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คำำนิิยม

สำุขภาวะของพวกเราทุกคนุไม่ไดิ�ขึ�นุอย่้กับัความพยายามในุการด้ิแลี

สำขุภาพของพวกเราแต่ิลีะคนุเทา่นัุ�นุ แต่ิยังไดิ�รับัอิทธพิลีจัากสิำ�งต่ิางๆ ที�อย่้รอบัตัิว

ดิ�วย ปัจัจัุบัันุเราร้�ว่าการมีกิจักรรมทางกายระหว่างวันุแลีะไม่นุั�งนุิ�งจันุเกินุไปนุั�นุ 

สำ่งผู้ลีดิีติ่อสำุขภาพ เราเห็นุภาพคนุญี่ี�ปุ�นุที�เดิินุหร้อขี�จัักรยานุไปไหนุติ่อไหนุ

ทั�งในุหนัุงแลีะแอนุิเมชันุ แติ่ทำาไมเราถึงไม่ค่อยเห็นุภาพเหล่ีานีุ�ในุประเทศไทย

โดิยเฉพาะในุเขติเม้อง? หลีายคนุคงเคยพยายามจัะเดิินุหร้อขี�จักัรยานุไปทำางานุ 

บัางคนุอาจัจัะทำาไดิ� แต่ิหลีายคนุอาจัจัะติ�องลี�มเลีิกความคิดิไปหลีังจัากลีองทำา 

ไดิ�ไม่นุานุ นัุ�นุก็เพราะอากาศเม้องไทยนัุ�นุร�อนุแทบัจัะติลีอดิทั�งปี เดิินุไปไดิ� 

ไมเ่ทา่ไรกเ็หง้�อทว่มติวั ทางเท�ากไ็มเ่อ้�อกบััการเดิินุสำกัเทา่ไร ไหนุจัะติ�องคอยหลีบั

รถจัักรยานุยนุติ์บันุทางเท�า จัะเห็นุไดิ�ไม่ยากว่าติ่อให�เราร้�ว่าการเดิินุมีประโยชนุ์

ติ่อสำุขภาพ แลีะอยากจัะลีองเดิินุให�มากขึ�นุในุชีวิติประจัำาวันุ แติ่เม้�อสำิ�งแวดิลี�อม

ไม่เอ้�ออำานุวย ก็เป็นุการยากที�พฤติิกรรมนุั�นุจัะดิำาเนุินุติ่อไปไดิ�อย่างยั�งย้นุ

นีุ�เป็นุเพียงติวัอยา่งของสิำ�งแวดิลี�อมทางกายภาพ แตินุ่อกจัากนัุ�นุแลี�วปัจัจัยั

ทางสัำงคมก็ยังส่ำงผู้ลีต่ิอสำขุภาพของพวกเราอย่างหลีีกเลีี�ยงไม่ไดิ�อีกเชนุ่กันุ สำถานุะ



ทางเศรษฐกิจัแลีะสัำงคมของเราแต่ิลีะคนุ สำมัพันุธภาพระหวา่งตัิวเรากบััคนุรอบัข�าง 

คา่นิุยมของคนุในุสัำงคม วฒันุธรรม ไปจันุถึงกฎหมาย ฯลีฯ เราคงไม่อาจัคาดิหวงั

ให�คนุที�ทำางานุแลีกค่าแรงขั�นุติำ�าในุเขติเม้องมีเงินุไปซึ่้�ออาหารเพ้�อสำุขภาพกับั 

ผู้กัออร์แกนุกิมากนิุ เราคงไม่อาจัหวงัให�เดิก็ที�ถก้เพ้�อนุรังแกเป็นุประจัำาในุโรงเรยีนุ

มีความสุำขแลีะมีสำุขภาพจัิติที�ดีิ เราคงหวังที�จัะเห็นุการจั�างงานุคนุพิการอย่าง

แพร่หลีายไดิ�ยาก หากค่านุิยมในุสัำงคมยังคงไม่ให�โอกาสำแก่พวกเขาแลีะยัง

ปราศจัากโครงสำร�างพ้�นุฐานุที�จัะเอ้�ออำานุวยให�คนุพิการสำามารถเดิินุทางไปทำางานุ

แลีะใช�ชีวิติไดิ�อย่างสำะดิวก เราคงหวังให�ทุกคนุเข�าถึงระบับับัริการสำุขภาพอย่าง

ทั�วถึงไดิ�ยาก หากสำังคมปราศจัากหลีักประกันุสำุขภาพถ�วนุหนุ�า สำิ�งติ่างๆ เหลี่านุี� 

รวมกันุเรียกว่า “ปัจัจััยทางสำังคมที�กำาหนุดิสำุขภาพ” (Social Determinants of 

Health: SDH)

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ (LGBTI+) เองก็เช่นุเดิียวกับัคนุอ้�นุๆ ในุ

สำังคม ความเป็นุอย้่ของพวกเขาก็ไดิ�รับัผู้ลีกระทบัจัากปัจัจััยทางสำังคมที�กำาหนุดิ

สำุขภาพ แม�ว่าเราอาจัจัะคุ�นุเคยกับัภาพของเม้องไทยที�เป็นุประเทศที�ให�การ

ยอมรับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ แติ่ในุหนุังสำ้อเลี่มนุี�เองก็ไดิ�ชี�ให�เห็นุว่าการ

ให�การยอมรับัดิังกลี่าวนัุ�นุยังมีข�อจัำากัดิ แม�ว่าบัรรยากาศในุภาพรวมจัะดิีขึ�นุ

จัากอดิีติ แติ่ก็ปฏิิเสำธไม่ไดิ�ว่าผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศยังคงถ้กเลี้อกปฏิิบััติิ 

หร้อยงัถก้ปฏิิบัติัิดิ�วยความไมเ่ข�าใจัในุความหลีากหลีายทางเพศจัากคนุรอบัข�าง 

ในุหลีายปีที�ผู้่านุมามีงานุวิจััยหลีายชิ�นุที�ชี�ให�เห็นุว่านุักเรียนุ LGBTI+ ในุ

ประเทศไทยถ้กกลีั�นุแกลี�ง รังแก แลีะมีแนุวโนุ�มที�จัะมีสำุขภาพจัิติแย่กว่านุักเรียนุ

อ้�นุๆ นุอกจัากนีุ�บัุคคลีข�ามเพศหลีายคนุยังไม่ค่อยอยากไปรับับัริการสุำขภาพ

ที�โรงพยาบัาลี อันุเนุ้�องมาจัากมักไดิ�รับัการปฏิิบััติิจัากบุัคลีากรติามเพศกำาเนุิดิ

ของตินุซึ่ึ�งไม่ใช่ติัวตินุที�พวกเขารับัร้�เกี�ยวกับัติัวเอง สิำ�งเหลี่านีุ�เป็นุเพียงตัิวอย่าง

สำ่วนุหนึุ�งที�แสำดิงให�เห็นุว่าผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศในุประเทศไทยยังไดิ�รับั



การปฏิิบัติัิที�ไมเ่ทา่เทยีมจัากสัำงคมรอบัข�าง แลีะสิำ�งเหล่ีานัุ�นุยังสำง่ผู้ลีเสีำยต่ิอสำขุภาวะ

ของพวกเขาอีกดิ�วย

แม�อาจัจัะฟังดิ้เป็นุเร้�องธรรมดิาทั�วไป (common sense) แติ่งานุวิจััยในุ

ติ่างประเทศหลีายชิ�นุไดิ�ชี�ให�เห็นุว่าความสำัมพันุธ์ระหว่างผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศกับัครอบัครัว คนุใกลี�ชิดิ แลีะผู้้�ให�บัริการสำขุภาพนัุ�นุส่ำงผู้ลีต่ิอสุำขภาพจัติิแลีะ

ความเป็นุอย่้ของผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศอย่างมนัีุยสำำาคญัี่ นัุ�นุหมายความว่า 

การส่ำงเสำริมสุำขภาวะของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศไม่อาจัทำาไดิ�โดิยปราศจัาก

การส่ำงเสำริมความสัำมพันุธ์กับัคนุใกลี�ชิดิเหลี่านีุ� (ซึ่ึ�งในุหนุังส้ำอเลี่มนีุ�ไดิ�ชี�ให�เห็นุ

อีกเช่นุกันุว่า ความสำัมพันุธ์เหลี่านุี�เองก็ไดิ�รับัอิทธิพลีจัากค่านุิยมแลีะอคติิที�มีติ่อ

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศของคนุในุสัำงคม) นีุ�เป็นุที�มาของการสำนัุบัสำนุุนุทุนุ

แก่ “โครงการพัฒนุาข�อเสำนุอแนุะติ่อการพัฒนุาร้ปแบับัแลีะระบับัการสำนุับัสำนุุนุ

สำมาชิกครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่ชีวิติ แลีะผู้้�ให�บัริการสำุขภาพเพ้�อสำ่งเสำริมสำุขภาวะของ

ประชากรกลุ่ีมความหลีากหลีายทางเพศ” หร้อที�มช้ี�อเลีนุ่วา่ “โครงการ LGBT-4P”

โครงการ LGBT-4P ไดิ�ทำาการศึกษาชุดิประสำบัการณ์ของผู้้�ใกลี�ชิดิผู้้�มี

ความหลีากหลีายทางเพศ ไดิ�แก่ พ่อแม่/สำมาชิกครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่รัก แลีะ

ผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ เพ้�อทำาความเข�าใจัปัญี่หาแลีะอุปสำรรคของพวกเขาติ่อ

การทำาความเข�าใจัความหลีากหลีายทางเพศ แลีะการสำร�างความสำัมพันุธ์กับั

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ เพ้�อที�จัะสำามารถหาแนุวทางในุการสำ่งเสำริม

ความสำัมพันุธ์ระหว่างพวกเขากับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ สำ้่การสำร�างสำังคม

ที�ทุกคนุมีสำุขภาวะแลีะความเป็นุอย้่ที�ดิีร่วมกันุ

ขอขอบัคณุคณาจัารยจ์ัากคณะวทิยาการเรียนุร้�แลีะศกึษาศาสำติร์ แลีะคณะ

สำาธารณสำุขศาสำติร์ มหาวิทยาลีัยธรรมศาสำติร์ นุักวิจััยอิสำระในุโครงการ รวมถึง

ทีมนัุกเขียนุที�ไดิ�ช่วยกันุย่อยเนุ้�อหางานุวิจััยแลีะเรียบัเรียงให�เข�าใจัง่ายสำำาหรับั

คนุทั�วไปจันุออกมาเป็นุหนุังสำ้อเลี่มนุี�



หวังว่าผู้้�อ่านุทุกท่านุที�กำาลีังถ้อหนุังส้ำอเลี่มนีุ�อย่้ในุม้อคงไดิ�ร่วมเรียนุร้�

เกี�ยวกบััความหลีากหลีายทางเพศ แลีะประสำบัการณข์องพ่อแม่ เพ้�อนุ คนุรัก แลีะ

ผู้้�ให�บัริการสำุขภาพของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศที�ถ้กรวบัรวมไว�ในุหนุังส้ำอ

เลีม่นีุ�ไปดิ�วยกนัุ เพ้�อที�เราจัะไดิ�เข�าใจักนัุแลีะกนัุให�มากขึ�นุ มองกนัุแลีะกนัุในุฐานุะ

เพ้�อนุมนุุษยท์ี�โดิยพ้�นุฐานุแลี�วเราติา่งกม็สีำขุ มทีกุข ์ยิ�มไดิ� ร�องไห�เป็นุ มคีวามหวัง

แลีะความฝันุที�จัะมีชีวิติอย่างมีความสำุขไม่ติ่างกันุ

ภรณี ภ้่ประเสำริฐ

ผู้้�อำานุวยการสำำานุักสำนุับัสำนุุนุสำุขภาวะประชากรกลีุ่มเฉพาะ

สำำานุักงานุกองทุนุสำนุับัสำนุุนุการสำร�างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.)







คำำนิำ

คงไม่มีใครปฏิิเสำธว่าชีวิติของพวกเราทุกคนุติ่างไดิ�รับัผู้ลีกระทบัจัาก

ความสัำมพันุธ์กับัคนุรอบัข�าง แลีะคงไม่เป็นุการกล่ีาวเกินุจัริงหากจัะบัอกว่า

ความสุำขแลีะความทุกข์ของมนุุษย์ทุกคนุนัุ�นุเกี�ยวพันุกับัความสัำมพันุธ์กับัคนุ

รอบัข�างแลีะคนุในุสัำงคมไม่ทางใดิกท็างหนึุ�ง หากถก้ลีอติเติอรี�รางวัลีที� 1 แต่ิกลัีบั

ไม่มีครอบัครัว เพ้�อนุ หร้อคนุรอบัติัวที�รักแลีะไว�วางใจัไดิ� ก็คงพ้ดิว่ามีความสำุข

ไดิ�ไม่เติ็มปากนุัก

สำำาหรับัผู้้�คนุที�ถก้ตีิติราจัากสำงัคมแลี�ว ความสำมัพนัุธยิ์�งเป็นุประเด็ินุที�มผีู้ลี

ติ่อชีวิติแลีะความเป็นุอย่้ของพวกเขา หากสัำงคมที�พวกเขาอาศัยอย่้ไม่ให�การ

ยอมรับัในุติัวตินุ มองพวกเขาเป็นุติัวติลีก กีดิกันุไม่ให�พวกเขาเข�าถึงทรัพยากร

อย่างเท่าเทียม หากพ่อแม่ร้�สำึกเสำียใจักับัติัวตินุที�พวกเขาไม่อาจัเปลีี�ยนุแปลีงไดิ� 

หากพวกเขาถก้ลี�อเลีียนุจัากเพ้�อนุในุวัยเดิก็ หากพวกเขาถ้กกลัี�นุแกลี�งรงัแกจัาก

คนุรอบัข�าง หากพวกเขาไม่อาจัพัฒนุาความสัำมพันุธ์กับัคนุรักไดิ�อย่างเปิดิเผู้ย 

หากพวกเขาป�วยแต่ิไมอ่ยากไปโรงพยาบัาลี เพราะไดิ�รับัการปฏิิบัติัิจัากบัคุลีากร

ในุลัีกษณะที�ทำาให�พวกเขาร้�สำึกอายแลี�วลี่ะก็ พวกเขาจัะสำามารถใช�ชีวิติอย่างมี



ความสำุขไดิ�อย่างไร?

ทั�งหมดิที�กลีา่วไปนัุ�นุคอ้สำถานุการณ์ที�ผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศจัำานุวนุ

มากยังติ�องเผู้ชิญี่อย่้ในุชีวิติประจัำาวันุ จัึงไม่นุ่าแปลีกใจัเลียที�ผู้ลีการศึกษาวิจััย

ทั�วโลีก รวมทั�งในุประเทศไทยบั่งชี�ว่าผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศมีแนุวโนุ�ม

ที�จัะมีปัญี่หาสำุขภาพทั�งทางกายแลีะทางใจัมากกว่าคนุอ้�นุ

อยา่งไรก็ติาม การชี�นิุ�วติำาหนุพ่ิอแมท่ี�ยังไมย่อมรับัอัติลัีกษณท์างเพศของ

ล้ีก หร้อการติ่อว่าบัุคลีากรทางการแพทย์ที�อาจัจัะยังขาดิความเข�าใจัแต่ิเพียง

อย่างเดิียว คงไม่สำามารถแก�ไขปัญี่หาที�เป็นุอย่้ไดิ� ในุบัางครั�งพวกเขาเองก็อาจั

ไม่ไดิ�มีเจัตินุาที�จัะทำาร�ายใคร สิำ�งเหลี่านัุ�นุอาจัเกิดิจัากความไม่เข�าใจัหร้อไม่ร้�ว่า

ควรจัะปฏิิบััติิติ่อผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศอย่างไร ดิังนุั�นุ การทำาความเข�าใจั

ประสำบัการณ์แลีะความคิดิของพวกเขา เพ้�อหาแนุวทางสำนัุบัสำนุุนุให�พวกเขาเข�าใจั

ธรรมชาติิของเพศอันุหลีากหลีายแลีะก�าวข�ามอคติิหร้อความกลัีวในุใจั นุา่จัะเป็นุ

สิำ�งสำำาคญัี่ที�จัะช่วยให�พวกเขากลีายเป็นุพลีงัสำำาคญัี่ในุชีวิติของผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศไดิ� แลีะนีุ�เองจังึเป็นุที�มาของโครงการ “พฒันุาข�อเสำนุอแนุะต่ิอการพัฒนุา

ร้ปแบับัแลีะระบับัการสำนุับัสำนุุนุสำมาชิกครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่ชีวิติ แลีะผู้้�ให�บัริการ

สำุขภาพเพ้�อส่ำงเสำริมสำุขภาวะของประชากรกลุ่ีมความหลีากหลีายทางเพศ” 

(โครงการ LGBT-4P)

โครงการ LGBT-4P ดิำาเนิุนุการโดิยคณาจัารยจ์ัากคณะวทิยาการเรยีนุร้�แลีะ

ศกึษาศาสำติร ์คณะสำาธารณสำขุศาสำติร ์มหาวทิยาลียัธรรมศาสำติร ์แลีะนุกัวชิาการ

อสิำระ โดิยไดิ�รับัการสำนัุบัสำนุุนุทุนุในุการดิำาเนุนิุงานุจัากสำำานัุกงานุกองทนุุสำนัุบัสำนุุนุ

การสำร�างเสำริมสำขุภาพ (สำสำสำ.) โครงการ LGBT-4P มุ่งทำาความเข�าใจัประสำบัการณ์

แลีะความคิดิของพ่อแม่/สำมาชิกครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่รัก แลีะผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ 

ในุประเด็ินุที�เกี�ยวข�องกับัความสำัมพันุธ์ระหว่างพวกเขากับัผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศ เพ้�อที�จัะพัฒนุาข�อเสำนุอแนุะต่ิอการสำนัุบัสำนุุนุพวกเขาให�เข�าใจัความ



หลีากหลีายทางเพศ แลีะขบััเคล้ี�อนุสัำงคมไปส่้ำการเป็นุสำงัคมแหง่ความเข�าอกเข�าใจั 

อันุจัะนุำาไปสำ้่สำุขภาวะแลีะคุณภาพชีวิติที�ดิีของทุกคนุไม่ว่าใครจัะเป็นุเพศอะไร

อย่างไรก็ติามไม่ไดิ�หมายความว่าการพัฒนุาคุณภาพชีวิติของผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศจัะขึ�นุอย่้กับัการเปลีี�ยนุแปลีงเจัติคติิของคนุใกลี�ชิดิในุระดัิบั

บัคุคลีแติเ่พยีงอย่างเดิยีว การปรับัปรงุกฎหมายแลีะโครงสำร�างทางสัำงคมอ้�นุๆ ให�

มีความเท่าเทียม ปราศจัากการเลี้อกปฏิิบััติิติ่อผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศนุั�นุ

เป็นุสิำ�งสำำาคญัี่ที�ไม่อาจัมองข�ามไปไดิ� (แลีะในุขณะเดิยีวกนัุกฎหมายแลีะนุโยบัาย

ในุระดิบััติา่งๆ กย็งัสำง่ผู้ลีติอ่ความสำมัพนัุธร์ะหวา่งปัจัเจักบัคุคลีอกีดิ�วย ดิงัที�ผู้้�อา่นุ

จัะไดิ�เห็นุบัางติัวอย่างจัากหนุังสำ้อเลี่มนุี�) แติ่สำำาหรับัโครงการ LGBT-4P นุี�ไดิ�มุ่ง

ความสำนุใจัไปที�ความสัำมพันุธ์ระหวา่งผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศแลีะคนุใกลี�ชิดิ 

อันุนุับัไดิ�ว่าเป็นุปฏิิสำัมพันุธ์ดิ่านุหนุ�าที�พวกเขาติ�องเผู้ชิญี่อย้่ทุกวันุ

หนัุงส้ำอเลี่มนีุ�เป็นุความร่วมม้อระหว่างคณะผู้้�วิจััยในุโครงการแลีะทีม

ผู้้�เขียนุที�ไดิ�ร่วมกันุย่อยเนุ้�อหาแลีะเรียบัเรียงให�เข�าใจัง่าย สำำาหรบััในุสำว่นุแรกของ

หนุงัส้ำอ (บัทที� 1-2) ประกอบัไปดิ�วยการเกริ�นุนุำาภาพรวมของพ้�นุที�ทางสัำงคมของ 

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ การอธิบัายความหมายของเพศในุมิติิอันุหลีากหลีาย 

รวมถึงผู้ลีกระทบัของสำังคมติ่อความเป็นุอย่้ของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ 

สำำาหรับัในุสำ่วนุที�สำอง (บัทที� 3-6) ผู้้�เขียนุไดิ�สำรุปประสำบัการณ์ของผู้้�ใกลี�ชิดิ

ผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศจัากผู้ลีการศกึษาวจิัยัของโครงการ LGBT-4P รวมทั�ง

ไดิ�เสำนุอข�อเสำนุอแนุะอนัุนุา่จัะเป็นุประโยชนุต์ิอ่การพฒันุาความสำมัพันุธร์ะหว่างกนัุ 

แลีะในุส่ำวนุสุำดิท�าย (บัทที� 7-8) ไดิ�นุำาเสำนุอสิำ�งที�พวกเราอยากเห็นุเกิดิขึ�นุในุ

สำังคมไทย เพ้�อที�จัะขับัเคล้ี�อนุสำังคมให�ก�าวไปส่้ำการเป็นุสำังคมแห่งความเข�าอก

เข�าใจัแลีะเท่าเทยีมสำำาหรบััคนุทกุเพศ โดิยในุบัทสุำดิท�ายพวกเราไดิ�รวบัรวมแหลีง่

ข�อม้ลีเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศแลีะองค์กรที�ทำางานุสำนุับัสำนุุนุผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศเอาไว�บัางส่ำวนุ สำำาหรบััผู้้�ที�สำนุใจัหร้อติ�องการความช่วยเหล้ีอ



ในุประเดิ็นุที�เกี�ยวข�อง

สำุดิท�ายนุี� พวกเราหวังว่าเนุ้�อหาในุหนุังสำ้อเลี่มนุี�จัะเป็นุติัวช่วยหนุึ�งในุการ

สำร�างความเข�าใจัระหว่างผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศแลีะคนุใกลี�ชิดิ ไดิ�เปิดิ

มุมมองแลีะทำาความเข�าใจัประสำบัการณ์ของกันุแลีะกันุให�มากขึ�นุ แลีะเราเช้�อว่า 

ไม่ว่าคุณจัะเป็นุพ่อแม่ ญี่าติิ เพ้�อนุ คนุรัก ผู้้�ให�บัริการสุำขภาพ หร้อเป็นุเพียง

คนุร้�จักัห่างๆ ของผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศ เราทกุคนุติา่งกส็ำามารถมีสำว่นุรว่ม

ในุการสำร�างสัำงคมที�เข�าใจัความหลีากหลีาย นุา่อย่้ แลีะปลีอดิภัยสำำาหรบััทกุคนุไดิ�

คณะผู้้�วิจััย

โครงการ LGBT-4P
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สำำาหรบััสำว่นุที� 1 นีุ�เราจัะมาทำาความเข�าใจัชีวิติของผู้้�มคีวาม 

หลีากหลีายทางเพศไปดิ�วยกันุ โดิยเนุ้�อหาในุสำ่วนุนุี�แบั่งออกเป็นุ 

2 บัท 

ในุบัทที� 1 เราจัะชวนุทุกท่านุร่วมตัิ�งคำาถามไปดิ�วยกันุว่า

เม้องไทยเป็นุประเทศที�เปิดิกว�างแลีะยอมรับัความหลีากหลีาย

ทางเพศอย่างเติ็มที�เหม้อนุกับัภาพลีักษณ์ที�สำะท�อนุออกมาผู้่านุ

ส้ำ�อติ่างๆ จัริงหร้อไม่ ถ�าเป็นุอย่างนัุ�นุจัริง แลี�วเพราะเหติุใดิเรา

ถงึยงัเห็นุการออกมาเรยีกร�องสิำทธติิา่งๆ ของผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศอย้่เป็นุระยะ 

สำ่วนุในุบัทที� 2 เราจัะมาร่วมเรียนุร้� ทำาความเข�าใจัเพศ

ในุมิติิต่ิางๆ แลีะมองความหลีากหลีายทางเพศผู่้านุมิติิเหลี่านัุ�นุ 

ติลีอดิจันุทำาความเข�าใจัว่าชีวิติของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

ไดิ�รับัผู้ลีกระทบัจัากสำังคมแลีะขึ�นุติรงติ่อคนุรอบัข�างอย่างไรแลีะ

มากแค่ไหนุ 

ส่วนิที่ 1  
ชีวิตของคำนิหลากหลาย 
ทางเพศ





บทท่� 1

เมื่อคำวามหลากหลายไม่เคำยได้รับั 
การยอมรับัอย่างแท้จริง



25

เม้�อความหลีากหลีายไม่เคยไดิ�รับั การยอมรับัอย่างแท�จัริง

สำังคมไทยเป็นุสำังคมที�เปิดิกว�าง 

สำังคมไทยเป็นุดิินุแดินุสำวรรค์ของ LGBTI+ 

สำังคมไทยยอมรับัความหลีากหลีายทางเพศ 

เราคิดิแบับันุั�นุไหม?

ภาพจัากจัอโทรทัศน์ุ เสำียงจัากวิทยุ ป้ายโฆษณา หร้อเร้�องราวบันุโลีก

ออนุไลีน์ุ ไม่ว่าจัะเปิดิรับัข�อม้ลีจัากช่องทางไหนุในุปัจัจัุบัันุ เราพบัเห็นุเนุ้�อหาที�

มีสำ่วนุเกี�ยวข�องกับัความหลีากหลีายทางเพศไดิ�มากแลีะง่ายขึ�นุ

หากย�อนุกลัีบัไปราว 40-50 ปีก่อนุ เนุ้�อหาบันุส้ำ�อกระแสำหลัีกที�ติรงไป

ติรงมาแลีะกลี�าหาญี่พอในุการพ้ดิเร้�อง ‘เพศ’ ให�ไกลีกว่าเพศสำรีระ (sex) หร้อ

เพศทางชวีวทิยาที�มเีพยีงเพศชายแลีะเพศหญี่ิงอย่างเปิดิเผู้ยถ้อว่ามีนุ�อยมากในุ

สำังคมไทย หนุำาซึ่ำ�าเนุ้�อหาดิังกลี่าวอาจัถ้กนุำาเสำนุอเพียงบัางมิติิเท่านุั�นุ 

ยกตัิวอย่าง หนุงัส้ำอพิมพ์ไทยรฐั ฉบับััวนัุอาทติิย์ที� 29 ติลุีาคม พ.ศ. 2515 

นุำาเสำนุอบัทสำัมภาษณ์เจั�าของกิจัการบัาร์เกย์ที�นุิยามติัวเองว่าเป็นุเกย์ โดิยใช�
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พาดิหัวข่าวว่า ‘รัักรั่วมเพศรัะบาดหนััก ใช้้ช้ีวิตวิตถารัตั�ง ‘บารั์’ รัะบายอารัมณ์์

ช้ายรัักช้าย’ หร้อนุวนุยิาย ตะวันัลัับฟ้้า ติพีมิพ์พ.ศ. 2516 ซึึ่�งมตีิวัลีะคร พัวงชิมพ่ั 

เป็นุผู้้�หญี่ิงรักเพศเดิียวกันุผู้่านุภาพลัีกษณ์การติัดิผู้มสัำ�นุ สำวมเสำ้�อเชิ�ติ ท่าทาง

ทะมดัิทะแมง มอีารมณร์นุุแรงจันุอาจัถงึขั�นุทำาร�ายร่างกายค้รั่กติวัเอง กระทั�งถก้นุำา

ติวัสำง่โรงพยาบัาลีเพ้�อรกัษาอาการดิงักล่ีาว เนุ้�องจัากควบัคมุอารมณ์ตัิวเองไม่ไดิ�

สำะท�อนุถึงสำงัคมไทยในุช่วงเวลีานัุ�นุว่า ผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศถก้มอง

วา่ผู้ดิิปกติิ แติกต่ิางจัากคนุทั�วไป แลีะเป็นุปัญี่หาสัำงคม เพราะความเข�าใจัวา่มนุุษย์

มีเพียง 2 เพศ ค้อ ชายแลีะหญี่ิง สำ่งผู้ลีให�บัุคคลีที�มีพฤติิกรรมแติกติ่างจัากความ

เข�าใจัดิงักลีา่วถก้มองวา่แปลีกแยก นุำามาส่้ำการเล้ีอกปฏิิบัติัิ การไมไ่ดิ�การยอมรบัั

อย่างเท่าเทียมกับัผู้้�คนุในุสำังคมที�แสำดิงออกติามเพศกำาเนุิดิของตินุเอง ประกอบั

กับัภาพจัำาที�มีติ่อ LGBTI+ ว่าติ�องเป็นุคนุติลีก สำร�างสำีสำันุ เรียกเสำียงหัวเราะจัาก

ผู้้�คนุเสำมอ จันุกลีายเป็นุบัทบัาทที�คนุในุสำังคมคาดิหวังให�ผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศแสำดิงออก

ภาพจัำาเหล่ีานีุ�สำ่วนุหนึุ�งเป็นุผู้ลีมาจัากส้ำ�อที�มักนุำาเสำนุอภาพของผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศในุฐานุะติวัติลีกหร้อติวัปัญี่หา อยา่งติวัลีะคร ล่ล่นา ชา่งทำาผู้ม 

ในุลีะครเร้�อง ปรัะช้าช้นัช้าวแฟ้ลัต ออกอากาศเม้�อพ.ศ. 2521 ที�นุำาเสำนุอว่า

กะเทยเป็นุเพศที�ติลีก แลีะมักจัะแสำดิงความสำนุใจัผู้้�ชายอย่างเปิดิเผู้ย ซึ่ึ�งภาพจัำา

เหล่ีานีุ�ไม่อาจัสำะท�อนุชีวิติแลีะติัวตินุของบัุคคลีที�มีความหลีากหลีายทางเพศไดิ�

อย่างครอบัคลีุม

สิำ�งนีุ�จัึงนุำาไปส่้ำการตัิ�งคำาถามที�ว่า หากสัำงคมไทยเปิดิกว�างกับับัุคคลี

หลีากหลีายทางเพศจัริง ทำาไมพวกเขาจัึงมีโอกาสำในุการแสำดิงออกในุพ้�นุที�ส้ำ�อ

ไดิ�อย่างจัำากัดิเช่นุนุี�?

อย่างไรก็ติาม ในุช่วงไม่กี�ปีที�ผู้่านุมา ความนุิยมในุสำ้�อที�นุำาเสำนุอเร้�องราว

เกี�ยวกับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเริ�มเบั่งบัานุขึ�นุในุสำังคมไทย ไม่ว่าจัะเป็นุ

ซึ่ีรีสำ์วายที�ออกอากาศทางโทรทัศนุ์ ซึ่ึ�งดิำาเนิุนุเร้�องโดิยตัิวลีะครหลัีกที�เป็นุชาย
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รักชาย เช่นุ เกลัียดนัักมาเป็นัที่ี�รัักกันัซะดีๆ (TharnType: The series), ด้ายแดง 

(Until We Meet Again), เพรัาะเรัาคู่่่กันั (Together The Series) เป็นุติ�นุ หร้อ

นุิยายวายที�มีสำำานัุกพิมพ์รับัติีพิมพ์แลีะสำามารถวางจัำาหนุ่ายภายในุร�านุหนุังส้ำอ

ทั�วไปไดิ� แติกติ่างจัากอดิีติที�นุักเขียนุจัะติ�องจััดิติีพิมพ์ผู้ลีงานุกันุเองแลีะซึ่้�อขาย

กันุแบับัลัีบัๆ ทำาให�ปัจัจุับัันุเราเห็นุผู้ลีงานุที�นุำาเสำนุอมิติิทางเพศที�หลีากหลีาย

ออกสำ้่สำาธารณะมากขึ�นุ

แติ่ก็พบัว่าเนุ้�อหาดิังกลี่าวกลีับัโนุ�มเอียงไปที�การนุำาเสำนุอภาพของกลุ่ีม

เกย์ แลีะยังขาดิการนุำาเสำนุอภาพ ‘ชีวิติ’ ของกลุ่ีมคนุอ้�นุๆ ที�หลีากหลีาย เช่นุ 

หญิี่งรักหญี่ิง กลุ่ีมคนุข�ามเพศ หร้อเพศอ้�นุๆ ในุชุมชนุผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศ (LGBTI+ community)

ฉะนัุ�นุการที�ส้ำ�อสำาธารณะนุำาเสำนุอภาพของกลุ่ีมผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศเพิ�มมากขึ�นุ เป็นุเพียงสำ่วนุหนึุ�งที�ทำาให�มองเห็นุการมีอย่้ของพวกเขา

มากขึ�นุเทา่นัุ�นุ แต่ิไม่ใช่เคร้�องการนัุตีิวา่พวกเขาไดิ�รับัการปฏิิบัติัิจัากรัฐแลีะสัำงคม

อย่างเท่าเทียมกับัเพศชายแลีะหญี่ิง 

ในุเวลีาเดิียวกันุนุอกจัากสำังคมจัะให�คุณค่าติ่อเพศชายแลีะเพศหญี่ิงแลี�ว 

อกีคา่นิุยมที�สำงัคมไทยยังคงยดึิถอ้มาตัิ�งแติอ่ดิตีิจันุถงึปัจัจับุันัุกค็อ้ ความกติญัี่ญู้

กติเวที

ดิังนุั�นุเม้�อมีหนุทางที�จัะทำาให�ไดิ�รับั ‘การยอมรับั’ จัากอำานุาจัของค่านุิยม

ที�ส้ำงกวา่ LGBTI+ จังึติ�องเผู้ชญิี่กบััแรงกดิดินัุที�ผู้้�ชายแลีะผู้้�หญี่งิทั�วไปไมต่ิ�องแบัก

รบัั นัุ�นุกค็อ้หากคณุอยากให�ผู้้�อ้�นุยอมรบััติวัตินุทางเพศที�นุอกเหนุ้อจัากความเป็นุ

ชายแลีะความเป็นุหญี่งิของคุณ คณุจัะติ�องแสำดิงความกตัิญี่ญู้แลีะพยายามพส้ิำจัน์ุ

การทดิแทนุบัุญี่คุณให�เห็นุ

ติัวอย่างของเง้�อนุไขดิังกลี่าวเดิ่นุชัดิมากบันุความสำัมพันุธ์ที�ใกลี�ชิดิอย่าง

ความสำัมพันุธ์ภายในุครอบัครัว

หากล้ีกติ�องการการยอมรับัจัากพ่อแม่ ติ�องการพ้�นุที�ที�จัะแสำดิงตัิวตินุ
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ออกมา พวกเขาจัะติ�องกติัญี่ญู้ พวกเขาจัะติ�องพิสำ้จันุ์ความดิีของติัวเอง พวกเขา

จัะติ�องมีชีวิติที�ประสำบัความสำำาเร็จั มีผู้ลีการเรียนุที�ดิี มีงานุที�มั�นุคงจันุสำามารถ

เลีี�ยงด้ิครอบัครัวไดิ� เพ้�อเป็นุเคร้�องม้อช่วยพ่อแม่รับัม้อกับัแรงเสำียดิทานุจัาก

ภายนุอก โดิยไดิ�รางวัลีเป็นุอิสำรภาพในุการแสำดิงออกติัวตินุทางเพศมากขึ�นุ

ในุฐานุะมนุุษย์ที�อย่้ในุสัำงคมสำมัยใหม ่แม�อยากจัะปฏิิเสำธมากแค่ไหนุกต็ิาม 

แติ่ข�อเท็จัจัริงยังคงสำะท�อนุว่า ‘เพศ’ เป็นุหนุึ�งในุปัจัจััยสำำาคัญี่ที�กำาหนุดิว่ามนุุษย์

คนุหนึุ�งในุสัำงคมจัะถก้ปฏิิบัติัิเชนุ่ไร หร้อเข�าถงึทรัพยากรไดิ�มากแค่ไหนุ โดิยเพศ

ไมไ่ดิ�หมายความเพยีงมิติิของเพศสัำมพันุธ์ที�ทำาหนุ�าที�ในุการเพิ�มจัำานุวนุประชากร

เท่านุั�นุ แติ่หมายถึงเพศในุมิติิติ่างๆ ติั�งแติ่เพศสำรีระ (sex) เพศสำภาวะ (gender) 

แลีะเพศวิถี (sexuality) ซึ่ึ�งทั�งหมดิทั�งมวลีลี�วนุมีผู้ลีติ่อการถ้กเลี้อกปฏิิบััติิ การ

สำร�างความสัำมพันุธ์กับับัุคคลีอ้�นุในุร้ปแบับัติ่างๆ การกำาหนุดิเป้าหมายในุชีวิติ 

