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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการแปลงเพศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์และ
ตัวตนของกลุม่ คนข้ามเพศ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุม่ ชายรักเพศเดียวกัน
ทีเ่ ปิดเผยตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศทีผ่ า่ นการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว จำ�นวน 5 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า การ
ดำ�รงชีวิตทางสังคมของคนข้ามเพศหลังการผ่าตัดแปลงเพศนั้นยังคงไม่สามารถที่จะ
ดำ�เนินชีวติ อย่างเพศหญิงได้ คนข้ามเพศยังไม่ได้รบั ความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม
แม้จะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ตาม การดำ�เนินชีวติ ยังต้องพบกับปัญหาไม่เว้นแม้แต่
การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตคู่แบบชายหญิง ยิ่งไปกว่านั้น การผ่าตัดแปลง
เพศยังไม่สามารถทำ�ให้คนข้ามเพศนัน้ มีสถานภาพทางเพศเป็นหญิงได้ตามกฎหมาย คน
ข้ามเพศบางคนจึงได้มกี ารต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึง่ การยอมรับทัง้ ทางสังคมและทางกฎหมาย
แม้จะถูกต่อต้านจากสังคมก็ตาม ปรากฏการณ์ทงั้ หมดนีส้ ะท้อนให้เห็นว่าคนข้ามเพศนัน้
ยังไม่มีตำ�แหน่งทางสังคม ไร้ตัวตน และไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง

Abstract

This research was qualitative research which aimed to study
the result of male to female transsexual operation on transgender
identity development. Qualitative research was conducted by in-depth
interviews among 5 post-operative male to female transsexals. The
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findings showed that transgender post-operative male to female
transsexuals are still not able to live as females. Transgenders have not
been fully accepted by society, even though they have had gender
reassignment surgery. Transgender life still has problems such as status,
sex, and heterosexuality under the law. Some transgenders have to fight
to get due recognition both socially and legally. All these phenomena
reflect that the transgender does not have social position and has no
identity of their own.
คำ�สำ�คัญ : การแปลงเพศ, คนข้ามเพศ, อัตลักษณ์
Keywords : post-operative transsexual, transgender, identity

บทนำ�

ประวัติเรื่องของเพศ (sex) ในอดีตนั้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของมนุษย์
และปลอดจากความเป็ น การเมื อ ง อี ก ทั้ ง เรื่ อ งของเพศยั ง ถู ก มองว่ า เป็ น เรื่ อ งของ
ธรรมชาติ เป็นความต้องการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เรื่องของเพศที่ถูกต้อง
ดี ง ามมั ก ถู ก จั ด วางให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ ใ นสั ง คมสามารถ
สั ง เกตเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ในสั ง คมส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว บุ ค คลแยกประเภทของความ
สั ม พั น ธ์ ท างเพศโดยใช้ ธ รรมชาติ เ ป็ น เกณฑ์ มี ค วามเชื่ อ ว่ า เพศนั้ น ไม่ ส ามารถที่
จะเปลี่ ย นแปลงได้ นั่ น คื อ เรื่ อ งของเพศเป็ น มิ ติ ข องระบบความคิ ด ความเชื่ อ
การแสดงออก ที่ ย อมรั บ ได้ เ พี ย งแค่ บ ทบาทของการมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบรั ก ต่ า ง
เพศ และเพศสัมพันธ์นั้นมีไว้เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ (สุไลพร ชลวิไล, 2550) ดังนั้น
ความสัมพันธ์ทางเพศแบบอื่นที่มองดูผิดธรรมชาติ จึงมักถูกตีตราว่าเป็นเรื่องของความ
ผิดมีความวิปริตเบีย่ งเบน ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะระบบความคิดเรือ่ งเพศนัน้ ยังตกอยูภ่ ายใต้การ
ครอบงำ�บนอุดมการณ์ของการแบ่งแยกระบบเพศตามธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดการสร้าง
คำ�ใหม่ และให้ความหมายใหม่
นอกจากนีย้ งั เกิดปรากฏการณ์ของการแก่งแย่งอำ�นาจของการสร้างอัตลักษณ์
ของมนุษย์ไม่เพียงแต่ความเป็นชายเป็นหญิงเท่านัน้ ผูท้ มี่ อี วัยวะไม่สมบูรณ์กไ็ ม่สามารถ
จัดให้เข้ากับเพศใดได้ เมือ่ เกิดความบกพร่องขึน้ ย่อมทำ�ให้นวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามา
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ช่วยปรับเปลีย่ นร่างกายให้เข้ากับสภาพจิตใจเพือ่ ให้รา่ งกายปกติ แต่สำ�หรับผูท้ มี่ จี ติ ใจไม่
เป็นไปตามเพศสรีระ ทางการแพทย์ถอื ว่าเป็นความผิดปกติ นัน่ เป็นเพราะเอาร่างกายมา
เป็นเกณฑ์ในการวัด
ดังนั้นผู้ที่รับผลกระทบจากการที่ร่างกายไม่ตรงกับจิตใจจึงมีความพยายาม
อย่างเต็มทีท่ จี่ ะปรับเปลีย่ นร่างกายของตนให้เข้ากับสภาพจิตใจ โดยมีววิ ฒ
ั นาการทางการ
แพทย์มาช่วยรองรับความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อทำ�ให้ตนเองนั้นได้มีพื้นที่ทางเพศ
โดยอ้างอิงความเป็นเพศใดเพศหนึง่ ในสังคม ซึง่ ปรากฏการณ์นไี้ ด้รวมไปถึงผูท้ ลี่ �ำ บากใจ
กับเพศภาวะอย่างคนข้ามเพศ ทีม่ คี วามไม่ชอบใจเกีย่ วกับอัตลักษณ์ของตนในฐานะผูช้ าย
หรือผูห้ ญิงทีร่ สู้ กึ ว่ามีความตรงข้ามกับสรีระของตน (Ekins, 1997) และผูน้ นั้ ได้ตกอยูภ่ าย
ใต้กับดักทางร่างกายที่ตรงข้ามกับเพศภาวะ (Foucault, 1972) ทั้งนี้เป็นเพราะความรู้
ทั้งทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ แม้กระทั่งสังคมศาสตร์ มีองค์ความรู้ในการชี้นำ�ให้เห็น
ว่าในโลกนี้มีเพียงเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้คนข้ามเพศจึงแสดงบทบาทของการอ้างอิงความเป็นเพศหญิง เพื่อ
ให้ตนเองสามารถดำ�รงอยู่ได้ในสังคมที่มีความเชื่อเรื่องสองระบบเพศ เพื่อให้มีพื้นที่
ของการใช้ชีวิตประจำ�วัน คนข้ามเพศจึงจำ�เป็นต้องมีความเป็นหญิงในตนเอง และ
ต้องพยายามเน้นความเป็นหญิงให้มีความโดดเด่น ดังจะเห็นได้ทั่วไปว่าคนข้ามเพศนั้น
มีความพยายามจะสร้างความเป็นหญิงให้กับตนเองทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
บทบาท การพูด การแต่งกาย การเปลี่ยนชื่อ ซึ่งรวมไปถึงการปรับแต่งอวัยวะ เช่น การ
รับประทานยาคุมกำ�เนิดเพื่อหวังผลให้ยับยั้งการโตของลูกกระเดือก การฉีดฮอร์โมน
เพศ การผ่าตัดหน้าอก รวมไปถึงการผ่าตัดแปลงเพศ โดยคนข้ามเพศบางคนยอมแม้
กระทั่งการทำ�ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเพื่องบประมาณในการปรับเปลี่ยนร่างกายตนเอง
ซึ่งปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงตนเองของคนข้ามเพศนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อสนองความ
ต้องการทางร่างกายเพื่อเป็นหญิงเท่านั้น แต่รวมไปถึงความต้องการด้านเพศวิถีเพื่อ
สร้างความสุขให้กับคู่ของตน
แม้ว่าคนข้ามเพศจะมีความพยายามมากเพียงใด ภายในความพยายามนั้น
ยังเจือปนไปด้วยความหวาดหวั่น เพราะนวัตกรรมทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะ
ทำ�ให้คนข้ามเพศสามารถแสดงบทบาทของความเป็นแม่ได้ นัน่ คือคนข้ามเพศไม่มโี อกาส
ดำ�รงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ในฐานะของเพศหญิง ดังนั้นความสัมพันธ์ของคนข้ามเพศกับคู่ของ
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

