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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้ าใจรู ปแบบในการช่วงชิงพื น้ ที่ทางสังคมของเกย์ ในสถานที่
ทางานซึ่งเป็ นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้ วิธี การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผ่านการศึกษาเอกสารในเชิงเนือ้ หาที่เกี่ ยวข้ อง ภายใต้ ประเด็น เกย์ช่วงชิง และสร้ างพืน้ ที่ในการทางานได้
อย่างไร นามาวิเคราะห์กบั ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ แนวคิด “พื ้นที่ทางสังคม” (Social Space) ของ อองรี เลอ
แฟบร์ ผลการศึกษาพบว่า เกย์เป็ นหนึ่ง ในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งถูกสังคมจัดกลุ่มให้ เกย์
ว่า เป็ นกลุ่มคนที่มีความผิดปกติ เบี่ยงเบน และเป็ นผู้ป่วยทางจิต เหตุผลที่ว่าเกย์มีสรี ระความเป็ นผู้ชาย แต่ไม่
สามารถมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้หญิง หรื อมีการสืบพันธุ์ได้ ทาให้ ถกู สังคมกดขี่ มีอคติ และตีตราว่าเป็ นชนกลุม่ น้ อย/
คนชายขอบ เกย์ถกู มองเป็ นกลุ่มบุคคลที่แพร่เชื ้อเอดส์ จึงทาให้ เกย์มีภาพลบต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
กลุม่ เกย์ต้องเผชิญกับสิทธิความไม่เท่าเทียมในการไม่ยอมรับจากสังคม ทาให้ เกย์ต้องการที่จะช่วงชิงและสร้ าง
พื ้นที่ทางสังคมเพื่อแสดงตัวตนในบทบาทของตัวเองเพื่อให้ เกิดการยอมรั บ พบเห็นได้ ชดั คือ ในพื ้นที่การทางาน
และพื ้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น การได้ รับโอกาสทางการศึก ษาที่สงู ขึ ้น การเลื่อนขันหรื
้ อตาแหน่ง การเป็ นผู้นาใน
การทางาน การสร้ างอัตลักษณ์ และริ เริ่ มแนวคิดต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกับเพศเดียวกันหรื อเพศตรง
ข้ ามให้ มากที่สดุ และเป็ นการลดอคติจากสังคมในเชิงภาพลบ ถึงแม้ วา่ การยอมรับเกย์ และกลุม่ บุคคลที่มีความ
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หลากหลายทางเพศในปั จจุบนั นัน้ มีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพิ่มขึน้ แต่สิ่งเหล่านันอาจไม่
้
ได้ สร้ าง
คาดหวังหรื อการตอบสนองความต้ องการของเกย์ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้ เท่าที่ควร สิ่ง
ที่สาคัญที่สดุ ในการอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีความสุข ก็คือ ความเท่าเทียมในสิทธิมนุษยชน การเคารพซึ่ง
กันและกัน และการเรี ยนรู้ในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา
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Abstract
The purpose of the article “The Controversy about Gay Social Space in the Workplace” was
to try to understand the pattern of controversy about gay social space in the workplace. This article
used qualitative research passed through the content under the aspect of gay controversy, and how
to make the space in the workplace, and analyzed the data with the theory by using the concept of
Henri Lefebvre, “Social Space”. The results of the study were concluded as follows; Gay was in the
group LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) which society said was a gender identity disorder
and mental illness. Gay men had male bodies who could not have sex with women or reproduce.
Society branded gay people as marginal people, contagious with AIDS, unequal and unacceptable.
For all these reasons, gays wanted to create controversial the social space to show their roles;
especially in the workplace, and cultural space such as educational opportunity in higher degrees,
promotions, leaders in the workplace, creating an identity, and other ideas for equity which will reduce
the prejudice or negative thinking. The most important peaceful co-existence was equity, human
rights, respect, and the acceptance of the diversity of multicultural education.
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บทนา
สังคมไทยในอดีตล้ วนให้ ความสาคัญกับเพศชาย กับเพศหญิง เพราะคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่า สรี ระ
ทางเพศมีแค่สองเพศ หากคนที่มีอวัยวะเพศเป็ นช่องเรี ยกว่า ผู้หญิง กับ อวัยวะเพศที่เป็ นท่อน เรี ยกว่า ผู้ชาย
ซึ่งความรู้ ในทางวิทยาศาสตร์ ก็ได้ กาหนดให้ เพศของมนุษย์มีสองแบบ คือ เพศหญิง และเพศชาย การแสดง
พฤติกรรมทางเพศตามธรรมชาติเป็ นเรื่ องของเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง และเพื่อการสร้ างครอบครัว (อีฟ โค
ซอฟสกี ้ เซดจ์วิค, 1990 อ้ างใน นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2554 : 2) แม้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็มีความเชื่อเช่นนัน้
เหมือนกัน
ปัจจุบนั ในโลกโลกาภิวตั น์ได้ มีปรากฏการณ์ความเปลี่ย นแปลงต่างๆ มากมาย เพศจึงไม่ได้ จากัดเพียง
แค่หญิงและชาย จูดิธ บัตเลอร์ (จูดิธ บัตเลอร์ , 1990, 1993 อ้ างใน นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2554 : 2) ชี ้ให้ เห็นว่า