อาชีพหนุ�าที�การงานุ ไปจันุถึงการกำาหนุดิความสำุขของติัวเอง

‘การยอมรับัติัวตินุของ LGBTI+’ ยังคงเป็นุเร้�องที�กลี้นุไม่เข�าคายไม่ออก

แลีะยากที�จัะยอมรบััว่าพวกเขามีตัิวตินุมากขึ�นุแลี�ว โดิยเฉพาะในุมิติิทางกฎหมาย 

เพราะเม้�อกางข�อกฎหมายออกมา เรายังพบัช่องโหว่อีกมากที�สำะท�อนุว่าบัุคคลี

หลีากหลีายทางเพศยังเข�าไม่ถึงสำิทธิ สำวัสำดิิการ รวมถึงบัริการหลีายอย่างที�ควร

จัะไดิ�รับัในุฐานุะมนุุษย์แลีะประชาชนุผู้้�เสำียภาษีเช่นุเดิียวกับัคนุอ้�นุ

เม้�อพิจัารณาจัากประเทศต่ิางๆ ภายในุภ้มิภาคเอเชียติะวันุออกเฉียงใติ� 

แม�การเป็นุบัุคคลีหลีากหลีายทางเพศในุประเทศไทยจัะไม่ไดิ�ผิู้ดิกฎหมายแลีะ

ไดิ�รับัการลีงโทษเหม้อนุบัางประเทศ แติ่ความอิหลีักอิเหล้ี�อในุเร้�องเพศที�สำังคม

พยายามสำร�างภาพลีักษณ์ให�ด้ิราวกับัโอบัรับัแลีะเป็นุมิติรติ่อความหลีากหลีาย 

กลัีบัเป็นุเสำม้อนุดิาบัสำองคมที�สำร�างความรนุุแรงติอ่ผู้้�ที�มคีวามหลีากหลีายทางเพศ

อย่างนุ่าเศร�า

เพราะอะไร?
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เม้�อความหลีากหลีายไม่เคยไดิ�รับั การยอมรับัอย่างแท�จัริง

เพราะความใจัดีิแลีะความอะลุี�มอลี่วยในุการเปิดิพ้�นุที�เพียงเล็ีกนุ�อยให� 

LGBTI+ อย้่ในุสำังคม ไม่ใช่หมุดิหมายสำ้งสำุดิที�บัุคคลีหลีากหลีายทางเพศติ�องการ 

แติ่สิำ�งสำำาคัญี่ค้อการแก�ปัญี่หาเชิงโครงสำร�างเพ้�อสำร�างสำังคมที�เท่าเทียมแลีะไม่ทิ�ง

ใครไว�เบั้�องหลีงั อย่างไรกต็ิาม การแก�ปัญี่หาเชงิโครงสำร�างเพยีงอย่างเดิยีวไม่อาจั

สำ่งเสำริมความเป็นุอย่้ที�ดิีไดิ� หากปราศจัากการยอมรับัติัวตินุที�แท�จัริงแลีะความ

เข�าใจัถึงมิติิอ้�นุๆ ในุชีวิติจัากคนุรอบัข�าง ไม่ว่าจัะเป็นุครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่ชีวิติ 

รวมถึงผู้้�ให�บัริการดิ�านุสำุขภาพ

ความหลีากหลีายทางเพศในุที�นีุ�ไม่ไดิ�หมายถึงเพียงแค่จัำานุวนุของเพศ

ประเภทติ่างๆ แติ่ยังหมายถึงความหลีากหลีายของวิถีชีวิติ วิธีคิดิ เร้�องราว แลีะ

อัติลีกัษณ์ในุแง่มมุอ้�นุๆ ซึ่ึ�งความเข�าใจัในุความหลีากหลีายไม่อาจัเกิดิขึ�นุไดิ�จัาก

เพียงความสำงสำารหร้อความอดิทนุอดิกลีั�นุ แติ่สำิ�งที�สำำาคัญี่มากกว่าค้อสำิ�งธรรมดิา

ที�สำุดิอย่างการเคารพติัวตินุในุฐานุะเพ้�อนุมนุุษย์คนุหนุึ�ง การไดิ�รับัความสำัมพันุธ์

ที�ดิี การไดิ�แสำดิงออกถึงติัวของติัวเองอย่างร้�สำึกปลีอดิภัย รวมถึงการมีโอกาสำไดิ�

เข�าถึงทรัพยากรดิ�านุติ่างๆ อย่างเท่าเทียม

เพราะไม่ว่าใครจัะนุิยามติัวเองว่าเป็นุเพศใดิ นีุ�ค้อพ้�นุฐานุที�ทุกคนุควรจัะ

ไดิ�รับั

ดิังนัุ�นุ ประโยคที�กล่ีาวว่าสำังคมไทยเป็นุสัำงคมที�เปิดิกว�าง เป็นุดิินุแดินุ

สำวรรค์ของ LGBTI+ เป็นุประเทศที�โอบัอุ�มความหลีากหลีายอาจัไม่เป็นุจัริง หาก

เรายังใช�เลีนุส์ำในุการมองเร้�องเพศโดิยอนุุมานุไปเองวา่โลีกนีุ�มเีพยีงชายแลีะหญี่งิ

เทา่นัุ�นุ เพราะสิำ�งนีุ�กอ่ให�เกดิิความหวาดิกลัีวอยา่งไร�เหตุิผู้ลี อกีทั�งยงัเป็นุอปุสำรรค

สำำาคัญี่ต่ิอการทำาความเข�าใจัความหลีากหลีายแลีะการพัฒนุาสำังคมที�เอ้�อต่ิอ

คุณภาพชีวิติที�ดิีของทุกคนุในุสำังคมอีกดิ�วย



บทท่� 2

เรียนิรู้และเข้าใจคำวามหลากหลาย
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ปัจัจัุบัันุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศสำามารถแสำดิงอัติลีักษณ์ของติัวเอง

ในุพ้�นุที�สำาธารณะไดิ�มากขึ�นุ หลีายมหาวิทยาลีัยให�นุิสำิตินุักศึกษาแติ่งกายติาม

เพศสำภาวะ การประกวดิแข่งขันุที�เคยเป็นุพ้�นุที�เฉพาะของผู้้�หญี่ิง บัางรายการ

เปิดิโอกาสำให�ผู้้�หญี่ิงข�ามเพศแข่งขันุร่วมกับัคนุที�เป็นุผู้้�หญี่ิงมาตัิ�งแต่ิกำาเนุิดิไดิ� 

แติบ่ัอ่ยครั�งพวกเขายงัไดิ�รับัคำาถามต่ิออัติลัีกษณ์ทางเพศว่า นุยิามตัิวเองอย่างไร 

เพราะความร้�ในุหลีกัส้ำติรการศกึษาภาคบังัคบััของไทยไมไ่ดิ�ปรบััเปลีี�ยนุอยา่งทนัุ

ทว่งทีติอ่สำถานุการณ์ทางสัำงคม รวมทั�งส้ำ�อกระแสำหลีกัที�นุำาเสำนุอภาพของผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศอย่างจัำากัดิ

สิำ�งที�เหลี่านีุ�อาจัด้ิราวกับัเป็นุเร้�องธรรมดิาสำำาหรับัคนุอ้�นุๆ ในุสำังคม ทว่า

ในุแง่หนุึ�งกลีับัลีะเลียความแติกติ่างหลีากหลีายของเหลี่า LGBTI+ ซึ่ึ�งซึ่ับัซึ่�อนุ มี

ชวีติิจัติิใจั แลีะอย่้ในุสัำงคมรว่มกับัเรา ทั�งหมดิเกดิิจัากการขาดิความร้�ความเข�าใจั

เกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศ ทำาให�หลีายครั�งคนุรอบัข�างทำาร�ายจัิติใจัของ 

LGBTI+ โดิยไมร่้�ตัิว ดิงันัุ�นุ เพ้�อหลีีกเลีี�ยงสำถานุการณด์ิงักลีา่ว การทำาความเข�าใจั

ความหลีากหลีายทางเพศจังึเป็นุพ้�นุฐานุสำำาคญัี่ติอ่การอย่้รว่มกนัุในุสำงัคมโดิยไม่
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ทิ�งใครไว�เบั้�องหลีัง ในุบัทนีุ�เราจัึงจัะมาทำาความเข�าใจัความหลีากหลีายทางเพศ 

ทั�งคำาศัพท์ที�เกี�ยวข�องกับัเพศ อัติลีักษณ์ทางเพศอันุหลีากหลีาย แลีะบัริบัทชีวิติ

ความเป็นุอย้่ของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศในุสำังคมไทยไปดิ�วยกันุ

เพศในิมิติต่างๆ
เม้�อพ้ดิถึง ‘เพศ’ สำิ�งที�คนุสำ่วนุใหญี่่ในุสำังคมคุ�นุชินุก็ค้อ การแบั่งเพศออก

เป็นุ 2 เพศ ค้อชายแลีะหญี่ิง เวลีาไปเดิินุห�างฯ ห�องนุำ�าก็แบั่งออกเป็นุห�องนุำ�า

ชายแลีะห�องนุำ�าหญี่ิง เสำ้�อผู้�าก็แบั่งออกเป็นุแผู้นุกเสำ้�อผู้�าผู้้�ชายกับัเสำ้�อผู้�าผู้้�หญี่ิง 

ในุโรงเรียนุแลีะมหาวิทยาลีัยก็มีเคร้�องแบับัผู้้�ชายแลีะเคร้�องแบับัผู้้�หญี่ิง เวลีา

กรอกแบับัฟ้อร์มประวัติิสำ่วนุติัวก็มักมีช่องให�เราระบัุว่าเป็นุผู้้�ชายหร้อผู้้�หญี่ิง 

ประสำบัการณเ์หลีา่นีุ�หลีอ่หลีอมให�คนุส่ำวนุใหญี่ใ่นุสัำงคมเช้�อไปโดิยไม่ร้�ตัิววา่โลีกนีุ�มี

เพศชายแลีะเพศหญี่ิงเป็นุพ้�นุฐานุเพียง 2 เพศเท่านุั�นุ

แติ่เม้�อมองด้ิให�ดีิเราก็จัะพบัว่า ในุสัำงคมยังมีคนุที�ลัีกษณะแติกต่ิางไป

จัากเพศชายหร้อเพศหญี่ิง ไม่ว่าจัะเป็นุเกย์ กะเทย ทอม เลีสำเบัี�ยนุ เควียร์ ฯลีฯ 

ทำาให�บัางคนุเข�าใจัวา่ คนุเหลีา่นัุ�นุผู้ดิิปกติิหร้อผู้ดิิธรรมชาติิ เพียงเพราะพวกเขา

มลีีกัษณะบัางประการไม่ติรงกับัความเข�าใจัในุเร้�องเพศชายแลีะเพศหญี่งิของคนุ

ทั�วไป แต่ิใครกันุมีสำิทธิ�กำาหนุดิว่าอะไรค้อปกติิ อะไรค้อธรรมชาติิ (แม�แติ่โลีก

ของสำัติว์ชนุิดิอ้�นุๆ นุักชีววิทยาก็ยังพบัการอย้่กันุเป็นุค้่ของสำัติว์เพศเดิียวกันุอย้่

มากมาย) หากจัะบัอกว่าพวกเขาผู้ิดิปกติิแลีะผู้ลีักไสำให�พวกเขาติ�องอย้่ในุสำังคม

อย่างถ้กลีดิทอนุศักดิิ�ศรีแลี�วลี่ะก็ จัะดิีกว่าไหมที�เราทุกคนุจัะมาทำาความเข�าใจั

เพศที�หลีากหลีายร่วมกันุ เข�าใจัพวกเขาในุฐานุะมนุุษย์ที�ก็มีหัวใจั มีความร้�สำึก 

ร้�จักัความสุำขแลีะความทกุข์ไม่ต่ิางไปจัากคนุอ้�นุ รกัเป็นุไมต่ิา่งไปจัากคนุอ้�นุ แลีะ

เม้�อถ้กทำาร�ายก็มีบัาดิแผู้ลีไม่ติ่างไปจัากคนุอ้�นุ

การทำาความเข�าใจัเพศอันุหลีากหลีายอาจัเป็นุเร้�องที�ด้ิซึ่ับัซึ่�อนุแลีะเข�าใจั

ยากในุช่วงแรก แต่ิในุบัทนีุ�พวกเราจัะคอ่ยๆ มาเรยีนุร้�เพศในุมิติิต่ิางๆ ไปดิ�วยกนัุ 
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เพศในิมิติของร่างกาย (เพศสรีระ, เพศทางชีววิทยา, 
เพศกำ เนิิด)

นีุ�นุ่าจัะเป็นุมิติิที�พวกเราทำาความเข�าใจัไดิ�ง่ายที�สำุดิ นัุ�นุค้อการที�คนุเรา

เกิดิมามีอวัยวะเพศชายหร้อหญี่ิงนัุ�นุเอง แต่ิจัริงๆ แลี�วเพศก็ไม่ไดิ�เรียบัง่าย

ขนุาดินัุ�นุ เพราะยังมีคนุที�เกิดิมามีเพศกำากวมหร้อมีอวัยวะเพศของทั�ง 2 เพศ 

(intersex) ดิ�วยเช่นุกันุ จัะเห็นุว่าแม�แติ่ในุทางชีววิทยาเพศก็ไม่ไดิ�มีแค่ 2 เพศ

อย่างติายติัว

เพศในิมิติของจิตใจ (ตัวตนิหรืออัตลักษณ์ทางเพศ)
ค้อการที�คนุคนุหนึุ�งรับัร้�หร้อคิดิว่าติัวเองเป็นุเพศอะไร โดิยไม่ไดิ�ขึ�นุอย่้

กับัว่าคนุนัุ�นุมีร่างกายเป็นุแบับัไหนุเสำมอไป เช่นุ บัางคนุเกิดิมามีอวัยวะเพศ

ชายแต่ิอาจัรับัร้�ในุใจัของตัิวเองมาตัิ�งแต่ิเดิ็กว่าเป็นุผู้้�หญี่ิง ลีักษณะนีุ�อัติลัีกษณ์

ทางเพศของเขาเป็นุผู้้�หญี่ิง แม�เพศกำาเนุิดิจัะเป็นุผู้้�ชายก็ติาม นุอกจัากคนุที�รับัร้�

วา่ตินุเองเป็นุผู้้�ชายหร้อผู้้�หญิี่ง บัางคนุไมไ่ดิ�ร้�สำกึว่าเขาเป็นุทั�งสำองเพศ แติอ่าจัจัะ

มองตินุเองว่าเป็นุกลีางๆ ก็ไดิ�

เพศในิมิติของสังคำม (เพศภาวะ, เพศสภาพ) 
นุี�ค้อสำ่วนุที�คนุรอบัข�างมองคนุคนุหนุึ�งว่าเป็นุเพศอะไร ซึ่ึ�งบั่อยครั�งจัะติรง

กบััเพศกำาเนุดิิแลีะเพศทางจิัติใจัของคนุนัุ�นุ แต่ิกไ็มใ่ชเ่ร้�องแปลีกถ�าเพศทางสัำงคม

ไม่ติรงกับัเพศกำาเนุิดิหร้อเพศทางจัิติใจั อาทิ เม้�อคนุหนุึ�งแปลีงเพศ คนุอ้�นุๆ อาจั

จัะไม่ทราบัว่าเพศกำาเนุิดิของเขาค้อเพศอะไร หร้ออาจัจัะถ้อว่าเขาเป็นุเพศที�เขา

บัอกว่าเขาเป็นุ เพราะติ�องการเคารพความร้�สำึกของเขา หร้อกรณีที�คนุหนุึ�งอาจั

ร้�สำึกว่าเพศที�แท�จัริงของเขาไม่ติรงกับัเพศกำาเนุิดิ แติ่ดิ�วยความกดิดิันุจัากสำังคม 

ทำาให�เขาไม่เคยบัอกใครหร้อแสำดิงออกติามเพศที�ร้�สึำกว่าเขาเป็นุ ในุกรณีนีุ�คนุ

รอบัข�างอาจัจัะติดัิสิำนุเพศทางสัำงคมของเขาจัากลีกัษณะภายนุอก เพราะไมท่ราบั
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ว่าข�างในุเขาร้�สำึกว่าติัวเองเป็นุเพศอะไร

นุอกจัากนีุ�แลี�ว เพศในุมิติิของสัำงคมยงัมีความหมายรวมถงึบัทบัาท กริิยา 

ท่าทาง การแติ่งกาย สำิทธิ หนุ�าที� ฯลีฯ ที�คนุรอบัข�างคาดิหวังว่าคนุที�เป็นุ ‘เพศ’ 

นุั�นุๆ ควรปฏิิบััติิติามธรรมเนุียมของสำังคมนุั�นุ 

เพศในิมิติของการแสดงออก (การแสดงออกทางเพศ)
อธิบัายอย่างง่ายก็ค้อคนุคนุนัุ�นุมีการแสำดิงออกแบับัใดิ แต่ิงตัิวอย่างไร 

มีบัุคลีิกอย่างไร คนุที�มีอวัยวะเพศหญิี่งบัางคนุอาจัชอบัที�จัะแสำดิงออกดิ�วยการ

แติ่งติัวแบับัผู้้�ชาย ติัดิผู้มซึ่อยสำั�นุ ใสำ่เสำ้�อย้ดิโคร่งๆ ไม่ชอบัสำวมกระโปรง เป็นุติ�นุ 

ทั�งนุี�เพศในุมิติิของจัิติใจัแลีะสำังคมของเธออาจัจัะเป็นุผู้้�หญี่ิงหร้อผู้้�ชายก็ไดิ�

เพศในิมิติของคำวามชอบัและคำวามรัก (วิถีทางเพศ)
นุั�นุก็ค้อคนุหนุึ�งมี ‘ความรัก’ แลีะ ‘ความใคร่’ ติ่อคนุเพศใดิบั�าง ซึ่ึ�งอาจัจัะ

ติรงหร้อไม่ติรงกับัคนุอ้�นุก็ไดิ� เช่นุ ความร้�สำึกที�มีติ่อคนุเพศเดิียวกันุ มีติ่อคนุติ่าง

เพศ มีติ่อคนุมากกว่าหนุึ�งเพศ หร้อไม่มีติ่อคนุเพศใดิเลีย เป็นุติ�นุ โดิยไม่จัำาเป็นุ

ติ�องเกี�ยวข�องกับัเพศทางจัิติใจัหร้อทางสัำงคมของเขาก็ไดิ� อย่างคนุที�เกิดิมามี

อวัยวะเพศหญี่ิงบัางคนุ อาจัร้�สำึกว่าติัวเองเป็นุผู้้�ชาย มีการแติ่งติัวแลีะแสำดิงออก

เหม้อนุผู้้�ชาย แติ่ก็อาจัจัะชอบัผู้้�ชายไดิ�เช่นุกันุ (ในุแง่นีุ�เขาก็จัะถ้อว่าเป็นุคนุรัก

เพศเดิียวกันุ) ในุทางกลีับักันุคนุที�เกิดิมามีอวัยวะเพศชายบัางคนุ อาจัจัะร้�สำึกว่า

ติวัเองเป็นุผู้้�หญี่งิ อาจัจัะไปผู้า่ตัิดิแปลีงเพศเป็นุผู้้�หญี่งิแลี�ว แต่ิกอ็าจัจัะชอบัผู้้�หญี่งิ

ไดิ�เช่นุเดิียวกันุ แลีะถ้อว่าตินุเองเป็นุหญี่ิงรักหญี่ิง

จัากตัิวอย่างที�กล่ีาวถงึครา่วๆ ในุมิติิของเพศต่ิางๆ จัะเหน็ุไดิ�ว่า เพศแติล่ีะ

มติิิไม่จัำาเป็นุติ�องผู้้กอย่้กับัเพศในุมิติิอ้�นุ เชนุ่ เกดิิมามอีวัยวะเพศชาย อาจัรบััร้�ว่า

ติัวเองเป็นุชาย หญี่ิง หร้อเพศอะไรก็ไดิ� การแสำดิงออกของเขาก็อาจัมีความเป็นุ

ผู้้�ชาย ความเป็นุผู้้�หญี่ิง หร้อกลีางๆ ก็ไดิ� แลี�วก็อาจัจัะชอบัผู้้�ชาย ผู้้�หญี่ิง อาจัจัะ
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ชอบัทั�ง 2 เพศ หร้อไม่ชอบัเพศใดิเลียก็ไดิ�

อา่นุมาถงึติรงนีุ�หลีายคนุอาจัร้�สำกึวา่มันุซึ่บััซึ่�อนุ ดิงันัุ�นุ เพ้�อให�เหน็ุภาพชดัิ

ขึ�นุในุสำ่วนุติ่อไปเราจัะมาดิ้ติัวอย่างคำาเรียกเพศอันุหลีากหลีาย ซึ่ึ�งบัางคำาเราอาจั

จัะคุ�นุเคยกันุดีิ ลีองมาทำาความเข�าใจัคำาเหลี่านัุ�นุกันุอีกครั�งดิ�วยการมองผู่้านุมิติิ

ติ่างๆ ของเพศ โดิยโปรดิอย่าล้ีมว่าคำาเหลี่านีุ�เป็นุสิำ�งที�คนุในุสัำงคมสำร�างขึ�นุ เม้�อ

ความเข�าใจัหร้อยคุสำมยัเปลีี�ยนุไป ความหมายของคำาเหล่ีานีุ�กอ็าจัจัะเปลีี�ยนุแปลีง

ดิ�วย แลีะอาจัมีคำาใหม่ๆ เกิดิขึ�นุไดิ�อีก

ตัวอย่างของคำำ เรียกเพศอันิหลากหลาย
• เลีสำเบัี�ยนุ (lesbian) หร้อหญี่งิรกัหญี่งิ เป็นุคนุที�เกดิิมามอีวยัวะเพศหญี่งิ 

รับัร้�ว่าติัวเองเป็นุผู้้�หญี่ิง แลีะชอบัผู้้�หญี่ิง สำ่วนุการแสำดิงออกอย่างนิุสำัย ท่าทาง 

การแติ่งกายอาจัมีความแติกติ่างไปในุแติ่ลีะคนุ

• ทอม ในุความเข�าใจัของคนุไทย คอ้ คนุที�เกิดิมามีอวยัวะเพศหญี่งิ รบััร้�วา่

ติัวเองมีความเป็นุผู้้�ชายไม่มากก็นุ�อย โดิยแสำดิงออกคลี�ายผู้้�ชาย แติ่ระดิับัของ

การแสำดิงออกอาจัแติกติ่างกันุไปติามแติ่ลีะบัุคคลี (มีความซึ่�อนุทับักับัผู้้�ชาย

ข�ามเพศ แติ่ในุภายหลีัง คำาว่า ‘ผู้้�ชายข�ามเพศ’ มักใช�เกี�ยวกับัคนุที�ติ�องการ

เปลีี�ยนุแปลีงร่างกายติัวเองเป็นุแบับัผู้้�ชายไปดิ�วย ขณะที�ทอมอาจัไม่ติ�องการ

เปลีี�ยนุแปลีงร่างกาย)

• ดีิ� ในุความเข�าใจัของสัำงคมไทยค้อคนุที�เกิดิมามีอวัยวะเพศหญี่ิง 

แสำดิงออกแบับัผู้้�หญี่ิง แลีะชอบัทอม

• เกย์ (gay) คนุที�เกิดิมามีอวัยวะเพศชาย รับัร้�ว่าติัวเองเป็นุผู้้�ชาย แลีะ

ชอบัผู้้�ชาย สำ่วนุการแสำดิงออกอาจัมีความแติกติ่างไปในุแติ่ลีะบัุคคลี โดิยบัางคนุ

อาจัแสำดิงออกไม่แติกติ่างจัากผู้้�ชายทั�วไป ขณะที�บัางคนุจัะแสำดิงออกไปทาง

ผู้้�หญี่ิงในุระดิับัหนุึ�ง
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1

2

4 5

เรียนรูเร่ืองเพศในหลากมิติ

3

มิติรางกาย

มิติสังคม

มิติจิตใจ

มิติของการ
แสดงออก มิติความชอบ

และความรัก
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มิติรางกาย (เพศสรีระ, 
เพศทางชีววิทยา, เพศกำเนิด)
เพศตามอวัยวะเพศชาย 
เพศหญิง และเพศกํากวม
ที่มีอวัยวะเพศทั้งสองเพศ 
(intersex)

1 มิติจิตใจ (ตัวตน
หรืออัตลักษณทางเพศ)
การรับรู�หรือคิดว�าตัวเอง
เ�นเพศอะไร โดยไม�ได�
ขึ้นอยู�กับว�ามีร�างกาย
แบบไหนเสมอไป

2

มิติสังคม (เพศภาวะ, เพศสภาพ)
การรับรู�ของคนรอบข�างว�าคนนั้นเ�นเพศอะไร ซึ่งอาจตรง
หรือไม�ตรงกับเพศกําเนิดและเพศทางจิตใจของคนนั้นก็ได� รวมถึง
ความคาดหวังของคนรอบข�างต�อบทบาท กิริยา ท�าทาง การแต�งกาย 
สิทธิ หน�าที่ ฯลฯ ตามเพศนั้นๆ

3

มิติของการแสดงออก
(การแสดงออกทางเพศ)
การแสดงออก การแต�งตัว 
และบุคลิกของแต�ละคน

4

มิติความรักและ
ความชอบ (วิถีทางเพศ)
การมีความรู�สึก ความรัก 
และความใคร� ตลอดจนถึง
ความพอใจต�อบุคคลเพศใด
ก็ได�อย�างหลากหลาย โดย
ไม�จําเ�นต�องเหมือนบุคคลอื่น
หรือเกี่ยวข�องกับเพศในมิติอื่น

5
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• คนุรักเพศเดิียวกันุ (homosexual หร้อ same-sex attracted) คำาที�ใช�

เรียกรวมทั�งหญี่ิงแลีะชายที�ชอบัเพศเดีิยวกันุ ซึ่ึ�งจััดิว่าติรงกันุข�ามกับั ‘คนุรัก

ติ่างเพศ’ (heterosexual หร้อ straight)

• ไบัเซึ่็กซึ่์ชวลี (bisexual) เดิิมคำานีุ�หมายถึงคนุที�ชอบัไดิ�สำองเพศ แติ่ในุ

ปัจัจับุันัุถก้ใช�ในุความหมายว่าคนุที�ชอบัไดิ�มากกวา่หนึุ�งเพศ เช่นุ ชอบัไดิ�ทั�งชาย 

หญี่ิง แลีะนุอนุไบันุารี

• กะเทย ในุปัจัจัุบัันุมีความหมายถึงคนุที�เกิดิมามีอวัยวะเพศชาย อาจั

รับัร้�ว่าติัวเองเป็นุผู้้�หญี่ิงหร้อกะเทย มีการแสำดิงออกที�ค่อนุไปทางผู้้�หญี่ิงหร้อ

ไม่แติกติา่งจัากผู้้�หญี่งิทั�วไป โดิยสำว่นุใหญี่ม่กัชอบัผู้้�ชาย อยา่งไรกต็ิาม กม็กีะเทย

ที�ชอบัผู้้�หญี่ิงเช่นุกันุ (มีความซึ่�อนุทับักับัผู้้�หญี่ิงข�ามเพศ) บัางคนุเรียกติัวเองว่า

กะเทย บัางคนุเรียกติัวเองว่าสำาวประเภทสำองหร้อผู้้�หญี่ิงข�ามเพศ แติ่ดิ�วยความ

คุ�นุเคยกับัคำาว่ากะเทยในุสำังคมไทย คนุรอบัข�างอาจัเรียกเขาว่ากะเทยเป็นุหลีัก

• ผู้้�หญี่ิงข�ามเพศ (trans woman) คนุที�เกิดิมามีอวัยวะเพศชาย แติ่รับัร้�

ว่าติัวเองเป็นุผู้้�หญี่ิง มักแสำดิงออกแบับัผู้้�หญี่ิง โดิยระดิับัของการแสำดิงออกอาจั

แติกต่ิางกันุไปติามแติ่ลีะบัุคคลี ซึ่ึ�งบัางคนุอาจัมองว่าแติกต่ิางหร้อไม่แติกต่ิาง

จัากกะเทย

• ผู้้�ชายข�ามเพศ (trans man) คนุที�เกิดิมามีอวัยวะเพศหญี่ิง แติ่รับัร้�ว่า

ติวัเองเป็นุผู้้�ชาย มกัแสำดิงออกแบับัผู้้�ชาย ซึึ่�งระดิบััของการแสำดิงออกอาจัแติกต่ิาง

กันุไปติามแติ่ลีะบัุคคลี

• คนุข�ามเพศ (transgender) คำาที�ใช�เรียกรวมผู้้�หญี่ิงข�ามเพศแลีะผู้้�ชาย

ข�ามเพศ

• นุอนุไบันุารี (non-binary) หมายถึงการไม่แบั่งขั�ว ซึ่ึ�งภายหลีังถ้กนุำา

มาใช�โดิยคนุที�ร้�สำึกว่าเขาไม่ไดิ�เป็นุทั�งผู้้�ชายแลีะผู้้�หญี่ิง

• คนุที�มีเพศกำากวม (intersex) เป็นุคนุที�เกิดิมามีลีักษณะทางเพศโดิย

กำาเนุิดิที�ไม่สำามารถระบัุแนุ่ชัดิไดิ�ว่าเป็นุผู้้�ชายหร้อผู้้�หญี่ิง ค้ออาจัมีอวัยวะเพศ
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ทั�งชายแลีะหญี่ิง เช่นุ มีองคชาติแบับัผู้้�ชาย แติ่ไม่มีอัณฑะ แลีะมีช่องคลีอดิ

แบับัผู้้�หญี่ิง ซึ่ึ�งบัางคนุมีอวัยวะเพศชายชัดิกว่าอวัยวะเพศหญี่ิง บัางคนุอาจัเป็นุ

ในุทางติรงข�าม

• เควียร์ (queer) คนุที�ไม่ติ�องการอย่้ในุกรอบัของความเป็นุชายแลีะ

ความเป็นุหญี่ิง ไม่ติ�องการนิุยามว่าตินุเองร้�สำึกเป็นุผู้้�ชายหร้อผู้้�หญี่ิง รวมทั�งจัะ

ชอบัผู้้�ชาย ผู้้�หญี่ิง หร้อเพศอะไรบั�าง เพราะพวกเขามองว่าเพศค้อความลี้�นุไหลี 

สำามารถเปลีี�ยนุแปลีงไดิ�เสำมอ ในุอดิตีิเควียรเ์ป็นุคำาที�มคีวามหมายเชงิลีบั (แปลีว่า 

‘แปลีก’) แติ่ภายหลีังผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศบัางกลีุ่มนุำามาใช�เรียกตินุเอง

ดิ�วยความภ้มิใจัในุความแติกติ่างแลีะการไม่ยึดิติิดิกับักรอบัเร้�องเพศ

• Asexual หมายถึงคนุที�ไม่มีแรงดิึงดิ้ดิทางเพศกับัคนุอ้�นุ แติ่ไม่ไดิ�เสำ้�อม

สำมรรถภาพ พวกเขายังมีความติ�องการทางเพศ มเีพศสัำมพันุธ์ แลีะมคีวามรักไดิ� 

สำว่นุ Aromantic หมายถึงคนุที�ไมไ่ดิ�รกัคนุอ้�นุแบับัค้ร่กั แติก่ม็คีวามรักแบับัอ้�นุไดิ� 

เช่นุ รักแบับัเพ้�อนุ พี�นุ�อง หร้อญี่าติิสำนุิท

• ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ (LGBT, LGBTQ, LGBTI+ เป็นุติ�นุ) คำาที�

ใช�เรียกรวมคนุทุกเพศไม่ว่าจัะมีการแสำดิงออกแบับัใดิ เพศภาวะแบับัไหนุ หร้อ

ชอบัเพศอะไร สำำาหรับัในุหนัุงส้ำอเลี่มนีุ�จัะใช�คำาว่า ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ 

แลีะ LGBTI+

นีุ�เป็นุเพียงตัิวอยา่งอตัิลัีกษณท์างเพศแลีะคำาเรยีกเพศบัางคำาเทา่นัุ�นุ เพราะ

ยงัมอีตัิลัีกษณแ์ลีะคำาอ้�นุๆ ที�มคีวามแติกต่ิางกนัุไปในุแติล่ีะสัำงคมแลีะวฒันุธรรม 

ทั�งนีุ�เราไม่สำามารถตัิดิสิำนุหร้อนิุยามอัติลัีกษณ์ทางเพศของใครจัากเพียงการ

แสำดิงออกภายนุอก อาทิ การแต่ิงกาย ท่าทาง หร้อการกระทำาเท่านัุ�นุ เพราะ

แติ่ลีะคนุติ่างมีความซึ่ับัซึ่�อนุทั�งความร้�สำึกนุึกคิดิแลีะการแสำดิงออกที�เป็นุปัจัเจัก

สิำ�งที�ทำาไดิ�ค้อการปฏิิบััติิติ่อกลุ่ีมคนุที�มีความหลีากหลีายทางเพศอย่าง

เคารพสิำ�งที�พวกเขาเป็นุ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งเม้�อคุณเป็นุคนุใกลี�ชิดิ ไม่ว่าจัะเป็นุ
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เม่ือเพศ
ไมไดมีเพียง
‘ชาย’ หรือ

‘หญิง’

ผูชายขามเพศ (trans man) 
คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง 
แต�รับรู�ว�าตัวเองเ�นผู�ชาย 
มักแสดงออกแบบผู�ชาย

คนขามเพศ (transgender) 
ผู�หญิงข�ามเพศและผู�ชายข�ามเพศ

นอนไบนารี (non-binary) 
หมายถึงการไม�แบ�งขั้ว และภายหลัง
ถูกนํามาใช�โดยคนที่รู�สึกว�าเขาไม�ได�
เ�นทั้งผู�ชายและผู�หญิง

คนท่ีมีเพศกำกวม (intersex) 
คนที่เกิดมามีลักษณะทางเพศโดยกําเนิดที่
ไม�สามารถระบุแน�ชัดได�ว�าเ�นผู�ชายหรือผู�หญิง 
คืออาจมีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง บางคน
มีอวัยวะเพศชายชัดกว�าอวัยวะเพศหญิง 
บางคนอาจเ�นในทางตรงข�าม

Asexual 
คนที่ไม�มีแรงดึงดูดทางเพศกับคนอื่น 
แต�ไม�ได�เส่ือมสมรรถภาพ พวกเขายังมี
ความต�องการทางเพศ มีเพศสัมพันธ� 
และมีความรักได�

เลสเบ้ียน (lesbian)
หรือหญิงรักหญิง เ�นคนที่
เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง 
รับรู�ว�าตัวเองเ�นผู�หญิง 
และชอบผู�หญิง

ด้ี
ในความเข�าใจของสังคมไทย
คือคนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง
แสดงออกแบบผู�หญิง และชอบทอม

ทอม
ในความเข�าใจของคนไทย คือ คนที่เกิดมามี
อวัยวะเพศหญิง รับรู�ว�าตัวเองมีความเ�นผู�ชาย
ไม�มากก็น�อย และแสดงออกคล�ายผู�ชาย 
แต�ระดับของการแสดงออกอาจแตกต�างกันไป
ตามแต�ละบุคคล
ซ�อนทับกับผู�ชายข�ามเพศที่ภายหลังมักใช�
กล�าวถึงคนที่ต�องการเปลี่ยนแปลงร�างกาย
ตัวเองเ�นแบบผู�ชายไปด�วย ต�างกันที่ทอม
อาจไม�ต�องการเปลี่ยนแปลงร�างกาย
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กะเทย 

คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย อาจรับรู�ว�า
ตัวเองเ�นผู�หญิงหรือกะเทย มีการแสดงออก
ที่ค�อนไปทางผู�หญิงหรือไม�แตกต�างจาก
ผู�หญิงทั่วไป โดยทั่วไปมักชอบผู�ชาย แต�
กะเทยที่ชอบผู�หญิงก็มีเช�นกัน (มีความ
ซ�อนทับกับผู�หญิงข�ามเพศ)

ผูหญิงขามเพศ (trans woman) 
คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย แต�รับรู�ว�า
ตัวเองเ�นผู�หญิง มักแสดงออกแบบผู�หญิง 
ซึ่งบางคนอาจมองว�าแตกต�างหรือไม�
แตกต�างจากกะเทย

Aromantic
หมายถึงคนที่ไม�ได�รักคนอื่นแบบคู�รัก แต�ก็มี
ความรักแบบอื่นได� เช�น รักแบบเพื่อน พี่น�อง 
หรือญาติสนิท

คนรักเพศเดียวกัน (homosexual 
หรือ same-sex attracted) 
ทั้งหญิงและชายที่ชอบเพศเดียวกัน ซึ่ง
ตรงกันข�ามกับ ‘คนรักต�างเพศ’ (hetero
sexual หรือ straight)

เกย (gay) 
คนที่เกิดมามีอวัยวะเพศชาย รับรู�ว�าตัวเอง
เ�นผู�ชายและชอบผู�ชาย บางคนอาจ
แสดงออกไม�แตกต�างจากผู�ชายทั่วไป 
บางคนอาจแสดงออกไปทางผู�หญิง
ในระดับหนึ่ง

เควียร (queer) 
คนที่ไม�ต�องการอยู�ในกรอบของความเ�นชาย
และความเ�นหญิง ไม�ต�องการนิยามว�าตนเอง
รู�สึกเ�นผู�ชายหรือผู�หญิง รวมทั้งจะชอบผู�ชาย 
ผู�หญิง หรือเพศอะไรบ�าง เพราะพวกเขามองว�า
เพศคือความลื่นไหล สามารถเปลี่ยนแปลงได�เสมอ

ผูมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT, LGBTQ, LGBTI+ เปนตน) 
คําที่ใช�เรียกรวมคนทุกเพศไม�ว�าจะมี
การแสดงออกแบบใด เพศภาวะแบบไหน 
หรือชอบเพศอะไร

ไบเซ็กซชวล (bisexual)
เดิมคํานี้หมายถึงคนที่ชอบได�สองเพศ 
แต�ใน�จจุบันถูกใช�ในความหมายว�าคนที่
ชอบได�มากกว�าหนึ่งเพศ เช�น ชอบได�ทั้ง
ชาย หญิง และนอนไบนารี

หมายเหตุ การแสดงออกอย�างนิสัย ท�าทาง 
การแต�งกาย รวมถึงการแสดงออกไปทาง
ผู�ชายหรือผู�หญิงก็มีความแตกต�างไปใน
แต�ละคน โดยไม�ได�จํากัดอยู�ภายในกรอบ
คําเรียกเพศอันหลากหลาย
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พอ่แม ่ครอบัครวั ค้ชี่วติิ เพ้�อนุ หร้อผู้้�ให�บัรกิารดิ�านุสุำขภาพ เม้�อพวกเขาไว�วางใจั 

เขาจัะเปิดิเผู้ยอัติลีักษณ์ทางเพศให�รับัร้�ดิ�วยติัวเอง

สังคำมมีส่วนิกำ หนิดสุขภาพของผู้มีคำวามหลากหลาย
ทางเพศ

การเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศในุสำังคมไทย หากมองอย่างผู้ิวเผู้ินุ

อาจัดิ้เหม้อนุไดิ�รับัการยอมรับัติัวตินุ ไดิ�รับัการสำนุับัสำนุุนุ แลีะไดิ�รับัการโอบัอุ�ม

ให�โดิดิเดิ่นุมากขึ�นุ แติ่การยอมรับัเหลี่านุั�นุลี�วนุเติ็มไปดิ�วยเง้�อนุไข เช่นุ การถ้ก

คาดิหวังให�เป็นุตัิวติลีก การเป็นุคนุดีิ เป็นุคนุเก่ง เป็นุคนุกตัิญี่ญู้ แลีะสำามารถ

เลีี�ยงด้ิพ่อแม่ไดิ� เพ้�อแลีกกับัการผู้่อนุปรนุให�มีอิสำระในุการแสำดิงอัติลีักษณ์

ทางเพศของตินุเอง

สิำ�งเหลีา่นีุ�อาจัด้ิเหม้อนุเร้�องธรรมดิาสำำาหรบััคนุทั�วไป แต่ิถ�าเราลีองหลีบััติา

แลีะจัินุตินุาการว่าติัวเองเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ อาจัทำาให�เกิดิคำาถาม

ขึ�นุติามมา

ทำาไมเราติ�องผู้่านุการพิสำ้จันุ์ ถึงจัะไดิ�รับัการยอมรับั?

