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| Details of the banner, result of a TvT training (Trans Rights 
Activism Workshop, Darwin, Australia, May 2014) 
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อภิธำนศัพท์

Terminology

 เนื่องด้วยแต่ละชุมชนท้องถิ่นมีแนวคิดและการ 

นยิามตนเองแตกต่างกันไป ในรายงานนี้จึงใช้ศัพท์สองค�า

อันได้แก่ “คนข้ามเพศ” (trans people) และ “ผูม้คีวาม

หลากหลายทางเพศ” (gender-diverse people’) ใน

บริบทเดียวกัน  ผู้วิจัยทราบดีว่าการใช้ศัพท์ทั้งสองค�านี้

ยังมีข้อถกเถียงอยู่มาก เนื่องจากศัพท์ทั้งสองเกิดข้ึนจาก

วาทกรรมทางตะวันตกที่ซึ่งยอมรับแนวคิดแบบสองเพศ

เป็นบรรทัดฐาน

 1  Liminal-gender เป็นศัพท์ที่มักปรากฎในงานวิจัยเกี่ยวกับ
เพศที่สามในประเทศซามัวและเขตปกครองอเมริกันซามัว รวมถึงชนเผ่าที่
ใช้กลุ่มภาษาโพลีนีเซีย เช่น ตองกา เมารี และฮาวาย มีความหมายถึงเพศ
ที่สามซึ่งเป็นชายแต่มีลักษณะท่าทางและความชื่นชอบเช่นเดียวกับผู้หญิง 
และเป็นอัตลักษณ์/บทบาทที่ได้รับการยอมรับทางสังคม  (ผู้แปล – อ้างอิง
จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Fa%27afafine 
http://thegenderoffender.blogspot.com/2011/05/gender-
liminality-and-samoan-faafafine.html  last accessed 4 October 
2015) 

ในบริบทของโครงการวิจัย TvT รวมทั้งรายงาน

ฉบับน้ีมองว่า คนข้ามเพศ และผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศ หมายรวมถงึผูท้ีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศแตกต่างจาก

เพศโดยก�าเนดิ และผูท้ีต้่องการแสดงออกถงึเพศสภาพที่

แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด โดยในบคุคลเหล่านีจ้ะมกีลุม่

หนึ่งที่รู้สึกว่าจ�าต้องหรือเลือกที่จะแสดงออกในลักษณะ

ที่ขัดแย้งกับความคาดหวังที่สังคมมีต่อบทบาททางเพศ

โดยก�าเนิด ไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกถึงความแตกต่าง

นี้ผ่านภาษา การแต่งกาย เครื่องประดับ เคร่ืองส�าอาง 

หรือการดัดแปลงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งรวมไปถึง

ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดข้ามเพศหรือต้องการผ่านตัดข้ามเพศ 

(transsexual) คนข้ามเพศ (transgender people) ชาย

ข้ามเพศ (trans men) หญงิข้ามเพศ (trans women) 

ผู้แต่งกายข้ามอัตลักษณ์ทางเพศ (transvestites) ผู้ท่ี

ชอบแต่งกายข้ามเพศ (cross-dressers) ผู้ที่ระบุว่าตน

ไม่มเีพศภาวะใดๆ (no-gender) ผูม้ภีาวะเพศคลมุเครอื 

(liminal-gender) 1   ผูท้ีม่เีพศสภาวะมากกว่าหนึง่อย่าง 

(multigender) และ      ผูท้ีไ่ม่นิยามตัวตนตามเพศสภาวะ

ตามจารีต (genderqueer people) รวมไปถงึผูม้ภีาวะ

เพศก�ากวม (intersex) ซึง่เกีย่วข้องหรอืนยิามตนเองตรง

กบักลุม่คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ดังทีก่ล่าวมาข้างต้น นอกจาก

นี้ยังรวมไปถึงผู้ที่ถูกนิยามโดยชุมชนท้องถิ่น ชนเผ่าพื้น

เมือง หรือหน่วยวัฒนธรรมย่อย เช่น Leitis ในตองกา 

และเก่ียวข้องกับนิยามของ “คนข้ามเพศ” หรือ “ผู้มี

ความหลากหลายทางเพศ” ในบรบิทของผูท้�างานด้านดงั

กล่าวในระดับนานาชาติ นอกจากนีย้งัรวมไปถงึผูท้ีอ่ยูใ่น

ระบบสงัคมทีย่อมรบัมากกว่าสองเพศ และเตบิโตขึน้มาใน

เพศสภาวะทีแ่ตกต่างจากเพศชายหรอืเพศหญงิ และนยิาม

ตนเองว่าเป็น “คนข้ามเพศ” หรอื “ผูม้คีวามหลากหลาย

ทางเพศ” ในบรบิทสากล

“การเกลยีดกลวัคนข้ามเพศ” และ “การเคารพ

คนข้ามเพศ” เป็นนยิามทีใ่ช้น�าในโครงการนี ้โดยทัง้สอง

ค�าครอบคลุมตั้งแต่ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ และ

ทัศนคติในทางลบต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศและ

คนข้ามเพศไปจนถึงการรับรองสิทธิ การยอมรับและ

การให้ความเคารพ ซ่ึงเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีต้องพิจารณา

ถึงประเด็นทั้งสองเพื่อที่จะพัฒนาระบบในการวิเคราะห์

และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ด้านสิทธิของคน

ข้ามเพศท่ีน�าไปใช้ได้จริง และเพื่อเน้นย�้าถึงความส�าคัญ

และความหมายเฉพาะของนิยามต่างๆ ในบริบทของ

รายงานฉบบันีผู้ว้จิยัจงึขอขยายความโดยเน้นนยิามเหล่า

นั้นเป็นตัวหนา

เราใช้นิยาม ความเกลียดกลัวคนข้ามเพศ เพื่อ

แสดงถึงรูปแบบหนึ่งของความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ 

ความเกลียดชัง การรังเกียจ พฤติกรรมที่ก้าวร้าว และ

ทัศนคติในทางลบท่ีมีต่อบุคคลหรือกลุ ่มคนที่ฝ ่าฝืน

หรือไม่ประพฤติตามความคาดหวังและบรรทัดฐาน

ทางสังคมที่มีต ่อเพศสภาวะ ซึ่งรวมไปถึงการเลือก

ปฏิบัติ การลงโทษทางกฎหมาย การนิยามการข้าม

เพศว่ามีความผิดปกติในทางการแพทย์ และการตีตรา
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| Trans activist from Botswana at an international 
trans mani  festation in Barcelona (Spain), June 2010

ส่วนนิยามว่า การเคารพคนข้ามเพศ ในบริบท

ของโครงการ TvT นั้นไม่ได้หมายเพียงถึงการปราศจาก

ความเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทุกรูปแบบเท่านั้น แต่

หมายถึงการแสดงออกถึงการให้ความเคารพและให้การ

ยอมรับในเชิงบวกต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศและ

คนข้ามเพศ ซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับเอกลักษณ์หรือ

แนวทางบางอย่างที่กลุ่มคนเหล่าน้ีได้สรรค์สร้างสังคม 

การเคารพคนข้ามเพศนั้นหมายถึงการรับรู้ถึงประโยชน์

ทางวฒันธรรมและสงัคมทีเ่กดิจากความหลากหลายทาง

เพศ โดยแสดงออกได้ทัง้จากพฤติกรรมของบุคคล และใน

การผลิตซ�้า เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ฐานทางสังคม

วัฒนธรรม ซึ่งรวมไปถึงบทบาทเชิงสถาบัน วัฒนธรรม 

สังคมและศาสนา การเคารพคนข้ามเพศสร้างประโยชน์

ให้ไม่เพียงต่อบุคคลหรือคนส่วนน้อยเท่านั้น แต่ยัง

รังสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนรวมด้วยเช่นกัน  

และการประจานในเชิงสถาบันในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่

การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย ค�าพูดแสดงความ

เกลียดชัง การเหยียดหยาม และการใช้สื่อท่ีสร้าง

ความเกลียดชังเพื่อกดดันและกีดกันทางสังคม ความ

เกลียดกลัวคนข้ามเพศส่งผลกระทบต่อผู ้มีความ

หลากหลายทางเพศและคนข้ามเพศเป็นพิเศษ โดยถูก

น�าไปใช้กับรูปแบบทางอ�านาจและความรุนแรงอื่นๆ  

ซ่ึงส่งผลให้เกดิข้อผกูมดัอนัเกดิจากการเรยีนรู ้นยิามนีถู้ก

น�าไปใช้ในทางสงัคมศาสตร์เพือ่ก�าหนดปรากฏการณ์ทาง

สงัคมทีม่คีวามซบัซ้อน ดงันัน้จงึมคีวามหมายทีก่ว้างกว่า

นิยามของค�าว่า “ความเกลียดกลัว” ซึ่งในทางจิตวิทยา 

หมายถงึอาการตอบสนองต่อความหวาดกลวัสิง่ใดสิง่หนึง่

ของแต่ละบุคคล 
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I. A Comparative View I.1 Introducing the TvT project

1. กำรเปรยีบเทยีบประสบกำรณ์ของคนข้ำมเพศ และผูม้คีวำม

หลำกหลำยทำงเพศในฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ไทย ตองกำ ตุรกี 

และเวเนซุเอลำ และบำงส่วนของโคลอมเบีย และอินเดีย  
 Carsten Balzer / Carla LaGata and Jan Simon Hutta

1.1 แนะน�ำโครงกำร TvT ควำมร่วมมือใน
ระดับนำนำชำติและกำรส�ำรวจเชิงเปรียบเทียบ 

การส�ารวจเชิงเปรียบเทียบที่จะแสดงต่อไปนี้เกิด

ขึ้นเพื่อตอบสนองต้องการข้อมูลเปรียบเทียบเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศและ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ โครงการเฝ้าระวังการฆาตกรรม

คนข้ามเพศ (Trans Murder Monitoring - TMM) และการ

ศึกษาความช่วยเหลือทางกฎหมายและสังคม  ซึ่งก�าลังด�าเนิน

การอยู่โดย Transgender Europe (TGEU) เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการวจิยัการเคารพคนข้ามเพศเปรยีบเทยีบกบัการเกลยีด

กลวัคนข้ามเพศ (TvT) เมือ่ผลทีไ่ด้จากโครงการ TMM ได้รบัการ

ตพีมิพ์เป็นครัง้แรกใน  Liminalis – A Journal for Sex/Gender 

Emancipation and Resistance ในปี 2009 นั้น ได้ส่งผลให้

นานาชาตเิหน็ถงึความจ�าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องสร้างองค์ความรู้

ในประเดน็ดงักล่าว ความจ�าเป็นนีย้งัได้ถกูถ่ายทอดในระหว่าง

การประชุมว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ LGBT ครั้งที่ 2 (the 2nd 

LGBT Human Rights Conference) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

OutGames ที่โคเปนเฮเกนในปีเดียวกัน เมื่อ Thomas 

Hammarberg ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหภาพยุโรปได้น�าเสนอเอกสารเรื่อง Human Rights and 

Gender Identity 1  ซึ่งประกอบด้วยข้อแนะน�า 12 ประการ 

อันมีใจความสรุปในตอนท้ายว่า “พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อ

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติและ

การไม่ได้รับการยอมรับที่กลุ่มคนเหล่านี้ประสบ โดยค�านึงถึง

สิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลเป็นส�าคัญ” 2  การวิจัย

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศนั้นยิ่งมีความ

จ�าเป็นอย่างเห็นได้เด่นชัดมากยิ่งข้ึนในหลายพื้นท่ีทั่วโลกนอก

เหนือจากยุโรป

เครือข่ายรณรงค์ Transgender Europe (TGEU) 

ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2005 ได้ท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การรวบรวมความเช่ียวชาญจากนักรณรงค์ด้านสิทธิของ

คนข้ามเพศท่ัวโลก เครือข่ายนี้มีสมาชิก 82 องค์กรจาก 41 

ประเทศท่ัวโลก และได้ให้ความช่วยเหลอืในการพฒันาโครงการ 

TvT รวมท้ังความร่วมมือในด้านการวิจัยและสนับสนุนด้าน

การบริหารโครงการด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรภาคีและ

ผู้เช่ียวชาญจากกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก รวมไปถึงเงินทุน

จาก the ARCUS Foundation (สหรัฐอเมริกา) the Open 

Society Foundations (สหรัฐอเมริกา) และ the Heinrich 

Böll Foundation (เยอรมน)ี TGEU จงึสามารถท�าให้โครงการ 

TvT ผลติชุดความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของ

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับโลกขึ้น
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ได้ ในปี 2012 Charles Radcliffe จากส�านักงานข้าหลวง

ใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (the Office of 

the United Nations High Commissioner for Human 

Rights - OHCHR) ได้กล่าวไว้ว่า “เช่นเดียวกับการเสริมสร้าง

สิทธิให้กับกลุ่มผู้ถูกริดรอนและกลุ่มชนชายขอบในประเด็น

อืน่ๆ ขัน้ตอนแรกจ�าเป็นต้องเริม่จากการน�าข้อเทจ็จรงิทัง้หมด

มากางออก โครงการวจัิยการเคารพคนข้ามเพศเปรยีบเทียบกบั

การเกลยีดกลวัคนข้ามเพศในระดับโลกนีถ้อืเป็นการตอบโจทย์

ในประเด็นนี้” 3 Radcliffe อ้างถึงการเฝ้าระวังการฆาตกรรม

คนข้ามเพศและการศึกษาความช่วยเหลือทางกฎหมายและ

สังคมที่ซึ่งแสดงข้อมูลด้านการวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศจาก 140 ประเทศทั่วโลก 4

รายงานฉบับนี้ได้เติมเต็มโครงการเหล่านี้ผ่านการวิจัย

เชิงลึกในแต่ละประเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนข้ามเพศ

และผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเด็นการเคารพคน

ข้ามเพศเปรยีบเทยีบกบัการเกลยีดกลวัคนข้ามเพศ โดยข้อมลู

ต่างๆ ได้จากแบบส�ารวจซึง่ถกูพฒันาและผ่านการทบทวนอย่าง

รอบด้านระหว่างปี 2010 – 2011 สมาชิกของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาโครงการ TvT จากแอฟริกา เอเชีย อเมริกากลางและ

อเมริกาใต้ ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย ได้มีส่วนท�าให้

แบบส�ารวจมีความครอบคลุมทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถ

ปรับใช้ได้กับทุกภูมิภาคทั่วโลก ระหว่างการประชุมวางแผน

กลยุทธ์ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2011 ที่เบอร์ลินนั้น ตัวแทน

จากองค์การด้านสทิธขิองคนข้ามเพศและผูม้คีวามหลากหลาย

ทางเพศจากอินเดีย (People Like Us) ฟิลิปปินส์ (Society 

of Transsexual Women of the Philippines) เซอร์เบีย 

(Gayten-LGBT), แอฟริกาใต้ (Gender DynamiX) ตองกา 

ภาคีในการท�าส�ารวจโครงการ TvT  และประเทศที่
ด�าเนินการวิจัย 

DiverLex    –  เวเนซเุอลา และบางส่วนของโคลอมเบยี 

Gayten-LGBT – เซอร์เบีย

Gender DynamiX – ไม่ได้ด�าเนินการวิจัย 

Pembe Hayat/Red Umbrella – ตุรกี

People Like Us – อินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก)

Society of Transsexual Women of the Philippines  

– ฟิลิปินส์

Thai Transgender Alliance – ไทย

ตองกา Leiti Association – ตองกา

Figure 1 | Transrespect versus Transphobia Worldwide research project – Data from 140 countries worldwide 
© EuroGraphics for the administrative boundaries (date of information july 2015)

 No TVT data
 Trans Murder Monitoring
 Legal and Social Mapping
 Trans Murder Monitoring and Legal and Social Mapping
 TvT Survey and Trans Murder Monitoring and / or Legal and Social Mapping
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(ตองกา Leiti Association) และเวเนซุเอลา (DiverLex) ได้

พบและหารือถึงแนวทางวิจัยที่ด�าเนินการโดยสมาชิกท่ีเป็น 

กลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย (peer research) และการจัดสรร

งบประมาณ อย่างไรก็ดี Gender DynamiX ได้ถอนตัวจาก

โครงการเนื่องจากติดภาระงาน แต่ได้ Pembe Hayat จาก

ตุรกีเข้าร่วมแทนในเดือนพฤศจิกายน 2011 5

ในปี 2012 ได้มีการด�าเนินการส�ารวจในประเด็น

ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศ ภายใต้โครงการ TvT ในฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย 

ตุรกี ตองกา และเวเนซุเอลา รวมทั้งบางส่วนของอินเดีย

และโคลอมเบีย โดยได้มีการสัมภาษณ์คนข้ามเพศและ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า 660 คน ในปี 2014 

งานวิจัยได้ด�าเนินเพ่ิมเติมในประเทศไทย ซึ่งได้เพิ่มจ�านวน

ผู้ตอบแบบสอบถามอีก 202 คน เพิ่มจากฐานข้อมูลเดิม 

ในขณะที่ People Like Us ไม่ได้ด�าเนินข้ันตอนวิจัยใน

ขั้นที่สองนี้มีการจัดท�าการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นในปี 2014 และ 

2015 เป็นที่น่าเสียดายว่าบทที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลานั้นไม่

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันก�าหนด และไม่ได้ปรากฎในรายงานฉบับ

นี้ อย่างไรก็ดีข้อมูลจากเวเนซุเอลา รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจาก

บางส่วนของโคลอมเบีย (เมืองโบโกตา เมืองคาลิ และเมือง

  จำกแถวหลังมำแถวหน้ำ:  Jan Simon Hutta (TGEU, เยอรมนี), Carla LaGata (TGEU, เยอรมนี), Naomi Fontanos (STRAP, ฟิลิปปินส์), Kristian 
Ranđelović (Gayten-LGBT, เซอร์เบีย), Jana Mittag (Heinrich Böll Foundation, เยอรมนี), Tamara Adrián (Diverlex, เวเนซุเอลา), Joleen Mataele 
(TLA, ตองกา), Julia Ehrt (TGEU, เยอรมนี), Agniva Lahiri (PLUS, อินเดีย), Whitney Quanita Booysen (Gender DynamiX, แอฟริกาใต้) ในระหว่างการน�า
เสนอผลงาน “สิทธิของคนข้ามเพศคือสิทธิมนุษยชน!” (Trans Rights Are Human Rights!)  หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนตุลาคม 2011  

เมเดลลิน และรัฐมานิซาเลส) และจากรัฐเบงกอลตะวันตกใน

อินเดีย ได้ถูกน�ามารวมในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบที่จะ

กล่าวถึงในภายหลังในบทนี้

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจ�านวน 863 ฉบับ 

จากฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ตุรกี ตองกา เวเนซุเอลา และ

บางส่วนของโคลอมเบียและอินเดีย ได้เผยให้เห็นข้อมูลที่

ไม่คาดคิด ซึ่งรวมไปถึงเรื่องท่ีอัตลักษณ์ทางเพศของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากในทุกประเทศไม่ได้รับการยอมรับทาง

กฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังพบความแปรผันระหว่างการเคารพ

คนข้ามเพศที่คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ประสบในวัยผู้ใหญ่ในทางหนึ่งกับการเลือกปฏิบัติและความ

รุนแรงที่คนข้ามเพศประสบในวัยเด็กและวัยรุ ่นในอีกทาง

หนึ่ง สิ่งท่ีน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งคือค�าตอบในประเด็นที่เกี่ยว

กับประสบการณ์ของเด็กและวัยรุ่นที่เป็นคนข้ามเพศและผู้มี

ความหลากหลายทางเพศประสบในโรงเรียน โดยในประเทศ

ส่วนใหญ่แล้ว ผู ้ตอบแบบสอบถามระหว่างหน่ึงในสามถึง

ประมาณครึง่หนึง่ตอบว่าตนเคยได้รบัความรนุแรงทางการเพศ

ภายในโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบศาสนาต่างๆ ในแต่ละ

ประเทศ พบว่าการยอมรับคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศในทางศาสนา ไม่ได้เกิดจากเหตุในศาสนานั้นๆ 
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1.2  ระเบียบวิธีวิจัย

 การส�ารวจในประเด็นประสบการณ์ทางสังคมของ

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศภายใต้โครงการ 

TvT ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้รณรงค์ด้านสิทธิควบคู่กับการ

