บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมือง สิทธิทางเพศ การจัดการความหลากหลายในองคกร แนวคิดเกีย่ วกับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ การกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ปจจัยตางๆ ที่สง ผลตอการกีด
กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทาํ งาน อันประกอบดวย อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา การเครงศาสนา การเชื่อในชีวิตทีม่ ีทางเลือก การปฏิสัมพันธกับผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
และนโยบายการไมกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางาน รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของไดแก ทฤษฎีความเปนธรรม ทฤษฎีความเสมอภาค และทฤษฎี
การตีตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้

2.1 สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เชื่อวามนุษยทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน โดยเปนสิทธิ
ทั้งหลายซึ่งเปนทีย่ อมรับในประเทศทีม่ ีอารยธรรมวา เปนสิทธิพนื้ ฐานที่จาํ เปนในการดํารงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรี (วีระ โลจายะ, 2525) รัฐบาลไมใชผูที่มอบสิทธิดังกลาว แตเปนผูที่ตองคุมครอง
สิทธินั้น โดยประชาชนมีเสรีภาพซึ่งอยูบนรากฐานของความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้น ความ
มีศักดิ์ศรีและความเคารพซึง่ กันและกัน 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" ซึ่ง
แปลมาจากภาษาฝรัง่ เศสวา “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 ซึ่งเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยและเปน
สิทธิที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของและตามหลักการสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนตามแนวทางปฏิบัติ
ของกฎหมายระหวางประเทศ
และขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีพนั ธกรณีที่ตอง
ปฏิบัติตาม
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ (2548) กลาววา สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพืน้ ฐาน เปนมาตรฐาน
ขั้นต่ําทีพ่ ึงมี เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยอยางมีศักดิ์ศรีและคุณคา หากมีการลวง
ละเมิดตอสิทธิดังกลาวยอมจะไดรับการรับรองและคุมครองโดยกฎหมาย เชน สิทธิในชีวติ
รางกาย และความมัน่ คงปลอดภัย สิทธิในการถือครองทรัพยสนิ ตลอดจนสิทธิในการเคลื่อนไหว
และในการเลือกถิ่นที่อยูอาศัย เปนตน นอกจากนี้สทิ ธิมนุษยชนยังหมายถึง สิทธิที่พงึ มีเพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพื่อธํารงรักษาไวซงึ่ คุณคาของความเปนมนุษย เชน สิทธิในการ
เลือกนับถือศาสนา สิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนสิทธิในการมีสว นรวมทางการเมือง เปนตน
ขณะที่พจนานุกรม Webster ระบุวา สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิของมนุษยในฐานะ
ปจเจกชนที่สามารถจัดการหรือเลือกปฏิบัติในการนับถือศาสนา ลัทธิ หรือความเชื่อของตนเอง
ความอิสระทางการเมือง ความเปนเอกลักษณและธรรมชาติของตนเอง ความเปนตัวของตัวเอง
ซึ่งสิทธิเหลานีร้ ัฐจะตองไมบนั่ ทอนดวยกฎหรือระเบียบทีไ่ มชอบธรรม (Allee, 1983)
จากความหมายทีก่ ลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสิทธิมนุษยชนครอบคลุมวิถีชวี ิตของ
มนุษยในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามแทบจะไมมี
การกลาวถึงสิทธิมนุษยชนของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่พงึ ไดรับเชนเดียวกับคนกลุม
อื่นๆ ในสังคมเลย (Wetzell, 2001) ทั้งนีส้ ิทธิมนุษยชนที่ยอมรับกันทัว่ ไปไดแก (Lauterpacht,
1968)
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1) ประชาชนทุกคนควรมีสทิ ธิในการที่จะแสดงความเห็นทัง้ เปนแบบสวนตัว
หรือในที่ชมุ ชนอยางสันติ สังคมเสรีทาํ ใหเกิด “ตลาดเสรีทางความคิด” ที่ซงึ่ ประชาชนจะสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ได
2) ประชาชนทุกคนควรมีสทิ ธิในการปกครอง รัฐบาลควรสรางกฎหมายที่
ปกปองสิทธิมนุษยชน ในขณะที่ระบบตุลาการก็บงั คับใชกฎหมายดังกลาวอยางเทาเทียมกันกับ
ประชาชนทุกหมูเหลา
3) เสรีภาพจากการถูกจับกุม หนวงเหนีย่ ว และทรมานโดยพลการ ไมวาบุคคล
นั้นๆ จะเปนศัตรูของพรรครัฐบาล เปนชนกลุมนอย หรือแมกระทั่งอาชญากรทัว่ ไป ถือเปนสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานที่ตาํ รวจจะตองใหความเคารพตอประชาชนทุกคนเมื่อตองบังคับใช
กฎหมายกับประชาชน
4) ในประเทศที่มีความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ ชนกลุมนอย และกลุมศาสนา
ที่เปนชนกลุมนอยควรมีอิสระที่จะใชภาษาของตน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว
โดยไมตองกลัวจะถูกกลาวโทษโดยคนสวนใหญ รัฐบาลควรเคารพสิทธิมนุษยชนของชนกลุม
นอย ในขณะเดียวกันก็ตองเคารพเจตนารมณของคนกลุมใหญดวย
5) ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสทํางาน ทํามาหากินและเลี้ยงดูครอบครัว
6) เด็กตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ และควรไดรับการศึกษาระดับประถม
เปนอยางนอย รวมทั้งไดรับโภชนาการและสุขอนามัยที่เหมาะสม
7) เพื่อดํารงรักษาสิทธิมนุษยชน ประชาชนในสังคมเสรีตองรูจักเฝาระวัง ทัง้ นี้
เพราะการทีป่ ระชาชนทําหนาที่ของตนผานกิจกรรมหลายรูปแบบ ทําใหรัฐบาลตองรับผิดชอบ
ตอการกระทําของตน
ประเทศในสังคมเสรีตองพยายามคุมครองสิทธิมนุษยชนดวยการทํา
สนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้เปนหนาที่ของรัฐบาลทีป่ กครองประเทศในอันที่จะทําใหหลักสิทธิมนุษยชนไดรับ
การปฏิบัติใหเปนจริง โดยหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนประกอบดวย (เครือขายองคกรสิทธิ
มนุษยชนและองคกรประชาธิปไตย 16 องคกร, 2549)
1) ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity)
2) สิทธิมนุษยชนเปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได (Universality &
Inalienability) หมายความวา สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน ไมมีพรมแดน คนทุกคนมี
สิทธิมนุษยชนตางๆทัง้ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เพราะ โดยหลักการแลวถือวา คนทุกคนยอมถือวาเปนคน ไมวาอยูท ี่ไหนในโลก ไม
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วาจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ เหลากําเนิดใดก็ตาม ยอมมีสิทธิมนุษยชนประจําตัวทุกคนไป จึงเรียก
ไดวาสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนไมวาคนๆ นั้นจะยากจนหรือร่ํารวย เปนคนพิการ เปนเด็ก
ผูหญิง
3) สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดสําคัญกวาอีกสิทธิหนึง่
(Indivisibility) กลาวคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไมสามารถแบงแยกวามี
ความสําคัญกวาสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
สิทธิทั้งสองประการนี้ตางมี
ความสําคัญเทาเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลใดจะมาอางวาตองพัฒนาประเทศใหประชาชนมีความ
เปนอยูท างเศรษฐกิจ หรือตองแกปญหาปากทองกอน แลวจึงคอยใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง ยอมขัดตอหลักการนี้
4) ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality and NonDiscrimination) หลักการเรื่องความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยนัน้ ปรากฏ
อยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่วา บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิน่ กําเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
5) การมีสว นรวมและการเปนสวนหนึง่ ของสิทธินนั้ (Participation &
Inclusion) หมายความวาประชาชนแตละคนและกลุมของประชาชนหรือประชาสังคมยอมมี
สวนรวมอยางแข็งขันในการเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิทธิพลเมืองและการเมือง และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
6) หลักการตรวจสอบไดและหลักนิติธรรม (Accountability & the Rule of
Law) หมายถึง รัฐและองคกรที่มหี นาที่ในการกอใหเกิดสิทธิมนุษยชน ตองมีหนาที่ตอบคําถาม
ใหไดวาสิทธิมนุษยชนไดรับการปฏิบัติใหเกิดผลจริงในประเทศของตน
สวนสิทธิใดยังไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักการสากล
ก็ตองอธิบายตอสังคมไดวาจะมีขนั้ ตอนดําเนินการ
อยางไร โดยเฉพาะรัฐตองมีมาตรการปกครองประเทศโดยใชหลักนิติธรรม หรือปกครองโดย
อาศัยหลักการที่ใชกฎหมายอยางเทีย่ งธรรม ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย มี
กระบวนการไมซับซอนเปนไปตามหลักกฎหมายและมีความเทาเทียมกันเมื่ออยูตอหนา
กฎหมาย ไมมีใครอยูเหนือกฎหมายได
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สําหรับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยนัน้ มีความ
เหมือนและแตกตางจากสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติหลายประการ ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยกับ
สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
1. สิทธิเสรีภาพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน
2. สิทธิเสรีภาพที่เสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
3. สิทธิในการดํารงชีวิตและความมั่นคงแหงรางกาย
4. เสรีภาพจากการถูกบังคับใหเปนทาส
5. เสรีภาพจากการถูกบังคับใหอยูภายใตภาวะจํายอม
6. เสรีภาพจากการถูกทรมานหรือการลงโทษที่โหดราย
7. สิทธิในการไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย
8. สิทธิในการไดรับความคุมครองโดยไมเลือกปฏิบัติ
9. สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติจากศาลตอการละเมิด

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
ม. 4, 5, 30
ม. 30
ม. 32
ม. 32, 52
ม. 32
ม. 30
ม. 30
ม. 39, 40

10. เสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการ

-

11. สิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีในศาลอยางเปนธรรม

ม. 40

12. สิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา
จะมีการพิสูจนความผิด
13. เสรีภาพจากการไมถูกบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง
14. สิทธิในความเปนอยูสวนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน

ม. 39
ม. 39
ม. 33, 35

กฎหมายภายใน
ของไทย
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
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

แหลงที่มา: ปรับจาก วิษณุ เครืองาม, 2535.

รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
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
-

กฎหมายภายใน
ของไทย
กฎหมายคนเขาเมือง
กฎหมายสัญชาติ
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
กฎหมายสื่อสารมวลชน
กฎหมายเลือกตั้ง
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายการศึกษา
กฎหมายลิขสิทธิ์/
กฎหมายสิทธิบัตร
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ดวยความเชื่อมั่นวาหลักการสิทธิมนุษยชนนี้เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จ
สําหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่วา เอกชนทุกคนและ
องคกรของสังคมทุกองคกร รัฐทุกรัฐ และรัฐบาลทุกรัฐบาล หากมีการรําลึกถึงหลักการอยู
รวมกันบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนนี้เปนเนืองนิจ
และพยายามสอนและให
การศึกษาเพื่อสงเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพเหลานีก้ ็จะสงผลใหเกิดสันติสุขในประเทศและ
เกิดสันติภาพขึ้นในโลกอยางแนนอน ทัง้ นี้เพราะทฤษฎีแหงสิทธิ กลาววา การตัดสินใจที่มี
จริยธรรมมากที่สุดคือ
การตัดสินใจซึ่งมุง รักษาสิทธิของบุคคลที่จะไดรับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจนั้น (Bovee, Thrill, Wood & Dovel, 1993) รวมถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่
มักไมคอยไดรับการพูดถึงและคุมครองสิทธิมนุษยชนซึง่ ควรจะไดรับเฉกเชนคนกลุม ตางๆ ใน
สังคม (Wetzel, 2001)

2.2 สิทธิพลเมือง (Civil Rights)
สิทธิพลเมือง (Civil Rights) หรือความคิดเรื่องสิทธิของความเปนพลเมืองที่เทาเทียมกัน
นั้นเริ่มตนมานานแลว (Smith & Levine, 1988) และถึงจุดสุดยอดเมื่อมีการปฏิวตั ิโคนลมพระ
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
เชื่อวาคนผิวดําเมื่อเกิดในสหรัฐอเมริกาก็ควรเปนพลเมืองที่มีสทิ ธิเสรีภาพเทาเทียมกับคนผิวขาว
ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐ ไมควรมีใครเปนนายหรือเปนทาส ไมควรมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ไมมี
คําวา ฯพณฯ หรือ "Excellency" ทุกคนเปน "นาย" หรือ Mr. หรือนางสาว Ms. หรือนาง Mrs.
หมด เรียกประธานาธิบดีกเ็ รียก "นายประธานาธิบดี" หรือ "Mr.President" ไมใช "ฯพณฯ
ประธานาธิบดี" หรือ "Your Excellency the President" เพราะอิทธิพลของการปฏิวตั ิในฝรั่งเศส
แพรเขาไปในสหรัฐอเมริกา แตการแบงขัว้ ในอเมริกายังดําเนินตอไป โดยเฉพาะในมลรัฐภาคใต
เกิดองคกรลับ Ku Klux Kan ออกไลลาคนผิวดําแลวเมื่อขึ้นศาลก็หลุดทุกที ความแตกแยกก็
รุนแรงขึ้นเพราะการแบงแยกผิว จนถึงสมัยประธานาธิบดี John F. Kennedy จึงแกรัฐธรรมนูญ
วา การแบงแยกผิว ศาสนา และเพศเปนสิ่งผิดกฎหมาย พลเมืองอเมริกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
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เทาเทียมกันตามกฎหมาย แตก็มีการแบงแยกกันอยู การขึ้นรถเมลกไ็ มตองแยกกันขึ้นขางหนา
ขางหลังอยางเมื่อกอน
ภัตตาคารรานคาจะแยกผิวดําผิวขาวอยางเมื่อกอนในมลรัฐทางใต
กระทํามิได ถือเปนการละเมิดกฎหมาย แตกฎหมายก็บังคับใชไมไดเต็มที่ ยังมีการแอบละเมิด
กฎหมายกันอยู การรับคนเขารับราชการ เขามหาวิทยาลัย หรือเขาทํางานในบริษทั หางรานก็ยงั
กีดกันกันอยูเ งียบๆ (วีรพงษ รามางกูร, 2548)
ความไมพอใจมีสูงขึ้นในหมูค นผิวสีโดยในป ค.ศ.1955 สาธุคุณ Martin Luther King
นําคนผิวสีโดยเฉพาะอยางยิ่งคนผิวดําเรียกรองความเทาเทียมกันของคนกลุมนอย รวมไปถึง
เพศ ศาสนา ความเชื่อถือ และอื่นๆ มีคนผิวดําเขารวมขบวนการ จากหมื่นเปนแสน จากแสน
เปนลาน ความรุนแรงระเบิดขึ้นเมื่อ Martin Luther King ถูกลอบยิงเสียชีวิต บานเมืองถูกเผา
ตั้งแตวอชิงตัน ดี.ซี. บัลติมอร ฟลาเดลเฟย นิวยอรก และกําลังจะลุกลามใหญโตตอไป มีการทา
ทายอํานาจรัฐอยางรุนแรงจนจะเอาไวไมอยู
ในที่สุดก็มีขบวนการคนผิวขาวเรียกรองให
ประธานาธิบดี Jimmy Carter แกไขปรับปรุงกฎหมายและวิธีปฏิบัติตอชนกลุมนอยใหเทาเทียม
กับชนกลุมใหญคือ คนผิวขาว ใครละเมิดจะถูกลงโทษทางอาญาอยางรุนแรง มีการสรางกระแส
เปลี่ยนความคิดของคนอเมริกันเสียใหมเพื่อความอยูรอดของสหรัฐ (Bennett, 1964)
จิราลักษณ จงสถิตยมั่น (2542) กลาวถึงสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ไววา เปนสิทธิ
พื้นฐานในฐานะของพลเมืองทุกคนที่จะไดรับหลักประกันหรือการปกปองคุมครองใหพนจากการ
ที่รัฐหรือเอกชนจะเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติตอตนเองตามอําเภอใจอยางไรก็ได รวมทัง้ สิทธิที่จะ
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 ลวงละเมิดดวยวิธกี ารใดๆ ภายใตรัฐบาล
ใดๆ ซึ่งจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความ
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คิดเห็น และการแสดงออก ซึ่งการลวงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มักจะเกิดขึ้น
โดยตรงอันเนือ่ งมาจากขอกฎหมาย และการปฏิบัติของรัฐ ทหาร ตํารวจ หรือผูมีอํานาจ
เหนือกวา การลวงละเมิดใดๆ จะมีผลกระทบตอปจเจกบุคคลหรือกลุมทางสังคม ศาสนา หรือ
วัฒนธรรมที่แตกตาง ทั้งนีก้ ติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองผาน
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)
โดยหลักการพืน้ ฐานของสิทธิพลเมืองจะเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พลเมือง เปรียบเสมือนโลที่กั้นกลางระหวางรัฐกับพลเมืองเพื่อใหรัฐปฏิบัติกับพลเมืองอยางเปน
ธรรม ยุติธรรม และเสมอภาค หลักประกันเหลานีโ้ ดยสวนมากจะกําหนดโดยกฎหมายทัง้ นี้
จิราลักษณ จงสถิตยมั่น (2542) ไดกลาวถึงบทบาทของนักสังคมศาสตรวาควรมีสวนรวมในการ
ตอสูเรียกรองสิทธิของพลเมืองโดยเฉพาะของกลุมประชากรดอยโอกาส เชน การเรียกรองใหมี
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพือ่ เปนหลักประกันสิทธิในการดํารงชีวิตใหแกกลุมบุคคลเหลานี้ หรือ
การเขารวมกับกลุมองคกรตางๆ
ที่มีหลักการทีจ่ ะสงเสริมหลักประกันในสิทธิพนื้ ฐานของ
พลเมือง หรือตอตานกฎหมายตางๆ ที่จะเลือกปฏิบัติตอประชากรกลุมตางๆ เชน ผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส ผูหญิง เด็ก คนพิการ ผูสงู อายุ ชนกลุมนอย ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ฯลฯ
หรือการพัฒนารูปแบบและกลยุทธการใหบริการที่ตอบสนองปญหาความจําเปนของคนเหลานี้
อยางแทจริง หรือขจัดการเลือกปฏิบัติตางๆ ในการใหบริการ

