
        HMO11 
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บทคัดย่อ 
 งานศึกษาช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละบริบททางสังคม ท่ีส่งผลต่อการประกอบ
สร้างอตัลกัษณ์ ไปจนถึงการให้ความหมายของเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั ผ่านการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัอนั ในแง่พฒันาการความเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ พบวา่ สังคม
ตะวนัตกกับเอเชียมีท่าทีและการปฏิบัติต่อเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกันแตกต่างกัน ในสังคมตะวนัตก
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูห้ญิงกับผูห้ญิงจะถูกมองว่าผิดธรรมชาติ และต้องถูกลงโทษ ท าให้เลสเบ้ียนใน
ตะวนัตกใชชี้วิตอยา่งหลบซ่อน ขณะท่ีในสังคมเอเชียความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงจะถูกมองวา่เป็น
ความไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ไดมี้การลงโทษ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นความสมัพนัธ์เชิงมิตรภาพระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิง 

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. 
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บทน า 
 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในตะวนัตก เอเชีย และไทยโดยมาก
มกัมีจ านวนนอ้ยกวา่เกยห์รือผูช้ายรักเพศเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะเกยม์กัถูกจดัประเภทในฐานะผูช้าย และเป็นอิสระจากชีวิต
ครอบครัวมากกว่าผูห้ญิง ท าให้ประวติัศาสตร์เลสเบ้ียนมกัมีรายละเอียดท่ีหลบซ่อนอยู่ในประวติัศาสตร์เกยแ์ละมี
แหล่งขอ้มูลอยู่อย่างจ ากัด ลกัษณะดังกล่าวส่งผลให้เลสเบ้ียนไม่มีตวัตน และไม่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการ
กล่าวถึงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศึกษาเชิงวิชาการท่ีละเลยความซับซ้อนเร่ืองเพศวิถี งานศึกษาช้ินน้ีจึงเป็น
ความพยายามท่ีจะสืบคน้และเรียบเรียงขอ้มูลเก่ียวกบัเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัภายใตข้อ้จ ากดัเหล่านั้น 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 งานศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคมุ่์งคน้ควา้และเรียบเรียงขอ้มูลทางประวติัศาสตร์อนัเก่ียวขอ้งกบัเลสเบ้ียนหรือ
ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมตะวนัตกและเอเชีย เพ่ือช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างในแต่ละบริบท ทั้งในเชิงพ้ืนท่ีและช่วงเวลา ท่ี
ส่งผลต่อการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ ไปจนถึงการให้ความหมายต่าง ๆ  ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการการด ารงอยู่ของเลสเบ้ียนหรือ
ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั 

วธีิการวจิยั 
 งานศึกษาคร้ังน้ีศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั
อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลประวติัศาสตร์ และพฒันาการความเปล่ียนแปลงของการปรากฏตวัและรูปแบบการด ารงชีวติของ 
เลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสงัคมตะวนัตกและเอเชีย 

ผลการวจิยั 
1. ประวตัศิาสตร์เลสเบีย้นในตะวนัตก (History of lesbianism in Western) 

 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเลสเบ้ียนในตะวนัตกมีจ านวนน้อยกว่าเกยเ์น่ืองจากงานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์ให้ความส าคญัอยู่กบัผูช้าย ท าให้ประวติัศาสตร์เลสเบ้ียนส่วนใหญ่มกัมีรายละเอียดท่ีหลบซ่อนอยูใ่น
ประวติัศาสตร์เกยอี์กทั้งมีแหล่งขอ้มูลอยูอ่ยา่งจ ากดั เน่ืองจากเกยม์กัถูกจดัประเภทในฐานะผูช้ายและเป็นอิสระจากชีวิต
ครอบครัวมากกว่าผูห้ญิงท าให้พวกเขามีตัวตนมากกว่าเลสเบ้ียนท่ีไม่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการกล่าวถึง 
(Donoghue, 2007) ทั้งน้ีประวติัศาสตร์เลสเบ้ียนในตะวนัตกแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ยคุ ไดแ้ก่ 1) ยคุกรีกโบราณ 2) อาณาจกัร
โรมนัและตน้คริสตศ์าสนา 3) ยคุกลาง 4) ยคุก่อนสมยัใหม่ 5) ปลายศตวรรษท่ี 20 และตน้ศตวรรษท่ี 21 

1.1 ยุคกรีกโบราณ (Ancient Greece) 
  งานศึกษาของเค็นเน็ธ โดเวอร์ (1978) ในหนังสือเร่ือง Greek Homosexuality กล่าวว่า หลกัฐาน
เก่ียวกบัผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในยุคกรีกโบราณมีอยู่อย่างจ ากดั อีกทั้งยากท่ีจะปรากฏอยู่ในวรรณกรรมกรีก (Dover, 
1978) เน่ืองจากหลกัฐานท่ีคงอยูส่่วนใหญ่มกัแต่เฉพาะงานเขียนของผูช้าย และนอ้ยมากท่ีผูช้ายเอเธนส์จะกล่าวถึงผูห้ญิง
รักเพศเดียวกนั เพราะเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้ม (Dover, 1978)  
  แม้จะมีหลักฐานอย่างจ ากัด แต่ยงัคงมีหลักฐานจ านวนหน่ึงท่ีอ้างถึงผูห้ญิงรักเพศเดียวกันใน
วรรณกรรมกรีกโบราณ พบในงานของสองนกักวีหญิงท่ีมีช่ือวา่ แซฟโฟและอลัคแ์มนท่ีถูกตีความวา่มีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง
กบัความปรารถนาระหวา่งผูห้ญิง และแมว้า่แซฟโฟจะเป็นท่ีกล่าวถึงอยา่งบ่อยท่ีสุด จากการยกตวัอย่างถึงผูห้ญิงชาว
กรีกโบราณท่ีอาจมีลกัษณะแบบผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั แตง่านศึกษาของคริสติน ดาวนิง (1994) เร่ือง Lesbian Mythology 
ไดก้ล่าวว่า เพศวิถีของเธอยงัคงเป็นท่ีถกเถียงของนกัประวติัศาสตร์บางคนเช่น อีวา สไทเจอร์ ท่ีไดก้ล่าวว่า ความรัก
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ระหว่างผูห้ญิงในงานเขียนของแซฟโฟไม่ใช่หลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงเพศวิถีของเธอ (Downing, 1994) ขณะท่ีงานเขียน
ของอลัคแ์มน ช่ือ partheneia หรือ Maiden-Songs ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเฉลิมฉลองความรักระหวา่งหญิงวยัรุ่นสปาร์ตนั 
ยงัคงเป็นท่ีสงสยัจากนกัประวติัศาสตร์วา่ เป็นความเพียงอารมณ์ความรู้สึกหรือความสมัพนัธ์ทางเพศ (Dover, 1978)  

