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การเลือกปฏิบัติต่อสตรีข้ามเพศในสั งคมไทย
Discrimination against Trans women in Thai society
ภคพล เส้นขาว1
Pakapon Senkhaw
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ ผลกระทบและหาข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการป้ องกันการเลื อกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่
แตกต่างกัน 7 คน คือ พนักงานข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 1 คน พนักงานบริ ษทั เอกชน
3 คน และอาชี พ อิ ส ระ 3 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า ในครอบครั วอบรมบุ ตรหลานที่ มี แ นวโน้ม
ให้เติ บโตในสภาพแวดล้อมความเป็ นเพศชาย ส่ วนในสถานศึกษาพบว่า การถูกเพื่อนล้อเลี ยน
จะท าให้ เ ด็ ก มี ค วามรู ้ สึ ก แย่ และในสถานที่ ท างานพบการปฏิ เ สธไม่ รั บ เข้า ท างานมากที่ สุ ด
ส่ วนผลกระทบพบว่า ในครอบครั วส่ งผลให้เกิ ดความเครี ย ดถึ งขั้นแยกตัวออกจากครอบครั ว
ด้านสถานศึกษาพบว่า การถูกล้อเลี ยนส่ งผลให้มีทศั นคติเชิ งลบต่อการไปโรงเรี ยน ด้านสถานที่
ทางานส่ งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชี พตามที่ ตนเองถนัดได้ ส่ วนการปรั บตัวในครอบครั ว
พบว่า เลือกที่จะรับผิดชอบดูแลตัวเอง ด้านสถานศึกษาพบว่า เด็กจะไม่คบเพื่อนผูช้ ายและตอบโต้
โดยการใช้ ก าลัง ทะเลาะวิ ว าท ในสถานที่ ท างานพบว่า เลื อ กที่ จ ะปรั บ ตัว ออกมาท าอาชี พ
อิสระ ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้ องกันต่อครอบครั วคื อ การเปิ ดกว้างต่อการอบรมเลี้ ยงดู
สนับสนุ นทางการศึ กษาและเสริ มสร้ างกาลังใจ ด้านสถานศึกษา ควรสอนเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน
การปรับปรุ งแนวทางในการรายงานพฤติกรรมนักเรี ยนต่อผูป้ กครอง ด้านสถานที่ทางาน ได้แก่
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การเปลี่ยนทัศนคติของผูบ้ ริ หาร และการเปลี่ยนทัศนคติของเพื่อนร่ วมงาน
คาสาคัญ: การเลือกปฏิบตั ิ สตรี ขา้ มเพศ สังคมไทย
Abstract
This research aims to study the characteristics, effects, and indicate the suggestions for
preventing the discrimination against the trans women in Thai society. The research method used
was the in-depth interview with the sample groups who experience with the gender discrimination
in different careers; 1 officer of the civil servant, 3 employees of the private company, and
3 freelancers. The results can be concluded that: the discrimination from their family that the
parents try to discipline the child to grow up in the male environment, at the school that they
have been mocked by friends, and at the workplaces that they have been refused to get
employment. The significance is found that: there are strains and stresses occurred to the sample
persons which cause the separation from the family, start having the negative attitudes towards
the school from being mocked and do not want to go to school, and they are restricted in the
positions and the professions in which they are skilled, resulting to abandon the intention of that
occupation. The adaptation to discrimination is that: the sample groups choose to separate
themselves from the family, being indifferent and choose not to play with male friends rather
retaliation by controvert at the school, and tend to choose the freelance jobs. The guidelines for
preventing the discrimination is that: the family should have more openness on the gender issues
in parenting, give educational support and encouragement. In the aspect of educational institutions,
there should be included in the curriculum that the concept of respecting the human rights, and
openness to the education for transgender women. At the workplaces, there should be altering
attitudes by the executives and the colleagues towards the transgender women.
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บทนา
ความเชื่ อ เรื่ องเพศชายและเพศหญิ ง เป็ นเป้ าหมายส าคัญ ในการสื บ เผ่า พัน ธุ์ ม นุ ษ ย์น้ ัน
มีสะสมมานาน (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2554, หน้า 22) อีกทั้งยังมีการกาหนดสถานภาพชี วิตคู่ของ
คนไทยโดยใช้ ห น้ า ที่ ข องอวัย วะเพศเป็ นบรรทัด ฐานในการแต่ ง งานตามแบบคู่ รั ก ต่ า งเพศ
(กนกวรรณ ธราวรรณ, 2555, หน้า 174) นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของคนรักเพศเดียวกัน ชายรักชาย
หรื อหญิงรักหญิง ในกระแสสังคมส่ วนใหญ่ถูกประทับตราว่าเป็ นกลุ่มคนที่ผิดปกติ เกิ ดอคติต่อ
คนรักเพศเดียวกัน ส่ งผลให้การใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มคนประเภทนี้ ถูกปฏิ เสธและตีตราว่าเป็ นบุคคล
แปลกประหลาด (สุ มาลี โตกทอง, 2549, หน้า 1)
สตรี ขา้ มเพศมาจากคาว่า Male-To-Female หรื อ MTF หมายถึ ง คนข้า มเพศจากบุ รุ ษ เป็ น
สตรี คือ คนที่เกิดเป็ นบุรุษโดยกาเนิ ดแต่มองว่าตนเป็ นสตรี ต่อมาภายหลังเรี ยกว่า “transwoman”
หรื อ “สตรี ขา้ มเพศ” ซึ่งบุษกร สุ ริยสาร (2557, หน้า 20) ได้กล่าวถึงความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทย
ที่ส่งผลให้สตรี ขา้ มเพศถูกครอบครั วปฏิ เสธ กระทาทารุ ณกรรม เกิ ดความรุ นแรงในครอบครั ว
ไล่ออกจากบ้าน ถูกเยาะเย้ยถากถาง มีภาวะโดดเดี่ยว ถูกเพื่อนในโรงเรี ยนกลัน่ แกล้ง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต และยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องถึงปั จจุบนั
มูลนิธิเพื่อสิ ทธิ และความเป็ นธรรมทางเพศ ยังกล่าวถึงผลการศึกษาสาเหตุของสตรี ขา้ มเพศ
