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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำ�นิยามในการศึกษาถึงความหลากหลายทางเพศ
ในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย
DEFINITIONAL ISSUES IN THE STUDY OF SEXUAL/GENDER DIVERSITY
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Abstract
Sexual and gender diversity is a variety of
sexual characteristics which encompass more than
“male” or “female” representation as the sex
assigned at birth and social expectations. One may
present a wide range of sexual characteristics
based on perceptions and experiences, not genital
organs. Presently, the expression of diversity is
gradually increasing due to human rights and
freedoms. However, definitions remain an unclear
issue in the Thai society. The lack of in-depth
understanding causes concept misinterpretation
inducing research limitations. The comprehension
of terms as the basic knowledge are necessary to
explore. This article’s aim focuses on describing
the definitions of sexual/gender diversity and
recommendations for application among sexual/
gender minority populations in future nursing
research.

บทคัดย่อ
ความหลากหลายทางเพศเป็นความแตกต่าง
ของคุณลักษณะทางเพศที่อยู่นอกเหนือกรอบของ
“ชาย/หญิง” ทีถ่ กู ก�ำหนดโดยรูปกายตามธรรมชาติ
และบทบาททางสังคม หากแต่ขึ้นตรงกับจิตใจ
และประสบการณ์ของบุคคลส่งผลให้มีการแสดง
คุณลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการให้
ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพมี มากขึ้ น
การแสดงออกทางเพศจึ ง มี เ พิ่ ม มากขึ้ น เป็ น เงา
ตามตัว แต่ว่าประเด็นความหลากหลายทางเพศ
ในคนกลุ ่ ม น้ อ ยทางเพศในประเทศไทยยั ง คง
คลุมเครือและไม่ได้รับการเปิดเผยในแง่วิชาการ
อย่างจริงจัง การขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งท�ำให้
เกิดความสับสนในการน�ำไปใช้ การศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางเพศจึงถูกจ�ำกัด ความเข้าใจ
ในค�ำนิยามเพือ่ ใช้เป็นข้อตกลงพืน้ ฐานจึงเป็นสิง่ ที่
ส�ำคัญยิ่ง บทความนี้จึงเน้นที่การให้ความกระจ่าง
ในค�ำนิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลายทางเพศ
เพื่อลดประเด็นปัญหาในการน�ำไปใช้ รวมไปถึง
การให้ข้อเสนอแนะในการน�ำค�ำนิยามดังกล่าวไป
Keywords: Definition, Sexual and gender diversity, ประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทางการพยาบาล
Sexual and gender minority populations
ในอนาคต
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ค�ำส�ำคัญ: นิยาม ความหลากหลายทางเพศ คน 2013; Blosnich, Nasuti, Mays, & Cochran, 2016;  
กลุ่มน้อยทางเพศ
Meyer, 2003; WHO, 2016) คนกลุ่มน้อยทางเพศ
จึงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทางสังคมมานาน ใน
บทน�ำ
สหรัฐอเมริกาได้มกี ารตืน่ ตัวกับเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง
ความหลากหลายทางเพศ (sexual and ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยการประกาศอย่างชัดเจนว่า
gender diversity) เป็นคุณลักษณะอันบ่งบอกถึง ความหลากหลายทางเพศไม่ ใ ช่ อ าการผิ ด ปกติ
อัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถ ทางจิตโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American
เปลี่ยนแปลง และแตกต่างออกไปจากกรอบของ Psychiatric Association: APA) และถอนการ
เพศชาย/หญิงทีถ่ กู ก�ำหนดโดยสรีระตามธรรมชาติ วินจิ ฉัยออกจากระบบแยกโรค DSM และ ICD ในปี
หรือระบบเพศของสังคม ด้วยสิ่งนี้เองท�ำให้ผู้ที่มี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 ตามล�ำดับ (Mayes &
ความหลากหลายทางเพศมักถูกมองว่าเป็นกลุม่ คน Horwitz, 2005; Spitzer, 1981) นอกจากนี้สถาบัน
ที่ แ ปลกแยกและมี ภ าพลั ก ษณ์ แ ง่ ล บเนื่ อ งจาก สุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ National
มี พฤติ ก รรมขั ด แย้ง กับ มาตรฐานสัง คมและถู ก Institutes of Health (NIH) ยังให้ความส�ำคัญด้วย
เชื่อมโยงกับความเจ็บป่วย จึงต้องพยายามปิดบัง การระบุว่าคนกลุ่มน้อยทางเพศเป็นผู้ที่ไม่ได้รับ
ตัวตนที่แท้จริงเพราะกลัวการต่อต้านและถูกมอง ความเป็นธรรม จึงจัดสรรเงินทุนเพือ่ ศึกษาค้นคว้า
ว่าเป็น “ผู้ผิดปกติทางจิต” ไม่ว่าจะเป็นการต้อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของบุคคล
ปกปิดซ่อนเร้นหรือถูกมองว่าแปลกประหลาดก็ดี เหล่านีโ้ ดยร่วมมือกับองค์กรชัน้ น�ำต่างๆ (Graham
สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดปัญหา et al., 2011; NIH LGBT Research Coordinating
สุขภาพ จนท�ำให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นคนกลุ่มน้อย Committee, 2013) ท�ำให้คนกลุ่มน้อยทางเพศใน
ทางเพศ (sexual and gender minority) ไม่ว่าจะ อเมริกาและอีกหลายประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
เป็นเกย์ ไบ เลสเบีย้ น ผูห้ ญิงข้ามเพศ หรือเพศอืน่ ๆ
แต่ส�ำหรับในประเทศไทยประเด็นความ
มักได้รับแรงกดดันจากความไม่เป็นธรรม การถูก หลากหลายทางเพศยั ง คงมี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น
ล้อเลียน ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบตัว อยู่มาก ถึงแม้ว่ามีบุคคลที่เปิดเผยตนเองมากขึ้น
