บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานทัง้
จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกตางกัน และตําแหนงหนาที่ในองคกรที่แตกตางกัน
โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยใหกลุมตัวอยางเลาอัตชีวประวัติ
และทําการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) แบบมีแนวคําถาม (Guideline) ไวลวงหนา รวมทั้งทําการ
สนทนากลุม (Focus Groups Interviews) ปรากฏผลดังนี้

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะทัว่ ไปของกลุมตัวอยางที่ไดทาํ การสัมภาษณจํานวน 43 ราย พบวา 2 ใน 3 ของ
กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-37 ป (กลุมตัวอยาง 2 ราย ไมสะดวกทีจ่ ะใหขอมูล
เรื่องอายุ) มีการศึกษาตัง้ แตระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปจนถึงระดับ
ปริญญาโท โดยประมาณ 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ครึ่งหนึง่ ของ
กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท สวนใหญเปนพนักงานขายหรือตําแหนงอื่นๆ ที่ตองพบปะผูคน
อยูเสมอ เชน พนักงานประจําราน ฝายบุคคล ฝายบริการลูกคา ตัวแทนประกันชีวิต ขณะที่มี
กลุมตัวอยางเพียง 1 ใน 10 เทานัน้ ที่รับราชการ นอกจากนีย้ ังพบวาประมาณ 1 ใน 7 ของกลุม
ตัวอยางเปนอาจารย ทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนเอกชน และสถาบัน
กวดวิชา เมื่อพิจารณารายไดตอเดือนพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตอ เดือนตั้งแต 5,000 บาท
(พนักงาน Part-Time บริษัท) ไปจนถึง 60,000 บาท (นักแสดงโชวคาบาเรต) ประมาณ 2 ใน 3
ของกลุมตัวอยางมีรายไดตอ เดือนนอยกวา 15,000 บาท
เมื่อพิจารณาการแสดงออกวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไม พบวา กลุม
ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศผาน
ทางการแตงกาย การพูดจา กิริยาทาทาง บุคลิกภาพ ทรงผม และทาทางการเดิน นอกจากนี้บาง
คนอาจมีการแตงหนา เขียนคิ้ว ทาปาก มีการทําหนาอก หรือแปลงเพศเพื่อแสดงออกวาเปนผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางชัดเจน ขณะทีก่ ลุมตัวอยางซึ่งไมแสดงออกวาเปนผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศนั้น 2 ใน 3 เปนเพศชาย สําหรับการรับรูของบุคคลอื่นวาเปนผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศพบวา บุคคลอื่นรับรูวากลุม ตัวอยางถึง 6 ใน 7 เปนผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ โดยสังเกตจากบุคลิก พฤติกรรม การแสดงออก การแตงกาย ทาทางการ
เดิน ลักษณะการพูด และน้าํ เสียง ขณะทีม่ ีกลุมตัวอยางบางสวนที่คนซึ่งสนิทจริงๆ เทานัน้ ถึงจะ
รับรูวาเปนผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้มีกลุมตัวอยาง 1 คนที่ระบุวาพยายาม
ไมใหบุคคลอื่นรับรูวาเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนครอบครัว คนใกลชิด
หรือคนนอก แตเขาก็อาจรับรูจากกิริยาทาทางที่แสดงออกไปโดยไมทนั ระวังตัว ในสวนของการ
ปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอืน่ ๆ พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมี
เพื่อนหรือคนรูจ ักเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวา จะเปนทอม เกย กะเทย ตุด ดี้ หรือ
เลสเบี้ยน โดยมีการพบปะพูดคุยทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว เลนกีฬา ทานขาว หรือไปเที่ยว
ดวยกัน ทัง้ นีก้ ลุมตัวอยางกลาววา เวลาอยูในกลุมพวกเดียวกันจะสามารถแสดงออกซึ่งความ
เปนตัวตนไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยาง 1 ราย ที่กลาววามีแตเพื่อนทีเ่ ปนกะเทย
เทานัน้ ไมมีเพื่อนเปนทอมเพราะไมชอบ ขณะที่กลุมตัวอยาง 1 ราย กลาววาไมคอยมีเพื่อนหรือ
นหรืือคนรูจกั
คนรูจักที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และอีก 1 ราย ที่กลาววาไมมีเพือ่ นหร
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเลย รายละเอียดดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

1. กัลยา

หญิง

22

ปวส.

พนักงาน
บริษัท

พนักงาน
รายชั่วโมง

6,000

2. เอมอร

หญิง

23

ปวช.

พนักงาน
บริษัท

พนักงาน
Part Time

5,0006,000

3. สมชาติ

ชาย

27

ม.6

หญิง

26

ปริญญาตรี

พนักงาน
ประจําราน
Boy Room

16,000

4. อุษา
5. ชัชชัย

ชาย

24

ปวส.

พนักงาน
บริษัท
พนักงาน
เรือน้ํามัน
รับจาง

พนักงาน
ขาย

25,00030,000
5,5006,000

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
มีเพื่อนที่เปนแบบนี้หลาย
คน

แสดงออกทางการ
รับรู เนื่องจากมีบุคลิก
คลายผูชาย
แตงกาย คําพูด กิริยา
ทาทาง
แสดงออกทางทรงผม
รับรู จากการสังเกต
มีเพื่อนที่เปนกลุมนี้บาง
การแตงกาย
พฤติกรรมการแสดงออก
คําพูด
แสดงออกทางกิริยา
รับรู จากบุคลิกภาพและ มีบางและมีความสัมพันธ
ทาทาง
ทาทางการเดิน
ที่ดี
แสดงออกทางกิริยา
รับรูวาเปนทอม เพราะ
พอมีและมีความสัมพันธ
ทาทางและคําพูด
หากใครถามก็จะไมปดบัง
ที่ดี
มีการพบปะพูดคุยกัน
ไมไดแสดงออกอยาง
รับรู แตเปนเพียงเฉพาะ
ตามปกติ
โจงแจง แตบางครั้งการ กลุมเพื่อนฝูงและเพื่อน
กระทําและคําพูดก็มี
รวมงานเทานั้น
หลุดบาง
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

6. กิตติ

ชาย

37

ปริญญาโท

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย

31,226

ในหนวยงานเดียวกัน
นาจะรู แตหนวยงานอื่น
ไมแนใจเพราะไมไดมี
ปฏิสัมพันธอะไรกับเขา
มากมาย

7. นันทา

หญิง

28

ปวส.

รับจาง

ผูจัดการ
ราน

20,000

แสดงออกทางบุคลิก
กิริยาทาทาง และคําพูด
กับคนที่สนิทสนม
คุนเคย แตกับคนที่ไม
รูจักก็ตองระมัดระวัง
บางวาเขาจะรับได
หรือเปลา
แสดงออกทางการ
แตงกาย บุคลิก ทาทาง
คําพูด และทรงผม

รับรูเพราะเปดเผยความ
เปนตัวเองอยางเต็มที่

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
มีเพื่อนและคนรูจักที่เปน
แบบนี้เยอะ เพราะเปดเผย
ตัว และมีกิจกรรมรวมกัน
ทั้งการพบปะพูดคุยทั้ง
แบบเผชิญหนาและทาง
อินเทอรเน็ต รวมถึงการไป
เที่ยวดวยกัน
มีเพื่อนที่เปนแบบนี้หลาย
คนตั้งแตสมัยเรียน ตาง
คนตางแยกยายกันไป
ทํางาน นานๆ จะเจอกัน
สักครั้ง และก็มีคนรูจัก
และเพื่อนรวมงานที่เปน
แบบนี้เยอะ
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

8. ยศวิน

ชาย

25

ปริญญาตรี

รับราชการ

ลูกจาง
ชั่วคราว

7,500

เฉยๆ ไมไดแสดงออก
อะไร เปนเกย

9. นภา

หญิง

ไม
ระบุ

ม.6

พนักงาน
บริษัท

ผูจัดการ

มากกวา
20,000

เปนทอม ชอบทํางาน
ลุยๆ แตไมแสดงออก
เยอะ ทําตัวปกติทุก
อยาง ทาทางการเดินก็
ปกติ ยกเวนหากอยูกับ
คนที่สนิทมากๆ อาจจะ
แสดงออกบาง

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
รับรูจากทาทาง
มีเพื่อนที่เปนเกยดวยกัน
โดยเฉพาะถาเราพูดเขา
เวลาอยูดวยกันก็จะ
จะรู แตถาเราเงียบไมพูด แสดงออก กรี๊ดกราดเต็มที่
อะไรเขาจะไมรู เขาจะดู
เราเปนผูชาย
มีคนรูจักที่เปนแบบนี้
ถาคนที่ไมสนิทกันจริงๆ
จะดูไมออก เพราะเวลา บางคนจะแสดงออกมากๆ
บางคนก็นิ่งๆ การจะ
พูดจะใหเกียรติกับคนที่
ปฏิบัติกับเขายังไงก็ตองดู
พูดดวย มีคะตลอด
วาเขาเปนแบบไหน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
แสดงออกหรือไม
ผูใหญ
เหมือนอยูกับรุนนองๆ ก็
จําเปนตองเงียบบางเพื่อ
รักษาภาพและความนา
นับถือ
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

10. พิกุล

หญิง

25

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

ตัวแทน
ประกันชีวิต

15,000

11. เอกชัย

ชาย

25

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

เจาหนาที่
คลังสินคา

9,000

12. สุปราณี

หญิง

29

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

พนักงาน
ขาย

15,000

13. อนันต

ชาย

30

ปริญญาโท

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นักวิชาชีพ

มากกวา
20,000

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
มีกลุมเพื่อน เวลาเจอกันก็
จะกรี๊ดกราดกระตูฮู
แสดงความรูสึกเต็มที่

ไมแสดงออก แตงตัว ไมนารู เพราะแตงตัวเปน
เปนผูหญิง มีลักษณะ
ผูห ญิง และมีลักษณะ
และพฤติกรรม
การใชชีวิตแบบผูหญิง
ยกเวนคนที่สนิทจริงๆ
เหมือนผูหญิง
วางตัวปกติทั่วไป
สวนใหญในออฟฟศก็ไมมี มี พบกันก็จะพูดเกี่ยวกับ
ไมแสดงออกมากมาย
ใครรู นอกจากเพื่อนที่
เรื่องที่ตนเองสนใจ
แตถาอยูในบุคคลกลุม
สนิทจริงๆ
อยางเชน เรื่องผูชาย
เดียวกันก็อีกแบบหนึ่ง
ทําตัวปกติ ไมแสดงออก สวนมากคนใกลตัวและ มีบาง ทั้งผูหญิงและผูชาย
อะไรมากมาย
เพื่อนที่สนิทกันจะรู แต
เวลาทํางานจะไมคอย
แสดงออกอะไรมาก
แสดงออกพอสมควร
รับรู
มีเพื่อน พบปะพูดคุยกัน
บาง
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

14. พิพัฒน

ชาย

23

ปริญญาตรี

รับราชการ

พนักงาน
เทศบาล

8,000

ปกติทั่วไป

นาจะรับรู

15. ชาตรี

ชาย

25

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

ฝายบุคคล

9,000

ไมคอยแสดงออก

16. ประพนธ

ชาย

30

ปริญญาตรี ลูกจางประจํา
โรงเรียน
เอกชน

อาจารย

12,000

การเดิน การแตงหนา
แตไมไดแตงเกินไป คือ
แตงบางบางๆ

รับรู สงสัยสังคมเขาจะ
มองจากทาทางเวลาเดิน
เวลาพูด
รับรู

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
เพื่อนที่คบอยูสวนใหญ
เปนผูหญิง ถาเปนกลุมผู
มีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศจะมีไมมาก
มีนัดเจอกันบาง ไปเที่ยว
กันบาง
ในองคกรเดียวกันมี
หลายคน มีการพบปะกัน
ถึงแมจะทํางานตางสาขา
ตางแผนกกัน แตก็จะมา
เจอกัน พูดคุย และ
รับประทานอาหารรวมกัน
หรือไมตอนเย็นก็จะไปเลน
กีฬาดวยกัน
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
นามสมมติ

เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

17. มนตรี

ชาย

ไม
ระบุ

18. อุกฤษณ

ชาย

27

อาชีพ

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

ปริญญาตรี โชวคาบาเรต

นักแสดง

20,00060,000

ปริญญาตรี ลูกจางประจํา
โรงเรียน
เอกชน

อาจารย

10,000

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
ไวผมยาว ทําหนาอก รับรู เปดเผยขนาดนี้ไมรูก็ ใชชีวิต พูดคุยปกติ คือ
ผาตัดแปลงเพศ
แปลกแลว
พยายามเปนเหมือน
เสริมสะโพก
ผูหญิงคนหนึ่ง
การพูด ทาทางกริยาที่ รับรูจากการพูดคุย แตจะ ไมคอยไดพบปะกับคน
แสดงออก แตจะไมมี ไมแสดงออกตลอดเวลา
กลุมนี้ เพราะบานอยู
การแตงกาย
แสดงใหเห็นบางบางเวลา ตางอําเภอกับที่ทํางาน
การแตงหนา
ไมบอย เปดเผยตัวเอง
สวนใหญจะเจอกันในที่
จะเหมือนกับผูชายปกติ
บาง
ทํางานมากกวา จะพูดคุย
ทานขาว และ
ใหคําปรึกษากันทั้งในเรื่อง
งานและเรื่องสวนตัว
รวมไปถึงการพูดคุยเรื่องที่
สนุกๆ เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี
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ตําแหนง

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

19. สุวิทย

ชาย

29

ปริญญาตรี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เอกชน

อาจารย

9,200

20. กรสิน

ชาย

35

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

ผูจัดการ
ฝายบริการ
ลูกคา

20,00040,000

21. ไพบูลย

ชาย

29

ปริญญาตรี

พนักงาน
ของรัฐ

เจา
พนักงาน
พัสดุ

8,040

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
แสดงออกทางการพูด
รับรูจากน้ําเสียงและ
มี เวลาเจอพวกเดียวกันก็
และทาทางการเดิน
ทาทาง
จะมีน้ําเสียงเปน
เอกลักษณ วาจาคอนขาง
จะเสียงดังสนุกสนาน
ปกติ เหมือนผูชายทั่วไป ไมคอยแสดงออก แตถา มีเพื่อนเปนกลุมใหญๆ ที่
คนที่เปนแบบนี้มองตากัน
นัดพบกัน
ก็จะรูเอง คือกลุมพวกนี้
จะเปนกลุมเฉพาะของเขา
อยูแลวทําใหการรับรูของ
บุคคลอื่นที่มองเราก็
อาจจะมองยากหนอย
แสดงออกใหบุคคลอื่น รับรูจากกิริยา ทาทางการ
มี โดยเวลาเจอกันจะ
รับรูวามีบุคลิกภาพที่มี
พูด
แสดงออกความเปนตัวตน
ความเรียบรอย ราเริง
ไดมากขึ้น
แจมใส
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

22. ปรัชญา

ชาย

33

ปริญญาตรี

รับราชการ

นัก
กายภาพ
บําบัด

15,410

แสดงออกอยางชัดเจน
ทางการพูดและกิริยา
ทาทาง

23. นิติพงศ

ชาย

25

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

เจาหนาที่
Shipping

9,00010,000

แตงตัวเปนผูหญิง และ
ลักษณะทาทางก็
คอนขางเปนผูหญิง

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
รับรูจากการแสดงออก มีเพื่อนที่เปนสาวประเภท
สองเยอะ กระจายอยูใน
จังหวัดตรัง และจังหวัด
ขางเคียง ที่กรุงเทพฯ ก็มี
เปนทั้งนักศึกษา และที่
ทํางานมีอาชีพเปนของ
ตนเอง เชน ชางเสริมสวย
ชางแตงหนา สไตลิสต คอ
สตูม มัลติมีเดีย หรือ
แมกระทั่งเปนไกดอยู
โรงแรมก็มีหลายคน
รับรูจากกิริยาทาทางและ
มีเยอะ
การแตงตัว
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

24. สายใจ

หญิง

25

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

ฝายบุคคล

12,000

รับรู เพราะหาวเกินกวา
ผูหญิงนิดหนึ่ง และที่
สําคัญเราจะคบผูหญิง

25. เมธา

ชาย

24

ปวส.

พนักงาน
บริษัท

พนักงาน
ขาย

5,000

ทาทางสวนมากจะ
ทะมัดทะแมงกวาผูหญิง
อยางเชน การเดิน ก็จะ
เดินแบบหาวๆ คลาย
ผูชาย แตก็ไมเขมแข็ง
เหมือนผูชาย การพูดจะ
พูดหาวๆ เสียงจะไม
เหมือนผูหญิงโดยทั่วไป
เพราะอาจจะดัดหนอย
การแสดงออกเปนชาย

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
มีทั้งทอม กะเทย ตุด ดี้
และเลสเบี้ยน
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นามสมมติ

บางครั้งเขาก็จะรับรู
คุยกันตามปกติ ไมได
เหมือนกับวาอาการของ แสดงอาการรังเกียจอะไร
ผมมันหลุด! แตหากไมได
คือเหมือนวาเขาเปน
แสดงอาการอะไรออกมา อยางไรก็ไมเกี่ยว ไมวาจะ
เขาก็ไมรู
เปนทอม เปนดี้

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

26. อารยา

หญิง

24

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

พนักงาน
ขาย

มากกวา
8,000

27. พิเชษฐ

ชาย

21

ปริญญาตรี

พนักงาน
สถาบัน
กวดวิชา

อาจารย

15,00025,000

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
แสดงออกทาง
รับรู เพราะเราแสดงออก มีเพื่อนที่เปนลักษณะแบบ
บุคลิกภาพ การแตงตัว อยางชัดเจน แตเขาก็ให
นี้เหมือนกัน ไมเห็นจะ
ความสําคัญกับเราเทา
แตกตางจากคนอื่น
เทียมกับคนอื่น
ตรงไหน
เปนเกย และไมได
ก็เหมือนผูชายผูหญิง
เพื่อนๆ ทราบดีทุกคน คน
ปกปด การแสดงออกก็ อื่นถาไดมาพูดคุยก็จะ
ทั่วไป เพียงแตถาอยูใน
เปนบุคลิกของตนเอง
ทราบทันที อีกอยางใน กลุมพวกเดียวกันก็จะเปน
คือไมตองมาแอบแมน ครอบครัวก็ทราบวาผม ตัวเองไดอยางเต็มที่ แตถา
เปนอะไร ทั้งพอ แม
เปนแบบที่ตัวเองเปน
เจอผูชายก็จะทําตัวดูดี
แตไมไดแสดงกิริยาที่นา ยาย ทุกคนในครอบครัว หนอย คือใหดูเปนผูชาย
ทราบหมด และใหการ
เกลียด คือเราก็ไม
กับผูหญิงก็ตองวางตัว
ยอมรับดี
อยากจะกั๊กหรือปกปด
เหมือนกัน
ไมใหเขารูวาเราเปน
อะไร
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

28. ประสิทธิ์

ชาย

25

ปริญญาตรี

29. รัชนี

หญิง

25

30. ลิขิต

ชาย

24

31. สันติ

ชาย

24

ปวช.

32. นิธิ

ชาย

26

ปริญญาตรี

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

พนักงาน
ประจําราน
พนักงาน
ทั่วไป
พนักงาน
ตอนรับ

7,0008,000
5,000

การแสดงออกก็ชัดเจนอยู
แลว พวกลูกคาเขาก็รูกัน
รับรู เพราะเปดเผย
คุยกันไดทุกเรื่อง
แสดงออกชัดเจน
ไปสนุกกับเพื่อนๆ อยูเปน
รับรู เพราะเปดเผยทั้ง
ประจํา
ทางการแตงกาย
พฤติกรรม และการพูดจา

พนักงาน
บริษัท

เสมียน

6,000

พนักงาน
บริษัท

ลูกจาง
ทั่วไป

7,0008,000

ชัดเจนเลย คือเปนสาว
ประเภทสอง
แสดงออกทางการพูด
กิริยาทาทาง
เปนกะเทย แสดงออก
ทั้งทางการแตงกาย
พฤติกรรม และ
การพูดจา
ไมคอยแสดงออก
แตอาจสังเกตไดจาก
พฤติกรรม การเดิน
การพูดจา
เกย

พนักงาน
บริษัท
ปริญญาตรี พนักงานราน
เค เอฟ ซี
ปวช.
พนักงาน
โรงแรม

7,0008,000

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
เขากันไดดีกับทุกๆ คน

คนทั่วไปไมรู ยกเวนคนที่
สนิทและคลุกคลีดวย

ไมคอยมี

สวนมากไมรู เพราะไม
แสดงอาการอะไรมาก
มาย อยูเปนปกติ

มีหลายคน
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นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

33. ลลิตา
34. สมพล

หญิง
ชาย

26
23

ปริญญาตรี พนักงานขาย
ปริญญาตรี พนักงาน
บริษัท

ลูกจาง
Program
mer

12,000
20,00030,000

35. ธิติมา

หญิง

23

ปวส.

พนักงาน
บริษัท

พนักงาน
ขาย

10,00012,000

36. พิภพ

ชาย

22

ปวช.

พนักงาน
โรงพยาบาล

ผูชวยนัก
กายภาพ

15,000

37. สุกฤษณ

ชาย

21

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

แมครัว

มากกวา
6,000

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
ทอม
พอแมรับรู ญาติๆ ก็รับรู
ไมมี
เปนเกย แตพฤติกรรม คนรอบขางทุกคนรับรู พอ
มีแตเพื่อนเปนกะเทย
การพูดจาและ
แมหามแลวแตก็ไมฟง ไมมีเพื่อนเปนทอม เพราะ
การแสดงออกโนมเอียง โดยบอกกับพวกทานวา
ไมชอบ
ไปทางผูหญิง
คงเปนลูกผูชายที่ดีไมได
แตจะเปนแบบนี้ใหดีใหได
เปนทอม แสดงออกทาง รับรูหมด ทั้งพอแม ญาติ มีทั้งเพื่อนสมัยเรียนและ
ทรงผมกับการแตงตัว
และเพื่อนๆ
เพื่อนในที่ทํางาน ซึ่งมักจะ
ไปสังสรรคกันเปนประจํา
คนรอบขางทุกคนรับรู
มีกลุมเพื่อน แตยังไมมี
เปนกะเทย มีหนาอก
แตงหญิง นุงกระโปรง
แฟนเปนตัวเปนตน นิยม
สั้น ใสสนสูง ไวผมยาว
ไปเที่ยวตามผับตามบาร
แสดงออกทางการพูด
ทุกคนจะรูไดทันทีที่เจอ
ปกติ
กิริยาทาทาง

82

นามสมมติ

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

38. นุชรี

หญิง

22

ม.6

ลูกจาง
รานอาหาร

พนักงาน
เสิรฟ

4,0005,000

ถาไมบอกก็ไมมีใครรู

39. ธีระ

ชาย

21

ม.6

ลูกจาง
รานอาหาร

แคชเชียร

8,0009,000

เปนปกติ ไมได
แสดงออกอะไร เปน
เหมือนผูหญิงธรรมดา
ทั่วไป
แสดงออกทาง
การแตงตัว เขียนคิ้ว
ประแปง คําพูดคําจา

40. สุธรรม

ชาย

35

ปริญญาตรี

พนักงาน
โรงเรียน
เอกชน

อาจารย

10,000

อาจจะรับรูจากทาทาง
การเดิน และลักษณะการ
พูดคลายๆ ผูหญิง เพราะ
พยายามเลียนแบบให
คลายผูหญิงมากที่สุด
ไมแสดงออกวาเปนเกย พยายามไมใหใครรับรู
เพราะเหมือนผูชายทุก ทั้งครอบครัว คนใกลชิด
อยาง แตงกายก็เปน และคนนอก แตเขาก็อาจ
รับรูจากกิริยาทาทางที่มัน
ผูชาย ไมไดบอกวา
หลุดไป
เปนเกย

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
มีการพบปะพูดคุยกัน

มีเพื่อนในที่ทํางาน

มีเหมือนปกติทั่วไป
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
เพศ

อายุ
(ป)

ระดับ
การศึกษา

อาชีพ

ตําแหนง

รายไดตอ
เดือน
(บาท)

การแสดงออก
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

การรับรูของบุคคลอื่น
วาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ

41. นพดล

ชาย

22

ปริญญาตรี

พนักงาน
บริษัท

พนักงานขาย

9,00012,000

รับรูนะ ดูจากกิริยาที่เขา
แสดงตอบกลับมา

42. มณียา

หญิง

33

ปริญญาโท

พนักงาน
บริษัท

Financial
Planner

30,000

แสดงออกทาง
การแตงตัว แตงหนา
ทาปาก
ไวผมสั้น นุงกางเกง

43. ศิริกุล

หญิง

32

ปริญญาโท

รับราชการ

บรรณารักษ

12,000

การแตงกาย

รับรูไมแนชัด อาจรูจาก
การสอบถามบุคคลอื่น
หรือสอบถามโดยตรง

รับรูไดดวยตนเองจาก
บุคลิกภายนอก

การปฏิสัมพันธกับ
ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
คนอื่นๆ
มี แลวแตบุคคล

