
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

 222  

สิทธิเพศหลากหลายในฐานะพลเมืองและความต้องการสวัสดิการสังคมในประเทศก าลังพัฒนา 
Sexual Diversity Rights as Equal Citizenship and Social Welfare 

Needs on Developing Countries 
 

เคท ครัง้พิบูลย์1 
Kath Khangpiboon2 

 
Abstract 

 In this research study, I assess the social situation of Sexual Diversity, critiquing the development 
of society’s perspectives that reflect the stigmatization and discrimination LGBTIQ face. Based on this 
critique, I make recommendations for the further study of sexual diversity, using an analytic framework 
consisting of gender, sexuality, power, and marginality. While I review prior studies in this study, I present 
the topic through document review methodologies. The findings show that the study of sexual diversity 
must lie on a basis of understanding in what is LGBTIQ constitutes. This understanding affects the extent 
to which researchers understand the diversity of LGBTIQ. Issues that also need to be considered include 
cultural aspects of gender, the structure of oppression, societal power, violence, and pressure. The study 
of gender diversity must involve gaining access to LGBTIQ’ experiences and perspectives and 
understanding them, which will lead to understanding. The methodologies to be used should critique 
knowledge/truths about LGBTIQ. As for increasing understanding, existing research is useful, addressing 
identities, agency, and diversity among sexual diversity, as well as the impact of social class. Using these 
methods will enable researchers to portray LGBTIQ in a positive light, contribute to social change, and 
promote the rights of social welfare. 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ทางสังคมของเพศหลากหลาย วิเคราะห์แนวคิดทางสังคมท่ีสะท้อน
ต่อการตีตราและการเลือกปฏิบัติท่ีน าไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบานต่อการสร้างมุมมองในการศึกษาเพศหลากหลาย โดย
ใช้แนวคิดเรื่องเพศภาวะ และเพศวิถี แนวคิดเรื่องอ านาจ และแนวคิดการเป็นชายขอบ เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนเอกสาร จากการศึกษา พบว่า การศึกษาเรื่องเพศ
หลากหลายจะต้องมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางเพศ โดยอาศัยท้ังระบบคิด วิถีชีวิต การปรับตัว ศักยภาพ การให้คุณค่ากับส่ิง
ต่างบงวๆ รวมท้ังจิตวิญญาณของเพศหลากหลาน ในการท าความเข้าใจในความหมายของเพศหลากหลายท่ีมีนัยยะต่อการรับรู้ 
ความแตกต่างหลากหลายของเพศหลากหลายท่ีส่งผลต่อการเลือกรับไปตามความคาดหวังของสังคม การสร้างฐานคติหรือ
กรอบวิธีคิดท่ีอาศัยการทบทวนความรู้ความจริงของเพศหลากหลาย ผ่านเรื่องวัฒนธรรมความเป็นเพศ โครงสร้างการกดข่ีและ
ความรุนแรงของสังคม และอ านาจและแรงกดทับจากสังคม ส่งผลให้เกิดการผลิตซ้ ามายาคติทางเพศจากบริบทของสังคมท่ี
ปราศจากความเข้าใจและน าไปสู่การเป็นกลุ่มคนชายขอบ การศึกษาเพศหลากหลายมาเป็นผลจากการสร้างการเข้าถึงและ
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ความเข้าใจท่ีน าไปสู่การสร้างการยอมรับโดยปฏิบัติการทางวิธีวิทยาท่ีวิพากษ์ความรู้/ความจริงในเพศหลากหลาย อันน าไปสู่
การพัฒนาเรื่องการคิดสวัสดิการส าหรับกลุ่มเพศหลากหลายในสังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ: สิทธิเพศหลากหลาย, คนชายขอบ, สวัสดิการสังคม 
 

บทน า 
 การละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์กับกลุ่มเพศหลากหลาย (Sexual Diversity) หรือในภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อว่า 
LGBTIQ เกิดข้ึนลักษณะของการกดข่ีจากอัตลักษณ์ของความเป็นเพศ การผลิตซ้ าในเรื่องเพศวิถี และการตีตราให้มีพื้นท่ีทาง
สังคมท่ีจ ากัด การเลือกรับรู้ของสังคมมองว่า LGBTIQ ควรด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามบรรทัดฐานสังคม จนจ ากัดวิถีชีวิตและการ
ไม่ยอมรับ การมองเพศหลากหลายในลักษณะภาพเหมารวมและในเชิงลบถือเป็นการเลือกปฏิบัติในระดับทัศนคติ แนวคิดสิทธิ
มนุษยชนระบุให้รับรองและคุ้มครองเฉพาะสิทธิในเรื่องของสิทธิพลเมืองเฉพาะคนในรัฐของประเทศ น้ันๆ ต่อมาก็มีการ
พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนท่ีถูกตีความในเรื่องสิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางด้านวัฒนธรรม การขยายความ
ดังกล่าวท าให้เกิดการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมคนท่ีถูกท าให้เป็นคนชายขอบ (Marginalization) ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง คนชรา 
เด็ก ผู้พิการ รวมถึงผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศด้วย การขยายความในมิติของสิทธิมนุษยชนจึงท าให้บุคคลถูกท าให้เป็นชาย
ขอบในมิติเพศภาวะได้รับความสนใจในการคุ้มครองมากข้ึน เป็นพัฒนาการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
 เพศชายขอบในทัศนะของผู้ศึกษา คือ เพศท่ีไม่ได้ถูกจัดวางอยู่ในความคาดหวังของสังคมในแบบเพศกระแสหลัก 
(หญิง-ชาย) ดังน้ันเพศหลากหลายจึงถูกขีดด้วยเส้นแบ่งด้วยเครื่องเพศและถูกผลักไสไปอยู่ชายขอบของการให้พื้นท่ีของการ
ยอมรับ จึงเรียกได้ว่าเป็นเพศชายขอบ โดยวัดจากการยอมรับและการปฏิบัติของคนในสังคม ขอย้ าว่าส่ิงท่ีท าให้เกิดและ
เรียกว่าเพศชายขอบน้ัน เกิดข้ึนมาจากท่ีท่ีคนสังคมมีมุมมองเรื่องเพศคับแคบต้ังอยู่บนฐานของการมีสองเพศเป็นบรรทัดฐาน 
เพศอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เป็นตามบรรทัดฐานน้ันก็ถูกมองเป็นอ่ืน ภาวะความเป็นอ่ืนน้ีจึงท าให้คนมองว่าตัวเองเป็นเพศกระแสหลักรับรู้
ว่าส่ิงท่ีแสดงออกน้ันถูกต้องท่ีสุด ส่วนคนท่ีเป็นเพศกระแสรองและหลากหลายทางเพศ จะรู้สึกตัวว่าก าลังท าผิดรู้สึกผิด 
ประกอบกับสังคมก็มองว่าผิดไปจากส่ิงท่ีก าหนดไว้แบบสองเพศ ดังน้ันพื้นท่ีในการแสดงออกความเป็นเพศจึงมีข้อจ ากัด 
เง่ือนไข และน าไปสู่การไม่สามารถแสดงออกถึงเป็นตัวเองได้เต็มท่ี มีการปกปิด แอบซ่อน และไม่กล้าเผชิญกับการแสดงตัวใน
สังคม รวมไปถึงการรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยในการแสดงตนในฐานะท่ีเป็นเพศชายขอบ 
 กลุ่มเพศหลากหลายไม่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม สะท้อนถึงความจ ากัดของงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมของประเทศไทยยังก้าวไปไม่ถึงการก าหนดเป้าหมายความม่ันคงของมนุษย์อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมประชากร
ทุกกลุ่ม จนเกิดเป็นกลุ่มชายขอบในสังคมไทย เพศหลากหลายในฐานะเป็นกลุ่มชายขอบทางเพศและเป็นหน่ึงในพลเมืองของ
รัฐน้ัน รัฐไทยจ าเป็นต้องคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ท่ีระบุในมาตรา 30 ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความต่างในเรื่องถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท า
มิได้” (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 2550) ซึ่งค าว่า “เพศ3” ท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญน้ันได้มีบันทึก
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่ารวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศไว้ด้วย แต่ในทางปฏิบัติภาครัฐกลับไม่มีการ
ส ารวจประชากรเพศหลากหลายหรือไม่มีฐานข้อมูลฐานประชากรท่ีแน่ชัด รวมถึงการไม่มีนโยบายจากทางภาครัฐในการ
สนับสนุน คุ้มครองและรองรับสถานภาพทางเพศด้วย  