สรี ระทางเพศ หรื อร่างกายตามธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ใช่ตวั แทนของความจริ งเกี่ยวกับเพศ นัน่ อาจหมายถึง
รสนิยม การแสดงออกของบุคคลในเรื่ องกิจกรรมทางเพศ ในต่างเพศ หรื อเพศเดียวกัน การศึกษาประวัตศิ าสตร์
ของไทยมองพฤติกรรมแบบชายรักชายว่าเป็ นของประหลาด ศาสนาพุทธก็มองว่า การเสพเมถุนทางทวารหนัก
เป็ นเหตุแห่งอาบัติ และสังคมไทยปั จจุบนั ก็รับความคิดมาจากนักจิตเวช และนักวิชาการหัวอนุรักษ์ นิยมที่มอง
ว่าพฤติกรรมโฮโมเซ็กช่วลเป็ นพฤติกรรมเบี่ยงเบน ไม่เหมาะสม และผิดปกติ ความคิดเหล่านีท้ าให้ เกย์ ใน
สังคมไทยต้ องปิ ดบังตัวเอง (สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์, 2548 อ้ างในเทิดศักดิ์ ร่มจาปา, 2545) ในสภาพการทางาน
ก็เช่นเดียวกัน ได้ กาหนดคุณสมบัติการรับเข้ าสมัครงานในเพศสภาพความเป็ นชายและหญิง ซึ่งภายใต้ ความ
เป็ นจริ งแล้ วยังมีกลุ่มเพศทางเลือกที่ปิดบังตัวเองเพื่อเข้ ามาสมัครงานโดยไม่แสดงออกในความรู้ สึกที่แฝงไว้
ข้ างในเพื่อที่ต้องการเป็ นที่ยอมรับจากผู้ที่คดั เลือกเข้ าทางาน การใช้ ชีวิตทางสังคมของเพศทางเลือกไม่ง่ าย
อย่างที่คิดทาให้ เกิดภาวะความกลัวตามมา เช่น ต้ องมีการปิ ดกัน้ ตัวเองจากครอบครัวเพื่อไม่ให้ พ่อแม่เสียใจ
หรื อเสียชื่อเสียง กลัวเพื่อนไม่ยอมรับ กลัวเพื่อนร่วมงาน/เจ้ านายมีอคติตอ่ ตัวเอง ฯลฯ จากตัวอย่างศึกษาซึ่งได้
ข้ อค้ นพบประการหนึง่ คือ เกย์ไทยนาเอาเพศภาวะ ผู้ชาย มาใช้ แสดงออกในพื ้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ สงั คมมอง
ว่า ไม่ใช่ผ้ ชู าย ดังนันทาให้
้
ต้องหาพื ้นที่สาธารณะหรื อพื ้นที่ส่วนตัวทางกายภาพ ในการเปิ ดเผยตัวเอง เช่น ตาม
ดีสโกเธค ผับ บาร์ สวนสาธารณะ และรสนิยมระหว่างชายกับชายในคุก เป็ นต้ น (Jackson, Peter A., 1995
และนฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2553 อ้ างใน นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2554) โดยการศึกษาต่อมายังชี ้ให้ เห็นว่าในอดีตที่
ผ่านมาบุคคลที่เป็ นเกย์ร้ ูสึกว่าตนเองมีปมด้ อย ไม่กล้ าเปิ ดเผย และต้ องปกปิ ดตัวตนทางเพศ ประกอบกับการ
เป็ นเกย์ถกู มองในแง่ลบ ถูกตีตราว่าเป็ นคนผิดปกติ เบี่ยงเบน ผิดธรรมชาติ สาส่อน และเป็ นผู้แพร่เชื ้อเอชไอวี/

เอดส์ (นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2553) เกย์ไทยจึงพยายามลบภาพเชิงลบเหล่านี ้โดยออกมาเคลื่ อนไหวผ่านการเดิน
พาเหรดและการทางานต่อต้ านโรคเอดส์ ตลอดช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ชุมชนเกย์ไทยเติบโตอย่า งรวดเร็ ว
เกย์ไทยจึงพยายามแสวงหาพื ้นที่สาธารณะเพื่อ เปิ ดเผย ตัวตน และตอกย ้าอัตลักษณะเกย์ในชีวิตประจาวันให้
มากขึ ้นทังในครอบครั
้
ว ในสถานศึกษา หรื อในสถานที่ทางาน อีกประการหนึ่งในความเชื่อของคนล้ านนาเอง
มีความเชื่อว่า เพศที่สาม เป็ นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ าย (ภาษาล้ านนา เรี ยกว่า “ขึด”) กล่าวคือ หากเพศที่
สามเข้ าไปร่ วมพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรื องานบุญต่างๆ ก็จะเกิดความโชคร้ ายต่อเจ้ าภาพหรื อเจ้ าของงาน
บุญ นัน้ ทันที ด้ วยเหตุนี ้ เพศที่ ส าม จึง เข้ าไปมี บทบาทในการสร้ างพื น้ ที่ ทางพิธี กรรมผ่า นการช่วงชิ ง พื น้ ที่
ศักดิส์ ิทธิ์ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนคือ ร่างทรง หรื อ “ม้ าขี่” ในการทรงผีเจ้ านาย
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่า เกย์ เพศที่สาม หรื อกลุ่มเพศทางเลือก พยายามที่จะสร้ างและ
ช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมด้ วยวิธีการต่างๆ นาๆ เช่น เข้ าร่ วมและจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เดินขบวน
รณรงค์โรคเอดส์ จิตอาสา เข้ าร่ วมพิธีกรรมที่อนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม หรื อการสร้ างพืน้ ที่ทางสังคมในสถานที่
ทางานโดยการเข้ าสู่ในตาแหน่งที่สงู ขึ ้น การวางตัวในการเข้ าหาเจ้ านาย ทัง้ นี ้เพื่อให้ เกิดยอมรับจากสังคมและ
คนรอบข้ างในที่สดุ
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษา เกย์ กบั การช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมในสถานที่ทางาน ภายใต้ ประเด็นคาถาม
ที่ว่า เกย์ช่วงชิงและสร้ างพื ้นที่ในการทางานได้ อย่างไร นามาวิเคราะห์กบั ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผล
การศึกษา และสรุปผลตามประเด็นที่ผ้ วู ิจยั สนใจ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
ผู้วิจัยได้ กาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อทาความเข้ าใจรู ปแบบในการช่วงชิงพื น้ ที่ทาง
สังคมของเกย์ในสถานที่ทางานซึง่ เป็ นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการวิจัยและรู ปแบบการวิจัย
การปรากฏตัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยทัว่ ไปในสังคมไทยได้ แก่ เพศที่สาม ทอม ดี ้
เกย์ ชาวสีมว่ ง ตุ๊ด กะเทย ชายรักชาย หญิงรักหญิง สาวประเภทสอง เลสเบี ้ยน และไบเซ็กชวล ซึง่ ถูกจัดว่า เป็ น
