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Abstract
The purpose of this research was to study the way of life of female partners and partners. - Interview 5 ) .
( Non-Participant Observation) and educational materials from other documents and websites to have better
understand of the lifestyle and life of a loved one. Using existing data in various formats ensures that data is more
important and interesting in the details provided by the data user. The research found that gender and sexuality of
female lovers consisted of four main themes: 1) sexuality of female lovers; 2) stigma and discrimination of female
partners; 3) The impact of being stigmatized and selected for the practice of female partners 2) The experience of
female partners From the study, it is understandable to understand the sexuality of female lovers who are not on
social norms. Make society and family stigmatized and choose to live in a female couple's life. Impact on the lives
of women love the woman psychologically and in the family. This brings to life a couple of diverse female love
couples. But one of the same women who love to live together is. A life full of love, satisfaction, mental
commitment, more than the correct sex in the typical Thai society.
Keywords: Sexaulity of women , Stigma , Discrimination , Marriage Life Of Lesbian
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเพศวิถีและการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง การถูกตีตรา การถูกเลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบจากการถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติ โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ต่างๆ
เพราะจะได้ ทาความเข้ าใจเพสวิถแี ละการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงได้ อย่างรอบด้ าน ครอบคลุมทุกมิติ และการใช้ ข้อมูลที่
หลากหลายนี้มีส่วนช่วยทาให้ ทราบว่าข้ อมูลที่ได้ มานั้นมีความเป็ นจริงและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดที่มี
ความสาคัญ ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวเป็ นประสบการณ์โดยตรงจากผู้ให้ ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า เพศวิถีและการใช้ ชีวิตคู่ของ
หญิงรักหญิง ประกอบไปด้ วย 4 ประเด็นหลัก ได้ แก่ 1) เพศวิถีของหญิงรักหญิง
2 ) การตีตราและเลือกปฎิบัติ
ของหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่ 3) ผลกระทบจากการถูกตีตราและเลือกปฎิบตั ขิ องหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่ 4 ) ประสบการณ์
การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง จากการศึกษาทาให้ เข้ าใจเพศวิถขี องหญิงรักหญิงที่ไม่ได้ อยู่บนบรรทัดฐานของสังคม ทาให้
สังคมและครอบครัวมีการตีตราและเลือกปฎิบัติในการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง ส่งผลกระทบในการใช้ ชีวิตของหญิงรัก
หญิงทางด้ านจิตใจและทางด้ านครอบครัว อันนามาสู่ประสบการณ์การใช้ ชีวิตคู่ข องหญิงรักหญิงที่มีความหลากหลายใน
แต่ละคู่ แต่ส่งิ หนึ่งที่เหมือนกันของหญิงรักหญิงที่มาใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันคือ การดารงชีวิตที่เต็มไปด้ วยความรัก ความพึง
พอใจ ความผูกพันทางใจที่มากกว่าเรื่องเพศที่ถูกต้ องตามแบบฉบับของสังคมไทย
คาสาคัญ: เพศวิถขี องหญิงรักหญิง การตีตรา การเลือกปฎิบตั ิ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
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การใช้ ชีวิตคู่ของเพศหญิงรักหญิงเป็ นรูปแบบของเพศวิถีทางเลือก ซึ่งแตกต่างจากเพศวิถีในการยอมรับของ
สังคมโดยทั่วไป ซึ่งให้ ความสาคัญกับความรักแบบหญิงรักชายเท่านั้น ในประเทศไทยกลุ่มคนที่มเี พศวิถแี บบหญิงรักหญิง
ยังได้ รับผลกระทบจากครอบครัวที่รับไม่ได้ เมื่อลูกสาวของตนเองมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันทาให้ ไม่ได้ เกิดการยอมรับ
ทางสังคมและถูกสังคมมองว่า วิปริตหรือโรคจิต ถึงแม้ ว่าในปั จจุบันจะมีหลายนิตยสารหรือหลายสื่อที่นาเสนอเกี่ยวกับ
เพศหญิงรักหญิงเพื่อให้ เกิดการยอมรับมากขึ้นและต้ องการทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน แต่ จากการศึกษาของ
นักวิชาการในต่างประเทศซึ่งวิเคราะห์ทศั นะคติของสังคมไทยต่อเพศวิถีทางเลือกว่าเป็ นลักษณะแบบ “ทนได้ แต่ยอมรับ
ไม่ได้ ”(Jackson & Cook, 1999)
นอกจากนี้ยังพบว่าในสังคมไทยก็ยังคงมีการใช้ ชีวิตคู่แบบหญิงรักหญิงอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นเพศ
วิถีในสังคมไทยที่มีการลื่นไหลในลักษณะของความรักนอกกรอบที่ยังคงได้ รับผลกระทบจากสังคมเนื่องจากสังคมไม่
ยอมรับจึงนาไปสู่การถูกตีตราทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นทาให้ เกิดความอับอาย ผู้ท่ถี ูกตีตรามีคุณค่าลดลงในสายตาของสังคม
ก่อให้ การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงถูกตีตราบาปให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น (พิษนุ อภิสมาจาร
โยธิน , 2559) ประเด็นปั ญหาเหล่ านี้จึงเป็ นผลให้ การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงยังคงถูกเลือกปฏิบัติโดยไร้ ซ่ึง ความ
ยุติธรรมในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านกฎหมาย การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงไม่สามารถจดทะเบียนสมรส
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายได้ ทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงบริการและสวัสดิการรวมทั้งสิทธิต่างๆ เช่น เกิดความล่าช้ าในการเข้ า
รับการรักษา เนื่องจากไม่สามารถลงนามแทนในฐานะคู่สมรสหรือยินยอมว่าเป็ นญาติในกรณีการเป็ นเจ้ าของไข้ หรือการ
รับสิทธิประกันสุขภาพในลักษณะต่างๆ เป็ นต้ น
ในการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงในจังหวัดพิษณุโลก ได้ มีความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้ อ “สังคมไทยคิด
อย่ างไรกับเพศที่สาม”เมื่อปี 2556 ของนิด้าโพล ระบุว่ามากกว่ าร้ อยละ 88.49 รับได้ ท่มี ีเพื่อนเกย์ กะเทย ทอมดี้
สะท้ อนให้ เห็นถึงสังคมไทยที่เปิ ดกว้ างและยอมรับเรื่องเพศที่สามมากขึ้น แต่ถ้าถามอีกคาถามหนึ่ง คือ เห็นด้ วยหรือไม่
กับการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกัน กลับพบว่า มีคนไม่เห็นด้ วยถึงร้ อยละ 52.96 เพราะ
กลัวจะมีปัญหาตามมาภายหลัง ขณะผู้ท่เี ห็นด้ วยอีกร้ อยละ 33.87 (อินทรชัย พาณิชกุล, 2558) ซึ่งทาให้ กลุ่มรักเพศ
เดียวกันในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่นๆ พยายามเรียกร้ องกฎหมายยืนยันการเข้ าถึงสิทธิต่างๆ ของคู่รักเพศเดียวกัน
ทุกวันนี้ท่คี นในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัว มองว่าการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงไม่จีรังยั่งยืน ไม่ม่นั คง ไร้ หลักประกัน
ชีวิตคู่ท่เี รียกว่า การจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย การถูกมองเช่นนี้จากคนในสังคมและสมาชิกในครอบครัว
ทาให้ หลายคู่ไม่กล้ าที่จะเปิ ดเผย ต้ องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆ หลายคนต้ องทนแต่งงานกับผู้ชาย ทาให้ เกิดการหย่าร้ าง
ครอบครัวแตกแยกตามมา หลายคนตัดสินใจไปใช้ ชีวิตในต่างประเทศซึ่งเปิ ดโอกาสให้ สามารถแต่งงานได้ อย่างเสรี โดย
ล่าสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เปิ ดโอกาสให้ คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่ งงานกันได้ อย่ างถูกต้ องตามกฎหมาย ด้ วย
เหตุน้ ีเราทุกคนและสังคมควรเปลี่ยนทัศนคติคิดว่าทุกเพศล้ วนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ และต้ องได้ รับความคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นเพศวิถแี บบใดก็ตาม
จากการศึกษาเพศวิถีและการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง พบว่ าคนรุ่นใหม่อย่ าง เพื่อน พี่น้อง อาจจะเปิ ดกว้ าง
ยอมรับได้ แต่ร่นุ เก่าอย่าง พ่อ แม่ ญาติผ้ ใู หญ่ ยังไม่อาจยอมรับการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อ
การนาเสนอทางวิชาการ ในการรวบรวมข้ อมูลและสะท้ อนให้ คนในสังคมได้ รับรู้ว่าเพศวิถขี องหญิงรักหญิงมีมุมมองความ
รักหรือการใช้ ชีวิตคู่ของตนเองเป็ นอย่างไร และเพื่อทราบปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบนั ที่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกตีตราและถูก
เลือกปฏิบัติ โดยทาให้ เราทราบปั ญหาและผลกระทบที่แท้ จริงและสามารถสะท้ อนให้ สงั คมเกิดการยอมรับมากขึ้นและ
ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาเรื่องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ สามารถยอมรับซึ่งสิทธิท่เี ท่า
เทียมกันและเข้ าถึงบริการต่างๆของภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคมได้ อย่างเป็ นธรรม

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสบการณ์ของเพศวิถแี ละการใช้ ชีวิตของหญิงรักหญิง ที่ถูกตีตรา และการถูกเลือกปฏิบตั จิ ากคนใน
สังคมและสมาชิกในครอบครัว จนทาให้ เกิดความไม่เท่าเทียมทางด้ านสิทธิมนุษยชน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) บุคคลที่เป็ นหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวติ ร่วมกัน จานวน 6 คน และ 2) บุคคลที่มี
ความใกล้ ชิดกับผู้ให้ ข้อมูลในข้ อ 1 จานวน 12 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากบุคคลที่เป็ นหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ มีความคละกันของอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและสถานะทางเศรษฐกิจที่ยินดีให้
ข้ อมูลในการศึกษาด้ วยความเต็มใจ
2. การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ผู้วิจัย สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก (In-depth interview) การบั น ทึ ก เสี ย งจะสิ้ นสุ ด การสั ม ภาษณ์ เ มื่ อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ มี ค วามอิ่ม ตั ว
(Saturated data) และใช้ การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-Participant Observation) ด้ ว ยการสั ง เกตการแสดง
พฤติกรรมและการดาเนินชีวิตตามกิจวัตรประจาวันของคู่หญิงรักหญิง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยจะเข้ าไปทาการสัมภาษณ์แบบมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ ล่วงหน้ าอย่ างเป็ น
ขั้นตอน โดยใช้ การสนทนา หรือข้ อคาถามในการสัมภาษณ์แบบมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ ข้อมูล บรรยากาศของ