                                                           
3 รัฐธรรมนูญ 2550 ม ีการลงบันทึกเจตนารมณเ์อาไว้ในมาตรา 30 วรรค3 ว่า การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ จะกระท าม ิได้ โดยได้อธิบายค าว่าเพศไว้ดังนี้ "ความแตกต่าง
เรื่องเพศ นอกจากหมายถึงความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิงแล้ว ยังหมายรวมถึงความแตกต่างของบุคคลที่ม ีอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) หรือเพศสภาพ (gender) 
หรือความหลากหลายทางเพศ (sexual diversity) แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือก าเนิดอยู่ด้วย จึงไม ่ได้บัญญัติค าดังกล่าวข้างต้นไว้ในมาตรา 30 เนื่องจากค าว่า "เพศ" ได้
หมายความรวมถึงค าดังกล่าวอยู่แล้ว และจะไม ่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ 
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 ทิศทางการจัดบริการของรัฐส าหรับเพศหลากหลายจึงยังไม่มีความชัดเจน เน่ืองจากผู้เสนอนโยบายทางสังคมยังคง
ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวตนและวิถีชีวิตของเพศหลากหลาย จึงมีเพียงผู้ท่ีจัดวางตนเองในกรอบแห่งเพศกระแสหลักแบบ
หญิงและชายท่ีจะได้รับการยอมรับและมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้มากกว่าเพศกระแสรอง ส่งผลให้เกิดช่องว่าง
หรือการขาดชุดความรู้และการท าความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลท่ี
ตามมาคือการขาดบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเข้าใจในสถานการณ์และปรากฏการณ์ของเพศหลากหลาย ท้ังน้ีการ
รับรู้เรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศจึงเป็นผลพวงมาจากการยึดแน่นและติดอยู่ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นเพศกระแส
หลัก ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการให้บริการทางสังคมไปจนถึงการสร้างนโยบายท่ีขาดความละเอียดอ่ อนต่อประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ  
 รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ4 ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงสถานการณ์การ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะท่ีเกิดกับเพศหลากหลาย เกิดการละเมิดสิทธิเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของการแต่งกายในการเข้ารับปริญญาบัตร การห้ามแต่งกายตามเพศภาวะท่ีตนเลือกในสถานศึกษา นอกจากน้ัน บาง
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดรับนักศึกษาท่ีเป็นกะเทยเข้าศึกษา และกรณีเอกสาร สด.43 หรือใบตรวจรับรองทหาร
กองเกิน เป็นเอกสารทางราชการว่า กะเทยถูกละเมิดสิทธิและถูกเลือกปฏิ บัติ โดยเอกสารน้ันระบุว่ากะเทยเป็นผู้มีความ
ผิดปกติทางจิตถาวร และถูกระบุว่า “เป็นโรคจิตวิกลจริต”ในเอกสารส าคัญน้ัน (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2550, น.17) 
 การละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์ในกลุ่มเพศหลากหลายเกิดข้ึนในลักษณะต่างๆ ท้ังการกดข่ี การผลิตซ้ าและการตี
ตราให้มีพื้นท่ีทางสังคมท่ีจ ากัด การเลือกรับรู้ของสังคมท่ีมองว่าเพศหลากหลายควรด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามบรรทัดฐานสังคม 
จนจ ากัดวิถีชีวิตให้มีความคับแคบไปตามค่านิยมทางสังคมท่ีคาดหวัง นอกจากน้ันยังพบว่า มีการมองในลักษณะภาพเหมารวม
เชิงลบถือเป็นการเลือกปฏิบัติในระดับทัศนคติ ท่ีผ่านมากรอบหลักแห่งสิทธิมนุษยชนถูกระบุให้รับรองและคุ้มครองเฉพาะสิทธิ
ในเรื่องของสิทธิพลเมือง เฉพาะคนในรัฐของประเทศชาติน้ันๆ ต่อมาก็มีการพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนท่ีถูกตีความในเรื่อง
สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางด้านวัฒนธรรม การขยายความดังกล่าวท าให้เกิดการขยายขอบเขตให้
ครอบคลุมคนท่ีถูกท าให้เป็นคนชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เด็กและผู้พิการ รวมถึงผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศด้วย การ
ขยายความในมิติของสิทธิมนุษยชนจึงท าให้บุคคลท่ีถูกท าให้เป็นชายขอบในมิติเพศภาวะได้รับความสนใจในการคุ้มครองมาก
ข้ึน อันเป็นพัฒนาการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 หากหลักการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลยืนยันถึงสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีติดตัวมาโดยก าเนิดของมนุษย์ ค าถาม
ส าคัญคือสิทธิดังกล่าวน้ันหมายรวมถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงความเป็นเพศของตนเอง หรือความสามารถเลือกวิถีชีวิต
ทางเพศได้เองใช่หรือไม่ ด้วยเหตุน้ีการมีสิทธิท่ีจะก าหนดเจตจ านงความเป็นเพศของตนเองของเพศหลากหลายจึงเป็นประเด็น
สิทธิมนุษยชนอีกประเด็นหน่ึงท่ีสังคมควรท่ีจะเรียนรู้และรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง 
 หากวิเคราะห์กรณีการถูกละเมิดสิทธิของเพศหลากหลายในสังคมไทย พบว่า องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์มี
อิทธิพลและบทบาทต่อชีวิตเพศหลากหลายเป็นอย่างย่ิง โดยได้ครอบง าสิทธิในการก าหนดเจตจ านงความเป็นเพศ ความ
น่าสนใจคือ ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์มีอ านาจวินิจฉัยเพศหลากหลายให้ตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือไม่ก็ทาง
จิตใจท่ี “ผิดปกติ” ต้องได้รับการรักษา เหตุน้ีจึงมีผู้คนจ านวนมากเช่ือตามวาทกรรมทางการแพทย์ องค์ความรู้น้ีส่งผลกระทบ

                                                           
4 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ ร่วมกับเครือขา่ยความหลากหลายทางเพศ จัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสรมิและเผยแพร่ความรู้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ด้าน
ความหลากหลายทางเพศตามหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) เปิดเผยว่า ในประเทศไทย คณบดีคณะแพทย์บางมหาวิทยาลัย ประกาศไม ่รับกะเทยเข้า
เรียนต่อ เน้นรับเฉพาะชายจริงทั่วไปเท่านั้น หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งห้ามนักศึกษากะเทยที่แต่งหน้าหรือใส่กระโปรงเข้าสอบ และตั้งค าถามว่ า เหตุใดประเทศไทยซึ่งให้
ความส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน ยังม ีความพยายามกีดกันและต่อต้านกลุ่มคนที่ม ีความหลากหลายทางเพศซึ่งขัดกับหลักการสากล 
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ต่อวิถีชีวิตของเพศหลากหลาย เป็นต้นเหตุแห่งการถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดและลิดรอนสิทธิ รวมท้ังปัญหาการเป็นเหย่ือ
ของความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
 หากกล่าวถึงระบบการให้บริการทางสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อการกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ พบว่า มีการจัดบริการสวัสดิการสังคมด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นทางการให้บริการผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์
เท่าน้ัน ส าหรับสวัสดิการสังคมด้านอ่ืน ๆ ยังไม่พบหลักฐานหรือการศึกษาวิจัยท่ีชัดเจนท้ังในทางนโยบายและในทางปฏิบัติ 
กล่าวได้ว่าความรู้ในการท างานกับกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และข้อมูลท่ีเป็นหลักฐานในเชิงสถิติหรือรายงานท่ี
เป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องมีอยู่อย่างจ ากัด เห็นได้ชัดว่าการสังคมสงเคราะห์ใน
ปัจจุบันยังต้องการการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายมากข้ึน ประเด็นท่ีเป็นความท้าทายต่อวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์คือหากวิชาชีพน้ีมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จ าเป็นใช่หรือไม่ท่ีการปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายดังกล่าวต้อง
ครอบคลุมกลุ่มคนชายขอบ เช่น เพศหลากหลาย รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆ ค าถามในระดับอุดมการณ์ย่อมน าไปสู่การตอบ
ปัญหาในระดับปฏิบัติ ดังน้ันนักสังคมสงเคราะห์ต้องเริ่มประเมินศักยภาพของตนเองด้วยว่ามีความสามารถแปลงความมุ่งม่ัน
ระดับอุดมการณ์สู่การเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับปฏิบัติด้วยการช่วยให้สมาชิกในสังคมกล้าเผชิญหน้ากับความ
ซับซ้อนของปัญหามากน้อยแค่ไหนอย่างไร  
 