2.3 สิทธิทางเพศ (Sexual Rights)
สิทธิทางเพศเปนสวนหนึง่ ของการตอสูเพือ่ สิทธิมนุษยชนมาชานาน
(Rothschild,
2000) สิทธิทางเพศ หมายถึง สิทธิในการใชชวี ิตดวยเพศวิถหี นึง่ ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง
การเลือกปฏิบตั ิ และการบังคับดวยกําลัง โดยมีพนื้ ฐานบนความเทาเทียม ความเคารพ และเปน
ธรรม (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2548) สิทธิทางเพศถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ ฐานที่ไดรับการ
ประกาศเมื่อ พ.ศ. 2537 ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ซึง่ โดยคําจํากัดความแลวครอบคลุม
แนวคิดเรื่องเพศวิถีในฐานะที่เปนคุณลักษณะของมนุษยทกุ คน ไมวาจะเปนคนรักตางเพศหรือ
คนรักเพศเดียวกัน คนแกหรือคนหนุม ในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา รวมถึงสิทธิ
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ที่จะไดมาซึง่ อิสรภาพทางเพศ สิทธิในการแสดงออกทางเพศ และสิทธิในความพึงพอใจทางเพศ
อยางไรก็ตามในปจจุบัน “สิทธิทางเพศ” มักจะถูกใชเพื่อระบุถึงการเรียกรองสิทธิเฉพาะ
สําหรับอัตลักษณหรือพฤติกรรมทางเพศของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเทานัน้
ทัง้ นี้
เพราะกรอบความเชื่อเรื่องเพศยอมรับการรวมเพศและเพศสัมพันธเพือ่ การสืบเผาพันธุมนุษย
รูปแบบของเรื่องเพศที่สังคมเห็นวาถูกตองชอบธรรมจึงจํากัดอยูเฉพาะการมีเพศสัมพันธระหวาง
เพศชายกับเพศหญิงในสถาบันการแตงงานในระบบผัวเดียว ซึง่ ไดรับการยอมรับวาเปนเรื่อง
ธรรมชาติและปกติ
ทําใหเรื่องเพศหลายรูปแบบที่อยูนอกการแตงงานถูกมองวาเปนปญหา
สังคมที่ตองมีการแกไข และความสัมพันธทางเพศที่ไมไดเปนเรือ่ งของชายหญิงและเพื่อการ
เจริญพันธุ เชน การมีความสัมพันธทางเพศกับคนที่มเี พศสภาพเดียวกันถูกจัดวาเปนความ
เบี่ยงเบน ผิดศีลธรรมและ/หรือผิดธรรมชาติ ตองไดรับการลงโทษหรือการประณามจากสังคม
(ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2550)
นอกจากนีก้ ารเรียกรองสิทธิทางเพศยังมีนยั ของการเรียกรองใหรัฐหรือหนวยงานตางๆ
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 ความเชือ่ ที่ผิดๆ และอุปสรรคทั้งปวงที่อาจเปนตัวขัดขวางการแสดงออกซึ่งความปรารถนา
ทางเพศอยางเสรี
3) สิทธิที่จะใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึง่ ๆ ที่ปราศจากความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ
และการบังคับดวยกําลัง ภายใตกรอบการทํางานของความสัมพันธที่มพี ื้นฐานบนความเทา
เทียม ความเคารพ และเปนธรรม
4) สิทธิที่จะเลือกคูสัมพันธทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ
5) สิทธิที่จะเลือกวาจะมีเพศสัมพันธหรือไม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิที่จะมี
เพศสัมพันธแบบยินยอมพรอมใจ และเขาสูการสมรสดวยความเต็มใจและเปนอิสระของทั้งสอง
ฝาย
6) สิทธิที่จะแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศอยางเปนอิสระและเปนตัวของตัวเอง
7) สิทธิที่จะแสดงออกถึงเพศวิถีที่เปนอิสระจากการมีหรือไมมีลูก
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8) สิทธิที่จะไดมาซึ่งสุขภาพทางเพศที่ดี การเขาถึงขอมูล การศึกษา และการ
บริการในเรื่องเพศวิถีและสุขภาพทางเพศในทุกๆ เรื่องที่เปนความลับ โดยการบริการเหลานั้น
ตองมีคุณภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปได
9) สิทธิที่จะยืนยันและมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยเพื่อเปนการปองกันการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค และการแพรโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวีหรือเอดส
จะเห็นไดวาการใหคํานิยาม “สิทธิทางเพศ” ของ HERA รวมความหมายเอาไวมากมาย
แตสิ่งสําคัญคือ ทุกมิติของคํานิยามขางตนนัน้ สอดคลองโดยตรงกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเปนพืน้ ฐานสําคัญในการรับรองการคุมครองสิทธิตา งๆ ในปจจุบนั
เมื่อพูดถึงสิทธิทางเพศ กอนคริสตศตวรรษที่ 1960 มีเพียง 3 เพศที่เปนที่รับรูกนั คือ
ผูชาย ผูห ญิง และประเภทที่อยูกงึ่ กลางที่เรียกวา กะเทย ซึ่งหมายถึงชายหรือหญิงทีม่ ี
ลักษณะสองเพศหรือแสดงพฤติกรรมที่สงั คมมองวาไมตรงกับเพศภาวะของตนและถูกเรียกวา
เพศที่สาม แตในปจจุบันคนสวนใหญมองวาอยางนอยที่สุดมีอยู 7 เพศ คือ ผูชาย เกยคิง
เกยควีน กะเทย ทอม ดี้ และผูหญิง โดยในประเทศไทยนัน้ การเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วของผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศนั้นมิไดเกิดขึน้ เฉพาะในกรุงเทพฯ เทานัน้ แตพบไดในสื่อตางๆ ไมวา
จะเปนสื่อสิง่ พิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตยังสามารถพบไดในหมูบานชนบท
หางไกลและในเมืองใหญตา งๆ โดยผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจํานวนมากจะโยกยาย
เขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ ที่ดูเหมือนวาจะมีอิสระและเสรีภาพทางเพศมากกวา แตไมคอยพบ
คนที่ประกาศวาตัวเองเปนเกย กะเทย ทอม หรือดี้ ในหมูบา นหรือในเมืองเล็กๆ (Jackson,
2000) ทั้งนี้เพราะในประเทศไทยนั้นสิทธิทางเพศของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังไมได
รับการคุมครองเทาที่ควร อันเนื่องมาจากทัง้ นักการศึกษาและนักสิทธิเด็กตางก็มองวาการรัก
เพศเดียวกันจัดเปนการเบีย่ งเบนและผิดเพศของเด็ก ซึ่งเปนปญหาที่กาํ ลังทวีความรุนแรงและ
เดนชัดขึ้นในปจจุบัน (อาภา จันทรสกุล, 2528; วัลลภ ตังคณานุรักษ, 2531)
ประเด็นเรื่องความไมเทาเทียมทางเพศกําลังเปนหัวขอที่มผี ูถกเถียงเกือบทุกสังคมทัว่
โลก โดยเฉพาะนักคิดแนวสตรีนิยม (Feminist) ไดพยายามรณรงคใหสังคมหันมาใหความ
สนใจที่จะยกระดับสถานภาพของผูหญิงใหเทาเทียมกับผูชายในทุกๆ ดาน โดยมีพื้นฐานของ
แนวคิดวา “การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและสันติภาพที่ถาวรจะเกิดขึ้นไมได หากสังคมโลกยังไมสามารถ
สรางความเทาเทียมทางเพศใหเกิดขึ้น” (อรทัย หรูเจริญพานิช, 2544) ซึ่งในปจจุบันประเด็น
เรื่องความไมเทาเทียมทางเพศนอกจากจะหมายถึงเพศชายและหญิงแลว ยังหมายรวมถึงกลุม
เพศที่สามหรือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งทวีจาํ นวนมากขึน้ ในสังคมปจจุบนั (Kirby,
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2006) ทัง้ นี้เพราะการแสดงออกทางเพศของคนในสังคมตั้งแตการแตงกาย กิริยามารยาท
รวมทัง้ ความสัมพันธทางเพศถูกกํากับทัง้ โดยตัวบุคคลแตละคนทีก่ ํากับตนเองและผูอ ื่น รวมทั้ง
โดยสถาบันทางสังคมและรัฐใหอยูในกรอบที่เปนที่ยอมรับวาถูกตองเหมาะสม (ชลิดาภรณ สง
สัมพันธ, 2550)
Morris (1997) กลาววา สําหรับหญิงผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศการมีตัวตนทาง
เพศในพื้นที่สาธารณะถือเปนเรื่องตองหาม ขณะที่ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศการอยู
กินกันเปนสิ่งตองหาม และการเปดเผยความสัมพันธตอสาธารณชนเปนความเสี่ยง เพราะ
ความสัมพันธของพวกเขาจะถูกมองจากสมาชิกในครอบครัวและชุมชน อันจะนํามาซึ่งความ
เจ็บปวดที่สุดเทาที่คนรักเพศเดียวกันคนหนึ่งจะรูสึกได ทั้งนี้เพราะความแตกตางหลากหลายใน
วิถีปฏิบัติและอัตลักษณในเรื่องเพศที่แสดงออกอยางเปดเผยในพืน้ ทีส่ าธารณะมากขึ้นอยาง
กะเทยหรือผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกมองวาเปนทัง้ สาเหตุและอาการของความเสื่อม
ของสังคมและศีลธรรมที่กระทบตอความมัน่ คงและความผาสุกของสถาบันครอบครัวซึ่งเชื่อวา
เปนหนวยหลักที่ยึดโยงสังคมไว (McNair, 1996) ทําใหคนจํานวนไมนอยพยายามจะรักษา
แงมุมทีถ่ ูกมองวาเปนเรื่องสวนตัวอยางยิง่ ของตนอยางการแสดงออกของเพศสภาพหรือรสนิยม
ทางเพศดวยการ “ขามเขตแดน” เขาไปในพื้นที่สาธารณะเพื่อจะเรียกรองหรือรักษาสิทธิในความ
เปนสวนตัว (Bell & Binnie, 2000) อันเนื่องมาจากการมีความสัมพันธทางเพศในรูปแบบที่ตาง
ไปจากที่รัฐยอมรับหมายถึงการไมไดรับการคุมครองและสิทธิเหมือนผูที่ปฏิบัติตาม ทัง้ นีเ้ พราะ
กฎหมายของไทยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธชายหญิงและครอบครัวจํากัดรูปแบบเฉพาะของ
การอยูรวมกันของคนในสังคมที่รัฐรับรองในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว ไดชี้ชัดวาเปน “กฎหมายวาดวยความสัมพันธชายหญิง” (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ,
2550) เทานัน้
จึงตองผลักดันใหประเด็นเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีเขาไปอยูในกฎหมาย
มาตรการทางสังคมและการเมืองในทุกๆ มิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือผลักดันใหเกิดกฎหมาย รวมถึง
มาตรการทางสังคมและการเมืองทีป่ กปองคุมครองคนจากการถูกเลือกปฏิบัติ การถูกกีดกัน
และถูกทํารายอันเนื่องมาจากอคติทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2550)

2.4 การจัดการความหลากหลายในองคกร
ในปจจุบันการจัดการความหลากหลายของแรงงานในองคกรเปนกลยุทธสาํ คัญ
ประการหนึ่งทีจ่ ะนํามาและรักษาไวซงึ่ ความไดเปรียบทางการแขงขัน จึงเปนสิง่ ที่ผูบริหารองคกร
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มิอาจละเลยได (Barbosa & Cabral-Cardoso, 2007) การจัดการความหลากหลาย
(Managing Diversity) หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและการปฏิบัติตามระบบของ
องคกร รวมถึงแนวปฏิบัติในอันที่จะจัดการกับความหลากหลายของบุคลากรในองคกร ทัง้ ใน
สวนของการสรรหา การรักษาไว การใหรางวัล และการเลื่อนตําแหนง เพื่อกอใหเกิดศักยภาพ
ของความไดเปรียบที่มาจากความแตกตางหลากหลาย (Ivancevich & Gilbert, 2000) และเปน
โอกาสที่จะหาทางขจัดหรือลดขอเสียเปรียบขององคกรใหเหลือนอยทีส่ ุด (Cornelius, Gooch &
Todd, 2000) ซึ่งรากฐานของสภาพแวดลอมที่หลากหลายไดแก
1) กลุมผิวสี
2) ชนกลุมนอย
3) เพศหญิง
4) กลุมผูสงู อายุ
5) กลุมคนพิการ
6) ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ทั้งนี้ภายใตกรอบแนวคิดเรื่องความหลากหลายนัน้ คุณภาพซึ่งอยูบนพืน้ ฐานของความ
เหมือนกันถูกแทนที่โดยคุณภาพซึ่งมีทมี่ าจากความแตกตางหลากหลายในองคกร (Liff &
Wajcman, 1996) อยางไรก็ตามในการจัดการกับสภาพแวดลอมปจจุบันทีม่ ีความหลากหลายก็
ประสบกับอุปสรรคนานัปการอันเปนผลมาจาก (วิเชียร วิทยอุดม, 2549)
1) คุณลักษณะเฉพาะและความมีอคติ ทําใหเกิดความลําเอียง
2) มุงเฉพาะกลุมหรือพวกพองเดียวกัน ทําใหเกิดความลําเอียงสุดขั้ว
3) การแบงแยก เปนการลงมือกระทําในลักษณะขัดแยงกับกลุม นัน้ ๆ
จึงเปนสิง่ จําเปนที่องคกรตางๆ
จะตองสรางวัฒนธรรมองคกรที่ใหการยอมรับ
สนับสนุน และเห็นคุณคาของความหลากหลายในองคกร (Cox, 1991; Cox & Blake, 1991;
Carr-Ruffino, 1996; Miller, 1998) โดย Mathis & Jackson (2002) ไดเสนอแนะวิธีการในการ
จัดการกับความหลากหลายใหประสบความสําเร็จ
โดยไดนําเสนอองคประกอบที่สง ผลตอ
ความสําเร็จของการจัดการความหลากหลายในองคกร ดังภาพที่ 2.1
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แยกการจัดการความ
หลากหลายออกจากการ
ขจัดความเหลื่อมล้ํา
การฝกอบรมและพัฒนา
โดยมุงเนนความ
หลากหลายในองคกร