มีกลุมเพื่อนสนิทที่มีอัต
ลักษณหลากหลายทาง
เพศ
เหมือนบุคคลทั่วๆ ไป
ไมมีกลุมเพื่อนสนิทที่
มีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ
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4.2 สถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางาน
จากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางทัง้ หมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมและเปนธรรม ดังที่ อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“ก็เปนธรรมนะครับ ไมไดถูกเลือกปฏิบัติ” สอดคลองกับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา “ทางองคกรหรือโรงเรียนของผมคอนขางที่จะเปดกวางในสวนนี้ เพราะฉะนัน้ การเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง คาตอบแทน หรือการปฏิบัติตอพนักงานก็มีความเทาเทียมเสมอภาคกันครับ”
เชนเดียวกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
พี่รูสึกวาเปนธรรม เพราะการทํางานเขาก็จายตามปกติเทากับคนอื่นๆ ถาเราจะ
ไดพิเศษกวาก็ตรงที่เราทํางานลวงเวลา เราทํางานมากกวาคนอืน่ เราก็ไดพิเศษ
กวา ไมมีปญหาอะไร พี่คดิ วายุติธรรมดีแลวคะ หัวหนางานก็เปดกวาง มีไป
ฝกอบรมพี่ก็ไดไป หัวหนางานก็จะถามพี่วา ไปไหมตอนนี้มโี ครงการนี้มาจะไป
ไหม พีก่ ็ไป แกเปดโอกาสใหเราไดแสดงความรูความสามารถแสดงออกมา คือ
อยูในเกณฑทโี่ อเคพอดี เขาเปดกวาง เขาไมเลือกปฏิบตั ิเลย พีพ่ อใจมากเลย
กับการที่หวั หนางานใหอะไรเยอะๆ กับพี่ เหมือนกับวาพี่เปนคนปกติทั่วไป
ไมไดคิดวาพี่เปนพวกหลากหลายทางเพศ
ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา
ไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมกัน ทั้งนีเ้ พราะผูบงั คับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรู
ความสามารถมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท
หรือเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
หรือไม ดังที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันครับ ไมไดแบงแยก
นะครับวาเปนเพศทีห่ นึง่ ที่สอง หรือวาที่สาม ขึ้นอยูก ับความสามารถของแตละบุคคลมากกวา”
เชนเดียวกับ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “หัวหนางานใหความเปนธรรม คือ ไมมี
ความลําเอียง ไมวาจะเปนเพศที่สาม ชาย หรือหญิง แตจะดูที่การปฏิบัติตัว ผลงาน และการ
ทํางานของคนๆ นัน้ มากกวา การจายคาตอบแทนก็เทาเทียมกับเพศอื่นๆ ไมวา จะเปนชายหรือ
หญิง” สอดคลองกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
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ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไมมีการแยกรับเขาทํางาน ในดานการเงินจะ
อยูที่ความสามารถของพนักงานแตละคนมากกวา ดานการรับเขาทํางานนั้นจะ
เทาเทียมกัน การพัฒนาศักยภาพเขาจะเปดโอกาสใหเราเต็มที่ ไมแยกวาเรา
เปนชายหรือหญิง
ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงจะอยูที่ผลงานและการ
ทํางานมากกวา
เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาวถึงการไดรับการปฏิบัติในประเด็น
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยวา “ก็เทากันนะครับ เขาไมไดเลือกปฏิบัติ เราเขามาทํางาน
เปนบุคลากร เขาก็จายคาจางตามที่เราทํา ตามหนาที่ของเรา ไมไดเลือกปฏิบัติ เขาดูเราที่
ผลงาน” สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “การรับคนเขาทํางาน การ
พัฒนาศักยภาพ การเลื่อนขั้น การจายคาตอบแทน เทาเทียมกันหมดไมวาจะเปนเพศใดก็มี
ความเสมอภาค ในการทํางานจะดูกันที่ผลงานมากกวา” ขณะที่ เมธา (นามสมมติ) (2552)
กลาววา
ผมคิดวามีความเปนธรรมนะครับ ผมเพิ่งเขาทํางานได 4 เดือน ก็ถือวายังอยูใน
ขั้นของการเรียนรู ตองปรับตัวใหเขากับงาน ปรับสภาพ แลวก็ปรับนิสัยและ
บุคลิกภาพใหเขากับงานทีท่ าํ การทํางานก็ดูความสามารถ ประสบการณ และ
อีกหลายๆ เรือ่ งนะครับ สวนดานอืน่ ๆ เขาก็สงเราเขาอบรมนะครับ การจาย
คาตอบแทนก็ถือวาเหมาะสมกับวุฒิและความสามารถ ก็มีความเปนธรรมดี
ครับ เพราะวาเราไมไดจบมาสูงมาก เงินเดือนขนาดนี้ผมวาก็เหมาะสมแลว
ความสามารถของเราบวกกับการจบมานะครับ
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากลุมตัวอยางไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอยางเปนธรรม “เนื่องจากผูบงั คับบัญชาพิจารณาจากหนาที่การทํางาน
มิใชจากบุคลิกภายนอก (อุษา (นามสมมติ), 2552)
อยางไรก็ดี นันทา (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกในประเด็น
ของการไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางไมเปนธรรมวา
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ถาเราไดเงินเดือนต่ํากวาคนอื่นเพราะเราเปนแบบนี้คงรูสึกนอยใจ แตก็ตองมา
ดูวาวุฒิเขาสูงกวาเรามั้ย ถาสูงกวาก็โอเค แตถาวุฒิเหมือนกันก็รูสึกวาไม
ยุติธรรม ถาถามวามีแรงที่จะทํางานตอมัย้ ไมคอยมีแรง เครียดนะ ถาเราเจอ
เหตุการณแบบนี้ก็จะทนกอน ถาทนไมไดก็จะไป เพราะถึงจะทําอยูตอไปความ
ยุติธรรมก็ไมมเี ลย ความกาวหนาของเราอาจจะหยุดอยูแคนั้น คงไมไปประทวง
หรือคุยกับผูบริหาร เพราะถาเกิดรองเรียนไปคนที่เสียหายก็คือเรา
ทั้งนี้มีกลุม ตัวอยางเพียง 6 รายเทานัน้ ที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูม ีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ ซึ่งเปนในลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก แตไม
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาก็มีแกลงๆ
แซวๆ กันบางนะครับ หยอกลอกันเลนสนุกสนาน” เชนเดียวกับ พิพฒ
ั น (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “สวนใหญที่เจอมาก็จะลอบาง ประมาณแบบหยอกลอ” สอดคลองกับคํากลาวของ
สันติ (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า “เพื่อนผูชายกับผูห ญิงเขาก็จะแซวเลนบาง ก็ไมมีอะไร ไมได
ถึงกับวาใหเราเสียๆ หายๆ นะคะ เขาก็ไมรังเกียจเรา สวนมากจะเปนการพูดเลน แซวกันเลน ก็
เฉยๆ” สําหรับ กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ผมไมคอยพบเจอเทาไหร อยางดีก็แคมอง
ดวยสายตาเทานัน้ เอง ถาหากมีใครรูวาผมเปนคนกลุมนีก้ ็แคมอง แตไมไดถึงกับรังเกียจถึงขนาด
เหยียดหยาม เปนสายตาแปลกๆ แคนั้นเอง พี่ยอมรับไดครับ”
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางทัง้ หมดทีถ่ ูกเลือกปฏิบัติอันเนือ่ งมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในลักษณะดังกลาวขางตนยอมรับไดกับการถูกเลือกปฏิบัติในลักษณะ
ดังกลาว เพราะคิดวาไมใชเรือ่ งรายแรง
ขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ ดังที่ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมถูกเลือกปฏิบตั ิและทุกคนใน
ที่ทาํ งานเคารพสิทธิของคนทุกคนอยางเทาเทียมและเสมอภาค” เชนเดียวกับ อุษา (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “ไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกับบุคคลที่มบี ุคลิกภาพปกติ” และ ประสิทธิ์ (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่ไมเคยโดนเลือกปฎิบัตอิ ะไรเลยคะ” สอดคลองกับ กิตติ (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมมีนะเพราะในแวดวงวิชาการนะมองในเรื่องของความสามารถ
มากกวานะ แตถาเปนแวดวงอื่นพี่วา อาจจะมีนะ เคยไดยินแหละ แตไมใช Case ในหนวยงานพี่
แลวก็มีรุนพี่ทเี่ ปนอยูเยอะแยะไง”
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สาเหตุสว นหนึ่งที่ทาํ ใหไมถกู เลือกปฏิบัตินั้น ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไม
ถูกเลือกปฏิบตั ิ
เนื่องมาจากความสามารถในการทํางานไดเทาเทียมกับเพศชายปกติทวั่ ไป”
ขณะที่ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “การจะไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับ ถูก
เลือกปฏิบัติหรือไมนั้น ขึน้ อยูกับพฤติกรรม การปฏิบตั ิตน และการแสดงออกมากกวา” ดังคํา
กลาวตอไปนี้
การถูกเลือกปฏิบัติในมุมมองของพี่อยูที่แตละคนแสดงภาพพจนของตัวเอง
ออกมาอยางไรมากกวา
เพราะการที่เราแสดงภาพพจนออกมาวาเราเปน
อยางไร เขาก็จะคิดวาเราเปนอยางนั้น เพราะงั้นการทีพ่ ี่มาเจอเด็กอยางนองๆ
นี้พี่เปนในฐานะอาจารย หรืออาจจะเปนคุณหมอ หรือวาอาจจะเปนพี่ ถาพี่ไป
สอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สอนวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สอน
พยาบาล สอนสถานีอนามัยอยางนี้ พีก่ จ็ ะเปนบทบาทของอาจารย เราตอง
วางตัวใหดี วางตัวใหเปน และตองเปนคนที่รูจริง ไมใชวาพูดๆ ไปแบบน้ําทวม
ทุง การทําอะไรก็ตามตองทําแบบเต็มความสามารถ แลวทําแบบรูจริง เขาก็จะ
มาดูถูกเราไมได
และเขาก็จะไมมกี ารเลือกปฏิบัติ
เพราะเราแสดง
ความสามารถใหเขาเห็นและวางตัวของเราใหดีคะ คือ วางตัวใหเปน ไมวี้ดวาย
กระตูฮู และก็ใหเขามองเห็น สรางความเชื่อมั่น สรางความศรัทธาได จริงๆ
แลวการเขามาแรกๆ ใหมๆ ก็จะมีบา งนะคะที่ผูปว ยจะมาเจาะแจะ แตถาเรา
วางตัวเปน อธิบายใหดี ยิม้ ตรวจโรคเปน แลวก็พดู ใหเพราะ เขาก็จะเริ่ม
ยอมรับนับถือเรา และใหการรักษาโดยใชหลักมนุษยธรรม คือไมใชไปถึงปุบ
รักษาแบบชางมันเถอะ เราใชหลักการคือเอาใจเขามาใสใจเรา เขาเจ็บเรารูนะ
เราก็ตองพยายามใหเขาหายเขาก็จะยอมรับนับถือเรา ในเรื่องของการเลือก
ปฏิบัติก็มีอยูหลายดาน ของพี่มที งั้ ผูรับบริการที่จะปฏิบัติกับพี่ยงั ไง ผูบริหาร
จะปฏิบัติกับพีย่ ังไง แตถาเราทําตัวใหดีวางตัวใหเปนแลว เรามีผลงาน
ทางดานวิชาการ เรามีคนไข เราใหความเอาใจใสและก็เขายอมรับที่เรารักษา
ดี เขามีความสุขกับการที่เราใหการรักษาเขา ซึ่งพี่คดิ วาในองคกรที่พี่อยูพี่
คอนขางจะสบายใจและมีความสุข เพราะวาเราเต็มทีก่ บั งาน และทําหนาที่ของ
เราใหดี เขาก็จะยอมรับในตัวของเราเองคะ
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กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดตั้งขอสังเกตในประเด็นนี้ไววา “คนที่เปดเผยก็จะพิจารณา
แลววาไมโดนเลือกปฏิบัติแน หรือไมบางคนเขาก็ไมแครวาจะโดนหรือไมโดน ขอมีความสุข
สําหรับเรื่องงานเดี๋ยวคอยเปลี่ยนก็ได คือ สวนใหญถาคนเปดเผยแสดงวาเขาพรอมที่จะเผชิญ
กับอะไรก็ได ไมวาผลในแงบวกหรือแงลบ พี่วา คนที่เปดเผยเขาไมคิดแลวละ เพราะเขาประเมิน
แลววาเขาจะเลือกทางเลือกที่มีความสุข และเลือกทีจ่ ะเปดเผยตัวมากกวาที่จะปดบัง ฉะนัน้
อะไรจะเขามาในแงบวกแงลบก็พรอมเผชิญ”
เมื่อถามถึงบุคคลที่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการที่เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศ มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียวที่พูดถึงคนที่เลือกปฏิบัติกับตน คือ ประพนธ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
บางครั้งก็มีเพือ่ นรวมงานที่เขาอาจจะไมชอบตรงนี้ แตเขาก็ไมไดแสดงออกมาก
เพราะลักษณะของเรามีความเปนผูใหญกนั มากแลว มีการใหเกียรติตอการ
ตัดสินใจของกันและกัน ดังนั้นการทีจ่ ะแสดงตนหรือการที่จะพูดจาอะไรที่ไมให
เกียรติกันก็คอนขางที่จะมีนอ ย
ขณะที่ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) แมจะไมถูกเลือกปฏิบัติ แตก็ไดแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นนี้วา
พี่ทาํ งานทีน่ ี่เปนทีท่ ี่ 3 แลวตัง้ แตจบมา พี่โชคดีมากที่ไมวาลูกคา เพื่อนรวมงาน
หรือวาใครก็ตามทีพ่ ที่ ํางานดวย ทุกคนปฏิบัติตอเราเทาเทียมกัน ไมรูนะ เขา
อาจจะมองเราเปนผูห ญิงคนหนึ่ง ผูชายคนหนึ่ง ไมมีการดูถูกเหยียดหยาม การ
แซวหรือลอเลียนอะไร
สําหรับวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ มีกลุม ตัวอยางใหคาํ ตอบในประเด็นนี้รวมทั้งสิน้ 17 ราย กลุม
ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 กลาววา มีวธิ ีการในการรับมือโดยการปลอยวาง อยูเฉยๆ ไมสนใจกับ
ปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ดังที่ มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็ทําไมรูไมชี้ไป”
เชนเดียวกับ ธิติมา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็เฉยไป ทํางานปกติ ทําหนาที่ของเราใหดี
ที่สุดก็แลวกัน” สอดคลองกับความเห็นของ สมพล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ทาํ ตัว
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เฉยๆ ไมกอเรือ่ งกอราว ขอแควาเราอยูสว นเรา เขาอยูส วนเขาก็โอเคแลว” ไมตางจาก นิตพิ งศ
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ไมตอบโต ไมแสดงอาการอะไร อาจจะไมพูดดวยไปเลย เพราะวาจริงๆ พี่เปน
คนอารมณรอนเหมือนกัน ถาโดนแหยมากๆ ก็หลุด แตวาเราก็พยายามบังคับ
ตัวเอง ไมพูด ไมมอง ไมสนใจ ทําเหมือนไมมีเขาอยูตรงนัน้ เลยจะดีกวา เปน
ประโยชนกับตัวเราเองดวยคะ
ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววา จะพูดหรืออธิบายใหคนรอบขางเขาใจ ดังที่ ยศวิน
(นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่กพ็ ยายามอธิบายใหเขาเขาใจวาเราทํางานไดดีมาก และ
พยายามพัฒนาตัวเองอยูเสมอ ที่เราเปนอยางนี้ไมไดสงผลในการทํางาน ก็พยายามอธิบายให
เขาฟงวาเราเปนแบบนี”้ เชนเดียวกับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ถาไมมีความ
เทาเทียมหรือไมมีความยุติธรรมก็จะมีการตอบโต อาจจะมีการพูดคุยหรือชี้แจงใหเขาทราบใน
เรื่องนัน้ ๆ”
นอกจากนี้ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการ
ถูกเลือกปฏิบตั ิอันเนื่องมาจากการเปนผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “ก็ปรับตัวใหเขากับ
สังคมเพื่อใหเขากับคนในทีท่ ํางานได” โดย ธีระ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เราตองแสดง
ความสามารถใหเขาเห็นครับ” สอดคลองกับความเห็นของ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ผูที่เปนแบบนี้ สําคัญที่สดุ เลยนะ คือเอาผลงานออกมา เมื่อกอนพีก่ ็เคย
เดินทางผิดเหมือนกัน ในลักษณะทีว่ า เราเปนแบบนี้ เราจะตองแตงตัวให
เหมือนนะ ตอนนัน้ เรายังเปนเด็กไง เรามีความรูสึกวาเราตองทําใหเขารูวา เปน
แบบนี้ แตพอเราโตขึ้นมาสักนิดหนึ่ง เราก็ไดรูวาจริงๆ แลวที่เราคิดนะผิด การที่
จะใหเขายอมรับเรา ไมใชอยูที่วา เราแตงตัวไดเหมือนหรือแสดงทาทางออก
มาแลวเหมือน แตจริงๆ ไมไดทําใหเขายอมรับเรา เขายอมรับสิ่งทีเ่ ปนผลงาน
ของเรามากกวา เราลุย เราบางานอะไรอยางนี้ พี่จงึ ไดมาเขาใจหลังจากที่
ทํางานไปไดสักระยะหนึง่ นัน่ แหละ
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แตสําหรับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเราถูกเลือกปฏิบัติก็ไมรูเหมือนกันนะ
คงตอบไมไดวาจะทํายังไง ตองไปอยูในสถานการณนั้นจริงๆ คําตอบแบบนี้บางทีอาจจะตอบ
แบบนางงามไง แตพอไปถึงสถานการณนนั้ จริงๆ อารมณอาจจะพุง ปรี๊ดขึ้นมา นึกออกมั้ย แลวก็
อาจจะเกรีย้ วกราดตบมันเลยอยางนี”้
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชวิธีการแบบไมเปนทางการในการรับมือหรือ
แกปญหาการถูกเลือกปฏิบตั ิอันเนื่องมาจากการเปนผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยการ
อยูเฉยๆ ไมสนใจกับปฏิกิรยิ าของบุคคลดังกลาว ดังเชน ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
“การแกปญหาก็จะอยูเฉยๆ อยูนงิ่ ๆ ไมโตตอบหรือโตเถียง เพือ่ เปนการหลีกเลี่ยงปญหา”
เชนเดียวกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เราก็เฉยๆ และทําหนาที่ของเราใหดที ี่สุด
ปลอยใหเวลาเปนเครื่องพิสจู นดีกวาวาทํางานมากนอยเพียงใด” สอดคลองกับ สุกฤษณ (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ตองยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกปฏิบัติตอเรา แลวก็เงียบไวกลับมาตัง้
หลักเริ่มตนกันใหม”
ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียว คือ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่ใชวิธีการแบบ
เปนทางการรวมกับวิธีการแบบไมเปนทางการเพื่อแกปญ
 หาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
การเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยกลาววา
วิธีการแบบเปนทางการก็ทําเปนหนังสือบันทึกขอความอะไรแบบนั้นนะครับ ให
เปนลายลักษณอักษรจะไดมีกลักฐาน สําหรับวิธีการแบบไมเปนทางการ เชน
ถาเราถูกเพื่อนเลือกปฏิบัตอิ ันเนื่องมาจากการเปนผูมีความหลากหลายทาง
เพศ เราก็จะพูดคุย ชี้แจง แนะแนวใหเขาเขาใจวาที่เราเปนอยางนี้ เราไมได
ตั้งใจที่จะเปน แตเหมือนกับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสรางใหเรามาเปนแบบนี้ อาจจะใช
วิธีการพูด อาจจะใชวิธกี ารไมเปนทางการมากนัก
สําหรับสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานใน
ดานตางๆ นั้นปรากฏดังนี้
4.2.1 ดานการรับเขาทํางาน
กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 2 ไดแสดงใหผูบังคับบัญชารับรูตั้งแตตอนสมัครเขาทํางาน
วาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดย นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “แสดงออก
เขาจะไดเห็นเราตั้งแตตอนนั้น วาเราเปนแบบนี้นะ รับเราไดมั้ย ถารับเราไดก็รับ ถารับเราไมไดก็
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บอกมาเลยวารับไมได” เชนเดียวกับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “แสดงใหเห็นไปเลย
คะไมตองไปสรางภาพ” ทั้งนี้ อุษา (นามสมมติ) (2552) ใหเหตุผลที่แสดงใหผูบงั คับบัญชารับรู
ตั้งแตตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา
“เพราะอยากใหเขา
ยอมรับที่เราเปนตัวของเราเอง” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ซึ่งกลาววา
ถาพีจ่ ะทํางานใหกับที่ไหนสักทีห่ นึง่
พี่จะเลือกแลววาเขากับตัวเราดวย
เหมือนกับใหพี่เปนเลขา พีก่ ็ทําไมได งานทีพ่ ี่ทาํ พีช่ อบทําแบบลุยๆ ขับรถ ขับ
ลุยโนนลุยนี่ อะไรอยางนี้ ถาบริษัทไหนองคกรไหนที่ตองการตําแหนงนีพ้ อดี
และบังเอิญวาพี่ไปคุยกับเขาได ยามพี่กเ็ คยทํามาแลวนะ พีถ่ ามวาทําไมยาม
หอพักหญิงก็มี ไมจาํ เปนตองเปนผูชาย หอพักหญิงก็เอายามหญิงเหมือนกัน
ถูกมั้ยคะ มันก็หลายๆ อยาง งานบางงานเราเลือกทีจ่ ะทําได พี่ก็เขาไป พี่ไมเคย
ปกปด ไมเคยซอนเรน แตก็ไมไดแสดงออกมากเกินไป
สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “กอนมาทํางานเขาก็นาจะรู
เพราะตอนที่มาสมัครงานเขาก็มพี ูดนะวานองเปนผูท ี่มอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือเปลา
เราก็ยอมรับเพราะคิดวาสถานที่แบบนี้ไมไดแบงแยกเพศ เราก็ตางทํางานไดหมดทุกคน”
ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ตั้งแตเดินเขาไปสมัครผมก็แสดงกิริยา
หรือลักษณะทาทางหลายสิ่งหลายอยางเพือ่ ที่จะบงบอกวาผมเปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศ เปนบุคคลประเภทที่สาม เพราะผมมีวิสัยทัศนวา คาของคนอยูท ผี่ ลของงาน การที่เขาจะรับ
เราเขาไปทํางานในองคกรใดองคกรหนึง่
เขาตองดูที่ชิ้นงานของเราไมใชรูปลักษณภายนอก”
เชนเดียวกับ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผมใชความสามารถพิเศษเปนนักกีฬา ซึง่
ผูบังคับบัญชาก็เห็นแววแลวนะครับวามีความสามารถมากกวาเปนเพศที่สาม จึงรับเขาทํางาน”
ไมตางจาก ธีระ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “แสดงใหเห็นตั้งแตตอนเขามาสมัครแลว เพราะ
ตามความคิดของตัวเองถาเขาจะรับก็รับทีค่ วามสามารถ ไมไดรับเราทีเ่ รามีอะไรอยางนี้ ก็แสดง
ใหเขาเห็นไปเลย
และเชื่อวาสังคมไทยในปจจุบันนาจะยอมรับและเปดรับเพศที่สามมาก
พอสมควร” สอดคลองกับ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
การทีพ่ ี่เขามาอยูในองคกรนีไ้ ดเขาก็ดูที่การวางตัวกอน ถาเราวางตัวดี คือ
บุคลิกภาพดี มารยาทดี ไปลามาไหว เจอหนาใครยกมือไหว ใครๆ ก็เอ็นดู เรา
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ตองรูกติกามารยาทในสังคม รูจักเขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม การปรับตัว
แลวก็การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนสิง่ ทีท่ ําใหเราเขาสังคมที่ไหนๆ เขาก็จะ
เอ็นดูเรา พีเ่ องไมไดเขามาอยูในองคกรนี้โดยตรงตั้งแตแรก พี่มาในลักษณะของ
กระทรวง พี่ตอ งเขาไปทีก่ ระทรวงกอนเพื่อที่จะจับฉลากบรรจุ ตอนทีจ่ ับฉลาก
บรรจุพี่ก็แตงตัวเปนผูห ญิงนีแ่ หละคะ แตอาจจะไดเปรียบตรงที่วา เราจบมาดี
คะแนนเราโอเคในระดับที่ดี และก็มีผลงานในการทํากิจกรรมแลวก็ผลงานที่
เราทําเรื่องวิชาการมาคอนขางจะเยอะ เพราะงัน้ เขาจะใหการยอมรับนับถือ
ในการสัมภาษณเราก็มหี ลักในการพูดจาที่ดี
เพราะนั่นคือการวางตัวที่
เหมาะสม แลวก็ประพฤติตนเขากับสังคมนั้นได โดยวางตัวใหเปน เขาก็จะให
การยอมรับเรา และที่สาํ คัญก็คือวา การศึกษาของเรา เขาเรียกวามีวุฒิภาวะ
ทางการศึกษาที่คนอืน่ สามารถยอมรับนับถือเราได ก็จะเปนขอตอรองอยาง
หนึง่ ที่คนอื่นไมสามารถที่จะดูถูกเราได
เพราะงัน้ คือพี่เขามาในองคกรดวย
ความที่พพี่ รอมมาจากพื้นฐานครอบครัว และก็มีแรงผลักดันที่ดีจากครอบครัว
ใหกําลังใจดี และที่สําคัญกลุมเพื่อนที่เราไปดวยกันทุกคนใหการยอมรับนับถือ
มาตั้งแตสมัยเรียน เพราะงัน้ คือเวลาเราไปจะไมมีการแบงแยกพรรคพวก ไปก็
ไปดวยกัน ใหกําลังใจซึง่ กันและกัน ในกลุมจะมีทั้งประเภทสอง มีทั้งเพื่อน
ผูหญิงผูชาย แมกระทัง่ ผูหญิงที่เปนทอมเปนดี้เราก็ไปดวยกัน ผูใหญที่เขามา
คัด เขาก็เห็นวามุมมองของเราไมใชเปนคนที่บา บอไปวันๆ เราเปนคนที่มีความ
ตั้งใจในการทํางาน แลวก็มจี ุดมุงหมายทีช่ ัดเจน ก็เลยทําใหเขาอยากพิสูจนเรา
กอนวาเราทําดีไดขนาดไหน เขาก็ใหโอกาสเรา เมือ่ มีโอกาสเราก็ควาแลวก็
วางตัวใหเปน ประพฤติตนใหเขาไดเห็น อยางทีว่ าคาของคนอยูท ี่ผลของงาน พี่
บอกเสมอวามันไมใชแคเรื่องเพศเทานัน้ แตเราตองมีผลงาน ตองมีความดี
ปรากฏใหเขาเห็น เขาถึงจะยอมรับนับถือเรา ถึงแมจะเปนผูหญิงผูชายก็ตาม
แมจะทํางานออกมาไดดี แตมาสาย มีปญหากับผูป ว ยสม่าํ เสมอ เปนคนที่
อารมณรอน ไมมีสัมมาคารวะ อยูท ไี่ หนก็ไมมีความสุข เพราะงั้นการทีเ่ รา
วางตัวใหดี มีสัมมาคารวะ ไปลามาไหว และที่สําคัญคือ รูจักหนาที่ของตน
เวลาทํางานทุกคนก็จะใหการยอมรับนับถือ และก็เขามาอยูในองคกรอยางมี
ความสุขไดคะ
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พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา
ผมก็ทาํ ตัวเรียบรอยในสไตลผม ผมจะไมแสดงกิริยาที่นา เกลียด แตกอ็ าจจะมี
การตุงติ้งซึง่ ออกมาเอง ผมก็เหมือนกับคุณนะครับ ถาคุณไปสมัครงานคุณจะ
ทําตัวยังไงครับ เหมือนทีเ่ ราเปนไหมฮะ ก็คือสไตลของผมเรียบรอย แตเขาคงดู
ผมออก คาดอยางนัน้ นะฮะ เขาคงคิดวาผมจะสามารถทํางานไดดี เพราะงั้น
ตอนรับเขาทํางานเขาจึงมองสิ่งนี้เปนเรื่องธรรมดา
สําหรับวิธีการที่กลุมตัวอยางแสดงใหผูบงั คับบัญชารับรูตั้งแตตอนสมัครเขาทํางานวา
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน พิกุล (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “แรกๆ เลยที่ดิฉันเขาไปทํางานในบริษทั ดิฉนั ก็แตงตัวเปนผูห ญิง แลวก็บอก
เลยวาดิฉันเปนพวกอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ก็บอกกับผูบังคับบัญชาไปตรงๆ เลย”
เชนเดียวกับ นพดล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “แสดงออกโดยการแสดงกิริยาทาทาง แลวก็
บอกไปตรงๆ” ขณะที่ สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “แคพี่เดินมาสมัครงาน ทรงผม
บุคลิก การเดิน ทุกอยางมันก็บง บอกแลววาพี่เปนเพศที่สาม ก็คือทอมนี่แหละ” เชนเดียวกับ
อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่แสดงออกทางบุคลิกและการแตงตัว และ รัชนี (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “ก็ไมไดแตงตัวใสกระโปรงเหมือนผูห ญิง ใสเสื้อเชิต้ แขนยาว กางเกงขายาว”
ทั้งนี้มีกลุม ตัวอยางซึง่ แสดงออกในลักษณะดังกลาวอีกหลายคน เชน ธิติมา (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “แสดงออกตั้งแตตนจากลักษณะการแตงตัว ทรงผม ทาทางการเดิน” และ
ศิริกุล (2552) ทีก่ ลาววา “ลักษณะของการหาวๆ การแตงกายที่ไมไดดูออนหวานเหมือนผูห ญิง
ทั่วๆ ไป” สอดคลองกับ นิตพิ งศ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
ตอนจบใหมๆ พี่ทาํ งานที่อนื่ มากอน และก็ประมาณวาเบื่องานเกา ก็ไปพิมพ
ขอมูลไวในเว็บไซตของกรมจัดหางาน ทางบริษทั เขาก็คิดวาพีเ่ ปนผูชายนัน่
แหละ เพราะวาดูจากชื่อ เขาก็เรียกตัวเขาไปกรอกใบสมัครนะคะ แลวก็สอบ
สัมภาษณ พีก่ ็มากรอกใบสมัคร ตอนวันเขามาก็เจอเจานายเลย เจอผูจัดการ
เลย ซึ่งเขาก็เห็นชัดเจนอยูแ ลว คือเราผมยาวอะไรอยางนี้ ก็เห็นตัง้ แตแรกแลว
คะ สําหรับพี่ตอนที่เขามาสมัครก็เปนเสือ้ เชิ้ตผูหญิงทํางานนั่นแหละ พี่ใส
กางเกงคะ แตก็ดูเรียบรอย ผมยาว แตพกี่ ม็ ัดผม ก็แตงตัวเรียบรอยคะ
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อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งซึ่งถึงแมจะพยายามไมแสดงออกให
ผูบังคับบัญชารับรูตั้งแตตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ แตเขาก็
อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ทีใ่ นบางครั้งก็แสดงความเปนตัวตนออกมา
ตัวอยางเชน อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผมบอกเลยวาถึงพยายามใหเปนผูชาย
มากที่สุด แตก็คงมีหลุดบาง ผูบริหารก็คงทราบ แตวาอยาใหมนั มากจนเกินไป ผมทําใหเขาไม
ทราบ แตเขาคงทราบ” เชนเดียวกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “พี่ไมแสดงออก แตพี่
คิดวาเขาคงรูจ ากการแตงกายและทาทางการเดินของพี”่
กลุมตัวอยางกลาวถึงผลที่ไดรับจากการทีแ่ สดงออกใหผบู ังคับบัญชารับรูตั้งแตตอน
สมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศวา “ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและคิดวา
การที่เราเปนแบบนี้เปนเรื่องสวนตัวไมเกี่ยวกับเรื่องงาน” (ชัชชัย (นามสมมติ), 2552)
เชนเดียวกับ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูบังคับบัญชาเขาก็มีปฎิกริ ิยาตอบรับดี
ยินดีเปดโอกาสใหเทาเทียมกับทุกเพศ” สอดคลองกับ นันทา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
บริษัทเปดโอกาสเต็มที่เลย เขาไมอคติเลย ไปสัมภาษณใสกางเกงสีดํา ใส
เสื้อเชิ้ต เขาไมแยกวาผูหญิง ผูชาย กะเทย เขารับหมดเลย สวนมากงานที่นี่จะ
มีทุกประเภทเลย ทุกรูปแบบ สวนมากจะเปนพวกกะเทยกับทอม เพราะวางาน
ที่นี่คืองานใชแรงดวย ตองยกของ ถามีแตผูหญิงก็จะยกของหนักไมได เขาตอง
ใชเรา ดังนั้นตอนที่เขาทํางานจึงไมมีปญหา
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งไมไดแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูต้งั แตตอนสมัคร
เขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังคํากลาวของ ประสิทธิ์ (นามสมมติ)
(2552) ที่วา “การสมัครทํางานของพีพ่ ี่กม็ าเฉยๆ แตพอเขามาทํางานพีก่ ็สุดๆ ทํางานพีก่ ็เต็มที่
การแสดงออกก็ชัดเจนวาพี่เปนอยางนี้ เปนสาวประเภทสอง” เชนเดียวกับ ยศวิน (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “ผมมาสมัครงานก็ไมไดแสดงออก เดินเขาไปสมัครงานผมก็เปนผูชายปกติ
ทั่วไป ไมมีใครรูวาผมเปนเกย” สอดคลองกับ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ผมคิดวาผมไมคอยมีอาการมากนะครับ ผมเปนคนเก็บอาการ ไมแสดงอาการ
ออกมาใหผูอนื่ รับรูนะครับ ผมทําตัวเปนปกติ และก็มีการสัมภาษณงานแบบ
เปนธรรมดาครับ ผมเปนยังไงผมก็รู แตหากถามถึงหัวหนานะครับ เขาอาจจะ
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ไมรูวาผมมีลักษณะเปนยังไง ดูจากภายนอกอาจจะดูไมรู ถาผมไมแสดงออก
เพราะวาถาเราเก็บอาการอยูคนสวนใหญเขาก็จะดูไมออกครับ แตถาเกิดวาเรา
แสดงอาการออกมาก็อาจจะดูออก อาการที่แสดงออกมาจะดูไมเหมือนผูชาย
ทั่วไปครับ
ผมคิดวาหัวหนาผมไมรูหรอกครับวาผมเปนยังไงถาผมไมแสดง
อาการนั้นออกมา
เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ตอนเขาทํางานแรกๆ ก็ยงั ไมไดเปดเผยตัวตนนะ เพราะยังไมรูจกั ใคร ตอน
สมัครก็ครับผมอยูนะ เขาถามวามีแฟนรึยัง ก็ตอบวากําลังดูใจกันอยู แตไมได
บอกวาแฟนเปนอยูห ญิงหรือผูชาย เราก็ตอ งแสดงบทบาทที่วา การแสดงตัวตน
ออกมาไมนา จะดีมากนะพี่วา อยางเปดเผยตน ณ วันสัมภาษณวา เราเปนอะไร
คิดเหมือนกันวาเขาอาจจะไมชอบ เหมือนกับวาเวลาเราจะพูดอะไรกับใครเราก็
ตองประเมินแลววาคนนี้รับเราไดรึเปลา ฉะนั้นกับบุคคลเหลานีเ้ ราไมรูจักเลย
เราจะแสดงตนทําไมละ ไมใชวา เดี๊ยนชอบผูชายดวยกันนะฮะ ขอสมัคร
ตําแหนงอาจารย
กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลของการที่ไมไดแสดงออกใหผบู ังคับบัญชารับรูตั้งแตตอน
สมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศวาเปนเพราะ “กลัววาเขาจะไมรับเขา
ทํางาน” (เอกชัย (นามสมมติ), 2552) สุธรรม (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงเหตุผลที่องคกร
ตางๆ อาจจะเลือกปฏิบัติตอคนกลุมนีว้ า “เหตุผลทีท่ ุกที่กีดกัน เพราะทุกที่ตองการคนที่มี
บุคลิกภาพที่ดี ตองการคนที่สมบูรณแบบ เปนตัวอยางที่ดีของนักเรียนได” ทั้งนีก้ ลุมตัวอยาง
ประมาณ 1 ใน 3 กลาววา เคยไดยินเหตุการณที่ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกองคกร
ปฏิเสธการรับเขาทํางาน และมีกลุมตัวอยางถึง 5 คน ที่เคยเจอกับเหตุการณทาํ นองนี้ดวยตัวเอง
กลุมตัวอยางที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศถูกองคกรปฏิเสธ
การรับเขาทํางานสวนใหญมคี วามเห็นวา ไมมีความยุติธรรม นาจะใหโอกาสคน และควรมองที่
ความสามารถเปนหลัก
เพราะไมนาจะเกีย่ ววาเขาจะเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
หรือไม ตัวอยางเชน นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมยุติธรรม เพราะการทํางานของ
คนเราไมไดขึ้นอยูกับวาเขาจะแสดงพฤติกรรมอยางไร อยูที่ความรูท ี่เขาร่ําเรียนมา” และ สันติ
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(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “นาจะเปดกวาง ดูที่พฤติกรรม ดูที่ความรูความสามารถ
มากกวา” ธิตมิ า (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ตองดูวาเขาทํางานเปนอยางไร ไมใชมาตัดสิน
วาเขากระตุงกระติ้ง” ขณะที่ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเกิดกับพีพ่ ี่จะรูส ึกวาทําไม
คณะกรรมการใจแคบ ไมมองคนที่ความสามารถ ควรเปดโอกาสใหเพศที่สามเขามาทํางานตรง
นี”้ เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
องคกรไมมีความเปนธรรมเลย ทําไมมองคนที่ภายนอก ไมดูที่ผลงาน ถาเปน
แบบนี้คนอยางพวกพี่ก็คงตกงานกันหมด พี่ก็มีความรูเหมือนกันนะครับ เราก็
คนเหมือนกัน มีสิทธิเทาเทียมกับคนอืน่ ๆ ไมวาผูห ญิงหรือผูชาย ถึงเราจะตาง
เพศก็เหอะ แตเราก็มีความรูความสามารถ เราก็ทาํ งานไดเหมือนกัน อยากใหดู
ที่คุณภาพงานของเรา ไมใชดูที่การทําตัวของเรา ถึงแมพจี่ ะไมเคยเจอ
เหตุการณแบบนี้ แตกม็ ีสายตาของคนรอบขางทีม่ องเราวาเราเปนแบบนี้ แตพี่ก็
ไมคอยแครกับคนรอบขาง ถือวาเราทํางานมีอาชีพสุจริต เราทําหนาที่ของเรา
ตามความรูความสามารถของเรา
สอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางอีกหลายคนทีก่ ลาววา
กรรมการมีความลําเอียง ใจแคบ มองแตบุคลิกภาพภายนอก ไมเปดโอกาสให
แสดงความสามารถ เลือกปฏิบัติเฉพาะเพศหญิงหรือเพศชาย แตไมเปดโอกาส
ใหกับผูมีความหลากหลายทางเพศ ไมเปนธรรมเอาเสียเลย (ไพบูลย (นาม
สมมติ), 2552)
ผมคิดวาคอนขางทีจ่ ะไมยุตธิ รรม เพราะวาคนไทยมักจะพูดถึงสิทธิมนุษยชน
ทุกคนอยูในระบอบประชาธิปไตย แตนี่เปนการบงบอกวาไมใชประชาธิปไตย
หัวหนางานหรือบุคคลที่ทําการสัมภาษณไมใหความเปนธรรม
ผมคิดวา
ประเทศไทยควรที่จะเลิกปดกั้นบุคคลเพศที่สาม ควรที่จะพิจารณาชิ้นงาน หรือ
ความสามารถของเขามากกวานะครับ (ประพนธ (นามสมมติ), 2552)
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สําหรับพีน่ ะครับคิดวาไมวาจะเปนคนแบบไหน จะเปนเพศที่สามหรือวายังไง
มันไมเกีย่ วกับงานที่เราทํานะ นาจะดูจากผลงานมากกวาจะมาดูวาเราเปนตุด
เปนทอม เปนกะเทย ไมนาจะมาดูตรงนั้น อยากใหดูจากการทํางาน ความ
รับผิดชอบ ความสามารถของเราที่ไดแสดงออกไปมากกวา (ลลิตา (นาม
สมมติ), 2552)
รูสึกไมยุติธรรม ถาจะรับคนเขาทํางานนาจะมองที่ความสามารถมากกวา ไม
นาจะมองที่เพศหรือลักษณะการแตงกายภายนอก หรือไมก็นา จะระบุไปเลยวา
ไมเอาเพศที่สาม สําหรับเหตุการณอยางนี้คอนขางจะไดยินมาบอยวาเขากีด
กันเพศที่สาม แตความจริงแลวไมนา จะกีดกัน นาจะดูที่ลักษณะการทํางาน
มากกวา อยางนอยใหเราเขาไปทํางานสักเดือนสองเดือนคอยวากันอีกทีก็ได
(ธีระ (นามสมมติ), 2552)
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมีความเห็นวาควรจะใหโอกาสผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศบาง เพราะในหลายกรณีคนกลุมนีม้ ีความรูความสามารถที่เหนือกวาผูชาย
ผูหญิงปกติเสียอีก ดังคํากลาวของ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
การที่จะเลือกคนเขาทํางานนาจะวัดกันทีค่ วามรูความสามารถ อยางไรก็ตาม
ยังมีสงั คมอีกกลุมหนึ่งที่ยงั ไมยอมรับคนกลุมนี้ อยากใหสังคมใหการยอมรับ
เปดใจใหกวาง ยอมรับคนกลุมนี้ อยากใหสังคมวัดกันที่ความรูความสามารถ
มากกวา
เพราะในบางครัง้ คนกลุม ผูมีความหลากหลายทางเพศจะมี
ความสามารถในหลายๆ ดานมากกวาบุคคลที่เปนเพศปกติเสียอีก
สอดคลองกับ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “บางครั้งคนทีม่ ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศอาจจะมีหนาที่การงานหรือมีความขยันมากกวาคนปกติ”
เชนเดียวกับ
ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ควรจะไดรับโอกาสมากกวานี้ เพราะวามีคนอยางเรา
ในสังคมเยอะแยะนะคะ และความรูความสามารถก็อยูในเกณฑทเี่ กงมากๆ เขาควรที่จะให
โอกาสกับพวกเราบางคะ”
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เหตุการณทํานองนี้สงผลตอกลุมตัวอยางทําใหกลัววาจะไมสามารถไดทํางานใน
ตําแหนงงานหรือสาขาที่ตนไดร่ําเรียนมา ดังกรณีของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ตอนแรกที่พเี่ รียนจบมาใหมๆ ก็นึกกลัวเหมือนกัน แตดีที่บริษัทที่พที่ ํางานอยู
ตอนนี้ไมไดรังเกียจหรือกีดกันอะไร ก็ไมรูนะ เขาอาจมองวาพี่เปนผูชายธรรมดา
ทั่วไปมัง้ พี่คิดวาถาในองคกรมีบุคคลที่รังเกียจ ไมยอมรับเพศที่สาม เชน พวก
ตุด พวกเกยอะไรอยางนีอ้ ยูในองคกรแลว ก็อยาไปทํางานทีน่ นั่ ดีกวา ถึง
อยางไรพวกเขาเหลานัน้ ก็จะกีดกันและไมชอบเราอยูตลอดเวลา ก็จะสงผลตอ
เราอีก ทําใหเราทํางานไดอยางไมเต็มที่และไมมีประสิทธิภาพ หนาทีก่ ารงานก็
จะไมเจริญกาวหนา สรุปก็คอื อยารวมงานกับบริษทั นี้ละ ดีแลว
ขณะที่ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) กลับมองวา “เหตุการณดังกลาวเปนเรื่องปกติเพราะ
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะโดนคําครหา กลั่นแกลง หรือกีดกันอยูแลว” สอดคลอง
กับความเห็นของ มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ธรรมดาอยูแ ลว เราเปนกะเทยใชไหม
จะทํางานกับองคกรไมไดหรอก เพราะเขาจะไมยอมรับ ก็เลยตองทํางานอิสระ”
อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองวาควรใหความเปนธรรมแกทงั้ สอง
ฝาย คือ ทั้งฝายนายจางและฝายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยควรพยายามทําความ
เขาใจถึงเหตุผลหรือความจําเปนทีน่ ายจางอาจไมสามารถรับผูซึ่งมีบุคลิกลักษณะกระตุงกระติ้ง
เขาทํางานในบางตําแหนงได ดังคํากลาวของ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า “เห็นใจทัง้
ผูประกอบการและผูสมัคร
ถาหากตําแหนงนัน้ ตองมีการพบปะผูคน
แลวเขามีลักษณะ
กระตุงกระติ้งก็อาจทําใหภาพลักษณองคกรดูไมดีได ก็แลวแตองคกรนะตอบลําบากเหมือนกัน
แตจริงๆ แลวนาจะวัดกันที่ความสามารถไมใชที่ตัวตนเขาเปน” สอดคลองกับความเห็นของ
อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ผมมีความเห็นอยู 2 แนวทาง แนวทางแรกในสวนของการเขาทํางาน ก็คือ ทาง
ผูบริหารผูทาํ การสัมภาษณมคี วามลําเอียง
หรือมีอคติกับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมมโี อกาสเขา
ทํางาน ถาเปนกรณีนกี้ ็นา สงสารนะ สงสารทีถ่ ูกปดกั้น แตถามองในดาน
ผูบริหารหรือผูท ําการสัมภาษณ
ในบางครั้งตําแหนงที่สมัครเขาทํางานนัน้
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บุคลิกภาพหรือทาทางอาจจะไมเหมาะกับงานหรือสายงานนั้น ซึง่ การรับบุคคล
เขาทํางานนั้นสวนหนึง่ มาจากความรูความสามารถ แลวก็ตองมาดูสวนอื่นดวย
เชน บุคลิกภาพทาทาง ความเหมาะสมกับลักษณะงาน เชน การออกไซตงาน
ตางๆ ที่ตองพบปะผูคน ซึ่งหากมีบุคลิกภาพหรือรูปรางหนาตาที่ไมเหมาะสม
กับงานบางทีก็อาจจะตกในขอนี้ทําใหไมอาจสรุปไดวาใครผิดใครถูก
เชนเดียวกับ อนันต (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
จริงๆ แลวนาจะดูเรื่องของผลงาน และประสิทธิภาพมากกวา Personality
นาจะเปนเรื่องรอง ถาหากวาไมหนักหนาจนเกินไปหมายความวาการแสดง
อาการกระตุง กระติ้งถามากเกินไปก็ไมสมควร ตองรูกาลเทศะ แตที่สําคัญ
นาจะดู Competency เปนหลัก ดูงานดูความสามารถเปนสําคัญเลย อยางที่
บอกวาการแสดงออกถามากเกินไปก็ดูไมงาม ขึ้นอยูก ับกาลเทศะดวย
สําหรับกลุม ตัวอยางทีเ่ คยประสบกับเหตุการณทํานองนีด้ วยตัวเองมีความเห็นวา
“คณะกรรมการควรเปดกวาง ยอมรับในเรื่องนี้ ไมควรเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทาง
เพศ ควรดูจากความสามารถของตัวบุคคล ไมควรเลือกปฏิบัติจากทาทางที่เขาเปน ควรเลือก
จากความสามารถในการทํางานของเขา” (พิพัฒน (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับกลุม
ตัวอยางที่เคยเจอกับเหตุการณทํานองนี้ดว ยตนเองที่กลาววา
ลักษณะแบบนี้พี่เคยเจอนะ พี่อยากจะบอกวาคนเรา Background แตละคนไม
เหมือนกัน การเลี้ยงดูก็ไมเหมือนกัน พวกที่ออกมาทางกะเทยหรือทอมก็ไมถือ
วาเปนความผิด พี่อาศัยดูงานเขามากกวา พีน่ ึกถึงคนประเภทนี้ พี่ไมเขาขาง
ใครนะ
ในภาพรวมเขาอาจจะเขมแข็งไดเหมือนผูช ายและมีความออนได
เหมือนผูหญิง แลวถาเกิดเราเปดกวางในตรงนี้ โดยดูวาตองการคนประเภท
ไหน คนที่เปนผูชายหรือผูห ญิง 100% ก็ไมใชวาจะดีหรือเลวไปทุกคน ก็ไมตา ง
จากพวกที่เปนกะเทยหรือทอม หรือพวกเพศที่สาม ถาเกิดเขามีความสามารถ
ตรงนั้น แลวไมทําใหใครเดือดรอน แถมยังสามารถดูแลครอบครัว เปนลูกที่ดี
ไมไดเปนภาระของสังคม พี่วา ตรงนีน้ าจะโอเคนะ อยางนอยเราอยาตัดสินคน
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ดวยการมองแคดานเดียว ใหลองดูวา งานที่เขามาสมัครนั้นเราตองการอะไร เรา
ตองการผูชาย เราตองการผูห ญิง หรือเราตองการความสามารถของเขา (นภา
(นามสมมติ), 2552)
ดิฉันเคยมีประสบการณ
คือกอนหนานี้ดิฉนั เคยไปสมัครงานกับบริษทั
เฟอรนิเจอรแหงหนึง่ คะ เขาบอกวาดิฉันเปน Case แรกเลยที่มาสมัครงาน
เขาไมกลาการันตีวาจะสามารถรับเขาทํางานไดหรือเปลา ในเรื่องของความรู
ความสามารถนี่อยางนอยๆ พวกเราก็มีความรูความสามารถดีแนนอน แตวา
ขอจํากัดทางเพศเปนเหตุผลๆ หนึง่ ทีท่ างบริษัทไมพิจารณารับดิฉันเขาทํางาน
ดิฉันมีความคิดวาองคกรตางๆ นาจะมีวสิ ัยทัศนที่กวางไกลกวานี้นะคะ เพื่อ
เปดโอกาสใหบุคคลเพศที่สามหรือพวกทีม่ ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเขา
มาทํางานในองคกรของทาน
เพราะบุคคลเหลานี้เปนบุคคลทีม่ ีความรู
ความสามารถอยางดีเยี่ยม สังเกตงายๆ นะคะชวงนี้สงั คมโดยทัว่ ไปพวกที่มีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเขามามีบทบาทมากยิง่ ขึ้น เพราะฉะนัน้ อยากจะให
องคกรเปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้บาง (พิกุล (นามสมมติ), 2552)
พี่เคยเจอ Case อยางนีน้ ะคะ ตอนเรียนจบใหมๆ เวลาสมัครงานเราก็มนั่ ใจ
คะแนนสอบทัง้ ขอเขียนสอบสัมภาษณเราก็ไดเยอะอยู แตวามาตกสุดทายก็คือ
ไมผานเรื่องเพศ แตก็คือเรื่องปกติถา ถามพี่นะ ยุคหลังๆ มานี้องคกรสวนใหญก็
ยอมรับมากขึน้ เพราะเขาจะดูผลงานกับการเขาสังคมของเรามากกวา ถาเกิด
เราสามารถเขากับคนอืน่ ได และมีสมรรถภาพในการทํางานเต็มที่องคกรก็จะ
ยอมรับ ถาเปนเมื่อกอนเรื่องเพศเปนเรื่องสําคัญมาก เขาไมคอยยอมรับ เพราะ
คิดวาเราจะเขากับคนอืน่ ไมได (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552)
พี่คิดวาในการทํางานแตละอยางนัน้ มันไมขึ้นอยูกับพฤติกรรม มันขึ้นอยูกับ
ความสามารถของแตละคนมากกวา แตกอนพีก่ ็เคยเจอเหมือนกัน ตอนแรกพี่
ไปสมัครงานทีช่ อง x เขาไมคอยจะรับเทาไหรหรอก พี่ก็ Present งานกับเขา
งานทีพ่ ี่เคยทํามา พี่เคยทํา Project มา เขาก็แนะนําใหพี่ไปสมัครงานที่อื่น พีก่ ็
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เลยไปสมัครที่ Work Point เขารับเพราะวาเขาดูงานมากกวาพฤติกรรมของเรา
(สมพล (นามสมมติ), 2552)
ขณะที่กลุมตัวอยางบางรายมีความเห็นวาเหตุการณอยางนี้ไมนา จะเกิดขึ้น
เพราะ
“สังคมเดี๋ยวนี้เปดโอกาสใหเพศที่สามแลว” (นพดล (นามสมมติ), 2552) สอดคลองกับความเห็น
ของ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตายแลวคะ แยมากเลย ไมนาจะเปนอยางนี้
เพราะวาสมัยนี้สังคมไทยเปดกวางใหทุกๆ เพศสามารถทํางานที่ตัวเองรัก มันไมผิดหรอกคะที่
คนเราเกิดมาเปนแบบนี้ เพราะวาคนเราเลือกเกิดไมไดใชไหมคะ”
ทั้งนี้หากตองตกอยูในสถานการณเดียวกันนี้กลุมตัวอยางรายหนึง่ กลาววา
“พี่จะ
แกปญหาโดยการอธิบายใหเขาทราบวาเรือ่ งเพศมันไมสามารถตัดสินปญหาทุกอยางได ถึงเรา
จะอยูเพศใดก็ตามมันขึน้ อยูก ับการทํางานมากกวา และอยูที่ใจของเราวาเราทําในสิ่งที่เรารัก
หรือเปลา” (สุกฤษณ (นามสมมติ), 2552)
สําหรับปฏิกิรยิ าของผูบงั คับบัญชาที่รับรูห ลังจากที่รับกลุมตัวอยางเขาทํางานแลววา
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดกลาววา ผูบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตอพวกเขาเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง ดังคํากลาวของ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่วา
“หัวหนาเคยปฏิบัติอยางไรก็ปฏิบัตอิ ยางนัน้ ” สอดคลองกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “เหมือนเดิมครับไมมีอะไร อาจมีการหยอกลอกันมากยิง่ ขึ้นเพื่อเปนการสนุกสนาน”
เมธา (นามสมมติ) (2552) ผูซ ึ่งเพิง่ เริ่มทํางานไดประมาณ 4 เดือนเศษๆ กลาววา
คิดวาถาหัวหนางานรูก็ไมนา จะมีปฏิกิริยาอะไรนะครับ นี่อาจเปนการมองโลก
ในแงดีนะครับ เขาคงจะไมมีการแกลง เพราะวาจากการที่ไดใกลชิดกับหัวหนา
แลว เขาก็เปนคน Open นะครับ คือเปดใจกวางรับความคิดเห็นของผูอื่น คือ
เขาใหเกียรติผูอื่น”
ทัง้ นีก้ ลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลที่ผูบงั คับบัญชาไมไดมีปฏิกิริยาตอตานถึงแมจะ
รับรูภายหลังจากการที่รับเขาหรือเธอเขามาทํางานแลววาเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ก็ตามวานาจะเปนเพราะผลงานของพวกเขา ดังคํากลาวของ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่วา
“ที่นี่จะดูที่ผลงาน ไมไดมีอคติ" สอดคลองกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “จากการ
ทํางานมา 2-3 ปหัวหนาก็ไมไดวาอะไร ดวยความที่เราทํางานไดดี เพราะวางานก็รับได”
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เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “หัวหนาไมมีปฏิกิริยาอะไรคะ เพราะเรา
ทําหนาที่ของเราดีที่สุดคะ งานอะไรก็ไมขาดตกบกพรองเลย”
ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานัน้ ที่ผูบงั คับบัญชามีปฏิกิริยาจากการที่รับรูภาย
หลังจากการทีร่ ับเขาหรือเธอเขามาทํางานแลววาเปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซึ่งก็เปน
ปฏิกิรยิ าเพียงเล็กนอยเทานัน้ ดังคํากลาวของ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า “พี่กร็ ูสึกนะวาวัน
แรกที่พี่สัมภาษณนะ นี่ไมรพู ี่คิดไปเองรึเปลานะ วาการเปนคนพัทลุงทําใหผูบริหารพอใจเพราะ
เปนคนบานเดียวกัน แตตอมารูสึกวาเขาคุยกับพีน่ อยลง ไมรูวา เปนเพราะรูรึเปลาวาเราเปนแบบ
นี”้ ขณะที่ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พอหัวหนามารูทหี ลัง แรกๆ แกก็อึ้งๆ ไป แต
วาพอดูผลจากการทํางานของพี่ คือพี่พยายามทํางานทุกอยางใหองคกรเขา ใหทที่ ํางานของพี่
เขายอมรับพี่ สุดทายทุกคนก็ยอมรับพี่ ยอมรับในการทํางานของพี”่ เชนเดียวกับ สมพล (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “แรกๆ หัวหนาเขาก็ไมชอบ แตเขาคงดูฝมือในการทํางานของเรา
มากกวา ซึง่ ตอนนีห้ ัวหนาก็มองพี่ดีขึ้นกวาแตกอนมาก เพราะพี่ตั้งใจทํางาน”
4.2.2 ดานการจายคาตอบแทน
มีกลุมตัวอยางเพียง 4 รายเทานัน้ ที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศไดคาตอบแทนต่ํากวาคนอื่นๆ อันมีสาเหตุมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
และไมเคยมีกลุมตัวอยางรายใดประสบกับเหตุการณทาํ นองดังกลาวดวยตัวเอง
กลุมตัวอยางที่เคยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มีความเห็นวา เปนเรือ่ งที่ไมสมควร โดย
ควรใหความสําคัญกับความรูความสามารถมากกวาลักษณะหรือพฤติกรรมทางเพศ และควรให
ความเปนธรรมกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย “เพราะในเมื่อรับเขามาทํางานแลวก็
นาจะดูที่ความสามารถ เงินเดือนจะตองเทากับคนอื่น ไมใชใหนอยกวาคนอืน่ เพราะจะไม
ยุติธรรมสําหรับเพศที่สาม” (ธีระ (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ ธิติมา (นามสมมติ) (2552)
ที่กลาววา “นาจะมีความยุติธรรมนะ การที่มองแคลักษณะภายนอก แลวมาตัดเงินเดือน มาให
เงินเดือนนอย นาจะพิจารณาจากความรูความสามารถของเขา ไมใชจากลักษณะที่แสดงออก”
นอกจากนีก้ ลุม ตัวอยางยังมีความเห็นวา “ถาเกิดวาเราเขาไปทํางานในองคกรแลว เราก็
ตองพยายามทําใหองคกรประสบความสําเร็จใหมากที่สดุ เราตองมุง มั่นทีจ่ ะทําประโยชนใหกับ
องคกร แตถาองคกรไมใหโอกาสเรา ไมใหเงินเดือน ไมเลื่อนขั้นเรา ถาเปนอยางนั้นพี่ก็คงจะไม
ทํางานทีน่ นั่ หรอก เพราะถึงทําไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร ทําดีแคไหนก็จะอยูเทาเดิม เพราะคน
ทุกคนทีท่ ํางานก็หวังที่จะเจริญรุงเรืองทั้งนั้น” (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) สอดคลองกับ
ความเห็นของ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
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ถาอยากทํางานทีน่ ี่จริงๆ ถึงเงินเดือนในขัน้ ตนจะต่าํ กวาคนอื่นๆ แตเขาก็มีสิทธิ์
ที่จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการทํางาน ความเปนตัวของเขาที่จะทํางานให
องคกรได เปนพีพ่ ี่วา ถาเกิดเขาสามารถพิสูจนใหผูบริหารหรือวาองคกรเห็นวา
เขาสามารถทํางานได หรือมีศักยภาพในการทํางานที่เทียบเทาหรือมากกวาคน
อื่น เรื่องของเงินเดือนก็อาจจะปรับขึ้นไดอีก มันเปนเรื่องทีพ่ ี่คิดวาไมไดตายตัว
เทานี้ตลอดไป เพราะเงินเดือนมันก็ปรับขึ้นลงอยูแลว พีว่ าหากเราสามารถ
พิสูจนใหเขาเห็นวาเราทํางานไดจริงๆ เขาก็ตองเห็นความสามารถของเราละคะ
ขณะที่กลุมตัวอยางซึง่ ไมเคยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มากอนก็มีความเห็นในทํานอง
เดียวกันวา การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมนาจะสงผลตอการทํางาน อยากใหมอง
เรื่องของความรูความสามารถมากกวา ดังคํากลาวของ สายใจ (นามสมมติ) (2552) ที่วา “มัน
ไมนาจะเกี่ยวกับการทํางาน อยูท ี่ความสามารถมากกวา” สอดคลองกับ อุษา (นามสมมติ)
(2552) ที่มีความเห็นวา
เราไมควรตัดสินคนที่ภายนอก การที่บคุ คลเปนผูมีความหลากหลายทางเพศ
ไมใชวาเขาจะทํางานไดไมดี หรือดอยความสามารถกวาคนอื่นๆ บางครั้งคน
เหลานี้อาจมีความกระตือรือรน
หรือมีความสามารถมากกวาคนอื่นๆ
เพราะฉะนัน้ ควรวัดคนที่การทํางานมากกวาวัดจากภายนอก
อีกทั้งอยากใหคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย “เพราะ
ทํางานในตําแหนงเดียวกันก็ควรไดรับเงินเดือนที่เหมือนกัน” (อารยา (นามสมมติ), 2552) “แบบ
นี้ไมมีที่ไหนเขาทําหรอกครับ เพราะไมยุติธรรมมากๆ” (พิเชษฐ (นามสมมติ), 2552) “กรณีแบบ
นี้พวี่ าไมยุตธิ รรม เพราะการทํางานไมไดอยูที่การแสดงออก” (นิธิ (นามสมมติ), 2552) ยศวิน
(นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “องคกรไมนาเอาเปรียบคนเพศที่สาม” เชนเดียวกับ รัชนี
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ทุกคนยอมมีสทิ ธิเทาเทียมกัน นาจะใหเงินเดือนเทากันหมดทุกคน มันอยูท ี่
ความสามารถมากกวานะ คิดวาทางบริษัทมีการตัดสิทธิเสรีภาพของคนที่เปน
ทอม อยากใหเขามีความคิดวาคนเปนทอมก็มีความสามารถเทาเทียมกัน แคมี
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เพศกับความคิดเห็นไมตรงกับคนอื่นๆ การเปนทอมไมไดไปกอใหใครเดือดรอน
มันเปนปกติของเราเอง และการไดเขาทํางานกับบริษัทก็ถือเปนสามารถของ
ตนเอง ไมไดทําใหคนอืน่ เดือดรอน เงินเดือนก็ควรที่จะไดรับเทากับคนอื่นเพื่อ
ความเสมอภาคกัน
ขณะที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทําไมถึงตัดสินเราแคตรงนัน้ ตอนแรกคง
ทํางานนี้ตอ แตหลังจากนั้นคงหางานใหม เพราะไมอยากทน” สอดคลองกับความเห็นของ เมธา
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
การที่เรามองคนจากภายนอกเปนเรื่องไมสมควรครับ เราตองดูจากงานที่เขาทํา
วาดีหรือไม เพราะถาคนอื่นไดรับเงินเดือนสูงกวา แตทํางานออกมาไมมี
ประสิทธิภาพ มันไมมีความยุติธรรมครับ เราตองดูจากผลงานที่ออกมา
ลักษณะเปนอยางไร มีประสิทธิภาพหรือไม แลวก็ตองวัดจากการทํางานและ
นิสัยของเขานะครับ ไมใชวดั ที่เขามีพฤติกรรมการแสดงออกเปนยังไง ลักษณะ
เปนยังไง
ทั้งนี้ในกรณีนนี้ ั้น พิภพ (นามสมมติ) (2552) ไดตั้งคําถามทีน่ าสนใจวา “ทําไมไมไปฟอง
กรมแรงงานละ ในเมื่อรูแลววาเขาตัดสินใหเราไดเงินเดือนนอย เพราะเราเปนอยางนี้ ซึ่งใน
กฎหมายไมมอี ยูแลวละ วาคุณเปนเพศที่สามคุณตองไดเงินเดือนแคนี้” ซึ่งนับเปนการคํานึงถึง
สิทธิที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพึงไดเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป ขณะที่ นุชรี (นาม
สมมติ) (2552) กลาวอยางมีความหวังวา “ไมเคยไดยินเหตุการณทํานองนี้ และคิดวาเมืองไทย
เปดรับคนเพศที่สามมากขึน้ คงจะไมมีเหตุการณอยางนีเ้ กิดขึ้นหรอก”
4.2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเคยไดยินเหตุการณหรือประสบกับเหตุการณที่ผูบังคับบัญชา
ไมอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
อันเนือ่ งมาจากการที่
ผูบังคับบัญชาไมชอบที่เปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ถึงกระนัน้ ก็มกี ลุมตัวอยางราย
หนึง่ ที่ไมพอใจถึงขนาดทีก่ ลาววา “โห! ฟงแลวขึ้นเลยคะ เปนถึงผูบงั คับบัญชา แตทําตัวอยางนี้
ไดยังไงคะ ลูกนองตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น แตผูบังคับบัญชากลับไม
สนับสนุน อยางนี้พี่รับไมไดจริงๆ คะ พี่ขอตอตานเลย” (นุชรี (นามสมมติ), 2552)
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กลุมตัวอยางสวนใหญกลาวในทํานองเดียวกันวา อยากใหผูบริหารองคกรใหโอกาสและ
เลิกกีดกันผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังคํากลาวของ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
“ผูบริหารองคกรทุกองคกรนาจะมีใจที่เปดกวาง ยอมรับความหลากหลายของคนในสังคม ทุก
คนควรมีโอกาสที่เทาเทียมกัน ไมควรเลือกปฏิบัติ ควรมีใจที่ปราศจากอคติและมีความยุติธรรม
กับคนที่รว มงานดวยทุกคน” เชนเดียวกับ พิพฒ
ั น (นามสมมติ) (2552) ที่เห็นวา “ผูบังคับบัญชา
ควรจะเปดโอกาสใหเขาไดมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ในการอบรมเขาอาจจะไดรับ
ความรูเพื่อจะมาพัฒนาองคกรที่เขาทํางานอยู ไมควรเลือกปฎิบัติเชนนี”้ สอดคลองกับความเห็น
ของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
พี่คิดวาผูบงั คับบัญชาทําไมถูก เปนการปดกั้นสิทธิของคน คือถาไมสงผล
กระทบตองานที่รับผิดชอบก็ควรใหโอกาสเขา อยาเอาคําวาเปนตุด เปนเกย มา
ตัดสิทธิ์ ถาเห็นวาเขามีความสามารถจริงก็ควรใหโอกาสเพื่อที่จะไดพัฒนา
องคกรใหดียงิ่ ขึ้น
นอกจากนีย้ ังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน เชน รัชนี (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ควรที่จะใหเขาไดรับการฝกอบรมนะ เขาตองการที่จะพัฒนาตนเอง
ในเรื่องของหนาที่การทํางาน ทุกคนก็ตองการทํางานในหนาที่ใหดีเหมือนกับคนอื่นๆ ควรจะให
โอกาสแกเขานะ เขาจะไดทํางานใหดีขึ้น” และ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
“ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาส ไมควรปดกั้น ควรใหการสนับสนุนเขา” เชนเดียวกับกลุมตัวอยาง
อีกหลายคนทีก่ ลาวในทํานองเดียวกัน คือ
เราทํางานทุกอยางเพื่อที่จะใหองคกรพัฒนาเกิดความเจริญกาวหนา แตวาเรา
ขอไปอบรมแลวองคกรไมยอมใหเราไป ก็เปนการตัดทางของเราเลย คือไมให
เราพัฒนาขึน้ ไมทําใหตวั ของเราดีขึ้นมา ก็คือจํากัดใหเราอยูแคตรงนัน้ เพราะ
เหตุผลเพียงแคนิดเดียวเพียงวาเรามีความหลากหลายทางเพศ มันไมยุติธรรม
เลย (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552)
ทําไมละ เราจะไปฝก จะไปเรียนรูการทํางานของเรา เราผิดดวยเหรอ คุณ Anti
กันมากไปหรือเปลา
ไมเห็นดวยที่เปนองคกรไมเปดโอกาสใหไปเรียนรูงาน
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เพราะเปนเพศที่สาม บางคนเปนผูช ายทัง้ แทง ผูห ญิงแทๆ อาจทํางานไดไมดี
เทากับคนกลุม นี้ดวยซ้ําไป (พิภพ (นามสมมติ), 2552)
ความจริงแลวเรื่องการศึกษาไมสมควรจะมาจํากัด คือนาจะตอยอดใหตาม
ความตองการของแตละคน เพราะในโลกปจจุบันเขาไมจํากัดแลววา ผูหญิง
ศึกษาแคนี้ ผูชายศึกษาแคนี้ เพศที่สามศึกษาแคนี้ มันเปนเรื่องที่ไมสมควร
แลวสังคมไทยก็ไมนา จะกีดกันอะไรประเภทนี้ (ธีระ (นามสมมติ), 2552)
ขณะที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “กรณีนี้องคกรทําไมถูก เพราะเปน
บุคลากรในองคกร ก็นา จะสงเสริมใหเขาไดฝกอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อจะไดพัฒนาองคกร”
เพราะ “ถาเราตั้งใจทําอยางนั้น แตไมมีใครเห็นประโยชน ก็เสียใจนะ แตก็พยายามที่จะทํา ทําให
ดี ทําใหดีที่สุด ผูบังคับบัญชาจะไดยอมรับในตัวเรา” (สันติ (นามสมมติ), 2552)
ทั้งนี้กลุมตัวอยางมีขอเสนอหากตองเผชิญกับสถานการณดังกลาววา “ถามีเจตนารมณ
ที่จะเขาอบรมจริงๆ ก็นา จะลองคุยกับหัวหนาดูนะ” (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552) ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของ มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่วา “ถาเปนอยางนั้นก็ลําบากหนอย ตองวางตัว
ใหดีกวานีห้ นอย กับผูบังคับบัญชาก็คงตองคุยแหละมัง้ ” เชนเดียวกับ สุกฤษณ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “ก็อาจจะอธิบายใหหวั หนาฟงวา มีความสามารถทีจ่ ะทํางานนี้ไดและพรอมที่
จะเรียนรูง านเพื่อนํามาพัฒนาองคกร หัวหนางานก็ควรที่จะเปดโอกาสใหบาง”
นอกจากนี้ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอเสนอแนะถึงผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา
งานวา “การเปนหัวหนาคนควรมีสามอยางที่แตกตางจากคนอื่นคือ 1) ไมลําเอียง 2) ไมคับแคบ
และ 3) ตองมีความยุตธิ รรม สามอยางนี้แหละถึงจะเปนหัวหนาคนที่ดไี ด”
4.2.4 ดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม ดังที่ นภา (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “ของพี่ยุติธรรม คือเหมือนคนอื่นทุกอยางเลย ไมเคยเจอ Case ที่เรา
โดนล็อคตําแหนงไวหรือโดนบล็อก ไมเคยเจอเลย เทาเทียมกันหมด” เชนเดียวกับ นิติพงศ (นาม
สมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “เมื่อกอนพีก่ ็ทําตําแหนงอื่นนะ แลวก็ไดเลื่อนขึ้นมา เมื่อกอนทํา
เอกสารติดตอกับหนวยงานราชการ ซึ่งถาพูดกันจริงๆ ในองคกรตําแหนงก็จะดอยกวาตอนนี้ซงึ่
ติดตอกับลูกคาโดยตรง แลวก็ดูงานกับตางประเทศ ซึง่ ตําแหนงสูงกวา ตัวพี่เองนะไดเลื่อนขั้น
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ไดเพิ่มเงินเดือนเปนปกติเหมือนคนทั่วๆ ไปคะ” สอดคลองกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา
แทบจะไมไดรับผลกระทบอะไรเลยนะ เพราะมาถึงก็ไดเปนหัวหนาสาขา อยู
ประมาณครึ่งปก็ไดเปนเลย หลังจากนัน้ ก็ควบอีกตําแหนงหนึ่งเปนรองบริหาร
ตอนหลังรูสึกวางานเยอะเกินไปแลวก็เลยสละไปตําแหนงหนึง่ ฉะนัน้ ถาถามวา
อยูในองคกรไดรับผลกระทบมั้ย ก็ไมนะ ไดรับโปรโมชั่นตลอด ผลการ
ปฏิบัติงานก็อยูในกลุมหนึ่งตลอด เลยรูสึกวาองคกรนี้ถึงแมสภาพแวดลอม
ภายนอกองคกรจะมีเรื่องของการเสีย่ งภัย แตเราก็ทนอยูได
มีกลุมตัวอยางเพียง 2 รายเทานัน้ ที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศไมไดรับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเลื่อนตําแหนง หรือไดรับการเลื่อนขั้น/ขึ้นเงินเดือนนอยกวาที่
ควรจะเปน ขณะที่มีกลุม ตัวอยาง 1 รายเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง
ในกรณีนี้ นภา (นามสมมติ) (2552) ซึ่งเคยประสบกับเหตุการณทาํ นองนี้ดวยตัวเอง
กลาววา
Case นี้พี่เคยเจอ มันยากจะลืมนะ พีอ่ ยากใหทกุ คนเปด ไมวา จะเปนระดับ
หัวหนา ลูกนอง ผูบริหาร หรือเจาของกิจการ ระดับไหนก็ตาม การที่เราจะมอง
ใครสักคน ถาเราจะเอาเขาเขามารวมงานกับเรา กอนทีจ่ ะตัดสินเขาเพราะเขา
เปนแบบนัน้ แบบนี้ อยากใหลองคิดวาคนเราทุกคนก็เหมือนกัน ไมวาจะเปน
เพื่อนกันหรือไมก็ตาม ถาเรามองเขาอยางเขาใจเราก็จะยอมรับเขาได ปญหาก็
จะไมเกิด การที่เกิดปญหาลักษณะแบบนี้เปนเพราะมีคนที่ Anti ก็เหมือนใน
สมัยกอนที่มกี าร Anti ผูหญิงนัน่ แหละ Anti วาผูหญิงไมมีวนั ทีจ่ ะเกงขึ้นมาได
ผูชายจะ Anti วาผูห ญิงไมมีทางทําได ผิดกับฝรั่ง เพราะจากการทีพ่ เี่ คยอยูกับ
ครอบครัวฝรั่ง ครอบครัวเยอรมัน ฝรั่งเขาดีตรงที่เขาแฟร เขาจะใหคุณแสดง
ความสามารถ คุณมีเทาไหรคุณก็เอาออกมา แตสังคมไทยอาจจะมีขอผิดอยู
ตรงนี้นิดหนึง่ ที่วา ผูชายไทยจะคิดวาผูห ญิงไมมีวนั เกง ผูหญิงเปนหัวหนาคนได
ไมดี แตมันไมเสมอไปไง บางองคกรผูหญิงเปนใหญกม็ ีเยอะนะ อยากใหมอง
ที่ความสามารถ ไมใชตัดสินจากความรูสึกของตัวเอง อาจเพราะเขาไมไดรูจัก
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คนพวกนี้ดหี รืออะไรก็ตาม หรือจากขาวคราวสวนใหญพวกเพศที่สามนอยมาก
ที่จะออกมาเปนขาวในแงดี จะออกมาในภาพที่แรงๆ มากกวา แตรมู ั้ยเหมือน
เราไปดูโชวอะไรแบบนี้เห็นมัย้ กวาที่เขาจะมาเตน กวาเราจะดูเขาได เขาตอง
รองไหมาเปนสิบๆ ป กวาเขาจะผานจุดตรงนั้นมาได กวาเขาจะทําใหคนมี
ความสุขได อยากใหมองแบบนี้มากกวา คนเราถาเราไมโดนกับตัวเองก็คงไมรู
แตเมื่อไหรก็ตามทีเ่ จอกับตัวเรา ครอบครัวเรา คนใกลชิดเรา ก็จะเขาใจคนพวก
นี้มากขึ้น
ขณะที่กลุมตัวอยางซึง่ เคยไดยินเหตุการณในทํานองดังกลาวมีความเห็นวา “นาจะดู
จากการทํางาน ไมใชมาดูจากบุคลิคภาพหรืออะไรแบบนี้ นาจะตัดสินจากการทํางานของเขา
นาจะมีโบนัสใหเหมือนกับคนอื่น พี่คิดวานาจะเลื่อนขัน้ ใหเขาเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน ให
พัฒนาองคกร เผื่อจะมีอะไรดีๆ ขึ้นในองคกร” (ธิติมา (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ ประสิทธิ์
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
พี่คิดวาควรทีจ่ ะไดรับการพิจารณามากกวานี้นะ เพราะวาเขาทํางานในองคกร
เต็มความรูความสามารถ คือทํางานทุกอยางดี รับผิดชอบทุกอยาง แตพอถึง
เวลาเลื่อนขั้นกลับไมพิจารณาใหเลยทัง้ ๆ ทีท่ ุมเทกับงานมากๆ หวังที่จะใหเขา
เห็นความสําคัญบาง แตเมือ่ ไมไดรับการพิจารณาก็นา เสียใจ อยากใหองคกร
พิจารณาคนกลุมนี้บาง เพราะจะเปนการใหกาํ ลังใจในการปฏิบัติงานแกเขา
และจะทําใหเขามีความกระตื้นรือรนในการทํางานมากขึ้น
สอดคลองกับความเห็นของ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ซึ่งถึงแมจะไมเคยไดยนิ หรือ
ประสบกับเหตุการณในทํานองดังกลาวดวยตัวเองแตกก็ ลาววา “คงรูสึกเสียใจและนอยใจหาก
เหตุการณนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะคิดวาตัวเองไดทาํ งานเต็มที่แลว แตองคกรกลับไมยอมรับใน
ความสามารถ”
ทั้งนี้กลุมตัวอยางอยากใหผบู ริหารเปดใจใหกวาง เลิกปดกั้น และพยายามยอมรับผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น โดยควรคํานึงถึงหลักความเสมอภาคและเปนธรรม
ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเลือ่ นตําแหนง ดังคํากลาวของ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่วา “การ
ทํางานทุกคนตองเทาเทียมกัน ไมใชวัดกันที่เพศที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3” นพดล (นามสมมติ) (2552)
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กลาววา “พีค่ ิดวาทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันนะ เราไมควรจะมาแบงกันวาเพศทีส่ ามควรจะได
เงินเดือนต่ํากวา” “เพราะหากเลือกเกิดไดคงไมมีใครเลือกจะเปนอยางนี”้ (นิธิ (นามสมมติ),
2552) เชนเดียวกับ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ถาสมมติวาผลงานเราออกมาดี หนาที่ของเราเราทําทุกอยางอยางเต็มที่ เราก็
นาที่จะไดรับสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกับคนอืน่
แตถาสมมติวาเรางานไมคอยทํา
หนาที่ความรับผิดชอบไมดี ก็จะตองยอมรับในสิ่งที่เปน แตถาทํางานอยาง
เต็มที่ก็สมควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวา ไมใชมาดูวา เปนเพศที่สามหรือวา
เบี่ยงเบนทางเพศ ไมนา จะเกี่ยวกับการเลือ่ นขั้นเลื่อนตําแหนง
ขณะเดียวกันกลุมตัวอยางอยากใหผูบริหารมองคนที่ความสามารถมากกวาจะมองวา
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไม “เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถ
ทํางานไดเหมือนคนปกติทั่วไป” (กัลยา (นามสมมติ), 2552) “อยากใหดูความสามารถกอน
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ วาเปนชายจริงหญิงแทหรือไม” (สมชาติ (นามสมมติ),
2552) “เนื่องจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเรือ่ งสวนตัว และความรู
ความสามารถดานตางๆ ไมไดลดนอยลงเลย บางครั้งคนเหลานี้อาจทํางานไดดีกวาซะอีก” (อุษา
(นามสมมติ), 2552) ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ควรจะดูที่ผลงานดีกวาดูที่เพศ การ
ทํางานถาเราทําดีเขาก็ควรที่จะขึ้นเงินเดือน” เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา
ในการที่จะขึ้นเงินเดือนผมวาไมเกี่ยววาเปนทอมหรือเปนอะไร เพราะผมวาถา
เขามีความรูจริง มีความรูแลวตองมีศักยภาพในการทํางานดวยนะฮะ 1) ตอง
ความรู 2) ตองมีศักยภาพในการทํางาน และ 3) หากเขาเต็มที่จริงๆ ก็สมควรที่
จะขึ้นเงินเดือนให ไมใชวาเขาเปนอยางนี้คุณจะลดเงินเดือนเขาใหต่ํา แตถามี
ความสามารถจริงแตวาไมไดทํางานอยางเต็มศักยภาพ อันนี้ผมก็เห็นดวยที่จะ
ไมขึ้นเงินเดือนให
ขณะที่ ธีระ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “บริษัทไมควรจะใชมาตรการอยางนี้ในการ
จะขึ้นเงินเดือน หรือไมขึ้นเงินเดือน ควรดูที่ผลงานมากกวา และเชือ่ วาสังคมไทยปจจุบันก็นาจะ
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เปดกวางมากกวาที่เคยเปนอยู” สอดคลองกับความเห็นของ นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา
ถาเรื่องนี้เกิดขึน้ กับพี่พี่คงหมดความนับถือผูบังคับบัญชาเลยวาทําไมมองคน
ดวยเรื่องแคนี้ ทําไมไมมองที่ความสามารถละคะ เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเปดกวาง
ขึ้น ไมนา จะเกิดเรื่องแบบนีข้ ึ้นในประเทศของเรา ถาผูบ ังคับบัญชาทําอยางนี้
พวกเพศที่สามจะทํายังไง ถาเกิดผูบงั คับบัญชาเปนอยางนี้ทกุ คน ในโลกนี้จะมี
พวกเพศที่สามที่ตั้งใจทํางานเหรอคะ
ซึ่งหากตองเผชิญกับเหตุการณทํานองนี้ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เรา
ตองอธิบายใหหัวหนาฟง แสดงความสามารถ ความคิด ออกมาใหเห็น บอกถึงความจริงใจให
เขาเห็นและเขาก็คงจะเห็นใจเราแหละ” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ถาเปนพีพ่ ี่จะเขาไปพูดกับผูบ ังคับบัญชาเลยวา ทีท่ ํามาทัง้ หมดยังไมไดแสดง
ใหเห็นหรือวามีความสามารถ ถาจะมาดูแควาพฤติกรรมเปนอยางงี้ พี่วา ไม
ยุติธรรมนะ พี่จะเขาไปพูดกับผูบังคับบัญชาโดยตรงเลยวาการกระทําของพีท่ ี่
ทํามาทัง้ หมดดีกับองคกรขนาดไหน
แลวพีน่ ะ ตั้งใจทําแคไหน
ใหเห็น
คุณประโยชนของพี่ คือถาจะตัดสินแคพฤติกรรมนาจะลาออกเลยนะ
สอดคลองกับความเห็นของ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
พี่วา เขานาจะตองตัดสินใจแลวละวาเขาจะอยูทนี่ ี่ตอไป แลวตองอยูใ นสภาพที่
ตองรับแรงกดดันอะไรพวกนี้
กับการออกไปหางานที่องคกรอื่นซึ่งอาจจะ
ยอมรับเขาไดมากกวานี้ และใหโอกาสเขามากกวา แตถาเปนพี่พคี่ งลองหา
โอกาสอยางอืน่ ที่มากกวานี้ เพราะวาถาอยูตอไปกับเจานายหรือหัวหนาทีม่ ี
อคติกับเราขนาดนี้ก็คงจะไมสามารถพัฒนาไดมากกวานีค้ ะ
พิภพ (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความคิดเห็นตอผูบ ังคับบัญชาทีม่ ีพฤติกรรมเชนนี้
ตอผูใตบังคับบัญชาวา
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พี่คิดวาเขาไมสมควรที่จะเปนหัวหนาคนเลย ทั้งที่เปนผูชายทั้งแทง หรือเปน
ผูหญิงเต็มตัว กับอีกคนหนึง่ ที่เปนเกย เปนตุด หรือเปนกะเทย เขาไมเลื่อนขั้น
เพราะเปนแคนี้ ลาออกจากการเปนหัวหนาเหอะ มันโหดรายเกินไปสําหรับคน
กลุมนี้ ทีเ่ ขาเปนแบบนี้มนั ก็มากพออยูแลวนะ มาโดนซ้าํ เติมวาเปนอยางนี้ โดน
อยางโนน โดนรังเกียจอยางนี้ พี่คิดวาไมสมควรคะ
4.2.5 ดานแรงงานสัมพันธ
มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานัน้ ที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศถูกคณะกรรมการซึ่งทางองคกรตั้งขึน้ ตัดสินวาผิดและขอใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อัน
เนื่องมาจากการถูกเพื่อนรวมงานพูดจาดูถูกและมีพฤติกรรมลอเลียนจึงเกิดมีปากเสียงกันขึ้นทํา
ใหเรื่องราวบานปลาย ขณะที่มีกลุมตัวอยางถึง 3 รายเชนกันที่เคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้
ดวยตัวเอง
ในกรณีนี้ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “การทีเ่ ราเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศทําใหรูสึกเหมือนมีปมดอยและมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม เหมือนกับเราเปนโรค
รายแรงทีน่ ารังเกียจ” “เราตองยอมรับวาเราผิดธรรมชาติ” (ธีระ (นามสมมติ), 2552) ดังคํากลาว
ของ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ผูซึ่งเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ ที่กลาววา “กลุมประเภท
นี้ผิดตั้งแตเกิดแลว ตั้งแตอูแวๆ ตั้งแตออกจากทองแม ถึงทํายังไงก็ผดิ หมด คนที่ตดั สินตํารวจ
ใชมั้ย เปนตํารวจหรือเปลาที่ตัดสิน” เชนเดียวกับความเห็นของ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลุม
ตัวอยางอีกคนซึ่งเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเองที่กลาววา
เหตุการณนี้เปนเรื่องปกตินะในสังคมไทย เพราะวาพี่กบั เพื่อนเคยเจอกับอะไร
อยางนี้ พอเห็นวาใครเปนตุด ก็จะแซวตลอด มาลอเลียนตลอด ตัวพีเ่ องพีก่ ็ไม
ชอบ และการแกปญหาของคณะกรรมการก็ไมถกู ทีจ่ ะมาแกปญหาที่ปลาย
เหตุอยางนี้ คนเราจะเปลีย่ นพฤติกรรมกันมันไมใชเรือ่ งงายๆ ไมใชวาทะเลาะ
กันดวยเรื่องนีก้ ็จะใหแกปญหาดวยการใหเราเปลี่ยนตัวเอง มันไมใช เราเปน
อยางนี้จะใหเราทํายังไงไดใชมั้ยคะ แลวเรือ่ งนี้เราก็ไมไดผิดแคฝายเดียว ฝาย
โนนก็ผิด จะมาตัดสินทีว่ าเราเปนแบบนี้ เปนเพศที่สามไมเหมือนคนอืน่ ไดยังไง
สําหรับเหตุการณนี้พี่บอกเลยวาพี่เคยเจอ
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เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ผูซึ่งเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้เชนกัน
กลาววา
ถาคุณคิดวาความตุง ติ้งเปนเหตุนะครับ ผมคิดวาไมใชเลยครับ และผมก็จะไม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ เพราะวานั่นคือสิ่งที่เราเปน ถาผมถามกลับวาถาคน
ที่พูดจาแซวเปนอยางนั้นบางละ เขาจะปรับเปลี่ยนไดเหรอ ถาปรับไดก็คงปรับ
ไดแคนิดหนอยใชมั้ยฮะ ผมอยากจะบอกวา ผมเกลียดที่สุดครับเรื่องแบบนี้ ผม
คิดวาคนที่เขามาพูดจาแซวแสดงวาเขาไมเขาใจสิ่งที่เปน แลวเขาก็ไมเปดโลก
ทัศนใหกวางขึน้ ถาจะใหวากันตรงๆ เขาเปนคนโบราณ คือยังยึดติดกับผูชาย
ผูหญิงอยู สําหรับผมเมื่อกอนก็เคยโดนเหมือนกันนะ ก็มีเรื่องกันนะฮะ แตก็
ไมไดเปนเรื่องใหญมาก คือบางครั้งเขาอาจจะมาลอเลียน ผมก็ไมพอใจมาก
วิธีแกก็คืออยาไปยังไงกับเขาซะ ถาใหผมแนะนําก็คือวาใหเลี่ยงคนทีม่ ายุง กับ
เรา เพราะวาคนเรารอยพอพันแม มันไมเหมือนนะครับ
สอดคลองกับความเห็นของ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ผูซึ่งเคยประสบกับเหตุการณ
ทํานองนี้เชนกันทีก่ ลาววา
พี่นี่แหละ พีเ่ คยเจอมา ก็ตองเขาใจวาบางคนเขาแตงหญิงไปเลย คนก็จะ
ลอเลียน ตุดๆ เมื่อกอนก็ไมคอยรูสึกโกรธนะ ก็วาตุดวากะเทยตอหนาเรา พอ
ซัดเขามาเรื่อยๆ มันก็ชนิ ชาไปแลวกับคําวาตุด กะเทย ก็เราเปนหงสในฝูงกา
สวยนี่ ไมเหมือนคนอืน่ เราชอบเพศเดียวกันแบบนี้ไมธรรมดา ทุกคนก็มาแกลง
บางทีก็รองหมรองไห อยางที่บอกแหละ คือเห็นเราเปนตัวตลก แตกอ นพี่คิด
อยางนี้คะ เราเปนตัวตลกหรือเปลาวะ ตัวเองเปนผูช ายแลวอยากเปนผูหญิง
แตงหนาทาปากอะไรอยางนี้ เขาก็ตองแซวอยูแลว ถาเจอผูชายดีกด็ ีไป ตอง
โตตอบกันบาง แตก็อาจจะกลายเปนเรื่องอื่น ผูชายบางคนก็อาจจะบอกวา
กะเทยมาเยียดหยาม มาดากู มาตบกู กูไมยอม กูตองดามัน ตองกระทืบ ตอง
ตบหนามัน ไอนี่แนโวย กะเทยดาเราตองตบกะเทยกลับ สวนมากทีพ่ ี่เจอจะ
เปนอยางนี้ ทุกรายก็นาจะเปนอยางนี้แหละ อยูในกลุมเพื่อนในองคกร ผูชายก็
แซว พอโดนหลายๆ ครั้ง คนเราก็ตองถึงขีดความอดทนก็จะตองโตตอบกันบาง