ทำาไมเราติ�องผู้่านุเง้�อนุไขที�วางไว� ถึงจัะแสำดิงออกสำิ�งที�ติัวเองเป็นุไดิ�?

ทำาไมชีวิติเราไม่เคยง่ายเลียนุะ…

เร้�องราวที�ด้ิเหม้อนุธรรมดิา แติ่เม้�อเราเปลีี�ยนุมุมมองจัะพบัว่า สิำ�งที�ผู้้�มี

ความหลีากหลีายทางเพศติ�องเผู้ชิญี่นัุ�นุเติ็มไปดิ�วยความกดิดัินุมหาศาลี แลีะ

หากไม่ไดิ�รับัการยอมรับั ผู้ลีที�ติามมาค้อการถ้กกลัี�นุแกลี�งในุโรงเรียนุตัิ�งแติ่

เดิ็ก การถ้กเลี้อกปฏิิบััติิจัากคนุในุสำังคม แลีะการถ้กคุกคามดิ�วยทัศนุคติิเชิงลีบั

ติ่อความหลีากหลีายทางเพศ ซึึ่�งลี�วนุส่ำงผู้ลีติ่อคุณภาพชีวิติแลีะความเป็นุอย่้

ของ LGBTI+ ประกอบักับัความบัีบัคั�นุทางสำังคมแลีะการเลี้อกปฏิิบััติิติ่อพวกเขา 
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สำง่ผู้ลีให�ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศมีแนุวโนุ�มที�จัะมปีัญี่หาสำขุภาพจัติิมากกว่า 

ทั�งความเครียดิแลีะอาการซึ่มึเศร�า แลีะยงัรวมไปถึงมีความเสีำ�ยงต่ิอการพยายาม

ฆ่าติัวติายสำ้งกว่าคนุกลีุ่มอ้�นุอีกดิ�วย

นุอกจัากนีุ�เยาวชนุข�ามเพศที�ไม่ไดิ�รับัการยอมรับัจัากครอบัครัวยอ่มเข�าถงึ

การรับัฮอร์โมนุอย่างถ้กติ�องโดิยแพทย์ผู้้�เชี�ยวชาญี่ไดิ�ยาก ทำาให�พวกเขาติ�อง

แสำวงหาวิธีการอ้�นุ เช่นุ การกินุยาคุมที�ซึ่้�อเองจัากร�านุขายยา เพ้�อเปลีี�ยนุแปลีง

ร่างกายของตินุเอง ซึ่ึ�งการกินุยาเองเช่นุนุี�โดิยไม่ไดิ�ปรึกษาแพทย์ก็สำ่งผู้ลีเสำียติ่อ

สำุขภาพของคนุข�ามเพศไดิ�เช่นุกันุ

อกีประเด็ินุหนึุ�ง คอ้ เม้�อคนุข�ามเพศเข�ารับัการรกัษาที�โรงพยาบัาลี มกัถก้

ปฏิิบัติัิจัากบัคุลีากรติามเพศที�ระบัใุนุบัตัิรประชาชนุ เช่นุ ผู้้�หญี่งิข�ามเพศถก้เรยีก

ช้�อดิ�วยคำานุำาหนุ�าวา่ ‘นุาย’ หร้อติ�องพักรกัษาในุหอผู้้�ป�วยชายทั�งๆ ที�เปลีี�ยนุแปลีง

ร่างกายเป็นุผู้้�หญี่ิงแลี�ว รวมถึงพวกเขาติ�องคอยติอบัคำาถามเกี�ยวกับัเพศของ

ตินุเอง แลีะเผู้ชิญี่กบััสำายติาจับััจั�องของผู้้�ป�วยคนุอ้�นุ สิำ�งเหลีา่นีุ�ลี�วนุส่ำงผู้ลีให�บุัคคลี

ข�ามเพศไม่สำะดิวกใจัที�จัะไปโรงพยาบัาลี ทำาให�หลีายครั�งพวกเขาเล้ีอกที�จัะอดิทนุ

หร้อรักษาติัวเองอย้่ที�บั�านุ ซึ่ึ�งไม่เป็นุผู้ลีดิีติ่อสำุขภาพของพวกเขาเช่นุกันุ

จัากข�างติ�นุจัะเห็นุไดิ�ว่า คุณภาพชีวิติแลีะความเป็นุอย่้ของ LGBTI+ 

ไม่ไดิ�ขึ�นุอย่้กับัการด้ิแลีสุำขภาพติัวเองของพวกเขาเพียงอย่างเดิียว แต่ิยังขึ�นุอย่้

กับัคนุอ้�นุๆ ในุสำังคม แลีะระบับับัริการสำุขภาพที�ลีะเอียดิอ่อนุอีกดิ�วย

แม�ปัจัจัุบัันุจัะมีหนุ่วยงานุภาคประชาสำังคมมากมายที�ทำางานุดิ�านุ

สำ่งเสำริมสุำขภาวะแลีะความเท่าเทียมสำำาหรับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ แติ่

การทำางานุของหนุ่วยงานุเหลี่านัุ�นุไม่อาจัสำ่งเสำริมความเป็นุอย่้ของ LGBTI+ ไดิ�

อย่างเติ็มที� หากคนุใกลี�ชิดิในุชีวิติของพวกเขาไม่เข�าใจัหร้อไม่ให�การยอมรับัในุ

ติัวตินุของพวกเขา 

กลุ่ีมคนุใกลี�ชิดิที�จัะเข�ามาเติิมเติ็มช่องว่างดิ�วยความเข�าใจัที�สำำาคัญี่กับั

พวกเขาที�สำุดิก็ค้อ พ่อแม่/ครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่ชีวิติ แลีะผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ ซึ่ึ�ง
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ลี�วนุเกี�ยวข�องแลีะมีสำ่วนุสำำาคัญี่ในุการสำ่งเสำริมสำุขภาวะความเป็นุอย่้ แลีะประคับั

ประคองผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศให�สำามารถผู้่านุพ�นุเหตุิการณ์เลีวร�ายในุ

ชีวิติไปไดิ� กลีุ่มคนุใกลี�ชิดิทั�ง 4 กลีุ่มนุี� (พ่อแม่/ครอบัครัว เพ้�อนุ ค้่ชีวิติ แลีะ

ผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ) ในุหนุังสำ้อเลี่มนุี�เรียกรวมกันุว่า กลีุ่ม 4P

4P: สายสัมพันิธ์ที่สำ คำัญต่อผู้มีคำวามหลากหลาย 
ทางเพศ

ที�ผู้่านุมาในุสัำงคมไทยเราอาจัไดิ�ฟังเสำียงบัอกเลี่าเร้�องราวของผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศมานุกัต่ิอนุกั อย่างบัทสัำมภาษณ์ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

ผู้า่นุส้ำ�อออนุไลีน์ุ หร้อนุทิรรศการช้ายหญิงิสิ่ิ�งสิ่มมติ (2561) ซึึ่�งเป็นุการจัดัิแสำดิง

สิำ�งของแลีะบัอกเลีา่ประสำบัการณ์ของบัคุคลีโดิยไมจ่ัำากดัิว่าติ�องเป็นุเพศใดิ จัดัิโดิย

มวิเซีึ่ยมสำยาม แต่ิเสำยีงหนึุ�งซึ่ึ�งเราไดิ�ยินุนุ�อยมาก คอ้ เสำยีงของบัคุคลีที�ใกลี�ชิดิกบัั

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศที�เราเรียกว่า 4P

ในุหนัุงส้ำอเลีม่นีุ�เราจัะมาทำาความเข�าใจัประสำบัการณข์องพอ่แม/่ครอบัครวั 

เพ้�อนุ ค้่ชีวิติ แลีะผู้้�ให�บัริการสำุขภาพไปดิ�วยกันุ โดิยเริ�มจัากการทำาความเข�าใจั

ครา่วๆ กอ่นุว่าคนุทั�ง 4 กลุ่ีม มคีวามสำำาคัญี่ติอ่ความเป็นุอย่้ของ LGBTI+ อย่างไร

4P ค้อกลีุ่มที�มีความใกลี�ชิดิกับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ ไดิ�แก่

• พั�อแม�หร่่อคร่อบคร่ัว (Parents) เป็นุคนุสำำาคัญี่ในุฐานุะพ้�นุที�ปลีอดิภัย

แลีะสำนุับัสำนุุนุให�ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศรับัม้อกับัปัญี่หาที�เผู้ชิญี่ ซึึ่�งอาศัย

ความเข�าใจัแลีะการยอมรับัอัติลัีกษณ์ของพวกเขา อีกทั�งเป็นุสำ่วนุสำนุับัสำนุุนุการ

มีสำุขภาวะที�ดิีของกลีุ่ม LGBTI+ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งการสำนุับัสำนุุนุเดิ็กที�ติ�องการ

ข�ามเพศหร้อเดิ็กที�มีเพศกำากวมให�ไดิ�รับัฮอร์โมนุอย่างปลีอดิภัย แลีะการเป็นุ

ที�พึ�งพิงแก่บัุติรหลีานุที�อย้่ร่วมกับัเช้�อ HIV หร้อมีปัญี่หาสำุขภาพจัิติ

• เพ่ั�อน (Peers) เป็นุผู้้�มคีวามใกลี�ชิดิกับัผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศทั�ง
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ในุแงป่ระสำบัการณ ์ความคดิิ ความเช้�อ ทำาให�เป็นุผู้้�รบััฟังแลีะให�คำาปรกึษาในุเร้�อง

ของความสำัมพันุธ์ติ่อครอบัครัว หร้อค้่รัก รวมถึงสำามารถยอมรับัอัติลีักษณ์ของ 

LGBTI+ แลีะถา่ยทอดิความเข�าใจัผู่้านุการมีประสำบัการณ์ที�ใกลี�ชิดิกับัพวกเขาไดิ�

• ค่�ช่ิวิต้ (Partners) เป็นุคนุสำนัุบัสำนุุนุดิ�านุจัิติใจัแลีะความร้�สึำกที�สำำาคัญี่ 

เพราะผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศที�ยังไม่สำามารถยอมรับัอัติลัีกษณ์ตัิวเอง

ในุช่วงแรกจัะเกิดิความร้�สำึกขัดิแย�งสัำบัสำนุขึ�นุ ซึ่ึ�งค้่ชีวิติจัะสำามารถเติิมเติ็มการ

สำนุับัสำนุุนุที�ขาดิหายไปไดิ� โดิยเฉพาะในุกรณีที�ครอบัครัวไม่ให�การยอมรับั

ทั�งนีุ�ค้่ชีวิติยังมีส่ำวนุสัำมพันุธ์กับัการยอมรับัของครอบัครัวแลีะเพ้�อนุดิ�วย 

หากไม่ไดิ�รับัการสำนัุบัสำนุุนุหร้อยอมรบััจัากครอบัครัวแลีะเพ้�อนุ ความสำมัพนัุธ์ของ

พวกเขาอาจัมอีปุสำรรค ไมส่ำามารถเปิดิเผู้ยความสัำมพันุธ ์หร้ออาจัถงึขั�นุเลิีกราไดิ�

• ผู้่้ ให้บร่ิการ่สุุขภาพั (Health Service Providers) เป็นุคนุที�ทำางานุให�

บัริการกับักลุ่ีม LGBTI+ ซึ่ึ�งติ�องมีความเข�าใจัพ้�นุฐานุแลีะท่าทีเชิงบัวกติ่อความ

หลีากหลีายทางเพศ เพ้�อให�บัริการสำุขภาพอย่างเคารพติ่อติัวตินุของพวกเขา 

เช่นุ การให�คำาปรึกษาเร้�องการข�ามเพศ อนุามัยเจัริญี่พันุธุ์ โรคติิดิต่ิอทางเพศ

สำัมพันุธ์ การเป็นุส้ำ�อกลีางพ้ดิคุยกับัพ่อแม่ผู้้�รับับัริการเพ้�อความเข�าใจัแลีะการ

ยอมรับั เป็นุติ�นุ

แม�กลุ่ีม 4P จัะมีความสำัมพันุธ์กับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศในุมิติิ

แลีะระดิับัความใกลี�ชิดิที�แติกติ่างกันุ แติ่จัุดิร่วมกันุของพ่อแม่/ครอบัครัว เพ้�อนุ 

ค้่ชีวิติ แลีะผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ ค้อการเป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัย การยอมรับั แลีะความ

เข�าใจัต่ิอผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ เพราะการสำร�างความเช้�อมั�นุต่ิอตัิวตินุของ 

LGBTI+ เป็นุพ้�นุฐานุให�พวกเขาสำามารถเผู้ชิญี่ปัญี่หา หาวิธีการรับัม้อแลีะแก�ไข

จันุผู้า่นุพ�นุสิำ�งเหลีา่นัุ�นุไปไดิ� รวมถงึเสำรมิสำร�างการมสีำขุภาพร่างกายแลีะจัติิใจัที�ดิี

ของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศไดิ�อีกดิ�วย

แนุนุ่อนุว่าการเป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัย การให�การยอมรับั แลีะการมคีวามเข�าใจั
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ติ่อกลุ่ีม LGBTI+ อาจัไม่ใช่เร้�องง่ายนุักในุช่วงแรกเริ�ม ไม่ว่าจัะในุฐานุะพ่อแม่/

ครอบัครัว การเป็นุเพ้�อนุ การเป็นุค้่ชีวิติ หร้อแม�แติ่การเป็นุผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ 

แติล่ีะคนุต่ิางมีสิำ�งที�ติ�องเผู้ชิญี่ มวิีธกีารรบััม้อหร้อแก�ปัญี่หาที�ยังคงติ�องลีองผู้ดิิลีอง

ถก้กนัุบั�าง ทว่าหากเราพยายามทำาความเข�าใจัแลีะตัิดิสิำนุใจัที�จัะย้นุหยดัิเคยีงข�าง

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศแลี�ว ย่อมไม่ใช่เร้�องที�ยากเกินุไปเช่นุกันุ
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การยอมรับ การสนับสนุนด�านอารมณ�ความรู�สึก
และการรับข�อมูล

การเข�าถึงบริการด�านสุขภาวะ

1 3 4

2

เพ่ือน
(Peers)

บุคคลหลากหลาย
ทางเพศ

1 2

3 4

คูชีวิต
(Partners)

ผูใหบริการสุขภาพ
(Health Service Providers)

พอแม ผูปกครอง
(Parents)



ส่วนิที่ 2  
เรียนิรู้ประสบัการณ์คำนิใกล้ชิด  
LGBTI+

สำำาหรับัสำ่วนุที� 2 ของหนุังส้ำอเลี่มนีุ� เราจัะมาเรียนุร้�

ประสำบัการณข์องกลุ่ีมคนุที�มีความใกลี�ชิดิกับัผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศ หร้อก็ค้อกลุ่ีม 4P ที�ไดิ�กลี่าวถึงในุติอนุท�ายของบัท

ที�ผู้่านุมานุั�นุเอง

เนุ้�อหาในุส่ำวนุนีุ�จัะแบ่ังออกเป็นุ 4 บัท ซึ่ึ�งแติล่ีะบัทจัะพ้ดิถึง

ประสำบัการณ์ของ 4P แติ่ลีะกลีุ่ม โดิยเริ�มจัากบัทที� 3 ที�จัะพ้ดิถึง

ประสำบัการณข์องพอ่แมแ่ลีะครอบัครวั บัทที� 4 เป็นุประสำบัการณ์

ของเพ้�อนุ บัทที� 5 เลี่าถึงประสำบัการณ์ของค้่ชีวิติ LGBTI+ แลีะ

บัทที� 6 ค้อประสำบัการณ์ของผู้้�ให�บัริการสำุขภาพแก่ผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศ

เนุ้�อหาแลีะโควทคำาพ้ดิที�อย่้ในุส่ำวนุที� 2 นีุ�มีที�มาจัาก

โครงการวจิัยั LGBT-4P ซึ่ึ�งไดิ�สำมัภาษณช์ดุิประสำบัการณข์องกลุ่ีม 

4P ในุประเด็ินุที�เกี�ยวข�องกบััการทำาความเข�าใจัความหลีากหลีาย



ทางเพศ แลีะการดิำาเนุินุชีวิติร่วมกับัคนุใกลี�ชิดิที�เป็นุ LGBTI+ 

เราหวังเลี็กๆ ว่าประสำบัการณ์ของ 4P ในุหนุังส้ำอเลี่มนีุ�

อาจัเป็นุประโยชนุ์กับั 4P คนุอ้�นุๆ ที�กำาลัีงถ้อหนุังส้ำอเลี่มนีุ�อย่้

ในุม้อ อย่างนุ�อยการไดิ�อ่านุประสำบัการณ์ของ 4P ในุหนุังส้ำอ

เลี่มนีุ�อาจัทำาให�คลีายความร้�สำึกโดิดิเดีิ�ยวในุใจัไดิ�บั�าง อาจัไดิ�

เรียนุร้�บัทเรียนุบัางอย่างจัากประสำบัการณ์ของคนุอ้�นุ แลีะอาจั

นุำาไปปรับัใช�กับัชีวิติของท่านุไดิ�อีกดิ�วย

หมายเหติุ: โครงการวิจััย LGBT-4P ดิำาเนุินุการโดิย

คณาจัารย์จัากคณะวิทยาการเรียนุร้�แลีะศึกษาศาสำติร์ คณะ

สำาธารณสุำขศาสำติร์ มหาวิทยาลียัธรรมศาสำติร์ แลีะนัุกวิจัยัอสิำระในุ

โครงการ โดิยไดิ�รบััการสำนุับัสำนุุนุจัากสำำานุักงานุกองทุนุสำนุับัสำนุุนุ

การสำร�างเสำริมสำุขภาพ (สำสำสำ.)



บทท่� 3

พ่อแม่/คำรอบัคำรัว: จากสายสัมพันิธ์แรก 
สู่คำวามมั่นิคำงในิใจของลูก
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พ่อแม่/ครอบัครัว: จัากสำายสำัมพันุธ์แรกสำ้่ความมั�นุคงในุใจัของลี้ก

พั�อแม�หร้อคนในคร่อบคร่ัว เป็นุความสำัมพันุธ์แรกๆ ที�เกิดิขึ�นุในุชีวิติของ

คนุส่ำวนุใหญี่่ พวกเขาไม่เพียงเลีี�ยงด้ิเดิ็กคนุหนึุ�งให�เติิบัโติ แติ่ยังเป็นุคนุสำำาคัญี่

ที�ช่วยให�เดิ็กสำร�างความมั�นุคงในุจัิติใจั คงเป็นุไปไม่ไดิ�ที�ใครจัะมาเป็นุผู้้�ติัดิสำินุ

ว่าการเป็นุพ่อแม่ที�สำมบั้รณ์แบับันัุ�นุเป็นุอย่างไร เพราะเราทุกคนุต่ิางใช�ชีวิติอย่้

ภายใติ�ข�อจัำากัดิที�แติกต่ิางกันุ ผู้่านุประสำบัการณ์ที�หลีากหลีาย พ่อแม่ทุกคนุ

ติ่างเคยลีองผู้ิดิลีองถ้ก สิำ�งสำำาคัญี่ค้อเราพร�อมแค่ไหนุที�จัะเรียนุร้�จัากอดิีติแลีะ

ประสำบัการณ์ของผู้้�อ้�นุเพ้�อพัฒนุาสำายสำัมพันุธ์ในุครอบัครัวที�ด้ิแลีจิัติใจัของ

กันุแลีะกันุ

พ่อแม่ผู้สังเกตการณ์และเฝ้ามองการเติบัโตของลูก
ในุฐานุะคนุที�คอยเฝ้้ามองการเติิบัโติของล้ีก สำว่นุใหญี่แ่ลี�วพอ่แมย่่อมสำงัเกติ

เห็นุถึงความแติกติ่างระหว่างล้ีกติัวเองกับัเดิ็กคนุอ้�นุในุวัยเดิียวกันุ เช่นุ พ่อแม่

บัางคนุอาจัเริ�มสำงัเกติว่าลี้กสำาวชอบัเลี่นุฟุ้ติบัอลีหร้อไม่ชอบัใสำ่กระโปรง ลี้กชาย

ชอบัเลี่นุติุ�กติา ชอบัเลี่นุทำาอาหาร ชอบัสำีชมพ้ รวมถึงท่าทางแลีะนุิสำัยอ้�นุๆ เม้�อ
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เหน็ุว่าล้ีกตัิวเองต่ิางจัากเดิก็คนุอ้�นุแลี�ว พอ่แม่บัางคนุอาจัเกดิิความกงัวลี นัุ�นุเพราะ

เราอาจัมีภาพจัำาว่าผู้้�หญี่งิติ�องเรียบัร�อย ออ่นุโยนุ เป็นุแม่บั�านุแม่เร้อนุ สำว่นุผู้้�ชาย

ติ�องเป็นุผู้้�นุำา เข�มแข็ง ชอบัอะไรโลีดิโผู้นุ

คุณแม่ท่านุหนึุ�งที�มีล้ีกเป็นุเกย์เลี่าเร้�องสำมัยเดิ็กของล้ีกว่า “เขาขี�งอนุ

เหม้อนุผู้้�หญี่ิง (หัวเราะ) ทำาอะไรๆ ก็เหม้อนุผู้้�หญี่ิง ชอบัสำีชมพ้มากเลีย” หร้อ

คุณแมอ่กีท่านุที�คอยเอาใจัใสำแ่ลีะดิแ้ลีเร้�องการแติง่ติวัของลีก้กบ็ัอกวา่ “บัางครั�ง

ก็ดิ้ยากเหม้อนุกันุนุะ บัางช่วงก็ชอบัแติ่งเป็นุผู้้�ชายไปเลีย บัางทีก็เป็นุผู้้�หญี่ิงบั�าง 

ใสำ่กระโปรง ใสำ่อะไรก็มีบั�าง แลี�วแติ่บัางครั�ง”

แม�พ่อแม่จัะคอยเฝ้้ามองการเติิบัโติของล้ีกอย่้เสำมอ แติ่บัางครั�งก็ไม่

สำามารถรับัร้�ไดิ�ทั�งหมดิว่าภายในุจิัติใจัพวกล้ีกกำาลัีงร้�สำึกอย่างไร รับัร้�ติัวเองว่า

เป็นุอะไร บัางครั�งจันุล้ีกโติเป็นุผู้้�ใหญี่่ พวกเขาถึงไว�วางใจัเพียงพอที�จัะเปิดิใจั

พ้ดิคุยกับัพ่อแม่ ทั�งการเปิดิเผู้ยอัติลีักษณ์หร้อการแนุะนุำาคนุรักให�พ่อแม่ร้�จััก

แนุ่นุอนุว่าติ่อให�ภายนุอก คนุเป็นุพ่อแม่หร้อคนุในุครอบัครัวจัะดิ้เข�มแข็ง

มากแค่ไหนุ หร้อพอจัะสัำงเกติเห็นุว่าล้ีกมีแนุวโนุ�มจัะเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศ แติ่ดิ�วยค่านุิยมแลีะความเช้�อของสำังคมที�หลี่อหลีอมมานุานุว่า ความรัก

แบับัชายหญิี่งเท่านัุ�นุที�เป็นุเร้�องปกติิ ทำาให�พ่อแมห่ลีายคนุเม้�อไดิ�ร้�แนุช่ดัิครั�งแรก

ว่าล้ีกเป็นุ LGBTI+ ก็อดิเป็นุห่วงหร้อเป็นุกังวลีไม่ไดิ� อาจัเกิดิการตัิ�งคำาถามว่า

ชีวิติของเราแลีะล้ีกจัะเป็นุอย่างไร ล้ีกจัะใช�ชีวิติต่ิอไปในุสำังคมอย่างยากลีำาบัาก

หร้อเปลี่า

“โดิยสำว่นุตัิวเราไม่มปีัญี่หา แติเ่รากงัวลีว่าในุชีวิติข�างหนุ�าของเขา 
อนุาคติของเขา เขาจัะใช�ชีวิติลีำาบัากไหม เพราะเราร้�ว่าคนุที�มี
ความหลีากหลีายทางเพศยังไม่เป็นุที�ยอมรับัในุสัำงคม เราร้�สึำก
ว่าล้ีกเราอาจัจัะใช�ชีวิติลีำาบัากขึ�นุ เรากลีัวว่าสำังคมรอบัข�างจัะมี
ปฏิิกิริยายังไง เขาจัะโดินุติ่อติ�านุไหม นุั�นุค้อสำิ�งที�เรากังวลี”

(แม่ของผู้้�ชายข�ามเพศท่านุหนุึ�ง)
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พ่อแม่คำือคำนิธรรมดาที่อาจสับัสนิหรือพลั้งพลาดได้
หลีงัจัากพ่อแมห่ร้อคนุในุครอบัครัวร้�วา่ล้ีกหลีานุของตัิวเองไมไ่ดิ�เป็นุผู้้�ชาย

หร้อผู้้�หญี่งิติามเพศกำาเนุดิิ แติล่ีะคนุกอ็าจัมวีธิกีารรบััม้อที�แติกติา่งกนัุ บั�างเข�าใจั

แลีะยอมรับัไดิ�เลีย บั�างขอไปศึกษาเร้�องความหลีากหลีายทางเพศก่อนุ บั�างติ�อง

ใช�เวลีาเรียนุร้�แลีะปรับัติัวกันุนุานุสำักหนุ่อย 

นัุ�นุเพราะไม่ใชพ่่อแมห่ร้อคนุในุครอบัครัวทกุคนุจัะเข�าใจัความหลีากหลีาย

ทางเพศของล้ีกไดิ�ทันุที ประกอบักับัความกงัวลีที�กล่ีาวไปข�างติ�นุ สำง่ผู้ลีให�บัางครั�ง

พ่อแม่อาจัแสำดิงท่าทีที�ไม่เป็นุมิติรมากนัุก พ่อแม่หลีายคนุอาจัร้�สำึกสำับัสำนุ ไม่ร้�

จัะปฏิิบััติิกับัล้ีกติ่อไปอย่างไร บัางคนุแสำดิงออกอย่างเฉยชา ไม่รับัร้� เพิกเฉย 

ไม่พ้ดิถึง อีกนุัยหนุึ�งค้อไม่ติอบัโติ�หร้อไม่ติ่อติ�านุแติ่ก็ไม่ไดิ�ยอมรับั

พอ่แมบ่ัางคนุอาจัแสำดิงออกถงึความไมพ่อใจัเม้�อร้�วา่ล้ีกเป็นุ LGBTI+ อยา่ง

ติรงไปติรงมาดิ�วยคำาพ้ดิ เช่นุ เกย์คนุหนึุ�งเล่ีาติอนุคยุกบััพ่อวา่ “พ่อนุะ่ผู้ดิิหวัง พอ่

คาดิหวังที�จัะไดิ�ลี้กทั�งผู้้�หญี่ิงแลีะผู้้�ชาย ร้�สำึกเสำียใจัว่ามีลี้กนุ�อยแลีะก็ไม่ไดิ�ดิั�งใจั” 

ทั�งนุี�ผู้้�เป็นุแม่ไดิ�อธิบัายเพิ�มว่า “ในุความร้�สำึกพี�ก็เสำียใจัที�แฟ้นุพี�พ้ดิ ติอนุนุั�นุลี้กก็

เสำียใจั เงียบัไป…เขาก็หยุดิพ้ดิไปเลีย แลี�วเขามาบัอกกับัแม่ว่า แม่ ถึงเขาจัะเป็นุ

อะไร เขาก็จัะบัวชให�พ่อให�แม่นุะ เขาพ้ดิอย่างนุี�เลียนุะ…” จัากกรณีนุี� ความร้�สำึก

ผู้ิดิหวังของผู้้�เป็นุพ่อเป็นุความร้�สำึกที�เกิดิขึ�นุจัริง คงไม่เป็นุการดิีนุักหากจัะไป

ติำาหนุพ่ิอที�ร้�สึำกผิู้ดิหวงั เพราะความร้�สึำกผิู้ดิหวงันัุ�นุมีสำาเหติมุาจัากความเช้�อแลีะ

คา่นุยิมในุสัำงคมที�ฝังรากลีกึมานุานุ พอ่แมจ่ังึอาจัติ�องใช�เวลีาในุการทำาความเข�าใจั

ความหลีากหลีายทางเพศของลี้ก

ในุกรณีที�ล้ีกเกดิิมามเีพศกำากวม (intersex) พอ่แมบ่ัางคนุอาจัเล้ีอกปกปิดิ

ข�อม้ลีเร้�องการเป็นุเพศกำากวมกับัล้ีก โดิยบัอกแลีะเลีี�ยงด้ิให�ล้ีกเช้�อว่าตัิวเอง

เป็นุเพศใดิเพศหนึุ�งที�พ่อแม่ติ�องการ เช่นุ ผู้้�มีเพศกำากวมท่านุหนึุ�งที�เลี่าวิธีการ

เลีี�ยงด้ิของแม่ว่า “เหม้อนุมันุเป็นุจัดุิดิ�อยบัางอย่างที�เขาคดิิว่ามนัุจัะติ�องปกปิดิอะ 

แลี�วเขาไปทำาอะไรกับัหมอมาติอนุที�เราเป็นุทารก เขาไม่บัอกเราหรอก แต่ิสิำ�งที�คง
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อย้ก่ับัเรา ที�เราเห็นุก็ค้อยังไม่ไดิ�ผู้่าติัดิอะไร มันุก็ยังติิดิอย่้” หร้อ “ถ�าเขาเห็นุเรา

ย้นุฉี�เม้�อไร เขาก็จัะบัอกวา่เป็นุผู้้�หญี่งิติ�องนัุ�งฉี� พอเรานัุ�งแลี�ววถิมีนัุดัินุไปข�างนุอก 

เราก็จัะกลีายเป็นุเดิ็กผู้้�หญี่ิงที�ฉี�เรี�ยราดิ ไม่เรียบัร�อย ไม่ติรงจัุดิ”

เม้�อยงัไมเ่ข�าใจัแลีะยังมคีวามเช้�อเชนุ่เดิิม บัางกรณีพ่อแมอ่าจักดิดัินุให�ล้ีก

แติง่งานุกบััคนุติา่งเพศ เพราะมองวา่ค้รั่กติา่งเพศมคีวามยั�งย้นุมากกวา่แลีะเนุ�นุยำ�า

เร้�องการมีลี้ก แติกติ่างกับัการมีค้่รักเป็นุ LGBTI+ ที�ถ้กมองว่าเป็นุความสำัมพันุธ์

ที�ไม่ยั�งย้นุ เสำี�ยงถ้กทำาร�ายร่างกาย ความกังวลีนุี�ไม่เพียงเกิดิกับัพ่อแม่ที�ไม่เข�าใจั

หร้อติ่อติ�านุติัวตินุของลี้กเท่านุั�นุ แติ่รวมถึงพ่อแม่ที�พยายามทำาความเข�าใจัแลีะ

อยากอย้่เคียงข�างลี้กของติัวเองอีกดิ�วย

อยา่งคณุพอ่ที�ล้ีกชายมคีวามร้�สำกึอยากเป็นุผู้้�หญี่งิเลีา่ความกงัวลีของติวัเอง

วา่ “กเ็หน็ุมาเยอะ เขาบัอกติวัเองเป็นุผู้้�หญี่งิ เขากต็ิ�องชอบัผู้้�ชาย แลี�วติวัผู้้�ชายจัะ

ชอบัจัริงแค่ไหนุ เป็นุผู้้�ชายที�ชอบัผู้้�ชายที�แปลีงเพศ หร้อเป็นุผู้้�ชายที�ชอบัผู้้�หญี่ิง

จัรงิๆ ติอนุนีุ�มคีวามร้�สำกึชอบัแบับัวยัรุ่นุว่า ชอบักันุแค่นัุ�นุเอง ผู้มกห่็วงเร้�องพวกนีุ� 

ผู้มดิ้แลี�วว่ามาแนุวนุี�ไม่ค่อยจัีรังยั�งย้นุ”

สำำาหรบััพอ่แมบ่ัางคนุการทำาความเข�าใจัอตัิลีกัษณท์างเพศของล้ีกอาจัไมใ่ช่

เร้�องง่าย โดิยเฉพาะในุกรณีที�ล้ีกเป็นุบัุคคลีข�ามเพศ พ่อแม่อาจัยอมรับัการ

เปลีี�ยนุแปลีงร่างกายของล้ีกจัากชายเป็นุหญี่ิงหร้อหญี่ิงเป็นุชายไดิ�ยาก บัางคนุ

อาจัแสำดิงออกในุลีักษณะของการปฏิิเสำธ ติำาหนุิ ดิ่าทอ กีดิกันุ รังเกียจั ลี�อเลีียนุ 

ลีงโทษ ทำาร�าย ทุบัติี ทรมานุ บัังคับัให�แติ่งงานุกับัคนุที�พ่อแม่หาให� หร้อถึงขั�นุ

ประกาศติัดิขาดิความสำัมพันุธ์

สิำ�งเหลี่านีุ�สำะท�อนุให�เห็นุว่า แม�ความหลีากหลีายทางเพศจัะมีอย่้ในุสัำงคม

ไทยมาอย่างยาวนุานุ ทว่าเม้�อเร้�องนีุ�กลีายเป็นุสิำ�งใกลี�ติัวมากกว่าที�เห็นุติามส้ำ�อ

อย่างลีะครหร้อข่าวบัันุเทิง เพราะเกิดิขึ�นุกับัคนุในุครอบัครัว บัางคนุอาจัร้�สึำก

สำับัสำนุภายในุจิัติใจั ทำาให�แสำดิงออกติ่อล้ีกโดิยคำานึุงถึงความร้�สึำกของพวกเขา
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นุ�อยกว่าปกติิ หร้อในุบัางครั�งก็อาจัจัะโทษว่าเป็นุความผู้ิดิของตัิวเองที�เลีี�ยงล้ีก

มาไม่ดิี เช่นุ โทษตัิวเองว่าเพราะเลีี�ยงล้ีกแบับัให�กินุนุมแม่ ไม่กินุนุมขวดิ หร้อ

เลีี�ยงด้ิแบับัใกลี�ชิดิกอดิหอมกับัล้ีกชาย ทำาให�มีลีักษณะนุิสำัยแลีะท่าทางเหม้อนุ

เดิ็กผู้้�หญี่ิง เป็นุติ�นุ ซึึ่�งเป็นุความเช้�อที�อิงมาจัากคำาอธิบัายทางการแพทย์หร้อ

ทางจัิติวิทยาในุอดิีติ

แนุ่นุอนุว่าการเลีี�ยงล้ีกใช่เร้�องง่าย แลีะเม้�อล้ีกเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศ พอ่แมย่่อมติ�องเผู้ชิญี่กบััความยากลีำาบัากในุอีกร้ปแบับัหนึุ�ง ซึ่ึ�งเกดิิจัาก

ความคาดิหวังแลีะความกดิดัินุจัากคนุรอบัข�าง อย่างคำาถาม การตัิ�งข�อสำังเกติ 

ลี�อเลีียนุ หร้อกดิดิันุจัากญี่าติิๆ เช่นุ ยายที�มีหลีานุชายอยากเป็นุผู้้�หญี่ิง เลี่าว่า 

“พวกญี่าติิเขาก็บัอกว่า ทำาไมปลี่อยให�หลีานุเป็นุอย่างงี� มันุนุ่าเสำียดิายจัังเลีย 

หนุ�าติาก็ดีิ�ดิี” บัางครั�งคำาถามลีักษณะนีุ�ก็สำร�างความหวั�นุไหวให�กับัพ่อแม่หร้อ

ผู้้�เลีี�ยงด้ิ เกิดิเป็นุความร้�สึำกผิู้ดิที�เลีี�ยงล้ีกไดิ�ไม่ดีิแลีะส่ำงผู้ลีให�ความสำัมพันุธ์ในุ

ครอบัครัวเปลีี�ยนุไป

แม�อาจัมีบัางเวลีาที�หวั�นุไหว แติ่ผู้้�ปกครองหลีายคนุก็ยังสำามารถ

เรียนุร้� ทำาความเข�าใจั แลีะปรับัติัวมาย้นุหยัดิกับัลี้กไดิ� อย่างคุณแม่ท่านุหนุึ�งซึ่ึ�ง

ร่วมแบั่งปันุประสำบัการณ์ว่า 

“บัางทีมนัุเจับ็ัมากเลีย แต่ิกพ้็ดิไม่ไดิ� เพราะถ�าพ้ดิจัะไปติอกยำ�าเขาไง แลี�ว

เขาจัะกลี�ามาปรึกษาไหม บัางทีเราก็ไม่พ้ดิ มันุไม่มีหรอกที�จัะไม่เสีำยใจั เพราะ

พ่อแม่เป็นุเพียงคนุธรรมดิาที�มีความร้�สำึก แลี�วถ�าเราไม่อย่้เคียงข�างล้ีกในุวันุนีุ� 

พวกเขาจัะเป็นุติัวของติัวเองแลีะใช�ชีวิติอย่างมั�นุใจัในุสำังคมไดิ�ยังไง”

เม้�อสำายสำัมพันุธ์เกิดิขึ�นุแลี�ว ไม่ว่าจัะในุฐานุะพ่อแม่หร้อคนุในุครอบัครัว 

สำายสำัมพันุธ์นัุ�นุย่อมส่ำงผู้ลีกับัล้ีกหลีานุไม่มากก็นุ�อย หากการเป็นุผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศไม่ไดิ�รับัการยอมรับัจัากครอบัครัว อาจัสำ่งผู้ลีให�บัุติรหลีานุ

ที�เป็นุ LGBTI+ ก่อกำาแพงปิดิกั�นุติัวเองจัากครอบัครัว ในุบัางรายอาจัสำ่งผู้ลีให�
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พวกเขาไม่ค่อยสำนุใจัเร้�องราวในุครอบัครัว เพิกเฉยต่ิอคำาสัำ�ง ลีะเมิดิกติิกาแลีะ

ความเป็นุไปของครอบัครัว บัางรายอาจัออกจัากบั�านุเป็นุระยะเวลีานุานุ เพราะ

ไม่ร้�สำึกว่าเป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัย ขณะที�จัิติใจัเองก็ขาดิความเช้�อใจัในุความสัำมพันุธ์ 

ไม่ไว�วางใจั ร้�สำึกเป็นุที�รังเกียจั ไม่เป็นุที�ยอมรับั แลีะไม่เช้�อมั�นุในุความรัก

นุี�เป็นุสำิ�งที�แสำดิงให�เห็นุว่าคร่อบคร่ัวม่ความสุำาคัญต้�อล่่กมากแค่ไหนุ

พ่อแม่สำามารถเล้ีอกไดิ�ว่าจัะเป็นุใครในุชีวิติล้ีก ระหว่าง คนที่่�เขา

หวาดร่ะแวง หร้อ คนที่่�เขาเชิ่�อใจั ?