1.2 อาณาจกัรโรมนัและต้นคริสต์ศาสนา (Roman Empire and early Christianity) 
  หลกัฐานเก่ียวกบัผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในอาณาจกัรโรมนัและตน้คริสตศ์าสนาปรากฏอยูใ่นหนงัสือ
เร่ืองMetamorphoses ของ Ovid ท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวความระหวา่งเด็กสองคนท่ีมีนามวา่ไอฟิสและแลนด ์โดยไอฟิสเป็น
เด็กหญิงท่ีถูกแม่ของเธอปกปิดเพศก าเนิดจากหญิงเป็นชายเน่ืองจากถูกสามีขู่ว่าหากให้ก าเนิดลูกผูห้ญิงจะฆ่าท้ิง การ
ปกปิดดงักล่าวท าให้พ่อของไอฟิสเขา้ใจผิดวา่ลูกของตนเป็นผูช้าย และเม่ือไอฟิสอาย ุ13 ปี พ่อของเธอก็ไดพ้าให้เธอ
รู้จกักบัแลนดห์ญิงสาวผมทองคนหน่ึง ความรักระหวา่งเด็กหญิงทั้งสองจึงเร่ิมตน้ข้ึน  
  อย่างไรก็ตาม แมห้ลกัฐานท่ีกล่าวถึงความรักระหว่างผูห้ญิงจะมีอยู่อย่างจ ากดั แต่งานศึกษาของ
โจเซฟ เอ. โคเรย ์และแพตทริเซีย บีตต้ี ช็อง (2001) ในหนังสือเร่ือง Sexual Diversity and Catholicism: Toward the 
Development of Moral Theology ไดก้ล่าวถึงต านานพรอมิทิอุสท่ีเสกผูห้ญิงให้กลายเป็นผูช้ายและมีความสัมพนัธ์ทาง
เพศกบัคนเหล่านั้น (Coray, Jung, 2001) 
  ตัวอย่างเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกัน ยงัปรากฏอยู่ในข้อเขียนช่ือว่า 
Dialogues of the Courtesans ของลูเชีย ท่ีเล่าถึงเร่ืองราวของมีกิลลา ท่ีเปล่ียนช่ือเป็นมีกิวลสั ท่ีสวมใส่ผมปลอมคลุมบน
ศีรษะท่ีไม่มีผม เม่ือลีเอนา เห็นก็ไดก้ล่าวถึงเธอวา่ “มีผูห้ญิงเช่นน้ีในเลสบอสดว้ยหรือ เธอมีใบหนา้คลา้ยผูช้าย แต่เป็น
เพียงผูห้ญิงท่ีท าราวกบัวา่ตนเองเป็นผูช้าย” มีกิวลสัไดย้ ัว่ยวนลีเอนาจนท าใหเ้ธอรู้สึกแปลกใจต่อลกัษณะดงักล่าว 
การมองวา่ผูห้ญิงท่ีปฏิบติัตนราวกบัผูช้ายและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนัเป็นเร่ืองประหลาดปรากฏในงาน
ศึกษาของโทมสั ฮับบาร์ด (2003) เร่ือง Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic Documents ท่ี
กล่าวถึงบทสนทนาของผูช้ายสองคนท่ีถกเถียงวา่ ส่ิงไหนดีกวา่กนั ระหวา่งผูช้ายท่ีรักเพศเดียวกนัและรักต่างเพศ โดย
ผูช้ายคนหน่ึงไดย้นืยนัวา่ ถา้ผูช้ายจะมีความสมัพนัธ์ในเชิงชูส้าวกนัก็น่าจะถูกตอ้งมากกวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิง
เพราะความสมัพนัธ์ในรูปแบบดงักล่าวถูกพิจารณาวา่เป็นความผิด (Hubbard, 2003) 

1.3 ยุคกลาง (Medieval period) 
  ยคุกลางเป็นยคุท่ีศาสนาไดเ้ขา้มาจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงอยา่งเขม้ขน้ ผา่นสถานกกักนัท่ี
ถูกพฒันาจากพระภิกษุสงฆเ์ซลติกในไอร์แลนด ์เร่ืองราวความสมัพนัธ์ทางเพศระหวา่งเลสเบ้ียนปรากฏอยูใ่นงานศึกษา
ของจูดิธ เอ็ม. เบนเนต (2000) เ ร่ือง Lesbian-like” and the Social History of Lesbianisms ท่ีอ้างถึง  Paenitentiale 
Theodori คู่มือการสารภาพบาปตน้ยคุกลางท่ีพระสันตะปาปา Theodore of Tarsus ไดบ้นัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก
ระหวา่งผูห้ญิง ซ่ึงใน Paenitentiale มีขอ้ความวา่ “ถา้ผูห้ญิงปฏิบติัตวัชัว่ร้ายกบัผูห้ญิง เธอตอ้งส านึกบาปเป็นเวลา 3 ปี” 
ทั้งน้ี Paenitentiale ไดถู้กเผยแพร่ไปยงัเกาะเล็ก ๆ ในองักฤษอนัเป็นพ้ืนท่ีส าคญัในยโุรป โดยคนท่ีเขียนค าสารภาพบาป
ในยคุกลางไม่ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมทางเพศระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงอยา่งชดัเจน (Bennett, 2000) 
  เช่นเดียวกับงานศึกษาของหลุยส์ ครอมป์ตนั (1981) นักวิชาการชาวแคนาดา เร่ือง  The myth of 
lesbian impunity: Capital laws from 1270 to 1791 ไดย้กตวัอย่างบทความเก่ียวกบักฎหมายฝร่ังเศส ท่ีมีช่ือว่า Li livres 
de jostice et de plet (c.1260) ท่ีกล่าวถึงบทลงโทษทางกฎหมายท่ีมีต่อเลสเบ้ียนโดยการ “ตดัมือตดัขาส าหรับการกระท า
ผิดในคร้ังแรก จุดไฟเผาจนตายส าหรับการกระท าผิดในคร้ังท่ีสอง และถูกลงโทษจากผูช้ายส าหรับการกระท าผิดในคร้ัง
ท่ีสาม” แมว้า่ บทลงโทษการตดัมือตดัขาส าหรับเลสเบ้ียนในยคุกลางจะไม่เป็นท่ีรู้จกักนัมากนกั แต่ในสเปน อิตาลี และ
จักรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ กฎโซโดมีระหว่างผูห้ญิงได้มองว่าความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างผูห้ญิงเป็นความผิด
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ธรรมชาติ และตอ้งถูกลงโทษดว้ยการจุดไฟเผาจนเสียชีวติ แมว้า่จะมีบนัทึกจ านวนนอ้ยท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ดงักล่าว แต่
ในจกัรวรรดิโรมนัท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 5 ยงัคงมีกฎหมายท่ีห้ามการมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูห้ญิง (Crompton, 2004) 