114
พอโตตอบผูชายพวกนัน้ ก็โมโห อาจจะกลายเปนมีเรือ่ งกัน คุณคิดวาคุณเปน
ใคร คุณพูดแบบนั้นคุณทํารายจิตใจเขามากแคไหน คุณรูวาเขาเปนแบบนัน้
คุณก็เงียบไปสิ คุณเก็บไวในใจ ถึงจะพูดก็ควรใหมนั รื่นหูมากกวานี้ ไมใชอีตุด
อีกะเทย เขามีปมดอยอยูแลวไง ไปกระตุกตอมเขาอีก
ขณะที่ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ผูซึ่งไมเคยประสบกับเหตุการณดงั กลาวดวยตนเอง
แตเคยไดยินเหตุการณในกรณีดังกลาวมาบางกลาววา
เหตุการณอยางนี้เจอบอย ไมวา จะเปนตามโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือที่
ทํางานตางๆ มีการแซวอยูแลว เพศที่สามตองทําใจ เราจะไปหามใหคนอืน่ ไม
คิดไมได ถาเราคิดที่จะเปนเพศที่สามแลว เราตองยอมรับวาจะถูกนินทาใน
สังคม และจะตองทําใจยอมรับตรงนั้นใหได ถามีคนมาแซวมากๆ เราก็
อาจจะหลบ หลีก เลี่ยง โดยการไมไปพูดคุยกับเขา ไมตอปากตอคํา หรือเกิด
อารมณรุนแรง แตการที่จะมาขอใหเลิกเปนแบบนี้คงเปนไปไมได ลําบากใจ
ตองยอมรับความจริง ถึงแมเขาจะแซวเราก็ตองยอมรับตรงนี้
ไมตางจาก ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
กรณีนี้ไดยินบอยมากเลยคะ เปนเรื่องปกติอยูแลว ถาเกิดวาเราผิดแปลกไป
จากคนอืน่ ก็ตอ งมีใครที่ไมพงึ พอใจเราอยูแ ลว การมีปากเสียงกันในที่ทาํ งานก็
เปนเรื่องปกติ เพราะเขาไมยอมรับในตัวตนจริงๆ ของเรา ก็อาจทําใหมีปาก
เสียงกันบาง แตวาการสอบสวนอะไรอยางนีพ้ ี่คิดวาไมยตุ ิธรรมเลยนะ เพราะ
อยางที่เรารูกนั เราเปนตัวของเรา เราทํางานทุกอยางๆ ดี ทุมเทใหกับองคกร
อยางมาก แตเขาตัดสินเราแควาเราเปนตัวปญหา เปนอะไรที่ไมยุติธรรม อยาก
ใหเขาเขาใจเราบาง ใหความยุติธรรมกับลูกนองบาง เพราะลูกนองทุกคนไมมี
ใครอยากจะเปนอยางนี้ เมื่อจิตใจเราเปนอยางนี้เราก็ไมรูจะแกยังไง อยากให
เขาไตรตรองการตัดสินใจของเขาบาง วาสิง่ ที่มนั เกิดขึ้นไมไดเกิดขึ้นเพราะเรา
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สําหรับกลุม ตัวอยางซึ่งไมเคยประสบกับเหตุการณดังกลาวดวยตนเอง และไมเคยไดยิน
เหตุการณดังกลาวในทํานองดังกลาวเลยกลาววา “การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได เปนมาแตกาํ เนิดแลว ดังนั้นทุกคนควรจะยอมรับเขา อยาลอเลียน
หยอกลอ เพราะเขาเปนแบบนี้แลวเราควรจะใหโอกาสเขาเหมือนกับบุคคลทั่วๆ ไป” (เอมอร
(นามสมมติ), 2552) “อยากใหยอมรับเขามากกวานี”้ (ยศวิน (นามสมมติ), 2552) เพราะการ
ตัดสินของคณะกรรมการดังกลาวไมมีความเปนธรรมกับเพศที่สาม ดังที่ อารยา (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “พี่คิดวาเปนการตัดสินที่ไมยุติธรรมคะ เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน และก็
ควรใหเกียรติซึ่งกันและกัน” สอดคลองกับความเห็นของ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
“เปนการตัดสินที่เห็นแกตัวจนเกินไป มองคนจากภายนอก ไมไดมองจากสถานการณความเปน
จริง” “ไมควรตัดสินบุคคลดวยลักษณะทาทางภายนอก แตควรตัดสินที่ความสามารถในการ
ทํางานจะดีกวา วาเขาทําใหองคกรมีการพัฒนา เพื่อนรวมงานไมควรลอเลียนพฤติกรรมของเขา
ควรใหเกียรติเขาในการทํางานรวมกัน” (รัชนี (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ เมธา (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา
ถึงจะมีลักษณะกระตุงกระติง้ เราก็ไมควรลอเขานะครับ
เพราะวาเปนกิริยา
สวนตัวนะครับ เราไมเหมือนกัน เราควรใหเกียรติเพือ่ นนะครับ ใหเกียรติซึ่ง
กันและกัน และไมควรลอไมวาเพื่อนจะเปนยังไง ตองยอมรับใหได คนเรา
ยอมมีนิสยั แตกตางกันอยูแลว อีกอยางนะครับผมคิดวาพวกที่เปนเกยสวน
ใหญจะพูดดี เขาจะพูดเพราะนะครับ เขาไมคอยพูดคําหยาบ ถาเพื่อนไมลอ
ไมหาเรื่องเขากอน เขาก็คงไมทาํ อะไรหรอกครับ และอยากบอกใหเพื่อนๆ
รอบขางมองคนที่ความสามารถมากกวา ใหมองวาเขามีนิสยั เปนยังไง เรา
ตองมองที่ความสามารถของเขา ที่ความรู แมวาเขาจะมีลักษณะกระตุงกระติ้ง
เขาอาจจะมีความสามารถมากกวาคนที่มนี ิสัยแบบแมนแมนก็ไดนะครับ และ
เราก็ควรใหเกียรติซึ่งกันและกัน เราไมควรดูถูก ดาวาเขานะครับ
สําหรับคําตัดสินของคณะกรรมการสอบสวนซึง่ ทางองคกรตั้งขึ้นที่ใหขอปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนัน้ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “การแสดงความกระตุงกระติ้งเพราะความ
เปนธรรมชาติของตัวของเขาเอง” “ที่จะมาใหพี่เปลี่ยนพฤติกรรมพี่คงเปลี่ยนไมได พีเ่ ปนอยางนี้
มาตั้งแตแรกแลว แลวการที่จะใหเราเปลี่ยน มันก็ไมใชตัวเราอีกนะครับ ถาในกรณีนี้กจ็ ะ
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พยายามทําใหดีที่สุดครับ พี่อาจจะพยายามลดๆ พี่คงไมสนใจที่เขาแซวหรอกครับ พี่ก็คงตั้งหนา
ตั้งตาทํางานดีกวา” (ชาตรี (นามสมมติ), 2552) สันติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา
ถาจะใหเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนไมได
พีว่ าไมตองสนใจเพื่อนรวมงาน
เพราะเพื่อนรวมงานไมใชผูบงั คับบัญชาเรา เราก็ทาํ ตัวของเราไปเลยปกติ ถา
ผูบังคับบัญชาวาก็วาไปอยาง แตอันนี้เปนเพื่อนรวมงาน เราคงไมแคร เฉยๆ
ดีกวา เปนตัวของตัวเรา อยูเ ฉยๆ ของเราดีกวา
สอดคลองกับความเห็นของ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เขาจะใหปรับตัว
ยังไงละ ลองคิดดูสิ มันเปนที่จิตใจ ฉันเปนกะเทย ฉันเปนทอม ฉันเปนดี้ ฉันเปนเกย ตองกินยา
รักษาใหหาย ตองปรับตัวใหเปนผูชายแมนๆ มันเปนไปไมได ถึงเขาจะปรับตัวใหเปนผูช ายแค
ไหน เขาก็อยากเปนผูห ญิงอยูดี” ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ใหความเห็นวา “ควรจะเปนตัวตนไป
เลยคะ คนเราปกปดตัวเองไมไดหรอก” เชนเดียวกับ นพดล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
“ควรจะเปนตัวเองใหมากทีส่ ุด ไมตองแครสายตาคนอืน่ ” และ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา” ถาเปนพี่ๆ ก็จะไมทําอะไร อยูเฉยๆ รูสึกยังไงก็แสดงออกมาอยางนั้น เพราะเราไมได
คิดรายตอใครใชมั้ย ทําตัวเปนปกติ ทํางานของเราอยางเคย ถาใครมาวามาหยอกลอเรา พูดจา
ดูถูกเรา ก็อยูเฉยๆ ไว เงียบไวซะ เพื่อไมใหเกิดการมีปากเสียงและมีปญ
 หาตามมาทีห่ ลัง อดทน
สักหนอยเพราะเราเกิดเปนแบบนี้ก็ตองทําใจ” สําหรับ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดใหความเห็น
ในกรณีนวี้ า
ไมแฟร เอาปมดอยคนอื่นมาลอเลียนก็เทากับดูถูกความสามารถของเขานะ ถา
เขาเปนอยางนั้น ไมชอบก็ไมตองไปคุยกับเขา คนเราทุกคนมีอิสระ มีความเทา
เทียมกันในสังคม มีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมด ผูหญิง ผูชาย เปนทอม เปนดี้ เปน
อะไรก็เหมือนกัน มีศักดิ์ศรีความเปนคนเทากัน 100% อยางที่คุณไปลอเลียน
เขานี่มนั ไมตา งอะไรกับเด็กนะ แสดงวายังไมถงึ วัยวุฒพิ อ เหตุการณแบบนี้ไม
นาจะมีขึ้นในองคกร การตัดสินวาพวกกะเทยผิด เพราะกระตุง กระติ้งทําให
เพื่อนลอเลียน จริงๆ ไมใช คุณตองไปบอกคนที่เขาลอวาไปลอเขาทําไม เราก็
รูอยูแลววาเขาเปนแบบนั้น ถาไมชอบก็ไมตองไปคบกับเขา รับผิดชอบงาน
อยางเดียว มันเปนสิทธิสว นบุคคลนะ มันเรื่องของเขา ตัวของเขา ถามวาแลว
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งานของเขากับงานของเราไดผลดีพอๆ กันมั้ย ระหวางกะเทยทํางานกับผูชาย
ทํางาน ผลงานเขามัน 100% เหมือนกันมั้ย ถาเกิดคณะกรรมการตัดสินแบบ
นั้นก็เหมือนตัดสินวาตอไปผูชายคุณตองนุงกางเกง
แลวผูห ญิงก็ตองนุง
กระโปรงเทานัน้ เปนไปไมไดหรอก เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใครเขาได
แตวาการกระตุงกระติ้งตองดูวามากเกินไปมั้ย โดยปกติแลวองคกรทีเ่ ขารับคน
ที่เปนแบบนี้ ในบริษัทเขาไมแสดงออกเยอะนะ ไมใชคารบาเรต เพราะฉะนั้น
อยูที่ความคิดของแตละคนมากกวา ชอบเอาปมดอยของคนอื่นมาพูด ทําให
ตัวเองดูดี แตจริงๆ แลวคนที่พูดอยางนัน้ ไป ไปตอวาพวกกะเทยแบบนี้ พีว่ า
พวกกะเทยจริงๆ แลวนาสงสารนะ ถามวาเขาอยากเปนหรือไม ถามวาที่พี่เปน
แบบนี้พี่รูสึกดีเหรอ ไมใชนะ จะใหเราคบกับผูชายมันก็ไมใชนิสัยเราไง เราเห็น
ผูชายก็เหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนนองเรา เราไมไดรังเกียจ เราไมไดมีอคติ
กับเขา กะเทยก็เหมือนกัน คิดวาเขาอยากเปนเหรอ ไมหรอก มันอาจจะเปน
ชะตาของเขา มันมีอะไรบางอยางอยูในใจเขา กะเทยบางคนเปนทีฮ่ อรโมนเขา
ถาถามวาพี่อยากเปนผูห ญิงมั้ย อยากเปนจะตาย แตไมได เหมือนของพีน่ ี่
ฮอรโมนผูชายของพี่จะเยอะ ถามวาเราเปลี่ยนแปลงอะไรไดมั้ย ไมได ถามวา
เราสับสนมัย้ เราอยูตรงนี้ เราจะมีแฟนเปนผูชาย ผูชายเห็นเราก็พวกเดียวกันนี่
ถาเราไปคบกับผูหญิง ผูห ญิงก็วา เราผิดเพศ จริงๆ พวกทีเ่ ปนแบบนี้นา สงสาร
ถาเราเขาใจเขาสักนิดเราจะรูเลยวาเขาเหมือนไมมที ี่ยนื ก็เลยตองอยูตรงเสน
กลาง เปนเสนที่ไมสามารถแบงแยกได เพราะวาเขาจะเจอกับคนที่รับตรงจุดนี้
ไดในจํานวนทีน่ อยมากๆ คนที่สนิทกันจริงๆ ถึงจะรู
ขณะที่ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) กลับมีความเห็นที่แตกตางจากกลุมตัวอยางราย
อื่นๆ วา “ผูบริหารทําถูกตอง ถาเขากับเพื่อนไมได ก็ตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับคนหมูม ากให
ได ตองรูจักปรับตัวเอง และตองรูวาสังคมนั้นๆ ตองการแบบไหน ตองเปดใจดวย” เชนเดียวกับ
มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “นาจะแกที่ตวั เรามากกวานะ เราเปลี่ยนคนอื่นไมไดอยู
แลว เราก็ตองแกลงทําเปนยอมรับมัน” ตรงกันขามกับ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ทีม่ ีความเห็น
วา “ก็ผิดกันทั้งสองมุมจริงๆ แลวเขาก็ตอ งยอมรับในสิง่ ที่เขาเปนจะไดไมเดือดรอนเวลาที่มีใคร
มาแซว แตถา มองอีกมุมหนึง่ บริษัทนี้ก็มปี ญ
 หาในดานจริยธรรมศีลธรรม ยังมีกันไมครบเลย ไมมี
ความยุตธิ รรมเทาที่ควรในการสอบสวน”
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หากตองตกอยูในสถานการณดังกลาว นิธิ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเปนพี่พี่ก็
โกรธเหมือนกัน เพราะเราก็ทําดีของเรา ถามีคนมาลอเลียนแบบนีเ้ ราก็ไมชอบเหมือนกัน ความ
อดทนของคนเรามันก็มีขีดจํากัด เกิดมันถึงสุดๆ แลวมันก็พรอมจะระเบิดมาทุกโอกาส แลว
คณะกรรมการยังเขาขางฝายอื่น จะใหเราเปลี่ยนพฤติกรรม ถาเปนผมก็เสียใจเหมือนกัน” ชาตรี
(นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาใหพี่ปรับจริงๆ พีจ่ ะปรับไมคะ ปรับการกระตุงกระติ้ง อยางนี้
ถึงปรับก็คงปรับไมได ก็พี่เปนอยางนี้มาตัง้ แตแรกแลว ถาปรับพี่ก็คงตองยอมยายงานเลย คนเรา
ก็มีจิตใจเหมือนกันนะ จะใหเปลี่ยนจิตใจตัวเองเปนไปไมได” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ)
(2252) ที่กลาววา “ถาจะใหเลือกก็จะลาออกเพื่อความสบายใจของตนเอง ยังไงเพือ่ นก็ไมชอบ
เราอยูแลว หางานใหมดกี วา” สอดคลองกับ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
กรณีนี้ดูถูก กดขี่ทางเพศมากเลย ถาถามพี่นะ ที่เขามีลักษณะทางเพศแบบนี้
ไมใชเรื่องผิด แตคนที่แซวเขาหรือดูถูกเขาพีว่ าตรงนั้นนะเปนตนเหตุและผิด
มากกวา ถาจะบอกใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอยางนี้ มันยากมากจริงๆ
เปนไปไมไดเลยดวยซ้าํ ถาเปนพีพ่ ี่ก็คงอยูไ มได หากเพือ่ นๆ มีอคติกบั เรา แลว
หัวหนาหรือผูบ ริหารก็มีอคติกับเราดวย ถาเราทํางานในองคกรนี้ตอไปก็จะโดน
อยางนี้อยูเรื่อยๆ การทีเ่ ราจะตองยอมรับความผิดในสิง่ ที่เราไมไดผิด กับเรื่องที่
เปนเอกลักษณของเราตรงนี้ พีว่ าพี่คงจะหาโอกาสอยางอืน่ มากกวา คงอยูท ี่
องคกรนี้ตอไปไมไดคะ แตจริงๆ แลวในสังคมปจจุบันหากเกิดเหตุการณอยางนี้
ขึ้นในองคกร ครั้งแรกเราเขาไปเขามีอคติกับเราซึ่งเจอเยอะมาก แตถาเกิดเรา
ทํางานดีจริง แลวก็มนุษยสมั พันธที่ดี พีเ่ ชือ่ วาคนอืน่ ๆ ในองคกรจะมองเราดีขึ้น
แลวก็จะเปนเพื่อนกับเราไดคะ
ทั้งนี้ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ไดเสนอแนะวิธีการในการแกปญหาหากตองตกอยู
ในสถานการณดังกลาววา “ควรจะไปพูดกับคนทีม่ ีปญ
 หากับเราวาทําไมตองมาทํากับเราแบบนี้
ทั้งๆ ที่เราไมไดทําอะไรผิดเลย พยายามปรับความเขาใจกันใหเขารูสึกกับเราในแงดีมากขึ้น”
สอดคลองกับความเห็นของ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่วา
ตองคุยกับคูกรณีกอนวาเราเปนแบบนีน้ ะ คุณกับเราตองรวมงานกัน ตองคุยกัน
กอนวาเรามีลกั ษณะแบบนี้ ทําไมคุณถึงทํากับเราแบบนี้ ทําไมไมเปดใจรับใน
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สิ่งที่เพื่อนรวมงานเปน ถาคิดวาไมชอบก็อยากใหรูวาเราเปนเพื่อนรวมงาน เขา
ก็รูสึกเฉยๆ ซะ ไมตองมาตอลอตอขานกับเรา ถาเปนไปไดคือ ถาจะแซวก็อยาก
ใหใชคําที่สุภาพ หรือไมก็พูดคุยกันในฐานะเพื่อนดีกวาทีจ่ ะมาทะเลาะกัน
4.2.6 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
4.2.6.1 การมีปฏิสัมพันธกบั ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับ
บัญชา
กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 เคยไดยินผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนการ
กลาวถึงในแงลบ ไมวาจะเปนการแซว การลอเลียน การพูดจาเสียดสี หรือการนินทา ดังที่
เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงประเด็นนี้วา “ก็เคยไดยินบางนะครับ สวนใหญก็พูดถึงใน
ดานลบ ดานไมดี เราบางครั้งก็เคยเขาไปแจม ทําเนียนครับ ทําเนียน ถาถามวารูสึกอยางไร
บางครั้งเราก็รสู ึกโกรธ ก็อยากจะอธิบายใหเขารู ใหเขาเขาใจวาทําไมเปนอยางนี”้ เชนเดียวกับ
นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่ไดยินบอยนะ ที่เขาจะมาดูพวกนีก้ ัน เหมือนกับวาเปน
ของแปลก แลวก็พูดถึงในทางไมดี” สอดคลองกับคํากลาวของ นภา (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
ก็มีบางนะ วูบแรกที่เจอเขาอาจจะมีการตอตานบางเล็กนอย หลังจากไดคุย ได
ทํางาน ไดเห็นงาน เขาก็คอยๆ ปรับเปลี่ยนมุมมองอะไรหลายๆ อยาง สวนใหญ
แลวปญหาจะเริ่มตั้งแตตอนเขาทํางาน เมื่อไหรก็ตามที่คนๆ นั้นเดินเขาไปอยู
และรวมงานกับเราปญหาจะเกิด จะมีคําพูดเสียดสี ปญหาจะเริ่มตนตอนที่คุณ
เริ่มยื่นใบสมัคร เขาอาจจะเห็นบุคลิกภาพของเรานะ ก็อาจจะเจอตรงนัน้ ครั้ง
แรกเขาอาจจะไมรูวาเราเปนยังไง แตพอเราอยูนานๆ ไป เขาจะรูวาเรามี
ลักษณะนิสยั ยังไง จริงๆ ปญหาจะนอยมากนะ เพราะสวนใหญองคกรไหนถา
รับคนที่เปนประเภทแบบนี้เขาไปแลว สวนใหญถาเขาทราบตั้งแตประตูแรกที่
กาวเขามาแลวปญหาภายในจะไมคอยเกิด แตถาเกิดก็เกิดตั้งแตที่เราเริ่มกาว
ขึ้นบันไดแรก ตอนที่ยนื่ ใบสมัคร จะมีปญหาตอนนัน้ กอน
เชนเดียวกับกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มคี วามเห็นในทํานองดังกลาว ดังที่
สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เคยไดยินนะ เขาวาทําไมเกิดมาเปนผูห ญิงดีๆ ไมชอบ
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ชอบทําตัวผิดมนุษยมนา” เชนเดียวกันกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เขาก็พูดกันนะ
วาเกิดมาเปนผูชายแลวไปแปลงเพศ เสียชาติเกิด” สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา“การพูดถึงก็มนี ะคะ แตสวนใหญจะไมเจอตอหนา จะเปนลับหลังซะมากกวา เพราะวา
เขากลัวหรืออะไรก็ไมทราบคะ
คนเราถาพูดลับหลังก็จะพูดในทางที่ไมดีเสมอถูกมัย้ คะ
เพราะฉะนัน้ เราตองทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด แลวก็ตองทําตัวของเราใหด”ี ขณะที่ นิติพงศ
(นามสมมติ) (2552) กลาววา
ก็มีนะ สวนใหญถาเปนผูหญิงเขาก็จะไมพูดอะไรมาก แตถาเปนพวกพี่ๆ ผูชาย
ก็มีในเรื่องของการแสดงออกกับความคิดเห็นกับกลุมของเรามากกวา แตวาก็
เปนในลักษณะของการพูดเลนกันนะคะ พูดแซว พูดลอเลียนกันเฉยๆ ไมถึงขั้น
ที่จริงจัง ดูถกู หรือมองในแงลบ ก็แคแซวๆ
สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงกรณีนี้วา “สวนใหญก็เปนการหยอกลอกัน
มากกวา ไมไดกลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในทางที่ไมดีนะครับ เพราะวาเพื่อน
รวมงานของเขาหรือวาผูใตบังคับบัญชาก็มเี ยอะนะครับทีเ่ ปนแบบนี”้
ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววาเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอืน่ ๆ ทั้งในทางที่ดีและไมดี
(อุษา (นามสมมติ), 2552) ดังที่ สมพล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มีทงั้ แงลบ แงบวกนะ
นอง แงลบก็จะเปนคําพูดทีว่ า พีพ่ ูดตรงๆ งายๆ เลยละกันนะ กินไมเลือก เห็นใครก็กระดี๊กระดา
อะไรประมาณนี้ ทุกคนก็จะเจอเหมือนกันหมด แงบวกก็จะเหมือนวาเรามีความสามารถที่
เหมือนทัง้ ผูชายและผูหญิง อาทิเชน ชางตัดผม พวกกะเทยเทํากันเยอะ” เชนเดียวกับ อนันต
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ก็เคยไดยิน ทั้งลอเลียน ทั้งวา ทั้งดา แลวก็ทงั้ ชมก็มี อันนี้ไมไดพูดถึงเรื่อง
สวนตัวของเรา เขามีปฏิกิรยิ ากับกลุมคนพวกนี้อยางไรที่ประสบพบเจอมา บาง
คนที่มีความสามารถก็โอเค ชื่นชม แตบางทีที่ไปเจอแบบวาแรงๆ อะไรอยางนี้
เขาก็ไปดาๆ มันก็แลวแตนะครับวาเขาจะไปเจอมาและรูสึกอยางไร ถูกมั้ยครับ
บางคนไปเจอบางคนก็ดี บางคนก็ชนื่ ชม แตถาบางคนแรงๆ ใสขาสั้นแลวก็แบบ
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แรงๆ ชอบผูชาย เขาก็มาดา มันก็แลวแต เคยไดยินทัง้ วาทัง้ ชม ปะปนกันไป
ครับ
นอกจากนีม้ ีกลุมตัวอยางทีเ่ คยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ในทางที่ดีเหมือนกัน ดังที่
ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ที่พี่ไดยนิ ก็คอื หัวหนางานของพี่เขาชอบนะที่พี่เปน
อยางนี้ คือเรียกลูกคาไดเยอะเลย ก็พี่เปนคนสนุกสนานเฮฮา เขาก็จะชมอยูตลอด นาจะมีอยาง
นี้สักสิบคนอะไรอยางนี้ แลวหนวยงานเราจะไดสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลา ลูกคาจะไดเยอะๆ”
อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา ”รูสึก Happy ที่เขายอมรับ”
นอกจากกลุมตัวอยางจะเคยไดยินผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน
และ
ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ไมวาจะในทางที่ดี ในทาง
ที่ไมดี หรือทัง้ ดีและไมดีก็ตาม มีกลุมตัวอยางบางรายที่เคยไดยินผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในแงมุมอื่นๆ
ดวยเชนกัน
ตัวอยางเชน กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาก็ถามกันวาทําไมถึงไมเปนผูหญิง ทําไม
ถึงเปนทอม เปนมาตัง้ แตเมือ่ ไหร” หรือที่ เมธา (นามสมมติ) (2552) กลาววา
ผมก็ไดยินเหมือนกัน อยางเชนเขาบอกวา นาเสียดายนะสมัยนี้ผูชายหลอๆ
เปนเกยกนั เยอะ นาเสียดายมากเลย อีกอยางเพื่อนผูหญิงทีท่ ํางานบนใหฟงวา
ไมมีที่จะหายใจเลว จะทํายังไง เพราะวาเดี๋ยวนี้ผชู ายหลอๆ เปนเกย กลับไป
บริโภคผูชายดวยกัน ผูห ญิงก็จะเสียดาย เขาวาผูช ายหลอไมนา เปนเกย เขา
เสียดายมาก เพราะผูชายที่เปนเกยมักหนาตาดีกนั ทัง้ นัน้ ครับ
สําหรับความรูส ึกที่ไดยินผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
กลาวถึงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ นัน้ พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ
ดังที่ พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถามวารูสึกยังไง ก็รูสึกเฉยๆ คะ สําหรับคนอื่นไมทราบ
สําหรับดิฉัน ดิฉันคิดวานั่นคือทัศนคติของเขา คือมุมมองของเขา เขามีสิทธิ์ที่จะพูด มีสิทธิท์ ี่จะ
วิจารณ แตดิฉันขออยางเดียววาอยาใหไดยินก็แลวกันนะคะ” สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาว
วา “สําหรับพีพ่ ี่วา ไมแปลก เพราะเราเปนอยางนัน้ จริงๆ ตองยอมรับสิ่งที่เขาพูด” ในกรณีนี้ นิธิ
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(นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็ไดยิน แตเราจะทําอะไรได เราเลือกเกิดไมได เราก็ตองยอมรับ
แตจะวาเขามันก็ไมถกู นะ มันเปนสิทธิของเขา บางทีเราก็มีนนิ ทาหัวหนางาน นินทาเพื่อนๆ”
ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนรูสึกไมพอใจทีไ่ ดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอืน่ ๆ ดังที่ อารยา (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “ก็เคยไดยินมาบาง วาพวกนีอ้ ีกแลวเหรอ รูสึกวาทําไมเขาตองวาแบบ
นั้น ทําไมไมใหความเทาเทียมกันทุกเพศ ทําไมไมยอมรับในสวนนี”้ ยศวิน (นามสมมติ) (2552)
กลาววา “ก็กระทบนะ แลวก็เสียใจ การที่ไดยินคนอืน่ วาถึงกลุมพวกเราแบบนั้น รูสึกวาทําไม
ตัวเองตองเกิดมาเปนแบบนี”้ เชนเดียวกับ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่ไดยินพีก่ ็รูสึก
ไมพอใจเหมือนกันนะ ยังไงซะพี่ก็ไมสนใจอะไร เพื่อนพี่เยอะ ความคิดของคนหามกันไมได”
สอดคลองกับคํากลาวของ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
ก็มีไดยินบาง ไมไดยินบาง แตปกติแลวดิฉันจะไมเขาไปยุงมากคะ โดยสวนตัว
รูสึกไมคอยชอบเหมือนกันทีผ่ ูบังคับบัญชาเปนหัวหนาแลวมานินทาลูกนอง
เพราะจะสรางความไมพอใจใหกับลูกนอง แลวก็จะทําใหเสียงาน เสียระบบ
ดวยคะ
สําหรับกลุม ตัวอยางที่ไมเคยไดยินผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน
และ
ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ เลย กลาววา “เทาทีพ่ ี่เคย
ทํางานมายังไมเคยเจอเหตุการณอยางนี้ แตถาเจอก็คงรูสึกนอยใจ เสียใจเล็กนอย” (พิพัฒน
(นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ นันทา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมเคยไดยินวามีการ
เลือกปฏิบัติกับกลุมคนพวกนี้ ถาไดยินก็จะรูสึกวาทําไมทํากันแบบนัน้ ก็เปนมนุษยเหมือนกัน
ควรจะดูกันทีค่ วามสามารถ” ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่ไมเคยเจอ เขาอาจจะพูด
บาง คงพูดกันในกลุม เขากลัวพี่จะเสียใจมั้งครับ” ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาว
วา
ผูบังคับบัญชามีวุฒิภาวะพอคงไมพูดหรือแสดงออกอะไรออกมามาก แตถา
เปนผูใตบังคับบัญชา นักเรียน นักศึกษาสวนใหญก็จะมีคําถามวา อาจารยเปน
ผูหญิงหรือผูชาย ทั้งๆ ที่เขารูอยูแลววาเราเปนเพศอะไร มักจะมีคาํ ถามนี้ตลอด
เพียงแตวาเขาถามเพื่อที่จะหยอกลอหรือเปนการถามทีจ่ ะแซวเลนแคนั้น จิตใจ
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ของเขาก็ไมไดคิดอะไร ในฐานะที่เรามีวุฒภิ าวะหรือคุณวุฒิที่สงู กวาเราก็ควรที่
จะชี้แนะหรือบอกเด็กไปในฐานะที่เราเปนครูดวย
วาคนเดี๋ยวนี้มีความ
หลากหลายทางเพศ สังคมก็เปลี่ยนไป ยุคสมัยก็เปลี่ยนไป เพราะฉะนัน้ การที่
จะเปนเพศไหนหรือกลุมไหน ขอใหคุณเปนคนดี ทําประโยชนใหกับสังคมก็
เพียงพอแลวครับ
ทั้งนี้หากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาอันเนื่องมาจากการเปนผูม อี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ กลุม ตัวอยางมีความเห็นแบงออกไดเปน 3 กลุม ใหญๆ คือ กลุมตัวอยาง
กวาครึ่งกลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาจะอยูเฉยๆ และวางตัวตามปกติ ขณะที่
กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึง่ กลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาเหลานัน้ จะมีปฏิกิริยา
ตอบกลับโดยการพูด ไมวา จะเปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการโตเถียงดวยเหตุผล
และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่กลาววาจะมาพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงตองถูกตอวาดังกลาว
เพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงตัวตอไป
กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่งกลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถูกตอ
วาเหลานั้นจะอยูเฉยๆ และวางตัวตามปกติ ดังที่ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะ
วางตัวตามปกติ ทําไมสนใจกับผูรวมงาน” และ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “วางตัว
ปกติเหมือนทีเ่ คยเปน” เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาพี่เฉย
เพราะถายิง่ ไปตอรองตอเถียงมันก็ยงิ่ ไปอีกเรื่องหนึ่ง พี่คดิ วาพีเ่ ฉยดีกวา เพราะวาพี่คดิ วาเราเปน
ยังงีเ้ ราชอบยังงี้ คิดวาเราเปนตัวของตัวเองคะ” สอดคลองกับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา “ทําตัวปกติแหละคะ ถาผูบังคับบัญชาตักเตือนเรา เราก็ตองปรับตนเองละคะ” นอกจากนี้ยงั
มีกลุมตัวอยางอีกหลายรายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน ไดแก
ก็เฉยๆ พี่ก็เปนแบบนี้ จะใหเราไปทําอะไร เหมือนกับเราจะไปแกตัว ไปอธิบาย
ใหคนทุกคนฟงเปนไปไมไดหรอก เราจะอยูของเราเฉยๆ นิ่งๆ เราก็ทํางานของ
เราไป ถาเราทําตัวของเราดีท่สี ุด แลวเขายังใจแข็งไดก็ไดรูไปแหละ จริงๆ นะที่
พี่ไดเจอมาสวนใหญจะไมอยากคุยกับคนที่เปนทอม โอเค ไมอยากคุยก็ไม
เปนไร ลองทําของใหกนิ ยังไมกินเลย ขนาดชงกาแฟใหกนิ ก็ยงั ไมกนิ แตถามวา
วันหนึง่ คุณวิ่งมาขอกาแฟ ชงใหพี่บาง ถามวาทําไม เพราะวาเราไดรูจักกันแลว
เขาเริ่มรูวาแบบนี้ไมไดเสียหาย ไมใชโรคติดตอ ไมใชโรคที่สังคมรังเกียจ ใช
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เวลาเปนเครื่องพิสูจน เวลากับงานของเราเปนเครื่องพิสูจนวาเราก็เกงไมแพ
นายหรอก (นภา (นามสมมติ), 2552)
ที่ผานมาโดนเรื่องพวกนี้เยอะ โดยเฉพาะตอนเด็กๆ ตอนรุนหลังๆ นอยมาก จะ
โดนแซวโดนวาอะไรอยางนี้ หรือแมแตทบี่ านเองเขาก็วา แตพกี่ ็จะนิง่ จะไม
ตอบโต แตจะใชวิธีแสดงออกใหเขาเห็นมากกวา เรามีจดุ ยืน เรามีที่ยนื ในสังคม
และก็สามารถทําอะไรตางๆ ไดเหมือนคนอืน่ พี่พยายามทําตัวเองใหดูเทาเทียม
บางทีอาจไมเทาเทียมเพราะวาคนอื่นมองเราแตกตางอยูแลวละ แตพี่พยายาม
ตั้งใจเรียน ตัง้ ใจทํางาน พยายามเขากับคนอื่นๆ ใหได อะไรอยางนี้มากกวา
หลังๆ มานีก้ ็เจอเรื่องแบบนีน้ อย สวนใหญคนเห็นเราเปนแบบนีก้ ็เฉยๆ ถามวา
ตอนนี้มีโดนอะไรอยางนี้อยูห รือเปลา ก็มนี ะ แตวา ก็เฉยๆ ไมคิดอะไร รูตัวเองดี
วาเราเปนอยางนี้ แตเราก็มดี ีนะ คือเราไมตองไปงอเขา มีคนอืน่ ทีย่ อมรับเรา
และสนใจในตัวเรามากกวาเขาเยอะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552)
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึง่ กลาววาหากตองตกอยูในภาวการณถกู ตอวา
เหลานั้นจะมีปฏิกิริยาตอบกลับโดยการพูด ไมวาจะเปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการ
โตเถียงดวยเหตุผล ดังที่ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะพยายามอธิบายใหเขาฟง ถึง
อยางไรเราก็ไมเคยทําใหใครเดือดรอน เราสามารถทํามาหากินไดปกติ เราเลือกเกิดไมได เราคง
ไมไปตอวาเขาที่กลาวถึงเราในลักษณะตางๆ เพราะเปนความคิดสวนบุคคล” เชนเดียวกับ เอก
ชัย (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “จะพยายามอธิบายใหเขาฟงวา สาเหตุที่เราเปนอยางนี้เปน
เพราะอะไร ก็อธิบายวาเปนแบบนี้ไมไดทําใหใครเดือดรอน ไมไดสรางความเดือดรอนใหใครหรือ
เปนพิษเปนภัยตอสังคม” แตสําหรับ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมยอม และจะกลาว
ตอวากลับไป” เชนเดียวกับ มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “คงจะตองเถียงดวยเหตุผล
ถาไมใชจริงๆ ถาเปนเรื่องจริงพี่ผิดก็ตองผิดไป ถามันเปนอยางนี้ก็ยอมรับอยูแลวไง” สอดคลอง
กับ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
บางทีเราก็ไมไดโกรธ แตบางทีก็นอยใจ ถาไมไดโกรธก็จะไมตอบโต แตบางทีก็
อาจจะพูดไปสักคําหนึ่งวาแลวมันเกี่ยวอะไรกับคุณเหรอ ถามอยางนี้ ทําไมคุณ
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ไมดูเรื่องงานเรื่องการ ทําไมคุณเอาเวลามานัง่ วาคนอืน่ ไปทํางานดีกวา พูด
อยางนี้เลย ไมดาคะ แตจะพูดเฉยๆ คะ
ในกรณีดังกลาวนั้น ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็จะถามวาทําไม
ตองพูดกับเราแบบนี้ แลวการวางตัวก็ยงั วางตัวเหมือนเดิมครับ เพราะวาอยากจะเปนตัวของ
ตัวเองใหมากที่สุด” ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาผิดเราก็คงยอมรับผิด แตถาเราไม
ผิดเราก็คงตองชี้แจงใหเขาทราบ ตองคุยกันดวยเหตุผล” ขณะที่ นิธิ (นามสมมติ) (2552) กลาว
วา
ตองดูดัชนีกอนและดัชนีความถีว่ าเขาวาเราแรงรึเปลา ถาเกิดเขาวาเราแรง ถา
พี่ทนไดก็ทน แตถาพีท่ นไมไดพี่ก็จะระเบิดตรงนั้นเลย อาจจะเปนคําพูดหรือการ
กระทํากลับไป ก็อยางที่พี่บอกแลววาความอดทนของคนเรามีขีดจํากัด ถามัน
ถึงจุดสูงสุดแลวมันก็จะระเบิด
นอกจากนีม้ ีกลุมตัวอยางบางสวนที่กลาววาจะพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงถูก
ตอวาดังกลาวเพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงตัวตอไป ดังที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“ถาถูกตอวาเราก็ตองดูสาเหตุวาเราโดนตอวาเรื่องอะไร ตําหนิเรื่องอะไร” เชนเดียวกับ สมชาติ
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ตองมานั่งพิจารณาวาเปนเพราะอะไร ถาเราผิดเราจะได
แกไข” ในกรณีนี้นนั้ พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาเปนสิง่ ที่ผิดจริงๆ ดิฉันก็จะยอมรับ
แลวก็ทาํ ตัวใหดีขึ้น แตถาเรือ่ งไมจริง พิสจู นกนั แลวเปนเรื่องไมจริงก็ตองมีเฮกันนิดหนอยนะคะ
คือวาถาเปนเรื่องไมจริง ก็ตองมีการดําเนินการในเรื่องของกฎของบริษทั เชน การกลาวหาวาราย
เพื่อนรวมงานอะไรแบบนี้นะคะ” สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ถาถูกตอวาก็จะพยายาม
ระงับอารมณและจิตใจ แลวกลับมาแกไขปญหา หาสาเหตุวาเราผิดพลาดตรงไหน พยายาม
ปรับตัวเหมือนจิ้งจกปรับสีนะครับ” แตสําหรับ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รูสึกเครียด
กดดัน และจะเปลี่ยนงานใหม”
สําหรับปฏิกิรยิ าที่ผบู ังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชามีตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ กลุมตัวอยางเคยเห็นผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิรยิ าตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในลักษณะที่แตกตางกัน
ออกไป สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาในแงลบ โดยแสดงออกในหลากหลายรูปแบบทัง้ การพูดและ
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การแสดงกิริยาทาทางที่ไมเปนมิตร สําหรับคําพูดนัน้ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มี
การพูดกระแทกบาง แตก็ไมไดพูดกระแทกอะไรมากหรือรังเกียจจนเกินไป” เชนเดียวกับ
ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูบังคับบัญชาจะไมคอยเห็น เพราะโอกาสทีจ่ ะเจอ
คอนขางที่จะนอย แตถาเปนเพื่อนรวมงานก็มีบา ง บางครั้งก็อาจจะหยอกลอ จับโนนจับนี่ในตัว
ของเรา สําหรับผูใตบังคับบัญชาก็จะเปนการพูดแซวซะเปนสวนใหญ” สอดคลองกับ กรสิน
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ก็มีบาง เขาแซวเพื่อนรวมงานอีกแผนกหนึง่ แตพี่ก็ขาํ นะ อยางที่บอกคือมันเปน
เรื่องขําๆ มากกวา ไมไดรูสึกอะไร พอดีวานองอีกแผนกหนึง่ เขากระตุงกระติ้ง ก็
มีการแซวกัน อยางพี่ก็เคยแซว นองเขาก็รู คนสวนใหญก็ขํา คนทีน่ งั่ มองอยูก็
ขํา
ขณะที่ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา เธอเคยเห็นเพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาพูดกับผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ วา “ตุดนี่หวา ตุด ตุด แลวก็ได
ยินเรียกวากะเทยควายอะไรอยางนี้ครับ”
สําหรับปฏิกิรยิ าทีเ่ คยเห็นผูบ ังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบงั คับบัญชา
แสดงปฏิกิริยาตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“สวนมากที่พเี่ ห็นคือ เขาจะมองตั้งแตหัวจรดเทาเลย แลวก็จะไปซุบซิบกันตลอด บางคนก็
เลียนแบบตลอดเลย” เชนเดียวกับ อารยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เปนเรื่องที่ใชสายตา
ไมเปนมิตร ทําใหเรารูสึกวาไมชอบที่เขาแสดงออกอยางนั้น” ขณะที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552)
กลาววา
สวนใหญผูบังคบบัญชาหรือเพื่อนรวมงานก็ไมมีปญหาอะไรมากนะครับ และ
ผูใตบังคับบัญชาก็คือนักศึกษานะครับ บางคนก็มีปฏิกิริยาที่คอนขางจะไมดี
แตสวนใหญกใ็ หการยอมรับ
ก็แสดงความสามารถใหเขาเห็นวาเปนคนที่มี
ความสามารถ สามารถควบคุม ใหความรูเขาได
แตสําหรับ สายใจ (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา “โดยสวนตัว
ตอหนาเขาอาจจะไมมีอาการใหเราเห็นสักเทาไร แตลับหลังไมรูนะ”
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สําหรับความรูส ึกที่เห็นผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
แสดงปฏิกิริยาในแงลบตอผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ ก็แตกตางกันออกไป นุชรี (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “แรกๆ พี่ก็รูสึกไมพอใจนะทีม่ าลอเลียนกัน แตหลังๆ พีเ่ ริ่มรูสึกวาเปน
เรื่องธรรมดา เปนธรรมชาติไปแลว” ขณะที่ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เฉยๆ คะ เรื่อง
ของเขา ไมเกีย่ วกับฉันนี่คะ” เชนเดียวกับ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “รูสึกเฉยๆ” แต
สําหรับ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวแสดงความรูสึกในประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวา
มีบางเหมือนกันทีพ่ ี่เห็น ถามวาพี่รูสึกอยางไร ก็สงสารนะ สงสารทีว่ าไมได
สงสารอะไรหรอก แตคุณตัดสินคนแควูบเดียวที่คุณเห็น คุณยังไมรูเลยวาคนๆ
นี้อาจทําใหบริษัทคุณเวิรคขึน้ ก็ได เขาอาจจะมีความสามารถอะไรของเขาก็ได
ในสิ่งที่องคกรของคุณยังขาด คุณรูจักเขาแคไหน แตเขาใจนะวาคนเรานะ
นานาจิตตัง เขาอาจจะไมชอบโดยนิสัยของเขา โดยที่วา เขาไมไดดูในจุดนัน้
เหมือนที่บางคนแสดงออกมาใหเห็นเลย วาไมอยากใหนั่งใกล แตไมเปนไร ยังมี
ที่อีกเยอะทีพ่ วกเราจะยืนได นั่งได เดินได
ขณะที่กลุมตัวอยางสวนที่เหลือเห็นผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิรยิ าตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปกติ คือ เหมือนกับ
ผูชายผูห ญิงทัว่ ไปและใหการยอมรับดี ดังที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ปฏิกิริยาปกติ
รูสึกวามีความเปนกันเองสูง” เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สวนใหญเพื่อนรวมงานก็จะ
มีเพื่อนที่เปน ตุด เปนดี้ เปนทอมเหมือนกันหลายคน เขาก็ยอมรับกัน ปฎิบัติตัวปกติ เขากับ
สังคมทัว่ ไปไดดี ไปเที่ยว ไปสนุกสนานเฮฮาไดทั่วไป” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552)
ที่กลาววา “ก็ปฏิบัติเหมือนคนปกติ ไมมีปญหา รูส ึกเลยวาอะไรก็ Happy” สอดคลองกับ
ความเห็นของ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ก็มีเห็นบางแตก็ไมไดซีเรียสอะไร ไมถึงกับดูถูก เหมือนกับวาเขาอยูก ับพี่ เห็น
หนากันทุกวัน อะไรอยางนี้ เขาก็จะรูวา ก็ยงั มีแบบเรา ซึ่งเราก็ทาํ ตัวใหดีใน
สายตาของเขา เขาก็จะยอมรับพวกเรามากขึ้น ยอมรับคนกลุมเรามากขึ้น แลว
เรื่องของการแสดงปฏิกิริยาที่ไมดีพี่ไมเคยเห็นนะ เขายอมรับเราดี เขาปฏิบัติกับ
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เราเหมือนเราเปนนองสาวคนหนึ่ง เขาทําเหมือนพี่เปนผูหญิงคนหนึ่ง ไมได
แตกตางจากพนักงานผูห ญิงคนอืน่ ใหเกียรติเราดีคะ
พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาวแสดงความรูสึกที่เห็นผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิรยิ าตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปกติ คือ
เหมือนกับผูชายผูหญิงทั่วไปและใหการยอมรับดี ไววา
ดิฉันถือวาดิฉันโชคดี เขามาในองคกรนี้ ทั้งผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชาใหการยอมรับ ใหความเขาใจ แลวก็นับถือเราในฐานะที่เรา
เปนลูกนอง ในฐานะที่เราเปนเพื่อนรวมงาน ในฐานะเราเปนผูบงั คับบัญชา
ดิฉันถือวาดิฉันเขามาในองคกรถูก เขามาในองคกรทีใ่ ช และทุกคนใหความ
เขาใจ ก็ยินดีปฏิบัติหนาที่ของตนเองตามหนาที่อยางดีคะ
นอกจากนีม้ ีบา งเหมือนกันทีก่ ลุมตัวอยางเห็นวาผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชาใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางมาก ดังที่ ประสิทธิ์
(นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาจะชมวาเปนอยางนีน้ ะ ดี พวกเราก็ดูๆ ไว กลาแสดงออกอยาง
นี้แหละดี ทําใหแบบเราก็กลายเปนซุปเปอรสตารเลยก็วา ได แบบวาเดนมากคะ”
สําหรับการปฏิบัติตัวหากตองตกอยูในภาวการณถกู เลือกปฏิบัติ กลุม ตัวอยาง
สวนใหญเลือกที่จะอยูเฉยๆ ดังที่ พิพฒ
ั น (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็เฉยๆ ไวครับ คงทําหู
ทวนลม ไมสนใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ถาเรายังสนใจ ก็เปนทุกขมากขึ้น” เชนเดียวกับ นภา
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เฉยๆ เพราะเขาไมรูจักเรานี่ เขาไมมผี ลที่จะทําใหเรารูสึกวาเรา
ตองแยลงไปหรือวาเราจะดีขนึ้ กวาเดิม” สอดคลองกับความเห็นของ สุปราณี (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “พี่คงจะเฉยนะคะ เพราะเราอยูจ ุดนีแ้ ลว ไปแครอะไรมากก็ไมได เพราะเรา
เลือกที่จะเปนแบบนี้ก็ตองยอมรับ” เชนเดียวกับ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็เฉยๆ
นะ แตก็อยากเขาไปถามเหมือนกันวาทําไมตองดูเราจากแคภายนอก”
ขณะที่ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะเขาไปถามวาเราผิดอะไร
อยากใหดูตัวบุคคลดวย” ไมตางจาก ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
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เราจะปฏิเสธไมไดวาเพื่อนหรือผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะมีปฏิกิริยากับ
เรา เนื่องจากเราเปนบุคคลหลากหลายทางเพศ ดังนั้นถาเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมา
ก็จะพยายามทําใจใหมากทีส่ ุด แตถาบังเอิญวาเราสามารถที่จะชี้แจงหรือบอก
ในสิ่งที่เขาไมควรที่จะปฏิบตั ิกับเราก็จะบอกไปครับ
แตสําหรับ นพดล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่จะเขาไปตอวา แลวก็
ลาออกเลย”
เชนเดียวกับกลุม ตัวอยางอีกหลายคนที่ไมพอใจหากตองตกอยูในสถานการณ
ดังกลาว โดยกลาววาคงไมสามารถอยูเฉยได คงตองแสดงปฏิกิริยาอะไรออกไปบางใหเขารูวา
เราไมพอใจ เชน สายใจ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “คงเขาไปถามเขาวาทําไมตองเกลียด
เราดวย ทัง้ ๆ ที่เราไมรูจักกันกันดี ใหเขาดูตัวเขาเองกอนดีไหม กอนที่จะไปวาคนอื่นแบบนั้น”
เชนเดียวกับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมไดละคะ สูตายคะ ตบเลยคะ ไมยอมคะ
ตบใหตายเลยคะ หยามไมไดคะ” สอดคลองกับความเห็นของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “ถาเปนพีพ่ ี่ก็โกรธเหมือนกัน เราไมไดตั้งใจใหเปนอยางนี้ ก็เปนไปแลว ถาเปนอยางนั้น
จริง ก็คงเขาไปตอยหนาเลยมั้งครับ” ในกรณีนี้นนั้ อารยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รูสึกวา
ไมชอบเลย ทําไมเขาตองมองเราในลักษณะนั้น ถาไมไหวจริงๆ ก็จะลาออก”
อยางไรก็ดี อนันต (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอคิดที่นา สนใจแกผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศทุกคนวา
ถาเขาดูถกู เราอะไรเรา เราก็ควรดูกอนวาเราทําถูกมัย้ ถาหากเราทําไมถูก หรือ
แรงเกินไป หรือแสดงออกไมถูกกาลเทศะ ก็ตองปรับปรุงตัว แตถาคิดวามอง
แลวไมไดรายแรง ไมไดนาเกลียดอะไร จะทําตอไปก็แลวแต แตอยากใหคิดใหดี
กอน
4.2.6.2 การยอมรับของเพื่อนรวมงาน
กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี และไมมี
กลุมตัวอยางรายใดเลยที่เพือ่ นรวมงานแสดงปฏิกิริยาไมยอมรับออกมาตรงๆ ดังคํากลาวของ
ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า “เพื่อนรวมงานใหเกียรติและคิดวาการที่เราเปนแบบนี้เปนเรื่อง
สวนตัวไมเกี่ยวกับเรื่องงาน” โดยทั้ง กัลยา (นามสมมติ) (2552) และ สมชาติ (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “เพื่อนรวมงานใหการยอมรับเปนอยางดี” เชนเดียวกับ อนันต (นามสมมติ)
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(2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานยอมรับมากคะ” ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาเห็น
เราเปนเพื่อนรวมงานคนหนึง่ จึงไมทําใหเกิดความแตกแยกในการทํางาน” นิธิ (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “เพื่อนยอมรับไดมากครับ เพราะสังคมสมัยนีเ้ ปดกวางแลวครับ” เชนเดียวกับ
นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพือ่ นรวมงานยอมรับคะ เดี๋ยวนี้สังคมเปดกวาง มีหลาย
เพศ หลายวัย ที่ใชชีวิตรวมกันได” จึงไมแปลกที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) จะกลาววา “เพื่อน
รวมงานใหการยอมรับ เนื่องจากพวกเขาไมไดตัดสินที่เราเปนแบบนี้ และพวกเขาเขากับเราไดดี”
นันทา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เราทํางานอยางสบายเลย เขาชอบซะดวยซ้ํามีแบบเรา
อยางนอยการยกของยกอะไรเราไมใชเชิงผูห ญิงไง ถาผูห ญิงจะยกอะไรก็อุยๆ แตเรายกยกเลย”
โดยเฉพาะอยางยิง่ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ถาเปนผูใหญกเ็ อ็นดูมากยิ่งขึน้
ดวยซ้ํา” ขณะที่ กิตติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อาจจะเปนความโชคดีของพี่ก็ไดนะ
บังเอิญไปเจอเพื่อนรวมงานที่ไมเอาเรื่องอัตลักษณทางเพศไปปนกับเรืองงาน”
เชนเดียวกับ
นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
พี่โชคดีมากเลยที่ไดทาํ งานทีอ่ งคกรนี้ เพราะตอนเขามาทุกคนตอนรับพี่ดีมาก
เพราะเคยมีแบบเรามากอน เขาก็เปนลักษณะเดียวกับเรา แตวาเขาเปนคนละ
เพศกันนะ เขาเปนผูห ญิง ก็เลยเหมือนเบิกทางใหเราอยูกอนแลว พอเราเขาไป
ก็เลยงายขึน้ แลวก็โชคดีทที่ ั้งเจานายทัง้ ผูจัดการดูที่ผลงาน การทํางานของเรา
มากกวา แลวเขาก็เห็นวาเราสามารถเขากับคนอื่นไดดี งานที่พที่ ําจะตองติดตอ
ลูกคาหรือพูดคุยกับคนอืน่ เราก็ทาํ ไดดี ดวยความที่เรากลาแสดงออกดวยก็เลย
งาย ทํางานทีน่ ี่ไมยาก
ทั้งนี้กลุมตัวอยางหลายรายกลาววา หากมีความจริงใจ มีนา้ํ ใจไมตรี มีมนุษย
สัมพันธ และปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานเปนอยางดีก็จะไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานไมวา
คุณจะเปนเพศไหน เปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไมก็ตาม ดังคํากลาวของ ลลิตา
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานยอมรับเปนอยางดี เพราะเรามีมนุษยสัมพันธกบั
เพื่อนเปนอยางดี แลวก็พูดคุยเปนเพื่อนกันทัง้ หมด” สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานใหการยอมรับมากทุกคน อาจเขามาปรึกษาปญหากับเรา ไม
วาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือเรือ่ งที่เขามีปญหาอยูเ ขาจะมาขอคําแนะนํา ไมวาจะเปนผูหญิงหรือ
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ผูชายถาเรื่องใดคิดวาเราพอจะใหคําปรึกษาไดก็จะมา” เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
เพื่อนรวมงานใหการยอมรับมากครับ
เขาบอกวาผมเปนเพือ่ นที่ดีคนหนึ่ง
สวนมากคนทีเ่ ปนอยางนี้จะมีเพื่อนเยอะแยะ
แตบางคนเขาไมไดกับเพื่อน
เพราะวานิสัยเขาไมดี อาจจะเห็นแกตัว สําหรับผมผมไมไดบอกวาผมดีนะครับ
แตอยากจะบอกวาตัวเองมีน้ําใจกับเพื่อน แลวก็คิดวาเราเปนคนดีคนหนึง่ เขา
ก็ชอบเขามาคุยกับผม ถาจะปรึกษาเรือ่ งงานหรือเรื่องเทคนิคในการสอนเด็ก
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรอยางนี้เขาก็จะปรึกษา ซึ่งผมก็ไดอยูแลว การเขากับ
เพื่อนรวมงานของผมจึงไมมปี ญหาครับ
ไมตางจาก สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพือ่ นรวมงานก็ปฎิสัมพันธ
ดี เพราะทุกคนมีนา้ํ ใจไมตรีนะครับ ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางดีมากครับ” สอดคลองกับ สายใจ
(นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “เพื่อนรวมงานทุกคนยอมรับที่พี่เปนอยางนี้ ทุกคนโอเคในการ
ทํางานรวมกันกับพี”่ เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
เพื่อนรวมงานทุกคนรับได 100% ถามวาทําไมพี่ตองเต็มรอยกับเขา เหมือน
บางทีเราเห็นกันครั้งแรกอาจจะไมคอยไวใจหรือไมคอยกลา กลัวๆ บางคน
อาจจะมีประสบการณไมดีมากอน แตเราพยายามทําใหเขารูวา คนนีค้ ือเพื่อน
ซึ่งก็คือเพื่อนจริงๆ พี่ไมเคยคิดอะไรนอกจากตรงนั้น และพี่คือคนที่ชวยเพื่อนได
ทุกเรื่อง เพราะการที่เราใหเขาไปกอน สิ่งที่ไดรับตอบแทนเขาจะใหกลับมา แต
ถามวาเราหวังใหเขามองใหเราดีขึ้นมั้ย ไมคะ หวังแคใหเขาเขาใจวาเราก็คือคน
นะ เราก็เปนเพื่อนคนหนึ่งของเขาทีเ่ ขาสามารถฝากเรื่องงานเราได เดือดรอน
อะไรเราชวยเหลือได ไมสบายเราก็พาไปหาหมอได ก็เหมือนผูห ญิงหรือเพื่อน
ผูชายปกติ เหมือนทุกคนนั่นแหละ แบบเราซื้อใจเพื่อนโดยเอาใจเราไปซื้อ ใจซื้อ
ใจกัน มิตรภาพกันตรงนัน้ มากกวา ทุกคนถึงจะโอเค
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางสวนยังคงกังวลกับการเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ ตัวอยางเชน เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตอนนี้เขาก็ยอมรับดี
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แตก็ไมทราบนะวาเขารูห รือเปลา ยังพูดคุยปกติทวั่ ๆ ไป ก็กลัวๆ อยูเหมือนกัน กลัววาเขาจะ anti
เรา” สอดคลองกับความเห็นของ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่วา “ผมไมไดมีการแสดงออก
เทาไหร เพราะฉะนัน้ การยอมรับในเพื่อนรวมงานก็เปนไปในทางที่ด”ี
ขณะที่กลุมตัวอยางบางรายกลาววา มีเพื่อนรวมงานบางสวนที่ไมยอมรับผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังเชน ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อน
รวมงานใหการยอมรับนะ แตวาจะใหยอมรับหมดทัง้ รอยเปอรเซ็นก็เปนไปไมไดอยูแลว บางคนก็
มีบางที่ไมยอมรับ แตวาตอหนาเราเขาก็โอเคนะ แตวา ลับหลังยังไงเราก็ไมรู แตทรี่ ูๆ กันอยูว า
การที่เรามีมนุษยสัมพันธดกี บั คนอื่นก็ยอ มไดรับสิ่งที่ดีตอบแทน” เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ)
(2552) ทีก่ ลาววา “ก็อาจจะมีแหละบางคนที่ไมชอบเรา แตก็ชา งหัวแมมัน ไมไดขอขาวมันกิน”
และ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพื่อนรวมงานใหการยอมรับประมาณ 80%
เพราะวาผูมีความหลากหลายทางเพศจะเปนผูทมี่ ีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถ
เขาใจเพศอื่นไดอยางดีเยีย่ ม” สอดคลองกับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
พูดถึงเพื่อนรวมงาน ผมคอนขางที่จะโชคดีที่องคกรนี้คอ นขางเปดกวาง เพื่อน
รวมงานสวนใหญใหการยอมรับดี แตก็ปฏิเสธไมไดที่มีบางทานเขาไมแสดง
ออกมาอยางตรงๆ ตอหนาเรา แตเขาอาจจะไปพูดกับคนอื่น หรือพูดกับเพื่อน
หรือคนที่สนิทกับเรา ถามในลักษณะหยอกบาง หรือลอเลนบาง แตก็ไมไดเปน
ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานครับ
ในประเด็นนี้ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดตั้งขอสังเกตที่นา สนใจวา
มีคนหลายประเภทนะ คนทีไ่ มยอมรับตัวเองวาเปน แตวาคนอืน่ ประเมินรูวา ไอ
นี่เปน เผลอๆ อาจจะไดรับผลกระทบนะ เพราะวาเพื่อนๆ หมัน่ ไสเอา ทําไมอีนี่
เกกแมน กูรูวา มึงเปนอะไร แลวยังไมยอมเปดเผย ยังไมยอมรับตัวเอง เผลอๆ
บางคนเพื่อนหมั่นไสและไดรับผลกระทบก็มีนะ
แมจะไมเปดเผยก็ไดรับ
ผลกระทบ”
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4.2.6.3 การไดรับความเคารพจากผูใตบงั คับบัญชา
กลุมตัวอยางทุกรายไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี ดังที่
กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไดรับความเคารพจากผูใตบงั คับบัญชาดีมากครับ ไมมี
อคติ” กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพและใหสิทธิเทา
เทียมกันทุกคน” เชนเดียวกับ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติ
และคิดวาการที่เราเปนแบบนี้เปนเรื่องสวนตัวไมเกีย่ วกับเรื่องงาน” สอดคลองกับคํากลาวของ
สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่วา “ผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหเกียรติ ใหความเคารพนับถืออยางดี
เยี่ยมครับ” อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพ เนื่องจากเรา
ใหเกียรติเขา เขาก็ใหเกียรติเรา” เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ปกติแลว
เราเคารพเขากอนอยูแลว เขาก็จะรูวา เราใหความสําคัญ ใหเกียรติเขาแคไหน เขาก็จะใหเรา
กลับมา” นภา (นามสมมติ) (2552) ไดอธิบายถึงวิธกี ารปฏิบัติตัวที่ทาํ ใหไดรับการยอมรับจาก
ผูใตบังคับบัญชาใหฟงวา
พี่ไมเคยมีปญหาลูกนอง Anti ถามวาทําไม คุณลุยฉันลุย คุณคุยขยะ ฉันก็คุย
เหมือนกัน คุณแยกพลาสติก ฉันก็แยก สวนใหญพี่จะลงไปคลุกกับเขามากกวา
เขาจะรูสึกวาถาเปนผูหญิง 100% อาจจะไมสกปรกมาก เหมือนทีพ่ ี่บอกนั่น
แหละ ในเมือ่ เรามองวาคนที่จะเปนหัวหนาคนไดตองมีขอดีสามขอ ถาหนูมี
สามขอนัน้ อยูใ นตัวหนูก็สามารถเปนหัวหนาคนได อีกอยางคือ ยังไงเราตอง
เขาใจพวกเขาดวย อยางทีพ่ ี่ทาํ นี่จะเปนพวกพมาเสียเยอะ ถามวาพมาขาด
อะไรรูมั้ยคะ ขาดคนที่เขาใจ ขาดคนที่สื่อสารกับเขา
เชนเดียวกับ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ที่ไดอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ทาํ
ใหไดรับการยอมรับใหฟง วา
ปกติเด็กผูชายจะไมชอบภาษาอังกฤษ ผมก็พยายามเปลี่ยนทัศนคติของเด็กๆ
เพราะวาภาษาอังกฤษสําคัญมากในโลกปจจุบัน ภาษาอื่นก็สาํ คัญ แตผมเชื่อ
วาไมมีภาษาอะไรที่จะมาแทนภาษาอังกฤษได เพราะมันเปนสากลของโลกไป
แลว ซึ่งทุกคนก็ตองเรียนภาษาอังกฤษ ทีนี้เด็กไทยไมชอบผมก็ตองหาเทคนิค
ผมตองทําใหเด็กชอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กเขาชอบผมดวย เพราะวาเราสอน
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เด็กไมใชสอนเพื่อใหคะแนนเด็กเพียงอยางเดียว เราพยายามเปนเพื่อนกับเด็ก
เราพยายามเปนที่ปรึกษาใหเด็กอยางเพือ่ นคนหนึง่ เปนทัง้ เพื่อน ทัง้ พี่ ทั้งครู 3
อยางปนกัน เพราะงั้นเด็กจะรักผมมากๆ ครับ
ขณะที่ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ตองเคารพเพราะวาเรื่องอยางนี้
ขึ้นอยูกับวาใครหัวหนา ใครลูกจาง ตองดูจากตําแหนงมากกวาที่จะมาดูวา เปนเพศที่สาม หรือ
วาเปนอะไร” เชนเดียวกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูใตบังคับบัญชาก็ใหความ
เคารพ ใครมากอนเปนพี่ ใครมาหลังก็เปนนอง มีอะไรก็จะพูดกันทุกเรื่อง ไมพอใจอะไรก็จะใช
เหตุผลในการแกไขปญหา อยูกันแบบพี่แบบนอง” สอดคลองกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา
เด็กนักเรียนก็ชอบนะ ดูจากการประเมินการสอน อาจจะเพราะเราคนหา
พรสวรรคเจอวานี่คือสิ่งทีเ่ ราชอบ เราทําไดดี กับเด็กเราอาวุโสมากกวาเด็ก แลว
ก็เราเปนคนนิสัยราเริง ก็เลยแสดงออกความเปนตัวตนไป แตก็บอกเด็กเสมอ
นะเวลาปดคอรสวา ครูก็เปนตัวครูแบบนี้ สิ่งที่เธอเอาไปยึดเปนแบบอยางไดก็
อาจมีแคบางแงมุมเทานัน้ ก็พยายามใหแงคิดเขาเหมือนกัน เพราะไมงนั้ จะเปน
การไปสนับสนุนเด็กที่เปนอยูแลวใหรุนแรงมากขึ้น
อยางไรก็ตามมีบางเหมือนกันทีก่ ลุมตัวอยางบางรายถูกผูใตบังคับบัญชาพูดจา
หยอกลอหรือแซว แตก็ไมมีกลุมตัวอยางรายใดรูสึกโกรธ เพราะมองเปนเรื่องธรรมดาและไมได
รูสึกวาแรงจนเกินไป ดังที่ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มีบางที่มีการหยอกลอ ก็เปน
ธรรมดา” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สวนมากคนงานก็จะเปนผูใหญนะ
เขารูวาพี่เปนอยางนี้ เขาก็แซวเลน พูดเลนอะไรไปเรื่อย ก็รับได”
4.2.6.4 ปฏิกิริยาของลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอก
กลุมตัวอยางทุกรายไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูมาติดตองานจาก
หนวยงานภายนอกเชนเดียวกับผูชายหรือผูหญิงทั่วไป ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“เขาก็เฉยๆ ครับ เขามาติดตอ เราก็ทําหนาที่ของเรา เขาก็ไมไดอะไรมากมายครับ เขาก็มองเรา
เหมือนพนักงานทั่วไป ก็เหมือนๆ กัน” กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา ลูกคาหรือผูม าติดตองาน
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จากหนวยงานภายนอกจะมองจากงานที่ทาํ รวมถึงความรูความสามารถของมากกวาการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางเชน ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ลูกคา
ไมไดแครสิ่งที่เราเปน แตจะดูสิ่งทีเ่ ราทํามากกวาวาสามารถอํานวยความสะดวกใหเขาไดมาก
นอยเพียงใด” เชนเดียวกับ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูที่มาติดตองานจาก
หนวยงานภายนอกใหการยอมรับดี เนื่องจากบุคคลเหลานี้ไมไดมองคนที่ภายนอก” ทัง้ นีเ้ พราะ
“เขาเห็นวาเรามีความรูความสามารถทัดเทียมกับเพศอื่นๆ เหมือนกัน” (สุวิทย (นามสมมติ),
2552) ดังที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา
อาจจะเปนผูปกครองหรือญาติพี่นองของนักเรียนนักศึกษาทีเ่ ขามาติดตอ
เนื่องจากรับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาดวย ปฏิกิริยาที่ผมมองเห็นก็คือเขาให
การเอ็นดูนะครับ แลวก็ใหความเคารพนับถือ จนบางครั้งเรารูสึกวาเราอายุยัง
นอย แตมีพอ แมผูปกครองของเด็กบางทานยกมือไหว ก็ใหความนับถือเรา
อยางดี เพราะเขาไมได Anti หรือวาไมตอบรับเรา
เชนเดียวกับ นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
สวนใหญงานของพี่จะติดตองานกับลูกคาที่อยูตา งจังหวัดกับตางประเทศเปน
สวนใหญ พื้นที่ใกลๆ ไมคอยมี เพราะฉะนั้นลูกคาที่พี่จะไดเจอนอยมาก จะเปน
การโทรคุยกันทางโทรศัพทกบั สงอีเมล หรือวาแชตทาง MSN มากกวา เขาก็
เลยไมคอยรูเทาไหรวาพี่เปนแบบนี้ แตก็ไมใชวาจะไมมีเลยนะคะ ที่รูวา เปน
เพราะสวนใหญเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆ เขาก็ยอมรับของเขาเองวาเราเปนอยางนี้
เทาที่คุยมานะตั้งแตทํางานมาทีน่ ี่เกือบสองปไมเคยเจอปฏิกิริยาที่เปนทางลบ
หรือไมดีเลย เขาแสดงออกกับเราเปนปกติ และก็คุยดี พี่เชื่อวาลูกคาหรือคนที่
เราคุยงานดวยเขาเปนผูใหญ รูที่จะแยกแยะวาเรื่องงานสําคัญกวา
นอกจากนีก้ ารประพฤติปฏิบตั ิตัวก็เปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหลูกคาหรือผูม าติดตอ
งานจากหนวยงานภายนอกใหการยอมรับกลุมตัวอยาง ดังที่ อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาว
วา “เรา Friendly ซึ่งมันก็ทําใหเขาอยากมาปฏิสัมพันธกับเรานะ” หรือการที่ ประสิทธิ์ (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “เขาก็ชอบนะ จากที่มองดูเผินๆ พีก่ ็ไมไดทําอะไรมาก ก็แครับตังคทอน
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ตังค แตเวลาลูกคามาซื้อของพี่กย็ ิ้มแยม เวลาสวัสดีเขาก็ชอบ เวลาวางก็ไปเติมของ ไปจัดของ
อะไรอยางนี้ ลูกคาเขาก็มาพูดมาคุยดวย เขาไมไดรังเกียจอะไรเลย แถมยังชอบดวยซ้ําไปคะ”
เชนเดียวกับ มณียา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ลูกคาที่เจอไมไดแสดงทาทีรังเกียจอะไร
สวนใหญเขาจะบอกวาอธิบายดี เวลาไปเจอลูกคาเราก็จะคอยรับฟง ลักษณะงานของพีจ่ ะไม
เกี่ยวของกับบุคลิกวาเราเปนแบบนี้รึเปลา เพียงแตเวลาในการที่เรา Present สินคาเราจะอาศัย
การพูดซะมากกวา” สอดคลองกับ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็ O.K. ครับ เพราะ
เขาเห็นเราพูดดี เราเปนพนักงานขายใชมั้ยครับ เราก็พูดดี คุยดีกับเขา มีมนุษยสัมพันธที่ดี
สามารถอธิบายใหเขาไดรูของที่เราจะขาย เขาฟงแลวมีประโยชนอยางไร แลวจะใชงานไดคุม
มั้ย” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ที่พที่ ํามาตลอดไมเคยมีปญหา เมื่อกอนพี่อยูบริษทั x พี่อยูฝายสินเชื่อ ขับรถ
ออกขางนอก เปนผูหญิงคนเดียวใน 16 สาขาของบริษทั เวลาออกไปเก็บเงินพี่
ยอมหิว้ กระโปรงนะ หัวหนาบอกวานี่คืองานเดินเร เราอยูฝายสินเชื่อ แตงตัว
แบบนั้นมันนาสงสาร ไปเก็บเงินเขา ไปทวงเงินเขา นุงกระโปรงมันนาสงสารนะ
นุงกระโปรงใสรองเทาคัชชู เดินกระยองกระแยงในสวนยางอะไรแบบนี้ คนเห็น
เขาไมอยากใหมารอบสองแลว ถามวาลูกคาพี่โอเคมั้ย สวนใหญก็โอเคนะ
เหมือนกับพี่บอกวา เราเปนแบบนี้ ราเริง แตการใหเกียรติลูกคา ใหเกียรติตอ
ผูใหญ หรือใหเกียรติตัวเราเอง ทําตัวทุกอยางใหปกติ เหมือนเราเปนผูหญิงคน
หนึง่ แตเพียงอาจอยูแกนๆ กวาผูหญิงสักนิดหนึง่ ซึง่ อาจจะแข็งกวาผูหญิงที่
เขา 100% สักหนอย แตสามารถลุยงานก็ได เอาใจคุณก็ได ทํากับขาวก็เปน
ซอมรถก็ได ซอมไฟก็เปน ซอมประปาก็ได
ขณะที่ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “คนทีม่ าก็จะคิดในแงบวกวาดูมีสสี ัน ดู
เฮฮา ชวยกันทํางาน สนุกสนาน อยูแบบไมเครียด” ศิริกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เทาที่
ผานมาก็ยังมีเคยเจอวาจะไมพอใจเรื่องอัตลักษณทางเพศนะคะ คงเปนเรื่องงานมากกวา”
อยางไรก็ตามมีบางเหมือนกันทีก่ ลุมตัวอยางถูกลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงาน
ภายนอกมีปฏิกิริยาจากการที่ตองติดตอมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่
กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็มองบาง ถามบาง ถามวาเปนทอมหรือเปลา” ลิขิต (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “ก็มีหลายกรณีนะคะ บางทีกแ็ ซวบาง บางทีก็มองวาเปนตัวประหลาด
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บาง” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ปฏิกิริยาก็อาจจะมองแปลกๆ แตเราไม
สามารถไปบังคับได ก็เฉยๆ ซะ” ทั้งนี้ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ใหคําแนะนําวา “หาก
ตองการการยอมรับก็ไมควรแสดงออกวากระตุงกระติ้งมากเกินไป”

