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การแปลงเพศในบริบ ทของความหลากหลายทางเพศกับ มุ ม มองที(เ ห็น ต่ า งระหว่ า งวิท ยาศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ทจ(ี ะศึกษามุมมองทางด้านสังคมทีส( ะท้อนลักษณะคําอธิบายทีว( ่าด้วยเรื(องของการแปลงเพศ
ซึง( ในทีน( 7ีจะเน้นเฉพาะการเปลีย( นแปลงของเพศชายทีเ( ปลีย( นมาเป็ นเพศหญิงว่าสังคมนัน7 มีความคิดเห็นอย่างไรในการที(
บุคคลหนึ(งซึง( เป็ นเพศชายแล้วได้ผ่านการศัลยกรรมการแปลงเพศให้เป็ นเพศหญิง กรอบแนวคิดทีใ( ช้ศกึ ษาในเรื(องนี7ก็
จะใช้ประเด็นการอธิบายโดยใช้การอธิบายตามกรอบวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่าทัง7 สองแนวคิดนี7ได้ให้คําอธิบาย
เกีย( วกับการแปลงเพศของผูช้ ายให้เป็ นผูห้ ญิงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
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Abstract
Article about “The context of diversity in Transgender of the difference between Sciences and Social
Sciences “Study to reflect of the social context and explanations about transgender phenomenon. Which
focused on the transformation of the male sex change to female. Moreover this articles focused on feedback
the society in which one individual about male sex change to female. There for the framework in this
articleare sciences and social sciences that both concepts are explained about transgender men and women
are different.
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บทนํา
เนื(องในปั จจุบนั นัน7 สังคมของเราได้มเี ป็ นสังคมพหุนิยมซึง( ประกอบกันขึน7 ด้วยความหลากหลายทางด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นในเรื(องของเชือ7 ชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื(อ และวัฒนธรรมต่างๆ สิง( เหล่านี7เป็ นสิง( ทีส( ะท้อนให้เห็นถึง
การเป็ นองค์ประกอบของสังคมเพื(อให้สงั คมหนึ(งๆนัน7 สามารถให้เกิดการพัฒนาและดํารงอยู่ต่อไปได้ และทีส( าํ คัญจาก
หัวเรื(องทีก( ล่าวเอาไว้ขา้ งต้นนัน7 ในทีน( 7ีคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมในปั จจุบนั นัน7 ก็ย่อมประกอบไปด้วยเพศทีห( ลากหลาย
เช่นกัน เพราะในสังคมปั จจุบนั ทีเ( ราเห็นนัน7 ไม่ได้มเี พียงสองเพศคือ ผูห้ ญิงและผูช้ าย แต่ในสังคมในปั จจุบนั นี7ยงั มีกลุ่มที(
∗
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ชอบเพศเดียวกัน มีรสนิยมทางเพศในการรักเพศเดียวกันซึง( สังคมก็ให้คํานิยามที(แตกต่างกันไป เช่น กระเทยทอมดี7
เกย์ เป็ นต้น ซึ(งความหลากหลายทางเพศเหล่านี7มนั สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและเป็ นการยากอย่างยิง( ทีจ( ะหา
คําอธิบายว่าเพศไหนเป็ นอย่างไร ซึง( ปรากฏการณ์ทเ(ี ห็นได้ชดั และน่ าจะสร้างความสับสนให้แก่สงั คมในปั จจุบนั นี7กค็ อื
การแปลงเพศ โดยเฉพาะในทีน( 7ีหมายถึง “การแปลงเพศจากเพศชายมาเป็ นเพศหญิ ง” ซึง( ทําให้เกิดการแยกไม่ออก
ว่าคนไหนผู้หญิงแท้คนไหนผู้หญิงเทียม นอกจากนี7การแปลงเพศดังกล่าวยังเป็ นเรื(องของการเปลี(ยนสถานะและ
บทบาททางสังคมอีกด้วย ดังนัน7 จึงเป็ นสิง( ทีท( า้ ทายว่าสังคมจะหาคําอธิบายให้ปรากฏการณ์น7ีอย่างไร ซึ(งในที(น7ีจะให้
ความสําคัญระหว่างสองแนวคิดทีม( ผี ลต่อการอธิบายและสร้างความเข้าใจให้แก่สงั คมก็คอื อธิ บายปรากฏการณ์ โดย
ผ่านมุมมองทางด้านวิ ทยาศาสตร์และการอธิ บายโดยผ่านมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์โดยจะชีใ7 ห้เห็นว่าทัง7
สองแนวความคิดจะมีมุมมองเกีย( วกับการแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศนี7อย่างไร
ความรู้ในเรื(องความหลากหลายของเพศนี7ไม่ได้ก่อตัวขึน7 ในยุคของโลกาภิวตั น์น7ีเอง แต่มนั ได้เกิดขึน7 ตัง7 แต่
อดีตแล้วและดําเนินมาจนถึงปั จจุบนั ซึง( เพียงแต่ยุคโลกาภิวตั น์นัน7 เป็ นยุคทีเ( ผยแพร่ความหลากหลายนี7ให้สงั คมได้รบั
รูเ้ ท่านัน7 และในความรูเ้ กีย( วกับความหลากหลายเรื(องเพศนัน7 ในแต่ละยุคสมัยก็มกี ารอธิบายทีแ( ตกต่างกันออกไป เช่น
ในสังคมกรีกโบราณแต่ก่อนความรูใ้ นเรื(องเพศนัน7 ไม่ได้จํากัดอยู่ว่าผูช้ ายจะต้องแต่งงานกับผูห้ ญิง เพราะว่าสังคมกรีก
โบราณนัน7 มีความเชื(อว่า การทีผ( ูช้ ายจะมีความรักกับผูห้ ญิงนัน7 จะนํามาซึง( การเสื(อมเสียทรัพย์ และสูญเสียอํานาจทาง
การเมืองเพราะเห็นว่าต้องนําทรัพย์สนิ เหล่านัน7 มาเลีย7 งดูผูห้ ญิง ดังนัน7 สังคมของกรีกโบราณจึงมักนิยมมีความรักหรือ
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่าผูช้ ายกับผูช้ าย ส่วนผูห้ ญิงนัน7 ถูกกันออกจากความเป็ นภรรยาแต่มฐี านะเป็ นหน่ วยในการ
ผลิตประชากรเท่านัน7 หรือลักษณะการรักร่วมเพศในการอธิบายในช่วงเวลาศตวรรษที( 19 ก็ได้มกี ารอธิบายความหลาย
หลายทางเพศผ่านมุมมองของพวกชาวตะวันตกทีน( ับถือศาสนาคริสต์ซง(ึ แน่ นอนว่า ศาสนาคริสต์มองเรื(องแบบนี7เป็ น
เรื(องสกปรกโดยมีพน7ื ฐานวิธคี ดิ จากหลักศาสนาทีเ( กีย( วกับความบริสทุ ธิและไม่
บริสทุ ธิ \ ซึง( การอธิบายลักษณะการรักร่วม
\
เพศไม่ว่าจะเป็ นชายหรือหญิงก็ล้วนแต่เป็ นการกระทําของพฤติกรรมด้านมืดด้วยกันทัง7 สิน7 รักร่วมเพศจึงเป็ นเรื(อง
ต้องห้าม แต่การจะสรุปว่าอะไรเป็ นการรักร่วมเพศก็ไม่ใช่ว่าเป็ นเรื(องง่าย ดังนัน7 ในทีน( 7ีการอธิบายว่าอะไรคือการรักร่วม
เพศก็ต้องให้ความสําคัญกับคําว่า Homosexuality ซึง( ถูกสร้างขึน7 มาในปลายศตวรรษที( 19 ว่าหมายถึงอัตลักษณ์ของ
บุคคลทีเ( กิดขึน7 เมื(อสองร้อยปี ทแ(ี ล้ว เพราะสําหรับการกําหนดเวลาทีแ( น่ นอนทางประวัตศิ าสตร์สงั คมและเพศนัน7 ไม่ได้มี
