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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  2)  ศึกษา

ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศภายในองคกร  3)  ศึกษาผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

จากการที่ผูเกี่ยวของไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร  และ 

4)  ศึกษานโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยให

กลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบมีแนวคําถามไวลวงหนา

กับกลุมตัวอยางจํานวน 43 ราย รวมทั้งทําการสัมภาษณกลุม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

ทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมและเปน

ธรรม ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรูความสามารถเปนสําคัญ 

สําหรับปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกรประกอบดวย  1)  ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อาชีพ การแสดงออก และการรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  2)  

การจัดการความหลากหลายในองคกร ไดแก คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย 

การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย การมีที่ปรึกษา/กลุม

ที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา และนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ  3)   บริบทอื่น ไดแก 

บรรทัดฐานของสังคม และกฎหมาย สําหรับผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจาก



 
 
 

(4) 

การที่ผูเกี่ยวของไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรนั้น 

เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดจึงมี

ขวัญกําลังใจในการทํางานดี มีความรักและความผูกพันตอองคกร สามารถทํางานรวมกับ

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี และมีความสุขในการทํางาน สําหรับ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้น กลุม

ตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 องคกรที่ทํางานอยูมีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความหลากหลาย 

ขณะที่ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่องคกรที่ทํางานอยูมีการจัดฝกอบรมและให

ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร เชนเดียวกับประเด็นเรื่องของ

การกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน และการแยกการจัดการ

ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

ขณะที่กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 องคกรที่ทํางานอยูมีกลุมที่ไมเปนทางการคอยให

คําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร  

ขอเสนอแนะเพื่อความเทาเทียมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ คือ   1)  

หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสรางความตระหนักในความแตกตางระหวางบุคคลใหเกิดขึ้นแก

ประชาชน  2)  รัฐบาลจะตองบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม  3)  ควรมีการออกกฎหมายที่เอื้อ

ใหกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดใชสิทธิของตนอยางเต็มที่  4)  ผูเกี่ยวของควรทํา

ความเขาใจ ยอมรับ และเล็งเห็นความสําคัญของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  5)  

หนวยงานที่รับผิดชอบทางการศึกษาควรผลักดันใหมีการเรียนรู และทําความเขาใจเรื่องอัต

ลักษณทางเพศอยางเปนทางการ   6)   หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูเรื่องบทบาททางเพศ

แกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง  7)  ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศควรมุงมั่น ต้ังใจ และพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่  8)  ควร

เปดโอกาสใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดแขงขันกับชายหญิงทั่วไปอยางเทาเทียม เพื่อ

กาวไปสูตําแหนงคณะกรรมการบริหารองคกร  9)  ผูบริหารองคกรควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจน

ที่ระบุถึงการมีอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ รวมถึงการใหความคุมครองผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศในประเด็นตางๆ     
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The  objectives  of  this  study  are:  1)  to  describe  the  situation  about 

acceptance  of  diverse  sexual identity  (DSI)  people  in  the  workplace  in  human 

resource  management  issues;  2)  to  analyze  factors  and  contexts  affecting  human 

resource  management  for  equality  of  DSI  people  in  organizations;  3)  to  identify 

human  resource  management  effects  from  actions  unfair to  DSI  people  in 

organizations  and  4)  to  describe  organizational  policy  relevant  to  sexual  diversity 

management of human resources in organizations. 

This study uses qualitative methodology by gathering data from DSI people 

in  both  public  and  private  organizations  by  using  a  narrative  analysis  technique 

from the autobiographies of key informants and guideline in-depth interviews with 

43 key informants. Moreover, a focus group interview was employed for the group 

of key informants. The results showed that all key informants were treated in human 

resource management issues fairly and equally because managers gave precedence 

to performance, knowledge and capability.  

Factors and contexts affecting human resource management for equality of 

DSI people in organizations feature 1) personal character: namely sex, occupation, 

expression and perception of other people; 2) organizational diversity management: 

namely  diverse  organizational  committee,  training  and  educating  about  human 

resource diversity, advisor/informal group advisor and non-discrimination policy; 3) 

other contexts: namely social value and law.  



 
 
 

(6) 

In  relation  to  human  resource  management  effects  from  actions  unfair  to 

DSI  people  in  organizations,  most  key  informants  did  not  feel  that  they  were 

discriminated against at work so all of them had good motivation and liked working 

in  and  felt  part  of  their  organization.  All  of  them could  work  with  managers, 

colleagues and subordinates and they were happy in doing their jobs.  

Considering  organizational  policy  relevant  to  sexual  diversity  management 

of human resources in organizations, a third of key informants had a diverse sexual 

organizational  committee.  There  were  no  key  informants  whose  organizations 

trained and educated about diversity of human resources in their organization like a 

non-discrimination policy issue for anyone in the workplace and separating sexual 

diversity  management  of  human  resources  in  the  organization  from  inequality 

elimination.  However,  a  quarter  of  key  informants’  organizations  had  an  informal 

group to consider diverse sexual issues of human resources within the organization. 

The  suggestions  for diverse  sexual  identity equity  are:  1)  related  institutes 

must  have  an  awareness  of  people’s  differences;  2)  the  government  must  enforce 

the law fairly; 3) the government should issue a law permitting DSI people to use 

their  rights  to  the  utmost;  4)  colleagues  should  try  to  understand,  accept  and 

appreciate DSI people; 5) institutes responsible for education should push forward 

advances  in  learning  and  try  to  formally  understand  sexual  identity;  6)  related 

institutes should educate DSI people about sexual roles for better understanding; 7) 

DSI  people  should  work  hard,  intend  to  work  and  try  to  work  to  the  utmost;  8) 

managers  should  give  opportunities  to  DSI  people  to  compete  with  other  people 

equally in order to be on an organizational committee; 9) managers should specify a 

clear policy about the existence of DSI people and protect them in other issues. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ รศ.ดร.จินดาลักษณ 

วัฒนสินธุ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่สละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดที่เปน

ประโยชน และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ผูเขียนรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.บุญอนันต พินัยทรัพย และ รศ.ดร.ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ อาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่กรุณาใหขอเสนอแนะและแกไขขอบกพรองซึ่งทําใหวิทยานิพนธ

ฉบับนี้มีความชัดเจนและถูกตองมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร ประธาน

กรรมการสอบวิทยานิพนธที่ใหคําแนะนําซึ่งทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีที่ใหทุนสนับสนุนการ

ทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ถายทอดความรูใหแกผูเขียน 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนที่ใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ เปนอยางดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ 

DPA2 ทุกคนที่ทําใหการศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนประสบการณที่นาจดจํา 

ขอขอบคุณ อ.วรรณภรณ บริพันธ พี่สาวผูนารัก ซ่ึงเปนทั้งผูชวยวิจัย และใหความ

ชวยเหลือผูเขียนอยางดียิ่ง ขอขอบคุณ พยัต วุฒิรงค และเกรียงไกรยศ พันธุไทย เพื่อนรักที่คอย

ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจใหแกผูเขียนเสมอมา ขอขอบคุณ ปารเมศ และเพียงรวี นกนอย 

นองชายและนองสาวที่เปนธุระในหลายๆ เรื่อง จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสวัสดิ์ คุณแมประคอง นกนอย ผูมีพระคุณสูงสุดในชีวิต  

ผูซ่ึงใหชีวิต ใหสติปญญา ปลูกฝงความพากเพียรในการใฝรูใฝศึกษา ใหความรัก ความหวงใย 

เปนกําลังใจ และอยูเคียงขางเมื่อทอแท ตลอดจนเปนพลังอันสําคัญยิ่งที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้

ประสบผลสําเร็จอยางที่ต้ังใจ 

คุณประโยชนทั้งหลายอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบแดคุณพอคุณแม

ผูใหกําเนิด คณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู คุณตาผูเปนที่รักยิ่งของผูเขียน และผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศทุกคนที่ตอสูเพื่อเรียกรองใหไดมาซึ่งการปฏิบัติอยางเทาเทียม 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหา 
 

ทฤษฎีพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) เชื่อวาทรัพยากรมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงอยูและการพัฒนาองคกร (Pfeffer & Salancik, 1978) มี

ทฤษฎีและการศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นวาคนเปนทรัพยากรสําคัญซึ่งสงผลตอความสําเร็จ

ขององคกร ทั้งยังเปนที่มาของความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนขององคกรอีกดวย 

(Schuler & MacMillan, 1984; Ulrich, 1991; Wright & McMahan, 1992; Chan, Shaffer & 

Snape, 2004) ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษยมีลักษณะสอดคลองกับเกณฑทั้ง 4 ของความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนอยางมากเพราะมีคุณคา หาไดยาก ยากที่จะลอกเลียนแบบ  

และไมสามารถทดแทนได (Barney, 1991; De Saa-Perez & Garcia-Falcon, 2002) ซ่ึงหาก

มองในแงของทรัพยากรและสมรรถนะขององคกรแลว การนําการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกล

ยุทธมาใชก็เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มความสามารถทางการแขงขันขององคกร ทั้งนี้เพราะ

ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory)  กลาววา ความรู ความสามารถ และศักยภาพของ

คนยิ่งไดรับการพัฒนามากเทาใดก็ยิ่งสงผลตอการสรางมูลคาใหกับองคกรมากเทานั้น (Becker, 

1964) ซ่ึงความสามารถทางการแขงขันนั้นโดยทั่วไปแลวมาจากการที่องคกรตระหนักอยูเสมอ

วาความไดเปรียบทางการแขงขันนั้นเกิดขึ้นจากทรัพยากรมนุษยขององคกรนั่นเอง (McMahan, 

Virick, & Wright, 1999)   

ในปจจุบันความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยมีมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสังคมไทย

ปจจุบันเปดกวาง การยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีการพูดถึงกันมาก การแบงชนชั้นใน

สังคมและการกีดกันทางเพศกลายเปนสิ่งที่สังคมไมใหการยอมรับ (เทียมเทพ ทั่งศิริ, 2546) 

ประกอบกับปจจุบันในทางการแพทยจะวินิจฉัยผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวามีปญหา

ทางจิต ก็ตอเมื่อการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทําใหผูนั้นรูสึกวาตนเองเปนปญหา 

เกิดความเดือดรอน ขัดแยงในตนเอง หรือตองการที่จะเปลี่ยนความพึงพอใจทางเพศของตน 
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(Remaficli, 1985) ต้ังแตนั้นมาทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจํานวนมากกลาที่จะ

เปดเผยตัวเองมากขึ้น (กิตติกร มีทรัพย, 2528)  

การทํางานในองคกรจึงมีความจําเปนที่จะตองใหโอกาสแกความหลากหลายของ

ทรัพยากรมนุษยในสังคมอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการแบงปนโอกาส สรางความเจริญ และ

รังสรรคสังคมแหงความสุขอันเปนเปาหมายที่สมาชิกทุกคนในสังคมตองการรวมกัน โดยความ

หลากหลายของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้นหมายรวมถึงแรงงานหญิง คนผิวสี คน

พิการ คนสูงอายุ และผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Robbins, 2005) ซ่ึงภาพที่ 1.1 แสดง

ใหเห็นถึงความหลากหลายของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรในมิติตางๆ     

 

 

อายุ 

ความพึงพอใจ 

ทางเพศ 

ความพิการ/ 

ไรความสามารถ 

 

เพศ 

เชื้อชาติ/

สัญชาติ 

ความ
หลากหลาย 

 
 

ภาพที่ 1.1  ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร 

แหลงที่มา: Mathis & Jackson, 2002. 

 

 สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกรนั้นสวนใหญ

จะศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางทางดานอายุ เพศ และเชื้อชาติ (Harrison, Price, Gavin & 

Florey, 2002) ซ่ึงในการที่องคกรจะจัดการกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร

ไดเปนอยางดีนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดรูปแบบการฝกอบรมโดยคํานึงถึง

ความหลากหลาย พัฒนาผูบริหารและทีมที่ปรึกษาใหมีทักษะและทัศนคติที่ดีตอความ
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หลากหลาย รวมถึงพัฒนาและสนับสนุนคนกลุมนอยหรือผูซ่ึงขาดโอกาสในองคกร (Delahaye, 

2005) 

 ในชวง 2 – 3 ทศวรรษที่ผานมาการศึกษาเกี่ยวกับการกีดกันผูหญิง  คนผิวสี  คนสูงอายุ  

และคนพิการในสถานที่ทํางานไดรับการกลาวถึงอยางมาก แตมีงานวิจัยนอยมากที่ทําการศึกษา

เกี่ยวกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน (Huang & Kleiner, 

2000) ทั้งๆ ที่การตอตานการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานเริ่มขึ้น

ครั้งแรกตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 1950 เมื่อประชาชนอเมริกันเริ่มตระหนักวารัฐบาลอเมริกัน

กีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมใหเขาทํางานในตําแหนงตางๆ ไมวาจะเปน

เลขานุการ พนักงานรับสงเอกสาร เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ หรือแมกระทั่งเจาหนาที่สอบสวน

กลางหรือ FBI (Galas, 1996) และจากการศึกษาพบวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

(เกย) ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาผูชายปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; Badgett, 

2000) เชนเดียวกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน

นอยกวาผูหญิงทั่วไป (Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 2001) 

การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของกลุมชายรักชาย หญิงรักหญิง รักทั้งสองเพศ และคนขาม

เพศ ที่ภาษาอังกฤษเรียกยอๆ วา GLBT (Gay, Lesbian, Bisexual and 

Transgender/Transsexual)  ซ ่ึงในงานวิจัยนี้เรียกวา “ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ” นั้น 

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก (Miller, 1992; Sullivan & Leong, 1995; Halperin, 2000) 

จากการสํารวจสํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในป 1998  พบวา  มีคูสามีภรรยาที่เปนเพศ

เดียวกันถึง  1.67  ลานคน  และมีการคาดการณวามีจํานวนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ประมาณ  6 – 10%  ของประชากรอเมริกัน (Cummings & Worley, 2005) ทําใหหลายๆ บริษัท

ตัวอยางเชน  Microsoft,  Wal-Mart และ Apple รวมถึงมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอเมริกันได

ขยายการใหความคุมครองดานสุขภาพและผลประโยชนอ่ืนๆ ใหครอบคลุมคูสมรสที่เปนเพศ

เดียวกันดวย นอกจากนี้บริษัทยักษใหญของอเมริกาหลายบริษัท ไดแก AT&T, Xerox, 3M, 

Digital, Dupont และ Procter & Gamble ไดกําหนดนโยบายและการใหผลประโยชนแกคูสมรส

ซ่ึงเปนเพศเดียวกันไวในนโยบายของบริษัทดวย (Galas, 1996) และลาสุดมีผลการศึกษาพบวา 

องคกรและหนวยงานภายใตการดูแลของผูบริหารที่เปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

(เกย) นั้น พนักงานมีความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในงาน และขวัญกําลังใจในการ

ทํางานโดยภาพรวมสูงกวาองคกรโดยทั่วไปถึง 35% ยิ่งกวานั้นยังสงผลตอความจงรักภักดีตอ

องคกรและความสามารถในการทํางานของพนักงานอีกดวย ทั้งนี้เพราะผูบริหารที่เปนชายผูมีอัต
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ลักษณหลากหลายทางเพศ (เกย) มีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) สูงกวา

ผูบริหารที่เปนชายแท (Snyder, 2006) สอดคลองกับในสังคมไทยปจจุบันที่ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผยไดแสดงศักยภาพของตนจนประสบความสําเร็จ

ในการปฏิบัติหนาที่และกิจการตางๆ ที่ทําอยู จนไดรับการยกยองและชื่นชมในความสามารถที่

โดดเดนกวาบุคคลทั่วไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549)   

สําหรับในประเทศไทยนั้นผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีแนวโนมที่จะเปดเผยตัว

มากกวาในอดีต  อันเปนผลมาจากการที่สังคมไทยในปจจุบันใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น (Noknoi & Wutthirong, 2007) นายแพทยอุดมศิลป ศรีแสง

นาม (2524) ช้ีวาจํานวนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมีคอนขางสูงเพราะมี

ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (เกย) ไมนอยกวา 5% ขณะที่มีหญิงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (เลสเบียน) ไมนอยกวา 2% ขณะที่งานวิจัยลาสุดโดย Nano Search 

Company ช้ีวา 1 ใน 3 ของชายไทยเปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (ผูจัดการราย

สัปดาห, 2548) ซ่ึงหากพิจารณาขอมูลประมาณการประชากรในประเทศไทยกลางป 2552 ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2552) ซ่ึงระบุวาประชากรเพศชายใน

ประเทศไทยมีประมาณ 31,241,000 คน หมายความวาผูชายไทยประมาณ 10 ลานคนเปนชาย

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สอดคลองกับความเห็นของ รศ.ดร.เสรี วงศมณฑา (แมกซิมา      

เทเลวิช่ัน, 2550) จะเห็นไดวาจํานวนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังไมเปนที่ทราบแนชัด 

เพราะคนกลุมนี้ยังไมกลาเปดเผยตัว เนื่องจากกลัวสังคมจะไมยอมรับ (พิมลมาศ แสงศักดิ์, 

2545) 

คนบางกลุมไมเห็นดวยกับการเปดเผยตัวของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะ

กลัววาถามีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมมากจะนํามาซึ่งปญหาสังคม เชน โรค

เอดส และอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะคนไทยสวนใหญเขาใจวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

เปนกลุมที่มีความวิปริตหรือผิดเพศ ซ่ึงการกระทําหรือพฤติกรรมดังกลาวขัดตอขนบธรรมเนียม

ประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย จึงเหมารวมวาการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

เปนสิ่งที่ไมสมควรปฏิบัติหรือแสดงออกในสังคมไทย (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 

2549) อีกทั้งยังเชื่อวาจะเปนการนําเสนอรูปแบบอัตลักษณทางเพศแบบผิดๆ ใหกับเยาวชน ทํา

ใหเกิดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมตามมา ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 

2540 สถาบันราชภัฏในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎระเบียบหามผูมีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนทางเพศเขาศึกษาวิชาชีพครู แตปรากฏวากลุมอัญจารีรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนที่
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ทํางานดานสตรีและสิทธิมนุษยชนไดออกมาคัดคานและเรียกรองใหยกเลิกนโยบายดังกลาว จน

ในทายที่สุดกระทรวงศึกษาธิการไดยกเลิกนโยบายนี้ไป (สุริชัย หวันแกว, 2550) หรือการที่ ดร.

วัลลภ ปยะมโนธรรม นักจิตวิทยาชื่อดังใหสัมภาษณวาเปนการไมเหมาะสมที่ใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ หรือผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมาทําหนาที่พิธีกรรายการโทรทัศน 

(Komchadluek, 2002) หรือการที่เจาหนาที่สัสดีไมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือผูมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเขารับราชการทหาร โดยใหเหตุผลวาเพราะมีปญหาทางจิต (เจษฎา 

นกนอย, 2551) และลาสุดกรณีที่โรงแรมโนโวเทลสยามสแควรเลือกปฏิบัติหามสาวประเภทสอง

เขาไปเที่ยวในผับ "คอนเซ็ปต ซีเอ็มสแควร" ซ่ึงเปนผับดังใตถุนโรงแรม โดยอางวาเปนนโยบาย

ของทางผูบริหารโรงแรมที่หามกะเทยหรือสาวประเภทสองเขาใชบริการภายในผับของโรงแรม

อยางเด็ดขาด (The Nation, 2007) 

การศึกษานี้เกิดขึ้นเพราะในประเทศไทยปจจุบันนั้นผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

เปนกลุมที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนมากขึ้น  ดวยสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงในเชิง

โครงสรางทางสังคมและโลกาภิวัตนที่ยอมรับตอความหลากหลายทางเพศไดมากขึ้น (สุรพงษ 

โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) อยางไรก็ตามผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังถูก

เลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางาน ทั้งในแงของการถูกจํากัดสิทธิและการกีดกันความกาวหนาในการ

ทํางาน (ไทยโพสต, 2550) อันเนื่องมาจากเปนกลุมที่สังคมมีอคติที่ไมดีเปนพื้นฐานอยูกอนแลว 

ดังที่ Goffman (1963) ไดแบงกลุมคนที่สังคมตีตราไว 3 ประเภท คือ กลุมที่มีความพิการทาง

กาย กลุมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ และกลุมที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากคน

สวนใหญ ซ่ึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเหมารวมอยูในกลุมนี้ นอกจากนี้ในประเทศ

ไทยยังขาดกฎระเบียบ นโยบาย และกฎหมายที่จะใหการคุมครองสิทธิของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศใหเทาเทียมกับชายจริงหญิงแท ซ่ึงหมายถึงการไมปฏิบัติตามปฏิญญา

สากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ และองคกรสิทธิมนุษยชนสากลที่

ประเทศไทยไดลงนามไว ถึงขนาดที่สมาชิกสาวประเภทสองคนหนึ่งจากสมาคมฟาสีรุงกลาวใน

เวทีเสวนาเรื่องมิติสังคมและวัฒนธรรมของการแปลงเพศ ซ่ึงจัดโดยภาคีความรวมมือดานเพศ

ภาวะ เพศวิถี และสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 วา 

“สาวประเภทสองถูกเลือกปฏิบัติมากในเรื่องการใชชีวิต เรื่องการหางาน โดยเฉพาะงานประจํา 

งานออฟฟศตางๆ ที่ไมใชงานอิสระ กวาจะหางานไดเลือดตาแทบกระเด็น” (สุไลพร ชลวิไล, 

2550) สอดคลองกับความเห็นของ รศ.ดร.เสรี วงศมณฑา ที่ใหสัมภาษณถึงความไมเปนธรรมที่

ทานไดรับโดยการถูกเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางานในหลายรูปแบบ คือ (สัญญา คุณากร, 2551) 
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1) การไมอยากใหไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศถึงแมจะมีคะแนนเปนลําดับ

ที่หนึ่ง 2) การไมอยากใหกลับมาเปนอาจารยเพื่อชดใชทุนการศึกษาที่ไดรับ    

3) เมื่อดํารงตําแหนงคณบดีก็มีบัตรสนเทวาชายจริงหญิงแทที่มีความสามารถ

ไมมีแลวหรือ?  ทําให รศ.ดร.เสรี ไมเคยฝนวาจะไดเปนอธิการบดี  เพราะคิดวา

การไดเปนคณบดีก็เปนบุญที่สุดแลว 

 

ทําใหในปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพยายามเรียกรองสิทธิของตนมาก

ยิ่งขึ้น  จะเห็นไดจากการที่กลุมองคกรเกย  10  องคกร  นําโดยนายนที  ธีระโรจนพงษ  ประธาน

กลุมเกยการเมืองไทย ไดเขายื่นขอเรียกรองในการรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ตอรองประธาน

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ขอใหเพิ่มเติมความในมาตรา 30 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ

จากเดิมที่ระบุวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน" เปน "ชายและหญิงและกลุมบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศมีสิทธิเทาเทียมกัน" (วราภรณ แชมสนิท, 2551ข) เพื่อสรางการยอมรับของ

สังคมตอกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศในฐานะพลเมืองไทยเชนเดียวกับชายและหญิง (มติชน, 

2550ก) ซ่ึงถึงแมวาในที่สุดจะไมผานการแปรญัตติ แตสภารางรัฐธรรมนูญก็ไดยินยอมใหมีการ

ขยายความคําวา “เพศ” ไวในบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนูญดังนี้ (คณะกรรมาธิการวิสามัญ

บันทึกเจตนารมณ  จดหมายเหตุ  และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 2550) 

 

ความแตกตางเรื่อง “เพศ” นอกจากหมายถึงความแตกตางระหวางชายหรือ

หญิงแลว ยังหมายรวมถึงความแตกตางของบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศ 

(Sexual Identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความหลากหลายทางเพศ 

(Sexual Diversity) แตกตางจากเพศที่ผูนั้นถือกําเนิดอยูดวย จึงไมไดบัญญัติ

คําดังกลาวขางตนไวในมาตรา 30 เนื่องจากคําวา “เพศ” ไดหมายรวมคํา

ดังกลาวอยูแลว และจะตองไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ 

 

การศึกษานี้มุงศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งปฏิบัติงานทั้งในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน อันจะทําใหทราบถึงการยอมรับและการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน ตลอดจนปจจัยและบริบทตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร เพื่อ

สรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
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เพศ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับองคกรในปจจุบันซึ่งมีความหลากหลายดานทรัพยากร

มนุษยอยางมาก ทั้งนี้เพราะการถูกกีดกัน การเลือกปฏิบัติ และการไมไดรับความเปนธรรมจะ

ทําลายความมุงมั่นในการทํางาน กัดกรอนคุณลักษณะของสถานที่ทํางานที่ดี รวมถึงจะทําให

ความเชื่อของบุคลากรเกี่ยวกับความยุติธรรมและเสมอภาคสําหรับทุกคนในที่ทํางานสูญสลาย

ไป (Hemphill & Haines, 1997) ดังนั้นองคกรและบุคลากรในองคกรทุกคนจึงควรปฏิบัติตนให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดบัญญัติใหความคุมครอง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลไวในมาตรา 4 ฉะนั้นการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางทางเพศและสภาพทางกาย

หรือสุขภาพจะกระทํามิได ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหกับบุคคลใน

สังคมอยางเทาเทียม 

 

1.2  ขอบเขตการศึกษา 
  

การศึกษานี้มุงศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงปฏิบัติงานทั้งในหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน อันจะทําใหทราบถึงการยอมรับและการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน ตลอดจนปจจัยและบริบทตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร  

เพื่อสรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษย เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศ  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับองคกรในปจจุบันซึ่งมีความหลากหลายดาน

ทรัพยากรมนุษยอยางมาก 

 

1.3 วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1)  เพื่อศึกษาสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่

ทํางานในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  อันไดแก  การรับเขาทํางาน  การพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  การจายคาตอบแทนและผลประโยชน  

2)  เพื่อศึกษาปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียม

กันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร   
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3)  เพื่อศึกษาผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยหากมีการปฏิบัติที่ไมเปน

ธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร 

4)  เพื่อศึกษานโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ

ทรัพยากรมนุษยในองคกร 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1)  ทําใหทราบสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่

ทํางานในประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  อันไดแก  การรับเขาทํางาน  การพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  การจายคาตอบแทนและผลประโยชน 

2)  ทําใหทราบถึงปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทา

เทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร 

3)  ทําใหทราบถึงผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของ

ไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน 

4)  สามารถนําเสนอแนวทางและนโยบายในการปกปองคุมครองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน 

 

1.5  นิยามศัพท 
 

การจัดการความหลากหลาย (Managing Diversity) หมายถึง กระบวนการในการ

วางแผนและการปฏิบัติตามระบบขององคกร รวมถึงแนวปฏิบัติในอันที่จะจัดการกับความ

หลากหลายของบุคลากรในองคกร ทั้งในสวนของการสรรหา การรักษาไว การใหรางวัล และการ

เลื่อนตําแหนง เพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบที่มาจากความแตกตางหลากหลาย (Ivancevich & 

Gilbert, 2000) และเปนโอกาสที่จะหาทางขจัดหรือลดขอเสียเปรียบขององคกรใหเหลือนอย

ที่สุด (Cornelius, Gooch & Todd, 2000)   

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  หมายถึง  บุคคลที่แสดงพฤติกรรมทางกาย

แตกตางจากลักษณะทางเพศที่ติดตัวมาแตกําเนิด โดยหมายรวมถึงชายรักชาย หญิงรักหญิง รัก

ทั้งสองเพศ และคนขามเพศ ทั้งยังเปนบุคคลที่มีความพึงพอใจทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน
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กับตนเพียงอยางเดียวหรือเปนสวนใหญ โดยที่อาจมีหรือไมมีความสัมพันธทางกายตอกันก็ได 

(WHO, 1978)   

การยอมรับ  หมายถึง  การเขาใจ  เคารพ  และใหโอกาสบุคคลอื่นในการแสดงออกซึ่ง

ตัวตนและความคิดเห็นอยางอิสระ ซ่ึงในงานวิจัยนี้หมายรวมถึงการเปดโอกาสใหกระบวนการ

ในการบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถดําเนินไปไดตามปกติโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติตอ

คนกลุมใดๆ 

การเลือกปฏิบัติ  หมายถึง  การกระทําหรือไมกระทําการใดอันเปนการแบงแยก กีดกัน 

หรือจํากัดสิทธิประโยชนใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยปราศจากความชอบธรรม          

(วราภรณ  แชมสนิท, 2551ก) 

 ความเทาเทียม  หมายถึง  การไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับคนสวนใหญในสังคม

อยางเสมอภาค  เปนธรรม  และไมถูกเลือกปฏิบัติ  ทั้งภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและ

คานิยมของสังคม 

 คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย หมายถึง การที่คณะกรรมการ

บริหารองคกรประกอบดวยคนซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตางๆ ในองคกรที่มีความแตกตางกันทั้ง

ทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอื่นๆ 

การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  หมายถึง  การติดตอ  

เกี่ยวของ  และมีความสัมพันธในทางใดทางหนึ่งกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะ

เปนคนรูจัก  กลุมเพื่อน  ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  หรือสมาชิกใน

ครอบครัว 

นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน  หมายถึง แนวปฏิบัติ

ขององคกรที่มีตอพนักงานซึ่งสนับสนุนสิทธิที่เทาเทียมกันในฐานะพลเมืองของคนทุกคน อันจะ

สงผลใหพนักงานในองคกรรับรูวาองคกรมีความรับผิดชอบตอพนักงาน และยอมรับในความ

หลากหลายของพนักงาน และชวยไมใหมีอคติและการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติตอกลุมตางๆ 

เกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน  

แยกการจัดการความหลากหลายออกจากการขจัดความไมเทาเทียม หมายถึง 

การใหความสําคัญกับกระบวนการในการวางแผนและการปฏิบัติตามระบบขององคกร รวมถึง

แนวปฏิบัติในอันที่จะจัดการกับความหลากหลายของบุคลากรในองคกร เพื่อกอใหเกิดความ

ไดเปรียบที่มาจากความแตกตางหลากหลาย โดยจะตองแยกการขจัดความไมเทาเทียมกันที่

เกิดขึ้นภายในองคกรออกมาเปนอีกประเด็นสําคัญหนึ่ง เพื่อใหการขจัดความไมเทาเทียมไดรับ
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การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะทําใหทั้งการจัดการความหลากหลายและการขจัด

ความไมเทาเทียมเปนประเด็นสําคัญที่ผูเกี่ยวของไมอาจละเลยได 
 



 
บทที่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  สิทธิ

พลเมือง  สิทธิทางเพศ  การจัดการความหลากหลายในองคกร  แนวคิดเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ การกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการกีด

กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน อันประกอบดวย อายุ เพศ ระดับ

การศึกษา การเครงศาสนา การเชื่อในชีวิตที่มีทางเลือก การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ และนโยบายการไมกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่

ทํางาน รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของไดแก ทฤษฎีความเปนธรรม ทฤษฎีความเสมอภาค และทฤษฎี

การตีตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

2.1  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เชื่อวามนุษยทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน โดยเปนสิทธิ

ทั้งหลายซึ่งเปนที่ยอมรับในประเทศที่มีอารยธรรมวา เปนสิทธิพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต

อยางมีศักดิ์ศรี (วีระ โลจายะ, 2525) รัฐบาลไมใชผูที่มอบสิทธิดังกลาว แตเปนผูที่ตองคุมครอง

สิทธินั้น โดยประชาชนมีเสรีภาพซึ่งอยูบนรากฐานของความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้น ความ

มีศักดิ์ศรีและความเคารพซึ่งกันและกัน ไมวาประชาชนผูนั้นจะมีชาติพันธุ ศาสนา สังกัดพรรค

การเมือง หรือมีจุดยืนทางสังคมอยางไร ขณะที่ระบอบเผด็จการปฏิเสธสิทธิมนุษยชน สังคมที่

เสรีกลับพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิมนุษยชน สมัชชาสหประชาชาติไดมีมติรับรองปฏิญญาวา

ดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.

1948 (Beethum, 1995) 

คําวาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สันนิษฐานวามาจากคําวา "Rights of Man" ซ่ึง

แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสวา “DRIOTS DE L'HOMME” เปนคําที่ปรากฏในป ค.ศ.1789 ใน

เอกสารทางประวัติศาสตรสําคัญเรื่อง "ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยและพลเมือง" โดยสรุป สิทธิ
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มนุษยชน (Human Rights) เปนกลุมของแนวคิดที่เหมือนกับสิทธิพลเมือง (Civil Rights)  

เสรีภาพของพลเมือง (Civil Liberties) หรือ สิทธิทางธรรมชาติ (Natural Rights) สิทธิทั้งหลายนี้

ยอมเปนของทุกคน (Robertson, 1993) 

วไล ณ ปอมเพชร (2547) อดีตผูเชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อสันติภาพขององคการยูเนสโก

ใหความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” ไววา เปนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาค 

ตลอดจนเสรีภาพและอิสรภาพในชีวิตและรางกาย ซ่ึงเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยและเปน 

สิทธิที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวของและตามหลักการสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามแนวทางปฏิบัติ

ของกฎหมายระหวางประเทศ และขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ตอง

ปฏิบัติตาม 

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ (2548) กลาววา สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิข้ันพื้นฐาน เปนมาตรฐาน

ข้ันต่ําที่พึงมี เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรีและคุณคา หากมีการลวง

ละเมิดตอสิทธิดังกลาวยอมจะไดรับการรับรองและคุมครองโดยกฎหมาย เชน สิทธิในชีวิต  

รางกาย และความมั่นคงปลอดภัย สิทธิในการถือครองทรัพยสิน ตลอดจนสิทธิในการเคลื่อนไหว

และในการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย เปนตน นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนยังหมายถึง สิทธิที่พึงมีเพื่อการ

พัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพื่อธํารงรักษาไวซ่ึงคุณคาของความเปนมนุษย เชน สิทธิในการ

เลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

ตลอดจนสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมือง เปนตน   

ขณะที่พจนานุกรม Webster ระบุวา สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิของมนุษยในฐานะ  

ปจเจกชนที่สามารถจัดการหรือเลือกปฏิบัติในการนับถือศาสนา ลัทธิ หรือความเชื่อของตนเอง 

ความอิสระทางการเมือง ความเปนเอกลักษณและธรรมชาติของตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง 

ซ่ึงสิทธิเหลานี้รัฐจะตองไมบ่ันทอนดวยกฎหรือระเบียบที่ไมชอบธรรม (Allee, 1983) 

จากความหมายที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสิทธิมนุษยชนครอบคลุมวิถีชีวิตของ

มนุษยในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามแทบจะไมมี

การกลาวถึงสิทธิมนุษยชนของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่พึงไดรับเชนเดียวกับคนกลุม

อ่ืนๆ ในสังคมเลย (Wetzell, 2001) ทั้งนี้สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับกันทั่วไปไดแก (Lauterpacht, 

1968) 
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1)  ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการที่จะแสดงความเห็นทั้งเปนแบบสวนตัว

หรือในที่ชุมชนอยางสันติ สังคมเสรีทําใหเกิด “ตลาดเสรีทางความคิด” ที่ซ่ึงประชาชนจะสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ได 

2)  ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการปกครอง รัฐบาลควรสรางกฎหมายที่     

ปกปองสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ระบบตุลาการก็บังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางเทาเทียมกันกับ

ประชาชนทุกหมูเหลา 

3)  เสรีภาพจากการถูกจับกุม หนวงเหนี่ยว และทรมานโดยพลการ ไมวาบุคคล 

นั้นๆ จะเปนศัตรูของพรรครัฐบาล เปนชนกลุมนอย หรือแมกระทั่งอาชญากรทั่วไป ถือเปนสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ตํารวจจะตองใหความเคารพตอประชาชนทุกคนเมื่อตองบังคับใช

กฎหมายกับประชาชน 

4)  ในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชนกลุมนอย และกลุมศาสนา 

ที่เปนชนกลุมนอยควรมีอิสระที่จะใชภาษาของตน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว 

โดยไมตองกลัวจะถูกกลาวโทษโดยคนสวนใหญ รัฐบาลควรเคารพสิทธิมนุษยชนของชนกลุม    

นอย ในขณะเดียวกันก็ตองเคารพเจตนารมณของคนกลุมใหญดวย 

5)  ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสทํางาน ทํามาหากินและเลี้ยงดูครอบครัว 

6)  เด็กตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ และควรไดรับการศึกษาระดับประถม

เปนอยางนอย รวมทั้งไดรับโภชนาการและสุขอนามัยที่เหมาะสม 

7)  เพื่อดํารงรักษาสิทธิมนุษยชน ประชาชนในสังคมเสรีตองรูจักเฝาระวัง ทั้งนี้ 

เพราะการที่ประชาชนทําหนาที่ของตนผานกิจกรรมหลายรูปแบบ ทําใหรัฐบาลตองรับผิดชอบ  

ตอการกระทําของตน ประเทศในสังคมเสรีตองพยายามคุมครองสิทธิมนุษยชนดวยการทํา

สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้เปนหนาที่ของรัฐบาลที่ปกครองประเทศในอันที่จะทําใหหลักสิทธิมนุษยชนไดรับ

การปฏิบัติใหเปนจริง  โดยหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนประกอบดวย (เครือขายองคกรสิทธิ

มนุษยชนและองคกรประชาธิปไตย 16 องคกร, 2549) 

1)  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) 

2)  สิทธิมนุษยชนเปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได (Universality &  

Inalienability) หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมี

สิทธิมนุษยชนตางๆทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม เพราะ โดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือวาเปนคน ไมวาอยูที่ไหนในโลก ไม
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วาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหลากําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียก

ไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนไมวาคนๆ นั้นจะยากจนหรือร่ํารวย เปนคนพิการ เปนเด็ก 

ผูหญิง 

3)  สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง  

(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามี

ความสําคัญกวาสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ตางมี

ความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอางวาตองพัฒนาประเทศใหประชาชนมีความ

เปนอยูทางเศรษฐกิจ หรือตองแกปญหาปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้ 

4)  ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and Non- 

Discrimination) หลักการเรื่องความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยนั้นปรากฏ

อยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่วา บุคคลยอมเสมอกันใน

กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อ

ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม

ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

5)  การมีสวนรวมและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation &  

Inclusion) หมายความวาประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมี

สวนรวมอยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมืองและการเมือง และสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

6) หลักการตรวจสอบไดและหลักนิติธรรม (Accountability & the Rule of  

Law) หมายถึง รัฐและองคกรที่มีหนาที่ในการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตองมีหนาที่ตอบคําถาม

ใหไดวาสิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลจริงในประเทศของตน สวนสิทธิใดยังไมได

ดําเนินการใหเปนไปตามหลักการสากล ก็ตองอธิบายตอสังคมไดวาจะมีข้ันตอนดําเนินการ

อยางไร โดยเฉพาะรัฐตองมีมาตรการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรม หรือปกครองโดย

อาศัยหลักการที่ใชกฎหมายอยางเที่ยงธรรม ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย มี

กระบวนการไมซับซอนเปนไปตามหลักกฎหมายและมีความเทาเทียมกันเมื่ออยูตอหนา

กฎหมาย ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได 
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สําหรับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยนั้นมีความ

เหมือนและแตกตางจากสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติหลายประการ  ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยกับ 

         สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 

กฎหมายภายใน 

ของไทย 

1. สิทธิเสรีภาพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน 

2. สิทธิเสรีภาพที่เสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

3. สิทธิในการดํารงชีวิตและความมั่นคงแหงรางกาย 

4. เสรีภาพจากการถูกบังคับใหเปนทาส  

5. เสรีภาพจากการถูกบังคับใหอยูภายใตภาวะจํายอม 

6. เสรีภาพจากการถูกทรมานหรือการลงโทษที่โหดราย 

7. สิทธิในการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย 

 

8. สิทธิในการไดรับความคุมครองโดยไมเลือกปฏิบัติ 

9. สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติจากศาลตอการละเมิด 

 

 

 

10. เสรีภาพจากการถูกจับกุม  กักขัง  หรือเนรเทศโดยพลการ 

 

11. สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีในศาลอยางเปนธรรม 

 

 

 

12. สิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา 

      จะมีการพิสูจนความผิด 

13. เสรีภาพจากการไมถูกบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง 

14. สิทธิในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน 

 

ม. 4, 5, 30 

ม. 30 

ม. 32 

- 

ม. 32, 52 

ม. 32 

ม. 30 

 

ม. 30 

ม. 39, 40 

 

 

 

- 

 

ม. 40 

 

 

 

ม. 39 

 

ม. 39 

ม. 33, 35 

 

- 

- 

ประมวลกฎหมายอาญา 

- 

ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

- 

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง 

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง 

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 

   
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 

กฎหมายภายใน 

ของไทย 

15. เสรีภาพในการสื่อสาร 

16. เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย 

17. สิทธิในการลี้ภัย 

18. สิทธิเสรีภาพในการถือและเปลี่ยนสัญชาติ 

19. สิทธิในการสมรสและสรางครอบครัว 

 

20. สิทธิในการถือครองทรัพยสิน 

 

21. เสรีภาพจากการถูกยึดทรัพยสินโดยพลการ 

22. เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และการนับถือศาสนา 

23. เสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก 

24. เสรีภาพในการรวมชุมนุมและในการรวมกันเปนสมาคม 

25. สิทธิที่จะมีสวนรวมในการปกครองโดยผานการเลือกตั้ง 

26. สิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณะ 

27. สิทธิในความมั่นคงและการไดรับผลทางเศรษฐกิจ  สังคม  

      และวัฒนธรรม 

28. สิทธิที่จะเลือกทํางานและไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม 

29. สิทธิที่จะเขารวมสหพันธกรรมกร 

30. สิทธิที่จะพักผอนและมีเวลาวางจากการทํางาน 

31. สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่พอเพียง 

32. สิทธิในการรักษาพยาบาลที่จําเปน 

33. สิทธิในความมั่นคงจากการวางงานหรือขาดอาชีพ 

34. สิทธิของบุตรนอกสมรส 

35. สิทธิในการศึกษา 

36. สิทธิทางวัฒนธรรม 

37. สิทธิในความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

ม. 36 

ม. 34 

- 

- 

- 

 

ม. 41 

 

ม. 42 

ม. 37 

ม. 45, 46 

ม. 63, 64 

ม. 65 

ม. 53, 54 

ม. 66 

 

ม. 43 

- 

ม. 44 

- 

ม. 51 

ม. 55 

- 

ม. 49 

ม. 66 

- 

- 

กฎหมายคนเขาเมือง 

- 

กฎหมายสัญชาติ 

ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

- 

- 

กฎหมายสื่อสารมวลชน 

- 

กฎหมายเลือกตั้ง 

- 

- 

 

กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายแรงงาน 

- 

กฎหมายสาธารณสุข 

กฎหมายประกันสังคม 

- 

กฎหมายการศึกษา 

- 

กฎหมายลิขสิทธิ์/

กฎหมายสิทธิบัตร 

 

แหลงที่มา: ปรับจาก วิษณุ เครืองาม, 2535. 
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ดวยความเชื่อมั่นวาหลักการสิทธิมนุษยชนนี้เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จ

สําหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่วา เอกชนทุกคนและ

องคกรของสังคมทุกองคกร รัฐทุกรัฐ และรัฐบาลทุกรัฐบาล หากมีการรําลึกถึงหลักการอยู

รวมกันบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนนี้เปนเนืองนิจ และพยายามสอนและให

การศึกษาเพื่อสงเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ก็จะสงผลใหเกิดสันติสุขในประเทศและ

เกิดสันติภาพขึ้นในโลกอยางแนนอน  ทั้งนี้เพราะทฤษฎีแหงสิทธิ  กลาววา  การตัดสินใจที่มี

จริยธรรมมากที่สุดคือ การตัดสินใจซึ่งมุงรักษาสิทธิของบุคคลที่จะไดรับผลกระทบจากการ

ตัดสินใจนั้น (Bovee, Thrill, Wood & Dovel, 1993) รวมถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่

มักไมคอยไดรับการพูดถึงและคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งควรจะไดรับเฉกเชนคนกลุมตางๆ ใน

สังคม (Wetzel, 2001)   

 
2.2  สิทธิพลเมือง (Civil Rights) 

 

สิทธิพลเมือง (Civil Rights) หรือความคิดเรื่องสิทธิของความเปนพลเมืองที่เทาเทียมกัน

นั้นเริ่มตนมานานแลว (Smith & Levine, 1988) และถึงจุดสุดยอดเมื่อมีการปฏิวัติโคนลมพระ

เจาหลุยสที่ 16 (Louis XVI) ในประเทศฝรั่งเศส มีการยกเลิกฐานันดรศักดิ์และบรรดาศักดิ์

ทั้งหมดยกเวนสมณศักดิ์ ทุกคนเมื่อเปนพลเมืองของฝรั่งเศสแลวยอมมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน

หมด เมื่อทักทายก็เรียกกันวา "ทานพลเมือง" หรือ "Citoyen" ไมมีคําวา "เจานายของฉัน" หรือ 

"Monsieus" "คุณนายของฉัน" หรือ "Madame" และ "คุณนายนอยของฉัน" หรือ 

“Mademoiselle” ตอมาเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเพราะการเลิกทาส ทั้งนี้เพราะ

เชื่อวาคนผิวดําเมื่อเกิดในสหรัฐอเมริกาก็ควรเปนพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับคนผิวขาว

ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐ ไมควรมีใครเปนนายหรือเปนทาส ไมควรมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ไมมี

คําวา ฯพณฯ หรือ "Excellency" ทุกคนเปน "นาย" หรือ Mr. หรือนางสาว Ms. หรือนาง Mrs. 

หมด เรียกประธานาธิบดีก็เรียก "นายประธานาธิบดี" หรือ "Mr.President" ไมใช "ฯพณฯ 

ประธานาธิบดี" หรือ "Your Excellency the President" เพราะอิทธิพลของการปฏิวัติในฝร่ังเศส

แพรเขาไปในสหรัฐอเมริกา แตการแบงขั้วในอเมริกายังดําเนินตอไป โดยเฉพาะในมลรัฐภาคใต

เกิดองคกรลับ Ku Klux Kan ออกไลลาคนผิวดําแลวเมื่อขึ้นศาลก็หลุดทุกที ความแตกแยกก็

รุนแรงขึ้นเพราะการแบงแยกผิว จนถึงสมัยประธานาธิบดี John F. Kennedy จึงแกรัฐธรรมนูญ

วา การแบงแยกผิว ศาสนา และเพศเปนสิ่งผิดกฎหมาย พลเมืองอเมริกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Edward_Smith
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_M._Levine&action=edit
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เทาเทียมกันตามกฎหมาย แตก็มีการแบงแยกกันอยู การขึ้นรถเมลก็ไมตองแยกกันขึ้นขางหนา 

ขางหลังอยางเมื่อกอน ภัตตาคารรานคาจะแยกผิวดําผิวขาวอยางเมื่อกอนในมลรัฐทางใต

กระทํามิได ถือเปนการละเมิดกฎหมาย แตกฎหมายก็บังคับใชไมไดเต็มที่ ยังมีการแอบละเมิด

กฎหมายกันอยู การรับคนเขารับราชการ เขามหาวิทยาลัย หรือเขาทํางานในบริษัทหางรานก็ยัง

กีดกันกันอยูเงียบๆ (วีรพงษ รามางกูร, 2548)   

ความไมพอใจมีสูงขึ้นในหมูคนผิวสีโดยในป ค.ศ.1955 สาธุคุณ Martin Luther King 

นําคนผิวสีโดยเฉพาะอยางยิ่งคนผิวดําเรียกรองความเทาเทียมกันของคนกลุมนอย รวมไปถึง

เพศ ศาสนา ความเชื่อถือ และอื่นๆ มีคนผิวดําเขารวมขบวนการ จากหมื่นเปนแสน จากแสน

เปนลาน ความรุนแรงระเบิดขึ้นเมื่อ Martin Luther King ถูกลอบยิงเสียชีวิต บานเมืองถูกเผา

ต้ังแตวอชิงตัน ดี.ซี. บัลติมอร ฟลาเดลเฟย นิวยอรก และกําลังจะลุกลามใหญโตตอไป มีการทา

ทายอํานาจรัฐอยางรุนแรงจนจะเอาไวไมอยู ในที่สุดก็มีขบวนการคนผิวขาวเรียกรองให

ประธานาธิบดี Jimmy Carter แกไขปรับปรุงกฎหมายและวิธีปฏิบัติตอชนกลุมนอยใหเทาเทียม

กับชนกลุมใหญคือ คนผิวขาว ใครละเมิดจะถูกลงโทษทางอาญาอยางรุนแรง มีการสรางกระแส

เปลี่ยนความคิดของคนอเมริกันเสียใหมเพื่อความอยูรอดของสหรัฐ (Bennett, 1964)   

จิราลักษณ จงสถิตยม่ัน (2542) กลาวถึงสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ไววา เปนสิทธิ

พื้นฐานในฐานะของพลเมืองทุกคนที่จะไดรับหลักประกันหรือการปกปองคุมครองใหพนจากการ

ที่รัฐหรือเอกชนจะเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติตอตนเองตามอําเภอใจอยางไรก็ได รวมทั้งสิทธิที่จะ

แสดงออกซึ่งพฤติกรรมบางประการตราบเทาที่ไมเขาไปกาวกายสิทธิของบุคคลอื่น 

ในพจนานุกรมของ Webster ไดระบุถึงความสอดคลองของคําวาสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights) และสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ที่ไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหง 

สหรัฐอเมริกาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กลาวถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือแสดงความ

คิดเห็น ปลอดจากการถูกแบงแยกโดยไมพึงปรารถนา การไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพใน

สิทธิในการดํารงชีวิตดวยความสุข ความมีเสรีภาพ ความสามารถในการเปนเจาของ และการได

รับความคุมครองตามกฎหมาย (Allee, 1983) 

ในปจจุบันมีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) เปนกฎหมายระหวาง

ประเทศที่ใหหลักประกันในดานสิทธิของประชาชนที่จะมีชีวิตอยูไดโดยปราศจากการแบงแยก 

เลือกปฏิบัติ การทรมานทารุณกรรมหรือการถูกลงโทษ ลวงละเมิดดวยวิธีการใดๆ ภายใตรัฐบาล

ใดๆ ซ่ึงจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความ
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คิดเห็น และการแสดงออก ซ่ึงการลวงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มักจะเกิดขึ้น

โดยตรงอันเนื่องมาจากขอกฎหมาย และการปฏิบัติของรัฐ ทหาร ตํารวจ หรือผูมีอํานาจ

เหนือกวา การลวงละเมิดใดๆ จะมีผลกระทบตอปจเจกบุคคลหรือกลุมทางสังคม ศาสนา หรือ

วัฒนธรรมที่แตกตาง ทั้งนี้กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองผาน

ความเห็นชอบโดยมติของสมัชชาใหญแหงองคกรสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 

1966 (พ.ศ.2509) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 (พ.ศ.2519) มีภาคีสมาชิกใน

ปจจุบัน 149 ประเทศ โดยประเทศไทยเขาเปนภาคีกติกาฉบับนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และ

มีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 (ประชาไทดอทคอม, 2548) 

โดยหลักการพื้นฐานของสิทธิพลเมืองจะเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางรัฐกับ 

พลเมือง เปรียบเสมือนโลที่กั้นกลางระหวางรัฐกับพลเมืองเพื่อใหรัฐปฏิบัติกับพลเมืองอยางเปน 

ธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค หลักประกันเหลานี้โดยสวนมากจะกําหนดโดยกฎหมายทั้งนี้         

จิราลักษณ จงสถิตยม่ัน (2542) ไดกลาวถึงบทบาทของนักสังคมศาสตรวาควรมีสวนรวมในการ 

ตอสูเรียกรองสิทธิของพลเมืองโดยเฉพาะของกลุมประชากรดอยโอกาส เชน การเรียกรองใหมี

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อเปนหลักประกันสิทธิในการดํารงชีวิตใหแกกลุมบุคคลเหลานี้ หรือ

การเขารวมกับกลุมองคกรตางๆ ที่มีหลักการที่จะสงเสริมหลักประกันในสิทธิพื้นฐานของ

พลเมือง หรือตอตานกฎหมายตางๆ ที่จะเลือกปฏิบัติตอประชากรกลุมตางๆ เชน ผูติดเชื้อและ   

ผูปวยเอดส ผูหญิง เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ ชนกลุมนอย ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ฯลฯ  

หรือการพัฒนารูปแบบและกลยุทธการใหบริการที่ตอบสนองปญหาความจําเปนของคนเหลานี้ 

อยางแทจริง หรือขจัดการเลือกปฏิบัติตางๆ ในการใหบริการ  

 

2.3  สิทธิทางเพศ (Sexual Rights) 
 

สิทธิทางเพศเปนสวนหนึ่งของการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนมาชานาน (Rothschild,  

2000)  สิทธิทางเพศ  หมายถึง  สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่งๆ ที่ปราศจากความรุนแรง 

การเลือกปฏิบัติ และการบังคับดวยกําลัง โดยมีพื้นฐานบนความเทาเทียม ความเคารพ และเปน

ธรรม (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2548) สิทธิทางเพศถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ไดรับการ

ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2537 ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ซ่ึงโดยคําจํากัดความแลวครอบคลุม

แนวคิดเรื่องเพศวิถีในฐานะที่เปนคุณลักษณะของมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนคนรักตางเพศหรือ

คนรักเพศเดียวกัน คนแกหรือคนหนุม ในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา  รวมถึงสิทธิ
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ที่จะไดมาซึ่งอิสรภาพทางเพศ สิทธิในการแสดงออกทางเพศ และสิทธิในความพึงพอใจทางเพศ  

อยางไรก็ตามในปจจุบัน “สิทธิทางเพศ” มักจะถูกใชเพื่อระบุถึงการเรียกรองสิทธิเฉพาะ

สําหรับอัตลักษณหรือพฤติกรรมทางเพศของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเทานั้น ทั้งนี้

เพราะกรอบความเชื่อเรื่องเพศยอมรับการรวมเพศและเพศสัมพันธเพื่อการสืบเผาพันธุมนุษย  

รูปแบบของเรื่องเพศที่สังคมเห็นวาถูกตองชอบธรรมจึงจํากัดอยูเฉพาะการมีเพศสัมพันธระหวาง

เพศชายกับเพศหญิงในสถาบันการแตงงานในระบบผัวเดียว ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนเรื่อง

ธรรมชาติและปกติ  ทําใหเรื่องเพศหลายรูปแบบที่อยูนอกการแตงงานถูกมองวาเปนปญหา

สังคมที่ตองมีการแกไข  และความสัมพันธทางเพศที่ไมไดเปนเรื่องของชายหญิงและเพื่อการ

เจริญพันธุ  เชน  การมีความสัมพันธทางเพศกับคนที่มีเพศสภาพเดียวกันถูกจัดวาเปนความ

เบี่ยงเบน  ผิดศีลธรรมและ/หรือผิดธรรมชาติ  ตองไดรับการลงโทษหรือการประณามจากสังคม 

(ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2550) 

นอกจากนี้การเรียกรองสิทธิทางเพศยังมีนัยของการเรียกรองใหรัฐหรือหนวยงานตางๆ 

สงเสริมกิจกรรมหรือการแสดงออกทางเพศที่หลากหลาย (Miller, 2002) ขณะที่ HERA (Health, 

Empowerment, Rights & Accountability) เสนอวาสิทธิทางเพศครอบคลุมสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

(Health, Empowerment, Rights & Accountability (HERA), 1999) 

  1)  สิทธิในความสุข ความฝน และจินตนาการตางๆ  

  2)  สิทธิที่จะสํารวจเพศวิถีของตนเองที่เปนอิสระจากความหวาดกลัว ความ

อาย  ความเชื่อที่ผิดๆ และอุปสรรคทั้งปวงที่อาจเปนตัวขัดขวางการแสดงออกซึ่งความปรารถนา

ทางเพศอยางเสรี 

  3)  สิทธิที่จะใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่งๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ  

และการบังคับดวยกําลัง  ภายใตกรอบการทํางานของความสัมพันธที่มีพื้นฐานบนความเทา

เทียม  ความเคารพ  และเปนธรรม 

  4)  สิทธิที่จะเลือกคูสัมพันธทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 

  5)  สิทธิที่จะเลือกวาจะมีเพศสัมพันธหรือไม ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิที่จะมี

เพศสัมพันธแบบยินยอมพรอมใจ และเขาสูการสมรสดวยความเต็มใจและเปนอิสระของทั้งสอง

ฝาย 

  6)  สิทธิที่จะแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศอยางเปนอิสระและเปนตัวของตัวเอง 

  7)  สิทธิที่จะแสดงออกถึงเพศวิถีที่เปนอิสระจากการมีหรือไมมีลูก 
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  8)  สิทธิที่จะไดมาซึ่งสุขภาพทางเพศที่ดี การเขาถึงขอมูล การศึกษา และการ

บริการในเรื่องเพศวิถีและสุขภาพทางเพศในทุกๆ เรื่องที่เปนความลับ โดยการบริการเหลานั้น

ตองมีคุณภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได 

  9)  สิทธิที่จะยืนยันและมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยเพื่อเปนการปองกันการ

ต้ังครรภที่ไมพึงประสงค และการแพรโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวีหรือเอดส 

 จะเห็นไดวาการใหคํานิยาม “สิทธิทางเพศ” ของ HERA รวมความหมายเอาไวมากมาย 

แตส่ิงสําคัญคือ ทุกมิติของคํานิยามขางตนนั้นสอดคลองโดยตรงกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการรับรองการคุมครองสิทธิตางๆ ในปจจุบัน 

 เมื่อพูดถึงสิทธิทางเพศ  กอนคริสตศตวรรษที่  1960  มีเพียง  3  เพศที่เปนที่รับรูกัน  คือ  

ผูชาย  ผูหญิง  และประเภทที่อยูกึ่งกลางที่เรียกวา  กะเทย  ซ่ึงหมายถึงชายหรือหญิงที่มี

ลักษณะสองเพศหรือแสดงพฤติกรรมที่สังคมมองวาไมตรงกับเพศภาวะของตนและถูกเรียกวา  

เพศที่สาม  แตในปจจุบันคนสวนใหญมองวาอยางนอยที่สุดมีอยู  7  เพศ  คือ  ผูชาย  เกยคิง  

เกยควีน  กะเทย  ทอม  ด้ี  และผูหญิง  โดยในประเทศไทยนั้นการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพฯ เทานั้น แตพบไดในสื่อตางๆ ไมวา

จะเปนสื่อสิ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  และภาพยนตร  แตยังสามารถพบไดในหมูบานชนบท

หางไกลและในเมืองใหญตางๆ  โดยผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจํานวนมากจะโยกยาย

เขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ ที่ดูเหมือนวาจะมีอิสระและเสรีภาพทางเพศมากกวา แตไมคอยพบ

คนที่ประกาศวาตัวเองเปนเกย กะเทย ทอม หรือดี้ ในหมูบานหรือในเมืองเล็กๆ (Jackson, 

2000)  ทั้งนี้เพราะในประเทศไทยนั้นสิทธิทางเพศของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังไมได

รับการคุมครองเทาที่ควร อันเนื่องมาจากทั้งนักการศึกษาและนักสิทธิเด็กตางก็มองวาการรัก

เพศเดียวกันจัดเปนการเบี่ยงเบนและผิดเพศของเด็ก ซ่ึงเปนปญหาที่กําลังทวีความรุนแรงและ

เดนชัดขึ้นในปจจุบัน (อาภา จันทรสกุล, 2528; วัลลภ ตังคณานุรักษ, 2531) 

ประเด็นเรื่องความไมเทาเทียมทางเพศกําลังเปนหัวขอที่มีผูถกเถียงเกือบทุกสังคมทั่ว

โลก  โดยเฉพาะนักคิดแนวสตรีนิยม (Feminist) ไดพยายามรณรงคใหสังคมหันมาใหความ

สนใจที่จะยกระดับสถานภาพของผูหญิงใหเทาเทียมกับผูชายในทุกๆ ดาน โดยมีพื้นฐานของ

แนวคิดวา “การพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพที่ถาวรจะเกิดขึ้นไมได  หากสังคมโลกยังไมสามารถ

สรางความเทาเทียมทางเพศใหเกิดขึ้น” (อรทัย หรูเจริญพานิช, 2544)  ซ่ึงในปจจุบันประเด็น

เรื่องความไมเทาเทียมทางเพศนอกจากจะหมายถึงเพศชายและหญิงแลว  ยังหมายรวมถึงกลุม

เพศที่สามหรือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งทวีจํานวนมากขึ้นในสังคมปจจุบัน (Kirby, 
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2006) ทั้งนี้เพราะการแสดงออกทางเพศของคนในสังคมตั้งแตการแตงกาย กิริยามารยาท 

รวมทั้งความสัมพันธทางเพศถูกกํากับทั้งโดยตัวบุคคลแตละคนที่กํากับตนเองและผูอ่ืน รวมทั้ง

โดยสถาบันทางสังคมและรัฐใหอยูในกรอบที่เปนที่ยอมรับวาถูกตองเหมาะสม (ชลิดาภรณ สง

สัมพันธ, 2550) 

Morris (1997) กลาววา สําหรับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศการมีตัวตนทาง

เพศในพื้นที่สาธารณะถือเปนเรื่องตองหาม ขณะที่ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศการอยู

กินกันเปนสิ่งตองหาม และการเปดเผยความสัมพันธตอสาธารณชนเปนความเสี่ยง เพราะ

ความสัมพันธของพวกเขาจะถูกมองจากสมาชิกในครอบครัวและชุมชน อันจะนํามาซึ่งความ

เจ็บปวดที่สุดเทาที่คนรักเพศเดียวกันคนหนึ่งจะรูสึกได  ทั้งนี้เพราะความแตกตางหลากหลายใน

วิถีปฏิบัติและอัตลักษณในเรื่องเพศที่แสดงออกอยางเปดเผยในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นอยาง

กะเทยหรือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกมองวาเปนทั้งสาเหตุและอาการของความเสื่อม

ของสังคมและศีลธรรมที่กระทบตอความมั่นคงและความผาสุกของสถาบันครอบครัวซึ่งเชื่อวา

เปนหนวยหลักที่ยึดโยงสังคมไว (McNair, 1996) ทําใหคนจํานวนไมนอยพยายามจะรักษา

แงมุมที่ถูกมองวาเปนเรื่องสวนตัวอยางยิ่งของตนอยางการแสดงออกของเพศสภาพหรือรสนิยม

ทางเพศดวยการ “ขามเขตแดน” เขาไปในพื้นที่สาธารณะเพื่อจะเรียกรองหรือรักษาสิทธิในความ

เปนสวนตัว (Bell & Binnie, 2000) อันเนื่องมาจากการมีความสัมพันธทางเพศในรูปแบบที่ตาง

ไปจากที่รัฐยอมรับหมายถึงการไมไดรับการคุมครองและสิทธิเหมือนผูที่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพราะ

กฎหมายของไทยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธชายหญิงและครอบครัวจํากัดรูปแบบเฉพาะของ

การอยูรวมกันของคนในสังคมที่รัฐรับรองในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว ไดช้ีชัดวาเปน “กฎหมายวาดวยความสัมพันธชายหญิง” (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 

2550) เทานั้น จึงตองผลักดันใหประเด็นเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีเขาไปอยูในกฎหมาย 

มาตรการทางสังคมและการเมืองในทุกๆ มิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือผลักดันใหเกิดกฎหมาย รวมถึง

มาตรการทางสังคมและการเมืองที่ปกปองคุมครองคนจากการถูกเลือกปฏิบัติ การถูกกีดกัน  

และถูกทํารายอันเนื่องมาจากอคติทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2550)   

 

2.4  การจัดการความหลากหลายในองคกร   
 

ในปจจุบันการจัดการความหลากหลายของแรงงานในองคกรเปนกลยุทธสําคัญ

ประการหนึ่งที่จะนํามาและรักษาไวซ่ึงความไดเปรียบทางการแขงขัน จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารองคกร
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มิอาจละเลยได (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007) การจัดการความหลากหลาย 

(Managing Diversity) หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและการปฏิบัติตามระบบของ

องคกร  รวมถึงแนวปฏิบัติในอันที่จะจัดการกับความหลากหลายของบุคลากรในองคกร ทั้งใน

สวนของการสรรหา การรักษาไว การใหรางวัล และการเลื่อนตําแหนง เพื่อกอใหเกิดศักยภาพ

ของความไดเปรียบที่มาจากความแตกตางหลากหลาย (Ivancevich & Gilbert, 2000) และเปน

โอกาสที่จะหาทางขจัดหรือลดขอเสียเปรียบขององคกรใหเหลือนอยที่สุด (Cornelius, Gooch & 

Todd, 2000) ซ่ึงรากฐานของสภาพแวดลอมที่หลากหลายไดแก 

1)  กลุมผิวสี 

2)  ชนกลุมนอย 

3)  เพศหญิง 

4)  กลุมผูสูงอายุ 

5)  กลุมคนพิการ 

6)  ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ       

ทั้งนี้ภายใตกรอบแนวคิดเรื่องความหลากหลายนั้น คุณภาพซึ่งอยูบนพื้นฐานของความ

เหมือนกันถูกแทนที่โดยคุณภาพซึ่งมีที่มาจากความแตกตางหลากหลายในองคกร (Liff & 

Wajcman, 1996) อยางไรก็ตามในการจัดการกับสภาพแวดลอมปจจุบันที่มีความหลากหลายก็

ประสบกับอุปสรรคนานัปการอันเปนผลมาจาก (วิเชียร วิทยอุดม, 2549) 

1)  คุณลักษณะเฉพาะและความมีอคติ  ทําใหเกิดความลําเอียง 

2)  มุงเฉพาะกลุมหรือพวกพองเดียวกัน  ทําใหเกิดความลําเอียงสุดขั้ว 

3)  การแบงแยก  เปนการลงมือกระทําในลักษณะขัดแยงกับกลุมนั้นๆ 

      จึงเปนสิ่งจําเปนที่องคกรตางๆ จะตองสรางวัฒนธรรมองคกรที่ใหการยอมรับ  

สนับสนุน  และเห็นคุณคาของความหลากหลายในองคกร (Cox, 1991; Cox & Blake, 1991; 

Carr-Ruffino, 1996; Miller, 1998) โดย Mathis & Jackson (2002) ไดเสนอแนะวิธีการในการ

จัดการกับความหลากหลายใหประสบความสําเร็จ โดยไดนําเสนอองคประกอบที่สงผลตอ

ความสําเร็จของการจัดการความหลากหลายในองคกร ดังภาพที่ 2.1 
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การฝกอบรมและพัฒนา

โดยมุงเนนความ

หลากหลายในองคกร 

สรางระบบที่ปรึกษาอยาง

ไมเปนทางการเพื่อ

ตอบสนองตอความ

หลากหลายในองคกร สรางความตระหนักถึง

ความรับผิดชอบตอการ

จัดการความหลากหลาย

ในองคกร 

ใหความสําคัญกับ      

การพัฒนาและ

ความสําเร็จขององคกรใน

มุมมองที่หลากหลาย 

 

คณะกรรมบริหารที่มี

ความหลากหลาย 

 

แยกการจัดการความ

หลากหลายออกจากการ

ขจัดความเหลื่อมล้ํา 

การจัดการ        

ความหลากหลาย    
ในองคกรที่      

ประสบความสําเร็จ 

 
 

ภาพที่ 2.1  องคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการความหลากหลายในองคกร 

แหลงที่มา: Mathis & Jackson, 2002. 

 

 ซ่ึงจากการศึกษาบริษัทในสหรัฐอเมริกาพบวา  3  ใน  4 ของบริษัทขนาดใหญ  คือ  

ประมาณ  500  บริษัทไดมีการจัดทําโปรแกรมสําหรับไวรับมือกับความหลากหลายของแรงงาน  

ขณะที่บริษัทที่มีขนาดเล็กกวาก็มีโปรแกรมไวสําหรับรับมือกับความหลากหลายของแรงงานดวย

เชนกัน แตจะมีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของบริษัทขนาดเล็กเทานั้นที่มีโปรแกรมดังกลาว ซ่ึง

รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อจัดการกับความหลากหลายของแรงงานที่ไดรับ

ความนิยมมากคือ การฝกอบรมตางๆ เกี่ยวกับความหลากหลายของแรงงานทั้งในแงมุมของ

กฎหมาย  วัฒนธรรม และการตอบสนองทางอารมณของพนักงาน ซ่ึงถึงแมวาการฝกอบรม

ตางๆ เกี่ยวกับความหลากหลายของแรงงานๆ ไดถูกออกแบบใหสามารถแกไขปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แตในหลายกรณีก็พิสูจนใหเห็นวามันไมสามารถที่จะจัดการกับปญหาได

ดีเทาที่ควร ทําใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันทบทวนเกี่ยวกับขอเสนอแนะถึง
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ประสิทธิภาพของการฝกอบรมเกี่ยวกับความหลากหลายของแรงงาน โดยไดขอสรุปวา “ไมวาจะ

เปนโปรแกรมหรือการนําไปใชงานก็ยังมีขอสงสัยวาจะสามารถจัดการกับความหลากหลายของ

แรงงานไดผลหรือไม  อยางไร” (Mathis & Jackson, 2002)  

 Stone  (2002)  กลาววา องคกรจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันจากการที่มีความ

หลากหลายของพนักงานในองคกร ทั้งนี้เพราะความหลากหลายของพนักงานดังกลาวจะสราง

โอกาสใหกับองคกรในเรื่องของ 1) การพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกัน 2) การปรับเปลี่ยน

วิธีการและสถานที่ทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยในการทํางาน 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคามาก

ยิ่งขึ้น และ 4) ความสามารถเขาถึงกลุมผลิตภัณฑ บริการ และตลาดใหมๆ ทั้งนี้การที่ผูคนใน

สังคมจะตองดํารงอยูรวมกันใหไดในทามกลางความขัดแยงแตกตางเปนวิถีปกติของสังคม ซ่ึงใน

ทายที่สุดแลวการเรียนรูและยอมรับความแตกตางเชนนี้จะนําไปสูการยอมรับความแตกตาง

หลากหลายไมเฉพาะในเรื่องของเพศวิถีนอกกระแสหลัก แตรวมถึงความแตกตางหลากหลายใน

มิติอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยูในสังคมดวย (วราภรณ แชมสนิท, 2551ก)   

 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   
  

แนวคิดเรื่องเพศเปนเรื่องที่มีการถกเถียงกันมานานแลว โดยขึ้นอยูกับมุมมองของผู

ศึกษาวาตองการจะอธิบายในแงมุมใด ตลอดเวลาที่ผานมาวิทยาศาสตรการแพทยจัดเปนวิชาที่

มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการอธิบายและกําหนดกฎเกณฑในเรื่องเพศ ภายใตหลักคิดดาน

วิทยาศาสตรการแพทยมนุษยแบงเปน 2 เพศ โดยพิจารณาจากอวัยวะเพศที่ติดตัวมาแตกําเนิด 

รวมถึงลักษณะทางพันธุกรรมตามธรรมชาติ มนุษยคนใดมีลักษณะผิดแผกแตกตางไปจาก

ลักษณะเพศสรีระ หรือลักษณะทางพันธุกรรมดังกลาว หรือมีความพึงพอใจทางเพศที่ไมเปนไป

ตามนี้ถือเปนผูที่มีความผิดปกติ และสมควรตองไดรับการรักษาทางดานรางกายหรือจิตใจไม

ทางใดก็ทางหนึ่งหรือทั้งสองทางในเวลาเดียวกัน ซ่ึงคําอธิบายเรื่องเพศจากมุมมองทาง

การแพทยเชนนี้กลายเปนแนวคิดที่สรางการตีตราและลดทอนคุณคาความเปนมนุษยของคนใน

สังคมจํานวนหนึ่งที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศไมสอดคลองกับแนวคิดและคําอธิบายทางการ

แพทย (สุไลพร ชลวิไล, 2550) 

 Rubin  (1993)  นักคิดสตรีนิยมไดวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ชอบธรรม (Legitimate 

Sex) ซ่ึงสังคมไดใหคุณคาวาเพศสัมพันธอยางไรเปนสิ่งที่ดี เปนปกติ และเปนธรรมชาติ และ
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แบบใดเปนสิ่งไมดี  ผิดปกติ  และไมเปนธรรมชาติ  ซ่ึงแสดงดังภาพที่ 2.2  และตารางที่ 2.2  

โดยสรุปคือ เรื่องเพศที่สังคมยอมรับไดคือ ผัวเดียวเมียเดียว เซ็กสในการแตงงานและเพื่อการ

เจริญพันธุ เซ็กสในที่สวนตัวลับตาคน สวนเรื่องเพศที่สังคมประณามคือ เซ็กสกับคนมากกวา

หนึ่งคน เซ็กสกับเพศเดียวกัน เซ็กสนอกการแตงงาน (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย, 

2551ก) ซ่ึงจะเห็นไดวาเซ็กสกับเพศเดียวกันอันหมายถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นถูก

จัดวาเปนเรื่องที่ไมดี  ผิดปกติ  และไมเปนธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพื่อการคา      มากกวาหนึ่งคน 

 

 

 
 

กับคูตางวัย               เพศเดียวกัน 

 

 

 
มีคู/ก๊ิกหลายคน            นอกสมรส 

 
ในสถานที่สาธารณะ 

ผัวเดียวเมียเดียว   

                                                       
 

Heterosexual  

Vaginal Sex 

สังคมยอมรับ 

การมีบุตร การแตงงาน 

ในที่รโหฐาน (บาน) 

ภาพที่ 2.2  เรื่องเพศที่ชอบธรรม 

แหลงที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย, 2551ก ปรับจาก Rubin, 1993. 
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ตารางที่ 2.2  ระบบคุณคาเรื่องเพศ 

 

ดี, ปกติ, เปนธรรมชาติ ไมดี, ผิดปกติ, ไมเปนธรรมชาติ   

1. ความสัมพันธตางเพศ 

2. เพศสัมพันธในการแตงงาน 

3. ผัวเดียวเมียเดียว 

 

4. เพศสัมพันธเพื่อการสืบสายพันธุ 

5. ไมเปนไปเพื่อการคาการแลกเปลี่ยนใดๆ 

6. เปนคู 

 

7. เพศสัมพันธที่มีการสรางความสัมพันธมา

กอน 

8. ความสัมพันธในกลุมวัยเดียวกัน 

9. เพศสัมพันธในที่รโหฐาน 

10. ไมใชเครื่องกระตุนเราทางเพศ 

11. เพศสัมพันธที่ไมใชเครื่องมือเขาชวย  ใชแค 

  รางกายเทานั้น 

12. เพศสัมพันธแบบสอดใส 

1. ความสัมพันธกับเพศเดียวกัน 

2. เพศสัมพันธนอกการแตงงาน 

3. เพศสัมพันธกับคนมากกวาหนึ่งคน  

    (สําสอน) 

4. เพศสัมพันธที่ไมมีการสืบสายพันธุ 

5. เพศสัมพันธเพื่อการคา 

6. เพศสัมพันธกับตนเองหรือกับคนหลายคน  

    เปนกลุม 

7. เพศสัมพันธแบบฉาบฉวย 

 

8. เพศสัมพันธตางวัยกันมากๆ 

9. เพศสัมพันธในที่สาธารณะ 

10. ใชเครื่องกระตุนเราทางเพศ 

11. เพศสัมพันธที่ใชเครื่องมือเขาชวย 

 

12. เพศสัมพันธแบบไมใชการสอดใส 

 

แหลงที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย, 2551ก ปรับจาก Rubin, 1993. 