เพือ่ นในโรงเรียน สถานทีท่ ำ� งานหรือแม้แต่สมาชิก แต่ก็พบแค่เพียงบางพื้นที่หรือบางกลุ่มเท่านั้น
ในครอบครัว
การยอมรั บ ที่ มี จึ ง เป็ น ไปอย่ า งฉาบฉวย ท� ำ ให้
การถูกเลือกปฏิบัติและการได้รับตราบาป องค์ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศยังไม่ได้
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตใน ถูกศึกษาอย่างจริงจัง ตั้งแต่การให้ค�ำจ�ำกัดความที่
คนกลุ่มน้อยทางเพศ จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่ชัดเจนเนื่องจากหลายค�ำถูกตั้งขึ้นเองจนท�ำให้
ในต่ า งประเทศพบว่ า คนกลุ ่ ม นี้ มี อั ต ราการเกิ ด เกิดความสับสน เป็นค�ำส่อเสียด ติดตลกซึ่งส่งผล
ความเครี ย ด ภาวะซึ ม เศร้ า การใช้ ส ารเสพติ ด ลบต่อสภาพจิตใจอย่างมากโดยเฉพาะผูท้ ยี่ งั ปกปิด
และการฆ่าตัวตายสูงกว่าเพศชาย/หญิงหลายเท่า สถานะทางเพศของตน และอาจท� ำ ให้ เ กิ ด การ
(American Psychological Association, 2011; Ash, แบ่งแยกทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เห็นได้ว่าพื้นฐาน
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ความเข้าใจและการพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็น
ความหลายหลายทางเพศในประเทศไทยยั ง มี
จุดอ่อนอยู่มาก บทความนี้จึงให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำความเข้าใจค�ำจ�ำกัดความที่เกี่ยวข้องกับ
คนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย เนื่องจาก
พบว่ า ค� ำ ที่ ใ ช้ มี ค วามแตกต่ า งจากต่ า งประเทศ
จนท�ำให้เกิดความสับสนและหลงประเด็น ผู้เขียน
เล็งเห็นว่าหากมีความเข้าใจในความหมายของ
นิ ย ามแล้ ว การอ้ า งถึ ง บุ ค คลกลุ ่ ม นี้ จ ะมี ค วาม
เป็นกลาง มีมาตรฐาน แสดงถึงการลดทอนอคติ
และความแบ่งแยกลง และยังท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันอีกด้วย เนื้อหาของบทความนี้จะถูกแบ่ง
เป็นสองส่วนคือ 1) ส่วนของค�ำนิยาม และ 2) ส่วน
ของประเด็นปัญหาและการน�ำไปใช้ในเบือ้ งต้นเพือ่
เป็นพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้
เกี่ยวกับคนกลุ่มน้อยทางเพศในอนาคต
1) ค�ำนิยามที่ใช้ในการศึกษาถึงความหลากหลาย
ทางเพศในคนกลุ่มน้อยทางเพศ
ในส่วนนี้จะน�ำเสนอเกี่ยวกับค�ำนิยามที่ใช้
อธิบายคุณลักษณะของความหลากหลายทางเพศ
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบแนวคิดของคนกลุม่ น้อยทางเพศ
โดยน� ำ เสนอค� ำ จ� ำ กั ด ความที่ ถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นเชิ ง
วิชาการที่พบบ่อยโดยองค์กรและนักวิจัยในต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น World Health Organization
(WHO), NIH, APA, Williams Institute – UCLA
School of Law และองค์กรอื่นๆ ได้แก่
เพศสรี ร ะหรื อ เพศสภาพ (sex or sex
assigned at birth) ใช้เมื่อกล่าวถึงเพศเชิงชีววิทยา
เพราะการแยกเพศจะมุ่งไปที่อวัยวะทั้งภายในและ
ภายนอกร่างกาย ดังนั้นเพศสรีระหรือที่เรียกว่า
“เพศ” นั้นหมายถึงเพศที่ถูกแบ่งโดยอิงกายวิภาค
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ตามธรรมชาติ เช่น โครโมโซม ต่อมเพศ และอวัยวะ
สืบพันธุ์ (American Psychological Association,
2011; Trans Student Education Resources, 2016)
และระบุในหนังสือรับรองการเกิด โดยแบ่งเป็น
1. เพศชาย (male) คือ  รูปสรีระและอวัยวะ
สืบพันธุ์ที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้ชาย
2. เพศหญิง (female) คือ รูปสรีระและ
อวัยวะสืบพันธุ์ที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้หญิง
3. เพศก�ำกวม เพศกะเทย หรือคนสองเพศ
(intersex, hermaphrodite) คือ ผู้ที่มีเพศสรีระ
มากกว่าหนึง่ แบบ มีอวัยวะสืบพันธุก์ ำ� กวม ไม่ตรง
กับเพศใดเพศหนึ่ง หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสอง
เพศ แบ่งออกเป็น 1) เพศกะเทยแท้ (herm) คือผูท้ มี่ ี
อวัยวะสืบพันธุท์ งั้ ชายและหญิงทีส่ ามารถท�ำหน้าที่
ในการผลิตอสุจแิ ละไข่ได้ในคนเดียว, 2) เพศกะเทย
เทียมชาย (merm, male pseudo hermaphrodite) คือ
ผูท้ มี่ อี วัยวะสืบพันธุเ์ พศชายเด่นกว่าหญิง สามารถ
ท�ำหน้าที่ผลิตอสุจิได้แต่ไม่สามารถผลิตไข่ได้ และ
3) เพศกะเทยเทียมหญิง (ferm, female pseudo
hermaphrodite) คื อ ผู ้ ที่ มี อ วั ย วะสื บ พั น ธุ ์ ข อง
เพศหญิงชัดเจนกว่าชาย สามารถผลิตไข่ได้แต่ผลิต
อสุจิไม่ได้
ดั ง นั้ น “กะเทย (intersex)” ที่ เ ป็ น ศั พ ท์
ทางการแพทย์ นั้ น ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง คนข้ า มเพศ
(transgender) หรือ “กะเทย” ที่เป็นศัพท์สังคมที่
คนไทยใช้เรียกผู้ที่รับรู้เพศของตนตรงข้ามกับเพศ
สรีระ ซึ่งกะเทย/คนข้ามเพศนั้นเป็นอัตลักษณ์
ทางเพศ (gender identity) ที่ไม่เกี่ยวกับเพศสรีระ
แต่อย่างใด (Thai Civil Rights and Investigative
Journalism, 2559) อย่างไรก็ตามผูท้ เี่ ป็นเพศกะเทย
อาจระบุว่าตนเป็นคนข้ามเพศก็ได้ (Trans Student
Education Resources, 2016) ส�ำหรับผู้ที่รับรู้เพศ
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ตรงข้ามกับเพศสรีระนัน้ ตามพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใช้ค�ำว่า “ลักเพศ”
ในภาษาอังกฤษมีหลายค�ำทีอ่ าจมีความหมายคล้าย
กับกะเทย/คนข้ามเพศ เช่น Lady boy มักใช้เรียก
ผู้ชายที่มีการแสดงออกคล้ายผู้หญิง, Transvestite
หรือ Cross-Dresser คือบุคคลที่มีความสุขในการ
แต่งกายด้วยเครือ่ งแต่งกายของเพศตรงข้าม (บุษกร
สุริยสาร, 2557), แดรก (drag) คือผู้ที่แต่งกาย
เป็นเพศตรงข้ามอันเป็นรูปแบบหนึง่ ของการแสดง
ที่ ไ ม่ ต ้ อ งสอดคล้ อ งกั บ รสนิ ย มหรื อ อั ต ลั ก ษณ์