ความชัดเจนเท่ากับประวัตศิ าสตร์ทางด้านการเมือง สําหรับปลายศตวรรษที( 19 ความรักร่วมเพศได้กลายเป็ นรากฐาน
สําคัญของอัตลักษณ์ของความเป็ นบุคคล แต่อย่างไรนัน7 ในฐานะเรื(องความหลากหลายทางเพศนี7เป็ นผลผลิตของสภาวะ
ความเป็ นสมัยใหม่ (Modernity) จึงทําให้ความหมายนัน7 ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในเรื(องของกามกิจในเพศเดียวกัน
เสมอไป แต่อาจเป็ นเรื(องของบุคลิกภาพ และรวมไปถึงการเชื(อมโยงอํานาจรัฐด้วย
ในปั จจุบนั ความหลายหลายทางเพศนัน7 ได้ถูกพัฒนาขึน7 ในรูปแบของความเป็ นรูปธรรมมากขึน7 เพราะมันไม่ใช่
เป็ นเรื(องของความเชื(อและพิธีกรรมอีกต่อไป แต่มนั เปลี(ยนแปลงมาในลักษณะการที(ต้องการเปลี(ยนแปลงเพศของ
ตนเองทีม( แี ต่กาํ เนิดให้กลายเป็ นอีกเพศหนึ(งตามทีต( นเองต้องการแสดงบทบาทในเพศนัน7 ซึง( ในยุคของโลกาภิวตั น์นัน7
ในมีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านของการแพทย์เพื(อทีส( ามารถให้ผทู้ ต(ี อ้ งการเปลีย( นเพศของตนเองก็ย่อมสามารถทําได้
เช่น ผูช้ ายต้องการเปลีย( นเพศเป็ นผูห้ ญิงการแปลงเพศ ซึง( การแปลงเพศก็คอื การรักษาผูป้ ่ วยทีม( คี วามผิดปกติของการ
รับรูเ้ พศ เพื(อสร้างอวัยวะเพศหญิง จากอวัยวะเพศชาย (หรืออวัยวะเพศชายจากอวัยวะเพศหญิง ซึง( มีน้อยมาก) ให้มี
ลักษณะภายนอกตรงตามสภาพจิตใจทีส( ะท้อนออกมาเป็ นผูห้ ญิงรวมทัง7 การแสดงบทบาทของความเป็ นภรรยาเกิดขึน7
ซึง( ในทีน( 7ีกม็ เี รื(องของจิตใจเข้ามาเกีย( วข้อง ซึง( ในปรากฏการณ์น7ไี ด้แตกต่างจากการร่วมเพศหรือความหลากหลายเรื(อง
เพศในอดีตที(มกั เป็ นเรื(องของจารีตประเพณี โดยที(ยงั รักษาความเป็ นเพศของตนเองไว้ในด้านของร่างกายและจิตใจ
ดัง นัน7 ปรากฏการณ์ จึง ทําให้เกิด คํา ถามว่า ถ้าเกิดการเปลี(ย นเพศแล้ว ผู้ท(ีเ ปลี(ย นจะดํา รงบทบาทอย่ างไรในสัง คม
โดยเฉพาะสังคมไทย ดังนัน7 จึงเกิดการตัง7 คําถามโดยการใช้กรอบทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าอธิบายรวมไปถึงใช้วธิ คี ดิ
ทางด้านสังคมศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทเ(ี กิดขึน7 เพื(อให้เกิดผลต่อสังคมทีจ( ะยอมรบและทําความเข้าใจในเรื(องของ

การแปลงเพศนี7ซง(ึ ก่อนทีจ( ะศึกษาเรื(องของการแปลงเพศนัน7 เราต้องมีความจําเป็ นอย่างยิง( ทีต( อ้ งเข้าใจในเรื(องความเป็ น
ผูห้ ญิงและความเป็ นผูช้ ายเสียก่อน เพราะถ้าไม่รตู้ น้ เหตุของการเป็ นเพศดังเดิมก็ไม่สามารถอธิบายเรื(องการเปลีย( นเพศ
ได้เพราะการอธิบายปรากฏการณ์น7ีไม่สามมารถอธิบายจากสิง( ทีเ( ห็นปรากฏขึน7 เท่านัน7 แต่เราต้องหาทางอธิบายเบื7อ
1
หลังของพฤติกรรมดังกล่าวทีส( ง่ ผลให้เกิดปรากฏการณ์น7ีดว้ ย

การก่อกําเนิ ดของวิ ทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
การทีจ( ะเข้าใจในเรื(องความเป็ นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นัน7 ก่อนอื(นต้องเข้าใจทีม( ขี องสองคํานี7ก่อน คือ
เราต้องย้อนหลังไปในอดีตเพื(อศึกษาต้นกําเนิดทีม( าทีไ( ปของสองคํานี7กล่าวคือ นักปราชญ์ (Philosopher) ในขณะนัน7
นักปราชญ์จะสนใจในเรื(องของการแสวงหาความรู้ (Search of Knowledge) แต่การได้มาซึง( ความรูน้ ัน7 ทําให้เกิดปั ญหา
ว่าความรูท้ จ(ี ริงคืออะไร ซึง( เป็ นลักษณะการตัง7 คําถามของนักปรัชญายุคกรีกโบราณ ดังนัน7 จึงมีการถกเถียงกันเพื(อหา
ข้อเท็จจริงเกีย( วกับความรู้ เช่น Plato ให้ความหมายว่าความรูน้ นั 7 เป็ นสิง( ทีเ( ชื(อถือได้ ในขณะที( Aristotle ให้ความหมาย
ของความรูว้ ่าเป็ นเรื(องของความเข้าใจสาเหตุอนั เป็ นข้อเท็จจริงทีม( หี ลักฐานและพยานในการรับรูเ้ รื(องนัน7 ๆ
Bertrand กล่าวใน Theory of Knowledge ได้พูดถึงนิยามการหาว่าความรูท้ แ(ี ท้จริงคืออะไรนัน7 เป็ นสิง( ทีย( าก
เพราะไม่สามารถทีจ( ะวัดได้ ตัง7 อยู่บนความเชื(อ และความเชื(อทีอ( ยู่ในข้อเท็จจริงคืออะไร ดังนัน7 จึงมีโอกาสทีค( วามรูน้ ัน7
จะผิดพลาดและเกิดความคลุมเครือได้ ด้วยเหตุน7ีเพื(อให้เกิดความแน่ นอน Bertrand จึงเสนอว่า กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Process) จะสามารถช่วยให้ความเชื(อหรือความรูด้ งั กล่าวมีความถูกต้องแน่ นอนแม่ยํายิง( ขึน7
โดยเป็ นการใช้วทิ ยาศาสตร์เข้าไปเป็ นเครื(องมือในการหาความจริงทีเ( รียกว่า ญาณวิทยา (Epistemology) อันหมายถึง
ขอบเขตของความรูแ้ ละกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องความรู้ นอกจากนี7สงิ( ที( Bertrand พูดถึงก็คอื สิง( ใดทีพ( สิ จู น์
ได้ให้เรียกว่า ศาสตร์ ส่วนสิง( ใดทีต( อ้ งรอการพิสจู น์ให้เรียกว่า ปรัชญา ซึง( โดยสรุปก็คอื ศาสตร์เป็ นผลของการแสวงหา
ความรูข้ ณะทีป( รัชญาเป็ นขบวนการเรียนรู้ ดังนัน7 ปรัชญาจึงถือว่าเป็ นแหล่งทีม( าของศาสตร์ ซึง( ในระยะต่อมาการพัฒนา
เรื(องศาสตร์น7ีกไ็ ด้พฒ
ั นามาในเรื(องของศาสตร์ทางธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และศาสตร์ทางด้านสังคมหรือ
สังคมศาสตร์ ดังนัน7 วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จงึ ถือกําเนิดทีม( าจากทีเ( ดียวกันคือปรัชญา แต่ในทีม( าจากทีเ( ดียวกัน
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นัน7 ก็มคี วามแตกต่างในวิธกี ารอธิบายปรากฏการณ์ทแ(ี ตกต่างกันออกไป
1.ความเป็ นวิ ทยาศาสตร์
วิธกี ารศึกษาทีต( งั 7 อยู่บนฐานแห่งความเป็ นศาสตร์นัน7 ถือได้ว่าเป็ นวิถีทางหนึ(งทีท( ําให้เราได้มาซึง( ความรูแ้ ละ
สามารถนํ าความรู้นัน7 มาอธิบายในเรื(องของปรากฏการณ์ต่างๆ ที(เกิดขึน7 ได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ท(เี กิดขึน7 จริงๆ
ดังนัน7 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์นัน7 เราได้ยอมรับกันในปลายศตวรรษที( 18 เป็ นต้นมา ซึง( ต่อมาจะเรียกว่า ศาสตร์
(Science) หรือความเป็ นศาสตร์ ซึ(งถือว่าความรู้ดงั กล่าวเป็ นความรู้กระแสหลักทีเ( ป็ นทัง7 วิธคี ดิ และเป็ นวิธที างทํา
