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บทคดัย่อ

	 	 ในประเทศไทย	ภำครำชกำรไทยเป็นองค์กรทีไ่ม่เป็นมติรและกดีกนักลุ่มหลำกหลำยทำงเพศมำก
ที่สุด	โดยเฉพำะกลุ่มคนข้ำมเพศซึ่งถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติโดยกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติที่วำง
อยู่บนรำกฐำนของระบบควำมคิดแบบทวิเพศ	บุคลำกรคนข้ำมเพศมักถูกกดดันในกำรท�ำงำนด้วยเหตุ
ทีม่เีพศภำวะแตกต่ำงจำกเพศก�ำเนดิ	บทควำมนีม้จีดุประสงค์น�ำเสนอสภำพปัญหำของกลุ่มคนข้ำมเพศ
โดยอำศยักรณศึีกษำจำกคุณครูข้ำมเพศท่ีท�ำงำนในโรงเรียนรฐัทัง้ในส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค	จ�ำนวน	
8	คน	โดยใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภำพจำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึก	ผลจำกกำรวิจยัแสดงให้เห็นว่ำ	กลุ่มข้ำรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่คนข้ำมเพศเป็นกลุ่มที่เปรำะบำงมำกที่สุด	เนื่องจำกมีอัตลักษณ์กำรแสดงออกที่แตกต่ำงจำก
เพศโดยก�ำเนิด	กฎระเบียบรำชกำรที่วำงรำกฐำนอยู่บนควำมคิดเพศแบบสองขั้วนั้นไม่เอื้อให้เกิดควำม
เท่ำเทียมส�ำหรับคนข้ำมเพศ	อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในกำรใช้ชีวิตในกำรท�ำงำน	เช่น	คนข้ำมเพศบำงคน
ถูกบงัคบัจำกผูบั้งคับบญัชำให้แต่งกำยตำมเพศก�ำเนดิ	ถงึแม้ว่ำจะได้ด�ำเนนิกำรข้ำมเพศไปแล้ว	หรอืกำร
ทีก่ฎระเบยีบทำงรำชกำรไม่คุ้มครองรับรองเพศของคนข้ำมเพศ	ท�ำให้คนข้ำมเพศอยูใ่นภำวะเส่ียงต่อกำร
ถกูล่วงละเมดิต่ำง	ๆ	งำนวิจยันีเ้สนอว่ำควรจะมีกำรปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในภำครำชกำรและก้ำวข้ำม
ผ่ำนกระบวนทศัน์ท่ีมองแค่สองเพศเป็นกำรให้ควำมส�ำคญัแก่ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	กำรเปลีย่นแปลง
มุมมองนี้จะน�ำไปสู่กำรวำงนโยบำย	กำรออกกฎหมำยและมำตรกำรต่ำง	ๆ 	ที่ครอบคลุมคนทุกเพศมำก
ยิง่ขึน้และน�ำไปสู่กำรพฒันำควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศท่ียัง่ยนืในสังคม

	 	 กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ,	ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในที่ท�ำงำน,	พระรำชบัญญัติ
ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558,	ควำมหลำกหลำยทำงเพศ,	คนข้ำมเพศในประเทศไทย

  1	บทควำมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงำนวจิยั	เรือ่ง	ควำมหลำกหลำยทำงเพศในองค์กรรัฐ	ทีไ่ด้รบัทนุอดุหนนุจำกส�ำนกังำน
กองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	และกรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั	กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์.
  2	 ผู้เขยีนเคยด�ำรงต�ำแหน่งนักพฒันำสงัคมช�ำนำญกำร	 กรมกิจกำรสตรแีละสถำบันครอบครวั	 กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์	ระหว่ำง	พ.ศ.	2559	–	2562	ปัจจุบนัด�ำรงต�ำแหน่งอำจำรย์ประจ�ำภำควชิำสงัคมวทิยำและ
มำนษุยวิทยำ	คณะสงัคมศำสตร์	มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่	อีเมล	cheera.owf@gmail.com.	
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Abstract

  In	Thailand,	public	sector	seems	to	be	very	hostile	towards	LGBT,	especially 
transgenders	who	are	mostly	discriminated	due	to	law	and	regulations	which	is	based	on
binary	system	of	sex	and	gender.	Transgender	government	officers	are	often	excluded	
in	workplace	and	cannot	access	to	protection	due	to	the	gender	that	does	not	match
their	sex	at	birth.	This	study	aims	to	give	an	overall	view	of	this	issue,	based	on	case	
study	of	8	transgender	teachers,	working	in	public	schools	in	the	center	of	Thailand	and	
in	other	provinces.	Findings	reveal	that	transgender	teachers	are	in	vulnerable	situation,	
as	they	struggle	to	live	and	express	their	gender	identity	which	is	different	from	their	legal	
identity.	Moreover,	internal	regulations	and	rules	in	government	system	are	based	on 
the	binary	of	biological	sex	which	obstacles	equal	and	fair	treatment	to	transgenders.	
Some	transgenders	are	forced	to	wear	uniform	corresponding	to	their	biological	sex,	even	they	
have	already	gone	through	gender	transition.	The	binary	system	does	not	protect	
transgenders	and	exposes	them	to	many	other	risks.	This	article	suggests	a	paradigm	shift	
in	the	government	system	and	policy	making	process	from	the	binary	of	sex	to	diversity	
of	identities.	This	transformative	change	can	bring	about	more	inclusive	policies	and	legal	
measures	towards	substantive	gender	equality.

	 	 Gender-	based	discrimination,	Gender	equality	in	workplace,	Gender	Equality	Act	2015,	
Gender	diversity,	Transgender	in	Thailand

Thai Law and Binary of Sex:
Case study of transgender teachers’ experiences in Thailand

Dr.	Cheera	Thongkrajai
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บทน�า

	 	 ในปัจจบุนัเรำไม่สำมำรถปฏเิสธได้ว่ำ	“เพศ”	นัน้	เตม็ไปด้วยควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	มบีคุคล
ที่นิยำมตนเองและแสดงออกแตกต่ำงไปจำกระบบคิดแบบสองเพศหรือทวิเพศ	“ชำย”	และ	“หญิง	
กล่ำวคอื	คนทีเ่กดิเป็นชำยโดยก�ำเนดิ	อำจจะไม่ได้นิยำมตนเองเป็นชำย	ไม่ได้แสดงออกเป็นผูช้ำย	และ
ไม่ได้มคีวำมสนใจในเพศตรงข้ำมหรอืผู้หญงิเสมอไป	เขำอำจจะนยิำมตนเองเป็นหญงิ	และแสดงออก
อย่ำงเพศหญิง	และ/หรือมีรสนิยมทำงเพศที่แตกต่ำงหลำกหลำย	ในปัจจุบันมีบุคคลท่ีนิยำมตนเอง
แตกต่ำงไปจำกบรรทดัฐำนทำงสงัคมแบบทวเิพศมำกมำย	 ไม่ว่ำจะเป็น	 กลุม่ชำยรกัชำย	หญงิรกัหญงิ	
(Homosexual)	กลุ่มคนท่ีแสดงออกแตกต่ำงจำกเพศก�ำเนดิหรอืคนข้ำมเพศ	(Transgender)	ซึง่มทีัง้คน 
ทีข้่ำมจำกเพศชำยเป็นหญิง	(Male-to-Female)	และ	คนทีข้่ำมจำกเพศหญงิเป็นชำย	(Female-to-Male)	
กลุ่มคนรักสองเพศหรือหลำกหลำยเพศ	(Bisexual,	Pansexual)	กลุ่มคนที่มีลักษณะทั้งสองเพศ 
(Intersex)	กลุม่ทีไ่ม่ต้องกำรระบตัุวตนตำมกรอบคดิแบบทวเิพศ	หรอื	เควียร์	(Queer)	ซึง่หมำยถงึกลุ่ม
ทีไ่ม่ต้องกำรจ�ำกดัตัวตนหรอืวถิชีวีติของตนเองอยูใ่นบรรทดัฐำนทำงเพศของสังคมอย่ำงใดอย่ำงหนึง่	
และต้องกำรรือ้ถอนกรอบควำมคดิท่ีแบ่งแยกเพศเป็นกลุ่มต่ำง	ๆ	โดยเน้นว่ำเพศเป็นสภำวะท่ีเลือ่นไหล
ไปมำ	เปลี่ยนแปลงได้	ไร้กรอบและขีดจ�ำกัด	กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ	
เรำไม่อำจตคีวำม	“เพศ”	จำกเพยีงมติทิำงกำยภำพร่ำงกำย	หรอืเพศก�ำเนดิเพยีงอย่ำงเดยีว	แต่	“เพศ”	
ของบคุคลน้ันเป็นสถำนภำพท่ีบุคคลมสีทิธใินกำรแสดงออก	กำรเลอืกวถิชีวิีต	และก�ำหนดนยิำมตนเอง
ด้วยตนเอง
  ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงเพศทีม่อียู่ในสงัคมไทยไม่ใช่เร่ืองใหม่	ในกฎหมำยตรำสำมดวง 
และหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้บ่งบอกถึงกำรมีอยู่ของ	“กะเทย”	หรือบุคคลที่มีพฤติกรรม
รกัเพศเดยีวกนัและมพีฤตกิรรมข้ำมเพศ	ในปัจจุบนัอตัลักษณ์เหล่ำนีไ้ด้รับอทิธพิลกำรผสมผสำนทำง
วฒันธรรม	แนวคดิในเชงิกำรเมอืง	และสทิธมินุษยชน	ท�ำให้เกดิกำรนยิำมตวัตนทำงเพศแบบใหม่	ๆ	
รวมถงึกำรเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงในกำรต่อสูเ้พือ่สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศของกลุม่ควำม
หลำกหลำยทำงเพศ	ซึง่มมีำยำวนำนมำกกว่ำสำมสิบปีแล้ว	แต่อย่ำงไรกต็ำม	ปัญหำทีก่ลุม่ควำมหลำกหลำย	
ทำงเพศต้องเผชิญยังคงมีอยู ่	ไม่ว่ำจะเป็นกำรถูกละเมิดสิทธิ	กำรถูกเลือกปฏิบัติ	และกำรขำด
กำรรบัรองในด้ำนต่ำง	ๆ	จำกรฐั	
	 	 ในสงัคมไทย	เรำมกัเข้ำใจกนัว่ำกลุม่ควำมหลำกหลำยทำงเพศได้รับกำรยอมรับ	จนได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำประเทศไทยเป็น	“สวรรค์ของเกย์”	แต่ในปัจจุบนัประเทศไทยกย็งัไม่มกีฎหมำยท่ีรับรอง
สทิธิของกลุม่ควำมหลำกหลำยทำงเพศทีเ่ท่ำเทยีม	เช่น	กำรแต่งงำนของคูร่กัเพศเดียวกนั	กำรรับรอง
เพศภำวะของคนข้ำมเพศ	 มเีพยีงแต่พระรำชบัญญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	 พ.ศ.	 2558	 ทีข่ยำย
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กำรปกป้องคุ้มครองครอบคลุมกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	ในทำงปฏิบัติ
พระรำชบญัญตัฉิบบันีก้ย็งัมช่ีองว่ำงและอปุสรรคในกำรด�ำเนนิกำร	อกีทัง้มเีนือ้หำไม่ครอบคลมุกำรปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศที่รอบด้ำน	งำนวิจัยหลำยชิ้นระบุว่ำ	กำรยอมรับเพศ
หลำกหลำยในสงัคมไทยนัน้เป็นเพยีงแค่วำทกรรมทีถ่กูผลติซ�ำ้ในสงัคม	สงัคมไทยเพยีงมกีำรรอมชอม
อดทนอดกลัน้ต่อพฤติกรรมกำรแสดงออกของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ	แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะ
เข้ำใจและยอมรับจรงิ	ๆ
  บทควำมนีต้้องกำรน�ำเสนอข้อเทจ็จรงิ	และสะท้อนภำพชวีติจรงิจำกประสบกำรณ์ของคนข้ำมเพศ
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ	ล่วงละเมิด	และลิดรอนสิทธิทำงเพศ	ประสบกำรณ์ของคุณครูคนข้ำมเพศเหล่ำนี้
สะท้อนควำมลักลัน่และล้ำสมยัของกฎหมำยและระเบยีบกฎเกณฑ์ทำงรำชกำรทีย่งัยดึโยงกับระบบคดิ
แบบทวิเพศ	ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัวิถชีวีติและทัศนคตใินเรือ่งอตัลกัษณ์ทำงเพศของผู้คนในสงัคมสมยัใหม่
ซ�ำ้ยงัเป็นต้นก�ำเนดิของอุปสรรคปัญหำทีข่ดัขวำงกำรด�ำรงชีวิต	 และลดทอนสิทธิและศักด์ิศรคีวำมเป็นมนุษย์ 
ควำมเป็นพลเมอืงของบคุคลเพศหลำกหลำยทีพ่งึจะต้องได้รับกำรปกป้องและกำรปฏบิติัอย่ำงเท่ำเทียม 
	 	 บทควำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัยเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศในองค์กรรัฐ	ได้รับ
ทนุสนบัสนุนกำรวิจยัจำกส�ำนักงำนกองทุนสนบัสนนุกำรวจิยั	(สกว.)	และกรมกจิกำรสตรีและสถำบนั
ครอบครวั	(สค.)	กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์	มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษำสภำพ
ปัญหำทีบ่คุลำกรควำมหลำกหลำยทำงเพศหรอืกลุม่	LGBT	ในภำครฐัต้องเผชญิในกำรท�ำงำน	และกำร
ศึกษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนรำชกำรว่ำเป็นมิตรและส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
เพยีงใด	 อกีทัง้ได้ส�ำรวจทศันคตขิองข้ำรำชกำรไทยทกุเพศทกุวยัต่อประเดน็สทิธคิวำมหลำกหลำยทำงเพศ 
และกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหน่วยงำนของรัฐ	ส�ำหรับบทควำมนี้	ผู้วิจัยมุ่งน�ำเสนอ
ข้อค้นพบจำกประสบกำรณ์ของคณุครขู้ำมเพศในโรงเรยีนรฐัทีต้่องเผชญิปัญหำในกำรท�ำงำนเนือ่งจำก
มีเพศภำวะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดที่ระบุในเอกสำรรำชกำร	โดยมุ่งที่จะวิเครำะห์ถึงต้นเหตุของปัญหำ 
และน�ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขและผลกัดนัควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศในภำครำชกำร

วธิวิีจยั

	 	 กำรวิจัยนี้อำศัยกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ	ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก	โดยก�ำหนดแนวทำง
ค�ำถำมเป็นลกัษณะค�ำถำมปลำยเปิดและเน้นให้ผูใ้ห้ข้อมลูเล่ำเรือ่งและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ชวีติใน
ประเด็นเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิต	และปมประเด็นปัญหำในฐำนะผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศที่อยู่ในภำค
รำชกำร	ตัง้แต่ประสบกำรณ์ก่อนกำรรบัรำชกำร	กำรท�ำงำนในภำครำชกำร	และกำรใช้ชวีติในทีท่�ำงำน	
ผูว้จิยัพยำยำมเน้นควำมหลำกหลำยของผูใ้ห้ข้อมูล	ทัง้ในมติขิองอัตลกัษณ์ทำงเพศและวิถทีำงเพศ	และ
ในด้ำนมิติของต�ำแหน่งหน้ำทีแ่ละสถำนทีท่�ำงำน	โดยมผีูใ้ห้สมัภำษณ์คณุครขู้ำมเพศทัง้หมด	8	คน	แบ่งเป็น 
ผูห้ญงิข้ำมเพศ	6	คน	ผูช้ำยข้ำมเพศ	2	คน	มอีำยรุะหว่ำง	25	–	52	ปี	ท�ำงำนในต�ำแหน่งข้ำรำชกำร
ครใูนโรงเรยีนสังกดักระทรวงศกึษำธกิำร	เป็นโรงเรยีนมธัยมขนำดใหญ่ระดบัจังหวดั/อ�ำเภอ	6	คน	และ
โรงเรียนขนำดเล็กระดับต�ำบล	2	คน	ผู้ให้ข้อมูลทุกคนใช้ชีวิตในเพศภำวะท่ีตนเองต้องกำรทั้งในชีวิต
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ประจ�ำวันและในท่ีท�ำงำน	มีหนึ่งคนท่ีต้องเปลี่ยนอัตลักษณ์	กำรแสดงออก	และกำรแต่งกำยเป็น
เพศชำยตำมเพศโดยก�ำเนิด	แต่นยิำมตนเองเป็นผูห้ญงิข้ำมเพศ
	 		 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคกำรอ้ำงอิงต่อเนื่องปำกต่อปำก	หรือ	Snowball	Sampling	Technique	
เป็นแนวทำงในกำรหำผู้ให้ข้อมูล	โดยได้รับกำรสนับสนุนติดต่อประสำนงำนจำกเครือข่ำยที่มำจำก
ควำมสมัพนัธ์ส่วนตวัและจำกเครอืข่ำยของกรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั	ได้แก่	สมำคมฟ้ำสรีุง้แห่ง
ประเทศไทย	และมูลนิธิ	Mplus	ประเทศไทย	ในกำรสัมภำษณ์ผู้ให้สัมภำษณ์เป็นผู้เลือกสถำนที่เอง 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นทีท่�ำงำน	ในบำงกรณเีป็นท่ีร้ำนอำหำรหรอืร้ำนกำแฟ	นอกจำกนี	้ผูว้จิยัยงัได้สมัภำษณ์
ผูบ้รหิำรโรงเรยีน	3	คน	ทีเ่ป็นผูบั้งคบับญัชำของคณุครูข้ำมเพศอกีด้วย	

ผลการวจิยั

  3.1 คนข้ามเพศ ตวัตนทีร่ฐัมองไม่เหน็
	 	 คนข้ำมเพศเผชิญปัญหำกำรถูกกีดกันออกจำกสังคม	และเข้ำไม่ถึงสิทธิ	สวัสดิกำร	และ
กำรปฏบิติัทีเ่ท่ำเทยีมเป็นธรรม	เน่ืองจำกตวัตนทำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศทีแ่สดงออกในสงัคมไม่ตรง
กบัเพศก�ำเนดิหรอืเพศทีร่ะบุในเอกสำรรำชกำร	คนข้ำมเพศทัง้ทีเ่ป็นผูช้ำยข้ำมเพศและผูห้ญงิข้ำมเพศ	
แม้ว่ำได้ผ่ำตัดแปลงเพศหรือเปลี่ยนแปลงร่ำงกำย	 บทบำททำงสังคมและกำรแสดงออกให้เป็นเพศที่
ตนเองต้องกำรแล้วนัน้	แต่กย็งัไม่ได้รบักำรรบัรองทำงกฎหมำย	ดังนัน้	ผู้หญงิข้ำมเพศก็ยงัเป็น	“นำย”	
และผูช้ำยข้ำมเพศกย็งัเป็น	“นำงสำว”	ต่อไปในสำยตำของรัฐไทย	
	 	 บคุคลผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศหลำยคนใฝ่ฝันทีจ่ะเข้ำรับรำชกำรครูด้วยควำมสนใจทีจ่ะ
ท�ำหน้ำที่แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชำติและควำมคำดหวังว่ำจะมีอำชีพที่มั่นคงและก้ำวหน้ำ แนน	คุณครู
หญงิข้ำมเพศเปิดเผยว่ำ	 เธออยำกเป็นข้ำรำชกำรเพรำะควำมม่ันคง	 กำรท่ีเป็นเพศแบบเธออำจจะไม่มี
ลูกไม่มีครอบครัว	กำรเป็นข้ำรำชกำรจะสำมำรถเป็นหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตที่เธอจะสำมำรถ
ดแูลพ่อแม่ยำมป่วยไข้ได้จำกสวสัดกิำรรำชกำร	และสำมำรถมบี�ำนำญดแูลตนเองยำมแก่ชรำ	“สําหรบั
ราชการเนีย่มนัมบํีานาญซ่ึงมนัอาจจะไม่มากแต่มนักเ็ล้ียงเราได้ทัง้ชวีติ ถงึแม้ว่า ณ วันนีถ้งึวนัท่ีเกษยีณ 
ถ้าแนนไม่ได้ทํางานในระบบราชการ แนนไม่มีเงินเก็บ ก็ลําบากนะคะ มันมั่นคงนะคะ เพราะว่า
ยงัไงเรามาเป็นข้ารองบาทแล้วกย็งัยดึถอือยูว่่าสบิพ่อค้า กไ็ม่เท่าหนึง่พระยาเลีย้งเหมอืนเดิม กค็อืหลวง
ดแูลเราตลอดไป หลายคนอาจจะทํางานข้างนอกได้เงนิเดอืนเยอะ ๆ อะไรอย่างนีเ้ค้าอาจจะโอเคตรงนัน้
แต่สําหรับเราท่ีเป็นลูกชาวนา คุณทวดท่านก็ให้พรอยู่เสมอว่า ให้เป็นเจ้าคนนายคน”	ควำมใฝ่ฝันนี้
แทบไม่ต่ำงอะไรจำกควำมใฝ่ฝันของชำยหญงิหลำย	ๆ	คน	แต่ส่ิงทีแ่ตกต่ำงคอืประสบกำรณ์ในกำรเข้ำ
รบัรำชกำร	และกำรท�ำงำนในระบบรำชกำรท่ีไม่ได้มองเหน็	และไม่ได้โอบอุม้คุม้ครองตัวตนควำมเป็น
คนข้ำมเพศ
	 	 ปัญหำส�ำคัญอันดับแรกของคนข้ำมเพศคือกำรแต่งกำย	ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่กีดกัน
คนข้ำมเพศไม่ให้กล้ำทีจ่ะสมคัรเข้ำรบัรำชกำร	คนข้ำมเพศทีฝ่่ำฟันมุง่มัน่ทีจ่ะรับรำชกำรต้องพบเจอกบั
อปุสรรคเรือ่งกำรแต่งกำยตัง้แต่วันแรกทีจ่ะสมคัรสอบ	

