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บทคัดย่อ

 บทความทางวิชาการนี้มุ่งน�าเสนอสภาพสถานการณ์การตีตรา กดทับเรื่องเพศและแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาด้านการลดการตตีรา กดทบัเรือ่งเพศทีเ่ป็นสทิธส่ิวนบคุคลของบคุคลผูม้คีวามหลากหลาย 

ทางเพศในสังคมไทย อันจะน�าไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ดีเรื่องเพศและลดการตีตรา การสร้างตราบาป

จากการกดทับความรู้สึกแย่ ๆ (ความรู้สึกต่อต้านและการไม่ยอมรับของคนในสังคม) ให้กับบุคคลทั่วไป 

โดยเฉพาะบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต่อไปในอนาคต ภายใต้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิทธิ 

ส่วนบุคคลของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อลดการตีตรา การสร้างตราบาปจากการกดทับ 

ความรู้สึกดังกล่าว มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้

 1. เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในด้านความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการแสดงออกทางความคิด การแสดงออกทางความคิด สายตา

และค�าพูดของคนในสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้ 

  1.1 มิติด้านครอบครัว เป็นการท�าให้การมีสถานะตัวตนของความเป็นมนุษย์ปุถุชนของ 

ผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคม มีการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 

และคนรอบข้างให้ลดการรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคม 

  1.2 มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) เน้นการสนับสนุน

และส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันทุกเพศสภาพในสังคมและ  
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สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคนและทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

ในเชิงจิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปลี่ยนจากการตีตรา การท�าร้ายและการเกลียดชังทางสังคมและ 

สื่ออิเลคทรอนิคส์ (a place to Hate) ให้เป็นพื้นที่แห่งความรักความผูกพันและความเมตตาดุจ 

กัลญาณมิตร (a place to Love) 

  1.3 มิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiencyPerspective) เป็นการส่งเสริมความรู ้และ 

ความเข้าใจทีถ่กูต้องและการยอมรบัให้กบัคนในสงัคมเกีย่วกบัผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ให้การสนบัสนนุ

และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้โอกาสพัฒนาศักยภาพและจัดพื้นที่ทางสังคมกับบุคคลที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศเพือ่ให้เกดิการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทกุคน รวมถงึผูม้คีวามหลากหลาย

ทางเพศ และสร้างและให้โอกาสการเข้าถึงสิทธิกับทุกเพศวิถีและสร้างความเสมอภาคในสังคม

 2. การแก้ปัญหาการกดทับ การตีตราที่เกิดขึ้นจากสื่อต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคลผู้มีความหลากหลาย 

ทางเพศบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศีล โดยใช้หลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรม

ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิ

สามัญญตา  ส�าหรับสร้างความสามัคคีปรองดองในการแสดงออกในหน้าที่และความสัมพันธ์ของคน 

ในสังคมและการปฏิบัติต่อกันในสังคม เพื่อให้ทุกคนมีความเห็นใจกัน และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันต่อหน้า

และลับหลัง ท�าให้เกิดความระลึกถึงกันสร้างสรรค์ให้เกิดความรัก ความเคารพ การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน  

ไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทกัน เสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในสังคม ก็จะท�าให้สังคมมีความมั่นคงและ 

เป็นเอกภาพได้ เพราะหากประพฤติตามหลักธรรมนี้จะท�าให้ระลึกถึงกันในแง่ดี ท�าให้เกิดความรักใคร่ 

ปรองดองกัน ท�าให้เกิด ความเคารพ มีสัมมาคารวะต่อกัน ท�าให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 

ท�าให้ เกิดความไม่วิวาท บาดหมางกัน ท�าให้เกิดความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคีกัน และ ท�าให้ 

เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังด้านพฤติกรรมและวิธีการด�าเนินชีวิต ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคล 

ต่าง ๆ ในสังคม โดยไม่แบ่งแยกเพศและเพศวิถี 

ค�าส�าคัญ: การตีตรา กดทับเรื่องเพศ LGBTQ สิทธิส่วนบุคคล

ABSTRACT

 This academic paper focused on the state of the stigmatization situation. Press 

on gender and ways to tackle the problems of stigmatization. Pressing against gender as 

the privacy of LGBTQ individuals in Thai society leads to a better understanding of gender 

and less stigmatization. Creating a stigma from suppressing negative feelings on people 

around, Especially in the future with gender diversity. Addressing the issue with the privacy 

of LGBT people to reduce stigma to create a stigma from pressing feelings, there were 

solutions to the problem as follows.

 1. To solve problems arising in LGBTQ people with sustainable development 
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Inequality Equality of thought expression Thought expression The eyes and the words of 

the people in society Divided into three dimensions as follows.

  1.1 Family dimension. It fostered the identity of the human being of LGBT 

people in society. Understanding and relationships among family members and those 

around them were to reduce discrimination against LGBTQ people in society.

  1.2 Social and Economic Perspective (Social and Economic Perspective) focused 

on supporting and promoting the creation of an image and an environment conducive to 

the coexistence of all genders in society and create an environment that was conducive 

to everyone and all groups in society. Especially those with sex diversity in psychology 

and social sciences. Change from stigmatization Assault and hatred in social and electronic 

media (a place to hate) as a place to love, bond, and compassion.

  1.3 Environmental dimensions (Eco-efficiency Perspective) promotes knowledge 

and correct understanding and acceptance of people in society about LGBT people. 

Supporting and promoting activities to provide opportunities to develop capacity and 

organize social spaces with LGBT individuals to create constructive and beneficial expression, 

Including people with gender diversity, and create and provide opportunities to access 

rights to all sexes and create equality in society.

 2. Solving the pressing problem the stigmatization arising from the media Towards 

people of LGBTQ people based on the concept of sufficiency economy by using the 

principle of the Saraniya Dhamma 6 as a principle. They consisted of mercy, acrobatics, 

mercy, speech, mercy, thoughts of the public Bhokhi, the salat, the common Yata, and the 

dystopia. To create harmony and reconciliation in the expression of duties and relationships 

of people in society and how they treat each other in society. So that everyone has 

compassion for each other And having good interactions with each other face, and back 

They create memories of one another and create love, respect, and support. Not to have 

a fight Fostering unity in society Will make society have a stable and unity Because if you 

follow this principle, you will be reminded of each other in a good way It creates love 

and harmony, creates respect and reverence for each other. Causing assistance, help, 

and support, causing discord and discord, causing unison. They join together and create 

unity in both behavior and lifestyle. In coexistence with various people in society Without 

discrimination of sex and sexuality.