ในปั จจุบนั ว่า (1) มีความเชื่อว่าสตรี ขา้ มเพศเป็ นโรคจิต (2) มีความเชื่ อว่าสตรี ขา้ มเพศไม่ใช่ผหู ้ ญิง
ไม่ ส มควรได้รับ การปฏิ บ ัติใ นฐานะสตรี และไม่ ค วรได้รับ สิ ท ธิ เฉกเช่ นสตรี (3)โดนปฏิ เสธ
ไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับสตรี ขา้ มเพศที่เป็ นสมาชิ กครอบครัวหรื อเป็ นอาจารย์ (4) โดน
ปฏิเสธไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับสตรี ขา้ มเพศที่อยูร่ ่ วมในกลุ่มเพื่อนฝูง และ (5) มีความ
เชื่อว่าสตรี ขา้ มเพศมีเพศสัมพันธ์แบบเบี่ยงเบนทางเพศ
แม้วา่ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุ เบกษา พุทธศักราช 2560
(2560, หน้า 8) มิได้กล่าวถึงกลุ่มผูท้ ี่มีการแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกาเนิ ดเฉพาะเจาะจง แต่
จากมาตรา 27 วรรค 1 ว่าด้วย “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ และเสรี ภาพและได้รับความ
คุม้ ครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” และจากมาตรา 27 วรรค 2 “ชายและหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน”
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และยังระบุชดั เจนว่าห้ามเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุท้ งั 11 ประการ ได้แก่ ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิ การ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิ จหรื อสังคม
ความเชื่ อทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื องที่ ไ ม่ ข ัด ต่ อ บทบัญ ญัติ
รั ฐธรรมนู ญ และเป็ นค่านิ ยมที่ ครอบคลุ มเพียงพอสาหรั บ การชี้ แจงประเด็นว่าห้ามมี การเลื อก
ปฏิบตั ิต่อบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ ด้วยรากฐานจากคติด้ งั เดิมของสังคมไทยที่
เชื่ อว่าคู่รักนั้นต้องเป็ นชายและหญิงเท่านั้น จึงส่ งผลให้บุคคลเพศนอกกรอบเป็ นบุคคลที่มีความ
ผิดปกติจากแบบแผน ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม (Social norm) ถูกเบียดขับออกไปจากสังคม
(สุ ชาดา น้อยยืนยง, 2559, หน้า 8)
นอกจากนี้ ยังมีกรณี ศึกษาการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศจากการศึกษาของบุษกร สุ ริยสาร
(2557, หน้า 64) ว่านักศึกษาสตรี ขา้ มเพศเอกวิชาศึกษาศาสตร์ รายหนึ่ ง ในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
ถูกห้ามไม่ให้แต่งกายเป็ นสตรี ในการฝึ กสอนระยะเวลา 1 ปี และมหาวิทยาลัยยังขู่ว่าหากไม่แต่งกาย
ให้ถูกต้องตามเพศสภาพจะไม่อนุ ญาตให้นักศึ กษาคนดังกล่ าวสาเร็ จการศึกษา ปรากฏการณ์ น้ ี
แสดงให้เห็ นว่า สังคมยังไม่เปิ ดใจยอมรั บบุ คคลผูม้ ี เพศนอกกรอบ ไม่ให้ความเท่าเที ยมกันใน
สังคม และตีตราให้เป็ นผูผ้ ดิ ปกติแปลกประหลาดในสังคม ตัวอย่างปั ญหาการเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่ม
คนสตรี ขา้ มเพศเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แม้แต่ในแวดวงนักวิชาการเอง เช่น กรณี ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
แห่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ได้รับเลื อกบรรจุ เข้า เป็ นพนัก งานมหาวิท ยาลัยอย่างไม่ ยุติธ รรม จึ ง ต้องออกมา
เรี ยกร้ องสิ ทธิ ของตน เพื่อมหาวิทยาลัยจะยินยอมบรรจุกลับเข้าไปทางานได้ ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า
กระบวนการคุม้ ครองทางกฎหมายยังคงสวนทางกับการปฏิบตั ิจริ งอยู่
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่ากลุ่ มสตรี ขา้ มเพศเป็ นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่สังเกตได้ง่าย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การแต่งกาย และทัศนคติ
ชัดเจน จึงมักถูกเลื อกปฏิ บตั ิอยู่เสมอ ต่างกับกลุ่มคนรักร่ วมเพศกลุ่มอื่น เช่ น เกย์ เลสเบี้ยน ที่ยงั
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็ นเพศเดิม เพื่อลดปั ญหาการถูกเลือกปฏิบตั ิ ในขณะที่กลุ่มบุรุษข้ามเพศ
ยังพบว่า มีจานวนที่น้อยกว่ากลุ่มสตรี ขา้ มเพศ เนื่ องจากขั้นตอนในกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศ
ที่ ยุ่งยาก และมี ราคาในการผ่า ตัดที่ สู งกว่า ต่างกับกลุ่ มสตรี ขา้ มเพศที่ วิทยาการทางการแพทย์
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มี พฒั นาการมาเป็ นระยะมาเวลานาน ดัง นั้น กลุ่ ม สตรี ข า้ มเพศจึ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายสาคัญใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้
แม้ว่าปั จจุบนั มีองค์กรที่ให้ความสนใจเรื่ องสิ ทธิ ของบุคคล กลุ่ มคนผูม้ ีความหลากหลาย
ทางเพศออกมาเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ท างกฎหมาย แม้ว่า ในข้อกฎหมายที่ ก ล่ า วข้า งต้น มี ก ารรั บ รอง
เกี่ยวกับความเสมอภาคแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย แต่ยงั คงเกิดประเด็นปั ญหาอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องด้วยเหตุน้ ี
ผูว้ ิจยั จึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาและความสาคัญ เรื่ องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศของบุคคลผูม้ ีเพศ
นอกกรอบ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ขา้ มเพศ ซึ่ งสังคมไม่เปิ ดใจยอมรับ อันนาไปสู่ ปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ
เบียดขับให้กลุ่มสตรี ขา้ มเพศเป็ นบุคคลชายขอบไร้สิทธิ เสรี ภาพในสังคม ไม่มีความเสมอภาคใน
การแสดงความคิดเห็นและไม่สามารถเรี ยกร้องสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ในสังคมได้เหมือนคู่รักต่างเพศ
ทัว่ ไป
ดังนั้นงานวิจยั หัวข้อ การเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย จะเน้นศึกษาถึงลักษณะ
การเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศ เพราะบ่อยครั้งที่การปฏิบตั ิตนต่อกันและกันในสังคมอาจจะเป็ น