การสัมภาษณ์ม่มุ เน้ นการมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีต่อกันเพื่อให้ การสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ ข้อมูลไม่เป็ นทางการมากเกินไป
และจะเป็ นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อให้ เกิดความรู้สกึ ไว้ วางใจและให้ ข้อมูลที่เป็ นจริง (Rapport) ได้ ช้ ีแจงประโยชน์ท่คี าดว่า
จะได้ จากการวิจัยและอธิบายให้ ทราบถึงความสาคัญและคุณ ค่าของข้ อมูลที่จะได้ จากผู้ให้ ข้อมูล พร้ อมทั้งขออนุ ญาต
บันทึกเสียง การพิทกั ษ์สทิ ธิผ้ ูให้ ข้อมูล ด้ วยการให้ สทิ ธิในการตัดสินใจด้ วยตนเองของผู้ให้ ข้อมูล พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้
ผู้ให้ ข้อมูลซักถามข้ อข้ องใจในการวิจัยได้ อย่างเต็มที่ ทั้งด้ านความพร้ อมในการให้ ข้อมูล โดยผู้ให้ ข้อมูลหลักสามารถเลื่อน
นัดหรือถอนตัวจากการให้ สมั ภาษณ์ได้ ทุกขณะ และรักษาความลับของผู้ให้ ข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการใช้ นามจริงโดยใช้ นาม
สมมติในการจัดเก็บข้ อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยจะวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis)
จากการถอดเทปสัมภาษณ์ จัดกลุ่มหัวข้ อต่างๆเข้ าด้ วยกัน แล้ วสร้ างหัวข้ อย่ อย และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
โดยจะวิเคราะห์เนื้อหา จากการบันทึกการสังเกตและความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ให้ ข้อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
เพศวิถี การถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบตั ิ ผลกระทบจากการถูกตีตราและเลือกปฏิบตั ขิ องการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
ได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น

จากการศึ กษาพบว่ า เนื่ อ งจากสัง คมไทยประกอบด้ ว ยประชากรที่มีค วามหลากหลายในด้ า นลั ก ษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ ประชากร ซึ่งความคิดเห็นและมุมมองการใช้ ชีวิตมีท้งั เสมือนไปในทิศทางเดียวกันและความคิดที่
แตกต่างขัดแย้ ง เข้ าใจไม่ตรงกัน ซึ่งความแตกต่างของทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ นอกจากจะเกิดจากการได้ รับข้ อมูล
ข่าวสาร ในปัจจุบนั แล้ ว อาจเกิดจากความแตกต่างของประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การบอกเล่าของบิดา
มารดา ผู้ให้ การเลี้ยงดู หรือเกิดจากการเติบโตในสังคมที่มีสภาพแวดล้ อม สถานการณ์บ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่
ต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ทาให้ ทศั นคติและค่านิยมต่อพฤติกรรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น
บุคคลที่เติบโตในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกันย่ อมมีรูปแบบพฤติกรรม การรับรู้และประสบการณ์ท่แี ตกต่างกันจน ทาให้ เกิด
ทัศนคติและการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลให้ เพศวิถีและการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงต้ องถูกปกปิ ดไว้ เนื่องจากขัดต่อ
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วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อเดิมๆ บนบรรทัดฐานของสังคมไทย ซึ่งประเด็นที่สาคัญของเพศวิถแี ละการใช้ ชีวิตคู่ของ
หญิงรักหญิง แบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเด็นหลัก คือ 1.เพศวิถขี องหญิงรักหญิง 2.การตีตราและการเลือกปฎิบตั ขิ องหญิงรัก
หญิงที่ใช้ ชีวิตคู่ 3.ผลกระทบจากการถูกตีตราและเลือกปฎิบัติของหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่ 4.ประสบการณ์การใช้ ชีวิตคู่
ของหญิงรักหญิง
1. เพศวิถีของหญิงรักหญิง ยุคที่สังคมมีลักษณะพหุวัฒนธรรม สมาชิกของสังคมมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
รูปแบบการใช้ ชีวิต และ มีการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งความแตกต่างของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ อย่างสันติ แต่ส่งิ หนึ่งที่เห็นได้ ชัดคือการมีตัวตนในสังคมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีศัพท์
เรียกกันทั่วไปตั้งแต่ กะเทย สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกัน เพศที่สาม คนข้ ามเพศ เกย์ ทอม ดี้ หญิงรักหญิง เป็ น
ต้ น ซึ่งทาให้ เพศวิถีของหญิงรักหญิง เป็ นการจองจาใต้ วาทกรรมดื้นได้ และเป็ นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็ นเรื่องส่วนตัวใน
สังคมไทย และเป็ นสิ่งที่ยากที่คนทั่วไปจะเข้ าใจถึงในแง่มุมทั้งทางด้ านความปรารถนา ความรู้สกึ ความพึงพอใจ ยิ่งทาให้
หญิงรักหญิงต้ องเผชิญกับสถานการณ์ท่ยี ากลาบากในการดาเนินชีวิต รวมถึงการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันในแบบของตัวเองที่
อาจจะต่างไปจากรักต่างเพศ ซึ่งจากผลการศึกษาประเด็นที่ 1 รายละเอียดที่พบคือ เพศวิถีของหญิงรักหญิงตามบริบท
ของสังคมไทย จะแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ 1) เพศวิถขี องหญิงรักหญิงที่พ่อแม่ยอมรับแต่สงั คมยังตีตาอยู่ 2) เพศ
วิถีของหญิงรักหญิงที่พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ยอมรับ 3) เพศวิถีของหญิงรักหญิงที่ยังต้ องปิ ดบังครอบครัวอยู่ จะเห็น