82

KKU Research Journal

ตนจึงอยู่ภายใต้กรอบที่จำ�กัด นั่นคือความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกกฎหมายและมีเงื่อนไข
ภายใต้ระบบการสร้างสถาบันครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
แต่การยอมสยบภายใต้อำ�นาจของวาทกรรมรักต่างเพศ ทำ�ให้คนข้ามเพศ
นั้นไม่ได้รับการยอมรับในฐานะที่เท่าเทียมกับเพศหญิงแม้ว่าคนข้ามเพศจะมีร่างกาย
ที่งดงามกว่าเพศหญิงบางคนก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะคนข้ามเพศไม่สามารถที่จะให้บุตร
ได้ตามเกณฑ์บรรทัดฐานความสัมพันธ์รักต่างเพศ นอกจากนี้ยังเป็นเพราะจริยธรรมใน
สังคมทีท่ �ำ ให้มตี �ำ แหน่งแห่งทีเ่ ชิงวาทกรรมโดยเฉพาะในเชิงของเพศวิถที แี่ ตกต่างลดหลัน่
ไปจากเพศหญิงและเพศชาย (กิตติกร สันคติประภา, 2550 ) ทำ�ให้คนข้ามเพศต้องตก
อยู่ในสภาวะที่มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศได้ง่าย
การอ้างอิงความเป็นเพศตามระบบเพศทีส่ งั คมยอมรับทำ�ให้ความหมายของตัว
ตนคนข้ามเพศถูกจัดอยูใ่ นระบบเพศภาวะความเป็นหญิง โดยทีเ่ พศภาวะของคนข้ามเพศ
ไม่มีตัวตนทางสังคม เพราะคนข้ามเพศไม่มีคุณสมบัติพอ ตัวตนคนข้ามเพศจึงเป็นเพียง
การแอบอ้างความเป็นหญิงและเป็นเพียงการอ้างอิงตนเองเข้ากับความสัมพันธ์ต่างเพศ
เพื่อให้ตนเองมีพื้นที่ทางสังคมเพียงชั่วคราว แม้จะพยายามอ้างอิงให้เหมือนเพศหญิง
สักเท่าไร ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นได้มีที่ทางรองรับคนข้ามเพศเหล่านี้ให้สามารถ
ดำ�รงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเพศหญิง ถึงแม้ว่าคนข้ามเพศนั้นจะผ่านการผ่าตัดแปลง
เพศแล้วก็ตาม

โจทย์วิจัย

ในสภาวการณ์ปัจจุบันคนข้ามเพศที่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็น
หญิงมีอุปสรรคและข้อจำ�กัดในการดำ�รงคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างไร ท่ามกลางความ
แตกต่างที่มีความหลากหลาย คนข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงมี
กระบวนการในการพัฒนาอัตลักษณ์และตัวตนของตนเองอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ศึกษาผลทีเ่ กิดขึน้ หลังกระบวนการแปลงเพศ ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์
และตัวตนของกลุ่มคนข้ามเพศ
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ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบมุง่ เน้นการศึกษาโดยใช้หลักของการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
แปลงเพศ ผลของการแปลงเพศที่มีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์และตัวตนของคนข้ามเพศ
ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งทางด้านพฤติกรรมทางสังคมของคนข้ามเพศโดยใช้หลัก
การของระเบียบวิธีวิจัยแบบ Oral History เพื่อเป็นการศึกษา Life History ภายใต้
กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม ในการบอกเล่าหรือการเล่าเรื่องที่เคยถูกละเลย หรือ
ปฏิเสธไม่ให้มกี ารกล่าวถึง เพือ่ ให้ทราบถึงการดำ�รงชีวติ ประจำ�วันและกระบวนการต่อสู้
ในชีวิตประจำ�วัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การปรากฏตัวของบุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นเพศที่ผิดออกไปจากเพศกระแสหลัก
ได้ถูกตีตราจากกรอบมาตรฐานหลักทางสังคมว่าเป็นกลุ่มคนเบี่ยงเบน มีความวิปริต
ทางทางเพศ เป็นภัยของสังคม สมควรที่รัฐจะต้องเข้ามาจัดการควบคุม การให้บทบาท
ของรัฐต่ออำ�นาจในการจัดการเรื่องของเพศจึงเป็นความทับซ้อนบนความเป็นการเมือง
อีกทั้งคนข้ามเพศได้มีความพยายามที่จะอ้างอิงความเป็นหญิง โดยเฉพาะในเรื่องของ
พื้นที่ทางร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการดำ�รงชีวิตภายใต้ระบบสังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย
ที่ปราศจากการรองรับอย่างเป็นทางการต่อบุคคลที่ผ่านการแปลงเพศ ดังนั้นกลุ่มคน
เหล่านี้จึงพยายามที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อจะรักษาและแสวงหาพื้นที่ทางสังคม ในการ
แสดงออกในแง่มุมต่างๆ ของตัวตนทางเพศ
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คือคนข้ามเพศที่เป็นชายรักเพศเดียวกันที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศ

นข้ามเพศที่เป็ทีน่ได้ชายรั
กเพศเดี
นที่เปิเดป็นเผยตนเองว่
มเพศนคนข้ทีามเพศที
่ได้รับการผ่
รับการผ่
าตัดเปลีย่ยวกั
นเพศให้
หญิง โดยผู้ทาี่ใเป็
ห้ขน้อมูคนข้
ลทุกาคนเป็
่ได้รับ าตัดเปลี่ยนเพ
ห้ข้อมูลทุกคนเป็
ามเพศที
่ได้รับการผ่นหญิ
าตัดง เปลี
หญิง ที่ได้รับการ
การวินิจฉัยทางจ
การผ่นาคนข้
ตัดเปลี
่ยนเพศจากชายเป็
ที่ได้่ยรับนเพศจากชายเป็
การวินิจฉัยทางจิตนเวชตามเกณฑ์
วินิจขฉัองเพศจากสมาคมจิ
ยความผิดปกติของเพศจากสมาคมจิ
ตแพทย์
นบุคคลที
่มี องการเปลี่ย
ฉัยความผิดปกติ
ตแพทย์อเมริ
กัน อเพืเมริ่อยืกันนยัเพืน่อว่ยืานเป็ยันนว่บุาคเป็คลที
่มีความต้
ความต้องการเปลี
่ยนเพศอย่
างแท้จริง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำ�นวน 5 คน
อาศัยอยู่ในประเทศไทย
จานวน
5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ศึกษาครั้งนี้ ผูวิ้วเคราะห์
ิจัยเป็นขเครื
งมือหลั
ในการเก็
้อมูล่อโดยใช้
วิธีกการดั
งต่อไปนีบ้ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการดังต่อ
การสังเกตอย่
างมีวสมว่ นร่
วมและไม่
มสี กว่ าหนดแนวทางการในสั
นร่วม โดยผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดแนวทาง
สังเกตอย่างมีส่วนร่ว1)มและไม่
มีส่วนร่
โดยผู
้วิจัยได้
งเกตโดยการกาหนด
�หนดวั
ประสงค์
ในการสั
ล่วงหน้
ู้วิจัย ่ยวกับบริบทส
นการสังเกตไว้การในสั
ล่วงหน้งเกตโดยการกำ
า ซึ่งในขณะที
่ผู้วิจตัยถุจะเข้
าไปสู
่พื้นทีง่ใเกตไว้
นการศึ
กษาา ผูซึ้ว่งิจในขณะที
ัยจะศึก่ผษาเกี
จะเข้าไปสู่พื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับบริบทสภาพทั่วไปของพื้นที่นั้น คือ
คือ ความเป็นอยู่ของคนข้ามเพศ ลักษณะของครอบครัว สถานที่ทางาน กลุ่มเพื่อน รูปแบบการรวมกล
จากนี้ผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คือ การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเข้าไปส
KKU Resและสั
J 1 (1)ง: เกตลั
April-June
ในกลุ่มคนข้ามเพศ
กษณะการใช้ชีวิตร่วมกันของคนข้ามเพศกับบุคคลอื่น ว่าเป็นอย่างไร
บ้างในแต่ละวัน โดยผู้วิจัยมีแนวทางการสังเกต ประกอบไปด้วย แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
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ความเป็นอยูข่ องคนข้ามเพศ ลักษณะของครอบครัว สถานที่ทำ�งาน กลุ่มเพื่อน รูปแบบ
การรวมกลุม่ ของคนข้ามเพศ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั จะเข้าไปสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม คือ การ
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเข้าไปสังเกตการพูดคุยกันภายในกลุ่มคนข้าม
เพศ และสังเกตลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันของคนข้ามเพศกับบุคคลอื่นว่าเป็นอย่างไร
มีการทำ�กิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน โดยผู้วิจัยมีแนวทางการสังเกต ประกอบไปด้วย
แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) และแนวทาง
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (participant observation) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2) การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ทำ�การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลตามแนวทางการสัมภาษณ์
ทีส่ ร้างขึน้ และรวมถึงข้อคำ�ถามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระหว่างการสังเกต โดยใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview หรือ SSI) ในการสัมภาษณ์
ผูร้ หู้ รือผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นสำ�คัญ ส่วนการให้สมั ภาษณ์กลุม่ เป้าหมายนัน้ จะใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ในขณะทีท่ �ำ การศึกษาผูว้ จิ ยั จะปรับแนวทางในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3) การบันทึกเสียงคำ�สัมภาษณ์/บันทึกภาพ/สนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการ
บันทึกเสียง บันทึกภาพ เพื่อเป็นการช่วยความจำ�ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์/การ
สนทนากลุ่ม ทั้งนี้ผู้วิจัยทำ�การขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะ
ทำ�การบันทึก

การวิเคราะห์ข้อมูล

1) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผู้วิจัยทำ�การอ่านข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ ฟังเสียงจากการสัมภาษณ์/สนทนากลุม่ ทีบ่ นั ทึก
มา เพือ่ ให้เห็นรายละเอียดทัง้ หมด เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั สามารถหาสาระหลักและหยิบยกขึน้ มา
เป็นประเด็นข้อความรู้หลัก (theme) และรอง ที่ได้จากการประมวลข้อมูลดังที่กล่าวถึง
2) การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ต าราง (matrix analysis) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาถูกนำ�มาจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ตาราง (matrix) เพื่อให้เห็นความชัดเจน
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้วิจัยสามารถนำ�ไปใช้ร่วมในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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การเก็บข้อมูลในครัง้ นีเ้ ป็นเพียงส่วนประกอบหนึง่ ของการวิจยั เรือ่ ง ขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมของคนข้ามเพศ ซึง่ ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับคนข้ามเพศทีไ่ ด้รบั การ
ผ่าตัดแปลงเพศนี้ เป็นเพียงเหตุการณ์ เรือ่ งราวชีวติ ของบุคคลกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ไม่อาจจะ
เป็นตัวแทนของคนข้ามเพศทั้งหมดที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ

ผลการวิจัย

ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจของสังคมไทย หลายครั้งที่สังคมจัดวางความ
สัมพันธ์ และความเป็นเพศ ไว้บนเพศที่สังคมยอมรับได้ คือเพศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ทีม่ เี พียงสองเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง นอกเหนือจากนัน้ จัดให้อยูอ่ กี ประเภทอืน่ ที่
มีความแตกต่างออกไป และถูกมองว่า “คนอื่น” ไม่ใช่ “พวกเรา” จะเห็นได้ว่าในหลาย
ครั้งระบบของความหมาย การตีตรา การให้ชื่อใหม่ ได้เบียดขับคนข้ามเพศให้ออกห่าง
ไปจากสังคม และในขณะที่คนข้ามเพศไม่สามารถที่จะต่อรอง หรือมีอำ�นาจในการต่อ
รองที่ชัดเจน ยิ่งเป็นผลให้คนข้ามเพศถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ ที่แสดงออกมาใน
รูปของความรุนแรงในหลายระดับทั้งทางตรงทางสังคม วัฒนธรรม และความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง ไม่เว้นแม้แต่คนข้ามเพศทีไ่ ด้พยายามแสวงหาตัวตนโดยการพยายามเปิดพืน้ ที่
ทางร่างกายของตนเองให้กบั เพศตามกระแสหลักของสังคม แต่ทว่าชีวติ ทีไ่ ด้รบั หลังจาก
การแปลงเพศนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
1. การอ้างอิงความเป็นเพศหญิง การสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้เจริญรุดหน้าอย่างไม่มขี ดี จำ�กัด จากความทันสมัยของวิวฒ
ั นาการการแพทย์ ได้นำ�มา
สูก่ ารตอบสนองแนวความเชือ่ ของการตีตราว่าผูท้ มี่ คี วามต้องการด้านจิตใจทีต่ รงข้ามกับ
เพศสรีระของตนเองนั้นคือผู้ป่วย และแนวทางการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศนั้นเป็น
วิธกี ารทางการแพทย์เพือ่ รักษาความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศให้แก่บคุ คลได้ ซึง่ การ
ผ่าตัดแปลงเพศนัน้ สามารถทำ�ได้ทงั้ ในผูท้ ตี่ อ้ งการเปลีย่ นเพศจากชายเป็นหญิงและจาก
หญิงเป็นชาย แต่การผ่าตัดจะประสบความสำ�เร็จแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายและ
ลักษณะของอวัยวะ แต่อย่างไรก็ตามการทำ�ความเข้าใจถึงคุณภาพชีวิตหลังการผ่าตัด
แปลงเพศจำ�เป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่บุคคลที่ผ่าน
KKU Res J 1 (1) : April-June
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การผ่าตัดแปลงเพศนั้นดำ�รงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนของกฎหมายที่สิทธิ
และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครอง แต่ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มกี ารให้สทิ ธิในการเลือก
เพศทีผ่ ดิ ไปจากเพศต้นกำ�เนิด และยังไม่มกี ฎหมายรองรับให้กระทำ�ตามสิทธิโดยยึดเพศ
หลังการผ่าตัดแปลงเพศได้ นัน่ คือ การผ่าตัดแปลงเพศสามารถทำ�ได้ตามความปรารถนา
แต่ไม่นับว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายได้แต่อย่างไร
รินทร์เป็นอีกบุคคลหนึง่ ทีผ่ า่ นการผ่าตัดแปลงเพศ และรินทร์ได้เล่าให้ฟงั ว่าการ
เปลี่ยนแปลงร่างกายหลังจากการแปลงเพศ ทำ�ให้เธอนั้นมีอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงไป แต่
นั่นรินทร์ได้แลกมากับการเป็นหนี้ก้อนโตที่ได้หยิบยืมมาจากญาติเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการแปลงเพศ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าชีวติ ความเป็นหญิงของรินทร์นนั้ จะได้รบั ความ
เท่าเทียมเหมือนกับคนอืน่ ในสังคม รินทรได้เล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ มีการเลือกตัง้ ซ่อมสมาชิกสภา
ผู้ แ ทนราษฎร์ ใ นจั ง หวั ด ริ น ทร์ ไ ด้ แ สดงออกซึ่ ง หน้ า ที่ เธอมี ค วามปรารถนาที่
จะใช้ สิ ท ธิ ใ นฐานะพลเมื อ ง แต่ ท ว่ า บั ต รประชาชนของเธอระบุ ว่ า เป็ น นาย แต่
รู ป ร่ า งหน้ า ตานั้ น ตรงกั น ข้ า ม และนั่ น เป็ น ที่ ม าของปั ญ หาที่ จำ � เป็ น ต้ อ งให้ เ จ้ า
หน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเป็นพลเมืองของรินทร์ การตรวจสอบใช้เวลานานทั้ง
เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งและตำ�รวจผู้รักษาหน่วยเลือกตั้ง ต่างมาซักประวัติ และต่าง
ก็ ต้ อ งการให้ ริ น ทร์ยืนยันว่า รินทร์ไม่ใช่ผู้ที่ปลอมตัว เข้ า มาใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เป็ น ดั ง นั้ น
การให้ ป ากคำ � ของผู้ เ ป็ น มารดาและญาติ ย่ อ มจะมี นํ้ า หนั ก ดี พ อที่ จ ะยื น ยั น ได้ ว่ า
รินทร์เป็นเจ้าของบัตรประชาชนจริง แต่สิ่งที่ทำ�ให้รินทร์มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงใน
ครัง้ นัน้ คือ รินทร์จ�ำ เป็นต้องสารภาพว่าเธอเป็นกะเทย และได้ผา่ ตัดทำ�หน้าอก ศัลยกรรม
