
HDO2-1 
 

วาทกรรมทางการแพทย์เกีย่วกบักะเทยในสังคมไทย 

Medical Discourse Kathoey in Thai Society 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเขียนข้ึนโดยมีวตัถุประสงคส์ําคญั 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือสังเคราะห์พฒันาการของการ

ก่อกาํเนิดของคาํว่า “กะเทย” และประการท่ีสอง เพ่ือวิเคราะห์การผลิตซํ้ าเก่ียวกบัองค์ความรู้ทางการแพทยชี์วภาพ ท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้ การสร้างความเขา้ใจในความเป็นกะเทย และการกาํหนดพื้นท่ีทางสังคมให้แก่กะเทย ผูเ้ขียนใชว้ิธี
วิทยาการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Approach) ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ พงศาวดาร บนัทึก
ทางประวติัศาสตร์ กฎหมาย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ โดยใช้ข้อมูลในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นพฒันาการของวาทกรรมทางการแพทยท่ี์
เก่ียวกบักะเทยในสังคมไทย ผูเ้ขียนเสนอวา่ การผลิตซํ้ าวาทกรรมทางการแพทยท่ี์วางอยูบ่นพ้ืนฐานขององคค์วามรู้แบบ
ชีวะการแพทยเ์ก่ียวกบักะเทย โดยไม่ใส่ใจกบัความหลากหลายของสภาวะทางเพศ ส่งผลกระทบต่อ การดาํรงอยูข่อง
กะเทย การตีตรา และการกีดกนักระเทยออกไปจากสังคม 
 

ABSTRACT 
This article had two major objectives. These included 1 )  to synthesize the develop and origin of the word 

“Kathoey” in Thai-society, and 2 )  to analyze refiguring of the bio-medical discourse about Kathoey and impacts on 
social perception, understanding and social space for the “Kathoey” in Thai-society. The author adopted documentary 
approach which included analysis and synthesis document such as historical record, law, thesis, magazine, academic 
documents and newspapers during the Ratanakosin period to the present. Both Thai and English document were 
investigated. She exhibited the development of medical discourse and refiguring of the Kathoey in Thai-society. 
Without considering the diversity towards sexualities, the author outlined the problems of stigmatization and social 
discrimination on the existence of the Kathoey.  
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บทนํา 
เพศในมิติทางสังคมมีความซบัซอ้นมากกวา่ในมิติ

ของชีวะการแพทย ์เน่ืองจากเพศไม่ไดมี้ความหมายท่ีตายตวั 
แต่มีความหมายไหลล่ืนไปตามสภาพ บริบทของสังคม 
วฒันธรรม และอาํนาจของวาทกรรมหลกัท่ีกาํหนดสภาพ
ขององค์ความรู้ในแต่ละสมยั อิทธิพลขององค์ความรู้ทาง
ก ารแพท ย์แบบตะวัน ตก ในสั งคม ไท ย  ก่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างองค์ความ รู้ทาง
การแพทยแ์บบจารีต และแบบตะวนัตก จนนํามาซ่ึงการ
ตีความ การให้ความหมายของเพศในมิติท่ีแตกต่างจากใน
อดีต  อิท ธิพลของการแพทย์แบบตะวันตก  ได้ผลัก
ความหมาย อ่ืน ๆ  เก่ี ยวกับ เพ ศให้ กลาย เป็ น อ่ืน  ซ่ึ ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกกระทาํซํ้ าๆ ในหลากหลายกรณี
อาทิ วาทกรรมท่ีเก่ียวกับการแพทยแ์บบจารีต (ทวีศักด์ิ, 
2550)  

ในอดีต ระบบเพศในสังคมแบบศักดินาอยุธยา 
ไม่ไดจ้าํกดัตามลกัษณะทางกายภาพ แต่ข้ึนอยู่กบับทบาท
ทางสังคม อีกทั้ งการแสดงออกทางเพศ ลกัษณะทางเพศ 
หรือพฤติกรรมทางเพศไม่ไดส้ะทอ้น “อตัลกัษณ์ทางเพศ” 
(นฤพนธ์, 2557) ดงันั้น กล่าวไดว้า่ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง
เพศชายและเพศหญิงในลกัษณะท่ีมีความเขม้งวด เกิดข้ึน
ในช่วงรัชกาลท่ี 5-6 สืบเน่ืองมาจากการไดรั้บอิทธิพลของ
แนวคิดแบบวิกตอเรีย และอิทธิพลของชีวะการแพทยแ์บบ
ตะวนัตก (Western Bio-Medicine) 

การจดัแบ่งความเป็นชาย (Masculine) และความ
เป็นหญิง (Feminine) แบบคู่ตรงขา้ม ส่งผลใหค้วามเป็นเพศ
ถูกกาํหนดไวส้าํหรับคนสองกลุ่ม คือ ชาย (Male) และหญิง 
(Female) สภาพดังกล่าวทําให้ “กะเทย” กลายเป็นอ่ืนใน
สังคม หลงัจากการปฏิวติั พ.ศ.2475 โดยนโยบายชาตินิยม 
ส่งผลทาํให้คติเร่ืองการสร้างชาติท่ีเน้นการแบ่งหน้าท่ีของ
ชายหญิงท่ีชัดเจน เข้ามามีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนใน
สังคมอย่างกว้างขวาง ทั้ งๆ  ท่ีในช่วงเวลาดังกล่าว พบ
หลกัฐานท่ีสะทอ้นเร่ืองปรากฏการณ์ทางสังคม ของการมี

เพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายในหน้าหนังสือพิมพ ์
ตวัอยา่งเช่น กรณีของนายถัว่ดาํเปิดซ่องให้บริการทางเพศ
โดยใช้เด็กผูช้าย แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงักล่าวมิได้
สร้างกระแสความสนใจ  ในส่วนของากรดํารงอยู่ของ 
“กะเทย” ในสังคม จนกระทั่งหลงัปี พ.ศ.2505 พบว่าข่าว
หนงัสือพิมพ ์ไดพ้ยายามนาํเสนอและเร่ิมผลิตซํ้ าองคค์วามรู้
ว่าด้วย  “กะเทย” ท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบชีวะ
การแพทยเ์พิ่มมากข้ึน อาทิ การเช่ือมโยง “กะเทย” เขา้กบั
ปัญหาสังคม โรคทางจิตเวช และสาเหตุการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน นับเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
สาํคญั ของการประกอบสร้างวาทกรรมเร่ืองเพศ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ “กะเทย” ในส่วนของการให้คาํจาํกัดความ และการ
จาํแนกกะเทย ให้แยกออกมาจากความปกติ หรือเพศท่ีถูก
กาํหนดดว้ยแนวคิดแบบขั้วตรงขา้ม สภาพท่ีเกิดข้ึนเป็นผล
ทาํให้กะเทยกลายเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตองค์ความรู้
แบบชีวะการแพทย  ์ภายใตว้าทกรรมทางการแพทยแ์บบ
ตะวนัตก ท่ีส่งผลต่อการกาํหนดความคิด กรรับรู้ และวาท
กรรมเร่ืองเพศจนถึงปัจจุบนั 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของความเขม้งวดของวาท
กรรมเร่ืองเพศแบบชีวะการแพทย ์เพ่ือการพิสูจน์อตัลกัษณ์
ทางเพศ ไดถู้กร้ือสร้างใหม่ในปี พ.ศ.2540 เม่ือแนวคิดสตรี
นิยมเข้ามาแพร่หลายในสังคมไทย ทําให้เกิดการศึกษา 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) 
อยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในประเด็นการเคล่ือนไหวทาง
สังคมของกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว นาํมาซ่ึงการต่อรองของ “กะเทย’ ใน
การดาํรงอยู่บนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทั้ งในด้านการแสดงออก 
และความปลอดภัยในชีวิต อาทิ การเคล่ือนไหวให้มีการ
ปรับเปล่ียนกฎหมายใหมี้ความเท่าเทียมกนักบักลุ่มเพศแบบ
อ่ืนๆ 

