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บทคดัย่อ 
 
 

         การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย วตัถุประสงคก์ารศึกษา
เพื่อหาความตอ้งการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว ์ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างและพฒันาอตัลกัษณ์
ทางเพศ รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิทธิท่ีผูช้ายขา้มเพศควรไดรั้บ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ 
ผูช้ายข้ามเพศ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ และการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
อาศยัการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง มีผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 8 คน (Key Information) ผลการศึกษา
หากแบ่งเป็นล าดบัขั้นความตอ้งการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว ์พบว่า ความตอ้งการด้าน
กายภาพ (Biological and Physiological Need) ผูช้ายขา้มเพศตอ้งการการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ให้ตรงกบัการรับรู้ของตน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 66.7 ความตอ้งการด้านความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (Safety Needs) ส าหรับกลุ่มผูช้ายขา้มเพศทุกคนตอ้งการไดรั้บ
สิทธิการรับการรักษาหรือรับบริการทัว่ไป โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ร้อยละ 100 ความตอ้งการความรัก
และความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น (Belongingness and Love Needs) ผูช้ายขา้มเพศส่วนใหญ่ ร้อยละ 
93.3 เป็นความตอ้งการระดบัสูง เช่น ตอ้งการสภาพแวดลอ้มในสังคม สถานท่ีท างาน สถานศึกษา  
ท่ีมีความเป็นมิตรกบัทุกเพศ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) ผูช้ายขา้มเพศ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.7 ตอ้งการการยอมรับจากสังคม ครอบครัว หรือคนรอบขา้ง โดยไม่มีเง่ือนไข 
ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการระดบัสูงเช่นกนั และความตอ้งการท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองไปสู่
ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง (Self – Actualization) ความตอ้งการการประสบความส าเร็จในชีวิตใน
เพศสภาพท่ีตนเองเลือก ร้อยละ 93.3 เช่น ดา้นการท างาน ดา้นการยอมรับทางสังคมและครอบครัว 
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ด้านการเปล่ียนแปลงตนเอง และสามารถเป็นตวัอย่างท่ีดี สามารถให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับผูช้าย       
ขา้มเพศ รวมทั้งความหลากหลายทางเพศทั้งหมด ร้อยละ 90 ของผูช้ายขา้มเพศไม่มีความตอ้งการ
กลบัไปเป็นเพศโดยก าเนิดของตวัเอง  
ค าส าคัญ  :    ผูช้ายขา้มเพศ, ความตอ้งการพื้นฐาน 
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ABSTRACT 
 
 

  This research aims to investigate the basic needs based on Maslow’s hierarchy in    
female – to – male (FTM) transgenders, which would lead to the creation and development of FTM 
identities as well as reduction of the impact on the right of FTM. The sample group consisted of   
30 FTM transgenders and the research instruments included a questionnaire and a semi – structured   
in – depth interview with 8 FTM transgenders as the key informants. The results reveal that their 
biological and physiological needs were at a moderate level (66.7 %); 100 % of their safety needs 
were on general or specifically healthcare by specialists. Their belongingness and love needs were 
93.3 %, which were high – level needs, such as, an all – gender friendly environment in society, 
workplace or educational institution. Their esteem needs were at a high level (86.7 %), for instance, 
social or family acceptance without any condition. For their self – actualization, 93.3 % wanted to 
become successful in life in the gender of their choice, e.g., work, family, and social acceptance, 
change for the better, or good role models to provide advice on transgender and gender diversity. 
Almost all of them (90 %) did not wish to return to their biological gender. 

Keywords  :    Female – to – Male (FTM), Basic Needs 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีดว้ยความกรุณาอย่างสูงของอาจารย ์ดร.จิติมา 
กตญัญู ท่ีไดส้ละเวลาให้ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหา ค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเติม และได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา รวมทั้ งแก้ไขงานให้เสร็จสมบรูณ์ และ
ขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในงานวิจยัคร้ังน้ี
เป็นอยา่งยิง่  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนและช่วยเหลือวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ได้แก่           
ดร.นายแพทยชู์สิน สีลพทัธ์กุล  อาจารย ์ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
 กราบขอบพระคุณมารดา และครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีให้ค  าแนะน า รวมถึงก าลงัใจ และ
การสนับสนุนดา้นการเงิน การศึกษา การอบรมเล้ียงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาตลอด และหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะก่อประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ผูท่ี้มีความผิดปกติดา้นอตัลกัษณ์ทางเพศ เป็นความหมายของ “บุคคลขา้มเพศ” ท่ีระบุ          
โดยองค์การอนามยัโลก ลักษณะของบุคคลขา้มเพศถูกแบ่งเป็นบุคคลท่ีตอ้งการผ่าตดัแปลงเพศ 
และบุคคลท่ีตอ้งการแต่งกายและใช้ชีวิตเป็นอีกเพศหน่ึง (นริสา วงศพ์นารักษ์ และจิระภา ศิริวฒัน 
เมธานนท์, 2556) “ผูช้ายขา้มเพศ” ตามความหมายของมูลนิธิอญัจารี คือ กลุ่มคนท่ีแปลงเพศ หรือ 
คนขา้มเพศ หรือคนขา้มเพศจากหญิงขา้มเป็นชาย หรือมีเพศก าเนิดร่างกายเป็นหญิง กฎหมายจึง
ระบุให้เป็นเพศหญิง แต่มีการรับรู้ว่าตนเป็นชาย จึงมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนเพศสภาพเป็นผูช้าย
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจิตใจท่ีเป็นชาย (มูลนิธิอญัจารี, 2558) ความหลากหลายทางเพศสามารถพบได้
ทุกสังคม แต่มีเพียงบางประเทศเท่านั้นท่ีมีกฎหมายคุม้ครองและให้สิทธิต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
เพศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เม่ือปี พ.ศ. 2554 ศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปได้ตดัสินให้ผูท่ี้
ผา่ตดัแปลงเพศสามารถเปล่ียนเพศในเอกสารประจ าตวั รวมถึงสูติบตัร ใบขบัข่ีและหนงัสือเดินทาง 
ตามดว้ยกฎหมายท่ีประกาศ เม่ือปี พ.ศ. 2555 ให้การผา่ตดัแปลงเพศเป็นกระบวนการทางการแพทย์
ท่ีกฎหมายรับรอง และควรได้รับการคุ้มครองโดยประกันสุขภาพ ประเทศบราซิลก าหนดว่า       
การผา่ตดัแปลงเพศเป็นสวสัดิการท่ีผูผ้า่ตดัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด มุสลิมในอียิปต ์อิหร่าน 
อินโดนีเซีย ตุรกี เม่ือแปลงเพศแล้วจะได้รับการยอมรับตามกฎหมาย ส่วนทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต ้อนุญาตให้ผูท่ี้ผ่าตดัแปลงเพศแล้ว เปล่ียนเพศในเอกสาร   
ส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (อดิศราพร ลออพนัธ์ุสกุล และอภิญญา ศกัดาศิโรรัตน์, 2559) 
  ถึงแม้จะพบผูช้ายข้ามเพศได้ทั่วไป แต่กลับไม่พบข้อมูลการส ารวจประชากรผูช้าย     
ขา้มเพศในประเทศไทย สมาคมสตรีขา้มเพศแห่งประเทศไทยใชก้ารอา้งอิงตามสถิติทางการแพทย์
สากลท่ีระบุวา่ ทารกเพศหญิงท่ีเกิดมาผิดร่างหรือเรียกวา่ ป่วยดว้ยโรคสลบัเพศจะมีสถิติราว 1 : 30,000 
เม่ือเทียบกบัประชากรของประเทศไทย ทั้งหมด 65 ลา้นคน สามารถคาดการณ์โดยประมาณจ านวน
ผูห้ญิงข้ามเพศอยู่ในช่วงไม่เกิน 3,000 คน แต่ข้อมูลดังกล่าวก็เป็นเพียงการคาดการณ์ เท่านั้ น 
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(สมาคมอิลกา้, 2559) เช่นเดียวกนักบัจ านวนผูช้ายขา้มเพศท่ียงัไม่เคยมีองค์กรใดเก็บสถิติจ านวน
อยา่งเป็นรูปธรรม  
  ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็น “เมืองสวรรค์ของความหลากหลายทางเพศ” ท่ีให้อิสรเสรี     
ในการเลือกใชชี้วติในวถีิเพศตามท่ีส่วนบุคคลตอ้งการ แต่ในมิติของกฎหมายท่ีใหก้ารคุม้ครองหรือ
สิทธิท่ีควรได้รับอย่างถูกต้องนั้ นยงัไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ประเทศไทยให้การรับรองสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและร่วมลงนามรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนใน
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงระบุไวใ้น ขอ้ท่ี 16 วา่ “มนุษยทุ์กคนมีสิทธ์ิไดรั้บการศึกษา
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ” (มูลนิธิเอเชีย
แปซิฟิกทรานเจนเดอร์ เน็ตเวิร์ค (APTN) และสถาบนั Research Triangle Institute, 2559) ซ่ึงมีความ
ขดัแยง้กบัการวิจยัท่ีร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยัมหิดลและแพลนอินเตอร์เนชัน่แนลประเทศไทย 
UNESCO เร่ือง “การรังแกต่อกลุ่มนักเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศ หรือคนรักเพศ
เดียวกันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ซ่ึงรายงานว่า ผลกระทบต่อบุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อกรณี
ดงักล่าว มีตั้งแต่ขาดเรียนไปจนถึงเกิดภาวะซึมเศร้า สุดทา้ยน าไปสู่การพยายามฆ่าตวัตาย การรังแก
และการกลัน่แกลง้เป็นสาเหตุการละเมิดสิทธิ และส่งผลกระทบต่อการเขา้เรียนของผูต้กเป็นเหยื่อ 
ตลอดจนคุณภาพด้านการเรียนรู้ ชีวิตการเป็นนักเรียน นักศึกษาโดยภาพรวมได้ นอกจากนั้ น        
การรังแกถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหน่ึง ซ่ึงอาจส่งผลต่อสิทธิขั้นพื้นฐานอ่ืนด้วย เช่น สิทธิ      
ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั เกียรติ ศกัด์ิศรี และอิสระจากทางการเลือกปฏิบติัอีกดว้ย (มหาวทิยาลยั 
มหิดล, องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย และองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2557) 
  ความคิดเห็นบางส่วนของเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย เป็นเครือข่ายรณรงค์สร้างความ
เขา้ใจตวัตนและสิทธิของกะเทย น าเสนอถึงงานวจิยัท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
พบวา่ คนขา้มเพศตอ้งเผชิญกบัปัญหาเชิงโครงสร้างถึง 38.4 % ปัญหาภายในครอบครัว สถานศึกษา 
หรือท่ีท างาน ปัญหาท่ีพบ เช่น ใชว้าจาเสียดสี ด่าทอ และการคุกคามรูปแบบอ่ืนท่ีพบ คือ การทุบตี 
การคุกคามร่างกาย เช่น ผูห้ญิงขา้มเพศท่ีแปลงเพศแลว้มกัจะถูกจบัตอ้งอวยัวะ ลวนลาม เน่ืองจาก
คนทัว่ไปมกัคิดวา่ร่างกายของผูห้ญิงขา้มเพศ คือ ส่ิงท่ีเป็นของปลอม จึงสามารถจบัตอ้งไดต้ามใจชอบ 
และยงัมองว่าการเป็นคนขา้มเพศ คือ โรคร้ายท่ีตอ้งไดรั้บการรักษา บางคร้ังเกิดการกระท าความ
รุนแรง เพราะตอ้งการให้แสดงความเป็นชายตามเพศก าเนิด หรือการข่มขืนผูช้ายขา้มเพศ เพื่อให้มี
จิตใจกลบัมาเป็นผูห้ญิงเหมือนเดิม ฯลฯ ดา้นคณะท างานกลุ่มโรงน ้ าชา อีกกลุ่มรณรงค์เร่ือง สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของคนขา้มเพศ เห็นวา่ การรณรงคข์องกลุ่มเป็นการใหน้ ้าหนกักบัการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ
ของกลุ่มคนขา้มเพศมากกวา่ เพื่อลบลา้งความเช่ือทางศาสนา เน่ืองจากศาสนาก็เป็นเร่ืองของปัจเจก
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บุคคล (มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกทรานเจนเดอร์ เน็ตเวิร์ค (APTN) และสถาบนั Research Triangle Institute, 
2559) 
  ดา้นการท างาน คนขา้มเพศไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควร หลายอาชีพยงัไม่เปิดกวา้ง เช่น 
ทนายความ ผูพ้ิพากษา โดยให้เหตุผลว่า คนข้ามเพศมีจิตใจผิดปกติและยงัไม่รู้จกัตวัเอง จึงไม่
สามารถท างานเก่ียวกบัคดีความหรือตดัสินถูกผิดได ้วงการแพทยก์็เช่นกนั ดว้ยเหตุท่ีวา่คนขา้มเพศ
เป็นคนท่ีมีความผิดปกติทางจิต มีอารมณ์และพฤติกรรมท่ีรุนแรง หรือบางอาชีพท่ีเปิดกวา้งก็ยงัมี
กฎระเบียบเร่ืองการแต่งกายตามเพศสภาพ ชายสวมกางเกง หญิงสวมกระโปรง ท าให้คนขา้มเพศ
ถูกแบ่งแยก  ประเด็นต่อมา คือ การถูกปฏิเสธการบริจาคโลหิต เพราะถูกมองเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
ในเร่ืองพฤติกรรมทางเพศ เปล่ียนคู่นอนบ่อย ฯลฯ รัฐจึงห้ามคนขา้มเพศบริจาคโลหิต เพื่อจะได ้   
ไม่เสียเวลาและงบประมาณในการตรวจหาเช้ือต่าง ๆ ในโลหิตท่ีรับบริจาคไปแลว้ ซ่ึงเป็นการคดักรอง
ท่ีฉาบฉวยและลดคุณค่าความเป็นมนุษยข์องคนขา้มเพศเป็นอย่างมาก และความคิดเหล่าน้ีเป็น
ความคิดแบบเหมารวม เพราะไม่ใช่วา่คนขา้มเพศทุกคนจะตอ้งมีพฤติกรรมแบบน้ี หรือแมก้ระทัง่
คนในเพศวถีิกระแสหลกัเองก็สามารถมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัไดเ้ช่นกนั ส าหรับสาเหตุของการ 
“ขา้มเพศ” นั้น บางคนหยิบยกเอาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอลัเบิร์ต แบนดูรา นักจิตวิทยา  
ชาวอเมริกนั กล่าววา่ พฤติกรรมของคนส่วนมากเป็นการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ
จากตวัแบบ ซ่ึงตวัแบบก็เป็นได้ทั้ งบุคคล ตวัแบบในโทรทศัน์ ตวัแบบในภาพยนตร์ ตวัแบบใน
การ์ตูน ฯลฯ มาใช้อธิบายการเกิดการ “ขา้มเพศ” วา่เด็กถูกเล้ียงดูหรือโตมากบัส่ิงใด ก็จะเป็นแบบนั้น 
เด็กผูช้ายก็ควรจะเล่นของเล่นแบบเด็กผูช้าย เช่น หุ่นยนตฟุ์ตบอลและตอ้งอยูใ่กลก้บัพ่อ เพื่อจะได ้
ดูเป็นแบบอย่าง ส่วนเด็กผูห้ญิงก็ควรจะเล่นของเล่นแบบเด็กผูห้ญิง เช่น ตุ๊กตา หมอ้ขา้วหมอ้แกง
และตอ้งอยู่ใกลก้บัแม่ เพื่อจะไดดู้เป็นแบบอย่าง หากเกิดการ “สลบั” กนัแลว้จะท าให้เด็กเป็นคน  
ผดิเพศ เด็กผูช้ายท่ีเล่นตุ๊กตาโตข้ึนมาก็จะเป็นกะเทย เด็กผูห้ญิงท่ีเตะฟุตบอลโตข้ึนมาก็จะเป็นทอม 
ซ่ึงการเป็นคนขา้มเพศนั้นไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และยงัไม่มีงานวิจยัใด 
ท่ีอธิบายไดท้ั้งหมดวา่ การมีเพศสภาพเป็นคนขา้มเพศนั้นจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมท่ี “ตรงกนัขา้ม” 
กบัเพศธรรมชาติของตนเอง เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมายเป็นองค์ประกอบ  อย่างไรก็ตาม 
แมว้า่จะมีบางคนท่ีเป็นคนขา้มเพศเพราะการเรียนรู้และเลียนแบบจากตวัแบบท่ีเห็น แต่นัน่ก็ไม่ใช่
เร่ืองผิดเพราะคนขา้มเพศ มีสิทธิท่ีจะเลือกได้ไม่ต่างจากคนทัว่ไป มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็น
ธรรมทางเพศมีการรณรงคเ์รียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีคนขา้มเพศท่ีควรไดรั้บในฐานะพลเมืองทัว่ไป 
เช่น การผลกัดนัร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิตฉบบัภาคประชาชน มีสาระส าคญั คือ รัฐควรให้สิทธิ   
การจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพราะจะไดสิ้ทธิในการลดหย่อนภาษี
เหมือนคู่ชายหญิง โดยถือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการดูแลคนอีกหน่ึงคน  แต่คู่ รักท่ีมีความ
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หลากหลายทางเพศกลบัไม่มีทะเบียนสมรส เพื่อใชล้ดหยอ่นภาษี ชาย – หญิง เม่ือจดทะเบียนสมรส 
คู่สมรสจะเป็นทายาทโดยธรรมล าดบัแรกทนัที หากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิรับมรดก 
ขณะท่ีคู่รักท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เม่ือฝ่ายหน่ึงเสียชีวติ คู่ชีวติไม่สามารถเป็นทายาทโดยธรรม
ได้ ทั้งท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดม้าจากน ้ าพกัน ้ าแรงร่วมกนั หรือการท่ีคู่ชีวิตป่วยหนกั ไม่ไดส้ติ คู่สมรส
ชาย – หญิงท่ีจดทะเบียนสมรสมีสิทธิในการตดัสินใจเร่ืองการรักษาพยาบาล เช่น การผา่ตดั การให้ยา 
การหยุดรักษา แต่คู่รักท่ีมีความหลากหลายทางเพศจะไม่มีสิทธิดังกล่าว ท าให้แพทย์ต้องรอ
ความเห็นจากญาติ ซ่ึงมีความใกล้ชิดน้อยกว่าคู่ชีวิตหรืออาจเกิดความล่าช้าในการรักษา เป็นตน้ 
กล่าวไดว้า่เพศวิถีมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองของความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ 
แต่เป็น “ทางเลือก” และเป็น  “วิถี” ของแต่ละบุคคลท่ีสังคมควรเปิดใจยอมรับ ส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ี      
ควรได้รับ คือ สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีพลเมืองควรไดรั้บอย่างเท่าเทียมกนัทุกคน (มูลนิธิเอเชียแปซิฟิก 
ทรานเจนเดอร์ เน็ตเวร์ิค (APTN) และสถาบนั Research Triangle Institute, 2559) 
  จากการค้นหาข้อมูล พบว่า มีงานเขียนท่ีเรียบเรียงเอกสารเก่ียวกบัความต้องการของ
ชุมชนชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสองในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลโดยความร่วมมือของเอ็มพลสัเชียงใหม่ บา้นสีม่วงเชียงใหม่ และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
ข้อมูลท่ีรวบรวมนั้ นจะเก่ียวกับกฎหมายทั่วไปของประเทศ สิทธิมนุษยชน บรรทัดฐานและ
อุปสรรค ทางสังคม กฎหมายเก่ียวกบัสุขภาพ กฎหมายดา้นโรคเอดส์ อุปสรรคและการตีตราของ
ชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับชาย กะเทย สาวประเภทสอง ผูห้ญิงข้ามเพศ และผูใ้ห้บริการทางเพศ       
และวิธีการจดัการเม่ือถูกละเมิดหรือไม่ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความตอ้งการ
พื้นฐานของกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กับชาย กะเทย สาวประเภทสอง ผูห้ญิงข้ามเพศ และผูใ้ห้ 
บริการทางเพศ (มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกทรานเจนเดอร์ เน็ตเวิร์ค (APTN) และสถาบนั Research Triangle 
Institute, 2559) แต่ในการศึกษาน้ีไม่ได้บอกเล่าหรือศึกษาเก่ียวกบัผูช้ายขา้มเพศ ซ่ึงเป็นอีกกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศและเป็นกลุ่มท่ีสังคมยงัไม่ค่อยรู้จกั รวมทั้งการเปล่ียนอตัลกัษณ์ของผูช้าย
ขา้มเพศ อาจมีผลต่อความตอ้งการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนไปตามอตัลกัษณ์ของผูช้าย
ขา้มเพศ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานดา้นต่าง ๆ ท่ีผูช้ายขา้มเพศควรจะไดรั้บ 
ผูว้ ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาในหัวขอ้ความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย    
ตามแนวคิดของมาสโลว ์ซ่ึงประกอบด้วย ความตอ้งการด้านความตอ้งการพื้นฐานด้านกายภาพ 
(Biological and Physiological Need) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (Safety Need) 
ดา้นความรักและการมีสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น (Belongingness and Love Need) ดา้นการยอมรับนบัถือ 
(Esteem Need) และสุดทา้ยดา้นการพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน (Self – Actualization) 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
  เพื่อศึกษาความต้องการพื้นฐานของผูช้ายข้ามเพศในประเทศไทย ตามแนวความคิด   
ของมาสโลว ์
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
  1.  เพื่อทราบความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทยตามแนวคิดของ
มาสโลว ์
  2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดไ้ปสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของผูช้ายขา้มเพศตามสิทธิ
พื้นฐาน 
  3. การสร้างหรือการพฒันาอตัลกัษณ์ทางเพศในกลุ่มผูช้ายขา้มเพศ น าไปสู่แนวทาง   
ในการลดปัญหาการจ ากดัคาวมตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศต่อไป  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
  การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed – Method) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงปริมาณ 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศโดยการ
ตอบแบบสอบถาม การศึกษาเชิงคุณภาพศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศท่ีระบุตนเอง
ว่าเป็นผูช้ายขา้มเพศ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูช้ายขา้มเพศในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีเพศ
ก าเนิดเป็นเพศหญิง แต่รับรู้วา่ตนเองเป็นชาย หรือเป็นผูท่ี้ระบุวา่ตนเองเป็นผูช้ายขา้มเพศ  

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรของการวิจยั คือ ผูช้ายขา้มเพศท่ีมาจากการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลยนัฮี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นแหล่งประชากรผูช้าย   
ขา้มเพศท่ีมีการวินิจฉัยจากจิตแพทยอ์ย่างชัดเจนว่าเป็นผูช้ายขา้มเพศ กลุ่มตวัอย่างของการวิจยั     
เชิงปริมาณ คือ ผูช้ายขา้มเพศท่ีถูกคดัเลือกจากเกณฑ์การคดัเขา้จากนั้น จะท าการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อตอบแบบสอบถาม ส่วนกลุ่มตวัอยา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูช้ายขา้มเพศ 
ท่ีระบุตนเองว่าเป็นผูช้าย เก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีใช้ขอ้ค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง    
ขอ้ค าถามในแบบสอบถามและแนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง 

2.   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
    2.1  การวจิยัแบบผสมผสาน คือ การน าวิธีวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้
ในการวิจยัเร่ืองเดียวกนั เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีรอบคอบ รัดกุม โดยใชจุ้ดแข็งของงานวิจยัเชิงปริมาณ
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มาแก้ไขจุดอ่อนของงานวิจยัเชิงคุณภาพ และใช้จุดแข็งของงานวิจยัเชิงคุณภาพมาแก้ไขจุดอ่อน 
ของงานวจิยัเชิงปริมาณ (นิทรา กิจธีระวฒิุวงษ,์ 2557) 
    2.2  การวิจยัเชิงปริมาณ คือ การวิจยัท่ีมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข 
และวเิคราะห์หาขอ้สรุปผลการวจิยัดว้ยวธีิการทางสถิติ (นิทรา กิจธีระวฒิุวงษ,์ 2557)  
    2.3  การวจิยัเชิงคุณภาพ คือ การวจิยัท่ีมุ่งเนน้อธิบายกระบวนการของปรากฏการณ์
ทางสังคมและความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม โดยอาศยัมิติทางสังคม และ

วฒันธรรมเป็นหลกัในการศึกษาและวเิคราะห์ปรากฏการณ์นั้น (นิทรา กิจธีระวฒิุวงษ,์ 2557)  
    

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์คือ ความอยากได ้ใคร่ได ้หรือประสงคจ์ะไดแ้ละเม่ือเกิด 
ความรู้สึกดงักล่าวจะท าให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุล เน่ืองมาจากมีส่ิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขบั
ภายในเกิดข้ึน ท าให้ร่างกายไม่อาจอยู่น่ิง ตอ้งพยายามด้ินรนและแสวงหา เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการนั้น ๆ เม่ือร่างกายไดรั้บตอบสนองแลว้ ร่างกายมนุษยก์็กลบัสู่ภาวะสมดุลอีกคร้ังหน่ึง และ
ก็จะเกิดความตอ้งการใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาทดแทน วนเวยีนอยูไ่ม่มีท่ีส้ินสุด (คะนึงนิจ อนุโรจน์, 2557) 
  ความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1.  ความตอ้งการพื้นฐานดา้นกายภาพ (Biological and Physiological Need) เป็นความ
ตอ้งการ เพื่อความอยู่รอดของมนุษย ์เช่น ยารักษาโรค ในกรณีของผูช้ายขา้มเพศ คือ ฮอร์โมนเพศ 
แต่ส าหรับผูช้ายขา้มเพศจะไม่ไดจ้ดัเป็นยารักษาโรคโดยตรง เน่ืองจากการขา้มเพศไม่ถือเป็นโรค
ตามหลกัการแพทย ์และการใชฮ้อร์โมนเพศเป็นแนวทางในการรักษา โดยการใชย้าเพื่อให้ลกัษณะ
ทางกายภาพตรงกบัการระบุตวัตนของผูช้ายขา้มเพศเท่านั้น แต่การรับฮอร์โมนอาจไม่เป็นท่ีตอ้งการ
ของผูช้ายขา้มเพศบางกลุ่ม 
   2.  ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (Safety Need) เม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ทางดา้นร่างกายแลว้ ความตอ้งการจะเพิ่มระดบัสูงข้ึนต่อไป เช่น กฎหมายท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนั การรักษาหรือรับบริการทางการแพทย์ ทั้งแบบทัว่ไปและแบบเฉพาะเจาะจงของ
ผูช้ายขา้มเพศ รวมทั้งการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีมุษยธรรมเท่าเทียมกบัทุกเพศในสังคม 
   3.  ความตอ้งการดา้นความรักและการมีสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น (Belongingness and Love 
Need) ส าหรับผูช้ายขา้มเพศตอ้งการความเท่าเทียมและการยอมรับจากสังคม สถานศึกษา ท่ีท างาน 
และการยอมรับ เม่ือผูช้ายขา้มเพศปฏิบติัตนตามวถีิเพศ 
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   4.  ความตอ้งการดา้นการยอมรับนบัถือ (Esteem Need) ส าหรับผูช้ายขา้มเพศการไดรั้บ
การยกยอ่งจากสังคม ครอบครัว คนรอบขา้งอยา่งไม่มีเง่ือนไข หรือตอ้งการการมีสถานะทางสังคม
ท่ีเท่าเทียม 
 5.  ความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุด (Self – Actualization) ระดับ
ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ส าหรับผูช้ายขา้มเพศก็เช่นกนั เช่น 
ตอ้งการประสบผลส าเร็จในชีวิตในเพศสภาพท่ีตนเลือก แต่ความตอ้งการในระดบัน้ีอาจจะยงัไม่มี
ผูช้ายขา้มเพศท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการน้ีได ้
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
  การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค ์ 
เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย โดยใชแ้นวคิดความตอ้งการของมาสโลว์
ในการศึกษา ผูว้ิจยัได้สืบคน้จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัจากแหล่งต่าง ๆ และรวบรวม
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

1.  ความส าคญัของความหลากหลายทางเพศ 
2.  แนวความคิดและความหมายของความหลากหลายทางเพศ 
3.  ลกัษณะของปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ 
4.  หลกัการช่วยเหลือผูมี้ปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ 
5.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการพื้นฐาน 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ความส าคัญของความหลากหลายทางเพศ 
  “ความหลากหลายทางเพศ” เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชท้  าความเขา้ใจพฤติกรรม 
อตัลกัษณ์การปฏิบติัทางเพศของมนุษย์ ส่ิงเหล่าน้ีมีการถกเถียงกนัมายาวนานในประวติัศาสตร์      
ท่ีผ่านมา ความคิดเร่ือง “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นความคิดท่ีตอ้งการเปิดพื้นท่ีให้การแสดง
ตวัตนหรืออตัลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ ซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเป็นไปตามบรรทดัฐานและกฎเกณฑ์   
ของสังคม เช่น การแสดงอตัลกัษณ์เพศ วิถีแบบรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ ทั้งน้ี การแสดง     
อัตลักษณ์ทางเพศในแบบท่ีต่างไปจาก “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” เป็นส่ิงท่ีพบเห็นได้ในหลาย
วฒันธรรม นักมานุษยวิทยาศึกษาเร่ืองของกลุ่มคนท่ีแสดงอตัลักษณ์แบบคนข้ามเพศท่ีผูช้าย      
(ตามเพศสรีระ) จะแสดงบทบาทเป็นผูห้ญิง เช่น การศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์แบบเบอดาเช่ในกลุ่มชน
พื้นเมืองในอเมริกา และการศึกษาของเร่ืองอตัลกัษณ์แบบไฮจิในอินเดีย เป็นตน้ อตัลกัษณ์เหล่าน้ี
สะท้อนให้เห็นว่ามนุษยมี์ความหลากหลายทางเพศ ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากวิธีคิดและความเช่ือทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั (วสันต ์ปวนปันวงศ,์ 2560) 
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  ดงันั้น การท าความเขา้ใจ “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ซ่ึงจะช่วย
ท าให้เขา้ใจถึงค่านิยม ความเช่ือ โลกทศัน์ และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหล่อหลอมให้มนุษย์
แสดงอตัลกัษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตาม “ความหลากหลายทางเพศ” ยงัเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียง 
ในเชิงแนวคิดทฤษฎีจากสกุลความคิดต่าง ๆ ในสังคมตะวนัตก ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองฝ่ายใหญ่ ๆ 
ระหว่างฝ่ายท่ีเช่ือในระบบสองเพศ หรือความเป็นเพศตามธรรมชาติท่ีมีเพียงเพศชายและเพศหญิง
เท่านั้ น และจะปฏิเสธหรือต าหนิการแสดงอัตลักษณ์หรือพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ตรงกับเพศ       
ตามธรรมชาติกับฝ่ายท่ีเช่ือว่ามนุษย์สามารถแสดงพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกและอตัลักษณ์    
ทางเพศได้หลากหลาย โดยไม่จ  าเป็นต้องผูกติดอยู่กับเพศตามธรรมชาติหรือเพศสรีระแต่อย่างใด   
(วสันต ์ปวนปันวงศ,์ 2560) 
 