การเลื อกปฏิ บตั ิต่อกันโดยไม่เจตนา นอกจากนี้ ยังทาให้ทราบถึงผลกระทบรวมไปถึ งกระบวนการ
ปรับตัวที่เกิดขึ้น และสุ ดท้ายยังจะได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี
ข้ามเพศ อันจะเป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยกร้องสิ ทธิ ให้สตรี ขา้ มเพศได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย
2. ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเลือกปฏิบตั ิของสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย
3. ได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงแนวทางในการป้ องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย
2. การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา SOC 3078
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(สังคมวิทยาสตรี ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. ได้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั ิตนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ ง การเลื อ กปฏิ บ ัติ ต่ อ สตรี ข ้า มเพศในสั ง คมไทย เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาการเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย โดยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและสารสนเทศ และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กถึ งประสบการณ์ ในการดาเนิ นชี วิต
ตั้ง แต่ พ้ื นฐานครอบครั ว การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ชั้น การประกอบอาชี พ การงาน และการดาเนิ น
ชี วิตประจาวันในสัง คมทัว่ ไปของกลุ่ มคนสตรี ข ้ามเพศ รวมถึ งการปรั บตัว และข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาจากกลุ่มคนดังกล่าว
ขอบเขตด้ านประชากร
เป็ นการสัมภาษณ์ กลุ่มสตรี ขา้ มเพศในประเทศไทย โดยใช้การเลื อกตัวอย่างในลักษณะ
การสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างแนะนาแบบสโนว์บอลหรื อแบบลูกโซ่
(Snow ball or chain sampling) โดยให้มีการแนะนาบุคคลที่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ ที่ประสบปั ญหาถูก
เลือกปฏิบตั ิต่อกันไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้ างแบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อใช้สาหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็ นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่ งทาการทดสอบ
แบบสอบถามก่ อนการใช้งานจริ ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสุ่ มตัวอย่าง (try-out) จานวน 5 ชุด
เมื่อมีความถูกต้องและความน่ าเชื่ อถื อแล้ว จึงทาการขออนุ ญาตเข้าสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
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กลุ่มคนสตรี ขา้ มเพศ (purposive sampling) โดยผูว้ ิจยั จะสุ่ มตัวอย่างจากประชากรจานวน 7 คน โดย
สัมภาษณ์จากผูท้ ี่มีความสามารถให้ขอ้ มูลหลัก (key-informants) จากคาบอกเล่า (oral history)
ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ งผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เช่ น แนวคาถามแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสัม ภาษณ์ เพื่ อให้ตรงประเด็ นที่ ต้องการอัดเสี ย งสั ม ภาษณ์ เพื่ อเก็ บ ข้อมู ล
รายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน และใช้การจดบันทึกประเด็นที่สาคัญเพื่อความสะดวกในการ
สรุ ป ข้อมู ล หลัง จากเก็ บ ข้อมู ล ในแต่ ล ะครั้ ง ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูล ที่ ไ ด้ม าทาการถอดเสี ย งบัน ทึ ก
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาอ่านทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา จากนั้น
ขอความอนุ เคราะห์ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ แนะนาบุ ค คลที่ เป็ นกลุ่ มคนสตรี ขา้ มเพศที่ รู้จกั และมี ความ
เกี่ ย วข้อ งกับ การถู ก เลื อ กปฏิ บ ัติ ใ นสั ง คมไทย (snowball technique) เพื่อขออนุญาตเข้าพบและ
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร
ผูว้ ิจยั ใช้การศึกษาเอกสารและสื่ อสารสนเทศที่เกี่ ยวข้อง (documentary research) ต่าง ๆ เป็ น
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ หรื อสร้างแบบสอบถาม
ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก รวมทั้งใช้เป็ นส่ วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลในการศึกษาวิจยั ส่ วนต่อไปดังนี้
1. หนังสื อและรายงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มคน
สตรี ขา้ มเพศ
2. บทความจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ รายงานประจาปี วารสาร และจุลสารต่าง ๆ
3. สาเนาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้องานวิจยั ทั้งในเรื่ องความหลากหลายทางเพศ สิ ทธิ
ความเท่าเทียมและความเสมอภาค และการเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มคนสตรี ขา้ มเพศ
4. รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้องของผูท้ ี่เคยทาการศึกษามาก่อน
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ขั้นตอนในการทาวิจัยและเข้ าสนามวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารต่าง ๆ ล่ วงหน้า เช่ น บุคลิ ก ลักษณะนิ สัย สิ่ งที่สนใจ
ของกลุ่มคนสตรี ขา้ มเพศ และสานสัมพันธ์ เพื่อเปิ ดโอกาสในการขออนุญาตเข้าพบเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั ออกแบบเครื่ องมือวิจยั โดยตั้งประเด็นคาถามไว้ล่วงหน้าตามแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
3. ผูว้ จิ ยั ทาการติดต่อ เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และขอความอนุเคราะห์ผใู้ ห้
ข้อมูล จากนั้นส่ งเอกสารขอความอนุ เคราะห์และยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูล และนัดหมายวันและ
