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 ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์
ตอ่คนหลากหลายทางเพศ สำาหรบั คร ูอาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา เปน็ผลผลติ
ของโครงการ “การพฒันาชดุความรูอ้อนไลนส์ำาหรบับคุลากรดา้นการศกึษาเพือ่ยตุกิาร
สร้างวาทกรรมเกลยีดชงัในสือ่ออนไลนท์ีก่ระทำาต่อกลุม่คนหลากหลายทางเพศ” ซึง่เปน็
โครงการที่มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา เนื้อหาในชุดความรู้นี้นำามาจากการศึกษา
สังเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยออนไลน์ และผลการวิจัยภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและ
เชงิคุณภาพ คณะผูจั้ดทำาขอขอบคุณกองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสรา้งสรรค์ ทีส่นบัสนนุ
งบประมาณสำาหรับการดำาเนินโครงการ และการเผยแพรช่ดุความรูน้ีใ้นรปูของออนไลน์
และหนังสอื ขอขอบคณุสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ทีส่นบัสนุน
การดำาเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณคุณหทัยรัตน์ สุดา ที่ร่วม
เป็นกระบวนกรกับคณะผู้จัดทำา ในการนำาชุดความรู้ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
อบรม คร ูอาจารย์ และนกัการศึกษา กอ่นทีจ่ะพฒันามาเปน็เนือ้หาฉบบัสมบรูณท์ีบ่รรจุ
อยู่ในชุดความรู้เล่มนี้
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แนะนำ�หลักสูตร

1. คว�มสำ�คัญของหลักสูตร

 ครู อ�จ�รย์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� เป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในก�รสร้�งก�ร
ตระหนักรู้และจิตสำ�นึกเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและคว�มเท่�เทียมของมนุษย์ โดยเฉพ�ะใน
ประเด็นเร่ืองคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เพศภ�วะ และเพศวถิ ีก�รแสดงออกในพฤตกิรรม 
อ�รมณ์ คว�มรู้สึก และอัตลักษณ์ท�งเพศของเย�วชนในสถ�นศึกษ�มีคว�มแตกต่�ง
หล�กหล�ยและเปลีย่นแปลงไปจ�กอดตีทีผ่�่นม� ทำ�ใหเ้กดิตวัตนท�งเพศทีแ่ตกต�่งไป
จ�กช�ยและหญิงทั่วไป สังคมอ�จะรับรู้ตัวตนของพวกเข�ในฐ�นะ เกย์ กะเทย ทอม ดี้ 
หรอืบคุคลข�้มเพศ ประกอบกบัก�รเข�้ถงึขอ้มลูข�่วส�รในสือ่ออนไลนท์ีส่ะดวกรวดเรว็ 
ทำ�ให้เย�วชนส�ม�รถเรียนรู้ก�รแสดงตัวตนท�งเพศในแบบที่ตนเองต้องก�รได้ง่�ย 
เง่ือนไขเหล่�นี้อ�จสร้�งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบได้ในเวล�เดียวกัน ผลกระทบ
ในเชงิบวก คือก�รเปดิกว�้งของพืน้ทีเ่รยีนรูใ้หม่ๆ ท่ีเย�วชนส�ม�รถแสดงตวัตนท�งเพศ
ในสือ่ออนไลนก์บักลุม่เพือ่นทีม่คีว�มรูส้กึและตวัตนท�งเพศในแบบเดยีวกนั ผลกระทบ
ในเชิงลบ คือ ก�รถูกกลั่นแกล้งรังแกจ�กกลุ่มคนที่รู้สึกไม่ชอบและมีอคติที่แสดงออก
ด้วยภ�พและภ�ษ�ที่ไม่สุภ�พ บ่งบอกถึงก�รดูหมิ่นเหยียดหย�ม และส่งผลให้เย�วชน
ที่มีอัตลักษณ์ต่�งไปจ�กช�ยหญิงได้รับคว�มอับอ�ยและรู้สึกข�ดคว�มมั่นใจในตนเอง 
ดังนั้น พื้นที่ในสื่อออนไลน์จึงเป็นด�บสองคม

 ภ�ระหน�้ทีส่ำ�คญัของบคุล�กรท�งก�รศกึษ� คอืก�รเปน็ผูส้ง่เสรมิและสนบัสนนุ
ให้เย�วชนและนักเรียนในคว�มรับผิดชอบของตนมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในคว�ม
แตกต�่งหล�กหล�ยของมนษุย ์พรอ้มทัง้ตอ้งมองเหน็ปญัห�ของก�รละเมดิสทิธมินษุยชน
ของเด็กและเย�วชนในมิติต่�งๆ สำ�หรับในประเด็นเพศภ�วะและเพศวิถีซ่ึงเป็นเรื่องที่
ละเอยีดออ่นและมคีว�มสำ�คญัในโลกปจัจบุนั บคุล�กรท�งก�รศกึษ�มคีว�มจำ�เปน็ตอ้ง
เรียนรู้สิ่งเหล่�น้ีอย่�งรอบด้�นเพื่อให้มีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจที่แท้จริงเกี่ยวกับคว�ม
หล�กหล�ยในก�รแสดงตัวตนท�งเพศของเย�วชน หลักสูตรน้ีจึงมุ่งหวังให้บุคล�กร
ท�งก�รศกึษ�มทีกัษะทีเ่พิม่ม�กขึน้ทัง้ในด�้นคว�มรูแ้ละเทคนคิวธิกี�รใหม่ๆ  เพือ่นำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในก�รส่งเสริมคว�มเท่�เทียมท�งเพศ ก�รเค�รพคว�มเป็นมนุษย์ และ
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ก�รขจดัปญัห�ก�รกล่ันแกล้งรังแกเย�วชนท่ีเปน็กลุม่คนหล�กหล�ยท�งเพศ (เกย ์กะเทย 
ทอม ดี้) ในสถ�นศึกษ�ทั้งในพื้นที่ส�ธ�รณะในชีวิตประจำ�วันและสื่อสังคมออนไลน

 เป้�หม�ยสำ�คัญของหลักสูตรนี้ คือ ก�รเปลี่ยนแปลง ครู อ�จ�รย์ และบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�ให้เป็น “ผู้สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้�งสรรค์” ซึ่งมีคว�มพร้อมทั้ง
ในเรื่องคว�มรู้ เทคนิควิธีก�ร ทัศนคติ และก�รเป็นผู้นำ�เพ่ือป้องกันและยุติก�รแสดง
อคตแิละก�รรังแกเย�วชนทีท่ีม่อีตลกัษณท์�งเพศทีต่่�งไปจ�กช�ยหญงิทีส่งัคมค�ดหวงั 
เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ และบุคคลข้�มเพศ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับเพศ
ภ�วะและเพศวิถียังคงอยู่ในวงจำ�กัด ทำ�ให้บุคคล�กรท�งก�รศึกษ�ไม่ส�ม�รถเข้�ใจ
เงื่อนไข สถ�นก�รณ์ และกระบวนก�รที่ซับซ้อนของปัจจัยท�งสังคมและวัฒนธรรมที่
ทำ�ให้เกิดคว�มเหล่ือมล้ำ� ก�รสร้�งอคติ คว�มรุนแรง และก�รแบ่งแยกกีดกันท่ีส่ง
ผลกระทบต่อคุณภ�พชีวิตของเย�วชนที่เป็นกลุ่มเพศที่หล�กหล�ยในสถ�นศึกษ� 
หลักสูตรนี้จึงเป็นประตูสำ�คัญที่จะนำ�บุคล�กรท�งก�รศึกษ�เข้�ม�เรียนรู้และทำ�คว�ม
เข้�ใจปัญห�ดังกล่�ว เพื่อให้เกิดกลุ่มเครือข่�ยบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ท่ีมีคว�มพร้อม
ส�ม�รถคิดและสร้�งวิธีก�รใหม่ๆ ในก�รส่งเสริมให้เย�วชนเป็นผู้ที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
และเค�รพศักดิ์ศรีของมนุษย์ ์

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1) ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ และปรับฐ�นคว�มเข้�ใจเรื่องเพศของตนเอง 

 2) ให้ผู้เรียนตระหนักและเท่�ทันอคติท�งเพศของสังคมและตัวเอง 

 3) ให้ผูเ้รยีนเข�้ใจว�่ถึงส�เหตแุละรปูแบบของพฤตกิรรมก�รรงัแก/ระร�นบคุคล
หล�กหล�ยท�งเพศทั้งในโลกออนไลน์และนอกโลกออนไลน์ 

 4) ให้ผู้เรียนทำ�คว�มเข้�ใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหล�กหล�ยท�ง
เพศที่ถูกรังแก/ระร�นในโลกออนไลน์

 5) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะจัดกระบวนก�รเรียนรู้ กิจกรรม อีกทั้งมีส่วน
ร่วมสร้�งบรรย�ก�ศที่เป็นมิตรต่อนักเรียนหล�กหล�ยท�งเพศ เพื่อป้องกันและยุติก�ร
รังแก/ระร�นที่มีกลุ่มนักเรียนหล�กหล�ยท�งเพศเป็นเป้�หม�ยในทุกช่องท�ง
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3. ผลที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นหลังก�รเรียนรู้

 1) ผู้เรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยของมนุษย์ในมิติเรื่อง
เพศ เพศภ�วะ และ เพศวิถี 

 2) ผู้เรียนมีคว�มตระหนักในอคติที่มีต่อนักเรียนหล�กหล�ยท�งเพศที่นำ�ไปสู่
ก�รรังแก/ระร�น 

 3) ผู้เรียนส�ม�รถสร้�งเนื้อห�บทเรียน และนำ�ไปใช้สอน ถ่�ยทอด หรือจัด
กิจกรรมกับนักเรียนได้ 

 4) ผูเ้รยีนส�ม�รถออกแบบบรรย�ก�ศโรงเรียนทีเ่ปน็มติร และจดักจิกรรมต�่งๆ 
ที่ช่วยป้องกันและยุติพฤติกรรมก�รรังแก/ระร�น นักเรียนหล�กหล�ยท�งเพศ

4. แบบประเมินตัวเองก่อนก�รเรียน

คุณคิดว่�ก�รกระทำ�ท�งออนไลน์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นก�ร
รังแก/ระร�นบุคคลหล�กหล�ยท�งเพศหรือไม่เป็น โดยทำ�
เครื่องหม�ย √ ในช่องที่เลือกตอบ

เป็น ไม่เป็น

1. โพสต์/แชร์ข้อมูล/รูปภ�พของบุคคลหล�กหล�ยท�งเพศโดย
ไม่ได้ขออนุญ�ตเจ้�ตัวก่อน

2. โพสต์/แชร์ข้อมูล/รูปภ�พของบุคคลหล�กหล�ยท�งเพศ เพื่อ
ทำ�ล�ยชื่อเสียง/ภ�พลักษณ์ของเข�

3. สง่ขอ้มลูเรือ่งเพศสัมพนัธ/์ภ�พโป ๊ไปให้บคุคลหล�กหล�ยท�ง
เพศโดยที่เข�ไม่ได้ขอ

4. โพสต์/แชร์ข้อคว�มล้อเลียนรูปร่�ง/หน้�ต�ของบุคคลหล�ก
หล�ยท�งเพศ

5. โพสต์/แชร์ขอ้คว�มประจ�นบคุคลเพร�ะสงสยัว�่เข�เปน็หล�ก
หล�ยท�งเพศ

6. โพสต์/แชร์ข้อคว�มล้อเลียนพฤติกรรมทั่วไปของบุคคล 
หล�กหล�ยท�งเพศ
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7. โพสต/์แชร ์หรอืสง่ขอ้คว�มประจ�น/ลอ้เลยีนเรือ่งเพศสมัพนัธ์
ของบุคคลหล�กหล�ยท�งเพศ

8. โพสต/์แชร ์หรือส่งขอ้คว�มขม่ขูว่�่จะทำ�ร�้ยบคุคลหล�กหล�ย
ท�งเพศ

9. โพสต์/แชร์ หรือสง่ขอ้คว�มเชงิอบรมสัง่สอนบุคคลหล�กหล�ย
ท�งเพศเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นเพศโดยกำ�เนิดของเข�

10. โพสต์/แชร์รูปอ�วุธ เช่น มีด ปืน เพื่อข่มขู่บุคคลหล�กหล�ย
ท�งเพศ เพร�ะไม่ยอมรับตัวตนท�งเพศของเข�

11. โพสต์/แชร์ หรือส่งข้อคว�มไปข่มขู่ว่�จะทำ�ร้�ยบุคคลหล�ก
หล�ยท�งเพศเพร�ะว่�ไม่ยอมรับตัวตนท�งเพศของเข�

12. โพสต์/แชร์ข้อคว�มว่�จะข่มขืนบุคคลหล�กหล�ยท�งเพศ
เพร�ะว่�ไม่ยอมรับตัวตนท�งเพศของเข�

13. สวมรอยหรอืปลอมตวับนอนิเตอรเ์นต็เปน็บคุคลอืน่ทีเ่ปน็คน
หล�กหล�ยท�งเพศจนทำ�ให้เข�เสยีชือ่เสียง หรือไดร้บัคว�มเสยีห�ย

14. เก�ะติด อินสตร�แกรม ไลน์ ยูทูป ฯลฯ ของบุคคลหล�ก
หล�ยท�งเพศ โดยโพสต์/แชร์ข้อคว�มที่สร้�งคว�มรำ�ค�ญ หรือ
คว�มหว�ดกลัวให้กับเข�

5. โครงสร้�งหลักสูตร

 หลกัสตูรออนไลนน์ีม้เีนือ้ห�ก�รเรยีนรู ้ทัง้หมด 12 หนว่ยก�รเรยีนรู ้ประกอบดว้ย

 หน่วยที่ 1 ตัวตนท�งเพศของเร�

 หน่วยที่ 2 ระบอบสองเพศที่ครอบงำ�โลก

 หน่วยที่ 3 เพศที่หล�กหล�ย

 หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมของคนหล�กหล�ยท�งเพศ

 หน่วยที่ 5 อคติท�งเพศและก�รทำ�คว�มรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

 หน่วยที่ 6 รู้จักโลกออนไลน์ของเด็กไทย
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 หน่วยที่ 7 ก�รรังแก/ระร�นกันท�งออนไลน์

 หน่วยที่ 8 ก�รรังแกคนหล�กหล�ยท�งเพศในโลกออนไลน์

 หน่วยที่ 9 ผลกระทบจ�กก�รถูกรังแกออนไลน์

 หน่วยที่ 10 ข้อมูลก�รคุ้มครองสิทธิและคว�มปลอดภัยของบุคคลหล�กหล�ย
ท�งเพศ

 หน่วยที่ 11 บทบ�ทของสถ�นศึกษ�และครูในก�รป้องกันและยุติก�รรังแก
นักเรียนหล�กหล�ยท�งเพศท�งออนไลน์

 หน่วยที่ 12 ก�รรับมือพฤติกรรมรังแกท�งออนไลน์อย่�งเหม�ะสม
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หน่วยที่ 1 

ตัวตนทางเพศของเรา

1.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

	 1.1.1	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจเรื่องระบอบสองเพศที่ครอบงำา
สังคม	

	 1.1.2	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจเพศทั้ง	 3	 มิติ	 คือ	 เพศสรีระ	
เพศภาวะ	และเพศวิถี

	 1.1.3	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเท่าทันว่าเพศเป็นสิ่งสร้าง	หรือผลผลิตของสังคม
วัฒนธรรม

1.2 เรื่องเพศที่มีมากกว่าหนึ่งมิติ

	 เพศถูกใชเ้ป็นระบบจำาแนกประชากรมายาวนาน	เชน่เดยีวกบั	วยั/อาย	ุเชือ้ชาต	ิ
ชาติพันธุ์	ศาสนา	อาชีพ	การศึกษา	เศรษฐกิจ	ถิ่นที่อยู่	 เป็นต้น	การจำาแนกประชากร
ตามคณุลกัษณะดงัทีก่ลา่วมา	เปน็ทีม่าของสำานกึในตัวตนหรอือตัลกัษณข์องเรา	ซึง่คนๆ	
หนึ่งไม่ได้มีแค่อัตลักษณ์เดียว	คำาว่า	‘อัตลักษณ์’	หมายถึง	ความตระหนักรู้ว่าตัวเราคือ
ใคร	และสามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าเราเป็นใคร	เช่น	เราทราบว่าเราเป็นเพศอะไร	เป็น
เด็ก	หรือเป็นผู้ใหญ่	เป็นคนจน	หรือคนรวย	เป็นชาวพุทธ	หรือไม่ใช่	เป็นหญิง	หรือเป็น
ชาย	หรอืไม่ใช่ทัง้สองอยา่ง	เปน็ตน้	เพศถกูสรา้งขึน้มาโดยสงัคมและทำาใหก้ลายเปน็สว่น
หนึ่งของอัตลักษณ์เรา	 สังคมใช้วิธีการจัดการพลเมืองด้วยวิธีจำาแนกคนตามอัตลักษณ์
เพศ	 ทั้งนี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ในสังคมซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการแบ่งบทบาท
หน้าที่	การจัดสรรอำานาจ	และทรัพยากร	

	 อัตลักษณ์เพศ	หมายถึง	การรับรู้ตัวตนของเราด้านเพศว่าเรามีเพศอะไร	ตัวตน
ทางเพศของเราเป็นสิ่งที่กำาหนดประสบการณ์ชีวิต	บุคลิกภาพ	พฤติกรรม	กริยาท่าทาง	
การแตง่กาย	วธิกีารพดู	วธิปีฏสิมัพนัธก์บัคนอ่ืน	บทบาททางสังคม	รวมทัง้การแสดงออก
ในเรื่องความรัก	ความปรารถนา	และรสนิยมทางเพศสัมพันธ์	 ตัวตนทางเพศของเรามี
อยู่ด้วยกัน	3	ด้าน	คือตัวตนที่เป็น	เพศสรีระ	เพศภาวะ	และ	เพศวิถี	นั่นย่อมหมายความ



8				หน่วยที่	1	:	ตัวตนทางเพศของเรา

วา่ตวัตนทางเพศของเรามกีารผสมผสานท้ังสว่นทีเ่ป็น	ร่างกาย	(body)	สงัคม	(society)	
และอารมณ์ความรู้สึก	(emotion)	แต่ความแตกต่างของอวัยวะเพศที่มักพบเห็นกันว่า
มีอยู่แคส่องลักษณะ	จึงถูกนำามาใชเ้ป็นข้อบ่งชีท้ี่ยืนยนัว่ามนุษย์นั้นมเีพศแตกต่างกันแค่
สองเพศเท่านั้น	

	 ระบอบเพศสองขั้ว	 (หญิงและชาย)	 หมายถึง	 ระบบกฎเกณฑ์	 กติกา	 ค่านิยม	
และบรรทดัฐาน	ทีท่ำาใหห้ญิงและชายนัน้แตกต่างกันคนละข้ัว	เปน็ระบบท่ีสงัคมกำาหนด
และปลูกฝังให้เราเชื่อฝังหัวแบบนั้น	 ตั้งแต่เกิดจนตายเราถูกสอนว่ามนุษย์ที่สามารถตั้ง
ท้องและผลิตน้ำ�นมให้ตัวอ่อนดื่มกินได้	คือ	เพศหญิง	ที่จะต้องถูกขัดเกลาหล่อหลอมให้
เติบโตไปอย่างมคีณุสมบตัคิวามเปน็หญงิ	(femininity)	ทีห่มายรวมถงึความเปน็แมด่ว้ย	
สว่นมนษุย์ท่ีสร้างอสจุไิด	้คอื	เพศชาย	กจ็ะถกูกลอ่มเกลาใหเ้ตบิโตไปมคีณุลกัษณะความ
เป็นชาย	 (masculinity)	 ที่ต้องสามารถปกป้องเพศหญิงและตัวอ่อนได้	 การสถาปนา
ระบบเพศสองขั้วทำาให้เพศลักษณะอื่นๆ	ไม่ถูกยอมรับและไม่มีพื้นที่ในสังคม	เนื้อหาใน
ส่วนต่อไปเป็นคำาอธิบายตัวตนเพศ	3	ด้าน	ของเรา

1.3 เพศสรีระ/เพศกำาเนิด

 เพศสรีระ	(sex)	หมายถึง	เพศที่ถูกกำาหนดมาจากลักษณะทางร่างกาย	มนุษย์
หรือสิง่มชีวีติทกุประเภทเกดิมามลีกัษณะรา่งกายธรรมชาตท่ีิเหมอืนกนัและท่ีแตกตา่งกนั	



ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ    9

ซึ่งการพบลักษณะที่แตกต่างที่สังเกตเห็นได้ทำาให้มนุษย์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์เกิด
การเรียนรู้ที่จะจัดประเภทร่างกายออกเป็นกลุ่มๆ	 โดยดูจากอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก	
ต่อมาก็ดูอวัยวะสบืพนัธุภ์ายใน	โครโมโซม	และฮอรโ์มน	พบวา่มนษุยแ์ละสตัวม์แีบบแผน
ร่างกาย	 2	 แบบที่มีลักษณะตรงข้ามกัน	 คือ	 เพศหญิง/เพศเมีย	 และเพศชาย/เพศผู้	
แต่การจัดแยกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าร่างกายธรรมชาติแบบอ่ืนๆ	 ไม่เคยดำารงอยู่	
แต่การดำารงอยู่ของร่างกายที่ผิดแผกไปจาก	2	แบบ	ที่ถูกจำาแนกไว้	ได้ถูกให้ความหมาย
ว่าเป็นร่างกายที่	‘ผิดปกติ’	ไปนั่นเอง	

	 ในโลกนีม้ทีารกอยูจ่ำานวนหนึง่ท่ีเกดิมามอีวยัวะเพศหญงิและอวยัวะเพศชายอยู่
ในร่างกายเดียวกัน	 ทารกประเภทนี้ถูกเรียกว่าเป็น	 ‘กะเทยแท้’	 หรือในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า	‘hermaphrodite’	ส่วนในภาษาบาลีเรียกว่า	‘บัณเฑาะห์’	แล้วก็ยังพบอีกว่า
มีทารกที่เกิดมาเป็นอินเตอร์เซ็กส์	 (intersex)	 และเติบโตขึ้นเป็นคนอินเตอร์เซ็กส์ที่	
หมายถงึ	บคุคลทีม่ลีกัษณะรา่งกายกำากวมหรอืไมชั่ดเจนมาตัง้แตถ่อืกำาเนดิ	ความกำากวม
นั้นอาจปรากฏที่	อวัยวะเพศ	ฮอร์โมนเพศ	โครโมโซมเพศ	รวมทั้งต่อมในอวัยวะสืบพันธุ์	
(เช่น	รังไข่	ลูกอัณฑะ)	เมื่อร่างกายไม่สอดรับกับระบบคิดแบบสองเพศของสังคม	จึงถูก
ตัดสินว่า	 ‘ผิดปกติ’	 ทำาให้พ่อแม่ของเด็กอินเตอร์เซ็กส์เหล่านั้น	 และแพทย์ร่วมมือกัน
แก้ไขเพศของเด็ก	 โดยอาจจะใช้วิธีผ่าตัดดัดแปลงอวัยวะเพศของเด็ก	 หรือใช้วิธีปรับ
ฮอร์โมนในร่างกายเด็ก	 ตลอดจนอบรมกล่อมเกลาทั้งความคิด	 อุปนิสัย	 การแต่งกาย	
และพฤติกรรม	ให้เด็กทารกคนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพศหญิง	หรือเพศชายตามที่พ่อแม่	
หรอืแพทยเ์ลอืกใหเ้ดก็เป็น	กลุม่บคุคลทีเ่ปน็อนิเตอรเ์ซก็ส์เมือ่เตบิโตขึน้อาจจะเกดิความ
สบัสนระหวา่งเพศรา่งกายกบัเพศภาวะของตน	พวกเขาอาจจะประสบกบัปญัหาการถกู
ล้อเลียน	รังแก	รงัเกยีจ	ถกูเลอืกปฏบิตั	ิและถกูรงัแกกลัน่แกลง้	ในลกัษณะท่ีไมไ่ดแ้ตกต่าง
ไปจากที่บุคคลหลากหลายทางเพศกลุ่มอื่นๆ	ประสบ

	 ในบางสังคมยอมรับและให้คุณค่าลักษณะอินเตอร์เซ็กส์ว่าเป็นคุณสมบัติของ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์	 เช่น	 ในคติความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าและสิ่งศักดิสิทธิ์ของฮินดู	 พระศิวะมี 
ปางหนึ่งเป็นทั้งหญิงและชายเรียกว่า	 “ปางอรรธนารีศวร”	 (คร่ึงหนึ่งเป็นพระศิวะ	 
อีกครึ่งหนึ่งเป็นพระแม่อุมา)	 ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าพระศิวะปางนี้นำาความอุดมสมบูรณ์มา
สู่โลกมนุษย์	 ในคติความเช่ือของชาวกรีกโบราณ	 มีเทพเจ้าที่ชื่อว่า	 เฮอมาพรอดิตัส	
(Hermaphroditus)	 ซึ่งมีร่างกายเป็นทั้งชายและหญิง	 ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณมี
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ความเชือ่เรือ่งเทพอนิารซ่ึิงไมม่เีพศทีชั่ดเจน	เปน็ชายกไ็ด	้เปน็หญงิกไ็ด	้เชือ่วา่เทพอินาริ
จะช่วยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์และเจริญงอกงาม	 ชาวสุเมเรียนใน
อารยธรรมเมโสโปเตเมยีใหก้ารนบัถือเทพเจา้อนีนันา่ซึง่มร่ีางเป็นทัง้หญงิและชายเช่นกัน	