ทางเพศแต่อย่างใด (Trans Student Education
Resources, 2016) ส่วนค�ำว่า She-male หมายถึง
ผู ้ ช ายที่ มี อ วั ย วะเพศชายแต่ มี ลั ก ษณะอื่ น คล้ า ย
เพศหญิง เช่น มีหน้าอกใหญ่จากการผ่าตัดหรือ
รับประทานฮอร์โมน แต่ไม่นิยมใช้เนื่องจากค�ำนี้
มีความหมายในเชิงลบทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าบริการ
ทางเพศหรือในเชิงอนาจาร (Cambridge Dictionary,
2016; Oxford Dictionaries, 2016) อย่างไรก็ตาม
คนไทยส่วนใหญ่ยังนิยมเรียกคนกลุ่มนี้ว่า กะเทย/
ตุ๊ด/แต๋ว แต่ควรระมัดระวังในการใช้หรือควร
หลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นค�ำที่มีความหมายในเชิง
ดูถูกและแบ่งชนชั้นทางเพศ
เพศภาวะ (gender) หมายถึ ง ลั ก ษณะ
นามธรรมที่ใช้แบ่งแยกความเป็นชายและหญิง
(masculine and feminine) ในบุคคลตามระบบเพศ
ทีส่ งั คมก�ำหนดขึน้ แต่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
แต่ชว่ งเวลา (American Psychological Association,
n.d.; WHO, 2017) บางครัง้ เรียกว่า เพศทางจิตสังคม
เพราะเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมและให้คุณค่า
ว่ า เพศชายที่ มี ค วามเป็ น ชายหรื อ เพศหญิ ง ที่ มี
ความเป็นหญิงควรจะมีคณ
ุ ลักษณะ บทบาท หน้าที่
แบบใด (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) อย่างไรก็ตาม
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เพศภาวะไม่จำ� เป็นต้องขึน้ กับเพศสรีระ ความรูส้ กึ
เป็ น ชาย/หญิ ง จึ ง ไม่ ไ ด้ ขึ้ น ตรงกั บ อวั ย วะเพศที่
ปรากฏ (Oxford Dictionaries, 2016) เพศภาวะ
จึงมีความซับซ้อนมากกว่าเพศสรีระ ดังนั้นผู้ที่มี
เพศชายโดยก�ำเนิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
มีเพศภาวะคือเพศชาย หากแต่สามารถมีเพศภาวะ
ที่ แ ตกต่ า งออกไปได้ แ ละในเพศหญิ ง ก็ เ ช่ น กั น
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้มีความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้น
และเรียกบุคคลเหล่านีว้ า่ คนข้ามเพศ (transgender)
หรืออาจกล่าวได้ว่าคนข้ามเพศ คือ นิยามกว้างๆ
ส�ำหรับผูท้ มี่ เี พศภาวะทีไ่ ม่สอดคล้องกับเพศสรีระ
และแตกต่างออกไปจากระบบเพศชาย/หญิงนัน่ เอง
เพศวิถี (sexuality) คือ ระบบความเชื่อด้าน
เพศที่เกิดขึ้นจากการหล่อหลอมตามธรรมชาติ
ผสมผสานกับความเชือ่ และการให้คณ
ุ ค่าในแต่ละ
สังคม เพศวิถีเป็นระบบเพศที่กว้างแต่ถูกคัดกรอง
และตีกรอบให้แคบลงโดยบริบทสังคมผ่านแนวคิด
ทางด้านเพศต่างๆ เพือ่ สร้างคุณค่าและความหมาย
ทางด้านเพศที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละ
ช่วงเวลา เพศวิถีจึงเป็นบรรทัดฐานที่ได้รับการ
ยอมรับและถูกใช้เป็นแนวทางก�ำกับดูแลเรื่องเพศ
ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินชีวติ วิธคี ดิ และค่านิยมด้านเพศ
ของคนในสังคม เช่น ความปรารถนา ภาพลักษณ์
การแต่งกาย การแสดงออก จินตนาการทางเพศ
รวมถึงการเลือกคูช่ วี ติ เป็นต้น (กฤตยา อาชวนิจกุล,
2554) การแสดงออกทางเพศรูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ ทีเ่ ป็นสากล เช่น การกอดจูบกันในทีส่ าธารณะ
นัน้ อาจเป็นสิง่ ทีย่ อมรับในสังคมหนึง่ แต่ถกู ต่อต้าน
ในอีกสังคมเพราะทั้งสองบริบทมีระบบเพศวิถี
ที่แตกต่างกัน หรือหากมีเพศสรีระเป็นผู้ชายแล้ว
ควรต้องมีการแสดงออกทางเพศตามบรรทัดฐาน
ของเพศชายในสังคม หากไว้ผมยาวหรือแต่งหน้า
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บุคคลนั้นอาจถูกมองว่าผิดปกติ แต่บางสังคมอาจ
จะมองว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ ห รื อ มี อ คติ ใ นระดั บ ที่
แตกต่างกัน เป็นต้น
รสนิยมทางเพศ (sexual orientation) คือ
ความพึงพอใจด้านเพศทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ภายในใจของบุคคล ครอบคลุมทั้งแรงดึงดูดด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก ความรักใคร่ผูกพัน และความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พิ ศ วาสที่ มี ต ่ อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี เ พศ
ตรงข้าม เพศเดียวกับตนเอง หรือกับทั้งสองเพศ
(กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554; บุษกร สุริยสาร, 2557;
Human Rights Campaign, 2016) รสนิยมทางเพศ
อาจคล้ายคลึงกับอัตลักษณ์ทางเพศจนท�ำให้เกิด
ความสับสน แต่สองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและ
ไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกัน เช่น คนข้ามเพศซึ่ง
เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ทางเพศอาจระบุว่าตนเอง
มีรสนิยมทางเพศแบบรักต่างเพศ รักเพศเดียวกัน
หรือทั้งสองเพศก็ได้ ดังนั้นไม่จ�ำเป็นว่าผู้หญิง
ข้ามเพศจะต้องมีรสนิยมทางเพศกับผู้ชายเสมอไป
แต่อาจมีรสนิยมรักเพศเดียวกันหรือระบุอตั ลักษณ์
ทางเพศของตนว่าเป็นเลสเบี้ยนหรือไบเซ็กซ์ช่วล
ก็ได้ (Trans Student Education Resources, 2016)
รสนิยมทางเพศประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
คือ เอกลักษณ์ แรงดึงดูด และพฤติกรรมทางเพศ
ในด้านเอกลักษณ์นั้นทาง APA (2011) กล่าวว่า
การจั ด กลุ ่ ม เอกลั ก ษณ์ ข องรสนิ ย มทางเพศนั้ น
ไม่สามารถกระท�ำได้ชัดเจน เนื่องจากความเป็น
นามธรรมของความรู้สึกที่เป็นภาวะต่อเนื่องและ
ไม่มจี ดุ ตัดแน่นอน (APA, 2009; Haldeman, 2012)
กลุ ่ ม ที่ ใ ช้ ใ นการจ� ำ แนกเอกลั ก ษณ์ ข องรสนิ ย ม
ทางเพศจึงมีกรอบที่กว้าง ดังนี้
1. กลุ่มรักต่างเพศ (heterosexual) ได้แก่  
ผูท้ มี่ รี สนิยมทางเพศกับผูท้ มี่ เี พศสรีระตรงข้ามกับ
