บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
การวิจยั นี้มงุ อธิบายปรากฏการณการปฏิบัติทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยทมี่ ีตอ
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน
เพื่อสรางความเทาเทียมกันใหแกผมู ีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ
และเสนอแนะแนวทางในการปกปองคุมครองผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
5.1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะทัว่ ไปของกลุมตัวอยางที่ไดทาํ การสัมภาษณจํานวน 43 ราย พบวา 2 ใน 3 ของ
กลุมตัวอยางเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-37 ป กลุม ตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ครึ่งหนึง่ ของกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท สวนใหญเปนพนักงานขายหรือ
ตําแหนงอื่นๆ ที่ตองพบปะผูค นอยูเสมอ ขณะที่มีกลุม ตัวอยางเพียง 1 ใน 10 เทานัน้ ที่รับราชการ
กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท
กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศผานทางการแตงกาย การพูดจา กิริยาทาทาง บุคลิกภาพ ทรงผม และทาทางการเดิน
บางคนอาจมีการแตงหนา เขียนคิ้ว ทาปาก ทําหนาอก หรือแปลงเพศ ขณะทีก่ ลุมตัวอยางซึ่งไม
แสดงออกวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น 2 ใน 3 เปนเพศชาย บุคคลอื่นรับรูวากลุม
ตัวอยางถึง 6 ใน 7 เปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ จากการสังเกตบุคลิก พฤติกรรม การ
แสดงออก การแตงกาย ทาทางการเดิน ลักษณะการพูด และน้าํ เสียง ขณะที่มกี ลุมตัวอยาง
บางสวนที่คนซึ่งสนิทจริงๆ เทานัน้ ถึงจะรับรูวาเปนผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทัง้ นี้กลุม
ตัวอยางเกือบทั้งหมดมีเพื่อนหรือคนรูจกั เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไมวา จะเปนทอม
เกย กะเทย ตุด ดี้ หรือเลสเบี้ยน โดยมีการพบปะพูดคุยทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
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5.1.2 สถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางาน
กลุมตัวอยางทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
อยางเทาเทียมและเปนธรรม
ทั้งนีเ้ พราะผูบงั คับบัญชาจะพิจารณาจากผลงานและความรู
ความสามารถมากกวาการเปนชายจริงหญิงแท
หรือเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
หรือไม ในจํานวนนีม้ ีกลุมตัวอยางเพียง 6 รายเทานั้นที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซึง่ เปนในลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก
แตไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด
โดยกลุมตัวอยางทัง้ หมดที่ถกู เลือกปฏิบัติใน
ลักษณะดังกลาวยอมรับได เพราะคิดวาไมใชเรื่องรายแรง ทั้งนี้มกี ลุมตัวอยางเพียงรายเดียวที่
พูดถึงคนที่เลือกปฏิบัติกับตน คือ เพื่อนรวมงาน
สําหรับวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 มีวิธีการในการรับมือโดยการ
ปลอยวาง อยูเ ฉยๆ ไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ขณะทีก่ ลุมตัวอยางบางสวนกลาว
วา จะพูดหรืออธิบายใหคนรอบขางเขาใจ จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชวิธีการแบบ
ไมเปนทางการ โดยการอยูเ ฉยๆ ไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว และมีกลุมตัวอยาง
เพียงรายเดียวที่ใชวิธกี ารแบบเปนทางการรวมกับวิธีการแบบไมเปนทางการในการแกปญหา
การถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดวยการทําบันทึก
ขอความเปนลายลักษณอักษรรวมกับการพูดคุย ชี้แจง
สําหรับสถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานใน
ดานตางๆ นั้นปรากฏดังนี้
5.1.2.1 ดานการรับเขาทํางาน
กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 2 แสดงใหผูบังคับบัญชารับรูตั้งแตตอนสมัครเขา
ทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดวยวิธีการที่แตกตางกัน ทัง้ กิริยาทาทาง การ
แสดงออก การแตงตัว และทรงผม อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกกลุม หนึง่ ซึง่ ถึงแมจะพยายาม
ไมแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรู แตก็อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมและการแสดงออก ที่ใน
บางครั้งแสดงความเปนตัวตนออกมา สําหรับผลจากการที่แสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูตั้งแต
ตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้
กลุม ตัวอยางกลาววา
ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและเปดโอกาสใหเทาเทียมกัน
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่งไมไดแสดงออกใหผูบังคับบัญชารับรูตอนสมัคร
เขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะกลัววาเขาจะไมรับเขาทํางาน ทั้งนี้
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กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 เคยไดยินเหตุการณที่ผมู ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกองคกร
ปฏิเสธการรับเขาทํางาน และมีกลุมตัวอยางถึง 5 คน เคยเจอกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา ไมมีความยุติธรรม นาจะใหโอกาสคน และควรมองที่
ความสามารถเปนหลัก ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมีความเห็นวาควรจะใหโอกาสผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศบาง เพราะในหลายกรณีคนกลุมนี้มีความรูความสามารถที่
เหนือกวาผูชายผูหญิงปกติเสียอีก สงผลทําใหกลุมตัวอยางกลัววาจะไมสามารถไดทํางานใน
ตําแหนงงานหรือสาขาที่ไดร่ําเรียนมา อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่มองวา
ควรใหความเปนธรรมแกทงั้ ฝายนายจางและฝายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยควร
พยายามทําความเขาใจเหตุผลที่นายจางอาจไมสามารถรับผูซึ่งมีบุคลิกลักษณะกระตุงกระติ้ง
เขาทํางานในบางตําแหนงได
สําหรับปฏิกิรยิ าของผูบงั คับบัญชาที่รับรูห ลังจากที่รับกลุมตัวอยางเขาทํางาน
แลววาเปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ ผูบงั คับบัญชาปฏิบัติเหมือนเดิม ทั้งนี้กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลที่ผูบังคับบัญชาไมไดมีปฏิกิริยาตอตานวานาจะเปนเพราะผลงาน
ของพวกเขา ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานัน้ ที่ผูบงั คับบัญชามีปฏิกิริยาจากการที่รับรู
ภายหลังจากที่รับเขาหรือเธอเขามาทํางานแลววาเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ซึ่งก็
เปนปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยเทานั้น
5.1.2.2 ดานการจายคาตอบแทน
มีกลุมตัวอยางเพียง 4 รายเทานัน้ ที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศไดคาตอบแทนต่ํากวาคนอื่นๆ และไมเคยมีกลุมตัวอยางคนใดประสบกับ
เหตุการณทํานองดังกลาวดวยตัวเอง กลุม ตัวอยางทีเ่ คยไดยินเหตุการณในทํานองนี้มีความเห็น
วา เปนเรือ่ งที่ไมสมควร โดยควรพิจารณาจากความรูความสามารถมากกวาลักษณะหรือ
พฤติกรรมทางเพศ และควรใหความเปนธรรมกับผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย ขณะที่
กลุมตัวอยางซึ่งไมเคยไดยนิ เหตุการณในทํานองนีม้ ากอนก็มีความเห็นในทํานองเดียวกัน
5.1.2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเคยไดยินเหตุการณหรือประสบกับเหตุการณที่
ผูบังคับบัญชาไมอนุญาตใหเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน หากมีกรณี
ดังกลาวเกิดขึน้ กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหผูบริหารใหโอกาสและเลิกกีดกันผูมีอตั ลักษณ
หลากหลายทางเพศ ทัง้ นีก้ ลุมตัวอยางมีขอเสนอหากตองเผชิญกับสถานการณดงั กลาววา ผู
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มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนาจะลองคุยกับผูบังคับบัญชาเพื่ออธิบายและเรียกรองความ
เปนธรรม
5.1.2.4 ดานการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนง
กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม และมี
กลุมตัวอยางเพียง 2 รายเทานั้นที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมได
รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลือ่ นตําแหนง หรือไดรับการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนงนอยกวาที่ควรจะ
เปน ขณะที่มกี ลุมตัวอยาง 1 รายเคยประสบกับเหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง ทัง้ นีก้ ลุมตัวอยาง
อยากใหผูบริหารเปดใจใหกวาง เลิกปดกัน้ และยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมาก
ขึ้น
โดยควรคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเลือ่ นตําแหนง
ขณะเดียวกันก็อยากใหผูบริหารมองคนทีค่ วามสามารถ มากกวาจะมองวาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศหรือไม
ซึ่งหากตองเผชิญกับเหตุการณทาํ นองนีก้ ็ควรจะเขาไปคุยกับ
ผูบังคับบัญชา รวมถึงแสดงความสามารถออกมาใหเปนที่ประจักษ
5.1.2.5 ดานแรงงานสัมพันธ
มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานัน้ ที่เคยไดยินเหตุการณที่ผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศถูกคณะกรรมการซึง่ ทางองคกรตั้งขึ้นตัดสินวาผิดและขอใหปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อันเนื่องมาจากการถูกเพื่อนรวมงานพูดจาดูถูกและมีพฤติกรรมลอเลียนจึงเกิดมีปาก
เสียงกันขึ้น ทําใหเรื่องราวบานปลาย ขณะที่มีกลุม ตัวอยางถึง 3 รายเชนกันทีเ่ คยประสบกับ
เหตุการณทํานองนี้ดวยตัวเอง
สําหรับวิธีการในการแกปญหาหากตองตกอยูในสถานการณ
ดังกลาวก็ควรจะไปพูดกับคูก รณี และพยายามปรับความเขาใจกัน
5.1.2.6 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
กลุมตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 เคยไดยินผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนการ
กลาวถึงในแงลบ ไมวาจะเปนการแซว การลอเลียน การพูดจาเสียดสี หรือการนินทา ขณะที่กลุม
ตัวอยางบางสวนกลาววาเคยไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอืน่ ๆ ทั้งในทางที่ดแี ละไมดี นอกจากนี้มีกลุมตัวอยางทีเ่ คย
ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศคนอืน่ ๆ ในทางที่ดีเหมือนกัน กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวน
รูสึกไมพอใจ

196
ทั้งนี้หากตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาอันเนื่องมาจากการเปนผูม อี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ กลุม ตัวอยางมีความเห็นแบงออกไดเปน 3 กลุม ใหญๆ คือ กลุมตัวอยาง
กวาครึ่งจะอยูเ ฉยๆ และวางตัวตามปกติ ขณะที่กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งจะมีปฏิกิรยิ าตอบกลับ
โดยการพูด ไมวาจะเปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการโตเถียงดวยเหตุผล และมีกลุม
ตัวอยางบางสวนที่จะพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงถูกตอวาดังกลาวเพือ่ จะไดแกไขและปรับปรุง
ตัวตอไป
สําหรับปฏิกิรยิ าที่ผบู ังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชามีตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ แตกตางกันออกไป สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาในแงลบ โดย
แสดงออกในหลากหลายรูปแบบทั้งการพูดและการแสดงกิริยาทาทางที่ไมเปนมิตร ขณะที่กลุม
ตัวอยางสวนทีเ่ หลือเห็นผูบงั คับบัญชา เพือ่ นรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิริยาตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนปกติ คือ เหมือนกับผูชายผูห ญิงทัว่ ไปและใหการยอมรับดี
และหากตองตกอยูในภาวการณถูกเลือกปฏิบัติ กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่จะอยูเฉยๆ
กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี และไมมี
กลุมตัวอยางรายใดเลยที่เพือ่ นรวมงานแสดงปฏิกิริยาไมยอมรับออกมาตรงๆ ทั้งนีก้ ลุมตัวอยาง
หลายรายกลาววา หากมีความจริงใจ มีนา้ํ ใจไมตรี มีมนุษยสัมพันธ และปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน
เปนอยางดี ก็จะไดรับการยอมรับจากเพือ่ นรวมงาน อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางสวนยังคง
กังวลกับการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ขณะที่กลุม ตัวอยางบางรายกลาววามีเพื่อน
รวมงานบางสวนที่ไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
การไดรับความเคารพจากผูใ ตบังคับบัญชานัน้ กลุมตัวอยางทุกรายไดรับความ
เคารพเปนอยางดี แตก็มีบางทีก่ ลุมตัวอยางบางรายถูกผูใตบังคับบัญชาพูดจาหยอกลอหรือแซว
แตก็ไมมีกลุมตัวอยางรายใดรูสึกโกรธ เพราะมองเปนเรือ่ งธรรมดาและไมไดรูสึกวาแรงจนเกินไป
สําหรับปฏิกิรยิ าของลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกนั้น กลุม
ตัวอยางทุกรายไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอก
เชนเดียวกับผูช ายหรือผูหญิงทัว่ ไป ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตัวเปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหลูกคาหรือผู
มาติดตองานจากหนวยงานภายนอกใหการยอมรับกลุม ตัวอยาง อยางไรก็ตามมีบางเหมือนกัน
ที่กลุมตัวอยางถูกลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกมีปฏิกิริยาจากการที่ตอง
ติดตอมีปฏิสัมพันธกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทัง้ ในลักษณะของการมอง การถาม
หรือการแซว

197
5.1.3 ปจจัยและบริบททีม่ ีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพือ่ ความเทาเทียม
ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร
5.1.3.1 มุมมองของสังคมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางกวาครึ่งเห็นวาปจจุบันสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมองวามีทงั้ กลุม ที่
ยอมรับและกลุมที่ตอตาน และกลุมตัวอยางสวนนอยเห็นวาสังคมยังไมยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ โดยกลุม ที่ใหการยอมรับจะเปนคนรุนใหม (อายุยังนอย) เปนเพศหญิง และ
อยูในเมืองใหญ ขณะที่กลุมซึ่งไมยอมรับหรือตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะ
เปนคนรุน เกา (อายุมาก) เปนเพศชาย และอาศัยอยูตางจังหวัด
5.1.3.2 มุมมองของสังคมตอกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับ
หญิงผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางกวาครึ่งเห็นวาสังคมใหการยอมรับกลุมหญิงผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากกวาชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ขณะทีก่ ลุมตัวอยางอีก
จํานวนไมนอยที่เห็นวาสังคมมองกลุม ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน
และกลุม ตัวอยางสวนนอยที่เห็นวาสังคมใหการ
ยอมรับกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศ
5.1.3.3 มุมมองตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางกวาครึ่งมองผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติ
ทั่วไป
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยทีม่ องผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปน
บุคคลที่มีความรูความสามารถ กลุมตัวอยางบางสวนมองวาผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
เปนกลุมคนซึง่ เปนสีสนั ของสังคม และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่มองวาผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศเปนกลุมคนทีน่ าเห็นใจ
5.1.3.4 ความคิดเห็นตอการตีตราจากสังคมและผลกระทบที่ไดรับ
กลุมตัวอยางกวาครึ่งอยากใหสังคมเปดกวาง และใหการยอมรับผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น ขณะทีก่ ลุม ตัวอยางบางสวนเห็นวาเปนเรื่องปกติที่สงั คมจะมองผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตกตางจากคนทั่วไป และรูสึกเฉยๆ ที่ถูกมองในลักษณะ
ดังกลาว นอกจากนี้กลุมตัวอยางบางสวนมีความเห็นวาเปนเรื่องทีน่ าสงสารและนาเห็นใจเปน
อยางยิ่งที่สังคมปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในลักษณะเชนนั้น
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5.1.3.5 ทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เห็นวาสังคมยังมองผูมอี ัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศในแงลบอยูมาก ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาส
ในหลายๆ ดาน แมวา จะมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่มองวาสังคมในปจจุบนั ยอมรับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น แตก็อยากใหสงั คมเปดใจยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศใหมากยิ่งขึน้ ไปอีก เพื่อที่จะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป
5.1.3.6 กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ อันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางเพศ
มีกลุมตัวอยางเพียง 3 รายเทานัน้ ที่มีความเห็นวาปจจุบนั กฎหมายและ
บทบัญญัติที่เกี่ยวของ เปดโอกาส ใหการยอมรับ และคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
มากขึ้น
ขณะทีก่ ลุมตัวอยางเกือบทัง้ หมดมีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัตทิ ี่
เกี่ยวของยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศมากเทาที่ควรจะเปน กลุม ตัวอยางมีความเห็นตรงกันคือ อยากใหกฎหมายและ
บทบัญญัติที่เกี่ยวของเปดโอกาส ใหการยอมรับ และใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศมากกวานี้
อยางไรก็ตามกลุม ตัวอยางบางรายกลาววาการจะใหออกกฎหมายหรือ
บทบัญญัติใดๆ เพื่อใหการคุมครองหรือยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้นนั้น
ไมใชเรื่องงาย เพราะคงมีหลายฝายที่ไมเห็นดวย เนื่องจากมีผลกระทบในหลายๆ ดาน
5.1.4 ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการทีผ่ ูเกี่ยวของไมให
ความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ
จะมีบา งแตก็ไม
เกี่ยวกับเรื่องงาน ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงไมไดรับผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
กลาวคือ
5.1.4.1 ขวัญกําลังใจในการทํางาน
กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววาตนเองมีขวัญกําลังใจในการทํางานดี
ขณะที่
สําหรับกลุม ตัวอยางบางรายนัน้ ขวัญกําลังใจในการทํางานไมไดขึ้นอยูก ับการไดรับการยอมรับ
จากบุคคลในที่ทาํ งานหรือไม มากนอยเพียงใด แตขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนเองใหความสําคัญ
5.1.4.2 ความรักและความผูกพันตอองคกร
กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววาตนเองมีความรักและความผูกพันตอองคกร
ขณะที่กลุมตัวอยางสวนที่เหลือกลาววามีความรักและความผูกพันตอองคกรมาก
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5.1.4.3 การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววาสามารถทํางานรวมกับผูบ ังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดี และมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่กลาววา สามารถทํางาน
รวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไดดีมาก
5.1.4.4 ความสุขในการทํางาน
กลุมตัวอยางทั้งหมดกลาววามีความสุขในการทํางาน
5.1.5 นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร
5.1.5.1 คณะกรรมการบริหารองคกร
กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 กลาววา องคกรที่ทาํ งานอยูมีคณะกรรมการ
บริหารองคกรที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะ
กรรมการบริหารองคกรจะไมแสดงออกชัดเจนวาเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดวย
เหตุผลนีท้ ําใหกลุมตัวอยางไมแนใจวาคณะกรรมการบริหารองคกรมีผมู ีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศบางหรือไม แตก็คิดวามี
5.1.5.2 การจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่กลาววาองคกรที่ทาํ งานอยูมกี าร
จัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร การ
ฝกอบรมทีห่ นวยงานจัดขึ้นจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงมากกวา
5.1.5.3 ที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็น
ทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ทาํ งานอยูม ีที่ปรึกษาหรือกลุมที่
เปนทางการทีจ่ ะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากร
มนุษยในองคกร อยางไรก็ดีกลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 กลาววา องคกรทีท่ ํางานอยูมกี ลุมที่
ไมเปนทางการที่จะคอยใหคาํ แนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยจะเปนการพูดคุยใหคําปรึกษากันระหวางเพื่อนหรือผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเหมือนกัน
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5.1.5.4 นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทาํ งาน
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ทาํ งานอยูม ีการกําหนดนโยบาย
การไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานทีท่ ํางาน
5.1.5.5 การแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ทาํ งานอยูแ ยกการจัดการความ
หลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม
5.1.6 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
5.1.6.1 ขอเสนอแนะตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เสนอแนะวา หากผูมีอตั ลักษณหลากหลายทาง
เพศตองการไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมควรที่จะประพฤติตัวใหดี
วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนัน้ ๆ ขณะทีก่ ลุม
ตัวอยางอีกจํานวนไมนอยเสนอแนะวา ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศควรจะอดทนและตัง้ ใจ
ทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ และความรูความสามารถออกมาใหทกุ คนเห็น แลวในที่สุดคน
รอบขางก็จะยอมรับ นอกจากนี้ยงั มีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึง่ ที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ เพราะจะทําใหพบกับ
ความสุขในชีวติ มากกวาการปดบัง แลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับในตัวคุณหากคุณไมไดทําให
คนอื่นเดือดรอน
5.1.6.2 ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการ
ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศอยางเทาเทียม ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึง่ เสนอแนะวาผูบ ริหารองคกรควรพิจารณา
ที่ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ มากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการ
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
5.1.6.3 ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเพือ่ ใหการคุมครองผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพื่อใหมีสทิ ธิเทาเทียมกับคนอื่นๆ ไดแก กฎหมายการ
เปลี่ยนคํานําหนานาม กฎหมายการแตงงาน กฎหมายการขมขืน กฎหมายการแปลงเพศ และ
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อื่นๆ ขณะทีก่ ลุมตัวอยางสวนที่เหลืออยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในดานตางๆ ใหมากกวาที่เปนอยู

5.2 อภิปรายผล
5.2.1 สถานการณการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางาน
แมวากลุม ตัวอยางทั้งหมดไดรับการปฏิบัติในประเด็นทางดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยอยางเทาเทียมและเปนธรรม แตก็มีกรณีตัวอยางที่ ฉันทลักษณ รักษาอยู ผูประสานงาน
กลุมอัญจารี เลาถึงประสบการณที่เธอไดประสบมาวา (สุไลพร ชลวิไล, 2544)
มีสมาชิกคนหนึ่งเปนครูอยูตา งจังหวัด ทางกลุม (อัญจารี) สงจดหมายขาวไป
ให แตพอดีชว งนั้นเขาไมอยู ก็เลยไมไดรับจดหมายนี้ พอดีชาวบานที่อยูใกลๆ
โรงเรียนเห็นวาเปนจดหมายถึงครู ดวยความหวังดีก็เลยเก็บไวให บังเอิญวา
ซองจดหมายที่สงไปไมมิดชิดเทาที่ควร กวาจะไปถึงมือครูหนังสือก็หลุดออก
มาแลว พอชาวบานเห็นวาเปนหนังสือเกีย่ วกับหญิงรักหญิงก็วาครูวา เปนพวก
วิปริต ไมอยากใหลกู หลานไปเรียนหนังสือที่นนั่ พอดีชวงที่เกิดเหตุการณเปน
ชวงที่มีกรณีสถาบันราชภัฏออกกฎหามคนที่เปนเกย กะเทยเปนครูดว ย เขาก็
เลยโดนผลกระทบจากกระแสตรงนั้น ทําใหตองลาออกจากโรงเรียนไปเลย ตอง
ไปเริ่มตนชีวิตใหม ไปหาโรงเรียนใหม เพราะกลัววาตนเองจะทนไมไดกับการ
ถูกรังเกียจ ถูกหาวาเปนพวกที่มีความวิปริต
ขณะที่ในตางประเทศนัน้ หลายบริษทั เชน Microsoft, Wal-Mart และ Apple รวมถึง
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลอเมริกันไดขยายการใหความคุม ครองดานสุขภาพและผลประโยชน
อื่นๆ ใหครอบคลุมคูสมรสที่เปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศดวย นอกจากนี้บริษัทยักษ
ใหญของอเมริกาหลายบริษทั ไดแก AT&T, Xerox, 3M, Digital, Dupont และ Procter &
Gamble ไดกําหนดนโยบายและการใหผลประโยชนแกคูสมรสซึ่งเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศไวในนโยบายของบริษัทดวย (Galas, 1996)
สําหรับการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่
กลุมตัวอยางประสบนั้น มีบางในลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก แตไม
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เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแตอยางใด ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ (2541) กลาววา คนไทยยอมรับผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพอสมควร (แมไมถึงกับใหสิทธิเทาเทียมกับคนอืน่ เต็มรอย) ทั้งนี้
เพราะการมีอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ ปรากฏและเปนที่รับรูมาชานานแลวใน
สังคมไทย และถือเปนสวนหนึง่ ของระบบเพศ/เพศสถานะดั้งเดิมในสังคมไทย (Morris, 1994;
Jackson, 1997) สอดคลองกับผลการศึกษาของ Whitam & Zent (1984) ที่กลาวถึงสังคมแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงสังคมไทยวา คนในสังคมมีทัศนคติในเชิงอดกลัน้ ตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศสูงกวาคนในสังคมอเมริกา
โดยพบวาการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในตะวันตกมักจะเกิดขึ้นในสถานการณที่ไมเปนทางการ อยางเชน ระหวาง
