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 สวัสดีวันเปิิดเทอมค่่ะ ผ้้อ่ำนทุกท่ำน Welcome 

back กับกำรเปิิดเรียน on site นะค่ะ ส�ำนักหอสมุด 

มคี่วำมต่ืนเตน้ค่ะ่ทีไ่ดก้ลบัมำใหบ้ริกำรแบบเต็มร้ปิแบบอกีค่รั�ง

หน่่งนะค่ะ ในทุกพื�นที่กำรศ่กษำ ไม่ว่ำจะเป็ินพื�นที่ในเมือง 

ศ้นย์แม่ริม และวิทยำเขตแม่ฮ่่องสอน ทุกท่ำนก็ค่งต่ืนเต้น 

เช่นกันใช่ไหมค่ะ เพรำะถ่งแม้ว่ำสถำนกำรณ์์โค่วิด 19 

จะผ่อนค่ลำย จ�ำนวนผ้้ติดเชื�อน้อยลง สำมำรถถอดแมส 

ได้ในที่โล่งกว้ำงแบบสมัค่รใจ และโค่วิด 19 ก�ำลังจะเปิ็น 

โรค่ปิระจ�ำถ่ิน แตเ่รำกต้็องระมดัระวงัตนเองนะค่ะ หลำยทำ่น

ยังค่งสวมแมสและล้ำงมือบ่อย ๆ  ซึ่่่งน่ำจะเปิ็นวิธีีกำรปิ้องกัน

ตนเองที่ ดีที่ สุดแล้วนะค่ะ นิตยสำร PLEARN ฉบับนี� 

มำใน theme PRIDE Month ซึ่่ง่เปิน็เดอืนแห่งค่วำมหลำกหลำย

ท ำ ง เ พศ  เ พื่ อ เ ปิ็ น ส่ ว นหน่่่ ง ข อ ง ก ำ ร รณ์ ร งค่์ เ พื่ อ 

ค่วำมเท่ำ เทียมและสิทธีิ เสรีภำพของ กลุ่ม LGB IQ I 

และยุตคิ่วำมรุนแรงต่ำง ๆ  ทีเ่กดิข่�นกบักลุม่ค่วำมหลำยหลำย

ทำงเพศ เรำมำร่วมรณ์รงค่์กันค่่ะ ไม่ว่ำจะเป็ินกลุ่มไหน 

ทุกค่นค่วรมีสิทธีิเท่ำเทียมกันค่่ะ

 ขอให้ทุกท่ำนเพลิดเพลินกับเนื�อหำของ PLEARN 

ฉบับนี� และเพลิดเพลินกับกำรใช้ชีวิต in the next normal 

อย่ำงปิลอดภัยจำกโรค่นะค่ะ

ผ้้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธีินันท์ ชื่นชม     

Di rector's    D i rector's    
 Talk Talk

Libraries As Save Spaces
for (All) LGBTQ

ห้้องสมุุด: พื้้้นที่่�ปลอดภัยัสำ�ห้รับัทุี่กคนรัวมุที่ ั้ง LGBTQ

“แฟช่ั่�นไม่่ใช่ั่

เรื่่�องของเพศสภาพ”

ทำำความรู้้�จัักธงไพรู้ด์์ของ

กลุ่่�ม LGBTQ+ ท่ำ�ม่มากกว�า 

ส่ีรู่้�ง
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สำำ�นัักหอสมุุด ดำ�เนิันัก�รพััฒนั�คุุณภ�พัโรงเรียนัตำำ�รวจตำระเวนัช�ยแดนัเพ่ั�อสนัอง
พัระร�ชดำ�ริในัสมุเด็จพัระกนิัษฐ�ธิิร�ชเจ้� กรมุสมุเด็จพัระเทพัรัตำนัร�ชสุด�ฯ

	 วัันท่ี่�	 10	 -	 13	 พฤษภาคม	 2565	 สำำานักหอสำมุด 

เข้้าร่่วัมโคร่งการ่พัฒนาคุณภาพโร่งเร่่ยนตำำาร่วัจตำร่ะเวันชายแดน

เพ่�อสำนองพร่ะร่าชดำาริ่ในสำมเด็จพร่ะกนิษฐาธิิร่าชเจ้า	กร่มสำมเด็จ

พร่ะเที่พร่ตัำนร่าชสำดุาฯ	ณ	ศููนยก์าร่เร่่ยนตำำาร่วัจตำร่ะเวันชายแดน

บ้้านแม่คอง	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวััดเช่ยงใหม่	โดยได้ดำาเนินการ่

ศึูกษาบ้ริ่บ้ที่และควัามต้ำองการ่ในการ่พัฒนาห้องสำมุด 

ข้องโร่งเร่่ยนตำำาร่วัจตำร่ะเวันชายแดนและได้เข้้าไปดำาเนินการ่ปรั่บ้ 

ภูมิทัี่ศูน์	ตำกแต่ำงห้องสำมุด	ปรั่บ้พ่�นท่ี่�นั�งอ่าน	จัดหมวัดหมู่หนังส่ำอ	

ลงร่ายการ่ที่ร่ัพยากร่	 จัดชั�นหนังส่ำอ	 เก็บ้สำถิิติำต่ำาง	 ๆ	 แนะนำา 

การ่จัดกิจกร่ร่มส่ำงเสำริ่มการ่การ่อ่านและการ่ใช้ห้องสำมุด 

การ่จัดการ่ห้องสำมุดให้ครู่และนักเร่่ยนร่วัมทัี่�งมอบ้หนังส่ำอ 

และส่ำ�อการ่เร่่ยนรู้่ให้แก่โร่งเร่่ยน

P ress & Release

สำำ�นัักหอสมุุดจดัก�รอบรมุปฐมุนัเิทศก�รใช้ห้องสมุุด (Library Orientation) นัักศกึษ�
โคุรงก�รคุรูรัก(ษ์)ถิิ่�นั

	 วัันท่ี่�	 2	 มิถุินายน	 	 2565	 สำำานักหอสำมุดจัดการ่อบ้ร่ม

ปฐมนิเที่ศูการ่ใช้ห้องสำมุด	 (Library	 Orientation)	 ณ	 อาคาร่

อเนกปร่ะสำงค์ด้านภาษาและเที่คโนโลย่สำาร่สำนเที่ศูและวัิที่ยบ้ริ่การ่	

สำำานักหอสำมดุ	มหาวัทิี่ยาลัยร่าชภฏัเช่ยงใหม่	ศููนยแ์ม่ริ่ม	ม่วััตำถุิปร่ะสำงค์

ให้นักศึูกษาม่ควัามพร้่อมทัี่�งด้านวิัชาการ่และสัำงคมก่อนการ่เข้้าเร่่ยน

ในมหาวิัที่ยาลัย	 เพ่�อสำนับ้สำนุนการ่เร่่ยนการ่สำอน	 และการ่เร่่ยนรู้่ 

ตำลอดช่วิัตำข้องนักศึูกษา	โดยม่ผูู้้ช่วัยศูาสำตำร่าจาร่ย์	ดร่.สุำที่ธิินันท์ี่	ช่�นชม	

เปิดกิจกร่ร่มและกล่าวัต้ำอนรั่บ้นักศึูกษาโคร่งการ่ครู่รั่ก(ษ์)ถิิ�น	รุ่่นท่ี่�	3	

ปีการ่ศึูกษา	2565	หลักสูำตำร่ครุ่ศูาสำตำร่บั้ณฑิิตำ	สำาข้าวิัชาการ่ปร่ะถิม

ศึูกษา	 คณะครุ่ศูาสำตำร์่	 มหาวัิที่ยาลัยร่าชภัฏเช่ยงใหม่	 ในการ่น่� 

สำำานักหอสำมุดได้แนะนำาห้องสำมุดและบ้ริ่การ่ต่ำาง	ๆ 	โดยนางสำาวัอร่วัร่า	

ใสำคำา	 บ้ร่ร่ณารั่กษ์	 งานบ้ริ่การ่สำาร่สำนเที่ศู	 และนางสำาวัจิตำร่ดา 

หมั�นข่้ด	 นักวิัชาการ่ศึูกษา	 งานเที่คโนโลย่ห้องสำมุด	 ร่วัมทัี่�งกิจกร่ร่ม	

Library	 Tour	 โดยนางธิญา	 ตัำนติำวัร่าภา	 บ้ร่ร่ณารั่กษ์ห้องสำมุด 

ศููนย์แม่ริ่ม
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สำำ�นัักหอสมุุดดำ�เนัินัโคุรงก�รบริก�รวิช�ก�รพััฒนั�ห้องสมุุดโรงเรียนัและ 
ชุมุชนัท้องถิิ่�นั

	 วัันท่ี่�	 14	 และวัันท่ี่�	 17	 มิถุินายน	 2565	 สำำานักหอสำมุด 

ได้ดำาเนินโคร่งการ่บ้ร่ิการ่วิัชาการ่พัฒนาห้องสำมุดโร่งเร่่ยนและชุมชน

ท้ี่องถิิ�น	 เพ่�อส่ำงเสำริ่มและสำนับ้สำนุนให้คนในชุมชนได้ม่แหล่งการ่เร่่ยนรู้่ 

ท่ี่�หลากหลาย	อันจะนำาไปสู่ำการ่พัฒนาศัูกยภาพและองค์ควัามรู้่	เพ่�อให้

เกิดการ่พัฒนาข่้ดควัามสำามาร่ถิในการ่พัฒนาตำนเอง	 อ่กทัี่�งยังสำร้่าง

พฤติำกร่ร่มการ่เข้้าห้องสำมุดให้เป็นลักษณะนิสัำยแก่เยาวัชน	พัฒนาร่ะดับ้

ควัามรู้่	ทัี่กษะควัามสำามาร่ถิ	และคุณภาพช่วิัตำข้องคนในชุมชนท้ี่องถิิ�น

ให้ด่ยิ�งขึ้�นโดยสำำานักหอสำมุดได้ดำาเนินการ่พัฒนาห้องสำมุดโร่งเร่่ยน 

บ้้านออนหลวัย	 ตำ.ออนเหน่อ	 อ.แม่ออน	 ในวัันท่ี่�	 14	 มิถุินายน	 2565	

และโร่งเร่่ยนวััดสัำนมะฮกฟ้้า	 ตำ.ต้ำนเปา	 อ.สัำนกำาแพง	 จ.เช่ยงใหม่ 

ในวัันท่ี่�	 17	 มิถิุนายน	 2565	 ในการ่น่�สำำานักหอสำมุดได้ดำาเนินการ่ปรั่บ้ 

ภูมิทัี่ศูน์	 ตำกแต่ำงห้องสำมุด	 ปรั่บ้พ่�นท่ี่�นั�งอ่าน	 จัดหมวัดหมู่หนังส่ำอ 

ลงร่ายการ่ที่ร่ัพยากร่	 จัดชั�นหนังส่ำอ	 เก็บ้สำถิิติำต่ำาง	 ๆ	 แนะนำาการ่จัด

กิจกร่ร่มส่ำงเสำริ่มการ่อ่านและการ่ใช้ห้องสำมุด	 การ่จัดการ่ห้องสำมุด 

ให้ครู่และนักเร่่ยน	ร่วัมทัี่�งมอบ้หนังส่ำอและส่ำ�อการ่เร่่ยนรู้่ให้แก่โร่งเร่่ยน

