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บทคดัย่อ 

“เพศวิถีไม่ใช่เร่ืองหยดุน่ิงหรือตายตวั” แต่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ในแง่ปัจเจกบุคคลเพศวิถีจึงเป็น
กระบวนการชีวิตท่ียาวนานของคนๆ หน่ึง มีการเติบโตและเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะตอบโตห้รือยอมตามต่อกรอบกติกา
เร่ืองเพศท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน และสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาหน่ึงๆ การเปล่ียนแปลงเพศวิถีของคน
บางอย่าง คนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับเพราะเหมาะสมกับกรอบปฏิบัติ บรรทัดฐาน ความเช่ือ ค่านิยมและ
วฒันธรรมทางเพศของคนในสังคม แต่การเปล่ียนแปลงทางเพศวิถีบางอยา่งอาจจะไม่ตรงกบักรอบปฏิบติัวฒันธรรม
ทางเพศและค่านิยมทางเพศของคนในสังคม จึงเป็นเหตุให้ไม่เหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมไทย และก่อให้เกิดผลเสีย
กับตวัผูป้ฏิบัติเองหรือกับสังคมในภาพรวม ซ่ึงบทความน้ีอภิปรายถึงเพศวิถีทางเลือกท่ีเปล่ียนไปท่ามกลางความ
หลากหลายทางเพศในโรงเรียน ของนกัเรียน LGBT ท่ีตอ้งเผชิญกบัการแบ่งแยกกลุ่มนกัเรียนเพศทางเลือก วา่เป็นกลุ่ม
คนท่ีไม่ปกติ  
 

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.  
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บทน า 

 ค าวา่ “เพศวิถี” มีนกัสตรีนิยมไทยพยายามอธิบายความหมายอยูห่ลายคน ดงัเช่น  พริสรา แซ่กว้ย (2548, หนา้ 
14) อธิบายวา่ เพศวิถีคือวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความปรารถนาทางเพศ หรือท่ีเรียกไวใ้นกฎหมายลา้นนาดั้งเดิมวา่ “ตณัหา
อาลยั” โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศของปัจเจกบุคคลเป็นมากกวา่พฤติกรรมตามธรรมชาติ วา่
ใครมีเพศสัมพนัธ์กบัใคร ท่ีไหน อย่างไร แต่หมายรวมไปถึงความปรารถนาดีท่ีเหมาะสม การเก้ียวพาราสี มโนทศัน์
เก่ียวกบัคู่ในอุดมคติ ฯลฯ จึงเป็นทั้งเร่ืองการสร้างความหมายทางสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและ
การเมือง และเป็นพ้ืนท่ีของการยอมจ านนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก ขณะท่ี วิลาสินี พิพิธกุล (2547, หน้า 32) ให้
ความหมายของค าว่า เพศวิถี ว่าคือระบบความคิด ความเช่ือเร่ืองเพศ  เป็นกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมท่ี
ก าหนด จดัการ ก ากบั ควบคุม รวมทั้งการแสดงออกเก่ียวกบัรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ 
การแสดงท่าทีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
เพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ ์ระเบียบกฎหมายต่างๆ ท่ีมาควบคุมหรือก ากบัดูแลเร่ืองเพศของคนในสงัคม โดยทัว่ไป
แล้วสังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐานชุดหน่ึงท่ียอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถ่ีก าหนดข้ึนเท่านั้ น ส่วน            
ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์ (2550, หนา้ 54) ไดใ้หร้ายละเอียดถึงแง่มุมของเพศวถีิวา่มี 6 มิติ ดงัน้ี 

(1) มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบติั และอตัลกัษณ์ (erotic desires, practices and identity) เพศวิถี
ท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์นั้นคือการนิยามตนเองในทางเพศ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัเพศภาวะ (gender) แต่อตัลกัษณ์ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
การท่ีนิยามตวัเองเพียงอยา่งเดียว ยงัข้ึนอยูก่บัการท่ีคนอ่ืนนิยามหรือมองวา่เราเป็นอยา่งไรในทางเพศดว้ย 

(2) มิติการน าเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอ่ืนเห็นเราเป็นอย่างไร เราก็น าเสนอ
ตวัเองอยา่งนั้น อาจดว้ยทรงผม หรือเส้ือผา้ เพ่ือน าความเป็นเพศหญิง เพศชาย หรือเพศทางเลือกอ่ืน ๆ 

(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นตวัตนในทางเพศ 
ซ่ึงการกระท าแบบเดียวกนัแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บับริบท ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ หรือความรู้สึกท่ีเรา
มีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตวั 

(4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สงัคมวางกฎกติกาของความรัก ใหรั้กเฉพาะเพ่ือนต่างเพศเท่านั้น แต่
คนท่ีรักเพศเดียวกนัก็ไม่ไดห้ลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนท่ีรักเพศเดียวกนัก็จะรักกบัคนท่ีมีเพศภาวะ
เดียวกบัเราเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบน้ี ซ่ึงถา้หลดุจากกรอบน้ีคือสามารถสนใจหรือดึงดูดกบัคนไดทุ้กคน 
ทุกเพศ ทุกวยั นอกจากน้ีความรักก็ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการท่ีเราตอ้งรักต่างเพศเท่านั้น แต่เก่ียวขอ้งกบัเช้ือชาติ ชนชั้น และ
อ่ืน ๆ อีกดว้ย 