ใบหน้า ทำ�จมูก และผ่าตัดแปลงเพศมา การยอมรับให้ครั้งนี้ทำ�ให้รินทร์หดหู่กับความ
พยายามทีจ่ ะเป็นผูห้ ญิง แต่นนั่ ก็คงไม่สำ�คัญเท่าการทีร่ นิ ทร์เชือ่ ว่าเธอเป็นคนทีท่ ำ�ให้แม่
และญาติอับอายผู้คนในหน่วยเลือกตั้ง
...รินทร์เสียความรู้สึกนะคะ ที่ได้พยายามทำ�ให้ดีที่สุดแล้ว ยอมแม้จะเป็น
หนี้มากมาย แต่ครั้งนี้มาใช้สิทธิตามหน้าที่พลเมืองที่ดี แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็
เสียใจ แต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเอง แต่จะทำ�ยังไงได้
ล่ะคะ ก็เราไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆ นี่ล่ะค่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่เราก็ไม่สามารถ
เปลีย่ นความรูส้ กึ ของคนอืน่ ได้ รูย้ งั งีค้ งไม่ออกมาใช้สทิ ธิดกี ว่าค่ะ... (รินทร์ คนข้ามเพศวัย
38 ปี)
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เหตุการณ์ที่เกิดกับรินทร์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไม่เพียง
แต่การใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ เท่านัน้ แม้แต่การรับใช้ชาติของคนข้ามเพศก็น�ำ มาสูป่ ญ
ั หา
มากมายที่ทำ�ให้คนข้ามเพศนั้นต้องเผชิญ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแก้ว นอกเหนือจากที่
จะต้องได้รับความอับอายเมื่อถึงวันที่ตนเองต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว แก้วยังต้อง
กลายเป็นตัวตลกให้ทุกคนเฮฮา และที่ร้ายยิ่งกว่านั้นแก้วกลายเป็นดาราหน้ากล้องที่
หลายคนถ่ายภาพของเธอเก็บไว้ และยังต้องได้รับผลจากการระบุว่าเธอเป็นผู้วิกลจริต
ในใบผ่านเกณฑ์ทหาร
แก้วได้เริ่มต้นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายว่า แก้วนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนวิชา รด. (รักษาดินแดน) สาเหตุเพราะว่าครูผู้
กำ�กับ รด. บอกว่าแก้วเป็นกะเทย และกลัวว่าจะทำ�ให้ค่าย รด. ปั่นป่วน และนั่นก็เป็น
สาเหตุให้แก้วต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร และในขณะที่แก้วเกณฑ์ทหารนั้น แก้วต้อง
ถอดเสื้อเข้าแถว ให้ทุกคนหัวเราะหน้าอกที่แตกต่างจากผู้ชายทั่วไป แม้ว่าแพทย์จะระบุ
ว่าแก้วนั้นไม่มีความสามารถที่จะรับใช้ชาติโดยผ่านการเป็นทหาร แต่สิ่งที่ระบุไว้ในใบ
ผ่านเกณฑ์ทหาร ทำ�ให้แก้วกับพ่อแม่ต้องอับอาย โดยเฉพาะพ่อที่รับราชการตำ�รวจที่มี
ปัญหากับแก้วมาตลอดชีวิต
...ตัวแก้วเองรูม้ าก่อนอยูแ่ ล้วว่าอะไรจะเกิดขึน้ แต่ทนี่ า่ เห็นใจทีส่ ดุ ก็คอื พ่อ ซึง่
แต่ไหนแต่ไรมาพ่อก็ไม่ชอบทีแ่ ก้วเป็นกะเทยอยูแ่ ล้ว ยิง่ แก้วมาปรับเปลีย่ นร่างกายตนเอง
อีกพ่อก็ยิ่งไม่ชอบ บ่อยครั้งที่พ่อพูดให้แก้วต้องเสียใจ แต่แก้วก็ยอมรับค่ะว่าสิ่งที่พ่อพูด
เป็นความจริง เพราะตั้งแต่เรียนจบมา ก็มีความยากลำ�บากในการหางานทำ� โดยเฉพาะ
การสมัครเข้าทำ�งานราชการ ซึง่ ก็เป็นเหตุการณ์เชิงประจักษ์ทเี่ กิดขึน้ กับแก้ว และกะเทย
อีกหลายๆ คนค่ะ... (แก้ว คนข้ามเพศวัย 28 ปี)
แม้ว่าชีวิตในการใช้สิทธิตามพลเมืองที่ดีของรินทร์ และปัญหาของการรับใช้
ชาติของแก้ว เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างเล็กที่พบเห็นได้จริงในสังคมไทย ปรากฏการณ์นี้ได้
สะท้อนให้เชือ่ ได้วา่ คนข้ามเพศนัน้ แม้วา่ จะได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นแปลงเพศเพือ่ ให้ตนเอง
เป็นหญิงได้สมบูรณ์ที่สุดก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้จะสามารถดำ�รง
ชีวิตความเป็นผู้หญิงได้จริงๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน หรือโอกาสในการทำ�งานราชการ อุปสรรคที่สำ�คัญอีก
ประการหนึง่ ทีบ่ อกได้วา่ เธอนัน้ ไม่ใช่ผหู้ ญิง เพราะว่าสิง่ นีม้ ไี ว้เพือ่ ชายจริงหญิงแท้เท่านัน้
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นอกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับรินทร์และแก้วแล้ว เรื่องราวของหญิงใน
พื้นที่การทำ�งานรับราชการก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเบียดขับ ที่ท�ำ ให้หญิงต้องคิด
ลาออกจากราชการเพียงเพราะว่าเธอนั้นเปลี่ยนแปลงเพศของตนเอง
หญิงเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของบ้าน โดยที่พ่อของหญิงนั้นเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา เมือ่ เรียนจบหญิงได้สอบเข้าทำ�งานเป็นพนักงานราชการของหน่วยงานสถาน
ศึกษาแห่งหนึง่ ได้ ซึง่ หญิงไม่แน่ใจว่าหญิงสอบได้เองหรือว่าเป็นเพราะเส้นสายของพ่อกัน
แน่ แต่นั่นก็ไม่สำ�คัญเท่ากับการที่หญิงพบอะไรบ้างหลังการแปลงเพศของเธอ