ความหมายและแนวความคิดของความหลากหลายทางเพศ 
  เพศสภาพ (Gender) คือ เพศท่ีก าหนดโดยเง่ือนไขทางสังคมหรือวฒันธรรมให้แสดง
บทบาทหญิงหรือบทบาทชาย ดังนั้ น เพศท่ีถูกก าหนดโดยสังคมน้ีจึงอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม
สภาวการณ์และเง่ือนไขของเป็นชายในอีกยุคสมยัหน่ึงก็ได้ คุณลกัษณะของแต่ละเพศท่ีปรากฏ     
ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติแต่ได้ถูกสร้างข้ึน โดยผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเข้าไป      
เป็นส่วนหน่ึงของความเป็นตวัตนทางสังคม (ปรานี วงษเ์ทศ, 2557) 
  เพศวิถี (Sexuality) คือ วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความปรารถนาทางเพศ แต่ไม่ไดจ้  ากดัอยู่ใน
มิติของการกระท าเพียงเท่านั้น ยงัมีมิติของความปรารถนาทางเพศ และอตัลกัษณ์รวมอยูด่ว้ย เพศวิถี
จึงมีองค์ประกอบมากมาย  กล่าวคือ เพศวิถีมีความเก่ียวข้องกับการน าเสนอร่างกายของเราต่อ       
คนอ่ืนวา่ เราตอ้งการใหค้นอ่ืนเห็นเราวา่เป็นอยา่งไร เพศวิถียงัเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม กิริยา มารยาท       
เพื่อแสดงตวัตนทางเพศอีกดว้ย (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2559) 
  องค์การอนามยัโลกให้ความหมาย “บุคคลขา้มเพศ” โดยอา้งอิงขอ้มูลจากบญัชีจ าแนก
โรคสากล คือ บุคคลท่ีมีความผิดปกติด้านอตัลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorders – GID) 
และแบ่งออกเป็นบุคคลท่ีตอ้งการผา่ตดัแปลงเพศ และบุคคลท่ีตอ้งการแต่งกาย และใชชี้วิตเป็นอีก
เพศหน่ึงเท่านั้น (ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ์และคณะ, 2557) 
  นอกจากองคก์ารอนามยัโลกแลว้ ยงัมีผูใ้หค้วามหมายคนขา้มเพศอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี   
  ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ และคณะ (2557) ให้ความหมาย คนข้ามเพศ คือ บุคคลท่ีมีการ
นิยามตนเองว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาททางเพศตรงข้ามกบัเพศทางสรีระของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มี
ลักษณะทั้ งสองเพศ ผูท่ี้มีสภาพจิตใจและผูท่ี้มีความต้องการเป็นเพศตรงข้ามทั้ งชายและหญิง          
ผูท่ี้ชอบแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ของเพศตรงขา้ม ผูท่ี้มีลกัษณะทั้งชายและหญิงอยูใ่นบุคคลเดียวกนั     
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  พิมพวลัย ์บุญมงคลและคณะ (2560) ให้ความหมาย คนขา้มเพศ (Transgender) หมายถึง
คนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางเพศภาวะท่ีแตกต่างจากเพศภาวะท่ีสังคมก าหนดให้คนนั้นบนพื้นฐานของ   
เพศก าเนิดของคนนั้น ซ่ึงคนข้ามเพศอาจข้ามเพศจากชายเป็นหญิง  (ซ่ึงเรียกว่าผูห้ญิงข้ามเพศ)    
หรือจากหญิงเป็นชาย  (ซ่ึงเรียกว่าผูช้ายข้ามเพศ) ก็ได้ ซ่ึงการข้ามเพศไม่ได้ก าหนดวิถีทางเพศ 
เน่ืองจากคนขา้มเพศมีวถีิทางเพศแบบใดก็ได ้ 
  พิมพวลัย  ์บุญมงคลและคณะ (2560) ให้ความหมาย ผูช้ายขา้มเพศ  คือ บุคคลท่ีมีเพศ
ก าเนิดเป็นหญิงท่ีขา้มเพศเป็นชายรู้สึกว่าตนมีความเป็นชายมากกว่าความเป็นหญิง นิยมแต่งกาย
และแสดงออกทางเพศในลกัษณะท่ีเหมือนหรือคลา้ยผูช้าย และอาจปรับปรุงร่างกายดว้ยผลิตภณัฑ์
ฮอร์โมนและศัลยกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้มีลักษณะคล้ายร่างกายผู ้ชายหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงในบริบท
สังคมไทยพบผูท่ี้เลือกนิยามตนเองว่าเป็น “ผูช้ายขา้มเพศ” ไม่มาก แต่หลายคนท่ีเป็นเพศก าเนิด
หญิงและมีลกัษณะขา้มเพศบางอยา่งจะเลือกนิยามตนเองวา่เป็น “ทอม”  
  นุชเนตร กาฬสมุทร์ และพิทกัษ ์ศิริวงศ์ (2560) ให้ความหมาย คนขา้มเพศ คือ บุคคลท่ีมี
รูปลกัษณ์ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ตรงขา้มกบัสรีระท่ีมีมาแต่ก าเนิด  
  อุมาพร เคนศิลา และมานพ คณะโต (2558) ให้ความหมาย คนข้ามเพศ คือ คนท่ีเกิด
มาแล้วมีเพศสรีระไม่ตรงตามท่ีจิตใจตอ้งการ เช่น เกิดมามีอวยัวะเพศเป็นชาย แต่ในจิตใจรู้สึกว่า
ตวัเองเป็นผูห้ญิง หรือมีอวยัวะเพศเป็นผูห้ญิง แต่พบวา่ในใจตวัเองมีตอ้งการแรงกลา้ท่ีจะเป็นผูช้าย 
เป็นตน้ คนขา้มเพศอาจจะแปลงเพศหรือไม่ก็ได้ หรือจะแปลงแค่ไหนก็ไดต้ามแต่ความตอ้งการ
หรือสุขภาพของแต่ละคน เช่น ผูห้ญิงข้ามเพศ บางคนก็อาจจะอยากมีแค่หน้าอก แต่ไม่ได้เฉือน
อวยัวะเพศชายทิ้ง เพราะเกรงจะมีปัญหาทางสุขภาพ หรือผูช้ายขา้มเพศบางคนก็เลือกท่ีจะตดัเฉพาะ
หน้าอก แต่ไม่ได้ต้องการท่ีจะเปล่ียนอวยัวะเพศ เป็นตน้ และส าหรับคนท่ีแปลงแล้ว  จะเรียกว่า 
Transsexual และใน Transsexual เองก็จะมีศพัท์ เรียกแตกต่างกนัไป ผูช้ายท่ีแปลงเพศเป็นผูห้ญิง
เรียกสั้ น ๆ ว่า MTF ท่ีย่อมาจาก Male to Female หรือผูห้ญิงท่ีแปลงเพศเป็นผู ้ชาย ก็เป็น FTM       
ยอ่มาจาก Female to Male นัน่เอง  
  ศิริพร จิรวฒัน์กุล, นันทพนัธ์ ชินล ้ าประเสริฐ, ประณีต ส่งวฒันา, วรรณี เดียวอิศเรศ, 
วารุณี ฟองแก้ว, และสมพร รุ่งเรืองกลกิจ (2555) ให้ความหมาย ข้ามเพศภาวะ  คือ สภาวะของ      
อตัลกัษณ์ด้านเพศภาวะ (เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของความเป็นผูห้ญิง เป็นผูช้าย หรือไม่เป็นเพศใด  
เพศหน่ึงในสองเพศน้ี) ของบุคคลท่ีไม่ตรงกบัอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีถูกก าหนดให้โดยผูอ่ื้นให้เป็น 
(การก าหนด อตัลกัษณ์ให้โดยผูอ่ื้น เช่น เพศชาย เพศหญิง หรือ มีทั้งสองเพศของผูน้ั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
กลไกทางชีวภาพ หรือสรีระศาสตร์ หรือยนีส์เพศ) ขา้มเพศภาวะไม่ไดมี้นยัยะหรือหมายถึงรูปแบบ         
ท่ีพิเศษใด ๆ ของเพศวิถี กลุ่มคนขา้มเพศภาวะอาจจะเป็นกลุ่มคนท่ีสนใจเพศตรงขา้ม สนใจเพศ
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เดียวกนั สนใจทั้งเพศตรงขา้มและเพศเดียวกนั สนใจคนขา้มเพศดว้ยกนั สนใจคนหลาย ๆ คนใน
เวลาเดียวกนั หรือเป็นพวกไร้เพศ กลุ่มคนขา้มเพศบางคนมีความรู้สึกวา่ การระบุอตัลกัษณ์ของเพศ
วถีิแบบอนุรักษนิ์ยมนั้นไม่เพียงพอ หรือใชก้บักลุ่มของพวกตนไม่ได ้ดงันั้น ค าจ  ากดัความของกลุ่ม
ขา้มเพศภาวะยงัคงล่ืนไหล ไม่แน่นอน แต่หมายรวมถึงคุณลกัษณะเหล่าน้ี ทรานแมนหรือผูช้าย 
ขา้มเพศ คือ กลุ่มคนท่ีแปลงเพศ หรือคนขา้มเพศ จากหญิงขา้มเพศเป็นชาย หรือคนท่ีเป็นเพศหญิง
โดยก าเนิดมีร่างกายเป็นหญิง กฎหมายจึงระบุให้เป็นเพศหญิง แต่เน่ืองจากเขารับรู้ว่าตนเป็นชาย   
จึงมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนเพศฐานะผูช้าย เพื่อสอดคลอ้งกบัจิตใจท่ีเป็นชาย (สุมนทิพย ์บุญเกิด 
และกลัยา ไผเ่กาะ, 2560) 
  ผูช้ายขา้มเพศ คือ ผูท่ี้มีร่างกายเป็นหญิงโดยก าเนิด แต่มีจิตใจท่ีเป็นเพศชาย ซ่ึงจะท า   
ทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายของตนเองเป็นเพศชายให้ตรงกบัจิตใจของตน โดยวิธีทางการแพทย ์เช่น 
การรับฮอร์โมนเพศชาย หรือการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศ ซ่ึงแต่ละคนอาจจะต้องการหรือไม่
ตอ้งการผ่าตดัแปลงเพศก็ได ้ซ่ึงการรักษาโดยวิธีการผ่าตดัจะใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการผ่าตดัให้
ครบทุกขั้นตอน โดยผูท่ี้ต้องการผ่าตดั จะต้องเป็นผูท่ี้มีโรคความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ      
ซ่ึงตอ้งได้รับการยืนยนัจากจิตแพทยแ์ละมีเอกสารรับรองท่ีถูกตอ้ง  (สุมนทิพย ์บุญเกิด และกลัยา   
ไผเ่กาะ, 2560) 
  อดิศราพร ลออพันธ์ุสกุล  และอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์  (2559) ให้ความหมายของ 
Transsexualism  คือ การมีสภาพจิตใจคลา้ยเพศตรงขา้ม ซ่ึงสามารถหมายถึงทั้งชายและหญิงมีความ
ตอ้งการจะเป็นเพศตรงขา้มในทุก ๆ ดา้น โดยท่ีจะไม่มีความสุขในการด าเนินชีวิตเป็นสมาชิกของ
เพศและบทบาทเพศท่ีถูกก าหนดโดยโครงสร้างทางร่างกายท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด และถูกก าหนดโดย
บรรทัดฐานทาเพศของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พอใจกับอวยัวะของตัวเอง ซ่ึงไม่ใช่เพียง       
การแต่งกาย และการปรากฏตวัเสมือนว่าเป็นเพศตรงขา้มเท่านั้น ยงัตอ้งการท าหน้าท่ีเป็นเสมือน
เพศตรงข้าม จะท าทุกอย่างเพื่อให้ตนเองนั้นกลายเป็นเพศตรงข้าม เช่น ด้วยวิธีทางการแพทย ์      
การผา่ตดั การใชฮ้อร์โมนเพศช่วยในกระบวนการรักษา เป็นตน้ 
  กนกนนัท์ ศรีคชา และวริยา ล ้ าเลิศ (2558) ให้ความหมายของ Transsexualism มีพฤติกรรม 
ผิดเพศทุกด้าน มีความคิดว่าตนเองผิดเพศ รู้สึกว่าตนเองเป็นเพศตรงกนัขา้ม แต่งกายและแสดง
ออกเป็นเพศตรงกนัขา้ม รู้สึกว่าอวยัวะเพศเป็นส่วนเกิน รังเกียจอวยัวะเพศตนเอง จนอาจถึงกบั
อยากก าจดัอวยัวะเพศตนเอง บางคนตอ้งการแปลงเพศ เพื่อใหเ้ป็นเพศนั้น  
  ผูช้ายขา้มเพศ ในความหมายของผูว้ิจยั คือ ผูท่ี้มีเพศหญิงโดยก าเนิด แต่รับรู้ว่าตนเอง 
เป็นชาย หรือเพียงแค่ระบุว่าตนเองเป็นผูช้ายข้ามเพศ ต้องการมีบทบาททางสังคมเป็นเพศชาย     
อาจตอ้งการหรือไม่ตอ้งการการเปล่ียนแปลงทางร่างกายให้ตรงตามจิตใจท่ีมีความเป็นชาย เช่น  
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การใช้ยาหรือฮอร์โมนเพศ การผ่าตดั เป็นตน้ เพื่อให้ร่างกายมีลกัษณะคลา้ยหรือเหมือนเพศชาย 
มากท่ีสุด 
  นอกจากความหมายของผูช้ายขา้มเพศแลว้ยงัมีแนวความคิดเก่ียวกบัความหลากหลาย
ทางเพศ โดยประกอบไปดว้ยหลากหลายแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  วิกฤตความรู้ท่ีเกิดจากทศันะแบบสมยัใหม่ (Modernist Perspective) ซ่ึงอธิบายเพศของ
มนุษยใ์นแนวพฒันาการหรือกระบวนการท่ีเป็นระนาบเส้นตรง  และเช่ือในความมีอยู่จริงตาม
ธรรมชาติ หรือมี “แก่นแท”้ ของความเป็นเพศทางชีววิทยา วิกฤตดงักล่าวน้ีถูกทา้ทายดว้ยความคิด
แบบพหุลกัษณ์ (Pluralism) ซ่ึงพยายามอุดช่องว่างท่ีวิทยาศาสตร์เคยทิ้งไว ้โดยเฉพาะเร่ืองความ
ซับซ้อนของประสบการณ์ชีวิตทางเพศของมนุษย์ การทา้ทายดว้ยความคิดแบบพหุลกัษณ์ อาศยั
วิธีการร้ือถอนส่ิงท่ีคิดว่าเป็นจริงแบบธรรมชาติ (Denaturalization) เพื่อคน้หาว่าความหมายของ 
“เพศสรีระ” พฤติกรรม อารมณ์และการแสดงออกทางเพศเป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนหรือเป็นผลผลิต
ทางวฒันธรรม และถูกแสดงออกโดยประสบการณ์ชีวิตของบุคคล เป้าหมายของการร้ือถอนน้ี คือ 
การวพิากษว์ธีิการจดัประเภท (Categorization) หรือการจ าแนก “เพศ” (ทั้งเพศสรีระและพฤติกรรม) 
ของมนุษยใ์ห้อยูเ่ป็นพวก ๆ หรือเป็นหมู่เป็นเหล่า เพราะการจดัจ าแนกท าให้ประสบการณ์ชีวติทาง
เพศของมนุษยก์ลายเป็นส่ิงเหมารวม เม่ือเรายิง่เช่ือในการจดัพวกหรือจดัประเภทมากเท่าใด เราก็จะ
ยิ่งคิดวา่เร่ืองเพศจะตอ้งมีหมวดหมู่ท่ีชดัเจน แต่หมวดหมู่เหล่านั้นวางอยูบ่นฐานคติเร่ือง “เพศสภาพ” 
ท่ีแบ่งเป็นสองด้าน คือ ผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึงฐานคติน้ีมาจากกระบวนทศัน์วิทยาศาสตร์ท่ีมองว่า 
“เพศ” เป็นเร่ืองของการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติ ท่ีจะมีเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น ส าหรับการ
อธิบายความจริงต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ี การร้ือถอนวิธีการจดัจ าแนกเพศจึงเป็นการร้ือถอนกระบวนทศัน์
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างทฤษฎีเพศดว้ยการมองเชิง “หนา้ท่ีนิยม” (Functionalism) ท่ีผวิเผนิเกินไป 
  ในอดีต วิทยาศาสตร์อธิบายวิถีทางเพศมนุษย์เป็นการแสดงออกของความต้องการ      
ทางเพศ แต่ทศันะแบบพหุลักษณ์ มองว่าวิถีทางเพศ หรืออารมณ์ทางเพศ ไม่ใช่เฉพาะแรงตาม
สัญชาตญาณธรรมชาติ แต่หมายถึง การแสดงอารมณ์ความปรารถนาเป็นเร่ืองทางเพศ (Sexualized 
Representation of Desire) การแสดงความรู้สึกเปิดโอกาสให้บุคคลสร้างและเปล่ียนแปลงประวติัศาสตร์
ทางเพศของตัวเอง และการแสดงออกดังกล่าวก็มีความซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ ซ่ึงส่งผลให้
เร่ืองราววิถีทางเพศของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี วิลเลียม ไซม่อน กล่าวว่า ถึงแมข้อ้เท็จจริงในชีวิต
ของมนุษยจ์ะยงัเหมือนเดิม แต่การให้ความหมายต่อข้อเท็จจริงนั้นเปล่ียนแปลงได้เสมอ เพราะ
บุคคลสามารถต่อเติมเสริมแต่งจินตนาการทางเพศจากความทรงจ าของตวัเอง การแสดงความรู้สึก
โดยใชเ้พศเป็นส่ือ จึงมีความหมายกวา้งออกไป 
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  ศกัยภาพดงักล่าวน้ีถูกมองขา้มไปในการศึกษาของวิทยาศาสตร์ ซ่ึงท าให้เกิดขอ้สงสัยวา่
ค าอธิบายเก่ียวกบัความเป็นสากลในเร่ืองเพศมีอยู่จริงหรือไม่ ถา้บุคคลสามารถให้ความหมายต่อ
ความทรงจ าทางเพศของตัวเองท่ีมีผลต่อการแสดงความรู้สึกท่ีมีเพศเป็นส่ือ ฉะนั้น ความจริง
เก่ียวกบัเพศก็ยอ่มจะถูกสร้างแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ขอ้สังเกตประการ
หน่ึง คือ ชีวิตทางสังคมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ มิไดมี้อยูไ่ดด้ว้ยตวัของมนัเองตามท่ีวทิยาศาสตร์เคยบอก 
เช่น บอกว่าประสบการณ์ทางเพศในวยัเด็กจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศในตอนโตเป็นผูใ้หญ่ 
ในทางกลบักนั ชีวิตทางสังคมในเร่ืองเพศของมนุษยก์ลบัเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเอง มิใช่ส่ิงท่ีมี
อยูแ่ลว้ เพราะประสบการณ์ในวยัเด็กจะถูกใหค้วามหมายไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ท่ีต่างกนั
ซ่ึงไม่ไดเ้ป็น “ตวับ่งช้ี” ให้เกิดพฤติกรรมทางเพศอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่อยา่งใด ขอ้เถียงดงักล่าวน้ีมี
ฐานคิดท่ีเช่ือวา่เร่ืองเพศเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนจากสังคม 
  ความคิดแบบพหุลกัษณ์ เช่ือวา่ระเบียบทางสังคมท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งมีความไม่คงท่ี
เพราะบุคคลสามารถไกล่เกล่ียและให้ความหมายกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัได ้“สังคม” ในความคิดแบบ
พหุลกัษณ์ จึงเตม็ไปดว้ยการต่อรองทางประสบการณ์ ซ่ึงคนแต่ละคนจะใชค้วามรู้เร่ืองเพศในแบบ
ของตวัเอง ความคิดพหุลกัษณ์ ยงัช้ีให้เห็นว่ากรอบความคิดท่ียึดมัน่ใน “เพศสภาพ” ท าให้เกิด    
การแยกพรมแดนทางสังคมระหวา่งชายและหญิง รวมทั้งท าใหเ้กิดการสร้างช่วงชั้นสูงต ่าเชิงคุณค่า
ให้กบัความเป็นชายและหญิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายใตส้ังคมทุนนิยมและสังคมท่ีให้อ านาจผูช้าย 
ความคิดพหุลกัษณ์ จึงท าลายความเช่ือมัน่ของระบบรักต่างเพศ โดยมีนกัวิชาการสายสตรีนิยมรุ่นท่ีสาม
และนกัวิชาการ แนวเควยีร์เป็นผูน้ าร่องและเปิดฉากการวพิากษก์ระบวนทศัน์วทิยาศาสตร์ท่ีซ่อนอยู่
ในระบบรักต่างเพศ ความคิดแบบพหุลกัษณ์จะไม่อธิบายความเป็น “ระบบ” ของเพศ แต่จะสร้าง
ความหลากหลายให้กบัประสบการณ์ อตัลกัษณ์ และพฤติกรรมทางเพศ ซ่ึงบุคคลจะใชค้วามเป็น 
“รักต่างเพศ” เป็นพื้นท่ีส าหรับต่อรองและไกล่เกล่ีย กล่าวคือ ความเป็นรักต่างเพศไม่ได้มีอยู่ใน
ระดบัสถาบนัสังคมเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีอยูใ่นปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนั ทุก ๆ คนมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัรักต่างเพศในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการคลอ้ยตามและการขดัขืน 
  ข้อถกเถียงในเร่ืองดังกล่าวน้ี ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความคิดมาจากจูดิธ บัตเลอร์        
ซ่ึงอธิบายให้เห็นวา่ เพศสภาพเป็นเร่ืองของ “การแสดง” (Gender as a Performance) อยา่งไรก็ตาม 
ในประเด็นน้ี ถึงแม้บัตเลอร์จะช้ีให้เห็นว่าการแสดงออกทางเพศมีความหลากหลาย แต่มีผูต้ ั้ ง
ข้อสังเกตว่าการอธิบายให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศ (ทั้ งพฤติกรรม อารมณ์  การปฏิบัติ 
และอตัลกัษณ์ทางเพศ) มาจากฐานความคิดท่ีตอ้งการท าให้สังคมด ารงอยูร่่วมกนัได ้หรือท าให้ทุก
คนเคารพในความแตกต่างหลากหลาย นักวิชาการบางคนช้ีให้เห็นว่าในขณะท่ีความคิดเร่ือง    
“ความหลากหลายทางเพศ” เป็นเร่ืองท่ีท าให้กลุ่มคนชายขอบทางเพศ เช่น กลุ่มคนรักเพศเดียวกนั
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หรือกลุ่มคนขา้มเพศ ไดรั้บการปลดปล่อยหรือได้รับการยอมรับจากสังคม ความคิดเร่ือง “ความ
หลากหลายทางเพศ” ก็ยงัมีการจดัระเบียบและจดัประเภทของการแสดงอารมณ์ พฤติกรรม อตัลกัษณ์ 
ทางเพศของมนุษย์ ซ่ึงเกิดข้ึนมาตั้ งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี  19 ภายใต้กระบวนทัศน์แบบ
วทิยาศาสตร์ ในประเด็นน้ีจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป (ทศพล ทรรศนกุลพนัธ์, 2556) 
  ความหลากหลายทางเพศภายใต้กระบวนทศัน์วทิยาศาสตร์ 
  เม่ือยอ้นมองกลบัไปในช่วงคริสศตวรรษท่ี 18 หรือยุคแสงสว่างแห่งภูมิปัญญา จนถึง
สมยัวิคตอเรียหรือช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษยจ์ะตกอยู่ใตว้ิธีการ
วทิยาศาสตร์ เป็นช่วงเวลาบ่มเพาะและเป็นจุดเปล่ียนของการศึกษาเร่ืองเพศท่ีส าคญั ในช่วงเวลานั้น
วงวิชาการในโลกตะวนัตกไดรั้บอิทธิพลความคิด และกระบวนทศัน์แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ซ่ึงเขา้ไปแทรกซึมการอธิบายปัญหาสังคมหลายเร่ือง จนท าให้ปัญหาสังคมเหล่านั้นกลายเป็นเร่ือง
ทางสุขภาพและการแพทย์ เช่น การท าแทง้ การข่มขืนการคุมก าเนิด การส าเร็จความใคร่ ปัญหา
โสเภณี และกามโรค ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความพยายามท่ีจะควบคุมสังคมและสร้างศีลธรรมโดยใช้
วิทยาศาสตร์เป็นมาตรฐานในการช้ีวดั เม่ือนักวิทยาศาสตร์เขา้มาในพรมแดนเร่ืองเพศท าให้การ
อธิบาย “พฤติกรรมทางเพศ” ตกอยู่ภายใตท้ฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการช้ีวดัด้วยเร่ืองราวทาง 
“ภาวะวสิัย” กล่าวคือ เร่ืองราวเก่ียวกบัเพศกลายเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ตรวจวินิจฉยัได ้เช่น อวยัวะเพศ 
ระบบประสาท ขนาดสมอง และฮอร์โมน การอธิบายในแนวน้ีรู้จกัในนาม “วทิยาศาสตร์แห่งเพศ” 
  นกัวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาเร่ืองเพศจะไดรั้บฉายาวา่ “นกัเพศศาสตร์” โดยมีวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายแขนง ไดแ้ก่ ชีววทิยา จิตเวชศาสตร์ ศลัยศาสตร์ ประสาทวทิยา เป็นตน้ วชิาเพศศาสตร์จึงเป็น
ผลผลิตของยุคสมยัใหม่ ซ่ึงมองว่าเร่ืองเพศและชีวิตทางเพศถูกก าหนดโดยธรรมชาติ พฤติกรรม 
ทางเพศท่ีถูกมองวา่ “ผดิปกติ” จะไดรั้บความสนใจจากวงการแพทย ์โดยเฉพาะคนท่ีมีจิตใจตรงขา้ม
กับเพศสรีระและคนรักเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสความคิดของแพทย์และ
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมองคนเหล่าน้ีในเชิงลบ ยงัมีนักวิชาการบางคนพยายามท่ีจะใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาอธิบายพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มคนเหล่าน้ีในเชิงบวก ซ่ึงถือเป็นการน าเสนอ
ความคิดเร่ือง “ความหลากหลายทางเพศ” ในวงวิชาการการศึกษาท่ีส าคญั  ได้แก่ การศึกษาของ
คาร์ล เฮนริค อุลริชส์  เร่ือง Researches on the Riddle of Male – Male Love ท่ี ช้ีให้เห็นว่ามนุษย ์     
มีการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศไดห้ลากหลาย และพฤติกรรมทางเพศทุกรูปแบบลว้นเป็น 
ส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างมา อุลริชส์ช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรม “รักเพศเดียวกัน” เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ กล่าวคือ ในกรณีของผูช้ายท่ีมีความรู้สึกรักชอบเพศเดียวกนัมีสาเหตุมาจากผูช้ายคนนั้น 
มีฮอร์โมนของผูห้ญิงในตวัมาตั้งแต่ก าเนิด ท าให้มีจิตใจแบบผูห้ญิงและสนใจในเพศเดียวกัน    
ผูช้ายท่ีมีพฤติกรรมเช่นน้ีจะมีช่ือเรียกว่า เยิร์นน่ิง ผูช้ายท่ีมีจิตใจแบบ “เยิร์นน่ิง” จะมีการแสดง
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ออกแบบผูห้ญิงหรือมีลักษณะท่าทางเหมือนผูห้ญิง ส่วนในกรณีของผูห้ญิงท่ีชอบเพศเดียวกัน
เน่ืองมาจากผูห้ญิงคนนั้นมีฮอร์โมนผูช้ายมากกว่าปกติ ส่วนผูช้ายท่ีมีความสนใจในเพศตรงขา้ม 
(ผูห้ญิง) จะถูกเรียกวา่ Dioning  
  นอกจากนั้น อุลริชส์ยงัอธิบายให้เห็นถึงบุคคลท่ีเกิดมามีเพศสรีระทั้ งชายและหญิง    
หรือเป็น “กะเทยแท้” ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ กะเทยแท้ชาย หมายถึง บุคคลท่ีเกิดมา         
มีอวยัวะสืบพนัธ์ุชายปรากฏให้เห็น แต่ภายในยงัมีอวยัวะเพศหญิงซ่อนอยู่ ส่วนอีกพวกหน่ึง คือ
กะเทยแทห้ญิง หมายถึง บุคคลท่ีเกิดมามีอวยัวะสืบพนัธ์ุหญิง แต่ภายในยงัมีอวยัวะเพศชายซ่อนอยู ่
อุลริชส์อธิบายว่า กะเทยแท้ชายจะมีจิตใจและความรู้สึกแบบเดียวกับผูช้ายท่ีเป็น “เยิร์นน่ิง”  
กล่าวคือ ทั้งเยิร์นน่ิงและกะเทยแท้ชายจะมีความรู้สึกรักชอบเพศชาย ซ่ึงความรู้สึกรักชอบเพศ
เดียวกันน้ีก็มีสาเหตุมาจากการท างานของสมอง ค าอธิบายในท านองเดียวกับอุลริชส์ยงัพบได ้      
ในการศึกษาของแม็กนุส  เฮิร์ชเฟลด์ ผูก่้อตั้งสถาบนั Institute for Sexology ในปี ค.ศ. 1919 และ  
เป็นผูบ้ญัญติัศพัท์ Tranvestism เพื่ออธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนท่ีชอบบุคคลท่ีมีสภาพจิตใจ
ตรงขา้มกบัเพศสรีระ เช่น ผูช้ายท่ีมีจิตใจเป็นหญิงและผูห้ญิงท่ีมีจิตใจเป็นชาย เฮิร์ชเฟลด์ เช่ือว่า 
สาเหตุท่ีท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นน้ีมาจากปัจจยัทางชีววิทยา กล่าวคือ ในช่วงปฏิสนธิเป็นตวัอ่อน
ในครรภ์ เซลล์ท่ีผลิตอวยัวะเพศมีการท างานผิดปกติ  เม่ือคลอดออกมาแล้ว ก็จะท าให้บุคคล     
แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีตรงข้ามกบัเพศสรีระ การแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกต่างจากเพศ
สรีระยงัคงมีความหลากหลาย ซ่ึงเฮิร์ชเฟลด์ได้แบ่งออกเป็น 16 ลกัษณะ โดยพิจารณาจากปัจจยั      
4 อย่าง คือ อวยัวะเพศ การแสดงออกทางร่างกาย แรงกระตุ้นทางเพศ  และการแสดงอารมณ์
ความรู้สึก ในปี ค.ศ. 1940 อลัเฟร็ด คินซีย ์เขียนหนงัสือ เร่ือง Sexual Behavior in the Human Male 
อธิบายให้เห็นว่า พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์มีความซับซ้อน  คินซีย์อาศัยการวิจัยเชิงสถิติ        
โดยการเก็บขอ้มูลประวติัชีวิตทางเพศของคนหลายพนัคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนัในดา้นศาสนา   
เช้ือชาติ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่ิงส าคญัท่ีคินซียค์้นพบ คือ มนุษยทุ์กคนสามารถ         
มีพฤติกรรมทางเพศได้หลากหลาย โดยมีระนาบของพฤติกรรมท่ีต่างกนัสองด้าน ด้านหน่ึงเป็น
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกนัเพียงอยา่งเดียว อีกดา้นหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันเพียงอย่างเดียว ส่วนระนาบท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างสองด้าน คือ บุคคลท่ีสามารถแสดง
พฤติกรรมทางเพศไดท้ั้งสองแบบหรือเป็นพวก “รักสองเพศ” ทฤษฎีดงักล่าวรู้จกัในนาม Heterosexual 
– Homosexual Rating Scale ซ่ึงเป็นการตรวจวดัพฤติกรรมทางเพศของมนุษยจ์ากระดบั  0 – 6 ระดบั
ศูนย ์หมายถึง บุคคลท่ีเป็นรักต่างเพศ ระดบัหก หมายถึง บุคคลท่ีเป็นรักเพศเดียวกนั ในความคิด
ของคินซียเ์ช่ือวา่ ความรู้สึกรักเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดก้บัมนุษยทุ์กคน 
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  ภาพที ่2.1  :    Heterosexual – Homosexual Rating Scale  
  แนวคิด อลัเฟร็ด คินซีย ์จากเร่ือง Sexual Behavior in the Human Male  
  ทีม่า      :    ทศพล ทรรศนกุลพนัธ์, 2556 

