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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มวีตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการแปลงเพศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์และ 
ตวัตนของกลุม่คนขา้มเพศ  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื กลุม่ชายรกัเพศเดยีวกนั
ทีเ่ปดิเผยตนเองวา่เปน็คนขา้มเพศทีผ่า่นการผา่ตดัแปลงเพศแลว้ จำานวน 5 คน เครือ่งมอื 
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ แนวทางการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า การ
ดำารงชีวิตทางสังคมของคนข้ามเพศหลังการผ่าตัดแปลงเพศนั้นยังคงไม่สามารถที่จะ
ดำาเนนิชวีติอยา่งเพศหญงิได ้คนขา้มเพศยงัไมไ่ดร้บัความเขา้ใจและการยอมรบัจากสงัคม
แมจ้ะผา่นการผา่ตดัแปลงเพศแลว้กต็าม การดำาเนนิชวีติยงัตอ้งพบกบัปญัหาไมเ่วน้แมแ้ต่
การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตคู่แบบชายหญิง ยิ่งไปกว่านั้น การผ่าตัดแปลง
เพศยงัไมส่ามารถทำาใหค้นขา้มเพศนัน้มสีถานภาพทางเพศเปน็หญงิไดต้ามกฎหมาย คน
ขา้มเพศบางคนจงึไดม้กีารตอ่สูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่การยอมรบัทัง้ทางสงัคมและทางกฎหมาย  
แมจ้ะถกูตอ่ตา้นจากสงัคมกต็าม ปรากฏการณท์ัง้หมดนีส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่คนขา้มเพศนัน้
ยังไม่มีตำาแหน่งทางสังคม ไร้ตัวตน และไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง

Abstract
 This research was qualitative research which aimed to study 
the result of male to female transsexual operation on transgender  
identity development. Qualitative research was conducted by in-depth 
interviews among 5 post-operative male to female transsexals. The  
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findings showed that transgender post-operative male to female  

transsexuals are still not able to live as females. Transgenders have not 

been fully accepted by society, even though they have had gender  

reassignment surgery. Transgender life still has problems such as status, 

sex, and heterosexuality under the law. Some transgenders have to fight 

to get due recognition both socially and legally. All these phenomena 

reflect that the transgender does not have social position and has no 

identity of their own.

คำาสำาคัญ : การแปลงเพศ, คนข้ามเพศ, อัตลักษณ์

Keywords : post-operative transsexual, transgender, identity

บทนำา
 ประวัติเรื่องของเพศ (sex) ในอดีตนั้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของมนุษย์

และปลอดจากความเป็นการเมือง อีกทั้งเรื่องของเพศยังถูกมองว่าเป็นเรื่องของ

ธรรมชาติ เป็นความต้องการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เรื่องของเพศที่ถูกต้อง

ดีงามมักถูกจัดวางให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ในสังคมสามารถ

สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ในสังคมส่วนใหญ่แล้วบุคคลแยกประเภทของความ

สัมพันธ์ทางเพศโดยใช้ธรรมชาติเป็นเกณฑ์ มีความเชื่อว่าเพศนั้นไม่สามารถที่

จะเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือเรื่องของเพศเป็นมิติของระบบความคิด ความเชื่อ

การแสดงออก ที่ยอมรับได้เพียงแค่บทบาทของการมีความสัมพันธ์แบบรักต่าง

เพศ และเพศสัมพันธ์นั้นมีไว้เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ (สุไลพร ชลวิไล, 2550) ดังนั้น 

ความสัมพันธ์ทางเพศแบบอื่นที่มองดูผิดธรรมชาติ จึงมักถูกตีตราว่าเป็นเรื่องของความ

ผดิมคีวามวปิรติเบีย่งเบน ทัง้นีเ้ปน็เพราะระบบความคดิเรือ่งเพศนัน้ยงัตกอยูภ่ายใตก้าร

ครอบงำาบนอุดมการณ์ของการแบ่งแยกระบบเพศตามธรรมชาติ  ที่ก่อให้เกิดการสร้าง

คำาใหม่ และให้ความหมายใหม่

 นอกจากนีย้งัเกดิปรากฏการณข์องการแกง่แยง่อำานาจของการสรา้งอตัลกัษณ์

ของมนษุยไ์มเ่พยีงแตค่วามเปน็ชายเปน็หญงิเทา่นัน้ ผูท้ีม่อีวยัวะไมส่มบรูณก์ไ็มส่ามารถ

จดัใหเ้ขา้กบัเพศใดได ้เมือ่เกดิความบกพรอ่งขึน้ยอ่มทำาใหน้วตักรรมทางการแพทยเ์ขา้มา



81ผลจากการแปลงเพศสู่การพัฒนาตัวตนคนข้ามเพศ

วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

ชว่ยปรบัเปลีย่นรา่งกายใหเ้ขา้กบัสภาพจติใจเพือ่ใหร้า่งกายปกต ิแตส่ำาหรบัผูท้ีม่จีติใจไม่

เปน็ไปตามเพศสรรีะ ทางการแพทยถ์อืวา่เปน็ความผดิปกต ินัน่เปน็เพราะเอารา่งกายมา

เป็นเกณฑ์ในการวัด

 ดังนั้นผู้ที่รับผลกระทบจากการที่ร่างกายไม่ตรงกับจิตใจจึงมีความพยายาม

อยา่งเตม็ทีท่ีจ่ะปรบัเปลีย่นรา่งกายของตนใหเ้ขา้กบัสภาพจติใจ โดยมวีวิฒันาการทางการ

แพทย์มาช่วยรองรับความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อทำาให้ตนเองนั้นได้มีพื้นที่ทางเพศ

โดยอา้งองิความเปน็เพศใดเพศหนึง่ในสงัคม ซึง่ปรากฏการณน์ีไ้ดร้วมไปถงึผูท้ีล่ำาบากใจ

กบัเพศภาวะอยา่งคนขา้มเพศ ทีม่คีวามไมช่อบใจเกีย่วกบัอตัลกัษณข์องตนในฐานะผูช้าย

หรอืผูห้ญงิทีรู่ส้กึวา่มคีวามตรงขา้มกบัสรรีะของตน (Ekins, 1997) และผูน้ัน้ไดต้กอยูภ่าย

ใต้กับดักทางร่างกายที่ตรงข้ามกับเพศภาวะ (Foucault, 1972) ทั้งนี้เป็นเพราะความรู ้

