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บทคัดย่อ
งานศึ กษาชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้ ให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละบริ บททางสังคม ที่ ส่งผลต่อการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ ไปจนถึงการให้ความหมายของเลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน ผ่านการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันอัน ในแง่พฒั นาการความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ พบว่า สังคม
ตะวัน ตกกับ เอเชี ย มี ท่ า ที แ ละการปฏิ บัติ ต่ อ เลสเบี้ ยนหรื อ ผูห้ ญิ ง รั ก เพศเดี ย วกัน แตกต่ า งกัน ในสั ง คมตะวัน ตก
ความสัม พัน ธ์ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่างผูห้ ญิ ง กับผูห้ ญิ งจะถูก มองว่า ผิด ธรรมชาติ และต้อ งถู กลงโทษ ท าให้เลสเบี้ ยนใน
ตะวันตกใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อน ขณะที่ในสังคมเอเชียความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงจะถูกมองว่าเป็ น
ความไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้มีการลงโทษ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิง
ABSTRACT
This study aims to point out that different (social) contexts affects the construction of lesbians or same-sex
women's identity and meaning. The study was a documentary research about lesbians or same-sex women, including
development and historical changes. The results showed that there were differences of lesbian's identity and meaning
were construction in each society. In Western society, the relationships between woman and woman or same-sex
relationships were seen as being unnatural which is against nature must be punished. Many lesbians or same-sex women
have lived through a time when their only discrimination was to make themselves invisible. In Asian society, the
relationships between woman and woman or same-sex relationships were seen as being inappropriate behavior, weren't
punished. Because they were seen as being women's friendships.

คาสาคัญ: เลสเบี้ยน ผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน ความแตกต่าง
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บทนา
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในตะวันตก เอเชีย และไทยโดยมาก
มักมีจานวนน้อยกว่าเกย์หรื อผูช้ ายรักเพศเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเกย์มกั ถูกจัดประเภทในฐานะผูช้ าย และเป็ นอิสระจากชีวิต
ครอบครัวมากกว่าผูห้ ญิ ง ทาให้ประวัติศาสตร์ เลสเบี้ ยนมักมี รายละเอี ยดที่ หลบซ่ อนอยู่ในประวัติศาสตร์ เกย์และมี
แหล่งข้อมูลอยู่อย่างจากัด ลักษณะดังกล่าวส่ งผลให้เลสเบี้ ยนไม่มีตวั ตน และไม่ถูกหยิบยกมาเป็ นประเด็นในการ
กล่าวถึงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศึกษาเชิ งวิชาการที่ ละเลยความซับซ้อนเรื่ องเพศวิถี งานศึ กษาชิ้นนี้ จึงเป็ น
ความพยายามที่จะสื บค้นและเรี ยบเรี ยงข้อมูลเกี่ยวกับเลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันภายใต้ขอ้ จากัดเหล่านั้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
งานศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์มุ่งค้นคว้าและเรี ยบเรี ยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ อนั เกี่ ยวข้องกับเลสเบี้ ยนหรื อ
ผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในสังคมตะวันตกและเอเชีย เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างในแต่ละบริ บท ทั้งในเชิงพื้นที่และช่วงเวลา ที่
ส่ งผลต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ไปจนถึงการให้ความหมายต่าง ๆ ซึ่ งสัมพันธ์กบั การการดารงอยู่ของเลสเบี้ยนหรื อ
ผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน
วิธีการวิจยั
งานศึกษาครั้งนี้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน
อันได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ และพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของการปรากฏตัวและรู ปแบบการดารงชีวติ ของ
เลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในสังคมตะวันตกและเอเชีย
ผลการวิจยั
1. ประวัตศิ าสตร์ เลสเบีย้ นในตะวันตก (History of lesbianism in Western)
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับเลสเบี้ ยนในตะวันตกมีจานวนน้อยกว่าเกย์เนื่ องจากงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ ให้ความสาคัญอยู่กบั ผูช้ าย ทาให้ประวัติศาสตร์ เลสเบี้ ยนส่ วนใหญ่มกั มีรายละเอียดที่ หลบซ่ อนอยูใ่ น
ประวัติศาสตร์เกย์อีกทั้งมีแหล่งข้อมูลอยูอ่ ย่างจากัด เนื่องจากเกย์มกั ถูกจัดประเภทในฐานะผูช้ ายและเป็ นอิสระจากชีวิต
ครอบครั ว มากกว่า ผูห้ ญิ ง ท าให้พ วกเขามี ต ัว ตนมากกว่า เลสเบี้ ย นที่ ไ ม่ ถู ก หยิบ ยกมาเป็ นประเด็ นในการกล่ า วถึ ง
(Donoghue, 2007) ทั้งนี้ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนในตะวันตกแบ่งออกได้เป็ น 5 ยุค ได้แก่ 1) ยุคกรี กโบราณ 2) อาณาจักร
โรมันและต้นคริ สต์ศาสนา 3) ยุคกลาง 4) ยุคก่อนสมัยใหม่ 5) ปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21
1.1 ยุคกรีกโบราณ (Ancient Greece)
งานศึ กษาของเค็นเน็ธ โดเวอร์ (1978) ในหนังสื อเรื่ อง Greek Homosexuality กล่าวว่า หลักฐาน
เกี่ ยวกับผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในยุคกรี กโบราณมีอยู่อย่างจากัด อีกทั้งยากที่ จะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมกรี ก (Dover,