จึ งกล่ าวได้ว่ าห ลัง ปี  พ .ศ .2540 จะ เห็ น การ
เรียกร้องของกลุ่มหลากหลายทางเพศต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความเสมอภาคในชีวิตประจาํวนั การทาํงาน 
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และชีวิตส่วนบุคคล  ในขณะท่ี  การให้ความหมายของ 
“กะเทย” ตามแนวคิดแบบชีวะการแพทย ์ยงัมิไดห้ยุดผลิต
ซํ้ าวาทกรรมของกะเทยแต่อย่างใด โดยเฉพาะในปี พ.ศ.
2553 คาํว่า “กะเทย” ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นคาํว่า “สตรีขา้ม
เพศ” โดย ยลดา (2553) ไดอ้ธิบายตวัตนของกะเทยภายใต้
การให้ค ําจํากัดความแบบการแพทย์ตะวันตก  ว่าคือ 
“Transsexualism” ตามท่ีองค์การอนามัยโลกได้ระบุไวใ้น
บญัชีจาํแนกโรค ฉบบัทบทวนคร้ังท่ี 10 (ICD-10) ขอ้เสนอ
ดังกล่าว เป็นผลทาํให้เกิดการปะทะขององค์ความรู้แบบ 
LGBT กับวาทกรรมแบบชีวะการแพทย์ จนกลายเป็น
กระแสวิพากษว์ิจารณ์อยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย กระทัง่
แพทยสภาตอ้งออกมาช้ีแจงเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าวา่ คนท่ี
เป็นกะเทยไม่ได้มีความผิดปกติทางจิต หรือกะเทยไม่ได้
ป่วย แต่การแปลงเพศเป็นการบาํบดัใหก้ะเทยสามารถมีชีวิต
ท่ีดีข้ึนได้ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มสตรีข้ามเพศ กระแส
ดงักล่าว ส่งผลให้ราชวิทยาลยัจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
และแพทยสภา ตอ้งออกประกาศเพ่ือสร้างแนวทางสําหรับ
การดูแล “ผูป่้วย” ท่ีมีภาวะสลบัเพศ จนกระทัง่นาํไปสู่การ
แปลงเพศอยา่งถูกตอ้ง 

ในปัจจุบนั สังคมไทยมีการผลิตสร้างความหมาย
ในการอธิบายบุคคลท่ีไม่ใช่ชาย หรือไม่ใช่หญิงด้วยการ
เรียกวา่ “กะเทย” อิทธิพลของความรู้แบบการแพทยชี์วภาพ
แบบตะวนัตก ส่งผลต่อการให้ความหมายของกะเทย และ
ถูกหยิบยกข้ึนมาใช้ในฐานะอาํนาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแต่ละยคุสมยั  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 บทความน้ี มีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือสังเคราะห์
พฒันาการของการก่อกาํเนิดคาํว่า “กะเทย” และวิเคราะห์
การผลิตซํ้ าเก่ียวกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ชีวภาพ ท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และการกาํหนดพ้ืนท่ีทาง
สังคมใหแ้ก่กะเทยในสังคมไทย 
 

วธีิการวจิัย 
 การศึกษาน้ีใชก้ารศึกษาจากเอกสาร ประกอบดว้ย 
พงศาวดาร กฎหมาย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการ นิตยสาร 
และหนังสือพิมพ์ โดยใช้ข้อมูลในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
จน ถึ ง ปั จ จุ บั น  (พ .ศ .2348-2557) ทั้ งภ าษ าไท ยแ ล ะ
ภาษาองักฤษ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิง
เน้ื อห า  (Content Analysis) และหาความสั มพัน ธ์โดย
เช่ือมโยงประเด็นต่ างๆ  ผ่านการสั ง เคราะห์ข้อ มูล ท่ี
สอดคลอ้งตอ้งกนั (Method of Agreement) หลงัจากนั้น จึง 
นํามารวมรวมเรียบเรียงใหม่ และเขียนผ่านการนําเสนอ
แบบเล่าเร่ือง (Narrative) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
พฒันาการของกะเทยแบบจารีต 

ในประวติัศาสตร์สังคมไทย “กะเทย” ปรากฏข้ึน
คร้ังแรกในกฎหมายตราสามดวง ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีชาํระ
ใหม่เม่ือคร้ังรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความในบาน
แผนก “พระไอยการลกัษณภญาณ” ไดอ้ธิบายถึง กะเทย วา่
เป็น 1 ในบุคคล 33 จาํพวก ท่ีไม่สามารถนาํมาเป็นพยานได ้
หากเกิดคดีความข้ึน (กฎหมายตราสามดวง เล่ม 2, 2515) 
เหตุผลสาํคญัของการหา้มมิใหมี้การสืบพยานจากกะเทยนั้น 
เน่ืองจากเช่ือว่ากะเทยเป็นบุคคลเล่ือนลอยเอาแน่เอานอน
ไม่ได ้กอปรกบักะเทยเป็นบุคคลท่ีไม่มีความน่าเช่ือถือ แต่
ในเน้ือความของกฎหมายตราสามดวง  ได้ระบุไว้ใน
ตอนทา้ยของพยานวา่ หากโจทยห์รือจาํเลยตอ้ง หรือยอมให้
เป็นพยาน บุคคล 33 จาํพวกน้ีกส็ามารถเป็นพยานได ้

เทอดศัก ด์ิ  (2545) อธิบายเก่ี ยวกับกะเทยใน
กฎหมายตราสามดวงวา่ เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะกริยาท่าทาง
ตรงขา้มกบัเพศของตน อาจอนุมานไดว้า่เป็นลกัษณะกะเทย
ทางสังคม  ไม่ได้แสดงความหมายเหมือนกะเทยแบบ
ตะวนัตก คือ คนสองเพศ (อวยัวะเพศกาํกวม) แต่อย่างไร 
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า การปรากฏข้ึนของกะเทยในกฎหมาย
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ตราสามดวง สะทอ้นลกัษณะของสังคมไทยท่ีมีความเอ้ือ
อาทรต่อกะเทย และไม่ไดมี้มาตรการในการลงโทษอย่าง
รุนแรงเช่นในสังคมตะวนัตกมานานแลว้ 