7Plearn
Play & Learn

สำำ�นัักหอสมุุดจัดกิจกรรมุ CMRU Library KM Day 2022: ห้องสมุุดอิเล็กทรอนิักส์

	 วัันท่ี่�	13	มิถุินายน	2565	สำำานักหอสำมุดจัดกิจกร่ร่ม	

CMRU	 Library	 KM	 Day	 2022:	 ห้องสำมุดอิเล็กที่ร่อนิกส์ำ 

เวัลา	 13:00	 น.	 -	 16:00	 น.	 ผู่้านโปร่แกร่ม	 Zoom	 โดยม่ 

ผูู้้ ช่วัยศูาสำตำร่าจาร่ย์	 ดร่.สุำที่ธิินันท์ี่	 ช่�นชม	 ผูู้้อำานวัยการ่ 

สำำานักหอสำมุด	กล่าวัเปิดงาน	 ในการ่น่�ม่บุ้คลากร่จากหน่วัยงาน

ภายในมหาวิัที่ยาลัยร่่วัมแลกเปล่�ยนเร่่ยนรู้่เก่�ยวักับ้แนวัปฏิบั้ติำท่ี่�ด่ 

ในการ่ปฏิบั้ติำงาน	 4	 ปร่ะเด็น	 ค่อ	 “สำาร่สำนเที่ศูอิเล็กที่ร่อนิกส์ำ 

เพ่�อการ่พัฒนาบุ้คลากร่”	 โดยกลุ่มงานบ้ริ่หาร่	 “POP	 บ้ริ่หาร่

โคร่งการ่แบ้บ้ม่ออาช่พ”	โดยกลุ่มงานบ้ริ่หาร่ทัี่�วัไป	“ลงร่ายการ่	

CMRUIR	 สำุดต๊ำาชด้วัยเที่คนิคสุำดจึ�ง”	 โดยกลุ่มงานพัฒนา

ที่รั่พยากร่สำาร่สำนเที่ศู	 และ	 “เป็นผูู้้จัดการ่ปร่ะชุมออนไลน์ 

ให้เซ่ียนเหม่อนเร่่ยนมา”	 โดยกลุ่มงานเที่คโนโลย่ห้องสำมุด	

นอกจากน่�ภายในงานยังม่การ่แสำดงดนตำร่่โฟ้ล์คซีองจาก 

เพลิน	เพลิน	แบ้นด์	และกิจกร่ร่มตำอบ้คำาถิามเพ่�อชิงร่างวััล
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ผู้้�แต่่ง :	นฤพนธ์ิ	ด้วังวิัเศูษ
ช่ื่�อหนัังส่ือ : เพศู	หลากเฉดส่ำ:	พหุวััฒนธิร่ร่ม 
ที่างเพศูในสัำงคมไที่ย
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุ่งเที่พฯ:	ศููนยม์านุษยวิัที่ยา
สิำริ่นธิร่	(องค์การ่มหาชน),	2556
เลัขเรีียกหนัังส่ือ :	306.76	พ586
สืถานัทีี่�จััดเก็บ :	 สำำานักหอสำมุด	 ชั�น	 2	 / 
สำำานักหอสำมุด	ศููนย์แม่ริ่ม	1	ภาษาไที่ย	000- 
499	นวันิยาย	เยาวัชน	ข้้อมูลล้านนา	ASEAN

สืารีะสัืงเขป :
	 หนังส่ำอเล่มน่�เป็นโคร่งการ่วิัจัย 
ท่ี่�ม่วััตำถุิปร่ะสำงค์เพ่�อศึูกษาและเก็บ้ข้้อมูล
ปร่ะสำบ้การ่ณ์ข้องคนท้ี่องถิิ�นท่ี่�ม่การ่แสำดง
เพศูภาวัะและเพศูวิัถ่ิแตำกต่ำางไปจาก 
ชายหญิงในพ่�นท่ี่�ที่างวััฒนธิร่ร่มปร่ะเภที่ 
ต่ำาง	 ๆ	 โดยการ่ส่ำงเสำริ่มนักวิัชาการ่รุ่่นใหม่ 
ท่ี่�สำนใจในปร่ะเด็นเพศูภาวัะและเพศูวิัถึิ 
ในที่างมานุษยวิัที่ยาในสัำงคมไที่ยมาร่่วัม
ศึูกษาค้นคว้ัา	 โดยม่เน่�อหาเก่�ยวักับ้ช่วิัตำ 
ข้องคนท่ี่� ม่เพศูภาวัะและเพศูวิัถ่ิท่ี่�อ ยู่ 
นอกบ้ร่ร่ทัี่ดฐานที่างสัำงคม	 ไม่ว่ัาจะเป็น 
คนข้้ามเพศู	 คนท่ี่�ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิง	 และ 
คนรั่กเพศูเด่ยวักัน	โดยไม่ดูหมิ�นเหย่ยดหยาม
คนเหล่านั�น	 หนังส่ำอเล่มน่�	 จะช่วัยให้เข้้าใจ
วััฒนธิร่ร่มข้องเพศูภาวัะและวิัถ่ิในสัำงคมไที่ย
ท่ี่� ไ ม่ไ ด้ม่แบ้บ้เด่ยวั	 แต่ำปร่ะกอบ้ด้วัย 
ควัามแตำกต่ำางและควัามหลากหลาย 
ท่ี่�ปร่ากฏอยู่ในท้ี่องถิิ�นต่ำาง	ๆ 	ข้องอเมริ่กานั�น
เคยใช้ช่วิัตำล่อแหลมแบ้บ้เบ่้�ยงเบ้นที่างเพศู
มาแล้วั	

ผู้้�แต่่ง : ไบ้ร่อัน,	เจ	ธิาร่ามาก
ช่ื่�อหนัังส่ือ : ผูู้้หญิงอกสำามศูอก
พิิมพิลัักษณ์์ :	 กรุ่งเที่พฯ:	 อนิเมที่	 กรุ๊่ป,	
2547
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 306.766	บ้97ผู้
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุด	 ชั�น	 2	 / 
สำำานักหอสำมุด	ศููนย์แม่ริ่ม	1	ภาษาไที่ย	000- 
499	นวันิยาย	เยาวัชน	ข้้อมูลล้านนา	ASEAN

สืารีะสัืงเขป : 
	 เร่่�องร่าวัข้องกลุ่มคนท่ี่�ม่ช่วิัตำ 
ท่ี่� สำ ลับ้ขั้� วับ้ที่บ้าที่ที่างเพศูที่างสัำงคม 
ท่ี่�ถูิกมองข้้ามไป	 ซึี�งเจ้าข้องเร่่�องกล้าท่ี่�จะ
เปิดเผู้ยช่วิัตำข้องตำัวัเธิอเองกับ้อด่ตำคนร่ัก 
ซึี�งเป็นเพศูหญิงด้วัยกันเป็นครั่�งแร่กว่ัา 
รั่ก ผูู้้หญิงเพศูเด่ยวักัน	 รั่กอย่างแฟ้น 
รั่กเย่�ยงสำาม่-ภร่ร่ยา	 ผู่้านปลายปากกา 
ข้องนักเข่้ยนดาวัรุ่่ง	Brian	J.	Tharamark	
มาเป็นหนังส่ำอ	 “ผูู้้หญิงอกสำามศูอก” 
“หงส์ำที่อง”	 เ ป็น ผูู้้หญิงอกสำามศูอก 
อยู่กับ้แม่ท่ี่�ต้ำองเผู้ชิญปัญหากับ้พ่อเล่�ยง 
ท่ี่�คอยจะข่้มข่้�นตัำ�งแต่ำอายุ	 10	 ข้วับ้กว่ัา	 ๆ	
และพบ้เจอกับ้ปัญหาผูู้้คนมากมายและ 
ในจำานวันนั�นเธิอได้มาพบ้กับ้เจน	สำาวัสำวัย	
เธิอทุ่ี่มเที่ให้ทัี่�งหัวัใจ	 หวัังอนาคตำด้วัยกัน 
จะม่ทุี่กสิำ�งทุี่กอย่างเพ่�อสำองเร่า	 หงษ์ที่อง 
กับ้เร่่�องร่าวัข้องควัามจร่ิงจะสำมหวััง 
กับ้ควัามรั่กหร่่อไม่	เพร่าะเป็นควัามรู้่สึำกจริ่ง 
ข้องหญิงรั่กหญิง	ว่ัาควัามรู้่สึำกจริ่ง	ๆ 	นั�นอยู่
ท่ี่�ไหน	หาคำาตำอบ้ได้จากหนังส่ำอเล่มน่�

ผู้้�แต่่ง :	ร่วิัโร่จน์
ช่ื่�อหนัังส่ือ : คนดัง	คนอัจฉริ่ยะเป็นเกย์
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุ่งเที่พฯ:	อนิเมที่,	2551
เลัขเรีียกหนัังส่ือ :	306.766	ร่173ค
สืถานัทีี่�จััดเก็บ :	สำำานักหอสำมุด	ชั�น	2	/
สำำานักหอสำมุด	ศููนย์แม่ริ่ม	1	ภาษาไที่ย	000- 
499	นวันิยาย	เยาวัชน	ข้้อมูลล้านนา	ASEAN

สืารีะสัืงเขป :
	 ฮ่โร่่แต่ำละคนม่เร่่�องร่าวัเฉพาะตัำวั 
เสำมอ	 และเร่่�องร่าวัเหล่านั�นต่ำางก็อยู่ใน
ควัามสำนใจข้องผูู้้คนตำลอดมา	เพร่าะถ่ิอว่ัา
ถ้ิาเป็นคนข้องปร่ะชาชน	 หร่่อคนข้องโลก
เม่�อไหร่่	ใคร่	ๆ 	ก็อยากจะร่่วัมรั่บ้รู้่เร่่�องร่าวั
เหล่านั�นด้วัย	 แต่ำบ้างครั่�งเร่่�องเฉพาะตัำวั 
ท่ี่�ม่สำถิานะเป็นเร่่�องเร้่นลับ้	 หร่่อเร่่�องท่ี่� 
ไม่อยากเปิดเผู้ยนั�น	ก็อาจกลายเป็นเร่่�องท่ี่�
อาจจะถูิกค้นพบ้ขึ้�นมาได้	ทัี่�ง	ๆ 	ท่ี่�เจ้าตัำวันั�น
ไม่ได้ข้อร้่องให้เปิดเผู้ยสัำกนิด	และปร่ะเด็น
ท่ี่� ร้่อนแร่งท่ี่� สุำดคงหน่ไม่พ้นควัามเป็น 
“คนเบ่้�ยงเบ้นที่างเพศู”	 จึงกลายมาเป็น
ปร่ะเด็นข้องหนังส่ำอเล่มน่�ซึี�งจะได้เปิดเผู้ย
ถึิงควัามรั่กและเพศูสัำมพันธ์ิท่ี่� ไ ม่ปกติำ 
ข้องบ้ร่ร่ดาคนดังในโลก	 ซึี�งม่พฤติำกร่ร่ม 
ที่างเพศูเบ่้�ยงเบ้น	อาทิี่เช่น	คนดังข้องโลก
ท่ี่� ม่ปร่ะวััติำควัามเป็นเกย์อย่างชัดเจน 
นั�นก็ค่อ	 เลโอนาร์่โด	 ดาวิันช่	 อัจฉริ่ยะ 
ผูู้้ยิ�งใหญ่ข้องโลก	 หร่่อแม้แต่ำ	 อับ้ร่าฮัม	
ลินคอล์น	 ซึี�งเป็นอด่ตำปร่ะธิานาธิิบ้ด่ 
ข้องอเมริ่กานั�นเคยใช้ช่วิัตำล่อแหลมแบ้บ้
เบ่้�ยงเบ้นที่างเพศูมาแล้วั	
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุุรดา ปฐวีวิจิิตัร

โดย : ถนัอมพิรี (ตั่นัพิิพัิฒน์ั) เลัาจัรัีสืแสืง

เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 371.334 ถ15ค

สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สืำานัักหอสืมุด ชัื่�นั 3

	 ตำำาร่าเร่่�องคอมพิวัเตำอร่์ช่วัยสำอนเป็นหนังส่ำอท่ี่�นักศึูกษาและบุ้คลากร่ 

ที่างการ่ศูึกษา	 นำาไปใช้อ้างอิงมาจนถิึงทุี่กวัันน่�	 ม่เน่�อหาคร่อบ้คลุมตัำ�งแต่ำควัามหมาย	