ได้ ว่าเพศวิถีของหญิงรักหญิงขึ้นอยู่แต่ละครอบครัวในการเปิ ดเผยตัวตนว่ าเป็ นหญิงรักหญิงได้ มากน้ อยเพียงใด บาง
ครอบครัวยอมรับ บางครอบครัวยังไม่ยอมรับ การแสดงออกของหญิงรักหญิงที่มีต่อครอบครัวก็จะมีความแตกต่างกัน
ระหว่างเพศวิถที ่สี ามารถเปิ ดเผยกับครอบครัวได้ กับเพศวิถที ่ยี ังต้ องปิ ดบังอยู่ ซึ่งจะนาเสนอเพศวิถขี องหญิงรักหญิงที่ยงั
ต้ องปิ ดบังครอบครัวอยู่ “พอทางบ้ านรู้ว่าคบผู้หญิงด้ วยกัน ทุกอย่าง โดนยึด ทั้งไอแพดทั้งโทรศัพท์ ป้ าถึงขั้นเกลียด
ไม่ส่งให้ เรียนต่อตั้งแต่ตอนเด็กที่มีปัญหากับทางบ้ าน และพอตอนโตขึ้นมาการจะมีความรักกับผู้หญิงด้ วยกันจึงจาเป็ น
จะต้ องปิ ดบังคนในครอบครัว เพราะเป็ นปมฝังใจที่ติดตัวมาแต่ เด็ก” และเพศวิถีของหญิงรักหญิงที่ครอบครัวที่
สามารถเปิ ดเผยได้ “เพศวิถขี องขาวจะเป็ นทอมก็ไม่ใช่ เพราะไม่ใช่ทอมที่แมนขนาด นั้น จะเป็ นผู้หญิงก็ไม่ใช่ เพราะ
อยากไว้ ผมสั้น ชอบผู้หญิงที่สวยๆครอบครัวที่บ้านเคยแซวว่าถ้ าแฟนไม่ว่างทางานให้ หากิ้กเพิ่ม” เพราะฉะนั้นการที่
หญิงรักหญิงมีเพศวิถีท่ไี ม่ได้ เหมือนกับเพศทั่วไป บางครอบครัวรับการที่ลูกสาวเป็ นหญิงรักหญิงไม่ได้ เนื่องจากทัศนคติ
และความคิดของครอบครัวที่ว่าการเป็ นหญิงรักหญิงก็เป็ นแค่แฟชั่นของวัยรุ่น ณ ช่วงอายุหนึ่ง อาจจะเป็ นและหายได้ ใน
ตอนโต ทาให้ เกิดการปฎิเสธที่จะยอมรับในตัวหญิงรักหญิง ทาให้ การใช้ ชีวิตของหญิงรักหญิงบางคนอาจจะต้ องปกปิ ด
ไม่ให้ ครอบครัวรู้ถงึ ความสัมพันธ์ของตนที่มคี วามรักให้ กบั ผู้หญิงด้ วยกัน ซึ่งก็มบี างครอบครัวที่ยอมรับในตัวหญิงรักหญิง
อย่ างแท้ จริงแต่การยอมรับของครอบครัวไม่ใช่เป็ นจุ ดเดียวที่หญิงรักหญิงจะต้ องผ่าน แต่การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
อย่างไงให้ ผ่านแรงกดดันจากสังคมที่มอี คติต่อเรื่องเพศทางเลือก
2.การตีตราและการเลือกปฎิบัติของหญิงรักหญิง การตีตรานอกจากการตีตราจากครอบครัวแล้ ว สื่อก็เป็ นสิ่ง
สาคัญในการนาเสนอข่าว ที่จะทาให้ ครอบครัวแต่ละครอบครัว มีความคิดที่ไม่ตรงกัน บางครอบครัวมีความคิดติดลบกับ
เพศทางเลือกไปเลย บางครอบครัวเปิ ดใจยอมรับ ไม่ว่าลูกจะเป็ นอย่างไร ยิ่ง ณปั จจุบันนี้เทคโนโลยี ค่อนข้ างรวดเร็ว
ทาให้ สงั คมมอง หรือจับจ้ อง เพศทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การตีตราก็จะมีการตีตราจากสังคม
การตีตราตามสื่อต่ างๆ และการตีตราจากครอบครัว ซึ่งหญิงรักหญิงไม่ ว่าจะเป็ นครอบครัวที่ยอมรับแล้ วก็ตามหรือ
ครอบครัวที่ยังไม่ยอมรับ การตีตราเหล่านี้จะนาไปสู่การเลือกปฎิบตั ขิ องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆในสังคมไทยใน
การสมัครเข้ าทางานของกลุ่มหญิงรักหญิงอีกด้ วย ซึ่งการตีตราจากสังคมที่หญิงรักหญิงโดนกระทาจากสังคม คือ“…
ตอนนั้นเคยเจอกับตัวเองตอนนั้นไปไนท์พลาซ่ า เจอผู้ชายคนนั้นอยู่ในสภาวะมึนเมาพอสมควร กาลังมาหาเรื่องเรา
เพราะเรามองแค่หน้ าผู้ชายคนนั้น เป็ นจังหวะที่เรามองเลือกของ ซึ่งไม่ได้ มีเจตนาจะมองหน้ าผู้ชาย แต่อย่างใด ซึ่งตอน
นั้นเรามากับแฟนที่เป็ นผู้หญิง เราเลยรีบบอกให้ แฟนรีบเดิน คิดว่าเขาคงหมั่นไส้ ท่เี ราเป็ นทอม พร้ อมกับพูดเสียดสีเรา
และมองด้ วยสายตารังเกียจ…” ยิ่งตามสื่อการพาดหัวข้ อของบทความออนไลน์ของสานักพิมพ์หนึ่ง เป็ นการโจมตีเพศ

วิถีของหญิงรักหญิง ซึ่งหญิงรักหญิงได้ รับผลกระทบเป็ นวงกว้ าง กับการที่พาดหัวข่าว “ฉิ่งครองเมือง” เป็ น “คาตอบ
” ของ “ปรากฏการณ์ทอมดี้ครองเมือง” ทาให้ เกิดทัศนคติต่อคนในสังคมที่เป็ นไปทางลบต่อเพศทางเลือกเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งนาไปสู่การตีตราจากครอบครัว คนในครอบครัว จากความคิดและทัศนคติจากการเสพสื่อ ทาให้ เกิดเป็ นการผลิต
ซา้ ความเชื่อและความเข้ าใจที่ผดิ พลาด-เบี่ยงเบน-และบิดเบี้ยว ต่อเรื่องราวของหญิงรักหญิงในหลากหลายประเด็นมาก
ขึ้น บางครอบครัวพูดคุยเพื่อให้ เปลี่ยนใจ คิดใหม่ เริ่มชีวิตกับผู้ชาย “ พี่สาวของเรามาคุยกับเรา ว่า พี่หวังดี อยากให้ ได้
ดี อยากให้ มอี นาคตที่ดีแล้ วเข้ ากับที่บ้านได้ ไม่ใช่คนมีอนาคตแต่เข้ าที่บ้านไม่ได้ ” ทาให้ หญิงรักหญิงบางคนถึงขั้นหนี
ออกจากบ้ าน หรือตัดสินใจออกมาจากบ้ านมาใช้ ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน เพื่อความสบายใจของคนในครอบครัว และไม่ให้ เกิด
ปั ญหาครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทาให้ การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงเริ่มยากลาบากโดยการตีตราจากครอบครัวหรือการปฎิ
เสธจากคนในครอบครัวของตนเอง และยิ่งสถานประกอบการที่มีอคติหรือทัศนะคติท่เี ป็ นไปในแง่ลบต่อเพศทางเลือก
เช่น การเลือกปฎิบตั จิ ากโรงงานแห่งหนึ่ง “เคยไปสมัครงานโรงงานแห่งหนึ่ง เขาไม่รับทอม เข้ าทางาน เพราะเขาบอกว่า
พวกทอมก้ าวร้ าว ชอบสร้ างปั ญหา มีเรื่องตบดีกนั เพราะพวกทอม “ ทาให้ หญิงรักหญิงบางคู่คดิ ว่าการเป็ นหญิงรักหญิง
มันผิดขนาดนั้นเลยหรอ ทาให้ การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงบางคู่เกิดความเครียดในการใช้ ชีวิตที่ดูผดิ แปลกไปจากสังคม
3 .ผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฎิบัติในการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง ล้ วนถูกกากับโดยสังคมทั้งสิ้น การ
กีดกันกลุ่มหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงจนกลายเป็ นคนชายขอบทางเพศ ได้ สร้ างภาพให้ คนกลุ่มนี้กลายเป็ นผู้มีความ