 
  ในช่วงทศวรรษ 1990 ความคิดเร่ืองความหลากหลายทางเพศยงัพบไดใ้นการศึกษาของ 
แอนน์ ฟาอุสโต – สเตอร์ลิง ซ่ึงได้อาศยัความรู้ทางชีววิทยามาอธิบายให้เห็นความหลากหลาย    
ทางเพศท่ีมากไปกวา่เพศชายและเพศหญิง ฟาอุสโต – สเตอร์ลิง ช้ีวา่ เพศสรีระของมนุษยย์งัมีความ
ซับซ้อนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีเป็น “อินเตอร์เซ็ก” หรือบุคคลท่ีเกิดมามีเพศสรีระท่ีมากกว่า
หน่ึงแบบ ซ่ึงแยกไดเ้ป็นสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ เพศกะเทยแท  ้หมายถึง บุคคลท่ีมีทั้งอวยัวะสืบพนัธ์ุ
ชายและหญิงท่ีสามารถผลิตสเปิร์มและผลิตไข่ได้ในคน ๆ เดียว เพศกะเทยเทียมชาย  หมายถึง 
บุคคลท่ีมีอวยัวะสืบพนัธ์ุชายเด่นและมีอวยัวะสืบพนัธ์ุหญิงไม่ชดัเจน ผลิตอสุจิได ้แต่ไม่สามารถ
ผลิตไข่ได ้เพศกะเทยเทียมหญิง หมายถึง บุคคลท่ีมีอวยัวะสืบพนัธ์ุหญิงชดัเจน แต่มีอวยัวะสืบพนัธ์ุ
ชายไม่ชดัเจน ผลิตไข่ไดแ้ต่ผลิตอสุจิไม่ได ้ความซบัซอ้นของเพศสรีระดงักล่าวน้ี ยงัสะทอ้นใหเ้ห็น
ความซบัซอ้นของการแสดงอารมณ์และความรู้สึกทางเพศดว้ย 
  ฟาอุสโต – สเตอร์ลิง ตั้งขอ้สังเกตว่า บุคคลท่ีเป็นอินเตอร์เซ็กมีลกัษณะเฉพาะดา้นทาง
จิตใจท่ีไม่เหมือนกับเพศหญิงและเพศชาย และการท าความเข้าใจคนกลุ่มน้ีก็จ  าเป็นต้องเข้าใจ  
ความซับซ้อนของอารมณ์ความรู้ทางเพศของคนเหล่าน้ีด้วย เท่าท่ีผ่านมา ความเขา้ใจคนกลุ่มน้ี
มกัจะมาจากความรู้ทางการแพทย์ ซ่ึงมองวา่การมีเพศสรีระท่ีมากกว่าหน่ึงแบบเป็นอาการผิดปกติ
ทางร่างกาย หรือเปรียบเสมือนโรคชนิดหน่ึงท่ีตอ้งได้รับการแก้ไข แต่การแก้ไขท่ีเกิดข้ึนมกัจะ
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ตดัสินให้บุคคลท่ีเป็นอินเตอร์เซ็กมีเพศสรีระเพียงแบบเดียว  คือ ให้มีเพศสรีระชายหรือเพศสรีระ
หญิงเท่านั้น ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ยายามลดทอนเพศสรีระของมนุษย์
ให้เหลือเพียงสองเพศ คือ เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น บุคคลท่ีเกิดมามีเพศสรีระมากกวา่หน่ึงแบบ
จึงรู้สึกสับสนในอตัลกัษณ์ทางเพศของตนเอง ทั้ง ๆ ท่ีการเป็น “อินเตอร์เซ็ก” คือ ภาพสะทอ้นให้
เห็นความหลากหลายทางเพศท่ีส าคญั ฟาอุสโต – สเตอร์ลิง จึงเสนอแนะว่า การแกไ้ขปัญหาของ
บุคคลท่ีเกิดมาเป็น “อินเตอร์เซ็ก” ไม่ควรท่ีจะใชม้าตรฐานของระบบสองเพศไปตดัสิน หรือไม่ควร
ท่ีจะผ่าตดัให้พวกเขาเป็นเพศสรีระอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ควรปล่อยให้บุคคลเหล่าน้ีใช้ชีวิตอยู่กบั
การมีเพศสรีระท่ีมากกวา่หน่ึงแบบ 
  จะเห็นได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่งพรมแดนความเขา้ใจเร่ืองเพศของมนุษย ์ 
เป็นสองดา้น ดา้นหน่ึงพยายามช้ีวดัตดัสินว่าอะไร คือ เพศท่ี “ปกติ” และ “ผิดปกติ” และอีกดา้นหน่ึง
พยายามช้ีให้เห็นความหลากหลายของเพศสรีระและการแสดงความรู้สึกทางเพศ แต่การมองใน
แบบหลังน้ี ช่วยให้เห็นความซับซ้อนและความไม่คงท่ีของอัตลักษณ์และพฤติกรรมทางเพศ       
ของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัทางชีววิทยา เช่น การหลัง่ฮอร์โมนเพศและการท างานของสมอง 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจถึงเง่ือนไข และปัจจยัทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกทางเพศของมนุษย์ท่ีแตกต่าง
หลากหลาย (วสันต ์ปวนปันวงศ,์ 2560) 
  จิตเวชศาสตร์กบัการอธิบายความหลากหลายทางเพศ 
  จุดเปล่ียนท่ีส าคญัท่ีเกิดจากวงการจิตเวชศาสตร์ก็คือ การช้ีให้เห็นถึงความหลากหลาย
ของอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ เม่ือมีการศึกษาเร่ืองราวทางเพศในมิติ    
ทางจิตจะท าให้เห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกทางเพศเป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี นักจิตเวชศาสตร์จะสนใจ
อธิบายทางเลือกในวตัถุทางเพศท่ีเกิดข้ึนกบัความรู้สึกของบุคคลและส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
ทางเพศแบบใดแบบหน่ึง แต่นักจิตเวชศาสตร์มกัจะอธิบายพฤติกรรมทางเพศโยงเข้ากับเร่ือง
ชีววิทยา เห็นไดจ้ากการศึกษาของริชาร์ด ฟอน คราฟท์ – เอบิง เร่ือง Psychopathia Sexualis ซ่ึงอธิบาย 
ถึงพฤติกรรมทางเพศของมนุษยใ์นหลายรูปแบบ  เช่น การแสวงหาความสุขทางเพศ โดยอาศยั    
วตัถุส่ิงของเป็นเคร่ืองมือส าเร็จ ความใคร่ การมีความสุขจากการทรมานผูอ่ื้นในการมีเพศสัมพนัธ์ 
การมีความสุขเม่ือไดรั้บความเจ็บปวดเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ การมีความสุขทางเพศโดยผา่นการใชว้ตัถุ
ส่ิงของ การมีความสุขทางเพศกบัเด็ก การมีสภาพจิตใจท่ีต่างไปจากเพศสรีระ รวมทั้ง ความสุข    
ทางเพศกบัการมีเพศสัมพนัธ์กบัคนเพศเดียวกนั พฤติกรรมเหล่าน้ีถูกอธิบายวา่เป็นผลมาจากระบบ
ประสาทท่ีผิดปกติ คราฟท ์– เอบิงไดเ้สนอทฤษฎี Degeneracy เพื่อท่ีจะอธิบายวา่พฤติกรรมรักเพศ
เดียวกนั มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบประสาทท่ีส่งผลกระทบให้บุคคลรู้สึกว่าตนเอง    
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ต ่าตอ้ย ความผิดปกติน้ีน าไปสู่ความเส่ือมถอยในการแสดงออกทางพฤติกรรม ถึงแมว้่าการศึกษา
ของคราฟท์ – เอบิง เป็นการมองพฤติกรรมทางเพศของมนุษยใ์นเชิงสุขภาพจิต แต่ก็เป็นการท าให้
สังคมรับรู้วา่มนุษยส์ามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศไดห้ลากหลาย 
  ค าอธิบายเก่ียวกบัความผดิปกติของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศ 
ยงัพบไดใ้นการศึกษาของซิกมนัด ์ฟรอยด ์ซ่ึงพยายามอธิบายปัญหาทางเพศดว้ยความรู้ทางชีววิทยา
และจิตเวชศาสตร์โดยฟรอยด์ เช่ือว่าจิตใจของมนุษยมี์ผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม การท า
ความเข้าใจเร่ืองน้ีฟรอยด์ได้สร้างทฤษฎีคู่ตรงข้ามระหว่างส่ิงท่ีอยู่ข้างใน (นามธรรม) กับส่ิงท่ีอยู่
ภายนอก (รูปธรรม) ฟรอยด์สนใจส่ิงท่ีอยูภ่ายในซ่ึงเป็น “ตวัตน” ของมนุษย ์ตวัตนน้ีมีความส าคญัมาก 
เพราะท าให้บุคคลรู้วา่ตนเองเป็นใคร ในหนงัสือ Three Essays on the Theory of Sexuality ฟรอยด์
อธิบายถึง “แรงขบั” ทางเพศของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ชีวิตในวยัทารกและวยัเด็ก 
ซ่ึงในวยัน้ี มนุษยจ์ะแสดงความรู้สึกทางเพศท่ีหลากหลาย  ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั เม่ือบุคคลเติบโต
จนถึงวยัรุ่น พฤติกรรมทางเพศจะเปล่ียนแปลงไป วิธีการท่ีฟรอยด์ใช้  เพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองเพศ
ในตวัมนุษย์ คือ วิธีการซักประวติั ซ่ึงเป็นวิธีการพูดคุยกบัคนไข ้เพื่อให้เขาเล่าความทรงจ าและ
ประสบการณ์ทางเพศในอดีต ตั้งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ จากการซักถามน้ีจะท าให้ฟรอยด์เขา้ใจ 
“ปมทางจิต” ท่ีแอบแฝงอยูใ่นคน ๆ นั้น และส่งผลให้เขาแสดงพฤติกรรมทางเพศในชีวิตประจ าวนั 
นอกจากนั้น ฟรอยด์ยงัช้ีวา่บุคคลท่ีมีระบบประสาทท างานผิดปกติจะมี ผลต่อการแสดงพฤติกรรม
และอารมณ์ทางเพศ  
  อย่างไรก็ตาม การศึกษาในเวลาต่อมาท าให้ฟรอยด์เช่ือว่าความรู้สึกรักเพศเดียวกัน    
ไม่ใช่ความผิดปกติ แต่เป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีสลบัขั้ว ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์
ทางเพศในวยัเด็ก เด็กบางคนอาจมีระบบประสาทท่ีท างานผิดปกติ ซ่ึงท าให้แสวงหาความพึงพอใจ
ทางเพศแบบแปลก ๆ ความรู้สึกชอบเพศเดียวกนั จึงเป็นทางเลือกและเป็นจิตนาการในการแสวงหา
ความสุขทางเพศของคนบางคน  ฟรอยด์เช่ือว่าทุก ๆ คน มีทั้ งความรู้สึกชอบเพศเดียวกันและ     
ชอบคนต่างเพศหรือสามารถรักได ้ฃทั้งเพศชายและเพศหญิง ความรู้สึกน้ีเป็นเร่ืองปกติของมนุษย ์
กล่าวคือ มนุษยทุ์กคนจะตอ้งมีความรู้สึกรักไดท้ั้งสองเพศเกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของชีวิต 
จนกว่ามนุษยจ์ะเลือกในส่ิงท่ีตนเองปรารถนา ซ่ึงเกิดมาจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติ ฟรอยด์
อธิบายวา่ แรงขบัทางเพศไม่มีตวัตนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เดียว แต่มีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่เป็นเอกภาพ
ซ่ึงต่อมา ฌาร์ค ลาคอ็งไดน้ าความคิดน้ีไปตีความใหม่ เพื่อท่ีจะอธิบายใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
จิตใตส้ านึกกบัแรงขบัทางเพศของมนุษย ์ลาค็องไม่เช่ือในความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง 
เพราะความแตกต่างเป็นเร่ืองของการจดัแบ่งทางสังคม ซ่ึงอาศยั “ภาษา” ในการนิยามความหมาย 
ดังนั้ น ตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ จึงเป็นภาพสะท้อนของจินตนาการ  และเป็น       
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“แรงขบั” ระหวา่งจิตส านึกและจิตใตส้ านึก ซ่ึงแรงขบัน้ีมกัจะมีสภาพท่ีไม่สามารถเติมเต็มได ้หรือ
ท าให้สมบูรณ์ไม่ได ้ตวัตนทางเพศจะเกิดข้ึนจากการรับรู้ของคนอ่ืน หรือจะตอ้งมีคนอ่ืนหรือส่ิงท่ี
อยูภ่ายนอกเป็นท่ีอา้งอิงเพื่อท่ีจะมีตวัตน ส านึกของการมีตวัตนจะเกิดข้ึนเม่ือภาพแห่งตวัตนสะทอ้น
กลบัมายงัตวัเองโดยผา่นการมองตวัตนของคนอ่ืน 
  นกัจิตเวชศาสตร์บางคนอธิบายต่างไปจากทฤษฎีของคราฟท์ – เอบิง และฟรอยด์ เช่น 
การศึกษาของเฮพล็อค เอลลิส ซ่ึงเขียนหนงัสือชุดเร่ือง Studies in Psychology of Sex จ านวน 6 เล่ม 
ระหว่างปี ค.ศ. 1897 – ค.ศ. 1910 หนังสือชุดเหล่าน้ีได้อธิบายให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศของ
มนุษยท่ี์มีหลายรูปแบบ ซ่ึงสัมพนัธ์กับปัจจยัทางชีววิทยา เอลลิสต้องการโต้แยง้กับทฤษฎีของ
คราฟท ์– เอบิงและซิกมนัด์ ฟรอยด์ ท่ีอธิบายวา่พฤติกรรม รักเพศเดียวกนั เป็นความ “เบ่ียงเบนทาง
เพศ” แต่เอลลิสคิดวา่พฤติกรรมทางเพศต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น การส าเร็จความใคร่ หรือการแสวงหา
ความสุขทางเพศโดยการสร้างจินตนาการให้ตวัเอง และการรักชอบคนเพศเดียวกนั มิใช่อาการป่วย
ทางจิต แต่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวติ นอกจากนั้น ในหนงัสือเล่มท่ีสองเร่ือง Sexual 
Inversion เอลลิสยงัอธิบายให้เห็นว่าพฤติกรรมรักเพศ เดียวกนัสามารถพบได้ทั้ งในเพศชายและ 
เพศหญิง รวมทั้ งเกิดข้ึนได้ทุกช่วงวยั และความรู้สึกรักชอบเพศเดียวกันมิใช่ส่ิงท่ี “ผิดปกติ”         
แต่อยา่งใด เอลลิสยงัช้ีให้เห็นวา่พฤติกรรมรักเพศเดียวกนั สามารถพบไดใ้นหลายวฒันธรรม ตั้งแต่
ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบนั เอลลิสเช่ือวา่พฤติกรรมรักเพศเดียวกนัเป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติเช่นเดียวกบัพฤติกรรมแบบอ่ืน ๆ ท่ีมนุษยมี์ แต่ธรรมชาติมิไดเ้ป็นตวัก าหนดทุกส่ิง
ทุกอยา่ง หากแต่เป็นเพียง “พื้นฐาน” ของการแสดงออกทางพฤติกรรม ส่วนการควบคุมพฤติกรรม
ทางเพศของมนุษยจ์ะมาจากสังคม (ชิษณุ พงศนิ์ธิวนา และวรรณภา ลีระศิริ, 2560) 
  การศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติประวตัิศาสตร์ 
  การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับเพศในมิติประวติัศาสตร์ ได้สร้างคุณูปการท่ีส าคัญ คือ 
ช้ีให้เห็นวา่เร่ืองเพศเป็นผลผลิตทางสังคม มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีคงท่ีตายตวั และมิใช่ผลจากการกระท าของ
ธรรมชาติ การศึกษาของ แมรี แม็คอินทอช (Mary Macintosh, 1986) เร่ือง The Homosexual Role  
ท่ีช้ีให้เห็นว่าอตัลกัษณ์ของคนรักเพศเดียวกนัไม่ไดเ้กิดข้ึนทุกสังคม และในสังคมองักฤษ อตัลกัษณ์น้ี 
ก็เพิ่งปรากฎให้เห็นในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 การศึกษาของมิเชล ฟูโก ้(Michel Foucault, 1978) 
จากเร่ือง The Will to Knowledge เป็นจุดเร่ิมตน้ของการทบทวน ประวติัศาสตร์เร่ืองเพศของมนุษย์
ท่ีส าคญั เพราะได้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัความรู้และทฤษฎีตะวนัตกว่า ท าให้เราเขา้ใจเร่ืองเพศไดจ้ริง
หรือไม่ โดยฟูโก้ได้ช้ีให้เห็นบริบททางสังคมของตะวนัตกตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี  19 ซ่ึงเป็น         
ยคุความสมยัใหม่ ท่ีเช่ือในระบบเหตุผล ความรู้วทิยาศาสตร์ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และลทัธิปัจเจก
ชนนิยม ส่ิงเหล่าน้ีหล่อหลอม จดัระเบียบ และควบคุมเร่ืองเพศในระดับต่าง ๆ จนท าให้เร่ือง     
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“เพศวิถี”กลายเป็นสาระส าคญัในความรู้สึกเก่ียวกบัตวัตน ดงันั้น ส่ิงท่ีเราคิดเก่ียวกบัเพศจึงเป็นผล
พวงของยุคความสมยัใหม่ ค าอธิบายเก่ียวกบัเพศ เช่น รักต่างเพศ รักเพศเดียวกนั จึงเป็นวาทกรรม
ของสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยสถาบนัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น การแพทย ์กฎหมาย จิตวทิยา หรือศาสนา 
  การศึกษาในมิติประวติัศาสตร์ยงัท าให้เกิดการตีความใหม่เก่ียวกับเร่ืองเพศ โดยการ
ช้ีให้เห็นบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างความรู้เก่ียวกบัเพศ การตีความใหม่น้ี
ได้รับความสนใจจากนักวิชาการสายสังคมศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา 
เพราะในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหวทางสังคมจากกลุ่มเกย์และเลสเบ้ียนท่ีออกมาต่อสู้
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ นกัประวติัศาสตร์ท่ีศึกษาอตัลกัษณ์เกยแ์ละเลสเบ้ียนออกมาคน้หาหลกัฐาน
ของการมีอยู่และความเป็นมาเก่ียวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของมนุษย์ในวฒันธรรมต่าง ๆ 
เพราะหลกัฐานเหล่านั้นถูกละเลยและไม่ไดรั้บความสนใจจากประวติัศาสตร์กระแสหลกั ตวัอย่าง
การศึกษาของ เจฟฟรีย์ วีคส์ (Weeks, 1977) เร่ือง Coming Out: Homosexual Politics in Britain from 
the 19th Century to the Present ช้ีให้เห็นความแตกต่างระหวา่ง “พฤติกรรม” รักเพศเดียวกนั ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมทางเพศท่ีพบไดใ้นหลายวฒันธรรม กบั “อตัลกัษณ์” ของคนรักเพศเดียวกนั ซ่ึงในแต่ละ
สังคมจะมีการใหค้วามหมายท่ีต่างกนั เช่น มีค  าเรียกท่ีต่างกนั มีคุณค่าท่ีต่างกนั 
  การศึกษาของ โจนาธาน แคตซ์ (Katz, 1976) เร่ือง Gay American History ช้ีให้ เห็นว่า 
พฤติกรรมชายรักชายในประวติัศาสตร์อเมริกาแตกต่างไปจากพฤติกรรมเกยใ์นคริสต ์ศตวรรษท่ี 20 
เพราะในอดีตพฤติกรรมชายรักชายไม่ถูกมองวา่เป็นอตัลกัษณ์ทางเพศ แต่เป็นความตอ้งการทางเพศ
ท่ีเกิดข้ึนชัว่คร้ังชัว่คราว อารมณ์และความเสน่หาคนเพศเดียวกนั จึงมีนิยามท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ยุคสมยัข้ึนอยูก่บัค่านิยม ความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษาของ แรนดอล์ฟ ทรัมแบ็ค 
(Trumbach, 1998) เร่ือง Sex and Gender Revolution Volume 1 ช้ีให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงความคิด
เร่ือง “รักต่างเพศ” จะเกิดข้ึนพร้อมกับการปรากฎตวัของวฒันธรรม ชายรักชายหรือโซโดไมต์
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18 พฤติกรรมของโซโดไมต์ท้าทายความหมาย  “ความเป็นชาย” เพราะ
ผูช้ายสามารถแสดงบทบาทเป็น “ฝ่ายรับ” เม่ือมีเพศสัมพนัธ์กบัชายอ่ืน ดงันั้น เพื่อท่ีจะไม่ใหถู้กมอง
วา่เป็นฝ่ายรับ ผูช้ายจึงตอ้งเนน้บทบาทฝ่ายรุกและความเป็นรักต่างเพศของตวัเองเพื่อท่ีจะไม่ให้ถูก
กล่าวหาวา่เป็น โซโดไมต์ท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกแบบหญิง การศึกษาของทรัมแบ็คท าให้เกิด
การตั้งค  าถามวา่อตัลกัษณ์ทางเพศในคริสต์ศตวรรษท่ี 18  มีเอกภาพจริงหรือไม่ เพราะวฒันธรรมโซ
โดไมตช้ี์ใหเ้ห็นความหลากหลายของอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีมิไดมี้เพียงแต่ชายหญิงเท่านั้น เช่นเดียวกบั
การศึกษาของ เดวิด  เฮลเพอริน  (Halperin, 2002) เร่ือง How To Do the History of Homosexuality         
ก็ช้ีให้เห็นวา่วฒันธรรม โซโดไมตเ์ป็นวฒันธรรมท่ีทา้ทายระบบ “เพศสภาพ” ตามบรรทดัฐานการมี
อยู่ของโซโดไมต ์มิใช่การตอกย  ้าตน้ก าเนิดหรือรากเหงา้ของ Homosexual หากแต่เป็นหลกัฐานท่ี
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พิสูจน์ว่าเอกภาพของชายและหญิงไม่มีอยู่จริง ทั้ งทรัมแบ็คและเฮลเพอริน ท าให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงความคิดเร่ืองเพศในสังคมตะวนัตกในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเปล่ียนความเช่ือจาก
การมองพฤติกรรมทางเพศสองแบบระหวา่งฝ่ายกระท า และฝ่ายถูกกระท า ไปสู่การมองเพศในเชิง 
“เพศสภาพ” ท่ีมีความแตกต่างระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง กับ “เพศวิถี” สองแบบ
ระหวา่งความเป็นรัก    ต่างเพศและรักเพศเดียวกนั 
  ขอ้สังเกตดงักล่าวน้ี สร้างคุณูปการให้การศึกษาเร่ืองเพศเป็นอย่างมากและเป็นบ่อเกิด
ของกระบวนทศัน์แบบ Social Construction เพราะท าให้เห็นว่าพฤติกรรมทางเพศในวฒันธรรมอ่ืน ๆ 
นอกสังคมตะวนัตกยอ่มถูกสร้างความหมายท่ีต่างไป และไม่จ  าเป็นตอ้งมีค าเรียกเหมือนกบัค าของ
ตะวนัตก เช่น เกย  ์เลสเบ้ียน ไบเซ็กช่วล ฯลฯ นอกจากนั้น การแบ่งแยก “รักต่างเพศ” ออกจาก     
“รักเพศเดียวกนั” ท่ีเกิดข้ึนในตะวนัตกก็อาจเป็นส่ิงท่ีไม่เกิดข้ึนในสังคมอ่ืน ๆ จะเห็นไดว้า่ ค  าถาม
จากการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ ช่วยให้เข้าใจว่าการจัดประเภทและการสร้างนิยามเก่ียวกับ
พฤติกรรมและบทบาททางเพศของมนุษยไ์ม่ใช่ส่ิงสากลเหมือนค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (สรรถวลัย ์
วงศศ์รี และนราพงษ ์จรัสศรี, 2560) 
  สตรีนิยมกบัการอธิบายความหลากหลายทางเพศ 
  องค์ความรู้จากนักสตรีนิยม  คือ การช้ีให้เห็นว่าความรู้เก่ียวกับเพศ (สรีระ อารมณ์ 
พฤติกรรม อตัลกัษณ์) ถูกสร้างมาจากบรรทดัฐานของผูช้าย หรือสังคมท่ียึดมาตรฐานรักต่างเพศ    
ท่ีให้อ านาจแก่ผูช้าย กล่าวคือ ผูช้ายท่ีเป็นแพทยห์รือนักวิทยาศาสตร์จะใชอ้คติส่วนตวัจดัระเบียบ
และควบคุมผูห้ญิงให้อยู่ใตอ้  านาจของตน นอกจากนั้น สตรีนิยมจะช้ีให้เห็นว่าการสร้างความรู้
เก่ียวกบัเพศเป็นเร่ืองทางการเมืองท่ีสะทอ้นสังคมท่ีให้อ านาจกบัผูช้าย นกัสตรีนิยมยงัช้ีให้เห็นว่า
การแสดงออกทางเพศของมนุษยมี์ความซับซ้อนระหว่างการแสดงบทบาทตามเพศสรีระกบัการ
แสดงอารมณ์ความปรารถนาท่ีซุกซ่อนอยู่ภายใน ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีอาจจะไปด้วยกันหรือไม่ไป
ด้วยกนัก็ได้ ในประเด็นน้ี เกล์ รูบิ้น (Rubin, 1975) เคยอธิบายไวใ้นบทความเร่ือง The Traffic in 
Woman ในปี 1975 โดยช้ีว่าความจริงเก่ียวกับเพศวิถีท่ีมาจากกระบวนทัศน์แบบสารัตถะนิยม 
(Essentialism) หรือเช่ือมัน่ในความจริงตามธรรมชาติ เป็นเร่ืองท่ีท าให้ผูห้ญิงและผูช้ายถูกแบ่งแยก
ออกจากกนั ดงันั้น การท าความเขา้ใจเร่ืองเพศในสังคมจึงตอ้งมองความสัมพนัธ์ระหวา่ง “เพศสรีระ” 
กบั “เพศสภาพ” รูบิ้นเสนอระบบ Sex / Gender system ในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะบ่งบอกวา่สังคม
มีวิธีการนิยามความหมายของรสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีของมนุษยอ์ย่างไร นอกจากนั้น รูบิ้นยงั     
ช้ีวา่การท าความเขา้ใจเร่ือง “เพศสภาพ” ตอ้งแยกออกจากเร่ือง “เพศวถีิ” เพราะพรมแดนทั้งสองน้ีมี
ความต่างกนั กล่าวคือ เพศสภาพเป็นเร่ืองของการแสดงบทบาททางสังคม ส่วนเพศวิถีเป็นเร่ืองของ
พฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึก ทั้งสองส่วนน้ีอธิบายการแสดงออกทางเพศของมนุษยท่ี์ต่างกนั  
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  ความหลากหลายทางเพศในทศันะแบบสตรีนิยมยงัท าให้เขา้ใจว่าการแสดง “ความเป็น
หญิง” และ”ความเป็นชาย”  มีความซบัซ้อน กล่าวคือ การแสดงบทบาทตามเพศสรีระอาจเป็นเพียง
รูปแบบหน่ึงของการแสดงอตัลกัษณ์ทางเพศของมนุษย์ แต่การแสดงความเป็นหญิงและความเป็น
ชายท่ีไม่เป็นไปตามเพศสรีระก็เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีมนุษยส์ามารถแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ   
ในประเด็นน้ี นักสตรีนิยมจึงตั้งค  าถามต่อ “ความเป็นหญิง” งานศึกษาท่ีส าคญั ได้แก่ การศึกษา  
ของเชอร์รี โอ้ตเนอร์ และแฮร์เรียต ไวท์เฮด (Ortner & Whitehead, 1981) เร่ือง Sexual Meanings  
เป็นการศึกษาท่ีทา้ทายความคิดสตรีนิยมในอดีตท่ีไม่ไดต้ั้งค  าถามวา่อะไร คือ เพศสภาพ และใชเ้พศ
สภาพเป็นศูนยก์ลางในการวิเคราะห์ การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าความคิดเร่ือง Gender และ Sexuality 
เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาภายหลงั ช่วงเวลาดงักล่าวจึงเป็นการทบทวนวา่ทฤษฎีเพศท่ีใช้ในกลุ่มสตรี
นิยมนั้นน่าเช่ือถือหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการน าเร่ือง “เพศสภาพ” ไปอธิบายการกดข่ีข่มเหงผูห้ญิง 
หรือ ท าความเข้าใจเพศวิถีท่ีหลากหลาย  นอกจากนั้น นักสตรีนิยมยงัช้ีให้เห็นว่าความคิดแบบ 
“สารัตถะนิยม” ท าให้นกัต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีตกอยูใ่ตค้วามเช่ือเร่ืองความเป็นสากลของ “ความเป็น
หญิง” ซ่ึงส่ิงน้ีถูกสร้างข้ึนจากโลกทศัน์ของผูห้ญิงชนชั้นกลางผวิขาว 
  การศึกษาของจูดิธ บตัเลอร์ (Butler, 1990) เร่ือง Gender Trouble อธิบายให้เห็นว่าความหมาย
ของค าว่า “ผูห้ญิง” มิได้มีเอกภาพหรือเป็นส่ิงท่ีมัน่คง แต่การแสดงออกถึงความเป็น “ผูห้ญิง” 
สามารถท าไดห้ลายแบบ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางสังคมวฒันธรรม เช่น การแสดงออกของผูห้ญิงผิว
ขาวแตกต่างจากผูห้ญิงผิวด าหรือผูห้ญิงท่ีมีเช้ือชาติและศาสนาแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัการแสดง
ความเป็นชายก็มีหลายลกัษณะ ดงันั้น การแสดงความหมายและการแสดงออกถึงความเป็น “หญิง” 
และ “ชาย” จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตัว และไม่จ  าเป็นต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานของรักต่างเพศ            
ท่ีพยายามควบคุม “ผูห้ญิง” และ “ผูช้าย” ให้อยู่ใต้กฎของเพศสรีระเท่านั้ น บัตเลอร์ช้ีให้เห็นว่า  
“เพศสภาพ” ของชายและหญิงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามพฤติกรรม  เช่น การแต่งกาย การแสดง 
กิริยาท่าทาง และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมเหล่าน้ีท าให้การแสดงความเป็นหญิงและ
ชายมีความหลากหลาย หรือมีลกัษณะเป็น “การแสดง” มากกว่าท่ีจะเป็นอตัลกัษณ์ตายตวัท่ียึดโยง
อยูก่บัอวยัวะเพศ เช่น เพศชายท่ีแสดงออกกิริยาท่าทางและแต่งตวัแบบผูห้ญิง จะให้ความหมายว่า
ตนเองเป็นหญิงโดยพิจารณาจาก “พฤติกรรม” ความเป็นหญิงจึงไม่ถูกนิยามจากเพศสรีระ 
  จะเห็นไดว้า่ นกัสตรีนิยมไดช้ี้ให้เห็นวา่มนุษยส์ามารถแสดงออกในบทบาททางเพศ และ   
อตัลกัษณ์ทางเพศไดห้ลายแบบ แต่เน่ืองดว้ยสังคมถูกควบคุมดว้ยบรรทดัฐานแบบรักต่างเพศและ
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์จึงท าให้การแสดงออกทางเพศจ ากัดอยู่แค่เพียง “เพศ” ทางชีววิทยา         
ซ่ึงแบ่งแยกเพศเป็นสองแบบเท่านั้น คือ เพศชายและเพศหญิง และบุคคลก็ตอ้งแสดงออกให้ตรง
ตามเพศสรีระ ถา้บุคคลแสดงบทบาททางเพศตรงขา้มกบัเพศสรีระก็จะถูกมองวา่ “ผิดปกติ” สตรี
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นิยมพยายามลบลา้งมายาคติท่ีเกิดจากระบบสองเพศ และเสนอให้มองการแสดงออกทางเพศในมิติ
ทางสังคมและวฒันธรรม  รวมทั้ งช้ีให้เห็นว่ามีอ านาจทางสังคมบางประการเข้ามาก าหนดและ
ควบคุมความเขา้ใจเก่ียวกบัเพศสภาพและเพศวิถีของมนุษย ์และมีความจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ
และร้ือท าลายอ านาจเหล่านั้นเพื่อจะไม่ท าให้เกิดการแบ่งแยกกีดกนัและสร้างอคติให้กบักลุ่มคนท่ี
มีอตัลกัษณ์ทางเพศต่างไปจากบรรทดัฐานท่ีสังคมก าหนด (เพญ็ประภา  ภทัรานุกรม, 2558) 
  แนวคิดเควยีร์กบัความหลากหลายทางเพศ 
  การเกิดข้ึนของแนวคิดทฤษฎีเควียร์ (Queer Theory) มาจากช่วงทศวรรษ  1990 ซ่ึง
นกัวชิาการสายสตรีนนิยมในคล่ืนลูกท่ีสามพยายามตั้งค  าถามเก่ียวกบัการแสวงหาความรู้ท่ีเกิดจาก
ทฤษฎี Gender และ Sexuality รวมถึงการวิพากษว์ิจารณ์การเคล่ือนไหวของเกยใ์นฐานะเป็นการเมือง
เชิงอัตลักษณ์  และผลพวงของการแพร่ระบาดโรคเอดส์ในทศวรรษ  1980 ค าว่า “เควียร์” จึงมี
ความหมายกวา้งและอยูภ่ายใตก้ระแสความคิดแบบโพสตม์อเดิร์นนิสต ์แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม 
และการร้ือสร้าง หรืออาจอธิบายได้ว่าแนวคิดเควียร์สนใจท่ีจะทา้ทายทฤษฎีกระแสหลกัท่ีอธิบาย
เร่ืองเพศแบบเหตุผลและวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การตั้งค  าถามต่อวิธีคิดในการจดัประเภท Gender  
และ Sexuality ซ่ึงมีรากเหงา้มาจากความรู้ทางการแพทยแ์ละเพศศึกษาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ซ่ึงท า
ให้เร่ืองเพศถูกจดัระเบียบกฎเกณฑ์ราวกบัเป็นวตัถุส่ิงของ การตั้งค  าถามเหล่าน้ีอาศยัความคิดแบบ
หลงัโครงสร้างนิยม มาใช้เพื่อช้ีให้เห็นว่าการสร้างความจริงต่อเร่ืองเพศท่ีผา่นมาพยายามแบ่งแยก 
กีดกนัจนท าใหเ้กิดคู่ตรงขา้มระหวา่ง “เพศปกติ” และ “เพศผดิปกติ”  
  แนวคิดทฤษฎีเควียร์ ท าให้เกิดการทบทวนและการท้าทายวิธีคิดท่ีแบ่งแยกขั้ ว เช่น      
การแบ่งแยกระหวา่งรักต่างเพศ กบัรักเพศเดียวกนั การแบ่งผูช้ายกบัผูห้ญิง หรือผูช้ายกบัเกย ์เควียร์
พยายามเสนอว่าการคิดแบบแบ่งแยกน้ีท าให้เกิดการยึดมัน่ความจริงแบบตายตวั หรือท าให้คิดว่า   
อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีคงท่ีและมีเอกภาพ เช่น เม่ือเราคิดวา่เกยถู์กกีดกนัจากสังคม หรืออยูด่า้นตรงขา้ม
กบัรักต่างเพศ เราก็จะยิง่ตอกย  ้าอตัลกัษณ์และเพศวถีิท่ีผิดปกติของเกย ์แนวคิดเควียร์ตอ้งการให้เกิด
การอธิบายใหม่เก่ียวกบัเพศโดยผูกโยงเขา้กบัเร่ืองความหลากหลาย และช้ีให้เห็นว่าการอธิบาย
ตวัตนทางเพศ อตัลกัษณ์ พฤติกรรม และการปฏิบติัทางเพศไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงได ้
เพราะเร่ืองเพศเป็นพรมแดนท่ีมีการต่อรองของอ านาจต่าง ๆ ดงันั้น การอธิบายเร่ืองเพศแบบเควียร์
จึงเป็นการอธิบายบริบทของการต่อสู้ ต่อรอง ทา้ทายและการไกล่เกล่ียความหมายของคนกลุ่มต่าง ๆ 
  ช่วงทศวรรษ 1970 – 1980 การเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์ในขบวนการเคล่ือนไหวของเกยแ์ละ  
เลสเบ้ียน ถูกวิจารณ์ว่าอาศยัมุมมองโลกทศัน์แบบชนชั้นกลางผิวขาว ซ่ึงท าให้มองไม่เห็นความ
แตกต่างหลากหลายในกลุ่มเกยแ์ละเลสเบ้ียนซ่ึงอาจประกอบด้วยคนผิวด า ผิวสี และชนชั้นล่าง 
ดงันั้น ประเด็นความแตกต่างทางชนชั้น เช้ือชาติ สีผิว ฐานะ จึงเป็นเร่ืองส าคญัในการท าความเขา้ใจ 
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ความหลากหลายในเพศวิถีซ่ึงไม่ไดมี้ความเป็นเอกภาพเดียวกนั ประเด็นต่อมา คือ แนวคิดเควียร์  
ท าให้พรมแดนเร่ืองเพศสภาพและเพศวิถีเขา้มาบรรจบกนั เช่น การศึกษาของไดอาน่า ฟัสส์  และ 
สเตวี แจ็คสัน อธิบายว่าทั้งรักต่างเพศและรักเพศเดียวกนัลว้นอธิบายตวัตนทางเพศดว้ย “เพศสภาพ” 
หรือให้ความหมายกบัความเป็นชายและความเป็นหญิง เพื่อท่ีจะสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศ ขอ้สังเกต
ดงักล่าวท าให้ความหมายของเพศสภาพและเพศวถีิขยายขอบเขตออกไปจากเดิม โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ยึดติดกบัการแยกขั้ว นอกจากจะช้ีให้เห็นปัญหาของการแยกขั้วแล้ว แนวคิดเควียร์ยงัช้ีว่าระบบ    
รักต่างเพศ หรือบรรทดัฐานแบบรักต่างเพศ ท าให้เกิดการกีดกนัและการแบ่งแยกเพศ ส่งผลใหก้ลุ่ม
คนท่ีเป็นเพศ อ่ืน ๆ เช่น เกย  ์กะเทย เลสเบ้ียน กลายเป็นคนชายขอบ และยงัช้ีให้เห็นว่าระบบรัก  
ต่างเพศได้สร้างให้ผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่าเพศอ่ืน ๆ ระบบรักต่างเพศจึงเป็นระบบท่ีกดข่ีข่มเหง 
โดยมีเพศชายมีอ านาจช้ีน า 
  ขอ้สังเกตเหล่าน้ีมีรากฐานมาจากกระแสความคิดหลงัโครงสร้างนิยมท่ีตั้งค  าถามเก่ียวกบั
วิธีการสร้างความจริงในโลก ส าหรับการสร้างความจริงในเร่ืองเพศนั้นก็เป็นผลพวงของระบบ
เหตุผลวิทยาศาสตร์ท่ี เช่ือความจริงแท้  แนวคิดเควียร์จึงเป็นเหมือนการตอบโต้วิธี คิดแบบ
วทิยาศาสตร์ของตะวนัตก กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เควียร์ตอ้งการวพิากษว์ธีิอธิบาย “ตวัตน” ของสรรพส่ิง 
ต่าง ๆ วา่มีความเป็นสากล เควียร์ไม่เช่ือเร่ืองความเป็นสากลตามท่ีวิทยาศาสตร์อา้ง ดงันั้น อะไรก็ตาม 
ท่ีพยายามตอกย  ้ าความเป็นสากลในเร่ืองเพศ นักคิดในแนวเควียร์จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ 
ขณะเดียวกนัก็พยายามชูเร่ือง “ลกัษณะเฉพาะ” “ความเป็นทอ้งถ่ิน” “พื้นบา้น” เพื่อท าให้เห็นความ
ซบัซ้อนท่ีปรากฎอยูใ่นเร่ืองเพศ นกัวิชาการบางคนกล่าววา่ เควียร์สนใจ “ความแตกต่าง” ท่ีเกิดข้ึน
ในกลุ่มคน หรือใน “ตวัตนของคน” เช่น ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มชายรักชาย หญิงรักหญิง 
บุคคลขา้มเพศกลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ไดมี้เอกภาพเดียวกนั แต่มีความซบัซอ้นในการแสดงตวัตนท่ีต่างกนั 
  เม่ืออตัลกัษณ์ทางเพศท่ีปรากฎอยู่ในตวัคนเป็นส่ิงท่ีไม่มีเอกภาพ ดงันั้น อตัลกัษณ์ชาย 
หญิง เกย ์เลสเบ้ียน กะเทย คนขา้มเพศ ก็ลว้นแลว้แต่เป็นอตัลกัษณ์ท่ีไม่มีแก่นแทแ้น่นอน หากแต่มี
ลกัษณะท่ีเปิดพรมแดนใหเ้กิดขอ้ถกเถียงวา่อะไร คือ “ตวัตน” หรือ “อตัลกัษณ์” ท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์
เควียร์จะไม่เช่ือเร่ืองความ “จริงแท”้ ของเพศสภาพและเพศวถีิ เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลท่ีเกิดจากการ
สร้าง “ความรู้” และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัในสังคม เพราะขบวนการสร้างความรู้
แยกไม่ออกจากการใช้อ านาจของกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกนัหรือคนรักต่างเพศ    
ก็ลว้นแลว้แต่อา้งความรู้ เพื่อการต่อสู้ขดัขืนบางอยา่งเพื่อตอกย  ้าอตัลกัษณ์ของตนเอง เพื่อปลดปล่อย 
เพื่อต่อตา้น เพื่อกดทบัและควบคุมอตัลกัษณ์ของคนบางกลุ่ม การช่วงชิงความหมายดงักล่าวน้ีท าให้
ขบวนการสร้าง อตัลักษณ์ทางเพศเป็นเร่ืองท่ี  “ถูกสร้าง” และเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาใน
ประวติัศาสตร์ 
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  ข้อถก เถี ยงข้างต้น ดูได้จากการศึกษาของอีฟ  เซดจ์วิค  (Sedgwick, 1990) เร่ือง 
Epistemology of the Closet  ซ่ึงอธิบายว่าวฒันธรรมตะวนัตกพยายามสร้างความจริงเก่ียวกับ    
เพศวิถีแบบคู่ตรงขา้มระหวา่ง “รักต่างเพศ” และ “รักเพศเดียวกนั” คู่ตรงขา้มน้ีท าให้บุคคลน าตวัเอง
เขา้ไปอยู่ใน “กล่อง” เพื่อท่ีจะต่อสู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น กลุ่มเกยแ์ละเลสเบ้ียนเช่ือว่าอตัลกัษณ์ของ
ตนเองเป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกบัผูช้ายผูห้ญิง จึงพยายามท่ีจะเรียกร้องความเท่าเทียมทางสังคม ตวัอยา่งน้ี
สะท้อนวิธีคิดแบบคู่ตรงขา้มท่ีถูกสร้างข้ึนในสังคมตะวนัตก เซดจ์วิควิจารณ์ว่า ถ้าคนในสังคม     
ยิ่งเช่ือว่าวิธีคิดแบบคู่ตรงขา้มเป็นความจริงก็จะยิ่งสร้างความรุนแรงมากเท่านั้น ในการศึกษาของ     
ไมเคิล วอร์เนอร์ (Warner, 1993) เร่ือง Fear of the Queer Planet  อธิบายในท านองเดียวกนัว่าสังคม
รักต่างเพศ พยายามจดัระเบียบกฎเกณฑ์และบรรทดัฐานท่ีแบ่งแยกเพศออกเป็นสองขั้วระหว่าง    
รัก   ต่างเพศท่ีถือวา่ “ปกติ” และ รักเพศเดียวกนัท่ีถูกจดัให้เป็นความ “ผดิปกติ” ส่ิงเหล่าน้ี คือ อ านาจ
ท่ี  รักต่างเพศพยายามกดทบักลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมและอตัลกัษณ์แบบรักเพศเดียวกนั ซ่ึงวอร์เนอร์
เสนอค าว่า “Heteronormativity” เพื่อท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์อ านาจและความรู้ท่ีมาจากรักต่างเพศ 
อ านาจดงักล่าวน้ีมองอตัลกัษณ์ทางเพศแบบ “ความจริงแท”้ โดยละเลยท่ีจะมองความหลากหลาย
ของการแสดงความหมาย การแสดงพฤติกรรม และอารมณ์ความรู้สึกทางเพศในแบบอ่ืน ๆ 
  นอกจากความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนกับอัตลักษณ์ทางเพศแล้ว  ในการศึกษาเร่ือง           
The Trouble with Normal วอร์เนอร์อธิบายให้เห็นวา่ภายในกลุ่มอตัลกัษณ์ทางเพศแต่ละกลุ่มก็ยงัมี
ความหลากหลาย เช่น ในกลุ่มเกย ์เลสเบ้ียน มีการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัฐานะทางสังคม 
ฐานะทางเศรษฐกิจ เช้ือชาติ หรือศาสนา แต่ความหลากหลายเหล่าน้ีจะถูกมองขา้มไปในกลุ่มเกย ์  
ท่ีเป็นนกัต่อสู้และนกัเคล่ือนไหวเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย เช่น สิทธิการแต่งงาน วอร์เนอร์วจิารณ์
วา่เกยท่ี์เป็นนกัต่อสู้พยายามน าระบบครอบครัวแบบรักต่างเพศมาใชก้บัชาวเกย ์เพื่อท าให้ชีวิตเกย์
เหมือนกับรักต่างเพศ การกระท าดังกล่าวน้ีเบียดขับให้เกย์ท่ีใช้ชีวิตคู่ท่ีต่างไปจากรักต่างเพศ
กลายเป็นกลุ่มคนท่ีแปลกแยกหรือถูกมองขา้มไป ดงันั้น เพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกยต์กอยูใ่ตว้ิธีคิด
แบบรักต่างเพศ นกัต่อสู้เพื่อสิทธิเกยท์ั้งหลายควรเปิดพื้นท่ีให้มีการแสดงออกและการใชชี้วิตทางเพศ 
ไดห้ลายรูปแบบ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยดึติดอยูก่บัระบบครอบครัวแบบรักต่างเพศเพียงแบบเดียว 
  ตวัอย่างการศึกษาของเซดจ์วิคและวอร์เนอร์ ได้ช้ีให้เห็นว่าวิธีคิดแบบเควียร์พยายาม    
ร้ือท าลายวิธีคิดแบบคู่ตรงขา้มและวธีิคิดแบบหาความจริงแท ้เพื่อท่ีจะอธิบายวา่การจดัแบ่งประเภท 
“เพศวถีิ” และ “เพศสภาพ” เป็นผลผลิตทางสังคม มิใช่ส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างมา นกัวชิาการแนวเควยีร์
ทั้งหลายเช่ือว่าการแสดงออกทางเพศของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไร้ขอบเขต ไม่หยุดน่ิง ไม่คงท่ี และล่ืนไหล  
ไปตามบริบทต่าง ๆ การแสดงอตัลกัษณ์ทางเพศจึงเปล่ียนแปลงได ้(สรรถวลัย ์วงศศ์รี และนราพงษ ์
จรัสศรี, 2560) 
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  การศึกษาความหลากหลายทางเพศในมานุษยวทิยา 
  การศึกษาเร่ืองเพศในทางมานุษยวิทยาให้ความส าคัญกับวฒันธรรมเป็นอันดับแรก 
ความคิดพื้นฐานก็คือ วฒันธรรมเป็นเบา้หลวม หรือเป็นตวัก าหนดทศันคติ ความเช่ือ การแสดงออก
และพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ นักมานุษยวิทยาปฏิเสธความเป็นสากลในเร่ืองเพศ  เพราะ
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสังคมจะท าให้ความคิดเร่ืองเพศแตกต่างกัน ความหลากหลายใน
ความคิดเร่ืองเพศ จึงเป็นหวัใจส าคญัในการศึกษาทางมานุษยวทิยา ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
นกัมานุษยวิทยารุ่นแรก ๆ เช่น เอ็ดเวิร์ด เวสเตอร์มาร์ค ศึกษารูปแบบของการแสดงออกทางเพศ  
กบัแบบแผนของการแต่งงานในวฒันธรรมต่าง ๆ พบว่า แต่ละวฒันธรรมมีการแสดงออกทางเพศ  
ท่ีไม่เหมือนกนั นักมานุษยวิทยา เช่น เฟอร์ดินนัด์ คาร์ล – แฮ็ค (Carl – Hack, 1991) และเอ็ดเวิร์ด 
คาร์เพนเตอร์ (Carpenter, 1914) เคยอ่านบนัทึกของนกัเดินทางและมิชชนัารีในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
ท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ช้ีให้เห็นว่าผูช้ายท่ีรักเพศเดียวกันสามารถพบเห็นได้ใน
วฒันธรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงในเวลานั้นถูกอธิบายว่าเป็นคนเพศท่ีสามหรือเพศท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างชาย
หญิง ตามความคิดของนักมานุษยวิทยารุ่นแรก ๆ เช่ือว่าสาเหตุของการเป็น Homosexual มาจาก
ความเบ่ียงเบนตามธรรมชาติ เช่น คาร์เพนเตอร์กล่าววา่ เพศท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่ง ชายหญิง จะมีพื้นท่ี
ทางสังคมและการท างานของตวัเอง 
  ในระยะแรก ๆ ของการศึกษาเร่ืองเพศทางมานุษยวิทยา มีน ้ าเสียงของการเห็นอกเห็นใจ
กลุ่มคนรักเพศเดียวกนัหรือคนแต่งตวัขา้มเพศในสังคมต่าง ๆ แต่นกัมานุษยวทิยายงัไม่มีขอ้มูลมากนกั
ในการท าความเขา้ใจพฤติกรรมทางเพศเหล่าน้ี ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1920 นักมานุษยวิทยา เช่น 
โบรนิสโลว ์มาลีนอฟสก้ี และมาร์กาเร็ต ม้ีด ออกไปท างานภาคสนาม และใชเ้วลาศึกษาวฒันธรรม
เป็นเวลานาน นักมานุษยวิทยาเหล่าน้ีคน้พบรูปแบบพฤติกรรมของคนรักเพศเดียวกนัหลายแบบ  
ซ่ึงแปลกไปจากการรับรู้ของชาวตะวนัตก  เช่น พฤติกรรมของคนแต่งตัวข้ามเพศในชนเผ่า    
อเมริกาเหนือ ซ่ึงได้รับฉายาว่า เบอร์ดาเช่ หรือคนท่ีมีความเป็นชายและความเป็นหญิงในตวัเอง    
นักมานุษยวิทยาช้ีให้เห็นว่า “เบอร์ดาเช่” คือ การแสดงออกเชิงวฒันธรรมของชนพื้นเมืองใน
อเมริกาเหนือท่ีมีลกัษณะพิเศษ ซ่ึงตอบสนองต่ออารมณ์แบบ Homosexual และในวฒันธรรมอ่ืน ๆ 
ก็มีการแสดงออกในลกัษณะเดียวกนัน้ี หรือมีการยอมรับพฤติกรรมแบบ Homosexual ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า Homosexual พบไดทุ้กหนทุกแห่ง ในช่วงทศวรรษ 1930 – 1940 การศึกษาของมาร์การเร็ต ม้ีด 
อธิบายให้เห็นวา่ วิธีคิดเร่ืองเพศในสังคมตะวนัตกไม่สามารถน าไปใชก้บัสังคมอ่ืน ๆ ได ้ขอ้สังเกตน้ี 
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีวิจารณ์ว่าความคิดเร่ืองเพศในสังคมตะวนัตกเป็นเพียงความคิดชุดหน่ึงในบรรดา
ความคิดอีกหลายแบบท่ีปรากฎอยูใ่นสังคมมนุษย ์การศึกษาของนกัมานุษยวิทยาช่วยท าให้เราเห็น
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ความ “หลากหลาย” ในการแสดงพฤติกรรมทางเพศของคนในแต่ละวฒันธรรมซ่ึงจะสร้างนิยาม
และใหคุ้ณค่าแตกต่างกนั 
  อิทธิพลความคิดทางมานุษยวิทยา ปรากฎอยู่ในการศึกษาของจอห์น แก็กนอน และ               
วิลเลียม ไซม่อน (Gagnon & Simon, 1973) ซ่ึงเขียนหนังสือเร่ือง Sexual Conduct การศึกษาน้ีย  ้าว่า
การแสดงออกทางเพศถูกก าหนดข้ึนโดยวฒันธรรม และสังคมจะมีการสร้างนิยามและให้คุณค่าต่อ
พฤติกรรมทางเพศ นิยามและคุณค่าเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ในช่วงทศวรรษ 1970 
การศึกษาวฒันธรรมเกยใ์นสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนในหลายสาขาวชิา ส าหรับนกัมานุษยวทิยาท่ีหนัมา
ศึกษาวฒันธรรมเกย ์เช่น เกล รูบิ้น สนใจเร่ืองเพศในมิติทางการเมืองและวฒันธรรมโดยท าการศึกษา
วฒันธรรมเกยชุ์ดหนงัในซานฟรานซิสโก ส่วนการศึกษาวฒันธรรมชายรักชายในวฒันธรรมอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ การศึกษาของกิลเบิร์ต เฮิร์ด เก่ียวกบัพิธีกรรมยา่งเขา้วยัหนุ่ม และพิธีรับน ้ าอสุจิของเด็กชาย
ในนิวกินี เฮิร์ดวิเคราะห์วา่พิธีกรรมยา่งเขา้สู่วยัหนุ่มเป็นพิธีกรรมของ Homosexual ซ่ึงเช่ือมโยงกบั
แนวคิดเร่ืองคนรักเพศเดียวกนัในตะวนัตก การศึกษาน้ีท าให้เห็นว่าพฤติกรรมชายรักชายสัมพนัธ์
กบัวฒันธรรม ส่ิงส าคญัจากการศึกษาทางมานุษยวิทยา คือ การยืนยนัว่าอารมณ์พฤติกรรมและ   
การเก้ียวพาราสีแบบคนรักเพศเดียวกันมีความหลากหลาย ซ่ึงนักมานุษยวิทยาได้แยกรูปแบบ
พฤติกรรมรักเพศเดียวกนัเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ความรักเพศเดียวกันท่ีมาจากโครงสร้างอาย ุ   
เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างคนท่ีมีอายุต่างกนั 2) มาจากโครงสร้างเพศสภาพ ซ่ึงฝ่ายหน่ึงจะแสดง
บทบาทเป็นหญิง อีกฝ่ายหน่ึงแสดงบทบาทเป็นชาย และ 3) รูปแบบท่ีมีความเท่าเทียมกนัเป็นความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งคนท่ีมีเพศสภาพเหมือนกนัและอายเุท่ากนั  
  ส่ิงส าคญัท่ีนกัมานุษยวิทยาไดม้อบให้ต่อการศึกษาประเด็น Homosexual ในปัจจุบนั คือ 
การช้ีให้เห็นวา่นิยามเก่ียวกบัความรักของคนเพศเดียวกนัมาจากความรู้ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ พฤติกรรม
ทางเพศท่ีคลา้ย ๆ กนั อาจมีความหมายต่างกนัในบริบทท่ีต่างกนั หน้าท่ีของนักมานุษยวิทยา คือ 
การอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาถึงความหมายและบริบทของส่ิงนั้น ปัจจุบนั ส่ิงท่ียงัขาดหายไป
ในการศึกษาเร่ืองเพศวิถี  คือ การศึกษาวิธีปฏิบัติทางเพศ  บทบาทในการแสดงอารมณ์ทางเพศ 
ความสัมพนัธ์และความแปลกแยกระหวา่งความรักและความใคร่ ความไม่เท่าเทียมกนั ความรุนแรง
และแรงบีบคั้นในเร่ืองเพศ การเกิดข้ึนของชุมชนรักเพศเดียวกัน  การเปล่ียนวิธีคิดต่อเร่ือง
วฒันธรรมและธรรมชาติท่ีใชอ้ธิบายอารมณ์ทางเพศ 
  เร่ืองท่ีซับซ้อนมากข้ึนท่ีนักมานุษยวิทยาตอ้งท าความเขา้ใจ คือ ความเก่ียวโยงกนัของ
วฒันธรรมเกย ์โลกและทอ้งถ่ิน จะเห็นได้ว่าความเป็นสากลของวฒันธรรมเกยส่์งผลกระทบต่อ
หลายประเทศ และยงัมีกลุ่มคนส่วนน้อยในท้องถ่ินท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันท่ีไม่เข้าใจ
ความหมายของ Homosexual ท่ีเกิดจากสังคมตะวนัตกปัจจุบนัน้ี วฒันธรรมเกยส์ากลและพฤติกรรม
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รักเพศเดียวกนัในความหมายของท้องถ่ินด ารงอยู่ด้วยกนั ท าให้เกิดการปรับเปล่ียน หรือแทนท่ี
ความหมายของพฤติกรรมทางเพศท่ีซับซ้อนจนยากท่ีจะแยกว่า อะไรคือความเป็นท้องถ่ินแท้
หรือไม่แท้ ส่ิงเหล่าน้ี คือโจทยส์ าคญัในการศึกษาของนักมานุษยวิทยาในช่วงปัจจุบนั (วชัรวุฒิ 
ซ่ือสัตย ์และพชัรินทร์ สิรสุนทร, 2558) 
  การท าความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ 
  เจฟฟรีย ์วีคส์ ตั้งขอ้สังเกตวา่การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ต่อการอธิบายความรู้หรือความจริง 
เก่ียวกบัเร่ืองเพศ คือ การเปล่ียนวาทกรรมเร่ือง “เพศผิดปกติ” ไปสู่ “ความหลากหลายทางเพศ”  
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีสะทอ้นการเปล่ียนวิธีคิดท่ีมนุษยพ์ูดถึงอารมณ์ปรารถนาของตวัเองดว้ย 
กล่าวคือ แต่เดิมเม่ือมนุษย์พูดถึงเพศท่ี “ผิดปกติ” มนุษย์ก็จะนึกถึงส่ิงท่ีเป็นช่วงชั้นและการจดั
ประเภท คนท่ีเป็นเพศท่ี “ผิดปกติ” ก็จะถูกจดัให้อยู่ในล าดบัชั้นท่ีต ่าท่ีสุด นอกจากนั้นวิธีคิดเร่ือง
เพศท่ี “ผิดปกติ” จะให้น ้ าหนกักบัเร่ืองศีลธรรมค่อนขา้งมาก เพราะมีความพยายามท่ีจะ “ตดัสิน”  
วา่มีใครถูกและใครผิด ซ่ึงความพยายามดงักล่าวเกิดข้ึนในช่วงท่ีวิชาเพศศาสตร์ ก าลงัเติบโตและ
แพร่หลายในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ถึง คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ผลในเชิงลบของการอธิบายในแนวน้ี
คือ การแยกขั้วมนุษยอ์อกเป็นคนท่ีปกติและผดิปกติ ส่วนผลในเชิงบวกก็คือ การรับรู้ถึงการด ารงอยู่
ของอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ โดยเฉพาะคนรักเพศเดียวกันหรือคนข้ามเพศท่ีมีสังคมและ
วฒันธรรมของตวัเอง 
  แต่เม่ือมีการอธิบายวา่การแสดงออกทางเพศของมนุษยมี์ “ความหลากหลาย” มนุษยก์็จะ
นึกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีจะไม่มีเพศใดดีกว่าหรืออยู่เหนือกว่า      
เพศอ่ืน ๆ การเดินทางมาสู่ความคิดเร่ืองความหลากหลายทางเพศน้ีมีมูลเหตุส าคญัมาจากความ
พยายามต่อสู้จากกลุ่มคนท่ีถูกมองวา่ “ผิดปกติทางเพศ” ไม่ว่าจะเป็นเกย ์กะเทย เลสเบ้ียน ไบเซ็กช่วล 
ฯลฯ การต่อสู้ของคนเหล่าน้ีพยายามจะน าความคิดแบบ “พหุลกัษณ์” มาใชอ้ธิบายสิทธิของตนเอง
ในฐานะเป็นมนุษยค์นหน่ึงในสังคม  ซ่ึงพวกเขาจะอธิบายว่าตนเอง คือ “คนกลุ่มน้อยทางเพศ”       
ท่ีถูกคนกลุ่มใหญ่กดข่ีข่มเหงและเลือกปฏิบติั วาทกรรมเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศจึงเกิดข้ึน
ดว้ยเง่ือนไขทางการเมืองในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นตน้มา 
  กระบวนการท่ีจะสร้างความแตกต่างหลากหลายทางเพศ นอกจากจะท าให้เห็นความซบัซ้อน
ของพฤติกรรมทางเพศแลว้ ยงัท าให้เกิดความขดัแยง้ทางสังคมแบบใหม่ดว้ย วีคส์ (Weeks, 2003) 
อธิบายวา่กลุ่มคนท่ีไม่ไดนิ้ยามวา่ตนเองเป็น “รักต่างเพศ” จะออกมาต่อสู้ โดยใชอ้ตัลกัษณ์ทางเพศ
เป็นเคร่ืองมือต่อรองและเรียกร้องความเท่าเทียมทางสังคม เช่น ตวัอย่างการต่อสู้ของชาวเกยแ์ละ        
เลสเบ้ียนในโลกตะวนัตกทั้ งหลาย การเมืองเร่ืองอตัลักษณ์จึงเกิดข้ึนท่ามกลางวาทกรรมความ
หลากหลายทางเพศ อยา่งไรก็ตาม การท าความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะตอ้งมองบริบทของ “ความสัมพนัธ์” 
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กล่าวคือ การแสดงออกในเร่ืองเพศเป็นการแสดงท่ีสัมพนัธ์กบัสังคมและวฒันธรรม อ านาจ โอกาส 
ทางเลือก ความเป็นส่วนตวั พื้นท่ีสาธารณะ รสนิยม และ อารมณ์ความรู้สึก  บริบทของความ 
สัมพนัธ์เหล่าน้ีจะช่วยใหม้องเร่ือง “เพศ” ไม่เป็นเพียงแค่การมองท่ี “พฤติกรรม” หรือ “การกระท า” 
แต่มองไปท่ีบริบทท่ีสร้างความหมายให้กบั “เพศ” การท าความเขา้ใจบริบทจะช่วยให้ตระหนกัว่า 
“พฤติกรรมทางเพศ” ในตวัของมนัเองไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกหรือผิด หากแต่ข้ึนอยูก่บัการให้ความหมายต่อ
พฤติกรรมนั้น ๆ ในบริบทและเง่ือนไขท่ีต่างกนั เช่น การมีเซ็กส์ของคนรักเพศเดียวกนัเคยถูกมอง
วา่เป็นส่ิงผิดธรรมชาติหรือเป็นความผิดปกติทางจิต เพราะบริบททางศาสนา การแพทยแ์ละความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาให้ความหมายของพฤติกรรมดังกล่าวน้ี  แต่เม่ือเวลาผ่านไปมีการให้
ความหมายใหม่วา่ พฤติกรรมรักเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองปกติ เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถเกิดข้ึนกบัใครก็ได ้
เพราะมีความคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ทางเพศและสิทธิเสรีภาพท่ีช่วยสร้างความหมายเหล่าน้ี นักเพศ
ศาสตร์หลายคนท่ีมีจิตใจช่วยเหลือคนเหล่าน้ีก็พยายามออกมาสร้างค าอธิบายว่าเพศของมนุษย ์  
เป็นส่ิงท่ี “ไม่คงท่ี” เช่น อลัเฟร็ด คินซีย ์ท่ีพยายามช้ีให้เห็นความหลากหลาย (Variations) ในการ
แสดงพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ หรือการศึกษาของฟาอุสโต – สเตอร์ล่ิง (Sterling, 2002) ท่ีช้ี  
ให้เห็นว่าเพศสรีระของมนุษยไ์ม่ได้มีเพียงเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น แต่มนุษยย์งัมีเพศสรีระ       
ท่ีมากกวา่หน่ึงแบบมาตั้งแต่ก าเนิด ความพยายามของคินซียแ์ละฟาอุสโต – สเตอร์ล่ิง คือ ภาพสะทอ้น 
การเปล่ียนแปลงท่ีช่วยขยายเร่ืองราวทางศีลธรรมในเร่ืองเพศใหก้วา้งข้ึน 
  อาจกล่าวได้ว่าการท าความเขา้ใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศ คือ การท าความเขา้ใจ
บริบทของความสัมพนัธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การมองเร่ือง “เพศ” จะตอ้งท าความเขา้ใจ
ระบบความหมายท่ีเกิดข้ึนภายใต้บริบทความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อน เพื่อท่ีจะแยกแยะส่ิงท่ีเป็น 
“เง่ือนไข” ออกจากส่ิงท่ีเป็น “พฤติกรรม” การช้ีวดั ตดัสิน จดัประเภท และตีตราให้มนุษยอ์ยู่ใน 
ช่วงชั้นทางเพศท่ีต่างกนัเป็นเร่ืองทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงช่วงชั้นเหล่าน้ี ลว้นถูกสร้างมาจาก 
“ความรู้” ท่ีสถาปนาตวัเองภายใตค้วามสัมพนัธ์เชิงอ านาจ  เท่าท่ีผ่านมาความรู้วิทยาศาสตร์เคย
ประสบความส าเร็จในการครองอ านาจแห่งการนิยามเร่ืองเพศภายใตว้ิชา “เพศศึกษา” แต่ความรู้น้ี  
ก็ค่อย ๆ ถูกร้ือและถูกตั้งค  าถามจากนกัเคล่ือนไหว นกัต่อสู้และนกัวชิาการจากหลายส านกั ส าหรับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั เร่ืองเพศคล่ีคลายตวัเองมาอยู่ในสภาวะท่ีมีหลายเฉดสี เฉดสีท่ีส าคญัสอง
ประการ คือ ความคิดเร่ือง “ความแตกต่าง” กบัความคิดเร่ือง “ความหลากหลาย” ความคิดทั้งสองน้ี
มีอิทธิพลต่อคนจ านวนมากในการช้ีวดัตดัสินว่าเพศแบบไหนดี หรือไม่ดี แบบไหนเหมาะสม 
หรือไม่เหมาะสม 
  ในสังคมปัจจุบนั ท่ามกลางค าอธิบายเร่ืองความหลากหลายทางเพศ มนุษยก์็ยงัคิดถึง  
การแบ่งแยก “เพศ” ออกเป็นสองดา้นระหวา่งขาวกบัด า เพราะ “ความแตกต่าง” ยงัมีพลงัต่อการให้
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ความหมายในเชิงศีลธรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทางเพศบางอย่างยงัคงถูกต าหนิ เช่น การใช้ก าลงั 
การข่มขืน การล่อลวง ฯลฯ การช้ีความแตกต่างยงัมีพลังต่อการอธิบายความเป็นพวกพอ้ง เช่น   
กลุ่มเกยมี์สังคมท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มชายหญิง ประโยชน์ของความคิดเร่ืองความหลากหลายทาง
เพศจึงอยูท่ี่การเปิดพรมแดนท่ีจะยอมรับอตัลกัษณ์ทางเพศของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนัและไม่มีความ
คงท่ี ซ่ึงเป็นคนละเร่ืองกบัการให้คุณค่าต่อ “พฤติกรรม” “การกระท า” และ “วธีิปฏิบติั” วีคส์กล่าววา่ 
การช้ีให้เห็น “ความแตกต่าง” เป็นเร่ืองของระบบคุณค่าและเป็นเร่ืองทางการเมืองซ่ึงสัมพนัธ์กบั 
“บริบท” ท่ีท  าให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ี “เพศวิถี” จึงเป็นพรมแดนของการให้คุณค่า   
ต่อพฤติกรรม และการพูดถึงความหลากหลายทางเพศก็เป็นวิธีการหน่ึงของการให้คุณค่า ซ่ึงอาจจะ
ช่วยให้เห็นขอ้จ ากดัของความหมายเก่า ๆ ช่วยให้เกิดการตั้งค  าถาม การต่อรอง และการไกล่เกล่ีย   
ท่ีมนุษยเ์ป็นผูเ้ลือก (พิมพวลัย ์บุญมงคล และคณะ, 2560) 
 
ลกัษณะของปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ  
 การแสดงพฤติกรรมเอาแบบอย่างเพศตรงกันขา้มอย่างชัดเจน และเป็นตลอด (นริสา         
วงศพ์นารักษ ์และจิระภาศิริวฒัน เมธานนท,์ 2556) ดงัน้ี 
  1.  แสดงความตอ้งการเป็นเพศตรงขา้มอยูเ่สมอ หรือยนืยนัวา่ตนเองเป็นเพศตรงขา้ม  
  2.  แต่งกายเป็นเพศตรงขา้มในเด็กชายชอบแต่งตวัชุดผูห้ญิงในเด็กหญิงมีการยืนยนัว่า
จะใส่แต่ชุดท่ีใส่กนัเฉพาะเพศชาย 
  3.  ชอบเล่นเป็นเพศตรงขา้มในการเล่นแบบสมมุติหรือมีจินตนาการวา่เป็นเพศตรงขา้ม
โดยเป็นอยูต่ลอด และแสดงออกเป็นกิจกรรมของเพศตรงขา้ม หลีกเล่ียงกิจกรรมตามเพศตนเอง 
  4.  ตอ้งการร่วมเกมหรือกิจกรรมท่ีเป็นของเพศตรงขา้ม หรือมีงานอดิเรกแบบเพศตรงขา้ม 
พึงพอใจท่ีจะมีกิจกรรม  
  5.  ตอ้งการท่ีจะมีเพื่อนคู่หูเป็นเพศตรงขา้มอยา่งมาก 
         นอกจากน้ี ผูท่ี้ปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศยงัรู้สึกอึดอดัไม่สบายใจกบัเพศตนเอง หรือรู้สึก
วา่บทบาทตามเพศของตนเองนั้นไม่เหมาะสมอยูต่ลอด ไม่ชอบและรังเกียจอวยัวะเพศของตนเอง 
คิดวา่อวยัวะเพศของตนนั้นผดิเพศ น่ารังเกียจ ตอ้งการก าจดัอวยัวะเพศทิ้ง หรือตอ้งการแปลงเพศ 
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หลกัการช่วยเหลอืผู้มีปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ  
 การช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาเอกลกัษณ์ทางเพศ (ภาณพ  ช านาญ, 2556) ตอ้งค านึงถึงปัจจยั 
ต่อไปน้ี 
  1.   พฒันาการตามวยั อตัลกัษณ์ทางเพศเร่ิมพฒันาตั้งแต่เด็กจนถึงวยัรุ่น มีการเปล่ียนแปลง 
ไปตามวยั ไดรั้บอิทธิพลจากพ่อแม่ ครอบครัว การเล้ียงดูและสังคม เม่ือเด็กมีอายุ 3 ปี เด็กจะบอกไดว้า่
ตนเป็นเพศใด หลงัจากนั้นจะเรียนรู้พฤติกรรมตามเพศของตนเอง ได้แก่ การแต่งกาย การแสดงออก    
การพูด การเล่น และกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น เด็กผูช้ายจะยืนปัสสาวะ เด็กผูห้ญิงจะนั่งปัสสาวะ ผูท่ี้มี
ปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศอาจแสดงพฤติกรรมผิดเพศ ตั้งแต่อายุนอ้ยและเปล่ียนแปลงอาการตามวยั 
เช่น เม่ือเข้าสู่วยัรุ่นจึงจะเร่ิมรู้ว่าตนเองมีความพึงพอใจทางเพศแบบใด มีความรู้สึกทางเพศกับ    
เพศใด และตอ้งการมีสภาพความเป็นเพศแบบใด 
  2.  วุฒิภาวะในการเลือกเพศของตนเอง ผูท่ี้มีปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศมีสิทธิเลือกเพศ
ของตนเองได ้เม่ือมีวุฒิภาวะ การคิดไตร่ตรอง การตดัสินใจเหมาะสม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะสามารถท าได้
เม่ืออายุมากกวา่ 18 ปี ไม่มีปัญหาบุคลิกภาพรุนแรงและไม่มีปัญหาท่ีรบกวนต่อการใชว้ิจารณญาณ
ในการตดัสินใจ 
  3.  การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ผูท่ี้มีปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศควรได้รับการตรวจโดย
จิตแพทย ์เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือภาวะทางจิตเวชให้ถูกต้อง เน่ืองจากปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ   
อาจเป็นอาการของโรคทางจิตเวช หรือเป็นภาวะอ่ืนท่ีไม่ใช่โรคทางจิตเวช เช่น Homosexualism 
เป็นตน้ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือตามการวนิิจฉยัโรคหรือภาวะนั้นไดถู้กตอ้ง 
  4.  การรักษาหรือการช่วยเหลือ แผนการรักษาหรือการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาอตัลกัษณ์ 
ทางเพศ ให้เป็นไปตามการวินิจฉัยโรคหรือภาวะท่ีเป็นอยูเ่ม่ือพบวา่มีพฤติกรรมผิดเพศ แพทยค์วร
ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วตั้งแต่อายุน้อย ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการการรักษาด้วยวิธีแปลงเพศควรไดรั้บ
การวินิจฉัยวา่มีโรคทางจิตเวชหรือไม่ เน่ืองจากการรักษาดว้ยวิธีการแปลงเพศเป็นขอ้บ่งช้ีเฉพาะ
ผูป่้วยโรค พฤติกรรมผิดเพศทุกดา้น (Transsexualism) ท่ีตอ้งการแปลงเพศเท่านั้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างแพทยห์ลายสาขา รักษาแบบองค์รวมทั้ งทางร่างกาย จิตใจและสังคม โดยครอบครัวมี
บทบาทร่วมดว้ยตั้งแต่ตน้ไปจนตลอดกระบวนการรักษา ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนตามล าดบั ไดแ้ก่ การตรวจ
ประเมินทางจิตเวช การรับทราบการวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีประคบัประคองทางจิตใจสังคม     
การทดลองด าเนินชีวิตในรูปแบบเพศใหม่ การใช้ยาหรือฮอร์โมน และการผ่าตดั เม่ือผ่าตดัแปลง
เพศแลว้จ าเป็นตอ้งมีการติดตามผลการรักษาระยะยาว 
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  5.  การเลือกวิธีรักษา กระบวนการรักษาท่ีไม่สามารถเปล่ียนกลบัเป็นแบบเดิมได ้เช่น 
การผ่าตัดควรเลือกเฉพาะรายท่ีแพทย์พิจารณาเห็นว่า เม่ือท าแล้วมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตผูป่้วย      
และผูป่้วยสามารถปรับตวัไดดี้หลงักระบวนการรักษานั้น 
  6.  การติดตามการรักษาแพทยผ์ูรั้กษาควรติดตามและบนัทึกผลการรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงระยะท่ีผูป่้วยปรับตวัได ้
  7.  หลงัการผา่ตดัควรติดตามผลการปรับตวัต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 12 เดือน 
  แนวปฏิบัติทั่วไปส าหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู ้ท่ี มีปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศ  
(Meyer,  2001 ; Bowman,  2006 ; Paul,  2005 ; Clinical Guidelines for the Management of Disorders    
of Sex Development in Childhood, 2006 ; Royal College of Psychiatrists, 1998) (ภาณพ มีช านาญ, 2556) 
  1.  การวินิจฉัยโรค จิตแพทย์ประเมินทางจิตเวชแก่ผู ้ท่ี มีปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศ       
เพื่อการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช วินิจฉัยแยกโรคหรือภาวะอ่ืน ๆ และโรคท่ีพบร่วม รวมถึงปัญหา
บุคลิกภาพ ปัญหาทางกายปัญหาในครอบครัว และระดับการปรับตวัในชีวิต เพื่อประกอบการ
วางแผนช่วยเหลือต่อไป 
   1.1   ข้อมูลท่ีใช้ในการวินิจฉัยโรค ข้อมูลควรได้จากหลายฝ่ายทั้ งจากผูป่้วยเอง     
พอ่แม่ ญาติพี่นอ้ง ครูอาจารย ์เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานผูใ้กลชิ้ด ดงัต่อไปน้ี 
   1)  ประวติัตั้ งแต่เด็กจนถึงวยัรุ่น จากผูป่้วย ครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงการแสดงออกทางเพศ 
    2)  ประวติัครอบครัว การเล้ียงดู บทบาทของพ่อแม่และครอบครัว หน้าท่ี   
ของครอบครัว (Family Functions) ทัศนคติของพ่อแม่ต่อเพศของเด็ก ความพึงพอใจของพ่อแม่
ผูป้กครองต่อการแสดงออกทางเพศ ปัญหาท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ต่อลูก การส่งเสริม
ใหลู้กแสดงออกตามเพศอยา่งถูกตอ้ง การส่งเสริมบทบาททางเพศท่ีถูกตอ้ง 
   3)  พฒันาการทางเพศ (Psychosexual Development) ตั้งเด็กจนถึงปัจจุบนั 
   4)  บทบาททางเพศ (Gender Role) ได้แก่ การแสดงออกทางเพศทั้ งท่ีบ้าน 
โรงเรียน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ กิริยาท่าทาง การพูด การแต่งกาย การเล่น 
กลุ่มเพื่อน กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม และการด าเนินชีวติอ่ืน ๆ 
   5)  การตรวจร่างกาย เพื่อแยกโรคหรือภาวะทางกายท่ีอาจท าให้เกิดภาวะน้ี
รวมทั้งการตรวจทางกายพิเศษท่ีจ าเป็น 
   6)  การตรวจสภาพจิตใจ (Mental Status Examination) เพื่อประเมินจิตใจโดย  
ทัว่ไป และประเมินเร่ืองการบอกเพศตนเอง (Core Gender) บทบาททางเพศ (Gender Role) ความ 
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พึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) และพยาธิสภาพทางจิตใจอ่ืน ๆ เช่น อาการโรคจิต (Psychosis) 
ความสับสนไม่แน่ใจในอตัลกัษณ์ตนเอง (Identity Confusion) 
   7)  การตรวจอ่ืนท่ีมีขอ้บ่งช้ี เช่น การทดสอบทางจิตวทิยา (Psychological Test) 
   8)  ประวติัการทดลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงกนัขา้ม (ถ้ามี) ประกอบด้วยการ
แต่งกาย กิจกรรม การเขา้สังคม ระยะเวลา ความต่อเน่ือง และผลจากการการทดลองใชชี้วติแบบนั้น 
   9)  การทดลองใช้ชีวิตแบบเพศตรงกันข้าม โดยให้มีการแต่งกาย กิจกรรม  
การเขา้สังคมเช่นเดียวกบัเพศตรงกนัขา้ม อยา่งต่อเน่ืองอย่างน้อย 12 เดือน และผลจากการทดลอง
ใชชี้วติแบบนั้น 
   1.2  การวินิ จฉัยโรคทางจิตเวช (Psychiatric Diagnosis) (American Psychiatric 
Association, 1994 ; World Health Organization, 1992) จิตแพทยป์ระเมินและให้การวินิจฉยัในดา้น
ต่าง ๆ 5 ดา้น และบนัทึกผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัต่อไปน้ี 
   1) โรคทางจิตเวช เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชขององค์การอนามยัโลก 
(ICD – 10)  
   2) ปัญหาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตวั 
   3) โรคทางร่างกายท่ีมีผลต่อการปรับตวั 
   4) ปัญหาในครอบครัว การยอมรับจากครอบครัว  
   5) ระดบัความสามารถปรับตวัในปัจจุบนั และในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหนา้นั้น 
  2.  การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้มีปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ เม่ือจิตแพทยป์ระเมิน
เบ้ืองตน้แลว้ การวางแผนการช่วยเหลือให้เป็นไปตามโรคทางจิตเวชหรือภาวะท่ีพบโดยมีแนวทาง
ดงัน้ี 
   2.1  ส่งเสริมพฒันาการทางเพศตามปกติ 
   1)  ให้ความรู้ทางเพศแก่ผูท่ี้มีปัญหาตามสภาพพฒันาการทางจิตใจ และความ 
สามารถในการรับขอ้มูล 
   2)  ให้ความรู้ทางเพศแก่ครอบครัว (พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง ท่ีเก่ียวขอ้ง) ทศันคติ
ทางเพศ การเล้ียงดู การส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมไม่ใหผ้ดิเพศ 
   3)  ให้ความรู้ทางเพศแก่ครูอาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีพฤติกรรม
เหมาะสมทางเพศท่ีโรงเรียน 
   2.2  ทดลองปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตามเพศของตนเอง 
   1) ให้ความรู้เร่ืองบทบาททางเพศท่ีเหมาะสม ตรงกบัเพศตนเองและส่งเสริม
การแสดงออกทางเพศตรงตามเพศตนเอง 
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   2) ให้ค  าปรึกษาสร้างแรงจูงใจให้เปล่ียนพฤติกรรม ให้มีพฤติกรรมทางเพศ   
ตรงตามเพศตนเอง 
   3) ให้การรักษาแบบพฤติกรรมบ าบดั เพื่อเปล่ียนให้มีพฤติกรรมตรงตามเพศ
ตนเอง 
   4) ใหค้  าปรึกษาแนะน าพอ่แม่ เร่ืองวธีิการเล้ียงดูเด็ก 
   5) ให้ค  าปรึกษาแนะน าครูอาจารยใ์นโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมตามเพศ 
ท่ีถูกตอ้งตรงตามเพศของตนเอง 
   2.3  ติดตามการเปล่ียนแปลงของอาการ ผูรั้กษาให้ความช่วยเหลือในขอ้ 2.2 อย่าง
ต่อเน่ืองจนผูน้ั้นเขา้สู่วยัรุ่น หลงัจากนั้นผูรั้กษาทบทวนการวินิจฉัยอีกคร้ัง แลว้ให้การช่วยเหลือ
หรือการรักษาต่อไปตามการวนิิจฉยัภาวะหรือโรคนั้น ๆ 
  3.  การช่วยเหลือหรือรักษาผูท่ี้มีปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศประเภทต่าง ๆ (มฤพนธ์ ตอ้งวิเศษ
, 2014) 
   3.1  การช่วยเหลือผูท่ี้มีเพศวถีิแบบรักเพศเดียวกนั (Homosexualism) 
   3.2  การรักษาโรคเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกนัท่ีมีความขดัแยง้ภายในตน (Egodystonic 
Homosexualism) 

  3.3  การรักษาโรค Transsexualism 
  ในท่ีน้ีจะอธิบายเฉพาะการรักษาโรค Transsexualism 
  การรักษาโรค Transsexualism (กนกนันท์ ศรีคชา และวริยา ล ้ าเลิศ, 2558) ผู้รักษา ได้แก่
จิตแพทย ์กุมารแพทย์ หรืออายุรแพทยเ์ฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ สูตินรีแพทยแ์ละศลัยแพทย ์    
ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามประกาศฯ และขอ้บงัคบัแพทยสภาฯ และสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั
ของราชวทิยาลยัฯท่ีเก่ียวขอ้ง 
  แนวทางปฏิบติัส าหรับจิตแพทยใ์นการรักษาโรค Transsexualism (Meyer, 2001 ; Cohen 
– Kettenis, 1997 ; Di Ceglie, 1998 ; Green, 1987 ; Money, 1981 ; Zucker, 1985 ; Zucker, 1995) 
(Clinical Practice Guidelines for Psychiatrist in Treatment of Transsexualism) 
  1.  การวินิจฉยัโรคทางจิตเวช จิตแพทยป์ระเมินและวนิิจฉยัโรคทางจิตเวช (Psychiatric 
Disorder) และโรคท่ีพบร่วม (Co – Morbid Psychiatric Disorders or Conditions) โดยใช้เกณฑ์การ
วนิิจฉยัโรคขององคก์ารอนามยัโลก (ICD – 10) และลงความเห็นการวนิิจฉยัดา้นต่าง ๆ 5 ดา้น ดงัน้ี 
   1.1 โรคทางจิตเวช การวินิจฉัย Transsexualism (F64.0) ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
ทางจิตเวชขององค์การอนามยัโลก (ICD – 10) (Clinical Guidelines for the Management of Disorders 
of Sex Development in Childhood, 2006) 



35 

 

 

   1.2 ปัญหาบุคลิกภาพ ความสามารถในการปรับตวั 
   1.3  โรคทางร่างกายท่ีมีผลต่อการปรับตวั 
   1.4  ปัญหาในครอบครัว การยอมรับจากครอบครัว  
   1.5 ระดบัความสามารถปรับตวัในปัจจุบนั และ ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหนา้นั้น 
  2.  การรักษาเบ้ืองตน้ (มฤพนธ์ ตอ้งวเิศษ, 2014) 
   2.1  การใหค้วามรู้ (Psycho Education) แก่ผูป่้วยและครอบครัว ดงัต่อไปน้ี 
   1)  ความรู้เร่ืองโรค (Knowledge about Transsexualism) 
   2) ความรู้เร่ืองกระบวนการรักษา (Knowledge about the Process of Treatment) 
   3) ความรู้เร่ืองผลท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการรักษาและหลังการรักษา เช่น     
ผลของการใชย้า ฮอร์โมน ผลของการผา่ตดั ผลแทรกซอ้น ผลทางกฎหมาย การปรับตวั เป็นตน้ 
   2.2  การให้ค  าปรึกษาพ่อแม่ในการเล้ียงดู หรือครอบครัวบ าบดั (Family Counseling 
or Family Therapy) ให้ค  าแนะน าปรึกษาพ่อแม่ ครอบครัว ให้เข้าใจและยอมรับ และมีบทบาท       
ท่ีถูกต้อง ส่งเสริมการเล้ียงดูปรับทัศนคติครอบครัวให้ยอมรับการเลือกเพศสภาพของผูป่้วย          
ไม่คาดหวงัจากผูป่้วยมากเกินไป โดยยงัคงมีความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวต่อไป 
  2.3  การให้ค  าปรึกษาแนะน าหรือจิตบ าบัดรายบุคคล (Individual Counseling or 
Psychotherapy) ให้ค  าแนะน าปรึกษาหรือจิตบ าบดัในเร่ืองการปรับตวั การแสดงออก ปัญหาท่ีคาดวา่
จะเผชิญในอนาคต และการช่วยเหลือทางจิตใจสังคม 
  3.  การทดลองให้ผู ้ป่ วยใช้ชีวิตเป็นเพศตรงกันข้ามตามท่ีตนต้องการ (Real – Life 
Experience) จิตแพทยว์างแผนร่วมกบัผูป่้วยและครอบครัวในการทดลองให้ผูป่้วยใช้ชีวิตเป็นเพศ
ตรงกนัขา้มโดยมีการประเมินและบนัทึกผลการปรับตวัอยา่งสม ่าเสมอ ทุก ๆ 3 – 6 เดือน อยา่งนอ้ย 
12 เดือน (Dahl, 2006 ; Landen, 1998 ; Cohen – Kettenis, 1998 ; Smith, 2005) เพื่อให้ผูป่้วยเรียนรู้ 
เผชิญปัญหาจริง และฝึกการปรับตวัการทดลองใชชี้วิตแบบเพศตรงกนัขา้ม ประกอบดว้ย การปรับตวั
ใหเ้ป็นท่ียอมรับในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
   3.1  แต่งกายแบบเพศตรงกนัขา้มตลอดเวลา 
   3.2  การเขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มเพื่อน กีฬา งานอดิเรก 
   3.3  การใชชี้วิตในสังคม ท่ีมีการแยกกิจกรรม หรือสถานท่ีท่ีมีการก าหนดเพศ เช่น 
หอ้งน ้าสาธารณะ 
   3.4  การด าเนินชีวิตเก่ียวกับการเรียนหรือการท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคล      
การถูกตรวจสอบเพศโดยเจา้หนา้ท่ี 
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   3.5  การเผชิญปัญหาอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เช่น การเกณฑ์ทหาร การใช้ค  า
น าหน้า ท่ีไม่สามารถเปล่ียนจากนางสาวเป็นนายได ้การไม่ยอมรับของครอบครัวเพื่อนและสังคม 
อุปสรรคในการใชส้ถานท่ี หรือกิจกรรมบางอยา่ง 
  ในกรณีท่ีผูป่้วยให้ประวติัวา่ก่อนพบจิตแพทย ์ไดท้ดลองด าเนินชีวติแบบเพศตรงกนัขา้ม
ด้วยตวัเองมาแล้ว อย่างน้อย 12 เดือน ให้จิตแพทย์ใช้ดุลยพินิจประเมินจากข้อมูลรอบด้านจาก  
หลายแหล่ง เช่น จากผูป่้วย พ่อแม่ญาติ ครูอาจารย ์เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปว่า
การด าเนินชีวิตท่ีไดท้  ามาก่อนหน้าแลว้นั้น มีรายละเอียดท่ีครอบคลุมการทดลองใช้ชีวิตแบบเพศ
ตรงกนัขา้มตามสถานการณ์ต่าง ๆ ขา้งตน้น้ีจริง มีความต่อเน่ืองยาวนานอย่างน้อย 12 เดือนจริง 
และผูป่้วยปรับตวัไดจ้ริง ในกรณีเช่นน้ีจิตแพทยส์ามารถลงความเห็นไดว้า่ผูป่้วยผา่นการทดลองใช้
ชีวติแบบเพศตรงกนัขา้มไดส้ าเร็จมาแลว้ 
  4.  การติดตามผลการรักษา และการปรึกษาแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง (กนกนันท์ ศรีคชา และ   
วริยา ล ้าเลิศ, 2558) หลงัการช่วยเหลือทางจิตใจสังคม จิตแพทยจ์ะประเมินความคิดผูป่้วยเก่ียวกบั
เพศสภาพตนเอง ว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถ้าผูป่้วยได้ทดลองใช้ชีวิต     
แบบเพศใหม่แลว้ปรับตวัได้ดี และยงัคงมีความตอ้งการแปลงเพศ จิตแพทยจ์ะให้ความรู้ผูป่้วยใน
เร่ืองการแปลงเพศ ดงัน้ี 
   4.1  ขั้นตอนต่อไปของการแปลงเพศ ปัญหาทางจิตใจ สังคม และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และอุปสรรคต่างๆ เช่น ไม่สามารถเปล่ียนค าน าหนา้จากนางสาวเป็นนาย ยงัไม่มีกฎหมาย
รองรับเพศสภาพใหม่ เป็นตน้ 
   4.2  การปรึกษากุมารแพทยห์รืออายรุแพทยเ์ฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อเพื่อพิจารณา
การใช้ฮอร์โมนหรือยา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ียงัสามารถเปล่ียนกลับเป็นสภาพเดิมได้ ข้อบ่งช้ีและ
ระยะเวลาท่ีเร่ิมตน้ให้ฮอร์โมนข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของกุมารแพทยห์รืออายุรแพทยเ์ฉพาะทาง
ระบบต่อมไร้ท่อ 
   4.3  การผ่าตัด จะท าได้เม่ือจิตแพทย์มีความเห็นว่ามีความพร้อมต่อการผ่าตัด   
แปลงเพศ ซ่ึงประเมินจากการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช บุคลิกภาพ การปรับตัวทัว่ ๆไปท่ีผา่นมา และ
ผูป่้วยไดผ้่านการทดลองใช้ชีวิตเป็นเพศตรงกนัขา้มและสามารถปรับตวัได้ดี อย่างน้อย 12 เดือน
โดยจิตแพทยจ์ะมีจดหมายแสดงความเห็นไปยงัแพทยผ์ูจ้ะผา่ตดัในขั้นตอนการปรึกษาแพทยผ์า่ตดั
ต่อไป 
   4.4  การผ่าตดัแปลงเพศ การพิจารณาข้ึนอยู่กับสูตินรีเวชแพทย์หรือศลัยแพทย ์      
ท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงของทีมผูรั้กษา แพทยผ์ูผ้่าตดัจะขอให้จิตแพทยค์นท่ี 2 ตรวจ เพื่อวินิจฉัยโรค
ทางจิตเวชอีกคร้ัง จึงจะพิจารณาผา่ตดัใหไ้ด ้
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  5.  การปรึกษากุมารแพทยห์รืออายุรแพทยเ์ฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ หลงัจากจิตแพทย์
ช่วยเหลือและติดตามผลการรักษาตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้ ผูป่้วยยงัคงมีความตอ้งการแปลงเพศ 
จิตแพทยส่์งปรึกษากุมารแพทยห์รืออายุรแพทยเ์ฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อพิจารณาการรักษา
ดว้ยฮอร์โมนหรือยา และติดตามผลก่อนการส่งปรึกษาแพทยผ์ูผ้า่ตดัแปลงเพศ 
  6.  การปรึกษาแพทยผ์ู ้ผ่าตดัแปลงเพศ (ศลัยแพทย ์หรือสูตินรีเวชแพทย)์ ถ้าผูป่้วยมี
ความต้องการผ่าตดัแปลงเพศจิตแพทย์ผูรั้กษาจะส่งผูป่้วย เพื่อปรึกษาแพทย์ผูผ้่าตดัแปลงเพศ 
(ศลัยแพทย ์หรือ สูตินรีเวชแพทย)์ พร้อมจดหมายแสดงความคิดเห็น ระบุส่ิงท่ีจิตแพทยไ์ดด้ าเนินการ
ไปแลว้ ต่อไปน้ี 
   6.1  การตรวจวนิิจฉยัโรคทางจิตเวช 
   6.2  แผนการรักษา ผลการรักษาและผลการติดตามโดยจิตแพทย ์
   6.3  ความเห็นของจิตแพทยต่์อการพิจารณาผ่าตดัและการประเมินความพร้อมใน
การรับการผา่ตดัแปลงเพศ 
  แพทยผ์ูผ้่าตดัแปลงเพศจะให้ความรู้ผูป่้วยเร่ืองกระบวนการผ่าตดั ผลการผา่ตดั ผลทาง
ร่างกายหลงัการผา่ตดั ปัญหาและผลแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัการผา่ตดั ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เช่น การติดเช้ือ การตีบตนัท่อปัสสาวะ การตอบสนองทางเพศท่ีอาจไม่ดี เม่ือผา่ตดัแลว้ไม่สามารถ
ผา่ตดักลบัคืนมาเป็นเพศเดิมไดอี้ก และอาจไม่สามารถมีลูกได ้หลงัจากนั้นถา้ผูป่้วยยงัตอ้งการผา่ตดั
แปลงเพศ แพทยผ์า่ตดัจะส่งผูป่้วยไปขอความเห็นในเร่ืองการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชจากจิตแพทย์
อีกหน่ึงคนเพื่อตรวจ วินิจฉัย และให้จดหมายแสดงการวินิจฉัยทางจิตเวชยืนยนัว่าเป็นโรค 
Transsexualism ตรงกนักบัจิตแพทยท์่านแรก ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีขอ้บ่งช้ีในการผา่ตดัแปลงเพศ 
  การติดตามการรักษา (กนกนันท์ ศรีคชา และวริยา ล า้เลศิ, 2558) 
  จิตแพทยป์ระเมินผลการรักษาอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ทั้งก่อนและหลงัการรักษา        
ดว้ยฮอร์โมน และการผา่ตดัแปลงเพศ หลงัการผา่ตดัแปลงเพศแลว้ จิตแพทยผ์ูรั้กษาควรติดตามผล
ต่อไปอีก 12 เดือน  
  การลงความเห็นของจิตแพทยค์นท่ี 2 ในการวนิิจฉยัโรค Transsexualism ในกรณีท่ีผูป่้วย
ขอผ่าตดัแปลงเพศ จิตแพทยค์นท่ี 2 จะไดรั้บการขอร้องให้ตรวจยืนยนัการวินิจฉัยโรคเป็นคนท่ี 2 
ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เร่ือง หลกัเกณฑ์การรักษา
เพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 ให้จิตแพทยป์ระเมินทางจิตเวช วินิจฉยัโรคทางจิตเวช และเขียนจดหมาย 
แสดงผลเฉพาะการตรวจและวนิิจฉยัโรคทางจิตเวช ใหแ้พทยผ์ูพ้ิจารณาการผา่ตดัแปลงเพศ 
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  แพทยผ์ูผ้่าตดัจะผ่าตดัแปลงเพศได้ เม่ือความเห็นการวินิจฉัยของจิตแพทยท์ั้ งสองคน
ตรงกันว่าผูป่้วยเป็นโรค Transsexualism แพทย์ผูผ้่าตดัจะผ่าตดัแปลงเพศได้ เม่ือความเห็นการ
วนิิจฉยัของจิตแพทยท์ั้งสองคนตรงกนัวา่ผูป่้วยเป็นโรค Transsexualism 
 

 
 ภาพที ่2.2 :  แผนภูมิการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศและรักษาโรค 
   Transsexualism (Algorithm of Management of Gender Dysphoria  
  and Transsexualism) 
 ทีม่า :   กนกนนัท ์ศรีคชา และวริยา ล ้าเลิศ, 2558 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความต้องการพืน้ฐาน 
  การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย เพื่อให้เขา้ใจถึงความ
ตอ้งการพื้นฐาน ผูว้ิจยัจึงน าทฤษฎีความตอ้งการมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา โดยใชท้ฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการของมาสโลวร่์วมกบัทฤษฎีแรงจูงใจของเฮิร์กเบิร์ก ดงัน้ี 
 ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 ล าดบัขั้นความตอ้งการพื้นฐาน เสนอโดย อบัราฮมั มาสโลว ์ เขาไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวขอ้ง
กบัความต้องการของบุคคลไว ้ดังน้ี บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและเป็นส่ิงท่ีไม่ส้ินสุด 
ขณะท่ีความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ความตอ้งการอ่ืน ๆ จะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความ
ตอ้งการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ อีก ความตอ้งการท่ี
ไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละ
บุคคลเป็นล าดบัตามความส าคญั และเม่ือความตอ้งการระดบัล่างไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคล    
ก็จะเกิดความสนใจกบัความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป โดยระดบัความตอ้งการถูกออกแบบ
เป็นรูปพีระมิด โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น (คะนึงนิจ อนุโรจน์, 2557)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  ภาพที ่2.3 :   ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Five – Stage Model)  
   แสดงในรูปของพีระมิดโดยมีความตอ้งการพื้นฐานกวา่อยูข่า้งล่าง  
  ทีม่า :  คะนึงนิจ อนุโรจน์, 2557 

ความตอ้งการท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน 
Self – Actualization 

 

ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
Esteem Needs 

 

ความตอ้งการความรัก และการมีสมัพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น 
Belongingness and Love Needs 

 

ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
Safety Needs 

 