สมาชิกในครอบครัว ระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางคนแปลกหนา สวนในบริบทของไทยการ
เลือกปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นในสถานการณทเี่ ปนทางการมากกวา อยางเชนเมื่อสมัครงาน สมัคร
เรียน ติดตอราชการ (ติโหมะ โอะหยะเน็น, 2551)
ขณะที่ผลการศึกษาของ มนตรา พงษนิล (2551) พบวา มีการเลือกปฏิบตั ิอัน
เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ กลาวคือ ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศทัง้ หมดทีม่ ีบทบาทสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสามารถแสดงบทบาทที่
โดดเดนในกิจกรรมที่เกีย่ วของกับนักศึกษาเทานัน้ แตเมื่อใดก็ตามเปนกิจกรรมที่จะตองแสดงตอ
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็มักจะไดรับการหามปราม
หรือกําหนดการแตงกายใหเปนระเบียบเรียบรอยตามเพศ
และใหอยูเบื้องหลังของกิจกรรม
เทานัน้ ผลการศึกษาของ รวมพล สายอรุณ (2541) ชี้วา อาชีพทีย่ อมรับใหชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเปนไดมากที่สุดคือ ชางเสริมสวย สวนอาชีพทีย่ อมใหชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเปนไดนอยที่สุดคือ พระสงฆ
สําหรับวิธีการในการรับมือหรือแกปญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้
กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเลือกใชวิธีการแบบไมเปน
ทางการ โดยการปลอยวาง อยูเฉยๆ และไมสนใจกับปฏิกิริยาของบุคคลดังกลาว ผลการศึกษา
ของ ธวัชชัย พาชืน่ และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) พบวา นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศจะพยายามปรับเปลีย่ น และจัดการกับเรื่องเพศของตนใหเขากับสภาวะ
แวดลอม บุคคลรอบขาง และความเชื่อในเรื่องเพศรอบๆ ตัว โดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียน
แพทยที่มีระเบียบปฏิบัติทขี่ ึ้นอยูกับวิชาชีพ ภาพลักษณ และความคาดหวังจากสมาชิกในสังคม
รวมอยูดวย ขณะที่มีกลุมตัวอยางเพียงรายเดียวที่ใชวิธีการแบบเปนทางการรวมกับวิธกี ารแบบ
ไมเปนทางการในการแกปญ
 หาการถูกเลือกปฏิบัติ โดยการทําบันทึกขอความประกอบกับการ
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พูดคุยชี้แจง ดังเชนกรณีของ Jeanette Smith อดีตพยาบาลแหงกองทัพอากาศอังกฤษที่
ฟองรองกองทัพอังกฤษวา
การปลดเธอออกจากราชการในขอกลาวหาวาเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศนัน้ ไมชอบดวยกฎหมาย (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2543)
ทั้งนี้การจะเลือกใชวิธีการในการรับมือหรือแกไขปญหาการถูกเลือกปฏิบัติในแบบนั้น
ขึ้นอยูกับตัวผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเองที่จะพิจารณาวาวิธกี ารใดมีความเหมาะสมใน
แตละสถานการณ
5.2.1.1 ดานการรับเขาทํางาน
แมวากลุม ตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ ซึ่งไดแสดงใหผูบังคับบัญชารับรูตั้งแต
ตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ จะไดรับการยอมรับและใหเกียรติ
จากผูบงั คับบัญชาเปนอยางดีก็ตาม
ก็มีกลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึง่ ซึง่ ไมไดแสดงออกให
ผูบังคับบัญชารับรูตั้งแตตอนสมัครเขาทํางานวาเปนผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะ
กลัววาเขาจะไมรับเขาทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พวงผกา มหาวีรชาติกุล (2545) ที่
พบวา ผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศตางตองดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยความหวาดระแวง
เพราะไมตองการถูกประณามหรือถูกจับจองจากสังคม และกลัววาหากความเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศของตนถูกเปดเผยจะทําใหสูญเสียตําแหนงหนาที่การงาน ทําใหตองปกปด
ความเปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนไว (ประนอม สโรซมาน, 2524)
สําหรับปฏิกิรยิ าของผูบงั คับบัญชาที่รับรูภ ายหลังวากลุม ตัวอยางเปนผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ผูบังคับบัญชาปฏิบัติเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง จะมีบางก็เปน
ปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยเทานัน้ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Croteau (1996) ที่พบวา ผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศจะไมไดรับความเชื่อถือ
การยอมรับ
หรือความเคารพจาก
ผูบังคับบัญชา ผลการศึกษาของ เพ็ญมาส กําเหนิดโทน (2528) ก็ไดใหมุมมองในทํานอง
เดียวกันคือ ครูยอมรับนักเรียนที่เปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดในระดับปานกลาง
คอนขางต่ํา
ในประเด็นเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมในการคัดเลือกเขาทํางาน
อัน
เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับคํากลาว
ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนหนึง่ ซึ่งกลาววา “สาวประเภทสองถูกเลือกปฏิบัติมาก
ในเรื่องการใชชีวิต เรื่องการหางาน โดยเฉพาะงานประจํา งานออฟฟศตางๆ ที่ไมใชงานอิสระ
กวาจะหางานไดเลือดตาแทบกระเด็น” (สุไลพร ชลวิไล, 2550)
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ในสหรัฐอเมริกางานวิจัยชี้วา การเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศสามารถพบไดทั่วไปในหลายหนวยงาน เริ่มตั้งแตการไมรับเขาทํางาน (Rothschild, 2000)
เชนเดียวกับ สุไลพร ชลวิไล (2544) ทีก่ ลาววา หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมไดรับ
การคัดเลือกเขาทํางานดวยเหตุผลเรื่องบุคลิกภาพที่ไมเปนผูหญิงมากกวาเรื่องความสามารถ
หรือดวยเหตุผลวาเปนผูทมี่ ีแนวโนมใชความรุนแรง เพราะมีความผิดปกติทางจิตใจ หรือดวย
เหตุผลวาขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในสายงานอาชีพบางอยาง เชน ครู อาจารย อันจะเห็นได
จากในป พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏไดออกกฎระเบียบหามผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเขา
ศึกษาวิชาชีพครู (สุริชัย หวันแกว, 2550) และในป พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมประชาสัมพันธขอ
ความรวมมือไปยังสถานีโทรทัศนทุกชองใหกลัน่ กรองและลดการนําเสนอภาพของกะเทย เกย
ทอม ดี้ เนื่องจากจะเปนตัวอยางที่ไมดีใหกบั เยาวชน (สุไลพร ชลวิไล, 2544)
นอกจากนีก้ ารศึกษาของ รุงกานดา พงศธรกุลพานิช (2530) พบวา นักเรียนมี
ความเห็นวาควรที่จะมีการจํากัดสิทธิบางประการของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เชน
การเปนผูน าํ และการเลือกประกอบอาชีพ นิธิ เอียวศรีวงศ (2540ข) กลาวถึงประเด็นนีว้ า ในแง
ชีววิทยาการกีดกันไมใหผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการศึกษาและมีอาชีพ ไมวาใน
แขนงใดก็ตามที่เขารักและมีความถนัด ก็เหมือนกับการเลือกปฏิบัติแกคนที่เกิดมาตาชัน้ เดียว
ดํา หรือจมูกบาน
ขณะที่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกานั้นประธานาธิบดี Clinton ไดยกเลิกคําสัง่
ตอตานผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมใหเขารับราชการในกองทัพ ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษา
สิทธิมนุษยชน ดังนัน้ นับตั้งแตป ค.ศ.1993 เปนตนมา ทหารสหรัฐที่ถกู คัดเลือกใหมจงึ ไมถูกถาม
ในเรื่องนี้อกี ตอไป (รัจรี นพเกตุ, 2542) คนที่มีอัตลักษณหลกหลายทางเพศจึงมีสทิ ธิเปนทหารได
เชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป
5.2.1.2 ดานการจายคาตอบแทน
ในประเด็นเรื่องการไดรับคาตอบแทนที่ไมเปนธรรมอันเนือ่ งมาจากการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ ผลการศึกษาของ Croteau (1996) พบวา หนวยงานตางๆ
มีการจํากัดคาตอบแทนของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ตัวอยางที่เห็นไดชดั คือ การที่
หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับคาตอบแทนต่ํากวาผูห ญิงทัว่ ไป (Cohn, 1992;
Frum, 1992; Van Soest, 1996; Yared, 1997; Klawitter & Flatt, 1998; Anastas, 2001;
Melymuka, 2001; Quittner, 2003) ขณะที่ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็ไดรับ
คาตอบแทนจากการทํางานนอยกวาผูชายปกติ (Klawitter & Flatt, 1998; Badgett, 2000)
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5.2.1.3 ดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในประเด็นเรื่องการไมไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอันเนื่องมาจากการ
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น แมการศึกษานี้จะไมพบวามีกลุมตัวอยางรายใดทีเ่ คย
ไดยินหรือประสบกับเหตุการณทํานองดังกลาวดวยตัวเอง
แตก็มีกรณีของ
รศ.ดร.เสรี
วงศมณฑา ทีใ่ หสัมภาษณถงึ ความไมเปนธรรมที่ไดรับ โดยการไมอยากใหไดรับทุนไปศึกษาตอ
ตางประเทศถึงแมจะมีคะแนนเปนลําดับที่หนึ่ง รวมถึงการไมอยากใหกลับมาเปนอาจารยเพื่อ
ชดใชทุนการศึกษาที่ไดรับ (สัญญา คุณากร, 2551)
5.2.1.4 ดานการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนง
ในประเด็นเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงอัน
เนื่องมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้
สอดคลองกับผลการศึกษาของ
Croteau (1996) ทีพ่ บวา หนวยงานตางๆ มีการไมขึ้นเงินเดือน ไมเลือ่ นตําแหนง และไมใหงาน
ที่ตองรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ หรือการไมจางใหทาํ งานกับหนวยงานอีกตอไป เชนเดียวกับ รศ.ดร.
เสรี วงศมณฑา ที่เลาถึงผลกระทบจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “เมื่อดํารง
ตําแหนงคณบดีก็มีบัตรสนเทวา ชายจริงหญิงแททมี่ ีความสามารถไมมแี ลวหรือ? ทําให รศ.ดร.
เสรี ไมเคยฝนวาจะไดเปนอธิการบดี เพราะคิดวาการไดเปนคณบดีกเ็ ปนบุญที่สุดแลว” (สัญญา
คุณากร, 2551)
ทั้งนี้ Rawls (2001) กลาววา เปนสิ่งจําเปนทีห่ นวยงานตางๆ จะตองกําหนด
แนวปฏิบัติเพือ่ สรางเปนธรรมใหเกิดขึ้นอยางชัดเจนทัง้ ในเรื่องของการจางงาน การใหออกจาก
งาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
5.2.1.5 ดานแรงงานสัมพันธ
ในประเด็นเรื่องการไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาโทษอันเนือ่ งมาจาก
การเปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น ไมพบวามีผลการศึกษาใดที่เปนเชนนี้ อยางไรก็
ตามเนื่องจากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพศวิถีนอกกระแสหลักที่ดํารงอยูในสังคม
และสังคมยังไมใหการยอมรับหรือมองวาเปนปญหา (วราภรณ แชมสนิท, 2551ก) ดังนั้นการ
ไดรับความไมเปนธรรมในกรณีตางๆ จึงเกิดขึ้นอยูเสมอ
5.2.1.6 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดยินผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน
และ
ผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ
ซึ่งสวนใหญจะเปนการ
กลาวถึงในแงลบ ไมวาจะเปนการแซว การลอเลียน การพูดจาเสียดสี หรือการนินทา สอดคลอง
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กับ พิเชษฐ สายพันธ (2544) ทีก่ ลาววา บุคคลที่ไมมีคุณลักษณะที่ตรงกับเพศและเพศสภาพ
แบบชาย-หญิงจะถูกจัดใหเปนบุคคลชายขอบ (Marginalized) ถูกมองวาเปนคนไรคา และมัก
ถูกทํารายใหไดรับความเจ็บปวดอยูเสมอ เชนเดียวกับผลการศึกษาของ เยาวนุช อินทรเดโชกุล
(2526) ทีพ่ บวา คนงานรอยละ 61.51 เห็นวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนคนผิดปกติ
นาหัวเราะ และบางทีกน็ ารังเกียจ ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนกลาววาเคยไดยนิ ผูบ ังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทั้งในทางที่ดีและ
ไมดี อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางที่เคยไดยินผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
กลาวถึงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศในทางที่ดีบางเหมือนกัน
สําหรับความรูส ึกที่ไดยินผูบงั คับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
กลาวถึงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศในทางที่ไมดีนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเฉยๆ ทัง้ นี้
เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะมีความรูสึกวาตนเองผิดปกติจากคนทั่วไป (โชคชัย
ปรีชาหาญ, 2540) ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนรูสึกไมพอใจที่ไดยินผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชากลาวถึงกลุม ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทางไมดี ซึ่งหาก
ตองตกอยูในภาวการณถูกตอวาเชนนัน้ กลุมตัวอยางกวาครึ่งกลาววาจะอยูเฉยๆ และวางตัว
ตามปกติ ขณะที่กลุมตัวอยางอีกกลุมหนึ่งกลาววาจะมีปฏิกิริยาตอบกลับโดยการพูด ไมวา จะ
เปนการอธิบายใหเขาใจ การตอวา หรือการโตเถียงดวยเหตุผล และมีกลุมตัวอยางบางสวนที่
กลาววาจะพิจารณาเหตุผลวาทําไมถึงตองถูกตอวาเพื่อจะไดแกไขและปรับปรุงตัวตอไป
ขณะที่กลุมตัวอยางเคยเห็นผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน
และ
ผูใตบังคับบัญชาแสดงปฏิกิรยิ าตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในลักษณะที่แตกตางกัน
ออกไป สวนใหญจะเปนปฏิกิริยาในแงลบ ทัง้ การพูดและการแสดงกิริยาทาทางที่ไมเปนมิตร