1.4 ยุคก่อนสมยัใหม่ (Early period) 
  ในองักฤษยคุก่อนสมยัใหม่ เลสเบ้ียนไดรั้บการมองเห็นมากข้ึน แต่ยงัคงมีการต่อตา้นเลสเบ้ียนใน
สังคม (Fairchild, 2006) จากหลกัฐานพบว่า เดอลาลิวีเยอ แมนเล นักเขียนบทละครท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ไดตี้พิมพ์
วารสาร The New Atlantis เพื่อโจมตีเลสเบ้ียน (Fairchild, 2006) การโจมตีดงักล่าวมีผลท าใหผู้ห้ญิงรักเพศเดียวกนัถูกตี
ตราทางสงัคม ส่งผลใหผู้ช้ายรู้สึกหวาดกลวัความสมัพนัธ์แบบรักเพศเดียวกนัของผูห้ญิงเพ่ิมมากข้ึน (Fairchild, 2006) 
  แมจ้ะมีการโจมตีความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูห้ญิงผ่านเน้ือหาในวารสาร แต่ยงัมีนวนิยายท่ีเล่า
ถึงชีวติของเลสเบ้ียน เช่น งานของฟิลด่ิง เร่ือง The Female Husband ท่ีมุ่งเนน้ไปยงัความไม่ซ่ือสตัยภ์ายในจิตใจของตวั
ละครท่ีช่ือ แฮมิลตนัซ่ึงมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนัและแต่งกายขา้มเพศ (Fairchild, 2006) ตวัละครดงักล่าวไดน้ าเสนอ
ภาพของเลสเบ้ียนในศตวรรษท่ี 18 และตน้ศตวรรษท่ี 19 (Clark, 1996) อนัเป็นยคุท่ีมีการเกิดข้ึนของผูห้ญิงชนชั้นกลาง
และชนชั้นสูงในอเมริกา ลิเลียน เฟดเดอร์แมน นกัประวติัศาสตร์ชาวอเมริกนั เห็นวา่ โอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษา
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของผูห้ญิงชนชั้นกลาง มีผลท าให้เกิดวิทยาลยัส าหรับผูห้ญิงและน าไปสู่ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่ง
ผูห้ญิงดว้ยกนั (Miller, 1995)  
  แต่เม่ือความใกลชิ้ดระหวา่งเด็กหญิงถูกมองผา่นนกัเพศศาสตร์ จึงท าใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิง
ในปลายศตวรรษท่ี 19 ถูกมองวา่เป็นความผิดปกติ และไม่น่าไวว้างใจ จึงเกิดค าศพัทค์  าวา่ เลสเบ้ียนและผูห้ญิงรักร่วม
เพศอนักลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะเร่ืองเพศวิถีของผูห้ญิงท่ีต่างถูกจบัจอ้งจากคน
ภายนอก 
  ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ในปารีส เป็นช่วงเวลาการประกาศตวัตนในฐานะเลสเบ้ียนผา่นสวมใส่ทกัซิ
โดก้บัแวน่ตาขา้งเดียวท่ีสอดเขา้ไปในรูเล็ก ๆ ภายในเส้ือ งานศึกษาของคาเรน ฮานเซน (1995) ศาสตราจารยด์า้นสตรี
ศึกษา เร่ือง No Kisses Is Like Youres': An Erotic Friendship between Two African-American Women during the Mid-
Nineteenth Century วิเคราะห์ให้เห็นถึงพ้ืนท่ีของเลสเบ้ียนท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดว่า แมใ้นยุคนั้นผูห้ญิงจะพฒันาอารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีต่อกนัและกนัไปจนกระทัง่มีความสัมพนัธ์ทางเพศ แต่การแต่งงานกบัผูช้ายยงัคงเป็นบรรทดัฐาน ท าให้
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูห้ญิงด้วยกัน ถูกแทนท่ีว่าเป็น ความสัมพนัธ์แบบเพื่อนสนิท (bosom sex) ซ่ึงเป็น
ค าศพัทท่ี์ใชอ้ธิบายถึงความสมัพนัธ์ของผูห้ญิงกบัเพ่ือนสาวคนสนิทโดยท่ีทั้งคู่คงแต่งงานมีสามี (Hansen, 1995) 
  ต่อมาในปลายศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 ในนิวอิงแลนดข์องอเมริกาก็ไดป้รากฏใหเ้ห็นถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีเรียกวา่ Boston marriages โดยเป็นค าศพัทท่ี์ใชอ้ธิบายถึงความรักและมิตรภาพระหวา่งผูห้ญิงสองคนท่ี
ใชชี้วิตอยูร่่วมกนั โดยการปราศจากพึ่งพาทางการเงินจากผูช้าย ซ่ึงค าศพัท์ดงักล่าวมาจากนวนิยายเร่ือง The Bostonian 
ของเฮนร่ี เจมส์ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวความสนิทสนมระหว่างผูห้ญิงบอสตนัสองคนท่ีมีฐานะร ่ ารวย ซ่ึงเป็นท่ีเล่าลือวา่เป็น
ความสมัพนัธ์แบบเลสเบ้ียน (Angelowicz, 2017) 
  ช่วงเวลาต่อมา เดวิด มาเม็ต ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนผูห้ญิงถูกพูดถึงอีกคร้ัง โดยการใชค้  า
วา่ Boston marriage มาเป็นส่วนหน่ึงของละคร โดยเป็นเร่ืองราวของผูห้ญิงหลายคนท่ีเป็นหุน้ส่วนกนัทางธุรกิจและมี
ความสัมพนัธ์แบบเลสเบ้ียน แต่ในความเป็นจริงไม่อาจสรุปไดว้่าความสัมพนัธ์แบบ Boston marriage เป็นการอา้งถึง
ความสัมพนัธ์แบบเลสเบ้ียนเพียงอยา่งเดียว แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือเป็นการสร้างประวติัศาสตร์ความเท่าเทียมทางเพศท่ีจะท า
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ให้ผูห้ญิงสามารถมีอิสระในตวัเอง ไม่จ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงกับผูช้าย (Angelowicz, 2018) ท าให้เลสเบ้ียนได้รับการ
มองเห็นและมีตวัตนมากข้ึน  
  เช่นเดียวกบัในประเทศฝร่ังเศสท่ีมีการปรากฏตวัของเลสเบ้ียนเพ่ิมมากข้ึน พร้อมการเกิดข้ึนของ
บาร์, ร้านอาหาร, และคาเฟ่ ท่ีมีเจา้ของเป็นเลสเบ้ียน อีกทั้งจิตรกร นกัเขียน ท่ีใหค้วามส าคญักบัเร่ืองราวของเลสเบ้ียน มี
ผลท าให้พวกเธอไดรั้บการมองเห็นในพ้ืนท่ีสาธารณะ (Rupp, 2011) นอกจากน้ีช่วงปี ค.ศ. 1930 อพาร์ตเมนท์ยา่นกรีน
วิชในองักฤษ และฮาเล็มในอเมริกา ยงัเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปดว้ยผูพ้กัอาศยัเกยแ์ละเลสเบ้ียน คลา้ยกบักรุงเบอร์ลินของ
ปารีส (Rupp, 2011) ท่ีไดเ้ปิดใหเ้ลสเบ้ียนแต่งกายแบบเพศตรงขา้มตามท่ีตนปรารถนา ต่อมาช่วงทศวรรษท่ี 1950 มีการ
ใชค้  าศพัท์ค  าว่า บุทช์ (butch) เรียกเลสเบ้ียนท่ีมีลกัษณะแบบผูช้าย และค าศพัท์ค  าว่า เฟม (femme) เรียกเลสเบ้ียนท่ีมี
ลกัษณะแบบผูห้ญิง โดยบุทช์จะสวมใส่กางเกงยีนส์ เส้ือยืด เส้ือสเวตเตอร์ ขณะท่ีเฟมไดเ้สวมใส่ฟชัน่แบบผูห้ญิง ดว้ย
การสวมรองเทา้สน้สูง ชุดกระโปรงและแต่งหนา้ (Byers, 2008) เร่ืองราวของผูห้ญิงท่ีแต่งตวัเป็นผูช้ายท่ีเรียกวา่บุทช ์ถูก
ให้ความส าคญัในงานศึกษาของนอร์ตนั เน่ืองจากเขามองวา่เป็นเร่ืองราวส าคญัในประวติัศาสตร์เลสเบ้ียน ทั้งน้ีเพราะ
การปลอมตวัเป็นผูช้าย (Male impersonation) เป็นคุณลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมเลสเบ้ียนในสหราชอาณาจักร
นับตั้งแต่ท่ีศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา อีกทั้งมีหลายกรณีท่ีปรากฏในนวนิยาย โดยเร่ืองราวการแต่งตวัเป็นผูช้ายของเล
สเบ้ียนมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เช่น จอร์จท่ีปลอมตวัเป็นผูช้ายและแต่งงานกบัผูห้ญิงและใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนัในยโุรปตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 17, แคททอรีน วอสบาค ท่ีแต่งงานกบัผูห้ญิง จนกระทัง่ถูกรับรู้วา่ไม่ใช่ผุช้ายจากการถูกส่งไปท่ีโรงพยาบาล
เพื่อรักษาโรคปอดบวม (Norton, 2008) หลายคร้ังมีการคน้พบวา่มีการใชอ้วยัวะเพศปลอมของเลสเบ้ียนท่ีแต่งกายขา้ม
เพศ (Norton, 2008) กลางศตวรรษท่ี 20 เลสเบ้ียนถูกท าใหก้ลายเป็นคนผิดปกติและเป็นคนกลุ่มนอ้ยทางสงัคม ผา่นการ
ให้กล่าวถึงในฐานะความแปลกประหลาด (Norton, 2008) มีหลกัฐานท่ีกล่าวถึงเลสเบ้ียนในเชิงลบปรากฏในนวนิยาย
เร่ือง Memoirs of a Women of Pleasure ของนกัเขียนชาวองักฤษท่ีบรรยายถึงเลสเบ้ียนในคลบัแห่งหน่ึงวา่เป็น “บุคคลท่ี
สนบัสนุนความซาดิสต-์มาโซคิสต”์ รวมถึงส่ือลามกท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์แบบเลสเบ้ียนวา่คือการคา้ในรูปแบบหน่ึง 
(Norton, 2008) ช้ีให้เห็นวา่แมเ้ลสเบ้ียนจะปรากฏตวัในสังคมมากข้ึนแต่ยงัคงด ารงอยูใ่นสถานะของการเป็นคนนอกท่ี
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Donoghue, 2007) ซ่ึงปลายศตวรรษท่ี 19 และ 20 ไดมี้การเกิดข้ึนของขบวนการเลสเบ้ียนเพ่ือ
สร้างการยอมรับจากสงัคม (Norton, 2008) 