 

สําหรับความเขาใจเรื่องความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) นั้นในปจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงไปมาก แตเดิมเมื่อพูดถึงเพศจะหมายถึงเพียงเพศวิถีชายกับเพศหญิงตามสรีระ 

(Sex) เทานั้น โดยแนวความคิดดังกลาวไดถูกสงผานมากับระบอบการปกครอง หรือทาง

วัฒนธรรมตะวันตกที่จะมองเพียงวาในบริบททางสังคมมีเพียงเพศวิถีชายกับเพศวิถีหญิงเทานั้น 

จนลืมไปวาในโลกของความเปนจริงนั้นยังคงมีอะไรอื่นๆ อีกมากมายที่ไมไดอยูภายใตกรอบ

ดังกลาว  วิธีมองเรื่องเพศในกรอบที่ยึดติดอยูกับการแบงเพศของคนตามสรีระ และใหคุณคากับ

รูปแบบเพศสัมพันธระหวางชายหญิงภายใตการแตงงาน โดยมีเปาหมายเนนไปที่การเจริญพันธุ

เปนหลักนั้น ทําใหคําที่มีอยูแตเดิมไมเพียงพอในการสื่อสารความคิดเรื่องเพศที่แตกตางอยาง
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ปราศจากอคติทางเพศได ทั้งที่ในความเปนจริงมีคนมากมายที่มีวิธีคิดในเรื่องเพศหรือวิถีชีวิต

ทางเพศอยูนอกกรอบเรื่องเพศที่สังคมใหคุณคา แตสังคมกลับไมตระหนักถึงความมีตัวตน หรือ

สิทธิใดๆ ในความเปนตัวเขา (สุไลพร ชลวิไล, 2550) ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางสังคมในเชิง

พฤติกรรมทางเพศทําใหเกิดแนวความคิดในเรื่องเพศและเพศสภาพใหมในตอนปลาย

คริสตศตวรรษที่ 18 โดยจําแนกเพศสภาพ (Gender) วาประกอบดวย ผูชาย ผูหญิง ชายรักชาย 

และหญิงรักหญิง (Trumbach, 1996)  

ปจจุบันนักวิชาการยอมรับกันทั่วไปวา เพศภาวะเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม 

(Social Construction) ดังนั้นภาวะของความเปนหญิง ความเปนชาย และความเปนเพศที่สาม 

เพศที่ส่ี หรือจะเรียกวาเปนภาวะที่เปนกะเทย เปนแตว เปนตุด เปนแตบ เปนทอม เปนดี้ เหลานี้

ตางก็เปน “เพศภาวะ” แบบหนึ่งทั้งสิ้น ความรูเรื่องเพศวิถีในปจจุบันยืนยันกับเราวา เพศภาวะ

ไมมีลักษณะตายตัว หมายถึงวาสามารถเลื่อนไหลได หรือจริงๆ แลวเลื่อนไหลได ที่เรียกวา 

“ความลื่นไหลทางเพศ (Sexual Fluidity)” ตัวอยางเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนคือ การแปลงเพศ แต

ความลื่นไหลทางเพศยังหมายรวมถึงวิถีความสัมพันธทางเพศที่แปรเปลี่ยนไป เชน วันนี้ตนเอง

เปนผูหญิงรักกับผูชาย แลวอีกวันไปมีแฟนเปนผูหญิง เปนตน (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา 

แซกวย, 2551ข) 

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอาจเปนคําใหมสําหรับคนทั่วๆ ไปที่ไมคอยไดเขามา

สัมผัสกับคนกลุมนี้ ซ่ึงในภาพกวางหมายถึงทุกคนไมวาจะมีเพศวิถี (Sexuality) อยางไร ซ่ึง

อาจจะเปนชายจริง หญิงแท สาวประเภทสอง เกย ไบ โบท ทอม ด้ี เลสเบี้ยน หรืออื่นๆ อีก

มากมาย  ทั้งนี้เพราะเพศวิถีเปนทางเลือกที่พวกเขาสามารถจะเลือกเดินหรือใชชีวิตตามแบบ

ฉบับของเขาเอง โดยไมจําเปนจะตองเหมือนหรือคลายคลึงกันในการดําเนินชีวิตทางเพศ และไม

จําเปนจะตองจัดไวกับกลุมใดกลุมหนึ่ง เพราะอาจเปนลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครก็ได 

(ธเนศว กาญธีรานนท, 2549) อีกทั้งตัวตนและวิถีชีวิตทางเพศนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

ประสบการณ กาลเวลา และระบบความคิด ความเชื่อทางสังคม และวัฒนธรรมได (สุไลพร    

ชลวิไล, 2550)   

สําหรับความหมายนั้น องคกรอนามัยโลก หรือ WHO (1978) ไดใหความหมายของการ

รักเพศเดียวกันวาหมายถึง การมีความพึงพอใจทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันกับตนเพียง

อยางเดียวหรือเปนสวนใหญ โดยที่อาจมีหรือไมมีความสัมพันธทางกายตอกันก็ได และการจะ

วินิจฉัยวาบุคคลใดเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นไมจําเปนตองพิจารณาวาเปน

ความผิดปกติทางจิตหรือไม   
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   Abbott (1992) ไดอธิบายวา โดยทั่วไปบุคคลหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยบทบาททางเพศ 

(Sex Role) อันเปนสิ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อิงอยูกับมิติทางดานชีววิทยา หรือ

ลักษณะทางกายภาพที่บงบอกเพศของบุคคลวาเปนผูชาย ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคลมีความเปน

ชาย หรือเปนผูหญิง ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคลมีความเปนหญิง อันเปนเพียงการอธิบายจาก

บทบาททางเพศที่ปรากฏออกมาใหเห็นจากภายนอกเทานั้น แตในความเปนจริงแลวบุคคล

ทั่วไปยังมีบทบาทแหงเพศ (Gender Role) ซ่ึงสังคมคาดหวังตอความเปนชายหรือความเปน

หญิงของบุคคล ซ่ึงโดยทั่วไปสังคมมีแนวโนมที่จะขัดเกลาบุคคลใหเปนไปตามลักษณะเพศทาง

กายภาพ ซ่ึงการเรียนรูและการขัดเกลาทางสังคมจะนําไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล 

เพื่อใหมีอัตลักษณทางเพศ (Gender Identity) อันเปนการรับรูของบุคคลที่มีตอการเปนผูหญิง

หรือผูชายของตนเอง  ซ่ึงโดยทั่วไปมักจะสอดคลองกับเพศที่เปนลักษณะทางชีววิทยา แตใน

ความเปนจริงบุคคลอาจจะคิดหรือรูสึกแตกตางไปจากเพศที่เปนอยู นั่นหมายความวาบุคคล

อาจมีอัตลักษณทางเพศ (Gender Identity) ที่ตรงกันขามกับเพศที่เปนจริงก็ได อันเปนเครื่องบง

บอกถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) ของแตละบุคคล หรือ

รสนิยมทางเพศ (Sex Preference) ของแตละบุคคล 

 คําวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Homosexual) เปนคําที่มาจากภาษากรีกคํา

วา “Mono” ซ่ึงเปนคําที่ใชเติมขางหนาในภาษากรีก โดยมีความหมายวา “เหมือนกัน” สมัยกรีก

พฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนเรื่องปกติ เปนเรื่องธรรมชาติ และยังเปนการแสดงออกถึง

ความรักอันสูงสงกวาธรรมดาอีกดวย คนชั้นปญญาชนหรือชนชั้นสูงในสังคมเทานั้นที่มีสิทธิ

กระทําได (อุดมศิลป ศรีแสงนาม, 2525) คําวา “Homosexuality” ไดถูกนํามาใชครั้งแรกในป 

ค.ศ.1869  ในการเรียกรองใหมีการปฏิรูปกฎหมายเยอรมันที่หามการมีเพศสัมพันธของคนรัก

เพศเดียวกัน (Sue & Kitzinger, 1995) ตอมาจึงถูกนํามาใชในความหมายที่คนๆ หนึ่งรักและมี

ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน ซ่ึงเปนไดทั้งเพศชายและเพศหญิง สําหรับเพศชาย

ที่มีความพึงพอใจรักใครและมีเพศสัมพันธกับเพศชายดวยกันในปจจุบันเราจะเรียกวา เกย 

(Gay) ขณะที่เพศหญิงที่มีความพึงพอใจรักใครและมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงดวยกันปจจุบัน

เราจะเรียกวา เลสเบียน (Lesbian) (ประภาพรรณ วงศาโรจน, 2532) 

 Kinsey  (1953)  ไดแบงพฤติกรรมทางเพศของบุคคลโดยอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยาและ

ประสบการณทางเพศที่ไดรับจากการเปดเผยของบุคคล โดยสรางเปนมาตรวัดพฤติกรรมหรือ

ความพึงพอใจทางเพศของบุคคล (A Seven-Step Continum or Seven-Point Scale) 7 ระดับ 

โดยเริ่มตั้งแต 0 ถึง 6 ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  มาตรวัดพฤติกรรมหรือความพึงพอใจทางเพศของบุคคล 

แหลงที่มา: บงกชมาศ เอกเอี่ยม, 2532.   

 

0  หมายถึง  พวกรักตางเพศ  เปนบุคคลที่ไมอาจมีความสัมพันธทางเพศแบบ 

รักรวมเพศไดเลย ไมมีความรูสึกหรือการตอบสนองทางเพศกับเพศเดียวกัน เปนผูรักตางเพศ 

100% 

1  หมายถึง  พวกรักตางเพศ  แตเคยมีประสบการณรักรวมเพศ  เปนบุคคลที่ 

เคยมีความสัมพันธทางใจหรือความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันบางแตนอยมาก สาเหตุ

เพราะความอยากรูอยากเห็นหรือถูกบังคับจากผูอ่ืน แตยังคงมีความพึงพอใจและมีความสุขทาง

เพศจากตางเพศมากกวา 

2  หมายถึง  พวกรักตางเพศ  และมีประสบการณรักรวมเพศหลายครั้งมักเปน 

ชวงวัยรุนหรือวัยสูงอายุก็ได  โดยมีการตอบสนองตอพฤติกรรมรักรวมเพศพอสมควร  และ

ยอมรับการปลุกเราทางเพศกับเพศเดียวกัน แตไมมีการเปดเผยการมีเพศสัมพันธกับเพศ

เดียวกัน อยางไรก็ตามจิตใจยังมีความพึงพอใจตอรักตางเพศ 

3  หมายถึง  พวกรักตางเพศและรักรวมเพศเทาๆ กัน  เปนผูที่มีประสบการณ 

ทางเพศและตอบสนองทางจิตใจตอบุคคลเพศเดียวกันและตางเพศอยางเปดเผย ในที่สุดจะเปน

ผูที่ยอมรับความสัมพันธทางเพศทั้งสองรูปแบบวามีความสุขเทาๆ กัน พฤติกรรมเชนนี้มักเกิด

ข้ึนกับชายโสดมากกวาชายที่แตงงานแลวซึ่งสามารถหาทางออกกับภรรยาได โดยเปนผูที่ให

ความสนใจตอผูชายเทากับผูหญิง 
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4  หมายถึง  พวกรักรวมเพศและเคยมีประสบการณรักตางเพศ  เปนผูมี 

พฤติกรรมรักรวมเพศที่เปดเผยและตอบสนองทางจิตใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศ แตก็เปนผูที่มี

เพศสัมพันธกับตางเพศไดเปนครั้งคราว 

5  หมายถึง  พวกรักรวมเพศและเคยมีประสบการณรักเพศเดียวกันหลายครั้ง  

ซ่ึงเปนผูที่มีกิจกรรมทางเพศและการตอบสนองทางเพศเกือบทั้งหมดเปนแบบรักรวมเพศ  สวน

ประสบการณกับตางเพศนั้นนอยมาก 

6  หมายถึง  พวกรักรวมเพศ  เปนผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศหรือมีเพศสัมพันธ

กับเพศเดียวกันเทานั้น หรือเปนผูรักรวมเพศ 100% 

นอกจากนี้ Hyde (1970) ไดแบงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

1)  กลุมรักเพศเดียวกันที่เกิดจากการขาดโอกาสในการพัฒนาทางเพศอยาง 

เหมาะสมหรือเปนไปตามสถานการณ (Deprevation Homosexuality หรือ Situational 

Homosexuality) หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถหาทางระบายความตองการทางเพศดวยการมี

เพศสัมพันธกับเพศตรงขามได จึงแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศขึ้นมาแทนที่ 

2)  กลุมรักเพศเดียวกันแอบแฝง (Latent Homosexuality)  ตามแนวคิดของ  

Sigmund Freud เชื่อวาคนมีแนวโนมที่จะรักเพศเดียวกันแตเก็บกดความรูสึกไวทําใหมีความ

วิตกกังวลอยูมาก บางคนจะใชกลไกปองกันตัวแบบทําตรงขามกับความรูสึกที่ซอนเรนอยู ทําตัว

เปนชายชาตรีมากเกินไป และปฏิเสธการเปนคนรักเพศเดียวกัน นอกจากนี้รักเพศเดียวกันแอบ

แฝงยังหมายถึง การตอบสนองทางจิตใจ โดยที่บุคคลสามารถถูกกระตุนทางจิตใจไดดวยบุคคล

ที่เปนเพศเดียวกันกับตน แตไมเคยมีความสัมพันธทางเพศ 

3)  กลุมรักเพศเดียวกันอยางแทจริง  ซ่ึงมีทั้งชนิดปกปดและชนิดเปดเผย 

(Covert and Overt Homosexual) 

  (1)   ชนิดปกปด (Covert Homosexual)  ไดแก  บุคคลที่ใชชีวิตสวน 

ใหญเหมือนรักตางเพศ ไมวาจะเปนการแสดงออกทางดานการงานหรือการมีความสัมพันธทาง

สังคม  บุคคลรักเพศเดียวกันดวยกันหรือเพื่อนใกลชิดเทานั้นที่ทราบวาเปนบุคคลรักเพศเดียวกัน 

  (2)   ชนิดเปดเผย (Overt Homosexual)  เปนบุคคลที่ไมไดปกปดการ

เปนคนรักเพศเดียวกันของตน  และอาจชอบแสดงลักษณะของตนใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

  Masters & Johnson (1979) ไดทําการศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและผู

รักตางเพศไดขอสรุปคือ ไมมีรูปแบบความแตกตางที่ชัดเจนระหวางผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศและผูรักตางเพศ โดยเรารับรูความเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของบุคคลไดก็
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เฉพาะแตพฤติกรรมที่เปดเผยหรือตอเมื่อเขาเปดเผยตัวเทานั้น การรักเพศเดียวกันเปนรูปแบบ

หนึ่งของการมีปฏิสัมพันธทางเพศที่บุคคลสามารถเขาหรือออกจากความสัมพันธไดทุกเมื่อ

ตลอดชีวิต โดยผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะมีการตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนเพศเดียวกัน  

ขณะที่ผูรักตางเพศจะตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนเพศตรงขาม จากขอสรุปดังกลาวจึงนับเปนเรื่อง

ยากที่จะรับรูวาใครคือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากเรื่องความพึงพอใจทาง

เพศที่แตกตางจากผูที่รักตางเพศแลวก็ไมมีลักษณะอื่นใดที่จะระบุไดวาบุคคลนั้นเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเลย ดังนั้นคุณลักษณะหรือแบบแผนของกลุมรักเพศเดียวกันจึงไม

สามารถระบุเปนบรรทัดฐานที่ชัดเจนได 

 งานของ Morris (1994) นับเปนงานบุกเบิกชิ้นสําคัญซึ่งนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับเพศ

สภาพในสังคมไทยในลักษณะที่หลากหลายและซับซอนกวาทวินิยม โดยพยายามครอบคลุม

ความสัมพันธทางเพศระหวางชายกับหญิง รวมทั้งความสัมพันธของเพศที่สาม รวมทั้งเกย      

เลสเบี้ยน และกะเทย (ยศ สันตสมบัติ, 2549) และแมวาสังคมไทยจะมีหลักฐานตํานานโบราณ

ที่กลาวถึง “คนสองเพศ” วามีสถานะเทาเทียมกับชายและหญิง กระนั้นสังคมก็ยังเห็นวา 

“กะเทย” หรือ “ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ” เปนสิ่งที่ผิดธรรมชาติ  และขัดกับ

ขนบธรรมเนียมที่ดีงามของสังคม ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกกีดกันจากสังคม   

(สุริชัย หวันแกว, 2550) อีกทั้งคนสวนใหญยังมีอคติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเพราะ

ถือเปนกลุมที่มิใช “หญิง” และ “ชาย” จึงไมไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาที่ควร 

(เทอดศักดิ์  รมจําปา, 2545) สอดคลองกับ Sinnott (2000) ที่กลาววา สังคมไทยมีฐานคติที่คับ

แคบตอพฤติกรรมการรักเพศเดียวกัน ทําใหสังคมไทยไมสามารถยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศไดมากนัก อันจะเห็นไดจากการที่กฎหมายยังไมใหการรับรองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนการจดทะเบียนการอยูรวมกัน 

การไดรับสวัสดิการที่จําเปนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สิทธิการเปนผูอุปการะบุตรโดย

สายเลือด สิทธิในการรับมรดกจากคูรักในฐานะทายาทโดยธรรม สิทธิไดรับความคุมครองในทาง

แพงในชีวิตความเปนสวนตัวและทรัพยสินจากการละเมิดของบุคคลภายนอก รวมถึงการ

คุมครองในชีวิตและรางกายตามกฎหมายอาญา (ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, 2543) 

แมวาในปจจุบันจะมีกลุมองคกรตางๆ ใหความสนใจผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

มากขึ้น แตก็ยังคงยึดติดกับแนวความคิดเดิมทางดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยมอง

พฤติกรรมของผูที่มีความหลากหลายทางเพศวามีความเสี่ยงในดานสุขภาพทางเพศและอนามัย

ทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดประเภทรูปแบบการมีเพศสัมพันธวาปกติกับไมปกติ (ธเนศว  
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กาญธีรานนท, 2549) ถึงแมในทางวิชาการทางการแพทยสากลจะไดถอนหัวขอ “การรักเพศ

เดียวกัน” (Homosexuals) ออกไปจากบัญชีรายชื่อโรคและอาการเจ็บปวยมาเปนเวลากวา 30 

ปแลวก็ตาม (สุไลพร ชลวิไล, 2550) ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเกิดความแตกตาง

และมีอํานาจในการตอรองนอย ขาดการเขาถึงทรัพยากรและพื้นที่ทางสังคม ยังไมไดรับการ

ยอมรับจากสังคม ถูกกดขี่ขมเหง และถูกประณามอยูตลอดเวลา (เดลินิวส, 2550) ทําใหตอง   

มุมานะและอดทนในการทํางานอยางมากเพื่อความความสําเร็จและสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น 

(สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) ทั้งยังตองเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความ

กดดันอยางมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติจากสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ระดับสังคม  และ

ระดับรัฐ ทําใหกลายเปนผูมีความผิดปกติทางดานจิตใจและเปนปญหาสังคม สงผลใหผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศพยายามแสดงตัวตนและออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะมาก

ข้ึน (สุริชัย หวันแกว, 2550) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสังคม อันจะเห็นไดจากการที่ในปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศไดจัดตั้งองคกรเพื่อเปนกระบอกเสียงในการเรียกรองใหสังคมยอมรับพวกเขาทั้งในดาน

กฎหมายและในทางสังคมอยางเปนรูปธรรม (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549)   

 
2.6  การเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน 
  

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่

ทํางานอยางเทาเทียม  โดยมุงพิจารณาปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษย

เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร เพื่อสรางตัวแบบ

ทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่ง

ปฏิบัติงานในองคกรตางๆ ถึงแมในระยะหลังจะมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศหลายครั้ง  แตหลายประเด็นแทบไมถูกนํามากลาวถึง  ไมวาจะเปนประเด็นเรื่องตัวตน 

ทัศนคติ การไมไดรับการยอมรับจากสังคม รวมไปถึงสิทธิและการถูกเลือกปฏิบัติของผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2550) Goffman (1963) กลาววา การเลือกปฏิบัติ

เปนผลมาจากการตีตรา โดยการลดโอกาสในชีวิตของผูที่ถูกตีตราผานการเลือกปฏิบัติใน

รูปแบบตางๆ ซ่ึงทําใหคนที่ถูกตีตรามองวาตัวเขาไมใชมนุษยคนหนึ่ง และบอยครั้งที่การเลือก

ปฏิบัติมีความหมายรวมถึงการจํากัดพื้นที่สาธารณะและปฏิกิริยาลงโทษจากสังคม (Busza,  

1999)   
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ในสหรัฐอเมริกางานวิจัยชี้วาการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

สามารถพบไดทั่วไปในหลายหนวยงาน ทั้งการไมรับเขาทํางาน (Rothschild, 2000) เรื่องของ

คาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ การคุกคามและสรางความรําคาญที่ไมส้ินสุด รวมถึงการขาด

สิทธิพื้นฐานที่จําเปนซึ่งเกี่ยวของกับงาน (Croteau, 1996; Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 

2001; Morrow, 2001; Irwin, 2002) สําหรับการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศในสถานที่ทํางานนั้น Croteau (1996) กลาววา มีทั้งทางตรงและทางออม การเลือกปฏิบัติ

ทางตรงคือ การที่หนวยงานตางๆ จํากัดคาตอบแทนจากการทํางานของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ การไมข้ึนเงินเดือน ไมเลื่อนตําแหนง และการไมใหงานที่ตองรับผิดชอบ

เพิ่มมากขึ้น หรือการที่นายจางตัดสินใจไมจางพนักงานใหทํางานกับหนวยงานตอไปอัน

เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก การที่หญิงซึ่ง

รักเพศเดียวกันไดรับคาตอบแทนรวมต่ํากวาผูหญิงทั่วไปมากขึ้นทุกที (Cohn, 1992; Frum, 

1992; Van Soest, 1996; Yared, 1997; Melymuka, 2001; Quittner, 2003) ขณะที่การเลือก

ปฏิบัติทางออมคือ การไมไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ หรือความเคารพจากเพื่อนรวมงาน 

หัวหนา และลูกนอง อันเปนผลมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Croteau, 

1996)   

 อันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน

ดังกลาวแลวขางตน ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกลัววาการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศจะถูกเปดเผย สงผลใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญเลือกที่จะ

แสดงบทบาทของชายและหญิงปกติในสถานที่ทํางาน โดยผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

กลาววา พวกเขาเชื่อวาการเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ของพวกเขาถูกคนพบโดยฝายบริหารขององคกร ซ่ึงงานวิจัยชี้วาความกลัววาจะถูกเลือกปฏิบัติ

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองปดบังการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเอาไวไมใหคนในที่ทํางานรับทราบ (Croteau, 1996) ซ่ึงเหตุผลนี้มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศในสถานที่ทํางาน โดยมักจะถูกนําไปใชในการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรม

ใหเกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน (Economist, 1997) อันจะทําใหความกลัวที่ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมีตอการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางานลดนอยลง จนอาจสงผลตอการไม

ตองปดบังการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนในสถานที่ทํางานตอไป 
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 งานวิจัยเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ในฐานะเปนชนกลุมนอยในสังคมชี้วา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวัยทํางานไมไดมี

สถานะดีกวากลุมผูรักตางเพศโดยทั่วไป และในบางกรณียังเสียเปรียบกลุมผูรักตางเพศดวย 

(Klawitter & Flatt, 1998; Badgett, 2000; Anastas, 2001; Cahill & Jones, 2002) โดยชายซึ่ง

รักเพศเดียวกันจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาชายปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; 

Badgett, 2000) เชนเดียวกับหญิงซึ่งรักเพศเดียวกันก็ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานรวมนอย

กวาหญิงปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 2001)   

 การรณรงคเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Campaign: HRC) ใน

สหรัฐอเมริกานั้นผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดพยายามกระตุนใหมีการวิจัย และรณรงค

ใหตอตานนโยบายการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน โดย

เอกสารซึ่งตีพิมพโดย HRC เกี่ยวกับดัชนีความเทาเทียมและสภาพในที่ทํางานที่องคกรมีตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกา (The Corporate Equality Index and the 

State of the Workplace for Lesbian, Gay and Transgender Americans) ทําใหมีการ

ตรวจสอบสภาพแวดลอมในที่ทํางานของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น (Human  

Rights Campaign, 2002) โดยดัชนีดังกลาวนําเสนอมาตรวัดสําหรับ 500 บริษัทใน Fortune 

(Fortune 500 Companies) เพื่อวัดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานที่เหมาะสมตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงดัชนีประกอบดวย 7 เกณฑเพื่อใชวัดพฤติกรรมขององคกร

ตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยบริษัทจะถูกใหคะแนนตั้งแต 0 ถึง 100 ในเรื่องตอไปนี้

คือ (Human Rights Campaign, 2003a) 

  1)  บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมทาง

เพศที่หลากหลายไวในคูมือพนักงานหรือไม 

  2)  บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอความแตกตางทางเพศ

และการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายไวในคูมือพนักงานหรือไม 

  3)  บริษัทมีการเสนอประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมคูแตงงานเพศเดียวกันหรือไม 

  4)  บริษัทใหการยอมรับและสนับสนุนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดย 

การสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่มีความสนใจในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งรวมกัน โดยจัดสถานที่และทรัพยากรที่จําเปนให หรือมีการจัดตั้งสภาองคกรซึ่งให

ความสําคัญในเรื่องของความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกรรวมถึงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศดวยหรือไม 
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  5)  บริษัทเสนอการฝกอบรมที่หลากหลายรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง

เพศ ความแตกตางทางเพศ และการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายในสถานที่ทํางานหรือไม 

  6)  บริษัทตอสูใหมีการเคารพและการทําการตลาดที่เกี่ยวของกับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศอยางเหมาะสม และ/หรือสนับสนุนองคกรตางๆ ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ HIV หรือเอดส และกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือไม 

  7)  บริษัทไดตอสูในมาตรการตางๆ ซ่ึงจะทําลายสิทธิที่เทาเทียมกันของผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศหรือไม 

 การถูกเลือกปฏิบัติและจํากัดโอกาสในการทํางานนั้น ในประเทศไทยผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศซึ่งเปนสาวประเภทสองจะถูกสังคมรับรูวาสวนใหญประกอบอาชีพที่

เกี่ยวกับความสวยความงาม การแสดง และงานดานบันเทิงตางๆ เชน ชางแตงหนา นักแสดง 

คาบาเรต ชางจัดดอกไม และดารานักแสดง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาวประเภทสองอีกกลุมหนึ่ง

ที่ทํางานเปนพนักงานบริการ ซ่ึงถือไดวาเปนกลุมประชากรที่มีจํานวนมากและอาศัยอยูตามหัว

เมืองตางๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว ทําใหคนในสังคมเกิดภาพเหมารวม มายาคติ ที่วาสาวประเภท

สองสวนใหญชอบประกอบอาชีพดังกลาว จนทําใหเกิดการบิดเบือนขอเท็จจริงที่วา สาวประเภท

สองถูกกีดกันในการประกอบอาชีพอื่นๆ แมวาจะจบการศึกษาในระดับสูงก็ตาม (สิทธิพันธ 

บุญญาภิสมภาร, รณภูมิ สามัคคีคารมย และพิมพวัลย บุญมงคล, 2551) 

 จากการสืบคนแนวปฏิบัติขององคกรในประเทศไทยไมพบวามีองคกรใดกําหนด

นโยบายตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวอยางชัดเจน แมองคกรขนาดใหญอยางเครือซิ

เมนตไทยก็กลาวถึงการปฏิบัติที่เทาเทียมกันไวอยางกวางๆ วา “SCG ตระหนักถึงสิทธิในความ

เปนมนุษยและความเทาเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตาง ไมวาจะทางกายหรือ

จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด” โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(เครือซิเมนตไทย, 2550) 

  1)  พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

  2)  กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการ

อยางถูกตองและเปนธรรม 

  3)  ในการปฏิบัติหนาที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ

ความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่

อาจนําไปสูความขัดแยง 



  
37 

  4)  ชวยกันสอดสองดูแลในสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรือการ

กระทําที่ไมเปนธรรม เมื่อไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมใหพูดคุยทําความเขาใจในเบื้องตน

กับผูที่เกี่ยวของ 

  5)  ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ขณะที่เมื่อพิจารณาบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยพบวา Chevron เปน

บริษัทหนึ่งที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และใหความสําคัญกับความหลากหลายของทรัพยากร

มนุษยในองคกรอยางมาก โดยเชื่อวาองคกรจะประสบความสําเร็จไดหากสามารถประสานรวม

ความแตกตางหลากหลายทั้งทางดานแนวคิด ประสบการณ และทักษะของพนักงานมาใชใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเปนหนึ่งในวิถีของ Chevron และลาสุดการประเมินดัชนีความเทาเทียม  

ในองคกร (Corporate Equality Index) โดย Human Rights Campaign ซ่ึงเปนองคกรทาง 

ดานสิทธิพลเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกานั้น Chevron ไดรับการประเมินดวย

คะแนนเต็ม ซ่ึงหมายความวา Chevron เปนองคกรที่มีนโยบายและการปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม โดยถือเปนองคกรที่นาทํางานดวยมากที่สุดของผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ (Chevron, 2009a) นอกจากนี้ Chevron ยังถูกเลือกโดยผูอาน

นิตยสาร Equal Opportunity ใหเปน 1 ใน 50 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผูอานอยากจะทํางาน

ดวยมากที่สุด เพราะใหความเปนธรรมกับคนกลุมตางๆ อยางเทาเทียม (Chevron, 2009b) 

นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาในตางประเทศมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเลือก

ปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานอยูพอสมควร ขณะที่ในประเทศ

ไทยนั้นยังขาดซึ่งการวิจัยเชิงประจักษที่แสดงถึงนโยบายขององคกรตางๆ ที่มีตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศที่กระจายอยูทั่วไปในองคกรปจจุบัน ทําใหในหลายกรณีคนกลุมนี้ยังไดรับ

ความไมเทาเทียมในการปฏิบัติหรือถูกเลือกปฏิบัติจากผูเกี่ยวของไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา

เพื่อนรวมงาน หรือแมแตผูใตบังคับบัญชา สงผลใหคนกลุมนี้ถึงแมจะมีศักยภาพแตก็ขาดโอกาส

ที่จะนําศักยภาพนั้นมากอใหเกิดประโยชนแกองคกร ดังนั้นหากสังคมไทยยังคาดหวังจะเปน

สังคมประชาธิปไตย ซ่ึงใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของทุกคน จึง

จําเปนที่ผูเกี่ยวของควรตองตระหนักถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยใหความเคารพใน

สิทธิความเปนมนุษยของพวกเขาเชนเดียวกับกลุมคนอื่นๆ ในสังคม (เจษฎา นกนอย, 2551) 

เพื่อปองกันมิใหเกิดความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้น 
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2.7  ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศในสถานที่ทํางาน 

 

2.7.1  เพศ 

งานวิจัยสวนใหญซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศมักจะศึกษาปจจัยทางดานเพศ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาเพศชายมีแนวโนมที่จะ

มีระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาเพศหญิง (Morin & Garfinkle, 1978; 

Douglas, Kalman & Kalman, 1985; Herek, 1988; Lehne, 1992; Herek & Glunt, 1993; 

Herek & Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 1997; LaMar & Kite, 1998; Smith & 

Gordon, 1998; Herek & Capitanio, 1999; Herek, 2000a, 2000b; Hoffmann & Bakken, 

2001; Olivero & Murataya, 2001; Plugge-Foust & Strickland, 2001; Battle & Lemelle, 

2002; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Landen & Innala, 2002; 

Lim, 2002; Scalelli, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003; Lingiardi, Falanga & 

Augelli, 2005) ทั้งนี้เพราะเพศชายจะมีความรูสึกออนไหวตอประเด็นเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศสูงกวาเพศหญิง (Finlay & Walther, 2003) ขอรายการใน ATLG Scale 

ที่วา “ฉันคิดวากลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนที่นารังเกียจ”  “กลุมหญิง

ซ่ึงรักเพศเดียวกันเปนกลุมคนที่นาขยะแขยง”  “ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปน

พฤติกรรมที่ผิดปกติ” และ “พฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ผิด” ไดรับการตอบรับอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติจากเพศชาย นอกจากนี้เพศชายยังไมเห็นดวยมากกวาเพศหญิงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตอขอรายการที่วา “กลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพียงแค

รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางออกไปเทานั้น จึงไมควรจะถูกกลาวโทษ” (Ellis, Kitzinger & 

Wilkinson, 2002)   

มีความแตกตางระหวางทัศนคติที่เพศชายและเพศหญิงมีตอกลุมชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ และกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลาวคือ เพศชายมี

แนวโนมที่จะมีระดับการกีดกันกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาการกีดกันกลุม

หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Morin & Garfinkle, 1978; Lehne, 1992; Ellis, 

Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Lim, 2002) เพศชายมีทัศนคติในแงลบ

ตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาเพศหญิง (Herek, 2002a) สําหรับทัศนคติของเพศ

หญิงที่มีตอกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถแบงไดเปนสองสวน สวนแรก
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จากการศึกษาของ Herek (2000a) ไมพบความสัมพันธระหวางเพศหญิงและระดับการกีดกัน

กลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สวนที่สองจากการศึกษาของ LaMar & Kite (1998)  

ไมพบวาเพศหญิงจะมีแนวโนมที่จะกีดกันกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวา

กลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมชี้ใหเห็นวาการกีดกัน

กลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีมากกวาการกีดกันกลุมหญิงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ 

มีหลายกรอบแนวคิดทฤษฎีซ่ึงถูกใชในการอธิบายเหตุผลที่วาเพศชายกีดกันผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศและมีทัศนคติในแงลบตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ มากกวา

เพศหญิง ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของบุคคลเปนหนึ่งแนวคิดซึ่งถูกใชในการอธิบาย 

(Herek, 2002a) นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธระหวางการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศกับการกระทําหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผลในกลุมเพศชาย (Plugge-Foust  &  

Strickland, 2001) ขณะที่เพศหญิงซึ่งปกติจะมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

มากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทําใหมีทัศนคติและระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศตางจากเพศชาย (Plugge-Foust & Strickland, 2001)   

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีบุคลิกลักษณะรวม (The Theory of Shared Characteristics) 

เปนอีกทฤษฎีที่ถูกนํามาใชในการอธิบาย (Lim, 2002) ทฤษฎีนี้ยืนยันวากลุมชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศซึ่งมีบุคลิกลักษณะรวมกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย ทําใหเพศหญิงมี

ความรูสึกอบอุนใจมากกวาเพศชายเมื่ออยูทามกลางกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  

ขณะเดียวกันกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็จะมีบุคลิกลักษณะคลายกับเพศชาย  

ซ่ึงเหตุผลนี้ LaMar & Kite (1998) ไดนําไปใชในการอธิบายความแตกตางระหวางเพศชายและ

เพศหญิงที่มีตอการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและการมีทัศนคติในแงลบตอผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ 

 

2.7.2  อายุ 

นักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (Herek, 1988; Herek & Glunt, 1993; Herek, 1994; Herek & 

Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 1997; Herek, 2000b; Hoffmann & Bakken, 2001; 

Wilson & Huff, 2001; Battle & Lemelle, 2002; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 

2002b; Landen & Innala, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003) ซ่ึงงานวิจัยจํานวน
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มากไดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

แตอธิบายความสัมพันธดังกลาวนอยมาก นักวิจัยสวนใหญพบความสัมพันธในทางบวกระหวาง

อายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek, 

2000a; Herek, 2002a; Landen & Innala, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003) 

ทั้งนี้พัฒนาการทางดานอายุอาจจะไมใชตัวแปรที่มีความสัมพันธโดยตรง แตมีความเปนไปไดที่

กระบวนการทางดานสังคมจะมีบทบาทมากที่สุด (Lewis, 2003) ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองเนน

วาไมใชขอมูลทั้งหมดจะสนับสนุนความสัมพันธนี้ ทั้งนี้เพราะมีความเปนไปไดที่ผูมีอายุนอยกวา

จะเห็นดวยกับประโยคที่วา “กลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนที่นา

รังเกียจ”  ซ่ึงตรงกันขามกับความรูสึกผอนปรนและยอมรับมากกวากับกลุมหญิงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002) นอกจากนี้บางขอมูลไมไดสนับสนุน

ความสัมพันธทางสถิติระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek & 

Capitanio, 1995; Battle & Lemelle, 2002; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002) 

ตามปกติแลวกลุมผูมีอายุระหวาง 18 - 29  ป จะมีคะแนน  ATLG  ตํ่ากวา (กีดกันผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยกวา) กลุมผูมีอายุ 40 – 49 ป และ 50 - 59 ป อยางไรก็ตาม

เมื่อมองในภาพรวมความสัมพันธดังกลาวจะปรากฏระดับนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมผูมีอายุ

มากกวา 30 ป (Hoffmann & Bakken, 2001) ขณะที่ผูมีอายุนอยกวา 44 ป จะมีระดับการกีด

กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยกวา (Landen & Innala, 2002) จะเห็นไดวาถึงแมจะมี

ความสัมพันธในทางบวกระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ แตการที่

จะวัดออกมาใหแนนอนวาอายุเทาใดหรือชวงอายุเทาใดก็ยังเปนเรื่องยาก   

 

 2.7.3  การศึกษา 

 นักวิจัยทางสังคมศาสตรหลายทานไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ

การศึกษากับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek 

& Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 1997; Herek, 2000a; Hoffmann & Bakken, 

2001; Battle & Lemelle, 2002; Herek, 2002b; Lewis, 2003) ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจัย

ช้ีใหเห็นความสัมพันธในทางลบระหวางระดับการศึกษากับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศ (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek & Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 

1997; Herek, 2000a; Hoffmann & Bakken, 2001; Battle & Lemelle, 2002; Herek, 2002b; 

Lewis, 2003) โดยผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาจะมีการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
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เพศนอยกวา (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek & Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 

1997; Herek, 2000a; Hoffmann & Bakken, 2001; Battle & Lemelle, 2002; Ellis, Kitzinger 

& Wilkinson, 2002; Herek, 2002b; Lewis, 2003) อยางไรก็ตามระดับการศึกษายังสงผลตอ

การกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมชัดเจนนัก ตัวอยางเชน ช้ันปที่ศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีไมไดแสดงใหเห็นถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่มีตอการกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002) 

 ระดับการศึกษาที่ตํ่ากวามักจะถูกอางวาเปนสาเหตุของการกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในกลุมคนแอฟริกันอเมริกัน (Lewis, 2003) โดยมีกลุมคนแอฟริกันอเมริกัน

กวา 2 ใน 3 ที่สําเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยต่ํากวาคนผิวขาว ระดับการศึกษาดูเหมือนวาจะ

มีความสัมพันธในทางบวกกับการยอมรับความแตกตางในบุคคลอื่น ทัศนคติเกี่ยวกับเสรีภาพ

ทางเพศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปฏิสัมพันธที่มีตอกลุมชายหรือหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศ (Lewis, 2003)   

 คะแนนจากมาตรวัด ATLG Scale ลดลงเมื่อผูตอบมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ดังนั้นจาก

การวัดโดย ATLG Scale ระดับการศึกษาจึงมีความสัมพันธในทางลบกับการกีดกันผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek, 2002b) มีความพยายามที่จะระบุใหชัดลงไปวาความ

แตกตางในการศึกษาระดับใดที่เปนจุดเริ่มตนของการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

ซ่ึงการศึกษาในระดับวิทยาลัยดูเหมือนวาจะเปนจุดที่นักวิจัยชี้ใหเห็นวาบุคคลซึ่งมีการศึกษา

ระดับวิทยาลัยจะมีทัศนคติในแงบวก และมีอคติกับกลุมคนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

นอยกวาบุคคลซึ่งมีระดับการศึกษาต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญ (Herek & Capitanio, 1995) 

 บางครั้งระดับการศึกษาเองก็ไมมีความสําคัญถาปราศจากการเรียนรูจากประสบการณ

เกี่ยวกับประเด็นการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงจะสงผลใหระดับการกีดกันผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศลดลงได (Hoffmann & Bakken, 2001) อยางไรก็ตามงานวิจัย

เกี่ยวกับผูใชแรงงานไมไดสนับสนุนความสัมพันธดังกลาว (Berkman & Zinberg, 1997) จะเห็น

ไดวายังมีความขัดแยงเกี่ยวกับขอมูลความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการกีดกันผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งจําเปนจะตองทําการวิจัยตอไป 

 

2.7.4  การเครงศาสนา 

 การเครงศาสนาเปนอีกประเด็นที่มีการศึกษากันมากและเปนปจจัยซึ่งมีความสัมพันธ

กับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Douglas, Kalman & Kalman, 1985; Herek, 
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1988; Herek & Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Bergman & Zinberg, 1997; 

Petersen & Donnenwerth, 1998; Herek, 2000a; Hoffmann & Bakken, 2001; Plugge-

Foust & Strickland, 2001; Wilson & Huff, 2001; Dennis, 2002; Ellis, Kitzinger & 

Wilkinson, 2002; Herek, 2002b; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003) งานวิจัยสวนใหญ

พบความสัมพันธในทางบวกระหวางการเครงศาสนากับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ (Herek, 1988; Herek & Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Bergman & Zinberg, 

1997; Petersen & Donnenwerth, 1998; Herek, 2000a; Plugge-Foust & Strickland, 2001; 

Wilson & Huff, 2001; Dennis, 2002; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002b; 

Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003)   

 ในการเปรียบเทียบประเด็นการเครงศาสนาที่สงผลตอการกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในกลุมชาวแอฟริกันอเมริกันและกลุมชาวผิวขาวพบวา ชาวแอฟริกัน

อเมริกันจะเครงศาสนามากกวาชาวผิวขาว ซ่ึงสงผลใหกลุมชาวแอฟริกันอเมริกันกีดกันผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาชาวผิวขาว (Lewis, 2003) นอกจากนี้คนซึ่งศรัทธาหรือนับ

ถือศาสนาจะมีอคติทางเพศตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาคนซึ่งไมนับถือศาสนา 

(Herek & Glunt, 1993; Herek, 2000a)   

 ความแตกตางในการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศระหวางกลุมผูเครงศาสนา

กับกลุมผูไมเครงศาสนาปรากฏชัดในมาตรวัด ATLG Scale (Herek, 1988) นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยซึ่งใชประโยชนจากมาตรวัดอื่นๆ ซ่ึงวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  

ตัวอยางเชน  มาตรวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Homophobia-Scale: H-

Scale) ก็แสดงใหเห็นระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่แตกตางกันในกลุมผู

นับถือศาสนา (Finlay & Walther, 2003) กลุมผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทหัว

อนุรักษไดคะแนนจากมาตรวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (H-Scale Score) 

สูงสุด  รองลงมาคือกลุมผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทสายกลางและกลุมผูนับถือ

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก ขณะที่กลุมผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทหัวเสรี

และผูซ่ึงไมนับถือศาสนาไดคะแนนจากมาตรวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (H-

Scale Score) นอยที่สุด (Finlay & Walther, 2003)   

 มีความสัมพันธในทางบวกดวยเหมือนกันระหวางการสนับสนุนสิทธิที่เทาเทียมกันของ

กลุมชายและหญิงซึ่งรักเพศเดียวกันกับกลุมผูนับถือศาสนาหัวอนุรักษ (Petersen  &  

Donnenwerth, 1998; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002) อยางไรก็ตามกระบวนการคิดซึ่ง
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ปราศจากเหตุผลซึ่งถูกวัดโดย Differential Loneliness Scale (DLS) ซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีมาก

ข้ึนในกลุมผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิกและโปรแตสแตนท นําไปสูความสัมพันธ

ทางทฤษฎีในระดับที่สูงขึ้นของการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งถูกวัดโดยมาตรวัด

การกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (H-Scale) ในกลุมผูนับถือศาสนาหัวอนุรักษ 

(Plugge-Foust & Strickland, 2001) 

 ความรูสึกเครงศาสนา ความถี่ของการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ความถี่ของการสวด

มนต และความสําคัญของศาสนาในฐานะสวนหนึ่งของชีวิตมีความสัมพันธอยางมากตอการกีด

กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Bergman & Zinberg, 1997; Herek, 2000a; Lewis, 

2003) กลุมผูซ่ึงมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนาทุกสัปดาหหรือบอยกวาจะมีระดับการกีดกันผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวากลุมผูซ่ึงมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนานอยกวา 

(Herek & Capitanio, 1995; Herek, 2002b) บุคคลผูซ่ึงกลาววา “ศาสนามีความสําคัญมาก” 

จะกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาผูซ่ึงกลาววา “ศาสนาคืออะไรบางอยางซึ่งไม

มีความสําคัญเลย” (Herek, 2002b)   

การกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในกลุมผูใชแรงงานซึ่ง

เชื่อวาศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของพวกเขา (Bergman & Zinberg, 1997) และ

ถึงแมวาจะมีความสัมพันธกันสูงระหวางการเครงศาสนากับกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ แตก็ไมปรากฏวามีความสัมพันธกันสูงระหวางผูที่มีความเลื่อมใสในศาสนากับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ อยางไรก็ตามในภูมิภาคของประเทศที่มีประชากรซึ่งเครงศาสนาสูง

จึงพบผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยลงอยางหลีกเลี่ยงไมได (Dennis,  2002)   

นอกจากนี้ผูซ่ึงเชื่อในเรื่องของซาตานจะมีระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูง  

รวมถึงการไมยอมรับความคิดที่แตกตางเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทั้งชายและ

หญิงมากกวาผูซ่ึงไมเชื่อในเรื่องของซาตาน (Pagel, 1995; Wilson & Huff, 2001)   

   

 2.7.5  การเชื่อในชีวิตที่มีทางเลือก 
 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันของบุคคล ความเชื่อในชีวิต

ที่มีทางเลือก รวมถึงการอธิบายทางชีววิทยาและจิตวิทยาถูกนํามาใชในการพยากรณการกีดกัน

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยผูซ่ึงเชื่อวาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนผลมาจาก

การเรียนรูทางสังคมและการเลือกที่จะเปนเชนนั้นเองจะมีระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศสูงกวาผูซ่ึงเชื่อวาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนผลมาจากอิทธิพล
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ทางดานชีววิทยาและจิตวิทยา (Herek & Capitanio, 1995; Herek, 2000a; King, 2001 

Herek, 2002a; Landen & Innala, 2002; Sakalli, 2002)   

 อยางไรก็ตามมีความแตกตางอยูบางเหมือนกันในความเห็นเกี่ยวกับทางเลือกของการ

เปนคนซึ่งรักเพศเดียวกัน กลาวคือ ทั้งเพศหญิงและชายเชื่อวาการเปนหญิงซึ่งรักเพศเดียวกัน

เปนทางเลือกที่มีอิสระมากกวาการเปนชายซึ่งรักเพศเดียวกัน (Herek, 2002a) ขณะที่ผูซ่ึงเชื่อ

ในการอธิบายทางชีววิทยาวาเปนสาเหตุของการเปนคนรักเพศเดียวกันจะมีระดับการกีดกันผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอย โดยจะใหการยอมรับ สนับสนุน และปกปองสิทธิของกลุม

ชายและหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาผูซ่ึงเชื่อในการอธิบายทางจิตวิทยาวา

เปนสาเหตุของการเปนคนรักเพศเดียวกัน (Landen & Innala, 2002) นอกจากนี้ความเชื่อที่วาผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถควบคุมพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันของตนไดก็มี

ความสัมพันธกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในระดับสูง (Herek & Capitanio, 

1995; King, 2001; Sakalli, 2002)   

 ขอมูลจากงานวิจัยชี้ใหเห็นวาความคิดเกี่ยวกับชีวิตที่มีทางเลือกของผูซ่ึงรักเพศเดียวกัน

สอดคลองกับหลักการทางสังคมศาสตรซ่ึงกลาววา “บุคคลซึ่งอวนเกินไปเปนเพราะเขาเลือกที่จะ

อวนเอง” (Crandall & Martinez, 1996; Sakalli, 2002) โดยบุคคลซึ่งเชื่อวาการมีน้ําหนักมาก

เกินไปเปนพฤติกรรมที่สามารถควบคุมไดจะมีอคติตอคนที่อวนเกินไปมากกวา เชนเดียวกับ

บุคคลซึ่งเชื่อวาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนพฤติกรรมที่สามารถควบคุมไดก็จะมีอคติตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาบุคคลที่เชื่อวาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปน

พฤติกรรมที่ไมสามารถควบคุมได (Herek & Capitanio, 1995; King, 2001; Sakalli, 2002)   

  

 2.7.6  การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   
 การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมวาจะเปนคนรูจัก กลุมเพื่อน  

หรือสมาชิกในครอบครัวสงผลตอระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Douglas, 

Kalman & Kalman, 1985; Herek, 1988; Herek & Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 

1997; LaMar & Kite, 1998; Herek, 2000a; Bowen & Bourgeois, 2001; Hoffmann & 

Bakken, 2001; Plugge-Foust & Strickland, 2001; Herek, 2002b; Hinrichs & Rosenberg, 

2002; Landen & Innala, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003; Steffens &  

Wagner, 2004) โดยปรากฏวามีความสัมพันธในทางลบระหวางการปฏิสัมพันธกับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศไมวาจะเปนคนรูจัก กลุมเพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวกับการกีด
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กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Douglas, Kalman & Kalman, 1985; Herek, 1988; 

Herek & Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 1997; Herek, 

2000a; Bowen & Bourgeois, 2001; Hoffmann & Bakken, 2001; Plugge-Foust & 

Strickland, 2001; Herek, 2002b; Hinrichs & Rosenberg, 2002; Landen & Innala, 2002; 

Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003; Steffens & Wagner, 2004)  ซ่ึงงานวิจัยบางชิ้นชี้วา

การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอระดับการ

กีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek & Glunt, 1993) การขาดการปฏิสัมพันธกับผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในกลุมชาวแอฟริกันอเมริกันสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากระดับ

การศึกษาที่ตํ่าสงผลใหการปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศต่ําไปดวย (Lewis, 

2003)   

ระดับการปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่มากขึ้น ไมวาจะเปนกลุม

เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสงผลใหระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศลด

ตํ่าลง (Lingiardi, Falanga, & Augelli, 2005; Finlay & Walther, 2003) โดยจํานวนเพื่อนซึ่งรัก

เพศเดียวกันที่บุคคลมีมีความสัมพันธในทางลบกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

ดังนั้นหากใครซึ่งมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเปนคนรักเพศเดียวกันมากกวา บุคคลนั้นก็จะ

กีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยกวา (Herek, 2002b) นอกจากนี้จากงานวิจัยของ 

Hoffmann & Bakken (2001) และ Douglas, Kalman & Kalman (1985) พบวา บุคคลซึ่ง

ยอมรับวามีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอยางนอยหนึ่งคนเปนคนรักเพศเดียวกันจะทําให

คะแนนดัชนีการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Index of Homophobia) ตํ่าลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสงผลใหระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในภาพรวมลด

ตํ่าลงไปดวย 

ความสัมพันธของความคิดที่มีเหตุผลกับทัศนคติในแงบวกที่มีตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ โดยผูที่มีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลมากกวาจากมาตรวัด DLS จะมี

ปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวา จึงสงผลใหระดับการกีดกันผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศต่ํากวา (Plugge-Foust & Strickland, 2001) ระดับของความรูสึก

สบาย (Level of Comfort) เมื่อตองอยูรวมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีความสัมพันธ

กับการที่บุคคลมีความรูสึกในแงบวกหรือมีประสบการณที่ดีกับการมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากอน ดังนั้นหากบุคคลมีความรูสึกในแงบวกกับการมีปฏิสัมพันธ

กับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเทาใด เขาก็จะรูสึกสบายเมื่อตองอยูรวมกับผูมีอัต



  
46 

ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้นเทานั้น (Herek, 2000a) ในทางตรงกันขามบุคคลผูซ่ึงเคยมี

ประสบการณที่ไมดีในการมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็มีความเปนไปได

มากที่จะเก็บความรูสึกกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวในใจ (Herek, 1988) 

เพศชายสวนใหญมักจะตอบวาเคยมีประสบการณที่ไมดีในการมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง (LaMar & Kite, 1998) มีความสัมพันธ

เปนลําดับชั้นระหวางการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับประสบการณที่ไดรับจาก

การมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและ

ผูบังคับบัญชาจะสงผลในทางบวกตอการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาการมี

ปฏิสัมพันธกับคนในสถานะต่ํากวาหรือลูกนอง (Berkman & Zinberg, 1997) นอกจากนี้ระดับ

การกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในระดับต่ําซึ่งเปนผลมาจากมาตรวัด ATLG Scale 

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับการมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดย

บุคคลซึ่งบอกวาตนรูจักคนซึ่งรักเพศเดียวกันจะมีคะแนน ATLG (ATLG Score) ในระดับที่ตํ่า

กวาคนซึ่งไมรูจักผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลย (Herek & Capitanio, 1995) 

 

2.7.7  นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน 

         สถานที่ทํางาน 

ถึงแมวางานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะทํา

โดยผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ แตก็พบขอมูลเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับการตอบสนองของ

สมาชิกในกลุมอาชีพที่หลากหลายที่มีตอนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน ซ่ึงความสนใจหลักของเรื่องนี้อยูที่การไมกีดกันผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ และการเริ่มใหความสําคัญกับสิทธิในฐานะพลเมืองของผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ (Cullum, 1993; Crawford, 1999; Crawford, Mcleod, Zamboni 

& Jordan, 1999; Irwin, 2002) 

ความกาวหนาของนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

รัฐคอนเน็กติกัต (Connecticut) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผลมาจากการพัฒนาที่กาวหนาขึ้น

ของความสัมพันธระหวางองคกรกับพนักงาน ซ่ึงสนับสนุนสิทธิที่เทาเทียมกันในฐานะพลเมือง

ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ถือเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุดของการสรางนโยบาย

การไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในระดับรัฐ (Bonelli & Simmons, 

2004) อยางไรก็ตามความเห็นจากองคกรทุกแหงซึ่งพบวาการปกปดการเปนผูซ่ึงรักเพศเดียวกัน

ของพนักงานเปนผลมาจากความกลัวการถูกเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันในองคกรก็เปนบทเรียน
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สําคัญที่องคกรจะตองตระหนัก (Bowen & Blackmon, 2003) และผลจากการทบทวน

วรรณกรรมพบวา การที่พนักงานกลัวการกีดกันหรือการถูกเลือกปฏิบัติเปนปจจัยหลักที่ทําให

พนักงานปกปดการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวขณะทํางาน (Croteau, 1996)   

ในบางกรณีกฎหมายระดับรัฐไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

สถานที่ทํางาน แตก็มีอุปสรรคสําคัญจากกลุมเครงศาสนาหัวรุนแรงที่ตองการใหยกเลิกกฎหมาย

ซ่ึงคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน (Weithoff, 2002) และมีนโยบาย

นอยมากที่เกี่ยวกับการปกปองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและไดรับการรับรองตาม

กฎหมาย (MacDonald, 2001) 

บางครั้งความพยายามของหนวยงานรัฐและรัฐบาลที่โดดเดนในการกําหนดนโยบายที่

ไมกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานก็สงผลใหพนักงานในองคกรรับรูวา

องคกรมีความรับผิดชอบตอพนักงานและยอมรับในความหลากหลายของพนักงาน (Irwin,  

2002; Sears, 2002) ทั้งนี้เปนความรับผิดชอบของนายจางและสหภาพแรงงานในการที่จะ

ปกปองพนักงานหรือลูกจางจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยนายจางควรจะทําอะไรก็

ตามที่จําเปนเพื่อใหม่ันใจไดวาพนักงานหรือลูกจางไดรับการปกปองจากการกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศและการปฏิบัติซ่ึงไมเปนธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนี้นายจางควรจะ

สรางสถานที่ทํางานใหมีลักษณะปลอดภัย มีคุณภาพ และมีส่ิงอํานวยความสะดวกซึ่งเอื้อตอ

การทํางานอยางครบถวน อันจะชวยไมใหการมีอคติและการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศเกิดขึ้นในสถานที่ทํางาน (Irwin, 2002) นอกจากนี้สภาแหงชาติซ่ึงมีหนาที่แตงตั้งครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The National Council for Accreditation of 

Teacher Education: NCATE) ไดกําหนดใหแตละสถาบันสรรหา บรรจุ และรักษาไวซ่ึงนักเรียน

และพนักงานซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ซ่ึงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศไดถูกกลาวถึงวาเปนหนึ่งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามคํานิยาม

ดังกลาว (Sears, 2002) 

 

2.8  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  

การเลือกปฏิบัติและความไมเทาเทียมที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการ

ปฏิบัติถูกพูดถึงอยางมากในปจจุบัน โดยไดมีการเคลื่อนไหวจากภาคสวนตางๆ ในสังคมที่จะยุติ

การเลือกปฏิบัติดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักทฤษฎีรวมสมัยที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
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ทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) (Kirsch, 2000) ทฤษฎี

เกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) เปนสาขาใหมทางทฤษฎีซ่ึงเพิ่งจะ

ไดรับการยอมรับวาเปนสาขาหนึ่งของการศึกษาทางดานสังคมศาสตรเมื่อประมาณ ค.ศ.1991 

นี่เอง (Klages, 1997) ทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) มี

รากฐานมาจากทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theory) ซ่ึงปฏิเสธความเชื่อที่วาเพศเปนตัวแบงแยก

ที่สําคัญ ความสําคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) นั้น

จะมุงศึกษาความสําคัญของการตัดสินทางสังคม และหลักของความเทาเทียมกันเพื่อเปน

แนวทางปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคม (Klages, 1997)   

 สําหรับทฤษฎีที่มุงใหความสําคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ ทฤษฎีความเปนธรรม (Theory 

of Justice) ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) และทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theory or 

Stigmatization) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 2.8.1  ทฤษฎีความเปนธรรม (Theory of Justice)   

 ทฤษฎีความเปนธรรม (Theory of Justice) เกี่ยวของกับการศึกษาหนาที่ของรัฐบาล

และบทบาทของรัฐในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ตรวจสอบการเลือกปฏิบัติตอคนกลุมตางๆ ในสังคม (Pendo, 2003) คําจํากัดความที่แทจริง

ของความเสมอภาคและความเทาเทียมมีที่มาจากหลักความเปนธรรมทางสังคม ซ่ึงเปนแนวคิด

และผลงานของ John Rawls (1971) ผูซ่ึงนักทฤษฎีทางสังคมศาสตรใหการยอมรับวาเปนผูริเริ่ม

ลัทธิเสรีนิยมรวมสมัย (Modern Liberalism) โดยหลักการของ Rawls สรางขึ้นจากแนวคิด

สัญญาประชาคม (Social Contract) ของ Kant, Rousseau และ Locke (Anderson, 2002) 

โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและความเทาเทียมของคนในสังคมอเมริกัน 

รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Bleiker, 2002; Lovin, 2002; Miliband, 2003;) 

 Anderson  (2002)  ไดทําการวิจัยอยางกวางขวางเกี่ยวกับทฤษฎีของ John Rawls โดย

เธอเชื่อวา Rawls คนหาจริยธรรมขั้นต่ําซึ่งเพียงพอตอการสรางระบบทางสังคมที่ดี ซ่ึงเชื่อวาจะ

นําไปสูการสรางสังคมประชาธิปไตยที่ตองการบนพื้นฐานของอิสรภาพและความเทาเทียมกัน

ของแตละบุคคล สังคมซึ่งใหอิสระแกสมาชิกอยางแทจริงนั้นจะมีกลุมคนซึ่งมีความแตกตางกัน

ทั้งทางดานศาสนา  เชื้อชาติ  และอื่นๆ  ซ่ึงจะทําใหสังคมสามารถสรางรูปแบบของความเปน

ธรรมทางสังคมขึ้นโดยปราศจากการมีศาสนาหรือลักษณะอื่นๆ รวมกัน ในการที่จะทําใหแนวคิด

นี้ประสบความสําเร็จนั้น Rawls กลาววา สังคมจะตองพิจารณาเรื่องตางๆ โดยยึดหลักความ
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เปนธรรมและวิธีการที่มีเหตุผล บนพื้นฐานของอิสรภาพและความเสมอภาคแทนที่จะพิจารณา

จากความเชื่อทางศาสนาหรือขอสันนิษฐานอื่น (Anderson, 2002) 

 สวนหนึ่งของทฤษฎีความเปนธรรมทางสังคมของ Rawls เกี่ยวของอยางมากกับการ

ตระหนักถึงการกดขี่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งในเรื่องของสถานะและความไมเขาใจ

ที่คนกลุมตางๆ มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้โดยปกติแลวความไมเขาใจที่เกิดขึ้น

ในสังคมมักมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติและเผาพันธุ เพศ  รสนิยมทางเพศ 

สถานะทางสังคม สติปญญา ความพิการ และลักษณะอื่นๆ (Anderson, 2002)  ซ่ึงภายใต

ความไมเขาใจดังกลาวแตละบุคคลยอมตองการการไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม โดยไมตองการ

ใหสังคมแบงประเภทพวกเขาและเลือกปฏิบัติตอพวกเขาตามการแบงประเภทดังกลาว (Gaus, 

1983) ในกรณีของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เชนเดียวกันพวกเขาตองการสิทธิ

เชนเดียวกับคนกลุมอื่นๆ ในสังคมโดยไมตองการการถูกแบงประเภทและเลือกปฏิบัติจากสังคม 

(Anderson, 2002)   

 นักเขียนและนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางทฤษฎีความเปนธรรม

ทางสังคมของ Rawls และทฤษฎีการจัดสรรความเปนธรรมตอการเรียกรองการไดมาซึ่งสิทธิ

พลเมืองของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Schauer & Sinnott-Armstrong, 2003)  งาน

ของ Rawls ที่มีประโยชนมากที่สุดในเรื่องของทฤษฎีความเปนธรรมทางสังคมคือ  งานเขียนที่มี

ช่ือวา “A Theory of Justice” (Rawls, 1971)  ในงานเขียนชิ้นนี้ Rawls ไดนําเสนอลักษณะ

พื้นฐานของหลักการความเปนธรรมทางสังคมทั้งในเรื่องของความเสมอภาค (Equality) และ

เปนธรรม (Fairness) (Miller, 1999) อยางไรก็ตาม Rawls ไมไดใหคํานิยามของทั้งสองคํานี้

อยางเปนทางการ  แตเขาไดเสนอแนวทางการนําแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและความเปน

ธรรมทางสังคมไปปฏิบัติ และเสนอวาเปนหนาที่ของสังคมที่จะตองทําใหประชาชนทุกคนยึดมั่น

ในหลักการดังกลาว โดยเปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะตองสรางการยอมรับในเรื่องของความ

เสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคมใหเกิดขึ้น (Rawls, 1971) ซ่ึงสอดคลองกับหลักสิทธิ

มนุษยชนที่กลาววา  เปนหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลในการที่จะสรางสภาพแวดลอม

ที่มีความเปนธรรมซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนสามารถนําไปปฏิบัติและบังคับใชไดจริง อันจะทํา

ใหแตละบุคคลไมตองเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลของตัวเองหรือจากบุคคล

อ่ืน (Wetzel, 2001)   

 หลักการในเรื่องของความเปนธรรม (Fairness) นั้น Rawls (1971) แบงออกเปน 2 สวน

คือ สวนแรก กลาวถึง แนวปฏิบัติขององคกรตางๆ จะตองมีความเปนธรรม และสวนที่สอง  
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กลาวถึง ความจําเปนของการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงในสวนแรกนี้เองที่เกี่ยวของโดยตรงกับความ

เปนธรรมและการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน (Rawls, 

2001 ทั้งนี้เพราะในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัติในปจจุบันนั้นมิไดรวมผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเขาอยูในกลุมที่จะไดรับการปกปองคุมครองดวย นอกจากนี้ในองคกรตางๆ 

ก็มิไดมีการพูดถึงการหามการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) 

ไวในนโยบายขององคกร 

 สําหรับหลักการในเรื่องความเสมอภาค (Equality) นั้น Rawls (1971) ก็มิไดใหคํานิยาม

เอาไวอยางชัดเจน แตไดแบงระดับของความเสมอภาคเอาไว 3 ระดับ จากระดับพื้นฐานไปสู

ระดับซึ่งซับซอนที่สุดซึ่งกลาวถึงบทบาทของคุณธรรมจริยธรรมที่สงผลตอแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคล  ทั้งนี้ความลมเหลวของรัฐบาลในการปกปองผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศนํามาซึ่งขอโตแยงและการเคลื่อนไหวเพื่อใหภาคสวนตางๆ ในสังคมยึดถือทฤษฎีความเปน

ธรรมทางสังคมของ Rawls ทั้งความเสมอภาคและความเปนธรรม (Bleiker, 2002) เพื่อใหผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถมั่นใจไดวาจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับคนกลุมตางๆ 

ในสังคมอยางเทาเทียมกัน 

 ในเรื่องของการนําทฤษฎีความเปนธรรมทางสังคมของ Rawls (1971) มาปรับใชใน

องคกรหรือสถานที่ทํางานคือ การที่คนกลุมตางๆ ในองคกรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน

โดยไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ไมวาจะเปนเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ 

หรือรสนิยมทางเพศ ทั้งนี้หากองคกรมีนโยบายการจางงานซึ่งไมเลือกปฏิบัติตอคนกลุมตางๆ 

อยางชัดเจนก็จะสามารถสรางโอกาสและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นกับคนกลุมตางๆ ในองคกรได  

โดยเฉพาะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งยังถูกละเลยจากหนวยงานตางๆ อยู (Yared, 

1997) จึงเปนสิ่งจําเปนที่หนวยงานตางๆ จะตองกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อสรางเปนธรรมใหเกิดขึ้น

อยางชัดเจนทั้งในเรื่องของการจางงาน การใหออกจากงาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 

(Rawls, 2001) จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาทฤษฎีของ Rawls มีความสําคัญในเรื่องของการ

อธิบายถึงเหตุผลที่องคกรตางๆ ควรมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน 

 
2.8.2  ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

ทฤษฎีความเสมอภาค หรือ ทฤษฎีความเทาเทียมกัน (Equity Theory) ถูกพัฒนาขึ้น

โดย J. Stacy Adam (Bartol, Martin, Tein & Matthews, 1998) โดยมีรากฐานอยูที่ความ

เหมือนของมนุษย (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2550) ทฤษฎีนี้กลาววา สถานการณที่คนงานจะเกิด
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ความพึงพอใจขึ้นอยูกับความสมดุลหรือความเปนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไดรับรูวาสัดสวนของ 

Inputs กับ Outcomes ที่เขาไดรับเทาเทียมกับสัดสวนของ Inputs กับ Outcomes ของคนอื่น 

ทั้งนี้เพราะโดยปรกติมนุษยชอบที่จะเปรียบเทียบงานที่ตนเองทํากับงานของผูอ่ืนอยูเสมอ 

จิตวิทยาเชนนี้ทําใหรานขายอาหารตองระมัดระวังในการเสิรฟอาหารที่มองเห็นขนาดและ

ช้ินสวนของอาหารดวย เชน สะเตก เมื่อเสิรฟลูกคาจะมองวาชิ้นที่ตนเองไดรับกับชิ้นที่เพื่อน

ไดรับชิ้นไหนเล็กใหญกวากัน หากไดช้ินเล็กก็จะโวยวาย หากไดช้ินใหญกวาก็จะพึงพอใจ 

(Shermerhorn, 1977) โดยสรุปแลว  ความเสมอภาคมาจากพื้นฐานความคิดที่วาไมมีผูใดดอย

กวาผูอ่ืนในโอกาสหรือสิทธิมนุษยชน (วิระดา  สมสวัสดิ์, 2549) 

อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบนี้จะขึ้นอยูกับทัศนะของแตละบุคคล เชน กรณีการขึ้น

เงินเดือน พนักงานอาจเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนในแผนกอื่น หรือในองคกรอื่นใน

ระดับเดียวกัน โดยคําวา Inputs นี้อาจหมายถึงระดับการศึกษา ทักษะ ประสบการณ ช่ัวโมงการ

ทํางาน และผลงาน ขณะที่ Outcomes อาจหมายถึง เงินเดือน โบนัส คําชมเชย ที่จอดรถ ที่

ทํางาน เฟอรนิเจอร และการมอบหมายงาน เปนตน การพิจารณาสัดสวน Inputs - Outcomes 

กับของคนอื่นดังกลาว เปนการพิจารณาแบบอิงกลุม (Related) ไมใชการอิงเกณฑ (Absolute) 

ซ่ึงจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม (Inequity) ไดในสามกรณี ดังตอไปนี้ คือ (DeLamater & 

Myers, 2007) 

สัดสวน Inputs : Outcomes ของเรา > สัดสวน Inputs : Outcomes ของคนอื่น 

สัดสวน Inputs : Outcomes ของเรา < สัดสวน Inputs : Outcomes ของคนอื่น 

สัดสวน Inputs : Outcomes ของเรา = สัดสวน Inputs : Outcomes ของคนอื่น  

ในสามกรณีดังกลาว กรณีที่สองจะมีผลตอความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมมากกวา

กรณีอ่ืน อันจะนําไปสูความเครียด (Tension) และนําไปสูการขจัดหรือลดความไมเปนธรรมลง 

ยิ่งรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมมากเทาใด ความเครียดและความพยายามที่จะลดความไม

เปนธรรมนั้นก็จะมีมากยิ่งขึ้นเทานั้น ซ่ึงอาจกระทําไดหลายวิธี เชน ลาออกจากงาน การกระทํา

ตอคนอื่น หรือเปลี่ยน Inputs หรือ Outcomes ของตน หรือแมกระทั่งการบิดเบือน Inputs หรือ 

Outcomes เปนตน ดังนั้นจึงมีขอแนะนําสําหรับผูบริหารวา จะตองสงเสริมการสื่อสารแบบสอง

ทาง (Two-Way Communication) กับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเขาใจถึงการรับรูที่เปนธรรมของ

พวกเขา ใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบถึง "กฎ" (Rules) ที่ใชในการพิจารณาใหรางวัล โดยให

ผูใตบังคับบัญชาเขาใจใหชัดเจนถึงความสัมพันธระหวาง Performance กับ Outcomes และ

ตองไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวาถูกโกง (Cheated) เพราะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให



  
52 

เขารูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม (Luthans, 1981) ดังนั้นผูบริหารจึงควรทําใหระบบการบริหาร

องคกรมีความโปรงใสและยุติธรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น (Sandel, 1982) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความ

เปนธรรมที่วา การตัดสินใจอยางมีจริยธรรมนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน 

ความยุติธรรม และการไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด (Bovee, Thrill, Wood & Dovel, 1993) 

 

2.8.3  ทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theory or Stigmatization) 

ทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theory or Stigmatization) เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1954-1970 
โดยมีแนวคิดพื้นฐานสําคัญมาจาก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ทางสังคม 

(Structural Functional Theory) เปนการมองภาพรวมของสังคม โดยอธิบายวากลุมสังคมตางๆ 

จะตองมีเปาหมายรวมกัน สมาชิกแตละคนในสังคมจะปฏิบัติหนาที่ของตนตามฐานะหรือ

ตําแหนงทางสังคมที่ตนดํารงอยู  มีกฎขอบังคับ  ธรรมเนียมประเพณีที่ตองปฏิบัติตาม  มี

คานิยมซึ่งหมายถึง พลังจูงใจที่จะทําใหคนหรือกลุมสังคมตัดสินหรือประเมินวาสิ่งใดบางที่ตน

ประสงคหรือไมประสงค ดีหรือเลว คานิยมนั้นเปนนามธรรมที่อยูเหนือกฎขอบังคับทางสังคม  

เปรียบเสมือนเปนมาตรฐานที่เปนเครื่องชี้วัดพฤติกรรมทางสังคม วาสิ่งใดบางที่พึงประสงคและ

ควรแกการยกยอง ซ่ึงมาตรฐานนี้เปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม อีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎี

สัญลักษณสัมพันธ (Symbolic Interaction Theory) ซ่ึงมองวาบุคคลเปนสวนหนึ่งของสังคม 

ยอมมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันโดยมีสัญลักษณเปนสื่อ  ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธกันนั้นสิ่งสําคัญอยูที่

การมีและใชความหมายรวมกัน (พิมพวัลย บุญมงคล, 2551) ทฤษฎีการตีตราเชื่อวาพฤติกรรม

เบี่ยงเบนไมไดเกิดขึ้นเอง แตถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูการลดคาของบุคคลผูถูก

นิยามวาเบี่ยงเบนใหมีสถานภาพต่ํากวาบุคคลทั่วๆ ไป ทําใหผูที่ถูกตีตราถูกผลักใหเขาไป

รวมกลุมและเกิดสังคมยอยของตนเอง ผลของการรวมกันเปนกลุมยอยนี้ทําใหเกิดการพัฒนา

วัฒนธรรม ความเชื่อ และการใหคุณคาตอสิ่งตางๆ ในรูปแบบที่แตกตางออกไปจากสังคมใหญ 

(Link, Mirotznik & Cullen, 1991) สังคมเชื่อวาบุคคลที่ถูกตีตราคือบุคคลที่ไมมีคุณคา ไมมี

ความเปนคน ไมเปนที่ตองการ และมีภาพพจนในทางที่ไมดี (Saylor, 1990) 

มีการสืบพบความหมายดั้งเดิมของการตีตราในสมัยกรีกวาหมายถึง เครื่องหมาย หรือ

แผลเปนที่เกิดจากการถูกประทับตราดวยเหล็กเผาไฟ เพื่อเปนสัญลักษณของความเปนทาสหรือ

อาชญากร เพื่อเปนเครื่องหมายใหบุคคลอื่นเห็นไดชัดเจน (Arangio, 1978; Saylor, 1990; 

Jilling & Alexus, 1991) แตในปจจุบันคําวา “การตีตรา” ไดถูกนํามาศึกษาและใหความหมาย

เพิ่มเติมที่แตกตางออกไปดังนี้ 
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Goffman (1963) ใหความหมายวา การตีตรา คือ ลักษณะหรือความแตกตางที่ไมพึง

ประสงคของบุคคลซึ่งสงผลใหบุคคลไมเปนที่ยอมรับของสังคม หรือลักษณะซึ่งทําใหบุคคล

เปลี่ยนจากบุคคลปกติธรรมดา เปนบุคคลที่ไมบริสุทธิ์ ดางพรอย มีมลทิน ไรคุณคา 

Gilmore & Somerville (1994) ใหความหมายวา การตีตรา คือ การใหความหมายทาง

สังคมซึ่งสงผลตอการรับรูของบุคคลในทางลบ การรับรูนี้อาจเปนสิ่งที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได 

อันเปนผลมาจากคนหรือบรรทัดฐานของสังคม ทําใหเกิดการแบงแยกและลดคุณคา 

Webster (2003) ใหความหมายวา การตีตรา คือ เครื่องหมายของความอดสู และไม

นาเชื่อถือ 

Hinshaw (2006) ใหความหมายวา การตีตรา คือ การใหความหมายวามีมลทินและ

ความเสื่อมเสีย 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา  การตีตรา  คือ  ลักษณะหรือความแตกตางที่ไมพึงประสงคของ

บุคคลที่ถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูการลดคาของบุคคลใหตํ่ากวาบุคคลทั่วๆ ไป 

สงผลใหบุคคลเปลี่ยนจากบุคคลปกติธรรมดาเปนบุคคลที่ไมบริสุทธิ์ ดางพรอย เสื่อมเสีย มี

มลทิน ไรคุณคา นาอดสู และไมนาเชื่อถือ 

จะเห็นไดวาในปจจุบันการตีตราจะเกี่ยวของกับบุคคลที่มีพฤติกรรมบางอยางเบี่ยงเบน

ไปจากการยอมรับของสังคม  ทําใหทฤษฎีการตีตราถูกนํามาใชอยางกวางขวางในกลุมบุคคลที่

มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม  เพราะการกระทําผิดกฎและบรรทัดฐานของ

สังคม  ซ่ึงถือเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคล  ดังนั้นหากบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไป

จากกฎหรือบรรทัดฐานยอมที่จะถูกตีตรา โดยสังคมจะมองวาสิ่งที่เบี่ยงเบนไปนั้นเปนสิ่งที่นา

ละอาย เปนการกระทําที่ขาดศีลธรรมจรรยา และเปนอันตรายตอสังคม (Becker, 1981) ดังนั้น

จึงอาจกลาวไดวา การตีตราจากสังคม เปนทัศนคติและปฏิกิริยาของสังคมในทางลบตอบุคคลที่

มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ซ่ึงสังคมจะมีปฏิกิริยา หรือแสดงความเกลียด

ชัง และไมยอมรับใหเปนสมาชิกของกลุม อยางไรก็ตามการตีตราจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสังคมมี

ทัศนคติในทางลบตอบุคคลอยางสม่ําเสมอและรุนแรง และทัศนคตินั้นจะตองมีผลตอปฏิกิริยา

โตตอบหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เปนผลมาจากการรับรูดวย (จิราพร จิระสถิตย, 2542)   

ทฤษฎีการตีตรานี้ประเด็นสําคัญอยูที่ความเบี่ยงเบน  ไมวาจะเปนรูปราง  ลักษณะ  

หรือพฤติกรรม  เมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นผลก็คือมีการตีตราตามมา  มีนักทฤษฎี 2 ทานที่

อธิบายถึงกระบวนการตีตราที่เกิดขึ้นจากความเบี่ยงเบน คนแรกคือ Howard S. Becker 

อธิบายวา กระบวนการตีตราบุคคลจะดูที่ผลของปฏิกิริยาจากสังคม กลาวคือ ถาปฏิกิริยา
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ในทางลบจากสังคมตอบุคคลมีมาก แสดงวาบุคคลนั้นมีความเบี่ยงเบนและถูกตีตรา นักทฤษฎี

อีกคนหนึ่งคือ Edwin M. Lemert อธิบายกระบวนการตีตราที่พิจารณาจากเนื้อหาหรือสาเหตุ

ของความเบี่ยงเบน และปฏิกิริยาของสังคมตอพฤติกรรมดังกลาว โดย Lemert ไดอธิบาย

กระบวนการตีตราโดยแยกพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกเปน 2 ระดับ คือ (Rubington & Weinberg, 

1995) 

 1)   ความเบี่ยงเบนปฐมภูมิ (Primary Deviance) เปนการกระทําผิดทั่วๆ ไป 

หรือกระทําผิดโดยไมเจตนา ภายใตสภาวการณทางสังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ความรูสึกนึก

คิด โครงสรางจิตใจของแตละบุคคล ปฏิกิริยาของสังคมที่ทําการลงโทษมีเพียงเล็กนอย ถา

ผูกระทําผิดสํานึกไดก็จะไดรับการใหอภัยและไมถูกตีตรา 

 2)   ความเบี่ยงเบนทุติยภูมิ (Secondary Deviance) เปนการกระทําผิดที่ 

เกิดขึ้นบอยๆ หรือมีความเบี่ยงเบนมาก สังคมไมยอมรับ ปฏิกิริยาของสังคมที่ลงโทษจะมีความ

รุนแรง และมีการตีตราผูกระทําผิด สงผลตอโครงสรางทางจิตใจ ทัศนคติ ตลอดจนบทบาททาง

สังคมของบุคคลนั้นกอใหเกิดการปรับตัว หรือปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับการตีตราที่สังคม

กําหนดให 

Goffman (1963) แบงการตีตราออกเปน 3 ประเภท คือ 

1)  การตีตราจากความพิการของรางกาย  เชน  คนแขนขาพิการ  คนหูหนวก   

ตาบอด  หรือเปนโรคเรื้อรังที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 

2)  การตีตราอันเนื่องมาจากลักษณะของแตละบุคคล  ไดแก  คนคุก  คนติด 

ยา  คนไมซ่ือสัตย  คนรักเพศเดียวกัน 

3)  การตีตราอันเนื่องมาจากเชื้อชาติและศาสนา  ไดแก  พวกชนกลุมนอย   

เมื่อบุคคลรับรูการถูกตีตราจะทําใหเกิดความตึงเครียด รูสึกวาตนไมเปนที่ยอมรับของ

สังคม บุคคลตองตอสูด้ินรนกับทัศนคติในทางที่ไมดี และลดคุณคาของตนเองลง พัฒนากลวิธี

ในการจัดการกับการตีตรา บุคคลที่ลมเหลวไมสามารถทําสิ่งตางๆ ไดอยางเพียงพอ เปนสาเหตุ

ทําใหบุคคลรูสึกถูกทอดทิ้ง ถอยหนีกับการมีปฏิสัมพันธกับสังคม โกรธแคนบุคคลอื่น เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน ไดแก การรับรูเกี่ยวกับตนเองในดานลบ รูสึกไมมีคุณคา และการตีตรา

ยังทําใหบุคคลไมบรรลุความตองการพื้นฐานในดานความรัก ความเปนเจาของ การนับถือ

ตนเอง  ความปลอดภัย ความมั่นคง และอํานาจ (Jilling & Alexus, 1991) ผลของการรับรูการ

ถูกตีตราจากสังคมจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชีวิต 3 ประการ คือ (Hopper, 1981) 

1)  ผลกระทบตอการทํากิจกรรมและหนาที่ตามปกติ 
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2)  การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมเกี่ยวกับอาชีพ ชีวิตครอบครัว สันทนา 

การ และกิจกรรมทางศาสนา 

3)  การเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน 

ขณะที่ Goffman (1963) กลาววา ผูซ่ึงถูกตีตราจะมีกระบวนการปรับตัวในหลาย

รูปแบบดังนี้ 

  1)  Hiding Their Illness – เปนลักษณะที่บุคคลปดบังซอนเรนความเจ็บปวย 

ความพิการถูกตีตราจากสังคม นอกจากนี้บุคคลอาจมีความพยายามแกไขสวนที่เปนตนเหตุของ

การถูกตีตรา เชน การทําศัลยกรรมตกแตง 

  2)  Covering – การเบี่ยงเบนความสนใจ 

 3)  Disclosing – การเปดเผยตนเองเพื่อขอความเห็นใจ หรือขอรับความ

ชวยเหลือ  

 4)  Deviance Disavowal – การปฏิเสธไมยอมรับวาเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 

บอกวาสิ่งที่ตนเปนนั้นไมไดทําใหตนแตกตางจากบุคคลอื่น 

  5)  Challenging or Resist Social Norms – การไมยอมรับวาตนถูกตีตรา 

และในทางกลับกันตนเองก็ตีตราคนอื่นๆ ในสังคมวาโง ไมมีศีลธรรม 

การตีตราจะทําใหบุคคลรูสึกถูกกีดกันและแบงแยกวาตนไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ ซ่ึงผล

ของการถูกตีตราดังกลาวจะลดโอกาสในการดําเนินชีวิตตามปกติในสังคม ทั้งยังมีผลตอการรับรู

ตนเองของผูที่ถูกตีตรา โดยจะทําใหรูสึกอับอาย เกลียดตนเอง และตีตราประณามตนเอง    

(เพ็ญศรี วงษพุฒ, 2545) ซ่ึงบอยครั้งที่การตีตราจะนําไปสูการถูกกีดกันและการเลือกปฏิบัติ 

(International Center for Research on Women, 2002) ทั้งนี้เพราะการตีตราและการเลือก

ปฏิบัติมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด นักวิชาการบางทานกลาววาการเลือกปฏิบัติเปนรูปแบบ

หนึ่งของการตีตราผานการกระทํา (Enacted Stigma) (Busza, 1999) 

 

2.9  สมมติฐานการศึกษา 
 

1)  ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานซึ่งเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ อันไดแก  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง การแสดงออกวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ การรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และการปฏิสัมพันธกับผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ มีผลตอการไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม 