เพศ ที่ผิดออกไปจากเพศกระแสหลัก ไม่ปกติ หรื อ เบี่ยงเบน และไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคม ลดทอนสิทธิ
บทบาททางสังคม ในความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาลงทาให้ ต้องใช้ ชีวิตในพื ้นที่สาธารณด้ วยความยากลาบาก
ถึงขันถู
้ กกดทับ หรื อถูกกดขี่ในบางเรื่ อง ทาให้ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต้ องออกมาเรี ยกร้ อง

หรื อเดินขบวนเพื่อเรี ยกร้ องสิทธิตา่ งๆ และทาคุณประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมเพื่อให้ สงั คมยอมรับ จากปรากฏการณ์
ดังกล่าวทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจในประเด็นการช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมในสถานที่ทางานของเกย์
จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง เกย์กบั การช่วงชิงพื ้นที่ ทางสังคมในสถานทางาน โดย
ใช้ วิธีการวิจยั แบบเชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Method) ผ่านการวิเคราะห์เอกสารใน
เชิงเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ กรอบแนวคิด “พื ้นที่ทางสังคม” (Social Space) กล่าวคือ ทุกแห่งทุกหนสามารถ
ถูกประดิษฐ์ ขึน้ เป็ น พืน้ ที่ทางสังคม หรื อ พืน้ ที่ชนิดพิเศษ ได้ หากมีปฏิบตั ิการทางสังคมที่เกิดขึน้ ในบริ เวณ
ดังกล่าว เป็ นการมองพื ้นที่ในฐานะที่ถกู สร้ างขึ ้นในความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อใช้ ในการต่อรองเพื่อสร้ าง พื ้นที่
ทางสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ ซึ่งได้ ถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซา้ สร้ างใหม่อย่าง
หลากหลาย ในฐานะยุทธวิธีของการต่อรอง ตอบโต้ เพื่อสร้ างพื ้นที่ทางสังคมให้ กับตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์
(กาญจนา แก้ วเทพ, 2544 อ้ างใน วุฒินนั ท์ แท่นนิล, 2551 :39) กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งได้ แก่ บทความ แนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ตาราเกี่ยวกับการช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมในสถานที่ทางาน และสิทธิ
ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ จานวน 13 เล่ม และ 1 แหล่งที่มาออนไลน์ เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ใน
บทความนี ้มากที่สดุ โดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นการเลือกแบบไม่มีโครงสร้ า งที่เคร่งครัด
มีขนตอนและวิ
ั้
ธีดาเนินการที่ไม่ซบั ซ้ อน เพื่อให้ ได้ ตวั อย่างที่เหมาะสมกับแนวคิด จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ของการวิ จัย บางท่า นเรี ย กการเลื อ กตัว อย่ า งเช่น นี ว้ ่า เป็ น การเลื อ กตัว อย่า ง “ตามความสะดวก” หรื อ
Convenient Sampling (Maxwell, 1998 อ้ างใน ชาย โพธิสิตา, 2548 : 119)
เครื่ องมือการวิจัย ผู้วิจยั ได้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบคุณภาพ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั โดยการ
บรรยายแบบพรรณา เกี่ ยวกับการช่วงชิ งและสร้ างพืน้ ที่ ทางสังคมในการทางานของเกย์ ว่ามีกระบวนการ
อย่างไร ซึ่งการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ นาเสนอข้ อมูลพื ้นฐานต่างๆ เช่น ข้ อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิด ทฤษฎี
การช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคม เพศวิถี แนวคิดเกี่ยวกับเกย์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรทางการศึกษาที่
ทางานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ทา
การรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research)ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2559 – 9
ตุลาคม 2559 โดยการค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานในการวิ จยั ผ่านข้ อมูลเอกสาร จากผู้ที่ทาการศึกษา
วิจยั ไว้ ก่อนแล้ ว เช่น เอกสาร บทความ ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
โดยมีผ้ ศู กึ ษาประเด็นที่เกี่ยวกับพื ้นที่ทางสังคม การช่วงชิงพื ้นที่ เพศวิถี และวาทกรรมต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้ อมูลเชิง

เอกสารต่างๆ ผู้วิจัยจะนาข้ อมูลเหล่านัน้ มาจัดเป็ นหมวดหมู่ จัดเรี ยง ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของ
การศึกษาค้ นคว้ า เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ จากคาถามการวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ตัง้
ไว้ ในเรื่ องของการช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมในสถานที่ทางานของเกย์ มาประกอบการอ้ างอิงในการอธิบายข้ อมูล
ผลการศึกษา สรุปแล้ วนาเสนอผลการวิจยั ด้ วยการเขียนแบบพรรณนา ซึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลนันผู
้ ้ วิจยั ได้ เน้ น
ข้ อมูล ที่ เ ป็ นเชิ ง คุณ ภาพ เพื่ อนามาสรุ ปผลการวิจัยว่าเกย์ ช่วงชิ ง และสร้ างพืน้ ที่ ทางสังคมในการทางานมี
กระบวนการอย่างไร และข้ อเสนอแนะจากการทาวิจยั ในประเด็นนี ้สาหรับผู้ที่สนใจในครัง้ ต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