สรางระบบที่ปรึกษาอยาง
ไมเปนทางการเพื่อ
ตอบสนองตอความ
หลากหลายในองคกร

คณะกรรมบริหารที่มี
ความหลากหลาย

การจัดการ
ความหลากหลาย
ในองคกรที่
ประสบความสําเร็จ

สรางความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอการ
จัดการความหลากหลาย
ในองคกร

ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาและ
ความสําเร็จขององคกรใน
มุมมองที่หลากหลาย

ภาพที่ 2.1 องคประกอบทีส่ งผลตอความสําเร็จของการจัดการความหลากหลายในองคกร
แหลงที่มา: Mathis & Jackson, 2002.
ซึ่งจากการศึกษาบริษทั ในสหรัฐอเมริกาพบวา 3 ใน 4 ของบริษัทขนาดใหญ คือ
ประมาณ 500 บริษัทไดมีการจัดทําโปรแกรมสําหรับไวรับมือกับความหลากหลายของแรงงาน
ขณะที่บริษัทที่มีขนาดเล็กกวาก็มีโปรแกรมไวสําหรับรับมือกับความหลากหลายของแรงงานดวย
เชนกัน แตจะมีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของบริษัทขนาดเล็กเทานัน้ ที่มโี ปรแกรมดังกลาว ซึง่
รูปแบบหนึ่งของโปรแกรมทีถ่ ูกพัฒนามาเพื่อจัดการกับความหลากหลายของแรงงานที่ไดรับ
ความนิยมมากคือ การฝกอบรมตางๆ เกี่ยวกับความหลากหลายของแรงงานทั้งในแงมุมของ
กฎหมาย วัฒนธรรม และการตอบสนองทางอารมณของพนักงาน ซึง่ ถึงแมวา การฝกอบรม
ตางๆ เกีย่ วกับความหลากหลายของแรงงานๆ ไดถกู ออกแบบใหสามารถแกไขปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แตในหลายกรณีกพ็ ิสูจนใหเห็นวามันไมสามารถที่จะจัดการกับปญหาได
ดีเทาที่ควร ทําใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันทบทวนเกีย่ วกับขอเสนอแนะถึง
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ประสิทธิภาพของการฝกอบรมเกี่ยวกับความหลากหลายของแรงงาน โดยไดขอสรุปวา “ไมวาจะ
เปนโปรแกรมหรือการนําไปใชงานก็ยงั มีขอ สงสัยวาจะสามารถจัดการกับความหลากหลายของ
แรงงานไดผลหรือไม อยางไร” (Mathis & Jackson, 2002)
Stone (2002) กลาววา องคกรจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันจากการทีม่ ีความ
หลากหลายของพนักงานในองคกร ทัง้ นีเ้ พราะความหลากหลายของพนักงานดังกลาวจะสราง
โอกาสใหกับองคกรในเรื่องของ 1) การพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกัน 2) การปรับเปลี่ยน
วิธีการและสถานที่ทาํ งานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยในการทํางาน
3) การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทีม่ คี วามเหมาะสมและตรงกับความตองการของลูกคามาก
ยิ่งขึ้น และ 4) ความสามารถเขาถึงกลุมผลิตภัณฑ บริการ และตลาดใหมๆ ทั้งนีก้ ารที่ผูคนใน
สังคมจะตองดํารงอยูรวมกันใหไดในทามกลางความขัดแยงแตกตางเปนวิถีปกติของสังคม ซึง่ ใน
ทายที่สุดแลวการเรียนรูและยอมรับความแตกตางเชนนีจ้ ะนําไปสูการยอมรับความแตกตาง
หลากหลายไมเฉพาะในเรื่องของเพศวิถนี อกกระแสหลัก แตรวมถึงความแตกตางหลากหลายใน
มิติอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในสังคมดวย (วราภรณ แชมสนิท, 2551ก)

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
แนวคิดเรื่องเพศเปนเรื่องทีม่ ีการถกเถียงกันมานานแลว
โดยขึ้นอยูกับมุมมองของผู
ศึกษาวาตองการจะอธิบายในแงมุมใด ตลอดเวลาที่ผา นมาวิทยาศาสตรการแพทยจัดเปนวิชาที่
มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการอธิบายและกําหนดกฎเกณฑในเรื่องเพศ
ภายใตหลักคิดดาน
วิทยาศาสตรการแพทยมนุษยแบงเปน 2 เพศ โดยพิจารณาจากอวัยวะเพศที่ติดตัวมาแตกําเนิด
รวมถึงลักษณะทางพันธุกรรมตามธรรมชาติ
มนุษยคนใดมีลักษณะผิดแผกแตกตางไปจาก
ลักษณะเพศสรีระ หรือลักษณะทางพันธุกรรมดังกลาว หรือมีความพึงพอใจทางเพศที่ไมเปนไป
ตามนีถ้ ือเปนผูที่มีความผิดปกติ และสมควรตองไดรับการรักษาทางดานรางกายหรือจิตใจไม
ทางใดก็ทางหนึ่งหรือทัง้ สองทางในเวลาเดียวกัน
ซึ่งคําอธิบายเรื่องเพศจากมุมมองทาง
การแพทยเชนนี้กลายเปนแนวคิดที่สรางการตีตราและลดทอนคุณคาความเปนมนุษยของคนใน
สังคมจํานวนหนึง่ ทีม่ ีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศไมสอดคลองกับแนวคิดและคําอธิบายทางการ
แพทย (สุไลพร ชลวิไล, 2550)
Rubin (1993) นักคิดสตรีนิยมไดวิเคราะหเกี่ยวกับเรือ่ งเพศที่ชอบธรรม (Legitimate
Sex) ซึ่งสังคมไดใหคุณคาวาเพศสัมพันธอยางไรเปนสิ่งที่ดี เปนปกติ และเปนธรรมชาติ และ
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แบบใดเปนสิ่งไมดี ผิดปกติ และไมเปนธรรมชาติ ซึง่ แสดงดังภาพที่ 2.2 และตารางที่ 2.2
โดยสรุปคือ เรื่องเพศที่สงั คมยอมรับไดคือ ผัวเดียวเมียเดียว เซ็กสในการแตงงานและเพื่อการ
เจริญพันธุ เซ็กสในที่สว นตัวลับตาคน สวนเรื่องเพศทีส่ ังคมประณามคือ เซ็กสกบั คนมากกวา
หนึง่ คน เซ็กสกับเพศเดียวกัน เซ็กสนอกการแตงงาน (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกว ย,
2551ก) ซึ่งจะเห็นไดวา เซ็กสกับเพศเดียวกันอันหมายถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ ถูก
จัดวาเปนเรื่องที่ไมดี ผิดปกติ และไมเปนธรรมชาติ
เพื่อการคา

มากกวาหนึ่งคน

สังคมยอมรับ
ผัวเดียวเมียเดียว
กับคูตางวัย

เพศเดียวกัน
การมีบุตร

มีคู/กิ๊กหลายคน

Heterosexual
Vaginal Sex
ในที่รโหฐาน (บาน)

การแตงงาน

นอกสมรส

ในสถานที่สาธารณะ

ภาพที่ 2.2 เรื่องเพศที่ชอบธรรม
แหลงที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย, 2551ก ปรับจาก Rubin, 1993.
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ตารางที่ 2.2 ระบบคุณคาเรื่องเพศ
ดี, ปกติ, เปนธรรมชาติ
1. ความสัมพันธตางเพศ
2. เพศสัมพันธในการแตงงาน
3. ผัวเดียวเมียเดียว
4. เพศสัมพันธเพื่อการสืบสายพันธุ
5. ไมเปนไปเพื่อการคาการแลกเปลี่ยนใดๆ
6. เปนคู
7. เพศสัมพันธที่มกี ารสรางความสัมพันธมา
กอน
8. ความสัมพันธในกลุมวัยเดียวกัน
9. เพศสัมพันธในที่รโหฐาน
10. ไมใชเครื่องกระตุนเราทางเพศ
11. เพศสัมพันธที่ไมใชเครื่องมือเขาชวย ใชแค
รางกายเทานั้น
12. เพศสัมพันธแบบสอดใส

ไมดี, ผิดปกติ, ไมเปนธรรมชาติ
1. ความสัมพันธกับเพศเดียวกัน
2. เพศสัมพันธนอกการแตงงาน
3. เพศสัมพันธกับคนมากกวาหนึง่ คน
(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) นั้นในปจจุบนั มี
การเปลี่ยนแปลงไปมาก แตเดิมเมื่อพูดถึงเพศจะหมายถึงเพียงเพศวิถชี ายกับเพศหญิงตามสรีระ
(Sex) เทานัน้ โดยแนวความคิดดังกลาวไดถูกสงผานมากับระบอบการปกครอง หรือทาง
วัฒนธรรมตะวันตกที่จะมองเพียงวาในบริบททางสังคมมีเพียงเพศวิถชี ายกับเพศวิถหี ญิงเทานัน้
จนลืมไปวาในโลกของความเปนจริงนั้นยังคงมีอะไรอื่นๆ อีกมากมายที่ไมไดอยูภายใตกรอบ
ดังกลาว วิธมี องเรื่องเพศในกรอบทีย่ ึดติดอยูกับการแบงเพศของคนตามสรีระ และใหคุณคากับ
รูปแบบเพศสัมพันธระหวางชายหญิงภายใตการแตงงาน โดยมีเปาหมายเนนไปที่การเจริญพันธุ
เปนหลักนัน้ ทําใหคําทีม่ ีอยูแตเดิมไมเพียงพอในการสื่อสารความคิดเรื่องเพศทีแ่ ตกตางอยาง
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ปราศจากอคติทางเพศได ทัง้ ที่ในความเปนจริงมีคนมากมายทีม่ วี ิธีคิดในเรื่องเพศหรือวิถีชีวติ
ทางเพศอยูน อกกรอบเรื่องเพศที่สังคมใหคณ
ุ คา แตสังคมกลับไมตระหนักถึงความมีตัวตน หรือ
สิทธิใดๆ ในความเปนตัวเขา (สุไลพร ชลวิไล, 2550) ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางสังคมในเชิง
พฤติกรรมทางเพศทําใหเกิดแนวความคิดในเรื่องเพศและเพศสภาพใหมในตอนปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 โดยจําแนกเพศสภาพ (Gender) วาประกอบดวย ผูชาย ผูห ญิง ชายรักชาย
และหญิงรักหญิง (Trumbach, 1996)
ปจจุบันนักวิชาการยอมรับกันทัว่ ไปวา
เพศภาวะเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม
(Social Construction) ดังนัน้ ภาวะของความเปนหญิง ความเปนชาย และความเปนเพศที่สาม
เพศที่สี่ หรือจะเรียกวาเปนภาวะที่เปนกะเทย เปนแตว เปนตุด เปนแตบ เปนทอม เปนดี้ เหลานี้
ตางก็เปน “เพศภาวะ” แบบหนึง่ ทัง้ สิน้ ความรูเรื่องเพศวิถีในปจจุบันยืนยันกับเราวา เพศภาวะ
ไมมีลักษณะตายตัว หมายถึงวาสามารถเลื่อนไหลได หรือจริงๆ แลวเลื่อนไหลได ที่เรียกวา
“ความลืน่ ไหลทางเพศ (Sexual Fluidity)” ตัวอยางเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนคือ การแปลงเพศ แต
ความลืน่ ไหลทางเพศยังหมายรวมถึงวิถีความสัมพันธทางเพศที่แปรเปลี่ยนไป เชน วันนี้ตนเอง
เปนผูหญิงรักกับผูชาย แลวอีกวันไปมีแฟนเปนผูห ญิง เปนตน (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา
แซกวย, 2551ข)
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอาจเปนคําใหมสําหรับคนทัว่ ๆ ไปที่ไมคอยไดเขามา
สัมผัสกับคนกลุมนี้ ซึง่ ในภาพกวางหมายถึงทุกคนไมวาจะมีเพศวิถี (Sexuality) อยางไร ซึง่
อาจจะเปนชายจริง หญิงแท สาวประเภทสอง เกย ไบ โบท ทอม ดี้ เลสเบี้ยน หรืออื่นๆ อีก
มากมาย ทั้งนี้เพราะเพศวิถีเปนทางเลือกที่พวกเขาสามารถจะเลือกเดินหรือใชชีวิตตามแบบ
ฉบับของเขาเอง โดยไมจําเปนจะตองเหมือนหรือคลายคลึงกันในการดําเนินชีวิตทางเพศ และไม
จําเปนจะตองจัดไวกับกลุมใดกลุมหนึ่ง เพราะอาจเปนลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครก็ได
(ธเนศว กาญธีรานนท, 2549) อีกทัง้ ตัวตนและวิถชี ีวิตทางเพศนัน้ อาจเปลีย่ นแปลงไปตาม
ประสบการณ กาลเวลา และระบบความคิด ความเชื่อทางสังคม และวัฒนธรรมได (สุไลพร
ชลวิไล, 2550)
สําหรับความหมายนัน้ องคกรอนามัยโลก หรือ WHO (1978) ไดใหความหมายของการ
รักเพศเดียวกันวาหมายถึง การมีความพึงพอใจทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกันกับตนเพียง
อยางเดียวหรือเปนสวนใหญ โดยที่อาจมีหรือไมมีความสัมพันธทางกายตอกันก็ได และการจะ
วินิจฉัยวาบุคคลใดเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นไมจาํ เปนตองพิจารณาวาเปน
ความผิดปกติทางจิตหรือไม
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Abbott (1992) ไดอธิบายวา โดยทั่วไปบุคคลหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยบทบาททางเพศ
(Sex Role) อันเปนสิง่ ที่แสดงถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อิงอยูก ับมิติทางดานชีววิทยา หรือ
ลักษณะทางกายภาพที่บง บอกเพศของบุคคลวาเปนผูชาย ซึง่ หมายถึงการที่บุคคลมีความเปน
ชาย หรือเปนผูหญิง ซึ่งหมายถึงการทีบ่ ุคคลมีความเปนหญิง อันเปนเพียงการอธิบายจาก
บทบาททางเพศที่ปรากฏออกมาใหเห็นจากภายนอกเทานัน้
แตในความเปนจริงแลวบุคคล
ทั่วไปยังมีบทบาทแหงเพศ (Gender Role) ซึ่งสังคมคาดหวังตอความเปนชายหรือความเปน
หญิงของบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปสังคมมีแนวโนมที่จะขัดเกลาบุคคลใหเปนไปตามลักษณะเพศทาง
กายภาพ ซึ่งการเรียนรูและการขัดเกลาทางสังคมจะนําไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
เพื่อใหมีอัตลักษณทางเพศ (Gender Identity) อันเปนการรับรูของบุคคลที่มีตอการเปนผูหญิง
หรือผูชายของตนเอง ซึง่ โดยทัว่ ไปมักจะสอดคลองกับเพศที่เปนลักษณะทางชีววิทยา แตใน
ความเปนจริงบุคคลอาจจะคิดหรือรูสึกแตกตางไปจากเพศที่เปนอยู นั่นหมายความวาบุคคล
อาจมีอัตลักษณทางเพศ (Gender Identity) ที่ตรงกันขามกับเพศที่เปนจริงก็ได อันเปนเครื่องบง
บอกถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) ของแตละบุคคล หรือ
รสนิยมทางเพศ (Sex Preference) ของแตละบุคคล
คําวาผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Homosexual) เปนคําที่มาจากภาษากรีกคํา
วา “Mono” ซึ่งเปนคําที่ใชเติมขางหนาในภาษากรีก โดยมีความหมายวา “เหมือนกัน” สมัยกรีก
พฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนเรื่องปกติ เปนเรื่องธรรมชาติ และยังเปนการแสดงออกถึง
ความรักอันสูงสงกวาธรรมดาอีกดวย
คนชั้นปญญาชนหรือชนชั้นสูงในสังคมเทานัน้ ทีม่ ีสิทธิ
กระทําได (อุดมศิลป ศรีแสงนาม, 2525) คําวา “Homosexuality” ไดถูกนํามาใชครั้งแรกในป
ค.ศ.1869 ในการเรียกรองใหมีการปฏิรูปกฎหมายเยอรมันที่หา มการมีเพศสัมพันธของคนรัก
เพศเดียวกัน (Sue & Kitzinger, 1995) ตอมาจึงถูกนํามาใชในความหมายที่คนๆ หนึง่ รักและมี
ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน ซึ่งเปนไดทั้งเพศชายและเพศหญิง สําหรับเพศชาย
ที่มีความพึงพอใจรักใครและมีเพศสัมพันธกับเพศชายดวยกันในปจจุบันเราจะเรียกวา
เกย
(Gay) ขณะที่เพศหญิงทีม่ ีความพึงพอใจรักใครและมีเพศสัมพันธกับเพศหญิงดวยกันปจจุบนั
เราจะเรียกวา เลสเบียน (Lesbian) (ประภาพรรณ วงศาโรจน, 2532)
Kinsey (1953) ไดแบงพฤติกรรมทางเพศของบุคคลโดยอาศัยพืน้ ฐานทางจิตวิทยาและ
ประสบการณทางเพศที่ไดรับจากการเปดเผยของบุคคล โดยสรางเปนมาตรวัดพฤติกรรมหรือ
ความพึงพอใจทางเพศของบุคคล (A Seven-Step Continum or Seven-Point Scale) 7 ระดับ
โดยเริ่มตั้งแต 0 ถึง 6 ดังภาพที่ 2.3