ความเข้าใจทีท( รงอํานาจกําหนดครอบงําการศึกษาทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยเหตุน7ีสงิ( ทีท( ําให้เชื(อและ
ยอมรับกันว่าความรูท้ ต(ี งั 7 อยู่บนพืน7 ฐานแห่งความเป็ นศาสตร์นนั 7 แตกต่างออกไปจากความเชื(อทางศาสนา สามัญสํานึก
ธรรมดา หรือความรู้แบบอื(นๆ ก็คือความรู้ท(ีวางอยู่บนพื7นฐานของความเป็ นศาสตร์นัน7 เป็ นสิง( ที(ถูกสร้างขึ7นและ
สามารถตรวจสอบพิสจู น์ได้จากปรากฏการณ์จริงเชิงประจักษ์ (Empirical World) และทีส( าํ คัญคือความทีเ( ป็ นศาสตร์
ได้กลายเป็ นเครื(องมือสําคัญที(ใ ห้มนุ ษย์เชื(อมันว่
( าตนเองสามารถทํานายและควบคุมเหตุ การณ์ ต่างๆโดยเฉพาะ
เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ดงั กล่าวก็อาศัยตัวทฤษฎีเป็ นกุญแจสําคัญเพื(อแสวงหาความจริงอีกด้วย
ศตวรรษที( 16 ได้มกี ารเกิดขึน7 ของการพัฒนาด้านความเป็ นศาสตร์อย่างมีระบบ โดยเริม( จากการบุกเบิกของ
Francis Bacon ซึง( เป็ นผูว้ างรากฐานทางความคิดเชิงประจักษ์นิยม (Empiricism) โดยมีสาระสําคัญคือ สิง( ทีจ( ะถือว่า
1

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, เพศ: จากธรรมชาติ สู่จริ ยธรรม จนถึงสุนทรียะ, (กรุงเทพมหานคร: มติชน. 2551).
เศกสิน ศรีวฒ
ั นานุ กลู กิจ, สังคมศาสตร์, ม.ป.ท., ม.ป.พ, หน้า 2.
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เป็ นความรูก้ ค็ อื ระบบคิดทีส( ร้างสรรค์ขน7ึ มาจากความเข้าใจในปรากกฎการณ์ต่างๆ ทีส( ามารถทดสอบได้กบั ประสาท
สัมผัสต่างของมนุษย์ เช่น ตา หู จมูก ลิน7 และผิวหนัง โดยวิธกี ารสังเกตจากปรากฏการณ์เชิงประจักษ์จากภายนอก
เท่านัน7 และนอกจากนี7 Francis Bacon ยังกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากกระบวนการแสวงหาความรูด้ ว้ ยวิธกี ารสังเกต
ดังกล่า วแล้ว การแสวงหาความรู้ยงั ต้อ งอาศัยวิธีก ารศึกษาที(มุ่ง เน้ นการทดสอบพิสูจน์ หรือ การนํ าไปสู่ข้อ สรุ ป
แบบจําลอง หรือแนวคิดทฤษฎีทส(ี ร้างขึน7 เป็ นต้น ดังนัน7 ลักษณะทีส( าํ คัญของความรูท้ เ(ี ป็ นศาสตร์กค็ อื ต้องปลอดจาก
อคติของผูแ้ สวงหา และชุดของความรูต้ ่างๆทีอ( ยู่บนพืน7 ฐานของศาสตร์นนั 7 ต้องมีลกั ษณะเป็ นการทัวไปสามารถอธิ
(
บาย
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ปรากฏการณ์ต่างๆทีเ( กิดขึน7 ได้ทุกเวลาและทุกสถานที(
ดังนัน7 จะเห็นว่ าวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นัน7 จะให้ความสํา คัญกับ สิง( ที(มนุ ษ ย์สามารถพิสูจน์ ไ ด้ทาง
ประสาทสัม ผัส เท่ า นัน7 ซึ(ง ลัก ษณะดัง กล่ า วจะนํ า เอาข้อ มูล ที(ไ ด้ไ ปจัด ทํ า เป็ น ทฤษฎีแ ละใช้เ ป็ น กรอบในการมอง
ปรากฏการณ์ในด้านต่างๆของสังคม ซึ(งทําให้การอธิบายในบางครัง7 วิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถให้คําตอบเกีย( วกับ
ปรากฏการณ์ทเ(ี กิดขึน7 เกีย( วกับความเชื(อ ค่านิยม ประเพณี หรือสิง( ทีเ( หนือธรรมชาติได้ ซึง( ถ้ากล่าวอย่างง่ายๆก็คอื การ
ที(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นัน7 จะให้ความสําคัญในการอธิบายลักษณะทางกายภาพที(มีความเป็ นวัตถุมากว่าที(จะมุ่ง
แสวงหาคําอธิบายในด้านของจิตใจ
2.ความเป็ นศาสตร์ทางสังคม
ศาสตร์ทางด้านสังคม (A Science of Society) ได้พฒ
ั นาและเป็ นทีย( อมรับเป็ นการทัวไปในศตวรรษที
(
( 18 โดย
มีนกั ปรัชญาชาวฝรังเศส
(
คือ Auguste Comte ซึง( เป็ นนักคิดทีส( าํ คัญในการริเริม( วางรากฐานเชิงความคิดให้กบั ศาสตร์
ทางสังคม โดยที( Auguste Comte พยายามเสนอว่าสังคมเป็ นสิง( ทีม( อี ยู่จริงและสามารถทีจ( ะค้นพบได้ดว้ ยวิธกี ารศึกษา
เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทส(ี ามารถค้นพบกฎทางธรรมชาติ กล่าวคือการศึกษาในเชิงศาสตร์ทางสังคม
จะต้อ งเชื(อและถือว่ าปรากฏการณ์ ทางสังคมสามารถที(ศึก ษาได้โ ดยผ่านแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism) โดย
การศึกษานัน7 จะเป็ นการศึกษาเชิงสังคมวิทยา มองว่าสังคมมีอยู่สองส่วน คือ สังคมสถิต และ สังคมพลวัต โดยAuguste
Comte ให้ความสํา คัญ ในการค้น คว้า หาความรู้เ ชิงสัง คมวิทยาว่า จําเป็ นต้อ งดํา เนิ น การผ่า นวิธีท างวิทยาศาสตร์
(Scientific Method) โดยเฉพาะวิธกี ารสังเกต การทดลอง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการศึกษาเชิงประวัตศิ าสตร์
เป็ นต้นในการศึกษาด้านความเป็ นศาสตร์ทางสังคมนัน7 จึงมีความหลากหลายและสามารถนํ าไปใช้อธิบายเหตุการณ์
หลายๆทีเ( กิดขึน7 ในสังคมได้ เช่น
ทาลค็อตพาร์สนั ที(อธิบายปรากฏการณ์ ทางด้า นสัง คมโดยใช้สํา นัก คิดโครงสร้า ง-หน้ าที( คือ สังคมถู ก
พิจารณาว่าเปรียบเสมือนระบบกลไกลอันหนึ(งทีข( บั เคลื(อนไปตามพลังของสังคมทีก( าํ หนดอยู่เบือ7 งหลัง
มาร์กซ์ และนักสังคมวิทยาสํานักมาร์กซิสม์กล่าวว่า สังคมเป็ นเวทีของความขัดแย้งและเป็ นอาณาบริเวณ
ของการแย่งชิงอํานาจระหว่างกลุ่มพลังต่างๆและต้องการทีจ( ะเปลีย( นแปลงสังคม
เอมิ ลเดอร์ไคม์มุ่งสนใจศึกษาวิเคราะห์การศึกษาปั ญหาการจัดระเบียบทางสังคม และมองว่าการกระทําของ
บุคคลเป็ นผลมาจากโครงสร้างทางสังคมหรือพลังทางสังคม
แม็กซ์เวเบอร์ ให้ความสนใจเกีย( วกับการศึกษาในระดับของการกระทําทางสังคม (Social Action) และเน้น
การวิเคราะห์ตคี วามเข้าใจความหมายเชิงอัตวิสยั ทีป( ั จเจกหรือกลุ่มบุคคลหนึ(งๆ นิยามให้ความหมายต่อการกระทําทาง
4
สังคมของพวกเขา ภายใต้เงื(อนไขสถานการณ์หนึ(งๆเป็ นสําคัญ

3

วสันต์ ปั ญญาแก้ว,พัฒนาการของศาสตร์ทางสังคม, ในแนวความคิดพืน7 ฐานทางสังคมและวัฒนธรรม, (เชียงใหม่:ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุ ษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548), หน้า 19.