1.4 เพศภาวะ 

	 คำาวา่	gender	(เจนเดอร)์	มีแปลเป็นไทยไว้หลายคำา	ได้แก่	เพศภาวะ	เพศสภาพ	
หรือ	เพศสถานะ	หมายถึง	การแสดงออกหรือบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งบ่งบอกถึงความ
เป็นชาย	 ความเป็นหญิง	 หรือทั้งชายและหญิงผ่านวิธีการต่างๆ	 เช่น	 ลักษณะท่าทาง	
การแต่งกาย	 การพูดจา	 การแสดงอารมณ์และความรู้สึก	 ซึ่งบุคคลนั้นคิดว่าเป็นสิ่งท่ี
ตนเองพึงพอใจ	 โดยไม่จำาเป็นต้องสอดคล้องกับเพศตามกำาเนิด/เพศสรีระที่ได้มาตั้งแต่
ถือกำาเนิด	 เพศภาวะไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติกำาหนด	แต่เป็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่
เกิดจากประสบการณแ์ละการเรยีนรูท้างสงัคมของบคุคล	การอบรมขัดเกลาโดยสถาบนั
ครอบครวัทีม่พีอ่แมแ่ละญาตพ่ีินอ้งเปน็ตน้แบบ	ถกูสอนในสถาบนัการศกึษา	เชน่	โรงเรยีน	
โดยมีครูเป็นผู้อบรมบ่มเพาะ	และเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมในสังคมจากเพื่อน	หรือ
เปน็สิง่ท่ีบคุคลเรยีนรูแ้ละเลอืกวธิกีารแสดงความเปน็หญงิและชายในแบบทีต่นเองชอบ	

	 ชุดความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องเพศภาวะได้จำาแนกเพศภาวะออกเป็น	2	แบบ	ที่
ตรงข้ามกัน	คือ	ความเป็นชาย	บุคคลที่มีท่าทาง	ภาษา	คำาพูด	การแต่งกาย	อารมณ์และ
ความรู้สึก	ท่ีบง่บอกถงึความแขง็แกรง่	หา้วหาญ	และอดทน	เปน็ลกัษณะโดดเดน่ประจำาตวั	
และ	ความเป็นหญิง	บุคคลที่มีท่าทาง	ภาษา	คำาพูด	การแต่งกาย	อารมณ์	และความ
รู้สึก	ที่บ่งบอกถึงความนุ่มนวล	อ่อนโยน	และอ่อนหวาน	เป็นลักษณะโดดเด่นประจำาตัว	
แต่ชุดความรู้สมัยใหม่จำาแนกเพศภาวะออกเป็น	3	แบบ	 โดยเพิ่มลักษณะที่สามเข้ามา	
คือ	 ลักษณะผสมผสาน/กึ่งหญิงกึ่งหญิง	 เพราะเชื่อว่าในโลกนี้มีบุคคลที่มีลักษณะผสม
ผสานทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงอยู่จริง	 เช่น	 ชนเผ่าอินเดียแดงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดายอมรับคนเหล่านี้และเรียกพวกเขาว่า	‘คนสองจิตวิญญาณ’		
สว่นในศาสนาฮนิดใูหก้ารยอมรบับคุคลทีม่ลีกัษณะกึง่หญงิกึง่ชายวา่เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัิ
พิเศษที่เทพเจ้าประทานมาให้	สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์	และสิ่งเหนือธรรมชาติได้	
สังคมจึงมอบหมายให้คนเหล่านี้ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาในการประกอบพิธีกรรมและเป็น
ผู้ติดต่อกับอำานาจวิเศษ	 เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับอำานาจศักด์ิสิทธิ์	 ส่วนในสังคม



ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ    11

ชนเผ่าบูกิสซ่ึงอาศัยอยู่บนเกาะชวาในเขตเมืองสุราเวสี	 ชนเผ่าบูกีสจัดแบ่งเพศของคน
เป็น	5	ลักษณะ	ประกอบด้วย	เพศชาย	(Oroani)	เพศหญิง	(Makkunrai)	เพศชายที่มี
ใจเป็นหญิง	(Calabai)	เพศหญิงที่มีใจเป็นชาย	(Calalai)	และเพศกึ่งหญิงกึ่งชาย	เป็น
คนที่เกิดมามีเพศสรีระที่คลุมเครือ	หรือรู้จักในชื่อบิสซู	 (Bissu)	ชาวบูกิสให้การเคารพ
นับถือบิซซูในฐานะที่เป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษ	 ทำาหน้าที่คล้ายเป็นผู้สอนศาสนา	 หมอ
พื้นบ้าน	ผู้ประกอบพิธีกรรมและติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์	รวมถึงเป็นผู้ให้คำาปรึกษา
แก่กษัตริย์และผู้ปกครอง	ทำาให้ฐานะของบิซซูมีเกียรติและได้รับการยกย่องอย่างสูง	

1.5 เพศวิถี

	 เพศวถิ	ี(sexuality)	หมายถงึ	สภาพของอารมณ	์ความรู้สกึ	ความรัก	ความเสนห่า	
ความปรารถนา	และพฤตกิรรมทางเพศของบคุคล	ซึง่เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัความชืน่ชอบ
ในเรือนร่าง	หน้าตารวมทั้งจิตใจของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเอง	 เพศวิถีของเราบ่งชี้ว่าเรามี
รสนิยมเรื่องความรักและเรื่องเซ็กส์อย่างไร	 ถ้าเรารู้สึกว่าบุคคลคนหนึ่งมีเสน่ห์สำาหรับ
เราและเรารู้สึกรักบุคคลนั้น	เราก็ไม่สนใจว่าเขามีเพศสรีระ	และเพศภาวะแบบใด	แต่ใน
โลกที่ขับเคลื่อนกันมาด้วยระบบคิดแบบสองเพศ	 มักทำาให้เรานำารูปลักษณ์รวมทั้ง
ภาพลกัษณข์องความเปน็หญงิและความเปน็ชายมาเปน็พ้ืนฐานสำาคญัประการแรกท่ีจะ
ทำาให้เราเกิดแรงดึงดูดใจทางเพศกับใคร	

	 อำานาจของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อเพศวิถี	 โดยอธิบายว่าอวัยวะ
สบืพนัธุข์องเพศชายทำาหนา้ทีผ่ลติอสจุ	ิอวยัวะสืบพนัธ์ุของผู้หญิงผลิตไข	่และเม่ือเพศชาย
และเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน	 อสุจิและไข่จะผสมกันและทำาให้เกิดการปฏิสนธิของ
ตัวอ่อนมนุษย์ในมดลูกของผู้หญิง	 การให้ความรู้ลักษณะนี้ในสังคมยิ่งไปตอกย้ำ�ว่า	
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิงกับชายเป็นเรื่องของธรรมชาติ	 ส่วนการมีเซ็กส์กับ
คนเพศเดียวกันเช่ือกันมาว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ	 บรรทัดฐานของการมีเซ็กส์และ
การแตง่งานในสงัคมกำาหนดว่ามนุษย์	“เพศชาย”	และ	“เพศหญงิ”	ตอ้งทำาหนา้ทีสื่บพนัธ์ุ
เพื่อให้กำาเนิดบุตร	โดยให้เพศชายทำาหน้าที่	“พ่อ”	และเพศหญิงทำาหน้าที่	“แม่”	และ
ให้ทั้งคู่เลี้ยงดู	อบรมสั่งสอน	และปกป้องดูแลบุตรให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่	การสอนความรู้
ลักษณะนี้	 ยิ่งทำาให้คนรักเพศเดียวกันไม่มีที่ยืนในสังคม	 และถูกละเมิดสิทธิต่างๆ	 รวม
ทั้งสิทธิการก่อตั้งครอบครัว	
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	 ชุดความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ช่วยผสมโรงตีตราคนรักเพศเดียวกัน	ในอดีตคนรัก
เพศเดียวกันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมทางเพศ	“เบี่ยงเบน”	ไปจาก
บรรทดัฐานสงัคม	และมีความพยายามนำาคนเหลา่นัน้ไปบำาบดัรักษาปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ทางเพศ	อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบันนี้วงการจิตแพทย์ทั่วโลกยอมรับแล้วว่า	ความสัมพันธ์
ทางเพศของมนุษย์ไม่ได้มีแค่การรักเพศตรงข้ามเท่านั้น	แต่สามารถมีได้หลากหลายรูป
แบบ	จงึไดป้ระกาศยกเลกิการระบใุหพ้ฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกันเปน็อาการปว่ยทางจิตเวช	
ความรู้ของศาสนาก็ปิดกั้นคนรักเพศเดียวกัน	 หลายศาสนามีข้อห้ามและมีการลงโทษ
บุคคลที่มีพฤติกรรมนี้	 เช่น	 ศาสนาคริสต์และอิสลาม	 มีกฎหมายที่ทำาให้บุคคลที่ความ
สัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกันเป็นอาชญากร	 โดยระบุว่าการรักเพศเดียวกันเป็น
บาปเพราะว่าทำาผิดกฎของพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ให้มีเพียงสองเพศ	คือ	เพศชายกับเพศ
หญิง	และต้องการใหม้นษุยท์ัง้สองเพศนีท้ำาหนา้ทีผ่ลติคนทีจ่ะสบืสานผูม้ศีรทัธาในพระเจา้
รุ่นต่อๆ	ไป

	 เราพบขอ้เทจ็จรงิวา่	มนษุยส์ามารถมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบับคุคลทีม่เีพศสรรีะ
เหมือนกับตนได้เช่นกัน	 สังคมในอดีตหลายสังคมอนุญาตให้คนเพศเดียวกันมีความรัก
และความสัมพันธ์ทางเพศกันได้	ตัวอย่างเช่น	สังคมกรีกโบราณ	สังคมญี่ปุ่นโบราณ	และ
ในปัจจุบันทั่วโลกมีประเทศถึง	30	ประเทศ	ที่เปิดกว้างยอมรับการแต่งงานของคนเพศ
เดียวกันว่าถูกกฎหมาย	ตัวอย่างเช่น	แคนาดา	สหราชอาณาจักร	ไต้หวัน	สหรัฐอเมริกา	
อาร์เจนตินา	ออสเตรเลีย	ออสเตรีย	บราซิล	ฯลฯ	

1.6 คำาถามท้ายบท

	 1)	เพศสรีระมีกี่แบบและมีอะไรที่กำาหนดเพศสรีระของเราบ้าง

	 2)	เพศภาวะหมายถึงอะไร	และมีอะไรเป็นตัวกำาหนดเพศภาวะของเรา	

	 3)	เพศวิถีหมายถึงอะไรและมีอะไรเป็นตัวกำาหนดเพศวิถีของเรา	

1.7 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

สุชาดา	ทวีสิทธิ์.	2562.	เอกสารคำาสอนวิชาการวิจัยทำาความรุนแรงบนฐานเพศและ
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ วจปส 732.	 สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล
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หน่วยที่ 2 

ระบอบสองเพศที่ครอบงำ�โลก

2.1 วัตถุประสงค์

	 2.1.1	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจใหม่ต่อเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ
ของตัวเองและของคนอื่น

	 2.1.2	เพือ่ใหผู้เ้รยีนลดอคตแิละแกไ้ขความเขา้ใจไม่ถกูตอ้งตอ่บคุคลหลากหลาย
ทางเพศ

2.2 เพศในวันนี้ของเร�เป็นอย่�งไร

	 ชดุความรู้ท่ีสอนเรามาว่าเพศมนุษย์มแีคส่องเพศได้กกัขงัเราไวใ้นกลอ่งของความ
เป็นหญิงหรือชายที่เคร่งครัดและตายตัว	 สังคมมักให้สถานภาพแก่คนที่ดำาเนินชีวิตอยู่
ภายใตก้รอบบรรทดัฐานเรือ่งเพศ	สว่นคนทีไ่มเ่ชือ่ฟงักถ็กูตำาหนแิละทำาใหก้ลายเปน็	“คน
อื่น”	 ในสังคมไป	 มีการลงโทษด้วยการแสดงความรังเกียจเดียดฉันท์หรือเกลียดชังคน
เหล่านั้น	ทั้งๆ	ที่ในโลกความเป็นจริงนั้นมักพบเสมอว่า	สำานึกตัวตนทางเพศ	ความรัก
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โรแมนติก	ความสัมพันธ์ทางร่างกาย	ตลอดจนจิตผูกพันที่มนุษย์มีต่อกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
องคชาต	(อวัยวะเพศชาย)	หรือโยนี	(อวัยวะเพศหญิง)	แต่อย่างใด	แต่กลับเกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์ท่ีถูกกล่อมเกลา	 รวมทั้งการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตในภายหลัง
ของแต่ละบุคคล	 เราควรยอมรับว่าคนแต่ละคนมีสิทธิเลือกแสดงออกตัวตนทางเพศใน
แบบท่ีตนเองปรารถนาได	้หรอืมสีทิธทิีจ่ะรกัและผกูพนักบัคนทีท่ำาใหช้วีติเขามคีวามหมาย
และมคีวามสขุ	ดงันัน้เราจงึไมค่วรทีจ่ะนำาเอาอวยัวะเพศและหนา้ทีก่ารสบืพนัธุม์าขดีเสน้
ทางชีวิตของบุคคล

	 สถาบันสำาคัญๆ	 ของสังคม	 ได้แก่	 ครอบครัว	 ศาสนา	 โรงเรียน	 มหาวิทยาลัย	
โรงพยาบาล	หน่วยงานทหาร	หน่วยงานตำารวจ	และหน่วยงานอื่นๆ	ของรัฐ	ตลอดจน
สือ่มวลชน	บรษิทั	และผูบ้รหิารบา้นเมอืง	มบีทบาทอยา่งมากในการสรา้งระบบสองเพศ
ขึ้นในสังคม	 ทำาให้เรามีความคาดหวังที่ตายตัวว่า	 ถ้าไม่เป็นหญิง	 ก็ต้องเป็นชาย	 และ
เรียนรู้มาตลอดชีวิตว่าการเป็นชายเป็นหญิงที่สังคมยอมรับต้องเป็นอย่างไร	เช่น	เกิดมา
เป็นเพศหญิงต้องว่านอนสอนง่าย	เชื่อฟัง	รักเดียวใจเดียว	อ่อนโยน	อ่อนหวาน	เติบโต
ไปเป็นภรรยาและแม่ที่ดี	 เชื่อว่าตนเองอ่อนแอกว่าเพศชาย	 และไม่ฉลาดเฉลียวเท่า
เพศชาย	ตอ้งมเีพศชายคอยคุม้ครอง	ถกูบอกถกูพร ่ำ�สอนวา่อาชพีท่ีเหมาะสมกบัเพศหญงิ	
เช่น	พยาบาล	ครู	เลขานุการ	ฯลฯ	ส่วนถ้าเกิดมาเป็นเพศชายต้องเก่ง	เข้มแข็ง	อดทน	
กล้าหาญ	ไม่ร้องไห้	ต้องมีอำานาจเหนือคน	ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้	ต้องประสบ
ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	ถูกให้ข้อมูลว่าอาชีพที่ลูกผู้ชายควรทำา	เช่น	ตำารวจ	ทหาร	
นายช่าง	วิศวกร	เป็นต้น	เพศหญิงที่ไม่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับที่สังคมคาดหวังก็ถูก
มองว่าเป็นผู้หญิง	‘ไม่ดี’	ส่วนเพศชายก็ถูกมองว่า	‘อ่อนแอ’	อีกทั้งมนุษย์ทั้งหญิงและ
ชายยังถูกบอกว่า	วิถีทางเพศแบบรักเพศตรงข้าม	 (heteronormativity)	 เท่านั้นที่ถูก
ศีลธรรม	และทำาให้เชื่อฝังหัวต่อๆ	กันมาว่า	การมีพฤติกรรมทางเพศและการมีความรัก
กับคนเพศเดียวกันเป็นเรื่องวิปริตผิดธรรมชาติ

2.3 เพศ ‘ไม่นิ่ง’

	 ความไม่นิ่งและไม่ตายตัวของเพศ	สะท้อนอยู่ในความเชื่อของหลายวัฒนธรรม	
เช่น	 การเปลี่ยนเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่งปรากฏอยู่ในคติความเชื่อเรื่องเทพเจ้าใน
ศาสนาฮินดู	 ที่เช่ือว่าพระวิษณุสามารถแปลงร่างเป็นหญิงซึ่งจะมีนามว่าพระกฤษณะ		
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ส่วนชาวแอซเท็กโบราณในทวีปอเมริกา	 เชื่อว่าเทพเจ้าเก็ตซัลโคตล์	สามารถแปลงร่าง
เป็นหญิงได้	 คติความเชื่อเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 เพศสรีระชายและเพศสรีระหญิง
สามารถดำารงอยู่ร่วม	 อยู่เอกเทศ	 หรือสลับเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้	 ในโลกที่เป็นจริง	
พบวา่	เพศสรรีะ	เพศภาวะ	รวมท้ังเพศวถีินัน้	ไมน่ิ่ง	และไมต่ายตวั	แตส่ามารถเปล่ียนแปลง
ได้เช่นกัน	ขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้	การปรับตัว	การเลือก	ความต้องการ	เงื่อนไข	
และบริบทแวดล้อมทางสังคม	

	 บคุคลทีเ่กดิมามอีงคชาตและรา่งกายผลติอสจุไิด	้ถกูอบรมสัง่สอนใหแ้สดงออก
แบบผู้ชาย	เช่น	ใส่กางเกง	ห้าวหาญ	แข็งแกร่ง	คบเพื่อนที่เป็นเด็กผู้ชาย	เล่นกีฬาที่ใช้
พละกำาลัง	เสี่ยง	และผาดโผน	แต่เด็กเพศชายเหล่านั้นอาจจะมีจำานวนหนึ่งที่เมื่อเติบโต
ขึ้นสู่วัยหนึ่ง	 อาจจะเกิดความพึงพอใจที่จะแสดงออกท้ังท่าทางและการใช้คำาพูดแบบ
ผูห้ญงิ	อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นผู้หญิงเลย	โดยกระทำาผา่นร่างกาย	กริยา
ท่าทาง	 การแต่งกาย	 รสนิยมทางเพศ	 การที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความพึงพอใจที่จะ
เปลี่ยนลักษณะพฤติกรรม	 รวมท้ังร่างกาย	 และการแสดงออกอื่นๆ	 จากลักษณะแบบ
ชายไปเปน็แบบหญงิ	หรอืเปลีย่นจากแบบหญิงไปเปน็แบบชาย	เราเรียกการเปลีย่นแปลง
นี้ว่า	 “การข้ามเพศ”	 (Trans-gendering)	 ปัจจุบันเราไม่ถือว่าพฤติกรรมข้ามเพศเป็น
ความเจบ็ปว่ยหรอืเปน็ภาวะทีฝ่นืธรรมชาต	ิแตเ่ปน็รปูแบบหนึง่ของการแสดงออกซึง่ตวั
ตนด้านเพศของมนุษย์	

2.4 คำ�ถ�มท้�ยบท

	 1)	สงัคมและวฒันธรรมมผีลตอ่การยอมรบัหรอืไมย่อมรบับคุคลทีเ่ปน็เกย	์กะเทย	
ทอม	ดี้อย่างไร

	 2)	 กลุ่มคนหลากหลายทางเพศมีความแตกต่างทางชนชั้น	 เศรษฐกิจ	 ศาสนา	
เชื้อชาติ	และชาติพันธุ์หรือไม่

2.5 เอกส�รอ่�นเพิ่มเติม

นฤพนธ์	ด้วยวิเศษ.	2015.	วิพ�กษ์ “คว�มเป็นหญิง” ของหญิงในร่�งช�ย. ใน คำ�
ศัพท์ท�งม�นุษยวิทย�.	 https://www.sac.or.th/databases/anthropol-
ogy-concepts/articles/9
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นฤพนธ์	 ด้วงวิเศษ.	 คว�มรักโรแมนติกในยุคก�รสร้�งช�ติไทย ทศวรรษ 2480. 
file:///C:/Users/narupon.d/AppData/Local/Temp/246483-Article%20
Text-864111-1-10-20201228.pdf

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	“ภิกษุณี	-	คุณธัญญ์วาริน	สุขะพิสิษฐ์”	https://www.youtube.
com/watch?v=CSAWGNDfkGo
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หน่วยที่ 3 

เพศที่หลากหลาย

3.1 วัตถุประสงค์

	 3.1.1	เพื่อทำาความเข้าใจนิยามอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายในสังคมไทย

	 3.1.2	เพือ่ทำาความเข้าใจพฤตกิรรมทางเพศของบคุคลทีม่ไิดแ้สดงออกแบบชาย
และหญิง

3.2 บทนำา

	 ในหน่วยการเรียนที่	1	เราได้ทำาความเข้าใจไปแล้วว่าตัวตนด้านเพศของเรานั้น
มีอยู่	3	มิติ	คือ		เพศสรีระ	เพศภาวะ	และ	เพศวิถี	ซึ่งเพศทั้ง	3	ด้านนี้	ได้หล่อหลอมการ
รับรู้ตัวตนทางเพศของเรา	และสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นผู้หญิง	เป็นผู้ชาย	หรือ
ว่าเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ	 สำานึกหรือการรับรู้ตัวตนทางเพศของเรามาจาก
ประสบการณ์	 การเรียนรู้	 และการตัดสินใจเลือกของเราเอง	 แต่เนื่องจากการปลูกฝัง
ระบบสองเพศของสังคม	 ทำาให้คนจำานวนมากจำาต้องยอมรับเพศของตนตามที่สังคม
กำาหนดให	้ดงันัน้จงึไมใ่ชเร่ืองแปลกทีใ่นสังคมทีเ่ราอยูจ่ะพบเหน็	‘คนไมข่า้มเพศ’	(non-
trans	 หรือ	 cisgender)	 ซึ่งหมายถึงหญิงและชายมากกว่าบุคคลข้ามเพศ	หรือคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ	 เม่ือเราพูดถึงบุคคลหลากหลายทางเพศ	 เรากำาลังหมายถึง
บุคคลที่รับรู้หรือมีจิตสำานึกว่าตนเองนั้นมีจิตใจ	บุคลิกภาพ	กริยาท่าทาง	ความรัก	วิถี
ทางเพศ	หรือ	การแสดงบทบาททางเพศที่ไม่ตรงกับรูปลักษณ์ทางเพศสรีระที่กำาเนิดมา	
หรือเป็นบุคคลที่มีลักษณะเพศกำากวมไม่ว่าจะด้านอวัยวะเพศ	โครโมโซม	หรือฮอร์โมน

	 ปจัจุบนันีเ้ราพบเห็นบคุคลหลากหลายทางเพศปรากฏตวัอยูท่ั่วทุกมมุโลก	และ
ในทกุสงัคมวัฒนธรรมมบุีคคลหลากหลายทางเพศดำารงอยูม่านานแลว้	แตเ่นือ่งจากสงัคม
ส่วนใหญ่มีการตีตรา	รังเกียจเหยียดหยาม	และเลือกปฏิบัติต่อพวกเขา	ทำาให้พวกเขาไม่
กล้าเปิดเผยตัวตนทางเพศ	(come	out)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวและคนรอบ
ข้าง	เราจึงไม่สามารถทราบได้ว่าประชากรกลุ่มนี้มีอยู่จำานวนเท่าไหร่	ในสังคมอเมริกัน
มีการคาดประมาณว่ามีบุคคลหลากหลายทางเพศอยู่ราว	 3%	 ถึง	 5%	 สำาหรับใน
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ประเทศไทยยังไม่เคยมีการสำารวจเรื่องนี้ไว้	 แต่ก็มีการเดาเอาว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ	
4	ล้านคน	หรือประมาณ	5	%	ของประชากรไทย	

3.3 โซจี้ (SOGIES) คืออะไร

	 SOGIES	หรอื	“โซจ้ี”	เปน็ศัพทท์ีบ่อกถงึกรอบความคดิท่ีเรานำามาใชเ้พือ่ทำาความ
เข้าใจประชากรหลากหลายทางเพศใน	4	ด้าน	ได้แก่

	 1)	 Sexual Orientation: SO	 แปลว่า	 รสนิยมทางเพศ	 หมายถึง	 อารมณ์	
ความรู้สึกเชิงชู้สาวและความดึงดูดทางเพศ	เป็นสัญญาณหนึ่งของความเป็นมนุษย์

	 2)	Gender Identity: GI	แปลวา่	อตัลกัษณท์างเพศภาวะ	หมายถงึ	ความสำานกึรู้/
การรับรู้เกี่ยวกับเพศภาวะของมนุษย์	 ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเพศกำาเนิดหรือเพศ
ทางร่างกายของตนเอง

	 3)	Gender expression: GE	แปลว่า	การแสดงออกทางเพศภาวะ	ซึ่งอาจจะ
มาจากการสัง่สอนของครอบครวั	เชน่	ผูช้ายตอ้งนุง่กางเกง	ไวผ้มสัน้	ไมแ่ตง่หนา้	มคีวาม
เข้มแข็ง	 ขึงขัง	 ส่วนผู้หญิงควรใส่กระโปรง	 ไว้ผมยาว	 แต่งหน้า	 กริยาท่าทางอ่อนช้อย	
เป็นต้น

	 4)	Sex Characteristic : SC	หรือ	เพศสรีระ	หมายถึง	ลักษณะทางเพศของ
บุคคลท่ีติดตัวมาแต่กำาเนิดซึ่งถูกกำาหนดตามอวัยวะเจริญพันธ์ุให้เป็น	 2	 เพศ	 น่ันคือ	
เพศหญิงและเพศชาย

3.4 กลุ่มเฉพาะในความหลากหลาย

	 ในสังคมไทยนอกจากจะมีการใช้คำารวมๆ	 เรียกบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่
ตรงกับกรอบคดิเร่ืองเพศแบบสองเพศวา่บุคคลหลากหลายทางเพศแลว้	ยงัมกีารใชค้ำาอ่ืน
ด้วยเรียกพวกเขาว่า	“บุคคลที่เป็นเพศทางเลือก”	หรือ	“เพศที่สาม”	แต่ในระยะหลัง
ศัพท์คำาว่าเพศที่สามไม่นิยมใช้แล้วเพราะไม่ได้สะท้อนความหลากหลายทางเพศที่มีอยู่
จริง	กล่าวคือมีหลากหลายมากกว่า	3	เพศนั่นเอง	การที่ในภาษาไทยมีศัพท์ที่ใช้เรียกคน
เหล่านี้อยู่อย่างจำากัด	 ได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในอดีตไม่ยอมรับ	 หรือไม่มีพื้นที่
สาธารณะให้กับบุคคลหลากหลายทางเพศมากนัก	 ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อสังคม
ไทยได้เปิดพื้นที่ทางสังคมให้บุคคลหลากหลายทางเพศมากขึ้น	จึงจำาเป็นต้องรับเอาชุด
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คำาศัพท์ในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเข้ามา	 ทั้งนี้เพ่ือใช้ขานนาม
อันจะนำาไปสู่การสร้างความเข้าใจ	 และเรียนรู้ประสบการณ์ของประชากรหลากหลาย
ทางเพศได้มากขึ้น	่

