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บทคัดย่ อ
“เพศวิถีไม่ใช่ เรื่ องหยุดนิ่ งหรื อตายตัว” แต่มีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุ คคลเพศวิถีจึงเป็ น
กระบวนการชีวิตที่ยาวนานของคนๆ หนึ่ ง มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะตอบโต้หรื อยอมตามต่อกรอบกติกา
เรื่ องเพศที่ ปฏิ สัมพันธ์กบั คนอื่น และสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ งๆ การเปลี่ยนแปลงเพศวิถีของคน
บางอย่าง คนส่ วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับ เพราะเหมาะสมกับกรอบปฏิ บัติ บรรทัดฐาน ความเชื่ อ ค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมทางเพศของคนในสังคม แต่การเปลี่ยนแปลงทางเพศวิถีบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับกรอบปฏิ บตั ิวฒั นธรรม
ทางเพศและค่านิ ยมทางเพศของคนในสังคม จึงเป็ นเหตุให้ไม่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมไทย และก่อให้เกิดผลเสี ย
กับตัวผูป้ ฏิ บัติเองหรื อกับ สังคมในภาพรวม ซึ่ งบทความนี้ อภิ ป รายถึ งเพศวิถีท างเลื อกที่ เปลี่ ยนไปท่ ามกลางความ
หลากหลายทางเพศในโรงเรี ยน ของนักเรี ยน LGBT ที่ตอ้ งเผชิญกับการแบ่งแยกกลุ่มนักเรี ยนเพศทางเลือก ว่าเป็ นกลุ่ม
คนที่ไม่ปกติ
ABSTRACT
“Sexuality is not stationary or fixed” But with the ever-changing In terms of individual sexuality is the long
life of a person is growing and changing in order to counter or refused according to the rules of sexual interaction
with others and relate to events. In the time period, The sexuality of some people. Most people in society due to the
acceptance of the framework, norms, beliefs, values, culture and gender of people in society. But some changes in
sexuality may not match the cultural practices of gender and sexual values in society. So why is not appropriate for
the social, cultural, Thailand. And cause adverse effects on male or treat yourself to society as a whole. This article is
discussing about alternative sexualities amidst the sexual diversity of LGBT students in school settings; as they
encounter sexual discrimination which defined them as abnormal individuals.

คาสาคัญ : เพศวิถี อัตลักษณ์
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บทนา
คาว่า “เพศวิถี” มีนกั สตรี นิยมไทยพยายามอธิบายความหมายอยูห่ ลายคน ดังเช่น พริ สรา แซ่กว้ ย (2548, หน้า
14) อธิ บายว่า เพศวิถีคือวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ หรื อที่เรี ยกไว้ในกฎหมายล้านนาดั้งเดิมว่า “ตัณหา
อาลัย” โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศของปั จเจกบุคคลเป็ นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่า
ใครมีเพศสัมพันธ์กบั ใคร ที่ ไหน อย่างไร แต่หมายรวมไปถึงความปรารถนาดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์
เกี่ ยวกับคู่ในอุดมคติ ฯลฯ จึ งเป็ นทั้งเรื่ องการสร้างความหมายทางสังคม เป็ นเป้ าหมายของการควบคุมทางสังคมและ
การเมือง และเป็ นพื้นที่ ของการยอมจานนและการต่อสู ้ในระดับปั จเจก ขณะที่ วิลาสิ นี พิพิธกุล (2547, หน้า 32) ให้
ความหมายของคาว่า เพศวิถี ว่าคือระบบความคิ ด ความเชื่ อเรื่ องเพศ เป็ นกระบวนการทางสังคมและวัฒ นธรรมที่
กาหนด จัดการ กากับ ควบคุม รวมทั้งการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิ ยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่ องเพศ
การแสดงท่าทีที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ การแต่งกาย เป้ าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่ อง
เพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่มาควบคุมหรื อกากับดูแลเรื่ องเพศของคนในสังคม โดยทัว่ ไป
แล้ว สังคมจะมี ก ารสร้ างบรรทัด ฐานชุ ด หนึ่ งที่ ย อมรั บ หรื อ ให้ค วามชอบธรรมกับ เพศวิถี่ ก าหนดขึ้ น เท่ านั้น ส่ ว น
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550, หน้า 54) ได้ให้รายละเอียดถึงแง่มุมของเพศวิถีวา่ มี 6 มิติ ดังนี้
(1) มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบตั ิ และอัตลักษณ์ (erotic desires, practices and identity) เพศวิถี
ที่เกี่ ยวกับอัตลักษณ์น้ นั คือการนิ ยามตนเองในทางเพศ ซึ่ งเชื่อมโยงกับเพศภาวะ (gender) แต่อตั ลักษณ์ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
การที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยูก่ บั การที่คนอื่นนิยามหรื อมองว่าเราเป็ นอย่างไรในทางเพศด้วย