4
เรือ( งเดียวกัน, หน้า 19-33.

การอธิ บายเรืองความหลากหลายทางเพศในมิ ติด้านวิ ทยาศาสตร์และมิ ติด้านสังคมศาสตร์
การแปลงเพศในบริบ ทของความหลากหลายทางเพศกับ มุ ม มองที(เ ห็น ต่ า งระหว่ า งวิท ยาศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ต้องพยามเข้าใจในเรื(องของความหลากหลายทางเพศในมิตขิ องการอธิบายทีเ( ป็ นวิทยาศาสตร์และในมิติ
การอธิบายแบบสังคมศาสตร์ เพราะจะทําให้เห็นว่าสังคมนัน7 มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื(องของความหลากหลายในเรื(อง
เพศ ซึ(งในที(น7ีกย็ ่อมเกี(ยวข้องโดยตรงกับการเปลี(ยนแปลงจาก “เพศชายไปสู่การเป็ นเพศหญิ ง”ซึ(งการศึกษาใน
บทความนี7 ไ ม่ เ พีย งที(ต้ อ งการเห็น ความเปลี(ย นแปลงทางด้า นร่ า งกายของผู้ช ายที(ก ลายมาเป็ น ผู้ห ญิง แต่ ย ัง ให้
ความสําคัญกับเรื(องของบทบาททีเ( ปลีย( นไปนัน7 สังคมจะยอมรับได้หรือไม่ ดังนัน7 จึงจําเป็ นต้องศึกษาคําอธิบายเกีย( วกับ
ความหลากหลายทางเพศทีเ( กิดขึน7 ในสังคม โดยแบ่งออกเป็ นการอธิบายโดยหลักการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ และการ
อธิบายโดยหลักการทางด้านสังคมศาสตร์ซง(ึ จะอธิบายเชิงมานุษยวิทยาเป็ นส่วนใหญ่
ความสําคัญของความหลากหลายทางเพศ
ความคิดเรื(อง “ความหลากหลายทางเพศ” เกีย( วข้องกับแนวคิดทฤษฎีทใ(ี ช้ทาํ ความเข้าใจพฤติกรรมอัตลักษณ์
และการปฏิบตั ทิ างเพศของมนุษย์ซง(ึ สิง( เหล่านี7มกี ารถกเถียงกันมายาวนานในประวัตศิ าสตร์เท่าทีผ( ่านมาความคิดเรื(อง
“ความหลากหลายทางเพศ” เป็ นความคิดทีต( ้องการเปิ ดพืน7 ทีใ( ห้กบั การแสดงตัวตน หรือ อัตลักษณ์ทางเพศของมนุ ษย์
ซึง( ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ของสังคม
ดังนัน7 การทําความเข้าใจ “ความหลากหลายทางเพศ” จึงเป็ นสิง( ทีม( คี วามสําคัญ เพราะจะช่วยทําให้เข้าใจถึง
ค่านิยม ความเชื(อ โลกทัศน์ และขนบธรรมเนียมประเพณีทห(ี ล่อหลอมให้มนุ ษย์แสดงอัตลักษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตาม
“ความหลากหลายทางเพศ” ยังเป็ นประเด็นทีม( กี ารถกเถียงในเชิงแนวคิดทฤษฎีจากความคิดต่างๆในสังคมตะวันตก ซึง(
แบ่งออกเป็ นสองขัว7 ใหญ่ๆสองขัว7 ระหว่างขัว7 ทีเ( ชื(อในระบบสองเพศ หรือ ความเป็ นเพศตามธรรมชาติทม(ี เี พียงเพศชาย
และเพศหญิงเท่านัน7 และจะปฏิเสธหรือตําหนิการแสดงอัตลักษณ์ พฤติกรรมทางเพศทีไ( ม่ตรงกับเพศตามธรรมชาติ กับ
ขัว7 ทีเ( ชื(อว่ามนุษย์สามารถแสดงพฤติกรรม อารมณ์ความรูส้ กึ และอัตลักษณ์ทางเพศได้หลากหลายโดยไม่จาํ เป็ นต้องผูก
ติดอยู่กบั เพศตามธรรมชาติหรือเพศสรีระ ดังนัน7 ในปั จจุบนั เราควรทีส( นับสนุ นให้ทุกคนมองเรื(อง “เพศ” (การแสดง
พฤติกรรม อารมณ์ และอัตลักษณ์) แบบเปิ ดใจกว้างโดยทําความเข้าใจจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆเพื(อทีจ( ะทําให้เห็นว่า
“ความหลากหลายทางเพศ” เป็ นเรื(อง “ปกติ” ทีท( าํ ให้มนุ ษย์สามารถแสดงอารมณ์ความปรารถนาต่างๆได้ตามทีเ( ขาคิด
5
ว่ามีคุณค่าสําหรับการดํารงชีวติ อยู่ในสังคม
การอธิ บายปรากฏการณ์เรืองการแปลงเพศแบบวิ ทยาศาสตร์
ลักษณะของการแปลงเพศในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์กห็ นีไม่พน้ ของการอธิบายความจริงเชิงประจักษ์นิยม
ของ ฟรานซิส เบคอนโดยใช้วธิ กี ารศึกษาโดยวิธกี ารวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) โดยทุกสิง( ทุกอย่างจะต้องสัมผัส
ได้ทางประสาททัง7 ห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน7 และร่างกาย โดยมองว่าสิง( ทีศ( กึ ษานัน7 มีลกั ษณะเป็ นธรรมชาติซง(ึ ไม่สามารถ
เปลีย( นแปลงได้ โดยมีการค้นคว้าหาข้อพิสจู น์โดยการสังเกต ตัง7 สมมุตฐิ าน และนําไปสู่การสร้างทฤษฎี เพื(อเป็ นกรอบ
แนวคิดในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดยมีความเชื(อว่าอะไรที(เป็ นธรรมชาติไม่สามารถเปลี(ยนแปลงได้ ซึ(งภาพ
ตัวอย่างการศึกษานัน7 ก็ย่อมพิสูจน์ได้ว่าการแปลงเพศจากเพศชายมาเป็ นเพศหญิงนัน7 ซึ(งไม่เหลือความเป็ นผู้ชาย
ลักษณะทางสรีระเหมือนผูห้ ญิงทุกอย่าง ยกเว้นเรื(องของระบบสืบพันธุซ์ ง(ึ เป็ นข้อจํากัดของการแปลงเพศนี7ซง(ึ ไม่แน่ ใน
อนาคตอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีใ ห้บุคคลที(ผ่านการแปลงเพศแล้วสามารถตัง7 ท้องมีบุตรก็เป็ นได้ ซึ(งแต่ นัน7 ก็ไม่ใ ช่
ประเด็น
ประเด็นทีส( าํ คัญของปรากฏการณ์ทเ(ี กิดขึน7 นัน7 คือ การแปลงเพศนัน7 ได้ทา้ ทายความเป็ นมนุ ษย์ทธ(ี รรมชาตินัน7
ให้มาโดยทีม( นุษย์ตอ้ งการทีจ( ะเปลีย( นแปลงโดยมีนัยยะว่าฝื นธรรมชาติซง(ึ ลักษณะการกระทําในลักษณะนี7กเ็ ป็ นการท้า
5
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ทายองค์ความรู้เรื(องวิทยาศาสตร์อีกเหมือ นกัน สาเหตุ ข องการพัฒนาความก้า วหน้ าทางวิทยาศาสตร์ท(ีส่งผลให้