ส่งเสริมคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับ

ท้องถิ่นผ่านการวิจัยที่ด�าเนินการโดยสมาชิกที่เป็นกลุ่มเดียว

กับกลุ่มเป้าหมาย (peer research) ได้มีการหารือและพิสูจน์

ประสิทธิภาพของวิธีการนี้โดยพันธมิตรที่ด�าเนินโครงการทั้ง

จากแอฟริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย และอเมริกาใต้ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อเดือนตุลาคม 2011 ดังที่กล่าวถึง

ข้างต้น

จากนั้นผู ้วิจัยได้อธิบายถึงการออกแบบสอบถามที่

ครอบคลุมถึงทุกวัฒนธรรม และระเบียบวิธีวิจัยแบบ peer 

research จากนั้นจึงหารือถึงการด�าเนินการส�ารวจ รวมถึง

สถานการณ์เฉพาะในแต่ละประเทศ

      แบบสอบถำมที่ครอบคลุมถึงทุกวัฒนธรรม

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการส�ารวจโครงการ TvT ประกอบ

ด้วยส่วนส�าคัญ 9 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไป  
2. ครอบครัว เพื่อน และคู่ 
3. การศึกษา
4. ตลาดแรงงาน งาน และการหาเลี้ยงชีพ 
5. สุขภาพ
6. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
7. ศาสนา
8. สังคม

        9. วัฒนธรรม

องค์ประเหล่านีค้รอบคลมุถงึประเดน็ทีห่ลากหลายเพือ่

ท่ีจะรวมประเดน็ท่ีเป็นปัญหาหลกัในบางประเทศ (เช่น การใช้

ฮอร์โมนหรือผู้ค้าบริการทางเพศ) แม้ประเด็นดังกล่าวจะไม่

เกีย่วข้องกบับางประเทศ ยิง่ไปกว่านัน้ทกุส่วนยงัถูกออกแบบ

มาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับบริบทในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แบบสอบถามฉบับร่างได้

ผ่านการทบทวนโดยคณะที่ปรึกษานานาชาติโครงการ TvT 

ซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญกว่า 20 คนจากทุกภูมิภาคทั่ว

โลก แบบสอบถามได้ผ่านการทบทวนเป็นครัง้สดุท้ายระหว่าง

ประชุมเชิงปฏิบัติการในปี 2011 จนได้เป็นฉบับท่ีผ่านการ

ยอมรับจากทุกพันธมิตรที่เข้าร่วมในการประชุม

หลายค�าถามจ�าต้องมีการปรับใช้ค�าเป็นพิเศษเพ่ือ

ให้มีความเหมาะสมกับทุกวัฒนธรรม ซ่ึงมีตั้งแต่การระบุถึง

ศาสนาหลักๆ (ค�าถามที่ 1.9) ไปจนถึงการดัดแปลงค�าต่างๆ 

เช่น “ปัจจุบันนี้คุณหาเลี้ยงชีพอย่างไร” (ค�าถามที่ 1.11) 

มากกว่าการอนุมานว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมีรายได้จาก 

“การท�างาน” ในรูปแบบที่เป็นทางการ ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้ค�า

เช่น “อตัลกัษณ์” แทนค�าว่า “อตัลกัษณ์ทางเพศ” เพือ่เล่ียงไม่

กล่าวถึงผู้ตอบแบบสอบถามในภาษาที่ใช้เฉพาะในวาทกรรม

ทางวชิาการและการเมอืง (ท่ีถูกก�าหนดโดยประเทศตะวนัตก) 

ยิง่ไปกว่านัน้ยงัจ�าเป็นต้องครอบคลมุถงึอตัลกัษณ์ทาง

เพศท่ีหลากหลาย รวมไปถึงอัตลักษณ์ท่ีตั้งอยู่บนฐานของ

แนวคิดแบบสองเพศ อันได้แก่ ความเป็นหญิงและความเป็น

ชาย และแนวคดิแบบไม่ยดึอยูก่บัสองเพศ และเพศทีส่ามด้วย 

ค�าถามที ่1.13 ในส่วนข้อมลูทัว่ไปนัน้ได้มอีตัลกัษณ์ทางเพศที่

หลากหลาย รวมถงึมทีางเลอืกให้ตอบได้ตามอสิระ ซึง่เป็นการ

ระบุว่าอัตลักษณ์ทางเพศแบบชายเป็นหญิง หรือหญิงเป็น

ชายนั้น ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดแบบสองเพศคือชายและหญิง 

ควบคู่กับ “อื่นๆ” อันได้แก่ เพศที่สาม (third sex/gender) 

ผู้ท่ีระบุว่าตนไม่มีเพศภาวะใดๆ (no-gender) ผู้มีภาวะเพศ

คลุมเครือ (liminal-gender), ผู้ที่มีเพศสภาวะมากกว่าหนึ่ง

อย่าง (multigender) ผู้ที่ไม่นิยามตัวตนตามเพศสภาวะตาม

จารตี (genderqueer people) อตัลกัษณ์ทางชมุชนท้องถิน่/

ชนเผ่า และอัตลักษณ์อื่นๆ 

ทุกส่วนนั้นมีตัวเลือกในการตอบค�าถามที่หลากหลาย 

และกระตุ้นให้มีการตอบค�าถามแบบปลายเปิด ในส่วนที่ 

2 – 9 ยังมีพื้นที่ส�าหรับค�าตอบที่ยาวและมีการขยายความที่

เหมาะสมกบัการวเิคราะห์เชงิคณุภาพ ยกตวัอย่างเช่นค�าถาม

ที่ 3.4 “คุณเคยได้รับการเคารพหรือยอมรับในรูปแบบพิเศษ

เท่านั้น แต่ต้องสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่

แตกต่างกันออกไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยนี้ยังได้แสดง

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นักรณรงค์ด้านสิทธิได้ระบุไว้ เช่น บาง

สังคมที่มีรูปแบบการเกลียดกลัวคนข้ามเพศอย่างรุนแรง แต่

ที่น่าประหลาดใจก็คือ รูปแบบของการเกลียดกลัวคนข้าม

เพศดังกล่าวยังปรากฎในประเทศที่ถูกมองว่าเป็นสังคมที่เป็น

มิตรกับคนข้ามเพศ และแสดงระดับการเคารพคนข้ามเพศ

ในระดับปานกลางถึงระดับสูง เช่นในฟิลิปปินส์ ไทย และ

ตองกา การส�ารวจนี้ยังเผยให้เห็นว่าการล่วงละเมิดและความ

รุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจนับเป็นอุปสรรคส�าคัญในประเทศ

ส่วนใหญ่ และมผีลกระทบกบัผูค้้าบริการทางเพศมากเป็นพเิศษ
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จากครูอันเนื่องจากอัตลักษณ์ของคุณหรือไม่” หรือค�าถามที่ 

4.2 “คุณเคยถูกไล่ออกเนื่องจากอัตลักษณ์ของคุณหรือไม่” 

สนับสนุนกำรท�ำ peer research 

แนวทางการส�ารวจที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยาภาพของ

ผู้เข้าร่วมการวิจัยนั้นอยู่บนพื้นฐานของแนวทางการวิจัยที่

ด�าเนินการโดยสมาชิกกลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมายหรือ peer 

research ซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือลดการสร้างกระบวนความรู้

แบบแยกห่างจากกลุ่มเป้าหมายและมองจากมุมของบุคคล

ภายนอก แนวทางน้ีได้จากการปรับใช้รูปแบบของดัชนีการ

ตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี (People Living with HIV Stigma 

Index) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 6 การส�ารวจ

ในโครงการ TvT มิได้มุ่งหวังที่จะเป็นแบบทดสอบเชิงทฤษฎี

ในทางวิชาการที่ “กระท�าต่อ” กลุ่มคนข้ามเพศและผู้มีความ

หลากหลายทางเพศ แต่มุ่งที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ท่ี

เกี่ยวจ้องทั้งหมด คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทาง

เพศเป็นศนูย์กลางของทกุขัน้ตอนการท�างาน ทัง้ในฐานะทีเ่ป็น

ผูส้มัภาษณ์และผูถ้กูสมัภาษณ์ และมอี�านาจในการเลอืกวธิกีาร

เก็บข้อมูล วิเคราะห์และน�าข้อมูลไปใช้ 

ในแนวทางน้ีผู้เข้าร่วมจะถูกสัมภาษณ์โดยนักวิจัยซึ่ง

เป็นคนข้ามเพศและผู ้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกัน 

และนอกจากจะได้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์แล้ว 

ยังสามารถได้รับความรู้เพ่ิมเติมอีกด้วย เพ่ือการนี้พันธมิตร

โครงการทุกแห่งจึงได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการด�าเนิน 

peer research และในการแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับ

ผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมที่สุด ผู ้สัมภาษณ์ผ่านการฝึกในการ

สัมภาษณ์และการด�าเนินการหารือในแบบกลุ่มผู้สัมภาษณ์

ยังได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติในกรณีที่ประสบกับ

สถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมมีอารมณ์อ่อนไหว อีกทั้งท�าการส่งต่อ

เพื่อรับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าและข้อมูลอื่นๆ ผู้สัมภาษณ์

สามารถน�าทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้ในอนาคตหากต้องเกี่ยวข้อง 

(หรือต้องการมีส่วนเกี่ยวข้อง) กับโครงการหรืองานวิจัยที่

คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทย ผู้ผ่านการอบรม

จะได้รับประกาศนยีบตัรหลงัจากผ่านการอบรมเพือ่น�าไปใช้ใน

มหาวิทยาลัยหรือในบริบทอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

การอบรมและการส�ารวจนี้จึงมุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพ

ทั้งของผู้สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมผ่านการสัมภาษณ์และการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ผูต้อบแบบสอบถามรายหนึง่จาก

เซอร์เบียซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศ ได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมในการ

ส�ารวจน้ีนับเป็นประสบการณ์ทีม่ค่ีา และเธอได้รูว่้าสิง่ทีเ่ธอพดู

และตัวอย่างจากประสบการณ์ของเธอมีความส�าคัญและเป็น

ประโยชน์ไม่เพียงแต่กับตัวเธอเอง แต่รวมไปถึงบรรดาพี่น้อง

ที่เป็นคนข้ามเพศเช่นเดียวกับเธอ 

หลักการส�าคัญของแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบ

มีการสื่อสารทั้งสองทางนั่นคือ การที่คนจากกลุ่มเดียวกับ

กลุ่มเป้าหมายด�าเนินการส�ารวจ เช่น โดยคนข้ามเพศและ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกัน แม้ว่าจะไม่สามารถหา

ผู้สัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย “ในทุกๆ ด้าน” 

ในด้านอายุ สถานะทางสังคม เชื้อชาติ สถานะของบุคคล 

ภูมิภาค หรือเพศสภาวะ แต่เพียงการที่ผู้สัมภาษณ์ทุกราย

นิยามตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศหรือผู้มีความหลากหลายทาง

เพศก็สามารถท�าให้เกิดบรรยากาศท่ีต่างมีความไว้เนื้อเชื่อใจ

ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์ทุกคนยังมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับองค์กรรณรงค์ด้านสิทธิ ที่ซึ่งให้ความส�าคัญกับคนข้ามเพศ

และผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันไป

หลักการอีกข้อหนึ่งคือ การผสมผสานระหว่างการ

รวบรวมข้อมูลกับการแบ่งปันความรู้ นั่นเท่ากับผู้สัมภาษณ์

ได้มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลว่า คนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศสามารถรับความช่วยเหลือได้จากที่ใด และ

จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองเกี่ยวกับประเด็น

ท่ีเก่ียวข้องอย่างไร ในขณะเดียวกันนักรณรงค์ซึ่งด�าเนินการ

สัมภาษณ์ยังได้รับการอบรมให้สามารถเป็นได้ทั้งผู้สัมภาษณ์ 

ผู ้สังเกตการณ์ และสุดท้ายแล้วจึงสามารถเป็นเป็นผู้ที่ฟัง

อย่างตั้งใจได้ในที่สุด 

กำรวิเครำะห์และกำรจัดองค์ประกอบของข้อมูล

การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพรวม

การเปรียบเทียบประสบการณ์ของการให้การยอมรับนับถือ

และการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในแต่ละด้าน นอกจากนี้ยัง

พยายามระบวุ่าประเดน็ด้านใดทีม่แีนวโน้มดกีว่า หรือประเดน็

ใดเป็นปัญหามากกว่าด้านอื่น และจ�าต้องให้ความส�าคัญ

เป็นพิเศษ การวิเคราะห์ข้อมูลยังพยายามแสดงให้เห็นว่า

ประสบการณ์นัน้ๆ มคีวามเกีย่วข้องกบัปัจจยับางประการ เช่น 

ศาสนาบางศาสนา มากน้อยเพยีงใด หรอืประสบการณ์นัน้เป็น

ผลจากการท่ีประเด็นดังกล่าวเช่ือมโยงกับบริบทที่แตกต่างกัน

มากน้อยเพยีงใด ยิง่ไปกว่านัน้การวเิคราะห์ในบรบิทของแต่ละ

ประเทศยงัมุง่เน้นไปทีป่ระเดน็ทีเ่หน็ว่าเกีย่วข้องกบับริบทนัน้ๆ 

มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังได้สร้างบริบทจาก

ข้อมูลที่ได้เพื่อน�าไปใช้ในการศึกษาอื่นๆ และในสถานการณ์

ด้านการเมือง กฎหมาย และสังคมที่เฉพาะแตกต่างกัน
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I. 2 Methodology I. A Comparative View

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย    อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

 ค่ำเฉลี่ย 27.5 30.5 25.5 28.0 35.0 28.9 26.8 25.5

< 23 59 % 19 % 75 % 38 % 5 % 53 % 63 % 68 %

24 - 27 17 % 22 % 11 % 19 % 11 % 15 % 17 % 18 %

28 - 30 16 % 19 % 6 % 9 % 14 % 15 % 8 % 9 %

31 - 35 9 % 15 % 8 % 14 % 32 % 18 % 13 % 6 %

> 35 0 % 26 % 0 % 20 % 38 % 0 % 0 % 0 %

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

 เกิดในประเทศ 98 % 100 % 96 % 99 % 96 % 96 % 100 % 95 %

เติบโตมำในพื้นที่ 84 % 56 % 72 % 93 % 62 % 60 % 63 % 81 %

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

หญิงข้ำมเพศ 78 % 36 % 89 % – 86 % 80 % 96 % 95 %

ชำยข้ำมเพศ 13 % 64 % 1 % – 8 % 20 % 4 % 1 %

อื่น ๆ 3 % – 8 % 100 % 6 % – – –

ไม่ตอบค�ำถำม 6 % – 2 % – – – – 4 %

ตำรำง 3 |  อัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศสภำวะ

ตำรำง 2 |  ถิ่นที่อยู่อำศัยและกำรย้ำยถิ่น 

ตำรำง 1 |  อำยุและกำรอพยพย้ำยถิ่น

เพื่อจัดระเบียบและประมวลผลข้อมูลส�าหรับการ

วเิคราะห์ TGEU ได้ว่าจ้างนกัวเิคราะห์มอือาชพี Eva Fels จาก 

Tran X ซึ่งเป็นองค์กรรณรงค์ด้านคนข้ามเพศจากออสเตรีย 

โดยได้ออกแบบเครื่องมือ และให้ค�าแนะน�าพันธมิตรโครงการ

เมื่อน�าไปใช้จริงระหว่างการประชุมทีมงาน TvT ท่ีบูดาเปส  

เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2014 TGEU และพันธมิตร

ได้ด�าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูจ�าเพาะของแต่ละประเทศ และได้

หารือกันในระหว่างการประชุมทีม TvT หลายครั้งในปี 2014 

(บูดาเปส ดาร์วิน และเม็กซิโก ซิตี้) โดยบรรณาธิการได้ท�าการ

วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในปี 2015

ขนาดของชุดข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมโดยพันธมิตร

โครงการผ่านการวิจัยแบบ peer research แตกต่างกันไป

ในแต่ละประเทศ ในโคลอมเบียและเซอร์เบีย (แบบสอบถาม

จ�านวน 24 และ 28 ชุดตามล�าดับ) มีจ�านวนชุดข้อมูล

น้อยที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็จ�าเป็นต้องค�านึงถึงสัดส่วน

ประชากรที่แตกต่างกัน ซึ่งโคลอมเบียมีประชากร 48 ล้านคน 

เทยีบกบัเซอร์เบยีทีม่ปีระชากร 7 ล้านคน จ�านวนแบบสอบถาม 

104 ชดุจากฟิลปิปินส์นบัว่าต�า่เมือ่เทยีบกบัขนาดประชากร 98 

ล้านคน ในขณะที่จ�านวนแบบสอบถามซึ่งอยู่ในสัดส่วนระดับ

ปานกลาง ได้แก่ ประเทศไทย แบบสอบถาม 202 ชดุ (ประชากร 

67 ล้านคน) ตุรกี แบบสอบถาม 109 ชุด (ประชากร 75 ล้าน

คน) เวเนซุเอลา แบบสอบถาม 89 ชุด (ประชากร 30 ล้าน

คน) และรฐัเบงกอลตะวนัตก 199 ชุด (ประชากร 91 ล้านคน) 

ในการวบรวมแบบสอบถาม 108 ชุด ซึ่งถือเป็นอตัราส่วนที่

สงูมากเมือ่เทียบกับจ�านวนประชากร 103,000 คน เหตุผลที่

ชุดข้อมูลของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันนั้น นอกจาก

ขนาดของประเทศท่ีแตกต่างกันแล้วยังมีความแตกต่างใน

การเข้าถึงภูมิภาคต่างๆ ในแต่ละประเทศ และท่ีส�าคัญคือ

ความสามารถในการระบุตวัตนของคนข้ามเพศและผูม้คีวาม

หลากหลายทางเพศ ในเซอร์เบียนั้นเป็นการยากที่จะระบุ

ว่าผู ้ใดเป็นคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

ในขณะที่ประเทศอื่นสามารถระบุได้ไม่ยากนัก

รายงานฉบับนีเ้น้นไปท่ีการส�ารวจข้อมลูในเชงิปรมิาณ

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ในภาพรวม เราขอขอบคุณ 

Eva Fel เป็นพิเศษในความทุ่มเทในการประมวลข้อมูลเพื่อ

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในบทที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ยัง

ได้รวมการอภิปรายในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพไว้ เพื่อการ

วิเคราะห์ต่อไป ในบทที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ นั้น ข้อมูลเชิง

ปริมาณได้รับการเติมเต็มด้วยค�าตอบจากค�าถามปลายเปิด 

และ/หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัยท้องถิ่น
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1.3.  ผลเปรียบเทียบ 

ตัวอย่างข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ส�าหรับรายงานฉบับ

นี้มาจากแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์ 863 ชุดจากฟิลิปปินส์ 

(104 ชุด) เซอร์เบีย (28 ชุด) ไทย (202 ชุด) ตองกา (108 

ชุด) ตุรกี (109 ชุด) และเวเนซุเอลา (89 ชุด) และยังรวมถึง

แบบสอบถามจากบางส่วนของโคลอมเบีย (24 ชุด) เช่น เมือง

โบโกตา เมืองคาลิ และเมืองเมเดลลิน และรัฐมานิซาเลส และ

รัฐเบงกอลตะวันตกในอินเดีย (199 ชุด) โดยมีค�าถามที่ผู้เข้า

ร่วมจ�านวนหนึง่ให้ค�าตอบ เนือ่งจากมบีางค�าถามในแบบส�ารวจ

ที่มีค�าถามต่อเนื่อง และไม่เกี่ยวข้องหากค�าตอบของค�าถาม

ก่อนหน้าเป็นในทางตรงข้ามกนั ทัง้นีผู้ว้จิยัได้ระบใุนหมายเหตุ

อ้างองิในกรณทีีม่ผีูต้อบค�าถามเพยีงบางส่วนทีต่อบค�าถามนัน้ๆ 

โดยในบทเกี่ยวกับประเทศจะมีข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับ

สัดส่วนของผู้ที่ตอบค�าถามนั้นๆ 

ภำพ 1  |  กำรได้รับกำรเลี้ยงดูตำมเพศที่ตนเองเลือกในปัจจุบัน 

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

ตลอดเวลำ 85  % 67 % 94 % 91 % 89 % 82 % 88 % 44 %

บ่อยครั้ง 5 % 19 % 2 % 1 % 6 % 12 % 4 % 17 %

บำงครั้ง 9 % 11 % 2 % 3 % 4 % 4 % 8 % 14 %

ไม่กี่ครั้ง 0 % 4 % 0 % 2 % 1 % 1 % 0 % 14 %

ไม่เคย 1 % 0 % 1 % 4 % 1 % 0 % 0 % 11 %

50 %

100 %

0 %
ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย

51 % 49 %

18 %

82 %

24 %

76 %

30 %

70 %

21 %

79 %

0 % 0 %

100 %

49 % 51 %

100 %

 ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกครอบครัวตำมเพศที่ตนเองเลือก
 ไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกครอบครัวตำมเพศที่ตนเองเลือก

ไทย ตองกำ ตุรกี เวเนซุเอลำ โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

ตำรำง 4 |  ใช้ชีวิตอยู่ในเพศที่ตนเองเลือก

ผลการส�ารวจในแต่ละประเทศจะได้รับการตีพิมพ์ใน

แต่ละประเทศนั้นๆ ควบคู่กับรายงานฉบับเต็ม และกับ TvT 

Publication Series (โปรดดูทีภ่าคผนวก) พันธมติรในโครงการ

จึงได้มีโอกาสได้มุ ่งไปให้ความสนใจและเพิ่มเติมประเด็นที่

น่าห่วงใยทางการเมืองต่อไป พันธมิตรในแต่ละประเทศได้จัด

กจิกรรมร่วมกบัภาค ีนกัการเมอืง หรอืองค์กรเอกชนอืน่ๆ เพือ่

น�าเสนอรายงานในประเทศตน

วิธีการสัมภาษณ์ในบริบทของแต่ละชุมชนนั้นแตกต่าง

กันไปในแต่ละประเทศ ส่วนมากพันธมิตรโครงการจ�าด�าเนิน

การส�ารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยนักวิจัยซึ่งเป็นคนข้าม

เพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยกันแบบตัวต่อตัว 

แต่ในตองกามีการลงข้อมูลในแบบส�ารวจในการประชุมร่วม

ซ่ึงจัดขึ้นที่เมืองนูกูอะโลฟา เมืองหลวงของตองกา การปรับ

วิธีการส�ารวจนี้เนื่องจากว่าประเทศตองกาประกอบด้วยเกาะ 

176 เกาะ ซึ่งในจ�านวนนั้นมี 36 เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่  และ

การเดินทางไปยังเกาะต่างๆ น้ันต้องใช้เวลานาน (หากเดิน

ทางโดยทางเรือ) หรือมีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก (หากเดินทาง

โดยเครื่องบิน) 
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อำยุและกำรอพยพย้ำยถิ่น 

อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดคือ 28.5 ปี 

ซึง่กลุม่อายแุตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละประเทศ  ยกตวัอย่างเช่น

อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมในประเทศไทยและอินเดีย (รัฐเบงกอล

ตะวันตก) 7   อยู่ที่ 25.5 ปี โดยที่ร้อยละ 75 ของไทย และ

ร้อยละ 68 ของรฐัเบงกอลตะวนัตก ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุ

ต�า่กว่า 23 ปี  ในขณะทีใ่นตรุกอีายเุฉลีย่ของผูเ้ข้าร่วมคอื 35 ปี 

โดยมีเพียงร้อยละ 5 อายุต�่ากว่า 23 ปี แต่มีร้อยละ 38 ที่อายุ

มากกว่า 35 ปี › ตาราง 1

ผูเ้ข้าร่วมโดยมากต่างเกดิในประเทศนัน้ๆ โดยทีอ่นิเดยี

คิดเป็นร ้อยละ 95 ในขณะที่โคลอมเบียและเซอร์เบีย 

คิดเป็นร้อยละ 100 ยิ่งไปกว่านั้นผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อยู่ในเมือง 

หมู่บ้าน หรือเกาะที่ตนเกิดและเติบโต  โดยคิดเป็นร้อยละ 56 

ทีเ่ซอร์เบยี ไปจนถงึร้อยละ 93 ในตองกา รายละเอยีดเกีย่วกบั

การย้ายถิน่และเหตผุลในการย้ายถิน่จะปรากฎในบททีว่่าด้วย

ประเทศนั้นๆ  › ตาราง 2

อัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศสภำวะ 

ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น แบบสอบถามทีใ่ช้ในการส�ารวจ

น้ีมีค�าถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้ตอบด้วย ยกเว้น

เซอร์เบีย ที่ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 64 ระบุว่าเป็นชาย

ข้ามเพศแล้ว หญงิข้ามเพศและคนข้ามเพศและผูม้คีวามหลาก

หลายทางเพศซึง่ระบตุนเองว่าเป็นหญิง (Leiti ซึง่เป็นอตัลกัษณ์

ในพื้นที่ของตองกา) นับว่ามีจ�านวนมากกว่าสัดส่วนของหญิง

ข้ามเพศและคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่ง

ระบตุนเองว่าเป็นหญงิแตกต่างกนัไปต้ังแต่ประมาณร้อยละ 80 

ในฟิลิปปินส์และเวเนซุเอลา ถึงร้อยละ 96 ในโคลอมเบีย และ

ร้อยละ 100 ในตองกา › ตาราง 3 

มีเหตุผลส�าคัญสองประการท่ีท�าให้หญิงข้ามเพศและ

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งระบุตนเอง

ว่าเป็นหญิงมีความโดดเด่น เหตุผลหนึ่งคือ การวิจัยครั้งนี้

ในทุกประเทศ (ยกเว้นเซอร์เบีย) ด�าเนินการโดยองค์กรที่

ซ่ึงด�าเนินงานโดยข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ซึ่งระบุตนเองว่าเป็นหญิง ซึ่งสามารถเข้าถึงชุมชนเหล่านี้ได้

ง่ายกว่า และอีกเหตุผลคือ ในหลายประเทศนั้นคนข้ามเพศ

และผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งระบุตนเองว่าเป็นหญิง

สามารถระบุตัวตนได้ง่ายกว่าคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศซึ่งระบุตนเองว่าเป็นชาย ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

เข้าถึงคนเหล่านั้น อย่างไรก็ดีการที่การส�ารวจ TvT นี้ขาด

เสียงจากคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศซ่ึงระบุ

ตนเองว่าเป็นชายอาจเป็นอุปสรรคในการตีความข้อมูล และ

จ�าเป็นต้องกล่าวถึงในการวิจัยอื่นในอนาคต

ค�าถามท่ีวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัการเลี้ยงดูตามเพศ

ที่ตนเองเลือกในปัจจุบันหรือไม่นั้นให้ผล ออกมาทั้งตามที่คาด

ไว้และผลท่ีผิดคาด ผู้เข้าร่วมจากโคลอมเบียและเวเนซุเอลา

ทุกรายตอบว่าตนไม่ได้รับการเลี้ยงดูตามเพศท่ีตนเองเลือก 

โดยสองในสามของผู ้ตอบแบบสอบถามในเซอร์เบีย ตุรกี 

ไทย และตองกาตอบค�าถามนี้แบบเดียวกัน ในอินเดีย 

(รฐัเบงกอลตะวนัตก) และฟิลปิปินส์ มเีพยีงครึง่หนึง่ของผูต้อบ

แบบสอบถามที่ตอบว่าตนไม่ได้รับการเลี้ยงดูตามเพศที่ตนเอง

เลือกในปัจจุบัน   ›  ภาพ 1

ผลลัพธ์ที่เป็นไปในทางเดียวกันนี้ได้จากค�าถามที่ว่า

ผู้ตอบใช้ชีวิตตามเพศท่ีตนเองเลือกหรือไม่ ผู้ตอบโดยมากใน

ทุกประเทศยกเว้นอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) ระบุว่าใช้

ชีวิตตามเพศท่ีตนเองเลือกตลอดเวลาหรือบ่อยๆ โดยคิดเป็น

ภำพ 2 |  เพศภำวะได้รับกำรรับรองตำมเอกสำรรำชกำร

ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ไทย ตองกำ ตุรกี เวเนซุเอลำ โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

50 %

100 %

0 %

6 %

94 %

38 %

62 %

3 %

97 %

1 %

99 %

18 %

82 %

0 % 0 %

100 %

4 %

96 %100 %

  ใช่
  ไม่ใช่
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สัดส่วนร้อยละ 96 ในไทย ร้อยละ 95 ในตุรกี ร้อยละ 94 ใน

เวเนซุเอลา ร้อยละ 92 ในโคลอมเบียและตองกา ร้อยละ 90 

ในฟิลิปปินส์ และร้อยละ 86 ในเซอร์เบีย ในขณะที่ในอินเดีย 

(รัฐเบงกอลตะวันตก) มีเพียงร้อยละ 51 ของผู้ตอบท่ีระบุว่า

สามารถใช้ชีวิตที่ตนเองเลือกตลอดเวลาหรือบ่อยๆ และมี

ร้อยละ 11 ซึ่งระบุว่าไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามเพศที่ตนเลือกเลย 
›  ตาราง 4

กำรยอมรับในเพศสภำวะทำงกฎหมำย

ในสิ่งท่ีได้จากการส�ารวจซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละ

ประเทศแล้ว มีเพียงค�าถามที่ถามว่าเพศที่ผู้เข้าร่วมเลือกได้

รับการรับรองในเอกสารราชการหรือไม่เท่านั้นที่ส่วนมากให้

ค�าตอบในทางด้านลบ แม้ส่วนมากของผู้ตอบในทุกประเทศ

ยกเว้นอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) ระบุว่าใช้ชีวิตตามเพศท่ี

ตนเองเลือกตลอดเวลาหรือบ่อยๆ เพศสภาวะที่เลือกนั้นไม่ได้

รับการรับรองในเอกสารราชการในทกุประเทศยกเว้นเซอร์เบยี 

โดยร้อยละ 100 ในโคลอมเบียและเวเนซุเอลา ร้อยละ 99 ใน

ตองกา ร้อยละ 97 ในไทย ร้อยละ 96 ในอินเดีย ร้อยละ 94 

ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 82 ในตุรกี และร้อยละ 62 ในเซอร์เบีย 

ซึ่งผู้ตอบระบุว่าอัตลักษณ์ทางเพศของตนไม่ได้รับการรับรอง

ตามกฎหมาย  ›  ภาพ 2

ผลการส�ารวจนี้ไม่เพียงเน้นย�้าถึงความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องมีกฎหมายซ่ึงรับรองอัตลักษณ์เพศในฟิลิปปินส์ ไทย 

ตองกา เซอร์เบีย 8 และเวเนซุเอลาเท่านั้น แต่ยังตั้งค�าถาม

เกี่ยวกับการน�ากฎหมายรับรองอัตลักษณ์เพศไปปฏบัติจริง

โดยอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) และตุรกีด้วย แต่เป็นที่

น่ายินดีว่าในเดือนมิถุนายน 2015 กระทรวงยุติธรรมและ

กระทรวงมหาดไทยของโคลอมเบียได้ประกาศใช้กฎหมายที่

ซึ่งงดเว้นไม่ต้องให้มีการตรวจสภาพจิตและสภาพร่างกายเพื่อ

พิสูจน์อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล ซึ่งเท่ากับเป็นการท�าให้

ขั้นตอนการเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศตามกฎหมายท�าได้ง่าย

มากขึน้ ในวนัที ่9 มถินุายน 2015 มคีนข้ามเพศชาวโคลอมเบยี 

10 คนแรกท่ีได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับใหม่นี้ 9 ข้อมูล

เพิ่มเติม เช่น ผลกระทบจากการขาดการรับรองอัตลักษณ์

ทางเพศทางกฎหมายสามารถดูได้ในบทเกี่ยวกับประเทศ

ประสบกำรณ์ในโรงเรียน

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดได้รับ  

การศึกษาในระบบโรงเรียน ยกเว้นในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 87 

ตองกา ร้อยละ 90 และไทย ร้อยละ 92

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

กำรศึกษำในระบบโรงเรียน 87 % 100 % 92 % 90 % 98 % 100 % 100 % 100 %

ประสบปัญหำในกำรย้ำย

โรงเรียน/ห้องเรียน
30 % 34 % 10 % 2 % 33 % 42 % 54 % 18 %

กำรปฏิบัติที่ไม่เคำรพ 24 % 32 % 12 % 4 % 18 % 31 % 42 % 22 %

ควำมรุนแรงจำกครู 13 % 4 % 5 % 6 % 2 % 9 % 22 % 13 %

กำรรังแกจำกเพื่อนนักเรียน 72 % 50 % 27 % 8 % 61 % 79 % 92 % 37 %

ควำมรุนแรงจำกเพื่อน

นักเรียน
22 % 25 % 8 % 28 % 31 % 47 % 67 % 32 %

ควำมรุนแรงทำงเพศ 35 % 4 % 29 % 13 % 23 % 29 % 46 % 48 %

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

งำนที่ได้รับรำยได้ 55 % 46 % 54 % 78 % 88 % 61 % 42 % 33 %

ถููกปฏิเสธกำรจ้ำงงำน 40 % 11 % 22 % 4 % 52 % 84 % 87 % 12 %

ถูกไล่ออก 11 % 12 % 2 % 5 % 39 % 18 % 11 % 0 %

ค้ำบริกำรทำงเพศ 47 % 14 % 37 % 21 % 76 % 68 % 95 % 26 %

สนับสนุนด้ำนกำร
ท�ำงำน 41 % 8 % 16 % 30 % 2 % 1 % 0 % 36 %

ตำรำง 5 |  กำรเลือกปฏิบัติในโรงเรียน

ตำรำง 6 |  กำรเลือกปฏิบัติในกำรท�ำงำน
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ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในโรงเรยีนแสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มทีเ่ป็นทีน่่ากงัวลกว่าครึง่ของ

ประเทศที่เข้าร่วม (ฟิลิปปินส์ ตุรกี เซอร์เบีย เวเนซุเอลา และ

โคลอมเบยี) หนึง่ในสามถงึครึง่หนึง่ของผูต้อบกล่าวว่าเป็นเรือ่ง

ยากที่จะเปลี่ยนห้องเรียนหรือโรงเรียนเมื่อได้รับประสบการณ์

ที่ไม่ดีเกี่ยวเนื่องกับอัตลักษณ์ของตนในตองกา มีเพียงร้อยละ 

2 เท่าน้ันที่กล่าวว่ายากที่จะเปลี่ยนห้องเรียนหรือโรงเรียน   

ในขณะที่มีร้อยละ 10 ในไทย และร้อยละ 19 ในอินเดีย 

(รัฐเบงกอลตะวันตก) ให้ค�าตอบแบบเดียวกัน ประมาณหนึ่ง

ในสามหรือมากกว่าของผู้ตอบในเวเนซุเอลา เซอร์เบีย และ

โคลอมเบียมีประสบการณ์เคยได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เคารพ

เนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศจากครู ร้อยละ 22 ของผู้ตอบจาก

โคลอมเบียระบุว่าเคยได้รับความรุนแรงจากครูอันเนื่องจาก

อัตลักษณ์ทางเพศ ในขณะที่ร้อยละ 13 ในอินเดีย (รัฐเบงกอล

ตะวนัตก) และฟิลปิปินส์ ร้อยละ 9 ในเวเนซเุอลา ร้อยละ 6 ใน

ตองกา ร้อยละ 5 ในไทย ร้อยละ 4 ในเซอร์เบีย และร้อยละ 2 

ในตุรกีระบุว่าเคยได้รับความรุนแรงจากครู 

แม้ค�าถามนี้จะไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนในแบบสอบถาม 

แต่จ�าเป็นต้องค�านึงด้วยว่าผู้ตอบแบบสอบทุกคนไม่ได้แสดง 

ออกถึงเพศที่เลือกเมื่ออยู่ในโรงเรียน นอกจากนี้ค�าถามท่ีว่า

ผู ้เข้าร่วมเริ่มแสดงออกถึงเพศที่เลือกในครอบครัวเมื่อไหร่

ก็มีผลเช่นเดียวกัน ในขณะที่อายุเฉลี่ยที่ผู ้ตอบระบุว่าเริ่ม

แสดงออกถึงเพศที่เลือกเริ่มตั้งแต่ 9.6 ปี (ไทย) ถึง 10.7 ปี 

(ตองกา) ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) อายุเฉลี่ยคือ 12.1 

ปี ในเวเนซุเอลา 13.6 ปี และ16.5 ปี ในเซอร์เบีย และ 17.5 

ปีในตรุก ีผู้เขยีนรายงานประเทศตุรกรีะบดุ้วยว่าคนข้ามเพศใน

ตรุกจี�านวนมากถกูบงัคับให้ออกจากโรงเรยีน ผูต้อบรายหนึง่ใน

เซอร์เบยีกล่าวว่าได้ย้ายโรงเรยีนเนือ่งจากถกูกระท�ารนุแรงทาง

เพศในโรงเรียนแรกที่เข้าเรียน ในฟิลิปปินส์  โรงเรียนคริสต์

ท่ีเคร่งศาสนามีกฎให้นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนตามเพศโดย

ก�าเนิด 

ตัวเลขเก่ียวกับการถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนนักเรียน

อนัเนือ่งจากอตัลกัษณ์ทางเพศกเ็ป็นประเดน็ทีน่่าห่วงมากกว่า

ครึ่งของประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น ประมาณครึ่งถึงเกือบ

ทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยมีประสบการณ์ถูก

กลั่นแกล้ง ในโคลอมเบีย ร้อยละ 92 มีประสบการณ์ถูกกลั่น

แกล้งในโรงเรยีน  ตามมาด้วยเวเนซเุอลา ร้อยละ 79  ฟิลปิปินส์ 

ร้อยละ 72 ตรุก ีร้อยละ 61 และเซอร์เบยี ร้อยละ 50 ในอนิเดยี 

(รัฐเบงกอลตะวันตก) คิดเป็นร้อยละ 37 ในไทย ร้อยละ 27  

และตองกา ร้อยละ 8 ตามล�าดับ 

ในทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยราวหนึ่งในสี่ถึงสอง

ในสามของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยได้รับการท�าร้าย

ร่างกายจากเพื่อนนักเรียนอันเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ 

โดยคิดเป็นร้อยละ 67 ในโคลอมเบีย ตามด้วยเวเนซุเอลา 

ร้อยละ 47 อินเดีย (รัฐอินเดียตะวันตก) ร้อยละ 32 ตุรกี   

ร้อยละ 31 ตองกา ร้อยละ 28 เซอร์เบีย ร้อยละ 22  และ

ฟิลิปปินส์  ร้อยละ 22 ซ่ึงส่วนนี้จ�าต้องค�านึงถึงอายุเฉลี่ยที่

คนข้ามเพศในเซอร์เบียและตุรกีเริ่มแสดงออกถึงเพศที่เลือก

นั้นเริ่มช้ากว่าประเทศอื่น สิ่งท่ีน่ากังวลมากยิ่งกว่าคือตัวเลข

เกีย่วกบัผูท่ี้เคยได้รบัความรนุแรงทางเพศในโรงเรยีน ในอนิเดยี 

(รัฐอินเดียตะวันตก) และโคลอมเบีย เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ

ระบุว่าเคยได้รับความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนจากเพื่อน

นักเรียนอันเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ ตามด้วยฟิลิปปินส์ 

ภำพ 3 |  กำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ไทย ตองกำ ตุรกี เวเนซุเอลำ โคลอมเบีย
 อินเดีย      

(เบงกอลตะวันตก)

50 %

100 %

0 %

66 %

38 %

19 %

48 %

99 %

68 %
62 %

26 %

0 % 8 %

95 %
82 %

46 %

17 %
0 % 6 % 10 %

48 %

0 %

83 %

2 %

60 %

29 %

61 %

   ถูกปฏิเสธเข้ำรับบริกำรด้ำนสุขภำพ
  กำรดูแลสุขภำพทั่วไป

 ไม่เคยเข้ำรับค�ำปรึกษำ
 ไม่มีกำรให้บริกำร

กำรดูแลสุขภำพเฉพำะของกลุ่มคนข้ำมเพศ
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เวเนซุเอลา และไทยทีอ่ตัราส่วนอยูท่ีร่าวหนึง่ในสาม ในตองกา 