1978) เนื่องจากหลักฐานที่คงอยูส่ ่วนใหญ่มกั แต่เฉพาะงานเขียนของผูช้ าย และน้อยมากที่ผชู ้ ายเอเธนส์จะกล่าวถึงผูห้ ญิง
รักเพศเดียวกัน เพราะเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้าม (Dover, 1978)
แม้จ ะมี ห ลัก ฐานอย่า งจ ากัด แต่ ย งั คงมี ห ลัก ฐานจ านวนหนึ่ ง ที่ อ ้า งถึ ง ผูห้ ญิ ง รั ก เพศเดี ย วกันใน
วรรณกรรมกรี กโบราณ พบในงานของสองนักกวีหญิงที่มีชื่อว่า แซฟโฟและอัลค์แมนที่ถูกตีความว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับความปรารถนาระหว่างผูห้ ญิง และแม้วา่ แซฟโฟจะเป็ นที่ กล่าวถึงอย่างบ่อยที่สุด จากการยกตัวอย่างถึงผูห้ ญิ งชาว
กรี กโบราณที่อาจมีลกั ษณะแบบผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน แต่งานศึกษาของคริ สติน ดาวนิง (1994) เรื่ อง Lesbian Mythology
ได้กล่าวว่า เพศวิถีของเธอยังคงเป็ นที่ถกเถียงของนักประวัติศาสตร์ บางคนเช่น อีวา สไทเจอร์ ที่ ได้กล่าวว่า ความรัก
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ระหว่างผูห้ ญิงในงานเขียนของแซฟโฟไม่ใช่หลักฐานที่ บ่งบอกถึงเพศวิถีของเธอ (Downing, 1994) ขณะที่ งานเขียน
ของอัลค์แมน ชื่อ partheneia หรื อ Maiden-Songs ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองความรักระหว่างหญิงวัยรุ่ นสปาร์ตนั
ยังคงเป็ นที่สงสัยจากนักประวัติศาสตร์วา่ เป็ นความเพียงอารมณ์ความรู ้สึกหรื อความสัมพันธ์ทางเพศ (Dover, 1978)
1.2 อาณาจักรโรมันและต้ นคริสต์ ศาสนา (Roman Empire and early Christianity)
หลักฐานเกี่ยวกับผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในอาณาจักรโรมันและต้นคริ สต์ศาสนาปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ
เรื่ องMetamorphoses ของ Ovid ที่กล่าวถึงเรื่ องราวความระหว่างเด็กสองคนที่มีนามว่าไอฟิ สและแลนด์ โดยไอฟิ สเป็ น
เด็กหญิงที่ถูกแม่ของเธอปกปิ ดเพศกาเนิ ดจากหญิงเป็ นชายเนื่ องจากถูกสามีขู่ว่าหากให้กาเนิ ดลูกผูห้ ญิงจะฆ่าทิ้ง การ
ปกปิ ดดังกล่าวทาให้พ่อของไอฟิ สเข้าใจผิดว่าลูกของตนเป็ นผูช้ าย และเมื่อไอฟิ สอายุ 13 ปี พ่อของเธอก็ได้พาให้เธอ
รู ้จกั กับแลนด์หญิงสาวผมทองคนหนึ่ง ความรักระหว่างเด็กหญิงทั้งสองจึงเริ่ มต้นขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้หลักฐานที่ กล่าวถึงความรั กระหว่างผูห้ ญิงจะมี อยู่อย่างจากัด แต่งานศึ กษาของ
โจเซฟ เอ. โคเรย์ และแพตทริ เซี ย บี ตตี้ ช็อง (2001) ในหนังสื อเรื่ อง Sexual Diversity and Catholicism: Toward the
Development of Moral Theology ได้กล่าวถึงตานานพรอมิทิอุสที่เสกผูห้ ญิงให้กลายเป็ นผูช้ ายและมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับคนเหล่านั้น (Coray, Jung, 2001)
ตัว อย่า งเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ท างเพศระหว่า งคนเพศเดี ย วกัน ยัง ปรากฏอยู่ใ นข้อ เขี ย นชื่ อว่า
Dialogues of the Courtesans ของลูเชีย ที่เล่าถึงเรื่ องราวของมีกิลลา ที่เปลี่ยนชื่อเป็ นมีกิวลัส ที่สวมใส่ ผมปลอมคลุมบน
ศีรษะที่ไม่มีผม เมื่อลีเอนา เห็นก็ได้กล่าวถึงเธอว่า “มีผหู ้ ญิงเช่นนี้ ในเลสบอสด้วยหรื อ เธอมีใบหน้าคล้ายผูช้ าย แต่เป็ น
เพียงผูห้ ญิงที่ทาราวกับว่าตนเองเป็ นผูช้ าย” มีกิวลัสได้ยว่ั ยวนลีเอนาจนทาให้เธอรู ้สึกแปลกใจต่อลักษณะดังกล่าว
การมองว่าผูห้ ญิงที่ปฏิบตั ิตนราวกับผูช้ ายและมีความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงด้วยกันเป็ นเรื่ องประหลาดปรากฏในงาน
ศึ กษาของโทมัส ฮับ บาร์ ด (2003) เรื่ อ ง Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic Documents ที่
กล่าวถึงบทสนทนาของผูช้ ายสองคนที่ถกเถียงว่า สิ่ งไหนดีกว่ากัน ระหว่างผูช้ ายที่รักเพศเดียวกันและรักต่างเพศ โดย
ผูช้ ายคนหนึ่ งได้ยนื ยันว่า ถ้าผูช้ ายจะมีความสัมพันธ์ในเชิงชูส้ าวกันก็น่าจะถูกต้องมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิง
เพราะความสัมพันธ์ในรู ปแบบดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็ นความผิด (Hubbard, 2003)
1.3 ยุคกลาง (Medieval period)
ยุคกลางเป็ นยุคที่ศาสนาได้เข้ามาจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงอย่างเข้มข้น ผ่านสถานกักกันที่
ถูกพัฒนาจากพระภิกษุสงฆ์เซลติกในไอร์แลนด์ เรื่ องราวความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเลสเบี้ยนปรากฏอยูใ่ นงานศึกษา
ของจู ดิ ธ เอ็ ม . เบนเนต (2000) เรื่ อง Lesbian-like” and the Social History of Lesbianisms ที่ อ ้า งถึ ง Paenitentiale
Theodori คู่มือการสารภาพบาปต้นยุคกลางที่พระสันตะปาปา Theodore of Tarsus ได้บนั ทึกเรื่ องราวเกี่ ยวกับความรัก
ระหว่างผูห้ ญิง ซึ่ งใน Paenitentiale มีขอ้ ความว่า “ถ้าผูห้ ญิงปฏิบตั ิตวั ชัว่ ร้ายกับผูห้ ญิง เธอต้องสานึกบาปเป็ นเวลา 3 ปี ”
ทั้งนี้ Paenitentiale ได้ถูกเผยแพร่ ไปยังเกาะเล็ก ๆ ในอังกฤษอันเป็ นพื้นที่สาคัญในยุโรป โดยคนที่เขียนคาสารภาพบาป
ในยุคกลางไม่ได้กล่าวถึงกิจกรรมทางเพศระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงอย่างชัดเจน (Bennett, 2000)
เช่ นเดี ยวกับงานศึ กษาของหลุยส์ ครอมป์ ตัน (1981) นักวิชาการชาวแคนาดา เรื่ อง The myth of
lesbian impunity: Capital laws from 1270 to 1791 ได้ยกตัวอย่างบทความเกี่ ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส ที่ มีชื่อว่า Li livres
de jostice et de plet (c.1260) ที่กล่าวถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่มีต่อเลสเบี้ยนโดยการ “ตัดมือตัดขาสาหรับการกระทา
ผิดในครั้งแรก จุดไฟเผาจนตายสาหรับการกระทาผิดในครั้งที่สอง และถูกลงโทษจากผูช้ ายสาหรับการกระทาผิดในครั้ง
ที่สาม” แม้วา่ บทลงโทษการตัดมือตัดขาสาหรับเลสเบี้ยนในยุคกลางจะไม่เป็ นที่รู้จกั กันมากนัก แต่ในสเปน อิตาลี และ
จักรวรรดิ โรมันอันศักดิ์ สิ ทธิ์ กฎโซโดมี ระหว่างผูห้ ญิงได้มองว่าความสัมพันธ์ ทางเพศระหว่างผูห้ ญิงเป็ นความผิด