3



65ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

  ครูนุดา : “จะเล่าย้อนไปว่า มีปัญหาตั้งแต่วันไปสมัครสอบ วันนั้นเราแต่งชุดผู้หญิงไป 
วนันัน้เราเลอืกทีจ่ะใส่กางเกง โดยส่วนตัวเราชอบใส่กางเกง ไม่ชอบใส่กระโปรง คอืเราใส่กางเกงแต่เป็น
กางเกงผูห้ญงินีแ่หละ ทีน่ีค่นทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีเ่ขตก็ว่า ทําไมเป็นผู้หญิงใส่กางเกง เค้าก็คดิว่าเราเป็นผู้หญิง 
เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง ทีนี่เค้าก็ขอดูบัตรเรา มีค�ำน�ำหน้ำว่ำนำย แล้วเจ้ำหน้ำที่ก็บอกว่ำ สมัครไม่ได้
แบบนี้สมัครไม่ได้ ผมยำว แต่งชุดผู้หญิง มีค�ำน�ำหน้ำเป็น นำย แบบนี้สมัครไม่ได้ ไม่ให้สมัคร 
แต่ทน้ีีเจ้าหน้าทีอ่กีคนหนึง่บอกว่า สมัครได้ส ิมนัเป็นสทิธขิองเค้า เค้าจะแต่งยงัไงก็เป็นสทิธขิองเค้า คอื
เจ้าหน้าทีก่เ็ถยีงกนัว่าจะเอายงัไง คนทีบ่อกว่าสมคัรได้กบ็อกว่า กอ็นญุาตให้สมคัรได้เพราะได้ไม่ได้ก็
เป็นสิทธขิองเค้า จะสอบได้ไม่ได้กแ็ล้วแต่ กอ็กีเรือ่งหน่ึง กแ็ล้วแต่เค้าจะได้ไม่ได้ สดุท้ายกเ็ลยอนญุาตให้สมัคร”
	 	 กำรสมัภำษณ์เป็นด่ำนทีส่องท่ีคณุครูคนข้ำมเพศต้องเผชญิ	หลำยคนตัดสินใจแต่งกำยตำมเพศ
ก�ำเนดิเดมิเพือ่ไปสมัภำษณ์เพือ่ป้องกนักำรถกูเลอืกปฏิบติัและคำดหวังว่ำจะถูกรบัคดัเลอืกเข้ำท�ำงำน	
แต่บำงคนยนืหยดัท่ีจะแต่งกำยตำมเพศภำวะของตนเองเพ่ือยนืยนัควำมเป็นตวัของตวัเอง	
  ครพูนัแสง	 คณุครผููช้ำยข้ำมเพศเล่ำถงึกำรทีต้่องแต่งตวัเป็นหญงิเพือ่ให้สอดคล้องกบัเพศก�ำเนดิ	
เพื่อไปสัมภำษณ์เพื่อบรรจุเป็นครู	:	ตอนสัมภาษณ์ที่ข้าราชการต้องใส่กระโปรง ที่ติดข้าราชการแล้ว 
แต่ว่ามาสัมภาษณ์เลอืกว่าจะอยูอ่นัดบัต้นหรอืท้าย แต่รูแ้ล้วได้เป็นข้าราชการแน่นอน เพราะเค้าแยกภาค ก
ออกไปอีกส่วนหนึ่ง คือถ้าใครไม่ติดไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์ แต่ถ้าใครติดก็มาสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
ทีจ่ะดอัูนดบัอกีทหีนึง่ ตอนนัน้ผูใ้หญ่กค็อืผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนคนเดมิบอกว่ำ ใส่กระโปรงมำก่อน 
อย่ำแต่งผดิระเบยีบค�ำน�ำหน้ำ กฝื็นเดนิรองเท้าแทบจะสะดดุ”
  ครูแนน : “สอบหลายครั้งมากแล้วแต่ละครั้งที่ไปสอบก็ต้องใส่กางเกงสแล็คผู้หญิง แล้วก็
เสือ้เชิต้ผูห้ญงิ แล้วก็รวบผมเหมอืนทํางานนีแ่หละ ถามว่าอยากไปสอบในรูปลกัษณ์ท่ีผูห้ญงิใส่กระโปรง
สวย ๆ ไหม อยากมาก แต่เวลาทีไ่ปสอบเรากต้็องใส่ กรรมการจะชอบถามว่าทาํไมน้องใส่กางเกงมาสอบ 
คือเค้าเห็นรูปลักษณ์เราแล้วว่าเป็นผู้หญิงแล้ว แต่ระเบียบของการเข้าสอบ เพศชายคือใส่กางเกง 
เขาจะชอบถามว่าทําไมน้องถึงใส่กางเกงมาสอบแล้วพอเค้าดูบัตรประชาชน แล้วเวลาสอบมันก็จะมี
ภาค ก ภาค ข ซึง่ภาค ก กคื็อข้อเขียนภาค ข กค็อืสัมภาษณ์ เราตกสมัภาษณ์ตลอด...เราผ่านข้อเขยีน 
แต่เวลำสมัภำษณ์ ไม่รู้ถำมอะไร ถำมเกีย่วกบัใช้ครีมอะไรทำหน้ำ ไม่เกีย่วอะไรกับงำนทีเ่รำจะไปท�ำ 
เรำตกตัง้แต่...เป็น 10 ครัง้ได้ ตัง้แต่เรียนจบมำ”	ครแูนนพยำยำมสอบอยูห่ลำยคร้ังจนในทีสุ่ดกไ็ด้รับ
กำรบรรจเุป็นข้ำรำชกำรในปี	2557
	 	 ควำมกดดนัเรือ่งกำรแต่งกำยกย็ิง่มำกขึน้	ๆ 	เมือ่มำถงึวนัทีเ่ข้ำท�ำงำนวันแรกทีต้่องบรรจุเข้ำรับ
รำชกำร	เมือ่ต้องพบเจอกบัเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบคุคลทีไ่ม่อนญุำตให้แต่งกำยตำมเพศภำวะ	
  ครนูดุา : “พอมาวนัทีบ่รรจุ เรากย็งักล้า ๆ กลัว ๆ ว่าเราจะทาํยงัไง เรากเ็ลยแต่งเป็นผู้ชายไป 
ใส่ชุดผู้ชายนี่คือ ใส่วิกผมไป ใส่ชุดผู้ชายไป เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายเค้าก็เอานิติกรของเขตมำคุยกับเรำ
เรื่องกำรแต่งกำย เค้ำบอกว่ำต้องแต่งกำยตำมเพศ (ก�ำเนิด) เท่ำนั้น เรำเป็นครูเรำจะใช้เวลำ
นอกรำชกำร เรำจะแต่งอะไรกไ็ด้ แต่เวลำเรำท�ำงำนในเวลำรำชกำรเรำต้องแต่งตำมระเบยีบ คอื 
เรำต้องแต่งเป็นผูช้ำยเท่ำนัน้ เค้ากร็ูว่้าเราใส่วกิ เค้ากบ็อกว่าประมาณว่าให้ไปตัดผมซะนะ แล้วเค้าก็
ประมาณว่าขูว่่า เดีย๋วจะไปสงัเกตการณ์ทีโ่รงเรยีน อะไรแบบนีค่้ะ”
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	 	 เนื้อตัวร่ำงกำย	และกำรข้ำมเพศของคนข้ำมเพศยังกลำยเป็นประเด็นปัญหำคำใจในบรรดำ
เพือ่นร่วมงำน	บคุคลรอบข้ำงและผูมี้อ�ำนำจในท่ีท�ำงำนต้องตัง้ค�ำถำม	สงสยั	และใคร่รู้
  อาจารย์เดยีร์ : “เค้ากค็งคดิว่าเราเป็นทอม แต่พอมาถงึเค้าก็ไม่คดิว่าเราจะเป็นแบบนี ้เพราะ
ว่าวนัทีม่าคอื เป็นชายหมดแล้ว เทคมาสองปีแล้ว มนัเปลีย่นหมดแล้ว เค้ากต็กใจกนัใหญ่ คอืภาพทีเ่ค้า
เหน็มันไม่ใช่แบบนี ้ภาพทีเ่ค้าเหน็มนัยังเป็นทอมอยู่ แต่เรามาน่ี เราแมนมาเลย กต็กใจใหญ่ ป้ำ ๆ  ก็จะ
มำน่ังสมัภำษณ์ใหญ่ว่ำท�ำไมเป็นแบบนี ้คนทีอ่ำยเุยอะ ๆ  คงอำยุสำมสบินีน้่อยมำกทีจ่ะถำม แต่คนเก่ำ ๆ  
นี่เค้ำบทบำทในโรงเรียนเยอะ เพรำะเค้ำอยู่มำนำน เค้ำก็ถำมว่ำไปท�ำอะไรมำ ท�ำไมเหมือน
ผูช้ำยจงั กต้็องมำนัง่เล่ำประวตั ิตัง้แต่ไปหำหมอ เป็นยังไง”
	 	 ตัวอย่ำงเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรกีดกันเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและกำรละเมิดสิทธิ
ส่วนบคุคลต่อบคุคลข้ำมเพศนัน้เกิดขึน้ตัง้แต่กระบวนกำรรับสมคัร	กำรสอบสัมภำษณ์และกำรบรรจุเข้ำ	
ท�ำงำน	 คนข้ำมเพศมักจะถูกถำมหรือตั้งข้อสังเกตในเรื่องส่วนตัว	 เรื่องเพศ	 และเรื่องเนื้อตัวร่ำงกำย
ซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถอันเป็นคุณสมบัติส�ำคัญในกำรรับเข้ำท�ำงำน	กำรถูกละเมิด
สทิธส่ิวนบคุคลในลกัษณะนีแ้สดงให้เหน็ว่ำจรงิ	ๆ	แล้วระบบรำชกำรไทยยงักดีกนัคนข้ำมเพศไม่ให้ได้มี
โอกำสก้ำวเข้ำไปท�ำงำนนบัตัง้แต่เริม่แรกเข้ำท�ำงำนเสียด้วยซ�ำ้	ผลกำรวจัิยนีส้อดคล้องกบัข้อสรุปจำก
องค์กร	International	Labour	Organization	(ILO)	ที่ว่ำหน่วยงำนภำครัฐเป็นองค์กรที่ไม่เป็นมิตร
และกีดกันกลุ่มบุคคลผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศมำกท่ีสุด	โดยเฉพำะกลุ่มคนข้ำมเพศซ่ึงถูกกีดกัน
โดยระเบยีบกำรแต่งกำยรำชกำรท่ีก�ำหนดให้แต่งกำยตำมเพศก�ำเนดิเท่ำนัน้	ดงันัน้	บคุคลกลุม่นีจ้งึไม่มี
โอกำสหรอืขำดก�ำลงัใจท่ีจะเข้ำมำรบัรำชกำร	
	 	 คนข้ำมเพศไม่ได้เผชญิปัญหำเพียงแค่เรือ่งกำรแต่งกำยเท่ำนัน้	แต่ระบบคดิแบบทวเิพศทีแ่ทรกซมึ
อยูใ่นกฎระเบียบ	กระบวนกำรคดิ	และแนวทำงกำรปฏิบตังิำนในระบบรำชกำรได้ท�ำให้เกิดโครงสร้ำง
เชงิอ�ำนำจทีก่ดทบัคนข้ำมเพศและเบยีดขบัให้พวกเขำไปอยูใ่นมุมมดืทีไ่ม่ได้รบักำรปกป้องคุม้ครอง	
  ครูแนน เล่ำถึงประสบกำรณ์กำรที่ต้องอยู่เวรกลำงคืน	เพรำะยังมีค�ำน�ำหน้ำว่ำเป็น	“ชำย”	
แม้ว่ำร่ำงกำยจะได้เปลี่ยนแปลงเป็นหญิงแล้วก็ตำม	:	“ที่ทํางานเก่าที่เคยทํางานโดนโจรบุกเข้ามาค่ะ 
แล้วกอ็ยูเ่วรในคนืนัน้ด้วย คอืก่อนหน้านัน้ 3 เดือนมนัมเีหตุการณ์มาแล้ว แต่ยงัไม่มคีรูเวร ช่วงนัน้โจร
ชอบบกุสาํนักงานราชการแล้วเข้าไปรือ้ของเอาทรพัย์สนิเอาไป เค้าเข้ามาแล้วรอบนงึแล้ว มนัไม่มเีวร 
พอหลงัจากเหตกุารณ์นัน้กม็กีารตัง้เวรขึน้มา ซึง่หนึง่ในครผููช้ำยกค็อืเรำทีต้่องอยูเ่วรกลำงคนื วนันัน้
มนัไม่ดกึมาก โจรก็เข้ามาทางฝ้าเพดาน เรารูต้วัก่อน ถ้าเรานอนอยูห่รอืหลบัไม่รูต้วักค็งตายในหน้าท่ีไป
แล้ว ตอนนัน้ยงัไม่เป็นข้าราชการ ก็คอืเป็นแค่ครอูตัราจ้าง”
  คณุครูเอม	 ครหูญงิข้ำมเพศเล่ำถึงประสบกำรณ์กำรพกัค้ำงคนืระหว่ำงกำรไปรำชกำรต่ำงจงัหวดั	
กำรท่ีเธอมีค�ำน�ำหน้ำว่ำ	นาย	ท�ำให้ต้องพักค้ำงคืนกับบุคลำกรเพศชำย	ซึ่งท�ำให้สถำนกำรณ์อึดอัด
และเกิดควำมเสีย่งต่อกำรเกดิกำรใช้ควำมรนุแรงหรือกำรล่วงละเมดิทำงเพศ	
  คุณครูเอม	:	ถ้ากรณีไปเป็นผู้เข้าร่วมอบรมที่เราจะเป็นผู้เข้าร่วมอบรมก็เคยเจอสถานการณ์ 
ซึง่ต้องไปพกักบัครผููช้ายซึง่โดนแม้กระทัง่รงัเกยีจ โดนรังเกยีจ ถงึขัน้จะขอมเีพศสัมพันธ์กม็สีองกรณี 
ซึง่หลายคร้ังเรากพ็ยายามจะขอความช่วยเหลอืจากหน่วยเบือ้งบนว่า ถ้าเกดิมเีศษผูช้ายขอเข้าพกัเป็นคน
สุดท้าย แต่ถ้าไม่มจีะขอเสยีเงนิเพิม่ในส่วนของตวัเองทีเ่ราต้องการนอนคนเดยีว คอื เราต้องแก้ปัญหาเอง



67ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563)

  ผู้วิจัย : เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องไปนอนร่วมกับข้าราชการผู้ชายแล้วเกิดมีเป็นประเด็นขึ้น 
มนัมเีรือ่งราวยงัไงบ้าง
  คุณครูเอม : มีอยู่สองครั้งที่เป็นเรื่องสําคัญเลยก็คือว่า ครั้งแรกก็คือเค้าโวยวายเลยว่า
ไม่ต้องการนอนกบัเพศทีส่าม แสดงท่าทางรังเกยีจออกมาเลยผู้ชายคนนี ้ แต่ด้วยความเป็นเพศของเรา 
เราก็ดูออกนะว่าคนเนี้ยมันไม่ใช่แบบ คือจะพูดยังไงดี คนที่จะแสดงความรังเกียจชัดเจนจริง ๆ แล้ว
ต้องการ เข้าใจไหมคะ จรงิ ๆ แล้วเหมอืนพยายามจะปิดบงัตวัเองว่าตวัเองไม่ได้ชอบ ตวัเองเป็นผูช้ายแท้ ๆ 
จนสองสำมวันสุดท้ำยเค้ำก็พยำยำมท่ีจะมีอะไรด้วย กับอีกครั้งหนึ่งก็คือ เค้าเลือกที่จะไม่พักเลย
เค้าเลือกที่จะไป แต่เค้าก็อาจจะมีที่พักในกรุงเทพฯ ด้วย เค้าก็เลยเลือกที่จะไม่พักกับเราเลย 
อันน้ีรังเกียจเลย รูสึ้กได้เลยว่าเค้าไม่โอเค ไม่สบายใจชดัเจน แต่กม็หีลาย ๆ ครัง้ทีเ่ป็นน้องผูช้ายทีเ่ค้าโอเค 
เค้าให้เกียรติเราด้วยซํ้า มีน้องอยู่คนหนึ่งที่อยู่นนทบุรี คือเค้าคิดว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซํ้าค่ะ 
เค้าให้เกยีรติเราเร่ืองการแต่งกาย เค้าพยายามจะทําให้เราไม่มาละลาบละล้วงเราด้วยซ้ํา การเข้าห้องนํา้เค้าก็
พยายามออกไปเข้าข้างนอกท่ีเป็นลอ็บบ้ี เพือ่ทีจ่ะแบบไม่ให้เรารูสึ้กละอาย เราก็พยายามให้เกียรติเค้าด้วย 
เค้าก็ให้เกียรติเรา แต่ว่าพอเราเจอกรณีหลังท่ีรู ้สึกว่าคุณรังเกียจ สุดท้ายหลัง ๆ ก็คือเร่ิมหา
วธิกีารเสยีเงินเองหรอืไม่กใ็ช้วธิกีารหาทีพ่กัเอง ถ้าเป็นกรณกีรงุเทพฯ กไ็ปนอนกบัพีส่าว แล้วกข็บัรถมา
ประชมุ ถ้าเป็นต่างจงัหวดักย็อมลงทุนขอออกค่าทีพ่กัเองไปนอนรสีอร์ทอะไรทีร่าคามนัไม่ได้แพงมากนกั 
ทีเ่ราพร้อมทีจ่ะจ่ายได้ คอืกแ็ก้ปัญหาด้วยตวัเอง คือไม่อยากต้องไปเจออะไรท่ีทาํให้รู้สกึไม่ดี
  ผูว้จัิย :  แต่จริง ๆ แล้วมนักเ็หมอืนกบัการว่าเราเสยีสทิธิ
  คณุครูเอม : ใช่ แต่เราเลอืกจะไปนอนกบัผูช้ายเหรอคะ (หวัเราะ)
  ผูวิ้จัย :	คอื	ใช่ เพราะว่าระบบไม่คุม้ครองเรา กฎระเบยีบทีม่อียูม่นัไม่คุม้ครองเรา และทําให้
เสยีสิทธทิีค่วรจะได้ไปด้วย
  คณุครเูอม : ใช่ แต่เราเลอืกทีจ่ะแก้ปัญหาด้วยการเสียเงินเอง แทนท่ีเราจะได้สทิธท่ีิเราจะได้
นอนกับเพศท่ีเหมือนกันกับเรา ครั้งหนึ่งคือ น้องคนนี้ก็งงว่าทําไมโรงแรมจัดให้นอนกับผู้หญิง คือน้อง
กไ็ม่รู ้(ไม่รูว่้าครเูอมเป็นผูห้ญงิข้ามเพศ) จนกระท่ังเข้าไปนอนแล้ว กค็อืเค้ากบ็อกว่าไม่นอนหรอก คอื
เค้าพยายามเคลยีร์กบัภรรยา กับแฟน เค้ากบ็อกว่า เค้ากง็งว่าทาํไมจดัให้นอนกบัผูห้ญงิ เราก็ได้ยนิเรา
กบ็อกว่าพีไ่ม่ใช่ผูห้ญงินะ พีเ่ป็นกะเทย ตอนไปพักเค้ากไ็ม่รู้แต่เค้ากไ็ม่ได้แสดงออก เค้าก็ไม่รู้ว่าเราเป็น
กะเทย ทาํไมโรงแรมจดัให้เค้านอนกบัผูห้ญิง
  ผูว้จัิย : มนัทําให้เกดิความกงัวลใจทัง้สองฝ่าย ทัง้เราด้วยและอีกฝ่ายหน่ึงด้วย คอืบางคร้ังเค้า
อาจจะไม่ได้มอีคติอะไร แต่โดยเพศสภาพแล้วมนักจ็ะเกดิความกังวลใจทัง้สองฝ่ายได้ แล้วผูจ้ดังานเค้า
จะหาวธิใีห้ทุกครัง้หรือไม่อย่างไร
  คุณครูเอม : ส่วนใหญ่ถ้าเราไปร้องขอเค้าก็จะพยายามจัดให้ ส่วนใหญ่ถ้าเราร้องขอนะคะ
แต่ระยะหลงัมาเราข้ีเกยีจเจอปัญหากอ็ย่างทีบ่อก เรากเ็ลยออกเอง เราไม่อยากไปเจอความรูส้กึของคนที่
จะทาํให้กระเทอืนจติใจเรา หรืออาการของเค้า เราก็ไม่อยากเจอคําพวกนี ้ถ้ำเรำดแูลตวัเองได้เรำก็จะ
ดแูลตัวเองไป
	 	 ตำมระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำร	หำกเดินทำงไปรำชกำรเป็นหมู่คณะ	ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่จ�ำเป็นจะต้องพักค้ำงคืนโดยพักสองคนต่อหนึ่งห้อง	โดยเพศหญิงจะต้องพักกับเพศหญิง
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เพศชำยพักกบัเพศชำย	ทัง้นี	้เจ้ำหน้ำทีม่กัจะยดึเอำค�ำน�ำหน้ำนำมเป็นเครือ่งบ่งบอกเพศของผูเ้ข้ำพกั	ท�ำให้
คนข้ำมเพศท่ีมคี�ำน�ำหน้ำนำมต่ำงจำกเพศภำวะของตนเองต้องตกอยูใ่นสภำวะยำกล�ำบำก	ในกรณขีอง
ผูห้ญงิข้ำมเพศ	กำรต้องเข้ำพกักบัผูช้ำยซึง่มคี�ำน�ำหน้ำนำมเหมอืนกนั	อำจจะน�ำไปสูค่วำมเสีย่งในกำรถกู
ล่วงละเมดิทำงเพศ	อกีท้ังอำจจะท�ำให้ผูช้ำยทีต้่องพักด้วยเกิดควำมไม่สบำยใจด้วยกเ็ป็นได้	
	 	 ในกรณนีี	้บคุลำกรคนข้ำมเพศทีต้่องกำรตัดปัญหำและควำมเส่ียงต่ำง	ๆ	จึงจ�ำเป็นต้องจ่ำยค่ำ
ทีพ่กัเองครึง่หนึง่เพือ่ท่ีจะได้มสีทิธพิกัค้ำงคนืคนเดียว	ซ่ึงเท่ำกบัว่ำเสียสิทธใินกำรเบกิจ่ำยค่ำทีพั่กกรณีไป	
รำชกำรต่ำงจงัหวดั	กฎเกณฑ์และแนวปฏบิตัทิีย่งัคงยดึโยงกบัเพศโดยก�ำเนดิและค�ำน�ำหน้ำนำมตำม
เอกสำรรำชกำร	ท�ำให้กำรใช้ชวีติ	กำรท�ำงำน	และกำรด�ำรงตนเองอยูใ่นสังคมของคนข้ำมเพศเต็มไปด้วย
อปุสรรคปัญหำ	กำรกดีกันลดิรอนสทิธ	ิและกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม	
  3.2 เพศและร่างกายในวงจรของอ�านาจ  
  กฎหมำยและระเบยีบแบบแผนต่ำง	ๆ 	ทีว่ำงอยูบ่นฐำนคดิแบบทวเิพศ	ท�ำให้เกดิช่องว่ำงน�ำไปสู่ 
กำรปฏิบัติที่ไม่ครอบคลุมคุ ้มครองคนข้ำมเพศ	จึงท�ำให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติซึ่งอำจจะเกิดเพรำะ
ควำมไม่รูไ้ม่เข้ำใจในประเด็นควำมละเอยีดอ่อนต่ำง	ๆ 	ทีค่นข้ำมเพศต้องเผชญิ	หรืออำจจะเกดิจำกอคติ
ทำงเพศของบคุคลผูม้อี�ำนำจหรอืผูบ้งัคับบญัชำกไ็ด้	กรณขีองครแูพทตีส้ะท้อนสภำพกำรยอมจ�ำนนต่อ
โครงสร้ำงเชิงอ�ำนำจท่ีควบคุมและปฏิบัติกำรผ่ำนกฎระเบียบทวิเพศและควำมสัมพันธ์ที่ไม่เท่ำเทียม
ระหว่ำงผูบ้งัคับบญัชำและผูใ้ต้บงัคับบญัชำ	
  ครแูพทตี	้เป็นคณุครผููห้ญงิข้ำมเพศทีต้่องจ�ำยอมเปลีย่นแปลงตวัเองกลบัมำเป็นผูช้ำย	เนือ่งจำก
ผู้บริหำรโรงเรียนไม่อนุญำตให้แต่งกำยข้ำมเพศ	และบังคับสั่งกำรทำงวำจำให้แต่งกำยเป็นชำย	
วันที่ผู้วิจัยได้พบครูแพทตี้	เธออยู่ในชุดท�ำงำนของผู้ชำย	เสื้อแขนยำว	กำงเกงสแลค	รองเท้ำหนัง 
เธอตัดผมรองทรงสัน้	และมีหนวดเครำ	เธอเล่ำย้อนไปถึงวนัแรกท่ีมำท�ำงำนว่ำ	
  ครูแพทตี้ : ตื่นเต้นมาก ตื่นเต้น วันท่ีมารายงานตัวต่ืนเต้นมากกว่าวันท่ีเลือกโรงเรียนลงอีก
เพราะคอืวนัทีเ่ราจะต้องมาเจอภาพจรงิ ๆ ไหนจะผู้บริหาร ไหนจะเพ่ือนครู ไหนจะนกัเรียน เรายงัไม่รู้
เลยว่าเป็นยังไง โรงเรียนท่ีเรามาอยู่เนี่ย ไม่เคยมาดูโรงเรียนก่อนเลย เหตุผลที่เลือกท่ีนี่ หนึ่ง พี่สาว
ทีเ่ป็นลกูพีล่กูน้องอยูท่ี ่อบต. หน่วยงานใกล้ ๆ แล้วกโ็รงเรยีนทีตั่วเองเคยสอนอยู ่คนทีไ่ด้ลาํดบัก่อนเรา
เลือกไปก่อนแล้วก็เลยเลือกไม่ได้ ที่นี่ใกล้บ้านเราสุดแล้ว ก็เลยเลือกที่นี่ ตื่นเต้นมาก วันแรกที่มา ผอ. 
ไปราชการทีพ่ทัยา กเ็จอรกัษาการ ครัง้แรกทีเ่จอครัง้แรกทีพ่บเลย เอ้ำ ผูห้ญงิผูช้ำยเนีย่ ครทูีม่ำด้วย