ร้อยละ 8 ของผู้ตอบระบุว่าเคยได้รับความรุนแรงทางเพศ

ในโรงเรียน โดยมีผู้ตอบรายหนึ่งระบุว่าเธอถูกบังคับให้มีเพศ

สัมพันธ์กับนักเรียนชายที่อายุมากกว่าบ่อยครั้ง และมีอีกราย

หนึ่งซึ่งระบุว่าถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ทางปากในหอพัก

โดยสรุปแล้วผลส�ารวจแสดงให้เห็นว่าจ�าเป็นต้องค�านึง

ถึงประสบการณ์ที่คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทาง

เพศได้รับในโรงเรียน ยกตัวอย่างเช่นแม้ตองกาจะมีระดับการ

เคารพคนข้ามเพศในอัตราสูง (ดูด้านล่าง) ประสบการณ์ท่ี

ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการท�าร้ายร่างกายและความรุนแรง

ทางเพศในโรงเรียนกลับมีอัตราสูงจนน่าเป็นห่วงมากเป็น

พิเศษ ยิ่งไปกว่าพฤติกรรมรุนแรงและการเลือกปฏิบัติโดยครู

และเพื่อนนักเรียนยังอาจะเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้คนข้ามเพศ 

และผูม้คีวามหลากหลายทางเพศจ�านวนไม่น้อยเริม่แสดงออก

ซึง่อตัลกัษณ์ทางเพศในช่วงอายวุยัรุน่ตอนปลายในบรบิทอืน่ๆ 

เช่น ในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซอร์เบียและตุรกี › 
ตาราง 5

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนและงำนทีไ่ด้รบัรำยได้

อีกประเด็นหนึ่งที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนใน

แต่ละประเทศได้แก่ประสบการณ์ในตลาดแรงงาน ในประเด็น

ค�าถามว่าผูต้อบหาเลีย้งชีพจากการท�างานท่ีได้รบัรายได้หรอืไม่

นัน้ ค�าตอบแตกต่างกนัตัง้แต่ร้อยละ 33 ในอนิเดยี (รฐัเบงกอล

ตะวันตก) และร้อยละ 42 ในโคลอมเบีย ไปจนถึงร้อยละ 78    

ในตองกา และร้อยละ 88 ในตุรกี น่าสนใจที่ผู้เข้าร่วมหลาย

รายจากฟิลิปปินส์ระบุว่าสมาชิกครอบครัวเห็นคุณค่าของ

ตนเนื่องจากให้การสนับสนุนทางการเงินกับครอบครัว ใน

โคลอมเบีย ร้อยละ 87 ของผูต้อบแบบสอบถามระบวุ่าเคยได้รบั

การปฏเิสธการจ้างงานอยูบ่่อยๆ หรอืหนึง่ถงึสองคร้ังเนือ่งจาก

อัตลักษณ์ทางเพศ ในขณะที่ในเวเนซุเอลาคิดเป็นร้อยละ 84 

และตรุกีร้อยละ 52 แต่ในทางกลบักนัมเีพยีงร้อยละ 4 ในตองกา

ที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าว ในเซอร์เบียผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ 11 เคยได้รับประสบการณ์ดังกล่าว และมีผู ้ตอบ

แบบสอบถามรายหนึ่งบอกว่าการท่ีเพศตามท่ีระบุไม่ตรงกับ

รปูลกัษณ์ภายนอกท�าให้ผูว่้าจ้างเกอืบท้ังหมดปฏเิสธไม่จ้างงาน

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

พุทธ 1 % 0 % 97 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

คริสต์ 91 % 63 % 1 % 96 % 3 % 70 % 83 % 0 %

ฮินดู 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 82 %

ยิว 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 %

มุสลิม 2 % 4 % 2 % 0 % 76 % 0 % 0 % 12 %

ซิกส์ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

เต๋ำ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

ไม่มีศำสนำ 4 % 33 % 0 % 4 % 15 % 30 % 17 % 0 %

อื่นๆ 4 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 %

ตำรำง 7 |  ศำสนำ

 I. A Comparative View I. 3 Comparative Results 

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

 กำรเปิดเผยอัตลักษณ์ภำยในชุมชนทำงศำสนำ

ตลอดเวลำ 71  % 23 % 80 % 80 % 16 % 23 % 33 % 12 %

บำงครั้ง 11 % 0 % 7 % 12 % 13 % 20 % 39 % 2 %

ไม่เคย 15 % 54 % 7 % 7 % 67 % 16 % 6 % 35 %

ไม่ได้เข้ำร่วมชุมชนทำง

ศำสนำ
3 % 23 % 6 % 1 % 4 % 41 % 22 % 51 %

 สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ

ไม่สำมำรถ 16 % 0 % 2 % 5 % 8 % 78 % 38 % 0 %

สำมำรถเข้ำร่วมหำก
ปกปิดอัตลักษณ์

7 % 0 % 0 % 4 % 8 % 11 % 25 % 19 %

สำมำรถ 77 % 100 % 98 % 91 % 84 % 11 % 37 % 81 %

ตำรำง 8 |  ประสบกำรณ ์ในสถำบันศำสนำ
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I. 3 Comparative Results I. A Comparative View

ส�าหรับค�าถามที่ว ่าผู ้ตอบเคยถูกไล่ออกเนื่องจาก

อตัลกัษณ์ทางเพศหรือไม่นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 39 

ในตุรกี และร้อยละ 19 ในเวเนซุเอลาระบุว่าเคย แต่มีเพียง

ร้อยละ 5 ในตองกา และร้อยละ 2 ในไทยเท่านั้นท่ีเคยถูก

ไล่ออกเน่ืองจากเหตุผลดังกล่าว ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 

41  ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 36 ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) 

และร้อยละ 30 ในตองการะบุว่าได้รับการสนับสนุนด้านการ

ท�างาน เช่นในรูปแบบของการฝึกอบรม แต่มีเพียงร้อยละ 1 

ในเวเนซุเอลา และไม่มีเลยในโคลอมเบียที่ได้รับการสนับสนุน

ในเรื่องดังกล่าว

ประสบการเหล่านี้อาจจะสะท้อนในจ�านวนคนข้าม

เพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศที่หาเลี้ยงชีพด้วยการ

ค้าบริการทางเพศ โดยร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในโคลอมเบีย ร้อยละ 76 ในตุรกี ร้อยละ 68 ในเวเนซุเอลา 

ร้อยละ 47 ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 21 ในตองกา และร้อยละ 

14 ในเซอร์เบียระบุว่าหาเลี้ยงชีพด้วยการค้าบริการทางเพศ 

› ตาราง 6

การที่มีผู้ค้าบริการทางเพศจ�านวนมากในโคลอมเบีย 

เวเนซุเอลาและตุรกี อาจเกี่ยวข้องกับการที่มีการเลือกปฏิบัติ

ในตลาดแรงงานอยูม่าก รวมทัง้อตัราความรุนแรงและการเลอืก

ปฏิบัติที่คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศประสบ

ในโรงเรียน ดังเช่นที่ Balzer ได้แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับคน

ข้ามเพศในรโิอ เดอ จาเนโรน้ัน พบว่าผูค้้าบรกิารทางเพศซึง่เป็น

คนข้ามเพศเริ่มต้นเข้าท�างานค้าบริการทางเพศตั้งแต่ตอนยัง

เป็นวัยรุ่นเนื่องจากได้รับประสบการณ์การเกลียดกลัวคนข้าม

เพศทั้งในโรงเรียนและในครอบครัว   โดยภาพรวมแล้วยังต้อง

ค�านึงถงึจ�านวนผูเ้ข้าร่วมทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในกรณขีองเซอร์เบยี การทีจ่�านวนคนข้ามเพศที่

ระบวุ่าค้าบรกิารทางเพศในเซอร์เบยีค่อนข้างต�า่อาจเป็นเหตผุล

เนือ่งจากพนัธมติรโครงการในท้องทีป่ระสบปัญหาในการเข้าถึง

ผู้ค้าบริการทางเพศที่เป็นคนข้ามเพศ ซึ่งความเป็นไปได้นี้ควร

น�ามาพิจารณาอีกครั้งในการท�าวิจัยในภายหน้า 

ทั้งประสบการณ์ในงานที่ได้รับรายได้ทั่วไปและการค้า

บริการทางเพศได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุง

สถานการณ์การจ้างงานของคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศในทุกประเทศ

ประสบกำรณ์ในระบบกำรให้บรกิำรทำงสำธำรณสขุ

จ�านวนคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ซ่ึงถูกปฏิเสธการให้บริการทางสาธารณสุขท่ัวไปอันเนื่องจาก

อัตลักษณ์ทางเพศนั้นให้ผลท่ีน่าประหลาดใจ ในตุรกีผู้ตอบ

แบบสอบถาม 24 ราย (หรือร้อยละ 68 ของผู้ที่ตอบค�าถาม

นี้) ระบุว่าเคยถูกปฏิเสธารให้บริการทางสาธารณสุขทั่วไปอัน

เนือ่งจากอตัลกัษณ์ทางเพศ ในฟิลปิปินส์  ผูต้อบแบบสอบถาม 

13 ราย (หรือร้อยละ 46 ของผู ้ที่ตอบค�าถามนี้) ได้รับ

ประสบการณ์เดียวกัน ในขณะที่ในเวเนซุเอลามีจ�านวน 8 ราย 

(หรือร้อยละ 6 ของผู้ที่ตอบค�าถามนี้) ในอินเดีย (รัฐเบงกอล

ตะวันตก) 6 ราย (หรือร้อยละ 60 ของผู้ที่ตอบค�าถามนี้) ใน

ไทย 2 ราย (ร้อยละ 17 ของผู้ที่ตอบค�าถามนี้) และไม่มีเลยใน

โคลอมเบียและตองกา ในเซอร์เบีย มีผู้ตอบแบบสอบถามราย

หนึ่งอธิบายว่า “แพทย์ปฏิเสธที่จะท�าการตรวจโรคหรือแม้แต่

จะมองที่ฉัน ก่อนจะเขียนไปว่าฉันสบายดี”

แต่ภาพท่ีต่างกันนั้นแสดงให้เห็นจากการวิเคราะห์

ค�าถามซึง่เกีย่วข้องกบัการให้บรกิารทางสาธารณสขุท่ีเกีย่วข้อง

กับคนข้ามเพศ ร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถามในตองกา

ระบุว่าไม่เคยรับค�าปรึกษากับผู ้ให้บริการทางสาธารณสุข

ในประเด็นการให้บริการทางสาธารณสุขเฉพาะส�าหรับค้น

ข้ามเพศเลย การไม่เคยเข้าปรึกษานี้ยังปรากฎในประเทศ

ส่วนใหญ่ นั่นคือร้อยละ 83 ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) 

ร้อยละ 66 ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 62 ในตุรกี ร้อยละ 61 ใน

โคลอมเบีย และร้อยละ 48 ในไทย ไม่เคยรับบริการด้าน

สขุภาพเฉพาะส�าหรบัคนข้ามเพศ อตัราส่วนนีใ้นไทยนัน้เป็นที่

น่าประหลาดใจ เนือ่งจากประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่

คนข้ามเพศจากชาติอื่นในภูมิภาคเดินทางมาเพื่อรับการผ่าตัด

  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

กำรเลือกปฏิบัติ 
(ตลอดเวลำ/บ่อย
ครั้ง/บำงครั้ง)

80 % 89 % 54 % 22 % 88 % 100 % 100 % 82 %

กำรเลือกปฏิบัติ 
(ตลอดเวลำ

19 % 15 % 13 % 2 % 66 % 35 % 39 % 32 %

กำรกลั่นแกล้ง/ถูก
ท�ำร้ำย

28 % 36 % 5 % 16 % 73 % 84 % 88 % 40 %

ตำรำง 9 |  กำรเลอืกปฏบิตัโิดยสงัคม



I. A Comparative View I. 3 Comparative Results 

แปลงเพศ ผู้วิจัยในบทที่ว่าด้วยประเทศไทยสรุปว่า “การให้

บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มคนข้ามเพศยังเป็น

เรื่องใหม่ในสังคมไทย” มีเพียงในเซอร์เบียที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 81 ระบุว่าเคยได้รับบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะ

ส�าหรับคนข้ามเพศ เหตุผลที่ไม่มีการรับค�าปรึกษานั้นมีตั้งแต่

การขาดการให้บริการนั้นๆ การขาดการความรู้เกี่ยวกับการ

เข้าถึงบริการ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่สูง ในผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ 95 ในตองกา และร้อยละ 82 ในตุรกีระบุว่าไม่มีการ

ให้บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มคนข้ามเพศ แต่

ในทางกลับกัน ประเทศไทย ร้อยละ 8 อินเดีย ร้อยละ 2 และ

เซอร์เบีย ร้อยละ 0 มีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยท่ีระบุเช่น

น้ัน แบบส�ารวจนี้มีหลายค�าถามที่ถามค�าถามเฉพาะเจาะจง

เก่ียวกับให้บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มคนข้าม

เพศ ซึ่งผู ้วิจัยไม่ได้น�ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดเนื่องจาก

จ�านวนผู้ตอบไม่สอดคล้องกัน ค�าตอบของค�าถามเหล่านี้ได้รับ

การวิเคราะห์โดยละเอียดในบทของแต่ละประเทศ › ภาพ 3

ประสบกำรณ์ในสถำบันศำสนำ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสังกัดอยู่ในหนึ่งในสี่ของ

ศาสนาหลักโลก ได้แก่ พุทธ ร้อยละ 97 ในประเทศไทย คริสต์ 

ร้อยละ 96 ในตองกา ร้อยละ 91 ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 83 

50 %

100 %
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75 %
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25 %
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16 %
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  ฟิลิปปินส์  เซอร์เบีย   ไทย      ตองกำ  ตุรกี เวเนซุเอลำ  โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

สังคม (ตลอดเวลำ/

บ่อยครั้ง/บำงครั้ง)
81 % 19 % 67 % 98 % 40 % 74 % 65 % 27 %

สังคม (ตลอดเวลำ) 33 % 0 % 26 % 76 % 2 % 0 % 0 % 1 %

โรงเรียน (บ่อยครั้ง) 38 % 0 % 28 % 0 % 16 % 0 % 0 % 10 %

Empl. due to skills 
(often / once-twice) 63 % 7 % 43 % 20 % 8 % 63 % 73 % 36 %

ภำพ 4 |  ประสบกำรณถ์กูลว่งละเมดิโดยต�ำรวจ

ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ไทย ตองกำ ตุรกี เวเนซุเอลำ โคลอมเบีย
 อินเดีย      

(เบงกอลตะวันตก)

ในโคลอมเบีย ร้อยละ 70 ในเวเนซุเอลา และร้อยละ 3 ใน

เซอร์เบีย) ฮินดู ร้อยละ 82 ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก)) 

และอิสลาม ร้อยละ 76 ในตุรกีมีเพียงหนึ่งในสามของผู้ตอบ

แบบสอบถามในเซอร์เบียและเวเนซุเอลาท่ีระบุว่าไม่นับถือ

ศาสนาใดๆ › ตาราง 7

สิ่งท่ีผู้ตอบค�าถามได้รับการปฏิบัติและการปฏิบัติตน

ภายในชุมชนทางศาสนาแตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนา และ

ในแต่ละประเทศ ในทุกประเทศยกเว้นอินเดีย (รัฐเบงกอล

ตะวันตก) ฮินดู ร้อยละ 82 มุสลิม ร้อยละ 12  ยิว ร้อยละ 12 

มเีพยีงร้อยละ 1 ถงึร้อยละ 6 ของผูต้อบค�าถามทีน่บัถอืศาสนา

อื่นนอกจากศาสนาหลักของประเทศ เนื่องจากขาดข้อมูลท่ี 

เชื่อถือได้ ผู้วิจัยจึงจะมุ่งเป้าไปที่ประสบการณ์ในศาสนาหลัก

ของแต่ละประเทศ

ร้อยละ 97 ของคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศในไทยนับถือศาสนาพุทธ ในจ�านวนนั้น ร้อยละ 80 

ตอบว่าสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศในสถาบันศาสนาได้

ตลอดเวลา และร้อยละ 98 ระบวุ่าสามารถเข้าร่วมพธีิกรรมทาง

ศาสนาได้ ในร้อยละ 82 ของคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) นับถือศาสนา

ฮินดู มีเพียงร้อยละ 12 ที่ระบุว่าสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์

ตำรำง 10 |  ประสบกำรณก์ำรเคำรพคนขำ้มเพศ
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ภำพ 5 |  ประสบกำรณข์องผูค้ำ้บรกิำรทำงเพศ

| ‘Transfobi öldürür – Transphobia kills’  – Manifestation against transphobic hate violence in Ankara (Turkey), November 2010

ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ไทย ตองกำ ตุรกี เวเนซุเอลำ โคลอมเบีย  อินเดีย      
(เบงกอลตะวันตก)

ทางเพศในสถาบนัศาสนาได้ตลอดเวลา และร้อยละ 81 ระบุว่า

สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ ในร้อยละ 76 ของคน

ข้ามเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในตุรกนีบัถือศาสนา

อิสลาม มีเพียงร้อยละ 16 ที่ระบุว่าสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์

ทางเพศในสถาบันศาสนาได้ตลอดเวลา และร้อยละ 84 ระบุ

ว่าสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้

ส่วนสถานการณ์คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศซ่ึงนับถอืศาสนาครสิต์ในประเทศทีน่บัถอืศาสนาครสิต์

เป็นหลักน้ันมีความแตกต่างกัน ในตองกา ร้อยละ 96 ของ

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศนับถือศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 80 ระบุว่าสามารถเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศ

ในสถาบันศาสนาได้ตลอดเวลา ร้อยละ 71 ในฟิลิปปินส์ (ของ

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในอัตราส่วนร้อยละ 91) ร้อยละ 23 ใน

เวเนซุเอลา (ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ในอัตราส่วนร้อยละ 

70)  และร้อยละ 23 ในเซอร์เบีย (ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ใน

อตัราส่วนร้อยละ 63) ระบวุ่าสามารถเปิดเผยอตัลกัษณ์ทางเพศ

ในสถาบันศาสนาได้ตลอดเวลา ในขณะที่ร้อยละ 100 ของคน

ข้ามเพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศทีน่บัถอืศาสนาคริสต์

เซอร์เบีย ร้อยละ 91 ในตองกา และร้อยละ 77 ในฟิลิปปินส์

สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ แต่มีเพียงร้อยละ 11 

ในเวเนซุเอลาเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

การที่ประสบการณ์ของคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศซ่ึงนับถือศาสนาคริสต์แตกต่างกับไปตามแต่ละ

ประเทศแสดงให้เห็นว่าการยอมรับข้ามเพศและผู ้มีความ

หลากหลายทางเพศในทางศาสนาไม่อาจจ�ากัดอยู่ที่ความแตก

ต่างทางศาสนา แต่จ�าต้องเช่ือมโยงกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมด้วย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์ใน

ตองกา เทียบกับโคลอมเบียและเวเนซุเอลา › ตาราง 8
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ประสบกำรณ์ในสังคม : กำรเคำรพคนข้ำมเพศ

เปรียบเทียบกับกำรเลือกปฏิบัติและควำมรุนแรง 

ทีก่ล่าวถงึข้างต้นมุง่เน้นไปทีห่น่วยต่างๆ ทางสงัคม เช่น 

โรงเรียน ที่ท�างาน ครอบครัว แต่การส�ารวจในส่วนสุดท้ายได้

พูดถึงประสบการณ์โดยรวมในสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ในทกุประเทศยกเว้นตองการะบวุ่า พวกเขาเชือ่ว่าคนข้าม

เพศและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศต้องประสบกบัการเลอืก

ปฏบิตัใินสงัคมมากเป็นพเิศษ ตัง้แต่ร้อยละ 100 ในโคลอมเบยี

และเวเนซุเอลา ร้อยละ 89 ในเซอร์เบีย ร้อยละ 88 ในตุรกี 

ร้อยละ 82 ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) ร้อยละ 54 ใน

ไทย โดยมีเพียงร้อยละ 22 ในตองกา ตามที่ผู้วิจัยในบทเกี่ยว

กับประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า ผลการส�ารวจภายใต้โครงการ 

TvT แสดงให้เห็นว่าในไทยยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อคนข้าม

เพศอยู่ และการมองว่า “ประเทศไทยคือสวรรค์ของกลุ่มคน

ข้ามเพศ” เป็นเรื่องเข้าใจผิด

ค�าถามที่ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามรู ้สึกว่าคนข้ามเพศ

และผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติอยู ่ตลอด

เวลาหรือไม่ยงัให้ค�าตอบของภาพรวมทีแ่ตกต่างกนัไป โดยใน

ค�าถามนี ้ร้อยละ 66 ของผูต้อบในตุรกตีอบว่าใช่ ตามมาด้วยใน

โคลอมเบีย ร้อยละ 39 ในเวเนซุเอลาร้อยละ 35 ในอินเดีย (รัฐ

เบงกอลตะวันตก) ร้อยละ 32 ร้อยละ 19 ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 

15 ในเซอร์เบยี ร้อยละ 13 ในไทย และเพยีงร้อยละ 2 ในตองกา

ความเชื่อที่ว่าคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศถูกเลือกปฏิบัติในสังคม (กระแสหลัก) สอดคล้อง

กับประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งหรือท�าร้าย ร้อยละ 88 

ของผู้ตอบแบบสอบถามในโคลอมเบีย และร้อยละ 84 ใน

เวเนซุเอลาระบุว่าเคยถูกกลั่นแกล้งหรือท�าร้ายเนื่องจากอัต

ลักษณ์ทางเพศ ตามมาด้วยร้อยละ 73 ในตุรกี ร้อยละ 40 

ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) ร้อยละ 36 ในเซอร์เบีย 

ร้อยละ 28 ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 16 ในตองกา และเพียง

ร้อยละ 5 ในไทย

รูปแบบความรุนแรงที่พบในการส�ารวจรวมไปถึงการ

ขู่ฆ่า ความรุนแรงทางเพศ การแบล็คเมล์ และการขู่กรรโชก 

รวมไปถงึการท�าร้ายร่างกาย การวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่าความ

รุนแรงมีหลายรูปแบบ ในตุรกี ผู้ตอบแบบสอบถาม 43 ราย

ระบุว่าเคยถูกขู่ฆ่า ตามมาด้วย 13 รายในอินเดีย (รัฐเบงกอล

ตะวันตก) 8 รายในเวเนซุเอลา 5 รายในฟิลิปปินส์ และ 1 ราย

ในโคลอมเบียและเซอร์เบีย และไม่พบในตองกา การถูกโจมตี

รวมไปถึงการท�าร้ายร่างกายพบในผู้ตอบแบบสอบถาม 64 

รายในตุรกี ตามด้วย 27 รายในเวเนซุเอลา 22 รายในอินเดีย 

(รฐัเบงกอลตะวนัตก) 14 รายในฟิลปิปินส์ 7 รายในโคลอมเบยี 

5 รายในไทยและตองกา และ 2 รายในเซอร์เบีย สิ่งที่น่าสลด

ใจยิ่งกว่าคือจ�านวนคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทาง

เพศซึง่พบกบัความรนุแรงทางเพศ ในตรุก ีผูต้อบแบบสอบถาม 

56 รายระบุว่าเคยถูกกระท�ารุนแรงทางเพศ ตามด้วย 41 ราย

ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) 16 รายในฟิลิปปินส์ 10 ราย

ในเวเนซุเอลา  7 รายในไทย 4 รายในโคลอมเบียและตองกา 

และ 1 รายในเซอร์เบีย ในบทที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ นั้น

น�าเสนอตัวอย่างรูปแบบของความรุนแรงท่ีโหดร้าย จ�านวน

ของรูปแบบความรุนแรงก็น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กรณีของตุรกี ที่ซึ่งกว่าครึ่งของคนตอบแบบสอบถามระบุว่า

เคยถูกท�าร้ายร่างกาย ร้อยละ 59 และความรุนแรงทางเพศ 

ร้อยละ 51 › ตาราง 9

แนวโน้มนี้ยังปรากฎในประสบการณ์ถึงการถูกล่วง

ละเมิดโดยต�ารวจอันเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ ในการ

วิเคราะห์เชิงลึกแสดงให้เห็นว่าคนข้ามเพศและผู้มีความหลาก

หลายทางเพศได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดจากต�ารวจ

อย่างไม่เป็นธรรมในเกอืบทกุประเทศ สถานการณ์นีน่้าเป็นห่วง

เป็นพิเศษในโคลอมเบีย เวเนซุเอลา และตุรกี ในโคลอมเบีย 

ร้อยละ 95 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยถูกล่วงละเมิด

โดยต�ารวจ และร้อยละ 52 ในจ�านวนนั้นระบุว่าถูกล่วงละเมิด

อยู่บ่อยครั้ง ในเวเนซุเอลา ร้อยละ 80 เคยถูกล่วงละเมิดโดย

ต�ารวจ และร้อยละ 34 ระบุว่าถูกล่วงละเมิดอยู่บ่อยครั้ง ใน

ตุรกี ร้อยละ 75 เคยถูกล่วงละเมิดโดยต�ารวจ และร้อยละ 61 

ระบุว่าถูกล่วงละเมิดอยู่บ่อยครั้ง › ภาพ 3

ประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดสูงมากกว่าในกลุ่ม

ผู้ค้าบริการที่เป็นคนข้ามเพศ ผู้ค้าบริการที่เป็นคนข้ามเพศทุก

คนเคยถูกล่วงละเมิดโดยต�ารวจ และในจ�านวนนั้นมีร้อยละ 

60 ที่ระบุว่าถูกล่วงละเมิดตลอดเวลา ในเวเนซุเอลาคิดเป็น

ร้อยละ 97 และร้อยละ 56 ระบวุ่าถกูล่วงละเมดิตลอดเวลา ใน

ตรุก ีร้อยละ 79 ของผูค้้าบรกิารทางเพศทีเ่ป็นคนข้ามเพศระบุ

ว่าเคยถูกล่วงละเมิดโดยต�ารวจ และร้อยละ 62 ระบุว่าถูกล่วง

ละเมิดอยู่บ่อยครั้ง ในบทที่เกี่ยวกับตุรกีจะรวบรวมข้อหารือ

เกี่ยวกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติที่กลุ่มผู้ค้าบริการท่ี

เป็นคนข้ามเพศต้องเผชญิ และกล่าวถึงเหตกุารณ์ทีผู่ค้้าบรกิาร

ที่เป็นคนข้ามเพศรายหนึ่งซึ่งถูกท�าร้ายโดยต�ารวจอย่างทารุณ

มีเพียงตองกาและเซอร์เบีย ซ่ึงเป็นประเทศที่มีจ�านวน

ผูค้้าบรกิารทางเพศซึง่เป็นผูต้อบแบบสอบถามน้อยทีส่ดุทีไ่ม่มี
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ผู้ค้าบริการทางเพศมีประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดโดย

ต�ารวจเลย อย่างไรก็ดีในตองกาผลลัพธ์นี้จ�าเป็นต้องมองใน

บริบทโดยรวม เนื่องจากมีเพียงหนึ่งรายที่ระบุว่าเคยถูกล่วง

ละเมิดโดยต�ารวจ ในขณะที่ในเซอร์เบียจ�าต้องมองในบริบทที่

ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงผู้ค้าบริการทางเพศซึ่งเป็นคนข้ามเพศ

ได้ การค้นพบเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เกี่ยวกับ

การเกลียดกลัวคนข้ามเพศมีทั้งส่วนที่สามารถรวมเข้าด้วยกัน

ได้ และส่วนที่แบ่งออกจากกันอย่างซับซ้อน คนข้ามเพศและ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ตัดสินใจเข้าสู่การขายบริการ

ทางเพศอันเน่ืองมาจากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงใน

พื้นที่อย่างเช่นโรงเรียนและตลาดแรงงาน มักมีความเสี่ยงที่จะ

ประสบความรุนแรงในบริบทของการค้าบริการทางเพศด้วย 

ในบทที่เกี่ยวกับตุรกีจะกล่าวถึงประสบการณ์ของผู้ค้าบริการ

ทางเพศอย่างละเอียด และระบุถึงความจ�าเป็นท่ีต้องค�านึงถึง

เส้นแบ่งระหว่างการเกลยีดกลวัคนข้ามเพศกบัความรนุแรงและ

การเลือกปฏิบัติต่อผู้ค้าบริการทางเพศ › ภาพ 4

ในทางตรงข้ามกับมุมมองของสังคมต่อการเกลียดกลัว

คนข้ามเพศ เช่น รูปแบบการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน ตลาด

แรงงาน โดยต�ารวจ ภายในชมุชนศาสนา และในสงัคมโดยรวม 

เปรียบเทียบกับมุมมองของสังคมต่อการเคารพคนข้ามเพศ 

เช่น ประสบการณ์การได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในพื้นที่ ดังที่

กล่าวมาแสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์โดยรวมในประเทศเหล่านี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความส�าคัญของโรงเรียน

ในตองกา ร้อยละ 99 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า 

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการปฏิบัติ

เป็นพิเศษเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ เช่น การเคารพคนข้าม

เพศภายในสังคม และจ�านวนมากถึงร้อยละ 76 ท่ีตอบว่าได้

รับการปฏิบัติเป็นพิเศษตลอดเวลาเช่นเดียวกับในฟิลิปปินส์ 

ร้อยละ 88 ของผู ้ตอบแบบสอบถามระบุว่า คนข้ามเพศ

และผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ

เนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ และร้อยละ 33 ตอบว่าได้รับการ

ปฏิบัติเป็นพิเศษตลอดเวลา แต่ในทางตรงข้าม ในตุรกี มีเพียง

ร้อยละ 40 ที่ระบุว่ามีประสบการณ์การเคารพคนข้ามเพศ 

และมเีพียงร้อยละ 2 ทีไ่ด้รบัการปฏบิติัเป็นพเิศษตลอดเวลาใน

เซอร์เบยี มเีพยีงร้อยละ 19 ทีร่ะบวุ่ามปีระสบการณ์การเคารพ

คนข้ามเพศ และไม่มใีครทีไ่ด้รบัการปฏบิติัเป็นพเิศษตลอดเวลา 

ร้อยละ 75 ในเวเนซุเอลาและร้อยละ 65 ในโคลอมเบียระบุว่า

มีประสบการณ์เคารพคนข้ามเพศ แต่ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม

คนใดจากสองประเทศน้ีที่ตอบว่าได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ

ตลอดเวลา

ในโรงเรียน ค�าตอบเกี่ยวกับประสบการณ์การเคารพ

คนข้ามเพศ คิดเป็นร้อยละ 38 ของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 28 ในไทย ร้อยละ 16 ในตุรกี และร้อยละ 

10 ในอินเดีย (รัฐเบงกอลตะวันตก) แต่ไม่พบในโคลอมเบีย 

เซอร์เบีย ตองกา และเวเนซุเอลา นี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ใน

ประเทศท่ีมีระดับการเคารพคนข้มเพศในสังคมสูง และมีการ

เลือกปฏิบัติในสังคมในอัตราต�่า แต่โรงเรียนถือเป็นจุดอ่อนใน

ประเด็นการเคารพคนข้ามเพศ การค้นพบนี้น่าเป็นห่วงมาก

เป็นพิเศษในตองกา ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทของประเทศ การ

ที่ประสบการณ์ในโรงเรียนแตกต่างจากสังคมทั่วไปเช่นนี้ยัง

แสดงให้เห็นในผลเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงาน ซึ่งสะท้อน

ประสบการณ์ในด้านการให้ความเคารพคนข้ามเพศและการ

ปฏิบัติเป็นพิเศษโดยรวม ร้อยละ 73 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในโคลอมเบีย และร้อยละ 63 ในฟิลิปปินส์ และเวเนซุเอลา 

ระบุว่าได้รับการจ้างงานเนื่องมาจากทักษะพิเศษที่เกี่ยวเนื่อง

กับอัตลักษณ์ทางเพศ ตามด้วยร้อยละ 43 ในไทย ร้อยละ 36 

ในอนิเดยี (รฐัเบงกอลตะวนัตก) ร้อยละ 20 ในตองกา ร้อยละ 9 

ในตุรกี และร้อยละ 7  ในเซอร์เบีย › ตาราง 10

1.4  บทสรุป

ตามที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นของบทนี้ อุปสรรคส�าคัญใน

การพัฒนาเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนข้าม

เพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นคือการขาดข้อมูล 

การส�ารวจในโครงการ TvT ฉบับนี้ได้พยายามแสดงให้เห็น

ประเด็นเหล่านี้ในประเทศจ�านวนหนึ่ง ผลการส�ารวจเป็นการ

แสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ของประสบการณ์ของนักรณรงค์ด้าน

คนข้ามเพศในหลายประเด็น รวมไปถึงความรุนแรงต่อผู้ค้า

บริการท่ีเป็นคนข้ามเพศโดยต�ารวจ และในขณะเดียวกันก็

แสดงให้เห็นจุดบอดของการเลือกปฏิบัติและการเกลียดกลัว

คนข้ามเพศ รวมไปถึงสถานการณ์ของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ

บ่อยครั้งท่ีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการรับรอง

อัตลักษณ์ทางเพศและการปรับปรุงการน�าไปใช้ถูกมองว่า

เป็นก้าวส�าคัญในการพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ

คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ดี

ผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี

แนวทางที่ครอบคลุม ซึ่งรวบรวมมาตรการที่สามารถตอบ

สนองสถานการณ์ท่ีซับซ้อนและหลากหลายในพ้ืนที่ทางสังคม
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ต่างๆ ที่มีความจ�าเพาะ มีความจ�าเป็นที่ต้องรวมมุมมอง

เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมในท้องท่ีเข้าไป

ด้วย ยกตัวอย่างเช่น แม้ในที่ซึ่งมีค�าตอบถึงประสบการณ์ซ่ึง

ความเคารพและการยอมรับอยู่ในระดับสูง การแสดงออกซึ่ง

อัตลักษณ์ทางเพศยังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

วัยรุ่นและในบริบทของโรงเรียน

The ตองกา Leiti Association (TLA) มีประสบการณ์

กับผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคันเป็นจ�านวนมาก และมอบทุน

การศึกษาให้เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับการศึกษาและการอบรม

เพ่ือเข้าตลาดแรงงาน ฟิลิปปินส์ได้ผ่านกฎหมายต่อต้านการ 

กลั่นแกล้งในโรงเรียนในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึง

ได้กล่าวถึงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในปี 2013 และ

นักรณรงค์ด้านสิทธิก�าลังผลักดันให้กฎหมายนี้น�ามาปฏิบัติ

ใช้จริง มาตรการเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับ NGOs 

และองค์กรต่างๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทีย่ากล�าบาก

ซึ่งคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศประสบใน

โรงเรยีนและตลาดแรงงาน โดยจะพดูถงึมาตรการเหล่านีอ้ย่าง

ละเอียดในบทที่ว่าด้วยประเทศ 

ในประเทศเช่นโคลอมเบีย เวเนซุเอลา และตุรกี 

พบว่าผู้ค้าบริการทางเพศต้องประสบความรุนแรงและการ

เลือกปฏิบัติในระดับที่สูงจากแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็น

ที่จะต้องกล่าวถึงประเด็น เช่น การที่ต�ารวจใช้อ�านาจและ

ความรุนแรง และสถานการณ์ของระบบยุติธรรมทางอาญาใน

ประเทศเหล่านี้ด้วย

ผู้วิจัยในบทของตุรกีเคยถูกท�าร้ายร่างกายอย่างทารุณ 

ปล้น และขูฆ่่า ก่อนทีจ่ะได้รบัการปฏบิติัทีเ่ลวร้ายโดยต�ารวจใน

เดือนกรกฎาคม 2015 เป็นผลให้มีการเคลื่อนไหวและรณรงค์

ในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ใน

ตรุก ีเครอืข่ายหลกั 5 เครอืข่าย (IGLYO, ILGA-Europe, ICRSE, 

SWAN and TGEU) ได้เขยีนจดหมายร่วมเพือ่ขอให้รฐับาลตรุกี

ด�าเนินการและแสดงบทน�าทางการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ต่อต้าน LGBTI และการเป็นปฏิปักษ์กับผู้ค้าบริการทางเพศที่

เพิ่มสูงขึ้นในตุรกี 

รายงานฉบับนี้ได้แสดงข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ

สภาพการเลือกปฏิบัติที่ซึ่งนักรณรงค์ด้านสิทธิได้ต่อสู้มาเป็น

เวลานานนั้น และแสดงให้เห็นประเด็นปัญหาเพิ่มเติม ซึ่งน�า

ไปสู่ความจ�าเป็นถึงการศึกษาในประเด็นนี้ต่อ ซึ่งแสดงให้เห็น

โดยอคติบางประการที่พบในการส�ารวจในครั้งนี้ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วว่าประสบการณ์ของชายข้ามเพศยังไม่ได้รับการแสดง

ให้เห็นเท่าที่ควรยกเว้นกรณีของเซอร์เบีย ในขณะเดียวกัน

ประสบการณ์ของผู้ขายบริการทางเพศในเซอร์เบียในการ

ส�ารวจนี้อาจไม่ได้แสดงให้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริง ยิ่งไปกว่า

นั้นการส�ารวจในหลายประเทศพุ่งเป้าไปที่พื้นที่บางพื้นที่ และ

เช่ือมโยงกับเครือข่ายทางสังคมท่ีใกล้ชิดกับองค์กรที่ด�าเนิน

การวิจัย

ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ TGEU ได้พิจารณาถึงการ

ขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการท�าการส�ารวจ

ภายใต้โครงการ TvT ในประเทศอื่นๆ ในปี 2014 TGEU ได้

เริ่มหารือกับเอเชียแปซิฟิก Transgender Network (APTN) 

เกี่ยวกับการขยายขอบเขตของการส�ารวจโครงการ TvT ไปยัง

ประเทศในเอเชียและแปซิฟิกอื่นๆ ในปี 2015 ทั้งสององค์กร

ตกลงอย่างเป็นทางการท่ีจะร่วมมือ ดังนั้นในปี 2016 ATPN 

ด้วยความร่วมมอืกบั TGEU จะด�าเนนิการส�ารวจโครงการ TvT 

อีกอย่างน้อย 4 ประเทศในเอเชีย
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I. 4 Conclusion I. A Comparative View
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IV. Thailand TitleIV. 1 Introduction

ครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมือง

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

กับกลุ่มประชากรทั่วไป เนื้อหาวิชาเรียนไม่เหมาะสมอีกทั้งยัง 

มีอคติต่อคนข้ามเพศ รวมถึงนโยบายของสถาบันการศึกษา  

เช่น การให้แต่งกายชุดนักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ 

และห้ามนักเรียนนักศึกษาแต่งกายข้ามเพศ ยิ่งไปกว่านั้นบท

เรยีนหรอืต�าราวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศศกึษายงัคงปรากฏเนือ้หา

ที่ระบุว่าคนข้ามเพศเป็น “ความเบี่ยงเบน” หรือ “ความผิด

ปกตทิางจติ” อนัเปน็การสรา้งความเขา้ใจผดิอนักอ่ใหเ้กดิอคติ

ในสังคมต่อคนข้ามเพศ

 ในมิติทางศาสนาพุทธซ่ึงเป็นศาสนาหลักในประเทศ 

ไทยนั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ของคนข้ามเพศ

ในสายตาของบุคคลทั่วไป โดยพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ของ

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทระบุว่าคนข้ามเพศไม่สามารถบวช

เป็นพระได้ 1

                   ถำนกำรณท์ำงสังคมของคนขำ้มเพศ
               ในประเทศไทย  

 เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender  

Alliance : Thai TGA) ซ่ึงเป็นกลุ่มรณรงค์ซ่ึงน�าโดยกลุ่ม

คนข้ามเพศได้ท�าการศึกษาในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาการ

เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย “การเคารพต่อ

คนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศใน

ท่ัวโลก” (Tranrespect versus Transphobia Worldwide 

: TvT) ซ่ึงร่วมมือกับ Transgender Europe (TGEU) การ

ศึกษาในคร้ังน้ีจัดท�าข้ึนในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

คนข้ามเพศจ�านวน 202 คน จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย 

นักกิจกรรมและนักรณรงค์เพ่ือสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศ

ชาวไทย จ�านวน 30 คน มีส่วนร่วมในโครงการน้ีท่ีผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทยมีน้อยมาก 

การวิจัยน้ีจึงแสดงข้อมูลทางยุทธศาสตร์ในการรณรงค์เพ่ือ

สิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทย นอกจากน้ีนักวิจัยยัง

ได้พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการท�าการวิจัยจากการเข้า

ร่วมในกระบวนการการวิจัยนี้อีกด้วย

 งำนวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยไม่ใช่สวรรค์

ของกลุ่ม คนข้ำมเพศดังเช่นท่ีทุกคนเข้ำใจ การเลือก

ปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศนั้นเกิด

ขึ้นในทุกระดับของสถาบันทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน

� 2. ประสบกำรณท์ำงสงัคมของคนขำ้มเพศ
     ในประเทศไทย

ส
2.1. บทน�ำ

 1 Chai Voradhamo, 2014. Kathoei (Trans) in Monk and 
Military conscript on Queer Theory (Bangkok, Women Gender 
Sexuality Studies programme Thammasat University) http://
www.deklanghong.com/content/2014/10/70 (last accessed on 
22 May 2015).