ทั้งทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ แม้กระทั่งสังคมศาสตร์ มีองค์ความรู้ในการชี้นำาให้เห็น

ว่าในโลกนี้มีเพียงเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น

 ด้วยเหตุนี้คนข้ามเพศจึงแสดงบทบาทของการอ้างอิงความเป็นเพศหญิง เพื่อ

ให้ตนเองสามารถดำารงอยู่ได้ในสังคมที่มีความเชื่อเรื่องสองระบบเพศ เพื่อให้มีพื้นที่

ของการใช้ชีวิตประจำาวัน คนข้ามเพศจึงจำาเป็นต้องมีความเป็นหญิงในตนเอง และ

ต้องพยายามเน้นความเป็นหญิงให้มีความโดดเด่น ดังจะเห็นได้ทั่วไปว่าคนข้ามเพศนั้น

มีความพยายามจะสร้างความเป็นหญิงให้กับตนเองทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง

บทบาท การพูด การแต่งกาย การเปลี่ยนชื่อ ซึ่งรวมไปถึงการปรับแต่งอวัยวะ เช่น การ

รับประทานยาคุมกำาเนิดเพื่อหวังผลให้ยับยั้งการโตของลูกกระเดือก การฉีดฮอร์โมน

เพศ การผ่าตัดหน้าอก รวมไปถึงการผ่าตัดแปลงเพศ โดยคนข้ามเพศบางคนยอมแม้

กระทั่งการทำาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเพื่องบประมาณในการปรับเปลี่ยนร่างกายตนเอง  

ซึ่งปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงตนเองของคนข้ามเพศนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อสนองความ

ต้องการทางร่างกายเพื่อเป็นหญิงเท่านั้น แต่รวมไปถึงความต้องการด้านเพศวิถีเพื่อ

สร้างความสุขให้กับคู่ของตน 

 แม้ว่าคนข้ามเพศจะมีความพยายามมากเพียงใด ภายในความพยายามนั้น

ยังเจือปนไปด้วยความหวาดหวั่น เพราะนวัตกรรมทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะ

ทำาใหค้นขา้มเพศสามารถแสดงบทบาทของความเปน็แมไ่ด ้นัน่คอืคนขา้มเพศไมม่โีอกาส

ดำารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ในฐานะของเพศหญิง ดังนั้นความสัมพันธ์ของคนข้ามเพศกับคู่ของ
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ตนจึงอยู่ภายใต้กรอบที่จำากัด นั่นคือความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกกฎหมายและมีเงื่อนไข 

ภายใต้ระบบการสร้างสถาบันครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

 แต่การยอมสยบภายใต้อำานาจของวาทกรรมรักต่างเพศ ทำาให้คนข้ามเพศ

นั้นไม่ได้รับการยอมรับในฐานะที่เท่าเทียมกับเพศหญิงแม้ว่าคนข้ามเพศจะมีร่างกาย

ที่งดงามกว่าเพศหญิงบางคนก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะคนข้ามเพศไม่สามารถที่จะให้บุตร

ได้ตามเกณฑ์บรรทัดฐานความสัมพันธ์รักต่างเพศ นอกจากนี้ยังเป็นเพราะจริยธรรมใน

สงัคมทีท่ำาใหม้ตีำาแหนง่แหง่ทีเ่ชงิวาทกรรมโดยเฉพาะในเชงิของเพศวถิทีีแ่ตกตา่งลดหลัน่

ไปจากเพศหญิงและเพศชาย (กิตติกร สันคติประภา, 2550 ) ทำาให้คนข้ามเพศต้องตก

อยู่ในสภาวะที่มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศได้ง่าย

 การอา้งองิความเปน็เพศตามระบบเพศทีส่งัคมยอมรบัทำาใหค้วามหมายของตวั

ตนคนขา้มเพศถกูจดัอยูใ่นระบบเพศภาวะความเปน็หญงิ โดยทีเ่พศภาวะของคนขา้มเพศ

ไม่มีตัวตนทางสังคม เพราะคนข้ามเพศไม่มีคุณสมบัติพอ ตัวตนคนข้ามเพศจึงเป็นเพียง

การแอบอ้างความเป็นหญิงและเป็นเพียงการอ้างอิงตนเองเข้ากับความสัมพันธ์ต่างเพศ

เพื่อให้ตนเองมีพื้นที่ทางสังคมเพียงชั่วคราว แม้จะพยายามอ้างอิงให้เหมือนเพศหญิง 

สักเท่าไร ก็ไม่ได้หมายความว่าสังคมนั้นได้มีที่ทางรองรับคนข้ามเพศเหล่านี้ให้สามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเพศหญิง ถึงแม้ว่าคนข้ามเพศนั้นจะผ่านการผ่าตัดแปลง

เพศแล้วก็ตาม

     

โจทย์วิจัย
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันคนข้ามเพศที่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็น

หญิงมีอุปสรรคและข้อจำากัดในการดำารงคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างไร ท่ามกลางความ

แตกต่างที่มีความหลากหลาย คนข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงมี

กระบวนการในการพัฒนาอัตลักษณ์และตัวตนของตนเองอย่างไร

       

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ศกึษาผลทีเ่กดิขึน้หลงักระบวนการแปลงเพศ ทีส่ง่ผลตอ่การพฒันาอตัลกัษณ์

และตัวตนของกลุ่มคนข้ามเพศ                             
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การศกึษาในครัง้นีเ้ปน็การศกึษาแบบมุง่เนน้การศกึษาโดยใชห้ลกัของการวจิยั

เชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ

แปลงเพศ ผลของการแปลงเพศที่มีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์และตัวตนของคนข้ามเพศ  

ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งทางด้านพฤติกรรมทางสังคมของคนข้ามเพศโดยใช้หลัก

การของระเบียบวิธีวิจัยแบบ Oral History เพื่อเป็นการศึกษา Life History ภายใต้

กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคม ในการบอกเล่าหรือการเล่าเรื่องที่เคยถูกละเลย หรือ

ปฏเิสธไมใ่หม้กีารกลา่วถงึ เพือ่ใหท้ราบถงึการดำารงชวีติประจำาวนัและกระบวนการตอ่สู้

ในชีวิตประจำาวัน  

     

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การปรากฏตัวของบุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นเพศที่ผิดออกไปจากเพศกระแสหลัก 