(5) มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิง 
เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั และวฒันธรรม ซ่ึงบางสงัคมไม่มีกติกาของการจบความสมัพนัธ์ 

(6) มิติของเพศสัมพนัธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามวา่อะไรคือการร่วมเพศ ท าอยา่งไรจึงเรียกวา่การร่วม
เพศ และการร่วมเพศท่ีถูกตอ้งเป็นอยา่งไร และท่ีผิดปกติเป็นอยา่งไร 

จากความหมายทั้งหมดพอจะเห็นไดว้า่มีนยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ “เพศวถีิไม่ใช่เร่ืองหยดุน่ิงหรือตายตวั” แต่มี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคลเพศวิถีจึงเป็นกระบวนการชีวิตท่ียาวนานของคน ๆ หน่ึง มีการเติบโต
และเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเร่ืองเพศท่ีปฏิสัมพนัธ์กับคนอ่ืน และสัมพนัธ์กับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ การเปล่ียนแปลงเพศวถีิของคน บางอยา่งคนส่วนใหญ่ในสงัคมใหก้ารยอมรับเพราะ
เหมาะสมกบักรอบปฏิบติั บรรทดัฐาน ความเช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรมทางเพศของคนในสังคม แต่การเปล่ียนแปลง
ทางเพศวิถีบางอยา่งอาจจะไม่ตรงกบักรอบปฏิบติัวฒันธรรมทางเพศและค่านิยมทางเพศของคนในสงัคม จึงเป็นเหตุให้
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ไม่เหมาะสมกบัสงัคมวฒันธรรมไทย และก่อให้เกิดผลเสียกบัตวัผูป้ฏิบติัเองหรือกบัสังคมในภาพรวม ดงันั้นแลว้ เพศ
วถีิ ( Sexuality) ความหมายโดยรวมส่ือถึงระบบความคิดความเช่ือเร่ืองเพศ เป็นกระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรมท่ี
ก าหนด จดัการก ากบัควบคุม รวมทั้งการแสดงออกเก่ียวกบัรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจใน เร่ืองเพศ 
การแสดงท่าทีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การแต่งกาย เป้าหมายความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 
ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ ์ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีควบคุมหรือก ากบัดูแลเร่ืองเพศของคนในสังคม ถา้จะกล่าวอีกใน
หน่ึง เพศวิถีก็คือวิถีทางเพศของคนทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและในระดบัสังคม ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ สังคมจะมีการสร้าง
บรรทดัฐานชุดหน่ึงท่ียอมรับหรือใหค้วามชอบธรรมกบัเพศวถีิท่ีก าหนดข้ึนเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 : แสดงเพศวถีิ (รสนิยมทางเพศ) 
 

LGBT คือกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยในภาษาองักฤษ LGBT (หรือ GLBT) ซ่ึงเป็นตวัอกัษร
ตวัแรกของค าว่า lesbian (เลสเบ้ียน), gay (เกย)์, bisexual (ไบเซ็กชวล), และ transgender/transsexual (คนขา้มเพศ) มี
การใชค้  าวา่ LGBT มาตั้งแต่ยคุ 90 ซ่ึงดดัแปลงมาจาก “LGB” ท่ีใชใ้นการแทนวลี “สังคมเกย”์ (Gay community) ท่ีใน
หลาย ๆ กลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ไม่รู้สึกวา่อธิบายกลุ่มคนพวกน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีกล่าว ในการใช้
สมยัใหม่ LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลกัษณะการแสดงเพศทางสังคม และใน
บางคร้ังอาจหมายถึงกลุ่มคนท่ีไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศ แทนการระบุว่าเป็น เลสเบ้ียน เกย ์ไบเซ็กชวล หรือคนขา้มเพศ 
ปัจจุบนัน้ีในสงัคมท่ียอมรับและเขา้ใจความหลากหลายทางเพศ ค าวา่ “เพศ” ท่ีเราชอบใชก้นันั้นหมายถึง “อตัลกัษณ์ทาง
เพศ” และไม่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงออก เพศก าเนิด หรือแรงดึงดูดทางกาย/ใจใด ๆ เลย ส่งผลใหนิ้ยามของชายและหญิง
ในอดีตนั้นถูกท าลายท้ิง และค าวา่ชายและหญิงเป็นค าท่ียดืหยุน่เปิดกวา้งมากกวา่เดิม แต่ในไทยนั้นเราจะเห็นวา่ยงัมีการ

เพศวถิ ี

(รสนิยมทางเพศ) 

Bisexual รักเพศเดียวกนั Asexual รักต่างเพศ 

ชอบทั้งหญิงและชาย เลสเบ้ียน /ทอม / ด้ี / 
 เกย ์/ กะเทย 

ไม่ชอบเพศใดเลยในเชิง
มีเพศสมัพนัธ์ แต่มีใน

เชิงความรัก 

ชาย + หญิง 

- 65 -



  HDO2-4 
 

ใชค้  าวา่เพศแบบไม่สนใจองคป์ระกอบเหล่าน้ีเลย เราเรียก เกย,์ เลสเบ้ียน, ทอม, ด้ี, ไบ หรือกะเทยวา่เป็นเพศใหม่ไปเสีย
หมด โดยใชก้ารเหมารวมแบบเดียวกนักบัท่ีเราท ากบัชายและหญิง ผูค้นหลาย ๆ คนจึงไม่สามารถยอมรับได ้เม่ือพบเจอ
กบักะเทยท่ีไม่ไดช้อบผูช้ายแต่ชอบผูห้ญิง หรือทอมท่ีชอบไดท้ั้งหญิงและชาย ความต่างทางวิถีทางเพศ ความแตกต่าง
ดา้นการแสดงออก หรือความไม่ตรงกนัระหวา่งอตัลกัษณ์ทางเพศกบัเพศก าเนิด ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เพศใหม่ การท่ีเราเหมา
รวมทุกอยา่งวา่เป็น เพศท่ีสาม ท าให้เราไม่สามารถคุยเร่ืององคป์ระกอบต่าง ๆ ของเพศได ้และความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
ความหลากหลายทางเพศในคนหมู่มากก็คงกา้วหนา้ต่อไปไดย้าก 

หากเราตั้งค  าถามว่า “สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศจริงหรือ?” เม่ือมองเผิน ๆ เราอาจเห็นว่า
ปัจจุบันสังคมไทยเปิดกวา้งต่อกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศมากข้ึนกว่าในอดีต อาทิเช่น เกย ์เลสเบ้ียน ไบ
เซ็กชวล คนขา้มเพศ คนเหล่าน้ีสามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยไดม้ากข้ึนกว่าในอดีต โดยหลายคนเป็นผูมี้หน้ามีตาใน
สงัคม ไม่วา่จะเป็นดารานกัแสดง นกัร้อง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ซ่ึงสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ท าการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศท่ี 3” ระหว่างวนัท่ี 15-16 พฤษภาคม 2556 จาก
ประชาชนทัว่ประเทศ ทุกภูมิภาคของไทย พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.5 ยอมรับได ้หากมีเพื่อน หรือเพื่อน
ร่วมงานเป็นเพศท่ี 3 มีเพียงร้อยละ 11.5 เท่านั้น ท่ีตอบว่าไม่สามารถยอมรับไดเ้พราะเป็นการฝืนธรรมชาติ ส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ขององค์กร แต่ถา้หากมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศท่ี 3 นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.6 
ยอมรับได ้ในขณะท่ีร้อยละ 22.4 ไม่สามารถยอมรับได ้เพราะผิดกฎธรรมชาติ ยงัตอ้งการผูสื้บทอดสกลุ และเพศท่ี 3 มี
พฤติกรรมบางอยา่งสะดุดตาผูค้น ท าใหท้ าใจยอมรับไม่ได ้
 ส่วนพ้ืนท่ีสถานศึกษาหรือโรงเรียนในไทยไม่มีการยอมรับนกัเรียนท่ีถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศ หรือคนรักเพศ
เดียวกนัไม่มีการยอมรับนกัเรียนท่ีถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศ หรือคนรักเพศเดียวกนั และนกัเรียนกลุ่มน้ีไม่ปลอดภยัใน
โรงเรียน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยโดยองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย องค์การยูเนสโก ส านักงาน
กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลยัมหิดล (2556 , หน้า 83) ได้มีหลกัฐานยืนยนัเพ่ิมมากข้ึนว่าในทุกภูมิภาคของโลกมีผูค้น
จ านวนมากก าลงัถูกกระท ารุนแรง เพราะวิถีทางเพศหรือเอกลกัษณ์ทางเพศของพวกเขา ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนตั้งแต่อายยุงั
นอ้ยในรูปแบบของการรังแก ทั้งทางกาย วาจา สังคม และเพศ ผลการศึกษาล่าสุดพบวา่ไม่ไดมี้เพียงแต่นักเรียนท่ีเป็น  
เลสเบ้ียน เกย ์คนรักสองเพศ หรือกะเทย (LGBT) เท่านั้นท่ีตกเป็นเป้าหมายในการถูกรังแกในโรงเรียน แต่รวมถึงกลุ่ม
นักเรียนท่ีถูกมองว่ารักเพศเดียวกันหรือมีลกัษณะขา้มเพศก็ถูกรังแกเช่นเดียวกัน องค์การแพลน อินเตอร์เนชัน่แนล 
ยูเนสโก และมหาวิทยาลยัมหิดลไดร่้วมมือกนัด าเนินการศึกษาซ่ึงใช้เวลาถึงหน่ึงปีเต็ม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
โรงเรียนมธัยมของไทย 30 แห่งใน 5 จงัหวดั ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับประสบการณ์ของนักเรียนจ านวนกว่า 2,000 คน 
รายงานช้ินน้ีใช้หัวขอ้ว่า การรังแกต่อกลุ่มนักเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกันใน
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา : รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการการป้องกนัใน 5 จงัหวดัของประเทศ
ไทย โดยจะมีการเปิดเผยผลการศึกษาในการประชุมระดบัชาติเพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกนัการรังแกต่อนกัเรียนท่ี
เป็นหรือถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกนั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบ ความชุก และผลกระทบของการรังแกต่อกลุ่มนักเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศ
เดียวกัน และหามาตรการในการป้องกันการรังแก และให้การสนับสนุนผูถู้กกระท า วิธีการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม การสงัเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ทั้งจากนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร รวมถึงใชก้ารส ารวจในกลุ่มนกัเรียน
จาก 5 จงัหวดัของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ เกือบหน่ึงในสาม (30.9%) ของนักเรียนท่ีระบุตวัเองวา่เป็น LGBT 
รายงานวา่เคยมีประสบการณ์ถูกท าร้ายร่างกาย ส่วนอีก 29.3% รายงานวา่ถูกล่วงละเมิดทางวาจา และ 24.4% รายงานวา่
ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ เพราะเขาเป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกัน และ
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ประมาณสองในสามของผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อกล่าววา่ พวกเขาไม่ไดร้ายงานเหตุการณ์เหล่าน้ีหรือแมก้ระทัง่พูดคุยเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีกบัใครเลย โดยผลจากการศึกษาไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ผลกระทบจากการถูกรังแก เกือบหน่ึงในส่ี (23%) ของผูท่ี้ถูกรังแก
เพราะเขาเป็นหรือถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกนัต่างมีความรู้สึกซึมเศร้า ในขณะท่ีมีเพียง 6% เท่านั้น
ท่ีไม่เคยถูกรังแกเลย อาการซึมเศร้าเช่นน้ีสามารถน าไปสู่การท าร้ายตวัเองได ้และท่ีน่าตกใจท่ีสุดคือมีถึง 7% ของผูท่ี้ถูก
รังแกเพราะเขาเป็นหรือถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกนั ยอมรับวา่พวกเขาไดมี้ความพยายามท่ีจะฆ่าตวั
ตายในปีท่ีผ่านมาอีกด้วย ผลการวิจัยพบว่าการขาดมาตรการในการป้องกันและจัดการกับปัญหาการรังแกในกลุ่ม
นกัเรียนทัว่ไป ท าใหส้ถานการณ์ปัญหาการรังแกด ารงอยู ่และการขาดมาตรการดงักล่าวส าหรับกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นหรือ
ถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกนั ยิง่ท าให้สถานการณ์การรังแกในเด็กนกัเรียนกลุ่มน้ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดใ้ห้แนวทางมาตรการท่ีโรงเรียนสามารถน าไปจดัการกบัสถานการณ์น้ี ซ่ึงรวมถึงการคิดทบทวนวา่
อะไรเป็นสาเหตุหลักท่ีน าไปสู่การรังแกกัน ตลอดทั้ งมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในเร่ืองความ
หลากหลายทางเพศ โรงเรียนจะตอ้งมีนโยบายเก่ียวกบัความรุนแรงบนฐานเพศภาวะในบริบทโรงเรียนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในประเด็นของการรังแกโดยมีเป้าหมายท่ีกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองวา่เป็นคนขา้มเพศหรือคนรักเพศเดียวกนั 
จ าเป็นจะตอ้งมีการทบทวนค านิยามหรือค าอธิบายต่างๆ ในหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีมีอคติต่อเร่ืองเพศ
และต่อความหลากหลายทางเพศ นกัเรียนท่ีถูกรังแกจ าเป็นจะตอ้งมีช่องทางในการให้ความ อีกทั้งโครงการฝึกอบรมครู
ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ควรจะมีการบรรจุเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศและความหลากหลายทางเพศเขา้ไป เพ่ือในอนาคต
เม่ือพวกเขาไปเป็นครูจะไดมี้ความเขา้ใจในประเด็นเหล่าน้ีไดดี้ข้ึน  

จะเห็นไดว้า่สถานการณ์ LGBT ในพ้ืนท่ีโรงเรียนของประเทศไทยนั้น ยงัมีความซบัซอ้นและขดัแยง้อยูม่าก 
โดยแมว้่าสังคมจะยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและการขา้มเพศ แต่ความชิงชังและอคติท่ีมีต่อกลุ่ม LGBT ยงั
ปรากฏให้เห็นอยู ่อีกทั้งยงัมีการเลือกปฏิบติัต่อนกัเรียนกลุ่มน้ีแฝงอยูใ่นพ้ืนท่ีโรงเรียนต่าง ๆ เช่นกนั ไม่วา่จะเป็นการ
กระท าทางกาย ทางวาจา ท่ีเป็นการเหยยีดและล่วงละเมิดทางเพศวถีิของนกัเรียนกลุ่ม LGBT ปัญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาในเร่ืองของเพศวถีิทางเลือกท่ีเปล่ียนไปท่ามกลางความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน ของนกัเรียน 
LGBT ท่ีตอ้งเผชิญกบัการแบ่งแยกกลุ่มนักเรียนเพศทางเลือก วา่เป็นกลุ่มคนท่ีไม่ปกติ ซ่ึงบ่อยคร้ังนักเรียนเหล่าน้ีถูก
รังแกโดยเฉพาะภายในสถานศึกษาท่ีอดัแน่นไปดว้ยอคติทางเพศและการเหยียดเพศ โดยตอ้งการเสนอแนะสถานศึกษา
ปลูกฝังเยาวชนให้มีทศันคติท่ีเปิดกวา้งและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม โดยเฉพาะความหลากหลายทางเพศ
ภายในสถานศึกษา ผา่นการแสดงออกทางความคิดท่ีเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั บนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษยท่ี์มีความ
เท่าเทียม ปรับการให้ความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ ยอมรับและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงเด็ก
นกัเรียนควรท่ีจะไดรั้บการปลูกฝังวา่การแบ่งแยกและใชค้วามรุนแรงเป็นส่ิงท่ีผิด ไม่มีใครควรไดรั้บการปฏิบติัแบบน้ี 
และควรสร้างการยอมรับโดยเร่ิมจากสถาบนัครอบครัวก่อน แลว้จึงพฒันาไปสู่การยอมรับในสถานศึกษา กลุ่มนกัเรียน 
LGBT จะตอ้งไม่รู้สึกวา่ตนเองถูกกีดกนัใหแ้ปลกแยกออกไป และไม่รู้สึกวา่ตนเองไม่สามารถอยูร่่วมกบัผูท่ี้ถูกนิยามวา่
ปกติได ้ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการเคล่ือนไหวในแนวทาง “เพศวถีิ” ในพ้ืนท่ีสถานศึกษา  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 ศึกษากระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมยอ่ยและพ้ืนท่ีทางสงัคมของกลุ่มนกัเรียน LGBT ภายในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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วธีิการวจิยั 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบมุ่งเน้นการศึกษา โดยใช้หลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมยอ่ยและพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่ม
นกัเรียน LGBT ภายในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการบูรณาการขอ้มูลทั้งทางดา้นพฤติกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มของกลุ่ม
นักเรียน LGBT ภายในสถานศึกษา โดยใช้หลักการของระเบียบวิธีวิจัยแบบ Oral History เพื่อเป็นการศึกษา Life 
History ภายใต้กระบวนการทัศน์สร้างสรรค์สังคม ในการบอกเล่าหรือเล่าเร่ืองท่ีถูกละเลยหรือปฏิเสธไม่ให้มีการ
กล่าวถึง เพ่ือให้ทราบถึงการด ารงชีวิตประจ าวนัและกระบวนการต่อสู้ในชีวิตประจ าวนัภายในพ้ืนท่ีสถานศึกษาของ
กลุ่มนกัเรียน LGBT 
 