คุณลักษณะ	ปร่ะเภที่	ปร่ะโยชน์	ปร่ะวััติำ	แนวัคิดและที่ฤษฎ่ีท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	การ่ออกแบ้บ้

คอมพิวัเตำอร์่ช่วัยสำอนให้สำอดคล้องกับ้หลักที่างจิตำวิัที่ยาการ่เร่่ยนรู้่ข้องมนุษย์ 

และหนังส่ำอเล่มน่�ยังได้แนะนำาโปร่แกร่ม	Multimedia	ToolBook	เพ่�อใช้ในการ่สำร้่าง 

บ้ที่เร่่ยนคอมพิวัเตำอร์่ช่วัยสำอนไว้ัอ่กด้วัย

คอมพิิวเตอร์์ช่่วยสำอน

มโนทััศน์วัฒนธร์ร์ม

โดย : ปรีีชื่า ชื่�างขวััญย่นั
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 306.09593 ป173ม 2560
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สืำานัักหอสืมุด ชัื่�นั 2
 หนังส่ำอเล่มน่�ร่วัมบ้ที่ควัามแสำดงมโนที่ัศูน์ข้อง	 ศูาสำตำร่าจาร่ย์กิตำติำคุณปร่่ชา	
ช้างข้วััญยน่	ท่ี่�ได้นำาเสำนอไว้ัในโอกาสำต่ำาง	ๆ 	ซึี�งเป็นควัามคิดเห็นด้านวััฒนธิร่ร่ม	ลกัษณะ
สำถิิตำและพลวััตำข้องวััฒนธิร่ร่ม	 เหตุำใดจึงต้ำองม่การ่จัดการ่วััฒนธิร่ร่ม	 การ่จัดการ่ 
ต้ำองดำาเนินการ่อย่างไร่	 การ่จัดการ่จะช่วัยแก้ปัญหาข้องปร่ะเที่ศูได้หร่่อไม่	 ร่วัมทัี่�ง 
งานวิัจัยวััฒนธิร่ร่ม

ก�ร์วิเคร์�ะห์์ทััศนศิลป์์

โดย : สืมพิรี ธุุรีี

เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 700 สื166ก 2553

สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สืำานัักหอสืมุด ชัื่�นั 4

	 หนังส่ำอเล่มน่�ให้ควัามรู้่ในสำาข้าทัี่ศูนศิูลป์	 ได้แก่	 จิตำร่กร่ร่ม	 ปร่ะติำมากร่ร่ม 

ภาพพิมพ์	ท่ี่�เน้นร่ายละเอ่ยดข้องวััสำดุ	กร่ร่มวิัธ่ิ	เที่คนิค	คุณค่า	มูลเหตุำในการ่สำร้่างสำร่ร่ค์

ผู้ลงาน	 ร่วัมทัี่�งการ่นำาข้้อมูลเหล่าน่�มาวิัเคร่าะห์ผู้ลงานเพ่�อนำาไปสู่ำการ่เข้้าถึิงและเข้้าใจ 

เห็นคุณค่าและที่ร่าบ้ถึิงจุดบ้กพร่่องและข้้อเด่นข้องผู้ลงานทัี่ศูนศิูลป์

9Plearn
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	 สำวััสำด่ผูู้้อ่านท่ี่�น่ารั่กทุี่กท่ี่านค่ะ	พบ้กับ้คอลัมน์	Tips	ปร่ะจำาเด่อนพฤษภาคม	–	มิถุินายน	2565	สำำาหรั่บ้ฉบั้บ้น่�	

ที่างสำำานักหอสำมุดม่เร่่�องร่าวัด่	ๆ	มาฝากกันเช่นเคยค่ะ	

	 สำำาหร่ับ้ฉบ้ับ้น่�	 สำำานักหอสำมุดข้อต้ำอนรั่บ้เปิดเที่อมกันแบ้บ้	On-site	 สำำาหร่ับ้น้อง	 ๆ	 นักศึูกษาท่ี่�จะเปิดเที่อม 

ในวัันท่ี่�	20	มิถุินายนน่�	ที่างสำำานักหอสำมุดได้จัดเตำร่่ยมบ้ริ่การ่อะไร่ไว้ัให้น้องๆ	บ้้าง	มาติำดตำามกันได้เลยค่ะ

	 อย่างแร่กเลย	เป็นกิจกร่ร่มสำำาหรั่บ้น้อง	ๆ	นักศึูกษาชั�นปีท่ี่�	1	เท่ี่านั�นนะคะ	นั�นก็ค่อ	กิจกร่ร่ม	Online	Library	

Orientation	คะ่	กิจกร่ร่มน่�	น้อง	ๆ 	จะได้รั่บ้ควัามรู้่เก่�ยวักับ้ห้องสำมุด	การ่ใช้ห้องสำมุด	เที่คนิคการ่ส่ำบ้ค้นที่รั่พยากร่สำาร่สำนเที่ศู

อย่างไร่ให้ตำร่งกับ้ควัามต้ำองการ่	ร่ะบ้บ้สำมาชิกห้องสำมุด	ไม่เพ่ยงเท่ี่าน่�	น้อง	ๆ	จะได้รั่บ้คะแนนกิจกร่ร่มไปเลย	3	หน่วัยกิตำค่ะ 

กำาหนดการ่และร่ายละเอ่ยดข้องกิจกร่ร่มอยูท่่ี่�โปสำเตำอร์่หน้า	11	หร่่อหน้าถัิดไปนั�นเองค่ะ

CMRULib Activities

	 กิจกร่ร่มถัิดมา	 ค่อกิจกร่ร่มพัฒนาทัี่กษะการ่รู้่สำาร่สำนเที่ศู

สำำาหรั่บ้การ่ศึูกษาค้นคว้ัาและวิัจัย	 (Smart	 Users)	 โดยกิจกร่ร่มน่�	

สำำาหรั่บ้พ่�ปี	 3	 –	 4	 ค่ะ	 ซึี�งกิจกร่ร่มน่�	 ม่คะแนน	 2	 หน่วัยกิตำค่ะ 

ที่างสำำานักหอสำมุดจัดให้ม่การ่อบ้ร่มหลายหลักสูำตำร่ด้วัยกันนะคะ	เช่น		

	 นอกจากน่�น้อง	ๆ 	ยงัม่กิจกร่ร่มส่ำงเสำริ่มการ่อ่านและการ่ใช้

ห้องสำมุด	อ่กตำลอดปีค่ะ	สำำาหรั่บ้กิจกร่ร่มต่ำาง	ๆ	ท่ี่�ที่างสำำานักหอสำมุด

ได้จัดเตำร่่ยมไว้ัสำำาหรั่บ้น้อง	ๆ	นักศึูกษา	ไม่ว่ัาจะเป็นที่างด้านวิัชาการ่	

และสัำนที่นาการ่	สำำานักหอสำมุดหวัังเป็นอยา่งยิ�งว่ัา	จะได้รั่บ้ควัามสำนใจ

จากน้อง	 ๆ	 นักศึูกษาเป็นอย่างด่นะคะ	 นอกจากที่างนิตำยสำาร่เพลิน 

น้อง	ๆ	สำามาร่ถิ	ติำดตำามข่้าวัสำาร่การ่ฝึกอบ้ร่ม	และการ่จัดกิจกร่ร่มต่ำาง	ๆ 

ข้องที่างสำำานักหอสำมุดได้ที่างเว็ับ้ไซีต์ำ	 www.lib.cmru.
ac.th	และ	แฟ้นเพจ	Facebook	:	CMRU library	ค่ะ

	 สำำานักหอสำมุดส่ำงเสำริ่มให้ผูู้้ใช้สำามาร่ถิใช้ห้องสำมุด	 และ

ที่รั่พยากร่สำาร่สำนเที่ศูได้	 ผู่้านวิัถ่ิใหม่	 (New	Normal)	 บ้ร่ิการ่ใหม่	

และข้อให้พวักเร่าผู้่านสำถิานการ่ณ์โควิัด-19	 ไปด้วัยกันนะคะ 

ติำดตำามกันได้ในฉบั้บ้หน้าค่ะ

1.	หลักสูำตำร่การ่ส่ำบ้ค้น	e-Theses	&	e-Research		

3.	หลักสูำตำร่การ่ใช้งาน	EBSCO	Discovery	Service	(EDS)	

5.	หลักสูำตำร่การ่ใช้งานโปร่แกร่มจัดการ่บ้ร่ร่ณานุกร่มสำำาเร็่จรู่ป	 (Zotero)	 และการ่เข่้ยน

อ้างอิงเอกสำาร่ที่างวิัชาการ่

2.	หลักสูำตำร่การ่ส่ำบ้ค้นสำาร่สำนเที่ศูจากฐานข้้อมูลอิเล็กที่ร่อนิกส์ำและการ่ใช้งาน	SSL-VPN		

4.	หลักสูำตำร่การ่ใช้งาน	e-Books	และ	e-Magazines		



N   ew Sevice in CMRU LIB.CMRULib Activities

11Plearn
Play & Learn



F eature in Plearn

12 Plearn
Play & Learn 13Plearn

Play & Learn

อาจารย์์ ดร.สุุจิรา อัมรักเลิิศ

Libraries As Safe Spaces
for (All) LGBTQ

ห้้องสมุุด: พื้้้นที่่�ปลอดภัยัสำ�ห้รับัทุี่กคน

	 Pride	Month	ค่อเด่อนแห่งควัามหลากหลาย

ที่างเพศู	Pride	Month	เป็นงานปร่ะจำาปีท่ี่�จัดขึ้�นในเด่อน

มิถุินายนข้องทุี่กปีเพ่�อร่ะรึ่กถึิงเหตุำการ่ณ์จลาจลท่ี่�เกิดขึ้�น

ท่ี่�	 Stonewall	 Inn	 ในเม่อง	Manhattan,	 New	 York	

เหตุำการ่ณ์ท่ี่�เกิดขึ้�นท่ี่�	 Stonewall	 Inn	 เป็นจุดเริ่�มต้ำน 

ท่ี่�สำำาคัญท่ี่�สุำดข้องการ่เร่่ยกร้่องสิำที่ธิิเสำร่่ภาพและควัามเท่ี่าเท่ี่ยม 

สำำาหรั่บ้กลุ่มผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู	 (LGBTQI) 

ในสำหรั่ฐอเมร่ิกา	 และได้ข้ยายวังกวั้างขึ้�นจนปัจจุบั้น 

เก่อบ้ทุี่กปร่ะเที่ศูทัี่�วัโลกร่่วัมกันเฉลิมฉลอง	Pride	Month 

โดยในปี	 2022	 มูลนิธิิองค์การ่สำหปร่ะชาชาติำ	 (United	

Nations	 Foundation)	 ได้ร่่วัมเชิญชวันให้ทุี่กคน 

ร่่วัมโคร่งการ่	#30DaysOfPride	โดยการ่แสำดงให้เห็นว่ัา

เร่าเป็นส่ำวันหนึ�งข้องการ่ร่ณร่งค์เพ่�อควัามเท่ี่าเท่ี่ยมและ

สิำที่ธิิเสำร่่ภาพข้องกลุ่ม	LGBIQI	เพ่�อยุติำควัามรุ่่นแร่งต่ำาง	ๆ 	

ท่ี่�เกิดขึ้�นกับ้กลุ่มควัามหลายหลายที่างเพศู	“This	June	

–	global	LGBTI+	Pride	month	–	we’re	standing	

up,	proudly,	to	say	enough	is	enough.”
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ภาพท่ี่� 1 United Nations Foundation #30DAYSOFPRIDE Project (United Nations Foundation, 2022)