เช่น การให้แต่งกายชุดนักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ 

และห้ามนักเรียนนักศึกษาแต่งกายข้ามเพศ ยิ่งไปกว่านั้นบท

เรยีนหรอืต�าราวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศศกึษายงัคงปรากฏเนือ้หา

เช่น การให้แต่งกายชุดนักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ 

และห้ามนักเรียนนักศึกษาแต่งกายข้ามเพศ ยิ่งไปกว่านั้นบท

เรยีนหรอืต�าราวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศศกึษายงัคงปรากฏเนือ้หา

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

กับกลุ่มประชากรทั่วไป เนื้อหาวิชาเรียนไม่เหมาะสมอีกทั้งยัง 

มีอคติต่อคนข้ามเพศ รวมถึงนโยบายของสถาบันการศึกษา  

เช่น การให้แต่งกายชุดนักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ 

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

กับกลุ่มประชากรทั่วไป เนื้อหาวิชาเรียนไม่เหมาะสมอีกทั้งยัง 

มีอคติต่อคนข้ามเพศ รวมถึงนโยบายของสถาบันการศึกษา  

เช่น การให้แต่งกายชุดนักศึกษาและชุดรับปริญญาตามเพศ 

ครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมือง

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมือง

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมืองครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันแพทย์ สถาบันการเมือง

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศในการปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศในการปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

การปกครองทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของคนขา้มเพศใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ

                   ถำนกำรณท์ำงสังคมของคนขำ้มเพศ                   ถำนกำรณท์ำงสังคมของคนขำ้มเพศ                   ถำนกำรณท์ำงสังคมของคนขำ้มเพศ                   ถำนกำรณท์ำงสังคมของคนขำ้มเพศ

Alliance : Thai TGA) ซ่ึงเป็นกลุ่มรณรงค์ซ่ึงน�าโดยกลุ่ม

คนข้ามเพศได้ท�าการศึกษาในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาการ

เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย “การเคารพต่อ

คนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศใน

(Tranrespect versus Transphobia Worldwide 

: TvT) ซ่ึงร่วมมือกับ Transgender Europe (TGEU) การ

ศึกษาในคร้ังน้ีจัดท�าข้ึนในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

คนข้ามเพศจ�านวน 202 คน จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย 

นักกิจกรรมและนักรณรงค์เพ่ือสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศ

ชาวไทย จ�านวน 30 คน มีส่วนร่วมในโครงการน้ีท่ีผ่านมา

Alliance : Thai TGA) ซ่ึงเป็นกลุ่มรณรงค์ซ่ึงน�าโดยกลุ่มAlliance : Thai TGA) ซ่ึงเป็นกลุ่มรณรงค์ซ่ึงน�าโดยกลุ่มAlliance : Thai TGA) ซ่ึงเป็นกลุ่มรณรงค์ซ่ึงน�าโดยกลุ่ม

คนข้ามเพศได้ท�าการศึกษาในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาการ

เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศใน

คนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศใน

(Tranrespect versus Transphobia Worldwide 

: TvT) ซ่ึงร่วมมือกับ Transgender Europe (TGEU) การ
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คนข้ามเพศจ�านวน 202 คน จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย 

นักกิจกรรมและนักรณรงค์เพ่ือสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศ

ชาวไทย จ�านวน 30 คน มีส่วนร่วมในโครงการน้ีท่ีผ่านมา
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คนข้ามเพศได้ท�าการศึกษาในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาการ

เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย 

คนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในคนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศใน

(Tranrespect versus Transphobia Worldwide 

: TvT) ซ่ึงร่วมมือกับ Transgender Europe (TGEU) การ: TvT) ซ่ึงร่วมมือกับ Transgender Europe (TGEU) การ

ศึกษาในคร้ังน้ีจัดท�าข้ึนในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มศึกษาในคร้ังน้ีจัดท�าข้ึนในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

คนข้ามเพศจ�านวน 202 คน จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย 

นักกิจกรรมและนักรณรงค์เพ่ือสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศนักกิจกรรมและนักรณรงค์เพ่ือสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศ
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2. ประสบกำรณท์ำงสงัคมของคนขำ้มเพศ
     ในประเทศไทย

2.1. บทน�ำ

ประสบกำรณท์ำงสงัคมของคนขำ้มเพศ
     ในประเทศไทย

2.1. บทน�ำ

ท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบท่ีกลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดก้ันโอกาสทางการศึกษาเมื่อเทียบ
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Title IV. ThailandIV. 1 Introduction

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ 3

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศ

สภาพของคนข้ามเพศ จึงท�าให้ค�าระบุเพศและค�าน�าหน้าช่ือ

ในเอกสารราชการถูกระบุตามเพศโดยก�าเนิด การเปลี่ยน           

ชื่อนั้นสามารถกระท�าได้โดยได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ

เป็นกรณีไป โดยในปัจจุบันการเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อสามารถ

กระท�าได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเพศทางชีววิทยา

ไม่ชัดเจน (Intersex) เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามค�าสั่งของกรม         

การปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

กองเกินถูกระบุว่าเป็น “โรคจิตวิกลจริต” ผนวกกับมายาคติ

ว่าบุคคล ดังกล่าวมีอารมณ์รุนแรง และไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรม ของตนเองได้ จึงไม่สามารถท�างานร่วมคนอื่นใน

สังคมได้

 ในทางกลับกันสังคมยังยัดเยียดอาชีพในบางสาขา

อาชพีเทา่น้ันใหก้ลุม่คนขา้มเพศ เชน่ คาเบเรโ่ชว ์ ชา่งแตง่หนา้ 

นางแบบ นางงาม และนักแสดง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคล

คนข้ามเพศที่ถูกปฏิเสธจากการสมัครงาน และไม่สามารถ

เข้าถึงบางสาขาอาชีพที่สังคมก�าหนดหรือยัดเยียดให้ได้

ต้องเข้าสู่การประกอบอาชีพการขายบริการทางเพศ ซึ่งอาชีพ

ดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองทางกฎหมาย 

รวมถึงไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ  สอดคล้องกับจากรายงาน

ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ปี 2547 – 2550 

ในประเทศไทย 2 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ กล่าวถึงสถานการณ์การตีตราและการเลือกปฏิบัติกฎ

ระเบียบตามสถาบันการศึกษาที่ห้ามนักเรียนแต่งชุดนักศึกษา

ข้ามเพศ การไม่อนุญาตให้แต่งกายผู้หญิงเข้าสอบรวมถึง      

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงในบางสาขาวิชา

ที่ไม่ได้ถูกระบุเป็นกฎระเบียบที่ชัดเจนแต่บุคคลท่ีมีความ     

หลากหลายทางเพศถูกปฏิเสธเมื่อสมัครเรียน เป็นต้น

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 2 NHRC, 2009. Evaluative Report of the Human Rights 
Situation in Thailand, 2004-2007 (Bangkok, National Human Rights 
Commission of Thailand. p. 9
  3 FOR SOGI, 2013. The terminology of sexual diversity 

in family project, Bangkok, Foundation for SOGI Rights and Justice 
(FOR-SOGI) p.19 

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

กองเกินถูกระบุว่าเป็น 

ว่าบุคคล ดังกล่าวมีอารมณ์รุนแรง และไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรม ของตนเองได้ จึงไม่สามารถท�างานร่วมคนอื่นใน

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

กองเกินถูกระบุว่าเป็น 

ว่าบุคคล ดังกล่าวมีอารมณ์รุนแรง และไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรม ของตนเองได้ จึงไม่สามารถท�างานร่วมคนอื่นใน

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรงสมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

กองเกินถูกระบุว่าเป็น 

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

กองเกินถูกระบุว่าเป็น 

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลายความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว กองเกินถูกระบุว่าเป็น 

ว่าบุคคล ดังกล่าวมีอารมณ์รุนแรง และไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรม ของตนเองได้ จึงไม่สามารถท�างานร่วมคนอื่นใน

กองเกินถูกระบุว่าเป็น 

ว่าบุคคล ดังกล่าวมีอารมณ์รุนแรง และไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรม ของตนเองได้ จึงไม่สามารถท�างานร่วมคนอื่นใน

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

 จากผลการศึกษาวิจัยของมูลนิธิ เพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ ในโครงการเพศวิถีท่ีหลากหลาย

ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      ในความหมายของครอบครัว พบว่า คนข้ามเพศร้อยละ 38      

ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     ถูกกระท�าความรุนแรงในเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม     

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     กับค�าน�าหน้านาม  เอกสารรับรองผลการตรวจเลือกทหาร     

อาชพีเทา่น้ันใหก้ลุม่คนขา้มเพศ เชน่ คาเบเรโ่ชว ์ ชา่งแตง่หนา้ 

นางแบบ นางงาม และนักแสดง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคล

คนข้ามเพศที่ถูกปฏิเสธจากการสมัครงาน และไม่สามารถ

เข้าถึงบางสาขาอาชีพที่สังคมก�าหนดหรือยัดเยียดให้ได้

อาชพีเทา่น้ันใหก้ลุม่คนขา้มเพศ เชน่ คาเบเรโ่ชว ์ ชา่งแตง่หนา้ 

นางแบบ นางงาม และนักแสดง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคล

คนข้ามเพศที่ถูกปฏิเสธจากการสมัครงาน และไม่สามารถ

เข้าถึงบางสาขาอาชีพที่สังคมก�าหนดหรือยัดเยียดให้ได้

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

คนข้ามเพศยังถูกปิดกั้นโอกาสในการท�างานและ

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อยื่นเอกสารการ

สมัครงานมักจะถูกปฏิเสธเนื่องจากรูปในใบสมัครไม่ตรง

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศ

สภาพของคนข้ามเพศ จึงท�าให้ค�าระบุเพศและค�าน�าหน้าช่ือ

ในเอกสารราชการถูกระบุตามเพศโดยก�าเนิด การเปลี่ยน           

ชื่อนั้นสามารถกระท�าได้โดยได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ

เป็นกรณีไป โดยในปัจจุบันการเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อสามารถ

กระท�าได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเพศทางชีววิทยา

ไม่ชัดเจน (Intersex) เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามค�าสั่งของกรม         

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

ในเอกสารราชการถูกระบุตามเพศโดยก�าเนิด การเปลี่ยน           

กระท�าได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเพศทางชีววิทยา

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศ

สภาพของคนข้ามเพศ จึงท�าให้ค�าระบุเพศและค�าน�าหน้าช่ือ

ในเอกสารราชการถูกระบุตามเพศโดยก�าเนิด การเปลี่ยน           

ชื่อนั้นสามารถกระท�าได้โดยได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ

เป็นกรณีไป โดยในปัจจุบันการเปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อสามารถ

กระท�าได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเพศทางชีววิทยา

ไม่ชัดเจน (Intersex) เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามค�าสั่งของกรม         

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

กระท�าได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเพศทางชีววิทยา

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

 ในทางกลับกันสังคมยังยัดเยียดอาชีพในบางสาขา

อาชพีเทา่น้ันใหก้ลุม่คนขา้มเพศ เชน่ คาเบเรโ่ชว ์ ชา่งแตง่หนา้ 

นางแบบ นางงาม และนักแสดง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคล

 ในทางกลับกันสังคมยังยัดเยียดอาชีพในบางสาขา

อาชพีเทา่น้ันใหก้ลุม่คนขา้มเพศ เชน่ คาเบเรโ่ชว ์ ชา่งแตง่หนา้ 

นางแบบ นางงาม และนักแสดง เป็นต้น ส่งผลให้บุคคล

สังคมได้

 ในทางกลับกันสังคมยังยัดเยียดอาชีพในบางสาขา

สังคมได้

 ในทางกลับกันสังคมยังยัดเยียดอาชีพในบางสาขา

การอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทยการอบรมนักวิจัยข้ามเพศเพื่อด�าเนินการวิจัย เรื่อง ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

โดยพื้นที่ที่กระท�าความรุนแรงมากที่สุด คือ สถาบันครอบครัว 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน รองลงมาเป็นสถาบันการศึกษา และสุดท้ายคือที่ท�างาน 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 

รูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุด คือ ความรุนแรงทางวาจา 

อาทิ การด่าท่อ พูดจาเสียดสี ประชดประชันโดยพาดพิง

อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย อัตลักษณ์ทางเพศ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางการร่างกาย 
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Sometimes 2 %

Always

94 %

1 % Never Often 2 % No 3 %

97 %

Yes

�แผนภูมิที่ 1  การด�ารงชีวิตในเพศที่เลือก แผนภูมิที่ 2  การยอมรับทางกฎหมาย

 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กบัคนขา้มเพศ 2 ฉบบัคือ ในรา่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย  ในมาตรา ๓๔ บญัญัติวา่ “บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย

และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและ

หญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง

ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

จะกระท�ามิได้  มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค

หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่น

เดียวกับบุคคลอื่นย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมตามวรรคสาม” 4 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในมาตรา 3 บัญญัติว่า “การเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การก

ระท�าหรือไม่กระท�าการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือ

จ�ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย

ปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศ

ชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ              

โดยก�าเนิด 5  จากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้นจะเห็นได้ถึงการ

เล็งเห็นความส�าคัญของประเด็นความเป็นธรรมทางเพศโดย

เฉพาะในมิติเพศสภาพสิ่งที่ต้องติดตามหลังจากการประกาศ

ให้มีผลบังคับใช้น้ันคือ การน�าไปปฏิบัติให้การรับรอง และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศได้จริงมากน้อยเพียงไร 

2.2 สถำนกำรณ์คนข้ำมเพศในประเทศไทย
       ข้อมูลทั่วไป 
         โครงการวิจัยครั้งนี้โดยเก็บแบบสอบถามจากคนที่นิยาม

ตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศ จ�านวน 202 คน ในส่วนของข้อมูล

พื้นฐานพบว่า ร้อยละ 97 เกิดในประเทศไทย และร้อยละ 3 

เป็นกลุ่มข้ามชาติ เช่น เมียนมาร์และลาวท่ีเข้ามาพ�านักและ

ท�างานในประเทศไทย โดยอายุโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.5 ปี 

ในส่วนของการนับถือศาสนาตามความเชื่อและศรัทธา พบว่า 

นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุดร้อยละ 96 ศาสนาอิสลามร้อยละ 

2 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ตามล�าดับ 

 การนิยามเพศภาวะ (Gender Identity) ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ 88 นิยามตนเองว่าเป็นคนข้าม

เพศจากชายเป็นหญิง ร้อยละ 1 นิยามตนเองว่าเป็นคนข้าม

เพศจากหญิงเป็นชาย และร้อยละ 8 นิยามตนเองเป็นเพศ

ภาวะอื่นๆ ท้ังนี้ในการนิยามว่าตนเองเป็นเพศภาวะอื่นๆ นั้น 

พบว่า ร้อยละ 72 ได้นิยามตนเองว่าเป็นเพศที่สาม ซึ่งสะท้อน

ใหเ้หน็วา่สงัคมไทยยงัมมีติกิารมองเรือ่งแบบตายตวัในสองเพศ

กระแสหลักคือ หญิงและชายเท่านั้น เมื่อให้มองถึงอัตลักษณ์

ทางเพศอืน่ ๆ  ทีน่อกเหนอืไปจากนัน้จงึถกูท�าใหเ้กดิการใหเ้พศ

ภาวะใหม ่คอื การนยิามใหเ้ปน็อกีหนึง่เพศในสงัคมรวมเรียกว่า

เพศทีส่าม ซึง่กไ็มไ่ดอ้ตัลกัษณท์างเพศของคนข้ามเพศ แตก่ถ็กู

เอาไปรวมกับความหลากหลายทางเพศภาวะอื่นๆ

 4  Kobsirikarn, R. 2009. The work of the National Human 
Rights Commission of Thailand on human rights in relation to 
sexual orientation and  gender identity, Thailand country paper, 
for the APF-Komnas HAM Workshop on the Role of NHRIs in the 
Promotion and Implementation of  the Yogyakarta Principles, 5-7 
May 2009, Yogyakarta, Indonesia, p.4

  5  The Royal Thai Government Gazette 132 session 18, 
2015. Gender Equality Act, p.17. 
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Often 1 %

Few times

Never

11 %

88 %

|  หญิงข้ามเพศคนไทยในพัทยาเข้าร่วมในการแสดงผลการวิจัยเบื้องต้น

แผนภูมิที่ 3 ประสบการณ์ถูกปฏิบัติอย่างไม่เคารพจากครู

 ด้านการแสดงออกทางเพศภาวะ พบว่าร้อยละ 95 

น้ันด�ารงสถานะ/ด�ารงชีวิตในเพศท่ีเลือกและให้ค�านิยามตาม

ตนเองก�าหนด โดยร้อยละ 2 ใช้ชีวิตตามเพศที่เลือกบ่อยๆ   

ร้อยละ 2 ใช้ชีวิตตามเพศที่เลือกบางครั้งบางเวลา มีเพียง

ร้อยละ 1 หรือผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 2 รายระบุว่าไม่

สามารถใช้ชีวิตได้ตามเพศที่เลือกได้เลย ดังนั้นการแสดงออก

ทางอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศซึ่งในแบบแต่งกายข้าม

เพศตลอดเวลามากที่สุด ซึ่งก็ฉายภาพให้เห็นถึงความกล้า

แสดงออกของคนขา้มเพศในสงัคมไทยจ�านวนมากดว้ยเชน่กนั 

 อย่างไรก็ตามในประเด็นการระบุตามกฎหมายของ

ประเทศ ก็พบว่าในร้อยละ 97 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่

สามารถมีเอกสารทางกฎหมายที่ระบุเพศตามท่ีเลือกได้ โดย

ร้อยละ 84  ไม่สามารถมีเอกสารซึ่งระบุตัวตนตามกฎหมาย

เช่น หนังสือเดินทาง สูติบัตร และบัตรประจ�าตัวประชาชนที่

ระบุค�าน�าหน้าชื่อตามต้องการได้ 
 

 ชีวิตของคนข้ำมเพศในบริบทของครอบครัว 

เพื่อน และคู่
 กลุ่มคนข้ามเพศ ร้อยละ 77 ได้รับการเล้ียงดูจาก

ครอบครัวตามเพศท่ีตนเองเลือกในการเป็นคนข้ามเพศใน

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้ีจ�านวน 79 คน ร้อยละ 75 สามารถ

เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศในครอบครัวได้ตลอดเวลาในฐานะ

ของสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 60 เร่ิมเปิดเผยแสดงออก      

อัตลักษณ์ทางเพศต้ังแต่เม่ือยังเด็ก ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วจะแสดงออก

อัตลักษณ์ความเป็นคนข้ามเพศเม่ืออายุเฉล่ีย 8.5 ปี 

 หากมุ่งประเด็นไปท่ีความสัมพันธ์ในครอบครัวใน

จ�านวนผู้ตอบค�าถาม 196 ราย พบว่าร้อยละ 94 ไม่เคย

ประสบปัญหาเรื่องกลั่นแกล้ง ท�าร้ายร่างกาย หรือกระท�า

ทารุณในครอบครัว แต่ก็ยังมีร้อยละ 4 ที่คนข้ามเพศยังมี

ประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งในครอบครัว ในขณะที่ร้อยละ 

2 มีประสบการณ์ท้ังถูกกลั่นแกล้งและท�าร้ายร่างกายใน

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 200 ราย ร้อยละ 41 ได้รับการ