30

0
Hetero
sexual

1
Prediominantly
Heterosexual
or
reaction
Homosexual

2
3
Prediomi- Equality
nantly
Heterosexual
often
Homosexual

4
Prediominantly
Homosexual

5
Almost
entirely
Homosexual

6
Homosexual

ภาพที่ 2.3 มาตรวัดพฤติกรรมหรือความพึงพอใจทางเพศของบุคคล
แหลงที่มา: บงกชมาศ เอกเอี่ยม, 2532.
0 หมายถึง พวกรักตางเพศ เปนบุคคลที่ไมอาจมีความสัมพันธทางเพศแบบ
รักรวมเพศไดเลย ไมมีความรูสึกหรือการตอบสนองทางเพศกับเพศเดียวกัน เปนผูรักตางเพศ
100%
1 หมายถึง พวกรักตางเพศ แตเคยมีประสบการณรักรวมเพศ เปนบุคคลที่
เคยมีความสัมพันธทางใจหรือความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันบางแตนอยมาก สาเหตุ
เพราะความอยากรูอยากเห็นหรือถูกบังคับจากผูอนื่ แตยังคงมีความพึงพอใจและมีความสุขทาง
เพศจากตางเพศมากกวา
2 หมายถึง พวกรักตางเพศ และมีประสบการณรักรวมเพศหลายครั้งมักเปน
ชวงวัยรุนหรือวัยสูงอายุก็ได โดยมีการตอบสนองตอพฤติกรรมรักรวมเพศพอสมควร และ
ยอมรับการปลุกเราทางเพศกับเพศเดียวกัน
แตไมมีการเปดเผยการมีเพศสัมพันธกับเพศ
เดียวกัน อยางไรก็ตามจิตใจยังมีความพึงพอใจตอรักตางเพศ
3 หมายถึง พวกรักตางเพศและรักรวมเพศเทาๆ กัน เปนผูทมี่ ีประสบการณ
ทางเพศและตอบสนองทางจิตใจตอบุคคลเพศเดียวกันและตางเพศอยางเปดเผย ในที่สุดจะเปน
ผูที่ยอมรับความสัมพันธทางเพศทั้งสองรูปแบบวามีความสุขเทาๆ กัน พฤติกรรมเชนนี้มักเกิด
ขึ้นกับชายโสดมากกวาชายที่แตงงานแลวซึ่งสามารถหาทางออกกับภรรยาได โดยเปนผูท ี่ให
ความสนใจตอผูชายเทากับผูหญิง
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4 หมายถึง พวกรักรวมเพศและเคยมีประสบการณรักตางเพศ เปนผูมี
พฤติกรรมรักรวมเพศที่เปดเผยและตอบสนองทางจิตใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศ แตก็เปนผูท ี่มี
เพศสัมพันธกบั ตางเพศไดเปนครั้งคราว
5 หมายถึง พวกรักรวมเพศและเคยมีประสบการณรักเพศเดียวกันหลายครั้ง
ซึ่งเปนผูท ี่มกี ิจกรรมทางเพศและการตอบสนองทางเพศเกือบทัง้ หมดเปนแบบรักรวมเพศ สวน
ประสบการณกับตางเพศนัน้ นอยมาก
6 หมายถึง พวกรักรวมเพศ เปนผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศหรือมีเพศสัมพันธ
กับเพศเดียวกันเทานั้น หรือเปนผูรักรวมเพศ 100%
นอกจากนี้ Hyde (1970) ไดแบงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1) กลุมรักเพศเดียวกันที่เกิดจากการขาดโอกาสในการพัฒนาทางเพศอยาง
เหมาะสมหรือเปนไปตามสถานการณ (Deprevation Homosexuality หรือ Situational
Homosexuality) หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถหาทางระบายความตองการทางเพศดวยการมี
เพศสัมพันธกบั เพศตรงขามได จึงแสดงพฤติกรรมรักรวมเพศขึ้นมาแทนที่
2) กลุมรักเพศเดียวกันแอบแฝง (Latent Homosexuality) ตามแนวคิดของ
Sigmund Freud เชื่อวาคนมีแนวโนมที่จะรักเพศเดียวกันแตเก็บกดความรูสึกไวทําใหมีความ
วิตกกังวลอยูม าก บางคนจะใชกลไกปองกันตัวแบบทําตรงขามกับความรูสึกทีซ่ อนเรนอยู ทําตัว
เปนชายชาตรีมากเกินไป และปฏิเสธการเปนคนรักเพศเดียวกัน นอกจากนี้รักเพศเดียวกันแอบ
แฝงยังหมายถึง การตอบสนองทางจิตใจ โดยที่บุคคลสามารถถูกกระตุน ทางจิตใจไดดวยบุคคล
ที่เปนเพศเดียวกันกับตน แตไมเคยมีความสัมพันธทางเพศ
3) กลุมรักเพศเดียวกันอยางแทจริง ซึง่ มีทั้งชนิดปกปดและชนิดเปดเผย
(Covert and Overt Homosexual)
(1) ชนิดปกปด (Covert Homosexual) ไดแก บุคคลทีใ่ ชชีวิตสวน
ใหญเหมือนรักตางเพศ ไมวาจะเปนการแสดงออกทางดานการงานหรือการมีความสัมพันธทาง
สังคม บุคคลรักเพศเดียวกันดวยกันหรือเพื่อนใกลชิดเทานัน้ ทีท่ ราบวาเปนบุคคลรักเพศเดียวกัน
(2) ชนิดเปดเผย (Overt Homosexual) เปนบุคคลที่ไมไดปกปดการ
เปนคนรักเพศเดียวกันของตน และอาจชอบแสดงลักษณะของตนใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
Masters & Johnson (1979) ไดทําการศึกษาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและผู
รักตางเพศไดขอสรุปคือ ไมมีรูปแบบความแตกตางทีช่ ัดเจนระหวางผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศและผูร ักตางเพศ โดยเรารับรูความเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของบุคคลไดก็
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เฉพาะแตพฤติกรรมที่เปดเผยหรือตอเมื่อเขาเปดเผยตัวเทานัน้ การรักเพศเดียวกันเปนรูปแบบ
หนึง่ ของการมีปฏิสัมพันธทางเพศที่บุคคลสามารถเขาหรือออกจากความสัมพันธไดทุกเมื่อ
ตลอดชีวิต โดยผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะมีการตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนเพศเดียวกัน
ขณะที่ผูรักตางเพศจะตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนเพศตรงขาม จากขอสรุปดังกลาวจึงนับเปนเรื่อง
ยากที่จะรับรูวา ใครคือผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากเรื่องความพึงพอใจทาง
เพศที่แตกตางจากผูท ี่รักตางเพศแลวก็ไมมลี ักษณะอื่นใดที่จะระบุไดวา บุคคลนั้นเปนผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเลย ดังนัน้ คุณลักษณะหรือแบบแผนของกลุมรักเพศเดียวกันจึงไม
สามารถระบุเปนบรรทัดฐานที่ชัดเจนได
งานของ Morris (1994) นับเปนงานบุกเบิกชิน้ สําคัญซึ่งนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับเพศ
สภาพในสังคมไทยในลักษณะที่หลากหลายและซับซอนกวาทวินิยม โดยพยายามครอบคลุม
ความสัมพันธทางเพศระหวางชายกับหญิง รวมทัง้ ความสัมพันธของเพศที่สาม รวมทั้งเกย
เลสเบี้ยน และกะเทย (ยศ สันตสมบัติ, 2549) และแมวาสังคมไทยจะมีหลักฐานตํานานโบราณ
ที่กลาวถึง “คนสองเพศ” วามีสถานะเทาเทียมกับชายและหญิง กระนั้นสังคมก็ยังเห็นวา
“กะเทย” หรือ “ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ” เปนสิ่งที่ผดิ ธรรมชาติ
และขัดกับ
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามของสังคม ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกกีดกันจากสังคม
(สุริชัย หวันแกว, 2550) อีกทัง้ คนสวนใหญยังมีอคติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเพราะ
ถือเปนกลุม ทีม่ ิใช “หญิง” และ “ชาย” จึงไมไดรับการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาที่ควร
(เทอดศักดิ์ รมจําปา, 2545) สอดคลองกับ Sinnott (2000) ที่กลาววา สังคมไทยมีฐานคติที่คับ
แคบตอพฤติกรรมการรักเพศเดียวกัน
ทําใหสังคมไทยไมสามารถยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศไดมากนัก
อันจะเห็นไดจากการที่กฎหมายยังไมใหการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนการจดทะเบียนการอยูรวมกัน
การไดรับสวัสดิการที่จาํ เปนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สิทธิการเปนผูอุปการะบุตรโดย
สายเลือด สิทธิในการรับมรดกจากคูรักในฐานะทายาทโดยธรรม สิทธิไดรับความคุมครองในทาง
แพงในชีวิตความเปนสวนตัวและทรัพยสนิ จากการละเมิดของบุคคลภายนอก
รวมถึงการ
คุมครองในชีวติ และรางกายตามกฎหมายอาญา (ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, 2543)
แมวาในปจจุบันจะมีกลุมองคกรตางๆ ใหความสนใจผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
มากขึ้น
แตก็ยังคงยึดติดกับแนวความคิดเดิมทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
โดยมอง
พฤติกรรมของผูที่มีความหลากหลายทางเพศวามีความเสี่ยงในดานสุขภาพทางเพศและอนามัย
ทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดประเภทรูปแบบการมีเพศสัมพันธวาปกติกับไมปกติ (ธเนศว
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กาญธีรานนท, 2549) ถึงแมในทางวิชาการทางการแพทยสากลจะไดถอนหัวขอ “การรักเพศ
เดียวกัน” (Homosexuals) ออกไปจากบัญชีรายชื่อโรคและอาการเจ็บปวยมาเปนเวลากวา 30
ปแลวก็ตาม (สุไลพร ชลวิไล, 2550) ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเกิดความแตกตาง
และมีอํานาจในการตอรองนอย ขาดการเขาถึงทรัพยากรและพื้นทีท่ างสังคม ยังไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคม ถูกกดขี่ขมเหง และถูกประณามอยูตลอดเวลา (เดลินิวส, 2550) ทําใหตอง
มุมานะและอดทนในการทํางานอยางมากเพื่อความความสําเร็จและสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น
(สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) ทัง้ ยังตองเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความ
กดดันอยางมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติจากสังคม ทัง้ ในระดับครอบครัว ระดับสังคม และ
ระดับรัฐ ทําใหกลายเปนผูม ีความผิดปกติทางดานจิตใจและเปนปญหาสังคม สงผลใหผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศพยายามแสดงตัวตนและออกมาเคลื่อนไหวในพืน้ ที่สาธารณะมาก
ขึ้น (สุริชัย หวันแกว, 2550) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสังคม อันจะเห็นไดจากการที่ในปจจุบนั ผูม ีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศไดจัดตั้งองคกรเพื่อเปนกระบอกเสียงในการเรียกรองใหสงั คมยอมรับพวกเขาทัง้ ในดาน
กฎหมายและในทางสังคมอยางเปนรูปธรรม (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549)