“พอ่กบััแมไ่ม่เคยถาม พี�นุ�องไม่เคยถามวา่ทำาไมเป็นุแบับันีุ� ทำาไม
ใช�ชีวิติแบับันุี� มันุจัะยั�งย้นุไหม ไม่เคยมีคำาถามจัากพ่อแม่ แม�แติ่
พอ่แมเ่องกเ็คยโดินุคนุข�างบั�านุถาม เขาก็ติอบัแทนุเราว่า ชา่งมนัุ
เถอะ มันุช่วยเหลี้อติัวเองไดิ� มันุมีชีวิติของมันุ โดิยไม่เดิ้อดิร�อนุ
ก็โอเคแลี�ว ไม่ติ�องไปเดิ้อดิร�อนุอะไรกับัมันุ”

“ปกติิคนุติ่างจัังหวัดิเวลีากลีับับั�านุ เขาจัะถามว่าไม่พาแฟ้นุ
กลัีบับั�านุเหรอ ในุขณะที�เรากพ็ากลีบััเหม้อนุกันุ แติเ่ราพาผู้้�หญี่งิ
กลีับับั�านุไง คนุข�างบั�านุ ญี่าติิพี�นุ�องดิ�วยความห่วงใย ดิ�วยความ
อะไรกแ็ลี�วแติ ่เขาจัะถาม (หวัเราะ) แติเ่ราจัะถก้…แมเ่ป็นุโลีก่ำาบังั
ให�เราแลี�วบัอกวา่ ไมต่ิ�องไปถามมนัุหรอก เขาใช�ชวีติิของเขา อย่้
โดิยที�เขาไม่เด้ิอดิร�อนุ แลี�วที�บั�านุก็ไม่เด้ิอดิร�อนุกับัการใช�ชีวิติ
ของเขา แบับันีุ�เรากโ็อเคกับัติรงนัุ�นุลีะ จับั อม้…ไม่ติ�องมีอะไรแลี�ว”

(ผู้้�หญี่ิงที�นุิยามติัวเองว่าเป็นุทอมท่านุหนุึ�ง)

นีุ�ค้อตัิวอย่างของพ่อแม่แลีะคนุในุครอบัครัวที�เล้ีอกว่าจัะเป็นุ ‘คนุที�เขา

เช้�อใจั’ 
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จุดเริ่มต้นิคำวามเข้าใจ
พ่อแม่หร้อผู้้�ปกครองอาจัเกิดิคำาถามว่า เราจัะเข�าใจัแลีะอย่้เคียงข�างล้ีก

ไดิ�อย่างไร?

ถ�าเราจัะเริ�มเรียนุร้�แลีะปรบััติวัไปพร�อมๆ กบััล้ีก ติอนุนีุ�จัะสำายเกนิุไปไหม?

หลีายคำาถามที�เกิดิขึ�นุไม่ไดิ�มีคำาติอบัติายติัว แติ่มีหลีากหลีายวิธีที�พ่อแม่

หร้อคนุในุครอบัครัวสำามารถเรียนุร้� เข�าใจั แลีะปรับัติัวไปพร�อมกับัการเลีี�ยงลี้ก

ให�เติิบัโติติามสำิ�งที�เขาอยากเป็นุ

วิธ์่การ่สุ่�อสุาร่กับล่่กเพั่�อให้การ่ยู่อมร่ับแล่ะสุร่้างความเข้าใจั

• สำำาหรับัผู้้�ปกครองที�ไม่อยากจัะพ้ดิคุยติรงๆ กับัลี้ก แติ่อยากสำ้�อสำารว่า

เรายอมรับัติัวตินุของล้ีก ไม่ว่าพวกเขาจัะเป็นุเพศอะไร สำามารถทำาไดิ�ผู้่านุการ

ใหพ่้ั�นที่่�สุำาหร่บัล่ก่ได้แสุดงออกแล่ะเป็นตั้วของต้วัเอง เชนุ่ ไดิ�เลีนุ่ ไดิ�ทำากิจักรรม 

ไดิ�แสำดิงออกติรงติามอัติลัีกษณ์ของเขา โดิยไม่ติำาหนุิ ห�าม หร้อลีงโทษ สิำ�ง

เหลี่านุี�จัะสำร�างความเช้�อมั�นุใจัแลีะทำาให�ลี้กๆ มั�นุใจัว่า พวกเขาไดิ�รับัการยอมรับั

ติัวตินุทางเพศ

• หากเกิดิเหติุการณ์ที�ไม่ดิี เช่นุ ลี้กถ้กกลีั�นุแกลี�ง ลี�อเลีียนุ หร้อถ้กเลี้อก

ปฏิิบัติัิ ถ�าพ่อแมห่ร้อคนุในุครอบัครวัออกมาปกปอ้ง จัะทำาให�ล้ีกเกิดิความเช้�อมั�นุ 

ไว�วางใจั นุำาไปส่้ำการสำร�างความเข�าใจัแลีะปรบััความสัำมพนัุธ์ในุครอบัครัว อย่างแม่

คนุหนึุ�งในุโครงการวจิัยัสำอนุล้ีกไว�วา่ “มอีะไรให�บัอกกนัุติรงๆ พอ่แมจ่ัะไดิ�ชว่ยกันุ

หาทางออก อย่าหาทางออกคนุเดิียว ให�มาช่วยกันุ เราเป็นุครอบัครัวเดิียวกันุ”

• อีกกรณีหนุึ�ง ค้อ การไม�ต้ำาหนิ ไม�ต้ั�งคำาถาม “ที่ำาไมจัึงเป็นแบบน้�” ต้�อ

อัต้ล่ักษณ์ที่างเพัศิที่่�ล่่กเป็น แล่ะให้การ่สุนับสุนุนพัวกเขาเพ้�อสำร�างความเช้�อมั�นุ 

ความมั�นุคงภายในุจิัติใจั ไม่ร้�สำึกโดิดิเดีิ�ยว ลีดิความเสีำ�ยงในุการสิำ�นุหวังกับัชีวิติ 

รวมถงึเป็นุที�รกัแลีะเป็นุที�ติ�องการของคนุในุครอบัครวั ซึ่ึ�งจัะเป็นุสำว่นุสำำาคญัี่ที�ช่วย

ให�กลุ่ีม LGBTI+ สำามารถเผู้ชิญี่แรงเสำยีดิทานุในุการมชีวีติิค้ ่การด้ิแลีติวัเอง แลีะ
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การติ่อสำ้�กับัสำังคมภายนุอก ดิังเช่นุแม่ที�อธิบัายว่า

“เราให�ความเป็นุเพ้�อนุ ให�ความเป็นุกันุเอง ให�ลี้กพ้ดิไดิ�ทุกเร้�อง 
แลี�วก็ไม่ติำาหนุิ ไม่ว่ามันุจัะถ้กหร้อผู้ิดิ แต่ิถ�าผู้ิดิมากถึงขั�นุไม่ดิี
ก็พ้ดิกันุอย่างติรงไปติรงมา ขอร�องกันุติรงไปติรงมา ทำาให�เขา
ร้�สำึกว่าไม่ติ�องกลีัวพ่อกับัแม่จัะเสำียใจัที�เขาเป็นุแบับันุี�”

(แม่ของเกย์ท่านุหนุึ�ง)

หากเราลีองเริ�มติ�นุจัากวิธีข�างติ�นุ อย่างนุ�อยก็นุับัเป็นุสำัญี่ญี่าณที�ดิีในุการ

เคียงข�างกับัล้ีกหลีานุที�เป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ เม้�อพวกเขาไว�วางใจั

แลีะเช้�อมั�นุในุสำายสำัมพันุธ์นุี� ครอบัครัวก็จัะเป็นุสำ่วนุสำำาคัญี่ในุยามที�กลีุ่ม LGBTI+ 

ไดิ�รับัผู้ลีกระทบัจัากคนุในุสำังคม ทั�งเร้�องการดิ้แลีติัวเอง การใช�ชีวิติ การทำางานุ 

รวมถึงการมีชีวิติค้่ เพราะครอบัครัวเป็นุพ้�นุฐานุของทุกคนุ จัึงควรเป็นุพ้�นุที�

ปลีอดิภัย เป็นุพ้�นุที�ที�พวกเขาไว�ใจั

ให้ลูกก้าวอย่างมั่นิใจ โฟกัสที่การเป็นิตัวของตัวเอง
มากกว่าการเป็นิคำนิดีตามอุดมคำติ

การเป็นุผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศในุสัำงคมไทยอาจัมแีนุวโนุ�มที�ดิขึี�นุ แติ่

ในุมุมมองของพอ่แมย่อ่มมคีวามเป็นุห่วงแลีะความกังวลีถงึสิำ�งที�ล้ีกจัะติ�องเผู้ชิญี่ 

ทำาให�บัางครั�งอาจัเผู้ลีอตัิ�งเง้�อนุไขในุการยอมรับัล้ีกที�เป็นุ LGBTI+ โดิยไม่ร้�ติัว 

อย่างการเรียนุเก่ง การทำากิจักรรม การมีความสำามารถพิเศษ หร้อประโยคที�ว่า 

‘เป็นุอะไรก็ไดิ� ขอแค่เป็นุคนุดิี’

โดิยเจัตินุาแลี�ว สิำ�งเหลี่านีุ�สำะท�อนุถึงความหวังดีิติ่อล้ีก เพราะคิดิว่าเป็นุ

พ้�นุฐานุที�ล้ีกจัะสำามารถใช�ชีวิติอย่้ในุสัำงคมไดิ�อย่างไม่มีปัญี่หา ทั�งเร้�องเพ้�อนุ 

การทำางานุ หร้อค้่ชีวิติ แติ่เม้�อลีองเปลีี�ยนุมุมมองจัะพบัว่า ความหวังดิีเหลี่านุั�นุ
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3 วิธีส่ือสาร ใหลูกรูวา
พอแมเขาใจและยอมรับ

เปดพ้ืนท่ีใหลูกไดแสดงออก
และเปนตัวของตัวเอง 

คือการให�เขาได�เล�น ได�ทํากิจกรรม 
ได�แสดงออกอย�างที่พวกเขาเ�น 
โดยไม�ห�าม ไม�ตําหนิ หรือลงโทษ

อยูเคียงขางลูก
โดยเฉพาะเม่ือพวกเขาถูกกลั่นแกล�ง 
ล�อเลียน หรือถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให�ลูก
ไม�รู�สึกว�าต�องเจอ�ญหาอย�างโดดเดี่ยว 
รวมถึงสร�างความเช่ือมั่นและไว�วางใจ
ต�อความสัมพันธ�ในครอบครัว

สนับสนุนส่ิงท่ีลูกเปนหรือแสดงออก
โดยไมตำหนิและไมต้ังคำถามวา 
“ทำไมถึงเปนแบบน้ี” 

เ�นการสร�างความมั่นคงภายในจิตใจ 
ผ�านการแสดงความรู�สึกว�าพวกเขาเ�นที่รัก
เ�นที่ต�องการของคนในครอบครัว
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อาจัสำร�างแรงกดิดัินุให�กับัล้ีกว่าติ�องผู้า่นุเง้�อนุไขที�พ่อแมว่างไว� จังึจัะสำามารถเป็นุ

ติัวของติัวเองแลีะแสำดิงอัติลีักษณ์หร้อวิถีทางเพศของติัวเองไดิ�

ในุความเป็นุจัริงแม�พ่อแม่จัะเติรียมความพร�อมให�ล้ีกมากแค่ไหนุในุ

การเผู้ชิญี่โลีกกว�าง แต่ิก็ไม่อาจัควบัคุมปัจัจััยทุกอย่างในุชีวิติของพวกเขาไดิ�

อย่างเบั็ดิเสำร็จั

บัางวันุลี้กอาจัจัะติัดิสำินุใจัถ้ก
บัางวันุลี้กอาจัจัะติัดิสำินุใจัผู้ิดิ
บัางวันุลี้กก็เข�มแข็ง
บัางวันุลี้กก็อ่อนุไหว
บัางวันุลี้กเจัอคนุที�ดิี
บัางวันุลี้กเจัอคนุใจัร�าย

สำิ�งสำำาคัญี่ที�สำุดิที�พ่อแม่สำามารถทำาไดิ� ค้อ การคอยเป็นุกำาลีังใจั สำนุับัสำนุุนุ

ติัวตินุของล้ีกที�มีความหลีากหลีายทางเพศ เพ้�อให�ล้ีกสำามารถเป็นุตัิวเองแลีะ

แสำดิงออกไดิ�อย่างมั�นุใจั รวมถึงโอบัอุ�มพวกเขาในุวันุที�ติ�องรับัแรงเสำียดิทานุ

เกนิุกว่าที�จัะรบััไหวเพียงลีำาพัง สำำาหรับับัางครอบัครัวแคล้่ีกๆ ดิำาเนิุนุชวีติิปกติิในุ

ปัจัจับุันัุ นัุ�นุกเ็ป็นุการพิส้ำจัน์ุติวัเองมากพอแลี�ว เชนุ่เดิยีวกบััที�แมท่า่นุหนึุ�งกลีา่ววา่

“LGBTI+ ไม่จัำาเป็นุตัิวพิส้ำจันุ์ติัวเองดิ�วยการเป็นุคนุดีิเสำมอไป เราเป็นุ

คนุธรรมดิา ใช�ชีวิติติามแบับัปกติิเหม้อนุคนุธรรมดิาทั�วๆ ไป ให�เขาเห็นุว่า

เราไม่ไดิ�มีปัญี่หา การเป็นุ LGBTI+ ไม่ไดิ�ทำาให�เราแปลีกแยก ใช�ชีวิติเหม้อนุ

คนุธรรมดิา ถ�าหนุ้เรียนุหนัุงส้ำอ หนุ้กเ็รยีนุหนัุงส้ำอไป ถ�าหนุ้ทำางานุ หนุ้ก็ทำางานุไป 

ทำาให�เขาเห็นุว่ารสำนุิยมทางเพศของเรามันุไม่ไดิ�กระทบักับัการใช�ชีวิติ”

นุอกจัากนุี�พ่อแม่ยังมีบัทบัาทสำำาคัญี่ในุการดิ้แลี ช่วยเหลี้อ แลีะสำนุับัสำนุุนุ
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พ่อแม่/ครอบัครัว: จัากสำายสำัมพันุธ์แรกสำ้่ความมั�นุคงในุใจัของลี้ก

เร้�องสำุขภาวะทั�งดิ�านุร่างกายแลีะดิ�านุจิัติใจัของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ 

เพราะเม้�อล้ีกตัิดิสิำนุใจัแลี�วว่าจัะเป็นุเพศอะไร บัางคนุอาจัติ�องการรับัฮอร์โมนุ 

ซึ่ึ�งติ�องอย่้ในุการด้ิแลีของแพทย์ เพราะการรับัฮอร์โมนุมีผู้ลีต่ิอสำภาวะอารมณ์

จังึติ�องคอยปรบััการรบััฮอร์โมนุให�เหมาะสำมอย่้เสำมอ หร้อบัางคนุอาจัจัะติ�องการ

แปลีงเพศ ในุส่ำวนุนีุ�พ่อแม่จัะเป็นุผู้้�ให�การด้ิแลี ทั�งการพาไปหาหมอเพ้�อปรึกษา 

ติลีอดิจันุการเติรียมความพร�อมให�ล้ีกในุการแปลีงเพศ อย่างพ่อของล้ีกชายที�

อยากเปลีี�ยนุเพศเลี่าประสำบัการณ์ว่า

“หมอ 3-4 คนุ มาด้ิเร้�องทางจิัติใจั รา่งกาย ฮอร์โมนุ ฯลีฯ หมอเขาจัะแยก

เข�าห�องขอคุยกับัลี้กก่อนุ เสำร็จัแลี�วหมอกลีุ่มนุั�นุค่อยมาคุยกับัผู้ม กับัผู้้�ปกครอง 

สำรปุเสำร็จักม็านัุ�งคยุกันุทั�งพอ่ แม ่ล้ีก หมอสำรุปให�ฟังแลี�ววเิคราะห์วา่ ล้ีกเราเนีุ�ยมี

ความร้�สำึกนุึกคิดิอยากเป็นุผู้้�หญี่ิงจัริงๆ ค้อเขาติ�องวิเคราะห์ให�ชัดิเจันุก่อนุ ไม่ใช่

เดีิ�ยวอยากเป็นุผู้้�หญี่ิงแลี�วอยากเป็นุผู้้�ชาย ขณะเดีิยวกันุก็ติรวจัฮอร์โมนุเพศ 

ปรากฏิว่า ฮอร์โมนุเพศหญี่ิงสำ้งกว่าเพศชาย”

ครอบัครวัจังึไมใ่ช่เพยีงสำายสำมัพันุธแ์รกที�ล้ีกมี แต่ิเป็นุพ้�นุฐานุสำำาคญัี่ในุการ

ผู้ลีักดิันุให�ลี้กเป็นุติัวเองไดิ�อย่างมั�นุใจั ไม่ว่าพวกเขาจัะเป็นุเพศใดิ ผู้้�ชาย ผู้้�หญี่ิง 

เกย์ ทอม เลีสำเบัี�ยนุ ทรานุสำ์แมนุ ฯลีฯ เพราะเม้�อพวกเขาไดิ�รับัการยอมรับัจัาก

พอ่แม ่หากเผู้ชิญี่กับัแรงเสำยีดิทานุทางสัำงคมมากแค่ไหนุ อย่างนุ�อยพอ่แมยั่งคอย

เคียงข�างพวกเขาอย้่เสำมอ

นีุ�เป็นุจัุดิเริ�มติ�นุที�สำำาคัญี่ในุการเรียนุร้� ทำาความเข�าใจั แลีะย้นุหยัดิไปกับั

คนุที�เรารัก เพ้�อให�เขาไดิ�รับัการยอมรับัในุสิำ�งที�พวกเขาเป็นุ แลีะสำำาคัญี่ที�สุำดิค้อ

การยอมรับัติัวเอง 



บทท่� 4

เพื่อนิ: พื้นิที่ปลอดภัยที่ไร้การตัดสินิ
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เพ้�อนุ: พ้�นุที�ปลีอดิภัยที�ไร�การติัดิสำินุ

ในุชีวิติเราติ่างมีสิำ�งที�สำามารถเล้ีอกไดิ�แลีะเล้ีอกไม่ไดิ� สำำาหรับัครอบัครัว

เราอาจัเลี้อกพวกเขาไม่ไดิ� แติ่สำำาหรับั เพั่�อน ค้อคนุที�เราติ่างเลี้อกกันุแลีะกันุให�

เข�ามาอย่้ในุชีวิติ ทั�งโดิยร้�ติวัหร้อไม่ร้�ตัิวกต็ิาม เพราะเพ้�อนุเป็นุคนุที�เราอย่้ดิ�วยแลี�ว

ร้�สึำกดีิแลีะอยากใช�เวลีารว่มกนัุ ซึ่ึ�งเพ้�อนุบัางคนุอาจัมคีวามสำำาคัญี่เสำม้อนุเป็นุคนุในุ

ครอบัครวัหร้อมากกว่านัุ�นุเสำยีอีก แลีะเม้�อยิ�งมคีวามไว�วางใจักนัุมาก ยิ�งทำาให�งา่ย

ติอ่การเปิดิใจั รวมถึงเพ้�อนุอาจัเป็นุทั�งผู้้�รบััฟังแลีะเป็นุที�ปรกึษาโดิยเฉพาะอย่างยิ�ง

ในุเร้�องที�ไม่กลี�าเปิดิเผู้ยหร้อพ้ดิคุยกับัคนุในุครอบัครัว

เพื่อนิใหม่
เม้�อไดิ�ทำาความร้�จัักกับัเพ้�อนุใหม่ ไม่ว่าจัะเป็นุเพ้�อนุในุโรงเรียนุ ในุรั�ว

มหาวิทยาลีัย ในุที�ทำางานุ หร้อที�อ้�นุๆ เราติ่างค่อยๆ เรียนุร้�นุิสำัยแลีะติัวตินุ

ของกันุแลีะกันุ ผู้่านุบัทสำนุทนุา บัุคลีิกท่าทาง การแสำดิงออก การแติ่งตัิว ฯลีฯ 

ซึ่ึ�งเพศสำภาวะก็เป็นุมิติิหนึุ�งในุตัิวตินุของแต่ิลีะคนุที�รับัร้�จัากการสัำงเกติแลีะ

พ้ดิคยุ สำำาหรับัเพ้�อนุที�เป็นุผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศบัางคนุเราอาจัพอร้�ไดิ�ว่า 
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อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

พวกเขาเป็นุ LGBTI+ จัากการแสำดิงออกที�เป็นุติัวของติัวเอง แลีะอย่างที�กลี่าวไว�

ในุบัทที� 2 ว่าเพศในุแติ่ลีะมิติิไม่ไดิ�ผู้้กโยงกันุอย่างติายติัว ดิังนุั�นุการรับัร้�ติัวตินุ

ผู้า่นุการแสำดิงออกของอกีฝ้�ายเพยีงอย่างเดิยีวไม่อาจันุำามาใช�คาดิเดิาเพศสำภาวะ

ของเพ้�อนุไดิ�เสำมอไป

“ทีแรกดิ้แค่ในุใบัสำมัครไม่ร้�หรอก จันุไดิ�มาเจัอติัว (หัวเราะ) ทั�ง
การแต่ิงติัว เส้ำ�อผู้�า หนุ�าผู้ม แลี�วก็การพ้ดิจัา เขาไม่พ้ดิ ‘ครับั’ 
เขาจัะพ้ดิ ‘คะ ค่ะ’ เขาด้ิมีความเข�มแข็ง แข็งแกร่ง (หัวเราะ) 
แรกๆ เราก็ยังไม่ฟันุธงหรอก จันุกระทั�งเขาพ้ดิถึงติัวเอง นุิยาม
ติัวเองให�เราฟัง ว่าเขาไม่ชอบัผู้้�ชาย เขาชอบัผู้้�หญี่ิง แลี�วก็เลี่า
เร้�องราวความรักติ่างๆ ให�ฟัง”

(เพ้�อนุของหญี่ิงรักหญี่ิงท่านุหนุึ�ง)

เพราะสนิิทจึงเปิดใจ
สำำาหรบััผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศบัางคนุอาจัไม่สำะดิวกใจัที�จัะเปิดิเผู้ย

ติัวตินุทางเพศกับัทุกคนุ แติ่ติ�องมีความสำนุิทหร้อไว�วางใจักันุในุระดิับัหนุึ�งถึงจัะ

เปิดิใจัพ้ดิคุยกันุไดิ�

“ติอนุแรกๆ ไม่ไดิ�คุยกันุว่าเขาเป็นุเพศอะไร ไม่ไดิ�คุยกันุว่า
เป็นุ intersex แลีะก็ไม่ค่อยเข�าใจัคำาว่า intersex สำักเท่าไร เข�าใจั
ว่าเขาเป็นุกะเทย แติ่พอร้�จัักกันุมากขึ�นุแลี�ว เขาก็เป็นุคนุนุิยาม
ติวัเองวา่เป็นุ intersex เขาเป็นุคนุที�ไมค่่อยอธบิัายกบััคนุอ้�นุนุะ จัะ
เป็นุการคุย การเข�าใจักันุในุวงเพ้�อนุ วงคนุทำางานุดิ�วยกันุที�สำนุทิ”

(เพ้�อนุของ intersex ท่านุหนุึ�ง)
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เพ้�อนุ: พ้�นุที�ปลีอดิภัยที�ไร�การติัดิสำินุ

“ร้�จัักกันุประมาณสำักปีสำองปี ก็ไดิ�ร่วมงานุกันุแบับัใกลี�ชิดิ พอ
เขาร้�สึำกว่าปลีอดิภัยที�จัะบัอกเราไดิ� เขาก็กลี�าบัอกในุเวลีาแลีะ
สำถานุที�ที�เหมาะสำมที�มันุโอเค บัางครั�งเวลีาที�เขาบัอกว่าติัวเอง
เป็นุ intersex ก็จัะร้�สำึกถ้กมองว่าเป็นุคนุที�เรียกร�องความสำนุใจั 
เขากเ็ลียไม่ไดิ�พ้ดิเร้�องนีุ� แต่ิทั�วไปเขากจ็ัะบัอกว่าเคยเป็นุกะเทย”

(เพ้�อนุของ intersex ท่านุหนุึ�ง)

จัากติัวอย่างประสำบัการณ์ของเพ้�อนุจัะเห็นุไดิ�ว่า แม�เพ้�อนุพอจัะเดิาไดิ�

ว่าเพ้�อนุติัวเองเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ แติ่พวกเขาก็ไม่สำามารถติัดิสำินุ

ไดิ�อย่างชัดิเจันุว่าเพ้�อนุนิุยามตัิวว่าอย่างไร จันุกว่าเพ้�อนุจัะเปิดิเผู้ยอัติลัีกษณ์

ทางเพศหลีังจัากไว�วางใจักันุแลี�ว แลีะกว่าผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศจัะ

สำนุิทใจัจันุสำามารถเปิดิเผู้ยพ้ดิคุยกันุไดิ�อาจัใช�เวลีานุานุแติกติ่างกันุไป ขึ�นุอย้่กับั

ความพร�อมแลีะประสำบัการณ์ในุชีวิติที�ผู้่านุมา

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศบัางคนุอาจัมีประสำบัการณ์ไม่ดิีจัากการที�

เพ้�อนุหร้อคนุรอบัข�างไม่เข�าใจัแลีะไม่ยอมรับัความหลีากหลีายทางเพศ บั�าง

เคยถ้กทำาร�ายร่างกายหร้อจัิติใจั เช่นุ อาจัเคยถ้กเพ้�อนุในุโรงเรียนุแสำดิงท่าที

รังเกียจั ลี�อเลีียนุ ปฏิิเสำธที�จัะพ้ดิคุยหร้อข�องเกี�ยวกับั LGBTI+ หร้ออาจัเคย

ถก้แซึ่วแลีะเล้ีอกปฏิิบัติัิในุที�ทำางานุ บัางรายอาจัถงึขั�นุมผีู้ลีติอ่การไดิ�รบััพจิัารณา

เลี้�อนุติำาแหนุ่ง

อย่างผู้้�มีเพศกำาเนุิดิเป็นุหญี่ิง นุิยามว่าติัวเองเป็นุเควียร์ท่านุหนึุ�ง เลี่า

เหติุการณ์ไปสำารภาพรักกับัรุ่นุพี�ผู้้�หญี่ิงที�แอบัชอบัว่า “ติอนุพักก่อนุเรียนุพิเศษ 

แลี�วทั�งระเบัียงข�างหนุ�าติอนุนุั�นุค้อนุักเรียนุทั�งระดิับัมัธยมอย้่กันุหมดิ พอเราไป

คยุกบััเขาเสำร็จั เร้�องมนัุควรจัะจับัแคนัุ่�นุ แติไ่ม่ร้�วา่ใครเอาไปบัอกคร้ บัรรดิาเพ้�อนุ

ทั�งหลีายกพ็ร�อมใจักนัุลี�อเลีียนุ มนัุไมจ่ับัแคเ่พ้�อนุลี�อ แติม่นัุไปจับัที�คร้ลี�อดิ�วย แลี�ว

มันุทำาให�ทั�งสำองคนุอย้่ยาก ทั�งๆ ที�จัริงคุยกันุ มันุควรจัะแค่เราอกหักแลี�วกลีับัไป
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เลีียแผู้ลีใจัเนุอะ มันุไม่เป็นุอย่างนัุ�นุไง (หัวเราะ) แลี�วจัากเหติุการณ์ติรงนัุ�นุอะ 

เลียทำาให�เราร้�สำึกว่าหร้อเราแมนุไม่พอ หร้อเราเป็นุผู้้�ชายไม่พอ”

หร้อประสำบัการณ์ของคนุที�เป็นุ intersex ท่านุหนุึ�งที�เลี่าว่า

“ถ�าพ้ดิถึงในุชีวิติประจัำาวันุ ไม่เคยมีใครอย้่ดิีๆ มาย้นุดิ่า หร้อมา
ติะโกนุใสำ ่คอ้เขาไมก่ลี�า แติสิ่ำ�งที�เหน็ุจัะเป็นุสำายติามองหวัจัรดิเท�า 
ถ�าเดิินุผู่้านุกลุ่ีมคนุที�เขามองเรามา เสีำยงหัวเราะ เสีำยงนุินุทา
ก็จัะมีบั�าง”

“เพ้�อนุเป็นุทอม มีเพ้�อนุสำนุิทที�เป็นุผู้้�ชาย มีกลีุ่มที�เรียนุช่างอะไร
อย่างนีุ� แลี�วเขาถ้กล่ีวงลีะเมิดิจัากเพ้�อนุผู้้�ชายดิ�วยกันุเอง หวัง
เปลีี�ยนุให�เป็นุผู้้�หญี่ิง บัางคนุก็เปลีี�ยนุ แติ่บัางคนุก็ไม่ไดิ�เปลีี�ยนุ 
แลี�วเขาก็มีบัาดิแผู้ลี”

(เพ้�อนุของทอมท่านุหนุึ�ง)

ประสำบัการณเ์หล่ีานีุ�อาจัเป็นุสำว่นุหนึุ�งที�ทำาให�ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

บัางคนุเล้ีอกที�จัะเปิดิเผู้ยหร้อพ้ดิคุยเร้�องเพศของติัวเองกับัเพ้�อนุบัางคนุที�สำนิุท

เท่านุั�นุ

สิำ�งหนึุ�งที�เพ้�อนุทำาไดิ�คอ้การปฏิิบัติัิติอ่เพ้�อนุ LGBTI+ ในุฐานุะเพ้�อนุคนุหนึุ�ง 

แลีะรอให�เขาพร�อมที�จัะเปิดิใจัเอง โดิยไมไ่ปเรง่รดัิหร้อบังัคบััให�ติ�องเปิดิเผู้ยตัิวตินุ

ในุขณะที�ไม่พร�อม
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“คงเป็นุความสำนิุทแลีะไว�เนุ้�อเช้�อใจั เราไม่เคยไปถามเขาจุักจัิก 
ไม่เคยติั�งคำาถามอะไรกับัเขาเยอะ เขาอยากเลี่า เขาพร�อมจัะเลี่า 
เราก็ฟัง แลี�วเขาก็ถามเราว่าติกใจัไหมที�เขาเลี่าแบับันุี� เราก็บัอก
ว่าไม่ไดิ�ติกใจั แค่คิดิว่าเม้�อไรจัะบัอก เพราะเราร้�สำึกสำนุิทใจัเวลีา
คุยอะไรกับัเขา…มันุสำนุิทใจั มันุคุ�นุเคย มันุเปิดิกันุไดิ� แลี�วเขาก็
คงร้�สำึกแบับัเดิียวกันุ เราเลียไดิ�คุยกันุ”

(เพ้�อนุของเกย์ท่านุหนุึ�ง)

คำ่อยๆ เรียนิรู้และทำ คำวามเข้าใจไปพร้อมกันิ
หลีังจัากผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเปิดิใจัที�จัะเปิดิเผู้ยติัวตินุ สำำาหรับั

เพ้�อนุบัางคนุที�คุ�นุเคยหร้อมปีระสำบัการณ์ใกลี�ชิดิกับัผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศ

มาก่อนุอาจัมีความเข�าใจัติ่อกลีุ่ม LGBTI+ ในุระดิับัหนุึ�งอย้่แลี�ว แลีะไม่ไดิ�ร้�สำึกว่า

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศแปลีกหร้อแติกติ่างอะไรจัากคนุอ้�นุ

“ก็ไม่ร้�สำึกแติกต่ิาง เพราะติอนุเรียนุม.ปลีาย มีเพ้�อนุเป็นุทอม 
เราก็คุ�นุชินุกับัอะไรแบับันีุ� ไม่ไดิ�ถ้อว่ามันุผู้ิดิปกติิ เหม้อนุเป็นุ
เพ้�อนุคนุหนุึ�ง”

(เพ้�อนุของดิี�ท่านุหนุึ�งเลี่าถึงความร้�สำึกติอนุที� 
เพ้�อนุผู้้�หญี่ิงติั�งแติ่สำมัยมหาวิทยาลีัยเปิดิเผู้ยว่า 

ติัวเองเป็นุดิี�แลีะกำาลีังคบักับัแฟ้นุที�เป็นุทอม)

สำ่วนุบัางคนุอาจัมีภาพจัำาเชิงลีบัติ่อผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ อาจัยัง

ไม่ร้�จัักแลีะยังไม่ค่อยเข�าใจัพวกเขาเท่าไรนุัก ทำาให�ช่วงแรกมีความกังวลีใจัติ่อ

เพ้�อนุกลุ่ีมนีุ� อย่างเพ้�อนุผู้้�หญี่งิของกะเทยทา่นุหนึุ�งเล่ีาว่า “หลีายคนุจัะมาบัอกเรา 
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เราก็ไม่ร้�ว่าเราคิดิติามหลีายคนุหร้อเราคิดิติามสำังคมหร้อเปลี่า ว่าอารมณ์เขาจัะ