4.3 ปจจัยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทา
เทียมของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร
4.3.1 มุมมองของสังคมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่ง
เห็นวาปจจุบนั สังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองวามีทงั้ กลุม ที่ยอมรับและกลุมที่ตอตาน และกลุม
ตัวอยางสวนนอยที่กลาววาสังคมยังไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจุบนั สังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น ไมไดรังเกียจอยางแตกอน ดังคํากลาวของ นพดล (นามสมมติ)
(2552) ที่วา “พี่วาสังคมเปดรับเราแลว เราก็เต็มที่ เดี๋ยวนีพ้ ี่วา เปดกวางแลวนะ ใหความเปน
ธรรมความเทาเทียมกันในสังคม” กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมมองเปนเรื่องปกติ
เพราะปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีเยอะ” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “สังคมปจจุบันเปดกวาง ใหการยอมรับ เห็นจากการประกวดรายการตางๆ
เพราะเขายอมรับในความสามารถ” สอดคลองกับคํากลาวของ สุปราณี (นามสมมติ) (2552)
ที่วา “เดี๋ยวนีส้ ังคมเปดมากขึ้น ไมเหมือนเมื่อกอน เพราะวาเดี๋ยวนีม้ ีเยอะคะ อยูดวยกันแบบ
ทอมกับดี้กเ็ ยอะ กะเทยกับผูชายก็เยอะคะ เดี๋ยวนี้ไมเหมือนเมื่อกอนแลวคะ สังคมยอมรับมาก
ขึ้นคะ” นอกจากนีย้ ังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน
พี่วา ตอนนี้สังคมเปลี่ยนไปเยอะนะ และก็รับตรงนี้ไดเยอะ ไมเหมือนพวก
ประเภทที่ 3 สมัยหลายสิบปกอนตองสูตองดิ้นรนเยอะกวาสังคมจะยอมรับ
สังเกตงายๆ ทุกวันนี้ กลุมๆ นี้จะดึงดูดอะไรไดเยอะมาก แลวก็มีความสามารถ
ที่เหนือกวาผูชายและผูห ญิง คือเขาจะมีความแข็งกวาผูหญิงนิดหนึ่ง แตออน
กวาผูชายหนอยหนึ่ง อยางที่วา สังคมตอนนีย้ อมรับเราไดเยอะมาก อาจจะเปน
เพราะภาวะทางเศรษฐกิจดวยแหละ ผูช ายกับผูหญิงเกิดปญหากันเยอะ เพราะ
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มาจากตางเพศไง ตางคนตางก็มีความคิดกันคนละแบบ ทําใหคนเพศเดียวกัน
คุยกันมากขึน้ เขาใจกันมากขึ้น (นภา (นามสมมติ), 2552)
แตกอนอยางที่รูๆ กันวาสังคมปดกั้นมากๆ เลย คนประเภทนี้ไปไหนมาไหนทุก
คนจะมองเปนตัวตลก แตเดี๋ยวนี้คนใหการยอมรับในระดับหนึง่ แลวนะ อยางที่
เห็นมีมิสทิฟฟานี่อะไรมากมายเลย พีค่ ิดวาตอนนี้สงั คมเขาก็ยอมรับไดแลว
แหละ เพราะวาเปนตัวตนจริงๆ ไมตองไมตองไปปกปดอะไรแลว ตอนนีพ้ ี่ก็
เปดเผยเต็มทีแ่ ลวคะ (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552)
ปจจุบันผมคิดวาสังคมเปดและใหการยอมรับมากขึ้น อันเนื่องมาจากสวนหนึง่
คือ บุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศที่หลากหลายในรุน กอนๆ และรุน พีท่ ําไวดี
ประสบผลสําเร็จมากมายในหนาทีก่ ารงาน ไมวาจะเปน ดร.เสรี วงศมณฑา
เปนอาจารยชอื่ ดัง อีกอยางหนึ่งที่สังคมยอมรับมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากวา
ประชากรรุนตอๆ มาก็มพี ฤติกรรมที่เบี่ยงเบนมากยิง่ ขึ้น ทําใหบุคคลประเภทนี้
มีมากยิ่งขึน้ ก็เปนสวนหนึง่ ทีท่ ําใหสังคมยอมรับมากขึ้น (อุกฤษณ (นาม
สมมติ), 2552)
ตอนนี้เขามองกันกวางขึ้นเยอะแลวนะ เขาคอนขางจะเปดเยอะขึ้นมากเลย ก็
อาจจะเริ่มตนมาจากการประกวดความสวยงาม ก็เริ่มรูจักกันมากขึน้ สาว
ประเภทสองก็เปนนางงาม สาวประเภทสองก็เปนพริตตี้ แตจริงๆ แลวสาว
ประเภทสองก็เปนผูหญิงผูชายทัว่ ไป ก็ตอ งมีทงั้ คนสวยและไมสวย คนหนาตา
แปลก แมกระทั้งคนพิการก็มี พี่วา สาวประเภทสองควรมีหนึ่งการวางตัว สอง
คือการศึกษา สามคือการเรียนรูกับชีวิตที่จะตองปรับตัว คนอื่นจะมองวาเรา
เปนสาวประเภทสองยังไงพีค่ ิดวาถาหากเรามีวุฒกิ ารศึกษา มีการวางตัวที่ดี
และมีความกตัญูก็จะทําใหคนอืน่ ดูถูกเราไมได (ปรัชญา (นามสมมติ),
2552)
สําหรับพีย่ อมรับนะวาเมื่อกอนสังคมคอนขางมองกลุมของพี่ไปในทางลบซะ
สวนใหญ และไมคอยเปดกวางยอมรับพวกพี่เทาไหรนัก แตวา ปจจุบันสังคม
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กวางไกลขึ้น กลุมทีเ่ ปนเหมือนพี่แสดงออกมากขึน้ แสดงตัวมากขึน้ แลวก็
แสดงถึงศักยภาพในตัวมากขึ้น ใหสังคมไดเห็นวาเราก็สามารถทําอะไรตางๆ
ไดเหมือนกับเพศชายเพศหญิงทัว่ ไป พีว่ า ปจจุบันนี้เขายอมรับเรามากขึ้น และ
ก็ใหโอกาสเรามากขึ้น ซึ่งก็โชคดีมากสําหรับเด็กรุนหลังๆ ที่ไมตองเจออะไรแยๆ
เหมือนเมื่อกอน (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552)
เมื่อกอนกีดกันแตเดี๋ยวนี้ไมแลว ไมกีดกันนะ ดูจากการประกวดมิสทิฟฟานี่ มี
การถายทอดสดทางชอง 7 เปนการบงบอกอยูแลววาตอนนี้สงั คมยอมรับมาก
บุคคลที่มีชื่อเสียงอยาง ดร.เสรี วงศมณฑา เขาก็เปนเกยและเปดเผยตัวเอง เขา
ไมไดปดบัง สังคมก็ยอมรับ และมีองคกรฟาสีรงุ องคกรบางกอกเรนโบว
ปจจุบันนี้อาจารยคิดวาคนที่เปนเกยจะมีมากกวาผูช ายซะดวยซ้าํ
(สุธรรม
(นามสมมติ), 2552)
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาสังคมในปจจุบนั ยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้นถึงขนาดที่ ลิขติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เดี๋ยวนี้สงั คมยอมรับ
เพศที่สามมากขึ้นแลว ดีตอนนีท้ ี่เดินไปไหนไมเหมือนเปนตัวประหลาด” ศิริกุล (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “ไมคิดวาจะมองในทางลบแลว ถาผูท มี่ ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถ
มีหนาที่การงานที่ดี มีความรับผิดชอบตองานทุกอยาง และไมทําตัวเปนที่รงั เกียจ”
แตถึงแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความเห็นวาสังคมใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้นแตก็ยังไมมาก ดังคํากลาวของ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
“ตอนนี้สงั คมไทยใหการยอมรับกวาเมื่อกอน แตเมื่อเทียบกับตางชาติก็ยงั นอยกวา เพราะ
ตางประเทศเขามีกฎหมายออกมาเยอะเกีย่ วกับเพศที่ 3 แตประเทศไทยยังมีประทวงตอตานเพศ
ที่ 3 อยูบา ง อาจมีการแสดงออกที่เหยียดหยามอยูบา ง” สอดคลองกับความเห็นของ กิตติ (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา
ปจจุบันสังคมยอมรับคนกลุม นี้ไดมากขึน้
แตก็ขึ้นอยูกับประเภทของคนอีก
แหละ ทัง้ นี้เพราะปจจุบันคนกลุมนี้รออกมาเรียกรองสิทธิมากขึ้น แตเราไมใช
กลุมที่เปดเผยกรี๊ดกราดจนทําใหคนอืน่ รําคาญนะนึกออกมั้ย เพียงแตเราแสดง
ความเปนตัวตนอยางสุดขีดในกลุมคนที่เราสนิท
ฉะนั้นเวลาที่เราไปอยูใน
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สังคมอยางนัน้ เราไมไดแสดงความเปนตัวตนอยางสุดขีดไง
เราจึงไมไดรับ
ผลกระทบอยูแ ลว แตถาเปนพวกมีนม ผมยาว กรี๊ดกราด วี้ดวาย กระตูฮู อันนัน้
นาจะไดรับผลกระทบนะ อยางเราเราไมไดไปทําอยางนัน้ ในสังคมที่มีคนที่เรา
ไมรูจักอยู แตที่พูดไปเยอะๆ เรารูจักในระดับหนึง่ เราก็เปนตัวตนของเรา เพราะ
รูแลววาเธอรับได แตถาไปอยูแบบนั้นก็ไมกลาเหมือนกัน จะวาสังคมเปดกวาง
ก็เปดกวางนัน่ แหละ โดยภาพรวมๆ นะนะ แตก็ขนึ้ อยูกับวากลุมคนเหลานัน้
เปนใครอีกนะ พฤติกรรมการแสดงออกอยูในขอบเขตแคไหน ไมไดหมายความ
วาเปดกวางจนไมมีขอบเขต
จะเห็นไดจากการที่มกี ลุมตัวอยางอีกกลุม หนึง่ มองวาในสังคมมีทงั้ กลุม ที่ยอมรับและ
กลุมที่ตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคม
บางสวนยังคงมองเราเปนพวกผิดปกติทางเพศ แตบางสวนก็ยอมรับในสิ่งที่เราเปน” และ ยศวิน
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมบางสวนยอมรับและบางสวนอาจจะตอตานบางใน
บางครั้ง” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “บางคนก็ยอมรับได บางคนก็
ยอมรับในความสามารถ บางคนก็ไมยอมรับ ไมยอมรับเลย” และ นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “สังคมพี่ก็วา เปดกวาง แตก็มบี างพวกที่ยงั ไมยอมรับ ก็คอยมอง คอยพูดจาไมด”ี
สอดคลองกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ก็เปนแตละบุคคล สวนใหญปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงเยอะ คือ ผูช ายชอบผูชาย ผูหญิงชอบผูหญิง รักรวมเพศ มีการยอมรับมากขึน้
มีสวนนอยมากๆ ที่เขาไมยอมรับ” นอกจากนี้ยงั มีกลุมตัวอยางอีกหลายคนทีม่ ีความเห็นใน
ทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน
สังคมไทยตอนนี้ดิฉนั มองเปนสองกลุมคะ กลุม ทีห่ นึ่งคือ พวกที่มองกลุมดิฉัน
วาเปนกลุมบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค มีความเปนตัวของตัวเองสูง พวกที่
มองแบบนี้เขาใหการยอมรับนะคะ ใหการยอมรับความเปนสาวประเภทสอง
หรือความหลากหลายทางเพศแบบนี้ หลายๆ กลุม หลายๆ องคกรใหการ
ยอมรับในเรื่องการทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางาน แตก็มีอีกกลุมหนึง่ ทีม่ อง
วากลุม นี้เปนสวนเกินของสังคม ทัง้ ๆ ที่เขาไมไดตั้งใจจะเปนแบบนี้ แตยังมีกลุม
หนึง่ ทีย่ ังไมเปดโอกาสใหกับคนกลุมพวกเรา (พิกุล (นามสมมติ), 2552)
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ก็ไมตางกันครับ ก็คือกลุม พวกพี่ใชไหมครับ ผูชายก็นิดหนึ่ง เขาก็อาจจะไม
ชอบ สวนผูหญิงบางคนก็รบั ได ก็มีบาง สวนคนภายนอกก็มองเฉยๆ เพราะใน
ปจจุบันเพศอยางพวกพีเ่ ริ่มมีการแพรหลายกันมากขึน้
สังคมใหการยอมรับ
มากขึ้น (ชาตรี (นามสมมติ), 2552)
ถาคนรุน เกาๆ ที่ไมรับรูเรื่องนี้ เขาจะวา อุย ! แปลก ทําไมทําตัวแบบนี้ คิดวาไม
เหมาะสม นาเกลียด แตถาคนรุนใหม มีการศึกษาสูง ก็จะมองเปนเรื่องปกตินะ
หรือผมเนีย่ ถาผมเปนผูชายหรือผูหญิงจริงๆ ผมมองคนที่เปนตุดเปนกะเทย ถา
เขาเปนคนดี ทําดีเพื่อบานเมือง ผมวาเปนเรื่องที่ดีมากนะ เรื่องอื่นไมเกี่ยว มัน
เปนสไตลของแตละคน (พิเชษฐ (นามสมมติ), 2552)
ผมวาทุกวันนีค้ อนขางที่จะโชคดีตรงที่ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศมี
ปริมาณที่มากขึ้นและมีความสามารถมากขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ทํางาน หรือวาใชชีวิตไดกับทุกๆ คน ดังนัน้ ผมมองวาสังคมปจจุบันไมไดปฏิเสธ
แตก็ไมไดยอมรับ 100% (ประพนธ (นามสมมติ), 2552)
สังคมบางยอมรับ และมีอีกไมนอยเหมือนกันที่ไมยอมรับ จริงๆ แลวผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศบางคนก็ประพฤติตัวไมดีตอ สังคม ทําใหสังคมมอง
ภาพรวมวาพวกนี้เปนคนที่ไมดี สังคมสวนที่ยอมรับก็ยอมรับนะ สวนที่ไม
ยอมรับก็มีคําครหาตางๆ กันไป บางก็วา ผิด บางก็วาเปนอยางโนนอยางนี้ ซึง่
คอนขางจะเปนปญหาที่ใหญอยูเหมือนกัน อยูท ี่บุคคลนะครับ วาจะมีวิธกี าร
แกปญหาอยางไร (สุวิทย (นามสมมติ), 2552)
บางคนอาจมองวาพวกนีห้ นาตาดี หนาตาสวย เรียบรอย นารัก มองในแงดี แต
บางคนก็มองวาพวกนี้เปนตัวตลกของสังคม บางคนก็บอกวาเกิดมาเสียชาติ
เกิด ก็แลวแตความคิดของเขาคะวามองอยางไร แตถาถามวาเราสนใจไหม
เฉยๆ เพราะวาเรามีพลังนอยที่จะไปตอสูก ับสังคมภายนอก เฉยๆ แลวแตใคร
จะคิดอยางไร เราอยูของเราไป ทําใหดที ี่สดุ ดํารงชีวิตของเราไป เพราะเราตอง
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กินตองใชเหมือนกัน ก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป เราไมไปโกรธเขาคะ เฉยๆ
มากกวา (ไพบูลย (นามสมมติ), 2552)
สังคมตางจังหวัดบานเราอาจจะยังไมเปดกวาง อาจจะยังไมยอมรับตุด ทอม ดี้
กะเทย เกย แตสังคมในกรุงเทพเดี๋ยวนี้เปด พี่คิดวาเปดรับกับประเภทนี้มากขึ้น
ทําใหคนกลุม นี้มีโอกาส มีที่ยนื ในสังคมเพิ่มขึน้ กวาแตกอน (พิภพ (นาม
สมมติ), 2552)
ปจจุบันนี้พี่คิดวาสังคมอาจจะเปดกวาง ยอมรับในบางเรื่อง แตบางเรือ่ งยังปด
กั้นอยู สังคมมองกลุมหลากหลายทางเพศวาเปนคนสนุกสนานเฮฮาหรือวา
เปนตัวตลกขบขัน ในสื่อพวกมีอัตลักษณทางเพศเปนตัวตลก เปนคนรับใช ใน
วงวิชาการก็มกี ลุมอยางนี้เยอะมาก แตการจะตั้งพวกนีข้ ึ้นมาเปนอันดับใหญๆ
เชน อธิการหรือแมแตคณบดียังยากนะ มีกลุมที่แสดงออกวาไมยอมรับใน
ระดับหนึง่ เปดกวางก็จริงแตละครทุกเรื่องพวกเพศที่สามเปนคนรับใช เปนตัว
ตลก ปากจัด ตบกับแมคา ภาพลักษณไมดี คนก็เลยเขาใจไปในลักษณะอยาง
นั้น คนแบบนีม้ ีความรูความสามารถเยอะ แตบางครั้งกลุม นี้คนก็อาจไมยอมรับ
เพราะฉะนัน้ ก็ตองอยูในจุดที่สังคมยอมรับได ในสังคมปจจุบันในมหาวิทยาลัย
ก็มีเยอะแยะ แตนั่นคือเขามีความรู อาจจะสอนหนังสือไป ที่จะขึ้นมาถึงระดับ
ใหญๆ นีย่ าก ยกเวนบางคนที่ไมแสดงออก คือตองทําใหรูวา เขามีรสนิยมทาง
เพศอีกแบบหนึ่ง แตเวลาอยูขางนอกเขาแสดงออกอีกดานหนึง่
เขาไม
แสดงออกอยางนั้นก็คือเขาปกปด แตเขาก็มีโอกาส แตในกรณีที่แสดงออกนี่
ยากนะ ยกตัวอยาง ตรีชฎา เกีย่ วกับขาวที่เขาออกมาใหสัมภาษณวา ผูชายที่
เปนแฟนกับเขาขึ้นตนดวย ม. แลวตอนหลังผูชายออกมาปฏิเสธ จริงๆ แลวลึก
ไปกวานั้นมีคนบอกวาผูชายโทรหาปอยทุกวันเลย พอขาวดังขึ้นมา กลายเปน
วาเขาตองปฏิเสธ เพราะฉะนั้นก็เลยมองวาสังคมจะยอมรับจุดหนึง่ แตคนๆ นี้
เปนแฟนกับกะเทยจะกลาบอกพอแมไดอยางไร ก็หมายความวาสังคมยังคงขีด
เสนอยูน ะครับ วาในเรื่องบางเรื่องนะเปดมากขึ้น เปดโอกาสใหกะเทยแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น และอาจจะยอมรับมากขึน้ แตในบางเรื่องใครบางที่จะ
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ยอมรับ ไมเหมือนแคนาดา เขายอมรับไปเลย เปดไปเลย เพราะมีกฎหมายมา
รับรอง (อนันต (นามสมมติ), 2552)
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางซึง่ มีความเห็นวาในปจจุบันสังคมมีทั้งกลุมซึง่ ยอมรับและกลุม
ที่ตอตานผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น มีความเห็นวากลุมที่ใหการยอมรับจะเปนคนรุน
ใหม (อายุยังนอย) เปนเพศหญิง และอยูในเมืองใหญ ขณะที่กลุมซึ่งไมยอมรับหรือตอตานผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปนคนรุนเกา (อายุมาก) เปนเพศชาย และอาศัยอยูตาม
ตางจังหวัด
นอกจากนีก้ ็มกี ลุมตัวอยางบางสวนซึง่ เปนสวนนอยที่มคี วามเห็นวาสังคมในปจจุบนั ยัง
ไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาไม
ยอมรับอยูแลวละสังคมไทย ก็เลยตองหนีไปอยูสังคมทีม่ ีแตพวกเรา” เชนเดียวกับ สมพล (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมเขาก็มองเราไมดี ขอแคใหเรารูตัวเอง เปนคนดีกพ็ อ แลวคนที่
มองวาเราไมดกี ็อาจจะเลิกไปเอง ไมใชวา เราเกิดมาเปนอยางนี้แลวเราจะคิดชั่วทําชัว่ เราอาจจะ
ทําดีไดมากกวาคนที่เกิดมาปกติก็ได” สอดคลองกับคํากลาวของ สายใจ (นามสมมติ) (2552)
ที่วา
คนทัว่ ไปเขาจะมองวาพวกเพศที่สามแรงและเปนคนที่เจาชู ถาในสังคมการ
ทํางานก็คิดวาพวกนี้สามารถเขากับคนอืน่ ไดดีนะ อยูที่การปรับตัวมากกวา
สําหรับตัวเองชวงแรกๆ ครอบครัวไมคอยยอมรับนะ คือมันผิดมนุษย ผิด
ธรรมชาติ แตเราก็คิดวาเราไมไดทําใหใครเดือดรอน แลวก็ไมไดทําใหครอบครัว
เสื่อมเสีย
4.3.2 มุมมองของสังคมตอกลุมชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับหญิงผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่ง
เห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาชายผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ ขณะทีก่ ลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยทีก่ ลาววาสังคมมองกลุมชาย
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน และ
กลุมตัวอยางสวนนอยที่เห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุม ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
มากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
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กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศมากกวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาว
วา “พี่คิดวาเปนเกยจะถูกตอตานมากกวาผูหญิงที่เปนทอม” และ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “ทอมไดรับการยอมรับมากกวากะเทย ตุด เกยนะ” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “เขานาจะมองผูชายแยกวานะที่ผูชายทําตัวเปนผูห ญิง สําหรับผูหญิงนาจะ
เฉยๆ” สอดคลองกับ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาที่สังเกตจากสังคมทัว่ ไปใน
ประเทศไทย จากทีวีบา ง จากตัวเองบาง สวนใหญสังคมจะ anti พวกที่เปนผูชายเปลี่ยนมาเปน
อีกเพศหนึง่ มากกวาที่ผูหญิงจะเปลีย่ นมาเปนทอม เชน พวกตุด พวกเกย” ดังคํากลาวของ นภา
(นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
เปรียบเทียบกันก็ไดวา เห็นคนคุยกัน ทอมกับเลสเบียนถูก Anti นอยกวากะเทย
เพราะวาอะไรรูมั้ย เพราะวาผูห ญิงมีความกาวราวนอยกวาผูชาย ธรรมชาติ
ของเขากาวราวมากกวาอยูแลวไง เพราะฉะนัน้ การแสดงหรือคําพูดคําจาที่ใช
กับพวกกะเทยถึงไดแรงกวา ในความรูสกึ เสียศักดิ์ศรี เปนผูชายทัง้ แทง ตรงจุด
นี้ผูหญิงบางคนยังรูสึก Anti แตเพราะวาสังคมไทยผูหญิงจะเปนเพศที่เก็บ
ความรูสึก เปนเพศที่ตองสงวนคําพูด ฉะนัน้ การที่จะไปพูดรุนแรงกับทอม ดี้
หรือเลสเบียน ก็จะออกมาในรูปแบบที่ซอฟกวา คําพูดคําจาอาจจะเบากวานิด
หนึง่ แตถาเปนผูชายเวลาพูดถึงกะเทย เกย เพราะผูชายเปนคนเลือดรอนอยู
แลว โดยธรรมชาติจะเปนหัวหนาครอบครัว เปนชางเทาหนา เพราะฉะนัน้ การ
แสดงออกของเขาจึงรุนแรงสักนิดหนึง่
สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ใหความเห็นในประเด็นดังกลาววา “สังคมมองผูหญิง
ดีกวาผูชาย ผูห ญิงเปนทอมจะดูเขมแข็ง ชวยเหลือตนเองไดดี ทํางานนอกบานได ไมถูกเอารัด
เอาเปรียบ แตผูชายเปนกะเทยทําตัวกระตุงกระติ้ง ออนแอ” เชนเดียวกับ ศิริกุล (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
ถาเปนผูชายแลวลักษณะออกแนวผูห ญิง การแตงตัวใสกางเกงเรียบรอย ก็ไม
นาจะมีปญหา แตถาเกิดทาแปงพับซึง่ ก็มผี ูบริหารรับดับสูงอยู 2 คน ก็อาจจะ
เปนทีพ่ ูดกันในหมูผูใตบงั คับบัญชา หรือแสดงออกตุงติ้งก็อาจจะขาดความ
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เคารพนับถือนิดหนึง่ และเปนทีพ่ ูดเลนกัน ถาเกิดเปนผูหญิงที่มีลักษณะออก
หาวๆ อาจจะแสดงความชัดเจนและเด็ดเดี่ยว จะมีความนาเชื่อถือมากกวา
กัลยา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา “ถาเปนกลุมชายผูมอี ัต
ลักษณหลากหลายทางเพศอาจถูกมองเปนเรื่องตลก แตถาเปนหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศอาจถูกมองนอยกวาและคิดวาไมนารังเกียจ” เชนเดียวกับ นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “ผูชายทีม่ ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนี่จะถูกประนามหรือถูกเหยียดหยามมากกวา
ทอมหรือวาดี้ ผูชายที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคือ กะเทย ตุดนี่ สังคมไมคอยยอมรับ แต
ถาเปนทอมกับดี้แทบจะไมมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับพวกเขาเลยก็วาได” สอดคลองกับความเห็นของ
กลุมตัวอยางอีกหลายคนทีม่ ีความเห็นในทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน
ดิฉันคิดวาสังคมปจจุบันยอมรับพวกที่มีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ เพศ
หญิงมากกวา หรือพวกทอมพวกดี้ เขาจะใหการยอมรับพวกนี้มากกวา เพราะ
เหมือนกับวาผูห ญิงมาเปนผูช ายจะมีความแข็งแกรง วัฒนธรรมไทยจะใหการ
ยอมรับเพศทีแ่ ข็งแกรงกวา เชน ผูชายหรือผูหญิงทีม่ าเปนผูชาย เพราะฉะนัน้
จะกีดกัน รังเกียจพวกที่จากผูชายมาเปนผูหญิง คือจากพวกทีเ่ ขมแข็งมาเปน
พวกที่ออนแอ กระตุงกระติง้ แตจะยอมรับพวกที่จากผูหญิงแลวกลายมาเปน
เขมแข็ง มองงายๆ เหมือนผูหญิงแลวมาเปนผูชาย แลวทําอะไรใหสังคมรับรู
สังคมก็จะยอมรับมากกวาคะ (พิกุล (นามสมมติ), 2552)
มองวาผูหญิงที่ออกหาวยังก้ํากึง่ ไง เพราะฉะนัน้ การถูกเลือกปฏิบัติยังนอยกวา
พวกที่เปนกะเทย จริงๆ แลวพีว่ าตางนะ พีว่ าคนที่เปนทอมเขาไมคอ ยซีเรียส
เพราะมองวาเขาเปนผูห ญิงที่หา ว แตพอกะเทยพีว่ าสังคมไทยมองวาผูชายก็
ตองเปนผูชายที่มองวาเปนฮีโร เขาคาดหวังมากกวา ถูกจอง ถูกเพงเล็ง (อนันต
(นามสมมติ), 2552)
เขาจะมองผูชายทีเ่ ปนแบบพี่ในทางลบมากกวาผูห ญิงนะ เหมือนกับวาพวก
ทอมจะมีที่ยนื ในสังคมมากกวา คือเขาจะดูปกติ ก็เหมือนผูหญิงหาวๆ ไมได
แตกตางอะไรมากมาย
แตลักษณะของผูชายที่เปนแบบพี่มนั เห็นไดชัดเจน
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เทาที่เห็น เทาที่ทราบ เทาทีป่ ระสบกับตัวเอง กลุมผูชายที่เปนแบบพี่จะโดนมอง
ในแงลบมากกวาคะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552)
สมพล (นามสมมติ) (2552) ไดยกตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาสังคมยอมรับกลุมหญิงผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยกลาววา
“ตางกันมากสําหรับผูห ญิงทีเ่ ปนทอมกับผูช ายที่เปนเกย สังเกตดูผหู ญิงที่เปนทอมจะควงผูห ญิง
ไดแบบเปดเผย กลาอยูกนิ ดวยกัน แตผูชายนั้นเขาไมกลาอยูก ับเกยกับกะเทยอะไรประมาณนี้
สังคมอาจจะมองวาผูหญิงอยูกับผูหญิงเปนเพื่อนแคนนั้ ก็ได” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา
สวนใหญในสังคมจะสังแกตวาฝายชายทีม่ อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศจะถูก
เรียกวา ตุดบาง กะเทยบาง ตุดๆๆๆ อะไรอยางนี้ เขาก็อาย แตผูหญิงโดยปกติ
เขาไมเรียกทอมๆๆๆ เขาไมเรียก เขาจะมองเปนผูหญิงปกติทวั่ ๆ ไปไมมีอะไร
แตทางฝายชายจะถูกมองวานาอายและถูกลอมากกวา
ขณะที่มีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยทีก่ ลาววาสังคมมองกลุมชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน ดังที่ สุกฤษณ
(นามสมมติ) (2552) กลาววา “มองไมตา งกัน ถาพูดงายๆ สองกลุมนี้ก็เปนกลุมคนที่เบีย่ งเบน
กันทั้งหมด” และ รัชนี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมตางกัน เพราะเปนเพศที่สาม
เหมือนกัน” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมตางและก็เรียกเพศที่ 3
เหมือนกัน” ซึ่งไมตางจาก กรสิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “นาจะเหมือนกันแหละครับคือ
ผิดปกติเหมือนกัน” สอดคลองกับความเห็นของ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมตาง
เลยคะ ก็เปนเพศที่สามเหมือนกันนัน่ แหละคะ เพียงแตวาเขาเปนผูห ญิงแลวมาเปนอัตลักษณ
อยางนัน้ สวนดิฉันเปนผูชายแลวมีอัตลักษณอยางนี้ ไมแตกตางกันหรอกคะ” เชนเดียวกับ
นันทา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “สังคมยอมรับทอมและกะเทยไมตางกัน เมือ่ กอนถาเกิด
วาไปไหนคนจะมองเหมือนเราเปนตัวประหลาด แตตอนนี้ไมแลว มันเกลื่อนมากเลย”
ขณะที่ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นในประเด็นนี้วา สังคมมักจะมองแค
รูปรางหรือลักษณะภายนอกวามีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
แตไมไดพิจารณาที่ความรู
ความสามารถ
ซึ่งไมวาจะเปนชายผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือหญิงผูม ีอัตลักษณ
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หลากหลายทางเพศก็ไมแตกตางกัน อยากใหสังคมเปดมุมมองใหมากกวานี้ โดยไดกลาวแสดง
ความรูสึกไวอยางนาสนใจวา
เขาจะเทียบเสมอคะ เวลาไปไหนมาไหนเขาจะบอกวา อุย! สวยกวาผูหญิงอีก
เคยไดยินประจําคะ เขาไมเคยบอกวา อุย ! คนนัน้ ฉลาดหรือเกงกวาผูหญิงอีก
ใจจริงแลวพี่อยากใหคนมองนอกจากคําวาสวย คือทําไมไมคิดวาสาวประเภท
สองเกงมากเลยนะคนนี้ คณิตศาสตรโอลิมปกเลย คนนี้ดูสิเหรียญทอง เปน
นักประดิษฐ คนนี้เหรียญทองเลยจากชิงแชมปโลก ทําไมไมพูดถึงตรงนัน้ บาง
พี่คิดวามุมมองของเขาเขาเทียบวาสาวประเภทสองจะตองเหมือนผูห ญิง หรือ
วาผูห ญิงตองสวยเหมือนสาวประเภทสอง จริงๆ แลวมันเปนสิทธิ เขาอาจเกิด
มาโชคดี เกิดมาสวย ผิวพรรณ หนาตาอาจจะดี แตวาจริงๆ แลวมุมมองของพี่
ผูหญิงกับสาวประเภทสองบทบาทหนาที่แตกตางกันอยูแ ลวโดยหลัก Anatomy
ผูหญิงเปนเพศแมมีหนาที่ในการทอง สืบพันธุ แพรขยาย แตสาวประเภทสอง
เกิดมาไมใชเปนเพศแมแลวหละ เปนสิง่ มีชีวิตชนิดหนึ่งซึง่ แตกตางจากเพื่อน
เหมือนควายนะคะ เกิดมาเปนควายเผือก ซึ่งเวลาผสมพันธุปุบแทง ไม
สามารถจะสืบพันธุได ไมสามารถขยายพันธุได แตบทบาทความเปนมนุษยพี่
วาไมแตกตางกัน เพราะทุกคนตางมีหนาที่ที่จะตองทํา คือเราตองรูวา ตนเองมี
หนาทีท่ ําอะไร มีหนาที่เปนลูก หนาทีเ่ ปนพีท่ ี่ดี หนาที่เปนนักศึกษา หนาที่
เปนเจาหนาทีข่ องบริษัท หนาที่เปนขาราชการ ถาทุกคนปฎิบัติตามหนาที่ พี่
วาบทบาทของสาวประเภทสองและผูหญิงก็ไมแตกตางกัน
อยากใหคนใจ
กวางนิดหนึ่งวาไมใชสาวประเภทสองจะตองสวย คําวากะเทยควายหรือวา
อะไรอยางนี้ แลวทําไมผูหญิงไมชะนีควายบางหละ ดําอวนตัวใหญอยางนี้
ทําไมเรียกกะเทยควายทั้งนัน้ เลย คือ คนเรายังใชสรีระภายนอกในการตัดสิน
สาวประเภทสองกับผูห ญิงอยู ถาวันไหนเดินมาปุบตายแลวคนนัน้ เปนคนดี
คนนี้เปนคนเกง อุย ! คนนี้เขา Nice มากเลย คนนี้รองเพลงเกง คนนี้พูดเกง
ระดับแชมป พีค่ ิดวาสังคมจะนาอยูอกี เยอะ
ในประเด็นนี้นนั้ มีกลุมตัวอยางสวนนอยที่เห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุม ชายผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ เอมอร (นาม
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สมมติ) (2552) กลาววา “สังคมใหการยอมรับพวกกะเทยมากกวาทอม” ซึ่ง สายใจ (นามสมมติ)
(2552) ไดใหเหตุผลในประเด็นนีว้ า “เพราะกะเทยจะมีการแสดงออกที่มากกวาพวกทอม แลว
การแตงตัวพวกกะเทยจะมีการแตงตัวที่ดงึ ดูดมากกวาพวกทอม เขาสังคมไดดีกวา เพราะการ
เจรจาของเขา” ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ไดยกตัวอยางที่เห็นไดชดั ในประเด็นนีว้ า
ปจจุบันนี้ผมคิดวาผูชายไดการยอมรับมากกวา ถาสังเกตดีๆ เดี๋ยวนีจ้ ะมีการ
ประกวด หรือในวงการบันเทิงผูชายทีม่ ีความหลากหลายหรือวามีอัตลักษณ
ทางเพศเปนบุคคลประเภทที่สามคอนขางที่จะมีบทบาท แมแตองคกรหรือสวน
งานตางๆ ในสังคมก็จะมีผูชายเยอะกวาผูห ญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ
ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ก็มีความเห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
โดยไดกลาวแสดง
ความรูสึกวา
สําหรับทอมพีค่ ิดวาสังคมไมคอยยอมรับเทาไหร ดูเหมือนสังคมมองวาทําไม
ตองเปนแบบนี้ ทําไมตองใชชีวิตแบบนี้ เปนผูหญิงแลวทําไมตองอยากเกิดเปน
ผูชาย แตถาลองมาศึกษาเราจริงๆ จะรูวา นิสัยจริงๆ ของเราเปนยังไง ในทาง
กลับกันแลวทําไมเขาถึงใหโอกาสกับพวกที่เปนตุดมากกวา ทําไมเขาใหโอกาส
ตรงนั้นมากกวา เพราะผูช ายก็มีกําลังเยอะอยูแลว แลวทําไมตองใหตุดมี
ความสําคัญมากกวาทอม ทัง้ ๆ ที่ความรูสกึ หรือวาสิทธิเทาเทียมกัน สวนเกยยงั
ไมแนใจวาสังคมยอมรับไดมากนอยเทาไหร
4.3.3 มุมมองตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 4 กลุมใหญๆ กลุม ตัวอยางสวนใหญ คือ กวา
ครึ่งมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติทั่วไป ขณะที่กลุม ตัวอยางอีกจํานวน
ไมนอยทีม่ องผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ
กลุม
ตัวอยางบางสวนมองวาผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนซึ่งเปนสีสนั ของสังคม
และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่มองวาผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนที่นา เห็นใจ