2)  การจัดการความหลากหลายในองคกร อันไดแก คณะกรรมการบริหารองคกรมี 

ความหลากหลาย การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยใน

องคกร การมีที่ปรึกษา/กลุมที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา การแยกการจัดการความหลากหลาย

ออกจากการขจัดความไมเทาเทียม และนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ มีผลตอการ

ไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม 

3)  บริบทอื่น อันไดแก บรรทัดฐานของสังคม และกฎหมาย มีผลตอการไดรับการปฏิบัติ

ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม 

 

 

 



2.10  กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สังคม                        กฎหมาย 

 
คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย                      การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ปรึกษา/กลุมที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา       นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ 
 

         แยกการจัดการความหลากหลายออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

 

เพศ     อายุ   

 

ระดับการศึกษา                ตําแหนง

                  

อาชีพ                   การแสดงออก                การรับรูของบุคคลอื่น
       

การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ 

การไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

อยางเทาเทียม 

ลักษณะสวนบุคคล 

การจัดการความหลากหลายในองคกร 
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บริบทอื่น 

 

ภาพที่ 2.4  โครงรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร 



 
บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยนี้ผูวิจัยมุงอธิบายปรากฏการณการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

ที่มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน เพื่อสรางความเทาเทียมกันใหแกผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และเสนอแนะแนวทางในการปกปองคุมครองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน และสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในองคกร โดยใชวิธีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพื่อสรางองคความรูใหม โดยไดดําเนินการ

เปนขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1  การออกแบบการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดย

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานทั้งจากหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตางกัน และตําแหนงหนาที่ในองคกรที่แตกตางกัน โดยใชเทคนิค

การเลาเรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา อันจะทําใหทราบถึงปจจัยและบริบทที่มี

ผลตอความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร  ไมวาจะเปนลักษณะ

สวนบุคคลของพนักงาน การจัดการความหลากหลายในองคกร และบริบทอื่น อันจะเปน

แนวทางในการสรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ 

สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องมาจาก 

 1)   การศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีขอจํากัดตรงที่เปนประเด็นที่มี 

ความออนไหว (Sensitive) ทั้งนี้เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักถูกสังคมมองวาเปน

คนผิดปกติและเปนความเบี่ยงเบนจากสังคม  ดังนั้นคนกลุมนี้จึงมีแนวโนมที่จะปกปองตัวเองสูง  

จึงอาจมีการบิดเบือนขอมูลหรือปรุงแตงขอมูลขึ้นมา  ดังนั้นการที่จะเขาถึงขอมูลที่แทจริงเปน
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เรื่องยากที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะใหขอมูลอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา  ดังนั้น

การเก็บขอมูลจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตละคนจึงตองใชระยะเวลานานพอสมควร  

ต้ังแตการสรางความสัมพันธ  สรางความไววางใจ  และการพูดคุย  นอกจากนี้การเก็บขอมูล

จากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตละคนไมสามารถทําไดในครั้งเดียว  ตองมีการทําซ้ํา

หลายๆ ครั้ง 

 2)   การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติทางดานทรัพยากร 

มนุษย เพื่อคนหาวามีปจจัยและบริบทอะไรบางที่มีผลตอความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในองคกร สภาพแวดลอมและชีวิตการทํางานของคนกลุมนี้ รวมถึง

ผลกระทบที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับจากการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน เพื่อที่จะ

คนหาแนวทางในการปองกันและแกไข เพื่อใหไดมาซึ่งตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อ

ความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร  

 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

ประชากรในการศึกษานี้คือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานทั้งจาก

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะเปนประโยชนในการสรางตัวแบบ

ทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สําหรับ

กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใหขอมูลนั้นเริ่มจากบุคคลที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งผูวิจัย

มีความสนิทสนมคุนเคยเปนอยางดี แลวบุคคลนั้นจะแนะนําเพื่อนหรือคนรูจักที่เปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ตอไป ซ่ึงเปนการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Snowball 

(Taylor & Bogdan, 1984) กลุมตัวอยางจะเปนกลุมซึ่งผูเกี่ยวของในที่ทํางานรับรูวาเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ โดยเลือกจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตางกัน และ

ตําแหนงหนาที่ในองคกรที่แตกตางกันจนกวาขอมูลที่ไดจากการใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ 

และการสัมภาษณจะมากพอและไมมีอะไรใหม (Rich Enough) ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 43 ราย ทั้งนี้ผูใหขอมูลจะมีลักษณะรวม 5 ประการ คือ 

(Spradley, 1979) 

  1)  เขาใจในวัฒนธรรมของตนเองเปนอยางดี (Through Enculturation) คือ  

ลักษณะของผูใหขอมูลที่ดีจะตองผานกระบวนการธรรมชาติของการเรียนรูถึงวัฒนธรรมพิเศษ

ของตน  ซ่ึงศักยภาพของผูใหขอมูลแตละคนจะแตกตางกันไปในระดับของการเรียนรูวัฒนธรรม
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หรือโลกของเขา  ผูใหขอมูลที่สามารถใหขอมูลที่ดีนั้นมักจะผานเหตุการณและเรียนรูโลกของตน

เปนเวลานานพอสมควร  ทําใหเขาสามารถตอบคําถามไดอยางมั่นใจ  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนด

คุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญวาจะตองเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งปฏิบัติงานอยู

ในองคกรใดองคกรหนึ่งมานานกวา 6 เดือน เพื่อที่เขาจะไดรับรูและมีประสบการณจากการ

ทํางานภายในองคกรนั้นๆ เปนอยางดี 

  2)  มีสวนรวมในเหตุการณหรือวัฒนธรรมปจจุบัน (Current Involvement) คือ  

การเลือกผูใหขอมูลนั้นจะตองพิจารณาวาเขาอยูในสถานการณปจจุบัน (ไมใชเคยอยู) นั่นคือ 

จะตองเลือกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ปจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยูในองคกรใดองคกร

หนึ่ง ซ่ึงเหตุผลในการเลือกผูใหขอมูลที่อยูในสภาพแวดลอมปจจุบันก็เพราะ ผูใหขอมูลกลุมนี้จะ

ใชความรู ความเขาใจ และความหมายในปจจุบันมาอธิบายสิ่งที่เขารูไดอยางชัดเจนและเปน

ปจจุบัน 

  3)  อยูในสภาพของวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากผูวิจัย (An Unfamiliar Cultural  

Scene) คือ การที่ผูใหขอมูลอยูในวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากผูวิจัยจะทําใหผูวิจัยสามารถดึงจุด

ที่นาสนใจในการวิเคราะหออกมาไดมากขึ้น ทั้งนี้เพราะความแตกตางดังกลาวจะทําใหผูวิจัย

สามารถรับรูและดึงเอาสิ่งที่ผูใหขอมูลคิดวาเปนเรื่องธรรมดาหรือเปนเพียงจุดเล็กๆ นอยๆ มา

เปนประโยชนตอการศึกษาไดเปนอยางดี 

  4)  มีเวลาเพียงพอในการใหขอมูลเพื่อการวิจัย (Adequate Time) คือ การวิจัย 

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะตองใชระยะเวลานานในการศึกษา จึงจําเปนที่จะตองเลือก

ผูใหขอมูลที่มีเวลาพอหรือผูที่สามารถติดตามขอมูลไดอยางตอเนื่อง 

  5)  ไมใชผูวิเคราะห (Non-Analytic) คือ ผูใหขอมูลสวนใหญจะใชภาษาและ 

ความคิดของตนเองในการอธิบายเหตุการณและการกระทําโดยไมมีการวิเคราะหถึงความหมาย

หรือนัยสําคัญของเหตุการณเหลานั้น ทั้งนี้ผูวิจัยควรหลีกเลี่ยงผูใหขอมูลที่ทําตัวเปนผูวิเคราะห

เสียเอง ทั้งนี้เพราะขอมูลที่ใชในการวิจัยนั้นควรจะเปนขอมูลตามความเปนจริงมากกวาขอมูลที่

ผานการวิเคราะหมาแลว 

 

3.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือ ตัวผูวิจัย เนื่องจากผูวิจัยถือเปน

เครื่องมือหนึ่งที่จะไดมาซึ่งขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจึงมีการเตรียมตัวใหพรอมในสวนของ
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ความรู โดยการทําความเขาใจกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ซ่ึงไดจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  สิทธิพลเมือง  สิทธิทางเพศ  การจัดการความหลากหลาย

ในองคกร แนวคิดเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ การกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ   และปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

สถานที่ทํางาน รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของไดแก ทฤษฎีความเปนธรรม ทฤษฎีความเสมอภาค  

และทฤษฎีการตีตรา เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแนวคําถาม (Guideline) ใหมีความ

ครอบคลุมมากที่สุด  อันจะเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลและอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิผล  สําหรับการเตรียมความพรอมในดานการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น  ผูวิจัยได

ทําการศึกษาจากทฤษฎีและการฝกปฏิบัติโดยการสัมภาษณเพื่อนสนิท และผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยทําการสังเกต การบันทึกเทป การจด

บันทึกขอมูลภาคสนาม และการถอดเทป รวมถึงการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อใหเกิดทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลใหมากที่สุด นอกจากนี้ผูวิจัยไดเตรียม

เครื่องมือตางๆ ใหพรอมสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลคือ เทปบันทึกเสียง สมุดโนต ปากกา และ

แนวคําถาม (Guideline) สําหรับการเก็บขอมูลซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  

โดยจะตองมั่นใจไดวาอยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ 

การวิจัยครั้งนี้ใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และใชวิธีการ

สัมภาษณประกอบดวย เนื่องจากเปนวิธีการที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณสามารถโตตอบ 

อธิบายจนเกิดความชัดเจน ซักถามจนเกิดความกระจาง เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซึ้งและสมบูรณ 

นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังมีโอกาสสังเกตกิริยาทาทาง รวมทั้งภาษาทาทาง ส่ิงแวดลอมตางๆ 

ของผูใหสัมภาษณประกอบในการตีความหมาย และอธิบายถึงปรากฏการณตางๆ ได อันเปน

วัตถุประสงคสําคัญยิ่งในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพ (นิศา ชูโต, 2551) โดยเลือกใชการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา โดย

การนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาทําการประมวลและสรุปสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด

ขอบเขตในการศึกษาเพื่อใชในการสัมภาษณแบบเจาะลึก แลวจึงนําโครงรางคําถามที่ใชในการ

สัมภาษณมากําหนดรูปแบบคําถามที่ตองการคําตอบที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหมีการสนทนาตอบ

ขอซักถามอยางเปนระบบ (Huberman & Miles, 1994) โดยจะเปนการซักถามประเด็นหลักที่

ผูวิจัยกําหนดไวเพียงไมกี่ขอเพื่อใชเปนแนวทางการสัมภาษณ  และการติดตามซักถามเพิ่มเติม 

(Probe) เพื่อใหเกิดความชัดเจน และไดสาระสําคัญที่ผูวิจัยจะนํามาประมวล/สรุป/เสนอใน

รายงานวิจัย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547) แตทั้งนี้เปาหมายไมไดอยูที่คําถามจากแบบ
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สัมภาษณเทานั้น  หากรวมถึงขอมูลที่อาจไดมานอกเหนือจากประเด็นคําถามที่กําหนดไว เปน

การเปดโอกาสใหผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางอิสระ ซ่ึง

ประเด็นดังกลาวอาจไมไดมีการกําหนดไวลวงหนา  จึงนับเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการสํารวจขอมูล

สวนบุคคลและขอมูลซึ่งมีความออนไหวคอนขางมาก (Fontana & Frey, 1994)  โดยดําเนินการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อทราบถึงปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อ

ความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร  ความคิดเห็น  ปญหา  

ตลอดจนอุปสรรคในการสรางการยอมรับและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในองคกร  Gordon & 

Langmaid (1990) เสนอวาการสัมภาษณแบบเจาะลึกควรใชเวลาไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง ใชการ

บันทึกเสียงไมใชการจดบันทึก ลักษณะขอคําถามควรเปนคําถามที่มีรูปแบบหรือกึ่งมีรูปแบบ  

และการใหสัมภาษณจะเปนการตอบจากความรูสึกสวนลึกในจิตใจ   

นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือและความสนใจจากกลุมตัวอยางจํานวน 4 ราย ที่พรอม

ที่จะเปดเผยตัวเองกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ จึงไดทําการสนทนากลุม 

(Focus Groups Interviews) โดยใชเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยการปอนคําถามเกี่ยวกับ

หัวขอวิจัย 2-3 ประเด็นใหกลุมตอบ คนในกลุมจะไดยินคําตอบของคนอื่นๆ แลวก็จะใหคําตอบที่

เห็นดวยเพิ่มเติม หรือขัดแยงก็ได ในขณะที่ผูวิจัยจะเปนผูสัมภาษณ ซักไซ และตะลอมกลอม

เกลาใหมุมมองของทุกคนมีโอกาสสะทอนออกมา พรอมกับมีผูชวยวิจัยคอยจดบันทึกปฏิกิริยา

โตตอบและปฏิสัมพันธของคนในกลุมไว นอกเหนือจากการบันทึกเสียง ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณกลุมจะเปนขอมูลที่ลุมลึกดวยแงมุมตางๆ ของความคิดและประสบการณของคนใน

กลุม (Emic) (นิศา ชูโต, 2551) อีกทั้งยังสามารถใชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เรียกวา

วิธีการสามเสา (Triangulation) ไดอีกดวย 

 
3.4  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  

กอนนําแนวคําถาม (Guideline) ไปใชกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีในการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ 2 วิธี วิธีแรก คือ การใหผูทรงคุณวุ ฒิซ่ึงเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

จํานวน 3 คน พิจารณาใหความเห็น วิธีที่สอง คือ การนําแนวคําถามไปทดสอบกับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศจํานวน 3 คน หลังจากนั้นจึงทําการปรับแกและนําเสนออาจารยผูควบคุม

วิทยานิพนธอีกครั้งกอนนําไปเก็บขอมูลจริง 
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3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน คือ 

 

3.5.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   

คือ  การเก็บขอมูลภาคสนาม  หรือจากพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย  ซ่ึงเปนขอมูลหลักใน

การวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth  

Interview) ทั้งนี้เพราะการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนวิธีการที่เหมาะสมในเพศวิถีศึกษา เพราะผู

ศึกษาและผูใหขอมูลตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ความเชื่อถือศรัทธา ความเคารพซึ่งกันและกัน

มากกวาการศึกษาในประเด็นอื่นๆ (พิมพวัลย บุญมงคล, 2551) โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศโดยมีผูชวยวิจัยเขารวมดวย และทําการบันทึกขอมูลที่ไดจาก

การสนทนาดวยเทปบันทึกเสียงและสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไปพรอมกันดวย  ทั้งนี้จะ

ใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1-2 ช่ัวโมง  ซ่ึงไมรวมถึงการพูดคุยเพื่อสรางความสนิทสนม  

และการเขารวมหรือทํากิจกรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งเปนกลุมตัวอยาง  ทั้งนี้

เพราะการสรางความสนิทสนมโดยการเขารวมทํากิจกรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

ไมวาจะเปนการรับประทานอาหารรวมกันหรือการเขารวมกิจกรรมกลุม อันจะชวยใหผูวิจัย

สามารถสังเกตและเก็บขอมูลวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับ

สถานที่ทํางานของพวกเขาอยางไรบาง อีกทั้งยังทําใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลซ้ําจากผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเหลานี้ไดโดยงาย ทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะชวย

ใหการวิเคราะหขอมูลอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการจะไดขอมูลหรือไม 

ขอมูลจะมีหรือไมมีคุณภาพ ลึกซึ้งและละเอียดออนมากนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับความสัมพันธ 

บรรยากาศ กระบวนการตอรองที่ล่ืนไหลเปนธรรมชาติ วิธีถามคําถาม โดยจะใชแนวคําถามที่มี

หัวขอกวางๆ กอนแลวจึงคอยๆ ซักไซไลเลียงเจาะเอาขอมูลในระดับลึกๆ ตอไป (นิศา ชูโต, 

2551)  

เมื่อทําการสัมภาษณแลวเสร็จในแตละครั้งผูวิจัยจะกลับมาบันทึกขอมูลและถอดเทป 

การสนทนาในครั้งนั้นๆ ทันทีเพื่อใหขอมูลที่ไดมีความละเอียดครบถวน และประกอบไปดวย

อารมณและความรูสึกที่ผูวิจัยไดรับจากผูใหสัมภาษณใหมากที่สุด และเนื่องจากผูวิจัยเปนเพศ

ชายซึ่งอาจไมสามารถสรางความสนิทสนมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งเปนเพศหญิง

ไดเทาที่ควร ในการสัมภาษณจึงมีผูชวยวิจัยซึ่งเปนเพศหญิงคอยชวยเหลือและสรางความสนิท
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สนมคุนเคยกับกลุมดังกลาว อันจะทําใหขอมูลที่ไดมีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากผูให

สัมภาษณจะรูสึกคุนเคยกับผูวิจัยจนมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่เปนธรรมชาติ ที่เรียกวา 

Phenomenological Validity (สุภางค จันทวานิช, 2549ข) ทั้งนี้กอนที่จะทําการสัมภาษณผู

สัมภาษณจะอธิบายรายละเอียดของการสัมภาษณ อันจะทําใหผูถูกสัมภาษณเขาใจถึงความ

ตองการในการสัมภาษณ และการสัมภาษณจะเริ่มจากคําถามทั่วๆ ไปกอนคําถามเกี่ยวกับ

รายละเอียดสวนบุคคล เพราะคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดสวนบุคคลอาจจะทําใหผูให

สัมภาษณรูสึกอึดอัด ซ่ึงจะมีผลทําใหเขาระมัดระวังตัวหรือไมอยากใหความรวมมือในการ

สัมภาษณได (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547) โดยดําเนินการสัมภาษณในเดือนมีนาคม - 

เมษายน พ.ศ. 2552 ณ สถานที่ที่ผูใหสัมภาษณสะดวกที่จะใหสัมภาษณ นอกจากนี้ในกรณีที่

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางมีความนาสนใจเปนพิเศษก็จะทําการสัมภาษณ

ผูเกี่ยวของกับกลุมตัวอยางรายนั้นๆ เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา

ของกลุมตัวอยางรายนั้นๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล 

 
3.5.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   

คือ การเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารและ

งานวิจัยตางๆ ซ่ึงประกอบดวย นโยบาย แผนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ เอกสารทางวิชาการ 

รายงานวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ ตลอดจนรายงานการประชุมตางๆ ของหนวยงานที่

เกี่ยวของ อันจะทําใหทราบถึงปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

เทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร ความคิดเห็น ปญหา ตลอดจน

อุปสรรคในการสรางการยอมรับและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในองคกร   

 

3.6  การตรวจสอบขอมูล 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล 

(Data Triangulation) ซ่ึงเปนการพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยตรวจสอบ

จากชวงเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกตางกัน ซ่ึงจะตองไดขอมูลที่ตรงกัน และจะใชวิธีการ

ตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) ควบคูไปดวย โดยการมีผูชวยวิจัย  

อันจะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดขอมูลเหมือนหรือตางกันอยางไร 

นอกจากนี้เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นถูกตอง จึงใชวิธีการเชนเดียวกับ 

Whyte (1955, อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2549ข) ซ่ึงใชในงานวิจัยเรื่อง Street Corner 
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Society โดยการซักถามผูใหขอมูลถึงสิ่งที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณและตีความหมาย และเมื่อ

เขียนรายงานวิจัยเสร็จสิ้นก็ใหผูใหขอมูลอานทบทวนวาขอมูลและการตีความหมายนั้นมีความ

เที่ยงตรงหรือไม แลวจึงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณ ซ่ึงจะมีผลตอการรับรองความเชื่อถือได

ของขอมูลเพราะชวยใหเกิดมุมมองใหม ชวยใหเกิดการตีความใหมเนื่องจากการตีความเดิม

เปนไปเพราะผูวิจัยไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาดีพอ (สุภางค จันทวานิช, 2549ก) ทั้งยังชวย

แกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะหและสรุปผลวิจัยไดอีกดวย 

 

3.7  การวิเคราะหขอมูล 
   

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้ทําโดยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดรับจากผูใหขอมูลที่รวมถึง

ประวัติสวนตัว ทัศนคติ คานิยม ความตองการ รวมถึงบริบทดานสภาพแวดลอมมาประกอบกับ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อให

ความหมายกับขอมูลที่ไดมา โดยใชวิธีการจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) ซ่ึง

เปนการจัดขอมูลใหเปนหมวดหมูหรือประเภท โดยใชเกณฑคุณลักษณะที่ขอมูลนั้นมีอยูรวมกัน

เปนตัวจําแนก และวิธีการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซ่ึงเปนวิธีการสราง

ขอสรุปทั่วไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยใชกรณีศึกษาหรือ

แหลงขอมูลเฉพาะจํานวนหนึ่งเปนหลัก แลวกลาวอางความจริงทั่วไปขึ้นจากความจริงเฉพาะ

ของขอมูลชุดดังกลาว โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลบันทึก ทั้งนี้เพราะการ

สรางขอสรุประดับนี้ไมตองการขอมูลที่สลับซับซอนมาก ใชเพียงบันทึกภาคสนามที่ผูวิจัยจดจาก

การสังเกตหรือสัมภาษณ หรือใชขอมูลเอกสารที่มีผูบันทึกไวก็สามารถนํามาสรางขอสรุปได 

(สุภางค จันทวานิช, 2549ก) โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

3.7.1  การจัดทําและจัดเก็บขอมูล (Data Entry & Storage)  

ผูวิจัยถอดคําพูดจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในลักษณะของการพิมพขอความเพื่อ

ความสะดวกในการนํามาวิเคราะหภายหลัง ซ่ึงผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยไมใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  

  

3.7.2  การแจงนับ  

เปนขั้นตอนที่ทําใหขอมูลมีสภาพเปนเชิงปริมาณ โดยการนับจํานวนครั้งของคําหรือ

แนวคิดที่ปรากฏอยูในขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซ่ึงในการนับจํานวนคําและแนวคิดในการ
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วิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยใชความระมัดระวังและตรวจสอบที่มาของตัวเลขดังกลาว เชน ถาคําๆ 

หนึ่งปรากฏหลายครั้งในขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั้งหมด ที่มาของจํานวนดังกลาวเกิดจาก

คนจํานวนมากใชคําดังกลาว หรือเปนเพราะคนๆ เดียวใชคํานั้นหลายครั้ง ทั้งนี้การตรวจสอบ

ดังกลาวทําใหการอานและการตีความขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณถูกตอง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ

สินธุ, 2547)   

 

3.7.3  การหาความคลายคลึงของขอมูล 

เปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง

เพื่อหาลักษณะที่เหมือนหรือคลายคลึงกันของขอมูลทั้งสองชุด แลวจึงขยายขอบขายของการหา

ความคลายคลึงไปยังขอมูลชุดตอๆ ไป ซ่ึงการโยงความคลายคลึงตอไปเรื่อยๆ นี้ชวยใหนักวิจัย

สามารถนําขอสรุปยอยหลายชุดมายุบรวมเปนขอสรุปที่ใหญข้ึน จนไดแบบแผนของขอมูลใน

เรื่องที่คลายคลึงกันดวย (สุภางค จันทวานิช, 2549ก)   

 

3.8  จริยธรรมในการวิจัย 
  

ผูวิจัยคํานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและการพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูลโดยเฉพาะ

อยางยิ่งกลุมที่ผูวิจัยทําการสัมภาษณ โดยคํานึงถึงความสมัครใจในการใหขอมูล ผูวิจัยจะแจง

ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจเขารวมในการวิจัย และในระหวางการสัมภาษณหากผูให

สัมภาษณไมพรอมที่จะใหขอมูลก็สามารถที่จะปฏิเสธหรือออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดย

จะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอผูใหสัมภาษณและบุคคลที่เกี่ยวของ โดย

คํานึงถึงหลักการสําคัญ 5 ประการคือ 

 

3.8.1  การเคารพความเปนสวนตัว (Privacy) 

 ผูวิจัยเคารพความเปนสวนตัว ความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติซ่ึงเปนขอมูลที่เปน

ความลับของผูใหสัมภาษณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่อาจกระทบตอความรูสึกและความ

เปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณ นอกจากนี้ผูวิจัยพยายามรักษาบรรยากาศในการสัมภาษณใหมี

ความเปนสวนตัว หลีกเลี่ยงไมใหมีส่ิงรบกวนขณะสัมภาษณ ใหการสนทนาซักถามดําเนินไป

อยางเปนธรรมชาติ โดยระมัดระวังกิริยา ใหเกียรติ และมีความจริงใจ เพื่อสรางความไววางใจให

เกิดขึ้น  โดยจะไมกาวลวงและละเมิดความเปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณโดยคํานึงถึงความ

ตองการและความสบายใจของผูใหสัมภาษณเปนสําคัญ ผูวิจัยหลีกเลี่ยงการใชภาษาที่แฝงดวย
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อคติทางเพศหรือทัศนคติเชิงลบในเรื่องเพศ โดยพยายามใชคําที่เปนกลางในการพูดคุย (มลฤดี 

ลาพิมล, พิมพวัลย บุญมงคล, ศรินยา สิงหทองวรรณ, อุไรรัตน หนาใหญ และรณภูมิ สามัคคีคา

รมย, 2551) สําหรับหองที่ใชในการสัมภาษณเปนสถานที่ที่ผูใหสัมภาษณสะดวกที่จะให

สัมภาษณ 

 

3.8.2  การรักษาความลับ (Confidentiality) 

 ผูวิจัยสัญญาวาจะปกปดความลับและปกปองความเปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

สําหรับการบันทึกเทปนั้นตองไดรับความยินยอมจากผูใหสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดอธิบายใหผูให

สัมภาษณทราบวาเพื่อใหไดรายละเอียดของเนื้อหาและความถูกตองของขอมูลจึงจําเปนตองมี

การบันทึกเทปการสนทนา ซ่ึงเมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแลวเสร็จก็ไดลบขอมูลในเทปทั้งหมด 

นอกจากนี้ผูวิจัยจะไมระบุช่ือและสถานที่ทํางานจริงของผูใหสัมภาษณในรายงานวิจัย ทั้งนี้

เพราะอาจกอใหเกิดความรูสึกอับอาย หรือผลกระทบทางดานจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจและ

ผูใหสัมภาษณได 

  

3.8.3  การใหความยินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent) 

 ผูวิจัยไดจัดเตรียมแบบฟอรมยินยอมใหทําการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ 

(Informed Consent Form) เพื่อใหกลุมตัวอยางลงนาม ซ่ึงหากกลุมตัวอยางไมสะดวกที่จะลง

นามในแบบฟอรมดังกลาวเพราะเกรงจะเปนหลักฐานที่ระบุตัวตนของกลุมตัวอยางก็สามารถให

ความยินยอมดวยวาจาก็ได (สมทรง ณ นคร และวีระชัย โควสุวรรณ, 2547) 

 

3.8.4  การอธิบายโครงการวิจัยแกผูเขารวมโครงการ (Debriefing) 

 ผูวิจัยไดอธิบายใหกลุมตัวอยาง/ผูใหสัมภาษณทราบรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

วิจัย ไดแก หัวขอเรื่องที่จะทําวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการวิจัย เหตุผลที่เชิญชวนเขารวม

โครงการวิจัย ระยะเวลาที่ทานตองใหความรวมมือในการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก

การวิจัยทั้งตอทานและบุคคลอื่น ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทานในการเขารวมการวิจัย 

การรักษาความลับของขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทานในการวิจัย สิทธิของทานที่จะถอนตัวจาก

โครงการวิจัยไดทุกเมื่อ 
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3.8.5  ผลประโยชน การแลกเปลี่ยนและแบงปน (Benefits and Reciprocity) 

ผูวิจัยไดแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงประโยชน ที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้  รวมถึง

ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งตอกลุมตัวอยางและบุคคลอื่น ซ่ึงหากกลุมตัวอยางเปนผูหนึ่งซึ่ง

ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน  เขาก็

จะไดรับคําแนะนํากวางๆ จากผูวิจัยเพื่อที่จะสามารถรับมือและจัดการกับปญหาที่ตองเผชิญอยู

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้ผูวิจัยไดมอบหนังสือซึ่งมีเนื้อหาทางดานสิทธิมนุษยชน

และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงแนะนําหนวยงานหรือองคกรที่กลุมตัวอยางสามารถขอ

คําปรึกษาหรือความชวยเหลือ อันไดแก สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย องคกรบางกอกเรนโบว 

กลุมอัญจารี เปนตน และถึงแมกลุมตัวอยางอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากงานวิจัยนี้

เพราะไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่

ทํางานก็ตาม แตกลุมตัวอยางก็ไดมีสวนรวมในงานทางวิชาการซึ่งจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนในวง

กวางตอไป 

 



 
บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานทั้ง

จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตางกัน และตําแหนงหนาที่ในองคกรที่แตกตางกัน 

โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา รวมทั้งทําการ

สนทนากลุม (Focus Groups Interviews) ปรากฏผลดังนี้ 

 

4.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ไดทําการสัมภาษณจํานวน 43 ราย พบวา 2 ใน 3 ของ

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-37 ป (กลุมตัวอยาง 2 ราย ไมสะดวกที่จะใหขอมูล

เรื่องอายุ) มีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปจนถึงระดับ

ปริญญาโท โดยประมาณ 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ครึ่งหนึ่งของ

กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท สวนใหญเปนพนักงานขายหรือตําแหนงอื่นๆ ที่ตองพบปะผูคน

อยูเสมอ เชน พนักงานประจําราน ฝายบุคคล ฝายบริการลูกคา ตัวแทนประกันชีวิต ขณะที่มี

กลุมตัวอยางเพียง 1 ใน 10 เทานั้นที่รับราชการ นอกจากนี้ยังพบวาประมาณ 1 ใน 7 ของกลุม

ตัวอยางเปนอาจารย ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนเอกชน และสถาบัน

กวดวิชา เมื่อพิจารณารายไดตอเดือนพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนตั้งแต 5,000 บาท 

(พนักงาน Part-Time บริษัท) ไปจนถึง 60,000 บาท (นักแสดงโชวคาบาเรต) ประมาณ 2 ใน 3 

ของกลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท  

เมื่อพิจารณาการแสดงออกวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไม พบวา กลุม

ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศผาน

ทางการแตงกาย การพูดจา กิริยาทาทาง บุคลิกภาพ ทรงผม และทาทางการเดิน นอกจากนี้บาง

คนอาจมีการแตงหนา เขียนคิ้ว ทาปาก มีการทําหนาอก หรือแปลงเพศเพื่อแสดงออกวาเปนผู



 

 

 

 

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางชัดเจน ขณะที่กลุมตัวอยางซึ่งไมแสดงออกวาเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศนั้น 2 ใน 3 เปนเพศชาย สําหรับการรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศพบวา บุคคลอื่นรับรูวากลุมตัวอยางถึง 6 ใน 7 เปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ โดยสังเกตจากบุคลิก พฤติกรรม การแสดงออก การแตงกาย ทาทางการ

เดิน ลักษณะการพูด และน้ําเสียง ขณะที่มีกลุมตัวอยางบางสวนที่คนซึ่งสนิทจริงๆ เทานั้นถึงจะ

รับรูวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้มีกลุมตัวอยาง 1 คนที่ระบุวาพยายาม

ไมใหบุคคลอื่นรับรูวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนครอบครัว คนใกลชิด 

หรือคนนอก แตเขาก็อาจรับรูจากกิริยาทาทางที่แสดงออกไปโดยไมทันระวังตัว ในสวนของการ

ปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมี

เพื่อนหรือคนรูจักเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนทอม เกย กะเทย ตุด ด้ี หรือ

เลสเบี้ยน โดยมีการพบปะพูดคุยทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว เลนกีฬา ทานขาว หรือไปเที่ยว

ดวยกัน ทั้งนี้กลุมตัวอยางกลาววา เวลาอยูในกลุมพวกเดียวกันจะสามารถแสดงออกซึ่งความ

เปนตัวตนไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยาง 1 ราย ที่กลาววามีแตเพื่อนที่เปนกะเทย

เทานั้น ไมมีเพื่อนเปนทอมเพราะไมชอบ ขณะที่กลุมตัวอยาง 1 ราย กลาววาไมคอยมีเพื่อนหรือ

คนรูจักที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และอีก 1 ราย ที่กลาววาไมมีเพื่อนหรือคนรูจัก

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลย รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางชัดเจน ขณะที่กลุมตัวอยางซึ่งไมแสดงออกวาเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศนั้น 2 ใน 3 เปนเพศชาย สําหรับการรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศพบวา บุคคลอื่นรับรูวากลุมตัวอยางถึง 6 ใน 7 เปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ โดยสังเกตจากบุคลิก พฤติกรรม การแสดงออก การแตงกาย ทาทางการ

เดิน ลักษณะการพูด และน้ําเสียง ขณะที่มีกลุมตัวอยางบางสวนที่คนซึ่งสนิทจริงๆ เทานั้นถึงจะ

รับรูวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้มีกลุมตัวอยาง 1 คนที่ระบุวาพยายาม

ไมใหบุคคลอื่นรับรูวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนครอบครัว คนใกลชิด 

หรือคนนอก แตเขาก็อาจรับรูจากกิริยาทาทางที่แสดงออกไปโดยไมทันระวังตัว ในสวนของการ

ปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมี

เพื่อนหรือคนรูจักเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนทอม เกย กะเทย ตุด ด้ี หรือ

เลสเบี้ยน โดยมีการพบปะพูดคุยทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว เลนกีฬา ทานขาว หรือไปเที่ยว

ดวยกัน ทั้งนี้กลุมตัวอยางกลาววา เวลาอยูในกลุมพวกเดียวกันจะสามารถแสดงออกซึ่งความ

เปนตัวตนไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยาง 1 ราย ที่กลาววามีแตเพื่อนที่เปนกะเทย

เทานั้น ไมมีเพื่อนเปนทอมเพราะไมชอบ ขณะที่กลุมตัวอยาง 1 ราย กลาววาไมคอยมีเพื่อนหรือ

คนรูจักที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และอีก 1 ราย ที่กลาววาไมมีเพื่อนหร

  

อืคนรูจัก

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลย รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

1. กัลยา หญิง 22  ปวส. พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

รายชั่วโมง 

6,000 แสดงออกทางการ 

แตงกาย คําพูด กิริยา

ทาทาง 

รับรู เนื่องจากมีบุคลิก

คลายผูชาย 

มีเพื่อนที่เปนแบบนี้หลาย

คน 

2. เอมอร หญิง 23  ปวช. พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน 

Part Time 

5,000-

6,000 

แสดงออกทางทรงผม 

การแตงกาย 

คําพูด 

รับรู จากการสังเกต

พฤติกรรมการแสดงออก 

มีเพื่อนที่เปนกลุมนี้บาง 

3. สมชาติ ชาย 27  ม.6 พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

ประจําราน 

16,000 แสดงออกทางกิริยา

ทาทาง 

รับรู จากบุคลิกภาพและ

ทาทางการเดิน 

มีบางและมีความสัมพันธ

ที่ดี 

4. อุษา หญิง 26  ปริญญาตรี พนักงาน 

เรือน้ํามัน 

Boy Room 25,000-

30,000 

แสดงออกทางกิริยา

ทาทางและคําพูด 

รับรูวาเปนทอม เพราะ

หากใครถามก็จะไมปดบัง 

พอมีและมีความสัมพันธ 

ที่ดี 

5. ชัชชัย ชาย 24  ปวส. รับจาง พนักงาน

ขาย 

5,500-

6,000 

ไมไดแสดงออกอยาง

โจงแจง  แตบางครั้งการ

กระทําและคําพูดก็มี

หลุดบาง 

รับรู แตเปนเพียงเฉพาะ

กลุมเพื่อนฝูงและเพื่อน

รวมงานเทานั้น 

มีการพบปะพูดคุยกัน

ตามปกติ 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

6. กิตติ ชาย 37  ปริญญาโท พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

อาจารย 31,226  แสดงออกทางบุคลิก 

กิริยาทาทาง และคําพูด 

กับคนที่สนิทสนม

คุนเคย  แตกับคนที่ไม

รูจักก็ตองระมัดระวัง

บางวาเขาจะรับได 

หรือเปลา 

ในหนวยงานเดียวกัน

นาจะรู แตหนวยงานอื่น

ไมแนใจเพราะไมไดมี

ปฏิสัมพันธอะไรกับเขา

มากมาย 

มีเพื่อนและคนรูจักที่เปน

แบบนี้เยอะ เพราะเปดเผย

ตัว และมีกิจกรรมรวมกัน

ทั้งการพบปะพูดคุยทั้ง

แบบเผชิญหนาและทาง

อินเทอรเน็ต รวมถึงการไป

เที่ยวดวยกัน 

7. นันทา หญิง 28  ปวส. รับจาง ผูจัดการ

ราน 

20,000 แสดงออกทางการ 

แตงกาย บุคลิก ทาทาง 

คําพูด และทรงผม 

รับรูเพราะเปดเผยความ

เปนตัวเองอยางเต็มที่ 

มีเพื่อนที่เปนแบบนี้หลาย

คนตั้งแตสมัยเรียน ตาง

คนตางแยกยายกันไป

ทํางาน นานๆ จะเจอกัน

สักครั้ง  และก็มีคนรูจัก

และเพื่อนรวมงานที่เปน

แบบนี้เยอะ 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

8. ยศวิน ชาย 25  ปริญญาตรี รับราชการ ลูกจาง

ช่ัวคราว 

7,500 เฉยๆ ไมไดแสดงออก

อะไร เปนเกย 

รับรูจากทาทาง 

โดยเฉพาะถาเราพูดเขา

จะรู แตถาเราเงียบไมพูด

อะไรเขาจะไมรู เขาจะดู

เราเปนผูชาย 

มีเพื่อนที่เปนเกยดวยกัน 

เวลาอยูดวยกันก็จะ

แสดงออก กรี๊ดกราดเต็มที่ 

9. นภา หญิง ไม

ระบุ 

ม.6 พนักงาน

บริษัท 

ผูจัดการ มากกวา

20,000 

เปนทอม ชอบทํางาน

ลุยๆ แตไมแสดงออก

เยอะ ทําตัวปกติทุก

อยาง ทาทางการเดินก็

ปกติ ยกเวนหากอยูกับ

คนที่สนิทมากๆ อาจจะ

แสดงออกบาง 

ถาคนที่ไมสนิทกันจริงๆ 

จะดูไมออก เพราะเวลา

พูดจะใหเกียรติกับคนที่

พูดดวย มีคะตลอด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ

ผูใหญ 

         73 มีคนรูจักที่เปนแบบนี้  

บางคนจะแสดงออกมากๆ 

บางคนก็นิ่งๆ การจะ

ปฏิบัติกับเขายังไงก็ตองดู

วาเขาเปนแบบไหน 

แสดงออกหรือไม 

 เหมือนอยูกับรุนนองๆ ก็

จําเปนตองเงียบบางเพื่อ

รักษาภาพและความนา

นับถือ 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

10. พิกุล หญิง 25  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

ตัวแทน

ประกันชีวิต 

15,000 ไมแสดงออก แตงตัว

เปนผูหญิง  มีลักษณะ

และพฤติกรรม 

เหมือนผูหญิง 

ไมนารู เพราะแตงตัวเปน

ผูหญิง  และมีลักษณะ

การใชชีวิตแบบผูหญิง 

ยกเวนคนที่สนิทจริงๆ 

มีกลุมเพื่อน เวลาเจอกันก็

จะกรี๊ดกราดกระตูฮู  

แสดงความรูสึกเต็มที่ 

11. เอกชัย ชาย 25  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

เจาหนาที่

คลังสินคา 

9,000 วางตัวปกติทั่วไป  

ไมแสดงออกมากมาย 

แตถาอยูในบุคคลกลุม

เดียวกันก็อีกแบบหนึ่ง 

สวนใหญในออฟฟศก็ไมมี

ใครรู นอกจากเพื่อนที่

สนิทจริงๆ 

 

มี พบกันก็จะพูดเกี่ยวกับ

เรื่องที่ตนเองสนใจ 

อยางเชน เรื่องผูชาย 

12. สุปราณี หญิง 29  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

ขาย 

15,000 ทําตัวปกติ ไมแสดงออก

อะไรมากมาย 

74 

สวนมากคนใกลตัวและ 

เพื่อนที่สนิทกันจะรู แต

เวลาทํางานจะไมคอย

แสดงออกอะไรมาก 

มีบาง ทั้งผูหญิงและผูชาย 

13. อนันต ชาย 30  ปริญญาโท พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

นักวิชาชีพ มากกวา

20,000 

แสดงออกพอสมควร รับรู มีเพื่อน พบปะพูดคุยกัน

บาง 

 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

14. พิพัฒน ชาย 23  ปริญญาตรี รับราชการ พนักงาน

เทศบาล 

8,000 ปกติทั่วไป นาจะรับรู เพื่อนที่คบอยูสวนใหญ

เปนผูหญิง ถาเปนกลุมผู

มีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศจะมีไมมาก 

15. ชาตรี ชาย 25  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

ฝายบุคคล 9,000  ไมคอยแสดงออก 

   75 รับรู สงสัยสังคมเขาจะ

มองจากทาทางเวลาเดิน 

เวลาพูด 

มีนัดเจอกันบาง ไปเที่ยว

กันบาง  

16. ประพนธ ชาย 30  ปริญญาตรี ลูกจางประจํา

โรงเรียน

เอกชน 

อาจารย 12,000  การเดิน การแตงหนา 

แตไมไดแตงเกินไป คือ

แตงบางบางๆ 

รับรู ในองคกรเดียวกันมี 

หลายคน มีการพบปะกัน 

ถึงแมจะทํางานตางสาขา 

 ตางแผนกกัน แตก็จะมา

เจอกัน พูดคุย และ

รับประทานอาหารรวมกัน 

หรือไมตอนเย็นก็จะไปเลน

กีฬาดวยกัน 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

17. มนตรี ชาย ไม

ระบุ 

ปริญญาตรี โชวคาบาเรต นักแสดง 20,000-

60,000 

ไวผมยาว  ทําหนาอก  

ผาตัดแปลงเพศ   

เสริมสะโพก   

รับรู เปดเผยขนาดนี้ไมรูก็

แปลกแลว 

ใชชีวิต พูดคุยปกติ คือ 

พยายามเปนเหมือน

ผูหญิงคนหนึ่ง 

18. อุกฤษณ ชาย 27  ปริญญาตรี ลูกจางประจํา

โรงเรียน

เอกชน 

อาจารย 10,000  การพูด ทาทางกริยาที่

แสดงออก แตจะไมมี

การแตงกาย   

การแตงหนา  

จะเหมือนกับผูชายปกติ 

รับรูจากการพูดคุย  แตจะ

ไมแสดงออกตลอดเวลา 

แสดงใหเห็นบางบางเวลา

ไมบอย เปดเผยตัวเอง

บาง 

ไมคอยไดพบปะกับคน

กลุมนี้ เพราะบานอยู 

ตางอําเภอกับที่ทํางาน  

สวนใหญจะเจอกันในที่

ทํางานมากกวา จะพูดคุย 

ทานขาว และ 
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ใหคําปรึกษากันทั้งในเรื่อง

งานและเรื่องสวนตัว 

รวมไปถึงการพูดคุยเรื่องที่

สนุกๆ เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี 

 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

19. สุวิทย ชาย 29  ปริญญาตรี พนักงาน

มหาวิทยาลัย

เอกชน 

อาจารย 9,200  แสดงออกทางการพูด

และทาทางการเดิน 

รับรูจากน้ําเสียงและ

ทาทาง 

มี เวลาเจอพวกเดียวกันก็

จะมีน้ําเสียงเปน

เอกลักษณ วาจาคอนขาง

จะเสียงดังสนุกสนาน 

20. กรสิน ชาย 35  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

ผูจัดการ

ฝายบริการ

ลูกคา 

20,000-

40,000 

ปกติ เหมือนผูชายทั่วไป 

  77 ไมคอยแสดงออก แตถา

คนที่เปนแบบนี้มองตากัน

ก็จะรูเอง คือกลุมพวกนี้

จะเปนกลุมเฉพาะของเขา

อยูแลวทําใหการรับรูของ

บุคคลอื่นที่มองเราก็

อาจจะมองยากหนอย 

มีเพื่อนเปนกลุมใหญๆ ที่

นัดพบกัน 

21. ไพบูลย ชาย 29  ปริญญาตรี พนักงาน 

ของรัฐ 

เจา

พนักงาน

พัสดุ 

8,040 แสดงออกใหบุคคลอื่น

รับรูวามีบุคลิกภาพที่มี

ความเรียบรอย  ราเริง

แจมใส 

รับรูจากกิริยา ทาทางการ

พูด 

มี โดยเวลาเจอกันจะ

แสดงออกความเปนตัวตน

ไดมากขึ้น 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

22. ปรัชญา 

 

ชาย 33  ปริญญาตรี รับราชการ นัก

กายภาพ

บําบัด 

15,410 แสดงออกอยางชัดเจน

ทางการพูดและกิริยา

ทาทาง 

รับรูจากการแสดงออก มีเพื่อนที่เปนสาวประเภท

สองเยอะ กระจายอยูใน

จังหวัดตรัง และจังหวัด

ขางเคียง ที่กรุงเทพฯ ก็มี 

เปนทั้งนักศึกษา และที่

ทํางานมีอาชีพเปนของ

ตนเอง เชน ชางเสริมสวย 

ชางแตงหนา สไตลิสต คอ

สตูม มัลติมีเดีย หรือ

แมกระทั่งเปนไกดอยู

โรงแรมก็มีหลายคน 

23. นิติพงศ ชาย 25  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

เจาหนาที่ 

Shipping 

9,000-

10,000 

แตงตัวเปนผูหญิง และ

ลักษณะทาทางก็

คอนขางเปนผูหญิง 
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รับรูจากกิริยาทาทางและ

การแตงตัว 

มีเยอะ 

 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

24. สายใจ หญิง 25  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

ฝายบุคคล 12,000  ทาทางสวนมากจะ

ทะมัดทะแมงกวาผูหญิง 

อยางเชน การเดิน ก็จะ

เดินแบบหาวๆ คลาย

ผูชาย แตก็ไมเขมแข็ง

เหมือนผูชาย การพูดจะ

พูดหาวๆ เสียงจะไม

เหมือนผูหญิงโดยทั่วไป 

เพราะอาจจะดัดหนอย    

รับรู เพราะหาวเกินกวา

ผูหญิงนิดหนึ่ง และที่

สําคัญเราจะคบผูหญิง 

มีทั้งทอม กะเทย ตุด ด้ี 

และเลสเบี้ยน 

25. เมธา ชาย 24  ปวส. พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

ขาย 

5,000 การแสดงออกเปนชาย 
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บางครั้งเขาก็จะรับรู 

เหมือนกับวาอาการของ

ผมมันหลุด! แตหากไมได

แสดงอาการอะไรออกมา  

เขาก็ไมรู 

คุยกันตามปกติ  ไมได

แสดงอาการรังเกียจอะไร

คือเหมือนวาเขาเปน

อยางไรก็ไมเกี่ยว ไมวาจะ

เปนทอม เปนดี้ 

 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

26. อารยา หญิง 24  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

ขาย 

มากกวา 

8,000 

แสดงออกทาง

บุคลิกภาพ  การแตงตัว 

รับรู เพราะเราแสดงออก

อยางชัดเจน แตเขาก็ให

ความสําคัญกับเราเทา

เทียมกับคนอื่น 

มีเพื่อนที่เปนลักษณะแบบ

นี้เหมือนกัน ไมเห็นจะ

แตกตางจากคนอื่น

ตรงไหน 

27. พิเชษฐ ชาย 21  ปริญญาตรี พนักงาน

สถาบัน 

กวดวิชา 

อาจารย 15,000-

25,000 

เปนเกย และไมได

ปกปด การแสดงออกก็

เปนบุคลิกของตนเอง  

คือไมตองมาแอบแมน 

เปนแบบที่ตัวเองเปน 

แตไมไดแสดงกิริยาที่นา

เกลียด คือเราก็ไม

อยากจะกั๊กหรือปกปด

ไมใหเขารูวาเราเปน

อะไร 
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ก็เหมือนผูชายผูหญิง

ทั่วไป เพียงแตถาอยูใน

กลุมพวกเดียวกันก็จะเปน

ตัวเองไดอยางเต็มที่ แตถา

เจอผูชายก็จะทําตัวดูดี

หนอย คือใหดูเปนผูชาย   

กับผูหญิงก็ตองวางตัว

เหมือนกัน 

เพื่อนๆ ทราบดีทุกคน คน

อื่นถาไดมาพูดคุยก็จะ

ทราบทันที อีกอยางใน

ครอบครัวก็ทราบวาผม

เปนอะไร  ทั้งพอ  แม  

ยาย  ทุกคนในครอบครัว

ทราบหมด  และใหการ

ยอมรับดี 

 

  



  

 ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

28. ประสิทธิ์ ชาย 25  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

ประจําราน 

7,000-

8,000 

ชัดเจนเลย คือเปนสาว

ประเภทสอง 

การแสดงออกก็ชัดเจนอยู

แลว พวกลูกคาเขาก็รูกัน 

เขากันไดดีกับทุกๆ คน 

29. รัชนี หญิง 25  ปริญญาตรี พนักงานราน

เค เอฟ ซี 

พนักงาน

ทั่วไป 

5,000 แสดงออกทางการพูด 

กิริยาทาทาง 

รับรู เพราะเปดเผย 

แสดงออกชัดเจน 

คุยกันไดทุกเรื่อง 

30. ลิขิต ชาย 24  ปวช. พนักงาน

โรงแรม 

พนักงาน

ตอนรับ 

7,000-

8,000 

เปนกะเทย แสดงออก

ทั้งทางการแตงกาย 

พฤติกรรม และ 

การพูดจา 

   81 

รับรู เพราะเปดเผยทั้ง

ทางการแตงกาย 

พฤติกรรม และการพูดจา 

ไปสนุกกับเพื่อนๆ อยูเปน

ประจํา 

31. สันติ ชาย 24  ปวช. พนักงาน

บริษัท 

เสมียน 6,000  ไมคอยแสดงออก  

แตอาจสังเกตไดจาก

พฤติกรรม การเดิน  

การพูดจา 

คนทั่วไปไมรู ยกเวนคนที่

สนิทและคลุกคลีดวย 

ไมคอยมี 

32. นิธิ ชาย 26  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

ลูกจาง

ทั่วไป 

7,000-

8,000 

เกย สวนมากไมรู เพราะไม

แสดงอาการอะไรมาก      

มาย อยูเปนปกติ 

มีหลายคน 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

33. ลลิตา หญิง 26  ปริญญาตรี พนักงานขาย ลูกจาง 12,000  ทอม พอแมรับรู ญาติ ๆก็รับรู ไมมี 

34. สมพล ชาย 23  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

Program 

mer 

20,000-

30,000 

เปนเกย แตพฤติกรรม

การพูดจาและ 

การแสดงออกโนมเอียง

ไปทางผูหญิง 

คนรอบขางทุกคนรับรู พอ

แมหามแลวแตก็ไมฟง 

โดยบอกกับพวกทานวา

คงเปนลูกผูชายที่ดีไมได 

แตจะเปนแบบนี้ใหดีใหได 

มีแตเพื่อนเปนกะเทย  

ไมมีเพื่อนเปนทอม เพราะ

ไมชอบ 

35. ธิติมา หญิง 23  ปวส. พนักงาน

บริษัท 

พนักงาน

ขาย 

10,000-

12,000 

เปนทอม แสดงออกทาง

ทรงผมกับการแตงตัว 
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รับรูหมด ทั้งพอแม ญาติ 

และเพื่อนๆ 

มีทั้งเพื่อนสมัยเรียนและ

เพื่อนในที่ทํางาน ซ่ึงมักจะ

ไปสังสรรคกันเปนประจํา 

36. พิภพ ชาย 22  ปวช. พนักงาน

โรงพยาบาล 

ผูชวยนัก

กายภาพ 

15,000 เปนกะเทย มีหนาอก  

แตงหญิง นุงกระโปรง

สั้น ใสสนสูง  ไวผมยาว 

คนรอบขางทุกคนรับรู มีกลุมเพื่อน แตยังไมมี

แฟนเปนตัวเปนตน นิยม

ไปเที่ยวตามผับตามบาร 

37. สุกฤษณ ชาย 21  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

แมครัว มากกวา 

6,000 

แสดงออกทางการพูด 

กิริยาทาทาง 

ทุกคนจะรูไดทันทีที่เจอ ปกติ 

 

  



  

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

38. นุชรี หญิง 22  ม.6 ลูกจาง

รานอาหาร 

พนักงาน

เสิรฟ 

4,000-

5,000 

เปนปกติ ไมได

แสดงออกอะไร เปน

เหมือนผูหญิงธรรมดา

ทั่วไป 

ถาไมบอกก็ไมมีใครรู มีการพบปะพูดคุยกัน 

39. ธีระ ชาย 21  ม.6 ลูกจาง

รานอาหาร 

แคชเชียร 8,000-

9,000 

แสดงออกทาง 

การแตงตัว เขียนคิ้ว 

ประแปง คําพูดคําจา 
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อาจจะรับรูจากทาทาง

การเดิน และลักษณะการ

พูดคลายๆ ผูหญิง เพราะ

พยายามเลียนแบบให

คลายผูหญิงมากที่สุด 

มีเพื่อนในที่ทํางาน 

40. สุธรรม ชาย 35  ปริญญาตรี พนักงาน

โรงเรียน

เอกชน 

อาจารย 10,000  ไมแสดงออกวาเปนเกย 

เพราะเหมือนผูชายทุก

อยาง แตงกายก็เปน

ผูชาย ไมไดบอกวา 

เปนเกย 

พยายามไมใหใครรับรู  มีเหมือนปกติทั่วไป 

ทั้งครอบครัว คนใกลชิด 

และคนนอก แตเขาก็อาจ

รับรูจากกิริยาทาทางที่มัน

หลุดไป 

 

  



 

 

 

 

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
นามสมมติ เพศ อายุ 

(ป) 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ ตําแหนง รายไดตอ

เดือน 
(บาท) 

การแสดงออก 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การรับรูของบุคคลอื่น 

วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

การปฏิสัมพันธกับ 

ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ 

คนอื่นๆ 

41. นพดล ชาย 22  ปริญญาตรี พนักงาน

บริษัท 

พนักงานขาย 9,000-

12,000 

แสดงออกทาง 

การแตงตัว แตงหนา  

ทาปาก 

รับรูนะ ดูจากกิริยาที่เขา

แสดงตอบกลับมา 

มี แลวแตบุคคล 

42. มณียา หญิง 33  ปริญญาโท พนักงาน

บริษัท 

Financial 

Planner 

30,000 ไวผมสั้น นุงกางเกง รับรูไดดวยตนเองจาก

บุคลิกภายนอก 

มีกลุมเพื่อนสนิทที่มีอัต

ลักษณหลากหลายทาง

เพศ 

43. ศิริกุล หญิง 32  ปริญญาโท รับราชการ บรรณารักษ 12,000  การแตงกาย เหมือนบุคคลทั่วๆ ไป 

ไมมีกลุมเพื่อนสนิทที่

มีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศ 

รับรูไมแนชัด อาจรูจาก

การสอบถามบุคคลอื่น 

หรือสอบถามโดยตรง 

  84 
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4.2   สถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่   
       ทํางาน 

 

จากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมและเปนธรรม ดังที่ อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

“ก็เปนธรรมนะครับ ไมไดถูกเลือกปฏิบัติ” สอดคลองกับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา “ทางองคกรหรือโรงเรียนของผมคอนขางที่จะเปดกวางในสวนนี้ เพราะฉะนั้นการเลื่อนขั้น

เลื่อนตําแหนง คาตอบแทน หรือการปฏิบัติตอพนักงานก็มีความเทาเทียมเสมอภาคกันครับ” 

เชนเดียวกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

พี่รูสึกวาเปนธรรม เพราะการทํางานเขาก็จายตามปกติเทากับคนอื่นๆ ถาเราจะ

ไดพิเศษกวาก็ตรงที่เราทํางานลวงเวลา เราทํางานมากกวาคนอื่นเราก็ไดพิเศษ

กวา ไมมีปญหาอะไร พี่คิดวายุติธรรมดีแลวคะ หัวหนางานก็เปดกวาง มีไป

ฝกอบรมพี่ก็ไดไป หัวหนางานก็จะถามพี่วาไปไหมตอนนี้มีโครงการนี้มาจะไป

ไหม พี่ก็ไป แกเปดโอกาสใหเราไดแสดงความรูความสามารถแสดงออกมา คือ

อยูในเกณฑที่โอเคพอดี เขาเปดกวาง เขาไมเลือกปฏิบัติเลย พี่พอใจมากเลย

กับการที่หัวหนางานใหอะไรเยอะๆ กับพี่ เหมือนกับวาพี่เปนคนปกติทั่วไป 

ไมไดคิดวาพี่เปนพวกหลากหลายทางเพศ 

 

ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา ไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรู

ความสามารถมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

หรือไม ดังที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันครับ ไมไดแบงแยก

นะครับวาเปนเพศที่หนึ่ง ที่สอง หรือวาที่สาม ข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคลมากกวา” 

เชนเดียวกับ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “หัวหนางานใหความเปนธรรม คือ ไมมี

ความลําเอียง ไมวาจะเปนเพศที่สาม ชาย หรือหญิง แตจะดูที่การปฏิบัติตัว ผลงาน และการ

ทํางานของคนๆ นั้นมากกวา การจายคาตอบแทนก็เทาเทียมกับเพศอื่นๆ ไมวาจะเปนชายหรือ

หญิง” สอดคลองกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไมมีการแยกรับเขาทํางาน ในดานการเงินจะ

อยูที่ความสามารถของพนักงานแตละคนมากกวา ดานการรับเขาทํางานนั้นจะ

เทาเทียมกัน การพัฒนาศักยภาพเขาจะเปดโอกาสใหเราเต็มที่ ไมแยกวาเรา

เปนชายหรือหญิง ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงจะอยูที่ผลงานและการ

ทํางานมากกวา 

 

เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาวถึงการไดรับการปฏิบัติในประเด็น

ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยวา “ก็เทากันนะครับ เขาไมไดเลือกปฏิบัติ เราเขามาทํางาน

เปนบุคลากร เขาก็จายคาจางตามที่เราทํา ตามหนาที่ของเรา ไมไดเลือกปฏิบัติ เขาดูเราที่

ผลงาน” สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “การรับคนเขาทํางาน การ

พัฒนาศักยภาพ การเลื่อนขั้น การจายคาตอบแทน เทาเทียมกันหมดไมวาจะเปนเพศใดก็มี

ความเสมอภาค ในการทํางานจะดูกันที่ผลงานมากกวา” ขณะที่ เมธา (นามสมมติ) (2552) 

กลาววา 

 

ผมคิดวามีความเปนธรรมนะครับ ผมเพิ่งเขาทํางานได 4 เดือน ก็ถือวายังอยูใน

ข้ันของการเรียนรู ตองปรับตัวใหเขากับงาน ปรับสภาพ แลวก็ปรับนิสัยและ

บุคลิกภาพใหเขากับงานที่ทํา การทํางานก็ดูความสามารถ ประสบการณ และ

อีกหลายๆ เรื่องนะครับ สวนดานอื่นๆ เขาก็สงเราเขาอบรมนะครับ การจาย

คาตอบแทนก็ถือวาเหมาะสมกับวุฒิและความสามารถ ก็มีความเปนธรรมดี

ครับ เพราะวาเราไมไดจบมาสูงมาก เงินเดือนขนาดนี้ผมวาก็เหมาะสมแลว 

ความสามารถของเราบวกกับการจบมานะครับ 

 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากลุมตัวอยางไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรม “เนื่องจากผูบังคับบัญชาพิจารณาจากหนาที่การทํางาน

มิใชจากบุคลิกภายนอก (อุษา (นามสมมติ), 2552)  

 อยางไรก็ดี นันทา (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกในประเด็น

ของการไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางไมเปนธรรมวา  
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ถาเราไดเงินเดือนต่ํากวาคนอื่นเพราะเราเปนแบบนี้คงรูสึกนอยใจ แตก็ตองมา

ดูวาวุฒิเขาสูงกวาเรามั้ย ถาสูงกวาก็โอเค แตถาวุฒิเหมือนกันก็รูสึกวาไม

ยุติธรรม ถาถามวามีแรงที่จะทํางานตอมั้ย ไมคอยมีแรง เครียดนะ ถาเราเจอ

เหตุการณแบบนี้ก็จะทนกอน ถาทนไมไดก็จะไป เพราะถึงจะทําอยูตอไปความ

ยุติธรรมก็ไมมีเลย ความกาวหนาของเราอาจจะหยุดอยูแคนั้น คงไมไปประทวง

หรือคุยกับผูบริหาร เพราะถาเกิดรองเรียนไปคนที่เสียหายก็คือเรา 

 

ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางเพียง 6 รายเทานั้นที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงเปนในลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก แตไม

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาก็มีแกลงๆ 

แซวๆ กันบางนะครับ หยอกลอกันเลนสนุกสนาน” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “สวนใหญที่เจอมาก็จะลอบาง ประมาณแบบหยอกลอ” สอดคลองกับคํากลาวของ 

สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่วา “เพื่อนผูชายกับผูหญิงเขาก็จะแซวเลนบาง ก็ไมมีอะไร ไมได

ถึงกับวาใหเราเสียๆ หายๆ นะคะ เขาก็ไมรังเกียจเรา สวนมากจะเปนการพูดเลน แซวกันเลน ก็

เฉยๆ” สําหรับ กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ผมไมคอยพบเจอเทาไหร อยางดีก็แคมอง

ดวยสายตาเทานั้นเอง ถาหากมีใครรูวาผมเปนคนกลุมนี้ก็แคมอง แตไมไดถึงกับรังเกียจถึงขนาด

เหยียดหยาม เปนสายตาแปลกๆ แคนั้นเอง พี่ยอมรับไดครับ”  

 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางทั้งหมดที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในลักษณะดังกลาวขางตนยอมรับไดกับการถูกเลือกปฏิบัติในลักษณะ

ดังกลาว เพราะคิดวาไมใชเรื่องรายแรง 

ขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ ดังที่ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมถูกเลือกปฏิบัติและทุกคนใน

ที่ทํางานเคารพสิทธิของคนทุกคนอยางเทาเทียมและเสมอภาค” เชนเดียวกับ อุษา (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “ไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพปกติ” และ ประสิทธิ์ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่ไมเคยโดนเลือกปฎิบัติอะไรเลยคะ” สอดคลองกับ กิตติ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมมีนะเพราะในแวดวงวิชาการนะมองในเรื่องของความสามารถ

มากกวานะ แตถาเปนแวดวงอื่นพี่วาอาจจะมีนะ เคยไดยินแหละ แตไมใช Case ในหนวยงานพี่ 

แลวก็มีรุนพี่ที่เปนอยูเยอะแยะไง” 
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สาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหไมถูกเลือกปฏิบัตินั้น ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไม

ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องมาจากความสามารถในการทํางานไดเทาเทียมกับเพศชายปกติทั่วไป” 

ขณะที่ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “การจะไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับ ถูก

เลือกปฏิบัติหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับพฤติกรรม การปฏิบัติตน และการแสดงออกมากกวา” ดังคํา

กลาวตอไปนี้ 

 

การถูกเลือกปฏิบัติในมุมมองของพี่อยูที่แตละคนแสดงภาพพจนของตัวเอง

ออกมาอยางไรมากกวา เพราะการที่เราแสดงภาพพจนออกมาวาเราเปน

อยางไร เขาก็จะคิดวาเราเปนอยางนั้น เพราะงั้นการที่พี่มาเจอเด็กอยางนองๆ 

นี้พี่เปนในฐานะอาจารย หรืออาจจะเปนคุณหมอ หรือวาอาจจะเปนพี่ ถาพี่ไป

สอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สอนวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สอน

พยาบาล สอนสถานีอนามัยอยางนี้ พี่ก็จะเปนบทบาทของอาจารย เราตอง

วางตัวใหดี วางตัวใหเปน และตองเปนคนที่รูจริง ไมใชวาพูดๆ ไปแบบน้ําทวม

ทุง การทําอะไรก็ตามตองทําแบบเต็มความสามารถ  แลวทําแบบรูจริง เขาก็จะ

มาดูถูกเราไมได และเขาก็จะไมมีการเลือกปฏิบัติ เพราะเราแสดง

ความสามารถใหเขาเห็นและวางตัวของเราใหดีคะ คือ วางตัวใหเปน ไมวี้ดวาย

กระตูฮู และก็ใหเขามองเห็น สรางความเชื่อมั่น สรางความศรัทธาได จริงๆ 

แลวการเขามาแรกๆ ใหมๆ ก็จะมีบางนะคะที่ผูปวยจะมาเจาะแจะ แตถาเรา

วางตัวเปน อธิบายใหดี ยิ้ม ตรวจโรคเปน แลวก็พูดใหเพราะ เขาก็จะเริ่ม

ยอมรับนับถือเรา และใหการรักษาโดยใชหลักมนุษยธรรม คือไมใชไปถึงปุบ

รักษาแบบชางมันเถอะ เราใชหลักการคือเอาใจเขามาใสใจเรา เขาเจ็บเรารูนะ 

เราก็ตองพยายามใหเขาหายเขาก็จะยอมรับนับถือเรา ในเรื่องของการเลือก

ปฏิบัติก็มีอยูหลายดาน ของพี่มีทั้งผูรับบริการที่จะปฏิบัติกับพี่ยังไง  ผูบริหาร

จะปฏิบัติกับพี่ยังไง  แตถาเราทําตัวใหดีวางตัวใหเปนแลว  เรามีผลงาน

ทางดานวิชาการ  เรามีคนไข  เราใหความเอาใจใสและก็เขายอมรับที่เรารักษา

ดี เขามีความสุขกับการที่เราใหการรักษาเขา ซ่ึงพี่คิดวาในองคกรที่พี่อยูพี่

คอนขางจะสบายใจและมีความสุข เพราะวาเราเต็มที่กับงาน และทําหนาที่ของ

เราใหดี เขาก็จะยอมรับในตัวของเราเองคะ 
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 กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดต้ังขอสังเกตในประเด็นนี้ไววา “คนที่เปดเผยก็จะพิจารณา

แลววาไมโดนเลือกปฏิบัติแน หรือไมบางคนเขาก็ไมแครวาจะโดนหรือไมโดน ขอมีความสุข 

สําหรับเรื่องงานเดี๋ยวคอยเปลี่ยนก็ได คือ สวนใหญถาคนเปดเผยแสดงวาเขาพรอมที่จะเผชิญ

กับอะไรก็ได ไมวาผลในแงบวกหรือแงลบ พี่วาคนที่เปดเผยเขาไมคิดแลวละ เพราะเขาประเมิน

แลววาเขาจะเลือกทางเลือกที่มีความสุข และเลือกที่จะเปดเผยตัวมากกวาที่จะปดบัง ฉะนั้น

อะไรจะเขามาในแงบวกแงลบก็พรอมเผชิญ” 

เมื่อถามถึงบุคคลที่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียวที่พูดถึงคนที่เลือกปฏิบัติกับตน คือ ประพนธ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

บางครั้งก็มีเพื่อนรวมงานที่เขาอาจจะไมชอบตรงนี้ แตเขาก็ไมไดแสดงออกมาก 

เพราะลักษณะของเรามีความเปนผูใหญกันมากแลว มีการใหเกียรติตอการ

ตัดสินใจของกันและกัน ดังนั้นการที่จะแสดงตนหรือการที่จะพูดจาอะไรที่ไมให

เกียรติกันก็คอนขางที่จะมีนอย 

 

 ขณะที่ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) แมจะไมถูกเลือกปฏิบัติ แตก็ไดแสดงความคิดเห็น

ในประเด็นนี้วา 

 

พี่ทํางานที่นี่เปนที่ที่ 3 แลวตั้งแตจบมา พี่โชคดีมากที่ไมวาลูกคา เพื่อนรวมงาน 

หรือวาใครก็ตามที่พี่ทํางานดวย ทุกคนปฏิบัติตอเราเทาเทียมกัน ไมรูนะ เขา

อาจจะมองเราเปนผูหญิงคนหนึ่ง ผูชายคนหนึ่ง ไมมีการดูถูกเหยียดหยาม การ

แซวหรือลอเลียนอะไร 

 

สําหรับวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ มีกลุมตัวอยางใหคําตอบในประเด็นนี้รวมทั้งสิ้น 17 ราย กลุม

ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 กลาววา มีวิธีการในการรับมือโดยการปลอยวาง อยูเฉยๆ ไมสนใจกับ

ปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ดังที่ มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็ทําไมรูไมช้ีไป” 

เชนเดียวกับ ธิติมา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็เฉยไป ทํางานปกติ ทําหนาที่ของเราใหดี

ที่สุดก็แลวกัน” สอดคลองกับความเห็นของ สมพล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ทําตัว
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เฉยๆ ไมกอเรื่องกอราว ขอแควาเราอยูสวนเรา เขาอยูสวนเขาก็โอเคแลว” ไมตางจาก นิติพงศ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ไมตอบโต ไมแสดงอาการอะไร อาจจะไมพูดดวยไปเลย เพราะวาจริงๆ พี่เปน

คนอารมณรอนเหมือนกัน ถาโดนแหยมากๆ ก็หลุด แตวาเราก็พยายามบังคับ

ตัวเอง ไมพูด ไมมอง ไมสนใจ ทําเหมือนไมมีเขาอยูตรงนั้นเลยจะดีกวา เปน

ประโยชนกับตัวเราเองดวยคะ 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววา จะพูดหรืออธิบายใหคนรอบขางเขาใจ ดังที่ ยศวิน 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่ก็พยายามอธิบายใหเขาเขาใจวาเราทํางานไดดีมาก และ

พยายามพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ที่เราเปนอยางนี้ไมไดสงผลในการทํางาน ก็พยายามอธิบายให

เขาฟงวาเราเปนแบบนี้” เชนเดียวกับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ถาไมมีความ

เทาเทียมหรือไมมีความยุติธรรมก็จะมีการตอบโต อาจจะมีการพูดคุยหรือชี้แจงใหเขาทราบใน

เรื่องนั้นๆ” 

 นอกจากนี้ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการ

ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “ก็ปรับตัวใหเขากับ

สังคมเพื่อใหเขากับคนในที่ทํางานได” โดย ธีระ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เราตองแสดง

ความสามารถใหเขาเห็นครับ” สอดคลองกับความเห็นของ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ผูที่เปนแบบนี้ สําคัญที่สุดเลยนะ คือเอาผลงานออกมา เมื่อกอนพี่ก็เคย

เดินทางผิดเหมือนกัน ในลักษณะที่วา เราเปนแบบนี้ เราจะตองแตงตัวให

เหมือนนะ ตอนนั้นเรายังเปนเด็กไง เรามีความรูสึกวาเราตองทําใหเขารูวาเปน

แบบนี้ แตพอเราโตขึ้นมาสักนิดหนึ่ง เราก็ไดรูวาจริงๆ แลวที่เราคิดนะผิด การที่

จะใหเขายอมรับเรา ไมใชอยูที่วาเราแตงตัวไดเหมือนหรือแสดงทาทางออก

มาแลวเหมือน แตจริงๆ ไมไดทําใหเขายอมรับเรา เขายอมรับสิ่งที่เปนผลงาน

ของเรามากกวา เราลุย เราบางานอะไรอยางนี้ พี่จึงไดมาเขาใจหลังจากที่

ทํางานไปไดสักระยะหนึ่งนั่นแหละ 
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แตสําหรับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเราถูกเลือกปฏิบัติก็ไมรูเหมือนกันนะ 

คงตอบไมไดวาจะทํายังไง ตองไปอยูในสถานการณนั้นจริงๆ คําตอบแบบนี้บางทีอาจจะตอบ

แบบนางงามไง แตพอไปถึงสถานการณนั้นจริงๆ อารมณอาจจะพุงปรี๊ดขึ้นมา นึกออกมั้ย แลวก็

อาจจะเกรี้ยวกราดตบมันเลยอยางนี้” 

จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชวิธีการแบบไมเปนทางการในการรับมือหรือ

แกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยการ

อยูเฉยๆ ไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ดังเชน ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

“การแกปญหาก็จะอยูเฉยๆ อยูนิ่งๆ ไมโตตอบหรือโตเถียง เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงปญหา” 

เชนเดียวกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เราก็เฉยๆ และทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด 

ปลอยใหเวลาเปนเครื่องพิสูจนดีกวาวาทํางานมากนอยเพียงใด” สอดคลองกับ สุกฤษณ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ตองยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกปฏิบัติตอเรา แลวก็เงียบไวกลับมาตั้ง

หลักเริ่มตนกันใหม” 

ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียว คือ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่ใชวิธีการแบบ

เปนทางการรวมกับวิธีการแบบไมเปนทางการเพื่อแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก

การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยกลาววา 

 

วิธีการแบบเปนทางการก็ทําเปนหนังสือบันทึกขอความอะไรแบบนั้นนะครับ ให

เปนลายลักษณอักษรจะไดมีกลักฐาน สําหรับวิธีการแบบไมเปนทางการ เชน 

ถาเราถูกเพื่อนเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีความหลากหลายทาง

เพศ เราก็จะพูดคุย ช้ีแจง แนะแนวใหเขาเขาใจวาที่เราเปนอยางนี้ เราไมได

ต้ังใจที่จะเปน แตเหมือนกับมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งสรางใหเรามาเปนแบบนี้ อาจจะใช

วิธีการพูด อาจจะใชวิธีการไมเปนทางการมากนัก 

 

สําหรับสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานใน

ดานตางๆ นั้นปรากฏดังนี้ 

 

 4.2.1  ดานการรับเขาทํางาน 

กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 2 ไดแสดงใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัครเขาทํางาน

วาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดย นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “แสดงออก 

เขาจะไดเห็นเราตั้งแตตอนนั้น วาเราเปนแบบนี้นะ รับเราไดม้ัย ถารับเราไดก็รับ ถารับเราไมไดก็
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บอกมาเลยวารับไมได” เชนเดียวกับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “แสดงใหเห็นไปเลย

คะไมตองไปสรางภาพ” ทั้งนี้ อุษา (นามสมมติ) (2552) ใหเหตุผลที่แสดงใหผูบังคับบัญชารับรู

ต้ังแตตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “เพราะอยากใหเขา

ยอมรับที่เราเปนตัวของเราเอง” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ซ่ึงกลาววา 

 

ถาพี่จะทํางานใหกับที่ไหนสักที่หนึ่ง  พี่จะเลือกแลววาเขากับตัวเราดวย 

เหมือนกับใหพี่เปนเลขา พี่ก็ทําไมได งานที่พี่ทําพี่ชอบทําแบบลุยๆ ขับรถ ขับ

ลุยโนนลุยนี่ อะไรอยางนี้ ถาบริษัทไหนองคกรไหนที่ตองการตําแหนงนี้พอดี 

และบังเอิญวาพี่ไปคุยกับเขาได ยามพี่ก็เคยทํามาแลวนะ พี่ถามวาทําไมยาม

หอพักหญิงก็มี ไมจําเปนตองเปนผูชาย หอพักหญิงก็เอายามหญิงเหมือนกัน 

ถูกมั้ยคะ มันก็หลายๆ อยาง งานบางงานเราเลือกที่จะทําได พี่ก็เขาไป พี่ไมเคย

ปกปด ไมเคยซอนเรน แตก็ไมไดแสดงออกมากเกินไป 

 

 สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “กอนมาทํางานเขาก็นาจะรู 

เพราะตอนที่มาสมัครงานเขาก็มีพูดนะวานองเปนผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือเปลา 

เราก็ยอมรับเพราะคิดวาสถานที่แบบนี้ไมไดแบงแยกเพศ เราก็ตางทํางานไดหมดทุกคน”  

ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ต้ังแตเดินเขาไปสมัครผมก็แสดงกิริยา

หรือลักษณะทาทางหลายสิ่งหลายอยางเพื่อที่จะบงบอกวาผมเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ เปนบุคคลประเภทที่สาม เพราะผมมีวิสัยทัศนวาคาของคนอยูที่ผลของงาน การที่เขาจะรับ

เราเขาไปทํางานในองคกรใดองคกรหนึ่ง เขาตองดูที่ช้ินงานของเราไมใชรูปลักษณภายนอก” 

เชนเดียวกับ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผมใชความสามารถพิเศษเปนนักกีฬา ซ่ึง

ผูบังคับบัญชาก็เห็นแววแลวนะครับวามีความสามารถมากกวาเปนเพศที่สาม จึงรับเขาทํางาน” 

ไมตางจาก ธีระ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “แสดงใหเห็นตั้งแตตอนเขามาสมัครแลว เพราะ

ตามความคิดของตัวเองถาเขาจะรับก็รับที่ความสามารถ ไมไดรับเราที่เรามีอะไรอยางนี้ ก็แสดง

ใหเขาเห็นไปเลย และเชื่อวาสังคมไทยในปจจุบันนาจะยอมรับและเปดรับเพศที่สามมาก

พอสมควร” สอดคลองกับ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

การที่พี่เขามาอยูในองคกรนี้ไดเขาก็ดูที่การวางตัวกอน ถาเราวางตัวดี คือ 

บุคลิกภาพดี มารยาทดี ไปลามาไหว เจอหนาใครยกมือไหว ใครๆ ก็เอ็นดู เรา
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ตองรูกติกามารยาทในสังคม รูจักเขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม การปรับตัว 

แลวก็การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนสิ่งที่ทําใหเราเขาสังคมที่ไหนๆ เขาก็จะ

เอ็นดูเรา พี่เองไมไดเขามาอยูในองคกรนี้โดยตรงตั้งแตแรก พี่มาในลักษณะของ

กระทรวง พี่ตองเขาไปที่กระทรวงกอนเพื่อที่จะจับฉลากบรรจุ ตอนที่จับฉลาก

บรรจุพี่ก็แตงตัวเปนผูหญิงนี่แหละคะ แตอาจจะไดเปรียบตรงที่วาเราจบมาดี  

คะแนนเราโอเคในระดับที่ดี  และก็มีผลงานในการทํากิจกรรมแลวก็ผลงานที่

เราทําเรื่องวิชาการมาคอนขางจะเยอะ เพราะงั้นเขาจะใหการยอมรับนับถือ  

ในการสัมภาษณเราก็มีหลักในการพูดจาที่ดี  เพราะนั่นคือการวางตัวที่

เหมาะสม แลวก็ประพฤติตนเขากับสังคมนั้นได โดยวางตัวใหเปน เขาก็จะให

การยอมรับเรา และที่สําคัญก็คือวา การศึกษาของเรา เขาเรียกวามีวุฒิภาวะ

ทางการศึกษาที่คนอื่นสามารถยอมรับนับถือเราได ก็จะเปนขอตอรองอยาง

หนึ่งที่คนอื่นไมสามารถที่จะดูถูกเราได เพราะงั้นคือพี่เขามาในองคกรดวย

ความที่พี่พรอมมาจากพื้นฐานครอบครัว และก็มีแรงผลักดันที่ดีจากครอบครัว  

ใหกําลังใจดี  และที่สําคัญกลุมเพื่อนที่เราไปดวยกันทุกคนใหการยอมรับนับถือ

มาตั้งแตสมัยเรียน เพราะงั้นคือเวลาเราไปจะไมมีการแบงแยกพรรคพวก ไปก็

ไปดวยกัน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ในกลุมจะมีทั้งประเภทสอง มีทั้งเพื่อน

ผูหญิงผูชาย แมกระทั่งผูหญิงที่เปนทอมเปนดี้เราก็ไปดวยกัน  ผูใหญที่เขามา

คัด เขาก็เห็นวามุมมองของเราไมใชเปนคนที่บาบอไปวันๆ เราเปนคนที่มีความ

ต้ังใจในการทํางาน แลวก็มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ก็เลยทําใหเขาอยากพิสูจนเรา