กนับอกกด็เูองสคิะผูห้ญงิผูช้ำย กค็อืค�ำพดูแรกวนัแรกทีม่ำ กเ็ลยท�ำให้รู้สกึ มนัเฟลในหวัใจ พีเ่ข้าใจไหม 
แล้วต่อไปน้ีเราจะกล้าทําอะไรที่นี่ในแบบนี้อีก ถ้าเรายังเป็นแบบเดิม ในเมื่อวันแรกเรามาแล้วเรา
เจอคาํพดูแบบนี ้ต่อไปเจอหนกักว่านีแ้น่ มาทีน่ีว่นัแรกเลยคอืมารายงานตัวกไ็ม่เจอ ผอ. เจอแต่รกัษา
การกับคําพูดว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็รู้สึกติดแล้ว คนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับแพทตี้ก็คือรู้สึกเฟล รู้สึกเสีย
เซลฟ์แล้ว ควำมมั่นใจของเรำ สูญหำยไปเลย ทีน้ีหลังจำกน้ันก็เร่ิมมำท�ำงำนวันที่ 2 พฤษภำคม 
กเ็จอ ผอ. คร้ังแรกกท็กัทำยท่ำน แต่ท่ำนก็ไม่ได้พดูอะไรนะ ไม่ได้พดูอะไรเกีย่วกบัเรือ่งเพศของเรำ 
คอืเหมอืนท่ำนไม่ได้พูดโดยตรงกบัเรำแต่เหมอืนจะฝำกบอกคนอืน่มำว่ำ เหมอืนเรือ่งกำรแต่งกำย 
ข้ำรำชกำรชำยต้องแต่งกำยยงัไง แต่ไม่ได้มาพดูกบัแพทตีน้ะ ไม่ได้มาพดูกบัเราโดยตรงแต่เหมอืนจะผ่าน 
ผ่านคนอื่นมาแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่า ท่านก็ค่อนข้างจะแอนต้ีเหมือนกันกับสาวประเภทสอง
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แล้วก็พวกท่ีเป็น แพทตี้ก็เลยมำอยู่ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ  ทีละนิด ๆ  เริ่มจำก
เสือ้ผ้ำกำรแต่งกำยก่อนเรำกต้็องซ้ือแบบผูช้ำยมำใส่ กระโปรงชดุบรจิำคหมดเลย ให้เพือ่นทีท่�ำงำน
หมดเลย รองเท้ำเยอะมำกเป็นกล่อง ๆ ให้เพือ่นหมดเลย กเ็ริม่จำกเสือ้ผ้ำก่อน หลงัจำกนัน้มำกง็ด
แต่งหน้ำ แล้วก็ทรงผม เมือ่ก่อนผมยำวกต็ดัส้ันขึน้มำเร่ือย ๆ จนส้ันทีส่ดุแล้ว กไ็ม่มอีะไรแล้ว
  ผูว้จัิย : กค็อื เรารูส้กึว่าการทีจ่ะคงความเป็นผูห้ญงิอยู่อย่างนัน้ มนัอาจจะทําให้เราอยูท่ีน่ี่ไม่ได้
  ครูแพทตี ้: ไม่ได้ เรำไม่เจริญเตบิโตในหน้ำท่ีกำรงำนแน่ ๆ เพราะว่าอาจจะทาํดแีต่ไม่ชอบ 
อาจจะทําชอบแต่อาจจะไม่ดีก็ได้ ถ้ำเกิดเรำยังเป็นแบบเก่ำอยู่ แล้วก็ประกอบกับ ผอ. ท่ำนก็เคย
พดูนะ ถ้ำครแูพทยงัแต่งตวัแบบเดมิผมรบัไม่ได้ ท่ำนเคยพูดตรง ๆ หน่ึงคร้ัง... เรำก็รับ ครับ ๆๆๆ 
แล้วค่อย ๆ เปลีย่นไป ปรบัปรงุตวัไป ... ไม่ว่าจะเริม่ต้นอะไรในชวีติ เราคดิว่ามนัยากแล้วกอ็ดึอดัทกุอย่าง 
คือตอนนี้เหมือนตัวเองได้ผ่านจุดที่ยาก อึดอัดท่ีสุดในชีวิตแล้ว มองไปในอนาคตตอนนี้ ก็น่าจะเป็น
แบบนี้แหละ คือถ้ำตรำบใดที่ตัวเองอยู่ในหน่วยงำนรำชกำร ณ ตอนนี้ก็คงต้องเป็นแบบนี้ต่อไป 
น่ำจะไม่กลบัไปแต่งกำยแบบผู้หญงิอกีแล้ว” ครแูพทตีก้ล่ำวว่ำ	เธอจ�ำเป็นจะต้องยดึ “ควำมถกูต้อง 
มำกกว่ำควำมถกูใจ” ซึง่เธออธบิำยว่ำเป็นควำมถกูต้องตำมควำมต้องกำรของผูบ้รหิำร	 และถกูต้อง
ตำมระเบยีบของรำชกำร	ไม่ใช่ควำมถกูต้องตำมทีใ่จเธอต้องกำรจะเป็น
	 	 นอกจำกนี้	ครูแพทตี้	ยังเล่ำถึงควำมพยำยำมของผู้บริหำรที่จะให้เธอเป็นผู้ชำย	ผู้บริหำร
พยำยำมท่ีจะมอบหมำยงำนที่มีลักษณะเป็นงำนของครูผู้ชำยให้ครูแพทต้ีด้วย	เช่น	เวลำมีงำนกีฬำ
สีจะมอบหมำยให้ครูแพทตี้ดูแลกำรแข่งฟุตบอล	กำรแข่งตะกร้อ	ทั้ง	ๆ	ที่	เธอมีควำมถนัดด้ำนกีฬำ
วอลเลย์บอล	กำรเชียร์กีฬำ	กำรจัดขบวนพำเหรด	เป็นต้น	ควำมกดดันและควำมเครียดที่เกิดขึ้นใน
ทีท่�ำงำนท�ำให้ครแูพทตีเ้ฝ้ำรอวันท่ีเธอจะสำมำรถขอย้ำยโรงเรยีนได้	ซึง่เหมอืนกบัอกีหลำย	ๆ	คน	ทีต้่อง
จ�ำยอมรบัสภำพควำมกดดนันีไ้ปก่อนเพือ่วำงแผนทีจ่ะย้ำยทีท่�ำงำน	หรือลำออกหำกพบเจอหนทำงท่ีดีกว่ำ	
ในขณะที่สัมภำษณ์ครูแพทตี้	ผู้วิจัยได้แนะน�ำให้ครูยื่นค�ำร้องกรณีกำรถูกเลือกปฏิบัติจำกผู้บริหำร
โรงเรียนไปยังคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ	(วลพ.)	ตำม
พระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558	แต่เธอยนืยนัว่ำไม่ต้องกำรร้องเรยีนเนือ่งจำกไม่อยำกมี
ปัญหำกบัผูบ้รหิำรโรงเรยีน	เธอยงัต้องกำรรกัษำสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรนีไ้ว้	ซ่ึงเป็นควำมมัน่คง
อย่ำงเดยีวทีเ่ธอคดิว่ำจะยดึถอืไว้ได้
	 	 ทัศนคติของผู้บริหำรเป็นปัจจัยท่ีคนข้ำมเพศที่ให้สัมภำษณ์ทุกคนมีควำมเห็นตรงกันว่ำมี
ควำมส�ำคญัมำกทีส่ดุ	ทีจ่ะส่งผลให้ได้รับกำรยอมรบัหรอืไม่ได้รบักำรยอมรบัในทีท่�ำงำน	ประสบกำรณ์กำรถูก
บังคับให้แต่งกำยและแสดงออกตำมเพศก�ำเนิดเกิดข้ึนกับคนข้ำมเพศหลำยคน	และส่วนใหญ่มำจำก
ค�ำสัง่กำรของผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูบ้รหิำรในองค์กรแทบท้ังส้ิน	ผู้บริหำรหรือผู้บงัคบับญัชำจ�ำนวนหน่ึงยงัมี
อคตใินเชงิลบต่อคนข้ำมเพศ	และยงัมองว่ำคนเหล่ำนีเ้ป็นผู้ทีผิ่ดปกติหรือประพฤติตัวไม่เหมำะสม	และ
ท�ำผิดกฎระเบียบรำชกำร	เนื่องจำกแต่งกำยข้ำมเพศ	ไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด	ปัจจัยกำรยอมรับหรือ
ไม่ยอมรบัของผูบ้รหิำรจงึเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลก�ำหนดกำรยอมรับหรือไม่ยอมรับในทีท่�ำงำนอกีด้วย	และ
ส่งผลถงึบรรยำกำศในกำรท�ำงำนโดยรวม	เพรำะส่วนใหญ่แล้วหำกผูบ้รหิำรยอมรบัหรอืไม่มีปัญหำกบั
ตวัตนของคนข้ำมเพศ	คนภำยในทีท่�ำงำนกจ็ะยอมรับด้วยหรือไม่แสดงออกซ่ึงอคติทำงเพศกบัคนข้ำมเพศ
อย่ำงโจ่งแจ้งชัดเจน	ด้วยโครงสร้ำงของระบบรำชกำรทีเ่น้นควำมสมัพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชำท่ีมอี�ำนำจ
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ก�ำกบัดแูลผูใ้ต้บงัคบับญัชำ	ผูบ้รหิำรมอี�ำนำจทีจ่ะให้คณุให้โทษผูใ้ต้บงัคบับญัชำได้	หำกผูบ้รหิำรมีอคติ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงเพศแล้วนั้น	ย่อมเป็นกำรง่ำยที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหำในกำรท�ำงำน	
กำรเลอืกปฏบัิต	ิกำรกดดนัต่ำง	ๆ	
	 	 ปัญหำกำรกดีกนัด้วยอคตแิห่งเพศดงักล่ำวสะท้อนปัญหำเชงิโครงสร้ำงทีเ่กดิจำกกำรทบัซ้อน
ของปัจจัย	หรือมิติทำงด้ำนอัตลักษณ์หลำย	ๆ	อย่ำงที่ท�ำให้เกิดกำรควบคุม	กดขี่	กีดกัน	หรือเลือก
ปฏิบัติ	(Intersectionality)	ที่ทับซ้อนกันยิ่งขึ้นไปอีก	คนข้ำมเพศที่เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่	
ชัน้ผู้น้อยอยูใ่นสถำนะทีด้่อยกว่ำผูบ้รหิำรระดบัสงูทีม่อี�ำนำจในองค์กรมำกกว่ำ	สถำนะเจ้ำหน้ำทีช่ัน้ผูน้้อยนี ้
ยังทับซ้อนกับกำรเป็นเพศหลำกหลำยที่เป็นเพศกลุ่มน้อยในสังคมท่ีต้องเผชิญกับอคติทำงเพศ	และ
แรงกดดนัจำกกำรเป็นเพศชำยขอบ	ครแูพทตีใ้ห้ทศันะเรือ่งกำรยอมรบัในทีท่�ำงำนว่ำ	“อยูท่ีผู่บ้รหิาร ผอ. 
คนเก่า (โรงเรยีนเก่า) ท่านเปิดโอกาสให้เราเตม็ที ่เรากอ็ยูท่ีน่ัน่อย่างมคีวามสขุ เรากส็อนอย่างมคีวามสขุ 
เดก็ก็มคีวามสขุ แต่มำตอนน้ี ผอ. ไม่โอเค เรำกต้็องปรบัตวัให้ตวัเองอยูร่อด เรำเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชำ” 