149
กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติทั่วไป
ดังที่ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พี่วา เดีย๋ วนีเ้ ปนอะไรที่ธรรมดาแลวนะคะ เฉยๆ
เพราะวาเดีย๋ วนี้มีเยอะคะ” เชนเดียวกับ กัลยา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เปนเรื่องปกติ
เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็มีความเปนคนเหมือนกับคนปกติ เพียงแตจิตใจและ
การกระทําอาจขัดแยงกับตัวตนที่แทจริง” สอดคลองกับความเห็นของ นิธิ (นามสมมติ) (2552)
ที่กลาววา
คนกลุมนี้พี่คิดวาเขาก็เหมือนกับคนปกติทวั่ ไป
เพียงแตเขามีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปไมเหมือนกับที่ธรรมชาติใหมา เขาก็มหี ัวใจเหมือนกัน เขาตองการ
โอกาส และก็ตองการอะไรหลายๆ อยางเหมือนกับทีค่ นทัว่ ไปไดรับจากสังคม
เหมือนกัน”
กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงมุมมองทีม่ ีตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศวา
“พี่เฉยๆ นะกับคนกลุมนี้ เพราะเขาก็ไมไดมาขออะไรกิน ถาไมเกินขอบเขตมากจะทําอะไรก็ทํา
ไป แตบางทีถา เปนเด็กๆ ก็ใหอภัยนะ เพราะเขายังไมมวี ฒ
ุ ิภาวะ ยังไมรูวาอะไรควรแสดง อะไร
ไมควรแสดง ฉะนัน้ ผูปกครองควรชี้แนะ” ขณะที่ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมใชเรื่อง
รายแรง ไมไดเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอสังคม” เชนเดียวกับ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
“ไมไดรังเกียจอะไร เขาใจความรูสึกของพวกนี้ด”ี
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปน
บุคคลที่มีความรูความสามารถ ดังที่ ชัชชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “คนกลุมนีเ้ ปนคนกลุม
ที่มีความคิดสรางสรรค มีความรูสูง มีฐานะที่ดี และเปนประโยชนตอสังคม โดยชายรักชายจะมี
ความเปนผูหญิงอยูมาก ดังนัน้ จึงสามารถทํางานของผูห ญิงที่ตองใชความคิด ไอเดีย หรืองานที่
ตองการความละเอียดออนไดเปนอยางดี” เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ไมใชวาเขาขางตัวเองหรือวาอะไรนะแตพี่มองในลักษณะที่วา
เขาดึง
ความสามารถของเขาออกมาดีมากๆ ถามวามีผูชายกี่เปอรเซ็นตที่เปนชางเสริม
สวยไดดี เปนชางแตงหนาแตงมาแลวออกมาดี เชนเดียวกับผูห ญิงเปนชาง
เสริมสวยก็ไมไดเนี้ยบ 100% แตงหนาก็ไมเฉี่ยวเทากับกะเทย คลายๆ วา
กะเทยจะมีความละเอียดมากกวา อีกขอหนึง่ ก็คือเขาจะมีไอเดียที่ไมเหมือน
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ผูหญิง เขาจะมีความกลาในตัวมากกวา จะโชวออกมาเลย เคยสังเกตทิฟฟานี่
อะไรอยางนี้ หนูดูชา งแตงหนาเขาสิ แตงออกมาไมคิดวาผูห ญิงจะกลาแตงนะ
แตเขาแตงออกมามีความกลมกลืนของเขา เขามีความสามารถตรงนี้ คือเขามี
ความละเอียด ขนาดที่วา มองสักแปบก็รูเลยวาผูห ญิงคนนัน้ จะตองแตงออกมา
แนวไหน เขาจะมองออกเลย เขาจะรูจากรูปรางและรูปหนาของผูห ญิง เขา
สามารถเปรียบเทียบวาผูห ญิงคนนีจ้ ะตองแตงออกมาแนวไหนจึงจะดูเดน
ผูหญิงคนนี้ไมสวยตรงไหน ทําอยางไรจึงจะสวย พีม่ องความสามารถเขานะ พี่
ยอมรับตรงจุดนี้ ก็มีเพื่อนหลายคนที่เปนแบบนี้ คนหนึง่ ทํางานเทศบาลและ
เปนเจาของรานอาหาร เขาสามารถทํางานไดทั้งสองที่ ที่เขาเปนอยางนี้อาจจะ
มีขอหนึง่ ทีม่ ากกวาคนอืน่ ตรงความแกรงเขามีเยอะกวา ความอดทนก็มีเยอะ
กวา อดทนไดดีกวาผูห ญิงนิดหนึ่ง ออนโยนกวาผูชายหนอยหนึ่ง เปนอะไรที่
คลายกับของคนจีนที่เขาเรียกวา หยินหยาง เขาจะมีสองสิ่งอยูในตัวเขา ก็เลย
กลายเปนกลมกลืนไปได
สอดคลองกับความเห็นของ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่มีความเห็นในทํานอง
เดียวกันวา
สาวประเภทสองทุกวันนี้เยอะขึ้นนะคะ เยอะมาก เยอะจนเวลาออกสื่อตางๆ
เห็นไปหมดเลยคะ ไมวาจะงานประกวด การแสดง บนเวทีคอนเสิรต หรือ
แมกระทัง่ ในกลุมเด็กนักเรียน กลุม มหาวิทยาลัย แมกระทั่งกลุมอาชีพตางๆ มี
ความหลากหลายมากขึ้น หรืออาจจะเปนเพราะวาคนกลาแสดงออกมากขึน้
กลาทีจ่ ะเปดเผยมากขึน้ กลุมพวกนี้พี่มองวาเขาก็มีความสามารถไมแตกตาง
กับใครคะ เผลอๆ อาจจะมีความคิด มีมุมมองวิสัยทัศนที่ดีกวาเพศชายเพศ
หญิงแทๆ เพราะเขาจะเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค และจริงๆ ก็อยากใหทกุ
คนเก็บความคิดสรางสรรคเหลานี้มาใชใหเปนคะ แตบางรายอาจจะถูกเลือก
ปฏิบัติ มีปญ
 หาทางดานครอบครัวที่ไมยอมรับ หรือแมกระทั่งมีปญหาในที่
ทํางาน เพื่อนไมยอมรับ ซึ่งเขาอาจจะฝงใจ แตถาเขาลองมาคิดทบทวนใหม
พิสูจนตวั เองวาถึงเธอจะดูถกู ฉัน ไมยอมรับฉัน แตฉนั สามารถพิสูจนตัวเอง ฉัน
เรียนเกง ฉันทํางานดีมีคนชม ไดรางวัลบุคคลดีเดน ไปประกวดรางวัลตรงนี้
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สิ่งประดิษฐไดที่หนึ่ง ทัดเทียมทุกคน เขาก็จะใหการยอมรับ พี่คิดวาทุกคน
ควรแสดงศักยภาพใหถูกดาน เพราะไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็ตองทํา
ตนเองใหเต็มที่และอยูในสิง่ ที่ถูกตอง และคิดวาการศึกษาจําเปน อยากใหทุกๆ
คนมุมมองอยาแคบ เพราะปจจุบันนี้แมกระทัง่ คนจบปริญญาโทปริญญาเอก
ยังตกงาน เพราะงัน้ ถาสาวประเภทสองทุกคนมีความสามารถ บอกวาฉันรู ฉัน
เกง ฉันดี ตองเรียนคะ แตไมไดหวังที่จะใหทกุ คนตองฉลาดหรือวายังไง แตการ
เรียนเปนการบงบอกวาเรามีวุฒิภาวะทางการศึกษา คนอืน่ จะดูถูกเราไมได
นอกเหนือจากเรื่องของการวางตัว เรื่องของการเต็มที่กบั งาน พี่อยากใหทุกคน
พัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียน พี่คิดวาสาวประเภทสองเวลาเรียนหนังสือ
แลวความจํา ความฉลาด และความเกงไมแพใครเลย เผลอๆ ไดอันดับหนึง่ ซะ
เยอะมากคะ
ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนสีสันของ
สังคม ดังที่ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สําหรับพี่กลุม มีความหลากหลายทางเพศนี้
พี่คิดวานารักมากคะ สนุกสนานเฮฮาตลอด อยูกับพี่แลวมีความสุขคะ ทุกๆ คนก็ Happy มาก พี่
คิดวาเปนกลุม ที่ทาํ ใหสงั คมมีสีสันคะ” เชนเดียวกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เพศที่
สามเปนสีสัน ถาขาดคนกลุมนี้ไปก็จะรูสึกดูจืดชืด เหมือนในโรงเรียน ลองคิดดูสิวาถาใน
มหาวิทยาลัยไมมีกะเทย มันจืดนะ มันไมสนุก ไมเฮฮา เหมือนในกีฬาสีอะไรอยางนี้ ดูสิกะเทย
แรงยิ่งกวาพวกหรีดใชปะ”
อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางสวนเหมือนกันที่มองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศเปนกลุมคนทีน่ าเห็นใจ ดังที่ กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็เห็นใจนะ ถาเปนไปได
พวกเขาเหลานั้นก็คงอยากจะเปนปกติเหมือนคนอืน่ ๆ ทั่วไป” อารยา (นามสมมติ) (2552) กลาว
วา “ถาเลือกเกิดไดเขาคงไมเปนแบบนี”้ สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
ดิฉันวาเปนบุคคลที่นาเห็นใจ นาเห็นใจมากๆ เพราะถาเกิดพูดถึงตั้งแตตอนที่
คลอดออกมาเราก็ไมไดอยากเปนแบบนี้ แตในเมื่อไมรูอะไรลิขิต หรือดล
บันดาลใหเราเปนแบบนี้
ฉะนั้นสิง่ ที่เราดําเนินชีวิตในปจจุบนั มันเปนความ
จําเปน เปนสิง่ ที่ตองกระทํา ไมใชอยากกระทํา คนเราถาเกิดมาแลว ก็บอกแลว
วาเลือกเกิดไมได เพราะฉะนัน้ คนที่เกิดมาเปนแบบนี้ ก็คอื เปนพวกที่โชครายนะ
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คะ อาจจะถือไดวาเปนเวรกรรม ในเมื่อเราไมเกิดมาเปนเหมือนคนอื่นเขา มี
ความแตกตางจากคนอืน่ เขา โลกนี้อาดัมกับอีฟสรางผูหญิงกับผูช ายมาสอง
เพศ แตเราเปนเพศที่สาม ก็ไมทราบเหมือนกันวาใครสรางมา เพราะฉะนัน้
บุคคลพวกนี้เปนกลุมบุคคลที่นา เห็นใจ แลวก็ควรที่จะทําความเขาใจกับกลุม
พวกเขา แทนที่จะรังเกียจนะคะ
ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นวา “ผมมองวาเปนเรื่องละเอียดออน
บางคนถาไมเปนก็จะไมทราบ ก็จะตั้งคําถามวาทําไมไมเปนผูชาย หรือทําไมไมเกิดมาเปน
ผูหญิง จะพูดวาเปนกรรมพันธุห รือเปนฮอรโมนก็ไมแนใจ แตผมมองวาคนเราถาเกิดมาแลวให
เปนคนดีทําประโยชนใหกับสังคมเทานีก้ ็เยอะแลวนะผมวา” เชนเดียวกับ มณียา (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
พี่มีความเห็นวาบุคคลในสังคมมีความเทาเทียมกันหมดคะ ไมวา จะเปนผูหญิง
ผูชาย เกย ทอม หรือสาวประเภทสอง ทุกคนมีความเทาเทียมกันหมดคะ อยา
แบงชนชัน้ เขาวาเปนคนต่าํ ตอยกวาใครนะคะ ทุกคนมีความเทาเทียมกัน อยาดู
เขาวาเปนอะไร ใหดูเขาวาเขาดี เขาราย ไมดี แคนั้นเอง อยาดูเขาจากหนาตา
ใหดูจากผลงานหรือวากิริยาทาทางดีกวา
4.3.4 ความคิดเห็นตอการตีตราจากสังคมและผลกระทบที่ไดรับ
กลุมตัวอยางมีความเห็นในประเด็นนี้เปน 3 กลุมคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ กวาครึ่ง
อยากใหสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะทีก่ ลุม
ตัวอยางบางสวนกลาววาเปนเรื่องปกติที่สงั คมจะมองผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตกตาง
จากคนทัว่ ไปและรูสึกเฉยๆ ที่ถกู มองในลักษณะดังกลาว นอกจากนีก้ ลุมตัวอยางบางสวนมี
ความเห็นวาเปนเรื่องที่นา สงสารและนาเห็นใจเปนอยางยิ่งที่สงั คมปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในลักษณะเชนนั้น
กลุมตัวอยางกวาครึ่งอยากใหสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังที่ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เราสามารถที่จะปฏิบัติ
ตัวเปนคนดีของสังคม หรือทําตัวใหสังคมยอมรับเราไดนะครับ อยากใหสังคมเปดกวางมากกวา
นี”้ เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหสังคมยอมรับที่ความสามารถ
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มากกวาการทีเ่ ราเปนอะไร” สอดคลองกับคํากลาวของ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่วา “การที่
สังคมหนึ่งๆ จะตีตราวาเราเปนบุคคลเพศที่สามมันเปนความคิดสวนบุคคล ซึง่ เราไปกําหนด
ไมได บางคนยอมรับได บางคนยอมรับไมได อยากใหสงั คมเปดกวางใหบุคคลเพศที่สามเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มากขึ้น” ในประเด็นนี้ เมธา (นามสมมติ) (2552) กลาวแสดงความ
คิดเห็นวา
นาสงสารนะครับ เขาไมไดมีความผิดอะไร ผมมองวาสังคมควรยอมรับและให
เกียรติเขา ถึงแมวาจะเปนกะเทย เกย ทอม ดี้ เขาก็มีความรูความสามารถ
เหมือนกับคนอื่นนะครับ แมวาเขาจะแสดงอาการออกบาง ก็ไมไดสรางความ
เสียหายอะไร กลุมพวกนี้ กะเทย ทอม เกย อาจมีความรูความสามารถ
มากกวาผูช ายผูหญิงทั่วไปก็ไดนะครับ
และสามารถนําสิง่ ที่รูมาพัฒนาได
เพราะเขาเปนคนกลาแสดงออกมากกวา และถึงแมบางคนอาจจะไมชอบเราก็
ไมไดสงผลกระทบอะไรนะครับ เราก็มีความรูความสามารถของเรา เขาไมชอบ
เราก็ไมเห็นเปนไร เราเปนคนดีก็พอแลว พูดงายๆ ก็คือ เราจะเปนคนดีได
มากกวาชายจริงๆ
เสียอีก
เหมือนกับวามีความสามารถอยางไรก็เอา
ความสามารถที่มีอยูไปใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เหมือนกับวาจะสื่อ
อยางไรใหเขารูวาเรามีดี ใชคําพูดที่ไพเราะ มีบุคลิกภาพที่ดี เปนมิตรกับผูอื่น
แลวทําใหเขารูว าบุคคลประเภทนี้กม็ ีความสําคัญตอการพัฒนาเหมือนกัน
สอดคลองกับ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาวถึงประเด็นการตีตราจากสังคมวา
“อาจจะมีบา งกระทบกระเทือนจิตใจ แตกไ็ มมีปญหาในการดําเนินชีวติ ” เชนเดียวกับ นภา (นาม
สมมติ) (2552) ที่ไดกลาวแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันนีว้ า
การเรียกกลุมพวกนี้จะใชคาํ พูดเรียกวายังไงก็แลวแตความหมายของแตละคน
แตก็คือเขาไมใชผูหญิงและไมใชผูชาย โดยธรรมชาติแลวเขาก็มีความดีของแต
ละคน ความสามารถของแตละคน แตละแนว คนละแบบกัน จะเรียกยังไงก็
แลวแต แตความหมายพีว่ าดูเหมือนตัวประหลาดนะ ดูแลวเหมือนเขาไมใชคน
พี่อยากใหใชคาํ พูด Soft ลงกวานี้ คนเราถาไมเจอกับคนในครอบครัวหรือคนที่
รูจักเราจะไมเขาใจหรอก แตเมื่อมาถึงจุดนั้นจะเขาใจได
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ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววาเปนเรือ่ งปกติที่สงั คมจะมองผูม ีอตั ลักษณ
หลากหลายทางเพศแตกตางจากคนทั่วไป และรูสึกเฉยๆ ที่ถูกมองในลักษณะดังกลาว ดังที่
เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “บางคนเขามองเรา ไมชอบเรา เขารับเราไมได เขาไมได
แสดงออกทางคําพูด แตออกมาทางสีหนาเขา แตเราเฉยๆ ไมไดรูสึกอะไร” เชนเดียวกับ เอกชัย
(นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “รูสึกปกตินะ ไมมีผลกระทบมากมาย ถาเขา Anti ก็ Anti ไป” ไม
ตางจาก อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมกระทบหรอกครับ จะเรียกอะไรก็รับได
หมดเพราะเราเปนแบบนี้แลว” สอดคลองกับความเห็นของ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา
ผลกระทบสําหรับผมตอนนีย้ ังไมเจอมากนัก อาจจะเจอบางแตก็เปนเรื่องปกติ
ธรรมดา เพราะไมวาจะเปนชายแท หญิงแท ก็ตองเจอกับอุปสรรคหรือปญหาที่
เขามา
เพราะฉะนัน้ มันอยูท ี่การแกปญหาของแตละคนวาจะแกหรือปฏิบัติ
อยางไรใหออกมาในรูปที่สามารถทําใหเรามีความสุขและดํารงชีวิตในสังคมได
ลลิตา (นามสมมติ) (2552) มีความเห็นเชนเดียวกันในประเด็นนี้ โดยกลาววา “สําหรับ
พี่เองก็รูสึกเฉยๆ นะ เพราะวาเราไมไดสรางปญหาใหสงั คมไง เราอยูใ นสวนของเรา สังคมจะมอง
เรายังไงก็ไมสนใจ เราไมเคยทําความเดือดรอนใหกับใครก็พอ” สอดคลองกับ นิธิ (นามสมมติ)
(2552) ทีก่ ลาววา “พี่คิดวาไมนาจะกระทบกับพี่ ถึงจะกระทบก็ไมสามารถทําอะไรพี่ได เพราะพี่
คิดวาการที่พอี่ ยูตรงนีพ้ ี่ไมไดใหรายใคร พีท่ ําตัวพี่ดีที่สุดแลว”
4.3.5 ทัศนคติหรือบรรทัดฐานทีส่ ังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เห็นวาสังคมยังมองผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
แงลบอยูมาก ทําใหผมู ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาสในหลายๆ
ดาน
แมวาจะมีกลุม ตัวอยางจํานวนไมนอยที่มองวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเพิม่ มากขึ้น แตก็ยงั อยากใหสงั คมเปดใจยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศใหมากยิ่งขึน้ ไปอีกเพื่อที่จะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป
กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ประมาณครึ่งหนึง่ เห็นวาสังคมยังมองผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในแงลบอยูมาก ดังที่ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมมองวา
กลุมนี้มปี ญหา เหมือนมีปมดอย ไมเหมือนคนปกติ มีปญหาทางจิต” เชนเดียวกับ นุชรี (นาม
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สมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่คิดวาสังคมเราตอนนีย้ ังใจแคบอยูนะ ยังไมยอมรับ” และ สมพล
(นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “เขาอาจจะมองเราในแงไมดี สวนมากเขาจะ Anti มากกวา“
สอดคลองกับความเห็นของ นภา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ทัศนคติหรือบรรทัดฐานทาง
สังคมนะคะ พี่คิดวาบางกลุมยังมีอคติตรงนี้ และยังมองประเภทที่ 3 เหมือนตัวประหลาดอยู พี่
อยากใหเขาเปดใจใหกวาง แลวคุณจะไดคนที่มีคุณภาพในหนวยงาน” เชนเดียวกับ พิภพ (นาม
สมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “พี่คิดวาทุกคนตองมองวา ตองแรด ราน มัว่ ออรอ จริตจกาน อารมณ
เกินหญิงอะไรอยางนี้แนนอน กะเทยมันติดลบอยูแลว” สอดคลองกับ นิติพงศ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
สังคมไทยเรายังไมเปดกวางเทาที่ควร ถึงทุกวันนี้จะมีคนยอมรับคนกลุมพี่มาก
ขึ้น แตในเรื่องของบรรทัดฐานหรือทัศนคติของคนในสังคมก็ยังมองเราในแงลบ
อยูเหมือนเดิม แตก็ยอมรับวาคนกลุมนีก้ ็นอยลงนะ เพราะคนสวนใหญก็
ยอมรับเรามากขึ้น เพราะจากการที่เรามีที่ยนื ในสังคมมากขึ้น การไดแสดงออก
ถึงศักยภาพความเปนตัวเรามากขึ้น แลวก็ไดเห็นเราในสังคมมากขึ้น คือพวกพี่
ไดแสดงออกมากขึ้นวาเราเทาเทียม เราไมไดดอยกวา เราไมไดแตกตาง ก็คือ
คนคนหนึง่ เหมือนกัน แตวา เปนเพศที่สามเทานัน้ เอง
อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงสาเหตุที่สังคมยังมองผูม ีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศในแงลบอยูมากวา “อาจจะเปนเพราะเมืองไทยเปนเมืองพุทธ แลวก็มวี ัฒนธรรมวา
ผูชายตองแตงงานกับผูห ญิง เรื่องนีจ้ ึงไมไดการยอมรับ ยังไงก็ไมมที าง” ขณะที่ กรสิน (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “คนกลุมนั้นก็เหมือนคนอืน่ ๆ ทั่วไปนะ เพียงแตเราไปวุนวายกับเขาเอง
เขาก็เปนคนกลุมหนึง่ ที่สามารถทํางานไดและไมไดสรางความเดือดรอนอะไรใหใคร เพียงแตเรา
ไปหยิบยกเขาขึ้นมาเทานัน้ เอง” นิธิ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อันนี้ปจจัยหนึง่ เหมือนกันที่
ทําใหบุคคลกลุมนี้ไมไดรับความยุติธรรมหรือไมไดรับสิทธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ”
อยางไรก็ดีมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยทีม่ องวาสังคมในปจจุบนั ยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเพิม่ มากขึ้น ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมเขาก็ยอมรับ
มากขึ้น เพราะในปจจุบนั พวกแบบพีม่ ันเยอะก็เลยมองเปนเรื่องธรรมดา” เชนเดียวกับ สุกฤษณ
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สังคมตอนนี้มกี ารยอมรับกันมาก สวนนอยมากทีย่ งั อคติอยู ไม