แปรปรวนุ โดิยเฉพาะเพ้�อนุที�เป็นุกะเทย เราเข�าใจัว่าเป็นุผู้ลีมาจัากฮอร์โมนุดิ�วย 

สำ่วนุหนุึ�งค้อเคยทำางานุกับัรุ่นุนุ�องคนุหนุึ�งที�เป็นุกะเทย แลี�วเขาเหวี�ยงติลีอดิเวลีา 

ติอนุแรกก็กังวลีเหม้อนุกันุว่ายังไง เพราะติอนุแรกไม่เข�าใจัเร้�องการใช�ฮอร์โมนุ 

เราก็คิดิว่าทำาไมเขาเจั�าอารมณ์ บัวกกับัเราถ้กบัอกมาติลีอดิว่ากะเทยเป็นุคนุ

อารมณ์โกรธแรง เกลีียดิแรง อะไรอย่างนุี�”

หร้อแม�แติ่เพ้�อนุที�เป็นุ LGBTI+ ดิ�วยกันุ บัางครั�งในุช่วงแรกก็อาจัมีความ

ไม่เข�าใจัอย่้บั�างเหม้อนุกันุ เพ้�อนุของเกย์คนุหนึุ�งอธิบัายความร้�สำึกแรกหลีังจัาก

เพ้�อนุเปิดิเผู้ยว่าเป็นุไบัเซึ่็กซึ่์ชวลีว่า “มันุอาจัจัะเป็นุเร้�องใหม่ในุสำังคมกลีุ่มเพ้�อนุ

ครับั แติ่ก็ไม่ไดิ�รังเกียจัอะไร ในุช่วงแรกถึงจัะมีแย�งๆ บั�างว่า เอ�ะ ไม่ดิีหรอกนุะ”

ความไม่เข�าใจัเหล่ีานีุ�ค่อยๆ หายไป แลีะก่อติัวเป็นุมิติรภาพที�ดิีติ่อกันุ 

หลีังจัากที�พวกเขาใช�เวลีาร่วมกันุมากขึ�นุ ทำางานุร่วมกันุ ทำากิจักรรมร่วมกันุ ไป

เที�ยวดิ�วยกันุ ระบัายปัญี่หาที�เจัอให�ฟังกันุ เป็นุสิำ�งที�ทำาให�เพ้�อนุสำนุิทกันุแลีะไดิ�

เห็นุมุมมองติ่อกันุมากขึ�นุ ไม่ว่าเพ้�อนุคนุนุั�นุจัะเป็นุเพศอะไร

เม้�อสำนุิทกันุมากขึ�นุก็จัะเข�าใจันุิสำัยของกันุแลีะกันุมากขึ�นุ ร้�จัักกันุในุฐานุะ

มนุุษย์คนุหนุึ�งที�ไม่มีกรอบัเร้�องเพศมาเป็นุข�อจัำากัดิในุมิติรภาพ

“พอมาอย่้ดิ�วยกันุ มาคลุีกคลีีกันุ เขามีความลีะเอียดิอ่อนุ 
เรยีบัร�อย ยิ�งกว่าเราอะ (หัวเราะ) ความสำะอาดิ ความเป็นุระเบัยีบั
เขาค้ณ 2 ของเรา ขนุาดิเสำ้�อผู้�าใสำ่แลี�วยังซึ่ักกริบั แติ่แกเป็นุทอม 
ที�ไม่ไดิ�สำนุใจัเร้�องมีหนุ�าอกหร้อไม่มีหนุ�าอกนุะ แกก็อย่้กับั
ธรรมชาติิที�แกมี ไม่ติ�องมารัดิ ไม่ติ�องมาอะไร”

(เพ้�อนุของทอมท่านุหนุึ�ง)
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พื้นิที่ปลอดภัย เมื่อไม่สามารถหาได้จากคำรอบัคำรัว
หลีายครั�งเรามีเร้�องที�ไมอ่ยากพ้ดิหร้อไมก่ลี�าคุยกบััครอบัครวั โดิยเฉพาะ

อย่างยิ�งเม้�อเป็นุเร้�องเกี�ยวกับัเพศ สำำาหรับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศก็เช่นุกันุ 

การเปิดิเผู้ยอัติลีักษณ์ วิถีทางเพศ หร้อการพ้ดิคุยในุประเดิ็นุความสำัมพันุธ์กับั

ครอบัครัวอาจัเป็นุเร้�องยากสำำาหรับั LGBTI+ หลีายคนุ เพ้�อนุสำนิุทจึังมีบัทบัาท

สำำาคัญี่ในุการเป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัยที�สำามารถพ้ดิคุยเร้�องเหลี่านุี�ไดิ�

“เขาก็อยากให�ครอบัครัวเขายอมรับัก่อนุ ถ�าพ่อแม่เปิดิใจัเขาก็
จัะมคีวามสำขุในุการอย่้ ณ ปัจัจุับันัุ แลี�วกท็ำาอะไรไดิ�โดิยที�ไม่ติ�อง
มาระมัดิระวัง หร้อกังวลีว่าเขาจัะเป็นุเพศอะไร”

(เพ้�อนุของดิี�ท่านุหนุึ�ง) 

หร้อเพ้�อนุผู้้�ชายที�สำนุใจัสำาวประเภทสำองทา่นุหนึุ�งเลีา่วา่ “ผู้มไมค่อ่ยเปิดิใจั

กบััที�บั�านุเท่าไร แต่ิคุยกบััเพ้�อนุ เพราะเพ้�อนุเขาร้�วา่ผู้มสำนุใจัเร้�องพวกนีุ� เขาบัอก

ว่าถ�าเราสำนุใจัสำาวประเภทสำองนุะ ก็สำนุใจัไดิ� ยังไงผู้มก็เป็นุเพ้�อนุเขาอย่้ สำนุใจั

อะไรก็รับัไดิ�หมดิ ค้อไม่ว่ายังไงก็ยังเป็นุเพ้�อนุเขาอย้่” 

เม้�อมิติรภาพระหว่างเพ้�อนุก่อติัวขึ�นุ พ้�นุที�ปลีอดิภัยที�พวกเขาสำามารถ

บัอกเลี่าเร้�องราวอ้�นุๆ ในุชีวิติกันุแลีะกันุไดิ� จัึงไม่ไดิ�จัำากัดิเพียงเร้�องอัติลัีกษณ์

หร้อวิถีทางเพศเท่านุั�นุ

“ถ�าถามว่าคยุ (เร้�องความสำมัพันุธ)์ กบััใคร กจ็ัะคยุกบััเพ้�อนุ เช่นุ 
‘แกฉันุร้�สำึกว่าฉันุชอบันุ�องคนุนุี� แกว่าแปลีกไหม’ เพ้�อนุก็บัอกว่า 
ไมแ่ปลีกหรอก ถ�าเกดิิแกคดิิว่าแกอย่้กบััเขาแลี�วแกมคีวามสำขุ แก
กท็ำาเลีย เพราะวา่ชวิีติเรา ไม่ร้�จัะอย่้ดิ�วยไดิ�นุานุอกีเม้�อไร ถ�าเกดิิ
ว่าแกคุยกับัเขา แลี�วโอเคแกก็ลีองคบัดิ้”

(intersex ท่านุหนุึ�งที�นุิยามว่าติัวเองเป็นุเควียร์)
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เกย์ท่านุหนึุ�งให�เหติุผู้ลีที�เล้ีอกปรึกษาเพ้�อนุมากกว่าคนุในุครอบัครัวไว�

ว่า “มีพี�สำาวนุ�องสำาว โติมาดิ�วยกันุ ก็จัะร้�นุิสำัยกันุอย้่ว่าเป็นุยังไง ค้อปรึกษาแลี�ว

ร้�ถึงพ่อถึงแม่ ก็เป็นุเร้�องอีก เลียจัะไม่ปรึกษาทางครอบัครัวเลีย ปรึกษาเพ้�อนุ

มากกว่า” แสำดิงให�เห็นุว่าเพ้�อนุมีสำ่วนุสำำาคัญี่ที�ช่วยสำนุับัสำนุุนุความมั�นุใจัของ

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ โดิยเฉพาะในุกรณีที�พ่อแม่ไม่ยอมรับัอัติลัีกษณ์

หร้อวิถีทางเพศของพวกเขา

สำำาหรับัผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศบัางคนุ เพ้�อนุที�เป็นุผู้้�ชายหร้อผู้้�หญี่งิ

ติามขนุบัอาจัเป็นุที�พึ�งทางใจัไดิ�ดิี ซึ่ึ�งอาจัขัดิกับัความคิดิโดิยทั�วไปที�ว่า LGBTI+ 

จัะให�การยอมรับัแลีะเข�าใจักันุเองไดิ�ดิีกว่า

“ของเรามนัุสำลัีบักนัุ มนัุแกวง่ไปหมดิเลีย เพราะเริ�มเปลีี�ยนุตัิวเอง
เป็นุทรานุสำ์ แลี�วอย้่ดิีๆ ก็ผู้กผู้ันุ เข�าไปเติ�นุในุวงบัีบัอย ติอนุข�าม
ไปเป็นุทรานุสำ์ครั�งแรกเนีุ�ย ทุกคนุเฉยๆ แติ่พอกลีับัมาเป็นุเกย์
เนุี�ย มันุเริ�มมีเสำียงแบับั เอ�ะ คนุนุี�เป็นุโรคจัิติ เป็นุบั�า เป็นุอะไร
หร้อเปลี่า หลีายคนุก็ติั�งคำาถามว่า ถ�าให�ลี้กผู้้�หญี่ิงมาอย้่ใกลี�เรา
เนีุ�ย เดีิ�ยวจัะไปขม่ข้นุเขาหร้อเปลีา่ คนุที�เราสำามารถพึ�งพาไดิ�เนีุ�ย 
ไม่ใช่คนุในุครอบัครัว ไม่ใช่เพ้�อนุผู้้�หญี่ิง ไม่ใช่เพ้�อนุที�เป็นุเกย์
หร้อสำาวประเภทสำองดิ�วยกันุ แติก่ลีายเป็นุเพ้�อนุผู้้�ชายที�เห็นุการ
เปลีี�ยนุแปลีงของเรามาตัิ�งแติแ่รก ตัิ�งแติเ่ราเป็นุผู้้�ชายแลี�วข�ามไป
เป็นุผู้้�หญี่งิ คนุที�เราสำามารถปรึกษาไดิ�กลัีบักลีายเป็นุเพ้�อนุผู้้�ชาย
ที�มีแฟ้นุเป็นุผู้้�หญี่ิง”

(เกย์ท่านุหนุึ�ง)

สำิ�งสำำาคัญี่ในุมิติรภาพ ค้อ การคำานุึงถึงความร้�สำึกของเพ้�อนุ โดิยไม่ไดิ�ขึ�นุ

อย่้กับัว่าพวกเขาเป็นุเพศอะไร แต่ิอย่้ที�ว่าเราใสำใ่จัเขามากนุ�อยแค่ไหนุ โดิยเฉพาะ

ยิ�งเป็นุเพ้�อนุสำนุิท เพราะบัางครั�งความใกลี�ชิดิอาจัทำาให�เราคิดิถึงความร้�สำึกของ
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เพ้�อนุนุ�อยเกินุไป ดิ�วยความคิดิที�ว่าเพ้�อนุนุ่าจัะเข�าใจัเราอย่้แลี�ว แต่ิบัางทีการ

พ้ดิคุยกันุ การรับัฟังกันุก็จัำาเป็นุในุมิติรภาพ เพ้�อให�เกิดิความเข�าใจัระหว่างกันุ 

เพราะในุยามที�เราหร้อเพ้�อนุมีปัญี่หา แนุ่นุอนุว่าในุฐานุะเพ้�อนุไม่อาจัช่วยเหล้ีอ 

ให�คำาปรึกษา หร้อให�คำาแนุะนุำาไดิ�ทุกเร้�อง แติ่อย่างนุ�อยเพ้�อนุก็รับัฟังเร้�องราว 

แบัง่เบัาความทุกข ์คอยอย่้เคยีงข�าง รวมถึงสำนัุบัสำนุุนุเพ้�อนุให�สำามารถเป็นุตัิวของ

ติัวเองแลีะใช�ชีวิติในุสำังคมไดิ�อย่างมั�นุใจัแลีะไม่โดิดิเดิี�ยว 

เพราะมติิรภาพเป็นุหนึุ�งในุพ้�นุที�ปลีอดิภยัในุการพ้ดิคยุอยา่งไว�วางใจั โดิย

ไม่ถ้กติัดิสำินุ ดิ้ถ้ก หร้อซึ่ำ�าเติิม 

เพื่อนิมีไว้ช่วยเหลือกันิ
นุอกจัากการเป็นุคนุคอยรบััฟังแลี�ว เพ้�อนุยังสำามารถเป็นุที�พึ�งในุดิ�านุอ้�นุๆ 

ทั�งการให�คำาปรกึษา แลีะการปกปอ้งเพ้�อนุจัากปฏิิกริยิาเชิงลีบัจัากคนุอ้�นุในุสัำงคม

“เวลีาเราไปไหนุกับัเพ้�อนุที�เป็นุเกย์กบััทอม นัุ�งกินุข�าว พ้ดิคยุสำนุุก 
โติ�ะข�างๆ ก็จัะมอง หร้อเพ้�อนุที�เป็นุทอมแลี�วแมนุมากๆ เขาก็จัะ
โดินุมองดิ�วยสำายติาสำงสัำย ไมเ่ป็นุมติิร หร้ออยากร้�วา่มนัุเป็นุอะไร 
พอเพ้�อนุไดิ�รับัการมองสำายติาอย่างงั�นุ เราก็หันุไปสำบัติาคนุนัุ�นุ 
แลี�วก็บัอกทางสำายติาว่า เราไม่โอเคกับัสำายติาที�คุณมองเพ้�อนุ
เรานุะ อันุนุี�เราจัะทำาเสำมอ”

(เพ้�อนุของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศท่านุหนุึ�ง) 

นีุ�เป็นุติวัอยา่งของสิำ�งเลีก็ๆ นุ�อยๆ ที�สำามารถชว่ยเหล้ีอกนัุไดิ�ในุฐานุะเพ้�อนุ 

เพราะพวกเขาไม่ไดิ�เรียกร�องการปฏิิบััติิอะไรที�พิเศษกว่าคนุอ้�นุ 
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“แค่ปฏิิบััติิติ่อเขาในุฐานุะที�เขาเป็นุคนุคนุหนุึ�ง เป็นุเพ้�อนุคนุหนุึ�ง
ที�ควรจัะไดิ�รับัมิติรภาพจัากเพ้�อนุอีกคนุหนุึ�ง”

(เพ้�อนุของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศท่านุหนุึ�ง) 

ยิ�งเวลีาผู้า่นุไป ไดิ�ใช�เวลีาดิ�วยกันุ ไดิ�ทำาอะไรรว่มกันุ ยิ�งทำาให�สำายสัำมพันุธ์

ของมิติรภาพแข็งแรงขึ�นุ ไว�วางใจัมากขึ�นุ แลีะขยายประเดิ็นุในุการพ้ดิคุยให�

กว�างขวางขึ�นุติามไปดิ�วย ไม่ว่าจัะเป็นุเร้�องครอบัครัว ความรัก ความสำัมพันุธ์ 

ติลีอดิจันุเร้�องสำุขภาพ การให�คำาปรึกษาเร้�องการศัลียกรรมเพ้�อแปลีงเพศ หร้อ

การให�คำาแนุะนุำาเร้�องติรวจัเลี้อดิ 

“ในุคำาแนุะนุำาของเรา ไม่ร้�ว่าในุมุมมองเขาคิดิว่าเราพ้ดิเลี่นุหร้อ
พ้ดิจัริง แต่ิเรากส็ำนัุบัสำนุุนุให�ไปติรวจัเล้ีอดิอยา่งเป็นุประจัำาอย่้แลี�ว 
เรากบ็ัอกวา่การศลัียกรรมทกุอย่างมันุก็อนัุติรายแหลีะ เราติ�องหา
ข�อม้ลีคลีินิุกนัุ�นุก่อนุว่าปลีอดิภัยแนุ่ไหม ความปลีอดิภัยเหนุ้อ
สำิ�งอ้�นุใดิค้อหลีังจัากทำามาแลี�วทำาติามคำาแนุะนุำาหมอไหม กินุยา
แบับัไหนุ ให�ไปหาหมอแบับัไหนุ แลี�วติ�องใช�งานุแบับัไหนุ ทำา
อะไรยังไงบั�าง ถ�าเราปฏิิบััติิติามทั�งหมดิก็นุ่าจัะปลีอดิภัย”

(เพ้�อนุของกะเทยท่านุหนุึ�ง)

“เขาถก้แฟ้นุที�เป็นุทอมทำาร�าย เพราะเกดิิเหติหึุงหวง เรากแ็นุะนุำา
ให�เขาไปแจั�งความ แติ่ว่าเขาไม่ไดิ�แจั�ง เราก็โกรธนุะ โกรธที�เขา
ทำาไมไม่รักติัวเอง”

(เพ้�อนุของหญี่ิงรักหญี่ิงท่านุหนุึ�ง)

แม�เพ้�อนุจัะมีความร้�สำึกเป็นุห่วงมากแค่ไหนุ สำิ�งสำำาคัญี่ไม่แพ�กันุ ค้อ ความ
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เข�าใจั ไม่ซึ่ำ�าเติิม แลีะเคารพการติัดิสำินุใจัของเพ้�อนุ “มันุมีปัจัจััยหลีายๆ อย่างที�

ทำาให�เขาติัดิสำินุใจัแบับันุี� อีกอย่างก็ค้อแฟ้นุเขาเป็นุคนุที�ดิ้แลี ให�เงินุ เร้�องการอย้่

การกินุของเขาดิ�วย เลียทำาให�เขาติิดิสำินุใจัที�จัะไม่เอาเร้�อง”

เพียงเพื่อนิ ‘ปลอดภัย’ เพศไหนิก็ไม่สำ คำัญ
เวลีาที�เพ้�อนุมีปัญี่หา หร้อเวลีาที�เรามีปัญี่หา เพ้�อนุย่อมช่วยเพ้�อนุ เช่นุ 

อาจัจัะเป็นุผู้้�ฟังที�ดิี อาจัจัะเป็นุผู้้�ให�คำาปรึกษา อาจัจัะเป็นุผู้้�ปลีอบัประโลีมในุวันุ

ที�ไม่ร้�จัะคุยกับัใคร 

แลี�วเม้�อเราเป็นุเพ้�อนุกับั LGBTI+ การปฏิิบััติิติ่อการในุฐานุะเพ้�อนุจัะ

แติกติ่างกันุไหม?

“ตัิ�งแติ่คบัเพ้�อนุพวกนีุ�มา เราก็ปฏิิบััติิกับัเขาเท่าๆ กันุนุะ ไม่ไดิ�มีอะไร

พิเศษ เพราะเราเคยไดิ�ยินุเพ้�อนุของเพ้�อนุถามว่า มีเซึ่็กซึ่์กันุยังไง เราก็เลียร้�สำึก

ว่า เฮ�ย…นุี�ไม่ใช่วิสำัยที�เพ้�อนุเขาจัะติ�องคุยกันุ หร้อถ�าเขาอยากจัะเลี่า เขาเลี่าเอง 

ไม่ใช่ว่าเราไปวุ่นุวายหร้อถามอะไรแบับันุี�”

การให�พ้�นุที�เป็นุสำิ�งสำำาคัญี่สำำาหรับัการเป็นุเพ้�อนุ โดิยเฉพาะพ้�นุที�ปลีอดิภัย

ที�สำร�างความร้�สำึกวางใจั รับัฟังเพ้�อนุเท่าที�เพ้�อนุอยากให�ฟัง ถามกันุโดิยไม่สำร�าง

ความร้�สำึกไม่สำบัายใจัให�อีกฝ้�าย สำิ�งเหลี่านุี�เป็นุสำิ�งที�มิติรมอบัให�กันุ ไม่ว่าพวกเขา

จัะเป็นุเพ้�อนุเพศอะไร ผู้้�ชาย ผู้้�หญี่ิง กะเทย เกย์ ทอม เลีสำเบัี�ยนุ เควียร์ ฯลีฯ 

ซึ่ึ�งอย่างนุ�อยที�สำุดิ ค้อ การสำนุับัสำนุุนุให�เพ้�อนุคลีายทุกข์ คลีายความกังวลี ผู้่านุ

การกระทำาติ่างๆ เช่นุ

• ร่ับร่่้อาร่มณ์ ความร่่้สุึก แลีะติอบัสำนุองความติ�องการของเพ้�อนุในุ

ช่วงเวลีานุั�นุๆ หากเราพยายามสำังเกติก็อาจัพอรับัร้�อารมณ์ความร้�สำึกของเพ้�อนุ

ไดิ� ในุเวลีาที�เพ้�อนุพร�อมจัะเปิดิเผู้ยอัติลีักษณ์หร้อวิถีทางเพศของติัวเอง
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วิธีสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในมิตรภาพ

สังเกตอารมณและความรูสึก 

ไม�ว�าจะในเวลาที่เพื่อนพร�อมเ�ดใจ 
เ�ดเผยอัตลักษณ�หรือวิถีทางเพศ 
หรือแม�แต�เวลาที่ต�องการใครสักคน
เคียงข�างเมื่อเจอ�ญหา

ไมตัดสิน ไมตำหนิ และไมซ้ําเติม
ในเวลาที่เพื่อนบอกเล�าชีวิตหรือ
�ญหา อย�างน�อยรับ�งและแสดงความ
เ�นห�วง โดยยังคงยอมรับและเคารพ
การตัดสินใจของเพ่ือน

ใหกำลังใจและเคียงขาง
ยามทุกขใจ
ให�เพ่ือนรู�สึกปลอดภัย รู�สึกมั่นใจ 
และเ�นตัวของตัวเอง แม�จะเผชิญ
�ญหาครอบครัว �ญหาความรัก 
หรือ�ญหาใดๆ

ดูแลใหเพ่ือนปลอดภัย
ทั้งด�านร�างกายและจิตใจ ซึ่งทําได�
ตั้งแต�การคอยรับ�ง ให�คําปรึกษา 
ดูแลและช�วยเหลืออย�างให�เกียรติกัน
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“สำำาหรับัเราจัะเลี่าหร้อไม่เลี่าก็ไดิ� เราโอเค เราก็เลียถามเขากลีับั
ไปว่า พอไดิ�คุยกับัเราแลี�วร้�สำึกยังไง เขาก็บัอกเขาก็ร้�สำึกสำบัายใจั 
เขาร้�สำกึดิ ีเขาอยากจัะบัอกเราตัิ�งนุานุแลี�ว เรากบ็ัอกเออเรากร็้�สำกึ
ดินีุะ เราไมเ่คยไปถามเขาจักุจักิ ไมเ่คยตัิ�งคำาถามอะไรกบััเขาเยอะ 
เพียงแติ่เขาอยากเลี่า เขาพร�อมจัะเลี่า เราก็ยินุดิีฟัง”

(เพ้�อนุของชายรักชายท่านุหนุึ�ง)

หร้อกรณีที�เพ้�อนุติ�องไปคลีินุิกนิุรนุามเพ้�อติรวจัสำุขภาพทางเพศก็จัะชวนุ

เพ้�อนุไปดิ�วย

“ปกติิเพ้�อนุจัะขอให�เราไปเป็นุเพ้�อนุ เราก็โอเคนุะ เราก็พาเขาไป 
แติ่พอเราเดิินุไปถึงเราก็ร้�สำึกอย่างเขาว่า ขนุาดิเรามาเป็นุเพ้�อนุ 
เรายังร้�สำกึไม่ปลีอดิภัยเลีย (หัวเราะ) ร้�สำกึถก้จับััจั�อง ร้�สำกึเหม้อนุ
เป็นุติัวประหลีาดิ เราไม่ไดิ�ร้�สำึกว่าปลีอดิภัย” แติ่เม้�อเพ้�อนุเอ่ย
ปากชวนุก็แสำดิงให�เห็นุว่า เพ้�อนุมีความสำำาคัญี่ติ่อเขา “หนุึ�ง เขา
ติ�องการกำาลีังใจั สำอง เขาติ�องคนุที�เคียงข�างเขา ไปเป็นุเพ้�อนุกันุ
หนุ่อย เคียงข�างกันุหนุ่อย”

(เพ้�อนุของเกย์ท่านุหนุึ�ง)

• การยอมรับัติัวตินุ แลีะรับัร้�เร้�องราวในุชีวิติกันุไดิ�อย่างไม�ต้ำาหนิหร่่อ

ต้ัดสุิน ไม�ซ้ำำ�าเต้ิม อย่างกรณีที�เพ้�อนุของชายรักชายที�เป็นุห่วงความร้�สึำกแลีะ

สำถานุะความสำัมพันุธ์ของเพ้�อนุก็อธิบัายว่า 

“เราถามความสำัมพันุธ์นุี�มันุจัะไปไกลีขนุาดิไหนุ เราร้�สำึกเป็นุห่วงเขา เรา

เห็นุแลี�วว่ามันุคงเป็นุไปไม่ไดิ� เพราะว่าอย้่ติำาแหนุ่งแห่งที�คนุลีะวงการ สำุดิท�ายก็

พบัเจัอแลี�วจัากกันุไป เรารับัฟังว่าเพ้�อนุร้�สำึกเฮิร์ท แติ่เราก็ไม่เคยถามลึีกๆ ว่า 
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ดิี ไม่ดิี สำ่วนุเร้�องเซึ่็กซึ่์ เร้�องอะไร เราก็แค่รับัฟังเฉยๆ ว่าเขาร้�สำึกยังไงกับัความ

สำัมพันุธ์กับัค้่ของเขา”

• ใหก้ำาล่งัใจั สุงัเกต้อาการผู้ดิิปกติิ คอยอย่้เคยู่่งขา้งเวลีามคีวามทกุข ์เชนุ่ 

ครอบัครัวของเพ้�อนุที�ไม่ยอมรับัการเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ ปัญี่หา

ความรักที�ครอบัครัวอีกฝ้�ายไม่ยอมรับัว่าเป็นุคนุรักเพศเดิียวกันุ หนึุ�งในุเพ้�อนุ

ของหญี่ิงรักหญี่ิงอธิบัายเพิ�มเติิมว่า

“เราเห็นุไดิ�ความรักของพี�ที�สำนิุทไม่ราบัร้�นุ เพราะว่าติิดิอย่้ที�พอ่แมข่องฝ้�าย

ผู้้�หญี่งิไมย่อมรบััเร้�องของการรกัเพศเดิยีวกนัุ เขารบััไม่ไดิ�แลีะกดีิกันุ มหีลีายติอ่

หลีายครั�งที�เขาเล้ีอกที�จัะเปลีี�ยนุคนุใหม ่แต่ิกไ็ม่สำามารถเปลีี�ยนุแปลีงชดุิความคดิิ

ของคนุที�ถก้ปล้ีกฝังมาอกีอย่างหนึุ�งไดิ� มนัุค่อนุข�างยาก เพราะเขาก็ไมม่คีวามคิดิ

หร้อความเข�าใจัในุเร้�องเพศเพียงพอ”

ในุกรณีที�ครอบัครัวไม่ให�การยอมรับั LGBTI+ เพ้�อนุจัะเข�ามามีบัทบัาท

สำำาคัญี่แทนุครอบัครัวในุการสำร�างการยอมรับั ความเช้�อมั�นุ แลีะเสำริมสำร�างให�

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศมั�นุใจัในุติัวเองแลีะแสำดิงออกไดิ�อย่างที�ติัวเองเป็นุ

• ติิดิติามด้ิอย่้ห่างๆ ไม�ให้เสุ่�ยู่งกับอันต้ร่ายู่ ไม่ว่าจัะเร้�องเลี็กๆ นุ�อยๆ 

ไปจันุถึงเร้�องใหญี่่ เช่นุ ทะเลีาะกับัแฟ้นุ ถ้กทำาร�ายร่างกาย เมาจันุขาดิสำติิ หร้อ

ฆ่าติัวติาย อย่างถ�าไปด้ิ�มแอลีกอฮอลี์ดิ�วยกันุก็ช่วยด้ิแลี ให�เกียรติิกันุ แลีะไม่

ฉวยโอกาสำ ผู้้�ชายที�ไปดิ้�มกับัเพ้�อนุทอม เม้�อเพ้�อนุทอมเมาก็ไม่ให�ขี�มอเติอร์ไซึ่ค์

กลีับัเอง เปลีี�ยนุเป็นุกลีับัดิ�วยกันุ แลีะให�เพ้�อนุผู้้�หญี่ิงด้ิแลีจันุกลีับัถึงที�พัก

โดิยสำวัสำดิิภาพ
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“ค้อคนุเมา ถ�าเราปลี่อยไปเนีุ�ย มันุไม่ไดิ�นุะ อันุนีุ�ค้อความห่วง 
เพราะว่าแกไม่มีสำติิ เราไม่ไดิ�ห่วงอะไรแกเลียนุะ แติ่วันุนุั�นุก็เป็นุ
วันุแรกแลีะวันุเดิียวที�ร้�สำึกว่าเราก็ยังมีความห่วงในุเพศที�แกมี 
โดิยธรรมชาติิอย้่”

(เพ้�อนุของทอมท่านุหนุึ�ง)

สิำ�งสำำาคัญี่ที�เป็นุพ้�นุฐานุของมิติรภาพที�สำุดิ ค้อ การรับัฟัง อย่างนุ�อยการ

ไดิ�เลีา่สิำ�งที�พบัเจัอให�เพ้�อนุฟังกท็ำาให�ปลีดิปล่ีอยความทกุขข์องคนุเราออกมาไดิ�บั�าง 

ในุบัางครั�งเพ้�อนุอาจัไมจ่ัำาเป็นุติ�องให�คำาปรกึษาหร้อคำาแนุะนุำาอะไรเลียกไ็ดิ� เพยีง

คอยรับัฟังก็เหม้อนุเป็นุการแสำดิงออกถึงการยอมรับัในุตัิวเพ้�อนุ ไม่ว่าเพ้�อนุจัะ

เป็นุเพศอะไร กส็ำามารถเป็นุเพ้�อนุที�ไว�วางใจักนัุ เป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัยให�กนัุแลีะกนัุ

ทั�งสำำาหรับัการแสำดิงความคิดิเห็นุแลีะการแสำดิงออกถึงติัวตินุ



บทท่� 5

คำวามรักที่ไม่ใช่แคำ่เรา: คำู่ชีวิต 
เพศหลากหลายในิกรอบัมายาคำติเพศ
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หากเปรียบัชีวิติรักของบัุคคลีหลีากหลีายเพศเป็นุบัทลีะครสัำกเร้�อง นีุ�คง

เป็นุบัทลีะครที�นุักแสำดิงนุำาติ�องเผู้ชิญี่กับัอุปสำรรคมากกว่าลีะครเร้�องอ้�นุ

อุปสำรรคที�เห็นุไดิ�ชัดิก็ค้อแรงเสำียดิทานุจัากคนุรอบัตัิวที�อาจัยังไม่ให� 

การยอมรับัค้่รัก LGBTI+ หร้อโครงสำร�างทางสำังคมที�ยังไม่เอ้�อติ่อการใช�ชีวิติของ

ค้่รัก LGBTI+ (เช่นุ ในุประเทศไทยค้่รักที�เป็นุเพศกำาเนุิดิเดิียวกันุยังไม่สำามารถ

จัดิทะเบัียนุสำมรสำกันุไดิ�) เม้�อเทียบักับัค้่รักระหว่างชายหญี่ิงทั�วไป แต่ิอุปสำรรค

สำำาคัญี่อีกอย่างหนึุ�งที�คนุทั�วไปอาจัไม่ร้� แลีะเป็นุอุปสำรรคดิ่านุแรกที�ผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศติ�องก�าวข�ามให�ไดิ�ก่อนุที�จัะเริ�มความสัำมพันุธ์กับัใครไดิ�ก็ค้อ 

“การยอมรับัติัวตินุของติัวเอง”

การยอมรับัตัวเองก่อนิเริ่มคำวามสัมพันิธ์
สิ่ว่นัสิ่ำาคู่ญัิสิ่ว่นัหนั่�งที่ี�ที่ำาให้คู่นัคู่นัหนั่�งยอมรัับตัวเองได้ คู่อืการัรัับร้่ัว่าผู้่้อื�นั

ยอมรัับในัตัวเขาหรัือไม่

สำำาหรบััชายหญี่งิที�เป็นุคนุรกัติา่งเพศ คงไม่เคยติ�องร้�สำกึสัำบัสำนุในุตัิวตินุของ
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ติัวเองเม้�อเริ�มมีความร้�สำึกชอบัใคร แติ่สำำาหรับั LGBTI+ บัางคนุ การติกหลีุมรัก

ใครสำักคนุเป็นุครั�งแรกอาจัสำร�างความปั่นุป�วนุในุใจัอย่างมาก เพราะนัุ�นุอาจัเป็นุ

ครั�งแรกๆ ที�เขาเริ�มตัิ�งคำาถามกับัติัวตินุทางเพศของติัวเองที�แติกติ่างไปจัากที�

สำังคมยอมรับั การนุำาเอาค่านุิยมทางเพศของสัำงคมมาติัดิสิำนุตัิวเองเช่นุนีุ� ทำาให�

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศบัางคนุไม่ยอมรับัตัิวเอง บัางคนุอาจัร้�สึำกว่าติัวเอง

ไร�คณุคา่ แลีะสิำ�งนีุ�เองสำง่ผู้ลีให� LGBTI+ หลีายคนุปฏิิเสำธติวัตินุของตินุเองหร้อกดิ

ความร้�สำกึเหลีา่นัุ�นุเอาไว�เพ้�อติอบัสำนุองติอ่ความคาดิหวงัของสำงัคมแลีะคนุรอบัตัิว

“กค็อ้แบับันุอนุลีะเอาเขา่มาโดินุ ไปๆ มาๆ กระตุิ�นุไปกระตุิ�นุมาคอ้
เรากเ็กดิิอารมณน์ุะติอนุนัุ�นุ กเ็ลียมอีะไรกนัุไดิ� พอมนัุมีไดิ�ปุ�บั พอ
เวลีามันุเสำร็จัถงึจัดุิสุำดิยอดิ สำติิมันุกจ็ัะกลีบััมาใช่ไหม พี�รบััติวัเอง
ติอนุนัุ�นุไม่ไดิ� ก็เลียแยกออกไปจัากห�องนุอนุติอนุสีำ�ทุ่มแลี�วไม่
กลัีบัมาห�องนุอนุอีกเลีย ปรากฏิว่าหลีังจัากนัุ�นุพี�ไม่สำามารถ
เข�าหนุ�าเขาไดิ�ติิดิ จันุอย่างที�บัอกว่ามีคนุเข�ามาแทรก ความ
ติงึเครยีดิที�สำดุิในุการเป็นุ LGBT คอ้การบัอกตัิวเองไมไ่ดิ�ว่าตัิวเอง
จัะเป็นุแบับัไหนุหร้อจัะติ�องเจัออะไร”

(เกย์ท่านุหนุึ�งเลี่าถึงประสำบัการณ์ความรักกับัผู้้�ชายครั�งแรก)

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ มักมีความกลัีวซึ่่อนุอย่้ในุใจัลึีกๆ ในุการ

ยอมรับัติัวตินุทางเพศของตินุเอง เพราะการยอมรับัดิังกลี่าวเสำม้อนุเป็นุการ

เปิดิประต้ิเพ้�อเผู้ชิญี่หนุ�ากับัแรงติ�านุมหาศาลีแลีะกระโดิดิเอาชีวิติขึ�นุไปอย่้บันุ

ความเสำี�ยงที�ติ�องคอยลีุ�นุผู้ลีลีัพธ์ว่า ‘ผู้้�อ้�นุ’ จัะร้�สำึกแลีะปฏิิบััติิติ่อติัวเองอย่างไร

หากเปิดิเผู้ยติัวตินุว่าเราเป็นุเกย์ กะเทย หร้อเพศใดิๆ ก็ติาม แลี�วเพ้�อนุ

ร่วมงานุไม่ชอบั มีผู้ลีต่ิอการประเมินุ ปรับัเงินุเด้ิอนุ ประเมินุติำาแหนุ่งหนุ�าที�

การงานุ จัะทำาอย่างไร

หากเปิดิเผู้ยติวัตินุว่าเราเป็นุกะเทยหร้อทอม ครอบัครัวไม่ยอมรบัั พอ่แม่
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ไม่เข�าใจั ผู้ิดิหวัง รับัไม่ไดิ� จัะทำาอย่างไร

หากเปิดิเผู้ยติัวตินุว่าเราเป็นุหญี่ิงรักหญี่ิงหร้อไบัเซึ่็กซึ่์ชวลี เพ้�อนุจัะ

รังเกียจัแลีะติีติัวออกห่าง จัะทำาอย่างไร

เม้�อเกิดิความรักในุขณะที� ‘เพศ’ แลีะ ‘ติัวตินุ’ ถ้กปัดิให�อย่้นุอกขนุบั 

ข�างในุจิัติใจัของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศอาจัป่ันุป�วนุ เกิดิการต่ิอสำ้�ระหว่าง

ความร้�สึำกที�ค�นุพบักบััความกดิดัินุ ไม่มั�นุคง ไม่ยอมรบััตัิวเอง จันุบัางครั�งผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศติ�องยอมสำ้ญี่เสำียความสำัมพันุธ์ไป