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ตนเท่านัน้ เช่น ผูช้ ายมีความรักใคร่ชอบพอต่อผูห้ ญิง
หรือผู้หญิงที่มีความรักใคร่ชอบพอต่อผู้ชาย
2. กลุ่มรักเพศเดียวกัน (homosexual) คือ
ผูท้ มี่ รี สนิยมทางเพศกับผูท้ มี่ เี พศสรีระเดียวกับตน
แบ่งออกเป็น
2.1 ผู ้ ช ายที่ รั ก และพึ ง พอใจในผู ้ ช าย
ด้วยกันทั้งทางอารมณ์หรือเพศสัมพันธ์ เรียกว่า
กลุม่ ชายรักชายหรือเกย์ (gay) ในบางประเทศค�ำว่า
เกย์ใช้เรียกผู้รักเพศเดียวกันทั้งชายและหญิง แต่
ในประเทศไทยจะหมายถึงเพศชายเป็นส่วนใหญ่
โดยเกย์ถูกแบ่งออกตามบทบาทการมีเพศสัมพันธ์
เช่น 1) เกย์คิง/รุก/ทอป คือ ผู้ที่รับบทบาทเป็นฝ่าย
กระท�ำเมื่อมีเพศสัมพันธ์, 2) เกย์ควีน/รับ/บั๊ทท่อม
คื อ ผู ้ ท่ี รั บ บทบาทเป็ น ฝ่ า ยถู ก กระท� ำ เมื่ อ มี
เพศสัมพันธ์ และ 3) เกย์ควิง/โบท คือ ผู้ที่สามารถ
รั บ บทบาทได้ ทั้ งฝ่ ายกระท� ำ และถู กกระท� ำเมื่ อ
มี เ พศสั ม พั น ธ์ จะแตกต่ า งจากกลุ ่ ม ชายที่ มี
เพศสัมพันธ์กับชาย (men who have sex with men;
MSM) บ้างเรียกว่า ชายรักชาย ซึ่งคล้ายกับนิยาม
ของกลุ่มรักเพศเดียวกันจนท�ำให้เกิดความสับสน
ในความหมายและเป็นประเด็นในการใช้สองค�ำนี้
เนื่ อ งจากค� ำ ว่ า “มี เ พศสั ม พั น ธ์ ” กั บ “รั ก ” มี
ความหมายแตกต่างกัน (สรรชัย แสงวิเชียร, 2557)
โดยชายรักชายหรือเกย์ (homosexual) เป็นหนึ่งใน
รสนิยมทางเพศ ส่วนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
(MSM) นั้นเป็นพฤติกรรมทางเพศของบุคคลที่
อาจไม่ได้เป็นผู้ที่รักผู้ชายด้วยกันก็ได้ เช่น กลุ่ม
นักโทษในเรือนจ�ำ หรือทหาร เป็นต้น
2.2 ผู้หญิงที่รักและพึงพอใจในผู้หญิง
ด้วยกันทัง้ ทางอารมณ์หรือทางเพศสัมพันธ์ เรียกว่า
กลุ่มหญิงรักหญิง หรือเลสเบี้ยน (lesbian) แต่ค�ำนี้
เดิมมีความหมายเชิงลบหมายถึงผู้หญิงที่ผิดปกติ
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ทางจิต ในสังคมไทยได้จัดแบ่งกลุ่มย่อยของหญิง
รั ก หญิ ง ออกตามอั ต ลั ก ษณ์ ห รื อ การแสดงออก
ทางเพศ คือ 1) ทอม คือ ผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือน
ผู้ชายและชอบเพศหญิงที่อาจจะไม่ใช่ดี้เสมอไป,
2) ดี้ คือ ผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะหรือการแสดงออกทีเ่ ป็น
หญิงและชอบผู้หญิงด้วยกันซึ่งอาจจะไม่ใช่ทอม
เสมอไป, และ 3) เลส คือ ผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเหมือน
ผูห้ ญิงและชอบผูห้ ญิงเหมือนกัน (บุษกร สุรยิ สาร,
2557)
2.3 กลุ่มรักสองเพศ (bisexual) หมาย
รวมถึงผู้ที่มีรสนิยมทางเพศกับทั้งสองเพศคือกับ
ผู้ที่มีเพศเดียวกันและตรงข้ามกับตน เช่น ผู้หญิง
ที่มีความพึงพอใจทางเพศกับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
สังคมไทยมักเรียกว่า ไบหรือไบเซ็กซ์ชวั ล์ (bisexual)
ในเพศชายมักเรียกว่า เสือไบ แบ่งเป็น 1) ไบรุก คือ
ผู ้ ช ายที่ รั บ บทบาทเป็ น ฝ่ า ยกระท� ำ ไม่ ว ่ า จะมี
เพศสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ห ญิ ง หรื อ ว่ า ผู ้ ช าย, 2) ไบรั บ
คื อ ผู ้ ช ายที่ รั บ บทบาทเป็ น ฝ่ า ยกระท� ำ หากมี
เพศสัมพันธ์กับผู้หญิง และเป็นฝ่ายถูกกระท�ำหาก
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย, และ 3) ไบโบท คือ ผู้ชาย
ที่รับบทบาทเป็นฝ่ายกระท�ำหากมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้หญิง แต่หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายจะสามารถ
รับบทบาทได้ทงั้ สองฝ่าย แต่ในเพศหญิงกลับไม่พบ
การจ�ำแนกกลุ่มย่อยของกลุ่มรักร่วมสองเพศใน
ประเทศไทย
หากพิ จ ารณารสนิ ย มทางเพศที่ แ บ่ ง ตาม
ระบบเพศแบบชาย/หญิงแล้ว กลุ่มรักเพศเดียวกัน
และรักร่วมสองเพศอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ซึ่งคนไทยเรียกว่า กลุ่มเพศที่สาม (third gender)
ในต่างประเทศมักเรียกคนกลุ่มนี้โดยใช้อักษรย่อ
เช่น LGBT และรวมคุณลักษณะทางเพศอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มความครอบคลุมบุคคลที่ต้องการอ้างถึง เช่น
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LGBTQ, LGBTIQ หรือ LGBTIQQ (lesbian, gay,
bisexual, transgender, intersex, queer และ
questioning) แต่ควรพิจารณาก่อนน�ำไปใช้เนือ่ งจาก
ตัวย่อเหล่านัน้ มาจากคุณลักษณะทางเพศทีต่ า่ งกัน
เช่น LGB เป็นรสนิยมทางเพศ, T เป็นอัตลักษณ์
ทางเพศ, I เป็นเพศสรีระ, และ Q เป็นได้ทงั้ รสนิยม
และอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศ การน� ำ ไปใช้ ท างการ
พยาบาลอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ไม่ว่า
จะเป็นการวิจัยหรือการสร้างแบบคัดกรองก็ตาม
ควรมีการอธิบายค�ำจ�ำกัดความในเบื้องต้นเพื่อ
ท� ำ ความเข้ า ใจและป้ อ งกั น ความสั บ สนในการ
อ้างอิงถึงต่อไป
แรงดึงดูดทางเพศ (sexual attraction) เป็น
แรงปรารถนาหรือแรงปลุกเร้าทางเพศที่สื่อถึง
ความสามารถในการดึ ง ดู ด หรื อ เร้ า อารมณ์ ต ่ อ
บุคคลอื่นเพื่อใช้ในการเลือกคู่นอนหรือคู่สมรส
แรงดึงดูดทางเพศนีไ้ ม่ได้ถกู จ�ำกัดต่อบุคคลทีม่ เี พศ
ตรงข้ามกับตนเองเท่านัน้ แต่เป็นแรงกระตุน้ ทีม่ ตี อ่
บุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นเพศตรงข้ามกับตน (heterosexual) เพศเดียวกันกับตน (homosexual) ทั้งสอง
เพศ (bisexual) หรือไม่มีแรงดึงดูดไม่ว่ากับเพศใด
(asexual) (Scherrer, 2008) นอกจากนีย้ งั มีนยิ ามใหม่
ซึ่ ง ใช้ อ ธิ บ ายแรงดึ ง ดู ด ทางเพศที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ใ ช่
แค่ เ พี ย งกั บ เพศชายหรื อ หญิ ง แต่ ร วมถึ ง ผู ้ ที่ มี