ได้ถูกตีตราจากกรอบมาตรฐานหลักทางสังคมว่าเป็นกลุ่มคนเบี่ยงเบน มีความวิปริต

ทางทางเพศ เป็นภัยของสังคม สมควรที่รัฐจะต้องเข้ามาจัดการควบคุม การให้บทบาท

ของรัฐต่ออำานาจในการจัดการเรื่องของเพศจึงเป็นความทับซ้อนบนความเป็นการเมือง 

อีกทั้งคนข้ามเพศได้มีความพยายามที่จะอ้างอิงความเป็นหญิง โดยเฉพาะในเรื่องของ

พื้นที่ทางร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการดำารงชีวิตภายใต้ระบบสังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย

ที่ปราศจากการรองรับอย่างเป็นทางการต่อบุคคลที่ผ่านการแปลงเพศ ดังนั้นกลุ่มคน 

เหล่านี้จึงพยายามที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อจะรักษาและแสวงหาพื้นที่ทางสังคม ในการ

แสดงออกในแง่มุมต่างๆ ของตัวตนทางเพศ 
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กลุ่มเป้าหมาย
 คือคนข้ามเพศที่เป็นชายรักเพศเดียวกันที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศ  

ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศให้เป็นหญิง โดยผู้ที่ให้ข้อมูลทุกคนเป็นคนข้ามเพศที่ได้รับ

การผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยทางจิตเวชตามเกณฑ์การ

วินิจฉัยความผิดปกติของเพศจากสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มี

ความต้องการเปลี่ยนเพศอย่างแท้จริง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จำานวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 1) การสงัเกตอยา่งมสีว่นรว่มและไมม่สีว่นรว่ม โดยผูว้จิยัไดก้ำาหนดแนวทาง

การในสังเกตโดยการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการสังเกตไว้ล่วงหน้า ซึ่งในขณะที่ผู้วิจัย

จะเข้าไปสู่พื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับบริบทสภาพทั่วไปของพื้นที่นั้น คือ 

ฉบับแก้ไข HAS 39-53 

กลไกของรัฐ 
มาตรฐานทางสังคม 

สื่อ ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
 คือคนข้ามเพศท่ีเป็นชายรักเพศเดียวกันท่ีเปิดเผยตนเองว่าเป็นคนข้ามเพศ ท่ีได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศให้เป็น
หญิง โดยผู้ท่ีให้ข้อมูลทุกคนเป็นคนข้ามเพศท่ีได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิง ที่ได้รับการวินิจฉัยทางจิตเวชตาม
เกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติของเพศจากสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลท่ีมีความต้องการเปลี่ยนเพศ
อย่างแท้จริง ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 5 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยเป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
1)  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการในสังเกตโดยการก าหนด 

วัตถุประสงค์ในการสังเกตไว้ล่วงหน้า ซึ่งในขณะที่ผู้วิจัยจะเข้าไปสู่พื้นท่ีในการศึกษา ผู้วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับบริบทสภาพทั่วไป
ของพื้นท่ีนั้น คือ ความเป็นอยู่ของคนข้ามเพศ ลักษณะของครอบครัว สถานที่ท างาน กลุ่มเพื่อน รูปแบบการรวมกลุ่มของคน
ข้ามเพศ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คือ การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเข้าไปสังเกตการ
พูดคุยกันภายในกลุ่มคนข้ามเพศ และสังเกตลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันของคนข้ามเพศกับบุคคลอ่ืน ว่าเป็นอย่างไร มีการท า
กิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน โดยผู้วิจัยมีแนวทางการสังเกต ประกอบไปด้วย แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-
participant observation) และแนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( participant observation) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2) การสัมภาษณ์  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามแนว ทางการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น และรวมถึงข้อค าถามท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการสังเกต โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview หรือ SSI) ใน
การสัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ ส่วนการให้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนั้นจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
Depth Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล ในขณะที่ท าการศึกษาผู้วิจัยจะปรับ
แนวทางในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การสร้าง/พัฒนา   
อัตลักษณ์ 

การอ้างอิงความเป็น
หญิง /แปลงเพศ 

ความสัมพันธ์
เชิงอ านาจ 

โครงสร้างทาง
สังคม ค่านิยม  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ความเป็นอยูข่องคนข้ามเพศ ลักษณะของครอบครัว สถานที่ทำางาน กลุ่มเพื่อน รูปแบบ
การรวมกลุม่ของคนขา้มเพศ นอกจากนีผู้ว้จิยัจะเขา้ไปสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม คอื การ
เฝ้าสังเกตพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเข้าไปสังเกตการพูดคุยกันภายในกลุ่มคนข้าม
เพศ และสังเกตลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันของคนข้ามเพศกับบุคคลอื่นว่าเป็นอย่างไร 
มีการทำากิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวัน โดยผู้วิจัยมีแนวทางการสังเกต ประกอบไปด้วย 
แนวทางการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) และแนวทาง
การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม (participant observation) เปน็เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล
 2) การสมัภาษณ ์ผูว้จิยัทำาการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูตามแนวทางการสมัภาษณ์
ทีส่รา้งขึน้ และรวมถงึขอ้คำาถามทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหวา่งการสงัเกต โดยใชเ้ทคนคิการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview หรือ SSI) ในการสัมภาษณ์ 
ผูรู้ห้รอืผูใ้หข้อ้มลูเปน็สำาคญั สว่นการใหส้มัภาษณก์ลุม่เปา้หมายนัน้จะใชว้ธิกีารสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมขอ้มลู ในขณะทีท่ำาการศกึษาผูว้จิยัจะปรบัแนวทางในการสมัภาษณใ์หส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 3) การบันทึกเสียงคำาสัมภาษณ์/บันทึกภาพ/สนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการ

บันทึกเสียง บันทึกภาพ เพื่อเป็นการช่วยความจำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์/การ

สนทนากลุ่ม ทั้งนี้ผู้วิจัยทำาการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะ

ทำาการบันทึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1)  การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผู้วิจัยทำาการอ่านข้อมูล

ทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้ฟงัเสยีงจากการสมัภาษณ/์สนทนากลุม่ ทีบ่นัทกึ

มา เพือ่ใหเ้หน็รายละเอยีดทัง้หมด เพือ่ใหผู้ว้จิยัสามารถหาสาระหลกัและหยบิยกขึน้มา

เป็นประเด็นข้อความรู้หลัก (theme) และรอง ที่ได้จากการประมวลข้อมูลดังที่กล่าวถึง 

 2) การวิเคราะห์โดยใช้ตาราง (matrix analysis) ข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาถูกนำามาจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ตาราง (matrix) เพื่อให้เห็นความชัดเจน  