1.5 ปลายศตวรรษที ่20 และต้นศตวรรษที ่21 (Later 20th and early 21st centuries) 
  เชา้ของวนัท่ี 28 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1969 โรมแรมสโตนวอล ์ท่ีตั้งอยูย่า่นกรีนวิชวิลเลจ รัฐแมนฮตัตนั 
นิวยอร์ก เกิดการจลาจลคร้ังใหญ่จากการโจมตีของต ารวจท่ีน าไปสู่ความรุนแรงต่อชุมชนเกยแ์ละเลสเบ้ียน เหตุการณ์
คร้ังน้ีเป็นเหตกุารณ์ส าคญั ท่ีน าไปสู่การต่อสูเ้พื่อสิทธิมนุษยชนของเกยและเลสเบ้ียนในสหรัฐอเมริกา ท าใหมี้ปรากฏตวั
ของคู่รักเลสเบ้ียนเพ่ิมมากข้ึน (National Park Service, 2008) 
  ปี ค.ศ. 1970 คู่รักเลสเบ้ียนท่ีอาศัยอยู่ด้วยกันในอเมริกา และซานฟรานซิสโก ได้ปรากฏตวัท่ี
ส านกังานของปลดัเทศบาล เพ่ือเรียกร้องและอนุญาตใหมี้การแต่งงานอยา่งถูกกฏหมายของคนเพศเดียวกนั พวกเขาถูก
ปฏิเสธและเดินทางไปยงัศาล พร้อมกบักล่าวว่า กฏหมายการแต่งงานไดจ้ ากดัแต่เฉพาะคู่รักต่างเพศ ซ่ึงขดัต่อสิทธิ
พ้ืนฐานการแต่งงานในฐานะสิทธิอนัเท่าเทียม ความตอ้งการท่ีจะแต่งงานของคู่รักเลสเบ้ียน ช้ีให้เห็นถึงความหนกัแน่น
ทางความสมัพนัธ์ของคนเพศเดียวกนั ตลอดกลางทศวรรษท่ี 1970 ถึงปลายทศวรรษท่ี 1980 จึงไม่มีคู่รักเลสเบ้ียนคนใด
ในอเมริกาไดรั้บสิทธิการแต่งงาน (Chambers, Polikoff, 1999)  
  ต่อมาในตน้ศตวรรษท่ี 21 ไดป้รากฏค าศพัทค์  าวา่ ครอบครัวเลสเบ้ียน (lesbian family) อนัประกอบ
ไปด้วยผู ้หญิงสองคนท่ีมีฐานะเป็นคู่รักหรือต้องการท่ีจะแต่งงาน และรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
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โดยเฉพาะในอเมริกนั แต่ทว่า ครอบครัวเลสเบ้ียนกลบัถูกตีตราทางสังคม เน่ืองดว้ยแนวคิดครอบครัวแบบดั้งเดิม ท่ี
ประกอบไปดว้ย พ่อ แม่ ลูก จึงท าให้สถาบนัการแต่งงานปฏิเสธท่ีจะยอมรับคู่รักเพศเดียวกนัในฐานะคู่สมรส (Quinn, 
2012) คู่รักเลสเบ้ียนจึงไม่สามารถสร้างครอบครัวได ้และมีสถานะเป็นเพียง domestic partnership (Chambers, Polikoff, 
1999) ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีไดน้ าไปสู่การสร้างความยากล าบากในการการสร้างครอบครัวของเลสเบ้ียน ท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบั
โครงสร้างทางสังคมท่ีปฏิเสธการด ารงอยูข่องพวกเธอ แมว้า่ครอบครัวเลสเบ้ียนจะมีสถานะเป็นครอบครัวไม่แตกต่าง
จากครอบครัวรักต่างเพศก็ตาม 

2. ประวตัศิาสตร์ผู้หญิงรักเพศเดยีวกนัในเอเชีย (History of same-sex women couple in Asia) 

 ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการกล่าวถึงผูห้ญิงท่ีมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญิงในเอเชียนั้นสามารถเทียบเคียงได้
กบัค าศพัท์ค  าวา่เลสเบ้ียนในสังคมตะวนัตก แต่ก็มิไดมี้ความหมายเทียบเท่ากบัค าวา่เลสเบ้ียน เน่ืองจากมีความแตกต่าง
ทางภาษา วฒันธรรมอนัเป็นบริบทเฉพาะของสงัคมเอเชีย ท าใหค้  าศพัท ์และความเขา้ใจต่อผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัมีความ
แตกต่างกนับางแง่มุม ทั้งน้ีขอ้มูลประวติัศาสตร์ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในเอเชียในงานศึกษาช้ินน้ีจะถูกหยิบยกมาแต่
เฉพาะประเทศญ่ีปุ่น จีน และอินเดีย เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานมากกวา่ประเทศอ่ืน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยคุ อนัไดแ้ก่ 
1) ยคุจารีต 2) ยคุอาณานิคม 3) ปลายศตวรรษท่ี 20 และตน้ศตวรรษท่ี 21 
หลกัฐานประวติัศาสตร์ของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัสังคมในเอเชีย มีจ านวนนอ้ยกว่าเกยห์รือผูช้ายรักเพศเดียวกนั และ
กลบัมีแนวโนม้ท่ีจะถูกมองขา้มและปิดบงัมากกวา่ในสังคมตะวนัตก ทั้งน้ีเพราะไม่มีหลกัฐานท่ีถูกบนัทึกอยา่งเพียงพอ 
และมีแหล่งขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่อย่างจ ากัด เน่ืองจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของผูห้ญิงรักเพศเดียวกันในเอเชีย
โดยมาก มกัถูกจดัประเภทใหอ้ยูภ่ายใตค้วามสัมพนัธ์ของการเป็นพี่สาวนอ้งสาว และเพื่อนผูห้ญิงอนัเป็นความสัมพนัธ์
เชิงมิตรภาพระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนั (Sang, 2003) ระบบการจดัประเภทเหล่าน้ีเป็นรูปแบบการควบคุมให้ผูห้ญิงรักเพศ
เดียวกนัเป็นอตัลกัษณ์ทางเพศไม่มีตวัตน รวมถึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่ถูกมองเห็นทางสังคม เหล่าน้ีมีสาเหตุมาจาก
ผูห้ญิงรักเพศเดียวกันในเอเชียส่วนใหญ่ มักถูกควบคุมเพศวิถี (sexuality) ให้จ าต้องแสดงออกถึงความเป็นหญิง 
(femininity) ผ่านแต่งงานมีครอบครัว เน่ืองจากในพรมแดนเอเชีย ครอบครัวถือเป็นเขตพ้ืนท่ีปกครองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
สงัคม และจะไดรั้บแรงกดดนัหากไม่ปฏิบติัตนตามส่ิงท่ีเรียกวา่ บรรทดัฐาน (BBC World Service, 2000) 
 2.1 ยุคจารีต (Traditional Period) (ก่อนการขยายตวัของจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก) 
  หลักฐานเก่ียวกับผูห้ญิงรักเพศเดียวกันยุคจารีตของเอเชียแต่ละประเทศปรากฏอยู่อย่างจ ากัด 
เน่ืองจากชีวิตของผูห้ญิงมกัถูกควบคุมจากผูช้ายและครอบครัว โดยเฉพาะในเร่ืองเพศวิถี ท าให้เร่ืองราวความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูห้ญิงในเอเชียไม่เป็นท่ีปรากฏ ถูกมองขา้มและกลืนหายอยูภ่ายใตก้ารถูกมองในฐานะผูห้ญิง (Norton, 2008)  
กรณีประเทศจีนก่อนไดรั้บอิทธิพลตะวนัตก จีนไม่ไดมี้แนวคิดเร่ืองการแบ่งแยกหรือจดัประเภทคนจากรสนิยมทางเพศ 
อยา่งรักเพศเดียวกนัหรือรักเพศตรงขา้ม ดงัเช่นสังคมตะวนัตก งานของแมตทิว ซอมเมอร์ (2000) นกัประวติัศาสตร์จีน
ท่ีศึกษาเร่ือง Sex, Law, and Society in Late Imperial China ไดอ้ธิบายถึงพ้ืนท่ีของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในจีนท่ีด ารงอยู่
ภายใตอิ้ทธิพลลทัธิขงจ้ือก่อนได้รับแนวคิดจากตะวนัตกว่า แมล้ทัธิค  าสอนของขงจ้ือมองว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ไดมี้การวา่กล่าวแต่อยา่งใด (Sang, 2003) เช่นเดียวกบั เบรต ฮินช์ ท่ีกล่าววา่ สังคม
จีนโบราณไม่ไดห้วาดกลวัผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั ตรงกบัขา้มกบัสังคมจีนสมยัใหม่ท่ีหวาดกลวัคนรักเพศเดียวกนัอนัมา
จากอิทธิพลของตะวนัตก (Sang, 2003) 
  เช่นเดียวกบักรณีญ่ีปุ่น งานของชารอน ชาลเมอร์ (2002) ในหนังสือเร่ือง Lesbian in/visibility in 
Japan: Passing into the present อธิบายวา่ ก่อนศตวรรษท่ี 1990 ไดค้น้พบร่องรอยของค าศพัท์ท่ีใชอ้า้งอิงถึงคนรักเพศ
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เดียวกนั ดงัค าศพัทค์  าวา่ dōseiai แปลวา่ ความรักของคนเพศเดียวกนั เหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงการด ารงอยูข่องความสัมพนัธ์
ระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมญ่ีปุ่น โดยท่ีค าศพัท์ดงักล่าวไม่ใช่ค าท่ีแสดงนัยต าหนิผูห้ญิงรักเพศ
เดียวกนั (Chalmers, 2002) นอกจากน้ีการอธิบายถึงความปรารถนาของผูห้ญิงเพศเดียวกนัในญ่ีปุ่นก่อนยคุอาณานิคม 
เป็นการบรรยายใหเ้ห็นถึงความปรารถนาของผูห้ญิงในทางจิตวญิญาณมากกวา่ความสมัพนัธ์เชิงกายภาพ อีกทั้งใหค้วาม
สนใจไปยงัมิตรภาพอนัใกลชิ้ดระหวา่งผูห้ญิงสองคนมากกวา่วถีิปฏิบติัในทางเพศของพวกเธอ (Chalmers, 2002) 
  ในอินเดีย การมองวา่ความปรารถนาระหวา่งผูห้ญิงมิใช่พฤติกรรมท่ีผิดปกติ แต่เป็นเพียงการกระท า
ท่ีไม่เหมาะสมของผูห้ญิง ปรากฏอยู่ในบางส่วนของพจนานุกรมฮินดี-องักฤษ ท่ีไดใ้ชค้  าศพัท์ค  าว่า samlaingikta อนั
แปลวา่ รักเพศเดียวกนั และแมจ้ะไม่พบหลกัฐานท่ีมาจากประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ของการมีความปรารถนาต่อคนเพศ
เดียวกนัในอินเดียอยา่งชดัเจน แต่ร่องรอยเหล่าน้ี ก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการด ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ของคนรักเพศเดียวกนัท่ี
ไม่ไดเ้ป็นไปในทางลบต่อคนรักเพศเดียวกนัแต่อยา่งใด (Thadani, 1999) 
 2.2 ยุคอาณานิคม (Colonial period) 
  เม่ือแนวคิดเร่ืองเพศแบบสมัยใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศต่างแถบเอเชีย วิธีคิดท่ีมีต่อ
ความสมัพนัธ์ทางเพศระหวา่งผูห้ญิงก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ผา่นการมองวา่เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกนัเป็นความสัมพนัธ์ท่ี
เบ่ียงเบนและผิดปกติ กรณีของประเทศญ่ีปุ่น เม่ือแนวคิดเร่ืองเพศแบบตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาท ก็ปรากฏค าศพัทค์  า
วา่ danseiteki joshi ท่ีมีความหมายถึง ความผิดปกติทางเพศของผูห้ญิงท่ีมีความเป็นชาย ซ่ึงในสังคมยคุเมจิ เพศวิถีของ
ผูห้ญิงชนชั้นกลางจะถูกควบคุมผา่นการเป็นภรรยาท่ีดีและการเป็นแม่ท่ีฉลาด ท่ีเรียกวา่ ryousai kenbo ดงันั้น เม่ือผูห้ญิง
คนใดเลือกละท้ิงความเป็นหญิงดว้ยการปฏิเสธการมีครอบครัว ค าวา่เลสเบ้ียนจึงกลายเป็นค าท่ีใชโ้จมตีผูห้ญิงท่ีละท้ิง
อุดมการณ์ดงักล่าว แมว้า่ในความเป็นจริงเธออาจจะมีหรือไม่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกนัก็ตาม เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ความปรารถนาของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีถูกต่อตา้น (Chalmers, 2002) ต่อมาช่วงศตวรรษท่ี 1920 วาทกรรม
เร่ืองเพศในญ่ีปุ่นไดแ้พร่หลายมากข้ึน ความคลุมเครือทางเพศผูห้ญิง จะถูกต าหนิและมองวา่เป็นส่ิงท่ีผิดธรรมชาติ หรือ
ท่ีเรียกวา่ fushizen seiyoku (Chalmers, 2002)  
  การมองวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงเป็นความผิดธรรมชาติ ปรากฏในกรณีของอินเดีย เม่ือไดรั้บ
อิทธิพลจากตะวนัตกผ่านถูกปกครองจากองักฤษ ไดป้รากฏค าศพัท์ค  าวา่เลสเบ้ียน และถูกน ามาใช ้ในฐานะค าศพัท์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติทางเพศของผูห้ญิง เพศวิถีของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั จึงถูกมองเห็นวา่เป็นความผิดปกติทาง
เพศ อีกทั้งเป็นตน้ก าเนิดของการเกลียดกลวัคนรักเพศเดียวกนัในประวติัศาสตร์อินเดีย  
 2.3 ปลายศตวรรษที ่20 และต้นศตวรรษที ่21 (Later 20th and early 21st centuries) 
  แมว้่าในยุคสมยัก่อนศตวรรษ 1960 ความปรารถนาท่ีมีต่อผูห้ญิงเพศเดียวกนัจะไม่ไดส้ร้างความ
ผิดปกติหรือความหวาดกลวัท่ีมีต่อสังคมเอเชีย แต่ทวา่ หลงัศตวรรษ 1960 ความอดทนอดกลั้นกลบัเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการ
อธิบายความปรารถนาระหว่างผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมเอเชีย ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีกล่าวว่าตนเองมีความอดทนอด
กลั้นต่อเกยแ์ละเลสเบ้ียนค่อนขา้งสูงหากคนเหล่าน้ีไม่ไดแ้สดงออกมากนกั (BBC World Service, 2000) 
  กรณีประเทศญ่ีปุ่น ช่วงศตวรรษท่ี 1960-1970 ไดป้รากฏค าศพัทค์  าวา่ tachi (太刀) อนัเป็นค าท่ีใช้
ในการอา้งถึงเลสเบ้ียนท่ีมีลกัษณะแบบผูช้าย หรือท่ีในตะวนัตกเรียกวา่ บุทช์ (butch) และ ค าศพัท์ค  าวา่ neko (猫) อนั
เป็นค าท่ีใชใ้นการอา้งถึงเลสเบ้ียนท่ีมีลกัษณะแบบผูห้ญิง หรือท่ีในตะวนัตกเรียกวา่ เฟม (femme) โดยท่ีวเัลสเบ้ียนใน
ญ่ีปุ่นจะแบ่งแยกความเป็นชายและหญิงแบบขั้วตรงขา้ม อย่างไรก็ตาม แมใ้นปลายศตวรรษท่ี 20 ความปรารถนา
ระหวา่งผูห้ญิงรักผูห้ญิง หรือผูห้ญิงท่ีมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญิงจะไม่ไดรั้บการยอมรับ แต่ทวา่ ความอดทนอด
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กลั้นต่อคนรักเพศเดียวกนัเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นประเทศแถบเอเชีย เหล่าน้ีท าใหพ้ื้นท่ีของเลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรัก
เพศเดียวกนัในตะวนัตกและเอเชียมีความแตกต่างกนั 

