็ไม่่ต่่างไปจากคู่่�รัักอื่่�นๆ
ทว่่าลัักษณะความสััมพัันธ์์ไม่่เป็นไปตามกรอบสัังคมและไม่่ได้้อยู่่�ในนิิยาม
‘ครอบครััว’ ของสัังคม ทำำ�ให้้คู่่�ชีีวิติ แต่่ละคู่่�ต้้องอาศััยการเรีียนรู้้ที่่� จ� ะสนัับสนุุนและ
รัักษาความสััมพัันธ์์ซึ่่�งกัันและกัันด้้วยตััวเอง ขาดแรงสนัับสนุุนจากครอบครััว
บางคู่่�ไม่่สามารถเปิดเผยตััวตนและความสััมพัันธ์์ ได้้ การสนัับสนุุนระหว่่าง
กัันและกัันของคู่่�ชีีวิิตจึึงเป็นส่่วนช่่วยเติิมเต็็มแรงสนัับสนุุนที่่�ขาดหายไปจาก
ครอบครััวในกรณีีที่่�ครอบครััวไม่่ยอมรัับหรืือไม่่สามารถเปิดเผยตััวตนทางเพศ
กัับครอบครััวได้้อีีกด้้วย
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“เราปรึึกษากัับแฟนเราแหละครัับ ถ้้าบ้้านฉัันรับั เธอไม่่ได้้ เธอจะ
โอเคหรืือเปล่่า เขาก็็ให้้กำำ�ลังั ใจผมมาก เราก็็เลยเป็นคนสู้้ทุ� กุ อย่่าง
และฟันฝ่่าทุุกอย่่าง เพื่่�อที่่�จะให้้เขารู้้�ว่่าที่่�เธอให้้กำำ�ลัังใจฉัันมา ฉััน
ได้้รัับแล้้ว ฉัันจะไปต่่อยอดนะ ฉัันเอาไปพััฒนาความรัักของ
เรานะ”
(ผู้้�ชายท่่านหนึ่่�งที่่�เป็นแฟนของกะเทย)
“มัันเป็นความรู้้�สึึกอึึดอััดของเขา (แฟน) มาตลอด ตั้้�งแต่่รู้้�จััก
กัันมา ที่่�บ้้านเขาจะบอกว่่าเป็นปัญหา มัันเลยเป็นปัญหาสำำ�หรัับ
ตััวเขาเองด้้วย เพราะเขาคิิดว่า่ ที่่�บ้้านเขาไม่่เข้้าใจเรื่่อ� งนี้้เ� ลย แล้้ว
ก็็ไม่่สามารถปรัับเปลี่่�ยนความคิิดได้้ คำำ�ปรึึกษาจากผมคืือสิ่่�งที่่�
เขาเคยทำำ�มาแล้้วทั้้�งนั้้�น แล้้วไม่่ได้้ผล ผมก็็เลยไม่่สามารถทำำ�
หน้้าที่่�ตรงนั้้�นได้้ เป็นได้้แค่่คนรัับฟังปลอบใจเขาไปเฉยๆ เขา
ต้้องใช้้เวลาสัักระยะหนึ่่�งเพื่่�อพิิสููจน์์ตััวเองนะครัับ ซึ่่�งผมคิิดว่่า
มัันไม่่แฟร์์สำำ�หรัับเพศแบบนี้้�ที่่�จะต้้องมาพิิสููจน์์อะไรให้้เหนื่่�อย
มัันไม่่เหมืือนเพศปกติิที่่�ไม่่ต้้องพิิสููจน์์อะไร แต่่ทำำ�ไมเพศนี้้�มััน
ต้้องพิิสููจน์์อะไรให้้เหนื่่�อยกว่่าคนปกติิ...แต่่มัันก็็ไม่่มีีวิิธีีไหนที่่�จะ
ทำำ�ได้้นอกจากวิิธีีนี้้�”
(เกย์์ท่่านหนึ่่�งเล่่าถึึงประสบการณ์์ของแฟน
ที่่�ครอบครััวไม่่ไห้้การยอมรัับ)
นอกจากการสนัับสนุุนทางใจแล้้ว คู่่�รัักหลากหลายทางเพศก็็ยัังสนัับสนุุน
ชีีวิิตในด้้านอื่่�น เช่่น ด้้านการเงิิน ด้้านสุุขภาพ ไม่่ต่่างไปจากคู่่�รัักคู่่�อื่่�นๆ
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พอแม - เพื่อน - สังคม

กุญแจสำคัญสรางความสุข
ให ‘คูชีวิต’ หลากหลายเพศ
การสนับสนุนจากครอบครัว

ครอบครัวเ�น�จจัยที่สําคัญที่สุดเพราะมีผลตอความรูสึกมั่นคง
ภายในใจของการมีตัวตนเ�นผูมีความหลากหลายทางเพศ
หากครอบครัวสามารถยอมรับความสัมพันธของคูชีวิตได
จะทําใหความสัมพันธรูสึกมั่นคงมากขึ้น มีพื้นที่ใหทั้งคูไดเ�ดเผย
หรือแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางกันไดมากขึ้น

การสนับสนุนจากเพื่อน

กลุมเพื่อนและเพื่อนสนิทเ�นอีกพื้นที่หนึ่งของการเสริมกําลังใจและยอมรับตัวตน
และการมีความสัมพันธกับคูชีวิต หากกลุมเพื่อนมีทาทีไมยอมรับอาจกอใหเกิด
แรงเสียดทานตอความสัมพันธระหวางคูชีวิตขึ้นได
การสนับสนุนจากสังคม

สังคมสาธารณะเ�นกระจกสะทอนแนวคิด ทัศนคติ
และความเขาใจตอความหลากหลายทางเพศ หากสังคม
ปราศจากอคติ ยอมชวยสงเสริมความสัมพันธระหวาง
คูชีวิตไดและอาจนําไปสูการผลักดันนโยบายดานสุขภาวะ
และกฎหมายตางๆ
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“เราทำำ�งานที่่�สวนสนุุก ใส่่ชุุดมาสคอต ก็็ยืืนใส่่ร้้อนๆ อย่่างนั้้�น
เราคบกััน ไม่่ได้้พาไปกิินเหล้้า เที่่�ยว เราทำำ�งานหาเงิิน แถมเงิิน
ที่่�เราหายัังสามารถดููแลเขาได้้ สามารถส่่งให้้เขาได้้ แต่่ทุุกวัันนี้้�
เขามีีแฟนใหม่่ มีีลููกสามคน ก็็ไม่่สามารถส่่งเสีียเลี้้�ยงดููแม่่เขาได้้
เต็็มที่่� ไม่่เหมืือนตอนอยู่่�กัับเรา”
(ทอมท่่านหนึ่่�ง)
ข้อแนะนำ�บางส่วนเกี่ยวกับความรักของผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ
• ทำำ�ความเข้้าใจว่่าความรัักไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับเพศ: อย่่างที่่�กล่่าวไปแล้้วใน
ตอนต้้นของบทนี้้ว่� า่ ในบางครั้้ง� บางคนอาจเกิิดความสัับสนกับั ความรู้้สึ� กึ ที่่เ� กิิดขึ้้น�
ไม่่ว่า่ จะ LGBTI+ หรืือไม่่ก็ต็ าม ในบางครั้้ง� เราอาจมีีความรู้้สึ� กึ ดีีๆ ให้้กัับคนที่่�ไม่่ใช่่
เพศตรงข้้ามตามแบบที่่�สังั คมคาดหวััง เช่่น เป็นผู้้ช� ายที่่�เริ่่ม� มีีความรู้้สึ� กึ ดีีๆ ให้้กัับ
กะเทยหรืือเกย์์บางคน หรืือเป็นกะเทยที่่�เริ่่ม� มีีความรู้้สึ� กึ ดีีๆ ให้้กัับผู้้ห� ญิิงหรืือทอม
ในสถานการณ์์เช่่นนี้้�หลายคนอาจเกิิดความสัับสนในใจ สิ่่�งสำำ�คััญคืือความเข้้าใจ
ว่่าความรัักความชอบไม่่ได้้ยึึดโยงอยู่่�กัับเพศกำำ�เนิิด เพศภาวะ หรืืออััตลัักษณ์์
ทางเพศเสมอไป แม้้เราจะมีีความรู้้�สึึกให้้กัับคนที่่�สัังคมไม่่คาดคิิดว่่าเราจะชอบ
ได้้ ก็็ไม่่ได้้แปลว่่าเราเป็นคนผิิดปกติิหรืือแปลกประหลาด และก็็ไม่่จำำ�เป็นที่่�เรา
จะต้้องพยายามหาคำำ�จำำ�กัดั ความใหม่่สำำ�หรัับอัตลั
ั กั ษณ์์ทางเพศของตััวเองอีีกด้้วย
ในปัจจุุบันมี
ั ตัี วั อย่่างของคู่่�รักั ที่่�มีคี วามหลากหลายให้้เห็็นเพิ่่�มขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็นคู่่�รััก
ระหว่่างผู้้�ชายกัับกะเทย ผู้้�หญิิงกัับกะเทย เกย์์กัับทอม ฯลฯ
• ทำำ�ความเข้้าใจว่่าความรัักระหว่่างชายหญิิงหรืือความหลากหลาย
ทางเพศก็็มีีคบมีีเลิิกได้้เหมืือนๆ กััน: ในบางครั้้�งผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
อาจไม่่กล้้าเริ่่�มเข้้าหาใคร หรืือตััดสิินใจยุุติิความสััมพัันธ์์ด้้วยเหตุุผลว่่า “ยัังไง
คบไปก็็ไม่่จีีรััง” หรืือ “อยากให้้อีีกฝ่่ายได้้แต่่งงานมีีครอบครััวที่่�สมบููรณ์์ (แบบ
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ชายหญิิงตามขนบ) ดีีกว่่าที่่�จะรั้้�งให้้อยู่่�กัับเราแบบไม่่มีีอนาคต” ทำำ�ให้้สููญเสีีย
โอกาสในการพััฒนาความสััมพัันธ์อั์ นั เป็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั หนึ่่ง� ในการเติิมเต็็มชีีวิติ สำำ�หรัับ
ใครหลายๆ คน อย่่างไรก็็ตาม ปัจจุุบัันเราก็็เริ่่�มเห็็นความสััมพัันธ์์ของคู่่�รัักความ
หลากหลายทางเพศผ่่านสื่่�อต่่างๆ มากขึ้้�น ทำำ�ให้้เห็็นว่่าเหตุุที่่�ในอดีีตเราเห็็น
ตััวอย่่างความสััมพัันธ์เ์ ช่่นนี้้น้้� อย เพราะค่่านิิยมและอคติิของสัังคมที่่�ไม่่เอื้้อ� ต่่อการ
พััฒนาความสััมพัันธ์ข์ องผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศเสีียมากกว่่า ภายใต้้ตััวตน
ทางเพศนั้้น� เราทุุกคนก็็ต่า่ งเป็นมนุุษย์์เหมืือนกััน ความสััมพัันธ์์ไม่่ว่า่ ระหว่่างเพศ
ใดๆ ล้้วนมีีโอกาสที่่�จะยืืนยาวหรืือเลิิกรากัันได้้ไม่่ต่่างกััน
• อยู่่�เคีียงข้้างกัันและกัันในวัันที่่�อ่่อนแอ: สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ�ในข้้อนี้้�นั้้�น
คงไม่่ใช่่คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่ว่่า
เพศใด เมื่่�อมีีความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อกัันแล้้วย่่อมเป็นเรื่่�องปกติิที่่�เราจะคอยอยู่่�
เคีียงข้้างกัันและกัันในวัันที่่�อีีกฝ่่ายอ่่อนแอ อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศที่่�ครอบครััวยัังไม่่ให้้การยอมรัับ บางรายอาจถููกครอบครััว
ตััดขาดความสััมพัันธ์์ สำำ�หรัับ LGBTI+ กลุ่่�มนี้้�ที่่�ขาดการสนัับสนุุนจากครอบครััว
การมีีคนรััก (หรืือเพื่่�อน) ที่่�คอยอยู่่�เคีียงข้้างและให้้การสนัับสนุุนในด้้านต่่างๆ
ของชีีวิิตนั้้�นนัับได้้ว่่าเป็นแรงใจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้พวกเขาดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไปได้้อย่่าง
มีีพลัังใจที่่�เข้้มแข็็ง
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การมีีชีีวิิตที่่�เป็นสุุขและปลอดภััย ควรเกิิดขึ้้�นจริิงกัับมนุุษย์์ทุุกคน ไม่่ว่่า
เราจะนิิยามตนเองว่่าเป็นเพศใดก็็ตาม…
เมื่่�อพููดถึึงสุุขภาวะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องเพศ หลายคนคงนึึกถึึงโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์ แต่่ในความเป็นจริิงแล้้วยัังมีีสุุขภาพด้้านอื่่�นๆ อีีกที่่�มีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับเพศอัันหลากหลาย ไม่่ว่่าจะเป็นสุุขภาพจิิต อนามััยเจริิญพัันธ์์ (การ
รัับฮอร์์โมน, การแปลงเพศ) หรืือบริิการทางสุุขภาพที่่�ละเอีียดอ่่อนต่่อความ
หลากหลายทางเพศ
ไม่่ว่า่ เพศใดต่่างก็็ต้้องการการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพที่่�เท่่าเทีียมกัันในฐานะ
มนุุษย์์คนหนึ่่ง� แต่่ความไม่่เข้้าใจบางอย่่างเกี่่ย� วกัับความหลากหลายทางเพศอาจ
นำำ�ไปสู่่�อุปุ สรรคในการเข้้ารัับบริกิ ารสุุขภาพและส่่งผลกระทบต่่อบุุคคลหลากหลาย
ทางเพศได้้
ผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพนัับได้้ว่่ามีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างมากต่่อการเข้้าถึึง
ระบบบริิการสุุขภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เนื่่�องจากเป็นผู้้�ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ที่่�ต้้องมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ LGBTI+ ที่่�ไปรัับบริิการโดยตรง นอกจากการให้้
95

อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

บริิการด้้านสุุขภาพแล้้วผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพยัังเป็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา ส่่งต่่อความรู้้�
และสามารถดููแลจิิตใจของผู้้�รัับบริิการสุุขภาพได้้อีีกด้้วย
ความเข้าใจที่ช่วยลดความกระอักกระอ่วนใจของ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
สำำ�หรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบางคน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งบุุคคล
ข้้ามเพศ การไปรัับบริิการสุุขภาพเป็นเรื่่�องที่่�ชวนให้้กระอัักกระอ่่วนใจ เพราะ
อััตลัักษณ์์ทางเพศและเพศกำำ�เนิิดของพวกเขาไม่่ตรงกัันในสายตาของคนทั่่�วไป
ในสัังคม และหลายครั้้ง� การไปรัับการรัักษาพยาบาลหมายถึึงการต้้องเปิดเผยส่่วน
ของเนื้้อ� ตััวร่่างกาย เปิดเผยอััตลักั ษณ์์ทางเพศ และมัักพ่่วงมาด้้วยการอธิิบายเพศ
ของตนเอง หรืือถููกสายตาจัับจ้้องจากบุุคลากรหรืือคนไข้้ท่่านอื่่�นๆ
ในบางครั้้ง� ผู้้�ให้้บริิการบางส่่วนอาจใช้้การประเมิินตัดสิ
ั นจ
ิ ากความคิิดเห็็น
ตนเองในการสััมผััสกัับร่่างกายของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ และไม่่ได้้ขอ
อนุุญาตหรืือถามความสมััครใจจากผู้้�รัับบริิการก่่อน โดยอาจเกิิดจากการขาด
ความเข้้าใจ หรืือในบางครั้้�งอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลหรืือคลิินิิกมีีระเบีียบที่่�
ไม่่ยืืดหยุ่่�นและไม่่คำำ�นึึงถึึงความต้้องการของผู้้�รัับบริิการกลุ่่�ม LGBTI+ จึึงทำำ�ให้้
เกิิดการปฏิิบััติิด้้วยความรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์หรืือขาดความละเอีียดอ่่อนจนทำำ�ร้้าย
ความรู้้�สึึกของผู้้�รัับบริิการ
“มีีบางคนที่่�ไปโรงพยาบาลแล้้วหมอไม่่รู้้�จะพาไปห้้องไหน ตััวอย่่างจาก
กรณีีทอมที่่�ค่อ่ นข้้างจะเหมืือน trans man เขาล้้มสลบ แล้้วมีีคนพาไปโรงพยาบาล
หมอก็็ถามว่่า ‘เอ๊๊ะ นี่่ผู้� ห้� ญิิงหรืือผู้้ช� าย’ แล้้วก็็เอามืือล้้วงไปจัับตรงเป้้ากางเกง ล้้วง
ข้้างในนะ ทอมคนนั้้�นเขาก็็เหมืือนรู้้ตั� วั แต่่ไม่่ค่อ่ ยมีีแรง ก็็ช็อ็ คไปเลย กลััวมากกัับ
การไปโรงพยาบาล ไม่่รู้้�ว่่าถ้้าไปแล้้วจะโดนอะไรอีีกบ้้าง”
อีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญเป็นอย่่างมากคืือการใช้้คำำ�เรีียกเกี่่�ยวกัับเพศที่่�เป็น
ที่่�ยอมรัับของผู้้�รัับบริิการ ซึ่่�งตััวเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการใช้้คำำ�ที่่�ผู้้�รัับบริิการใช้้เรีียก
96