  ปัจจัยทำงตัวตนทำงเพศยังอำจจะไปทับซ้อนกับมิติของอุดมคติควำมสวยควำมงำม	หรือ
ควำมเหมือน/ไม่เหมอืนเพศโดยก�ำเนดิซึง่ปัจจยันีม้อีทิธพิลต่อกำรยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัเช่นเดยีวกนั	ครนูดุา
อธบิำยว่ำปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลกบักำรได้รบักำรยอมรบัทำงสงัคมต่อตวัตนผูห้ญิงข้ำมเพศ	คอืควำมเหมอืน
ผู้หญิง	“คนที่แต่งเป็นผู้หญิงแล้ว ไม่เหมือน ไม่ได้ดูสวย เค้ำก็จะถูกบีบบังคับ ถูกกระท�ำมำกกว่ำ 
เพรำะว่ำมนัไม่มแีนวปฏบัิตทีิเ่ป็นไปในทำงเดยีวกนั ถ้ำกะเทยสวยกจ็ะได้รบัโอกำสด ีๆ แต่กะเทยที่
ไม่สวย ถึงจะแต่งหญิงก็อำจจะได้รับกำรยอมรับน้อยกว่ำ เช่น กะเทยอ้วน ๆ แต่งหญิงดูไม่สวย 
แต่เค้ำกแ็ต่งไปแล้วอำจจะดขัูดแย้ง เค้ำกจ็ะไม่ได้รบัอนญุำตให้แต่ง”	
	 	 กำรมีลกัษณะทำงร่ำงกำยท่ีกลมกลนืกบัเพศชำยหรอืเพศหญงิโดยก�ำเนดิส่งผลต่อกำรยอมรบั
กำรเป็นคนข้ำมเพศของบุคคลรอบข้ำง	ในสงัคมทีย่งัให้คณุค่ำต่อภำพลกัษณ์ทำงกำยภำพและอุดมคติ
แห่งควำมงำม	ปัจจยัอ�ำนำจทบัซ้อนเหล่ำนีเ้ชือ่มโยงปัจจัยทำงกำยภำพกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคม
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรท่ีคนข้ำมเพศจะมีหน้ำตำและร่ำงกำยเหมือนเพศชำยหญิงโดยก�ำเนิดได้นั้น	
จะต้องมต้ีนทนุในกำรเปลีย่นแปลงตนเอง	ทัง้ต้นทนุทำงเศรษฐกิจหรอืปัจจยัด้ำนก�ำลังเงินในกำรแปลงเพศ 
และต้นทุนทำงสังคม	เช่น	กำรได้รับกำรสนับสนุนยินยอมจำกครอบครัว	ญำติพ่ีน้อง	หรือปัจจัย
ทำงด้ำนวฒันธรรม	เช่น	ควำมเชือ่ทำงศำสนำ	ทีไ่ม่ขดัต่อกำรแปลงเพศ	ปัจจยัเหล่ำนีท้�ำให้คนข้ำมเพศ
บำงคนที่ไม่มีก�ำลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงหน้ำตำรูปร่ำงของตนเองให้กลมกลืนเหมือน	“ธรรมชำติ”	ได้	
พวกเขำก็จะต้องเผชิญกำรดูหมิ่น	กำรถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ	และไม่สำมำรถแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ตวัตนของตวัเองได้	ต้องยอมจ�ำนนต่อโครงสร้ำงเชงิอ�ำนำจและควำมกดดนัจำกสภำวะทีเ่ป็นอยู	่คนข้ำมเพศ 
หลำยคนหวำดกลัว	ไม่กล้ำท่ีจะร้องเรียนและเผชิญหน้ำกับผู้บริหำร	คู่กรณี	และระบบรำชกำรที่
ไม่เป็นธรรม	เพรำะกลัวที่จะถูกให้ออกจำกงำนหรือสูญเสียต�ำแหน่งหน้ำท่ี	และกำรท�ำงำนท่ีมั่นคง	
หลำยคนยอมแลกชวีติและตวัตนของตัวเอง	เพือ่ให้มอีำชพี	มหีน้ำทีก่ำรงำนอยูต่่อไปเพศกลำยเป็นสภำวะที่
ต้องเป็นไปตำมกำรวินิจฉัยและสัง่กำรของผูมี้อ�ำนำจหรอืผู้บงัคบับญัชำ	แทนทีจ่ะเป็นสิทธใินกำรเลือกทีจ่ะ
เป็นของบคุคลคนนัน้	
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  3.3 ผู้...บรหิารความหลากหลาย
	 	 ผู้บริหำรหลำยคนมีมุมมองท่ีแตกต่ำง	หลำยคนต้องกำรอนุญำตให้คนข้ำมเพศแต่งกำยและ
แสดงออกตำมเพศภำวะทีต้่องกำร	แต่ยงัเกรงว่ำจะผดิกฎหมำย	ผดิระเบียบ	และกลวัว่ำจะเป็นควำมผดิของตนเอง	
  ครนูดุา :	“ได้ขอนัดคยุกบั ผอ. โรงเรยีน ว่า ผอ. จะว่ายงัไงจะอนญุาตได้ไหม แต่ ผอ. กเ็ป็นคน
ทีไ่ม่มคีวามรูเ้ร่ืองเพศ เรือ่งสทิธิอะไรเลย ส่วนตัว ผอ. เค้ำไม่มีปัญหำอะไร จะแต่งกำยยงัไงก็ได้แต่ขอ
ให้ท�ำงำนให้ด ีมำช่วยกันท�ำงำน แต่เค้ำกก็ลวั กลวัว่ำผูห้ลกัผูใ้หญ่ทีม่ำเหน็ มำต�ำหนว่ิำผดิ ถ้ำผิด
มนักจ็ะผดิที ่ผอ. ด้วย เรากเ็ลยหาข้อมลู ต้องมาพ่ึงมลูนธิXิXX เพ่ือให้ช่วยติดต่อทําความเข้าใจ โดย
พีX่XX ได้โทรตดิต่อไปยงั ผอ. เรือ่งนี ้ผอ. ไม่ต้องกลวั เป็นเรือ่งปกตมิาก และมนัมกีฎหมายคุม้ครองอยู่ 
พีX่XX เค้ากช่็วยเคลยีร์ให้ ผอ. ไม่ต้องกลวั ไม่ต้องกงัวล ผอ. กเ็ข้าใจ”	
	 	 ผูบ้รหิำรหลำยคนอำศยัหลกักำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลให้ตรงกบับรบิทควำมเหมำะสมและ
ควำมยืดหยุ่นเพื่อให้ควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย	อย่ำงเช่น	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนของครูพันแสง
กล่ำวว่ำ	“อย่างครพูนัแสงเรากย้็ายให้เค้ามาดแูลเดก็ระดบัประถม ตอนแรกตําแหน่งทีร่บัมาคอืเป็นระดบั
อนบุาลใช่ไหม แต่เรำกม็องว่ำ พ่อแม่ผูป้กครองอำจจะเกิดควำมไม่สบำยใจว่ำ ครคูนนีเ้ป็นผู้หญิงเหรอ
หรือเป็นผู้ชำย เลยให้เค้ำไปอยู่ระดับประถม เป็นเด็กโตหน่อย ป. 4 ป.5 ป.6 เค้ำจะรู้ตัวเองแล้ว 
เป็นผูห้ญงิเป็นผูช้ำย เป็นอะไร กพ็ยำยำมเลีย่งอะไรท่ีจะเกิดปัญหำได้ เท่าทีผ่่านมากไ็ม่เคยมปัีญหาอะไร 
ครก็ูรบัผดิชอบด”ี	
	 	 ผูอ้�ำนวยกำรอกีท่ำนหน่ึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ	ตนเองนัน้พร้อมทีจ่ะเปิดรบัคณุครทูีเ่ป็นบคุคล
หลำกหลำยทำงเพศ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	หน่วยงำนส่วนกลำงควรจะมีกำรพิจำรณำและท�ำกำรศึกษำ
ในเรือ่งข้ำรำชกำรท่ีเป็นกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศนีอ้ย่ำงจรงิจงั	และพฒันำเป็นแนวทำงกำรปฏบิติั 
ให้เป็นมำตรฐำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัและเพือ่รบัรองสทิธขิองบคุลำกรข้ำมเพศ	“มเียอะนะ ครทูี่
เป็นแบบนี ้ เรากไ็ม่รูจ้ะทาํยงัไง ต้องทาํยงัไง ผมเป็นผูบ้ริหำรยดึหลักว่ำท�ำยังไงให้ลูกน้องเรำ คนที่
ท�ำงำนกับเรำ เขำท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุข อยู่ได้ สบำยใจ ครูสบำยใจ นักเรียนสบำยใจ ทุกคน
ทกุฝ่ำย แล้วโลกทุกวนันีเ้ปลีย่นไปแล้ว นกัเรยีนของเรำทีเ่ป็นแบบนีก้ม็เียอะด้วย เรำต้องสนบัสนนุให้
เค้ำแสดงออก ให้ท�ำกจิกรรม สนบัสนนุ เปิดใจท�ำควำมเข้ำใจ อยำกให้กระทรวงส่วนกลำงเข้ำมำ
มบีทบำทเพิม่ขึน้ ท�ำกำรศกึษำ ท�ำรำยงำนออกมำเลยว่ำเป็นแบบนีค้อือะไร เพรำะอะไร มปัีญหำอะไร 
แก้ไขอย่ำงไร บอกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำควรปฏิบัติอย่ำงไร ทุกวันน้ีมันห้ำมไม่ได้แล้ว 
แล้วโรงเรยีนตำมต่ำงจงัหวัดต้องท�ำยังไง เค้ำไม่รู”้
	 	 ข้อกงัวลของผูบ้รหิำรหลำยคนคอืกำรปรำศจำกกฎระเบยีบหรือแนวทำงปฏิบติัทีชั่ดเจนและ
แน่นอนท่ีจะสำมำรถรบัรองตวัตนของคนข้ำมเพศได้	 ถงึแม้ว่ำผูบ้รหิำรต้องกำรจะดแูล	 คุม้ครองและให้
สิทธิต่อบุคลำกรคนข้ำมเพศ	แต่ข้อกฎหมำยในเร่ืองกำรแต่งกำยของข้ำรำชกำรและระเบียบต่ำง	ๆ	ท่ี
ยึดโยงระบบคิดแบบทวิเพศยังคงเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยของบุคลำกร
ภำยในองค์กร	ควำมลกัลัน่และไม่ครอบคลุมของกฎหมำยจ�ำเป็นจะต้องได้รบักำรแก้ไขให้สอดคล้องกับ
รปูแบบวถิชีวีติของผูค้นในสงัคมปัจจุบนั	และก้ำวข้ำมผ่ำนฐำนคดิแบบทวเิพศ	ชำย	-	หญงิ	ไปสูฐ่ำนคดิ
แบบทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัควำมหลำกหลำย	 (Diversity)	ทีม่องว่ำ	ควำมหลำกหลำยทำงเพศนัน้มคีณุค่ำ
เท่ำเทยีมกนักบัเพศอืน่	ๆ	โดยทีไ่ม่มเีพศใดเพศหนึง่อยูเ่หนอืเพศอืน่	และควำมหลำกหลำยทำงเพศนัน้