วิทยาการทางการแพทย์พฒ
ั นาจนสามารถแปลงเพศมนุษย์ได้กค็ อื ความอยากรูอ้ ยากเห็น ซึง( ความคิดเหล่านี7เป็ นมรดก
ทางความคิดทีส( บื ทอดมาตัง7 แต่ยุคกรีกทีม( กี ารแสวงหาความรูโ้ ดยการตัง7 คําถาม เช่น โสเครติส ซึง( เรียกว่ายุคของนัก
ปรัชญาและวิชาปรัชญานัน7 เองก็ทาํ ให้เกิดความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนัน7 ความรูเ้ หล่านี7ได้มาประทุขน7ึ
อีกครัง7 ใยยุคของความสว่างทางปั ญญา (Enlightenments) โดยมีการพัฒนาความรูต้ ่างๆในยุคกรี โรมัน ขึน7 มาต่อยอด
ใช้ใหม่ หลังจากมนุ ษย์ถูกครอบงําทางศาสนาจักรมาอย่างยาวนาน การพัฒนาความรู้นัน7 ก็มหี ลายเรื(องออกไป เช่น
เรื(องทางโลก ธรรมชาติ การเมือง เป็ นต้น ซึง( การศึกษาแบบวิธกี ารวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) โดยฟรานซิส
เบคอน อยู่ในช่วงนี7 รวมไปถึง Descate ทีอ( ธิบายว่า ความรูห้ รือความคิดทําให้เรารูว้ ่ามีสงิ( อื(นๆอยู่ และมนุ ษย์ควรทีจ( ะ
ตัง7 คําถามและข้อสงสัยโดยทีพ( ยามค้นหาความจริงและสร้างคําอธิบายต่างๆ ซึง( ทัง7 สองจะเป็ นพวกนักคิดเชิงปรัชญา
ดังนัน7 สิง( ทีท( า้ ยทายธรรมชาติทแ(ี ตกต่างไปจาการอธิบายอย่างดัง7 เดิมทีว( ่ามนุษย์มคี วามผูกพันกับธรรมชาตินัน7
และธรรมชาติเป็ นสิง( ทีเ( ปลีย( นแปลงไม่ได้นนั 7 ซึง( ในทีน( 7ีกห็ มายถึงเรื(องเพศด้วยโดยเฉพาะเพศทีไ( ด้มาจากการกําเนิด โดย
สาเหตุเกิดจากหลังการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมนัน7 เกิดความตื(นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยสิง( ทีน( ่าสนใจและเป็ นสาเหตุทํา
ให้เกิดการแปลงเพศในปั จจุบนั ขึน7 ก็คอื
- การทีม( นุษย์ตอ้ งการควบคุมธรรมชาติ
- ต้องการทํานายสิง( ทีเ( กิดขึน7
ดังนัน7 ความแนวคิดทีเ( ป็ นรากฐานต่อการตัดสินใจในการพัฒนาวงการการแพทย์โดยเฉพาะเรื(องการแปลงเพศ
นี7กม็ าจากการต้องการเปลีย( นแปลงและควบคุมธรรมชาติ ซึง( แตกต่างจากนักคิดปรัชญาในยุคโบราณทีม( องว่าธรรมชาติ
เป็ นสิง( ทีไ( ม่สามารถเปลีย( นได้
การอธิ บายปรากฏการณ์เรืองการแปลงเพศแบบสังคมศาสตร์
การแปลงเพศในแบบของสังคมศาสตร์น7ีจะอาศัยองค์ความรูท้ างด้านมานุ ษยวิทยาทีก( ล่าวว่า เพศสภาพเป็ น
ส่วนหนึ(งของโครงสร้างทางสังคมเป็ นการจัดการทางสังคมของความแตกต่างทางเพศโดยในทีน( 7ีจะชีใ7 ห้เห็นของบทบาท
ระหว่างชายหญิง โดยทีส( ามารถแปรเปลีย( นไปตามกาลเวลาและสถานที( ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงใน
ฐานความคิดทางด้านสังคมศาสตร์นัน7 จะเชื(อว่า ความแตกต่างทางด้านสรีระนัน7 จะนําไปซึง( ความแตกต่างกันด้านอื(นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็ นด้านสติปัญญา ความสามรถ ความถนัด จิตใจและอารมณ์ ความเชื(อทีว( ่านี7ได้ส่งผลสืบต่อกันมาเป็ น
เวลานานแล้ว ความแตกต่ างดังกล่ าวมัก ถูกมองว่า เป็ น ความแตกต่ างตามธรรมชาติ ซึ(งหมายถึง ไม่ส ามารถที(จ ะ
เปลีย( นแปลงได้ การเชื(อทีว( ่าผูห้ ญิงมีความแตกต่างจากผูช้ ายได้นําไปสูส่ ถานะของผูห้ ญิงทีด( อ้ ยกว่าผูช้ าย และทีส( าํ คัญ
องค์ความรูท้ ส(ี ร้างความหมายให้กบั ความแตกต่างทางด้านร่างกายนี7จะมีความสัมพันธ์ซบั ซ้อนในทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และจิตวิทยา ระหว่างผู้ชายและผูห้ ญิง ดังนัน7 เพศสภาพจึงกลายเป็ นส่วนหนึ(งของโครงสร้างทางด้านสังคม
ของความแตกต่างระหว่างเพศในด้านต่างๆซึ(งกล่าวอีกนัยหนึ(งก็คอื วัฒนธรรมสร้างความเป็ นผู้หญิงและความเป็ น
ผูช้ ายขึน7 และวัฒนธรรมก็เป็ นตัวทีส( ร้างเพศภาพ และเป็ นตัวบ่งบอกว่าเราควรปฏิบตั อิ ย่างไร คิดอย่างไร และเราควรจะ
คาดหวังอะไรจากผูอ้ (นื และเมื(อวัฒนธรรมเป็ นผู้กําหนดความเป็ นผูห้ ญิงความเป็ นผู้ชาย ดังนัน7 วัฒนธรรมจึงเป็ นกฎ
เหล็กทีส( าํ คัญทีค( วบคุมว่าผู้หญิงและผูช้ ายควรทําตัวอย่างไร ด้วยเหตุของการทีค( วามเป็ นผูห้ ญิงหรือชายนัน7 ถูกสร้าง
จากวัฒนธรรมในสังคมหนึ(งๆ ดังนัน7 ความเป็ นผู้หญิงหรือความเป็ นผู้ชายก็ย่อมจะมีการเปลี(ยนเปลี(ยนตามสังคมใน
6
ช่วงเวลาและสถานทีท( แ(ี ตกต่างกันออกไป
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เพศสภาพจึงเป็ นความคิดรวบยอดทีแ( ตกต่างจากเรื(องบทบาททางเพศ เพราะเพศสภาพมีความหมายกว้าง
กว่าบทบาททางเพศ โดยทีบ( ทบาททางเพศหมายถึงแบบแผนต่างๆ ทีแ( สดงออกถึงความสัมพันธ์ของเพศสภาพ เช่น
บทบาทในการดูแลลูกเป็ นของผูห้ ญิง บทบาทในการทํางานหาเลีย7 งครอบครัวเป็ นของผูช้ าย แต่เพศสภาพมีความหมาย
มากกว่านัน7 คือ การทําความเข้าใจต่อเพศสภาพต้องไม่ลดลงเพียงการทําความเข้าใจเรื(องบทบาทของการแสดงออก
ของบทบาทในสังคมเท่านัน7 ในความสัมพันธ์หญิงชายยังมีมุมอื(นๆ ทีไ( ม่ได้สะท้อนออกมาในเรื(องของบทบาทดังกล่าว
เช่นการทีผ( หู้ ญิงรูส้ กึ ว่าตนเองด้อยกว่าผูช้ าย ความรูส้ กึ ทีต( อ้ งพึง( พิงผูช้ าย ความรูส้ กึ ทีต( อ้ งการมีผชู้ ายในชีวติ ทําให้ชวี ติ
มีความสมบูรณ์ขน7ึ
ด้วยเหตุนนี7สงั คมในปั จจุบนั ได้ถูกจัดความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายในการมีวฒ
ั นธรรม
ในการกําหนดบทบาทระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง ดังนัน7 จึงเกิดคําถามขึน7 มาว่าเพศทีแ( ปลกแยกจากผูห้ ญิงและผูช้ ายอยู่
ส่วนไหนของสังคมและในสังคมนัน7 ได้มกี ารวางบบทบาทในการแสดงออกให้กบั กลุ่มคนเหล่านี7หรือไม่ ซึง( ความแปลก
แยกในเรื(องเพศทีไ( ม่ใช้ผหู้ ญิงและผูช้ ายนัน7 ส่วนหนึ(งก็เป็ นผลมาจากการขัดเกลาทางด้านสังคมทีท( ําให้เกิดลักษณะเพศ
ทีแ( ปลกแยกนี7
อย่างไรก็ตามนัน7 จากสาเหตุการอธิบายเรื(องเพศขององค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์นัน7 ก็พยายามอธิบาย
โดยใช้รอบแนวคิดทางด้านมานุษยวิทยาเป็ นกรอบในการอธิบายซึง( หลักๆก็จะพูดถึงเรื(องวัฒนธรรมเป็ นตัวการทีส( าํ คัญ
ทีก( าํ หนดบทบาทผูห้ ญิงและผูช้ าย แต่ในเรื(องนี7ปรากฏการณ์ในเรื(องของการแปลงเพศนัน7 การอธิบายทางสังคมศาสตร์
ได้ให้ความหมายและคําอธิบายที(กว้างไปกว่าการมองเพียงเรื(องลักษณะทางชีววิทยาและสรีระอย่างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อธิบายไว้ โดยความรูท้ างด้านสังคมนัน7 จะให้ความสําคัญในเรื(องของค่านิยม ความคิด ประเพณีความเชื(อ
วัฒนธรรมที(เป็ นตัวกําหนดบทบาทของกลุ่มเพศทีส( ามขึน7 มาแล้วนําไปสู่การแปลงเพศ ดังนัน7 การอธิบายในเรื(องของ
ความหลากหลายทางเพศและการแปลงเพศในทางสังคมศาสตร์นัน7 จะใช้ความรูเ้ รื(องเพศภาพ (Gender) เป็ นตัวชีว7 ่า
อะไรเป็ นหญิงอะไรเป็ นชาย นอกจานนี7ยงั มีกลุ่มพวกนักวิชาการด้านสตรีนอยมทีอ( อกมาให้ความเห็นในเรื(องของทีม( า
เพศทีแ( ปลงแยกทีเ( กิดขึน7 ในสังคมนัน7 เกิดจากสาเหตุอะไร ซึง( กลุ่มสตรีนิยมนี7พยามใช้ทฤษฎีเพศแปลกแยก อธิบายว่า
การแสดงบทบาททางเพศไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ แต่เป็ นเรื(องของ “กระบวนการ” เพศสภาพ หรือการแสดงออกทาง
เพศเป็ นเรื(องของการประดิษฐ์ มิใช่สงิ( ที(มอี ยู่ได้ดว้ ยตัวเอง ทฤษฎีเพศแปลกแยกสนใจการใช้ชวี ติ ทางเพศของบุคคล
และศึกษาว่ามนุ ษย์แสวงหาตัวตนทางเพศอย่างไร มีพฤติกรรมทางเพศอย่างไร แสดงอารมณ์ ความรู้สกึ ทางเพศ
อย่างไร การผันแปรทางเพศไม่ใช่เรื(องของการเบีย( งเบน แต่เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ เ(ี ปลีย( นแปลงไปของบุคคล บุคคล
ในฐานะเป็ น “ผูแ้ สดง” (Agency) เป็ นสิง( ทีส( าํ คัญในการทําความเข้าใจว่าเพศถูกแสดงออกอย่างไร ทฤษฎีน7ียงั เป็ นการ
รือ7 สร้าง และคิดใหม่เกีย( วกับอํานาจและอัตลักษณ์ทางเพศ
การให้คาํ อธิบายในมุมมองของสังคมศาสตร์ในเรื(องของความหลากหลายทางเพศนัน7 จึงย่อมไม่ปรากฏออกมา
ในลักษณ์ของรูปธรรมเพราะจากตัวอย่างการทีบ( ุคคลผ่านการแปลงเพศมานัน7 ย่อมเห็นว่าลักษณะทางสรีระเป็ นผูห้ ญิง
ซึง( แทบแยกไม่ออกว่าว่าเคยเป็ นผูช้ ายมาก่อน ซึง( ในทีใ( นทางวิทยาศาสตร์อาจยอมรับว่าบุคคลนัน7 เป็ นผูห้ ญิงจริงๆซึ(ง
อ้างจากลักษณะทางกายภาพ (ยกเว้นข้อจํากัดในการสืบพันธุ)์ แต่ในทางสังคมศาสตร์นัน7 ต้องถือว่าเรื(องนี7เป็ นเรื(องของ
ความรูส้ กึ และมีผลกระทบต่อบทบาทในหน้าทีใ( นสังคม ฉะนัน7 เรื(องของการทีบ( ุคคลแปลงเพศแล้วจะถูกยอมรับว่าเป็ น
ผูห้ ญิงจริงๆนัน7 เป็ นไปได้ยากโดยเฉพาะในสังคมไทย เพราะว่าแม้แต่ลกั ษณะร่างกาย นํ7าเสียง กริยาท่าทาง รสนิยม
ทางเพศ จะเป็ นผูห้ ญิง แต่การรับรูข้ องบุคคลรอบข้างและคนในสังคมก็ยงั มองว่าบุคคลนัน7 เป็ นผูช้ ายอยู่ดี ซึง( ในทีน( 7ีมนั ก็
เป็ นผลเนื(องมาจากการศึกษาวิธีการรับรู้หรือองค์ความรู้ทางสังคมนัน7 มันได้ถูกเชื(อมโยงเข้ากับ ค่านิยม ความเชื(อ
ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนัน7 ในการพิสจู น์หาข้อเท็จจริงในความรู้นัน7 จึงไม่สามารถพิสูจน์หรือคํานวณออกมาในรูป
ของการประจักษ์เหมือนกับวิทยาศาสตร์ ซึง( องค์ความรูใ้ นด้านสังคมศาสตร์ทเ(ี กีย( วกับเพศรวมถึงการแปลงเพศนัน7 เป็ น
เรื(องของความซับซ้อนทางความคิดทีถ( ูกผลิตขึน7 โดยทีอ( าจมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของสังคมซึง( ไม่เหมือนกับ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทส(ี ามารถอธิบายปรากฏการณ์นนั 7 ได้เป็ นการทัวไป
( ด้วยเหตุน7ีการอธิบายในเรื(องการแปลงเพศ

ในมุ ม มองของสัง คมศาสตร์จึง เป็ น เรื(อ งที(พู ด ถึง เรื(อ งบทบาทหน้ า ที(แ ละกระบวนการขัด เกลาทางสัง คมที(ทํ า ให้