“พอเราโติเข�ามหา’ลัียก็คบักับัเพ้�อนุที�ไม่ร้�ติัวว่าเป็นุทอมนุะ 
ก็คบักันุนุ่าจัะถึงปีนุะ ติอนุนัุ�นุเราร้�สำึกว่าสำังคมแติ่ก่อนุไม่ไดิ�
เปิดิกว�าง บั�านุเราเป็นุครอบัครัวข�าราชการ ไม่ไดิ�เปิดิกว�าง เรา
ร้�สำึกว่าการที�เราคบัแบับันุี� ผู้้�ใหญี่่หร้อคนุที�อย้่รอบัดิ�านุมีอิทธิพลี 
เราร้�สึำกว่ารอบัดิ�านุเราไม่โอเค การที�เราคบักับัเพ้�อนุติอนุปี 1 
(ทอม) อะ มันุเป็นุสำิ�งที�ไม่ถ้กติ�อง เราร้�สำึกแบับันุั�นุ แลี�วมันุก็เลีย
มีผู้้�ชายเข�ามาในุชีวิติเรา แลี�วก็เลียเล้ีอกที�จัะคบักับัผู้้�ชาย ก็เป็นุ
วิถีที�สำังคมยอมรับัว่ามันุติ�องเป็นุแบับันุี� ติ�องเป็นุชายเป็นุหญี่ิง มี
ครอบัครวัไปติามกรอบัคิดิของพ่อแมเ่ราดิ�วย สำงัคมรอบัข�างดิ�วย 
ว่ามันุติ�องเป็นุแบับันุี�”

(ดิี�ท่านุหนุึ�ง)

กวา่จัะยอมรับัในุติวัตินุของติวัเองไดิ�หร้อกลี�าเปิดิเผู้ยติวัตินุให�คนุอ้�นุไดิ�ร้� 

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศบัางคนุอาจัติ�องใช�เวลีานุานุหร้อพยายามหลีายต่ิอ

หลีายครั�ง สิำ�งหนึุ�งที�สำามารถชว่ยให�พวกเขาก�าวข�ามประเด็ินุนีุ�ไปไดิ�คอ้เพ้�อนุหร้อ

บัุคคลีที�สำามารถไว�วางใจั รับัฟังเร้�องราวอย่างเข�าใจัแลีะไม่ติัดิสำินุว่าถ้กหร้อผู้ิดิ 
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“(ติอนุสำับัสำนุเร้�องความรักกับัผู้้�ชายครั�งแรก) ปรึกษาพี�คนุหนุึ�ง
เพราะร้�สำกึว่าเป็นุพี�ที�ไว�ใจัไดิ� เขาเป็นุตุิ�ดิแลี�วภ้มใิจัในุความเป็นุตุิ�ดิ
ของติวัเองมาก เราอาจัจัะร้�สำกึแรงกดิดินัุมนัุลีดิลีงเพราะว่าเราเจัอ
คนุที�เขาภ้มิใจักับัการเป็นุติุ�ดิ เป็นุเกย์ เขาบัอกว่าจัริงๆ แลี�วเรา
อาจัติ�องฟังติัวเองมากขึ�นุกว่าเดิิม อาจัติ�องคิดิเร้�องภาพลัีกษณ์
นุ�อยกว่าเดิิม ถามติัวเองว่าเราติ�องการอะไร ถ�าติ�องการให�คนุนุี� 
อย่้ เรามอบัอะไรให�เขาไดิ�บั�าง เรามอบัความเป็นุเพ้�อนุไดิ�ไหม
หร้อว่าอยากเป็นุแฟ้นุ ถ�าอยากเป็นุเพ้�อนุกแ็คไ่ปคุยกบััเขา เพราะ
วา่การเป็นุเพ้�อนุมันุง่ายมากเลีย แติก่ารเป็นุแฟ้นุอาจัจัะติ�องพิส้ำจัน์ุ
อะไรหลีายอย่าง เราพร�อมจัะพิส้ำจัน์ุไหม แต่ิถ�าเล้ีอกจัะพิส้ำจัน์ุเรา
ติ�องรับัให�ไดิ�นุะว่าสิำ�งที�จัะเกิดิติามมาจัะมีอะไรบั�าง เขาก็ให�เป็นุ
ไกดิ์ไลีนุ์มา ติ�องบัอกก่อนุว่าปรึกษาหลีายครั�งมากแลี�วกินุเวลีา
นุานุมากๆ เพราะว่ามันุเป็นุเร้�องที�ยากกับัการรับัม้อเหม้อนุกันุ”

(เกย์ท่านุหนุึ�งเลี่าถึงประสำบัการณ์ความรักกับัผู้้�ชายครั�งแรก)

คำวามรักไร้ขอบัเขต: คำวามลื่นิไหลของเพศ
เราหลีายคนุอาจัติิดิอย่้กบัักรอบัคดิิที�มองวา่เพศเป็นุสิำ�งที�ติายตัิว ถ�าเป็นุเกย์

ก็ติ�องเป็นุเกย์ไปติลีอดิ ถ�าเป็นุทอมก็เป็นุทอมไปติลีอดิ แม�แติ่ LGBTI+ หลีายๆ 

คนุก็ยังติิดิอย่้ในุกรอบัคิดิดัิงกล่ีาว แต่ิหากลีองฟังเร้�องราวอันุหลีากหลีายของ

ผู้้�คนุในุสำังคมก็จัะเห็นุไดิ�ว่าความเป็นุจัริงไม่ไดิ�เป็นุเช่นุนุั�นุเสำมอไป

“มชีว่งที�ไม่ร้�สำกึว่าเป็นุเกย์…ติอนุเดิก็ๆ มแีฟ้นุเป็นุผู้้�หญี่งิมาติลีอดิ
ติั�งแติ่ป.5 เคยมีสำลีับัชอบัทอมบั�าง แลี�วก็กลีับัไปชอบัผู้้�หญี่ิงใหม่
ไปเร้�อยๆ จันุมามีแฟ้นุเป็นุผู้้�ชายติอนุมหา’ลีัย” 
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“ติอนุเดิ็กๆ คิดิว่าติัวเองเป็นุผู้้�ชาย ระบัุว่าติัวเองเป็นุผู้้�ชาย พอ
โติขึ�นุมา…เป็นุทอมก็ไดิ� แลี�วมันุก็เลี้�อนุมาเป็นุเลีสำเบัี�ยนุก็ไดิ� เป็นุ
หญี่ิงรักหญี่ิงก็ไดิ� เราก็ไม่ร้�ว่ามันุมีฮอร์โมนุ มันุมีการข�ามเพศ
ที�มันุทำาไดิ� พอมันุมาถึงช่วงที�มีส้ำ�อมาบัอกว่ามีผู้้�หญี่ิงแปลีงเพศ
เป็นุผู้้�ชายไดิ� แลี�วก็เริ�มมีคำาว่า transgender ขึ�นุมา ก็…เราค้อ 
transgender แลี�ว แลี�วก็มีการใช�คำาว่า transman มันุก็เป็นุช่วง
แบับัเหลี้�อมๆ ”

ความล้ี�นุไหลีของตัิวตินุทางเพศนีุ� สำะท�อนุว่าความเป็นุเพศอาจัไมส่ำามารถ

กำาหนุดินุิยามไดิ�อย่างติายติัว ความคิดิความชอบัที�เปลีี�ยนุไปเม้�อเวลีาผู้่านุไป

กเ็ป็นุเหติผุู้ลีหนึุ�ง นุอกจัากนัุ�นุยงัมนีุยิามหร้อคำาจัำากดัิความใหม่ๆ  ที�ถก้นุำาเข�าจัาก

วัฒนุธรรมที�หลีากหลีายขึ�นุ แลีะความก�าวหนุ�าทางเทคโนุโลียีทางการแพทย์ก็มี

สำ่วนุเสำริมการพัฒนุาติัวตินุทางเพศให�มีความชัดิเจันุมากยิ�งขึ�นุไดิ�

“คำวามรักของ LGBTI+ ไม่ยั่งยืนิ”  
หรือเพราะคำนิใกล้ชิดและสังคำมไม่เอื้ออำ นิวย?

บัางคนุอาจัเคยไดิ�ยินุคำาพ้ดิที�ว่า ‘ความรักในุกลีุ่ม LGBTI+ ไม่ยั�งย้นุ ไม่

จัีรัง’ จันุบัางครั�งแม�แติ่ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเองก็เช้�อเช่นุนุั�นุ

“ติอนุนัุ�นุก็มีคำาถามว่าทอมดีิ�จัะอย่้ดิ�วยกันุนุานุไหมอะไรอย่างนีุ� 
แติ่ก็นุั�นุแหลีะ คบักันุ 10 ปีแลี�ว”

(ทอมท่านุหนุึ�ง)

แนุ่นุอนุว่าภาพของค้่ชีวิติที�มีความหลีากหลีายทางเพศ ไม่ไดิ�ตัิ�งอย่้บันุ

ชุดิความเช้�อเดิิมเกี�ยวกับัครอบัครัวที�ถ้กผู้ลีิติซึ่ำ�ามาเป็นุระยะเวลีายาวนุานุว่า 

ครอบัครัวติ�องประกอบัไปดิ�วยพ่อ (ผู้้�ชายโดิยกำาเนุิดิ) แม่ (ผู้้�หญี่ิงโดิยกำาเนุิดิ) 

แลีะลี้ก



84

อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

หากหลีับัติาแลีะลีองนึุกถึงภาพของครอบัครัวที�สำมบั้รณ์แบับั เราแทบั

ทกุคนุมกัจัะจันิุตินุาการเป็นุภาพของชาย-หญิี่ง ที�กำาลีงัสำวมแหวนุในุคนุ้พิธสีำมรสำ 

หร้อภาพของเดิก็นุ�อยที�กำาลัีงวิ�งหัวเราะรา่อย่้ในุสำนุามหนุ�าบั�านุพร�อมกบััภาพของ

พ่อแม่ที�ใบัหนุ�าเติ็มไปดิ�วยรอยยิ�ม

ดิงันัุ�นุเม้�อสำงัคมเหน็ุค้ร่กัชายรกัชายหร้อหญี่งิรกัหญี่งิที�คบัหากนัุเป็นุระยะ

เวลีายาวนุานุ จัึงกลีายเป็นุเร้�องแปลีกประหลีาดิ เพราะไม่ใช่ความสำมบั้รณ์แบับั

ที�สำังคมติามหา แลีะสำิ�งนุี�เองสำ่งผู้ลีติ่อมิติิข�างในุของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ 

ทำาให�บัคุคลีที�นุยิามเพศของติวัเองวา่เป็นุเกย ์ทอม ดีิ� หร้อไบั ฯลีฯ ถก้หล่ีอหลีอม

ให�เหน็ุภาพความสำมบัร้ณแ์บับัเชนุ่เดิยีวกบััที�สำงัคมเหน็ุ จันุบัางคนุไมเ่ช้�อวา่ตินุเอง

สำามารถมีความสำัมพันุธ์ที�ยั�งย้นุหร้อความรักที�แท�จัริงกับัค้่ชีวิติไดิ� 

ในุขณะเดิียวกันุหากมองให�กว�างๆ เราก็อาจัเริ�มตัิ�งคำาถามว่า เหติุที�เรา

ไม่ค่อยไดิ�เห็นุค้่รักหลีากหลีายทางเพศที�คบักันุแบับัเปิดิเผู้ยอย่างยั�งย้นุนุั�นุ อาจั

ไมใ่ชเ่พราะความรักของ LGBTI+ ไมยั่�งย้นุ แติอ่าจัเป็นุเพราะคนุใกลี�ชิดิแลีะสำงัคม

รอบัข�างที�ไม่เอ้�อติ่อความสำัมพันุธ์ของพวกเขาหร้อไม่…

พ่อแม่-เพื่อนิ-สังคำม กุญแจสำ คำัญสร้างคำวามสุขให้  
‘คำู่ชีวิต’ หลากหลายเพศ

• คร่อบคร่ัว

ครอบัครัวเป็นุปัจัจััยสำำาคัญี่ที�สำุดิที�มีผู้ลีติ่อความร้�สำึกมั�นุคงภายในุใจัของ

การมตีิวัตินุของผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศ ครอบัครวัเป็นุสำถาบันัุพ้�นุฐานุ เป็นุ

พ้�นุที�ที�ให�การพักพิงทั�งกายแลีะใจั ครอบัครัวจัึงควรเป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัย ที�ช่วย

เสำริมสำร�างความสำัมพันุธ์ที�ดิีของค้่ชีวิติ LGBTI+

ทั�งนีุ�หากในุสำมาชิกครอบัครัวแสำดิงออกว่าไม่ปฏิิเสำธหร้อยอมรับัติัวตินุ

ของพวกเขา ก็จัะช่วยเสำริมความร้�สำึกมั�นุคงในุใจัให�บุัคคลีผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศมีความสำบัายใจั เกิดิความมั�นุคง แลีะช่วยเสำริมให�ความสัำมพันุธ์ค้่ชีวิติ

หลีากหลีายทางเพศมีความสำุขมากขึ�นุ
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“กก็อ่นุที�จัะพาไปเนีุ�ย เรากป็รึกษากบััญี่าติิผู้้�ใหญี่ก่อ่นุ คอ้เราบัอก 
1 ท่านุก่อนุ ซึ่ึ�งเป็นุญี่าติิที�เราคิดิว่าเขาจัะมีอิทธิพลีกับัครอบัครัว
เรา เป็นุคนุที�นุ่าเช้�อถ้อในุครอบัครัว เพ้�อดิ้ปฏิิกิริยา เราก็จัะร้�ว่า
ควรจัะติ�องไปติ่อไหม พอบัอกมันุก็ไม่มีปัญี่หาอะไร เขาก็เข�าใจั 
เราโติแลี�วดิ�วย รบััผู้ดิิชอบัอะไรเองทกุอยา่ง รบััผู้ดิิชอบัครอบัครวั
ดิ�วย เขาก็เลียไม่มีปัญี่หาอะไร ไม่ไดิ�ว่าอะไรค่ะ”

(ดิี�ท่านุหนุึ�งเลี่าถึงประสำบัการณ์ในุช่วงที� 
กำาลีังจัะพาแฟ้นุทอมไปแนุะนุำากับัที�บั�านุ)

“อาก็จัะบัอกว่าอย่าไลี่เขา ถ�าทะเลีาะกันุอย่าไลี่เขาออกจัากบั�านุ 
จัะให�เขาไปไหนุ เขาติ�องอย้่ที�นุี�สำิ แลี�วก็พ้ดิกับัพี�สำาวคนุโติที�เสำีย
ไปแลี�วว่าก็ทำาไมไม่ย�ายเข�าทะเบัียนุบั�านุลี่ะ”

(ผู้้�หญี่ิงท่านุหนุึ�งที�เป็นุแฟ้นุกับัทอม)

ในุทางติรงข�ามหากครอบัครวัติอ่ติ�านุแลีะปฏิิเสำธติวัตินุแลีะความสัำมพันุธ์

ชีวิติค้่ ไม่ว่าจัะเป็นุการติ่อติ�านุอย่างรุนุแรงหร้อการทำาเป็นุไม่รับัร้� ก็สำร�างความ

กดิดัินุให�ค้รั่กหลีากหลีายทางเพศไดิ�เชนุ่กันุ แลีะอาจัเป็นุอปุสำรรคต่ิอความสำมัพนัุธ์

ระหว่างค้่ชีวิติหลีากหลีายทางเพศไดิ�

“ติอนุนัุ�นุมีแฟ้นุ แลี�วพาแฟ้นุมาอย่้ที�บั�านุ แม่แฟ้นุมาย้นุด่ิา
หนุ�าบั�านุ ดิ่าจันุเปลีี�ยนุสีำหนุ�า ใช�ศัพท์หยาบัมาก ย้นุด่ิา ดิ่าเรา
ไม่พอ เขาจัะเอาลี้กเขากลีับั” 

(ทอมท่านุหนุึ�ง)
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“(แม่) บัอกว่าทำาไมไม่แต่ิงงานุสัำกทีล่ีะล้ีก…ก็บัอกไปว่าคงไม่
แติ่งอะแม่ ถ�าแติ่งก็อาจัจัะแติ่งกับัก�อติ (นุามสำมมติิ) เนุี�ยแหลีะ 
แม่บัอกว่า นุี�ก็ติลีก อะไรอย่างงี� แติ่คงจัุกอย้่ ค้อจัุกอย้่แติ่ว่าเออ
ยังติลีกอย้่” 

(เกย์ท่านุหนุึ�ง)

• กลุ่�มเพั่�อน

นุอกจัากแรงสำนุับัสำนุุนุจัากครอบัครัวแลี�ว มิติรภาพที�มาในุร้ปแบับักลุ่ีม

เพ้�อนุแลีะเพ้�อนุสำนุิทก็เป็นุอีกหนุึ�งพ้�นุที�ของการเสำริมกำาลีังใจั ยอมรับัติัวตินุ แลีะ

การมีความสัำมพันุธ์กบััค้ชี่วิติ เม้�อกลุ่ีมเพ้�อนุมีทา่ทยิีนุดีิกบััการเปิดิเผู้ยอตัิลัีกษณ์

ติัวตินุของบัุคคลีหลีากหลีายทางเพศ จัะสำร�างพ้�นุที�ปลีอดิภัยให�กลุ่ีม LGBTI+ 

เปิดิใจั กลี�าแลีกเปลีี�ยนุแลีะแบั่งปันุเร้�องราวของติัวเองมากขึ�นุ นุอกจัากนุี�เพ้�อนุ

ยังสำามารถให�คำาปรึกษาเพ้�อหาทางคลีี�คลีายปัญี่หาในุประเด็ินุต่ิางๆ ในุชีวิติ 

เช่นุ ความสัำมพันุธ์ สำุขภาพ ช่วยแบั่งเบัาความเครียดิในุจิัติใจั แลีะอาจันุำาไปส่้ำ

การลีดิภาวะซึ่ึมเศร�าที�กลีุ่ม LGBTI+ พบัเจัอบั่อยครั�ง ในุทางกลีับักันุหากเพ้�อนุ

ขาดิความเข�าใจั ก็อาจัเป็นุหนึุ�งในุอุปสำรรคติ่อการพัฒนุาความสัำมพันุธ์ระหว่าง

ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเช่นุกันุ

“…ค้อเคยชวนุหลีายครั�ง มาเจัอเพ้�อนุเรา มากินุข�าวไหม เขาก็
ไม่มา เรากอ็ยากไปกับัเขาไปเจัอเพ้�อนุเขาบั�าง เขากไ็ม่พาไปเจัอ
เพ้�อนุเขา เพราะว่าเพ้�อนุเขาแบับัว่า เป็นุกะเทยแลี�วไปคบักบััทอม 
เขากเ็ลียไมพ่าไป เขาอาจัจัะถก้เพ้�อนุบัล้ีลีี� เพราะวา่สำงัคมกะเทยก็
จัะแบับัว่าติ�องไปมอีะไรกบััผู้้�ชาย แติพ่อมาคบัทอมกแ็บับัอะไรวะ 
มึงเป็นุอะไร (หัวเราะ) เหม้อนุถ้กเหยียดิ”

(ทอมท่านุหนุึ�ง)
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7 ปญหาของ ‘คูชีวิต’
หลากหลายเพศ เม่ือไมมี

สิทธิการสมรส

ไม�มีสิทธิตัดสินใจ
รักษาพยาบาล
และจัดการศพ

ไม�มีสิทธิใน
สินสมรส อุปการะ

เล้ียงดูซึ่งกันและกัน
ไม�มีสิทธิมีบุตร
และปกครอง
บุตรร�วมกัน

ไม�มีสิทธิจัดการ
ทรัพย�สิน ทํานิติกรรม

หรือจัดการหนี้สินร�วมกัน

ไม�มีสิทธิ
ให�และรับมรดก

1

2

3

5

6

ไม�มีสิทธิในผลประโยชน�
จากการเ�นคู�สมรสกัน

ไม�มีสิทธิในการรับ
สวัสดิการในฐานะคู�สมรส
หากคู�ชีวิตเ�นข�าราชการ

4

7
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• การ่สุนับสุนุนจัากสุังคม

สำังคมสำาธารณะเป็นุอีกปัจัจััยหนึุ�งที�มีผู้ลีต่ิอค้่ชีวิติของบัุคคลีหลีากหลีาย

เพศ สำงัคมเป็นุกระจักสำะท�อนุแนุวคดิิ ทศันุคติิ แลีะความเข�าใจัติอ่ความหลีากหลีาย 

หากสำังคมปราศจัากมายาคติิทางเพศ ย่อมเป็นุหนุทางที�สำ่งเสำริมความสำัมพันุธ์

ระหว่างค้่ชีวิติไดิ� หากสัำงคมในุภาพรวมมีความเข�าใจัผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศแลีะมองพวกเขาไม่ต่ิางไปจัากคนุทั�วไป พวกเขากจ็ัะสำามารถแสำดิงออกถงึ

ความสำมัพนัุธ์ไดิ�อย่างเปิดิเผู้ย โดิยปราศจัากสำายติาจับััจั�อง นุอกจัากนีุ�ความเข�าใจั

ของสำังคมยังเช้�อมโยงไปส่้ำการรณรงค์ผู้ลีักดิันุให�เกิดิการเปลีี�ยนุแปลีงกฎหมาย

หร้อนุโยบัายเพ้�อสำร�างสำังคมที�เท่าเทียมสำำาหรับัคนุทุกเพศไดิ�อีกดิ�วย 

จับัมือไปด้วยกันิ: การสนิับัสนิุนิและช่วยเหลือ 
กันิและกันิของคำู่รักหลากหลายทางเพศ

หนึุ�งในุการสำนุบััสำนุุนุที�สำำาคญัี่ที�สำดุิของค้ชี่วติิคอ้การสำนุบััสำนุุนุดิ�านุจัติิใจั การ

ใสำ่ใจัความร้�สำึก การเติิมเติ็มดิ�านุจัิติใจัซึ่ึ�งกันุแลีะกันุ ในุกรณีของค้่รักหลีากหลีาย

ทางเพศเองก็ไม่ติ่างไปจัากค้่รักอ้�นุๆ

ทวา่ลีกัษณะความสำมัพันุธ์ไมเ่ป็นุไปติามกรอบัสัำงคมแลีะไม่ไดิ�อย่้ในุนิุยาม 

‘ครอบัครวั’ ของสำงัคม ทำาให�ค้ชี่วติิแติล่ีะค้ต่ิ�องอาศยัการเรียนุร้�ที�จัะสำนุบััสำนุุนุแลีะ

รักษาความสำัมพันุธ์ซึึ่�งกันุแลีะกันุดิ�วยตัิวเอง ขาดิแรงสำนุับัสำนุุนุจัากครอบัครัว 

บัางค้่ไม่สำามารถเปิดิเผู้ยติัวตินุแลีะความสัำมพันุธ์ไดิ� การสำนัุบัสำนุุนุระหว่าง

กันุแลีะกันุของค้่ชีวิติจัึงเป็นุสำ่วนุช่วยเติิมเต็ิมแรงสำนุับัสำนุุนุที�ขาดิหายไปจัาก

ครอบัครัวในุกรณีที�ครอบัครัวไม่ยอมรับัหร้อไม่สำามารถเปิดิเผู้ยติัวตินุทางเพศ

กับัครอบัครัวไดิ�อีกดิ�วย
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“เราปรกึษากบััแฟ้นุเราแหลีะครบัั ถ�าบั�านุฉนัุรบััเธอไมไ่ดิ� เธอจัะ
โอเคหร้อเปลีา่ เขากใ็ห�กำาลีงัใจัผู้มมาก เรากเ็ลียเป็นุคนุสำ้�ทกุอยา่ง 
แลีะฟันุฝ้�าทุกอย่าง เพ้�อที�จัะให�เขาร้�ว่าที�เธอให�กำาลีังใจัฉันุมา ฉันุ
ไดิ�รับัแลี�ว ฉันุจัะไปติ่อยอดินุะ ฉันุเอาไปพัฒนุาความรักของ
เรานุะ”

(ผู้้�ชายท่านุหนุึ�งที�เป็นุแฟ้นุของกะเทย) 

“มันุเป็นุความร้�สึำกอึดิอัดิของเขา (แฟ้นุ) มาติลีอดิ ตัิ�งแติ่ร้�จััก
กันุมา ที�บั�านุเขาจัะบัอกว่าเป็นุปัญี่หา มันุเลียเป็นุปัญี่หาสำำาหรับั
ติวัเขาเองดิ�วย เพราะเขาคิดิวา่ที�บั�านุเขาไม่เข�าใจัเร้�องนีุ�เลีย แลี�ว
ก็ไม่สำามารถปรับัเปลีี�ยนุความคิดิไดิ� คำาปรึกษาจัากผู้มค้อสิำ�งที�
เขาเคยทำามาแลี�วทั�งนัุ�นุ แลี�วไม่ไดิ�ผู้ลี ผู้มก็เลียไม่สำามารถทำา
หนุ�าที�ติรงนัุ�นุไดิ� เป็นุไดิ�แค่คนุรับัฟังปลีอบัใจัเขาไปเฉยๆ เขา
ติ�องใช�เวลีาสำักระยะหนึุ�งเพ้�อพิส้ำจัน์ุติัวเองนุะครับั ซึ่ึ�งผู้มคิดิว่า 
มันุไม่แฟ้ร์สำำาหรับัเพศแบับันีุ�ที�จัะติ�องมาพิส้ำจัน์ุอะไรให�เหนุ้�อย 
มันุไม่เหม้อนุเพศปกติิที�ไม่ติ�องพิส้ำจัน์ุอะไร แต่ิทำาไมเพศนีุ�มันุ
ติ�องพิส้ำจัน์ุอะไรให�เหนุ้�อยกว่าคนุปกติิ…แต่ิมันุก็ไม่มีวิธีไหนุที�จัะ
ทำาไดิ�นุอกจัากวิธีนุี�” 

(เกย์ท่านุหนุึ�งเลี่าถึงประสำบัการณ์ของแฟ้นุ 
ที�ครอบัครัวไม่ไห�การยอมรับั)

นุอกจัากการสำนุับัสำนุุนุทางใจัแลี�ว ค้่รักหลีากหลีายทางเพศก็ยังสำนุับัสำนุุนุ

ชีวิติในุดิ�านุอ้�นุ เช่นุ ดิ�านุการเงินุ ดิ�านุสำุขภาพ ไม่ติ่างไปจัากค้่รักค้่อ้�นุๆ
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พอแม - เพ่ือน - สังคม
กุญแจสำคัญสรางความสุข
ให ‘คูชีวิต’ หลากหลายเพศ

การสนับสนุนจากครอบครัว 

ครอบครัวเ�น�จจัยที่สําคัญที่สุดเพราะมีผลต�อความรู�สึกมั่นคง
ภายในใจของการมีตัวตนเ�นผู�มีความหลากหลายทางเพศ 
หากครอบครัวสามารถยอมรับความสัมพันธ�ของคู�ชีวิตได� 
จะทําให�ความสัมพันธ�รู�สึกมั่นคงมากขึ้น มีพื้นที่ให�ทั้งคู�ได�เ�ดเผย
หรือแสดงออกถึงความสัมพันธ�ระหว�างกันได�มากขึ้น

การสนับสนุนจากเพ่ือน 
กลุ�มเพื่อนและเพื่อนสนิทเ�นอีกพื้นที่หนึ่งของการเสริมกําลังใจและยอมรับตัวตน
และการมีความสัมพันธ�กับคู�ชีวิต หากกลุ�มเพื่อนมีท�าทีไม�ยอมรับอาจก�อให�เกิด
แรงเสียดทานต�อความสัมพันธ�ระหว�างคู�ชีวิตขึ้นได�

การสนับสนุนจากสังคม 

สังคมสาธารณะเ�นกระจกสะท�อนแนวคิด ทัศนคติ 
และความเข�าใจต�อความหลากหลายทางเพศ หากสังคม
ปราศจากอคติ ย�อมช�วยส�งเสริมความสัมพันธ�ระหว�าง
คู�ชีวิตได�และอาจนําไปสู�การผลักดันนโยบายด�านสุขภาวะ
และกฎหมายต�างๆ
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“เราทำางานุที�สำวนุสำนุุก ใสำ่ชุดิมาสำคอติ ก็ย้นุใสำ่ร�อนุๆ อย่างนัุ�นุ 
เราคบักันุ ไม่ไดิ�พาไปกินุเหลี�า เที�ยว เราทำางานุหาเงินุ แถมเงินุ
ที�เราหายังสำามารถด้ิแลีเขาไดิ� สำามารถสำ่งให�เขาไดิ� แต่ิทุกวันุนีุ�
เขามีแฟ้นุใหม่ มีลี้กสำามคนุ ก็ไม่สำามารถสำ่งเสำียเลีี�ยงดิ้แม่เขาไดิ�
เติ็มที� ไม่เหม้อนุติอนุอย้่กับัเรา”

(ทอมท่านุหนุึ�ง)

ข้อแนิะนิำ บัางส่วนิเกี่ยวกับัคำวามรักของผู้มีคำวาม 
หลากหลายทางเพศ

• ที่ำาความเข้าใจัว�าความรั่กไม�ขึ�นอยู่่�กับเพัศิ: อย่างที�กล่ีาวไปแลี�วในุ

ติอนุติ�นุของบัทนีุ�ว่า ในุบัางครั�งบัางคนุอาจัเกดิิความสำบััสำนุกับัความร้�สึำกที�เกดิิขึ�นุ 

ไมว่่าจัะ LGBTI+ หร้อไม่กต็ิาม ในุบัางครั�งเราอาจัมคีวามร้�สึำกดีิๆ ให�กับัคนุที�ไม่ใช่

เพศติรงข�ามติามแบับัที�สัำงคมคาดิหวงั เชนุ่ เป็นุผู้้�ชายที�เริ�มมคีวามร้�สึำกดิีๆ  ให�กับั

กะเทยหร้อเกย์บัางคนุ หร้อเป็นุกะเทยที�เริ�มมคีวามร้�สำกึดีิๆ ให�กับัผู้้�หญี่งิหร้อทอม 

ในุสำถานุการณ์เช่นุนุี�หลีายคนุอาจัเกิดิความสำับัสำนุในุใจั สำิ�งสำำาคัญี่ค้อความเข�าใจั

ว่าความรักความชอบัไม่ไดิ�ยึดิโยงอย่้กับัเพศกำาเนิุดิ เพศภาวะ หร้ออัติลัีกษณ์

ทางเพศเสำมอไป แม�เราจัะมีความร้�สำึกให�กับัคนุที�สำังคมไม่คาดิคิดิว่าเราจัะชอบั

ไดิ� ก็ไม่ไดิ�แปลีว่าเราเป็นุคนุผิู้ดิปกติิหร้อแปลีกประหลีาดิ แลีะก็ไม่จัำาเป็นุที�เรา

จัะติ�องพยายามหาคำาจัำากดัิความใหมส่ำำาหรบััอตัิลีกัษณท์างเพศของติวัเองอกีดิ�วย 

ในุปัจัจับุันัุมตีิวัอย่างของค้รั่กที�มคีวามหลีากหลีายให�เหน็ุเพิ�มขึ�นุ ไม่ว่าจัะเป็นุค้รั่ก

ระหว่างผู้้�ชายกับักะเทย ผู้้�หญี่ิงกับักะเทย เกย์กับัทอม ฯลีฯ 

• ที่ำาความเข้าใจัว�าความร่ักร่ะหว�างชิายู่หญิงหร่่อความหล่ากหล่ายู่

ที่างเพัศิก็ม่คบม่เล่ิกได้เหม่อนๆ กัน: ในุบัางครั�งผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

อาจัไม่กลี�าเริ�มเข�าหาใคร หร้อติัดิสิำนุใจัยุติิความสัำมพันุธ์ดิ�วยเหติุผู้ลีว่า “ยังไง

คบัไปก็ไม่จัีรัง” หร้อ “อยากให�อีกฝ้�ายไดิ�แติ่งงานุมีครอบัครัวที�สำมบั้รณ์ (แบับั
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ชายหญี่ิงติามขนุบั) ดิีกว่าที�จัะรั�งให�อย่้กับัเราแบับัไม่มีอนุาคติ” ทำาให�ส้ำญี่เสำีย

โอกาสำในุการพฒันุาความสำมัพนัุธอ์นัุเป็นุสิำ�งสำำาคญัี่หนึุ�งในุการเติิมเติม็ชวีติิสำำาหรบัั

ใครหลีายๆ คนุ อย่างไรก็ติาม ปัจัจัุบัันุเราก็เริ�มเห็นุความสำัมพันุธ์ของค้่รักความ

หลีากหลีายทางเพศผู้่านุส้ำ�อติ่างๆ มากขึ�นุ ทำาให�เห็นุว่าเหติุที�ในุอดิีติเราเห็นุ

ติวัอยา่งความสำมัพนัุธเ์ชนุ่นีุ�นุ�อย เพราะค่านุยิมแลีะอคติิของสำงัคมที�ไม่เอ้�อต่ิอการ

พฒันุาความสัำมพันุธ์ของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเสำยีมากกว่า ภายใติ�ตัิวตินุ

ทางเพศนัุ�นุเราทกุคนุกต็ิา่งเป็นุมนุุษยเ์หม้อนุกันุ ความสำมัพนัุธ์ไม่วา่ระหว่างเพศ

ใดิๆ ลี�วนุมีโอกาสำที�จัะย้นุยาวหร้อเลีิกรากันุไดิ�ไม่ติ่างกันุ

• อยู่่�เค่ยู่งข้างกันแล่ะกันในวันที่่�อ�อนแอ: สำำาหรับัคำาแนุะนุำาในุข�อนีุ�นัุ�นุ

คงไม่ใช่คำาแนุะนุำาสำำาหรับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเพียงอย่างเดิียว ไม่ว่า 

เพศใดิ เม้�อมีความสัำมพันุธ์อันุดีิต่ิอกันุแลี�วย่อมเป็นุเร้�องปกติิที�เราจัะคอยอย่้

เคียงข�างกันุแลีะกันุในุวันุที�อีกฝ้�ายอ่อนุแอ อย่างไรก็ติาม สำำาหรับัผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศที�ครอบัครัวยังไม่ให�การยอมรับั บัางรายอาจัถ้กครอบัครัว

ติัดิขาดิความสำัมพันุธ์ สำำาหรับั LGBTI+ กลีุ่มนุี�ที�ขาดิการสำนุับัสำนุุนุจัากครอบัครัว 

การมีคนุรัก (หร้อเพ้�อนุ) ที�คอยอย่้เคียงข�างแลีะให�การสำนุับัสำนุุนุในุดิ�านุต่ิางๆ 

ของชีวิตินัุ�นุนัุบัไดิ�ว่าเป็นุแรงใจัสำำาคัญี่ที�ทำาให�พวกเขาดิำาเนุินุชีวิติต่ิอไปไดิ�อย่าง

มีพลีังใจัที�เข�มแข็ง





บทท่� 6

คำวามหลากหลายและ 
ปัญหาสุขภาพที่ต้องเผชิญ
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การัมีช้ีวิตที่ี�เป็นัสิุ่ขแลัะปลัอดภััย คู่วรัเกิดข่�นัจรัิงกับมนัุษย์ทีุ่กคู่นั ไม่ว่า

เรัาจะนัิยามตนัเองว่าเป็นัเพศใดก็ตาม…

เม้�อพ้ดิถึงสำุขภาวะที�เกี�ยวข�องกับัเร้�องเพศ หลีายคนุคงนึุกถึงโรคติิดิติ่อ

ทางเพศสัำมพันุธ์ แต่ิในุความเป็นุจัริงแลี�วยังมีสำุขภาพดิ�านุอ้�นุๆ อีกที�มีความ

เกี�ยวข�องกับัเพศอันุหลีากหลีาย ไม่ว่าจัะเป็นุสำุขภาพจัิติ อนุามัยเจัริญี่พันุธ์ (การ

รับัฮอร์โมนุ, การแปลีงเพศ) หร้อบัริการทางสุำขภาพที�ลีะเอียดิอ่อนุต่ิอความ

หลีากหลีายทางเพศ 

ไม่ว่าเพศใดิต่ิางก็ติ�องการการเข�าถงึบัริการสำขุภาพที�เทา่เทยีมกนัุในุฐานุะ

มนุุษย์คนุหนึุ�ง แติค่วามไม่เข�าใจับัางอย่างเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศอาจั

นุำาไปส่้ำอปุสำรรคในุการเข�ารับับัรกิารสุำขภาพแลีะส่ำงผู้ลีกระทบัติอ่บัคุคลีหลีากหลีาย

ทางเพศไดิ�

ผู้้�ให�บัริการดิ�านุสำุขภาพนัุบัไดิ�ว่ามีบัทบัาทสำำาคัญี่อย่างมากต่ิอการเข�าถึง

ระบับับัริการสุำขภาพของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ เนุ้�องจัากเป็นุผู้้�ปฏิิบััติิ

หนุ�าที�ที�ติ�องมีปฏิิสัำมพันุธ์กับั LGBTI+ ที�ไปรับับัริการโดิยติรง นุอกจัากการให�
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บัริการดิ�านุสุำขภาพแลี�วผู้้�ให�บัริการสำุขภาพยังเป็นุผู้้�ให�คำาปรึกษา สำ่งต่ิอความร้� 