72 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำที่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติต่ำง	ๆ 	แก่องค์กรภำครัฐ	ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องถูกผลกัดันและดงึมำใช้ให้ได้อย่ำงเตม็ท่ีและเตม็ประสทิธภิำพ	

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 บทควำมนี้ต้องกำรสะท้อนปัญหำที่บุคลำกรข้ำมเพศในองค์กรของรัฐต้องเผชิญภำยในพ้ืนท่ี
ของกำรท�ำงำน	ซึ่งจำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ	คนข้ำมเพศยังถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
และถูกลิดรอนเสรีภำพในกำรแสดงออกควำมเป็นตัวของตัวเองและในกำรเลือกวิถีชีวิตท่ีตนเอง
ต้องกำร	ซึ่งนับเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐำนที่รัฐควรจะรับรองคุ้มครองให้	สำเหตุของปัญหำ
ดงักล่ำวนอกจำกจะเกีย่วข้องกบักำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรหรือผู้มอี�ำนำจทีเ่กีย่วข้องแล้ว	
เรำไม่อำจจะปฏเิสธได้ว่ำ	กฎหมำยและระเบียบรำชกำรทีบ่งัคบัใช้กนัอยูใ่นปัจจบัุนขำดควำมครอบคลมุ
และไม่โอบอุม้คนข้ำมเพศ	เพรำะตัง้อยูบ่นฐำนคดิแบบทวเิพศ	ชำย	-	หญงิ	และยดึโยงกำรนยิำม	“เพศ”	
ของบคุคลกบัเพศทำงร่ำงกำยโดยก�ำเนดิ	เพศจงึเป็นสถำนะทำงรำชกำรทีต่ำยตัว	เปลีย่นแปลงไม่ได้	
และถกูก�ำหนดจำกมำตรฐำนของรฐัเพยีงเท่ำนัน้	 ซึง่ขัดแย้งกบัวถิชีวีติของคนข้ำมเพศทีต้่องกำรใช้ชีวติ
ในเพศทีต้่องกำรหรอืมีอตัลกัษณ์กำรแสดงออกทำงเพศทีแ่ตกต่ำงจำกเพศก�ำเนดิ	
	 	 ควำมลกัลัน่ไม่ครอบคลมุของกฎหมำยท�ำให้เกิดช่องว่ำงให้มกีำรตีควำมเพศของบคุคลไปตำม
วจิำรณญำณส่วนบคุคลของผูม้อี�ำนำจหรอืผูบ้งัคบับญัชำเพียงเท่ำนัน้	ซ่ึงมกัประกอบไปด้วยอคติทำง
เพศที่มองคนข้ำมเพศเป็นผู้ท่ีประพฤติไม่เหมำะสม	เป็นผู้ผิดปกติ	ผิดระเบียบ	และผิดบรรทัดฐำน
ของสังคม	และจ�ำต้องแก้ไขเพศของบคุคลเหล่ำนีใ้ห้ถกูต้องตำมกฎระเบยีบและบรรทดัฐำนควำมเป็น
ชำย	-	หญิง	กำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำวท้ังจำกควำมตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
คนข้ำมเพศ	ขัดต่อหลักกำรยอกยำกำร์ตำ	(Yogyakarta	Principles)	หรือหลักสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ	และพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558	ทั้งนี้	แม้ว่ำ
พระรำชบญัญตัคิวำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558	จะมผีลบงัคบัใช้หลำยปีแล้วกต็ำม	ตวัอย่ำงกรณี
ศึกษำของคุณครูข้ำมเพศในงำนวิจัยน้ีเป็นหลักฐำนยืนยันว่ำกำรเลือกปฏิบัติและกำรละเมิดสิทธิของ
บคุคลข้ำมเพศยงัมอียู	่และพระรำชบญัญตัฉิบบันีย้งัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์อย่ำงแท้จรงิ	จำกกำรศกึษำ
ของโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำต	ิหรอื	UNDP	พบว่ำข้อจ�ำกดัของกำรด�ำเนนิงำนตำมพระรำชบญัญตัิ
ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	 2558	 ยงัมอียูม่ำก	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรทีป่ระชำชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนกั
หรอืไม่มคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตุแห่งเพศ	และไม่ทรำบว่ำมกีฎหมำยน้ี	อกีทัง้บรรทดัฐำน
ของสังคมยงัมองว่ำกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศเป็นเรือ่งธรรมดำและเป็นเรือ่งส่วนตวัไม่จ�ำเป็นต้องแก้ไข
โดยใช้กฎหมำยและควำมสมัพนัธ์เชงิอ�ำนำจระหว่ำงผูถ้กูเลอืกปฏบิตัแิละผูก้ระท�ำทีท่�ำให้ผูถ้กูกระท�ำ
ไม่กล้ำยืน่ค�ำร้อง	หลำยคนจงึเลอืกทีจ่ะไม่ใช้กฎหมำยนี	้
	 	 เพื่อขจัดกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในหน่วยงำนรัฐอย่ำงจริงจัง	จึงจ�ำเป็นจะต้องมีกำร
แก้ไขไม่ให้เกดิช่องว่ำงให้เกดิกำรเลอืกปฏิบัติด้วย	ผูว้จิยัจึงมข้ีอเสนอแนะเชงินโยบำยเพือ่ให้หน่วยงำน
ทีเ่ก่ียวข้องสำมำรถน�ำไปพจิำรณำปรบัปรงุแก้ไข	ดงัน้ี	