ผลการวจิยั 
 ศึกษากระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมยอ่ยและพ้ืนท่ีทางสงัคมของกลุ่มนกัเรียน LGBT ภายในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 40 
คน โดยการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบั
ปัจจยัทางครอบครัว และในส่วนท่ีสองเป็นแบบสัมภาษณ์กระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมยอ่ยและพ้ืนท่ีทางสังคม
ของกลุ่มนกัเรียน LGBT ภายในสถานศึกษา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น
ของขอ้มูล แลว้น าไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X) ไดผ้ลดงัน้ี  
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนกัเรียนท่ีนิยามตนเองวา่เกย ์จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 นิยามตนเองว่ากะเทย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 นิยามตนเองว่าทอม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
นิยามตนเองวา่ด้ี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และนิยามตนเองวา่เลสเบ้ียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุ
ของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 16-18 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ
มีอายรุะหวา่ง 13-15 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และมีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดัจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35 พกัอาศยัอยูบ่า้นจ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.5 และพกัอาศัยอยู่หอพกั จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 นักเรียนส่วนใหญ่มีบิดา-มารดาเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าใชจ่้ายท่ีนักเรียนไดรั้บต่อเดือนพบวา่ ไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือน
ละ 3,000-5,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และไดรั้บค่าใชจ่้ายเดือนละมากกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25 แหล่งท่ีนกัเรียนไดรั้บรู้ทางเพศมากท่ีสุดพบวา่นกัเรียนไดรั้บความรู้ทางเพศจากส่ืออินเทอร์เน็ต จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 และเม่ือนกัเรียนมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาเร่ืองเพศ นกัเรียนส่วนใหญ่จะปรึกษาเพ่ือนมากท่ีสุด จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือนักเรียนจะไม่ปรึกษาใคร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 บิดา-มารดา และ
นกัเรียนเลือกท่ีจะปรึกษาบิดา-มารดา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5    
 2. แบบสมัภาษณ์กระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมยอ่ยและพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มนกัเรียน LGBT ภายใน
สถานศึกษา โดยการศึกษาแนวน้ีตอ้งการจะตอบค าถามวา่ กลุ่มนกัเรียน LGBT มีพฒันาการในการยอมรับ เปิดเผยและ
แสดงตวัตนทางเพศอย่างไร โดยเน้นการศึกษาจากเร่ืองเล่า และการถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่วยัเด็กไปจนถึงการ
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ยอมรับวา่ตนเองเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ และสะทอ้นบริบทภายในครอบครัวและโรงเรียนท่ีมีผลต่อการปกปิดและ
เปิดเผยอตัลกัษณ์ของกลุ่มนกัเรียน LGBT  
  2.1 กลุ่มนักเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองว่า “กะเทย” ท าให้เขา้ใจว่ากะเทย มกัจะใช้วิธีการส่ือสาร
ทางตรงเพ่ือเปิดเผยตวัเอง โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิริยาท่าทางและค าพดู ใชค้  าพดูแทนตวัเองเป็นผูห้ญิง หรือใชค้  า
วา่ “คะ” หรือ “ค่ะ” ในการสนทนา กลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นกะเทย อธิบายวา่ตนเองจะเปิดเผยตวัตั้งแต่
เป็นเด็ก สภาพแวดลอ้มครอบครัวท่ีใหอิ้สระหรือไม่มีระเบียบกฎเกณฑม์ากจะเอ้ือใหต้นเองเปิดเผยตวัไดดี้กวา่   อยา่งไร
ก็ตามครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นกะเทย อีกทั้งครู
และผูบ้ริหารบางคนก็ยงัไม่ยอมรับในอตัลกัษณ์ของตนเอง เพราะเห็นวา่ขดัแยง้กบับรรทดัฐานทางสังคม  กลุ่มนกัเรียน 
LGBT กลุ่มน้ีไม่กลา้เปิดเผยกบัพ่อแม่ เพราะอาจท าให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ  กลุ่มนักเรียน LGBT กลา้ท่ีจะ
เปิดเผยกบัเพ่ือนมากกวา่ เพราะเพ่ือนจะไม่ลอ้เลียนหรือต าหนิ และกลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นกะเทย จะ
มีวธีิการชดเชยท่ีท าให้ตนเองไดรั้บการยอมรับในพ้ืนท่ีโรงเรียน ไดแ้ก่การเรียนหนงัสือใหเ้ก่ง ท างานดี ๆ สร้างช่ือเสียง
จากการท างานและประพฤติตวัเป็นคนดีต่อไปในสงัคมภายนอก  