156
วาจะเดินไปไหนมาไหน ไปตลาด ไปโนนไปนี่ หันซายหันขวา ก็จะมีกลุมแบบนีท้ ั้งนั้น สังคมก็
ยอมรับมากขึน้ ” สอดคลองกับคํากลาวของ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า
เดี๋ยวนีเ้ ขาก็ใหการยอมรับแลวแหละในระดับหนึง่
จากทีว่ าเราไมไดรับการ
ยอมรับเลย ไปไหนก็ตองปกปดตัวตนที่แทจริง แตตอนนี้เขาก็ยอมรับเรามา
ระดับหนึง่ แลวนะ แตก็ไมเหมือนกับประเทศทางตะวันตกนะ ทางโนนเขาเปด
แบบสุดๆ เราจะเปนอะไรอยางไรก็ได ไมตองเกรงกลัวอะไร แตวาสังคมไทยเรา
ตองมีขอบเขตอยูบาง ทําอะไรก็ตองอยูในกรอบนิดหนึง่ ทําใหแสดงออกไดไม
ชัดเจนอยางเต็มที่
สายใจ (นามสมมติ) (2552) ไดใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา “สังคมทัว่ ไปยอมรับ
มากขึ้น อีกอยางหนึ่งก็คือผูหญิงในปจจุบันจะคบกับทอมมากขึน้ เพราะไมเสียหายเทากับการ
อยูกับผูชาย อีกอยางพวกทอมจะสามารถเขาใจผูห ญิงไดดีกวาผูช าย” สอดคลองกับ กัลยา
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
คนในสังคมปจจุบันมองวาบุคคลที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพศที่
เกิดขึ้นในสังคมและมองเปนเรื่องปกติ อาจมีความผิดหวังของคนในครอบครัวที่
ลูกไมเปนไปตามเพศที่แทจริง
ทั้งพอแมและสังคมควรมีใจเปดกวางและ
ยอมรับในสิ่งทีเ่ ราเปน เพราะสังคมตองการคนดี เปนอะไรก็ไดที่อยากเปน โดย
ไมทํารายสังคม ไมทาํ ใหใครเดือดรอนกับสิ่งที่เราเปน ใหการยอมรับและไดรับ
ความเปนธรรม อยากใหวัดคนที่ความสามารถและความรูท ี่มี อยามองแค
ภายนอก
ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนมีความเห็นวาสังคมมองผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ในหลากหลายมุมมอง ดังที่ อุษา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทัศนคติที่บุคคลอื่นมีตอเรามี
ทั้งดีและไมดี แตนั่นเปนความเห็นสวนบุคคล เราเชื่อวาการที่เราเปนอยางนี้ไมใชวาเราทําอะไร
ไมได บางครัง้ เรายังทําอะไรๆ ไดดีกวาคนอื่นทั่วไปเสียอีก” เชนเดียวกับ พิกุล (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
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ดิฉันวาตอนนีส้ ังคมมีทัศนคติกับพวกเพศที่สามหรือวาพวกที่มีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศอยางหลากหลายนะคะ คือกลุมทีย่ อมรับเขาก็ ยอมรับ แต
ดิฉันเชื่อวาในสวนลึกๆ แลวเขาก็ยังคิดอยูนะคะ สําหรับคนที่ยอมรับเขาจะ
ยอมรับในเรื่องของความสามารถ ในเรือ่ งของประสิทธิภาพการทํางานนะคะ
แตเขาก็คงมีทศั นคติที่เปนลบอยูนะคะ คือถาเกิดการยอมรับขึ้นมาในสังคม
เขาก็ยงั มีขอกังขาอยูในใจ เกิดคําถามอยูใ นใจวาทําไมถึงเปนแบบนี้ ดิฉันเคย
ไดรับคําถามแบบนี้เยอะแยะมากมายเมื่อตอนทีย่ ังเรียนอยูหรือตอนที่เปนเด็ก
เคยมีคนมาถามวาทําไมถึงเปนแบบนี้ ดิฉันก็ไมรูจะบอกเหตุผลเขายังไงนะคะ
ฉันคิดวาตอนนี้สังคมไทยเริม่ ที่จะใหความสําคัญกับกลุมอยางดิฉันมากขึ้น
พยายามที่จะเปดโอกาสใหเราเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ดิฉันคิดวาเปน
สิ่งที่ดนี ะคะ เพราะคนเราไมสามารถจะเลือกเกิดได เกิดมาแลวเราก็คือคนๆ
หนึง่ ที่อยูบนโลกใบนี้ ที่อยูบ นผืนแผนดินไทยนี้ เพราะฉะนัน้ ดิฉันคิดวาตอนนี้
สังคมไทยนาจะเปดโอกาสใหกับคนกลุมอยางดิฉนั มากขึ้น แลวก็ยอมรับกลุม
ของดิฉันมากกวาเดิมคะ
สําหรับในเรื่องของทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สงั คมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศนัน้ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอเสนอแนะทีน่ าสนใจ ซึง่ จะเปนประโยชนตอการ
สรางการยอมรับและความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้น กลาวคือ “อยากใหสังคมเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดี
ตอกลุมเพศทีส่ าม อยามองเขาวาเปนกลุม ที่แปลกหรือเปนกลุมที่ไมไดเรื่อง เพราะจริงๆ แลว
กลุมนี้เขาสามารถที่จะทําประโยชน หรือทําอะไรที่มีคุณคาใหกับสังคมไดเยอะมากๆ”
4.3.6 กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ อันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางเพศ
มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานั้นที่มีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัตอิ ื่นที่
เกี่ยวของอันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเพศเปดโอกาส ใหการยอมรับ และ
คุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“ปจจุบันกฎหมายยอมรับและคุมครองคนกลุมนี้มากขึน้ ” เชนเดียวกับ สุวทิ ย (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “กฎหมายและบทบัญญัติปจจุบันมีมากพอแลวครับ อยูท บี่ ุคคลวาจะ
ประพฤติตัวแลวก็ทาํ อยางไรใหเปนที่ยอมรับของสังคมใหได” และ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552)
ที่กลาววา “สิทธิมนุษยชนมีความทัดเทียมกันในทุกๆ เรื่อง ในทางเพศก็คือกฎหมายไดขยาย
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แกไขใหการขมขืนกระทําชําเราไมใชเฉพาะผูชายทํากับผูหญิงอยางเดียว อาจจะทําเพศเดียวกัน
ก็เปนความผิด”
ขณะที่กลุมตัวอยางเกือบทัง้ หมดมีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัติอื่นที่
เกี่ยวของอันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเพศยังไมเปดโอกาส ไมใหการ
ยอมรับ และไมไดใหความคุม ครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเทาที่ควรจะเปน ดังที่
สมชาติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “กฎหมายยังไมเปดกวาง ควรเปดกวางในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนมากกวานี”้ เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “กฎหมายยัง
คุมครองนอยเกินไป” และ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ตอนนี้ดูเหมือนจะนอย
สําหรับกลุม นีพ้ ี่คิดวานาจะมีกฎหมายมารองรับใหมากกวานี้
ตางประเทศเขาจะมีกลุมทีท่ ํา
หนาที่ดกู ลุมนีโ้ ดยตรงเปนองคกรเฉพาะๆ ไปเลย ไมเหมือนของเราทีย่ ังดูแลกันแบบกวางๆ อยู”
สอดคลองกับความเห็นของ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
กฎหมายยังไมเปดโอกาสใหกับเพศที่ 3 มากเทาไร อยางเชนมีเรื่องขึ้นมาเรา
อาจเปนคนทีโ่ ดนแซว ชกตอยอะไรกัน อาจจะเปนคดีขม ขืน เราโดนทํารายแทๆ
แตเขากลับมองวาเปนแคคดีทํารายกันธรรมดา ไมถึงกับคดีขมขืน ทัง้ ๆ ที่เรา
ทรมานทัง้ รางกายและจิตใจ แตเขาไมคอยใหความสําคัญเทาไร คือตอนนีท้ าง
หนวยงานที่รบั ผิดชอบดานนี้ไมคอยสืบสาวราวเรื่องอะไรสักอยาง นอกจาก
บอกวาเราไปที่ตรงนัน้ ทําไม ทําไมตองไปตรงนั้น ถาเราไมไปเหตุการณนั้นคงไม
เกิดขึ้น
มนตรี (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความเห็นในทํานองเดียวกันวา “ยังไมเทาเทียม ยัง
ไมยอมรับกัน ยังไมมกี ฎหมายที่คุมครองสาวประเภทสองที่โดนขมขืน” เชนเดียวกับ ประพนธ
(นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “สําหรับกฎหมาย ถาลองติดตามหนาหนังสือพิมพหรือวิทยุ
โทรทัศนก็ตามแตจะเห็นวามีกลุมหลากหลายทางเพศพยายามที่จะตอสูใหมีกฎหมาย
ออก
กฏหมายมาใหกลุมหลากหลายทางเพศสามารถอยูรวมกับสังคม
ทําอาชีพอะไรก็แลวแตให
ไดมากที่สุด ผมวาสิง่ นี้ควรจะเกิดขึ้นไดแลวสําหรับประเทศที่เรียกวาเปนประเทศประชาธิปไตย”
สอดคลองกับความเห็นของ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
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ในเรื่องของกฎหมายถาเกิดเปรียบเทียบกับทางแถบยุโรปที่เขาเจริญแลวนะคะ
คือประเทศเราเปนประเทศทีก่ ําลังเจริญ กฎหมายยังไมผานในเรื่องของสิทธิ
มนุษยชน อยางเชนงายๆ เลย ลาสุดกฎหมายวากะเทยที่แปลงเพศแลว
สามารถใชนางสาวได ก็ยงั ไมผานนะคะ นี่คือสิง่ ที่แสดงวาประเทศไทยเรายัง
ยอมรับในเรื่องนีน้ อย
พอการยอมรับนอยจะสงผลไปสูกฎหมายนะคะ
กฎหมายก็ไมเอื้อตอบุคคลกลุมที่เปนเพศที่สามอยางดิฉัน ไมเอื้อตอการทํา
ธุรกรรมหรือการทําธุรกิจตางๆ อยางเชน เราไปขอสินเชื่อนะคะ ถาเห็นบัตร
ประชาชนเปนนายแตผมยาวแตงหญิงหนาสวยเขาก็ยากที่จะใหผานอนุมัติ
อยากใหเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อคนกลุม เรา เพราะเราก็คือคนๆ หนึง่
กลุมตัวอยางหลายรายไดกลาวแสดงความรูสึกที่กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของอัน
ไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเพศยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมได
ใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเทาที่ควรจะเปนวา “ถาพูดในแงของ
กฎหมายนะยังไมยอมรับ เกิดมาเปนเด็กชายเปลี่ยนแปลงทุกอยาง แปลงเพศแลวนะ เปนผูห ญิง
สวยเซ็กซแลว เราก็ยังไมไดนางสาว ตรงนี้เราเสียใจนะที่ไมไดเปนนางสาว ขนาดสวยกวาผูห ญิง
จริงๆ ดวยซ้ํา แตก็ยังเปนผูชายอยูว ันยังค่ํา” (ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552) เชนเดียวกับ เมธา
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
เหมือนกับกลุม กะเทย จิตใจเปนหญิงแลว รางกายก็เปนหญิง แตบัตร
ประชาชนยังเปนนายอยู ถึงยังไงก็เปลีย่ นคํานําหนาเปนอยางอืน่ ไมไดอยูแลว
จะมีแตนาย นาง นางสาว มันไมสามารถเปลี่ยนได แมวาจะเปนหญิงแลวแต
บัตรประชาชนก็ยังเปนชายอยู
นอกจากนีย้ ังมีกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันคืออยากให
กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของเปดโอกาส ใหการยอมรับ และใหความคุมครองผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากกวานี้ ตัวอยางเชน
อยากจะใหมกี ฎหมายของเกยสักฉบับหนึง่ ใหมีรองรับไวบางก็ดี บางอยาง
เหมือนผูหญิงกับผูหญิงแตงงานกัน แลวเกิดหยารางกัน ก็อยากใหมกี ฎหมาย
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รองรับวามีการจดทะเบียนกัน หรือวาเขาเรียกวามีสัญญาระหวางกัน แตตรงนี้
ไมมีกฎหมายรองรับ ประเทศไทยเรายังไมยอมรับตรงนี้เหมือนตางชาติ (ลลิตา
(นามสมมติ), 2552)
พี่ยกตัวอยางเลยแลวกัน ลาสุดที่พี่ไปเกณฑทหารมา คือเรามีหนาอก เขาก็จะ
ไมใหสิทธิ์เราเปนทหารอยูแลว เพราะวาเราเปนบุคคลดีหนึง่ ประเภทสาม เขาก็
จะตัดสิทธิ์ไปเลย จะไมใหเปน กะเทยบางคนก็อยากเปนทหาร เขาไปปรนนิบัติ
อยูในคายทหาร จะไปอยูในกลุมผูชายเยอะๆ นะคะ เขาก็จะตัดสิทธิ์เราไปโดย
ไมพิจารณาตรงใดเลย เขาคิดวาเรามีนมแลวตัดสิทธิ์เราไปเลย ทัง้ ๆ ทีเ่ รายัง
เปนนายอยูนะ ยังไมไดเปลีย่ นจากนายเปนนางสาว แตเวลาเราจะเปลี่ยนเปน
นางสาวอยางนี้เขาก็ไมให (พิภพ (นามสมมติ), 2552)
พี่เบื่อกฎหมายอยางหนึ่งที่เขาจะไมรับเลือดของสาวประเภทสองในการรับ
บริจาคของสภากาชาติไทย
เพราะเขาแคเอาคําวาสาวประเภทสองทีม่ ี
เพศสัมพันธกบั เพศเดียวกัน เพราะเขาไมเขาใจ ทางการแพทยเขาตรวจแลวมี
การติดเชื้อเยอะมาก จริงๆ แลวเขานาจะดูเปนรายบุคคลไปนะคะ มันก็แปลก
นะเราอยากจะชวยชีวิตผูอนื่ แตกฎหมายอยางอื่นพี่คดิ วาก็ทัดเทียมดีนะ ใคร
จะมาเรียกรองเรื่องนางสาวพี่ไมสนใจคะวาใครจะเปนนางสาวหรือไมเปน
นางสาว พี่สนใจแควาเขาใหพที่ ํางานไดเหมือนคนอื่น เวลาเดินไปไหนมาไหน
เขาใหพซี่ ื้อขาวไดหรือเปลา หรือพี่จะซือ้ ของโลตัสพี่ซอื้ ไดมั้ย แคนั้นพี่ก็โอเค
แลว หรือวาถาไปสถานีตํารวจแลวเวลาเราไปแจงความเขาไมชวยเหลืออะไร
เราเลยรึเปลา
สมมติวาโดนรถชนแลวไมปวยขางถนนพีก่ ็พอใจแลวคะ
(ปรัชญา (นามสมมติ), 2552)
ในเรื่องของการไดรับการปฏิบัติก็มีบางในบางเรื่อง เหมือนในบัตรประชาชนก็
ขึ้นวาเพศชาย เปนนายอยู แตเวลาเราติดตอราชการ พอเขาดูชื่อแลวเขาก็มาดู
เรา มันคอนขางแตกตาง แตวาในเรื่องของสิทธิอนื่ ๆ ก็ไดยอมรับมากขึ้น แตวาก็
มีบางเรื่องนะที่พยี่ ังไมสามารถอยูคะ (นิตพิ งศ (นามสมมติ), 2552)
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ในประเด็นกฎหมายหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวของอันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางเพศที่ยงั ไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากเทาที่ควรจะเปนนั้น สายใจ (นามสมมติ) (2552) เสนอวา
ควรเพิ่มสิทธิประโยชนความเทาเทียมกันในการทํางานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพราะบางบริษัทยังแบงแยกในจุดๆ นี้ และเพิ่มมาตรฐานเพื่อใหมีความเทา
เทียมกันทัง้ หมด ใหยอมรับเพศที่ 3 มากยิ่งขึ้น ใหดทู ี่ความสามารถมากกวา ไม
อยากใหมองทีจ่ ุดดอยของพวกเรา
ขณะที่ นภา (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นเดียวกันนี้ไวอยาง
นาสนใจวา
ถาพูดถึงกฎหมายประเทศไทยยังเหมือนเดิม เพราะยังไมมีกฎหมายเกีย่ วกับ
ทอม ไมมีกฎหมายเกีย่ วกับกะเทยและเกย กฎหมายใชดวยกันทัง้ หมด ทัง้ หญิง
ทั้งทอม ทัง้ ดี้ ทั้งเลสเบี้ยน ของผูชายก็ยงั ใชดวยกัน พวกเกย พวกกะเทยก็ยงั ใช
กฎหมายของที่เปนเพศชาย เปนบุรุษอยู ก็เลยมีผลกระทบ ตองเรียกรองนะ แต
ในความคิดสังคมไทยยังเปดกวางตรงจุดนี้
ยังไมมกี ฎหมายตัวไหนที่หา ม
กะเทยเขาไปนะ หามพวกทอมเขานะ พี่ก็วา สังคมไทยยังเปดอยู ถึงจะไมได
รับรองเปนทางการ แตก็ยอมรับทางพฤตินัย สําหรับกฎหมายเรื่องคํานําหนาชื่อ
ตามความเห็นของพี่ไมจําเปนหรอก อยูทใี่ จของเราเองมากกวา ไมจาํ เปนตอง
ไปเปลี่ยนหรอก ใหคุณเปลีย่ นเปนนายคุณก็ยังเปนคนเดิมถูกมัย้ บุคลิกนิสัยใจ
คอคุณก็เหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ ไมจําเปนหรอก แคเขาไมปดหนทางวามี
กฎหมาย กฎบางขอ สถานที่บางสถานที่ไมใหกลุมนี้เขา แคนี้เขาก็รับตรงจุดนี้
มากแลว การที่เราจะใหทกุ อยางมันเปลีย่ นไปตามคานิยมหรือตามสมัยนิยม
ตามแฟชัน่ ปจจุบันนีม้ ันยาก มันไมใชเรื่องเล็กๆ โดยสวนตัวของพีน่ ะกฎหมาย
ไมจําเปนเลยถาสมมติวาสังคมเราอยูก ันแบบสงบ กฎหมายแทบไมไดเอามาใช
เหมือนวามีกฎหมายและทุกคนไมปฏิบัติมันก็มีคา เทากัน แตถา ออกกฎหมาย
มาแลวทุกองคกรตองรับประเภทที่ 3 มาทํางาน แตในสังคมบานเรากฎหมาย
ลงมาไมถึง มันแคตัวหนังสือ กฎหมายบางขอเมืองไทยเราแทบจะยังไมไดใช
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เลยมั้ง ยังไมไดยินเหตุการณที่เอามาใช เหมือนกฎหมายนีก้ ็เหมือนกัน พี่คิดวา
ถาใหรัฐบาลทําคงไมหรอก เราเริ่มจากจุดเล็กๆ ก็พอ ในลักษณะครอบครัว ใน
กลุมเพื่อนฝูง แคคุณยอมรับตรงนี้ คุณเปดใจใหกวาง คิดวาเขาก็คือคนๆ หนึง่
มีความสามารถที่ในตัวเราอาจไมมี แตตัวเขามี เขาละเอียดออนกวาเรา ใหมอง
ที่ความสามารถ แลวก็ยอมรับเขา ถาเราผานจุดเล็กๆ พอทํางานขึน้ ไปอยูใน
ระดับผูใหญขึ้นอีกนิดหนึ่งเราก็จะปรับตัวเขากันได เหมือนเด็กทีห่ ากมองเพื่อน
ที่เปนกะเทยในแงดี มีมุมมองที่ดี เชื่อไหมวาเขาโตขึ้นมา เขาจะไมมีการ Anti
หรือตอตานวาประเภทที่ 3 เปนแบบนัน้ แบบนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มปรับตั้งแต
Basic ลางๆ เลยที่สภาพจิตใจ ตองทําจิตใจใหสูงขึ้น ไมกดทับใครเขา แลวเราก็
ไมตองใชกฎหมายเลย (นภา (นามสมมติ), 2552)
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางรายกลาววาการจะใหออกกฎหมายหรือบทบัญญัติใดๆ
ก็ตามเพื่อใหการคุมครองหรือยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึน้ นัน้ ไมใชเรื่อง
งาย เพราะคงมีหลายฝายทีไ่ มเห็นดวย เนือ่ งจากมีผลกระทบในหลายๆ ดาน ดังที่ อนันต (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา
อยางเชนมีหวั หนากะเทยออกมาเรียกรองใหจดทะเบียนได หรือสามารถเปลี่ยน
คํานําหนาไดอะไรอยางนี้ พีค่ ิดวามันยาก มันเปนไปไมได ขนาดตัวเองยังไม
เห็นดวยเลย จริงๆ แลว มันจะยุง ยากดานกฎหมาย เชน ถาเปนผูชายที่ผาตัด
แปลงเพศมาแลว คํานําหนานามเปนนางหรือนางสาว มันไมได มันจะสงผลอีก
เชน เรื่องคดี เรื่องกฎหมายการเขาออกระหวางประเทศมันจะสงผลกระทบมาก
มองวายังไงก็ตองเปนนายอยู จะกลายเปนนางสาวไมได กฎหมายก็ดีอยูแลว
กลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมนาจะไปกาวกาย เราก็อยูข องเราไป
อยางนี้แหละมีความสุข ถาเกิดวาอยากเปนผูห ญิงก็แปลงเพศไป แตวาถึง
ขนาดที่ตองไปกระทบกระเทือนคนอืน่ ๆ สงผลไปหลายๆ อยางนี่ไมเห็นดวย
การเปลี่ยนนําหนาหมายความวาเขาจะไมรูเลยวาคนนี้คอื ผูชายมากอน มันนา
ตกใจเหมือนกันนะ ถามารูต อนหลังวาเมือ่ กอนเปนผูชาย ก็แปลกๆ นะ อันนี้
สงผลหลายอยางนะ ไมวาจะเปนดานกฎหมาย สงผลถึงดานประเพณี ก็เลยคิด
วาจริงๆ แลวสังคมก็เปดกวางมากขึ้นแลว เพราะฉะนั้นเราก็ควรพอใจ ณ จุดๆ
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หนึง่
จะเห็นแกความสุขมากกวาสังคมที่มีมานานแลวไมได อยาใหมนั
กระทบกระเทือนเลย การจะเรียกรองสิทธิ์ก็ตองมองวาเรียกรองในสิ่งที่ควร
หรือไม จะสงผลกระทบแกกฎหมายอะไรหรือเปลา เชน หากสงผลกระทบเยอะ
ถาคนนี้เปนผูช ายมากอนแลวตอนหลังมาแปลงเพศเปนผูหญิง ก็ไมมีใครรูเลย
มันแปลกๆ ยังไมเห็นดวย คืออยางที่พี่บอกวาตองอยูในลิมิตที่สังคมเขายอมรับ
ตองมีขอบเขต