ความหลากหลายและปัญหาสุขภาพที่ต้องเผชิญ

ตััวเอง แต่่ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพบางคนอาจจะยัังไม่่เข้้าใจคำำ�ศัพั ท์์เหล่่านี้้ทั้้� ง� หมด จาก
การสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้้อมููลทั้ัั�ง 10 คน พบว่่า ผู้้�ให้้บริิการส่่วนใหญ่่เลืือกที่่�จะไม่่ใช้้
คำำ�ที่่�ตีีตราหรืือตกยุุคไปแล้้ว (เช่่น เบี่่�ยงเบนทางเพศ รัักร่่วมเพศ) และส่่วนใหญ่่
คุ้้น� เคยกัับคำำ�ระบุุตัวั ตนทั่่�วไป เช่่น เกย์์ กะเทย ทอม ดี้้� แต่่เมื่่อ� ผู้้รั� บบริ
ั กิ ารบางส่่วน
นิิยามตััวตนด้้วยคำำ�ที่่�ใหม่่กว่่า (เช่่น เควีียร์์ นอนไบนารีี) ก็็มีีผู้้�ให้้ข้้อมููลบางส่่วน
ที่่�ดููเหมืือนจะไม่่คุ้้�นเคยกัับคำำ�เหล่่านี้้� และอาจใช้้ไม่่ถููกต้้อง
หากผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพคำำ�นึึงถึึงความละเอีียดอ่่อนในประเด็็นเหล่่านี้้�
มากขึ้้�น แสดงความเคารพต่่อความเป็นมนุุษย์์ ตััวตน และสิิทธิิของผู้้�รัับบริิการ
รวมถึึงการฟังผู้้�รัับบริิการโดยไม่่ตััดสิิน ก็็จะสามารถสร้้างความไว้้วางใจแก่่ผู้้�รัับ
บริิการ LGBTI+ ได้้
นัักวิิชาการสาธารณสุุขท่่านหนึ่่�งที่่�เป็นผู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษาในคลิินิิกสุุขภาพ
ทางเพศได้้ให้้ตััวอย่่างในกรณีีการให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วกัับ HIV ซึ่่ง� บางคำำ�ถาม
อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อจิิตใจของผู้้�รัับบริิการหากไม่่อธิิบายเหตุุผลในการ
ซัักถามและสร้้างความไว้้วางใจก่่อนเริ่่�มถามประวััติิของผู้้�รัับบริิการ
“เวลาคุุยกัับเขา เราต้้องอธิิบายก่่อนว่่าทำำ�ไมเราถึึงต้้องคุุย ทำำ�ไมเราถึึงต้้อง
ถาม เป็นการปููพื้้นกั
� นตั้้
ั ง� แต่่แรก เพราะบางเรื่่อ� งมัันเป็นเรื่่อ� ง Sensitive (ละเอีียด
อ่่อน) สำำ�หรัับเขา”
หากสถานพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์มีีความละเอีียดอ่่อนต่่อ
ความหลากหลายทางเพศเช่่นนี้้� ก็็น่า่ จะสามารถช่่วยลดความกัังวลใจของ LGBTI+
ในการเข้้ารัับบริิการทางสุุขภาพได้้ไม่่มากก็็น้้อย
บทเรียนในและนอกตำ�ราที่จำ�เป็นต่อการเข้าใจ
ความหลากหลายทางเพศ
ผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�เป็นนัักจิิตวิิทยาคลิินิิกส่่วนใหญ่่กล่่าวว่่า หลัักสููตรวิิชาชีีพที่่�
ตนเรีียนจบมามีีอิิทธิิพลในการช่่วยขััดเกลาเรื่่�องการเคารพความเป็นมนุุษย์์ ไม่่
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ตััดสิิน ไม่่เหมารวม และได้้นำำ�หลัักการเหล่่านี้้�มาปรัับใช้้ในการทำำ�งานเรื่่�องเพศ
แต่่เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศโดยตรงยัังมีีอยู่่�น้้อยในหลัักสููตร
วิิชาชีีพ ซึ่่�งผู้้� ให้้ข้้อมููลที่่�เป็นพยาบาลหรืือนัักเทคนิิคการแพทย์์ล้้วนให้้ข้้อมููลว่่า
หลัักสููตรวิิชาชีีพที่่�ได้้เรีียนมายัังไม่่มีีเนื้้�อหาดัังกล่่าว ส่่วนผู้้�ให้้ข้้อมููลท่่านหนึ่่�งที่่�
เป็นจิิตแพทย์์ที่่�เรีียนจบมาใหม่่ ก็็เล่่าให้้ฟังว่่าได้้เรีียนเกี่่�ยวกัับความหลากหลาย
ทางเพศหลายเรื่่�องจากมุุมมองเชิิงบวก
“เรื่่�องพวกนี้้�มัันเป็นประเด็็นที่่�ต้้องเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องโดยตรง…เรา
เรีียนเพื่่�อให้้เข้้าใจว่่าความหลากหลายทางเพศคืืออะไร เราไม่่
ได้้เรีียนเพื่่�อจะไปแก้้ให้้เขากลัับมาตรงตามเพศที่่�สัังคมคาดหวััง
แต่่เราเรีียนเพื่่�อให้้รู้้� แล้้วก็็ยอมรัับในความเป็นเขา เข้้าใจทุุกข์์
สุุขที่่�เขาต้้องเผชิิญ”
(จิิตแพทย์์ท่่านหนึ่่�ง)
แต่่ในเมื่่�อนัักวิิชาชีีพทางด้้านสุุขภาพส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ค่่อยได้้เรีียนเกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางเพศจากหลัักสููตรวิิชาชีีพ ความรู้้�และทัักษะส่่วนใหญ่่ที่่�
พวกเขามีีเกี่่ย� วกัับความหลากหลายทางเพศจึึงต้้องได้้มาจากการอบรมในที่่�ทำำ�งาน
ซึ่่�งมีีการเชิิญวิิทยากรภายนอกมาให้้ความรู้้�เพิ่่�มเติิม
จากประสบการณ์์ของผู้้� ให้้ข้้อมููล เนื้้�อหาการอบรมดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับ
หน่่วยงานที่่�จัดั การอบรม และจุุดเน้้นการให้้บริิการของหน่่วยงานที่่�เชิิญวิทิ ยากร
มา (เช่่น เน้้นเรื่่อ� งสุุขภาพทางเพศ สุุขภาพจิิต) โดยอาจจะครอบคลุุมประเด็็น เช่่น
การทำำ�ความเข้้าใจเรื่่อ� งพื้้น� ฐานของความหลากหลายทางเพศและกลุ่่�มอััตลักั ษณ์์
ต่่างๆ วิิธีกี ารให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่อ� งสุุขภาพทางเพศ การประเมิินความเสี่่ย� งการติิดเชื้้อ�
HIV วิิธีีการใช้้ฮอร์์โมนในกลุ่่�มคนข้้ามเพศ หรืือการเข้้าใจเรื่่�องอำำ�นาจและการ
เลืือกปฏิิบััติิในสัังคมเพื่่�อเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจในตััวผู้้�รัับบริิการกลุ่่�ม LGBTI+
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ซึ่ง่� นัักจิิตวิทิ ยาคลิินิกิ ท่่านหนึ่่ง� ที่่�ทำำ�งานในโรงพยาบาลจิิตเวชสะท้้อนความสำำ�คัญ
ั
ของการอบรมรููปแบบนี้้�ว่่า
“เรื่่�องของอำำ�นาจในบริิบททางสัังคมจะทำำ�งานกัับความเข้้าใจของคน มััน
ทำำ�ให้้เราเข้้าใจมากขึ้้นว่
� า่ คนส่่วนใหญ่่ไม่่เข้้าใจเรื่่อ� ง Power (อำำ�นาจ) คนส่่วนใหญ่่
ไม่่ได้้รู้้�สึึก คืือถ้้าไม่่เจอกัับตััวคนก็็จะไม่่รู้้�สึึกว่่าเราถููกเลืือกปฏิิบััติิ แต่่ในขณะที่่�
คนที่่�เจอเขาจะรู้้�สึึกได้้เร็็วมากว่่านี่่�คืือการเลืือกปฏิิบััติิ”
นอกจากนี้้� ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลายท่่านยัังบอกว่่าได้้หาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมด้้วยตนเอง
เช่่น จากสื่่�อออนไลน์์ บทความวิิชาการ และในที่่�ทำำ�งานก็็มีีการแลกเปลี่่�ยน
องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศอย่่างไม่่เป็นทางการอยู่่�บ้้าง
โดยบุุคลากรที่่�มีีประสบการณ์์การทำำ�งานมากกว่่าอาจจะแชร์์บทเรีียนที่่�ได้้จาก
การทำำ�งานให้้กัับบุุคลากรที่่�เพิ่่�งเข้้ามาทำำ�งานไม่่นาน
เรื่่� อ งราวเหล่่ า นี้้� แ สดงให้้เห็็ นว่่ า ระดัั บ ความเข้้าใจเกี่่� ย วกัั บ ความ
หลากหลายทางเพศของผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพในปัจจุุบััน ขึ้้�นอยู่่�กัับความสนใจและ
ความกระตืือรืือร้้นของตััวผู้้�ให้้บริิการเองหรืือของหน่่วยงานในการหาและทำำ�ความ
เข้้าใจข้้อมููลใหม่่ๆ ไม่่ใช่่ทุุกคน ไม่่ใช่่ทุุกที่่�ที่่�จะมีีความเข้้าใจรอบด้้าน
ปัญหาสุขภาพที่ต้นตอลึกกว่าเรื่องสุขภาพ
ปัญหาสุุขภาพส่่วนใหญ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศ มีีทั้้�ง
ปัญหาสุุขภาพจิิตและสุุขภาพทางเพศ เช่่น การติิดเชื้้�อ HIV และโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์อื่่�นๆ หรืือในกรณีีคนข้้ามเพศ ก็็มีีเรื่่�องฮอร์์โมนและการผ่่าตััด
ต่่างๆ เป็นประเด็็นทางสุุขภาพที่่�สำำ�คััญ นอกจากนี้้�ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ยัังมีีแนวโน้้มต่่อการมีีปัญหาสุุขภาพจิิตมากกว่่าผู้้�ชายผู้้�หญิิงเพศตามขนบ ทั้้�ง
ความเครีียด ความวิิตกกัังวล หรืือซึึมเศร้้า โดยงานวิิจััยหลายชิ้้�นทั้้�งในและ
ต่่างประเทศได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่า ปัญหาสุุขภาพจิิตเหล่่านี้้�มีีความสััมพัันธ์์กัับการ
ถููกเลืือกปฏิิบัติั แิ ละอคติิจากคนในสัังคม นอกจากนี้้ค� วามขััดแย้้งและความไม่่เข้้าใจ
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ปญหาดาน ‘สุขภาวะ’ ที่บุคคล
หลากหลายทางเพศตองเผชิญ

ระบบบริการที่ไมละเอียดออน

ผูรับบริการกลุมหลากหลายทางเพศมักจะ
ประสบกับ�ญหาการใหบริการสุขภาพที่
ไมละเอียดออน ทั้งในแงที่บุคลากร
ขาดความรูที่จําเ�นตอการใหบริการ
ที่เหมาะสม ทัศนคติเชิงลบ และระเบียบ
ตางๆ ที่ไมยืดหยุนของสถานพยาบาล เชน
การกําหนดหอผูปวยในจากเพศกําเนิด
ของผูปวยโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย
และความรูสึกของผูปวยที่เ�นบุคคลขามเพศ

ผูใหบริการสุขภาพไมไดรับการศึกษา
เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
อยางเปนระบบ

จากการวิจัยพบวาการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูใหบริการสุขภาพยังขาดการอบรมเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางเพศ ทําใหผูใหบริการ
สุขภาพขาดโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับ
ความตองการเฉพาะของผูปวยที่เ�นกลุม
หลากหลายทางเพศ และตองพึ่งการอบรม
เพิ�มเติมหลังจากเรียนจบมาทํางานแลว