1. เกย์กบั การสร้างพืน้ ทีอ่ ตั ลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย
การจัดการเกี่ยวกับเรื่ องเพศ ในศตวรรษที่ 19 ได้ มีการปรับเปลี่ยน กรอบความรู้ โดยก่อนหน้ าศตวรรษ
ที่ 19 ความรู้ เรื่ องเพศจะพูดกันใน “พืน้ ที่ส่วนตัว” เท่านัน้ แต่ทว่าในศตวรรษที่ 19 ความรู้ เรื่ องเพศได้ แสดง
ออกมาในพื น้ ที่ ส าธารณะ ซึ่ง ฟูโ กต์วิเ คราะห์ และแสดงให้ เห็นว่า อานาจใหม่ในสังคมต้ องการให้ เรื่ องเพศ
เปิ ดเผยตัวเอง และต้ องการรู้ ทุกอย่างเกี่ ยวกับเรื่ อง เพศ เพื่อที่จะได้ จัดการได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สาหรับ
ประเด็นเรื่ อง เพศวิถี ก็คล้ ายกับประเด็นอื่ นๆ ที่กล่าวมา คือเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายแห่งการปฏิบัติการ
(Netwok of Practice) ที่ ค รอบคลุม สถาบัน และปริ ม ณฑลต่า งๆ ทั่ว ทัง้ สัง คม ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การแพทย์ จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะนันได้
้ มีกลุ่มนักวิชาการกลุม่ หนึง่ เริ่มวางลาดับชัน้
ของร่างกายที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศ (Sexualized Body) ในระดับเชิงสังคม โดยได้ เริ่มใช้ กระบวนการ Scientific
Classified Practice เพื่อแบ่งแยก กลุม่ ประชากร (Social Body) ออกเป็ นกลุม่ ต่างๆ เช่น คนปกติ-คนผิดปกติคนเบี่ ย งเบน และเกณฑ์ ห นึ่ง ที่ ถูก น ามาใช้ ใ นการแบ่ง แยกกลุ่ม คนก็ คื อ ความสามารถในการเจริ ญพันธุ์
(Foucault, M. 1984/1986 อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551 : 254-256)
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการรักเพศเดียวกันและการข้ ามเพศมายาวนาน โดยมีพฤติกรรม
เกิดขึ ้นมากมายที่ถือว่าไม่สอดคล้ องกับบรรทัดฐานทางสังคมแบบรักต่างเพศ แต่ก็ไม่ได้ ถกู บันทึกเอาไว้ อย่าง
เป็ นทางการเนื่องจากองค์กรภาครัฐ องค์กรศาสนา และสถาบันการศึกษามองว่าเป็ นเรื่ องไม่ปกติ พฤติกรรม
เหล่านี ข้ ัดแย้ ง กับศีล ธรรม บรรทัดฐานวัฒ นธรรมในการ “รั กษาหน้ า ” และความเชื่ อในพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท ซึง่ ในต่อมาการรักเพศเดียวกันและการข้ ามเพศได้ กลายเป็ นวัฒนธรรมย่อยที่เริ่มยอมรับได้ ในเมืองไทย

แต่ทัศนคติของสัง คมที่ มี ต่อคนกลุ่ม นี ย้ ัง ไม่ไ ด้ เป็ นที่ ยอมรั บอย่างเต็ม ที่ นัก (Jackson, 1999 อ้ างใน Being
LGBT in Asia : รายงานในบริบทของประเทศไทย, 2556 : 12)
ผลจากการสารวจในรุ่นวัยทุกประเภทมีเพียงส่วนน้ อยที่ยอมรับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้
แต่ส่วนใหญ่ ไม่เกิดการยอมรับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทังมี
้ ประมาณ 1 ใน 5 ของผลสารวจที่
ให้ คาตอบลักษณะความรู้ สึก เฉยๆ ไม่มีความคิดเห็นกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงสามารถอาจ
กล่าวได้ ว่า สัง คมไทยมีทัศ นคติต่อความหลายหลายทางเพศแบบที่ นักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามี
ลักษณะ ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้ (Jackson & Cook, 1999 อ้ างใน พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2558 : 55) นัน่ ก็ถือได้
ว่าสังคมไทยเริ่ มที่จะเกิดความรู้สึกเห็นใจในลักษณะที่ไม่ขดั ขวางต่อการปฏิบตั ิตนของบุคคลความหลายหลาย
ทางเพศ และหากมองผลการสารวจในอีกมุมหนึ่งที่ในภาพรวมแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยงั ไม่
ยอมรับ อาจเนื่องจากความเข้ าใจผิดเรื่ องภาพลักษณ์ ที่สื่อสารออกมาในทางลบ การไม่ยอมรับชายรักเพศ
เดียวกัน อาจสะท้ อนภาพของการที่ชายรักเพศเดียวกันที่ในอดีตถูกตีตราว่า เป็ นผู้แพร่เชื ้อโรคเอดส์ (Jackson,
Peter A., 1997 อ้ างใน นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2554)
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า จากอดีตสู่สงั คมไทยในปั จจุบนั สังคมพยายามแบ่งแยก บทบาททางเพศสาหรับ
สังคมวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นสิ่งที่สงั คมสร้ างขึ ้นมาจากวิธีคิดที่มีตอ่ เพศสรี ระในบทบาทความเป็ นชายและหญิง โดย
ต้ องมีการสืบพันธุ์ ผู้ใดที่ไม่เป็ นไปตามองค์ความรู้ หรื อวิธีคิดของสังคม อาจถูกมองว่า เป็ นคนผิดปกติ และ
เบี่ยงเบน คนที่สามารถสืบพันธุ์ได้ ก็คือ คนปกติ นัน่ เอง ทาให้ สงั คมต้ องปฏิบตั ิตวั กับการไม่ยอมรับบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ มองภาพในแง่ลบ เกิดอคติ และถูกกีดกันกดขี่ ซึ่งแนวความรู้ สึกคิดนี ้อาจเป็ นการ
ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของความเป็ นมนุษย์ด้วยเช่นกัน
2. ความไม่เท่าเทียมของบุคคลทีม่ ี ความหลากหลายทางเพศ สาเหตุของการช่วงชิ งพืน้ ทีท่ างสังคม
สภาพปั ญหาของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในสังคมไทยส่วนใหญ่ เป็ นการไม่ยอมรับความ
หลากหลายทางเพศจึงถูกมองในภาพลบ และถูกตีตราจากสังคมว่า เป็ นผู้ป่วยทางจิต หรื อเป็ นคนผิดปกติ และ
ถูกจัดกลุ่มโดยมองว่าเป็ นชนกลุ่มน้ อย หรื อคนชายขอบ เช่นเดียวกับ นักวิชาการวิเคราะห์ว่า การเคลื่อนไหว