3.5 “LGBTQIN+” หมายถึงใครบ้าง

	 “LGBTQIN+”	 เป็นศัพท์คำาย่อที่รับมาจากสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษ	 ศัพท์	
“LGBTQIN+”		บอกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของพลเมืองที่มีอยู่หลากหลายทั้งในด้านของ
รสนิยมทางเพศและเพศสภาพ	ในระยะแรกมีการใช้แค่	4	ตัวอักษร	คือ	LGBT	โดยตัว
อักษร	L	ย่อมาจากคำาว่า	Lesbian	(เลสเบี้ยน)	หมายถึงหญิงรักหญิง	ตัวอักษร	G	ย่อมา
จาก	Gay	 (เกย์)	 เป็นคำาที่บางครั้งบอกแค่อัตลักษณ์เพศสภาพ	แต่ในหลายครั้งอาจจะ
หมายรวมถึงเพศวิถีด้วย	 ซึ่งหมายถึงเฉพาะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	ตัวอักษร	B 
ย่อมาจาก	Bisexual	 (ไบเซ็กส์ช่วล)	หมายถึง	บุคคลที่สามารถมีเซ็กส์กับหญิงก็ได้หรือ
ชายก็ได้	และตัวอักษร	T	ย่อมาจาก	Transgender	(ทรานส์เจนเดอร์)	คือ	คนข้ามเพศ	
ส่วนใหญ่จะหมายถึงกะเทย/สาวประเภทสอง	

	 ศัพท์คำาว่า	Transgender	 โดยทั่วไปแล้วจะใช้บ่งบอกลักษณะเพศภาวะหรือ
เพศสภาพแต่ไม่ใช่บ่งบอกเพศวิถี	ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นเสมอไปว่าคนที่มีลักษณะภายนอก
เป็นบุคคลข้ามเพศแล้วจะมีรสนิยมทางเพศแบบรักชอบเพศเดียวกัน	 ศัพท์คำานี้อาจจะ
มีความหมายที่ไม่ตายตัวเสียทีเดียว	ขึ้นอยู่กับการนำาไปใช้	แต่โดยทั่วไปในสังคมไทยมัก
หมายถึงบุคคลซึ่งเดิมเป็นเพศชายแต่มีสำานึกตัวตนทางเพศภาวะแบบหญิง	 แสดงออก
โดยการแต่งหน้า	ทาปาก	ทาเล็บ	นุ่งกระโปรง	สวมรองเท้าส้นสูง	รวมทั้งมีกริยาท่าทาง
และบคุลกิภาพแบบผู้หญิง	ในภาษาไทยมศีพัทท์ีใ่ชเ้รยีกคนกลุม่นีแ้บบเหมารวมวา่	‘สาว
ประเภทสอง’	หรอื	‘กะเทย’	แตศ่พัทท์ัง้สองคำานีไ้ม่ควรนำามาใชแ้ลว้	เนือ่งจากมคีวามหมาย
ในเชิงดูถูกหรือเหยียดเพศ	โดยเฉพาะถ้านำาไปใช้กับคนที่ไม่สนิทสนมคุ้นเคยกัน	บุคคล
ขา้มเพศสว่นใหญม่กันยิามตวัตนอยูภ่ายใต้กลอ่งเพศแบบหญงิ-ชาย	และมีความปรารถนา
ที่จะเป็นเพศตรงข้ามกับเพศสรีระ/ร่างกายที่ตนเป็นอยู่

3.6 เควียร์ อินเตอร์เซ็กส์ และนอนไบนารี่

	 ในระยะหลังมานี้สังคมเริ่มตระหนักแล้วว่าบุคคลข้ามเพศไม่ได้มีแค่	 LGBT 
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เท่านั้น	จึงได้มีการเพิ่มตัวอักษรเข้ามาอีกสามตัวเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น	คือ	QIN	ตัว
อักษร	Q	ย่อมาจากคำาว่า	Queer	(เควียร์)	ที่กินความหมายกว้างมาก	เป็นสภาวะทาง
เพศที่อยู่นอกระเบียบกฎเกณฑ์ของระบอบสองเพศ	หรือปฏิเสธบรรทัดฐานแบบผู้ชาย
และแบบผูห้ญิง	อกีทัง้ปฏิเสธอตัลกัษณท์างเพศทีน่ิง่ตายตวั	ในหลายครัง้คำาวา่เควยีร์ถกู
นำามาใช้ในความหมายที่ครอบคลุมคนหลากหลายทางเพศทุกกลุ่มย่อย	ซึ่งมีนัยของการ
สรา้งขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมเพ่ือเรยีกรอ้งสทิธมินษุยชนของชาวหลากหลายทาง
เพศทุกกลุ่ม	อักษรตัว	I	ย่อมาจากคำาว่า	Intersex	(อินเตอร์เซ็กส์)	หมายถึง	บุคคลที่มี
เพศสรีระ/ร่างกาย/อวัยวะเพศกำากวม	 หรือมีอวัยวะเพศสองแบบในร่างกายเดียวกัน	
ส่วนตัวอักษร	N	มาจากคำาว่า	Non-binary	(นอนไบนารี่)	หมายถึง	บุคคลที่มีสำานึกตัว
ตนทางเพศว่าตนเองไม่ใช่ทั้งหญิงและไม่ใช่ทั้งชาย	หรือ	อาจจะเป็นบุคคลที่มีสำานึกตัว
ตนทางเพศอยู่ตรงกลางระหว่างหญิงและชายก็ได้	แต่ที่ชัดเจน	คือ	พวกเขาปฏิเสธการ
นิยามตนเองให้อยูใ่นกลอ่งเพศแบบสองข้ัว	การแสดงออกทีโ่ดดเดน่ของพวกเขา	คอื	แตง่
กายด้วยเสื้อผ้าก่ึงหญิงกึ่งชาย	 แต่งหน้าทาปากแบบหญิง	 แต่อาจจะยังคงลักษณะบาง
อย่างแบบผู้ชายไว้	 	 เป็นต้น	 กลุ่มคนที่เป็นนอนไบนาร่ี	 มักอธิบายว่าพวกเขาไม่ใช่
ทรานส์เจนเดอร์	ไม่ใช่เกย์	และไม่ใช่สาวประเภทสอง	ดังนั้น	เราซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่ตัว
เขา	ไม่ควรไปจัดประเภทเขาแบบเหมารวม

	 ล่าสดุมกีารเตมิเครือ่งหมายบวกหอ้ยไว้ตรงทา้ยสดุของตวัอกัษรยอ่นี	้เขยีนเปน็	
LGBTIQN+	 ซึ่งเครื่องหมายบวก	หมายถึง	 การเปิดกว้างให้กับบุคคลหลากหลายทาง
เพศกลุ่มย่อยอื่นๆ	ที่อาจจะมีเพิ่มอีก	ซึ่งพวกเขาอาจจะให้นิยามตัวเองแตกต่างออกไป
จากกลุ่มที่มีอยู่ขณะนี้	 เช่น	 เครื่องหมายบวกอาจจะหมายถึงกลุ่ม	Asexual	 หมายถึง
บุคคลที่ไม่มีความต้องการด้านเซ็กส์ไม่ว่ากับใคร	อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม	Pansexual	เป็น
บคุคลทีรู่ส้กึดงึดดูใจทางเพศตอ่คนทกุลกัษณะเพศ	ไมว่า่บคุคลทีต่นรู้สกึดงึดดูใจจะเปน็	
หญิง	ชาย	เกย์คิง	เกย์สาว	กะเทย	ทอม	ดี้	ทรานส์แมน	ทราน์วูแมน	ฯลฯ	เป็นกลุ่มที่ไม่
จำากัดว่าคนที่ตนเองจะมีเซ็กส์ด้วยเป็นเพศอะไร	เขาแค่รู้สึกรักชอบที่ตัวตนอุปนิสัยของ
คนๆ	 นั้น	 มากกว่าจะดูที่ความเป็นเพศ	 นอกจากนั้น	 ก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่าโพลี่อามอรี่	
(Polyamory)	หมายถึง	บุคคลที่มีรูปแบบความรัก	การใช้ชีวิตครอบครัว	และชีวิตทาง
เพศทีเ่กีย่วพนักนัมากกว่าสองคนหรือหลายคน	โดยท่ีทกุคนสมคัรใจหรอืยนิยอมพรอ้มใจ
มาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัว	เป็นคนรัก	เป็นคู่ชีวิตที่มากกว่าสองคน
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3.7 คนข้ามเพศ: ‘ทรานส์วูแมน’ และ ‘ทรานส์แมน’

	 มีศัพท์ที่เราน่าจะต้องทำาความรู้จักและทำาความเข้าใจเพิ่มขึ้นคือคำาว่า	ทรานส์
เซ็กส์ช่วล	 (transsexual)	 แปลเป็นภาษาไทยว่า	 ‘บุคคลแปลงเพศ’	 ใช้เรียกบุคคลทั้ง
เพศชายและเพศหญิงท่ีผ่านการเปล่ียน/ดัดแปลงร่างกายให้สอดคล้องกับสำานึกตัวตน
ด้านเพศภาวะของตนเอง	 ศัพท์คำานี้เคยนิยมใช้กันมากในอดีตโดยเฉพาะวงการแพทย์
และนกัจติวิทยา	แตใ่นปัจจุบันคำาศัพท	์transsexual	คอ่นขา้งลา้สมยัไม่ค่อยมกีารใชก้นั
แลว้	แต่เกิดศัพทท์ี่ทันยคุทันสมัยมากกว่าทีน่ำามาใช้จำาแนกเพศให้ชัดเจนขึน้	ไดแ้ก่คำาวา่	
‘ทรานส์วูแมน’	 (transwoman)	 ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เดิมมีร่างกายเป็นชายแต่มีสำานึก
ตัวตนเป็นหญิง	และได้ผ่านการดัดแปลงร่างกายมาเป็นเพศหญิงไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัด
หรือแค่ใช้ฮอร์โมน	 แต่ในบ้านเราทรานส์วูแมนคือกลุ่มเดียวกับบุคคลที่เรียกตัวเองว่า	
‘TG’	หรือ	‘ทรานส์เจนเดอร์’	(transgender)	ที่แปลตรงกับภาษาไทยว่า	‘คนข้ามเพศ’	
ซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้	 สิ่งที่เราควรทราบอีกอย่างหนึ่ง	คือ	คนที่แต่งกายข้าม
เพศซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำา	transvestite	เป็นแค่บุคคลที่ชอบแต่งกายข้ามเพศเท่านั้น	
แต่สำานึกตัวตนยังเป็นเพศดั้งเดิม/เพศกำาเนิดของตนเองอยู่

	 สว่นศพัทค์ำาวา่	‘ทรานสแ์มน’	(transman)	หมายถงึ	บคุคลทีม่สีำานกึตวัตนเปน็
ชายแต่รา่งกายเดมิเปน็เพศหญงิ	และไดด้ดัแปลงร่างกายไปเปน็เพศชายเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัสำานึกความเปน็ตวัตน	บางคนอาจจะแคใ่ชฮ้อรโ์มนปลกูหนวดเครา	เพาะกลา้ม	เปลีย่น
เสียง	 หรือบางคนอาจจะผ่านการผ่าดัดแปลงอวัยวะเพศ	 ผ่าตัดหน้าอก	 พร้อมกับใช้
ฮอร์โมน	 อย่างไรก็ตามมีทรานส์แมนบางคนบอกว่าตนไม่ได้ดัดแปลงเพศในลักษณะใด
เลยแค่มจีติสำานกึตัวตนเปน็ผูช้ายเท่านัน้	ทรานแ์มนสว่นใหญบ่อกวา่ตนเองไมใ่ช	่‘ทอม’	
ซึง่หมายถงึบุคคลทีม่รีา่งกายเป็นหญงิแตม่บีคุลกิภาพ	การแตง่กาย	และรสนยิมทางเพศ
แบบเดียวกับผู้ชาย	แต่ก็ไม่จำาเป็นเสมอไปว่าทอมทุกคนจะมีสำานึกตัวตนเป็นผู้ชาย	บาง
คนอาจจะคิดว่าตนเองยังเป็นผู้หญิงอยู่แต่รักชอบผู้หญิงเท่านั้น	 แต่ในความเข้าใจของ
คนทั่วไปแล้ว	การเป็น	‘ทอม’	หมายถึง	การที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีสำานึกตัวตนว่าตนเองเป็น
ผู้ชาย	และรักชอบผู้หญิง	ทอม	ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ	หรือทำาร่างกายของตนเองให้เป็น
ผู้ชาย	ส่วน	ดี้	หมายถึง	ผู้หญิงทั่วไปที่มีจิตใจชอบหรือคบหาคนที่เป็นทอม

	 เราต้องยอมรับว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนทางเพศของมนุษย์นั้นมีความเป็นไปได้
หลากหลายมาก	จนเกินขอบเขตความรู้ภายใต้ระบอบสองเพศจะอธิบายได้	ดังนั้นจึงไม่
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ควรนำาเอาระบอบสองเพศมาครอบงำาตัวตนทางเพศของมนุษย์	เพราะว่าบุคคลที่นิยาม
ว่าตนเองเปน็คนหลากหลายทางเพศอาจจะเปน็ตวัเราเอง	คนทีอ่ยูใ่กลต้วัเรา	เชน่	เพือ่น	
ครู	อาจารย์	พี่	น้อง	ลุง	ป้า	น้า	อา	พ่อ	แม่	ลูกของเรา	หรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เราไม่เคย
รู้จัก	 แต่อาจเคยได้พบเห็นพวกเขาในสถานที่ต่างๆ	 คนเหล่านี้อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียง
ในวงการบันเทิง	 วงการธุรกิจ	 และนักการเมือง	 หรือเป็นชาวบ้านธรรมดาในหมู่บ้าน	
ประเด็นที่สำาคัญ	คือ	เราไม่สามารถไปจำากัดการเรียก	หรอืการให้นิยามอัตลกัษณ์เพศใน
แต่ละประเภทอย่างตายตัว	 ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจะเข้าใจ	 และได้ให้นิยามตัวตน
ทางเพศของตนเองวา่เขาคอืใครและอยา่งไร	แผนภมูขิา้งลา่งไดจ้ดักลุม่ความหลากหลาย
ทางเพศตามมิติเพศสรีระ	เพศภาวะ	และเพศวิถี	ไว้เพื่อให้เราทำาความเข้าใจความหลาก
หลายทางเพศได้ง่ายขึ้น

3.8 คำาถามท้ายบท

	 1)	คำาว่า	SOGIES	เป็นคำาย่อภาษาอังกฤษที่บ่งชี้ลักษณะทางเพศ	มาจากคำาว่า
อะไรบ้าง

	 2)	LGBTQIN+	เป็นอักษรย่อของอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย	อักษรแต่ละ
ตัวหมายถึงอะไรบ้าง
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	 3)	 Non-binary	 (นอนไบนารี่)	 หมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ทางเพศแบบใด

	 4)	บุคคลที่มีลักษณะข้ามเพศแบบ	transsexual	หมายถึงบุคคลประเภทใด

3.9 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ปณิธี	บราวน์.	ความหลากหลายทางเพศกับ พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: การสำารว
จองคค์วามร ู.้	http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/1d5f2646febedbb-
f18483bf1a007893d

นฤพนธ	์ดว้งวเิศษ.	แนวคิดเรือ่งความหลากหลายทางเพศในกระบวนทศัน์วทิยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์.	 file:///C:/Users/narupon.d/AppData/Local/
Temp/241451-Article%20Text-862971-2-10-20201225.pdf
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หน่วยที่ 4 

วัฒนธรรมของคนหลากหลายทางเพศ

4.1 วัตถุประสงค์์

 4.1.1 เพื่อทำาความเข้าใจคำาเรียกที่ถูกต้องของบุคคลหลากหลายทางเพศ

 4.1.2 เพื่อทำาความเข้าใจคำาศัพท์ภาษาไทยและอังกฤษที่บ่งบอกถึงความ
หลากหลายทางเพศ

4.2 คำาเรียกบุคคลหลากหลายทางเพศ

 ในหน่วยการเรียนที่ 1 เราได้ทำาความเข้าใจไปแล้วว่าตัวตนด้านเพศของเรานั้น
มีอยู่ 3 มิติการเรียนรู้คำาศัพท์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เป็นอีกหนทางหนึ่งใน
การทำาความเข้าใจเรื่องราวของบุคคลหลากหลายทางเพศ ครู อาจารย์ นักการศึกษา 
และนักเรียนควรได้เรียนรู้คำาศัพท์เชิงบวกและสร้างสรรค์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศ (LGBTQIN+) ในขณะเดียวกัน เราควรสนับสนุนให้ ครู อาจารย์ นักการศึกษา 
และนักเรียนหยุดการใช้คำาศัพท์เชิงลบที่ทำาให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามทางเพศแก่
บุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBTQIN+)
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4.3 เข้าถึงวัฒนธรรมหลากหลายทางเพศผ่านคำาศัพท์

 เนื่องจากการศึกษาเรื่องเพศในบ้านเรา ได้มีการหยิบยืมคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ
มาใช้อธิบายพฤติกรรม อัตลักษณ์ ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนาทางเพศ
ของบุคคล จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องนำาคำาเหล่านั้นมาแปลเป็นภาษาไทย และอธิบาย
ความหมายเบือ้งตน้ของคำาเหลา่นัน้ไว ้เนือ้หาในสว่นนีไ้ดร้วบรวมคำาศพัทเ์หลา่นัน้มาให้
ศึกษาเรียนรู้ และทำาความเข้าใจ เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านคำาศัพท์เหล่าน้ี   
อย่างไรก็ตาม คำาศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำาอาจแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำา เช่น คำา
ว่า gender อาจแปลว่าเป็นเพศภาวะ เพศสภาวะ หรือเพศสภาพ  แต่ความหมายของ
คำาๆ นี้จะหมายถึงการแสดงออกในกิริยาท่าทางของความเป็นชาย ความเป็นหญิง หรือ
ลักษณะข้ามเพศ เป็นต้น

4.4 ตารางคำาศพัทภ์าษาองักฤษและคำาแปลภาษาไทยเกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศ

 ในสังคมไทยนอกจากจะมีการใช้คำารวมๆ เรียกบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่
ตรงกับกรอบคดิเร่ืองเพศแบบสองเพศวา่บุคคลหลากหลายทางเพศแลว้ ยังมกีารใชค้ำาอ่ืน
ด้วยเรียกพวกเขาว่า “บุคคลที่เป็นเพศทางเลือก” หรือ “เพศที่สาม” แต่ในระยะหลัง
ศัพท์คำาว่าเพศที่สามไม่นิยมใช้แล้วเพราะไม่ได้สะท้อนความหลากหลายทางเพศที่มีอยู่
จริง กล่าวคือมีหลากหลายมากกว่า 3 เพศนั่นเอง การที่ในภาษาไทยมีศัพท์ที่ใช้เรียกคน
เหล่านี้อยู่อย่างจำากัด ได้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในอดีตไม่ยอมรับ หรือไม่มีพื้นที่
สาธารณะให้กับบุคคลหลากหลายทางเพศมากนัก ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเมื่อสังคม
ไทยได้เปิดพื้นที่ทางสังคมให้บุคคลหลากหลายทางเพศมากขึ้น จึงจำาเป็นต้องรับเอาชุด
คำาศัพท์ในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเข้ามา ทั้งนี้เพื่อใช้ขานนาม
อันจะนำาไปสู่การสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์ของประชากรหลากหลาย
ทางเพศได้มากขึ้น ่
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Bisexual คนรักสองเพศ คนที่สามารถแสดงอารมณ์ปรารถนาทาง
เพศได้ทั้งกับคนเพศเดียวกันและคนที่
เป็นเพศตรงข้าม

Bisexuality เพศวิถีแบบรักสองเพศ ลักษณะและแบบแผนของอารมณ์ความ
ปรารถนาทางเพศที่บุคคลมีต่อคนเพศ
เดียวกันและคนต่างเพศ

Come Out การเปิดเผยตัวตนทางเพศ บุคคลยอมรับและมั่นใจในอัตลักษณ์
เพศหลากหลายของตนและเปิดเผยต่อ
สาธารณะและให้ผู้อื่นรับรู้โดยไม่รู้สึก
อายหรือหวาดกลัว

Cross-Gen-
der

การข้ามเพศภาวะ การแสดงเพศภาวะหญิงหรือชายที่ตรง
ข้ามหรือไม่สอดคล้องกับเพศสรีระ

Eroticism ความรู้สึกทางกามารมณ์ การกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศและ 
การแสดงออกในเชิงความปรารถนาและ
ความเสน่หาทางเพศ

Effeminacy การมีลักษณะเหมือนผู้
หญิง

การแสดงพฤติกรรม ท่าทาง อารมณ์
แบบผู้หญิง

Feminine ลักษณะของผู้หญิง พฤติกรรม ท่าทาง อารมณ์และ 
การแสดงออกแบบผู้หญิง

Femininity ความเป็นหญิง คุณสมบัติและลักษณะที่บ่งบอกถึง
อารมณ์และการแสดงออกแบบผู้หญิง

Gay เกย์ เพศชายที่นิยามตัวเองว่ารักชอบ เสน่หา
คนเพศเดียวกัน

Gender เพศภาวะ/เพศสภาวะ/ 
เพศสภาพ

การแสดงความเป็นหญิงหรือชายตามที่
สังคมกำาหนด

Gender  
Expression

การแสดงออกของเพศ
ภาวะ

พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้
ว่าตนมีเพศภาวะเป็นอย่างไร เช่น  
มีความเป็นชาย เป็นหญิง หรือเป็นทั้ง
ชายและหญิง
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Genderqueer เพศภาวะนอกกรอบ การไม่สามารถนิยามเพศภาวะ
แบบชายหรือหญิงที่สังคมกำาหนด
ได้

Gender Fluid สำานึกตัวตน/อัตลักษณ์
เพศภาวะไม่ตายตัว

สำานึกตัวตนของบุคคลที่ไม่
ตายตัว แต่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ประสบการณ์และสถานการณ์ใน
ชีวิตแต่ละช่วง เช่น วันนี้มีสำานึก
ตัวตนแบบผู้ชาย ต่อมาอาจจะ
รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง หรืออาจ
มีสำานึกว่าตัวเองเป็นเกย์ หรือจาก
เกย์ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นบุคคล
ข้ามเพศ เป็นต้น

Gender Identity อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ/
สำานึกตัวตนทางเพศ

การตระหนักรู้ของปัจเจกบุคคล
ต่อตัวตนทางเพศภาวะที่เขาเลือก

Gender Norm บรรทัดฐานของเพศ
ภาวะ

ความเป็นระเบียบแบบแผนและ
กฎเกณฑ์ทางเพศของหญิงและ
ชายที่สังคมให้การยอมรับและถือ
ปฏิบัติกันเป็นเรื่องปกติ 

Gender Role บทบาททางเพศภาวะ การแสดงบทบาทหน้าที่ที่ต่าง
กันของผู้หญิง-ผู้ชายตามที่สังคม
กำาหนดและคาดหวัง

Gender Status สถานะทางเพศภาวะ สถานภาพทางเพศของบุคคลที่
สังคมยอมรับและเห็นคุณค่า

Gender Transition การเปลี่ยนผ่านของเพศ
ภาวะ

ช่วงเวลาที่บุคคลกำาลังปรับเปลี่ยน
การแสดงพฤติกรรมและความ
รู้สึกทางเพศแบบเดิมไปสู่แบบ
ใหม่

Hermaphrodite เพศกะเทย คนที่กำาเนิดมาพร้อมอวัยวะ
สืบพันธุ์ที่มีทั้งเพศชายและเพศ
หญิงโดยธรรมชาติ
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมาย

Heterosexism อคติของรักเพศตรงข้าม  
(หญิง-ชาย)

การแสดงอคติและความลำาเอียง
ของคนที่ยึดเอาบรรทัดฐานของ
รักเพศตรงข้ามเป็นศูนย์กลาง
และไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกัน

Heterosexuality เพศวิถีแบบรักเพศตรง
ข้าม (หญิง-ชาย)

ลักษณะและแบบแผนของ
อารมณ์ความปรารถนาทางเพศ
ระหว่างหญิงและชาย

Heterosexual คนรักเพศตรงข้ามกับ
ตน

บุคคลที่มีอารมณ์ความปรารถนา
ทางเพศต่อคนที่เป็นเพศตรงข้าม
กับตนเอง

Heteronormativity บรรทัดฐานรักเพศตรง
ข้าม

กฎเกณฑ์แบบแผนทางสังคมที่
ถูกกำาหนด ควบคุม สั่งการโดย
อุดมการณ์-ความคิดของคนรัก
เพศตรงข้าม

Homoeroticism กามารมณ์ของคนรัก
เพศเดียวกัน

การแสดงอารมณ์ความเสน่หา
ต่อคนเพศเดียวกันโดยอาศัยสื่อ
ในการนำาเสนอ เช่น ภาพเขียน 
วรรณกรรม ฯลฯ

Homomasculinity ความเป็นชายแบบรัก
เพศเดียวกัน

แบบแผนทางสังคมวัฒนธรรม
ของเกย์ที่นิยมการแสดงออก
แบบผู้ชาย

Homonormativity บรรทัดฐานแบบรักเพศ
เดียวกัน

กฎเกณฑ์แบบแผนทางสังคมที่
ถูกกำาหนด ควบคุม สั่งการโดย
อุดมการณ์-ความคิดของคนรัก
เพศเดียวกัน