ชีวิตและตัวตนของอัตลักษณ์ทางเพศ 
 การศึกษาท่ีผ่านมาให้ความสนใจในเรื่องเพศหลากหลายในประเด็นสุขภาพเป็นหลัก ท้ังสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 
ด้านเอชไอวีเอดส์มีงานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษากลุ่มเกย์และกะเทย เป็นประชากรกลุ่มประชากรส าคัญ (Key populations) ด้าน
สาธารณสุขเน้นทางระบาดวิทยา มักศึกษาเรื่องการลดพฤติกรรมท่ีมีปัจจัยเส่ียงโดยเฉพาะในกลุ่มกะเทยงานบริการ (Sex 
Worker) เป็นข้อสนับสนุนงานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีสนใจศึกษาในทางด้านระบาดวิทยาและพฤติกรรมเป็นหลัก ท้ังท่ีจริงงาน
เหล่าน้ันก็เป็นส่วนหน่ึงท่ียังขาดการอธิบายเรื่องการตีตราและอคติต่ออัตลักษณ์ทางเพศ การศึกษาทางนโยบายสังคมและ
สวัสดิการยังเป็นช่องว่างทางวิชาการ โดยเฉพาะการอธิบายในมิติความละเอียดอ่อนของเพศหลากหลายในทางนโยบาย
สาธารณะ และขออธิบายอัตลักษณ์กะเทยและคนข้ามเพศเป็นหลักในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี 
 การศึกษาของ Winter (2012) เกี่ยวกับความเป็นกะเทยในฐานะท่ีเป็นคนชายขอบของสังคมในเอเชียและแปซิฟิก 
ท าการศึกษาทบทวนงานต้ังแต่ปีคริสต์ศักราช 2000-2008 จากท้ังงานวิจัย รายงานการศึกษา หนังสือและงานจากองค์กร
พัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าและประมวลผล พบว่า ปัญหาเรื่องการตีตราและการถูกเลือก
ปฏิบัติเป็นปัญหาหลักของกะเทยในภูมิภาคน้ีและส่งผลต่อเรื่องอ่ืนๆ การถูกเลือกปฏิบัติจากครอบครัว ล่วงละเมิดทางเพศ การ
ข่มขืนท้ังจากบ้าน โรงเรียน ท่ีท างานรวมถึงการไม่ได้ยอมรับจากสังคม กะเทยหลายคนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา ส่งผลท าให้ไม่
มีวุฒิการศึกษาและน าไปสู่การไม่มีงานท า กลายเป็นคนชายขอบท้ังในระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจ การสนับสนุนโดย
กฎหมายในเอเชียและแปซิกปิกไม่มีกฎหมายส าหรับปกป้องหรือคุ้มครอง และในบางประเทศยังมีกฎหมายลงโทษทางอาญา 
จึงท าให้กะเทยตกอยู่ในภาวะการคุกคามจากการเอารัดเอาเปรียบโดยท่ีไม่มีกฎหมายคุ้มครองต้ังแต่การรั บรองเพศจนถึง
บริการสวัสดิการต่างๆ (Winter, 2012, p.5) สอดคล้องกับการศึกษาของ Godwin (2010) ท่ีศึกษาเรื่องระบบของกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน และเอชไอวีในชายท่ีมีสัมพันธ์กับชายและกะเทย/คนข้ามเพศในเอเชียและแปซิฟิก ท าการศึกษาท้ังภูมิภาคใน 
48 ประเทศ เพื่อศึกษาช่องว่างของกฎหมาย และการท างานของภาคประชาสังคมท่ีสนับสนุนให้เกิดกฎหมาย พบว่า ในเอเชีย
มี 19 ประเทศใน 48 ประเทศ ยังมีกฎหมายท่ีลงโทษคนด้วยเหตุแห่งความเป็นเพศ จึงท าให้กลายเป็นคนชายขอบตาม
กฎหมายและมีบทลงโทษด้วย การจัดบริการทางสุขภาพให้กลุ่มชายรักชายและกลุ่มกะเทยจึงไม่มี ท้ังน้ียังพบว่า มีเพียงร้อยละ 
20 ของชายรักชายและกะเทยท่ีเข้าถึงบริการการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ (Godwin, 2010, p.21) ช้ีให้เห็นว่าข้อมูลในระดับ
ภูมิภาคท่ีปรากฎสะท้อนว่ายังมีช่องว่างเรื่องการถูกนับรวม (Inclusive) ในฐานะพลเมืองและต้องศึกษาในเรื่องสวัสดิการสังคม
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ท่ีเกี่ยวให้มากข้ึนจากสถานการณ์สังคมของเพศหลากหลายและควรวิพากษ์แนวคิดทางสังคมท่ีสะท้อนการตีตราและการเลือก
ปฏิบัติรวมไปถึงข้อเสนอต่อเพศหลากหลายด้วย 
 เพศหลากหลายในบริบทสังคม 
 การแสดงในอัตลักษณ์ทางเพศของผู้คนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นับเป็นบ้านหลังใหญ่ของผู้ท่ีเป็นกะเทย/คนข้าม
เพศ กะเทย คือ บุคคลท่ีนิยามตนเองด้วยอัตลักษณ์ว่ามีความรับรู้ทางเพศภาวะตนเองต่างจากเพศก าเนิด และต่างจากบรรทัด
ฐานทางสังคม ประมาณการว่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีกะเทยอยู่ประมาณ 9-9.5 ล้านคน แต่ในงานวิจัยเกี่ยวกับกะเทย
ในภูมิภาคน้ีมีขนาดเล็กและไม่สอดคล้องกับประชากรกะเทยในภูมิภาค (Winter, 2012, pp.1-7) 
 ดังน้ัน ความแตกต่างหลากหลายทางเพศน้ันมีการปรับเปล่ียนอย่างไม่หยุดน่ิง แต่ท่ีส าคัญ วิถีชีวิตเรื่องเพศเป็นเพียง
ส่วนเส้ียวหน่ึงของตัวตนท่ีรองจากความเป็นมนุษย์ การรื้อสร้าง ความหมายของการมีอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมของกะเทยท่ี
อยู่บนฐานของความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการเปิดพื้นท่ีทางสังคม ในความหมายท่ีว่ามีการต่อต้านกับอ านาจแห่งการเบียด
ขับท่ีไม่ต้องล้มล้างอ านาจเก่า เพียงแค่การปรับโยกย้ายให้ความหมายปรากฏก็พอกะเทยสามารถแสดงอัตลักษณ์ท่ีเล่ือนไหลใน
วิถีทางเพศ ได้อย่างไม่ขวยเขิน เช่นในวงการคาบาเรต์โชว์ แต่น่ันเป็นเพียงแวดวงท่ีจ ากัด เพศวิถีท่ีแสดงตัวตนทางเพศท่ีแท้จริง
ของกะเทยมิอาจเป็นท่ียอมรับได้ในพื้นท่ีสาธารณะท่ัวไป นอกจากน้ี เดิมระบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศของไทยมิได้เป็นอย่าง
ปัจจุบัน แต่ด้วยการรับความทันสมัยบนฐานคิดของตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องเพศแบบวิคตอเรียนได้เปล่ียนวิธีคิดเกี่ยวกับระบบ
เพศของไทยซึ่งแต่เดิมมีความหลากหลาย รวมท้ังความคิดทางศาสนาท่ีผ่านการช าระพระไตรปิฎก ท าให้การจัดประเภทมนุษย์
เพื่อกิจบริสุทธิ์ของสงฆ์ถูกน ามาใช้กับเรื่องทางโลก กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ไม่ว่าจะเป็นในการด าเนินชีวิต เช่น 
การสร้างค าน าหน้าช่ือแบ่งตามระบบเพศทวินิยม และกฎหมายต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อรองรับความทันสมัย 
 Costa and Matzner (1998) ท าการศึกษาเรื่องเล่าของเยาวชนกะเทย/คนข้ามเพศทางภาคเหนือของไทย ซึ่งพูดถึง
กรอบเรื่องของการมองความเป็นเพศของไทยท่ีมีสามแบบ ได้แก่ แบบชาย แบบหญิงและแบบท่ีสามคือกะเทย ให้พัฒนาไปสู่
ลีลาชีวิตเรื่องเพศแบบท่ีส่ีโดยมีการน าหน้าค าว่าเกย์และเลสเบ้ียนมาใช้ เพื่อท่ีจะท าให้หนีห่างของความมีเพศในข้ัวตรงข้าม 
และเสนอการการมีการปรับเปล่ียนการล่ืนไหลปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ตลอดเวลาในบางโอกาสก็เป็นคนแบบรักสองเพศ บาง
โอกาสเป็นคนรักร่วมเพศหญิงและเพศชาย บางโอกาสเป็นกะเทย ท้ังน้ีอยู่กับบริบทของสถานการณ์ แต่อาจน าเสนอออกมาใน
ท้ังการท่ีเป็นชายหรือหญิงท่ัวไปก็ได้ Costa และ Matzner ได้ท าการศึกษาพูดคุยกับนักศึกษาท่ีเป็นกะเทย/คนข้ามเพศท่ี
สามารถให้ภาพของความทับซ้อนในอัตลักษณ์ของกะเทย เช่น การกล่าวว่า กะเทยท่ีรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงและวางแผนใน
อนาคตท่ีจะท าการผ่าตัดแปลงเพศ แต่ก็มีบางคนท่ีพยายามท าตัวเองให้เหมือนผู้หญิงแต่ไม่อยากผ่าตัดแปลงเพศ กรณีศึกษาท่ี
ยกข้ึนมาก็เพื่อช้ีให้เห็นความแตกต่างหลากหลายทางเพศ วิพากษ์การศึกษาในอัตลักษณ์กะเทยว่า งานส่วนใหญ่มองไม่เห็น
ความแตกต่างของกะเทย และงานวิจัยส่วนใหญ่มีปัญหาเพราะไม่ได้มองท่ีระดับบุคคล ไม่มองว่ากะเทยเข้าใจในวิถีชีวิตและ
ด าเนินชีวิตอย่างไร การมองข้ามจุดน้ีไปจึงมีงานวิจัยท่ีท าความรู้จักกะเทยจากด้านนนอก งานวิจัยทางตะวันตกส่วนใหญ่ท่ีมีต่อ
กะเทยไทย ไม่มีการสังเกตุการณ์อย่างมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ก็มักอธิบายจากมุมมองและประสบการณ์ของตนเอง 
 ระบบคิดและความรู้สมัยใหม่เบียดขับให้กะเทยไม่มีท่ียืน และเพศวิถีของกะเทยไม่ถูกพูดถึง และไม่มีความรู้ในเรื่องน้ี 
เม่ือเป็นส่ิงท่ีไม่มีความชัดเจนจึงท าให้กะเทยไร้ซึ่งพื้นท่ีในสังคมและต้องเทียบเคียงเพศภาวะและเพศวิถีกับวิถีวัฒนธรรมสอง
เพศ ในการคิดและการกระท า รวมท้ังสร้างค าตัดสินของสังคมตามวัฒนธรรมน้ี ซึ่งบดบังตัวตนกะเทยและท าให้กะเทยถูกจัด
กระท าและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ดังน้ันเป็นท่ีน่าสงสัยว่าเม่ือพูดถึงกะเทย วิถีชีวิตของกะเทย วิถีทางเพศของกะเทย การ
พูดถึงกะเทยหรือกะเทยพูดถึงตัวเองด้วยความหมายอย่างไร และมีนัยส าคัญอย่างไรต่อการศึกษาน้ี  
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 อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ 
 สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภารและคณะ (2551) ได้น าเสนอแง่มุมท่ีกว้างขวางของการสร้างพื้นท่ีของกะเทยในสังคมไทย 
ท่ีมีบริบทท่ีน่าสนใจซึ่งพบว่า กะเทย สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ ในสังคมไทยยังคงต้องท้าทายกับการเผยร่างออกต่อสายตา
ของสังคมท่ียังคงเป็นไปด้วยอคติ อาจท าความเข้าใจได้อย่างน้ีว่า คนไทยใจกว้างในการเปิดให้คนข้ามเพศออกมาแสดงตัวตน 
แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมในหน้าท่ีการงาน การไม่ได้สร้างความเข้าใจจึงเกิดการเหมารวมเอาภาพของลักษณะการ
แสดงออกท่ีไม่ตรงกับเพศก าเนิดมาเป็นตัวกันกลางของการสร้างการเลือกปฏิบัติ  ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ มีการอธิบายความ