	 ห้องสำมุดในฐานะข้องสำถิาบั้นบ้ริ่การ่สำาร่สำนเที่ศู

ซึี�งม่หน้าท่ี่�ในการ่ให้บ้ริ่การ่แก่ผูู้้ใช้ทุี่กกลุ่มอย่างเที่่าเท่ี่ยม

โดยไม่คำานึงถึิงเช่�อชาติำ	 ศูาสำนา	 ลัที่ธิิที่างการ่เม่อง	 และ

ควัามแตำกต่ำางที่างเพศู	 ดังนั�นห้องสำมุดจึงเป็นพ่�นท่ี่�

ปลอดภัยสำำาหรั่บ้ทุี่กคนร่วัมทัี่�งกลุ่ม	 LGBTQ	 โดยหลายปี 

ท่ี่�ผู่้านมาห้องสำมุดทุี่กปร่ะเภที่ทัี่�งหอสำมุดแห่งชาติำ	ห้องสำมุด

ปร่ะชาชน	ห้องสำมุดโร่งเร่่ยน	ห้องสำมุดเฉพาะ	และหอ้งสำมุด

สำถิาบ้นัอุดมศึูกษา	ทัี่�วัโลกร่วัมทัี่�งในปร่ะเที่ศูไที่ยไดร่้่วัมเปน็

ส่ำวันหนึ�งในการ่ร่ณณงค์เพ่�อควัามเท่ี่าเท่ี่ยมที่างเพศู 

และม่ส่ำวันช่วัยในการ่สำร้่างชุมชนซึี�งเคาร่พควัามแตำกต่ำาง

ซึี�งที่ำาให้เกิดควัามยอมรั่บ้ซึี�งกันและกัน	 ซึี�งเป็นสิำ�งท่ี่�สำำาคัญ

อย่างยิ�งสำำาหรั่บ้การ่ต่ำอสู่ำเพ่�อสิำที่ธิิเสำร่่ภาพและควัามเท่ี่าเท่ี่ยม 

ข้องกลุ่ม	LGBTQ	

	 เพ่�อเฉลิมฉลอง	Pride	Month	ผูู้้เข่้ยนข้อแนะนำา

บ้ริ่การ่ท่ี่�หลากหลายข้องห้องสำมุดต่ำาง	ๆ 	ซึี�งจัดขึ้�นเพ่�อเฉลิม

ฉลองและเป็นส่ำวันหนึ�งข้องเด่อนแห่งควัามหลากหลาย 

ที่างเพศูน่�
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ภาพท่ี่� 2 Staff Picks: LGBTQ Fiction ของ The Seattle 
Public Library (The Seattle Public Library, 2022)

ภาพท่ี่� 3 Sharing Our Voices Videos ของ The Seattle Public 
Library (The Seattle Public Library, 2022)

ภาพท่ี่� 4 Pride Month Support ซ่ึ่� งเป็็นสุ�วนหน่�งของบริการ 
Research Guides ของ Syracuse University Libraries

ภาพท่ี่� 5 ตััวอย์�างการ์ตูันเร่�อง Tales of the Closets การ์ตูัน 

ท่ี่�เก่�ย์วกับกลุิ�มวัย์รุ�นท่ี่�ม่ความหลิากหลิาย์ที่างเพศ (LGBTQ 
Teens) ของ Ivan Velez ฉบับแรกต่ัพิมพ์ในป่็ ค.ศ. 1987 
ยุ์คท่ี่� LGBTQ ยั์งไม�ได้รับการย์อมรับเที่�ากับในปั็จจุบัน 

โดย์ปั็จจุบันให้บริการโดย์ Syracuse University Special 
Collections Research Center: Cartoon, Pulp Lit, and Sci-Fi 

Collections (Cannon, 2021) 

	 The	Seattle	Public	Library	ค่อห้องสำมุดปร่ะชาชน

ในปร่ะเที่ศูสำหรั่ฐอเมริ่กาซึี�งได้ปร่ะกาศูเจตำนาร่มณ์อย่างชัดเจนว่ัา	

“ห้องสำมุดเป็นสำถิานท่ี่�สำำาหรั่บ้ทุี่กคน	ร่วัมทัี่�งกลุ่มผูู้้ม่ควัามหลากหลาย 

ที่างเพศู	(The	library	 is	a	place	for	everyone,	 including	

people	 of	 all	 gender	 identities)”	 โดยห้องสำมุดจัดบ้ริ่การ่ 

ท่ี่�หลากหลายสำำาหรั่บ้กลุ่มผูู้้ท่ี่�ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู	 เช่น	

บ้ริ่การ่แนะนำาที่รั่พยากร่เก่�ยวักับ้กลุ่มท่ี่�ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู	

(LGBTQ	Staff	 Picks)	บ้ริ่การ่พอดแคสำต์ำ	 (LGBTQ	Podcasts)	

บ้ริ่การ่แอนิเมชั�นท่ี่�เก่�ยวักับ้ปร่ะวััติำศูาสำตำร์่ข้องกลุ่ม	LGBTQ	ซึี�งเป็น

คนท่ี่�อยู่ในเม่อง	Seattle	(Sharing	Our	Voices	Videos)	เป็นต้ำน

	 Syracuse	University	 Libraries	 ห้องสำมุดสำถิาบั้น

อุดมศึูกษาในปร่ะเที่ศูสำหรั่ฐอเมริ่กาได้ร่่วัมเฉลิมฉลอง	 Pride	

Month	 โดยการ่ร่่วัมม่อกับ้องค์กร่เอกชนไม่แสำวังผู้ลกำาไร่	 (Non-

for-profit	 organization)	 ในเม่อง	 Syracuse	 รั่ฐ	New	York 

ในการ่จัดงาน	 CNY	 Pride	 Festival	 &	 Parade	 ในวัันท่ี่�	 25	

มิถุินายน	 2022	 นอกจากนั�นห้องสำมุดยังจัดบ้ริ่การ่เพ่�อส่ำงเสำริ่ม 

การ่ใช้ที่รั่พยากร่สำาร่สำนเที่ศูตำลอดจนข้้อมูลทัี่�งข้้อมูลเบ่้�องต้ำน 

และข้้อมูลเชิงลึกสำำาหรั่บ้สำมาชิกข้องห้องสำมุดซึี�งสำนใจในการ่ที่ำาวิัจัย

ในหัวัข้้อท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับ้กลุ่ม	LGBTQ	เช่น	บ้ริ่การ่แนะนำาที่รั่พยากร่

เก่�ยวักับ้กลุ่มท่ี่�ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู	 เช่น	นวันิยาย	 บั้นทึี่ก 

ควัามที่ร่งจำา	 (Memoirs)	 ที่ฤษฎ่ีและงานวิัจัย	 สำาร่คด่ 

และภาพยนตำร์่	 (ให้บ้ริ่การ่ผู่้านแพลตำฟ้อร์่มออนไลน์	 Kanopy)	

วัาร่สำาร่วิัชาการ่และฐานข้้อมูล	และ	สำาร่สำนเที่ศูปฐมภูมิท่ี่�เก่�ยวัข้้อง

กับ้	LGBTQ	เป็นต้ำน
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	 สำำานักหอสำมุด	มหาวิัที่ยาลัยร่าชภัฏเช่ยงใหม่	ให้ควัามสำำาคัญ 

กับ้การ่ให้บ้ริ่การ่ผูู้้ใช้ทุี่กกลุ่ม	 โดยสำำานักหอสำมุดได้ม่การ่จัดกิจกร่ร่ม

ต่ำาง	 ๆ	 ตัำ�งแต่ำปีค.ศู.	 2021	 เป็นต้ำนมา	 เช่น	 การ่จัดกิจกร่ร่ม 

ส่ำงเสำริ่มการ่อ่านออนไลน์	 โดยนางสำาวัอรุ่ณน่	 พร่มนิล	 (นักศึูกษา 

ฝึกปร่ะสำบ้การ่ณ์วิัชาช่พจากมหาวิัที่ยาลัยเช่ยงใหม่)	โดยการ่ไลฟ์้สำด

ในหัวัข้้อ	 "แฟ้ชั�นไร้่เพศู	 Gender	 neutral	 style"	 วัันศุูกร์่ท่ี่�	 28 

พ.ค.	2564	เวัลา	14.00	-	15.00	น.	 ผู่้าน	Facebook	Live	และ 

เข่้ยนบ้ที่ควัามในเร่่� อ ง เ ด่ยวั กัน เ ผู่้� อ เผู้ยแพร่่ ผู่้ าน เว็ับ้ไซี ต์ำ 

ข้องสำำานักหอสำมุด	สำำาหรั่บ้ปีน่�สำำานักหอสำมุดเปล่�ยนภาพปก	(Cover	

Photo)	 ข้อง	@cmrulibrary	 และกำาหนดธ่ิมข้องนิตำยสำาร่เพลิน 

ปีท่ี่�	6	ฉบั้บ้ท่ี่�	3	(พ.ค.-มิ.ย.	2565)	เพ่�อร่่วัมเฉลิมฉลอง	Pride	Month

	 สำำาหรั่บ้ห้องสำมุดในปร่ะเที่ศูไที่ยนั�นถ้ิาใคร่ตำามส่ำ�อสัำงคม

ออนไลน์โดยเฉพาะเฟ้ซีบุ๊้กข้องห้องสำมุดก็จะเห็นว่ัาห้องสำมุด 

แต่ำละแห่งต่ำางพร้่อมใจกันเปล่�ยนรู่ปโปร่ไฟ้ล์หร่่อจัดกิจกร่ร่ม 

เพ่�อร่่วัมเฉลิมฉลอง	Pride	Month	กันอย่างคึกคัก

	 นอกจากน่�ผูู้้เข่้ยนอยากชวันเพ่�อน	ๆ	พ่�	ๆ	น้อง	ๆ	มาร่่วัม

เฉลิมฉลองด้วัยกันผู่้านแคมเปญ	#30DAYSOFPRIDE	ข้อง	United	

Nations	 Foundation,	 Let’s	 say	 “Your	 Pride,	 Your	Way” 

เป็นอะไร่ก็ได้ท่ี่�อยากเป็นเพร่าะทุี่กคนแตำกต่ำางอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม

ภาพท่ี่� 6 ภาพโป็สุเตัอร์ป็ระชาสัุมพันธ์์กิจกรรม Gender 
Neutral Style จาก @cmrulibrary 

ภาพท่ี่� 7 #30DAYSOFPRIDE, United Nations 
Foundation (United Nations Foundation, 2022)
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	 ปัจจุบั้นม่ผู้ลิตำภัณฑ์ิท่ี่�เป็นมิตำร่กับ้สิำ�งแวัดล้อมเกิดขึ้�นมากมาย	หลายคนหันมาใส่ำใจ

ผู้ลกร่ะที่บ้ท่ี่�จะเกิดกับ้สิำ�งแวัดล้อม	 เหล่าผูู้้บ้ริ่โภคต่ำางคุ้นตำากับ้สัำญลักษณ์ฉลากเข่้ยวัท่ี่�บ้อกให้รู้่ว่ัา

ผู้ลิตำภัณฑ์ินั�นม่คุณภาพและม่ผู้ลกร่ะที่บ้ต่ำอสิำ�งแวัดล้อมน้อยกว่ัาผู้ลิตำภัณฑ์ิชนิดเด่ยวักันท่ี่�ไม่ได้รั่บ้

การ่รั่บ้ร่อง

	 บ้ริ่ษัที่ท่ี่�รั่บ้ที่ำาวิัจัยที่างการ่ตำลาดช่�อ	Mintel	 เปิดเผู้ยข้้อมูลว่ัา	 ผู้ลิตำภัณฑ์ิรั่กษ์โลก 

พุ่งเป้าไปท่ี่�ผูู้้บ้ริ่โภคผูู้้หญิงเส่ำยเป็นส่ำวันใหญ่	 เหตุำเพร่าะผูู้้หญิงรั่บ้ผิู้ดชอบ้ดูแลงานบ้้าน	 ซ่ี�อข้อง 

เข้้าบ้้าน	หุงหาอาหาร่	ไปจนถึิงคัดแยกข้ยะ	ม่การ่สำำาร่วัจสำถิิติำในสำหร่าชอาณาจักร่พบ้ว่ัาผูู้้หญิง	71	

เปอร์่เซ็ีนต์ำใส่ำใจการ่อนุรั่กษ์ธิร่ร่มชาติำและรั่กษาสิำ�งแวัดล้อม	ในข้ณะท่ี่�ม่ผูู้้ชายเพ่ยง	59	เปอร์่เซ็ีนต์ำ

ให้ควัามสำำาคัญกับ้เร่่�องน่�	บ้ริ่ษัที่	Mintel	เร่่ยกควัามเหล่�อมลำ�าน่�ว่ัา	"ช่องว่ัางร่ะหว่ัางนิเวัศูเพศูสำภาพ"	

Who run the world? Girl & Gay!
เมื่่�อผู้้�หญิิงและ LGBTQ+ รักัษ์์โลกมื่ากกว่่าผู้้�ชาย

บร์ร์ณ�นุกร์ม
ภาวิัน	มาลัยวังศ์ู.	(2565).	Who run the world? Girl & Gay! เม่ื่�อผู้้้หญิิงและ LGBTQ+ ร่้กษ์์โลกมื่ากกว่่าผู้้้ชั่าย.	