เกิดปรากฎการณ์น7ี และค่อนข้างทีไ( ม่ให้การยอมรับในเรื(องของการแปลงเพศทีเ( กิดขึน7 ในสังคมเพราะเป็ นเรื(องเกีย( วกับ
การกระทบเกี(ยวกับบทบาทของบุคคลหนึ(งที(ต้องแสดงในสังคมแต่กม็ ใี นบางสังคมที(ไม่ได้ยดึ ติดในเรื(องของค่านิยม
ความเชื(อต่ างๆ โดยเป็ นสังคมที(ยอมรับความหลากหลายดังกล่าวนัน7 การแปลงเพศจากชายเป็ นหญิงก็ย่อมเป็ นที(
ยอมรับได้เพราะถือว่ามีอวัยวะเพศหญิงและมีลกั ษณะทางสรีระเป็ นผูห้ ญิง โดยทีต( ระหนักในเรื(องความสิทธิเท่าทียมกัน
ของบุคคลนัน7 รวมไปถึงการมองว่าบุคคลทีผ( ่านการแปลงเพศนัน7 จะต้องได้รบั สิทธิและบทบาทให้ตรงตามเพศทีเ( ปลีย( น
แล้วโดยมีการออกกฎหมายมารองรับเป็ นต้น ซึ(งในเรื(องการอธิบายด้วยสังคมศาสตร์น7ีจะเห็นว่ามีความซับซ้อนและ
ขึน7 อยู่กบั สังคมนัน7 ๆด้วย

สรุป
การศึกษาเรื(องการแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองทีเ( ห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์นัน7 เป็ นการศึกษาภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ( กิดขึน7 ซึง( ในทีน( 7ีกค็ อื การแปลงเพศโดยที(
เน้นในเรื(องของการทีเ( พศชายนัน7 ผ่าตัดแปลงเพศเป็ นผูห้ ญิง ซึง( การศึกษาในครัน7 นี7จะใช้มุมมองทีอ( ธิบายการแปลงเพศ
ดังกล่าวโดยอธิบายเชื(อมโยงเข้ากับ เรื(องของความหลากหลายทางเพศที(มีอยู่ใ นสังคมนัน7 โดยพยามจะอธิบายว่ า
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวทีเ( กิดขึน7 นัน7 ส่งผลต่อการรับรูข้ องสังคมอย่างไร ซึง( การศึกษาในครัง7 นี7เพื(อมีจุดมุ่งหมายทีจ( ะหา
คําตอบจากองค์ความรูท้ งั 7 ในแบบวิทยาศาสตร์และองค์ความรูแ้ บบสังคมศาสตร์ และมองว่าทังสององค์ความรูด้ งั กล่าว
นัน7 มีการอธิบายปรากฏการในเรื(องการแปลงเพศนี7แตกต่างกันอย่างไร
การอธิบายในเรื(องของการแปลงเพศในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์นัน7 จะให้ความสําคัญกับลักษณะภายนอก
หรือสรีระเป็ นสําคัญ เพราะเรื(องของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ซง(ึ ทําให้มนุ ษย์นัน7 สามารถแปลงเพศจากเพศ
หนึ(งไปสู่อีกเพศหนึ(งได้นัน7 ก็เป็ นผลมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ(งในที(น7ีหลังจากเกิดการแปลงแปลงเพศแล้ว
วิทยาศาสตร์ทาํ ให้สงั คมรับรูว้ ่าเพศทีแ( ปลงมาแล้วนัน7 ไม่ใช่เพศเดิมอีกต่อไป เช่น การทีเ( พศชายคนหนึ(งต้องการทีจ( ะทํา
การผ่าตัดแปลงเพศตนเองให้เป็ นเพศหญิงและเมือผ่าตัดสําเร็จแล้วนัน7 ทําให้คนนัน7 มีลกั ษณะทางสรีระทุกอย่างเหมือน
ผูห้ ญิง (ยกเว้นข้อจํากัดเรื(องการสืบพันธุ)์ ซึง( ในทีน( 7ีความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์บอกกับสังคมว่านี7คอื ผูห้ ญิงเพราะมีลกั ษณะ
ทางสรีระเหมือนผูห้ ญิงครบถ้วน นอกจากนี7ความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์นนั 7 ก็ยงั อ้างถึงอํานาจของตนเองทีใ( ช้การศึกษาโดย
วิธที างวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ทีเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยการสังเกต ทดลองและสร้างทฤษฎีเพื(อเป็ น
กรอบอธิบายปรากฏการณ์นนั 7 ๆ ซึง( อํานาจดังกล่าวนัน7 ก็คอื บอกให้สงั คมว่าสิง( ไหนปกติ หรือ สิง( ไหนไม่ปกติ ดังนัน7 ใน
เรื(องของความหลากหลายทางเพศนัน7 ความรู้แบบวิทยาศาสตร์นัน7 บอกว่ามันเป็ นความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ
ดังนัน7 ในการแปลงเพศให้บุคคลนัน7 มีสรีระร่างกายให้ตรงกับจิตใจนัน7 เป็ นการรักษาอาการผิดปกติจากธรรมชาติน7ี โดย
ความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์กาํ ลังจะบอกให้สงั คมรูว้ ่าเรื(องการแปลงเพศให้เพศหนึ(งกลายเป็ นอีเพศหนึ(งนัน7 เป็ นวิธรี กั ษาผูท้ (ี
ผิดปกติทางร่างกายและจิตใจให้มรี ่างกายและจิตใจตรงกัน ดังนัน7 จากความคิดดังกล่าวมันสะท้อนให้เห็นว่าวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์มองผูท้ ต(ี อ้ งการแปลงเพศเป็ นผูป้ ่ วยทีต( อ้ งทําการรักษาให้หายเท่านัน7 โดยไม่ได้คาํ นึงถึงเรื(องความต้องการ
หรือบริบททางสังคมต่างๆมาช่วยในหารอธิบาย ซึง( ก็เท่ากับว่าการมองคนเป็ นเพียงวัตถุสงิ( ของ (Matter) ซึง( ศึกษาใน
ฐานะสิง( ที(จบั ต้องได้ สามารถวัดปริมาณได้ ซึง( การแปลงเพศนัน7 ก็ยงั เป็ นผลของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทส(ี ามารถ
ควบคุมตัวแปรต่างๆได้
ความต่างที(สงั คมศาสตร์มมี ุมมองในเรื(องของการแปลงเพศนัน7 ก่อนอื(นว่าด้วยเรื(องของสังคมศาสตร์นัน7 ก็มี
ที(มาจากที(เดียวกันกับวิทยาศาสตร์คือความรู้เรื(องปรัชญา และสังคมศาสตร์เองก็เป็ นวิธีการศึกษาที(จะทําให้มีวิธี
การศึกษานัน7 เหมือนกับวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกัน โดยมีนกั วิชาการมองว่าการนําเอาวิธกี ารหาความรูท้ างสังคมโดยใช้