หลากหลายท่ีมีในหมู่กะเทยในสังคมไทย ได้แก่ กะเทยแปลงเพศ กะเทยสาวยังไม่แปลงเพศ กะเทยสาวไม่แปลงเพศ สาวเสียบ 
กะเทยชาย แสดงให้เห็นการมีตัวตนท่ีหลากหลายสอดคล้องตามแต่บริบทของแต่ละคนซึ่งก็ไม่ได้หมายความกว่ากะเทยทุกคน
ย่อมแตกต่างหลากหลาย หากแต่ชุดทางความคิดของสังคมน้ันมักจะสร้างกล่องเพศ (Gender Box) ให้กะเทย สร้างมาตรฐาน
ของกะเทยว่าต้องสวย ต้องดูดี ต้องเหมือนผู้หญิง เป็นต้น ทัศนะการมองกะเทยอย่างน้ีก็ยังแต่จะเบียดคนท่ีอยู่ในกลุ่มชายขอบ
ให้ออกไปไกลจากสังคมมากข้ึน ความคาดหวังเช่นน้ีล้วนเป็นความคาดหวังในการด ารงสถานะและบทบาทของคนในสังคม
ท้ังส้ิน 
 การศึกษาของสิทธิพันธ์ ได้น าข้อค้นพบท่ีสะท้อนเรื่องราวของกะเทยหลากหลายด้าน โดยเริ่มจากหลายครอบครัวไม่
ยอมรับลูกชายท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบกะเทย จนกระท่ังวัยรุ่น เน่ืองด้วยความคาดหวังท่ีมีกับลูกชาย และกลัวว่าลูกจะ
ด าเนินชีวิตในสังคมล าบาก กะเทยส่วนใหญ่พยายามแสดงท่าทางเรียบร้อยในครอบครัวเพื่อไม่ให้เกิดการครหา แต่บางคน
ในช่วงวัยเด็กก็ไม่แสดงออกว่าเป็นกะเทย ปกปิดตัวตน ด้วยความรู้สึกอึดอัดใจหรือแม้แต่ออกมานอกครอบครัวแล้ว ก็ต้องมา
อยู่ในสภาพท่ีอึดอัดของโรงเรียน จนถึงช่วงวัยท างาน การตัดสินใจอออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวจึงเป็นทางเลือกท่ีกะเทยส่วน
ใหญ่ต้องปลีกตนเองมาเพื่อหาหนทางการสร้างตัวตนในพื้นท่ีกะเทยนิยม เช่น พื้นท่ีพัทยา เป็นต้น ส่ิงส าคัญท่ีปรากฏใน
การศึกษาท่ีเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ คือ การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติตามวิถีของตนเองท่ีอยู่กับบริบทแวดล้อม พบว่ามี
การพยายามหาพื้นท่ีของการให้คุณค่าการสร้างตัวตนท่ีเหนือกว่าด้วยเรื่องของการได้แปลงเพศนับเป็นความส าเร็จสูงสุดของ
การเป็นกะเทย หรือการมีความสุขทางเพศโดยท่ียังไม่ได้แปลงเพศก็นับเป็นเรื่องความสุขส่วนตัว (สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร 
และคณะ, 2551, น.21-55) 
 การศึกษาการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเพศท่ีสามและการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมต่อนักศึกษาเพศ
ท่ีสามในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเข้าใจในเหตุปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเป็นพลเมืองท่ีไร้ตัวตน รวมท้ังการท าความ
เข้าใจในความเป็นธรรมชาติและความเป็นตัวตน เพื่อก าหนดสร้างความเป็นจริงของสังคมข้ึนมา อาศัยการศึกษาเรื่องอัต
ลักษณ์ (Identity) การขัดเกลาทางสังคม เช่ือมโยงไปสู่การสร้างความเป็นตัวตนของนักศึกษาเพศท่ีสามตามแต่ละสถานการณ์
เป็นส าคัญ แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการฐานะความเป็นอ่ืนและการเป็นชายขอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อเรื่องเพศกระแสหลัก ใน
เชิงวัฒนธรรม ความเช่ือ จากการศึกษาครั้งน้ี บ่งช้ีถึงการเป็นนักศึกษาไม่ว่าเป็นใคร เพศใดก็ล้วนแล้วแต่ใช้บริการสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยได้ การด าเนินชีวิตทางเพศ มีการเปิดเผยตนเอง การผสมผสานของการใช้ความเป็นหญิงความเป็นชายมาใส่
ตัว การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยบรรยากาศของธรรมศาสตร์เหมาะกับการแสดงออกในการเปิดเผยความเป็นตัวตนและมี
พื้นท่ีในการแสดงออกของนักศึกษาเพศท่ีสาม มีการยอมรับสวัสดิการและบริ การนักศึกษาแต่ก็มีกฎระเบียบควบคุม 
(กฤฏยชนม์ สุขยะกฤษ์, 2552, น.16) 
 กฤษฎยชนม์ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการจ าแนกเพศและความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์มิได้ถูกจ ากัดไว้เพียงคู่ตรงข้าม 
(ชาย-หญิง) อันเป็นโครงสร้างกระแสหลักของสังคมอีกต่อไป แต่น่ันมิใช่การรับประกันว่า ผู้ท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบรักเพศ
เดียวกันจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากผู้ท่ีรักต่างเพศ ดังจะเห็นได้จากการเรียกขานผู้ท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างไปจาก
โครงสร้างทางเพศกระแสหลักว่า “กะเทย” และ “ผู้ชายหัวใจผู้หญิง” ย่ิงไปกว่าน้ัน สถานการณ์แห่งการถูกเลือกปฏิบัติและ
ประทับตราต่อผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้ด าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง ดังจะเห็นได้ชัดเจนในกรณีของผู้ถูกศึกษาบางราย
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ท่ีต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติในกิจกรรมรับน้อง และเผชิญกับค าสบประมาทจากบุคลากรประจ าหอพักและการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 การศึกษาครั้งน้ียังท าให้เห็นรากอคติทางเพศในสังคมไทยและนักวิชาชีพบางส่วนท่ีมีต่อคนข้ามเพศ พบว่า ผู้ท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศท่ีศึกษาและประกอบอาชีพทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษา เช่น กรณีของนักศึกษา
กะเทยท่ีจะต้องเผชิญกับความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อวิชาชีพว่าจะต้องมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับเพศสรีระ
ของตน  เพียงเพื่อเป็นการตอบสนองต่อวาทกรรมการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึนกับวิชาชีพ จึงปรับตัวให้
สอดคล้องกับความคาดหวังและค่านิยมทางสังคม โดยการเก็บซ่อนความเป็นตัวตนเอาไว้ พร้อมท้ังการสวมทับบทบาทของเพศ
ชายเม่ือต้องเข้าเรียนในหลักสูตรและการประกอบวิชาชีพ ถึงแม้สังคมจะให้ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
เท่าเทียมกันแก่คนทุกเพศวัย แต่เรื่องราวการด าเนินชีวิตของนักศึกษาเพศท่ีสามในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความเหล่ือมล้ าทางสังคมระหว่างผู้ท่ีมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบรักต่างเพศและรักเพศเดียวกันตลอดเวลา ดังน้ันเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและผลักดันให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง กฤษฎยชนม์จึงเสนอแนะให้มีรายวิชาเสริมหลักสูตร 
(วิชาบังคับและเลือกเสรี) เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศแก่นักศึกษาได้สามารถได้ลงทะเบียนเรียนตลอดระยะเวลา
การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศให้มากย่ิงข้ึน ประกอบกับ
การเปิดโอกาสและผลักดันให้นักศึกษาเพศท่ีสาม ได้แสดงความเป็นตัวตนทางด้านวิถีการด าเนินชีวิตทางเพศได้อย่างเหมาะสม 
และเข้าร่วมในกิจกรรมนักศึกษาท่ีเคารพความเป็นเพศท่ีหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน และเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
กันทางด้านวิถีการด าเนินชีวิตทางเพศในสังคม 
 การศึกษาของกฤตฏยชนม์น าเสนอมุมมองน่าสนใจเกี่ยวกับตัวตนของกะเทยและสวัสดิการทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 
ต้องเน้นให้เกิดความท่ัวถึงและเท่าเทียมกับนักศึกษาทุกคน ช้ีให้เห็นว่าความสามารถเข้าถึงสวัสดิการอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่
นักศึกษาเพศท่ีสามได้แสวงหาผ่านการท ากิจกรรมด้วยตัวเอง และฤตฏยชนม์ยังได้น าเสนอเรื่องการควบคุมความเป็นเพศท่ี
น่าสนใจในรั้วมหาวิทยาลัย กลุ่มเพื่อนใกล้ชิดจะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาเพศท่ีสามแสดงออกและนักศึกษาเพศท่ีสามก็จะมี
ความสนิทสนมกับนักศึกษาเพศท่ีสามด้วยกันเองมากท่ีสุด การสร้างพลังอ านาจในกลุ่มซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าน่าสนใจมากเพราะ
เป็นการผนึกก าลังในการน าเสนออัตลักษณ์ โดยผ่านการเลือกท ากิจกรรมท่ีแสดงออกในความเป็นตัวเองการแสวงหาพื้นท่ีทาง
สังคมและการได้รับการยอมรับและรู้สึกได้ถึงการมีพรรคพวกของความเป็นนักศึกษาเพศท่ีสาม อีกท้ังยังน าเสนอภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดกว้างในการให้เสรีภาพของนักศึกษาในการแต่งกาย การท ากิจกรรมและความล่ืนไหลทางเพศท่ีปรากฏ
ในมหาวิทยาลัย 
 การจ าแนกเพศภาวะให้มีความเฉพาะหญิงหรือชายน้ัน เป็นแบบคู่ตรงข้ามกันคู่เดียวน้ัน ท าให้กลุ่มกะเทยไม่สามารถ
จัดเข้าประเภทชายหรือหญิงและน าไปสู่การจัดเป็นเพศชายขอบไม่ได้รับการยอมรับ นับได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการมอง
คนท่ีภายนอก แท้ท่ีจริงกะเทยมีคุณค่า ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และการเป็นสมาชิกของคนในสังคม (กฤฏยชนม์ สุขยะกฤษ์ , 
2552, น.27-28) การสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ของกะเทยและคนข้ามเพศท่ีไม่ได้ยึดโยงกับเพศก าเนิด แต่เป็นไปตามการ