3. ประวตัศิาสตร์ผู้หญิงรักเพศเดยีวกนัในไทย (History of same sex women couple in Thailand) 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงปรากฏอยู่ในสังคมไทยเป็นเวลาช้านาน หากแต่ไม่มีการลงโทษผูท่ี้มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกนัจนถึงแก่ชีวิตเฉกเช่นในสังคมตะวนัตก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสังคมไทยไม่เคยมองว่า การมี
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู ้หญิงเพศเดียวกันเป็นอัตลักษณ์ทางเพศในรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากเห็นว่า เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความใกลชิ้ด สนิทสนมระหวา่งเพ่ือนผูห้ญิง อนัเป็นความสมัพนัธ์เชิงมิตรภาพระหวา่งผูห้ญิง
ดว้ยกนั อีกทั้งยงัเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเพียงชัว่คราวและไม่แทจ้ริง ดงัจากค าศพัทค์  าวา่ เล่นเพ่ือน ซ่ึงเป็นค าโบราณ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นพจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถานท่ีหมายถึง การคบเพ่ือนหญิงดว้ยกนัต่างชูรั้ก หรือ หญิงส าเร็จความใคร่กบั
คนเพศเดียวกนั (รัชนีชล, 2553) ทั้ งน้ีประวติัศาสตร์ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยุค อนั
ไดแ้ก่ 1) ยคุจารีต 2) ช่วงรับอิทธิพลจากตะวนัตก 3) ยคุสมยัใหม่ 
 3.1 ยุคจารีต (Traditional Period)  
  ในสงัคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 1893-1991 ปรากฏหลกัฐานในเอกสารโบราณกฎมณเฑียรบาลมาตรา 124 
สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงไดบ้นัทึกไวว้า่ การเล่นเพ่ือนระหวา่งผูห้ญิงนั้น เกิดข้ึน
สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กษตัริยอ์งคท่ี์ 8 แห่งกรุงศรีอยธุยาท่ีทรงมีขอ้หา้มและบทลงโทษแก่บรรดานางสนม
ในวงัท่ีรักกนัเช่นสามีภรรยาไวว้า่ “หากมีนางสนมก านลัผูใ้ด บงัอาจละเมิดกฏเล่นรักกนัเฉกเช่นสามีภรรยาจะตอ้งถูก
ลงโทษดว้ยการเฆ่ียนดว้ยลวดหนงั 50 ที และหากยงัฝ่าฝืนมีการเล่นเพ่ือนกนัอีกใหจ้บัมาสักคอดว้ยถอ้ยค าประณามแลว้
ใส่ตรวนจองจ า และแห่ประจานรอบ ๆ เมืองใหอ้บัอายเขด็หลาบ” (รัชนีชล, 2553) 
  ต่อมาปี พ.ศ. 2367-พ.ศ. 2394 ช่วงแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้
เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 3 ปรากฏบนัทึกพฤติกรรมเล่นเพ่ือนในยคุดงักล่าว ท่ีมีการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผา่นวรรณคดี, 
กาพยก์ลอน, และภาพจิตรกรรมฝาผนงัต่าง ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมเล่นเพ่ือนอนัท่ีรู้จกักนัในช่ือของ “เพลงยาวหม่อม
เป็ดสวรรค”์ ท่ีประพนัธ์โดยคุณสุวรรณ ราชนิกูลบางชา้ง ท่ีบรรยายถึงพฤติกรรมเล่นเพ่ือนระหวา่งหม่อมสุด (คุณโม่ง) 
ท่ีมีกิริยาคล้ายผูช้าย และหม่อมข า (หม่อมเป็ด) ท่ีมีกิริยาแบบผูห้ญิง โดยทั้ งสองมีฐานะเป็นหม่อมห้ามของกรม
พระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพท่ีต่างมีความสมัพนัธ์ลึกซ้ึงต่อกนัขณะท่ีเจา้นายก าลงัหลบัอยู ่ 
  หลกัฐานท่ีปรากฏถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงเพศเดียวกนั ยงัคงมีให้เห็นอย่างต่อเน่ืองในบท
กลอนสุนทรภู่ ท่ีบรรยายถึงความประพฤติของนางสนมก านัลเมืองรมจกัรท่ีติดใจความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงใน
หนงัสือพระอภยัมณี ท านองวา่ เป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีผิดจากการมีเพศสมัพนัธ์แบบชายจริงหญิงแท ้ 
  ปี พ.ศ. 2394–พ.ศ. 2411 แผน่ดินของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ก็ไดมี้บนัทึก
เก่ียวกบัพฤติกรรมหรือความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงชาววงัในหนังสือบนัทึกรายวนัของทาวน์เซนด์ แฮร์ริส ราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ าบางกอก ท่ีเดินทางมารับราชการในสยามราวปี พ.ศ. 2399 ไดร้ะบุวา่การเล่นเพ่ือนของผูห้ญิงเป็น
พฤติกรรมทัว่ไป เน้ือหาว่า “การเล่นเพ่ือนเป็นเร่ืองธรรมดาสามญั เหมือนดงัการกระท าของสัตว ์ไม่มีโทษหนกัหนา
อะไร ไม่เคยมีการลงโทษกนัเวน้แต่กรณีของพระสงฆ์” ในสายตาของชาวต่างชาติ การเล่นเพ่ือนระหวา่งผูห้ญิงจึงเป็น
รูปแบบความสมัพนัธ์ทางเพศวถีิของหญิงชาวไทยท่ีไม่มีความศิวไิลซ์และไร้วฒันธรรมอนัเป็นสมบติัของมนุษย ์จนเกิด
เป็นความสัมพนัธ์อนัไม่เลือกหน้าแบบรักเพศเดียวกนั ซ่ึงจากขอ้ความขา้งตน้ลว้นแสดงให้เห็นวา่ ในสมยัรัชกาลท่ี 4 
การมีพฤติกรรมระหวา่งผูห้ญิงเพศเดียวกนัท่ีเคยมีการลงโทษเม่ือคร้ังสมยักรุงศรีอยธุยาไดมี้การยกเลิกไปแลว้ ดว้ยเห็น