อัตลักษณ์ทางเพศแบบอื่นๆ ด้วย เรียกว่า คนรัก
ทุกเพศ หรือ pansexual, polysexual และ omnisexual
ค� ำ เหล่ า นี้ เ ป็ น กลุ ่ ม ค� ำ ที่ มี ค วามหมายคล้ า ยกั น
(Urban dictionary, 2017) และเป็นนิยามใหม่ที่ใช้
สะท้อนเพศวิถีของตนที่เกิดแรงดึงดูดทางเพศกับ
บุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์ทหี่ ลากหลายนอกเหนือไปกว่า
กรอบเพศในอดีต (Cornwall, 2012; Elizabeth, 2013)
อย่างไรก็ตามแรงดึงดูดทางเพศมักจะสอดคล้องกับ
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อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล แต่บางคนอาจมีความ
แตกต่างระหว่างแรงดึงดูดกับอัตลักษณ์ทางเพศ
ได้ ซึ่งมักพบได้ในผู้ที่เป็นกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจใน
อั ต ลั ก ษณ์ ห รื อ รสนิ ย มทางเพศของตน (Trans
Student Education Resources, 2016)
พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) เป็นสิง่
ทีแ่ สดงถึงการกระท�ำแบบต่างๆ ทัง้ การตอบสนอง
ทางสรี ร วิ ท ยาต่ อ สิ่ ง เร้ า การส� ำ เร็ จ ความใคร่
เพศสัมพันธ์และสิ่งที่สื่อความหมายด้านเพศ เช่น
การโอบกอด จูบ และสัมผัส โดยพฤติกรรมเป็น
ขั้นตอนที่มีล�ำดับและมีจุดหมาย เริ่มตั้งแต่มีการ
รับรู้ (perception process) ผ่านระบบประสาทสัมผัส
(sensation) ท�ำให้เกิดกระบวนการทางปัญญา ซึ่ง
เป็นการท�ำงานที่ซับซ้อนของจิตใจผ่านความคิด
และความเข้าใจ (cognitive process) เกิดความคิดถึง
รูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (covert process)
แล้ ว จึ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาเลื อ กที่ จ ะตอบสนอง
ออกมาเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ (overt process)
(สุรพล พะยอมแย้ม, 2545) ดังนัน้ พฤติกรรมทางเพศ
จึงเป็นภาพสะท้อนของกระบวนการคิดและความ
รู้สึกของบุคคลนั้นๆ ว่ามีความหลงใหลต่อเพศ
ตรงข้ า มหรื อ เพศเดี ย วกั น นั่ น เอง (Medical
Dictionary, 2016)
เอกลักษณ์ทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
(gender identity) คือ จิตส�ำนึกหรือความรู้สึก
ที่ มี ต ่ อ ตนเองว่ า ตนเองเป็ น เพศหญิ ง (female)
เพศชาย (male) ไม่แน่ใจ (questioning) คนข้ามเพศ
(transgender) หรืออืน่ ๆ ซึง่ บุคคลแต่ละคนจะระบุ
อัตลักษณ์ทางเพศของตนแตกต่างกันออกไป แต่
ไม่ว่าจะรับรู้ว่าตนเองเป็นเพศใดนั้น อัตลักษณ์
ทางเพศในบุคคลนั้นๆ อาจจะสอดคล้องหรือมี
ความแตกต่างจากเพศสรีระก็ได้ (APA, 2011;
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Human Rights Campaign, 2016; Trans Student
Education Resources, 2016)
ผู ้ ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศสอดคล้ อ งกั บ
เพศสรีระ เช่น ผู้หญิงที่รับรู้ว่าตนเป็นเพศหญิง
เป็นระบบทวิภาคทางเพศแบบชาย/หญิงที่สังคม
ให้คณ
ุ ค่าและยอมรับ (binary) และเรียกบุคคลกลุม่ นี้
ว่า Cisgender หรือคนที่รับรู้เพศตรงกับเพศสรีระ
แบ่งเป็น 1) Cis male ใช้เรียกคนที่รับรู้ว่าตนเอง
เป็นผู้ชายและมีเพศสรีระของชาย และ 2) Cis
female ใช้เรียกคนที่รับรู้ว่าตนเองเป็นผู้หญิงและ
มีเพศสรีระของหญิง (Cambridge Dictionary, 2016;
Oxford Dictionaries, 2016) ส่วนกลุ่มคนข้ามเพศ
(transgender: TG) คือผู้ที่รับรู้และพึงพอใจกับ
เพศภาวะของตนที่แตกต่างจากเพศสรีระ จัดเป็น
อัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ถึง
รสนิยมหรือการแสดงออกทางเพศ เช่น คนข้ามเพศ
สามารถทีจ่ ะระบุวา่ ตนเองเป็นกลุม่ รักต่างเพศ เกย์
เลสเบีย้ น ไบ และอืน่ ๆ ได้ (American Psychological
Association, 2016) สามารถจ�ำแนกได้เป็น
1. ผู้หญิงข้ามเพศ (transgender women,
transwomen, trans female, Male-to-Female, MTF)
คือ บุคคลที่เกิดมาในเพศสรีระโดยก�ำเนิดของเพศ
ชาย แต่รับรู้ว่าตนเองเป็นเพศหญิงในภายหลัง
2. ผูช้ ายข้ามเพศ (transgender men, transmen,
trans male, Female-to-Male, FTM) คือบุคคลที่
เกิดมาในเพศสรีระโดยก�ำเนิดของเพศหญิง แต่รบั รู้
ว่าตนเองเป็นเพศชายในภายหลัง
3. ผู ้ แ ปลงเพศ (transsexual) หมายถึ ง
คนข้ามเพศผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศตรงข้ามกับเพศ
สรี ร ะและมี ค วามต้ อ งการอย่ า งแรงกล้ า ในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายให้ตรงกับความรู้สึก
ภายในจิ ต ใจของตน จึ ง ได้ เ ข้ า รั บ การผ่ า ตั ด
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เปลี่ยนแปลงเพศ ค�ำนี้จึงใช้เรียกเฉพาะคนที่ได้รับ
การแปลงเพศแล้วเท่านั้น คนข้ามเพศจึงอาจไม่ใช่
ผู้แปลงเพศเสมอไป เช่น สาวประเภทสองที่ผ่าตัด
แปลงเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิงเรียกว่าผู้แปลงเพศ
แต่ ผู ้ ช ายที่ มี พ ฤติ ก รรมคล้ า ยผู ้ ห ญิ ง จั ด ว่ า เป็ น
คนข้ามเพศ เป็นต้น นอกจากความหมายที่ซ้อน
ทับกันแล้วค�ำนี้ยังมีความหมายที่สื่อถึงการแบ่ง
ชนชัน้ ทางเพศ ดังนัน้ ควรระมัดระวังในการน�ำไปใช้
(Trans Student Education Resources, 2016)
ค�ำที่มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศ
อีกค�ำหนึ่งคือ บทบาททางเพศ (gender role) ซึ่ง
หมายถึง การทีบ่ คุ คลรับรูถ้ งึ เพศภาวะของตนท�ำให้
เกิดความรู้สึก ความคิด และกระท�ำพฤติกรรม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศของตนและ
แสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้ เช่น ผู้หญิงข้ามเพศจะ
แสดงพฤติกรรม ความคิด และบทบาททางเพศ
ของตนสอดคล้องกับเพศหญิง แตกต่างจากเพศ