รับรู้ในความเป็นเพศด้วยตัวเอง ภายใต้ระบบสังคมและวัฒนธรรมแบบไทย ไม่สามารถมองข้ามส่ิงท่ีเรียกว่ากาลเทศะหรือ
กฎระเบียบทางสังคม มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการรับรู้ตัวตน ในการเปิดเผยตัวตนและการปรับแต่งตัวตน จึงมีช่วงวัยและพื้นท่ีเข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น กะเทยหลายคนไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของตนเองเม่ือเม่ืออยู่ในบ้านกับพ่อแม่ แต่เลือกท่ีจะเปิดเผยตัวตน
ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย พื้นท่ีจึงเป็นอ านาจในตัวเองท่ีจะสามารถหยิบใช้ตัวแบบใดตามสถานะและบทบาททางสังคมในแต่ละ
ช่วงวัยท่ีตนต้องการ ท้ังน้ีการเปิดเผยตัวตนของพื้นท่ีในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ก็ยังมีกฎระเบียบทางสังคม และบริบท
วัฒนธรรมพื้นท่ีน้ันๆ เข้ามามีอิทธิพลกับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และเพศวิถีของกะเทย (สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร และคณะ , 
2551, น.21) จึงท าให้กะเทยส่วนใหญ่ต่างพยายามช่วงชิงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและพยายามน าเสนอในช่องทางท่ีจะ
สามารถแสดงออกมา 
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 การกดทับ อคติและการตีตรา 
 การศึกษาของ Winter (2006) ผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกะเทยท่ีมีช่ือเสียงและคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพ
สุขภาพกะเทย (WPATH) ได้น าเสนอว่าจากการศึกษาวิจัยกะเทยในเอเชียและแปซิฟิก พบว่า กะเทย/คนข้ามเพศต่างต้อง
เผชิญกับความรังเกียจและบทบาทของจิตเวชศาสตร์ตะวันตกท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตกะเทย ค าว่ากะเทย/คนข้ามเพศ 
(Transpeople) หมายถึง กลุ่มคนท่ีถูกจัดให้เป็นเพศหน่ึงเม่ือแรกเกิด แต่ในภายหลังได้นิยามตนเองและมีความปรารถนาท่ีจะ
ใช้ชีวิตอยู่ในอีกเพศสภาพหน่ึง ส่วนค าว่า ความรังเกียจต่อคนข้ามเพศ (Transphobia) หมายถึง ความกลัว รังเกียจและ/หรือ
ความเกลียดชังต่อคนข้ามเพศ ซึ่งเป็นส่ิงเดียวกับส่ิงท่ีเรียกว่า อคติต่อกะเทย/คนข้ามเพศ (Transprejudice) อันเป็นความรู้สึก
ท่ีมักแสดงออกในรูปของการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศ การถูกเลือกปฏิบัติน้ันอาจน าไปสู่ความเครียดในฐานะคนกลุ่มน้อย
และเป็นการบ่อนท าลายสุขภาพจิต เช่น ไม่มีความเช่ือม่ันในศักด์ิศรีของตนเอง อาการวิตกกังวล และอาการหดหู่ เป็นต้น 
(Winter, 2008, p.12)  
 การตีตรา อคติ และการเลือกปฏิบัติจึงเป็นเสมือนดาบท่ีกะเทยเองถือเอาไว้ หากรู้ไม่เท่าทันเรื่องน้ีก็อาจท าให้ส่งผล
ต่อความเป็นตัวตน การเช่ือม่ันในตนเอง จากรายงาน Youth Voice Count (2010) เครือข่ายเยาวชนชายรักชายและสาว
ประเภทสองระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค พบว่า ประเด็นท่ีท้าทายเยาวชนชายรักชายและสาวประเภทสองท่ีก าลังเผชิญ
ร่วมกันน้ันก็คือ (1) การตีตราและการเลือกปฏิบัติ (2) การขาดองค์ความรู้ด้านเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศ (3) ตัวตนทางเพศ 
(4) การสร้างเครือข่าย และ (5) การเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการ โดยเฉพาะในประเด็นการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
เป็นหัวข้อแรกท่ีชูข้ึนเป็นประเด็นส าคัญเพราะหลายประเทศมีสถานการณ์ท่ีไม่ต่างกันในภูมิภาคก็เป็นข้อสะท้อนว่าฐานติดทาง
วัฒนธรรมและทัศนคติมีผลต่อการตัดสินคนจากความเป็นเพศ (Youth Voice Count อ้างถึงใน HIVOS, 2010, p.41)  
 ดังน้ันการจัดให้กะเทย/คนข้ามเพศเป็นผู้ป่วยเน่ืองจากภาวะข้ามเพศ ก็จะย่ิงช่วยท าให้เกิดความรังเกียจต่อกะเทย/
คนข้ามเพศ เกิดผลเสียต่อกะเทย/คนข้ามเพศหนักย่ิงข้ึนไปอีก (Winter, 2006, p.13) ท าให้เห็นว่าการน าเอาความรู้ ความจริง
ทางการแพทย์มาอธิบายและการยอมรับภาวะความผิดปกติน้ี เป็นการท าให้สร้างสนามของอคติให้เกิดข้ึนกับกะเทยอย่างยึด
ม่ัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างองค์ความรู้กะเทยให้เกิดข้ึนได้น้ัน ก็ย่อมส่งผลท าให้เกิดแรงผลักดันให้มีมุมมองในทางบวกและ
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกะเทยได้มากข้ึน หลักฐาน ร่องรอยกะเทยจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กะเทยได้มากข้ึน 
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอย่างย่ิงต่อกะเทยและคนท่ัวไป ย่อมจะได้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ของการ
ด าเนินชีวิตและท่ีมาท่ีไปของการระบุกะเทยกับภาวะความผิดปกติอัตลักษณ์ทางเพศ รวมท้ังการได้เห็นจุดยืนในในการครอง
พื้นท่ีเพื่อด ารงอัตลักษณ์ของตนเองท่ีต้องอาศัยการก้าวผ่านในอ านาจท่ีมองไม่เห็นของความคิดความเช่ือในวาทกรรมต่างๆ ใน
สังคม ตลอดจนข้อเสนอ เพื่อท่ีจะสามารถน ามาเป็นแนวทางเพื่อการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับการจัดสวัสดิการหรือนโยบายท่ีรองรับ
และด ารงซึ่งสิทธิมนุษยชนและด ารงไว้เพื่อความเป็นกะเทย 
 ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมตลอดทุกยุคทุกสมัยท่ีผ่านมา บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศถูกกระท าโดยการจัด
กลุ่มแบ่งแยกชนช้ันในฐานะบุคคลชายขอบ เพราะความแตกต่างในเรื่องทัศนคติ รสนิยม และวิถีปฏิบัติทางเพศกับกะเทย 
อย่างไรก็ตามแม้คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศถูกจัดให้เป็นกลุ่มคนท่ีสังคมบอกว่ามีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากบรรทัดฐานทาง
เพศในสังคม แต่อิทธิพลของค่านิยมเรื่องความเป็นชาย เป็นหญิงท่ีสังคมก าหนดส่งผลให้อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศมีความแตกต่างกันอีกด้วย เช่น กลุ่มชายรักชาย หญิงรักหญิง กะเทย เป็นต้น การน าเอาแนวคิดเรื่อง
การตีตราและอคติมาใช้ก็จะท าให้เกิดการมองเห็นท่ีเสมือนว่าเราเป็นสมาชิกคนหน่ึงของกลุ่มน้ัน ด าเนินอยู่ในโลกทางสังคม
เช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาด้วย ส าหรับกลุ่มกะเทยในประเทศไทย จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาและจากท่ี
ปรากฏในทัศนะงานวิจัยในเรื่องกะเทยเพื่อท าความเข้าใจเรื่องชีวิตในวัฒนธรรมของกะเทยน้ัน พบว่า การศึกษาค้นคว้าในเรื่อง
กะเทยมีหลายประเด็นดังต่อไปน้ี 
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 ประเด็นแรก ตัวตน การแสดงตัวตนของคนกลุ่มน้อยทางเพศยังเป็นเรื่องท่ีคนสนใจให้การศึกษาในทางวิชาการน้อย 
สังคมไทยสมัยใหม่ท่ีมีการครอบง าเชิงโครงสร้างทางสังคม ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางวัฒนธรรมได้ส่งผล
ต่อการควบคุมก าหนดความเป็นตัวตนของคนในสังคมทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องทางเพศ การควบคุมทางสังคม สามารถตี
กรอบความเป็นเพศให้บุคคลแสดงบทบาททางเพศอย่างได้อย่างจ ากัด เพราะถูกอบรมบ่มสอนมาให้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้องดี
งาม และเหมาะสมกับแบบแผนท่ีสร้างไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการควบคุมน้ันจะส าเร็จเสมอไป เพราะยังมีกลุ่มคนบางกลุ่ม
ท่ีเลือกแสดงความพึงพอใจส่วนตัวผ่านความเป็นตัวเอง ดังน้ันจึงท าให้คนท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันมีการรวมกลุ่มกันและในบางโอกาสก็กลายเป็นกลุ่มท่ีคุ้นเคยและมีการแลกเปล่ียนระหว่างกันภายในกลุ่ม 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (2551) การเป็นนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนเป็นการพัฒนาอัต
ลักษณ์ทางเพศของเยาวชนท่ีเป็นกะเทยหรือคนข้ามเพศท่ีผ่านช่วงวัยของการเป็นนักเรียนน้ัน ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเจอต่อไปในสังคมท่ีกว้างข้ึน ปัญหาท่ีอาจจะเพิ่มมากข้ึน และการต่อรองทางสังคมท่ีมีแรงเสียดทานสูงข้ึน เพราะ
บริบทเปล่ียนจากพื้นท่ีเฉพาะเป็นพื้นท่ีสาธารณะ และกรอบสังคมวัฒนธรรมท่ีว่าด้วยเรื่องเพศมากย่ิงข้ึน จึงกล่าวได้ว่าการเป็น
เยาวชนคนข้ามเพศในโรงเรียนเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ ฝึกการต่อรองอ านาจในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ลอง
หยิบใช้ตัวตนคนข้ามเพศท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีจะดูว่าแบบใดเหมาะสมกับตนเอง เป็นอ านาจในการเลือกแสดงตัวตน และเป็นไป
ท่ีจะล่ืนไหลไปมาเพื่อต้องเผชิญชีวิตนอกรั้วสถานศึกษา (สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, 2551, น.26) 
 ประเด็นสอง กรอบของสถาบันสังคม ท่ีครอบง าวิธีคิดและส่งผลต่อการท าความเข้าใจในความเป็นตัวเองของกะเทย
และความเข้าใจของสังคมต่อการมองกะเทย งานกิติกร สันคติประภา (2550) กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า 