สนับสนุนการยอมรับจากครอบครัวต่ออัตลักษณ์ทางเพศของ

ตนเอง ตัวอย่างที่ครอบครัวสนับสนุน ได้แก่ การซื้อเสื้อผ้าให้

ตามอัตลักษณ์ทางเพศ การส่งเสริมบุคลิกภาพให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ทางเพศ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ศัลยกรรม เป็นต้น ปัจจัยการสนับสนุนจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง

ท่ีหลายครอบครัวปฏิบัติกับคนข้ามเพศ เพราะการแสดงออก

ที่ชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กจึงท�าให้ครอบครัวปรับตัวและสนับสนุน

มากกวา่เลอืกท่ีจะหา้มปรามหรอืบังคบัใหเ้ปลีย่นการแสดงออก       

ทางเพศภาวะ 

Often 1 %

Few times

Never

11 %

88 %

แผนภูมิที่ 3 ประสบการณ์ถูกปฏิบัติอย่างไม่เคารพจากครู
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 ส�าหรับกลุ่มเพ่ือน พบว่า ร้อยละ 90 สามารถ

เปิดเผยเก่ียวกับการแสดงออกในอัตลักษณ์ทางเพศของ

ตนเองกับเพ่ือนท่ีไม่ได้มีอัตลักษณ์เดียวกัน ในจ�านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 192 คน ร้อยละ 34 ระบุว่าเพื่อนท่ีไม่ได้มี

อัตลักษณ์เดียวกับตนเองชื่นชมกับอัตลักษณ์กะเทย/คนข้าม

เพศตลอดเวลา ร้อยละ 22 ชื่นชมบ่อยครั้ง ร้อยละ 18 ชื่นชม

บางเวลา ร้อยละ 3 ชื่นชมแค่เพียงไม่กี่ครั้ง และร้อยละ 23 

ไมเ่คยและไมพ่ดูถงึหรอืแสดงออกถงึการชืน่ชมเลย ตามล�าดบั

 ในจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 191 คน พบว่า

ร้อยละ 4 ระบุว่าเพื่อนที่ไม่ได้มีอัตลักษณ์เดียวกับตนเองไม่

เคารพอัตลักษณ์ทางเพศอยู่ตลอดเวลา ร้อยละ 6 บ่อยครั้ง 

ร้อยละ 20 บางเวลา ร้อยละ 7 มีบ้างที่เพ่ือนไม่เคารพอัต

ลักษณ์ทางเพศ แต่ในทางกลับกัน ร้อยละ 63 ระบุว่าเพื่อน

ให้ความเคารพในอัตลักษณ์ทางเพศตลอดเวลา ซึ่งแสดงให้

เหน็วา่โดยมากแลว้เพือ่นตา่งเพศในกลุม่เพศกระแสหลกัแสดง

ความเคารพในความเป็นคนข้ามเพศ 

 ประสบกำรณ์ในสถำนศึกษำ
 ร้อยละ 92 ของผู้ตอบแบบสอบถามส�าเร็จการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าร้อยละ 1 เคยถูกครูปฏิบัติอย่างไม่

เคารพเน่ืองจากอัตลักษณ์ทางเพศอยู่บ่อยครั้ง ร้อยละ 11 

หนึ่งครั้งหรือไม่กี่ครั้ง และร้อยละ 88 ไม่เคยมีประสบการณ์

| เจษฎา  แต้สมบัติ, ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย รายงานผลการส�ารวจขั้นต้น

การถูกปฏิบัติอย่างไม่เคารพจากครู ยิ่งไปกว่าน้ันในผู้ตอบ

แบบสอบถาม 198 คน รอ้ยละ 28 ไดร้บัการยอมรบัในรูปแบบ

พิเศษจากครูด้วย สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าคนข้ามเพศสามารถ

แสดงออกทางเพศภาวะโดยไม่ถูกแยกปฏิบัติ

 ในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 198 คน พบว่า ร้อยละ 96 

ไมเ่คยถกูกระท�ารนุแรงทางรา่งกายจากครเูนือ่งจากอตัลกัษณ์

ของตนเองเลย จากผู้ตอบค�าถาม 199 คน ร้อยละ 73 ไม่เคย

ถูกโดดเดี่ยวจากเพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมช้ันเรียน กล่ันแกลง          

หรือท�าร้ายจิตใจอันเนื่องจากอัตลักษณ์ของตนเองเลย ใน

จ�านวนผู้ตอบค�าถาม 198 คน ร้อยละ 92 ไม่เคยถูกเพื่อน

นกัเรยีน/เพือ่นรว่มชัน้เรยีนท�ารา้ยรา่งกายเนือ่งจากอตัลกัษณ์

ทางเพศ ร้อยละ 85 ระบุว่าไม่เคยได้รับการเลือกปฏิบัติอัน

เนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศภาวะในโรงเรียน ซึ่งสามารถกล่าว

ไดว้า่พืน้ทีใ่นโรงเรยีนเปน็พืน้ทีท่ีค่นขา้มเพศสามารถแสดงออก

อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

 อย่างไรก็ตาม ผลส�ารวจในประเด็นการล่วงละเมิด

ทางเพศในกลุ่มคนข้ามเพศในโรงเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจนัก 

ในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 199 คน พบว่าร้อยละ 8 เคยถูก

ล่วงละเมิดทางเพศหรือกระท�ารุนแรงทางเพศเนื่องจากอัต

ลักษณ์บ่อยครั้ง ร้อยละ 21 หนึ่งครั้งหรือไม่กี่ครั้ง และร้อยละ 

71 ไม่เคยเลย สถิตินี้เป็นสิ่งยืนยันว่ายังคงมีคนข้ามเพศท่ีมี

ประสบการณถู์กท�ารา้ยหรอืลว่งละเมดิภายในระบบการศกึษา 
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 ตลำดแรงงำน งำน และรำยได้ 
 ในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 199 คน พบว่า ร้อยละ 9 

เคยถูกปฏิเสธการจ้างงานอันเน่ืองมาจากอัตลักษณ์ทางเพศ

อยู่บ่อยครั้ง ร้อยละ 13 ครั้งหนึ่งหรือไม่กี่ครั้ง ร้อยละ 63 ไม่

เคยถูกปฏิเสธการจ้างงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้าง ร้อยละ 1 

เคยถูกไล่ออกจากงานอันเนื่องมาจากการเป็นคนข้ามเพศอยู่

บ่อยครั้ง ร้อยละ 1 ครั้งหนึ่งหรือไม่กี่ครั้ง และร้อยละ 98 ไม่

เคยถูกไล่ออก ผู้ที่ตอบว่าเคยถูกเลิกจากทั้ง 4 คน ไม่มีใครใช้

กระบวนการทางกฎหมายเพือ่ขอรบัการเยยีวยาเมือ่ถกูเลกิจา้ง

งานเลย เน่ืองจากคนขา้มเพศสว่นใหญเ่ปน็เจา้ของกจิการหรอื

มอีาชพีอสิระ จึงไมไ่ด้รบัประโยชน์ทีม่าควบคู่กบัการจา้งงานใน

ระบบ เช่น สหภาพแรงงาน ประกันสุขภาพ และสวัสดิการ

 ในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 199 คน พบว่าร้อยละ 9 ได้

รับความช่วยเหลือในสถานที่ท�างานอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์

ทางเพศอยูบ่อ่ยครัง้ รอ้ยละ 7 ไดร้บัความชว่ยเหลอืในสถานที่

ท�างานครัง้หนึง่หรอืไมก่ีค่รัง้ รอ้ยละ 79 ไมเ่คยไดร้บัความชว่ย

เหลือดังกล่าว ร้อยละ 6 ระบุว่าไม่มีระบบช่วยเหลือในสถานที่

ท�างาน ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 75 ที่ระบุ

ว่ามีอาชีพขายบริการทางเพศนั้น ร้อยละ 23 เลือกท�าอาชีพนี้

เพราะชอบอาชีพนี้มากกว่าอาชีพอื่น ร้อยละ 11 ระบุว่าได้รับ

การยอมรับในด้านเพศภาวะในอาชีพขายบริการทางเพศ และ

ร้อยละ 95 ระบุเหตุผลอื่นๆ เช่น อาชีพขายบริการทางเพศมี

รายได้ดีกว่า แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการเข้าถึงอาชีพในกลุ่ม

คนข้ามเพศยังจ�ากัด และกลุ่มคนข้ามเพศยังถูกกีดกันจากการ

จ้างงานในระบบ 

 สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพของกลุ่มคนข้ำม

เพศในประเทศไทย 
 การให้บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มคน

ข้ามเพศยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย จากข้อมูลพบว่าร้อยละ 

48 ไม่เคยรับค�าปรึกษาจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมน 

ศัลยแพทย์ หรือวิชาชีพอื่นๆ เกี่ยวกับการแปลงเพศ/การดูแล

สขุภาพโดยเฉพาะของกลุม่คนขา้มเพศเลย ในขณะท่ีรอ้ยละ 32 

เคยรับค�าปรึกษาครั้งหนึ่งหรือไม่กี่ครั้ง จากผู้ที่ตอบว่าไม่เคย

รับค�าปรึกษาจ�านวน 96 คนนั้น พบว่าร้อยละ 55 เห็นว่าไม่มี

ความจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งเขา้รบับรกิาร รอ้ยละ 10 ไมส่ามารถจา่ย

คา่ใชจ้า่ยเพ่ือเขา้รบับรกิารได ้รอ้ยละ 9 ไมรู่ว้า่จะเขา้ถงึบรกิาร

ดังกล่าวได้อย่างไร และร้อยละ 8 เห็นว่าบริการดังกล่าวเข้า

ถึงได้ยาก อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนข้ามเพศยังไม่สามารถเข้าถึง

บริการทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าในด้านอื่นๆ 

 ในจ�านวนผู้ตอบค�าถามเกี่ยวกับประสบการณ์กับ

ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขในเรื่องเกี่ยวกับการแปลงเพศ/

การดูแลสุขอนามัยของคนข้ามเพศจ�านวน 133 คน พบว่า

รอ้ยละ 6 มปีระสบการณท์ีเ่ลวรา้ย รอ้ยละ 41 มปีระสบการณ์

ทีแ่ยใ่นระดบัหนึง่ รอ้ยละ 52 ไดร้บัประสบการณท่ี์ด ีในจ�านวน

ผู้ตอบค�าถาม 144 คน พบว่าร้อยละ 76 เคยรับบริการจาก

ผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน ด้วยปัจจัย

ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนข้ามเพศไม่มั่นใจว่าจะได้รับ

บริการท่ีมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะส่งผลให้คนข้ามเพศ

รูส้กึไมจ่�าเปน็ทีจ่ะเขา้รบับรกิาร ยิง่ไปกวา่นัน้การเขา้ถงึบริการ

ทางสาธารณสุขของกลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่จ�ากัดอยู่ในระบบ

บริการภาครัฐอย่างเดียว จ�านวนหนึ่งก็เลือกไปสถานบริการ

เอกชนหรอืสถานบรกิารท่ีผดิกฎหมาย ในขณะท่ีอกีจ�านวนหนึง่

ไมส่ามารถเขา้ถงึระบบสาธารณสขุเลยเนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยอกีทัง้

ขาดข้อมูลในชุดความรู้เรื่องสุขภาพเฉพาะของคนข้ามเพศ

 

 กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 ด้านกฎหมายและกระบวนยุติธรรมนั้น พบว่า

ร้อยละ 9 ของผู้ตอบค�าถามเคยพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลง

เอกสารทางราชการของตนเองให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ทางเพศ  โดยในผู้ที่ตอบ 18 คน ร้อยละ 22 ระบุว่าสามารถ

ท�าได้ง่าย ในขณะที่ร้อยละ 44 เห็นว่าสามารถท�าได้ยาก โดย

อุปสรรค์เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่

รับรองสถานะทางเพศ รวมท้ังอคติและการเลือกปฏิบัติต่อ

กลุ่มคนข้ามเพศยังคงมีอยู่ในระบบราชการ ในจ�านวนผู้ตอบ

ค�าถาม 200 คน ร้อยละ 16 มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

ช่ือของตนเองในเอกสารทางราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง โดยในผู้ท่ีตอบ 32 คนนั้น 

ร้อยละ 53 เห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย หน่วยงาน

ของฝ่ายปกครองหลายแห่งอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตามความ

ประสงคข์องผูท้ีต่อ้งการเปลีย่น เพือ่ใหล้กัษณะและความหมาย

ของชือ่เปน็ไปตามความตอ้งการทีจ่ะใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์

ทางเพศ 

 ในด้านประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ในจ�านวน

ผู้ตอบค�าถาม 198 คน พบว่าร้อยละ 4 เคยถูกข่มเหงและ

ล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทาง

เพศบ่อยครัง้ รอ้ยละ 12 บางครัง้หรอืครัง้เดยีว และรอ้ยละ 84  

ไม่เคยเลยตามล�าดับ ซึ่งในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 200 คน      

ร้อยละ 94 ไม่เคยถูกจับหรือปรับอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์

ทางเพศ ร้อยละ 5 เคยถูกจับหรือปรับบางครั้งบางคราว 

และร้อยละ 1 บ่อยครั้ง แม้ผลการศึกษาจะพบว่าโดยทั่วไป
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แล้วกลุ่มคนข้ามเพศส่วนมากไม่ถูกละเมิดหรือปฏิบัติอย่าง

ไม่เป็นธรรมอันเน่ืองจากอัตลักษณ์ทางเพศ แต่สถานการณ์

ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในบางพื้นที่ เช่น พัทยา 

 ในจ�านวนผู้ตอบค�าถาม 181 คน ร้อยละ 93 ไม่เคย

ถูกต�ารวจจับหรือคุมขัง ร้อยละ 6 เคยถูกจับกุมหรือคุมขัง

หนึ่งถึงสองครั้ง และร้อยละ 1 เคยถูกจับกุมหรือคุมขังหลาย

ครั้ง ในจ�านวนผู้ที่เคยถูกจับกุมหรือคุมขังนั้น มีผู้ตอบค�าถาม

หน่ึงรายระบวุา่เคยถกูลว่งละเมดิทางเพศระหวา่งคมุขังทัง้จาก

เจ้าพนักงานและผู้ถูกคุมขังรายอื่นอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์

ทางเพศ 

 ประสบกำรณ์ในสถำบันศำสนำที่คนข้ำม

เพศในไทยต้องเผชิญ 
 ศาสนาพุทธมีอิทธิพลในการสร้างบรรทัดฐานทาง

สังคมเกี่ยวกับความเป็นชายและหญิง ซึ่งตีตราคนข้ามเพศ 

รวมทัง้มอีทิธพิลตอ่ความเชือ่เกีย่วกบัเพศและเพศภาวะ ความ

สัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ชายและหญิงข้ามเพศถูกมองว่าเป็น

ความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศซึ่งผิดศีลธรรม 

 ศาสนาและความเชื่อเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ท�าให้กลุ่ม

คนข้ามเพศเลือกที่จะเปิดเผยเพศสภาวะของตนหรือไม่ ใน

จ�านวนผูต้อบค�าถามน้ี 186 คนจากผูต้อบแบบสอบถามท้ังหมด 

202 คน พบวา่รอ้ยละ 77 สามารถเปดิเผยความอตัลกัษณท์าง

เพศในสถาบนัศาสนาได้ตลอดเวลา และรอ้ยละ 8 สามารถเปิด

เผยไดใ้นบางเวลา ทัง้น้ีแมว้า่ศาสนาจะเปน็ปจัจัยหลกัท่ีควบคมุ

การแสดงออกทางเพศของกลุ่มคนข้ามเพศ แต่ในด้านหนึ่ง

ศาสนาก็ให้ผู้นับถือศาสนานั้นๆ ได้มีพื้นที่แสดงออกทางเพศ

ภาวะที่หลากหลายด้วย การแสดงออกสามารถท�าได้มากน้อย

เพียงใดขึ้นอยู่กับฐานศาสนาที่แตกต่างกันออกไป ในจ�านวน

ผู้ตอบค�าถาม 161 คน พบว่าร้อยละ 42 เห็นว่าอัตลักษณ์ทาง

เพศของตนไดร้บัการใหค้ณุคา่ในชมุชนและสถาบนัทางศาสนา 

ในขณะที่อีกร้อยละ 58 ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น การที่ผลส�ารวจ

เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะแต่ละชุมชนทางศาสนาให้คุณค่ากับ

คุณธรรมหรือความดีที่แตกต่างกันไป ในประเทศไทยจะพบ

วา่คนขา้มเพศจะสนใจในการเขา้วดัท�าบญุเพือ่เปน็ทีย่ดึเหนีย่ว

จิตใจตลอดจนการแสดงตนเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้น�าการ

กิจกรรมตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นเดียวกับกลุ่ม

คนทั่วไป สอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่า ร้อยละ 97 ไม่เคยถูก

ปฏิเสธห้ามไม่ให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีเพียงร้อยละ 1 

เข้าร่วมได้แต่ต้องปิดบังความเป็นคนข้ามเพศ และร้อยละ 2 

ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

 ประสบกำรณ์ของคนข้ำมเพศในไทย  
ในผู้ตอบแบบสอบถาม 199 คน พบว่า คนข้ามเพศ ร้อยละ 

26 ได้รับการชื่นชมในสังคมเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศตลอด

เวลา ร้อยละ 23 ได้รับการชื่นชมบ่อยครั้ง ร้อยละ 28  บาง

เวลา และร้อยละ 23 ไม่เคยได้รับการชื่นชมเลย ค�าตอบนี้ขึ้น

อยูก่บัสถานะทางสงัคมและความเปน็ผูน้�าของแตล่ะบคุคล ใน

จ�านวนผูต้อบค�าถาม 199 คน พบวา่รอ้ยละ 46 ไมเ่คยถกูเลอืก

ปฏิบัติจากสังคมอันเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ ร้อยละ 20 

ถูกเลือกปฏิบัติบางครั้ง ร้อยละ 21 บ่อยครั้ง และร้อยละ 13 

ตลอดเวลา สถิตินี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสังคมไทยยังคง

เลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศ โดยตัวอย่างเห็นได้จากกรณีการ

ห้ามกะเทยเข้าใช้บริการสถานบันเทิง และการแสดงท่าทีที่ลด

ทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนข้ามเพศ 

 ประสบกำรณ์ในชุมชนท้องถิ่น 
 ประสบการณ์ของคนข้ามเพศในชุมชนท้องถิ่น

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์และพื้นที่ ร้อยละ 32 ตน

ได้รับความช่ืนชมจากชุมชนท้องถ่ินตลอดเวลา ร้อยละ 12 

บอ่ยครัง้ และรอ้ยละ 37 ไมเ่คยไดร้บัการชืน่ชมเลย โดยร้อยละ 

66 ของผู้ตอบค�าถามระบุว่าไม่เคยถูกท�าร้ายร่างกายในชุมชน

ท้องถ่ินอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศ ร้อยละ 23 เคย

ประสบบางครั้ง ร้อยละ 6 บ่อยครั้ง และร้อยละ 6 ถูกกระท�า

ตลอดเวลา 

2.3  บทสรุป
 การวิจัยในครั้งนี้รวบรวมค�าตอบจากคนท่ีนิยาม

ตนเองวา่เปน็คนขา้มเพศจ�านวน 202 คน ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของตนอย่าง

เปดิเผยและมัน่ใจ แมป้ระเทศไทยจะยงัไมม่กีารรบัรองสถานะ

ทางเพศตามกฎหมายกต็าม ยิง่ไปกวา่นัน้ ผูต้อบแบบสอบถาม

ยังระบุว่าสังคมไทยยอมรับอัตลักษณ์ของคนข้ามเพศมากขึ้น 

อย่างไรก็ดีคนข้ามเพศยังคงเผชิญกับอคติและความรุนแรง

 ประเทศไทยยังคงจ�ากัดสิทธิของคนข้ามเพศโดยยัง

คงไม่รับรองอัตลักษณ์ทางเพศตามกฎหมาย ในทางกลับกับ 

สังคมไทยยอมรับรับและเข้าใจกลุ่มคนข้ามเพศในทุกระดับ

ของสถาบันทางสังคมตั้งแต่ครอบครัว เพื่อน คู่ สถาบันการ

ศึกษา ชุมชน สถาบันการเมืองการปกครอง รวมไปถึงสังคม

โดยรวม ตระหนกัถงึอตัลกัษณท์างเพศของคนขา้มเพศแตย่งัไม่

ไดใ้หก้ารยอมรบัอยา่งเตม็ที ่สถานการณเ์ชน่นีส้ง่ผลให้เกดิการ

ละเมดิสทิธขิองคนข้ามเพศท้ังในทางนโยบายและทางกฎหมาย 



35

Title IV. ThailandIV. 3 Conclusion

| ประธานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยและนักวิจัยอาวุโสจาก Transgender Europe (TGEU) มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่าน
การอบรมโครงการวิจัย "การเคารพต่อคนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทั่วโลก" (Tranrespect 
versus Transphobia Worldwide: TvT)