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ธรรมชาติ และต้องถูกลงโทษด้วยการจุดไฟเผาจนเสี ยชีวติ แม้วา่ จะมีบนั ทึกจานวนน้อยที่กล่าวถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว แต่
ในจักรวรรดิ โรมันที่ อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิคาร์ ลที่ 5 ยังคงมีกฎหมายที่ ห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง
ผูห้ ญิง (Crompton, 2004)
1.4 ยุคก่ อนสมัยใหม่ (Early period)
ในอังกฤษยุคก่อนสมัยใหม่ เลสเบี้ยนได้รับการมองเห็นมากขึ้น แต่ยงั คงมีการต่อต้านเลสเบี้ยนใน
สังคม (Fairchild, 2006) จากหลักฐานพบว่า เดอลาลิวีเยอ แมนเล นักเขียนบทละครที่เกี่ ยวข้องกับการเมือง ได้ตีพิมพ์
วารสาร The New Atlantis เพื่อโจมตีเลสเบี้ยน (Fairchild, 2006) การโจมตีดงั กล่าวมีผลทาให้ผหู ้ ญิงรักเพศเดียวกันถูกตี
ตราทางสังคม ส่งผลให้ผชู ้ ายรู ้สึกหวาดกลัวความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกันของผูห้ ญิงเพิ่มมากขึ้น (Fairchild, 2006)
แม้จะมีการโจมตีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผูห้ ญิงผ่านเนื้อหาในวารสาร แต่ยงั มีนวนิ ยายที่เล่า
ถึงชีวติ ของเลสเบี้ยน เช่น งานของฟิ ลดิ่ง เรื่ อง The Female Husband ที่มุ่งเน้นไปยังความไม่ซื่อสัตย์ภายในจิตใจของตัว
ละครที่ชื่อ แฮมิลตันซึ่ งมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและแต่งกายข้ามเพศ (Fairchild, 2006) ตัวละครดังกล่าวได้นาเสนอ
ภาพของเลสเบี้ยนในศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 (Clark, 1996) อันเป็ นยุคที่มีการเกิดขึ้นของผูห้ ญิงชนชั้นกลาง
และชนชั้นสูงในอเมริ กา ลิเลียน เฟดเดอร์แมน นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริ กนั เห็นว่า โอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษา
ที่ เพิ่มมากขึ้นของผูห้ ญิงชนชั้นกลาง มีผลทาให้เกิ ดวิทยาลัยสาหรับผูห้ ญิงและนาไปสู่ ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าง
ผูห้ ญิงด้วยกัน (Miller, 1995)
แต่เมื่อความใกล้ชิดระหว่างเด็กหญิงถูกมองผ่านนักเพศศาสตร์ จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิง
ในปลายศตวรรษที่ 19 ถูกมองว่าเป็ นความผิดปกติ และไม่น่าไว้วางใจ จึงเกิดคาศัพท์คาว่า เลสเบี้ยนและผูห้ ญิงรักร่ วม
เพศอันกลายเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะเรื่ องเพศวิถีของผูห้ ญิงที่ ต่างถูกจับจ้องจากคน
ภายนอก
ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในปารี ส เป็ นช่วงเวลาการประกาศตัวตนในฐานะเลสเบี้ยนผ่านสวมใส่ ทกั ซิ
โด้กบั แว่นตาข้างเดียวที่สอดเข้าไปในรู เล็ก ๆ ภายในเสื้ อ งานศึกษาของคาเรน ฮานเซน (1995) ศาสตราจารย์ดา้ นสตรี
ศึกษา เรื่ อง No Kisses Is Like Youres': An Erotic Friendship between Two African-American Women during the MidNineteenth Century วิเคราะห์ ให้เห็ นถึงพื้นที่ ของเลสเบี้ ยนที่ มีอยู่อย่างจากัดว่า แม้ในยุคนั้นผูห้ ญิ งจะพัฒนาอารมณ์
ความรู ้สึกที่มีต่อกันและกันไปจนกระทัง่ มีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่การแต่งงานกับผูช้ ายยังคงเป็ นบรรทัดฐาน ทาให้
ความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึ้ นระหว่างผูห้ ญิ งด้วยกัน ถูกแทนที่ ว่าเป็ น ความสัมพันธ์ แบบเพื่อนสนิ ท (bosom sex) ซึ่ งเป็ น
คาศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผูห้ ญิงกับเพื่อนสาวคนสนิทโดยที่ท้ งั คู่คงแต่งงานมีสามี (Hansen, 1995)
ต่อมาในปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ในนิวอิงแลนด์ของอเมริ กาก็ได้ปรากฏให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่เรี ยกว่า Boston marriages โดยเป็ นคาศัพท์ที่ใช้อธิ บายถึงความรักและมิตรภาพระหว่างผูห้ ญิงสองคนที่
ใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกัน โดยการปราศจากพึ่งพาทางการเงินจากผูช้ าย ซึ่ งคาศัพท์ดงั กล่าวมาจากนวนิ ยายเรื่ อง The Bostonian
ของเฮนรี่ เจมส์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวความสนิ ทสนมระหว่างผูห้ ญิงบอสตันสองคนที่มีฐานะร่ ารวย ซึ่ งเป็ นที่เล่าลือว่าเป็ น
ความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยน (Angelowicz, 2017)
ช่วงเวลาต่อมา เดวิด มาเม็ต ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผูห้ ญิงถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยการใช้คา
ว่า Boston marriage มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของละคร โดยเป็ นเรื่ องราวของผูห้ ญิงหลายคนที่เป็ นหุน้ ส่ วนกันทางธุรกิจและมี
ความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยน แต่ในความเป็ นจริ งไม่อาจสรุ ปได้ว่าความสัมพันธ์แบบ Boston marriage เป็ นการอ้างถึง
ความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่สาคัญคือเป็ นการสร้างประวัติศาสตร์ความเท่าเทียมทางเพศที่จะทา
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ให้ผูห้ ญิ งสามารถมี อิสระในตัวเอง ไม่จาเป็ นต้องเชื่ อมโยงกับผูช้ าย (Angelowicz, 2018) ทาให้เลสเบี้ ยนได้รับการ
มองเห็นและมีตวั ตนมากขึ้น
เช่นเดี ยวกับในประเทศฝรั่งเศสที่ มีการปรากฏตัวของเลสเบี้ ยนเพิ่มมากขึ้น พร้อมการเกิ ดขึ้นของ
บาร์, ร้านอาหาร, และคาเฟ่ ที่มีเจ้าของเป็ นเลสเบี้ยน อีกทั้งจิตรกร นักเขียน ที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องราวของเลสเบี้ยน มี
ผลทาให้พวกเธอได้รับการมองเห็นในพื้นที่สาธารณะ (Rupp, 2011) นอกจากนี้ ช่วงปี ค.ศ. 1930 อพาร์ ตเมนท์ยา่ นกรี น
วิชในอังกฤษ และฮาเล็มในอเมริ กา ยังเป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผูพ้ กั อาศัยเกย์และเลสเบี้ยน คล้ายกับกรุ งเบอร์ ลินของ