“การละลายความรู้เดิมเกี่ยวกับตัวตนน้ันกระท าการผ่านสถาบันต่างๆ ทางสังคมที่มีส่วนส าคัญโดยเฉพาะที่มี
ความใกล้ชิดกับการจัดการชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ด้วยความปรารถนาดีในอันที่จะท าให้
คนในสังคมเป็นไปตามบทบาทที่ถูกต้อง น้ันคือเป็นไปตามบทบาทแห่งเพศที่ก ากับไว้ด้วยเพียงความหมายที่ผูกโยง
กับสรีระเพศ การต่อสู้เพ่ือคงตัวตนเอาไว้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะคนข้ามเพศต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มองไม่เห็นซึ่งไม่
ตระหนักว่ามีอยู่ ไม่ใช่กับใครคนใดคนหน่ึงแต่เป็นการต่อสู้กับระบบความรู้ที่อยู่ในสถาบันทางสังคม ความรู้ที่ถูกสร้าง
ด้วยอุดมการณ์ ความรู้ของความเป็นชายดังน้ันเมื่อเป็นผู้ชายสังคมจึงคาดหวังจากเด็กที่มีเพศสรีระเป็นชายต้องท า
ตามบทบาททางเพศภาวะให้สมกับความเป็นลูกผู้ชาย การสั่งสอนโดยครอบครัวผ่านคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น ปู่ 
ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ หรือญาติ เช่น ต้องพูดเสียงดัง ฟังชัด ต้องเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ไม่ร้องไห้ เป็นต้น เป็นการจัดให้
เข้าที่เข้าทางของกล่องแห่งเพศปกติ ตามที่สังคมก าหนด อย่างไรก็ดียังมีการใช้การท าโทษในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กัน
ไปด้วยหากการพยายามก ากับอบรมด้วยความหวังดีให้เป็นคนดีไม่เป็นผล เช่นการบังคับให้บวช การด่าทอของแม่ 
การตบ/ตีของพ่อ หรือจับโกนผม การที่พ่ีชายเตะ พ่ีผู้หญิงว่ากล่าว หรือ ถูกญาติกระแหนะกระแหน บางอย่างก็ถูก
เบี่ยงเบนไม่ให้เป็นประเด็นจากมุมมองที่ถูกครอบง าโดยบรรทัดฐานของสังคมจึงไม่เห็นเป็นเรื่องส าคัญ” (กิติกร    
สันคติประภา, 2550) 