ซึ่งจะทำาให้ผู้วิจัยสามารถนำาไปใช้ร่วมในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น
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ข้อจำากัดของการวิจัย
 การเกบ็ขอ้มลูในครัง้นีเ้ปน็เพยีงสว่นประกอบหนึง่ของการวจิยัเรือ่ง ขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมของคนขา้มเพศ ซึง่ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้กบัคนขา้มเพศทีไ่ดร้บัการ

ผา่ตดัแปลงเพศนี ้เปน็เพยีงเหตกุารณ ์เรือ่งราวชวีติของบคุคลกลุม่หนึง่เทา่นัน้ ไมอ่าจจะ

เป็นตัวแทนของคนข้ามเพศทั้งหมดที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ

ผลการวิจัย 
 ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำานาจของสังคมไทย หลายครั้งที่สังคมจัดวางความ

สัมพันธ์ และความเป็นเพศ ไว้บนเพศที่สังคมยอมรับได้ คือเพศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ทีม่เีพยีงสองเพศ คอื เพศชาย และเพศหญงิ นอกเหนอืจากนัน้จดัใหอ้ยูอ่กีประเภทอืน่ที่

มีความแตกต่างออกไป และถูกมองว่า “คนอื่น” ไม่ใช่ “พวกเรา” จะเห็นได้ว่าในหลาย

ครั้งระบบของความหมาย การตีตรา การให้ชื่อใหม่ ได้เบียดขับคนข้ามเพศให้ออกห่าง

ไปจากสังคม และในขณะที่คนข้ามเพศไม่สามารถที่จะต่อรอง หรือมีอำานาจในการต่อ

รองที่ชัดเจน ยิ่งเป็นผลให้คนข้ามเพศถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ ที่แสดงออกมาใน 

รูปของความรุนแรงในหลายระดับทั้งทางตรงทางสังคม วัฒนธรรม และความรุนแรงเชิง

โครงสรา้ง ไมเ่วน้แมแ้ตค่นขา้มเพศทีไ่ดพ้ยายามแสวงหาตวัตนโดยการพยายามเปดิพืน้ที่

ทางรา่งกายของตนเองใหก้บัเพศตามกระแสหลกัของสงัคม แตท่วา่ชวีติทีไ่ดร้บัหลงัจาก

การแปลงเพศนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง

 1.  การอ้างอิงความเป็นเพศหญิง การสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์

 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไดเ้จรญิรดุหนา้อยา่งไมม่ขีดีจำากดั  จากความทนัสมยัของววิฒันาการการแพทย ์ไดน้ำามา 

สูก่ารตอบสนองแนวความเชือ่ของการตตีราวา่ผูท้ีม่คีวามตอ้งการดา้นจติใจทีต่รงขา้มกบั

เพศสรีระของตนเองนั้นคือผู้ป่วย และแนวทางการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศนั้นเป็น 

วธิกีารทางการแพทยเ์พือ่รกัษาความผดิปกตขิองอตัลกัษณท์างเพศใหแ้กบ่คุคลได ้ซึง่การ

ผา่ตดัแปลงเพศนัน้สามารถทำาไดท้ัง้ในผูท้ีต่อ้งการเปลีย่นเพศจากชายเปน็หญงิและจาก

หญิงเป็นชาย แต่การผ่าตัดจะประสบความสำาเร็จแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายและ

ลักษณะของอวัยวะ แต่อย่างไรก็ตามการทำาความเข้าใจถึงคุณภาพชีวิตหลังการผ่าตัด

แปลงเพศจำาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่บุคคลที่ผ่าน
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การผ่าตัดแปลงเพศนั้นดำารงอยู่  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซับซ้อนของกฎหมายที่สิทธิ

และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัการคุม้ครอง แตใ่นประเทศไทยนัน้ยงัไมม่กีารใหส้ทิธใินการเลอืก

เพศทีผ่ดิไปจากเพศตน้กำาเนดิ และยงัไมม่กีฎหมายรองรบัใหก้ระทำาตามสทิธโิดยยดึเพศ

หลงัการผา่ตดัแปลงเพศได ้นัน่คอื การผา่ตดัแปลงเพศสามารถทำาไดต้ามความปรารถนา

แต่ไม่นับว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายได้แต่อย่างไร

 รนิทรเ์ปน็อกีบคุคลหนึง่ทีผ่า่นการผา่ตดัแปลงเพศ และรนิทรไ์ดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่การ

เปลี่ยนแปลงร่างกายหลังจากการแปลงเพศ ทำาให้เธอนั้นมีอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงไป แต่

นั่นรินทร์ได้แลกมากับการเป็นหนี้ก้อนโตที่ได้หยิบยืมมาจากญาติเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย

ในการแปลงเพศ แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่ชวีติความเปน็หญงิของรนิทรน์ัน้จะไดร้บัความ 

เทา่เทยีมเหมอืนกบัคนอืน่ในสงัคม รนิทรไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ เมือ่มกีารเลอืกตัง้ซอ่มสมาชกิสภา 

ผู้แทนราษฎร์ในจังหวัด รินทร์ได้แสดงออกซึ่งหน้าที่  เธอมีความปรารถนาที่

จะใช้สิทธิในฐานะพลเมือง แต่ทว่าบัตรประชาชนของเธอระบุว่าเป็นนาย แต่

รูปร่างหน้าตานั้นตรงกันข้าม และนั่นเป็นที่มาของปัญหาที่จำาเป็นต้องให้เจ้า

หน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเป็นพลเมืองของรินทร์ การตรวจสอบใช้เวลานานทั้ง 

เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งและตำารวจผู้รักษาหน่วยเลือกตั้ง ต่างมาซักประวัติ และต่าง 

ก็ต้องการให้รินทร์ยืนยันว่า รินทร์ไม่ใช่ผู้ที่ปลอมตัวเข้ามาใช้สิทธิ เมื่อเป็นดังนั้น

การให้ปากคำาของผู้เป็นมารดาและญาติ ย่อมจะมีนำ้าหนักดีพอที่จะยืนยันได้ว่า 

รินทร์เป็นเจ้าของบัตรประชาชนจริง แต่สิ่งที่ทำาให้รินทร์มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงใน

ครัง้นัน้คอื รนิทรจ์ำาเปน็ตอ้งสารภาพวา่เธอเปน็กะเทย และไดผ้า่ตดัทำาหนา้อก ศลัยกรรม

ใบหน้า ทำาจมูก และผ่าตัดแปลงเพศมา การยอมรับให้ครั้งนี้ทำาให้รินทร์หดหู่กับความ

พยายามทีจ่ะเปน็ผูห้ญงิ แตน่ัน่กค็งไมส่ำาคญัเทา่การทีร่นิทรเ์ชือ่วา่เธอเปน็คนทีท่ำาใหแ้ม่

และญาติอับอายผู้คนในหน่วยเลือกตั้ง          

 ...รินทร์เสียความรู้สึกนะคะ ที่ได้พยายามทำาให้ดีที่สุดแล้ว ยอมแม้จะเป็น

หนี้มากมาย แต่ครั้งนี้มาใช้สิทธิตามหน้าที่พลเมืองที่ดี แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็

เสียใจ แต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเอง แต่จะทำายังไงได้

ล่ะคะ ก็เราไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆ นี่ล่ะค่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่เราก็ไม่สามารถ

เปลีย่นความรูส้กึของคนอืน่ได ้รูย้งังีค้งไมอ่อกมาใชส้ทิธดิกีวา่คะ่... (รนิทร ์คนขา้มเพศวยั 

38 ปี)
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 เหตุการณ์ที่เกิดกับรินทร์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไม่เพียง

แตก่ารใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้เทา่นัน้ แมแ้ตก่ารรบัใชช้าตขิองคนขา้มเพศกน็ำามาสูป่ญัหา

มากมายที่ทำาให้คนข้ามเพศนั้นต้องเผชิญ  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแก้ว นอกเหนือจากที่

จะต้องได้รับความอับอายเมื่อถึงวันที่ตนเองต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว แก้วยังต้อง

กลายเป็นตัวตลกให้ทุกคนเฮฮา และที่ร้ายยิ่งกว่านั้นแก้วกลายเป็นดาราหน้ากล้องที่

หลายคนถ่ายภาพของเธอเก็บไว้ และยังต้องได้รับผลจากการระบุว่าเธอเป็นผู้วิกลจริต

ในใบผ่านเกณฑ์ทหาร

 แก้วได้เริ่มต้นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายว่า แก้วนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนวิชา รด. (รักษาดินแดน) สาเหตุเพราะว่าครูผู้

กำากับ รด. บอกว่าแก้วเป็นกะเทย และกลัวว่าจะทำาให้ค่าย รด. ปั่นป่วน และนั่นก็เป็น

สาเหตุให้แก้วต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร และในขณะที่แก้วเกณฑ์ทหารนั้น แก้วต้อง

ถอดเสื้อเข้าแถว ให้ทุกคนหัวเราะหน้าอกที่แตกต่างจากผู้ชายทั่วไป แม้ว่าแพทย์จะระบุ

ว่าแก้วนั้นไม่มีความสามารถที่จะรับใช้ชาติโดยผ่านการเป็นทหาร แต่สิ่งที่ระบุไว้ในใบ

ผ่านเกณฑ์ทหาร ทำาให้แก้วกับพ่อแม่ต้องอับอาย โดยเฉพาะพ่อที่รับราชการตำารวจที่มี

ปัญหากับแก้วมาตลอดชีวิต

 ...ตวัแกว้เองรูม้ากอ่นอยูแ่ลว้วา่อะไรจะเกดิขึน้ แตท่ีน่า่เหน็ใจทีส่ดุกค็อืพอ่ ซึง่

แตไ่หนแตไ่รมาพอ่กไ็มช่อบทีแ่กว้เปน็กะเทยอยูแ่ลว้ ยิง่แกว้มาปรบัเปลีย่นรา่งกายตนเอง

อีกพ่อก็ยิ่งไม่ชอบ บ่อยครั้งที่พ่อพูดให้แก้วต้องเสียใจ แต่แก้วก็ยอมรับค่ะว่าสิ่งที่พ่อพูด

เป็นความจริง เพราะตั้งแต่เรียนจบมา ก็มีความยากลำาบากในการหางานทำา โดยเฉพาะ

การสมคัรเขา้ทำางานราชการ ซึง่กเ็ปน็เหตกุารณเ์ชงิประจกัษท์ีเ่กดิขึน้กบัแกว้ และกะเทย

อีกหลายๆ คนค่ะ... (แก้ว คนข้ามเพศวัย 28 ปี)

 แม้ว่าชีวิตในการใช้สิทธิตามพลเมืองที่ดีของรินทร์ และปัญหาของการรับใช้

ชาติของแก้ว เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างเล็กที่พบเห็นได้จริงในสังคมไทย ปรากฏการณ์นี้ได้

สะทอ้นใหเ้ชือ่ไดว้า่คนขา้มเพศนัน้แมว้า่จะไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นแปลงเพศเพือ่ใหต้นเอง

เป็นหญิงได้สมบูรณ์ที่สุดก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้จะสามารถดำารง

ชีวิตความเป็นผู้หญิงได้จริงๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชน 

หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน หรือโอกาสในการทำางานราชการ อุปสรรคที่สำาคัญอีก

ประการหนึง่ทีบ่อกไดว้า่เธอนัน้ไมใ่ชผู่ห้ญงิ เพราะวา่สิง่นีม้ไีวเ้พือ่ชายจรงิหญงิแทเ้ทา่นัน้ 
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 นอกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับรินทร์และแก้วแล้ว เรื่องราวของหญิงใน

พื้นที่การทำางานรับราชการก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเบียดขับ ที่ทำาให้หญิงต้องคิด

ลาออกจากราชการเพียงเพราะว่าเธอนั้นเปลี่ยนแปลงเพศของตนเอง

 หญิงเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของบ้าน โดยที่พ่อของหญิงนั้นเป็นผู้บริหาร

สถานศกึษา เมือ่เรยีนจบหญงิไดส้อบเขา้ทำางานเปน็พนกังานราชการของหนว่ยงานสถาน

ศกึษาแหง่หนึง่ได ้ซึง่หญงิไมแ่นใ่จวา่หญงิสอบไดเ้องหรอืวา่เปน็เพราะเสน้สายของพอ่กนั