Keywords: Gender Diversity, Rights, LBGTQ, Gender Identity, Sexuality
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บทน�า

 การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของคนข้ามเพศนั้นเกิดขึ้นในทุกระดับ 

ของสถาบนัทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครวั  

สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมือง  

การปกครองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ 

คนข้ามเพศใน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มคนข้ามเพศ

มักถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบกับ 

กลุ่มประชากรทัว่ไป เนือ้หาวชิาทีเ่รยีนไม่เหมาะสม  

อกีทัง้ยงัมอีคตต่ิอคนข้ามเพศ รวมถงึปัญหานโยบาย

ของสถาบันการศึกษา เช่น การให้แต่งกายชุด

นักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ และห้าม

นักเรียนนักศึกษาแต่งกายข้ามเพศ ยิ่งไปกว่านั้น 

บทเรียนหรือต�าราวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเพศศึกษา 

ยงัคงปรากฏเน้ือหาท่ีระบุว่าคนข้ามเพศเป็น “ความ 

เบี่ยงเบน” หรือ “ความผิด ปกติทางจิต” อันเป็น 

การสร้างความเข้าใจผิดอันก่อให้เกิดอคติ ในสังคม

ต่อคนข้ามเพศ

 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights: 

UDHR) ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 

ที่นับได้ว่าเป็นที่ยึดถือของหน่วยงานต่าง ๆ กันอยู่

ในยุคปัจจุบันน้ัน แม้จะไม่มีการบัญญัติสิทธิของ

บุคคลผู ้มีความหลากหลายทางเพศเอาไว้อย่าง 

ชัดเจน แต่ด้วยแนวคิดตามปฏิญญาฯ ที่ได้กล่าวถึง 

สทิธติามธรรมชาตขิองมนษุย์ว่ามตีดิตวัมาแต่ก�าเนดิ

บนพื้นฐานของการไม่แบ่งแยกที่จะท�าให้มนุษย์

สามารถมีวิถีการด�ารงชีวิตตามความสามารถของ

ตนเองอย่างสมศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ทุกคน

เสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับ 

ความคุ ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดใด อันเป็นการ

ล่วงละเมิดแห่งปฏิญญานี้ สิทธิดังกล่าวย่อมจะ 

หมายรวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลผู้มีความ 

หลากหลายทางเพศตามไปด้วย รัฐภาคีต่าง ๆ 

ย่อมมหีน้าท่ีตามพันธกรณใีนการท่ีจะน�าหลกัปฏญิญา 

ดงักล่าวไปเป็นต้นแบบในการจดัท�าระบบกฎหมาย

ของตนและปฏิบัติต่อประชาชน ให้สอดคล้อง

ตามมาตรฐาน ตามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ที่เสมอภาคกัน (Sinthipong, 2012; Suriyasan, 

2014) 

 ท่ีผ่านมามเีหตกุารณ์สะเทอืนขวญัทีอ่เมรกิา 

เกิดเหตุในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2014 เมื่อวัยรุ่น

หญิงข้ามเพศชื่อ ลีลา อัลกอน (Leelah Alcorn) 

อายุ 17 ปี ได้ฆ่าตัวตายต่อหน้าเพ่ือนและผู้ชม 

ในอนิเตอร์เนต็ ลีลาได้เขยีนจดหมายลาตายระบาย 

ความรู้สึกกดดัน อัดอั้นและเจ็บปวดจากการที่เธอนั้น

ถูกผู้ปกครองซ่ึงเป็นคริสเตียน อนุรักษ์นิยมบังคับ

ให้ลาออกจากโรงเรียน แยกตัวและบังคับให้เข้ารับ

การบ�าบัดเพื่อ“แก้ไข/รักษา”ให้เธอกลับเป็นชาย

ตามเพศก�าเนิด 

 ในประเทศอังกฤษมีประเด็นวิพากษ์ 

ถกเถียงกันอยู่ในเรื่องควรให้เด็กมีความเข้าใจต่อ

ความหลากหลายทางเพศเมื่ออายุเท่าไร การสอน

เรื่อง sex and relationship ซึ่งก็มีโรงเรียนที่อยู่

ในย่านท่ีมุสลิมท่ีย้ายไปต้ังถ่ินฐานเยอะ ผู้ปกครอง 

ก็ต่อต้านบอกว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่ต้องสอน 

แต่เด็กจะเรียนรู้บทบาทที่เหมาะสมได้เอง แต่ใคร 

จะนยิามค�าว่าเหมาะสม เพราะค�านีม้นัมค่ีานยิม จารีต

วฒันธรรม ก�ากบัวธิคีดิอยู ่(Themomentum, 2020)

 จะพบว่า สถานการณ์การตีตรามีให ้

พบเห็นบ่อยครั้งจากสื่อต่าง ๆ อาทิ ค�าส่อเสียดต่าง ๆ  



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

388

ถกูเผยแพร่ออกไปในทิศทางท่ีเกีย่วกบัเพศ การเป็น 

ผู้ถูกกระท�าที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศอ้างว่า 

ไม่ควรจะเกี่ยวกับเพศสภาพ เพราะในอีกมุม 

พวกเขาเหล่านี้ก็มีลมหายใจ และเลือดเนื้อ จิตใจ 

รวมถึงความรู้สึก ไม่ต่างจากกลุ่มคนที่มีเพศปกติ 

อีกทั้งในความเป็นจริงแล้ว ในบางครั้งเนื้อหาสาระ 

ส�าคัญในข่าวที่น�าเสนอ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความ 

รนุแรง และการแสดงออกทางเพศตามท่ีถกูน�าเสนอ 

สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นผลกระทบที่กลุ ่มบุคคล 

ผู ้มีความหลากหลายทางเพศถูกกระท�า ปัญหา 

ดังกล่าวถูกน�ามาถกกันอยู่บ่อยครั้งตามที่มีโอกาส  

และในแต่ละครั้งก็กลับมาที่ค�าถามเดิมว่าการท�างาน

ของสื่อที่ เกี่ยวข้องกับคนหลากหลายทางเพศ  

ท้ังชายรกัชาย หญงิรกัหญงิ หรอือกีหลากหลายนัน้ 

มีความเหมาะสมเพียงพอหรือยังในสังคมไทย 

เพราะยงัเป็นปัญหาอยูบ่่อยครัง้ในการน�าเสนอข่าว

ที่ส่อเสียด และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของ

กลุม่บคุคลหลากหลายทางเพศ (Post today, 2015) 

นอกจากนี้จะพบว่าสื่อมีการใช้ภาษาและการให้ 

สมญานามที่ตีตรา คุกคาม และลดทอนศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนษุย์ของหญิงรกัหญิง (lesbian) ในหลาย

กรณ ีเช่น ตฉีิง่ดนตรไีทย หลงดชัน ีกลิน่เลสเบีย้นโชย  

เป็นต้น 

 ในประเทศไทย ผลการด�าเนนิงานส่งเสรมิ 

สขุภาพให้กับกลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 

ทั้งที่เป็น LGBTQ (Lesbian Gay Bisexual 

Transgender Queer) ในช่วงเวลากว่า 18 ปี  

ของผู้ศึกษาพบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ 

การตีตราเลือกปฏิบัติต ่อบุคคลท่ีมีวีถีทางเพศ 

รสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล 

ที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นปัญหา

ที่ส�าคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่ง ส่วนหนึ่ง 

มีเหตุผลมาจากขาดความรู้และขาดความเข้าใจ

ในคุณลักษณะวิถีทางเพศ อัตลักษ์ทางเพศและ 

เพศสภาพของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นเลสเบี้ยน เกย์ คนรัก 