2.6 การเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางาน
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางานอยางเทาเทียม โดยมุงพิจารณาปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษย
เพื่อความเทาเทียมกันของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร เพื่อสรางตัวแบบ
ทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่ง
ปฏิบัติงานในองคกรตางๆ ถึงแมในระยะหลังจะมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศหลายครั้ง แตหลายประเด็นแทบไมถูกนํามากลาวถึง ไมวา จะเปนประเด็นเรื่องตัวตน
ทัศนคติ การไมไดรับการยอมรับจากสังคม รวมไปถึงสิทธิและการถูกเลือกปฏิบตั ิของผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2550) Goffman (1963) กลาววา การเลือกปฏิบัติ
เปนผลมาจากการตีตรา
โดยการลดโอกาสในชีวิตของผูท ถี่ ูกตีตราผานการเลือกปฏิบตั ิใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหคนที่ถูกตีตรามองวาตัวเขาไมใชมนุษยคนหนึง่ และบอยครั้งที่การเลือก
ปฏิบัติมีความหมายรวมถึงการจํากัดพื้นทีส่ าธารณะและปฏิกิริยาลงโทษจากสังคม (Busza,
1999)
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ในสหรัฐอเมริกางานวิจัยชี้วา การเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
สามารถพบไดทั่วไปในหลายหนวยงาน ทัง้ การไมรับเขาทํางาน (Rothschild, 2000) เรื่องของ
คาจางและคาตอบแทนที่ไดรับ การคุกคามและสรางความรําคาญที่ไมสิ้นสุด รวมถึงการขาด
สิทธิพนื้ ฐานทีจ่ ําเปนซึ่งเกี่ยวของกับงาน (Croteau, 1996; Klawitter & Flatt, 1998; Anastas,
2001; Morrow, 2001; Irwin, 2002) สําหรับการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศในสถานทีท่ ํางานนัน้ Croteau (1996) กลาววา มีทงั้ ทางตรงและทางออม การเลือกปฏิบัติ
ทางตรงคือ
การทีห่ นวยงานตางๆ
จํากัดคาตอบแทนจากการทํางานของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ การไมขึ้นเงินเดือน ไมเลื่อนตําแหนง และการไมใหงานที่ตอ งรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น
หรือการทีน่ ายจางตัดสินใจไมจางพนักงานใหทาํ งานกับหนวยงานตอไปอัน
เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก การที่หญิงซึง่
รักเพศเดียวกันไดรับคาตอบแทนรวมต่ํากวาผูห ญิงทัว่ ไปมากขึ้นทุกที (Cohn, 1992; Frum,
1992; Van Soest, 1996; Yared, 1997; Melymuka, 2001; Quittner, 2003) ขณะที่การเลือก
ปฏิบัติทางออมคือ การไมไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ หรือความเคารพจากเพื่อนรวมงาน
หัวหนา และลูกนอง อันเปนผลมาจากการเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Croteau,
1996)
อันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทาํ งาน
ดังกลาวแลวขางตน
ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกลัววาการเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศจะถูกเปดเผย สงผลใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญเลือกที่จะ
แสดงบทบาทของชายและหญิงปกติในสถานที่ทาํ งาน โดยผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
กลาววา พวกเขาเชื่อวาการเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ของพวกเขาถูกคนพบโดยฝายบริหารขององคกร ซึง่ งานวิจยั ชี้วา ความกลัววาจะถูกเลือกปฏิบัติ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศตองปดบังการเปนผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเอาไวไมใหคนในทีท่ าํ งานรับทราบ (Croteau, 1996) ซึ่งเหตุผลนี้มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศในสถานที่ทาํ งาน โดยมักจะถูกนําไปใชในการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรม
ใหเกิดขึ้นในสถานทีท่ ํางาน (Economist, 1997) อันจะทําใหความกลัวทีผ่ ูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมีตอการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทาํ งานลดนอยลง จนอาจสงผลตอการไม
ตองปดบังการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนในสถานที่ทาํ งานตอไป
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งานวิจยั เกีย่ วกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ในฐานะเปนชนกลุมนอยในสังคมชี้วา
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวัยทํางานไมไดมี
สถานะดีกวากลุมผูรักตางเพศโดยทัว่ ไป และในบางกรณียงั เสียเปรียบกลุมผูรกั ตางเพศดวย
(Klawitter & Flatt, 1998; Badgett, 2000; Anastas, 2001; Cahill & Jones, 2002) โดยชายซึง่
รักเพศเดียวกันจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาชายปกติ (Klawitter & Flatt, 1998;
Badgett, 2000) เชนเดียวกับหญิงซึ่งรักเพศเดียวกันก็ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานรวมนอย
กวาหญิงปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 2001)
การรณรงคเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Campaign: HRC) ใน
สหรัฐอเมริกานั้นผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดพยายามกระตุนใหมีการวิจัย และรณรงค
ใหตอตานนโยบายการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ าํ งาน โดย
เอกสารซึ่งตีพมิ พโดย HRC เกี่ยวกับดัชนีความเทาเทียมและสภาพในที่ทาํ งานที่องคกรมีตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกา (The Corporate Equality Index and the
State of the Workplace for Lesbian, Gay and Transgender Americans) ทําใหมกี าร
ตรวจสอบสภาพแวดลอมในทีท่ ํางานของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น (Human
Rights Campaign, 2002) โดยดัชนีดังกลาวนําเสนอมาตรวัดสําหรับ 500 บริษัทใน Fortune
(Fortune 500 Companies) เพื่อวัดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในสถานทีท่ ํางานที่เหมาะสมตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซึง่ ดัชนีประกอบดวย 7 เกณฑเพือ่ ใชวัดพฤติกรรมขององคกร
ตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยบริษัทจะถูกใหคะแนนตั้งแต 0 ถึง 100 ในเรื่องตอไปนี้
คือ (Human Rights Campaign, 2003a)
1) บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมทาง
เพศทีห่ ลากหลายไวในคูม ือพนักงานหรือไม
2) บริษัทมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอความแตกตางทางเพศ
และการแสดงออกทางเพศทีห่ ลากหลายไวในคูมือพนักงานหรือไม
3) บริษัทมีการเสนอประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมคูแตงงานเพศเดียวกันหรือไม
4) บริษัทใหการยอมรับและสนับสนุนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ โดย
การสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่มีความสนใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งรวมกัน โดยจัดสถานที่และทรัพยากรที่จําเปนให หรือมีการจัดตั้งสภาองคกรซึ่งให
ความสําคัญในเรื่องของความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกรรวมถึงผูม ีอตั ลักษณ
หลากหลายทางเพศดวยหรือไม
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5) บริษัทเสนอการฝกอบรมที่หลากหลายรวมถึงเรื่องทีเ่ กี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศ ความแตกตางทางเพศ และการแสดงออกทางเพศทีห่ ลากหลายในสถานที่ทาํ งานหรือไม
6) บริษัทตอสูใ หมีการเคารพและการทําการตลาดที่เกีย่ วของกับผูมีอตั ลักษณ
หลากหลายทางเพศอยางเหมาะสม และ/หรือสนับสนุนองคกรตางๆ ที่ทาํ กิจกรรมเกี่ยวกับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ HIV หรือเอดส และกิจกรรมที่เกีย่ วของหรือไม
7) บริษัทไดตอสูในมาตรการตางๆ ซึ่งจะทําลายสิทธิที่เทาเทียมกันของผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศหรือไม
การถูกเลือกปฏิบัติและจํากัดโอกาสในการทํางานนัน้
ในประเทศไทยผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศซึ่งเปนสาวประเภทสองจะถูกสังคมรับรูวาสวนใหญประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับความสวยความงาม การแสดง และงานดานบันเทิงตางๆ เชน ชางแตงหนา นักแสดง
คาบาเรต ชางจัดดอกไม และดารานักแสดง เปนตน นอกจากนี้ยงั มีสาวประเภทสองอีกกลุมหนึ่ง
ที่ทาํ งานเปนพนักงานบริการ ซึ่งถือไดวา เปนกลุมประชากรที่มจี ํานวนมากและอาศัยอยูตามหัว
เมืองตางๆ ที่เปนแหลงทองเที่ยว ทําใหคนในสังคมเกิดภาพเหมารวม มายาคติ ที่วา สาวประเภท
สองสวนใหญชอบประกอบอาชีพดังกลาว จนทําใหเกิดการบิดเบือนขอเท็จจริงที่วา สาวประเภท
สองถูกกีดกันในการประกอบอาชีพอืน่ ๆ แมวาจะจบการศึกษาในระดับสูงก็ตาม (สิทธิพนั ธ
บุญญาภิสมภาร, รณภูมิ สามัคคีคารมย และพิมพวัลย บุญมงคล, 2551)
จากการสืบคนแนวปฏิบัติขององคกรในประเทศไทยไมพบวามีองคกรใดกําหนด
นโยบายตอผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวอยางชัดเจน แมองคกรขนาดใหญอยางเครือซิ
เมนตไทยก็กลาวถึงการปฏิบัติที่เทาเทียมกันไวอยางกวางๆ วา “SCG ตระหนักถึงสิทธิในความ
เปนมนุษยและความเทาเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลหนึง่ บุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตาง ไมวา จะทางกายหรือ
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอืน่ ใด” โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(เครือซิเมนตไทย, 2550)
1) พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน
2) กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดําเนินการ
อยางถูกตองและเปนธรรม
3) ในการปฏิบัติหนาที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วของกับ
ความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่
อาจนําไปสูความขัดแยง
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4) ชวยกันสอดสองดูแลในสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหงหรือการ
กระทําที่ไมเปนธรรม เมื่อไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมใหพูดคุยทําความเขาใจในเบื้องตน
กับผูที่เกี่ยวของ
5) ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขณะที่เมื่อพิจารณาบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยพบวา Chevron เปน
บริษัทหนึ่งที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และใหความสําคัญกับความหลากหลายของทรัพยากร
มนุษยในองคกรอยางมาก โดยเชื่อวาองคกรจะประสบความสําเร็จไดหากสามารถประสานรวม
ความแตกตางหลากหลายทัง้ ทางดานแนวคิด ประสบการณ และทักษะของพนักงานมาใชใน
การปฏิบัติงาน ซึง่ ถือเปนหนึง่ ในวิถีของ Chevron และลาสุดการประเมินดัชนีความเทาเทียม
ในองคกร (Corporate Equality Index) โดย Human Rights Campaign ซึ่งเปนองคกรทาง
ดานสิทธิพลเมืองทีม่ ีขนาดใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกานัน้
Chevron ไดรับการประเมินดวย
คะแนนเต็ม ซึง่ หมายความวา Chevron เปนองคกรที่มนี โยบายและการปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม
โดยถือเปนองคกรที่นา ทํางานดวยมากที่สดุ ของผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ (Chevron, 2009a) นอกจากนี้ Chevron ยังถูกเลือกโดยผูอาน
นิตยสาร Equal Opportunity ใหเปน 1 ใน 50 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผูอา นอยากจะทํางาน
ดวยมากที่สุด เพราะใหความเปนธรรมกับคนกลุมตางๆ อยางเทาเทียม (Chevron, 2009b)
นอกจากนีจ้ ากการทบทวนวรรณกรรมพบวาในตางประเทศมีงานวิจยั เกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ าํ งานอยูพ อสมควร ขณะที่ในประเทศ
ไทยนัน้ ยังขาดซึ่งการวิจัยเชิงประจักษที่แสดงถึงนโยบายขององคกรตางๆ ที่มีตอผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศทีก่ ระจายอยูท ั่วไปในองคกรปจจุบนั ทําใหในหลายกรณีคนกลุมนี้ยงั ไดรับ
ความไมเทาเทียมในการปฏิบัติหรือถูกเลือกปฏิบัติจากผูเกี่ยวของไมวาจะเปนผูบงั คับบัญชา
เพื่อนรวมงาน หรือแมแตผูใตบังคับบัญชา สงผลใหคนกลุมนี้ถงึ แมจะมีศักยภาพแตก็ขาดโอกาส
ที่จะนําศักยภาพนั้นมากอใหเกิดประโยชนแกองคกร ดังนั้นหากสังคมไทยยังคาดหวังจะเปน
สังคมประชาธิปไตย ซึ่งใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของทุกคน จึง
จําเปนที่ผูเกี่ยวของควรตองตระหนักถึงผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยใหความเคารพใน
สิทธิความเปนมนุษยของพวกเขาเชนเดียวกับกลุมคนอืน่ ๆ ในสังคม (เจษฎา นกนอย, 2551)
เพื่อปองกันมิใหเกิดความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้น
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2.7 ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศในสถานที่ทํางาน
2.7.1 เพศ
งานวิจยั สวนใหญซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศมักจะศึกษาปจจัยทางดานเพศ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาเพศชายมีแนวโนมที่จะ
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) ทั้งนี้เพราะเพศชายจะมีความรูสึกออนไหวตอประเด็นเกี่ยวกับผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศสูงกวาเพศหญิง (Finlay & Walther, 2003) ขอรายการใน ATLG Scale
ที่วา “ฉันคิดวากลุมชายผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนทีน่ ารังเกียจ” “กลุมหญิง
ซึ่งรักเพศเดียวกันเปนกลุมคนทีน่ าขยะแขยง”
“ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปน
พฤติกรรมที่ผดิ ปกติ” และ “พฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ผดิ ” ไดรับการตอบรับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากเพศชาย
นอกจากนี้เพศชายยังไมเห็นดวยมากกวาเพศหญิงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอขอรายการที่วา “กลุมชายผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพียงแค
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางออกไปเทานัน้ จึงไมควรจะถูกกลาวโทษ” (Ellis, Kitzinger &
Wilkinson, 2002)
มีความแตกตางระหวางทัศนคติที่เพศชายและเพศหญิงมีตอกลุมชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ และกลุมหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ กลาวคือ เพศชายมี
แนวโนมที่จะมีระดับการกีดกันกลุม ชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาการกีดกันกลุม
หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Morin & Garfinkle, 1978; Lehne, 1992; Ellis,
Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Lim, 2002) เพศชายมีทศั นคติในแงลบ
ตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาเพศหญิง (Herek, 2002a) สําหรับทัศนคติของเพศ
หญิงที่มีตอกลุม หญิงผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถแบงไดเปนสองสวน สวนแรก
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จากการศึกษาของ Herek (2000a) ไมพบความสัมพันธระหวางเพศหญิงและระดับการกีดกัน
กลุมหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ สวนที่สองจากการศึกษาของ LaMar & Kite (1998)
ไมพบวาเพศหญิงจะมีแนวโนมทีจ่ ะกีดกันกลุมหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวา
กลุมชายผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมชี้ใหเห็นวาการกีดกัน
กลุมชายผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศมีมากกวาการกีดกันกลุมหญิงผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
มีหลายกรอบแนวคิดทฤษฎีซ่งึ ถูกใชในการอธิบายเหตุผลที่วา เพศชายกีดกันผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศและมีทัศนคติในแงลบตอผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ มากกวา
เพศหญิง ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของบุคคลเปนหนึ่งแนวคิดซึ่งถูกใชในการอธิบาย
(Herek, 2002a) นอกจากนี้ยงั มีความสัมพันธระหวางการกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศกับการกระทําหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผลในกลุม เพศชาย
(Plugge-Foust
&
Strickland, 2001) ขณะทีเ่ พศหญิงซึ่งปกติจะมีปฏิสัมพันธกับผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
มากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทําใหมที ัศนคติและระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศตางจากเพศชาย (Plugge-Foust & Strickland, 2001)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีบุคลิกลักษณะรวม (The Theory of Shared Characteristics)
เปนอีกทฤษฎีที่ถูกนํามาใชในการอธิบาย (Lim, 2002) ทฤษฎีนี้ยนื ยันวากลุม ชายผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศซึ่งมีบุคลิกลักษณะรวมกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย
ทําใหเพศหญิงมี
ความรูสึกอบอุนใจมากกวาเพศชายเมื่ออยูทามกลางกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ขณะเดียวกันกลุมหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศก็จะมีบุคลิกลักษณะคลายกับเพศชาย
ซึ่งเหตุผลนี้ LaMar & Kite (1998) ไดนําไปใชในการอธิบายความแตกตางระหวางเพศชายและ
เพศหญิงที่มีตอ การกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและการมีทัศนคติในแงลบตอผูมีอัต
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) ซึ่งงานวิจัยจํานวน
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มากไดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
แตอธิบายความสัมพันธดงั กลาวนอยมาก นักวิจยั สวนใหญพบความสัมพันธในทางบวกระหวาง
อายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek,
2000a; Herek, 2002a; Landen & Innala, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003)
ทั้งนี้พฒ
ั นาการทางดานอายุอาจจะไมใชตวั แปรที่มีความสัมพันธโดยตรง แตมีความเปนไปไดที่
กระบวนการทางดานสังคมจะมีบทบาทมากที่สุด (Lewis, 2003) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่จะตองเนน
วาไมใชขอมูลทั้งหมดจะสนับสนุนความสัมพันธนี้ ทั้งนี้เพราะมีความเปนไปไดที่ผูมอี ายุนอยกวา
จะเห็นดวยกับประโยคทีว่ า
“กลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนทีน่ า
รังเกียจ” ซึง่ ตรงกันขามกับความรูสึกผอนปรนและยอมรับมากกวากับกลุม หญิงผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002) นอกจากนี้บางขอมูลไมไดสนับสนุน
ความสัมพันธทางสถิติระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek &
Capitanio, 1995; Battle & Lemelle, 2002; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002)
ตามปกติแลวกลุมผูมีอายุระหวาง 18 - 29 ป จะมีคะแนน ATLG ต่ํากวา (กีดกันผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยกวา) กลุมผูมีอายุ 40 – 49 ป และ 50 - 59 ป อยางไรก็ตาม
เมื่อมองในภาพรวมความสัมพันธดังกลาวจะปรากฏระดับนัยสําคัญทางสถิติกับกลุมผูมีอายุ
มากกวา 30 ป (Hoffmann & Bakken, 2001) ขณะทีผ่ ูมีอายุนอยกวา 44 ป จะมีระดับการกีด
กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยกวา (Landen & Innala, 2002) จะเห็นไดวาถึงแมจะมี