1511



        HMO11-9 

วา่เป็นการกระท าท่ีไม่ร้ายแรง มีเพียงแต่การห้ามปราบเสียมากกวา่ ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งผูห้ญิงในสังคมไทย 
จึงอยูภ่ายใตบ้รรทดัฐานของความไม่เหมาะสม (Jackson, Sullivan, 1999) และยงัไม่มีการตีตราวา่ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูห้ญิงเป็นความเบ่ียงเบนดงัยคุต่อมาแต่อยา่งใด 
 3.2 ช่วงรับอทิธิพลจากตะวนัตก (influences of foreign culture) 
  ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้ไป สงัคมไทยไดรั้บแนวคิดเร่ืองเพศแบบตะวนัตกจากนกัเพศศาสตร์
ผนวกกบัการผสมผสานวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดิม จึงปรากฏค าศพัท์ ท่ีใชเ้รียกเด็กหญิงท่ีเล่นซุกซน ไม่ชอบใส่เส้ือผา้แบบ
เด็กหญิง และชอบเล่นกบัเด็กชายวา่ ทอมบอย พร้อม ๆ กบัค าศพัทท่ี์ใชใ้นการอา้งถึงผูห้ญิงท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบั
ผูห้ญิง วา่ เลสเบ้ียนในสังคมไทย แต่แมจ้ะมีการปรากฏข้ึนของค าศพัทแ์บบใหม่ท่ีรับเขา้มาจากตะวนัตก แต่สังคมไทย
บางส่วนยงัคงใชค้  าวา่ กะเทย ในการอา้งถึงผูช้ายและผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั 
  ภายหลงัการรับอิทธิพลเร่ืองเพศแบบตะวนัตก ปี พ.ศ. 2507 มีการปรากฏตวัของนวนิยายเร่ืองจนั
ดารา ของอุษณา เพลิงธรรม (สุไลพร, 2555) ภายในนวนิยายไดฉ้ายภาพให้เห็นถึงสองตวัละครหญิงท่ีช่ือว่าคุณแกว้ 
บุตรสาวของหลวงวสินนัทเดชา และคุณบุญเล่ืองภรรยาเก่าของหลวงวิสนนัทเดชา (เมียลบัของจนั) ท่ีมีควาสมัพนัธ์ทาง
เพศต่อกนั นอกจากค าศพัท์ค  าวา่ กะเทย จะเป็นค าศพัท์ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองจนัดารา ท่ีใชอ้า้งถึงตวัละครหญิงท่ีมี
พฤติกรรมแบบผูช้ายและมีเพศวถีิแบบรักเพศเดียวกนัแลว้ ยงัมีค าศพัทค์  าวา่เลสเบ้ียน ปรากฏอยูใ่นนวนิยายเร่ืองรากแกว้ 
ของกฤษณา อโศกสิน (2517) อีกดว้ย 
  การเขา้มาของแนวคิดวาทกรรมทางการแพทยแ์ละจิตวิทยาตะวนัตกท่ีใชใ้นการท าความเขา้ใจเร่ือง
เพศวิถี ท าให้ผูห้ญิงท่ีถูกมองวา่มีแนวโนม้จะมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนัถูกกล่าวหาวา่เป็น ผูป่้วยทางจิต, เบ่ียงเบนทาง
เพศ, และควรท่ีจะบ าบดัรักษา โดยเฉพาะการแพทยด์า้นจิตวิทยาคลินิก ท่ีพยายามท าการศึกษาวินิจฉัยปัญหาความ
ผิดปกติของจิตใจ และความผิดปกติทางพฤติกรรม เพ่ือแกไ้ขอาการท่ีถูกเขา้ใจวา่เป็นความผิดปกติทางเพศให้กลบัมา
เป็นปกติ ช่วงเวลาเดียวกันน้ี สังคมไทยได้ปรากฏค าศพัท์ค  าว่าทอมและด้ี ในการนิยามถึงผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัใน
สงัคมไทย โดยทอมจะมาจากค าศพัทว์า่ ทอมบอย ใชเ้รียกผูห้ญิงวยัรุ่นหรือวยัผูใ้หญ่ท่ีชอบแต่งกายแบบผูช้าย ปฏิบติัตน
แบบผูช้าย และมีความรักกบัผูห้ญิงดว้ยกนั ขณะท่ีค าวา่ด้ี มาจากค าวา่ เลด้ี (lady) ใชใ้นการอา้งถึงคนรักของทอม ค าวา่ 
ทอมด้ี จึงเป็นศพัท์ท่ีเร่ิมแพร่หลายอย่างกวา้งมากข้ึน แต่ในยุคท่ีความรู้ทางการแพทยแ์บบสมยัใหม่ท่ีมาจากแนวคิด
จิตวิทยา และเพศศาสตร์ทางตะวนัตกอยา่งเขม้ขน้ ท าให้ทอมและด้ีถูกแปะป้ายวา่เป็นโรคจิตชนิดหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บการ
บ าบดั รักษาใหก้ลบัมาเป็นปกติเช่นเดียวกนั 
 3.3 ยุคสมยัใหม่ (Modern period) 
  ในปี พ.ศ. 2529 ไดมี้การรวมกลุ่มและการปรากฏตวัของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมไทยเป็น
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน ท่ีน าไปสู่การก่อตั้งและการเปิดตวัข้ึนอย่างเป็นทางการของกลุ่มหญิงรักหญิง ในปีพ.ศ. 2539 
(Sinnott, 2001) ท่ีมีนามวา่ กลุ่มอญัจารี มีอญัชนา สุวรรณานนท ์เป็นหน่ึงในผูร่้วมก่อตั้ง และฉนัทลกัษณ์ รักษาอยู ่ท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการนิตยสารอญัจารี ท่ีเรียกวา่ อญัจารีสาร อนัเป็นนิตยสารรายเดือนท่ีมีเน้ือหาในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจต่อการเป็นหญิงรักหญิงในฐานะสิทธิและทางเลือกส่วนบุคคล ผ่านเน้ือหาวิชาการ และการน าเสนอถึง
เร่ืองราวความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงในทุก ๆ แง่มุมของสงัคม ทั้งในไทยและต่างประเทศ 
อยา่งไรก็ตาม การเปิดตวักลุ่มผูห้ญิงรักผูห้ญิง ยงัคงตอ้งเผชิญหนา้กบัความหวาดกลวัและอคติมายาคติจากคนในสงัคม 
ท่ีกงัวลวา่จะท าให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสม จึงเป็นการสร้างให้คนให้ความสนใจพร้อม ๆ กบั
การต่อตา้นผูห้ญิงรักเพศเดียวกนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 เกิดกลุ่มใหม่ข้ึนท่ีมีช่ือวา่ เลสล่า จดัตั้งโดย มนัทนา อดิสยเทพ
กลุ ซ่ึงก่อตวัข้ึนจากเวบ็ไซตเ์ลสล่าดอทคอมเป็นกลุ่มสงัคมแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากโลกออนไลน์ การเกิดข้ึนของกลุ่มอญั
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จารีและเลสล่า จึงเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงการด ารงอยูข่องผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมไทย ซ่ึงภายใตก้ารด ารงอยู่
เหล่าน้ี ไดป้รากฏใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวของคู่รักหญิงรักหญิงท่ีใชชี้วติร่วมกนัเป็นครอบครัว ไม่ต่างจากครอบครัวชายหญิง 
ดงัเช่นเร่ืองราวความรักระหว่างน ้ ากบันลในอญัจารีสาร อนัเป็นเร่ืองราวความรักระหว่างผูห้ญิงกบัผูห้ญิงท่ีใช้ชีวิต
ร่วมกนัเป็นครอบครัวท่ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม  