สองเพศ คนข้ามเพศและคนที่ไม ่จ�ากัดกรอบ 

เรื่องเพศ สะท้อนให้เห็นปัญหาการตีตรา การถูก

กดทับจากการถูกเรียกขานจากสังคมรอบข้าง 

ที่มีต ่อผู ้มีความหลากหลายทางเพศได ้อย ่าง 

เด ่นชัดมากขึ้น บทความทางวิชาการนี้ จึงมุ ่ง 

น�าเสนอสภาพสถานการณ์การตีตรา กดทับ 

เรื่องเพศและแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน 

การลดการตีตรา กดทับเรื่องเพศที่ เป ็นสิทธิ 

ส ่วนบุคคลของผู ้มีความหลากหลายทางเพศ 

ในสังคมไทย อันจะน�าไปสู่การสร้างความเข้าใจ

ท่ีดีเร่ืองเพศและลดการตีตรา การสร้างตราบาป

จากการกดทับความรู้สึกแย่ ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป

ในอนาคต 

กรอบในการวิเคราะห์

 ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์การ ตีตรา

และการกดทับเร่ืองเพศท่ีมีต่อผู้ท่ีมีหลากหลาย 

ทางเพศ จึงได้น�า กรอบในการวิเคราะห์ เพื่อเสนอ 

ความหมายการตีตราและการกดทับและสถานการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องมาให้พิจารณาดังนี้ 1) การตีตรา 2) การ

กดทบัในสงัคมไทย 3) สถานการณ์การตีตรา กดทบั

ในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เนื้อหา

 การตีตรา

 การตีตราทางสังคม (social stigma) 

หมายถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

หรือกลุ ่มบุคคลกับลักษณะบางอย่างที่มีร่วมกัน
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หรือเป็นโรคบางชนิดท่ีเป็นเหมือนกัน(ไม่ปรากฏ 

ผูเ้ขยีน, การตตีราทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบั COVID-19 

(2563) ในแง่การระบาดของโรค ค�านี้อาจหมายถึง 

การปฏิบัติต่อกลุ ่มบุคคลด้วยการเรียกชื่อแบบ

ดูแคลน การเหมารวม การเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติ

แยกจากคนอื่น และ/หรือการสูญเสียสถานะ 

บางอย่างเนื่องจากความเชื่อมโยงกับโรคชนิดหนึ่ง 

ที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้การปฏิบัติดังกล่าว อาจมี 

ผลกระทบต่อผู ้ป่วย ผู ้ดูแลคนป่วย ครอบครัว  

เพื่อนฝูง และชุมชน คนที่ไม่เป็นโรคแต่มีลักษณะ

อื่นที่เหมือนกับคนกลุ ่มนี้อาจพลอยได้รับความ 

ทุกข์ร้อนใจจากการตีตราทางสังคมไปด้วย การตีตรา

และการเลอืกปฏบิตัอิาจเกดิขึน้ได้ในหลายลกัษณะ 

เช่น การปฏิเสธไม่ให้เข้ารับการรักษา การส่งต่อ 

พวกเขาไปรบับรกิารทีอ่ืน่ การจดัให้เขาได้รบับรกิาร

สุขภาพเป็นคนสุดท้ายโดยไม่ค�านึงว่าเขามาก่อน

หรือมาหลัง การซุบซิบนินทา และ/หรือ การเปิด

เผยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของผู้มารับบริการ 

ให้กับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานของเขาทราบ

โดยที่ไม่ได้รับค�ายินยอมจากเขาก่อน และการใช้

ค�าพูดหรือถ้อยค�าที่ดูถูกเขาในระหว่างที่ให้บริการ 

เป็นต้น

 การตีตรา (Sornprapasiri, 2018) คือ 

กระบวนการทางสังคมในบริบทเชิงการปฏิบัต ิ

ที่ไม่เท่าเทียมหรือไม่เป็นอ�านาจท่ีลดคุณค่าบุคคล 

กลุ ่มคน ส่งผลให้มีเจตคติความเชื่อพฤติกรรม 

การปฏิบัติที่ ไม ่เท ่าเทียมหรือไม่เป ็นธรรมต่อ 

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลเชิงลบ พฤติกรรม 

การปฏิบัติต่อบุคคล/กลุ่มบุคคลนั้น 1. จ�าแนก 

และ labell ว ่าแตกต ่างกันจากสถานภาพ 

การตดิเชือ้เอชไอวหีรอืการมคีวามสมพนัธ์ุเกีย่วข้อง

กับผู ้ติดเชื้อ 2. เชื่อมโยงสมพันธ์กับประเด็น 

ลดสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม เพศและเชื้อชาติ 

3. แยก “ตัวเรา” ออกจาก “เขา”4. ลดสถานภาพ 

ท�าให้ด้อยค่า น�าไปสู่ความไม่เท่าเทียม

 การตีตรา สถานสุีขภาพวยัรุ่นชาย (2563) 

คือการที่สังคมไม่เห็นด้วยกับลักษณะของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือความเชื่อของบุคคลหรือกลุ่มคน

ซ่ึงขัดกับวัฒนธรรมหรือแบบแผนท่ีเป็นท่ียอมรับ 

โดยทั่วไป การตีตราจากสังคมยังน�าไปสู่การถูก 

มองข้ามหรือแบ่งแยก ซึ่งความหมายถึงการที่

ลักษณะหรือความเชื่อของบุคคลหรือกลุ่มคนใด

ท�าให้เขาเหล่านั้นถูกแบ่งแยกหรือกีดกันออกไป 

จากคนกลุ ่มใหญ่ในสังคมหรือได้รับโอกาสที่ไม่ 

เท่าเทียมในการได้รับการศกึษา บริการด้านสุขภาพ 

หรือต้องอาศัยในชุมชนที่ไม่น่าอยู่ เป็นต้น

 อาจกล่าวโดยสรุปในมุมมองของผู้เขียน

ว่า การตีตราที่มีต่อบุคคลผู ้มีความหลากหลาย

ทางเพศ คือการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลาก

หลายทางเพศในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม การใช ้

ค�าพูดในลักษณะสอดเสียด เสียดแทง เมื่อพูดแล้ว

คนฟังรู้สึกไม่พอใจ อาจมีการตอบโต้หรือไม่พอใจ

อยู ่ข ้างใน หรือบางคนอาจเดินหนีไม่อยากฟัง  

ยกตัวอย่าง เช่น พวกเธอ ชอบตีฉิ่งหรือ (คนที่ 

ถูกเรียกเป็นดี้หรือทอม) นอกจากนี้ในบางลักษณะ

การแสดงออกด้วยค�าพูด วาจาหรือการกระท�า

บางอย่างน�าไปสู่การกดทับหรือตอกย�้าเรื่องเพศ

โดยที่บางครั้งผู ้ฟังจะตอบโต้หรือไม่ตอบโต้การ 

กระท�าดังกล่าวก็ตาม ส่งผลต่อการทารุณกรรม 

ทางจิตใจและน�าไปสู่สถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ  

ตามมา ในงานวชิาการชิน้นีจ้งึจะได้น�าเสนอลกัษณะ 

การกดทับที่บุคคลความหลากหลายทางเพศ 

พึงได้รับมาให้สังคมเข้าใจ
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 การกดทับในสังคมไทย