แลีะสำามารถดิ้แลีจัิติใจัของผู้้�รับับัริการสำุขภาพไดิ�อีกดิ�วย

คำวามเข้าใจที่ช่วยลดคำวามกระอักกระอ่วนิใจของ 
ผู้มีคำวามหลากหลายทางเพศ

สำำาหรับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศบัางคนุ โดิยเฉพาะอย่างยิ�งบัุคคลี

ข�ามเพศ การไปรับับัริการสำุขภาพเป็นุเร้�องที�ชวนุให�กระอักกระอ่วนุใจั เพราะ

อัติลัีกษณ์ทางเพศแลีะเพศกำาเนุิดิของพวกเขาไม่ติรงกันุในุสำายติาของคนุทั�วไป

ในุสัำงคม แลีะหลีายครั�งการไปรับัการรกัษาพยาบัาลีหมายถงึการติ�องเปิดิเผู้ยสำว่นุ

ของเนุ้�อตัิวร่างกาย เปิดิเผู้ยอัติลัีกษณท์างเพศ แลีะมักพว่งมาดิ�วยการอธิบัายเพศ

ของตินุเอง หร้อถ้กสำายติาจัับัจั�องจัากบัุคลีากรหร้อคนุไข�ท่านุอ้�นุๆ

ในุบัางครั�งผู้้�ให�บัริการบัางส่ำวนุอาจัใช�การประเมนิุตัิดิสิำนุจัากความคดิิเหน็ุ

ตินุเองในุการสัำมผู้ัสำกับัร่างกายของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ แลีะไม่ไดิ�ขอ

อนุุญี่าติหร้อถามความสำมัครใจัจัากผู้้�รับับัริการก่อนุ โดิยอาจัเกิดิจัากการขาดิ

ความเข�าใจั หร้อในุบัางครั�งอาจัเป็นุเพราะโรงพยาบัาลีหร้อคลีินุิกมีระเบัียบัที�

ไม่ย้ดิหยุ่นุแลีะไม่คำานุึงถึงความติ�องการของผู้้�รับับัริการกลีุ่ม LGBTI+ จัึงทำาให�

เกิดิการปฏิิบััติิดิ�วยความร้�เท่าไม่ถึงการณ์หร้อขาดิความลีะเอียดิอ่อนุจันุทำาร�าย

ความร้�สำึกของผู้้�รับับัริการ

“มีบัางคนุที�ไปโรงพยาบัาลีแลี�วหมอไม่ร้�จัะพาไปห�องไหนุ ติัวอย่างจัาก

กรณทีอมที�คอ่นุข�างจัะเหม้อนุ trans man เขาลี�มสำลีบั แลี�วมคีนุพาไปโรงพยาบัาลี 

หมอกถ็ามวา่ ‘เอ�ะ นีุ�ผู้้�หญี่งิหร้อผู้้�ชาย’ แลี�วกเ็อาม้อลี�วงไปจับััติรงเปา้กางเกง ลี�วง

ข�างในุนุะ ทอมคนุนัุ�นุเขาก็เหม้อนุร้�ติวัแติไ่มค่อ่ยมแีรง กช็อ็คไปเลีย กลีวัมากกับั

การไปโรงพยาบัาลี ไม่ร้�ว่าถ�าไปแลี�วจัะโดินุอะไรอีกบั�าง”

อีกเร้�องหนึุ�งที�สำำาคัญี่เป็นุอย่างมากค้อการใช�คำาเรียกเกี�ยวกับัเพศที�เป็นุ

ที�ยอมรับัของผู้้�รับับัริการ ซึึ่�งตัิวเล้ีอกที�ดีิที�สุำดิค้อการใช�คำาที�ผู้้�รับับัริการใช�เรียก
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ติวัเอง แติผู้่้�ให�บัรกิารสุำขภาพบัางคนุอาจัจัะยังไมเ่ข�าใจัคำาศพัทเ์หลีา่นีุ�ทั�งหมดิ จัาก

การสำัมภาษณ์ผู้้�ให�ข�อม้ลีทั�ัง 10 คนุ พบัว่า ผู้้�ให�บัริการสำ่วนุใหญี่่เลี้อกที�จัะไม่ใช�

คำาที�ติีติราหร้อติกยุคไปแลี�ว (เช่นุ เบัี�ยงเบันุทางเพศ รักร่วมเพศ) แลีะสำ่วนุใหญี่่

คุ�นุเคยกบััคำาระบัตุิวัตินุทั�วไป เชนุ่ เกย ์กะเทย ทอม ดีิ� แติเ่ม้�อผู้้�รบัับัรกิารบัางสำว่นุ

นุิยามติัวตินุดิ�วยคำาที�ใหม่กว่า (เช่นุ เควียร์ นุอนุไบันุารี) ก็มีผู้้�ให�ข�อม้ลีบัางสำ่วนุ

ที�ดิ้เหม้อนุจัะไม่คุ�นุเคยกับัคำาเหลี่านุี� แลีะอาจัใช�ไม่ถ้กติ�อง

หากผู้้�ให�บัริการสำุขภาพคำานุึงถึงความลีะเอียดิอ่อนุในุประเด็ินุเหลี่านีุ�

มากขึ�นุ แสำดิงความเคารพติ่อความเป็นุมนุุษย์ ติัวตินุ แลีะสำิทธิของผู้้�รับับัริการ 

รวมถึงการฟังผู้้�รับับัริการโดิยไม่ติัดิสำินุ ก็จัะสำามารถสำร�างความไว�วางใจัแก่ผู้้�รับั

บัริการ LGBTI+ ไดิ�

นุักวิชาการสำาธารณสำุขท่านุหนึุ�งที�เป็นุผู้้�ให�คำาปรึกษาในุคลิีนุิกสำุขภาพ

ทางเพศไดิ�ให�ตัิวอย่างในุกรณกีารให�คำาปรกึษาเร้�องที�เกี�ยวกบัั HIV ซึ่ึ�งบัางคำาถาม

อาจัก่อให�เกิดิผู้ลีกระทบัติ่อจัิติใจัของผู้้�รับับัริการหากไม่อธิบัายเหตุิผู้ลีในุการ

ซึ่ักถามแลีะสำร�างความไว�วางใจัก่อนุเริ�มถามประวัติิของผู้้�รับับัริการ

“เวลีาคุยกบััเขา เราติ�องอธิบัายกอ่นุว่าทำาไมเราถึงติ�องคยุ ทำาไมเราถึงติ�อง

ถาม เป็นุการปพ้้�นุกนัุตัิ�งแติแ่รก เพราะบัางเร้�องมนัุเป็นุเร้�อง Sensitive (ลีะเอยีดิ

อ่อนุ) สำำาหรับัเขา” 

หากสำถานุพยาบัาลีแลีะบัุคลีากรทางการแพทย์มีความลีะเอียดิอ่อนุต่ิอ

ความหลีากหลีายทางเพศเชนุ่นีุ� กน่็ุาจัะสำามารถช่วยลีดิความกังวลีใจัของ LGBTI+ 

ในุการเข�ารับับัริการทางสำุขภาพไดิ�ไม่มากก็นุ�อย

บัทเรียนิในิและนิอกตำ ราที่จำ เป็นิต่อการเข้าใจ 
คำวามหลากหลายทางเพศ

ผู้้�ให�ข�อม้ลีที�เป็นุนัุกจัิติวิทยาคลีินุิกสำ่วนุใหญี่่กลี่าวว่า หลัีกส้ำติรวิชาชีพที�

ตินุเรียนุจับัมามีอิทธิพลีในุการช่วยขัดิเกลีาเร้�องการเคารพความเป็นุมนุุษย์ ไม่
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ติัดิสิำนุ ไม่เหมารวม แลีะไดิ�นุำาหลีักการเหลี่านีุ�มาปรับัใช�ในุการทำางานุเร้�องเพศ 

แติ่เนุ้�อหาที�เกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศโดิยติรงยังมีอย่้นุ�อยในุหลีักส้ำติร

วิชาชีพ ซึ่ึ�งผู้้�ให�ข�อม้ลีที�เป็นุพยาบัาลีหร้อนัุกเทคนิุคการแพทย์ลี�วนุให�ข�อม้ลีว่า

หลีักส้ำติรวิชาชีพที�ไดิ�เรียนุมายังไม่มีเนุ้�อหาดิังกลี่าว สำ่วนุผู้้�ให�ข�อม้ลีท่านุหนึุ�งที�

เป็นุจัิติแพทย์ที�เรียนุจับัมาใหม่ ก็เลี่าให�ฟังว่าไดิ�เรียนุเกี�ยวกับัความหลีากหลีาย

ทางเพศหลีายเร้�องจัากมุมมองเชิงบัวก

“เร้�องพวกนีุ�มันุเป็นุประเดิ็นุที�ติ�องเข�าไปเกี�ยวข�องโดิยติรง…เรา
เรียนุเพ้�อให�เข�าใจัว่าความหลีากหลีายทางเพศค้ออะไร เราไม่
ไดิ�เรียนุเพ้�อจัะไปแก�ให�เขากลัีบัมาติรงติามเพศที�สำังคมคาดิหวัง 
แติ่เราเรียนุเพ้�อให�ร้� แลี�วก็ยอมรับัในุความเป็นุเขา เข�าใจัทุกข์
สำุขที�เขาติ�องเผู้ชิญี่”

(จัิติแพทย์ท่านุหนุึ�ง)

แติ่ในุเม้�อนุักวิชาชีพทางดิ�านุสำุขภาพสำ่วนุใหญี่ย่ังไม่ค่อยไดิ�เรียนุเกี�ยวกับั 

ความหลีากหลีายทางเพศจัากหลีักส้ำติรวิชาชีพ ความร้�แลีะทักษะสำ่วนุใหญี่่ที�

พวกเขามีเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศจึังติ�องไดิ�มาจัากการอบัรมในุที�ทำางานุ 

ซึ่ึ�งมีการเชิญี่วิทยากรภายนุอกมาให�ความร้�เพิ�มเติิม

จัากประสำบัการณ์ของผู้้�ให�ข�อม้ลี เนุ้�อหาการอบัรมดิังกลี่าวขึ�นุอย่้กับั

หนุว่ยงานุที�จัดัิการอบัรม แลีะจัดุิเนุ�นุการให�บัรกิารของหนุว่ยงานุที�เชญิี่วิทยากร

มา (เชนุ่ เนุ�นุเร้�องสุำขภาพทางเพศ สำขุภาพจัติิ) โดิยอาจัจัะครอบัคลุีมประเดิน็ุ เชนุ่ 

การทำาความเข�าใจัเร้�องพ้�นุฐานุของความหลีากหลีายทางเพศแลีะกลุ่ีมอตัิลัีกษณ์

ติา่งๆ วธิกีารให�คำาปรกึษาเร้�องสุำขภาพทางเพศ การประเมนิุความเสีำ�ยงการติิดิเช้�อ 

HIV วิธีการใช�ฮอร์โมนุในุกลุ่ีมคนุข�ามเพศ หร้อการเข�าใจัเร้�องอำานุาจัแลีะการ

เล้ีอกปฏิิบััติิในุสัำงคมเพ้�อเสำริมสำร�างพลีังอำานุาจัในุตัิวผู้้�รับับัริการกลุ่ีม LGBTI+ 
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ซึ่ึ�งนุกัจัติิวิทยาคลีนิุกิทา่นุหนึุ�งที�ทำางานุในุโรงพยาบัาลีจัติิเวชสำะท�อนุความสำำาคญัี่

ของการอบัรมร้ปแบับันุี�ว่า

“เร้�องของอำานุาจัในุบัริบัททางสำังคมจัะทำางานุกับัความเข�าใจัของคนุ มันุ

ทำาให�เราเข�าใจัมากขึ�นุว่าคนุสำว่นุใหญ่ี่ไม่เข�าใจัเร้�อง Power (อำานุาจั) คนุส่ำวนุใหญี่่

ไม่ไดิ�ร้�สำึก ค้อถ�าไม่เจัอกับัตัิวคนุก็จัะไม่ร้�สำึกว่าเราถ้กเล้ีอกปฏิิบััติิ แติ่ในุขณะที�

คนุที�เจัอเขาจัะร้�สำึกไดิ�เร็วมากว่านุี�ค้อการเลี้อกปฏิิบััติิ”

นุอกจัากนีุ� ผู้้�ให�ข�อม้ลีหลีายทา่นุยังบัอกว่าไดิ�หาข�อม้ลีเพิ�มเติิมดิ�วยตินุเอง 

เช่นุ จัากส้ำ�อออนุไลีน์ุ บัทความวิชาการ แลีะในุที�ทำางานุก็มีการแลีกเปลีี�ยนุ

องค์ความร้�ที�เกี�ยวข�องกับัความหลีากหลีายทางเพศอย่างไม่เป็นุทางการอย่้บั�าง 

โดิยบุัคลีากรที�มีประสำบัการณ์การทำางานุมากกว่าอาจัจัะแชร์บัทเรียนุที�ไดิ�จัาก

การทำางานุให�กับับัุคลีากรที�เพิ�งเข�ามาทำางานุไม่นุานุ 

เร้�องราวเหลี่านีุ�แสำดิงให� เห็นุว่าระดัิบัความเข�าใจัเกี�ยวกับัความ

หลีากหลีายทางเพศของผู้้�ให�บัริการสำุขภาพในุปัจัจัุบัันุ ขึ�นุอย้่กับัความสำนุใจัแลีะ

ความกระต้ิอร้อร�นุของติวัผู้้�ให�บัรกิารเองหร้อของหนุว่ยงานุในุการหาแลีะทำาความ

เข�าใจัข�อม้ลีใหม่ๆ ไม่ใช่ทุกคนุ ไม่ใช่ทุกที�ที�จัะมีความเข�าใจัรอบัดิ�านุ

ปัญหาสุขภาพที่ต้นิตอลึกกว่าเรื่องสุขภาพ
ปัญี่หาสุำขภาพสำ่วนุใหญี่่ที�เกี�ยวข�องกับัความหลีากหลีายทางเพศ มีทั�ง

ปัญี่หาสุำขภาพจัิติแลีะสำุขภาพทางเพศ เช่นุ การติิดิเช้�อ HIV แลีะโรคติิดิติ่อ

ทางเพศสำัมพันุธ์อ้�นุๆ หร้อในุกรณีคนุข�ามเพศ ก็มีเร้�องฮอร์โมนุแลีะการผู้่าติัดิ

ติ่างๆ เป็นุประเดิ็นุทางสำุขภาพที�สำำาคัญี่ นุอกจัากนุี�ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

ยังมีแนุวโนุ�มต่ิอการมีปัญี่หาสำุขภาพจัิติมากกว่าผู้้�ชายผู้้�หญี่ิงเพศติามขนุบั ทั�ง

ความเครียดิ ความวิติกกังวลี หร้อซึ่ึมเศร�า โดิยงานุวิจััยหลีายชิ�นุทั�งในุแลีะ

ติ่างประเทศไดิ�ชี�ให�เห็นุว่า ปัญี่หาสำุขภาพจัิติเหลี่านีุ�มีความสำัมพันุธ์กับัการ

ถก้เล้ีอกปฏิิบัติัิแลีะอคติิจัากคนุในุสำงัคม นุอกจัากนีุ�ความขดัิแย�งแลีะความไมเ่ข�าใจั



ปญหาดาน ‘สุขภาวะ’ ท่ีบุคคล
หลากหลายทางเพศตองเผชิญ

ระบบบริการท่ีไมละเอียดออน
ผู�รับบริการกลุ�มหลากหลายทางเพศมักจะ
ประสบกับ�ญหาการให�บริการสุขภาพที่
ไม�ละเอียดอ�อน ทั้งในแง�ที่บุคลากร
ขาดความรู�ที่จําเ�นต�อการให�บริการ
ที่เหมาะสม ทัศนคติเชิงลบ และระเบียบ
ต�างๆ ที่ไม�ยืดหยุ�นของสถานพยาบาล เช�น 
การกําหนดหอผู�ป�วยในจากเพศกําเนิด
ของผู�ป�วยโดยไม�คํานึงถึงความปลอดภัย
และความรู�สึกของผู�ป�วยที่เ�นบุคคลข�ามเพศ

ผูใหบริการสุขภาพไมไดรับการศึกษา
เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ
อยางเปนระบบ
จากการวิจัยพบว�าการจัดการศึกษาสําหรับ
ผู�ให�บริการสุขภาพยังขาดการอบรมเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางเพศ ทําให�ผู�ให�บริการ
สุขภาพขาดโอกาสเรียนรู�เกี่ยวกับ
ความต�องการเฉพาะของผู�ป�วยที่เ�นกลุ�ม
หลากหลายทางเพศ และต�องพึ่งการอบรม
เพิ�มเติมหลังจากเรียนจบมาทํางานแล�ว

บริการทางการแพทยท่ีเก่ียวของ
กับผูมีความหลากหลายทางเพศบางอยางไมถูกรวม
อยูในการคุมครองของหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ใน�จจุบัน เมืองใหญ�ในประเทศไทยเริ�มมีคลินิกเฉพาะสําหรับ
ผู�ป�วยกลุ�มหลากหลายทางเพศ แต�จากการวิจัยพบว�าบริการ
เหล�านี้บางส�วนผู�ป�วยต�องชําระค�าบริการเองในทุกกรณี ทําให�
ผู�ป�วยที่มีรายได�น�อยอาจไม�สามารถเข�าถึงบริการเหล�านี้ 
นอกจากนี้การผ�าตัดแปลงเพศและการรับฮอร�โมนซึ่งเ�น
บริการที่มีความจําเ�นสําหรับบุคคลข�ามเพศ และมีราคาสูง 
ก็ยังไม�ได�รับการคุ�มครองโดยหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า
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อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+
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ผูใหบริการสุขภาพไมไดรับการศึกษา
เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ
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ความหลากหลายทางเพศ ทําให�ผู�ให�บริการ
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เพิ�มเติมหลังจากเรียนจบมาทํางานแล�ว

บริการทางการแพทยท่ีเก่ียวของ
กับผูมีความหลากหลายทางเพศบางอยางไมถูกรวม
อยูในการคุมครองของหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ใน�จจุบัน เมืองใหญ�ในประเทศไทยเริ�มมีคลินิกเฉพาะสําหรับ
ผู�ป�วยกลุ�มหลากหลายทางเพศ แต�จากการวิจัยพบว�าบริการ
เหล�านี้บางส�วนผู�ป�วยต�องชําระค�าบริการเองในทุกกรณี ทําให�
ผู�ป�วยที่มีรายได�น�อยอาจไม�สามารถเข�าถึงบริการเหล�านี้ 
นอกจากนี้การผ�าตัดแปลงเพศและการรับฮอร�โมนซึ่งเ�น
บริการที่มีความจําเ�นสําหรับบุคคลข�ามเพศ และมีราคาสูง 
ก็ยังไม�ได�รับการคุ�มครองโดยหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า
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ที�มตีิ�นุติอจัากประเด็ินุครอบัครวั ชวิีติค้ ่แลีะคนุใกลี�ชิดิอ้�นุๆ กเ็ป็นุสำว่นุสำำาคญัี่ที�อย่้

เบั้�องหลีังปัญี่หาสำุขภาพจัิติของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

ผู้้�รับับัริการ LGBTI+ หลีายคนุเข�ารับับัริการสำุขภาพดิ�วยปัญี่หาซึ่ึมเศร�า 

แต่ิเม้�อขุดิหาเหตุิผู้ลีเบั้�องหลีัง ก็พบักับัปัญี่หาชีวิติที�เกี�ยวข�องกับัอคติิติ่อความ

หลีากหลีายทางเพศ เช่นุ พ่อแม่ไม่ยอมรับั หร้อยังยอมรับัติัวเองไม่ไดิ� ร้�สำึก

เครียดิที�ติ�องปกปิดิความลีับันีุ�ไว�ไม่ให�ครอบัครัวร้� ถ้กคนุเคร่งศาสำนุาในุชุมชนุ

ประณาม หร้อถ้กรงัแกที�โรงเรยีนุ ความเครียดิจัากการที�ติ�องปกปิดิความสัำมพนัุธ์

กบััคนุรัก ฯลีฯ ซึ่ึ�งบัางครั�งอคติิดัิงกล่ีาวยงัส่ำงผู้ลีต่ิอผู้้�รับับัรกิารที�ไม่ไดิ�ระบัตัุิวตินุ

ว่าเป็นุ LGBTI+ ดิ�วย

“มีเคสำเป็นุโรคซึึ่มเศร�า แต่ิพอคุยประวัติิถามไปถามมาร้�สำึกว่า
มีปัญี่หาเร้�องความไม่มั�นุใจัในุตัิวเอง ลีองคุยอีกก็พบัว่าเคยถ้ก
ลี�อเร้�องอะไร เขาเลี่าว่าถ้กลี�อเป็นุตุิ�ดิ ซึ่ึ�งเคสำแบับันีุ�ทุกวันุนีุ�ก็
ยงัม ีแติง่งานุมล้ีีกไปแลี�ว แติม่ทีา่ทแีบับันุุ่มนุวลี เป็นุผู้้�ชายนุุ่มนิุ�ม
สำภุาพ สำงัคมกจ็ัะมองวา่ เฮ�ย นีุ�เป็นุตุิ�ดิแลี�วถก้บัล้ีลีี�มาตัิ�งแติเ่ด็ิก”

(นุักจัิติวิทยาคลีินุิกท่านุหนุึ�ง)

จัะเหน็ุไดิ�ว่าปัญี่หาสุำขภาพจัติิของผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศ ไม่ไดิ�เกดิิ

จัากติวัตินุหร้อการมเีพศวิถทีี�แติกติา่ง แติอ่คติิทางเพศติา่งหากเป็นุติวัแปรสำำาคญัี่

ที�ทำาให�ความหลีากหลีายทางเพศมีผู้ลีกระทบัต่ิอสำุขภาพจัิติ ดิังนัุ�นุ ผู้้�ให�บัริการ

สำุขภาพติ�องร้�เท่าทันุอคติิดิังกลี่าวแลีะมีความพร�อมในุการช่วยจััดิการปัญี่หา

ที�เกี�ยวข�องให�ติรงจัุดิ ไม่ว่าจัะเป็นุการให�บัริการกับัติัวผู้้�รับับัริการคนุเดิียว หร้อ

การช่วยจััดิการปัญี่หาความขัดิแย�งกับัคนุใกลี�ชิดิ เช่นุ พ่อแม่ ค้่ชีวิติ หร้อเพ้�อนุ

ที�โรงเรียนุ เป็นุติ�นุ



102

อยู่-ร่วม-สุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับัสิทธิและกฎหมาย
ผู้้�ให�บัริการสำขุภาพสำว่นุใหญี่ม่องว่า ปัญี่หาสำขุภาพของบัคุคลีหลีากหลีาย

เพศเป็นุเร้�องที�มีความสำมัพนัุธ์กบััข�อกฎหมายแลีะสำทิธต่ิิางๆ ขณะที�ระบับับัริการ

สำุขภาพในุประเทศไทยยังมีช่องโหว่หลีายประการ 

หนึุ�งในุนัุ�นุค้อการที�คลีินิุกสำุขภาพทางเพศหลีายแห่งยังไม่สำามารถให�

บัริการฟ้รีติามระบับัหลีักประกันุสุำขภาพ สำ่วนุสำถานุบัริการที�ให�บัริการฟ้รี ก็ไม่

สำามารถให�บัริการแบับันิุรนุามไดิ� ซึ่ึ�งเป็นุสำาเหตุิที�ทำาให�หลีายคนุไม่สำะดิวกใจัที�

จัะเข�ารับับัริการ

เม้�อคนุข�ามเพศติ�องเข�าไปเป็นุผู้้�ป�วยในุ ก็ติ�องลุี�นุว่าจัะติ�องนุอนุในุหอ 

ผู้้�ป�วยในุที�กำาหนุดิติามเพศกำาเนุิดิอย่างเดิียวหร้อเปล่ีา ติกเป็นุเป้าสำายติาของ 

ผู้้�ป�วยคนุอ้�นุๆ แลีะร้�สำึกไม่ปลีอดิภัย เพราะระเบัียบัของโรงพยาบัาลีไม่ย้ดิหยุ่นุ

อีกทั�งยังมีข�อสัำงเกติว่าการรักษาหลีายอย่างติ�องไดิ�รับัความยินุยอมจัาก

ผู้้�ปกครองก่อนุรับัการรักษา เช่นุ การรับัฮอร์โมนุอย่างถ้กติ�องแลีะปลีอดิภัยในุ

โรงพยาบัาลีเอกชนุทั�วไปหร้อโรงพยาบัาลีรัฐที�กำาหนุดิให�ผู้้�รับัฮอร์โมนุที�อายุ

ระหว่าง 18-20 ปี จัำาเป็นุติ�องมีผู้้�ปกครองเซึ่็นุยินุยอม ซึ่ึ�งเป็นุอุปสำรรคสำำาหรับั

วยัรุ่นุข�ามเพศบัางส่ำวนุที�ไม่สำามารถคุยเร้�องการข�ามเพศกับัที�บั�านุไดิ� หร้อทางบั�านุ

ไมย่อมรบััเร้�องนีุ� ทำาให�วยัรุ่นุบัางคนุซึ่้�อฮอร์โมนุมาใช�เอง โดิยปราศจัากการด้ิแลี

ของแพทย์ ซึ่ึ�งมีความเสำี�ยงติ่อการเกิดิปัญี่หาสำุขภาพมากกว่า

“บัางคนุไม่ไดิ�เปิดิเผู้ยกับัที�บั�านุดิ�วยว่าเป็นุกลีุ่ม LGBT สำ่วนุหนุึ�ง
อายุยังนุ�อย ก็ค้อนุ�อยกว่า 18 นุะครับั ซึ่ึ�งปกติินุ�อยกว่า 18 นุี�
การรักษาบัางอย่างติ�องไดิ�รบััความยินุยอมจัากผู้้�ปกครอง เพราะ
ฉะนัุ�นุการที�ไม่เปิดิเผู้ยกับัทางบั�านุเลียกระทบัติ่อการรักษา
ทางการแพทย์ดิ�วย”

(นุักเทคนุิคการแพทย์ท่านุหนุึ�งที�ทำาหนุ�าที� 
ให�คำาปรึกษาในุคลีินุิกสำุขภาพทางเพศ)
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แนุ่นุอนุว่าการให�บัริการดิ�านุสุำขภาพอย่างทั�วถึงควรเป็นุสิำทธิขั�นุพ้�นุฐานุ

ของทุกคนุ ทุกวัย แลีะไม่เกี�ยงเพศ แติ่จัากตัิวอย่างที�กลี่าวมา ระเบัียบัของ

โรงพยาบัาลีที�ไมย้่ดิหยุ่นุอาจัเป็นุอุปสำรรคต่ิอการเข�าถงึบัริการสำขุภาพที�เหมาะสำม

สำำาหรับัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศไดิ�

แลีะถ�าด้ิภาพรวมกฎหมาย ยังมีกฎหมายอ้�นุๆ ที�มีความสำำาคัญี่ติ่อเร้�อง

สำุขภาพ จัากข�อม้ลีผู้้�ให�บัริการสำุขภาพสำะท�อนุเกี�ยวกับัสำิทธิแลีะประเดิ็นุเฉพาะ

ดิ�านุกฎหมาย 3 เร้�อง ไดิ�แก่ 

• สำทิธกิารไดิ�รับัการปกปอ้งจัากการถก้เล้ีอกปฏิิบัติัิทางเพศ (ซึึ่�งในุปัจัจับุันัุ

มี พ.ร.บั.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ครอบัคลีุมบัางสำ่วนุ) 

• สำิทธิในุการจัดิทะเบัียนุสำมรสำหร้อจัดิทะเบัียนุชีวิติค้่เพศเดิียวกันุ 

• สำิทธิการไดิ�รับัการรับัรองเพศติามอัติลัีกษณ์ทางกฎหมาย (ซึึ่�งหมาย

รวมถึงสำิทธิในุการเปลีี�ยนุคำานุำาหนุ�านุาม)

พ.ร.บั.ความเทา่เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ห�ามการเล้ีอกปฏิิบัติัิ “เพราะ

เหตุิที�บัคุคลีนัุ�นุเป็นุเพศชายหร้อเพศหญิี่ง หร้อมกีารแสำดิงออกที�แติกติา่งจัากเพศ

โดิยกำาเนุิดิ” (มาติรา 3) นัุ�นุค้อห�ามการเล้ีอกปฏิิบััติิดิ�วยเหติุแห่งเพศหร้อการ

แสำดิงออกทางเพศ อย่างไรก็ติาม จัากการสำัมภาษณ์ผู้้�ให�บัริการสำุขภาพ พบัว่า 

ผู้้�ให�บัริการสำ่วนุใหญี่่ยังไม่ร้�จัักกฎหมายนีุ� หร้อเข�าใจัขอบัเขติของกฎหมายไม่

มากนุัก แลีะยังไม่เข�าใจัว่าการกระทำาใดิบั�างที�นุับัว่าเป็นุการเลี้อกปฏิิบััติิระหว่าง

เพศในุแง่กฎหมายไทย 
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“เราอย้่ฝั่งดิ�านุสำุขภาพมากกว่า สำ่วนุฝั่งสำิทธิ�เราก็อาจัจัะยังไม่ไดิ�
ไปถึงขั�นุนุั�นุ แติ่เท่าที�ติิดิติาม คิดิว่าเป็นุสำิทธิ�ที�ดิีนุะ เพราะว่าถ�า
เกดิิมันุผู่้านุ ทกุคนุในุสัำงคมกอ็าจัจัะเทา่เทยีมกนัุ ถ�าเราไมไ่ดิ�มอง
แค่เพศกำาเนุิดิที�เป็นุตัิวติัดิสิำนุจัากสัำงคม หนุ้คิดิว่าคนุทุกเพศก็มี
สำิทธิ�ที�จัะมีค้่ชีวิติที�ดิี”

(ผู้้�ให�คำาปรึกษาคลีินุิกสำุขภาพทางเพศท่านุหนุึ�ง)

เช่นุเดิียวกับัผู้้�ให�บัริการสำุขภาพอีกท่านุหนึุ�งที�มองว่า ติัวกฎหมายเอง

ยังไม่มีความชัดิเจันุในุการนุำาไปปฏิิบััติิ สำ่งผู้ลีต่ิอการเผู้ยแพร่แลีะยากต่ิอการ

ทำาความเข�าใจัในุเนุ้�อหากฎหมาย

แม�ผู้้�ให�ข�อม้ลีหลีายคนุจัะติอบัว่ายังไม่ไดิ�ศึกษารายลีะเอียดิของข�อเสำนุอ

ดิ�านุสิำทธิการสำมรสำหร้อจัดิทะเบัียนุชีวิติค้่เพศเดิียวกันุ แต่ิจัากการสำัมภาษณ์ 

ผู้้�ให�บัริการทางสุำขภาพเกินุครึ�งเห็นุความสำำาคัญี่ของสำิทธิการยินุยอมการรักษา

แทนุค้ค่รองในุกรณฉีกุเฉนิุ แลีะพร�อมสำนัุบัสำนุุนุให�มีกฎหมายดัิงกลีา่ว แต่ิในุขณะ

เดิยีวกนัุ ผู้้�ให�บัรกิารสำขุภาพหลีายคนุที�สำมัภาษณม์ากยั็งไมเ่หน็ุดิ�วยกบัักฎหมาย

ที�จัะอนุุญี่าติให�คนุข�ามเพศเปลีี�ยนุเพศทางกฎหมาย หร้อเห็นุดิ�วยแบับัมีเง้�อนุไข 

ซึ่ึ�งสำะท�อนุให�เหน็ุว่าผู้้�ให�บัริการสุำขภาพเองก็มมีมุมองที�คลี�ายกบััสำาธารณชนุทั�วไป

ในุบัางเร้�องเช่นุกันุ

คำวามเปลี่ยนิแปลงที่อยู่ในิมือผู้ให้บัริการสุขภาพ
จัากที�เลีา่มาในุบัทนีุ� จัะเห็นุไดิ�ว่าปัญี่หาบัางอย่างที�กลุ่ีม LGBTI+ เผู้ชิญี่ในุ

การเข�ารบัับัรกิารสำขุภาพมสีำาเหตุิมาจัากกฎหมายแลีะระเบัยีบัซึ่ึ�งติวัผู้้�ให�บัรกิาร

ไม่สำามารถเปลีี�ยนุเองไดิ� ขณะเดิียวกันุก็เห็นุไดิ�ว่าการให�บัริการที�เป็นุมิติรกับั

กลุ่ีมหลีากหลีายทางเพศในุอีกหลีายๆ สำ่วนุขึ�นุอย่้กับัความสำนุใจั ความเข�าใจั 

แลีะความตัิ�งใจัของผู้้�ให�บัริการสำุขภาพเอง จัึงขอปิดิท�ายบัทนีุ�ดิ�วยคำาแนุะนุำา
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บัางอย่างที�ผู้้�ให�บัริการสำุขภาพสำามารถทำาไดิ� เพ้�อให�บัริการสำุขภาพที�ติอบัโจัทย์

ของผู้้�รับับัริการกลีุ่ม LGBTI+ เช่นุ 

• คำานุึงถึงลีักษณะทั�วไปของการให�บัริการสำุขภาพที�ดิี เช่นุ ตัิ�งใจัฟัง

ผู้้�รับับัริการโดิยไม่ติัดิสำินุ สำร�างความไว�วางใจั อธิบัายขั�นุติอนุการให�บัริการแลีะ

ถามถึงความยินุยอมในุการรับับัริการ รักษาความลัีบัแลีะความเป็นุส่ำวนุตัิว ไม่

ติีติราหร้อเลี้อกปฏิิบััติิ

• เข�าใจัว่าความหลีากหลีายทางเพศไม่ใช่ความผู้ิดิปกติิทางจัิติใจั ไม่ใช่

โรค แลีะไม่ใช่เร้�องที�ติ�องมุ่งหาสำาเหติุ ติัวตินุทางเพศของผู้้�รับับัริการเป็นุเพียง

หนึุ�งในุข�อเท็จัจัริงที�ควรคำานึุงถึงในุการให�บัริการ นุอกจัากอัติลัีกษณ์แลีะวิถี

ทางเพศ เขายังจัะมีลีักษณะอ้�นุๆ ที�อาจัจัะติ�องคำานึุงถึงเช่นุเดิียวกันุ อาทิ อายุ 

อาชีพ ความพิการใดิๆ ศาสำนุา เช้�อชาติิ เศรษฐฐานุะ เป็นุติ�นุ 

• ไม่เปรียบัเทียบักับับัุคคลีอ้�นุ (เช่นุ “สำวยเหม้อนุผู้้�หญี่ิงเลีย” ฟังเผู้ินุๆ 

อาจัเป็นุคำาชมแติ่ก็แฝ้งไว�ดิ�วยการติัดิสำินุว่าไม่ใช่ผู้้�หญี่ิง “แท�”)

• เคารพติวัตินุแลีะการนุยิามอตัิลัีกษณ์ทางเพศของผู้้�รับับัริการ เรยีกเพศ

ของเขาดิ�วยคำาเดิยีวกับัที�เขาใช� (ถ�ายงัไมท่ราบั ถามไดิ�) หากผู้้�รับับัรกิารอยากให�

เรยีกดิ�วยช้�อหร้อคำานุำาหนุ�านุามแบับัไหนุกเ็รยีกเช่นุนัุ�นุติามความติ�องการของเขา 

(หากยังไม่ทราบัสำามารถใช�คำาเรียกกลีางๆ เช่นุ คำาว่า “คุณ”) 

• เคารพการตัิดิสิำนุใจัของผู้้�รับับัริการกลุ่ีม LGBTI+ ในุเร้�องติ่างๆ แลีะ

ไม่เร่งรัดิการเปิดิเผู้ยติัวตินุ

• สำ่งเสำริมให�ผู้้�รับับัริการยอมรับัติัวตินุของตินุเอง 

• หากเป็นุไปไดิ�ให�จัดัิหอผู้้�ป�วยในุติามอัติลัีกษณ์ทางเพศให�ผู้้�ป�วยข�ามเพศ 

อยา่งไรก็ติาม ถ�าระเบัียบัข�อบัังคับัยังไม่เอ้�อ อาจัจัำาเป็นุติ�องมีการผู้ลีักดิันุให�เกิดิ

การเปลีี�ยนุแปลีงระเบัียบัข�อบัังคับัให�เป็นุมิติรติ่อกลีุ่ม LGBTI+

• เป็นุพันุธมิติรแลีะผู้้�ไกลี่เกลีี�ยระหว่างผู้้�รับับัริการแลีะคนุอ้�นุๆ ที�สำำาคัญี่

ในุชีวิติของเขา คอยสำร�างความเข�าใจัแลีะการยอมรับัในุคนุรอบัข�างผู้้�มีความ
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หลีากหลีายทางเพศ เช่นุ พ่อแม่ แฟ้นุ เพ้�อนุๆ

• เรียนุร้�เพิ�มเติิมเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศ ลีักษณะของปัญี่หา