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการคน้ควา้เรียบเรียงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เลสเบ้ียนหรือผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัทั้งในตะวนัตก เอเชีย 
และไทย สามารถสรุปขอ้มูลออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1. ประวติัศาสตร์เลสเบ้ียนในตะวนัตก พบวา่ พ้ืนท่ีของเลสเบ้ียนในตะวนัตกมีความแตกต่างกนัตามแต่ละยคุสมยั 
เร่ิมตั้งแต่ยคุกรีกโบราณท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงถูกมองในฐานะความบริสุทธ์ิและความสวยงาม ต่อมาในยคุ
อาณาจกัรโรมนัและตน้คริสตศ์าสนา ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูห้ญิงกลบัไดรั้บการเลง็เห็นวา่เป็นความผิดธรรมชาติ 
คลา้ยคลึงกบัในยคุกลางท่ีอิทธิพลทางศาสนามีตอ่ผลต่อมุมมองความสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิง ท าใหก้ารกล่าวถึงความรัก
ระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนักลายเป็นภาพความชัว่ร้าย และตอ้งถูกลงโทษ ต่อมาในยคุก่อนสมยัใหม่ เป็นยคุท่ีเลสเบ้ียนมีตวัตน
มากข้ึน แต่กฎหมายต่อตา้นการมีเพศสมัพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงในฐานะความสมัพนัธ์ท่ีผดิธรรมชาติยงัคงอยู ่ พร้อม ๆ กบัท่ี
ความใกลชิ้ดระหวา่งผูห้ญิงไดง้อกงามข้ึนในวทิยาลยัหญิงลว้น เช่นเดียวกบัสถานท่ีท่ีใชแ้สดงตวัตนของเลสเบ้ียนไดมี้เพ่ิม
มากข้ึน สุดทา้ยช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 และตน้ศตวรรษท่ี 21 ไดเ้กิดเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีน าไปสู่ขบวนการต่อสูเ้พ่ือ
สิทธิมนุษยชนและการปลดปล่อยเสรีภาพของเกยแ์ละเลสเบ้ียนในอเมริกา ท่ีน าไปสู่การเกิดข้ึนของเฟมินิสตค์ล่ืนลูกท่ีสองท่ี
ต่อสูก้บัท่ีต่อสูก้บัการเหยยีดเพศ และแนวคิดรักต่างเพศภาคบงัคบั ท่ีปฏิเสธความสมัพนัธ์แบบรักต่างเพศภายใตโ้ครงสร้าง
ชายเป็นใหญ่ เพ่ือเรียกร้องความเป็นอิสระใหแ้ก่เลสเบ้ียน ดว้ยการนิยามวา่เลสเบ้ียนเป็นทางเลือกแบบหน่ึง  
 2. ประวติัศาสตร์ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในเอเชีย พบวา่ ความแตกต่างตามยคุสมยัในสังคมเอเชีย ไดส่้งผลให้
พ้ืนท่ีของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในเอเชียทั้งจีน ญ่ีปุ่น และอินเดียมีความแตกต่างกนั ในยคุจารีตแมค้วามสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู ้หญิงจะถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่ได้มีการว่ากล่าวหรือลงโทษแต่อย่างใด เน่ืองจากเห็นว่าเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากมิตรภาพอนัใกลชิ้ดระหว่างผูห้ญิงสองคนท่ีเป็นความสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั ต่อมาในยุค
อาณานิคม จีน ญ่ีปุ่น และอินเดียได้รับอิทธิทางวิทยาศาสตร์เร่ืองเพศแบบสมัยใหม่ ท าให้วิธีคิดท่ีมีต่อรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งผูห้ญิงหรือความปรารถนาท่ีมีต่อผูห้ญิงเพศเดียวกนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป มีการมองวา่เพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกนัของผูห้ญิงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเบ่ียงเบนและผิดปกติ เกิดเป็นการต่อตา้น ป้องกนัมิให้มีผูก้ระท า
ผิด เช่นรณีของอินเดีย ผูห้ญิงท่ีมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัเด็กหญิงจะถูกโกนหัวดว้ยมีดหรือถูกตดัน้ิวพร้อมกับแห่
ประจาน แต่เม่ือถึงปลายศตวรรษท่ี 20 และตน้ศตวรรษท่ี 21 ความอดทนอดกลั้นท่ีมีต่อความปรารถนาระหวา่งผูห้ญิงรัก
เพศเดียวกนัในสังคมเอเชียกบัเป็นส่ิงท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน แต่ทว่าความสัมพนัธ์ทางเพศระหว่างผูห้ญิงยงัคงไม่ไดรั้บการ
ยอมรับและเห็นวา่เป็นความผิดปกติอยูเ่ช่นเดิม 
 3. ประวติัศาสตร์ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมไทย พบว่า ในอดีตความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงปรากฏเป็น
เวลาชา้นาน แต่ไม่มีการลงโทษผูท่ี้มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนัเพียงแต่มองว่าเป็นความไม่เหมาะสม ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 
2500 เป็นตน้ไป สังคมไทยไดรั้บอิทธิพลเร่ืองเพศและวาทกรรมทางการแพทย์แบบตะวนัตก ส่งผลให้ผูห้ญิงรักเพศ
เดียวกนัถูกมองวา่เป็นความผิดปกติทางเพศท่ีตอ้งรักษาแกไ้ขใหก้ลบัมาเป็นปกติ ท าให้หลกัฐานเก่ียวกบัผูห้ญิงรักเพศ
เดียวกนัช่วงเวลาดงักล่าวปรากฏอยูใ่นเอกสารการแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2529-2543 เกิดการรวมกลุ่มของ
ผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัท่ีมีนามวา่ อญัจารีและเลสล่า ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์คร้ังส าคญัในการเปิดเผยใหเ้ห็นถึงการด ารงอยู่
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ของผูห้ญิงรักเพศเดียวกนัในสังคมไทย ซ่ึงน าไปสู่การปรากฏใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวของคู่รักหญิงรักหญิงท่ีใชชี้วิตร่วมกนั
เป็นครอบครัว และแมปั้จจุบนัจะมีคู่รักหญิงรักหญิงใชชี้วิตร่วมกนัในฐานะครอบครัวมากข้ึน แต่ทวา่สังคมไทยยงัคงมี
การปฏิเสธท่ีจะยอมรับครอบครัวหญิงรักหญิงในฐานะครอบครัวอยูต่ลอดช่วงเวลา 
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