(2) มิติการนาเสนอร่ างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอื่ นเห็ นเราเป็ นอย่างไร เราก็นาเสนอ
ตัวเองอย่างนั้น อาจด้วยทรงผม หรื อเสื้ อผ้า เพื่อนาความเป็ นเพศหญิง เพศชาย หรื อเพศทางเลือกอื่น ๆ
(3) มิติของพฤติกรรม และกิ ริยามารยาท (behaviors and manners) ที่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ นตัวตนในทางเพศ
ซึ่งการกระทาแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั บริ บท ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจ หรื อความรู ้สึกที่เรา
มีต่อคนคนนั้น เป็ นความรู ้สึกส่วนตัว
(4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รักเฉพาะเพื่อนต่างเพศเท่านั้น แต่
คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนที่รักเพศเดียวกันก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะ
เดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบนี้ ซึ่งถ้าหลดุจากกรอบนี้คือสามารถสนใจหรื อดึงดูดกับคนได้ทุกคน
ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ ความรักก็ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชนชั้น และ
อื่น ๆ อีกด้วย
(5) มิ ติ ข องความสั ม พัน ธ์ (relationship) กฎกติ ก าว่า ด้ว ยการด าเนิ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งชาย - หญิ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการจบความสัมพันธ์
(6) มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิ ยามว่าอะไรคือการร่ วมเพศ ทาอย่างไรจึงเรี ยกว่าการร่ วม
เพศ และการร่ วมเพศที่ถูกต้องเป็ นอย่างไร และที่ผิดปกติเป็ นอย่างไร
จากความหมายทั้งหมดพอจะเห็นได้วา่ มีนยั ที่สาคัญอย่างหนึ่ งคือ “เพศวิถีไม่ใช่เรื่ องหยุดนิ่งหรื อตายตัว” แต่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคลเพศวิถีจึงเป็ นกระบวนการชีวิตที่ ยาวนานของคน ๆ หนึ่ ง มีการเติบโต
และเปลี่ ยนแปลง เพื่ อที่ จะตอบโต้ห รื อ ยอมตามต่ อ กรอบกติ ก าเรื่ อ งเพศที่ ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ คนอื่ น และสั ม พัน ธ์ กับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การเปลี่ยนแปลงเพศวิถีของคน บางอย่างคนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับเพราะ
เหมาะสมกับกรอบปฏิบตั ิ บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิ ยมและวัฒนธรรมทางเพศของคนในสังคม แต่การเปลี่ยนแปลง
ทางเพศวิถีบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับกรอบปฏิบตั ิวฒั นธรรมทางเพศและค่านิยมทางเพศของคนในสังคม จึงเป็ นเหตุให้
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ไม่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมไทย และก่อให้เกิดผลเสี ยกับตัวผูป้ ฏิบตั ิเองหรื อกับสังคมในภาพรวม ดังนั้นแล้ว เพศ
วิถี ( Sexuality) ความหมายโดยรวมสื่ อถึงระบบความคิดความเชื่อเรื่ องเพศ เป็ นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่
กาหนด จัดการกากับควบคุม รวมทั้งการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิ ยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจใน เรื่ องเพศ
การแสดงท่าทีที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ การแต่งกาย เป้ าหมายความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมหรื อกากับดูแลเรื่ องเพศของคนในสังคม ถ้าจะกล่าวอีกใน
หนึ่ ง เพศวิถีก็คือวิถีทางเพศของคนทั้งในระดับปั จเจกบุคคลและในระดับสังคม ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว สังคมจะมีการสร้าง
บรรทัดฐานชุดหนึ่งที่ยอมรับหรื อให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่กาหนดขึ้นเท่านั้น

เพศวิถี
(รสนิยมทางเพศ)

Bisexual

รักเพศเดียวกัน

Asexual

รักต่างเพศ

ชอบทั้งหญิงและชาย

เลสเบี้ยน /ทอม / ดี้ /
เกย์ / กะเทย

ไม่ชอบเพศใดเลยในเชิง
มีเพศสัมพันธ์ แต่มีใน
เชิงความรัก

ชาย + หญิง

ภาพที่ 1 : แสดงเพศวิถี (รสนิยมทางเพศ)
LGBT คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยในภาษาอังกฤษ LGBT (หรื อ GLBT) ซึ่งเป็ นตัวอักษร
ตัวแรกของคาว่า lesbian (เลสเบี้ ยน), gay (เกย์), bisexual (ไบเซ็กชวล), และ transgender/transsexual (คนข้ามเพศ) มี
การใช้คาว่า LGBT มาตั้งแต่ยคุ 90 ซึ่ งดัดแปลงมาจาก “LGB” ที่ใช้ในการแทนวลี “สังคมเกย์” (Gay community) ที่ ใน
หลาย ๆ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่รู้สึกว่าอธิ บายกลุ่มคนพวกนี้ ได้อย่างถูกต้องตามที่กล่าว ในการใช้
สมัยใหม่ LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคม และใน
บางครั้งอาจหมายถึงกลุ่มคนที่ ไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศ แทนการระบุว่าเป็ น เลสเบี้ ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรื อคนข้ามเพศ
ปั จจุบนั นี้ในสังคมที่ยอมรับและเข้าใจความหลากหลายทางเพศ คาว่า “เพศ” ที่เราชอบใช้กนั นั้นหมายถึง “อัตลักษณ์ทาง
เพศ” และไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออก เพศกาเนิด หรื อแรงดึงดูดทางกาย/ใจใด ๆ เลย ส่งผลให้นิยามของชายและหญิง
ในอดีตนั้นถูกทาลายทิ้ง และคาว่าชายและหญิงเป็ นคาที่ยดื หยุน่ เปิ ดกว้างมากกว่าเดิม แต่ในไทยนั้นเราจะเห็นว่ายังมีการ
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ใช้คาว่าเพศแบบไม่สนใจองค์ประกอบเหล่านี้เลย เราเรี ยก เกย์, เลสเบี้ยน, ทอม, ดี้, ไบ หรื อกะเทยว่าเป็ นเพศใหม่ไปเสี ย
หมด โดยใช้การเหมารวมแบบเดียวกันกับที่เราทากับชายและหญิง ผูค้ นหลาย ๆ คนจึงไม่สามารถยอมรับได้ เมื่อพบเจอ
กับกะเทยที่ไม่ได้ชอบผูช้ ายแต่ชอบผูห้ ญิง หรื อทอมที่ชอบได้ท้ งั หญิงและชาย ความต่างทางวิถีทางเพศ ความแตกต่าง
ด้านการแสดงออก หรื อความไม่ตรงกันระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศกับเพศกาเนิด สิ่ งเหล่านี้ไม่ใช่เพศใหม่ การที่ เราเหมา
รวมทุกอย่างว่าเป็ น เพศที่สาม ทาให้เราไม่สามารถคุยเรื่ ององค์ประกอบต่าง ๆ ของเพศได้ และความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง
ความหลากหลายทางเพศในคนหมู่มากก็คงก้าวหน้าต่อไปได้ยาก
หากเราตั้งคาถามว่า “สังคมไทยยอมรั บความหลากหลายทางเพศจริ งหรื อ ?” เมื่ อมองเผิน ๆ เราอาจเห็ นว่า
ปั จจุ บัน สังคมไทยเปิ ดกว้างต่อกลุ่มคนที่ มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้ นกว่าในอดี ต อาทิ เช่ น เกย์ เลสเบี้ ยน ไบ
เซ็กชวล คนข้ามเพศ คนเหล่านี้ สามารถใช้ชีวิตอย่างเปิ ดเผยได้มากขึ้ นกว่าในอดี ต โดยหลายคนเป็ นผูม้ ีหน้ามี ตาใน
สังคม ไม่วา่ จะเป็ นดารานักแสดง นักร้อง ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ ) ทาการสารวจ
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เรื่ อ ง “สั งคมไทยคิ ด อย่างไรกับ เพศที่ 3” ระหว่างวัน ที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 จาก
ประชาชนทัว่ ประเทศ ทุกภูมิภาคของไทย พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 88.5 ยอมรับได้ หากมีเพื่อน หรื อเพื่อน
ร่ วมงานเป็ นเพศที่ 3 มีเพียงร้อยละ 11.5 เท่านั้น ที่ ตอบว่าไม่สามารถยอมรับได้เพราะเป็ นการฝื นธรรมชาติ ส่ งผลต่อ
ภาพลักษณ์ ขององค์กร แต่ถา้ หากมี สมาชิ กหรื อคนในครอบครัวเป็ นเพศที่ 3 นั้น ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 77.6
ยอมรับได้ ในขณะที่ร้อยละ 22.4 ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะผิดกฎธรรมชาติ ยังต้องการผูส้ ื บทอดสกุล และเพศที่ 3 มี
พฤติกรรมบางอย่างสะดุดตาผูค้ น ทาให้ทาใจยอมรับไม่ได้
ส่วนพื้นที่สถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนในไทยไม่มีการยอมรับนักเรี ยนที่ถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศ หรื อคนรักเพศ
เดียวกันไม่มีการยอมรับนักเรี ยนที่ถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศ หรื อคนรักเพศเดียวกัน และนักเรี ยนกลุ่มนี้ ไม่ปลอดภัยใน
โรงเรี ยน ดังจะเห็ นได้จากงานวิจัยโดยองค์การแพลน อินเตอร์ เนชัน่ แนลประเทศไทย องค์การยูเนสโก สานักงาน
กรุ งเทพฯ และมหาวิทยาลัยมหิ ดล (2556 , หน้า 83) ได้มีหลักฐานยืนยันเพิ่มมากขึ้นว่าในทุ กภูมิภาคของโลกมีผูค้ น
จานวนมากกาลังถูกกระทารุ นแรง เพราะวิถีทางเพศหรื อเอกลักษณ์ทางเพศของพวกเขา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่อายุยงั
น้อยในรู ปแบบของการรังแก ทั้งทางกาย วาจา สังคม และเพศ ผลการศึกษาล่าสุ ดพบว่าไม่ได้มีเพียงแต่นักเรี ยนที่ เป็ น
เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ หรื อกะเทย (LGBT) เท่านั้นที่ตกเป็ นเป้ าหมายในการถูกรังแกในโรงเรี ยน แต่รวมถึงกลุ่ม
นักเรี ยนที่ ถูกมองว่ารักเพศเดี ยวกันหรื อมีลกั ษณะข้ามเพศก็ถูกรังแกเช่ นเดี ยวกัน องค์การแพลน อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล
ยูเนสโก และมหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ร่วมมื อกันดาเนิ นการศึ กษาซึ่ งใช้เวลาถึ งหนึ่ งปี เต็ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
โรงเรี ยนมัธยมของไทย 30 แห่ งใน 5 จังหวัด ศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับประสบการณ์ ของนักเรี ยนจานวนกว่า 2,000 คน
รายงานชิ้ นนี้ ใช้หัวข้อ ว่า การรั งแกต่อ กลุ่มนักเรี ยนที่ เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรั กเพศเดี ยวกัน ใน