สําหรับความรูส ึกก็มที ั้งเฉยๆ และไมพอใจ ซึ่งหากตองตกอยูในภาวการณดังกลาว กลุมตัวอยาง
สวนใหญเลือกที่จะอยูเฉยๆ ขณะที่มกี ลุม ตัวอยางหลายรายที่รูสึกไมพอใจ โดยกลาววาคงไม
สามารถอยูเฉยได คงตองแสดงปฏิกิริยาอะไรออกไปบางใหเขารูวา ไมพอใจ ไมวาจะเปนการ
พูดจา การใชกําลัง หรือการลาออก สอดคลองกับ กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกวย
(2551ข) ที่กลาววา ผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศตองใชความอดทนอดกลัน้ สวนบุคคลใน
ชีวิตประจําวัน เมื่อเพศวิถีที่แตกตางของตนกลายเปนประเด็นในโรงเรียน ทีท่ าํ งาน และ
ครอบครัว
สําหรับการยอมจากเพื่อนรวมงานนั้น กลุม ตัวอยางสวนใหญไดรับการยอมรับ
เปนอยางดี สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ที่กลาว
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วา เพราะสถานภาพเปนแคเพื่อนจึงไมคอยมีอิทธิพลในการตอรองมากนัก ทําใหเพือ่ นสวนใหญ
ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได ขณะที่กลุม ตัวอยางบางรายเพื่อนรวมงานบางสวน
ไมยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Croteau (1996) ที่
พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะไมไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ หรือความเคารพ
จากเพื่อนรวมงาน เชนเดียวกับ สุไลพร ชลวิไล (2544) ที่ศึกษาพบวา ในแงการเขาสังคมหญิงผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองเผชิญกับปญหาการไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
ถูกตําหนิติเตียน ถูกนินทา ขาดเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยปรึกษาปญหาสวนตัว ทําใหผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศพยายามประนีประนอมกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหมีปญ
 หานอยที่สดุ
ในทุกเรื่อง (อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน, 2548) ทั้งนี้เพราะทัศนคติของเพื่อนตอผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมีความสัมพันธกับการปรับตัวของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมาก
ที่สุด นอกจากนี้เพื่อนยังเปนบุคคลที่มที ัศนคติที่ดีตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศมากที่สุด
ที่เปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวา เพื่อนจัดไดวาเปนบุคคลที่ไมไดมีสวนไดสวนเสีย ไมวาใครจะ
เปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศหรือไมก็ตาม เพื่อนไมไดมองวาเพื่อนของตนปกติหรือ
ผิดปกติ และไมไดคาดหวังวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองมีชีวิตสวนตัวอยางไร ซึ่ง
ทัศนคติที่ดีของเพื่อนตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศจัดไดวาเปนน้าํ ทิพยชนั้ ดีที่สามารถ
ชวยใหผมู ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศปรับตัวอยูในสังคมไดโดยไมรูสึกวาตนตองอยูอยางโดด
เดี่ยว หรือเปนแกะดําของสังคม (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545)
สําหรับการไดรับความเคารพจากผูใตบังคับบัญชานัน้
กลุมตัวอยางทุกราย
ไดรับความเคารพเปนอยางดี ตรงขามกับผลการศึกษาของ Croteau (1996) ที่พบวา ผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศจะไมไดรับความเชื่อถือ
การยอมรับ
หรือความเคารพจาก
ผูใตบังคับบัญชา อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางรายถูกผูใตบังคับบัญชาพูดจาหยอกลอหรือ
แซว สอดคลองกับ วัลลภ ปยะมโนธรรม (2530) ที่กลาววา ผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมัก
ถูกลอเลียนจากบุคคลรอบขาง
สําหรับปฏิกิรยิ าของลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอกนั้น กลุม
ตัวอยางทุกรายไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูมาติดตองานจากหนวยงานภายนอก
เชนเดียวกับผูช ายหรือผูหญิงทัว่ ไป การประพฤติปฏิบัติตัวเปนสวนสําคัญที่ทําใหลูกคาหรือผูมา
ติดตองานจากหนวยงานภายนอกใหการยอมรับกลุมตัวอยาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ธวัชชัย พาชืน่ และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ทีพ่ บวา สวนใหญนักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศจะพยายามควบคุมทาทางการแสดงออกที่อาจจะบงบอกไดวาเปนผูมีอัต
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ลักษณหลากหลายทางเพศเมื่ออยูตอหนาคนไข เนื่องจากกลัววาจะขาดความนาเชื่อถือและถูก
มองในแงลบ ทั้งนี้เพราะการยอมรับจะเปนสวนเติมเต็มที่ชวยใหผมู ีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศทุมเทกําลังความสามารถที่มีอยูในการสรางสรรคสังคมใหดีงามยิง่ ขึ้น เพื่อใหตนสามารถอยู
เปนสวนหนึง่ ของสังคมตอไปได (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545)
5.2.2 ปจจัยและบริบททีม่ ีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยเพือ่ ความเทาเทียม
ของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร
5.2.2.1 มุมมองของสังคมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปจจุบนั สังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น ไมไดรังเกียจอยางแตกอน ถึงแมไมครอบคลุมทุกสังคม แต
คนสวนใหญกไ็ มไดรังเกียจอะไรมากนัก หากไมทาํ ตัวเปนปญหาตอสังคม (วารุณี ฟองแกว และ
พูนทรัพย โสภารัตน, 2542) ผลการศึกษาของ จิราภรณ อารยะรังสฤษฎ (2537) พบวา ทัศนคติ
ของคนไทยสวนใหญตอผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศอยูในระดับปานกลาง คอนขางจะมี
ความเขาใจและยอมรับได ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยมองวามีทงั้ กลุมที่ยอมรับและ
กลุมที่ตอตาน
และกลุมตัวอยางสวนนอยที่กลาววาสังคมยังไมยอมรับกลุม ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ สอดคลองกับ นิธิ เอียวศรีวงศ (2540ก) ที่ตั้งขอสังเกตวาในเมืองไทยเราทุก
วันนี้ทรรศนะที่มีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ อาจแบงไดเปน 3 ขั้ว ขั้วแรก คือ คนมี
อายุที่ไดรับการศึกษามองกลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวา “วิปริต” (แปรปรวน ผิดปกติ
ผิดแนวทาง) และเพราะ “ผิดแนวทาง” จึงมีความหมายในเชิงจริยธรรมดวย คือกลายเปนความ
ชั่วความเลว ขัว้ ที่สอง คือ ทัศนคติของชาวบานทัว่ ไป ขัว้ นี้มองกลุมผูม ีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศวา “ผิดปกติ” แตไมไดตัดสินดีชั่ว เพียงแตเห็นวาแปลกจากคนอืน่ ความผิดปกตินี้มักเปนจุด
ใหคนอื่นใชหยอกลอ ยิง่ ถาถูกลอแลวแสดงกิริยาตรงขามกับเพศทีป่ รากฏภายนอกใหเห็น เชน
เปนผูชายแตกลับสะบัดสะบิง้ ก็ยงิ่ เปนที่สนุกสนานของผูรวมวงหยอกลอมากขึ้น ขั้วที่สาม คือ
ทัศนคติของคนมีการศึกษา
และโนมเอียงไปทางการศึกษาทีส่ ัมพันธเชื่อมโยงกับความรู
ความคิดของฝรั่งปจจุบันดวย คนพวกนีม้ ักมีอายุนอยกวาคนในขั้วแรก ทัศนคติของคนในขัว้ นี้
เหมือนกับทัศนคติของคนมีการศึกษาและเสรีนิยมในเมืองฝรั่งทัว่ ไป กลาวคือ เห็นวาการมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเปนสิทธิ เปนทางเลือกอิสระ เปนธรรมชาติ เปนวิถีชีวิตที่ไมมี
อันตรายตอใคร ฯลฯ
แมวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะไดรับการยอมรับในสังคมวงกวาง
มากขึ้น (พุทธิสาโร, 2551) แตก็ไมไดหมายความวาพืน้ ที่ทางสังคมของผูมีอัตลักษณหลากหลาย
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ทางเพศจะปราศจากอคติเชิงลบ การเลือกปฏิบัติ และการจัดลําดับในเชิงคุณคา กลาวคือ สังคม
อาจมีความอดทนรับใหเพศวิถีบางอยางดํารงอยูได แตก็ไมไดยอมรับในคุณคาหรือความเทา
เทียมของเพศวิถีเหลานั้น (Jackson, 1999) จึงไมอาจพูดไดเต็มปากเสียทีเดียววาสังคมไทยให
การยอมรับผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแลว หรืออาจเปนเพียงแคการมีขีดความอดทนตอ
เรื่องนี้ไดมากขึ้นเทานัน้ (ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง, 2551) ผลการศึกษาของ โชคชัย
ปรีชาหาญ (2540) พบวา มีคนในสังคมบางคนแสดงทาทีรังเกียจและดูหมิน่ ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศทัง้ กลุมเปดเผยและไมเปดเผย
แมสังคมไทยจะมีหลักฐานตํานานโบราณที่กลาวถึง “คนสองเพศ” วามีสถานะ
เทาเทียมกับชายและหญิง กระนัน้ สังคมก็ยังเห็นวา “ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ” เปนสิ่ง
ที่ผิดธรรมชาติ และขัดกับขนบธรรมเนียมที่ดีงามของสังคม ทําใหผมู อี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศถูกกีดกันจากสังคม (สุริชัย หวันแกว, 2550) แมแตบิดามารดาเองก็มที ัศนคติตอผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศวานารังเกียจและสังคมไมยอมรับ (ผองพักตร จึงวิมุติพนั ธ, 2541)
นอกจากนีก้ ารปฏิเสธหรือการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยัง
ขึ้นอยูกับยุคสมัย สังคม และวัฒนธรรมดวย ดังจะเห็นไดจากในสมัยกรีกและโรมันนัน้ ผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมและไมถือวาผิดปกติ
รวมทั้งสามารถ
แสดงออกไดอยางเปดเผย (ประณม จั่นทิม, 2537) เปนเรื่องธรรมชาติ และยังเปนการแสดงออก
ถึงความรักอันสูงสงกวาธรรมดาอีกดวย ปญญาชนหรือชนชั้นสูงในสังคมเทานัน้ ทีม่ ีสิทธิกระทํา
ได (อุดมศิลป ศรีแสงนาม, 2525) นักปราชญที่มีชื่อเสียงที่เปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศในสมัยกรีกและโรมัน ไดแก Plato, Socrates, Leonado da Vinci (รัจรี นพเกตุ, 2542)
ชนเผาอเมริกนั อินเดียนพื้นเมืองก็ยกยองใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกาวสูต ําแหนง
ปกครองชั้นสูงได (อักษราวุธ, 2544) สมัยอียิปตโบราณการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็ไม
ถือเปนเรื่องนาอับอาย (จุมพต สายสุนทร, 2526) และที่ประเทศญี่ปุนถือวาการมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเปนเรื่องปกติซึ่งปฏิบตั ิกันในหมูซามูไรและพระ (ทิศ โชติวัฒนตระกูล,
2526) จนกระทั่งเมื่อคริสตศาสนาไดเผยแผเขามาและมีอิทธิพลตอบุคคลทุกระดับชั้น ทําให
ความเชื่อของคนในสังคมตะวันตกเปลี่ยนไป โดยถือวาการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปน
ความผิดและเปนบาป (วิฑูรย อึ้งประพันธ, 2529) ขณะที่ปจจุบนั สังคมสมัยใหมอยางประเทศ
ในทวีปอเมริกาหรือยุโรป เชน แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด หรือสวีเดน ตางมีทัศนคติที่เปด
กวางตอผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น (ผูจัดการรายวัน, 2544) จากการสํารวจ
สํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในป 1998 พบวา มีคูสามีภรรยาที่เปนผูมีอัตลักษณ
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หลากหลายทางเพศถึง 1.67 ลานคน และคาดการณวามีจาํ นวนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศประมาณ 6 – 10 % ของประชากรอเมริกัน (Cummings & Worley, 2005)
สําหรับกลุม ทีใ่ หการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปนคนรุน
ใหม (อายุยังนอย) เปนเพศหญิง และอยูในเมืองใหญ ขณะที่กลุมซึ่งไมยอมรับหรือตอตานผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปนคนรุนเกา (อายุมาก) เปนเพศชาย และอาศัยอยูตาม
ตางจังหวัด สอดคลองกับผลการศึกษาของ เยาวนุช อินทรเดโชกุล (2526) ทีพ่ บวา คนงานชาย
รอยละ 81.48 เห็นวากลุมผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนคนผิดปกติ นาหัวเราะ และบาง
ทีกน็ ารังเกียจ ขณะที่คนงานหญิงเห็นดวยกับทัศนะนีเ้ พียงรอยละ 55.56 เชนเดียวกับผล
การศึกษาของ นันทิรัตน คุณากร (2532) ทีพ่ บวานักเรียนหญิงมีทัศนคติตอผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศดีกวานักเรียนชาย
ผลการศึกษาในตางประเทศก็พบวาเพศชายมีแนวโนมทีจ่ ะมีระดับการกีดกันผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวาเพศหญิง (Herek, 1988; Lehne, 1992; Herek &
Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Bergman & Zinberg, 1997; LaMar & Kite, 1998;
Smith & Gordon, 1998; Herek, 2000a, 2000b; Hoffmann & Bakken, 2001; Olivero &
Murataya, 2001; Plugge-Foust & Strickland, 2001; Battle & Lemelle, 2002; Ellis,
Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Landen & Innala, 2002; Lim, 2002;
Scalelli, 2002; Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003; Lingiardi, Falanga & Augelli, 2005)
รวมถึงพบความสัมพันธในทางบวกระหวางอายุกับการกีดกันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(Herek, 1988; Herek, 1994; Herek, 2000b; Herek, 2002b; Landen & Innala, 2002;
Finlay & Walther, 2003; Lewis, 2003)
สอดคลองกับผลการศึกษาของ รุงกานดา พงศธรกุลพานิช (2530) ที่พบวา
นักเรียนทีม่ ีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานครจะมีความคิดเห็นดานบวกตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากกวานักเรียนที่มีภมู ิลําเนาเดิมอยูตางจังหวัด
อยางไรก็ตามในประเด็นนี้นนั้
สิทธิพนั ธ บุญญาภิสมภาร และบุญยก
บุญญาภิสมภาร (2551) ไดตั้งขอสังเกตที่นา สนใจวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่แสดง