สรีระแต่ก�ำเนิดที่เป็นเพศชาย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
บทบาทและอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศจึ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เป็นภาพคนละด้านของ
สิ่งเดียวกัน (Money & Tucker, 1975) อัตลักษณ์
ทางเพศเป็ น ประสบการณ์ ภ ายในของบทบาท
ทางเพศ และบทบาททางเพศคือการแสดงออกของ
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลนั่นเอง
การแสดงออกทางเพศ (gender expression)
เป็นการกระท�ำเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ถึงลักษณะ
ทางเพศ ทีเ่ ป็นภาวะต่อเนือ่ งระหว่างความเป็นชาย
กับหญิง เช่น พฤติกรรม การแต่งกาย หรือความ
สนใจทางเพศ ซึ่ ง มั ก ล้ อ ตามระบบเพศทวิ ภ าค
และสะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล แต่ก็
ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องสอดคล้องกันเสมอไป (American
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Psychological Association, 2011; Thai Civil Rights
and Investigative Journalism, 2559; Human
Rights Campaign, 2016) เช่น คนข้ามเพศมักมีการ
แสดงออกทางเพศทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ
มากกว่าทีจ่ ะสอดคล้องกับเพศสรีระ ผูช้ ายข้ามเพศ
ที่เป็นผู้หญิงมาก่อนจึงมีการแสดงออกทางเพศ
คล้ า ยผู ้ ช ายมากกว่ า ผู ้ ห ญิ ง ส่ ว นบุ ค คลที่ เ พศ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั น /เพศไม่ ล งรอยกั น (gender
nonconforming) จะมีการแสดงออกที่บ่งชี้ว่าเป็น
คนข้ามเพศหรือไม่ก็ได้ (Trans Student Education
Resources, 2016) นั่นหมายถึงการแสดงออกทาง
เพศของบุคคลนั้นไม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์
ทางเพศได้นั่นเอง
กลุ่มนิยามอื่นๆ (other labels group) ดังที่
กล่าวข้างต้นว่าความหลากหลายทางเพศมีความ
ซับซ้อน ไม่มแี บบแผนและรูปแบบทีต่ ายตัว อีกทัง้
การเปิดเผยรสนิยมและอัตลักษณ์ทางเพศยังเป็น
ประเด็นที่อ่อนไหว จึงได้มีค�ำนิยามเพื่อใช้เรียกผู้ที่
ไม่ได้อยู่ในระบบเพศชาย/หญิงแต่ยังไม่สามารถ
ระบุคุณลักษณะได้อย่างชัดเจน ได้แก่
1. กลุ่มที่ยังสงสัย/กลุ่มที่ยังไม่แน่ใจ (questioning) เป็นนิยามส�ำหรับผู้ที่มีอัตลักษณ์และ
รสนิ ย มทางเพศที่ ไ ม่ ชั ด เจนหรื อ ไม่ แ น่ น อนใน
เพศภาวะของตน ส่ ว นมากมั ก หมายถึ ง ผู ้ ที่ เ พิ่ ง
ค้นพบว่าตนเองมีอัตลักษณ์หรือรสนิยมทางเพศ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม รั ก ต่ า งเพศจึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถระบุ
คุณลักษณะทางเพศของตนได้
2. กลุ่มเควียร์ (queer, qenderqueer, intergender) หากแปลความหมายตาม สอ เสถบุตร
(2559) หมายถึง ชอบกลหรือประหลาด ใช้นิยาม
ผูท้ ปี่ ฏิเสธการเข้าไปอยูใ่ นบรรทัดฐานทางเพศหรือ
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ต่อต้านระบบการแบ่งเพศทางสังคมที่อยู่ในกรอบ
เพศชาย/หญิงแบบเดิม เควียร์จงึ เป็นระบบเพศใหม่
ทีใ่ ช้นยิ ามผูท้ มี่ คี ณ
ุ ลักษณะทางเพศทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
ออกไปจากกลุ่มคนรักต่างเพศ แต่มีขอบเขตกว้าง
จนไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นรูปแบบใด จึง
อาจท�ำให้เควียร์และคนข้ามเพศมีอตั ลักษณ์ทซี่ อ้ น
ทับและคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเควียร์
จะเป็ น คนข้ า มเพศและคนข้ า มเพศก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
เควียร์เสมอไป (APA, 2011; Jain et al., 2013)
อีกทัง้ ผูท้ อี่ ยูใ่ นระบบเพศทวิภาคบางส่วนกลับระบุ
ว่ า ตนเป็ น เควี ย ร์ เ พื่ อ ความสุ น ทรี ย ะ จึ ง ไม่ ไ ด้

9

หมายความว่าเควียร์คือผู้ที่อยู่นอกเหนือไปจาก
ระบบเพศชาย/หญิงเสมอไปเช่นกัน (Trans Student
Education Resources, 2016) ในอดีตเควียร์เป็นค�ำที่
เป็นตราบาปเพราะมีความหมายแง่ลบ แต่ปจั จุบนั
พบว่าบางส่วนให้การยอมรับในการน�ำค�ำนี้กลับ
มาใช้ใหม่เพราะเป็นค�ำทีส่ อื่ ถึงตัวตนได้เป็นอย่างดี
และเป็นทางออกหนึ่งส�ำหรับผู้ที่คัดค้านการอยู่
ภายใต้กรอบเพศแบบเดิมๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ยัดเยียดอัตลักษณ์ที่คับแคบหรือขัดแย้งกับความ
รู้สึกของตน

แผนภาพที่ 1  แสดงคุณลักษณะทางด้านเพศแบบต่างๆ
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2) ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับค�ำนิยามและข้อเสนอแนะ
ในการประยุกต์ใช้ในเบื้องต้น
การทีไ่ ม่สามารถให้คำ� จ�ำกัดความเพือ่ อธิบาย
คุ ณ ลั ก ษณะของคนกลุ ่ ม น้ อ ยทางเพศได้ อ ย่ า ง
ชัดเจนและถูกต้องถือว่าเป็นประเด็นพื้นฐานทาง
วิชาการทีพ่ บได้บอ่ ย แต่กลับเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
เนือ่ งจากท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการสร้างองค์ความรู้
เพื่อต่อยอดไปยังการพัฒนาทางด้านอื่นๆ เพื่อลด
ข้อจ�ำกัดจากประเด็นดังกล่าวบทความนีไ้ ด้นำ� เสนอ
นิ ย ามที่ ส� ำ คั ญ ทั น สมั ย และถู ก น� ำ ไปใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลายในวรรณกรรมต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การยึ ด ติ ด กั บ
แนวคิดด้านเพศและนิยามเดิมในอดีต หากแต่ความ
เป็นจริงงานด้านวิชาการในคนกลุ่มน้อยทางเพศ
ในต่างประเทศนั้นได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก
ดังจะเห็นได้จากค�ำนิยามที่ได้น�ำเสนอในบทความ
ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากแนวคิด
เดิมแต่ยังไม่ได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม การ
อธิบายคุณลักษณะทางเพศในคนกลุ่มนี้จึงขาด
ความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จึง
ท� ำ ให้ ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คนกลุ ่ ม น้ อ ยทางเพศ
ในประเทศไทยมีจำ� นวนน้อยและไม่สามารถอ้างอิง
หรือประยุกต์เข้ากับวรรณกรรมจากต่างประเทศได้
อย่างเต็มที่ เพราะนิยามทีใ่ ช้เชิงวิชาการมีความหมาย
แตกต่างและคลุมเครือ ท�ำให้องค์ความรู้ด้านนี้มี
ความล้าหลังและต้องการการพัฒนาอย่างจริงจัง
ดังนั้นผู้ที่สนใจควรท�ำความเข้าใจในค�ำนิยามให้
ถ่องแท้เพื่อสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะทีต่ อ้ งการศึกษา พร้อมทัง้
ควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนในเบื้องต้นเพื่อเป็น
ข้อตกลงในการใช้ และมีการใช้คำ� อย่างคงเส้นคงวา
ดูจะเป็นทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ในการลดประเด็นปัญหา
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ของการใช้คำ� นิยามทางวิชาการทีม่ คี วามคลุมเครือ
อย่างถูกต้อง
นอกเหนือไปจากการศึกษาค�ำนิยามแล้ว
การประยุกต์ใช้คำ� ก็เป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจาก
นิ ย ามหลายค� ำ เป็ น ตราบาปและเชื่ อ มโยงกั บ
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมหรือความผิดปกติทางจิต
บ้างถูกใช้เชิงเปรียบเทียบ กับกลุม่ รักต่างเพศท�ำให้
เกิดการแบ่งแยกและตอกย�ำ้ ว่าคนกลุม่ น้อยทางเพศ
เป็นผูท้ แี่ ตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคม (Morin,
1977) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลในคน
กลุ ่ ม น้ อ ยทางเพศ และแสดงถึ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ
ในด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติใน
ทุกกลุ่มประชากร อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการใช้
ค�ำอย่างถูกต้องเพือ่ ลดปัญหาการแบ่งแยกทางด้าน
เพศในสังคม จึงควรปฏิบัติตามแนวทางในการใช้
ค�ำนิยามดังนี้ (Herek, Kimmel, Amaro, & Melton,
1991; Rothblum, 1991)
1. โดยหลักการพื้นฐานแล้ว ทุกนิยามล้วน
เป็ น การอ้ า งถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางเพศที่ เ ป็ น สิ ท ธิ
ส่วนบุคคลจึงไม่ควรเชื่อมโยงถึงถ้าหากไม่มีความ
จ�ำเป็นหรือเป็นเรือ่ งราวทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง หากต้องระบุ
ควรหลีกเลีย่ งค�ำเช่น “พวกชอบรักร่วมเพศ/รักเพศ
เดียวกัน” หรือ “คนทีไ่ ด้ทงั้ ชายและหญิง” และอืน่ ๆ
ที่สื่อถึงการแบ่งกลุ่มหรือมองเป็นภาพตัวตนของ
บุคคล แต่ควรกล่าวถึงเฉพาะคุณลักษณะทางเพศ
ที่เป็นเพียงมุมหนึ่งของบุคคลเท่านั้น ค�ำที่ควรใช้
จึงเป็น “ผูท้ มี่ รี สนิยมทางเพศแบบชอบผูช้ าย” หรือ
“ผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบชอบทั้งชายและหญิง”
เป็นต้น
2. “รั ก ร่ ว มเพศ” เป็ น ค� ำ ที่ มี ค วามหมาย
ไม่ชัดเจน สื่อความหมายทางลบและถูกเชื่อมโยง
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กับอาการทางจิตในอดีต ดังนั้นจึงควรใช้ค�ำว่า เกย์
เลสเบี้ยน หรือผู้ที่รักเพศเดียวกัน ซึ่งค�ำเหล่านี้
กลายเป็นสิง่ ทีย่ อมรับได้ในระดับหนึง่ ส�ำหรับกลุม่
ผู ้ มี ค วามหลากหลายทางเพศในยุ ค วั ฒ นธรรม
สมัยใหม่ ควรหลีกเลีย่ งการใช้ประโยค เช่น “เพือ่ น
ของคุณรูว้ า่ คุณเป็นพวกรักร่วมเพศหรือไม่” แต่ควร
ใช้วา่ “เพือ่ นของคุณรูว้ า่ คุณเป็นเลสเบีย้ น (หรือรัก
เพศเดียวกัน) หรือไม่” จะมีความเหมาะสมและ
เป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ยอมรับมากกว่า
3. หากกล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมทางเพศหรื อ
เพศสัมพันธ์ควรหลีกเลีย่ งค�ำทีเ่ ชือ่ มโยงกับรสนิยม
ทางเพศ เพราะพฤติกรรมและรสนิยมทางเพศเป็น
ไม่จำ� เป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไป เช่น “คุณชอบ
มีเพศสัมพันธ์กับพวกคนรักร่วมสองเพศหรือไม่”
ซึ่งมีนัยสื่อถึงการแบ่งแยกทางเพศออกเป็นขั้ว
ตรงข้ามและท�ำให้เกิดอคติ จึงควรใช้ประโยคว่า
“คุ ณ เคยมี เ พศสั ม พั น ธ์ ทั้ ง กั บ ผู ้ ช ายและผู ้ ห ญิ ง
หรือไม่” เป็นต้น
4. บ่อยครัง้ ทีค่ นรักร่วมสองเพศ (bisexual)
ไม่ได้รบั การเอ่ยถึงจนท�ำให้เกิดความไม่คนุ้ ชินและ
มองข้ามไปการสร้างความคุ้นเคยจะช่วยให้สังคม
เห็นความส�ำคัญและยอมรับมากขึน้ หากต้องอ้างถึง
ควรระบุคณ
ุ ลักษณะของความหลากหลายทางเพศ
ให้ชัดเจน ไม่ควรพูดรวมแค่เพียงว่า “เกย์และ
เลสเบี้ ย น” หรื อ “กลุ ่ ม เพศที่ ส าม” ถ้ า หากใน
เหตุการณ์นนั้ มีบคุ คลเหล่านีอ้ ยูด่ ว้ ย จึงควรใช้คำ� ว่า
“เกย์, เลสเบี้ยนและไบ” ตามแต่สถานการณ์
5. เนือ่ งจากค�ำว่า “เพศ” ในบริบทสังคมไทย
เป็นค�ำทีม่ กั เชือ่ มโยงถึง “เพศสรีระ” เป็นส่วนใหญ่
แต่เมื่อต้องการอ้างถึงทั้งเพศสรีระและเพศภาวะ
ก็จะเกิดความสับสนเพราะไม่คนุ้ ชินกับนิยามนัน้ ๆ
นอกจากนี้ค�ำว่า “เพศ” อาจสื่อความหมายไม่ใช่
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แค่เพียงเพศสรีระเท่านั้นแต่หมายถึงพฤติกรรม
ทางเพศด้ ว ย การท� ำ ความคุ ้ น เคยในการใช้ เ ชิ ง
วิชาการเพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงกัน
ผู้ใช้จึงควรตระหนักในการเลือกค�ำและน�ำไปใช้
อย่างถูกต้อง เช่น ใช้ค�ำว่า “เพศสรีระ” แยกกับ
“เพศภาวะ” และไม่ควรใช้รว่ มกับค�ำว่า “เพศ” ทีอ่ าจ
ท�ำให้เกิดความสับสน พร้อมทั้งอธิบายค�ำนิยาม
ในเบื้องต้นตามที่บทความนี้ได้น�ำเสนอเพื่อท�ำให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