Homophobia การรังเกียจคนรักเพศ
เดียวกัน

การแสดงความรังเกียจและ
เหยียดหยามคนที่รักเพศเดียวกัน
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Homophobic Bul-
lying

การรังแกที่มีสาเหตุมา
จากการรังเกียจคนรัก
เพศเดียวกัน

พฤติกรรมของบุคคลที่รังเกียจ
คนรักเพศเดียวกันและแสดงออก
ด้วยการรังแก กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น
เหยียดหยามด้วยคำาพูดและ
การกระทำาที่ก้าวร้าว ทำาให้ผู้ที่
ถูกรังแกเกิดความอาย เจ็บปวด
ทางร่างกายและจิตใจ

Homosexuality เพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน

ลักษณะและแบบแผนของ
อารมณ์ความปรารถนาทางเพศ
ที่บุคคลมีต่อคนเพศเดียวกัน

Homosexual คนรักเพศเดียวกัน บุคคลที่มีอารมณ์ความปรารถนา
ทางเพศต่อคนที่มีเพศเดียวกัน

Identity อัตลักษณ์ การกตระหนักถึงการมีตัวตน
ของบุคคล ทำาให้คนๆ นั้นรู้ว่าเขา
แตกต่างหรือเหมือนคนอื่น

Intersex คนสองเพศ/คนที่มีเพศ
คลุมเครือ/คนที่มีเพศ
กำากวม

บุคคลที่เกิดมามีอวัยวะเพศ
และระบบสืบพันธุ์คลุมเครือไม่
สามารถแยกเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิงได้เพราะโครโมโซมเพศ
มีทั้งชายและหญิง

Lesbian เลสเบี้ยน ผู้หญิงที่นิยามตัวเองว่ารักชอบ
และเสน่หาคนเพศเดียวกัน

Masculine ลักษณะของผู้ชาย พฤติกรรม ท่าทาง อารมณ์และ
การแสดงออกแบบผู้ชาย

Masculinity ความเป็นชาย คุณสมบัติและลักษณะที่บ่งบอก
ถึงอารมณ์และการแสดงออก
แบบผู้ชาย
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Queer เควียร์/เพศนอกกรอบ สภาวะทางเพศที่อยู่นอกระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางสังคม หรือปฏิเสธ
บรรทัดฐานของผู้ชายและผู้หญิง 
และอัตลักษณ์ทางเพศที่ตายตัว

Sexism อคติทางเพศ ความคิดที่เชื่อว่ามีเพศหนึ่งดีกว่า
หรือเหนือกว่าอีกเพศหนึ่ง หรือ
มองว่าเพศของตัวเองดีกว่าเพศ
ของคนอื่น

Sexology เพศศาสตร์ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะเพศ
และระบบสืบพันธุ์โดยสนใจ
ปัจจัยทางชีววิทยาและระบบ
กลไกทางร่างกายที่มีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมและอารมณ์ทาง
เพศของมนุษย์

Sexuality เพศวิถี ลักษณะและแบบแผนของ
อารมณ์ความปรารถนาทางเพศ
ที่บุคคลมีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
คนเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศ

Sexual Diversity ความหลากหลายทาง
เพศ

การมีอยู่ของบุคคลที่มีเพศภาวะ
และเพศวิถีที่แตกต่างกันและอยู่
ร่วมสังคมเดียวกัน

Sexual Identity อัตลักษณ์ทางเพศ ตัวตนที่มาจากอารมณ์ทางเพศที่
บุคคลใช้นิยามตัวเอง

Sexual Orientation รสนิยมทางเพศ การที่บุคคลจะมีความรู้สึกและ
แสดงความสนใจทางเพศต่อ
ผู้อื่น ซึ่งผู้นั้นอาจมีเพศสภาพ
และอัตลักษณ์ทางเพศอย่างใด
อย่างหนึ่ง
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Third Gender เพศที่สาม เพศภาวะที่ไม่ใช่ผู้ชายและผู้หญิง 
แต่มีการผสมกันระหว่างชายและ
หญิง

Tomboy ทอมบอย เด็กผู้หญิงที่แสดงพฤติกรรม
ท่าทางและบุคลิกลักษณะ
เหมือนเด็กผู้ชาย

Transgender คนข้ามเพศ บุคคลที่มีสำานึกที่จะแสดง
บทบาทและเพศภาวะตรงข้าม
กับเพศสรีระของตนเอง

Transexual คนแปลงเพศ บุคคลที่เปลี่ยนเพศสรีระ/เพศ
กำาเนิดจากเพศหนึ่งไปเป็นอีก
เพศหนึ่ง

Transphobia การรังเกียจคนข้ามเพศ การแสดงพฤติกรรม การกระทำา 
และคำาพูดที่ก้าวร้าวและดูหมิ่น
เหยียดหยามบุคคลที่เป็นกะเทย 
สาวประเทสอง หรือทอมบอย

Transman ผู้ชายข้ามเพศ บุคคลที่มีเพศกำาเนิดเป็นหญิง ที่
ได้รับการผ่าตัดและเปลี่ยนแปลง
สรีระของตนเองให้เป็นเพศชาย

Transwoman ผู้หญิงข้ามเพศ บุคคลที่มีเพศกำาเนิดเป็นชาย ที่
ได้รับการผ่าตัดและเปลี่ยนแปลง
สรีระของตนให้เป็นเพศหญิง

4.5 คำาถามท้ายบท

 1) เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่า การแสดงอัตลักษณ์ของเกย์ กะเทย ทอม ดี้ 
มคีวามแตกตา่งกนั บางอตัลกัษณอ์าจเหน็ไดช้ดัเจน เช่น กะเทย และทอม บางอตัลกัษณ์
อาจแสดงออกไม่ชัดเจน เช่น เกย์ เลสเบี้ยน (ตอบโดยเขียนอธิบายให้ชัดเจน)
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 2) เหน็ดว้ยหรอืไม่เห็นดว้ยว่า สงัคมของคนหลากหลายทางเพศมลีกัษณะเฉพาะ
ของตัวเอง เช่น สังคมเกย์จะแตกต่างจากสังคมกะเทย (ตอบโดยเขียนอธิบายให้ชัดเจน)

3.9 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

อัตลักษณ์และเพศวิถีในประเทศไทย. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/
wcms_356948.pdf



ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ    33

หน่วยที่ 5 

อคติทางเพศและการทำาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

5.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

	 5.1.1	สามารถอธิบายสาเหตุที่มาของอคติต่อเพศหลากหลายได้	

	 5.1.2	สามารถอธิบายเชื่อมโยงระหว่างระบบสองเพศและความรุนแรงบนฐาน
เพศได้

5.2 อคติทางเพศ

สังคมต้องหลุดพ้นจาก	gender	binary	(หมายถึง	การแบ่งเพศเป็นสองขั้วตรง

ข้าม	 คือ	 ชายและหญิง)	 ก่อน	 เพราะสังคม	 ไม่ใช่แค่ไทยด้วยนะ	 สังคมโลกถูก

ครอบงำาด้วยแนวคิดแบบสองเพศแบบขั้วตรงข้าม	 มันทำาให้ทุกอย่างถูกตัดสิน	

ถูกกำาหนดไปหมดว่าบุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์	 มีเพศกำาเนิดนี้เป็นผู้หญิง	 มีเพศ

กำาเนดินีเ้ปน็ผูช้าย	กต็อ้งมบีทบาท	กฎเกณฑ	์หนา้ทีแ่บบไหน	ถา้สงัคมยงัตัง้หลกั

และถูกครอบงำาด้วยชุดแนวคิดนี้	 หรือจะเรียกว่าค่านิยมก็แล้วแต่	 มันย่อมเป็น

ปรปกัษต์่อการที่จะเปิดรบั	เข้าใจความหลากหลายทางเพศ	ไม่วา่จะเป็นรปูแบบ

ไหนก็ตาม	 ไม่ว่าจะเป็น	 non-binary	 ทุกๆ	 ความหลากหลายในเรื่องของแรง

ปรารถนาทางเพศ	ทางใจ	การแสดงออกใดๆ	ก็ตาม	(บทให้สัมภาษณ์ของ	คิว-

คณาสติ	พว่งอำาไพ	หนึง่ในผูก้อ่ตัง้กลุม่	Non-binary	Thailand	และเฟซบุก๊แฟน

เพจ	‘นอกกล่องเพศ’)

คัดจาก	https://thepotential.org/voice-of-new-gen/non-binary/

	 อัตลักษณ์ด้านเพศของคนเป็นที่มาของอำานาจ	 และการได้รับอภิสิทธิ์	 ในขณะ
เดียวกันก็นำามาซึ่งความด้อยอำานาจและด้อยอภิสิทธิ์ได้เช่นกัน	 ในสังคมที่พ่อเป็นใหญ่	
ผู้ชายรักเพศตรงขา้มจะมอีำานาจและมอีภสิทิธ์ิเหนอืผูห้ญงิและบคุคลทีเ่ปน็เพศหลากหลาย
	ปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้างมีความเท่าเทียมทางเพศ	และยอมรับบุคคลที่มีความหลาก
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หลายทางเพศมากขึ้น	 เห็นได้จากมีคนในวงการบันเทิง	 คนในที่ทำางาน	 และสถาบัน
การศกึษา	ฯลฯ	ออกมาเปดิเผยว่าตนเองเปน็เกย	์เปน็หญงิรกัหญงิ	กนัมากขึน้	แตป่ฏเิสธ
ไมไ่ดว้า่ยงัมคีนอีกจำานวนมากทเีดียวทีถ่กูครอบงำาดว้ยชดุความรู้เร่ืองเพศภายใตร้ะบอบ
สองเพศ	มักมีอคติทางเพศต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ	อคติทางเพศ	หมายถึง	การ
ไม่ยอมรับ	 และแสดงออกด้วยความเกลียดชังบุคคลหลากหลายทางเพศทุกกลุ่ม	 หรือ
บางกลุ่ม	มีทัศนคติที่ตีตราบาป	ไม่เปิดใจรับความหลากหลายทางเพศ	มีอาการรังเกียจ	
ดถูกู	เหยยีดหยาม	เลือกปฏิบติั	ในบางกรณมีีอคตรินุแรงสดุขัว้	มุง่ทำารา้ยคนหลากหลาย
ทางเพศในรูปแบบต่างๆ	ดังนั้น	จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศใน
การเปิดเผยตัวตนทางเพศของตัวเอง	 การรังแกหรือการทำาความรุนแรงต่อบุคคล
หลากหลายทางเพศ	พบในหลายพื้นที่	อาทิ	สวนสาธารณะ	ถนน	ตรอก	ซอย	โรงเรียน	
มหาวิทยาลัย	สถานที่ทำางาน	ที่พัก	ที่บ้าน	เรือนจำา	สถานีตำารวจ	รวมทั้งในโลกออนไลน์	
ผู้กระทำาความรุนแรงอาจจะเป็น	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ญาติพี่น้อง	 เพื่อนในโรงเรียน/
มหาวิทยาลัย	คุณครู/อาจารย์	เพื่อนร่วมงาน	ตลอดจนคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกัน	

	 ในความรบัรูข้องชาวตา่งชาต	ิพวกเขามกัเขา้ใจกนัว่าสังคมไทยมคีวามอดทนอด
กลั้นต่อการปรากฏตัวของบุคคลหลากหลายทางเพศ	 และไทยไม่มีกฎหมายกำาหนด
ว่าการเป็นคนหลากหลายทางเพศเป็นความผิดอาญา	 แต่ก็ไม่ได้หมายความสังคมไทย
เปิดกว้างเรื่องน้ี	 เพราะประเทศไทยก็ยังไม่ผ่านกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของบุคคล
หลากหลายทางเพศหลายเรือ่ง	เชน่	สทิธกิารแตง่งานและสร้างครอบครัว	กฎหมายสมรส
เทา่เทยีม	การให้คู่ชวีติคนรกัเพศเดียวกันรบับตุรบญุธรรม	การเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่จาก	
“นาย”	ไปเป็นคำานำาหน้าชื่อแบบผู้หญิง	กฎหมายเหล่านี้ถึงแม้จะถูกผลักดันกันมานาน	
แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	ทั้งหมดนี้มันก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	สังคมไทยไม่
ได้เปิดกว้างยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศกันจริงจัง

5.3 รูปแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนหลากหลายทางเพศ 

	 การทำาความรนุแรงตอ่คนหลากหลายทางเพศ	หมายถงึ	การทำารา้ยรา่งกาย	การ
เหยียดหยาม	การรังเกียจ	การตีตรา	รวมทั้งเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นเกย์	 เลสเบี้ยน	
คนข้ามเพศ	รวมทั้งบุคคลที่แสดงออกตัวตนทางเพศที่อยู่นอกกรอบของระบบสองเพศ
กลุ่มอื่นๆ	เช่น	เป็นเพศชายแต่แสดงออกแบบหญิง	หรือเป็นเพศหญิงแต่แสดงออกแบบ
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ชาย	หรือการมีลักษณะเพศกำากวมโดยธรรมชาติ	(intersex)	หรือคนที่แสดงตนว่าไม่ใช่
ผู้หญิงและไม่ใช่ผู้ชาย	 (non-binary)	 การทำาความรุนแรงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอคติ
และความเกลยีดชังทีมี่ต่อคนข้ามเพศและคนรกัเพศเดยีวกัน	ส่ิงท่ีพบเหมอืนกันในความ
รุนแรงประเภทนี้	คือ	ผู้กระทำ�มีคว�มเชื่อว่�ระบบสองเพศเป็นระบบเพศที่ถูกต้องแล้ว 
และคิดว่�ทุกคนต้องทำ�ตนให้สอดคล้องกับเพศโดยกำ�เนิดของตนเอง	 ซึ่งนับว่าเป็นอีก
รปูแบบหนึง่ของการทำาความรนุแรงเนือ่งจากการมีอตัลกัษณท์างเพศหรอืตวัตนทางเพศ
ทีแ่ตกต่างออกไป	(gender-based	violence)	โดยที่อตัลักษณ์ทางเพศทีแ่ตกต่างนำามา
ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม

	 การทำาความรนุแรงต่อบคุคลหลากหลายทางเพศมอียู	่4	รปูแบบ	ซ่ึงความรนุแรง
แต่ละรูปแบบมักเกิดขึ้นในลักษณะที่ทับซ้อนกัน	การทำาร้ายทางร่างกาย	ทางวาจา	หรือ
การทำารา้ยทางเพศ	นบัวา่เปน็การทำาความรนุแรงทางด้านจติใจดว้ย	เพราะวา่สง่ผลกระทบ
ต่อสภาพทางจิตใจของผู้ถูกกระทำา	การจะบอกว่าลักษณะทำาความรุนแรงแบบไหนเป็น
รูปแบบการทำาความรุนแรงทางกาย	ทางวาจา	ทางจิตใจ	และทางเพศ	ให้พิจารณาจาก
ตัวอย่างพฤติกรรมย่อยๆ	ดังต่อไปนี้	

	 1)	การทำาความรุนแรงทางกาย	ตัวอย่างเช่น	ทำาร้ายทุบตี	ฆาตกรรม	ประหาร
ชีวิต	ทรมาน	เป้นต้น

	 2)	การทำาความรุนแรงทางวาจา	ตัวอย่างเช่น	ล้อเลียน	ด่าทอ	ใช้คำาพูดดูหมิ่น
เหยยีดหยาม	ใชว้าจาขม่ขู	่พดูจาเสยีดส	ีหรอื	ใชป้ระทษุวาจา	(hate	speech)	ในลกัษณะ
ต่างๆ	เช่น	การพูดหรือเขียนข้อความโจมตีผ่านช่องทางต่างๆ	เป็นต้น	

	 3)	การทำาความรุนแรงทางจิตใจ	ตัวอย่างเช่น	เฝ้าติดตามก่อความรำาคาญ	หรือ	
คุกคามความปลอดภัย	กักขังหน่วงเหนี่ยว	เลือกปฏิบัติ	เกลียดชัง	มีอคติ	ระราน	กลั่น
แกล้ง	

	 4)	การทำาความรุนแรงทางเพศ	ตัวอย่างเช่น	ข่มขืน	คุกคามทางเพศ	ล่วงละเมิด
ทางเพศ	บีบคั้นให้มีเพศสัมพันธ์	เป็นต้น	ผู้กระทำาอาจไม่ได้วางแผนมาก่อน	หรืออาจจะ
วางแผนมาทำาร้าย	 ผู้กระทำาอาจเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	คนรู้จักกัน	
เพือ่น	บคุคลในครอบครวั	หรอืเปน็กลุม่คนทีเ่กลยีดชงัคนขา้มเพศและคนรกัเพศเดยีวกนั	
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	 มีงานวิจัยยืนยันว่าบุคคลหลากหลายทางเพศในทุกภูมิภาคของโลก	มีโอกาสที่
จะถูกทำาความรุนแรงมากกว่าบุคคลที่เป็นหญิงและชายทั่วไป	การทำาร้ายรูปแบบต่างๆ	
และการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ	จึงเป็นสถานการณ์ที่พบได้ในทั่วโลก	
แรงจูงใจหลักของผู้กระทำาความรุนแรงประเภทน้ีมักเกิดจากอคติ	 การตีตรา	 ความ
เกลียดชัง	 และความต้องการที่จะลงโทษ	 เพราะคิดว่าคนเหล่าน้ีละเมิดศีลธรรมและ
บรรทัดฐานในระบบเพศที่สังคมอนุญาตไว้	 ในบางประเทศโดยเฉพาะท่ีนับถือศาสนา
อิสลามยังบังคับใช้กฎหมายลงโทษคนรักเพศเดียวกันด้วยการแจ้งข้อหาเรื่องละเมิด
ศีลธรรมและจารีตประเพณี	 บางประเทศมีการไล่ล่าและจับกุมคนเหล่านั้นมาลงโทษ	
บางประเทศใชว้ธิลีงโทษด้วยการโบยตใีนทีส่าธารณะเพือ่ใหอ้บัอาย	ในขณะทีบ่างประเทศ
ลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีแขวนคอ	 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้พยายามแก้ไขปัญหา
นี้มาตั้งแต่	พ.ศ.	2554	เป็นต้นมา	

	 ตัวอย่างของการทำาร้ายคนหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา	กรณี
วัยรุ่นข้ามเพศที่มีอายุเพียง	13	ปี	ฆ่าตัวตาย	เยาวชนคนนี้ชื่อ	Seth	Walsh	อาศัยอยู่ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย	 ก่อนที่เขาจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยวิธีการผูกคอตายในสวนหลัง
บ้าน	 เขาต้องทนกับการถูกเพื่อนที่โรงเรียน	 และเพื่อนในละแวกบ้านรังแก	 ล้อเลียน	
รงัเกยีจ	และเหยยีดหยามอตัลกัษณ์การเปน็คนขา้มเพศของเขา	โดยเหตกุารณก์ารรงัแก
เกิดขึ้นซ ้ำ�ซากนานนับปี	 พบว่าในสังคมอเมริกันเรื่องราวทำานองนี้เกิดบ่อยครั้ง	 ในช่วง
เดือนเดียวกับที่	Seth	ฆ่าตัวตายยังมีเยาวชนในสหรัฐอเมริกาอีก	5	ราย	ฆ่าตัวตายด้วย
เหตุผลที่ถูกรังแกแบบเดียวกัน		

	 ในประเทศอินเดีย	 พบว่า	 ผู้หญิงข้ามเพศยังถูกใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ	
ตัวอย่างเช่น	กรณีของ	สุนิตา	(ชื่อสมมุติ)		ที่ถูกตำารวจในเมืองกาดมัณฑุจับกุม	เธอถูก
นำาตวัไปทีส่ถานแีละตำารวจ	ถกูเจา้หนา้ทีด่ดุา่ด้วยคำาหยาบคาย	และถกูบงัคบัให้เธอถอด
เส้ือผ้าผู้หญงิท่ีสวมใสอ่อก	จบัอวยัวะเพศเธอ	และขม่ขูว่า่จะตัดผมเธอเพือ่เป็นการลงโทษ
ที่ทำาตัวเป็นกะเทย	 ก่อนที่จะปล่อยตัวเธอในวันรุ่งขึ้น	 ซึ่งเหตุการณ์ตำารวจคุกคามด้วย
วาจา	รวมทั้งทำาร้ายร่างกายผู้หญิงข้ามเพศเกิดขึ้นบ่อยมากในประเทศอินเดีย

	 ในประเทศแอฟรกิาใตก็้หนกัหนาสาหสัไม่เบาเลยทีเดียว	มีเหตุการณน์กักจิกรรม
รณรงคเ์พือ่สทิธิของคนหลากหลายทางเพศอาย	ุ27	ป	ีช่ือ	Noxolo	Nogwaza	ถูกข่มขืน	
และถูกฆ่าตายโดยใช้อาวุธที่เป็นกระจกมีคมแทงเข้าร่างกายหลายแผล	 เหตุการณ์เกิด
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ขึน้หลงัจากทีค่นท่ีทำารา้ยเธอพยายามดงึแฟนสาวของเธอไป	เพราะคนทีอ่ยูใ่กลเ้หตกุารณ์
เลา่วา่	พวกเขาไดย้นิเสยีงฆาตกรตะโกนวา่พวกเราจะเอาความเป็นเลสเบ้ียนออกไปจาก
ตัวเธอให้ได้	มีแขกไปร่วมงานศพของ	Nogwaza	มากกว่าสองพันคน	และแขกจำานวน
มากไดป้ระกาศประนามการทำาความรนุแรงตอ่คนหลากหลายทางเพศ	และเรยีกรอ้งให้
ยุติการข่มขืนหญิงรักหญิงเพื่อลงโทษ	หรือเพื่อแก้ไขให้ไม่เป็นหญิงรักหญิง	ในสังคมไทย
เองกพ็บวา่คนหลากหลายทางเพศถกูทำาความรุนแรงในรูปแบบตา่งๆ	ซึง่ปรากฏเปน็ขา่ว
ในหนังสือพิมพ์	 และโทรทัศน์อยู่เป็นระยะๆ	 เช่นกัน	 และในกรณีของหญิงรักหญิงก็มี 
การสร้างวาทกรรม	“แก้ทอมซ่อมดี้”	ขึ้นมาเพื่อไปข่มขืนหญิงรักหญิง	เป็นต้น

	 การยอมรบัคนทีเ่ป็นเพศหลากหลายของคนไทยยงัเปน็การยอมรบัแบบมเีงือ่นไข	
มงีานวจิยัชิน้หนึง่พบวา่คนไทยรอ้ยละ	88.5	ยอมรบัไดห้ากวา่มเีพือ่นหรอืเพือ่นรว่มงาน
เป็นเพศที่	3	ในขณะที่ร้อยละ	8.8	ตอบว่ายอมรับไม่ได้เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติ	หรือ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	 แต่เม่ือต้ังคำาถามว่าถ้ามีคนในครอบครัวเป็นเพศที่	 3	
ปรากฏว่าร้อยละ	77.6	ยอมรับได้	ในขณะที่ร้อยละ	17.3	บอกว่าไม่สามารถยอมรับได้	
เพราะผิดกฎธรรมชาติ	 เพราะว่ายังต้องการผู้สืบทอดสกุล	 และเพราะว่าเพศที่	 3	 มี
พฤติกรรมบางอย่างสะดุดตาผู้คน	ทำาให้ทำาใจยอมรับไม่ได้
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5.4 เยาวชนหลากหลายทางเพศเป็น ‘เหยื่อ’ ของอคติทางเพศ 

	 มีการสำารวจเรื่องการทำาความรุนแรงต่อเยาวชนหลากหลายทางเพศในสถาน
ศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อช่วงปี	 2557-2558	 	 โดยคณะสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมกับองค์การยูเนสโก	(UNESCO)	โดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่
มีอายุระหว่าง	13-20	ปี	จากทุกภาค	พบว่า	31	%	ของเยาวชนหลากหลายทางเพศใน
สถานศึกษาเคยถูกทำาร้ายร่างกาย	มี	 31%	 เคยถูกรังแกด้วยวาจา	29%	ถูกรังแกด้วย 
คำาพูด	36%	ถูกรังแกทางสังคม		และ	25	%	ถูกรังแกทางเพศ	งานวิจัยนี้ยังพบอีกว่า
นกัเรยีนหลากหลายทางเพศทีถู่กรงัแกขาดเรยีนโดยไมไ่ดรั้บอนญุาตภายในชว่ง	1	เดอืน
ในสัดส่วนสูง	 และเมื่อถามย้อนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์	 มีภาวะซึมเศร้า	
และมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมป่อ้งกนั	ในชว่ง	3	เดอืนทีผ่า่นมา	พบวา่นกัเรยีนกลุม่นีม้พีฤตกิรรม
ดังกล่าวในสัดส่วนสูงด้วย	

	 ผลการสำารวจในระดับประเทศเรือ่งทัศนคติดา้นรสนยิมทางเพศ	อัตลกัษณ์ทาง
เพศ	และการแสดงออกทางเพศ	สนบัสนนุโดยโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ(UNDP)	
และองค์กร	LOVE	FRANKIE	เมื่อปี	2561	พบว่าปัญหาที่เยาวชนหลากหลายทางเพศ
ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา	ได้แก่	ถูกตักเตือนเรื่องการ
พูดจา	การแต่งตัว	การแสดงออก	(20%)	ถูกประจาน	กลั่นแกล้ง	ต่อว่า	ด่า	ล้อเลียน	
(10.4%)	 ถูกคุกคามทางเพศ	 หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 (4.3%)	 ถูกทำาร้ายร่างกาย	
(3.6%)	ถูกครู	อาจารย์	และเพื่อนไม่คบหา/เลิกคบ	(3.8%)

	 การรงัแกนกัเรยีนหลากหลายทางเพศเพราะอคตทิางเพศไมไ่ดเ้กิดข้ึนเฉพาะใน
โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนนับถือศาสนาพุทธเรียนอยู่เป็นส่วนใหญ่	 แต่เกิดในโรงเรียนที่
สอนศาสนาด้วย	 เช่น	 โรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และโรงเรียนที่มี
องคก์รศาสนาครสิตอ์ปุถมัภ	์พบวา่การท่ีนกัเรยีนมกีารแสดงออกเปน็คนหลากหลายทาง
เพศเป็นเร่ืองใหญม่ากสำาหรบัผูบ้ริหารโรงเรยีนและครู		โรงเรียนมกัออกกฎหรอืมาตรการ
ทีเ่ขม้งวด	และกวดขันหา้มไม่ใหนั้กเรยีนแสดงตวัตนทางเพศทีไ่มส่อดคลอ้งกบัเพศกำาเนดิ
ของตนเอง
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5.5 คำาถามท้ายบท

	 1)	การทำาความรุนแรงต่อบุคคลหลากหลายทางเพศมีกี่รูปแบบ	อะไรบ้าง

	 2)	สาเหตหุลกัของอคตทิางเพศและการไมย่อมรบัผูท้ีไ่มใ่ชช่าย	ไมใ่ชห่ญงิ	คอือะไร

5.6 เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม

ชเนตตี	 ทินนาม	 โกสุม	 โอมพรนุวัฒน์	 และรัตนา	 ด้วยดี.	 (2564).	สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมเพศวิถีศึกษา.

มหาวิทยาลัยมหิดล	 องค์กรแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย	 และองค์กรการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ.	 (2557).	การรังแกต่อ
กลุม่นักเรยีนทีเ่ปน็หรอืถกูมองวา่เปน็คนขา้มเพศ หรอืคนรกัเพศเดยีวกนั ใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา: รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และ
มาตรการการป้องกันใน 5 จังหวัดของประเทศไทย.	 https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000227518_tha/PDF/227518tha.pdf.multi

ดูคลิปวิดีโอ	“	คุณเคย	Bully	คนเหล่านี้หรือเปล่า?	“	https://www.youtube.com/
watch?v=7XHcNHql-1w&t=5s

ที่มา:	https://www.bltbangkok.com/news/27755/
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หน่วยที่ 6 

รู้จักโลกออนไลน์ของเด็กไทย

6.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 6.1.1 เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มเย�วชนไทย

 6.1.2 เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจสภ�พปัญห�ที่เกิดขึ้นในก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์

6.2 ลักษณะของโลกออนไลน์

 โลกออนไลนท์ีเ่ร�อ�จจะรูจ้กักนัในชือ่อืน่ๆ ดว้ย ไดแ้ก ่โลกไซเบอร ์โลกอนิเทอร์เนต็ 
หรือ โลกดิจิทัล หม�ยถึง สังคมที่มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ต ในชีวิตประจำ�วันเพื่อก�รสื่อส�รท�งไกล ช่วยทำ�ให้เร�ส�ม�รถพูดคุยกับ
เพื่อน พูดคุยกับญ�ติพี่น้อง ห�เพื่อนใหม่ เรียนหนังสือกับครู ค้นคว้�ข้อมูล ทำ�ง�น เล่น
เกมส์ หรือทำ�กิจกรรมสันทน�ก�รต่�งๆ ได้โดยไม่ต้องไปอยู่ในสถ�นที่จริง หรือพบปะ
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กบัคนตวัเปน็ๆ อย�่งใกลชิ้ดเหมอืนในอดตี ทัง้นีใ้นโลกออนไลนม์แีอพพลเิคชัน่หรอืชอ่ง
ท�งก�รสือ่ส�รใหมห่ล�ยประเภททีไ่ดรั้บก�รพฒัน�ใหม้ปีระสทิธภิ�พยิง่ขึน้เพือ่ใหบ้รกิ�ร
แก่ผูใ้ช ้เช่น อเีมล เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ หอ้งสนทน� ยทูปู ไลน ์ทวติเตอร์ คลบัเฮ้�ส ์เวบ็เอก็ซ ์
ซูม ฯลฯ สิ่งเหล่�นี้ช่วยเชื่อมโยงก�รสื่อส�รท�งไกลได้กว้�งขว�งและมีประสิทธิภ�พสูง 
ทำ�ให้ข้อมูลส�ม�รถถูกกระจ�ยออกไปอย่�งรวดเร็ว มีคว�มเป็นส�ธ�รณะสูง และ
ก�รควบคุมผลด้�นลบทำ�ได้ย�ก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส�ม�รถเปิดเผยตัวตน ปิดบังตัวตน 
หรือสร้�งตัวตนใหม่ เพื่อเข้�ไป อ่�น โพสต์ และแชร์เนื้อห�ต่�งๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

6.3 การใช้เวลาบนโลกออนไลน์ของเด็กไทย

 ผลก�รสำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้อินเทอร์เน็ตในประช�กรไทยในปี 2563 โดย
สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็คโทรนิค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบ
ว่� คนไทยม�กกว่� 50 ล้�นคน หรือ คิดเป็น 75.3% ของประช�กรทั้งหมด เป็นผู้เข้�
ถึงและใช้อินเทอร์เน็ต พบอีกว่�อัตร�ก�รเข้�ถึงและใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีแนว
โน้มสูงขึ้นทุกปี สถิติก�รใช้ระบบสื่อส�รอินเทอร์เน็ตของคนไทยเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 
25 น�ที เพิ่มขึ้นเกือบเท่�ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับก�รใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 เพศที่
พบว่�ใชอ้นิเทอรเ์นต็ตอ่วนัม�กทีส่ดุ คือ บคุคลหล�กหล�ยท�งเพศ ใชอ้นิเทอรเ์นต็เฉลีย่
วันละ 12 ชั่วโมง 54 น�ที รองลงม�เป็นเพศช�ยใช้ 11 ชั่วโมง 32 น�ที ส่วนเพศหญิง
ใช้ 11 ชั่วโมง 11 น�ที ในขณะที่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษ�ซึ่งเป็นเด็กและเย�วชนมี
จำ�นวนชั่วโมงต่อวันของก�รใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่�ประช�กรกลุ่มอื่น กล่�วคือ ใช้ม�กถึง 
12 ชั่วโมง 43 น�ที โดยเด็ก Gen Z ใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 12 ชั่วโมง 8 น�ที 

 ในบรรด�โซเชี่ยลมีเดียประเภทต่�งๆ ที่ให้บริก�รอยู่ในโลกออนไลน์ พบว่� คน
ไทยนิยมใช้เฟสบุ๊คม�กที่สุด รองลงม�คือไลน์ ส่วนยูทูปม�เป็นอันดับที่ส�ม ก�รท่องไป
ในโลกออนไลน์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ถ้�ห�กว่�ผู้ใช้รู้ไม่เท่�ทัน ไม่มีคุณธรรม หรือข�ด
จรยิธรรมในก�รใชโ้ซเชยีลมเีดยีเหล่�น้ัน ปจัจุบนัโลกออนไลนก์ำ�ลงักอ่ปญัห�ใหก้บัสงัคม
หล�ยอย่�ง เช่น ก�รโพสต์หรือแชร์ข่�วปลอม ก�รใช้สื่อโซเชียลทำ�ล�ยชื่อเสียงกัน ก�ร
ด่�ทอ ก�รสร้�งคว�มขัดแย้ง พบว่� คนไทยที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่มั่นใจว่�ข้อมูลที่ส่ง
เข้�โลกออนไลน์จะมีคว�มน่�เช่ือถือได้ โดย 94.7% ของผู้ใช้บอกว่�เคยพบเห็นข่�ว
ปลอมในอินเทอร์เน็ต
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ที่ม�: ร�ยง�นผลสำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2563 https://www.
etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.aspx

ที่ม�: ร�ยง�นผลสำ�รวจพฤติกรรมก�รใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2563 https://www.
etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.aspx
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6.4 คำาถามท้ายบท

 1) ลักษณะก�รสื่อส�รออนไลน์ หรือก�รสื่อส�รในโลกไซเบอร์ 5 ประก�ร 
ประกอบด้วยอะไรบ้�ง

 2) ปัญห�ที่เกิดขึ้นในก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ปัญห�อะไรบ้�ง

6.5 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายงานผลสำารวจพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์นต็ในประเทศไทย พ.ศ. 2563. https://
www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.
aspx
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หน่วยที่ 7 

การรังแก/ระรานกันทางออนไลน์

7.1 วัตถุประสงค์

 7.1.1 เพื่อทำาความเข้าใจความหมายของการรังแก/ระรานในสื่อออนไลน์

 7.1.2 เพื่อทำาความเข้าใจสถานการณ์และรูปแบบการรังแกกันของเยาวชนใน
สื่อออนไลน์

7.2 ความหมายของการรังแก

 ศัพท์คำาว่า ‘การรังแก’ มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Bullying คณะกรรมการ
ราชบณัฑติยสถานของไทยไดแ้ปลศพัทค์ำานีว่้า ‘การระราน’ แตท่ีใ่ช้กันสว่นใหญม่กัแปล
ว่า การรังแก หรือ การกลั่นแกล้ง เราถือว่าการรังแกเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เข้าข่ายการ
ทำาความรุนแรง เพราะมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ มีลักษณะก้าวร้าว ผู้กระทำาใช้อำานาจ
เหนืออีกฝ่าย เป็นการกระทำาซ้ำ�ๆ ทำาให้เกิดความเจ็บปวดทั้งทางกายและจิตใจ หรือ
สรา้งความรำาคาญ หรอืความโกรธแคน้ตอ่ผูท้ีถ่กูรงัแก เพราะพวกเขาไมส่ามารถปกปอ้ง
ตัวเองได้จากการถูกรังแกซ้ำ�หลายๆ ครั้ง จากผู้รังแกคนเดียวกัน หรือจากผู้รังแกหลาย
คนที่รวมหัวกันมารังแกคนอื่น ส่วนผู้ที่รังแกคนอื่นมักมีพฤติกรรมก้าวร้าว แสดงอำานาจ
เหนือกว่าอีกฝ่าย  การรังแกกันมีทั้งทางตรงและทางอ้อม การรังแกทางตรง หมายถึง 
การรังแกซึ่งหน้า เช่น ขว้างปาสิ่งของใส่ ตะโกนด่า ล้อเลียนซึ่งหน้า ส่วนการรังแกทาง
อ้อม ได้แก่ การปล่อยข่าวลือ การใส่ร้าย การวิจารณ์ลับหลัง การนินทา การโกหก 
การบดิเบอืนขอ้มลูทีไ่มเ่ปน็ความจรงิ เปน็ตน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้นอืน่เกดิความ
อับอาย เสียชื่อเสียง เจ็บปวด การรังแกกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่เกิดขึ้นใกล้ตัว
เรา อาจเกดิขึน้ไดใ้นสถานทีต่า่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานศึกษาทัง้ในระดบัโรงเรยีน 
วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนในละแวกบ้าน สถานที่ทำางาน เป็นต้น

7.3 รูปแบบของการรังแก

 เราอาจจะแบ่งการรังแกออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
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 1. การรงัแกทางรา่งกาย มกัเก่ียวขอ้งกับการสมัผสัรา่งกายในลักษณะของการ
ทำารา้ยรา่งกายจากเบาไปหาหนกั เชน่ ตบหวั ทำาใหส้ะดดุลม้ ขวา้งลกูฟตุบอลใส ่การผลัก 
ตบตี ชกต่อย เตะ หรือการยุแหย่ให้มีการทำาร้ายร่างกาย เป็นต้น

 2. การรังแกด้วยคำาพูด เป็นลักษณะการใช้คำาพูด หรือการเขียนข้อความ ที่ส่ง
ผลกระทบต่อความรู้สึกทำาให้ผู้อื่นเจ็บปวด เช่น พูดจาเย้าแหย่ เยาะเย้ย เสียดสี การตั้ง
ฉายา การใช้พูดล้อเลียนรูปร่างหน้าตากันในกลุ่มเพื่อน รวมทั้งการใช้คำาพูดหรือภาษา
ทีแ่สดงถงึความเกลยีดชงั ดถูกู ดา่คำาหยาบคาย เหยียดหยาม ทีเ่รยีกว่า “ประทษุวาจา” 
(hate speech) อันเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ การใช้ภาษายั่วยุให้มี
การใช้ความรุนแรง

 3. การรังแกจิตใจ เป็นลักษณะของการสร้างความกดดันทางสังคม เพื่อทำาให้
ฝ่ายถูกกระทำาเกิดความรู้สึกเจ็บปวด หรือเสียใจจากการกระทำาดังกล่าว เช่น การไม่
ยอมรับให้เข้ากลุ่ม แสดงความไม่สนใจ เลือกปฏิบัติ กลั่นแกล้งเอาสิ่งของไปซ่อน หรือ
ทำาลายสิง่ของสว่นตวัของคนอืน่ การรีดไถเงนิ การบงัคับให้ทำาในสิง่ทีไ่มอ่ยากทำา การดถููก
ฐานะเศรษฐกิจ การปล่อยข่าวลือ การเหมารวมในแง่ลบ รวมทั้งการเขียนหรือพูดด้วย
ภาษาที่ทำาร้ายจิตใจ

 4. การรังแกทางเพศ เป็นลักษณะของการรังแกที่กระทำาในลักษณะต่างๆ จาก
เบาไปหาหนัก โดยเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์เพศภาวะและเพศวิถีของบุคคล ตัวอย่างเช่น 
การนำาพฤติกรรมทางเพศมาล้อเลียน การแสดงความเห็นในลักษณะคุกคามทางเพศ 
การขอมีเพศสัมพันธ์ การจับต้องร่างกายโดยไม่ยินยอม การจับถอดเสื้อผ้า หรือเปิด
กระโปรง เป็นต้น

7.3 สถานการณ์การรังแก/ระรานที่พบในเด็ก/เยาวชนไทย

 พฤติกรรมการรังแกกันในเด็กนักเรียนเป็นปัญหาใหญ่ที่พบทั่วโลก สร้างความ
สูญเสียทั้งต่อฝ่ายผู้กระทำา ผู้ถูกกระทำา และครอบครัว ตลอดจนสังคมส่วนรวมอย่าง
มหาศาล ผลกระทบมีทั้งในระยะสั้นและยาว ผู้ที่ถูกรังแกอาจจะเผชิญกับภาวะซึมเศร้า 
ผลการเรียนตกต่ำ� ไม่อยากมาโรงเรียน ทำาร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย ใช้สารเสพติด นอกจาก
นัน้การรงัแกอาจจะนำาไปสูก่ารตอบโต ้หรอืการใช้ความรนุแรงกลบั ทำาให้เกิดการทะเลาะ
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วิวาท เกิดอาชญากรรม การฆ่ากัน การกราดยิงหมู่ เป็นต้น ดังนั้น สังคม ครอบครัว 
สถานศึกษา และหน่วยที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันทำาให้ปัญหาลดลง 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้ความรุนแรงกันในสังคมได้อีกหนทางหนึ่งด้วย

 ปญัหาการรงัแกกนัในกลุม่เดก็และเยาวขนท่ีเปน็นกัเรยีนในบา้นเรา เปน็ปญัหา
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข เรามีสถิติการรังแกกันของเด็กนักเรียนอยู่ในอันดับ 2 ของโลก 
ผลการสำารวจเมื่อปี 2563 ของโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและ
โซเชียลมีเดีย สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เก็บข้อมูลจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำานวนทั้งสิ้น 23,787 คน จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษา 
พบว่า มีนักเรียนที่เคยถูกรังแกมากถึง 40.6% ส่วนลักษณะของนักเรียนที่ถูกรังแกใน
สัดส่วนมากที่สุดคือนักเรียนที่มีลักษณะหลากหลายทางเพศ โดยร้อยละ 58.9% บอก
ว่าเคยถูกรังแก ส่วนพฤติกรรมการรังแกที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ การล้อเลียน และการ
ดถูกูเชือ้ชาต ิในขณะทีก่ารสำารวจเดยีวกนัพบวา่มคีรแูค ่35.9% ทีเ่คยลงไปจดัการแกไ้ข
ปัญหาเมื่อมีการรังแกกันในเด็กนักเรียนเกิดขึ้น

 อีกผลการสำารวจหนึ่งศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2562-2563 ดำาเนินการโดยองค์กรที่รับ
ทุนจากสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เก็บข้อมูลในนักเรียนอายุช่วง 10-15 ปี 
มากกว่า 1,000 คน จาก 15 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า 92% เคยถูกเพื่อนรังแก 25% 
ถกูเพือ่นรงัแก 3-4 ครัง้/สปัดาห ์และ 35% ถกูเพือ่นรงัแกอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ในหนึง่เทอม 
รูปแบบการรังแกที่พบมากที่สุด คือ ทำาร้ายร่างกาย เช่น ตีหัว เขกหัว พบ 62% รองลง
มาคือลอ้เลยีนชือ่พอ่แม่พบมี 43% ถดัมาคือ ถกูตัง้ฉายาทีท่ำาใหอ้บัอายม ี42% มนีกัเรยีน
มากถึง 30% บอกว่าถูกคุกคามหรือรังแกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลจากงานวิจัยที่
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับดีแทค เมื่อปี พ.ศ. 2561 เก็บ
ขอ้มลูในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เรือ่ง การแกลง้กันของเดก็นกัเรยีนในระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา พบว่า 91% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,606 เคยถูก
กลั่นแกล้งในสถานศึกษาจนถึงขั้นเสียใจหรือเสียความรู้สึก

7.4 ความหมายของการรังแก/ระรานทางออนไลน์

 การรงัแกกันในโลกออนไลน ์หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่การรงัแกทางไซเบอร ์(cyber-
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bullying) หมายถึง พฤติกรรมการส่งหรือแชร์ข้อความ เสียงพูด วีดีโอ หรือรูปภาพที่มี
เนื้อหาในลักษณะ ด่าทอ เหยียดหยาม ข่มขู่ หรือ คุกคามทางเพศ ผู้อื่น เข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต ผ่านแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น หรือช่องสื่อสารออนไลน์ประเภทต่างๆ 
เช่น เว็บไซด์ อีเมล เอสเอ็มเอส แมสเซ็นเจอร์ เฟสบุ๊ค ห้องสนทนา ช่องยูทูป บล็อก ไลน์ 
ทวิตเตอร์ คลับเฮ้าส์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นแกล้ง ประจาน ทำาลายชื่อเสียง 
หลอกลวง หรือ สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย 

 การรังแกทางออนไลน์ มีองค์ประกอบเหมือนกับการรังแกรูปแบบดั้งเดิมที่เกิด
ขึ้นในโรงเรียน ตามถนน ซอย หรือท้องถิ่นละแวกบ้าน กล่าวคือ เป็นการกระทำาที่จงใจ 
กระทำาซ้ำ� และผู้กระทำามีแหล่งอำานาจมากกว่าเหยื่อ ได้แก่ การมีเพศภาวะ เพศวิถี วัย 
ศาสนา หรือ เชื้อชาติ ที่เหนือกว่า เป็นต้น  แต่อาจจะพบว่าการกลั่นแกล้งออนไลน์นั้น 
ผู้กลั่นแกล้งอาจไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอำานาจเหนือกว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของ
การกลั่นแกล้ง เนื่องจากส่วนมากและผู้กลั่นแกล้งออนไลน์มักไม่เปิดเผยตัวตน และมัก
พบวา่ผูต้กเปน็เหย่ือของพฤติกรรมการรังแกในโลกออนไลนส่์วนใหญไ่ม่สามารถปกปอ้ง
ตัวเองได้ เนื่องจากผู้รังแกอาจจะเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเอง หรือปกปิดตัวตนแท้จริงในโลก
ออนไลน ์การรงัแกในโลกออนไลนท์ำาใหค้นทีต่กเปน็เหยือ่วติกกงัวลอยูต่ลอดเวลา เพราะ
ไม่รู้ว่าการรังแกจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ และไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอะไรบ้าง 

 การรงัแกกนัท่ีเกดิขึน้ในโลกออนไลนม์กัมคีวามเช่ือมโยงหรอืสบืเนือ่งกับการรงัแก
ทีเ่กดิขึน้ในโลกออฟไลน์มากอ่น เป็นการขยายขอบเขตการรงัแกกันจากนอกพืน้ทีอ่อนไลน์
ไปสู่โลกออนไลน์นั่นเอง หรือ อาจจะเกิดขึ้นในทิศทางที่กลับกันก็ได้ คือ มีการรังแกกัน
ในโลกไซเบอร์มากอ่นแล้วข้ามขอบเขตไปรงัแกกนัในนอกโลกออนไลนห์รอืในโลกออฟไลน์
นัน่เอง นอกจากนัน้ ยงัพบวา่การรงัแกกันในโลกออนไลนไ์มไ่ดเ้กดิข้ึนระหวา่งเพือ่นหรือ
คนรู้จักกันมาก่อนในโลกออฟไลน์เท่านั้น แต่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันที่
ไม่ได้รู้จักกันและไม่ได้มีความขัดแย้งเป็นการส่วนตัวแต่กันมาแต่อย่างใด 

7.5 รูปแบบพฤติกรรมการรังแกทางออนไลน์

 ในบริบททัว่ไปพบวา่มรีปูแบบของพฤติกรรมรงัแกหรอืระรานกนัในโลกออนไลน์
ที่เกิดขึ้นบ่อยอยู่ 6 รูปแบบ ดังนี้
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 1) การโจมตีขู่ทำาร้ายหรือใช้ถ้อยคำาหยาบคาย เช่น โพสข้อความด่าทอ พูดจา
สอ่เสยีด ให้รา้ย ใชภ้าษายแุหยใ่ห้เกดิความเกลยีดชงั และการใชป้ระทษุวาจา หรือ ภาษา
ที่แสดงความเกลียดชัง (hate speech)

 2) การแบล็กเมล ์เช่น การนำาความลับ หรือรูปภาพของคนอื่นมาเปิดเผย หรือ
ใส่ร้ายป้ายสี 

 3) การหลอกลวง เป็นการหลอกลวงให้หลงเชื่อ นัดให้ออกมาพบเจอและทำามิดี
มิร้าย หลอกให้โอนเงินให้ด้วยวิธีการต่างๆ

 4) การคุกคามทางเพศ เช่น เขียนหรือพูดหรือส่งรูปภาพ หรือวีดีโอในลักษณะ
ทีส่อ่ไปในเรือ่งเพศใหค้นอ่ืนโดยท่ีเขาไมไ่ดต้อ้งการ การบงัคับให้แสดงพฤติกรรมทางเพศ
ผา่นกลอ้งหรอืโทรศพัท์มอืถือและนำามาโพสต์หรอืแชรอ์อนไลน ์การตดัตอ่ภาพโปเ๊ปลอืย
ของคนอื่นและนำาไปโพสต์หรือแชร์ออนไลน์

 5) การแอบอ้างตัวตนของคนอื่น เช่น สวมรอยเป็นคนอื่น ใช้แอคเคานต์คนอื่น 
เพื่อไปโพสหรือแชร์ข้อความหยาบคาย รูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อให้ร้ายบุคคลอื่น

 6) การสรา้งกลุม่ในโซเชีย่ลเฉพาะขึน้มาเพือ่โจมตบีคุคลอืน่หรอืกลุม่อืน่ เชน่ ตัง้
เพจแอนตี้บุคคลหลากหลายทางเพศ ตั้งเพจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จที่สร้างความเสียหายต่อ
คนที่ตกเป็นเป้าหมาย ตั้งเพจต่อต้านคนที่เห็นต่างทางการเมือง เป็นต้น

7.6 การรังแกทางออนไลน์ในเด็กและเยาวชนไทย

 ปัจจุบันโซเชียลมีเดียกำาลังเป็นพื้นที่ท่ีเด็กและเยาวชนนำามาใช้เป็นเครื่องมือ
รังแก/ระรานกันมากข้ึน เพิ่มเติมมาจากพฤติกรรมการรังแกกันที่พบในโลกออฟไลน์/
โลกกายภาพ การรังแกในโลกออนไลน์ของเด็กไทยเริ่มเป็นประเด็นปัญหาสังคมใน
ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ จากผลวิจัยเรื่อง “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ ในระดับชั้น ม.1-3” ของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 
หวัหน้าสาขาวชิาจติเวชเด็กและวยัรุ่น คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พบว่า เด็กไทย
ราว 45% มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งมากกว่า 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นถึง 4 เท่า 
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 ในป ี2561-2562 สถาบนั Digital Intelligence Quotient แหง่ประเทศสงิคโปร ์
ได้เก็บข้อมูลในนักเรียนไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4-6 จำานวน 44,000 คน จาก 450 
โรงเรียนในทุกภาค พบว่า เด็กไทยอายุ 8-19 ปี มีโอกาสเผชิญอันตรายบนโลกออนไลน์
ในสดัสว่นทีส่งูกวา่เดก็จากประเทศอืน่ในอาเซียนดว้ยกัน โดยมเีดก็ทีเ่คยมปีระสบการณ์
ถูกรังแกออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ ที่ใช้สื่อสารมีมากถึง 41% 
ในขณะที่ตัวเลขของเด็กประเทศอื่นอยู่ที่ 39% ยังพบอีกว่าจำานวนเด็กผู้ชายและผู้หญิง
ไทยที่เคยถูกรังแกออนไลน์มีสัดส่วนไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก โดยเด็กผู้ชายมีโอกาส
ตกเปน็เหยือ่ถกูรงัแกออนไลนม์ากกวา่เดก็ผูห้ญิง ดว้ยสัดส่วน 45% ตอ่ 40% แตส่ำาหรบั
ในเฉพาะกลุ่มอายุ 13 ปีขึ้นไป กลับพบว่าเด็กผู้หญิงที่เคยถูกรังแกออนไลน์มี 43% ใน
ขณะที่เด็กผู้ชายมี 37%

7.7 รูปแบบของพฤติกรรมการรังแกทางออนไลน์ของเด็กไทย

อ้างอิงข้อมูลของมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
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7.8 คำาถามท้ายบท

 1) รูปแบบของการรังแก 4 รูปแบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 2) พฤติกรรมการรังแกในสื่อออนไลน์ 6 ลักษณะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 3) การรังแกทางไซเบอร์ (cyberbullying)  หมายถึงอะไร