4
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	 	 1.	ด�ำเนินกำรทบทวนและปรบัปรงุกฎระเบยีบและมำตรกำรต่ำง	ๆ	ของหน่วยงำนรัฐ	ทัง้ในทำง 
นิตินัยและในแนวปฏิบัติที่ยังขัดแย้งกับพระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ	พ.ศ.	2558 
ในระยะสัน้หำกยงัไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงกฎหมำยได้	ผู้บริหำรองค์กรควรมนีโยบำยเชงิปฏบิติัในกำร
ยดืหยุน่กฎเกณฑ์บำงอย่ำง	เช่น	ส่งเสรมิเสรภีำพในกำรแต่งกำย	และเพ่ิมควำมยดืหยุน่ในกำรแต่งกำย
ให้แก่บุคลำกรข้ำมเพศ	กำรพักค้ำงคืนของคนข้ำมเพศ	กำรอยู่เวรกลำงคืนของคนข้ำมเพศ	เป็นต้น	
ตวัอย่ำงกำรออกประกำศข้อปฏบิติัของผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัจนัทบรุใีนกำรส่งเสรมิควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมทำงเพศเป็นจังหวัดแรกของไทย3	ถือเป็นตัวอย่ำงท่ีดีท่ีสะท้อนให้เห็นว่ำ	ส่ิงเหล่ำนี้สำมำรถ
เกดิข้ึนได้โดยไม่ต้องรอกำรแก้ไขกฎหมำยหลัก	แต่จะต้องอำศยัวิสัยทศัน์และควำมกล้ำหำญของผู้บรหิำร
ระดบัสงูและผูก้�ำหนดนโยบำยในภำครฐั	ทีจ่ะออกมำเป็นตัวอย่ำงทีดี่ให้สงัคม		
	 	 2.	ด�ำเนนิกำรศกึษำ	ทบทวนกฎหมำยท่ีล้ำสมยัท่ียงัอยูบ่นพ้ืนฐำนของแนวคดิแบบทวเิพศอย่ำง 
เร่งด่วน	เช่น	พระรำชบญัญตัเิครือ่งแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน	พ.ศ.	2478	กฎหมำยท่ีเกีย่วกบัค�ำน�ำ
หน้ำนำม	ฯลฯ	เพือ่หำแนวทำงในกำรปรบัปรงุแก้ไขให้มคีวำมทนัสมยัและครอบคลมุบคุคลทกุเพศ
	 	 3.	 ผลกัดนักฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบัสิทธขิองคนข้ำมเพศ	เช่น	กฎหมำยรับรองสถำนะทำงเพศ
ของบคุคลข้ำมเพศ	เป็นต้น	เพือ่ให้คนข้ำมเพศได้รับควำมคุม้ครองทีค่รอบคลมุตำมหลกักำรสำกล
	 	 4.	ในกำรร่ำงกฎหมำยต่ำง	ๆ	ในอนำคต	ต้องปรับกระบวนทัศน์และก้ำวข้ำมผ่ำนฐำนคิด
แบบทวิเพศและบรรทัดฐำนกำรรักต่ำงเพศ	ไปสู่กำรมองเพศแบบหลำกหลำยและยึดหลักกำรด�ำเนิน
นโยบำยแบบครอบคลุม	(Inclusive	Policy)	เพือ่ให้กฎหมำยและนโยบำยต่ำง	ๆ	สำมำรถบงัคบัใช้	และ
ให้ควำมคุม้ครองทกุคนทุกเพศได้อย่ำงแท้จรงิ	
	 	 5.	กระตุ้นมุมมองในเชิงบวกต่อบุคลำกรผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในองค์กร	โดยสร้ำง
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตร	กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อบุคลำกร	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	และผู้บริหำรเก่ียวกับ
กำรเคำรพสิทธิของผูมี้ควำมหลำกหลำยทำงเพศ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงออกทำงวำจำทีสุ่ภำพ	ปรำศจำก
กำรเหยยีดหรืออคตทิำงเพศ	และกำรแสดงออกทำงกำยท่ีเหมำะสม	
	 	 6.	ปรับปรุงสภำพแวดล้อม	และสร้ำงพื้นที่เพื่อให้กลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศสำมำรถ
แสดงควำมเป็นตวัของตวัเองได้	เช่น	กำรเพิม่ช่อง	“เพศอ่ืน	ๆ”	ในแบบสอบถำม	แบบส�ำรวจ	หรือแบบ
ฟอร์มต่ำง	ๆ	ของทำงรำชกำร	เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ครอบคลุมควำมหลำกหลำยทำงเพศ	หรือกำรรณรงค์
กำรใช้ห้องน�ำ้ปลอดภยัส�ำหรบัทกุคนทกุเพศ

  

  

  3	ในประกำศดงักล่ำวระบุถงึข้อปฏิบตัต่ิำง	ๆ	ดงันี้
  1.	กำรแต่งกำย	ให้บคุลำกรสำมำรถแต่งกำยตำมอัตลกัษณ์ทำงเพศสภำพหรือเพศสภำวะของบคุคลตำมข้อบงัคบัของหน่วยงำน
	 	 2.	กำรจดัพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมกบัจ�ำนวนของบคุคล	ข้อจ�ำกดัของบคุคล	และอตัลกัษณ์ทำงเพศสภำพหรือเพศภำวะของบคุคล
	 	 3.	กำรประกำศรับสมัครงำนและกำรก�ำหนดคณุสมบตัผิูส้มคัรงำนมกีำรระบคุุณสมบตัด้ิำนวฒุกิำรศกึษำหรอืควำมสำมำรถ
ทีส่อดคล้องกบัลักษณะงำน	ไม่ระบเุพศโดยก�ำเนดิหรอืเพศสภำพ/เพศภำวะ
	 	 4.	กำรใช้ถ้อยภำษำและกริยิำท่ำทำงและเอกสำรต่ำง	ๆ	เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่บคุลำกรเกีย่วกบัค�ำศพัท์ทีเ่หมำะสม
ในกำรใช้เรยีกอัตลักษณ์ทำงเพศสภำพหรอืเพศสภำวะของบคุคล	เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิกำรตตีรำ	เสยีดส	ีหรือลดทอนคณุค่ำของบคุคลทกุ
เพศรวมถงึกำรแสดงถงึอคตทิำงเพศท่ีไม่เคำรพในสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
	 	 5.	กำรสรรหำคณะกรรมกำรหรอืผูด้�ำรงต�ำแหน่งต่ำง	ๆ 	ในหน่วยงำน	ส่งเสรมิให้มกีำรสรรหำบคุคลทัง้เพศชำยเพศหญงิหรอื
ผูท้ีแ่สดงออกท่ีแตกต่ำงจำกเพศโดยก�ำเนดิเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในทกุระดบัเพ่ือพัฒนำสงัคมไทยไปสูสั่งคมเสมอภำคอย่ำงแท้จริง
	 	 6.	กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมดิหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท�ำงำน	 เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่วกบั
พฤติกรรมกำรล่วงละเมดิหรอืคุกคำมทำงเพศ	และจัดท�ำแนวทำงปฏบิตัเิพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมดิในกำรท�ำงำน
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