นอกจากน้ี  ลักษณะของการร่วมเพศ หรือเล่น
สวาทของชายกบัชาย ยงัปรากฏในพระราชพงศาวดารแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลท่ี 3 ความตอน “สําเร็จ
โทษกรมหลวงรักษ์รณเรศร และประหารชีวิตบ่าว 3 คน” 
เป็นการไต่สวนคดีความของพระบรมราชวงศ์  ท่ี มี
พ ฤ ติกรรม เล่นสวาทกับคนโขนละครชายด้วยกัน 
พฤติกรรมจากคดีความคือ “ต่างใชมื้อสาํเร็จความใคร่ให้แก่
กนั”  (ทิพากรวงศ,์ 2555) ซ่ึงลกัษณะของความสัมพนัธ์เชิง
ชู้สาวระหว่างชายกับชายในสังคมชนชั้ นสูงเป็นท่ีรับรู้
โดยทัว่ไป และพระบรมวงศานุวงศ์ผูใ้หญ่มิไดเ้อาพระทยั
ใส่กบัเร่ืองดงักล่าว แต่ในคดีความขอกรมหลวงรักษ์รณเร
ศรได้ถูกกล่าวโทษหลายกระทง กอปรกบัปัญหาทางการ
เมือง จึงทําให้ต้องพระอาญาสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 
และประหารชีวติบ่าวตามไปดว้ย 

ในบริบทของสังคมไทย การยอมรับกะเทย หรือ
ความสัมพนัธ์ระหว่างชายกบัชาย เป็นเร่ืองราวท่ีถูกบนัทึก
ไวใ้นหลักฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความน่าเช่ือ และ
บนัทึกส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มของชนชั้นสูง อาจอนุมานไดว้่า
สังคมมีความใจกวา้งและให้การยอมรับกะเทยในฐานะ
บุคคลในสังคมเร่ือยมา จากงานเขียนของ ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน 
(Jackson, 1995) ไดก้ล่าวไวว้่า สังคมไทยมีประวติัศาสตร์
การยอมรับกะเทยมายาวนาน และบริบทของสังคมไทยเป็น
แบบพุทธศาสนา ทาํให้ความเขม้งวดของเร่ืองเพศไม่ไดถู้ก
กําหนดอย่างเคร่งครัด และสังคมให้การยอมรับกะเทย
พอสมควร กอปรกับไม่มีการใช้กฎหมายท่ีรุนแรง หรือ
มาตรการใดๆ ทางสังคมเพ่ือทําลายกะเทยให้สูญส้ินไป 
นอกจากน้ี เม่ือเปรียบการร่วมเพศระหว่างชายกับชายใน
โลกตะวนัท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ซ่ึงถือว่า ผูล่้วงละเมิดทาง
ทวารหนกั เป็นบาปต่อศาสนา จะไดรั้บโทษถึงขั้นประหาร
ชีวิต กล่าวไดว้า่ สังคมไทยเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมให้กะเทยได้

ดาํรงอยู่มากกว่าสังคมตะวนัตกมาโดยตลอด (เทอดศกัด์ิ, 
2545) 

หลงัจากนั้น ในช่วงการปฏิรูประเทศรัชกาลท่ี 5 
เม่ือมีการแก้ไขกฎหมายคร้ังใหญ่  และตรา “กฎหมาย
ลกัษณะอาญา ร.ศ.127” เป็นประมวลกฎหมายฉบบัแรกท่ี
ประกาศใชเ้ม่ือ ปี พ.ศ.2451 กล่าวว่า เป็นกฎหมายท่ีไดรั้บ
อิทธิจากแนวคิดแบบตะวนัตก และวางอยู่บนพ้ืนฐานของ
ฐานคติความทันสมัยแบบ รัฐสมัยให ม่  (หยุด , 2548) 
ประเด็นการแกไ้ขบทบญัญติั จึงไดส่้งผลต่อบุคคลท่ีรักเพศ
เดียวกนั เพราะแนวคิดดงักล่าววางอยูบ่นพ้ืนฐานของคริสต์
ศาสนา คือ ส่วนท่ี 6 วา่ดว้ยความผิดท่ีกระทาํอนาจาร หมวด
ท่ี  1 ความผิดท่ีกระทําอนาจารอันเก่ียวแก่สาธารณชน 
มาตรา 242 (กฎหมายลักษณอาญา , ร .ศ .127) ซ่ึ ง  หยุด 
(2548) ได้อธิบายความไวว้่า “ชําเราผิดธรรมดามนุษย์” 
หมายความว่าฝ่ายหน่ึงตอ้งใช้อวยัวะสืบพนัธ์ุ จะเป็นการ
กระทาํระหว่างชายต่อชาย เช่น ทาํชาํเราโดยเวจวรรค หรือ
ระหว่างหญิงกับชาย หรือระหว่างหญิงหรือชายกับสัตว์
เดรัจฉาน ส่วนการกระทาํระหว่างหญิงกับหญิงท่ีเรียกว่า
เล่น เพ่ือน  กฎหมายต่างประเทศมักไม่ ถือว่าชําเราผิด
ธรรมดามนุษย ์ส่วนความผิดสําเร็จเม่ืออวยัวะสืบพนัธ์ุเขา้
ไปในร่างกายของคนหรือสัตว ์ไม่วา่นํ้ าอสุจิจะเคล่ือน หรือ
ความใคร่ไดบ้าํบดัแลว้หรือไม่ หากพิจารณาเน้ือความแลว้ 
“ชายกบัชาย” กลายเป็นการร่วมเพศท่ีผิดธรรมดาของมนุษย ์
จึงตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง และ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมในช่วงรัชกาลท่ี 5 
เป็นการเปล่ียนแปลงในระดบัชนชั้นสูง ดงัพบว่า ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิรูประบบกฎหมาย หรือระเบียบธรรมเนียม
ปฏิบัติอันทันสมัย ท่ีลอกเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก 
ลว้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
อย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เหล่าน้ี ต่อมาไดก้ลายเป็นรากฐานทางวฒันธรรม รวมทั้ ง 
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ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อระบบความหมายทางเพศแบบ
ตะวนัตกในยคุสมยัต่อๆ มา (เทอดศกัด์ิ, 2545) 

ในช่วงรัชกาลท่ี  6 นับว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงสังคมให้มีความเป็นสมัยใหม่ อันเน่ืองจาก
พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาจากต่างประเทศ และได้นํา
แนวคิดแบบตะวนัตกเข้ามาใช้ในสังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปรับเปล่ียนธรรมเนียมการปฏิบัติ  การจัด
ระเบียบเร่ืองเพศในพระราชสํานัก จนเกิดเป็นความขดัแยง้
ข้ึนระหวา่งพระองคก์บัขนุนาง 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึง “กระแสชายรักเพศ
เดียวกัน” ในพ้ืนท่ีทางสังคมของสามัญชนในยุคสมัยนั้ น
กลับไม่ได้ปรากฏหลักฐานเด่นชัด ยกเวน้งานเขียนของ 
ชานันท์ (2556) ท่ีได้อธิบายปรากฏการณ์นายใน ในราช
สํานักสยาม  โดยกล่าวถึง ปรากฏการณ์ ท่ีขุนนางซ่ึงมี
บุตรชายจะนิยมส่งมาถวายตวัเป็นนายในอยู่ในราชสํานัก 
ซ่ึงนับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ท่ีผูช้ายถูกมอบหมายให้ทาํ
หน้าท่ีแทน “นางใน” และเม่ือผูช้ายเข้ามาอยู่รวมกันเป็น
จาํนวนมาก โดยไม่พบเห็นเพศหญิง ไดเ้กิดความสัมพนัธ์
ระหว่างชายกับชาย ทั้ งน้ี ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามี 
“นักเลงผูช้าย” ท่ีออกไปเท่ียวผูช้ายนอกวงั หรือแมแ้ต่นาย
ในท่ีมีความสัมพนัธ์ชูส้าวอยา่งเป็นทางการ  