สำ �หรั บ หญิง เมื่อต้องทำ �หน้าที่สอนหนังสื อ ในฐานะแม่ พิ ม พ์ ที่ ต้ อ งเป็ น
ต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน หญิงจำ�เป็นต้องแต่งตัวเป็นชายทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม แม้ว่า
ใครๆ จะรู้ ว่ า หญิ ง เป็ น คนข้ า มเพศก็ ต าม หญิ ง ทำ � หน้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม ที่
ถึงจะถูกเพื่อนร่วมงานตราหน้าว่าเป็นต้นเหตุที่ทำ�ให้นักเรียนในโรงเรียนหลายคน
เป็ น คนข้ า มเพศมากขึ้ น จนกระทั่ ง ตั้ ง กลุ่ ม สตรี เ หล็ ก ในโรงเรี ย นได้ แต่ เ มื่ อ วั น
หนึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ห ลายอย่ า งในชี วิ ต ของหญิ ง ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง เมื่ อ พ่ อ ของหญิ ง นั้ น
เกษียณอายุราชการ และหญิงต้องทำ �งานอย่างโดดเดี่ยว แต่แม้ว่าจะไม่มีพ่อคอย
คุ้ ม กั น ในฐานะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแล้ ว หญิ ง ก็ ไ ม่ จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งรั ก ษาหน้ า ตา
ของพ่ อ ก็ ไ ด้ และนั่ น ทำ � ให้ ห ญิ ง เริ่ ม แต่ ง สาวมาทำ � งาน ซึ่ ง หญิ ง ได้ เริ่ ม ต้ น จากการ
ไว้ผมยาว แต่งหน้า และเพิ่มระดับขึ้นมาถึงการใส่กระโปรงมาทำ�งาน แม้ใครต่อ
ใครจะห้ามและบอกว่าไม่เหมาะสมก็ตาม แต่คนมีฐานะอย่างหญิงทำ �ให้มากกว่านี้
เมือ่ หญิงตัดสินใจรับการผ่าตัดแปลงเพศ ซึง่ นัน่ คือสิง่ ทีท่ ำ�ให้หญิงมัน่ ใจว่าเธอเป็นผูห้ ญิง
เต็มตัว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด เมื่อผู้บริหารคนใหม่ไม่ยอมให้แต่ง
หญิงอีกต่อไป แม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดแล้วก็ตาม เพราะในประวัติการรับราชการของ
หญิงเป็นนาย เพือ่ ความเหมาะสมขององค์กร และการเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องนักเรียน ห้าม
ไม่ให้แต่งหญิงมาทำ�งาน และให้ปกปิดเรื่องของการแปลงเพศไว้
...รู้สึกแย่ค่ะ กับคำ�พูดของเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่เราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง หรือว่า
เราจะคิดไปเองก็ไม่รู้ เขาอ้างตลอดว่าเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี และนี่เป็นงานราชการ
ไม่ใช่งานบริษัท หลายครั้งที่หญิงคิดจะลาออกไปซะ แต่พ่อก็ให้สติว่า หากลาออกไปก็
ใช่ว่าปัญหาจะหมด เพราะแม้จะไปเริ่มต้นที่ใหม่ก็คงเจอปัญหาเดิม หญิงก็ทำ�ได้แต่ทำ�ใจ
และแต่งชายไปทำ�งาน ส่วนเวลาอยากแต่งหญิงก็เอาไว้เมือ่ มีโอกาสไปเทีย่ วไกลๆ เพราะ
แต่งแถวนี้ไม่ได้ กลัวลูกศิษย์เห็นค่ะ... (หญิง คนข้ามเพศวัย 32 ปี)
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แม้ว่าคนข้ามเพศจะได้รับการผ่าตัดแปลงเพศให้มีอวัยวะเหมือนผู้หญิง แต่
ชีวิตประจำ�วันคนข้ามเพศไม่สามารถทำ�ได้อย่างผู้หญิง พื้นที่ของการทำ�งานราชการนั้น
เป็นพื้นที่หนึ่งที่คนข้ามเพศมองว่าจำ�กัดสิทธิ์ในการแสดงตัวตน แม้ว่าสายตาของคนอื่น
จะมองแล้วรูว้ า่ คนคนนีค้ อื คนข้ามเพศ แต่คนข้ามเพศก็ถกู ตีกรอบให้แสดงตัวตนได้เพียง
ในระดับหนึ่งเท่านั้น
เรื่องราวของชีวิตหลังการแปลงเพศไม่ได้มีความสุขอย่างที่คนข้ามเพศหลาย
คนใฝ่ฝัน การถูกเบียดขับจากการใช้ชีวิตนอกบ้านก็ยังถูกกระทำ�ไม่ต่างจากก่อนตอนจะ
แปลงเพศ แต่สิ่งหนึ่งที่คนข้ามเพศหวังคือ การให้ความสุขกับคนรักในฐานะผู้หญิงคน
หนึ่ง แต่สิ่งที่คนข้ามเพศหวังที่จะสมหวังในชีวิต อย่างน้อยก็เรื่องของเพศวิถี ก็ยังไม่มี
ท่าทีว่าจะเป็นจริง
ปุม้ เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ของคนข้ามเพศทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ปุม้ ไม่
สนใจว่าคนอืน่ จะมองอย่างไร เพราะปุม้ เองเกิดมาโชคดีทคี่ รอบครัวเข้าใจตัวตนของปุม้ มา
ตั้งแต่เด็กแล้ว และปุ้มก็ไม่ต้องไปทำ�งานร่วมกับคนอื่น เพราะทางบ้านของปุ้มมีกิจการ
เป็นของตนเอง ปุ้มจะแต่งตัวสวย แต่งให้เป็นผู้หญิงเท่าไรก็ไม่มีใครมาว่า ตรงกันข้ามมี
แต่คนชืน่ ชมในความงามของปุม้ และสิง่ ทีป่ มุ้ บูชาก็คอื ความรัก ปุม้ โชคดีทมี่ พี งษ์เป็นคน
รักและคอยเอาใจใส่ ปุม้ คงจะโชคดีกว่าผูห้ ญิงหลายคนด้วยซํา้ ไป และนัน่ ก็คอื สิง่ ทีท่ ำ�ให้
ปุ้มตัดสินใจไปแปลงเพศเพื่อชายคนที่ปุ้มรัก
...ในส่วนตัวนะปุ้มคิดเสมอค่ะว่าเป็นผู้หญิง แต่ก็มาติดที่ตรงนั้นล่ะ หากเอา
ออกไปก็คงเป็นหญิงได้สมบูรณ์แบบ ปุ้มจึงขออนุญาตทุกคนในครอบครัวไปทำ�ค่ะ และ
ก็ไม่มีใครคัดค้าน แต่สิ่งที่ทุกคนห่วงไม่ใช่เรื่องชีวิตหรอกค่ะ จะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่า