แน่ แต่นั่นก็ไม่สำาคัญเท่ากับการที่หญิงพบอะไรบ้างหลังการแปลงเพศของเธอ

 สำาหรับหญิง เมื่อต้องทำาหน้าที่สอนหนังสือในฐานะแม่พิมพ์ ที่ต้องเป็น 

ต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน หญิงจำาเป็นต้องแต่งตัวเป็นชายทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม แม้ว่า 

ใครๆ จะรู้ว่าหญิงเป็นคนข้ามเพศก็ตาม หญิงทำาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 

ถึงจะถูกเพื่อนร่วมงานตราหน้าว่าเป็นต้นเหตุที่ทำาให้นักเรียนในโรงเรียนหลายคน 

เป็นคนข้ามเพศมากขึ้น จนกระทั่งตั้งกลุ่มสตรีเหล็กในโรงเรียนได้ แต่เมื่อวัน

หนึ่งเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตของหญิงต้องเปลี่ยนแปลง เมื่อพ่อของหญิงนั้น

เกษียณอายุราชการ และหญิงต้องทำางานอย่างโดดเดี่ยว แต่แม้ว่าจะไม่มีพ่อคอย

คุ้มกันในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว หญิงก็ไม่จำาเป็นที่จะต้องรักษาหน้าตา

ของพ่อก็ได้ และนั่นทำาให้หญิงเริ่มแต่งสาวมาทำางาน ซึ่งหญิงได้เริ่มต้นจากการ

ไว้ผมยาว แต่งหน้า และเพิ่มระดับขึ้นมาถึงการใส่กระโปรงมาทำางาน แม้ใครต่อ

ใครจะห้ามและบอกว่าไม่เหมาะสมก็ตาม แต่คนมีฐานะอย่างหญิงทำาให้มากกว่านี้ 

เมือ่หญงิตดัสนิใจรบัการผา่ตดัแปลงเพศ ซึง่นัน่คอืสิง่ทีท่ำาใหห้ญงิมัน่ใจวา่เธอเปน็ผูห้ญงิ

เต็มตัว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด เมื่อผู้บริหารคนใหม่ไม่ยอมให้แต่ง

หญิงอีกต่อไป แม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดแล้วก็ตาม เพราะในประวัติการรับราชการของ

หญงิเปน็นาย เพือ่ความเหมาะสมขององคก์ร และการเปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองนกัเรยีน หา้ม

ไม่ให้แต่งหญิงมาทำางาน และให้ปกปิดเรื่องของการแปลงเพศไว้ 

      ...รู้สึกแย่ค่ะ กับคำาพูดของเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่เราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง หรือว่า

เราจะคิดไปเองก็ไม่รู้ เขาอ้างตลอดว่าเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี และนี่เป็นงานราชการ

ไม่ใช่งานบริษัท หลายครั้งที่หญิงคิดจะลาออกไปซะ แต่พ่อก็ให้สติว่า หากลาออกไปก็

ใช่ว่าปัญหาจะหมด เพราะแม้จะไปเริ่มต้นที่ใหม่ก็คงเจอปัญหาเดิม หญิงก็ทำาได้แต่ทำาใจ 

และแตง่ชายไปทำางาน สว่นเวลาอยากแตง่หญงิกเ็อาไวเ้มือ่มโีอกาสไปเทีย่วไกลๆ เพราะ

แต่งแถวนี้ไม่ได้ กลัวลูกศิษย์เห็นค่ะ... (หญิง คนข้ามเพศวัย 32 ปี)
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 แม้ว่าคนข้ามเพศจะได้รับการผ่าตัดแปลงเพศให้มีอวัยวะเหมือนผู้หญิง แต่

ชีวิตประจำาวันคนข้ามเพศไม่สามารถทำาได้อย่างผู้หญิง พื้นที่ของการทำางานราชการนั้น

เป็นพื้นที่หนึ่งที่คนข้ามเพศมองว่าจำากัดสิทธิ์ในการแสดงตัวตน แม้ว่าสายตาของคนอื่น

จะมองแลว้รูว้า่คนคนนีค้อืคนขา้มเพศ แตค่นขา้มเพศกถ็กูตกีรอบใหแ้สดงตวัตนไดเ้พยีง

ในระดับหนึ่งเท่านั้น

 เรื่องราวของชีวิตหลังการแปลงเพศไม่ได้มีความสุขอย่างที่คนข้ามเพศหลาย

คนใฝ่ฝัน การถูกเบียดขับจากการใช้ชีวิตนอกบ้านก็ยังถูกกระทำาไม่ต่างจากก่อนตอนจะ

แปลงเพศ  แต่สิ่งหนึ่งที่คนข้ามเพศหวังคือ การให้ความสุขกับคนรักในฐานะผู้หญิงคน

หนึ่ง แต่สิ่งที่คนข้ามเพศหวังที่จะสมหวังในชีวิต อย่างน้อยก็เรื่องของเพศวิถี ก็ยังไม่มี

ท่าทีว่าจะเป็นจริง

 ปุม้เปน็อกีตวัอยา่งหนึง่ของคนขา้มเพศทีไ่ดร้บัการผา่ตดัแปลงเพศแลว้ ปุม้ไม่

สนใจวา่คนอืน่จะมองอยา่งไร เพราะปุม้เองเกดิมาโชคดทีีค่รอบครวัเขา้ใจตวัตนของปุม้มา

ตั้งแต่เด็กแล้ว และปุ้มก็ไม่ต้องไปทำางานร่วมกับคนอื่น เพราะทางบ้านของปุ้มมีกิจการ

เป็นของตนเอง ปุ้มจะแต่งตัวสวย แต่งให้เป็นผู้หญิงเท่าไรก็ไม่มีใครมาว่า  ตรงกันข้ามมี

แตค่นชืน่ชมในความงามของปุม้ และสิง่ทีปุ่ม้บชูากค็อืความรกั ปุม้โชคดทีีม่พีงษเ์ปน็คน

รกัและคอยเอาใจใส ่ปุม้คงจะโชคดกีวา่ผูห้ญงิหลายคนดว้ยซำา้ไป และนัน่กค็อืสิง่ทีท่ำาให้

ปุ้มตัดสินใจไปแปลงเพศเพื่อชายคนที่ปุ้มรัก

 ...ในส่วนตัวนะปุ้มคิดเสมอค่ะว่าเป็นผู้หญิง แต่ก็มาติดที่ตรงนั้นล่ะ หากเอา

ออกไปก็คงเป็นหญิงได้สมบูรณ์แบบ ปุ้มจึงขออนุญาตทุกคนในครอบครัวไปทำาค่ะ และ

ก็ไม่มีใครคัดค้าน แต่สิ่งที่ทุกคนห่วงไม่ใช่เรื่องชีวิตหรอกค่ะ จะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่า 