 สถานการณ์การกดทับที่บุคคลที่มีความ 

หลากหลายทางเพศต ้องเผชิญไม ่ เว ้นแม ้ตัว 

ผู ้วิจัยเองก็ เคยผ ่านเหตุการณ์มานับไม ่ถ ้วน  

ช่วยตอกย�า้ให้เหน็ว่าสงัคมไทยไม่มคีวามเสมอภาค 

ทางเพศมาโดยตลอด เป ็นการยืนยันสถานะ 

ทางเพศที่ต�่ากว่าของผู้หญิงและสูงกว่าของผู้ชาย

ในสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาทิ ชายขายบริการ 

มไีว้ตอกย�า้ตวัตนของเกย์/โฮโมเซ็กช่วล ความสมัพนัธ์

ท่ีเรามีกับชายขายบริการไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร 

คือการยืนยันกฎระเบียบของตัวตนทางเพศ หรือ

ตัวตนของเพศวิถี .การที่มีคนมองผู ้ชายท�าตัว

เป็นกระเทยแล้วรู้สึกไม่ดี เนื่องจากสังคมได้วาง 

กรอบบทบาทและการแสดงออกของความ 

เป็นชายเอาไว้ ซึง่แนวคดิในสมยัโบราณเป็นค่านยิม 

ที่ กดทับความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลเหล ่ า น้ี 

จะพบว่าผู้ปกครองมักมีบทบาทในการก�าหนดกรอบ 

เป็นผู ้วางตัวตนทางเพศของเด็ก จนอาจเป็น 

การกดทับท�าให้เด็กไม่ได้ท�าในสิ่งที่ตนชอบได้ เช่น 

เด็กผู้ชายที่เก่งเลขจะถูกยุยงให้เรียนเป็นวิศวกร 

ขณะที่เด็กหญิงที่เก่งเลขจะถูกบอกให้ไปเรียน

พวกสาขาบัญชี (Prachathiai, 2009) ในการ

ศึกษาของไมเคิล วอร์เนอร์เรื่อง Fear of the 

Queer Planet (1993) อธิบายในท�านอง 

เดียวกันว่าสังคมรักต่างเพศพยายามจัดระเบียบ 

กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่แบ่งแยกเพศออกเป็น 

สองขั้วระหว่างรักต่างเพศที่ถือว่า “ปกติ” และ  

รักเพศเดียวกันที่ถูกจัดให้เป็นความ “ผิดปกติ” 

ส่ิงเหล่านี้คืออ�านาจท่ีรักต่างเพศพยายามกดทับ 

กลุ ่มคนที่มีพฤติกรรมและอัตลักษณ์แบบรัก 

เพศเดียวกัน (Duangwiset, 2017) จะพบว่า 

หนึ่งในอุปสรรคช้ินใหญ่ท่ีกดทับโอกาสของผู้หญิง

และกลุ่มเพศทางเลือกคือ อคติทางเพศที่เกิดขึ้น 

โดยไม่รู้ตัว (Unconscious Bias) ของคนในองค์กร 

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มอย่างการรับสมัครงาน 

การประเมนิผลการท�างาน การให้ค่าตอบแทนอย่าง

เงินเดือนและโบนัส และการอ�านวยความสะดวก 

ท้ังด้านข้อมูลและแรงงาน อคติเหล่านี้เกิดขึ้น 

จากกรอบแนวคิดเร่ืองบทบาททางเพศและความ 

คาดหวังต่อสิ่งที่แต่ละเพศควรจะเป็น แล้วแสดง 

ออกมาในรูปแบบของการเลือกปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว 

นั่นเอง Gender Diversity นวัตกรรมสู ่ความ 

หลากหลายทางเพศ (2563)

 ในมุมมองของผู ้เขียนจึงอาจสรุปได้ว่า 

การกดทับที่เกิดขึ้นในบุคคลกลากหลายทางเพศ 

เกิดจากกการตอกย�้าความคิด ความรู้สึกผ่านวาจา 

การกระท�าทีแ่สดงออกต่อบคุคลทีห่ลากหลายทางเพศ 

ทั้งแบบตัวบุคคลและกลุ่ม ส่งผลให้เกิดความรู้สึก

แย่ ๆ ในบุคคลที่ถูกตอกย�้า และอาจจะตอบโต้การ 

กระท�าหรือไม่ตอบโต้ก็ได้ สุดแล้วแต่ความสามารถ

และความอดทนของแต่ละคน ซ่ึงในสังคมไทย 

มีตัวอย่างของสถานการณ์การตีตราและการกดทับ 

ทีป่รากฏให้เหน็ผ่านสือ่และเอกสารต่าง ๆ  มากมาย

ที่ผู้เขียนพึงจะพอน�าเสนอให้ได้เข้าใจปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นดังนี้

 สถานการณ์การตตีรา กดทบัในสงัคมไทย

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 สภาพปัญหาของบุคคลท่ีมคีวามหลากหลาย

ทางเพศในสังคมไทยส่วนใหญ่ เป็นการไม่ยอมรับ

ในความหลากหลายทางเพศจึงถูกมองในภาพลบ 

และถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต หรือ

เป็นคนผิดปกติและ ถูกจัดกลุ่มโดยมองว่าเป็นชน 

กลุ่มน้อย หรือคนชายขอบ เช่นเดียวกับที่นักวิชาการ

วิเคราะห์ว่าการแย่งชิงทรัพยากรและการแย่งชิง
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อ�านาจไม่อาจท�าความเข้าใจกับการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มเกย์ได้ เพราะกลุ่มเกย์ไม่ต้องการแย่งชิง

ทรัพยากรหรือต้องการได้อ�านาจทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ แต่กลุ ่มเกย์ต้องการให้สังคมยอมรับ 