กอนวาเราทําดีไดขนาดไหน เขาก็ใหโอกาสเรา เมื่อมีโอกาสเราก็ควาแลวก็

วางตัวใหเปน ประพฤติตนใหเขาไดเห็น อยางที่วาคาของคนอยูที่ผลของงาน พี่

บอกเสมอวามันไมใชแคเรื่องเพศเทานั้น แตเราตองมีผลงาน ตองมีความดี

ปรากฏใหเขาเห็น เขาถึงจะยอมรับนับถือเรา ถึงแมจะเปนผูหญิงผูชายก็ตาม  

แมจะทํางานออกมาไดดี แตมาสาย มีปญหากับผูปวยสม่ําเสมอ เปนคนที่

อารมณรอน ไมมีสัมมาคารวะ อยูที่ไหนก็ไมมีความสุข เพราะงั้นการที่เรา

วางตัวใหดี มีสัมมาคารวะ ไปลามาไหว และที่สําคัญคือ รูจักหนาที่ของตน 

เวลาทํางานทุกคนก็จะใหการยอมรับนับถือ และก็เขามาอยูในองคกรอยางมี

ความสุขไดคะ 
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พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา 

 

ผมก็ทําตัวเรียบรอยในสไตลผม ผมจะไมแสดงกิริยาที่นาเกลียด แตก็อาจจะมี

การตุงติ้งซึ่งออกมาเอง ผมก็เหมือนกับคุณนะครับ ถาคุณไปสมัครงานคุณจะ

ทําตัวยังไงครับ เหมือนที่เราเปนไหมฮะ ก็คือสไตลของผมเรียบรอย แตเขาคงดู

ผมออก คาดอยางนั้นนะฮะ เขาคงคิดวาผมจะสามารถทํางานไดดี เพราะงั้น

ตอนรับเขาทํางานเขาจึงมองสิ่งนี้เปนเรื่องธรรมดา 

 

สําหรับวิธีการที่กลุมตัวอยางแสดงใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัครเขาทํางานวา

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน พิกุล (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “แรกๆ เลยที่ดิฉันเขาไปทํางานในบริษัท ดิฉันก็แตงตัวเปนผูหญิง แลวก็บอก

เลยวาดิฉันเปนพวกอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ก็บอกกับผูบังคับบัญชาไปตรงๆ เลย” 

เชนเดียวกับ นพดล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “แสดงออกโดยการแสดงกิริยาทาทาง แลวก็

บอกไปตรงๆ” ขณะที่ สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “แคพี่เดินมาสมัครงาน ทรงผม 

บุคลิก การเดิน ทุกอยางมันก็บงบอกแลววาพี่เปนเพศที่สาม ก็คือทอมนี่แหละ” เชนเดียวกับ 

อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่แสดงออกทางบุคลิกและการแตงตัว และ รัชนี (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “ก็ไมไดแตงตัวใสกระโปรงเหมือนผูหญิง ใสเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาว” 

ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางซึ่งแสดงออกในลักษณะดังกลาวอีกหลายคน เชน ธิติมา (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “แสดงออกตั้งแตตนจากลักษณะการแตงตัว ทรงผม ทาทางการเดิน” และ    

ศิริกุล (2552) ที่กลาววา “ลักษณะของการหาวๆ การแตงกายที่ไมไดดูออนหวานเหมือนผูหญิง

ทั่วๆ ไป” สอดคลองกับ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ตอนจบใหมๆ พี่ทํางานที่อ่ืนมากอน และก็ประมาณวาเบื่องานเกา ก็ไปพิมพ

ขอมูลไวในเว็บไซตของกรมจัดหางาน ทางบริษัทเขาก็คิดวาพี่เปนผูชายนั่น

แหละ เพราะวาดูจากชื่อ เขาก็เรียกตัวเขาไปกรอกใบสมัครนะคะ แลวก็สอบ

สัมภาษณ พี่ก็มากรอกใบสมัคร ตอนวันเขามาก็เจอเจานายเลย เจอผูจัดการ

เลย ซ่ึงเขาก็เห็นชัดเจนอยูแลว คือเราผมยาวอะไรอยางนี้ ก็เห็นตั้งแตแรกแลว

คะ สําหรับพี่ตอนที่เขามาสมัครก็เปนเสื้อเชิ้ตผูหญิงทํางานนั่นแหละ พี่ใส

กางเกงคะ แตก็ดูเรียบรอย ผมยาว แตพี่ก็มัดผม ก็แตงตัวเรียบรอยคะ 
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อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งซึ่งถึงแมจะพยายามไมแสดงออกให

ผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ แตเขาก็

อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมและการแสดงออก ที่ในบางครั้งก็แสดงความเปนตัวตนออกมา 

ตัวอยางเชน อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผมบอกเลยวาถึงพยายามใหเปนผูชาย

มากที่สุด แตก็คงมีหลุดบาง ผูบริหารก็คงทราบ แตวาอยาใหมันมากจนเกินไป ผมทําใหเขาไม

ทราบ แตเขาคงทราบ” เชนเดียวกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่ไมแสดงออก แตพี่

คิดวาเขาคงรูจากการแตงกายและทาทางการเดินของพี่” 

กลุมตัวอยางกลาวถึงผลที่ไดรับจากการที่แสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอน

สมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและคิดวา

การที่เราเปนแบบนี้เปนเรื่องสวนตัวไมเกี่ยวกับเรื่องงาน” (ชัชชัย (นามสมมติ), 2552) 

เชนเดียวกับ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูบังคับบัญชาเขาก็มีปฎิกิริยาตอบรับดี 

ยินดีเปดโอกาสใหเทาเทียมกับทุกเพศ” สอดคลองกับ นันทา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา  

 

บริษัทเปดโอกาสเต็มที่เลย เขาไมอคติเลย ไปสัมภาษณใสกางเกงสีดํา ใส

เสื้อเชิ้ต เขาไมแยกวาผูหญิง ผูชาย กะเทย เขารับหมดเลย สวนมากงานที่นี่จะ

มีทุกประเภทเลย ทุกรูปแบบ สวนมากจะเปนพวกกะเทยกับทอม เพราะวางาน

ที่นี่คืองานใชแรงดวย ตองยกของ ถามีแตผูหญิงก็จะยกของหนักไมได เขาตอง

ใชเรา ดังนั้นตอนที่เขาทํางานจึงไมมีปญหา 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งไมไดแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัคร

เขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังคํากลาวของ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) 

(2552) ที่วา “การสมัครทํางานของพี่พี่ก็มาเฉยๆ แตพอเขามาทํางานพี่ก็สุดๆ ทํางานพี่ก็เต็มที่ 

การแสดงออกก็ชัดเจนวาพี่เปนอยางนี้ เปนสาวประเภทสอง” เชนเดียวกับ ยศวิน (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “ผมมาสมัครงานก็ไมไดแสดงออก เดินเขาไปสมัครงานผมก็เปนผูชายปกติ

ทั่วไป ไมมีใครรูวาผมเปนเกย” สอดคลองกับ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ผมคิดวาผมไมคอยมีอาการมากนะครับ ผมเปนคนเก็บอาการ ไมแสดงอาการ

ออกมาใหผูอ่ืนรับรูนะครับ ผมทําตัวเปนปกติ และก็มีการสัมภาษณงานแบบ

เปนธรรมดาครับ ผมเปนยังไงผมก็รู แตหากถามถึงหัวหนานะครับ เขาอาจจะ
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ไมรูวาผมมีลักษณะเปนยังไง ดูจากภายนอกอาจจะดูไมรู ถาผมไมแสดงออก 

เพราะวาถาเราเก็บอาการอยูคนสวนใหญเขาก็จะดูไมออกครับ แตถาเกิดวาเรา

แสดงอาการออกมาก็อาจจะดูออก อาการที่แสดงออกมาจะดูไมเหมือนผูชาย

ทั่วไปครับ ผมคิดวาหัวหนาผมไมรูหรอกครับวาผมเปนยังไงถาผมไมแสดง

อาการนั้นออกมา 

 

เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ตอนเขาทํางานแรกๆ ก็ยังไมไดเปดเผยตัวตนนะ เพราะยังไมรูจักใคร ตอน

สมัครก็ครับผมอยูนะ เขาถามวามีแฟนรึยัง ก็ตอบวากําลังดูใจกันอยู แตไมได

บอกวาแฟนเปนอยูหญิงหรือผูชาย เราก็ตองแสดงบทบาทที่วา การแสดงตัวตน

ออกมาไมนาจะดีมากนะพี่วา อยางเปดเผยตน ณ วันสัมภาษณวาเราเปนอะไร 

คิดเหมือนกันวาเขาอาจจะไมชอบ เหมือนกับวาเวลาเราจะพูดอะไรกับใครเราก็

ตองประเมินแลววาคนนี้รับเราไดรึเปลา ฉะนั้นกับบุคคลเหลานี้เราไมรูจักเลย 

เราจะแสดงตนทําไมละ ไมใชวาเดี๊ยนชอบผูชายดวยกันนะฮะ ขอสมัคร

ตําแหนงอาจารย 

 

กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลของการที่ไมไดแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอน

สมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปนเพราะ “กลัววาเขาจะไมรับเขา

ทํางาน” (เอกชัย (นามสมมติ), 2552) สุธรรม (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงเหตุผลที่องคกร

ตางๆ อาจจะเลือกปฏิบัติตอคนกลุมนี้วา “เหตุผลที่ทุกที่กีดกัน เพราะทุกที่ตองการคนที่มี

บุคลิกภาพที่ดี ตองการคนที่สมบูรณแบบ เปนตัวอยางที่ดีของนักเรียนได” ทั้งนี้กลุมตัวอยาง

ประมาณ 1 ใน 3 กลาววา เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกองคกร

ปฏิเสธการรับเขาทํางาน และมีกลุมตัวอยางถึง 5 คน ที่เคยเจอกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง 

 กลุมตัวอยางที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกองคกรปฏิเสธ

การรับเขาทํางานสวนใหญมีความเห็นวา ไมมีความยุติธรรม นาจะใหโอกาสคน และควรมองที่

ความสามารถเปนหลัก เพราะไมนาจะเกี่ยววาเขาจะเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

หรือไม ตัวอยางเชน นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมยุติธรรม เพราะการทํางานของ

คนเราไมไดข้ึนอยูกับวาเขาจะแสดงพฤติกรรมอยางไร อยูที่ความรูที่เขาร่ําเรียนมา” และ สันติ 
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(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “นาจะเปดกวาง ดูที่พฤติกรรม ดูที่ความรูความสามารถ

มากกวา” ธิติมา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ตองดูวาเขาทํางานเปนอยางไร ไมใชมาตัดสิน

วาเขากระตุงกระติ้ง” ขณะที่ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเกิดกับพี่พี่จะรูสึกวาทําไม

คณะกรรมการใจแคบ ไมมองคนที่ความสามารถ ควรเปดโอกาสใหเพศที่สามเขามาทํางานตรง

นี้” เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา  

 

องคกรไมมีความเปนธรรมเลย ทําไมมองคนที่ภายนอก ไมดูที่ผลงาน ถาเปน

แบบนี้คนอยางพวกพี่ก็คงตกงานกันหมด พี่ก็มีความรูเหมือนกันนะครับ เราก็

คนเหมือนกัน มีสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ ไมวาผูหญิงหรือผูชาย ถึงเราจะตาง

เพศก็เหอะ แตเราก็มีความรูความสามารถ เราก็ทํางานไดเหมือนกัน อยากใหดู

ที่คุณภาพงานของเรา ไมใชดูที่การทําตัวของเรา ถึงแมพี่จะไมเคยเจอ

เหตุการณแบบนี้ แตก็มีสายตาของคนรอบขางที่มองเราวาเราเปนแบบนี้ แตพี่ก็

ไมคอยแครกับคนรอบขาง ถือวาเราทํางานมีอาชีพสุจริต เราทําหนาที่ของเรา 

ตามความรูความสามารถของเรา 

 

สอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่กลาววา  

 

กรรมการมีความลําเอียง ใจแคบ มองแตบุคลิกภาพภายนอก ไมเปดโอกาสให

แสดงความสามารถ เลือกปฏิบัติเฉพาะเพศหญิงหรือเพศชาย แตไมเปดโอกาส

ใหกับผูมีความหลากหลายทางเพศ ไมเปนธรรมเอาเสียเลย (ไพบูลย (นาม

สมมติ), 2552) 

 

ผมคิดวาคอนขางที่จะไมยุติธรรม เพราะวาคนไทยมักจะพูดถึงสิทธิมนุษยชน 

ทุกคนอยูในระบอบประชาธิปไตย แตนี่เปนการบงบอกวาไมใชประชาธิปไตย 

หัวหนางานหรือบุคคลที่ทําการสัมภาษณไมใหความเปนธรรม ผมคิดวา

ประเทศไทยควรที่จะเลิกปดกั้นบุคคลเพศที่สาม ควรที่จะพิจารณาชิ้นงาน หรือ

ความสามารถของเขามากกวานะครับ (ประพนธ (นามสมมติ), 2552)  
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สําหรับพี่นะครับคิดวาไมวาจะเปนคนแบบไหน จะเปนเพศที่สามหรือวายังไง

มันไมเกี่ยวกับงานที่เราทํานะ นาจะดูจากผลงานมากกวาจะมาดูวาเราเปนตุด 

เปนทอม เปนกะเทย ไมนาจะมาดูตรงนั้น อยากใหดูจากการทํางาน ความ

รับผิดชอบ ความสามารถของเราที่ไดแสดงออกไปมากกวา (ลลิตา (นาม

สมมติ), 2552)  

 

รูสึกไมยุติธรรม ถาจะรับคนเขาทํางานนาจะมองที่ความสามารถมากกวา ไม

นาจะมองที่เพศหรือลักษณะการแตงกายภายนอก หรือไมก็นาจะระบุไปเลยวา

ไมเอาเพศที่สาม สําหรับเหตุการณอยางนี้คอนขางจะไดยินมาบอยวาเขากีด

กันเพศที่สาม แตความจริงแลวไมนาจะกีดกัน นาจะดูที่ลักษณะการทํางาน

มากกวา อยางนอยใหเราเขาไปทํางานสักเดือนสองเดือนคอยวากันอีกทีก็ได  

(ธีระ (นามสมมติ), 2552) 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมีความเห็นวาควรจะใหโอกาสผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศบาง เพราะในหลายกรณีคนกลุมนี้มีความรูความสามารถที่เหนือกวาผูชาย

ผูหญิงปกติเสียอีก ดังคํากลาวของ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ที่วา  

 

การที่จะเลือกคนเขาทํางานนาจะวัดกันที่ความรูความสามารถ อยางไรก็ตาม

ยังมีสังคมอีกกลุมหนึ่งที่ยังไมยอมรับคนกลุมนี้ อยากใหสังคมใหการยอมรับ 

เปดใจใหกวาง ยอมรับคนกลุมนี้ อยากใหสังคมวัดกันที่ความรูความสามารถ

มากกวา เพราะในบางครั้งคนกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศจะมี

ความสามารถในหลายๆ ดานมากกวาบุคคลที่เปนเพศปกติเสียอีก 

 

 สอดคลองกับ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “บางครั้งคนที่มีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศอาจจะมีหนาที่การงานหรือมีความขยันมากกวาคนปกติ” เชนเดียวกับ 

ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ควรจะไดรับโอกาสมากกวานี้ เพราะวามีคนอยางเรา

ในสังคมเยอะแยะนะคะ และความรูความสามารถก็อยูในเกณฑที่เกงมากๆ เขาควรที่จะให

โอกาสกับพวกเราบางคะ”  
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 เหตุการณทํานองนี้สงผลตอกลุมตัวอยางทําใหกลัววาจะไมสามารถไดทํางานใน

ตําแหนงงานหรือสาขาที่ตนไดรํ่าเรียนมา ดังกรณีของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา  

 

ตอนแรกที่พี่เรียนจบมาใหมๆ ก็นึกกลัวเหมือนกัน แตดีที่บริษัทที่พี่ทํางานอยู

ตอนนี้ไมไดรังเกียจหรือกีดกันอะไร ก็ไมรูนะ เขาอาจมองวาพี่เปนผูชายธรรมดา

ทั่วไปมั้ง พี่คิดวาถาในองคกรมีบุคคลที่รังเกียจ ไมยอมรับเพศที่สาม เชน พวก

ตุด พวกเกยอะไรอยางนี้อยูในองคกรแลว ก็อยาไปทํางานที่นั่นดีกวา ถึง

อยางไรพวกเขาเหลานั้นก็จะกีดกันและไมชอบเราอยูตลอดเวลา ก็จะสงผลตอ

เราอีก ทําใหเราทํางานไดอยางไมเต็มที่และไมมีประสิทธิภาพ หนาที่การงานก็

จะไมเจริญกาวหนา สรุปก็คือ อยารวมงานกับบริษัทนี้ละดีแลว 

 

 ขณะที่ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) กลับมองวา “เหตุการณดังกลาวเปนเรื่องปกติเพราะ

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะโดนคําครหา กลั่นแกลง หรือกีดกันอยูแลว” สอดคลอง

กับความเห็นของ มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ธรรมดาอยูแลว เราเปนกะเทยใชไหม 

จะทํางานกับองคกรไมไดหรอก เพราะเขาจะไมยอมรับ ก็เลยตองทํางานอิสระ” 

 อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองวาควรใหความเปนธรรมแกทั้งสอง

ฝาย คือ ทั้งฝายนายจางและฝายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยควรพยายามทําความ

เขาใจถึงเหตุผลหรือความจําเปนที่นายจางอาจไมสามารถรับผูซ่ึงมีบุคลิกลักษณะกระตุงกระติ้ง

เขาทํางานในบางตําแหนงได ดังคํากลาวของ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่วา “เห็นใจทั้ง

ผูประกอบการและผูสมัคร ถาหากตําแหนงนั้นตองมีการพบปะผูคน แลวเขามีลักษณะ

กระตุงกระติ้งก็อาจทําใหภาพลักษณองคกรดูไมดีได ก็แลวแตองคกรนะตอบลําบากเหมือนกัน 

แตจริงๆ แลวนาจะวัดกันที่ความสามารถไมใชที่ตัวตนเขาเปน” สอดคลองกับความเห็นของ 

อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ผมมีความเห็นอยู 2 แนวทาง แนวทางแรกในสวนของการเขาทํางาน ก็คือ ทาง

ผูบริหารผูทําการสัมภาษณมีความลําเอียง หรือมีอคติกับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมมีโอกาสเขา

ทํางาน ถาเปนกรณีนี้ก็นาสงสารนะ สงสารที่ถูกปดกั้น แตถามองในดาน

ผูบริหารหรือผูทําการสัมภาษณ ในบางครั้งตําแหนงที่สมัครเขาทํางานนั้น
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บุคลิกภาพหรือทาทางอาจจะไมเหมาะกับงานหรือสายงานนั้น ซ่ึงการรับบุคคล

เขาทํางานนั้นสวนหนึ่งมาจากความรูความสามารถ แลวก็ตองมาดูสวนอื่นดวย 

เชน บุคลิกภาพทาทาง ความเหมาะสมกับลักษณะงาน เชน การออกไซตงาน

ตางๆ ที่ตองพบปะผูคน ซ่ึงหากมีบุคลิกภาพหรือรูปรางหนาตาที่ไมเหมาะสม

กับงานบางทีก็อาจจะตกในขอนี้ทําใหไมอาจสรุปไดวาใครผิดใครถูก 

 

เชนเดียวกับ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

จริงๆ แลวนาจะดูเรื่องของผลงาน และประสิทธิภาพมากกวา Personality 

นาจะเปนเรื่องรอง ถาหากวาไมหนักหนาจนเกินไปหมายความวาการแสดง

อาการกระตุงกระติ้งถามากเกินไปก็ไมสมควร ตองรูกาลเทศะ แตที่สําคัญ

นาจะดู Competency เปนหลัก ดูงานดูความสามารถเปนสําคัญเลย อยางที่

บอกวาการแสดงออกถามากเกินไปก็ดูไมงาม ข้ึนอยูกับกาลเทศะดวย 

 

สําหรับกลุมตัวอยางที่เคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเองมีความเห็นวา

“คณะกรรมการควรเปดกวาง ยอมรับในเรื่องนี้ ไมควรเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทาง

เพศ ควรดูจากความสามารถของตัวบุคคล ไมควรเลือกปฏิบัติจากทาทางที่เขาเปน ควรเลือก

จากความสามารถในการทํางานของเขา” (พิพัฒน (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับกลุม

ตัวอยางที่เคยเจอกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตนเองที่กลาววา  

 

ลักษณะแบบนี้พี่เคยเจอนะ พี่อยากจะบอกวาคนเรา Background แตละคนไม

เหมือนกัน การเลี้ยงดูก็ไมเหมือนกัน พวกที่ออกมาทางกะเทยหรือทอมก็ไมถือ

วาเปนความผิด พี่อาศัยดูงานเขามากกวา พี่นึกถึงคนประเภทนี้ พี่ไมเขาขาง

ใครนะ ในภาพรวมเขาอาจจะเขมแข็งไดเหมือนผูชายและมีความออนได

เหมือนผูหญิง  แลวถาเกิดเราเปดกวางในตรงนี้  โดยดูวาตองการคนประเภท

ไหน  คนที่เปนผูชายหรือผูหญิง 100% ก็ไมใชวาจะดีหรือเลวไปทุกคน ก็ไมตาง

จากพวกที่เปนกะเทยหรือทอม หรือพวกเพศที่สาม ถาเกิดเขามีความสามารถ

ตรงนั้น  แลวไมทําใหใครเดือดรอน  แถมยังสามารถดูแลครอบครัว  เปนลูกที่ดี  

ไมไดเปนภาระของสังคม พี่วาตรงนี้นาจะโอเคนะ อยางนอยเราอยาตัดสินคน
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ดวยการมองแคดานเดียว ใหลองดูวางานที่เขามาสมัครนั้นเราตองการอะไร เรา

ตองการผูชาย เราตองการผูหญิง หรือเราตองการความสามารถของเขา (นภา 

(นามสมมติ), 2552)  

 

ดิฉันเคยมีประสบการณ คือกอนหนานี้ดิฉันเคยไปสมัครงานกับบริษัท

เฟอรนิเจอรแหงหนึ่งคะ  เขาบอกวาดิฉันเปน  Case  แรกเลยที่มาสมัครงาน  

เขาไมกลาการันตีวาจะสามารถรับเขาทํางานไดหรือเปลา  ในเรื่องของความรู

ความสามารถนี่อยางนอยๆ พวกเราก็มีความรูความสามารถดีแนนอน  แตวา

ขอจํากัดทางเพศเปนเหตุผลๆ หนึ่งที่ทางบริษัทไมพิจารณารับดิฉันเขาทํางาน  

ดิฉันมีความคิดวาองคกรตางๆ นาจะมีวิสัยทัศนที่กวางไกลกวานี้นะคะ เพื่อ

เปดโอกาสใหบุคคลเพศที่สามหรือพวกที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเขา

มาทํางานในองคกรของทาน  เพราะบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่มีความรู

ความสามารถอยางดีเยี่ยม  สังเกตงายๆ นะคะชวงนี้สังคมโดยทั่วไปพวกที่มีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นอยากจะให

องคกรเปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้บาง (พิกุล (นามสมมติ), 2552)  

 

พี่เคยเจอ Case อยางนี้นะคะ ตอนเรียนจบใหมๆ เวลาสมัครงานเราก็ม่ันใจ 

คะแนนสอบทั้งขอเขียนสอบสัมภาษณเราก็ไดเยอะอยู แตวามาตกสุดทายก็คือ

ไมผานเรื่องเพศ แตก็คือเรื่องปกติถาถามพี่นะ ยุคหลังๆ มานี้องคกรสวนใหญก็

ยอมรับมากขึ้น เพราะเขาจะดูผลงานกับการเขาสังคมของเรามากกวา ถาเกิด

เราสามารถเขากับคนอื่นได และมีสมรรถภาพในการทํางานเต็มที่องคกรก็จะ

ยอมรับ ถาเปนเมื่อกอนเรื่องเพศเปนเรื่องสําคัญมาก เขาไมคอยยอมรับ เพราะ

คิดวาเราจะเขากับคนอื่นไมได (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 

 

พี่คิดวาในการทํางานแตละอยางนั้นมันไมข้ึนอยูกับพฤติกรรม มันขึ้นอยูกับ

ความสามารถของแตละคนมากกวา แตกอนพี่ก็เคยเจอเหมือนกัน ตอนแรกพี่

ไปสมัครงานที่ชอง x เขาไมคอยจะรับเทาไหรหรอก พี่ก็ Present งานกับเขา 

งานที่พี่เคยทํามา พี่เคยทํา Project มา เขาก็แนะนําใหพี่ไปสมัครงานที่อ่ืน พี่ก็
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เลยไปสมัครที่ Work Point เขารับเพราะวาเขาดูงานมากกวาพฤติกรรมของเรา 

(สมพล (นามสมมติ), 2552)  

 

ขณะที่กลุมตัวอยางบางรายมีความเห็นวาเหตุการณอยางนี้ไมนาจะเกิดขึ้น เพราะ 

“สังคมเดี๋ยวนี้เปดโอกาสใหเพศที่สามแลว” (นพดล (นามสมมติ), 2552) สอดคลองกับความเห็น

ของ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตายแลวคะ แยมากเลย ไมนาจะเปนอยางนี้ 

เพราะวาสมัยนี้สังคมไทยเปดกวางใหทุกๆ เพศสามารถทํางานที่ตัวเองรัก มันไมผิดหรอกคะที่

คนเราเกิดมาเปนแบบนี้ เพราะวาคนเราเลือกเกิดไมไดใชไหมคะ”  

ทั้งนี้หากตองตกอยูในสถานการณเดียวกันนี้กลุมตัวอยางรายหนึ่งกลาววา “พี่จะ

แกปญหาโดยการอธิบายใหเขาทราบวาเรื่องเพศมันไมสามารถตัดสินปญหาทุกอยางได ถึงเรา

จะอยูเพศใดก็ตามมันขึ้นอยูกับการทํางานมากกวา และอยูที่ใจของเราวาเราทําในสิ่งที่เรารัก

หรือเปลา” (สุกฤษณ (นามสมมติ), 2552)  

สําหรับปฏิกิริยาของผูบังคับบัญชาที่รับรูหลังจากที่รับกลุมตัวอยางเขาทํางานแลววา

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดกลาววา ผูบังคับบัญชาปฏิบัติ

ตอพวกเขาเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง ดังคํากลาวของ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่วา 

“หัวหนาเคยปฏิบัติอยางไรก็ปฏิบัติอยางนั้น” สอดคลองกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “เหมือนเดิมครับไมมีอะไร อาจมีการหยอกลอกันมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนการสนุกสนาน” 

เมธา (นามสมมติ) (2552) ผูซ่ึงเพิ่งเริ่มทํางานไดประมาณ 4 เดือนเศษๆ กลาววา 

 

คิดวาถาหัวหนางานรูก็ไมนาจะมีปฏิกิริยาอะไรนะครับ นี่อาจเปนการมองโลก

ในแงดีนะครับ เขาคงจะไมมีการแกลง เพราะวาจากการที่ไดใกลชิดกับหัวหนา

แลว เขาก็เปนคน Open นะครับ คือเปดใจกวางรับความคิดเห็นของผูอ่ืน คือ

เขาใหเกียรติผูอ่ืน” 

 

 ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลที่ผูบังคับบัญชาไมไดมีปฏิกิริยาตอตานถึงแมจะ

รับรูภายหลังจากการที่รับเขาหรือเธอเขามาทํางานแลววาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ก็ตามวานาจะเปนเพราะผลงานของพวกเขา ดังคํากลาวของ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่วา 

“ที่นี่จะดูที่ผลงาน ไมไดมีอคติ" สอดคลองกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “จากการ

ทํางานมา 2-3 ปหัวหนาก็ไมไดวาอะไร ดวยความที่เราทํางานไดดี เพราะวางานก็รับได” 
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เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “หัวหนาไมมีปฏิกิริยาอะไรคะ เพราะเรา

ทําหนาที่ของเราดีที่สุดคะ งานอะไรก็ไมขาดตกบกพรองเลย” 

 ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานั้นที่ผูบังคับบัญชามีปฏิกิริยาจากการที่รับรูภาย

หลังจากการที่รับเขาหรือเธอเขามาทํางานแลววาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงก็เปน

ปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังคํากลาวของ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่วา “พี่ก็รูสึกนะวาวัน

แรกที่พี่สัมภาษณนะ นี่ไมรูพี่คิดไปเองรึเปลานะ วาการเปนคนพัทลุงทําใหผูบริหารพอใจเพราะ

เปนคนบานเดียวกัน แตตอมารูสึกวาเขาคุยกับพี่นอยลง ไมรูวาเปนเพราะรูรึเปลาวาเราเปนแบบ

นี้” ขณะที่ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พอหัวหนามารูทีหลัง แรกๆ แกก็อ้ึงๆ ไป แต

วาพอดูผลจากการทํางานของพี่ คือพี่พยายามทํางานทุกอยางใหองคกรเขา ใหที่ทํางานของพี่

เขายอมรับพี่ สุดทายทุกคนก็ยอมรับพี่ ยอมรับในการทํางานของพี่” เชนเดียวกับ สมพล (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “แรกๆ หัวหนาเขาก็ไมชอบ แตเขาคงดูฝมือในการทํางานของเรา

มากกวา ซ่ึงตอนนี้หัวหนาก็มองพี่ดีข้ึนกวาแตกอนมาก เพราะพี่ต้ังใจทํางาน” 

 
 4.2.2  ดานการจายคาตอบแทน 

มีกลุมตัวอยางเพียง 4 รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศไดคาตอบแทนต่ํากวาคนอื่นๆ อันมีสาเหตุมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

และไมเคยมีกลุมตัวอยางรายใดประสบกับเหตุการณทํานองดังกลาวดวยตัวเอง 

กลุมตัวอยางที่เคยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มีความเห็นวา เปนเรื่องที่ไมสมควร โดย

ควรใหความสําคัญกับความรูความสามารถมากกวาลักษณะหรือพฤติกรรมทางเพศ และควรให

ความเปนธรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย “เพราะในเมื่อรับเขามาทํางานแลวก็

นาจะดูที่ความสามารถ เงินเดือนจะตองเทากับคนอื่น ไมใชใหนอยกวาคนอื่น เพราะจะไม

ยุติธรรมสําหรับเพศที่สาม” (ธีระ (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ ธิติมา (นามสมมติ) (2552) 

ที่กลาววา “นาจะมีความยุติธรรมนะ การที่มองแคลักษณะภายนอก แลวมาตัดเงินเดือน มาให

เงินเดือนนอย นาจะพิจารณาจากความรูความสามารถของเขา ไมใชจากลักษณะที่แสดงออก”  

นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีความเห็นวา “ถาเกิดวาเราเขาไปทํางานในองคกรแลว เราก็

ตองพยายามทําใหองคกรประสบความสําเร็จใหมากที่สุด เราตองมุงมั่นที่จะทําประโยชนใหกับ

องคกร แตถาองคกรไมใหโอกาสเรา ไมใหเงินเดือน ไมเลื่อนขั้นเรา ถาเปนอยางนั้นพี่ก็คงจะไม

ทํางานที่นั่นหรอก เพราะถึงทําไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร ทําดีแคไหนก็จะอยูเทาเดิม เพราะคน

ทุกคนที่ทํางานก็หวังที่จะเจริญรุงเรืองทั้งนั้น” (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) สอดคลองกับ

ความเห็นของ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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ถาอยากทํางานที่นี่จริงๆ ถึงเงินเดือนในขั้นตนจะต่ํากวาคนอื่นๆ แตเขาก็มีสิทธิ์

ที่จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการทํางาน ความเปนตัวของเขาที่จะทํางานให

องคกรได เปนพี่พี่วาถาเกิดเขาสามารถพิสูจนใหผูบริหารหรือวาองคกรเห็นวา

เขาสามารถทํางานได หรือมีศักยภาพในการทํางานที่เทียบเทาหรือมากกวาคน

อ่ืน เรื่องของเงินเดือนก็อาจจะปรับขึ้นไดอีก มันเปนเรื่องที่พี่คิดวาไมไดตายตัว

เทานี้ตลอดไป เพราะเงินเดือนมันก็ปรับขึ้นลงอยูแลว พี่วาหากเราสามารถ

พิสูจนใหเขาเห็นวาเราทํางานไดจริงๆ เขาก็ตองเห็นความสามารถของเราละคะ 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางซึ่งไมเคยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มากอนก็มีความเห็นในทํานอง

เดียวกันวา การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมนาจะสงผลตอการทํางาน อยากใหมอง

เรื่องของความรูความสามารถมากกวา ดังคํากลาวของ สายใจ (นามสมมติ) (2552) ที่วา “มัน

ไมนาจะเกี่ยวกับการทํางาน อยูที่ความสามารถมากกวา” สอดคลองกับ อุษา (นามสมมติ) 

(2552) ที่มีความเห็นวา 

 

เราไมควรตัดสินคนที่ภายนอก การที่บุคคลเปนผูมีความหลากหลายทางเพศ

ไมใชวาเขาจะทํางานไดไมดี หรือดอยความสามารถกวาคนอื่นๆ บางครั้งคน

เหลานี้อาจมีความกระตือรือรน หรือมีความสามารถมากกวาคนอื่นๆ 

เพราะฉะนั้นควรวัดคนที่การทํางานมากกวาวัดจากภายนอก 

 

 อีกทั้งอยากใหคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย “เพราะ

ทํางานในตําแหนงเดียวกันก็ควรไดรับเงินเดือนที่เหมือนกัน” (อารยา (นามสมมติ), 2552) “แบบ

นี้ไมมีที่ไหนเขาทําหรอกครับ เพราะไมยุติธรรมมากๆ” (พิเชษฐ (นามสมมติ), 2552) “กรณีแบบ

นี้พี่วาไมยุติธรรม เพราะการทํางานไมไดอยูที่การแสดงออก” (นิธิ (นามสมมติ), 2552) ยศวิน 

(นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “องคกรไมนาเอาเปรียบคนเพศที่สาม” เชนเดียวกับ รัชนี 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกัน นาจะใหเงินเดือนเทากันหมดทุกคน มันอยูที่

ความสามารถมากกวานะ คิดวาทางบริษัทมีการตัดสิทธิเสรีภาพของคนที่เปน

ทอม อยากใหเขามีความคิดวาคนเปนทอมก็มีความสามารถเทาเทียมกัน แคมี
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เพศกับความคิดเห็นไมตรงกับคนอื่นๆ การเปนทอมไมไดไปกอใหใครเดือดรอน 

มันเปนปกติของเราเอง และการไดเขาทํางานกับบริษัทก็ถือเปนสามารถของ

ตนเอง ไมไดทําใหคนอื่นเดือดรอน เงินเดือนก็ควรที่จะไดรับเทากับคนอื่นเพื่อ

ความเสมอภาคกัน 

 

 ขณะที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทําไมถึงตัดสินเราแคตรงนั้น ตอนแรกคง

ทํางานนี้ตอ แตหลังจากนั้นคงหางานใหม เพราะไมอยากทน” สอดคลองกับความเห็นของ เมธา 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

การที่เรามองคนจากภายนอกเปนเรื่องไมสมควรครับ เราตองดูจากงานที่เขาทํา

วาดีหรือไม เพราะถาคนอ่ืนไดรับเงินเดือนสูงกวา แตทํางานออกมาไมมี

ประสิทธิภาพ มันไมมีความยุติธรรมครับ เราตองดูจากผลงานที่ออกมา

ลักษณะเปนอยางไร มีประสิทธิภาพหรือไม แลวก็ตองวัดจากการทํางานและ

นิสัยของเขานะครับ ไมใชวัดที่เขามีพฤติกรรมการแสดงออกเปนยังไง ลักษณะ

เปนยังไง 

 

 ทั้งนี้ในกรณีนี้นั้น พิภพ (นามสมมติ) (2552) ไดต้ังคําถามที่นาสนใจวา “ทําไมไมไปฟอง

กรมแรงงานละ ในเมื่อรูแลววาเขาตัดสินใหเราไดเงินเดือนนอย เพราะเราเปนอยางนี้ ซ่ึงใน

กฎหมายไมมีอยูแลวละ วาคุณเปนเพศที่สามคุณตองไดเงินเดือนแคนี้” ซ่ึงนับเปนการคํานึงถึง

สิทธิที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพึงไดเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป ขณะที่ นุชรี (นาม

สมมติ) (2552) กลาวอยางมีความหวังวา “ไมเคยไดยินเหตุการณทํานองนี้ และคิดวาเมืองไทย

เปดรับคนเพศที่สามมากขึ้น คงจะไมมีเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นหรอก” 

 
 4.2.3  ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเคยไดยินเหตุการณหรือประสบกับเหตุการณที่ผูบังคับบัญชา

ไมอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน อันเนื่องมาจากการที่

ผูบังคับบัญชาไมชอบที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ถึงกระนั้นก็มีกลุมตัวอยางราย

หนึ่งที่ไมพอใจถึงขนาดที่กลาววา “โห! ฟงแลวขึ้นเลยคะ เปนถึงผูบังคับบัญชา แตทําตัวอยางนี้

ไดยังไงคะ ลูกนองตั้งใจที่จะเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลงานที่ดีข้ึน แตผูบังคับบัญชากลับไม

สนับสนุน อยางนี้พี่รับไมไดจริงๆ คะ พี่ขอตอตานเลย” (นุชรี (นามสมมติ), 2552) 
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กลุมตัวอยางสวนใหญกลาวในทํานองเดียวกันวา อยากใหผูบริหารองคกรใหโอกาสและ

เลิกกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังคํากลาวของ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ที่วา 

“ผูบริหารองคกรทุกองคกรนาจะมีใจที่เปดกวาง ยอมรับความหลากหลายของคนในสังคม ทุก

คนควรมีโอกาสที่เทาเทียมกัน ไมควรเลือกปฏิบัติ ควรมีใจที่ปราศจากอคติและมีความยุติธรรม

กับคนที่รวมงานดวยทุกคน” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่เห็นวา “ผูบังคับบัญชา

ควรจะเปดโอกาสใหเขาไดมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ในการอบรมเขาอาจจะไดรับ

ความรูเพื่อจะมาพัฒนาองคกรที่เขาทํางานอยู ไมควรเลือกปฎิบัติเชนนี้” สอดคลองกับความเห็น

ของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

พี่คิดวาผูบังคับบัญชาทําไมถูก เปนการปดกั้นสิทธิของคน คือถาไมสงผล

กระทบตองานที่รับผิดชอบก็ควรใหโอกาสเขา อยาเอาคําวาเปนตุด เปนเกย มา

ตัดสิทธิ์ ถาเห็นวาเขามีความสามารถจริงก็ควรใหโอกาสเพื่อที่จะไดพัฒนา

องคกรใหดียิ่งขึ้น 

 

 นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน เชน รัชนี (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ควรที่จะใหเขาไดรับการฝกอบรมนะ เขาตองการที่จะพัฒนาตนเอง

ในเรื่องของหนาที่การทํางาน ทุกคนก็ตองการทํางานในหนาที่ใหดีเหมือนกับคนอื่นๆ ควรจะให

โอกาสแกเขานะ เขาจะไดทํางานใหดีข้ึน” และ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา

“ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาส ไมควรปดกั้น ควรใหการสนับสนุนเขา” เชนเดียวกับกลุมตัวอยาง

อีกหลายคนที่กลาวในทํานองเดียวกัน คือ 

 

เราทํางานทุกอยางเพื่อที่จะใหองคกรพัฒนาเกิดความเจริญกาวหนา แตวาเรา

ขอไปอบรมแลวองคกรไมยอมใหเราไป ก็เปนการตัดทางของเราเลย คือไมให

เราพัฒนาขึ้น ไมทําใหตัวของเราดีข้ึนมา ก็คือจํากัดใหเราอยูแคตรงนั้น เพราะ

เหตุผลเพียงแคนิดเดียวเพียงวาเรามีความหลากหลายทางเพศ มันไมยุติธรรม

เลย (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) 

 

ทําไมละ เราจะไปฝก จะไปเรียนรูการทํางานของเรา เราผิดดวยเหรอ คุณ Anti 

กันมากไปหรือเปลา ไมเห็นดวยที่เปนองคกรไมเปดโอกาสใหไปเรียนรูงาน 
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เพราะเปนเพศที่สาม บางคนเปนผูชายทั้งแทง ผูหญิงแทๆ อาจทํางานไดไมดี

เทากับคนกลุมนี้ดวยซ้ําไป (พิภพ (นามสมมติ), 2552)  

 

ความจริงแลวเรื่องการศึกษาไมสมควรจะมาจํากัด คือนาจะตอยอดใหตาม

ความตองการของแตละคน เพราะในโลกปจจุบันเขาไมจํากัดแลววา ผูหญิง

ศึกษาแคนี้ ผูชายศึกษาแคนี้ เพศที่สามศึกษาแคนี้ มันเปนเรื่องที่ไมสมควร 

แลวสังคมไทยก็ไมนาจะกีดกันอะไรประเภทนี้ (ธีระ (นามสมมติ), 2552)  

 

 ขณะที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “กรณีนี้องคกรทําไมถูก เพราะเปน

บุคลากรในองคกร ก็นาจะสงเสริมใหเขาไดฝกอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อจะไดพัฒนาองคกร” 

เพราะ “ถาเราตั้งใจทําอยางนั้น แตไมมีใครเห็นประโยชน ก็เสียใจนะ แตก็พยายามที่จะทํา ทําให

ดี ทําใหดีที่สุด ผูบังคับบัญชาจะไดยอมรับในตัวเรา” (สันติ (นามสมมติ), 2552)  

 ทั้งนี้กลุมตัวอยางมีขอเสนอหากตองเผชิญกับสถานการณดังกลาววา “ถามีเจตนารมณ

ที่จะเขาอบรมจริงๆ ก็นาจะลองคุยกับหัวหนาดูนะ” (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) ซ่ึงสอดคลอง

กับความเห็นของ มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่วา “ถาเปนอยางนั้นก็ลําบากหนอย ตองวางตัว

ใหดีกวานี้หนอย กับผูบังคับบัญชาก็คงตองคุยแหละมั้ง” เชนเดียวกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “ก็อาจจะอธิบายใหหัวหนาฟงวา มีความสามารถที่จะทํางานนี้ไดและพรอมที่

จะเรียนรูงานเพื่อนํามาพัฒนาองคกร หัวหนางานก็ควรที่จะเปดโอกาสใหบาง”  

นอกจากนี้ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอเสนอแนะถึงผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา

งานวา “การเปนหัวหนาคนควรมีสามอยางที่แตกตางจากคนอื่นคือ 1) ไมลําเอียง 2) ไมคับแคบ 

และ 3) ตองมีความยุติธรรม สามอยางนี้แหละถึงจะเปนหัวหนาคนที่ดีได”  

 
 4.2.4  ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 

กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม ดังที่ นภา (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “ของพี่ยุติธรรม คือเหมือนคนอื่นทุกอยางเลย ไมเคยเจอ Case ที่เรา

โดนล็อคตําแหนงไวหรือโดนบล็อก ไมเคยเจอเลย เทาเทียมกันหมด” เชนเดียวกับ นิติพงศ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “เมื่อกอนพี่ก็ทําตําแหนงอื่นนะ แลวก็ไดเลื่อนขึ้นมา เมื่อกอนทํา

เอกสารติดตอกับหนวยงานราชการ ซ่ึงถาพูดกันจริงๆ ในองคกรตําแหนงก็จะดอยกวาตอนนี้ซ่ึง

ติดตอกับลูกคาโดยตรง แลวก็ดูงานกับตางประเทศ ซ่ึงตําแหนงสูงกวา ตัวพี่เองนะไดเลื่อนขั้น 
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ไดเพิ่มเงินเดือนเปนปกติเหมือนคนทั่วๆ ไปคะ” สอดคลองกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา 

 

แทบจะไมไดรับผลกระทบอะไรเลยนะ เพราะมาถึงก็ไดเปนหัวหนาสาขา อยู

ประมาณครึ่งปก็ไดเปนเลย หลังจากนั้นก็ควบอีกตําแหนงหนึ่งเปนรองบริหาร 

ตอนหลังรูสึกวางานเยอะเกินไปแลวก็เลยสละไปตําแหนงหนึ่ง ฉะนั้นถาถามวา

อยูในองคกรไดรับผลกระทบมั้ย ก็ไมนะ ไดรับโปรโมชั่นตลอด ผลการ

ปฏิบัติงานก็อยูในกลุมหนึ่งตลอด เลยรูสึกวาองคกรนี้ถึงแมสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกรจะมีเรื่องของการเสี่ยงภัย แตเราก็ทนอยูได 

 

มีกลุมตัวอยางเพียง 2 รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือไดรับการเลื่อนขั้น/ข้ึนเงินเดือนนอยกวาที่

ควรจะเปน ขณะที่มีกลุมตัวอยาง 1 รายเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง 

ในกรณีนี้ นภา (นามสมมติ) (2552) ซ่ึงเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง 

กลาววา 

 

Case นี้พี่เคยเจอ มันยากจะลืมนะ พี่อยากใหทุกคนเปด ไมวาจะเปนระดับ

หัวหนา ลูกนอง ผูบริหาร หรือเจาของกิจการ ระดับไหนก็ตาม การที่เราจะมอง

ใครสักคน ถาเราจะเอาเขาเขามารวมงานกับเรา กอนที่จะตัดสินเขาเพราะเขา

เปนแบบนั้นแบบนี้  อยากใหลองคิดวาคนเราทุกคนก็เหมือนกัน  ไมวาจะเปน

เพื่อนกันหรือไมก็ตาม  ถาเรามองเขาอยางเขาใจเราก็จะยอมรับเขาได ปญหาก็

จะไมเกิด การที่เกิดปญหาลักษณะแบบนี้เปนเพราะมีคนที่ Anti ก็เหมือนใน

สมัยกอนที่มีการ Anti ผูหญิงนั่นแหละ Anti วาผูหญิงไมมีวันที่จะเกงขึ้นมาได 

ผูชายจะ Anti วาผูหญิงไมมีทางทําได ผิดกับฝรั่ง เพราะจากการที่พี่เคยอยูกับ

ครอบครัวฝรั่ง ครอบครัวเยอรมัน ฝรั่งเขาดีตรงที่เขาแฟร เขาจะใหคุณแสดง

ความสามารถ คุณมีเทาไหรคุณก็เอาออกมา แตสังคมไทยอาจจะมีขอผิดอยู

ตรงนี้นิดหนึ่งที่วาผูชายไทยจะคิดวาผูหญิงไมมีวันเกง ผูหญิงเปนหัวหนาคนได

ไมดี  แตมันไมเสมอไปไง  บางองคกรผูหญิงเปนใหญก็มีเยอะนะ อยากใหมอง

ที่ความสามารถ ไมใชตัดสินจากความรูสึกของตัวเอง อาจเพราะเขาไมไดรูจัก
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คนพวกนี้ดีหรืออะไรก็ตาม หรือจากขาวคราวสวนใหญพวกเพศที่สามนอยมาก

ที่จะออกมาเปนขาวในแงดี จะออกมาในภาพที่แรงๆ มากกวา แตรูม้ัยเหมือน

เราไปดูโชวอะไรแบบนี้เห็นมั้ย กวาที่เขาจะมาเตน กวาเราจะดูเขาได เขาตอง

รองไหมาเปนสิบๆ ป กวาเขาจะผานจุดตรงนั้นมาได กวาเขาจะทําใหคนมี

ความสุขได อยากใหมองแบบนี้มากกวา คนเราถาเราไมโดนกับตัวเองก็คงไมรู 

แตเมื่อไหรก็ตามที่เจอกับตัวเรา ครอบครัวเรา คนใกลชิดเรา ก็จะเขาใจคนพวก

นี้มากขึ้น 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางซึ่งเคยไดยินเหตุการณในทํานองดังกลาวมีความเห็นวา “นาจะดู

จากการทํางาน ไมใชมาดูจากบุคลิคภาพหรืออะไรแบบนี้ นาจะตัดสินจากการทํางานของเขา 

นาจะมีโบนัสใหเหมือนกับคนอื่น พี่คิดวานาจะเลื่อนขั้นใหเขาเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน ให

พัฒนาองคกร เผื่อจะมีอะไรดีๆ ข้ึนในองคกร” (ธิติมา (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ ประสิทธิ์ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

พี่คิดวาควรที่จะไดรับการพิจารณามากกวานี้นะ เพราะวาเขาทํางานในองคกร

เต็มความรูความสามารถ คือทํางานทุกอยางดี รับผิดชอบทุกอยาง แตพอถึง

เวลาเลื่อนขั้นกลับไมพิจารณาใหเลยทั้งๆ ที่ทุมเทกับงานมากๆ หวังที่จะใหเขา

เห็นความสําคัญบาง แตเมื่อไมไดรับการพิจารณาก็นาเสียใจ อยากใหองคกร

พิจารณาคนกลุมนี้บาง เพราะจะเปนการใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเขา 

และจะทําใหเขามีความกระตื้นรือรนในการทํางานมากขึ้น 

 

สอดคลองกับความเห็นของ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ซ่ึงถึงแมจะไมเคยไดยินหรือ

ประสบกับเหตุการณในทํานองดังกลาวดวยตัวเองแตก็กลาววา “คงรูสึกเสียใจและนอยใจหาก

เหตุการณนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะคิดวาตัวเองไดทํางานเต็มที่แลว แตองคกรกลับไมยอมรับใน

ความสามารถ”  

ทั้งนี้กลุมตัวอยางอยากใหผูบริหารเปดใจใหกวาง เลิกปดกั้น และพยายามยอมรับผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น โดยควรคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและเปนธรรม

ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเลื่อนตําแหนง ดังคํากลาวของ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่วา “การ

ทํางานทุกคนตองเทาเทียมกัน ไมใชวัดกันที่เพศที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3” นพดล (นามสมมติ) (2552) 
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กลาววา “พี่คิดวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันนะ เราไมควรจะมาแบงกันวาเพศที่สามควรจะได

เงินเดือนต่ํากวา” “เพราะหากเลือกเกิดไดคงไมมีใครเลือกจะเปนอยางนี้” (นิธิ (นามสมมติ), 

2552) เชนเดียวกับ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ถาสมมติวาผลงานเราออกมาดี หนาที่ของเราเราทําทุกอยางอยางเต็มที่ เราก็

นาที่จะไดรับสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกับคนอื่น แตถาสมมติวาเรางานไมคอยทํา 

หนาที่ความรับผิดชอบไมดี ก็จะตองยอมรับในสิ่งที่เปน แตถาทํางานอยาง

เต็มที่ก็สมควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวา ไมใชมาดูวาเปนเพศที่สามหรือวา

เบี่ยงเบนทางเพศ ไมนาจะเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 

 

ขณะเดียวกันกลุมตัวอยางอยากใหผูบริหารมองคนที่ความสามารถมากกวาจะมองวา

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไม “เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถ

ทํางานไดเหมือนคนปกติทั่วไป” (กัลยา (นามสมมติ), 2552) “อยากใหดูความสามารถกอน

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ วาเปนชายจริงหญิงแทหรือไม” (สมชาติ (นามสมมติ), 

2552)  “เนื่องจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเรื่องสวนตัว และความรู

ความสามารถดานตางๆ ไมไดลดนอยลงเลย บางครั้งคนเหลานี้อาจทํางานไดดีกวาซะอีก” (อุษา 

(นามสมมติ), 2552) ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ควรจะดูที่ผลงานดีกวาดูที่เพศ การ

ทํางานถาเราทําดีเขาก็ควรที่จะขึ้นเงินเดือน” เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา 

 

ในการที่จะขึ้นเงินเดือนผมวาไมเกี่ยววาเปนทอมหรือเปนอะไร เพราะผมวาถา

เขามีความรูจริง มีความรูแลวตองมีศักยภาพในการทํางานดวยนะฮะ 1) ตอง

ความรู 2) ตองมีศักยภาพในการทํางาน และ 3) หากเขาเต็มที่จริงๆ ก็สมควรที่

จะขึ้นเงินเดือนให ไมใชวาเขาเปนอยางนี้คุณจะลดเงินเดือนเขาใหตํ่า แตถามี

ความสามารถจริงแตวาไมไดทํางานอยางเต็มศักยภาพ อันนี้ผมก็เห็นดวยที่จะ

ไมข้ึนเงินเดือนให 

 

 ขณะที่ ธีระ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “บริษัทไมควรจะใชมาตรการอยางนี้ในการ

จะขึ้นเงินเดือน หรือไมข้ึนเงินเดือน ควรดูที่ผลงานมากกวา และเชื่อวาสังคมไทยปจจุบันก็นาจะ
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เปดกวางมากกวาที่เคยเปนอยู” สอดคลองกับความเห็นของ นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา 

 

ถาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่พี่คงหมดความนับถือผูบังคับบัญชาเลยวาทําไมมองคน

ดวยเรื่องแคนี้ ทําไมไมมองที่ความสามารถละคะ เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเปดกวาง

ข้ึน ไมนาจะเกิดเรื่องแบบนี้ข้ึนในประเทศของเรา ถาผูบังคับบัญชาทําอยางนี้ 

พวกเพศที่สามจะทํายังไง ถาเกิดผูบังคับบัญชาเปนอยางนี้ทุกคน ในโลกนี้จะมี

พวกเพศที่สามที่ต้ังใจทํางานเหรอคะ 

 

 ซ่ึงหากตองเผชิญกับเหตุการณทํานองนี้ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เรา

ตองอธิบายใหหัวหนาฟง แสดงความสามารถ ความคิด ออกมาใหเห็น บอกถึงความจริงใจให

เขาเห็นและเขาก็คงจะเห็นใจเราแหละ” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ถาเปนพี่พี่จะเขาไปพูดกับผูบังคับบัญชาเลยวา ที่ทํามาทั้งหมดยังไมไดแสดง

ใหเห็นหรือวามีความสามารถ ถาจะมาดูแควาพฤติกรรมเปนอยางงี้ พี่วาไม

ยุติธรรมนะ พี่จะเขาไปพูดกับผูบังคับบัญชาโดยตรงเลยวาการกระทําของพี่ที่

ทํามาทั้งหมดดีกับองคกรขนาดไหน แลวพี่นะตั้งใจทําแคไหน ใหเห็น

คุณประโยชนของพี่ คือถาจะตัดสินแคพฤติกรรมนาจะลาออกเลยนะ 

 

สอดคลองกับความเห็นของ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา  

 

พี่วาเขานาจะตองตัดสินใจแลวละวาเขาจะอยูที่นี่ตอไป แลวตองอยูในสภาพที่

ตองรับแรงกดดันอะไรพวกนี้ กับการออกไปหางานที่องคกรอื่นซึ่งอาจจะ

ยอมรับเขาไดมากกวานี้ และใหโอกาสเขามากกวา แตถาเปนพี่พี่คงลองหา

โอกาสอยางอื่นที่มากกวานี้ เพราะวาถาอยูตอไปกับเจานายหรือหัวหนาที่มี

อคติกับเราขนาดนี้ก็คงจะไมสามารถพัฒนาไดมากกวานี้คะ 

 

 พิภพ (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมเชนนี้

ตอผูใตบังคับบัญชาวา 

  



  
112 

พี่คิดวาเขาไมสมควรที่จะเปนหัวหนาคนเลย ทั้งที่เปนผูชายทั้งแทง หรือเปน

ผูหญิงเต็มตัว กับอีกคนหนึ่งที่เปนเกย เปนตุด หรือเปนกะเทย เขาไมเลื่อนขั้น

เพราะเปนแคนี้ ลาออกจากการเปนหัวหนาเหอะ มันโหดรายเกินไปสําหรับคน

กลุมนี้ ที่เขาเปนแบบนี้มันก็มากพออยูแลวนะ มาโดนซ้ําเติมวาเปนอยางนี้ โดน

อยางโนน โดนรังเกียจอยางนี้ พี่คิดวาไมสมควรคะ 

 

 4.2.5  ดานแรงงานสัมพันธ 

มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศถูกคณะกรรมการซึ่งทางองคกรตั้งขึ้นตัดสินวาผิดและขอใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อัน

เนื่องมาจากการถูกเพื่อนรวมงานพูดจาดูถูกและมีพฤติกรรมลอเลียนจึงเกิดมีปากเสียงกันขึ้นทํา

ใหเรื่องราวบานปลาย ขณะที่มีกลุมตัวอยางถึง 3 รายเชนกันที่เคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้

ดวยตัวเอง 

ในกรณีนี้ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “การที่เราเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศทําใหรูสึกเหมือนมีปมดอยและมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม เหมือนกับเราเปนโรค

รายแรงที่นารังเกียจ” “เราตองยอมรับวาเราผิดธรรมชาติ” (ธีระ (นามสมมติ), 2552) ดังคํากลาว

ของ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ผูซ่ึงเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ ที่กลาววา “กลุมประเภท

นี้ผิดตั้งแตเกิดแลว ต้ังแตอูแวๆ ต้ังแตออกจากทองแม ถึงทํายังไงก็ผิดหมด คนที่ตัดสินตํารวจ

ใชม้ัย เปนตํารวจหรือเปลาที่ตัดสิน” เชนเดียวกับความเห็นของ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลุม

ตัวอยางอีกคนซึ่งเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเองที่กลาววา 

 

เหตุการณนี้เปนเรื่องปกตินะในสังคมไทย  เพราะวาพี่กับเพื่อนเคยเจอกับอะไร

อยางนี้ พอเห็นวาใครเปนตุดก็จะแซวตลอด มาลอเลียนตลอด ตัวพี่เองพี่ก็ไม

ชอบ  และการแกปญหาของคณะกรรมการก็ไมถูกที่จะมาแกปญหาที่ปลาย

เหตุอยางนี้  คนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมกันมันไมใชเรื่องงายๆ ไมใชวาทะเลาะ

กันดวยเรื่องนี้ก็จะใหแกปญหาดวยการใหเราเปลี่ยนตัวเอง  มันไมใช  เราเปน

อยางนี้จะใหเราทํายังไงไดใชม้ัยคะ แลวเรื่องนี้เราก็ไมไดผิดแคฝายเดียว ฝาย

โนนก็ผิด จะมาตัดสินที่วาเราเปนแบบนี้ เปนเพศที่สามไมเหมือนคนอื่นไดยังไง  

สําหรับเหตุการณนี้พี่บอกเลยวาพี่เคยเจอ 
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เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ผูซ่ึงเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้เชนกัน

กลาววา 

 

ถาคุณคิดวาความตุงติ้งเปนเหตุนะครับ ผมคิดวาไมใชเลยครับ และผมก็จะไม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ เพราะวานั่นคือสิ่งที่เราเปน ถาผมถามกลับวาถาคน

ที่พูดจาแซวเปนอยางนั้นบางละ เขาจะปรับเปลี่ยนไดเหรอ ถาปรับไดก็คงปรับ

ไดแคนิดหนอยใชม้ัยฮะ ผมอยากจะบอกวา ผมเกลียดที่สุดครับเรื่องแบบนี้ ผม

คิดวาคนที่เขามาพูดจาแซวแสดงวาเขาไมเขาใจสิ่งที่เปน แลวเขาก็ไมเปดโลก

ทัศนใหกวางขึ้น  ถาจะใหวากันตรงๆ  เขาเปนคนโบราณ  คือยังยึดติดกับผูชาย

ผูหญิงอยู  สําหรับผมเมื่อกอนก็เคยโดนเหมือนกันนะ ก็มีเรื่องกันนะฮะ แตก็

ไมไดเปนเรื่องใหญมาก  คือบางครั้งเขาอาจจะมาลอเลียน  ผมก็ไมพอใจมาก  

วิธีแกก็คืออยาไปยังไงกับเขาซะ  ถาใหผมแนะนําก็คือวาใหเลี่ยงคนที่มายุงกับ

เรา  เพราะวาคนเรารอยพอพันแม  มันไมเหมือนนะครับ 

 

สอดคลองกับความเห็นของ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ผูซ่ึงเคยประสบกับเหตุการณ

ทํานองนี้เชนกันที่กลาววา 

 

พี่นี่แหละ พี่เคยเจอมา ก็ตองเขาใจวาบางคนเขาแตงหญิงไปเลย คนก็จะ

ลอเลียน ตุดๆ เมื่อกอนก็ไมคอยรูสึกโกรธนะ ก็วาตุดวากะเทยตอหนาเรา พอ

ซัดเขามาเรื่อยๆ มันก็ชินชาไปแลวกับคําวาตุด กะเทย ก็เราเปนหงสในฝูงกา 

สวยนี่ ไมเหมือนคนอื่น เราชอบเพศเดียวกันแบบนี้ไมธรรมดา  ทุกคนก็มาแกลง  

บางทีก็รองหมรองไห อยางที่บอกแหละ คือเห็นเราเปนตัวตลก แตกอนพี่คิด

อยางนี้คะ เราเปนตัวตลกหรือเปลาวะ ตัวเองเปนผูชายแลวอยากเปนผูหญิง 

แตงหนาทาปากอะไรอยางนี้ เขาก็ตองแซวอยูแลว ถาเจอผูชายดีก็ดีไป ตอง

โตตอบกันบาง แตก็อาจจะกลายเปนเรื่องอื่น ผูชายบางคนก็อาจจะบอกวา

กะเทยมาเยียดหยาม มาดากู มาตบกู กูไมยอม กูตองดามัน ตองกระทืบ ตอง

ตบหนามัน ไอนี่แนโวย กะเทยดาเราตองตบกะเทยกลับ สวนมากที่พี่เจอจะ

เปนอยางนี้ ทุกรายก็นาจะเปนอยางนี้แหละ อยูในกลุมเพื่อนในองคกร  ผูชายก็

แซว พอโดนหลายๆ ครั้ง คนเราก็ตองถึงขีดความอดทนก็จะตองโตตอบกันบาง 
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พอโตตอบผูชายพวกนั้นก็โมโห อาจจะกลายเปนมีเรื่องกัน คุณคิดวาคุณเปน

ใคร คุณพูดแบบนั้นคุณทํารายจิตใจเขามากแคไหน คุณรูวาเขาเปนแบบนั้น

คุณก็เงียบไปสิ คุณเก็บไวในใจ ถึงจะพูดก็ควรใหมันรื่นหูมากกวานี้ ไมใชอีตุด 

อีกะเทย เขามีปมดอยอยูแลวไง ไปกระตุกตอมเขาอีก 

 

 ขณะที่ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ผูซ่ึงไมเคยประสบกับเหตุการณดังกลาวดวยตนเอง 

แตเคยไดยินเหตุการณในกรณีดังกลาวมาบางกลาววา  

 

เหตุการณอยางนี้เจอบอย  ไมวาจะเปนตามโรงเรียน  มหาวิทยาลัย  หรือที่

ทํางานตางๆ มีการแซวอยูแลว เพศที่สามตองทําใจ เราจะไปหามใหคนอื่นไม

คิดไมได  ถาเราคิดที่จะเปนเพศที่สามแลว  เราตองยอมรับวาจะถูกนินทาใน

สังคม  และจะตองทําใจยอมรับตรงนั้นใหได  ถามีคนมาแซวมากๆ  เราก็

อาจจะหลบ หลีก เลี่ยง โดยการไมไปพูดคุยกับเขา ไมตอปากตอคํา หรือเกิด

อารมณรุนแรง  แตการที่จะมาขอใหเลิกเปนแบบนี้คงเปนไปไมได  ลําบากใจ  

ตองยอมรับความจริง  ถึงแมเขาจะแซวเราก็ตองยอมรับตรงนี้ 

 

 ไมตางจาก ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

กรณีนี้ไดยินบอยมากเลยคะ เปนเรื่องปกติอยูแลว ถาเกิดวาเราผิดแปลกไป

จากคนอื่นก็ตองมีใครที่ไมพึงพอใจเราอยูแลว  การมีปากเสียงกันในที่ทํางานก็

เปนเรื่องปกติ เพราะเขาไมยอมรับในตัวตนจริงๆ ของเรา ก็อาจทําใหมีปาก

เสียงกันบาง แตวาการสอบสวนอะไรอยางนี้พี่คิดวาไมยุติธรรมเลยนะ เพราะ

อยางที่เรารูกันเราเปนตัวของเรา เราทํางานทุกอยางๆ ดี ทุมเทใหกับองคกร

อยางมาก แตเขาตัดสินเราแควาเราเปนตัวปญหา เปนอะไรที่ไมยุติธรรม อยาก

ใหเขาเขาใจเราบาง ใหความยุติธรรมกับลูกนองบาง เพราะลูกนองทุกคนไมมี

ใครอยากจะเปนอยางนี้ เมื่อจิตใจเราเปนอยางนี้เราก็ไมรูจะแกยังไง อยากให

เขาไตรตรองการตัดสินใจของเขาบาง วาสิ่งที่มันเกิดขึ้นไมไดเกิดขึ้นเพราะเรา 
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 สําหรับกลุมตัวอยางซึ่งไมเคยประสบกับเหตุการณดังกลาวดวยตนเอง และไมเคยไดยิน

เหตุการณดังกลาวในทํานองดังกลาวเลยกลาววา “การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไม

สามารถเปลี่ยนแปลงได เปนมาแตกําเนิดแลว ดังนั้นทุกคนควรจะยอมรับเขา อยาลอเลียน 

หยอกลอ เพราะเขาเปนแบบนี้แลวเราควรจะใหโอกาสเขาเหมือนกับบุคคลทั่วๆ ไป” (เอมอร 

(นามสมมติ), 2552) “อยากใหยอมรับเขามากกวานี้” (ยศวิน (นามสมมติ), 2552) เพราะการ

ตัดสินของคณะกรรมการดังกลาวไมมีความเปนธรรมกับเพศที่สาม ดังที่ อารยา (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “พี่คิดวาเปนการตัดสินที่ไมยุติธรรมคะ  เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน  และก็

ควรใหเกียรติซ่ึงกันและกัน” สอดคลองกับความเห็นของ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

“เปนการตัดสินที่เห็นแกตัวจนเกินไป มองคนจากภายนอก ไมไดมองจากสถานการณความเปน

จริง” “ไมควรตัดสินบุคคลดวยลักษณะทาทางภายนอก แตควรตัดสินที่ความสามารถในการ

ทํางานจะดีกวา วาเขาทําใหองคกรมีการพัฒนา เพื่อนรวมงานไมควรลอเลียนพฤติกรรมของเขา 

ควรใหเกียรติเขาในการทํางานรวมกัน” (รัชนี (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ เมธา (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ถึงจะมีลักษณะกระตุงกระติ้งเราก็ไมควรลอเขานะครับ เพราะวาเปนกิริยา

สวนตัวนะครับ  เราไมเหมือนกัน  เราควรใหเกียรติเพื่อนนะครับ  ใหเกียรติซ่ึง

กันและกัน  และไมควรลอไมวาเพื่อนจะเปนยังไง  ตองยอมรับใหได  คนเรา

ยอมมีนิสัยแตกตางกันอยูแลว  อีกอยางนะครับผมคิดวาพวกที่เปนเกยสวน

ใหญจะพูดดี  เขาจะพูดเพราะนะครับ  เขาไมคอยพูดคําหยาบ  ถาเพื่อนไมลอ  

ไมหาเรื่องเขากอน  เขาก็คงไมทําอะไรหรอกครับ  และอยากบอกใหเพื่อนๆ  

รอบขางมองคนที่ความสามารถมากกวา  ใหมองวาเขามีนิสัยเปนยังไง  เรา

ตองมองที่ความสามารถของเขา ที่ความรู แมวาเขาจะมีลักษณะกระตุงกระติ้ง  

เขาอาจจะมีความสามารถมากกวาคนที่มีนิสัยแบบแมนแมนก็ไดนะครับ  และ

เราก็ควรใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เราไมควรดูถูก ดาวาเขานะครับ 

 

 สําหรับคําตัดสินของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งทางองคกรตั้งขึ้นที่ใหขอปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนั้น ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “การแสดงความกระตุงกระติ้งเพราะความ

เปนธรรมชาติของตัวของเขาเอง” “ที่จะมาใหพี่เปลี่ยนพฤติกรรมพี่คงเปลี่ยนไมได พี่เปนอยางนี้

มาตั้งแตแรกแลว แลวการที่จะใหเราเปลี่ยน มันก็ไมใชตัวเราอีกนะครับ ถาในกรณีนี้ก็จะ
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พยายามทําใหดีที่สุดครับ พี่อาจจะพยายามลดๆ พี่คงไมสนใจที่เขาแซวหรอกครับ พี่ก็คงตั้งหนา

ต้ังตาทํางานดีกวา” (ชาตรี (นามสมมติ), 2552) สันติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

 

ถาจะใหเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนไมได พี่วาไมตองสนใจเพื่อนรวมงาน 

เพราะเพื่อนรวมงานไมใชผูบังคับบัญชาเรา เราก็ทําตัวของเราไปเลยปกติ ถา

ผูบังคับบัญชาวาก็วาไปอยาง แตอันนี้เปนเพื่อนรวมงาน เราคงไมแคร เฉยๆ 

ดีกวา เปนตัวของตัวเรา อยูเฉยๆ ของเราดีกวา 

 

สอดคลองกับความเห็นของ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เขาจะใหปรับตัว

ยังไงละ ลองคิดดูสิ มันเปนที่จิตใจ ฉันเปนกะเทย ฉันเปนทอม ฉันเปนดี้ ฉันเปนเกย ตองกินยา

รักษาใหหาย ตองปรับตัวใหเปนผูชายแมนๆ มันเปนไปไมได ถึงเขาจะปรับตัวใหเปนผูชายแค

ไหน เขาก็อยากเปนผูหญิงอยูดี” ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ใหความเห็นวา “ควรจะเปนตัวตนไป

เลยคะ คนเราปกปดตัวเองไมไดหรอก” เชนเดียวกับ นพดล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

“ควรจะเปนตัวเองใหมากที่สุด ไมตองแครสายตาคนอื่น” และ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา” ถาเปนพีๆ่ ก็จะไมทําอะไร อยูเฉยๆ รูสึกยังไงก็แสดงออกมาอยางนั้น เพราะเราไมได

คิดรายตอใครใชม้ัย ทําตัวเปนปกติ ทํางานของเราอยางเคย ถาใครมาวามาหยอกลอเรา พูดจา

ดูถูกเรา ก็อยูเฉยๆ ไว เงียบไวซะ เพื่อไมใหเกิดการมีปากเสียงและมีปญหาตามมาที่หลัง อดทน

สักหนอยเพราะเราเกิดเปนแบบนี้ก็ตองทําใจ” สําหรับ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดใหความเห็น

ในกรณีนี้วา 

 

ไมแฟร เอาปมดอยคนอื่นมาลอเลียนก็เทากับดูถูกความสามารถของเขานะ ถา

เขาเปนอยางนั้น ไมชอบก็ไมตองไปคุยกับเขา คนเราทุกคนมีอิสระ มีความเทา

เทียมกันในสังคม มีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมด ผูหญิง ผูชาย เปนทอม เปนดี้ เปน

อะไรก็เหมือนกัน มีศักดิ์ศรีความเปนคนเทากัน 100% อยางที่คุณไปลอเลียน

เขานี่มันไมตางอะไรกับเด็กนะ แสดงวายังไมถึงวัยวุฒิพอ เหตุการณแบบนี้ไม

นาจะมีข้ึนในองคกร การตัดสินวาพวกกะเทยผิด เพราะกระตุงกระติ้งทําให

เพื่อนลอเลียน จริงๆ ไมใช  คุณตองไปบอกคนที่เขาลอวาไปลอเขาทําไม เราก็

รูอยูแลววาเขาเปนแบบนั้น ถาไมชอบก็ไมตองไปคบกับเขา รับผิดชอบงาน

อยางเดียว มันเปนสิทธิสวนบุคคลนะ มันเรื่องของเขา ตัวของเขา ถามวาแลว
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งานของเขากับงานของเราไดผลดีพอๆ กันมั้ย ระหวางกะเทยทํางานกับผูชาย

ทํางาน ผลงานเขามัน 100% เหมือนกันมั้ย ถาเกิดคณะกรรมการตัดสินแบบ

นั้นก็เหมือนตัดสินวาตอไปผูชายคุณตองนุงกางเกง  แลวผูหญิงก็ตองนุง

กระโปรงเทานั้น  เปนไปไมไดหรอก เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใครเขาได 

แตวาการกระตุงกระติ้งตองดูวามากเกินไปมั้ย โดยปกติแลวองคกรที่เขารับคน

ที่เปนแบบนี้ ในบริษัทเขาไมแสดงออกเยอะนะ ไมใชคารบาเรต  เพราะฉะนั้น

อยูที่ความคิดของแตละคนมากกวา ชอบเอาปมดอยของคนอื่นมาพูด ทําให

ตัวเองดูดี แตจริงๆ แลวคนที่พูดอยางนั้นไป ไปตอวาพวกกะเทยแบบนี้ พี่วา

พวกกะเทยจริงๆ แลวนาสงสารนะ ถามวาเขาอยากเปนหรือไม ถามวาที่พี่เปน

แบบนี้พี่รูสึกดีเหรอ ไมใชนะ จะใหเราคบกับผูชายมันก็ไมใชนิสัยเราไง เราเห็น

ผูชายก็เหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนนองเรา เราไมไดรังเกียจ เราไมไดมีอคติ

กับเขา กะเทยก็เหมือนกัน คิดวาเขาอยากเปนเหรอ ไมหรอก มันอาจจะเปน

ชะตาของเขา มันมีอะไรบางอยางอยูในใจเขา  กะเทยบางคนเปนที่ฮอรโมนเขา  

ถาถามวาพี่อยากเปนผูหญิงมั้ย อยากเปนจะตาย แตไมได เหมือนของพี่นี่

ฮอรโมนผูชายของพี่จะเยอะ ถามวาเราเปลี่ยนแปลงอะไรไดม้ัย ไมได ถามวา

เราสับสนมั้ยเราอยูตรงนี้ เราจะมีแฟนเปนผูชาย  ผูชายเห็นเราก็พวกเดียวกันนี่ 

ถาเราไปคบกับผูหญิง ผูหญิงก็วาเราผิดเพศ จริงๆ พวกที่เปนแบบนี้นาสงสาร 

ถาเราเขาใจเขาสักนิดเราจะรูเลยวาเขาเหมือนไมมีที่ยืน ก็เลยตองอยูตรงเสน

กลาง เปนเสนที่ไมสามารถแบงแยกได เพราะวาเขาจะเจอกับคนที่รับตรงจุดนี้

ไดในจํานวนที่นอยมากๆ คนที่สนิทกันจริงๆ ถึงจะรู 

 

 ขณะที่ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) กลับมีความเห็นที่แตกตางจากกลุมตัวอยางราย

อื่นๆ วา “ผูบริหารทําถูกตอง ถาเขากับเพื่อนไมได ก็ตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับคนหมูมากให

ได ตองรูจักปรับตัวเอง และตองรูวาสังคมนั้นๆ ตองการแบบไหน ตองเปดใจดวย” เชนเดียวกับ 

มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “นาจะแกที่ตัวเรามากกวานะ เราเปลี่ยนคนอื่นไมไดอยู

แลว เราก็ตองแกลงทําเปนยอมรับมัน” ตรงกันขามกับ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่มีความเห็น

วา “ก็ผิดกันทั้งสองมุมจริงๆ แลวเขาก็ตองยอมรับในสิ่งที่เขาเปนจะไดไมเดือดรอนเวลาที่มีใคร

มาแซว แตถามองอีกมุมหนึ่งบริษัทนี้ก็มีปญหาในดานจริยธรรมศีลธรรม ยังมีกันไมครบเลย ไมมี

ความยุติธรรมเทาที่ควรในการสอบสวน” 
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 หากตองตกอยูในสถานการณดังกลาว นิธิ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเปนพี่พี่ก็

โกรธเหมือนกัน เพราะเราก็ทําดีของเรา ถามีคนมาลอเลียนแบบนี้เราก็ไมชอบเหมือนกัน ความ

อดทนของคนเรามันก็มีขีดจํากัด เกิดมันถึงสุดๆ แลวมันก็พรอมจะระเบิดมาทุกโอกาส แลว

คณะกรรมการยังเขาขางฝายอื่น จะใหเราเปลี่ยนพฤติกรรม ถาเปนผมก็เสียใจเหมือนกัน” ชาตรี 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาใหพี่ปรับจริงๆ พี่จะปรับไมคะ ปรับการกระตุงกระติ้ง อยางนี้ 

ถึงปรับก็คงปรับไมได ก็พี่เปนอยางนี้มาตั้งแตแรกแลว ถาปรับพี่ก็คงตองยอมยายงานเลย คนเรา

ก็มีจิตใจเหมือนกันนะ จะใหเปลี่ยนจิตใจตัวเองเปนไปไมได” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) 

(2252) ที่กลาววา “ถาจะใหเลือกก็จะลาออกเพื่อความสบายใจของตนเอง ยังไงเพื่อนก็ไมชอบ

เราอยูแลว หางานใหมดีกวา” สอดคลองกับ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

  

กรณีนี้ดูถูก กดขี่ทางเพศมากเลย ถาถามพี่นะ ที่เขามีลักษณะทางเพศแบบนี้

ไมใชเรื่องผิด แตคนที่แซวเขาหรือดูถูกเขาพี่วาตรงนั้นนะเปนตนเหตุและผิด

มากกวา ถาจะบอกใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอยางนี้ มันยากมากจริงๆ 

เปนไปไมไดเลยดวยซ้ํา ถาเปนพี่พี่ก็คงอยูไมได  หากเพื่อนๆ มีอคติกับเรา  แลว

หัวหนาหรือผูบริหารก็มีอคติกับเราดวย ถาเราทํางานในองคกรนี้ตอไปก็จะโดน

อยางนี้อยูเรื่อยๆ การที่เราจะตองยอมรับความผิดในสิ่งที่เราไมไดผิด กับเรื่องที่

เปนเอกลักษณของเราตรงนี้ พี่วาพี่คงจะหาโอกาสอยางอื่นมากกวา คงอยูที่

องคกรนี้ตอไปไมไดคะ แตจริงๆ แลวในสังคมปจจุบันหากเกิดเหตุการณอยางนี้

ข้ึนในองคกร ครั้งแรกเราเขาไปเขามีอคติกับเราซึ่งเจอเยอะมาก แตถาเกิดเรา

ทํางานดีจริง แลวก็มนุษยสัมพันธที่ดี พี่เชื่อวาคนอื่นๆ ในองคกรจะมองเราดีข้ึน  

แลวก็จะเปนเพื่อนกับเราไดคะ 

 

ทั้งนี้ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ไดเสนอแนะวิธีการในการแกปญหาหากตองตกอยู

ในสถานการณดังกลาววา “ควรจะไปพูดกับคนที่มีปญหากับเราวาทําไมตองมาทํากับเราแบบนี้ 

ทั้งๆ ที่เราไมไดทําอะไรผิดเลย พยายามปรับความเขาใจกันใหเขารูสึกกับเราในแงดีมากขึ้น” 

สอดคลองกับความเห็นของ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่วา  

 

ตองคุยกับคูกรณีกอนวาเราเปนแบบนี้นะ คุณกับเราตองรวมงานกัน ตองคุยกัน

กอนวาเรามีลักษณะแบบนี้ ทําไมคุณถึงทํากับเราแบบนี้ ทําไมไมเปดใจรับใน
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ส่ิงที่เพื่อนรวมงานเปน ถาคิดวาไมชอบก็อยากใหรูวาเราเปนเพื่อนรวมงาน เขา

ก็รูสึกเฉยๆ ซะ ไมตองมาตอลอตอขานกับเรา ถาเปนไปไดคือ ถาจะแซวก็อยาก

ใหใชคําที่สุภาพ หรือไมก็พูดคุยกันในฐานะเพื่อนดีกวาที่จะมาทะเลาะกัน 

 