กระบวนการแบบเดียวกับวิทยาศาสตร์และพยายามจะสร้างความเป็ นศาสตร์ในสังคมเพื(อให้เกิดการยอมรับว่าตนเอง
นัน7 เป็ น สัง คมศาสตร์ แต่ อ ย่ า งไรนัน7 ก็มีนัก วิชาการบางกลุ่ ม ก็บ อกว่า สัง คมศาสตร์ไ ม่ มีว ันที(จ ะพัฒ นาเป็ น ศาสตร์

เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ได้เพราะ การศึกษาทางสังคมนัน7 เป็ นเรื(องเกีย( วกับพฤติกรรม ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
และความเชื(อซึง( สิง( เหล่านี7ไม่สามารถวัดออกมาหาค่า หรือเห็นได้เชิงประจักษ์นิยม และการศึกษาสังคมหนึ(งๆนัน7 ก็ย่อม
แตกต่ างกันไปในแต่ ละสังคม ในประเด็นของการอธิบายปรากฏการณ์ การแปลงเพศนี7ทางด้านสังคมศาสตร์จะให้
ความสํา คัญ โดยการที(จ ะเน้ น การอธิบ ายเชิง มานุ ษ ยวิท ยา และกลุ่ ม สตรีนิ ย ม ที(ม องว่ า เรื(อ งของเพศหรือ ความ
หลากหลายทางเพศนัน7 เป็ นผลจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื(อ ทีม( ผี ลในการกําหนดบทบาทว่าใครเป็ นผูห้ ญิงหรือ
ใครเป็ นผูช้ าย ซึง( บทบาททีว( ฒ
ั นธรรมหล่อหลอมขึน7 มานัน7 ก็จะกําหนดหน้าทีว( ่าผูห้ ญิงควรมีหน้าทีอ( ะไรและผูช้ ายควรมี
หน้าทีอ( ย่างไร และสําหรับเพศทีแ( ปลกแยกนัน7 ทางด้านสังคมศาสตร์พยามอธิบายว่าเป็ นเรื(องของการขัดเกลาทางสังคม
ซึง( ก็เกีย( วโยงกับการเลีย7 งดูของสถาบันครอบครัว ซึง( ก็หมายถึงว่าใครจะเป็ นเพศอะไรนัน7 ก็ขน7ึ อยู่กบั ความคาดหวังของ
สังคม ดังนัน7 ในกรณีของการผ่าตัดแปลงเพศนัน7 สถานะบทบาททางเพศนัน7 จะเปลี(ยนแปลงไปหรือไม่ โดยความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์สะท้อนความคิดจากปรากฏการณ์ น7ีใ ห้ส งั คมรับรู้ว่าการแปลงเพศในทางสังคมศาสตร์ไม่ไ ด้
หมายถึงการแปลงบทบาทหรือสร้างความรับรูใ้ ห้กบั สังคมว่าถ้าแปลงเพศแล้วจะได้รบั การยอมรับในเพศทีแ( ปลงมานัน7
เช่น การทีบ( ุคคลหนึ(งต้องการแปลงเพศจากเพศชายมาเป็ นเพศหญิง พอทําการแปลงเพศเสร็จสิน7 แล้วตามความเข้าใจ
ของสังคมและบริบทรอบข้างก็ยงั มอว่าบุคคลนัน7 เป็ นเพสชายอยู่ถงึ แม้ว่าสรีระต่างๆในร่างกายจะเป็ นผู้หญิงหมดแล้ว
ซึง( ในทางสังคมศาสตร์ไม่ได้มกี ารรองรับบทบาทของเพศทีเ( กิดจากการแปลงเพศนี7 ซึง( ตัวอย่างทีเ( ห็นได้ชดั ก็คอื การที(
ผูช้ ายเปลีย( นเพศเป็ นผูห้ ญิงแล้วสังคมไม่มกี ารยอมรับ เช่น การไม่อนุญาตให้มกี ารจดทะเบียนสมรส ไม่อนุ ญาตในการ
เปลี(ยนคํานําหน้าในเอกสารราชการ และทีส( าํ คัญคือเรียกเกณฑ์ทหาร เป็ นต้น ดังนัน7 ความรูแ้ บบสังคมศาสตร์ท(สี ร้าง
คํา อธิบ ายให้ก ับ สังคมในด้า นของการมองว่ า ปรากฏการณ์ ด ัง กล่ า วเป็ น เรื(อ งที(ซ ับ ซ้อ นเกี(ย วกับ ศีล ธรรม ค่ า นิ ย ม
วัฒนธรรมต่างๆซึง( ต่างกับความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์อย่างสิน7 เชิงด้วยเหตุทว(ี ่าสังคมไม่ได้รองรับสิทธิและบทบาทของ
ความหลากหลายทางเพศเหล่านี7รวมทัง7 ผูท้ ท(ี าํ การผ่าตัดแปลงเพศมาแล้ว ทําให้กลุ่มคนกลุ่มนี7กลายเป็ นผูท้ ถ(ี ูกผลักดัน
ให้ไปอยู่ชายขอบของอํานาจทัง7 ในเรื(องของสิทธิและการเข้าถึงทรัพยากรต่ างๆดัง นัน7 ในปั จจุบนั จึงเกิดขบวนการ
เคลื(อนไหวเพื(อเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยมีการรวมตัวกันเป็ นสมาคมต่างๆเพื(อผลักดันให้กลุ่มตนเองกลายเป็ นทีย( อมรับ
ของสังคม
อย่างไรก็แล้วแต่การศึกษาเรื(องการแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที(เห็นต่าง
ระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์หรือแบบสังคมศาสตร์ ทีส( าํ คัญเราต้อง
ให้ความสําคัญต่อความหลากหลายทางเพศนี7เพราะกลุ่มคนเหล่านี7ไม่ได้เป็ นสิง( ทีแ( ปลกปลอมของสังคมแต่เป็ นเรื(องของ
ธรรมชาติทเ(ี กิดขึน7 ได้และมีอยู่จริงในสังคมในปั จจุบนั ดังนัน7 การทีบ( ุคคลทีม( คี วามหลากหลายทางเพศหรือผูท้ ผ(ี ่านการ
แปลงเพศมานัน7 ไม่ใช่ว่าพวกเค้าเหล่านัน7 เป็ นคนทีม( คี วามผิด เพราะสิง( ทีพ( วกเขาเหล่านัน7 เป็ นไม่ได้ลดทอนศักดิศรี
\ ของ
ความเป็ นมนุ ษย์ลงและไม่มใี ครสามารถนํ าเครื(องมืออื(นๆมาวัดว่าพวกเขาเป็ นคนไม่ดี ด้วยเหตุน7ีในสังคมที(มคี วาม
หลากหลายทางเพศ ทางเชือ7 ชาติ และวัฒนธรรมนัน7 เราควรจะมองว่ากลุ่มคนเหล่านี7เป็ นส่วนหนึ(งของสังคมมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสังคมนัน7 นัน7 โดยไม่นํากรอบทางด้านศีลธรรมจรรยามาเป็ นเส้นแบ่งให้กลุ่มคนเหล่านี7ตกไป
อยู่ในสถานะคนชายขอบของสังคม ดัง7 นัน7 ไม่ว่าจะเป็ นคนผิดปกติทางเพศหรือเป็ นผูท้ แ(ี ปลงเพศมาแล้วควรได้รบั สิทธิ
และเสรีภาพในการดํารงอยู่ในสังคมในฐานนะมนุษย์ทเ(ี ท่าเทียมกับมนุษย์คนอื(นในสังคม
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