ทางสังคมแนวใหม่พยายามนาเรื่ องโอกาสทางอานาจเข้ ามาอธิ บายเพื่อชีว้ ่า ชาวเกย์ หรื อกลุ่มคนชายขอบ
สามารถเข้ าถึงอานาจได้ มากน้ อยแค่ไหน และความสาเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของการเคลื่อนไหวก็สะท้ อนผล
การเข้ าถึงอานาจด้ วย บางคนตังข้
้ อสังเกตว่าแนวการศึกษาเรื่ องการแย่งชิงทรัพยากรและการแย่งชิงอานาจไม่

อาจทาความเข้ าใจการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์ได้ เพราะกลุ่มเกย์ไม่ต้องการแย่งชิงทรัพยากรหรื อต้ องการได้
อานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่กลุ่มเกย์ต้องการให้ สงั คมยอมรับวัฒนธรรมย่อยที่ตา่ งไปจากวัฒนธรรม
ของรักต่างเพศ (นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, 2558 : 2) ในปัจจุบนั ข้ อมูลข่าวสาร สื่อต่างๆ ได้ นาเสนอ ในเชิงบวกมากขึ ้น
ซึ่งทาให้ คนนอกอาจเกิดความเข้ าใจผิดว่ากลุ่มคนข้ ามเพศได้ รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้ างขวางแล้ ว
เนื่องจากการปรากฏตัวของกลุ่มคนข้ ามเพศในวงการบันเทิง และงานบริ การต่างๆ ที่เห็นอยู่มากมายในสังคม
หากแต่ความเป็ นจริ งนันการปรากฏตั
้
วนันไม่
้ ได้ หมายถึงความเท่าเทีย ม (Being LGBT in Asia : รายงานใน
บริบทของประเทศไทย, 2556 : 31)
ด้ วยเหตุนี ้ ความไม่เท่าเทียมยังสร้ างปั ญหาที่ตามมาในเรื่ องของโอกาส แม้ แต่ธรรมชาติก็ยงั ไม่เกิ ด
ความเท่าเทียมในตัวของมันเอง ดังเช่น สิทธิทางความไม่เท่าเทียมด้ านการเงินของลูกจ้ างบริ ษัท ไว้ ว่ากรณี
ตัวอย่างการถูกเหยี ย ดเพศซึ่ง ท าให้ คู่รัก เพศเดีย วกันไม่ส ามารถรั บสิ ทธิ ประโยชน์ จ ากบริ ษัทได้ เ ท่า เที ย ม
เช่นเดียวกับ คู่รั บ ต่างเพศ บุ คคลรั กเพศเดี ยวกัน ดัง กล่าวซึ่ง ท างานรั บ ราชการไม่สามารถทาเรื่ องขอสิ ท ธิ
ประโยชน์ของรัฐให้ กบั คูช่ ีวิตของตนได้ ในยามเจ็บป่ วย เนื่องจากคูข่ องเธอเป็ นเพศหญิงเหมือนกัน ไม่ได้ เป็ นเพศ
ชาย เรื่ องราวนี ้ยังได้ แสดงให้ เห็นถึงการที่คชู่ ีวิตต้ องประสบกับความอันตรายที่อาจถึงชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการ
ไม่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากระบบสาธารณสุข (Boonprasert, J. 2001 : 19) และอีกปัจจัยอย่างหนึ่ง
ที่ทาให้ นกั วิชาการหันมาศึกษาเกย์ คือ การแสดงออกของเกย์ในพืน้ ที่ทางสังคมที่เพิ่มมากขึ ้น เช่น การมีตวั
ละครเกย์ในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที นวนิยาย บทเพลง รวมทังการขยายตั
้
วของสถานประกอบการ
เกย์ในมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต ทาให้ เกย์มีพื ้นที่ในการพบปะการมากขึ ้น (นฤพนธ์
ด้ วงวิเศษ, 2554 : หน้ า 5)
จากปรากฏการณ์ การเคลื่ อนไหวของบุคคลผู้มี ความหลากหลายทางเพศ จึงถื อเป็ นส่วนหนึ่ง ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ ้นเพื่อสู้กบั ความอยุตธิ รรมโดยใช้ การป่ วนทางวัฒนธรรม หรื อการดื ้อ
แพ่งมาเป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้ เพื่อทาให้ วฒ
ั นธรรมแกว่งหรื อเอนเอียง และเกิดช่องทางในการเข้ าไปสร้ าง
พื ้นที่ทางสังคมของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ เกิดการยอมรับในรูปแบบต่างๆ ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้
ค้ นคว้ าเอกสาร ตารา และบทความ ดังจะนาเสนอประเด็นตัวอย่างดังต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่หนึ่ง การสร้ า งพื ้นที่ทางสังคมของเพศที่สามในบทบาท พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน ซึ่ง
นับเป็ นปรากฏการณ์แปลกใหม่ของวงการการบิน เมื่อสายการบิน พีซี แอร์ ซึง่ มีฐานการบินในประเทศไทย และ
เป็ นสายการบินเดียวที่ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้หญิงข้ ามเพศ 4 คนมาเป็ นพนักงานต้ อนรับบนเครื่ อง ซึง่

ทาให้ เกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ถกเถียงกันอย่างหนักว่า ความจริ งแล้ วเป็ นนโยบายสนับสนุนความเท่าเทียม
ทางเพศ หรื อเป็ นแค่การแสวงหาผลประโยชน์กันแน่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ยลลดา เกริ กก้ อง สวนยศ นายก
สมาคมสตรี ข้ามเพศแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นต่างไปว่า “พวกเขาเพียงต้ องการหาประโยชน์จ าก
ความแปลกประหลาด และความตลกของผู้หญิ งข้ ามเพศ” สพหรับข้ อถกเถี ยงดังกล่าวได้ ถูกคลี่คลายจาก
ปี เตอร์ ชาน ประธานพีซีแอร์ เปิ ดเผยว่า รู้ สึกภูมิใจที่สายการบินของตนเป็ นที่แรกที่เปิ ดโอกาสสาหรับผู้หญิ ง
ข้ ามเพศ พร้ อมปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาใช้ พวกเธอเป็ นจุด ขาย แต่มีพื ้นฐานนโยบายมาจาก “จิตใจ” และ “สิทธิ
มนุษยชน” (หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การออนไลน์, 2555)
ตัวอย่างที่สอง สรุปได้ วา่ ความไม่เท่าเทียมในพื ้นที่ทางสังคมย่อมมีกลวิธีความหลากหลายในการสร้ าง
และช่วงชิงพืน้ ที่ เช่น สร้ างพืน้ ที่ทางกายภาพ พืน้ ที่ทางจิตใจ และพืน้ ที่ ทางสังคม ตามที่ อานาจ โสภากุล
(2559) ได้ ศึกษาความไม่เท่าเทียมระหว่างพยาบาลชายกับพยาบาลหญิ ง จากการสะท้ อนในเนือ้ ร้ องเพลง