ผิดปกติด้านจิตใจ ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ไม่ได้ รับการยอมรับจาก สังคม และถูกมองว่าเป็ นตัวสร้ างปัญหาต่อสังคม ทา
ให้ หญิงที่มเี พศสัมพันธ์กบั หญิงต้ องเผชิญกับความโดดเดี่ยว และความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือกปฏิบตั ขิ อง
สังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ ซึ่งพบว่ า ผลกระทบทางด้ านจิตใจของหญิงรักหญิง ต้ องมีอย่ าง
แน่นอน ซึ่งแรงกดดันจากครอบครัว การพูดตอกยา้ ให้ ร้ สู กึ ว่าการเป็ นเพศทางเลือกมันผิด มีผลกระทบอย่างมากยิ่งจาก
ปากคนในครอบครัวแล้ วที่ว่า “แม่กจ็ ะคาดหวังว่ าอยากให้ มีครอบครัว ทอมมีเงินมาแต่งหรอ เขาจะแต่งกับมึงไหม “
“….ถ้ าจะคบกันไปคบกันไกลๆไม่ต้องมาคบให้ เห็น…” ทาให้ หญิงรักหญิงรู้สกึ น้ อยใจ เกิดความเครียด ถึงขั้นมองตัวเอง
ว่าเป็ นคนต่าต้ อย วิตถาร โรคจิต “การเป็ นทอม มันผิดมากขนาดนั้นเลยหรอ ไม่มอี นาคตขนาดนั้นเชียวหรอ”บางคน
ถึงขั้นเป็ นโรคซึมเศร้ า เพราะรับกับแรงกดดันจากครอบครัว คนรอบข้ าง สังคมไม่ไหว เพราะฉะนั้นการใช้ ชีวิตคู่ของหญิง
รักหญิงทั้งที่เกิดจากความรักของคนสองคน แต่ด้วยสังคมไม่มกี ารเปิ ดพื้นที่ให้ กลุ่มหญิงรักหญิงได้ มอี สิ ระในการใช้ ชีวิตคู่
อย่ างจริงจัง ทาให้ บางคู่ครอบครัวยังไม่ร้ ูด้วยซา้ ว่ามาอยู่ด้วยกัน บางคู่ตัดสินใจออกมาอยู่ด้วยกันทั้งที่ครอบครัวยังไม่
ยอมรับแต่เลือกในความรู้สกึ ตัวเองมากกว่าความถูกต้ องของสังคม บางคู่ครอบครัวยอมรับทุกอย่างแต่สงั คมยังตีตราพวก
เขา ทาให้ การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงเต็มไปด้ วยความทุกข์มากกว่าความสุขทั้งที่เป็ นความรักของคนสองคนแต่ไม่ได้ อยู่
บนบรรทัดฐานที่สงั คมตั้งไว้ ทาให้ คนในสังคม ครอบครัวบางครอบครัวมองว่ามันผิด มันแปลก มันเป็ นไปไม่ได้ ในการใช้
ชีวิตคู่แบบนี้
4. ประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงมีความคล้ ายกัน ซึ่งรูปแบบการดารงชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
นั้นมีอยู่หลากหลายที่อาจไม่ต่างไปจากคู่ต่างเพศโดยทั่วๆไปนัก เช่น บางคู่เช่าห้ องอยู่ด้วยกัน บางคู่ซ้ อื บ้ านร่วมกัน บาง
คู่อาศัยอยู่กบั ครอบครัวเดิมของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง เป็ นต้ น ความแตกต่างที่สาคัญคือการยอมรับจากครอบครัวและสังคม
ภายนอก ซึ่งถือเป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อการกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิง ให้ มลี ักษณะเฉพาะที่แตกต่างไป
จากคู่ต่างเพศ ซึ่งถ้ าสังคมทั่วไปถือว่าเป็ นครอบครัว ขณะที่คู่หญิงรักหญิง โดยส่วนใหญ่ บางคู่กใ็ ช้ ชีวิตตามปกติเหมือน
คู่รักต่างเพศโดยทั่วไป แต่กม็ ีอีกหลายคู่รักที่ต้องใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบพ่ อแม่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับ และหลายคนต้ อง
ปิ ดบังความสัมพันธ์ของตน เพื่อปกปิ ดไม่ให้ ครอบครัวหรือสังคมรู้ ซึ่งถ้ าไม่ได้ มองการไม่ยอมรับจากครอบครัวหรือคน
ในสังคม การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง การแบ่งบทบาทกัน จะขึ้นอยู่กบั ความรัก ความเข้ าใจ ความผูกพันทางใจมากกว่า
เรื่องเพศที่ถูกต้ องและ การแบ่งบทบาทในการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง จะมีการถอยทีถอยอาศัย ช่วยเหลือกันในทุกด้ าน
ที่พอจะช่วยกันได้ เช่น“ ส่วนมากถ้ าเป็ นเรื่องของการเก็บเงินเราจะเป็ นคนเก็บเงินให้ แฟน เพราะแฟนใช้ จ่ายค่อนข้ าง
เยอะ แต่แยกกระเป๋ าตังกันใช้ ตามปกติ และในการเลี้ยงสุนัข เราจะทาหน้ าที่ เป็ นคนตัดขน อาบนา้ ให้ สนุ ัข เพราะด้ วย
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ความถนัดและความชอบในการเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ ว ส่วนแฟนทาไรไม่เป็ นก็จะแค่ให้ ขนม ให้ ข้าวสุนัข การทาความสะอาด
ทุกอย่างเราเป็ นคนทาทั้งหมด ตั้งแต่กวาดห้ อง ถูกห้ อง ขัดห้ องนา้ ขัดรองเท้ า ทากับข้ าว ส่วนแฟนจะมีหน้ าที่แค่เก็บ
ของให้ เป็ นระเบียบ แต่ทุกอย่างก็ช่วยๆกันหมด” ไม่ได้ มีการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนเหมือนเพศชายหญิงที่ผ้ ูชายจะ
เป็ นผู้นาครอบครัว ส่วนผู้หญิงจะเป็ นแม่บ้านแม่เรือน เพราะฉะนั้นการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงสิ่งหนึ่งที่ผูกกันของคน
ทั้งคู่ไว้ มีเพียงอย่ างเดียว คือใจของทั้งสองคน ซึ่งการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงนี้ นาไปสู่การแสดงออกความรักในที่
สาธารณะของหญิงรักหญิง ทาให้ การแสดงออกในที่สาธารณะเป็ นไปแบบ “อยู่ท่สี าธารณะจะนิ่งๆไม่ได้ แสดงออกอะไร
มากมาย แต่พอกลับมาที่หอ ก็เล่นกันเต็มที่ “ ทาให้ หญิงรักหญิงเกือบทุกคนจะต้ องมีการวางตัวให้ เหมาะสม ร่วมถึงการ
แสดงออกในท่าทาง กริยา ถูกกดทับด้ วยการไม่ยอมรับของสังคมและบรรทัดฐานที่สงั คมตั้งไว้ ว่าหญิงชายเป็ นเพศที่ปกติ
เท่านั้น ทาให้ หญิงรักหญิงขาดอิสระในการใช้ ชีวิตคู่ได้ อย่างเปิ ดเผยเหมือนเพศทั่วไป
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ความสัมพันธ์ท่ถี ูกกาหนดว่าถูกต้ อง คือความสัมพันธ์ระหว่างแบบรักต่างเพศ เพียงเท่านั้น หากความสัมพันธ์ใด
ที่มีความแตกต่างสังคมจะมองว่ าเป็ นความผิดปกติ ไม่ได้ รับการยอมรับ ถูกลดคุณค่าในตัวตนก่อให้ เกิดการถูกเลือก