ปารี ส (Rupp, 2011) ที่ได้เปิ ดให้เลสเบี้ยนแต่งกายแบบเพศตรงข้ามตามที่ตนปรารถนา ต่อมาช่วงทศวรรษที่ 1950 มีการ
ใช้คาศัพท์คาว่า บุทช์ (butch) เรี ยกเลสเบี้ยนที่มีลกั ษณะแบบผูช้ าย และคาศัพท์คาว่า เฟม (femme) เรี ยกเลสเบี้ยนที่มี
ลักษณะแบบผูห้ ญิง โดยบุทช์จะสวมใส่ กางเกงยีนส์ เสื้ อยืด เสื้ อสเวตเตอร์ ขณะที่เฟมได้เสวมใส่ ฟชัน่ แบบผูห้ ญิง ด้วย
การสวมรองเท้าส้นสูง ชุดกระโปรงและแต่งหน้า (Byers, 2008) เรื่ องราวของผูห้ ญิงที่แต่งตัวเป็ นผูช้ ายที่เรี ยกว่าบุทช์ ถูก
ให้ความสาคัญในงานศึกษาของนอร์ ตนั เนื่ องจากเขามองว่าเป็ นเรื่ องราวสาคัญในประวัติศาสตร์ เลสเบี้ยน ทั้งนี้ เพราะ
การปลอมตัวเป็ นผูช้ าย (Male impersonation) เป็ นคุ ณลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมเลสเบี้ ยนในสหราชอาณาจัก ร
นับตั้งแต่ที่ศตวรรษที่ 17 เป็ นต้นมา อีกทั้งมีหลายกรณี ที่ปรากฏในนวนิ ยาย โดยเรื่ องราวการแต่งตัวเป็ นผูช้ ายของเล
สเบี้ยนมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย เช่น จอร์ จที่ปลอมตัวเป็ นผูช้ ายและแต่งงานกับผูห้ ญิงและใช้ชีวิตอยูด่ ว้ ยกันในยุโรปตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17, แคททอรี น วอสบาค ที่แต่งงานกับผูห้ ญิง จนกระทัง่ ถูกรับรู ้วา่ ไม่ใช่ผชุ ้ ายจากการถูกส่งไปที่โรงพยาบาล
เพื่อรักษาโรคปอดบวม (Norton, 2008) หลายครั้งมีการค้นพบว่ามีการใช้อวัยวะเพศปลอมของเลสเบี้ยนที่แต่งกายข้าม
เพศ (Norton, 2008) กลางศตวรรษที่ 20 เลสเบี้ยนถูกทาให้กลายเป็ นคนผิดปกติและเป็ นคนกลุ่มน้อยทางสังคม ผ่านการ
ให้กล่าวถึงในฐานะความแปลกประหลาด (Norton, 2008) มีหลักฐานที่กล่าวถึงเลสเบี้ยนในเชิงลบปรากฏในนวนิ ยาย
เรื่ อง Memoirs of a Women of Pleasure ของนักเขียนชาวอังกฤษที่บรรยายถึงเลสเบี้ยนในคลับแห่งหนึ่งว่าเป็ น “บุคคลที่
สนับสนุนความซาดิสต์-มาโซคิสต์” รวมถึงสื่ อลามกที่กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยนว่าคือการค้าในรู ปแบบหนึ่ง
(Norton, 2008) ชี้ให้เห็นว่าแม้เลสเบี้ยนจะปรากฏตัวในสังคมมากขึ้นแต่ยงั คงดารงอยูใ่ นสถานะของการเป็ นคนนอกที่
แตกต่างจากบุคคลอื่น (Donoghue, 2007) ซึ่ งปลายศตวรรษที่ 19 และ 20 ได้มีการเกิดขึ้นของขบวนการเลสเบี้ยนเพื่อ
สร้างการยอมรับจากสังคม (Norton, 2008)
1.5 ปลายศตวรรษที่ 20 และต้ นศตวรรษที่ 21 (Later 20th and early 21st centuries)
เช้าของวันที่ 28 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1969 โรมแรมสโตนวอล์ ที่ต้ งั อยูย่ า่ นกรี นวิชวิลเลจ รัฐแมนฮัตตัน
นิ วยอร์ ก เกิดการจลาจลครั้งใหญ่จากการโจมตีของตารวจที่นาไปสู่ ความรุ นแรงต่อชุมชนเกย์และเลสเบี้ยน เหตุการณ์
ครั้งนี้เป็ นเหตุการณ์สาคัญ ที่นาไปสู่การต่อสูเ้ พื่อสิ ทธิมนุษยชนของเกยและเลสเบี้ยนในสหรัฐอเมริ กา ทาให้มีปรากฏตัว
ของคู่รักเลสเบี้ยนเพิ่มมากขึ้น (National Park Service, 2008)
ปี ค.ศ. 1970 คู่ รั ก เลสเบี้ ย นที่ อ าศัย อยู่ด้ว ยกัน ในอเมริ ก า และซานฟรานซิ สโก ได้ป รากฏตัวที่
สานักงานของปลัดเทศบาล เพื่อเรี ยกร้องและอนุญาตให้มีการแต่งงานอย่างถูกกฏหมายของคนเพศเดียวกัน พวกเขาถูก
ปฏิ เสธและเดิ นทางไปยังศาล พร้อมกับกล่าวว่า กฏหมายการแต่งงานได้จากัดแต่เฉพาะคู่รักต่างเพศ ซึ่ งขัดต่อสิ ทธิ
พื้นฐานการแต่งงานในฐานะสิ ทธิ อนั เท่าเทียม ความต้องการที่จะแต่งงานของคู่รักเลสเบี้ยน ชี้ให้เห็นถึงความหนักแน่น
ทางความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน ตลอดกลางทศวรรษที่ 1970 ถึงปลายทศวรรษที่ 1980 จึงไม่มีคู่รักเลสเบี้ยนคนใด
ในอเมริ กาได้รับสิ ทธิ การแต่งงาน (Chambers, Polikoff, 1999)
ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 21 ได้ปรากฏคาศัพท์คาว่า ครอบครัวเลสเบี้ยน (lesbian family) อันประกอบ
ไปด้ว ยผู ้ห ญิ ง สองคนที่ มี ฐ านะเป็ นคู่ รั ก หรื อ ต้อ งการที่ จ ะแต่ ง งาน และรั บ เด็ ก มาเป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรมเพิ่ ม มากขึ้ น
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โดยเฉพาะในอเมริ กนั แต่ทว่า ครอบครัวเลสเบี้ยนกลับถูกตีตราทางสังคม เนื่ องด้วยแนวคิดครอบครัวแบบดั้งเดิม ที่
ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก จึงทาให้สถาบันการแต่งงานปฏิเสธที่จะยอมรับคู่รักเพศเดียวกันในฐานะคู่สมรส (Quinn,
2012) คู่รักเลสเบี้ยนจึงไม่สามารถสร้างครอบครัวได้ และมีสถานะเป็ นเพียง domestic partnership (Chambers, Polikoff,
1999) ข้อจากัดเหล่านี้ ได้นาไปสู่ การสร้างความยากลาบากในการการสร้างครอบครัวของเลสเบี้ยน ที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับ
โครงสร้างทางสังคมที่ปฏิเสธการดารงอยูข่ องพวกเธอ แม้วา่ ครอบครัวเลสเบี้ยนจะมีสถานะเป็ นครอบครัวไม่แตกต่าง
จากครอบครัวรักต่างเพศก็ตาม
2. ประวัตศิ าสตร์ ผ้หู ญิงรักเพศเดียวกันในเอเชีย (History of same-sex women couple in Asia)
คาศัพท์ที่ใช้ในการกล่าวถึงผูห้ ญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิงในเอเชียนั้นสามารถเทียบเคียงได้
กับคาศัพท์คาว่าเลสเบี้ยนในสังคมตะวันตก แต่ก็มิได้มีความหมายเทียบเท่ากับคาว่าเลสเบี้ยน เนื่ องจากมีความแตกต่าง
ทางภาษา วัฒนธรรมอันเป็ นบริ บทเฉพาะของสังคมเอเชีย ทาให้คาศัพท์ และความเข้าใจต่อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันมีความ
แตกต่างกันบางแง่มุม ทั้งนี้ ขอ้ มูลประวัติศาสตร์ ผูห้ ญิงรักเพศเดี ยวกันในเอเชี ยในงานศึ กษาชิ้นนี้ จะถูกหยิบยกมาแต่
เฉพาะประเทศญี่ปุ่น จีน และอินเดีย เนื่องจากปรากฏหลักฐานมากกว่าประเทศอื่น สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ยุค อันได้แก่
1) ยุคจารี ต 2) ยุคอาณานิคม 3) ปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21
หลักฐานประวัติศาสตร์ ของผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันสังคมในเอเชี ย มีจานวนน้อยกว่าเกย์หรื อผูช้ ายรักเพศเดียวกัน และ