มาร์ ชพยาบาลให้ พยาบาล ผลการวิเคราะห์สรุ ปว่า บรรทัดฐานเชิงเพศภาวะที่มีต่อวิชาชี พการพยาบาลว่าคือ
งานของผู้หญิ งนีเ้ องทาให้ ผ้ ูชายที่เ ข้ ามาประกอบวิช าชีพพยาบาลเห็นว่าพยาบาลชายกับภาพนางฟ้า (ซึ่ง
ตีความจากเนื ้อเพลง) ไม่ไปด้ วยกันพยาบาลชายจึงดิ ้นรน ที่จะทางานที่แสดงถึงความเป็ นชาย เช่น งานเชิงรุก
ในชุมชน งานอิสระจากการควบคุมของผู้หญิง (พยาบาลหญิง) ทังนี
้ ้มีการศึกษาของต่างประเทศระบุว่าการ
แสดงออกของความเป็ นชายของพยาบาลชาย ทาให้ พยาบาลชายมีความก้ าวหน้ าในอาชีพดีกว่าพยาบาลหญิง
ได้ รับตาแหน่งสูงเร็วกว่าผู้หญิงและมีโอกาสได้ รับการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ มากว่าพยาบาลหญิง
และตัวอย่างที่สาม เป็ นการสร้ างพืน้ ที่ทางสัง คม และการช่วงชิงพื น้ ที่ ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ข องร่ างทรงกะเทย
ซึ่งกิ่งแก้ ว ทิศตึง ได้ ศกึ ษาประเด็นดังกล่าวพบว่า การที่ร่างทรงเพศที่สามเข้ าไปช่วงชิงเพื่อสร้ างพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์
หรื อ เข้ า ไปมี บ ทบาทในพื น้ ที่ พิ ธี ก รรม เป็ น การฉวยใช้ อ านาจความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ พื่ อ เป็ น การต่ อ รองช่ ว งชิ ง
ความหมายในสัง คม เนื่ องจากพื น้ ที่ ศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะเฉพาะที่ เ อื อ้ ต่อการสร้ างความหมายที่ ไม่สามารถ
ชี ้เฉพาะได้ เป็ นพื ้นที่พิเศษที่พวกเขาสามารถเข้ าไปแสดงตัวตนได้ พร้ อมกับการสร้ างพื ้นที่ทางสังคมและสร้ าง
ความศักดิ์สิทธิ์ ไปพร้ อมๆ กัน (กิ่งแก้ ว ทิศตึง , 2559 : 102) ความหวังในความต้ องการใช้ ชีวิตทางสังคมของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเฉกเช่นเดียวกับคนปกติ ทาให้ เกิดพลังในความคิดที่ว่า ตนต้ องสร้ างพื ้นที่
หรื อช่วงชิงพื ้นที่ เพื่อเข้ ามาแสดงบทบาทต่างๆ ในการได้ มาซึง่ การยอมรับความเท่าเทียม แต่การได้ มาต้ องผ่าน
วิธีการหลายอย่าง เช่น การเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อให้ สงั คมยอมรับวัฒนธรรมย่อย ข่าวสาร ข้ อมูล สื่อ ไม่
อาจจะสร้ างความเท่าเทียมหรื อการยอมรับได้ เพราะเป็ นการปรากฏตัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

เท่า นัน้ ทาให้ เ พศที่ ส ามเข้ ามาช่วงชิ ง พื น้ ที่ ทางสัง คม ไม่ว่ าจะเป็ นในเรื่ องของ พื น้ ที่ การทางาน พื น้ ที่ ทาง
กายภาพ อาชีพ พื ้นที่ทางจิตใจ พื ้นที่ในสถานที่ทางานต่างๆ ดังที่ อองลี เลอแฟบร์ กล่าวในประโยคหนึ่ง ว่า
การสร้ างพื ้นที่ในความสัมพันธ์ ทางสังคม เป็ นการสร้ างเพื่อใช้ ต่อรองในการสร้ างพืน้ ที่ทางสังคม อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ ซึ่งได้ ถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซา้ สร้ างใหม่อย่า งหลากหลาย ในฐานะ
ยุทธวิธีของการต่อรอง ตอบโต้ เพื่อสร้ างพื ้นที่ทางสังคมให้ กับตนเองของกลุ่มชาติพนั ธุ์ (กาญจนา แก้ วเทพ,
2544 อ้ างใน วุฒินนั ท์ แท่นนิล, 2551 :39)
3. บทบาทเกย์กบั การยอมรับการทางานในพืน้ ทีท่ างสังคม
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศ
ไทยเต็มไปด้ วยพลังและมีความพยายามมากมายที่ประสบความสาเร็จ ด้ วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว และความ
มุ่งมัน่ ในการต่อสู้ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สามารถเอาชนะความท้ าทายต่างๆ และ สร้ าง
แรงผลักดันเชิงบวกในการสร้ างความเท่าเทียมให้ กบั กลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (Being LGBT in
Asia : รายงานในบริบทของประเทศไทย, 2556 : 15) ซึง่ ในมิตขิ องการทางานก็เช่นเดียวกัน กลุม่ เพศที่สามต้ อง
เผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิในที่ทางานเนื่องจากสังคมมีความคาดหวังในการแสดงบทบาททางเพศในสถานที่
ทางานและในสังคม โดยรวมปั จจุบนั กลุ่มเพศที่สามจานวนมากเลือกที่จะไม่แสดงสถานภาพของตนเองเพื่อ
หลี กเลี่ ยงการถูกตีตราและเลื อกปฏิ บัติ รายงานหลายฉบับระบุว่า กลุ่ ม เพศที่ สามถูกปฏิ เสธในการเลื่ อน
ตาแหน่ง บางคนถูกไล่อ อกจากงานหลัง จากที่ เ ปิ ดเผยวิ ถี ทางเพศของพวกเขา และมี การตัง้ คาถามที่ ไ ม่
เหมาะสมในระหว่างการสัมภาษณ์งานจากการเปิ ดเผยวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ในขณะที่คนข้ าม
เพศซึ่งไม่สามารถปิ ดบังสถานภาพตัวตนของพวกเขาได้ รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน
มากที่สุดในประเทศไทย และมักถูกจากัดให้ ทางานอยู่เพียงไม่กี่ประเภท เช่น งานบริ การ ต้ อนรับแขก งาน
บัน เทิ ง และธุ ร กิ จ บริ ก ารทางเพศ (Being LGBT in Asia : รายงานในบริ บ ทของประเทศไทย, 2556 : 8)
เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ กลุ่มเพศที่สามต้ องเพิ่มมูลค่าและช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมให้ กับตัวเอง เพื่อให้ สงั คมใน
สถานที่ ทางานเกิ ดการยอมรั บ เช่น ได้ รับการศึ กษาที่ สูง การปฏิ บัติง านในหน้ า ที่ ข องผู้หญิ ง การเพิ่ม ขี ด
ความสามารถพิเศษ การสร้ างอุดมการณ์ใหม่ๆ อัตลักษณ์ ทัศนคติ ฯลฯ อีกประเด็นที่ทาให้ เกิดภาพในเชิงลบ