4.4 ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการที่ผูเกี่ยวของไมให
ความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร
4.4.1 ขวัญกําลังใจในการทํางาน
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดรูสึกวาไดรับผลกระทบมากนัก ดังที่ ประพนธ (นามสมมติ)
(2552) กลาววา
อาจจะมีบา ง
แตไมถึงกับมีผลกระทบที่ทาํ ใหเรารูสึกทอแทกบั การทํางาน
บางครั้งที่จะตองแสดงออกหรือจะตองเปนทางการเขาก็อาจใหเราอยูเบื้องหลัง
แตสวนใหญกจ็ ะมีเราเขาไปรวมทํางาน
เพราะเปนความไววางใจของ
ผูบังคับบัญชา
กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววาตนเองมีขวัญกําลังใจในการทํางานดี ดังที่ กัลยา (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “ไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากเพื่อนรวมงานทัง้ หมดใหการยอมรับและ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางปกติเหมือนคนทัว่ ไป ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ด”ี
“ผูบังคับบัญชาไมไดกดดันเรา ใหกําลังใจเราโดยตลอด” (เอมอร (นามสมมติ), 2552) สมชาติ
(นามสมมติ) (2552) กลาววา “ดีมาก สบายใจ ถึงจะเครียดกับเรื่องงานแตก็สบายใจ”
เชนเดียวกับ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ขวัญและกําลังใจก็ดนี ะ เพราะไมไดรับ
ผลกระทบจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน หรือผูใ ตบังคับบัญชานะ พีว่ าพี่ไดรับความเปน
ธรรมนะ ก็รสู ึกวาเขาไมไดมีปฏิกิริยาอะไรนะ ขวัญกําลังใจก็ดนี ะ โอเคนะ” สอดคลองกับ
ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
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เขาใหความเปนธรรมกับพี่ทกุ อยาง ทําใหพี่มีขวัญกําลังใจในการทํางานมาก
ขึ้น การที่ผูบงั คับบัญชาของพี่คือหัวหนางานของพีเ่ ต็มที่กับพี่ ทําใหพี่ก็เต็มที่
กับเขา เพื่อนรวมงาน และเต็มที่กับงาน และทุกๆ อยางก็ทําจากใจหมดเลย พี่
ตั้งใจทํางานอยางมาก เพราะวาสวนหนึง่ ก็คือจากการทีท่ ุกคนใหการยอมรับพี่
พี่กท็ ํางานไดอยางดีเลยคะ
สุปราณี (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา “ก็ดีคะ เพราะวาหัวหนาของพี่
ก็ดี เพื่อนรวมงานของพีก่ ็ดี ทุกคนตางยอมรับและเปนกันเองกับพี่ พีม่ ีความรูสึกวาชอบที่นี่และ
รักที่นมี่ าก” เชนเดียวกับ สุวทิ ย (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ตรงนี้ก็เปนปกติดคี รับ เหมือน
คนอื่นๆ เพราะเพื่อนรวมงานคอยใหกาํ ลังใจและคอยแนะนําใหคาํ ปรึกษาครับ” สอดคลองกับ
พิกุล (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
งานของดิฉันจะเปนลักษณะของการทํางานเปนทีม เพราะฉะนั้นการใหกําลังใจ
กันจะสําคัญมากที่สุด
ขวัญกําลังใจในการทํางานของดิฉันมาจาก
ผูบังคับบัญชาของดิฉันเปนหลัก เขาจะคอยใหกาํ ลังใจอยูเสมอ แรกๆ เลยที่
ดิฉันเขามาทํางาน ดิฉนั ก็มีความกลัวอยูเ หมือนกันวาลูกคาจะมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเรารึเปลา เพราะเราเปนเพศที่สามแบบนี้ เวลาเราออกไปนําเสนอโครงการ
ตางๆ ของบริษัทเขาจะเชื่อเรารึเปลา ดิฉนั ก็รูสึกกลัว แรกๆ ก็ไมกลาทํางานนะ
คะ แตดิฉันก็ไดกําลังใจจากผูจัดการ จากผูอํานวยการ จากผูรวมงานนะคะ
ดิฉันก็สามารถที่จะกลาออกมาทํางาน แลวก็ทาํ งานนี้ไดอยางดีดวยคะ
เชนเดียวกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาวในทํานองเดียวกันวา
ดีนะดี คือพี่เขาใหเกียรติเราพอสมควร อยางรองหัวหนา เพราะหัวหนาจะไม
คอยสนิทมากเทาไรเพราะจะไมคอยอยูหนางาน
สวนมากทีจ่ ะอยูคือรอง
หัวหนา คือเขาจะเขาใจกลุมๆ นี้ไง เขาจะใหกําลังใจเราดี เรามีปญหาอะไร
เวลามีปญหากับแฟน กับเพื่อน หรือวามีปญหาเหมือนคนไขไมชอบที่เราเปน
แบบนี้ ก็ปรึกษาแก แกก็จะมีคําปรึกษาดีๆ มีการใหกาํ ลังใจเรา แกจะบอกเรา
วามีแคสวนนอยที่ไมชอบเรา อาจจะมีสว นมากที่ชอบเรา ทําใหเราโอเคขึ้น
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ขณะที่สําหรับกลุมตัวอยางบางรายนัน้ ขวัญกําลังใจในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับการ
ไดรับการยอมรับจากบุคคลในทีท่ ํางานหรือไม มากนอยเพียงใด แตขึ้นอยูกับสิง่ ที่ตนเองให
ความสําคัญ ตัวอยางเชน
ของพี่เองพี่มีความรูสึกวาการที่พที่ ํางานแลวคุณพอคุณแมพี่มีรายไดดีขึ้น คุณ
พอคุณแมของพี่เหนื่อยนอยลง นองสาวไดเรียนหนังสือ หรือวาที่ทาํ งานเขามี
ความสุขกับการงานทีพ่ ที่ ํา อีกทั้งเพื่อน ผูอํานวยการ หรือวาผูปว ยยิ้มแยม
แจมใสกับเรา เวลาเจอหนาก็ทักทาย ที่สําคัญคือ เวลาออกไปขางนอก คุณยาย
คุณตา คุณลุง ยกมือไหว สวัสดีคะคุณหมอ สวัสดีครับคุณหมอ เพราะถาปน
สังคมในที่อื่นคงไมมีใครยกมือไหว แตถาเปนลักษณะของเรานี่ เราวางตัวใหดี
และในกลุมองคกรใหกําลังใจซึ่งกันและกัน พูดจาเอือ้ อาทรแคนี้กม็ ีความสุข
และที่สําคัญคือพอแมเรายิ้มไดเราก็สบายใจ อันนีเ้ ปนกําลังใจในการทํางาน
(ปรัชญา (นามสมมติ), 2552)
ขวัญกําลังใจของพี่สว นใหญพี่ไดกําลังใจจากตัวเองนี่แหละ เพราะวาแตไหนแต
ไรมาพี่กพ็ ยายามสูเพื่อใหคนอื่นยอมรับในตัวพี่มาตลอด เพราะงัน้ กําลังใจใน
ตัวพี่มนั มีเยอะอยูแลว มันมากพออยูแลว กับสิ่งตางๆ ที่เคยเจอมา เรื่องแยๆ
หรือวาการโดนดูถูก หรือวาการถูกสังคมกีดกัน แลวก็ไมยอมรับเรา ตรงนี้แหละ
มันเปนแรงผลักดันทําใหเราตองสรางกําลังใจขึ้นมาเอง
แลวยืนอยูไดดวย
ตนเอง มันเปนอยางนี้มาตลอดเลย (นิตพิ งศ (นามสมมติ), 2552)
4.4.2 ความรักและความผูกพันตอองคกร
กลุมตัวอยางประมาณ 3 ใน 4 กลาววา มีความรักและความผูกพันตอองคกร ดังที่
ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “มีความผูกพันกับสถานทีท่ ํางาน แลวก็มีความรักและมี
ความผูกพันกับเพื่อนรวมงานเปนอยางดี” ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงเหตุผลที่มี
ความรักและความผูกพันตอองคกรวา “ระยะเวลาที่ผมทํางานทีน่ ี่เปนระยะเวลา 6 ป ก็มี
ความรูสึกผูกพัน เพราะที่นใี่ หโอกาสตัง้ แตวันแรกที่ผมยางเขามาในการสมัครงาน เปนองคกรที่
ผมคิดวาเปนองคกรหนึ่งที่ดมี าก ใหความเปนธรรมและเปดกวางสําหรับผูมีความหลากหลาย
ทางเพศครับ” สอดคลองกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่มีความรูส ึกในทํานองเดียวกันวา
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สําหรับพีน่ ะฮะ ทุกคนคิดวาการทํางานที่นี่เปนงานทีว่ า เปนอะไรแบบธรรมดา
แตสําหรับพีพ่ สี่ นุกกับการทํางานบริการ พี่ชอบพบปะกับผูคนมากมาย เพื่อน
รวมงานก็มีมนุษยสัมพันธทดี่ ี ยอมรับพี่ทกุ อยาง ในบางที่เขาไมยอมรับพี่นะฮะ
แตที่นี่เขายอมรับพี่ พี่ดีใจทีพ่ ี่ไดทํางานทีน่ ี่ แลวก็คิดวายังไงพีก่ ็จะทําทีน่ ี่ตอไป
อยูแลว เพราะวาที่นี่ใหโอกาสพี่ ใหพี่ไดเจออะไรตั้งเยอะตั้งแยะเลยฮะ
ขณะที่มีกลุมตัวอยางถึงประมาณ 1 ใน 4 ที่กลาววามีความรักและความผูกพันตอ
องคกรมาก โดยสาเหตุที่กลุมตัวอยางถึง 1 ใน 4 กลาววามีความรักและความผูกพันตอองคกร
มากนั้นมีสาเหตุที่แตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน อนันต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “มี
ความรักและความผูกพันตอองคกรมาก เพราะทํางานมาหลายปแลว เหมือนกับเปนหมอขาว
ของเราแลว” ขณะที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “มีความรักและผูกพันตอองคกรมาก
มีการชวยเหลือกัน อยูก ันแบบพี่แบบนอง” เชนเดียวกับ อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
“ผูกพัน ผูกพันมากจริงๆ เพราะทํางานทีน่ ี่มีความสุขครับ พี่ๆ เพื่อนรวมงาน รวมถึงหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชารักและเอ็นดูผม ผมก็เคารพทุกทาน” สอดคลองกับ พิกลุ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา
ถือวามากคะ เพราะตอนนี้ดิฉันกับเพื่อนรวมงานก็สนิทกันเหมือนญาติ เราไม
ถือวาเปนเพื่อนรวมงานกัน แตเราถือวานี่คือญาติ คือเพื่อนสนิท คือคนที่
ใกลชิดกับเรา
ยิ่งถาเปนผูจัดการนะคะจะมีความสนิทสนมกันมาก
เพราะฉะนัน้ ดิฉันรักองคกรนี้ แลวก็องคกรนี้ก็รักดิฉนั เพราะดิฉันทํางานให
องคกร องคกรก็จายคาตอบแทนใหดิฉัน ตางฝายตางมีผลตอบแทนซึ่งกันและ
กัน ดิฉนั ดิฉันเชื่อมั่นในองคกรคะ
ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ก็กลาวในทํานองเดียวกันวา “องคกรทีพ่ ที่ ําอยูเ ปนองคกร
ที่ดีมาก ทุกคนดีกับพีห่ มดเลย คือเราอยูกันเหมือนพี่นอง ถามวาองคกรนี้ดีในระดับไหนหรอ
Infinity คะ อธิบายไมถกู เพราะอยูก ันเหมือนครอบครัว และเปนครอบครัวที่อบอุน ดีคะ ดีมากๆ
เลย” เชนเดียวกับ นิตพิ งศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
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พี่วา มากนะ แตมากแคไหนพีก่ ็บอกไมได ที่รับพี่เขามาทํางาน ใหพพี่ ิสูจนฝม อื
พิสูจนความสามารถของตัวเอง เพราะพี่ไปสมัครมาเยอะ ยอมรับวาเยอะจริงๆ
เยอะจนจําไมได แตวามีเพียงไมกี่ทเี่ ทานั้นที่เรียกพี่เขาไปสัมภาษณ แลวก็มี
เพียงสองสามที่เทานั้นที่ผานมาที่ยอมรับพี่
แลวก็ใหพี่ไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถแลวก็ศกั ยภาพของพี่ เพราะงั้นถามถึงองคกรนี้พี่รักมาก แลวพี่ก็
ถือวาเขามีบญ
ุ คุณกับพี่มากๆ ใหโอกาสพี่ไดมีวันนี้คะ
4.4.3 การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
กลุมตัวอยางสวนใหญคือกวาครึ่ง กลาววา สามารถทํางานรวมกับผูบ ังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เขาไดดีกับทุกคน
และทุกคนใหการยอมรับ” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ก็คิดวาดีนะครับ
ในความคิดของพีพ่ ี่วา เขาก็ยอมรับพี่ อยางเขาพูดเลนกับพีพ่ ี่ก็พูดเลนกับเขาได” สอดคลองกับ
นิติพงศ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ทุกอยางก็ปกติ ไมไดมีความรูสึกวาเราแตกตางกับคนอื่น หรือวาจะตองทํา
อะไรแตกตาง สําหรับผูบังคับบัญชาพี่ก็ใหความเคารพปกติ ซึ่งเขาก็เอ็นดูพี่
เหมือนนองสาว เหมือนลูกเหมือนหลาน เขามองวาพี่เปนผูหญิงคนหนึง่ ไม
เคยแสดงออกวาพี่แตกตาง กับเพื่อนรวมงานหรือผูใตบงั คับบัญชาก็เหมือนกัน
ก็ใหความเคารพกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันปกติ ถาเปนเวลาทํางานจริงๆ เราก็จะ
ไมพูดถึงเรื่องพี่อยูแลว ยกเวนอาจไปเห็นขาวหรือมีอะไรมาใหแซวเรา ลอเรา
เลนบางเทานัน้ เอง นอกนั้นก็ปกติทกุ อยาง ไมมีอะไรแตกตางจากการเปน
ผูหญิงผูชายทัว่ ไปเลยคะ
พิกุล (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา
ดิฉันไมสามารถประเมินไดวา เขากับคนอื่นไดดีมากนอยเพียงใด แตสามารถ
บอกไดวาเวลาที่เราทํางานกันเราไมมีปญ
 หาซึง่ กันและกันนะคะ เราสามารถ
ทํางานเขากันไดดี ในเรื่องสวนตัวเราไมมายุง กัน คุณจะเปนอะไร คุณจะทํา
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ยังไง แตถาหนางานแลวตองทํางานอยางเต็มที่ เพราะฉะนัน้ เราสามารถทํางาน
ไดกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน แลวก็ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับคะ
แมกลุมตัวอยางสวนใหญจะกลาววาสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา
เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี แตก็มีปญหาหรืออุปสรรคบาง ตัวอยางเชน ลิขิต (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “สามารถทํางานรวมกันไดดีคะ แตวาบางครั้งก็มีอุปสรรคบาง แตก็ไม
เปนไรมันตองมีอยูแลวในการทํางาน” เชนเดียวกับ กรสิน (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ก็ดี
ครับ ถาหากวาเปนปญหาในเรื่องการทํางานมันก็ตองมีกันบางอยูแลว แตถาเปนปญหาเกี่ยวกับ
เรื่องแบบนี้ไมมีนะ อยูท ี่ตวั เราเองจะวางตัว จะคิดยังไงในสิง่ ที่คนอื่นๆ พูดออกมามากกวา”
ขณะที่ ธีระ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ก็เขากับทุกคนไดดีนะฮะ แตผมไมคอยชอบพวก
ผูหญิง เพราะวันๆ เอาแตจบั กลุมนินทากันวุน วายจริงๆ”
นอกจากนีม้ ีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยทีก่ ลาววาสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดีมาก ดังที่ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “พีท่ ํา
ไดดีมากๆ พีม่ ีมนุษยสัมพันธดีกับทุกคน ทุกคนก็ยอมรับพี่ พูดดี ใหเกียรติพที่ ุกอยาง ไมมีใครที่
แสดงออกวาเราไมชอบเธอ ไมมีเลยนะ ก็ทาํ ใหดีใจที่เขาดีกับพี่ ก็ทาํ ใหการทํางานราบรื่น”
เชนเดียวกับ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “สามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคบบัญชาไดดีเยี่ยมนะครับ เพราะทุกคนเปนเพื่อนเปนพี่เปนนอง ใหความ
รวมมือเปนอยางดีนะครับ ซึ่งถาเปรียบเปนระดับก็อยูร ะดับหานะครับ ดีเยี่ยมเลย” สอดคลอง
กับ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
อยูในระดับทีด่ ถี ึงดีมากเลยละครับ เพราะวาเพื่อนรวมงานเขาใจ เห็นอกเห็นใจ
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันดี มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ผูบังคับบัญชาก็ให
ความกรุณา เขาใจ และผูอยูใตบังคับบัญชาก็ใหความเคารพ ดังนั้นเราจึงอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข
ขณะที่มีกลุมตัวอยางบางรายเหมือนกันที่มีความขัดแยงในการทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบงั คับบัญชา ดังที่ สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“ก็มีบางในสวนของความขัดแยง เพราะหลายคนก็หลายความคิด แตอยูที่เราจะจัดการความ
ขัดแยงเหลานัน้ ไดอยางไร”
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4.4.4 ความสุขในการทํางาน
กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววา มีความสุขในการทํางาน ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552)
กลาววา “มีความสุข ไมเครียด เพราะเขาเขาใจเรา และเรารูจักปรับตัวเขากับสังคม”
เชนเดียวกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “พี่มีความสุขกับงานทุกชิ้นทีพ่ ี่ทาํ และก็มี
ความสุขกับคนรวมงานทุกคนทีพ่ ี่รวมงานดวย” สอดคลองกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา “ประสบความสําเร็จทัง้ เงินเดือน ตําแหนง ไดรับการยอมรับจากรุน นอง จากหัวหนางาน โอเค
เลย happy” ขณะที่ ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา
ทุกวันนี้ผมมีความสุขอยูในระดับหนึง่ ซึง่ ถือวาดีมาก ถามวาความสุขของ
คนเรานัน้ มีขอจํากัดไหม ทุกคนก็อยากมีความสุขไปเรื่อยๆ แตถาอุปสรรคเขา
มาก็ทําใหรูสึกวานอยใจบางหรือทอแทบา ง แตก็เปนแคปญหาบางครั้งบาง
คราวที่เขามาแคนั้นแหละครับ
ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววามีความสุขในการทํางานมาก ดังที่ ยศวิน (นาม
สมมติ) (2552) กลาววา “มีความสุขมาก และไมมีปญหาอะไรกับผูรวมงาน” เชนเดียวกับ สุวทิ ย
(นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “เรื่องความสุขก็มีมากเหมือนกันนะครับ ถึงระดับหาครับ ดีเยีย่ ม
อาจจะมีปญหาบาง แตเราก็สามารถจะฟนฝาอุปสรรคนั้นไปไดครับ” และ ปรัชญา (นามสมมติ)
(2552) ทีก่ ลาววา “คะแนนเต็ม 10 พี่ให 9.8 ละกัน อีก 0.2 พีเ่ ก็บไวตอนที่เดินเหนื่อยขาลากละ
กัน หรือตอนทีม่ ีคนไขมาโวยวายหนาหอง” สอดคลองกับ พิกุล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
มีความสุขมากคะในการทํางานปจจุบนั
เพราะเพื่อนรวมงานแลวก็
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ ใหความสําคัญ แลวก็ใหเกียรติเรานะคะ ไมถือวา
เราเปนเพศทีส่ าม เปนเพศที่นา รังเกียจ เขาถือวาเราเปนบุคคลๆ หนึ่งที่มี
ความสามารถทําทีมงานของเราใหประสบความสําเร็จได เพราะฉะนั้นดิฉนั มี
ความสุขในการทํางานคะ
ลลิตา (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา “มีความสุขมากครับ เพราะเรา
อยูกับเพื่อนกลุมเดียวกัน แลวเพื่อนยอมรับในสิ่งที่เราเปนได” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “มีความสุขมากถึงมากที่สุด เพราะไดทํางานทีร่ ัก และอีกอยางสวนใหญ
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หัวหนางานจะชอบชมผมดวย ทําใหผมมีกําลังใจและชอบงานนี้มาก” และ ลิขิต (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “ดีคะ ดิฉันมีความสุขมาก เพราะไดทาํ งานที่ชอบ มีคนเคยบอกเหมือนกันนะ
คะวาถาไดทาํ งานที่เราชอบที่เรารักก็ทาํ ใหเราทํางานนัน้ ไดดีคะ รูสึกดี happy คะ” สอดคลองกับ
ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “พี่มีความสุขมากครับ เราไดทาํ ตามความสามารถของเรา
ตามความรูที่เรามี ในการทํางานก็ไมมีความกดดันอะไร ผูใตบังคับบัญชาและหัวหนาก็ไมได
กดดัน พี่ก็เลยมีความสุขดีกบั การทํางาน”
ในประเด็นเรื่องความสุขในการทํางานนั้น สุธรรม (นามสมมติ) (2552) ไดแสดง
ความเห็นทีน่ าสนใจไววา
จะทุกขจะสุขก็อยูที่ตวั เองหรอก ถาถามวาอยากเกิดมาเปนแบบนี้มยั้ พี่อยาก
เกิดมาสมบูรณมั้ย อยากเกิดมาเปนทอมมั้ย ถามอาจารยวา อยากเกิดมาเปน
เกยมยั้ ไมหรอก ถาเลือกไดอาจารยกไ็ มอยากเปน แตอาจารยเปนไปแลว
อาจารยจะบังคับตัวเองทําไม ฉันอยูไดในสังคมนี้ ฉันยืนอยูไดดวยตัวฉันเอง
ฉันมีเงิน มีความสุข เรียนจบป.โทเหมือนกับผูชาย แคนกี้ ็สุขแลว

4.5 นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร
4.5.1 คณะกรรมการบริหารองคกร
กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 กลาววา องคกรที่ตนทํางานอยูมีคณะกรรมการบริหาร
องคกรที่มีความหลากหลาย ตัวอยางเชน มนตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “มีสาวประเภท
สองหลายเชื้อชาติมาก ทั้งอินโดนีเซีย อินเดีย มลายูก็ม”ี และ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “ลักษณะอัตลักษณทางเพศทีห่ ลากหลายก็มีหลายทาน” เชนเดียวกับ นุชรี (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “ผูจัดการพี่ยงั เปนประเภททีส่ ามเลย แลวก็เพื่อนรวมงานเปนประเภท
ที่สามเยอะแยะมาก” สอดคลองกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ถาพูดถึง
คณะกรรมการ หัวหนางานของพี่เปนทอม ระดับลางลงมาก็มีพนี่ ี่แหละที่เปน และก็มีหวั หนางาน
ของพี่อีกคนหนึ่งที่เปนทอมเหมือนกัน และก็มีพที่ ี่เปนกะเทยทําหนาทีเ่ ปนแคชเชียร”
ทั้งนี้ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะกรรมการบริหารองคกรจะไม
แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ พิภพ (นามสมมติ) (2552)
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กลาววา “มีคะ มีเยอะดวย เขาไมแสดงออกเหมือนพี่ เขาจะประมาณวารูปรางเปนผูชาย คือเขา
จะเปนเกยมากกวา” และ ยศวิน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “มี แตบางคนไมแสดงออก”
เชนเดียวกับ สายใจ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ก็มีเหมือนกัน สวนมากในการทํางานเขา
จะเก็บอาการ ไมคอยแสดงออกอะไรมาก ในการทํางานไมคอยที่จะปลอยอาการ แตพอออกขาง
นอกก็คงจะเปนตัวของตัวเองมากที่สุดเหมือนกัน” สอดคลองกับ มณียา (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “ที่พเี่ คยเจอเวลาไป Present งานก็จะมีผูบริหารที่ออกลักษณะเปนทอมๆ แลวก็ออก
ลักษณะทีเ่ ปนเหมือนเกย หรือ ออกตุดหนอยๆ แตก็ไมถงึ กับวาตุงติง้ มาก”
เนื่องจากผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะกรรมการบริหารองคกร
จะไมแสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทําใหกลุมตัวอยางไมแนใจ
วาคณะกรรมการบริหารองคกรมีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศบางหรือไม แตก็คิดวามี ดังที่
เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รูสึกวามีครับ 1 คน ยังไมแนใจเหมือนกันวาใชหรือเปลา
กําลังพิสูจนอยู ยังไมชัวร” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “เทาทีท่ ํางานมา
ก็นาจะมีบา ง อาจจะเปนทอมหรืออาจจะเปนดี้ก็มีครับ”
สําหรับกลุม ตัวอยางซึ่งกลาววาในองคกรที่ตนทํางานอยูไมมีคณะกรรมการบริหาร
องคกรที่มีอัตลักษณความหลากหลายทางเพศนัน้ มีอยู 2 ราย ซึง่ ไดใหขอมูลที่นา สนใจ คือ สุ
วิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “คณะกรรมการบริหารสวนใหญจะเปนเพศชายลวน แต
ตรงนี้ทกุ คนก็ใหสิทธิเทาเทียมกันหมดครับ” ขณะที่ นภา (นามสมมติ) (2552) กลาววา
ที่ทาํ ตอนนี้ผูใหญไมมี แตก็เปนผูใหญทใี่ จกวางมาก ตรงที่เขาสามารถเปดรับ
ตรงนี้ได เปดรับในลักษณะที่วา คุณมาในลักษณะนี้เขาก็รับ แถมเขาจะชอบ
ดวย เพราะงานสไตลแบบนี้ตองการความละเอียดออน เพราะวามันจะตอง
เกี่ยวกับบัญชีอะไรดวย แลวเขาตองการความแข็งตรงที่คุณสามารถลุยงาน
ตองตากแดด และตองพาลูกนองไปเคลียรพลาสติกนะ คือเรามีของอยูสอง
อยางในตัว ซึ่งมีประโยชนตอองคกรเขา
4.5.2 การจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูมีการจัดการ
ฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร การฝกอบรมที่
หนวยงานจัดขึ้นจะเกีย่ วของกับการปฏิบัติงานโดยตรงมากกวา ดังที่ พิกุล (นามสมมติ) (2552)
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กลาววา “ก็มกี ารอบรม แตไมไดมีเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยางชัดเจน สวนใหญจะ
เปนการอบรมในเรื่องของการทํางานมากกวา” เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา “ไมมีนะครับ สวนใหญการอบรมเขาก็จัดเกีย่ วกับเรื่องงาน เรื่องเพิม่ ทักษะใหกับบุคลากร
สวนเรื่องแบบนี้เขาไมมกี ันนะครับ” “หากมีการฝกอบรมทําความเขาใจในเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศก็เชื่อวาจะทําใหไดรับการยอมรับมากขึ้น” (มณียา (นามสมมติ), 2552)
4.5.3 ที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการทีจ่ ะคอยใหคําแนะนําในประเด็น
ทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูมที ี่ปรึกษาหรือกลุมที่เปน
ทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร
มนุษยในองคกร กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีเลยครับ อยางที่บอกคือฝายบุคคลนี่
จะแลวแตองคกรมากกวาวาจะใหความสําคัญหรือไม” เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “ไมทราบวามีหนวยงานที่ตั้งหนวยงานขึ้นเพือ่ คอยใหคําปรึกษาหรือไม เพราะไมไดหา
ขอมูล เนื่องจากตัวเองไมไดรับผลกระทบ”
ในกรณีนี้ พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) ไดเสนอทางออกของตัวเขาเองจากการที่องคกร
เขาทํางานอยูไ มมีที่ปรึกษาหรือกลุมทีเ่ ปนทางการทีจ่ ะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดาน
ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร ไววา
สวนมากเขาเปนผูชายผูหญิง เขาไมเขาใจเรื่องอยางนี้ ผมก็ตองแสวงหาจาก
หนังสือ และอินเทอรเน็ตก็สามารถที่จะคนหาขอมูลไดในเรื่องอยางนีค้ รับ แตก็
ตองรูวาขอมูลถูกหรือผิด คือถาคุณอานเองคุณก็จะทราบวาขอมูลนี้มนั นาจะใช
หรือเปลา ซึ่งนั่นคือสื่อที่ผมใชดูแลตัวเองอยู ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆ ครับ ซึ่งก็มี
คําแนะนําผมอยูแลวครับ
อยางไรก็ดีกลุม ตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 กลาววา องคกรที่ตนทํางานอยูมกี ลุมที่ไมเปน
ทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร
มนุษยในองคกร
โดยจะเปนการพูดคุยใหคําปรึกษากันระหวางเพื่อนหรือผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเหมือนกัน ดังที่ เอกชัย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีกลุมทีเ่ ปน
ทางการ สวนใหญจะพูดกันในกลุม มากกวาวาควรทําอยางไร” เชนเดียวกับ พิพัฒน (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “กลุมที่เปนทางการไมมีครับ แตอาจจะเปนกลุมที่ไมเปนทางการ มี
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เพื่อนรวมงานคอยใหคําปรึกษา” และ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ไมมีนะครับ สวน
ใหญก็จะมีแตเพื่อนๆ พี่ๆ ทีค่ ุยกันรูเรื่อง ทีเ่ ปนเหมือนพีน่ ะครับ” สองคลองกับ พิกลุ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
ไมมีคะ จริงๆ แลวในองคกรก็มีเพื่อนรวมงานทีเ่ ปนลักษณะเดียวกับดิฉัน
ประมาณ 4-5 ทานนะคะ แตวาเราไมไดมกี ารตั้งเปนหนวยงานโดยเฉพาะ คือ
OK หละ เวลามีปญหาเราก็จะปรึกษากันเฉพาะในกลุม แตวา เราไมไดมีการตั้ง
เปนองคกร หรือวาเปนหนวยงานที่เฉพาะคะ ไมมีคะ
มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีกลุมที่แนนอน แตก็มีรุนพีท่ ี่ปรึกษาได เปน
กลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยปรึกษาใหคําแนะนํา” สุปราณี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “จะ
เปนคนใกลชิดมากกวา เพื่อนอะไรอยางนีค้ ะ” เชนเดียวกับ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาว
วา “ถาเปนทางการก็ไมมี แตถาเปนเพื่อนรวมงานหรือวาเปนเพื่อนกันก็จะมีคุยกันบาง”
สอดคลองกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ไมมีนะคะ สวนมากก็จะมานั่งคุยกับ
เพื่อนๆ กันมากกวาคะ” สายใจ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ไมมีนะ สวนมากจะเปนการ
พูดคุยกันมากกวา อาจจะเปนทอมดวยกัน หรือเปนบุคคลที่สามารถทีจ่ ะใหคาํ ปรึกษาได”
เชนเดียวกับ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
สวนใหญจะปรึกษากับเพื่อนมากกวา ไมมีลักษณะเปนองคกรที่ชัดเจน เพราะ
ในองคกรไมไดมีปญหาขนาดนั้น ในกลุมพื่อนก็จะเปนลักษณะปรึกษาหารือ
 หาอยางนี้เกี่ยวกับงาน มีปญหาอยางนีๆ้ มากกวา ไมมีลักษณะ
ทั่วๆ ไป มีปญ
เปนองคกรเปนกลุมขึน้ มาชัดเจน
4.5.4 นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานทีท่ ํางาน
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูมกี ารกําหนดนโยบายการ
ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทาํ งาน ดังที่ กิตติ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “เทาที่
ทํางานมาหลายที่ไมเคยไดยนิ วามีหนวยงานไหนมีนโยบายเกีย่ วกับคนกลุมนี้อยางชัดเจน”
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4.5.5 การแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูแยกการจัดการความ
หลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม

4.6 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
4.6.1 ขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศซึง่ สามารถแบงไดเปน
3 กลุม คือ กลุมตัวอยางสวนใหญ ประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาหากผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศตองการไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมก็ควรที่จะประพฤติตัว
ใหดี วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ขณะทีก่ ลุม
ตัวอยางอีกจํานวนไมนอยเสนอแนะวาผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศควรจะอดทนและตัง้ ใจ
ทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถออกมาใหทุกคนเห็น แลวในที่สุดคนรอบ
ขางก็จะยอมรับ
นอกจากนี้ยงั มีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึง่ ที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ เพราะจะทําใหคุณพบกับ
ความสุขในชีวติ มากกวาการปดบัง แลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับในตัวคุณหากคุณไมไดทาํ ให
คนอื่นเดือดรอน
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เสนอแนะวาหากผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ตองการไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมก็ควรที่จะประพฤติตัวใหดี
วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ดังที่ กัลยา (นาม
สมมติ) (2552) เสนอแนะวา “อยากใหวางตัวใหเหมาะสม ทําตัวใหเปนปกติ ไมทําใหใคร
เดือดรอน” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “อยากใหคนกลุมนีป้ ระพฤติตัว
ดี ดําเนินชีวติ ดี ไมสรางสีสันใหกบั ตัวเองจนถูกมองเปนตัวตลก ไมสรางจุดเดนเกินไป” และ
สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหคนที่รูตัววาตัวเองเปนแบบนี้ ทําดีใหกับ
สังคม ตัวเอง ครอบครัว ทําอะไรก็ไดทไี่ มทําใหใครรอบขางเดือดรอน และเรานัน้ ก็มีความสุข
ดวย” สอดคลองกับ อนันต (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา

175
จริงๆ แลวสังคมก็ยอมรับผูมีอัตลักษณทางเพศมากอยูแลวนะครับ แลวก็
สามารถที่จะกาวไปชวยพัฒนาสังคมได ไมจําเปนตองเปนผูชายหรือผูหญิงนะ
ครับ แตวาอากัปกิริยาการแสดงออกก็ตองอยูในขอบเขต แสดงออกในสิ่งที่ควร
ไมตองกลัววาคนอื่นจะมาดูถูกอะไรเรา ถาเราดํารงตนใหถูกตองแลวเราก็อยู
รวมกับสังคมไมวาในสังคมไหนๆ พีว่ าก็อยูรวมกันได แลวเขาจะยอมรับวาเราก็
เปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของสังคม สามารถทีจ่ ะพัฒนาประเทศ และเปนที่
พึ่งพาของสังคมตอไปได
อุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “สังคมเขาดูถกู เราเพราะมีบางทานบางกลุม ทํา
ตัวเสื่อมเสีย เชน กลางคืนชอบขับรถเวียนหาผูชาย มีเพศสัมพันธดวยกันบอย ทําใหปญหา
ตามมา เกิดโรคติดตอ เชน โรคเอดส” อารยา (นามสมมติ) (2552) จึงมีความเห็นวา “อยากให
คนกลุมนี้ทาํ ตัวปกติ ปรับตัวใหเขากับสังคมใหมากขึ้น” เชนเดียวกับ ประพนธ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “สําหรับผูที่มีความหลากหลายทางเพศก็อยาสรางปญหาใหกับสังคม ในเมื่อ
เราเปนจุดดอยหรือจุดเสีย หรือจุดบอดของสังคมแลว เราตองสรางจุดเดนขึ้นมาใหสังคมยอมรับ
ไมเลือกปฏิบัติกับเรา อยาแสดงกิริยาหรือสิ่งที่ไมดีออกมา เพราะนั่นจะเปนการทําลายตัวเรา
เอง” สอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางอีกหลายคนที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา
อยากจะฝากขอใหประพฤติตัวอยูในสังคมใหเปนปกติ พยายามปรับตัวใหเขา
กับสังคมนั้นๆ ใหได ไมวา จะเปนอยางไรก็ตาม สวนเรื่องอื่นคิดวาคงไมมีปญหา
เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีความรูความสามารถ และอาจจะมี
ความสามารถพิเศษอยางอืน่ มากกวาบุคคลเพศทีห่ นึง่ หรือเพศที่สองก็ได
(สุวิทย (นามสมมติ), 2552)
อยากใหพยายามทําใหเปนปกติ อยาทําอะไรใหชัดเจน ถาหากรูตัววาเปนอะไร
แลวสังคมตรงนั้นเขายอมรับไดมากนอยแคไหน เราควรจะแสดงออกอยางไร
เรื่องการวางตัวตองรูจักกาลเทศะ อยางเชนบริษัทของพีท่ ํางานอยู พี่อาจจะอยู
ไมไดถาหากพีไ่ มรูจักวางตัว (กรสิน (นามสมมติ), 2552)
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ตองวางตัวใหเปน เรียนใหสงู และก็รูจักรักพอแม สามอยางนี้ถา ทําแลวใครก็ดู
ถูกเราไมได ถาคนเราวันๆ เอาแตเที่ยวเตร บาผูชาย ขับมอเตอรไซคเลนกับ
ผูชายไปวันๆ หนังสือหนังหาก็ไมเรียน การงานก็ไมทํา ที่สาํ คัญคือไมเคยโผล
หนาไปดูแมเลย โทรไปหาแมมีบางมั้ย พอกินขาวแลวยังไมมีสักคํา ทําอะไรก็ไม
เจริญ คนเราตองหวงในสิง่ ที่ควรหวงบาง ตองแบงเวลาและก็แบงสภาพจิตใจ
เราใหเปนดวย (ปรัชญา (นามสมมติ), 2552)
อยากใหทาํ ตัวใหกลมกลืนกับองคกร พยายามศึกษากฎระเบียบขององคกร
แลวก็พยายามทําตามที่องคกรวางไว คนกลุม นีพ้ อเจอกฎเจอระเบียบมักจะ
แหกกฎอยูเสมอ เพราะฉะนั้นถาเราไปทํางานในองคกรๆ ใดเราก็ควรพยายาม
ที่จะเขาใจองคกรนั้นๆ วาเขามีนโยบายเขามีกฎเกณฑวา อยางไร แลวการ
วางตัวตองวางตัวอยางเหมาะสม เพราะพอเราจบการศึกษามาเราก็เปนผูใหญ
จะทําตัวเหมือนเด็กๆ ไมได เพราะฉะนัน้ เราตองวางตัวใหดี วางตัวให
เหมาะสม วางตัวใหมีความนาเชื่อถือ พอเรามีความนาเชื่อถือเขาไปทํางาน
เพื่อนรวมงานเขาก็ OK คะ (พิกุล (นามสมมติ), 2552)
กิตติ (นามสมมติ) (2552) ไดใหขอเสนอแนะที่นา สนใจวา “คนกลุมนี้ควรประเมิน
สถานการณ ประเมินคนรอบขาง แลวคอยแสดงออก” ขณะที่ สมพล (นามสมมติ) (2552) กลาว
อยางมีความหวังวา “ขอใหทาํ ดี พัฒนาสังคมใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ไมแนนะในอนาคตเราอาจจะมี
นายกเปนกะเทย หรือเปนทอมก็ได เพราะวาความสามารถเขาก็เยอะเหมือนกัน” เชนเดียวกับ
นภา (นามสมมติ) (2552) ที่อยากใหผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศเอาความสามารถของตน
มาใชอยางเต็มที่ โดยกลาววา
พี่อยากใหเขาเอาความสามารถของเขาออกมาใหสังคมยอมรับ ใหหวั หนางาน
ยอมรับ แตไมใชวาทําตัวจนโดดเดน ใหเขายอมรับในสิ่งที่คุณเปนโดยการใช
ความรูความสามารถ และก็ใชหลายๆ อยางของเราไปแลกกับตรงนัน้ มา ไมใช
การแตงตัวเทห ไมใชตองสูบบุหรี่ ไมใชตองกินเหลาใหเหมือนผูชาย ไมใชแค
คุณทํางานของผูชายได
คุณทํางานของผูหญิงได
พี่อยากใหเขาเอา
ความสามารถของเขาออกมา มีความสามารถแคไหนเอาออกมาเลย ใหเขา
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ยอมรับความสามารถของเรา ไมไดยอมรับที่เราแตงตัวเหมือนผูชาย ไมใช
ยอมรับที่เรากินเหลาได สูบบุหรี่เปน ไมใช
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยเสนอแนะวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ควรจะอดทนและตั้งใจทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถออกมาใหทกุ คน
เห็น แลวในทีส่ ุดบุคคลรอบขางก็จะยอมรับ ดังที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากให
เขมแข็ง ใหอดทน ควรใชเหตุผลอธิบายใหเขารู เราเปนแบบนี้เราก็สามารถทําอยางพวกเขาได”
เชนเดียวกับ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหสูกับเหตุการณที่เกิดขึ้น อยาไป
ยอมแพกับสิง่ ที่เขาวาเรา เราตองอดทนเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ” และ นันทา (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “ในการทํางานก็ใหอดทน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา ชวยอะไรไดก็ขอใหชวย แคนนั้
ผูจัดการก็ Happy แลว และก็อยาเห็นแกตัว” สอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางอีกหลาย
รายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกันวา
อยากใหอดทน ในเมื่อเราเปนแบบเรา เราไมเหมือนคนอื่น เราตองยอมรับ สิ่งที่
เราแสดงออกไปก็ขอใหเปนตัวตนที่แทจริงของเรา เพราะเราไมไดสรางความ
เดือดรอนใหกบั คนอื่น ทําอะไรก็ทําไป อดทนไวไมวาสังคมจะวาอยางไรกับเรา
สักวันหนึ่งเขาก็ตองยอมรับตัวตนของเราได
พี่เชือ่ วาวันนั้นตองมีอยูแลว
(ประสิทธิ์ (นามสมมติ), 2552)
บอกเลยวาคุณตองอดทน เพราะขนาดผูช ายผูห ญิงที่แทก็ยงั เจอปญหา เพราะ
งั้นตรงนี้ผมไมไดมองวาคุณเปนอะไรก็ตาม ผมมองวาทุกๆ คน ทุกเพศทุกวัยก็
ตองเจอปญหาดวยกันทั้งนัน้ เพราะงั้นคุณตองอดทนในการทํางาน เพราะวา
คนเราเกิดมารอยพอพันแม ตองมีปญหาอยูแลวนะ เพราะงัน้ อยูที่วา คุณ
สามารถแกปญ
 หาตรงนี้ยงั ไง (พิเชษฐ (นามสมมติ), 2552)
ผมอยากใหทกุ คนนะครับ ถึงแมวาเราไปสมัครงานแลวองคกรมีความเขมงวด
ไมยอมรับเรา วาเรามีอาการกระตุงกระติ้ง ก็ควรแสดงออกมาเลยวาเรามีสิ่งใด
ทําใหเขารูวา เราก็มีความสามารถทีจ่ ะทํางานใหเขา และเราตองพยายามอยา
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ทอแทกับปญหาที่กาํ ลังประสบ จงลงมือทํางานใหดีที่สุด เขาก็จะยอมรับเราเอง
ครับ (เมธา (นามสมมติ), 2552)
นอกจากนีย้ ังมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ ดังที่ นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา
“พี่วา ถาเกิดใครเปนเพศตรงนีก้ ็อยาไปกลัว เปดเผยมาเลย เราตองยอมรับตัวเองใหไดกอน แลว
ก็ทําใหสังคมยอมรับในตัวเรา แลวก็ดาํ เนินชีวิตใหเหมือนกับคนอืน่ ” เชนเดียวกับ มนตรี (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “เราตองยอมรับตัวเราเองกอนวาเปนอะไร เปนผูชายหรือเปลา เปน
เกย เปนกะเทย ถาเรายอมรับตัวเองได สังคมก็จะยอมรับเราไดเองคะ” และ ลิขิต (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “อยาไปอายคะ อยาไปกลัววาสังคมจะรังเกียจวาเราเปนอยางนี้ แสดงออกมา
เลย ตามสมองของเราเลย เราเทาเทียมกันหมดแลว เขาก็ใหสทิ ธิ์เยอะขึ้นกับเรา ไมตองไปกังวล
หรอกคะ ทุกอยางจะดีเอง ขอใหกลาคะ กลาที่จะเผชิญกับความเปนจริง” ไมตางจาก เอมอร
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ใหเปนตัวของเราเอง ไมตองสนใจคนอื่น ใครจะมองอยางไรก็
ตาม เพราะถาเราสนใจจะทําใหเราไมมีความสุข และที่เราเปนแบบนีก้ ็ไมไดทําใหคนอืน่
เดือดรอน” สอดคลองกับ พิภพ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
อยากบอกทุกคนกลุมที่สามเลยนะวาที่เราเกิดมาอยางนีแ้ นนอนเราเลือกเกิด
ไมได พี่อยากใหทกุ คนที่เปนอยางนี้ ทีเ่ ปนเหมือนพี่ คุณใชชีวิตยังไงคุณก็ใช
ชีวิตอยางนัน้ ตามปกติ ไมตองไปฝนธรรมชาติ คุณเกิดมาเปนตุดคุณก็เปนตุด
คุณเกิดมาเปนกะเทยคุณก็เปนกะเทย คุณเกิดมาเปนเกยคุณก็เปนเกย คุณ
จะเปนทอมคุณก็ดํารงชีวิตเปนทอมอยางที่คุณเปน ไมตองไปฝนการอยูของ
คุณ เพราะจะทําใหคุณอยูอยางไมเปนความสุข เหมือนกับวาเราเปนกะเทยแต
เราแอบวาเราไมไดเปน คุณไมมีความสุขแนนอนคะ ตรงนี้แหละคะอยากฝาก
ไว
ขณะที่ สุธรรม (นามสมมติ) (2552) ไดกลาวถึงประเด็นการใหผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศเปดเผยตัวตนของตัวเองออกมาในอีกมุมหนึง่ ไวอยางนาสนใจวา “อยาไปแอบเลย อยา
ไปบังคับจิตใจตัวเอง อยาไปหาผูห ญิงมาแตงงานเพื่อปดบังตัวเอง มันจะทําใหคนอื่นเดือดรอน
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ใหเปนตัวเอง ชอบทําอะไรทําไป แตความชอบของคุณอยาใหมนั นาเกลียด อยากเปนอะไรก็
เปนไปเถอะ”
นอกจากนีย้ ังมีกลุมตัวอยางบางรายซึง่ ใหขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิบัติทางดาน
ทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในมุมมองที่ตา งออกไป
ตัวอยางเชน นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหบุคคลกลุมนี้เรียกรองสิทธิที่ตัวเองควร
จะไดรับ อยากใหเขาตอสู เขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน สมควรที่จะไดรับสิทธิจากบุคคลรอบขาง
เหมือนกัน”
4.6.2 ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร
กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกรซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุม
ตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารองคกรควรพิจารณาที่ผลงานและ
ความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ มากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางกลุมแรกเสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง
ใหการยอมรับผูม ีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยาง
เทาเทียม ดังที่ กัลยา (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหมองเราเหมือนเราเปนเพศปกติ
อยากใหยอมรับที่เราเปนอยางนี้ เพราะเราไมใชโรคติดตอ” เชนเดียวกับ ชาตรี (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “อยากใหเขายอมรับครับ อยากใหเปดใจกวางมากกวานี้ อยากใหดูที่ผลงาน
ดูที่คุณภาพ ดูที่ความสามารถ” และ อารยา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “อยากใหผูบริหาร
เปดกวางและยอมรับบุคคลประเภทนี้ใหมากขึ้น และอยากใหไดรบั การปฏิบัติทเี่ ทาเทียมกัน
ดวย” สอดคลองกับ นภา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา
อยากใหเปดใจใหกวางแลวก็มองที่เขาเปนแบบนัน้ รับที่เขาเปนแบบนั้น ไมใช
วาตองการใหเขาเปนในสิ่งทีเ่ ราอยากใหเปน คุณลองมองพนักงานของคุณที่
กระดางๆ แข็งๆ นะ แทจริงอาจจะออกไปลุยตอใหคุณได ทํายอดใหคุณได
พวกที่เปนกะเทยก็เหมือนกันอาจจะเปนเลขาที่มีความจําดีเยี่ยมก็ได มันก็มี
หลากหลาย สําหรับผูบริหารตองเปดใจใหกวาง สังคมสมัยนี้เปลี่ยนไปแลว
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ตองยอมรับวาปจจุบันนี้ไมไดมีแค 2 เพศเทานัน้ ยังมีอีกเพศหนึ่งที่บางคน
อาจจะหลงลืมไป หรือบางคนอาจจะลืมมองไป อยากใหระดับผูบ ริหารให
โอกาส แลวก็ดึงความสามารถของเขาออกไปใชประโยชนใหกับองคกร ตรงนั้น
แหละอาจจะทําใหหวั หนาเปนอะไรที่ยงิ่ กวาหัวหนาอีก
สันติ (นามสมมติ) (2552) กลาวในทํานองเดียวกันวา “อยากใหเปดใจใหกวางแลว
ยอมรับ ไมตอ งดูที่ลักษณะภายนอก ตองดูที่วา สามารถทําประโยชนใหกับองคกรหรือกับบริษัท
ไดมากนอยแคไหน” เชนเดียวกับ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “ทุกองคกรที่มี
ลูกนองเปนแบบนี้ก็อยากใหยอมรับ ใหดคู วามคิด พฤติกรรม ความรู ความสามารถ อยาตัดสิน
คนที่ภายนอก” และ นุชรี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหองคกรแตละองคกรเปดใจให
กวาง ยอมรับ ไมใชวาตัวเองไมชอบเพศที่สามแลวก็มาขัดขวาง ไมใชพิจารณาเงินเดือนให
นอยลง มันไมสมควร ควรจะเปดใจใหกวาง แลวยอมรับความสามารถของเขา” ทั้งนี้ ธิตมิ า
(นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหผูบริหารทุกคนเขาใจวาเลือกเกิดไมได คนเราไม
เหมือนกัน อยากใหเขายอมรับ” เชนเดียวกับ ธีระ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากให
องคกรตางๆ ใหโอกาสมากขึ้นกวานี”้ สอดคลองกับความเห็นของ พิกลุ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา
ผูบริหารตองทําความเขาใจถาคุณตองการบุคคลที่มีคุณภาพอยางพวกเพศที่
สาม คุณตองทําความเขาใจวาเขามีไลฟสไตล เขามีพฤติกรรมเปนยังไง พอเรา
เขาใจแลวการทํางานจะงายนะคะ กฎระเบียบตางๆ ที่วางไว เขาก็สามารถทีจ่ ะ
ยอมรับแลวก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบตั ิได เพราะฉะนัน้ พอเขาไปในองคกร
แลวก็ทาํ ใหองคกรของทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะทํางานอยางมี
คุณภาพ ผูบริหารก็มีความสุข ลูกนองก็มคี วามสุขคะ
สําหรับ ลิขิต (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากจะใหสิทธิและความเสมอภาคแกทุก
คนในองคกรใหเทาๆ กันนะคะ เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน” เชนเดียวกับ ประพนธ (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหเขามีแนวคิดวาทุกคนมีความเสมอภาค ลูกนองไมวาจะเปน
เพศไหนก็ตาม เพศหญิง เพศชาย หรือเพศที่สาม ก็สามารถทีจ่ ะทํางานใหองคกรมีความ
เจริญกาวหนา และสามารถพัฒนามีศักยภาพเทียบเทากับองคกรอื่นๆ ได” และ พิเชษฐ (นาม
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สมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหผูบริหารมีความยุติธรรม เขาใจโลกปจจุบนั เพราะโลกได
เปลี่ยนไปหลายอยางนะ” สอดคลองกับความเห็นของ พิพัฒน (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
อยากใหมีความเทาเทียมกันในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานในองคกร
โดยให
ผูรวมงานในองคกรมีทัศนคติที่ดีตอผูที่มีลกั ษณะอยางนี้ ไมเลือกปฏิบัติในการ
ทํางานกับผูท มี่ ีลักษณะอยางนี้ อยากใหผบู ริหารในองคกรปฏิบัติกับผูที่มีเพศที่
สามเหมือนพนักงานทัว่ ไป อยาเลือกปฏิบัติ ไมใชวา คนมีลกั ษณะอยางนีท้ ํา
อะไรถูกแตเขาอาจจะมองวาไมดี ควรปฏิบัติเหมือนกับพนักงานทัว่ ไป
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งเสนอแนะวาผูบริหารองคกรควรพิจารณาที่ผลงานและ
ความสามารถในการทํางานเปนสําคัญมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท
หรือการเปนผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ เอมอร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหดทู ี่การทํางาน
มากกวาการทีเ่ ราเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้เพราะคนกลุมนี้อาจจะมีความดี
หรือความสามารถพิเศษทีจ่ ะชวยเหลืองานองคกรไดอีกเยอะ” เชนเดียวกับ สมชาติ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา “อยากใหดูตามความสามารถของตัวบุคคลมากกวาพฤติกรรมการแสดงออก
ทางเพศ” และ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหองคกรมองที่ความสามารถ
มากกวามองจากบุคลิกภายนอก” สอดคลองกับ ประสิทธิ์ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
อยากใหเขาพิจารณาในเรื่องของการทํางาน
ใหพิจารณาจากความรู
ความสามารถของเรา เพราะบางทีกะเทย ทอม หรือประเภทที่สาม มีความรู
ความสามารถมากกวาพวกผูหญิงพวกผูช ายทัว่ ไปตั้งเยอะ การแสดงออกก็
ตางกันเห็นไดชัดเลย เราจะกลาแสดงออกมากกวาพวกผูหญิง การที่จะรับเขา
ทํางานก็ควรเพิ่มสิทธิใหพวกพี่บาง
พวกพีท่ ํางานเต็มที่นะ
ความรู
ความสามารถพวกพี่กม็ ีอยูแลว ใหเขายอมรับพวกพีห่ นอยก็ได ไมตองมาก
เพราะกลุมของพวกพี่เต็มทีก่ ับองคกรอยูแ ลว องคกรตองการอะไรพวกพีก่ ็ทาํ ให
สนองใหทกุ อยางอยูแลว
รัชนี (นามสมมติ) (2552) เสนอแนะผูบริหารองคกรในทํานองเดียวกันวา “ผูบริหารควร
มองที่ความรูความสามารถ
ยอมรับในตัวเขาวาเขาไมไดทําใหงานทีท่ ําเกิดความเสียหาย”
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เชนเดียวกับ สุปราณี (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหวัดเกี่ยวกับผลงานมากกวา ไมใช
คิดวาเขาเปนทอมเปนกะเทยอะไรจะไมรับ อยากใหเปดกวางมากกวานี้ เพราะบางคนเขาเกงแต
เขาไมไดใชความสามารถของเขา” และ สุวิทย (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “สําหรับผูบริหาร
องคกรไมวาจะเปนเอกชนหรือรัฐอยากจะขอวิงวอนวา การพิจารณาบุคคลพยายามอยาเลือกที่
รักมักที่ชงั นะครับ ใหเลือกที่ความรูความสามารถ และองคกรของทานก็จะมีประสิทธิภาพยิง่ ๆ
ขึ้นไป” สอดคลองกับความเห็นของ เมธา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
ผมอยากบอกผูบริหารใหดทู คี่ วามสามารถที่จะนําเขาเขามารวมทํางานกับเรา
พวกนี้เขามีมนุษยสัมพันธทดี่ ีอยูแลว หากเขามีความสามารถเราไมควรกีดกัน
เขา รับเขาแลวใหเขาแสดงความสามารถออกมาจะดีกวานะครับ ผมคิดวามัน
ไมไดเกี่ยวกับอะไรกันเลยหากจะรับเขาเขาทํางาน หากรับแคชายจริงหญิงแท
อาจลมจมไดหากพวกเขาขาดความสามารถ
คนเราแตละคนพรสวรรคไม
เหมือนกัน ตางคนก็ตางมีดีนะครับ เหมือนกับผมอาจจะมีดีที่ความสามารถ
อาจทํางานใหบริษัทเขาและพัฒนาองคกรเขาไดนะครับ
นอกจากนีม้ ีกลุมตัวอยางอีกหลายรายทีม่ ีความเห็นในทํานองเดียวกันวาผูบริหาร
องคกรควรพิจารณาที่ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญมากกวาการเปนชาย
จริงหญิงแท หรือการเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังที่ สายใจ (นามสมมติ) (2552)
กลาววา “อยากใหผูบริหารมองที่ความสามารถ มองที่ผลงาน มากกวาที่จะมองเราเปนเพศที่ 3”
เชนเดียวกับ นิธิ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “อยากใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชามองคนที่
ความรู การทํางาน ไมใชรูปลักษณภายนอก” และ สมพล (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “ควรที่
จะมองความสามารถของเขา ความสามารถมาเปนอันดับ 1 เขาจะแสดงพฤติกรรมอยางไรก็
ตามขอใหเขาทํางานดี ทําใหบริษัทเจริญเติบโต อยามองเขาในทางแงลบ มองในแงดีกอนเลย”
ทั้งนี้มีกลุม ตัวอยางอีกหลายรายที่มีความเห็นในทํานองเดียวกัน โดยไดแสดงความเห็นไววา
อยากใหสังคมมองในความสามารถ และเปดโอกาสใหเพศที่ 3 แสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ในเรื่องของการประกอบอาชีพ การศึกษา หรือวาการ
เปนผูนาํ คือสามารถใหเพศที่ 3 ขึ้นมาเปนผูนาํ ขึน้ มาปกครองคนอืน่ หรือวาให
เปนหัวหนาคนอื่นไดคะ (ไพบูลย (นามสมมติ), 2552)
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พี่คิดวาไมมีใครเกิดมาแลวอยากจะเปนอยางนี้หรอก พวกเราก็เปนเหมือนคน
ทั่วไป อาจแคมีรสนิยมไมเปนทีย่ อมรับแคนั้นเอง พวกเราควรจะไดรับสิทธิเทา
เทียม เรื่องการทํางานก็ควรจะดูความสามารถมากกวา ถาหากสังคมรับไดใน
เรื่องนีพ้ วกเราไมวาจะเปนเกย ตุด ทอม หรือดี้ ตางๆ ก็จะอยูในสังคมไดดียิ่งขึ้น
(เอกชัย (นามสมมติ), 2552)
จริงๆ แลวไมไดแตกตางจากคนอื่น เราเปนคนเหมือนกัน มีการศึกษา จบ
ปริญญาเหมือนกัน เหมือนกับคนทัว่ ๆ ไป เพียงแตวาภาพที่สงั คมมองเรา
อาจจะแตกตาง เพราะเราเปนผูชาย แตใจเราเปนผูห ญิง และแสดงออกเปน
ผูหญิง หรือเปนผูหญิงที่แสดงออกเปนผูช าย แตกตางแคนี้เอง แตถาถามพี่ใน
เรื่องของการทํางาน ความคิด หรือแมแตในเรื่องอืน่ ๆ พีว่ าเหมือนกัน ผูบริหาร
สมัยนี้เขามองในสวนของการทํางานหรือศักยภาพมากกวา เพราะฉะนั้นถาเกิด
วายังมีผูบริหารที่ยังมีอคติตอ กลุมคนที่เปนแบบพี่
พี่ก็ขอแลวกันวาใหดทู ี่
ผลงาน ใหดทู คี่ วามคิดของเรา แลวก็ใหดนู ิสัย การเขาสังคม หรือการเขากับคน
อื่นของเราใหมากกวาการมีอคติของคุณที่มองวาเราแตกตาง ซึง่ จริงๆ เราไม
แตกตางคะ (นิติพงศ (นามสมมติ), 2552)
อยางไรก็ตามแมกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีความเห็นวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ให
การยอมรับผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น
และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม ขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาที่ผลงานและความสามารถใน
การทํางานมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ แต
อนันต (นามสมมติ) (2552) ไดแสดงความเห็นในประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวาควรเขาใจ
ผูบริหารดวยวาในบางอาชีพนั้นบุคลิกภาพและภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญ การที่จะเปดโอกาส
ใหกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจึงเปนเรื่องยาก โดยกลาววา
จริงๆ ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนที่เปดกวาง แตก็ขึ้นอยูกับอาชีพหรือตําแหนงนัน้ ๆ
ดวย เชน ถาหากวาเปนตําแหนงที่จะตองดูนาเชื่อถือมาก เปนผูพ ิพากษา เปน
ทหาร เปนผบ.ทบ. จะตุงติ้งไดยังไง เพราะฉะนัน้ จะไปวาผูบริหารก็ไมถูก เชน
เปนทหาร เปนผูพพิ ากษา เปนอัยการ ตองมีภาพลักษณที่ดีนะ อันนีเ้ ราไมพูด
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ถึงพวกเกยหรือที่ปกปดไมแสดงออกก็เลยไมรู อันนัน้ สวนตัวแตละคน ในกรณีนี้
ผูบริหารองคกรบางคนที่จําเปนตองเอาคนเหลานี้ไปทํางานที่ตองมีภาพพจนที่
ดี หรือวาดํารงตําแหนงที่มภี าพลักษณทดี่ ี เพราะคนทีต่ ุงติ้งมากจะเขาทํางาน
เขาก็ตองดูวา ไมเหมาะสม แตถาเปนบันเทิง หรือแมแตนักวิชาการยังไมมี
ปญหา ยังยอมรับกัน อาชีพอื่นๆ ก็ยอมรับเยอะ เพราะฉะนัน้ ก็ตองเห็นใจ
ผูบริหารหรือผูบ ังคับบัญชาทีต่ องนําคนๆ นีม้ า จะบอกวาผูบริหารควรเปด
โอกาสใหหมดทุกสาขาอาชีพก็ไมได ขึ้นอยูกับสาขาอาชีพ
เชนเดียวกับ กิตติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
บางอาชีพถาเปนทหารก็แลวแตเกณฑของเขานะวาถารับเขาไปแลวกองพันจะ
แตกหรือเปลา หรือตํารวจนะ ซึ่งบุคลิกภายนอกกับการปฏิบัตติ นตองไป
ดวยกัน นอกจากทหารตํารวจแลว พวกผูบริหาร บุคคลสาธารณะ เชน
นักการเมืองนีก่ ็เยอะแยะ นักรองทําไมตองเปนอีแอบละ เปนผูชายเหมือน 3
Skirts นะ มันก็ยงั ไมแสดงออกความเปนตัวตนชัดเจน เพราะถาแสดงออกวา
เปนกะเทยเมือ่ ไหรก็อาจจะไดรับผลกระทบ เพราะเขาไมไดยอมรับไง นัน่ แสดง
วาเขากําลังเปนอะไรอยูก็ไมรู ไมใชตัวของเขาเอง แสดงวาพวกนี้เขาไดรับ
ผลกระทบแลวใชมั้ยละ ความนิยมในตัวของมันอาจจะลดลงถาเมื่อไหรคนรูวา
มันเปนกะเทย อยางผูพพิ ากษาก็มี เพียงแตบทบาทคุณจะไปตัดสินคนอื่นวาดี
ไมดี เหมาะไมเหมาะ คุณก็ตอ งมีมาด เพราะมันเปนเรื่องของความนาเชื่อถือ
4.6.3 ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยาง
สวนใหญ ประมาณ 2 ใน 3 อยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครองผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพื่อใหมีสิทธิเทาเทียมกับคนอืน่ ๆ ขณะทีก่ ลุมตัวอยางอีก
ประมาณ 1 ใน 3 อยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศในดานตางๆ ใหมากกวาที่เปนอยู
กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะใหรัฐบาลออกกฎหมายเพื่อใหการคุม ครองผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพือ่ ใหมิสิทธิที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ ทัว่ ไป อันจะทําใหผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม ดังคํา
กลาวของ พิพฒ
ั น (นามสมมติ) (2552) ทีว่ า “อยากใหรฐั บาลปฏิรูปกฎหมายใหบุคคลประเภทที่
สามมีความทัดเทียมกันกับบุคคลทั่วไปใหมากกวานี”้ เชนเดียวกับ นิธิ (นามสมมติ) (2552) ที่
กลาววา “อยากใหรัฐบาลออกกฎหมายใหกับกลุม คนเหลานี้ เพื่อทีจ่ ะพวกเขาจะไดรับสิทธิเทา
เทียมกับบุคคลทั่วไปในดานการทํางาน” และ สุกฤษณ (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “อยาก
ใหมีกฎหมาย บทบัญญัติที่มารองรับคุม ครองกลุมคนเหลานี้ใหมีสทิ ธิเสรีภาพเทาเทียมกับคน
อื่นๆ จบออกมามีงานทํารองรับแนนอน มีความกาวทันกับตางประเทศ” สอดคลองกับ สุปราณี
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
อยากใหออกกฎหมาย คืออยากจะใหรัฐบาลชวย เหมือนบางบริษัทเขาจะไมรับ
เลยนะคะถาเปนพวกเพศทีส่ าม เหมือนกับแฟนของพีน่ ะคะ เขาจะตองแตง
ฟอรมเปนผูห ญิงเลยคะ จะเปนแบบผูชายไมได อยากจะไดเสรีภาพมากกวานี้
คะ
ในประเด็นเรื่องการออกกฎหมายนั้น
กลุมตัวอยางเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายใน
หลายประเด็นดวยกัน ไมวา จะเปนเรื่องของการเปลีย่ นคํานําหนานาม ดังที่ รัชนี (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “อยากใหมีการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อไดตามความตองการ” เชนเดียวกับ ลิขิต
(นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “อยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเปลีย่ นคํานําหนาชื่อ จากนายก็
เปนนางสาวได เมืองนอกก็มีกันแลว” และ ธิติมา (นามสมมติ) (2552) ทีก่ ลาววา “อยากจะ
เสนอใหผทู ี่เปนพวกผูชายอยากเปนผูห ญิงใหเปลีย่ นเปนนางสาว พวกทีเ่ ปนผูหญิงอยากเปน
ผูชายใหเปลี่ยนเปนนายไปเลย” ในประเด็นเรื่องคํานําหนานามนัน้ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552)
ไดแสดงความเห็นไวอยางนาสนใจวา
เปนนางสาวจะงายกวาเวลาเดินทางไปตางประเทศ เพราะเขาเห็นเราเปน Miss
เวลาไปไหนเขาจะไมตรวจอะไรเรามาก ไปเมืองนอกถาเห็นเปน Mister จะโดน
จับติด ต.ม. ตลอด เผลอๆ บางทีเวลาไปแลวแตงตัวเปนผูหญิงแตเปน Mister
เขาคิดวาเราคายาหรือวามาขายตัว มีปญ
 หาทุกทีเลย แตถาไปในนามของ
โรงพยาบาล ไปแคมป ไปเรียนตอจะมีหนังสือการันตีไปก็ไมคอยมีอะไร แตบาง
รายเพื่อนไปแลวเจอแบบนีท้ ุกที ถาเปนนางสาวก็ดีอยางหนึ่ง แตถาไมใหพกี่ ็ไม
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วาอะไรนะ เพียงแตจะตองทําไงก็ไดใหคนไทยคนหนึ่งที่เดินทางไปเมืองนอก
ถึงแมวา เขาจะเปน Mister หรือ Miss เหมือนอยางนองปอยทีเ่ ขาไปเมืองนอก
ก็ยังไปเปดใหเขาดูเลยวา Mister นะ และเปนมิสทิฟฟานี่ เขาสวยเหมือน
ผูหญิงแตเขาเปน Mister เขาก็มีปญหาถูกกักตัวที่ต.ม. ไมมีใครมารับผิดชอบ
เราไปเมืองนอกก็ตองการไปเผยแพรวัฒนธรรมของเมืองไทย ตองการไปทําให
เขารูวาเมืองไทยมีดี แลวใครจะรับรองไดวาถูกกักต.ม.แลวจะไมเสียโอกาส ไม
ถูกละลาบละลวงสิทธิสวนตัว ใครจะรับผิดชอบเราได
กฎหมายในเรือ่ งการแตงงานของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เปนเรื่องสําคัญที่
กลุมตัวอยางอยากใหรัฐบาลรับรอง ดังที่ ไพบูลย (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากให
กฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของผูที่มีความหลากหลายทางเพศ” เชนเดียวกับ สายใจ
(นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากเสนอใหทางรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการ
ยอมรับเพศที่ 3 มากขึน้ เชน ยอมรับการอยูดวยกันของทอมกับผูห ญิงใหมากกวานี้ แลวอยากให
มีบทบัญญัติวา ใหยอมรับมากขึ้นดวย เพราะในตางประเทศเขามีการยอมรับ เพราะไมได
เสียหายอะไร” และ ลลิตา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากจะใหมีกฎหมาย ทอมกับดี้จะ
แตงงานกันก็อยากใหมีกฎหมายมารองรับ เพราะวาเราก็อยากมีพนั ธะหรือวาขอผูกมัดมากกวา
เพราะวาตอนนี้ไมมี ก็อยากใหมีกฎหมายมารองรับดวย” สอดคลองกับคํากลาวของ พิภพ (นาม
สมมติ) (2552) ที่วา
พี่อยากมีครอบครัว ถึงพี่เปนแบบนีพ้ ี่ก็อยากมีครอบครัวคะ อยากมีลกู ตัวนอยๆ
พอแกเฒาจะไดคอยดูแล อยากใหรัฐบาลเปดใจยอมรับใหมากขึ้น เพราะสังคม
ตะวันตกเขาเปดมากขึ้น ใหชายกับชายแตงงานกันได อยากใหมีอยางนั้น
เพราะวาเราจะไดมีบุตรสักคนหนึ่ง คือลูกที่ถกู ตองตามกฎหมาย มีสามีที่
ถูกตองตามกฎหมาย
กฎหมายเรื่องการขมขืนก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ดังที่
พิเชษฐ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหกฎหมายเรื่องของสิทธิ อยางเชน ถามีคดีขมขืน
หรือคดีอะไรขึ้นมา ถาเกิดผูช ายขมเหงผูชายดวยกัน ถามวาเขาจะรับรูมั้ย อาจจะเปนแคการทํา
รายรางกาย แตจริงๆ ไมใชอยางนัน้ พวกนีก้ ็เปนคนเหมือนกัน อยากจะใหออกกฎหมายให
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ชัดเจนในเรื่องของการทํารายรางกายหรือวาคดีประเภทนี้นะ” เชนเดียวกับ นิตพิ งศ (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
ในเรื่องของการทําอนาจารขมขืน เมื่อกอนถาเปนอยางพี่เขาไปแจง
ความวาโดนขมขืนไมไดนะ เขาจะไมรับแจงความ เขาวาเรายินยอม แตวา ณ
ปจจุบันไดแลว ถาเกิดวาพี่โดนลวงละเมิดทางเพศ หรือวาโดนขมขืน เราไม
สมยอม สามารถแจงความไดวาเขาขมขืนเรา ซึง่ ก็ถือวาเปนกาวแรก เปนการ
เริ่มตนที่ดที ี่หนวยงานของภาครัฐเขามาใหความสนใจมามองเรามากขึ้น
กฎหมายเรื่องการแปลงเพศก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่กลุมตัวอยางอยากใหรัฐบาลรับรอง
ดังที่ มนตรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากเรียกรองใหมกี ฎหมายคุมครองสาวประเภท
สองไดทําการแปลงเพศไดบาง ก็สภาพรางกายของเราพรอมแลว” เชนเดียวกับ เมธา (นาม
สมมติ) (2552) ที่กลาววา
กฎหมายควรใหการยอมรับวาเขามีจิตใจแบบนี้จริง รักในความเปนผูห ญิง มี
หนาตาเปนผูห ญิงทุกอยาง แปลงเพศแลว ผมก็คิดวาเราก็นาจะใหโอกาสเขา
นะครับ บางคนอาจเสริมนม บางคนอาจผาตัดแปลงเพศมา ใหการยอมรับเขา
เพราะวามีใจรัก รัฐบาลควรเขามาใหความชวยเหลือนะครับ เพื่อใหทกุ คน
ยอมรับบุคคลประเภทนี้ ใหยอมรับบุคคลประเภทที่ 3 โดยไมมีการรังเกียจเขา
ใหพวกเขาอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
นอกจากนีย้ ังมีประเด็นในเรื่องของกฎหมายอีกหลายประเด็นทีก่ ลุมตัวอยางอยากให
รัฐบาลใหการคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางเชน ไพบูลย (นามสมมติ)
(2552) กลาววา “อยากใหออกกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตกับผูที่มีความหลากหลายทาง
เพศดวยคะ” ขณะที่ สุวทิ ย (นามสมมติ) (2552) กลาวถึงผลกระทบที่ไดรับจากกรณีการเกณฑ
ทหารวา
ในกรณีของการเกณฑทหาร ผูมีอัตลักษณหลากหลายบางทานอาจมีหนาอก
หรือมีผมยาว ซึ่งดูแลวคลายผูหญิงมาก ซึ่งใบสด.ที่เขาเขียนนะครับ เขาเขียน
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วามีจิตวิปริต ซึ่งคอนขางจะดูแลวไมเหมาะสม ไมสามารถที่จะไปสมัครงานได
จึงอยากบอกกระทรวงกลาโหมใหชวยรับไปพิจารณาวาสิ่งที่ทา นประพฤติกับผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ เหมาะสมหรือไม
ใหคิดวาพวกเขาเปน
มนุษยคนหนึง่ ที่มีความรูความสามารถเทาเทียมกับคนอืน่ ๆ
นอกจากขอเสนอแนะตอรัฐบาลในเรื่องของกฎหมายเพือ่ ใหผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมแลว กลุมตัวอยางอีกสวนหนึ่ง
อยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึน้ ดังที่ เอม
อร (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหยอมรับและใหสิทธิความเสมอภาคเทาเทียมกับ
บุคคลทั่วไป” เชนเดียวกับ อุษา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยากใหรัฐบาลมีกฎหมาย
ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น” นุชรี (นามสมมติ) (2552) กลาววา “รัฐบาล
ไมตองมาสงเสริมหรอก แตก็ควรที่จะใหสิทธิเทาเทียมกัน” สอดคลองกับ กัลยา (นามสมมติ)
(2552) ที่กลาววา
อยากใหรัฐบาลเปดโอกาสใหกลุมคนเหลานี้ เชน ผูชายกับผูชาย และผูหญิงกับ
ผูหญิงสามารถแตงงานกันได อยามองเราวาแปลก ยอมรับวาเราเปนอีกเพศ
หนึง่ ทีเ่ ปนเพศปกติ เพื่อที่ตอไปสังคมจะไดยอมรับอยางปกติ หากมีการบัญญัติ
เพศที่เราเปนใหเปนอีกเพศหนึ่งสังคมก็จะยอมรับและไมรังเกียจ หรือแบงแยก
เราออกจากกลุมคนทัว่ ไป
พิกุล (นามสมมติ) (2552) กลาววา “ทีผ่ านมารัฐบาลก็ใหความรวมมือกับเพศทีส่ ามดี
แลวคะ แตยังมีบางจุดทีย่ ังไมเอื้อตอสาวประเภทสอง อยางเชนในเรื่องของการทําธุรกรรม
เปรียบเทียบกับประเทศทีเ่ จริญแลวในฝงยุโรปหรืออเมริกา เขาจะใหการยอมรับ แลวก็เปด
โอกาสใหคนกลุมนี้มากกวาประเทศไทยของเรา เพราะฉะนัน้ อยากใหเปดโอกาสในการเรียกรอง
ในการขอใชสทิ ธิ์ตรงนี้มากยิง่ ขึ้น” ประพนธ (นามสมมติ) (2552) กลาววา “อยากใหรัฐบาลชวย
สนับสนุน สงเสริมโครงการ อาชีพ หรืออะไรก็ตามที่จะสนับสนุนใหกลุมเพศที่สามมีงานทํา มี
หนาทีก่ ารงานในสังคม สามารถชวยเหลือสังคมได ปญหาสังคมก็จะไมเกิดขึ้น และก็จะทําให
ประเทศเจริญรุงเรืองไดอยางปกติสุข” เชนเดียวกับ สันติ (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา “อยาก
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ใหรัฐบาลยอมรับคนกลุมนี้ เหมือนสมาคมของผูหญิง ใหเปนสมาคมของคนประเภทที่ 3 เวลามี
อะไรก็คุมครองไดเหมือนคนทั่วๆ ไป มีสิทธิ์เทาเทียมกัน”
ขณะที่ประเด็นเรื่องการบริจาคโลหิตก็เปนอีกประเด็นที่กลุมตัวอยางบางรายพูดถึง ดังที่
กรสิน (นามสมมติ) (2552) กลาววา “บางหนวยงานจะปฏิเสธการบริจาคเลือดของกลุมผูมี
ความหลากหลายทางเพศ เพราะกลัวปญหาหลายๆ เรื่องของผูที่มาบริจาคกลุมนี้ เชน การติด
โรค” เชนเดียวกับ ปรัชญา (นามสมมติ) (2552) ที่กลาววา
สภากาชาดไทยเวลาจะรับบริจาคเลือดก็กดี กัน โดยระบุวาหามรับเลือดของ
บุคคลที่มีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน สมมติวาพี่ไมไดมีเพศสัมพันธกับเพศ
เดียวกันเขาจะรับมั้ย ฉันมัน่ ใจวาฉันไมไดมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน คือฉัน
โสดอยางนี้เขาเชื่อหรือเปลา แมบคุ คลทีม่ ีการตรวจสุขภาพประจําปมาตลอด มี
สุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด ไมมีการติดเชื้อ เขาจะรับมั้ย แลวถาหากวาเปน
ผูชายแทๆ แตมีเซ็กซมวั่ ไปหมด สํามะเลเทเมาจะรับมัย้ เพราะฉะนัน้ ตองมอง
แตละคน คนเขาจะทําบุญก็ไปขวางเขา กลายเปนวาถาวันนัน้ ญาติพี่นองเขา
ตกเลือดมากๆ แลวตัวเองเปนกรุปเดียวทีจ่ ะตองใหญาติพี่นอง สมมติวาญาติ
ยอมรับ แตทางนัน้ เขาไมยอมรับ แลวจะรับผิดชอบอะไรใหเรา ถาหากญาติคน
นั้นไมไดรับเลือดแลวเขาตาย ฝากตรงนีห้ นอยละกัน
ขณะที่ ชาตรี (นามสมมติ) (2552) มีขอเสนอแนะที่ตา งออกไปโดย “อยากใหรัฐบาล
กําหนดใหมีวนั ของพวกพี่ๆ บาง เพื่อที่เราจะไดเต็มที่และปลดปลอย” แตสําหรับ อนันต (นาม
สมมติ) (2552) ไดใหมุมมองในประเด็นอืน่ ซึ่งแตกตางออกไปคือ
เหมือนสิทธิ์ไปนั่งในสภา มันตองขึ้นอยูกับ Personality ของคนนะ ถาแตงหญิง
เปนกะเทยเขาไปนั่งในสภา เปนเราจะรูสึกอยางไร จะเสนออะไรแกรัฐบาลเรา
จะตองรูตัวเองวาเปนกะเทย สมมติวา ลงสมัคร ส.ส. แลวไดขึ้นมาละ จะรูสึก
อยางไร มันก็รูสึกใชมั้ยครับ สังคมไทยเราปจจุบันก็เปดโอกาสใหมากแลวใน
การแสดงออก แตในบางเรื่องในบางโอกาสก็ไมนา จะตองนะ คงไมเปนแบบ
นอรเวย สวีเดน ที่เปดกวาง เราไมเหมือนกับตางประเทศ ถาเกิดจะใหยอมรับ
กันขนาดนัน้ นะ จริงๆ แลวกะเทยที่เขามีความสามารถจะเปน ส.ส. ส.ว. ก็ไมมี
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ปญหา อยากใหรัฐบาลดําเนินการเหมือนกับคนปกติ ดูประเทศจีน ประเทศที่
เปนมุสลิมหรือตะวันออกกลางเขาฆาเลยนะ ถาเปนผูชายชอบผูชาย เขาเอาไป
แขวนคอเลยนะ ประเทศไทยนี่เปดโอกาสกับเกยกับกะเทยมากเหลือเกิน แมแต
จีนหรือละครซีรี่ยเกาหลีไมมีเลยนะ ของไทยนะพวกนีม้ ีทกุ เรื่อง ถาเปรียบเทียบ
กับประเทศที่แยกวาเราอยางตะวันออกกลางก็ไมไดแลว ดังนัน้ ใหดปู ระเทศ
ไทยเปดมั้ย เปดนะครับ เอาเทาทีม่ ีก็ดี ก็ไมไดลิดรอนสิทธิ์อะไร เขาก็เปดโอกาส
ใหเราแสดงความสามารถ ไดอยูตรงที่ดีๆ ได
จากผลการศึกษาดังกลาวขางตนนํามาซึ่งตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความ
เทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร ดังภาพที่ 4.1

บริบทอื่น
การจัดการความหลากหลายในองคกร

คณะกรรมการบริหารองคกรมีความหลากหลาย

การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย
ลักษณะสวนบุคคล

เพศ
สังคม

อาชีพ

การไดรับการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
อยางเทาเทียม

กฎหมาย
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การแสดงออก

ที่ปรึกษา/กลุมที่ไมเปนทางการใหคําแนะนํา

การรับรูของบุคคลอื่น

นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ

ภาพที่ 4.1 ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร