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา : รู ปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการการป้ องกันใน 5 จังหวัดของประเทศ
ไทย โดยจะมีการเปิ ดเผยผลการศึกษาในการประชุมระดับชาติเพื่อกาหนดแนวทางการป้ องกันการรังแกต่อนักเรี ยนที่
เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรักเพศเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
รู ปแบบ ความชุก และผลกระทบของการรังแกต่อกลุ่มนักเรี ยนที่ เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรักเพศ
เดี ยวกัน และหามาตรการในการป้ องกัน การรั งแก และให้ก ารสนับ สนุ นผูถ้ ูกกระท า วิธีการศึ กษาครั้งนี้ ใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ทั้งจากนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร รวมถึงใช้การสารวจในกลุ่มนักเรี ยน
จาก 5 จังหวัดของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า เกือบหนึ่ งในสาม (30.9%) ของนักเรี ยนที่ระบุตวั เองว่าเป็ น LGBT
รายงานว่าเคยมีประสบการณ์ถูกทาร้ายร่ างกาย ส่วนอีก 29.3% รายงานว่าถูกล่วงละเมิดทางวาจา และ 24.4% รายงานว่า
ตกเป็ นเหยื่อของการล่วงละเมิ ด ทางเพศ เพราะเขาเป็ นหรื อ ถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อ คนรั กเพศเดี ยวกัน และ
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ประมาณสองในสามของผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อกล่าวว่า พวกเขาไม่ได้รายงานเหตุการณ์เหล่านี้ หรื อแม้กระทัง่ พูดคุยเกี่ยวกับ
เรื่ องนี้กบั ใครเลย โดยผลจากการศึกษาได้ช้ ีให้เห็นว่าผลกระทบจากการถูกรังแก เกือบหนึ่งในสี่ (23%) ของผูท้ ี่ถูกรังแก
เพราะเขาเป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรักเพศเดียวกันต่างมีความรู ้สึกซึมเศร้า ในขณะที่มีเพียง 6% เท่านั้น
ที่ไม่เคยถูกรังแกเลย อาการซึ มเศร้าเช่นนี้สามารถนาไปสู่ การทาร้ายตัวเองได้ และที่น่าตกใจที่สุดคือมีถึง 7% ของผูท้ ี่ถูก
รังแกเพราะเขาเป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรักเพศเดียวกัน ยอมรับว่าพวกเขาได้มีความพยายามที่จะฆ่าตัว
ตายในปี ที่ ผ่านมาอี กด้วย ผลการวิจัยพบว่าการขาดมาตรการในการป้ องกันและจัดการกับปั ญ หาการรังแกในกลุ่ม
นักเรี ยนทัว่ ไป ทาให้สถานการณ์ปัญหาการรังแกดารงอยู่ และการขาดมาตรการดังกล่าวสาหรับกลุ่มนักเรี ยนที่เป็ นหรื อ
ถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรักเพศเดียวกัน ยิง่ ทาให้สถานการณ์การรังแกในเด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้ รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
การวิจยั ครั้งนี้ จึงได้ให้แนวทางมาตรการที่โรงเรี ยนสามารถนาไปจัดการกับสถานการณ์น้ ี ซึ่ งรวมถึงการคิดทบทวนว่า
อะไรเป็ นสาเหตุ ห ลัก ที่ น าไปสู่ ก ารรั งแกกัน ตลอดทั้ง มาตรการในการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การยอมรั บ ในเรื่ อ งความ
หลากหลายทางเพศ โรงเรี ยนจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับความรุ นแรงบนฐานเพศภาวะในบริ บทโรงเรี ยนโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเด็นของการรังแกโดยมีเป้ าหมายที่กลุ่มนักเรี ยนที่ เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อคนรักเพศเดี ยวกัน
จาเป็ นจะต้องมีการทบทวนคานิยามหรื อคาอธิบายต่างๆ ในหลักสูตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนที่มีอคติต่อเรื่ องเพศ
และต่อความหลากหลายทางเพศ นักเรี ยนที่ถูกรังแกจาเป็ นจะต้องมีช่องทางในการให้ความ อีกทั้งโครงการฝึ กอบรมครู
ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรจะมีการบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศและความหลากหลายทางเพศเข้าไป เพื่อในอนาคต
เมื่อพวกเขาไปเป็ นครู จะได้มีความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ได้ดีข้ ึน
จะเห็ นได้วา่ สถานการณ์ LGBT ในพื้นที่โรงเรี ยนของประเทศไทยนั้น ยังมีความซับซ้อนและขัดแย้งอยูม่ าก
โดยแม้ว่าสังคมจะยอมรั บพฤติ กรรมรักเพศเดี ยวกันและการข้ามเพศ แต่ความชิ งชังและอคติ ที่ มีต่อกลุ่ม LGBT ยัง
ปรากฏให้เห็ นอยู่ อีกทั้งยังมีการเลือกปฏิ บตั ิต่อนักเรี ยนกลุ่มนี้ แฝงอยูใ่ นพื้นที่โรงเรี ยนต่าง ๆ เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นการ
กระทาทางกาย ทางวาจา ที่เป็ นการเหยียดและล่วงละเมิดทางเพศวิถีของนักเรี ยนกลุ่ม LGBT ปั ญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาในเรื่ องของเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปท่ามกลางความหลากหลายทางเพศในโรงเรี ยน ของนักเรี ยน
LGBT ที่ ตอ้ งเผชิญกับการแบ่งแยกกลุ่มนักเรี ยนเพศทางเลือก ว่าเป็ นกลุ่มคนที่ ไม่ปกติ ซึ่ งบ่อยครั้งนักเรี ยนเหล่านี้ ถูก