พอ่กบัแมก่ก็ลวัวา่หากแกต่วัไปจะมผีลอะไรตอ่สขุภาพไหม ใหค้ดิดกูอ่น แตปุ่ม้กว็า่ปุม้คดิ

ดีแล้ว... (ปุ้ม คนข้ามเพศวัย 32 ปี)

 สิง่ทีปุ่ม้คดิไมใ่ชเ่รือ่งของการมปีญัหาสขุภาพในภายหนา้ แตค่วามสขุในปจัจบุนั

สำาคัญกว่าสิ่งอื่นใด ความทระนงของปุ้มที่เชื่อเสมอว่าตนเองเป็นผู้หญิงนั้นค่อยๆ เลือน

หายไปตามเวลา เมื่อพงษ์คนรักมีท่าทีเปลี่ยนไป ก่อนที่จะตีจากพงษ์ก็ได้สะท้อนให้ปุ้มรู้

ว่า คนข้ามเพศไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นหญิงที่สมบูรณ์ได้จริงๆ

 ...ตอนนี้เลิกกันกับแฟนได้เกือบปีแล้ว เขาไปแต่งงานแล้วค่ะ แต่งกับผู้หญิง

จรงิๆ ตอนแรกทีเ่ขามาบอกเลกิเรา เรากถ็ามวา่เราไมด่ตีรงไหน อะไรทีเ่ราบกพรอ่ง ...แต่

เขากบ็อกวา่เราดทีกุอยา่ง แตเ่ขาจำาเปน็ตอ้งทำาตามทีพ่อ่แมข่อ เพราะวา่พอ่กบัแมอ่ยาก
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มีหลานไว้สืบสกุล สิ่งนี้คือสิ่งที่ปุ้มให้เขาไม่ได้...เมื่อเขาพูดชัดเจนขนาดนี้ ปุ้มก็ต้องยอม 

เพราะแม้ว่าปุ้มจะมีหลายสิ่งเหมือนผู้หญิง แต่สิ่งนี้ปุ้มก็ทำาให้เขาไม่ได้จริงๆ ...

     

 2. การต่อสู้และต่อรองกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจในสังคม

  จากประสบการณ์ทางชีวิตของผู้ที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศทำาให้ทราบ

ได้ถึงความไม่สอดคล้องระหว่างเพศทางสังคมและเพศสรีระของคนข้ามเพศแม้เพศ

สรีระได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ตาม คนข้ามเพศยังต้องเผชิญกับข้อจำากัด แม้ว่า

คนข้ามเพศนั้นจะปรับเปลี่ยนร่างกายให้สอดคล้องกับความต้องการด้านจิตใจ แต่ก็ไม่

ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนข้ามเพศดีขึ้นกว่า

ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในสังคมไทยยังไม่มีกฎหมายช่วยในการ

รองรับคนข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศ แม้ว่าร่างกายที่ได้รับจะอ้างอิงความเป็นหญิง 

แต่สถานภาพทุกอย่างตามกฎหมายคนข้ามเพศยังต้องรับความจริง คือ ความเป็น

ผู้ชาย จากการศึกษาชีวิตและเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงกับคนข้ามเพศเหล่านี้ สามารถ

สะท้อนได้ว่าคนข้ามเพศนั้นยังประสบกับการเป็นอยู่ที่ไร้ตัวตน ไร้อัตลักษณ์ทางเพศที่

แน่นอน ซำ้ายังส่งผลให้คนข้ามเพศยังถูกเบียดขับจากความสัมพันธ์เชิงอำานาจในสังคม  

แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนข้ามเพศนั้นจะยอมจำานนต่อชีวิต นั่นคือยังมีคนข้ามเพศส่วนหนึ่งที่

พยายามต่อสู้ ทั้งที่เป็นการต่อสู้ในชีวิตประจำาวันในระดับปัจเจก และการต่อสู้ในระดับ

กลุม่ โดยคนขา้มเพศเหลา่นีไ้ดเ้ขา้รว่มกลุม่กบัคนรกัเพศเดยีวกนัไมว่า่จะเปน็กลุม่ของชาย

รักชาย อาทิ สมาคมฟ้าสีรุ้ง และองค์กรบางกอกเรนโบว์ รวมถึงการเข้ากลุ่มกับองค์กร

คนขา้มเพศโดยตรงคอืสมาคมสตรขีา้มเพศแหง่ประเทศไทย ซึง่การเขา้รว่มกลุม่เพือ่ตอ่สู้

กบัความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจนัน้ ไมไ่ดห้มายความวา่คนขา้มเพศทีผ่า่นการผา่ตดัแปลงเพศ

แล้วจะมีความต้องการด้านสิทธิและกฎหมายที่เหมือนกันทุกคน ด้วยเหตุนี้การต่อสู้จึง

แยกออกได้เป็นสองลักษณะคือ การต่อสู้แบบเสรีนิยม เพื่อการดำารงชีพอยู่อย่างมีสิทธิ

ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม การต่อสู้นั้นเป็นไปเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในฐานะของพลเมืองคนหนึ่งเท่านั้น แต่การต่อสู้ในแบบวิพากษ์ คนข้ามเพศที่ผ่านการ

ผ่าตัดแปลงเพศกลุ่มนี้ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อต้องการให้รัฐรับรองสิทธิในฐานะของความ

เป็นเพศหญิงและต้องการดำารงชีวิตในสังคมเฉกเช่นเพศหญิงทั่วไป จากความต้องการ

ที่ขัดแย้งกันจึงทำาให้การต่อสู้ ต่อรองของคนข้ามเพศไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และไม่มีเป้าหมายของการต่อสู้ที่ชัดเจน
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 แตอ่ยา่งไรกต็ามแมว้า่คนขา้มเพศแตล่ะคนจะมคีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั แต่

ทัง้หมดของการตอบโตก้เ็พือ่เปน็การเปดิพืน้ทีท่างสงัคมใหก้บัตนเอง ในการสรา้งฐานของ

พลงัอำานาจในการตอ่รองกบันโยบายของรฐั เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การยอมรบัทางกฎหมายและ

การดำารงคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองในสังคมเท่านั้น

     