บริการทางการแพทยที่เกี่ยวของ
กับผูมีความหลากหลายทางเพศบางอยางไมถูกรวม
อยูในการคุมครองของหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ใน�จจุบัน เมืองใหญในประเทศไทยเริ�มมีคลินิกเฉพาะสําหรับ
ผูปวยกลุมหลากหลายทางเพศ แตจากการวิจัยพบวาบริการ
เหลานี้บางสวนผูปวยตองชําระคาบริการเองในทุกกรณี ทําให
ผูปวยที่มีรายไดนอยอาจไมสามารถเขาถึงบริการเหลานี้
นอกจากนี้การผาตัดแปลงเพศและการรับฮอรโมนซึ่งเ�น
บริการที่มีความจําเ�นสําหรับบุคคลขามเพศ และมีราคาสูง
ก็ยังไมไดรับการคุมครองโดยหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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ที่่�มีต้้นต
ี อจากประเด็็นครอบครััว ชีีวิตคู่่�
ิ และคนใกล้้ชิิดอื่่น� ๆ ก็็เป็นส่่วนสำำ�คัญที่่
ั อ� ยู่่�
เบื้้�องหลัังปัญหาสุุขภาพจิิตของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ผู้้�รัับบริิการ LGBTI+ หลายคนเข้้ารัับบริิการสุุขภาพด้้วยปัญหาซึึมเศร้้า
แต่่เมื่่�อขุุดหาเหตุุผลเบื้้�องหลััง ก็็พบกัับปัญหาชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอคติิต่่อความ
หลากหลายทางเพศ เช่่น พ่่อแม่่ไม่่ยอมรัับ หรืือยัังยอมรัับตััวเองไม่่ได้้ รู้้�สึึก
เครีียดที่่�ต้้องปกปิดความลัับนี้้�ไว้้ไม่่ให้้ครอบครััวรู้้� ถููกคนเคร่่งศาสนาในชุุมชน
ประณาม หรืือถููกรัังแกที่่�โรงเรีียน ความเครีียดจากการที่่�ต้้องปกปิดความสััมพัันธ์์
กัับคนรััก ฯลฯ ซึ่ง่� บางครั้้ง� อคติิดังั กล่่าวยัังส่่งผลต่่อผู้้รั� บบริ
ั กิ ารที่่�ไม่่ได้้ระบุุตัวั ตน
ว่่าเป็น LGBTI+ ด้้วย
“มีีเคสเป็นโรคซึึมเศร้้า แต่่พอคุุยประวััติิถามไปถามมารู้้�สึึกว่่า
มีีปัญหาเรื่่�องความไม่่มั่่�นใจในตััวเอง ลองคุุยอีีกก็็พบว่่าเคยถููก
ล้้อเรื่่�องอะไร เขาเล่่าว่่าถููกล้้อเป็นตุ๊๊�ด ซึ่่�งเคสแบบนี้้�ทุุกวัันนี้้�ก็็
ยัังมีี แต่่งงานมีีลููกไปแล้้ว แต่่มีท่ี า่ ทีีแบบนุ่่�มนวล เป็นผู้้ช� ายนุ่่�มนิ่่ม�
สุุภาพ สัังคมก็็จะมองว่่า เฮ้้ย นี่่เ� ป็นตุ๊๊�ดแล้้วถููกบููลลี่่�มาตั้้ง� แต่่เด็็ก”
(นัักจิิตวิิทยาคลิินิิกท่่านหนึ่่�ง)
จะเห็็นได้้ว่่าปัญหาสุุขภาพจิิตของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ ไม่่ได้้เกิิด
จากตััวตนหรืือการมีีเพศวิิถีที่่ี แ� ตกต่่าง แต่่อคติิทางเพศต่่างหากเป็นตััวแปรสำำ�คัญ
ั
ที่่�ทำำ�ให้้ความหลากหลายทางเพศมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพจิิต ดัังนั้้�น ผู้้�ให้้บริิการ
สุุขภาพต้้องรู้้�เท่่าทัันอคติิดัังกล่่าวและมีีความพร้้อมในการช่่วยจััดการปัญหา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ตรงจุุด ไม่่ว่่าจะเป็นการให้้บริิการกัับตััวผู้้�รัับบริิการคนเดีียว หรืือ
การช่่วยจััดการปัญหาความขััดแย้้งกัับคนใกล้้ชิิด เช่่น พ่่อแม่่ คู่่�ชีีวิิต หรืือเพื่่�อน
ที่่�โรงเรีียน เป็นต้้น
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สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและกฎหมาย
ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพส่่วนใหญ่่มองว่่า ปัญหาสุุขภาพของบุุคคลหลากหลาย
เพศเป็นเรื่่อ� งที่่�มีคี วามสััมพัันธ์กั์ บข้้
ั อกฎหมายและสิิทธิิต่า่ งๆ ขณะที่่�ระบบบริิการ
สุุขภาพในประเทศไทยยัังมีีช่่องโหว่่หลายประการ
หนึ่่�งในนั้้�นคืือการที่่�คลิินิิกสุุขภาพทางเพศหลายแห่่งยัังไม่่สามารถให้้
บริิการฟรีีตามระบบหลัักประกัันสุุขภาพ ส่่วนสถานบริิการที่่�ให้้บริิการฟรีี ก็็ไม่่
สามารถให้้บริิการแบบนิิรนามได้้ ซึ่่�งเป็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้หลายคนไม่่สะดวกใจที่่�
จะเข้้ารัับบริิการ
เมื่่�อคนข้้ามเพศต้้องเข้้าไปเป็นผู้้�ป่่วยใน ก็็ต้้องลุ้้�นว่่าจะต้้องนอนในหอ
ผู้้�ป่่วยในที่่�กำำ�หนดตามเพศกำำ�เนิิดอย่่างเดีียวหรืือเปล่่า ตกเป็นเป้้าสายตาของ
ผู้้�ป่่วยคนอื่่�นๆ และรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย เพราะระเบีียบของโรงพยาบาลไม่่ยืืดหยุ่่�น
อีีกทั้้�งยัังมีีข้้อสัังเกตว่่าการรัักษาหลายอย่่างต้้องได้้รัับความยิินยอมจาก
ผู้้�ปกครองก่่อนรัับการรัักษา เช่่น การรัับฮอร์์โมนอย่่างถููกต้้องและปลอดภััยใน
โรงพยาบาลเอกชนทั่่�วไปหรืือโรงพยาบาลรััฐที่่�กำำ�หนดให้้ผู้้�รัับฮอร์์ โมนที่่�อายุุ
ระหว่่าง 18-20 ปี จำำ�เป็นต้้องมีีผู้้�ปกครองเซ็็นยิินยอม ซึ่่�งเป็นอุุปสรรคสำำ�หรัับ
วััยรุ่่�นข้้ามเพศบางส่่วนที่่�ไม่่สามารถคุุยเรื่่อ� งการข้้ามเพศกัับที่่บ้้� านได้้ หรืือทางบ้้าน
ไม่่ยอมรัับเรื่่อ� งนี้้� ทำำ�ให้้วััยรุ่่�นบางคนซื้้อ� ฮอร์์โมนมาใช้้เอง โดยปราศจากการดููแล
ของแพทย์์ ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดปัญหาสุุขภาพมากกว่่า
“บางคนไม่่ได้้เปิดเผยกัับที่่�บ้้านด้้วยว่่าเป็นกลุ่่�ม LGBT ส่่วนหนึ่่�ง
อายุุยัังน้้อย ก็็คืือน้้อยกว่่า 18 นะครัับ ซึ่่�งปกติิน้้อยกว่่า 18 นี้้�
การรัักษาบางอย่่างต้้องได้้รัับความยิินยอมจากผู้้ป� กครอง เพราะ
ฉะนั้้�นการที่่�ไม่่เปิดเผยกัับทางบ้้านเลยกระทบต่่อการรัักษา
ทางการแพทย์์ด้้วย”
(นัักเทคนิิคการแพทย์์ท่่านหนึ่่�งที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
ให้้คำำ�ปรึึกษาในคลิินิิกสุุขภาพทางเพศ)
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แน่่นอนว่่าการให้้บริิการด้้านสุุขภาพอย่่างทั่่�วถึึงควรเป็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน
ของทุุกคน ทุุกวััย และไม่่เกี่่�ยงเพศ แต่่จากตััวอย่่างที่่�กล่่าวมา ระเบีียบของ
โรงพยาบาลที่่�ไม่่ยืืดหยุ่่�นอาจเป็นอุุปสรรคต่่อการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้
และถ้้าดููภาพรวมกฎหมาย ยัังมีีกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อเรื่่�อง
สุุขภาพ จากข้้อมููลผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพสะท้้อนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิและประเด็็นเฉพาะ
ด้้านกฎหมาย 3 เรื่่�อง ได้้แก่่
• สิิทธิิการได้้รัับการปกป้้องจากการถููกเลืือกปฏิิบัติั ทิ างเพศ (ซึ่ง่� ในปัจจุุบันั
มีี พ.ร.บ.ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558 ครอบคลุุมบางส่่วน)
• สิิทธิิในการจดทะเบีียนสมรสหรืือจดทะเบีียนชีีวิิตคู่่�เพศเดีียวกััน
• สิิทธิิการได้้รัับการรัับรองเพศตามอััตลัักษณ์์ทางกฎหมาย (ซึ่่�งหมาย
รวมถึึงสิิทธิิในการเปลี่่�ยนคำำ�นำำ�หน้้านาม)
พ.ร.บ.ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558 ห้้ามการเลืือกปฏิิบัติั ิ “เพราะ
เหตุุที่่บุ� คุ คลนั้้�นเป็นเพศชายหรืือเพศหญิิง หรืือมีีการแสดงออกที่่�แตกต่่างจากเพศ
โดยกำำ�เนิิด” (มาตรา 3) นั่่�นคืือห้้ามการเลืือกปฏิิบััติิด้้วยเหตุุแห่่งเพศหรืือการ
แสดงออกทางเพศ อย่่างไรก็็ตาม จากการสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ พบว่่า
ผู้้� ให้้บริิการส่่วนใหญ่่ยัังไม่่รู้้�จัักกฎหมายนี้้� หรืือเข้้าใจขอบเขตของกฎหมายไม่่
มากนััก และยัังไม่่เข้้าใจว่่าการกระทำำ�ใดบ้้างที่่�นัับว่่าเป็นการเลืือกปฏิิบััติิระหว่่าง
เพศในแง่่กฎหมายไทย
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“เราอยู่่�ฝั่่งด้้านสุุขภาพมากกว่่า ส่่วนฝั่่งสิิทธิ์์�เราก็็อาจจะยัังไม่่ได้้
ไปถึึงขั้้�นนั้้�น แต่่เท่่าที่่�ติิดตาม คิิดว่่าเป็นสิิทธิ์์�ที่่�ดีีนะ เพราะว่่าถ้้า
เกิิดมันผ่
ั า่ น ทุุกคนในสัังคมก็็อาจจะเท่่าเทีียมกััน ถ้้าเราไม่่ได้้มอง
แค่่เพศกำำ�เนิิดที่่�เป็นตััวตััดสิินจากสัังคม หนููคิิดว่่าคนทุุกเพศก็็มีี
สิิทธิ์์�ที่่�จะมีีคู่่�ชีีวิิตที่่�ดีี”
(ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาคลิินิิกสุุขภาพทางเพศท่่านหนึ่่�ง)
เช่่นเดีียวกัับผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพอีีกท่่านหนึ่่�งที่่�มองว่่า ตััวกฎหมายเอง
ยัังไม่่มีีความชััดเจนในการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ส่่งผลต่่อการเผยแพร่่และยากต่่อการ
ทำำ�ความเข้้าใจในเนื้้�อหากฎหมาย
แม้้ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลายคนจะตอบว่่ายัังไม่่ได้้ศึึกษารายละเอีียดของข้้อเสนอ
ด้้านสิิทธิิการสมรสหรืือจดทะเบีียนชีีวิิตคู่่�เพศเดีียวกััน แต่่จากการสััมภาษณ์์
ผู้้� ให้้บริิการทางสุุขภาพเกิินครึ่่�งเห็็นความสำำ�คััญของสิิทธิิการยิินยอมการรัักษา
แทนคู่่�ครองในกรณีีฉุกุ เฉิิน และพร้้อมสนัับสนุุนให้้มีีกฎหมายดัังกล่่าว แต่่ในขณะ
เดีียวกััน ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพหลายคนที่่�สัมั ภาษณ์์มาก็็ยังั ไม่่เห็็นด้้วยกัับกฎหมาย
ที่่�จะอนุุญาตให้้คนข้้ามเพศเปลี่่�ยนเพศทางกฎหมาย หรืือเห็็นด้้วยแบบมีีเงื่่�อนไข
ซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพเองก็็มีมุี มุ มองที่่�คล้้ายกัับสาธารณชนทั่่�วไป
ในบางเรื่่�องเช่่นกััน
ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในมือผู้ให้บริการสุขภาพ
จากที่่�เล่่ามาในบทนี้้� จะเห็็นได้้ว่่าปัญหาบางอย่่างที่่�กลุ่่�ม LGBTI+ เผชิิญใน
การเข้้ารัับบริกิ ารสุุขภาพมีีสาเหตุุมาจากกฎหมายและระเบีียบซึ่่ง� ตััวผู้้�ให้้บริิการ
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนเองได้้ ขณะเดีียวกัันก็็เห็็นได้้ว่่าการให้้บริิการที่่�เป็นมิิตรกัับ
กลุ่่�มหลากหลายทางเพศในอีีกหลายๆ ส่่วนขึ้้�นอยู่่�กัับความสนใจ ความเข้้าใจ
และความตั้้�งใจของผู้้� ให้้บริิการสุุขภาพเอง จึึงขอปิดท้้ายบทนี้้�ด้้วยคำำ�แนะนำำ�
104

ความหลากหลายและปัญหาสุขภาพที่ต้องเผชิญ

บางอย่่างที่่�ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพสามารถทำำ�ได้้ เพื่่�อให้้บริิการสุุขภาพที่่�ตอบโจทย์์
ของผู้้�รัับบริิการกลุ่่�ม LGBTI+ เช่่น
• คำำ�นึึงถึึงลัักษณะทั่่�วไปของการให้้บริิการสุุขภาพที่่�ดีี เช่่น ตั้้�งใจฟัง
ผู้้�รัับบริิการโดยไม่่ตััดสิิน สร้้างความไว้้วางใจ อธิิบายขั้้�นตอนการให้้บริิการและ
ถามถึึงความยิินยอมในการรัับบริิการ รัักษาความลัับและความเป็นส่่วนตััว ไม่่
ตีีตราหรืือเลืือกปฏิิบััติิ
• เข้้าใจว่่าความหลากหลายทางเพศไม่่ใช่่ความผิิดปกติิทางจิิตใจ ไม่่ใช่่
โรค และไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ต้้องมุ่่�งหาสาเหตุุ ตััวตนทางเพศของผู้้�รัับบริิการเป็นเพีียง
หนึ่่�งในข้้อเท็็จจริิงที่่�ควรคำำ�นึึงถึึงในการให้้บริิการ นอกจากอััตลัักษณ์์และวิิถีี
ทางเพศ เขายัังจะมีีลัักษณะอื่่�นๆ ที่่�อาจจะต้้องคำำ�นึึงถึึงเช่่นเดีียวกััน อาทิิ อายุุ
อาชีีพ ความพิิการใดๆ ศาสนา เชื่่�อชาติิ เศรษฐฐานะ เป็นต้้น
• ไม่่เปรีียบเทีียบกัับบุุคคลอื่่�น (เช่่น “สวยเหมืือนผู้้�หญิิงเลย” ฟังเผิินๆ
อาจเป็นคำำ�ชมแต่่ก็็แฝงไว้้ด้้วยการตััดสิินว่่าไม่่ใช่่ผู้้�หญิิง “แท้้”)
• เคารพตััวตนและการนิิยามอััตลักั ษณ์์ทางเพศของผู้้รั� บบริ
ั กิ าร เรีียกเพศ
ของเขาด้้วยคำำ�เดีียวกัับที่่เ� ขาใช้้ (ถ้้ายัังไม่่ทราบ ถามได้้) หากผู้้รั� บบริ
ั กิ ารอยากให้้
เรีียกด้้วยชื่่อ� หรืือคำำ�นำำ�หน้้านามแบบไหนก็็เรีียกเช่่นนั้้นต
� ามความต้้องการของเขา
(หากยัังไม่่ทราบสามารถใช้้คำำ�เรีียกกลางๆ เช่่น คำำ�ว่่า “คุุณ”)
• เคารพการตััดสิินใจของผู้้�รัับบริิการกลุ่่�ม LGBTI+ ในเรื่่�องต่่างๆ และ
ไม่่เร่่งรััดการเปิดเผยตััวตน
• ส่่งเสริิมให้้ผู้้�รัับบริิการยอมรัับตััวตนของตนเอง
• หากเป็นไปได้้ให้้จััดหอผู้้ป่่� วยในตามอััตลักั ษณ์์ทางเพศให้้ผู้้ป่่� วยข้้ามเพศ
อย่่างไรก็็ตาม ถ้้าระเบีียบข้้อบัังคัับยัังไม่่เอื้้�อ อาจจำำ�เป็นต้้องมีีการผลัักดัันให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงระเบีียบข้้อบัังคัับให้้เป็นมิิตรต่่อกลุ่่�ม LGBTI+
• เป็นพัันธมิิตรและผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยระหว่่างผู้้�รัับบริิการและคนอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญ
ในชีีวิิตของเขา คอยสร้้างความเข้้าใจและการยอมรัับในคนรอบข้้างผู้้�มีีความ
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หลากหลายทางเพศ เช่่น พ่่อแม่่ แฟน เพื่่�อนๆ
• เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ ลัักษณะของปัญหา
ทางสุุขภาพและสัังคมที่่�พบบ่่อย รวมถึึงวิิธีีการให้้บริิการที่่�เป็นมิิตร
• ติิดตามวิิวััฒนาการของคำำ�ศััพท์์ กฎหมาย และการดููแลรัักษา
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ส่วนที่ 3
สู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สำำ�หรัับในส่่วนที่่� 3 นี้้� แบ่่งออกเป็น 2 บท ในบทที่่� 7 พวกเรา
ได้้วาดภาพความฝันของสัังคมที่่�ไม่่ทอดทิ้้�งผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ สัังคมที่่�ทุุกคนสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างมีีความสุุขในฐานะ
มนุุษย์์เท่่ากััน และคงจะดีีถ้้าภาพฝันเหล่่านี้้�ไม่่เป็นเพีียงความฝัน
ปิดท้้ายด้้วยภาคผนวกเราได้้รวบรวมแหล่่งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางเพศ และช่่ อ งทางการติิ ดต่่ อ หน่่ ว ยงาน
ที่่�ทำำ�งานสนัับสนุุนผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเอาไว้้หลายด้้านและ
รองรัับความต้้องการในแทบทุุกกลุ่่�ม ด้้วยหวัังว่่าน่่าจะเป็นประโยชน์์
กัับผู้้ที่่� ต้้� องการข้้อมููลหรืือต้้องการความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิมไม่่มากก็็น้้อย

บทที่่� 7

ก้าวไปด้วยกัน
สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ก้าวไปด้วยกัน สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ในบทที่่�ผ่า่ นๆ มาเราได้้ทำำ�ความเข้้าใจประสบการณ์์ของคนใกล้้ตััวผู้้มี� คี วาม
หลากหลายทางเพศ ขณะเดีียวกัันก็็ได้้ทำำ�ความเข้้าใจด้้วยว่่า ความเข้้าใจเรื่่�อง
ความหลากหลายทางเพศของคนใกล้้ตััว รวมถึึงสัังคมรอบข้้างนั้้นมี
� ผล
ี กระทบต่่อ
ชีีวิิตของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศอย่่างไร ในบทนี้้�เราจะกล่่าวถึึงภาพของ
สิ่่�งที่่�พวกเราอยากเห็็นในสัังคม ซึ่่�งพวกเราเชื่่�อว่่าจะช่่วยส่่งเสริิมสัังคมนี้้�ให้้กลาย
เป็นสัังคมที่่�เอื้้�อต่่อความเป็นอยู่่�ที่่�ดีีของทั้้�งผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศและ
คนใกล้้ชิิด โดยทางคณะผู้้�เขีียนได้้สรุุปออกมาไว้้เป็น 5 หััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�
เครือข่ายพ่อแม่ LGBTI+: ช่วยเหลือและแบ่งปัน
ประสบการณ์ เพื่อไม่ให้ใครต้องรู้สึกโดดเดี่ยว
สำำ�หรัับพ่่อแม่่ของ LGBTI+ ที่่�เพิ่่�งรัับรู้้�ว่่าลููกเป็นผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ การก้้าวข้้ามความรู้้�สึึกสัับสนและกัังวลในใจอาจไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย พ่่อแม่่
หลายคนอาจรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวและไม่่รู้้�จะปรึึกษาเรื่่�องนี้้�กัับใคร ในเวลาเช่่นนี้้�หากมีี
พ่่อแม่่ของ LGBTI+ คนอื่่�นที่่ก้้� าวผ่่านความรู้้สึ� กึ เหล่่านั้้น� มาได้้แล้้วคอยให้้คำำ�ปรึึกษา
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คอยรัับฟัง หรืือแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ก็็คงช่่วยบรรเทาความว้้าวุ่่�นใจของ
พ่่อแม่่ที่่�เพิ่่�งเผชิิญหน้้ากัับความจริิงนั้้�นได้้ และเมื่่�อก้้าวข้้ามความรู้้�สึึกเหล่่านั้้�น
ได้้แล้้ว พ่่อแม่่ LGBTI+ ที่่�เคยเป็นผู้้�ต้้องการความช่่วยเหลืือก็็สามารถผัันตััวไป
เป็นผู้้�ให้้ต่่อพ่่อแม่่ LGBTI+ คนอื่่�นๆ ได้้อีีกด้้วย
ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนให้้เกิิดเครืือข่่ายของพ่่อแม่่หรืือสมาชิิกครอบครััวที่่�
มีีบุุตรหลานหรืือสมาชิิกครอบครััวเป็น LGBTI+ เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับการให้้
คำำ�ปรึึกษาและแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างกััน จึึงเป็นหนทางหนึ่่ง� ที่่�จะช่่วยลดความ
สัับสนหรืือความขััดแย้้งในครอบครััวจากความไม่่เข้้าใจ อคติิ หรืือการไม่่ยอมรัับ
เรื่่�องความหลากหลางทางเพศ
ภาพตัวตนอันหลากหลายของ LGBTI+ ในพื้นที่สื่อ
ในอดีีตภาพของ LGBTI+ ในสื่่�อต่่างๆ มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กัดั และผลิิตซ้ำำ��ลักั ษณะ
ของ LGBTI+ ในแง่่ลบ ทั้้�งการเสนอภาพว่่าผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศมีีอารมณ์์
รุุนแรง เป็นความผิิดปกติิ เป็นตััวตลก และนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวความรัักของ LGBTI+
ที่่�มัักจบลงด้้วยความผิิดหวััง แม้้ว่่าในปัจจุุบัันเราจะเห็็นสื่่�อที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราว
ความรัักของ LGBTI+ มากขึ้้�น แต่่โดยมากก็็มัักจำำ�กััดอยู่่�ที่่�เรื่่�องราวของเกย์์ ใน
ขณะที่่� LGBTI+ อื่่�นๆ ยัังไม่่ถููกพููดถึึงในพื้้�นที่่�สื่่�อมากนััก
นี่่�อาจเป็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คนอื่่�นๆ ยัังไม่่เข้้าใจความหลากหลายทางเพศ
ที่่�มีอี ยู่่�จริิงในสัังคม หรืือทำำ�ให้้ใครหลายๆ คนไม่่เชื่่อ� ในความรัักของ LGBTI+ เพราะ
ไม่่ค่่อยได้้รัับรู้้�ถึึงการมีีอยู่่� ดัังนั้้�น หากสื่่�อนำำ�เสนอภาพของผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศในฐานะมนุุษย์์ธรรมดาคนหนึ่่�งไม่่ต่่างไปจากคนอื่่�นๆ มีีพ่่อมีีแม่่ที่่�รััก
และหวัังดีีต่่อเขา มีีเพื่่�อนที่่�ปฏิิบััติิกัับเขาไม่่ต่่างไปจากคนอื่่�น มีีความรัักที่่�
อาจจะสมหวัังบ้้าง ผิิดหวัังบ้้าง ไม่่ต่่างไปจากคนอื่่�นๆ ก็็อาจทำำ�ให้้คนในสัังคม
เข้้าใจผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมากขึ้้�น พ่่อแม่่เองก็็อาจจะว้้าวุ่่�นใจน้้อยลง
เมื่่�อรู้้�ว่่าลููกเป็น LGBTI+ เพื่่�อนเองก็็อาจจะไม่่มีีอคติิต่่อเพื่่�อนที่่�เป็น LGBTI+ และ
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ผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศเองก็็อาจจะมีีความมั่่น� ใจในการเริ่่ม� ต้้นความสััมพัันธ์์
ได้้มากขึ้้�นเช่่นกััน
ระบบบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนต่อ
ความหลากหลายทางเพศ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีเกิิดจากสุุขภาพที่่�ดีี และไม่่ว่่าคุุณจะนิิยามตนเองว่่า
เป็นเพศใดก็็ตาม ทุุกคนย่่อมมีีสิิทธิิเข้้าถึึงบริิการทางสุุขภาพที่่�ได้้มาตรฐาน
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศจะมีีสิิทธิิในการรัับ
บริิการทางสุุขภาพไม่่ต่า่ งไปจากคนอื่่�น แต่่หากระบบบริิการสุุขภาพยัังขาดความ
ละเอีียดอ่่อนต่่อความหลากหลายทางเพศ ก็็อาจทำำ�ให้้ LGBTI+ หลายคนไม่่อยาก
หรืือไม่่กล้้าไปรัับบริิการ หรืือไม่่กล้้าเปิดเผยปัญหาที่่�แท้้จริิงกัับผู้้� ให้้บริิการ
สุุขภาพ ซึ่่�งส่่งผลต่่อสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตของพวกเขาโดยตรง เราอยากเห็็น
ระบบบริิการสุุขภาพที่่�ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพเข้้าใจความละเอีียดอ่่อนและตอบโจทย์์
ของผู้้รั� บบริ
ั กิ ารหลากหลายทางเพศ เข้้าใจบริิบททางสัังคมที่่�มีผล
ี กระทบต่่อการ
ใช้้ชีีวิิต ไม่่ตััดสิิน ซ้ำำ��เติิมหรืือตีีตรา
สิ่่�งเหล่่านี้้�คงเกิิดขึ้้�นในระบบบริิการสุุขภาพอย่่างทั่่�วถึึงได้้ยาก หากขาด
การพััฒนาและเสริิมสร้้างความเข้้าใจด้้านความหลากหลายทางเพศแก่่บุุคลากร
ทางการแพทย์์อย่่างเป็นระบบ เช่่น การบรรจุุเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกัับความหลากหลาย
ทางเพศในหลัักสููตรวิิชาชีีพทางด้้านสุุขภาพ การจััดการอบรมต่่อเนื่่�องเพื่่�อที่่�
ผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพได้้มีีความรู้้�ที่่�ทัันสมััยเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศและ
ประเด็็นสุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็นต้้น
การศึกษาที่ไม่ได้มีแค่เพศชายและหญิง
การศึึกษาเป็นส่่วนสำำ�คััญในการหล่่อหลอมชุุดความคิิดของคนในสัังคม
และเมื่่�อเราพููดถึึงการสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศของ
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คนในสัังคม การศึึกษาก็็เป็นหนึ่่�งในปัจจััยที่่�หลายคนคงนึึกถึึง
คงจะดีีไม่่น้้อยหากเพศศึึกษาหรืือสุุขศึึกษาในโรงเรีียนไม่่ได้้พููดแค่่เรื่่�อง
ร่่างกาย เพศสััมพัันธ์์ และการป้้องกัันโรค แต่่ยัังมุ่่�งสร้้างความเข้้าใจต่่อความ
หลากหลายทางเพศโดยไม่่ตีีตราว่่าเป็นสิ่่�งผิิดธรรมชาติิ มุ่่�งส่่งเสริิมให้้ทุุกคน
เคารพสิิทธิิของกัันและกััน และไม่่เลืือกปฏิิบัติั หิ รืือรัังแกกัันไม่่ว่า่ จะเป็นเพศอะไร
และคงจะดีีขึ้้น� มากหากกฎระเบีียบของโรงเรีียนไม่่ยึดึ โยงกัับเพศ ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
กัับเพศหนึ่่�งต่่างจากอีีกเพศหนึ่่�ง และไม่่สร้้างความทุุกข์์ใจให้้นัักเรีียนด้้วยเรื่่�อง
ระเบีียบเครื่่�องแบบหรืือทรงผมที่่�ขััดกัับต่่อตััวตนทางเพศของพวกเขา
และคงจะดีีหากบุุคลากรในระบบการศึึกษาเข้้าใจเกี่่ย� วกัับความหลากหลาย
ทางเพศ และทำำ�ให้้โรงเรีียนเป็นพื้้�นที่่�ปลอดภััย ที่่�ทำำ�ให้้นัักเรีียน นัักศึึกษา รู้้�สึึก
ปลอดภััยในการพููดคุุย ปรึึกษา และแสดงออกอััตลัักษณ์์ที่่�แท้้จริิงของตััวเอง
กฎหมายและรัฐที่ปฏิบัติต่อทุกเพศอย่างเท่าเทียม
เมื่่�อพููดถึึงสัังคมที่่�ไม่่ทิ้้�งใครไว้้เบื้้�องหลััง สัังคมที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตอย่่าง
ปกติิสุขุ ของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศ คงหลีีกเลี่่ย� งการพููดถึึงกฎหมายอัันเป็น
โครงสร้้างของสัังคมไปไม่่ได้้ เราอยากเห็็นกฎหมายที่่ทำ� ำ�ให้้ทุุกคนแต่่งงานกัันได้้
โดยไม่่ขึ้้น� อยู่่�กัับว่า่ เขาทั้้�งคู่่�จะมีีเพศอะไร กฎหมายที่่�เปิดโอกาสให้้ทุุกคนสามารถ
ยืืนยัันตััวตนทางเพศของตััวเองได้้โดยไม่่ต้้องยึึดโยงกัับเพศกำำ�เนิิด
เราอยากเห็็นความมั่่น� คงในชีีวิติ ของผู้้มี� คี วามหลากหลายทางเพศที่่�ไม่่ต่า่ ง
ไปจากคนอื่่�นๆ LGBTI+ ควรได้้รัับการคุ้้�มครองจากการถููกเลืือกปฏิิบััติิในการ
สมััครงาน ควรมีีโอกาสในการเลื่่�อนขั้้�นเลื่่�อนตำำ�แหน่่งโดยไม่่ใช้้เงื่่�อนไขของเพศ
มาเป็นตััวตััดสินิ หรืือข้้อจำำ�กัดั และคงจะดีีไม่่น้้อยหากบุุคลากรของรััฐมีีความเข้้าใจ
ความหลากหลายทางเพศและไม่่ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พวกเขาราวกัับเป็นตััวประหลาด โดย
เฉพาะเมื่่อ� การแสดงออกของพวกเขาไม่่ตรงกัับชุดุ ความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับเพศในอดีีต
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของปัจจััยที่่�พวกเราเชื่่�อว่่าจะช่่วยสร้้างสรรค์์
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สัังคมให้้ก้้าวไปสู่่�สัังคมที่่�เข้้าใจและเคารพความหลากหลายทางเพศ ปราศจาก
อคติิและการตีีตรา สัังคมที่่�ผู้มี้� คี วามหลากหลายทางเพศสามารถใช้้ชีีวิติ ได้้โดยมีี
เงื่่�อนไขของชีีวิิตไม่่ต่่างไปจากเพศชายหรืือเพศหญิิง มีีครอบครััวและคนใกล้้ชิิด
ที่่�ให้้การสนัับสนุุนพวกเขาไม่่ต่่างไปจากคนอื่่�น…สัังคมที่่�ไม่่ทิ้้�งใครไว้้เบื้้�องหลััง
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กาวไปดวยกัน
สูสังคมที่ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง
ชวยเหลือและแบงปนประสบการณ
เพื่อไมใหใครตองรูสึกโดดเดี่ยว