	 ส่ำบ้ค้นจาก	https://adaymagazine.com/life-of-pride-eco-		gender-gap

By นิตัยา ทองนาGreen @ HeartGreen @ Heart

(eco-gender	gap)	หลังจากท่ี่�บ้ริ่ษัที่	Mintel	เสำนอร่ายงานชิ�นดังกล่าวั	ม่การ่วิัเคร่าะห์ปัจจัยท่ี่�ก่อให้เกิดช่องว่ัางร่ะหว่ัางนิเวัศูเพศูสำภาพ	ฝั�งหนึ�งบ้อกว่ัา

ผูู้้ชายกังวัลเร่่�องภาพเหมาร่วัม	จะให้ถ่ิอถุิงผู้้าออกไปซ่ี�อข้องเด่�ยวัคนจะมองว่ัาออกสำาวั	ม่ผู้ลการ่ศึูกษาร่องรั่บ้การ่เช่�อมโยงที่างควัามคิดท่ี่�บ้อกว่ัา	คนมอง

การ่อนุรั่กษ์สิำ�งแวัดล้อมเป็นเร่่�องข้องผูู้้หญิง	 การ่รู้่คิดเช่นน่�กดทัี่บ้พฤติำกร่ร่มและสำร้่างควัามเพิกเฉย	 ไม่ใช่ว่ัาผูู้้ชายมองไม่เห็นปัญหาด้านสิำ�งแวัดล้อม 

แต่ำพวักเข้ายังไม่กล้าก้าวัข้้ามเส้ำนแบ่้งเพศูสำภาพและออกหน้าร่ณร่งค์เร่่�องน่�	 ส่ำวันการ่ท่ี่�ม่ผูู้้หญิงออกตัำวัแร่ง	 เป็นกร่ะบ้อกเส่ำยง	 ตำลอดจนริ่เริ่�มโคร่งการ่ 

ด้านสิำ�งแวัดล้อมต่ำาง	 ๆ	 เพร่าะว่ัาคร่าวัใดท่ี่�โลกเผู้ชิญหน้ากับ้ภัยพิบั้ติำทัี่�งท่ี่�เกิดขึ้�นเองตำามธิร่ร่มชาติำและมนุษย์สำร้่างขึ้�น	 ผูู้้หญิงมักเจอผู้ลกร่ะที่บ้ก่อน 

เป็นลำาดับ้แร่ก	องค์การ่สำหปร่ะชาชาติำร่ายงานว่ัา	80	เปอร์่เซ็ีนต์ำข้องผูู้้ท่ี่�อพยพย้ายถิิ�นฐานจากวิักฤตำภูมิอากาศูเป็นเพศูหญิง	อย่างเช่นในคร่าวัท่ี่�เฮอร์่ริ่เคน

แคที่ร่่นาถิล่มรั่ฐที่างตำอนใต้ำข้องอเมริ่กาเม่�อปี	2005	ผูู้้หญิงต้ำองที่นอยู่กับ้ผู้ลท่ี่�ตำามมาเป็นร่ะยะเวัลายาวันาน	ในข้ณะท่ี่�ผูู้้ชายหาที่างเอาตัำวัร่อดจากปัญหา

ได้ไม่ยาก

	 การ่รั่กเพศูเด่ยวักันเคยถูิกต่ำตำร่าว่ัาผิู้ดธิร่ร่มชาติำ	 ส่ำเข่้ยวัตำร่งกลางธิงจึงแสำดงควัามพยายามท่ี่�จะร่่�อสำร้่างควัามคิดควัามอ่านข้องคนในสัำงคม

ใหม่ว่ัา	LGBTQ+	ค่อ	ควัามสำวัยงามท่ี่�เกิดขึ้�นโดยธิร่ร่มชาติำ	ในที่างหนึ�ง	การ่ต่ำอสู้ำเร่่ยกร้่องควัามเสำมอภาคที่างเพศูจึงเป็นสิำ�งเด่ยวักันกับ้การ่ร่ณร่งค์เพ่�อดูแล

รั่กษาสิำ�งแวัดล้อม	เพร่าะในฐานะผูู้้ถูิกกดทัี่บ้	เหล่า	LGBTQ+	ได้เร่่ยนรู้่ท่ี่�จะมองทุี่กอย่างบ้นโลกใบ้น่�ในร่ะนาบ้เด่ยวักัน	ทุี่กสิำ�งม่เสำร่่ภาพในการ่ดำาร่งอยู่และ

แสำวังหาควัามสุำข้เท่ี่ากัน	ไม่ใช่ว่ัาคนม่สิำที่ธิิมากกว่ัาต้ำนไม้	แม่นำ�า	หร่่อสำร่ร่พสัำตำว์ัอ่�น	ๆ 	นอกจากน่�	ข้้อจำากัดข้องช่วิัตำและบ้ริ่บ้ที่ที่างสัำงคมยังบ่้บ้บั้งคับ้ให้บุ้คคล

ผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศูต้ำองพึ�งพาสิำ�งแวัดล้อมมากกว่ัาคนอ่�น	 เน่�องจากอัตำลักษณ์ที่างเพศูที่ำาให้	 LGBTQ+	 ขั้ดแย้งกับ้คร่อบ้ครั่วั	บ้างครั่�งเลวัร้่าย 

ถึิงขั้�นถูิกไล่ออกจากบ้้าน	พวักเข้าต้ำองเร่่ร่่อนตำามถินนหาท่ี่�หลบ้ร้่อนหลบ้หนาวั	 ช่วิัตำพัวัพันและผู้กผัู้นตำามสำภาพแวัดล้อม	 เม่�อเกิดภัยพิบั้ติำที่างธิร่ร่มชาติำ	

LGBTQ+	 มักจะเจอผู้ลกร่ะที่บ้ยาวันานกว่ัาและได้รั่บ้ควัามช่วัยเหล่อเป็นลำาดับ้ท้ี่าย	ๆ	 ด้วัยเพร่าะพวักเข้าไม่ได้ม่ควัามสัำมพันธ์ิแน่นแฟ้้นกับ้คร่อบ้ครั่วั 

และพวักเข้ายังเข้้าไม่ถึิงสำวััสำดิการ่ข้องรั่ฐ	 อย่างในรั่ฐท่ี่�ไม่อนุญาตำให้เพศูเด่ยวักันสำมร่สำกัน	พอไม่ได้การ่รั่บ้ร่องที่างกฎีหมายก็พลอยไม่ได้รั่บ้สิำที่ธิิต่ำาง	 ๆ	

เหม่อนกับ้คู่สำมร่สำข้องรั่กต่ำางเพศู	 สิำ�งเหล่าน่�ที่ำาให้	 LGBTQ+	 ต่ำ�นตัำวัอยากได้โลกใบ้ใหม่ท่ี่�ด่กว่ัาเดิม	 โลกท่ี่�ทุี่กช่วิัตำอยู่ร่่วัมกันอย่างม่ควัามสุำข้และปลอดภัย 

ม่การ่ตัำ�งกลุ่มและองค์กร่ร่ะหว่ัางบุ้คคลผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศูเพ่�อผู้ลักดันการ่เปล่�ยนแปลงด้านสิำ�งแวัดล้อม	 เช่น	บ้ริ่การ่ดูแลสุำข้ภาพผูู้้ติำดเช่�อ	HIV	

(Wellness	 AIDS	 Services)	 ในเม่องฟ้ลินต์ำ	 รั่ฐมิชิแกน	 ซึี�งเป็นองค์กร่ท่ี่�ไม่ได้ให้บ้ริ่การ่เร่่�องสุำข้ภาพเพ่ยงอย่างเด่ยวั	 แต่ำยังร่ณร่งค์เร่่�องควัามยุติำธิร่ร่ม 

ที่างสิำ�งแวัดล้อม	และกร่ะจายนำ�าด่�มสำะอาดปร่าศูจากเช่�อโร่คปนเป้�อนให้กับ้คนในชุมชนอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม

	 เพศูสำภาพและการ่ดูแลรั่กษาสิำ�งแวัดล้อมม่ควัามสัำมพันธ์ิกันเหน่ยวัแน่น	 สิำ�งท่ี่�ผูู้้ชายมองข้้ามหร่่อคิดว่ัาม่ร่ายละเอ่ยดยิบ้ย่อยปล่อยให้ผูู้้หญิง

จัดการ่ไป	กลายเป็นเร่่�องสำำาคัญสำำาหรั่บ้ผูู้้หญิงและ	LGBTQ+	สิำ�งจำาเป็นเร่่งด่วันในตำอนน่�จึงเป็นโจที่ย์ท่ี่�ว่ัา	ที่ำายังไงให้ทุี่กคนก้าวัข้้ามเส้ำนแบ่้งนิเวัศูเพศูสำภาพ	

ลบ้ล้างภาพเหมาร่วัมแบ้บ้เดิม	แล้วัสำร้่างการ่ตำร่ะหนักรู้่ใหม่ว่ัาสิำ�งแวัดล้อมไม่ใช่แค่เร่่�องข้องเธิอ	เร่่�องข้องพวักเข้าที่ว่ัาเป็นเร่่�องข้องเร่าทุี่กคน