เวลาในการสัมภาษณ์
4. เข้า พบผูใ้ ห้ขอ้ มู ลตามวันและเวลาที่ไ ด้นัดหมายไว้ และทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ตาม
แบบสอบถามตั้งต้นที่ได้จดั เตรี ยมไว้ พร้ อมทั้งขออนุ ญาตบันทึกเสี ยง เพื่อนาไปถอดเทปเป็ นผล
การให้สัมภาษณ์ต่อไป
5. ถอดเทปการให้สั มภาษณ์ และส่ งไปให้ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ตรวจสอบอี กครั้ งว่า มี ส่วนใด
ผิดพลาดหรื อส่ วนใดที่ไม่อนุ ญาตให้เผยแพร่ หรื อไม่ จากนั้นนาคาแนะนาที่ได้มาปรับปรุ งผลการ
สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ที่ได้จากการถอดเทปทั้งหมดแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบข้อมูล
(editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการให้สัมภาษณ์
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้นามาทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคที่สาคัญดังนี้
2.1 การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้
มาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ
2.2 การวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย (analytic induction) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อหาบทสรุ ปร่ วมกันของเรื่ องนั้น
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2.3 การเปรี ย บเทีย บเหตุก ารณ์ (constant comparison) เป็ นการนาข้อ มูล ที่ไ ด้ไ ป
เทียบเคียงหรื อเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ อื่น เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันที่ เกิ ดขึ้ น
เช่น เปรี ยบเทียบหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประสบผลสาเร็ จทางการบริ หาร เป็ นต้น
2.4 การวิเคราะห์สาเหตุและผล (cause and effect analysis) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ให้เห็ นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิ ดขึ้น ย้อนกลับมาให้เห็ นว่าเกิ ดมาจาก
เหตุปัจจัยใดบ้าง หรื อวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ ให้เห็นว่าเมื่อเหตุน้ ี เกิดขึ้นได้นาไปสู่ ผล
ที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง
ผลการวิจัย
ด้านลักษณะการเลื อกปฏิ บตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย จากคาให้สัมภาษณ์ของกรณี ศึกษา
ผูว้ จิ ยั นามาแบ่งประเภทได้ดงั นี้
จากครอบครัว พบการเลือกปฏิบตั ิท้ งั หมด 6 ประเภท ได้แก่ การเลี้ยงดูแบบเด็กชาย การไม่
สนับสนุ นการศึกษา การตาหนิ การเมินเฉย การไล่ออกจากบ้าน และการกดดันจากญาติ พบว่า
ประเภทการถูกเลื อกปฏิบตั ิจากครอบครัวมากที่สุด คือ การถู กเลี้ ยงดู แบบเด็กชาย 3 คน การไม่
สนับสนุนการศึกษา 3 คน และการตาหนิ 3 คน รองลงมาคือ การไล่ออกจากบ้าน 2 คน การกดดันจาก
ญาติ 2 คน และการเมินเฉยใส่ 1 คน
จากสถานศึกษาพบการเลือกปฏิบตั ิท้ งั หมด 4 ประเภท ได้แก่ การรายงานผูป้ กครอง ตาหนิ
หรื อสนับสนุนให้เปลี่ยนเป็ นเพศชาย ถูกเพื่อนล้อเลียนหรื อแสดงท่าทีรังเกียจ และการปฏิเสธการ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พบว่า ประเภทการถูกเลื อกปฏิ บตั ิจากสถานศึกษามากที่สุด คือ
ถูกเพื่อนล้อเลี ยนหรื อแสดงท่าที รังเกี ยจ 7 คน รองลงมาคื อ การรายงานผูป้ กครอง ตาหนิ หรื อ
สนับสนุนให้เปลี่ยนเป็ นเพศชาย และการปฏิเสธการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2 คน
จากสถานที่ทางานพบการเลือกปฏิบตั ิท้ งั หมด 4 ประเภท ได้แก่ การปฏิเสธไม่รับเข้าทางาน
การกดดันจากสังคมหรื อตีตราว่ามีหน้าที่สร้างความบันเทิง มีทศั นคติว่าเป็ นคนผิดปกติและการ
ถูกล้อเลียน พบว่า ประเภทการถูกเลือกปฏิบตั ิจากสถานที่ทางานมากที่สุด คือ การปฏิเสธไม่รับเข้า
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ทางาน 5 คน มีทศั นคติ ว่าเป็ นคนผิดปกติ 4 คน การกดดันจากสังคมหรื อตีตราว่ามี หน้าที่ สร้ าง
ความบันเทิง 2 คน และถูกล้อเลียนจากเพื่อนร่ วมงาน 1 คน
ด้านผลกระทบและการปรับตัวต่อการเลือกปฏิบตั ิของสตรี ขา้ มเพศในสังคมไทย จากการ
ให้คาสัมภาษณ์ของกรณี ศึกษา ผูว้ จิ ยั นามาแบ่งประเภทได้ดงั นี้
การปรั บตัวต่อการเลื อกปฏิ บ ตั ิ ใ นครอบครั ว แบ่ ง ประเภทได้ท้ งั หมด 5 ประเภท ได้แก่
การแยกตัวออกจากครอบครัว การหางานทา การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป การหยุดการเรี ยน
และการปรับทัศนคติคนในครอบครัว พบว่า ประเภทการปรับตัวต่อการเลือกปฏิบตั ิในครอบครัว
มากที่สุด คือ การแยกตัวออกจากครอบครัว การหางานทา และการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
3 คน รองลงมาคือ การหยุดการเรี ยน และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคนในครอบครัว อย่างละ 1 คน
การปรั บตัวต่อการเลื อกปฏิ บตั ิ ในสถานศึกษา แบ่งประเภทได้ท้ งั หมด 5 ประเภท ได้แก่
การคบเพื่อนเพศเดี ยวกันและเพื่ อนผูห้ ญิ ง การรั บผิดชอบตัวเอง การใช้กาลัง การเปลี่ ย นสาย
การศึกษา และการฝื นตัวเองให้กลมกลืนกับเพศชาย พบว่า ประเภทการปรับตัวต่อการเลือกปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษามากที่สุด คือ การคบเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนผูห้ ญิง จานวน 6 คน รองลงมาคือ
การรับผิดชอบตัวเอง การใช้กาลัง การเปลี่ ยนสายการศึกษา และการฝื นตัวเองให้กลมกลื นกับ
เพศชาย อย่างละ 1 คน
การปรับตัวต่อการเลือกปฏิบตั ิในสถานที่ทางาน แบ่งประเภทได้ท้ งั หมด 5 ประเภท ได้แก่
เปลี่ยนสายงาน ทางานกับเพศเดียวกัน ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคม เลือกทางานกับองค์กรที่
ให้การยอมรับ และทาอาชี พอิสระ ผลการศึกษาพบว่า สตรี ขา้ มเพศที่ถูกปฏิเสธในการเข้าทางาน
จาเป็ นต้องเปลี่ยนสายงานที่ทามากที่สุด ถึง 3 คน สาเหตุน่าจะเป็ นเพราะว่า เมื่อถูกปฏิเสธไม่รับเข้า