ความเปนตัวตน หรือปรับแตงตัวตนอยางชัดเจน อาทิเชน คนขามเพศ หรือสาวประเภทสอง
มักจะประสบปญหาการไมไดรับการยอมรับจากคนในสังคมมากกวากลุมเกย หรือกลุมชายรัก
ชายที่แสดงความเปนตัวตนทางเพศไดกลมกลืนไปกับเพศชายทั่วไป เนื่องจากไมไดปรับแตง
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สรีระรางกาย หรือตัวตนมากเทากับสาวประเภทสอง หรือคนขามเพศ กลาวอีกแงหนึ่งก็คือ
ตัวตนทางเพศแบบใดนั้นสงผลตอการยอมรับของคนในสังคมดวยเชนกัน
5.2.2.2 มุมมองของสังคมตอกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศกับ
หญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาสังคมใหการยอมรับหญิงผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากกวาชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้เพราะมีการเชื่อมโยงกับ
การติดเอดสซึ่งสาเหตุของการแพรระบาดมาจากกลุมชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทํา
ใหชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนที่รงั เกียจของสังคม นอกจากนี้ผลการศึกษาของ
พิมลมาศ แสงศักดิ์ (2545) ยังพบวาชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักถูกบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่มองวาผูช ายตองเปนคนเขมแข็ง มีความเปนผูนาํ กลาหาญ เปนหัวหนาครอบครัว
และคาดหวังใหเปนผูสบื ทายาท สิ่งเหลานีท้ ําใหชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองพบ
กับความยุงยากใจ
จึงมองวาความเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนเปนความ
ออนแอ ตองอยูกับความหวาดระแวงวาจะทําใหบุคคลรอบขางรูสึกผิดหวัง ทําใหเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงวงศตระกูล กลัววาจะถูกสังคมประณาม ทําใหชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ปรับตัวไดนอย ในขณะทีส่ ังคมไทยมีทรรศนะวาการเปนหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
นั้นเปนลักษณะของแฟชัน่ มากกวา และหากหญิงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศไดทดลอง
คบหากับผูช ายก็จะทําใหหายจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได สังคมจึงไมได
ตอตานหรือแสดงความรังเกียจหญิงผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศรุนแรงเทากับชายผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศ (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) ที่เปนเชนนีเ้ พราะสังคมมองชายผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนสิง่ ผิดธรรมชาติ ถูกกีดกันใหเปนคนชายขอบทางเพศ มักมี
สถานะที่ตา่ํ ตอย ถูกปฏิบัติ และไดรับความสนใจในการแกปญหานอยกวาพฤติกรรมและ
ความสัมพันธระหวางผูชายกับผูหญิง (มนตรา พงษนลิ , 2551) ผลการศึกษาในตางประเทศ
พบวา เพศชายมีแนวโนมที่จะมีระดับการกีดกันชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสูงกวา
การกีดกันหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Morin & Garfinkle, 1978; Lehne, 1992;
Ellis, Kitzinger & Wilkinson, 2002; Herek, 2002a, 2002b; Lim, 2002)
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่กลาววาสังคมมองชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศกับหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมแตกตางกัน คือ มองเห็นเปน
ความผิดปกติ (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2551) เนื่องมาจากคติทวินยิ มทางเพศไดประทับตราใหผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเพศไมปกติ ลักเพศ ผิดเพศ ซึง่ มีเพศรสที่ผิดไปจาก
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ความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิง (มนตรา พงษนิล, 2551) อีกทัง้ คนสวนใหญยังมีอคติตอ
กลุมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะถือเปนกลุมที่มิใช “หญิง” และ “ชาย” จึงไมไดรับ
การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาที่ควร (เทอดศักดิ์ รมจําปา, 2545) ทั้งนี้เพราะใน
ประเทศไทยนัน้ กรมสุขภาพจิตเพิ่งประกาศอยางเปนทางการครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 นี้เองวาผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมถือวาเปนความผิดปกติทางจิต (ปยรัตน มารแตง, 2546)
แมผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมไทยทัง้ ชายและหญิงจะถูกปฏิเสธ
และถูกกีดกันจากสังคมในทํานองเดียวกัน ดวยรสนิยมและวิถีทางเพศของพวกเขาและเธอที่
แตกตางจากคนสวนใหญ หากในกลุม ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเองก็ยังไดรับอิทธิพล
จากกรอบความคิด คานิยม ประเพณีที่ใหคุณคากับความเปนหญิงและความเปนชายไมเทากัน
ซึ่งสงผลใหสังคมไทยมองชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศและหญิงมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศแตกตางกันไปดวย (สุไลพร ชลวิไล, 2544)
นอกจากนีม้ ีกลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาสังคมใหการยอมรับชายผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากกวาหญิงผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ โดยสังคมเห็นวาหญิงผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนเรื่องนาอับอาย ทําใหพวกเธอถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติทั้ง
ในเรื่องของการทํางานและการเขาสังคม (สุไลพร ชลวิไล, 2544) โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศที่ประพฤติหรือสวมบทบาทความเปนชายนั้น ไรพนื้ ที่ ไรสิทธิ์ ไรเสียง
ไรความภาคภูมิ และไรอํานาจในการแสดงอัตลักษณของตนเอง (วริตตา ศรีรัตนา, 2551)
สอดคลองกับ Morris (1997) ที่กลาววา สําหรับหญิงผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้ การมี
ตัวตนในพื้นทีส่ าธารณะถือเปนเรื่องตองหาม ซึ่งขัดกับทฤษฎี Gender ของ Butler (1990) ที่
กลาววา หญิงที่ประพฤติปฏิบัติตัวคลายกับชายจะทําใหมีอํานาจ (Power) มากขึน้ เชนเดียวกับ
ชาย
5.2.2.3 มุมมองตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางสวนใหญมองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเหมือนคนปกติ
ทั่วไป
ขณะที่กลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยทีม่ องผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวาเปน
บุคคลที่มีความรูความสามารถ ดังผลการศึกษาของ อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน (2548) ที่พบวา
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศรวมจุดเดนของทัง้ 2 เพศใน 1 คน จึงทําใหทาํ อะไรไดดีกวา
ผูหญิงหรือผูชายธรรมดา และผลการศึกษาของ Snyder (2006) ทีพ่ บวา องคกรและหนวยงาน
ภายใตการดูแลของผูบริหารที่เปนชายผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศนัน้
พนักงานมีความ
ผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในงาน และขวัญกําลังใจในการทํางานโดยภาพรวมสูงกวา
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องคกรโดยทัว่ ไปถึง 35% ยิ่งกวานั้นยังสงผลตอความจงรักภักดีตอองคกร และความสามารถใน
การทํางานของพนักงานอีกดวย ทัง้ นีเ้ พราะผูบริหารที่เปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
มีความฉลาดทางอารมณสงู กวาผูบริหารที่เปนชายแท สอดคลองกับในสังคมไทยปจจุบนั ที่ผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทัง้ ที่เปดเผยและไมเปดเผยไดแสดงศักยภาพของตนจนประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่และกิจการตางๆ ทีท่ ําอยู จนไดรับการยกยองและชื่นชมใน
ความสามารถที่โดดเดนกวาบุคคลทั่วไป (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549)
สอดคลองกับ ศิรินันท กิตติสุขสถิต (2551) ที่กลาววา ปจจุบันไดมีการรณรงคทําความเขาใจให
สังคมรับรูวาผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง
มีความสามารถทํา
คุณประโยชนใหสังคม ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน และเปนตนแบบของสังคมได
ขณะที่ รศ.ดร.เสรี วงศมณฑา มีความเห็นวา การเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมได
ทําใหเปนคนเกง
แตผมู ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองผลักดันตัวเองเพื่อใหผูอื่นยอมรับ
(เจิมศักดิ์ ปน ทอง, 2544)
ขณะที่กลุมตัวอยางบางสวนมองวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุม
คนซึ่งเปนสีสนั ของสังคม และบางสวนที่มองวาผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนกลุมคนที่
นาเห็นใจ สอดคลองกับผลการศึกษาของ เยาวนุช อินทรเดโชกุล (2526) ทีพ่ บวา คนงานรอยละ
72.81 เห็นวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนคนที่มีความชอบแปลกจากคนทัว่ ไปซึ่งนา
เห็นใจ
ทั้งนี้ผลการศึกษานี้ไมพบวามีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศรายใดรูสึก
รังเกียจผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ซึง่ ตรงขามกับผลการศึกษาของ สุธรรม ธรรม
รงควิทย (2548) ทีพ่ บวา ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศที่เปนเกยไดซึมซับเอาความรูสกึ
รังเกียจการแสดงออกแบบผิดเพศ เชน ความรูสึกรังเกียจกะเทย ตามแบบการใหคุณคาของ
สังคมกระแสหลักเขาไวในตัวดวย นับเปนจุดรวมดานลบที่ชายผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ
สวนหนึง่ มีรวมกันกับคนจํานวนมากในสังคม เชนเดียวกับผลการศึกษาของ โชคชัย ปรีชาหาญ
(2540) ที่พบวา ชายผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศจะมีความรูสึกที่ดีตอชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศกลุมเดียวกัน และรังเกียจดูแคลนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคน
ละประเภท คนละกลุม กับตน
5.2.2.4 ความคิดเห็นตอการตีตราจากสังคมและผลกระทบที่ไดรับ
กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหสังคมเปดกวางและใหการยอมรับผูมอี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น เพราะผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศก็เชนเดียวกับคนกลุมอืน่ ๆ
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ในสังคมที่ไมตองการการถูกแบงประเภทและเลือกปฏิบตั ิ (Anderson, 2002) ขณะที่กลุม
ตัวอยางบางสวนกลาววาเปนเรื่องปกติที่สงั คมจะมองผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตกตาง
จากคนทัว่ ไป และรูสึกเฉยๆ ที่ถกู มองในลักษณะดังกลาว นอกจากนี้กลุม ตัวอยางบางสวนมี
ความเห็นวาเปนเรื่องที่นา สงสารและนาเห็นใจเปนอยางยิ่งที่สงั คมปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในลักษณะเชนนั้น ทัง้ นี้เพราะการตีตราจะทําใหบุคคลรูสึกถูกกีดกันและ
แบงแยกวาตนไมเทาเทียมกับคนอื่นๆ ซึ่งจะลดโอกาสในการดําเนินชีวิตตามปกติในสังคม ทัง้ ยัง
มีผลตอการรับรูตนเองของผูที่ถูกตีตรา โดยจะทําใหรูสึกอับอาย เกลียดตนเอง และตีตรา
ประณามตนเอง (เพ็ญศรี วงษพุฒ, 2545) ซึ่งบอยครั้งที่การตีตราจะนําไปสูการถูกกีดกันและ
การเลือกปฏิบตั ิ (International Center for Research on Women, 2002) ทั้งนี้เพราะการตีตรา
และการเลือกปฏิบตั ิมีความสัมพันธกนั อยางใกลชิด
นักวิชาการบางทานกลาววาการเลือก
ปฏิบัติเปนรูปแบบหนึง่ ของการตีตราผานการกระทํา (Enacted Stigma) (Busza, 1999) ทําใหผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเกิดความแตกตางและมีอํานาจในการตอรองนอย
ขาดการ
เขาถึงทรัพยากรและพื้นทีท่ างสังคม ไมไดรับการยอมรับจากสังคม ถูกกดขี่ขมเหง และถูก
ประณามอยูตลอดเวลา (เดลินิวส, 2550)
กรณีตัวอยางซึ่งเปนผลจากการถูกตีตราจากสังคมคือ คุณกีรติ ชลสิทธิ์ เจาของ
หองเสื้อดวงใจบิส ที่ใหสัมภาษณวา “ถึงแมตนเองเปนเกยและไดรับการยอมรับจากคนใน
ครอบครัวตลอดจนเพื่อนฝูง แตตนก็ยังรูส ึกวาการเปนเชนนี้ เปนสิง่ ผิดปกติในสังคม” (ไทยรัฐ,
2541) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย พาชื่น และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ที่พบวา
นักศึกษาแพทยชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักจะเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆ โดย
ใชคําวา “ปกติ” กับ “ไมปกติ” สะทอนใหเห็นวา นักศึกษาแพทยเหลานี้บางสวนยังใหคุณคา
ตนเองในเชิงลบ คือ ลึกๆ แลวยังมองวาตนเอง “ผิดปกติ” ซึ่งอาจจะเกิดจากอิทธิพลแนวคิดใน
ระบบสองเพศของสังคมทีท่ าํ ใหคิดเชนนัน้ ทั้งนี้ทฤษฎีการตีตราเชื่อวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไมได
เกิดขึ้นเอง แตถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นําไปสูก ารลดคาของบุคคลผูถูกนิยามวา
เบี่ยงเบนใหมสี ถานภาพต่าํ กวาบุคคลทั่วๆ ไป (Link, Mirotznik & Cullen, 1991) ทําใหผูถูกตี
ตราถูกมองวาไมมีคุณคา ไมมีความเปนคน ไมเปนทีต่ องการ และมีภาพพจนในทางที่ไมดี
(Saylor, 1990)
5.2.2.5 ทัศนคติหรือบรรทัดฐานที่สังคมมีตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เห็นวาสังคมยังมองผูมอี ัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศในแงลบอยูมาก ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติและขาดโอกาส
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ในหลายๆ ดาน ดวยคติทวินิยมทางเพศที่ยงั ดํารงอยูในสังคมไทยสงผลตอการกีดกันและสราง
ความไมเปนธรรมตอการดําเนินชีวิตและอัตลักษณของกลุมที่อยูน อกสองเพศสถานะ (กิตติกร
สันคติประภา, 2549) สังคมไทยจึงถือวาการมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม (วันทนีย วาสิกะสิน, 2526) ทําใหผมู ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมักถูกประณามวาเปนคนที่มีความวิปริตทางเพศ
มีการตั้งขอรังเกียจ
เดียดฉันท และมักจะถูกกีดกันจากทุกสาขาอาชีพ ดังปรากฏหลังฐานตามที่เปนขาวในหนา
หนังสือพิมพเมื่อป พ.ศ.2540 วามีระเบียบหามผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศเรียนครูใน
สถาบันราชภัฏ เนื่องจากแสดงพฤติกรรมที่ไมตรงตามความคาดหวังของสังคม และเกรงวาจะ
เปนตัวแบบในการนําพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศไปสูเด็กนักเรียน นอกจากนี้ในป พ.ศ.2542
กรมประชาสัมพันธไดสั่งการไปยังสถานีโทรทัศนทกุ ชองหามเสนอภาพของกะเทย เกย ทอม ดี้
(พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545) ซึ่งถึงแมวา ทัง้ สองกรณีจะถูกยกเลิกไป เพราะไดรับการ
วิพากษวิจารณจากสังคมวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม
แตก็สงผลกระทบแกผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศทั้งในทางตรงและทางออม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
2544)
ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการที่สังคมไทยมีฐานคติที่คับแคบตอพฤติกรรมการรักเพศ
เดียวกัน
ทําใหสังคมไทยไมสามารถยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดมากนัก
(Sinnott, 2000) ทําใหปจ จุบันแมจะไมมีกฎหมายหรือบทลงโทษผูม ีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศโดยตรง แตสังคมไทยก็มีกลไกทีท่ รงอิทธิพลยิ่งในการควบคุมทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ
ของคนผานการนินทา หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเปนที่อับอาย (สุไลพร ชลวิไล, 2544)
นอกจากนีม้ ีคนบางกลุมซึง่ ไมเห็นดวยกับการเปดเผยตัวของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ เพราะพวกเขากลัววาถามีผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมมาก
จะนํามาซึง่ ปญหาสังคม เชน โรคเอดส และอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะคนไทยสวนใหญเขาใจ
วาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเปนบุคคลที่มีความวิปริตหรือผิดเพศ ซึง่ การกระทําหรือ
พฤติกรรมดังกลาวขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อดัง้ เดิมของคนไทย จึงไมสมควร
ปฏิบัติหรือแสดงออกในสังคมไทย (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) ขณะที่
ชาวบานปจจุบันมีความรูสกึ กํากวมตอผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เชน ถาถามใหพูดก็
มักจะประเมินวาไมดี ไมถูก หรือแมแตผิดศีลธรรม แตในทางปฏิบตั ิกลับไมไดมีความรังเกียจ
เดียดฉันทอะไร ประกวดสาวประเภทสองทีไรก็แหกันไปดูเปนที่สนุกสนาน โดยไมไดนึกถึง
ศีลธรรมที่ตัวประกาศไวเวลาพูดสักที (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2540ก)
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สําหรับสังคมไทยแมไมไดมบี ทลงโทษทางอาญา แตภายใตกรอบการควบคุม
เพศภาวะสังคมไทยมีวิธีการจัดการตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศโดยใชวธิ ีการมองขาม
ไมพูดถึง
ไมสนใจ
และยังคงมีการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยู
ตลอดเวลา (เทียมเทพ ทัง่ ศิริ, 2546) ดังปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ ตามหนาหนังสือพิมพ จนเปน
กรณีรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหลายกรณี ทําใหผูที่มเี พศวิถีที่แตกตาง
จะดวยเหตุผลกลใดก็ตามตองบริหารความแตกตางของตนตามแตอัตภาพ วิธีการหนึง่ ทีพ่ บเห็น
ก็จะเปนโดยพยายามที่จะแทรกความแตกตางของตนเขาไปในเพศภาวะความเปนกุลสตรีไทย
หรือเพศภาวะแบบชายไทยแทๆ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซกว ย, 2551ข) ดังที่
นักศึกษาแพทยชายผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองควบคุมภาพลักษณการแสดงออก
และทําตัวใหเปนปกติเหมือนคนอืน่ (ธวัชชัย พาชืน่ และลือชัย ศรีเงินยวง, 2551)
แมจะมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยทีม่ องวาสังคมในปจจุบันยอมรับผูมอี ัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น
แตก็ยงั อยากใหสงั คมเปดใจยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศใหมากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อที่จะไดรับการปฏิบัติเฉกเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป
ทั้งนี้เพราะหากบุคคลทั่วไปมีทัศนคติที่ดี สามารถใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศได ก็จะเปนพืน้ ฐานสําคัญที่ชวยเสริมสรางสภาพจิตใจแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ใหมองตนเองอยางมีคุณคาและรูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ ของสังคม กลาเผชิญปญหาตางๆ ที่เกิด
ในชีวิตประจําวันและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข
ทุมเทกําลังนําความรู
ความสามารถที่มีอยูมาใชในการสรางสรรคผลงานและสังคม ตลอดจนเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาเพื่อเปนประโยชนตอประเทศชาติบา นเมืองสืบไป (พวงผกา มหาวีรชาติกุล, 2545)
5.2.2.6 กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ อันไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางเพศ
กลุมตัวอยางเกือบทัง้ หมดมีความเห็นวาปจจุบันกฎหมายและบทบัญญัติที่
เกี่ยวของยังไมเปดโอกาส ไมใหการยอมรับ และไมไดใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศมากเทาที่ควรจะเปน จึงอยากใหมีการออกกฎหมายและบทบัญญัติที่เปดโอกาส ใหการ
ยอมรับ และใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากกวานี้ ทัง้ นี้เพราะระดับรัฐ
และสังคมลวนแลวแตมีวิธคี ิดตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในทํานองทีว่ าเปนกลุมคนทีม่ ี
เพศวิถที นี่ อกเหนือเพศวิถีกระแสหลัก เปนกลุมเพศวิถีชายขอบ สงผลใหรัฐมิไดตระหนัก มองไม
เห็นการดํารงอยูของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ จึงขาดการตระหนัก ใสใจ ดูแล สนับสนุน
สุขภาวะทางเพศในมิติของการตระหนักถึงสิทธิพนื้ ฐานทางเพศของบุคคล เชน ไมมกี ารแบงแยก
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กีดกัน และเลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากความหลากหลายตางๆ ที่เกีย่ วเนื่องกับเรื่องเพศ การ
สงเสริมทัศนคติดานบวกตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เชน การใหความคุมครองดาน
สวัสดิภาพและความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎหมายที่คุมครองสิทธิของผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2544; รณภูมิ สามัคคีคารมย, พิมพวัลย บุญมงคล และ
วชิรา จันทรทอง, 2551)
ในอดีตสังคมตะวันตกผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศไมเพียงเปนผูที่ดอย
โอกาสในเรื่องสิทธิทางการเมืองและสังคมมาโดยตลอดเทานั้น หากยังถูกรังเกียจเดียดฉันท ถูก
กีดกัน ทําราย เนื่องมาจากพฤติกรรมที่ถกู มองวาเปนบาป ขัดกับกฎเกณฑศีลธรรมทาง
คริสตศาสนา (สุไลพร ชลวิไล, 2544) ซึ่งเริ่มตั้งแตราวคริสตศตวรรษที่ 6 ที่ไดมกี ารบันทึกวา
จักรพรรดิจัสติเนียนมีพระบรมราชโองการใหจัดประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมัน ในตอน
หนึง่ ไดกลาวถึงโทษแหงความผิดฐานประพฤติผิดเปนรักรวมเพศวา เปนเรื่องทีน่ าเสื่อมเสียอัน
ถือไดวาเปนความผิดทางอาญาอยางรายแรง
ผูประพฤติตองถูกลงโทษดวยการเผาทัง้ เปน
นับตั้งแตนนั้ เปนตนมาภายใตอิทธิพลของคริสตศาสนาและกฎหมายโรมันซึ่งสงผลตอสํานึกทาง
ศีลธรรม กฎหมาย และระบอบการเมืองการปกครอง ยุโรปตางมีบทบัญญัติลงโทษการมี
เพศสัมพันธกบั คนเพศเดียวกันอยางรุนแรง (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2526) ทําใหอคติทสี่ ังคมมีตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังคงอยู และสงผลสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้
อยางไรก็ตามในปจจุบันสังคมตะวันตกก็ไดใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐสภาอเมริกันออกกฎหมายให “บาทหลวง”
สามารถเปนชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได (พุทธิสาโร, 2551) เชนเดียวกับ
เนเธอรแลนดที่เปนประเทศแรกที่ออกกฎหมายใหการยอมรับสถานภาพของผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (พิเชษฐ สายพันธ, 2544) ทั้งนี้การไดมาซึ่งเสรีภาพและสิทธิของกลุมผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศในโลกตะวันตกนัน้ ไมใชไดมางายๆ เพียงเพราะความรูแ ละทัศนคติ
ของสังคมเปลีย่ นไปเฉยๆ แตไดมาดวยการตอสูในหลายแนวรบ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม จนกระทั่งสังคมสวนใหญจําใจ (?) ตองยอม (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2540ก) ทําใหใน
ปจจุบันผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในประเทศไทยพยายามเรียกรองสิทธิของตนมากขึ้น
จะเห็นไดจากการทีก่ ลุมองคกรเกย 10 องคกร นําโดย นที ธีระโรจนพงษ ประธานกลุมเกย
การเมืองไทย ไดเขายื่นขอเรียกรองในการรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ตอรองประธาน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ขอใหเพิม่ เติมความในมาตรา 30 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ
จากเดิมที่ระบุวา “ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกัน" เปน "ชายและหญิงและกลุมบุคคลที่มีความ
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หลากหลายทางเพศมีสิทธิเทาเทียมกัน" (วราภรณ แชมสนิท, 2551ข) เพื่อสรางการยอมรับของ
สังคมตอกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ ในฐานะพลเมืองไทยเชนเดียวกับชายและหญิง (มติชน
, 2550ก) ซึ่งถึงแมวา ในที่สุดจะไมผานการแปรญัตติ แตสภารางรัฐธรรมนูญก็ไดยนิ ยอมใหมีการ
ขยายความคําวา “เพศ” ไวในบันทึกเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเปนคุณประโยชนตอผูที่มี
ความหลากหลายทางเพศอยางมาก (มติชน, 2550ข)
5.2.3 ผลกระทบทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากการทีผ่ ูเกี่ยวของไมให
ความเปนธรรมตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกร
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดรูสึกวาตนเองถูกเลือกปฏิบัติ จะมีบางแตก็ไมได
เกี่ยวกับเรื่องงาน ดังนั้นกลุม ตัวอยางทัง้ หมดจึงมีขวัญกําลังใจในการทํางานดี ในประเด็นเรื่อง
ความรักและความผูกพันตอองคกรก็เชนกัน กลุม ตัวอยางสวนใหญมีความรักและความผูกพัน
ตอองคกร ขณะที่บางสวนมีความรักและความผูกพันตอองคกรมาก ทั้งนี้หากพนักงานถูกกีดกัน
ถูกเลือกปฏิบตั ิ และไมไดรับความเปนธรรมก็จะทําลายความมุง มัน่ ในการทํางาน กัดกรอน
คุณลักษณะของสถานที่ทาํ งานที่ดี รวมถึงจะทําใหความเชื่อของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรม
และเสมอภาคสําหรับทุกคนในทีท่ ํางานสูญสลายไป (Hemphill & Haines, 1997)
นอกจากนีก้ ลุม ตัวอยางสวนใหญสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชาไดดี แตก็มีปญ
 หาหรืออุปสรรคบาง ซึ่งเปนธรรมดาของการทํางานรวมกัน
ซึ่งไมไดเปนผลมาจากการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแตอยางใด และเมื่อถามถึง
ความสุขในการทํางาน กลุม ตัวอยางทัง้ หมดกลาววา มีความสุขในการทํางาน ซึง่ ตางจากผล
การศึกษาของ ชวรงค ลิมปปทมปาณี (2529) ที่พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะไมมี
ความสุขในชีวติ และ ประนอม สโรซมาน (2524) ที่พบวา ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจะ
รูสึกโดดเดี่ยว อางวาง และเหงา เพราะมีความรูสึกรวมกับเพื่อนๆ ในเรื่องตางๆ ไดไมเต็มที่ ทํา
ใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมีปญหาสุขภาพจิตมากกวาชายหญิงปกติ โดยเฉพาะความ
ซึมเศรา (ดํารงชัย บัวลอมใบ, 2534; Jorm, 2002)
5.2.4 นโยบายขององคกรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร
5.2.4.1 คณะกรรมการบริหารองคกร
กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 มีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความ
หลากหลาย ทั้งนี้ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญที่เปนคณะกรรมการบริหารองคกร
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จะไมแสดงออกอยางชัดเจนวาเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะกลัววาการเปนผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนจะถูกเปดเผย สงผลใหผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศสวนใหญเลือกที่จะแสดงบทบาทของชายและหญิงปกติในสถานที่ทาํ งาน ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศกลาววา พวกเขาเชือ่ วาการเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อการเปนผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศของพวกเขาถูกคนพบโดยฝายบริหารขององคกร งานวิจัยชีว้ า ความกลัววา
จะถูกเลือกปฏิบัติเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองปดบังตัวตน
เอาไวไมใหคนในทีท่ ํางานรับทราบ (Croteau, 1996) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธารินี
มิ่งวงษ (2532) ที่พบวา การมีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมทําใหผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองปดบังตัวตน มองตนเองวาผิดธรรมชาติและแตกตางจาก
บุคคลอื่น Bowen & Blackmon (2003) กลาววา การปกปดการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศของพนักงาน อันเปนผลมาจากความกลัวการถูกเลือกปฏิบตั ิหรือการกีดกันในองคกร
นั้น เปนบทเรียนสําคัญที่องคกรจะตองตระหนัก
5.2.4.2 การจัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไมมีกลุมตัวอยางแมแตเพียงรายเดียวที่กลาววาองคกรที่ทาํ งานอยูมกี าร
จัดการฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร การ
ฝกอบรมทีห่ นวยงานจัดขึ้นจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงมากกวา ในประเด็นนี้ไมพบผล
การศึกษาใดทีร่ ะบุวามีองคกรซึ่งมีการจัดการฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของทรัพยากรมนุษยในองคกร ซึง่ เชื่อวาหากองคกรมีการจัดการฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกรจะทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับ
การยอมรับมากยิ่งขึน้
5.2.4.3 ที่ปรึกษาหรือกลุมที่ไมเปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็น
ทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร
ไมมีองคกรใดมีที่ปรึกษาหรือกลุมที่เปนทางการที่จะคอยใหคําแนะนําใน
ประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร ทําใหผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศตองมีวถิ ีชีวิตอยูในกลุมที่มีอัตลักษณทางเพศเหมือนกัน
(พิมลมาศ
แสงศักดิ์, 2545) จึงเปนทีม่ าขององคกรเฉพาะของผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเชน
องคกรบางกอกเรนโบวที่จะชวยใหคาํ ปรึกษา และใหความชวยเหลือผูมีอัตลักษณหลากหลาย
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ทางเพศที่ประสบปญหา หรือไดรับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติทางเพศและถูกลิดรอนดาน
สิทธิ์ (เทอดศักดิ์ รมจําปา, 2547)
อยางไรก็ดีกลุม ตัวอยางสวนหนึง่ กลาววา องคกรของตนมีกลุมที่ไมเปนทางการ
ที่จะคอยใหคําแนะนําในประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน
องคกร โดยจะเปนการพูดคุยใหคําปรึกษากันระหวางเพื่อน หรือกลุม ผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศเหมือนกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธวัชชัย พาชืน่ และลือชัย ศรีเงินยวง (2551)
ที่พบวา นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในบริบทของโรงเรียนแพทยกม็ ีแค
การคอยชวยเหลือจากรุนพีแ่ ละอาจารยเทานั้น ทัง้ นีเ้ พราะกลุม คนสนิทเปนพื้นทีท่ ี่ผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศสามารถสรางเปนฐานในการปรับความสัมพันธกบั กลุมอื่นๆ
ในสังคม
ขณะเดียวกันก็สามารถเปนเกราะปองกันความไมมนั่ คงไดเมื่อตองเผชิญกับคนทัว่ ไปที่ตนเองไม
รูจักคุนเคย (มนตรา พงษนิล, 2551) ซึ่งการไมมนี โยบาย แนวทาง หรือการอบรมในการใหการ
ปรึกษาแกผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศที่ชัดเจน ทําใหการใหการปรึกษากับคนกลุมนี้อาจ
ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (ติโหมะ โอะหยะเน็น, 2551)
5.2.4.4 นโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทาํ งาน
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่องคกรมีการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติ
ตอกลุมใดๆ ในสถานที่ทาํ งาน ทั้งนีห้ ากองคกรมีนโยบายการจางงานซึ่งไมเลือกปฏิบัติตอคน
กลุมตางๆ อยางชัดเจนก็จะสามารถสรางโอกาสและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นกับคนกลุมตางๆ
ในองคกรได โดยเฉพาะผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งยังถูกละเลยจากหนวยงานตางๆ อยู
(Yared, 1997) ทั้งนี้จากการสืบคนแนวปฏิบัติขององคกรในประเทศไทยไมพบวามีองคกรใด
กําหนดนโยบายตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไวอยางชัดเจน แมองคกรขนาดใหญอยาง
เครือซิเมนตไทยก็กลาวถึงการปฏิบัติที่เทาเทียมกันไวอยางกวางๆ วา “SCG ตระหนักถึงสิทธิใน
ความเปนมนุษยและความเทาเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความเปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตาง ไมวาจะทางกาย
หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอืน่ ใด” โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(เครือซิเมนตไทย, 2550)
1) พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน
2) กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอง
ดําเนินการอยางถูกตองและเปนธรรม
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3) ในการปฏิบัติหนาที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกีย่ วของ
กับความแตกตางทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่น
ใดที่อาจนําไปสูความขัดแยง
4) ชวยกันสอดสองดูแลในสภาพการทํางานปลอดจากการกดขี่ขมเหง
หรือการกระทําที่ไมเปนธรรม เมื่อไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมใหพูดคุยทําความเขาใจใน
เบื้องตนกับผูท ี่เกีย่ วของ
5) ใหเกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขณะที่เมื่อพิจารณาบริษัทขามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยพบวา
Chevron เปนบริษัทหนึ่งทีเ่ คารพหลักสิทธิมนุษยชน และใหความสําคัญกับความหลากหลาย
ของทรัพยากรมนุษยในองคกรอยางมาก โดยเชื่อวาองคกรจะประสบความสําเร็จไดหากสามารถ
ประสานรวมความแตกตางหลากหลายทั้งทางดานแนวคิด ประสบการณ และทักษะของ
พนักงานมาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนหนึง่ ในวิถีของ Chevron และลาสุดการประเมินดัชนี
ความเทาเทียม ในองคกร (Corporate Equality Index) โดย Human Rights Campaign ซึ่ง
เปนองคกรทาง ดานสิทธิพลเมืองทีม่ ีขนาดใหญที่สุดในสหรัฐอเมริกานั้น Chevron ไดรับการ
ประเมินดวยคะแนนเต็ม ซึง่ หมายความวา Chevron เปนองคกรที่มนี โยบายและการปฏิบัติตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเทาเทียม โดยถือเปนองคกรที่นา ทํางานดวยมากที่สุดของ
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (Chevron, 2009a) นอกจากนี้ Chevron ยังถูกเลือกโดย
ผูอานนิตยสาร Equal Opportunity ใหเปน 1 ใน 50 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผอู านอยากจะ
ทํางานดวยมากที่สุด เพราะใหความเปนธรรมกับคนกลุมตางๆ อยางเทาเทียม (Chevron,
2009b)
ทั้งนี้หากองคกรตางๆ ไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาปรับใชก็เชื่อวาจะทําใหมี
การปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรอยางเทาเทียมและเปนธรรมมากขึ้น
และหากองคกรตางๆ กําหนดนโยบายที่ไมกีดกันผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่
ทํางานก็จะสงผลใหพนักงานในองคกรรับรูวาองคกรมีความรับผิดชอบตอพนักงาน และยอมรับ
ในความหลากหลายของพนักงาน (Irwin, 2002; Sears, 2002) ซึ่งหมายถึงการเห็นคุณคาความ
เปนมนุษยของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม
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5.2.4.5 การแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม
ไมมีกลุมตัวอยางรายใดเลยที่กลาววาองคกรที่ตนทํางานอยูแยกการจัดการ
ความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม ใน
ประเด็นนี้ไมพบผลการศึกษาใดที่ระบุวา มีองคกรซึ่งการแยกการจัดการความหลากหลายทาง
เพศของทรัพยากรมนุษยในองคกรออกจากการขจัดความไมเทาเทียม
5.2.5 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมตอผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
5.2.5.1 ขอเสนอแนะตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศ
กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะวาหากผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
ตองการใหไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียมก็ควรที่จะประพฤติตัวใหดี
วางตัวใหเหมาะสม และควรพยายามปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้นๆ ดังที่ กีรติ ชลสิทธิ์
เสนอวา ผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศควรปฏิบัติตนใหอยูในขอบเขต ไมสรางปญหาใหแก
สังคม (ไทยรัฐ, 2541) ทั้งนี้เพราะหากประพฤติตัวไมเหมาะสมก็อาจถูกวิพากษวจิ ารณและถูก
มองในทางไมดีได ตัวอยางเชน กลุม อาจารยและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยที่เปนกะเทยที่
แสดงออกทางการแตงกายและพฤติกรรมตามที่ตองการอยางชัดเจนและโดดเดน โดยแตงกาย
แบบผูหญิงมาทํางานทําใหเปนทีโ่ จษขานกันในมหาวิทยาลัย (มนตรา พงษนิล, 2551)
ขณะที่กลุมตัวอยางจํานวนไมนอยเสนอแนะวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทาง
เพศควรจะอดทนและตัง้ ใจทํางาน พยายามแสดงศักยภาพ ความรูความสามารถออกมาใหทุก
คนเห็น แลวในที่สุดบุคคลรอบขางก็จะยอมรับ สอดคลองกับ พวงผกา มหาวีรชาติกุล (2545) ที่
กลาววา ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศตองใชความพยายามอยางมากในการปรับตัวเพื่อให
เปนทีย่ อมรับของสังคม
โดยตองพยายามผลักดันตนเองใหเปนที่ยอมรับในความสามารถ
(สยามโพสต, 2537) ทําใหตองมุมานะและอดทนในการทํางานอยางมากเพื่อความความสําเร็จ
และสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น (สุรพงษ โสธนะเสถียร และพจนา ธูปแกว, 2549) ทั้งยังตอง
เผชิญกับความโดดเดี่ยวและความกดดันอยางมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติจากสังคม ทั้ง
ในระดับครอบครัว ระดับสังคม และระดับรัฐ ทําใหกลายเปนผูมีความผิดปกติทางดานจิตใจและ
เปนปญหาสังคม สงผลใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศพยายามแสดงตัวตนและออกมา
เคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะมากขึน้ (สุริชัย หวันแกว, 2550)

223
นอกจากนีย้ ังมีกลุมตัวอยางอีกจํานวนหนึ่งที่เสนอแนะใหผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศเปดเผยตัวตน แลวแสดงความเปนตัวเองใหเต็มที่ เพราะจะทําใหพบกับ
ความสุขในชีวติ มากกวาการปดบัง แลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับหากไมไดทําใหคนอืน่ เดือดรอน
สอดคลองกับความเห็นของ พวงผกา มหาวีรชาติกุล (2545) ที่ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับตัวของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไววา
ควรยอมรับตนเองในฐานะที่เปนผูม ีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศดวยความพึงพอใจ โดยยอมรับในเรื่องรางกาย สังคม อารมณ
สติปญญา มีความมัน่ ใจในคุณคาของตนเอง และใหความสําคัญกับตนเองอยางเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศทีย่ อมรับตนเองไดมักมีความสุขกับชีวิตและบทบาทที่
เหมาะสม ทําใหไดรับการยอมรับและยกยองใหเกียรติจากผูอนื่ (ศิรินันท กิตติสุขสถิต, 2551)
5.2.5.2 ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคกร
กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึง่ เสนอแนะวาผูบริหารควรเปดใจใหกวาง ใหการ
ยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากขึ้น และควรปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศอยางเทาเทียม ทัง้ นี้เพราะผูม ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศคือ บุคคลปกติ ที่มี
บุคลิกภาพทางเพศแตกตางออกไปจากคนอื่นเทานัน้ สามารถใชชวี ติ ไดตามปกติอยางมีคุณคา
ไมนอยกวาบุคคลอื่นๆ ในสังคม (ติโหมะ โอะหยะเน็น, 2551) ขณะที่กลุมตัวอยางอีกครึ่งหนึ่ง
เสนอแนะวาผูบ ริหารองคกรควรพิจารณาที่ผลงานและความสามารถในการทํางานเปนสําคัญ
มากกวาการเปนชายจริงหญิงแท หรือการเปนผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ผลการศึกษา
ของ มนตรา พงษนิล (2551) ไดชี้ใหเห็นสิง่ ที่ผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศตองประสบ
กลาวคือ ชายผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสวนใหญมีความมัน่ ใจในการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ตนเรียน ซึ่งเปนการประกอบอาชีพอิสระหรือบริษัทเอกชน ในขณะทีห่ าก
เปนหนวยงานราชการนั้นมักจะตอบแบงรับแบงสูหรือไมแนใจ
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางรายไดตั้งขอสังเกตทีน่ าสนใจวา
ควรเขาใจ
ผูบริหารดวยวาในบางอาชีพนั้นบุคลิกภาพและภาพลักษณเปนเรื่องสําคัญ การที่จะเปดโอกาส
ใหกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจึงเปนเรื่องยาก
ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาของ
ธวัชชัย พาชืน่ และลือชัย ศรีเงินยวง (2551) ทีพ่ บวา นักศึกษาแพทยชายผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศตองพยายามปรับเปลีย่ นและจัดการกับเรื่องเพศของตนเองใหเขากับสภาวะ