วัฒนธรรมย่อยที่ต่างไปจากวัฒนธรรม ของรัก 

ต่างเพศ (Duangwiset, 2015) ความรุนแรงจาก

ปลายปากกาของสื่อมวลชนหลายแขนง กลายเป็น 

การสร้างรอยร้าวให้กบักลุม่คนหลากหลายทางเพศ 

ให้มากไปอีก ด้วยว่าหลายครั้งที่สื่อขาดความรู ้ 

ความเข้าใจ ส่งผลให้มมุมองทีอ่อกมาทีม่ต่ีอกลุม่คน

หลากหลายทางเพศผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง 

กระทั่งส่งผลต่อการน�าเสนอข่าวออกสู่สาธารณะ 

มองกลุ่มคนดังกล่าวในแง่ลบ ค�าส่อเสียดต่าง ๆ  

ถกูเผยแพร่ออกไปในทิศทางท่ีเกีย่วกบัเพศ การเป็น 

ผูถ้กูกระท�าทีก่ลุม่คนหลากหลายทางเพศได้มองว่า

ไม่ควรจะเก่ียวกับเพศสภาพเพราะอีกมุมพวกเขา

เหล่านี้ก็มีลมหายใจ และเลือดเนื้อ รวมถึงความ

รู้สึกไม่ต่างจากกลุ่มคนที่มีเพศปกติ อีกทั้งในความ

เป็นจริงแล้ว ในบางครั้งเนื้อหาสาระส�าคัญในข่าว 

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรง และการแสดงออก

ทางเพศตามที่ถูกน�าเสนอ นั่นกลายเป็นผลกระทบ

ทีก่ลุม่คนหลากหลายทางเพศถกูกระท�า (Burapha  

University, 2017) นอกจากนี้การที่มีคนบางกลุ่ม 

ยังใช้วิธีการเข้าค่ายธรรมะในฐานะที่เป็นวิธีบ�าบัด

แก้เพศวิถี (แก้อาการผิดเพศ) หรือที่เรียกกันว่า 

Conversion therapy ในโลกตะวนัตก นัน่กเ็พราะ 

พวกเขายังเข้าใจผิดว่าการเป็นบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศเกิดมาจากการได้รับการ 

กระตุ้นโดยปัจจัยภายนอก เช่น การถูกหล่อหลอม

โดยสื่อบันเทิง การเลียนแบบสื่อตะวันตก ค่ายธรรมะ

จึงถูกน�ามาใช้ในฐานะที่เป็นสื่อด้านตรงข้ามที่มี

ความถูกต้องชอบธรรมมากกว่าที่จะช่วยให้เด็ก ๆ 

หวนคืนสู่ครรลอง การท่ีผู้ใหญ่มองว่าวิธีนี้จะช่วย

แก้เร่ืองความหลากหลายทางเพศได้ มันสะท้อน 

ให้เห็นถึงวิธีคิดของสังคมและระบบการศึกษา 

ของไทยที่พยายามจะบอกว่าอะไรคือส่ิงที่ถูกต้อง

ส�าหรับเด็ก เป็นการป้อนข้อมูลผ่านบทเรียนเดิม ๆ  

แต่กลับไม่มีการพูดถึงกระบวนการคิดที่เป็นเหตุ

เป็นผล การเอาเด็กไปเข้าค่ายก็เหมือนกับเป็นการ 

เอาเด็กเข้าไปรับสารใหม่ที่ผู้ใหญ่เชื่อว่าถูกต้องแล้ว

ก็หวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดโดยไม่

พยายามตั้งค�าถาม เพราะเชื่อว่ากระบวนการ 

เรียนรู้คือการป้อนข้อมูลเดิมเข้าไปเร่ือย ๆ ซ�้า ๆ  

แล ้วมันจะสามารถสร ้าง “เด็กดี” ขึ้นมาได ้ 

(Sanook.com, 2018)

 จะพบว่าไม่ว่าเพศสภาพใด อาชีพอะไร 

เมื่อมีตัวตนในโลกโซเชียล ปัญหาที่ต้องเจอคือ 

ไซเบอร์ บลูล่ี (Cyberbullying) หรือ การกล่ันแกล้ง 

บนโลกออนไลน์ อาทิ กรณี“ครูบอลลี่” หรือ 

นายธีรพงศ์ มีสัตย์ ชาว จังหวัดอ�านาจเจริญ  

ที่มุ่งมั่นเรียนจนจบและสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

ได้ส�าเร็จตามความฝันของพ่อแม่ เป็นครูสอน

ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีได้ส�าเร็จ เป็น

อีกคนท่ีตกเป็น “เหยื่อไซเบอร์บูลล่ี” โดยไม่รู้ตัว 

แม้ปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับกลุ่มคน 

หลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ มากขึ้นก็ตาม 

ด้วยคาแรกเตอร์ของเพศสภาพ และนิสัยชอบ 

เอนเตอร์เทน รวมถึงแนวคิดใหม่ ๆ แต่งหน้าแปลก ๆ 

ขณะสอนเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนชอบและสนุกกับ 

การเรียนภาษาอังกฤษนี่ เอง ท�าให ้ครูบอลลี่

จากคนธรรมดาท่ีมีคนรู้จักไม่กี่ร ้อย กลายเป็น

คนสาธารณะของสังคมที่มีคนรู ้จักหลายล้าน 

ทั้งในไทยและทั่วโลก หลังคลิปแต่งหน้าแปลก
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สอนภาษาอังกฤษกลายเป็นคลิปไวรัลกระฉ่อน

โลกโซเชียลเม่ือกลางปี 2562 ท่ีผ่านมา เมื่อเป็น 

คนดังในชั่วพริบตา สิ่งที่ตามมา “ครูบอลลี่”  

ถูกไซเบอร์บูลลี่ด้วยคอมเมนต์แง่ลบทิ่มแทงใจ

มากมายในโลกโซเชียลโดยไม่ทันตั้งตัวจนรู ้สึก 

บัน่ทอนจติใจ รอยยิม้แห่งความสขุเริม่หาย นอกจากน้ี 

ยังส่งผลกระทบลุกลามถึงคนใกล้ชิด ซึ่งน้อยคน 

จะนึกถึงนั่นคือ พ่อ แม่ (Thairath Online, 2020) 

นอกจากนี้การสร้างภาพเหมารวมท่ีคลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับมายาคติในทางเพศ สิ่งนี้ได้กลายเป็น 