ความตอ้งการพ้ืนฐานดา้นกายภาพ 
Biological and physiological Needs 
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  1.  ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการเพื่อจะอยู่รอดของมนุษย์ ถ้าความ
ตอ้งการพื้นฐานท่ีสุดน้ีไม่ได้รับการตอบสนอง ร่างกายของมนุษยก์็ไม่สามารถท างานได้หรือไม่
สามารถท างานไดดี้ อากาศ น ้ า อาหาร เป็นส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการ เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างและ
สลาย เพื่อให้มนุษยส์ามารถมีชีวิตอยู่ได ้เส้ือผา้เคร่ืองนุ่นห่มและท่ีพกั จะให้การปกป้องท่ีจ าเป็น   
กบัมนุษยจ์ากสภาพอากาศและส่ิงแวดลอ้ม สัญชาตญาณและความตอ้งการทางเพศ ถูกพฒันามาจาก
การแข่งขนัเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพนัธ์ุ 
  2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยเม่ือความต้องการทางกายภาพได้รับการ
ตอบสนองในระดบัท่ีพอเพียง ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัจะมีอิทธิพลกบัพฤติกรรม ถา้ไม่มี
ความปลอดภยัทางกายภาพ (จากสาเหตุ เช่น อาชญากรรม สงคราม การก่อการร้าย ภยัพิบติัธรรมชาติ 
หรือความรุนแรงในครอบครัว) คนอาจมีอาการของความผิดปกติท่ีเกิดหลงัความเครียดท่ีสะเทือน
ใจและอาจมีส่งผ่านความเครียดน้ีไปยงัคนรุ่นหลงัได้ ถ้าไม่มีความปลอดภยัมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
(จากสาเหตุ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ หรือ การขาดโอกาสทางการงาน) ความต้องการความมั่นคง
ปลอดภยัน้ี อาจปรากฏออกมาในรูปของ การนิยมงานท่ีมีความมัน่คง กระบวนการร้องทุกข์เพื่อ
ปกป้องบุคคลจากการกลัน่แกล้งของผูบ้งัคบับญัชา หรือปกป้องบญัชีเงินฝาก เรียกร้องนโยบาย
ประกันภยั ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ต่าง ๆ การเรียกร้องท่ีพกัท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการ     
เป็นตน้ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั รวมถึง ความมัน่คงปลอดภยัส่วนบุคคล ความมัน่คง
ปลอดภยัทางการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู ่ระบบรับประกนั – ช่วยเหลือ ในกรณีของอุบติัเหตุ
หรือความเจบ็ป่วย 
  3.  ความรักและความเป็นเจา้ของเม่ือความต้องการทางกายภาพและความปลอดภัย
ได้รับการตอบสนองแล้ว ระดบัขั้นท่ีสามของความตอ้งการมนุษย ์คือ ความตอ้งการเป็นเจา้ของ 
ความตอ้งการน้ีจะรุนแรงมากในวยัเด็กและบางคร้ังอาจจะชนะความตอ้งการความ ปลอดภยัไดใ้น
บางคร้ัง ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีเด็กติดพ่อแม่ท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่ “Stockholm Syndrome” 
การขาดความรักและความเป็นเจา้ของ (อาจมาจาก  การขาดความผูกพนัจากผูเ้ล้ียงดูขณะเป็นทารก 
การถูกทอดทิ้ง การถูกสังคมรังเกียจหรือกีดกนั การถูกขบัออกจากกลุ่ม เป็นตน้) อาจมีผลท าให้
บุคคลไม่สามารถพฒันาหรือรักษาความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั (เช่น มิตรภาพ ความรัก ครอบครัว) ไวไ้ด ้
    มนุษยต์อ้งการท่ีจะรู้สึกเป็นเจา้ของและถูกยอมรับ ไม่วา่จะเป็นในระดบักลุ่มสังคมใหญ่ 
เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กรสายอาชีพ ทีมกีฬา แก็งส์ หรือ ความสัมพนัธ์ทางสังคมเล็ก ๆ 
(สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวติ พี่เล้ียง เพื่อนสนิท) มนุษยต์อ้งการท่ีจะรักและถูกรักจากคนอ่ืน ถา้ขาด
ความตอ้งการเร่ืองน้ีไป หลาย ๆ คนกลายเป็นคนข้ีเหงา มีปัญหาการเขา้สังคม และเป็นโรคซึมเศร้า 
ความตอ้งการเป็นเจา้ของน้ี บ่อยคร้ังท่ีสามารถจะชนะความตอ้งการทางกายภาพและความมัน่คง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88
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ปลอดภยัได ้ข้ึนกบัแรงกดดนัจากคนรอบขา้ง เช่น คนท่ีมีอาการเบ่ืออาหาร อาจละเลยความตอ้งการ
อาหาร และความปลอดภยั เพียงเพื่อไดค้วามตอ้งการควบคุมและเป็นเจา้ของ 
  4.  ความเคารพนับถือ มนุษยทุ์กคนตอ้งการท่ีจะไดรั้บการนับถือและเคารพให้เกียรติ 
ความเคารพนบัถือ แสดงถึงความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะไดรั้บการยอมรับและเห็นคุณค่าโดยคนอ่ืน 
คนตอ้งการท่ีจะท าอะไรจริงจงัเพื่อจะไดรั้บการยอมรับนบัถือและตอ้งการจะมี กิจกรรมท่ีท าใหรู้้สึก
วา่เขาไดมี้ส่วนท าประโยชน์ เพื่อจะรู้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า ไม่วา่จะเป็นอาชีพ หรือ งานอดิเรก ความ
ไม่สมดุลในความเคารพนบัถือ อาจส่งผลให้มีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า และรู้สึกตอ้ยต ่า คนท่ีมี
ความภาคภูมิใจในตนเองต ่าตอ้งการการเคารพจากคนอ่ืน ๆ เขาอาจพยายามแสวงหาความมีช่ือเสียง 
(ซ่ึงข้ึนกบัผูอ่ื้น) หมายเหตุ อยา่งไรก็ตาม คนจ านวนมากท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า ไม่สามารถ
ท่ีจะแกไ้ขความภาคภูมิใจตวัเองไดง่้าย ๆโดยการมีช่ือเสียง ไดรั้บความเคารพ จากภายนอก แต่ตอ้ง
ยอมรับตวัเองจากภายใน ความไม่สมดุลทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า อาจท าใหผู้ป่้วยไม่สามารถมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองได ้
    คนส่วนใหญ่มีความต้องการความเคารพและความภาคภูมิในในตนเองท่ีมั่นคง    
มาสโลวไ์ดก้ล่าวถึงตอ้งการความเคารพนับถือใน 2 ระดบั คือ ระดบัล่าง กบั ระดบัสูง ระดบัล่าง 
เป็นความตอ้งการความนบัถือจากคนอ่ืน ความตอ้งการสถานะ  การยอมรับ ช่ือเสียง ศกัด์ิศรี และ 
ความสนใจ ระดับสูง  เป็นความต้องการความเคารพตัวเอง ความต้องการความแข็งแกร่ง 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความมัน่ใจในตวัเอง ความเป็นตวัของตวัเอง และอิสระ ท่ีความ
ตอ้งการเหล่าน้ีจดัเป็นระดบัสูงก็เพราะวา่ มนัข้ึนกบัความสามารถภายในมากกวา่ ซ่ึงไดม้าโดยผา่น
ประสบการณ์ การขาดความตอ้งการเหล่าน้ี อาจท าให้ความรู้สึกต ่าตอ้ย อ่อนแอ และช่วยตวัเอง
ไม่ได ้หมดหนทาง มาสโลวไ์ดห้มายเหตุไวว้่า การแบ่งขั้นความตอ้งการความเคารพนบัถือระดบั 
ล่างกบัสูงน้ีเก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเป็นการแบ่งแยกกนัอยา่งชดัเจน 
  5.  ความสมบูรณ์ของชีวติ “อะไรท่ีบุคคลเป็นได ้เขาตอ้งเป็น” เป็นค ากล่าวของมาสโลว์
ท่ีสรุปความหมายของความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิตไว  ้ความตอ้งการน้ีเก่ียวกบัศกัยภาพ
สูงสุดของบุคคลและการตระหนกัถึงศกัยภาพนั้น มาสโลวอ์ธิบายวา่ น่ีคือความตอ้งการท่ีปรารถนา
จะเป็นมากกวา่ท่ีเขาเป็นอยู ่เป็นความปรารถนาท่ีจะเป็นทุก ๆ อยา่งท่ีเขาจะสามารถเป็นได ้เพื่อท่ีจะ
เขา้ใจความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิตได ้บุคคลจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอ่ืน ๆ 
(กายภาพ ความปลอดภยั ความรัก ความเคารพนบัถือ) อยา่งดีแลว้ก่อน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        
         ความหลากหลายทางเพศมกัพบเห็นไดท้ัว่ไปในสังคมปัจจุบนัและสามารถพบเห็นได้
หลายรูปแบบ มีทั้งรูปแบบท่ีแสดงออกชดัเจนหรือไม่ก็ได ้ส าหรับรูปแบบท่ีชดัเจนอาจแสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีชดัเจนตั้งแต่อายนุอ้ย เช่น การพดู การแต่งกาย กิริยาท่าทาง และกิจกรรมทางสังคม
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรักษาและการช่วยเหลือท่ีถูกต้อง คณะกรรมการแพทยสภาจึงได้ร่างและ
ประกาศใช้ เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้พฤติกรรม
สับสนในเพศของตนเองหรือการรักษาเพื่อการแปลงเพศ การให้การช่วยเหลือผูมี้ปัญหาอตัลกัษณ์
ทางเพศ ซ่ึงปัจจุบนัมีวิธีการรักษาหลายวิธี ดังนั้น แต่ละรายจะได้รับการพิจารณาการรักษาโดย
จิตแพทย ์กระบวนการรักษาจะเร่ิมตั้งแต่ ส่งเสริมพฒันาทางเพศตามปกติ การทดลองปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้เป็นไปตามเพศของตนเอง ส่วนผูมี้ภาวะพฤติกรรมผิดเพศทุกดา้น (Transsexualism) 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาโดยการแปลงเพศหรือการใชย้าหรือฮอร์โมน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่กลับเป็นสภาพเดิมได้ และภายหลังจากการรักษาส าหรับผู ้ชายข้ามเพศท่ีต้องการการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางอตัลกัษณ์ของผูช้ายขา้มเพศดว้ย ซ่ึงอาจ
มีผลความต้องการท่ีเปล่ียนไปตามอตัลักษณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน จากการศึกษาข้อมูลหรือสืบคน้จาก
งานวจิยัท่ีผา่นมาพบการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
  วายเออร์เอ็กซ์ เคอร์เทียน และคณะ (Katrien et. al., 2011) ศึกษาเร่ือง ผลของเทสโทส -      
เตอโรนต่อความต้องการทางเพศของคนข้ามเพศ (Sexual Desire in Female – to – Male  Transsexual 
Persons : Exploration of the Role of Testosterone Administration) วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท
ของฮอร์โมนเพศชายต่อความตอ้งการทางเพศของคนขา้มเพศท่ีผ่าตดัแปลงเพศแลว้ กลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูช้ายขา้มเพศท่ีผ่าตดัแปลงเพศแลว้ 45 คน พบวา่ 73.9 % ของผูช้ายขา้มเพศท่ีผ่าตดัแปลงเพศ
แล้ว มีความตอ้งการทางเพศเพิ่มข้ึน จากคะแนนความตอ้งการทางเพศท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญักบัความถ่ีในการช่วยตวัเอง ในทางตรงขา้มกลบัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการมี
เพศสัมพนัธ์กบัคู่รัก โดยท่ีความตอ้งการทางเพศไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัฮอร์โมนเพศชาย 
เม่ือวิเคราะห์โดยสถิติ Post Hoc พบว่า ระดบั (Luteinizing Hormone : LH) LH ท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้
ความตอ้งการทางเพศลดลงอย่างมีนยัส าคญั ดงันั้น ฮอร์โมนเพศชายมีความสามารถกดการสร้าง 
LH ได ้และจากการลดลงของ LH จึงมีความสัมพนัธ์ความตอ้งกิจกรรมทางเพศ (Sexual Activity) 
มากข้ึน สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (Wierckx et. al., 2011) 
  วธีิการรักษาภาวะผูมี้ภาวะพฤติกรรมผิดเพศทุกดา้น (Transsexualism) นอกจากการรักษา
ดว้ยฮอร์โมนเพศแลว้ เน่ืองจาก Transsexualism มีความตอ้งการในการผา่ตดัแปลง แต่วิธีการแปลง
เพศเป็นขอ้บ่งช้ีเฉพาะผูป่้วยเท่านั้น และการผ่าตดัแปลงเพศเป็นกระบวนการรักษาท่ีไม่สามารถ
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เปล่ียนแปลงกลบัเป็นแบบเดิมได้ ดงันั้น ผูช้ายข้ามเพศท่ีมีความต้องการผ่าตดัจะตอ้งได้รับการ
วนิิจฉยัจากและรักษาดว้ยความร่วมมือระหวา่งแพทยห์ลายสาขา รักษาแบบองคร์วม ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจและสังคม โดยครอบครัวมีบทบาทร่วมด้วย ตั้งแต่ตน้ไปจนตลอดกระบวนการรักษา ซ่ึงจะ
เป็นขั้นตอนตามล าดบั ไดแ้ก่ การตรวจประเมินทางจิตเวช การรับทราบการวินิจฉัย การรักษาดว้ย
วิธีประคับประคองทางจิตใจสังคม การทดลองด าเนินชีวิตในรูปแบบเพศใหม่ การใช้ยาหรือ
ฮอร์โมน และการผ่าตดั เม่ือผ่าตดัแปลงเพศแลว้จ าเป็นตอ้งมีการติดตามผลการรักษาระยะยาว มี
การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผ่าตดัแปลงเพศ มีทั้งการศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศ 
กระบวนการผา่ตดัแปลงเพศของผูช้ายขา้มเพศประกอบดว้ย 2 แบบ คือ แปลงเพศและผา่ตดัระบบ
สืบพนัธ์ุ (Sex – Reassignment Surgery with Genital Surgery) และแปลงเพศโดยไม่ผ่าตัดระบบ
สืบพนัธ์ุ (Sex – Reassignment Surgery without Genital Surgery) การผา่ตดัแปลงเพศประกอบดว้ย 
ผ่าตดัเอามดลูก (Hysterectomy) และรังไข่ (Oophorectomy) ออก และผ่าตดัหน้าอก (Breast Bilateral) 
และการผา่ตดัระบบสืบพนัธ์ุจะตอ้งเพิ่มการผา่ตดัเพื่อการสร้างอวยัวะเพศดว้ย (Genital Construction, 
Phalloplasty)  
  เดย์ และคณะ (Dhejne, et al., 2011) ศึกษาการติดตามผลหลังจากการผ่าตดัแปลงเพศ   
ในผูช้ายข้ามเพศชาวสวีเดน (Long – Term Follow – Up of Transsexual Persons Undergoing Sex 
Reassignment Surgery : Cohort Study in Sweden) วตัถุประสงคข์องการศึกษา เพื่อประเมินการตาย 
การเจบ็ป่วย และอตัราอาชญากรรม (Criminal Rate) ภายหลงัจากผา่ตดัแปลงเพศ กลุ่มตวัอยา่งผูช้าย
ขา้มเพศ 133 คน ผลการศึกษา พบว่า มีอตัราการเสียชีวิตสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัในช่วงท่ีติดตาม
ผลการรักษา เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีมีเพศก าเนิดเหมือนกนัโดยอตัราการเสียชีวิตท่ีสูงข้ึนมาจาก
การฆ่าตวัตาย พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย มีความเจ็บป่วยทางจิตมากกว่าคนทัว่ไป อย่างไรก็ตาม     
การผ่าตัดแปลงเพศเป็นการบรรเทาอาการของภาวะ Transsexualism เท่านั้ น ดังนั้ น การรักษา
ภายหลงัการผ่าตดัแปลงเพศ จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งรักษาทางดา้นจิตควบคู่ดว้ยเพื่อลดอตัราการ
เสียชีวติในผูช้ายขา้มเพศ  
  ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์ และคณะ (Chokrungvaranont, et al., 2014) ศึกษาเร่ืองการผ่าตัด
แปลงเพศในประเทศไทย (The Development of Sex Reassignment Surgery in Thailand : A Social 
Perspective) สังคมไทยในอดีตมักมองพฤติกรรมผิดเพศทุกด้าน  (Transsexualism or Gender 
identity Disorder or Gender Dysphoria) หรือท่ีชาวบ้านมักเรียกติดปากกันว่ากระเทย หรือสาว
ประเภทสอง หรือตุ๊ดวา่ เป็นคนชั้นต ่า แต่งตวัสกปรก และอยูใ่นมุมมืดของสังคม เพื่อขายบริการขาย
ตวั ท าให้ไม่อยากท าการแปลงเพศใหก้บัคนเหล่านั้น ซ่ึงเป็นการตดัอวยัวะเพศท่ีดี ๆ ออกไป รวมทั้ง
อดีตสังคมไทยไม่ยอมรับส่งผลท่ีตามมา คือ ท าให้บุคคลเหล่านั้นตอ้งหันไปพึ่งพาผูท่ี้ไม่มีความรู้
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ความช านาญหรือไม่มีประสบการณ์เพียงพอมาท าการผ่าตดัให้ในท่ีสุด และด้วยเหตุมาจากท่ีไม่
สามารถยบัย ั้งความตอ้งการของคนเหล่านั้นได ้จนตอ้งทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
ในความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการจะเปล่ียนอวยัวะเพศใหเ้ป็นเพศตรงขา้มท่ีตอ้งการ ผลท่ีไดไ้ม่
เป็นท่ีพอใจ เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนและผลท่ีเกิดข้ึนมาภายหลงัการผ่าตดั ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ผา่ตดัเพื่อแกไ้ขในภายหลงัอยูดี่ และเป็นการยากกวา่ท าตั้งแต่แรก รวมทั้งมีการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย
เก่ียวกบัสาเหตุและผลกระทบของความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน เป็นเหตุให้มุมมองในอดีตมีการเปล่ียนไป 
คือ ผูห้ญิงท่ีตอ้งการเป็นเขาหรือผูช้ายท่ีตอ้งการเป็นเธอ จะตอ้งถูกมองวา่เป็น “ผูป่้วย” ท่ีตอ้งไดรั้บ
การบ าบดัให้เกิดความสมดุลระหวา่งเพศท่ีเป็นอยูก่บัเพศท่ีอยากเป็น และท าใหเ้กิดการยอมรับจาก
ผูอ่ื้นว่าตนเป็นเพศตรงข้าม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยเร่ิมการรักษาโดยการ
ปรับเปล่ียนจิตใจให้เขา้กบัร่างกาย โดยจิตแพทย ์และอายุรแพทยต่์อมไร้ท่อ โดยการใช้ฮอร์โมน   
แต่เม่ือไม่สามารถท าให้สภาวะจิตใจเปล่ียนให้เขา้กบัร่างกาย ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ตอ้งผ่าตดั การผ่าตดั
แปลงเพศจึงเป็นแนวทางท่ีจะเปล่ียนแปลงร่างกายให้เข้ากับจิตใจของผูป่้วยเหล่านั้นได้ และ         
ไดผ้ลการรักษาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะตอ้งผา่นการคดัเลือกเป็นอยา่งดีแลว้  
  การรักษา Transsexualism จะต้องอาศยัความร่วมมือของทีมแพทย์หลายด้านด้วยกัน    
ซ่ึงรวมทั้งแพทยเ์ก่ียวกบัดา้นสุขภาพจิต (Psychotherapy) โดยให้เกิดการรักษาเป็นท่ีพึงพอใจ และมี
ความปลอดภยัจากการรักษาให้มากท่ีสุด ดงันั้น การรักษาจ าเป็นจะตอ้งรักษาทางร่างกายควบคู่ไป
กับการให้ค  าแนะน าทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการรักษา การศึกษา
เก่ียวกับสุขภาพจิตในผูช้ายข้ามเพศ โดยท าการรวบรวมตวัอย่างงานวิจยั เป็นการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการใหค้  าปรึกษาท่ีถูกตอ้งและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ดงัน้ี 
  นิวฟิลด์, ฮาร์ท , ดิบเบิล และโคเล่อร์ (Newfield, Hart, Dibble & Kohler, 2006) ศึกษา
เร่ือง “คุณภาพชีวิตของผู ้ชายข้าม เพศ (FTM Transgender) (Female – to – Male Transgender 
Quality of Life)” ท าการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2003 – ตุลาคม 2004 รูปแบบการศึกษา       
เป็นแบบส ารวจ (Survey) วตัถุประสงค ์เพื่อการประเมินคุณภาพชีวิตของผูช้ายขา้มเพศเปรียบเทียบ
กบัผูห้ญิงและผูช้ายชาวองักฤษ เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคือแบบสอบถาม (Short – Form 36 Questions 
Health Survey Version 2 ; SF – 36v2) มีผูช้ายขา้มเพศชาวอเมริกา (ซานฟรานซิสโก) ทั้งหมด 384 คน 
เขา้ร่วมการศึกษา สถิติท่ีใช้ในการแสดงผลการทดลองเป็นแบบ Independent Sample t – test และ 
One – way ANOVA ผลการวิจัย คือ ผู ้ชายข้ามเพศท่ีได้รับการรักษาปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศ      
โดยการใช้ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) คือ 67% ของกลุ่มตัวอย่างผูช้ายข้ามเพศ มีคะแนน
คุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มผูช้ายขา้มเพศท่ีรับการรักษาปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศ โดยวิธีอ่ืนอย่างมี
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นัยส าคญัทางสถิติ (p  0.01) ดงันั้น การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเพศชายมีความสัมพนัธ์ท าให้
คุณภาพชีวติของผูช้ายขา้มเพศดีข้ึน  
  ออลสัน, ฟอบส์ และเบลเซอร์ (Olson, Forbes & Belzer, 2011) ศึกษาเร่ือง การจดัการ
เก่ียวกับวยัรุ่นคนข้ามเพศ (Management of the Transgender Adolescent) ศึกษาเก่ียวกับการรับรู้
ตวัตน (Self – Identification) วา่ตนเป็นชาย – หญิง หรือไม่เป็นทั้งหญิงหรือชาย แต่เป็นในลกัษณะ
ท่ีไม่สัมพนัธ์กบัเพศก าเนิด ซ่ึงปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีพบไดไ้ม่มาก มีวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้จ านวนมากมกัเปิดเผยตวัตนตั้งแต่อายุยงัน้อย แต่ส าหรับคนข้ามเพศแล้วยงัมีการศึกษา   
วิจยัน้อย เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการการรักษาและการดูแลสุภาพจิตท่ีเฉพาะการไดรั้บการดูแล    
ขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถท าใหส่้งเสริมสุขภาพและผลลพัธ์ในทางบวกให้กบัคนขา้ม
เพศ แต่ไม่ใช้คนข้ามเพศทุกคนท่ีต้องการกระบวนการเปล่ียนแปลงเพศสภาพให้สัมพนัธ์กับ
ลกัษณะทางกายภาพของร่างกาย โดยกระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อน
และตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสุขภาพจิตและแพทย ์โดยกระบวนการจะ
ครอบคลุม ทั้งการรักษาและการบริการด้านสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นเร่ืองยากในวยัรุ่นท่ีมีปัจจยัเส่ียง
เก่ียวกบัปัญหาด้านจิตวิทยาหลากหลาย เข่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน การถูกรังแก การบาดเจ็บ  
การถูกข่มเหง การอยูอ่าศยัในสถานท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาเก่ียวกบักฎหมาย ขาดการสนบัสนุนทาง
การเงิน และปัญหาเก่ียวกบัการศึกษา ซ่ึงการศึกษาน้ีจะระบุถึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการรักษาเพื่อใหเ้กิด
ความสอดคลอ้งกนัของร่างกายหรือเพศสภาพ รวมทั้งการรักษาดา้นสุขภาพจิตท่ีมีความเหมาะสม
ใหมี้ผลลบทางดา้นสุขภาพนอ้ยท่ีสุด และมีผลบวกกบัคนขา้มเพศมากท่ีสุด  
  โรทอนด้ี, บาวเออร์, สแกนลอน, เกย ์และทราเวอร์  (Rotondi, Bauer, Scanlon, Kaay &Travers, 
2012) ศึกษาเร่ืองความชุกของปัจจยัเส่ียงและปัจจยัป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศร้าในผูช้ายขา้มเพศ 
(FTM) ชาวออนตาริโอในโครงการ Trans PULSE Project (Prevalence of and Risk and Protective Factors 
for Depression in Female – to – Male Transgender Ontarians : Trans PULSE Project) ว ัต ถุประสงค ์
ของการศึกษา เพื่อหาปัจจยัเส่ียงและปัจจยัป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศร้าในผูช้ายขา้มเพศโดยใช ้
Center  for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES – D) เป็นเกณฑ์การประเมินภาวะซึมเศร้า 
พบวา่ ปัจจยัท่ีป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูช้ายขา้มเพศ คือ การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม (Social 
Support) และความพึงพอใจทางเพศของตน (Sexual Satisfaction) ปัจจยัเส่ียงเฉพาะกลุ่มของผูช้าย
ข้ามเพศ (Multivariable) โดยการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อภาวะซึมเศร้า โดยอาศยั Model 
Depression Logistic Regression พบว่า ปัจจยัท่ีป้องกนัภาวะซึมเศร้าของเฉพาะกลุ่มผูช้ายขา้มเพศ
คือ การมีความพึงพอใจทางเพศเพิ่มข้ึนเป็นปัจจยัป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศร้าได ้  
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  ฮาร์วาร์ธ, ไออนัทาฟฟ่ี, สวินเบอร์น – โรมิเน่ และบอคต้ิง (Horvath, Iantaffi, Swinburne 
– Romine & Bockting, 2014) ศึกษาเร่ืองสุขภาพจิต การใช้สารหรือยาท่ีไม่ตรงตามขอ้บ่งใช้และ
พฤติกรรมทางเพศท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง โดยเปรียบเทียบระหวา่งคนขา้มเพศท่ีอาศยัในชนบทกบัชุมชน
เมือง (A Comparison of Mental Health, Substance Use, and Sexual Risk Behaviors between Rural 
and Non – Rural Transgender Persons) รูปแบบการศึกษา Online Survey กลุ่มตวัอย่างเป็นคนขา้มเพศ 
ทั้งหมด 1,229 คน วตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อการเปรียบเทียบระหว่างคนข้ามเพศท่ีอาศยั      
ในชนบทกบัชุมชนเมือง สุขภาพจิต การใชส้ารหรือยาท่ีไม่ตรงตามขอ้บ่งใชแ้ละพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง ผลการศึกษาพบว่า ด้านสุขภาพผูช้ายขา้มเพศท่ีอาศยัในชนบทกับชุมชนเมือง       
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดา้นการใชส้ารหรือยาท่ีไม่ตรงตามขอ้บ่งใชไ้ม่มีความแตกต่าง
กนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงขา้มเพศ แต่พบว่ามีการใช้สารในกลุ่มกญัชามากทั้งผูช้ายและผูห้ญิง 
ขา้มเพศ และส่วนด้านพฤติกรรมทางเพศท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง พบว่า การมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่มีการ
ป้องกนักบัคู่นอนทุกรูปแบบของผูห้ญิงขา้มเพศจะอยู่ในระดบัสูง ดงันั้น จากผลการศึกษาเป็นส่ิง
ยืนยนัว่าการให้บริการดา้นสุขภาพจิตและดา้นสุขภาพกายมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนส าหรับกลุ่ม
คนขา้มเพศ  
  มุมมองทางครอบครัวและสังคมทีม่ีต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
  ไรอนั, รัซเซล, ฮับเนอร์, ดิแอซ และซานเชส (Ryan, Russell, Huebner, Diaz, & Sanchez, 
2010) ศึกษาเร่ืองการยอมรับวยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มขา้มเพศของครอบครัวและสุขภาพของกลุ่มขา้มเพศ 
Family Acceptance in Adolescence and the Health of LGBT Young Adults วัต ถุป ระส งค์ของ
การศึกษา ศึกษาอิทธิพลจากปฏิกิริยาการยอมรับของครอบครัวกบัวิถีเพศการแสดงออกทางเพศ   
สุขสภาพ และระดบัสุขภาพจิตของกลุ่มวยัรุ่นขา้มเพศ ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับของคนใน
ครอบครัวไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเลือกเพศของวยัรุ่น เช่น ไม่ไดย้อมรับหญิงรักหญิงมากกวา่ชายรักชาย 
หรือ ยอมรับวยัรุ่นหญิงชายมากกวา่วุย้รุ่นขา้มเพศ เป็นตน้ แต่ส่ิงท่ีมีผลต่อการยอมรับจะเป็นปัจจยั
ดา้นอ่ืนของครอบครัว เช่น การมีระดบัเศรษฐกิจและสังคม (อาชีพ การอพยพ และลกัษณะการนบั
ถือศาสนา) ของครอบครัวอยู่ในระดบัต ่า เป็นเหตุผลท่ีท าให้ครอบครัวไม่ยอมรับกลุ่มคนขา้มเพศ 
ส่ิงต่อมา คือ การมีผลลพัธ์ดา้นสุขภาพทางบวกของตวัวยัรุ่นเอง เช่น ความนบัถือในตนเอง ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากสังคม และสุขภาพทัว่ไป เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับของครอบครัว 
แต่ดา้นปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรมทางเพศในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมาเป็นปัจจยัท่ีไม่บ่งบอกชดัเจนว่า
ครอบครัวใหก้ารยอมรับหรือไม่  
  อุมาพร เคนศิลา และมานพ คณะโต (2558) ศึกษาเร่ือง การยอมรับของผูป้กครองและ
การใช้ยาเสพติดในหมู่วยัรุ่นเกย ์เลสเบ้ียนและกะเทย วตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
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ครอบครัวท่ีปฏิเสธ วถีิเพศและการแสดงออกทางเพศ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาสุขภาพของกลุ่ม
วยัรุ่น หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกลุ่มรักสองเพศ ศึกษาปัจจยั ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพจิต การใช้ 
สารเสพติด และปัจจยัเส่ียงทางเพศ ผลการศึกษา พบว่า ผลจากการท่ีถูกครอบครัวปฏิเสธวิถีเพศ
และการแสดงออกทางเพศมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญักบัผลลพัธ์ทางสุขภาพท่ีต ่า โดยท่ีกลุ่มท่ี
ถูกครอบครัวปฏิเสธมีโอกาสเส่ียงในการฆ่าตวัตายเป็น 8.4 เท่า โอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า 5.9 เท่า 
โอกาสเส่ียงในการใชส้ารเสพติดเป็น 3.4 เท่า และมีโอกาสมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ป้องกนัเป็น 3.4 เท่า 
เม่ือเปรียบเทียบกบัครอบครัวไม่ปฏิกิริยาการปฏิเสธหรือมีการปฏิเสธในระดบัท่ีไม่รุนแรง ดงันั้น 
ควรมีโปรแกรมท่ีจดัไว้ เพื่อให้ความรู้หรือให้ค  าปรึกษากับครอบครัวท่ีมีบุตรเป็นกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อเด็กท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  
  ฉัตรชัย เอมราช (2014) เร่ือง ความไม่เสมอภาคในการบนัทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิต  
ตามร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต เป็นการศึกษาความไม่เท่าเทียมในด้านกฎหมาย    
หากจดัล าดบัตามความตอ้งการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว ์จะถูกแบ่งเป็นความตอ้งการดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (Safety Needs) เป็นความตอ้งการล าดบัถดัจากความ
ตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological and Biological Needs) ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาโดยการเปรียบเทียบกบั
การสมรสของคู่ชีวิตคนข้ามเพศของรัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และฝร่ังเศส
เน้ือหาท่ีศึกษาเก่ียวกบัความเสมอภาค สถาบนัครอบครัว การจดทะเบียนสมรส ระบบอุปการะเล้ียงดู
ซ่ึงกันและกันในครอบครัว เช่น ความสัมพนัธ์ทางทรัพยสิ์นระหว่างสามีภรรยา ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบิดามารดา และอ านาจการปกครองภายในครอบครัว เป็นตน้ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหา
ความเสมอภาคของการบนัทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกบัชีวิตคู่รักขา้มเพศในไทย ท่ียงัพบความ    
ไม่เท่าเทียม เช่น อายุของบุคคลในการบนัทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตามร่างพระราชบญัญติัการจก
ทะเบียนคู่ชีวิต ก าหนดให้คนขา้มเพศท่ีมีอายุ 20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไปแลว้ สามารถบนัทึกทางทะเบียน
เป็นคู่ชีวิตได้ ซ่ึงจะท าให้ครอบครัวคู่รักขา้มเพศได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายท่ีแตกต่างจาก
ครอบครัวคู่สมรสชายหญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และเป็นเหตุให้ครอบครัวคู่รัก
ข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงความคุ้มครองในครอบครัวของตนเองตามกฎหมายได้เท่าเทียมกับ
ครอบครัวของคู่สมรสชายหญิง 
  วิ ล ล์ คิ น สั น  (Wilkinson, 2004) เ ร่ื อ ง  “Assessing the Needs of Female – to – Male 
Transgendered People of Color and Their Partners” ศึกษาความตอ้งการของผูช้ายขา้มเพศและคู่ชีวิต 
และรายงานวา่ ความตอ้งการท่ีรวบรวมไดมี้ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการการสนบัสนุนจากสังคม (Social Support) 
2. ความตอ้งการดา้นสุขภาพ (Health Needs) 
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3. ความตอ้งการการสนบัสนุนทางดา้นกฎหมาย (Legal Assistance) 
4. ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ (Economic Needs) 

  โดยแสดงเป็นแผนภาพตามล าดบัขั้นความตอ้งการพื้นฐานของมาสโลว ์ดงัน้ี 
 1.  ความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพส าหรับกลุ่มผูช้ายข้ามเพศแล้วความต้องการ      
ในขั้นน้ีเหมือนกบับุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเป็นความตอ้งการเพื่อจะอยูร่อดของมนุษย ์เช่น อากาศ น ้ า 
อาหาร เป็นส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการ เพื่อใชใ้นกระบวนการสร้างและสลาย เพื่อให้มนุษส์ามารถมีชีวิต
อยู่ได้ เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีพกั จะให้การปกป้องท่ีจ าเป็นกับมนุษย์ จากสภาพอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม สัญชาตญาณและความตอ้งการทางเพศ ถูกพฒันาจากการแข่งขนัเพื่อโอกาสในการ
ผสมพนัธ์ุ 
 2.  ความตอ้งการดา้ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการในขั้นน้ี
ของผูช้ายขา้มเพศท่ีนอกเหนือจากทัว่ไป เช่น 
  2.1  ความตอ้งการการบริการดา้นสุขภาพ (Health Needs) 
                 2.1.1  ต้องการแพทย์หรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับคนข้ามเพศโดยเฉพาะ เช่น     
การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต (การบ าบดัการใช้สารเสพติด) การใช้ยา ฮอร์โมนหรือการผ่าตดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย (Transition – Related Care)  
                 2.1.2  ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสารอาหาร สุขภาพการท างานของตบั และผลกระทบ
ต่อร่างกายเน่ืองจากการรับฮอร์โมนเพศชาย อาหารเสริม (ยาจีน ธรรมชาติบ าบัด และการดูแล
สุขภาพท่ีเฉพาะเจาะจงกบัผูช้ายขา้มเพศ) 
                 2.1.3  การให้ค  าปรึกษาหรือแนวทางส าหรับคู่ชีวิตของผูช้ายข้ามเพศ เช่น   
การเผชิญกบักระบวนการเปล่ียนแปลงทางร่างกายของผูช้ายขา้มเพศ (Physical Transitions)  
             2.2  ความตอ้งการการสนบัสนุนทางดา้นกฎหมาย (Legal Assistance) 
   2.2.1  กฎหมายท่ีรองรับการเปล่ียนช่ือ และการเปล่ียนแปลงของเพศสภาพ 
                 2.2.2  กฎหมายท่ีไม่ท าให้เกิดการแบ่งแยกในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ท่ีอยู่อาศยั 
สถานท่ีท างาน 
                 2.2.3  ความอึดอดัหรือล าบากใจต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
                 2.2.4  กฎหมายรับรองการสมรส หรือตวัแทนทางด้านกฎหมาย เพื่อรับรอง
คู่ชีวติและครอบครัว เช่น กรณีการรับรองการใชย้าหรือการผา่ตดัของคู่ชีวิตเมือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
                 2.2.5  กฎหมายการรับบุตรบุญธรรม 
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             2.3  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (Economic Needs) ได้แก่ โอกาสในการท างาน
ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน พื้นท่ีท่ีจะแสดงความสามารถเก่ียวกบัการจดัการด้านการเงิน เพื่อการ
น าไปลงทุนหรือการผา่ตดัเพื่อการรักษา 
             2.4  การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
          3.  ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความตอ้งการในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูช้ายขา้มเพศ
ปรารถนาจะให้เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีตนเองไดย้อมรับและตดัสินใจเลือกเพศสภาพของตนเองแลว้ 
เน่ืองจากมนุษยน์ั้นจ าเป็นจะตอ้งอยู่ในสังคม มีการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั แต่บางสถานการณ์
การเลือกเพศภาพใหม่ก็อาจเป็นทางเลือกให้การเขา้ร่วมสังคมเป็นไดย้ากกว่าบุคคลทัว่ไป ดงันั้น
ความตอ้งการของผูช้ายขา้มเพศในขั้นน้ี จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจอย่างมากของคนในสังคม เพื่อน
ร่วมงาน โดยส่ิงท่ีผูช้ายขา้มเพศตอ้งการ เช่น 
              3.1  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Need)  

   3.1.1  การยอมรับจากคนในครอบครัว 
                3.1.2  การยอมรับจากสังคมและเพื่อนร่วมงานท่ีสนับสนุนในการเลือกเพศ
สภาพของตน และสังคมท่ีได้แบ่งแยกจากการเลือกเพศภาพของตน เช่น การใช้สรรพนามบุรุษ      
ท่ีสามเพื่อเรียกแทนผูช้ายขา้มเพศ การถูกลอ้เลียนจากผูค้นในสังคม 
                 3.1.3  ต้องการให้สังคมเข้าใจผู ้ชายข้ามเพศโดยไม่เหมารวมว่าเป็นกลุ่ม
เดียวกบักลุ่มหญิงรักหญิง หรือบุคคลท่ีตอ้งการแต่งกายเป็นเพศตรงขา้ม 
  จากการคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานของบุคคลขา้มเพศ พบวา่ มีการ 
ศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชาย กะเทย สาวประเภทสอง ผูห้ญิง
ขา้มเพศ และผูใ้ห้บริการทางเพศแต่ยงัไม่พบการศึกษาท่ีรวบรวมเก่ียวขอ้งกบัผูช้ายขา้มเพศ ซ่ึงเป็น
อีกกลุ่มความหลากหลายทางเพศและเป็นกลุ่มท่ีสังคมไทยยงัไม่ค่อยรู้จกั ซ่ึงเป็นการศึกษา เพื่อเป็น
การลดผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานดา้นต่าง ๆ ท่ีผูช้ายขา้มเพศควรจะไดรั้บ ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย  
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กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่2.4    กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน (Conceptual Framework) 
 

ผูช้ายขา้มเพศท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 

 คดัเลือกแบบสุ่ม (Random Sampling) 30 คน 

ตอบแบบสอบถาม  

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  

ผูช้ายขา้มเพศท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก
จ านวน 8 คน 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผูว้จิยั 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

สร้างเป็นแนวทางในการเสนอสิทธิความตอ้งการพื้นฐาน และน าไปสู่แนวทาง 
ในการลดปัญหาการจ ากดัความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศต่อไป 
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บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

รูปแบบกำรวจัิย 
          การศึกษาความตอ้งการของผูช้ายขา้มเพศ โดยอาศยัแนวคิดความตอ้งการพื้นฐานของ
มาสโลว ์เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่พบเอกสารท่ีศึกษาเฉพาะเจาะจง เร่ือง ความตอ้งการพื้นฐานของ
ผูช้ายขา้มเพศ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาในหัวขอ้น้ี และเพื่อให้ผูช้ายขา้มเพศมีแนวทางในการ
ปฏิบติัตน เม่ืออยูร่่วมกนัในสังคม เป็นแนวทางป้องกนัและลดผลกระทบจากการถูกลดทอนสิทธิ
ของผูช้ายขา้มเพศ และสร้างความเท่าเทียมกนักบัทุกเพศในสังคม การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัแบบผสม 
(Mixed – Method) มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศตามแนวคิด
ความมาสโลว ์ประกอบดว้ยการวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรของการศึกษา คือ ผูท่ี้ระบุว่าตนเองเป็นผูช้ายข้ามเพศท่ีมาจากการรวบรวม
ขอ้มูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลยนัฮี ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 
เน่ืองจากเป็นแหล่งประชากรผูช้ายขา้มเพศท่ีมีการวินิจฉัยจากจิตแพทยอ์ย่างชดัเจนว่า เป็นผูช้าย 
ขา้มเพศ โดยกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูช้ายข้ามเพศท่ีถูกคดัเลือกจากเกณฑ์การ
คดัเลือกแลว้ จากนั้นจะท าการคดัเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อตอบแบบสอบถาม
จ านวน 30 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูช้ายข้ามเพศท่ีถูกคดัเลือกจากเกณฑ์     
การคดัเขา้ และเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 8 คน 
  1.  เกณฑก์ารคดัเขา้ร่วมการศึกษา (Inclusion Criteria) 
   1.1  ผูท่ี้ระบุตนเองวา่เป็นผูช้ายขา้มเพศ หรือผูช้ายขา้มเพศท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโดย
จิตแพทยอ์ยา่งนอ้ย 2 ท่าน วนิิจฉยัวา่เป็นผูมี้เพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด 
   1.2  เปิดเผยว่าตนเป็นผูช้ายขา้มเพศ ซ่ึงรับหรือไม่การรักษากบัแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
(รับฮอร์โมนเพศหรือการผา่ตดัแปลงเพศก็ได)้ 
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  2.  เกณฑ์การคดัออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria) คือ ผูท่ี้มีความผิดปกติทางจิต
หรือมีอาการป่วยทางจิตเวชท่ีมีอุปสรรคในการใหข้อ้มูลในการศึกษา 
  กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาเชิงปริมาณ เม่ือผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาแลว้ 
กลุ่มตวัอย่างจะถูกคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อตอบแบบสอบถาม ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งการศึกษาเชิงคุณภาพจะมาจากการคดัเลือก ซ่ึงจะศึกษาโดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี   

  

 
 

  ภำพที ่3.1 :    เกณฑก์ารคดัเขา้และออกจากการศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ 
  ทีม่ำ :   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลยนัฮี, 2558  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแบบผสม (Mixed – Method) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงปริมาณ
และการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือการการเก็บขอ้มูลจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามส าหรับ
การวิจยัเชิงปริมาณ และแนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้างส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ รายละเอียดของ
เคร่ืองมือการวจิยั มีดงัน้ี  
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  1.  เคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้าย
ขา้มเพศ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีจ านวน 22 ขอ้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ จ านวน 4 ขอ้ (ภาคผนวก) 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว ์     
มีจ  านวน 17 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ มี 4 ระดับ โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาระดบัความตอ้งการวา่อยูใ่นระดบัใด ก าหนดค่าน ้ าหนกัของคะแนน 4 
ระดบั ดงัน้ี 
         
ตำรำงที ่ 3.1    ระดับควำมต้องกำรของผู้ชำยข้ำมเพศ แบ่งเป็นมำตรำส่วน 4 ระดับ  

ระดบั คะแนน (ร้อยละ) เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย ความตอ้งการ 
4 75 – 100 3 – 4.00 ความตอ้งการระดบัสูง 
3 50 – 74 2 – 2.99 ความตอ้งการปานกลาง 
2 25 – 49 1 – 1.99 ความตอ้งการระดบัต ่า 
1 0 – 24 0 – 0.99 ไม่มีความตอ้งการนั้นเลย 

  
  เคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถาม และก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามจากส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษา คือ ล าดบัขั้นความตอ้งการพื้นฐานของมาสโลว ์ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ล าดบัขั้น คือ ความตอ้งการ
ดา้นร่างกาย ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความรัก
และการมีสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น ความตอ้งการได้รับการยอมรับนับถือ และความตอ้งการท่ีจะได้
พฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน แลว้สร้างแบบค าถามจากขอบเขตดงักล่าว 
  2.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ แลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการวจิยั และปรับปรุงแกไ้ข
ใหส้มบูรณ์ข้ึน 
  3.  แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี  
   3.1  ความเท่ียงตรง (Content Validity) (ดาวรุ่ง ค าวงศ ์และทิวทศัน์ สังฆวตัร์, 2555) 
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจาณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ความถูกตอ้งเหมาะสม ความครอบคลุม 
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และค าแนะน าส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ถามนั้นกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา ก าหนดคะแนน ดงัน้ี  

+ 1 เม่ือเห็นวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว ้
   0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว ้
- 1 เม่ือแน่ใจวา่ไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว ้

 การค านวณดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิของความสอดคลอ้ง (Index of Concordance : IOC) หรือ 
ดชันีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

IOC หรือ CVI =
R

N
 

 
  เม่ือ   R คะแนนรวมท่ีผูเ้ช่ียวชาญทุกคนให้ 
    N จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  การแปลความหมายของค่า IOC  

1. ถา้ไดค้่า IOC มากกวา่ 0.02 ข้ึนไป แสดงวา่ ค  าถามนั้นมีความหมายตรงตามเน้ือหา 
2. ถา้ไดค้่า IOC น้อยกว่า 0.02 หรือค่าติดลบ แสดงว่าค าถามขอ้นั้นไม่ตรงตามเน้ือหา

โดยจากทดสอบงานวจิยัไดค้่า IOC ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 0.80 
  3.2   ความเช่ือมัน่ (Reliability) (ดาวรุ่ง ค าวงศ์ และทิวทศัน์ สังฆวตัร์, 2555) ทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach’ Alpha Coefficient โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีมี 
ค่ามากกว่า 0.70 ขั้นตอนการทดสอบ คือ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาความถูกตอ้ง 
แล้วไปให้กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน จากนั้นน าผลการตอบแบบสอบถามมาประมาณผลหา
ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า  
  ส าหรับค่าความเช่ือมัน่ไดจ้ากการแทนดว้ย α โดยท่ี 
 

     
 
 เม่ือ   α ค่าความเช่ือมัน่ โดยท่ี α มีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 
   k จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
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   Si
2 ความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

   S2 ความแปรปรวนรวมของแบบสอบถาม  
  จากการประมวลผลค่าแอลฟ่าเท่ากบั 0.89 ซ่ึงค่าท่ีไดม้ากกวา่ 0.70 ถือวา่อยูใ่นระดบัของ
ความน่าเช่ือถือ สรุปไดว้า่เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือเพราะมีค่าเขา้ใกล ้1  
  2.  เคร่ืองมือวิจยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง 
มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ เพื่อศึกษาความต้องการพื้นฐานของผูช้ายข้ามเพศท่ีเปิดเผยตนเองว่า     
เป็นผูช้ายขา้มเพศ (ภาคผนวก) 
  แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มีการ
ทดสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

1. ความเท่ียงตรง (Content Validity) ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจาณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา ความถูกตอ้งเหมาะสม ความครอบคลุม และค าแนะน าส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยจากการทดสอบแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีได้ค่า IOC ความเหมาะสมกับ
เน้ือหา 0.82 แสดงวา่มีความเหมาะสมตรงตามเน้ือหา 

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของ 
Cronbach’ Alpha Coefficient โดยใชเ้กณฑ์ยอมรับท่ีมีค่ามากกวา่ 0.70 จากการประมวลผลค่าแอลฟ่า
เท่ากบั 0.84 ซ่ึงค่าท่ีไดม้ากกวา่ 0.70 ถือวา่อยูใ่นระดบัของความน่าเช่ือถือ สรุปไดว้า่เคร่ืองมือมีความ
น่าเช่ือถือเพราะมีค่าเขา้ใกล ้1  

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed – Method) ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณและใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการรวบรวม
ขอ้มูลมีขั้นตอนประกอบไปดว้ย 
  1.  การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างผูช้ายขา้มเพศ
ตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง และน าเอาแบบสอบถามท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  2.  การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการก าหนดการนดัการสัมภาษณ์ 
และแจง้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้ายขา้มเพศท่ีได้รับการรักษาปัญหาอตัลกัษณ์ทางเพศโดยฮอร์โมน     
ท่ีเปิดเผยตนเองวา่เป็นผูช้ายขา้มเพศ มีประสบการณ์การใชชี้วติแบบผูช้ายมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี และ
พร้อมเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัผูว้จิยั 
  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยจะท าการ
สัมภาษณ์เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 – 2 ชัว่โมงต่อ 1 คน ดว้ยตนเอง วธีิการบนัทึกขอ้มูลจะใชก้ารจดบนัทึก 
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และการบนัทึกบทความสนทนา โดยเคร่ืองบนัทึกเสียง การสัมภาษณ์จะท า 3 คร้ัง โดยท่ีการสัมภาษณ์
เก็บขอ้มูลแต่ละคร้ังห่างกนัเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งตามผลการวจิยัเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากขอ้มูลการตอบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์หรือจากบทสนทนาตอบโตร้ะหวา่ง
ผูว้จิยัและผูถู้กวจิยัท่ีบนัทึกมาผูว้จิยัการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

  การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย โดยอาศยัแนวคิดความ
ต้องการของมาสโลว์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อหาความต้องการของผู ้ชายข้ามเพศ เก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงประมาณ ประกอบดว้ย ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ระดบัความ
ตอ้งการและร้อยละระดบัความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการ 
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้ายขา้มเพศ ทั้งหมด 8 คน ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดเ้สนอผลการวิจยั
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ลกัษณะพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศระดบัความตอ้งการและร้อยละ
ระดบัความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ 
 ตอนท่ี 2  การสัมภาษณ์เชิงลึกของผูช้ายขา้มเพศ 
 
ตอนที่  1    ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ชายข้ามเพศระดับความต้องการและร้อยละระดับ
ความต้องการพืน้ฐานของผู้ชายข้ามเพศ 
  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ระดับความ
ตอ้งการ และร้อยละระดบัความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ และผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ของความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในแต่ละดา้นตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.1    ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30 คน) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
1. ช่วงอาย ุ นอ้ยกวา่ 20 ปี 

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
40 ปี ข้ึนไป 

5  
16  
6  
3  

16.7 53.3  
20  
10 
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ตารางที ่ 4.1    (ต่อ) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
2. ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

7  
17  
6  

23.3 56.7  
20 

3. อาชีพ รับราชการ 
คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจา้งทัว่ไป 
อ่ืน ๆ ......................... 