ทางานแล้วนั้น สตรี ขา้ มเพศกลุ่มดังกล่าวต้องเปลี่ยนสายงานไปทางานในที่ทางานใหม่ โดยแม้วา่
จะเป็ นสายงานที่ ตนเองไม่ถนัดก็ตาม เนื่ องจากมี คนในครอบครัวต้องรั บผิดชอบ รองลงมาคื อ
การเลือกทาอาชี พอิสระถึง 2 คน เนื่ องจากการทาอาชี พอิสระ เช่น ทาธุ รกิ จส่ วนตัว หรื อ งานรับจ้างทัว่ ไป ไม่มีกฎเกณฑ์ขององค์กรเป็ นตัวบีบบังคับ ให้ตอ้ งแต่งกาย และปฏิบตั ิตวั ตามอัตลักษณ์ของ
เพศชาย ซึ่งการทาอาชีพอิสระสามารถที่จะเป็ นตัวของตัวเองได้ และมีอิสระทางความคิด
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อภิปรายผลการวิจัย
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีข้ามเพศจากครอบครัว
เนื่ องจากครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมอันดับแรกสุ ดที่ เด็กจะต้องได้รับอบรมขัดเกลา
ทางสังคม การถูกเลือกปฏิบตั ิจากครอบครัวจึงส่ งผลต่ออิทธิ พลสภาพจิตใจมากที่สุด โดยอาจแบ่ง
รู ปแบบการเลือกปฏิบตั ิได้ดงั ต่อไปนี้
1. การถู กเลี้ ยงดูแบบเด็กผูช้ าย การพยายามปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการเลี้ ยงดูแบบเด็กผูช้ าย
อาทิเช่น การบังคับให้เด็กเล่นกีฬา ให้เรี ยนโรงเรี ยนชายล้วน หรื อซื้ อของเล่นให้สาหรับเด็กผูช้ าย
เป็ นต้น แต่การกระทาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เด็กที่เป็ นสตรี ขา้ มเพศรู ้ สึกเปลี่ ยนแปลงกลายเป็ น
ผูช้ ายแท้ข้ ึนมาได้ เนื่ องจากสตรี ขา้ มเพศสามารถดัดแปลงของเล่นดังกล่าวให้กลายเป็ นของเล่น
ผูห้ ญิงได้ อาทิ เช่ น การนาหุ่ นยนตร์ มาแต่งตัวสวมบทบาทหุ่ นยนต์เป็ นลูกในแบบวิถีการละเล่น
“พ่อแม่ลูก” ของเด็กผูห้ ญิง หรื อแม้แต่การแต่งตัวเหมือนพี่สาวหรื อน้องสาว
2. การสนับสนุนให้เด็กอยูใ่ นสังคมของเด็กชาย เช่น การส่ งเสริ มให้เรี ยนโรงเรี ยนชายล้วน
หรื อเมื่อเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็มกั จะสนับสนุ นให้เด็กรับการเกณฑ์ทหาร หรื อบวชพระ โดยไม่สนใจ
ลักษณะทางกายภาพที่แม้ว่าจะเปลี่ ยนแปลงจนกลายเป็ นสตรี ขา้ มเพศโดยสมบูรณ์ ก็ยงั พบความ
คาดหวังจากผูป้ กครองที่ตอ้ งการให้ลูกชายเป็ นผูส้ ื บทอดตระกูลและสานต่องานของที่บา้ น
3. การไม่สนับสนุ นการศึกษา เนื่ องจากผูป้ กครองมีทศั นคติ ว่า สตรี ขา้ มเพศไม่สามารถ
เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ เพราะหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ยอมรับ
4. การตาหนิ บีบบังคับให้สตรี ขา้ มเพศเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรง ในรู ปแบบนี้ มักจะเป็ น
ขั้นตอนสุ ดท้ายที่ เมื่ อพ่อแม่ทาทุ กวิถีทางแล้ว แต่ไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงลู กได้ การบี บบังคับ
นาไปสู่ การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งภายในครอบครัวจนถึงขั้นแตกหักในที่สุด
รู ปแบบการเลื อกปฏิบตั ิท้ งั 4 ระดับนั้น ระดับที่มีความรุ นแรงมากที่สุดคือ ระดับที่ 3 หรื อ
การไม่สนับสนุนด้านการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมลพรรณ อิศรภักดี (2558) ที่กล่าวว่า
สตรี ขา้ มเพศเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้องจากค่านิยมของคนไทย และจะไม่ได้รับการยอมรับต่อไปในสังคม และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษกร สุ ริยสาร (2557, หน้า 52) ที่พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นกลุ่มคนข้ามเพศ
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ต้องสู ญเสี ยการสนับสนุนด้านการศึกษาจากครอบครัว ภายหลังจากที่ผปู้ กครองทราบตัวตนแล้ว
ระดับที่ 4 การตาหนิ และบีบบังคับโดยตรง ทาให้กลุ่มสตรี ขา้ มเพศขาดความเคารพในตัวเอง
จนเกิ ดเป็ นปมด้อยได้ สอดคล้องกับทฤษฎีพฒั นาการมนุ ษย์ ด้านสิ่ งแวดล้อมมีต่อบุคคล ในงานเขียน
ของนิภา แก้วศรี งาม (2539) ที่กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมภายในครอบครัวเป็ นสังคมกลุ่มแรกที่มีอิทธิ พลต่อ
บุคลิกภาพ อารมณ์ ความเชื่อ ค่านิยม แต่อย่างไรก็ตามแม้วา่ กลุ่มสตรี ขา้ มเพศจะเลือกปิ ดบังตัวตน
จากผูป้ กครอง แต่จะยอมเปิ ดใจกับสมาชิ กอื่นในครอบครัวที่ไว้ใจได้มากกว่า อาทิเช่น พี่และน้อง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติวนิ ท์ เดชชวนากร และรังสิ มา วิวฒั น์วงศ์วนา (2560)
การปรับตัวของสตรีข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในครอบครัว
เมื่ อสตรี ขา้ มเพศต้องเผชิ ญกับการเลื อกปฏิ บตั ิ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้ว เมื่ อถึ งที่ สุด
สตรี ขา้ มเพศเลือกแสดงออกต่อการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าว ในรู ปแบบต่อไปนี้
1. การแยกตัวออกมาจากครอบครัว และเลื อกที่จะทางานรับผิดชอบหารายได้เลี้ ยงดู อัน
เนื่องมาจากการอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูป้ กครอง ทาให้กลุ่มสตรี ขา้ มเพศไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่
ใจของตนเองปรารถนา อย่างไรก็ตามการปรับตัวด้วยวิธีดงั กล่าว ทาให้กลุ่มสตรี ขา้ มเพศต้องเริ่ ม
เข้าสู่ วิถีชีวิตการทางานตั้งแต่อายุยงั น้อย ส่ งผลให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาได้
อย่างเต็มที่ อาจต้องแลกกับการจบการศึกษาที่ชา้ กว่าคนในวัยเดียวกันหรื อในบางครั้งก็อาจจะต้อง
ออกจากโรงเรี ยน เพื่อมามุ่งมัน่ ให้กบั การทางานหาเงินเลี้ยงชีพต่อไป
2. การสร้างการยอมรับจากสังคม เพราะกลุ่มสตรี ขา้ มเพศมองว่าสุ ดท้ายแล้ว สิ่ งที่จะทาให้
การเลือกปฏิบตั ิจากครอบครัวหมดไป คือการพิ สูจน์ตนเองให้คนในครอบครัวเห็นว่า แม้ตนเอง
จะเกิดเป็ นสตรี ขา้ มเพศ แต่ก็ยงั สามารถประสบความสาเร็ จได้เหมือนกับเพศชายและหญิง
อย่างไรก็ตามทั้งการแยกตัวออกมากจากครอบครัว หรื อ ความพยายามในการสร้างความ
ยอมรั บจากครอบครั วอาจถื อได้ว่า เป็ นการปรับตัวที่ มีความสาคัญมากที่ สุด กลุ่ มสตรี ขา้ มเพศ