ของกลุ่มเพศที่สาม คือเรื่ องของอารมณ์ หลายคนเชื่อว่า เพศที่สามเป็ นบุคคลที่หวั รุนแรง อารมณ์ร้อน ก้ าวร้ าว
ซึง่ ประเด็นนี ้พูดถึงพฤติกรรมการรักเพศเดียวกัน บางรายถึงขันทะเลาะกั
้
นในสถานที่ทางานทาให้ เพื่อนร่วมงาน
บางคนยอมรับพฤติกรรมเช่นนี ้ไม่ได้ ซึ่งตรงข้ ามกับ พิมลพรรณ (2558) ที่ว่า ทัศนคติที่ ยอมรับได้ กับความ

หลากหลายทางเพศ อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั สาหรับคนทั่วไปมองว่า พฤติ กรรมรักเพศเดียวกันไม่ได้ เป็ น
ปั ญหาสังคมแต่อย่างใด เพราะพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไม่ได้ ทาให้ เกิดความเดือดร้ อนในสังคม หากจะรับ
ไม่ได้ ก็เป็ นเพียงเรื่ องส่วนตัว ไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อสังคมในมุมกว้ างมากนัก มีเพียงส่วนเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่เห็น
ว่าเป็ นปั ญหาของสังคม เช่น ล่อ ลวงผู้อื่น หรื อปั ญหาทางด้ านเพศสัมพันธ์ แต่หากพิจารณาให้ ดีจะรู้ ว่าคน
เหล่านี ้เข้ าใจผิดไปว่าปั ญหาสังคมที่กล่าวมา เป็ นปั ญหาที่เกิดจากบุคคลนันๆ
้ มากกว่าเป็ นปั ญหาของชาวรัก
เพศเดียวกันทังหมด
้
(พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2558 : 57)
ปั จจุบนั การยอมรับความหลากหลายทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากขึ ้น ในระหว่าง การ
สารวจ 2 ครัง้ ซึ่งห่างกันเพียง 3 ปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบทัศนคติใน ปี 2551 และ 2554 พบว่า
ทัศนคติที่ยอมรับได้ กบั ความหลากหลายทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในปี 2554 มี การยอมรั บมากกว่า กลุ่ม ตัว อย่างในปี 2551 สัง คมไทยเองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติไ ปใน
ทางบวกกับบุคคลเหล่านี ้ ยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึน้ เห็นได้ จากการยอมรั บเข้ า
ทางานภาคราชการ หรื อการต่อสู้ผลักดันเรื่ องสิทธิของตนเองในเรื่ องต่างๆ ตัวอย่างที่สาคัญคือ การที่สถาบัน
ราชภัฏออกระเบียบห้ ามนักศึกษาทังที
้ ่แปลงเพศ เกย์ และหญิงรักหญิงไม่ให้ เรี ยนในสถาบัน 36 แห่งทัว่ ประเทศ
เมื่อ พ.ศ. 2539-2540 แต่ข้อห้ ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สดุ ซึ่งเป็ นผลมาจากการรณรงค์ของภาคประชา
สังคมที่ทางานเรื่ องสิทธิของเพศที่สามและสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้ วยเป็ นส่วนใหญ่ (กฤตยา อาชวนิจกุล ,
2554 : 51) แม้ ว่าในปั จจุบนั เกย์จะได้ รับการยอมรับจากสังคมบางส่วน นัน่ ก็ไม่ได้ หมายความว่าสังคมจะเปิ ด
กว้ างรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ าไปมีบทบาทในพื ้นที่ทางสังคมเท่าที่ควร เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็ นเมืองพุทธจึงทาให้ เกิดความเชื่อและอคติด้านต่างๆ ต่อการปฏิบตั ิตวั ของเกย์ ดังนันเกย์
้ จึงพยายาม
สร้ างและช่วงชิงพื ้นที่ทางสังคมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ ตวั เกย์เองมีบทบาทและเป็ นที่ยอมรับในความเท่าเทียม
ทางสังคม

อภิปรายผลการวิจัย
เกย์เป็ นหนึง่ ในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึง่ ถูกสังคมจัดกลุม่ ให้ เกย์ว่า เป็ นคนที่มีความ
ผิดปกติ เบี่ยงเบน และเป็ นผู้ป่วยทางจิต เหตุผลที่วา่ เกย์มีสรี ระความเป็ นผู้ชาย แต่ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ กับ
ผู้หญิงหรื อมีการสืบพันธุ์ได้ ทาให้ ถกู สังคมกดขี่ มีอคติ และตีตราว่า เป็ นชนกลุ่มน้ อย/คนชายขอบ เกย์ถกู มอง
เป็ นกลุ่มบุคคลที่แพร่ เชื ้อเอดส์ จึงทาให้ เกย์มีภาพลบต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยสังคมไม่ได้ มองว่า
เป็ นการละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของความเป็ นมนุษย์ การถูกเบียดขับหรื อลดทอนสิทธิความเป็ นมนุษย์ของเกย์

และการแบ่งแยกทางสังคม กลุม่ เกย์ หรื อกลุม่ ที่มีความหลากหลายทางเพศจึงออกมาเรี ยกร้ องสิทธิในความไม่
เท่าเทียมโดยการเดินขบวนพาเหรดเพื่อรณรงค์ตอ่ ต้ านโรคเอดส์ สร้ างคุณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ต่อสังคม
ในงานราชการซึง่ ค่อนข้ างจะมีลกั ษณะวัฒนธรรมแบบอนุรักษ์ นิยม ผู้ชายและผู้หญิงมักถูกคาดหวังให้
ประพฤติตนตามกรอบประเพณีในแวดวงการศึกษาบางสาขา เช่น รัฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม ศิลปกรรม
หรื อสาขาที่มีแต่ผ้ ูชายเป็ นส่วนใหญ่ เช่น วิทยาลัยตารวจ หรื อทหาร มักถูกมองว่าเป็ นสาขาที่เหมาะกับผู้ชาย
มากกว่าสาขาอื่นๆ ส่วนเกย์ โดยเฉพาะคนที่มีลกั ษณะไม่คอ่ ยเป็ นชายมาก มักไม่คอ่ ยได้ รับการยอมรับในสาขา
ต่างๆ ดังกล่าว เมื่อเปรี ยบเทียบกับสาขาวิชาที่ เบาๆ เช่น ภาษา การสื่อสาร หรื อประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น เกย์
รายหนึง่ ซึง่ เป็ นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตนถูกปฏิเสธจากเพื่อร่วมงานมหาวิทยาลัย
บางแห่ง (บุษกร สุริยสาร, 2557 : 74) สิทธิความไม่เท่าเทียมในสังคมทาให้ เกย์ ต้ องการที่จะช่วงชิงและสร้ าง
พื ้นที่ในสังคมเพื่อให้ เกิดภาพตัวแทนทางด้ านการยอมรับ โดยแสดงบทบาทหน้ าที่ หรื อความสามารถของตน