7.9 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายงานผลสำารวจพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์นต็ในประเทศไทย พ.ศ. 2563. https://
www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.
aspx

Cyberbullying : ระรานออนไลน์ ร้ายล้านวิว เคยไหม? https://www.etda.or.
th/th/Knowledge-Sharing/Cyberbullying-in-IFBL.aspx

ชาญวทิย ์พรนภดล. “ความชกุและปจัจยัทีเ่ก่ียวข้องกับการกล่ันแกลง้บนโลกไซเบอร ์
ในระดับชั้น ม.1-3,” ผู้จัดการ online, แก้ไขครั้งล่าสุด 18 มิถุนายน 2560, 
สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2560. http://www.manager. co.th/Cyberbiz/
ViewNews.aspx?NewsID=9600000061934

ดูภาพยนตร์สั้นเร่ือง Cyberbullying เป็นเรื่องปกติหรอ? https://www.youtube.
com/watch?v=GKF4e8s581M
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หน่วยที่ 8 

การรังแกคนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์์

8.1 วัตถุประสงค์

	 8.1.1	 เพื่อทำาความเข้าใจสถานการณ์การรังแกคนหลากหลายทางเพศในสื่อ
ออนไลน์

	 8.1.2	 เพื่อทำาความเข้าใจรูปแบบการรังแกบุคคลหลากหลายทางเพศในสื่อ
ออนไลน์

8.2 สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

	 การรังแกบุคคลหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์	 มีสาเหตุมาจาก
ความเกลยีดชงั	หรืออคติทางเพศทีม่ต่ีอคนเหลา่นีเ้ปน็หลกั	โดยผูร้งัแกแสดงออกซึง่อคติ
ผ่านการกระทำา	ท่าทาง	การพูด	การเขียนข้อความ	การโพสต์	หรือการแชร์รูปภาพ	ที่
ทำาให้ผู้ถูกกระทำารู้สึกว่ากำาลังถูกรังแก	 ด้วยเหตุที่เขามีอัตลักษณ์ทางเพศที่ผู้รังแกไม่
ยอมรับ	หรือดว้ยเหตุทีผู้่รงัแกมอีคตต่ิอพฤตกิรรมทางเพศ	รปูรา่งหนา้ตาทางเพศ	รสนยิม
ทางเพศ	 และการแสดงตัวตนทางเพศของผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายการรังแกทั้งที่เป็นกลุ่ม	
หรือเป็นรายบุคคล	และทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง	หรือเป็นแค่การสงสัยว่าผู้ถูกรังแกมีตัวตน
หรือมีพฤติกรรมแบบนั้น	กลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของการเกลียดชัง	และรังแก	ได้แก่	
กลุ่มเกย์	กะเทย	ทอม	ดี้	และเลสเบี้ยน	ซึ่งมีการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างไปจากชาย
และหญงิชดัเจน		กลุ่มคนเหลา่นีต้กเปน็เปา้หมายของการกลัน่แกลง้รงัแกในสือ่ออนไลน์
ในลกัษณะตา่งๆ	เชน่	การใชค้ำาพดู	หรอืภาษาเขยีนลอ้เลยีน	เสยีดส	ีดหูมิน่	เหยยีดหยาม	
ข่มขู่	 เปรียบเปรยในทางลบ	 สบประมาท	 กระแหนะกระแหน	 ใส่ร้ายป้ายสี	 สร้างข่าว
ปลอมให้คนกลุ่มนี้เสียหาย	เป็นต้น	

	 ในปัจจุบันที่เครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบดิจิทัลครอบคลุมพ้ืนที่
กายภาพและพ้ืนที่สังคมกว้างขวาง	 ทำาให้เห็นปรากฎการณ์การรังแก/การกลั่นแกล้ง
บุคคลหลากหลายทางเพศ	ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์สูงมากในทั่วโลก	ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า	 สังคมยังไม่ค่อยมีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงตัวตนทางเพศที่หลากหลายของผู้คน	 การ
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ดำารงอยู่ของทัศนคติและพฤติกรรมการเหยียดเพศ		การเกลียดชัง	และเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลหลากหลายทางเพศ	 ส่งผลให้เยาวชนกลุ่มน้ีทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรยีน	ทัง้ทีถ่กูตัง้ขอ้สงสยัว่าเปน็คนหลากหลายทางเพศ	หรอืทีแ่สดงออกชดัเจน
วา่เปน็คนหลากหลายทางเพศประเภทใดประเภทหนึง่	จงึมคีวามเปราะบางทีจ่ะถกูรงัแก	
หรอืถูกกลัน่แกลง้มากกวา่กลุม่นกัเรียนทีม่กีารแสดงตวัตนทางเพศอยูภ่ายใตก้รอบสงัคม
ที่ยึดถือกฎเกณฑ์ที่ระบอบสองเพศจัดวางไว้ให้ปฏิบัติตาม	

	 มกีารวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา	พบวา่วยัรุน่ทีเ่ปน็บคุคลหลากหลายทางเพศ	
โดยเฉพาะกลุ่มอายุระหว่าง	11-22	ปี	มากกว่าครึ่ง	หรือ	ประมาณ	52%	ตกเป็นเป้า
ของการรังแกออนไลน์มากกว่า	 1	 ครั้ง	 และ	 54%	 เคยถูกล้อเลียนหรือถูกกล่าวโจมตี
รสนิยมทางเพศ	 37%	 ถูกล้อเลียนหรือถูกโจมตีเร่ืองการแสดงออกทางเพศสภาพที่ไม่
ตรงกบัเพศกำาเนดิ	ยงัอกีพบว่า	50%	ของผูรั้งแกในโลกออนไลน	์ทีช่อบใชภ้าษาเหยยีดเพศ
กลุม่วยัรุน่ท่ีแสดงตัวตนว่าเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ	มกัไมไ่ดต้ระหนกัถงึผลกระทบ
ต่อจิตใจของบุคคลที่ถูกรังแกในโลกออนไลน์

	 ในประเทศไทยมีการวิจัยท่ีศึกษาการแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้น
มธัยมศึกษาและอาชวีศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ของคณะเศรษฐศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่ทำาร่วมกับบริษัทดีแทค	เก็บข้อมูลในปี	2561	พบว่า	กลุ่ม
เด็กและเยาวชนหลากหลายทางเพศตกเป็นเป้าหมายของการกลั่นแกล้งรังแกทั้งใน 
โลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ในสัดส่วนที่สูงถึง	87.42%	แบ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์
เคยถกูรงัแกในโลกออนไลนม์รีาว	5.16%	ในขณะท่ีถกูรงัแกนอกโลกออนไลน	์ไดแ้ก	่เคย
ถูกรังแกทางวาจามี	47.67	%	ถูกรังแกทางเพศ	8.46%	เมื่อเปรียบเทียบการรังแกทุก
ประเภทดว้ยเพศสภาพ	พบวา่	นกัเรียนท่ีเปน็กลุ่มหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มทีถ่กูรังแก
มากที่สุด

8.3 รูปแบบการรังแกบุคคลหลากหลายทางเพศที่พบบ่อยในสื่อออนไลน์ 

	 พบว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้ถูกรังแก	หรือระราน	ด้วยการ
ใชค้ำาพูดเสียดสี	ล้อเลียน	เหยียดหยาม	ดูถกู	ผ่านทางสื่อออนไลนแ์ละเครอืข่ายออนไลน์
ในหลายรูปแบบ	 ในตารางข้างล่างเป็นตัวอย่างของการรังแกเหล่านั้นที่พบในเครือข่าย
สื่อออนไลน์
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รูปแบบ วิธีการแสดงออก

1.การใช้คำาเรียก/ข้อความ	(Name	
calling)

•	การโพสต์แชร์ข้อความล้อเลียนรูปร่าง/
หน้าตา
•	การโพสต์แชร์ข้อความล้อเลียนพฤติกรรม	
•	การโพสต์แชร์	หรือส่งข้อความประจาน/ล้อ
เลียนเรื่องเพศสัมพันธ์

2.	การนินทาใส่ร้าย	(Spreading	
rumours)

•	การโพสต์แชร์ข้อความประจานบุคคล

3.	การใช้รูปภาพ/สัญลักษณ์ •	การโพสต์แชร์ข้อมูล/รูปภาพ	โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตเจ้าตัวก่อน
•	การโพสต์แชร์ข้อมูล/รูปภาพของบุคคลเพื่อ
ทำาลายชื่อเสียง/ภาพลักษณ์เขา
•	การส่งข้อมูลเรื่องเพศสัมพันธ์/ภาพโป๊	ไปให้
บุคคล	โดยที่เขาไม่ได้ขอ

4.	การปลอมตัว	อำาพราง •	การสวมรอยหรือปลอมตัวบนอินเทอร์เน็ต
	เป็นบุคคลอื่นซึ่งเป็น	เกย์/กะเทย/ทอม/ดี้	จน
ทำาให้เขาเสียชื่อเสียง	หรือได้รับความเสียหาย

5.	การตามรังควาน	ข่มขู่ •	การโพสต์แชร์	หรือส่งข้อความข่มขู่ว่าจะ
ทำาร้าย
•	การโพสต์แชร์	หรือส่งข้อความเชิงอบรม
สั่งสอน	เพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นเพศ
กำาเนิดของเขา
•	การโพสต์แชร์รูปอาวุธ	เช่น	มีด	ปืน	เพื่อข่มขู่		
•	การโพสต์แชร์ข้อความว่าจะข่มขืน	ลวนลาม
•	การเกาะติด	อินสตาแกรม	ไลน์	ยูทูป	ฯลฯ
	และ	โพสต์แชร์ข้อความไปสร้างความรำาคาญ	
หรือความหวาดกลัว
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	 ส่วนภาษาเหยียดอัตลักษณ์ทางเพศ	 หรือการตั้งฉายา	 ที่พบบ่อยในเครือข่าย
สื่อสารออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็น	เฟสบุ๊ค	ทวิตเตอร์	แชตรูม	ยูทูป	ติ๊ก-ต๊อก	ฯลฯ	ก็มีให้เห็น
อยู่เสมอ	โดยกลุ่มเป้าหมายที่ถูกรังแกในโลกออนไลน์ด้วยภาษาเหยียด	มักจะเป็น	เกย์	
กะเทย	ชายรักชาย	หญิงรักหญิง	ทอม	ดี้	เลสเบี้ยน	สาวประเภทสอง	หญิงข้ามเพศ	ส่วน
ใหญม่กัจะมุง่โจมตเีรือ่งเพศวถีิ	เชน่	รสนยิมทางเพศ	หรอืไมก่มุ็ง่วจิารณไ์ปทีร่ปูรา่งหนา้ตา

คำาเรียก ความหมาย ผู้ที่ถูกล้อ
เลียน

ตัวอย่างประโยค
ที่ใช้ล้อเลียน
เหยียดหยาม

1	สายเหลือง
	หรือ	ไอ้
เหลือง

เป็นคำาเปรียบเทียบพฤติกรรมชาย
รักชายที่นิยมการมีเพศสัมพันธ์
ทางทวารหนัก	ซึ่งเป็นอัวยวะที่ขับ
ถ่ายอุจจาระที่มีสีเหลือง	ผู้ที่เป็น
ฝ่ายรุกจะสอดใส่องคชาติเข้าไปใน
ทวารหนักของผู้ที่เป็นฝ่ายรับ	ซึ่ง
บางครั้งจะมีเศษอุจจาระติดออก
มาขณะที่มีการสอดใส่

เกย์
ชายรักชาย

"หูยย	มึงดูพวก
นี้ดิ	แม่งสาย
เหลืองว่ะ"

2	ขุดทอง เป็นคำาเปรียบเทียบกิจกรรมร่วม
เพศทางทวารหนักระหว่างชายกับ
ชาย	ซึ่งฝ่ายที่เป็นรุก	(ผู้กระทำา)	
จะใช้องคชาตสอดใส่เข้าไปใน 
รูทวารหนัก	(รูก้น)	ของฝ่ายรับ	 
(ผู้ถูกกระทำา)	ซึ่งบางครั้งจะมีเศษ
อุจจาระสีเหลืองของฝ่ายรับติด
ออกมา	ลักษณะการสอดใส่เช่นนี้
จึงถูกเปรียบเปรยเป็นการขุดทอง	
เพราะทองมีสีเหลืองคล้ายสีของ
อุจจาระ

เกย์
ชายรักชาย

“ไปขุดทองกัน
อย่างเมามัน”

“มีแววรูหลวม
ขี้คล่องหลังขุด
ทอง”
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3	ระเบิดถังขี้	
หรือแทงรูขี้

ความหมายเหมือนกับคำาว่า	“ขุด
ทอง”	แต่มีนัยยะส่อไปในทาง
สกปรกโสโครก	ซึ่งถึงขี้จะหมายถึง
ช่องทวารหนักของฝ่ายรับที่เป็นที่
สะสมของอุจจาระ	และพฤติกรรม
สอดใส่องคชาติของฝ่ายรุกเข้าไป
ในทวารหนักของฝ่ายรับ	จะ
เหมือนการทิ่มแทงเข้าไปใน 
รูทวารและทำาให้อุจจาระปะปน
ออกมา	ซึ่งเปรียบเหมือนการ
ทำาให้ถังอุจจาระแตกระเบิด	บาง
กรณีอาจเรียกว่า	“แทงรูขี้”	ซึ่ง
บ่งบอกถึงการใช้องคชาตของเกย์
ฝ่ายรุกสอดใส่เข้าไปในรูทวารหนัก	
(รูขี้)	ของเกย์ฝ่ายรับ

เกย์
ชายรักชาย
กะเทย

“มีแววรูหลวม
ขี้คล่องหลังขุด
ทอง”

4	ระเบิดถัง
ส้วม

ความหมายเหมือนกับคำาว่า	
“ระเบิดถังขี้”	โดยเปลี่ยนคำาว่า
ถังขี้เป็นถังส้วม	ซึ่งบ่งบอกว่า
ถังส้วนคือที่เก็บอุจจาระที่เน่า
เหม็น	เหมือนกับเป็นก้นและช่อง
ทวารหนักของเกย์ที่เป็นฝ่ายรับ
ที่เป็นอวัยวะสำาหรับเก็บและถ่าย
อุจจาระ	

เกย์
ชายรักชาย
กะเทย

““ฮอร์โมน	2”	
ปล่อยฉากเด็ด	
“มาร์ช”	ระเบิด
ถังส้วม	“ตั้ว”	
เลิฟซีนจ๊วบๆ	เล่น
เอาตุ๊ดเกย์ฟิน”

“ไม่กลัวหนัง
ตูดถลอกตอน
จ้างเด็กหนุ่มมา
ระเบิดถังขี้หรือ
ยังไง”
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5	ทลาย
ฟักทองบด	
หรือ	มนต์รัก
ฟักทองบด

ความหมายเหมือนกับ	“ระเบิดถัง
ขี้”	ซึ่งอุจจาระสีเหลืองถูกเปรียบ
เป็นฟักทองบด	เพราะมีรูปลักษณ์
และสีที่เหลืองเหมือนกัน	ส่วนคำา
ว่าทลาย	คือการเอาองชาตสอดใส่
เข้าไปในรูทวารหนัก	พฤติกรรมนี้
จึงถูกเปรียบเป็นการทลายฟักทอง
บด	นอกจากนั้น	ยังเป็นการ
เปรียบเปรยความรักและความ
สัมพันธ์ของคู่เกย์และชายรักชาย
เป็นดั่ง	“มนต์รักฟักทองบด”	ซึ่งมี
นัยยะเชิงเหยียดหยาม	เป็นการลด
ค่าความรักของเกย์ให้เหลือเพียง
กิจกรรมสอดใส่ทางทวารหนัก	ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของความไม่สะอาด
และเป็นของสกปรก

เกย์
ชายรักชาย
กะเทย

6	เสียวตูด เป็นคำาเปรียบเทียบความรู้สึก
ของผู้ชายที่เป็นรักต่างเพศที่มีต่อ
บุคคลที่เป็นเกย์	เพราะมีภาพจำา
ว่าเกย์คือผู้ที่มีอารมณ์และความ
ต้องการทางเพศสูง	และคิดว่า
กิจกรรมทางเพศของเกย์คือการ
ร่วมเพศทางทวารหนัก	มีการ
สอดใส่องคชาตเข้าไปในรูทวาร
หนัก	(ตูด)	ดังนั้นถ้าเกย์เข้ามาใกล้
ชิดหรือเข้ามาทักทาย	ผู้ชายจะเกิด
ความกังวลว่าเกย์คนนั้นจะเข้ามา
ลวนลามทางเพศ	จึงนำาไปสู่อาการ	
“เสียวตูด”	ของผู้ชายคนนั้น	

เกย์
ชายรักชาย

“เกย์เด็กแอบ
เสียวตูดกัน	แม่ง
ชอบแนวนี้ตั้งแต่
เด็กเลยหรอวะ
เนี้ย”
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7	ตีฉิ่ง เป็นคำาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ทอมดี้	เลส
เบี้ยน	และหญิงรักหญิง	ซึ่งจะใช้
อวัยวะเพศหญิง	(โยนี)	เสียดสีถูก
ไถกันอย่างแนบชิด	คล้ายกับการ
ใช้ฉิ่ง	(เครื่องดนตรีไทย)	ตีกระทบ
กันจนเกิดเสียงดัง

ทอมดี้
เลสเบี้ยน
หญิงรักหญิง

“แนนซี่	ตีฉิ่ง	
ประกาศคบทอม	
3	ปี”
“หญิง+หญิง	=	
ฉิ่งครองเมือง”

8	อีตุ๊ด เป็นคำาเชิงลบที่ใช้เรียกบุคคลที่
เป็นกะเทย	หรือผู้ชายที่มีกิริยา
ท่าทางนุ่มนวลอ่อนหวาน	มีอาการ
กระตุ้งติ้ง	เหมือนผู้หญิง	ซึ่งส่วน
มากผู้ที่ถูกเรียกว่า	“อีตุ๊ด”	จะรู้สึก
ไม่พอใจเพราะถือเป็นคำาที่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม	

กะเทย
สาวประเภท
สอง	ผู้หญิง
ข้ามเพศ

“เกย์เด็กแอบ
เสียวตูดกัน	แม่ง
ชอบแนวนี้ตั้งแต่
เด็กเลยหรอวะ
เนี้ย”

9	กะเทย
ควาย

เป็นคำาเรียกในเชิงลบและสบ
ประมาท	ต่อกะเทยที่มีรูปร่างอ้วน
หรือตัวใหญ่	เป็นการนำาเอารูป
ร่างของบุคคลมาล้อเลียนทำาให้
ผู้นั้นเกิดความอับอาย	ในกรณี
นี้	รูปร่างใหญ่โตจะถูกเปรียบ
เป็น	“ควาย”	ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่
ช่วยทำางานในไร่นา	มีกล้ามเนื้อ
แข็งแรงใหญ่โต	อดทน	ทำางาน
หนัก	กะเทยที่ถูกเปรียบเป็น	
“ควาย”	จึงถูกตีตราว่าไม่สวย	ตรง
ข้ามกับผู้หญิงที่มีรูปร่างผอม
เพรียวเซ็กซี่น่ารัก	เป็นที่หมายปอง
ของผู้ชาย	แต่กะเทยควายคือผู้ที่
น่าเกลียด	ไม่เป็นที่ต้องการของ
ผู้ชาย	

กะเทย “เตือนภัย	แก๊ง
กะเทยควาย	
สะพายถุง	หลอก
ขอเงินผู้คนเดิน
ถนนในยาม
วิกาล”
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8.4 การให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรังแกในสื่อออนไลน์

	 นอกจากการปรับทัศนคติ	สร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ	เพื่อ
ลบล้างอคติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศแล้ว	การให้ข้อมูลความรู้และความเข้าใจที่ถูก
ต้องแก่นักเรียน	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นการรังแก
ออนไลน์บ้าง	ก็มีส่วนอย่างมากในการช่วยป้องกันและยุติปัญหาการรังแกนักเรียนและ
บุคคลหลากหลายทางเพศในโลกไซเบอร์	

	 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นถึง
มัธยมปลาย	และระดับอาชีวะศึกษา	ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาชุดความรู้ออนไลน์
สำาหรับบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ือยุติการสร้างวาทกรรมเกลียดชังในสื่อออนไลน์ที่
กระทำาต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ	60	มีความ
รูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งวา่พฤตกิรรมรปูแบบใดบา้งเปน็การระราน/รงัแกบคุคลหลากหลาย
ทางเพศ	แตม่บีางพฤตกิรรมทีก่ลุม่ตวัอยา่งในสดัสว่นทีส่งูกวา่รอ้ยละ	30	คดิวา่ไมไ่ดเ้ปน็
พฤติกรรมการระรานออนไลน์	 ได้แก่	 1) พฤติกรรมการโพสต์แชร์ข้อมูล/รูปภาพของ
บุคคลที่เป็น เกย์/กะเทย/ทอม/ดี้ 2) พฤติกรรมการโพสต์แชร์ หรือส่งข้อความเชิงอบรม
สัง่สอนบคุคลทีเ่ปน็ เกย์/กะเทย/ทอม/ดี ้เพ่ือใหเ้ปลีย่นพฤตกิรรมไปเปน็เพศโดยกำาเนดิ
ของเขา และ 3) พฤตกิรรมการสง่ขอ้มลูเรือ่งเพศสมัพนัธ/์ภาพโป๊ ไปใหบ้คุคลทีเ่ปน็ เกย/์
กะเทย/ทอม/ดี้ โดยที่เขาไม่ได้ขอ 

	 การศึกษานี้ยังพบด้วยว่า	พฤติกรรมที่มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกระทำาการดัง
กล่าวมากที่สุดใน	 3	 อันดับแรกที่	 คือ	 1) โพสต์ข้อความล้อเลียนนักเรียนที่เป็น เกย์/
กะเทย/ทอม/ด้ี 2) โพสต์แชรร์ปูภาพลอ้เลยีนนกัเรยีนทีม่ลีกัษณะเปน็ เกย/์กะเทย/ทอม/
ดี้ และ 3) ส่งข้อความไปด่าทอ/เสียดสี/ถากถาง นักเรียนที่มีลักษณะเป็น เกย์/กะเทย/
ทอม/ดี	้ คิดเป็นร้อยละ	3.9,	3.1	และ	2.5	ตามลำาดับ	และพบว่าพฤติกรรมการรังแก
ออนไลน์ที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์ถูกกระทำามากสุดใน	3	อันดับแรก	ได้แก่	1) การ
โพสต์ข้อความล้อเลียนเพราะเหตุผลที่เป็น เกย์/กะเทย/ทอม/ดี้ 2) การส่งข้อความหรือ
รูปภาพที่มีเนื้อหาส่อไปในทางละเมิดทางเพศ/คุกคามทางเพศมาให้เพราะว่าเป็น เกย์/
กะเทย/ทอม/ดี้ (เช่น ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย ขู่ว่าจะข่มขืน ฯลฯ) และ 3) การโพสต์แชร์
ข้อความในทำานองตักเตือน/อบรมสั่งสอนเพื่อให้เลิกเป็นเกย์/กะเทย/ทอม/ดี้	 คิดเป็น
ร้อยละ	6.5,	5.1	และ	4.8	ตามลำาดับ	โดยพบว่าผู้รังแกในข้อที่	1	ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน	
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และบุคคลอื่น	ส่วนพฤติกรรมระรานออนไลน์ข้อที่	2	กระทำาโดยบุคคลอื่นเสียส่วนมาก	
สำาหรับพฤติกรรมระรานออนไลน์ข้อที่	3	ส่วนใหญ่ก็มีบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำา	รองลงมา
เป็นคุณครูที่เป็นผู้กระทำากับนักเรียน		

	 ดังนั้น	 จึงเห็นว่าเรายังมีความจำาเป็นที่จะต้องให้รณรงค์	 และเน้นย ้ำ�ให้ความรู้
และสรา้งความเขา้ใจพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในลักษณะทีไ่ม่รงัแกบุคคลหลากหลาย
ทางเพศ	รายการพฤตกิรรมทีใ่ห้มาในตารางเป็นพฤตกิรรมท่ีควรสอนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจ
วา่เปน็พฤตกิรรมท่ีเข้าข่ายการระราน/รังแกในโลกออนไลน	์ไม่ว่ากลุม่ทีต่กเปน็เปา้หมาย
จะเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ	หรือบุคคลเพศอื่นก็ไม่ควรกระทำา

พฤติกรรมระราน/รังแกบุคคลหลากหลายทางเพศในสื่อออนไลน์

1.	โพสต์/แชร์ข้อมูล/รูปภาพของบุคคลหลากหลายทางเพศโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้า

ตัวก่อน

2.	โพสต์/แชร์ข้อมูล/รูปภาพของบุคคลหลากหลายทางเพศ	เพื่อทำาลายชื่อเสียง/

ภาพลักษณ์ของเขา

3.	ส่งข้อมูลเรื่องเพศสัมพันธ์/ภาพโป๊	ไปให้บุคคลหลากหลายทางเพศโดยที่เขาไม่ได้

ขอ

4.	โพสต์/แชร์ข้อความล้อเลียนรูปร่าง/หน้าตาของบุคคลหลากหลายทางเพศ

5.	โพสต์/แชร์ข้อความประจานบุคคลเพราะสงสัยว่าเขาเป็นหลากหลายทางเพศ

6.	โพสต์/แชร์ข้อความล้อเลียนพฤติกรรมทั่วไปของบุคคลหลากหลายทางเพศ

7.	โพสต์/แชร์	หรือส่งข้อความประจาน/ล้อเลียนเรื่องเพศสัมพันธ์ของบุคคลหลาก

หลายทางเพศ

8.	โพสต์/แชร์	หรือส่งข้อความข่มขู่ว่าจะทำาร้ายบุคคลหลากหลายทางเพศ

9.	โพสต์/แชร์	หรือส่งข้อความเชิงอบรมสั่งสอนบุคคลหลากหลายทางเพศเพื่อให้

เปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นเพศโดยกำาเนิดของเขา

10.	โพสต์/แชร์รูปอาวุธ	เช่น	มีด	ปืน	เพื่อข่มขู่บุคคลหลากหลายทางเพศ	เพราะไม่

ยอมรับตัวตนทางเพศของเขา
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11.	โพสต์/แชร์	หรือส่งข้อความไปข่มขู่ว่าจะทำาร้ายบุคคลหลากหลายทางเพศ