จะให้ความสาคัญกับครอบครัว อันประกอบไปด้วย พ่อ แม่ พี่ น้อง เนื่ องจากพวกเขาเหล่านั้นไม่มี
โอกาสที่จะสร้างครอบครัวที่เป็ นของตนเอง อาจจะด้วยข้อจากัดทางกายภาพ ที่กลุ่มสตรี ขา้ มเพศ
ไม่สามารถมีลูกได้ และกฎหมายการสมรสในประเทศไทยที่ยงั ไม่เปิ ดกว้าง
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การเลือกปฏิบัติต่อสตรีข้ามเพศในสถานศึกษา
ด้านสถานศึกษา พบว่าการเลื อกปฏิ บตั ิ มาจากสองกลุ่ม (1) การเลือกปฏิบตั ิจากเพื่อนใน
โรงเรี ยน (2) การเลือกปฏิบตั ิจากครู ผสู ้ อน ซึ่ งมีรูปแบบที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
1. การเลื อกปฏิ บตั ิจากเพื่อนในโรงเรี ยน มีหลายรู ปแบบ ทั้งการล้อเลี ยนไปจนถึ งการทา
ร้ ายร่ างกาย เนื่ องจากเด็กชายจะมองเพื่ อนที่ มีพฤติ กรรมแตกต่ างจากตนเองว่า มี ความผิดปกติ
นอกจากนั้น การล้อเลียนเพื่อนหรื อการแสดงออกในรู ปแบบการต่อต้านกลุ่มสตรี ขา้ มเพศ จะช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ต นเองดู เป็ นผูช้ ายและเป็ นการเสริ ม สร้ า งการยอมรั บ ในหมู่ เพื่ อนมากขึ้ น อี ก ด้ว ย
อย่างไรก็ตาม การล้อเลียนและคุกคามต่อกลุ่มสตรี ขา้ มเพศในหมู่เพื่อนนั้นจะลดลง เมื่อเด็กเติบโต
เข้าสู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่อดี ต และยังคงมีมา
อย่างต่อเนื่ องถึ งปั จจุบนั ส่ งผลต่อความรู ้สึกหวาดกลัว ความรู ้สึกไม่มนั่ ใจในการแสดงออกของ
สตรี ขา้ มเพศดังกล่าวอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ บุษกร สุ ริยสาร (2557, หน้า 20) เรื่ องความเชื่อ
ที่ผดิ เกี่ยวกับสตรี ขา้ มเพศ ที่ส่งผลให้สตรี ขา้ มเพศถูกเยาะเย้ยถากถาง
2. การถูกเลือกปฏิบตั ิจากครู ผสู้ อนในรู ปแบบ การรายงานผูป้ กครอง ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั การ
รายงานทางตรงและทางอ้อมดังนี้
2.1 การรายงานผูป้ กครองว่าลูกมีพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบน จัดเป็ นการรายงานทางตรง หรื อ
การรายงานทางอ้อม ผ่านสมุดพกหรื อสมุดรายงานพฤติกรรม ซึ่ งวิธีการแสดงออกของครู ต่อนักเรี ยน
ดังกล่าว เป็ นพฤติกรรมที่ส่งผลเสี ยต่อนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะเมื่อผูป้ กครองได้รับรายงาน
จากครู ผสู้ อน ผูป้ กครองเองจะมีความรู้สึกกดดันและรู้สึกเสี ยหน้า จนสุ ดท้ายไประบายความโกรธ
กับสมาชิกในครอบครัว
2.2 การใช้คาพูดเรี ยกเด็กนักเรี ยนที่เป็ นเกย์หรื อกะเทย ว่า “ลูกสาว” การเรี ยกว่า ลูกสาว
อาจดูเหมือนเป็ นการให้ความรักจากคุณครู แต่ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยการนิยามคาพูดสาหรับเรี ยก
สตรี ขา้ มเพศโดยเฉพาะเช่นกัน เนื่ องจากเป็ นคาที่ถูกบัญญัติจากสื่ อสังคมว่า “ลูกสาว” มักใช้เรี ยก
บุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผูช้ ายกระตุง้ กระติ้ง หรื อเป็ นสตรี ขา้ มเพศที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่ งในทางกลับกัน
ครู ไม่ได้เรี ยกเด็กนักเรี ยนผูห้ ญิงว่า “ลูกสาว” จึงนับว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทางคาพูดในรู ปแบบหนึ่ง
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2.3 การตาหนิ โดยตรง หรื อบีบบังคับให้เปลี่ ยนพฤติกรรม เช่น ให้เล่นกับเพื่อนผูช้ าย
ส่ งผลเสี ยต่อเด็ก เพราะทาให้เด็กรู ้สึกเป็ นปมด้อยไม่กล้าแสดงออกและเก็บกด
2.4 การขอให้สตรี ขา้ มเพศเปลี่ ยนแผนการศึ ก ษาต่ อ พบมากในกรณี ที่สตรี ขา้ มเพศ
ต้องการศึกษาต่อในวิชาชี พครู ในระดับอุดมศึกษาที่แม้ว่าจะสอบข้อเขี ยนผ่าน แต่มหาวิทยาลัย
มักจะไม่ให้ผา่ นสัมภาษณ์ และปฏิเสธรับเข้าศึกษา ส่ งผลให้สตรี ขา้ มเพศต้องละทิ้งความคิดอยาก
เป็ นครู อาจารย์ไป และเลือกเรี ยนคณะอื่นแทน หรื อหากกลุ่มสตรี ขา้ มเพศได้เข้าไปเรี ยนจนกระทัง่
จบการศึกษา เมื่อต้องสอบบรรจุจะถูกกดดันให้แต่งกายเป็ นชาย เพราะหากแต่งเป็ นหญิงอาจจะ
ทาให้ไม่สามารถสอบบรรจุเป็ นข้าราชการครู ได้อย่างที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
บุษกร สุ ริยสาร (2557) ที่ระบุวา่ คนข้ามเพศได้รับแรงกดดันมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในการกีดกันไม่ให้
เลือกเรี ยนในบางสาขาวิชา อาทิเช่น วิชาชีพครู จิตวิทยา แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
การปรับตัวของสตรีข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในสถานทีศ่ ึกษา
การปรับตัวของสตรี ขา้ มเพศต่อการเลือกปฏิบตั ิในสถานที่ศึกษามีหลายรู ปแบบ โดยแบ่ง
ออกจากการปรับตัวของสตรี ขา้ มเพศต่อเพื่อนและครู
1. การปรับตัวของสตรี ขา้ มเพศต่อการถูกเลื อกปฏิ บตั ิจากเพื่อน เป็ นการถูกเลื อกปฏิบตั ิ
ที่มากที่สุดในสถานศึกษา ภายหลังจากถูกเลื อกปฏิ บตั ิบ่อยครั้ง สตรี ขา้ มเพศอาจแสดงออกผ่าน
รู ปแบบดังต่อไปนี้
1.1 การวางเฉย ไม่ ค บเพื่ อ นผูช้ าย และคบเพื่ อนผูห้ ญิ ง แทน วิธี น้ ี เ ป็ นวิธี ห ลี ก เลี่ ย ง
ปัญหาจากความแปลกแยกเมื่อตนต้องคบหากับเพื่อนผูช้ ายและเสี่ ยงที่จะถูกกลัน่ แกล้ง
1.2 การตอบโต้โดยการใช้กาลังทะเลาะวิวาท ซึ่ งวิธีการนี้ เกิ ดขึ้นบ่อยครั้งในกรณี ที่สตรี ข้ามเพศอดทนไม่ไหว หรื อต้องการแสดงความรุ นแรงออกมาเพื่อข่มขวัญเพื่อนผูช้ าย
2. การปรับตัวของสตรี ขา้ มเพศต่อการเลื อกปฏิ บตั ิจากครู ผสู ้ อน ส่ งผลอย่างมากต่อนักเรี ยน
เพราะครู เปรี ยบเสมือนต้นแบบและเป็ นสิ่ งที่หล่อหลอมให้เด็กมีทศั นคติต่อตนเองและสังคมผ่าน
การอบรมสั่งสอน โดยสตรี ขา้ มเพศเลือกที่จะปรับตัวด้วยรู ปแบบต่อไปนี้
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2.1 การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา นอกจากจะทาให้สตรี ขา้ มเพศไม่สามารถประกอบ
อาชี พดังที่ตนเองคาดหวังไว้แล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสังคม ที่ควรจะมองว่า
ไม่วา่ เพศใดก็ตาม หากมีความสามารถและมีความรู้ ก็สามารถประกอบอาชีพได้ไม่แตกต่างกัน