ทางสำุขภาพแลีะสำังคมที�พบับั่อย รวมถึงวิธีการให�บัริการที�เป็นุมิติร 

• ติิดิติามวิวัฒนุาการของคำาศัพท์ กฎหมาย แลีะการดิ้แลีรักษา





ส่วนิที่ 3  
สู่การอยู่ร่วมกันิอย่างมีคำวามสุข

สำำาหรับัในุสำ่วนุที� 3 นุี� แบั่งออกเป็นุ 2 บัท ในุบัทที� 7 พวกเรา 

ไดิ�วาดิภาพความฝันุของสำังคมที�ไม่ทอดิทิ�งผู้้�มีความหลีากหลีาย 

ทางเพศ สำังคมที�ทุกคนุสำามารถอย้่ร่วมกันุไดิ�อย่างมีความสำุขในุฐานุะ

มนุุษย์เท่ากันุ แลีะคงจัะดิีถ�าภาพฝันุเหลี่านุี�ไม่เป็นุเพียงความฝันุ 

ปิดิท�ายดิ�วยภาคผู้นุวกเราไดิ�รวบัรวมแหลี่งข�อม้ลีเกี�ยวกับั 

ความหลีากหลีายทางเพศ แลีะช่องทางการติิดิติ่อหนุ่วยงานุ 

ที�ทำางานุสำนุับัสำนุุนุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเอาไว�หลีายดิ�านุแลีะ

รองรับัความติ�องการในุแทบัทุกกลุ่ีม ดิ�วยหวังว่านุ่าจัะเป็นุประโยชน์ุ

กบััผู้้�ที�ติ�องการข�อม้ลีหร้อติ�องการความช่วยเหล้ีอเพิ�มเติิมไม่มากก็นุ�อย





บทท่� 7

ก้าวไปด้วยกันิ  
สู่สังคำมที่ไม่ทิ้งใคำรไว้เบัื้องหลัง
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ในุบัทที�ผู่้านุๆ มาเราไดิ�ทำาความเข�าใจัประสำบัการณข์องคนุใกลี�ตัิวผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศ ขณะเดิียวกันุก็ไดิ�ทำาความเข�าใจัดิ�วยว่า ความเข�าใจัเร้�อง

ความหลีากหลีายทางเพศของคนุใกลี�ตัิว รวมถึงสัำงคมรอบัข�างนัุ�นุมีผู้ลีกระทบัต่ิอ

ชีวิติของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศอย่างไร ในุบัทนีุ�เราจัะกล่ีาวถึงภาพของ

สำิ�งที�พวกเราอยากเห็นุในุสำังคม ซึ่ึ�งพวกเราเช้�อว่าจัะช่วยสำ่งเสำริมสำังคมนุี�ให�กลีาย

เป็นุสัำงคมที�เอ้�อต่ิอความเป็นุอย่้ที�ดีิของทั�งผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศแลีะ

คนุใกลี�ชิดิ โดิยทางคณะผู้้�เขียนุไดิ�สำรุปออกมาไว�เป็นุ 5 หัวข�อดิังติ่อไปนุี�

เคำรือข่ายพ่อแม่ LGBTI+: ช่วยเหลือและแบั่งปันิ
ประสบัการณ์ เพื่อไม่ให้ใคำรต้องรู้สึกโดดเดี่ยว

สำำาหรับัพ่อแม่ของ LGBTI+ ที�เพิ�งรับัร้�ว่าล้ีกเป็นุผู้้�มีความหลีากหลีาย

ทางเพศ การก�าวข�ามความร้�สำึกสำับัสำนุแลีะกังวลีในุใจัอาจัไม่ใช่เร้�องง่าย พ่อแม่

หลีายคนุอาจัร้�สำึกโดิดิเดีิ�ยวแลีะไม่ร้�จัะปรึกษาเร้�องนีุ�กับัใคร ในุเวลีาเช่นุนีุ�หากมี

พอ่แมข่อง LGBTI+ คนุอ้�นุที�ก�าวผู้า่นุความร้�สึำกเหล่ีานัุ�นุมาไดิ�แลี�วคอยให�คำาปรกึษา 
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คอยรับัฟัง หร้อแลีกเปลีี�ยนุประสำบัการณ์ก็คงช่วยบัรรเทาความว�าวุ่นุใจัของ

พ่อแม่ที�เพิ�งเผู้ชิญี่หนุ�ากับัความจัริงนัุ�นุไดิ� แลีะเม้�อก�าวข�ามความร้�สำึกเหลี่านัุ�นุ

ไดิ�แลี�ว พ่อแม่ LGBTI+ ที�เคยเป็นุผู้้�ติ�องการความช่วยเหลี้อก็สำามารถผู้ันุติัวไป

เป็นุผู้้�ให�ติ่อพ่อแม่ LGBTI+ คนุอ้�นุๆ ไดิ�อีกดิ�วย 

ดิังนัุ�นุ การสำนัุบัสำนุุนุให�เกิดิเคร้อข่ายของพ่อแม่หร้อสำมาชิกครอบัครัวที�

มีบัุติรหลีานุหร้อสำมาชิกครอบัครัวเป็นุ LGBTI+ เพ้�อสำร�างพ้�นุที�สำำาหรับัการให�

คำาปรกึษาแลีะแลีกเปลีี�ยนุข�อม้ลีระหวา่งกนัุ จังึเป็นุหนุทางหนึุ�งที�จัะชว่ยลีดิความ

สำบััสำนุหร้อความขดัิแย�งในุครอบัครัวจัากความไม่เข�าใจั อคติิ หร้อการไม่ยอมรบัั

เร้�องความหลีากหลีางทางเพศ

ภาพตัวตนิอันิหลากหลายของ LGBTI+ ในิพื้นิที่สื่อ
ในุอดีิติภาพของ LGBTI+ ในุส้ำ�อต่ิางๆ มอีย่้อย่างจัำากัดิแลีะผู้ลิีติซึ่ำ�าลัีกษณะ

ของ LGBTI+ ในุแงล่ีบั ทั�งการเสำนุอภาพว่าผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศมีอารมณ์

รนุุแรง เป็นุความผู้ดิิปกติิ เป็นุติวัติลีก แลีะนุำาเสำนุอเร้�องราวความรกัของ LGBTI+ 

ที�มักจับัลีงดิ�วยความผิู้ดิหวัง แม�ว่าในุปัจัจัุบัันุเราจัะเห็นุส้ำ�อที�นุำาเสำนุอเร้�องราว

ความรักของ LGBTI+ มากขึ�นุ แติ่โดิยมากก็มักจัำากัดิอย้่ที�เร้�องราวของเกย์ ในุ

ขณะที� LGBTI+ อ้�นุๆ ยังไม่ถ้กพ้ดิถึงในุพ้�นุที�สำ้�อมากนุัก 

นุี�อาจัเป็นุสำ่วนุหนุึ�งที�ทำาให�คนุอ้�นุๆ ยังไม่เข�าใจัความหลีากหลีายทางเพศ 

ที�มอีย่้จัริงในุสัำงคม หร้อทำาให�ใครหลีายๆ คนุไมเ่ช้�อในุความรักของ LGBTI+ เพราะ

ไม่ค่อยไดิ�รับัร้�ถึงการมีอย้่ ดิังนุั�นุ หากสำ้�อนุำาเสำนุอภาพของผู้้�มีความหลีากหลีาย 

ทางเพศในุฐานุะมนุุษย์ธรรมดิาคนุหนึุ�งไม่ติ่างไปจัากคนุอ้�นุๆ มีพ่อมีแม่ที�รัก

แลีะหวังดิีติ่อเขา มีเพ้�อนุที�ปฏิิบััติิกับัเขาไม่ติ่างไปจัากคนุอ้�นุ มีความรักที�

อาจัจัะสำมหวังบั�าง ผู้ิดิหวังบั�าง ไม่ต่ิางไปจัากคนุอ้�นุๆ ก็อาจัทำาให�คนุในุสัำงคม

เข�าใจัผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศมากขึ�นุ พ่อแม่เองก็อาจัจัะว�าวุ่นุใจันุ�อยลีง

เม้�อร้�ว่าลี้กเป็นุ LGBTI+ เพ้�อนุเองก็อาจัจัะไม่มีอคติิติ่อเพ้�อนุที�เป็นุ LGBTI+ แลีะ 
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ผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศเองก็อาจัจัะมคีวามมั�นุใจัในุการเริ�มติ�นุความสำมัพนัุธ์

ไดิ�มากขึ�นุเช่นุกันุ

ระบับับัริการสุขภาพที่มีคำวามละเอียดอ่อนิต่อ 
คำวามหลากหลายทางเพศ

คุณภาพชีวิติที�ดิีเกิดิจัากสำุขภาพที�ดิี แลีะไม่ว่าคุณจัะนุิยามตินุเองว่า

เป็นุเพศใดิก็ติาม ทุกคนุย่อมมีสำิทธิเข�าถึงบัริการทางสำุขภาพที�ไดิ�มาติรฐานุ 

อย่างไรก็ติาม แม�ว่าผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศจัะมีสำิทธิในุการรับั

บัรกิารทางสำขุภาพไม่ติา่งไปจัากคนุอ้�นุ แติห่ากระบับับัรกิารสำขุภาพยังขาดิความ

ลีะเอยีดิออ่นุติอ่ความหลีากหลีายทางเพศ กอ็าจัทำาให� LGBTI+ หลีายคนุไม่อยาก

หร้อไม่กลี�าไปรับับัริการ หร้อไม่กลี�าเปิดิเผู้ยปัญี่หาที�แท�จัริงกับัผู้้�ให�บัริการ

สำุขภาพ ซึ่ึ�งสำ่งผู้ลีติ่อสำุขภาพแลีะคุณภาพชีวิติของพวกเขาโดิยติรง เราอยากเห็นุ

ระบับับัริการสำขุภาพที�ผู้้�ให�บัรกิารสำขุภาพเข�าใจัความลีะเอยีดิอ่อนุแลีะติอบัโจัทย์

ของผู้้�รับับัริการหลีากหลีายทางเพศ เข�าใจับัริบัททางสัำงคมที�มผีู้ลีกระทบัต่ิอการ

ใช�ชีวิติ ไม่ติัดิสำินุ ซึ่ำ�าเติิมหร้อติีติรา

สิำ�งเหลี่านีุ�คงเกิดิขึ�นุในุระบับับัริการสุำขภาพอย่างทั�วถึงไดิ�ยาก หากขาดิ

การพัฒนุาแลีะเสำริมสำร�างความเข�าใจัดิ�านุความหลีากหลีายทางเพศแก่บัุคลีากร

ทางการแพทย์อย่างเป็นุระบับั เช่นุ การบัรรจัุเนุ้�อหาที�เกี�ยวกับัความหลีากหลีาย

ทางเพศในุหลีักส้ำติรวิชาชีพทางดิ�านุสำุขภาพ การจััดิการอบัรมติ่อเนุ้�องเพ้�อที�

ผู้้�ให�บัริการสำุขภาพไดิ�มีความร้�ที�ทันุสำมัยเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศแลีะ

ประเดิ็นุสำุขภาพที�เกี�ยวข�อง เป็นุติ�นุ

การศึกษาที่ไม่ได้มีแคำ่เพศชายและหญิง
การศึกษาเป็นุส่ำวนุสำำาคัญี่ในุการหลี่อหลีอมชุดิความคิดิของคนุในุสัำงคม 

แลีะเม้�อเราพ้ดิถึงการสำร�างความเข�าใจัเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศของ
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คนุในุสำังคม การศึกษาก็เป็นุหนุึ�งในุปัจัจััยที�หลีายคนุคงนุึกถึง 

คงจัะดิีไม่นุ�อยหากเพศศึกษาหร้อสำุขศึกษาในุโรงเรียนุไม่ไดิ�พ้ดิแค่เร้�อง

ร่างกาย เพศสัำมพันุธ์ แลีะการป้องกันุโรค แต่ิยังมุ่งสำร�างความเข�าใจัต่ิอความ

หลีากหลีายทางเพศโดิยไม่ติีติราว่าเป็นุสิำ�งผู้ิดิธรรมชาติิ มุ่งสำ่งเสำริมให�ทุกคนุ

เคารพสำทิธขิองกันุแลีะกนัุ แลีะไม่เล้ีอกปฏิิบัติัิหร้อรังแกกนัุไม่ว่าจัะเป็นุเพศอะไร 

แลีะคงจัะดิขึี�นุมากหากกฎระเบีัยบัของโรงเรยีนุไม่ยึดิโยงกบััเพศ ไม่เล้ีอกปฏิิบัติัิ

กับัเพศหนึุ�งติ่างจัากอีกเพศหนึุ�ง แลีะไม่สำร�างความทุกข์ใจัให�นุักเรียนุดิ�วยเร้�อง

ระเบัียบัเคร้�องแบับัหร้อทรงผู้มที�ขัดิกับัติ่อติัวตินุทางเพศของพวกเขา

แลีะคงจัะดิหีากบุัคลีากรในุระบับัการศกึษาเข�าใจัเกี�ยวกบััความหลีากหลีาย

ทางเพศ แลีะทำาให�โรงเรียนุเป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัย ที�ทำาให�นุักเรียนุ นุักศึกษา ร้�สำึก

ปลีอดิภัยในุการพ้ดิคุย ปรึกษา แลีะแสำดิงออกอัติลีักษณ์ที�แท�จัริงของติัวเอง

กฎหมายและรัฐที่ปฏิบััติต่อทุกเพศอย่างเท่าเทียม
เม้�อพ้ดิถึงสำังคมที�ไม่ทิ�งใครไว�เบ้ั�องหลีัง สำังคมที�เอ้�อต่ิอการใช�ชีวิติอย่าง

ปกติิสุำขของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ คงหลีีกเลีี�ยงการพ้ดิถงึกฎหมายอนัุเป็นุ

โครงสำร�างของสำงัคมไปไมไ่ดิ� เราอยากเห็นุกฎหมายที�ทำาให�ทกุคนุแต่ิงงานุกนัุไดิ�

โดิยไมขึ่�นุอย่้กับัว่าเขาทั�งค้จ่ัะมเีพศอะไร กฎหมายที�เปิดิโอกาสำให�ทุกคนุสำามารถ

ย้นุยันุติัวตินุทางเพศของติัวเองไดิ�โดิยไม่ติ�องยึดิโยงกับัเพศกำาเนุิดิ

เราอยากเหน็ุความมั�นุคงในุชีวิติของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศที�ไม่ติา่ง

ไปจัากคนุอ้�นุๆ LGBTI+ ควรไดิ�รับัการคุ�มครองจัากการถ้กเล้ีอกปฏิิบััติิในุการ

สำมัครงานุ ควรมีโอกาสำในุการเล้ี�อนุขั�นุเล้ี�อนุติำาแหนุ่งโดิยไม่ใช�เง้�อนุไขของเพศ

มาเป็นุติวัติดัิสิำนุหร้อข�อจัำากดัิ แลีะคงจัะดิไีมนุ่�อยหากบัคุลีากรของรฐัมคีวามเข�าใจั

ความหลีากหลีายทางเพศแลีะไม่ปฏิิบัติัิต่ิอพวกเขาราวกบััเป็นุติวัประหลีาดิ โดิย

เฉพาะเม้�อการแสำดิงออกของพวกเขาไมต่ิรงกบััชดุิความเช้�อเกี�ยวกบััเพศในุอดิตีิ

สิำ�งเหล่ีานีุ�เป็นุเพียงสำ่วนุหนึุ�งของปัจัจััยที�พวกเราเช้�อว่าจัะช่วยสำร�างสำรรค์
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สำังคมให�ก�าวไปส่้ำสัำงคมที�เข�าใจัแลีะเคารพความหลีากหลีายทางเพศ ปราศจัาก

อคติิแลีะการตีิติรา สำงัคมที�ผู้้�มคีวามหลีากหลีายทางเพศสำามารถใช�ชวีติิไดิ�โดิยมี

เง้�อนุไขของชีวิติไม่ติ่างไปจัากเพศชายหร้อเพศหญี่ิง มีครอบัครัวแลีะคนุใกลี�ชิดิ

ที�ให�การสำนุับัสำนุุนุพวกเขาไม่ติ่างไปจัากคนุอ้�นุ…สำังคมที�ไม่ทิ�งใครไว�เบั้�องหลีัง



ภาพตัวตนอันหลากหลายบนพ้ืนท่ีส่ือ
สื่อเ�นพื้นที่และช�องทางขยายการรับรู�เร่ืองราว
ของบุคคลหลากหลายทางเพศ ทั้งในมุมชีวิต
และความสัมพันธ�กับคู�ชีวิต หากส่ือไม�จํากัด
การนําเสนอเร่ืองราวของ LGBTI+ อาจสร�าง
ความเข�าใจ ช�วยลดแนวโน�มของการกล�าวโทษ
ตัวเอง เพิ�มความมั่นใจ และให�แนวทางเพื่อสื่อสาร
ระหว�าง LGBTI+  กับครอบครัวมากขึ้น อีกทั้ง
ยังช�วยกระจายข�อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึง
ช�องทางในการเข�าถึงบริการด�านสุขภาพได�ด�วย

กาวไปดวยกัน
สูสังคมท่ีไมท้ิงใครไวเบ้ืองหลัง

ชวยเหลือและแบงปนประสบการณ
เพ่ือไมใหใครตองรูสึกโดดเด่ียว
การสนับสนุนให�เกิดเครือข�ายของพ�อแม�หรือสมาชิก
ครอบครัวที่มีบุตรหลานหรือสมาชิกครอบครัวเ�น 
LGBTI+ จะช�วยสร�างพื้นที่สําหรับการให�คําปรึกษา
และแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน จึงเ�นหนทางที่จะ
ช�วยลดความสับสนหรือความขัดแย�งในครอบครัว
จากความไม�เข�าใจ อคติ หรือการไม�ยอมรับ
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การศึกษาท่ีไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ
การศึกษาเ�นส�วนสําคัญในการหล�อหลอมชุดความคิด
ของคนในสังคม คงจะดีไม�น�อยหากเรามีการศึกษาที่ส�งเสริม
ให�นักเรียนเข�าใจความหลากหลายทางเพศและเคารพ
ซึ่งกันและกัน ระบบการศึกษาที่มุ�งสร�างพื้นที่ปลอดภัย
ให�กับนักเรียน และปราศจากกฎระเบียบที่เลือกปฏิบัติต�อ
นักเรียนด�วยเพศของพวกเขา

ระบบบริการสุขภาพท่ีละเอียดออน
ตอเพศอันหลากหลาย
หากระบบบริการสุขภาพขาดความละเอียดอ�อน
ต�อความหลากหลายทางเพศ อาจทําให� LGBTI+ หลายคน
ไม�อยากหรือไม�กล�าไปรับบริการ รวมถึงการเ�ดเผย�ญหา
ที่แท�จริงกับผู�ให�บริการก็จะเ�นสิ�งที่ทําได�ยาก สิ�งเหล�านี้
ล�วนส�งผลต�อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยตรง

กฎหมายและรัฐท่ีปฏิบัติตอทุกเพศอยางเทาเทียม
เม่ือพูดถึงสังคมที่ไม�ทิ�งใครไว�เบื้องหลัง คงหลีกเล่ียง
การพูดถึงกฎหมายอันเ�นโครงสร�างของสังคมไปไม�ได� 
หากสังคมมีความเข�าใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
อาจนําไปสู�การแก�ไขและปรับเปลี่ยนระเบียบหรือนโยบาย
ในระดับประเทศได� เช�น การส�งเสริมให�มีกฎหมาย
ที่เ�ดโอกาสให�ทุกคนสามารถยืนยันตัวตนทางเพศ
ของตัวเองได�โดยไม�ต�องยึดโยงกับเพศกําเนิด
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ภาคำผนิวก

การเรียนุร้�ไม่เคยสิำ�นุสำุดิ ประเดิ็นุเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศ

ก็เปลีี�ยนุแปลีงไปติามบัริบัทสำังคมแลีะกาลีเวลีาเช่นุกันุ ในุบัางครั�งผู้้�ที�อย้่ใกลี�ชิดิ

กบัั LGBTI+ ไมว่า่เป็นุพ่อแมห่ร้อครอบัครวั เพ้�อนุ ค้ชี่วติิ หร้อผู้้�ให�บัรกิารสุำขภาพ

อาจัเกิดิความไม่เข�าใจัต่ิอเหติุการณ์ที�พวกเขาเผู้ชิญี่ แลีะติ�องการติัวช่วยหร้อ

ช่องทางที�จัะสำามารถแนุะนุำา ให�ข�อม้ลี หร้อเพิ�มความเข�าใจัในุการสำนุับัสำนุุนุแลีะ

อย้่เคียงข�างผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

ชอ่งทางบัางสำว่นุที�ไดิ�รวบัรวมมานีุ�อาจัเป็นุสำว่นุหนึุ�งที�ช่วยสำร�างความเข�าใจั

ระหว่างพ่อแม่ เพ้�อนุ แลีะค้่ชีวิติกับั LGBTI+ ไดิ�

• เฟ้ซึ่บัุ�กแฟ้นุเพจั พั�อแม�หล่ากหล่ายู่เพัศิ - Thai LGBTI Parents พ้�นุที�ให�

ความร้�แลีะความเข�าใจัเกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศ โดิยเฉพาะความสัำมพันุธ์

ในุครอบัครวั ติั�งแติ่พ่อแม่ผู้้�ปกครองที�เป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศไปจันุถึง

ครอบัครัวที�มีสำมาชิกเป็นุ LGBTI+ ซึ่ึ�งครอบัครัวที�อบัอุ่นุไม่จัำาเป็นุติ�องประกอบั

ดิ�วยพ่อ แม่ แลีะลี้กเท่านุั�นุ เพราะไม่ว่าจัะเป็นุเพศใดิก็สำามารถดิ้แลีเดิ็กไดิ�อย่าง

มีคุณภาพ

ชิ�องที่างการ่ต้ิดต้�อ

Facebook: https://www.facebook.com/thailgbtiparents

• เฟ้ซึ่บัุ�กแฟ้นุเพจั LGBTQ+’s Mother: แม�ของล่่กหล่ากหล่ายู่ที่างเพัศิ 
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เป็นุเพจัที�แม่ของผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศท่านุหนึุ�ง ถ่ายทอดิองค์ความร้�

เกี�ยวกับัความหลีากหลีายทางเพศ แลีะแลีกเปลีี�ยนุประสำบัการณ์ที�เกี�ยวข�อง

ชิ�องที่างการ่ต้ิดต้�อ

Facebook: https://www.facebook.com/LGBTQsMother

• Mr.Gay World Thailand เวทีการประกวดิความงามของผู้้�ชายรักผู้้�ชาย

ที�ผู้สำมผู้สำานุระหวา่งความเป็นุวิชาการ การขับัเคล้ี�อนุสัำงคม แลีะความบันัุเทงิ โดิย

มกันุำาเสำนุอการรณรงค์เกี�ยวกบััความสำมัพันุธ์ในุครอบัครัว ติวัอย่างเชนุ่ในุปี 2562 

มีธีมหลีักของการประกวดิเป็นุ #WeAreFamily ค้อการให�ผู้้�เข�าประกวดิแบั่งปันุ

เร้�องราวของครอบัครัว การยอมรับั กำาลีังใจั แลีะความเข�าใจัภายในุครอบัครัว 

ซึ่ึ�งเป็นุสำ่วนุสำำาคัญี่ติ่อสำุขภาวะของชายรักชาย

ชิ�องที่างการ่ต้ิดต้�อ

โที่ร่: 089-039-1918

เว็บไซ้ำต้์: https://mrgaythai.com/

Facebook: https://www.facebook.com/mrgaythailand/

• SPECTRUM เป็นุส้ำ�อที�สำร�างความติระหนุกัต่ิอความหลีากหลีายทางเพศ 

ทั�งในุร้ปแบับัวิดีิโอ บัทความ รวมถึงบัทสัำมภาษณ์กลุ่ีม LGBTI+ เช่นุ ผู้้�พิการ

ที�เป็นุผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ กะเทย สำาวประเภทสำอง แลีะผู้้�หญี่ิงข�ามเพศ

ที�แบักรบััแรงกดิดิันุทางสำงัคมที�ว่ายิ�งพวกเขาเหม้อนุผู้้�หญี่ิง ยิ�งไดิ�รับัการยอมรบัั 

เป็นุติ�นุ

ชิ�องที่างการ่ต้ิดต้�อ

โที่ร่: 087-078-5577

เว็บไซ้ำต้์: https://spectrumth.com/

Facebook: https://www.facebook.com/showyourspectrum/



121

ภาคผู้นุวก

• The Kloset: A Yuri Book Club ร�านุหนุังสำ้อที�เป็นุพ้�นุที�ปลีอดิภัยแลีะ

ความสำบัายใจัของผู้้�หญี่ิง เนุ้�องจัากร�านุให�บัริการพ้�นุที�ในุการจััดิกิจักรรมสำำาหรับั

นุักอ่านุหนุังสำ้อแนุวย้ริ (yuri) ซึ่ึ�งเป็นุเร้�องราวหญี่ิงรักหญี่ิงแลีะมีผู้้�อ่านุสำ่วนุมาก

เป็นุผู้้�หญี่ิงในุกลีุ่มผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ

ชิ�องที่างการ่ต้ิดต้�อ

โที่ร่: 063-839-8792

เว็บไซ้ำต้์: http://www.theklosetyuribookclub.com/

Facebook: https://www.facebook.com/C8Kloset/

Twitter: https://twitter.com/theklosetclub

• ความหล่ากหล่ายู่ที่างเพัศิแล่ะสุุขภาวะในสัุงคมไที่ยู่ (LGBTIQ+ 

Wellbeing in Thailand) ค้อกลีุ่มเฟ้ซึ่บัุ�กสำำาหรับัการแลีกเปลีี�ยนุข�อม้ลีข่าวสำาร

เกี�ยวกับัประเด็ินุสำขุภาวะที�เช้�อมโยงกบััความหลีากหลีายทางเพศ ซึ่ึ�งเป็นุกลุ่ีมปิดิ

ที�สำมาชกิใหมต่ิ�องขออนุุญี่าติเข�ารว่มกลุ่ีมกอ่นุโพสำติ ์เพ้�อรกัษาบัรรยากาศที�ดิแีลีะ

การสำนุทนุาที�ติรงประเดิ็นุในุกลีุ่ม 

ชิ�องที่างการ่ต้ิดต้�อ

Facebook: https://www.facebook.com/groups/29438566829950

นุอกจัากนีุ�ยังมหีนุว่ยงานุหร้อองคก์รอกีมากมายที�ให�บัริการเกี�ยวกับัความ

หลีากหลีายทางเพศ ไม่ว่าจัะเป็นุเร้�องการสำร�างความเข�าใจัติ่อความหลีากหลีาย

ทางเพศ การสำ่งเสำริมสำิทธิแลีะเสำรีภาพ การให�บัริการดิ�านุอนุามัยเจัริญี่พันุธุ ์

โรคติิดิต่ิอทางเพศสำัมพันุธ์ แลีะการข�ามเพศ รวมถึงประเด็ินุอ้�นุๆ ที�เกี�ยวข�อง

อีกดิ�วย ในุที�นีุ�เราไดิ�รวบัรวมรายช้�อหนุ่วยงานุส่ำวนุหนึุ�ง พร�อมทั�งช่องทางการ

ติิดิต่ิอเอาไว� สำำาหรับัผู้้�อ่านุที�ติ�องการติิดิต่ิอขอความช่วยเหล้ีอในุประเดิ็นุต่ิางๆ 

ที�เกี�ยวข�องกับัความหลีากหลีายทางเพศแลีะสำุขภาวะทางเพศ
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หน่วยู่งานที่่�ใหบ้ร่กิาร่ดา้นโร่คต้ดิต้�อที่างเพัศิสัุมพัันธ์์ ตัิ�งแติก่ารติรวจั HIV 

คดัิกรองโรคติิดิต่ิอทางเพศสัำมพันุธ์ ให�คำาปรกึษาทั�งกอ่นุแลีะหลีงัการติรวจัเล้ีอดิ 

บัริการยา PrEP อนุามัยเจัริญี่พันุธุ์ ให�คำาปรึกษาดิ�านุสำิทธิ ฯลีฯ

องค์ำกร พ้ืนิท่ีให้บัริการ ติดต่อ

สุมาคมฟ้้าสุ่รุ่้ง 
แห�งปร่ะเที่ศิไที่ยู่

คลีินุิก: รามคำาแหง, 
หาดิใหญี่่, ชลีบัุรี, 

อุบัลีราชธานุี

เว็บไซ้ำต้์:  
https://www.rsat.info

ม่ล่นิธ์ิเอ็มพัล่ัสุ
เชียงใหม่, เชียงราย, 

พิษณุโลีก, นุครราชสำีมา
เว็บไซ้ำต้์:  
https://www.mplusthailand.com

ศิ่นยู่์สุุขภาพั 
แคร่์แมที่ เชิ่ยู่งใหม�

เชียงใหม่
เว็บไซ้ำต้์:  
https://www.caremat.org

คล่ินิกโร่คต้ิดต้�อ
ที่างเพัศิสุัมพัันธ์์แล่ะ
คล่ินิกผู้ิวหนังบางร่ัก

กรุงเทพฯ
โที่ร่: 081-875-9904
Facebook: Bangrak STIs Center 
(โรงพยาบัาลีบัางรัก)

Pulse Clinic กรุงเทพฯ
เว็บไซ้ำต้์: 
https://www.pulse-clinic.com

Silom Community 
Clinic@TropMed

กรุงเทพฯ
เว็บไซ้ำต้์:
http://silomclinic.in.th/
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หน่วยู่งานที่่� ให้บร่ิการ่ด้านการ่ข้ามเพัศิแก�บุคคล่ข้ามเพัศิ ตัิ�งแต่ิการให�

คำาปรกึษา การให�ฮอร์โมนุ ติลีอดิจันุการผู่้าติดัิแปลีงเพศ โดิยคำานึุงถงึการดิำาเนิุนุ

ชวีติิในุสำงัคมแลีะอิทธิพลีจัากบัุคคลีรอบัข�างของผู้้�เข�ารับับัริการ พร�อมทั�งให�การ

สำนุับัสำนุุนุ เช่นุ ให�คำาปรึกษา การสำัมภาษณ์หร้อพ้ดิคุยกับัคนุในุครอบัครัวหร้อ

ค้่ชีวิติ

องค์ำกร พ้ืนิท่ีให้บัริการ ติดต่อ

คล่ินิกเพัศิหล่ากหล่ายู่ 
โร่งพัยู่าบาล่ร่ามาธ์ิบด่

กรุงเทพฯ
อ่เมล่: genvclinic@gmail.com
Facebook: GenV Clinic คลีินุิก
เพศหลีากหลีาย รพ.รามาธิบัดิี

Tangerine Clinic กรุงเทพฯ
โที่ร่: 02-160-5372
อ่เมล่: tangerineclinic@ihri.org
Facebook: Tangerine Clinic

คล่ินิกสุุขภาพัเพัศิ  
โร่งพัยู่าบาล่จัุฬาล่งกร่ณ์ 

สุภากาชิาดไที่ยู่
กรุงเทพฯ โที่ร่: 02-256-5286

คล่ินิกสุุขภาพัที่างเพัศิ  
โร่งพัยู่าบาล่ธ์ร่ร่มศิาสุต้ร่์

เฉล่ิมพัร่ะเก่ยู่ร่ต้ิ
ปทุมธานุี

โที่ร่: 02-926-9866
Facebook: โรงพยาบัาลี
ธรรมศาสำติร์เฉลีิมพระเกียรติิ
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หน่วยู่งานที่่� ให้บร่ิการ่ด้านสุุขภาพัแล่ะสุิที่ธ์ิ�แก�กลุ่�มปร่ะชิากร่เฉพัาะ เป็นุ

หนุ่วยงานุที�มีกลุ่ีมเป้าหมายผู้้�รับับัริการเป็นุผู้้�ให�บัริการทางเพศ (sex worker) 

แลีะคนุที�ประกอบัอาชพีในุสำถานุบันัุเทงิ ซึึ่�งส่ำวนุใหญี่เ่ป็นุเกย์แลีะสำาวประเภทสำอง

ทั�งคนุไทยแลีะคนุติ่างชาติิ เช่นุ ลีาว เมียนุมา เวียดินุาม กัมพ้ชา เป็นุติ�นุ

องค์ำกร พ้ืนิท่ีให้บัริการ ติดต่อ

ศิ่นยู่์บร่ิการ่สุุขภาพั
ชิุมชินคนข้ามเพัศิ  

ม่ล่นิธ์ิซ้ำิสุเต้อร่์
พัทยา

โที่ร่: 033-035-367,  
085-699-3233
อ่เมล่:  
sisters.pattaya@gmail.com
เว็บไซ้ำต้์: 
http://www.sistersthailand.com/
Facebook: ม้ลีนุิธิซึ่ิสำเติอร์ 
ศ้นุย์ชุมชนุคนุข�ามเพศ

อันดามัน เพัาเวอร่์ ภ้เก็ติ
Facebook: Miss Queen  
Andaman Power

ม่ล่นิธ์ิ 
เพั่�อนพันกังานบร่กิาร่ 
(Swing Thailand)

• กรุงเทพฯ: สำีลีม, 
สำะพานุควาย

• พัทยา

โที่ร่:
• สำีลีม: 02-632-9501
• สำะพานุควาย: 02-115-0251
• พัทยา: 038-412-298

Facebook: Swing Thailand
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หนว่ยู่งานที่่�ใหบ้ร่กิาร่แก�กลุ่�มผู้่อ้ยู่่�ร่�วมกบัเช่ิ�อ HIV ซึ่ึ�งสำนัุบัสำนุุนุให�ผู้้�อย่้รว่ม

กับัเช้�อ HIV เข�ารับัการรักษาแลีะใช�ยาอย่างต่ิอเนุ้�อง ลีดิการตีิติราผู้้�มีความ

หลีากหลีายทางเพศ แลีะผู้้�อย่้รว่มกบััเช้�อ HIV ฯลีฯ เพ้�อสำร�างพ้�นุที�ปลีอดิภยัสำำาหรบัั

ผู้้�อย่้ร่วมกับัเช้�อ HIV ผู้า่นุการให�คำาปรกึษา รบััฟังพ้ดิคุย ชว่ยเหล้ีอในุการย�ายสำทิธิ

รักษาพยาบัาลี สำ่งติ่อไปยังสำถานุพยาบัาลี แลีะการเป็นุพี�เลีี�ยงพาไปโรงพยาบัาลี

หน่วยู่งานที่่�ที่ำางานในปร่ะเด็นความหล่ากหล่ายู่ที่างเพัศิอ่�นๆ ซึ่ึ�งสำ่งเสำริม

ความเข�าใจัติ่อผู้้�มีความหลีากหลีายทางเพศ เพ้�อวางแนุวทางสำำาคัญี่ในุการสำร�าง

วัฒนุธรรมการไม่เลี้อกปฏิิบััติิที�มีผู้ลีติ่อสำุขภาพจัิติของผู้้�มีความหลีากหลีาย

องค์ำกร ติดต่อ

ม่ล่นิธ์ิเคร่่อข�ายู่เพั่�อนกะเที่ยู่ 
เพั่�อสุิที่ธ์ิมนุษยู่ชิน

โที่ร่: 02-441-9515, 02-441-9184
เว็บไซ้ำต้์: http://thaitga.org

ม่ล่นิธ์ิเพั่�อสุิที่ธ์ิ 
แล่ะความเป็นธ์ร่ร่มที่างเพัศิ  

(FOR-SOGI)

โที่ร่: 02-868-4344
อ่เมล่: forsogi.thai@gmail.com
เว็บไซ้ำต้์: http://forsogi.org
Facebook: มนุธ.เพ้�อสำิทธิ 
ความหลีากหลีายทางเพศ (For-sogi)

องค์ำกร พ้ืนิท่ีให้บัริการ ติดต่อ

เคร่่อข�ายู่สุุขภาพั 
แล่ะโอกาสุ (HON)

พัทยา โที่ร่: 038-425-808

The Poz  
Home Center

กรุงเทพฯ โที่ร่: 095-501-8827
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องค์ำกร ติดต่อ

โร่งนำ�าชิา
อ่เมล่: tearongnamcha@gmail.com
Facebook: โรงนุำ�าชา Togetherness  
for Equality and Action -TEA

ห้องเร่่ยู่นเพัศิวิถ่แล่ะสุิที่ธ์ิมนุษยู่ชิน 
ร่้านหนังสุ่อบ่ค่ (ปัต้ต้าน้)

เว็บไซ้ำต้์: http://www.buku.in.th

กลุ่�มการ่เม่องหล่ังบ้าน
Facebook: การเม้องหลีังบั�านุ -  
Backyard Politics

Life Skill Thailand  
(Love Pattaya)

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

คณะกร่ร่มการ่สุิที่ธ์ิฯ  
คณะกร่ร่มการ่สุิที่ธ์ิมนุษยู่ชิน 

แห�งชิาต้ิ

โที่ร่: 02-141-3800, 02-141-3900
สุายู่ด�วนร่้องเร่่ยู่น: 1377 (ในุเวลีา
ราชการ)
เว็บไซ้ำต้์: http://www.nhrc.or.th

กร่มกิจัการ่สุต้ร่่แล่ะสุถาบัน
คร่อบคร่ัว กร่ะที่ร่วงการ่พััฒนา
สุังคมแล่ะความมั�นคงของมนุษยู่์

โที่ร่: 02-306-8746 
อ่เมล่: contact@dwf.go.th
เว็บไซ้ำต้์: http://www.dwf.go.th/
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