อยา่งไรก็ดี ในราชสํานกันบัวา่เป็นพ้ืนท่ีปลอดภยั
ในการเปิดเผยตวัตนของผูช้ายท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเพศหญิง 
ทั้ งน้ี ไม่พบว่าพระราชสํานักฝ่ายในชายจะมีท่าทีรังเกียจ
ผูช้ายท่ีมีลกัษณะคลา้ยผูห้ญิง มากไปกว่านั้ นกลบัยอมรับ
หรืออยา่งน้อยท่ีสุดพอทนไดก้บัพฤติกรรมดงักล่าว ดงัพบ
หลกัฐาน การแต่งกายขา้มเพศของนายในในวโรกาสต่างๆ
บ่อยคร้ัง โดยไม่ไดซ่้อนเร้นเช่นปัจจุบนั 

หลังจากนั้ น ระบบการจัดแบ่งเพศชายและเพศ
หญิงไดช้ดัเจนข้ึน เม่ือเขา้สู่ยคุแห่งการปฏิรูปสยาม นโยบาย
ของผูน้าํชาติ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ.2481ใน
เร่ืองเพศ ไดเ้น้นการผลิตประชากรให้แก่สังคม โดยมีการ
วางรากฐานให้ผูช้าย มีความเป็นชาย และบ่งบอกสถานะ

ความเป็นชาย ส่วนผูห้ญิงก็เช่นกนั แนวคิดเร่ืองเพศแบบคู่
ตรงขา้มน้ีในท่ีสุด ไดน้าํมาซ่ึงความเป็นอ่ืนของกะเทยใน
สังคมไทย แต่อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กะเทยยงั
มิไดเ้ลือนหายไปจากการรับรู้ของสังคม ดงัพบว่า ยงัมีการ
ให้ความหมายของกะเทยไวใ้นพจนานุกรมตวัสะกดแบบ
ใหม่อยู ่(เทอดศกัด์ิ, 2545) 
 
กะเทยในส่ือสาธารณะ 
 ในช่วงปี พ.ศ.2478-2515 นับว่าเป็นช่วงท่ีมีการ
นํ า เสนอกะ เท ยให้ อ ยู่ ใน ส่ื อส าธ ารณ ะ เพ่ิ มม าก ข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จากการ
ทบทวนเอกสารในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า ข่าวเก่ียวกับ
กะเทยมกัปรากฏในส่ือสังคมเป็นภาพลบเสียส่วนใหญ่ ดงั
จะเห็นไดจ้ากหนังสือศรีกรุง ฉบบัวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 
2457 ไดพ้าดหัวข่าวไวอ้ยา่งรุนแรงว่า “ตั้งซ่องวิตถาร โดย
ใช้เด็กชายเป็นผูรั้บกระทาํชาํเรา” โดยเน้ือความกล่าวถึง 
การ เข้าจับกุมนายการุณ  ห รือน ายถั่วดํา  ซ่ึ ง เป็ นผู ้มี
พฤติการณ์ล่อลวงและชกัชวนเด็กชายอายุ 10 ถึง 16 ปี เขา้
ร่วมทํากิจกรรมสําเร็จความใคร่ของตน และให้เด็กชาย
สาํเร็จความใคร่ต่อผูอ่ื้นท่ีเขา้มาใชบ้ริการในซ่อง ซ่ึงผูเ้ขา้ใช้
บริการจะต้องจ่ายเงินสินจ้างคร้ังละ 2 บาท  หลังจากท่ี
ต ํารวจเข้าจับกุมแล้วได้ส่งเด็กชายทั้ งสองเข้าตรวจใน
โรงพยาบาล พบวา่มีร่องรอยของการร่วมเพศทางทวารหนกั
ด้วย (ตั้ งซ่องโสเภณี , 2478) อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสังคมไทย กลบัพบว่า
พฤติกรรมดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคม 
หรือการต่ืนตระหนกในปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงัไม่พบหลกัฐาน
การจดัการใดๆ ในรูปของนโยบายหรือการกาํหนดบรรทดั
ฐานใหม่ในสังคม นอกจากพบหลกัฐานว่า คาํว่า “ถัว่ดาํ” 
ไดถู้กนาํมากล่าว เป็นภาพแทนการให้ความหมายของการ
ร่วมเพศทางทวารหนกั (รวงทอง, 2550) 

ตั้งแต่หลงัปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มา เป็นช่วงท่ีการ
ผลิตองคค์วามรู้ทางการแพทยชี์วภาพ ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อ
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สังคมไทยอยา่งกวา้งขวาง ดงัพบว่า มีความเขม้ขน้เก่ียวกบั
การจดัการเพศนอกขนบ ในหลากหลายลกัษณะ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากข่าวในหนงัสือพิมพส์ยามนิกร ฉบบัวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2508 ท่ีพาดหัวข่าวว่า “วิจัยกะเทย แก้ปัญหารักร่วมเพศ 
ระบุอาการป่วยทางจิต” โดยเน้ือหาของข่าวไดก้ล่าวถึง สุด 
แสงวิเชียร ผูใ้ห้คาํจาํกดัความของ คาํสามคาํ คือ ลกัเพศ-ลกั
ร่วมเพศ ลักร่วมเพศในเพศชาย ลักร่วมเพศในหญิง โดย
ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ พฤติกรรมดงักล่าวเป็นความผิดปกติ
ทางจิต ซ่ึงรักษาได้ยากกว่าทางกาย แต่สามารถบาํบัดได ้
(วิจัยกะเทย, 2508) จากข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการ
เคล่ือนอิทธิพลของแนวคิดทางการแพทยแ์บบชีวภาพแบบ
ตะวนัตก  

แมว้่าการท่ีสุด แสงวิเชียร ได้เสนอแนวคิดเร่ือง
การจําแนกกะเทยออกจากคนรักเพศเดียวกัน และสร้าง
คาํอธิบายเพ่ือให้สังคมเข้าใจเก่ียวกับเพศมากยิ่งข้ึน เป็น
ความพยายามของการแพทยชี์วภาพ ในการทาํความเขา้ใจ
กบัเพศ ในความหมายทางสังคม ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่
ส่ิงท่ีตามมากลับไม่ใช่เพียงแค่การผลิตความรู้ทางเพศ
เท่านั้น แต่ไดน้าํมาซ่ึงการสร้างวาทกรรมเร่ืองเพศ ท่ีวางอยู่
บนพ้ืนฐานของแนวคิดแบบชีวะการแพทยอ์ย่างเข้มงวด 
อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ซ่ึงในท่ีสุดไดส่้งผลให้ กะเทย 
และคนรักร่วมเพศในสังคม  ถูกเช่ือมโยงเข้ากับ  ความ
ผดิปกติและปัญหาสังคม 