2.2 การทากิจกรรมเพื่อส่ วนรวมและสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่กลุ่มสตรี ขา้ มเพศให้
ความสนใจ อาทิเช่ น การเต้น การแสดงละคร การช่ วยเหลื อสังคมดังกล่าว ล้วนทาให้ครู ผสู ้ อน
และเพื่อนในโรงเรี ยนให้การยอมรับมากขึ้น
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีข้ามเพศจากสถานทีท่ างาน
ในสถานที่ทางาน พบว่า การเลือกปฏิบตั ิต่อกลุ่มสตรี ขา้ มเพศมีหลายรู ปแบบโดยสามารถ
แบ่งได้ดงั นี้
1. การปฏิ เสธไม่ ใ ห้เ ข้า ท างาน โดยให้เ หตุ ผ ลในเรื่ อ งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร หรื อ ใน
บางครั้งไม่ให้เหตุผลใดเลย เมื่อพบว่ามีเพศตามกฎหมายที่ไม่ตรงกับลักษณะการแสดงออกทาง
เพศของตน คนข้ามเพศมักถูกกีดกันจากการจ้างงาน ในหน่วยงานภาครัฐที่มี ข้อบังคับให้แต่งกาย
ตรงตามเพศ ในภาคเอกชนคนข้ามเพศมักต้องทาแบบทดสอบด้านจิตวิทยาที่ไม่ได้บงั คับสาหรับ
ผูส้ มัครคนอื่น ถูกปฏิ เสธการว่าจ้างในภายหลัง ผลงานวิจยั ดังกล่ าว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
บุษกร สุ ริยสาร (2557) ที่พบว่า คนข้ามเพศมักเผชิญกับอุปสรรคในการจ้างงานมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับเพศชายและเพศหญิงในสังคม
2. การถูกมองว่ามีความผิดปกติ แม้จะรับเข้าทางานแล้ว แต่การปฏิบตั ิตนต่อบุคคลเหล่านี้
ไม่ได้ปฏิ บตั ิต่อสตรี ขา้ มเพศในฐานะผูห้ ญิงคนหนึ่ ง อาทิเช่น การให้กลุ่มสตรี ขา้ มเพศเหล่านี้ เข้า
ห้ อ งน้ าคนพิ ก ารในที่ ท างาน เป็ นการสร้ า งบาดแผลทางจิ ต ใจให้ ก ับ คนเหล่ า นี้ อย่ า งมาก
นอกจากนั้นยังมี หน้าที่ ในการสร้ างสรรค์ความบันเทิ ง เสริ มสร้ า งความสนุ กสนานให้กบั กลุ่ ม
เพื่อนในองค์กรอยูต่ ลอดเวลา แม้วา่ เรื่ องนี้ จะไม่ได้ส่งผลเสี ยร้ายแรง แต่ กลุ่มสตรี ขา้ มเพศเหล่านี้
ไม่ได้แตกต่างจากเพศชายหรื อหญิงทัว่ ไป ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสนุ กสนานหรื อทาตัวตลกได้
ตลอดเวลา น้อยที่ สุ ดคื อการล้อเลี ยน ในที่ ทางาน หรื อพูดจาแทะโลมทางเพศ เพศชายมองว่า
สามารถทากับกลุ่มสตรี ขา้ มเพศได้ไม่ผิด อันเป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิที่ไม่ให้คุณค่า และละเมิดสิ ทธิ
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มนุ ษยชนของกลุ่มสตรี ขา้ มเพศ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษกร สุ ริยสาร (2557) ที่ว่า ลูกจ้างที่
เป็ นชายรักชาย และหญิงรักหญิง มักจะต้องปกปิ ดตัวตน เพื่อให้สามารถเข้าสังคมการทางานได้
โดยปราศจากคานินทา
การปรับตัวของสตรีข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในสถานทีท่ างาน
การปรับตัวของสตรี ขา้ มเพศจากการเลือกปฏิบตั ิในสถานที่ทางาน มีหลายรู ปแบบ อาทิเช่น
การประกอบอาชีพอิสระ และการเลือกทางานในองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ
1. การประกอบอาชีพอิสระ อันเนื่องมาจากในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในหลาย ๆ
หน่วยงาน อาทิเช่น อาชี พครู พนักงานขาย พนักงานดูแลลูกค้า พนักงานประชาสัมพันธ์ งานโรงแรม
พนักงานบริ การบนเครื่ องบิน ซึ่ งงานเหล่านี้ เป็ นงานที่ตอ้ งดูแลลูกค้า และเปรี ยบเสมือนภาพลักษณ์
ขององค์กร ดังนั้น ภายหลังจากการถูกปฏิเสธเข้าทางาน สตรี ขา้ มเพศมักเลือกที่จะปรับตัวออกมา
ประกอบอาชี พอิสระที่ สังคมมองว่าเป็ นอาชี พที่ กลุ่ มสตรี ขา้ มเพศดังกล่ าวสามารถทาได้ดี เช่ น
ช่ างแต่งหน้า นางโชว์ แดนเซอร์ ซึ่ งอาชี พดังกล่ าว เป็ นอาชี พอิ สระที่ สั งคมให้การยอมรั บว่า กลุ่ ม
สตรี ขา้ มเพศสามารถทาได้และเป็ นอาชี พที่ มีรายได้ดี อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้อาชี พดังกล่าวจะเป็ น
อาชี พที่มีรายได้ดี แต่ก็มีอายุการทางานที่ค่อนข้างสั้นและไม่มีความมัน่ คง ทาให้เหล่าสตรี ขา้ มเพศนี้
ขาดหลักประกันในการดารงชีวติ และไม่สามารถวางแผนการดารงชีวติ ในระยะยาวได้
2. การเลือกทางานในองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ซึ่ งมีหลากหลายหน่วยงานที่ให้ความเสมอภาค
และเปิ ดกว้างให้สตรี ขา้ มเพศเข้าทางานได้ พบว่า หน่วยงานราชการบางหน่วยงาน หรื อบริ ษทั เอกชน
ที่ประกอบธุ รกิจบันเทิง ค่อนข้างเปิ ดกว้างต่อสตรี ขา้ มเพศ ในกรณี สตรี ขา้ มเพศที่เข้าทางานทั้งใน
หน่วยงานราชการและบริ ษทั เอกชนจะเลือกทางานกับพนักงานที่เป็ นผูห้ ญิงหรื อเป็ นสตรี ขา้ มเพศ
ด้วยกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิและการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
อย่างไรก็ตาม การปรั บตัวทั้งการออกไปประกอบอาชี พอิ สระ หรื อการเลื อกเข้า ทางาน
ในหน่ วยงานที่ ให้การยอมรั บอาจจะเป็ นทางเลื อกที่ดีสาหรับสตรี ขา้ มเพศในปั จจุ บนั แต่วิธีการ
ปรับตัวนั้นอาจจะเป็ นการหลบเลี่ยงหรื อเป็ นเพียงทางเลือกเท่านั้น ในฐานะมนุ ษย์ซ่ ึ งมีสิทธิ เสรี ภาพ
ในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรที่จะมีการเลื อกปฏิ บตั ิกนั ในสังคมไม่ว่าต่อเพศใดก็ตาม
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ดังนั้น การที่บางหน่ วยงานยังคงมีทศั นคติในด้านลบต่อกลุ่มสตรี ขา้ มเพศอยู่ อาจทาให้โอกาสใน
การประกอบอาชีพของเหล่าสตรี ขา้ มเพศไม่เปิ ดกว้าง และทาให้คุณภาพชีวติ ของกลุ่มสตรี ขา้ มเพศ
ในสังคมไทยต้องถดถอยและไม่อาจยืนอยูไ่ ด้ในสังคมไทยอย่างเท่าเทียมกัน
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ไ ด้ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั มี ข อ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อครอบครั ว
ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา และหัวหน้า งานในหน่ วยงานราชการและเอกชนในสัง คมไทย เพื่ อเป็ น
แนวทางในการส่ งเสริ มให้สตรี ขา้ มเพศมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนดังนี้
ข้ อเสนอแนะต่ อครอบครัวของกลุ่มสตรีข้ามเพศ