การสนับสนุนใหเกิดเครือขายของพอแมหรือสมาชิก
ครอบครัวที่มีบุตรหลานหรือสมาชิกครอบครัวเ�น
LGBTI+ จะชวยสรางพื้นที่สําหรับการใหคําปรึกษา
และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน จึงเ�นหนทางที่จะ
ชวยลดความสับสนหรือความขัดแยงในครอบครัว
จากความไมเขาใจ อคติ หรือการไมยอมรับ
ภาพตัวตนอันหลากหลายบนพื้นที่สื่อ

สื่อเ�นพื้นที่และชองทางขยายการรับรูเรื่องราว
ของบุคคลหลากหลายทางเพศ ทั้งในมุมชีวิต
และความสัมพันธกับคูชีวิต หากสื่อไมจํากัด
การนําเสนอเรื่องราวของ LGBTI+ อาจสราง
ความเขาใจ ชวยลดแนวโนมของการกลาวโทษ
ตัวเอง เพิ�มความมั่นใจ และใหแนวทางเพื่อสื่อสาร
ระหวาง LGBTI+ กับครอบครัวมากขึ้น อีกทั้ง
ยังชวยกระจายขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึง
ชองทางในการเขาถึงบริการดานสุขภาพไดดวย
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ระบบบริการสุขภาพที่ละเอียดออน
ตอเพศอันหลากหลาย

หากระบบบริการสุขภาพขาดความละเอียดออน
ตอความหลากหลายทางเพศ อาจทําให LGBTI+ หลายคน
ไมอยากหรือไมกลาไปรับบริการ รวมถึงการเ�ดเผย�ญหา
ที่แทจริงกับผูใหบริการก็จะเ�นสิ�งที่ทําไดยาก สิ�งเหลานี้
ลวนสงผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยตรง
การศึกษาที่ไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ

การศึกษาเ�นสวนสําคัญในการหลอหลอมชุดความคิด
ของคนในสังคม คงจะดีไมนอยหากเรามีการศึกษาที่สงเสริม
ใหนักเรียนเขาใจความหลากหลายทางเพศและเคารพ
ซึ่งกันและกัน ระบบการศึกษาที่มุงสรางพื้นที่ปลอดภัย
ใหกับนักเรียน และปราศจากกฎระเบียบที่เลือกปฏิบัติตอ
นักเรียนดวยเพศของพวกเขา
กฎหมายและรัฐที่ปฏิบัติตอทุกเพศอยางเทาเทียม

เมื่อพูดถึงสังคมที่ไมทิ�งใครไวเบื้องหลัง คงหลีกเลี่ยง
การพูดถึงกฎหมายอันเ�นโครงสรางของสังคมไปไมได
หากสังคมมีความเขาใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศ
อาจนําไปสูการแกไขและปรับเปลี่ยนระเบียบหรือนโยบาย
ในระดับประเทศได เชน การสงเสริมใหมีกฎหมาย
ที่เ�ดโอกาสใหทุกคนสามารถยืนยันตัวตนทางเพศ
ของตัวเองไดโดยไมตองยึดโยงกับเพศกําเนิด
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การเรีียนรู้้� ไม่่เคยสิ้้�นสุุด ประเด็็นเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ
ก็็เปลี่่�ยนแปลงไปตามบริิบทสัังคมและกาลเวลาเช่่นกััน ในบางครั้้�งผู้้�ที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิด
กัับ LGBTI+ ไม่่ว่า่ เป็นพ่่อแม่่หรืือครอบครััว เพื่่�อน คู่่�ชีีวิติ หรืือผู้้�ให้้บริิการสุุขภาพ
อาจเกิิดความไม่่เข้้าใจต่่อเหตุุการณ์์ที่่�พวกเขาเผชิิญ และต้้องการตััวช่่วยหรืือ
ช่่องทางที่่�จะสามารถแนะนำำ� ให้้ข้้อมููล หรืือเพิ่่�มความเข้้าใจในการสนัับสนุุนและ
อยู่่�เคีียงข้้างผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ช่่องทางบางส่่วนที่่�ได้้รวบรวมมานี้้อ� าจเป็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�ช่ว่ ยสร้้างความเข้้าใจ
ระหว่่างพ่่อแม่่ เพื่่�อน และคู่่�ชีีวิิตกัับ LGBTI+ ได้้
• เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ พ่่อแม่่หลากหลายเพศ - Thai LGBTI Parents พื้้นที่่
� ใ� ห้้
ความรู้้แ� ละความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะความสััมพัันธ์์
ในครอบครััว ตั้้�งแต่่พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองที่่�เป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศไปจนถึึง
ครอบครััวที่่�มีีสมาชิิกเป็น LGBTI+ ซึ่่�งครอบครััวที่่�อบอุุ่�นไม่่จำำ�เป็นต้้องประกอบ
ด้้วยพ่่อ แม่่ และลููกเท่่านั้้�น เพราะไม่่ว่่าจะเป็นเพศใดก็็สามารถดููแลเด็็กได้้อย่่าง
มีีคุุณภาพ
ช่่องทางการติิดต่่อ
Facebook: https://www.facebook.com/thailgbtiparents
• เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ LGBTQ+’s Mother: แม่่ของลููกหลากหลายทางเพศ

อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

เป็นเพจที่่�แม่่ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศท่่านหนึ่่�ง ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ช่่องทางการติิดต่่อ
Facebook: https://www.facebook.com/LGBTQsMother
• Mr.Gay World Thailand เวทีีการประกวดความงามของผู้้�ชายรัักผู้้�ชาย
ที่่�ผสมผสานระหว่่างความเป็นวิิชาการ การขัับเคลื่่อ� นสัังคม และความบัันเทิิง โดย
มัักนำำ�เสนอการรณรงค์์เกี่่ย� วกัับความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ตััวอย่่างเช่่นในปี 2562
มีีธีีมหลัักของการประกวดเป็น #WeAreFamily คืือการให้้ผู้้�เข้้าประกวดแบ่่งปัน
เรื่่�องราวของครอบครััว การยอมรัับ กำำ�ลัังใจ และความเข้้าใจภายในครอบครััว
ซึ่่�งเป็นส่่วนสำำ�คััญต่่อสุุขภาวะของชายรัักชาย
ช่่องทางการติิดต่่อ
โทร: 089-039-1918
เว็็บไซต์์: https://mrgaythai.com/
Facebook: https://www.facebook.com/mrgaythailand/
• SPECTRUM เป็นสื่่�อที่่�สร้้างความตระหนัักต่่อความหลากหลายทางเพศ
ทั้้�งในรููปแบบวิิดีีโอ บทความ รวมถึึงบทสััมภาษณ์์กลุ่่�ม LGBTI+ เช่่น ผู้้�พิิการ
ที่่�เป็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ กะเทย สาวประเภทสอง และผู้้�หญิิงข้้ามเพศ
ที่่�แบกรัับแรงกดดัันทางสัังคมที่่�ว่่ายิ่่�งพวกเขาเหมืือนผู้้�หญิิง ยิ่่�งได้้รัับการยอมรัับ
เป็นต้้น
ช่่องทางการติิดต่่อ
โทร: 087-078-5577
เว็็บไซต์์: https://spectrumth.com/
Facebook: https://www.facebook.com/showyourspectrum/
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• The Kloset: A Yuri Book Club ร้้านหนัังสืือที่่�เป็นพื้้�นที่่�ปลอดภััยและ
ความสบายใจของผู้้�หญิิง เนื่่�องจากร้้านให้้บริิการพื้้�นที่่�ในการจััดกิิจกรรมสำำ�หรัับ
นัักอ่่านหนัังสืือแนวยููริิ (yuri) ซึ่่�งเป็นเรื่่�องราวหญิิงรัักหญิิงและมีีผู้้�อ่่านส่่วนมาก
เป็นผู้้�หญิิงในกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ช่่องทางการติิดต่่อ
โทร: 063-839-8792
เว็็บไซต์์: http://www.theklosetyuribookclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/C8Kloset/
Twitter: https://twitter.com/theklosetclub
• ความหลากหลายทางเพศและสุุ ข ภาวะในสัั ง คมไทย (LGBTIQ+
Wellbeing in Thailand) คืือกลุ่่�มเฟซบุ๊๊�กสำำ�หรัับการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร
เกี่่ย� วกัับประเด็็นสุขุ ภาวะที่่�เชื่่อ� มโยงกัับความหลากหลายทางเพศ ซึ่่ง� เป็นกลุ่่�มปิด
ที่่�สมาชิิกใหม่่ต้้องขออนุุญาตเข้้าร่่วมกลุ่่�มก่่อนโพสต์์ เพื่่�อรัักษาบรรยากาศที่่�ดีแี ละ
การสนทนาที่่�ตรงประเด็็นในกลุ่่�ม
ช่่องทางการติิดต่่อ
Facebook: https://www.facebook.com/groups/29438566829950
นอกจากนี้้ยั� งั มีีหน่่วยงานหรืือองค์์กรอีีกมากมายที่่�ให้้บริิการเกี่่ย� วกัับความ
หลากหลายทางเพศ ไม่่ว่่าจะเป็นเรื่่�องการสร้้างความเข้้าใจต่่อความหลากหลาย
ทางเพศ การส่่งเสริิมสิิทธิิและเสรีีภาพ การให้้บริิการด้้านอนามััยเจริิญพัันธุ์์�
โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และการข้้ามเพศ รวมถึึงประเด็็นอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อีีกด้้วย ในที่่�นี้้�เราได้้รวบรวมรายชื่่�อหน่่วยงานส่่วนหนึ่่�ง พร้้อมทั้้�งช่่องทางการ
ติิดต่่อเอาไว้้ สำำ�หรัับผู้้�อ่่านที่่�ต้้องการติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือในประเด็็นต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศและสุุขภาวะทางเพศ
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หน่่วยงานที่่� ให้้บริิการด้้านโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ ตั้้ง� แต่่การตรวจ HIV
คััดกรองโรคติิดต่อ่ ทางเพศสััมพัันธ์์ ให้้คำำ�ปรึึกษาทั้้�งก่่อนและหลัังการตรวจเลืือด
บริิการยา PrEP อนามััยเจริิญพัันธุ์์� ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสิิทธิิ ฯลฯ
องค์์กร