ต่อมาในปีเดียวกนั (พ.ศ.2508) กะเทยไดถู้กนิยาม
ว่า เป็นผูแ้สดงทางสังคมท่ีสําคญั ท่ีกลายเป็นปัญหาท่ีตอ้ง
ทาํการกวาดลา้ง ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวในหนงัสือพิมพส์ยาม
นิกร ฉบบัวนัท่ี 23 ตุลาคม 2508 พาดหัวข่าวว่า “กวาดลา้ง
ลักเพศคร้ังใหญ่” (กวาดล้างลักเพศคร้ังใหญ่ , 2508) จาก
เน้ือหาของข่าว อธิบายถึงกะเทย ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มคนท่ี
ประกอบอาชีพโสเภณี หรือเท่ียวเตร่ในเวลากลางคืน แลว้
ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในเน้ือหาของข่าวไม่ไดร้ะบุ
ไวอ้ย่างชัดเจนว่า กะเทยดังกล่าวถูกจับกุมด้วยเหตุผลใด 
และได้รับบทลงโทษอย่างไร แต่ภาพสะท้อนท่ีเกิดข้ึน 

ส่งผลให้กะเทยถูกจับตามองจากสังคมไทยในฐานะ 
“ปัญหาสังคม” เพ่ิมมากข้ึน 

ในเวลาต่อมา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในช่วงเดือน
ธันวาคม  พ .ศ .2515 ได้นําเสนอภาพของกะเทยท่ี เร่ิม
เปล่ียนแปลงไป แต่มิไดเ้ป็นภาพท่ีสวยงามดงัท่ีเคยเป็นมา
ก่อน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช่วงปีดงักล่าว (23 ธันวาคม 2515) คือ 
การประกวดนางงามกะเทยในเวทีระดบัประเทศ “นางสาว
สยามประเภทสอง” ซ่ึงจดักิจกรรมควบคู่ไปกบัการประกวด
นางงามของเพศหญิง (นางสาวสยาม) กระแสความโด่งดงั
ของการประกวดในคร้ังน้ี  ทําให้กะเทยจากประเทศ
ออสเตรเลียสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดดว้ย 

ในช่วงเวลาดังกล่าว กะเทยได้กลายเป็นผู ้ท่ี มี
สถานะเป็นของแปลกในสังคม กลายเป็นจุดเด่นท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวาง ดงัพบวา่มีการนาํเสนอ
ข่าวของกะเทย ในหัวขอ้ท่ีเป็น “สังคม” มากข้ึน เช่น รัชนก 
ณ เชียงใหม่ กาญจนา ยศวดี และลีเบคกา้ วิลล์สัน (กะเทย
จากประเทศออสเตรเลีย) (กาญจนา เป็นตวัเก็งมงกุฎเพชร
ยอดกะเทยไทย, 2515)  

ถึงแม้ว่า จะมีการประกวดนางงามกะเทยใน
หลากหลายสนาม แต่การรับรู้ของสังคมไทยท่ีมีต่อกะเทย 
ยงัคงติดกรอบกบัองคค์วามรู้แบบชีวะการแพทย ์และความ
เจ็บป่วยทางจิตเวช ท่ีตีตราว่า “กะเทย” คือ ผูท่ี้ป่วยทางจิต 
นอกจากน้ี ยงัพบหลักฐานอีกว่า ส่ือสารมวลชนในช่วง
ทศวรรษน้ี ไดเ้ร่ิมใชค้าํท่ีมีความหมายเก่ียวกบั “กะเทย” ท่ี
หลากหลายเพ่ิมข้ึน อาทิ เกย์ควีน สาวประเภทสอง การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงพลวตัรของการ
นิยามความหมายของคนรักเพศเดียวกนัในสังคมไทย 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า ในนิตยสารทางการแพทย์
หลายฉบบัในช่วงปี พ.ศ.2527-2545 เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง
ทศันคติเก่ียวกบัคนรักเพศเดียวกนั และมีการผลิตคาํใหม่
เก่ียวกับการจาํแนกเพศนอกขนบเหล่าน้ี เช่น รักร่วมเพศ 
เกย ์เลสเบ้ียน และกะเทย 
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การเปล่ียนแปลงในการให้ความหมายของความ
เป็นกะเทย และการผลิตองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบักะเทยในสังคม ไดป้รากฏในส่ือสาธารณะเพ่ิมมาก
ข้ึน และในมิติท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น นิตยสารใกลห้มอ 
นิตยสารผูบ้ริโภค ฯลฯ โดยการพาดหวับทความบางส่วนยงั
สะท้อนความรุนแรงต่อคนรักเพศเดียวกันในสังคมอยู ่
ตวัอย่างเช่น นิตยสารผูบ้ริโภค บทความเร่ือง “สังคมไทย
กาํลงัวิปริต เกย ์กะเทย เลสเบ้ียน เกล่ือนกรุง” ฉบับเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2527 ในเน้ือหาเป็นการอธิบายถึง
กามโรค โรคเอดส์ และปัญหาสังคม ในบทความดงักล่าว 
ช้ีให้เห็นถึงการเช่ือมโยงของจาํนวนเกยท่ี์เพ่ิมจาํนวนมาก
ข้ึน  โดยการสร้างวาทกรรมว่า เกิดจากพฤติกรรมการ
เลียนแบบจากส่ือ ดงันั้นพ่อแม่ผูป้กครองควรดูแลบุตรท่ีมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการนาํเสนอบทความดงักล่าว 
นบัว่าส่งผลทางลบต่อเกย ์และกะเทย การมุ่งอธิบายสาเหตุ
ของการเพ่ิมจาํนวนของประชากรเกย ์และกะเทย ควบคู่กบั
การแพร่ระบาดของกามโรค และโรคเอดส์ ทาํให้เกิดความ
ทับซ้อนระหว่าง กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกับปัญหาสังคม
เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสภาพดงักล่าว ส่งผลเสียหายต่อภาพลกัษณ์
ของกะเทย พร้อมๆกบัการสร้างการรับรู้ใหม่ในสังคม ว่า 
กะเทย คือ มูลเหตุปัจจยัสําคญัของปัญหา (สังคมไทยกาํลงั
วปิริต เกย ์กะเทย เลสเบ้ียน เกล่ือนกรุง, 2527) 

ในปี  พ .ศ .2529 นิตยสารใกล้หมอ  ได้ตีพิมพ์
บทความเก่ียวกับการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับคนรักเพศ
เดียวกันในสังคมไทย เน้ือหาในนิตยสารฉบับดังกล่าว มี
การนาํเสนอองค์ความรู้ ท่ีให้คุณค่าของคนรักเพศเดียวกนั
ในเชิงบวก  และพยายามเช่ือมโยงความผิดปกติเข้ากับ
หลกัการทางพระพุทธศาสนา โดยมีหัวเร่ืองสําคญั ไดแ้ก่ 
“รักร่วมเพศ ภาวะท่ีสังคมเร่ิมยอมรับ” “กะเทยแท้หรือ
เทียม” “การแบ่งประเภทของกะเทยตามหลกัธรรม” และ 
“รักร่วมเพศ” (อารยา, 2529; บุญมี, 2529) จากการพิจารณา
เน้ือหาของบทความทั้งหมดแลว้ กล่าวไดว้่า องค์ความรู้ท่ี
ผลิตข้ึนนั้ น  ย ังอยู่ภายใต้กรอบคิดแบบวาทกรรมทาง

การแพทยชี์วภาพแบบตะวนัตก ท่ีช้ีวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นภาวะ
ความผิดปกติของปัจจยัภายในร่างกาย และส่ิงแวดลอ้ม อนั
เป็นผลทาํให้กลายเป็นเกย ์และส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวติประจาํวนั (ชุมศกัด์ิ, 2529) 