ปฎิบัติเสมือนว่า “เป็ นอื่น” นอกจากนี้การยึดติดกับความเป็ นหญิงเป็ นชาย นั้นทาให้ ผ้ ูหญิงที่มีเพศวิถีหญิงรักหญิงของ
ตนเอง นั้น อาจจะถูกปิ ดกั้นในเรื่องการดารง ชีวิตของตน การศึกษา การทางาน รวมไปถึงการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกัน ซึ่งการ
อภิปรายผล แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. เพศวิถแี ละการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
จากการศึกษาเพศวิถีและการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง พบว่า ความสัมพันธ์ทางเพศของกลุ่มหญิงรักหญิง นี้
สังคมเป็ นผู้แยกแยะความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบที่ผดิ ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจาก พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อันถูกสร้ าง
ขึ้นจากกระบวนการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ รัฐจึงเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการกากับควบคุมเรื่องเพศและพฤติกรรม
ทางเพศให้ ถูกต้ องเหมาะสม ซึ่งเพศวิถีของหญิงรักหญิงในฐานะที่เป็ นมนุษย์ จึงได้ ถูกกลืนและกลบทับให้ ปราศจากพื้นที่
ส่งเสียงราวกับไม่มตี วั ตน เพียงเพราะระบบความเชื่อแบบรักต่างเพศถูกมองว่าเป็ นธรรมชาติและชอบธรรมเพียงรูปแบบ
เดียวในสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ธราวรรณ, (2545) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ ว่า รัฐไทยมีแนว
ปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันเสมือนบุคคลที่มีความผิดปกติ ซึ่งเป็ นสิ่งที่คนรักเพศเดียวกันทุกคนในสังคมไทยพบเจอใน
ชีวิตประจาวัน ขณะที่การเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เลือกปฏิบัตติ ่อคนรักเพศเดียวกันเป็ น
ประเด็นที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศกระทามาโดยตลอด ซึ่งหญิงรักหญิงสมัยนั้นถูกกีดกันให้ กลายเป็ นคน
ชายขอบทางเพศของหญิงรักหญิงเป็ นผู้มีความผิดปกติด้านจิตใจและเป็ นปัญหาสั งคม ทาให้ หญิงรักหญิงในประเทศไทย
ต้ องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติท่สี งั คมทั้งในระดับครอบครัว ระดับ
สังคม และระดับรัฐ
2. การถูกตีตราและการเลือกปฎิบตั ขิ องหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่
จากการศึกษาการถูกตีตราและการเลือกปฎิ บัติของหญิงรักหญิง พบว่ า การที่ครอบครัวไม่ยอมรับในตัวของ
หญิงรักหญิง ทาให้ หญิงรักหญิงพร้ อมเผชิญและยอมรับความคิดของคนในครอบครัว ว่าเป็ นกฎเกณฑ์ธรรมชาติท่ตี นต้ อง
เผชิญและยอมรับอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ แต่ กม็ ีหญิงรักหญิงบางรายที่ตระหนักว่ า ความคิดของคนในครอบครัว เป็ น
กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ทาให้ การดาเนินชีวิตที่แตกต่างของตนต้ องเผชิญกับอุปสรรค และความยากลาบากจากการที่สงั คมไม่
ยอมรับ แต่พวกเขาก็พร้ อมยอมรับและเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งในตัวของหญิงรักหญิงทุกคน ก็ร้ สู กึ เจ็บปวด ที่ไม่
สามารถเป็ นลูกที่ดอี ย่างที่พ่อแม่คาดหวังได้ และการเป็ นทอมในสภาพสังคมแบบนี้ กลายเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต
ของทอม ตั้งแต่ความปลอดภัยในชีวิตของทอม ไม่ว่าจะเป็ นการเกิดอาชญากรรม การข่มขืน การใช้ กาลังกับทอม ล้ วน
แต่เป็ นสาเหตุของบุคคลที่มอี คติกบั ทอมทั้งสิ้น รวมไปถึงการสมัครงาน ตามโรงงานต่างๆ ก็จะพิจารณาในการเข้ าทางาน
เป็ นอันดับสุดท้ าย ซึ่งได้ มีความ สอดคล้ องกับ งานของ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์,(2553) ที่พบว่าการเป็ นหญิงรักหญิงเป็ นอัต
ลักษณ์ท่ไี ม่ดี เป็ นการทาให้ บุคคลดูเสมือนว่าเขาด้ อยกว่า เพราะคุณลักษณะที่เขามีอยู่แปลกประหลาด ซึ่งการตีตราเป็ น
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สรุปผลการศึกษา
ความสัมพั นธ์ท่ีถูกกาหนดว่ าถูกต้ อง คือความสัมพั นธ์ระหว่ างแบบรักต่ างเพศ เพี ยงเท่านั้น หาก
ความสัมพันธ์ใดที่มีความแตกต่างสังคมจะมองว่าเป็ นความผิดปกติ ไม่ได้ รับการยอมรับ ถูกลดคุณค่าในตัวตนก่อให้ เกิด
การถูกเลือกปฎิบัติเสมือนว่า “เป็ นอื่น” นอกจากนี้การยึดติด กับความเป็ นหญิงเป็ นชาย นั้นทาให้ ผ้ ูหญิงที่มีเพศวิถี
หญิงรักหญิงของตนเอง นั้น อาจจะถูกปิ ดกั้นในเรื่องการดารงชีวิตของตน การศึกษา การทางาน รวมไปถึงการใช้ ชีวิต
อยู่ร่วมกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. เพศวิถแี ละการใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
จากการศึกษาพบว่า เพศวิถีของหญิงรักหญิงส่วนใหญ่ มีการตระหนักรู้ในเพศวิถีของตัวเอง อาจจะเป็ นการ
แสดงออกโดยการชอบเล่ นของเล่ นผู้ชาย การไม่ชอบใส่กระโปรง การมองผู้หญิงด้ วยกันแล้ วรู้สึกชอบ อย่ างชัดเจน
ในช่ วงตั้งแต่เด็ก – อายุ 15 ปี ซึ่งเป็ นช่ วงวัยแห่ งการเจริญเติบโตและค้ นหาตัวเอง มีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางเพศของ
ตนเองผ่านการดารงอยู่ในสิ่งแวดล้ อมทางสังคมที่มแี ต่ผ้ ชู าย ทาให้ เกิดการลอกเลียนแบบหรือแสดงกริยาท่าทางที่เหมือน
ผู้ชายออกมาไม่ร้ ตู ัว ทั้งที่จริงมีเพศสภาพตัวเองเป็ นผู้หญิง หรือแม้ แต่การมีปมที่เกี่ยวกับคนในครอบครัว หรือคนรอบ
ข้ างที่เป็ นผู้ชาย ทาให้ เกิดการลื่นไหลทางเพศวิถีเพียงเพราะต้ องการ หลีกหนีสถานะที่สูงต่าที่แตกต่างกันระหว่างเพศ