4.2.6  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4.2.6.1  การมีปฏิสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับ  

            บัญชา 
กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 เคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนการ

กลาวถึงในแงลบ ไมวาจะเปนการแซว การลอเลียน การพูดจาเสียดสี หรือการนินทา ดังที่     

เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงประเด็นนี้วา “ก็เคยไดยินบางนะครับ สวนใหญก็พูดถึงใน

ดานลบ ดานไมดี เราบางครั้งก็เคยเขาไปแจม ทําเนียนครับ ทําเนียน ถาถามวารูสึกอยางไร 

บางครั้งเราก็รูสึกโกรธ ก็อยากจะอธิบายใหเขารู ใหเขาเขาใจวาทําไมเปนอยางนี้” เชนเดียวกับ  

นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่ไดยินบอยนะ  ที่เขาจะมาดูพวกนี้กัน  เหมือนกับวาเปน

ของแปลก แลวก็พูดถึงในทางไมดี” สอดคลองกับคํากลาวของ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่วา 

  

ก็มีบางนะ วูบแรกที่เจอเขาอาจจะมีการตอตานบางเล็กนอย หลังจากไดคุย ได

ทํางาน ไดเห็นงาน เขาก็คอยๆ ปรับเปลี่ยนมุมมองอะไรหลายๆ อยาง สวนใหญ

แลวปญหาจะเริ่มตั้งแตตอนเขาทํางาน เมื่อไหรก็ตามที่คนๆ นั้นเดินเขาไปอยู

และรวมงานกับเราปญหาจะเกิด จะมีคําพูดเสียดสี ปญหาจะเริ่มตนตอนที่คุณ

เริ่มยื่นใบสมัคร เขาอาจจะเห็นบุคลิกภาพของเรานะ ก็อาจจะเจอตรงนั้น ครั้ง

แรกเขาอาจจะไมรูวาเราเปนยังไง แตพอเราอยูนานๆ ไป เขาจะรูวาเรามี

ลักษณะนิสัยยังไง จริงๆ ปญหาจะนอยมากนะ เพราะสวนใหญองคกรไหนถา

รับคนที่เปนประเภทแบบนี้เขาไปแลว สวนใหญถาเขาทราบตั้งแตประตูแรกที่

กาวเขามาแลวปญหาภายในจะไมคอยเกิด แตถาเกิดก็เกิดตั้งแตที่เราเริ่มกาว

ข้ึนบันไดแรก ตอนที่ยื่นใบสมัคร จะมีปญหาตอนนั้นกอน 

 

เชนเดียวกับกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองดังกลาว  ดังที่  

สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เคยไดยินนะ เขาวาทําไมเกิดมาเปนผูหญิงดีๆ ไมชอบ 
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ชอบทําตัวผิดมนุษยมนา” เชนเดียวกันกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เขาก็พูดกันนะ

วาเกิดมาเปนผูชายแลวไปแปลงเพศ เสียชาติเกิด” สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา“การพูดถึงก็มีนะคะ แตสวนใหญจะไมเจอตอหนา จะเปนลับหลังซะมากกวา เพราะวา

เขากลัวหรืออะไรก็ไมทราบคะ คนเราถาพูดลับหลังก็จะพูดในทางที่ไมดีเสมอถูกมั้ยคะ 

เพราะฉะนั้นเราตองทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด แลวก็ตองทําตัวของเราใหดี” ขณะที่ นิติพงศ 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา 

 

ก็มีนะ สวนใหญถาเปนผูหญิงเขาก็จะไมพูดอะไรมาก แตถาเปนพวกพีๆ่ ผูชาย

ก็มีในเรื่องของการแสดงออกกับความคิดเห็นกับกลุมของเรามากกวา แตวาก็

เปนในลักษณะของการพูดเลนกันนะคะ พูดแซว พูดลอเลียนกันเฉยๆ ไมถึงขั้น

ที่จริงจัง ดูถูก หรือมองในแงลบ ก็แคแซวๆ 

 

สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงกรณีนี้วา “สวนใหญก็เปนการหยอกลอกัน

มากกวา ไมไดกลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทางที่ไมดีนะครับ เพราะวาเพื่อน

รวมงานของเขาหรือวาผูใตบังคับบัญชาก็มีเยอะนะครับที่เปนแบบนี้” 

ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววาเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ทั้งในทางที่ดีและไมดี 

(อุษา (นามสมมติ), 2552) ดังที่ สมพล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มีทั้งแงลบ แงบวกนะ

นอง แงลบก็จะเปนคําพูดที่วา พี่พูดตรงๆ งายๆ เลยละกันนะ กินไมเลือก เห็นใครก็กระดี๊กระดา 

อะไรประมาณนี้ ทุกคนก็จะเจอเหมือนกันหมด แงบวกก็จะเหมือนวาเรามีความสามารถที่

เหมือนทั้งผูชายและผูหญิง อาทิเชน ชางตัดผม พวกกะเทยเทํากันเยอะ” เชนเดียวกับ อนันต 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ก็เคยไดยิน ทั้งลอเลียน ทั้งวา ทั้งดา แลวก็ทั้งชมก็มี อันนี้ไมไดพูดถึงเรื่อง

สวนตัวของเรา เขามีปฏิกิริยากับกลุมคนพวกนี้อยางไรที่ประสบพบเจอมา บาง

คนที่มีความสามารถก็โอเค ช่ืนชม แตบางทีที่ไปเจอแบบวาแรงๆ อะไรอยางนี้ 

เขาก็ไปดาๆ มันก็แลวแตนะครับวาเขาจะไปเจอมาและรูสึกอยางไร ถูกมั้ยครับ 

บางคนไปเจอบางคนก็ดี บางคนก็ช่ืนชม แตถาบางคนแรงๆ ใสขาสั้นแลวก็แบบ
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แรงๆ ชอบผูชาย เขาก็มาดา มันก็แลวแต เคยไดยินทั้งวาทั้งชม ปะปนกันไป

ครับ 

 

นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางที่เคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ในทางที่ดีเหมือนกัน ดังที่ 

ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ที่พี่ไดยินก็คือ หัวหนางานของพี่เขาชอบนะที่พี่เปน

อยางนี้ คือเรียกลูกคาไดเยอะเลย ก็พี่เปนคนสนุกสนานเฮฮา เขาก็จะชมอยูตลอด นาจะมีอยาง

นี้สักสิบคนอะไรอยางนี้ แลวหนวยงานเราจะไดสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลา ลูกคาจะไดเยอะๆ” 

อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา ”รูสึก Happy ที่เขายอมรับ” 

นอกจากกลุมตัวอยางจะเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ไมวาจะในทางที่ดี  ในทาง

ที่ไมดี  หรือทั้งดีและไมดีก็ตาม มีกลุมตัวอยางบางรายที่เคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในแงมุมอื่นๆ ดวยเชนกัน 

ตัวอยางเชน กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาก็ถามกันวาทําไมถึงไมเปนผูหญิง ทําไม

ถึงเปนทอม เปนมาตั้งแตเมื่อไหร” หรือที่ เมธา (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

 

ผมก็ไดยินเหมือนกัน อยางเชนเขาบอกวา นาเสียดายนะสมัยนี้ผูชายหลอๆ 

เปนเกยกันเยอะ นาเสียดายมากเลย อีกอยางเพื่อนผูหญิงที่ทํางานบนใหฟงวา 

ไมมีที่จะหายใจเลว จะทํายังไง เพราะวาเดี๋ยวนี้ผูชายหลอๆ เปนเกย กลับไป

บริโภคผูชายดวยกัน ผูหญิงก็จะเสียดาย เขาวาผูชายหลอไมนาเปนเกย เขา

เสียดายมาก เพราะผูชายที่เปนเกยมักหนาตาดีกันทั้งนั้นครับ 

 

สําหรับความรูสึกที่ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา

กลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  นั้น  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ 

ดังที่ พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถามวารูสึกยังไง ก็รูสึกเฉยๆ คะ สําหรับคนอื่นไมทราบ 

สําหรับดิฉัน ดิฉันคิดวานั่นคือทัศนคติของเขา คือมุมมองของเขา เขามีสิทธิ์ที่จะพูด มีสิทธิ์ที่จะ

วิจารณ แตดิฉันขออยางเดียววาอยาใหไดยินก็แลวกันนะคะ” สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาว

วา “สําหรับพี่พี่วาไมแปลก เพราะเราเปนอยางนั้นจริงๆ ตองยอมรับสิ่งที่เขาพูด” ในกรณีนี้ นิธิ 
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(นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็ไดยิน แตเราจะทําอะไรได เราเลือกเกิดไมได เราก็ตองยอมรับ 

แตจะวาเขามันก็ไมถูกนะ มันเปนสิทธิของเขา บางทีเราก็มีนินทาหัวหนางาน นินทาเพื่อนๆ” 

ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนรูสึกไมพอใจที่ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ดังที่ อารยา (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “ก็เคยไดยินมาบาง วาพวกนี้อีกแลวเหรอ รูสึกวาทําไมเขาตองวาแบบ

นั้น ทําไมไมใหความเทาเทียมกันทุกเพศ ทําไมไมยอมรับในสวนนี้” ยศวิน (นามสมมติ) (2552) 

กลาววา “ก็กระทบนะ แลวก็เสียใจ การที่ไดยินคนอื่นวาถึงกลุมพวกเราแบบนั้น รูสึกวาทําไม

ตัวเองตองเกิดมาเปนแบบนี้” เชนเดียวกับ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่ไดยินพี่ก็รูสึก

ไมพอใจเหมือนกันนะ ยังไงซะพี่ก็ไมสนใจอะไร เพื่อนพี่เยอะ ความคิดของคนหามกันไมได” 

สอดคลองกับคํากลาวของ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่วา 

 

ก็มีไดยินบาง ไมไดยินบาง แตปกติแลวดิฉันจะไมเขาไปยุงมากคะ โดยสวนตัว

รูสึกไมคอยชอบเหมือนกันที่ผูบังคับบัญชาเปนหัวหนาแลวมานินทาลูกนอง 

เพราะจะสรางความไมพอใจใหกับลูกนอง แลวก็จะทําใหเสียงาน เสียระบบ

ดวยคะ 

 

สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ เลย กลาววา “เทาที่พี่เคย

ทํางานมายังไมเคยเจอเหตุการณอยางนี้ แตถาเจอก็คงรูสึกนอยใจ เสียใจเล็กนอย” (พิพัฒน 

(นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ นันทา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมเคยไดยินวามีการ

เลือกปฏิบัติกับกลุมคนพวกนี้ ถาไดยินก็จะรูสึกวาทําไมทํากันแบบนั้น ก็เปนมนุษยเหมือนกัน 

ควรจะดูกันที่ความสามารถ” ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่ไมเคยเจอ เขาอาจจะพูด

บาง คงพูดกันในกลุม เขากลัวพี่จะเสียใจมั้งครับ” ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาว

วา 

 

ผูบังคับบัญชามีวุฒิภาวะพอคงไมพูดหรือแสดงออกอะไรออกมามาก แตถา

เปนผูใตบังคับบัญชา นักเรียน นักศึกษาสวนใหญก็จะมีคําถามวา อาจารยเปน

ผูหญิงหรือผูชาย ทั้งๆ ที่เขารูอยูแลววาเราเปนเพศอะไร มักจะมีคําถามนี้ตลอด 

เพียงแตวาเขาถามเพื่อที่จะหยอกลอหรือเปนการถามที่จะแซวเลนแคนั้น จิตใจ
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ของเขาก็ไมไดคิดอะไร ในฐานะที่เรามีวุฒิภาวะหรือคุณวุ ฒิที่สูงกวาเราก็ควรที่

จะชี้แนะหรือบอกเด็กไปในฐานะที่เราเปนครูดวย วาคนเดี๋ยวนี้มีความ

หลากหลายทางเพศ สังคมก็เปลี่ยนไป ยุคสมัยก็เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นการที่

จะเปนเพศไหนหรือกลุมไหน ขอใหคุณเปนคนดี ทําประโยชนใหกับสังคมก็

เพียงพอแลวครับ 

 

  ทั้งนี้หากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ กลุมตัวอยางมีความเห็นแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ กลุมตัวอยาง

กวาครึ่งกลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาจะอยูเฉยๆ และวางตัวตามปกติ ขณะที่

กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งกลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาเหลานั้นจะมีปฏิกิริยา

ตอบกลับโดยการพูด ไมวาจะเปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการโตเถียงดวยเหตุผล 

และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่กลาววาจะมาพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงตองถูกตอวาดังกลาว

เพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงตัวตอไป 

กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่งกลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอ

วาเหลานั้นจะอยูเฉยๆ และวางตัวตามปกติ ดังที่ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะ

วางตัวตามปกติ   ทําไมสนใจกับผูรวมงาน” และ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “วางตัว

ปกติเหมือนที่เคยเปน” เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาพี่เฉย 

เพราะถายิ่งไปตอรองตอเถียงมันก็ยิ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง พี่คิดวาพี่เฉยดีกวา เพราะวาพี่คิดวาเราเปน

ยังงี้เราชอบยังงี้ คิดวาเราเปนตัวของตัวเองคะ” สอดคลองกับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา “ทําตัวปกติแหละคะ ถาผูบังคับบัญชาตักเตือนเรา เราก็ตองปรับตนเองละคะ” นอกจากนี้ยัง

มีกลุมตัวอยางอีกหลายรายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน ไดแก 

 

ก็เฉยๆ พี่ก็เปนแบบนี้ จะใหเราไปทําอะไร เหมือนกับเราจะไปแกตัว ไปอธิบาย

ใหคนทุกคนฟงเปนไปไมไดหรอก เราจะอยูของเราเฉยๆ นิ่งๆ เราก็ทํางานของ

เราไป ถาเราทําตัวของเราดีที่สุด แลวเขายังใจแข็งไดก็ไดรูไปแหละ จริงๆ นะที่

พี่ไดเจอมาสวนใหญจะไมอยากคุยกับคนที่เปนทอม โอเค ไมอยากคุยก็ไม

เปนไร ลองทําของใหกินยังไมกินเลย ขนาดชงกาแฟใหกินก็ยังไมกิน แตถามวา

วันหนึ่ง คุณวิ่งมาขอกาแฟ ชงใหพี่บาง ถามวาทําไม เพราะวาเราไดรูจักกันแลว 

เขาเริ่มรูวาแบบนี้ไมไดเสียหาย ไมใชโรคติดตอ ไมใชโรคที่สังคมรังเกียจ ใช
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เวลาเปนเครื่องพิสูจน เวลากับงานของเราเปนเครื่องพิสูจนวาเราก็เกงไมแพ

นายหรอก (นภา (นามสมมติ), 2552) 

 

ที่ผานมาโดนเรื่องพวกนี้เยอะ โดยเฉพาะตอนเด็กๆ ตอนรุนหลังๆ นอยมาก จะ

โดนแซวโดนวาอะไรอยางนี้ หรือแมแตที่บานเองเขาก็วา แตพี่ก็จะนิ่ง จะไม

ตอบโต แตจะใชวิธีแสดงออกใหเขาเห็นมากกวา เรามีจุดยืน เรามีที่ยืนในสังคม 

และก็สามารถทําอะไรตางๆ ไดเหมือนคนอื่น พี่พยายามทําตัวเองใหดูเทาเทียม 

บางทีอาจไมเทาเทียมเพราะวาคนอื่นมองเราแตกตางอยูแลวละ แตพี่พยายาม

ต้ังใจเรียน ต้ังใจทํางาน พยายามเขากับคนอื่นๆ ใหได อะไรอยางนี้มากกวา 

หลังๆ มานี้ก็เจอเรื่องแบบนี้นอย สวนใหญคนเห็นเราเปนแบบนี้ก็เฉยๆ ถามวา

ตอนนี้มีโดนอะไรอยางนี้อยูหรือเปลา ก็มีนะ แตวาก็เฉยๆ ไมคิดอะไร รูตัวเองดี

วาเราเปนอยางนี้ แตเราก็มีดีนะ คือเราไมตองไปงอเขา มีคนอื่นที่ยอมรับเรา 

และสนใจในตัวเรามากกวาเขาเยอะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งกลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวา

เหลานั้นจะมีปฏิกิริยาตอบกลับโดยการพูด ไมวาจะเปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการ

โตเถียงดวยเหตุผล ดังที่ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะพยายามอธิบายใหเขาฟง ถึง

อยางไรเราก็ไมเคยทําใหใครเดือดรอน เราสามารถทํามาหากินไดปกติ เราเลือกเกิดไมได เราคง

ไมไปตอวาเขาที่กลาวถึงเราในลักษณะตางๆ เพราะเปนความคิดสวนบุคคล” เชนเดียวกับ เอก

ชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “จะพยายามอธิบายใหเขาฟงวา สาเหตุที่เราเปนอยางนี้เปน

เพราะอะไร ก็อธิบายวาเปนแบบนี้ไมไดทําใหใครเดือดรอน ไมไดสรางความเดือดรอนใหใครหรือ

เปนพิษเปนภัยตอสังคม” แตสําหรับ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมยอม และจะกลาว

ตอวากลับไป” เชนเดียวกับ มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “คงจะตองเถียงดวยเหตุผล

ถาไมใชจริงๆ ถาเปนเรื่องจริงพี่ผิดก็ตองผิดไป ถามันเปนอยางนี้ก็ยอมรับอยูแลวไง” สอดคลอง

กับ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

บางทีเราก็ไมไดโกรธ แตบางทีก็นอยใจ ถาไมไดโกรธก็จะไมตอบโต แตบางทีก็

อาจจะพูดไปสักคําหนึ่งวาแลวมันเกี่ยวอะไรกับคุณเหรอ ถามอยางนี้ ทําไมคุณ
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ไมดูเรื่องงานเรื่องการ ทําไมคุณเอาเวลามานั่งวาคนอื่น ไปทํางานดีกวา พูด

อยางนี้เลย ไมดาคะ แตจะพูดเฉยๆ คะ 

 

  ในกรณีดังกลาวนั้น ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็จะถามวาทําไม

ตองพูดกับเราแบบนี้ แลวการวางตัวก็ยังวางตัวเหมือนเดิมครับ เพราะวาอยากจะเปนตัวของ

ตัวเองใหมากที่สุด” ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาผิดเราก็คงยอมรับผิด แตถาเราไม

ผิดเราก็คงตองชี้แจงใหเขาทราบ ตองคุยกันดวยเหตุผล” ขณะที่ นิธิ (นามสมมติ) (2552) กลาว

วา 

 

ตองดูดัชนีกอนและดัชนีความถี่วาเขาวาเราแรงรึเปลา ถาเกิดเขาวาเราแรง ถา

พี่ทนไดก็ทน แตถาพี่ทนไมไดพี่ก็จะระเบิดตรงนั้นเลย อาจจะเปนคําพูดหรือการ

กระทํากลับไป ก็อยางที่พี่บอกแลววาความอดทนของคนเรามีขีดจํากัด ถามัน

ถึงจุดสูงสุดแลวมันก็จะระเบิด 

 

นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางบางสวนที่กลาววาจะพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงถูก

ตอวาดังกลาวเพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงตัวตอไป ดังที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

“ถาถูกตอวาเราก็ตองดูสาเหตุวาเราโดนตอวาเรื่องอะไร ตําหนิเรื่องอะไร” เชนเดียวกับ สมชาติ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ตองมานั่งพิจารณาวาเปนเพราะอะไร ถาเราผิดเราจะได

แกไข” ในกรณีนี้นั้น พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเปนสิ่งที่ผิดจริงๆ ดิฉันก็จะยอมรับ

แลวก็ทําตัวใหดีข้ึน แตถาเรื่องไมจริง พิสูจนกันแลวเปนเรื่องไมจริงก็ตองมีเฮกันนิดหนอยนะคะ 

คือวาถาเปนเรื่องไมจริง ก็ตองมีการดําเนินการในเรื่องของกฎของบริษัท เชน การกลาวหาวาราย

เพื่อนรวมงานอะไรแบบนี้นะคะ” สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาถูกตอวาก็จะพยายาม

ระงับอารมณและจิตใจ แลวกลับมาแกไขปญหา หาสาเหตุวาเราผิดพลาดตรงไหน พยายาม

ปรับตัวเหมือนจิ้งจกปรับสีนะครับ” แตสําหรับ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รูสึกเครียด 

กดดัน และจะเปลี่ยนงานใหม” 

สําหรับปฏิกิริยาที่ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชามีตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น กลุมตัวอยางเคยเห็นผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไป  สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาในแงลบ โดยแสดงออกในหลากหลายรูปแบบทั้งการพูดและ
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การแสดงกิริยาทาทางที่ไมเปนมิตร สําหรับคําพูดนั้น ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มี

การพูดกระแทกบาง แตก็ไมไดพูดกระแทกอะไรมากหรือรังเกียจจนเกินไป” เชนเดียวกับ 

ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูบังคับบัญชาจะไมคอยเห็น เพราะโอกาสที่จะเจอ

คอนขางที่จะนอย แตถาเปนเพื่อนรวมงานก็มีบาง บางครั้งก็อาจจะหยอกลอ จับโนนจับนี่ในตัว

ของเรา สําหรับผูใตบังคับบัญชาก็จะเปนการพูดแซวซะเปนสวนใหญ” สอดคลองกับ กรสิน 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ก็มีบาง เขาแซวเพื่อนรวมงานอีกแผนกหนึ่ง แตพี่ก็ขํานะ อยางที่บอกคือมันเปน

เรื่องขําๆ มากกวา ไมไดรูสึกอะไร พอดีวานองอีกแผนกหนึ่งเขากระตุงกระติ้ง ก็

มีการแซวกัน อยางพี่ก็เคยแซว นองเขาก็รู คนสวนใหญก็ขํา คนที่นั่งมองอยูก็

ขํา 

 

ขณะที่ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา เธอเคยเห็นเพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชาพูดกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ วา “ตุดนี่หวา ตุด ตุด แลวก็ได

ยินเรียกวากะเทยควายอะไรอยางนี้ครับ” 

สําหรับปฏิกิริยาที่เคยเห็นผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชา

แสดงปฏิกิริยาตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

“สวนมากที่พี่เห็นคือ เขาจะมองตั้งแตหัวจรดเทาเลย แลวก็จะไปซุบซิบกันตลอด บางคนก็

เลียนแบบตลอดเลย” เชนเดียวกับ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เปนเรื่องที่ใชสายตา

ไมเปนมิตร ทําใหเรารูสึกวาไมชอบที่เขาแสดงออกอยางนั้น” ขณะที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) 

กลาววา 

 

สวนใหญผูบังคบบัญชาหรือเพื่อนรวมงานก็ไมมีปญหาอะไรมากนะครับ และ

ผูใตบังคับบัญชาก็คือนักศึกษานะครับ บางคนก็มีปฏิกิริยาที่คอนขางจะไมดี 

แตสวนใหญก็ใหการยอมรับ ก็แสดงความสามารถใหเขาเห็นวาเปนคนที่มี

ความสามารถ สามารถควบคุม ใหความรูเขาได 

 

แตสําหรับ สายใจ (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา “โดยสวนตัว

ตอหนาเขาอาจจะไมมีอาการใหเราเห็นสักเทาไร แตลับหลังไมรูนะ” 
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สําหรับความรูสึกที่เห็นผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา

แสดงปฏิกิริยาในแงลบตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นก็แตกตางกันออกไป นุชรี (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “แรกๆ พี่ก็รูสึกไมพอใจนะที่มาลอเลียนกัน แตหลังๆ พี่เริ่มรูสึกวาเปน

เรื่องธรรมดา เปนธรรมชาติไปแลว” ขณะที่ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เฉยๆ คะ เรื่อง

ของเขา ไมเกี่ยวกับฉันนี่คะ” เชนเดียวกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “รูสึกเฉยๆ” แต

สําหรับ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวแสดงความรูสึกในประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวา 

 

มีบางเหมือนกันที่พี่เห็น ถามวาพี่รูสึกอยางไร ก็สงสารนะ สงสารที่วาไมได

สงสารอะไรหรอก แตคุณตัดสินคนแควูบเดียวที่คุณเห็น คุณยังไมรูเลยวาคนๆ 

นี้อาจทําใหบริษัทคุณเวิรคขึ้นก็ได เขาอาจจะมีความสามารถอะไรของเขาก็ได

ในสิ่งที่องคกรของคุณยังขาด คุณรูจักเขาแคไหน แตเขาใจนะวาคนเรานะ

นานาจิตตัง เขาอาจจะไมชอบโดยนิสัยของเขา โดยที่วาเขาไมไดดูในจุดนั้น 

เหมือนที่บางคนแสดงออกมาใหเห็นเลย วาไมอยากใหนั่งใกล แตไมเปนไร ยังมี

ที่อีกเยอะที่พวกเราจะยืนได นั่งได เดินได 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางสวนที่เหลือเห็นผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปกติ คือ เหมือนกับ

ผูชายผูหญิงทั่วไปและใหการยอมรับดี ดังที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ปฏิกิริยาปกติ 

รูสึกวามีความเปนกันเองสูง” เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สวนใหญเพื่อนรวมงานก็จะ

มีเพื่อนที่เปน ตุด เปนดี้ เปนทอมเหมือนกันหลายคน เขาก็ยอมรับกัน ปฎิบัติตัวปกติ เขากับ

สังคมทั่วไปไดดี ไปเที่ยว ไปสนุกสนานเฮฮาไดทั่วไป” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) 

ที่กลาววา “ก็ปฏิบัติเหมือนคนปกติ ไมมีปญหา รูสึกเลยวาอะไรก็ Happy” สอดคลองกับ

ความเห็นของ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ก็มีเห็นบางแตก็ไมไดซีเรียสอะไร ไมถึงกับดูถูก เหมือนกับวาเขาอยูกับพี่ เห็น

หนากันทุกวัน อะไรอยางนี้ เขาก็จะรูวาก็ยังมีแบบเรา ซ่ึงเราก็ทําตัวใหดีใน

สายตาของเขา เขาก็จะยอมรับพวกเรามากขึ้น ยอมรับคนกลุมเรามากขึ้น แลว

เรื่องของการแสดงปฏิกิริยาที่ไมดีพี่ไมเคยเห็นนะ เขายอมรับเราดี เขาปฏิบัติกับ
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เราเหมือนเราเปนนองสาวคนหนึ่ง เขาทําเหมือนพี่เปนผูหญิงคนหนึ่ง ไมได

แตกตางจากพนักงานผูหญิงคนอื่น ใหเกียรติเราดีคะ 

 

  พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาวแสดงความรูสึกที่เห็นผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปกติ คือ 

เหมือนกับผูชายผูหญิงทั่วไปและใหการยอมรับดี ไววา 

 

ดิฉันถือวาดิฉันโชคดี เขามาในองคกรนี้ ทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชาใหการยอมรับ ใหความเขาใจ แลวก็นับถือเราในฐานะที่เรา

เปนลูกนอง ในฐานะที่เราเปนเพื่อนรวมงาน ในฐานะเราเปนผูบังคับบัญชา 

ดิฉันถือวาดิฉันเขามาในองคกรถูก เขามาในองคกรที่ใช และทุกคนใหความ

เขาใจ ก็ยินดีปฏิบัติหนาที่ของตนเองตามหนาที่อยางดีคะ 

 

  นอกจากนี้มีบางเหมือนกันที่กลุมตัวอยางเห็นวาผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

และผูใตบังคับบัญชาใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางมาก ดังที่ ประสิทธิ์ 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาจะชมวาเปนอยางนี้นะดี พวกเราก็ดูๆ ไว กลาแสดงออกอยาง

นี้แหละดี ทําใหแบบเราก็กลายเปนซุปเปอรสตารเลยก็วาได แบบวาเดนมากคะ” 

สําหรับการปฏิบัติตัวหากตองตกอยูในภาวการณถูกเลือกปฏิบัติ กลุมตัวอยาง

สวนใหญเลือกที่จะอยูเฉยๆ ดังที่ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็เฉยๆ ไวครับ คงทําหู

ทวนลม ไมสนใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ถาเรายังสนใจ ก็เปนทุกขมากขึ้น” เชนเดียวกับ นภา 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เฉยๆ เพราะเขาไมรูจักเรานี่ เขาไมมีผลที่จะทําใหเรารูสึกวาเรา

ตองแยลงไปหรือวาเราจะดีข้ึนกวาเดิม” สอดคลองกับความเห็นของ สุปราณี (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “พี่คงจะเฉยนะคะ เพราะเราอยูจุดนี้แลว ไปแครอะไรมากก็ไมได เพราะเรา

เลือกที่จะเปนแบบนี้ก็ตองยอมรับ” เชนเดียวกับ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็เฉยๆ 

นะ แตก็อยากเขาไปถามเหมือนกันวาทําไมตองดูเราจากแคภายนอก”  

ขณะที่ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะเขาไปถามวาเราผิดอะไร 

อยากใหดูตัวบุคคลดวย” ไมตางจาก ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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เราจะปฏิเสธไมไดวาเพื่อนหรือผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะมีปฏิกิริยากับ

เรา เนื่องจากเราเปนบุคคลหลากหลายทางเพศ ดังนั้นถาเกิดกรณีแบบนี้ข้ึนมา

ก็จะพยายามทําใจใหมากที่สุด แตถาบังเอิญวาเราสามารถที่จะชี้แจงหรือบอก

ในสิ่งที่เขาไมควรที่จะปฏิบัติกับเราก็จะบอกไปครับ 

 

แตสําหรับ นพดล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่จะเขาไปตอวา แลวก็

ลาออกเลย” เชนเดียวกับกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่ไมพอใจหากตองตกอยูในสถานการณ

ดังกลาว โดยกลาววาคงไมสามารถอยูเฉยได คงตองแสดงปฏิกิริยาอะไรออกไปบางใหเขารูวา

เราไมพอใจ เชน สายใจ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “คงเขาไปถามเขาวาทําไมตองเกลียด

เราดวย ทั้งๆ ที่เราไมรูจักกันกันดี ใหเขาดูตัวเขาเองกอนดีไหม กอนที่จะไปวาคนอื่นแบบนั้น” 

เชนเดียวกับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมไดละคะ  สูตายคะ  ตบเลยคะ  ไมยอมคะ  

ตบใหตายเลยคะ หยามไมไดคะ” สอดคลองกับความเห็นของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “ถาเปนพี่พี่ก็โกรธเหมือนกัน เราไมไดต้ังใจใหเปนอยางนี้ ก็เปนไปแลว ถาเปนอยางนั้น

จริง ก็คงเขาไปตอยหนาเลยมั้งครับ” ในกรณีนี้นั้น อารยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รูสึกวา

ไมชอบเลย ทําไมเขาตองมองเราในลักษณะนั้น ถาไมไหวจริงๆ ก็จะลาออก” 

  อยางไรก็ดี อนันต (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอคิดที่นาสนใจแกผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศทุกคนวา 

 

ถาเขาดูถูกเราอะไรเรา เราก็ควรดูกอนวาเราทําถูกมั้ย ถาหากเราทําไมถูก หรือ

แรงเกินไป หรือแสดงออกไมถูกกาลเทศะ ก็ตองปรับปรุงตัว แตถาคิดวามอง

แลวไมไดรายแรง ไมไดนาเกลียดอะไร จะทําตอไปก็แลวแต แตอยากใหคิดใหดี

กอน 

 

4.2.6.2  การยอมรับของเพื่อนรวมงาน 

  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี และไมมี

กลุมตัวอยางรายใดเลยที่เพื่อนรวมงานแสดงปฏิกิริยาไมยอมรับออกมาตรงๆ ดังคํากลาวของ 

ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่วา “เพื่อนรวมงานใหเกียรติและคิดวาการที่เราเปนแบบนี้เปนเรื่อง

สวนตัวไมเกี่ยวกับเรื่องงาน” โดยทั้ง กัลยา (นามสมมติ) (2552) และ สมชาติ (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “เพื่อนรวมงานใหการยอมรับเปนอยางดี” เชนเดียวกับ อนันต (นามสมมติ) 
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(2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานยอมรับมากคะ” ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาเห็น

เราเปนเพื่อนรวมงานคนหนึ่งจึงไมทําใหเกิดความแตกแยกในการทํางาน” นิธิ (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “เพื่อนยอมรับไดมากครับ เพราะสังคมสมัยนี้เปดกวางแลวครับ” เชนเดียวกับ 

นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานยอมรับคะ  เดี๋ยวนี้สังคมเปดกวาง  มีหลาย

เพศ  หลายวัย  ที่ใชชีวิตรวมกันได” จึงไมแปลกที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) จะกลาววา “เพื่อน

รวมงานใหการยอมรับ เนื่องจากพวกเขาไมไดตัดสินที่เราเปนแบบนี้ และพวกเขาเขากับเราไดดี” 

นันทา (นามสมมติ) (2552) กลาววา  “เราทํางานอยางสบายเลย เขาชอบซะดวยซ้ํามีแบบเรา 

อยางนอยการยกของยกอะไรเราไมใชเชิงผูหญิงไง ถาผูหญิงจะยกอะไรก็อุยๆ แตเรายกยกเลย” 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ถาเปนผูใหญก็เอ็นดูมากยิ่งขึ้น

ดวยซ้ํา” ขณะที่ กิตติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อาจจะเปนความโชคดีของพี่ก็ไดนะ 

บังเอิญไปเจอเพื่อนรวมงานที่ไมเอาเรื่องอัตลักษณทางเพศไปปนกับเรืองงาน” เชนเดียวกับ     

นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

พี่โชคดีมากเลยที่ไดทํางานที่องคกรนี้ เพราะตอนเขามาทุกคนตอนรับพี่ดีมาก 

เพราะเคยมีแบบเรามากอน เขาก็เปนลักษณะเดียวกับเรา แตวาเขาเปนคนละ

เพศกันนะ เขาเปนผูหญิง ก็เลยเหมือนเบิกทางใหเราอยูกอนแลว พอเราเขาไป

ก็เลยงายขึ้น แลวก็โชคดีที่ทั้งเจานายทั้งผูจัดการดูที่ผลงาน การทํางานของเรา

มากกวา แลวเขาก็เห็นวาเราสามารถเขากับคนอื่นไดดี งานที่พี่ทําจะตองติดตอ

ลูกคาหรือพูดคุยกับคนอื่น เราก็ทําไดดี ดวยความที่เรากลาแสดงออกดวยก็เลย

งาย ทํางานที่นี่ไมยาก 

 

  ทั้งนี้กลุมตัวอยางหลายรายกลาววา หากมีความจริงใจ มีน้ําใจไมตรี มีมนุษย

สัมพันธ และปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานเปนอยางดีก็จะไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานไมวา

คุณจะเปนเพศไหน เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไมก็ตาม ดังคํากลาวของ ลลิตา 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานยอมรับเปนอยางดี เพราะเรามีมนุษยสัมพันธกับ

เพื่อนเปนอยางดี แลวก็พูดคุยเปนเพื่อนกันทั้งหมด” สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานใหการยอมรับมากทุกคน อาจเขามาปรึกษาปญหากับเรา ไม

วาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องที่เขามีปญหาอยูเขาจะมาขอคําแนะนํา ไมวาจะเปนผูหญิงหรือ
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ผูชายถาเรื่องใดคิดวาเราพอจะใหคําปรึกษาไดก็จะมา” เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

เพื่อนรวมงานใหการยอมรับมากครับ เขาบอกวาผมเปนเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง 

สวนมากคนที่เปนอยางนี้จะมีเพื่อนเยอะแยะ แตบางคนเขาไมไดกับเพื่อน

เพราะวานิสัยเขาไมดี อาจจะเห็นแกตัว สําหรับผมผมไมไดบอกวาผมดีนะครับ 

แตอยากจะบอกวาตัวเองมีน้ําใจกับเพื่อน แลวก็คิดวาเราเปนคนดีคนหนึ่ง เขา

ก็ชอบเขามาคุยกับผม ถาจะปรึกษาเรื่องงานหรือเรื่องเทคนิคในการสอนเด็ก

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรอยางนี้เขาก็จะปรึกษา ซ่ึงผมก็ไดอยูแลว การเขากับ

เพื่อนรวมงานของผมจึงไมมีปญหาครับ 

 

ไมตางจาก สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานก็ปฎิสัมพันธ

ดี เพราะทุกคนมีน้ําใจไมตรีนะครับ ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางดีมากครับ” สอดคลองกับ สายใจ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานทุกคนยอมรับที่พี่เปนอยางนี้ ทุกคนโอเคในการ

ทํางานรวมกันกับพี่” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

เพื่อนรวมงานทุกคนรับได 100% ถามวาทําไมพี่ตองเต็มรอยกับเขา  เหมือน

บางทีเราเห็นกันครั้งแรกอาจจะไมคอยไวใจหรือไมคอยกลา  กลัวๆ  บางคน

อาจจะมีประสบการณไมดีมากอน  แตเราพยายามทําใหเขารูวาคนนี้คือเพื่อน 

ซ่ึงก็คือเพื่อนจริงๆ พี่ไมเคยคิดอะไรนอกจากตรงนั้น และพี่คือคนที่ชวยเพื่อนได

ทุกเรื่อง  เพราะการที่เราใหเขาไปกอน  ส่ิงที่ไดรับตอบแทนเขาจะใหกลับมา แต

ถามวาเราหวังใหเขามองใหเราดีข้ึนมั้ย ไมคะ หวังแคใหเขาเขาใจวาเราก็คือคน

นะ เราก็เปนเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่เขาสามารถฝากเรื่องงานเราได  เดือดรอน

อะไรเราชวยเหลือได  ไมสบายเราก็พาไปหาหมอได  ก็เหมือนผูหญิงหรือเพื่อน

ผูชายปกติ เหมือนทุกคนนั่นแหละ แบบเราซื้อใจเพื่อนโดยเอาใจเราไปซื้อ ใจซื้อ

ใจกัน มิตรภาพกันตรงนั้นมากกวา ทุกคนถึงจะโอเค 

 

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางสวนยังคงกังวลกับการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ ตัวอยางเชน เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตอนนี้เขาก็ยอมรับดี 
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แตก็ไมทราบนะวาเขารูหรือเปลา ยังพูดคุยปกติทั่วๆ ไป ก็กลัวๆ อยูเหมือนกัน กลัววาเขาจะ anti 

เรา” สอดคลองกับความเห็นของ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่วา “ผมไมไดมีการแสดงออก

เทาไหร เพราะฉะนั้นการยอมรับในเพื่อนรวมงานก็เปนไปในทางที่ดี” 

  ขณะที่กลุมตัวอยางบางรายกลาววา มีเพื่อนรวมงานบางสวนที่ไมยอมรับผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังเชน ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อน

รวมงานใหการยอมรับนะ แตวาจะใหยอมรับหมดทั้งรอยเปอรเซ็นก็เปนไปไมไดอยูแลว บางคนก็

มีบางที่ไมยอมรับ แตวาตอหนาเราเขาก็โอเคนะ แตวาลับหลังยังไงเราก็ไมรู แตที่รูๆ กันอยูวา

การที่เรามีมนุษยสัมพันธดีกับคนอื่นก็ยอมไดรับสิ่งที่ดีตอบแทน” เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “ก็อาจจะมีแหละบางคนที่ไมชอบเรา แตก็ชางหัวแมมัน ไมไดขอขาวมันกิน” 

และ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานใหการยอมรับประมาณ 80% 

เพราะวาผูมีความหลากหลายทางเพศจะเปนผูที่มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถ

เขาใจเพศอื่นไดอยางดีเยี่ยม” สอดคลองกับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

พูดถึงเพื่อนรวมงาน ผมคอนขางที่จะโชคดีที่องคกรนี้คอนขางเปดกวาง เพื่อน

รวมงานสวนใหญใหการยอมรับดี แตก็ปฏิเสธไมไดที่มีบางทานเขาไมแสดง

ออกมาอยางตรงๆ ตอหนาเรา แตเขาอาจจะไปพูดกับคนอื่น หรือพูดกับเพื่อน

หรือคนที่สนิทกับเรา ถามในลักษณะหยอกบาง หรือลอเลนบาง แตก็ไมไดเปน

ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานครับ 

 

  ในประเด็นนี้ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดต้ังขอสังเกตที่นาสนใจวา 

 

มีคนหลายประเภทนะ คนที่ไมยอมรับตัวเองวาเปน แตวาคนอื่นประเมินรูวาไอ

นี่เปน เผลอๆ อาจจะไดรับผลกระทบนะ เพราะวาเพื่อนๆ หมั่นไสเอา ทําไมอีนี่

เกกแมน กูรูวามึงเปนอะไร แลวยังไมยอมเปดเผย ยังไมยอมรับตัวเอง เผลอๆ 

บางคนเพื่อนหมั่นไสและไดรับผลกระทบก็มีนะ แมจะไมเปดเผยก็ไดรับ

ผลกระทบ” 
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4.2.6.3  การไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชา 

กลุมตัวอยางทุกรายไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี ดังที่ 

กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชาดีมากครับ ไมมี

อคติ” กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพและใหสิทธิเทา

เทียมกันทุกคน” เชนเดียวกับ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติ

และคิดวาการที่เราเปนแบบนี้เปนเรื่องสวนตัวไมเกี่ยวกับเรื่องงาน” สอดคลองกับคํากลาวของ   

สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่วา “ผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหเกียรติ ใหความเคารพนับถืออยางดี

เยี่ยมครับ” อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพ เนื่องจากเรา

ใหเกียรติเขา เขาก็ใหเกียรติเรา” เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ปกติแลว

เราเคารพเขากอนอยูแลว เขาก็จะรูวาเราใหความสําคัญ ใหเกียรติเขาแคไหน เขาก็จะใหเรา

กลับมา” นภา (นามสมมติ) (2552) ไดอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ทําใหไดรับการยอมรับจาก

ผูใตบังคับบัญชาใหฟงวา 

 

พี่ไมเคยมีปญหาลูกนอง Anti ถามวาทําไม คุณลุยฉันลุย คุณคุยขยะ ฉันก็คุย

เหมือนกัน คุณแยกพลาสติก ฉันก็แยก สวนใหญพี่จะลงไปคลุกกับเขามากกวา 

เขาจะรูสึกวาถาเปนผูหญิง 100% อาจจะไมสกปรกมาก เหมือนที่พี่บอกนั่น

แหละ ในเมื่อเรามองวาคนที่จะเปนหัวหนาคนไดตองมีขอดีสามขอ ถาหนูมี

สามขอนั้นอยูในตัวหนูก็สามารถเปนหัวหนาคนได อีกอยางคือ ยังไงเราตอง

เขาใจพวกเขาดวย อยางที่พี่ทํานี่จะเปนพวกพมาเสียเยอะ ถามวาพมาขาด

อะไรรูม้ัยคะ ขาดคนที่เขาใจ ขาดคนที่ส่ือสารกับเขา 

 

  เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ที่ไดอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ทํา

ใหไดรับการยอมรับใหฟงวา 

 

ปกติเด็กผูชายจะไมชอบภาษาอังกฤษ ผมก็พยายามเปลี่ยนทัศนคติของเด็กๆ 

เพราะวาภาษาอังกฤษสําคัญมากในโลกปจจุบัน ภาษาอื่นก็สําคัญ แตผมเชื่อ

วาไมมีภาษาอะไรที่จะมาแทนภาษาอังกฤษได เพราะมันเปนสากลของโลกไป

แลว ซ่ึงทุกคนก็ตองเรียนภาษาอังกฤษ ทีนี้เด็กไทยไมชอบผมก็ตองหาเทคนิค 

ผมตองทําใหเด็กชอบภาษาอังกฤษ ซ่ึงเด็กเขาชอบผมดวย  เพราะวาเราสอน
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เด็กไมใชสอนเพื่อใหคะแนนเด็กเพียงอยางเดียว เราพยายามเปนเพื่อนกับเด็ก 

เราพยายามเปนที่ปรึกษาใหเด็กอยางเพื่อนคนหนึ่ง เปนทั้งเพื่อน ทั้งพี่ ทั้งครู 3 

อยางปนกัน เพราะงั้นเด็กจะรักผมมากๆ ครับ 

 

  ขณะที่ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ตองเคารพเพราะวาเรื่องอยางนี้

ข้ึนอยูกับวาใครหัวหนา ใครลูกจาง ตองดูจากตําแหนงมากกวาที่จะมาดูวาเปนเพศที่สาม หรือ

วาเปนอะไร” เชนเดียวกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาก็ใหความ

เคารพ ใครมากอนเปนพี่ ใครมาหลังก็เปนนอง มีอะไรก็จะพูดกันทุกเรื่อง ไมพอใจอะไรก็จะใช

เหตุผลในการแกไขปญหา อยูกันแบบพี่แบบนอง” สอดคลองกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา  

 

เด็กนักเรียนก็ชอบนะ ดูจากการประเมินการสอน อาจจะเพราะเราคนหา

พรสวรรคเจอวานี่คือสิ่งที่เราชอบ เราทําไดดี กับเด็กเราอาวุโสมากกวาเด็ก แลว

ก็เราเปนคนนิสัยราเริง ก็เลยแสดงออกความเปนตัวตนไป แตก็บอกเด็กเสมอ

นะเวลาปดคอรสวา ครูก็เปนตัวครูแบบนี้ ส่ิงที่เธอเอาไปยึดเปนแบบอยางไดก็

อาจมีแคบางแงมุมเทานั้น ก็พยายามใหแงคิดเขาเหมือนกัน เพราะไมงั้นจะเปน

การไปสนับสนุนเด็กที่เปนอยูแลวใหรุนแรงมากขึ้น 

 

  อยางไรก็ตามมีบางเหมือนกันที่กลุมตัวอยางบางรายถูกผูใตบังคับบัญชาพูดจา

หยอกลอหรือแซว แตก็ไมมีกลุมตัวอยางรายใดรูสึกโกรธ เพราะมองเปนเรื่องธรรมดาและไมได

รูสึกวาแรงจนเกินไป ดังที่ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มีบางที่มีการหยอกลอ ก็เปน

ธรรมดา” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สวนมากคนงานก็จะเปนผูใหญนะ 

เขารูวาพี่เปนอยางนี้ เขาก็แซวเลน พูดเลนอะไรไปเรื่อย ก็รับได” 

 

4.2.6.4  ปฏิกิริยาของลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอก 

กลุมตัวอยางทุกรายไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูมาติดตองานจาก

หนวยงานภายนอกเชนเดียวกับผูชายหรือผูหญิงทั่วไป ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

“เขาก็เฉยๆ ครับ เขามาติดตอ เราก็ทําหนาที่ของเรา เขาก็ไมไดอะไรมากมายครับ เขาก็มองเรา

เหมือนพนักงานทั่วไป ก็เหมือนๆ กัน” กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา ลูกคาหรือผูมาติดตองาน
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จากหนวยงานภายนอกจะมองจากงานที่ทํา รวมถึงความรูความสามารถของมากกวาการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางเชน ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ลูกคา

ไมไดแครส่ิงที่เราเปน แตจะดูส่ิงที่เราทํามากกวาวาสามารถอํานวยความสะดวกใหเขาไดมาก

นอยเพียงใด” เชนเดียวกับ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูที่มาติดตองานจาก

หนวยงานภายนอกใหการยอมรับดี  เนื่องจากบุคคลเหลานี้ไมไดมองคนที่ภายนอก” ทั้งนี้เพราะ 

“เขาเห็นวาเรามีความรูความสามารถทัดเทียมกับเพศอื่นๆ เหมือนกัน” (สุวิทย (นามสมมติ), 

2552) ดังที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

 

อาจจะเปนผูปกครองหรือญาติพี่นองของนักเรียนนักศึกษาที่เขามาติดตอ 

เนื่องจากรับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาดวย ปฏิกิริยาที่ผมมองเห็นก็คือเขาให

การเอ็นดูนะครับ แลวก็ใหความเคารพนับถือ จนบางครั้งเรารูสึกวาเราอายุยัง

นอย แตมีพอแมผูปกครองของเด็กบางทานยกมือไหว ก็ใหความนับถือเรา

อยางดี เพราะเขาไมได Anti หรือวาไมตอบรับเรา 

 

เชนเดียวกับ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

สวนใหญงานของพี่จะติดตองานกับลูกคาที่อยูตางจังหวัดกับตางประเทศเปน

สวนใหญ พื้นที่ใกลๆ ไมคอยมี เพราะฉะนั้นลูกคาที่พี่จะไดเจอนอยมาก จะเปน

การโทรคุยกันทางโทรศัพทกับสงอีเมล หรือวาแชตทาง MSN มากกวา เขาก็

เลยไมคอยรูเทาไหรวาพี่เปนแบบนี้ แตก็ไมใชวาจะไมมีเลยนะคะ ที่รูวาเปน

เพราะสวนใหญเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆ เขาก็ยอมรับของเขาเองวาเราเปนอยางนี้ 

เทาที่คุยมานะตั้งแตทํางานมาที่นี่เกือบสองปไมเคยเจอปฏิกิริยาที่เปนทางลบ

หรือไมดีเลย เขาแสดงออกกับเราเปนปกติ และก็คุยดี พี่เชื่อวาลูกคาหรือคนที่

เราคุยงานดวยเขาเปนผูใหญ รูที่จะแยกแยะวาเรื่องงานสําคัญกวา 

 

นอกจากนี้การประพฤติปฏิบัติตัวก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกคาหรือผูมาติดตอ

งานจากหนวยงานภายนอกใหการยอมรับกลุมตัวอยาง ดังที่ อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาว

วา “เรา Friendly ซ่ึงมันก็ทําใหเขาอยากมาปฏิสัมพันธกับเรานะ” หรือการที่ ประสิทธิ์ (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “เขาก็ชอบนะ จากที่มองดูเผินๆ พี่ก็ไมไดทําอะไรมาก ก็แครับตังคทอน
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ตังค แตเวลาลูกคามาซื้อของพี่ก็ยิ้มแยม เวลาสวัสดีเขาก็ชอบ เวลาวางก็ไปเติมของ ไปจัดของ

อะไรอยางนี้ ลูกคาเขาก็มาพูดมาคุยดวย เขาไมไดรังเกียจอะไรเลย แถมยังชอบดวยซ้ําไปคะ” 

เชนเดียวกับ มณียา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ลูกคาที่เจอไมไดแสดงทาทีรังเกียจอะไร 

สวนใหญเขาจะบอกวาอธิบายดี เวลาไปเจอลูกคาเราก็จะคอยรับฟง ลักษณะงานของพี่จะไม

เกี่ยวของกับบุคลิกวาเราเปนแบบนี้รึเปลา เพียงแตเวลาในการที่เรา Present สินคาเราจะอาศัย

การพูดซะมากกวา” สอดคลองกับ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ O.K. ครับ เพราะ

เขาเห็นเราพูดดี เราเปนพนักงานขายใชม้ัยครับ เราก็พูดดี คุยดีกับเขา มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

สามารถอธิบายใหเขาไดรูของที่เราจะขาย เขาฟงแลวมีประโยชนอยางไร แลวจะใชงานไดคุม

ม้ัย” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ที่พี่ทํามาตลอดไมเคยมีปญหา เมื่อกอนพี่อยูบริษัท x พี่อยูฝายสินเชื่อ ขับรถ

ออกขางนอก เปนผูหญิงคนเดียวใน 16 สาขาของบริษัท เวลาออกไปเก็บเงินพี่

ยอมหิ้วกระโปรงนะ หัวหนาบอกวานี่คืองานเดินเร เราอยูฝายสินเชื่อ แตงตัว

แบบนั้นมันนาสงสาร ไปเก็บเงินเขา ไปทวงเงินเขา นุงกระโปรงมันนาสงสารนะ 

นุงกระโปรงใสรองเทาคัชชู เดินกระยองกระแยงในสวนยางอะไรแบบนี้ คนเห็น

เขาไมอยากใหมารอบสองแลว ถามวาลูกคาพี่โอเคมั้ย สวนใหญก็โอเคนะ 

เหมือนกับพี่บอกวา เราเปนแบบนี้ ราเริง แตการใหเกียรติลูกคา ใหเกียรติตอ

ผูใหญ หรือใหเกียรติตัวเราเอง ทําตัวทุกอยางใหปกติ เหมือนเราเปนผูหญิงคน

หนึ่ง แตเพียงอาจอยูแกนๆ กวาผูหญิงสักนิดหนึ่ง ซ่ึงอาจจะแข็งกวาผูหญิงที่

เขา 100% สักหนอย แตสามารถลุยงานก็ได เอาใจคุณก็ได ทํากับขาวก็เปน 

ซอมรถก็ได ซอมไฟก็เปน ซอมประปาก็ได 

 

ขณะที่ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “คนที่มาก็จะคิดในแงบวกวาดูมีสีสัน ดู

เฮฮา ชวยกันทํางาน สนุกสนาน อยูแบบไมเครียด” ศิริกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เทาที่

ผานมาก็ยังมีเคยเจอวาจะไมพอใจเรื่องอัตลักษณทางเพศนะคะ คงเปนเรื่องงานมากกวา” 

อยางไรก็ตามมีบางเหมือนกันที่กลุมตัวอยางถูกลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงาน

ภายนอกมีปฏิกิริยาจากการที่ตองติดตอมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ 

กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มองบาง ถามบาง ถามวาเปนทอมหรือเปลา” ลิขิต (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “ก็มีหลายกรณีนะคะ บางทีก็แซวบาง บางทีก็มองวาเปนตัวประหลาด
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บาง” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ปฏิกิริยาก็อาจจะมองแปลกๆ แตเราไม

สามารถไปบังคับได ก็เฉยๆ ซะ” ทั้งนี้ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ใหคําแนะนําวา “หาก

ตองการการยอมรับก็ไมควรแสดงออกวากระตุงกระติ้งมากเกินไป”  

 

4.3  ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทา 
       เทียมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร   
 

  4.3.1 มุมมองของสังคมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่ง

เห็นวาปจจุบันสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองวามีทั้งกลุมที่ยอมรับและกลุมที่ตอตาน และกลุม

ตัวอยางสวนนอยที่กลาววาสังคมยังไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจุบันสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น ไมไดรังเกียจอยางแตกอน ดังคํากลาวของ นพดล (นามสมมติ) 

(2552) ที่วา “พี่วาสังคมเปดรับเราแลว เราก็เต็มที่ เดี๋ยวนี้พี่วาเปดกวางแลวนะ ใหความเปน

ธรรมความเทาเทียมกันในสังคม” กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมมองเปนเรื่องปกติ 

เพราะปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีเยอะ” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “สังคมปจจุบันเปดกวาง ใหการยอมรับ เห็นจากการประกวดรายการตางๆ 

เพราะเขายอมรับในความสามารถ” สอดคลองกับคํากลาวของ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) 

ที่วา “เดี๋ยวนี้สังคมเปดมากขึ้น ไมเหมือนเมื่อกอน เพราะวาเดี๋ยวนี้มีเยอะคะ อยูดวยกันแบบ

ทอมกับดี้ก็เยอะ กะเทยกับผูชายก็เยอะคะ เดี๋ยวนี้ไมเหมือนเมื่อกอนแลวคะ สังคมยอมรับมาก

ข้ึนคะ” นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน 

 

พี่วาตอนนี้สังคมเปลี่ยนไปเยอะนะ และก็รับตรงนี้ไดเยอะ ไมเหมือนพวก

ประเภทที่ 3 สมัยหลายสิบปกอนตองสูตองดิ้นรนเยอะกวาสังคมจะยอมรับ 

สังเกตงายๆ ทุกวันนี้ กลุมๆ นี้จะดึงดูดอะไรไดเยอะมาก แลวก็มีความสามารถ

ที่เหนือกวาผูชายและผูหญิง คือเขาจะมีความแข็งกวาผูหญิงนิดหนึ่ง แตออน

กวาผูชายหนอยหนึ่ง อยางที่วาสังคมตอนนี้ยอมรับเราไดเยอะมาก อาจจะเปน

เพราะภาวะทางเศรษฐกิจดวยแหละ ผูชายกับผูหญิงเกิดปญหากันเยอะ เพราะ
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มาจากตางเพศไง ตางคนตางก็มีความคิดกันคนละแบบ ทําใหคนเพศเดียวกัน

คุยกันมากขึ้น เขาใจกันมากขึ้น (นภา (นามสมมติ), 2552) 

 

แตกอนอยางที่รูๆ กันวาสังคมปดกั้นมากๆ เลย คนประเภทนี้ไปไหนมาไหนทุก

คนจะมองเปนตัวตลก แตเดี๋ยวนี้คนใหการยอมรับในระดับหนึ่งแลวนะ อยางที่

เห็นมีมิสทิฟฟานี่อะไรมากมายเลย พี่คิดวาตอนนี้สังคมเขาก็ยอมรับไดแลว

แหละ เพราะวาเปนตัวตนจริงๆ ไมตองไมตองไปปกปดอะไรแลว ตอนนี้พี่ก็

เปดเผยเต็มที่แลวคะ (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) 

 

ปจจุบันผมคิดวาสังคมเปดและใหการยอมรับมากขึ้น อันเนื่องมาจากสวนหนึ่ง

คือ บุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศที่หลากหลายในรุนกอนๆ และรุนพี่ทําไวดี 

ประสบผลสําเร็จมากมายในหนาที่การงาน ไมวาจะเปน ดร.เสรี วงศมณฑา 

เปนอาจารยช่ือดัง อีกอยางหนึ่งที่สังคมยอมรับมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากวา

ประชากรรุนตอๆ มาก็มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนมากยิ่งขึ้น ทําใหบุคคลประเภทนี้

มีมากยิ่งขึ้น ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหสังคมยอมรับมากขึ้น (อุกฤษณ (นาม

สมมติ), 2552) 

 

ตอนนี้เขามองกันกวางขึ้นเยอะแลวนะ เขาคอนขางจะเปดเยอะขึ้นมากเลย ก็

อาจจะเริ่มตนมาจากการประกวดความสวยงาม  ก็เริ่มรูจักกันมากขึ้น  สาว

ประเภทสองก็เปนนางงาม  สาวประเภทสองก็เปนพริตตี้  แตจริงๆ แลวสาว

ประเภทสองก็เปนผูหญิงผูชายทั่วไป  ก็ตองมีทั้งคนสวยและไมสวย  คนหนาตา

แปลก  แมกระทั้งคนพิการก็มี  พี่วาสาวประเภทสองควรมีหนึ่งการวางตัว สอง

คือการศึกษา สามคือการเรียนรูกับชีวิตที่จะตองปรับตัว  คนอื่นจะมองวาเรา

เปนสาวประเภทสองยังไงพี่คิดวาถาหากเรามีวุฒิการศึกษา มีการวางตัวที่ดี 

และมีความกตัญูก็จะทําใหคนอื่นดูถูกเราไมได (ปรัชญา (นามสมมติ), 

2552) 

 

สําหรับพี่ยอมรับนะวาเมื่อกอนสังคมคอนขางมองกลุมของพี่ไปในทางลบซะ

สวนใหญ และไมคอยเปดกวางยอมรับพวกพี่เทาไหรนัก แตวาปจจุบันสังคม
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กวางไกลขึ้น กลุมที่เปนเหมือนพี่แสดงออกมากขึ้น แสดงตัวมากขึ้น แลวก็

แสดงถึงศักยภาพในตัวมากขึ้น ใหสังคมไดเห็นวาเราก็สามารถทําอะไรตางๆ 

ไดเหมือนกับเพศชายเพศหญิงทั่วไป พี่วาปจจุบันนี้เขายอมรับเรามากขึ้น และ

ก็ใหโอกาสเรามากขึ้น ซ่ึงก็โชคดีมากสําหรับเด็กรุนหลังๆ ที่ไมตองเจออะไรแยๆ 

เหมือนเมื่อกอน (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 

 

เมื่อกอนกีดกันแตเดี๋ยวนี้ไมแลว ไมกีดกันนะ ดูจากการประกวดมิสทิฟฟานี่ มี

การถายทอดสดทางชอง 7 เปนการบงบอกอยูแลววาตอนนี้สังคมยอมรับมาก 

บุคคลที่มีช่ือเสียงอยาง ดร.เสรี วงศมณฑา เขาก็เปนเกยและเปดเผยตัวเอง เขา

ไมไดปดบัง สังคมก็ยอมรับ และมีองคกรฟาสีรุง องคกรบางกอกเรนโบว 

ปจจุบันนี้อาจารยคิดวาคนที่เปนเกยจะมีมากกวาผูชายซะดวยซ้ํา (สุธรรม 

(นามสมมติ), 2552) 

 

 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้นถึงขนาดที่ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เดี๋ยวนี้สังคมยอมรับ

เพศที่สามมากขึ้นแลว ดีตอนนี้ที่เดินไปไหนไมเหมือนเปนตัวประหลาด” ศิริกุล (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “ไมคิดวาจะมองในทางลบแลว ถาผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถ

มีหนาที่การงานที่ดี มีความรับผิดชอบตองานทุกอยาง และไมทําตัวเปนที่รังเกียจ” 

แตถึงแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความเห็นวาสังคมใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้นแตก็ยังไมมาก ดังคํากลาวของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่วา

“ตอนนี้สังคมไทยใหการยอมรับกวาเมื่อกอน แตเมื่อเทียบกับตางชาติก็ยังนอยกวา เพราะ

ตางประเทศเขามีกฎหมายออกมาเยอะเกี่ยวกับเพศที่ 3 แตประเทศไทยยังมีประทวงตอตานเพศ

ที่ 3 อยูบาง อาจมีการแสดงออกที่เหยียดหยามอยูบาง” สอดคลองกับความเห็นของ กิตติ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ปจจุบันสังคมยอมรับคนกลุมนี้ไดมากขึ้น แตก็ข้ึนอยูกับประเภทของคนอีก

แหละ ทั้งนี้เพราะปจจุบันคนกลุมนี้รออกมาเรียกรองสิทธิมากขึ้น  แตเราไมใช

กลุมที่เปดเผยกรี๊ดกราดจนทําใหคนอื่นรําคาญนะนึกออกมั้ย เพียงแตเราแสดง

ความเปนตัวตนอยางสุดขีดในกลุมคนที่เราสนิท  ฉะนั้นเวลาที่เราไปอยูใน

  



  
140 

สังคมอยางนั้นเราไมไดแสดงความเปนตัวตนอยางสุดขีดไง เราจึงไมไดรับ

ผลกระทบอยูแลว แตถาเปนพวกมีนม ผมยาว กรี๊ดกราด วี้ดวาย กระตูฮู อันนั้น

นาจะไดรับผลกระทบนะ อยางเราเราไมไดไปทําอยางนั้นในสังคมที่มีคนที่เรา

ไมรูจักอยู แตที่พูดไปเยอะๆ เรารูจักในระดับหนึ่งเราก็เปนตัวตนของเรา เพราะ

รูแลววาเธอรับได แตถาไปอยูแบบนั้นก็ไมกลาเหมือนกัน จะวาสังคมเปดกวาง

ก็เปดกวางนั่นแหละ โดยภาพรวมๆ นะนะ แตก็ข้ึนอยูกับวากลุมคนเหลานั้น

เปนใครอีกนะ พฤติกรรมการแสดงออกอยูในขอบเขตแคไหน ไมไดหมายความ

วาเปดกวางจนไมมีขอบเขต 

 

จะเห็นไดจากการที่มีกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งมองวาในสังคมมีทั้งกลุมที่ยอมรับและ

กลุมที่ตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคม

บางสวนยังคงมองเราเปนพวกผิดปกติทางเพศ แตบางสวนก็ยอมรับในสิ่งที่เราเปน” และ ยศวิน 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมบางสวนยอมรับและบางสวนอาจจะตอตานบางใน

บางครั้ง” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “บางคนก็ยอมรับได บางคนก็

ยอมรับในความสามารถ บางคนก็ไมยอมรับ ไมยอมรับเลย” และ นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “สังคมพี่ก็วาเปดกวาง แตก็มีบางพวกที่ยังไมยอมรับ ก็คอยมอง คอยพูดจาไมดี” 

สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็เปนแตละบุคคล สวนใหญปจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงเยอะ คือ ผูชายชอบผูชาย ผูหญิงชอบผูหญิง รักรวมเพศ มีการยอมรับมากขึ้น 

มีสวนนอยมากๆ ที่เขาไมยอมรับ” นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นใน

ทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน 

 

สังคมไทยตอนนี้ดิฉันมองเปนสองกลุมคะ กลุมที่หนึ่งคือ พวกที่มองกลุมดิฉัน

วาเปนกลุมบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค มีความเปนตัวของตัวเองสูง พวกที่

มองแบบนี้เขาใหการยอมรับนะคะ ใหการยอมรับความเปนสาวประเภทสอง

หรือความหลากหลายทางเพศแบบนี้ หลายๆ กลุม หลายๆ องคกรใหการ

ยอมรับในเรื่องการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางาน แตก็มีอีกกลุมหนึ่งที่มอง

วากลุมนี้เปนสวนเกินของสังคม ทั้งๆ ที่เขาไมไดต้ังใจจะเปนแบบนี้ แตยังมีกลุม

หนึ่งที่ยังไมเปดโอกาสใหกับคนกลุมพวกเรา (พิกุล (นามสมมติ), 2552) 
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ก็ไมตางกันครับ ก็คือกลุมพวกพี่ใชไหมครับ ผูชายก็นิดหนึ่ง เขาก็อาจจะไม

ชอบ สวนผูหญิงบางคนก็รับได ก็มีบาง สวนคนภายนอกก็มองเฉยๆ เพราะใน

ปจจุบันเพศอยางพวกพี่เริ่มมีการแพรหลายกันมากขึ้น สังคมใหการยอมรับ

มากขึ้น (ชาตรี (นามสมมติ), 2552) 

 

ถาคนรุนเกาๆ ที่ไมรับรูเรื่องนี้ เขาจะวา อุย! แปลก ทําไมทําตัวแบบนี้ คิดวาไม

เหมาะสม นาเกลียด แตถาคนรุนใหม มีการศึกษาสูง ก็จะมองเปนเรื่องปกตินะ 

หรือผมเนี่ย ถาผมเปนผูชายหรือผูหญิงจริงๆ ผมมองคนที่เปนตุดเปนกะเทย ถา

เขาเปนคนดี ทําดีเพื่อบานเมือง ผมวาเปนเรื่องที่ดีมากนะ เรื่องอื่นไมเกี่ยว มัน

เปนสไตลของแตละคน (พิเชษฐ (นามสมมติ), 2552) 

 

ผมวาทุกวันนี้คอนขางที่จะโชคดีตรงที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมี

ปริมาณที่มากขึ้นและมีความสามารถมากขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 

ทํางาน หรือวาใชชีวิตไดกับทุกๆ คน ดังนั้นผมมองวาสังคมปจจุบันไมไดปฏิเสธ

แตก็ไมไดยอมรับ 100% (ประพนธ (นามสมมติ), 2552) 

 

สังคมบางยอมรับ และมีอีกไมนอยเหมือนกันที่ไมยอมรับ จริงๆ แลวผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศบางคนก็ประพฤติตัวไมดีตอสังคม ทําใหสังคมมอง

ภาพรวมวาพวกนี้เปนคนที่ไมดี สังคมสวนที่ยอมรับก็ยอมรับนะ สวนที่ไม

ยอมรับก็มีคําครหาตางๆ กันไป บางก็วาผิด บางก็วาเปนอยางโนนอยางนี้ ซ่ึง

คอนขางจะเปนปญหาที่ใหญอยูเหมือนกัน อยูที่บุคคลนะครับ วาจะมีวิธีการ

แกปญหาอยางไร (สุวิทย (นามสมมติ), 2552) 

 

บางคนอาจมองวาพวกนี้หนาตาดี หนาตาสวย เรียบรอย นารัก มองในแงดี แต

บางคนก็มองวาพวกนี้เปนตัวตลกของสังคม บางคนก็บอกวาเกิดมาเสียชาติ

เกิด ก็แลวแตความคิดของเขาคะวามองอยางไร แตถาถามวาเราสนใจไหม 

เฉยๆ เพราะวาเรามีพลังนอยที่จะไปตอสูกับสังคมภายนอก เฉยๆ แลวแตใคร

จะคิดอยางไร เราอยูของเราไป ทําใหดีที่สุด ดํารงชีวิตของเราไป เพราะเราตอง
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กินตองใชเหมือนกัน ก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป เราไมไปโกรธเขาคะ เฉยๆ 

มากกวา (ไพบูลย (นามสมมติ), 2552)  

 

สังคมตางจังหวัดบานเราอาจจะยังไมเปดกวาง อาจจะยังไมยอมรับตุด ทอม ด้ี 

กะเทย เกย แตสังคมในกรุงเทพเดี๋ยวนี้เปด พี่คิดวาเปดรับกับประเภทนี้มากขึ้น 

ทําใหคนกลุมนี้มีโอกาส มีที่ยืนในสังคมเพิ่มขึ้นกวาแตกอน (พิภพ (นาม

สมมติ), 2552) 

 

ปจจุบันนี้พี่คิดวาสังคมอาจจะเปดกวาง ยอมรับในบางเรื่อง แตบางเรื่องยังปด

กั้นอยู   สังคมมองกลุมหลากหลายทางเพศวาเปนคนสนุกสนานเฮฮาหรือวา

เปนตัวตลกขบขัน ในสื่อพวกมีอัตลักษณทางเพศเปนตัวตลก เปนคนรับใช ใน

วงวิชาการก็มีกลุมอยางนี้เยอะมาก แตการจะตั้งพวกนี้ข้ึนมาเปนอันดับใหญๆ 

เชน อธิการหรือแมแตคณบดียังยากนะ มีกลุมที่แสดงออกวาไมยอมรับใน

ระดับหนึ่ง เปดกวางก็จริงแตละครทุกเรื่องพวกเพศที่สามเปนคนรับใช เปนตัว

ตลก ปากจัด ตบกับแมคา ภาพลักษณไมดี คนก็เลยเขาใจไปในลักษณะอยาง

นั้น คนแบบนี้มีความรูความสามารถเยอะ แตบางครั้งกลุมนี้คนก็อาจไมยอมรับ 

เพราะฉะนั้นก็ตองอยูในจุดที่สังคมยอมรับได ในสังคมปจจุบันในมหาวิทยาลัย

ก็มีเยอะแยะ แตนั่นคือเขามีความรู อาจจะสอนหนังสือไป ที่จะขึ้นมาถึงระดับ

ใหญๆ นี่ยาก ยกเวนบางคนที่ไมแสดงออก คือตองทําใหรูวาเขามีรสนิยมทาง

เพศอีกแบบหนึ่ง แตเวลาอยูขางนอกเขาแสดงออกอีกดานหนึ่ง เขาไม

แสดงออกอยางนั้นก็คือเขาปกปด แตเขาก็มีโอกาส แตในกรณีที่แสดงออกนี่

ยากนะ ยกตัวอยาง ตรีชฎา เกี่ยวกับขาวที่เขาออกมาใหสัมภาษณวาผูชายที่

เปนแฟนกับเขาขึ้นตนดวย ม. แลวตอนหลังผูชายออกมาปฏิเสธ จริงๆ แลวลึก

ไปกวานั้นมีคนบอกวาผูชายโทรหาปอยทุกวันเลย พอขาวดังขึ้นมา กลายเปน

วาเขาตองปฏิเสธ เพราะฉะนั้นก็เลยมองวาสังคมจะยอมรับจุดหนึ่ง แตคนๆ นี้

เปนแฟนกับกะเทยจะกลาบอกพอแมไดอยางไร ก็หมายความวาสังคมยังคงขีด

เสนอยูนะครับ วาในเรื่องบางเรื่องนะเปดมากขึ้น เปดโอกาสใหกะเทยแสดง

ความคิดเห็นมากขึ้น และอาจจะยอมรับมากขึ้น แตในบางเรื่องใครบางที่จะ
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ยอมรับ ไมเหมือนแคนาดา เขายอมรับไปเลย เปดไปเลย เพราะมีกฎหมายมา

รับรอง (อนันต (นามสมมติ), 2552)  

 

จะเห็นไดวากลุมตัวอยางซึ่งมีความเห็นวาในปจจุบันสังคมมีทั้งกลุมซึ่งยอมรับและกลุม

ที่ตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น มีความเห็นวากลุมที่ใหการยอมรับจะเปนคนรุน

ใหม (อายุยังนอย) เปนเพศหญิง และอยูในเมืองใหญ ขณะที่กลุมซึ่งไมยอมรับหรือตอตานผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปนคนรุนเกา (อายุมาก) เปนเพศชาย และอาศัยอยูตาม

ตางจังหวัด 

 นอกจากนี้ก็มีกลุมตัวอยางบางสวนซึ่งเปนสวนนอยที่มีความเห็นวาสังคมในปจจุบันยัง

ไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาไม

ยอมรับอยูแลวละสังคมไทย ก็เลยตองหนีไปอยูสังคมที่มีแตพวกเรา” เชนเดียวกับ สมพล (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมเขาก็มองเราไมดี ขอแคใหเรารูตัวเอง เปนคนดีก็พอ แลวคนที่

มองวาเราไมดีก็อาจจะเลิกไปเอง ไมใชวาเราเกิดมาเปนอยางนี้แลวเราจะคิดชั่วทําชั่ว เราอาจจะ

ทําดีไดมากกวาคนที่เกิดมาปกติก็ได” สอดคลองกับคํากลาวของ สายใจ (นามสมมติ) (2552) 

ที่วา 

 

คนทั่วไปเขาจะมองวาพวกเพศที่สามแรงและเปนคนที่เจาชู ถาในสังคมการ

ทํางานก็คิดวาพวกนี้สามารถเขากับคนอื่นไดดีนะ อยูที่การปรับตัวมากกวา 

สําหรับตัวเองชวงแรกๆ ครอบครัวไมคอยยอมรับนะ คือมันผิดมนุษย ผิด

ธรรมชาติ แตเราก็คิดวาเราไมไดทําใหใครเดือดรอน แลวก็ไมไดทําใหครอบครัว

เสื่อมเสีย 

 

 4.3.2  มุมมองของสังคมตอกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับหญิงผู 
                  มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่ง

เห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาชายผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่กลาววาสังคมมองกลุมชาย

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน และ

กลุมตัวอยางสวนนอยที่เห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

มากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 
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กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศมากกวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาว

วา “พี่คิดวาเปนเกยจะถูกตอตานมากกวาผูหญิงที่เปนทอม” และ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “ทอมไดรับการยอมรับมากกวากะเทย ตุด เกยนะ” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “เขานาจะมองผูชายแยกวานะที่ผูชายทําตัวเปนผูหญิง สําหรับผูหญิงนาจะ

เฉยๆ” สอดคลองกับ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาที่สังเกตจากสังคมทั่วไปใน

ประเทศไทย จากทีวีบาง จากตัวเองบาง สวนใหญสังคมจะ anti พวกที่เปนผูชายเปลี่ยนมาเปน

อีกเพศหนึ่ง มากกวาที่ผูหญิงจะเปลี่ยนมาเปนทอม เชน พวกตุด พวกเกย” ดังคํากลาวของ นภา 

(นามสมมติ) (2552) ที่วา 

 

เปรียบเทียบกันก็ไดวา เห็นคนคุยกัน ทอมกับเลสเบียนถูก Anti นอยกวากะเทย 

เพราะวาอะไรรูม้ัย เพราะวาผูหญิงมีความกาวราวนอยกวาผูชาย ธรรมชาติ

ของเขากาวราวมากกวาอยูแลวไง เพราะฉะนั้นการแสดงหรือคําพูดคําจาที่ใช

กับพวกกะเทยถึงไดแรงกวา ในความรูสึก เสียศักดิ์ศรี เปนผูชายทั้งแทง ตรงจุด

นี้ผูหญิงบางคนยังรูสึก Anti แตเพราะวาสังคมไทยผูหญิงจะเปนเพศที่เก็บ

ความรูสึก เปนเพศที่ตองสงวนคําพูด ฉะนั้นการที่จะไปพูดรุนแรงกับทอม ด้ี 

หรือเลสเบียน ก็จะออกมาในรูปแบบที่ซอฟกวา คําพูดคําจาอาจจะเบากวานิด

หนึ่ง แตถาเปนผูชายเวลาพูดถึงกะเทย เกย เพราะผูชายเปนคนเลือดรอนอยู

แลว โดยธรรมชาติจะเปนหัวหนาครอบครัว เปนชางเทาหนา เพราะฉะนั้นการ

แสดงออกของเขาจึงรุนแรงสักนิดหนึ่ง 

 

สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ใหความเห็นในประเด็นดังกลาววา “สังคมมองผูหญิง

ดีกวาผูชาย ผูหญิงเปนทอมจะดูเขมแข็ง ชวยเหลือตนเองไดดี ทํางานนอกบานได ไมถูกเอารัด

เอาเปรียบ แตผูชายเปนกะเทยทําตัวกระตุงกระติ้ง ออนแอ” เชนเดียวกับ ศิริกุล (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา  

 

ถาเปนผูชายแลวลักษณะออกแนวผูหญิง การแตงตัวใสกางเกงเรียบรอย ก็ไม

นาจะมีปญหา แตถาเกิดทาแปงพับซึ่งก็มีผูบริหารรับดับสูงอยู 2 คน ก็อาจจะ

เปนที่พูดกันในหมูผูใตบังคับบัญชา หรือแสดงออกตุงติ้งก็อาจจะขาดความ
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เคารพนับถือนิดหนึ่ง และเปนที่พูดเลนกัน ถาเกิดเปนผูหญิงที่มีลักษณะออก

หาวๆ อาจจะแสดงความชัดเจนและเด็ดเดี่ยว จะมีความนาเชื่อถือมากกวา 

 

กัลยา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา “ถาเปนกลุมชายผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศอาจถูกมองเปนเรื่องตลก แตถาเปนหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศอาจถูกมองนอยกวาและคิดวาไมนารังเกียจ” เชนเดียวกับ นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “ผูชายที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนี่จะถูกประนามหรือถูกเหยียดหยามมากกวา

ทอมหรือวาดี้ ผูชายที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคือ กะเทย ตุดนี่ สังคมไมคอยยอมรับ แต

ถาเปนทอมกับดี้แทบจะไมมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับพวกเขาเลยก็วาได” สอดคลองกับความเห็นของ

กลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน 

 

ดิฉันคิดวาสังคมปจจุบันยอมรับพวกที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพศ

หญิงมากกวา หรือพวกทอมพวกดี้ เขาจะใหการยอมรับพวกนี้มากกวา เพราะ

เหมือนกับวาผูหญิงมาเปนผูชายจะมีความแข็งแกรง วัฒนธรรมไทยจะใหการ

ยอมรับเพศที่แข็งแกรงกวา เชน ผูชายหรือผูหญิงที่มาเปนผูชาย เพราะฉะนั้น

จะกีดกัน รังเกียจพวกที่จากผูชายมาเปนผูหญิง คือจากพวกที่เขมแข็งมาเปน

พวกที่ออนแอ กระตุงกระติ้ง แตจะยอมรับพวกที่จากผูหญิงแลวกลายมาเปน

เขมแข็ง มองงายๆ เหมือนผูหญิงแลวมาเปนผูชาย แลวทําอะไรใหสังคมรับรู  

สังคมก็จะยอมรับมากกวาคะ (พิกุล (นามสมมติ), 2552)  

 

มองวาผูหญิงที่ออกหาวยังก้ํากึ่งไง เพราะฉะนั้นการถูกเลือกปฏิบัติยังนอยกวา

พวกที่เปนกะเทย จริงๆ แลวพี่วาตางนะ พี่วาคนที่เปนทอมเขาไมคอยซีเรียส 

เพราะมองวาเขาเปนผูหญิงที่หาว แตพอกะเทยพี่วาสังคมไทยมองวาผูชายก็

ตองเปนผูชายที่มองวาเปนฮีโร เขาคาดหวังมากกวา ถูกจอง ถูกเพงเล็ง (อนันต 

(นามสมมติ), 2552)  

 

เขาจะมองผูชายที่เปนแบบพี่ในทางลบมากกวาผูหญิงนะ เหมือนกับวาพวก

ทอมจะมีที่ยืนในสังคมมากกวา คือเขาจะดูปกติ ก็เหมือนผูหญิงหาวๆ ไมได

แตกตางอะไรมากมาย แตลักษณะของผูชายที่เปนแบบพี่มันเห็นไดชัดเจน 
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เทาที่เห็น เทาที่ทราบ เทาที่ประสบกับตัวเอง กลุมผูชายที่เปนแบบพี่จะโดนมอง

ในแงลบมากกวาคะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 

 

 สมพล (นามสมมติ) (2552) ไดยกตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาสังคมยอมรับกลุมหญิงผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยกลาววา 

“ตางกันมากสําหรับผูหญิงที่เปนทอมกับผูชายที่เปนเกย สังเกตดูผูหญิงที่เปนทอมจะควงผูหญิง

ไดแบบเปดเผย กลาอยูกินดวยกัน แตผูชายนั้นเขาไมกลาอยูกับเกยกับกะเทยอะไรประมาณนี้ 

สังคมอาจจะมองวาผูหญิงอยูกับผูหญิงเปนเพื่อนแคนั้นก็ได” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

สวนใหญในสังคมจะสังแกตวาฝายชายที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะถูก

เรียกวา ตุดบาง กะเทยบาง ตุดๆๆ  ๆอะไรอยางนี้ เขาก็อาย แตผูหญิงโดยปกติ

เขาไมเรียกทอมๆๆ  ๆเขาไมเรียก เขาจะมองเปนผูหญิงปกติทั่วๆ ไปไมมีอะไร 

แตทางฝายชายจะถูกมองวานาอายและถูกลอมากกวา 

 

ขณะที่มีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่กลาววาสังคมมองกลุมชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน ดังที่ สุกฤษณ 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา “มองไมตางกัน ถาพูดงายๆ สองกลุมนี้ก็เปนกลุมคนที่เบี่ยงเบน

กันทั้งหมด” และ รัชนี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมตางกัน เพราะเปนเพศที่สาม

เหมือนกัน” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมตางและก็เรียกเพศที่ 3 

เหมือนกัน” ซ่ึงไมตางจาก กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “นาจะเหมือนกันแหละครับคือ

ผิดปกติเหมือนกัน” สอดคลองกับความเห็นของ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมตาง

เลยคะ ก็เปนเพศที่สามเหมือนกันนั่นแหละคะ เพียงแตวาเขาเปนผูหญิงแลวมาเปนอัตลักษณ

อยางนั้น สวนดิฉันเปนผูชายแลวมีอัตลักษณอยางนี้ ไมแตกตางกันหรอกคะ” เชนเดียวกับ     

นันทา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมยอมรับทอมและกะเทยไมตางกัน เมื่อกอนถาเกิด

วาไปไหนคนจะมองเหมือนเราเปนตัวประหลาด แตตอนนี้ไมแลว มันเกลื่อนมากเลย” 

ขณะที่ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นในประเด็นนี้วาสังคมมักจะมองแค

รูปรางหรือลักษณะภายนอกวามีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ แตไมไดพิจารณาที่ความรู

ความสามารถ ซ่ึงไมวาจะเปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือหญิงผูมีอัตลักษณ
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หลากหลายทางเพศก็ไมแตกตางกัน อยากใหสังคมเปดมุมมองใหมากกวานี้ โดยไดกลาวแสดง

ความรูสึกไวอยางนาสนใจวา 

 

เขาจะเทียบเสมอคะ เวลาไปไหนมาไหนเขาจะบอกวา อุย! สวยกวาผูหญิงอีก 

เคยไดยินประจําคะ  เขาไมเคยบอกวา อุย! คนนั้นฉลาดหรือเกงกวาผูหญิงอีก 

ใจจริงแลวพี่อยากใหคนมองนอกจากคําวาสวย คือทําไมไมคิดวาสาวประเภท

สองเกงมากเลยนะคนนี้  คณิตศาสตรโอลิมปกเลย  คนนี้ดูสิเหรียญทอง  เปน

นักประดิษฐ  คนนี้เหรียญทองเลยจากชิงแชมปโลก  ทําไมไมพูดถึงตรงนั้นบาง  

พี่คิดวามุมมองของเขาเขาเทียบวาสาวประเภทสองจะตองเหมือนผูหญิง หรือ

วาผูหญิงตองสวยเหมือนสาวประเภทสอง จริงๆ แลวมันเปนสิทธิ เขาอาจเกิด

มาโชคดี เกิดมาสวย ผิวพรรณ หนาตาอาจจะดี แตวาจริงๆ แลวมุมมองของพี่ 

ผูหญิงกับสาวประเภทสองบทบาทหนาที่แตกตางกันอยูแลวโดยหลัก Anatomy 

ผูหญิงเปนเพศแมมีหนาที่ในการทอง  สืบพันธุ  แพรขยาย  แตสาวประเภทสอง

เกิดมาไมใชเปนเพศแมแลวหละ เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งแตกตางจากเพื่อน 

เหมือนควายนะคะ เกิดมาเปนควายเผือก ซ่ึงเวลาผสมพันธุปุบแทง  ไม

สามารถจะสืบพันธุได  ไมสามารถขยายพันธุได  แตบทบาทความเปนมนุษยพี่

วาไมแตกตางกัน  เพราะทุกคนตางมีหนาที่ที่จะตองทํา  คือเราตองรูวาตนเองมี

หนาที่ทําอะไร  มีหนาที่เปนลูก  หนาที่เปนพี่ที่ดี  หนาที่เปนนักศึกษา  หนาที่

เปนเจาหนาที่ของบริษัท  หนาที่เปนขาราชการ  ถาทุกคนปฎิบัติตามหนาที่  พี่

วาบทบาทของสาวประเภทสองและผูหญิงก็ไมแตกตางกัน  อยากใหคนใจ

กวางนิดหนึ่งวาไมใชสาวประเภทสองจะตองสวย  คําวากะเทยควายหรือวา

อะไรอยางนี้ แลวทําไมผูหญิงไมชะนีควายบางหละ ดําอวนตัวใหญอยางนี้ 

ทําไมเรียกกะเทยควายทั้งนั้นเลย คือ คนเรายังใชสรีระภายนอกในการตัดสิน

สาวประเภทสองกับผูหญิงอยู ถาวันไหนเดินมาปุบตายแลวคนนั้นเปนคนดี  

คนนี้เปนคนเกง  อุย! คนนี้เขา Nice มากเลย คนนี้รองเพลงเกง คนนี้พูดเกง

ระดับแชมป พี่คิดวาสังคมจะนาอยูอีกเยอะ 

 

ในประเด็นนี้นั้นมีกลุมตัวอยางสวนนอยที่เห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมชายผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ เอมอร (นาม
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สมมติ) (2552) กลาววา “สังคมใหการยอมรับพวกกะเทยมากกวาทอม” ซ่ึง สายใจ (นามสมมติ) 

(2552) ไดใหเหตุผลในประเด็นนี้วา “เพราะกะเทยจะมีการแสดงออกที่มากกวาพวกทอม แลว

การแตงตัวพวกกะเทยจะมีการแตงตัวที่ดึงดูดมากกวาพวกทอม เขาสังคมไดดีกวา เพราะการ

เจรจาของเขา” ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ไดยกตัวอยางที่เห็นไดชัดในประเด็นนี้วา 

 

ปจจุบันนี้ผมคิดวาผูชายไดการยอมรับมากกวา ถาสังเกตดีๆ เดี๋ยวนี้จะมีการ

ประกวด หรือในวงการบันเทิงผูชายที่มีความหลากหลายหรือวามีอัตลักษณ

ทางเพศเปนบุคคลประเภทที่สามคอนขางที่จะมีบทบาท แมแตองคกรหรือสวน

งานตางๆ ในสังคมก็จะมีผูชายเยอะกวาผูหญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 

ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ก็มีความเห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยไดกลาวแสดง

ความรูสึกวา 

 

สําหรับทอมพี่คิดวาสังคมไมคอยยอมรับเทาไหร ดูเหมือนสังคมมองวาทําไม

ตองเปนแบบนี้ ทําไมตองใชชีวิตแบบนี้ เปนผูหญิงแลวทําไมตองอยากเกิดเปน

ผูชาย แตถาลองมาศึกษาเราจริงๆ จะรูวานิสัยจริงๆ ของเราเปนยังไง ในทาง

กลับกันแลวทําไมเขาถึงใหโอกาสกับพวกที่เปนตุดมากกวา ทําไมเขาใหโอกาส

ตรงนั้นมากกวา เพราะผูชายก็มีกําลังเยอะอยูแลว แลวทําไมตองใหตุดมี

ความสําคัญมากกวาทอม ทั้งๆ ที่ความรูสึกหรือวาสิทธิเทาเทียมกัน สวนเกยยัง

ไมแนใจวาสังคมยอมรับไดมากนอยเทาไหร 

 

4.3.3  มุมมองตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 4 กลุมใหญๆ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวา

ครึ่งมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติทั่วไป ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวน

ไมนอยที่มองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ กลุม

ตัวอยางบางสวนมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนซึ่งเปนสีสันของสังคม 

และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่มองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนที่นาเห็นใจ 
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 กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติทั่วไป 

ดังที่ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่วาเดี๋ยวนี้เปนอะไรที่ธรรมดาแลวนะคะ เฉยๆ 

เพราะวาเดี๋ยวนี้มีเยอะคะ” เชนเดียวกับ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เปนเรื่องปกติ 

เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็มีความเปนคนเหมือนกับคนปกติ เพียงแตจิตใจและ

การกระทําอาจขัดแยงกับตัวตนที่แทจริง” สอดคลองกับความเห็นของ นิธิ (นามสมมติ) (2552) 

ที่กลาววา  

 

คนกลุมนี้พี่คิดวาเขาก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป เพียงแตเขามีพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบนไปไมเหมือนกับที่ธรรมชาติใหมา เขาก็มีหัวใจเหมือนกัน เขาตองการ

โอกาส และก็ตองการอะไรหลายๆ อยางเหมือนกับที่คนทั่วไปไดรับจากสังคม

เหมือนกัน” 

 

กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงมุมมองที่มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา 

“พี่เฉยๆ นะกับคนกลุมนี้ เพราะเขาก็ไมไดมาขออะไรกิน ถาไมเกินขอบเขตมากจะทําอะไรก็ทํา

ไป แตบางทีถาเปนเด็กๆ ก็ใหอภัยนะ เพราะเขายังไมมีวุฒิภาวะ ยังไมรูวาอะไรควรแสดง อะไร

ไมควรแสดง ฉะนั้นผูปกครองควรชี้แนะ” ขณะที่ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมใชเรื่อง

รายแรง ไมไดเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอสังคม” เชนเดียวกับ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา

“ไมไดรังเกียจอะไร เขาใจความรูสึกของพวกนี้ดี” 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปน

บุคคลที่มีความรูความสามารถ ดังที่ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “คนกลุมนี้เปนคนกลุม

ที่มีความคิดสรางสรรค มีความรูสูง มีฐานะที่ดี และเปนประโยชนตอสังคม โดยชายรักชายจะมี

ความเปนผูหญิงอยูมาก ดังนั้นจึงสามารถทํางานของผูหญิงที่ตองใชความคิด ไอเดีย หรืองานที่

ตองการความละเอียดออนไดเปนอยางดี” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ไมใชวาเขาขางตัวเองหรือวาอะไรนะแตพี่มองในลักษณะที่วา เขาดึง

ความสามารถของเขาออกมาดีมากๆ ถามวามีผูชายกี่เปอรเซ็นตที่เปนชางเสริม

สวยไดดี เปนชางแตงหนาแตงมาแลวออกมาดี เชนเดียวกับผูหญิงเปนชาง

เสริมสวยก็ไมไดเนี้ยบ 100% แตงหนาก็ไมเฉี่ยวเทากับกะเทย คลายๆ วา

กะเทยจะมีความละเอียดมากกวา อีกขอหนึ่งก็คือเขาจะมีไอเดียที่ไมเหมือน
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ผูหญิง เขาจะมีความกลาในตัวมากกวา จะโชวออกมาเลย เคยสังเกตทิฟฟานี่

อะไรอยางนี้ หนูดูชางแตงหนาเขาสิ แตงออกมาไมคิดวาผูหญิงจะกลาแตงนะ 

แตเขาแตงออกมามีความกลมกลืนของเขา เขามีความสามารถตรงนี้ คือเขามี

ความละเอียด ขนาดที่วามองสักแปบก็รูเลยวาผูหญิงคนนั้นจะตองแตงออกมา

แนวไหน เขาจะมองออกเลย เขาจะรูจากรูปรางและรูปหนาของผูหญิง เขา

สามารถเปรียบเทียบวาผูหญิงคนนี้จะตองแตงออกมาแนวไหนจึงจะดูเดน 

ผูหญิงคนนี้ไมสวยตรงไหน ทําอยางไรจึงจะสวย พี่มองความสามารถเขานะ พี่

ยอมรับตรงจุดนี้ ก็มีเพื่อนหลายคนที่เปนแบบนี้ คนหนึ่งทํางานเทศบาลและ

เปนเจาของรานอาหาร เขาสามารถทํางานไดทั้งสองที่ ที่เขาเปนอยางนี้อาจจะ

มีขอหนึ่งที่มากกวาคนอื่น ตรงความแกรงเขามีเยอะกวา ความอดทนก็มีเยอะ

กวา อดทนไดดีกวาผูหญิงนิดหนึ่ง ออนโยนกวาผูชายหนอยหนึ่ง เปนอะไรที่

คลายกับของคนจีนที่เขาเรียกวา หยินหยาง เขาจะมีสองสิ่งอยูในตัวเขา ก็เลย

กลายเปนกลมกลืนไปได 

 

 สอดคลองกับความเห็นของ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่มีความเห็นในทํานอง

เดียวกันวา 

 

สาวประเภทสองทุกวันนี้เยอะขึ้นนะคะ เยอะมาก เยอะจนเวลาออกสื่อตางๆ 

เห็นไปหมดเลยคะ ไมวาจะงานประกวด  การแสดง บนเวทีคอนเสิรต หรือ

แมกระทั่งในกลุมเด็กนักเรียน กลุมมหาวิทยาลัย แมกระทั่งกลุมอาชีพตางๆ มี

ความหลากหลายมากขึ้น หรืออาจจะเปนเพราะวาคนกลาแสดงออกมากขึ้น  

กลาที่จะเปดเผยมากขึ้น  กลุมพวกนี้พี่มองวาเขาก็มีความสามารถไมแตกตาง

กับใครคะ เผลอๆ อาจจะมีความคิด มีมุมมองวิสัยทัศนที่ดีกวาเพศชายเพศ

หญิงแทๆ เพราะเขาจะเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค  และจริงๆ ก็อยากใหทุก

คนเก็บความคิดสรางสรรคเหลานี้มาใชใหเปนคะ แตบางรายอาจจะถูกเลือก

ปฏิบัติ มีปญหาทางดานครอบครัวที่ไมยอมรับ หรือแมกระทั่งมีปญหาในที่

ทํางาน เพื่อนไมยอมรับ ซ่ึงเขาอาจจะฝงใจ แตถาเขาลองมาคิดทบทวนใหม 

พิสูจนตัวเองวาถึงเธอจะดูถูกฉัน ไมยอมรับฉัน แตฉันสามารถพิสูจนตัวเอง ฉัน

เรียนเกง ฉันทํางานดีมีคนชม ไดรางวัลบุคคลดีเดน ไปประกวดรางวัลตรงนี้  
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ส่ิงประดิษฐไดที่หนึ่ง  ทัดเทียมทุกคน  เขาก็จะใหการยอมรับ  พี่คิดวาทุกคน

ควรแสดงศักยภาพใหถูกดาน  เพราะไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็ตองทํา

ตนเองใหเต็มที่และอยูในสิ่งที่ถูกตอง และคิดวาการศึกษาจําเปน อยากใหทุกๆ 

คนมุมมองอยาแคบ เพราะปจจุบันนี้แมกระทั่งคนจบปริญญาโทปริญญาเอก

ยังตกงาน เพราะงั้นถาสาวประเภทสองทุกคนมีความสามารถ บอกวาฉันรู ฉัน

เกง ฉันดี ตองเรียนคะ แตไมไดหวังที่จะใหทุกคนตองฉลาดหรือวายังไง แตการ

เรียนเปนการบงบอกวาเรามีวุฒิภาวะทางการศึกษา คนอื่นจะดูถูกเราไมได 

นอกเหนือจากเรื่องของการวางตัว  เรื่องของการเต็มที่กับงาน พี่อยากใหทุกคน

พัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียน พี่คิดวาสาวประเภทสองเวลาเรียนหนังสือ

แลวความจํา ความฉลาด และความเกงไมแพใครเลย  เผลอๆ ไดอันดับหนึ่งซะ

เยอะมากคะ 

 

 ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนสีสันของ

สังคม ดังที่ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สําหรับพี่กลุมมีความหลากหลายทางเพศนี้ 

พี่คิดวานารักมากคะ สนุกสนานเฮฮาตลอด อยูกับพี่แลวมีความสุขคะ ทุกๆ คนก็ Happy มาก พี่

คิดวาเปนกลุมที่ทําใหสังคมมีสีสันคะ” เชนเดียวกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพศที่

สามเปนสีสัน ถาขาดคนกลุมนี้ไปก็จะรูสึกดูจืดชืด เหมือนในโรงเรียน ลองคิดดูสิวาถาใน

มหาวิทยาลัยไมมีกะเทย มันจืดนะ มันไมสนุก ไมเฮฮา เหมือนในกีฬาสีอะไรอยางนี้ ดูสิกะเทย

แรงยิ่งกวาพวกหรีดใชปะ” 

 อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางสวนเหมือนกันที่มองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศเปนกลุมคนที่นาเห็นใจ ดังที่ กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็เห็นใจนะ ถาเปนไปได

พวกเขาเหลานั้นก็คงอยากจะเปนปกติเหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป” อารยา (นามสมมติ) (2552) กลาว

วา “ถาเลือกเกิดไดเขาคงไมเปนแบบนี้” สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ดิฉันวาเปนบุคคลที่นาเห็นใจ นาเห็นใจมากๆ เพราะถาเกิดพูดถึงตั้งแตตอนที่

คลอดออกมาเราก็ไมไดอยากเปนแบบนี้ แตในเมื่อไมรูอะไรลิขิต หรือดล

บันดาลใหเราเปนแบบนี้ ฉะนั้นสิ่งที่เราดําเนินชีวิตในปจจุบันมันเปนความ

จําเปน เปนสิ่งที่ตองกระทํา ไมใชอยากกระทํา คนเราถาเกิดมาแลว ก็บอกแลว

วาเลือกเกิดไมได เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเปนแบบนี้ ก็คือเปนพวกที่โชครายนะ
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คะ อาจจะถือไดวาเปนเวรกรรม ในเมื่อเราไมเกิดมาเปนเหมือนคนอื่นเขา มี

ความแตกตางจากคนอื่นเขา โลกนี้อาดัมกับอีฟสรางผูหญิงกับผูชายมาสอง

เพศ แตเราเปนเพศที่สาม ก็ไมทราบเหมือนกันวาใครสรางมา  เพราะฉะนั้น

บุคคลพวกนี้เปนกลุมบุคคลที่นาเห็นใจ  แลวก็ควรที่จะทําความเขาใจกับกลุม

พวกเขา  แทนที่จะรังเกียจนะคะ 

 

 ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “ผมมองวาเปนเรื่องละเอียดออน 

บางคนถาไมเปนก็จะไมทราบ ก็จะตั้งคําถามวาทําไมไมเปนผูชาย หรือทําไมไมเกิดมาเปน

ผูหญิง จะพูดวาเปนกรรมพันธุหรือเปนฮอรโมนก็ไมแนใจ แตผมมองวาคนเราถาเกิดมาแลวให

เปนคนดีทําประโยชนใหกับสังคมเทานี้ก็เยอะแลวนะผมวา” เชนเดียวกับ มณียา (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

พี่มีความเห็นวาบุคคลในสังคมมีความเทาเทียมกันหมดคะ ไมวาจะเปนผูหญิง 

ผูชาย เกย ทอม หรือสาวประเภทสอง ทุกคนมีความเทาเทียมกันหมดคะ อยา

แบงชนชั้นเขาวาเปนคนต่ําตอยกวาใครนะคะ ทุกคนมีความเทาเทียมกัน อยาดู

เขาวาเปนอะไร ใหดูเขาวาเขาดี เขาราย ไมดี แคนั้นเอง อยาดูเขาจากหนาตา 

ใหดูจากผลงานหรือวากิริยาทาทางดีกวา 

 

4.3.4  ความคิดเห็นตอการตีตราจากสังคมและผลกระทบที่ไดรับ 

กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่ง

อยากใหสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะที่กลุม

ตัวอยางบางสวนกลาววาเปนเรื่องปกติที่สังคมจะมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตกตาง

จากคนทั่วไปและรูสึกเฉยๆ ที่ถูกมองในลักษณะดังกลาว นอกจากนี้กลุมตัวอยางบางสวนมี

ความเห็นวาเปนเรื่องที่นาสงสารและนาเห็นใจเปนอยางยิ่งที่สังคมปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในลักษณะเชนนั้น 

กลุมตัวอยางกวาครึ่งอยากใหสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เราสามารถที่จะปฏิบัติ

ตัวเปนคนดีของสังคม หรือทําตัวใหสังคมยอมรับเราไดนะครับ อยากใหสังคมเปดกวางมากกวา

นี้” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหสังคมยอมรับที่ความสามารถ
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มากกวาการที่เราเปนอะไร” สอดคลองกับคํากลาวของ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่วา “การที่

สังคมหนึ่งๆ จะตีตราวาเราเปนบุคคลเพศที่สามมันเปนความคิดสวนบุคคล ซ่ึงเราไปกําหนด

ไมได บางคนยอมรับได บางคนยอมรับไมได อยากใหสังคมเปดกวางใหบุคคลเพศที่สามเขามา

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มากขึ้น” ในประเด็นนี้ เมธา (นามสมมติ) (2552) กลาวแสดงความ

คิดเห็นวา 

 

นาสงสารนะครับ  เขาไมไดมีความผิดอะไร  ผมมองวาสังคมควรยอมรับและให

เกียรติเขา  ถึงแมวาจะเปนกะเทย  เกย  ทอม  ด้ี  เขาก็มีความรูความสามารถ

เหมือนกับคนอื่นนะครับ  แมวาเขาจะแสดงอาการออกบาง  ก็ไมไดสรางความ

เสียหายอะไร  กลุมพวกนี้  กะเทย  ทอม  เกย  อาจมีความรูความสามารถ

มากกวาผูชายผูหญิงทั่วไปก็ไดนะครับ  และสามารถนําสิ่งที่รูมาพัฒนาได  

เพราะเขาเปนคนกลาแสดงออกมากกวา  และถึงแมบางคนอาจจะไมชอบเราก็

ไมไดสงผลกระทบอะไรนะครับ  เราก็มีความรูความสามารถของเรา เขาไมชอบ

เราก็ไมเห็นเปนไร เราเปนคนดีก็พอแลว พูดงายๆ ก็คือ เราจะเปนคนดีได

มากกวาชายจริงๆ เสียอีก เหมือนกับวามีความสามารถอยางไรก็เอา

ความสามารถที่มีอยูไปใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  เหมือนกับวาจะสื่อ

อยางไรใหเขารูวาเรามีดี  ใชคําพูดที่ไพเราะ  มีบุคลิกภาพที่ดี  เปนมิตรกับผูอ่ืน 

แลวทําใหเขารูวาบุคคลประเภทนี้ก็มีความสําคัญตอการพัฒนาเหมือนกัน 

 

 สอดคลองกับ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาวถึงประเด็นการตีตราจากสังคมวา 

“อาจจะมีบางกระทบกระเทือนจิตใจ แตก็ไมมีปญหาในการดําเนินชีวิต” เชนเดียวกับ นภา (นาม

สมมติ) (2552) ที่ไดกลาวแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันนี้วา 

 

การเรียกกลุมพวกนี้จะใชคําพูดเรียกวายังไงก็แลวแตความหมายของแตละคน 

แตก็คือเขาไมใชผูหญิงและไมใชผูชาย โดยธรรมชาติแลวเขาก็มีความดีของแต

ละคน ความสามารถของแตละคน แตละแนว คนละแบบกัน จะเรียกยังไงก็

แลวแต แตความหมายพี่วาดูเหมือนตัวประหลาดนะ ดูแลวเหมือนเขาไมใชคน 

พี่อยากใหใชคําพูด Soft ลงกวานี้ คนเราถาไมเจอกับคนในครอบครัวหรือคนที่

รูจักเราจะไมเขาใจหรอก แตเมื่อมาถึงจุดนั้นจะเขาใจได 
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ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววาเปนเรื่องปกติที่สังคมจะมองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศแตกตางจากคนทั่วไป และรูสึกเฉยๆ ที่ถูกมองในลักษณะดังกลาว ดังที่  

เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “บางคนเขามองเรา ไมชอบเรา เขารับเราไมได เขาไมได

แสดงออกทางคําพูด แตออกมาทางสีหนาเขา แตเราเฉยๆ ไมไดรูสึกอะไร” เชนเดียวกับ เอกชัย 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “รู สึกปกตินะ ไมมีผลกระทบมากมาย ถาเขา Anti ก็ Anti ไป” ไม

ตางจาก อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมกระทบหรอกครับ จะเรียกอะไรก็รับได

หมดเพราะเราเปนแบบนี้แลว” สอดคลองกับความเห็นของ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา 

 

ผลกระทบสําหรับผมตอนนี้ยังไมเจอมากนัก อาจจะเจอบางแตก็เปนเรื่องปกติ

ธรรมดา เพราะไมวาจะเปนชายแท หญิงแท ก็ตองเจอกับอุปสรรคหรือปญหาที่

เขามา เพราะฉะนั้นมันอยูที่การแกปญหาของแตละคนวาจะแกหรือปฏิบัติ

อยางไรใหออกมาในรูปที่สามารถทําใหเรามีความสุขและดํารงชีวิตในสังคมได  

 

ลลิตา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นเชนเดียวกันในประเด็นนี้ โดยกลาววา “สําหรับ

พี่เองก็รูสึกเฉยๆ นะ เพราะวาเราไมไดสรางปญหาใหสังคมไง เราอยูในสวนของเรา สังคมจะมอง

เรายังไงก็ไมสนใจ เราไมเคยทําความเดือดรอนใหกับใครก็พอ” สอดคลองกับ นิธิ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาไมนาจะกระทบกับพี่ ถึงจะกระทบก็ไมสามารถทําอะไรพี่ได เพราะพี่

คิดวาการที่พี่อยูตรงนี้พี่ไมไดใหรายใคร พี่ทําตัวพี่ดีที่สุดแลว” 

 

 4.3.5  ทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

 กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเห็นวาสังคมยังมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

แงลบอยูมาก ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาสในหลายๆ 

ดาน แมวาจะมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่มองวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังอยากใหสังคมเปดใจยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศใหมากยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป 

 กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นวาสังคมยังมองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในแงลบอยูมาก ดังที่ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมมองวา

กลุมนี้มีปญหา เหมือนมีปมดอย ไมเหมือนคนปกติ มีปญหาทางจิต” เชนเดียวกับ นุชรี (นาม
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สมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาสังคมเราตอนนี้ยังใจแคบอยูนะ ยังไมยอมรับ” และ สมพล 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เขาอาจจะมองเราในแงไมดี สวนมากเขาจะ Anti มากกวา“ 

สอดคลองกับความเห็นของ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ทัศนคติหรือบรรทัดฐานทาง

สังคมนะคะ พี่คิดวาบางกลุมยังมีอคติตรงนี้ และยังมองประเภทที่ 3 เหมือนตัวประหลาดอยู พี่

อยากใหเขาเปดใจใหกวาง แลวคุณจะไดคนที่มีคุณภาพในหนวยงาน” เชนเดียวกับ พิภพ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาทุกคนตองมองวา ตองแรด ราน ม่ัว ออรอ จริตจกาน อารมณ

เกินหญิงอะไรอยางนี้แนนอน กะเทยมันติดลบอยูแลว” สอดคลองกับ นิติพงศ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

สังคมไทยเรายังไมเปดกวางเทาที่ควร ถึงทุกวันนี้จะมีคนยอมรับคนกลุมพี่มาก

ข้ึน แตในเรื่องของบรรทัดฐานหรือทัศนคติของคนในสังคมก็ยังมองเราในแงลบ

อยูเหมือนเดิม แตก็ยอมรับวาคนกลุมนี้ก็นอยลงนะ เพราะคนสวนใหญก็

ยอมรับเรามากขึ้น เพราะจากการที่เรามีที่ยืนในสังคมมากขึ้น การไดแสดงออก

ถึงศักยภาพความเปนตัวเรามากขึ้น แลวก็ไดเห็นเราในสังคมมากขึ้น คือพวกพี่

ไดแสดงออกมากขึ้นวาเราเทาเทียม เราไมไดดอยกวา เราไมไดแตกตาง ก็คือ

คนคนหนึ่งเหมือนกัน แตวาเปนเพศที่สามเทานั้นเอง 

 

อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงสาเหตุที่สังคมยังมองผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศในแงลบอยูมากวา “อาจจะเปนเพราะเมืองไทยเปนเมืองพุทธ แลวก็มีวัฒนธรรมวา

ผูชายตองแตงงานกับผูหญิง เรื่องนี้จึงไมไดการยอมรับ ยังไงก็ไมมีทาง” ขณะที่ กรสิน (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “คนกลุมนั้นก็เหมือนคนอื่นๆ ทั่วไปนะ เพียงแตเราไปวุนวายกับเขาเอง 

เขาก็เปนคนกลุมหนึ่งที่สามารถทํางานไดและไมไดสรางความเดือดรอนอะไรใหใคร เพียงแตเรา

ไปหยิบยกเขาขึ้นมาเทานั้นเอง” นิธิ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อันนี้ปจจัยหนึ่งเหมือนกันที่

ทําใหบุคคลกลุมนี้ไมไดรับความยุติธรรมหรือไมไดรับสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ” 

อยางไรก็ดีมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่มองวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมเขาก็ยอมรับ

มากขึ้น เพราะในปจจุบันพวกแบบพี่มันเยอะก็เลยมองเปนเรื่องธรรมดา” เชนเดียวกับ สุกฤษณ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมตอนนี้มีการยอมรับกันมาก สวนนอยมากที่ยังอคติอยู ไม
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วาจะเดินไปไหนมาไหน ไปตลาด ไปโนนไปนี่ หันซายหันขวา ก็จะมีกลุมแบบนี้ทั้งนั้น สังคมก็

ยอมรับมากขึ้น” สอดคลองกับคํากลาวของ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่วา 

 

เดี๋ยวนี้เขาก็ใหการยอมรับแลวแหละในระดับหนึ่ง จากที่วาเราไมไดรับการ

ยอมรับเลย ไปไหนก็ตองปกปดตัวตนที่แทจริง แตตอนนี้เขาก็ยอมรับเรามา

ระดับหนึ่งแลวนะ แตก็ไมเหมือนกับประเทศทางตะวันตกนะ ทางโนนเขาเปด

แบบสุดๆ เราจะเปนอะไรอยางไรก็ได ไมตองเกรงกลัวอะไร แตวาสังคมไทยเรา

ตองมีขอบเขตอยูบาง ทําอะไรก็ตองอยูในกรอบนิดหนึ่ง ทําใหแสดงออกไดไม

ชัดเจนอยางเต็มที่ 

 

 สายใจ (นามสมมติ) (2552) ไดใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา “สังคมทั่วไปยอมรับ

มากขึ้น อีกอยางหนึ่งก็คือผูหญิงในปจจุบันจะคบกับทอมมากขึ้น เพราะไมเสียหายเทากับการ

อยูกับผูชาย อีกอยางพวกทอมจะสามารถเขาใจผูหญิงไดดีกวาผูชาย” สอดคลองกับ กัลยา 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

คนในสังคมปจจุบันมองวาบุคคลที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพศที่

เกิดขึ้นในสังคมและมองเปนเรื่องปกติ อาจมีความผิดหวังของคนในครอบครัวที่

ลูกไมเปนไปตามเพศที่แทจริง ทั้งพอแมและสังคมควรมีใจเปดกวางและ

ยอมรับในสิ่งที่เราเปน เพราะสังคมตองการคนดี เปนอะไรก็ไดที่อยากเปน โดย

ไมทํารายสังคม ไมทําใหใครเดือดรอนกับสิ่งที่เราเปน ใหการยอมรับและไดรับ

ความเปนธรรม อยากใหวัดคนที่ความสามารถและความรูที่มี อยามองแค

ภายนอก 

 

 ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนมีความเห็นวาสังคมมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ในหลากหลายมุมมอง ดังที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทัศนคติที่บุคคลอื่นมีตอเรามี

ทั้งดีและไมดี แตนั่นเปนความเห็นสวนบุคคล เราเชื่อวาการที่เราเปนอยางนี้ไมใชวาเราทําอะไร

ไมได บางครั้งเรายังทําอะไรๆ ไดดีกวาคนอื่นทั่วไปเสียอีก” เชนเดียวกับ พิกุล (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 
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ดิฉันวาตอนนี้สังคมมีทัศนคติกับพวกเพศที่สามหรือวาพวกที่มีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศอยางหลากหลายนะคะ คือกลุมที่ยอมรับเขาก็ ยอมรับ แต

ดิฉันเชื่อวาในสวนลึกๆ แลวเขาก็ยังคิดอยูนะคะ สําหรับคนที่ยอมรับเขาจะ

ยอมรับในเรื่องของความสามารถ  ในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานนะคะ 

แตเขาก็คงมีทัศนคติที่เปนลบอยูนะคะ คือถาเกิดการยอมรับขึ้นมาในสังคม 

เขาก็ยังมีขอกังขาอยูในใจ เกิดคําถามอยูในใจวาทําไมถึงเปนแบบนี้ ดิฉันเคย

ไดรับคําถามแบบนี้เยอะแยะมากมายเมื่อตอนที่ยังเรียนอยูหรือตอนที่เปนเด็ก  

เคยมีคนมาถามวาทําไมถึงเปนแบบนี้ ดิฉันก็ไมรูจะบอกเหตุผลเขายังไงนะคะ  

ฉันคิดวาตอนนี้สังคมไทยเริ่มที่จะใหความสําคัญกับกลุมอยางดิฉันมากขึ้น  

พยายามที่จะเปดโอกาสใหเราเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น  ดิฉันคิดวาเปน

ส่ิงที่ดีนะคะ เพราะคนเราไมสามารถจะเลือกเกิดได เกิดมาแลวเราก็คือคนๆ 

หนึ่งที่อยูบนโลกใบนี้ ที่อยูบนผืนแผนดินไทยนี้ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาตอนนี้

สังคมไทยนาจะเปดโอกาสใหกับคนกลุมอยางดิฉันมากขึ้น แลวก็ยอมรับกลุม

ของดิฉันมากกวาเดิมคะ 

 

 สําหรับในเรื่องของทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศนั้น ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ

สรางการยอมรับและความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้น กลาวคือ “อยากใหสังคมเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดี

ตอกลุมเพศที่สาม อยามองเขาวาเปนกลุมที่แปลกหรือเปนกลุมที่ไมไดเรื่อง เพราะจริงๆ แลว

กลุมนี้เขาสามารถที่จะทําประโยชน หรือทําอะไรที่มีคุณคาใหกับสังคมไดเยอะมากๆ”  

 

4.3.6  กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ อันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ 
         พลเมือง และสิทธิทางเพศ 

มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานั้นที่มีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัติอ่ืนที่

เกี่ยวของอันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเพศเปดโอกาส ใหการยอมรับ และ

คุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

“ปจจุบันกฎหมายยอมรับและคุมครองคนกลุมนี้มากขึ้น” เชนเดียวกับ สุวิทย (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “กฎหมายและบทบัญญัติปจจุบันมีมากพอแลวครับ อยูที่บุคคลวาจะ

ประพฤติตัวแลวก็ทําอยางไรใหเปนที่ยอมรับของสังคมใหได” และ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) 

ที่กลาววา “สิทธิมนุษยชนมีความทัดเทียมกันในทุกๆ เรื่อง ในทางเพศก็คือกฎหมายไดขยาย 
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แกไขใหการขมขืนกระทําชําเราไมใชเฉพาะผูชายทํากับผูหญิงอยางเดียว อาจจะทําเพศเดียวกัน

ก็เปนความผิด” 

ขณะที่กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัติอ่ืนที่

เกี่ยวของอันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเพศยังไมเปดโอกาส ไมใหการ

ยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเทาที่ควรจะเปน ดังที่ 

สมชาติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “กฎหมายยังไมเปดกวาง ควรเปดกวางในเรื่องสิทธิ

มนุษยชนมากกวานี้” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “กฎหมายยัง

คุมครองนอยเกินไป” และ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตอนนี้ดูเหมือนจะนอย

สําหรับกลุมนี้พี่คิดวานาจะมีกฎหมายมารองรับใหมากกวานี้ ตางประเทศเขาจะมีกลุมที่ทํา

หนาที่ดูกลุมนี้โดยตรงเปนองคกรเฉพาะๆ ไปเลย ไมเหมือนของเราที่ยังดูแลกันแบบกวางๆ อยู” 

สอดคลองกับความเห็นของ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

กฎหมายยังไมเปดโอกาสใหกับเพศที่ 3 มากเทาไร อยางเชนมีเรื่องขึ้นมาเรา

อาจเปนคนที่โดนแซว ชกตอยอะไรกัน อาจจะเปนคดีขมขืน เราโดนทํารายแทๆ 

แตเขากลับมองวาเปนแคคดีทํารายกันธรรมดา ไมถึงกับคดีขมขืน ทั้งๆ ที่เรา

ทรมานทั้งรางกายและจิตใจ แตเขาไมคอยใหความสําคัญเทาไร คือตอนนี้ทาง

หนวยงานที่รับผิดชอบดานนี้ไมคอยสืบสาวราวเรื่องอะไรสักอยาง นอกจาก

บอกวาเราไปที่ตรงนั้นทําไม ทําไมตองไปตรงนั้น ถาเราไมไปเหตุการณนั้นคงไม

เกิดขึ้น 

 

 มนตรี (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความเห็นในทํานองเดียวกันวา “ยังไมเทาเทียม ยัง

ไมยอมรับกัน ยังไมมีกฎหมายที่คุมครองสาวประเภทสองที่โดนขมขืน” เชนเดียวกับ ประพนธ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สําหรับกฎหมาย ถาลองติดตามหนาหนังสือพิมพหรือวิทยุ

โทรทัศนก็ตามแตจะเห็นวามีกลุมหลากหลายทางเพศพยายามที่จะตอสูใหมีกฎหมาย ออก

กฏหมายมาใหกลุมหลากหลายทางเพศสามารถอยูรวมกับสังคม ทําอาชีพอะไรก็แลวแตให

ไดมากที่สุด ผมวาสิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นไดแลวสําหรับประเทศที่เรียกวาเปนประเทศประชาธิปไตย” 

สอดคลองกับความเห็นของ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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ในเรื่องของกฎหมายถาเกิดเปรียบเทียบกับทางแถบยุโรปที่เขาเจริญแลวนะคะ  

คือประเทศเราเปนประเทศที่กําลังเจริญ  กฎหมายยังไมผานในเรื่องของสิทธิ

มนุษยชน อยางเชนงายๆ เลย ลาสุดกฎหมายวากะเทยที่แปลงเพศแลว

สามารถใชนางสาวได ก็ยังไมผานนะคะ นี่คือสิ่งที่แสดงวาประเทศไทยเรายัง

ยอมรับในเรื่องนี้นอย พอการยอมรับนอยจะสงผลไปสูกฎหมายนะคะ 

กฎหมายก็ไมเอื้อตอบุคคลกลุมที่เปนเพศที่สามอยางดิฉัน ไมเอื้อตอการทํา

ธุรกรรมหรือการทําธุรกิจตางๆ อยางเชน เราไปขอสินเชื่อนะคะ ถาเห็นบัตร

ประชาชนเปนนายแตผมยาวแตงหญิงหนาสวยเขาก็ยากที่จะใหผานอนุมัติ 

อยากใหเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อคนกลุมเรา เพราะเราก็คือคนๆ หนึ่ง 

 

กลุมตัวอยางหลายรายไดกลาวแสดงความรูสึกที่กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของอัน

ไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเพศยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมได

ใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเทาที่ควรจะเปนวา “ถาพูดในแงของ

กฎหมายนะยังไมยอมรับ เกิดมาเปนเด็กชายเปลี่ยนแปลงทุกอยาง แปลงเพศแลวนะ เปนผูหญิง

สวยเซ็กซแลว เราก็ยังไมไดนางสาว ตรงนี้เราเสียใจนะที่ไมไดเปนนางสาว ขนาดสวยกวาผูหญิง

จริงๆ ดวยซ้ํา แตก็ยังเปนผูชายอยูวันยังค่ํา” (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ เมธา 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

เหมือนกับกลุมกะเทย จิตใจเปนหญิงแลว รางกายก็เปนหญิง แตบัตร

ประชาชนยังเปนนายอยู ถึงยังไงก็เปลี่ยนคํานําหนาเปนอยางอื่นไมไดอยูแลว 

จะมีแตนาย นาง นางสาว มันไมสามารถเปลี่ยนได แมวาจะเปนหญิงแลวแต

บัตรประชาชนก็ยังเปนชายอยู 

 

 นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันคืออยากให

กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของเปดโอกาส ใหการยอมรับ และใหความคุมครองผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวานี้ ตัวอยางเชน 

 

อยากจะใหมีกฎหมายของเกยสักฉบับหนึ่ง ใหมีรองรับไวบางก็ดี บางอยาง

เหมือนผูหญิงกับผูหญิงแตงงานกัน แลวเกิดหยารางกัน ก็อยากใหมีกฎหมาย
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รองรับวามีการจดทะเบียนกัน หรือวาเขาเรียกวามีสัญญาระหวางกัน แตตรงนี้

ไมมีกฎหมายรองรับ ประเทศไทยเรายังไมยอมรับตรงนี้เหมือนตางชาติ (ลลิตา 

(นามสมมติ), 2552) 

 

พี่ยกตัวอยางเลยแลวกัน ลาสุดที่พี่ไปเกณฑทหารมา คือเรามีหนาอก เขาก็จะ

ไมใหสิทธิ์เราเปนทหารอยูแลว เพราะวาเราเปนบุคคลดีหนึ่งประเภทสาม เขาก็

จะตัดสิทธิ์ไปเลย จะไมใหเปน กะเทยบางคนก็อยากเปนทหาร เขาไปปรนนิบัติ

อยูในคายทหาร จะไปอยูในกลุมผูชายเยอะๆ นะคะ เขาก็จะตัดสิทธิ์เราไปโดย

ไมพิจารณาตรงใดเลย เขาคิดวาเรามีนมแลวตัดสิทธิ์เราไปเลย ทั้งๆ ที่เรายัง

เปนนายอยูนะ ยังไมไดเปลี่ยนจากนายเปนนางสาว แตเวลาเราจะเปลี่ยนเปน

นางสาวอยางนี้เขาก็ไมให (พิภพ (นามสมมติ), 2552) 

 

พี่เบื่อกฎหมายอยางหนึ่งที่เขาจะไมรับเลือดของสาวประเภทสองในการรับ

บริจาคของสภากาชาติไทย  เพราะเขาแคเอาคําวาสาวประเภทสองที่มี

เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน เพราะเขาไมเขาใจ ทางการแพทยเขาตรวจแลวมี

การติดเชื้อเยอะมาก จริงๆ แลวเขานาจะดูเปนรายบุคคลไปนะคะ มันก็แปลก

นะเราอยากจะชวยชีวิตผูอ่ืน แตกฎหมายอยางอื่นพี่คิดวาก็ทัดเทียมดีนะ  ใคร

จะมาเรียกรองเรื่องนางสาวพี่ไมสนใจคะวาใครจะเปนนางสาวหรือไมเปน

นางสาว  พี่สนใจแควาเขาใหพี่ทํางานไดเหมือนคนอื่น เวลาเดินไปไหนมาไหน

เขาใหพี่ซ้ือขาวไดหรือเปลา  หรือพี่จะซื้อของโลตัสพี่ซ้ือไดม้ัย  แคนั้นพี่ก็โอเค

แลว  หรือวาถาไปสถานีตํารวจแลวเวลาเราไปแจงความเขาไมชวยเหลืออะไร

เราเลยรึเปลา  สมมติวาโดนรถชนแลวไมปวยขางถนนพี่ก็พอใจแลวคะ 

(ปรัชญา (นามสมมติ), 2552) 

 

ในเรื่องของการไดรับการปฏิบัติก็มีบางในบางเรื่อง เหมือนในบัตรประชาชนก็

ข้ึนวาเพศชาย เปนนายอยู แตเวลาเราติดตอราชการ พอเขาดูช่ือแลวเขาก็มาดู

เรา มันคอนขางแตกตาง แตวาในเรื่องของสิทธิอ่ืนๆ ก็ไดยอมรับมากขึ้น แตวาก็

มีบางเรื่องนะที่พี่ยังไมสามารถอยูคะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 
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ในประเด็นกฎหมายหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวของอันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางเพศที่ยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากเทาที่ควรจะเปนนั้น สายใจ (นามสมมติ) (2552) เสนอวา 

 

ควรเพิ่มสิทธิประโยชนความเทาเทียมกันในการทํางานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพราะบางบริษัทยังแบงแยกในจุดๆ นี้ และเพิ่มมาตรฐานเพื่อใหมีความเทา

เทียมกันทั้งหมด ใหยอมรับเพศที่ 3 มากยิ่งขึ้น ใหดูที่ความสามารถมากกวา ไม

อยากใหมองที่จุดดอยของพวกเรา 

 

 ขณะที่ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันนี้ไวอยาง

นาสนใจวา 

 

ถาพูดถึงกฎหมายประเทศไทยยังเหมือนเดิม เพราะยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ

ทอม ไมมีกฎหมายเกี่ยวกับกะเทยและเกย กฎหมายใชดวยกันทั้งหมด ทั้งหญิง 

ทั้งทอม ทั้งดี้ ทั้งเลสเบี้ยน ของผูชายก็ยังใชดวยกัน พวกเกย พวกกะเทยก็ยังใช

กฎหมายของที่เปนเพศชาย เปนบุรุษอยู ก็เลยมีผลกระทบ ตองเรียกรองนะ แต

ในความคิดสังคมไทยยังเปดกวางตรงจุดนี้ ยังไมมีกฎหมายตัวไหนที่หาม

กะเทยเขาไปนะ หามพวกทอมเขานะ พี่ก็วาสังคมไทยยังเปดอยู ถึงจะไมได

รับรองเปนทางการ แตก็ยอมรับทางพฤตินัย สําหรับกฎหมายเรื่องคํานําหนาชื่อ

ตามความเห็นของพี่ไมจําเปนหรอก อยูที่ใจของเราเองมากกวา ไมจําเปนตอง

ไปเปลี่ยนหรอก ใหคุณเปลี่ยนเปนนายคุณก็ยังเปนคนเดิมถูกมั้ย  บุคลิกนิสัยใจ

คอคุณก็เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นไมจําเปนหรอก แคเขาไมปดหนทางวามี

กฎหมาย กฎบางขอ สถานที่บางสถานที่ไมใหกลุมนี้เขา แคนี้เขาก็รับตรงจุดนี้

มากแลว การที่เราจะใหทุกอยางมันเปลี่ยนไปตามคานิยมหรือตามสมัยนิยม 

ตามแฟชั่นปจจุบันนี้มันยาก มันไมใชเรื่องเล็กๆ โดยสวนตัวของพี่นะกฎหมาย

ไมจําเปนเลยถาสมมติวาสังคมเราอยูกันแบบสงบ กฎหมายแทบไมไดเอามาใช 

เหมือนวามีกฎหมายและทุกคนไมปฏิบัติมันก็มีคาเทากัน แตถาออกกฎหมาย

มาแลวทุกองคกรตองรับประเภทที่ 3 มาทํางาน แตในสังคมบานเรากฎหมาย

ลงมาไมถึง มันแคตัวหนังสือ กฎหมายบางขอเมืองไทยเราแทบจะยังไมไดใช
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เลยมั้ง ยังไมไดยินเหตุการณที่เอามาใช เหมือนกฎหมายนี้ก็เหมือนกัน พี่คิดวา

ถาใหรัฐบาลทําคงไมหรอก เราเริ่มจากจุดเล็กๆ ก็พอ ในลักษณะครอบครัว ใน

กลุมเพื่อนฝูง แคคุณยอมรับตรงนี้ คุณเปดใจใหกวาง คิดวาเขาก็คือคนๆ หนึ่ง 

มีความสามารถที่ในตัวเราอาจไมมี แตตัวเขามี เขาละเอียดออนกวาเรา ใหมอง

ที่ความสามารถ แลวก็ยอมรับเขา ถาเราผานจุดเล็กๆ พอทํางานขึ้นไปอยูใน

ระดับผูใหญข้ึนอีกนิดหนึ่งเราก็จะปรับตัวเขากันได เหมือนเด็กที่หากมองเพื่อน

ที่เปนกะเทยในแงดี มีมุมมองที่ดี เชื่อไหมวาเขาโตขึ้นมา เขาจะไมมีการ Anti 

หรือตอตานวาประเภทที่ 3 เปนแบบนั้นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มปรับตั้งแต 

Basic ลางๆ เลยที่สภาพจิตใจ ตองทําจิตใจใหสูงขึ้น ไมกดทับใครเขา แลวเราก็

ไมตองใชกฎหมายเลย (นภา (นามสมมติ), 2552) 

 

 อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางรายกลาววาการจะใหออกกฎหมายหรือบทบัญญัติใดๆ 

ก็ตามเพื่อใหการคุมครองหรือยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้นนั้นไมใชเรื่อง

งาย เพราะคงมีหลายฝายที่ไมเห็นดวย เนื่องจากมีผลกระทบในหลายๆ ดาน ดังที่ อนันต (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา 

 

อยางเชนมีหัวหนากะเทยออกมาเรียกรองใหจดทะเบียนได หรือสามารถเปลี่ยน

คํานําหนาไดอะไรอยางนี้ พี่คิดวามันยาก มันเปนไปไมได ขนาดตัวเองยังไม

เห็นดวยเลย จริงๆ แลว มันจะยุงยากดานกฎหมาย เชน ถาเปนผูชายที่ผาตัด

แปลงเพศมาแลว คํานําหนานามเปนนางหรือนางสาว มันไมได มันจะสงผลอีก 

เชน เรื่องคดี เรื่องกฎหมายการเขาออกระหวางประเทศมันจะสงผลกระทบมาก 

มองวายังไงก็ตองเปนนายอยู จะกลายเปนนางสาวไมได กฎหมายก็ดีอยูแลว 

กลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมนาจะไปกาวกาย เราก็อยูของเราไป

อยางนี้แหละมีความสุข ถาเกิดวาอยากเปนผูหญิงก็แปลงเพศไป แตวาถึง

ขนาดที่ตองไปกระทบกระเทือนคนอื่นๆ สงผลไปหลายๆ อยางนี่ไมเห็นดวย 

การเปลี่ยนนําหนาหมายความวาเขาจะไมรูเลยวาคนนี้คือผูชายมากอน มันนา

ตกใจเหมือนกันนะ ถามารูตอนหลังวาเมื่อกอนเปนผูชาย ก็แปลกๆ นะ อันนี้

สงผลหลายอยางนะ ไมวาจะเปนดานกฎหมาย สงผลถึงดานประเพณี ก็เลยคิด

วาจริงๆ แลวสังคมก็เปดกวางมากขึ้นแลว เพราะฉะนั้นเราก็ควรพอใจ ณ จุดๆ 
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หนึ่ง จะเห็นแกความสุขมากกวาสังคมที่มีมานานแลวไมได อยาใหมัน

กระทบกระเทือนเลย การจะเรียกรองสิทธิ์ก็ตองมองวาเรียกรองในสิ่งที่ควร

หรือไม จะสงผลกระทบแกกฎหมายอะไรหรือเปลา เชน หากสงผลกระทบเยอะ 

ถาคนนี้เปนผูชายมากอนแลวตอนหลังมาแปลงเพศเปนผูหญิง ก็ไมมีใครรูเลย 

มันแปลกๆ ยังไมเห็นดวย คืออยางที่พี่บอกวาตองอยูในลิมิตที่สังคมเขายอมรับ 

ตองมีขอบเขต 

 

4.4  ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของไมให 
      ความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร 
 

 4.4.1  ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 ไมมีกลุมตัวอยางรายใดรูสึกวาไดรับผลกระทบมากนัก ดังที่ ประพนธ (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา 

 

อาจจะมีบาง แตไมถึงกับมีผลกระทบที่ทําใหเรารูสึกทอแทกับการทํางาน 

บางครั้งที่จะตองแสดงออกหรือจะตองเปนทางการเขาก็อาจใหเราอยูเบื้องหลัง 

แตสวนใหญก็จะมีเราเขาไปรวมทํางาน เพราะเปนความไววางใจของ

ผูบังคับบัญชา 

 

 กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววาตนเองมีขวัญกําลังใจในการทํางานดี ดังที่ กัลยา (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “ไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากเพื่อนรวมงานทั้งหมดใหการยอมรับและ

สามารถทํางานรวมกันไดอยางปกติเหมือนคนทั่วไป ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดี” 

“ผูบังคับบัญชาไมไดกดดันเรา ใหกําลังใจเราโดยตลอด” (เอมอร (นามสมมติ), 2552) สมชาติ 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา “ดีมาก สบายใจ ถึงจะเครียดกับเรื่องงานแตก็สบายใจ” 

เชนเดียวกับ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ขวัญและกําลังใจก็ดีนะ เพราะไมไดรับ

ผลกระทบจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชานะ พี่วาพี่ไดรับความเปน

ธรรมนะ ก็รูสึกวาเขาไมไดมีปฏิกิริยาอะไรนะ ขวัญกําลังใจก็ดีนะ โอเคนะ” สอดคลองกับ  

ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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เขาใหความเปนธรรมกับพี่ทุกอยาง ทําใหพี่มีขวัญกําลังใจในการทํางานมาก

ข้ึน การที่ผูบังคับบัญชาของพี่คือหัวหนางานของพี่เต็มที่กับพี่ ทําใหพี่ก็เต็มที่

กับเขา เพื่อนรวมงาน และเต็มที่กับงาน และทุกๆ อยางก็ทําจากใจหมดเลย พี่

ต้ังใจทํางานอยางมาก เพราะวาสวนหนึ่งก็คือจากการที่ทุกคนใหการยอมรับพี่ 

พี่ก็ทํางานไดอยางดีเลยคะ 

 

 สุปราณี (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา “ก็ดีคะ เพราะวาหัวหนาของพี่

ก็ดี เพื่อนรวมงานของพี่ก็ดี ทุกคนตางยอมรับและเปนกันเองกับพี่ พี่มีความรูสึกวาชอบที่นี่และ

รักที่นี่มาก” เชนเดียวกับ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตรงนี้ก็เปนปกติดีครับ เหมือน

คนอื่นๆ เพราะเพื่อนรวมงานคอยใหกําลังใจและคอยแนะนําใหคําปรึกษาครับ” สอดคลองกับ 

พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

งานของดิฉันจะเปนลักษณะของการทํางานเปนทีม เพราะฉะนั้นการใหกําลังใจ

กันจะสําคัญมากที่สุด ขวัญกําลังใจในการทํางานของดิฉันมาจาก

ผูบังคับบัญชาของดิฉันเปนหลัก เขาจะคอยใหกําลังใจอยูเสมอ แรกๆ เลยที่

ดิฉันเขามาทํางาน ดิฉันก็มีความกลัวอยูเหมือนกันวาลูกคาจะมีความเชื่อมั่นใน

ตัวเรารึเปลา เพราะเราเปนเพศที่สามแบบนี้ เวลาเราออกไปนําเสนอโครงการ

ตางๆ ของบริษัทเขาจะเชื่อเรารึเปลา  ดิฉันก็รูสึกกลัว แรกๆ ก็ไมกลาทํางานนะ

คะ แตดิฉันก็ไดกําลังใจจากผูจัดการ จากผูอํานวยการ จากผูรวมงานนะคะ  

ดิฉันก็สามารถที่จะกลาออกมาทํางาน แลวก็ทํางานนี้ไดอยางดีดวยคะ 

 

 เชนเดียวกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา 

 

ดีนะดี คือพี่เขาใหเกียรติเราพอสมควร อยางรองหัวหนา เพราะหัวหนาจะไม

คอยสนิทมากเทาไรเพราะจะไมคอยอยูหนางาน สวนมากที่จะอยูคือรอง

หัวหนา คือเขาจะเขาใจกลุมๆ นี้ไง เขาจะใหกําลังใจเราดี เรามีปญหาอะไร 

เวลามีปญหากับแฟน กับเพื่อน หรือวามีปญหาเหมือนคนไขไมชอบที่เราเปน

แบบนี้ ก็ปรึกษาแก แกก็จะมีคําปรึกษาดีๆ มีการใหกําลังใจเรา แกจะบอกเรา

วามีแคสวนนอยที่ไมชอบเรา อาจจะมีสวนมากที่ชอบเรา ทําใหเราโอเคขึ้น 
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 ขณะที่สําหรับกลุมตัวอยางบางรายนั้นขวัญกําลังใจในการทํางานไมไดข้ึนอยูกับการ

ไดรับการยอมรับจากบุคคลในที่ทํางานหรือไม มากนอยเพียงใด แตข้ึนอยูกับสิ่งที่ตนเองให

ความสําคัญ ตัวอยางเชน 

 

ของพี่เองพี่มีความรูสึกวาการที่พี่ทํางานแลวคุณพอคุณแมพี่มีรายไดดีข้ึน คุณ

พอคุณแมของพี่เหนื่อยนอยลง นองสาวไดเรียนหนังสือ หรือวาที่ทํางานเขามี

ความสุขกับการงานที่พี่ทํา อีกทั้งเพื่อน ผูอํานวยการ หรือวาผูปวยยิ้มแยม

แจมใสกับเรา เวลาเจอหนาก็ทักทาย ที่สําคัญคือ เวลาออกไปขางนอก คุณยาย 

คุณตา คุณลุง ยกมือไหว สวัสดีคะคุณหมอ สวัสดีครับคุณหมอ เพราะถาปน

สังคมในที่อ่ืนคงไมมีใครยกมือไหว แตถาเปนลักษณะของเรานี่ เราวางตัวใหดี 

และในกลุมองคกรใหกําลังใจซึ่งกันและกัน พูดจาเอื้ออาทรแคนี้ก็มีความสุข 

และที่สําคัญคือพอแมเรายิ้มไดเราก็สบายใจ อันนี้เปนกําลังใจในการทํางาน 

(ปรัชญา (นามสมมติ), 2552) 

 

ขวัญกําลังใจของพี่สวนใหญพี่ไดกําลังใจจากตัวเองนี่แหละ เพราะวาแตไหนแต

ไรมาพี่ก็พยายามสูเพื่อใหคนอื่นยอมรับในตัวพี่มาตลอด เพราะงั้นกําลังใจใน

ตัวพี่มันมีเยอะอยูแลว มันมากพออยูแลว กับสิ่งตางๆ ที่เคยเจอมา เรื่องแยๆ 

หรือวาการโดนดูถูก หรือวาการถูกสังคมกีดกัน แลวก็ไมยอมรับเรา ตรงนี้แหละ

มันเปนแรงผลักดันทําใหเราตองสรางกําลังใจขึ้นมาเอง แลวยืนอยูไดดวย

ตนเอง มันเปนอยางนี้มาตลอดเลย (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 

 

 4.4.2  ความรักและความผูกพันตอองคกร 

 กลุมตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 กลาววา มีความรักและความผูกพันตอองคกร ดังที่     

ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “มีความผูกพันกับสถานที่ทํางาน แลวก็มีความรักและมี

ความผูกพันกับเพื่อนรวมงานเปนอยางดี” ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงเหตุผลที่มี

ความรักและความผูกพันตอองคกรวา “ระยะเวลาที่ผมทํางานที่นี่เปนระยะเวลา 6 ป ก็มี

ความรูสึกผูกพัน เพราะที่นี่ใหโอกาสตั้งแตวันแรกที่ผมยางเขามาในการสมัครงาน เปนองคกรที่

ผมคิดวาเปนองคกรหนึ่งที่ดีมาก ใหความเปนธรรมและเปดกวางสําหรับผูมีความหลากหลาย

ทางเพศครับ” สอดคลองกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่มีความรูสึกในทํานองเดียวกันวา 
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สําหรับพี่นะฮะ ทุกคนคิดวาการทํางานที่นี่เปนงานที่วาเปนอะไรแบบธรรมดา 

แตสําหรับพี่พี่สนุกกับการทํางานบริการ พี่ชอบพบปะกับผูคนมากมาย เพื่อน

รวมงานก็มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยอมรับพี่ทุกอยาง ในบางที่เขาไมยอมรับพี่นะฮะ 

แตที่นี่เขายอมรับพี่ พี่ดีใจที่พี่ไดทํางานที่นี่ แลวก็คิดวายังไงพี่ก็จะทําที่นี่ตอไป

อยูแลว เพราะวาที่นี่ใหโอกาสพี่ ใหพี่ไดเจออะไรตั้งเยอะตั้งแยะเลยฮะ 

 

ขณะที่มีกลุมตัวอยางถึงประมาณ 1 ใน 4 ที่กลาววามีความรักและความผูกพันตอ

องคกรมาก โดยสาเหตุที่กลุมตัวอยางถึง 1 ใน 4 กลาววามีความรักและความผูกพันตอองคกร

มากนั้นมีสาเหตุที่แตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “มี

ความรักและความผูกพันตอองคกรมาก เพราะทํางานมาหลายปแลว เหมือนกับเปนหมอขาว

ของเราแลว” ขณะที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “มีความรักและผูกพันตอองคกรมาก 

มีการชวยเหลือกัน อยูกันแบบพี่แบบนอง” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

“ผูกพัน ผูกพันมากจริงๆ เพราะทํางานที่นี่มีความสุขครับ พีๆ่ เพื่อนรวมงาน รวมถึงหัวหนาและ

ผูบังคับบัญชารักและเอ็นดูผม ผมก็เคารพทุกทาน” สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา 

 

ถือวามากคะ เพราะตอนนี้ดิฉันกับเพื่อนรวมงานก็สนิทกันเหมือนญาติ เราไม

ถือวาเปนเพื่อนรวมงานกัน แตเราถือวานี่คือญาติ คือเพื่อนสนิท คือคนที่

ใกลชิดกับเรา ยิ่งถาเปนผูจัดการนะคะจะมีความสนิทสนมกันมาก 

เพราะฉะนั้นดิฉันรักองคกรนี้ แลวก็องคกรนี้ก็รักดิฉัน เพราะดิฉันทํางานให

องคกร องคกรก็จายคาตอบแทนใหดิฉัน ตางฝายตางมีผลตอบแทนซึ่งกันและ

กัน ดิฉันดิฉันเชื่อมั่นในองคกรคะ 

 

 ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ก็กลาวในทํานองเดียวกันวา “องคกรที่พี่ทําอยูเปนองคกร

ที่ดีมาก ทุกคนดีกับพี่หมดเลย คือเราอยูกันเหมือนพี่นอง ถามวาองคกรนี้ดีในระดับไหนหรอ 

Infinity คะ อธิบายไมถูก เพราะอยูกันเหมือนครอบครัว และเปนครอบครัวที่อบอุน ดีคะ ดีมากๆ 

เลย” เชนเดียวกับ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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พี่วามากนะ แตมากแคไหนพี่ก็บอกไมได ที่รับพี่เขามาทํางาน ใหพี่พิสูจนฝมือ 

พิสูจนความสามารถของตัวเอง เพราะพี่ไปสมัครมาเยอะ ยอมรับวาเยอะจริงๆ 

เยอะจนจําไมได แตวามีเพียงไมกี่ที่เทานั้นที่เรียกพี่เขาไปสัมภาษณ แลวก็มี

เพียงสองสามที่เทานั้นที่ผานมาที่ยอมรับพี่ แลวก็ใหพี่ไดมีโอกาสแสดง

ความสามารถแลวก็ศักยภาพของพี่ เพราะงั้นถามถึงองคกรนี้พี่รักมาก แลวพี่ก็

ถือวาเขามีบุญคุณกับพี่มากๆ ใหโอกาสพี่ไดมีวันนี้คะ 

 

4.4.3  การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

กลุมตัวอยางสวนใหญคือกวาครึ่ง กลาววา สามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาไดดีกับทุกคน 

และทุกคนใหการยอมรับ” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็คิดวาดีนะครับ 

ในความคิดของพี่พี่วาเขาก็ยอมรับพี่ อยางเขาพูดเลนกับพี่พี่ก็พูดเลนกับเขาได” สอดคลองกับ 

นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ทุกอยางก็ปกติ ไมไดมีความรูสึกวาเราแตกตางกับคนอื่น  หรือวาจะตองทํา

อะไรแตกตาง  สําหรับผูบังคับบัญชาพี่ก็ใหความเคารพปกติ  ซ่ึงเขาก็เอ็นดูพี่

เหมือนนองสาว  เหมือนลูกเหมือนหลาน  เขามองวาพี่เปนผูหญิงคนหนึ่ง  ไม

เคยแสดงออกวาพี่แตกตาง  กับเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาก็เหมือนกัน 

ก็ใหความเคารพกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันปกติ ถาเปนเวลาทํางานจริงๆ เราก็จะ

ไมพูดถึงเรื่องพี่อยูแลว ยกเวนอาจไปเห็นขาวหรือมีอะไรมาใหแซวเรา ลอเรา

เลนบางเทานั้นเอง นอกนั้นก็ปกติทุกอยาง ไมมีอะไรแตกตางจากการเปน

ผูหญิงผูชายทั่วไปเลยคะ 

 

 พิกุล (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา 

 

ดิฉันไมสามารถประเมินไดวาเขากับคนอื่นไดดีมากนอยเพียงใด แตสามารถ

บอกไดวาเวลาที่เราทํางานกันเราไมมีปญหาซึ่งกันและกันนะคะ เราสามารถ

ทํางานเขากันไดดี ในเรื่องสวนตัวเราไมมายุงกัน คุณจะเปนอะไร คุณจะทํา
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ยังไง แตถาหนางานแลวตองทํางานอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นเราสามารถทํางาน

ไดกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน แลวก็ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับคะ 

 

 แมกลุมตัวอยางสวนใหญจะกลาววาสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา  เพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี แตก็มีปญหาหรืออุปสรรคบาง ตัวอยางเชน ลิขิต (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “สามารถทํางานรวมกันไดดีคะ แตวาบางครั้งก็มีอุปสรรคบาง แตก็ไม

เปนไรมันตองมีอยูแลวในการทํางาน” เชนเดียวกับ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ดี

ครับ ถาหากวาเปนปญหาในเรื่องการทํางานมันก็ตองมีกันบางอยูแลว แตถาเปนปญหาเกี่ยวกับ

เรื่องแบบนี้ไมมีนะ อยูที่ตัวเราเองจะวางตัว จะคิดยังไงในสิ่งที่คนอื่นๆ พูดออกมามากกวา” 

ขณะที่ ธีระ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็เขากับทุกคนไดดีนะฮะ แตผมไมคอยชอบพวก

ผูหญิง เพราะวันๆ เอาแตจับกลุมนินทากันวุนวายจริงๆ” 

นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่กลาววาสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา 

เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดีมาก ดังที่ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่ทํา

ไดดีมากๆ พี่มีมนุษยสัมพันธดีกับทุกคน ทุกคนก็ยอมรับพี่ พูดดี ใหเกียรติพี่ทุกอยาง ไมมีใครที่

แสดงออกวาเราไมชอบเธอ ไมมีเลยนะ ก็ทําใหดีใจที่เขาดีกับพี่ ก็ทําใหการทํางานราบรื่น” 

เชนเดียวกับ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคบบัญชาไดดีเยี่ยมนะครับ เพราะทุกคนเปนเพื่อนเปนพี่เปนนอง ใหความ

รวมมือเปนอยางดีนะครับ ซ่ึงถาเปรียบเปนระดับก็อยูระดับหานะครับ ดีเยี่ยมเลย” สอดคลอง

กับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

อยูในระดับที่ดีถึงดีมากเลยละครับ เพราะวาเพื่อนรวมงานเขาใจ เห็นอกเห็นใจ 

ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ผูบังคับบัญชาก็ให

ความกรุณา เขาใจ และผูอยูใตบังคับบัญชาก็ใหความเคารพ ดังนั้นเราจึงอยู

รวมกันไดอยางมีความสุข 

 

ขณะที่มีกลุมตัวอยางบางรายเหมือนกันที่มีความขัดแยงในการทํางานรวมกับ

ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชา ดังที่ สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

“ก็มีบางในสวนของความขัดแยง เพราะหลายคนก็หลายความคิด แตอยูที่เราจะจัดการความ

ขัดแยงเหลานั้นไดอยางไร” 
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 4.4.4  ความสุขในการทํางาน 

 กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววา มีความสุขในการทํางาน ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) 

กลาววา “มีความสุข ไมเครียด เพราะเขาเขาใจเรา และเรารูจักปรับตัวเขากับสังคม” 

เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่มีความสุขกับงานทุกชิ้นที่พี่ทํา และก็มี

ความสุขกับคนรวมงานทุกคนที่พี่รวมงานดวย” สอดคลองกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา “ประสบความสําเร็จทั้งเงินเดือน ตําแหนง ไดรับการยอมรับจากรุนนอง จากหัวหนางาน โอเค

เลย happy” ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

 

ทุกวันนี้ผมมีความสุขอยูในระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาดีมาก ถามวาความสุขของ

คนเรานั้นมีขอจํากัดไหม ทุกคนก็อยากมีความสุขไปเรื่อยๆ แตถาอุปสรรคเขา

มาก็ทําใหรูสึกวานอยใจบางหรือทอแทบาง แตก็เปนแคปญหาบางครั้งบาง

คราวที่เขามาแคนั้นแหละครับ 

 

ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววามีความสุขในการทํางานมาก ดังที่ ยศวิน (นาม

สมมติ) (2552) กลาววา “มีความสุขมาก และไมมีปญหาอะไรกับผูรวมงาน” เชนเดียวกับ สุวิทย 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เรื่องความสุขก็มีมากเหมือนกันนะครับ ถึงระดับหาครับ ดีเยี่ยม 

อาจจะมีปญหาบาง แตเราก็สามารถจะฟนฝาอุปสรรคนั้นไปไดครับ” และ ปรัชญา (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “คะแนนเต็ม 10 พี่ให 9.8 ละกัน อีก 0.2 พี่เก็บไวตอนที่เดินเหนื่อยขาลากละ

กัน หรือตอนที่มีคนไขมาโวยวายหนาหอง” สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

มีความสุขมากคะในการทํางานปจจุบัน เพราะเพื่อนรวมงานแลวก็

ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ ใหความสําคัญ แลวก็ใหเกียรติเรานะคะ ไมถือวา

เราเปนเพศที่สาม เปนเพศที่นารังเกียจ เขาถือวาเราเปนบุคคลๆ หนึ่งที่มี

ความสามารถทําทีมงานของเราใหประสบความสําเร็จได เพราะฉะนั้นดิฉันมี

ความสุขในการทํางานคะ 

 

 ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา “มีความสุขมากครับ เพราะเรา

อยูกับเพื่อนกลุมเดียวกัน แลวเพื่อนยอมรับในสิ่งที่เราเปนได” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “มีความสุขมากถึงมากที่สุด เพราะไดทํางานที่รัก และอีกอยางสวนใหญ

  



  
170 

หัวหนางานจะชอบชมผมดวย ทําใหผมมีกําลังใจและชอบงานนี้มาก” และ ลิขิต (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “ดีคะ ดิฉันมีความสุขมาก เพราะไดทํางานที่ชอบ มีคนเคยบอกเหมือนกันนะ

คะวาถาไดทํางานที่เราชอบที่เรารักก็ทําใหเราทํางานนั้นไดดีคะ รูสึกดี happy คะ” สอดคลองกับ 

ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่มีความสุขมากครับ เราไดทําตามความสามารถของเรา 

ตามความรูที่เรามี ในการทํางานก็ไมมีความกดดันอะไร ผูใตบังคับบัญชาและหัวหนาก็ไมได

กดดัน พี่ก็เลยมีความสุขดีกับการทํางาน” 

 ในประเด็นเรื่องความสุขในการทํางานนั้น สุธรรม (นามสมมติ) (2552) ไดแสดง

ความเห็นที่นาสนใจไววา 

 

จะทุกขจะสุขก็อยูที่ตัวเองหรอก ถาถามวาอยากเกิดมาเปนแบบนี้ม้ัย พี่อยาก

เกิดมาสมบูรณม้ัย อยากเกิดมาเปนทอมมั้ย ถามอาจารยวาอยากเกิดมาเปน

เกยม้ัย ไมหรอก ถาเลือกไดอาจารยก็ไมอยากเปน แตอาจารยเปนไปแลว 

อาจารยจะบังคับตัวเองทําไม ฉันอยูไดในสังคมนี้ ฉันยืนอยูไดดวยตัวฉันเอง 

ฉันมีเงิน มีความสุข เรียนจบป.โทเหมือนกับผูชาย แคนี้ก็สุขแลว 

 

4.5  นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ 
      ทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 

4.5.1  คณะกรรมการบริหารองคกร 

กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 กลาววา องคกรที่ตนทํางานอยูมีคณะกรรมการบริหาร

องคกรที่มีความหลากหลาย ตัวอยางเชน มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “มีสาวประเภท

สองหลายเชื้อชาติมาก ทั้งอินโดนีเซีย อินเดีย มลายูก็มี” และ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “ลักษณะอัตลักษณทางเพศที่หลากหลายก็มีหลายทาน” เชนเดียวกับ นุชรี (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูจัดการพี่ยังเปนประเภทที่สามเลย แลวก็เพื่อนรวมงานเปนประเภท

ที่สามเยอะแยะมาก” สอดคลองกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ถาพูดถึง

คณะกรรมการ หัวหนางานของพี่เปนทอม ระดับลางลงมาก็มีพี่นี่แหละที่เปน และก็มีหัวหนางาน

ของพี่อีกคนหนึ่งที่เปนทอมเหมือนกัน และก็มีพี่ที่เปนกะเทยทําหนาที่เปนแคชเชียร” 

ทั้งนี้ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะกรรมการบริหารองคกรจะไม

แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ พิภพ (นามสมมติ) (2552) 
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กลาววา “มีคะ มีเยอะดวย เขาไมแสดงออกเหมือนพี่ เขาจะประมาณวารูปรางเปนผูชาย คือเขา

จะเปนเกยมากกวา” และ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “มี แตบางคนไมแสดงออก” 

เชนเดียวกับ สายใจ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็มีเหมือนกัน สวนมากในการทํางานเขา

จะเก็บอาการ ไมคอยแสดงออกอะไรมาก ในการทํางานไมคอยที่จะปลอยอาการ แตพอออกขาง

นอกก็คงจะเปนตัวของตัวเองมากที่สุดเหมือนกัน” สอดคลองกับ มณียา (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “ที่พี่เคยเจอเวลาไป Present งานก็จะมีผูบริหารที่ออกลักษณะเปนทอมๆ แลวก็ออก

ลักษณะที่เปนเหมือนเกย หรือ ออกตุดหนอยๆ แตก็ไมถึงกับวาตุงติ้งมาก” 

เนื่องจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะกรรมการบริหารองคกร

จะไมแสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทําใหกลุมตัวอยางไมแนใจ

วาคณะกรรมการบริหารองคกรมีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศบางหรือไม แตก็คิดวามี ดังที่ 

เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รูสึกวามีครับ 1 คน ยังไมแนใจเหมือนกันวาใชหรือเปลา 

กําลังพิสูจนอยู ยังไมชัวร” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เทาที่ทํางานมา

ก็นาจะมีบาง อาจจะเปนทอมหรืออาจจะเปนดี้ก็มีครับ” 

สําหรับกลุมตัวอยางซึ่งกลาววาในองคกรที่ตนทํางานอยูไมมีคณะกรรมการบริหาร

องคกรที่มีอัตลักษณความหลากหลายทางเพศนั้น มีอยู 2 ราย ซ่ึงไดใหขอมูลที่นาสนใจ คือ สุ

วิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “คณะกรรมการบริหารสวนใหญจะเปนเพศชายลวน แต

ตรงนี้ทุกคนก็ใหสิทธิเทาเทียมกันหมดครับ” ขณะที่ นภา (นามสมมติ) (2552) กลาววา 

 

ที่ทําตอนนี้ผูใหญไมมี แตก็เปนผูใหญที่ใจกวางมาก ตรงที่เขาสามารถเปดรับ

ตรงนี้ได เปดรับในลักษณะที่วาคุณมาในลักษณะนี้เขาก็รับ แถมเขาจะชอบ

ดวย เพราะงานสไตลแบบนี้ตองการความละเอียดออน เพราะวามันจะตอง

เกี่ยวกับบัญชีอะไรดวย แลวเขาตองการความแข็งตรงที่คุณสามารถลุยงาน 

ตองตากแดด และตองพาลูกนองไปเคลียรพลาสติกนะ คือเรามีของอยูสอง

อยางในตัว ซ่ึงมีประโยชนตอองคกรเขา 

 

4.5.2  การจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ 
        ทรัพยากรมนุษยในองคกร 

ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูมีการจัดการ

ฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร การฝกอบรมที่

หนวยงานจัดขึ้นจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงมากกวา ดังที่ พิกุล (นามสมมติ) (2552) 
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กลาววา “ก็มีการอบรม แตไมไดมีเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยางชัดเจน สวนใหญจะ

เปนการอบรมในเรื่องของการทํางานมากกวา” เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา “ไมมีนะครับ สวนใหญการอบรมเขาก็จัดเกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องเพิ่มทักษะใหกับบุคลากร 

สวนเรื่องแบบนี้เขาไมมีกันนะครับ” “หากมีการฝกอบรมทําความเขาใจในเรื่องความหลากหลาย

ทางเพศก็เชื่อวาจะทําใหไดรับการยอมรับมากขึ้น” (มณียา (นามสมมติ), 2552) 

 

 4.5.3  ที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็น 
                  ทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูมีที่ปรึกษาหรือกลุมที่เปน

ทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร

มนุษยในองคกร กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีเลยครับ อยางที่บอกคือฝายบุคคลนี่

จะแลวแตองคกรมากกวาวาจะใหความสําคัญหรือไม” เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “ไมทราบวามีหนวยงานที่ต้ังหนวยงานขึ้นเพื่อคอยใหคําปรึกษาหรือไม เพราะไมไดหา

ขอมูล เนื่องจากตัวเองไมไดรับผลกระทบ” 

ในกรณีนี้ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ไดเสนอทางออกของตัวเขาเองจากการที่องคกร

เขาทํางานอยูไมมีที่ปรึกษาหรือกลุมที่เปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดาน

ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร ไววา 

 

สวนมากเขาเปนผูชายผูหญิง เขาไมเขาใจเรื่องอยางนี้ ผมก็ตองแสวงหาจาก

หนังสือ และอินเทอรเน็ตก็สามารถที่จะคนหาขอมูลไดในเรื่องอยางนี้ครับ แตก็

ตองรูวาขอมูลถูกหรือผิด คือถาคุณอานเองคุณก็จะทราบวาขอมูลนี้มันนาจะใช

หรือเปลา ซ่ึงนั่นคือสื่อที่ผมใชดูแลตัวเองอยู ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆ ครับ ซ่ึงก็มี

คําแนะนําผมอยูแลวครับ 

 

อยางไรก็ดีกลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 กลาววา องคกรที่ตนทํางานอยูมีกลุมที่ไมเปน

ทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร

มนุษยในองคกร โดยจะเปนการพูดคุยใหคําปรึกษากันระหวางเพื่อนหรือผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเหมือนกัน ดังที่ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีกลุมที่เปน

ทางการ สวนใหญจะพูดกันในกลุมมากกวาวาควรทําอยางไร” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “กลุมที่เปนทางการไมมีครับ แตอาจจะเปนกลุมที่ไมเปนทางการ มี
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เพื่อนรวมงานคอยใหคําปรึกษา” และ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมมีนะครับ สวน