  2.2 กลุ่มนักเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่ “เกย”์  ท าให้เขา้ใจวา่กลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเอง
วา่เป็นเกย ์มกัจะใชว้ธีิการส่ือสารทางออ้มโดยไม่เปิดเผยตวัเอง ซ่ึงตรงขา้มกบักลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็น
กะเทย โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิริยาท่าทางและค าพูด ท่ีใช้ค  าพูดแทนตวัเองเป็นผูห้ญิงในการสนทนา หรือ
แมก้ระทัง่การแต่งกาย  กลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นเกยอ์ธิบายวา่กลุ่มของพวกตนจะไม่รู้ตวัตั้งแต่เด็ก แต่
เร่ิมท่ีจะรู้ตวัเองวา่ชอบผูช้ายดว้ยกนัเม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัมธัยมศึกษาตอนตน้ สภาพแวดลอ้มครอบครัวท่ีให้อิสระหรือไม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์มากจะเอ้ือให้บุคคลเปิดเผยตวัได้ดีกว่า  แต่อย่างไรก็ตามในบางครอบครัวก็จะไม่ค่อยยอมรับใน
พฤติกรรมชายรักชายถึงแมว้า่กลุ่มของตนเองไม่ไดแ้สดงออกแบบผูห้ญิงก็ตาม กระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมยอ่ย
และพ้ืนท่ีทางสงัคมของกลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นเกยภ์ายในสถานศึกษา กลุ่มน้ีไม่กลา้เปิดเผยกบัพอ่แม่ 
เพราะอาจท าให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ  กลุ่มนกัเรียน LGBT กลา้ท่ีจะเปิดเผยกบัเพ่ือนมากกวา่ เพราะเพื่อนจะ
ไม่ลอ้เลียนหรือต าหนิ จะมีวิธีการชดเชยท่ีท าให้เขาไดรั้บการยอมรับในพ้ืนท่ีโรงเรียน ไดแ้ก่การเรียนหนังสือให้เก่ง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนใหม้ากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นกีฬา หรือกิจกรรมคณะกรรมการโรงเรียน 
  2.3 กลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่ “ทอม” ท าใหเ้ขา้ใจวา่ทอม มกัจะใชว้ธีิการส่ือสารทางตรง
เพ่ือเปิดเผยตวัเอง โดยเฉพาะการแสดงออกทางกิริยาท่าทางและค าพดู ใชค้  าพดูแทนตวัเองเป็นผูช้ายหรือใชค้  าวา่ “ครับ” 
หรือ “ฮะ” ในการสนทนา กลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นทอม อธิบายวา่ตนเองไม่ไดพึ้งพอใจความเป็นหญิง
ในตัวเอง การแต่งตวัก็จะแต่งตวัไม่ให้มีความเป็นหญิงมากนัก หรือจะแต่งเป็นชายไปเลยก็ได้ รวมไปถึงส่ิงของ
เคร่ืองประดบัดว้ย สภาพแวดลอ้มครอบครัวท่ีให้อิสระหรือไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์มากจะเอ้ือให้ตนเองเปิดเผยตวัได้
ดีกวา่  อยา่งไรก็ตามครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็น
ทอม อีกทั้งครูและผูบ้ริหารบางคนก็ยงัไม่ยอมรับในอตัลกัษณ์ของตนเอง เพราะเห็นวา่ขดัแยง้กบับรรทดัฐานทางสงัคม  
กลุ่มนักเรียน LGBT กลุ่มน้ีไม่กลา้เปิดเผยกับพ่อแม่ เพราะอาจท าให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ  กลุ่มนักเรียน 
LGBT กลา้ท่ีจะเปิดเผยกบัเพ่ือนมากกวา่ เพราะเพ่ือนจะไม่ลอ้เลียนหรือต าหนิ  และกลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเอง
วา่เป็นทอม จะมีวธีิการชดเชยท่ีท าให้ตนเองไดรั้บการยอมรับในพ้ืนท่ีโรงเรียน ไดแ้ก่การเรียนหนงัสือใหเ้ก่ง และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโรงเรียนใหม้ากท่ีสุดเพื่อใหต้นเองเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพ่ือนร่วมชั้นและทุกคนในโรงเรียน 
  2.4 กลุ่มนักเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองว่า “ด้ี” ท าให้เขา้ใจวา่ด้ี เป็นผูห้ญิงท่ีรักชอบทอม เป็นเร่ือง
ยากส าหรับทุกคน ท่ีจะมองวา่ผูห้ญิงคนไหนเป็นด้ีหรือไม่เป็น เพราะลกัษณะของนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่ ด้ี 