กลับมีแนวโน้มที่จะถูกมองข้ามและปิ ดบังมากกว่าในสังคมตะวันตก ทั้งนี้เพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกบันทึกอย่างเพียงพอ
และมี แหล่งข้อมูลที่ ปรากฏอยู่อย่างจากัด เนื่ องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของผูห้ ญิ งรั กเพศเดี ยวกันในเอเชี ย
โดยมาก มักถูกจัดประเภทให้อยูภ่ ายใต้ความสัมพันธ์ของการเป็ นพี่สาวน้องสาว และเพื่อนผูห้ ญิ งอันเป็ นความสัมพันธ์
เชิงมิตรภาพระหว่างผูห้ ญิงด้วยกัน (Sang, 2003) ระบบการจัดประเภทเหล่านี้ เป็ นรู ปแบบการควบคุมให้ผหู ้ ญิงรักเพศ
เดี ยวกันเป็ นอัตลักษณ์ทางเพศไม่มีตวั ตน รวมถึงเป็ นปรากฏการณ์ที่ไม่ถูกมองเห็ นทางสังคม เหล่านี้ มีสาเหตุมาจาก
ผูห้ ญิ ง รั ก เพศเดี ย วกันในเอเชี ย ส่ ว นใหญ่ มัก ถู ก ควบคุ ม เพศวิถี (sexuality) ให้จ าต้อ งแสดงออกถึ งความเป็ นหญิ ง
(femininity) ผ่านแต่งงานมีครอบครัว เนื่ องจากในพรมแดนเอเชี ย ครอบครัวถือเป็ นเขตพื้นที่ปกครองที่ใหญ่ที่สุดใน
สังคม และจะได้รับแรงกดดันหากไม่ปฏิบตั ิตนตามสิ่ งที่เรี ยกว่า บรรทัดฐาน (BBC World Service, 2000)
2.1 ยุคจารีต (Traditional Period) (ก่ อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก)
หลัก ฐานเกี่ ย วกับ ผูห้ ญิ ง รั ก เพศเดี ย วกัน ยุคจารี ต ของเอเชี ย แต่ ล ะประเทศปรากฏอยู่อ ย่า งจากัด
เนื่ องจากชีวิตของผูห้ ญิงมักถูกควบคุมจากผูช้ ายและครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่ องเพศวิถี ทาให้เรื่ องราวความสัมพันธ์
ระหว่างผูห้ ญิงในเอเชียไม่เป็ นที่ปรากฏ ถูกมองข้ามและกลืนหายอยูภ่ ายใต้การถูกมองในฐานะผูห้ ญิง (Norton, 2008)
กรณี ประเทศจีนก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก จีนไม่ได้มีแนวคิดเรื่ องการแบ่งแยกหรื อจัดประเภทคนจากรสนิ ยมทางเพศ
อย่างรักเพศเดียวกันหรื อรักเพศตรงข้าม ดังเช่นสังคมตะวันตก งานของแมตทิว ซอมเมอร์ (2000) นักประวัติศาสตร์จีน
ที่ศึกษาเรื่ อง Sex, Law, and Society in Late Imperial China ได้อธิบายถึงพื้นที่ของผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในจีนที่ดารงอยู่
ภายใต้อิทธิ พลลัทธิ ขงจื้ อก่ อนได้รับแนวคิดจากตะวันตกว่า แม้ลทั ธิ คาสอนของขงจื้ อมองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูห้ ญิงเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้มีการว่ากล่าวแต่อย่างใด (Sang, 2003) เช่นเดียวกับ เบรต ฮินช์ ที่กล่าวว่า สังคม
จีนโบราณไม่ได้หวาดกลัวผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน ตรงกับข้ามกับสังคมจีนสมัยใหม่ที่หวาดกลัวคนรักเพศเดียวกันอันมา
จากอิทธิพลของตะวันตก (Sang, 2003)
เช่นเดี ยวกับกรณี ญี่ปุ่น งานของชารอน ชาลเมอร์ (2002) ในหนังสื อเรื่ อง Lesbian in/visibility in
Japan: Passing into the present อธิ บายว่า ก่อนศตวรรษที่ 1990 ได้คน้ พบร่ องรอยของคาศัพท์ที่ใช้อา้ งอิงถึงคนรักเพศ
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เดียวกัน ดังคาศัพท์คาว่า dōseiai แปลว่า ความรักของคนเพศเดียวกัน เหล่านี้ ช้ ีให้เห็นถึงการดารงอยูข่ องความสัมพันธ์
ระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิงรักเพศเดี ยวกันในสังคมญี่ปุ่น โดยที่ คาศัพท์ดงั กล่าวไม่ใช่คาที่ แสดงนัยตาหนิ ผูห้ ญิงรักเพศ
เดียวกัน (Chalmers, 2002) นอกจากนี้ การอธิ บายถึงความปรารถนาของผูห้ ญิงเพศเดียวกันในญี่ปุ่นก่อนยุคอาณานิ คม
เป็ นการบรรยายให้เห็นถึงความปรารถนาของผูห้ ญิงในทางจิตวิญญาณมากกว่าความสัมพันธ์เชิงกายภาพ อีกทั้งให้ความ
สนใจไปยังมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผูห้ ญิงสองคนมากกว่าวิถีปฏิบตั ิในทางเพศของพวกเธอ (Chalmers, 2002)
ในอินเดีย การมองว่าความปรารถนาระหว่างผูห้ ญิงมิใช่พฤติกรรมที่ผิดปกติ แต่เป็ นเพียงการกระทา
ที่ ไม่เหมาะสมของผูห้ ญิง ปรากฏอยู่ในบางส่ วนของพจนานุ กรมฮินดี -อังกฤษ ที่ ได้ใช้คาศัพท์คาว่า samlaingikta อัน
แปลว่า รักเพศเดียวกัน และแม้จะไม่พบหลักฐานที่มาจากประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ของการมีความปรารถนาต่อคนเพศ
เดียวกันในอินเดียอย่างชัดเจน แต่ร่องรอยเหล่านี้ ก็สะท้อนให้เห็นถึงการดารงอยูข่ องอัตลักษณ์ของคนรักเพศเดียวกันที่
ไม่ได้เป็ นไปในทางลบต่อคนรักเพศเดียวกันแต่อย่างใด (Thadani, 1999)
2.2 ยุคอาณานิคม (Colonial period)
เมื่ อ แนวคิ ด เรื่ อ งเพศแบบสมัย ใหม่ ไ ด้เ ข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประเทศต่ า งแถบเอเชี ย วิธี คิ ด ที่ มี ต่ อ
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผูห้ ญิงก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการมองว่าเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเป็ นความสัมพันธ์ที่
เบี่ยงเบนและผิดปกติ กรณี ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อแนวคิดเรื่ องเพศแบบตะวันตกได้เข้ามามีบทบาท ก็ปรากฏคาศัพท์คา
ว่า danseiteki joshi ที่มีความหมายถึง ความผิดปกติทางเพศของผูห้ ญิงที่มีความเป็ นชาย ซึ่ งในสังคมยุคเมจิ เพศวิถีของ
ผูห้ ญิงชนชั้นกลางจะถูกควบคุมผ่านการเป็ นภรรยาที่ดีและการเป็ นแม่ที่ฉลาด ที่เรี ยกว่า ryousai kenbo ดังนั้น เมื่อผูห้ ญิง
คนใดเลือกละทิ้งความเป็ นหญิงด้วยการปฏิเสธการมีครอบครัว คาว่าเลสเบี้ยนจึงกลายเป็ นคาที่ใช้โจมตีผหู ้ ญิงที่ละทิ้ง
อุดมการณ์ดงั กล่าว แม้วา่ ในความเป็ นจริ งเธออาจจะมีหรื อไม่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็ตาม เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า
ความปรารถนาของผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันเป็ นสิ่ งที่ถูกต่อต้าน (Chalmers, 2002) ต่อมาช่วงศตวรรษที่ 1920 วาทกรรม