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย   
 การใชช้วีติทา่มกลางสงัคมทีไ่มเ่ปดิรบัความหลากหลายทางเพศ ซำา้ยงัสถาปนา

เชิดชูระบบเพศตามธรรมชาติ ย่อมส่งผลให้ความเป็นเพศในแบบอื่นถูกเบียดขับให้ต้อง

ตกอยู่ในสถานะของความเป็นชายขอบ นอกจากสิทธิทางกฎหมายแล้ว คนข้ามเพศยัง

ต้องตกอยู่ในภาวะของการเบียดขับทางด้านความเชื่อ จารีต ประเพณี อีกทั้งยังต้องตก

อยู่ภายใต้อำานาจของมายาคติในสังคม

 คนขา้มเพศนัน้แมว้า่จะไดร้บัการผา่ตดัแปลงเพศสรรีะใหค้ลา้ยคลงึกบัเพศหญงิ 

รวมไปทั้งการดำาเนินชีวิตประจำาวันเป็นเพศหญิง แต่สังคมยังยัดเยียดความเป็นชายให้ 

ทั้งกฎหมาย บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ล้วนแต่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่าพวกเขา

เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Harish, 

& Sharma (2003) ที่ศึกษาถึงกฎหมายสำาหรับคนที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศและได้ข้อ

สรุปว่าการกำาหนดเพศใหม่ด้วยการแปลงเพศนั้นเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก มีความซับซ้อน ซำ้า

ยงัมเีงือ่นไข ดว้ยเหตนุีจ้งึทำาใหบ้คุคลทีแ่มจ้ะผา่นการผา่ตดัแปลงเพศแลว้กย็งัตอ้งตกอยู่

ใต้เงื่อนไขตามกฎหมายเดิม

 นอกเหนอืจากความไมเ่ทา่เทยีมดา้นกฎหมายแลว้ สภาพการใชช้วีติโดยทัว่ไป

ของคนข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ ยังคงถูกเลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้ชัดเจนใน

อาชพีรบัราชการ ทีต่อ้งตกอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของการแตง่กายและแสดงออก ทำาใหค้นขา้ม

เพศนัน้ไมส่ามารถดำาเนนิชวีติความเปน็หญงิไดใ้นพืน้ทีข่องทางราชการ แตใ่นทางตรงกนั

ขา้ม หากคนขา้มเพศทีไ่ดร้บัการผา่ตดัแปลงเพศทีท่ำางานในลกัษณะของภาคบรกิาร อาจ

จะมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการผ่าตัด สอดคล้องกับการศึกษาของ Tsoi (1995) ที่พบว่า

ชีวิตหลังการผ่าตัดแปลงเพศให้เป็นหญิงนั้นได้ยกระดับของคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้รับการ

ยอมรับและมีอาชีพที่มั่นคงขึ้น 
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 อยา่งไรกต็ามการเกบ็ขอ้มลู และการลงขอ้สรปุในบทความเรือ่งนีเ้ปน็เพยีงขอ้

คน้พบทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาเรือ่งขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของคนขา้มเพศ 

ดงันัน้ขอ้มลูเรือ่งของคนขา้มเพศทีผ่า่นการแปลงเพศนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะเปน็ตวัแทนของ

ชีวิตคนข้ามเพศทั้งหมดในประเทศไทยได้ เนื่องจากข้อจำากัดของการใช้ชีวิตและความ

หลากหลายของคนข้ามเพศแต่ละบุคคล รวมไปถึงระดับของฐานะ ชนชั้น และอาชีพ  

อันรวมไปถึงคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีระดับที่แตกต่างกัน คนข้ามเพศ

บางคนอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการผ่าตัดแปลงเพศ ในขณะที่คนข้ามเพศบางคนมี

คณุภาพชวีติทีแ่ยล่ง คนขา้มเพศบางคนประสบความสำาเรจ็ในการใชช้วีติคูห่ลงัการผา่ตดั 

ในขณะที่คนข้ามเพศบางคนขัดสนในค่าใช้จ่ายที่จะได้รับการแปลงเพศ ทำาให้ต้องผ่าน

การผ่าตัดที่ไม่ประณีต จนกระทั่งนำามาสู่ปัญหาของระบบสุขภาพ และอุปสรรคในการ

ร่วมรักกับคู่ของตน 

 พื้นที่ทางสังคมของคนข้ามเพศมีความทับซ้อนอยู่บนเงื่อนไขทางสังคมหลาย

ประการ การทีค่นขา้มเพศมอีตัลกัษณท์างตวัตนทีแ่นน่อน อกีทัง้หากคนขา้มเพศรูเ้ทา่ทนั 

กับมายาคติและการเบียดขับทางสังคมที่มีต่อตนเอง ก็จะทำาให้คนข้ามเพศนั้นสามารถ

ที่จะดำารงคุณภาพชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นั่นคือคนข้ามเพศควรจะพอใจในสิ่ง

ที่ตนเองเป็นและไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้อำานาจของวาทกรรมรักต่างเพศ หากคนข้าม

เพศมคีวามมัน่คงทีจ่ะยนืยนัอตัลกัษณข์องตนเองโดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งอา้งองิความเปน็หญงิ 

ย่อมจะทำาให้คนข้ามเพศมีตัวตนได้ในสังคมอย่างแท้จริง

     

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาทำาใหพ้บกระบวนการสรา้งพืน้ทีท่างสงัคมของคนขา้มเพศทีผ่า่น

การผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งสามารถนำามาใช้เพื่อศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ

คนข้ามเพศ ทำาให้สามารถมองการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มโดยการใช้อัตลักษณ์ร่วมที่เหมือนกัน การสร้างเครือข่าย  

การสร้างชุมชน ที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีความลื่นไหลอยู่

ตลอดเวลา จะทำาให้ทราบถึงรูปแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนข้ามเพศที่มี

ความแตกต่างกัน และทำาให้ทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวนั้น รวมไป

ถึงการทราบทิศทางของการต่อสู้และต่อรองอย่างมีจุดหมาย
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กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เยาวลกัษณ ์อภชิาตวิลัลภ และดร.มณมียั ทองอยู ่อาจารยป์ระจำาภาควชิาสงัคมวทิยา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ชี้แนะ ตลอดจนกรุณา

เป็นที่ปรึกษาตลอดการวิจัย และการศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ทนุสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานการวจิยั จากศนูยว์จิยั

พหุลักษณ์สังคมลุ่มนำ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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