เพราะว่าไม่ยอมรับตัวตนทางเพศของเขา

12.	โพสต์/แชร์ข้อความว่าจะข่มขืนบุคคลหลากหลายทางเพศเพราะว่าไม่ยอมรับตัว

ตนทางเพศของเขา

13.	สวมรอยหรือปลอมตัวบนอินเตอร์เน็ตเป็นบุคคลอื่นที่เป็นหลากหลายทางเพศ

จนทำาให้เขาเสียชื่อเสียง	หรือได้รับความเสียหาย

14.เกาะติด	อินสตราแกรม	ไลน์	ยูทูป	ฯลฯ	ของบุคคลหลากหลายทางเพศ	โดย

โพสต์/แชร์ข้อความที่สร้างความรำาคาญ	หรือความหวาดกลัวให้กับเขา

8.5 คำาถามท้ายบท

	 1)	รูปแบบการรังแกบุคคลหลากหลายทางเพศที่พบในสื่อออนไลน์	มีอะไรบ้าง

	 2)	ภาษาเหยียดอัตลักษณ์ทางเพศที่พบนสื่อสังคมออนไลน์	มีอะไรบ้าง

8.6 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

สุชาดา	ทวีสิทธิ์	นฤพนธ์	ด้วงวิเศษ	และ	ชิตปภพ	ประเสริฐไพฑูรย.์ (2564). รายงาน
ผลการศกึษาโครงการวจิยัการพฒันาชดุความรูอ้อนไลนส์ำาหรบับคุลากรดา้น
การศกึษาเพือ่ยุตกิารสร้างวาทกรรมเกลยีดชงัในส่ือออนไลนท์ีก่ระทำาตอ่กลุม่
คนหลากหลายทางเพศ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยลัยมหิดล	
และกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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หน่วยที่ 9 

ผลกระทบจากการถูกรังแกออนไลน์

9.1 วัตถุประสงค์

	 9.1.1	เพื่อทำาความเข้าใจผลกระทบของการถถูกรังแกในสื่อออนไลน์

	 9.1.2	เพือ่ทำาความเขา้ใจบทบาทของครแูละผูป้กครองในการแกป้ญัหาการรงัแก
ในสื่อออนไลน์

9.2 เกิดอะไรขึ้นบ้างกับ ‘ผู้ถูกรังแก’ และ ‘ผู้รังแกคนอื่น’

	 การรังแกกันในเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กทั่วไป	หรือเด็กหลาก
หลายทางเพศ	ย่อมส่งผลเสียต่อทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	เด็กและเยาวชนที่ถูก
รงัแกอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนานจากเพือ่นและบคุคลรอบขา้ง	จะไดร้บัผลกระทบในดา้น
ต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

	 1)	ผลกระทบทางจติใจและอารมณ	์ไดแ้ก	่เกดิภาวะซึมเศร้า	เกดิความวิตกกงัวล	
เกิดการสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง	 เกิดความเครียด	 เกิดความรู้สึกผิด	 นอนไม่หลับ	
คิดฟุ้งซ่าน

	 2)	ผลกระทบทางสังคม	เกิดการแยกตัวเองจากสังคม	รู้สึกโดดเดี่ยว	เก็บตัว	ไม่
กล้าเผชิญหน้ากับคนรอบข้าง	 และอาจคิดฆ่าตัวตาย	 บางคนอาจกลายเป็นคนต่อต้าน
สังคม	

	 3)	 ผลกระทบทางพฤติกรรม	 มีพฤติกรรมก้าวร้าวและใช้ความรุนแรง	 บางคน
อาจหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อปลดปล่อยความเครียด	 บางคนอาจหมดกำาลังใจที่จะมา
โรงเรียน	ไม่สนใจการเรียน	ทำาให้ผลการเรียนตกต่ำ�	และอาจเลิกเรียนไปในที่สุด

	 มีงานวิจัยที่พบว่าเด็กที่ถูกรังแกราว	 26%	 มีภาวะเครียด	 16%	 ไม่อยากไป
โรงเรียนอีก	15%	กลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก	และ	13%	ประสบกับภาวะซึมเศร้า	
เด็กและเยาวชนหลากหลายทางเพศที่ถูกรังแก	หรือถูกทำาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ	
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ไมว่า่การกระทำานัน้จะเกดิขึน้ในโลกออนไลน	์หรอืในโลกออฟไลนก์ต็าม	มกัไดร้บับาดเจบ็
ท้ังทางกายและจติใจ	หลายกรณีอาจพยายามฆา่ตวัตาย	หรอืเสยีชวีติ	สรา้งความสญูเสยี
ต่อครอบครัวและสังคม	การรังแกด้วยคำาพูด	การล้อเลียน	ทำาให้เกิดความอับอาย	ต้อง
หนหีนา้สงัคม	เกดิภาวะความเครยีด	เปน็โรคซมึเศรา้	และอาจจะมปีญัหาสขุภาพจติอืน่ๆ	
จนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย	และมีจำานวนมากฆ่าตัวตายสำาเร็จ	ซึ่งมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว
ทั้งในต่างประเทศ	และประเทศไทย	 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราของการพยายาม
ฆ่าตัวตายของวัยรุ่นหลากหลายทางเพศเนื่องมาจากการถูกรังแก	สูงกว่าวัยรุ่นทั่วไปถึง	
5	 เท่า	 จะเห็นว่าพฤติการณ์การรังแกที่กระทำาต่อเยาวชนหลากหลายทางเพศ	 สร้าง
ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนไดรุ้นแรงกวา่ท่ีเราคาดคิด	เปน็เร่ืองของความเปน็	ความตายของคนๆ	
หนึ่งทีเดียว

	 การรังแกในโลกออนไลน์ถ้าหากมีการแชร์สาธารณะในวงกว้าง	 หรือเป็นไวรัล	
ย่อมทำาให้เกิดความเสียหายทางจิตใจอย่างมากในคนที่ตกเป็นเหยื่อ	 เพราะความเป็น
สว่นตวัของเขาจะหายไป	และการรงัแกนีส้ามารถตดิตามเหยือ่ไปทกุหนทกุแหง่	ทกุเวลา	
ผลกระทบทางจติใจท่ีเกดิขึน้	คอื	ผูซ้ึง่ตกเปน็เหย่ือรู้สกึ	เช่น	อบัอาย	หวาดกลวั	หวาดระแวง	
หดหู่	รู้สึกโดดเดี่ยว	เศร้าหมอง	ท้อแท้	สิ้นหวัง	ไร้ค่า	และยังเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ	
เชน่	นอนไมห่ลบั	อ่อนเพลียเรือ้รงั	เจบ็ปว่ย	ทำารา้ยตวัเอง	และอาจรนุแรงถงึขัน้พยายาม
ฆ่าตัวตาย	

	 สว่นผูที้ร่ะรานคนอืน่ทางออนไลน์	อาจจะไดผ้ลกระทบทางจิตใจตามมาภายหลงั	
เชน่	เกดิความรูส้กึผดิกบัสิง่ทีเ่คยทำากบัผูอ่ื้น	อยากลงโทษตวัเอง	หรอือาจจะพลกิไปเปน็
อีกด้านหนึ่ง	 คือ	 กลายเป็นคนใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นจนติดนิสัย	 อาจจะกลายเป็น
อาชญากรในอนาคต

9.3 บทบาทของครูและผู้ปกครอง

	 อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบจากการรังแกทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อหรือกับ
ผู้กระทำา	จะหนักหนาสาหัสมากน้อยเพียงใด	ย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบพฤติกรรมการรังแก
และระดับความรุนแรง	 รวมทั้งขึ้นอยู่กับทักษะในการรับมือ	 และความช่วยเหลือ	
การสนบัสนนุทางจติใจและสงัคมจากคนรอบข้าง	เชน่	คร	ูพอ่แม	่ผูป้กครอง	และเพือ่นๆ	
กรมสขุภาพจิตใหค้ำาแนะนำาวา่หากพบเดก็และเยาวชนทีม่อีาการเครยีด	ซมึเศรา้	วติกกงัวล	
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เก็บตัว	หวาดระแวง	ตกใจง่าย	ประสิทธิภาพในการทำางานหรือเรียนลดลง	หมกมุ่นกับ
หน้าจอหรือข้อความในโทรศัพท์	หรือโซเชียลมีเดีย	ใช้ยานอนหลับหรือดื่มแอลกอฮอล์	
และหากไดย้นิผูอ้ืน่พดูถงึเรือ่งทีถ่กูกลัน่แกลง้ทางออนไลนจ์ะมอีาการเครยีดมากขึน้	หรอื
กดดันมากกว่าปกติ	 ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเด็กอาจจะกำาลังตกเป็นเหยื่อของการรังแกทาง
ออนไลน์	ซึ่งจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว	ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็กและ
เยาวชนที่กำาลังเผชิญปัญหาต้องเผชิญปัญหาตามลำาพัง	ครูและผู้ปกครอง	หรือพ่อแม่มี
บทบาทในเรื่องนี้	ดังต่อไปนี้

	 •	ทำาความเขา้ใจผลเสยีทางสงัคมทีเ่กดิขึน้กบัเกย	์กะเทย	ทอม	ดี	้ทีถ่กูกลัน่แกลง้
รังแกในสื่อออนไลน์	 เช่น	 ไม่กล้าเข้าสังคม	การไม่มีเพื่อน	ขาดที่พึ่งและผู้ให้คำาปรึกษา	
เป็นต้น

	 •	ทำาความเข้าใจผลกระทบทางอารมณ์และความรู้สึกของเกย์	กะเทย	ทอม	ดี้	
ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกในสื่อออนไลน์	เช่น	ความหวาดกลัว	ความอับอาย	ขาดความมั่นใจ
ในตัวเอง	หว้าเหว่	ซึมเศร้า	เป็นต้น

	 •	ทำาความเข้าใจการทำาลายคุณค่าและศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ของเกย์	กะเทย	
ทอม	ดี้	ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกในสื่อออนไลน์



64				หน่วยที่	9	:	ผลกระทบจากการถูกรังแกงออนไลน์	

9.4 คำาถามท้ายบท

	 1)	ผลกระทบ	3	ลกัษณะทีเ่กดิขึน้กบับคุคลทีถ่กูรงัแกในสือ่ออนไลน	์มอีะไรบา้ง

	 2)	ครูและผูป้กครอง	สามารถชว่ยแก้ปญัหาการรงัแกในสือ่ออนไลน	์ไดอ้ยา่งไรบา้ง

9.5 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

สุภาวดี	 เจริญวานิช. การรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์ : ผลกระทบและการป้องกันใน
วัยรุ่น. http://tujournals.tu.ac.th/tstj/detailart.aspx?ArticleID=5899
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หน่วยที่ 10 

ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของ

บุคคลหลากหลายทางเพศ

10.1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

	 10.1.1	 ตระหนักถึงการมีอยู่ของกฎหมายสากล	 และกฎหมายในประเทศที่
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ

	 10.1.2	ตระหนกัถงึกฎหมายของประเทศไทยทีคุ่ม้ครองผูถ้กูรงัแก	หรอืกลัน่แกลง้
ออนไลน์

10.2 การรังแก/ระรานออนไลน์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

หลักการยอกยาการ์ตาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิบุคคลหลากหลายทางเพศ
กรณีการตกเป็นเป้าหมายของการระรานออนไลน์

หลักการข้อที่ 5 
สิทธิในหลักประกันของบุคคล

หลักการข้อที่ 6
สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

 

มนษุย์ทุกคนไมว่า่จะมวีถิทีางเพศและอตัลักษณ์
ทางเพศแบบใด	 ย่อมมีสิทธิในความปลอดภัย	
และมสีทิธใินการไดร้บัความคุม้ครองจากรฐัให้
ได้รับความปลอดภัยจากความรุนแรงและ
อนัตรายตอ่รา่งกายไมว่า่กระทำาโดยเจา้หนา้ที่
รัฐ	หรือบุคคล	หรือกลุ่มบุคคล

 

มนษุยท์กุคนไมว่า่จะมวีถิทีางเพศและอตัลกัษณ์
ทางเพศแบบใด	 ย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วน
ตวัโดยปราศจากการแทรกแซงโดยพลการ	หรอื
โดยมิชอบ	รวมทั้งในครอบครัว	บ้านหรือการ
สื่อสาร	 รวมไปถึงความคุ้มครองจากการถูก
โจมตเีกยีรตยิศ	ชือ่เสยีง	สทิธใินความเปน็สว่น
ตัวโดยปกติ	 รวมท้ังสิทธิในการท่ีจะเปิดเผย	
หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับวิถีทางเพศและ
อตัลักษณท์างเพศของตน	รวมทัง้การตดัสินใจ
และทางเลือกเกี่ยวกับร่างกายและการมีเพศ
สมัพนัธโ์ดยยนิยอมพรอ้มใจหรอืมคีวามสมัพนัธ์
แบบอื่นๆ	กับผู้ใดก็ตาม



66				หน่วยที่	10	:	ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของบุคคลหลากหลายทางเพศ	

	 ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกภาคีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	
จึงมีหน้าที่และบทบาทให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองทุกคนไม่ให้ถูกละเมิด	
อย่างไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีตัวตนทางเพศแบบใด	การรังแก	หรือการระราน
ที่กระทำาต่อคนหลากหลายทางเพศทั้งในโลกไซเบอร์และที่ไม่ใช่โลกไซเบอร์	นับเป็นรูป
แบบหนึง่ของการทำาความรนุแรง	พฤตกิรรมดงักลา่วจงึเปน็ประเดน็ของการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน	 ซึ่งในปัจจุบันนานาชาติเห็นความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	 การแสดงออกซ่ึงตัว
ตนทางเพศของบุคคลเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	ที่ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากล
รบัรองไว	้และได้มีการจัดทำาแนวปฏบิตัติามหลักกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ
ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ	 หรือ	 หลักการยอกยาการ์ตา	 (The	
Yogyakarta	Principles)	ขึ้นมาเมื่อปี	2549	เพื่อยืนยันให้รัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณี
ในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนของพลเมอืงทกุคนโดยไม่เลือกปฏิบตัดิว้ยเหตแุหง่อัตลักษณ์
ทางเพศ	ให้การคุ้มครองสิทธิทางเพศ	วิถีทางเพศ	และอัตลักษณ์ทางเพศ	เพราะฉะนั้น
เราต้องเคารพทางเลือกในการกำาหนดตัวตนทางเพศของคนทุกคน	การขยายพรมแดน
แห่งความรู้เรื่องเพศออกนอกกรอบคิดของระบบสองเพศ	เป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพ
มากทีส่ดุทีจ่ะทำาใหค้นในสงัคมเปดิใจยอมรบักลุ่มบคุคลหลากหลายทางเพศ	และเราจะ
สามารถยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลหลากหลายทางเพศได้อย่างแท้จริง	

	 ปัจจุบันทัศนคติของสังคมไทยท่ีมีต่อบุคคลหลากหลายทางเพศเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น	เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตเมื่อสามถึงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา	ทั้งนี้
ความกา้วหนา้ดงักลา่วมาจากบทบาทของขบวนการเคลือ่นไหวใหม้กีารรบัรองสทิธขิอง
บคุคลหลากหลายทางเพศ	ท่ีดำาเนินการเรยีกรอ้งมาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมกีารหยบิยกเรือ่ง
ราวการถูกละเมิดสิทธิ์	 การถูกเลือกปฏิบัติในหลายกรณีมาพูด	 และจัดเสวนาในเวที
สาธารณะต่างๆ	ตลอดจนมีการล็อบบี้พรรคการเมือง	และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ให้รับประเด็นที่กลุ่มหลากหลายทางเพศเรียกร้องไปผลักดันต่อในรัฐสภา	 ตลอดระยะ
เวลากวา่ยีส่บิป	ีประเทศไทยมกีารปรบัปรงุพฒันากฎหมาย	และประกาศตา่งๆ	ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ	ดังนี้

	 พ.ศ.	2545	กรมสขุภาพจิต	กระทรวงสาธารณสขุ	ไดอ้อกหนงัสอืรบัรองวา่บุคคล
รักเพศเดยีวกนัไมไ่ดเ้ปน็ผูม้คีวามผดิปกตทิางจติหรือปว่ยเป็นโรคแตอ่ยา่งใด	โดยอา้งองิ
ข้อมูลองค์การอนามัยโลก	(WHO)	และบัญชีจำาแนกโรคระหว่างประเทศ	ICD-10	ฉบับ
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แก้ไข	 ครั้งที่	 1	 เกี่ยวกับตารางการจัดกลุ่มโรค	ซึ่งได้เอาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
คนรักเพศเดียวกันออกจากกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางจิต	 และนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2540	เปน็ตน้มา	ประเทศไทยไดใ้ห้การคุ้มครองบคุคลจาก
การถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องเพศ	สภาพทางกาย	และสถานะของบุคคลไว้
อยา่งกวา้งๆ	และสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนได้	เทา่ทีไ่ม่ละเมิดสทิธิและเสรภีาพ
ของบคุคลอืน่	และในรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	ไดม้กีารขยายความ
หมายคำาวา่เพศให้กวา้งกวา่บคุคลเพศชายและเพศหญิง	เพือ่ใหค้รอบคลมุบคุคลทีม่กีาร
แสดงออกที่แตกต่างไปจากเพศโดยกำาเนิดด้วย

	 พ.ศ.	2550	มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา	โดยได้เพิ่มนิยามคำาว่า	
“กระทำาชำาเรา”	ในมาตรา	276	ใหค้รอบคลมุถึง	“การใช้อวยัวะเพศของผูก้ระทำากระทำา
กับอวัยวะเพศ	ทวารหนัก	หรือช่องปากของผู้อื่น	หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำากับอวัยวะ
เพศหรอืทวารหนกัของผูอ้ืน่”	ซึง่เปน็การคุม้ครองทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิจากการถกูกระทำา
ชำาเรา	เพราะความในกฎหมายฉบับเดิมคุ้มครองเฉพาะผู้หญิงที่ถูกผู้ชายกระทำาเท่านั้น	
และเมื่อวันที่	13	กนัยายน	พ.ศ.	2554	ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กระทรวงกลาโหม
เพิกถอนคำาว่า	 “เป็นโรคจิตถาวร”	 ในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน	 (สด.	
43),	 ใบสำาคัญสำาหรับคนจำาพวกที่	4	 (สด.5)	และใบสำาคัญให้รับราชการทหาร	 (สด.9)	
ของบคุคลทีย่งัไมผ่า่ตัดแปลงเพศ	แต่มีการเสรมิหนา้อก	เนือ่งจากคำาดงักล่าวไมช่อบดว้ย
กฎหมาย	 ทั้งน้ี	 กระทรวงกลาโหมจึงแก้ข้อความในพระราชบัญญัติราชการทหาร	
พ.ศ.	2497	เปน็	“ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศกำาเนดิ”	แทน	เพือ่แสดงให้เห็นวา่บคุคล
ดังกล่าวไม่อาจเข้ารับราชการทหารได้ตามที่กฎหมายกำาหนดต่อไป	

	 พ.ศ.	2558	ประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	2558	
ที่มีเนื้อหาคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	และป้องกันมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 กฎหมายฉบับนี้ได้คุ้มครอง	 “บุคคลที่มีการ
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด”	 จากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	อัน
ไดแ้ก่	การแบ่งแยก	กดีกนั	หรอืจำากดัสทิธิประโยชนใ์ดๆ	ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม	จาก
การกำาหนดนโยบาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	 องค์กรเอกชน
หรือบุคคลใด	 และเปิดโอกาสให้บุคคลผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ 
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติทางเพศเพื่อดำาเนินการระงับและป้องกันการเลือกปฏิบัติ	 รวม
ทั้งการชดเชยและเยียวยาอีกด้วย



68				หน่วยที่	10	:	ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของบุคคลหลากหลายทางเพศ	

10.3 กฎหมายไทยที่เอาผิดผู้มีพฤติกรรมรังแก/ระรานผู้อื่นออนไลน์

	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการกลั่นแกล้งออนไลน์
โดยตรง	แต่มีประมวลกฎหมายอยู่	2	ฉบับ	ที่สามารถนำามาปรับใช้ในกรณีนี้ได้	คือ

	 10.3.1	ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	326,	มาตร	328,	มาตรา	393,	มาตรา	
397,	และ	มาตรา	392

	 ในประมวลกฎหมายอาญามอียูห่ลายมาตราซึง่สามารถนำามาปรบัใชเ้พือ่คุม้ครอง
สิทธิผู้ถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ได้	ซึ่งประกอบด้วย	กฎหมายอาญาเรื่องหมิ่นประมาทตาม
มาตรา	326	หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา	328	และการดูหมิ่นซึ่งหน้าตาม
มาตรา	393	นอกจากนั้น	การรังแก	ข่มเหง	คุกคาม	หรือกระทำาให้ได้รับความอับอาย	
หรือเดือดร้อนรำาคาญใจ	 อาจมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายมาตรา	 397	
และมาตรา	392	ซึ่งได้บัญญัติให้ผู้ที่ทำาให้ผู้อื่นเกิดความกลัว	หรือ	ความตกใจโดยการ
ขู่เข็ญ	ต้องรับโทษเช่นกัน	

	 10.3.2	พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร	์พ.ศ.	2550	และ	
พ.ศ.	2560

 มาตรา 14	 ได้บัญญัติว่า	 “ผู้ใดกระทำาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้	 ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับไม่เกิน	1	แสนบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ	(1)	โดยทุจริต	หรือ
โดยหลอกลวง	นำาเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรซ์ึง่ขอ้มูลคอมพวิเตอรท่ี์บิดเบือนหรอืปลอมไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิด
ความเสยีหายแกป่ระชาชน	อนัมใิช่	การกระทำาผดิฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา	(4)	นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด	ๆ	ที่มีลักษณะอันลามก
และขอ้มลูคอมพวิเตอรน์ัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถงึได	้(5)	เผยแพรห่รอืสง่ตอ่ซึง่ขอ้มลู
คอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม	 (1)	 (2)	 (3)	 หรือ	 (4)	 ถ้า
การกระทำาความผดิตามวรรคหนึง่มไิดก้ระทำาตอ่ประชาชน	แตเ่ปน็การกระทำาตอ่บคุคล
ใดบุคคลหนึ่ง	 ผู้กระทำา	 ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกิน	6	หมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ	และให้เป็นความ
ผิดอันยอมความได้”
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 มาตรา 16	ไดบ้ญัญตัวิา่	“ผูใ้ดนำาเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรท์ีป่ระชาชนทัว่ไปอาจ
เข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น	 และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิด
จากการสร้างขึ้น	 ตัดต่อ	 เติม	 หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ
อื่นใด	โดยประการที่น่าจะทำาให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่น	ถูกเกลียดชัง	หรือได้รับ
ความอับอาย	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	3	ปี	และปรับไม่เกิน	2	แสนบาท...”

10.4 คำาถามท้ายบท

	 1)	หลักการยอกยาการ์ตา	(The	Yogyakarta	Principles)	คืออะไร	มีเป้าหมาย
ในเรื่องใด

	 2)	 พระราชบัญญัติใดของไทยที่ป้องกันและคุ้มครองสิทธิของคนหลากหลาย
ทางเพศ

	 3)	 ผู้ที่ถูกรังแกในโลกออนไลน์สามารถใช้กฎหมายอะไรบ้างเพื่อเอาผิดกับผู้มี
พฤติกรรมรังแกเขาในโลกออนไลน์

10.5 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ความรกัเปน็สทิธมินุษยชน.	https://www.amnesty.or.th/files/3415/5470/0392/
Freedom1703_Web.pdf

ดูวิดีโอเรื่อง	Gender	Equality	Act	B.E.	2558	–	พ.ร.บ.	ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	
พ.ศ.	2558	https://www.youtube.com/watch?v=ra3r5ktBGUA

เมธนิ	ีสวุรรณกจิ.	2560.	มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองเดก็และเยาวชนจากการ
ถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์.	 วารสารนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
ปีที่	10	ฉบับที่	2	กรกฎาคม-ธันวาคม	2560.

สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต.ิ	(2551).	หลกัการยอกยาการต์า: วา่ดว้ย
การใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศและ
อตัลกัษณท์างเพศ แนวทางสรา้งหลกัประกนัคุม้ครองสทิธมินษุยชน ใหก้า้ว
ไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ.
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หน่วยที่ 11 

บทบาทของสถานศึกษาและครูในการยุติการรังแก 

นักเรียนหลากหลายทางเพศ

11.1 วัตถุประสงค์

 11.1.1 เพือ่ทำาความเขา้ใจบทบาทของสถานศกึษาและครใูนการปอ้งกันการรงัแก
นักเรียนหลากหลายทางเพศในสื่อออนไลน์

 11.1.2 เพื่อตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแก
นักเรียนหลากหลายทางเพศในสื่อออนไลน์

11.2 แนวทางป้องกันและยุติการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศ

 โรงเรยีนควรมีนโยบายท่ีชัดเจนและเปน็รปูธรรมเก่ียวกบัการแกป้ญัหาการรงัแก
นักเรียนหลากหลายทางเพศทั้งทางออนไลน์และที่ไม่ใช่ทางออนไลน์ ซึ่งควรดำาเนินการ
ดังนี้

ประเด็น รายละเอียดของเนื้อหา

1. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความ
หลากหลาย

• การเรียนเป็นกระจกสะท้อนปัญหาอคติทาง
เพศ (mirror) ให้ทุกคนทบทวนคำาพูดและการ 
กระทำาที่เหยียดหยามและทำาร้ายคนอื่น 

• การเรยีนคอืหนา้ตา่งทีย่อมรบัความหลากหลาย
ทางเพศ (window) เปิดโอกาสให้นักเรียนเกย์ 
กะเทย ทอม ดี้ ได้แสดงตัวตน

• การสร้างความเข้าใจว่าในกลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศ มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา 
ชนชั้น ฐานะ ช่วงวัย และวัฒนธรรม



ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ    71

ประเด็น รายละเอียดของเนื้อหา

• สถานศึกษาควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การไมแ่บง่แยกกดีกนัและยติุการเลอืกปฏบิติัต่อ
บุคคลหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น
นกัเรยีน ครอูาจารย ์และเจา้หนา้ทีใ่นสถานศึกษา

2. สรา้งบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเปน็
มิตรต่อความหลากหลาย

• การส่งเสริมให้ห้องเรียนและสถานศึกษาเป็น
พื้นที่ปลอดภัยสำาหรับคนทุกกลุ่ม

• การส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์ของกันและกัน

• สร้างบรรยากาศแหง่การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนและ
สถานศึกษา

• เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทีม่คีวามหลากหลายทาง
เพศได้แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ชีวิตและ
ความรู้สึกของตัวเอง

• ส่งเสริมให้นักเรียนเกย์ กะเทย ทอม ดี้ มีความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเอง

• ทำาให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของนักเรียน
ทีเ่ปน็เกย ์กะเทย ทอม ดี ้ในหอ้งเรยีนและสถาน
ศึกษา

• ยอมรบัการเปดิเผยและแสดงตัวตนของนกัเรยีน
ที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้

• ห้องเรียนและสถานศึกษาควรสร้างสัญลักษณ์
ทีแ่สดงถงึการยอมรบัและการมอียู่ของคนหลาก
หลายทางเพศ เช่น เก้าอี้สสีรุ้ง ฝาผนังสีรุ้ง

• ส่งเสริมให้มีการตั้งกลุ่มทำางานในสถานศึกษา
เพือ่เปน็ทีป่รกึษาและรับฟงัปญัหาของกลุม่นกัเรยีน
เกย์ กะเทย ทอม ดี้
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ประเด็น รายละเอียดของเนื้อหา

3. มีนโยบายและมาตรการเพื่อยุติ
คำาพูดและพฤติกรรมดูหมิ่นเหยียด
หยามบนฐานความแตกตา่งทางเพศ
ภาวะและเพศวิถี

• การให้กำาลังใจและมิตรภาพแก่นักเรียนที่ถูก
กล่ันแกลง้จากคำาพูดและพฤติกรรมทีด่หูมิน่เหยยีด
หยามทางเพศ

• การระงับและยุติการใช้คำาพูดและพฤติกรรมที่
ดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างทันทีทันใด 

• ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันสอดส่องตรวจตราผู้
ทีใ่ชค้ำาพดูและแสดงพฤติกรรมดูหมิน่เหยยีดหยาม
ทางเพศ

• ผูบ้รหิารควรสร้างนโยบายและมาตรการควบคมุ
และขจัดการดหูมิน่เหยยีดหยามทางเพศในสถาน
ศึกษา

• สร้างและสนับสนุนให้มีช่องทางสื่อสารในรูป
แบบต่างๆ เพื่อรายงานปัญหาการรังแกและดู
หม่ินเหยยีดหยามนกัเรยีนท่ีเปน็เกย ์กะเทย ทอม 
ดี้ เช่น ไลน์ โทรศัพท์สายด่วน อีเมล เฟสบุ๊ค 
เป็นต้น

• จัดให้มีหน่วยหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อรับ
แจ้งปัญหาและให้คำาปรึกษาสำาหรับนักเรียนที่
เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้

• จดัให้มีระบบ “เพือ่นชว่ยเพ่ือน” เพือ่ใหน้กัเรยีน
มีบทบาทในการให้กำาลังใจและยุติปัญหาการ
รังแกและเหยียดหยามทางแพศ

• ในระบบข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานปัญหาการ
รังแกและเหยียดหยามทางเพศในสถานศึกษา 
ควรเปน็เร่ืองลบัทีไ่มเ่ปดิเผยชือ่ผูท้ีเ่ปน็คูก่รณหีรอื
ทำาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความเสียหายหรือเสีย
ชื่อเสียง 
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4. ส่งเสรมิใหม้กีารใชค้ำาศพัทท่ี์เรยีก
บุคคลหลากหลายทางเพศอย่าง
เคารพในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง

• กำาหนดแนวทางและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
เรียกชื่อ การใช้คำา การใช้สรรพนาม ที่เหมาะสม
และเป็นมิตรกับบุคคลหลากหลายทางเพศ และ
อยา่งเชือ่มโยงกบันโยบายตอ่ตา้นการรงัแกบคุคล
หลากหลายทางเพศของโรงเรียน

• เมื่อมีการใช้คำาเรียกชื่อในเชิงลบเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนหรือในสื่อสังคมออนไลน์ ให้ครูช้ีแจง
และเรยีกนกัเรยีนทีใ่ชค้ำาเหลา่นัน้มารบัทราบและ
ทำาความเข้าใจอย่างทันที

• ครูไม่ควรตอกย้ำ�หรือชี้นำาการตีตราเก่ียวกับ
เพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของผู้เรียน

• หลกีเลีย่งคำาศพัทแ์ละคำาเรียกในเชงิลบทีก่ระทบ
ต่อผู้ที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ไบเซ็กช่วล

• ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นผู้นำาในการส่ง
เสริมและสนบัสนนุใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัของ
คนทุกคนในชั้นเรียน โดยหยุดการใช้คำาเชิงลบที่
ทำาให้เกิดการดูหมิ่นเหยีดหยามทางเพศ

5. เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของ
คนหลากหลายทางเพศ

• มคีวามเข้าใจวา่กลุม่คนหลากหลายทางเพศนัน้
มีความแตกต่างทางชนชั้น ฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์

• ส่งเสริมให้เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของบุคคล
หลากหลายทางเพศผา่นคำาศพัทเ์ฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่างๆ

• การแสดงอัตลักษณ์ของเกย์ กะเทย ทอม ดี้ มี
ความแตกตา่งกนั บางอตัลกัษณอ์าจเหน็ไดช้ดัเจน 
เชน่ กะเทย และทอม บางอตัลกัษณอ์าจแสดงออก
ไม่ชัดเจน เช่น เกย์ เลสเบี้ยน
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• สังคมของคนหลากหลายทางเพศมีลักษณะ
เฉพาะของตัวเอง เช่นสังคมเกย์จะแตกต่างจาก
สังคมกะเทย

• นักเรียนที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ อาจแสดง
ความรกัและความสมัพันธ์ตอ่กนัในกลุม่เพ่ือนใน
สถานศึกษา หรือต่างสถาบันได้

6. การปรบัมมุมองและวธีิคดิของครู
ผูส้อนเกีย่วกบัความหลากหลายทาง
เพศ

• ครูควรมคีวามเขา้ใจวา่นกัเรยีนเกย ์กะเทย ทอม
 ดี ้บางคน อาจแสดงออกกบัเพือ่น แตไ่มแ่สดงออก
กบัพอ่แมแ่ละครอบครวั ครจูงึควรทำาความเขา้ใจ
นักเรียนพร้อมๆ กับป้องกันมิให้พ่อแม่และ
ครอบครัวแสดงความรังเกียจหรือปฏิเสธลูก
ของตน

• ครูไมค่วรถามหรอืบงัคบัใหน้กัเรยีนสารภาพวา่
พวกเขาเป็นเกย์ กะเทย ทอม ด้ี แต่ควรแสดง
การยอมรับและให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยในการ
เปิดเผยตัวตนทางเพศ

• ครูควรทำาความเข้าใจลักษณะและพื้นฐานทาง
ครอบครัวที่ต่างกันของนักเรียน เพื่อเรียนรู้และ
หาแนวทางปกป้องดูแลนักเรียนที่มีความหลาก
หลายทางเพศในแต่ละกรณี เช่น ครอบครัวที่มี
พอ่หรอืแมเ่พยีงคนเดยีว ครอบครวัทีร่บัเดก็เปน็
ลูกบุญธรรม ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง 
ครอบครัวที่ปู่ย่าตายายเป็นผู้เลี้ยงเด็ก เป็นต้น

• ครูควรยอมรับและเข้าใจรูปแบบความรักและ
ความสมัพันธ์ท่ีเกดิข้ึนกบันักเรยีนท่ีเปน็เกย์ กะเทย 
ทอม ดี้ ในสถานศึกษา และควรให้คำาปรึกษาที่
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนกลุ่มนี้
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• ครูที่เป็นคนหลากหลายทางเพศที่เปิดเผยตัว 
ควรมีบทบาทนำาและเป็นตัวอย่างในการขจัด
ปญัหาการรงัแกและดหูมิน่เหยยีดหยามนกัเรยีน
ที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ในสถานศึกษา

7. คำานึงถึงความความต้องการของ
บุคคลหลากหลายทางเพศเฉพาะ
กลุ่ม

• กะเทย ทอม และคนข้ามเพศ คือกลุ่มที่เปราะ
บางและมักจะถูกรังแกมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

• นักเรียนที่เป็นกะเทยหรือทอม มักจะตั้งชื่อตัว
เองใหมใ่หเ้มหาะสมกบัเพศภาวะทีพ่วกเขาเลอืก

• ครคูวรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขา้ใจและยอมรบัชือ่
เรียกที่นักเรียนกะเทยและทอมใช้เรียกตัวเอง

• สถานศึกษาควรเลือกใช้ชื่อที่นักเรียนกะเทย
และทอมใช้เรียกตัวเอง

• ครูและสถานศกึษาควรยอมรบัการแตง่กายตาม
เพศภาวะที่นักเรียนเลือกตามที่เขาพึงพอใจ

• ควรส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกย ์กะเทย ทอม ดี ้สรา้ง
กลุ่มและกิจกรรมท่ีพวกเขาเลือกทำาตามความ
ถนัดและความสนใจ

• ไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรียนกะเทยเลน่กฬีาประเภท
เดียวกับผู้ชาย และนักเรียนทอมทำากิจกรรมใน
แบบเดียวกับผู้หญิง

• ควรจดัให้มห้ีองน้ำาหรอืห้องเปล่ียนเส้ือผ้าสำาหรบั
กลุม่นกัเรยีนกะเทยและทอม หรอืคนขา้มเพศใน
สถานศึกษา

8. ทำางานร่วมกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
ของนักเรียน

• ครูและสถานศึกษาควรร่วมมือกับพ่อแม่ของ
นักเรียนที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ในการปรับ
ทัศนคติและส่งเสริมการยอมรับเพศภาวะและ
เพศวิถีของลูก
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• สถานศึกษาควรทำาความเข้าใจกับพ่อแม่และผู้
ปกครองของนกัเรยีนทกุคนเกีย่วกบัมาตรการสง่
เสรมิคุณภาพชวีติและยตุกิารดูหมิน่เหยยีดหยาม
นักเรียนที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้

• สถานศึกษาควรจัดทำาคู่มือให้พ่อแม่และผู้
ปกครองได้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความหลาก
หลายทางเพศ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มนักเรียน
ที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้

9. พูดคุยทำาความเข้าใจเรื่องการ
รังแกบุคคลอื่นในวิชาต่างๆ

• ครูควรหยิบยกปัญหาและประสบการณ์ของ
การกล่ันแกล้งรังแกนักเรียนที่เป็นเกย์ กะเทย 
ทอม ดี้ มาพูดคุยและอภิปรายในชั้นเรียน

• โรงเรียนควรมีวิชาที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ลดอคตแิละยติุการกลัน่แกลง้รงัแกนกัเรยีนท่ีเป็น
เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ไว้ในวิชาต่อไปนี้ ทักษะชีวิต
หรือประสบการณ์ชีวิต เพศศึกษา สุขศึกษา 
พลศึกษา กิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกิจกรรม
สันทนาการ รวมทั้งวิชาสังคมศึกษาที่เน้นสอน
เรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมือง

• ครูควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
และความเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธแิละความเทา่เทยีม
ทางเพศ

• โรงเรยีนควรรว่มมือกบัหนว่ยงานและองคก์รที่
ทำางานรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิของคนหลากหลาย
ทางเพศ

• ครูควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เพือ่ใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึปญัหาการกลัน่แกลง้
รังแกนักเรียนที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้
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• โรงเรียนควรจัดทำาป้าย แผ่นพับ โปสเตอร์ ที่
สื่อให้เห็นปัญหาของการกลั่นแกล้งรังแก และ
การปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งรังแก

• ครูควรแสดงเจตนารมณ์ต่อนักเรียนทุกคนว่า
จะไม่มีการกลั่นแกล้งรังแก การล้อเลียนเสียดสี 
หรือการสร้างความเกลียดชังเกิดขึ้นในโรงเรียน

10. สร้างวัฒนธรรมการใช้โซเซียล
มีเดียอย่างสร้างสรรค์

• สร้างจิตสำานึกในการใช้โซเชียลมีเดียในเชิง
สร้างสรรค์มากกว่าเป็นอาวุธในการทำาลายคู่ขัด
แย้ง มีการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่
ลดคุณค่าของผู้อื่นลงเพื่อความสนุกสนาน หรือ
ความสะใจ 

• ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการรังแกไม่ว่าจะเป็นการรังแกทาง
ออนไลน์หรือนอกออนไลน์ 

11.3 การประเมินนโยบายความหลากหลายในโรงเรียน (diversity policies in 
schools)

 รายการตรวจสอบ (Checklist) ในตารางข้างล่าง สามารถนำาไปใช้เพื่อการ
ประเมนิและตรวจสอบวา่โรงเรียนมีนโยบายทีโ่อบอุม้ความหลากหลายของเดก็นกัเรยีน 
ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษาที่เราเรียนหรือทำางานอยู่หรือไม่

รายการตรวจสอบ คำาอธิบาย

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School 
vision)

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์เรื่องความหลากหลาย
และการไม่เลือกปฏิบัติ และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความตระหนักและสนับสนุนเรื่อง
เหล่านี้
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2. วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
รังแกคนหลากหลายทางเพศ  
(A shared vision on bullying 
and homophobic bullying)

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
และหยุดพฤติกรรมเชิงลบ หยุดการล่วง
ละเมิดและการกลั่นแกล้งรังแกทุกรูปแบบ 
และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและส่งเสริม
ให้มีการป้องกันปัญหาเหล่านี้

3. การสอนเรื่องเพศสภาพ  
(Education about gender)

โรงเรียนเสนอบทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่อคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน และส่ง
เสริมให้เปิดกว้างในการแสดงตัวตนทางเพศ 

4. การสอนเรื่องอคติและการ
เหยียดหยาม (Education about 
discrimination)

ในชั้นเรียนมีการสอนให้นักเรียนเข้าใจ
ปัญหาอคติและการเหยียดหยามทางเพศ 
และแนะนำาให้นักเรียนรู้จักการป้องกันมิให้
เกิดปัญหาดังกล่าว

5. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมเชิงลบ
(Correct negative behaviour 
immediately)

ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีการแก้ไข
พฤติกรรมเชิงลบของนักเรียน และตักเตือน
ให้นักเรียนเข้าใจถึงผลเสียของพฤติกรรม
เหล่านั้นอย่างทันที

6. การไม่ยอมรับการรังเกียจคนที่เป็น
เกย์ เลสเบี้ยน 
(Explicit denouncement of 
homophobia)

โรงเรียนชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมเชิง
ลบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อผู้เรียนหรือครูเลือกปฏิบัติ กลั่นแกล้ง
และเหยียดหยามบุคคลที่เป็นเกย์ กะเทย 
ทอม ดี้ 

7. การบริการให้คำาปรึกษาปัญหา
อคติทางเพศ (Counsellors deal 
with issues)

โรงเรียนมีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่สามารถ
เข้าหาได้เมื่อผู้เรียนมีปัญหา ผู้เรียนที่เป็น
เกย์ กะเทย เลสเบี้ยน ไบเซ็กช่วล คนข้าม
เพศ ชาย และหญิง สามารถเรียนรู้เพื่อที่จะ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อกัน 
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8. นโยบายที่เป็นระบบ (Systematic 
policy)

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนพัฒนานโยบายที่มี
คุณภาพซึ่งสร้างความตระหนักให้เกิดกับครู 
นักเรียน ในการป้องกันและหยุดพฤติกรรม
เชิงลบ และการเห็นคุณค่าของความหลาก
หลายของมนุษย์ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจน 

9. การสนับสนุนผู้เรียน (Support 
for learners)

โรงเรียนมีการยอมรับและสนับสนุนนักเรียน
และครูที่เปิดเผยตัวตนทางเพศ ให้เขา
สามารถดำารงชีวิตและทำากิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไม่มี
อุปสรรค

10. การสนับสนุนความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น (Support   
for school-improving initiatives)

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนให้ความสำาคัญกับ
ข้อเสนอของผู้เรียนหรือเจ้าหน้าที่อย่าง
จริงจังและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม 
ชมรม และพันธมิตรที่คนทุกเพศอยู่ร่วม
กันได้

11.4 คุณสมบัติของครูที่ดีในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

 ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ควรมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการ
วางแผน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานตัวเอง ที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศ ซึ่งเราอาจจะประเมินคุณสมบัติด้านนี้ของครู อาจารย์ และบุคลากรด้าน
การศึกษาได้ใน 3 ระดับ และสามารถนำาไปปรับใช้ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้

ระดับเริ่มต้น (Beginner)

ความรู้ มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเพศ
ภาวะและเพศวิถี

ทัศนคติ ตระหนักว่าตนเองมีความอดกลั้นต่อ
ความหลากหลายทางเพศ
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การวางแผน สามารถเลือกแผนงานที่ส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศได้

การปฏิบัติจริง สามารถดำาเนินงานตามแผนเรื่องความ
เท่าเทียมทางเพศได้อย่างลุล่วง

การประเมินผล มีความเข้าใจว่าอะไรคือผลสำาเร็จและ
ความท้าทายในการทำางานเรื่องความเท่า
เทียมทางเพศ

ระดับกลาง (Advanced)

ความรู้ มีความรู้เรื่องเพศภาวะและเพสวิถีที่
สัมพันธ์กับบริบทสังคม

ทัศนคติ มีการตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของ
บรรทัดฐานแบบรักต่างเพศ (ชายคู่หญิง)

การวางแผน สามารถเลือกแผนงานที่เหมาะสมจาก
แผนงานที่มีอยู่อย่างหลากหลาย

การปฏิบัติจริง สามารถคิดและสร้างแผนงานของตนเอง
ได้

การประเมินผล มีความเข้าใจผลลัพธ์เชิงลบที่เกิดขึ้นใน
การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

ระดับสูง (Expert)

ความรู้ มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ความรู้เรื่อง
เพศภาวะและเพศวิถีที่ซับซ้อน

ทัศนคติ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้เรื่องเพศ

การวางแผน สามารถพัฒนาวิธีการทำางานแบบใหม่ๆ 
และก้าวหน้ากว่าเดิมได้
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การปฏิบัติจริง สามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง
และช่วยพัฒนาผู้อื่นให้มีความรู้และ
ความสามารถมากขึ้นในการในการสร้าง
ความเท่าเทียมทางเพศ

การประเมินผล สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ทำางานในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

11.5 คำาถามท้ายบท

 1) ให้ยกตัวอย่างแนวทางป้องกันและยุติการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศ 

 2) ให้ยกตัวอย่างคุณสมบัติของครูที่ดีในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

11.6 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

กลยทุธในการแกป้ญัหาการถกูรังแกของเดก็นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย. 
http://psychiatry.or.th/JOURNAL/60-4/03%20Tidarat.pdf
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หน่วยที่ 12 

การรับมือพฤติกรรมรังแกทางออนไลน์อย่างเหมาะสม

12.1 วัตถุประสงค์

 12.1.1 เพือ่ใหค้รตูระหนกัถงึบทบาทในการสอนใหน้กัเรยีนใชส้ือ่ออนไลนอ์ยา่ง
สร้างสรรค์และไม่รังแกผู้อื่น

 12.1.2 เพื่อให้ครูมีแนวคิดทำากิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย

12.2 การสอนให้นักเรียนรู้จักป้องกัน รับมือ และไม่ทำาพฤติกรรมรังแกบุคคลอื่นทาง
ออนไลน์

 คณุครคูวรสอนให้นกัเรยีนมีทกัษะทีเ่หมาะสมในการปอ้งกนั และไมท่ำาพฤตกิรรม
รังแกผู้อื่นทางออนไลน์ เม่ือตกอยู่ในสถานการณ์ตกเป็นเป้าหมายของการการระราน
กลั่นแกล้งออนไลน์ ก็ให้สามารถรับมือได้ดี โดยมีข้อแนะนำาแก่คุณครูให้สอนสิ่งต่อไปนี้
แก่นักรียน

 1) ควรสอนนักเรียนให้ระมัดระวังในการรับเพื่อนใหม่ และการพูดคุยกับเพื่อน 
ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ไม่ให้การบอกไม่ให้โพสต์ข้อมูลหรือภาพส่วนตัวมากเกินไป 

 2) ควรสอนให้นักเรียนรู้จักการตั้งค่าความปลอดภัยในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
เช่น ใน Facebook สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ใครมาโพสต์อะไรบนพื้นที่ของเรา หรือจะ
ให้ใครเห็นโพสต์ของเราได้บ้าง 

 3) ควรสอนทักษะรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้นักเรียนเลือกเชื่อและเลือกแชร์ข่าวสาร
ข้อมลูทีร่บัมา ต้องเตอืนให้ฉุกคดิเสยีก่อนวา่หากไมใ่ชเ่รือ่งจรงิแลว้สง่ตอ่กนัไปจะเป็นการ
ให้ร้ายหรือซ้ำ�เติมผู้ตกเป็นเหยื่อการรังแกทางออนไลน์หรือไม่

 4) สอนใหน้กัเรยีนรูว้า่เขาคอืคนทีเ่ขม้แขง็และมคีวามภาคภมูใิจในสิง่ทีต่นเองเปน็

 5) สอนให้นักเรียนอยู่ห่างกลุ่มคนที่ชอบใช้คำาพูดล้อเลียนเสียดสี
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 6) สอนให้นักเรียนอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นมิตร ให้กำาลังใจและคอยช่วยเหลือ

 7) สอนให้นกัเรยีนรบีแจง้ครหูรือผูป้กครองใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของคนทีช่อบ
ล้อเลียนและกลั่นแกล้ง

 8) บอกให้นักเรียนที่เห็นเหตุการณ์การกลั่นแกล้งรังแกรีบแจ้งครูให้ทราบโดย
เร็ว ไม่ควรนิ่งดูดาย หรือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกรังแก 

 9) บอกให้นักเรียนหยุดส่งต่อข้อความ ภาพ หรือสัญลักษณ์ในสื่อออนไลน์ที่
สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

12.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายในโรงเรียน

 ครคูวรใหก้ารสนบัสนนุการจดัตัง้กลุม่หรอืชมรมทีป่ระกอบดว้ยนกัเรยีนทกุเพศ
สภาพเขา้มารว่มทำากจิกรรมเชงิสรา้งสรรค ์เชน่ กลุ่มเพ่ือชว่ยเพ่ือน กลุ่มให้กำาลังใจ  เพือ่



84    หน่วยที่ 12 : การรับมือพฤติกรรมรังแกทางออนไลน์อย่างเหมาะสม 

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และลดช่องว่างของความแตกต่างทางเพศ โดยให้มีกิจกรรม
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เช่น วาดภาพ ร้องเพลง 
เต้นรำา งานฝมืีอ กฬีา สนัทนาการ ถา่ยภาพ เปน็ตน้ โดยใหก้จิกรรมทีเ่กดิขึน้เปน็เครือ่งมอื
และสือ่กลางสำาหรับการเรียนรูค้วามหลากหลายทางเพศของเพือ่น พยายามทำาใหส้มาชกิ
ในกลุ่มปรับความคิดและทัศนคติ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ

 1) ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้อื่น

 2) ยอมรับเพศสภาพและเพศวิถีของผู้อื่น

 3) มีความอดทนและยืดหยุ่นต่อความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์

 4) สร้างมิตรภาพและความเป็นเพื่อนต่อผู้อื่น

12.4 เทคนิคการพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเคารพความหลากหลายทาง
เพศ

 1) กำาหนดแนวทางและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการเรียกชือ่ การใชค้ำา การใช้สรรพนาม 
ที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับผู้ที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม ดี้ ไบเซ็กช่วล และเชื่อมโยงกับ
นโยบายต่อต้านการกลั่นแกล้งรังแกที่มีอยู่

 2) เมือ่มีการใชค้ำาเรยีกชือ่ในเชงิลบเกิดขึน้ในหอ้งเรียน หรือในสือ่สงัคมออนไลน ์
ให้ครูชี้แจงและเรียกนักเรียนที่ใช้คำาเหล่านั้นมารับทราบอย่างทันที

 3) ครูไม่ควรตอกย้ำ�หรือช้ีนำาการตีตราเก่ียวกับเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ของผู้เรียน

 4) หลีกเลี่ยงคำาศัพท์และคำาเรียกในเชิงลบที่กระทบต่อผู้ที่เป็นเกย์ กะเทย ทอม 
ดี้ ไบเซ็กช่วล

 5) ครคูวรเปน็ตวัอยา่งทีด่แีละเปน็ผูน้ำาในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้กดิความ
เท่าเทียมกันของคนทุกคนในชั้นเรียน
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12.5 คำาถามท้ายบท

 1) การสอนให้นักเรียนรู้จักป้องกัน รับมือ และไม่ทำาพฤติกรรมรังแกบุคคลอื่น
ทางออนไลน์ มีแนวทางอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างให้เห็น

 2) เป้าหมายของส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภายในโรงเรียน มีอะไรบ้าง

12.6 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ดูคลิปวีดีโอ “วิธีจัดการ Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” | iT24Hrs 
https://www.youtube.com/watch?v=hn6UeIh9cKc”
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