3  
15  
3  
2  
7 

10  
50  
10 

 6.7  
23.3 

4. รับการรักษาเพศสภาพไม่ตรงกบั
เพศก าเนิดโดยการใชฮ้อร์โมนเพศ 

รับ 
ไม่รับ 

25  
5 

83.3 16.7 

5. นบัถือศาสนา พุทธ  
คริสต ์
อิสลาม 

27  
2  
1  

90 
 6.7  
3.3 

 
  จากตารางท่ี 4.1 แสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มผูช้ายขา้มเพศท่ีเปิดเผยตนเองวา่เป็นผูช้ายขา้มเพศ จ านวน 30 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 
50 ประกอบอาชีพ คา้ขายหรือท าธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 83.3 เป็นกลุ่มท่ีรับการรักษาเพศสภาพไม่ตรง 
กบัเพศก าเนิดโดยการใชฮ้อร์โมนเพศ และร้อยละ 90 นบัถือศาสนาพุทธ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ์ โดยแสดงขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด   
ในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่  4.2    ระดับความต้องการและร้อยละระดับความต้องการพืน้ฐานของผู้ชายข้ามเพศ 

ข้อความ (�̅�) S.D. 
การแปลผล

ค่าเฉลี่ยความ
ต้องการ 

ความตอ้งการโดยรวม 5 ดา้น ตามแนวคิดของมาสโลว ์

1.  ความตอ้งการพื้นฐานดา้นกายภาพ 
     1.1  ต้องการเปล่ียนแปลงร่างกายทางกายภาพเพื่อให้ตรงกับการ
รับรู้ตนเอง เช่น การรักษาโดยการใชย้าหรือฮอร์โมน การผา่ตดั เป็นตน้ 
เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตไดป้กติ 

2.9 0.74 ปานกลาง 

2.  ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
     2.1  กฎหมายการสมรสหรือพระราชบญัญติัชีวิตคู่ ท่ีรับรองสถานะ
ความสัมพนัธ์ และสิทธิต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือการสมรสถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

3.7 0.70 ระดบัสูง 

     2.2  สิทธิในการรักษาหรือการรับบริการทัว่ไปโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 4 0 ระดบัสูง 

     2.3  สิทธิในการรักษาหรือการรับบริการท่ีเก่ียวข้องกับผูช้ายขา้ม
เพศโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ เช่น รับฮอร์โมนเพศ การผา่ตดัเพื่อแปลงเพศ 
รวมทั้งสิทธิการผา่ตดัแปลงเพศฟรี 

3.7 0.8 ระดบัสูง 

     2.4  ความปลอดภยัในพื้นท่ีส่วนตวั และพื้นท่ีสาธารณะ เช่น การใช้
ห้องสาธารณะ  หรือการตรวจค้นร่างกายโดยพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.8 
 

0.46 
 

ระดบัสูง 

     2.5  สวสัดิการแรงงาน เช่น วนัลางานเม่ือตอ้งการรับการรักษาโดย
การผ่าตดัแปลงเพศ โดยจ านวนวนัลางานข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของ
แพทยผ์ูผ้า่ตดั 

3.7 0.79 ระดบัสูง 

     2.6  สิทธิการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีมนุษยธรรมขณะจ าคุก ร่วมทั้ง
การพิจารณาคดีความอยา่งยติุธรรม 

3.7 0.63 ระดบัสูง 

     2.7  การเปล่ียนแปลงค าน าหนา้นาม โดยไม่ค  านึงถึงเพศสภาพ หรือ
ขอ้แมก้ารผา่ตดัแปลงเพศ 

3.8 0.57 ระดบัสูง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 0.56 ระดับสูง 

 



60 

 

 

ตารางที ่ 4.2    (ต่อ) 

ข้อความ (�̅�) S.D. 
การแปลผล

ค่าเฉลี่ยความ
ต้องการ 

3.  ความตอ้งการความรักและการมีความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น    
     3.1  สิทธิความเท่าเทียมในการท างาน ทั้งการพิจารณาเขา้ท างาน 
ระหวา่งการท างาน รวมทั้งความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดย
ไม่เลือกปฏิบติัเน่ืองจากเพศ 

3.6 0.72 ระดบัสูง 

     3.2  สภาพแวดลอ้มในสังคม สถานท่ีท างาน สถานศึกษา ท่ีมีความ
เป็นมิตรกบัทุกเพศ 

3.9 0.25 ระดบัสูง 

     3.3  การเลือกแต่งกายท่ี เหมาะสมและตรงตามเพศวิ ถี  เช่น             
ในสถานท่ีราชการ ท่ีท างาน สถานศึกษา การเข้ารับประราชทานพิธี
ปริญญาบตัร เป็นตน้ โดยไม่ค  านึงถึงเพศก าเนิด 

3.8 0.38 ระดบัสูง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 0.45 ระดับสูง 
4.  ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ    
     4.1  การยอมรับจากสังคม ครอบครัวหรือคนรอบขา้งโดยไม่มีเง่ือนไข 3.9 0.34 ระดบัสูง 
     4.2  สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะ 3.6 0.62 ระดบัสูง 
     4.3  สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะทั้ งท่ีเก่ียวข้องและไม่
เก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางเพศ 

3.4 0.81 ระดบัสูง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 0.59 ระดับสูง 
5.  ความตอ้งการท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง    
     5.1  ท่านเคยมีความคิดวา่จะกลบัไม่เป็นเพศโดยก าเนิดหรือไม่ 1.2 0.59 ระดบัต ่า 
     5.2  ความพึงพอใจในเพศสภาพปัจจุบนัของตน 3.7 0.48 ระดบัสูง 
     5.3  ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิตในเพศสภาพท่ีตนเอง
เลือก เช่น ด้านการท างาน ด้านการยอมรับทางสังคมและครอบครัว 
ดา้นการเปล่ียนแปลงตนเอง เป็นตน้ และสามารถเป็นตวัอย่างท่ีดีให้
ค  าแนะน ากบัผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัผูช้ายขา้มเพศรวมทั้งความหลากหลาย
ทางเพศทั้งหมด 

3.9 0.25 ระดบัสูง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.91 0.44 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความตอ้งการโดยรวมตามแนวคิดของมาสโลว ์อยู่ในระดบัสูง 
(x̅= 3.55) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
(x̅= 3.77) มีความต้องการสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความต้องการความรักและการมีความสัมพนัธ์
ร่วมกับผูอ่ื้น (x̅= 3.76) ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ (x̅= 3.63) ความต้องการท่ีจะได้
พฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง (x̅= 2.93) และความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพ    
(x̅= 2.90) ตามล าดบั เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลรายขอ้ พบว่า ความปลอดภยัในพื้นท่ีส่วนตวั และ
พื้นท่ีสาธารณะ และต้องการเปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม โดยไม่ค  านึงถึงเพศสภาพ หรือขอ้แม ้   
การผา่ตดัแปลงเพศเป็นความตอ้งการสูงสูด   
 
ตอนที ่ 2    การสัมภาษณ์เชิงลกึของผู้ชายข้ามเพศ 
  ผลการศึกษาส่วนต่อมาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
สัมภาษณ์ผู ้ชายข้ามเพศทั้ งหมด 8 คนโดยใช้ข้อค าถามแบ่งก่ึงโครงสร้าง ข้อค าถามแบบก่ึง
โครงสร้างท่ีใชส้อบถามความตอ้งการพื้นฐานท่ีแบ่งตามแนวคิดของมาสโลว ์พบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ความตอ้งการพื้นฐานดา้นกายภาพ (Physiological & Biological Needs) จากแนวคิด
ของมาสโลว ์ความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพ เป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอดของมนุษย ์     
ถา้ความตอ้งการพื้นฐานน้ีไม่ไดรั้บการตอบสนองร่างกายจะไม่สามารถท างานได ้หรือไม่สามารถ
ท างานได้ดี ส่วนความต้องการท่ีผูว้ิจยัรวบรวมได้จากการวิจยัพบว่า ร้อยละ 6.7 (ตารางท่ี 4.2)     
ของผูช้ายขา้มเพศไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงทางร่างกายทางกายภาพ เพื่อให้ตรงกบัการรับรู้ตนเอง 
และมีความพึ่ งพอใจกับลักษณะภายนอกของตนเอง แต่มีผู ้ชายข้ามเพศบางกลุ่มท่ีต้องการ
เปล่ียนแปลงร่างกายของตนเองให้สอดคลอ้งกบัจิตใจ ส่วนใหญ่แลว้จะมีความทุกขใ์จกบัเพศสภาพ
ตามธรรมชาติของตน กลุ่มน้ีจะได้รับการพิจารณารับการรักษากับแพทย์ผูมี้ความเช่ียวชาญ         
โดยการรับฮอร์โมนเพศ หรือการผ่าตดัแปลงเพศ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัได้อย่างปกติ     
แต่จากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า มีผูช้ายขา้มเพศกลุ่มน้ีท่ีไม่สามารถเขา้รับการรักษาได้ ซ่ึงมีหลาย
สาเหตุด้วยกนั เช่น สุขภาพร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการรับการรักษา อายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
กลุ่มน้ีถา้จะรับการรักษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยมิยอมจากผูป้กครอง 
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  “ ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นผู้ชาย และใช้ชีวิตแบบผู้ชาย แต่งกายเคร่ืองแบบชาย เข้าห้องน า้ชาย 
พอใจการใช้ชีวิตแบบนี ้แล้วกไ็ม่ได้ต้องการเทคฮอร์โมนหรือผ่าตัดอะไร เป็นผู้ชายข้ามเพศ 
ก็ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงกายภาพหรอก ผมเองก็พอใจกับร่างกายของผมอยู่แล้ว ผมแค่
เลือกใช้ชีวิตแบบของผม” 

   (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
 

  แสดงให้เห็นว่า ระดบัของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของกลุ่มตวัอยา่งมีมุมมองหรือ
การใหค้  านิยามทางลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั 
  2.  ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (Safety Needs)  
  “ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติป้องกัน      
การทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว์ แต่พระราชบัญญัติคู่ชีวิตเรากลับท ามนัออกมาเป็น
กฎหมายไม่ได”้ เป็นค าพูดของผูช้ายขา้มเพศคนหน่ึง ถึงแมว้า่ผูช้ายขา้มเพศจะสามารถใชชี้วติในวิถี
เพศของตนเองได้อย่างเปิดเผย เราพบเห็นผูมี้ความหลากหลายทางเพศในพื้นท่ีส่ือสาธารณะได้
กวา้งขวาง แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับในรูปแบบของกฎหมาย ในทางตรงข้ามบางประเทศท่ีมีการ
ยอมรับจากสังคมน้อยกว่า เราจะไม่ค่อยเห็นคนท่ีเป็นเกย์ กระเทย หรือแม้กระทั้ งคนข้ามเพศ        
ในตามท่ีสาธารณะต่าง ๆ แต่กลบัมีกฎหมายท่ีอนุญาตให้เปล่ียนจากหญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิง 
โดยท่ีภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุนการผา่ตดัแปลงเพศ มีกฎหมายคุม้ครองให้คู่ชีวิตท่ีตอ้งการอยูด่ว้ยกนั 
สามารถจดทะเบียนสมรสไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้น    
ใชก้ฎหมายสร้างสันติสุขในสังคม ไม่ให้คนกา้วก่ายกนั หรือเอาเปรียบกนั โดยท่ีกฎหมายจะก ากบั
ให้ทุกคนเขา้ถึงกฎหมายเท่ากนั ไดรั้บการคุม้ครองเหมือนกนั ทั้ง ๆ ท่ีการปฏิบติัทางสังคมไม่ได้
เป็นไปตามรูปแบบกฎหมายมากนัก และเน่ืองจากเมืองไทยไม่กฎหมายท่ีรับรองการสมรสของ
ผูช้ายข้ามเพศ จึงเกิดปัญหาในสร้างครอบครัวของกลุ่มผูช้ายขา้มเพศหลายด้าน จากการส ารวจ   
โแบบสอบถาม ผูช้ายขา้มเพศร้อยละ 80 (ตารางท่ี 4.2) ตอ้งการกฎหมายการสมรสหรือพระราช 
บญัญติัชีวิตคู่ท่ีรับรองสถานะความสัมพนัธ์ และสิทธิต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือการสมรสถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ส่วนอีกร้อยละ 3.3 เป็นกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการกฎหมายการสมรสแลว้ เน่ืองจากคู่ชีวติเสียชีวติ 
 

  “เราสองคนรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย  อยู่ ด้วยกันมานานปีนี้ เป็นปีท่ี 8     
คบหากันในสายตาผู้ใหญ่ท้ังสองฝ่าย พ่อแม่ผู้หญิงเข้าใจว่า เราเป็นผู้ชายอยากให้แต่งงาน
กับลูกสาวเขา ผมกอ็ยากแต่ง... แล้วก็อยากจดทะเบียนสมรส มันเป็นอะไรท่ีรับรองว่าเรา
เป็นสามีภรรยากัน แต่ท าไม่ได้...เพศก าเนิดเราเป็นผู้หญิงเหมือนกัน กฎหมายไม่ได้มองว่า

http://www.ubonzoo.com/law/law_wild2535.htm
http://สุนัขไทยหลังอาน.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%86%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%b4/
http://สุนัขไทยหลังอาน.com/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%86%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%b4/
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เราเป็นผู้ชาย อยากให้มีกฎหมายรองรับการแต่งงาน อะไรกไ็ด้ พ.ร.บ. คู่ชีวิตก็ดี มันจะได้
ท าให้ผู้ชายข้ามเพศได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิหน้าท่ีตามบทกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการใช้ชีวิตได้” 

  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 29 ธนัวาคม 2559) 
 
   “ตอนแรกจะจดทะเบียนเป็น Partnership ท่ีอังกฤษ เราจะได้สิทธิเหมือนการ
สมรส...ใช้สิทธิสวัสดิการคู่สมรส แต่ว่าเราต้องกลับไทย...จะจดทะเบียนท่ีไทย แต่ได้
สอบถามสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย เขาบอกว่าท าไม่ได้ ประเทศไทยไม่อนุญาต       
ก็คุยกันว่าไปแต่งงานท่ีนู่ นดีไหม น่าจะมีประโยชน์มากกว่า ทรัพย์สินอะไรต่าง ๆ ด้วย      
กน่็าจะเป็นเร่ืองท่ีเคลียร์กว่า เลยศึกษาข้อมลูอีก... กฎหมายบอกว่ามีผลคุ้มครองในประเทศ
เขาเท่านั้น พอกลับมาเมืองไทยก็ไม่มีประโยชน์อะไร สุดท้ายก็ไม่ได้จดทะเบียน เราสอง
คนกพ็ยายามหาทางเลือกท่ีพอจะเป็นไปได้แล้ว แต่จนท่ีสุดกท็ าไม่ได้ ถ้าบ้านเรามีกฎหมาย
ท่ีเอื้ออ านวยต่อการสมรสหรือการใช้ชีวิตของคู่ของผู้ชายข้ามเพศ อะไรต่าง  ๆ คงจะง่าย
กว่าทุกวนันี ้ถ้าเป็นไปได้กอ็ยากให้มีกฎหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร” 

  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 
 เน่ืองจากกฎหมายสมรสท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั มีการก าหนดสิทธิและหน้าท่ี

ส าหรับคู่สมรสเท่านั้น รวมทั้งแนวปฏิบติัของหน่วยงานต่าง ๆ ยงัอา้งถึงสถานะ “คู่สมรส” ซ่ึงหมาย
รวมถึงคู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย ถึงแมบ้า้งกรณีจะมีการผ่อนปรนให้ความหมายของคู่สมรส 
หมายถึง คู่สมรสโดยมิชอบดว้ยกฎหมายดว้ย ซ่ึงนั้นเป็นการตีความหมายคู่รักต่างเพศท่ีไม่ไดท้  าการ
สมรสเท่านั้ น ไม่ได้หมายถึงผูช้ายข้ามเพศด้วย ดังนั้ น การออกกฎหมายเพื่อรับรองการสมรส
ส าหรับบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ จะเป็นแนวทางในการรับรองใหบุ้คคลเหล่าน้ีไดรั้บสิทธิ
เท่าเทียบกบัคู่สมรสต่างเพศ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรส
ดงักล่าว การไม่กฎหมายท่ีรับรองการสมรสท าให้เกิดปัญหากบัผูช้ายขา้มเพศเช่นกนั สิทธิอนัเกิด
เน่ืองจากการสมรสท่ีถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน ซ่ึงเช่ือมโยงกับสิทธิอ่ืน ๆ    
หลายประการ ทั้งสิทธิการจดัการมรดก การรักษาพยาบาล ฯลฯ ซ่ึงสิทธิเหล่านั้นสามารถอ านวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิตของผูช้ายขา้มเพศ โดยท่ีกลุ่มผูช้ายขา้มเพศเองก็ยงัคงเผชิญกบัปัญหา
ดงักล่าวอยู ่
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  “กรณีของผม คือ น้องเขาต้องเข้ารับการรักษาอาการหอบหืด ซ่ึงตอนนั้นน้อง
ไม่ได้สติแล้ว นอนน่ิงอยู่บนเตียง แน่นอนทางโรงพยาบาลก็จะต้องมีการเซ็นเอกสาร
ยินยอมรับการรักษา ถ้าไม่มีใครเซ็นเอกสารก็จะไม่มีการรักษาใด  ๆ เกิดขึ้น พยาบาล
พยายามจะตะโกนเรียกหาญาติท่ีเซ็นเอกสาร ผมก็เลยบอกไปว่าผมจะเป็นคนเซ็นเอง 
พยาบาลเขาก็ถามผมว่าแล้วผมเป็นอะไรกับคนป่วย ผมตอบได้แค่ว่า “เป็นพ่ีชายครับ” 
พยาบาลก็ถามต่ออีก “พ่ีชายโดยสายโลหิตหรือเปล่า” พยาบาลบอกว่า “ไม่ได้ คุณเซ็น
ไม่ได้คุ ณไม่ใช่พ่ีชายแท้ ๆ” คือ ตอนนั้นเราสองคนไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวเลย ตั้งแต่เรา
เลือกจะใช้ชีวิตแบบของเรา ก็ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวอีกเลย ก็หลายปีนะครับ ผมก็
พยายามนึกว่าน้องเคยเก็บท่ีอยู่ของน้องสาวไว้ท่ีไหน ตอนนั้นจ าได้ตีสองแล้วจะออกไป
ตอนนีเ้ลยน้องสาวเขาจะมาให้หรือ ปรากฏว่าพอได้ท่ีอยู่ของน้องสาวเขามาก็ออกตามหา
ตามท่ีอยู่ ท่ีได้มา สุดท้ายก็ได้เจอน้องสาวเขา ผมกเ็ล่าเหตุการณ์ท้ังหมดให้น้องเขาฟัง แต่ผม
ก็ต้องผิดหวัง น้องสาวเขาบอกว่า “หนูก็เห็นเขาเป็นแบบนี้มาหลายคร้ังแล้วปล่อย ๆ       
เขาไปเถอะ” แต่น้องสาวเขากย็อมไปเซ็นเอกสารให้นะครับ แต่เหมือนเขาได้รับการรักษา
สายไปแล้ว สุดท้ายน้องก็จากไปครับ ท่ีน่าเจ็บปวดท่ีสุด คือ น้องไปถึงมือหมอตั้งนาน
แล้วแต่เขาไม่ยอมท าอะไรกับน้องเลย ปล่อยให้น้องนอนอยู่ เฉย ๆ แต่ผมว่าปัญหามันจะไม่
เกิดขึน้เลย ถ้าเมืองไทยมีกฎหมายสมรส แล้วท าให้เราเป็นคู่สมรสท่ีถกูต้องตามกฎหมาย” 

 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4, 1 มกราคม 2560) 
 

  สิทธิในการตดัสินใจเร่ืองการรักษาพยาบาล  กรณีคู่ชีวิตฝ่ายหน่ึงป่วยหนักไม่ได้สติ 
แพทยย์่อมตอ้งขอความเห็นจากญาติ เพื่อการผ่าตดั การให้ยา หรือการหยุดรักษา ซ่ึงคู่ชีวิตท่ีไม่ได้
จดทะเบียนก็ไม่อาจมีสิทธิตดัสินใจแทนได้ แพทยต์อ้งฟังความเห็นจากญาติคนอ่ืน ซ่ึงอาจสนิท 
นอ้ยกวา่ รวมถึงในกรณีเร่งด่วนท่ีบางคร้ังการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว อาจมีผลกบัความเป็นความตาย 
แพทย์ก็ไม่อาจฟังความเห็นจากคู่ชีวิตท่ีอยู่ด้วยกันมากเป็นเวลานาน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา แพทยย์่อมตอ้งปรึกษาหารือให้ญาติสนิทร่วมตดัสินใจ แต่หากเป็นคู่ชีวิต     
ท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่สมรสตามกฎหมาย แพทยอ์าจจะมองวา่เป็นเพื่อน และไม่ให้ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูป่้วย หรือคู่ชีวิตท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่สมรสตามกฎหมาย อาจไม่สามารถขอทราบขอ้มูลในรายละเอียด
ของอาการผูป่้วยจากสถานพยาบาลได ้เช่นเดียวกนักบั ในกรณีตกเป็นผูเ้สียหายและตอ้งการจะร้อง
ทุกข์ปกติแล้วโดยหลักของคดีอาญา ผูท่ี้จะสามารถด าเนินการฟ้องคดีได้  คือ ผูเ้สียหายเท่านั้ น       
แต่กฎหมายก็ยงัเปิดช่องไว ้ในกรณีท่ีผูเ้สียหาไม่สามารถด าเนินการได้เอง ก็สามารถให้ผูอ่ื้น
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ด าเนินการแทนได ้แต่ถา้ผูด้  าเนินการแทนเป็นสามีภรรยากนั จะตอ้งเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย 
คือ จดทะเบียนสมรสกนั ถา้ไม่จดทะเบียนสมรสก็ไม่มีสิทธิด าเนินการแทนได ้
 

  “เหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองเลย... ตอนนี้ก็เลยต้องรับภาระทุกอย่างคนเดียว   
เม่ือปลายปี 57 เรากลับบ้านท่ีเชียงใหม่กัน ช่วงแวะพักทานข้าวเท่ียง มีรถมอเตอร์ไซต์     
หักหลบมาชนจนเขาตาย เขาไม่มีญาติพ่ีน้อง พ่อแม่เขาเสียตั้งแต่ก่อนเราจะอยู่ ด้วยกัน จริง ๆ  
คู่สมรสมีสิทธิการแจ้งความด าเนินคดีแทนผู้ เสียหาย  แต่คู่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่มี
สิทธิแจ้งความด าเนินคดีกับคนท่ีท าร้ายคนของเราได้เลย ซ่ึงถ้าตอนนั้นมันมีกฎหมาย
รับรองการสมรสของคู่หลากหลายทางเพศ ผมกค็งไม่ต้องรับภาระหนักคนเดียว เพราะเรา
ช่วยกันท างานผ่อนบ้านกับรถยนต์ด้วยกันอยู่  ถ้ามีกฎหมายรับรองผมจะสามารถฟ้องเรียก
ค่าเสียหายจากคนท่ีท าร้ายคนของผมได้” 

     (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5, 29 ธนัวาคม 2559) 
  

  ประเด็นการเสียภาษีเป็นอีกปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการไม่มีการรับรองการสมรสโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายของผูช้ายขา้มเพศ ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร การลดหยอ่นในกรณี
ของคู่สมรสของผูมี้เงินไดน้ั้น จะตอ้งเป็นสามีภรรยาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย แต่ในกรณีผูช้ายขา้มเพศ  
ท่ีใช้ชีวิตอยู่กินกนัฉันสามีภรรยาและเกิดเป็นค่าใช้จ่ายข้ึน ก็จะไม่สามารถน าไปหักลดหย่อนเพื่อ
บรรเทาภาระภาษีได ้
 

  “ถ้าตามกฎหมายไทยแล้ว คู่สมรสต่างเพศ ถ้าแต่งงงานจดทะเบียนกัน มันก็จะ
ถือว่าเป็นเหตุให้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าถือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ในการดูแลคนอีกคนหน่ึง อย่างคู่ผู้ชายข้ามเพศแบบเรา  ถึงแม้ว่าจะอยู่ ด้วยกันมานาน     
เป็น 10 ปี เสียภาษีให้รัฐมาโดยตลอด มีภาระต้องเลี้ยงดูกัน แต่ขอลดหย่อนภาษีไม่ได้       
ถ้าเมืองไทยมีกฎหมายท่ีรองรับการสมรสของเรา เรากล็ดหย่อนภาษีได้อีกทาง ถึงเราสอง
คนจะท างานกันท้ังคู่แต่รายรับกับรายจ่ายปัจจุบันมนัไม่สมดุลกับเท่าไหร่” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 

  ในคู่สมรสชาย – หญิงท่ีจดทะเบียนนั้น ตามกฎหมายให้ถือว่าคู่สมรสเป็นทายาท โดย
ธรรมล าดับแรก หากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิรับมรดกก่อน  ทายาทล าดับ อ่ืน 
เช่นเดียวกนักบัผูท่ี้ท  าประกนัชีวิตท่ีผา่นมาบริษทัประกนัชีวิต ส่วนใหญ่ไม่รับท าประกนัให้แก่ผูมี้
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ความหลากหลายทางเพศ เน่ืองจากให้เหตุผลวา่เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคจิตวิกลจริตหรือ
อาจมีเกิดโรคภูมิคุม้กนับกพร่องสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ แต่หลงัจากท่ีองค์กรเครือข่ายอตัลกัษณ์ทางเพศ
ไดเ้รียกร้องขอความเป็นธรรมกบัทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตบางบริษัทปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตบุคคลบางกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ทั้งเกย ์ตุ๊ด กระเทย ทอมด้ี และขา้มเพศ แต่ปัจจุบนั    
ไม่ว่าบุคคลจะเป็นเพศชาย เพศหญิง หรือท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ก็สามารถสมัครท า
ประกนัภยัไดท้ั้งส้ิน และผูรั้บผลประโยชน์สามารถระบุไดว้า่ “เป็นคู่ชีวติ” 
 

  “การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกับผู้ ชายข้ามเพศ อยู่ กินด้วยกันมานานมากละ      
ต้องอดทนกับสายตา ค านินทาของคนในสังคมบางส่วนท่ีไม่เข้าใจ ไม่ยอมเปิดรับความจริง
ในเร่ืองนีแ้ล้ว เรายงัต้องเผชิญกับปัญหาการท าธุรกรรมทางการเงิน เราไม่สามารถเปิดบัญชี
เพ่ืออนาคตร่วมกันได้ หรือแม้แต่การกู้ ร่วมเพ่ือซ้ือบ้านหรือซ้ือรถยนต์ เพราะว่าเราไม่มี
กฎหมายท่ีรับรองแต่งงานหรือการจดทะเบียนสมรส เช่น กรณีถ้าผมผ่อนรถยนต์ร่วมกันมา 
ถ้ามีวันท่ีผมต้องตายก่อนเขา ผมอยากจะให้รถคันนีเ้ป็นของเขา เพราะมันเป็นเงินท่ีเราหา
ด้วยกันมา แต่ความจริงมันไม่ใช่ รถคันนี้ต้องเป็นของทายาทโดยชอบธรรมของผม         
นั้นหมายถึง พ่อ แม่ หรือน้องสาวผม แต่เขากลับไม่ได้รับสิทธิในการได้รับรถคันนี ้
เพราะฉะนั้นถ้าได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมาย เขาก็จะกลายเป็นทายาทโดยชอบ
ธรรมทันที” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 29 ธนัวาคม 2559) 
 

  “ผมเคยมีประกันชีวิตท่ีบริษัทเคยท าไว้ให้ คร้ังแรกท่ีผมท าก็ไม่ได้ระบุผู้ รับ
ผลประโยชน์... ตอนนั้นเราไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวแล้ว  เคยถามตัวแทนประกันไปว่า 
“จะให้ใส่ช่ือใคร กไ็ม่ได้ติดต่อครอบครัวแล้ว”...กอ็ยากใส่คู่ชีวิตเราเป็นผู้รับผลประโยชน์ 
สุดท้ายประกันก็บอกว่ามันใส่ไม่ได้ อีกเหตุการณ์ก็คล้ายกัน... คือ เร่ืองประกันชีวิตก็คือ  
เราจ าเป็นจะต้องกรอกผู้ รับผลประโยชน์ เราก็เลยกรอกช่ือคู่ชีวิตเรา ฝ่ายเอกสารของ
ประกันตีเอกสารกลับมา บอกว่าคุณจะใส่ช่ือบุคคลคนนี้ไม่ได้ เราก็มีค าถามกลับไปท่ี
ประกันอีกเหมือนเดิม แล้วถ้าเราไม่มีครอบครัวสมมติว่าเสียชีวิตไปหมดแล้ว แล้วจะให้ใส่
ช่ือใครนอกจากคู่ชีวิตเรา ประกันกต้็องยอม โดยท่ีมีวงเลบ็ท้ายช่ือว่า “ญาติ” เราไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นภรรยาหรือคู่ชีวิตของเรา แต่โอกาสท่ีเราจะกรอกช่ือคู่ชีวิตมันไม่ได้เกิดขึน้ได้
กับทุกคน อย่างผมพอจะมีความรู้มีอ านาจการต่อรอง แล้วกม็านั่งนึกถึงคนท่ีเขาไม่มีอ านาจ
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การต่อรอง เขาไม่ต้องเสียโอกาสไปหรอ เพราะฉะนั้น  เพียงแค่ให้เราจดทะเบียนสมรส     
ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย อีกฝ่ายจะกลายเป็นทายาทโดยชอบธรรมทันที ... น่าจะเป็นทางออก
ท่ีดี ท่ีจะช่วยให้การใช้ชีวิตท่ีง่ายขึน้” 

 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
 

  สิทธิในการถือครองท่ีดิน คนต่างดา้วไม่สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินในประเทศไทยได ้
ยกเวน้ไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินฐานะทายาทโดยชอบธรรม และตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
(เพื่ออยูอ่าศยัหรือการพาณิชยต์อ้งไม่เกิน 1 ไร่ต่อครอบครัว เพื่อการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
ตอ้งไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อการศาสนาตอ้งไม่เกิน 1 ไร่ เพื่อการกุศลและสาธารณะตอ้งไม่เกิน 5 ไร่ และ
เพื่อการสุสานของตระกูลตอ้งไม่เกิน ½ ไร่) นอกจากน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 คนต่างด้าวท่ีน าเงินมา
ลงทุนในไทยไม่นอ้ยกวา่ 40 ลา้นบาท สามารถมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัไดไ้ม่เกิน 1 ไร่ 
แต่ถา้เป็นกรณีท่ีคนไทยสมรสกบัคนต่างชาติ ถา้การซ้ือท่ีดินหรือห้องชุดเป็นการจดัซ้ือ เพื่อให้เป็น
สินส่วนตวั ผูข้อซ้ือและคู่สมรสท่ีเป็นชาวต่างชาติตอ้งมีหนังสือยืนยนั ว่าเงินท่ีน ามาซ้ือนั้นเป็น   
สินส่วนตวัของผูซ้ื้อ คนไทย ไม่ใช่สินสมรส 

 
  “ผมต้องการท าศูนย์เลก็ ๆ แต่กฎหมายไทยห้ามชาวต่างชาติถือครองท่ีดิน ยังหา
ทางออกไม่ได้ เท่าท่ีรู้ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีคู่ชีวิตเป็นต่างชาติ  ก็จะให้คู่ชีวิตต่างชาติท า
หนังสือยินยอม ว่าทรัพย์สินไม่ใช่ของเขาหรือเป็นทรัพย์สินของคนไทย  ถ้าหย่าก็จะไม่
เรียกร้องเป็นสินสมรส แต่กรณีของผมไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อะไรก าหนดไว้ กลัวว่า 
ถ้าซ้ือโดยใช้ช่ือเขาก็จะผิดกฎหมายและติดคุก  และท่ีดินจะถูกยึดขายทอดตลาด  ท าให้
เสียหายท้ังคู่ แล้วถ้าผมใช้ช่ือผมซ่ึงมีสัญชาติไทยเป็นผู้ ถือครองท่ีดิน แต่ต้องใช้เงินของ
คู่ชีวิตต่างชาติ การถือครองแบบนีเ้ข้าข่ายการถือครองแทนต่างชาติ กลายเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน แต่ถ้าเป็นคู่สมรสต่างเพศของไทย คู่สมรสชาวไทยสามารถถือครอง
ท่ีดินได้ไม่จ ากัด ถ้าเราสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า เงินท้ังหมดท่ีใช้ซ้ือท่ีดินเป็นเงิน
ส่วนตัว เราเลยอยากได้กฎหมายการสมรสท่ีท าให้เราเป็นคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายและ
ให้ผมท่ีมีสัณชาติไทยได้ถือครองท่ีดินอย่างถกูต้อง” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
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  ราชการและเอกชนบางแห่งมีสวสัดิการรักษาพยาบาลให้คู่สมรส ไดรั้บสิทธิประโยชน์
ของประกนัสังคมสามารถเบิกให้คู่สมรสของตวัเองได้ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถ    
เบิกค่ารักษาพยาบาลให้อีกฝ่ายได้ สวสัดิการอ่ืน ๆ เช่น ท่ีพกัอาศยัหรือค่าเช่าบา้นของครอบครัว 
ของลูกจา้ง เงินทุนเพื่อการศึกษา สิทธิการลาติดตามคู่สมรส สิทธิการติดตามคู่สมรสไปท างาน
ต่างประเทศ ฯลฯ สิทธิเหล่าน้ีคู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนไม่สามารถเขา้ถึงได ้นั่นก็หมายรวมถึงคู่ชีวิต
ของผูช้ายขา้มเพศดว้ยเช่นกนั 
 

  “ผมเองกรั็บราชการ ราชการและเอกชนบางแห่งมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ให้คู่สมรส มีสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมท่ีเบิกให้กับคู่สมรสของตัวเองได้ สวัสดิการ
อ่ืน ๆ ท่ีพักอาศัย บ้านเช่าหรือค่าเช่าบ้านของครอบครัวของลูกจ้าง เงินทุนเพ่ือการศึกษา 
สิทธิการลาติดตามคู่สมรส สิทธิการติดตามคู่สมรสไปท างานต่างประเทศ ในส่วนนีคู่้ชีวิต
ของผมไม่ได้รับเลย อีกอย่างเขากอ็ายุเยอะแล้ว สุขภาพไม่ค่อยแขง็แรง ถ้าเป็นไปได้การมี
กฎหมายรับรองการสมรสเกิดขึน้กจ็ะดีมาก ซ่ึงเขาควรได้รับสิทธิในส่วนนีด้้วย” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 มกราคม 2560) 
  

  ประสบการณ์การเขา้รับการรักษาหรือบริการเก่ียวกบัโรคทัว่ไป และการเขา้รับการรักษา
หรือบริการท่ีเฉพาะส าหรับคนขา้มเพศ ส าหรับผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทยไม่ พบว่า ถูกปฏิเสธ
การรักษาหรือบริการเก่ียวกบัโรคทัว่ไปโดยแพทยห์รือบุคลากรดา้นสาธารณสุข มีการศึกษา เร่ือง 
“การเปรียบเทียบประสบการณ์ของคนข้ามเพศและผูมี้ความหลากหลายทางเพศในฟิลิปปินส์  
เซอร์เบีย ไทย ตองกา ตุรกี และเวเนซุเอลา  และบางส่วนของโคลอมเบีย และอินเดีย (สิริพร  
สมบูรณ์บูรณะ,  2559) บอกวา่ มีคนไทยขา้มเพศท่ีอาศยัในตุรกี ฟิลิปปินส์ เวเนซุเอลา และอินเดีย 
เคยถูกปฏิเสธการให้บริการดา้นสาธารณสุขทัว่ไป จากการศึกษาดงักล่าวผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาท่าน
หน่ึงอธิบายว่า “แพทย์ปฏิเสธท่ีจะตรวจโรคหรือแม้แต่จะมองมาท่ีฉัน ก่อนจะเขียนไปว่าฉัน
สบายดี” ส่วนการบริการหรือรักษาท่ีเฉพาะส าหรับคนขา้มเพศ มีผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาบา้งกลุ่มบอก
กบัผูว้ิจยัว่าไม่เคยใช้บริการหรือการรักษาเลย ส่วนเหตุผลท่ีไม่รับบริการ มีตั้งแต่ไม่มีบริการหรือ
รักษาท่ีเฉพาะส าหรับคนข้ามเพศ  ในโรงพยาบาลนั้น ๆ ขาดความรู้เร่ืองการเข้าถึงบริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการเขา้รับบริการค่อนขา้งสูง เป็นตน้ ส่วนของประเทศไทยเราเป็นข่าวดีของพนกังาน  
ท่ีสังกดัในบริษทักรุงไทย – แอ็กซ่า ประกันชีวิต ทางบริษทัมีการปฏิรูปสวสัดิการให้พนักงาน        
มีแผนคุม้ครองสุขภาพคู่รักเพศท่ีสาม เป็นกลยุทธ์ของบริษทัท่ีให้ความส าคญักบับุคลากรในทุก
ระดบั โดยการเพิ่มสวสัดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ พร้อมกับ
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ส่งเสริมการท างานอย่างมีความสุข ด้วยการเพิ่มผลประโยชน์ด้านทนัตกรรม เร่ืองการครอบฟัน  
จากเดิมท่ีคลอบคลุมเพียงการอุดฟัน ขูดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และรักษารากฟัน เพิ่มวนัลา 1 วนั 
เพื่อการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพิ่มการลาแปลงเพศ โดยระยะเวลาการลาข้ึนกบัค าแนะน า    
ท่ีแพทยก์ าหนด (สมาคมประกนัชีวิตไทย, 2014) จากการตอบแบบสอบถามผูช้ายขา้มเพศทุกคน 
(100 %) (ตารางท่ี 4.2) ต้องการรับการรักษาหรือบริการเก่ียวกับโรคทัว่ไปกับแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
ส่วนร้อยละ 80 ตอ้งการบริการหรือรักษาท่ีเฉพาะส าหรับคนขา้มเพศ มีเพียงร้อยละ 6.7  ไม่ตอ้งการ
บริการ หรือรักษาท่ีเฉพาะส าหรับคนขา้มเพศ 
 

  “มันไม่มีโรงบาลท่ีดูแลการเทคฮอร์โมน ผมพยายามไปถามข้อมูลจากโรงบาล
รัฐและเอกชนหลาย ๆ ท่ีในจังหวัด แล้วก็จังหวัดใกล้ ๆ ท่ีผมเดินทางไปรับการรักษาได้...
ไม่มีโรงบาลท่ีเทคฮอร์โมนให้เลย จะให้ผมต้องไปรับถึงโรงบาลในกรุงเทพฯ นั่น
หมายความว่า ผมต้องลางานแถมมีค่าใช้จ่ายเดินทางอีกเยอะ เรารู้ตัวมาตั้งนานแล้วว่า      
เราเป็นผู้ชาย แต่ก็ไม่มีโอกาสเทคฮอร์โมนสักที รู้สึกอึดอัด ล าบากใจ บ้างคร้ังยังรู้สึก
น้อยใจตัวเองด้วยนะ... อยากให้มีโรงบาลในจังหวัดท่ีดูแลเร่ืองเทคฮอร์โมน ในกรุงเทพฯ 
อาจจะมีคลินิกหรือโรงบาลท่ีให้ค าปรึกษาเร่ืองเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ 
ต่างจังหวัดกอ็ยากจะให้มีคลินิกหรือหน่วยงานท่ีผมจะไปรับฮอร์โมนได้ง่ายขึน้ อาจจะให้
ความรู้ หรือให้ค าปรึกษาไม่ใช่เฉพาะผู้ ท่ี มีความหลากหลายทางเพศ รวมเร่ืองครอบครัว     
ผู้ มีความหลากหลายทางเพศด้วย เพราะมันยังมีหลายครอบครัวท่ีไม่รู้ว่าจะรับมือกับผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศในครอบครัวอย่างไงดี” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
 

  “ตั้งแต่เร่ิมเทคฮอร์โมนมากป็ระมาณ 3 ปีได้แล้ว แค่ล าพังค่าเทคฮอร์โมน ทุก ๆ 
2 อาทิตย์ ก็ว่าเยอะส าหรับผมแล้วนะ จริง ๆ แล้วการรักษามันก็ขึน้อยู่กับว่าเราจะเลือก    
รับการรักษาขั้นไหนก่อน ตอนแรกกว่็าจะผ่าตัดหน้าอกกับผ่าตัดมดลูกออกก่อน แต่แผนท่ี
วางไว้กเ็ป็นอันล้มเลิก...จ่ายค่าผ่าตัดไม่ไหว เพ่ือความมัน่ใจในการใช้ชีวิตเลยเทคฮอร์โมน
ก่อน...ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ เลยเร่ิมเทคฮอร์โมนไปก่อน ตอนนี้รู้สึกว่า
ร่างกายพร้อมแล้ว อยากจะผ่าตัดหน้าอก แต่ไม่มีเงินค่าผ่าตัด ก็เลยใช้วิธีการรัดไว้ เคยไป
ปรึกษาคุณหมอเหมือนกัน ก็แนะน าดี...หมอให้ตรวจดูก่อน เขาบอกว่าการเทคฮอร์โมน
เป็นเวลานานมันมีความเส่ียงท่ีจะเป็นมะเร็งเต้านม กับมะเร็งมดลูก แต่มันไม่ได้เกิดกับ     
ทุกคนนะ ถ้าหากมันมีความผิดปกติ มันสามารถใช้สิทธิประกันสังคมผ่าตัดได้ ผลตรวจ   
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ไม่มีอะไรผิดปกติ ก็เลยไม่ได้ผ่าตัด...จริง ๆ ก็อยากให้มันครอบคลุมท้ังหมดนะ ท้ังเทค
ฮอร์โมน ผ่าตัดมดลูกรังไข่ แปลงเพศ ให้สิทธิรักษาฟรี ไม่กเ็ป็นแบบประกันสุขภาพไปเลย
ผู้ชายข้ามเพศท่ีต้องการแปลงเพศ มันเป็นการผ่าตัดเพ่ือการรักษา ไม่ได้เป็นการผ่าตัดเพ่ือ
การศัลยกรรมความงามเลย” 

 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 มกราคม 2560) 
 

  นอกจากสิทธิในการรักษาหรือบริการทัว่ไปเป็นสวสัดิการท่ีรัฐบาลมีให้กบัทุกคน และ
เป็นสิทธิท่ีทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่ากรณีใด ๆ แต่
เน่ืองจากผูช้ายขา้มเพศบางกลุ่มตอ้งการการรักษาภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด โดยการ
ผา่ตดัแปลงเพศ ซ่ึงปัจจุบนัเมืองไทยตามท่ีกระทรวงแรงงานก าหนดวนัลางานได ้เช่น ลาป่วย ลาคลอด 
การลาเพื่อท าหมนั การลากิจ การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาเพื่อฝึกอบรม (รัชดาพร สังวร, 
2014) แต่ไม่มีขอ้ก าหนดในการลาเพื่อการผ่าตดัแปลงเพศท าให้ผูช้ายขา้มเพศ หลายคนเจอปัญหา   
ตั้งแต่เปล่ียนงานไปจนถึงลาออกจากงานนั้น ๆ จากการตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 83.3 (ตารางท่ี 4.2) 
ต้องการวนัลาเม่ือต้องการรับการรักษาโดยการผ่าตัดแปลงเพศ โดยท่ีจ านวนวนัลาข้ึนอยู่กับ        
การพิจารณาของแพทยผ์ูผ้า่ตดั 
 