แวดลอม บุคคลรอบขาง และความเชื่อในเรื่องเพศรอบๆ ตัว โดยเฉพาะในบริบทของโรงเรียน
แพทยที่มีระเบียบขอปฏิบัติที่ขึ้นอยูก ับวิชาชีพแพทย ภาพลักษณ และความคาดหวังจากสมาชิก
ในสังคมรวมอยูดวย ขณะที่การศึกษาทัศนคติตอผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในกองทัพ
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ของ Wyman & Snyder (1997) พบวา รอยละ 39.9 ของผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับคําสัง่
หามผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเขารับราชการในกองทัพ
5.2.5.3 ขอเสนอแนะตอรัฐบาล
กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหรัฐบาลออกกฎหมายเพือ่ ใหการคุมครองผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น เพือ่ ใหมีสิทธิที่เทาเทียมกับคนอื่นๆ ทัว่ ไป อันจะทําใหผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการปฏิบัติทางดานทรัพยากรมนุษยอยางเทาเทียม ขณะที่
กลุมตัวอยางอีกสวนหนึ่งอยากใหรัฐบาลเปดโอกาสและใหการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศในดานตางๆ ใหมากกวาที่เปนอยู ทัง้ นี้เพราะทฤษฎีความเปนธรรม (Theory of
Justice) กลาววา เปนหนาที่ของรัฐบาลและบทบาทของรัฐในการตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติตอคนกลุมตางๆ ในสังคม
(Pendo, 2003) โดยเปนความรับผิดชอบของรัฐที่จะตองสรางการยอมรับในเรื่องของความเสมอ
ภาคและความเปนธรรมทางสังคมใหเกิดขึ้น (Rawls, 1971) ซึ่งในเมื่อรัฐไมสามารถสรางความ
เปนธรรมใหกบั ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศได ในชวงราวสิบปที่ผานมาการเคลื่อนไหว
เพื่อผลักดันใหมีการยอมรับสิทธิทางเพศของกลุมคนที่มวี ิถีปฏิบัติหรืออัตลักษณทางเพศที่
หลากหลายจึงเริ่มกอตัวชัดเจนขึ้น (วราภรณ แชมสนิท, 2551ก)
กลุมตัวอยางเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายในหลายประเด็นดวยกัน ไมวา จะ
เปนกฎหมายการเปลี่ยนคํานําหนานาม กฎหมายการแตงงาน กฎหมายการขมขืน กฎหมายง
การแปลงเพศ กฎหมายการประกันชีวิต และกฎหมายการเกณฑทหาร เปนตน ทั้งนี้เพราะใน
ประเทศไทยนัน้ กฎหมายยังไมใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพของผูมอี ัตลักษณหลากหลายทาง
เพศ ไมวา จะเปนการจดทะเบียนการอยูรว มกัน การไดรับสวัสดิการทีจ่ ําเปนจากทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน สิทธิการเปนผูอุปการะบุตรโดยสายเลือด สิทธิในการรับมรดกจากคูรักในฐานะ
ทายาทโดยธรรม สิทธิไดรับความคุมครองในทางแพงในชีวิตความเปนสวนตัวและทรัพยสนิ จาก
การละเมิดของบุคคล ภายนอก รวมถึงการคุมครองในชีวิตและรางกายตามกฎหมายอาญา
(ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, 2543) จะเห็นไดวา สําหรับสังคมไทยแลวผูมีอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศยังไมไดรับการยอมรับในทางกฎหมาย ทําใหตอ งผลักดันใหประเด็นเรื่องเพศภาวะและ
เพศวิถเี ขาไปอยูในกฎหมาย มาตรการทางสังคมและการเมืองในทุกๆ มิติ หรืออีกนัยหนึง่ คือ
ผลักดันใหเกิดกฎหมาย รวมถึงมาตรการทางสังคมและการเมืองที่ปกปองคุมครองคนจากการ
ถูกเลือกปฏิบตั ิ การถูกกีดกัน และถูกทํารายอันเนื่องมาจากอคติทางเพศ (สุไลพร ชลวิไล, 2550)
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ขณะที่ในสังคมตะวันตกนัน้ ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมักไมคอ ยไดรับ
การพูดถึงและคุมครองสิทธิมนุษยชนซึง่ ควรจะไดรับเฉกเชนคนกลุมตางๆ ในสังคม (Wetzel,
2001) แมในบางกรณีกฎหมายระดับรัฐจะใหความคุมครองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
สถานทีท่ ํางาน แตก็มีอุปสรรคสําคัญจากกลุมเครงศาสนาหัวรุนแรงทีต่ องการใหยกเลิกกฎหมาย
ซึ่งคุมครองผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางาน (Weithoff, 2002) และมีนโยบาย
นอยมากที่เกีย่ วกับการปกปองผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
และไดรับการรับรองตาม
กฎหมาย (MacDonald, 2001) ขณะที่กฎหมายเนเธอรแลนดนั้นอนุญาตใหผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศสามารถเขาพิธีสมรสไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2544 นอกจากนี้คูสมรสที่เปนผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศยังมีสทิ ธิหยา
รางไดตามกฎหมาย (มติชน, 2544) เชนเดียวกับประเทศเดนมารกที่ใหสทิ ธิอยางถูกตองตาม
กฎหมายแกการแตงงานของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (อักษราวุธ, 2544) และในบาง
มลรัฐของสหรัฐอเมริกา เชน แคลิฟอรเนีย และโคโลราโด ก็ยอมรับการจดทะเบียนสมรสของผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2526)

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
5.3.1.1 เปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและกลุมองคกรตางๆ ที่เกีย่ วของที่
จะตองสรางความตระหนักในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลใหเกิดขึ้นแกประชาชน
เพื่อใหประชาชนทัว่ ไปเขาใจถึงความแตกตางหลากหลายของบุคคล อันจะนํามาซึ่งการยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติหรือความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากความแตกตางใดๆ ของบุคคล
5.3.1.2 กฎหมายที่เกีย่ วของกับการเลือกปฏิบตั ิในปจจุบันนัน้ มิไดรวมผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศเขาอยูในกลุมที่ไดรับการปกปองคุมครองดวย นอกจากนี้องคกร
ตางๆ ก็มิไดพูดถึงการหามการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการมีอัตลักษณทางเพศที่แตกตางไว
ในนโยบายขององคกร ดังนัน้ หากตองการสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นก็เปนหนาที่ของรัฐบาล
ในการบังคับใชกฎหมาย (Rawls, 2001) ซึ่งจะสงผลตอความเปนธรรมและการปฏิบัติตอผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศในสถานที่ทาํ งานอยางเทาเทียม
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5.3.1.3 ควรมีการออกกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิมนุษยชนมากยิง่ ขึ้น
เพื่อเอื้อใหกลุม ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดใชสิทธิของตนอยางเต็มที่ ทัง้ นี้เพราะสิทธิใน
เรื่องงานเปนสวนหนึง่ ของสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ซึ่งการออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ
ในเรื่องงานแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใหเทาเทียมกับคนกลุม อื่นๆ ในสังคมควรจะเปน
กฎหมายฉบับแรกๆ ทีห่ นวยงานงานภาครัฐควรพิจารณาดําเนินการ ตัวอยางเชน กฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการแกคูสมรสของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากจะเปนการ
คุมครองสิทธิของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศแลว ยังเปนพืน้ ฐานของการยอมรับผูมีอัต
ลักษณหลากหลายทางเพศในวงกวางตอไป
5.3.1.4 ปญหาของผูม ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมไดเกิดขึ้นจากการที่
เขาเหลานัน้ สามารถยอมรับความเปนผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศของตนไดหรือไม แตเกิด
จากการที่บุคคลใกลชิดและสังคมมีอคติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ดังนัน้ ทางออกที่ดี
ที่สุดคือ การเขาใจ ยอมรับ และเล็งเห็นความสําคัญของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศใน
ฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวและสังคม เพราะมนุษยเปนสัตวสงั คม ไมมใี คร
สามารถอยูไดลําพังโดยปราศจากความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความเขาใจ และการยอมรับจาก
บุคคลรอบขางได ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็เชนกัน การที่คนในสังคมปราศจากอคติจะ
ชวยใหผมู ีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถปรับตัวอยูในสังคมและดําเนินชีวติ ไดอยางเปน
ปกติสุขมากยิง่ ขึ้นเทานั้น
5.3.1.5 ดวยวิธีคิดที่ชาย-หญิงเปนของปกติ เปนธรรมชาติ ผูม ีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศจึงกลายเปนสิง่ ที่ผิดปกติ ไมเปนธรรมชาติ และดวยฐานคติแบบนี้ไมวา จะมี
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศมากเพียงใดในสังคม และไมวา จะทําดีเพื่อใหสังคมยอมรับ
ขนาดไหน ก็ไมมีผลตอการรับรูของคนในสังคม จึงควรเปนหนาที่ของหนวยงานที่รบั ผิดชอบทาง
การศึกษา อันไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลักดันใหมกี ารเรียนรูและทําความเขาใจ
เรื่องอัตลักษณทางเพศอยางเปนทางการ โดยควรบรรจุลงในวิชาเรียนใหแกเด็กตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษา เพื่อเด็กจะไดเรียนรูทาํ ความเขาใจเรื่องอัตลักษณทางเพศตั้งแตเล็ก อันจะทําให
พวกเขายอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดมากยิ่งขึน้
5.3.1.6 หนวยงานภาครัฐและกลุมองคกรตางๆ ที่เกีย่ วของควรจะใหความรู
เรื่องบทบาททางเพศแกผูมีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศ เพื่อสรางความเขาใจทีถ่ ูกตองแกคน
กลุมดังกลาววาไมจําเปนทีจ่ ะตองพยายามแสดงบทบาทการเปนเพศหญิงหรือเพศชายอยาง
ชัดเจนตามคานิยมเรื่องเพศกระแสหลัก
ทัง้ นี้เพราะแตละบุคคลก็มีอัตลักษณหรือลักษณะ
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เฉพาะบุคคลที่แตกตางกันออกไป พวกเขาสามารถเปนตัวของตัวเองไดตามที่ใจปรารถนา อันจะ
ทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมตองฝนประพฤติปฏิบัติตนในแบบที่ไมใชตัวตนทีเ่ ขา
เปน ซึง่ นาจะทําใหคนกลุม นี้ประสบกับความสุขในชีวิตไดมากยิ่งขึน้
5.3.1.7 ผลการศึกษานี้ชี้วา ความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดรับการยอมรับในองคกรมากยิ่งขึน้
ดังนัน้ หากผูมอี ัตลักษณหลากหลายทางเพศมุงมัน่ ตัง้ ใจ และพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มทีก่ ็เชื่อวาจะไดรับการยอมรับจากทัง้ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
หรือแมแตผูที่มาติดตองานในที่สุด
5.3.1.8 การมีคณะกรรมการบริหารองคกรที่มีความหลากหลายทางเพศเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรตระหนักและคํานึงถึงการมีอยูของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศในองคกรมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ หากองคกรใดตองการสรางความเปนธรรมใหแก
ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศก็ควรทีจ่ ะเปดโอกาสใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไดมี
โอกาสแขงขันกับชายหญิงทัว่ ไปอยางเทาเทียม เพื่อกาวไปสูการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
บริหารองคกร เพื่อที่จะไดเปนปากเปนเสียงใหแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคนอื่นๆ ได
5.3.1.9 ผลการศึกษาไมพบวามีองคกรใดเลยที่มนี โยบายทีเ่ กี่ยวของกับการ
จัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยเฉพาะทีว่ าดวยความเทาเทียมกัน
ของผูที่มีอัตลักษณทางเพศที่หลากหลาย
ดังนัน้ หากตองการสรางการยอมรับและความเทา
เทียมแกผมู ีอตั ลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรอยางเปนรูปธรรม ผูบริหารองคกรควรที่จะ
กําหนดนโยบายทีช่ ัดเจนที่ระบุถึงการมีอยูข องผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ รวมถึงการให
การคุมครองแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในประเด็นตางๆ
เฉกเชนเดียวกับชายและ
หญิงทั่วไปไดรับ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การเลือกปฏิบตั ิอันเนื่องมาจากการเปนผูม อี ัตลักษณ
หลากหลายทางเพศนัน้ จะกระทํามิได
5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.3.2.1 เนื่องจากการศึกษานี้ทาํ กับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศเทานัน้
ทําใหมุมมองที่ไดรับทั้งหมดมาจากคนกลุมนี้เพียงกลุม เดียว ดังนัน้ หากตองการทําความเขาใจ
กับปจจัยและบริบทที่สง ผลตอการยอมรับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ํางานให
มากขึ้นก็ควรทําการศึกษากับคนกลุมอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูบ ังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา รวมถึงผูท มี่ าติดตองาน อันจะทําใหไดรับขอมูลที่รอบดานเพื่อสรางการยอมรับ
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ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ และสรางความเปนธรรมในที่ทาํ งานใหเกิดขึน้ ไมวา บุคคล
เหลานั้นจะมีอตั ลักษณทางเพศอยางไรก็ตาม
5.3.2.2 หากไดมีการทําความเขาใจทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอตั ลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (Queer Theory) ซึง่ เปนทฤษฎีใหมที่เพิง่ จะไดรับการยอมรับวาเปนสาขาหนึ่งของ
การศึกษาทางดานสังคมศาสตรเมื่อไมนานมานี้ เชือ่ วาจะเปนพื้นฐานสําคัญในการออกแบบ
การศึกษาที่เกีย่ วของกับผูม อี ัตลักษณหลากหลายทางเพศไดอยางชัดเจน และตรงประเด็นมาก
ยิ่งขึ้น อันจะทําใหผลการศึกษามีความลุมลึกและแกปญหาใหกับคนกลุมนี้ไดอยางแทจริง