ความสัมพันธในทางบวกระหวางอายุกับการกีดกันผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ แตการที่
จะวัดออกมาใหแนนอนวาอายุเทาใดหรือชวงอายุเทาใดก็ยังเปนเรื่องยาก
2.7.3 การศึกษา
นักวิจัยทางสังคมศาสตรหลายทานไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ
การศึกษากับการกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek
& Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg, 1997; Herek, 2000a; Hoffmann & Bakken,
2001; Battle & Lemelle, 2002; Herek, 2002b; Lewis, 2003) ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัย
ชี้ใหเห็นความสัมพันธในทางลบระหวางระดับการศึกษากับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (Herek, 1988; Herek, 1994; Herek & Capitanio, 1995; Berkman & Zinberg,
1997; Herek, 2000a; Hoffmann & Bakken, 2001; Battle & Lemelle, 2002; Herek, 2002b;
Lewis, 2003) โดยผูที่มรี ะดับการศึกษาที่สงู กวาจะมีการกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทาง
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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
การกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศไมชัดเจนนัก ตัวอยางเชน ชั้นปที่ศกึ ษาในระดับ
ปริญญาตรีไมไดแสดงใหเห็นถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่มีตอการกีดกันผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002)
ระดับการศึกษาที่ตา่ํ กวามักจะถูกอางวาเปนสาเหตุของการกีดกันผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในกลุม คนแอฟริกันอเมริกัน (Lewis, 2003) โดยมีกลุมคนแอฟริกันอเมริกัน
กวา 2 ใน 3 ทีส่ ําเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยต่าํ กวาคนผิวขาว ระดับการศึกษาดูเหมือนวาจะ
มีความสัมพันธในทางบวกกับการยอมรับความแตกตางในบุคคลอื่น ทัศนคติเกีย่ วกับเสรีภาพ
ทางเพศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปฏิสัมพันธที่มีตอกลุม ชายหรือหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (Lewis, 2003)
คะแนนจากมาตรวัด ATLG Scale ลดลงเมื่อผูตอบมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ดังนัน้ จาก
การวัดโดย ATLG Scale ระดับการศึกษาจึงมีความสัมพันธในทางลบกับการกีดกันผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek, 2002b) มีความพยายามที่จะระบุใหชัดลงไปวาความ
แตกตางในการศึกษาระดับใดที่เปนจุดเริ่มตนของการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ซึ่งการศึกษาในระดับวิทยาลัยดูเหมือนวาจะเปนจุดที่นกั วิจัยชี้ใหเห็นวาบุคคลซึ่งมีการศึกษา
ระดับวิทยาลัยจะมีทัศนคติในแงบวก และมีอคติกับกลุมคนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
นอยกวาบุคคลซึ่งมีระดับการศึกษาต่ํากวาอยางมีนยั สําคัญ (Herek & Capitanio, 1995)
บางครั้งระดับการศึกษาเองก็ไมมีความสําคัญถาปราศจากการเรียนรูจากประสบการณ
เกี่ยวกับประเด็นการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะสงผลใหระดับการกีดกันผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศลดลงได (Hoffmann & Bakken, 2001) อยางไรก็ตามงานวิจัย
เกี่ยวกับผูใชแรงงานไมไดสนับสนุนความสัมพันธดังกลาว (Berkman & Zinberg, 1997) จะเห็น
ไดวายังมีความขัดแยงเกี่ยวกับขอมูลความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการกีดกันผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งจําเปนจะตองทําการวิจัยตอไป
2.7.4 การเครงศาสนา
การเครงศาสนาเปนอีกประเด็นที่มกี ารศึกษากันมากและเปนปจจัยซึ่งมีความสัมพันธ
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; PluggeFoust & Strickland, 2001; Wilson & Huff, 2001; Dennis, 2002; Ellis, Kitzinger &
Wilkinson, 2002; Herek, 2002b; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003) งานวิจัยสวนใหญ
พบความสัมพันธในทางบวกระหวางการเครงศาสนากับการกีดกันผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทาง
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
หลากหลายทางเพศในกลุม ชาวแอฟริกนั อเมริกันและกลุม ชาวผิวขาวพบวา
ชาวแอฟริกัน
อเมริกันจะเครงศาสนามากกวาชาวผิวขาว ซึ่งสงผลใหกลุมชาวแอฟริกันอเมริกันกีดกันผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาชาวผิวขาว (Lewis, 2003) นอกจากนี้คนซึง่ ศรัทธาหรือนับ
ถือศาสนาจะมีอคติทางเพศตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาคนซึง่ ไมนับถือศาสนา
(Herek & Glunt, 1993; Herek, 2000a)
ความแตกตางในการกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศระหวางกลุมผูเครงศาสนา
กับกลุมผูไมเครงศาสนาปรากฏชัดในมาตรวัด ATLG Scale (Herek, 1988) นอกจากนี้ยงั มี
งานวิจยั ซึ่งใชประโยชนจากมาตรวัดอื่นๆ
ซึ่งวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ตัวอยางเชน มาตรวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Homophobia-Scale: HScale) ก็แสดงใหเห็นระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่แตกตางกันในกลุมผู
นับถือศาสนา (Finlay & Walther, 2003) กลุมผูนบั ถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทหัว
อนุรักษไดคะแนนจากมาตรวัดการกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (H-Scale Score)
สูงสุด รองลงมาคือกลุม ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทสายกลางและกลุมผูนับถือ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก ขณะที่กลุมผูน ับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทหวั เสรี
และผูซึ่งไมนับถือศาสนาไดคะแนนจากมาตรวัดการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (HScale Score) นอยที่สุด (Finlay & Walther, 2003)
มีความสัมพันธในทางบวกดวยเหมือนกันระหวางการสนับสนุนสิทธิที่เทาเทียมกันของ
กลุมชายและหญิงซึง่ รักเพศเดียวกันกับกลุมผูนับถือศาสนาหัวอนุรักษ
(Petersen
&
Donnenwerth, 1998; Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002) อยางไรก็ตามกระบวนการคิดซึ่ง
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ปราศจากเหตุผลซึ่งถูกวัดโดย Differential Loneliness Scale (DLS) ซึ่งมีแนวโนมวาจะมีมาก
ขึ้นในกลุมผูน บั ถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิกและโปรแตสแตนท นําไปสูความสัมพันธ
ทางทฤษฎีในระดับที่สูงขึ้นของการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งถูกวัดโดยมาตรวัด
การกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ (H-Scale) ในกลุม ผูนับถือศาสนาหัวอนุรักษ
(Plugge-Foust & Strickland, 2001)
ความรูสึกเครงศาสนา ความถี่ของการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ความถี่ของการสวด
มนต และความสําคัญของศาสนาในฐานะสวนหนึ่งของชีวิตมีความสัมพันธอยางมากตอการกีด
กันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Bergman & Zinberg, 1997; Herek, 2000a; Lewis,
2003) กลุมผูซ ึ่งมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนาทุกสัปดาหหรือบอยกวาจะมีระดับการกีดกันผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวากลุม ผูซึ่งมีสว นรวมกับกิจกรรมทางศาสนานอยกวา
(Herek & Capitanio, 1995; Herek, 2002b) บุคคลผูซึ่งกลาววา “ศาสนามีความสําคัญมาก”
จะกีดกันผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาผูซงึ่ กลาววา “ศาสนาคืออะไรบางอยางซึง่ ไม
มีความสําคัญเลย” (Herek, 2002b)
การกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในกลุมผูใชแรงงานซึ่ง
เชื่อวาศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวติ ของพวกเขา (Bergman & Zinberg, 1997) และ
ถึงแมวา จะมีความสัมพันธกนั สูงระหวางการเครงศาสนากับกีดกันผูมีอตั ลักษณหลากหลายทาง
เพศ
แตก็ไมปรากฏวามีความสัมพันธกันสูงระหวางผูที่มีความเลือ่ มใสในศาสนากับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ อยางไรก็ตามในภูมิภาคของประเทศที่มปี ระชากรซึ่งเครงศาสนาสูง
จึงพบผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยลงอยางหลีกเลี่ยงไมได
(Dennis,
2002)
นอกจากนี้ผซู งึ่ เชื่อในเรื่องของซาตานจะมีระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูง
รวมถึงการไมยอมรับความคิดที่แตกตางเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทั้งชายและ
หญิงมากกวาผูซึ่งไมเชื่อในเรื่องของซาตาน (Pagel, 1995; Wilson & Huff, 2001)
2.7.5 การเชือ่ ในชีวิตที่มที างเลือก
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันของบุคคล ความเชื่อในชีวิต
ที่มีทางเลือก รวมถึงการอธิบายทางชีววิทยาและจิตวิทยาถูกนํามาใชในการพยากรณการกีดกัน
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยผูซึ่งเชื่อวาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนผลมาจาก
การเรียนรูท างสังคมและการเลือกที่จะเปนเชนนั้นเองจะมีระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศสูงกวาผูซึ่งเชื่อวาพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเปนผลมาจากอิทธิพล
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ทางดานชีววิทยาและจิตวิทยา (Herek & Capitanio, 1995; Herek, 2000a; King, 2001
Herek, 2002a; Landen & Innala, 2002; Sakalli, 2002)
อยางไรก็ตามมีความแตกตางอยูบา งเหมือนกันในความเห็นเกีย่ วกับทางเลือกของการ
เปนคนซึง่ รักเพศเดียวกัน กลาวคือ ทั้งเพศหญิงและชายเชื่อวาการเปนหญิงซึ่งรักเพศเดียวกัน
เปนทางเลือกที่มีอิสระมากกวาการเปนชายซึง่ รักเพศเดียวกัน (Herek, 2002a) ขณะที่ผูซึ่งเชือ่
ในการอธิบายทางชีววิทยาวาเปนสาเหตุของการเปนคนรักเพศเดียวกันจะมีระดับการกีดกันผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอย โดยจะใหการยอมรับ สนับสนุน และปกปองสิทธิของกลุม
ชายและหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาผูซึ่งเชื่อในการอธิบายทางจิตวิทยาวา
เปนสาเหตุของการเปนคนรักเพศเดียวกัน (Landen & Innala, 2002) นอกจากนี้ความเชื่อที่วา ผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถควบคุมพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันของตนไดก็มี
ความสัมพันธกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในระดับสูง (Herek & Capitanio,
1995; King, 2001; Sakalli, 2002)
ขอมูลจากงานวิจัยชี้ใหเห็นวาความคิดเกี่ยวกับชีวิตที่มที างเลือกของผูซ ึ่งรักเพศเดียวกัน
สอดคลองกับหลักการทางสังคมศาสตรซึ่งกลาววา “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 กลุม เพื่อน
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) โดยปรากฏวามีความสัมพันธในทางลบระหวางการปฏิสัมพันธกับผูม ีอัต
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) ซึ่งงานวิจยั บางชิ้นชีว้ า
การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอระดับการ
กีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Herek & Glunt, 1993) การขาดการปฏิสัมพันธกับผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในกลุม ชาวแอฟริกันอเมริกันสวนหนึง่ มีสาเหตุมาจากระดับ
การศึกษาที่ตา่ํ สงผลใหการปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศต่ําไปดวย (Lewis,
2003)
ระดับการปฏิสัมพันธกับผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศที่มากขึ้น ไมวาจะเปนกลุม
เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสงผลใหระดับการกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศลด
ต่ําลง (Lingiardi, Falanga, & Augelli, 2005; Finlay & Walther, 2003) โดยจํานวนเพื่อนซึง่ รัก
เพศเดียวกันทีบ่ ุคคลมีมีความสัมพันธในทางลบกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ดังนัน้ หากใครซึ่งมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเปนคนรักเพศเดียวกันมากกวา บุคคลนั้นก็จะ
กีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนอยกวา (Herek, 2002b) นอกจากนีจ้ ากงานวิจัยของ
Hoffmann & Bakken (2001) และ Douglas, Kalman & Kalman (1985) พบวา บุคคลซึง่
ยอมรับวามีเพือ่ นหรือสมาชิกในครอบครัวอยางนอยหนึง่ คนเปนคนรักเพศเดียวกันจะทําให
คะแนนดัชนีการกีดกันผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ (Index of Homophobia) ต่ําลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสงผลใหระดับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในภาพรวมลด
ต่ําลงไปดวย
ความสัมพันธของความคิดที่มีเหตุผลกับทัศนคติในแงบวกที่มีตอผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ โดยผูที่มีกระบวนการคิดที่มีเหตุผลมากกวาจากมาตรวัด DLS จะมี
ปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวา
จึงสงผลใหระดับการกีดกันผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศต่ํากวา (Plugge-Foust & Strickland, 2001) ระดับของความรูสึก
สบาย (Level of Comfort) เมื่อตองอยูรวมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีความสัมพันธ
กับการที่บุคคลมีความรูสึกในแงบวกหรือมีประสบการณที่ดีกับการมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากอน ดังนั้นหากบุคคลมีความรูสึกในแงบวกกับการมีปฏิสัมพันธ
กับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเทาใด เขาก็จะรูสึกสบายเมื่อตองอยูรว มกับผูมีอัต
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ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้นเทานัน้ (Herek, 2000a) ในทางตรงกันขามบุคคลผูซึ่งเคยมี
ประสบการณที่ไมดีในการมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็มีความเปนไปได
มากที่จะเก็บความรูสึกกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวในใจ (Herek, 1988)
เพศชายสวนใหญมักจะตอบวาเคยมีประสบการณที่ไมดีในการมีปฏิสัมพันธกับผูมอี ัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง (LaMar & Kite, 1998) มีความสัมพันธ
เปนลําดับชัน้ ระหวางการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับประสบการณที่ไดรับจาก
การมีปฏิสัมพันธกับผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
โดยการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและ
ผูบังคับบัญชาจะสงผลในทางบวกตอการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาการมี
ปฏิสัมพันธกับคนในสถานะต่ํากวาหรือลูกนอง (Berkman & Zinberg, 1997) นอกจากนี้ระดับ
การกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในระดับต่าํ ซึ่งเปนผลมาจากมาตรวัด ATLG Scale
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับการมีปฏิสัมพันธกับผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ
โดย
บุคคลซึ่งบอกวาตนรูจกั คนซึ่งรักเพศเดียวกันจะมีคะแนน ATLG (ATLG Score) ในระดับที่ตา่ํ
กวาคนซึ่งไมรจู ักผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลย (Herek & Capitanio, 1995)
2.7.7 นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
สถานที่ทํางาน
ถึงแมวา งานวิจัยเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะทํา
โดยผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ แตก็พบขอมูลเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับการตอบสนองของ
สมาชิกในกลุม อาชีพทีห่ ลากหลายทีม่ ีตอนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน ซึ่งความสนใจหลักของเรื่องนี้อยูท ี่การไมกีดกันผูมอี ัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ
และการเริ่มใหความสําคัญกับสิทธิในฐานะพลเมืองของผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ (Cullum, 1993; Crawford, 1999; Crawford, Mcleod, Zamboni
& Jordan, 1999; Irwin, 2002)
ความกาวหนาของนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
รัฐคอนเน็กติกตั (Connecticut) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผลมาจากการพัฒนาทีก่ าวหนาขึ้น
ของความสัมพันธระหวางองคกรกับพนักงาน ซึ่งสนับสนุนสิทธิที่เทาเทียมกันในฐานะพลเมือง
ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ถือเปนหนึง่ ในปจจัยที่สาํ คัญที่สุดของการสรางนโยบาย
การไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในระดับรัฐ (Bonelli & Simmons,
2004) อยางไรก็ตามความเห็นจากองคกรทุกแหงซึง่ พบวาการปกปดการเปนผูซ ึ่งรักเพศเดียวกัน
ของพนักงานเปนผลมาจากความกลัวการถูกเลือกปฏิบตั ิหรือการกีดกันในองคกรก็เปนบทเรียน
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สําคัญที่องคกรจะตองตระหนัก (Bowen & Blackmon, 2003) และผลจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา การทีพ่ นักงานกลัวการกีดกันหรือการถูกเลือกปฏิบัติเปนปจจัยหลักทีท่ ําให
พนักงานปกปดการเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศไวขณะทํางาน (Croteau, 1996)
ในบางกรณีกฎหมายระดับรัฐไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
สถานทีท่ ํางาน แตก็มีอุปสรรคสําคัญจากกลุมเครงศาสนาหัวรุนแรงทีต่ องการใหยกเลิกกฎหมาย
ซึ่งคุมครองผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน (Weithoff, 2002) และมีนโยบาย
นอยมากที่เกีย่ วกับการปกปองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและไดรับการรับรองตาม
กฎหมาย (MacDonald, 2001)
บางครั้งความพยายามของหนวยงานรัฐและรัฐบาลทีโ่ ดดเดนในการกําหนดนโยบายที่
ไมกีดกันผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ าํ งานก็สงผลใหพนักงานในองคกรรับรูวา
องคกรมีความรับผิดชอบตอพนักงานและยอมรับในความหลากหลายของพนักงาน
(Irwin,
2002; Sears, 2002) ทั้งนี้เปนความรับผิดชอบของนายจางและสหภาพแรงงานในการที่จะ
ปกปองพนักงานหรือลูกจางจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
โดยนายจางควรจะทําอะไรก็
ตามที่จาํ เปนเพื่อใหมนั่ ใจไดวาพนักงานหรือลูกจางไดรับการปกปองจากการกีดกันผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศและการปฏิบัติซึ่งไมเปนธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนนี้ ายจางควรจะ
สรางสถานที่ทาํ งานใหมีลักษณะปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งเอื้อตอ
การทํางานอยางครบถวน อันจะชวยไมใหการมีอคติและการกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศเกิดขึ้นในสถานทีท่ ํางาน (Irwin, 2002) นอกจากนี้สภาแหงชาติซึ่งมีหนาทีแ่ ตงตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The National Council for Accreditation of
Teacher Education: NCATE) ไดกําหนดใหแตละสถาบันสรรหา บรรจุ และรักษาไวซึ่งนักเรียน
และพนักงานซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ซึ่งผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศไดถูกกลาวถึงวาเปนหนึง่ ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามคํานิยาม
ดังกลาว (Sears, 2002)