ในพื ้นที่การทางาน พื ้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น การได้ รับโอกาสทางการศึกษาที่สงู ขึ ้น การเลื่อนขัน้ หรื อตาแหน่ง
การเป็ นผู้นาในการทางาน การสร้ างอัตลักษณ์ และริ เริ่ มแนวคิดต่างๆ เพื่อให้ เกิดการยอมรับในความเท่าเทียม
กับเพศเดียวกัน และเพศตรงข้ ามให้ ได้ มากที่สดุ และเป็ นการลดอคติจากสังคมในเชิงภาพลบของเกย์ในสังคม
เพื่อเป็ นการสร้ างภาพตัวแทนให้ เกย์ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สาหรับการผลักดันที่สาคัญ
เรื่ องหนึ่งคือ การต่อสู้ให้ การไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในมิติต่างๆ ในมาตรา 30
ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพิ่มคาว่า อัตลักษณ์ทางเพศ ที่หมายถึงเพศที่สามเข้ าไปด้ วย แม้ การแก้ ไขจะแพ้ ไป
อย่างก ้ากึ่ง แต่ในรายละเอียดส่วนที่เป็ นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้ วยเรื่ องการห้ าม เลือก
ปฏิบตั ทิ างเพศ ก็ระบุวา่ ให้ ปกป้องคุ้มครองครอบคลุมถึงบุคคลที่มี อัตลักษณ์ทางเพศ ต่างไปจากเพศชาย และ
เพศหญิงไว้ ด้วย (เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง, 2550 อ้ างในกฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 : 7) ในสถาบันการศึกษา ครูที่เป็ น
LGBT มักถูกมองว่าไม่ใช่แบบอย่างที่ดี และส่งผลทางด้ านลบต่อนักเรี ยน (โดยจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ
ของครู) ด้ วยเหตุนี ้ จึงมีครูจานวนน้ อยมากในสถานบันของรัฐที่เปิ ดเผยตัวตนว่าเป็ นเกย์ กระเทย หรื อทอม ผู้ให้
ข้ อมูลบางรายที่ร้ ู จกั คนหลากหลายทางเพศที่ทางานราชการกล่าวว่า ก่อนที่พวกเขาจะสามารถแสดงออกได้
อย่างเปิ ดเผยก็หลังจากที่ได้ ทางานมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง แต่กรณีในลักษณะดังกล่าวยังเป็ นเพียงข้ อยกเว้ น
เท่านัน้ อิสระในการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายจึงอยู่กบั ทัศนคติของหัวหน้ างาน และเพื่อร่วมงานสถานที่
ทางาน หรื อสถาบันนันๆ
้ (บุษกร สุริยสาร, 2557 : 75) จากเหตุการณ์ดงั กล่าว การได้ มาซึง่ การยอมรับทางพื ้นที่
ในสังคมต้ องใช้ เวลา จังหวะที่พอเหมาะในการสร้ างตัวตนของคนที่เป็ นเกย์

การยอมรับเกย์ หรื อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในปั จจุบนั นัน้ ทัศนคติที่ยอมรับความ
หลากหลายทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ ้น อันเนื่องมากจากการนาเสนอภาพบทบาทของ
เพศทางเลือกที่ดีผ่านสื่อ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การสร้ างพื ้นที่ในสถานที่ทางาน โดยมีการยอมรับเข้ าทางาน
ภาคส่วนราชการ บริษัทฯ แวดวงการบันเทิง และการสร้ างพื ้นที่ทางวัฒนธรรม เป็ นต้ น แม้ สิ่งที่กล่าวมานันจะไป
้
ไม่ได้ สร้ างคาดหวังหรื อการสอบสนองความต้ องการของเกย์ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้
มากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีความสุข นั่นก็คือ ความเท่าเทียมในสิทธิ
มนุษยชน การเคารพซึ่งกันและกัน และการเรี ยนรู้ในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของพหุวฒ
ั นธรรม
ศึกษาที่ว่า การเรี ยนรู้ เพื่อชื่นชมความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรม โดยยอมรับการมีอยู่ของพหุวฒ
ั นธรรมและให้ ความ
เคารพในความต่างเชิงพหุวฒ
ั นธรรม (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2556: 1)

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาการช่วงชิ ง พื น้ ที่ ท างสัง คมของเพศทางเลื อ ก จะทาให้ ม องเห็ น ถึง ความ
พยายามที่จะเข้ ามามีบทบาททางสังคม ในอดีตคนที่เป็ นพวกหัวล้ าหลังหรื อกลุม่ อนุรักษ์นิยม ไม่ให้ การยอมรับ
บุคคลที่ มี ความหลากหลายทางเพศ เนื่ องจากคนเหล่านี จ้ ะมองว่าเพศที่ สามเป็ นตัวกัดเซาะบ่อนท าลาย
วัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย แต่ปัจจุบนั เพศทางเลือกเข้ ามาลดทอน ลบล้ างภาพที่สงั คมมองได้ เป็ นบางส่วน
และสังคมเองก็แสดงให้ เห็นว่า เพศทางเลือกไม่ใช่คนผิดปรกติอีกต่อไป สามารถปฏิบตั ิตนในสังคมและมี
ความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายหรื อผู้หญิงได้ ดี ดังตัวอย่างการนาเสนอของสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ เรื่ องราวของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศผ่าน เช่น ผ่านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร รายการทีวี หนังสือ และงานวิจยั
ดังนันสั
้ งคมเองต้ องลดความอคติที่มีต่อเพศทางเลือก สร้ างความเท่าเทียม ความเสมอภาค ให้ ความ
เคารพของคนในสังคม และสังคมเองต้ องเปิ ดโอกาสในการยอมรับเพศทางเลือกให้ มากขึ ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
อยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุขของสังคมทางวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้ วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็ นต้ น
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บทความนีไ้ ด้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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