รังแกโดยเฉพาะภายในสถานศึกษาที่อดั แน่นไปด้วยอคติทางเพศและการเหยียดเพศ โดยต้องการเสนอแนะสถานศึกษา
ปลูกฝังเยาวชนให้มีทศั นคติที่เปิ ดกว้างและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม โดยเฉพาะความหลากหลายทางเพศ
ภายในสถานศึกษา ผ่านการแสดงออกทางความคิดที่เคารพสิ ทธิซ่ ึ งกันและกัน บนพื้นฐานของความเป็ นมนุษย์ที่มีความ
เท่ าเที ยม ปรับ การให้ความรู ้ ความเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ ยอมรั บ และการปฏิ บัติอย่างเท่ าเที ยมกัน ซึ่ งเด็ ก
นักเรี ยนควรที่จะได้รับการปลูกฝังว่าการแบ่งแยกและใช้ความรุ นแรงเป็ นสิ่ งที่ผิด ไม่มีใครควรได้รับการปฏิบตั ิแบบนี้
และควรสร้างการยอมรับโดยเริ่ มจากสถาบันครอบครัวก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่การยอมรับในสถานศึกษา กลุ่มนักเรี ยน
LGBT จะต้องไม่รู้สึกว่าตนเองถูกกีดกันให้แปลกแยกออกไป และไม่รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถอยูร่ ่ วมกับผูท้ ี่ถูกนิยามว่า
ปกติได้ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจในการเคลื่อนไหวในแนวทาง “เพศวิถี” ในพื้นที่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษากระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อยและพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ภายในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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วิธีการวิจยั
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาแบบมุ่ งเน้น การศึ กษา โดยใช้ห ลักของการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อยและพื้นที่ ทางสังคมของกลุ่ม
นักเรี ยน LGBT ภายในสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นการบูรณาการข้อมูลทั้งทางด้านพฤติกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มของกลุ่ม
นักเรี ยน LGBT ภายในสถานศึ กษา โดยใช้ห ลักการของระเบี ยบวิธีวิจั ยแบบ Oral History เพื่ อเป็ นการศึ กษา Life
History ภายใต้กระบวนการทัศน์ สร้ างสรรค์สังคม ในการบอกเล่าหรื อเล่าเรื่ องที่ ถูกละเลยหรื อปฏิ เสธไม่ ให้มีการ
กล่าวถึง เพื่อให้ทราบถึงการดารงชีวิตประจาวันและกระบวนการต่อสู ้ในชี วิตประจาวันภายในพื้นที่ สถานศึ กษาของ
กลุ่มนักเรี ยน LGBT
ผลการวิจยั
ศึกษากระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อยและพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ภายในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึ กษา เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึ กษาอยูใ่ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 40
คน โดยการเลื อกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ มี 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ น
แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฏี งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบบสอบถามดังกล่าวแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ
ปั จจัยทางครอบครัว และในส่วนที่สองเป็ นแบบสัมภาษณ์กระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อยและพื้นที่ทางสังคม
ของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ภายในสถานศึกษา จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูล แล้วนาไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ได้ผลดังนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นนักเรี ยนที่นิยามตนเองว่าเกย์ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
25 นิ ยามตนเองว่ากะเทย จานวน 15 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.5 นิ ยามตนเองว่าทอม จานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 12.5
นิยามตนเองว่าดี้ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 และนิ ยามตนเองว่าเลสเบี้ยน จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5 อายุ
ของนักเรี ยนที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ
มีอายุระหว่าง 13-15 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 นักศึกษาส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
26 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 และมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างจังหวัดจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 พักอาศัยอยูบ่ า้ นจานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 47.5 และพักอาศัยอยู่หอพัก จานวน 21 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.5 นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีบิดา-มารดาเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายที่นักเรี ยนได้รับต่อเดือนพบว่า ได้รับค่าใช้จ่ายเดือน