 ประเด็นที่สาม การก าหนดสถานภาพและบทบาท ความคาดหวังของสังคมจึงไม่เกิดเพียงการมองผ่านเรื่องอัต
ลักษณ์ แต่ยังถูกวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นเพศภาวะจากภายในท่ีก าหนดการแสดงออกการศึกษาของกิติกร สันคติประภา 
(2550) พบว่า  

“ความแตกต่างที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมท าให้คนข้ามเพศมีต าแหน่งแห่งที่ สถานะและศักด์ิศรีแห่งความเป็น
มนุษย์ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ถึงแม้จะมีข้อถกเถียงว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ให้อิสระแก่กะเทย ปรากฏใน
ข้อเขียนหลายชิ้นและในความเห็นทั่วไปในสังคม แต่ในด้านการศึกษาถึงจ านวนกะเทยในประเทศไทยยังไม่มีปรากฏ
ในทางวิชาการ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ปิดกั้นความเป็นกะเทยในสังคม อย่างไรก็ดีการสร้างค าถาม
ให้กับวิธีการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนโดยใช้วิธีการส ารวจ และความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างน้ัน หากแม้ว่า



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

231 

การศึกษาจะแม่นตรง ในแบบวิธีคิดปฎิฐานนิยม ค าถามจึงเกิดขึ้นว่า การเปิดกว้างยอมรับน้ัน ยอมรับในฐานะใด 
ต าแหน่งแห่งที่ที่เป็นผลจากการจัดประเภทมนุษย์ด้วยความแตกต่างน้ัน มอบที่ยืนของผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็น กะเทย ณ 
ที่ใดของล าดับช่วงชั้นทางเพศในสังคม ความเป็นอิสระน้ันเป็นมายาคติ หรือความเป็นจริง หรือเป็นเพียงการให้แสดง
ตัวตน เพ่ือความง่ายดายในการจัดกระท าและการเอารัดเอาเปรียบ และล้ าลึกและซับซ้อนกว่าน่ันคือ ผู้ที่ถูกจัด
ประเภทว่าเป็นคนข้ามเพศรู้เท่าทันเบื้องหลังของการ จัดประเภทหรือไม่” (กิติกร สันคติประภา, 2550)  