พื้้�นที่่�ให้้บริิการ

สมาคมฟ้้าสีีรุ้้�ง
แห่่งประเทศไทย

คลิินิิก: รามคำำ�แหง,
หาดใหญ่่, ชลบุุรีี,
อุุบลราชธานีี

มููลนิิธิิเอ็็มพลััส

ติิดต่่อ

เว็็บไซต์์:
https://www.rsat.info

เชีียงใหม่่, เชีียงราย, เว็็บไซต์์:
พิิษณุุโลก, นครราชสีีมา https://www.mplusthailand.com

ศููนย์์สุุขภาพ
แคร์์แมท เชีียงใหม่่

เชีียงใหม่่

เว็็บไซต์์:
https://www.caremat.org

คลิินิิกโรคติิดต่่อ
ทางเพศสััมพัันธ์์และ
คลิินิิกผิิวหนัังบางรััก

กรุุงเทพฯ

โทร: 081-875-9904
Facebook: Bangrak STIs Center
(โรงพยาบาลบางรััก)

Pulse Clinic

กรุุงเทพฯ

เว็็บไซต์์:
https://www.pulse-clinic.com

Silom Community
Clinic@TropMed

กรุุงเทพฯ

เว็็บไซต์์:
http://silomclinic.in.th/
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หน่่วยงานที่่� ให้้บริิการด้้านการข้้ามเพศแก่่บุุคคลข้้ามเพศ ตั้้�งแต่่การให้้
คำำ�ปรึึกษา การให้้ฮอร์์โมน ตลอดจนการผ่่าตััดแปลงเพศ โดยคำำ�นึงึ ถึึงการดำำ�เนิิน
ชีีวิติ ในสัังคมและอิิทธิิพลจากบุุคคลรอบข้้างของผู้้�เข้้ารัับบริิการ พร้้อมทั้้�งให้้การ
สนัับสนุุน เช่่น ให้้คำำ�ปรึึกษา การสััมภาษณ์์หรืือพููดคุุยกัับคนในครอบครััวหรืือ
คู่่�ชีีวิิต
องค์์กร

พื้้�นที่่�ให้้บริิการ

ติิดต่่อ

กรุุงเทพฯ

อีีเมล: genvclinic@gmail.com
Facebook: GenV Clinic คลิินิิก
เพศหลากหลาย รพ.รามาธิิบดีี

Tangerine Clinic

กรุุงเทพฯ

โทร: 02-160-5372
อีีเมล: tangerineclinic@ihri.org
Facebook: Tangerine Clinic

คลิินิิกสุุขภาพเพศ
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดไทย

กรุุงเทพฯ

โทร: 02-256-5286

คลิินิิกสุุขภาพทางเพศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์
เฉลิิมพระเกีียรติิ

ปทุุมธานีี

โทร: 02-926-9866
Facebook: โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ

คลิินิิกเพศหลากหลาย
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
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หน่่วยงานที่่� ให้้บริิการด้้านสุุขภาพและสิิทธิ์์�แก่่กลุ่่�มประชากรเฉพาะ เป็น
หน่่วยงานที่่�มีีกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�รัับบริิการเป็นผู้้�ให้้บริิการทางเพศ (sex worker)
และคนที่่�ประกอบอาชีีพในสถานบัันเทิิง ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่เป็นเกย์์และสาวประเภทสอง
ทั้้�งคนไทยและคนต่่างชาติิ เช่่น ลาว เมีียนมา เวีียดนาม กััมพููชา เป็นต้้น
องค์์กร

พื้้�นที่่�ให้้บริิการ

ติิดต่่อ

ศููนย์์บริิการสุุขภาพ
ชุุมชนคนข้้ามเพศ
มููลนิิธิิซิิสเตอร์์

พััทยา

โทร: 033-035-367,
085-699-3233
อีีเมล:
sisters.pattaya@gmail.com
เว็็บไซต์์:
http://www.sistersthailand.com/
Facebook: มููลนิิธิิซิิสเตอร์์
ศููนย์์ชุุมชนคนข้้ามเพศ

อัันดามััน เพาเวอร์์

ภููเก็็ต

Facebook: Miss Queen
Andaman Power

• กรุุงเทพฯ: สีีลม,
มููลนิิธิิ
เพื่่อ� นพนัักงานบริิการ สะพานควาย
(Swing Thailand) • พััทยา
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โทร:
• สีีลม: 02-632-9501
• สะพานควาย: 02-115-0251
• พััทยา: 038-412-298
Facebook: Swing Thailand
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หน่่วยงานที่่� ให้้บริิการแก่่กลุ่่ม� ผู้้�อยู่่ร่� ว่ มกัับเชื้้อ� HIV ซึ่่ง� สนัับสนุุนให้้ผู้้อ� ยู่่�ร่ว่ ม
กัับเชื้้�อ HIV เข้้ารัับการรัักษาและใช้้ยาอย่่างต่่อเนื่่�อง ลดการตีีตราผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศ และผู้้อ� ยู่่�ร่ว่ มกัับเชื้้อ� HIV ฯลฯ เพื่่�อสร้้างพื้้นที่่
� ป� ลอดภััยสำำ�หรัับ
ผู้้อ� ยู่่�ร่ว่ มกัับเชื้้อ� HIV ผ่่านการให้้คำำ�ปรึึกษา รัับฟังพููดคุุย ช่่วยเหลืือในการย้้ายสิิทธิิ
รัักษาพยาบาล ส่่งต่่อไปยัังสถานพยาบาล และการเป็นพี่่�เลี้้�ยงพาไปโรงพยาบาล
องค์์กร

พื้้�นที่่�ให้้บริิการ

ติิดต่่อ

เครืือข่่ายสุุขภาพ
และโอกาส (HON)

พััทยา

โทร: 038-425-808

The Poz
Home Center

กรุุงเทพฯ

โทร: 095-501-8827

หน่่วยงานที่่�ทำำ�งานในประเด็็นความหลากหลายทางเพศอื่่�นๆ ซึ่่�งส่่งเสริิม
ความเข้้าใจต่่อผูู้�มีีความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อวางแนวทางสำำ�คััญในการสร้้าง
วััฒนธรรมการไม่่เลืือกปฏิิบััติิที่่�มีีผลต่่อสุุขภาพจิิตของผู้้�มีีความหลากหลาย
องค์์กร

ติิดต่่อ

มููลนิิธิิเครืือข่่ายเพื่่�อนกะเทย
เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน

โทร: 02-441-9515, 02-441-9184
เว็็บไซต์์: http://thaitga.org

มููลนิิธิิเพื่่�อสิิทธิิ
และความเป็นธรรมทางเพศ
(FOR-SOGI)

โทร: 02-868-4344
อีีเมล: forsogi.thai@gmail.com
เว็็บไซต์์: http://forsogi.org
Facebook: มนธ.เพื่่�อสิิทธิิ
ความหลากหลายทางเพศ (For-sogi)
125

อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

องค์์กร

โรงน้ำำ��ชา

ติิดต่่อ

อีีเมล: tearongnamcha@gmail.com
Facebook: โรงน้ำำ��ชา Togetherness
for Equality and Action -TEA

ห้้องเรีียนเพศวิิถีีและสิิทธิิมนุุษยชน
ร้้านหนัังสืือบููคูู (ปัตตานีี)

เว็็บไซต์์: http://www.buku.in.th

กลุ่่�มการเมืืองหลัังบ้้าน

Facebook: การเมืืองหลัังบ้้าน Backyard Politics

Life Skill Thailand
(Love Pattaya)

เว็็บไซต์์:
http://www.LifeSkillsThailand.com/
Facebook: Life Skills Thailand

คณะกรรมการสิิทธิิฯ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ

โทร: 02-141-3800, 02-141-3900
สายด่่วนร้้องเรีียน: 1377 (ในเวลา
ราชการ)
เว็็บไซต์์: http://www.nhrc.or.th

กรมกิิจการสตรีีและสถาบััน
ครอบครััว กระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
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โทร: 02-306-8746
อีีเมล: contact@dwf.go.th
เว็็บไซต์์: http://www.dwf.go.th/