ละ 3,000-5,000 บาท จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 และได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละมากกว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
25 แหล่งที่นกั เรี ยนได้รับรู ้ทางเพศมากที่สุดพบว่านักเรี ยนได้รับความรู ้ทางเพศจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100 และเมื่อนักเรี ยนมีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาเรื่ องเพศ นักเรี ยนส่วนใหญ่จะปรึ กษาเพื่อนมากที่สุด จานวน 33
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 82.5 รองลงมาคื อนักเรี ยนจะไม่ป รึ กษาใคร จานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.5 บิ ดา-มารดา และ
นักเรี ยนเลือกที่จะปรึ กษาบิดา-มารดา จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
2. แบบสัมภาษณ์กระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อยและพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ภายใน
สถานศึกษา โดยการศึกษาแนวนี้ ตอ้ งการจะตอบคาถามว่า กลุ่มนักเรี ยน LGBT มีพฒั นาการในการยอมรับ เปิ ดเผยและ
แสดงตัวตนทางเพศอย่างไร โดยเน้นการศึ กษาจากเรื่ องเล่า และการถ่ายทอดประสบการณ์ ต้ งั แต่วยั เด็กไปจนถึงการ
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ยอมรับว่าตนเองเป็ นกลุ่มหลากหลายทางเพศ และสะท้อนบริ บทภายในครอบครัวและโรงเรี ยนที่มีผลต่อการปกปิ ดและ
เปิ ดเผยอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเรี ยน LGBT
2.1 กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่ นิยามตนเองว่า “กะเทย” ทาให้เข้าใจว่ากะเทย มักจะใช้วิธีการสื่ อสาร
ทางตรงเพื่อเปิ ดเผยตัวเอง โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิริยาท่าทางและคาพูด ใช้คาพูดแทนตัวเองเป็ นผูห้ ญิง หรื อใช้คา
ว่า “คะ” หรื อ “ค่ะ” ในการสนทนา กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นกะเทย อธิ บายว่าตนเองจะเปิ ดเผยตัวตั้งแต่
เป็ นเด็ก สภาพแวดล้อมครอบครัวที่ให้อิสระหรื อไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์มากจะเอื้อให้ตนเองเปิ ดเผยตัวได้ดีกว่า อย่างไร
ก็ตามครอบครัวส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นกะเทย อีกทั้งครู
และผูบ้ ริ หารบางคนก็ยงั ไม่ยอมรับในอัตลักษณ์ของตนเอง เพราะเห็นว่าขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม กลุ่มนักเรี ยน
LGBT กลุ่มนี้ ไม่กล้าเปิ ดเผยกับพ่อแม่ เพราะอาจทาให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรื อไม่พอใจ กลุ่มนักเรี ยน LGBT กล้าที่ จะ
เปิ ดเผยกับเพื่อนมากกว่า เพราะเพื่อนจะไม่ลอ้ เลียนหรื อตาหนิ และกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นกะเทย จะ
มีวธิ ี การชดเชยที่ทาให้ตนเองได้รับการยอมรับในพื้นที่โรงเรี ยน ได้แก่การเรี ยนหนังสื อให้เก่ง ทางานดี ๆ สร้างชื่อเสี ยง
จากการทางานและประพฤติตวั เป็ นคนดีต่อไปในสังคมภายนอก
2.2 กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่า “เกย์” ทาให้เข้าใจว่ากลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเอง
ว่าเป็ นเกย์ มักจะใช้วธิ ีการสื่ อสารทางอ้อมโดยไม่เปิ ดเผยตัวเอง ซึ่งตรงข้ามกับกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ น
กะเทย โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิ ริยาท่ าทางและคาพูด ที่ ใช้ค าพูดแทนตัวเองเป็ นผูห้ ญิ ง ในการสนทนา หรื อ
แม้กระทัง่ การแต่งกาย กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นเกย์อธิบายว่ากลุ่มของพวกตนจะไม่รู้ตวั ตั้งแต่เด็ก แต่
เริ่ มที่ จะรู ้ตวั เองว่าชอบผูช้ ายด้วยกันเมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั มัธยมศึ กษาตอนต้น สภาพแวดล้อมครอบครัวที่ให้อิสระหรื อไม่มี
ระเบี ยบกฎเกณฑ์มากจะเอื้อให้บุคคลเปิ ดเผยตัวได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามในบางครอบครั วก็จะไม่ค่อยยอมรับใน
พฤติกรรมชายรักชายถึงแม้วา่ กลุ่มของตนเองไม่ได้แสดงออกแบบผูห้ ญิงก็ตาม กระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อย
และพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นเกย์ภายในสถานศึกษา กลุ่มนี้ไม่กล้าเปิ ดเผยกับพ่อแม่
เพราะอาจทาให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรื อไม่พอใจ กลุ่มนักเรี ยน LGBT กล้าที่จะเปิ ดเผยกับเพื่อนมากกว่า เพราะเพื่อนจะ
ไม่ลอ้ เลียนหรื อตาหนิ จะมีวิธีการชดเชยที่ ทาให้เขาได้รับการยอมรับ ในพื้นที่ โรงเรี ยน ได้แก่การเรี ยนหนังสื อให้เก่ง
และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมโรงเรี ยนให้มากที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นกีฬา หรื อกิจกรรมคณะกรรมการโรงเรี ยน
2.3 กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ทาให้เข้าใจว่าทอม มักจะใช้วธิ ีการสื่ อสารทางตรง
เพื่อเปิ ดเผยตัวเอง โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิริยาท่าทางและคาพูด ใช้คาพูดแทนตัวเองเป็ นผูช้ ายหรื อใช้คาว่า “ครับ”
หรื อ “ฮะ” ในการสนทนา กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นทอม อธิบายว่าตนเองไม่ได้พึงพอใจความเป็ นหญิง
ในตัวเอง การแต่ งตัว ก็จะแต่ งตัวไม่ให้มี ค วามเป็ นหญิ งมากนัก หรื อจะแต่ งเป็ นชายไปเลยก็ ได้ รวมไปถึ งสิ่ งของ
เครื่ องประดับด้วย สภาพแวดล้อมครอบครัวที่ ให้อิสระหรื อไม่มีระเบี ยบกฎเกณฑ์มากจะเอื้อให้ตนเองเปิ ดเผยตัวได้
ดีกว่า อย่างไรก็ตามครอบครัวส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ น
ทอม อีกทั้งครู และผูบ้ ริ หารบางคนก็ยงั ไม่ยอมรับในอัตลักษณ์ของตนเอง เพราะเห็นว่าขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม
กลุ่มนักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ ไม่กล้าเปิ ดเผยกับพ่อแม่ เพราะอาจทาให้ พ่อแม่ไม่สบายใจหรื อไม่พ อใจ กลุ่มนักเรี ยน
LGBT กล้าที่จะเปิ ดเผยกับเพื่อนมากกว่า เพราะเพื่อนจะไม่ลอ้ เลียนหรื อตาหนิ และกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเอง
ว่าเป็ นทอม จะมีวธิ ีการชดเชยที่ทาให้ตนเองได้รับการยอมรับในพื้นที่โรงเรี ยน ได้แก่การเรี ยนหนังสื อให้เก่ง และมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมโรงเรี ยนให้มากที่สุดเพื่อให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่ วมชั้นและทุกคนในโรงเรี ยน
2.4 กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่ นิยามตนเองว่า “ดี้” ทาให้เข้าใจว่าดี้ เป็ นผูห้ ญิงที่ รักชอบทอม เป็ นเรื่ อง
ยากสาหรับทุกคน ที่จะมองว่าผูห้ ญิงคนไหนเป็ นดี้ หรื อไม่เป็ น เพราะลักษณะของนักเรี ยน LGBT ที่ นิยามตนเองว่า ดี้
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เป็ นผูห้ ญิงธรรมดาทัว่ ไป เพียงแต่จะรู ้สึกได้ต่อเมื่อเธอแสดงความสนใจในตัวทอม ด้วยความเสน่ หาอย่างชัดเจน กลุ่ม
นักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ จะเปิ ดเผยตัวเองทางตรงและแสดงออกชัดเจนว่าตนเองไม่ได้ชอบเพศตรงข้าม กลุ่มนักเรี ยน
LGBT ที่นิยามตนเองว่าดี้ จะมีลกั ษณะเป็ นผูห้ ญิงที่มีความมัน่ ใจในตนเองสูง เลือกที่จะมีความสุขกับคนรักที่เป็ นทอมอ
ย่างเต็มที่โดยไม่สนใจสายตาผูพ้ บเห็น ที่สาคัญกลุ่มนักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ จะมีความเป็ นหญิงมากกว่าผูห้ ญิงทัว่ ไป เป็ น
ผูห้ ญิ งที่ มีความพิถีพิถนั ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่นการแต่งตัว สภาพแวดล้อมครอบครัวส่ วนใหญ่จะให้อิสระและไม่มี
ระเบี ยบกฎเกณฑ์มากจนเกิ นไป ทาให้เอื้อต่อนักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ ให้ตนเองเปิ ดเผยตัวได้ ครอบครัวส่ วนใหญ่จะ
ยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ เพราะเห็นว่าไม่ได้ขดั แย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม กลุ่มนักเรี ยน
LGBT กลุ่มนี้ ไม่กล้าเปิ ดเผยกับพ่อแม่ เพราะอาจทาให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรื อไม่พอใจ กลุ่มนักเรี ยน LGBT กล้าที่ จะ
เปิ ดเผยกับเพื่อนมากกว่า เพราะเพื่อนจะไม่ลอ้ เลียนหรื อตาหนิ และกลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่นิยามตนเองว่าเป็ นดี้ จะไม่มี
วิธีการชดเชยที่ ทาให้ตนเองได้รับการยอมรับ ในพื้นที่ โรงเรี ยนสักเท่าไหร่ เพราะตนเองก็เหมือนผูห้ ญิ งปกติธรรมดา
ทัว่ ไป จึงไม่ได้รู้สึกว่าตนเองถูกกดทับ แต่ก็ยงั ปฏิบตั ิตนให้เป็ นนักเรี ยนที่ดี โดยการเรี ยนหนังสื อให้เก่ง และมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมโรงเรี ยนให้มากที่สุด
2.5 กลุ่มนักเรี ยน LGBT ที่ นิยามตนเองว่า “เลสเบี้ ยน” ทาให้เข้าใจว่าเลสเบี้ ยนก็คือผูห้ ญิงธรรมดา
ทัว่ ไป ที่ มกั ชอบเสน่ หาได้ท้ งั ผูห้ ญิงที่ เป็ นผูห้ ญิงด้วยกัน และตัวเองก็ยงั สามารถรักชอบผูช้ ายได้เช่นกัน กลุ่มนักเรี ยน
LGBT กลุ่ ม นี้ จะเปิ ดเผยตัว เองทางตรงและแสดงออกชัด เจนว่า ตนเองว่า ชอบทั้ง เพศเดี ย วกัน และเพศตรงข้า ม
สภาพแวดล้อมครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ให้อิสระและมีระเบียบกฎเกณฑ์มากจนเกินไป ทาให้ไม่เอื้อต่อนักเรี ยน LGBT
กลุ่มนี้ ครอบครัวส่ วนใหญ่จะไม่ยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ เพราะเห็ นว่าขัดแย้งกับบรรทัด