2.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การเลือกปฏิบตั ิและความไมเทาเทียมที่ผมู อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการ
ปฏิบัติถูกพูดถึงอยางมากในปจจุบัน โดยไดมีการเคลื่อนไหวจากภาคสวนตางๆ ในสังคมที่จะยุติ
การเลือกปฏิบตั ิดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิง่ จากนักทฤษฎีรวมสมัยทีท่ าํ การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
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ทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) (Kirsch, 2000) ทฤษฎี
เกี่ยวกับผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) เปนสาขาใหมทางทฤษฎีซึ่งเพิ่งจะ
ไดรับการยอมรับวาเปนสาขาหนึ่งของการศึกษาทางดานสังคมศาสตรเมื่อประมาณ ค.ศ.1991
นี่เอง (Klages, 1997) ทฤษฎีเกี่ยวกับผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) มี
รากฐานมาจากทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theory) ซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่วา เพศเปนตัวแบงแยก
ที่สําคัญ ความสําคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Queer Theory) นั้น
จะมุงศึกษาความสําคัญของการตัดสินทางสังคม
และหลักของความเทาเทียมกันเพือ่ เปน
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) เกีย่ วของกับการศึกษาหนาที่ของรัฐบาล
และบทบาทของรัฐในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ การ
ตรวจสอบการเลือกปฏิบัติตอคนกลุมตางๆ ในสังคม (Pendo, 2003) คําจํากัดความที่แทจริง
ของความเสมอภาคและความเทาเทียมมีที่มาจากหลักความเปนธรรมทางสังคม ซึ่งเปนแนวคิด
และผลงานของ John Rawls (1971) ผูซึ่งนักทฤษฎีทางสังคมศาสตรใหการยอมรับวาเปนผูริเริ่ม
ลัทธิเสรีนยิ มรวมสมัย (Modern Liberalism) โดยหลักการของ Rawls สรางขึ้นจากแนวคิด
สัญญาประชาคม (Social Contract) ของ Kant, Rousseau และ Locke (Anderson, 2002)
โดยมีพนื้ ฐานมาจากแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและความเทาเทียมของคนในสังคมอเมริกัน
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Bleiker, 2002; Lovin, 2002; Miliband, 2003;)
Anderson (2002) ไดทําการวิจัยอยางกวางขวางเกี่ยวกับทฤษฎีของ John Rawls โดย
เธอเชื่อวา Rawls คนหาจริยธรรมขั้นต่ําซึง่ เพียงพอตอการสรางระบบทางสังคมที่ดี ซึ่งเชื่อวาจะ
นําไปสูการสรางสังคมประชาธิปไตยที่ตองการบนพื้นฐานของอิสรภาพและความเทาเทียมกัน
ของแตละบุคคล สังคมซึ่งใหอิสระแกสมาชิกอยางแทจริงนัน้ จะมีกลุม คนซึ่งมีความแตกตางกัน
ทั้งทางดานศาสนา เชื้อชาติ และอื่นๆ ซึง่ จะทําใหสงั คมสามารถสรางรูปแบบของความเปน
ธรรมทางสังคมขึ้นโดยปราศจากการมีศาสนาหรือลักษณะอื่นๆ รวมกัน ในการที่จะทําใหแนวคิด
นี้ประสบความสําเร็จนัน้ Rawls กลาววา สังคมจะตองพิจารณาเรือ่ งตางๆ โดยยึดหลักความ
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เปนธรรมและวิธีการที่มีเหตุผล บนพื้นฐานของอิสรภาพและความเสมอภาคแทนทีจ่ ะพิจารณา
จากความเชื่อทางศาสนาหรือขอสันนิษฐานอื่น (Anderson, 2002)
สวนหนึง่ ของทฤษฎีความเปนธรรมทางสังคมของ Rawls เกี่ยวของอยางมากกับการ
ตระหนักถึงการกดขี่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทัง้ ในเรื่องของสถานะและความไมเขาใจ
ที่คนกลุม ตางๆ มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้โดยปกติแลวความไมเขาใจที่เกิดขึน้
ในสังคมมักมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติและเผาพันธุ เพศ รสนิยมทางเพศ
สถานะทางสังคม สติปญญา ความพิการ และลักษณะอื่นๆ (Anderson, 2002) ซึ่งภายใต
ความไมเขาใจดังกลาวแตละบุคคลยอมตองการการไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม โดยไมตองการ
ใหสังคมแบงประเภทพวกเขาและเลือกปฏิบัติตอพวกเขาตามการแบงประเภทดังกลาว (Gaus,
1983)
ในกรณีของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เชนเดียวกันพวกเขาตองการสิทธิ
เชนเดียวกับคนกลุมอืน่ ๆ ในสังคมโดยไมตองการการถูกแบงประเภทและเลือกปฏิบัติจากสังคม
(Anderson, 2002)
นักเขียนและนักวิจัยหลายทานไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางทฤษฎีความเปนธรรม
ทางสังคมของ Rawls และทฤษฎีการจัดสรรความเปนธรรมตอการเรียกรองการไดมาซึ่งสิทธิ
พลเมืองของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Schauer & Sinnott-Armstrong, 2003) งาน
ของ Rawls ทีม่ ีประโยชนมากที่สุดในเรื่องของทฤษฎีความเปนธรรมทางสังคมคือ งานเขียนที่มี
ชื่อวา “A Theory of Justice” (Rawls, 1971) ในงานเขียนชิ้นนี้ Rawls ไดนําเสนอลักษณะ
พื้นฐานของหลักการความเปนธรรมทางสังคมทัง้ ในเรื่องของความเสมอภาค (Equality) และ
เปนธรรม (Fairness) (Miller, 1999) อยางไรก็ตาม Rawls ไมไดใหคํานิยามของทัง้ สองคํานี้
อยางเปนทางการ
แตเขาไดเสนอแนวทางการนําแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางสังคมไปปฏิบัติ และเสนอวาเปนหนาที่ของสังคมที่จะตองทําใหประชาชนทุกคนยึดมัน่
ในหลักการดังกลาว โดยเปนความรับผิดชอบของรัฐทีจ่ ะตองสรางการยอมรับในเรือ่ งของความ
เสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคมใหเกิดขึ้น (Rawls, 1971) ซึ่งสอดคลองกับหลักสิทธิ
มนุษยชนที่กลาววา เปนหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลในการที่จะสรางสภาพแวดลอม
ที่มีความเปนธรรมซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนสามารถนําไปปฏิบัติและบังคับใชไดจริง อันจะทํา
ใหแตละบุคคลไมตองเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลของตัวเองหรือจากบุคคล
อื่น (Wetzel, 2001)
หลักการในเรือ่ งของความเปนธรรม (Fairness) นัน้ Rawls (1971) แบงออกเปน 2 สวน
คือ สวนแรก กลาวถึง แนวปฏิบัติขององคกรตางๆ จะตองมีความเปนธรรม และสวนที่สอง
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กลาวถึง ความจําเปนของการบังคับใชกฎหมาย ซึง่ ในสวนแรกนี้เองที่เกี่ยวของโดยตรงกับความ
เปนธรรมและการเลือกปฏิบตั ิตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน (Rawls,
2001 ทัง้ นี้เพราะในกฎหมายที่เกีย่ วของกับการเลือกปฏิบัติในปจจุบันนัน้ มิไดรวมผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเขาอยูในกลุมที่จะไดรับการปกปองคุมครองดวย นอกจากนี้ในองคกรตางๆ
ก็มิไดมีการพูดถึงการหามการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation)
ไวในนโยบายขององคกร
สําหรับหลักการในเรื่องความเสมอภาค (Equality) นั้น Rawls (1971) ก็มิไดใหคํานิยาม
เอาไวอยางชัดเจน แตไดแบงระดับของความเสมอภาคเอาไว 3 ระดับ จากระดับพื้นฐานไปสู
ระดับซึ่งซับซอนที่สุดซึง่ กลาวถึงบทบาทของคุณธรรมจริยธรรมที่สง ผลตอแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคคล ทั้งนี้ความลมเหลวของรัฐบาลในการปกปองผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศนํามาซึง่ ขอโตแยงและการเคลื่อนไหวเพื่อใหภาคสวนตางๆ ในสังคมยึดถือทฤษฎีความเปน
ธรรมทางสังคมของ Rawls ทัง้ ความเสมอภาคและความเปนธรรม (Bleiker, 2002) เพื่อใหผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถมัน่ ใจไดวาจะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับคนกลุมตางๆ
ในสังคมอยางเทาเทียมกัน
ในเรื่องของการนําทฤษฎีความเปนธรรมทางสังคมของ Rawls (1971) มาปรับใชใน
องคกรหรือสถานที่ทาํ งานคือ การที่คนกลุม ตางๆ ในองคกรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
โดยไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนือ่ งมาจากสาเหตุใดๆ ไมวา จะเปนเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ
หรือรสนิยมทางเพศ ทั้งนี้หากองคกรมีนโยบายการจางงานซึ่งไมเลือกปฏิบัติตอคนกลุมตางๆ
อยางชัดเจนก็จะสามารถสรางโอกาสและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นกับคนกลุมตางๆ ในองคกรได
โดยเฉพาะผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งยังถูกละเลยจากหนวยงานตางๆ อยู (Yared,
1997) จึงเปนสิ่งจําเปนที่หนวยงานตางๆ จะตองกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อสรางเปนธรรมใหเกิดขึ้น
อยางชัดเจนทัง้ ในเรื่องของการจางงาน การใหออกจากงาน และการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนง
(Rawls, 2001) จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาทฤษฎีของ Rawls มีความสําคัญในเรื่องของการ
อธิบายถึงเหตุผลที่องคกรตางๆ ควรมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน
2.8.2 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)
ทฤษฎีความเสมอภาค หรือ ทฤษฎีความเทาเทียมกัน (Equity Theory) ถูกพัฒนาขึ้น
โดย J. Stacy Adam (Bartol, Martin, Tein & Matthews, 1998) โดยมีรากฐานอยูท ี่ความ
เหมือนของมนุษย (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2550) ทฤษฎีน้กี ลาววา สถานการณที่คนงานจะเกิด
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ความพึงพอใจขึ้นอยูกับความสมดุลหรือความเปนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไดรับรูวาสัดสวนของ
Inputs กับ Outcomes ที่เขาไดรับเทาเทียมกับสัดสวนของ Inputs กับ Outcomes ของคนอื่น
ทั้งนี้เพราะโดยปรกติมนุษยชอบที่จะเปรียบเทียบงานทีต่ นเองทํากับงานของผูอนื่ อยูเสมอ
จิตวิทยาเชนนีท้ ําใหรานขายอาหารตองระมัดระวังในการเสิรฟอาหารที่มองเห็นขนาดและ
ชิ้นสวนของอาหารดวย เชน สะเตก เมื่อเสิรฟลูกคาจะมองวาชิน้ ทีต่ นเองไดรับกับชิ้นทีเ่ พื่อน
ไดรับชิ้นไหนเล็กใหญกวากัน หากไดชิ้นเล็กก็จะโวยวาย หากไดชิ้นใหญกวาก็จะพึงพอใจ
(Shermerhorn, 1977) โดยสรุปแลว ความเสมอภาคมาจากพืน้ ฐานความคิดที่วา ไมมีผูใดดอย
กวาผูอนื่ ในโอกาสหรือสิทธิมนุษยชน (วิระดา สมสวัสดิ์, 2549)
อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบนี้จะขึน้ อยูก ับทัศนะของแตละบุคคล เชน กรณีการขึ้น
เงินเดือน พนักงานอาจเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนในแผนกอืน่ หรือในองคกรอืน่ ใน
ระดับเดียวกัน โดยคําวา Inputs นี้อาจหมายถึงระดับการศึกษา ทักษะ ประสบการณ ชั่วโมงการ
ทํางาน และผลงาน ขณะที่ Outcomes อาจหมายถึง เงินเดือน โบนัส คําชมเชย ที่จอดรถ ที่
ทํางาน เฟอรนิเจอร และการมอบหมายงาน เปนตน การพิจารณาสัดสวน Inputs - Outcomes
กับของคนอืน่ ดังกลาว เปนการพิจารณาแบบอิงกลุม (Related) ไมใชการอิงเกณฑ (Absolute)
ซึ่งจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม (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 กรณีทสี่ องจะมีผลตอความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมมากกวา
กรณีอื่น อันจะนําไปสูความเครียด (Tension) และนําไปสูการขจัดหรือลดความไมเปนธรรมลง
ยิ่งรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมมากเทาใด ความเครียดและความพยายามที่จะลดความไม
เปนธรรมนัน้ ก็จะมีมากยิง่ ขึ้นเทานั้น ซึ่งอาจกระทําไดหลายวิธี เชน ลาออกจากงาน การกระทํา
ตอคนอื่น หรือเปลี่ยน Inputs หรือ Outcomes ของตน หรือแมกระทัง่ การบิดเบือน Inputs หรือ
Outcomes เปนตน ดังนั้นจึงมีขอแนะนําสําหรับผูบริหารวา จะตองสงเสริมการสือ่ สารแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) กับผูใ ตบังคับบัญชาเพื่อใหเขาใจถึงการรับรูที่เปนธรรมของ
พวกเขา ใหผใู ตบังคับบัญชาไดทราบถึง "กฎ" (Rules) ที่ใชในการพิจารณาใหรางวัล โดยให
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจใหชัดเจนถึงความสัมพันธระหวาง Performance กับ Outcomes และ
ตองไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวาถูกโกง (Cheated) เพราะเปนสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให
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เขารูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม (Luthans, 1981) ดังนัน้ ผูบริหารจึงควรทําใหระบบการบริหาร
องคกรมีความโปรงใสและยุติธรรมเพิ่มมากยิ่งขึน้ (Sandel, 1982) ซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีความ
เปนธรรมทีว่ า
การตัดสินใจอยางมีจริยธรรมนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน
ความยุตธิ รรม และการไมเขาขางฝายหนึง่ ฝายใด (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 ทฤษฎีโครงสรางและหนาทีท่ างสังคม
(Structural Functional Theory) เปนการมองภาพรวมของสังคม โดยอธิบายวากลุมสังคมตางๆ
จะตองมีเปาหมายรวมกัน
สมาชิกแตละคนในสังคมจะปฏิบตั ิหนาที่ของตนตามฐานะหรือ
ตําแหนงทางสังคมที่ตนดํารงอยู มีกฎขอบังคับ ธรรมเนียมประเพณีที่ตองปฏิบัติตาม มี
คานิยมซึ่งหมายถึง พลังจูงใจที่จะทําใหคนหรือกลุมสังคมตัดสินหรือประเมินวาสิ่งใดบางที่ตน
ประสงคหรือไมประสงค ดีหรือเลว คานิยมนั้นเปนนามธรรมที่อยูเหนือกฎขอบังคับทางสังคม
เปรียบเสมือนเปนมาตรฐานที่เปนเครื่องชีว้ ัดพฤติกรรมทางสังคม วาสิ่งใดบางทีพ่ งึ ประสงคและ
ควรแกการยกยอง ซึง่ มาตรฐานนี้เปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม อีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎี
สัญลักษณสัมพันธ (Symbolic Interaction Theory) ซึ่งมองวาบุคคลเปนสวนหนึง่ ของสังคม
ยอมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันโดยมีสัญลักษณเปนสื่อ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธกนั นัน้ สิ่งสําคัญอยูท ี่
การมีและใชความหมายรวมกัน (พิมพวัลย บุญมงคล, 2551) ทฤษฎีการตีตราเชื่อวาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไมไดเกิดขึ้นเอง แตถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูการลดคาของบุคคลผูถูก
นิยามวาเบี่ยงเบนใหมีสถานภาพต่ํากวาบุคคลทั่วๆ ไป ทําใหผทู ี่ถูกตีตราถูกผลักใหเขาไป
รวมกลุมและเกิดสังคมยอยของตนเอง ผลของการรวมกันเปนกลุมยอยนี้ทาํ ใหเกิดการพัฒนา
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
ประสงคของบุคคลซึ่งสงผลใหบุคคลไมเปนทีย่ อมรับของสังคม
หรือลักษณะซึง่ ทําใหบุคคล
เปลี่ยนจากบุคคลปกติธรรมดา เปนบุคคลที่ไมบริสุทธิ์ ดางพรอย มีมลทิน ไรคุณคา
Gilmore & Somerville (1994) ใหความหมายวา การตีตรา คือ การใหความหมายทาง
สังคมซึ่งสงผลตอการรับรูของบุคคลในทางลบ การรับรูนี้อาจเปนสิง่ ทีส่ ัมผัสไดหรือสัมผัสไมได
อันเปนผลมาจากคนหรือบรรทัดฐานของสังคม ทําใหเกิดการแบงแยกและลดคุณคา
Webster (2003) ใหความหมายวา การตีตรา คือ เครื่องหมายของความอดสู และไม
นาเชื่อถือ
Hinshaw (2006) ใหความหมายวา การตีตรา คือ การใหความหมายวามีมลทินและ
ความเสื่อมเสีย
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การตีตรา คือ ลักษณะหรือความแตกตางที่ไมพึงประสงคของ
บุคคลที่ถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูการลดคาของบุคคลใหต่ํากวาบุคคลทั่วๆ ไป
สงผลใหบุคคลเปลี่ยนจากบุคคลปกติธรรมดาเปนบุคคลที่ไมบริสุทธิ์ ดางพรอย เสื่อมเสีย มี
มลทิน ไรคุณคา นาอดสู และไมนาเชื่อถือ
จะเห็นไดวาในปจจุบนั การตีตราจะเกี่ยวของกับบุคคลที่มีพฤติกรรมบางอยางเบี่ยงเบน
ไปจากการยอมรับของสังคม ทําใหทฤษฎีการตีตราถูกนํามาใชอยางกวางขวางในกลุมบุคคลที่
มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เพราะการกระทําผิดกฎและบรรทัดฐานของ
สังคม ซึง่ ถือเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ หากบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไป
จากกฎหรือบรรทัดฐานยอมที่จะถูกตีตรา โดยสังคมจะมองวาสิง่ ทีเ่ บี่ยงเบนไปนัน้ เปนสิง่ ที่นา
ละอาย เปนการกระทําที่ขาดศีลธรรมจรรยา และเปนอันตรายตอสังคม (Becker, 1981) ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวา การตีตราจากสังคม เปนทัศนคติและปฏิกิริยาของสังคมในทางลบตอบุคคลที่
มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งสังคมจะมีปฏิกิรยิ า หรือแสดงความเกลียด
ชัง และไมยอมรับใหเปนสมาชิกของกลุม อยางไรก็ตามการตีตราจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสังคมมี
ทัศนคติในทางลบตอบุคคลอยางสม่ําเสมอและรุนแรง และทัศนคตินั้นจะตองมีผลตอปฏิกิริยา
โตตอบหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เปนผลมาจากการรับรูดวย (จิราพร จิระสถิตย, 2542)
ทฤษฎีการตีตรานี้ประเด็นสําคัญอยูที่ความเบี่ยงเบน ไมวาจะเปนรูปราง ลักษณะ
หรือพฤติกรรม เมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นผลก็คือมีการตีตราตามมา มีนกั ทฤษฎี 2 ทานที่
อธิบายถึงกระบวนการตีตราที่เกิดขึ้นจากความเบีย่ งเบน คนแรกคือ Howard S. Becker
อธิบายวา กระบวนการตีตราบุคคลจะดูที่ผลของปฏิกริ ิยาจากสังคม กลาวคือ ถาปฏิกิริยา
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ในทางลบจากสังคมตอบุคคลมีมาก แสดงวาบุคคลนั้นมีความเบี่ยงเบนและถูกตีตรา นักทฤษฎี
อีกคนหนึ่งคือ Edwin M. Lemert อธิบายกระบวนการตีตราที่พิจารณาจากเนื้อหาหรือสาเหตุ
ของความเบีย่ งเบน และปฏิกิริยาของสังคมตอพฤติกรรมดังกลาว โดย Lemert ไดอธิบาย
กระบวนการตีตราโดยแยกพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกเปน 2 ระดับ คือ (Rubington & Weinberg,
1995)
1) ความเบี่ยงเบนปฐมภูมิ (Primary Deviance) เปนการกระทําผิดทั่วๆ ไป
หรือกระทําผิดโดยไมเจตนา ภายใตสภาวการณทางสังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ความรูสึกนึก
คิด โครงสรางจิตใจของแตละบุคคล ปฏิกิริยาของสังคมที่ทําการลงโทษมีเพียงเล็กนอย ถา
ผูกระทําผิดสํานึกไดก็จะไดรับการใหอภัยและไมถูกตีตรา
2) ความเบี่ยงเบนทุติยภูมิ (Secondary Deviance) เปนการกระทําผิดที่
เกิดขึ้นบอยๆ หรือมีความเบีย่ งเบนมาก สังคมไมยอมรับ ปฏิกิริยาของสังคมที่ลงโทษจะมีความ
รุนแรง และมีการตีตราผูกระทําผิด สงผลตอโครงสรางทางจิตใจ ทัศนคติ ตลอดจนบทบาททาง
สังคมของบุคคลนั้นกอใหเกิดการปรับตัว หรือปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับการตีตราที่สังคม
กําหนดให
Goffman (1963) แบงการตีตราออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การตีตราจากความพิการของรางกาย เชน คนแขนขาพิการ คนหูหนวก
ตาบอด หรือเปนโรคเรื้อรังทีน่ ําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
2) การตีตราอันเนื่องมาจากลักษณะของแตละบุคคล ไดแก คนคุก คนติด
ยา คนไมซื่อสัตย คนรักเพศเดียวกัน
3) การตีตราอันเนื่องมาจากเชื้อชาติและศาสนา ไดแก พวกชนกลุม นอย
เมื่อบุคคลรับรูการถูกตีตราจะทําใหเกิดความตึงเครียด รูสึกวาตนไมเปนที่ยอมรับของ
สังคม บุคคลตองตอสูดิ้นรนกับทัศนคติในทางที่ไมดี และลดคุณคาของตนเองลง พัฒนากลวิธี
ในการจัดการกับการตีตรา บุคคลที่ลมเหลวไมสามารถทําสิง่ ตางๆ ไดอยางเพียงพอ เปนสาเหตุ
ทําใหบุคคลรูสึกถูกทอดทิง้ ถอยหนีกับการมีปฏิสัมพันธกับสังคม โกรธแคนบุคคลอื่น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน ไดแก การรับรูเกีย่ วกับตนเองในดานลบ รูสึกไมมีคุณคา และการตีตรา
ยังทําใหบุคคลไมบรรลุความตองการพื้นฐานในดานความรัก ความเปนเจาของ การนับถือ
ตนเอง ความปลอดภัย ความมัน่ คง และอํานาจ (Jilling & Alexus, 1991) ผลของการรับรูการ
ถูกตีตราจากสังคมจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชีวิต 3 ประการ คือ (Hopper, 1981)
1) ผลกระทบตอการทํากิจกรรมและหนาทีต่ ามปกติ
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2) การเปลีย่ นแปลงบทบาททางสังคมเกีย่ วกับอาชีพ ชีวิตครอบครัว สันทนา
การ และกิจกรรมทางศาสนา
3) การเปลีย่ นแปลงอัตมโนทัศน
ขณะที่ Goffman (1963) กลาววา ผูซึ่งถูกตีตราจะมีกระบวนการปรับตัวในหลาย
รูปแบบดังนี้
1) Hiding Their Illness – เปนลักษณะทีบ่ ุคคลปดบังซอนเรนความเจ็บปวย
ความพิการถูกตีตราจากสังคม นอกจากนีบ้ ุคคลอาจมีความพยายามแกไขสวนที่เปนตนเหตุของ
การถูกตีตรา เชน การทําศัลยกรรมตกแตง
2) Covering – การเบี่ยงเบนความสนใจ
3) Disclosing – การเปดเผยตนเองเพื่อขอความเห็นใจ หรือขอรับความ
ชวยเหลือ
4) Deviance Disavowal – การปฏิเสธไมยอมรับวาเปนพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบน
บอกวาสิง่ ที่ตนเปนนัน้ ไมไดทําใหตนแตกตางจากบุคคลอื่น
5) Challenging or Resist Social Norms – การไมยอมรับวาตนถูกตีตรา
และในทางกลับกันตนเองก็ตีตราคนอื่นๆ ในสังคมวาโง ไมมีศีลธรรม
การตีตราจะทําใหบุคคลรูสึกถูกกีดกันและแบงแยกวาตนไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ ซึ่งผล
ของการถูกตีตราดังกลาวจะลดโอกาสในการดําเนินชีวิตตามปกติในสังคม ทัง้ ยังมีผลตอการรับรู
ตนเองของผูท ถี่ ูกตีตรา โดยจะทําใหรูสึกอับอาย เกลียดตนเอง และตีตราประณามตนเอง
(เพ็ญศรี วงษพุฒ, 2545) ซึ่งบอยครั้งที่การตีตราจะนําไปสูการถูกกีดกันและการเลือกปฏิบัติ
(International Center for Research on Women, 2002) ทัง้ นี้เพราะการตีตราและการเลือก
ปฏิบัติมีความสัมพันธกนั อยางใกลชิด นักวิชาการบางทานกลาววาการเลือกปฏิบัติเปนรูปแบบ
หนึง่ ของการตีตราผานการกระทํา (Enacted Stigma) (Busza, 1999)