ความจริงที่คลาดเคลื่อน เช่น ผู ้หญิงท่ีดีต้องมี

ครอบครัว แต่งงาน ไม่สามารถที่จะหย่าร้างได้  

หรือว่า ถ้าหย่าร้างแล้ว คุณต้องรักษาบทบาท 

ความเป็นแม่ มายาคติเหล่านี้ที่ถ่ายทอดออกมา 

ผ่านทางละครชีวิต ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ 

ในอุดมคติ มันท�าให้เกิดการกดทับของตัวผู้หญิง 

ท�าให้ผู้หญิงไม่กล้าออกจากกรอบกติกา ต้องรักษา 

ความเป็นแม่และความเป็นเมีย สิ่งนี้ได ้สร ้าง 

ความทุกข์ทรมานให้กลับกลุ่มผู้หญิง (Thai PBS, 

2018) โดยเฉพาะหญิงรักหญิง ยิ่งสร้างบาดแผล

การกดทับทางจิตใจในตนเองเข้าไปอีก 

 จากหลากหลายกรณีท่ีกล่าวมาข้างต้น 

สะท้อนให้เห็นการตีตราและการกดทับจากสื่อ 

และบุคคลในสังคม แต่จะพบว่าความน่ากลัว 

ของการถกูกดทบัหรอืกดขีน่ัน้จะทรงอานภุาพทีส่ดุ

ได้ก็ต่อเมื่อการกดข่ีนั้นท�าให้ผู ้กดข่ีรู ้สึกหลงใหล

ไปกับรสชาติของการทรมานตนเองอย่างไม่รู ้ตัว

และย่ิงการไม่ตระหนักรู้ต่อสภาวะการกดทับและ

ยังมีการผลิตซ�้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งคิดว่าเป็น 

ผลดีมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้แล้วกะเทยและผู ้มี

ความหลากหลายทางเพศจ�านวนมากไม่ว่าจะเป็น 

เกย์ เลสเบียน ฯลฯ บางกลุ่มกลับรู้สึกยินดีปรีดา 

ต ่อสภาวะที่ตนเองเป ็นเช ่นนี้  ไม ่แลเห็นถึง 

ความจ�าเป็นที่จะต้องปลดแอกตัวเองออกมา  

เพราะสังคมได ้ให ้สินบนกับคนกลุ ่มนี้ว ่าหาก 

อยากอยู ่ สบายก็ มี บทบาท เช ่ นนั้ น เช ่ นนี้ สิ  

เป ็นคนดีสิ รักชาติสิ อย่าเรียกร้องอะไรมาก  

แล้วเด๋ียวสังคมจะชื่นชมและให้รางวัลตอบแทน

พวกคุณเอง น่ันคือความแยบยลของอ�านาจท่ี 

กดทับตัวและอัตลักษณ์ของผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศให้ไม่สามารถแสดงออกมาได้ตามศกัยภาพ

ความเป็นคนที่มีอยู ่  เพราะต้องตกอยู ่ภายใต้

หลุมพรางกับดักเสรีภาพ เกย์ที่อยู่ในภาพลักษณ์

ของความเป็นชายก็ต้องพยายามที่จะสร้างและ

ผลิตซ�้าวิธีคิดที่มองว่าผู ้ชายเป็นเพศที่แข็งแกร่ง 

มายาคติ ความงามของเกย์และผู ้ชายจึงต้อง

พยายามจัดสร้างร่างกายของตนให้มีลักษณะก�าย�า  

อันสะท้อนความยิ่งใหญ่ในทางกายภาพ และแสดง 

ความแข็งแรง แกร่งกล้าในด้านของการรับรู ้ 

เกย์ในสังคมไทยจึงมีการแบ่งจัดประเภทตนเอง 

ของกลุ่มตนเองอีกว่าเป็นเกย์แบบไหน เกย์รุก  

เกย์รับ อันเป็นค่านิยมท่ีมีรากฐานมาจากความคิด 

แบบผัวเมียชายหญิงซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์ 

ข้ึนมาเพ่ือท่ีจะกดทับสังคมเกย์ด้วยกันเข้าไปอีก

ว่าลักษณะแบบไหนพึงมีพึงปฏิบัติและหากเกย ์

จะแสดงตนเป็นรับก็ต้องมีความเป็นแมนหรือใช ้

ค�าพูดว่ารับแมน ๆ ไม่แสดงออก เพราะการ

แสดงออกซึ่งความสาวความเปรี้ยวในสังคมเกย ์

จะถูกผลักไสให้เป็นเกย์ชายขอบ หากินยากหรือ 

ไม่เป็นทีน่ยิม จงึมกีารผลติการกดทบัซ�า้ สร้างค�าว่า 

ไบรับ ไบรุกขึ้นมาอีก อันมีรากฐานมาจากค�าว่า 

Bisexuals หรอืคนทีส่ามารถร่วมเพศได้ทัง้กบัผูช้าย

และผู้หญิง อันสะท้อนถึงความเป็นชายที่เคยหรือ

มีความปรารถนาทางเพศต่อผู้หญิงอันมีราคากว่า
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การเป็นชายรกัชายท่ีราคาต�า่กว่าคนท่ีอยูใ่นกระแส 

นิยมของสังคมที่ชายเป็นใหญ่ มีการตั้งค�าถามว่า 

ท�าไมสังคมเกย์ในไทยจึงยังต้องมาถามไถ่กันว่า 

ใครเป็นรุก เป็นรับ ทั้ง ๆ  ที่บทบาททางเพศของเกย์

เป็นเรื่องที่ไม่ได้จะต้องถูกจ�ากัดว่า คนรุกจะต้อง 

รุกตลอด และคนท่ีเป็นรับจะกลับมาเป็นรุกไม่ได้  

จึงมีความอายบางอย่างของเกย์บางกลุ่มที่เกลียด

กลัวการที่คนที่ เป ็นรับ อันแสดงบทบาทเมีย 

จะกลายมาเป็นผู้รุกคืน โดยวิธีคิดเช่นนี้เองเป็นการ

น�าเข้าและสถาปนาคุณค่าของการร่วมเพศแบบ 

ชายหญิงทางช่องคลอด ทีท่�าให้ท่วงท่าและพฤติกรรม

ทางเพศของเกย์ต้องถูกจ�ากัดบทบาทว่าใครคือ ผัว 

และใครคอื เมยี ทัง้ทีล่กัษณะความสมัพนัธ์ของเกย์

นัน้เป็นเรือ่งของผูช้ายทีน่ยิามความเป็นชายรกัชาย

แต่กลบันยิามความสมัพนัธ์ของกลุม่ตนด้วยทศันคติ

ของสังคมชายหญิงเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ 

ที่ง่ายกว่า (Prachatai, 2013) ในมุมมองผู้เขียน 

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์การตีตราและ 

กดทบัจากคนรอบข้างของคนในสงัคมทีม่ต่ีอบคุคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนหนึ่งด้วยความเข้าใจผิดในเพศวิถี เพศสภาพ 

และแสดงออกมาด้วยการแสดงออกท่ีล้อไปกับ

การไม่รู ้ของตนเองและส่งผลให้บุคคลท่ีรับสาร 

จากการสื่อสารของตนเองรู้สึกไม่ยินดีปรีดาไปด้วย 

บางคนที่อดรนทนไม่ไหวก็ตอบโต้ทันทีด้วยวาจา

หรอืการกระท�า แต่บางคนทีม่คีวามอดทนกแ็บกรบั 

ความรูส้กึไว้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า เป็นการตอบย�า้ความรูส้กึ 

ตนเองให้มากขึน้ไปอกี บทเรยีนการท�างานกบับุคคล 

ผู ้มีความหลากหลายทางเพศของผู ้ศึกษาเอง 

ในฐานะวิทยากรที่ ให ้การอบรมกับผู ้มีความ 

หลากหลายทางเพศมามากกว่าสิบห้าปี บอกย�้า

ให้เห็นว่าการตีตาและการกดทับเรื่องเพศจาก 

คนทั่วไปส่งผลกระทบกับบุคคลผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศในเชิงลบมากกกว่าบวก แม้ว่าจะพบว่า 

อาจมีบางคนอาจยินดีปรีดาไปกับการกดทับด้วย 

แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าจะท�าให้รู้สึกด้อยค่าในตนเอง 

และเกิดเป ็นความรู ้สึกคล ้อยตามในทางลบ 

มากกว่าบวกหรือตอบโต้ทางลบในใจ สถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในสังคมที่พบเห็นกันอยู่จึงส่งผลกระทบ