เห็นได้ว่านิยามที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางเพศมีความละเอียดอ่อนและยังต้องให้ความ
ส�ำคัญ แม้จะเป็นเพียงการใช้ภาษาแต่กลับท�ำให้
เกิดความแบ่งแยกและเกิดตราบาปได้ นอกจาก
ความตระหนักในการใช้ค�ำนิยามอย่างถูกต้องแล้ว
พยาบาลควรมีพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้
ในคนกลุ่มน้อยทางเพศด้วยการอ้างอิงถึงบุคคล
กลุ่มนี้ในภาพรวมอย่างเหมาะสม ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้ (Rutherford, McIntyre, Daley, & Ross, 2012)
1. เพื่ อ ลดความแตกต่ า งและเพิ่ ม ความ
ส�ำคัญของคนกลุ่มน้อยทางเพศ การน�ำเสนอใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้นั้นควรมีการอธิบายใน
มุมมองทีห่ ลากหลายและมีความเป็นธรรมโดย เช่น
1.1 พูดถึงสถานการณ์ในสังคมทีบ่ คุ คล
กลุ ่ ม นี้ มี ส ่ ว นช่ ว ยในการพั ฒ นา เช่ น กี ฬ าหรื อ
การศึกษา เป็นต้น
1.2 ไม่ควรเอ่ยถึงผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศเฉพาะเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม
ทางเพศเท่านั้น เพราะมีหลายเหตุการณ์ที่บุคคล
เหล่านีม้ สี ว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคม
1.3 เนือ่ งจากการสมรสในกลุม่ ผูม้ คี วาม
หลากหลายทางเพศยังเป็นประเด็นในประเทศไทย

11/23/60 BE 2:11 PM

12

Vol.31 No.2 May - August 2017

อีกทั้งการแต่งงานไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงรูปแบบ
ของความสั ม พั น ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง และแน่ น อน
ดั ง นั้ น หากไม่ จ� ำ เป็ น ควรจ� ำ กั ด การพาดพิ ง ถึ ง
สถานภาพการสมรสทัง้ ในประชากรชาย/หญิงและ
ผูท้ มี่ คี วามหลากหลายทางเพศ เนือ่ งจากเมือ่ อ้างถึง
แล้วอาจท�ำให้เกิดประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
รสนิยม หรืออัตลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องตามมาก็เป็นได้
1.4 หากต้องการน�ำเสนอหรือสอบถาม
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ทางเพศ ควรอ้างถึงประสบการณ์ทมี่ ที งั้ กับเพศชาย
และเพศหญิง ไม่ควรจ�ำกัดเพียงประสบการณ์กับ
เพศตรงข้ามเพียงเท่านั้น อย่างน้อยเพื่อแสดงให้
เห็นว่าการน�ำเสนอหรือถามถึงประสบการณ์ดัง
กล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการทางสุขภาพมองว่าไม่ใช่
สิง่ ผิดปกติ และการเป็นผูท้ เี่ คยมีประสบการณ์ทาง
เพศกั บ เพศเดี ย วกั น หรื อ ทั้ ง สองเพศไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่
น่าอายหรือต้องซ่อนเร้นปิดบังซึ่งตอกย�้ำค่านิยม
ทีใ่ ห้การยอมรับเฉพาะระบบเพศทีอ่ ยูใ่ นกรอบของ
เพศทวิภาคเท่านั้น
1.5 การใช้นยิ ามทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์
รสนิยม พฤติกรรมทางเพศ หรือค�ำจ�ำกัดความ
ต่างๆ ทั้งในกลุ่มรักต่างเพศ เกย์ เลสเบี้ยน และไบ
ควรเป็นไปในทิศทางและใช้กลุ่มค�ำเดียวกัน
2. การใช้ นิ ย ามต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
หลากหลายทางเพศควรมีการอธิบายค�ำจ�ำกัดความ
ในเบื้องต้นและไม่ใช้ศัพท์ที่อาจเชื่อมโยงกับความ
ผิดปกติทางจิต เช่น การเบีย่ งเบนทางเพศ เพศวิปริต
ความสั บ สนทางเพศ เป็ น ต้ น และระมั ด ระวั ง
วิธีการเขียนซึ่งอาจสื่อให้ผู้อ่านตีความเชื่อมโยง
ไปกับความผิดปกติอื่นๆ เช่น พยาบาลสามารถให้
ค�ำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากมายไม่ว่าจะเป็น
โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และการรักเพศเดียวกัน
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เป็นต้น
3. ภาษาหรือนิยามที่ใช้ระหว่างเพศชาย/
หญิ ง กั บ ผู ้ มี ค วามหลากหลายทางเพศควรมี
เท่าเทียมและคู่ขนานกันเสมอ ซึ่งคนส่วนใหญ่มัก
มองข้าม เช่น การใช้ค�ำว่า “เกย์” กับ “ประชาชน
ทั่วไป/ผู้ชายปกติ” เป็นค�ำคู่ขนานที่ถูกใช้ร่วมกัน
บ่อยแต่เป็นค�ำที่ไม่เท่าเทียมกัน ดังตัวอย่าง “คน
ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีแต่เกย์ทั้งนั้น ไม่ค่อยมี
ผูช้ ายปกติเลย” แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกชนชัน้
และสื่อความหมายว่าเกย์เป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกับ
คนทัว่ ไป ค�ำทีค่ วรน�ำมาใช้เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียม
ได้แก่ ผู้ชายที่ชอบผู้หญิง ผู้หญิงที่ชอบผู้ชาย ผู้ชาย
ที่ชอบผู้ชายหรืออาจใช้เกย์/เลสเบี้ยน/ไบ ก็ได้ตาม
แต่สถานการณ์ เช่น “พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีความเครียดในระดับ
รุนแรงไม่วา่ คุณจะเป็นผูช้ ายทีช่ อบผูห้ ญิง ผูห้ ญิงที่
ชอบผู้ชาย เกย์ เลสเบี้ยนหรือไบ” ก็ตามแต่
การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นความหลากหลาย
ทางเพศยังเป็นสิ่งที่พยาบาลควรให้ความส�ำคัญ
เนือ่ งจากการเป็นผูน้ ำ� ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
นัน้ ควรครอบคลุมทุกมิตใิ นทุกกลุม่ ประชากร การ
มีความเข้าใจในพืน้ ฐานของนิยามอันเป็นข้อตกลง
เบื้องต้นในการพัฒนางานด้านวิชาการจึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากพยาบาลมีความเข้าใจใน
พื้นฐานเหล่านี้แล้ว ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ใน
งานวิจยั ทางการพยาบาลในอนาคต และมีประโยชน์
ในการต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อใช้จัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติทางคลินิกทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชได้อย่างเหมาะสม
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