  “เหตุผลท่ีตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เลือกคณะแพทย์ท้ังหมด จริง  ๆ แล้ว
คะแนนสอบเราสอบติดคณะแพทย์นะ ขออนุญาตเอยนามหน่อย ตั้งแต่แพทย์รามา สงขลา
นครินทร์ มช. มข. สามารถเข้าเรียนได้ท้ังหมด เพราะใจหน่ึงเรากลัวว่า ถ้าเรียนแพทย์แล้ว
ตอนเป็นคุณหมอจะต้องใส่ชุดแพทย์หญิง ตอนรับราชการ กเ็ลยมาคิดว่าถ้าเป็นเภสัชกเ็ป็น
ทางเลือกท่ีดี เพราะว่าเภสัชสามารถมาเปิดร้านขายยาได้เอง กเ็ลยเลือกเรียนเภสัชแทน แต่ท่ี
ต้องออกจากงานเพราะความจ าเป็นเร่ืองกฎระเรียบ ข้อบังคับถ้าจะให้พูดกันตามตรง 
เรียกว่า เป็นระบบราชการไทยมากกว่า จริง ๆ แล้วระบบราชการไม่ได้มีปัญหาหรอก กคื็อ
เร่ืองมันเป็นแบบนี้ แน่นอนเภสัชกรเวลาไปท างานโรงพยาบาล ตอนนั้นต้องใช้ทุน       
แล้วการเป็นเภสัชกรเพศหญิง ด้วยท่ีค าน าหน้านามตามกฎหมายก็ยังบังคับให้เราเป็น     
เพศหญิง สุดท้ายต้องแต่งตัวเป็นเพศหญิง ท้ังท่ี เสียงทุ้ม มีหนวด มีเครา ด้วย ท่ีท่าน
ผู้อ านวยการท่านขอไว้ ปัญหาเกิดขึ้นตอนจ่ายยา เข้าห้องน ้าในโรงพยาบาล ซ่ึงมันเป็น
ปัญหาท่ีค่อนข้างอึดอัดใจ แต่ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ตอนท่ีตัดสินใจท่ีจะแปลงเพศ     
ซ่ึงมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรักษา แต่การผ่าตัดแปลงเพศไม่สามารถลาป่วยได้ เพราะ
ทางราชการถือว่าการผ่าตัดแปลงเพศเป็นเพียงการศัลยกรรมความงาม ลาป่วยไม่ได้ เลย
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เปล่ียนเป็นการลากิจแทนก็ไม่ได้ เพราะการท่ีจะลากิจจะต้องมีเหตุผลท่ีสมควรให้
ผู้บังคับบัญชาอนุญาต ข้อนี้ก็ไม่ผ่านท่ีจะต้องลากิจเป็นเวลานาน หนทางสุดท้ายเลย
ตัดสินใจลาออก จากเหตุการณ์ท่ีเกิดกับตัวเองแล้ว อยากจะให้มีก าหนดเก่ียวกับสิทธิในการ
ลางาน ส าหรับคนข้ามเพศท่ีต้องการการผ่าตัดแปลงเพศ เพราะการผ่าตัดแปลงเพศเป็นการ
รักษาส าหรับคนข้ามเพศไม่ได้เป็นการผ่าตัด เพ่ือศัลยกรรมความงามอย่างท่ีเข้าใจกัน” 

 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 

   “ลูกจะเป็นอะไรก็ไดข้อให้เป็นคนดี” นั้นหมายความว่า ผูช้ายขา้มเพศทุกคนจ าเป็นตอ้ง
เป็นคนดีหรือเปล่า แล้วคนดีวดักันอย่างไร ผูช้ายข้ามเพศคนหน่ึงได้พูดไว ้เพราะเราทุกคนอาจ
กระท าความผิด ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่นเดียวกบัเพศหญิงหรือเพศชาย เพราะผูช้ายขา้มเพศ    
ก็เป็นมนุษย ์แต่คนทัว่ไปมกัจะเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคนขา้มเพศ เร่ืองการใช้ความรุนแรงดงัท่ีเห็นได้
ตามหนา้หนงัสือพิมพต่์าง ๆ แต่ในความเป็นจริงแลว้ เราก็เห็นวา่มีผูช้ายหรือผูห้ญิงเข่นฆ่ากนัเองอยู่
บ่อย ๆ เพียงแต่ไม่ได้เป็นกรณีท่ีคนทั่วไปให้ความสนใจกันนัก กรณีศึกษาจากผูห้ญิงข้ามเพศ     
ท่านหน่ึงท่ีกระท าความผดิแลตอ้งจ าคุกท่านหน่ึงไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 
 

  “เคยอยู่ ในเรือนจ า (ชาย) มานานประมาณ 3 ปี เศษ น่าจะได้นะ... จะเล่า
ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกัน น่าจะเป็นแบบคล้ายกันนะแต่ละท่ี แต่อันนี้เป็นของเรือนจ า
กลาง กทม. นะ มันกต้็องมีท้ังนักโทษชายแท้ ๆ ถ้าแบ่งง่ายกมี็อย่างอ่ืนด้วย กมี็ กะเทย เกย์ 
แล้วก็ท่ีแปลงเพศแล้วก็มีเหมือนกัน ทีนี้กะเทยมีหลายแบบ อันนี้มันใช้เรียกกันเองนะ        
มีกะเทยมีหน้าอกหรือกะเทยมีนม กะเทยมีนมเป็นกะเทยเกรดเอ ได้รับความสนใจเป็น
พิเศษจากขาใหญ่... ประมาณว่านักเลงใหญ่ในคุก  กลุ่มนี้จะได้อยู่ ดีกินดี ปลอดภัยกว่า      
คนอ่ืน ๆ แต่อยู่ ดีกินดีมันต้องแลกกับการมีเพศสัมพันธ์กับขาใหญ่ของกลุ่ม บางคนไม่ได้
คิดว่าเป็นอะไรท่ีแปลกเลย กลุ่มกะเทยหน้าตาดี แต่ไม่มีนม อันนีก้ถื็อว่าเกรดเอนะ กลุ่มไหน
ได้เป็นพวกถือเป็นหน้าเป็นตากลุ่มเหมือนกัน กะเทยมีอายุ กลุ่มนีไ้ม่รวมกับใคร แต่ตั้งกลุ่มเอง 
กลุ่ มนี้ขาใหญ่กับพวกกะเทยด้วยกันยอมรับ ให้ค าปรึกษา ดูแล แนะน า เคลียร์ปัญหา       
คนในแดนจะเรียกว่า “แม่” กะเทยอีกกลุ่ม คือ กะเทยอดทน ไม่รู้จะคิดค าอะไรมาเรียก มัน
ดูไม่ออกว่าเป็นกะเทยหรือเปล่า เหมือนผู้ชายมาก ๆ มีกล้าม ตัวใหญ่ บางคนมีหนวด กลุ่ม
นีต้้องดูแลตัวเอง ปากกัด ตีนถีบ โดนนักโทษชายแกล้งบ่อย ๆ เห็นมันทะเลาะกับนักโทษชาย 
ชกต่อยกัน แน่นอนสามารถสู้ได้สูสีเลย กลุ่มใหญ่ ๆ เลยมันเป็นกะเทยนะ อย่างอ่ืนก็มี    
เกย์ไม่เยอะเท่ากะเทย น่าจะเพราะเกย์ไม่ค่อยแสดงออก แต่ท่ีแสดงออกกมี็ กลุ่มนีเ้ป็นพวก
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เรียบร้อยหน้าตาเกลี้ยงเกลา ส่วนใหญ่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาบ้างเลย       
ไม่แปลกท่ีเห็นท าหน้าท่ีหรือท างานในแดนธุรการ ท างานเอกสารกลุ่มนีไ้ม่ต้องสังกัดกลุ่ม
ไหน จะท างานกินอยู่ ท่ีท่ีท าการแดนเลย กลุ่มนีไ้ม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วย ท างานอยู่ใกล้ชิด
กับนาย หมายถึง เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์น่ะ ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ยกเว้น ถ้าเตม็ใจ และ
อีกกลุ่ ม ก็จะเป็นกลุ่ มท่ีแปลงเพศแล้ว กลุ่ มนี้นาน ๆ จะมีมา เวลาโดนคุมขังกลุ่ มนี้จะ
เข้มงวดมาก เร่ืองความปลอดภัยนั่นล่ะ... เขาจะกันไว้ คงกลัวว่าจะโดนล่วงละเมิดทางเพศ
...น่าสงสารกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นะ จ ากัดสถานท่ี ไปท่ีต่าง ๆภายในเรือนจ าหรือสถานท่ีลับตา
คนกไ็ม่อิสระ ส่วนใหญ่ก าหนดให้อยู่ในห้องตลอดเวลา อาจจะเป็นห้องท่ีจัดขึน้โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้แปลงเพศแล้ว...ประมาณห้องขังพิเศษ เขาเรียกว่า “ขังซอย” จริงแล้วมันเป็นเร่ือง
โหดร้ายนะ เป็น “คุกซ้อนคุก” ดี ๆ นี้เอง จริง ๆ การปฏิบัติต่อนักโทษกลุ่มหลากหลาย   
ทางเพศ ไม่ได้มีอะไรพิเศษ เราก็ถูกปฏิบัติเหมือนนักโทษชาย แต่กลุ่มแปลงเพศแล้ว  จะ
โดนล่วงละเมิดทางเพศแบบอ้อม ๆ ดูเป็นตัวตลก สนุกสนาน... ชอบโดนบังคับให้แก้ผ้า
เปลือย เพ่ือตรวจค้นตอนออกจากศาล โดนแอบดูกล้องวงจรปิดเวลาอาบน า้ มีเรียกให้โชว์
หน้าอกต่อหน้านักโทษเป็นเร่ืองสนุกสนาน โดนจับ สัมผัสมันดูเหมือนเป็นเร่ืองธรรมดา
ไปเลย” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 29 ธนัวาคม 2559) 
 
  การศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศยงัไม่มีใครเคยถูกด าเนินคดีหรือไดรั้บโทษจ าคุก
จึงไม่ตัวอย่างกรณีศึกษาความปลอดภัยหรือความต้องการในดินแดนขังหญิง ประเด็นความ
ปลอดภยัในพื้นอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีส่วนตวั และพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีนอกเหนือจากความเป็น
ธรรมขณะจ าคุก การพิจารณาคดีความอย่างยุติธรรม ยงัมีสถานการณ์ท่ีผูช้ายข้ามเพศรู้สึกว่า          
ไม่ปลอดภยั แมก้ระทัง่ความปลอดภยัในการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น การใชห้้องน ้ าสาธารณะ การตรวจ
ค้นร่างกาย หรือแม้กระทั้ งความปลอดภัยในการเดินทางออกนอกประเทศ ผูช้ายข้ามเพศต้อง
ประสบปัญหาการเดินทางระหวา่งประเทศ เพราะหนงัสือเดินทางไม่ตรงกบัลกัษณะทางเพศของตน 
โดยเฉพาะอยา่งการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวัหรือทางธุรกิจโดยไม่มีหนังสือเชิญ ผูช้ายขา้มเพศ 
มกัถูกกกัตวัโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ถูกสอบสวนเพราะสงสัยวา่ อาจจะใช้หนงัสือเดินทาง
ปลอมเพื่อลกัลอบเขา้เมือง ซ่ึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเดินทาง เป็นตน้ 
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  “ใครท่ีเคยไปเท่ียวท่ีแม่สายเชียงรายน่าจะเคยเจอเหมือนผมนะ ขาออกไปไม่มี
ปัญหาอะไรหรอก แต่มันจะมีปัญหาตอนขากลับเข้าไทย เพราะเราจะต้องมีการซ้ือของติด
ไม้ติดมือกลับมาด้วย อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากฎเขามีไว้ว่า ต้องค้นหาอะไรบ้าง ท่ีหน้าตกใจ คือ
มันจะมีแยกอยู่แล้วล่ะนะ เจ้าหน้าท่ีผู้หญิงเขาก็จะตรวจนักท่องเท่ียวผู้หญิง... ด้วยความท่ี
ลักษณะภายนอกเราก็คงท าให้เจ้าหน้าท่ีคิดว่าเราเป็นผู้ชาย ผมก็นึกว่าเขาจะขออนุญาต
อะไรผมก่อน ไม่เลย เดินตรงมาส่วนแรกท่ีเขาจับดันไปจับช้อนตรงเป้าพอดี คือ ไอ้การค้น
ตัวเน่ียผมเข้าใจนะ แล้วจะให้ผู้ชายค้นผมก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอมาเจอกับตัวแล้ว รู้สึกไม่
ปลอดภัยเท่าไหร่เลย อันนี้ขนาดในท่ีสาธารณะนะครับ อันนีผ้มก็ไม่คิดว่ามันจะอันตราย
อะไรนะ แต่ว่ามันเหมือนเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเลยนะครับ จริง ๆ แล้วมันต้องมีการ
สร้างความมั่นใจหรือเพ่ิมความปลอดภัย ใช้วิธีอ่ืนมั้ย เช่น เข้าเคร่ืองตรวจเหมือนสนามบิน 
หรือด้านตรวจคนท่ีอ่ืน ๆ จากส่ิงท่ีผมเจอกับตัวแบบนี้อยากให้บ้านเรามี เพ่ิมเร่ืองความ
ปลอดภัยในท่ีสาธารณะให้กับผู้ชายข้ามเพศให้มากกว่านี ้เพราะผมว่ามันเป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในท่ีสาธารณะให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนกต็าม” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 

  “เม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีผ่านมามันมีเร่ืองท่ีเด็กปี 4 ไปฝึกงานท่ีสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แล้วท่ีเด็กคนนีถ่้ายรูปข้อความท่ีติดไว้หน้าห้องน า้เป็น
ข้อความท่ีมันออกแนวเหยียดเพศ เด็กคนนีก้เ็อาไปลงทวิตเตอร์ เป็นประเดน็อยู่ เหมือนกัน
นะ ถ้าจะแก้ปัญหาจริง ๆ แล้ว ถ้าจะท าแยกห้องน า้ของเพศทางเลือกอยากให้ท าให้มันครบ
ทุกเพศนะ ตอนนีม้ันมีเยอะแยะไปหมด ถ้าจะท าจริง ๆ คงวุ่นวายมากนะ ซ่ึงไม่ตอบโจทย์  
ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยนะการท าห้องแยก มันเหมือนเป็นการท าให้คนมองว่าเพศทางเลือก
โดนแบ่งแยกมันจะย่ิงแย่ลงนะ มันจะมีห้องน า้อีกรูปแบบ ท่ีเรียกว่า ห้องน า้ส าหรับคนทุกเพศ 
ออกแบบให้ปลอดภัยกับทุกเพศ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีแบบนีดี้กว่า ห้องน า้ส าหรับทุกเพศ 
มนัมีอีกหลายคนกเ็ข้าใจเจ้าของป้าย มันอาจจะเป็นเพราะไม่สะดวกใจ กลัวว่าจะมีมิจฉาชีพ
แอบเข้ามาในห้องน า้หญิง อ้างว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศ”   

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 8, 29 ธนัวาคม 2559) 
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  ถา้วิเคราะห์กนัดว้ยหลกัเหตุผลแลว้ เร่ืองความปลอดภยัของเจา้ของป้ายหรือคนบางกลุ่ม
ท่ีมีความกงัวลนั้น ถา้มิจฉาชีพเลือกท่ีจะกระท าอนัตรายในห้องน ้าหญิงจริง ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งแฝงกาย
เป็นหญิงก็ได้ ยงัสามารถฝากนางนกต่อท่ีเป็นหญิงเขา้มากระท าไดห้ลายรูปแบบ ขอ้กงัวลเร่ืองน้ี    
จึงสามารถตดัออกไปได ้ส่วนประเด็นท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองความไม่สบายใจในการใชห้้องน ้ าร่วมกบั
คนขา้มเพศอยา่งไรนั้น เร่ืองการแบ่งห้องน ้ าออกเป็น 2 เพศ ถา้เป็นการแบ่งจากการความปลอดภยั 
ถ้าคิดว่าการแบ่งเป็นเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงหรือผูช้าย แล้วจะเกิดความปลอดภยั ความเป็นจริงแล้ว     
เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้ น มนัข้ึนอยู่กับการออกแบบ เราควรใช้ห้องน ้ าด้วยกัน จึงจะไม่เป็นการ     
ไม่เลือกปฏิบติั ถา้มองตามความเป็นจริงแลว้ กลุ่มผูช้ายขา้มเพศ เวลาเขา้ห้องน ้ าหญิงเป็นเร่ืองยาก 
เพราะการแต่งกายเป็นเพศชาย มีหนวดเครา แต่ตอ้งเดินเขา้ห้องน ้ าหญิง เขาเหล่านั้นจะไดรั้บการ
ปฏิบติัอย่างไร เร่ืองห้องน ้ าไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เป็นการถกเถียงกันทัว่โลก        
มีความเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจของสหรัฐอเมริกา เร่ืองแถลงการณ์จากกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงยุติธรรม ประกาศเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 ท่ีผา่นมาวา่ ไดอ้นุญาตให้โรงเรียนในสังกดั
ภาครัฐ นกัเรียนเพศท่ีสามเลือกเขา้ห้องน ้าไดต้ามเพศท่ีเด็กตอ้งการ เพื่อแกปั้ญหาการกีดกนัทางเพศ 
เป็นการสร้างความมัน่ใจให้นักเรียนเพศท่ีสามว่า จะสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศ
สร้างสรรค์ไม่ รู้สึกกีดกันแต่อย่างใด มองกลับมาท่ีประเทศไทย บ้านเราเองมีองค์กรท่ี เห็น
ความส าคญัเร่ืองความเท่าเทียมทางเพศอยู ่แต่ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายรับรองเพศสภาพ
ของคนขา้มเพศ จึงท าให้ค  าระบุเพศ และค าน าหนา้ช่ือในเอกสารราชการ ถูกระบุตามเพศโดยก าเนิด 
การเปล่ียนช่ือนั้นสามารถกระท าได้ โดยได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นกรณีไป โดยใน
ปัจจุบนัการเปล่ียนค าน าหน้าช่ือสามารถกระท าได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีอวยัวะเพศก ากวม 
(Intersex) เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามค าสั่งของกรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
  

  “ทุกคร้ังท่ีจะต้องแสดงบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน อะไรกแ็ล้วแต่ท่ีบ่งบอกว่า
เป็น “นางสาว” บางคร้ังอายนะ กรู็ปร่างภายนอก...ถ้าไม่บอกว่าเป็นเพศหญิงมันไม่มีใคร
รู้อยู่แล้วว่าเป็นเพศหญิง บางคร้ังก็ไม่มีอะไรแค่เป็นเร่ืองแปลกใหม่ แต่บางคนไม่ได้เป็น
แบบนั้น เกิดอาการจับกลุ่มเมาท์ นินทากันต่อหน้าต่อตา ท่ีผมเจอแล้วยากท่ีสุดนะ ผมท า
บัตรประชาชนหาย ต้องท าบัตรใหม่ แต่บัตรล่าสุดท าไว้นานแล้ว หน้าตา โครงหน้าอะไร
ต่ออะไรก็เปล่ียนไปเยอะ รูปในประวัติท่ีเคยถ่ายไว้มันไม่ค่อยเหมือนตอนนี้เท่าไหร่ 
ขั้นตอนการตรวจสอบก็เลยยุ่งยากไปหลายขั้นตอน ต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นต์ยืนยันตัวบุคคล 
อันนีรั้บได้ เร่ืองแบบนีมี้ให้แก้ปัญหาทุกวัน ตอนถ่ายรูปเจ้าหน้าท่ีก็ถามผมว่า “มีความสุข
นักหรอท่ีเป็นแบบนี้” ผมก็เลยตอบไป “มีความสุขดีครับ ดีกว่าตอนไม่เปล่ียนซะอีก”     
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ผมว่าถ้าเราจะสามารถเปล่ียนค าน าหน้าช่ือได้คงจะดีในหลายกรณีเลยล่ะ อย่างน้อยมันคง
ท าให้ดูไม่ขดัแย้งเวลาเรากรอกเอกสารเหมือนทุกวนันี ้” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4, 1 มกราคม 2560) 
 

  จาการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 คนขา้งตน้ ถึงความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น จะสามารถรวบรวมเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านกฎหมายสมรสหรือพระราชบญัญัติคู่ชีวิตและสิทธิอนัเกิดข้ึน เน่ืองจากการ
รับรองการสมรส 

1.1 สิทธิการตดัสินใจเร่ืองการรักษาพยาบาล กรณีคู่ชีวติป่วยหนกัหรือไม่มีสติ 
1.2 สิทธิการลดหยอ่นทางภาษี 
1.3 สิทธิการครอบครองท่ีดิน 
1.4 สิทธิคู่ชีวติขา้ราชการ 

2. ดา้นสิทธิการรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้ายขา้มเพศโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
3. ดา้นความปลอดภยัในพื้นท่ีส่วนตวัและพื้นท่ีสาธารณะ 
4. ดา้นสวสัดิการแรงงาน 
5. ดา้นสิทธิการเปล่ียนแปลงค าน าหนา้นาม 

  เม่ือความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความรักและความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น จะเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย ์       
ซ่ึงความตอ้งการน้ีจะมีความรุนแรงมากในวยัเด็ก จนบางคร้ังความตอ้งการดา้นน้ี อาจเอาชนะความ
ตอ้งการความปลอดภยัได ้มนุษยต์อ้งการท่ีจะรู้สึกตอ้งการความรักและความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น 
ไม่ว่าจะเป็นระดับกลุ่มสังคมใหญ่ เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กรสายอาชีพ ทีมกีฬา หรือ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมขนาดเล็ก เช่น สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวิต เพื่อนสนิท เป็นต้น มนุษย์
ตอ้งการท่ีจะรักและถูกรักจากคนอ่ืน โดยท่ีความตอ้งการความรักและความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศ ดงัน้ี 
  3. ความตอ้งการความรักและความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น การเปล่ียนค าน าหนา้นามของ
คนขา้มเพศในเอกสารราชการไม่ได้เป็น “สิทธิพิเศษ” น้อยคร้ังมากท่ีบุคคลท่ีนิยามตวัเองว่าชาย
หรือหญิงจะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีตนถูกตั้งค  าถามเก่ียวกบัเร่ือง “ตวัตนทางเพศ” ของตนเองจาก
เจา้หน้าท่ี ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง (ในต่างประเทศ) และบุคคลทัว่ไป เพราะตวัตน
ทางเพศไม่ไดดู้ขดัแยง้กบัค าน าหน้านามในบตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง และเอกสารส าคญัทาง
ราชการ ในทางตรงกนัขา้ม กะเทย และคนขา้มเพศจะตอ้งตอบค าถามจากคนอีกจ านวนมากถึงความ
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เป็นเพศ ตวัตนทางเพศ และเน้ือตวัร่างกายของตน ดงันั้น การเปล่ียนค าน าหนา้นามของคนขา้มเพศ 
จึงเป็นการคืนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และเป็นประชาชนคนหน่ึงในสังคมไทย การถูกตั้งค  าถามถึง
เร่ืองเพศควรตอ้งมาพร้อมกบัอ านาจในการตดัสินใจวา่สะดวกใจ ตอบหรือไม่ตอบ การถูกบงัคบัให้
อธิบายความเป็นเพศของตนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบหน่ึง  สิทธิความเท่าเทียมกนัในการ
พิจารณาเขา้ท างาน ระหวา่งการปฏิบติังาน หรือความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้ 
 

  “เคยไปสมัครงานแล้วได้งานเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายกับบริษัทแห่งหน่ึง มันเป็น
บริษัทสาขาของประเทศไทย เป็นบริษัทขายอุปกรณ์เก่ียวกับห้องปฏิบัติการ วันท่ีรับเข้า
ท างานก็เซ็นต์สัญญาวันเดียวกันเลย สัญญาจ้างก าหนดวันเร่ิมท างาน ตอนก่อนถึงวันเร่ิม
งานซัก 3 วัน บริษัทโทรมาบอกว่าไม่จ้างแล้ว คนโทรมาบอกว่า ส านักงานส่วนภูมิภาค     
ท่ีฮ่องกงไม่อนุมัติจ้างงาน เพราะการแต่งตัวข้ามเพศ ก็เลยไปร้องเรียนท่ีศาลแรงงาน        
ให้บริษัทรับเข้าท างาน ไม่ก็ให้จ่ายเงินทดแทน บริษัทยอมจ่ายเงินชดเชย มันเสียโอกาส  
การท างานของผมนะ อยากให้ท้ังงานรัฐ เอกชน บริษัทหรือนายจ้างอะไรกแ็ล้วแต่ เวลาจะ
เลือกเราท างานดูจากคุณสมบัติคนท างาน อย่าไปดูหรือตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอก 
จริง ๆ คุณเองอาจจะเป็นคนท่ีเสียบุคลากรท่ีดีในการท างานให้กับบริษัทของคุณเองกไ็ด้”   

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
 
  การปฏิเสธการจา้งงานดว้ยเหตุแห่งอตัลกัษณ์ทางเพศของผูช้ายขา้มเพศเป็นการเลือกปฏิบติั
ท่ีจะกระท าไม่ได ้โอกาสส าหรับผูช้ายขา้มเพศท่ีจะไดรั้บการจา้งงานประจ าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มีโอกาสนอ้ย ส่วนใหญ่เลยเลือกไม่ท างานในกระแสหลกั โดยยกเวน้ส าหรับผูท่ี้มีความรู้การศึกษาและ
ความสามารถสูงจริง ๆ  ส่ิงท่ีมกัจะถูกปฏิเสธการจา้งงานจากภาครัฐ คือ จ ากดัสิทธ์ิการแสดงตวัตน 
การแต่งกาย เพราะการท างานในภาครัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกาย ชายหรือหญิงอย่าง
เคร่งครัด การท่ีคนขา้มเพศจากหญิงเป็นชายจะไดรั้บการจา้งงานในภาครัฐไดน้ั้น จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบโดยแต่งกายเป็นเพศหญิง เน่ืองจากเป็นเพศหญิงตามกฎหมาย ส่งผลต่อความเต็มใจในการ
ปฏิบติังาน เสียโอกาสการจา้งงานโดยภาครัฐ รวมทั้งสิทธิการไดรั้บสวสัดิการมากมาย เม่ือไม่นานมาน้ี
มีสัญญาณท่ีบอกถึงการยอมรับคนขา้มเพศมากข้ึนในงานบา้งประเภทสายการบินพีซีแอร์ของไทย 
ประกาศนโยบายรับพนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินท่ีเป็นคนข้ามเพศ (อ านาจ โสภากุล, 2016) มี
นกัการเมืองทอ้งถ่ินขา้มเพศในจงัหวดัน่านไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัคร้ัง
แรกในประเทศไทย เม่ือพฤษภาคม 2555 ขั้นตอนการเขา้ท างาน  ของผูช้ายขา้มเพศมกัจะถูกปฏิเสธ  
ในการสอบสัมภาษณ์ ถึงแมจ้ะผา่นการคดัเลือกโดยขอ้เขียนแลว้ ผูช้ายขา้มเพศหลาย ๆ คนถูกปฏิเสธ
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งานหลายคร้ัง จนไม่สนใจท่ีจะหางานประจ าท่ีมีเงินเดือนได ้ส่วนท่ีไดรั้บการจา้งงานก็มกัจะประสบ
กบัสภาพแวดล้อมการท างานท่ีไม่เป็นมิตร และไม่เต็มใจหรือไม่สามารถท างานต่อไปในสภาพนั้น 
หลายคนตดัสินใจเลือกธุรกิจส่วนตวัหรือกิจการเล็ก ๆ เช่น การขายสินคา้หรือรับจา้ง จากการส ารวจ
ขอ้มูลพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ ร้อยละ 50 (ตารางท่ี 4.2) ประกอบอาชีพคา้ขายหรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั เป็นตน้ 
 

  “การเป็นครูชอบโดนมองว่าไม่ใช่แบบอย่างท่ีดี กลัวเดก็จะเรียนแบบครู ท้ังท่ีผม
กเ็ป็นผู้ชายคนหน่ึง หรือว่าเราจะคิดไปเองกไ็ม่รู้ รู้สึกแย่ครับ... กับค าพูดของเพ่ือนร่วมงาน 
หลายคร้ังคิดจะลาออกไปซะ จะได้จบ ๆ แต่พ่อเตือนสติว่า ลาออกปัญหาก็ไม่จบ ถ้าไป
เร่ิมต้นท่ีใหม่ก็เจอปัญหาอยู่ ดี มันกปั็ญหาเดิม ๆ นั่นล่ะ ไม่ค่อยมีผู้ชายข้ามเพศท่ีเป็นครูกัน
เท่าไหร่ เจอแต่น้อยมาก โชคดีหน่อยท่ีผมสอนพละ ฯ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ 
ใส่ชุดวอร์ม ถ้าจะแต่งชายต้องไปแต่งเวลาไปเท่ียวไกล ๆ กลัวว่าลูกศิษย์จะเห็น ใช้วิธีเล่ียง
เอาไม่เข้าร่วมพิธีส าคัญของโรงเรียนท่ีจ าเป็นต้องแต่งตัวตามเพศก าเนิด มีคนท่ีรู้จักกันเป็น
ข้าราชการครู กว่าจะแสดงออกได้แบบเปิดเผยต้องหลังจากท างานไปแล้วนานอยู่นะ จริง ๆ 
ผมว่าการแสดงออกแบบเปิดเผยหรือต้องปิดไว้ ขึน้อยู่กับหัวหน้างาน ไม่ก็เพ่ือนร่วมงาน 
ผมอยากให้เพ่ือนร่วมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชายข้ามเพศ โดยไม่ค านึกเร่ืองเพศ และ   
สร้างส่ิงแวดล้อมให้ท่ีท างานท่ีเป็นมิตรกับทุกเพศ”    

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7, 1 มกราคม 2560) 
 

  ความกลา้ท่ีจะฝืนกฎข้ึนอยูก่บัความมัน่ใจของแต่ละบุคคล สถานภาพ ตลอดจนวฒันธรรม
และความยืดหยุ่นของสถานท่ีท างาน แต่ในท่ีท างานบางแห่ง ความมัน่ใจไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้
ผูช้ายขา้มเพศแสดงตวัตนได ้เช่น ทนายความท่ีเป็นผูช้ายขา้มเพศเจอกบัปัญหาการยอมรับในสาย
อาชีพของตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อหนา้ท่ีการท างาน และความเจริญกา้วหนา้ 
 

  “ตอนนี้ท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์กับบริษัทต่างชาติ แต่เป็น   
ส่วนสาขาไทย เคยโดนส่งช่ือเข้าร่วมประชุมเลือนขั้น ขึ้นต าแหน่งระดับภูมิภาคโดย
ส านักงานของไทย แต่โดยระงับไปแล้ว... ส านักงานต่างประเทศกลัวเป็นปัญหายุ่งยากเวลา
ผมต้องเดินทางต่างประเทศ พลาสปอร์ตมันเป็นเพศหญิง มันไม่สะดวกเวลาท างาน        
การท างานในประเทศไทยก็ไม่ต่างกัน เวลาเดินทางไปท างานบริษัทจะให้เพศเดียวกัน  
นอนด้วยกัน แต่ทุกคร้ังท่ีผมจะต้องไปด้วยต้องมีการประชุมกันเร่ืองของผมก่อน           
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เป็นปัญหาท่ีโดนมองว่า เพ่ิมงานให้บริษัท แค่อยากให้บริษัทดูการเล่ือนต าแหน่งจากงาน
ของผม ไม่ใช่ดูจากค าน าหน้าช่ือหรือแค่ผมเป็นผู้ชายข้ามเพศ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 
  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัลูกจา้งทุกคน สถานะ  
ทางกฎหมายท่ีขดัแยง้ หรือแมก้ระทั้งความอิสระในการแสดงออกทางเพศในสถานท่ีท างาน เช่น 
การแต่งกายตามเพศวิถีของตน หลายคนเลือกท่ีจะท างานนอกองคก์รท่ีจ ากดัการแสดงออกทางเพศ 
และเลือกงานท่ีให้อิสรภาพการท างานข้างนอก เช่น งานขาย งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     
งานออกแบบ งานตกแต่งภายใน หรือการท าธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้ 
 

  “ตอนผมไปสมคัรงานธนาคารแห่งหน่ึง คนสัมภาษณ์เขาถามว่า “ขอโทษนะคุณ
จะอยู่สาขาได้หรอคะ เพราะว่าท่ีนีเ้ราไร้กรอบ แต่ว่าเรามีขอบเขต คุณเข้าใจหรือเปล่า” คือ
คิดว่าเขาคงให้เราใช้วิจารณญาณเองว่าพนักงานท่ีเพศหญิงคงต้องแต่งกายตามยูนิฟอร์ม
ผู้หญิง แต่ผมชัดเจนว่าข้ามเพศ หรือเป็นผู้ ชาย ก็พูด “ครับ” แต่เอกสารส าคัญเป็น 
“นางสาว” ผมบอกว่า ผมใช้ห้องน า้ชาย ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย เขาคงคิดว่าเราจะเข้ากับองค์กร
ได้หรือเปล่า เขายังถามอีกว่า “แล้วเร่ืองการรับลูกค้า ลูกค้าจะรู้สึกอย่างไง” ถ้าตรงข้ามกัน 
ผมเป็นผู้ ชายข้ามเพศ ผมเอาเงินไปฝากธนาคาร 10 ล้าน ธนาคารยินดี ถ้าเข้าไปเป็น
พนักงานธนาคารไม่พอใจ แล้วไม่รับผมเข้าท างาน เห็นเลยสังคมไทยยังไม่เข้าใจความ
หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในโลกของการท างาน ผมแค่อยากให้ทุกองค์กรไม่ว่า
องค์กรของรัฐบาล เอกชน หรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตามพิจารณารับพนักงานเข้าท างาน โดย
ไม่ค านึงถึงอัตลักษณะทางเพศหรือวิถีเพศของพนักงาน” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
 
   “ผมกแ็นะน าตัวปกติ “สวัสดีครับ...” เขาขอดูบัตรประชาชน ผมแต่งตัวใส่สูท 

ผูกเนคไทปกติกคิ็ดว่าเรียบร้อยเหมาะสมเวลาไปสมัครงงานนะ แต่คนรับสมัครเขาบอกว่า 
“ขอโทษนะคะวันมาสัมภาษณ์กับผู้ใหญ่ใส่กระโปร่งกับรองเท้าคัทชูมาสัมภาษณ์ได้หรือ
เปล่าคะ” คือ ต้องแต่งตัวตามเพศ มันแปลว่าอะไร... คุณไม่ยอมรับผู้มีความหลากหลายทาง
เพศโดยเฉพาะคนข้ามเพศ ผู้ชายข้ามเพศเจอปัญหาแต่งตัวค่อนข้างเยอะ ผมว่าต้องการแค่
ให้หน่วยงานยอมรับเราแบบมนุษย์คนหน่ึง มีสิทธิเท่าเทียมคนอ่ืน แทนท่ีจะมองว่ากลุ่มผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศสามารถเป็นลูกค้าได้ แต่ถ้าเป็นพนักงานมีมมุมองในทางเร่ืองลบ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
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   “การแต่งตัวของผู้ ชายข้ามเพศ โรงเรียน มหาลัย มันโดยบังคับจนเคยชิน        
เข้าสอบ เข้ารับปริญญา บังคับด้วยกฎระเบียบ มหาลัยออกค าส่ังผู้ชายข้ามเพศให้แต่งตัว
เป็นหญิง เปล่ียนแปลงตัวเองมาขนาดนีแ้ล้ว รับปริญญากมี็คร้ังเดียวในชีวิต การแต่งตัวด้วย
เคร่ืองแบบผู้ชายมนัเพ่ิมความภูมิใจให้ตัวเอง ครอบครัวท่ีเขามาร่วมยินดีกับเราในวันส าคัญ
ของชีวิต คนเราชอบเอาการรับปริญญามาเก่ียวกับความกตัญญู ความเหน็ดเหน่ือยของพ่อ
แม่ท่ีส่งจนเรียนจบ ตอบแทนด้วยการเข้ารับปริญญา ทางออกอีกทางท่ีเลือกกัน มหาลัย     
ท่ีบังคับให้แต่งชุดรับปริญญาตามค าน าหน้านาม ก็เข้ารับแบบแต่งชุดผู้หญิง พอจบพิธีการ 
ก็เปล่ียนเป็นชุดท่ีต้องการแทน บางส่วนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญแต่กับคนท่ีเปล่ียนแปลง
ตัวเองมาแล้วกอ็ยากจะเข้ารับปริญญาแบบเพศท่ีตัวเองเลือก การแต่งตัวเข้ารับปริญญาอยาก
ให้เป็นการตัดสินใจของผู้ เข้ารับเอง แต่จะต้องเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบ      
ท่ีก าหนดไว้ ผู้ชายข้ามเพศกแ็ต่งชุดผู้ชายแต่ต้องถกูต้องตามระเบียนข้อก าหนด 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9, 29 ธนัวาคม 2559) 
 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 คนขา้งตน้ ถึงความตอ้งการความรักและความสัมพนัธ์ 
ร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถรวบรวมเป็น 2 รูปแบบความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์รูปแบบนายจา้งกบัลูกนอ้ง 
2. ความสัมพนัธ์รูปแบบเพื่อนร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงาน 

 
  4. ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จากการส ารวจการยอมรับคนขา้มเพศ ทั้งจาก
ชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชาย การยอมรับไม่ต่างกนั แต่การยอมรับจะต่างกนัตามช่วงวยั กลุ่มท่ี
อายุน้อยกว่าจะมีการยอมรับมากกว่าท่ีอายุมากกว่าแม้ว่าเราจะเห็นผูช้ายข้ามเพศได้ทั่วไปในท่ี
สาธารณะ สถานศึกษา ท่ีท างาน ทั้งในละคร ภาพยนตร์ หรือวงการสังคมบุคคลชั้นน า จนท าให้
เขา้ใจวา่สังคมไทยยอมรับผูช้ายขา้มเพศ ปัจจุบนัคนทัว่ไปมองวา่ไม่ไดเ้ป็นปัญหาสังคม ไม่ไดท้  าให้
เกิดความเดือดร้อนในสังคม ถา้ยอมรับไม่ไดก้็เป็นเพียงเร่ืองส่วนตวั มีส่วนนอ้ยท่ีเห็นวา่เป็นปัญหา
สังคม เช่น ปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงถ้ามองหรือพิจารณาอีกมุมแลว้ ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหา  
ของบุคคลนั้น ๆ มากกวา่เป็นปัญหาของผูช้ายขา้มเพศทั้งหมด  
 

   “ครอบครัวไม่ยอมรับ มีพาไปหาจิตแพทย์ ให้หมอรักษา ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะ
เป็นครอบครัวท่ีมีเช้ือสายจีนหรือเปล่า... ไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุน แอบเอาเส้ือผ้าท่ีเป็นของ
ผู้ชายท่ีผมซ้ือ ไปเผาไม่กเ็อาไปทิง้ หนักขึน้ถึงขั้นมีว่าบ้างว่า “ถ้ายังใช้ชีวิตแบบนีไ้ม่มีทาง
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เจริญหรอกนะ ถ้ายังไม่เช่ือแม่กับป๋า” ท้ังส่ิงท่ีเขาท า ค าพูด ผมเก็บทุกอย่างไปคิดมาก      
ผลการเรียนเลยแย่ลง แต่ว่าผมก็จบพร้อมเพ่ือน ๆ นะครับ ไม่จบช้า มันเลยท าให้ย่ิงคิดว่า   
ท่ีเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายท าให้เรียนแย่ลง ก็มีแอบน้อยใจ คิดจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอด   
อยู่บ้าง... ตอนนีผ้มจะเป็นตัวเองได้ตอนอยู่นอกบ้าน พอกลับบ้านทุกอย่างจะบีบให้กลับมา
ปฏิบัติตัวเป็นผู้หญิงเหมือนเดิม... เร่ิมต้นจากครอบครัวเลย อยากให้ยอมรับเรา เข้าใจ      
ไม่ต้องสนับสนุนอะไรมากหรอกครับ แต่อย่าต่อต้าน ครอบครัวเป็นส่ิงส าคัญส าหรับ     
ทุกคน ครอบครัวต้องเป็นก าลังใจให้คนท่ีกล้าเปิดเผยตัวเองนะ ส่ิงแวดแวดล้อมท่ีใหญ่ขึน้ 
กสั็งคม...ไม่ต้องพยายามเข้าใจเรากไ็ด้ อยากให้เปิดใจให้กว้าง ณ ตอนนีย้งัไม่ต้องเข้าใจเรา
กไ็ด้ เปิดใจแล้วก็รับฟังส่ิงท่ีพวกเราคิด ตัดสินเราจากการกระท ามากกว่าท่ีจะตัดสินเราจะ
เร่ืองเพศ สังคมต้องรับรู้ว่ามีเพศหลากหลายแบบเราอยู่ในโลก อยู่ ร่วมกันแล้วพวกเราเอง   
กไ็ม่ได้ท าอะไรผิด” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
 

  “ติดต่อกับครอบครัวเหมือนเดิมแล้ว... น่าจะเป็นลูกคนเดียวด้วย  พ่อแม่เลย     
ไม่ยอมรับ พอรู้ว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับ ตัดสินใจแยกมาอยู่คนเดียว จ าได้ว่าอายุประมาณ 20 
เปล่ียนแปลงตัวเอง รับฮอร์โมนจากโรงบาล พิสูจน์ตัวเอง ท างานส่งตัวเองเรียนจนเรียนจบ 
เงินรับฮอร์โมน ค่าปรึกษาหมอ หาเองจ่ายเองท้ังหมด ตอนแยกออกมาแรก ๆ ล าบากมาก 
น้อยใจ...ผมรู้สึกแปลกแยกจากลูกคนอ่ืน ๆ ต่อให้ท าผิดแค่ไหนพ่อแม่ก็ยอมรับ ให้อภัย   
ทุกคร้ัง ส าหรับผมมันไม่ใช่เลย ตอนนีเ้ป็นครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวล่ะ มันอาจจะ
แค่หมายถึง ผมมีรายได้มากกว่าพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ เป็นคนท าให้พ่อแม่ได้อยู่ ดี กินดี มีบ้านใหม่ 
การยอมรับแบบนี้เหมือนยอมรับมีข้อแม้ข้อจ ากัดเพราะรายได้ ผมก็ภูมิใจนะ...อยากให้
ครอบครัว พ่อแม่ ยอมรับเราแบบไม่มีเง่ือนไข เหมือนกับท่ีหลาย ๆ คนพูดจนมันกลายเป็น
ค าติดปากไปแล้ว “จะเป็นอะไรก็เป็นได้ ขอแค่เป็นคนดีก็พอแล้ว” มันดูเหมือนว่าต้องมี
ข้อแม้ตลอดเลยว่า “ขอแค่เป็นคนดี” ด้วยหรอ... รู้สึกเป็นค าพูดท่ีเหมือนส่ือว่าผู้ชายหรือ
ผู้หญิงไม่เคยท าผิดหรือท าอะไรไม่ดี  

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4, 1 มกราคม 2560) 
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  “ดูเหมือนสังคมไทยจะประนีประนอมต่อผู้ชายข้ามเพศหรือความหลากหลาย
ทางเพศอ่ืน ๆ นะ เราไม่เคยไล่ฆ่า ไล่ทุบตี เราไม่ใช้ความรุนแรงทางตรง เราจะใช้วิธีการ 
“ข า” ผู้ชายข้ามเพศข า ถูกท าให้กลายเป็นตัวตลก กลายเป็นว่าผู้ชายข้ามเพศในสังคมไทย
ต้องเผชิญกับการรังแกในรูปแบบท่ีต่างจากท่ีอ่ืน ๆ” 

 (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6, 30 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 

5. ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง เร่ืองราวชีวติหลงัการ
เปล่ียนแปลงเพศของผูช้ายข้ามเพศไม่ได้มีความสุขอย่างท่ีหลายคนคาดหวงั การถูกมองว่าเป็น     
ตวัประหลาดจากการใชชี้วตินอกบา้นก็ยงัถูกกระท าอยูบ่า้งไม่ต่างจากก่อนการเปล่ียนแปลง  

 
  “พลาดแล้วพลาดเลยจริง ๆ ถามว่าความรู้สึกหรืออารมณ์มันเปล่ียนไปไหม 
หลังจากการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว มันต้องเปล่ียนอยู่แล้วครับ การท างานของร่างกายมัน
เปล่ียน ร่างกายเคยเป็นผู้หญิงมาตลอด เหมือนมันเคยมีฮอร์โมนเพศหญิง พอวันนึงเรา
ผ่าตัดเอามดลูกรังไร่ออกไป เท่ากับเราเอาฮอร์โมนออกไปด้วย พอไม่มี ร่างกายจะเอาจาก
ไหนไปใช้ เพ่ือให้ร่างกายสมดุลเลยต้องเกิดการปรับเปล่ียน การเปล่ียนแปลงตรงนั้นแหละ
ท่ีท าให้มีผลต่อสภาพจิตใจ เกิดโรคซึมเศร้า รู้ตัวไหมว่าเป็นโรคซึมเศร้า เรารู้สึกว่าหงุดหงิด
ง่าย ใครพูดอะไรความอดทนน้อยลง เซ็นซิทีฟมากขึน้ กลายเป็นคนขีน้้อยใจ หนักขึน้เร่ือย 
ๆ กคิ็ดว่าไม่อยากอยู่แล้ว ท าไมอยู่ไปแล้ว ไม่มีคุณค่าเลย อยู่ไปกท็ าให้แม่เสียใจ ครอบครัว
เดือดร้อน อารมณ์แปรปรวนมาก แต่โลกนีไ้ม่มีอะไรแน่นอน เกิดความลังเลและอยากจะ
หยุดการเปล่ียนแปลงท้ังหมด เพราะการบ าบัดด้วยฮอร์โมนเพศชาย ท าให้รู้สึกเหมือนผีเข้า
ผีออก การตัดสินใจแปลงเพศท าให้ผมรู้สึกว่าผมห่างจากครอบครัวออกมาเร่ือย ๆ เราต้อง
กลับไปเป็นผู้หญิงอีกคร้ัง เพ่ือจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท้ังหมด อยากให้ลองถามตัวเองดูดี ๆ 
การผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหา หรือการแปลงเพศไม่ได้เป็นเคร่ืองหมาย    
ท่ีมันจะบอกว่าสังคมจะยอมรับเราหรือเปล่า ประเทศไทยท่ีไม่มีการกฎหมายท่ีรับรองเพศ
ใหม่หลังจากการผ่าตัด ถึงผ่าตัดแปลงเพศแล้ว เพศในเอกสารส าคัญมันกย็ังเป็นเพศหญิงอยู่
ดี ลองใช้กรณีผมเป็นนะตัวอย่าง”   

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 1 มกราคม 2560) 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
  การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย เป็นการศึกษาแบบผสม 
Mix – Method) ระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ เก็บขอ้มูลโดยแบบสอบถามตามแนวคิดความตอ้งการ
ของมาสโลว ์ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ 
การศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ระดบัความตอ้งการและร้อยละ
ระดบัความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้ายขา้มเพศจ านวน 30 คน 
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูช้ายขา้มเพศจ านวน 8 คน 
เป็นผูใ้หข้อ้มูล (Key Information) ซ่ึงผูว้จิยัจะไดส้รุปและอภิปรายผลการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี  
 
สรุปผลการวจัิย 
  จากการศึกษาพบวา่   

1.  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามกลุ่มผูช้าย    
ข้ามเพศท่ีเปิดเผยตนเองว่าเป็นผูช้ายข้ามเพศ จ านวน 30 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 
ประกอบอาชีพคา้ขายหรือท าธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 83.3 เป็นกลุ่มท่ีรับการรักษาเพศสภาพไม่ตรงกบั
เพศก าเนิดโดยการใชฮ้อร์โมนเพศ และร้อยละ 90 นบัถือศาสนาพุทธ 

2. ความตอ้งการโดยรวมทั้ง 5 ดา้น ตามแนวคิดของมาสโลว ์อยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.55) 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (x̅ = 3.77) 
มีความตอ้งการสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความตอ้งการความรักและการมีความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น 
(x̅ = 3.76) ความตอ้งการได้รับการยอมรับนับถือ (x̅ = 3.63) ความตอ้งการท่ีจะได้พฒันาตนเอง
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง (x̅ = 2.93) และความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพ (x̅= 2.90) 
ตามล าดับ เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ พบว่า ความปลอดภัยในพื้นท่ีส่วนตัว และพื้นท่ี
สาธารณะ และตอ้งการเปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม โดยไม่ค  านึงถึงเพศสภาพ หรือขอ้แมก้ารผา่ตดั
แปลงเพศเป็นความตอ้งการสูงสูด 
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อภิปรายผล 
  ความตอ้งการพื้นฐานดา้นกายภาพของกลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศจดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ตารางท่ี 4.2) เน่ืองจากผูช้ายขา้มเพศบางส่วนไม่ไดต้อ้งการเปล่ียนแปลงดา้นกายภาพและมีความ 
พึงพอใจในลกัษณะทางกายภาพของตนเอง สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัไดป้กติ เพียงแค่ระบุว่า
ตนเองเป็นผูช้ายขา้มเพศเท่านั้น และอีกส่วนได้รับการตอบสนองความตอ้งการดา้นกายภาพแล้ว 
เช่น ได้รับการรักษาภาวะเพศภาพไม่ตอ้งกบัเพศก าเนิดโดยการใช้ยาหรือฮอร์โมน รับการผ่าตดั  
เพื่อการแปลงเพศ ทั้งท่ีอยู่ในกระบวนการและส าเร็จกระบวนการแปลงเพศแล้ว สังคมไทยให้
ความส าคญักบัอตัลกัษณ์ รูปลกัษณ์ภายนอกมากกวา่จิตใจ จึงท าใหผู้ช้ายขา้มเพศหลายคนเอาตวัเอง
ไปผูกอยู่กบัอตัลกัษณ์เหล่านั้น และท าทุกวิถีทาง เพื่อให้มีอตัลกัษณ์ตามท่ีสังคมคาดหวงั ในกลุ่ม
ผูช้ายขา้มเพศมีการใช้ฮอร์โมนท่ีค่อนขา้งสูง จึงท าให้ในชีวิตประจ าวนั น้อยคนท่ีจะรู้ว่าเป็นผูช้าย
ขา้มเพศ แต่เม่ือตอ้งด าเนินกิจกรรมทางการหรือแสดงบตัรประชาชน ก็มกัถูกท าให้รู้สึกว่าตนเอง
เป็นคนประหลาด และรู้สึกอึดอดัอยา่งมาก เช่น การท าธุรกรรมกบัธนาคาร ซ่ึงตอ้งใหผู้จ้ดัการสาขา
นั้น ๆ มาเซ็นตรั์บรอง เน่ืองจากรูปลกัษณ์นั้นขดักบัค าน าหนา้นาม คือ “นางสาว”  
  ความตอ้งการล าดบัต่อมา ความตอ้งการดา้นกายภาพไดรั้บการตอบสนองแลว้ คือ ดา้น
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น จากรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศ 
ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น สามารถแยกออก 5 ด้านใหญ่ ไดแ้ก่         
1) กฎหมายสมรสหรือพระราชบญัญติัคู่ชีวิต อนัเกิดข้ึนจากการสมรส และสิทธิท่ีจะไดรั้บจากการ
สมรส เช่น สิทธิการตดัสินใจเร่ืองการรักษาพยาบาล กรณีคู่ชีวิตป่วยหนักหรือไม่มีสติ สิทธิการ
ลดหย่อนภาษี สิทธิการเป็นทายาทโดยชอบธรรม สิทธิการครอบครองท่ีดิน และ สิทธิคู่ชีวิต
ขา้ราชการ 2) สิทธิการรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้ายขา้มเพศโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 3) ความปลอดภยั   
ในพื้นท่ีส่วนตวัและพื้นท่ีสาธารณะ 4) สวสัดิการแรงงาน และ 5) สิทธิการเปล่ียนค าน าหน้านาม 
ส่วนการส ารวจโดยแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูช้ายขา้มเพศมีความตอ้งการรักษาหรือรับบริการ    
ทั้งบริการทัว่ไปและท่ีเก่ียวข้องกับผูช้ายข้ามเพศ โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัตอ้งการมาก   
(ตารางท่ี 4.2) เช่น รับฮอร์โมนเพศ การผ่าตดัเพื่อแปลงเพศ รวมทั้ งสิทธิการผ่าตดัแปลงเพศฟรี 
ความตอ้งการเหล่าน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ในความตอ้งการดา้นกายภาพ แต่ในขั้นน้ีเป็นการเพิ่ม
ความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั และประสิทธิภาพในการรับบริการและรักษาท่ีมีมาตรฐานโดยแพยท์
ผูเ้ช่ียวชาญ ความตอ้งการดา้นการรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา โดยศูนยว์จิยั
โรคเอดส์ สภากาชาดไทยร่วมมือกับสถาบนั Research Triangle Institute (RTI) พบว่า ร้อยละ 84 
ระบุวา่ตนไม่เคยเขา้รับค าปรึกษาเร่ือง การใช้ฮอร์โมนส าหรับการเปล่ียนร่างกาย เพื่อการขา้มเพศ
จากแพทยโ์ดยตรง และร้อยละ 55 ระบุวา่ตนไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปรับค าปรึกษาดา้นสุขภาพ
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จากแพทย ์และร้อยละ 47 ระบุวา่ตนมีประสบการณ์เชิงลบต่อการรับบริการจากหน่วยงานใหบ้ริการ
ดา้นสุขภาพ และสุดทา้ยร้อยละ 10 ระบุวา่ตนไม่มีความสามารถในการเบิกจ่ายค่าบริการได ้(มูลนิธิ
เอเชียแปซิฟิกทรานเจนเดอร์ เน็ตเวิร์ค (APTN) และสถาบัน Research Triangle Institute, 2559) 
ดงันั้น ผูช้ายขา้มเพศควรไดสิ้ทธิในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ เพื่อการปรับเปล่ียนทางร่างกายตาม  
อตัลกัษณ์ทางเพศอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากดา้นการแพทยแ์ลว้ ยงัมีดา้นความ
ปลอดภยัในพื้นท่ีส่วนตวั รวมทั้งพื้นท่ีสาธารณะ พบว่า ความตอ้งการดา้นน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ตอ้งการสูง (ร้อยละ 86.7) (ตารางท่ี 4.2) สอดคลอ้งกบัการศึกษาโดย ชลธิชา ทิพยป์ระทุม และคณะ 
ศึกษา เร่ือง การคุกคามทางเพศในกลุ่มผูช้ายขา้มเพศ ผลการศึกษา พบวา่  ผูช้ายขา้มเพศยงัไม่ไดรั้บ
ความปลอดภยัในพื้นท่ีส่วนตวัหรือพื้นท่ีสาธารณะ ตั้งแต่การคุกคามด้วยสายตาหรือวาจา ตั้งแต่
ระดับเล็กน้อยไปถึงค าพูดไม่สุภาพและหยาบคาย หรือแม้กระทั่งการคุกคามทางร่างกาย เช่น       
การสัมผสัตวั การจบัหน้าอก เป็นตน้ (ชลธิชา ทิพยป์ระทุม และพิทกัษ์ ศิริวงศ์, 2558) ด้านความ
ตอ้งการสวสัดิการแรงงานกลุ่มตวัอย่างผูช้ายขา้มเพศมีความตอ้งการดา้นน้ีในระดบัสูง (ร้อยละ 83.3) 
แต่มีข่าวดีของการเพิ่มความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ของผูช้ายขา้มเพศ เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2559 ท่ีผ่านมาน้ี โดยบริษทักรุงไทย – แอ็กซ่า ประกนัชีวิต ไดป้ฏิรูปสวสัดิการให้กบั
พนักงานให้การคุม้ครองท่ีครอบคลุมผูมี้ความหลากหลายทางเพศ ให้สิทธิพนักงานลาแปลงเพศ  
แผนการคุ้มครองสุขภาพของเพศหลากหลายและคู่รักเพศหลากหลาย โดยนายเดวิด โครูนิช 
ประธานกรรมการเปิดเผยว่า กลยุทธ์ของบริษทัท่ีให้ความส าคญักบับุคลากรทุกระดบั ทางบริษทั   
จึงเพิ่มเติมสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ ให้กบัพนกังาน เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ พร้อมกบัส่งเสริมการ
ท างานอย่างมีความสุข ดว้ยการเพิ่มผลประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ ดา้นทนัตกรรมเก่ียวกบัการครอบฟัน 
จากเดิมท่ีครอบคลุมเพียงการอุดฟัน ขูดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุดและการรักษารากฟัน เพิ่มเติมเวลา    
1 วนั เพื่อร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพิ่มการลาแปลงเพศ โดยให้ระยะเวลาการลาเป็นไปตาม
ก าหนดหรือค าแนะน าของแพทยท่ี์ผา่ตดั (สมาคมประกนัชีวิตไทย, 2557) นบัเป็นเร่ืองท่ีดีส าหรับ
ผูช้ายข้ามเพศหรือเพศหลากหลายอ่ืน ๆ ท่ีต้องการเข้ารับการผ่าตดัแปลงเพศ แม้จะมีเพียงไม่ก่ี
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์หรือความต้องการเหล่าน้ี แต่ก็เป็น
สัญญาณของการยอมรับคนขา้มเพศท่ีดีอยา่งหน่ึงส าหรับประเทศไทย  
  ความต้องการความรักและการมีความสัมพันธ์ร่วมกับผูอ่ื้น จากรวบรวมข้อมูลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศ ความตอ้งการความรักและความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถ
แบ่งความตอ้งการด้านน้ีออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้ง 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานกบัเพื่อนร่วมงาน ส่วนการส ารวจโดยแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างผูช้ายข้ามเพศมีความต้องการความรักและการมีความสัมพันธ์ร่วมกับผูอ่ื้น เช่น      
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ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้มในสังคม สถานท่ีท างาน สถานศึกษาท่ีมีความเป็นมิตรกบัทุกเพศ 
ความตอ้งการน้ีอยู่ระดบัตอ้งการมาก (ร้อยละ 93.3) (ตารางท่ี 4.2) เป็นการแสดงว่าผูช้ายขา้มเพศ   
ยงัไม่ได้รับสิทธิในด้านน้ีเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์ผูช้ายขา้มเพศโดยสมาคม
อิลก้า เอเชีย (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ; ILGA) ได้สัมภาษณ์ 
คุณกา้วหน้า เสาวกุล ผูท่ี้นิยามตนเองเป็นผูช้ายขา้มเพศ กล่าววา่ “กวา่จะไดม้าท างานอยา่งทุกวนัน้ี 
ตอ้งเผชิญกบัความล าบากในการหางาน แรงกดดนัจากครอบครัว และเพื่อนสนิทสมยัมหาวิทยาลยั
อย่างหนัก จนเป็นโรคซึมเศร้า ตอ้งรักษาตวักบัโรงพยาบาลและพบจิตแพทย์เป็นเวลาหลายปี”      
เขาบอกวา่ถูกปฏิเสธงานหลายคร้ัง “ เรียนก็เรียนเตรียมอุดมฯ จบก็จบธรรมศาสตร์ ชีวติควรจะไดดี้
ในทางท่ีคนทัว่ไปเป็น เขา้บริษทัท างาน มีครอบครัว ถ้าเป็นผูห้ญิงก็เล้ียงลูก เล้ียงผวัอะไรไป แต่
ในขณะท่ีเราเป็นแบบน้ีเรามืดแปดดา้น ไม่รู้จะไปทางไหน พอไปสมคัรงาน เขาเห็นเราแลว้ เขาจะ
ขอดูบตัรประชาชน เคยไปสมคัรงานกบับริษทัใหญ่อนัดบัหน่ึง เขาก็ถามวา่คุณจะไปเป็นท่ีปรึกษา
การลงทุนจะมีบุคลิกแบบน้ีไดอ้ย่างไร” (สมาคมอิลกา้, 2559) นัน่เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า เขาถูก 
กีดกนัจากท่ีท างาน ไม่ใช่เพราะไม่มีคุณสมบติัเพียงพอ แต่เพราะการแสดงออกทางเพศ การสมคัร
งานเป็นหน่ึงในหลายปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูช้ายขา้มเพศ เม่ือภาพท่ีคนทัว่ไปมองเห็นไม่ตรงกบัค า
น าหน้านามบนเอกสารราชการวา่ “นางสาว” โดยท่ีความตอ้งการสิทธิการเปล่ียนแปลงค าน าหน้า
นามก็อยูใ่นระดบัตอ้งการสูง (ร้อยละ 83.3) (ตารางท่ี 4.2) รองจากความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในสังคม สถานท่ีท างาน สถานศึกษาท่ีมีความเป็นมิตรกบัทุกเพศ คือ ความตอ้งการการตอ้งการ   
แต่งกายท่ีเหมาะสมและตรงตามเพศวิถี ศุภาพร วาจาสัตย ์ให้สัมภาษณ์กบัสมาคมอิลกา้วา่ “เขาเป็น
ผูช้ายข้ามเพศ ผ่าตดัแปลงเพศมาหลายขั้นตอนแล้ว ตอนนั้นเกิดปัญหาเดินทางทวัร์ต่างประเทศ    
พอไปถึงส านักงานตรวจคนเขา้เมือง หน้าตาเราเป็นผูช้าย แต่ค าน าหน้านามในหนังสือเดินทาง   
เป็น “Mrs.” เขาไม่เช่ือวา่เราเป็นตวัเราจริง ๆ เรียกเราไปห้องตรวจสอบ สั่งให้หยดุรอ แลว้ถามวา่ไป
ท าอะไรมาบ้าง” (สมาคมอิลก้า, 2559) นอกจากอุปสรรคในการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว      
ผูช้ายขา้มเพศยงัตอ้งเจอปัญหาในการพบแพทย ์การระบุตวัในสถานศึกษา การส่วมใส่เคร่ืองแบบ 
เป็นตน้  
           ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ เช่น การยอมรับนบัถือจากสังคม ครอบครัว และ
คนรอบขา้งโดยไม่มีเง่ือนไข จากการส ารวจโดยแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูช้ายขา้มเพศมีความ
ตอ้งการการยอมรับนบัถือในระดบัตอ้งการสูง ร้อยละ 86.7 (ตารางท่ี 4.2) ในขณะท่ีผูช้ายขา้มเพศ
จ านวนหน่ึงไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว เพราะมีการแสดงออกท่ีบอกถึงความกตญัญู และปฏิบติั
ตนเป็น “คนดี” แต่ก็มีบางส่วนท่ีเลือกจะไม่แสดงบทบาทเหล่านั้น จากสถานการณ์ปัจจุบนัท าให้
เห็นว่าการเปิดเผยตัวตนทางเพศ จะต้องมีความสอดคล้องกับการการเป็นคนดีไม่สร้างความ



86 
 

 

เดือดร้อนให้ใคร ซ่ึงถือเป็นเงือนไขท่ีผูช้ายขา้มเพศมกัจะตอ้งเผชิญอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบับทความ
เร่ือง ภาพรวมของสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กลุ่มนอ้ยทางเพศสภาพและเพศวถีิ และการเติบโตของ
ขบวนการสิทธิ LGBT ในประเทศไทย มีใจความวา่ “สังคมไทยยอมรับผูช้ายขา้มเพศในระดบัหน่ึง 
เราพบเห็นได้ผ่านส่ือต่าง ๆ หรือแมก้ระทั้งพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงผูค้นในสังคมและครอบครัวก็เร่ิม  
เปิดการยอมรับมากข้ึนเม่ือเทียบกบัอดีต บางคนมองวา่เป็นความหลากหลายทางเพศท่ีกระท าไดต้าม
สิทธิของทุกคน บา้งก็มองว่าเป็นสีสันของสังคม ตรงกนัขา้มกบัสังคมและครอบครัวท่ีไม่ยอมรับ   
ท่ีมองวา่เป็นความผิดปกติ ขดัต่อจารีตประเพณี ไม่ถูกกาลเทศะ และขดัต่อหลกัของศีลธรรม เม่ือมี
การเปิดตวัว่าเป็นผูช้ายขา้มเพศ จะถูกบีบบงัคบัให้ออกจากครอบครัว ซ่ึงเป็นทางเลือกเดียวท่ีมีอยู่
และเป็นปัจเจกบุคคล ถึงแมว้่าจะจบปัญหาโดยการถูกตดัออกจากครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ีสะทอ้นจากการศึกษา ในความเป็นจริงแลว้ มีความซบัซอ้นอยา่งมาก (กงัวาฬ ฟองแกว้, 
2560) คลินิกเพศหลากหลายในวยัรุ่น โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นทางเลือก  
ท่ีจะช่วยให้ผูช้ายขา้มเพศและครอบครัว เขา้ใจกนัมากข้ึน จากการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอง  
ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความส าคญัของครอบครัวท่ีไม่เปิดรับ ไม่เขา้ใจใหก้ารแสดงออกทางเพศวถีิ จะท า
ใหผู้ช้ายขา้มเพศไม่ประสบผลส าเร็จในชีวิต สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีระบุวา่ “เด็กจะมีปัญหาซึมเศร้า
และมีสถิติการฆ่าตวัตายถึง 2 เท่า ตรงกนัขา้มกบัคนท่ีครอบครัวยอมรับ ไม่วา่จะเป็นตุด๊ เกย ์กะเทย 
ทอม เลสเบ้ียน ไบเซ็กช่วล คนขา้มเพศหรือแมแ้ต่คนสองเพศก็ตาม กลบัมีผลการเรียนดี เพราะเม่ือ
ได้รับการยอมรับในตวัตนจะท าให้เกิดความนับถือตนเอง (Self – Esteem) มีแรงจูงใจท าให้เกิด
ความสัมฤทธ์ิอยากพิสูจน์ให้คนใกลชิ้ดไดเ้ห็นพร้อม ๆ กบัรู้สึกอยากตอบแทนพ่อแม่ท่ีเปิดใจยอมรับ” 
(จิราภรณ์  อรุณากรู, 2555) 
  ความตอ้งการท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง ผูช้ายขา้มเพศมีความ
ตอ้งการขั้นน้ีระดบัมาก (ร้อยละ 93.3) (ตารางท่ี 4.2) คือ ความต้องการประสบผลส าเร็จในชีวิต     
ในเพศสภาพท่ีตนเองเลือก รวมทั้ง สามารถเป็นตวัอย่างท่ีดีให้ค  าแนะน ากับผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกับ
ผูช้ายข้ามเพศ จากการศึกษาน้ี พบว่า มีผูช้ายข้ามเพศท่ีต้องการกลับไปเป็นเพศก าเนิดของตน        
ในระดบัมาก (ร้อยละ 3.33) (ตารางท่ี 4.2) ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาเร่ือง “ประสบการณ์ปฏิเสธ
ภาวะขา้มเพศ และกลบัไปใช้ชีวิตอยา่งผูห้ญิงอีกคร้ัง” เธอเคยระบุวา่ ตนเป็นผูช้ายขา้มเพศมาก่อน 
และเธอให้สัมภาษณ์กับผูว้ิจยัว่า “หากใครสักคนตดัสินใจผิดพลาดและก าลังหาทางออกหรือ
ค าแนะน า โปรดรู้ไวเ้ถอะ คุณไม่ไดอ้ยูค่นเดียว ไม่ตอ้งเกลียดหรือโทษตวัเอง คุณยงัมีตวัเลือก คุณยงั
มีอนาคต เร่ืองน้ีเกิดข้ึนกบัฉันเอง เกิดข้ึนกบัฉันท่ีเป็น ‘ผูห้ญิง’ และตอ้งการกลบัไปใช้ชีวิตอย่าง 
‘ผูห้ญิง’ อีกคร้ัง บางคนเรียกฉนัวา่เลสเบ้ียน ทอม ไบเซ็กช่วล หรืออะไรก็แลว้แต่ ฉนัไม่ไดต้อ้งการ
จะปิดมนันะ ฉันก็เคยอยูก่บัมนัมาก่อน หากคุณรู้ว่าตวัเองเป็นอะไร มนัเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี แต่หาก
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คุณตดัสินใจพลาด อย่าปล่อยให้มนัผิดพลาดไปตลอด ฉันรู้นะว่ามนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะกลบัไปใช้
ชีวิตแบบผูห้ญิงอีกคร้ัง แต่ฉันจะไม่ยอมให้มนัเกิดข้ึนกับฉันอีกต่อไป เพราะชีวิตท่ีเหลืออยู่นั้ น     
นัน่คืออนาคตท่ีก าลงัรอฉันอยู่ “ฉันท าขอ้ผิดพลาดคร้ังใหญ่ และฉนัก็ผา่นมนัไปไดด้ว้ยดี” ฉนัเทค
ฮอร์โมนมาน้อยกว่า 1 ปี ดงันั้น ยิ่งคุณใช้มากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของคุณก็จะเยอะข้ึน  
ตามไปดว้ย หมายความวา่ การท่ีคุณจะกลบัไปเป็นผูห้ญิงมนัก็จะยากข้ึน แต่มนัข้ึนอยูก่บัแต่ละคน
ดว้ยเช่นกนั ประสบการณ์ท่ีฉันจะเล่าคือ “ฉันผ่านมนัมาไดอ้ยา่งไร” ฉันยงัไม่ไดผ้า่ตดัใด ๆ ทั้งส้ิน 
ทั้งบนและล่าง และฉนัก็ตั้งทอ้งหลงัจากหยุดการรับฮอร์โมนประมาณ 1 ปี ฉนัมัน่ใจวา่ตรงน้ีแหละ
ท่ีท าให้ความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของฉันกลบัไปเป็นผูห้ญิงมากยิ่งข้ึน ร่างกายหลงัจากการ  
เทคยาคร้ังสุดทา้ยประมาณ 3 อาทิตย ์ฉันรู้สึกวา่อาการเหมือนคนหมดประจ าเดือน 1 เดือน ต่อมา 
ฉันรู้สึกไดว้่ามดลูกและรังไข่ของฉันเร่ิมกลบัมาท างานเป็นปกติ เพื่อรักษาสมดุลของฮอร์โมนใน
ร่างกาย ฉันรู้สึกเหมือนคนท่ีก าลงัย่างก้าวเขา้สู่วยัทอง อาการยิ่งรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ปวดหัวเหมือน  
ไมเกรน อยากร้องไห้ คล่ืนไส้ คนัตามผิวหนงั และท่ีหนกัท่ีสุดก็คือ ผลกระทบทางอารมณ์ของฉัน 
ผ่านมาสองเดือนอาการเหล่าน้ีก็เร่ิมหมด ฉันขอเตือนคุณไวเ้ลยนะว่าช่วงแรกหลังจากเมนส์มา 
อาการปวดทอ้งจะค่อนขา้งหนัก ฉันไดรั้บใบสั่งยาจากแพทย ์เป็นยาประเภท NSAID มนัช่วยฉัน  
ได้มาก ฉันมั่นใจว่าอาการเหล่าน้ีแหละเป็นการบ่งบอกว่าฮอร์โมนผูห้ญิงของฉันก าลังกลับมา
ท างานอย่างเป็นระบบ หลงัจากท่ีฉันมีประจ าเดือน หนา้อกของฉันก็ดูท่าจะขยายข้ึนกว่าตอนท่ีฉัน
ไดเ้ทคยา ฉนัรู้สึกวา่ฉนักลบัมาอวบอ่ิมแบบปกติแลว้ แต่ทวา่หนวดและเคราต่าง ๆ ท่ีฉนัไดจ้ากการ
เทคยายงัไม่ไดห้ายไป แต่โตชา้กวา่แต่ก่อนมาก หลงัจากนั้นอีก 1 ปี หนวดและเคราก็จางลงเร่ือย ๆ 
จนเหมือนขนทัว่ไปตามร่างกาย แต่ไม่ตอ้งกงัวลไปหรอก ฉันโกนมนัทุก ๆ สองอาทิตย  ์เสียงของ
ฉันไม่ได้ต  ่าลงกว่าเดิมอีก หลังจากเลิกเทคยา ฉันยงัคงมีปัญหาเก่ียวกับการร้องเพลงได้ไม่ดีนัก      
จะร้องเสียงสูงก็ไม่ได ้ต ่าก็ไม่ได ้ก่อนท่ีฉนัจะพูด ฉนัตอ้งคิดในใจก่อนวา่ ฉนัจะพดูน ้ าเสียงอยา่งไร 
โทนไหน แล้วค่อยพูดออกไป แต่เสียงก็ยงัเหมือนเด็กหนุ่มอยู่ดี พวกเขาบอกว่า เสียงจะไม่มีวนั
กลบัมาเป็นเหมือนเดิม แต่ฉนัวา่ไม่จ  าเป็นเสมอไป ส าหรับฉนันั้น ฉนัไม่ไดเ้สียงกลบัไปเป็นเหมือน
ก่อนเทคยา ฉันฝึกร้องเพลง ฝึกออกเสียง จนกระทัง่ฉันออกเสียงระดับปกติได้ ไม่มีเสียง Crack 
Voice อีกแล้ว เสียงฉันตอนน้ีก็ต ่ากว่าผูห้ญิงทัว่ไป แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าผูช้ายปกติ บางทีฉันก็ยงัมี
ปัญหาการเขา้ใจผิดเวลาท่ีเจา้หน้าท่ีธนาคารโทรมา แต่ฉนัก็อธิบายให้เคา้เขา้ใจภายหลงั ตอนท่ีฉัน
ได้รับฮอร์โมนเพศชาย ฉันมีปัญหาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นไซนสั และความดนัสูงเวลาท่ีฉันเครียด 
อาการทางระบบหายใจเร่ิมดีข้ึน หลงัจากท่ีฉันเลิกเทคยาไดส้องอาทิตย์ และความดนัฉันก็กลบัมา
เป็นปกติ (จิราภรณ์  อรุณากรู, 2555) 
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  จากผลการวิจยัทั้งหมด พบว่า ความตอ้งการในขั้นท่ี 4 ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ 
นับถือ และขั้นท่ี 5 ความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด (Self – Actualization)     
เป็นขั้นท่ียงัไม่พบความตอ้งการท่ีชดัเจน ส่วนหน่ึง คือ ปัจจยัช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศ
ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 53.3) ช่วงอายุดังกล่าวน้ีท าให้การค้นหาความตอ้งการ   
การได้รับการยอมรับนับถือและความต้องการพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเองได ้      
ไม่ชดัเจน นอกจากปัจจยัเร่ืองอายุของกลุ่มตวัอยา่งผูช้ายขา้มเพศ อาจมีผลมาจากกลุ่มตวัอยา่งผูช้าย
ขา้มเพศเอง ยงัไม่สามารถนิยามความหมายของความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองไปยงัศกัยภาพสูงสุด
ของตนเองได้ชัดเจน  รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างผู ้ชายข้ามเพศเองย ังไม่ มีความมั่นใจในการ
เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว การท่ีผูช้ายข้ามเพศหน่ึงคนสามารถ
ท างานเดิมอยู่ได ้โดยไม่มีการเปล่ียนงาน สามารถก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการยอมรับใน
ต าแหน่งงานหรือส่ิงแวดล้อม โดยลักษณะดังกล่าวน้ีถ้าบุคคลใดไม่มีความต้องการท่ีจะพฒันา
ตนเองไปยงัศกัยภาพสูงสุดของตนเองก็จะไม่สามารถท าได้ ปัจจุบนัผูช้ายขา้มเพศยงัพบปัญหา    
การถูกลดทอนความตอ้งการพื้นฐานในหลาย ๆ เร่ือง ถึงแมว้า่จะเป็นสิทธิท่ีผูช้ายขา้มเพศเคยไดรั้บ
เม่ือตอนคร้ังยงัใช้ชีวิตในเพศวิถีแบบผูห้ญิง แต่เม่ือตดัสินใจหรือเพียงแค่ระบุตวัเองว่าเป็นผูช้าย 
ข้ามเพศ ความต้องการพื้นฐานเหล่านั้ นกลับถูกลดทอนลง เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการใช้
ชีวิตประจ าว ัน  มีบางส่วนท่ีสามารถปรับตัวเพื่ อลงปัญหาท่ี เกิดข้ึนได้ อาจจะเน่ืองมาจาก
ความสามารถในการต่อรองกบักฎหมายหรือสังคมได ้แต่ในทางกลบักนัผูท่ี้ไม่มีโอกาสหรือไม่มี
อ านาจในการต่อรองกลบัถูกละเมิดความตอ้งการโดยไม่มีหนทางในการแกปั้ญหาใด ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
   1. ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปสร้างความเข้าใจเก่ียวกับผูช้ายข้ามเพศให้กับ
ครอบครัว ชุมชน หรือภาครัฐ เน่ืองจากผูช้ายขา้มเพศเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศท่ีสังคม     
ยงัไม่รู้จกัมากนกั 
   2.  ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการลดปัญหาหรือผลกระทบ   
ต่อสิทธิหรือความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัลกัษณ์
ทางกายภาพ 
   3.  จากผลการศึกษาน้ีท าให้ทราบถึงความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ ซ่ึงสามารถ
ใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องท่ีมีบทบาทในการออกกฎหมาย        
ท่ีเอ้ืออ านวยหรือสามารถลดผลกระทบต่อความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศได ้
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   ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
   1.  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีมีจ  านวนผูช้ายขา้มเพศนอ้ย มีจ านวนเพียง 30 คน 
จึงควรเน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ  รวมถึงการศึกษา ติดตามในระยะยาว (Cohort Study) เพื่อศึกษา 
ผลกระทบดา้นต่าง ๆ ต่อผูช้ายขา้มเพศ 
   2. เพิ่มเติมการศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นเพศสัมพนัธ์ (Sexual Activity) ระหว่างคู่ชีวิตของ
ผูช้ายขา้มเพศหรือความคาดหวงัของคู่ครองของผูช้ายขา้มเพศในการสร้างหรือการด าเนินไปของ
ครอบครัวในอนาคต  
   3. เน่ืองจากการศึกษาไม่พบความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของ
ตนเอง ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีเป็นอุปสรรคต่อผูช้ายขา้มเพศท่ีไม่สามารถไปถึงความตอ้งการ
ขั้นน้ีได ้ถึงแมจ้ะมีความพยายามในการเปล่ียนแปลงเพศของตนเองแลว้ก็ตาม 
   4. การศึกษาเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ครอบครัว หรือสังคม 
หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงหรือมีปริมาณผูช้ายขา้มเพศเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
 
 

แบบสอบถามความต้องการพืน้ฐานของผู้ชายข้ามเพศ 
 
  เร่ือง การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย (The Investigation of 
Basic Needs in Female – to – Male (FTM) Thai Transgenders) 
  แบบสอบถามความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ชายข้ามเพศ 
         1.1 อาย.ุ.....................ปี 
         1.2 ระดบัการศึกษา  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรี 
 1.3 อาชีพ    รับราชการ 
     คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 
     เกษตรกร 
     รับจา้งทัว่ไป 
     อ่ืน ๆ......................... 
         1.4 รับการรักษาเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิดโดยการใชฮ้อร์โมนเพศ 

  รับ    ไม่รับ 
1.5 นบัถือศาสนา 

     พุทธ 
 คริสต ์
 อิสลาม 
 อ่ืน ๆ………………………… 
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ตอนที ่ 2  ความต้องการพืน้ฐานของผู้ชายข้ามเพศ 
  ค าช้ีแจ้ง ขอ้ค าถามความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศ ประกอบดว้ย 5 หัวขอ้ใหญ่ 
โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความตอ้งการของตนเอง ระดบัความตอ้งการมีดงัน้ี 
 

ระดบั ความตอ้งการ 
4 ความตอ้งการระดบัสูง 
3 ความตอ้งการปานกลาง 
2 ความตอ้งการระดบัต ่า 
1 ไม่มีความตอ้งการนั้นเลย 

 

หวัขอ้ประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
1.ความตอ้งการพื้นฐานดา้นกายภาพ 4 3 2 1 

1.1 ตอ้งการเปล่ียนแปลงร่างกายทางกายภาพเพื่อให้ตรงกบัการรับรู้
ตนเอง เช่น การรักษาโดยการใช้ยาหรือฮอร์โมน การผ่าตัด เป็นต้น 
เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติไดป้กติ 

    

2.ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น     
2.1 กฎหมายการสมรสหรือพระราชบญัญติัชีวิตคู่ ท่ีรับรองสถานะ

ความสัมพันธ์ และสิทธิต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือการสมรสถูกต้องตาม
กฎหมาย 

    

2.2 สิทธิในการรักษาหรือการรับบริการทัว่ไปโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ     
2.3 สิทธิในการรักษาหรือการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้ายขา้มเพศ

โดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ  เช่น รับฮอร์โมนเพศ การผ่าตัดเพื่อแปลงเพศ 
รวมทั้งสิทธิการผา่ตดัแปลงเพศฟรี 

    

2.4 ความปลอดภยัในพื้นท่ีส่วนตวั และพื้นท่ีสาธารณะ เช่น การใช้
ห้องสาธารณะ  หรือการตรวจค้นร่างกายโดยพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

    

2.5 สวสัดิการแรงงาน เช่น วนัลางานเม่ือตอ้งการรับการรักษาโดย
การผ่าตัดแปลงเพศ โดยจ านวนวนัลางานข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
แพทยผ์ูผ้า่ตดั 
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หวัขอ้ประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
2.6 สิทธิการได้รับการปฏิบติัอย่างมีมนุษยธรรมขณะจ าคุก ร่วมทั้ง

การพิจารณาคดีความอยา่งยติุธรรม 
    

2.7 การเปล่ียนแปลงค าน าหน้านาม โดยไม่ค  านึงถึงเพศสภาพ หรือ
ขอ้แมก้ารผา่ตดัแปลงเพศ 

    

3.ความตอ้งการความรักและการมีความสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้น     
3.1 สิทธิความเท่าเทียมในการท างาน ทั้ งการพิจารณาเข้าท างาน 

ระหวา่งการท างาน รวมทั้งความเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยไม่
เลือกปฏิบติัเน่ืองจากเพศ 

    

3.2 สภาพแวดล้อมในสังคม สถานท่ีท างาน สถานศึกษา ท่ีมีความ
เป็นมิตรกบัทุกเพศ 

    

3.3 การเลือกแต่งกายท่ีเหมาะสมและตรงตามเพศวิถี เช่น ในสถานท่ี
ราชการ ท่ีท างาน สถานศึกษา การเขา้รับประราชทนพิธีปริญญาบตัร เป็น
ตน้ โดยไม่ค  านึงถึงเพศก าเนิด 

    

4.ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ     
4.1 การยอมรับจากสังคม ครอบครัว คนรอบขา้งโดยไม่มีเง่ือนไง     
4.2 สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะ     
4.3 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะทั้ งท่ี เก่ียวข้องและไม่

เก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทางเพศ 
    

5.ความตอ้งการท่ีจะไดพ้ฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง     
5.1 ท่านเคยมีความคิดวา่จะกลบัไม่เป็นเพศโดยก าเนิดหรือไม่     
5.2 ความพึงพอใจในเพศสภาพปัจจุบนัของตน     
5.3 ความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิตในเพศสภาพท่ีตนเอง

เลือก เช่น ดา้นการท างาน ดา้นการยอมรับทางสังคมและครอบครัว ดา้น
การเปล่ียนแปลงตนเอง เป็นต้น  และสามารถเป็นตัวอย่างท่ี ดี  ให้
ค  าแนะน ากบัผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัผูช้ายขา้มเพศรวมทั้งความหลากหลาย
ทางเพศทั้งหมด 
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ภาคผนวก ข 
 
 

ข้อค าถามกึง่โครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In – Depth Interview)  

 
การวจิยั เร่ือง การศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย 

(The Investigation of Basic Needs in Female – to – Male (FTM) Thai Transgenders) 
 
ค าช้ีแจ้ง   แนวค าถามน้ี เป็นค าถามท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

1. ในความคิดของท่าน ท่านคิดว่าสังคมไทยให้การยอมรับหรือรู้จกัผูช้ายขา้มเพศมาก
นอ้ยเพียงใด 

2. ท่านเคยเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบา้ง อนัเน่ืองมาจากการเลือกหรือนิยามตวัเองวา่
เป็นผูช้ายขา้มเพศ 

3. ครอบครัว สังคม ท่ีท างาน  โรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัมีปฏิกิริยาหรือตอบสนองกบัเรา
อยา่งไรบา้ง 

4. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเน่ืองจากการเลือกหรือนิยามตวัเองวา่เป็นผูช้ายขา้มเพศ 
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ภาคผนวก ค 
 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธวชั  แตโ้สตถิกุล  อาจารยป์ระจ าภาควชิาเภสัชวทิยา  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร. ดวงตา  กาญจนโพธ์ิ อาจารยป์ระจ าภาควชิาเภสัชวทิยา  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3.  ดร.อารยา  ผลธญัญา   อาจารยป์ระจ าภาควชิาจิตวทิยา  
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ง   

 

 

แบบแสดงความยนิยอมเข้าร่วมการวจัิย (Consent Form) 

 

โครงการวจิยัเร่ือง................. ความตอ้งการพื้นฐานของผูช้ายขา้มเพศในประเทศไทย....................... 

ใหค้  ายนิยอม  วนัท่ี……… เดือน..............................พ.ศ................ 

  ก่อนท่ีจะลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมเป็นกลุ่มตวัอยา่งหรืออาสาสมคัรในโครงการวจิยัน้ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั วิธีการวจิยั และรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุในเอกสารข้อมูลส าหรับผูร่้วมโครงการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัได้ให้ไวแ้ก่ข้าพเจา้ และขา้พเจา้เข้าใจ
ค าอธิบายดงักล่าวครบถว้นเป็นอยา่งดีแลว้ 
  ผูว้ิจยัรับรองว่าจะตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้สงสัยเก่ียวกบัการวิจยัน้ีดว้ยความเต็มใจ 
และไม่ปิดบงัซ่อนเร้นจนขา้พเจา้พอใจ 
  ขา้พเจา้เขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีด้วยความสมคัรใจ และมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขา้ร่วม
โครงการวจิยัน้ีเม่ือใดก็ได ้ 
  ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั จะเปิดเผยไดเ้ฉพาะ  
ในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั การเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้มีความเขา้ใจดีทุกประการและไดล้งนามในใบยนิยอม
น้ีดว้ยความเตม็ใจ 
 
 

ลงนาม  ………………………………….……..ผูย้นิยอม 

(……………………………………….) 

ลงนาม  …………………………………………...ผูท้  าวจิยั 

(.……………….………….………….) 
 