ในเชิงลบต่อการใช้ชีวิตที่เหลือของบุคคลผู้มีความ

หลากหลายทางเพศโดยที่ผู ้พูดอาจไม่ได้รับรู ้ผล 

จากกการกระท�าของตนเองเลย 

สรุป

 จากทีก่ล่าวมาสรปุได้ว่าสถานการณ์ปัญหา

การตีตรา กดทับเรื่องเพศของผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ผู้เขียนวิเคราะห์ได้

ในระดับหนึง่ว่าสถานการณ์ปัญหาการตีตรา กดทบั

เรือ่งเพศในสทิธส่ิวนบคุคลของผูม้คีวามหลากหลาย

ทางเพศยังคงด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่อดีต 

ถึงปัจจุบัน ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากสื่อ แม้แต่ผู้มี

ความหลากหลายทางเพศเองยังคงไม่เห็นความ

ส�าคัญของการกดทับทางเพศของตนเองดีพอ  

ซ่ึงเท่ากับก�าลังสร้างการแบ่งแยกทางความคิดของ

คนในสังคมให้เกิดขึ้นระหว่างเพศต่าง ๆ ในสังคม  

การกดทับเพศใดเพศหนึ่งโดยให้อีกเพศหนึ่ง 

เป ็นคนบงการชีวิต แม ้จะมีหลายหน่วยงาน 

พยายามหาแนวทางแก้ไขกย็งัคงมปัีญหาให้พบเหน็

ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง เนื่องจากปัญหาเหล่านั้น

เกิดจากความไม่เข้าใจในมิติทางเพศ วิถีทางเพศ 

อัตลักษ์ทางเพศและยังไม่ได้เข้าใจในบทบาททางเพศ 

ของบุคคลแล้วคิดและแสดงออกมาด้วยค�าพูด  

การแสดงออกที่ตีตราและแสดงในเชิงริดรอนสิทธิ

ทางเพศ ทั้งนี้ในความเป็นจริงนั้นสถานการณ์ทาง 
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สังคมคงไม่ได้มองแค่เพศสรีระจากท่ีมองเห็น  

จากการแสดงออกและจากเพศวิถี การให้ความ

เสมอภาคทางเพศโดยไม่ตีตรา ไม่สร้างตราบาป 

กับบุคคลที่มีเพศวิถีต่างจากตนเองด้วยการไม่ 

ล้อเลียน ไม่ใช้ค�าพูดท่ีเสียดแทงความรู ้สึกผู ้ฟัง  

ในอันที่จะไปกดทับความรู้สึก สร้างความกดดัน 

ทางจิตใจต่อบุคลหลากหลายทางเพศ จะช่วยให ้

การด�าเนินการใด ๆ กับบุคคลทุกกลุ ่มมีความ 

เสมอภาคเท่าเทียม สังคมสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

ซึ่งจะยังผลให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ได้รับความเสมอภาคไปด้วยเช่นกัน 

 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาต ิ

ได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 

ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปีที่

ประกอบด้วย 17 เป้าหมายในการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ทัง้นีต้วัช้ีวดั 1 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืท่ีเน้น

ให้ความส�าคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิง่แวดล้อมในรปูแบบบูรณาการและการมส่ีวนร่วม

เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประเทศไทยเองมีกรอบ

การพัฒนาของตนเองที่ก�าลังใช้อยู ่เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงโดยอาศัยหลักภูมิป ัญญาและความ 

ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนหลักการเดินทางสายกลาง 

ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบตามกรอบ

แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช จุดเน้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คือความยั่งยืน และที่ผ่านมาได้รับการยอมรับว่า 

เป ็นหลักการส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2548 เป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ.2560-2579) ให ้ประเทศไทยมีทิศทาง 

ที่ชัดเจนในระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านประกอบด้วยความมั่นคง 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย ์  ความเสมอภาคทางสังคม  

การเติบโตที่ เป ็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการ 

ปรับสมดุลของสภาพแวดล้อมและการพัฒนา 

ภาครฐัโดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่และพฒันาศกัยภาพ

ของทุนมนุษย ์ให ้ความยุติธรรมและลดความ

เหลื่อมล�้าทางสังคม เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัอย่างยัง่ยนื ส่งเสริมการเติบโตทีเ่ป็นมติรต่อ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้าง

เสถียรภาพของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ

มัง่คัง่ ยัง่ยนื เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

ภาครัฐและส่งเสริมธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังเน้น

ความสมดุลกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แผนนี้ 

ยงัคงมุง่เน้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่ประกอบด้วย 

3 หลักการคอื ความพอประมาณ ความสมเหตุสมผล  

และความรอบคอบ

 ประเทศไทยเองจ�าเป็นต้องจัดการกับ 

ความเหลื่อมล�้ าและความไม ่สมดุลระหว ่าง 

สภาพแวดล้อมและสังคมที่เป็นเป้าหมายรวม 

ของประเทศไทย เช่นเดียวกันกับเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นจากสถานการณ์การ 

ตีตราและการสร้างแรงกดทับเรื่องเพศกับบุคคล 

ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในหลากหลายรปูแบบ 

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขที่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อลดการตีตราและการลด

การกดทับ ให้สอดรับกับการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน ดังต่อไปนี้
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 1. เพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคล 

ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศด้วยการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน

  การแก้ไขปัญหาควรลดการตีตรา 

ในบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในยคุปัจจบุนั

โดยไม่กระทบกระเทือนกลุ่มอื่น ๆ เป็นการแก้ไข

ปัญหาที่สามารถจะสนองตอบความต้องการด้าน

สิทธิส่วนบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม  

ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยถ้อยค�า 

ทีต่นเองสรรหามา เฉกเช่น การตฉีิง่ ตฉีาบ ควรเป็น 

การค�านงึถงึความเสมอภาค เท่าเทยีมในการแสดงออก 

ทางความคิด การแสดงออกทางความคิด สายตา 

ค�าพูดในสังคมโดยอาศัยหลักการ ดังนี้

  1.1 มิติด้านครอบครัว

   - ค�านึงถึงการคงอยู่ของบุคคล 

ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในสงัคมในฐานะมนษุย์

คนหนึ่ง

   - ท�าความเข้าใจให้ครอบครัว 

คนรอบข้างให้ลดการบลูลี่คนอื่นในสังคมไม่เลือก

ว่าเพศวิถีใด ๆ

  1.2 มิติทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social 

and Economic Perspective)

   - ช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันทุกเพศสภาพ

   - สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

ทุกกลุ่มคนโดยค�านึงถึงบุคคลผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศในเชิงจิตศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปลี่ยน

จากการตีตราการบลูล (a place to Hate) ให้เป็น 

(a place to Love) เพื่อเอื้อให้เกิดสภาพที่ดีต่อ

คนในสังคม

  1.3 มิ ติ ทางสิ่ ง แวดล ้ อม  (Eco -

efficiency Perspective)