การใช้ กาลังข่มขู่ การขื่นใจเป็ นต้ น ทาให้ หญิงรักหญิงมีความปรารถนา ความผูกพัน อารมณ์ความเสน่ห์ ความพึงพอใจ
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กระบวนการชี้นาถึงความแตกต่าง เป็ นผลทาให้ แยกเราและเขาออกจากกัน ส่งผลให้ บุคคลดังกล่าวสูญเสียสถานะ สิทธิ
อานาจและถูกกีดกันออกจากสังคมและสอดคล้ องกับแนวคิดของสนธยา พลศรี , (2540) ที่ว่า ความหมายในเชิงตรา
ประทับ(Label) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ ว่า เป็ นผู้สร้ างอัตลักษณ์ตัวตนว่ าเป็ นสิ่งชั่วร้ าย วิปริตผิดเพศ จิตผิดปกติ ระบบ
การให้ ความเชื่อ ความหมายของสังคมหญิงรักหญิง จึงถูกครอบงาและเกิดความเกรงกลัวว่า จะเป็ นผู้มีพลังทัดเทียมกับ
สังคมที่ยอมรับความเป็ นชายจริงหญิงแท้ หญิงรักหญิงจึง ถูกจัดเป็ นสังคมด้ านมืด ไม่มพี ้ ืนที่สาหรับการแสดงพลังอานาจ
ของคนรักร่วมเพศหญิงรักหญิง จึงถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบความรุนแรงหลายระดับทั้งทาง
จิตใจ ทางความคิด ทางสังคมและทางวัฒนธรรม
3.ผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฎิบตั ติ ่อหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่
จากการศึกษาผลกระทบจากการตีตราและการเลือกปฎิบัติ พบว่ าผลกระทบทางด้ านจิตใจของหญิงรักหญิง
ต้ องมีอย่างแน่นอน หากหญิงรักหญิงคนใดรู้สกึ ผิด อึดอัด เก็บกด กังวล และเสียใจก็ถือว่ามีความผิดปกติ มุมมอง
ดังกล่าวไม่ อาจปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะพิจารณาต่อไปถึงสาเหตุท่ที าให้ หญิงรักหญิงรู้สกึ ไม่ดีเช่นนั้นได้ เพราะหาก
พิจารณาด้ วยใจเป็ นธรรม และเปิ ดกว้ างแล้ วก็จะเห็นว่า การที่บุคคลใดก็ตามอาจไม่จาเป็ นต้ องเฉพาะเพียงผู้ท่เี ป็ นหญิงรัก
หญิงเท่านั้น ต้ องใช้ ชีวิตท่ามกลางสังคมที่มองพวกเขาว่า เป็ นบุคคลต่าต้ อย วิตถาร และเป็ นที่น่ารังเกียจในสังคม ย่อมทา
ให้ พวกเขาเกิดความเครียดในชีวิต โดยผู้ท่เี ป็ นหญิงรักหญิงจะมีความรู้สกึ ขัดแย้ งระหว่างความปรารถนาทางเพศของตน
กับความรู้สกึ ถูกผิด ผนวกกับการต้ องเก็บงาความรู้สกึ ของตนเองเอาไว้ ทั้งๆที่เรื่องเพศมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิต
ในแทบจะทุกๆด้ านของชีวิตมนุษย์ ทาให้ หญิงรักหญิงเก็บกดและเป็ นทุกข์จากการที่สงั คมรังเกียจและไม่ยอมรับการเป็ น
หญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน มากกว่ าการเป็ นหญิงรักหญิงของตน ซึ่งได้ กล่ าวสอดคล้ องกับ บทความวิชาการของ
ยลดา เกริกก้ อง สวนยศ ,(2553) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ ว่ าลักษณะของการแสดงออกทางเพศของหญิงรักหญิงที่ไม่
สอดคล้ องกับอวัยวะเพศสรีระ ทาให้ กลุ่มหญิงรักหญิงต้ องได้ รับความทุกข์ทางจิตใจ ต้ องทนทรมาน ต้ องรู้สกึ ในเบื้องต้ น
อย่างปฎิเสธไม่ได้ ท่ตี ้ องตกอยู่ในร่างกายที่ไม่ควรจะเป็ นของตนเอง ส่งผลให้ ผ้ ูท่เี กิดมาผิดปกติได้ รับผลกระทบจากการ
ปฎิบัติของครอบครัวในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการถูกขับออกจากครอบครัว การตัดสินใจหนีออกจากบ้ าน การปิ ดบัง
ครอบครัว นอกจากนี้ ในบริบทของสังคมไทย ยังพบว่าหญิงรักหญิงมีความลาบากภายในจิตใจเกี่ยวกับการแสดงตัวตน
ที่แท้ จริงให้ แก่ครอบครัวรับรู้ เพราะเกรงว่าเมื่อบิดามารดาทราบแล้ วจะเสียใจ ซึ่งผลกระทบจากครอบครัวจะมากหรือ
น้ อย ก็ข้ นึ อยู่กบั สภาพวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่น ผู้ท่ที าหน้ าที่ในการดูแลครอบครัว คือบิดาและมารดา จะคอยควบคุม
พฤติกรรมของคนในครอบครัวให้ เป็ นไปตามกรอบของสังคม
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กับผู้หญิงด้ วยกันเอง ซึ่งเพศวิถขี องหญิงรักหญิงเป็ นเรื่องที่มากกว่าเรื่องของการกิน นอน และสืบพันธุ์ เท่านั้น แต่เป็ น
เรื่ อ งของความปรารถนาทั้ง ที่เ ป็ นความชอบธรรมทางสัง คมแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสัง คม ซึ่ ง ในแต่ ล ะสังคม
วัฒนธรรมจะเป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ข้ ึนมา โดยกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์หญิงรักชาย หรือรักต่างเพศว่าเป็ นรูปแบบที่
ถูกต้ องและสังคมยอมรับเท่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์ทางเพศของกลุ่มหญิงรักหญิง นี้ สังคมเป็ นผู้แยกแยะความสัมพันธ์
ทางเพศในรูปแบบที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อันถูกสร้ างขึ้นจากกระบวนการทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเพศวิถขี องหญิงรักหญิงในฐานะที่เป็ นมนุษย์ จึงได้ ถูกกลืนและกลบทับราวกับไม่มตี วั ตน เพียงเพราะ
ระบบความเชื่อแบบรักต่างเพศถูกมองว่าเป็ นธรรมชาติและชอบธรรมเพียงรูปแบบเดียวในสังคม ทาให้ เพศวิถีของหญิง
รักหญิงไม่ได้ รับการยอมรับจาก คนในครอบครัวบางครอบครัว หรือคนรอบข้ างที่ยังมีความเชื่อเดิมๆอยู่อกี มากมาย ซึ่ง
คนกลุ่มนี้ไม่ได้ มองที่จิตใจของคนสองคน แต่มองที่ความถูกต้ องของสังคมเป็ นหลัก
2. การถูกตีตราและการเลือกปฎิบตั ขิ องหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่
จากการศึกษาพบว่า พ่ อแม่หรือครอบครัวบางครอบครัว มักจะคิดว่าเป็ นความบกพร่องหรือความผิดพลาด
ของตนเองในการเลี้ยงดูลูกที่ไม่ดพี อ หรือเป็ นที่พ่อแม่ยึดติด ยึดมั่นอยู่กบั ชื่อเสียงหน้ าตาของตนเองและครอบครัว เพราะ
เกิดจากความไม่สมหวังของพ่อแม่ในตัวลูกสาว และการที่เป็ นลูกสาวที่ว่าเป็ นความหวังของครอบครัวในการแต่งงาน มีลูก