- 69 -



  HDO2-8 
 

เป็นผูห้ญิงธรรมดาทัว่ไป เพียงแต่จะรู้สึกไดต้่อเม่ือเธอแสดงความสนใจในตวัทอม ดว้ยความเสน่หาอยา่งชดัเจน กลุ่ม
นักเรียน LGBT กลุ่มน้ีจะเปิดเผยตวัเองทางตรงและแสดงออกชดัเจนว่าตนเองไม่ไดช้อบเพศตรงขา้ม กลุ่มนักเรียน 
LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่ด้ี จะมีลกัษณะเป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจในตนเองสูง เลือกท่ีจะมีความสุขกบัคนรักท่ีเป็นทอมอ
ยา่งเต็มท่ีโดยไม่สนใจสายตาผูพ้บเห็น ท่ีส าคญักลุ่มนกัเรียน LGBT กลุ่มน้ีจะมีความเป็นหญิงมากกวา่ผูห้ญิงทัว่ไป เป็น
ผูห้ญิงท่ีมีความพิถีพิถนัในดา้นต่าง ๆ อย่างเช่นการแต่งตวั สภาพแวดลอ้มครอบครัวส่วนใหญ่จะให้อิสระและไม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์มากจนเกินไป ท าให้เอ้ือต่อนักเรียน LGBT กลุ่มน้ี ให้ตนเองเปิดเผยตวัได้ ครอบครัวส่วนใหญ่จะ
ยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนกัเรียน LGBT กลุ่มน้ีเพราะเห็นวา่ไม่ไดข้ดัแยง้กบับรรทดัฐานทางสังคม  กลุ่มนกัเรียน 
LGBT กลุ่มน้ีไม่กลา้เปิดเผยกบัพ่อแม่ เพราะอาจท าให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ  กลุ่มนักเรียน LGBT กลา้ท่ีจะ
เปิดเผยกบัเพ่ือนมากกวา่ เพราะเพ่ือนจะไม่ลอ้เลียนหรือต าหนิ และกลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่เป็นด้ี จะไม่มี
วิธีการชดเชยท่ีท าให้ตนเองไดรั้บการยอมรับในพ้ืนท่ีโรงเรียนสักเท่าไหร่ เพราะตนเองก็เหมือนผูห้ญิงปกติธรรมดา
ทัว่ไป จึงไม่ไดรู้้สึกวา่ตนเองถูกกดทบั แต่ก็ยงัปฏิบติัตนใหเ้ป็นนกัเรียนท่ีดี โดยการเรียนหนงัสือให้เก่ง และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมโรงเรียนใหม้ากท่ีสุด 
  2.5 กลุ่มนกัเรียน LGBT ท่ีนิยามตนเองวา่ “เลสเบ้ียน” ท าให้เขา้ใจวา่เลสเบ้ียนก็คือผูห้ญิงธรรมดา
ทัว่ไป ท่ีมกัชอบเสน่หาไดท้ั้ งผูห้ญิงท่ีเป็นผูห้ญิงดว้ยกนั และตวัเองก็ยงัสามารถรักชอบผูช้ายไดเ้ช่นกนั กลุ่มนักเรียน 
LGBT กลุ่มน้ีจะเปิดเผยตัวเองทางตรงและแสดงออกชัดเจนว่าตนเองว่าชอบทั้ งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม 
สภาพแวดลอ้มครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ใหอิ้สระและมีระเบียบกฎเกณฑม์ากจนเกินไป ท าให้ไม่เอ้ือต่อนกัเรียน LGBT 
กลุ่มน้ี ครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับในพฤติกรรมของกลุ่มนกัเรียน LGBT กลุ่มน้ี เพราะเห็นวา่ขดัแยง้กบับรรทดั
ฐานทางสังคม กลุ่มนักเรียน LGBT กลุ่มน้ีไม่กลา้เปิดเผยกับพ่อแม่ เพราะอาจท าให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ  
กลุ่มนกัเรียน LGBT กลา้ท่ีจะเปิดเผยกบัเพ่ือนมากกวา่ เพราะเพ่ือนจะไม่ลอ้เลียนหรือต าหนิ และกลุ่มนักเรียน LGBT 
จะไม่มีวิธีการชดเชยท่ีท าให้ตนเองไดรั้บการยอมรับในพ้ืนท่ีโรงเรียนสักเท่าไหร่ เพราะตนเองก็เหมือนผูห้ญิงปกติ
ธรรมดาทัว่ไป จึงไม่ไดรู้้สึกวา่ตนเองถูกกดทบั แต่ก็ยงัปฏิบติัตนให้เป็นนกัเรียนท่ีดี โดยการเรียนหนงัสือใหเ้ก่ง และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนใหม้ากท่ีสุด  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาน้ีตอ้งการจะตอบค าถามวา่ กลุ่มนกัเรียน LGBT มีพฒันาการในการยอมรับ เปิดเผยและแสดงตวัตน
ทางเพศอยา่งไร โดยเนน้การศึกษาจากเร่ืองเล่า และการถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่วยัเด็กไปจนถึงการยอมรับวา่ตนเอง
เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ และสะทอ้นบริบทภายในครอบครัวและโรงเรียนท่ีมีผลต่อการปกปิดและเปิดเผยอตัลกัษณ์
ของกลุ่มนกัเรียน LGBT การศึกษาเหล่าน้ีใชแ้นวคิดทฤษฎีแตกต่างกนัเพ่ืออธิบายการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มนกัเรียน 