พ่อกับแม่กก็ ลัวว่าหากแก่ตวั ไปจะมีผลอะไรต่อสุขภาพไหม ให้คดิ ดูกอ่ น แต่ปมุ้ ก็วา่ ปุม้ คิด
ดีแล้ว... (ปุ้ม คนข้ามเพศวัย 32 ปี)
สิง่ ทีป่ มุ้ คิดไม่ใช่เรือ่ งของการมีปญ
ั หาสุขภาพในภายหน้า แต่ความสุขในปัจจุบนั
สำ�คัญกว่าสิ่งอื่นใด ความทระนงของปุ้มที่เชื่อเสมอว่าตนเองเป็นผู้หญิงนั้นค่อยๆ เลือน
หายไปตามเวลา เมื่อพงษ์คนรักมีท่าทีเปลี่ยนไป ก่อนที่จะตีจากพงษ์ก็ได้สะท้อนให้ปุ้มรู้
ว่า คนข้ามเพศไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นหญิงที่สมบูรณ์ได้จริงๆ
...ตอนนี้เลิกกันกับแฟนได้เกือบปีแล้ว เขาไปแต่งงานแล้วค่ะ แต่งกับผู้หญิง
จริงๆ ตอนแรกทีเ่ ขามาบอกเลิกเรา เราก็ถามว่าเราไม่ดตี รงไหน อะไรทีเ่ ราบกพร่อง ...แต่
เขาก็บอกว่าเราดีทกุ อย่าง แต่เขาจำ�เป็นต้องทำ�ตามทีพ่ อ่ แม่ขอ เพราะว่าพ่อกับแม่อยาก
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มีหลานไว้สืบสกุล สิ่งนี้คือสิ่งที่ปุ้มให้เขาไม่ได้...เมื่อเขาพูดชัดเจนขนาดนี้ ปุ้มก็ต้องยอม
เพราะแม้ว่าปุ้มจะมีหลายสิ่งเหมือนผู้หญิง แต่สิ่งนี้ปุ้มก็ทำ�ให้เขาไม่ได้จริงๆ ...
2. การต่อสู้และต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจในสังคม
		 จากประสบการณ์ทางชีวิตของผู้ที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศทำ�ให้ทราบ
ได้ถึงความไม่สอดคล้องระหว่างเพศทางสังคมและเพศสรีระของคนข้ามเพศแม้เพศ
สรีระได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ตาม คนข้ามเพศยังต้องเผชิญกับข้อจำ�กัด แม้ว่า
คนข้ามเพศนั้นจะปรับเปลี่ยนร่างกายให้สอดคล้องกับความต้องการด้านจิตใจ แต่ก็ไม่
ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนข้ามเพศดีขึ้นกว่า
ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสังคมไทยยังไม่มีกฎหมายช่วยในการ
รองรับคนข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศ แม้ว่าร่างกายที่ได้รับจะอ้างอิงความเป็นหญิง
แต่สถานภาพทุกอย่างตามกฎหมายคนข้ามเพศยังต้องรับความจริง คือ ความเป็น
ผู้ชาย จากการศึกษาชีวิตและเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงกับคนข้ามเพศเหล่านี้ สามารถ
สะท้อนได้ว่าคนข้ามเพศนั้นยังประสบกับการเป็นอยู่ที่ไร้ตัวตน ไร้อัตลักษณ์ทางเพศที่
แน่นอน ซํ้ายังส่งผลให้คนข้ามเพศยังถูกเบียดขับจากความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจในสังคม
แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนข้ามเพศนั้นจะยอมจำ�นนต่อชีวิต นั่นคือยังมีคนข้ามเพศส่วนหนึ่งที่
พยายามต่อสู้ ทั้งที่เป็นการต่อสู้ในชีวิตประจำ�วันในระดับปัจเจก และการต่อสู้ในระดับ
กลุม่ โดยคนข้ามเพศเหล่านีไ้ ด้เข้าร่วมกลุม่ กับคนรักเพศเดียวกันไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ของชาย
รักชาย อาทิ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และองค์กรบางกอกเรนโบว์ รวมถึงการเข้ากลุ่มกับองค์กร
คนข้ามเพศโดยตรงคือสมาคมสตรีขา้ มเพศแห่งประเทศไทย ซึง่ การเข้าร่วมกลุม่ เพือ่ ต่อสู้
กับความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจนัน้ ไม่ได้หมายความว่าคนข้ามเพศทีผ่ า่ นการผ่าตัดแปลงเพศ
แล้วจะมีความต้องการด้านสิทธิและกฎหมายที่เหมือนกันทุกคน ด้วยเหตุนี้การต่อสู้จึง
แยกออกได้เป็นสองลักษณะคือ การต่อสู้แบบเสรีนิยม เพื่อการดำ�รงชีพอยู่อย่างมีสิทธิ
ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม การต่อสู้นั้นเป็นไปเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในฐานะของพลเมืองคนหนึ่งเท่านั้น แต่การต่อสู้ในแบบวิพากษ์ คนข้ามเพศที่ผ่านการ
ผ่าตัดแปลงเพศกลุ่มนี้ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อต้องการให้รัฐรับรองสิทธิในฐานะของความ
เป็นเพศหญิงและต้องการดำ�รงชีวิตในสังคมเฉกเช่นเพศหญิงทั่วไป จากความต้องการ
ที่ขัดแย้งกันจึงทำ�ให้การต่อสู้ ต่อรองของคนข้ามเพศไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และไม่มีเป้าหมายของการต่อสู้ที่ชัดเจน
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แต่อย่างไรก็ตามแม้วา่ คนข้ามเพศแต่ละคนจะมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน แต่
ทัง้ หมดของการตอบโต้กเ็ พือ่ เป็นการเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมให้กบั ตนเอง ในการสร้างฐานของ
พลังอำ�นาจในการต่อรองกับนโยบายของรัฐ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การยอมรับทางกฎหมายและ
การดำ�รงคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองในสังคมเท่านั้น

