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วรรณกรรม / Literature 

 มีหลายปัจจยัที่ท าใหค้นเราตอ้งพดูอย่างท าอย่าง ความเกรงใจ (สงัคมตะวนัตกไม่มีค  านีใ้นพจนานกุรม) ความ
เหมาะสม วฒันธรรม มารยาทค่านิยมของสงัคมปัจจยัเหลา่นีห้ลอ่หลอมคนทกุคนไม่เหมือนกนั ท าใหแ้ต่ละคนต่างมีซอกมมุเรน้
ลบัของตวัเองมีความเป็นส่วนตวัซึ่งมนษุยส์มยัหินไม่เคยไดย้ิน เมื่อผมยงัเป็นเด็กต่างจงัหวดัเห็นฝรั่งกอดจูบกนัในที่สาธารณะ 
ชาวบา้นมีท่าที่ตกใจพดูกนัสามวนัเจ็ดวนัว่าไม่มียางอายค าว่ายางอายก็น่าจะเป็นอีกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่คนสรา้งขึน้นอกไปจาก
ระบบ ศีลธรรมกฎหมายค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หนา้กากในเรื่องเพศดเูป็นเรื่องที่ปกปิดกนัมากที่สดุโดยเฉพาะเรื่อง
เพศที่สงัคมตราว่าวิตถารเช่นเกย ์ตุ๊ดถา้คณุรูว้่าลกูชายเป็นเกย ์คณุอาจจะกลุม้ใจไปตลอดชีวิตทัง้ที่นกัวิทยาศาสตรจ์ านวนมาก
เชื่อว่ามนัเป็นสายพนัธุแ์ละระบบรา่งกายถูกก าหนดมาแลว้โดยยีนโดยระดบัฮอรโ์มนและสารเคมีในรา่งกาย เป็นมาตัง้แต่แรก
เกิดไม่ใช่การเลีย้งดใูนบางสงัคมหากคณุเป็นเกย ์คณุอาจตอ้งปิดบงัความจรงิ หากคณุมีรสนิยมวิตถาร (ก าหนด โดยสงัคมอีก 
นั่นแหละ่) คณุไม่ยอมใหใ้ครรูถ้ึงแมว้่าในใจคณุอยากเปิดเผยใหห้ายอดึอดัใจอยากใหค้นอ่ืนยอมรบัคณุในตวัตนแทจ้รงิของคณุ 
แต่กฎบางอย่างค า้คอคณุอยู่ ทัง้ที่ในสมยัมนษุยห์ิน อาจมีคนป่าที่เป็นเกยเ์สพเมถนุกนัโดยไม่มีใครสนใจ ถา้เป็นเช่นนัน้ก็แปลว่า
วฒันธรรมไม่ไดท้ าใหค้นมคีวามเสรีมากขึน้ตรงขา้มอาจลดนอ้ยลงเป็นสดัสว่นปฏิภาคกบัหนา้ตา คณุสวมหนา้กากวนัละก่ี
ชั่วโมง ? คณุท าอะไรเมื่อถอดหนา้กากออกมา เมื่อขงัตวัเองอยู่คนเดียวในหอ้ง? แกผ้า้ออกหมด? รอ้งเพลงดงั? พดูหยาบคาย? 
ด่าเจา้นาย ด่าคนที่คณุเกลียด แต่ตอ้งอยู่ดว้ย? มนักินเวลานานเท่าใดในการวิวฒันาการจากสงัคมมนุษยย์ุคหินระบบใด ๆ จน
เกิดความอายและไดผ้ลลพัธอ์อกมาเป็นเสือ้ผา้และหนา้กาก? เราอาจตอ้งท าความเขา้ใจไดไ้ม่ยากว่าระบบศีลธรรมถกูสรา้ง
ขึน้มาครัง้แรกเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ อีกทัง้เพื่อใหก้ารปกครองและการอยู่รว่มกนัในสงัคมง่ายขึน้ แต่นานวนัเขา้กลายเป็นกบัดกั 

 “Shame” is another word the people created other than law, values, moralities, traditions.Sex is the most 
thing that people try to put a mask on it try to keep as a secret, especially the sexual orientation the put a label on 
people who gay as a deviant. In some communities, if you are gay you have to hide and keep it quiet rather than 



be yourself and live by your true identity. The difference from Neanderthals, they can live and be as they want no 
culture no rule to take away their freedom. It’s look like the morality system are created for keep the world peace 
but it might become a trap. 

เหตผุล / Reason 

 ปัจจยัที่ท าใหเ้ราตอ้งพดูอย่างท าอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความเกรงใจ ความเหมาะสม วฒันธรรม มารยาท ค่านิยม สิ่ง
เหลา่นีเ้ป็นผลท าใหท้กุคนมีความแตกต่างกนั และอาจมีมมุซ่อนเรน้ของตวัเองในที่นีข้า้พเจา้ไดแ้สดงความคิดเห็นถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพวาดถึงการใสห่นา้กากเขา้หากนั โดยเฉพาะในเรื่องเพศ โดยจ าลองพิธีการจดังานกินเลีย้งในงานแต่งขึน้มาโดย
ทกุคนมีหนา้กากที่สวมใส ่แต่ขา้พเจา้คิดในทางการกลบักนั เพราะเราถูกสั่งสอนว่าอย่าใสก่ากเขา้หากนั เพราะมนัมนัหมายถึง
เราไม่จรงิใจต่อกนั ในบางครัง้ไม่ใช่คนรอบขา้งเราหรอกที่เปลี่ยนไป แต่เพราะหนา้กากเขาหลดุออกมาต่างหาก แต่การอยู่
รว่มกนัในสงัคม หากมีมารยาทต่อกนั การใหเ้กียรติกนั การรูก้าลเทศะ เพื่อสว่นตนหรือสว่นรวมก็แลว้แต่ถา้เป็นหนา้กาก
สนัติภาพแบบนีก้็ดีกว่าเป็นตวัเองแบบใชอ้ารมณฉ์นุเฉียว ใชว้าจาท ารา้ยกนัและกนั เพื่อเอาชนะและวางอ านาจ อย่างไรก็ตาม
อนาคตของสงัคมไทยเราน่าอยู่ ดอูบอุ่น และปลอดภยัอย่างยั่งยืน มนัก็น่าจะดีไม่ใช่หรอคะ ที่เราจะถอดหนา้กากเพื่อแสดง
ความจรงิใจต่อกนั 

 A factor that causes us to be hypocritical no matter it is considerate, cultural decency, etiquette, values.  
These make everyone different and may have some own hidden corners.  Here I have made a comment, conveyed 
as a picture of wearing masks together, especially in sex, by simulating the ceremony of organizing a banquet in 
the wedding ceremony with other having a mask to wear.  I think the other way around, as we told not to pretend to 
each because it means that we are not sincere with each other.  Sometimes it is not the people around us that 
change but because his mask had come off separately.  But living together in society  If we courtesy to each other  
Honoring one another  Tact  For personal or public, depending on  It would be better if it was a mask of peace than 
a self-depressed self.  Using words to harm each other, however, the future of Thai society is warm, safe, and 
sustainable.  It should be good that we take off the masks to show our true color. 

 