   - การส่งเสริมทุกคนในสังคม 

ให้มีความเข้าใจต่อเพ่ือนและบุคคลท่ัวไปถึงวิถี 

ทางเพศและความเข ้าใจเรื่องการไม ่ลดทอน 

ความเป็นคนของทุกคน

   - ส่งเสริมให้สังคมมีการจัดการ 

ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนโดยคลอบคลุม

ถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ

   - ให้โอกาสการเข้าถึงสิทธิกับ 

ทุกเพศวิถี และสร้างความเสมอภาคทางสังคม

   - ส ่งเสริมให ้บุคคลผู ้มีความ

หลากหลายทางเพศสามารถพึ่งพาตนเองได้และ 

เข้าถึงสิทธิเท่าเทียมทางเพศ

 2. การแก้ปัญหาการกดทับการตีตรา 

ที่เกิดข้ึนจากสื่อกับบุคคลผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  โดยใช้หลักพุทธธรรมการที่ “คน” 

จะด�าเนินชีวิตไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น สิ่งที ่

ส�าคัญที่สุดคือ คนจะต้องพัฒนาจิตใจโดยใช ้ 

หลักพุทธธรรม ซ่ึงมุง่เน้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลก

และชวีติ ให้ด�าเนนิชวีติอย่างถกูต้องหมาะสม เพือ่ให้ 

สังคมน�าสู่ความสุข โดยน�าหลักการแก้ปัญหาการ 

กดทบั การตตีราทีเ่กดิขึน้จากสือ่ต่าง ๆ  ทีม่ต่ีอบคุคล 

ผู้มีความหลากหลายทางเพศบนพื้นฐานแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศีล โดยใช ้หลัก 

สาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมประกอบด้วย  

เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม

สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา  

ส�าหรับสร้างความสามัคคีปรองดองในการแสดงออก 

ในหน้าทีแ่ละความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมและการ

ปฏบิตัต่ิอกนัในสงัคม เพือ่ให้ทกุคนมคีวามเหน็ใจกนั 

และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันต่อหน้าและลับหลัง 

ท�าให้เกิดความระลึกถึงกันสร้างสรรค์ให้เกิดความรัก  
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ความเคารพ การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน ไม่ให้ 

มีการทะเลาะวิวาทกัน เสริมสร้างให้เกิดความ

สามัคคีในสังคม ก็จะท�าให้สังคมมีความมั่นคง 

และเป็นเอกภาพได้ เพราะหากประพฤติตาม 

หลักธรรมนี้จะท�าให้ระลึกถึงกันในแง่ดี ท�าให้เกิด

ความรักใคร่ ปรองดองกัน ท�าให้เกิด ความเคารพ 

มีสัมมาคารวะต่อกัน ท�าให้เกิดการสงเคราะห์ 

ช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน ท�าให้ เกิดความไม่วิวาท 

บาดหมางกัน ท�าให ้ เกิดความพร ้อมเพรียง  

สมัครสมานสามัคคีกัน และ ท�าให้เกิดความเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งด้านพฤติกรรมและวิธีการ

ด�าเนินชีวิต ในการอยู ่ร ่วมกันกับบุคคลต่าง ๆ 

ในสังคม โดยไม่แบ่งแยกเพศและเพศวิถี

 ด้านพฤติกรรมและวิธีใช้ชีวิต ได้แก่ มีวินัย

ในการอยู่ร่วมกันกับบุคลในสังคมโดยไม่แบ่งแยก

เพศ วินัยเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและ

พฒันามนษุย์ ให้มคีวามประพฤตดิทีัง้กายและวาจา 

เป็นข้อปฏบิตัสิ�าหรบัควบคมุกายและวาจาให้ตัง้อยู ่

ในความดีงาม เว้นจากความช่ัว และพัฒนามนุษย์ 

ให้เป็นผู้ที่มีวาจาชอบ คือ มีสัมมาวาจา พูดจา 

รู้จักกาลเทศะ สามารถใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  

มกีารงานชอบ คอืมสีมัมากมัมนัตะ และมอีาชพีชอบ 

คือสัมมาอาชีวะ สามารถท�ามาหาเลี้ยงชีพได้ 

อย่างดีมีสุข 

 ด้านจิตใจ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 

ความเข้มแข็ง มั่นคงของจิตใจ และสภาพจิตใจที่ดี

งาม รวมทั้งความสุขเป็นการฝึกฝนในด้านจิต หรือ

ระดบัจติใจให้มคีวามตัง้มัน่แห่งจติ เพือ่ท�าให้ใจสงบ

แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน จิตต้องก�าหนดแน่วแน่ในสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ 

ของจติทัง้ในด้านคณุธรรม เช่น ความมเีมตตากรณุา

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ในด้านความสามารถของจติ เพิม่พนู

ความสามารถทางจิตมีความเพียรพยายามชอบ  

คือมีสัมมาจายามะ ฝึกฝนตนเองให้มีสติระลึกชอบ 

หมายถึง สัมมาสติ รู้ตนเองตลอดเวลาและมีความ

ต้ังใจชอบ คอืมสัีมมาสมาธ ิมจิีตใจมัน่คง ต้ังใจ และ

มุ่งมั่นท�าสิ่งใดให้ส�าเร็จได้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ให้คนในสังคมเข้าใจเรื่องเพศ มิติทางเพศและ 

วิถีทางเพศต่าง ๆ ร่วมทั้งแนวคิด ทัศนคติ และ 

ค่านิยม 

 เมือ่พฒันาให้มนษุย์เป็นคนดไีด้แล้ว เขาจะ 

มีความประพฤติดีท้ังกายและวาจามีวินัยต่อตัวเอง  

รู้จักกาลเทศะ ประกอบอาชีพอย่างสจุรติ มคีวาม

เมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีสติรู้ตนตลอดเวลา  

มจีติใจมัน่คงและมุง่มัน่มคีวามรูเ้ข้าใจมวีจิารณญาณ  

สามารถแยกแยะสิง่ดีชัว่ สิง่ทีค่วรท�าหรอืไม่ควรท�า  

ตัง้อยูใ่นเหตแุละผล รูจ้กัวนิจิฉยัไตร่ตรอง สามารถ 

ทีจ่ะด�ารงชวีติให้อยูอ่ย่างถกูต้องและดงีาม ซึง่ถอืว่า

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนา 

ในขั้นนี้ มนุษย์ก็จะลดละจากกิเลส ตัณหา ลด 

ความอยาก มนุษย ์ก็จะรู ้ จักค�าว ่ า เพียงพอ  

พอประมาณ การด�ารงชีวิตของมนุษย์ก็จะอยู่ใน 

ความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู ้อื่น  

ต้ังอยูใ่นความมเีหตุผล ไม่กดทบัตีตราคนอืน่ให้รูส้กึ 

ด้อยค่าต่อตนเอง ค�านึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ 

กระท�าอย่างรอบคอบ เตรียมพร้อมที่จะรับสภาพ

สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการสร้าง ความมั่นคงในการ 

ด�ารงชวีติ เนือ่งจากสามารถพึง่พาตัวเองได้ อยูบ่นขา 

ของตนเองได้ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น มนุษย์ก็จะอยู่กับ 

สรรพส่ิงในโลกด้วยความเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  

ไม่เบยีดเบยีนท�าลายล้างทกุสิง่ในโลกกจ็ะอยูร่่วมกนั

อย่างสงบสุข ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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