 ท้ังน้ีผลพวงจากโครงสร้างสังคมจึงส่งผลต่อชีวิตและตัวตนของกะเทยในสังคมไทย สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร และ
คณะ (2551) ได้สรุปประเด็นจากการศึกษากะเทยในกรุงเทพและพัทยาท่ีสะท้อนตัวตนของกะเทยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของกะเทยว่า กะเทยสามารถเปิดเผยตัวตน แสดงตัวตน และปรับเปล่ียนตัวตนแตกต่างหลากหลายภายใต้
บริบทพื้นท่ีส่วนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีเมือง หรือชนบทท่ีแตกต่างกัน เพราะในบริบทท่ีแตกต่างกัน ระดับความเข้มข้น
ของการควบคุม การจับจ้อง การแบ่งแยกกีดกันผ่านมายาคติต่างๆ ของกะเทยแตกต่างกันไปด้วย เพราะฉะน้ันเราจะเห็นได้ว่า
มีพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการเปิดเผยตัวตนของกะเทย อาทิ กรุงเทพ พัทยา สะท้อนให้เห็นการให้ความส าคัญในความเป็นตัวตน
ของกะเทย นอกจากน้ีการเลือกใช้ตัวแบบใดของกะเทยในบริบทพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน เป็นการต่อรองอ านาจจากความสัมพันธ์ท่ี
เกิดข้ึนของกะเทย การต่อรองท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากอ านาจในตัวตน (Agency) ในการสร้างการยอมรับและให้ได้มาซึ่งการมี
พื้นท่ียืนของสังคม (สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, 2551,65) 
 ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหน่ึง คือการเข้าใจในความหลากหลายของกะเทย เน่ืองจากระบบเพศวิถีของกะเทยท่ี
หลากหลายและซับซ้อนน้ัน ย่อมส่งผลกับปัญหาสุขภาวะทางเพศท้ังในทางตรงและทางอ้อม การเข้าใจปัญหาเรื่องดังกล่าวน้ัน
ไม่ใช่เรื่อง่าย เน่ืองจากเพศวิถีมีลักษณะเป็นอัตวิสัย (Subjective) และเกิดข้ึนในพื้นท่ีส่วนตัว อย่างไรก็ตามความเข้าใจในเรื่อง
เพศวิถีสามารถน าไปสู่การไม่ตัดสิน และการเหมารวมในตัวตน พฤติกรรม และวิถีทางเพศของกะเทยอย่างซับซ้อนและ
หลากหลาย รวมท้ังมิติทางชนช้ันท่ีแตกต่างกันของกะเทย ย่อมส่งอิทธิพลต่อปัญหาสุขภาวะท่ีแตกต่างกัน หากแต่ปัญหาด้าน
สุขภาพของกะเทยท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์แห่งตน ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคนในชนช้ันแต่ปัญหาเชิงสิทธิมนุษยชน
สามารถมองให้มีความแตกต่างกันในระดับชนช้ันและพื้นท่ี (สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร, 2551,65) 
 ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ียืนยันได้ว่า อคติท่ีสังคมอ้างข้ึนและหยิบย่ืนภาพลักษณ์น้ีให้กะเทยได้รับไปใช้ และหากไม่ได้
ท าอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีสังคมเช่ือก็ไม่อาจอยู่ในวิถีของกะเทยในทางสังคมได้ จึงนับเป็นการสร้างภาระท่ีหนักในการมีวิถีท่ี
เป็นชายขอบของสังคม ส่งผลท าให้กะเทยไม่มีงานท า ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถแสดงออกมาได้ ท้ังในครอบครัว 
ศาสนา การศึกษา การมีสวัสดิการ เป็นต้น ความทุกข์ระทมทางสังคมจึงนับเป็นความทุกข์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีกะเทยต้องเผชิญอยู่บนวิธี
คิดท่ีล้วนแล้วมีอคติ ส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นมาจากการการวิจัยในชุมชนกะเทยท่ีสะท้อนความรู้สึกของตนต่อสังคมไปมาอย่าง
เช่ือมร้อยกับชุดความคิดทางวัฒนธรรมและค่านิยม นัยยะความรู้ของกะเทยจึงอาจจะเป็นสะพานท่ีเปิดให้มีการได้รู้จักและ
สัมผัสจากประสบการณ์ของผู้อ่ืนกับกะเทยได้มากข้ึน  
 ความต้องการด้านสิทธิสวัสดิการสังคม 
 LGBTIQ หรือ เพศหลากหลายมักถูกเลือกปฏิบัติจากบุคลากรภาครัฐท่ียังคงขาดความรู้ความเข้าใจในตัวตนและวิถี
ชีวิตของเพศหลากหลาย การรับรู้เรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศจึงเป็นผลพวงมาจากการยึดแน่นและติดอยู่ภายใ ต้
วัฒนธรรมความเป็นเพศกระแสหลักแบบหญิงชายตายตัว โดยผู้ท่ีจัดวางตนเองในกรอบแห่งเพศกระแสหลักจะได้รับการ
ยอมรับและมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้มากกว่าเพศหลากหลาย เกิดช่องว่างหรือการขาดชุดความรู้และการท า
ความเข้าใจ ผลท่ีตามมาคือการขาดบุคลากรท้ังภาครัฐในเรื่องความเข้าใจตัวตนของ LGBTIQ ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการ
ทางสังคมไปจนถึงการสร้างนโยบายท่ีขาดมิติความละเอียดอ่อนต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
 การรวบรวมประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ LGBTIQ ระบุอย่างชัดเจนถึงสถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะท่ีเกิดกับกะเทย/สาวประเภทสอง/คนข้ามเพศ ว่าเกิดการละเมิดสิทธิข้ึน ไม่ว่าจะ
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เป็นในเรื่องของการแต่งกายในการเข้ารับปริญญา การห้ามแต่งกายตามเพศภาวะท่ีตนเลือกในสถานศึกษา นอกจากน้ัน บาง
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดรับนักศึกษาท่ีเป็นกะเทยเข้าศึกษา และกรณีเอกสาร สด.43 หรือใบตรวจรับรองทหาร
กองเกิน เป็นเอกสารทางราชการระบุว่ากะเทยเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวร และถูกระบุว่า “เป็นโรคจิตวิกลจริต” ใน
เอกสารส าคัญ แม้จะมีกฎหมายให้แก้ไขแล้วแต่ก็ยังมีพบว่ามีการระบุในเชิงลบอยู่ทุกปี 
 หากหลักการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลยืนยันถึงสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีติดตัวมาโดยก าเนิดของมนุษย์ ค าถาม
ส าคัญคือสิทธิดังกล่าวน้ันหมายรวมถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงความเป็นเพศของตนเอง หรือความสามารถเลือกวิ ถีชีวิต
ทางเพศได้เองใช่หรือไม่ ด้วยเหตุน้ี การมีสิทธิท่ีจะก าหนดเจตจ านงความเป็นเพศของตนเองของจึงเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน
อีกประเด็นหน่ึงท่ีสังคมควรท่ีจะเรียนรู้ รณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง ขณะน้ีดิฉันรู้สึกถึง
ความไม่เป็นธรรมท่ีสังคมไม่ยอมรับบุคคลเพศหลากหลายเป็นเสมือนประชากรท่ัวไป และสังคมเองก็ไม่พยายามท่ีจะเรียนรู้
เรื่องน้ี และยังเข้าใจผิดในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพศชายขอบในหลายประเด็น ท้ังเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทาง
เพศ การแสดงออกทางเพศ รวมท้ังเรื่องสิทธิและการคุ้มครองเม่ือประสบกับปัญหาการตีตรา อคติ และการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุแห่งเพศ 
 หากวิเคราะห์กรณีการถูกละเมิดสิทธิของ LGBTIQ ในสังคมไทย พบว่าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์มีอิทธิพล
และบทบาทเป็นอย่างย่ิง โดยได้ครอบง าสิทธิในการก าหนดเจตจ านงความเป็นเพศ ตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือ ความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์มีอ านาจวินิจฉัยกะเทยให้ตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือไม่ก็ทางจิตใจท่ี “ผิดปกติ” ต้องได้รับการรักษา 
เหตุน้ีจึงมีผู้คนจ านวนมากเช่ือตามวาทกรรมทางการแพทย์ องค์ความรู้น้ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกะเทย เป็นต้นเหตุแห่ง
การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดและลิดรอนสิทธิ รวมท้ังปัญหาการเป็นเหย่ือของความรุนแรงในทุกรูปแบบ ย่ิงเน้น ย้ าว่า
สังคมไทยยังไม่มีการยอมรับเพศชายขอบอย่างแท้จริง หากแต่เป็นไปเพียงการรับรู้ว่ามีตัวตนเท่าน้ัน ยังก้าวไปไม่ถึงการยอมรับ
และการส่งเสริมเรื่องสิทธิ หลักฐานก็คือ การท่ีนโยบายต่างๆ ยังไม่ได้สอดรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนท่ีเป็นเพศชายขอบเลย 
แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติออกมาคุ้มครองแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของคนในสังคม และสถาบันทาสังคมต่างๆ เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ก็ยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนต่อการปฏิบัติกับคนเพศทางเลือกเลย อาทิ พื้นท่ีปลอดภัยในโรงเรียน 
การแต่งกาย การแต่งงาน การจ้างงาน เป็นต้น 
 สาเหตุท่ีการเมืองไทยยังไม่ได้สนใจเรื่องเพศหลากหลายในสังคม เป็นผลมาจากวิธีคิดแบบอคติทางเพศและไม่ได้
สนใจต่อสถานการณ์การเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคม พรรคการเมืองไม่ได้มีนโยบายท่ีถูกคิดและถูกน าเสนอจากความต้องการ
ของประชาชนในด้านน้ี ซ้ าร้ายในแวดวงการเมืองไทยยังเต็มไปด้วยการกดข่ีทางเพศ โดยเฉพาะสัดส่วนของนักการเมืองหญิง 
หรือต าแหน่งรัฐมนตรีท่ีไม่เคยคิดเรื่องสัดส่วนเพศ ไม่ว่าพรรคไหนก็ไม่สามารถก้าวข้ามจากอคติทางเพศไปได้จากส่ิงท่ีกล่าวมา
ข้างต้น ท้ังท่ีความต้องการต่อการมีนโยบายใหม่ๆ ในสนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศเป็นทิศทางของก ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและเป็นทิศทางของโลก  
 ถึงไม่ใช่ LGBT ก็สามารถท่ีจะเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้ผลักดันนโยบายเพื่อสิทธิทางเพศได้ นับต้ังแต่ ทูโด 
นายกรัฐมนตรีของประเทศแคนนาดา ออกมาจัดสรรต าแหน่งรัฐมนตรีท่ีมีสัดส่วนผู้หญิงและผู้ชายให้มีจ านวนเท่ากัน และเป็น
นายกฯ ท่ีลงไปร่วมเดินงาน Gay Pride จนได้ใจกลุ่มเพศหลากหลายและประชาชนในแคนนาดาเป็นอย่างมาก ตามด้วย มา
คอง นายกรัฐมนตรีประเทศฝรั่งเศสท่ีประกาศใช้หลักมิติทางเพศเพื่อจัดสรรคให้ทีมรัฐมนตรีมีความสมดุลในเรื่องเพศ จึงท าให้
เห็นความต้ังใจของผู้น าโลกรุ่นใหม่ท่ีมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ และเห็นวิธีคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศน้ันๆ ว่ามี
พื้นฐานของการท าความเข้าใจเรื่องคนเท่ากัน การเรียนรู้ท่ีจะอยู่กันในหลากวัฒนธรรมและการเคารพในความแตกต่างในฐานะ
พลเมืองเป็นอย่างดี  
 ในการประชุมระดับสูงกับองค์การสหประชาชาติ ผู้แทนหลายประเทศท่ัวโลก ต้ังแต่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีในหลายประเทศ ต่างแสดงทัศนะในการท างานด้านสิทธิทางเพศ ถือเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจมาก หลายคนกล่าวในท่ี
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ประชุมได้อย่างน่าประทับใจ เข้าใจประเด็นและมีข้อเสนอท่ีเห็นกลไกความร่วมมือ หลายคนอาจจะคิดว่าในการประชุม
ระหว่างประเทศจะพูดหรืออ่านบทเขียนอะไรออกมาก็ได้ในท่ีประชุม จะเลือกเอาค าพูดสวยหรูแค่ไหนก็ได้ แต่หากดูใน
รายละเอียดจากการประชุม ก็ได้เห็นผู้น าหลายประเทศมีวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติ และผลักดันจนมีผลงานการพัฒนาด้าน
สิทธิมนุษยชน ท าให้ศักยภาพของการบริหารประเทศมีมุมด้านสิทธิทางเพศมากข้ึน สะท้อนถึงพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสิทธิของ
ประเทศน้ันๆ ท่ีได้คิดวางแผนและลงมือท าให้ออกมาในรูปของนโยบาย กฎหมาย เช่น กฎหมายการแต่งงานของคนรักเพศ
เดียวกัน กฎหมายการรับรองเพศ ถือเป็นการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 การเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นประเด็นการส่ือสารสังคมของกลุ่ม LGBTIQ ท่ีใช้พื้นท่ีในการแสดงออกทางเพศภาวะ 
แรกเริ่มกิจกรรมแนวน้ีเป็นงานของนักรณรงค์ท่ีรวมกลุ่มกันท าเรื่องน้ีในด้านการร าลึกถึงเหตุการณ์ต่อต้านและใช้ความรุนแรง 
ส่ือใจความส าคัญเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียม มีการสนับสนุนของแหล่งทุนจากภาคเอกชนมากย่ิงข้ึน กล่าวได้ว่า
กลุ่มทุนในโลกแบบทุนนิยมส่งผลด้านบวกต่อการจัดงานของผู้มีความหลากหลายทางเพศ แม้จุดประสงค์อยู่ท่ีการพยายามใช้
กลไกการตลาดเพื่อสังคม หรือการลงทุนกับประเด็นสังคม และสนับสนุนด้านเงินทุนจ านวนมาก แต่ก็นับเป็นผลลัพธ์คุ้มค่า ท า
ให้เกิดมูลค่าและคุณค่าของท้ังองค์กรและสินค้าของย้ีห้อน้ันๆ เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภคต่อในสินค้าและบริการมากข้ึน มอง
กลุ่ม LGBTIQ เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีต้องตีตลาดด้วยความเข้าใจในเรื่องความทันสมัยและก าลังซื้อต่อสินค้า ทุนจึงเป็นอีก
แรงหน่ึงของการท างานเคล่ือนไหวในสิทธิความหลากหลายทางเพศ หากเทียบกับเม่ือก่อนท่ีมีการใช้กลไกทางการ เมืองหลัก 
คือการพยายามสร้างความเข้าใจสิทธิกับพรรคการเมือง มีนักการเมืองสนับสนุนให้เป็นนโยบาย ระยะเวลาส่ังสมจนท าให้
สามารถมีนักการเมืองท่ีสนับสนุนสิทธิและมีตัวแทนของเพศหลากหลายอยู่ในสภา แต่กลไกกลายมาแนวของการท างานเรื่อง
สิทธิ ท่ีอิงกับแหล่งทุนทางภาคธุรกิจมีแนวโน้มสูงข้ึน งานของ The Economist เป็นอีกข้อยืนยันหน่ึงการศึกษาโครงการ 
#EcoPride Pride and Prejudice ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อเพศหลากหลาย ท่ีให้บรรดาผู้น าองค์กร ผู้บริหารระดับสูง
ออกมากล่าวถึงนโยบายการสนับสนุน LGBTIQ ในภาคธุรกิจ และประเทศไทยเคยจัดงานประชุมท านองน้ีหน่ึงครั้งโดย
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP มีบริษัทช้ันน าในไทยเข้าร่วมกว่าสิบบริษัท แต่ก็เป็นเวทีสะท้อนว่าภาคธุรกิจไทย
ห่างไกลจากแนวคิดเรื่องสิทธิอยู่มาก 
 หากกล่าวถึงระบบการให้บริการทางสวัสดิการท่ีมีต่อการกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ พบว่า มีก าร 
ส าหรับสวัสดิการสังคมด้านอ่ืนๆ ยังไม่พบหลักฐานหรือการศึกษาวิจัยท่ีชัดเจนท้ังในทางนโยบายและในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า
ความรู้ในการท างานกับกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และข้อมูลท่ีเป็นหลักฐานในเชิงสถิติหรือรายงานท่ีเป็น
ประโยชน์และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมีอยู่อย่างจ ากัด ท้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมท้ังใน
ระดับปฏิบัติ คือการรวบรวมประเด็นและลุกข้ึนมารียกร้องด้วยตนเอง เช่น การเปล่ียนค าหน้านาม กฎหมายแต่งงานของคนรัก
เพศเดียวกัน รวมท้ังการเคล่ือนไหวในระดับนโยบาย เช่น กรณีใบ สด.43 การเกณฑ์ทหารของกะเทยในการขอให้มีการ
เปล่ียนแปลงการระบุให้เป็นบุคคลเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด หรือแม้แต่การเคล่ือนไหวในการผลักดันพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 การขานรับของภาครัฐมีน้อยมากหากเทียบกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองด้วยกลไกในระบบ
ของราชการยังไม่สามารถรองรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้จริง งานส่วนใหญ่จึงเป็นงานของกลุ่มของนักเคล่ือนไหวหรือภาคประชา
สังคม ไม่เพียงพอและตอบสนองต่อปัญหาได้ทันท่วงที สังคมไทยจะมีแนวโน้มการยอมรับความหลากหลายทางเพศได้มากข้ึน
แบบทีละเรื่องอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก้าวกระโดดในด้านสิทธิแต่ในทางกลับกันในด้านทุนนิยม บริโภคนิยม การ
ท่องเท่ียวจะถีบตัวไปไวมากเพื่อตอบโจทย์ของเพศหลากหลาย 
 พัฒนาการของวิชาชีพและองค์ความรู้ สังคมสงเคราะห์ในระดับสากลมีการให้บริการท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศและขยายไปถึงการดูแลกลุ่มประชากรท่ีมีความเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์และเป็นกลุ่มท่ีมีความ
เปราะบาง ภารกิจการปฏิบัติการให้การช่วยเหลือตามแนวทางของการต่อต้านการกดข่ี การเลือกปฏิบัติ การตีตราและการ
สร้างความเสมอภาค (ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, 2554, น.60) จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีนักสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทยสามารถ
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เลือกรับ ปรับใช้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาระบบการให้บริการในระดับ
เฉพาะรายกับกลุ่มเพศหลากหลาย เน่ืองจากยังเป็นกลุ่มท่ีต้องการการสนับสนุนให้ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยและสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียม 
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