นิตยสารใกล้หมอ ในปี  พ .ศ .2545 ได้นําเสนอ
บทความ “แปลงเพศ เม่ือกายไม่ตรงกบัใจ” อธิบายถึงการ
แปลงเพศ เพ่ือให้สภาพร่างกายและจิตใจตรงกนั บทความ
กล่าวถึง “กะเทย” เป็นพวกหลงเพศ  (Transsexual) คือ 
ต้องการใช้ชีวิตให้ตรงข้ามกับเพศกําเนิดของตน แม้ว่า
ในทางการแพทยย์งัไม่สามารถช้ีชดัเจนวา่เกิดสาเหตุใด แต่
พบหลักฐานว่าผู ้ผ่าตัดแปลงเพศ  จะได้ร่างกายตามท่ี
ตอ้งการ แต่ตอ้งประสบปัญหาทางสังคมและวฒันธรรม
หลายอย่าง เช่น การไม่ได้รับการยอมรับในเพศใหม่จาก
ผูค้นรอบขา้ง ปัญหาการติดต่อสมคัรงาน การใชสิ้ทธ์ิในเพศ
ใหม่ ปัญหาของเอกสารต่างๆ  ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่ได้
ทบทวนและเพิ่มเติมในกฎหมายใดๆ (จิตระพี, 2545)  

แมว้า่การผลิตองคค์วามรู้ทางการแพทยจ์ะช่วยให ้
“กะเทย” สามารถเขา้สู่กระบวนการปรับสรีระร่างกายให้
สอดคล้องกับเพศหญิง เปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่
กะเทยเพ่ิมมากข้ึน แต่นยัทางการแพทย ์ท่ีมองวา่กะเทยเป็น
ความผิดปกติ จะตอ้งทาํการรักษาในฐานะของคนป่วย ทาํ
ให้การเขา้ถึงความเป็นกะเทย ไดถู้กกาํหนดดว้ยวาทกรรม
ทางการแพทย์แบบชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน  ดังนั้ น  กะเทยท่ี
ตอ้งการสละความเป็นกะเทย เขา้สู่ “ความปกติ” ของความ
เป็นผูห้ญิง จึงถูกกําหนดให้แสวงหาทรัพยากรทางการ
แพทยชี์วภาพ ในรูปของศัลยกรรมเสริมความงาม ลากร
แปลงเพศ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ภายใต้
กรอบวาทกรรมเร่ืองเพศท่ีถูกผลิตข้ึน 
 
องค์ความรู้ทางการแพทย์เกีย่วกบักะเทย 
 การทาํความเขา้ใจ กะเทยแบบการแพทยชี์วภาพ
ของตะวนัตกในสังคมไทย ให้ความสาํคญักบัมิติทางจิตเวช 
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ดงันั้น แนวคิดกลุ่มแรกท่ีใชใ้นการอธิบายตวัตนของกะเทย
จึงมุ่งเนน้องคค์วามรู้เร่ืองจิตเวชเป็นหลกั  

สําหรับองค์ความรู้ทางการแพทยใ์นสังคมไทย
เก่ียวกบั กะเทย มีการนิยามตวัตนกะเทยคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.
2479 โดยหลวงวิเชียรแพทยาคม  (เทอดศักด์ิ, 2545) แต่
ไม่ไดข้ยายความให้มีความชดัเจนครอบคลุมถึงกะเทยทาง
สังคม สําหรับการศึกษากะเทยระยะแรก คือ งานเขียนของ 
สุด (2504) ไดแ้ก่ “การศึกษาร่างกายและฮอร์โมนของลกั
เพศ” ซ่ึงคาํอธิบายเก่ียวกบัลกัเพศ หมายถึง บุคคลท่ีลกัเอา
พฤติกรรมของเพศตรงขา้มมาเป็นของตนเอง ซ่ึงคาํว่า “ลกั
เพศ” มีความหมายใกล้เคี ยงมากกว่าค ําว่า  “กะเทย” 
เน่ืองจากคาํว่ากะเทยนั้ น  หมายถึงบุคคลท่ีมีอวยัวะเพศ
กาํกวม อาจแตกต่างจากพวกลักเพศท่ีเป็นชาย แต่กลับมี
พฤติกรรมคลา้ยเพศหญิง และดาํรงชีวิตอยา่งเพศหญิง จาก
การศึกษานักโทษลกัเพศพบว่า การตรวจวดัร่างกาย การ
ตรวจเซลลบุ์ในช่องปาก ตรวจนํ้าอสุจิแลว้ไม่พบวา่ผิดปกติ
ทางร่างกาย ดงันั้น จึงสรุปว่าลกัเพศท่ีพฤติกรรมเป็นหญิง
นั้น เป็นความผิดปกติในทางจิตมากกวา่กาย  

งานเขียนของ อรุณ  (2504) ได้ทําการศึกษาต่อ
ยอดจากนายแพทยสุ์ด แสงวิเชียร ในประเด็นของลกัเพศ 
(Transvestite) ในเน้ือหากล่าวว่า ลกัเพศเป็นลกัษณะหน่ึง
ของรักร่วมเพศ (Homosexuality) ซ่ึงเป็นความผิดปกติทาง
จิตใจ บุคคลเหล่าน้ีมีร่างกายและระบบสืบพนัธ์ุเป็นแบบ
เพศชายปกติ แต่มีเพียงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดไปใน
แนวทางของเพศหญิง สําหรับการรักษาให้หายเป็นปกติ 
สามารถรักษาไดเ้ฉพาะอาการกระทบกระเทือนเก่ียวกบัการ
รับรู้พฤติกรรมรักร่วมเพศ แต่หากมีอาการมานานแลว้ไม่
สามารถรักษาให้เป็นปกติได ้หรือรักษาให้สามารถดาํเนิน
ชีวิตในสังคมไดไ้ม่เป็นผลร้ายแก่ตนเองและสังคมรอบขา้ง 

องค์ความรู้ว่าด้วย “ลกัเพศ” ของสุด แสงวิเชียร 
ได้กลายเป็นต้นแบบของการศึกษากะเทยในระยะเวลา
ต่อมา งานเขียนของนงลกัษณ์ (2526) ไดใ้ชค้าํอธิบายของ
บุคคลท่ี มีพฤติกรรมข้าม เพศว่าเป็น  “ลัก เพศ” ใช้ค ํา

ภาษาองักฤษว่า “Transsexuality” และ “Transvestite” คือ ผู ้
ท่ี มี ร่างกายแสดงเพศหน่ึงอยู่แล้ว แต่อาจมีความพิการ
ทางดา้นจิตใจ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมแบบเพศหญิง ซ่ึงคาํ
วา่ลกัเพศเหมาะสมจะใชม้ากกว่าคาํวา่ “กะเทย” ลกัเพศเป็น
บุคคลท่ีมีความผิดปกติทางพฒันาการดา้นจิตใจ จึงส่งผลให้
มีพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัเพศกาํเนิด แต่อาการทางจิต
เป็นส่ิงท่ียากตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน  