การเปิ ดกว้ างต่ อการอบรมเลีย้ งดู
จากผลการศึกษาพบว่า มีการเลือกปฏิบตั ิจากครอบครัวมากที่สุด คือ การพยายามเลี้ยงดูให้
เด็กเป็ นผูช้ าย เนื่องจากสตรี ขา้ มเพศส่ วนใหญ่จะค้นพบตัวตนตั้งแต่ในวัยเด็ก และมีความต้องการ
ที่จะเป็ นผูห้ ญิงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น ครอบครัวไม่ควรบีบบังคับให้สตรี ขา้ มเพศต้องทากิจกรรมที่
ตนเองไม่ชื่นชอบและไม่มีความสุ ข เพื่อลดความอึดอัด กดดัน และฝื นใจปฏิ บตั ิของเด็ก แต่อาจ
ชี้แนะได้หากไม่เป็ นการบีบบังคับจิตใจจนทาให้เกิดสภาวะซึ มเศร้า
การสนับสนุนทางการศึกษา
กลุ่มสตรี ขา้ มเพศ ไม่ต่างจากเพศชายและเพศหญิง ที่มีทกั ษะความถนัดเฉพาะทาง และมี
ความสามารถทางการศึกษา ผูป้ กครองไม่ควรมีทศั นคติต่อการศึกษาต่อกลุ่มสตรี ขา้ มเพศว่าเป็ น
การลงทุ นที่ เสี ยเปล่า ดังนั้น การสนับสนุ นการศึ กษาให้สูง เพื่อให้สตรี ขา้ มเพศเหล่ านี้ ประสบ
ความสาเร็ จ และสามารถประกอบอาชีพที่ตอ้ งใช้ความชานาญจะช่วยให้บุคคลกลุ่มสตรี ขา้ มเพศ
ได้มีรายได้ที่สูงขึ้น เพื่อเลี้ยงชีพต่อไปถึงบั้นปลายชีวติ ได้โดยไม่เป็ นภาระสังคม

Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 39 No. 1
166

การเสริมสร้ างกาลังใจ
ผูป้ กครองควรให้ความหวังและเสริ มสร้ างกาลังใจ เพื่อให้สตรี ขา้ มเพศรู ้ สึกว่าเขายังเป็ น
สมาชิ กส่ วนหนึ่ งของครอบครัว หลีกเลี่ ยงการปะทะรุ นแรงถึงขั้นไล่ออกจากบ้าน ซึ่ งจะส่ งผลให้
เกิ ดทัศนคติ ที่ไ ม่ดีต่อการอยู่ร่วมกับคนในครอบครั ว ส่ งผลให้ส ตรี ข ้ามเพศมี แนวโน้มที่ จะไม่
กลับมาติดต่อกับครอบครัวอีก หรื อใช้ระยะเวลานานกว่าจะติดต่อกลับมา ซึ่ งผูว้ ิจยั เชื่ อว่าพ่อแม่คง
ไม่อยากสู ญเสี ยลูกของตนไป
ข้ อเสนอแนะต่ อสถานศึกษาของกลุ่มสตรีข้ามเพศ
การบรรจุแนวคิดการเคารพในสิ ทธิมนุษยชนลงในแบบเรี ยน
ภายในสถานศึกษา หลักสู ตรการศึกษาและครู ควรให้ความรู ้และเสริ มสร้างความเข้าใจระหว่าง
เพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน ให้มีการเคารพต่อเพศสภาพ เพื่อให้เด็กนักเรี ยนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิต่อ
เพื่อนร่ วมชั้นอย่างถูกกาลเทศะ บนพื้นฐานของสิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของคนในสังคม
การปรับปรุ งแนวทางในการรายงานพฤติกรรมนักเรี ยนต่ อผู้ปกครอง
ครู ไม่ควรใช้คาพูดที่ทาให้ผูป้ กครองรู ้สึกเหมือนเด็กเป็ นสาเหตุของความเสี ยหน้าดังกล่าว
ควรหลีกเลี่ยงคาพูดในแง่ลบ เช่น “บุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน มีปัญหาทางจิต” หรื อ
แม้แต่ “มีพฤติกรรมเรี ยบร้อยเกินกว่าเด็กผูช้ าย” เพราะคาพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการตาหนิ
ผ่านคารายงานเพียงไม่กี่ประโยค
การเปิ ดกว้างต่ อการศึกษาของสตรีข้ามเพศ
หลายสาขาอาชีพเป็ นข้อจากัดที่ทาให้สตรี ขา้ มเพศไม่สามารถเข้าศึกษาได้ แม้อาจจะไม่ได้มี
กฎข้อห้ามโดยตรง แต่เนื่องจากอาชีพดังกล่าวไม่อนุญาตให้แต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพแต่กาเนิ ด
สถาบันอุดมศึกษาจึงเลือกที่จะปฏิเสธรับนักศึกษากลุ่มสตรี ขา้ มเพศเข้าศึกษา หรื อเมื่อสตรี ขา้ มเพศ
จบการศึ ก ษาไป องค์ก รก็ ป ฏิ เสธไม่ รับ เข้า ท างาน ดังนั้น สถานศึ ก ษาควรเปิ ดกว้า งในการให้
นัก ศึ ก ษาสตรี ข ้า มเพศเข้า เรี ย นในสาขาที่ ถ นัดและต้องการ เพื่ อผลิ ตบุ คลากรที่ มี คุณภาพของ
ประเทศต่อไป
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ข้ อเสนอแนะต่ อสถานที่ทางานของกลุ่มสตรี ข้ามเพศ
การเปลีย่ นทัศนคติของผู้บริ หาร
แม้ว่าการรับคนเข้ามาทางานเป็ นสิ ทธิ ของผูบ้ ริ หาร อย่างไรก็ตาม พบว่า สตรี ขา้ มเพศถูก
เลื อกปฏิ บตั ิต้ งั แต่เริ่ มสัมภาษณ์ งานโดยมี เงื่ อนไข เช่ น การขอให้แต่งกายตามเพศสภาพเดิ ม ซึ่ ง
หากสตรี ข ้า มเพศไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามได้ พวกเขามัก เลื อ กที่ จ ะปฏิ เ สธไม่ รั บ เข้า ท างาน
โดยเฉพาะวิชาชี พครู น้ นั เป็ นวิชาชี พที่ถูกเลื อกปฏิบตั ิมากที่สุด รองลงมาคืออาชี พที่เกี่ยวกับการ
ให้บริ การ เช่ น ศูนย์บริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์ ซึ่ งผูบ้ ริ หารมองว่าการมีเจ้าหน้าที่ที่เป็ นสตรี
ข้ามเพศขัดกับภาพลักษณ์ขององค์กรและส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควร
ปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ยอมรั บในความหลากหลายเท่าเที ยมของเพศสภาพ และวัดผลที่ ความคิ ด
ความสามารถของบุคคล ซึ่ งอาจส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถสร้ างผล
ประกอบการให้บริ ษทั ได้
การเปลีย่ นทัศนคติของเพือ่ นร่ วมงาน
นอกจากผูบ้ ริ หารแล้ว เพื่อนร่ วมงานยังมีส่วนสาคัญต่อการเลื อกปฏิ บตั ิเช่ นกัน ทัศนคติที่
มองว่า กลุ่มสตรี ขา้ มเพศ เป็ นบุ คคลที่ ตอ้ งสร้ างความบันเทิงให้กลุ่ ม สามารถล้อเลี ยนได้ หรื อ
แม้แต่การมีทศั นคติที่ผลักสตรี ขา้ มเพศให้เป็ นเพศกึ่งกลาง คนผิดปกติ หรื อคนพิการ ดังนั้น เพื่อน
ร่ วมงานควรมีทศั นคติที่วา่ สตรี ขา้ มเพศเป็ นเสมือนเพื่อนมนุ ษย์คนหนึ่ ง หรื อหากกลุ่มคนดังกล่าว
มีการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพเหมือนผูห้ ญิงแล้ว อาจปฏิบตั ิตนต่อกันด้วยการให้เกียรติ เคารพสิ ทธิ
มนุษยชนด้วยการปฏิบตั ิตนกับกลุ่มคนเหล่านั้นเหมือนเป็ นผูห้ ญิงทัว่ ไปได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั พบว่า ยังมี กลุ่ มที่ มีความหลากหลายทางเพศอี กหลายกลุ่ ม อาทิ เกย์ ทอมหรื อชาย
ข้ามเพศ ดังนั้น หากสามารถขยายผลการวิจยั ไปสู่ กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มอื่นด้วย
จะท าให้ท ราบถึ ง ภาพรวมของกลุ่ ม ผูท้ ี่ มี ความหลากหลายทางเพศที่ ถู ก เลื อกปฏิ บตั ิ ที่ มี ความ
ครอบคลุมและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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