เรื่ องเพศในญี่ปุ่นได้แพร่ หลายมากขึ้น ความคลุมเครื อทางเพศผูห้ ญิง จะถูกตาหนิและมองว่าเป็ นสิ่ งที่ผิดธรรมชาติ หรื อ
ที่เรี ยกว่า fushizen seiyoku (Chalmers, 2002)
การมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงเป็ นความผิดธรรมชาติ ปรากฏในกรณี ของอินเดีย เมื่อได้รับ
อิทธิ พลจากตะวันตกผ่านถูกปกครองจากอังกฤษ ได้ปรากฏคาศัพท์คาว่าเลสเบี้ยน และถูกนามาใช้ ในฐานะคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางเพศของผูห้ ญิง เพศวิถีของผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน จึงถูกมองเห็นว่าเป็ นความผิดปกติทาง
เพศ อีกทั้งเป็ นต้นกาเนิดของการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในประวัติศาสตร์อินเดีย
2.3 ปลายศตวรรษที่ 20 และต้ นศตวรรษที่ 21 (Later 20th and early 21st centuries)
แม้ว่าในยุคสมัยก่อนศตวรรษ 1960 ความปรารถนาที่ มีต่อผูห้ ญิงเพศเดี ยวกันจะไม่ได้สร้างความ
ผิดปกติหรื อความหวาดกลัวที่ มีต่อสังคมเอเชีย แต่ทว่า หลังศตวรรษ 1960 ความอดทนอดกลั้นกลับเป็ นสิ่ งที่ใช้ในการ
อธิ บายความปรารถนาระหว่างผูห้ ญิงรักเพศเดี ยวกันในสังคมเอเชี ย ผูห้ ญิงคนหนึ่ งที่กล่าวว่าตนเองมีความอดทนอด
กลั้นต่อเกย์และเลสเบี้ยนค่อนข้างสูงหากคนเหล่านี้ไม่ได้แสดงออกมากนัก (BBC World Service, 2000)
กรณี ประเทศญี่ปุ่น ช่วงศตวรรษที่ 1960-1970 ได้ปรากฏคาศัพท์คาว่า tachi (太刀) อันเป็ นคาที่ใช้
ในการอ้างถึงเลสเบี้ยนที่มีลกั ษณะแบบผูช้ าย หรื อที่ในตะวันตกเรี ยกว่า บุทช์ (butch) และ คาศัพท์คาว่า neko (猫) อัน
เป็ นคาที่ใช้ในการอ้างถึงเลสเบี้ยนที่มีลกั ษณะแบบผูห้ ญิง หรื อที่ในตะวันตกเรี ยกว่า เฟม (femme) โดยที่วเั ลสเบี้ยนใน
ญี่ ปุ่นจะแบ่ งแยกความเป็ นชายและหญิ งแบบขั้วตรงข้าม อย่างไรก็ตาม แม้ในปลายศตวรรษที่ 20 ความปรารถนา
ระหว่างผูห้ ญิงรักผูห้ ญิง หรื อผูห้ ญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิงจะไม่ได้รับการยอมรับ แต่ทว่า ความอดทนอด
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กลั้นต่อคนรักเพศเดียวกันเป็ นลักษณะเฉพาะที่มีอยูใ่ นประเทศแถบเอเชีย เหล่านี้ทาให้พ้ืนที่ของเลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรัก
เพศเดียวกันในตะวันตกและเอเชียมีความแตกต่างกัน
3. ประวัตศิ าสตร์ ผ้หู ญิงรักเพศเดียวกันในไทย (History of same sex women couple in Thailand)
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูห้ ญิ งปรากฏอยู่ในสังคมไทยเป็ นเวลาช้า นาน หากแต่ ไ ม่ มี ก ารลงโทษผูท้ ี่ มี
พฤติกรรมรักเพศเดี ยวกันจนถึงแก่ชีวิตเฉกเช่นในสังคมตะวันตก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสังคมไทยไม่เคยมองว่า การมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างเพศระหว่า งผู ้ห ญิ ง เพศเดี ย วกัน เป็ นอัต ลัก ษณ์ ท างเพศในรู ป แบบหนึ่ ง เนื่ อ งจากเห็ น ว่า เป็ น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากความใกล้ชิด สนิทสนมระหว่างเพื่อนผูห้ ญิง อันเป็ นความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพระหว่างผูห้ ญิง
ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพียงชัว่ คราวและไม่แท้จริ ง ดังจากคาศัพท์คาว่า เล่นเพื่อน ซึ่ งเป็ นคาโบราณ ที่
ปรากฏอยูใ่ นพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานที่หมายถึง การคบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชูร้ ัก หรื อ หญิงสาเร็ จความใคร่ กบั
คนเพศเดี ยวกัน (รัชนี ชล, 2553) ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์ ผูห้ ญิงรักเพศเดี ยวกันในไทย สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ยุค อัน
ได้แก่ 1) ยุคจารี ต 2) ช่วงรับอิทธิพลจากตะวันตก 3) ยุคสมัยใหม่
3.1 ยุคจารีต (Traditional Period)
ในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 1893-1991 ปรากฏหลักฐานในเอกสารโบราณกฎมณเฑียรบาลมาตรา 124
สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงได้บนั ทึกไว้วา่ การเล่นเพื่อนระหว่างผูห้ ญิงนั้น เกิดขึ้น
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 8 แห่ งกรุ งศรี อยุธยาที่ทรงมีขอ้ ห้ามและบทลงโทษแก่บรรดานางสนม
ในวังที่รักกันเช่นสามีภรรยาไว้วา่ “หากมีนางสนมกานัลผูใ้ ด บังอาจละเมิดกฏเล่นรักกันเฉกเช่นสามีภรรยาจะต้องถูก
ลงโทษด้วยการเฆี่ยนด้วยลวดหนัง 50 ที และหากยังฝ่ าฝื นมีการเล่นเพื่อนกันอีกให้จบั มาสักคอด้วยถ้อยคาประณามแล้ว
ใส่ตรวนจองจา และแห่ประจานรอบ ๆ เมืองให้อบั อายเข็ดหลาบ” (รัชนีชล, 2553)
ต่ อ มาปี พ.ศ. 2367-พ.ศ. 2394 ช่ ว งแผ่น ดิ น กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ส มัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ปรากฏบันทึกพฤติกรรมเล่นเพื่อนในยุคดังกล่าว ที่มีการเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านวรรณคดี,
กาพย์กลอน, และภาพจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมเล่นเพื่อนอันที่รู้จกั กันในชื่อของ “เพลงยาวหม่อม
เป็ ดสวรรค์” ที่ประพันธ์โดยคุณสุ วรรณ ราชนิ กูลบางช้าง ที่บรรยายถึ งพฤติกรรมเล่นเพื่อนระหว่างหม่อมสุ ด (คุณโม่ง)
ที่ มี กิ ริ ย าคล้า ยผูช้ าย และหม่ อ มข า (หม่ อ มเป็ ด) ที่ มี กิ ริ ย าแบบผูห้ ญิ ง โดยทั้ง สองมี ฐ านะเป็ นหม่ อ มห้า มของกรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพที่ต่างมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันขณะที่เจ้านายกาลังหลับอยู่
หลักฐานที่ ปรากฏถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงเพศเดี ยวกัน ยังคงมีให้เห็ นอย่างต่อเนื่ องในบท
กลอนสุ นทรภู่ ที่ บรรยายถึ งความประพฤติของนางสนมกานัลเมื องรมจักรที่ ติดใจความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงใน
หนังสื อพระอภัยมณี ทานองว่า เป็ นพฤติกรรมทางเพศที่ผิดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบชายจริ งหญิงแท้