ดังนั้ น การศึกษาลักเพศทางจิตใจต้องคาํนึงถึง
ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม และระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน  เน่ืองจากปัจจัยเหล่าน้ี  ล้วนส่ง
ผลลพัธ์ท่ีไม่เหมือนกนั นอกจากน้ี บทความกะเทย-แทห้รือ
เทียมของ อารยา (2529) เป็นส่วนหน่ึงของงานศึกษา ท่ี
ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการให้คาํจาํกัดของคาํว่า “ลัก
เพศ” คลา้ยกบัของสุด แสงวิเชียร โดยงานช้ินน้ีระบุอย่าง
ชดัเจนว่า คาํว่า “กะเทย” (Hermaphrodite) หมายถึง บุคคล
ท่ีมีอวยัวะเพศผิดปกติ มีทั้ งอณัฑะและรังไข่อยู่ในร่างกาย
แต่กําเนิด  ส่วน  “ลักเพศ” เป็นผู ้ท่ี มีความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย แต่มีความตอ้งการจะใชชี้วิตให้ตรงขา้มกบัเพศของ
ตนเอง  

ต่อมางาน เขี ยนของ  นงลักษ ณ์  (2535) เร่ือง 
“สาเหตุและผลกระทบทางสุขภาพของการเป็นกะเทยลกั
เพศ” เป็นงานท่ีอธิบายถึงความเส่ียงอนัจะเกิดจากการเป็น
กะเทย  ว่ามักจะนําไป สู่พฤติกรรมรักร่วมเพศ  หรือมี
เพศสัมพนัธ์กบัเพศเดียวกนั แต่ถา้มีพฤติกรรมสําส่อนทาง
เพศ จะนําไปสู่กลุ่มเส่ียงทางดา้นกามโรค โรคเอดส์ และ
โรคเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ  ดังนั้ น  จะเห็นได้ว่า ช่วงระยะท่ี
แตกต่างกนั อิทธิพลทางความรู้และการนิยมคาํวา่ “กะเทย” 
และ “ลกัเพศ” ถูกนาํมารวมเขา้ไวจ้นเป็นเน้ือเดียวกนั โดย
ในงานช้ินน้ีได้อธิบายความหมายของกะเทย ว่าเท่ากับ
ความหมายของลกัเพศ 

ดงันั้น กล่าวไดว้า่ ในบริบททางการแพทยข์องสุด 
แสงวิ เชียร  จึงให้ความหมายของความเป็นกะเทยใน
ความหมายท่ีเขม้งวด โดยมุ่งในการอธิบายภาวะของคนขา้ม
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เพศ หรือกะเทยทางสังคมในลกัษณะของการตีตรา และให้
ความหมายในลกัษณะของความเป็น “ลกัเพศ” เพราะเช่ือวา่
ภาวะข้ามเพศเกิดจากปัจจัยทางด้าน จิตใจเป็นสําคัญ 
นอกจากน้ี ผลผลิตของคาํวา่ “ลกัเพศ” ไดถู้กนาํมาใชใ้นงาน
ทางสังคมศาสตร์อยา่งกวา้งขวาง และความรู้ชุดดงักล่าวได้
ถูกผลิตซํ้ าเร่ือยมาลงกระทัง่คาํวา่ “ลกัเพศ” ไดรั้บความนิยม
ลดลงในปัจจุบนั 
 
กะเทยกบัการแพทย์ชีวภาพ 
 แนวคิดของกะเทยในกรอบการแพทยชี์วภาพ มี
พื้นฐานมาจากแนวคิดจิตเวชศาสตร์ ท่ีให้ความสําคญักับ
การพฒันาองค์ความรู้ทางดา้นระบบฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อ 
และนรีเวชวิทยา และกระบวนการ “เปล่ียนเพศ” ซ่ึงองค์
ความรู้ทั้ง 3 ชุด เป็นตวัอยา่งของกระบวนการท่ีทาํให้ความ
เป็นกะเทย กลายเป็นเร่ืองปกติ หากได้รับการรับรองจาก
แพทยแ์ผนตะวนัตก โดยการปรับเปล่ียนสรีระร่างกายจาก
ชายเป็นหญิง ดงัมีสาระสาํคญัของแนวคิดคือ 

จิตเวชศาสตร์ พยายามอธิบายตวัตนของกะเทย
ตามบัญชีจาํแนกโรคระหว่างประเทศ ทบทวนคร้ังท่ี 10 
(ICD-10) ว่าดว้ย Transsexualism คือ บุคคลท่ีปรารถนาจะ
ใช้ชีวิตตรงข้ามกับเพศกําเนิด  และต้องการแปลงเพศ 
(WHO, 2010) ซ่ึงราชวิทยาลัยจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
(2554) ให้คาํจาํกดัความเช่นเดียวกนั ส่วนสมาคมจิตแพทย์
แ ห่ งสห รัฐอ เม ริกา  (American Psychiatric Association, 
1994) ไดอ้ธิบายความหมายของ Gender Identity Disorder 
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคตามระบบ  DSM-IV (302.85 
Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults) 
ใกล้เคียงกับ  Transsexualism ดังนั้ น  ความเป็นกะเทยใน
สังคมจึงถูกผกูโยงภายใตก้ารควบคุมแบบจิตเวช และเขา้ใจ
วา่กะเทยเป็นความผดิปกติจากสมอง หรือจิตใจ 

ระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ การสร้างตวัตนของ
กะเทย ผ่านการนิยามให้อยูบ่นพื้นฐานของการปรับเปล่ียน
สรีระร่างกายเข้าใกล้เพศหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

ฮอร์โมนทดแทนเพศหญิง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีรับช่วง
ต่อมาจากจิตแพทย ์(ธิติ, 2553) เม่ือผ่านกระบวนดงักล่าว
แล้ว กะเทยท่ีทางการแพทยเ์รียกว่า “ผูป่้วย” จะเขา้สู่การ
ทาํศลัยกรรมแปลงเพศ 

นรีเวชวิทยา “ระบบดูแลบริการหลังการขาย” 
หลงัจากท่ีกะเทยไดรั้บการแปลงเพศแลว้ จะตอ้งเขา้สู่ระบบ
ดังกล่าว เพ่ือดูแลการเปล่ียนแปลงของอวยัวะเพศ และ
ผลกระทบจากการแปลงเพศ เฉพาะช่องคลอด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่  โรคท่ีจะเกิดข้ึนกบัอวยัวะเพศใหม่ (อติวทุธ, 2555) 
นรีเวชวิทยามีอาํนาจปริมณฑลในการดูแลรักษา ป้องกัน 
และส่งเสริม เพ่ือให้กะเทยหลังแปลงเพศมีความสุขกับ
อวยัวะเพศใหม่ 

อย่างไรก็ตาม คาํอธิบาย “กะเทยกับการแพทย”์ 
ทั้ง 3 ชุด ลว้นถูกผลิตซํ้ า และกลายเป็นความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบั “การรักษา” กะเทย ในฐานะ “ผูป่้วย” การรับรอง
ความเป็นกะเทย ภายใตก้รอบคิดแบบชีวะการแพทย  ์ถูก
ผลิตซํ้ าจนเกิดพ้ืนท่ีใหม่ในสังคมสําหรับกะเทย ท่ียอมรับ
อาํนาจของวาทกรรมเร่ืองเพศชุดดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น การ
เสนอว่า การเขา้ถึงการเปล่ียนเพศจากชายเป็นหญิง กะเทย
จะตอ้งผ่านการคัดกรองจากจิตแพทย  ์ตรวจสอบร่างกาย
โดยสูตินรีแพทย  ์เข้าสู่การรักษาด้วยฮอร์โมนจากแพทย์
ต่อมไร้ท่อ ผ่าตดัแปลงเพศจากศลัยแพทย ์และติดตามผล
หลงัแปลงเพศโดยสูตินรีแพทย ์เป็นตน้ 