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

การใช้ชวี ติ ท่ามกลางสังคมทีไ่ ม่เปิดรับความหลากหลายทางเพศ ซํา้ ยังสถาปนา
เชิดชูระบบเพศตามธรรมชาติ ย่อมส่งผลให้ความเป็นเพศในแบบอื่นถูกเบียดขับให้ต้อง
ตกอยู่ในสถานะของความเป็นชายขอบ นอกจากสิทธิทางกฎหมายแล้ว คนข้ามเพศยัง
ต้องตกอยู่ในภาวะของการเบียดขับทางด้านความเชื่อ จารีต ประเพณี อีกทั้งยังต้องตก
อยู่ภายใต้อำ�นาจของมายาคติในสังคม
คนข้ามเพศนัน้ แม้วา่ จะได้รบั การผ่าตัดแปลงเพศสรีระให้คล้ายคลึงกับเพศหญิง
รวมไปทั้งการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันเป็นเพศหญิง แต่สังคมยังยัดเยียดความเป็นชายให้
ทั้งกฎหมาย บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ล้วนแต่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่าพวกเขา
เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Harish,
& Sharma (2003) ที่ศึกษาถึงกฎหมายสำ�หรับคนที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศและได้ข้อ
สรุปว่าการกำ�หนดเพศใหม่ด้วยการแปลงเพศนั้นเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ยาก มีความซับซ้อน ซํ้า
ยังมีเงือ่ นไข ด้วยเหตุนจี้ งึ ทำ�ให้บคุ คลทีแ่ ม้จะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ยงั ต้องตกอยู่
ใต้เงื่อนไขตามกฎหมายเดิม
นอกเหนือจากความไม่เท่าเทียมด้านกฎหมายแล้ว สภาพการใช้ชวี ติ โดยทัว่ ไป
ของคนข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ ยังคงถูกเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้ชัดเจนใน
อาชีพรับราชการ ทีต่ อ้ งตกอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของการแต่งกายและแสดงออก ทำ�ให้คนข้าม
เพศนัน้ ไม่สามารถดำ�เนินชีวติ ความเป็นหญิงได้ในพืน้ ทีข่ องทางราชการ แต่ในทางตรงกัน
ข้าม หากคนข้ามเพศทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแปลงเพศทีท่ ำ�งานในลักษณะของภาคบริการ อาจ
จะมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการผ่าตัด สอดคล้องกับการศึกษาของ Tsoi (1995) ที่พบว่า
ชีวิตหลังการผ่าตัดแปลงเพศให้เป็นหญิงนั้นได้ยกระดับของคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้รับการ
ยอมรับและมีอาชีพที่มั่นคงขึ้น
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อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูล และการลงข้อสรุปในบทความเรือ่ งนีเ้ ป็นเพียงข้อ
ค้นพบทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาเรือ่ งขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของคนข้ามเพศ
ดังนัน้ ข้อมูลเรือ่ งของคนข้ามเพศทีผ่ า่ นการแปลงเพศนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะเป็นตัวแทนของ
ชีวิตคนข้ามเพศทั้งหมดในประเทศไทยได้ เนื่องจากข้อจำ�กัดของการใช้ชีวิตและความ
หลากหลายของคนข้ามเพศแต่ละบุคคล รวมไปถึงระดับของฐานะ ชนชั้น และอาชีพ
อันรวมไปถึงคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีระดับที่แตกต่างกัน คนข้ามเพศ
บางคนอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการผ่าตัดแปลงเพศ ในขณะที่คนข้ามเพศบางคนมี
คุณภาพชีวติ ทีแ่ ย่ลง คนข้ามเพศบางคนประสบความสำ�เร็จในการใช้ชวี ติ คูห่ ลังการผ่าตัด
ในขณะที่คนข้ามเพศบางคนขัดสนในค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการแปลงเพศ ทำ�ให้ต้องผ่าน
การผ่าตัดที่ไม่ประณีต จนกระทั่งนำ�มาสู่ปัญหาของระบบสุขภาพ และอุปสรรคในการ
ร่วมรักกับคู่ของตน
พื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศมีความทับซ้อนอยู่บนเงื่อนไขทางสังคมหลาย
ประการ การทีค่ นข้ามเพศมีอตั ลักษณ์ทางตัวตนทีแ่ น่นอน อีกทัง้ หากคนข้ามเพศรูเ้ ท่าทัน
กับมายาคติและการเบียดขับทางสังคมที่มีต่อตนเอง ก็จะทำ�ให้คนข้ามเพศนั้นสามารถ
ที่จะดำ�รงคุณภาพชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นั่นคือคนข้ามเพศควรจะพอใจในสิ่ง
ที่ตนเองเป็นและไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้อำ�นาจของวาทกรรมรักต่างเพศ หากคนข้าม
เพศมีความมัน่ คงทีจ่ ะยืนยันอัตลักษณ์ของตนเองโดยไม่จ�ำ เป็นต้องอ้างอิงความเป็นหญิง
ย่อมจะทำ�ให้คนข้ามเพศมีตัวตนได้ในสังคมอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาทำ�ให้พบกระบวนการสร้างพืน้ ทีท่ างสังคมของคนข้ามเพศทีผ่ า่ น
การผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งสามารถนำ�มาใช้เพื่อศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
คนข้ามเพศ ทำ�ให้สามารถมองการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มโดยการใช้อัตลักษณ์ร่วมที่เหมือนกัน การสร้างเครือข่าย
การสร้างชุมชน ที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีความลื่นไหลอยู่
ตลอดเวลา จะทำ�ให้ทราบถึงรูปแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนข้ามเพศที่มี
ความแตกต่างกัน และทำ�ให้ทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวนั้น รวมไป
ถึงการทราบทิศทางของการต่อสู้และต่อรองอย่างมีจุดหมาย
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ สำ � เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวลั ลภ และดร.มณีมยั ทองอยู่ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ชี้แนะ ตลอดจนกรุณา
เป็นที่ปรึกษาตลอดการวิจัย และการศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจยั จากศูนย์วจิ ยั
พหุลักษณ์สังคมลุ่มนํ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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