ใหญก็จะมีแตเพื่อนๆ พีๆ่ ที่คุยกันรูเรื่อง ที่เปนเหมือนพี่นะครับ” สองคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

ไมมีคะ จริงๆ แลวในองคกรก็มีเพื่อนรวมงานที่เปนลักษณะเดียวกับดิฉัน

ประมาณ 4-5 ทานนะคะ แตวาเราไมไดมีการตั้งเปนหนวยงานโดยเฉพาะ คือ 

OK หละ เวลามีปญหาเราก็จะปรึกษากันเฉพาะในกลุม แตวาเราไมไดมีการตั้ง

เปนองคกร หรือวาเปนหนวยงานที่เฉพาะคะ ไมมีคะ 

 

มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีกลุมที่แนนอน แตก็มีรุนพี่ที่ปรึกษาได เปน

กลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยปรึกษาใหคําแนะนํา” สุปราณี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะ

เปนคนใกลชิดมากกวา เพื่อนอะไรอยางนี้คะ” เชนเดียวกับ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว

วา “ถาเปนทางการก็ไมมี แตถาเปนเพื่อนรวมงานหรือวาเปนเพื่อนกันก็จะมีคุยกันบาง” 

สอดคลองกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมมีนะคะ สวนมากก็จะมานั่งคุยกับ

เพื่อนๆ กันมากกวาคะ” สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีนะ สวนมากจะเปนการ

พูดคุยกันมากกวา อาจจะเปนทอมดวยกัน หรือเปนบุคคลที่สามารถที่จะใหคําปรึกษาได”  

เชนเดียวกับ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

สวนใหญจะปรึกษากับเพื่อนมากกวา ไมมีลักษณะเปนองคกรที่ชัดเจน เพราะ

ในองคกรไมไดมีปญหาขนาดนั้น ในกลุมพื่อนก็จะเปนลักษณะปรึกษาหารือ

ทั่วๆ ไป มีปญหาอยางนี้เกี่ยวกับงาน มีปญหาอยางนีๆ้ มากกวา ไมมีลักษณะ

เปนองคกรเปนกลุมขึ้นมาชัดเจน 

 

4.5.4  นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูมีการกําหนดนโยบายการ

ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน ดังที่ กิตติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เทาที่

ทํางานมาหลายที่ไมเคยไดยินวามีหนวยงานไหนมีนโยบายเกี่ยวกับคนกลุมนี้อยางชัดเจน” 
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4.5.5  การแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน 
        องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูแยกการจัดการความ

หลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

 

4.6  ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผู 
      มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 
 

 4.6.1   ขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

 กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งสามารถแบงไดเปน 

3 กลุม คือ กลุมตัวอยางสวนใหญ ประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาหากผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศตองการไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมก็ควรที่จะประพฤติตัว

ใหดี วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ขณะที่กลุม

ตัวอยางอีกจํานวนไมนอยเสนอแนะวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศควรจะอดทนและตั้งใจ

ทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถออกมาใหทุกคนเห็น แลวในที่สุดคนรอบ

ขางก็จะยอมรับ นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ เพราะจะทําใหคุณพบกับ

ความสุขในชีวิตมากกวาการปดบัง แลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับในตัวคุณหากคุณไมไดทําให

คนอื่นเดือดรอน 

 กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาหากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ตองการไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมก็ควรที่จะประพฤติตัวใหดี 

วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ดังที่ กัลยา (นาม

สมมติ) (2552) เสนอแนะวา “อยากใหวางตัวใหเหมาะสม ทําตัวใหเปนปกติ ไมทําใหใคร

เดือดรอน” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหคนกลุมนี้ประพฤติตัว

ดี ดําเนินชีวิตดี ไมสรางสีสันใหกับตัวเองจนถูกมองเปนตัวตลก ไมสรางจุดเดนเกินไป” และ 

สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหคนที่รูตัววาตัวเองเปนแบบนี้ ทําดีใหกับ

สังคม ตัวเอง ครอบครัว ทําอะไรก็ไดที่ไมทําใหใครรอบขางเดือดรอน และเรานั้นก็มีความสุข

ดวย” สอดคลองกับ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 
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จริงๆ แลวสังคมก็ยอมรับผูมีอัตลักษณทางเพศมากอยูแลวนะครับ แลวก็

สามารถที่จะกาวไปชวยพัฒนาสังคมได ไมจําเปนตองเปนผูชายหรือผูหญิงนะ

ครับ แตวาอากัปกิริยาการแสดงออกก็ตองอยูในขอบเขต แสดงออกในสิ่งที่ควร 

ไมตองกลัววาคนอ่ืนจะมาดูถูกอะไรเรา ถาเราดํารงตนใหถูกตองแลวเราก็อยู

รวมกับสังคมไมวาในสังคมไหนๆ พี่วาก็อยูรวมกันได แลวเขาจะยอมรับวาเราก็

เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของสังคม สามารถที่จะพัฒนาประเทศ และเปนที่

พึ่งพาของสังคมตอไปได 

 

 อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมเขาดูถูกเราเพราะมีบางทานบางกลุมทํา

ตัวเสื่อมเสีย เชน กลางคืนชอบขับรถเวียนหาผูชาย มีเพศสัมพันธดวยกันบอย ทําใหปญหา

ตามมา เกิดโรคติดตอ เชน โรคเอดส” อารยา (นามสมมติ) (2552) จึงมีความเห็นวา “อยากให

คนกลุมนี้ทําตัวปกติ ปรับตัวใหเขากับสังคมใหมากขึ้น” เชนเดียวกับ ประพนธ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “สําหรับผูที่มีความหลากหลายทางเพศก็อยาสรางปญหาใหกับสังคม ในเมื่อ

เราเปนจุดดอยหรือจุดเสีย หรือจุดบอดของสังคมแลว เราตองสรางจุดเดนขึ้นมาใหสังคมยอมรับ 

ไมเลือกปฏิบัติกับเรา อยาแสดงกิริยาหรือสิ่งที่ไมดีออกมา เพราะนั่นจะเปนการทําลายตัวเรา

เอง” สอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา 

 

อยากจะฝากขอใหประพฤติตัวอยูในสังคมใหเปนปกติ พยายามปรับตัวใหเขา

กับสังคมนั้นๆ ใหได ไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม สวนเรื่องอื่นคิดวาคงไมมีปญหา 

เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีความรูความสามารถ และอาจจะมี

ความสามารถพิเศษอยางอื่นมากกวาบุคคลเพศที่หนึ่งหรือเพศที่สองก็ได        

(สุวิทย (นามสมมติ), 2552) 

 

อยากใหพยายามทําใหเปนปกติ อยาทําอะไรใหชัดเจน ถาหากรูตัววาเปนอะไร

แลวสังคมตรงนั้นเขายอมรับไดมากนอยแคไหน เราควรจะแสดงออกอยางไร 

เรื่องการวางตัวตองรูจักกาลเทศะ อยางเชนบริษัทของพี่ทํางานอยู พี่อาจจะอยู

ไมไดถาหากพี่ไมรูจักวางตัว (กรสิน (นามสมมติ), 2552) 
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ตองวางตัวใหเปน เรียนใหสูง และก็รูจักรักพอแม สามอยางนี้ถาทําแลวใครก็ดู

ถูกเราไมได ถาคนเราวันๆ เอาแตเที่ยวเตร บาผูชาย ขับมอเตอรไซคเลนกับ

ผูชายไปวันๆ หนังสือหนังหาก็ไมเรียน การงานก็ไมทํา ที่สําคัญคือไมเคยโผล

หนาไปดูแมเลย โทรไปหาแมมีบางมั้ย พอกินขาวแลวยังไมมีสักคํา ทําอะไรก็ไม

เจริญ คนเราตองหวงในสิ่งที่ควรหวงบาง ตองแบงเวลาและก็แบงสภาพจิตใจ

เราใหเปนดวย (ปรัชญา (นามสมมติ), 2552) 

 

อยากใหทําตัวใหกลมกลืนกับองคกร พยายามศึกษากฎระเบียบขององคกร 

แลวก็พยายามทําตามที่องคกรวางไว คนกลุมนี้พอเจอกฎเจอระเบียบมักจะ

แหกกฎอยูเสมอ เพราะฉะนั้นถาเราไปทํางานในองคกรๆ ใดเราก็ควรพยายาม

ที่จะเขาใจองคกรนั้นๆ วาเขามีนโยบายเขามีกฎเกณฑวาอยางไร แลวการ

วางตัวตองวางตัวอยางเหมาะสม เพราะพอเราจบการศึกษามาเราก็เปนผูใหญ 

จะทําตัวเหมือนเด็กๆ ไมได  เพราะฉะนั้นเราตองวางตัวใหดี  วางตัวให

เหมาะสม  วางตัวใหมีความนาเชื่อถือ  พอเรามีความนาเชื่อถือเขาไปทํางาน

เพื่อนรวมงานเขาก็ OK คะ (พิกุล (นามสมมติ), 2552) 

 

 กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจวา “คนกลุมนี้ควรประเมิน

สถานการณ ประเมินคนรอบขาง แลวคอยแสดงออก” ขณะที่ สมพล (นามสมมติ) (2552) กลาว

อยางมีความหวังวา “ขอใหทําดี พัฒนาสังคมใหดียิ่งๆ ข้ึนไป ไมแนนะในอนาคตเราอาจจะมี

นายกเปนกะเทย หรือเปนทอมก็ได เพราะวาความสามารถเขาก็เยอะเหมือนกัน” เชนเดียวกับ 

นภา (นามสมมติ) (2552) ที่อยากใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเอาความสามารถของตน

มาใชอยางเต็มที่ โดยกลาววา 

 

พี่อยากใหเขาเอาความสามารถของเขาออกมาใหสังคมยอมรับ ใหหัวหนางาน

ยอมรับ แตไมใชวาทําตัวจนโดดเดน ใหเขายอมรับในสิ่งที่คุณเปนโดยการใช

ความรูความสามารถ และก็ใชหลายๆ อยางของเราไปแลกกับตรงนั้นมา ไมใช

การแตงตัวเทห ไมใชตองสูบบุหรี่ ไมใชตองกินเหลาใหเหมือนผูชาย ไมใชแค

คุณทํางานของผูชายได คุณทํางานของผูหญิงได พี่อยากใหเขาเอา

ความสามารถของเขาออกมา มีความสามารถแคไหนเอาออกมาเลย ใหเขา
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ยอมรับความสามารถของเรา ไมไดยอมรับที่เราแตงตัวเหมือนผูชาย ไมใช

ยอมรับที่เรากินเหลาได สูบบุหรี่เปน ไมใช 

 

 ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยเสนอแนะวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ควรจะอดทนและตั้งใจทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถออกมาใหทุกคน

เห็น แลวในที่สุดบุคคลรอบขางก็จะยอมรับ ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากให

เขมแข็ง ใหอดทน ควรใชเหตุผลอธิบายใหเขารู เราเปนแบบนี้เราก็สามารถทําอยางพวกเขาได” 

เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหสูกับเหตุการณที่เกิดขึ้น อยาไป

ยอมแพกับสิ่งที่เขาวาเรา เราตองอดทนเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ” และ นันทา (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “ในการทํางานก็ใหอดทน ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา ชวยอะไรไดก็ขอใหชวย แคนั้น

ผูจัดการก็ Happy แลว และก็อยาเห็นแกตัว” สอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางอีกหลาย

รายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา 

 

อยากใหอดทน ในเมื่อเราเปนแบบเรา เราไมเหมือนคนอื่น เราตองยอมรับ ส่ิงที่

เราแสดงออกไปก็ขอใหเปนตัวตนที่แทจริงของเรา เพราะเราไมไดสรางความ

เดือดรอนใหกับคนอื่น ทําอะไรก็ทําไป อดทนไวไมวาสังคมจะวาอยางไรกับเรา 

สักวันหนึ่งเขาก็ตองยอมรับตัวตนของเราได พี่เชื่อวาวันนั้นตองมีอยูแลว 

(ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) 

 

บอกเลยวาคุณตองอดทน เพราะขนาดผูชายผูหญิงที่แทก็ยังเจอปญหา เพราะ

งั้นตรงนี้ผมไมไดมองวาคุณเปนอะไรก็ตาม ผมมองวาทุกๆ คน ทุกเพศทุกวัยก็

ตองเจอปญหาดวยกันทั้งนั้น เพราะงั้นคุณตองอดทนในการทํางาน เพราะวา

คนเราเกิดมารอยพอพันแม ตองมีปญหาอยูแลวนะ เพราะงั้นอยูที่วาคุณ

สามารถแกปญหาตรงนี้ยังไง (พิเชษฐ (นามสมมติ), 2552) 

 

ผมอยากใหทุกคนนะครับ ถึงแมวาเราไปสมัครงานแลวองคกรมีความเขมงวด 

ไมยอมรับเรา วาเรามีอาการกระตุงกระติ้ง ก็ควรแสดงออกมาเลยวาเรามีส่ิงใด 

ทําใหเขารูวาเราก็มีความสามารถที่จะทํางานใหเขา และเราตองพยายามอยา
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ทอแทกับปญหาที่กําลังประสบ จงลงมือทํางานใหดีที่สุด เขาก็จะยอมรับเราเอง

ครับ (เมธา (นามสมมติ), 2552) 

 

นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ ดังที่ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา

“พี่วาถาเกิดใครเปนเพศตรงนี้ก็อยาไปกลัว เปดเผยมาเลย เราตองยอมรับตัวเองใหไดกอน แลว

ก็ทําใหสังคมยอมรับในตัวเรา แลวก็ดําเนินชีวิตใหเหมือนกับคนอื่น” เชนเดียวกับ มนตรี (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “เราตองยอมรับตัวเราเองกอนวาเปนอะไร เปนผูชายหรือเปลา เปน

เกย เปนกะเทย ถาเรายอมรับตัวเองได สังคมก็จะยอมรับเราไดเองคะ” และ ลิขิต (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “อยาไปอายคะ อยาไปกลัววาสังคมจะรังเกียจวาเราเปนอยางนี้ แสดงออกมา

เลย ตามสมองของเราเลย เราเทาเทียมกันหมดแลว เขาก็ใหสิทธิ์เยอะขึ้นกับเรา ไมตองไปกังวล

หรอกคะ ทุกอยางจะดีเอง ขอใหกลาคะ กลาที่จะเผชิญกับความเปนจริง” ไมตางจาก เอมอร 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ใหเปนตัวของเราเอง ไมตองสนใจคนอื่น ใครจะมองอยางไรก็

ตาม เพราะถาเราสนใจจะทําใหเราไมมีความสุข และที่เราเปนแบบนี้ก็ไมไดทําใหคนอื่น

เดือดรอน” สอดคลองกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

อยากบอกทุกคนกลุมที่สามเลยนะวาที่เราเกิดมาอยางนี้แนนอนเราเลือกเกิด

ไมได พี่อยากใหทุกคนที่เปนอยางนี้ ที่เปนเหมือนพี่ คุณใชชีวิตยังไงคุณก็ใช

ชีวิตอยางนั้นตามปกติ  ไมตองไปฝนธรรมชาติ  คุณเกิดมาเปนตุดคุณก็เปนตุด  

คุณเกิดมาเปนกะเทยคุณก็เปนกะเทย  คุณเกิดมาเปนเกยคุณก็เปนเกย  คุณ

จะเปนทอมคุณก็ดํารงชีวิตเปนทอมอยางที่คุณเปน  ไมตองไปฝนการอยูของ

คุณ เพราะจะทําใหคุณอยูอยางไมเปนความสุข เหมือนกับวาเราเปนกะเทยแต

เราแอบวาเราไมไดเปน คุณไมมีความสุขแนนอนคะ ตรงนี้แหละคะอยากฝาก

ไว 

 

 ขณะที่ สุธรรม (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงประเด็นการใหผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศเปดเผยตัวตนของตัวเองออกมาในอีกมุมหนึ่งไวอยางนาสนใจวา “อยาไปแอบเลย อยา

ไปบังคับจิตใจตัวเอง อยาไปหาผูหญิงมาแตงงานเพื่อปดบังตัวเอง มันจะทําใหคนอื่นเดือดรอน 
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ใหเปนตัวเอง ชอบทําอะไรทําไป แตความชอบของคุณอยาใหมันนาเกลียด อยากเปนอะไรก็

เปนไปเถอะ” 

 นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางบางรายซึ่งใหขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิบัติทางดาน

ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในมุมมองที่ตางออกไป 

ตัวอยางเชน นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหบุคคลกลุมนี้เรียกรองสิทธิที่ตัวเองควร

จะไดรับ อยากใหเขาตอสู เขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน สมควรที่จะไดรับสิทธิจากบุคคลรอบขาง

เหมือนกัน” 

 

 4.6.2  ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร 

กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกรซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุม

ตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารองคกรควรพิจารณาที่ผลงานและ

ความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ มากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางกลุมแรกเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการยอมรับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยาง

เทาเทียม ดังที่ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหมองเราเหมือนเราเปนเพศปกติ 

อยากใหยอมรับที่เราเปนอยางนี้ เพราะเราไมใชโรคติดตอ” เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “อยากใหเขายอมรับครับ อยากใหเปดใจกวางมากกวานี้ อยากใหดูที่ผลงาน 

ดูที่คุณภาพ ดูที่ความสามารถ” และ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหผูบริหาร

เปดกวางและยอมรับบุคคลประเภทนี้ใหมากขึ้น และอยากใหไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน

ดวย” สอดคลองกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

อยากใหเปดใจใหกวางแลวก็มองที่เขาเปนแบบนั้น รับที่เขาเปนแบบนั้น ไมใช

วาตองการใหเขาเปนในสิ่งที่เราอยากใหเปน คุณลองมองพนักงานของคุณที่

กระดางๆ แข็งๆ นะ แทจริงอาจจะออกไปลุยตอใหคุณได ทํายอดใหคุณได 

พวกที่เปนกะเทยก็เหมือนกันอาจจะเปนเลขาที่มีความจําดีเยี่ยมก็ได มันก็มี

หลากหลาย สําหรับผูบริหารตองเปดใจใหกวาง สังคมสมัยนี้เปลี่ยนไปแลว 
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ตองยอมรับวาปจจุบันนี้ไมไดมีแค 2 เพศเทานั้น ยังมีอีกเพศหนึ่งที่บางคน

อาจจะหลงลืมไป หรือบางคนอาจจะลืมมองไป อยากใหระดับผูบริหารให

โอกาส แลวก็ดึงความสามารถของเขาออกไปใชประโยชนใหกับองคกร ตรงนั้น

แหละอาจจะทําใหหัวหนาเปนอะไรที่ยิ่งกวาหัวหนาอีก 

 

 สันติ (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา “อยากใหเปดใจใหกวางแลว

ยอมรับ ไมตองดูที่ลักษณะภายนอก ตองดูที่วาสามารถทําประโยชนใหกับองคกรหรือกับบริษัท

ไดมากนอยแคไหน” เชนเดียวกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ทุกองคกรที่มี

ลูกนองเปนแบบนี้ก็อยากใหยอมรับ ใหดูความคิด พฤติกรรม ความรู ความสามารถ อยาตัดสิน

คนที่ภายนอก” และ นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหองคกรแตละองคกรเปดใจให

กวาง ยอมรับ ไมใชวาตัวเองไมชอบเพศที่สามแลวก็มาขัดขวาง ไมใชพิจารณาเงินเดือนให

นอยลง มันไมสมควร ควรจะเปดใจใหกวาง แลวยอมรับความสามารถของเขา” ทั้งนี้ ธิติมา 

(นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหผูบริหารทุกคนเขาใจวาเลือกเกิดไมได คนเราไม

เหมือนกัน อยากใหเขายอมรับ” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากให

องคกรตางๆ ใหโอกาสมากขึ้นกวานี้” สอดคลองกับความเห็นของ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา 

 

ผูบริหารตองทําความเขาใจถาคุณตองการบุคคลที่มีคุณภาพอยางพวกเพศที่

สาม คุณตองทําความเขาใจวาเขามีไลฟสไตล เขามีพฤติกรรมเปนยังไง พอเรา

เขาใจแลวการทํางานจะงายนะคะ กฎระเบียบตางๆ ที่วางไว เขาก็สามารถที่จะ

ยอมรับแลวก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได เพราะฉะนั้นพอเขาไปในองคกร

แลวก็ทําใหองคกรของทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทํางานอยางมี

คุณภาพ ผูบริหารก็มีความสุข ลูกนองก็มีความสุขคะ 

 

 สําหรับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากจะใหสิทธิและความเสมอภาคแกทุก

คนในองคกรใหเทาๆ กันนะคะ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน” เชนเดียวกับ ประพนธ (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหเขามีแนวคิดวาทุกคนมีความเสมอภาค ลูกนองไมวาจะเปน

เพศไหนก็ตาม เพศหญิง เพศชาย หรือเพศที่สาม ก็สามารถที่จะทํางานใหองคกรมีความ

เจริญกาวหนา และสามารถพัฒนามีศักยภาพเทียบเทากับองคกรอื่นๆ ได” และ พิเชษฐ (นาม
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สมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหผูบริหารมีความยุติธรรม เขาใจโลกปจจุบัน เพราะโลกได

เปลี่ยนไปหลายอยางนะ” สอดคลองกับความเห็นของ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

อยากใหมีความเทาเทียมกันในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในองคกร โดยให

ผูรวมงานในองคกรมีทัศนคติที่ดีตอผูที่มีลักษณะอยางนี้ ไมเลือกปฏิบัติในการ

ทํางานกับผูที่มีลักษณะอยางนี้ อยากใหผูบริหารในองคกรปฏิบัติกับผูที่มีเพศที่

สามเหมือนพนักงานทั่วไป อยาเลือกปฏิบัติ ไมใชวาคนมีลักษณะอยางนี้ทํา

อะไรถูกแตเขาอาจจะมองวาไมดี ควรปฏิบัติเหมือนกับพนักงานทั่วไป 

 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารองคกรควรพิจารณาที่ผลงานและ

ความสามารถในการทํางานเปนสําคัญมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหดูที่การทํางาน

มากกวาการที่เราเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้เพราะคนกลุมนี้อาจจะมีความดี

หรือความสามารถพิเศษที่จะชวยเหลืองานองคกรไดอีกเยอะ” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา “อยากใหดูตามความสามารถของตัวบุคคลมากกวาพฤติกรรมการแสดงออก

ทางเพศ” และ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหองคกรมองที่ความสามารถ

มากกวามองจากบุคลิกภายนอก” สอดคลองกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

อยากใหเขาพิจารณาในเรื่องของการทํางาน ใหพิจารณาจากความรู

ความสามารถของเรา เพราะบางทีกะเทย ทอม หรือประเภทที่สาม มีความรู

ความสามารถมากกวาพวกผูหญิงพวกผูชายทั่วไปตั้งเยอะ การแสดงออกก็

ตางกันเห็นไดชัดเลย เราจะกลาแสดงออกมากกวาพวกผูหญิง การที่จะรับเขา

ทํางานก็ควรเพิ่มสิทธิใหพวกพี่บาง พวกพี่ทํางานเต็มที่นะ ความรู

ความสามารถพวกพี่ก็มีอยูแลว ใหเขายอมรับพวกพี่หนอยก็ได ไมตองมาก 

เพราะกลุมของพวกพี่เต็มที่กับองคกรอยูแลว องคกรตองการอะไรพวกพี่ก็ทําให

สนองใหทุกอยางอยูแลว 

 

 รัชนี (นามสมมติ) (2552) เสนอแนะผูบริหารองคกรในทํานองเดียวกันวา “ผูบริหารควร

มองที่ความรูความสามารถ ยอมรับในตัวเขาวาเขาไมไดทําใหงานที่ทําเกิดความเสียหาย” 
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เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหวัดเกี่ยวกับผลงานมากกวา ไมใช

คิดวาเขาเปนทอมเปนกะเทยอะไรจะไมรับ อยากใหเปดกวางมากกวานี้ เพราะบางคนเขาเกงแต

เขาไมไดใชความสามารถของเขา” และ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สําหรับผูบริหาร

องคกรไมวาจะเปนเอกชนหรือรัฐอยากจะขอวิงวอนวา การพิจารณาบุคคลพยายามอยาเลือกที่

รักมักที่ชังนะครับ ใหเลือกที่ความรูความสามารถ และองคกรของทานก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งๆ 

ข้ึนไป” สอดคลองกับความเห็นของ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

ผมอยากบอกผูบริหารใหดูที่ความสามารถที่จะนําเขาเขามารวมทํางานกับเรา 

พวกนี้เขามีมนุษยสัมพันธที่ดีอยูแลว หากเขามีความสามารถเราไมควรกีดกัน

เขา รับเขาแลวใหเขาแสดงความสามารถออกมาจะดีกวานะครับ ผมคิดวามัน

ไมไดเกี่ยวกับอะไรกันเลยหากจะรับเขาเขาทํางาน หากรับแคชายจริงหญิงแท

อาจลมจมไดหากพวกเขาขาดความสามารถ คนเราแตละคนพรสวรรคไม

เหมือนกัน ตางคนก็ตางมีดีนะครับ เหมือนกับผมอาจจะมีดีที่ความสามารถ 

อาจทํางานใหบริษัทเขาและพัฒนาองคกรเขาไดนะครับ 

 

 นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางอีกหลายรายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันวาผูบริหาร

องคกรควรพิจารณาที่ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญมากกวาการเปนชาย

จริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ สายใจ (นามสมมติ) (2552) 

กลาววา “อยากใหผูบริหารมองที่ความสามารถ มองที่ผลงาน มากกวาที่จะมองเราเปนเพศที่ 3” 

เชนเดียวกับ นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชามองคนที่

ความรู การทํางาน ไมใชรูปลักษณภายนอก” และ สมพล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ควรที่

จะมองความสามารถของเขา ความสามารถมาเปนอันดับ 1 เขาจะแสดงพฤติกรรมอยางไรก็

ตามขอใหเขาทํางานดี ทําใหบริษัทเจริญเติบโต อยามองเขาในทางแงลบ มองในแงดีกอนเลย” 

ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางอีกหลายรายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน โดยไดแสดงความเห็นไววา 

 

อยากใหสังคมมองในความสามารถ และเปดโอกาสใหเพศที่ 3 แสดง

ความสามารถอยางเต็มที่ในเรื่องของการประกอบอาชีพ การศึกษา หรือวาการ

เปนผูนํา คือสามารถใหเพศที่ 3 ข้ึนมาเปนผูนํา ข้ึนมาปกครองคนอื่น หรือวาให

เปนหัวหนาคนอื่นไดคะ (ไพบูลย (นามสมมติ), 2552) 
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พี่คิดวาไมมีใครเกิดมาแลวอยากจะเปนอยางนี้หรอก พวกเราก็เปนเหมือนคน

ทั่วไป อาจแคมีรสนิยมไมเปนที่ยอมรับแคนั้นเอง พวกเราควรจะไดรับสิทธิเทา

เทียม เรื่องการทํางานก็ควรจะดูความสามารถมากกวา ถาหากสังคมรับไดใน

เรื่องนี้พวกเราไมวาจะเปนเกย ตุด ทอม หรือดี้ ตางๆ ก็จะอยูในสังคมไดดียิ่งขึ้น 

(เอกชัย (นามสมมติ), 2552) 

 

จริงๆ แลวไมไดแตกตางจากคนอื่น เราเปนคนเหมือนกัน มีการศึกษา จบ

ปริญญาเหมือนกัน เหมือนกับคนทั่วๆ ไป เพียงแตวาภาพที่สังคมมองเรา

อาจจะแตกตาง เพราะเราเปนผูชาย แตใจเราเปนผูหญิง และแสดงออกเปน

ผูหญิง หรือเปนผูหญิงที่แสดงออกเปนผูชาย แตกตางแคนี้เอง แตถาถามพี่ใน

เรื่องของการทํางาน ความคิด หรือแมแตในเรื่องอื่นๆ พี่วาเหมือนกัน ผูบริหาร

สมัยนี้เขามองในสวนของการทํางานหรือศักยภาพมากกวา เพราะฉะนั้นถาเกิด

วายังมีผูบริหารที่ยังมีอคติตอกลุมคนที่เปนแบบพี่  พี่ก็ขอแลวกันวาใหดูที่

ผลงาน ใหดูที่ความคิดของเรา แลวก็ใหดูนิสัย การเขาสังคม หรือการเขากับคน

อ่ืนของเราใหมากกวาการมีอคติของคุณที่มองวาเราแตกตาง  ซ่ึงจริงๆ เราไม

แตกตางคะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) 

 

 อยางไรก็ตามแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความเห็นวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ให

การยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาที่ผลงานและความสามารถใน

การทํางานมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ แต 

อนันต (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความเห็นในประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวาควรเขาใจ

ผูบริหารดวยวาในบางอาชีพนั้นบุคลิกภาพและภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญ การที่จะเปดโอกาส

ใหกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจึงเปนเรื่องยาก โดยกลาววา 

 

จริงๆ ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนที่เปดกวาง แตก็ข้ึนอยูกับอาชีพหรือตําแหนงนั้นๆ 

ดวย เชน ถาหากวาเปนตําแหนงที่จะตองดูนาเชื่อถือมาก เปนผูพิพากษา เปน

ทหาร เปนผบ.ทบ. จะตุงติ้งไดยังไง เพราะฉะนั้นจะไปวาผูบริหารก็ไมถูก เชน 

เปนทหาร เปนผูพิพากษา เปนอัยการ ตองมีภาพลักษณที่ดีนะ อันนี้เราไมพูด

  



  
184 

ถึงพวกเกยหรือที่ปกปดไมแสดงออกก็เลยไมรู อันนั้นสวนตัวแตละคน ในกรณีนี้

ผูบริหารองคกรบางคนที่จําเปนตองเอาคนเหลานี้ไปทํางานที่ตองมีภาพพจนที่

ดี หรือวาดํารงตําแหนงที่มีภาพลักษณที่ดี เพราะคนที่ตุงติ้งมากจะเขาทํางาน 

เขาก็ตองดูวาไมเหมาะสม แตถาเปนบันเทิง หรือแมแตนักวิชาการยังไมมี

ปญหา ยังยอมรับกัน อาชีพอื่นๆ ก็ยอมรับเยอะ เพราะฉะนั้นก็ตองเห็นใจ

ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ตองนําคนๆ นี้มา จะบอกวาผูบริหารควรเปด

โอกาสใหหมดทุกสาขาอาชีพก็ไมได ข้ึนอยูกับสาขาอาชีพ 

 

 เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา  

 

บางอาชีพถาเปนทหารก็แลวแตเกณฑของเขานะวาถารับเขาไปแลวกองพันจะ

แตกหรือเปลา หรือตํารวจนะ ซ่ึงบุคลิกภายนอกกับการปฏิบัติตนตองไป

ดวยกัน นอกจากทหารตํารวจแลว พวกผูบริหาร บุคคลสาธารณะ เชน 

นักการเมืองนี่ก็เยอะแยะ นักรองทําไมตองเปนอีแอบละ เปนผูชายเหมือน 3 

Skirts นะ มันก็ยังไมแสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน เพราะถาแสดงออกวา

เปนกะเทยเมื่อไหรก็อาจจะไดรับผลกระทบ เพราะเขาไมไดยอมรับไง นั่นแสดง

วาเขากําลังเปนอะไรอยูก็ไมรู ไมใชตัวของเขาเอง แสดงวาพวกนี้เขาไดรับ

ผลกระทบแลวใชม้ัยละ ความนิยมในตัวของมันอาจจะลดลงถาเมื่อไหรคนรูวา

มันเปนกะเทย อยางผูพิพากษาก็มี เพียงแตบทบาทคุณจะไปตัดสินคนอื่นวาดี

ไมดี เหมาะไมเหมาะ คุณก็ตองมีมาด เพราะมันเปนเรื่องของความนาเชื่อถือ  

 

 4.6.3  ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยาง

สวนใหญ ประมาณ 2 ใน 3 อยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพื่อใหมีสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ ขณะที่กลุมตัวอยางอีก

ประมาณ 1 ใน 3 อยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศในดานตางๆ ใหมากกวาที่เปนอยู 

กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครองผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพื่อใหมิสิทธิที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ ทั่วไป อันจะทําใหผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม ดังคํา

กลาวของ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่วา “อยากใหรัฐบาลปฏิรูปกฎหมายใหบุคคลประเภทที่

สามมีความทัดเทียมกันกับบุคคลทั่วไปใหมากกวานี้” เชนเดียวกับ นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่

กลาววา “อยากใหรัฐบาลออกกฎหมายใหกับกลุมคนเหลานี้ เพื่อที่จะพวกเขาจะไดรับสิทธิเทา

เทียมกับบุคคลทั่วไปในดานการทํางาน” และ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยาก

ใหมีกฎหมาย บทบัญญัติที่มารองรับคุมครองกลุมคนเหลานี้ใหมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับคน

อ่ืนๆ จบออกมามีงานทํารองรับแนนอน มีความกาวทันกับตางประเทศ” สอดคลองกับ สุปราณี 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

อยากใหออกกฎหมาย คืออยากจะใหรัฐบาลชวย เหมือนบางบริษัทเขาจะไมรับ

เลยนะคะถาเปนพวกเพศที่สาม เหมือนกับแฟนของพี่นะคะ เขาจะตองแตง

ฟอรมเปนผูหญิงเลยคะ จะเปนแบบผูชายไมได อยากจะไดเสรีภาพมากกวานี้

คะ 

 

ในประเด็นเรื่องการออกกฎหมายนั้น กลุมตัวอยางเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายใน

หลายประเด็นดวยกัน ไมวาจะเปนเรื่องของการเปลี่ยนคํานําหนานาม ดังที่ รัชนี (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “อยากใหมีการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อไดตามความตองการ” เชนเดียวกับ ลิขิต 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ จากนายก็

เปนนางสาวได เมืองนอกก็มีกันแลว” และ ธิติมา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากจะ

เสนอใหผูที่เปนพวกผูชายอยากเปนผูหญิงใหเปลี่ยนเปนนางสาว พวกที่เปนผูหญิงอยากเปน

ผูชายใหเปลี่ยนเปนนายไปเลย” ในประเด็นเรื่องคํานําหนานามนั้น ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) 

ไดแสดงความเห็นไวอยางนาสนใจวา 

 

เปนนางสาวจะงายกวาเวลาเดินทางไปตางประเทศ เพราะเขาเห็นเราเปน Miss 

เวลาไปไหนเขาจะไมตรวจอะไรเรามาก ไปเมืองนอกถาเห็นเปน Mister จะโดน

จับติด ต.ม. ตลอด เผลอๆ บางทีเวลาไปแลวแตงตัวเปนผูหญิงแตเปน Mister 

เขาคิดวาเราคายาหรือวามาขายตัว มีปญหาทุกทีเลย แตถาไปในนามของ

โรงพยาบาล ไปแคมป ไปเรียนตอจะมีหนังสือการันตีไปก็ไมคอยมีอะไร แตบาง

รายเพื่อนไปแลวเจอแบบนี้ทุกที ถาเปนนางสาวก็ดีอยางหนึ่ง แตถาไมใหพี่ก็ไม

  



  
186 

วาอะไรนะ เพียงแตจะตองทําไงก็ไดใหคนไทยคนหนึ่งที่เดินทางไปเมืองนอก

ถึงแมวาเขาจะเปน Mister หรือ Miss เหมือนอยางนองปอยที่เขาไปเมืองนอก 

ก็ยังไปเปดใหเขาดูเลยวา Mister นะ และเปนมิสทิฟฟานี่ เขาสวยเหมือน

ผูหญิงแตเขาเปน Mister เขาก็มีปญหาถูกกักตัวที่ต.ม. ไมมีใครมารับผิดชอบ 

เราไปเมืองนอกก็ตองการไปเผยแพรวัฒนธรรมของเมืองไทย ตองการไปทําให

เขารูวาเมืองไทยมีดี แลวใครจะรับรองไดวาถูกกักต.ม.แลวจะไมเสียโอกาส ไม

ถูกละลาบละลวงสิทธิสวนตัว ใครจะรับผิดชอบเราได 

 

กฎหมายในเรื่องการแตงงานของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เปนเรื่องสําคัญที่

กลุมตัวอยางอยากใหรัฐบาลรับรอง ดังที่ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากให

กฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของผูที่มีความหลากหลายทางเพศ” เชนเดียวกับ สายใจ 

(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากเสนอใหทางรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการ

ยอมรับเพศที่ 3 มากขึ้น เชน ยอมรับการอยูดวยกันของทอมกับผูหญิงใหมากกวานี้ แลวอยากให

มีบทบัญญัติวาใหยอมรับมากขึ้นดวย เพราะในตางประเทศเขามีการยอมรับ เพราะไมได

เสียหายอะไร” และ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากจะใหมีกฎหมาย ทอมกับดี้จะ

แตงงานกันก็อยากใหมีกฎหมายมารองรับ เพราะวาเราก็อยากมีพันธะหรือวาขอผูกมัดมากกวา 

เพราะวาตอนนี้ไมมี ก็อยากใหมีกฎหมายมารองรับดวย” สอดคลองกับคํากลาวของ พิภพ (นาม

สมมติ) (2552) ที่วา 

 

พี่อยากมีครอบครัว ถึงพี่เปนแบบนี้พี่ก็อยากมีครอบครัวคะ อยากมีลูกตัวนอยๆ 

พอแกเฒาจะไดคอยดูแล อยากใหรัฐบาลเปดใจยอมรับใหมากขึ้น เพราะสังคม

ตะวันตกเขาเปดมากขึ้น ใหชายกับชายแตงงานกันได อยากใหมีอยางนั้น 

เพราะวาเราจะไดมีบุตรสักคนหนึ่ง คือลูกที่ถูกตองตามกฎหมาย มีสามีที่

ถูกตองตามกฎหมาย 

 

กฎหมายเรื่องการขมขืนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ ดังที่ 

พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหกฎหมายเรื่องของสิทธิ อยางเชน ถามีคดีขมขืน 

หรือคดีอะไรขึ้นมา ถาเกิดผูชายขมเหงผูชายดวยกัน ถามวาเขาจะรับรูม้ัย อาจจะเปนแคการทํา

รายรางกาย แตจริงๆ ไมใชอยางนั้น พวกนี้ก็เปนคนเหมือนกัน อยากจะใหออกกฎหมายให
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ชัดเจนในเรื่องของการทํารายรางกายหรือวาคดีประเภทนี้นะ” เชนเดียวกับ นิติพงศ (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

ในเรื่องของการทําอนาจารขมขืน เมื่อกอนถาเปนอยางพี่เขาไปแจง

ความวาโดนขมขืนไมไดนะ เขาจะไมรับแจงความ เขาวาเรายินยอม แตวา ณ 

ปจจุบันไดแลว ถาเกิดวาพี่โดนลวงละเมิดทางเพศ หรือวาโดนขมขืน เราไม

สมยอม สามารถแจงความไดวาเขาขมขืนเรา ซ่ึงก็ถือวาเปนกาวแรก เปนการ

เริ่มตนที่ดีที่หนวยงานของภาครัฐเขามาใหความสนใจมามองเรามากขึ้น 

 

 กฎหมายเรื่องการแปลงเพศก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่กลุมตัวอยางอยากใหรัฐบาลรับรอง 

ดังที่ มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากเรียกรองใหมีกฎหมายคุมครองสาวประเภท

สองไดทําการแปลงเพศไดบาง ก็สภาพรางกายของเราพรอมแลว” เชนเดียวกับ เมธา (นาม

สมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

กฎหมายควรใหการยอมรับวาเขามีจิตใจแบบนี้จริง รักในความเปนผูหญิง มี

หนาตาเปนผูหญิงทุกอยาง แปลงเพศแลว ผมก็คิดวาเราก็นาจะใหโอกาสเขา

นะครับ บางคนอาจเสริมนม บางคนอาจผาตัดแปลงเพศมา ใหการยอมรับเขา 

เพราะวามีใจรัก รัฐบาลควรเขามาใหความชวยเหลือนะครับ เพื่อใหทุกคน

ยอมรับบุคคลประเภทนี้ ใหยอมรับบุคคลประเภทที่ 3 โดยไมมีการรังเกียจเขา 

ใหพวกเขาอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎหมายอีกหลายประเด็นที่กลุมตัวอยางอยากให

รัฐบาลใหการคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางเชน ไพบูลย (นามสมมติ) 

(2552) กลาววา “อยากใหออกกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตกับผูที่มีความหลากหลายทาง

เพศดวยคะ” ขณะที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงผลกระทบที่ไดรับจากกรณีการเกณฑ

ทหารวา 

 

ในกรณีของการเกณฑทหาร ผูมีอัตลักษณหลากหลายบางทานอาจมีหนาอก 

หรือมีผมยาว ซ่ึงดูแลวคลายผูหญิงมาก ซ่ึงใบสด.ที่เขาเขียนนะครับ เขาเขียน
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วามีจิตวิปริต ซ่ึงคอนขางจะดูแลวไมเหมาะสม ไมสามารถที่จะไปสมัครงานได 

จึงอยากบอกกระทรวงกลาโหมใหชวยรับไปพิจารณาวาสิ่งที่ทานประพฤติกับผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นเหมาะสมหรือไม ใหคิดวาพวกเขาเปน

มนุษยคนหนึ่งที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกับคนอื่นๆ 

 

นอกจากขอเสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่องของกฎหมายเพื่อใหผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมแลว กลุมตัวอยางอีกสวนหนึ่ง

อยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังที่ เอม

อร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหยอมรับและใหสิทธิความเสมอภาคเทาเทียมกับ

บุคคลทั่วไป” เชนเดียวกับ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหรัฐบาลมีกฎหมาย

ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น” นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รัฐบาล

ไมตองมาสงเสริมหรอก แตก็ควรที่จะใหสิทธิเทาเทียมกัน” สอดคลองกับ กัลยา (นามสมมติ) 

(2552) ที่กลาววา 

 

อยากใหรัฐบาลเปดโอกาสใหกลุมคนเหลานี้ เชน ผูชายกับผูชาย และผูหญิงกับ

ผูหญิงสามารถแตงงานกันได อยามองเราวาแปลก ยอมรับวาเราเปนอีกเพศ

หนึ่งที่เปนเพศปกติ เพื่อที่ตอไปสังคมจะไดยอมรับอยางปกติ หากมีการบัญญัติ

เพศที่เราเปนใหเปนอีกเพศหนึ่งสังคมก็จะยอมรับและไมรังเกียจ หรือแบงแยก

เราออกจากกลุมคนทั่วไป 

 

พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ที่ผานมารัฐบาลก็ใหความรวมมือกับเพศที่สามดี

แลวคะ แตยังมีบางจุดที่ยังไมเอื้อตอสาวประเภทสอง อยางเชนในเรื่องของการทําธุรกรรม

เปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแลวในฝงยุโรปหรืออเมริกา เขาจะใหการยอมรับ แลวก็เปด

โอกาสใหคนกลุมนี้มากกวาประเทศไทยของเรา เพราะฉะนั้นอยากใหเปดโอกาสในการเรียกรอง

ในการขอใชสิทธิ์ตรงนี้มากยิ่งขึ้น” ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหรัฐบาลชวย

สนับสนุน สงเสริมโครงการ อาชีพ หรืออะไรก็ตามที่จะสนับสนุนใหกลุมเพศที่สามมีงานทํา มี

หนาที่การงานในสังคม สามารถชวยเหลือสังคมได ปญหาสังคมก็จะไมเกิดขึ้น และก็จะทําให

ประเทศเจริญรุงเรืองไดอยางปกติสุข” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยาก
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ใหรัฐบาลยอมรับคนกลุมนี้ เหมือนสมาคมของผูหญิง ใหเปนสมาคมของคนประเภทที่ 3 เวลามี

อะไรก็คุมครองไดเหมือนคนทั่วๆ ไป มีสิทธิ์เทาเทียมกัน” 

 ขณะที่ประเด็นเรื่องการบริจาคโลหิตก็เปนอีกประเด็นที่กลุมตัวอยางบางรายพูดถึง ดังที่ 

กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “บางหนวยงานจะปฏิเสธการบริจาคเลือดของกลุมผูมี

ความหลากหลายทางเพศ เพราะกลัวปญหาหลายๆ เรื่องของผูที่มาบริจาคกลุมนี้ เชน การติด

โรค” เชนเดียวกับ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา 

 

สภากาชาดไทยเวลาจะรับบริจาคเลือดก็กีดกัน โดยระบุวาหามรับเลือดของ

บุคคลที่มีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน สมมติวาพี่ไมไดมีเพศสัมพันธกับเพศ

เดียวกันเขาจะรับมั้ย  ฉันมั่นใจวาฉันไมไดมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน คือฉัน

โสดอยางนี้เขาเชื่อหรือเปลา แมบุคคลที่มีการตรวจสุขภาพประจําปมาตลอด มี

สุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด ไมมีการติดเชื้อ เขาจะรับมั้ย แลวถาหากวาเปน

ผูชายแทๆ แตมีเซ็กซม่ัวไปหมด สํามะเลเทเมาจะรับมั้ย เพราะฉะนั้นตองมอง

แตละคน คนเขาจะทําบุญก็ไปขวางเขา กลายเปนวาถาวันนั้นญาติพี่นองเขา

ตกเลือดมากๆ แลวตัวเองเปนกรุปเดียวที่จะตองใหญาติพี่นอง สมมติวาญาติ

ยอมรับ แตทางนั้นเขาไมยอมรับ แลวจะรับผิดชอบอะไรใหเรา ถาหากญาติคน

นั้นไมไดรับเลือดแลวเขาตาย ฝากตรงนี้หนอยละกัน 

 

 ขณะที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) มีขอเสนอแนะที่ตางออกไปโดย “อยากใหรัฐบาล

กําหนดใหมีวันของพวกพีๆ่ บาง เพื่อที่เราจะไดเต็มที่และปลดปลอย” แตสําหรับ อนันต (นาม

สมมติ) (2552) ไดใหมุมมองในประเด็นอื่นซึ่งแตกตางออกไปคือ 

 

เหมือนสิทธิ์ไปนั่งในสภา มันตองขึ้นอยูกับ Personality ของคนนะ ถาแตงหญิง

เปนกะเทยเขาไปนั่งในสภา เปนเราจะรูสึกอยางไร จะเสนออะไรแกรัฐบาลเรา

จะตองรูตัวเองวาเปนกะเทย สมมติวาลงสมัคร ส.ส. แลวไดข้ึนมาละ จะรูสึก

อยางไร มันก็รูสึกใชม้ัยครับ สังคมไทยเราปจจุบันก็เปดโอกาสใหมากแลวใน

การแสดงออก แตในบางเรื่องในบางโอกาสก็ไมนาจะตองนะ คงไมเปนแบบ

นอรเวย สวีเดน ที่เปดกวาง เราไมเหมือนกับตางประเทศ ถาเกิดจะใหยอมรับ

กันขนาดนั้นนะ จริงๆ แลวกะเทยที่เขามีความสามารถจะเปน ส.ส. ส.ว. ก็ไมมี
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ปญหา อยากใหรัฐบาลดําเนินการเหมือนกับคนปกติ ดูประเทศจีน ประเทศที่

เปนมุสลิมหรือตะวันออกกลางเขาฆาเลยนะ ถาเปนผูชายชอบผูชาย เขาเอาไป

แขวนคอเลยนะ ประเทศไทยนี่เปดโอกาสกับเกยกับกะเทยมากเหลือเกิน แมแต

จีนหรือละครซีร่ียเกาหลีไมมีเลยนะ ของไทยนะพวกนี้มีทุกเรื่อง ถาเปรียบเทียบ

กับประเทศที่แยกวาเราอยางตะวันออกกลางก็ไมไดแลว ดังนั้นใหดูประเทศ

ไทยเปดมั้ย เปดนะครับ เอาเทาที่มีก็ดี ก็ไมไดลิดรอนสิทธิ์อะไร เขาก็เปดโอกาส

ใหเราแสดงความสามารถ ไดอยูตรงที่ดีๆ ได 

 

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตนนํามาซึ่งตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

เทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร ดังภาพที่ 4.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สังคม                            กฎหมาย 

 
คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย                      การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่ปรึกษา/กลุมที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา       นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ 

 

 

เพศ     อาชีพ  

 

 

 

 

การแสดงออก                   การรับรูของบุคคลอื่น       
 

การไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

อยางเทาเทียม 

ลักษณะสวนบุคคล 

การจัดการความหลากหลายในองคกร 

บริบทอื่น 
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ภาพที่ 4.1  ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร 



 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุป 
  

การวิจัยนี้มุงอธิบายปรากฏการณการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอ

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน เพื่อสรางความเทาเทียมกันใหแกผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ และเสนอแนะแนวทางในการปกปองคุมครองผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 

5.1.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ไดทําการสัมภาษณจํานวน 43 ราย พบวา 2 ใน 3 ของ

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-37 ป กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท สวนใหญเปนพนักงานขายหรือ

ตําแหนงอื่นๆ ที่ตองพบปะผูคนอยูเสมอ ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียง 1 ใน 10 เทานั้นที่รับราชการ 

กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท  

กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศผานทางการแตงกาย การพูดจา กิริยาทาทาง บุคลิกภาพ ทรงผม และทาทางการเดิน 

บางคนอาจมีการแตงหนา เขียนคิ้ว ทาปาก ทําหนาอก หรือแปลงเพศ ขณะที่กลุมตัวอยางซึ่งไม

แสดงออกวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น 2 ใน 3 เปนเพศชาย บุคคลอื่นรับรูวากลุม

ตัวอยางถึง 6 ใน 7 เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ จากการสังเกตบุคลิก พฤติกรรม การ

แสดงออก การแตงกาย ทาทางการเดิน ลักษณะการพูด และน้ําเสียง ขณะที่มีกลุมตัวอยาง

บางสวนที่คนซึ่งสนิทจริงๆ เทานั้นถึงจะรับรูวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้กลุม

ตัวอยางเกือบทั้งหมดมีเพื่อนหรือคนรูจักเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนทอม 

เกย กะเทย ตุด ด้ี หรือเลสเบี้ยน โดยมีการพบปะพูดคุยทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว  
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5.1.2  สถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ 
        ทํางาน 
กลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

อยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรู

ความสามารถมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

หรือไม ในจํานวนนี้มีกลุมตัวอยางเพียง 6 รายเทานั้นที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงเปนในลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก 

แตไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ถูกเลือกปฏิบัติใน

ลักษณะดังกลาวยอมรับได เพราะคิดวาไมใชเรื่องรายแรง ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียวที่

พูดถึงคนที่เลือกปฏิบัติกับตน คือ เพื่อนรวมงาน 

สําหรับวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 มีวิธีการในการรับมือโดยการ

ปลอยวาง อยูเฉยๆ ไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาว

วา จะพูดหรืออธิบายใหคนรอบขางเขาใจ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชวิธีการแบบ

ไมเปนทางการ โดยการอยูเฉยๆ ไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว และมีกลุมตัวอยาง

เพียงรายเดียวที่ใชวิธีการแบบเปนทางการรวมกับวิธีการแบบไมเปนทางการในการแกปญหา

การถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดวยการทําบันทึก

ขอความเปนลายลักษณอักษรรวมกับการพูดคุย ช้ีแจง 

สําหรับสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานใน

ดานตางๆ นั้นปรากฏดังนี้ 

  5.1.2.1  ดานการรับเขาทํางาน 

   กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 2 แสดงใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัครเขา

ทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดวยวิธีการที่แตกตางกัน ทั้งกิริยาทาทาง การ

แสดงออก การแตงตัว และทรงผม อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งซึ่งถึงแมจะพยายาม

ไมแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรู แตก็อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมและการแสดงออก ที่ใน

บางครั้งแสดงความเปนตัวตนออกมา สําหรับผลจากการที่แสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแต

ตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น กลุมตัวอยางกลาววา 

ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเปดโอกาสใหเทาเทียมกัน  

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งไมไดแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูตอนสมัคร

เขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะกลัววาเขาจะไมรับเขาทํางาน ทั้งนี้



  
194 

กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกองคกร

ปฏิเสธการรับเขาทํางาน และมีกลุมตัวอยางถึง 5 คน เคยเจอกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา ไมมีความยุติธรรม นาจะใหโอกาสคน และควรมองที่

ความสามารถเปนหลัก ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมีความเห็นวาควรจะใหโอกาสผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศบาง เพราะในหลายกรณีคนกลุมนี้มีความรูความสามารถที่

เหนือกวาผูชายผูหญิงปกติเสียอีก สงผลทําใหกลุมตัวอยางกลัววาจะไมสามารถไดทํางานใน

ตําแหนงงานหรือสาขาที่ไดรํ่าเรียนมา อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองวา

ควรใหความเปนธรรมแกทั้งฝายนายจางและฝายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยควร

พยายามทําความเขาใจเหตุผลที่นายจางอาจไมสามารถรับผูซ่ึงมีบุคลิกลักษณะกระตุงกระติ้ง

เขาทํางานในบางตําแหนงได  

สําหรับปฏิกิริยาของผูบังคับบัญชาที่รับรูหลังจากที่รับกลุมตัวอยางเขาทํางาน

แลววาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ผูบังคับบัญชาปฏิบัติเหมือนเดิม ทั้งนี้กลุม

ตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลที่ผูบังคับบัญชาไมไดมีปฏิกิริยาตอตานวานาจะเปนเพราะผลงาน

ของพวกเขา ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานั้นที่ผูบังคับบัญชามีปฏิกิริยาจากการที่รับรู

ภายหลังจากที่รับเขาหรือเธอเขามาทํางานแลววาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซ่ึงก็

เปนปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยเทานั้น  

  5.1.2.2  ดานการจายคาตอบแทน 

มีกลุมตัวอยางเพียง 4  รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศไดคาตอบแทนต่ํากวาคนอื่นๆ และไมเคยมีกลุมตัวอยางคนใดประสบกับ

เหตุการณทํานองดังกลาวดวยตัวเอง กลุมตัวอยางที่เคยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มีความเห็น

วา เปนเรื่องที่ไมสมควร โดยควรพิจารณาจากความรูความสามารถมากกวาลักษณะหรือ

พฤติกรรมทางเพศ และควรใหความเปนธรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย ขณะที่

กลุมตัวอยางซึ่งไมเคยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มากอนก็มีความเห็นในทํานองเดียวกัน  

  5.1.2.3  ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเคยไดยินเหตุการณหรือประสบกับเหตุการณที่

ผูบังคับบัญชาไมอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน หากมีกรณี

ดังกลาวเกิดขึ้นกลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหผูบริหารใหโอกาสและเลิกกีดกันผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ ทั้งนี้กลุมตัวอยางมีขอเสนอหากตองเผชิญกับสถานการณดังกลาววา ผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนาจะลองคุยกับผูบังคับบัญชาเพื่ออธิบายและเรียกรองความ

เปนธรรม 

  5.1.2.4  ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 

กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม และมี

กลุมตัวอยางเพียง 2 รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมได

รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงนอยกวาที่ควรจะ

เปน ขณะที่มีกลุมตัวอยาง 1 รายเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง ทั้งนี้กลุมตัวอยาง

อยากใหผูบริหารเปดใจใหกวาง เลิกปดกั้น และยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมาก

ข้ึน โดยควรคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเลื่อนตําแหนง 

ขณะเดียวกันก็อยากใหผูบริหารมองคนที่ความสามารถ มากกวาจะมองวาเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศหรือไม ซ่ึงหากตองเผชิญกับเหตุการณทํานองนี้ก็ควรจะเขาไปคุยกับ

ผูบังคับบัญชา รวมถึงแสดงความสามารถออกมาใหเปนที่ประจักษ 

  5.1.2.5  ดานแรงงานสัมพันธ 

มีกลุมตัวอยางเพียง 3  รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศถูกคณะกรรมการซึ่งทางองคกรตั้งขึ้นตัดสินวาผิดและขอใหปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม อันเนื่องมาจากการถูกเพื่อนรวมงานพูดจาดูถูกและมีพฤติกรรมลอเลียนจึงเกิดมีปาก

เสียงกันขึ้น ทําใหเรื่องราวบานปลาย ขณะที่มีกลุมตัวอยางถึง 3 รายเชนกันที่เคยประสบกับ

เหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง สําหรับวิธีการในการแกปญหาหากตองตกอยูในสถานการณ

ดังกลาวก็ควรจะไปพูดกับคูกรณี และพยายามปรับความเขาใจกัน  

5.1.2.6  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 เคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนการ

กลาวถึงในแงลบ ไมวาจะเปนการแซว การลอเลียน การพูดจาเสียดสี หรือการนินทา ขณะที่กลุม

ตัวอยางบางสวนกลาววาเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ  ทั้งในทางที่ดีและไมดี นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางที่เคย

ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศคนอื่นๆ ในทางที่ดีเหมือนกัน กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวน

รูสึกไมพอใจ 
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  ทั้งนี้หากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ กลุมตัวอยางมีความเห็นแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ กลุมตัวอยาง

กวาครึ่งจะอยูเฉยๆ และวางตัวตามปกติ ขณะที่กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งจะมีปฏิกิริยาตอบกลับ

โดยการพูด ไมวาจะเปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการโตเถียงดวยเหตุผล และมีกลุม

ตัวอยางบางสวนที่จะพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงถูกตอวาดังกลาวเพื่อจะไดแกไขและปรับปรุง

ตัวตอไป 

สําหรับปฏิกิริยาที่ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชามีตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นแตกตางกันออกไป  สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาในแงลบ โดย

แสดงออกในหลากหลายรูปแบบทั้งการพูดและการแสดงกิริยาทาทางที่ไมเปนมิตร ขณะที่กลุม

ตัวอยางสวนที่เหลือเห็นผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปกติ คือ เหมือนกับผูชายผูหญิงทั่วไปและใหการยอมรับดี 

และหากตองตกอยูในภาวการณถูกเลือกปฏิบัติ กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่จะอยูเฉยๆ  

กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี และไมมี

กลุมตัวอยางรายใดเลยที่เพื่อนรวมงานแสดงปฏิกิริยาไมยอมรับออกมาตรงๆ ทั้งนี้กลุมตัวอยาง

หลายรายกลาววา หากมีความจริงใจ มีน้ําใจไมตรี มีมนุษยสัมพันธ และปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน

เปนอยางดี ก็จะไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางสวนยังคง

กังวลกับการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ขณะที่กลุมตัวอยางบางรายกลาววามีเพื่อน

รวมงานบางสวนที่ไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  

การไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชานั้น กลุมตัวอยางทุกรายไดรับความ

เคารพเปนอยางดี แตก็มีบางที่กลุมตัวอยางบางรายถูกผูใตบังคับบัญชาพูดจาหยอกลอหรือแซว 

แตก็ไมมีกลุมตัวอยางรายใดรูสึกโกรธ เพราะมองเปนเรื่องธรรมดาและไมไดรูสึกวาแรงจนเกินไป  

สําหรับปฏิกิริยาของลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกนั้น กลุม

ตัวอยางทุกรายไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอก

เชนเดียวกับผูชายหรือผูหญิงทั่วไป ซ่ึงการประพฤติปฏิบัติตัวเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกคาหรือผู

มาติดตองานจากหนวยงานภายนอกใหการยอมรับกลุมตัวอยาง อยางไรก็ตามมีบางเหมือนกัน

ที่กลุมตัวอยางถูกลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกมีปฏิกิริยาจากการที่ตอง

ติดตอมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งในลักษณะของการมอง การถาม 

หรือการแซว  
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5.1.3  ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียม 
         ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร   

     5.1.3.1  มุมมองของสังคมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางกวาครึ่งเห็นวาปจจุบันสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมองวามีทั้งกลุมที่

ยอมรับและกลุมที่ตอตาน และกลุมตัวอยางสวนนอยเห็นวาสังคมยังไมยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ โดยกลุมที่ใหการยอมรับจะเปนคนรุนใหม (อายุยังนอย) เปนเพศหญิง และ

อยูในเมืองใหญ ขณะที่กลุมซึ่งไมยอมรับหรือตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะ

เปนคนรุนเกา (อายุมาก) เปนเพศชาย และอาศัยอยูตางจังหวัด 

5.1.3.2 มุมมองของสังคมตอกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับ 

 หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางกวาครึ่งเห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมหญิงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากกวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ขณะที่กลุมตัวอยางอีก

จํานวนไมนอยที่เห็นวาสังคมมองกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน และกลุมตัวอยางสวนนอยที่เห็นวาสังคมใหการ

ยอมรับกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ 

5.1.3.3  มุมมองตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางกวาครึ่งมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติ

ทั่วไป ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปน

บุคคลที่มีความรูความสามารถ กลุมตัวอยางบางสวนมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

เปนกลุมคนซึ่งเปนสีสันของสังคม และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่มองวาผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศเปนกลุมคนที่นาเห็นใจ 

5.1.3.4  ความคิดเห็นตอการตีตราจากสังคมและผลกระทบที่ไดรับ 

กลุมตัวอยางกวาครึ่งอยากใหสังคมเปดกวาง และใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาเปนเรื่องปกติที่สังคมจะมองผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตกตางจากคนทั่วไป และรูสึกเฉยๆ ที่ถูกมองในลักษณะ

ดังกลาว นอกจากนี้กลุมตัวอยางบางสวนมีความเห็นวาเปนเรื่องที่นาสงสารและนาเห็นใจเปน

อยางยิ่งที่สังคมปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในลักษณะเชนนั้น 
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  5.1.3.5   ทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

  กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเห็นวาสังคมยังมองผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศในแงลบอยูมาก ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาส

ในหลายๆ ดาน แมวาจะมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่มองวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น แตก็อยากใหสังคมเปดใจยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศใหมากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อที่จะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป 

5.1.3.6 กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ อันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ 

พลเมือง และสิทธิทางเพศ 

มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานั้นที่มีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและ

บทบัญญัติที่เกี่ยวของ เปดโอกาส ใหการยอมรับ และคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

มากขึ้น ขณะที่กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัติที่

เกี่ยวของยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศมากเทาที่ควรจะเปน กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันคือ อยากใหกฎหมายและ

บทบัญญัติที่เกี่ยวของเปดโอกาส ใหการยอมรับ และใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศมากกวานี้ อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางรายกลาววาการจะใหออกกฎหมายหรือ

บทบัญญัติใดๆ เพื่อใหการคุมครองหรือยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้นนั้น

ไมใชเรื่องงาย เพราะคงมีหลายฝายที่ไมเห็นดวย เนื่องจากมีผลกระทบในหลายๆ ดาน  

 

5.1.4  ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของไมให 
        ความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร 

 เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ จะมีบางแตก็ไม

เกี่ยวกับเรื่องงาน ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงไมไดรับผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

กลาวคือ 

5.1.4.1  ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววาตนเองมีขวัญกําลังใจในการทํางานดี ขณะที่

สําหรับกลุมตัวอยางบางรายนั้นขวัญกําลังใจในการทํางานไมไดข้ึนอยูกับการไดรับการยอมรับ

จากบุคคลในที่ทํางานหรือไม มากนอยเพียงใด แตข้ึนอยูกับสิ่งที่ตนเองใหความสําคัญ  

  5.1.4.2  ความรักและความผูกพันตอองคกร 

  กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววาตนเองมีความรักและความผูกพันตอองคกร 

ขณะที่กลุมตัวอยางสวนที่เหลือกลาววามีความรักและความผูกพันตอองคกรมาก  



  
199 

5.1.4.3  การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววาสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี และมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่กลาววา สามารถทํางาน

รวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดีมาก  

  5.1.4.4   ความสุขในการทํางาน 

  กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววามีความสุขในการทํางาน  

 

5.1.5  นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ 
        ทรัพยากรมนุษยในองคกร 

5.1.5.1  คณะกรรมการบริหารองคกร 

กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 กลาววา องคกรที่ทํางานอยูมีคณะกรรมการ

บริหารองคกรที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะ

กรรมการบริหารองคกรจะไมแสดงออกชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดวย

เหตุผลนี้ทําใหกลุมตัวอยางไมแนใจวาคณะกรรมการบริหารองคกรมีผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศบางหรือไม แตก็คิดวามี  

5.1.5.2  การจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ 

 ทรัพยากรมนุษยในองคกร 

ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่กลาววาองคกรที่ทํางานอยูมีการ

จัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร การ

ฝกอบรมที่หนวยงานจัดขึ้นจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงมากกวา  

5.1.5.3  ที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็น 

 ทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ทํางานอยูมีที่ปรึกษาหรือกลุมที่

เปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร

มนุษยในองคกร อยางไรก็ดีกลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 กลาววา องคกรที่ทํางานอยูมีกลุมที่

ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของ

ทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยจะเปนการพูดคุยใหคําปรึกษากันระหวางเพื่อนหรือผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเหมือนกัน  
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5.1.5.4  นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ทํางานอยูมีการกําหนดนโยบาย

การไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน  

5.1.5.5 การแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน 

 องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ทํางานอยูแยกการจัดการความ

หลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

 

5.1.6  ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผู 

        มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

  5.1.6.1  ขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

  กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวา หากผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศตองการไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมควรที่จะประพฤติตัวใหดี 

วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ขณะที่กลุม

ตัวอยางอีกจํานวนไมนอยเสนอแนะวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศควรจะอดทนและตั้งใจ

ทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ และความรูความสามารถออกมาใหทุกคนเห็น แลวในที่สุดคน

รอบขางก็จะยอมรับ นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ เพราะจะทําใหพบกับ

ความสุขในชีวิตมากกวาการปดบัง แลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับในตัวคุณหากคุณไมไดทําให

คนอื่นเดือดรอน 

  5.1.6.2  ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร 

กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการ

ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศอยางเทาเทียม ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารองคกรควรพิจารณา

ที่ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ มากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการ

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

  5.1.6.3   ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครองผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพื่อใหมีสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ ไดแก กฎหมายการ

เปลี่ยนคํานําหนานาม กฎหมายการแตงงาน กฎหมายการขมขืน กฎหมายการแปลงเพศ และ
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อ่ืนๆ ขณะที่กลุมตัวอยางสวนที่เหลืออยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในดานตางๆ ใหมากกวาที่เปนอยู 

 

5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  สถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ 
        ทํางาน 
แมวากลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากร

มนุษยอยางเทาเทียมและเปนธรรม แตก็มีกรณีตัวอยางที่ ฉันทลักษณ รักษาอยู ผูประสานงาน

กลุมอัญจารี เลาถึงประสบการณที่เธอไดประสบมาวา (สุไลพร ชลวิไล, 2544) 

 

มีสมาชิกคนหนึ่งเปนครูอยูตางจังหวัด ทางกลุม (อัญจารี) สงจดหมายขาวไป

ให แตพอดีชวงนั้นเขาไมอยู ก็เลยไมไดรับจดหมายนี้ พอดีชาวบานที่อยูใกลๆ 

โรงเรียนเห็นวาเปนจดหมายถึงครู ดวยความหวังดีก็เลยเก็บไวให บังเอิญวา

ซองจดหมายที่สงไปไมมิดชิดเทาที่ควร กวาจะไปถึงมือครูหนังสือก็หลุดออก

มาแลว พอชาวบานเห็นวาเปนหนังสือเกี่ยวกับหญิงรักหญิงก็วาครูวาเปนพวก

วิปริต ไมอยากใหลูกหลานไปเรียนหนังสือที่นั่น พอดีชวงที่เกิดเหตุการณเปน

ชวงที่มีกรณีสถาบันราชภัฏออกกฎหามคนที่เปนเกย กะเทยเปนครูดวย เขาก็

เลยโดนผลกระทบจากกระแสตรงนั้น ทําใหตองลาออกจากโรงเรียนไปเลย ตอง

ไปเริ่มตนชีวิตใหม ไปหาโรงเรียนใหม เพราะกลัววาตนเองจะทนไมไดกับการ

ถูกรังเกียจ ถูกหาวาเปนพวกที่มีความวิปริต 

 

ขณะที่ในตางประเทศนั้นหลายบริษัท เชน Microsoft, Wal-Mart และ Apple รวมถึง

มหาวิทยาลัยและรัฐบาลอเมริกันไดขยายการใหความคุมครองดานสุขภาพและผลประโยชน

อ่ืนๆ ใหครอบคลุมคูสมรสที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย นอกจากนี้บริษัทยักษ

ใหญของอเมริกาหลายบริษัท ไดแก AT&T, Xerox, 3M, Digital, Dupont และ Procter & 

Gamble ไดกําหนดนโยบายและการใหผลประโยชนแกคูสมรสซึ่งเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศไวในนโยบายของบริษัทดวย (Galas, 1996) 

สําหรับการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่

กลุมตัวอยางประสบนั้น มีบางในลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก แตไม
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เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ (2541) กลาววา คนไทยยอมรับผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพอสมควร (แมไมถึงกับใหสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นเต็มรอย) ทั้งนี้

เพราะการมีอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นปรากฏและเปนที่รับรูมาชานานแลวใน

สังคมไทย และถือเปนสวนหนึ่งของระบบเพศ/เพศสถานะดั้งเดิมในสังคมไทย (Morris, 1994; 

Jackson, 1997) สอดคลองกับผลการศึกษาของ Whitam & Zent (1984) ที่กลาวถึงสังคมแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงสังคมไทยวา คนในสังคมมีทัศนคติในเชิงอดกลั้นตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศสูงกวาคนในสังคมอเมริกา โดยพบวาการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในตะวันตกมักจะเกิดขึ้นในสถานการณที่ไมเปนทางการ อยางเชน ระหวาง

สมาชิกในครอบครัว ระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางคนแปลกหนา สวนในบริบทของไทยการ

เลือกปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นในสถานการณที่เปนทางการมากกวา อยางเชนเมื่อสมัครงาน สมัคร

เรียน ติดตอราชการ (ติโหมะ โอะหยะเน็น, 2551) 

ขณะที่ผลการศึกษาของ มนตรา พงษนิล (2551) พบวา มีการเลือกปฏิบัติอัน

เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลาวคือ ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศทั้งหมดที่มีบทบาทสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสามารถแสดงบทบาทที่

โดดเดนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษาเทานั้น แตเมื่อใดก็ตามเปนกิจกรรมที่จะตองแสดงตอ

ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็มักจะไดรับการหามปราม 

หรือกําหนดการแตงกายใหเปนระเบียบเรียบรอยตามเพศ และใหอยูเบื้องหลังของกิจกรรม

เทานั้น ผลการศึกษาของ รวมพล สายอรุณ (2541) ช้ีวา อาชีพที่ยอมรับใหชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเปนไดมากที่สุดคือ ชางเสริมสวย สวนอาชีพที่ยอมใหชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเปนไดนอยที่สุดคือ พระสงฆ 

สําหรับวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเลือกใชวิธีการแบบไมเปน

ทางการ โดยการปลอยวาง อยูเฉยๆ และไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ผลการศึกษา

ของ ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) พบวา นักศึกษาแพทยชายผ ู มีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศจะพยายามปรับเปลี่ยน และจัดการกับเรื่องเพศของตนใหเขากับสภาวะ

แวดลอม บุคคลรอบขาง และความเชื่อในเรื่องเพศรอบๆ ตัว โดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียน

แพทยที่มีระเบียบปฏิบัติที่ข้ึนอยูกับวิชาชีพ ภาพลักษณ และความคาดหวังจากสมาชิกในสังคม

รวมอยูดวย ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียวที่ใชวิธีการแบบเปนทางการรวมกับวิธีการแบบ

ไมเปนทางการในการแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติ โดยการทําบันทึกขอความประกอบกับการ
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พูดคุยชี้แจง ดังเชนกรณีของ Jeanette Smith อดีตพยาบาลแหงกองทัพอากาศอังกฤษที่

ฟองรองกองทัพอังกฤษวา การปลดเธอออกจากราชการในขอกลาวหาวาเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศนั้นไมชอบดวยกฎหมาย (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2543) 

ทั้งนี้การจะเลือกใชวิธีการในการรับมือหรือแกไขปญหาการถูกเลือกปฏิบัติในแบบนั้น

ข้ึนอยูกับตัวผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเองที่จะพิจารณาวาวิธีการใดมีความเหมาะสมใน

แตละสถานการณ 

  5.2.1.1  ดานการรับเขาทํางาน 

   แมวากลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งไดแสดงใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแต

ตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ จะไดรับการยอมรับและใหเกียรติ

จากผูบังคับบัญชาเปนอยางดีก็ตาม ก็มีกลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งซึ่งไมไดแสดงออกให

ผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะ

กลัววาเขาจะไมรับเขาทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พวงผกา มหาวีรชาติกุล (2545) ที่

พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตางตองดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยความหวาดระแวง 

เพราะไมตองการถูกประณามหรือถูกจับจองจากสังคม และกลัววาหากความเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศของตนถูกเปดเผยจะทําใหสูญเสียตําแหนงหนาที่การงาน ทําใหตองปกปด

ความเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนไว (ประนอม สโรซมาน, 2524) 

สําหรับปฏิกิริยาของผูบังคับบัญชาที่รับรูภายหลังวากลุมตัวอยางเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ผูบังคับบัญชาปฏิบัติเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง จะมีบางก็เปน

ปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยเทานั้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ Croteau (1996) ที่พบวา ผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศจะไมไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ หรือความเคารพจาก

ผูบังคับบัญชา  ผลการศึกษาของ เพ็ญมาส กําเหนิดโทน (2528) ก็ไดใหมุมมองในทํานอง

เดียวกันคือ ครูยอมรับนักเรียนที่เปนชายผ ู มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดในระดับปานกลาง

คอนขางต่ํา 

ในประเด็นเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมในการคัดเลือกเขาทํางาน อัน

เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับคํากลาว

ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนหนึ่งซึ่งกลาววา “สาวประเภทสองถูกเลือกปฏิบัติมาก

ในเรื่องการใชชีวิต เรื่องการหางาน โดยเฉพาะงานประจํา งานออฟฟศตางๆ ที่ไมใชงานอิสระ 

กวาจะหางานไดเลือดตาแทบกระเด็น” (สุไลพร ชลวิไล, 2550)  
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ในสหรัฐอเมริกางานวิจัยชี้วาการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศสามารถพบไดทั่วไปในหลายหนวยงาน เริ่มตั้งแตการไมรับเขาทํางาน (Rothschild, 2000)

เชนเดียวกับ สุไลพร ชลวิไล (2544) ที่กลาววา หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมไดรับ

การคัดเลือกเขาทํางานดวยเหตุผลเรื่องบุคลิกภาพที่ไมเปนผูหญิงมากกวาเรื่องความสามารถ 

หรือดวยเหตุผลวาเปนผูที่มีแนวโนมใชความรุนแรง เพราะมีความผิดปกติทางจิตใจ หรือดวย

เหตุผลวาขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในสายงานอาชีพบางอยาง เชน ครู อาจารย อันจะเห็นได

จากในป พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏไดออกกฎระเบียบหามผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเขา

ศึกษาวิชาชีพครู (สุริชัย หวันแกว, 2550) และในป พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมประชาสัมพันธขอ

ความรวมมือไปยังสถานีโทรทัศนทุกชองใหกลั่นกรองและลดการนําเสนอภาพของกะเทย เกย 

ทอม ด้ี เนื่องจากจะเปนตัวอยางที่ไมดีใหกับเยาวชน (สุไลพร ชลวิไล, 2544) 

นอกจากนี้การศึกษาของ รุงกานดา พงศธรกุลพานิช (2530) พบวา นักเรียนมี

ความเห็นวาควรที่จะมีการจํากัดสิทธิบางประการของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เชน 

การเปนผูนํา และการเลือกประกอบอาชีพ นิธิ เอียวศรีวงศ (2540ข) กลาวถึงประเด็นนี้วา ในแง

ชีววิทยาการกีดกันไมใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการศึกษาและมีอาชีพ ไมวาใน

แขนงใดก็ตามที่เขารักและมีความถนัด ก็เหมือนกับการเลือกปฏิบัติแกคนที่เกิดมาตาชั้นเดียว 

ดํา หรือจมูกบาน  

ขณะที่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกานั้นประธานาธิบดี Clinton ไดยกเลิกคําสั่ง

ตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมใหเขารับราชการในกองทัพ ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษา

สิทธิมนุษยชน ดังนั้นนับตั้งแตป ค.ศ.1993 เปนตนมา ทหารสหรัฐที่ถูกคัดเลือกใหมจึงไมถูกถาม

ในเรื่องนี้อีกตอไป (รัจรี นพเกตุ, 2542) คนที่มีอัตลักษณหลกหลายทางเพศจึงมีสิทธิเปนทหารได

เชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป  

  5.2.1.2  ดานการจายคาตอบแทน 

ในประเด็นเรื่องการไดรับคาตอบแทนที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ผลการศึกษาของ Croteau (1996) พบวา หนวยงานตางๆ 

มีการจํากัดคาตอบแทนของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การที่

หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับคาตอบแทนต่ํากวาผูหญิงทั่วไป (Cohn, 1992; 

Frum, 1992; Van Soest, 1996; Yared, 1997; Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 2001; 

Melymuka, 2001; Quittner, 2003)  ขณะที่ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็ไดรับ

คาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาผูชายปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; Badgett, 2000)   
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  5.2.1.3  ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ในประเด็นเรื่องการไมไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอันเนื่องมาจากการ

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น แมการศึกษานี้จะไมพบวามีกลุมตัวอยางรายใดที่เคย

ไดยินหรือประสบกับเหตุการณทํานองดังกลาวดวยตัวเอง แตก็มีกรณีของ รศ.ดร.เสรี            

วงศมณฑา ที่ใหสัมภาษณถึงความไมเปนธรรมที่ไดรับ โดยการไมอยากใหไดรับทุนไปศึกษาตอ

ตางประเทศถึงแมจะมีคะแนนเปนลําดับที่หนึ่ง รวมถึงการไมอยากใหกลับมาเปนอาจารยเพื่อ

ชดใชทุนการศึกษาที่ไดรับ (สัญญา คุณากร, 2551) 

  5.2.1.4  ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 

ในประเด็นเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงอัน

เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Croteau (1996) ที่พบวา หนวยงานตางๆ มีการไมข้ึนเงินเดือน ไมเลื่อนตําแหนง และไมใหงาน

ที่ตองรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น หรือการไมจางใหทํางานกับหนวยงานอีกตอไป เชนเดียวกับ รศ.ดร.

เสรี วงศมณฑา ที่เลาถึงผลกระทบจากการเปนผ ู มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “เมื่อดํารง

ตําแหนงคณบดีก็มีบัตรสนเทวาชายจริงหญิงแทที่มีความสามารถไมมีแลวหรือ? ทําให รศ.ดร.