ฐานทางสังคม กลุ่มนักเรี ยน LGBT กลุ่มนี้ ไม่กล้าเปิ ดเผยกับพ่อแม่ เพราะอาจทาให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรื อไม่พอใจ
กลุ่มนักเรี ยน LGBT กล้าที่ จะเปิ ดเผยกับเพื่อนมากกว่า เพราะเพื่อนจะไม่ลอ้ เลียนหรื อตาหนิ และกลุ่มนักเรี ยน LGBT
จะไม่มีวิธีการชดเชยที่ ทาให้ ตนเองได้รับการยอมรับ ในพื้นที่ โรงเรี ยนสักเท่ าไหร่ เพราะตนเองก็เหมือนผูห้ ญิ งปกติ
ธรรมดาทัว่ ไป จึงไม่ได้รู้สึกว่าตนเองถูกกดทับ แต่ก็ยงั ปฏิบตั ิตนให้เป็ นนักเรี ยนที่ดี โดยการเรี ยนหนังสื อให้เก่ง และมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมโรงเรี ยนให้มากที่สุด
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษานี้ตอ้ งการจะตอบคาถามว่า กลุ่มนักเรี ยน LGBT มีพฒั นาการในการยอมรับ เปิ ดเผยและแสดงตัวตน
ทางเพศอย่างไร โดยเน้นการศึกษาจากเรื่ องเล่า และการถ่ายทอดประสบการณ์ต้ งั แต่วยั เด็กไปจนถึงการยอมรับว่าตนเอง
เป็ นกลุ่มหลากหลายทางเพศ และสะท้อนบริ บทภายในครอบครัวและโรงเรี ยนที่มีผลต่อการปกปิ ดและเปิ ดเผยอัตลักษณ์
ของกลุ่มนักเรี ยน LGBT การศึกษาเหล่านี้ ใช้แนวคิดทฤษฎีแตกต่างกันเพื่ออธิ บายการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มนักเรี ยน
LGBT กล่าวคือ ในการศึกษากลุ่มนักเรี ยน LGBT ใช้ทฤษฎีสื่อสารและแนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยตนเอง โดยมีหลักคิด
ว่าการสื่ อสารระหว่างบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยตัวตน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ ความรู ้สึกร่ วม
ช่วงเวลา และโอกาส จากการศึกษากลุ่มนักเรี ยน LGBT พบว่า การสื่ อสารเพื่อเปิ ดเผยตัวของกลุ่มนักเรี ยน LGBT มีท้ งั
ทางอ้อมและทางตรง ซึ่ งระดับของการยอมรับ มีท้ งั ยอมรับได้มาก ปานกลางและไม่ยอมรับ การเปิ ดเผยแบบทางอ้อม
ได้แก่การแสดงกิริยาท่าทางแบบอ่อนช้อย หรื อแต่งตัวเหมือนผูห้ ญิง และแต่งตัวเหมือนผูช้ าย เพื่อให้คนในครอบครัว
เข้าใจ แต่คนในครอบครัวอาจมีการกล่าวตาหนิ หรื อห้ามปรามบ้าง ในกรณี ที่ครอบครัวไม่ยอมรับจะมีการต่อต้าน แต่
ไม่มีการด่าทอและทาร้ายร่ างกาย จนถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กนั ส่ วนการสื่ อสารทางตรง คือบุคคลจะพูดคุยกับคนใน
ครอบครัวที่เขาวางใจมากที่สุด เช่น พี่สาว พี่ชาย น้องสาว น้องชาย โดยยังมีความกังวลว่า ถ้าเปิ ดเผยกับพ่อแม่แล้วอาจ
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ทาให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรื อไม่พอใจ กลุม่ นักเรี ยน LGBT จึงเปิ ดเผยตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศกับเพื่อนมากกว่า เพราะมี
ความสบายใจที่ สุ ด เพราะเพื่ อ นจะไม่ ล ้อ เลี ย นหรื อ ต าหนิ เมื่ อ ทราบอัต ลัก ษณ์ ท างเพศของตน อี ก ทั้ง การสร้ า ง
กระบวนการสร้างตัวตน วัฒนธรรมย่อยและพื้นที่ ทางสังคมของกลุ่มนักเรี ยน LGBT ภายในสถานศึ กษา สิ่ งที่ กลุ่ม
นักเรี ยน LGBTปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองมากที่สุด ก็คือการตั้งใจเรี ยนหนังสื อให้เก่งเพือ่
สอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง อีกทั้งพยายามนาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยนมากที่สุด
ไม่วา่ จะเป็ น นักกีฬาโรงเรี ยน คณะกรรมการนักเรี ยน เป็ นตัวแทนโรงเรี ยนเข้าประกวดทักษะต่าง ๆ เป็ นต้น
ดังนั้นแล้วอัตลักษณ์ทางเพศนี้ สามารถกาหนดบทบาทให้แก่เรา ทาให้เรารู ้วา่ เราควรจะดาเนิ นชีวติ และดาเนิ น
ความสัมพันธ์กับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเราอย่างไร สาหรับบางคนแล้วอัตลักษณ์ ทางเพศไม่ใช่ เป็ นสิ่ งติ ดตัวมาตั้งแต่เกิ ด
เท่านั้น แต่อตั ลักษณ์ทางเพศนั้นถูกแวดล้อมมาจากโครงสร้างทางสังคม ครอบครัว หรื อสื่ อต่าง ๆ คอยตอกย้าตลอดเวลา
แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าอัตลักษณ์ ทางเพศที่ ผิดแปลกไปจากต้นฉบับเดิ มคือ เพศหญิ งและเพศชายจะอยู่
ด้วยกันไม่ได้ เพราะสังคมยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่ ค่อนข้างจะเปิ ดกว้างในเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกของบุ คคล
ต่างหากไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนก็สามารถกระทาได้ โดยอัตลักษณ์ทางเพศ เป็ นสิ่ งสาคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม เพราะแต่ละวัฒนธรรมนั้นให้ความสาคัญเกี่ยวกับเพศแตกต่างกัน การอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรมนั้น
ก็เป็ นการยอมรับตัวตนของคนอื่นที่ไม่เหมือนกับเราด้วยเช่นกัน
กิตติกรรมประกาศ
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