15Plearn
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	 สวััสดีีค่่าทุุกค่น	 Eating	 Pleran	 ฉบัับันี� 
พบักับัค่าเฟสไตล์ล์์กึล์บััทุี�มีีค่วัามีแปล์กใหมีเ่ร่ิ่�มีตั�งแต่
ริู่ปทุริ่งของริ่้าน	 ทุี�เน้นการิ่ใช้้ทุริ่งโค้่ง	 แล์ะทุริ่งกล์มี 
มีาเป็นล์ูกเล์่นแปล์กใหมี่ไมี่เหมีือนใค่ริ่ไปจนถึึงดีีเทุล์
การิ่ตกแต่งภายในร้ิ่าน	ค่วัามีอวักาศ	ค่วัามีดีาวัเค่ริ่าะห์
ดีาวัใจอย่าง	PLUTO	(พูล์โต)	ดี้วัยการิ่ใช้้ธีีมีริ่้านโทุน
ดีาริ่์ก	 ๆ	 เน้นการิ่ใช้้สีดีำ	 เทุา	 แมี้แต่ภายในร้ิ่าน 
ก็ยังไมี่หล์ุดีค่อนเซปต์ดีาวัเค่ริ่าะห์	 ด้ีวัย(ดีีเทุล์) 
ริ่ายล์ะเอียดีของผนังในริ่้านทุี�มีีล์ักษณะขริุ่ขริ่ะเหมีือน
ก้อนอุกกาบัาต	 เสมีือนว่ัาเริ่าทุุกค่นกำล์ังผจญภัยกับั 
ดีาวัเค่ริ่าะห์ดีวังนี�
	 PLUTO	Cafe	ไมี่ไดี้มีีดีีแค่่ค่วัามีแปล์กใหมี่
ของริ่้านเทุ่านั�น	 ในส่วันของอาหาริ่แล์ะเค่รืิ่�องดืี�มี 
ก็น่าสนใจไมี่แพ้กัน	ทุางริ่้านใช้้ช้ื�อเมีนูวั่า	Open	Toast	
&	All	Day	Brunch	ทีุ�มีีทัุ�งอาหาริ่ค่าวั	หวัาน	แล์ะเค่รืิ่�องดืี�มี 
ปริ่ะเภทุ	 Coffee	 แล์ะ	 Non-Coffee	 แล์ะหากใค่ริ่ 
ทุี�เป็นสาย	 Toast	 Lovers	 ริ่ับัริ่องจะไม่ีผ่ดีหวัังกับั 
เมีนู	 Crispy	Caramel	 Toast	ทุี�ไมี่วั่าใค่ริ่มีาก็ต้องสั�ง 
มีาช่้มี	 หน้าตาอาจจะดีูเหมีือนโทุสต์ธีริ่ริ่มีดีาทุั�วัไป 
แล์ะเนื�อสัมีผัสของขนมีปังไม่ีได้ีกริ่อบัมีากแต่มีีค่วัามีนุ่มี 
แล์ะชุ่้มีฉำ�าเนยแล์ะซอสค่าริ่าเมีล์	 ย่�งพอทุานคู่่กับั 
ไอศกริ่ีมีวัน่ล์าริ่สช้าต่ย่�งกล์มีกล์่อมี	 ไมี่หวัานเล์ี�ยน 
จนเก่นไป	แต่หากใค่ริ่ทุี�อยากไดี้ริ่สช้าต่เปริ่ี�ยวัน่ดี	 ๆ
มีาตัดีค่วัามีหวัานล์ะก็	 แนะนำให้ทุานคู่่กับัเมีนู	 Soda	
หริ่ือจะเป็น	เมีนู	Cold	Press	Juice	นำ�าผล์ไมี้สกัดีเย็น	
ทุี�ริ่สช้าต่ดีีแถึมีไดี้ค่วัามีสดีช้ื�นอีกดี้วัย	

BY วรัฏฐา กััวตัระกัูล

PLUTO 
Cafe
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	 ขอแอบักริ่ะซ่บัวั่าร้ิ่านนี�เค้่ามีีมุีมีถ่ึายริู่ปสวัย	 ๆ	 เยอะมีาก 
ทุั�งมีมุีมีหาช้นทุี�ไม่ีวัา่ใค่ริ่มีาต้องไมีพ่ล์าดีแช้ะริ่ปูเก็บัไว้ัล์งโซเช้ยีล์หริ่อืจะเป็น
มีุมีล์ับั	 ๆ	 ก็มีีให้เล์ือกกันตามีใจช้อบั	 หากใค่ริ่ทุี�มีีวัันหยุดีพักผ่อนแล์ะ 
อยากล์องหาปริ่ะสบัการิ่ณ์ใหมี่	ๆ	
	 PLUTO	Cafe	เป็นอีกหนึ�งทุางเลื์อกทีุ�ค่วัริ่มีาล์องกันค่่ะ	แล้์วัพบักัน 
กับั	Eating	Pleran	ฉบัับัหน้าซึ�งจะพาทุุกค่นไปค่าเฟทุี�ไหน	ริ่อต่ดีตามีกัน
นะค่ะ

PLUTO 
Cafe

SCAN
QR CODE

ดูแผนัที�

plutocafecm

มีีทุี�จอดีริ่ถึ

ซอยหมีู่บั้านล์้านนาวั่ล์ล์่า	ตำบัล์	สันผีเสื�อ	อำเภอเมีือง	เช้ียงใหมี่

099-0104469	

09:00	น.	-	24:00	น.
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I  nterview

/บทสััมภาษณ์์&Cr.รููปภาพ/
IG: bxxnd, tonaoy_t, miimaj86, sis.back/
สััมภาษณ์์และเรูียบเรูียง/ 
Ornwara Saikham

	 กลับ้มาพบ้กับ้นิตำยสำาร่เพลินกันอ่กเช่นเคยนะคะ	 ฉบั้บ้น่�พวักเร่าพาผูู้้อ่านทุี่กท่ี่านด่�มดำ�าไปกับ้บ้ร่ร่ยากาศู 

ข้องงานไพร่ด์	พาเหร่ด	และควัามรู้่มากมายเก่�ยวักับ้	LGBT	 เร่่ยกได้ว่ัาเป็นฉบั้บ้ท่ี่�จัดจ้านไปด้วัยส่ำสัำนต่ำาง	ๆ	พร้่อมทัี่�ง 

ให้สำาร่ะควัามรู้่ควับ้คู่ไปด้วัย

	 สำำาหรั่บ้คอลัมน์สัำมภาษณ์น่�	 จะพาผูู้้อ่านทุี่กท่ี่านไปชมแฟ้ชั�นการ่แต่ำงตัำวัข้องบ้ร่ร่ดาเหล่า	 LGBT 

พร้่อมควัามคิดเห็นในเร่่�องแฟ้ชั�นข้องพวักเข้ากัน	มาดูกันเลยค่ะว่ัาแต่ำละคนจะจัดเต็ำมแค่ไหน	Let’s	go!!

“แฟช่ั่�นไม่่ใช่ั่เร่ื่�องของเพศสภาพ”

Black
“ถ้ิาพูดเร่่�องแต่ำงตัำวั	ฉันว่ัาฉันก็ปั�วัะอยู่นะ	ใคร่	ๆ	ก็ว่ัางั�น	

	 	”

“ค่อเป็นคนชอบ้แต่ำงตัำวั	ชอบ้จับ้นั�นผู้สำมน่�	Mix	&	Match	

ไปเร่่�อย	แต่ำร่วัม	ๆ 	ค่อต้ำองเข้้ากัน	หร่่อไม่งั�นก็แต่ำงแบ้บ้ส่ำจัดจ้าน 

ไปเลย	แล้วัแต่ำว่ัาจะไปเท่ี่�ยวัไหน	อย่างทุี่กวัันน่�แต่ำงตัำวัเพ่�อ

ไปที่ำาคอนเที่นต์ำท่ี่�ร้่านกาแฟ้	ก็เป็นสำาย	Cafe	Hopper	อ่ะ

เนอะ	เลยต้ำองม่รู่ปสำวัย	ๆ	อัพลงไอจ่นิดนึง									”

18 Plearn
Play & Learn

Tonaoy
	 “คำา ว่ั าแฟ้ ชั� น 	 มัน ไ ม่ ไ ด้จำา กัด 

ด้วัยเพศู	อายุหร่่อวััย	อย่าไปยึดติำดเยอะ	มันเป็น 

เร่่�องส่ำวันบุ้คคล	 ทุี่กคนม่สิำที่ธิิ�ท่ี่�จะแต่ำงตัำวั 

แบ้บ้ไหนก็ได้ตำามท่ี่�เร่าพอใจ	 ข้อแค่เร่ามั�นใจ 

ไม่ไปกร่ะที่บ้คนอ่�น	แค่นั�นก็โอเคแล้วั”	



18 Plearn
Play & Learn 19Plearn

Play & Learn

“แฟช่ั่�นไม่่ใช่ั่เร่ื่�องของเพศสภาพ”

19Plearn
Play & Learn

Mim
	 “ถ้ิาเท่ี่ยบ้กับ้	3	คนน่�	พ่�ว่ัาแฟ้ชั�นข้องพ่�อาจจะไม่ได้ร้่อนแร่งเท่ี่าเข้านะ 

55555	 ก็แต่ำงตัำวัสำบ้าย	 ๆ	 มันแล้วัแต่ำว่ัาเร่าไปไหน	 ไปงานอะไร่	 ไปกับ้ใคร่ 

ถ้ิาไปร้่าน	Cafe	หร่่อร้่านกาแฟ้	มันก็จะต้ำองคลู	ๆ	หน่อย	สำะพายกล้องฟิ้ล์ม

ไปด้วัย	อย่ายอมแพ้เด็กมัน									”

 Bond
	 “จริ่ง	 ๆ	 เร่่�องการ่แต่ำงตัำวัข้องเร่า	 ยังไม่จัดจ้าน

เท่ี่ากับ้ส่ำผู้มเร่าป่ะ	 555555	 เพร่าะเป็นคนชอบ้ย้อมส่ำผู้ม 

มากกกก	 ก็ถ่ิอเป็นแฟ้ชั�นอย่างนึงเนอะ	 เป็นควัามชอบ้ 

ข้องเร่า	 ยิ�งซัีมเมอร์่ท่ี่�ผู่้านมาค่อจัดเต็ำมกับ้ที่ร่งผู้มมาก	

เปล่�ยนส่ำตำลอด	555555	ม่ควัามมั�นใจว่ัา	ถ้ิาส่ำผู้มปัง	เส่ำ�อผู้้า

หน้าผู้มก็น่าจะร่อด	(รึ่เปล่า)									”

	 “ส่ำวันเร่่�องแต่ำงตัำวั	 เร่าแค่มองว่ัา	 แต่ำงแบ้บ้ไหน

ก็ได้	ถ้ิามันไม่เด่อดร้่อนใคร่	แล้วัเร่าก็มั�นใจ	ก็แต่ำงไปเถิอะ

ค่ะซิีสำ”

	 แต่ำละคนก็ม่สำไตำล์การ่แต่ำงตัำวัท่ี่�ไม่เหม่อนกัน	 ‘เพร่าะ 

การ่แตำ่งตัำวัมันก็แค่แฟ้ชั�น	 อย่าให้มันเป็นเคร่่�องตัำดสิำนช่วิัตำเร่า’ 

แต่ำสิำ�งสำำาคัญค่อการ่แต่ำงตัำวัให้เหมาะสำมกับ้กาลเที่ศูะนะคะทุี่กคน
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ช่� อเร่�อง เปิดมุ��นัชีวิตำข้้�มุเพัศ
  Disclosure
กำ�กับโดย : แซมุ เฟเดอร์
จ�ก  Netflix บริก�รข้องสำ�นัักหอสมุุด 
 Disclosure (2020) เปิ็ดม�านช่วิตั 
ข้ามเพศ ในสุารคด่น่� นักคิดแลิะศิลิปิ็นข้ามเพศ
ระดับแนวหน้าจะมาแชร์มุมมองอันจริงใจ 
แลิะวิเคราะห์ผลิกระที่บท่ี่�ฮอลิล่ิวูดม่ตั�อชุมชน
เพศที่างเล่ิอก แลิะวิธ่์ท่ี่�คนข้ามเพศได้รับ 

การสุอนให้รู้สุ่กเก่�ย์วกับตันเอง

ช่� อเร่�อง คุว�มุรัก ช้ันัในั หัวใจข้้�มุเพัศ 
จ�ก  Netflix บริก�รข้องสำ�นัักหอสมุุด
 ความผูกพันที่างใจของคนสุองคน
เกิดข่�นได้โดย์ไม�ม่ใครคาดคิด เม่�อแต้ัจิ�ว
บังเอิญเจอเสุ่�อชั�นในของไหหลิำา ในผลิงาน
คอมเมด่� ท่ี่� จะพลิิกมุมมองเร่� องเพศได ้