เสรี ไมเคยฝนวาจะไดเปนอธิการบดี เพราะคิดวาการไดเปนคณบดีก็เปนบุญที่สุดแลว” (สัญญา 

คุณากร, 2551) 

ทั้งนี้ Rawls (2001) กลาววา เปนสิ่งจําเปนที่หนวยงานตางๆ จะตองกําหนด

แนวปฏิบัติเพื่อสรางเปนธรรมใหเกิดขึ้นอยางชัดเจนทั้งในเรื่องของการจางงาน การใหออกจาก

งาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  

  5.2.1.5  ดานแรงงานสัมพันธ 

ในประเด็นเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาโทษอันเนื่องมาจาก

การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ไมพบวามีผลการศึกษาใดที่เปนเชนนี้ อยางไรก็

ตามเนื่องจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพศวิถีนอกกระแสหลักที่ดํารงอยูในสังคม 

และสังคมยังไมใหการยอมรับหรือมองวาเปนปญหา (วราภรณ แชมสนิท, 2551ก) ดังนั้นการ

ไดรับความไมเปนธรรมในกรณีตางๆ จึงเกิดขึ้นอยูเสมอ 

5.2.1.6  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ

ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ซ่ึงสวนใหญจะเปนการ

กลาวถึงในแงลบ ไมวาจะเปนการแซว การลอเลียน การพูดจาเสียดสี หรือการนินทา สอดคลอง
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กับ พิเชษฐ สายพันธ (2544) ที่กลาววา บุคคลที่ไมมีคุณลักษณะที่ตรงกับเพศและเพศสภาพ

แบบชาย-หญิงจะถูกจัดใหเปนบุคคลชายขอบ (Marginalized) ถูกมองวาเปนคนไรคา และมัก

ถูกทํารายใหไดรับความเจ็บปวดอยูเสมอ เชนเดียวกับผลการศึกษาของ เยาวนุช อินทรเดโชกุล 

(2526) ที่พบวา คนงานรอยละ 61.51 เห็นวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนคนผิดปกติ 

นาหัวเราะ และบางทีก็นารังเกียจ ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววาเคยไดยินผูบังคับบัญชา 

เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทั้งในทางที่ดีและ

ไมดี อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางที่เคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา

กลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทางที่ดีบางเหมือนกัน  

สําหรับความรูสึกที่ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา

กลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทางที่ไมดีนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ ทั้งนี้

เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะมีความรูสึกวาตนเองผิดปกติจากคนทั่วไป (โชคชัย 

ปรีชาหาญ, 2540) ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนรูสึกไมพอใจที่ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทางไมดี ซ่ึงหาก

ตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาเชนนั้น กลุมตัวอยางกวาครึ่งกลาววาจะอยูเฉยๆ และวางตัว

ตามปกติ ขณะที่กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งกลาววาจะมีปฏิกิริยาตอบกลับโดยการพูด ไมวาจะ

เปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการโตเถียงดวยเหตุผล และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่

กลาววาจะพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงตองถูกตอวาเพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงตัวตอไป 

ขณะที่กลุมตัวอยางเคยเห็นผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และ

ผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไป  สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาในแงลบ ทั้งการพูดและการแสดงกิริยาทาทางที่ไมเปนมิตร 

สําหรับความรูสึกก็มีทั้งเฉยๆ และไมพอใจ ซ่ึงหากตองตกอยูในภาวการณดังกลาว กลุมตัวอยาง

สวนใหญเลือกที่จะอยูเฉยๆ ขณะที่มีกลุมตัวอยางหลายรายที่รูสึกไมพอใจ โดยกลาววาคงไม

สามารถอยูเฉยได คงตองแสดงปฏิกิริยาอะไรออกไปบางใหเขารูวาไมพอใจ ไมวาจะเปนการ

พูดจา การใชกําลัง หรือการลาออก สอดคลองกับ กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย 

(2551ข) ที่กลาววา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองใชความอดทนอดกลั้นสวนบุคคลใน

ชีวิตประจําวัน เมื่อเพศวิถีที่แตกตางของตนกลายเปนประเด็นในโรงเรียน ที่ทํางาน และ

ครอบครัว  

สําหรับการยอมจากเพื่อนรวมงานนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการยอมรับ

เปนอยางดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ที่กลาว
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วา เพราะสถานภาพเปนแคเพื่อนจึงไมคอยมีอิทธิพลในการตอรองมากนัก ทําใหเพื่อนสวนใหญ

ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได ขณะที่กลุมตัวอยางบางรายเพื่อนรวมงานบางสวน

ไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Croteau (1996) ที่

พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะไมไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ หรือความเคารพ

จากเพื่อนรวมงาน เชนเดียวกับ สุไลพร ชลวิไล (2544) ที่ศึกษาพบวา ในแงการเขาสังคมหญิงผ ู 

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองเผชิญกับปญหาการไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 

ถูกตําหนิติเตียน ถูกนินทา ขาดเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยปรึกษาปญหาสวนตัว ทําใหผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศพยายามประนีประนอมกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหมีปญหานอยที่สุด

ในทุกเรื่อง (อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน, 2548) ทั้งนี้เพราะทัศนคติของเพื่อนตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมีความสัมพันธกับการปรับตัวของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมาก

ที่สุด นอกจากนี้เพื่อนยังเปนบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากที่สุด 

ที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวา เพื่อนจัดไดวาเปนบุคคลที่ไมไดมีสวนไดสวนเสีย ไมวาใครจะ

เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไมก็ตาม เพื่อนไมไดมองวาเพื่อนของตนปกติหรือ

ผิดปกติ และไมไดคาดหวังวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองมีชีวิตสวนตัวอยางไร ซ่ึง

ทัศนคติที่ดีของเพื่อนตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจัดไดวาเปนน้ําทิพยช้ันดีที่สามารถ

ชวยใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศปรับตัวอยูในสังคมไดโดยไมรูสึกวาตนตองอยูอยางโดด

เดี่ยว หรือเปนแกะดําของสังคม (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) 

สําหรับการไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชานั้น กลุมตัวอยางทุกราย

ไดรับความเคารพเปนอยางดี ตรงขามกับผลการศึกษาของ Croteau (1996) ที่พบวา ผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศจะไมไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ หรือความเคารพจาก

ผ ู ใตบังคับบัญชา อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางรายถูกผูใตบังคับบัญชาพูดจาหยอกลอหรือ

แซว สอดคลองกับ วัลลภ ปยะมโนธรรม (2530) ที่กลาววา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมัก

ถูกลอเลียนจากบุคคลรอบขาง 

สําหรับปฏิกิริยาของลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกนั้น กลุม

ตัวอยางทุกรายไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอก

เชนเดียวกับผูชายหรือผูหญิงทั่วไป การประพฤติปฏิบัติตัวเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกคาหรือผูมา

ติดตองานจากหนวยงานภายนอกใหการยอมรับกลุมตัวอยาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ที่พบวา สวนใหญนักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศจะพยายามควบคุมทาทางการแสดงออกที่อาจจะบงบอกไดวาเปนผูมีอัต
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ลักษณหลากหลายทางเพศเมื่ออยูตอหนาคนไข เนื่องจากกลัววาจะขาดความนาเชื่อถือและถูก

มองในแงลบ ทั้งนี้เพราะการยอมรับจะเปนสวนเติมเต็มที่ชวยใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศทุมเทกําลังความสามารถที่มีอยูในการสรางสรรคสังคมใหดีงามยิ่งขึ้น เพื่อใหตนสามารถอยู

เปนสวนหนึ่งของสังคมตอไปได (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) 

 
5.2.2  ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียม 
         ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร   

     5.2.2.1  มุมมองของสังคมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจุบันสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ไมไดรังเกียจอยางแตกอน ถึงแมไมครอบคลุมทุกสังคม แต

คนสวนใหญก็ไมไดรังเกียจอะไรมากนัก หากไมทําตัวเปนปญหาตอสังคม (วารุณี ฟองแกว และ

พูนทรัพย โสภารัตน, 2542) ผลการศึกษาของ จิราภรณ อารยะรังสฤษฎ (2537) พบวา ทัศนคติ

ของคนไทยสวนใหญตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยูในระดับปานกลาง คอนขางจะมี

ความเขาใจและยอมรับได ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมองวามีทั้งกลุมที่ยอมรับและ

กลุมที่ตอตาน และกลุมตัวอยางสวนนอยที่กลาววาสังคมยังไมยอมรับกลุมผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ สอดคลองกับ นิธิ เอียวศรีวงศ (2540ก) ที่ต้ังขอสังเกตวาในเมืองไทยเราทุก

วันนี้ทรรศนะที่มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นอาจแบงไดเปน 3 ข้ัว ข้ัวแรก คือ คนมี

อายุที่ไดรับการศึกษามองกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “วิปริต” (แปรปรวน ผิดปกติ 

ผิดแนวทาง) และเพราะ “ผิดแนวทาง” จึงมีความหมายในเชิงจริยธรรมดวย คือกลายเปนความ

ช่ัวความเลว ข้ัวที่สอง คือ ทัศนคติของชาวบานทั่วไป ขั้วนี้มองกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศวา “ผิดปกติ” แตไมไดตัดสินดีช่ัว เพียงแตเห็นวาแปลกจากคนอื่น ความผิดปกตินี้มักเปนจุด

ใหคนอื่นใชหยอกลอ ยิ่งถาถูกลอแลวแสดงกิริยาตรงขามกับเพศที่ปรากฏภายนอกใหเห็น เชน 

เปนผูชายแตกลับสะบัดสะบิ้ง ก็ยิ่งเปนที่สนุกสนานของผูรวมวงหยอกลอมากขึ้น ข้ัวที่สาม คือ 

ทัศนคติของคนมีการศึกษา และโนมเอียงไปทางการศึกษาที่สัมพันธเชื่อมโยงกับความรู 

ความคิดของฝรั่งปจจุบันดวย คนพวกนี้มักมีอายุนอยกวาคนในขั้วแรก ทัศนคติของคนในขั้วนี้

เหมือนกับทัศนคติของคนมีการศึกษาและเสรีนิยมในเมืองฝรั่งทั่วไป กลาวคือ เห็นวาการมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเปนสิทธิ เปนทางเลือกอิสระ เปนธรรมชาติ เปนวิถีชีวิตที่ไมมี

อันตรายตอใคร ฯลฯ 

แมวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะไดรับการยอมรับในสังคมวงกวาง

มากขึ้น (พุทธิสาโร, 2551) แตก็ไมไดหมายความวาพื้นที่ทางสังคมของผูมีอัตลักษณหลากหลาย
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ทางเพศจะปราศจากอคติเชิงลบ การเลือกปฏิบัติ และการจัดลําดับในเชิงคุณคา กลาวคือ สังคม

อาจมีความอดทนรับใหเพศวิถีบางอยางดํารงอยูได แตก็ไมไดยอมรับในคุณคาหรือความเทา

เทียมของเพศวิถีเหลานั้น (Jackson, 1999) จึงไมอาจพูดไดเต็มปากเสียทีเดียววาสังคมไทยให

การยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแลว หรืออาจเปนเพียงแคการมีขีดความอดทนตอ

เรื่องนี้ไดมากขึ้นเทานั้น (ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง, 2551) ผลการศึกษาของ โชคชัย 

ปรีชาหาญ (2540) พบวา มีคนในสังคมบางคนแสดงทาทีรังเกียจและดูหมิ่นผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศทั้งกลุมเปดเผยและไมเปดเผย 

แมสังคมไทยจะมีหลักฐานตํานานโบราณที่กลาวถึง “คนสองเพศ” วามีสถานะ

เทาเทียมกับชายและหญิง กระนั้นสังคมก็ยังเห็นวา “ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ” เปนสิ่ง

ที่ผิดธรรมชาติ และขัดกับขนบธรรมเนียมที่ดีงามของสังคม ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศถูกกีดกันจากสังคม (สุริชัย หวันแกว, 2550) แมแตบิดามารดาเองก็มีทัศนคติตอผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศวานารังเกียจและสังคมไมยอมรับ (ผองพักตร จึงวิมุติพันธ, 2541) 

นอกจากนี้การปฏิเสธหรือการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยัง

ข้ึนอยูกับยุคสมัย สังคม และวัฒนธรรมดวย ดังจะเห็นไดจากในสมัยกรีกและโรมันนั้นผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมและไมถือวาผิดปกติ รวมทั้งสามารถ

แสดงออกไดอยางเปดเผย (ประณม จ่ันทิม, 2537) เปนเรื่องธรรมชาติ และยังเปนการแสดงออก

ถึงความรักอันสูงสงกวาธรรมดาอีกดวย  ปญญาชนหรือชนชั้นสูงในสังคมเทานั้นที่มีสิทธิกระทํา

ได (อุดมศิลป  ศรีแสงนาม, 2525) นักปราชญที่มีช่ือเสียงที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศในสมัยกรีกและโรมัน ไดแก Plato, Socrates, Leonado da Vinci (รัจรี นพเกตุ,  2542)    

ชนเผาอเมริกันอินเดียนพื้นเมืองก็ยกยองใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกาวสูตําแหนง

ปกครองชั้นสูงได (อักษราวุธ, 2544) สมัยอียิปตโบราณการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็ไม

ถือเปนเรื่องนาอับอาย (จุมพต สายสุนทร, 2526) และที่ประเทศญี่ปุนถือวาการมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเปนเรื่องปกติซ่ึงปฏิบัติกันในหมูซามูไรและพระ (ทิศ โชติวัฒนตระกูล, 

2526) จนกระทั่งเมื่อคริสตศาสนาไดเผยแผเขามาและมีอิทธิพลตอบุคคลทุกระดับชั้น ทําให

ความเชื่อของคนในสังคมตะวันตกเปลี่ยนไป โดยถือวาการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปน

ความผิดและเปนบาป (วิฑูรย อ้ึงประพันธ, 2529) ขณะที่ปจจุบันสังคมสมัยใหมอยางประเทศ

ในทวีปอเมริกาหรือยุโรป เชน แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด หรือสวีเดน ตางมีทัศนคติที่เปด

กวางตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น (ผูจัดการรายวัน, 2544) จากการสํารวจ

สํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในป 1998 พบวา มีคูสามีภรรยาที่เปนผูมีอัตลักษณ
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หลากหลายทางเพศถึง 1.67 ลานคน และคาดการณวามีจํานวนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศประมาณ 6 – 10 % ของประชากรอเมริกัน (Cummings & Worley, 2005)   

สําหรับกลุมที่ใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปนคนรุน

ใหม (อายุยังนอย) เปนเพศหญิง และอยูในเมืองใหญ ขณะที่กลุมซึ่งไมยอมรับหรือตอตานผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปนคนรุนเกา (อายุมาก) เปนเพศชาย และอาศัยอยูตาม

ตางจังหวัด สอดคลองกับผลการศึกษาของ เยาวนุช อินทรเดโชกุล (2526) ที่พบวา คนงานชาย

รอยละ 81.48 เห็นวากลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนคนผิดปกติ นาหัวเราะ และบาง

ทีก็นารังเกียจ ขณะที่คนงานหญิงเห็นดวยกับทัศนะนี้เพียงรอยละ 55.56 เชนเดียวกับผล

การศึกษาของ นันทิรัตน คุณากร (2532) ที่พบวานักเรียนหญิงมีทัศนคติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศดีกวานักเรียนชาย  

ผลการศึกษาในตางประเทศก็พบวาเพศชายมีแนวโนมที่จะมีระดับการกีดกันผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาเพศหญิง (Herek, 1988; Lehne, 1992; Herek & 

Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Bergman & Zinberg, 1997; LaMar & Kite, 1998; 

Smith & Gordon, 1998; Herek, 2000a, 2000b; Hoffmann & Bakken, 2001; Olivero & 

Murataya, 2001; Plugge-Foust & Strickland, 2001; Battle & Lemelle, 2002; Ellis, 

Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Landen & Innala, 2002; Lim, 2002; 

Scalelli, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003; Lingiardi, Falanga & Augelli, 2005) 

รวมถึงพบความสัมพันธในทางบวกระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

(Herek, 1988; Herek, 1994; Herek, 2000b; Herek, 2002b; Landen & Innala, 2002; 

Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003)   

สอดคลองกับผลการศึกษาของ รุงกานดา พงศธรกุลพานิช (2530) ที่พบวา 

นักเรียนที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานครจะมีความคิดเห็นดานบวกตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากกวานักเรียนที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูตางจังหวัด 

อยางไรก็ตามในประเด็นนี้นั้น สิทธิพันธ บุญญาภิสมภาร และบุญยก       

บุญญาภิสมภาร (2551) ไดต้ังขอสังเกตที่นาสนใจวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่แสดง

ความเปนตัวตน หรือปรับแตงตัวตนอยางชัดเจน อาทิเชน คนขามเพศ หรือสาวประเภทสอง 

มักจะประสบปญหาการไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคมมากกวากลุมเกย หรือกลุมชายรัก

ชายที่แสดงความเปนตัวตนทางเพศไดกลมกลืนไปกับเพศชายทั่วไป เนื่องจากไมไดปรับแตง
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สรีระรางกาย หรือตัวตนมากเทากับสาวประเภทสอง หรือคนขามเพศ กลาวอีกแงหนึ่งก็คือ 

ตัวตนทางเพศแบบใดนั้นสงผลตอการยอมรับของคนในสังคมดวยเชนกัน  

5.2.2.2 มุมมองของสังคมตอกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับ 

             หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาสังคมใหการยอมรับหญิงผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากกวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้เพราะมีการเชื่อมโยงกับ

การติดเอดสซ่ึงสาเหตุของการแพรระบาดมาจากกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทํา

ใหชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนที่รังเกียจของสังคม นอกจากนี้ผลการศึกษาของ 

พิมลมาศ แสงศักดิ์ (2545) ยังพบวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักถูกบรรทัดฐาน

ทางสังคมที่มองวาผูชายตองเปนคนเขมแข็ง มีความเปนผูนํา กลาหาญ เปนหัวหนาครอบครัว 

และคาดหวังใหเปนผูสืบทายาท ส่ิงเหลานี้ทําใหชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองพบ

กับความยุงยากใจ จึงมองวาความเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนเปนความ

ออนแอ ตองอยูกับความหวาดระแวงวาจะทําใหบุคคลรอบขางรูสึกผิดหวัง ทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงวงศตระกูล กลัววาจะถูกสังคมประณาม ทําใหชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ปรับตัวไดนอย ในขณะที่สังคมไทยมีทรรศนะวาการเปนหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

นั้นเปนลักษณะของแฟชั่นมากกวา และหากหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดทดลอง

คบหากับผูชายก็จะทําใหหายจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได สังคมจึงไมได

ตอตานหรือแสดงความรังเกียจหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศรุนแรงเทากับชายผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) ที่เปนเชนนี้เพราะสังคมมองชายผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนสิ่งผิดธรรมชาติ ถูกกีดกันใหเปนคนชายขอบทางเพศ มักมี

สถานะที่ตํ่าตอย ถูกปฏิบัติ และไดรับความสนใจในการแกปญหานอยกวาพฤติกรรมและ

ความสัมพันธระหวางผูชายกับผูหญิง (มนตรา พงษนิล, 2551) ผลการศึกษาในตางประเทศ

พบวา เพศชายมีแนวโนมที่จะมีระดับการกีดกันชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวา

การกีดกันหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Morin & Garfinkle, 1978; Lehne, 1992; 

Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Lim, 2002) 

ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่กลาววาสังคมมองชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน คือ มองเห็นเปน

ความผิดปกติ (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2551) เนื่องมาจากคติทวินิยมทางเพศไดประทับตราใหผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพศไมปกติ ลักเพศ ผิดเพศ ซ่ึงมีเพศรสที่ผิดไปจาก
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ความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิง (มนตรา พงษนิล, 2551) อีกทั้งคนสวนใหญยังมีอคติตอ

กลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะถือเปนกลุมที่มิใช “หญิง” และ “ชาย” จึงไมไดรับ

การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาที่ควร (เทอดศักดิ์ รมจําปา, 2545) ทั้งนี้เพราะใน

ประเทศไทยนั้น กรมสุขภาพจิตเพิ่งประกาศอยางเปนทางการครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 นี้เองวาผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมถือวาเปนความผิดปกติทางจิต (ปยรัตน มารแตง, 2546)  

แมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมไทยทั้งชายและหญิงจะถูกปฏิเสธ

และถูกกีดกันจากสังคมในทํานองเดียวกัน ดวยรสนิยมและวิถีทางเพศของพวกเขาและเธอที่

แตกตางจากคนสวนใหญ หากในกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเองก็ยังไดรับอิทธิพล

จากกรอบความคิด คานิยม ประเพณีที่ใหคุณคากับความเปนหญิงและความเปนชายไมเทากัน 

ซ่ึงสงผลใหสังคมไทยมองชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและหญิงมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศแตกตางกันไปดวย (สุไลพร ชลวิไล, 2544) 

นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาสังคมใหการยอมรับชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยสังคมเห็นวาหญิงผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเรื่องนาอับอาย ทําใหพวกเธอถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติทั้ง

ในเรื่องของการทํางานและการเขาสังคม (สุไลพร ชลวิไล, 2544)  โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศที่ประพฤติหรือสวมบทบาทความเปนชายนั้น ไรพื้นที่ ไรสิทธิ์ ไรเสียง 

ไรความภาคภูมิ และไรอํานาจในการแสดงอัตลักษณของตนเอง (วริตตา ศรีรัตนา, 2551) 

สอดคลองกับ Morris (1997) ที่กลาววา สําหรับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นการมี

ตัวตนในพื้นที่สาธารณะถือเปนเรื่องตองหาม ซ่ึงขัดกับทฤษฎี Gender ของ Butler (1990) ที่

กลาววา หญิงที่ประพฤติปฏิบัติตัวคลายกับชายจะทําใหมีอํานาจ (Power) มากขึ้นเชนเดียวกับ

ชาย 

5.2.2.3  มุมมองตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติ

ทั่วไป ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปน

บุคคลที่มีความรูความสามารถ ดังผลการศึกษาของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน (2548) ที่พบวา 

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศรวมจุดเดนของทั้ง 2 เพศใน 1 คน จึงทําใหทําอะไรไดดีกวา

ผูหญิงหรือผูชายธรรมดา และผลการศึกษาของ Snyder (2006) ที่พบวา องคกรและหนวยงาน

ภายใตการดูแลของผูบริหารที่เปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น พนักงานมีความ

ผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในงาน และขวัญกําลังใจในการทํางานโดยภาพรวมสูงกวา
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องคกรโดยทั่วไปถึง 35% ยิ่งกวานั้นยังสงผลตอความจงรักภักดีตอองคกร และความสามารถใน

การทํางานของพนักงานอีกดวย ทั้งนี้เพราะผูบริหารที่เปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

มีความฉลาดทางอารมณสูงกวาผูบริหารที่เปนชายแท สอดคลองกับในสังคมไทยปจจุบันที่ผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผยไดแสดงศักยภาพของตนจนประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่และกิจการตางๆ ที่ทําอยู จนไดรับการยกยองและชื่นชมใน

ความสามารถที่โดดเดนกวาบุคคลทั่วไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) 

สอดคลองกับ ศิรินันท กิตติสุขสถิต (2551) ที่กลาววา ปจจุบันไดมีการรณรงคทําความเขาใจให

สังคมรับรูวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง มีความสามารถทํา

คุณประโยชนใหสังคม ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน และเปนตนแบบของสังคมได 

ขณะที่ รศ.ดร.เสรี วงศมณฑา มีความเห็นวา การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมได  

ทําใหเปนคนเกง แตผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองผลักดันตัวเองเพื่อใหผูอ่ืนยอมรับ      

(เจิมศักดิ์  ปนทอง, 2544) 

ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุม

คนซึ่งเปนสีสันของสังคม และบางสวนที่มองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนที่

นาเห็นใจ สอดคลองกับผลการศึกษาของ เยาวนุช อินทรเดโชกุล (2526) ที่พบวา คนงานรอยละ 

72.81 เห็นวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนคนที่มีความชอบแปลกจากคนทั่วไปซึ่งนา

เห็นใจ 

ทั้งนี้ผลการศึกษานี้ไมพบวามีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศรายใดรูสึก

รังเกียจผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ซ่ึงตรงขามกับผลการศึกษาของ สุธรรม ธรรม

รงควิทย (2548) ที่พบวา ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่เปนเกยไดซึมซับเอาความรูสึก

รังเกียจการแสดงออกแบบผิดเพศ เชน ความรูสึกรังเกียจกะเทย ตามแบบการใหคุณคาของ

สังคมกระแสหลักเขาไวในตัวดวย นับเปนจุดรวมดานลบที่ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

สวนหนึ่งมีรวมกันกับคนจํานวนมากในสังคม เชนเดียวกับผลการศึกษาของ โชคชัย ปรีชาหาญ 

(2540) ที่พบวา ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะมีความรูสึกที่ดีตอชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศกลุมเดียวกัน และรังเกียจดูแคลนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคน

ละประเภท คนละกลุมกับตน 

5.2.2.4  ความคิดเห็นตอการตีตราจากสังคมและผลกระทบที่ไดรับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เชนเดียวกับคนกลุมอื่นๆ 
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ในสังคมที่ไมตองการการถูกแบงประเภทและเลือกปฏิบัติ (Anderson, 2002) ขณะที่กลุม

ตัวอยางบางสวนกลาววาเปนเรื่องปกติที่สังคมจะมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตกตาง

จากคนทั่วไป และรูสึกเฉยๆ ที่ถูกมองในลักษณะดังกลาว นอกจากนี้กลุมตัวอยางบางสวนมี

ความเห็นวาเปนเรื่องที่นาสงสารและนาเห็นใจเปนอยางยิ่งที่สังคมปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในลักษณะเชนนั้น ทั้งนี้เพราะการตีตราจะทําใหบุคคลรูสึกถูกกีดกันและ

แบงแยกวาตนไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ ซ่ึงจะลดโอกาสในการดําเนินชีวิตตามปกติในสังคม ทั้งยัง

มีผลตอการรับรูตนเองของผูที่ถูกตีตรา โดยจะทําใหรูสึกอับอาย เกลียดตนเอง และตีตรา

ประณามตนเอง (เพ็ญศรี วงษพุฒ, 2545) ซ่ึงบอยครั้งที่การตีตราจะนําไปสูการถูกกีดกันและ

การเลือกปฏิบัติ (International Center for Research on Women, 2002) ทั้งนี้เพราะการตีตรา

และการเลือกปฏิบัติมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด นักวิชาการบางทานกลาววาการเลือก

ปฏิบัติเปนรูปแบบหนึ่งของการตีตราผานการกระทํา (Enacted Stigma) (Busza, 1999) ทําใหผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเกิดความแตกตางและมีอํานาจในการตอรองนอย  ขาดการ

เขาถึงทรัพยากรและพื้นที่ทางสังคม  ไมไดรับการยอมรับจากสังคม ถูกกดขี่ขมเหง และถูก

ประณามอยูตลอดเวลา (เดลินิวส, 2550)   

กรณีตัวอยางซึ่งเปนผลจากการถูกตีตราจากสังคมคือ คุณกีรติ ชลสิทธิ์ เจาของ

หองเสื้อดวงใจบิส ที่ใหสัมภาษณวา “ถึงแมตนเองเปนเกยและไดรับการยอมรับจากคนใน

ครอบครัวตลอดจนเพื่อนฝูง แตตนก็ยังรูสึกวาการเปนเชนนี้ เปนสิ่งผิดปกติในสังคม” (ไทยรัฐ, 

2541) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ที่พบวา

นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆ โดย

ใชคําวา “ปกติ” กับ “ไมปกติ” สะทอนใหเห็นวา นักศึกษาแพทยเหลานี้บางสวนยังใหคุณคา

ตนเองในเชิงลบ คือ ลึกๆ แลวยังมองวาตนเอง “ผิดปกติ” ซ่ึงอาจจะเกิดจากอิทธิพลแนวคิดใน

ระบบสองเพศของสังคมที่ทําใหคิดเชนนั้น ทั้งนี้ทฤษฎีการตีตราเชื่อวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไมได

เกิดขึ้นเอง แตถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูการลดคาของบุคคลผูถูกนิยามวา

เบี่ยงเบนใหมีสถานภาพต่ํากวาบุคคลทั่วๆ ไป (Link, Mirotznik & Cullen, 1991) ทําใหผูถูกตี

ตราถูกมองวาไมมีคุณคา ไมมีความเปนคน ไมเปนที่ตองการ และมีภาพพจนในทางที่ไมดี 

(Saylor, 1990) 

  5.2.2.5   ทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเห็นวาสังคมยังมองผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศในแงลบอยูมาก ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาส
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ในหลายๆ ดาน ดวยคติทวินิยมทางเพศที่ยังดํารงอยูในสังคมไทยสงผลตอการกีดกันและสราง

ความไมเปนธรรมตอการดําเนินชีวิตและอัตลักษณของกลุมที่อยูนอกสองเพศสถานะ (กิตติกร 

สันคติประภา, 2549) สังคมไทยจึงถือวาการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม (วันทนีย วาสิกะสิน, 2526) ทําใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมักถูกประณามวาเปนคนที่มีความวิปริตทางเพศ มีการตั้งขอรังเกียจ

เดียดฉันท และมักจะถูกกีดกันจากทุกสาขาอาชีพ ดังปรากฏหลังฐานตามที่เปนขาวในหนา

หนังสือพิมพเมื่อป พ.ศ.2540 วามีระเบียบหามผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเรียนครูใน

สถาบันราชภัฏ เนื่องจากแสดงพฤติกรรมที่ไมตรงตามความคาดหวังของสังคม และเกรงวาจะ

เปนตัวแบบในการนําพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศไปสูเด็กนักเรียน นอกจากนี้ในป พ.ศ.2542 

กรมประชาสัมพันธไดส่ังการไปยังสถานีโทรทัศนทุกชองหามเสนอภาพของกะเทย เกย ทอม ด้ี 

(พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) ซ่ึงถึงแมวาทั้งสองกรณีจะถูกยกเลิกไป เพราะไดรับการ

วิพากษวิจารณจากสังคมวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตก็สงผลกระทบแกผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศทั้งในทางตรงและทางออม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

2544) ซ่ึงสาเหตุสําคัญมาจากการที่สังคมไทยมีฐานคติที่คับแคบตอพฤติกรรมการรักเพศ

เดียวกัน ทําใหสังคมไทยไมสามารถยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดมากนัก 

(Sinnott, 2000) ทําใหปจจุบันแมจะไมมีกฎหมายหรือบทลงโทษผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศโดยตรง แตสังคมไทยก็มีกลไกที่ทรงอิทธิพลยิ่งในการควบคุมทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ

ของคนผานการนินทา หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเปนที่อับอาย (สุไลพร ชลวิไล, 2544) 

นอกจากนี้มีคนบางกลุมซึ่งไมเห็นดวยกับการเปดเผยตัวของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ เพราะพวกเขากลัววาถามีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมมาก

จะนํามาซึ่งปญหาสังคม  เชน  โรคเอดส  และอาชญากรรม  ทั้งนี้เพราะคนไทยสวนใหญเขาใจ

วาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนบุคคลที่มีความวิปริตหรือผิดเพศ  ซ่ึงการกระทําหรือ

พฤติกรรมดังกลาวขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย  จึงไมสมควร

ปฏิบัติหรือแสดงออกในสังคมไทย (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) ขณะที่

ชาวบานปจจุบันมีความรูสึกกํากวมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เชน ถาถามใหพูดก็

มักจะประเมินวาไมดี ไมถูก หรือแมแตผิดศีลธรรม แตในทางปฏิบัติกลับไมไดมีความรังเกียจ

เดียดฉันทอะไร ประกวดสาวประเภทสองทีไรก็แหกันไปดูเปนที่สนุกสนาน โดยไมไดนึกถึง

ศีลธรรมที่ตัวประกาศไวเวลาพูดสักที (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2540ก) 
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สําหรับสังคมไทยแมไมไดมีบทลงโทษทางอาญา แตภายใตกรอบการควบคุม

เพศภาวะสังคมไทยมีวิธีการจัดการตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศโดยใชวิธีการมองขาม 

ไมพูดถึง ไมสนใจ และยังคงมีการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยู

ตลอดเวลา (เทียมเทพ ทั่งศิริ, 2546) ดังปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ ตามหนาหนังสือพิมพ จนเปน

กรณีรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหลายกรณี ทําใหผูที่มีเพศวิถีที่แตกตาง

จะดวยเหตุผลกลใดก็ตามตองบริหารความแตกตางของตนตามแตอัตภาพ วิธีการหนึ่งที่พบเห็น

ก็จะเปนโดยพยายามที่จะแทรกความแตกตางของตนเขาไปในเพศภาวะความเปนกุลสตรีไทย 

หรือเพศภาวะแบบชายไทยแทๆ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย, 2551ข) ดังที่

นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองควบคุมภาพลักษณการแสดงออก 

และทําตัวใหเปนปกติเหมือนคนอื่น (ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง, 2551) 

แมจะมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่มองวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังอยากใหสังคมเปดใจยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศใหมากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อที่จะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป 

ทั้งนี้เพราะหากบุคคลทั่วไปมีทัศนคติที่ดี สามารถใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศได ก็จะเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยเสริมสรางสภาพจิตใจแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ใหมองตนเองอยางมีคุณคาและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม กลาเผชิญปญหาตางๆ ที่เกิด

ในชีวิตประจําวันและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข ทุมเทกําลังนําความรู

ความสามารถที่มีอยูมาใชในการสรางสรรคผลงานและสังคม ตลอดจนเปนทรัพยากรมนุษยที่มี

คุณคาเพื่อเปนประโยชนตอประเทศชาติบานเมืองสืบไป (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) 

5.2.2.6 กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ อันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ 

             พลเมือง และสิทธิทางเพศ 

กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัติที่

เกี่ยวของยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศมากเทาที่ควรจะเปน จึงอยากใหมีการออกกฎหมายและบทบัญญัติที่เปดโอกาส ใหการ

ยอมรับ และใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวานี้  ทั้งนี้เพราะระดับรัฐ

และสังคมลวนแลวแตมีวิธีคิดตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทํานองที่วาเปนกลุมคนที่มี

เพศวิถีที่นอกเหนือเพศวิถีกระแสหลัก เปนกลุมเพศวิถีชายขอบ สงผลใหรัฐมิไดตระหนัก มองไม

เห็นการดํารงอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ จึงขาดการตระหนัก ใสใจ ดูแล สนับสนุน

สุขภาวะทางเพศในมิติของการตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานทางเพศของบุคคล เชน ไมมีการแบงแยก 



  
217 

กีดกัน และเลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากความหลากหลายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศ การ

สงเสริมทัศนคติดานบวกตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เชน การใหความคุมครองดาน

สวัสดิภาพและความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎหมายที่คุมครองสิทธิของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2544; รณภูมิ สามัคคีคารมย, พิมพวัลย บุญมงคล และ

วชิรา จันทรทอง, 2551) 

ในอดีตสังคมตะวันตกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมเพียงเปนผูที่ดอย

โอกาสในเรื่องสิทธิทางการเมืองและสังคมมาโดยตลอดเทานั้น หากยังถูกรังเกียจเดียดฉันท ถูก

กีดกัน ทําราย เนื่องมาจากพฤติกรรมที่ถูกมองวาเปนบาป ขัดกับกฎเกณฑศีลธรรมทาง

คริสตศาสนา (สุไลพร ชลวิไล, 2544) ซ่ึงเริ่มตั้งแตราวคริสตศตวรรษที่ 6 ที่ไดมีการบันทึกวา

จักรพรรดิจัสติเนียนมีพระบรมราชโองการใหจัดประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมัน ในตอน

หนึ่งไดกลาวถึงโทษแหงความผิดฐานประพฤติผิดเปนรักรวมเพศวา เปนเรื่องที่นาเสื่อมเสียอัน

ถือไดวาเปนความผิดทางอาญาอยางรายแรง ผูประพฤติตองถูกลงโทษดวยการเผาทั้งเปน 

นับตั้งแตนั้นเปนตนมาภายใตอิทธิพลของคริสตศาสนาและกฎหมายโรมันซึ่งสงผลตอสํานึกทาง

ศีลธรรม กฎหมาย และระบอบการเมืองการปกครอง ยุโรปตางมีบทบัญญัติลงโทษการมี

เพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกันอยางรุนแรง (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2526) ทําใหอคติที่สังคมมีตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังคงอยู และสงผลสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้  

อยางไรก็ตามในปจจุบันสังคมตะวันตกก็ไดใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐสภาอเมริกันออกกฎหมายให “บาทหลวง” 

สามารถเปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได (พุทธิสาโร, 2551) เชนเดียวกับ

เนเธอรแลนดที่เปนประเทศแรกที่ออกกฎหมายใหการยอมรับสถานภาพของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศ (พิเชษฐ สายพันธ, 2544) ทั้งนี้การไดมาซึ่งเสรีภาพและสิทธิของกลุมผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศในโลกตะวันตกนั้นไมใชไดมางายๆ เพียงเพราะความรูและทัศนคติ

ของสังคมเปลี่ยนไปเฉยๆ แตไดมาดวยการตอสูในหลายแนวรบ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม จนกระทั่งสังคมสวนใหญจําใจ (?) ตองยอม (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2540ก) ทําใหใน

ปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในประเทศไทยพยายามเรียกรองสิทธิของตนมากขึ้น  

จะเห็นไดจากการที่กลุมองคกรเกย  10  องคกร  นําโดย นที  ธีระโรจนพงษ  ประธานกลุมเกย

การเมืองไทย ไดเขายื่นขอเรียกรองในการรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ตอรองประธาน

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ขอใหเพิ่มเติมความในมาตรา 30 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ

จากเดิมที่ระบุวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน" เปน "ชายและหญิงและกลุมบุคคลที่มีความ
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หลากหลายทางเพศมีสิทธิเทาเทียมกัน" (วราภรณ แชมสนิท, 2551ข) เพื่อสรางการยอมรับของ

สังคมตอกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ ในฐานะพลเมืองไทยเชนเดียวกับชายและหญิง (มติชน

, 2550ก) ซ่ึงถึงแมวาในที่สุดจะไมผานการแปรญัตติ แตสภารางรัฐธรรมนูญก็ไดยินยอมใหมีการ

ขยายความคําวา “เพศ” ไวในบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือเปนคุณประโยชนตอผูที่มี

ความหลากหลายทางเพศอยางมาก (มติชน, 2550ข) 

 

5.2.3  ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของไมให 
        ความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร 
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ จะมีบางแตก็ไมได

เกี่ยวกับเรื่องงาน ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดจึงมีขวัญกําลังใจในการทํางานดี ในประเด็นเรื่อง

ความรักและความผูกพันตอองคกรก็เชนกัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรักและความผูกพัน

ตอองคกร ขณะที่บางสวนมีความรักและความผูกพันตอองคกรมาก ทั้งนี้หากพนักงานถูกกีดกัน 

ถูกเลือกปฏิบัติ และไมไดรับความเปนธรรมก็จะทําลายความมุงมั่นในการทํางาน กัดกรอน

คุณลักษณะของสถานที่ทํางานที่ดี รวมถึงจะทําใหความเชื่อของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรม

และเสมอภาคสําหรับทุกคนในที่ทํางานสูญสลายไป (Hemphill & Haines, 1997) 

นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  

และผูใตบังคับบัญชาไดดี แตก็มีปญหาหรืออุปสรรคบาง ซ่ึงเปนธรรมดาของการทํางานรวมกัน 

ซ่ึงไมไดเปนผลมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตอยางใด และเมื่อถามถึง

ความสุขในการทํางาน กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววา มีความสุขในการทํางาน ซ่ึงตางจากผล

การศึกษาของ ชวรงค ลิมปปทมปาณี (2529) ที่พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะไมมี

ความสุขในชีวิต และ ประนอม สโรซมาน (2524) ที่พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะ

รูสึกโดดเดี่ยว อางวาง และเหงา เพราะมีความรูสึกรวมกับเพื่อนๆ ในเรื่องตางๆ ไดไมเต็มที่ ทํา

ใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีปญหาสุขภาพจิตมากกวาชายหญิงปกติ โดยเฉพาะความ

ซึมเศรา (ดํารงชัย บัวลอมใบ, 2534; Jorm, 2002) 

 

5.2.4  นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ 
        ทรัพยากรมนุษยในองคกร 

5.2.4.1  คณะกรรมการบริหารองคกร 

กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 มีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความ

หลากหลาย ทั้งนี้ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะกรรมการบริหารองคกร
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จะไมแสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะกลัววาการเปนผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนจะถูกเปดเผย  สงผลใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศสวนใหญเลือกที่จะแสดงบทบาทของชายและหญิงปกติในสถานที่ทํางาน  ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศกลาววา  พวกเขาเชื่อวาการเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศของพวกเขาถูกคนพบโดยฝายบริหารขององคกร  งานวิจัยชี้วาความกลัววา

จะถูกเลือกปฏิบัติเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองปดบังตัวตน

เอาไวไมใหคนในที่ทํางานรับทราบ (Croteau, 1996) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธารินี     

ม่ิงวงษ (2532) ที่พบวา การมีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมทําใหผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองปดบังตัวตน มองตนเองวาผิดธรรมชาติและแตกตางจาก

บุคคลอื่น Bowen & Blackmon (2003) กลาววา การปกปดการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศของพนักงาน อันเปนผลมาจากความกลัวการถูกเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันในองคกร

นั้น เปนบทเรียนสําคัญที่องคกรจะตองตระหนัก  

5.2.4.2  การจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ 

             ทรัพยากรมนุษยในองคกร 

ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่กลาววาองคกรที่ทํางานอยูมีการ

จัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร การ

ฝกอบรมที่หนวยงานจัดขึ้นจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงมากกวา ในประเด็นนี้ไมพบผล

การศึกษาใดที่ระบุวามีองคกรซึ่งมีการจัดการฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลาย

ของทรัพยากรมนุษยในองคกร ซ่ึงเชื่อวาหากองคกรมีการจัดการฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับ

ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกรจะทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับ

การยอมรับมากยิ่งขึ้น 

5.2.4.3 ที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็น 

 ทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร 

ไมมีองคกรใดมีที่ปรึกษาหรือกลุมที่เปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําใน

ประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร ทําใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศตองมีวิถีชีวิตอยูในกลุมที่มีอัตลักษณทางเพศเหมือนกัน (พิมลมาศ        

แสงศักดิ์, 2545) จึงเปนที่มาขององคกรเฉพาะของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเชน

องคกรบางกอกเรนโบวที่จะชวยใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือผูมีอัตลักษณหลากหลาย
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ทางเพศที่ประสบปญหา หรือไดรับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติทางเพศและถูกลิดรอนดาน

สิทธิ์ (เทอดศักดิ์ รมจําปา, 2547) 

อยางไรก็ดีกลุมตัวอยางสวนหนึ่งกลาววา องคกรของตนมีกลุมที่ไมเปนทางการ

ที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน

องคกร โดยจะเปนการพูดคุยใหคําปรึกษากันระหวางเพื่อน หรือกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศเหมือนกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) 

ที่พบวา นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในบริบทของโรงเรียนแพทยก็มีแค

การคอยชวยเหลือจากรุนพี่และอาจารยเทานั้น ทั้งนี้เพราะกลุมคนสนิทเปนพื้นที่ที่ผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศสามารถสรางเปนฐานในการปรับความสัมพันธกับกลุมอื่นๆ ในสังคม 

ขณะเดียวกันก็สามารถเปนเกราะปองกันความไมม่ันคงไดเมื่อตองเผชิญกับคนทั่วไปที่ตนเองไม

รูจักคุนเคย (มนตรา พงษนิล, 2551) ซ่ึงการไมมีนโยบาย แนวทาง หรือการอบรมในการใหการ

ปรึกษาแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ชัดเจน ทําใหการใหการปรึกษากับคนกลุมนี้อาจ

ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (ติโหมะ โอะหยะเน็น, 2551) 

5.2.4.4  นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่องคกรมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติ

ตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทํางาน ทั้งนี้หากองคกรมีนโยบายการจางงานซึ่งไมเลือกปฏิบัติตอคน

กลุมตางๆ อยางชัดเจนก็จะสามารถสรางโอกาสและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นกับคนกลุมตางๆ 

ในองคกรได โดยเฉพาะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งยังถูกละเลยจากหนวยงานตางๆ อยู 

(Yared, 1997) ทั้งนี้จากการสืบคนแนวปฏิบัติขององคกรในประเทศไทยไมพบวามีองคกรใด

กําหนดนโยบายตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวอยางชัดเจน แมองคกรขนาดใหญอยาง

เครือซิเมนตไทยก็กลาวถึงการปฏิบัติที่เทาเทียมกันไวอยางกวางๆ วา “SCG ตระหนักถึงสิทธิใน

ความเปนมนุษยและความเทาเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม ไม

เลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตาง ไมวาจะทางกาย

หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด” โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(เครือซิเมนตไทย, 2550) 

   1)  พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซ่ึงกัน

และกัน 

   2)  กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอง

ดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม 
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   3)  ในการปฏิบัติหนาที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของ

กับความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่น

ใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง 

   4)  ชวยกันสอดสองดูแลในสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหง

หรือการกระทําที่ไมเปนธรรม เมื่อไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมใหพูดคุยทําความเขาใจใน

เบื้องตนกับผูที่เกี่ยวของ 

   5)  ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ขณะที่เมื่อพิจารณาบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยพบวา 

Chevron เปนบริษัทหนึ่งที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และใหความสําคัญกับความหลากหลาย

ของทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางมาก โดยเชื่อวาองคกรจะประสบความสําเร็จไดหากสามารถ

ประสานรวมความแตกตางหลากหลายทั้งทางดานแนวคิด ประสบการณ และทักษะของ

พนักงานมาใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเปนหนึ่งในวิถีของ Chevron และลาสุดการประเมินดัชนี

ความเทาเทียม  ในองคกร (Corporate Equality Index) โดย Human Rights Campaign ซ่ึง

เปนองคกรทาง ดานสิทธิพลเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกานั้น Chevron ไดรับการ

ประเมินดวยคะแนนเต็ม ซ่ึงหมายความวา Chevron เปนองคกรที่มีนโยบายและการปฏิบัติตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม โดยถือเปนองคกรที่นาทํางานดวยมากที่สุดของ

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Chevron, 2009a) นอกจากนี้ Chevron ยังถูกเลือกโดย

ผูอานนิตยสาร Equal Opportunity ใหเปน 1 ใน 50 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผูอานอยากจะ

ทํางานดวยมากที่สุด เพราะใหความเปนธรรมกับคนกลุมตางๆ อยางเทาเทียม (Chevron, 

2009b) 

ทั้งนี้หากองคกรตางๆ ไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาปรับใชก็เชื่อวาจะทําใหมี

การปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรอยางเทาเทียมและเปนธรรมมากขึ้น 

และหากองคกรตางๆ กําหนดนโยบายที่ไมกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่

ทํางานก็จะสงผลใหพนักงานในองคกรรับรูวาองคกรมีความรับผิดชอบตอพนักงาน และยอมรับ

ในความหลากหลายของพนักงาน (Irwin, 2002; Sears, 2002) ซ่ึงหมายถึงการเห็นคุณคาความ

เปนมนุษยของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม 
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5.2.4.5  การแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน 

 องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูแยกการจัดการ

ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม ใน

ประเด็นนี้ไมพบผลการศึกษาใดที่ระบุวามีองคกรซึ่งการแยกการจัดการความหลากหลายทาง

เพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม 

 

5.2.5  ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผู 
        มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

  5.2.5.1  ขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะวาหากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ตองการใหไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมก็ควรที่จะประพฤติตัวใหดี 

วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ดังที่ กีรติ ชลสิทธิ์ 

เสนอวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศควรปฏิบัติตนใหอยูในขอบเขต ไมสรางปญหาใหแก

สังคม (ไทยรัฐ, 2541) ทั้งนี้เพราะหากประพฤติตัวไมเหมาะสมก็อาจถูกวิพากษวิจารณและถูก

มองในทางไมดีได ตัวอยางเชน กลุมอาจารยและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยที่เปนกะเทยที่

แสดงออกทางการแตงกายและพฤติกรรมตามที่ตองการอยางชัดเจนและโดดเดน โดยแตงกาย

แบบผูหญิงมาทํางานทําใหเปนที่โจษขานกันในมหาวิทยาลัย (มนตรา พงษนิล, 2551) 

ขณะที่กลุมตัวอยางจํานวนไมนอยเสนอแนะวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศควรจะอดทนและตั้งใจทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถออกมาใหทุก

คนเห็น แลวในที่สุดบุคคลรอบขางก็จะยอมรับ สอดคลองกับ พวงผกา มหาวีรชาติกุล (2545) ที่

กลาววา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองใชความพยายามอยางมากในการปรับตัวเพื่อให

เปนที่ยอมรับของสังคม โดยตองพยายามผลักดันตนเองใหเปนที่ยอมรับในความสามารถ 

(สยามโพสต, 2537) ทําใหตองมุมานะและอดทนในการทํางานอยางมากเพื่อความความสําเร็จ

และสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) ทั้งยังตอง

เผชิญกับความโดดเดี่ยวและความกดดันอยางมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติจากสังคม ทั้ง

ในระดับครอบครัว ระดับสังคม และระดับรัฐ ทําใหกลายเปนผูมีความผิดปกติทางดานจิตใจและ

เปนปญหาสังคม สงผลใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพยายามแสดงตัวตนและออกมา

เคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น (สุริชัย หวันแกว, 2550)   
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นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ เพราะจะทําใหพบกับ

ความสุขในชีวิตมากกวาการปดบัง แลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับหากไมไดทําใหคนอื่นเดือดรอน 

สอดคลองกับความเห็นของ พวงผกา มหาวีรชาติกุล (2545) ที่ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ปรับตัวของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไววา ควรยอมรับตนเองในฐานะที่เปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศดวยความพึงพอใจ โดยยอมรับในเรื่องรางกาย สังคม อารมณ 

สติปญญา มีความมั่นใจในคุณคาของตนเอง และใหความสําคัญกับตนเองอยางเหมาะสม ทั้งนี้

เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ยอมรับตนเองไดมักมีความสุขกับชีวิตและบทบาทที่

เหมาะสม ทําใหไดรับการยอมรับและยกยองใหเกียรติจากผูอ่ืน (ศิรินันท กิตติสุขสถิต, 2551) 

  5.2.5.2  ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร 

กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการ

ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศอยางเทาเทียม ทั้งนี้เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคือ บุคคลปกติ ที่มี

บุคลิกภาพทางเพศแตกตางออกไปจากคนอื่นเทานั้น สามารถใชชีวิตไดตามปกติอยางมีคุณคา

ไมนอยกวาบุคคลอื่นๆ ในสังคม (ติโหมะ โอะหยะเน็น, 2551) ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่ง

เสนอแนะวาผูบริหารองคกรควรพิจารณาที่ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ 

มากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ผลการศึกษา

ของ มนตรา พงษนิล (2551) ไดช้ีใหเห็นสิ่งที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองประสบ 

กลาวคือ ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ตนเรียน ซ่ึงเปนการประกอบอาชีพอิสระหรือบริษัทเอกชน ในขณะที่หาก

เปนหนวยงานราชการนั้นมักจะตอบแบงรับแบงสูหรือไมแนใจ  

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางรายไดต้ังขอสังเกตที่นาสนใจวา ควรเขาใจ

ผูบริหารดวยวาในบางอาชีพนั้นบุคลิกภาพและภาพลักษณเปนเรื่องสําคัญ การที่จะเปดโอกาส

ใหกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจึงเปนเรื่องยาก ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาของ     

ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ที่พบวา นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศตองพยายามปรับเปลี่ยนและจัดการกับเรื่องเพศของตนเองใหเขากับสภาวะ

แวดลอม บุคคลรอบขาง และความเชื่อในเรื่องเพศรอบๆ ตัว โดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียน

แพทยที่มีระเบียบขอปฏิบัติที่ข้ึนอยูกับวิชาชีพแพทย ภาพลักษณ และความคาดหวังจากสมาชิก

ในสังคมรวมอยูดวย ขณะที่การศึกษาทัศนคติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในกองทัพ
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ของ Wyman & Snyder (1997) พบวา รอยละ 39.9 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับคําสั่ง

หามผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเขารับราชการในกองทัพ 

  5.2.5.3   ขอเสนอแนะตอรัฐบาล 

กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครองผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพื่อใหมีสิทธิที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ ทั่วไป อันจะทําใหผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม ขณะที่

กลุมตัวอยางอีกสวนหนึ่งอยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศในดานตางๆ ใหมากกวาที่เปนอยู ทั้งนี้เพราะทฤษฎีความเปนธรรม (Theory of 

Justice) กลาววา เปนหนาที่ของรัฐบาลและบทบาทของรัฐในการตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบการเลือกปฏิบัติตอคนกลุมตางๆ ในสังคม 

(Pendo, 2003) โดยเปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะตองสรางการยอมรับในเรื่องของความเสมอ

ภาคและความเปนธรรมทางสังคมใหเกิดขึ้น (Rawls, 1971) ซ่ึงในเมื่อรัฐไมสามารถสรางความ

เปนธรรมใหกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได  ในชวงราวสิบปที่ผานมาการเคลื่อนไหว

เพื่อผลักดันใหมีการยอมรับสิทธิทางเพศของกลุมคนที่มีวิถีปฏิบัติหรืออัตลักษณทางเพศที่

หลากหลายจึงเริ่มกอตัวชัดเจนขึ้น (วราภรณ แชมสนิท, 2551ก)   

กลุมตัวอยางเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายในหลายประเด็นดวยกัน ไมวาจะ

เปนกฎหมายการเปลี่ยนคํานําหนานาม กฎหมายการแตงงาน กฎหมายการขมขืน กฎหมายง

การแปลงเพศ กฎหมายการประกันชีวิต และกฎหมายการเกณฑทหาร เปนตน ทั้งนี้เพราะใน

ประเทศไทยนั้นกฎหมายยังไมใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพของผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศ ไมวาจะเปนการจดทะเบียนการอยูรวมกัน การไดรับสวัสดิการที่จําเปนจากทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน สิทธิการเปนผูอุปการะบุตรโดยสายเลือด สิทธิในการรับมรดกจากคูรักในฐานะ

ทายาทโดยธรรม สิทธิไดรับความคุมครองในทางแพงในชีวิตความเปนสวนตัวและทรัพยสินจาก

การละเมิดของบุคคล ภายนอก รวมถึงการคุมครองในชีวิตและรางกายตามกฎหมายอาญา 

(ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, 2543) จะเห็นไดวาสําหรับสังคมไทยแลวผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศยังไมไดรับการยอมรับในทางกฎหมาย ทําใหตองผลักดันใหประเด็นเรื่องเพศภาวะและ

เพศวิถีเขาไปอยูในกฎหมาย มาตรการทางสังคมและการเมืองในทุกๆ มิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ

ผลักดันใหเกิดกฎหมาย รวมถึงมาตรการทางสังคมและการเมืองที่ปกปองคุมครองคนจากการ

ถูกเลือกปฏิบัติ การถูกกีดกัน และถูกทํารายอันเนื่องมาจากอคติทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2550)   
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ขณะที่ในสังคมตะวันตกนั้นผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักไมคอยไดรับ

การพูดถึงและคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งควรจะไดรับเฉกเชนคนกลุมตางๆ ในสังคม (Wetzel, 

2001) แมในบางกรณีกฎหมายระดับรัฐจะใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

สถานที่ทํางาน แตก็มีอุปสรรคสําคัญจากกลุมเครงศาสนาหัวรุนแรงที่ตองการใหยกเลิกกฎหมาย

ซ่ึงคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน (Weithoff, 2002) และมีนโยบาย

นอยมากที่เกี่ยวกับการปกปองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และไดรับการรับรองตาม

กฎหมาย (MacDonald, 2001) ขณะที่กฎหมายเนเธอรแลนดนั้นอนุญาตใหผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศสามารถเขาพิธีสมรสไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแต

วันที่ 1 เมษายน 2544 นอกจากนี้คูสมรสที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังมีสิทธิหยา

รางไดตามกฎหมาย (มติชน, 2544) เชนเดียวกับประเทศเดนมารกที่ใหสิทธิอยางถูกตองตาม

กฎหมายแกการแตงงานของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (อักษราวุธ, 2544) และในบาง

มลรัฐของสหรัฐอเมริกา เชน แคลิฟอรเนีย และโคโลราโด ก็ยอมรับการจดทะเบียนสมรสของผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2526) 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

5.3.1.1  เปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและกลุมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของที่ 

จะตองสรางความตระหนักในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลใหเกิดขึ้นแกประชาชน 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปเขาใจถึงความแตกตางหลากหลายของบุคคล อันจะนํามาซึ่งการยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติหรือความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้นอัน

เนื่องมาจากความแตกตางใดๆ ของบุคคล 

5.3.1.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัติในปจจุบันนั้นมิไดรวมผูมีอัต 

ลักษณหลากหลายทางเพศเขาอยูในกลุมที่ไดรับการปกปองคุมครองดวย นอกจากนี้องคกร

ตางๆ ก็มิไดพูดถึงการหามการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการมีอัตลักษณทางเพศที่แตกตางไว

ในนโยบายขององคกร ดังนั้นหากตองการสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นก็เปนหนาที่ของรัฐบาล

ในการบังคับใชกฎหมาย (Rawls, 2001) ซ่ึงจะสงผลตอความเปนธรรมและการปฏิบัติตอผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานอยางเทาเทียม 
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5.3.1.3  ควรมีการออกกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น  

เพื่อเอื้อใหกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดใชสิทธิของตนอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพราะสิทธิใน

เรื่องงานเปนสวนหนึ่งของสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ซ่ึงการออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ

ในเรื่องงานแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหเทาเทียมกับคนกลุมอื่นๆ ในสังคมควรจะเปน

กฎหมายฉบับแรกๆ ที่หนวยงานงานภาครัฐควรพิจารณาดําเนินการ ตัวอยางเชน กฎหมาย

เกี่ยวกับสวัสดิการแกคูสมรสของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากจะเปนการ

คุมครองสิทธิของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแลว ยังเปนพื้นฐานของการยอมรับผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศในวงกวางตอไป 

  5.3.1.4   ปญหาของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมไดเกิดขึ้นจากการที่ 

เขาเหลานั้นสามารถยอมรับความเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนไดหรือไม แตเกิด

จากการที่บุคคลใกลชิดและสังคมมีอคติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังนั้นทางออกที่ดี

ที่สุดคือ การเขาใจ ยอมรับ และเล็งเห็นความสําคัญของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

ฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวและสังคม เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม ไมมีใคร

สามารถอยูไดลําพังโดยปราศจากความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจ และการยอมรับจาก

บุคคลรอบขางได ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เชนกัน การที่คนในสังคมปราศจากอคติจะ

ชวยใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถปรับตัวอยูในสังคมและดําเนินชีวิตไดอยางเปน

ปกติสุขมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

  5.3.1.5   ดวยวิธีคิดที่ชาย-หญิงเปนของปกติ  เปนธรรมชาติ  ผูมีอัตลักษณ 

หลากหลายทางเพศจึงกลายเปนสิ่งที่ผิดปกติ ไมเปนธรรมชาติ และดวยฐานคติแบบนี้ไมวาจะมี

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเพียงใดในสังคม และไมวาจะทําดีเพื่อใหสังคมยอมรับ

ขนาดไหน ก็ไมมีผลตอการรับรูของคนในสังคม จึงควรเปนหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบทาง

การศึกษา อันไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลักดันใหมีการเรียนรูและทําความเขาใจ

เรื่องอัตลักษณทางเพศอยางเปนทางการ โดยควรบรรจุลงในวิชาเรียนใหแกเด็กตั้งแตระดับชั้น

ประถมศึกษา เพื่อเด็กจะไดเรียนรูทําความเขาใจเรื่องอัตลักษณทางเพศตั้งแตเล็ก อันจะทําให

พวกเขายอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดมากยิ่งขึ้น 

  5.3.1.6   หนวยงานภาครัฐและกลุมองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของควรจะใหความรู 

เรื่องบทบาททางเพศแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแกคน

กลุมดังกลาววาไมจําเปนที่จะตองพยายามแสดงบทบาทการเปนเพศหญิงหรือเพศชายอยาง

ชัดเจนตามคานิยมเรื่องเพศกระแสหลัก ทั้งนี้เพราะแตละบุคคลก็มีอัตลักษณหรือลักษณะ 



  
227 

เฉพาะบุคคลที่แตกตางกันออกไป พวกเขาสามารถเปนตัวของตัวเองไดตามที่ใจปรารถนา อันจะ

ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมตองฝนประพฤติปฏิบัติตนในแบบที่ไมใชตัวตนที่เขา

เปน ซ่ึงนาจะทําใหคนกลุมนี้ประสบกับความสุขในชีวิตไดมากยิ่งขึ้น  

  5.3.1.7   ผลการศึกษานี้ช้ีวา ความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเปน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการยอมรับในองคกรมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นหากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมุงมั่น ต้ังใจ และพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มที่ก็เชื่อวาจะไดรับการยอมรับจากทั้งผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 

หรือแมแตผูที่มาติดตองานในที่สุด 

  5.3.1.8   การมีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความหลากหลายทางเพศเปน 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรตระหนักและคํานึงถึงการมีอยูของผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในองคกรมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากองคกรใดตองการสรางความเปนธรรมใหแก

ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็ควรที่จะเปดโอกาสใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดมี

โอกาสแขงขันกับชายหญิงทั่วไปอยางเทาเทียม เพื่อกาวไปสูการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ 

บริหารองคกร เพื่อที่จะไดเปนปากเปนเสียงใหแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ได 

  5.3.1.9   ผลการศึกษาไมพบวามีองคกรใดเลยที่มีนโยบายที่เกี่ยวของกับการ 

จัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยเฉพาะที่วาดวยความเทาเทียมกัน

ของผูที่มีอัตลักษณทางเพศที่หลากหลาย ดังนั้นหากตองการสรางการยอมรับและความเทา

เทียมแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรอยางเปนรูปธรรม ผูบริหารองคกรควรที่จะ

กําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่ระบุถึงการมีอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ รวมถึงการให

การคุมครองแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในประเด็นตางๆ เฉกเชนเดียวกับชายและ

หญิงทั่วไปไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศนั้นจะกระทํามิได 

 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  5.3.2.1   เนื่องจากการศึกษานี้ทํากับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเทานั้น  

ทําใหมุมมองที่ไดรับทั้งหมดมาจากคนกลุมนี้เพียงกลุมเดียว ดังนั้นหากตองการทําความเขาใจ

กับปจจัยและบริบทที่สงผลตอการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานให

มากขึ้นก็ควรทําการศึกษากับคนกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

ผูใตบังคับบัญชา รวมถึงผูที่มาติดตองาน อันจะทําใหไดรับขอมูลที่รอบดานเพื่อสรางการยอมรับ
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ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และสรางความเปนธรรมในที่ทํางานใหเกิดขึ้นไมวาบุคคล

เหลานั้นจะมีอัตลักษณทางเพศอยางไรก็ตาม 

  5.3.2.2   หากไดมีการทําความเขาใจทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลาย 

ทางเพศ (Queer Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีใหมที่เพิ่งจะไดรับการยอมรับวาเปนสาขาหนึ่งของ

การศึกษาทางดานสังคมศาสตรเมื่อไมนานมานี้ เชื่อวาจะเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบ

การศึกษาที่เกี่ยวของกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดอยางชัดเจน และตรงประเด็นมาก

ยิ่งขึ้น อันจะทําใหผลการศึกษามีความลุมลึกและแกปญหาใหกับคนกลุมนี้ไดอยางแทจริง 
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แนวคําถาม (GUIDELINE) 
 

1. ทานคือใคร 

 1.1   เพศ 

1.2  อายุ 

 1.3   ระดับการศึกษา 

 1.4   อาชีพ 

 1.5   ตําแหนง 

 1.6   รายได 

 1.7   การแสดงออกวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

 1.8   การรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

1.9  การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ 

 

2. ทานมีความเห็นตอกรณีตอไปนี้อยางไร 

2.1  สมโชคสมัครเขาทํางานกับองคกรแหงหนึ่งโดยเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม 

       ประกาศรับสมัครงานขององคกร  สมโชคผานการสอบขอเขียนเขาทํางานดวย 

คะแนนดีเยี่ยม  เมื่อถึงกระบวนการสอบสัมภาษณสมโชคก็ทําไดดี  แตสมโชครูสึก

วามีคณะกรรมกรรมสอบสัมภาษณบางทานไมชอบที่เขามีลักษณะกระตุงกระติ้ง

อันเนื่องมาจากการที่เขาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  และเมื่อประกาศ

ผลผูมีสิทธิ์เขาทํางานปรากฏวาไมมีช่ือของสมโชค  สมโชคเสียใจมากจึงสอบถาม

ไปยังเพื่อนซึ่งทํางานอยูในองคกรแหงนั้นไดความวา  สาเหตุที่แทจริงที่สมโชคไมได

งานนี้ไมใชเพราะความรูความสามารถไมเหมาะสม  แตเปนเพราะคณะกรรมกรรม

สอบสัมภาษณบางทานไมชอบที่สมโชคเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

2.2  นารีสมัครเขาทํางานกับองคกรแหงหนึ่งโดยเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม  

ประกาศรับสมัครงานขององคกร  นารีผานการสอบขอเขียนเขาทํางานดวยคะแนน

ดีเยี่ยม  เมื่อถึงกระบวนการสอบสัมภาษณนารีก็ทําไดดี  แตนารีรูสึกวามี
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คณะกรรมการสอบสัมภาษณบางทานไมชอบที่เธอมีลักษณะแข็งกระดางเหมือน

ผูชายอันเนื่องมาจากการที่เธอเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  อยางไรก็

ตามเมื่อประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาทํางานปรากฏวานารีไดรับเลือกเขาทํางาน  แตส่ิงที่

นารีไมคาดคิดคือ  เงินเดือนที่ทางองคกรเสนอใหเธอนั้นต่ํากวาคนอื่นๆ ทั้งที่เธอมี

คุณสมบัติเหมือนกันหรือดีกวา  เมื่อเธอสอบถามไปยังฝายบุคคลก็ไดรับคําตอบไม

ชัดเจน  ซ่ึงเธอคิดวาสาเหตุที่ทางองคกรเสนอเงินเดือนใหเธอต่ํากวาคนอื่นๆ นั้น

นาจะมีสาเหตุมาจากการที่เธอเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

2.3  สมชายทํางานในองคกรแหงหนึ่งอยางเต็มความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ  

และมีผลสัมฤทธิ์ในงานอยางดียิ่ง  สมชายมีความประสงคจะพัฒนาความรู

ความสามารถของตนใหมากขึ้นเพื่อเตรียมพรอมกับงานในอนาคตจึงขออนุญาต

จากผูบังคับบัญชาเพื่อเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ  แต

ผูบังคับบัญชาไมอนุญาตอันเนื่องมาจากผูบังคับบัญชาไมชอบที่สมชายเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ 

2.4  สมหญิงทํางานในองคกรแหงหนึ่งอยางเต็มความรูความสามารถ  มีความ 

รับผิดชอบและมีผลสัมฤทธิ์ในงานอยางดียิ่ง  เมื่อถึงวาระแหงการเลื่อนขั้น/ข้ึน

เงินเดือนสมหญิงกลับไมไดรับการพิจารณา  หรือไดรับการเลื่อนขั้น/ข้ึนเงินเดือน

นอยกวาที่ควรจะเปน    ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาไมชอบที่สมหญิงเปนผูมีอัต

ลักษณหลากหลายทางเพศ 

2.5  ชาติชายทํางานในองคกรแหงหนึ่งอยางเต็มความรูความสามารถ  มีความ 

รับผิดชอบและมีผลสัมฤทธิ์ในงานอยางดียิ่ง  แตมีเพื่อนรวมงานบางคนไมชอบที่

ชาติชายมีลักษณะกระตุงกระติ้งอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศจึงไดพูดจาแซวและมีพฤติกรรมลอเลียนชาติชายบอยครั้ง  อยูมาวันหนึ่ง

ชาติชายทนไมไดที่ถูกพูดจาดูถูกและพฤติกรรมที่เพื่อนรวมงานมีตอตนจึงเกิดมี

ปากเสียงกันขึ้นทําใหเรื่องราวบานปลายจนทําใหตองมีการสอบสวนเอาผิดกับผูซ่ึง

ทําใหเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น  ผลปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนซึ่งทาง

องคกรตั้งขึ้นมีความเห็นวาการที่เพื่อนรวมงานพูดจาดูถูกและมีพฤติกรรมลอเลียน

ชาติชายนั้นเปนผลมาจากการที่ชาติชายมีลักษณะกระตุงกระติ้ง  ดังนั้นหากชาติ

ชายไมมีลักษณะกระตุงกระติ้งปญหาดังกลาวก็จะไมเกิดขึ้น  จึงใหขอชาติชาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกแลวตอกันสําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
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3. ทานมีประสบการณการถูกเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางาน อันเนื่องมาจากการเปนผู 
   มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางไร 

3.1  ทานแสดงใหผูบังคับบัญชารับรูต้ังแตตอนสมัครเขาทํางานวาทานเปนผูมีอัต  

 ลักษณหลากหลายทางเพศใชหรือไม 

3.2  หากผูบังคับบัญชามารูภายหลังวาทานเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

 หัวหนางานมีปฏิกิริยาตอทานอยางไร 

3.3  เพื่อนรวมงานใหการยอมรับทานหรือไม  มากนอยเพียงใด 

3.4  ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพทานหรือไม  มากนอยเพียงใด 

3.5  ลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกมีปฏิกิริยาเชนไรตอทาน 

3.6  ทานไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  อันไดแก   

การรับเขาทํางาน  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  

การจายคาตอบแทนและผลประโยชน  อยางเทาเทียมและเปนธรรมหรือไม  

อยางไร 

3.7  ทานถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน 

 ลักษณะเชนไร 

3.8  ระยะเวลาที่ทานถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย  

 ทางเพศยาวนานเพียงใด 

3.9  บุคคลใดบางที่เลือกปฏิบัติตอทานอันเนื่องมาจากการที่ทานเปนผูมีอัตลักษณ 

 หลากหลายทางเพศ 

3.10  ทานมีวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการที่ 

   ทานเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางไร 

3.11  สวนใหญวิธีการที่ทานใชในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอัน 

   เนื่องมาจากการที่ทานเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนวิธีการแบบเปน 

   ทางการ (Formal) หรือไมเปนทางการ (Informal)  พรอมทั้งใหระบุวิธีการทั้งแบบ   

   เปนทางการและไมเปนทางการที่ทานเคยกระทํา 

 
4. ทานใหความหมายการตีตราทางสังคมตอการเปนกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง  

    เพศอยางไร 

  4.1  ทานคิดวาสังคมมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางไร 
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   4.2  ทานคิดวาสังคมมองกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ  กับหญิงผูมี 

    อัตลักษณหลากหลายทางเพศ  ตางกันหรือไม  อยางไร 

   4.3  ทานมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางไร  ทําไมจึงมองวาเปนเชนนั้น 

4.4  ทานมีความคิดและจะทําอยางไรกับความหมายเหลานี้  แลวคิดวาการให  

 ความหมายเชนนั้นเกี่ยวของหรือกระทบตอตัวทานอยางไร 

 

5. ปฏิกิริยาของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาตอกลุมผูมีอัต  
   ลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ 

5.1  ทานเคยไดยินผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัต  

 ลักษณหลากหลายทางเพศอยางไรบาง  และรูสึกอยางไร 

 5.2   หากทานตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาเหลานี้ทานจะวางตัวอยางไร 

5.3  ทานเคยเห็นผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอ  

 ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางไรบาง  และรูสึกอยางไร 

 5.4   หากทานตองตกอยูในภาวการณเหลานั้นทานจะทําอยางไร 

 

6. องคกรของทานมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ 

   ทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางไร 

6.1  องคกรของทานมีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความหลากหลายหรือไม   

 อยางไร 

6.2  องคกรของทานมีการจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ  

 ทรัพยากรมนุษยในองคกรหรือไม  อยางไร 

6.3  ในองคกรของทานมีที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําใน 

ประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรหรือไม  

อยางไร 

6.4  องคกรของทานมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ 

 ทํางานหรือไม  อยางไร 

6.5 องคกรของทานแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน

องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียมหรือไม  อยางไร 
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7. ทานไดรับผลกระทบจากการที่ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 
    ไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรอยางไร 

 7.1   ขวัญกําลังใจในการทํางานของทานเปนอยางไร 

 7.2   ทานมีความรักและความผูกพันตอองคกรมากนอยเพียงใด 

7.3  ทานสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  และผูใตบังคับบัญชาได  

 ดีเพียงใด 

 7.4   ทานมีความสุขในการทํางานมากนอยเพียงใด 

 

8. ทานคิดวามีปจจัยอื่นอีกหรือไมที่สงผลตอการไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหาร 
   ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม 

 8.1   ทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ   

8.2  กฎหมายหรือบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวของอันไดแก  สิทธิมนุษยชน  สิทธิพลเมือง   

 และสิทธิทางเพศ 

 8.3   ปจจัยอื่นๆ 

 

9. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอมีอัต 
   ลักษณหลากหลายทางเพศอยางไร 

 9.1   ขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

 9.2   ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร 

 9.3   ขอเสนอแนะตอรัฐบาล



 
ภาคผนวก ข 

 

คําอธิบายโครงการวิจัยแกผูเขารวมโครงการ  
(INFORMATION SHEET) 

 

 กระผมนายเจษฎา นกนอย ปจจุบันกําลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  มีความสนใจที่จะทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 

 

1. หัวขอเรื่องที่จะทําการวิจัย 

 การจัดการความหลากหลายในองคกร: ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทา

เทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณ

หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  อันไดแก  

การรับเขาทํางาน  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  การจาย

คาตอบแทนและผลประโยชน  ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความ

เทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร  ผลกระทบทางดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ

ในองคกร และนโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร

มนุษยในองคกร 

 

3. วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานทั้งจากหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่แตกตางกัน และตําแหนงหนาที่ในองคกรที่แตกตางกัน โดยใชเทคนิคการเลา

เรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ และทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth  
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Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา  โดยจะมีการบันทึกเสียงในระหวางการ

สัมภาษณ  ซ่ึงใชเวลาครั้งละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 

 

4. เหตุผลที่เชิญชวนทานเขารวมโครงการวิจัย 

เนื่องจากผูวิจัยมีความเห็นวาทานเปนผูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการ

ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็นทางดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  อันไดแก  การรับเขาทํางาน  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  การเลื่อนขั้น

เลื่อนตําแหนง  การจายคาตอบแทนและผลประโยชน  ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร  

ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของไมใหความเปนธรรมตอผู

มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร และนโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความ

หลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร 

 

5. ระยะเวลาที่ทานตองใหความรวมมือในการวิจัย 

 ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณประมาณ 1-2 ช่ัวโมง โดยกระผมจะขอนัดพบทานเพื่อ

ทําการสัมภาษณและบันทึกเสียง ในเวลาและสถานที่ที่ทานสะดวกจะใหสัมภาษณ ทั้งนี้อาจมี

การนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณเพิ่มเติมขึ้นอยูกับความสมบูรณของขอมูลที่ได 

 

6. ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการวิจัยทั้งตอทานและบุคคลอื่น 

การวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนทั้งตอทานและบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะขอมูลที่ไดจะทํา

ใหทราบสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็น

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  อันไดแก  การรับเขาทํางาน  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  การจายคาตอบแทนและผลประโยชน  ทําใหทราบถึงปจจัยและ

บริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศภายในองคกร ทําใหทราบถึงผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่

ผูเกี่ยวของไมใหความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน  รวมถึง

สามารถเสนอแนวทางและนโยบายในการปกปองคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน

สถานที่ทํางาน   

หากทานเปนผูหนึ่งซึ่งถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย

ทางเพศในสถานที่ทํางาน  ทานก็จะไดรับคําแนะนํากวางๆ จากผูวิจัยเพื่อที่จะสามารถรับมือ
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และจัดการกับปญหาที่ตองเผชิญอยูไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้ผูวิจัยจะมอบ

หนังสือซึ่งมีเนื้อหาทางดานสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงแนะนําหนวยงานหรือ

องคกรที่ทานสามารถขอคําปรึกษาหรือความชวยเหลือ อันไดแก สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย 

องคกรบางกอกเรนโบว กลุมอัญจารี เปนตน และถึงแมทานอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรง

จากงานวิจัยนี้เพราะทานไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง

เพศในสถานที่ทํางานก็ตาม แตทานก็ไดมีสวนรวมในงานทางวิชาการซึ่งจะเปนประโยชนในวง

กวางตอไป 

 
7. ความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับทานในการเขารวมการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบทางจิตใจตอทาน หากทานไมสะดวกในการใหขอมูล 

กระผมก็จะไมเก็บขอมูลโดยไมไดรับการยินยอมจากทาน ระหวางการเก็บขอมูลกระผมจะไม

ละเมิดความเปนสวนตัว หลอกลวงทานเพื่อประโยชนใดๆ  หรือบิดเบือนขอคนพบ  ในขณะที่

สัมภาษณหากทานรูสึกอึดอัดตอคําถามและไมตองการตอบคําถาม  หรือตองการยุติการ

สัมภาษณก็สามารถทําได 

 

8. การรักษาความลับของขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทานในการวิจัย 

 ขอมูลที่ไดรับจากทานจะถูกเก็บไวเปนความลับและใชนามสมมติ  โดยจะไมมีการ

เปดเผยชื่อ  ตําแหนง  หรือสถานที่ทํางานของทาน  เทปที่บันทึกขณะสัมภาษณจะถูกลบ

หลังจากการวิเคราะหขอมูลเสร็จสิ้น  โดยจะนําขอมูลที่ไดรับไปสรุปเพื่อประโยชนทางวิชาการ

เทานั้น  ทั้งนี้หากจะมีการใชเสียงซึ่งเปนบทสัมภาษณของทานเพื่อประโยชนทางวิชาการจะมี

การขออนุญาตและตองไดรับการยินยอมจากทานกอน 

 

9. สิทธิของทานที่จะถอนตัวจากโครงการวิจัยไดทุกเมื่อ 

 ทานสามารถตอบตกลงหรือปฏิเสธที่จะเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา  การปฏิเสธของ

ทานจะไมผลผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น  คําตอบที่ทานตอบจะไมมีถูกหรือผิด  และทานมีสิทธิ์ที่จะไมตอบ

คําถามในประเด็นที่ทานไมสะดวกที่จะตอบ 

 



 
ภาคผนวก ค 

 

แบบฟอรมยินยอมใหทําการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ 
(INFORMED CONSENT FORM) 

 

การวิจัยเรื่อง  การจัดการความหลากหลายในองคกร: ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษย 
                  เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ 
 

วันใหคํายินยอม  วันที่...........เดือน....................................พ.ศ.................. 

 

 กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัยถึง

วัตถุประสงคของการวิจัย  วิธีการวิจัย  รวมถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอียด

และมีความเขาใจเปนอยางดีแลว 

 ผูวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบังซอนเรน 

จนเปนที่พอใจของขาพเจา 

 ขาพเจามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ไดโดยที่ไมมีผลใดๆ  ตอ

ขาพเจา  และขาพเจาเขารวมโครงการวิจัยนี้ดวยความสมัครใจ 

 ผูวิจัยรับรองวาจะเปดเผยขอมูลเฉพาะที่ขาพเจาอนุญาต และเปดเผยในลักษณะของ

ผลการวิจัยดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น  หากมีขอมูลเพิ่มเติมที่อาจสงผลกระทบตอขาพเจา

ขาพเจาจะไดรับการแจงใหทราบโดยไมปดบัง 

 ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามใน

แบบฟอรมนี้ดวยความเต็มใจ 

 

     ลงนาม...................................................ผูยินยอม 

 

     ลงนาม...................................................พยาน 

 

     ลงนาม...................................................พยาน 



 
ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล    นายเจษฎา  นกนอย 

 

ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 
 

    รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมือง 

การปกครองเปรียบเทียบ) 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2544 
 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2546 

 

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน พ.ศ. 2547-ปจจุบัน 

    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

    ต.เขารูปชาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 

 

ทุนการศึกษา    ทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย  
 

    ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธจากเงินงบประมาณแผนดิน 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

ทุนการศึกษาเพื่อใชในการคนควาวิจัย  

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 