เอาไว้ ให้ พ่อแม่ภมู ใิ จที่เป็ นลูกสาวอยู่ฐานะของความเป็ นแม่คนแล้ ว ซึ่งในตัวลูกนั้นก็ไม่ต่างกันก็ร้ สู กึ เจ็บปวด ที่ไม่สามารถ
เป็ นลูกที่ดอี ย่างที่พ่อแม่คาดหวังได้ ซึ่งการที่ครอบครัวไม่ยอมรับในตัวของหญิงรักหญิง ทาให้ หญิงรักหญิงพร้ อมเผชิญ
และยอมรับความคิดของคนในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้นด้ วยการเป็ นคนดี ทาสิ่งที่
ตัวเองพอที่จะทาได้ ณ ตอนนั้นให้ ดที ่สี ดุ เพื่อพิสจู น์ให้ ครอบครัวและสังคมเห็นว่าหญิงรักหญิงมีคุณค่าในสังคมไทย ซึ่ง
นอกจากหญิงรักหญิงจะต้ องถูกตีตราทางครอบครัว แล้ ว การเป็ นทอมในสภาพสังคมที่ยึดมั่นต่อความเป็ นหญิงและความ
เป็ นชายมาก อาจกลายเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตของทอมได้ เช่นข้ อจากัดในการสมัครงาน ความปลอดภัยในชีวิต
และการที่ทอมได้ งานมา จะเป็ นงานที่ต้องใช้ แรงเป็ นส่วนมาก และไม่ค่อยได้ รับโอกาสในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง หรือ
เงินเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆที่เป็ นผู้หญิง นอกจากนั้นยังพบว่าผู้หญิงที่มีลักษณะเป็ นทอมอาจกลายเป็ น
เป้ าของความรุนแรงจากบุคคลที่มอี คติต่อหญิงรักหญิงได้ ง่ายกว่าหญิงรักหญิงที่ไม่แสดงออกอีกด้ วย
3.ผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฎิบตั ติ ่อหญิงรักหญิงที่ใช้ ชีวิตคู่
ผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฎิบัติ ล้ วนถูกกากับโดยสังคมทั้งสิ้น การกีดกันกลุ่มหญิงรักหญิง ได้ สร้ าง
ภาพให้ คนกลุ่มนี้กลายเป็ นผู้มคี วามผิดปกติด้านจิตใจ ไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคม และถูกมองว่าเป็ นตัวสร้ างปัญหาต่อ
สังคม ทาให้ หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงต้ องเผชิญกับความโดดเดี่ยว และความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือก
ปฏิบัติของสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ ซึ่งผลกระทบทางด้ านจิตใจของหญิงรักหญิงต้ องมีอย่าง
แน่นอน หากหญิงรักหญิงคนใดรู้สกึ ผิด อึดอัด เก็บกด กังวล และเสียใจก็ถือว่ามีความผิดปกติ มุมมองดังกล่าวไม่
อาจปฎิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะพิจารณาต่อไปถึงสาเหตุท่ที าให้ หญิงรักหญิงรู้สกึ ไม่ดีเช่นนั้นได้ เพราะหากพิจารณาด้ วยใจ
เป็ นธรรม และเปิ ดกว้ างแล้ วก็จะเห็นว่า การที่บุคคลใดก็ตามอาจไม่จาเป็ นต้ องเฉพาะเพียงผู้ท่เี ป็ นหญิงรักหญิงเท่านั้น
ต้ องใช้ ชีวิตท่ามกลางสังคมที่มองพวกเขาว่า เป็ นบุคคลต่าต้ อย วิตถาร และเป็ นที่น่ารังเกียจในสังคม ย่อมทาให้ พวกเขา
เกิด ความเครี ย ดในชี วิต โดยผู้ ท่ีเ ป็ นหญิ ง รั ก หญิงจะมีค วามรู้สึก ขัด แย้ งระหว่ า งความปรารถนาทางเพศของตนกับ
ความรู้สกึ ถูกผิด ผนวกกับการต้ องเก็บงาความรู้สกึ ของตนเองเอาไว้ ทั้งๆที่เรื่องเพศมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตใน
แทบจะทุกๆด้ านของชีวิตมนุ ษย์ ทาให้ หญิงรักหญิงเก็บกดและเป็ นทุกข์จากการที่สังคมรังเกียจและไม่ยอมรับการเป็ น
หญิงรักหญิงที่ใช้ ชวี ิตคู่อยู่ร่วมกัน มากกว่าการเป็ นหญิงรักหญิงของตน และเห็นว่าความรู้สกึ เก็บกด อึดอัด และเป็ นทุกข์
อันสืบเนื่องมาจากการเป็ นหญิงรักหญิงนี้จะไม่เกิดขึ้น หากผู้ท่เี ป็ นหญิงรักหญิงอยู่ในสังคมที่ให้ การยอมรับ ประเด็น
ผิดปกติหรือไม่ผดิ ปกติในการพิจารณาหญิงรักหญิงจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการตีตราของสังคมหรือตราประทับ
ของสังคมที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สกึ และการดาเนินชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงไปได้ เลย ซึ่งผลกระทบจากการตี
ตราและการเลือกปฎิบตั นิ าไปสู่ประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตคู่ท่มี คี วามคล้ ายกัน

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

4.ประสบการณ์การใช้ ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง
อิทธิพลความคาดหวัง และค่านิยมของสังคมที่มตี ่อพฤติกรรมและทัศนคติเรื่องเพศของผู้หญิงได้ สะท้ อนออกมา
จากการที่ผ้ ู ห ญิ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ ความรั ก ความผู กพั น และการตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้สึกในการดารงคู่
ความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องเพศ ทาให้ เมื่อผู้หญิงสองคนมาใช้ ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ทั้งคู่จึงเน้ นความผูกพันทางใจ ความเข้ าใจ
ความละเอียดอ่อนที่ผ้ หู ญิงมีมากกว่าผู้ชาย เป็ นรากฐานของความสัมพันธ์ท่สี าคัญ แต่ในความคิดเห็นและความเข้ าใจของ
สังคมไทย นักวิชาการบางคน ผู้ท่เี กี่ยวข้ องในสังคมไทย หรือแม้ กระทั่งครอบครัวบางครอบครัว ยังมีทศั นะคติท่ขี ดั แย้ ง
และไม่ยอมรับในเพศวิถขี องหญิงรักหญิง ทาให้ หญิงรักหญิงบางคนจะต้ องปิ ดบังครอบครัว และ มีปัญหากับทางบ้ าน ซึ่ง
ทาให้ การยอมรับของครอบครัวและสังคม เป็ นไปได้ ยาก สังคมไทยไม่ได้ มองว่าพวกเราเป็ นพวกที่ปกติต้งั แต่แรก กลับ
มองยังมีการแสดงภาพเชิงลบตามสื่อ ตามละคร เช่น เป็ นตัวตลก มองว่าทอมมีกริ ิยาท่าทางในลักษณะคลั่งไคล้ ในราคะ
ทาให้ การยอมรับของครอบครัว หรือแม้ กระทั่งสังคมก็ยากที่จะยอมรับกลุ่มหญิงรักหญิง เหล่านี้
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