ยิ่งไปกว่านั้นการตีตราและอคติส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ 

ความรุนแรง และการริดรอนสิทธิคนข้ามเพศ

 เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยมองว่าประเทศไทยควร

ค�าถึงว่าคนข้ามเพศในประเทศไทยมีความเปราะบางทาง

กฎหมาย และควรตรากฎหมายที่รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ

ของกลุ่มคนข้ามเพศ ผู้เกี่ยวข้องจ�าต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายและการเมืองในทางที่

สรา้งสรรค ์ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัจ�าตอ้งปฏริปูกฎหมายทีเ่ขม้งวดกบั

การคา้บรกิารทางเพศ ต้องมกีารตรากฎหมายและกระบวนการ

ทางกฎหมายท่ีรบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศและการแสดงออกทาง

เพศ นอกจากนี้ยังจ�าต้องมีการตรากฎหมายลงโทษการเลือก

ปฏิบัติอันมีผลจากอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทาง

เพศ อีกทั้งยังจ�าต้องมีการด�าเนินคดีกับอาชญากรรมอันเกิด

จากความเกลียดชังด้วยเช่นกัน

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเช่ือว่าเพื่อสนับสนุนให้เกิดความ

เคารพในคนข้ามเพศและลดความเกลียดกลัวคนข้ามเพศนั้น 

จ�าต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนข้าม

เพศอยา่งตอ่เนือ่ง และสนบัสนนุการวจิยัเชงิวชิาการในประเดน็

ดังกล่าว โครงการวิจัย “การเคารพต่อคนข้ามเพศโดยเปรียบ

เทยีบกบัการเกลยีดกลวัคนขา้มเพศในทัว่โลก” (Tranrespect 

versus Transphobia Worldwide: TvT) เป็นส่วนหนึ่งของ

ความพยายามดังกล่าว อีกทั้งข้อมูลที่รวบรวมได้จากโครงการ

นี้ยังจะน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดความยุติธรรม

ทางสังคม การเป็นพันธมิตรท่ีให้ความร่วมมือรอบด้าน และ

แนวทางที่ครอบคลุมรอบด้านเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมท่ียุติธรรม

และน่าอยู่ซ่ึงทุกคนให้เกียรติและปกป้องสิทธิของคนข้ามเพศ

ในประเทศไทย

| The IDAHOT 2015 Bangkok committees from Thai Transgender Alliance, Asia-Pacific Transgender Network and the guest speakers
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VII. a Transrespect versus Transphobia Worldwide

| Partner Organisations of  
the TvT Project

A Gender Agenda (ออสเตรเลีย)
APTN  (เอเชียแปซิฟิก) 
ASTRA Rio (บราซิล)
Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. (เม็กซิโก)
Diverlex (เวเนซุเอลา)
GATE (อาร์เจนตินา/สหรัฐอเมริกา)
Gender DynamiX (South Africa) (แอฟริกาใต้)
Grupo Gay da Bahia (บราซิล)
Labryz Kyrgyzstan (คีร์กีซสถาน)
LGBT Centre  (มองโกเลีย)
LGBT Gayten Gayten (เซอร์เบีย)
Observatorio Ciudadano Trans (โคลอมเบีย) 
Pembe Hayat (ตุรกี)
PLUS (อินเดีย)
STRAP  (ฟิลิปปินส์)
Red Umbrella (ตุรกี)
Thai Transgender Alliance (Thailand) (ไทย)
Tonga Leiti Association (ตองกา)
Trans China (จีน)
Transgender Law Center (สหรัฐอเมริกา)
TransInterQueer (เยอรมนี)
Trans X (ออสเตรีย)
United and Strong (เซนต์ลูเซีย) 

3.1. กำรเคำรพคนข้ำมเพศเปรียบเทียบกับ

กำรเกลียด กลัวคนข้ำมเพศในระดับโลก : 

ควำมร่วมมือข้ำมทวีป

องค์กรที่มีส่วนร่วมในโครงการส�ารวจ TvT เก่ียวกับ

ประสบการณ์ทางสงัคมของคนข้ามเพศและผูม้คีวามหลากหลาย

ทางเพศ เป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายทีก่ว้างกว่าของนกัรณรงค์ 

นักวิจัย และองค์กรที่เชี่ยวชาญและท�างานในการขับเคลื่อน

และจดักจิกรรมแถวหน้าเพือ่กลุม่คนข้ามเพศและผูม้คีวามหลาก

หลายทางเพศ ต้ังแต่ปี 2015 – 2015 ทมีงานโครงการ TvT 

ของ TGEU ท�างานร่วมกบัพันธมติร 23 องค์กร และนกัรณรงค์

และนกัวจิยัอกีจ�านวนมากจากกว่า 100 ประเทศ จาก 6 ทวปี 

โดยได้ค�าปรกึษาจากคณะทีป่รกึษานานาชาติ ซึง่ประกอบด้วย

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนกว่า 25 คน ตาม

รายนามด้านล่าง

3. ภำคผนวก

นอกจำกนี้ยังมีควำมร่วมมือกับนักรณรงค์ด้ำนสิทธิ 

นกัวชิำกำร และ/หรอืผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกฎหมำยจำก :

แอลเบเนีย ,  อเมริกันซามัว ,  แอนติกั ว , 

อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อา

เซอร์ไบจาน, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลเยี่ยม, เบลิซ, 

บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวินา, บอตสวานา, บราซิล, 

บัลแกเรีย, แคริบเบียน เนเธอร์แลนด์, ชิลี, หมู่เกาะคุก, 

โครเอเชีย, คิวบา, ไซปรัส, เดนมาร์ก, โดมินิกา, ติมอร์

ตะวันออก, เอสโตเนีย, ฟิจิ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กรีซ, 

กวม, เฮติ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, 

ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, จาเมกา, ญี่ปุ่น, คิริบาติ, 

โคโซโว, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาเซโดเนีย, 

มาเลเซีย, มอลตา, เม็กซิโก, มอลโดวา, มองโกเลีย, 

มอนเตเนโกร, นามิเบีย, นาอูรู, เนเธอร์แลนด์, นิวคา

เลโดเนีย, นิวซีแลนด์, นีอูเอ, นอร์เวย์, ปาปัวนิวกินี, 

เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, เปอร์โตริโก, 

โรมาเนยี, รสัเซยี, เซนต์ลเูซยี, เซนต์คติส์, เซนต์วนิเซนต์, 

ซามัว, สิงคโปร์, ซินต์มาร์เติน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, 

หมู่เกาะโซโลมอน, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, สเปน, 

ซูรินาเม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตาฮิติ, ทาจิกิสถาน, 

ไทย, โตเกเลา, ตรินิแดดแอนด์โทบาโก, ยูกันดา, 

สหราชอาณาจักร, ยูเครน, สหรัฐอเมริกา, หมู่เกาะ

เวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม, 

เวเนซุเอลา และแซมเบีย  

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำโครงกำร TvT Advisory 

Board ตัง้แต่ปี 2010 ถงึ 2015 ประกอบด้วยสมำชกิ

ดังต่อไปนี้ :

Mauro Cabral (อาร์เจนตินา), Peter Hyundal 

(ออสเตรเลยี), Dr Nicolas Beger (เบลเยีย่ม), Majorie Marchi, 

Dr Luiz Mott and Dr Joseli Maria Silva (บราซลิ), Dr Sam Winter 

and Jiangang Zhao (จีน), Dr Thamar Klein (เยอรมนี), Agniva 

Lahiri and Shabeena Francis Saveri (อินเดีย), Silvan Agius 

(มอลตา), Sass Rogando Sasot (เนเธอร์แลนด์), Jack Byrne and 

Thomas Hamilton (นิวซีแลนด์), Belissa Andía Pérez (เปรู), 
Roger Tootooali Stanley (ซามวั), Victor Mukasa, Jabu Pereira 

and Liesl Theron (แอฟริกาใต้), Huya Boonyapisomparn 

(ไทย), Joleen Mataele (ตองกา), Kim Mukasa (ยูกันดา), 
Masen Davis, Justus Eisfeld, Anna Kirey and Dr Susan 

Stryker (สหรัฐอเมริกา), Dr Tamara Adrián (เวเนซุเอลา)
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VII. AppendixVII. b The TvT Publication Series

3.2. ผลงำนเกี่ยวกับโครงกำร TvT ท่ีได้รับ

กำรตีพิมพ์

 ในปี 2010 Transgender Europeได้ริเริ่มตีพิมพ์ 

เกี่ยวกับโครงการ TvT เพื่อแปลให้เป็นเอกสารส�าคัญเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน และตีพิมพ์รายงานการวิจัยโครงการ TvT ใน

หลายภาษา บทที่เกี่ยวกับประเทศในรายงานฉบับนี้จะได้รับ

การตีพิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นเป็นเล่มตามล�าดับภายใต้ผลงาน

ตีพิมพ์ของโครงการ TvT ทุกฉบับสามารถดาวโหลดเป็นไฟล์ 

PDF ได้ที่ www.transrespect-transphobia.org.

Volume 9 | Transrespect versus Transphobia – The 
Experiences of Trans and Gender-diverse People in 
Colombia, India, the Philippines, Serbia, Thailand, 
Tonga, Turkey and Venezuela 

Carsten Balzer / Carla LaGata and Jan Simon Hutta 

(editors), TGEU, September 2015 

Volume 8 | Küresel ‘Transfobibye Karşi Trans-Saygi’ – 
Projes Toplumsal Cinsiyet Farklılığına Sahip 
Bireylerin  / Trans Bireylerin İnsan Hakları Durumunun 
Karşılaştırmalı İncele

Carsten Balzer ve Jan Simon Hutta (Tamara Adrian, 

Peter Hyndal ve Susan Stryker’in katkılarıyla…), TGEU, 

Kasim 2012 (1st TvT report Turkish version)

Volume 7 | Transrespeto versus Transfobia en el 
Mundo – Un Estudio Comparativo de la Situación de 
los Derechos Humanos de las personas Trans

Carsten Balzer y Jan Simon Hutta (con Tamara Adrián, 

Peter Hyndal y Susan Stryker), TGEU, Noviembre 2012 (1st TvT 

report Spanish version)

Volume 6 | Transrespect versus Transphobia Worldwide 
– A Comparative Review of the Human-rights Situation 
of Gender-variant / Trans People

Carsten Balzer and Jan Simon Hutta (with Tamara 

Adrián, Peter Hyndal and Susan Stryker), TGEU, November 

2012 (English version)

Volume 5 | Direitos Humanos e Identidade de Gênero 
– Relatório Temátic

de Thomas Hammarberg, Comissário de Direitos 

Humanos do Conselho da Europa (Série de Publicações do 

TvT – Volume 5) 

Issue Paper ‘Human Rights and Gender Identity’, 

Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for 

Human Rights. (Portuguese translation – English original 

version)

Volume 4 | I Diritti Umani e l’Identità di Genere – Issue 
Paper

di Thomas Hammarberg, Commissario del Consiglio 

d’Europa per i Diritti Umani (Pubblicazione per la serie 

TvT – Volume 4)

Issue Paper ‘Human Rights and Gender Identity’, 

Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for 

Human Rights. (Italian translation – English original version)

Volume 3 | Tożsamość płciowa a prawa człowieka – 
Dokument tematyczny

autorstwa Thomasa Hammarberga, Komisarza Praw 

Człowieka Rady Europy (Publikacje projektu TvT – tom 3)

Issue Paper ‘Human Rights and Gender Identity’, 

Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for 

Human Rights. (Polish translation – English original version)

 

Volume 2 | Menschenrechte und Geschlechtsidentität 
– Themenpapier

von Thomas Hammarberg,  Kommissar für 

Menschenrechte des Europarats (TvT Veröffentlichungsreihe 

– Band 2)

Issue Paper ‘Human Rights and Gender Identity’, 

Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner 

for Human Rights. (German translation – English original 

version)

 

Volume 1 | Derechos humanos e identidad de género 
– Informe temático

de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa (Serie de publicaciones de 

TvT – volumen 1)

Issue Paper ‘Human Rights and Gender Identity’, 

Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner 

for Human Rights. (Spanish translation – English original 

version)
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VII. Appendix VII. c About the authors

3.3  ผู้แต่ง

Carsten Balzer /Carla LaGata 

มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมหลายครั้งนับ

ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 และเขียนวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกเกี่ยวกับชุมชนคนข้ามเพศในบราซิล เยอรมนีและ

สหรัฐอเมริกา เธอ/เขาเป็นบรรณาธิการผู้ริเริ่ม Liminalis – 

Journal for Sex/Gender Emancipation and Resistance 

และเป็นหนึ่งในบรรณาธิการบริหารของ Transgender 

Studies Quarterly (TSQ) ตั้งแต่ปี 2011 – 2012 เธอ/เขา

ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Open Society 

Foundations’ LGBTI Rights Initiative Carla สนับสนุน 

TGEU นับแต่เริ่ม และรับหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการ

ด�าเนินงานของ TGEU ตั้งแต่ปี 2008 – 2012 ขณะนี้เธอ/เขา

เป็นนักวิจัยอาวุโสของ TGEU และเป็นผู้ริเริ่มโครงการ TvT 

ขึ้นในปี 2009 

Jan Simon Hutta 

เป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยั Bayreuth ในเยอรมน ีและ

ท�างานใน Cultural Geography Research Group เขาได้

ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการเมืองในเรื่องเพศและคนข้ามเพศใน

บราซิลและเยอรมนี เขาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 

The Open University in Milton Keynes สหราชอาณาจกัร 

ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เขาได้ท�างานวิจัยให้กับ TvT เขาเป็น

สมาชิกคณะกรรมการของ Space, Sexualities and Queer 

Research Group (SSQRG) แห่งสมาคมภูมิศาสตร์หลวง 

(Royal Geographic Society) เป็นหน่ึงในบรรณาธกิารบรหิาร

ของ Revista Latinoamericana de Geografia e Gênero 

and a founding editor of sub\urban – zeitschrift für 

kritische Stadtforschung ปัจจบุนันี ้เขาก�าลงัเตรยีมทีจ่ะท�า

โครงการวิจัยเกี่ยวกับคนข้ามเพศที่เป็นผู้อพยพ

รัตนวัฒน์  จันทร์อ�ำนวยสุข 

เป็นหญงิข้ามเพศชาวไทยซึง่ท�างานรณรงค์เพือ่สขุภาพ      

และสิทธิของคนข้ามเพศ และผู ้ติดเชื้อเอชไอวี เธอมี

ประสบการณ์การท�างานกับองค์กรซึ่งท�างานด้านเอชไอวีและ

โรคเอดส์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

รีน่าให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคและการพัฒนาองค์กรให้กับ

องค์กรประชาสังคมซึ่งได้รับทุนจาก USAID และ GFATM 

และเป็นผู้ก่อตั้งร่วมของเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai 

TGA) เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในประเทศไทย และจบการศึกษา

ในระดับปริญญาโทด้าน International Public Services 

จาก University of Birmingham สหราชอาณาจักร ปัจจุบัน

นี้รีน่ารับต�าแหน่งผู้ประสานงานโครงการให้กับศูนย์วิจัยโรค

เอดส์ สภากาชาดไทย

เคท ครั้งพิบูลย์ 

เป็นผู้ก่อตั้งร่วมของเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai 

TGA) ซึง่เป็นเครอืข่ายของนกัรณรงค์ด้านสทิธขิองคนข้ามเพศ

ในประเทศไทย ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ชีใ้ห้เหน็ถงึ      ส่ิงท่ียงัขาด

ในกลุ่มคนข้ามเพศในไทย เธอรณรงค์ต่อต้านการเกลียดกลัว

คนข้ามเพศ ต่อต้านความรุนแรงต่อคนข้ามเพศ และสนับสนุน

ให้คนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เคทเป็น

ตวัแทนเยาวชนท่ีเป็นคนข้ามเพศในการประชุมระดบันานาชาติ

หลายครั้ง และเป็นสมาชิกกรรมการบริหารในระดับท้องถิ่น

ของ Asia Pacific Transgender Network (APTN) ซึง่เป็นเวที

ส�าหรับคนข้ามเพศในภูมิภาคได้หารือเก่ียวกับประเด็นส�าคัญ

ที่กลุ่มคนข้ามเพศต้องเผชิญ เคทจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีและโทในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

เจษฎำ  แต้สมบัติ

เป็นหญงิข้ามเพศ หรอืทีเ่รยีกในภาษาไทยว่า “กะเทย” 

เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ นักเคลื่อนไหวทางสังคม นักพูด ผู้ให้การ

อบรม และกราฟฟิคดไีซเนอร์ เธอเป็นผูก่้อตัง้ร่วมของเครอืข่าย

เพื่อนกะเทยไทย (ThaiTGA) และท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน 

ปัจจุบันนี้ เจษฎาท�างานเป็นผู้ช่วยโครงการให้กับ Southeast 

Asian Consortium on Gender, Sexuality, and Health 

เธอจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาการพฒันาสงัคมและ

มานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 

เจษฎายังท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญในการยกร่าง

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศของประเทศไทย
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เรียบเรียงโดย : รัตนวัฒน์ จันทร์อ�ำนวยสุข และ Carsten Balzer/ Carla LaGata

กำรเคำรพคนข้ำมเพศเปรียบเทียบกับกำรเกลียดกลัวคนข้ำมเพศ

ประสบกำรณ์ทำงสังคมของคนข้ำมเพศในประเทศไทย

ผลงำนกำรตีพิมพ์ภำยใต้โครงกำร TvT ล�ำดับที่ 12

อปุสรรคส�ำคญัในกำรพฒันำเพือ่น�ำไปสู่กำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมของคนข้ำมเพศ

และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศนั่นคือกำรขำดข้อมูล

กำรส�ำรวจเชิงเปรียบเทียบประสบกำรณ์ทำงสังคมของคนข้ำมเพศและผู้มีควำม

หลำกหลำยทำงเพศ เปนส่วนหนึ่งของโครงกำรเฝำระวังกำรฆำตกรรมคนข้ำมเพศและ

กำรศึกษำควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยและสังคมซึ่งเปนโครงกำรวิจัย TvT ซึ่งก�ำลังด�ำเนิน

อยู ่ กำรส�ำรวจฉบับนี้ได้พยำยำมระบุประเด็นปัญหำนี้ในส่วนเล็กๆ ในประเทศต่ำงๆ ได้แก่ 

โคลอมเบีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ตองกำ ตุรกี และเวเนซุเอลำ กำรส�ำรวจนี้ใช้วิธีกำร

วิจัยที่ด�ำเนินกำรโดยสมำชิกที่เปนกลุ่มเดียวกับกลุ่มเปำหมำย (peer research) พร้อมท้ัง

พัฒนำศักยภำพของนักรณคงค์ในประเทศนั้นๆ กำรวิจัยนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคี

ของ Transgender Europe 8 แห่งจำกเอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย และอเมริกำใต้

ผลกำรวิจัยตรงกับประสบกำรณ์ของนักรณรงค์เพื่อสิทธิคนข้ำมเพศ พร้อมทั้งข้อมูล

เชิงประจักษ์ในหลำกหลำยประเด็น รวมถึงควำมรุนแรงโดยเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจต่อคนข้ำมเพศ

ทีเ่ปนผูค้้ำบรกิำรทำงเพศ ในขณะเดยีวกนักย็งัแสดงถงึจดุบอดทีน่กึไม่ถงึในประเดน็กำรเลอืก

ปฏบัิตแิละกำรเกลยีดกลวัคนข้ำมเพศ รวมถึงสถำนกำรณ์ของเดก็และวยัรุน่ทีเ่ปนคนข้ำมเพศ

และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

รำยงำนฉบับนี้แสดงถึงกำรวิเครำะห์เชิงลึกถึงสถำนกำรณ์ในประเทศไทย