LGBT กล่าวคือ ในการศึกษากลุ่มนกัเรียน LGBT ใชท้ฤษฎีส่ือสารและแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดเผยตนเอง โดยมีหลกัคิด
วา่การส่ือสารระหวา่งบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยตวัตน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ ความไวว้างใจ ความรู้สึกร่วม  
ช่วงเวลา และโอกาส จากการศึกษากลุ่มนกัเรียน LGBT พบวา่ การส่ือสารเพ่ือเปิดเผยตวัของกลุ่มนกัเรียน LGBT มีทั้ ง
ทางออ้มและทางตรง  ซ่ึงระดบัของการยอมรับ มีทั้ง ยอมรับไดม้าก ปานกลางและไม่ยอมรับ  การเปิดเผยแบบทางออ้ม 
ไดแ้ก่การแสดงกิริยาท่าทางแบบอ่อนชอ้ย หรือแต่งตวัเหมือนผูห้ญิง และแต่งตวัเหมือนผูช้าย  เพื่อให้คนในครอบครัว
เขา้ใจ  แต่คนในครอบครัวอาจมีการกล่าวต าหนิหรือห้ามปรามบา้ง ในกรณีท่ีครอบครัวไม่ยอมรับจะมีการต่อตา้น แต่
ไม่มีการด่าทอและท าร้ายร่างกาย จนถึงขั้นตดัความสัมพนัธ์กนั  ส่วนการส่ือสารทางตรง คือบุคคลจะพูดคุยกบัคนใน
ครอบครัวท่ีเขาวางใจมากท่ีสุด เช่น พ่ีสาว พ่ีชาย นอ้งสาว นอ้งชาย โดยยงัมีความกงัวลวา่ ถา้เปิดเผยกบัพ่อแม่แลว้อาจ
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ท าใหพ้่อแม่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจ  กลุ่มนกัเรียน LGBT จึงเปิดเผยตวัตนอตัลกัษณ์ทางเพศกบัเพ่ือนมากกวา่ เพราะมี
ความสบายใจท่ีสุด เพราะเพ่ือนจะไม่ล้อเลียนหรือต าหนิเม่ือทราบอัตลักษณ์ทางเพศของตน อีกทั้ งการสร้าง
กระบวนการสร้างตวัตน วฒันธรรมย่อยและพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุ่มนักเรียน LGBT ภายในสถานศึกษา  ส่ิงท่ีกลุ่ม
นกัเรียน LGBTปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับอตัลกัษณ์ทางเพศของตนเองมากท่ีสุด ก็คือการตั้งใจเรียนหนงัสือใหเ้ก่งเพือ่
สอบเขา้คณะและมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งพยายามน าตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากท่ีสุด 
ไม่วา่จะเป็น นกักีฬาโรงเรียน คณะกรรมการนกัเรียน เป็นตวัแทนโรงเรียนเขา้ประกวดทกัษะต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ดงันั้นแลว้อตัลกัษณ์ทางเพศน้ีสามารถก าหนดบทบาทให้แก่เรา ท าให้เรารู้วา่เราควรจะด าเนินชีวติและด าเนิน
ความสัมพนัธ์กับส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเราอย่างไร ส าหรับบางคนแลว้อตัลกัษณ์ทางเพศไม่ใช่เป็นส่ิงติดตวัมาตั้งแต่เกิด
เท่านั้น แต่อตัลกัษณ์ทางเพศนั้นถูกแวดลอ้มมาจากโครงสร้างทางสงัคม ครอบครัว หรือส่ือต่าง ๆ คอยตอกย  ้าตลอดเวลา 
แต่อย่างไรก็ตามไม่ไดห้มายความว่าอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีผิดแปลกไปจากตน้ฉบบัเดิมคือ เพศหญิงและเพศชายจะอยู่
ดว้ยกนัไม่ได ้เพราะสังคมยุคปัจจุบนัเป็นยคุท่ีค่อนขา้งจะเปิดกวา้งในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล
ต่างหากไม่ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนก็สามารถกระท าได ้โดยอตัลกัษณ์ทางเพศ เป็นส่ิงส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุ
วฒันธรรม เพราะแต่ละวฒันธรรมนั้นใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเพศแตกต่างกนั  การอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมนั้น
ก็เป็นการยอมรับตวัตนของคนอ่ืนท่ีไม่เหมือนกบัเราดว้ยเช่นกนั 

 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณกลุ่มนักเรียน LGBT ภายในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทุกคนเป็นอยา่งสูง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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