ดงันั้น การยอมรับวาทกรรมทางการแพทยชี์วภาพ 
จึงเป็นกลไกทางธุรกิจ ท่ีการแพทยพ์าณิชยใ์ช้ เพ่ือสร้าง
ความถูกตอ้งหรือความปกติ ให้แก่ ความเป็นกะเทย และ
การเขา้ถึงการปรับเปล่ียนเพศสรีระ ไดถู้กผลิตซํ้ าผ่านการ
ปรากฏซํ้ าๆ ของกะเทยท่ีแปลงเพศจนสวยงามแบบหญิง 
การผลิตซํ้ า ความสําเร็จของเวทีนางงามกะเทย ดารากะเทย 
นกัร้อง และผูมี้บทบาททางการเมืองกะเทย แมว้า่จะเปิดพ้ืน
ทางสังคมให้แก่ความเป็นกะเทย แต่ก็กลายเป็นความชอบ
ธรรมในการหยบิยืน่อาํนาจ คืนใหแ้ก่การแพทยพ์าณิชยแ์ละ
ธุรกิจแปลงเพศและเสริมความงาม เน่ืองจากองค์ความรู้
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ดงักล่าวไดส้ร้างประโยชน์ใหแ้ก่กะเทย แมจ้ะยงัไม่สามารถ
อนุมานไดว้่า “กะเทย” อยูภ่ายใตอ้าํนาจของวาทกรรมทาง
การแพทย์ชีวภาพทั้ งหมด ดังพบกรณีของกะเทยคนจน 
กะเทยกรรมกร และกะเทยอีสาน 
 
บทสรุป 

กะเทยถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยมา
ยาวนาน โดยปรากฏคร้ังแรกในกฎหมายตราสามดวง ต่อมา
พฤติกรรมของการรักเพศเดียวกนัปรากฏในหลกัฐานของ
ราชสาํนกั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีปิดท่ีจะแสดงอาการไม่ใช่ชาย
ไม่ใช่หญิงไดอ้ย่างเสรี แต่ในประชาชนทั่วไปกลบัไม่พบ
หลกัฐานของพฤติกรรมดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีการบนัทึกไว ้
ต่อมาเม่ือเขา้สู่ยคุของการปฏิรูปบา้นเมือง สังคมไทยมีความ
เข้มงวดของการจัดระบบความเป็นชายความเป็นหญิงท่ี
ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการเพิ่ม
จาํนวนประชากร ความเป็นกะเทยก็ยงัดาํรงอยูใ่นฐานะเพศ
นอกขนบ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ช้ีให้ถึงความเบาบางของ
กฎระเบียบแบบแผนว่าด้วยเร่ืองเพศชายหญิง และการท่ี
สังคมไทยไม่มีบทลงโทษกะเทยอย่างรุนแรงจนถึงขั้ น
ประหารชีวิต ซ่ึงแตกต่างจากสังคมตะวนัตก นอกจากน้ี 
บริบททางศาสนาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้ความหมาย 
การรับรู้ และความเขา้ใจในเร่ืองเพศของคนในสังคมดว้ย 

การเข้ามามีอิทธิพลของความรู้แบบการแพทย์
ชีวภาพในสังคมไทย ทาํใหก้ารให้ความหมายและการให้คาํ
จาํกดัความเป็นกะเทย มุ่งอธิบายตวัตนของกะเทย ในฐานะ
ของบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางเพศ ในลกัษณะของความ
เคร่งครัดในการจาํแนกเพศ ผลจากการศึกษาจาํนวนมากใน
ระยะแรก ล้วนผลิตซํ้ า ความเป็นกะเทย ในฐานะท่ีเป็น 
“พวกลักเพศ” ท่ี มีความผิดปกติทางด้านจิตใจมากกว่า
ร่างกาย ส่วนคาํวา่ “กะเทย” ถูกให้ความหมายวา่ เป็นบุคคล
ท่ีมีอวยัวะเพศกาํกวม และหากตอ้งการอธิบายพฤติกรรม
ขา้มเพศ ก็ให้ใชค้าํว่า “ลกัเพศ” ถึงจะอธิบายไดช้ดัเจนกว่า 
ซ่ึงอิทธิพลขององค์ความรู้ดังกล่าว กลายเป็นตน้แบบใน

การศึกษาพฤติกรรมลักเพศทั้ งในทางการแพทย์และ
สังคมศาสตร์ต่อเน่ืองมาหลายทศวรรษ จนในเวลาต่อมาลกั
เพศถูกใช้ทับซ้อนกับการกลายเป็น กะเทย เกยค์วีน และ
พวกประเภทสอง (ภาษาหนงัสือพิมพ)์  

แมว้่าในปัจจุบนั คาํว่าลกัเพศไม่ไดรั้บความนิยม
แล้ว แต่การผลิตองค์ความรู้ทางการแพทย์ชีวภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง ยงัคงให้ความสําคญักบัองคค์วามรู้ทางดา้นจิตเวช
ศาสตร์ โดยเฉพาะการเปล่ียนเพศจากชายเป็นหญิง จนใน
ปัจจุบนัเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงร่างกาย ผ่านศลัยกรรม
แปลงเพศ สามารถเขา้ถึงได้อย่างสะดวกสบาย และราคา
ย่อมเยาสําหรับกะเทยท่ีเป็นชนชั้นกลาง ทาํให้ “กะเทย” 
ไดรั้บอิทธิพลจากวาทกรรมทางการแพทยชี์วภาพ เพ่ือการ
เปิดพ้ืนท่ีทางสังคมให้กวา้งมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
เขา้ถึงทรัพยากรไดม้ากข้ึน  

อยา่งไรกต็าม กะเทย ไม่ไดต้กอยูภ่ายใตว้าทกรรม
เร่ืองเพศตามแบบชีวะการแพทยแ์บบยอมจาํนน แต่เป็นการ
เลือกใชว้าทกรรม เพ่ือแสวงหาทางเลือกและอาํนาจในการ
เขา้ถึงทรัพยากรและเพื่อเปิดพ้ืนท่ีทางสังคม โดยการสร้าง
จินตนาการทางสังคมวทิยา (Sociological Imagination) ตาม
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับเพศสภาพ และเพศวิถีท่ีนักวิชาการ
นําเสนอ นอกจากน้ี กะเทยยงัสร้างพ้ืนท่ีทางสังคม และ
ต่อรองการเมืองเชิงอํานาจกับรัฐ  ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไดอ้ย่างแนบเนียน ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมคา
บาเร่โชว ์อย่างไรก็ตาม วาทกรรมทางการแพทยชี์วภาพท่ี
การแพทยเ์ชิงพาณิชยพ์ฒันาชุดคาํอธิบายการนิยามตวัตน
ของกะเทยในทางสังคมไทย มิไดผ้ลกัให้กะเทยชั้นกลางใน
เมืองเป็นชายขอบหรือเป็นอ่ืนทางเพศ แต่กลบัเป็นการสร้าง
พื้นท่ีและสร้างความเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือให้ความเป็นกะเทย
ผลิตชุดคําอธิบายใหม่ๆ ในเร่ืองเพศเพ่ือการต่อรองกับ
สังคม ในขณะท่ี กะเทยคนจน กะเทยกรรมกร เลือกท่ีจะใช้
ความเป็นกะเทยในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างออกไป 
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