อย์�างสุุดซ่ึ่�ง

W
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BY สุุทััศน์์ เขีียวน์ิล
หนังดี หนังดัง atching Plearn
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ช่� อเร่�อง หญิิงแกร�งแห�งมุุมุไบ
  Gangubai Kathiawadi 
กำ�กับโดย : ซันัเจย์ ลีล� ภันัสลี
จ�ก  Netflix บริก�รข้องสำ�นัักหอสมุุด 
 ผูน้ำาหญิงแห�งกามธ์ปุิ็ระ จากนิย์าย์ 
ราชิน่มาเฟ่ีย์แห�งมุมไบ บอกเลิ�าเร่�องราว 

ในยุ์ค 1960s เม่�อลูิกสุาวที่นาย์ "คงคา" 

ถููกหลิอกไป็ขาย์ตััวท่ี่�บอมเบย์์ เร่�องราวของ
สุาวคังคุ (คงคา) จะเป็็นอย์�างไรต้ัองไป็
ติัดตัามกันตั�อที่าง Netflix

ช่� อเร่�อง เร�รักนั�ย
 Sweet boy 
กำ�กับโดย : ศฐ�ณพังศ์ ล้ิมุวงษ์ทอง
      และ นิัรุณ ล้ิมุสมุวงศ์
จ�ก  Netflix บริก�รข้องสำ�นัักหอสมุุด
“นิค” เป็็นเด็กอายุ์ 17 ป่็ ท่ี่�ช่วิตัมุ�งเน้นไป็ท่ี่�การเร่ย์น 
ก้าวเข้าสูุ�ป่็สุุดท้ี่าย์ของโรงเร่ย์นมัธ์ย์มเขาเริ�มรู้สุ่ก
เหงาแลิะกดดัน เม่�อการสุำาเร็จการศ่กษาแลิะ 

การสุอบเขา้ใกล้ิมากข่�นเร่�อย์ ๆ  เขาเริ�มเร่ย์นรู้เร่�องเพศ 

แลิะความรักเป็็นครั�งแรกในช่วิตัของเขา เขาตั้อง
เผชิญหน้ากับคำาถูามเก่�ย์วกับศ่ลิธ์รรมของความรัก
ท่ี่�เป็็นเกย์์ เขาจะที่ำาอะไร

21Plearn
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Do  You Know?
By รััชฎาภรัณ์์ มููลมูาก

 LGBT หมายถึิง	 Lesbian,	 Gay,	 Bisexual	 และ	

Transgender	 แต่ำปัจจุบั้นเริ่�มม่การ่ใช้คำาว่ัา	 LGBTQ+	 กันอย่าง 

แพร่่หลายเพ่�อร่วัม	Queer	ซึี�งเป็นคำากว้ัาง	ๆ	เร่่ยกผูู้้รั่กเพศูเด่ยวักัน	

แต่ำไม่ร่ะบุ้เพศูตัำวัเองชัดเจน	ร่วัมถึิงกลุ่มผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู

อ่�น	ๆ	ด้วัย	

	 เที่ศูกาลไพร่ด์	(Pride)	เป็นกิจกร่ร่มท่ี่�จัดขึ้�นเพ่�อเฉลิมฉลอง 

ชุมชนผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู	 หร่่อ	 LGBTQ+	 ทัี่�วัโลก	 และ 

เด่อนมิถุินายนก็ถูิกจัดให้เป็นเด่อนไพร่ด์ข้องโลกด้วัย	 สัำญลักษณ์ 

ข้องเที่ศูกาลไพร่ด์ก็ค่อ	“ธิงส่ำรุ้่ง”	 เพ่�อสำะท้ี่อนควัามหลากหลายข้อง

อัตำลักษณ์ข้องแต่ำละกลุ่ม	การ่ม่ธิงไพร่ด์ข้องกลุ่มตัำวัเอง	เป็นการ่สำร้่างเสำริ่ม 

ควัามเป็นชุมชนและการ่ได้ม่สัำงกัดร่่วัมกัน	ธิงท่ี่�แตำกต่ำางกัน	ม่ควัามหมาย 

อะไร่บ้้าง	มาดูกันเลยค่ะ

	 1.	 	 ธิงไพร่ด์	 กิลเบิ้ร์่ตำ	 เบ้เกอร์่	 เป็นธิงท่ี่�เป็นจุดเริ่�มต้ำน 

ข้องธิงอ่�น	ๆ	กิลเบิ้ร์่ตำ	เบ้เกอร์่	(Gillbirt	Baker)	เป็นนักเคล่�อนไหวั

และแดร็่กคว่ันท่ี่�ม่ช่�อเส่ำยง	เป็นเพ่�อนกับ้	ฮาร์่ว่ัย	์มิลค์	(Harvey	Milk)	

นักการ่เม่องอเมร่ิกันคนแร่กท่ี่�เปิดเผู้ยตัำวัว่ัาเป็นเกย์	 ได้ออกแบ้บ้ธิง 

ท่ี่�เป็นสัำญลักษณ์ข้องชุมชนเกย์ขึ้�นมา	เป็นสำายรุ้่ง	8	ส่ำ	 ถูิกโบ้กสำะบั้ด

ครั่�งแร่กในวัันท่ี่�	 25	 มิถุินายน	 1978	 ท่ี่�งานพาเหร่ดวัันเสำร่่ภาพเกย ์

	 2.		ธิงเกย์ไพร่ด์	หลังการ่จัดงานพาเหร่ดวัันเสำร่่ภาพเกย์

ในปี	 1978	 และการ่ลอบ้สำังหาร่ฮาร์่ว่ัย์	 มิลค์	 ในหลายเด่อนถัิดมา 

ม่ควัามต้ำองการ่ใช้ธิงน่�เพิ�มสูำงขึ้�น	 จนกิลเบิ้ร์่ตำตัำดสิำนใจให้ผู้ลิตำธิง 

เพ่�อการ่คา้	แต่ำตำอนนั�นส่ำชมพเูข้้มนั�นหายาก	จงึต้ำองถิอดออกจากด่ไซีน์

ดั�งเดิม	และเพ่�อให้แถิบ้ส่ำบ้นธิงเปน็เลข้คู่	ส่ำฟ้้าเที่อร่ค์วัอยซ์ีและส่ำคร่าม

จึงถูิกผู้สำมเป็นส่ำนำ�าเงิน	กลายเป็นธิงส่ำรุ้่ง	6	ส่ำ	ธิงไพร่ด์น่�เป็นธิงท่ี่�ได้รั่บ้

ควัามนิยมมากท่ี่�สุำดจนทุี่กวัันน่�	

	 3.		ธิงไพร่ด์ฟิ้ลาเดเฟี้ย	ในปี	2017	การ่ร่ณร่งค์ข้องกลุ่ม	

More	Color	More	Pride	ในฟิ้ลาเดเฟี้ยได้เพิ�มแถิบ้ส่ำอ่ก	2	 ส่ำ	 ค่อ 

ส่ำดำาและส่ำนำ�าตำาล	เพ่�อสำะท้ี่อนถึิงกลุ่มคนผิู้วัส่ำในชุมชนผูู้้ม่ควัามหลากหลาย 

ที่างเพศู	 ธิงเวัอร์่ชั�นน่�กลายเป็นท่ี่�รู้่จักมากขึ้�นเม่�อ	 ล่นา	 เวัธิ	 (Lena	

Waithe)	ซึี�งเป็นหญิงผิู้วัดำาคนแร่กท่ี่�ได้รั่บ้ร่างวััลเอมม่นักเข่้ยนบ้ที่ตำลก

นำาธิงน่�มาสำวัมเป็นผู้้าคลุมตำอนเข้้าร่่วัมงาน	Met	Gala	 เม่�อปี	2018	

การ่ท่ี่�เธิอนำาธิงน่�ออกสู่ำสำายตำาสำาธิาร่ณชน	 สำ่งผู้ลให้ธิงน่�ได้รั่บ้ 

ควัามนิยมมากขึ้�นอย่างล้นหลาม	

	 4.	 ธิงคนข้้ามเพศู	 ถิูกสำร้่างขึ้�นในปี	 1999	 โดย	 โมนิกา	

เฮลม์สำ	(Monica	Helms)	อด่ตำลูกเร่่อข้องเร่่อดำานำ�ากองที่พัเร่่อสำหร่ฐัฯ	

ถูิกโบ้กสำะบั้ดในงานพาเหร่ดไพร่ด์ในฟิ้นิกส์ำท่ี่�รั่ฐแอริ่โซีน่าในปีถัิดมา	

ข้องซีานฟ้ร่านซิีสำโก	ส่ำทัี่�ง	8	บ้นธิงบ่้งบ้อกถึิงควัามรู้่สึำก

และอุดมคติำด้านต่ำาง	 ๆ	 ข้องชุมชนเกย์	 ส่ำชมพูเข้้ม	 ค่อ	

เพศูวิัถ่ิ	ส่ำแดง	ค่อ	ช่วิัตำ	ส่ำส้ำม	ค่อการ่เยย่วัยา	ส่ำเหล่อง	ค่อ	

แสำงอาทิี่ตำย์	ส่ำเข่้ยวั	ค่อ	ธิร่ร่มชาติำ	ส่ำฟ้้าเที่อร์่ควัอยซ์ี	ค่อ	

ศิูลปะ	ส่ำคร่าม	ค่อ	ควัามสำงบ้	และส่ำม่วัง	ค่อ	จิตำวิัญญาณ	

ส่ำบ้นธิงถูิกเล่อกมาเพ่�อส่ำ�อว่ัาส่ำฟ้้า	ค่อ	เด็กผูู้้ชาย	

ส่ำชมพู	 ค่อ	 เด็กผูู้้หญิง	 ส่ำข้าวัตำร่งกลางส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่�

อยูร่่ะหว่ัางการ่เปล่�ยนผู่้าน	หร่่อผูู้้ท่ี่�รู้่สึำกว่ัาม่เพศู

เป็นกลาง	 หร่่อไม่ม่เพศู	 ร่วัมถึิงผูู้้ท่ี่�ม่ภาวัะเพศู

กำากวัม	หร่่อ	Intersex

ทำำความรู้้�จัักธงไพรู้ด์์ของกลุ่่�ม LGBTQ+ ท่ำ�ม่มากกว�าส่ีรู่้�ง
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ทำำความรู้้�จัักธงไพรู้ด์์ของกลุ่่�ม LGBTQ+ ท่ำ�ม่มากกว�าส่ีรู่้�ง
	 10.		ธิงอินเตำอร์่เซ็ีกส์ำ	ถูิกคิดขึ้�นในปี	2013	โดยมอร์่แกน	