2.9 สมมติฐานการศึกษา
1) ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานซึง่ เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ อันไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง การแสดงออกวาเปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศ การรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ และการปฏิสัมพันธกับผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอืน่ ๆ
มีผลตอการไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม
2) การจัดการความหลากหลายในองคกร อันไดแก คณะกรรมการบริหารองคกรมี
ความหลากหลาย การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยใน
องคกร การมีที่ปรึกษา/กลุม ที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา การแยกการจัดการความหลากหลาย
ออกจากการขจัดความไมเทาเทียม และนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ มีผลตอการ
ไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม
3) บริบทอื่น อันไดแก บรรทัดฐานของสังคม และกฎหมาย มีผลตอการไดรับการปฏิบัติ
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม

2.10 กรอบแนวคิด
บริบทอื่น
การจัดการความหลากหลายในองคกร

คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย

การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย
ลักษณะสวนบุคคล

เพศ
สังคม

ระดับการศึกษา

อายุ

อาชีพ

การแสดงออก

ตําแหนง

การรับรูของบุคคลอื่น

การปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ
ที่ปรึกษา/กลุมที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา

นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ

แยกการจัดการความหลากหลายออกจากการขจัดความไมเทาเทียม

ภาพที่ 2.4 โครงรางตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร

กฎหมาย
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การไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
อยางเทาเทียม