ปี พ.ศ. 2394–พ.ศ. 2411 แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ก็ได้มีบนั ทึก
เกี่ ยวกับพฤติกรรมหรื อความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงชาววังในหนังสื อบันทึ กรายวันของทาวน์เซนด์ แฮร์ ริส ราชทูต
สหรัฐอเมริ กาประจาบางกอก ที่เดินทางมารับราชการในสยามราวปี พ.ศ. 2399 ได้ระบุวา่ การเล่นเพื่อนของผูห้ ญิงเป็ น
พฤติกรรมทัว่ ไป เนื้ อหาว่า “การเล่นเพื่อนเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญ เหมือนดังการกระทาของสัตว์ ไม่มีโทษหนักหนา
อะไร ไม่เคยมีการลงโทษกันเว้นแต่กรณี ของพระสงฆ์” ในสายตาของชาวต่างชาติ การเล่นเพื่อนระหว่างผูห้ ญิงจึงเป็ น
รู ปแบบความสัมพันธ์ทางเพศวิถีของหญิงชาวไทยที่ไม่มีความศิวไิ ลซ์และไร้วฒั นธรรมอันเป็ นสมบัติของมนุษย์ จนเกิด
เป็ นความสัมพันธ์อนั ไม่เลือกหน้าแบบรักเพศเดี ยวกัน ซึ่ งจากข้อความข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นว่า ในสมัยรัชกาลที่ 4
การมีพฤติกรรมระหว่างผูห้ ญิงเพศเดียวกันที่เคยมีการลงโทษเมื่อครั้งสมัยกรุ งศรี อยุธยาได้มีการยกเลิกไปแล้ว ด้วยเห็น
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ว่าเป็ นการกระทาที่ไม่ร้ายแรง มีเพียงแต่การห้ามปราบเสี ยมากกว่า ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผูห้ ญิงในสังคมไทย
จึงอยูภ่ ายใต้บรรทัดฐานของความไม่เหมาะสม (Jackson, Sullivan, 1999) และยังไม่มีการตีตราว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูห้ ญิงเป็ นความเบี่ยงเบนดังยุคต่อมาแต่อย่างใด
3.2 ช่ วงรับอิทธิพลจากตะวันตก (influences of foreign culture)
ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็ นต้นไป สังคมไทยได้รับแนวคิดเรื่ องเพศแบบตะวันตกจากนักเพศศาสตร์
ผนวกกับการผสมผสานวัฒนธรรมที่มีอยูเ่ ดิม จึงปรากฏคาศัพท์ ที่ใช้เรี ยกเด็กหญิงที่เล่นซุกซน ไม่ชอบใส่ เสื้ อผ้าแบบ
เด็กหญิง และชอบเล่นกับเด็กชายว่า ทอมบอย พร้อม ๆ กับคาศัพท์ที่ใช้ในการอ้างถึงผูห้ ญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
ผูห้ ญิง ว่า เลสเบี้ยนในสังคมไทย แต่แม้จะมีการปรากฏขึ้นของคาศัพท์แบบใหม่ที่รับเข้ามาจากตะวันตก แต่สังคมไทย
บางส่วนยังคงใช้คาว่า กะเทย ในการอ้างถึงผูช้ ายและผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน
ภายหลังการรับอิทธิ พลเรื่ องเพศแบบตะวันตก ปี พ.ศ. 2507 มีการปรากฏตัวของนวนิ ยายเรื่ องจัน
ดารา ของอุษณา เพลิงธรรม (สุ ไลพร, 2555) ภายในนวนิ ยายได้ฉายภาพให้เห็ นถึงสองตัว ละครหญิงที่ ชื่อว่าคุณแก้ว
บุตรสาวของหลวงวิสนันทเดชา และคุณบุญเลื่องภรรยาเก่าของหลวงวิสนันทเดชา (เมียลับของจัน) ที่มีควาสัมพันธ์ทาง
เพศต่อกัน นอกจากคาศัพท์คาว่า กะเทย จะเป็ นคาศัพท์ที่ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ องจันดารา ที่ใช้อา้ งถึงตัวละครหญิงที่มี
พฤติกรรมแบบผูช้ ายและมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแล้ว ยังมีคาศัพท์คาว่าเลสเบี้ยน ปรากฏอยูใ่ นนวนิยายเรื่ องรากแก้ว
ของกฤษณา อโศกสิ น (2517) อีกด้วย
การเข้ามาของแนวคิดวาทกรรมทางการแพทย์และจิตวิทยาตะวันตกที่ใช้ในการทาความเข้าใจเรื่ อง
เพศวิถี ทาให้ผหู ้ ญิงที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันถูกกล่าวหาว่าเป็ น ผูป้ ่ วยทางจิต, เบี่ยงเบนทาง
เพศ, และควรที่ จะบาบัดรั กษา โดยเฉพาะการแพทย์ดา้ นจิ ตวิทยาคลิ นิก ที่ พยายามทาการศึ กษาวินิจฉัยปั ญหาความ
ผิดปกติของจิตใจ และความผิดปกติทางพฤติกรรม เพื่อแก้ไขอาการที่ถูกเข้าใจว่าเป็ นความผิดปกติทางเพศให้กลับมา
เป็ นปกติ ช่ วงเวลาเดี ยวกันนี้ สังคมไทยได้ปรากฏคาศัพท์คาว่าทอมและดี้ ในการนิ ยามถึ งผูห้ ญิ งรักเพศเดี ยวกันใน
สังคมไทย โดยทอมจะมาจากคาศัพท์วา่ ทอมบอย ใช้เรี ยกผูห้ ญิงวัยรุ่ นหรื อวัยผูใ้ หญ่ที่ชอบแต่งกายแบบผูช้ าย ปฏิบตั ิตน
แบบผูช้ าย และมีความรักกับผูห้ ญิงด้วยกัน ขณะที่คาว่าดี้ มาจากคาว่า เลดี้ (lady) ใช้ในการอ้างถึงคนรักของทอม คาว่า
ทอมดี้ จึ งเป็ นศัพท์ที่เริ่ มแพร่ หลายอย่างกว้างมากขึ้น แต่ในยุคที่ ความรู ้ทางการแพทย์แบบสมัยใหม่ที่มาจากแนวคิด
จิตวิทยา และเพศศาสตร์ทางตะวันตกอย่างเข้มข้น ทาให้ทอมและดี้ถูกแปะป้ ายว่าเป็ นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ตอ้ งได้รับการ
บาบัด รักษาให้กลับมาเป็ นปกติเช่นเดียวกัน
3.3 ยุคสมัยใหม่ (Modern period)
ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการรวมกลุ่มและการปรากฏตัวของผูห้ ญิงรักเพศเดี ยวกันในสังคมไทยเป็ น
จานวนเพิ่มมากขึ้ น ที่ นาไปสู่ การก่ อตั้งและการเปิ ดตัวขึ้ นอย่างเป็ นทางการของกลุ่ มหญิ งรั กหญิ ง ในปี พ.ศ. 2539
(Sinnott, 2001) ที่มีนามว่า กลุ่มอัญจารี มีอญั ชนา สุวรรณานนท์ เป็ นหนึ่งในผูร้ ่ วมก่อตั้ง และฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ ที่ทา
หน้าที่เป็ นบรรณาธิ การนิ ตยสารอัญจารี ที่เรี ยกว่า อัญจารี สาร อันเป็ นนิ ตยสารรายเดือนที่มีเนื้ อหาในการสร้างความรู ้
ความเข้าใจต่อการเป็ นหญิงรักหญิงในฐานะสิ ทธิ และทางเลือกส่ วนบุคคล ผ่านเนื้ อหาวิชาการ และการนาเสนอถึ ง
เรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงในทุก ๆ แง่มุมของสังคม ทั้งในไทยและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดตัวกลุ่มผูห้ ญิงรักผูห้ ญิง ยังคงต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและอคติมายาคติจากคนในสังคม
ที่กงั วลว่าจะทาให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม จึงเป็ นการสร้างให้คนให้ความสนใจพร้อม ๆ กับ
การต่อต้านผูห้ ญิงรักเพศเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เกิดกลุ่มใหม่ข้ ึนที่มีชื่อว่า เลสล่า จัดตั้งโดย มันทนา อดิสยเทพ