คาร์่เพนเตำอร์่	(Morgan	Carpenter)	นักช่วัจริ่ยธิร่ร่ม	นักวิัจัยและ

นักเคล่�อนไหวัอินเตำอร์่เซ็ีกส์ำ	ชาวัออสำเตำร่เล่ย	วังกลมเป็นสัำญลักษณ์

ข้องควัามคร่บ้ครั่นและควัามสำมบู้ร่ณ์ข้องกลุ่มผูู้้เป็นอินเตำอร์่เซ็ีกส์ำ 

ซึี�งเป็นผูู้้ท่ี่�เกิดมาม่ลักษณะที่างเพศู	ร่วัมถึิงปริ่มาณฮอร์่โมน	โคร่โมร่โซีม 

ร่ะบ้บ้ส่ำบ้พันธ์ุิภายใน	และอวััยวัะเพศูข้องทัี่�งชายและหญิง	 เร่่ยกว่ัา	

ภาวัะเพศูกำากวัม	 ส่ำม่วังและส่ำเหล่องท่ี่�นำามาใช้ในธิง	 เป็นส่ำท่ี่�ถูิกมอง

ว่ัาเป็นส่ำท่ี่�ม่ควัามเป็นกลางที่างเพศู

	 11.	 ธิงเอเซ็ีกชวัล	 ใช้อ้างถึิงผูู้้ท่ี่�ไม่ม่แร่งดึงดูดที่างเพศู	

หร่่อไม่ม่ควัามปร่าร่ถินาจากภายในจิตำใจท่ี่�ต้ำองการ่ม่ควัามสัำมพันธ์ิ

ที่างเพศู	แต่ำไม่ใช่ผูู้้ท่ี่�รั่กษาพร่หมจร่ร่ย์หร่่อพยายามละเว้ันเร่่�องที่างเพศู 

ธิงน่�ถูิกคิดขึ้�นในปี	 2010	 ส่ำดำาเป็นสัำญลักษณ์ข้องควัามไม่ฝักใจ 

ที่างเพศู	 ส่ำเที่า	 ค่อ	 Graysexuals	 เป็นผูู้้ท่ี่�อยู่กึ�งกลางร่ะหว่ัาง 

ควัามไม่ ฝักใจที่างเพศูกับ้การ่สำนใจที่างเพศู	 เช่นเด่ยวักับ้	

Demisexuals	 ซึี�งเป็นผูู้้ท่ี่�จะม่ควัามรู้่สำึกดึงดูดที่างเพศู	 หร่่อ 

ควัามต้ำองการ่ที่างเพศูได้ก็ต่ำอเม่�อเกิดควัามผูู้กพันที่างอาร่มณ์ 

กับ้ฝ่ายตำร่งข้้ามแล้วัเท่ี่านั�น

	 12.	 ธิงโพร่เกร่สำ	 หร่่อธิงไพร่ด์ยุคใหม่	 ถูิกคิดขึ้�น 

ในปี	2018	โดย	แดเน่ยล	เควัซีา	(Daniel	Quasar)	กร่าฟิ้กด่ไซีเนอร์่

ซึี�งเป็น	 นอน-ไบ้นาร่่	 โดยม่จุดมุ่งหมายเพ่�อร่วัมกลุ่มคนชายข้อบ้ 

เข้้าในชุมชน	 LGBTQ+	 ด่ไซีน์ใหม่เป็นการ่เพิ�มแถิบ้บั้�ง	 5	 ส่ำ	 ลงบ้น

แถิบ้สำายรุ้่ง	6	ส่ำเดิม	บั้�งใหม่น่�ม่ส่ำดำา	นำ�าตำาล	ชมพู	นำ�าเงิน	และข้าวั	

ซึี�งม่ร่ากฐานมาจากธิงไพร่ด์แบ้บ้อ่�น	ๆ	แต่ำเป็นการ่ผู้สำานธิงกลุ่มคน

ข้้ามเพศูและธิงฟ้ิลาเดเฟี้ย	 เพ่�อคนผิู้วัส่ำเข้้าไว้ัด้วัยกัน	 เพ่�อตำอกยำ�า

ควัามรั่บ้รู้่ปร่ะเด็นควัามทัี่บ้ซ้ีอนและการ่ร่่วัมเป็นส่ำวันหนึ�งข้องชุมชน

ผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศู

	 ถึิงจะม่ธิงไพร่ด์เป็นสิำบ้ธิง	 กลุ่มผูู้้ม่ควัามลากหลาย 

ที่างเพศูก็ยังเผู้ชิญกับ้อคติำและการ่เล่อกปฏิบั้ติำจากสัำงคม	 สิำ�งสำำาคัญ

ท่ี่�จะที่ำาให้เร่าอยู่ร่่วัมกันได้ก็ค่อ	 ทัี่ศูนคติำท่ี่�เปิดกว้ัาง	 และยอมรั่บ้ 

ในควัามแตำกต่ำางข้องผูู้้อ่�น
บร์ร์ณ�นุกร์ม
สุำช่ร่า	มาไกวัร์่.	(2564).	ทำำาคว่ามื่ร้้้จ่ักธงไพร้ด์์ของกล่่มื่ LGBTQ+ ท่ำ�ม่ื่ 

 มื่ากกว่่าส่ีร้่้ง.	ส่ำบ้ค้นจากhttps://www.youtube.com/ 

	 watch?v=QwzyYiDszJo	

Pannatorn	Tamnipanon.	(2564).	เปิิด์คว่ามื่หมื่ายของแต่่ละส่ีบน 

 ธงส่ีร้่้ง LGBTQ+ หมื่ายถึึงอะไร้ และใคร้เป็ินผู้้้สีร้้าง.	สิำบ้ค้น 

	 จาก	https://www.vogue.co.th/lifestyle/article/ 

	 lgbtq-flag-color-meaning

	 5.		ธิงไบ้เซ็ีกชวัล	ถูิกออกแบ้บ้โดย	ไมเคิล	เพจ	(Michael	

Page)	ในปี	1998	ม่จุดมุ่งหมายเพ่�อเพิ�มการ่รั่บ้รู้่ทัี่�งในชุมชนโดยร่วัม	

และในหมู่ผูู้้ม่ควัามหลากหลายที่างเพศูด้วัยกัน	 โดยส่ำชมพู	 40% 

นั�นส่ำ�อถึิงกลุ่มคนรั่กเพศูเด่ยวักัน	 ส่ำนำ�าเงิน	 40%	 ส่ำ�อถึิงกลุ่มคนรั่ก 

ต่ำางเพศู	ส่ำม่วัง	20%	ท่ี่�เกิดจากการ่ทัี่บ้ซ้ีอนกันข้องสำองส่ำ	ส่ำ�อถึิงกลุ่ม

ท่ี่�รั่กทัี่�งเพศูเด่ยวักันและต่ำางเพศู	

	 6.		ธิงแพนเซ็ีกชวัล	ถูิกสำร้่างขึ้�นในปี	2010	แต่ำไม่ที่ร่าบ้

ท่ี่�มาชัดเจน	 เริ่�มแร่กม่การ่ใช้ธิงน่�ในสัำงคมออนไลน์และกลายมาเป็น

ท่ี่�นิยมในท่ี่�สำุด	 ธิงน่�ม่เพ่�อแยกกลุ่มแพนเซ็ีกชวัลจากไบ้เซ็ีกชวัล 

โดยแพนเซ็ีกชวัลเป็นผูู้้ท่ี่�รู้่สำึกดึงดูดกับ้คนได้ทุี่กเพศูไม่ว่ัาจะเป็น 

ผูู้้หญิง	 ผูู้้ชาย	 คนข้้ามเพศู	 หร่่อคนไม่ฝักใจที่างเพศู	 ส่ำชมพูสำ่�อถึิง 

ผูู้้ท่ี่� รู้่ สึำกดึงดูดต่ำอผูู้้หญิง	 ส่ำนำ�าเงินส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่� รู้่ สึำกดึงดูดต่ำอผูู้้ชาย 

ส่ำวันส่ำเหล่องค่อผูู้้ท่ี่�ดึงดูดกับ้เพศูอ่�นท่ี่�ไม่ใช่เพศูสำองขั้�วัน่�	

	 7.	ธิงเจนเดอร์่เคว่ัยร์่	ค่อ	ผูู้้ท่ี่�ม่อัตำลักษณ์ที่างเพศูท่ี่�ไม่ใช่

ทัี่�งหญิงและชาย	 และก็ไม่อยู่ตำร่งกลาง	 มักใช้อ้างถึิงผูู้้ท่ี่�ปฏิเสำธิ 

การ่กำากับ้เพศู	 และบ้ร่ร่ทัี่ดฐานข้องเพศู	 ถูิกออกแบ้บ้ในปี	 2011 

โดย	มาริ่ล่น	 ร็่อกซ่ี	 (Marilyn	Roxie)	 นักเข่้ยน	นักออกแบ้บ้	และ 

นักดนตำร่่ท่ี่�เป็นเจนเดอร์่เคว่ัยร์่	แถิบ้ส่ำลาเวันเดอร์่ส่ำ�อถึิงการ่ผู้สำมผู้สำาน 

ข้องส่ำชมพูและนำ�าเงินท่ี่�เป็นส่ำแที่นผูู้้หญิงและผูู้้ชาย	 ส่ำเข่้ยวัเป็นส่ำ 

ตำร่งข้้ามกับ้ส่ำลาเวันเดอร์่	และส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่�ไม่รู้่สึำกว่ัาตัำวัเองเป็นชายหร่่อหญิง 

ส่ำวันส่ำข้าวัตำร่งกลาง	ส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่�รู้่สึำกว่ัาตัำวัเองอยูน่อกร่ะบ้บ้เพศูสำองขั้�วั	

	 8.	ธิงนอน-ไบ้นาร่่	หมายถึิง	การ่ไมขึ่้�นอยูกั่บ้ร่ะบ้บ้กำากับ้

เพศูว่ัาต้ำองเป็นหญิงหร่่อชาย	ผูู้้ท่ี่�เป็นนอน-ไบ้นาร่่	ค่อ	ผูู้้ท่ี่�ม่อตัำลักษณ์

ที่างเพศูไม่ใช่หญิงและชาย	 มักใช้สำร่ร่พนามในการ่ถูิกเร่่ยกว่ัา	

“They”	ธิงน่�ถูิกออกแบ้บ้ในปี	2014	โดย	ไค	โร่วััน	(Kye	Rowan)	

เพ่�อแบ่้งผูู้้ท่ี่�เป็นนอน-ไบ้นาร่่	 จากผูู้้ท่ี่�เป็นเจนเดอร์่เคว่ัยร์่	 ส่ำเหล่อง 

ส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่� เพศูสำภาพอยู่นอกร่ะบ้บ้เพศูสำองขั้�วั	 และไม่ขึ้�นกับ้ 

ควัามเป็นเพศูหญิงหร่่อชาย	 ส่ำข้าวัส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่�ม่หลายเพศูสำภาพ 

ส่ำวันส่ำม่วัง	 ค่อ	 ผูู้้ท่ี่�ม่เอกลักษณ์เฉพาะตัำวัและล่�นไหลตำามลักษณะ 

ข้องผูู้้เป็นนอน-ไบ้นาร่่	ส่ำดำาส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่�ไม่ม่เพศูสำภาพ

	 9.	ธิงเจอเดอร์่ฟ้ลูอิด	สำร้่างขึ้�นเพ่�อส่ำ�อถึิงผูู้้ท่ี่�ม่อัตำลักษณ์

ที่างเพศูล่�นไหล	 ค่อ	 ม่เพศูท่ี่�ไม่ตำายตัำวั	 เปล่�ยนไปมาได้ตำามเวัลา 

เวัลาหนึ�งอาจรู้่สึำกเป็นชาย	อ่กเวัลาอาจเป็นหญิง	บ้างท่ี่ก็อาจไม่เป็น

เพศูไหนเลย	 หร่่อบ้างครั่�งอาจเป็นหลายเพศูผู้สำมกัน	 ถูิกออกแบ้บ้

ในปี	2012	 โดย	 เจ	 เจ	 พูล	 (JJ	Poole)	 ซึี�งเป็นผูู้้ไม่ม่เพศูและเป็น 

แพนเซ็ีกชวัลด้วัย	 ธิงน่�อุทิี่ศูให้ผูู้้ท่ี่�ไม่อยู่ในกร่อบ้สำังคมท่ี่�มองวั่า 

ควัามสัำมพันธ์ิปกติำต้ำองเป็นควัามสัำมพันธ์ิแบ้บ้ชายหญิงเท่ี่านั�น	
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