กุล ซึ่งก่อตัวขึ้นจากเว็บไซต์เลสล่าดอทคอมเป็ นกลุ่มสังคมแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ การเกิดขึ้นของกลุ่มอัญ

1512

HMO11-10
จารี และเลสล่า จึงเป็ นการเปิ ดเผยให้เห็นถึงการดารงอยูข่ องผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในสังคมไทย ซึ่ งภายใต้การดารงอยู่
เหล่านี้ ได้ปรากฏให้เห็นถึงเรื่ องราวของคู่รักหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวติ ร่ วมกันเป็ นครอบครัว ไม่ต่างจากครอบครัวชายหญิง
ดังเช่นเรื่ องราวความรักระหว่างน้ ากับนลในอัญจารี สาร อันเป็ นเรื่ องราวความรักระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงที่ ใช้ชีวิต
ร่ วมกันเป็ นครอบครัวที่ยงั ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการค้นคว้าเรี ยบเรี ยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนหรื อผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันทั้งในตะวันตก เอเชีย
และไทย สามารถสรุ ปข้อมูลออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนในตะวันตก พบว่า พื้นที่ของเลสเบี้ยนในตะวันตกมีความแตกต่างกันตามแต่ละยุคสมัย
เริ่ มตั้งแต่ยคุ กรี กโบราณที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงถูกมองในฐานะความบริ สุทธิ์และความสวยงาม ต่อมาในยุค
อาณาจักรโรมันและต้นคริ สต์ศาสนา ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผูห้ ญิงกลับได้รับการเล็งเห็นว่าเป็ นความผิดธรรมชาติ
คล้ายคลึงกับในยุคกลางที่อิทธิพลทางศาสนามีตอ่ ผลต่อมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิง ทาให้การกล่าวถึงความรัก
ระหว่างผูห้ ญิงด้วยกันกลายเป็ นภาพความชัว่ ร้าย และต้องถูกลงโทษ ต่อมาในยุคก่อนสมัยใหม่ เป็ นยุคที่เลสเบี้ยนมีตวั ตน
มากขึ้น แต่กฎหมายต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงในฐานะความสัมพันธ์ที่ผดิ ธรรมชาติยงั คงอยู่ พร้อม ๆ กับที่
ความใกล้ชิดระหว่างผูห้ ญิงได้งอกงามขึ้นในวิทยาลัยหญิงล้วน เช่นเดียวกับสถานที่ที่ใช้แสดงตัวตนของเลสเบี้ยนได้มีเพิ่ม
มากขึ้น สุดท้ายช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ได้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่นาไปสู่ขบวนการต่อสูเ้ พื่อ
สิ ทธิมนุษยชนและการปลดปล่อยเสรี ภาพของเกย์และเลสเบี้ยนในอเมริ กา ที่นาไปสู่การเกิดขึ้นของเฟมินิสต์คลื่นลูกที่สองที่
ต่อสูก้ บั ที่ต่อสูก้ บั การเหยียดเพศ และแนวคิดรักต่างเพศภาคบังคับ ที่ปฏิเสธความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศภายใต้โครงสร้าง
ชายเป็ นใหญ่ เพื่อเรี ยกร้องความเป็ นอิสระให้แก่เลสเบี้ยน ด้วยการนิยามว่าเลสเบี้ยนเป็ นทางเลือกแบบหนึ่ง
2. ประวัติศาสตร์ ผหู ้ ญิงรักเพศเดียวกันในเอเชีย พบว่า ความแตกต่างตามยุคสมัยในสังคมเอเชีย ได้ส่งผลให้
พื้นที่ของผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในเอเชียทั้งจีน ญี่ปุ่น และอินเดียมีความแตกต่างกัน ในยุคจารี ตแม้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้ห ญิ ง จะถู ก มองว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ หมาะสมแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารว่า กล่ า วหรื อ ลงโทษแต่ อ ย่า งใด เนื่ อ งจากเห็ น ว่า เป็ น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผูห้ ญิงสองคนที่เป็ นความสนิ ทสนมซึ่ งกันและกัน ต่อมาในยุค
อาณานิ ค ม จี น ญี่ ปุ่ น และอิ น เดี ย ได้รั บ อิ ท ธิ ท างวิท ยาศาสตร์ เ รื่ อ งเพศแบบสมัย ใหม่ ท าให้วิธี คิ ด ที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผูห้ ญิงหรื อความปรารถนาที่มีต่อผูห้ ญิงเพศเดียวกันได้เปลี่ยนแปลงไป มีการมองว่าเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันของผูห้ ญิงเป็ นความสัมพันธ์ที่เบี่ยงเบนและผิดปกติ เกิดเป็ นการต่อต้าน ป้ องกันมิให้มีผกู ้ ระทา
ผิด เช่นรณี ของอินเดี ย ผูห้ ญิงที่ มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กหญิงจะถูกโกนหัวด้วยมีดหรื อถูกตัดนิ้ วพร้อมกับ แห่
ประจาน แต่เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 ความอดทนอดกลั้นที่มีต่อความปรารถนาระหว่างผูห้ ญิงรัก
เพศเดี ยวกันในสังคมเอเชี ยกับเป็ นสิ่ งที่ มีเพิ่มมากขึ้น แต่ทว่าความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผูห้ ญิงยังคงไม่ได้รับการ
ยอมรับและเห็นว่าเป็ นความผิดปกติอยูเ่ ช่นเดิม
3. ประวัติศาสตร์ ผห
ู ้ ญิงรักเพศเดียวกันในสังคมไทย พบว่า ในอดี ตความสัมพันธ์ระหว่างผูห้ ญิงปรากฏเป็ น
เวลาช้านาน แต่ไม่มีการลงโทษผูท้ ี่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพียงแต่มองว่าเป็ นความไม่เหมาะสม ต่อมาช่วงปี พ.ศ.
2500 เป็ นต้นไป สังคมไทยได้รับอิทธิ พลเรื่ องเพศและวาทกรรมทางการแพทย์แบบตะวันตก ส่ งผลให้ผูห้ ญิงรักเพศ
เดียวกันถูกมองว่าเป็ นความผิดปกติทางเพศที่ตอ้ งรักษาแก้ไขให้กลับมาเป็ นปกติ ทาให้หลักฐานเกี่ยวกับผูห้ ญิงรักเพศ
เดียวกันช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารการแพทย์เป็ นส่ วนใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2529-2543 เกิดการรวมกลุ่มของ
ผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันที่มีนามว่า อัญจารี และเลสล่า ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์ครั้งสาคัญในการเปิ ดเผยให้เห็นถึงการดารงอยู่
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ของผูห้ ญิงรักเพศเดียวกันในสังคมไทย ซึ่ งนาไปสู่ การปรากฏให้เห็นถึงเรื่ องราวของคู่รักหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตร่ วมกัน
เป็ นครอบครัว และแม้ปัจจุบนั จะมีคู่รักหญิงรักหญิงใช้ชีวิตร่ วมกันในฐานะครอบครัวมากขึ้น แต่ทว่าสังคมไทยยังคงมี
การปฏิเสธที่จะยอมรับครอบครัวหญิงรักหญิงในฐานะครอบครัวอยูต่ ลอดช่วงเวลา
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